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املس���لمون في الصني أقلية مضطهدة يتجاوز عددهم 
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في إقليم تركستان الشرقية )سينغ يانغ(.
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في املجتمع الصيني، وعملت على تغيير التركيبة الس���كانية 
في مناطقهم. وحققت جناحات عديدة في هذا السياق، لكن 
- وبفضٍل من الله تعالى - ما زالت الهوية اإلسالمية متجذرة 
وحاضرة بقوة عند املس���لمني هناك؛ ولهذا كانت احلكومات 
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بل يتعرضون في أوقات مختلفة إلى إبادة جماعية تستهدف 

وجودهم، وتستأصل علماءهم وأئمتهم ودعاتهم.
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والالفت للنظر أن أمريكا واالحتاد األوروبي يدعمون بقوة 
مطالب التبت ذات األغلبية البوذية، وميارس���ون ضغوطاً 
سياس���ية واقتصادية عل���ى احلكومة الصيني���ة لتحقيق 

مطالبهم االنفصالية.
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في برامجها؛ إذ املؤمنون »في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد 
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احلمد هلل رب العاملني، 
والصالة والس��الم على أشرف 

نبين��ا  واملرس��لني،  األنبي��اء 
حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، 

أما بعد.

 تعاني املكتبات العربية تألُّقاً ظاهراً 
في الكتب الباطنية؛ سواء العلمية منها، 
أم الروائية. ومن أش���هر م���ا ابتليَت به: 
روايات الكات���ب األمريكي »دان براون«. 
م من  وال ري���ب أن ه���ذا الكات���ب يق���دِّ
خ���الل رواياته خدمات جليلة للكنيس���ة 
الكاثوليكية تب���رر عقائدها وتنفي عنها 
باملؤامرة؛ فالرجل ماسوني  القائلني  تهم 
املعتََقد كما يتبني من رس���الته التي بعثها 

إلى أحد احملافل املاس���ونية مبناس���بة صدور كتابه 
األخير »الرمز املفقود«.

وأول روايات »براون« ظهوراً على الساحة العربية روايته 
الشهيرة »شيفرة دافينتشي« The Da Vinci Code التي 
حاول م���ن خالله�ا أن يغرس في ذهن الق�ارئ أن املس���يح 

- علي���ه الس���الم - ت���زوج 
ت  فرَّ الت�ي  املجدلي����ة  مرمي 
بع���د »صلبه« إلى فرنس���ا وأن 
 The »امليروِفنجي���ة«  س���اللتهما 
ه���ي   Merovingian Dynasty

ساللة ملوك الروم في أوروبا. وهذا 
ال يعدو محاولة بائسة لنسبة األبطال 
كما فع���ل الوثنيون من  إلى آلهتها – 
قبله���م – وتلفيقاً للجان���ب الذي لم 
تستطع الكنيس���ة اجلهر به من كون 
»مرمي« و»عيس���ى« - عليهما السالم 
- في نظ���ر الكنيس���ة الرومية »أماً 
وابناً« و »زوج���ة وزوجاً« في آن معاً. 
وإن شئت فقل: هما مجرد رمز لعبادة 
»إيزيس وحورس« أو »بعل وعش���تار«. 
فالثالوث املصري الذي كان يتألف من األب 
»ِس���ب« واألم »إيزيس« واالبن »حورس« انتقل إلى الفاتيكان 

على صورة األب »اآلب« واألم »مرمي« واالبن »يسوع«.

] االفتتاحية [

»دان براون«
ربيب الفاتيكان
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] االفتتاحية [
 Angels and »ثم ظه���رت رواية »مالئكة وش���ياطنب
ر فيها الكنيس���ة الكاثوليكية بصورة  Demons التي ص���وَّ

احَلَم���ل الوديع ف���ي مواجهة احلرك���ة الباطني���ة املعروفة 
باإللوميناتي وهي التي تس���عى للقضاء على الفاتيكان! وهذا 
كل���ه من التزييف التاريخي؛ فمن املعلوم أن مؤس���س تنظيم 
اإللوميناتي »املتنورين« البافاريِّ األملانيِّ املنشأ هو اليسوعي 
تها »دائرة  الكاثوليكي »آدم وايس���هاوبت«. وهذه احلقيقة أقرَّ

املعارف البريطانية عام )1910م( بقولها: 
اإللومينات���ي ]املتنورون[... تأسس���ت في األول من مايو 
عام 1776م على يد »آدم وايس���هاوبت« )ت. 1830م( أستاذ 

القانون الكنسي ب� »إجنولشتات«، ويسوعي سابق)1(.
لكن الفاتيكان أرادت أن تتستر على هذه احلقيقة فأعلنت 
عام 2008م في مقال نش���رته صحيفة التاميز)2( أنها تعترض 
على رواية »مالئكة وش���ياطني«؛ ألنها »قلبت األناجيل رأس���اً 
على عقب لتبث س���مومها ف���ي الدين«. وأضاف األس���قف 
»فيالس���يو دي باولس« بأن الفاتيكان لن تسمح بتسجيل فيلم 
ق الناس هذه األكذوبة من ِقَبل  لهذه الرواية على أرضها. وصدَّ
رجال الكنيس���ة الكاثوليكية. ثم فوجئ الناس في عام 2009م 
بصدور فيلم »مالئكة وش���ياطني« تكذيباً ملزاعم الكنيسة قبل 
ذلك بعام، وجرت أحداثه في أعماق الفاتيكان بصورة ال ميكن 

معها الشك في مباركة الفاتيكان لذلك العمل.
وها هي أس���واقنا تروِّج ثانية للرواية األخيرة التي كتبها 
»دان ب���راون« بعنوان »الرمز املفقود« التي بيع منها في اليوم 
األول مليون نس���خة ما بني كتاب ونسخة إلكترونية. والكتاب 
يركز على املاسونية وأسرارها في واشنطن، لكنه ال يتعرض 
للكنيس���ة الكاثوليكية؛ وكأن األمر ال يعنيها. مع أن »ِنس���تا 
ِوبس���تر« في كتابها »اجلماعات السرية« تنقل عن املاسوني 

»بارون تشودي« قوله:
»إن األصل الصليبي للماس���ونية هو ما يُدرَّس رس���مياً 
في احملافل؛ حيث يُعلَّم املرش���ح لدخول التنظيم أن العديد 
من الفرس���ان الذين كانوا قد خرجوا إلنقاذ البقاع املقدسة 
في فلسطني من أيدي املسلمني »ش���كلوا احتاداً حتت اسم 

(1) Chisholm, Hugh. Ed. The Encyclopedia Britannica 
(1910) vol. XIV, p. 320.
(2) http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/articll
le4147839.ece

البنائني األحرار ]املاس���ون[ مش���يرين بهذا إلى أن رغبتهم 
األساسية كانت إعادةَ بناء هيكل سليمان«)3(.

فاملاسونية رومية كاثوليكية صليبية كما يقر بذلك املاسون 
أنفسهم. فاملاس���وني »ألبرت ماكي« يعترف في موسوعته أنه 
»كان ثمة بني املاسونية واحلمالت الصليبية عالقة أكثر حميمية 
مما يُتصور عادة«)4(. فال غرابة إذن في أن جند املاس���وني »دان 

براون« يدافع عن معِقل دينه وعقيدته، الفاتيكان.
مثل هذا ما صرحت به الفاتيكان من اعتراضها على صدور 
د« وهو الذي يعد ترويجاً  أحد األفالم األمريكية املسمى »التَجسُّ
لع  صارخاً لعقيدة تناسخ األرواح وأن الطبيعة هي اإلله)5(. لكن املطَّ
على عقيدة الكنيس���ة الكاثوليكية يجدها منغمس���ة في العقائد 
الباطنية، بل لقد صرح بعض آباء الكنيس����ة القدامى – أوريجن 
)185 - 254( على س���بيل املثال – بقبوله ملعتقد تناسخ األرواح 

الذي تتظاهر الكنيسة اليوم بالتحذير من رواجه.)6(
إن مسارعة الفاتيكان إلى نقد ما يُنَشر من الكتب واألفالم 
التي تروج للباطنية وعقائدها من القول بتناسخ األرواح وعبادة 
ل  الكواكب ونحوها محاولٌة إلبعاد التهمة عنها، لكنه لدى املتأمِّ
حلالها أش���به بقول القائل: »كاد املري���ب أن يقول: خذوني«. 
فالكنيسة الكاثوليكية اشتُهَرت عبر تاريخها بهذه االزدواجية 
نَّ مسلم مبا تقوله عن نفسها  في التعامل مع القضايا فال يغترَّ

أو يقوله أتباعها عنها؛ فاألمر أعمق من ذلك بكثير.
وفي اجلانب اآلخر فعلى املكتب���ات العربية أن تتقي الله 
وأن تتورع عن تس���ويق عقائد الباطنيني كال� »يوجا« و »قانون 
اجلذب« والسحر وغيرها عن طريق الروايات املضلة كروايات 
»هاري بوتر« التي تشغل حيزاً من مكتباتنا بينما حظرتها بعض 
املدارس األجنبية معلِّلة ذلك بأنها تنش���ر الس���حر والشعوذة 
بني األطفال)7(؛ فهل أصبحنا تبعاً للغرب حتى في دفاعنا عن 

عقيدتنا؟

(3) Webster, Nesta. Secret Societies and Subversive Movell
ments, p. 154.
(4) Mackey, Albert. Encyclopedia of Freemasonry (Philadell
lphia: Moss & Company, 1874), p. 198.
(5) http://www.cbc.ca/arts/film/story/2010/01/12/avatar-va-l
tican.html
(6) Macgregor, Geddes. Reincarnation in Christianity: A 
New Vision of Rebirth in Christian Thought (Quest Books, 
1989), p. 48.
(7) http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/693779.
stm
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إبراهيم عبد اهلل األزرق

ش�رعية وقف�ات 
م��ع تهم��ة اإلب��ادة اجلماعية 

الوقفة األوىل: مع بعض تناقضات احملكمة:
جاء في ديباجة النظام ما نصه: »وإذ تؤكد ]الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة[ 
م���ن جديد مقاصد ومبادئ ميث���اق األمم املتحدة، وبخاصة أن جميع ال���دول يجب أن متتنع عن 
التهديد باس���تعمال القوة، أو استعمالها ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي ألية دولة، 
أو عل���ى أي نحو ال يتفق ومقاصد األمم املتح���دة، وإذ تؤكد في هذا الصدد أنه ال يوجد في هذا 
النظام األساس���ي ما ميكن اعتباره إذناً ألية دولة طرف بالتدخل في نزاٍع مس���لَّح أو في الشؤون 

الداخلية ألية دولة«)1(.
هذا النص باإلضافة إلى ما فيه من معارضة ظاهرة لتش����ريع اجلهاد في اإلسالم، وما يتضمنه 
ية هي محل تفصي����ل: فإن فيه تناقضاً مع واقع احملكمة في  م����ن دعوة مجملة إلى إمناء عالقات ودِّ

��� انظر: نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ص3، وفي موقع احملكمة نسخة منه على الرابط:
www.icclcpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852lAEE9l4757lABE7l9CDC7CF02886/140176/Rome_
Statute_Arabic.pdf

وما بني القوسني الكبيرين مقحم للتوضيح.

] العقيدة والشريعة [

صدر أمر احملكمة اجلنائية الدولية القاضي مبثول رئيس دولة إس��امية مسلم 
أمامه��ا للمحاكم��ة عل��ى ُتَه��ٍم بجرائم ضد اإلنس��انية وجرائ��م حرب، م��ع أن تلك 
الدول��ة - وفي عه��د هذا الرئي��س املطلوب للمحاكم��ة - لم ت��رَض املصادقة على 

ميثاق احملكمة ونظامها الطاغوتي.
وق��د كان من آخر تلك التهم املثبتة بعد إس��قاطها ثم اس��تئنافها: تهمة اإلبادة 

اجلماعية.
وفي هذه الُعَجالة أربع ِوْقَفات شرعية َيحُسن التنبيه إليها في مثل هذا املقام:

األولى: في بيان بعض ما في نظام روما من التناقض، واملقام ال يتسع إال لعرض 
ُنَتٍف يسيرة، وسوف أقتصر على شيء له تعلُّق باملوضوع.

والثانية: في بيان بعض ما في نظام روما بخصوص تهمة اإلبادة اجلماعية من 
املناقضة حلكم الله. 

والثالثة: حكم تسليم مسلم إلى تلك احملكمة وأمثالها.
والرابعة: حكم الترافع والدفع بالبراءة إذا اضطر مسلم للتحاكم إليها.
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القضية؛ فإن أَْمَر رئيس أي دولة أثناء مدة واليته اجلارية باملثول 
للمحاكمة، واتهامه باإلبادة ونحوها من اجلرائم الكبيرة، ال ميكن 
أن يكون إال بتهديد الس����المة اإلقليمية أو االستقالل السياسي 
لتلك الدولة، وال ميكن كذلك أن ينسجم مع مقاصد األمم املتحدة 
الرامية - حسب ما جاء في ديباجة ميثاقها - إلى: »أن نعيش معاً 
في سالم وُحْسن جوار، وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم واألمن 
الدوليني، وأن نكفل بقبولنا مبادئ معيَّنة ورس����م اخلطط الالزمة 
له أالَّ تُستخَدم القوة املسلحة في غير املصلحة املشتركة«)1(، ومن 

مقاصد األمم املتحدة - حسب ما جاء في ميثاقها -)2(:
- حفظ السلم واألمن الدوليني.

- إمناء العالقات الودية بني األمم.
- حتقي���ق التعاون الدولي على حل املس���ائل الدولية ذات 

الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية.
فهل أَْمر احملكمة باعتقال الرئيس البشير ينسجم مع هذه 

املقاصد على َفْرض مشروعيتها جميعها؟
فكيف إذا كان ال ينسجم مع ما أنشئت ألجله احملكمة؟ فهي 
لة لالختصاصات القضائية اجلنائية  إمنا أنش���ئت لتكون مكمِّ
الوطنية)3(، ال معاِرضة لها أو بديلة عنها، كما في حالة الرئيس 

عمر البشير.
وم���ن التناقضات اإلجرائية التي يكفلها نظام روما، إتاحتُه 
احلرية للمدعي العام وكذا احملكمة للنظر فيما يشاء من القضايا 
ا يش���اء وإن كانت مثلها أو أشد  والتنقيب عنها، واإلعراض عمَّ
منها؛ ف���إن نظام احملكمة ينص عل���ى أن للمحكمة أن متارس 
اختصاصها، والِحْظ أنه ليس في هذا إلزام لها مبمارسته، لكنه 

أمر جائز لها، وذلك في حاالت ثالث)4(:
1 - إذا أحال���ت دولة طرف في ميثاق احملكمة جرمية من 

اجلرائم التي تقع في اختصاصها.
2 - إذا أح���ال مجل���س األمن متصرف���اً مبوجب الفصل 

السابع.
3 - إذا كان املدع���ي العام قد بدأ التحقيق مباش���رة من 

تلقاء نفسه.
ففي ه���ذه احلاالت يج���وز للمحكمة أن تتول���ى التحقيق 
واالدع���اء، فإذا ترك����ت احملكم�ة - مث���اًل - مت�ابع�ة قضي�ة 
متعلقة بإس���رائيل، وأعرضت عن إحالته���ا إلى مجلس األمن، 

��� من ديباجة ميثاق األمم املتحدة، ص4. انظر امليثاق على رابط األمم املتحدة التالي:
http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/un_charter_arabic.pdf

��� ص5.
��� نظام روما، ص4.

��4 انظر: ميثاق روما، املادة ����.

عيها للتنقيب  فال حرج عليها َوْف�َق الق�انون، وكذا لو نش���ط مدَّ
ق�ة ف�ي ح�ق  ِبْضَع س���نوات مت�واصلة م�ن أجل إثبات تَُه�ٍم ملفَّ
س�ت احملكم�ة لإلل�زام  الرئيس عم�ر البش�ير - مث�اًل - ث�م حتمَّ
مب�وجب ما س���بق ذكره، أو باإلرجاع إلى مجلس األمن من أجل 
اإلجبار - كما في حالتن���ا - فال حرج عليها. وال عجب فذلك 

مقتضى ميثاق العدالة الدولية.
وكذلك إذا اختار املدع���ي العام أن يتحرك في قضية مثل 
قضية البشير حتركات سياسية وإعالمية من أجل تثبيت اإلدانة 
عليه، وَخُمل عن القيام بأدنى حركة إزاء قضايا أخرى كان ذلك 
من حقه، وهو عمل مبقتضى العدالة التي يقضي بها القانون.

ومن التناقضات في قرار احملكمة، 
تفس���ير قض���اة الدائ���رة التمهيدية 
مقررات مجل�س األمن ال�ذي هو أحد 
أجه�زة األمم املتحدة مبا ال يتف�ق م�ع 
مبادئها، ومن ذل����ك في قضيتن�ا ما 
حاول إيهاَمه أكثُر من تصريح حاولت 
في���ه احملكم���ة اجلنائي���ة ممثَّلة في 
مدعيها أو بع���ض متحدثيها أن تقنع 
كل الدول بوجوب تس���ليم البشير في 
حال زيارته ألراضيها، حتى إن لم تكن 
تلك ال���دول مصاِدقة على نظام روما 
الدولية.  اجلنايات  حملكمة  األساسي 
وحجتهم في ذلك قرار مجلس األمن 
وهو ملزم للدول األعضاء   – )1593(
في األمم املتحدة - الذي حث جميع 
الدول على أن تتعاون تعاوناً كاماًل مع 
ذكرته  ما  وه���ذا  ومدعيها.  احملكمة 

لورنس بالرون املتحدثة باس���م احملكمة عندم���ا حثَّت دولة قطر 
عل���ى توقيف الرئيس عمر البش���ير قبيل قم���ة الدوحة املاضية، 
وكان مما قالته آنذاك: »ليس���ت )قطر( دول���ة عضواً في ميثاق 
روما )النص املؤسس للمحكمة اجلنائية الدولية(، لكنها عضو في 
رت أن: »قرار مجلس األمن يطالب كل الدول  األمم املتح���دة«، وذكَّ

بالتعاون مع احملكمة وهو ما ينسحب على قطر«)5(. 
وه����ذه احلجة املترددة بني جنب����ات األروقة الغربية املختلفة 
تَُرد عليها إش����كالية كبيرة؛ وهي أن ال����دول األعضاء في األمم 

��5 ُنِقل عبر وكاالت األنباء منها على سبيل املثال:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7C3AD076l47C7l4C36l
A4FBl7E680FF8C1E2.htm

] العقيدة والشريعة [

ومن التناقضات 
احملكم��ة  ق��رار  ف��ي 
تفسير قضاة الدائرة 
مقررات  التمهيدية 
مجل���س األمن ال�ذي 
أجه���زة  أح��د  ه��و 
األمم املتح��دة مبا ال 

يتف�ق م�ع مبادئها
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املتحدة ال يحق لها مبوِجب ميثاق األمم املتحدة أن تستخدم القوة 
في املساس باالستقالل السياس����ي ألية دولة)1(، وعليه فالتعاون 
����ر مبا يتفق مع  الكام����ل الذي أمر به مجلس األمن يجب أن يفسَّ
مبادئ األمم املتحدة؛ أي أن يكون تعاوناً في التحقيق وجمع األدلة 
والوصول إلى احلق في القضية، ونحو ذلك إذا تعلق بشخصيات 
ليس����ت لها حصانة سياس����ية. أما اعتقال رئيس دولة بينها وبني 
قطر معاهدات من جملتها معاهدات الدفاع العربي املشترك فال، 
ومتى خرج تفس����ير التعاون عن املذك����ور كان باطاًل مطعوناً فيه 
ص مجلس األمن حفظ الس����لم  باخلروج عن التخصص؛ فتخصُّ
واألمن الدوليني ال تس����ليم املتهم�ني بج�رائم، وال س����يما إن ك�ان 
ر أن  هذا التس����ليم قد يضر باألمن والس����لم في املنطقة، وإن ُقدِّ
اعتقال البش����ير يخدم األمن والس����لم الدوليني – تعسفاً - فإن 
لة من ِقَبله هي  ذلك من اختصاص مجلس األمن، والقوات املش����كَّ
املخول����ة بالتدخل َوْفقاً للبند الس����ابع ال من اختصاص دولة من 

الدول األعضاء في األمم املتحدة.
هذا من جهة.

ثة باس���م احملكمة  وم���ن جهة أخرى: ف���إن خطاب املتحدِّ
اجلنائية املوجه لدولة قطر احلاثَّ لها على املساعدة في توقيف 
البش���ير، يفتقر إلى اإلجراءات القانونية؛ إذ ال يحق للمحكمة 
مخاطبة دولة قطر بتس���ليم شخص إالَّ عن طريق تقدمي طلب 

مشفوع باملوادِّ املؤيدة له)2(. 
ومن جه���ة ثالثة: ال يُقبل - َوْفقاً لنظام روما - أن تخاطب 
املتحدث���ة دولًة دعت الرئيس البش���ير إليها بصفة تؤكد اعتبار 
منصب���ه وحصانته؛ فهذا في العرف الدول���ي مبثابة معاهدته 
على اعتبار حصانته، ويتأكد هذا مع كون قطر ليس���ت عضواً 
ع قطر فضاًل عن أن  من أعضاء احملكمة اجلنائية، ب���ل لم توقِّ
تص���ادق على ميثاق روما للمحكمة)3(، فإن كان ثمة من يخاطب 
دولة قط���ر فهو مجلس األمن بعد أن ترج���ع إليه القضية من 
احملكمة اجلنائية، ويجب أن يخاطبها مبا ال يُِخل باألمن والسلم 

الدوليني.
ومن جه���ة رابعة: هل يحق للدول العربي���ة املصاِدقة على 

��� انظر: ميثاق األمم املتحدة، املادة ���، البند ��4.
��� كما في املادة ��89 من نظام روما.

في  مثبتة  وهي  احملكمة  ميثاق  على  املصادقة  للدول  احملكمة  قائمة  من  هذا  يظهر   ���
موقعها على الرابط التالي:

/http://www.icclcpi.int/Menus/ASP/states+parties
وانظر: في حالة الدول املصادقة واملوقعة في موقع املعاهدات املودعة لدى األمم املتحدة 

على الرابط:
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&id
=373&chapter=18&lang=en

نظام روم���ا – وهي األردن وجيبوتي وج���زر القمر - بل حتى 
غيرها االستجابة لطلب التسليم للمحكمة اجلنائية؟

ال���ذي يظهر أن هذا محل إش���كال من حيث املش���روعية 
القانونية فيما يتعلق بالرؤساء والشخصيات ذات احلصانة.

فَوْفق���اً مليث���اق روما إمنا يك���ون االمتثال َوْفق���اً للقوانني 
واإلجراءات الوطنية)4(؛ فإذا كانت هذه متنع تسليم شخصيات لها 
حصانة ومعها مواثيق فال يجب االمتثال؛ ألن قوانني اإلجراءات 
ال تس���مح بذلك في تلك ال���دول، باإلضافة إلى هذا فإن املادة 

)98( من ميثاق احملكمة اجلنائية تنص على ما يلي:
»1 - ال يج���وز للمحكمة أن توجه طلب تقدمي أو مس���اعدة 
ه إليها الطلب أن تتصرف على نحٍو يتنافى  يقتضي من الدولة املوجَّ
مع التزاماتها مبوجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة، 
أو احلصانة الدبلوماس���ية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، 
ما لم تستطع احملكمة أن حتصل أوالً على تعاون تلك الدولة الثالثة 

من أجل التنازل عن احلصانة.
2 - ال يج���وز للمحكمة أن توجه طل���ب تقدمي يتطلب من 
ه إليها الطلب أن تتص���رف على نحو ال يتفق مع  الدول���ة املوجَّ
التزاماتها مبوجب اتفاقات دولية تقتضي موافقة الدولة املرِسلة 
كشرط لتقدمي شخص تابع لتلك الدولة إلى احملكمة، ما لم يكن 
بوسع احملكمة أن حتصل أوالً على تعاون الدولة املرِسلة إلعطاء 

موافقتها على التقدمي«)5(.
واحلصانة لرؤس���اء الدول حاصلة ولو لم تكن ثمة مواثيق 
ومعاهدات مش���تركة؛ فكيف مع وجودها وال س���يما مع الدول 

املنضوية حتت مظلة اجلامعة العربية؟
وهنا مسألتان يظهر أن بينهما فرقاً:

األولى: ممارسة احملكمة اختصاصها على شخصيات ذات 
حصانة، فه���ذه جائزة تخوِّل احملكمَة القيام بها املادةُ )27( من 
ميث���اق روما، إذا كانت الدولة ال�ُمِحيلة عضواً أو جاءت اإلحالة 

من مجلس األمن)6(.
والثاني���ة: التقدمي أو املس���اعدة من ال���دول األعضاء على 
شخص يقتضي تقدميه أو املساعدة عليه خرقاً حلصانة معتَبرة؛ 
فإذا لم تُرَفع احلصانة املعتبرة دولياً عن رئيس دولة أو ش���خص 
ذي حصانة لدى الدولة املعنية باملساعدة على إنفاذ أمر االعتقال، 

��4 كما في املادة �89/�� من امليثاق، وعلى الرابط التالي للمحكمة اجلنائية نسخة من 
ميثاقها:

http://www.icclcpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852lAEE9l4757l
ABE7l9CDC7CF02886/140176/Rome_Statute_Arabic.pdf

��5 املصدر السابق، ص�8.
��� انظر املادة ���� املتعلقة مبمارسة االختصاص من نظام روما.
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فال يحق لتلك الدولة - ولو كانت عضواً - أن تتصرف مبا يخرق 
هذه احلصانة.

فوج���ود قانوٍن يجعل ألفراٍد حصان���ًة تلتزمها الدولة الذين 
د خارج الس���رب؛ فهي تأمر  هم على أرضها، يجعل احملكمة تغرِّ
بالقبض م���ن الناحية النظرية، لكنها لن تس���تطيع أن تُلِزم تلك 
الدولَة التي يحلها املطلوب ذو احلصانة بتس���ليمه، بل وال تقدمي 
املس���اعدة على إدانته. ومن هذه الثغرة أبطلت الواليات املتحدة 

دعاوى احملكمة إبان مشكلتها معها عام 2002م)1(.
وس���وف يأتي ضمن بيان املناقضة اإلشارة إلى تناقضات 

أخرى.
الوقف��ة الثاني��ة: بعض ما يف نظ��ام روما خبصوص 

هتمة اإلبادة اجلماعية من املناقضة حلكم اهلل:
إن التش���ريعات املناقضة في هذا النظام لشريعة اإلسالم 
كثيرة ال يعس���ر على من له إملام بالعلم الش���رعي إدراكها، ومن 
تشريعاتها املناِقضِة للشريعة املتعلقة باملوضوع - وأقتصر عليها 
هة للبشير َوْفقاً لنظام احملكمة  كنموذج - واحدة من التهم املوجَّ

وق���د أُس���ِقَطت ثم اس���تأنفها 
أُثِبتَت اآلن؛  املدعي العام وق���د 
أال وهي تهمة اإلبادة اجلماعية، 
املصنَّفة على أنها أخطر اجلرائم 
الدولية وأشنعها، وهذه اجلرمية 
في اصطالحه���م: »أيُّ فعل من 
األفع���ال التالي���ة يُرتََكب بقصد 
إهالك جماعة قومي���ة أو إثنية 
أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، 

إهالكاً كلياً أو جزئياً:
1 - قتل أفراد اجلماعة.

2 - إحل���اق ض���رر جس���دي أو عقل���ي جس���يم بأفراد 
اجلماعة.

3 - إخض���اع اجلماعة عمداً ألحوال معيش���ية يُقَصد بها 
إهالكها الفعلي كلياً أو جزئياً.

4 - فرض تدابير تستهدف منع اإلجناب داخل اجلماعة.
5 - نقل أطفال اجلماعة عنوة إلى جماعة أخرى«)2(.

ثم إن هذه األمور – َوْفقاً لنظام روما - يكون مسؤوالً عنها 
مس���ؤولية جنائية فردية من باشرها، أو أغرى بها من باشرها 
ولو مبجرد الش���روع دون إمتام املقص���ود، أو حثه على ذلك أو 

��� وقد بينُت هذا في مقالة نشرت مبجلة البيان عدد ربيع الثاني املاضي ����0.
��� نظام روما، ص5.

أعانه أو حرضه أو ساعده على ذلك بأي شكل)3(.
وفي هذا التش����ريع من جت����رمي ما أقره الش����رع احلنيف، 
واملعارض����ة حلكم الله ش����يء كثير؛ إذ ليس����ت كل إبادة جلماعة 
محرم����ة في الش����ريعة، وإمنا االعتبار بحال تل����ك اجلماعة من 
جهة عهدها مع أهل اإلس����الم وعدمه، وم����ن جهة قيام مقتضى 
مشروعية َقتْلها أو عدمه؛ فإن كانت كافرة معاَهدة - مثاًل - فقتل 
نَْفس منها جرم ش����نيع في اإلسالم، لتعظيم رسول الله # حرمة 
دم����اء املعاَهدين، وقد جاء تغليظ ه����ذه احلرمة في غير حديٍث 
ثابٍت)4(؛ ومع ذلك فال يَُعدُّ هذا اجلرم أشنع اجلرائم وأعظمها كما 
عدته اجلنائية)5(، وفيما يأتي صور تظهر فيها مناَقَضة ما قررته 

احملكمة في تشريعها حلكم الله:
1 - لو قتلت دولٌة إس���المية ثالثَة رجاٍل بقصد إفنائهم نظراً 
الرتدادهم عن دين اإلس���الم بقصد إب���ادة املرتدين غير التائبني، 
كان ه���ذا الصنيع إبادة جماعية وكان هذا اجل���رم - َوْفقاً لنظام 
روما - أش���نع وأش���د خطراً ِمْن جرم َمْن قتَل ألفي مسلٍم بقصد 
أن تس����تتب له األوض�اع في غ�زة - مث�الً  - فه�ذا األخير - َوْفقاً 
لنظامهم - ين���درج ضمن جرمية 
جرائم  املصنف���ة ضمن  )اإلبادة( 
ضد اإلنس���انية، وال يندرج ضمن 
جرمية )اإلب���ادة اجلماعية( التي 
هي أش���د خط���راً؛ وعل���ى هذا 
فقت���ال املرتدين الذي أجمع عليه 
الصحاب���ة - رض���وان الله تعالى 
عليه���م - ُمَدان َوْفق���اً ملواد هذا 
ما  مع  وذلك  الطاغوت���ي،  امليثاق 
فيه أيض���اً من مناَقَض���ِة إجماع 
املس���لمني على قتال املرتدين، ويظهر تناقض آخر في تش����ريعات 
احملكمة؛ وهو تعظيمهم اجلرم الذي قد يكون أقل ضرراً، وتهوينهم 
من ش���أن اجلرم الذي قد يكون أش���نع، فقتل األنفس الثالث في 
املثال املضروب إبادةٌ جم�اعية، وقت�ل ثالث�ة آالٍف - مثاًل - إبادة ال 

تقتضي ما تقتضيه سابقتها من العقوبة! 
2 - لو أسر املسلمون من الكفار احملاربني جماعة فقد يشرع 
له���م قتلهم، وقد عاتب الله املؤمنني ملا اس���تكثروا من الفداء في 
أس���رى بدر ولم يُعِملوا فيهم الس���يف، فقال - تعالى -: }َما َكاَن 
ْنَيا َواللَُّه  ِلَنِبٍيّ َأن َيُكوَن َلُه َأْس���َرى َحتَّى ُيْثِخَن ِف���ي اأَلْرِض ُتِريُدوَن َعَرَض الدُّ

��� انظر تفاصيل املادة ���5 املتعلقة باملسؤولية الفردية، ص�� - �� من نظام روما.
��4 انظر - مثاًل -: صحيح البخاري: ���995 و ����77، وصحيح مسلم �����7.

��5 انظر ديباجة نظام روما، ص�، واملادة ��� ص4، واملادة ��5 ص4. 



العدد 12277

ُكْم ِفيَما  َن اللَِّه َسَبَق َل�َمسَّ ُيِريُد اآلِخَرَة َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم #^٦٧^#( َلْوال ِكَتاٌب ِمّ
َأَخ���ْذُتْ َعَذاٌب َعِظيٌم{ ]األنف���ال: ٦٧ - ٦٨[ حتى قال جماعة من أهل 
العل���م: كان التخيير أول األمر ثم نس���خ بوجوب القتل. واألكثرون 
على أن آية س���ورة القتال في املنِّ والفداء ليس���ت مبنس���وخة)1(، 
والصحيح استقرار جواز قتل األُسراء احلربيني إذا كانت في ذلك 
مصلحة املسلمني، وميثاق روما يَُعدُّ هذا جرمية، بل أكبر اجلرائم 
وأخطرها، وقد قتل رسول الله # أسرى بني قريظة ووقعتُهم بعد 
اخلندق؛ فقد نزل أهل قريظة على حكم س���عد بن معاذ، فأرسل 
النبي # إلى سعد َفأُتي به وحكم بحكمه املشهور؛ إذ قال: »تُقتَل 
مقاتلتهم، وتس���بى ذراريهم«. قال #: »قضيت بحكم الله«، ورمبا 
قال: »بحكم املِلك«)2(، فهذا كما ترى يناقض تش���ريع احملكمة في 

)أ( و )ه�( وهو احلق الذي نزل من فوق سبع أرقعة)3(. 
3 - هذه األفعال املعدودة في امليثاق جرائم إبادة، عند فقهاء 
الشريعة إن نش���أت جراء ظلم وعدوان فهي جرائم؛ غير أنهم 
بون األسماء  ال يس���وون بني ما فرق الشرع والعقل بينه، وال يركِّ
املوهم���ة جزافاً، فليس إبادة جماعي���ة في اللغة وال في العرف 
نقُل أطفال اجلماعة عنوة إلى جماعة أخرى؛ مع أن هذا الفعل 
لو وقع بغرض استرقاق صحيٌح؛ فليس جرماً عند أهل اإلسالم 
وال عل���ى مرِّ تاريخ األمم والش���عوب قبل املواثيق احلديثة؛ وإن 
ر وقوعه جرميًة كما فعلت  رغمت أنوف العصرانيني، لكن لو ُقدِّ
فرنس���ا مع أبناء دارفور)4(؛ فكيف تسوَّى هذه اجلرمية بجرمية 
قتل أفراد اجلماعة ولو في االس���م؟ ثم كيف تكون غاية عقوبة 
ما ثبت م���ن جرائم اإلبادة اجلماعية ه���ي احلبس أو احلبس 
والتغرمي؟ والله - تعالى - يقول: }َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأْوِلي 

اأَلْلَباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن{ ]البقرة: ١٧٩[.
4 - يعتس���ف نظ���ام روما احلك���م على اآلم���ر والداعي 
واحملرض واملساعد؛ سواء في اجلرائم املتهم بها البشير أو في 
تهمة اإلبادة، بينما ال يعتس���ف أهل اإلسالم احلكم على الن�اس 
بدعوى أن احمل�رض أو املغ�ري أو املس���اعد بأدنى مس����اعدة 
كاملباش���ر للجرمية، بل اختل�ف الفقهاء في الس����لطان لو أمر 
أم����راً ص���ريحاً بقت��ٍل يُعل���م حت���رميه – واإلبادة اجلم�اعية 
املته�م بها من هذا القبي����ل - فه�ل الض�مان بالق�ود أو ال�دية 
على املباِش���ر أم عل�ى الس�لطان أم عليهم�ا؟ والصحي�ح األول؛ 

��� انظر تفسير ابن كثير لسورة محمد اآليات: �4 - �9 4/���.
��� متفق عليه: البخاري ���895، ومسلم ���7�8.

��� للفائدة انظر مجموع الفتاوى: 470/�0.
��4 وإن كان هذا الفعل أشد من جهة أخرى، وهي أخذهم أطفااًل مسلمني وما سوف يتبعه 

من التنشئة الكفرية وليس وراء الكفر ذنب.

ر مبا  ألن���ه لي�س له أن يطيع�ه في معصي�ة)5(، مع أن اآلم�ر يعزَّ
يلي�ق به، لكن�ه ال يس����وَّى بني املختلف�ني كم�ا س�وت احملكم�ة، 
وه����ذا كل�ه فيم�ا إذا ثبت أمره باجلرم؛ وذلك بعد ثبوت اجلرم 

نفسه.
الوقف��ة الثالث��ة: حكم تس��ليم مس��لم إىل احملكمة 

اجلنائية الدولية وأمثاهلا:
إن م���ن الواجب عل���ى الدول اإلس���المية أن تراجع مواثيقها 
ومعاهداتها مع األمم الكافرة؛ فإن في كثيٍر منها ما يضاد الشريعة، 
وال سيما املتعلقة بحقوق اإلنسان، واملرأة، والتحكيم الدولي؛ فكثير 
ه، كما أن في بعضها إجماالً ينبغي  من تلك املواثيق فيها ما يجب ردُّ
ها  التفصيل فيه، وال تخلو تلك املعاه���دات واملواثيق من أمور تُقرُّ
الشريعة، فيتعني األخذ بها. أما الرضى بها واملصادقة عليها بغير 
متييز أو حتفظات فمنَكر من أعظم املنكرات، والواجب التمييز بني 
املقبول واملردود، والتعويل في ذلك على ش���رع الله. قال الله - عز 
وج���ل -: }إِن اْل�ُحْك����ُم إالَّ ِللَِّه{ ]األنع����ام: ٥٧[ في ثالثة مواضع من 
القرآن الكرمي)6(، وقال - سبحانه -: }َأَلْم َتَر إَلى الَِّذيَن َيْزُعُموَن َأنَُّهْم 
اُغوِت  آَمُنوا ِبَا ُأنِزَل إَلْيَك َوَما ُأن����ِزَل ِمن َقْبِلَك ُيِريُدوَن َأن َيَتَحاَكُموا إَلى الطَّ
ْيَطاُن َأن ُيِضلَُّهْم َضالاًل َبِعيًدا{ ]النساء:  َوَقْد ُأِمُروا َأن َيْكُفُروا ِبِه َوُيِريُد الشَّ
ُموَك ِفيَما  ����َك ال ُيْؤِمُنوَن َحتَّ����ى ُيَحِكّ ٦٠[، وقال - س���بحانه -:}َفال َوَرِبّ
َّا َقَضْيَت َوُيَسِلّ�ُموا َتْسِليًما{  َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ ال َيِجُدوا ِفي َأنُفِس����ِهْم َحَرًجا ِمّ
���نة في وجوب حتكيم الشرع  ]النس����اء: ٦٥[، ونصوص الكتاب والسُّ
كثيرة، معلومة من الدين بالضرورة. قال الشيخ عبد العزيز بن باز 
- رحمه الله -: »وفي إجماع أهل العلم واإلميان، من الصحابة وَمْن 
بعدهم على وجوب التمسك بكتاب الله، واحلكم به، والتحاكم إليه، 
مع ُسنة رسول الله #، ما يكفي ويشفي عن اإلطالة في ذكر األدلة 

الواردة في هذا الشأن«)7(.
وَفرٌع عن ذلك يتعني رفض الدول اإلس���المية االلتزام بكل 
مادة أو بند مخالف للشريعة. قال #: »املسلمون على شروطهم 
إالَّ شرطاً حرم حالالً أو أحل حراماً«)8(، وعند أبي داود: »الصلح 
جائز بني املسلمني إالَّ صلحاً أحل حراماً أو حرم حالالً«)9(، وفي 
لفظ: »جائز بني الناس«)10(. قال ش���يخ اإلس���الم ابن تيمية: »من 

��5 انظر: املغني: 480/9.
��� سورة األنعام: 57 وسورة يوسف: 40 و �7.

من  نقله  سبق  ما  وانظر   ،��5/� اإلفتاء:  ط  متنوعة،  ومقاالت  فتاوى  مجموع   �7�
اإلجماع عن ابن حزم وابن كثير.

شيخ  قال  صحيح.  حسن  حديث  هذا  وقال:   ،���5�� جامعه:  في  الترمذي  رواه   �8�
اإلسالم: »لعل تصحيح الترمذي له لروايته من وجوه... وهذه األسانيد وإن كان الواحد 

منها ضعيفاً فاجتماعها من ُطُرق يشدُّ بعضها بعضاً« �القواعد النورانية: �/��98.
��9 سنن أبي داود: ���594.

الكبرى:  السنن  في  والبيهقي   ،��0�  ،��/�7 الكبير:  املعجم  في  الطبراني  رواه   ��0�
.�����5� ،�5/�
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اشترط شروطاً تخالف ما كتبه الله على عباده؛ بحيث تتضمن 
تلك الش���روط األمر مبا نهى الله عنه، أو النهي عما أمر به، أو 
حتليل ما حرمه، أو حترمي ما حلله، فهذه الشروط باطلة باتفاق 

املسلمني في جميع العقود«)1(.
فإذا تقرر هذا ُعِلم أنه ال يجوز االلتزام بتسليم مسلم إلى تلك 
احملاكم التي يُعلَم أنها س���وف حتكم عليه َوْفقاً للقانون الوضعي 
املخالف للشريعة، ولو كانت الدولة اإلسالمية مصادقة على عهد 
يتضمن ذلك الش���رط الباطل، بل الواجب أن ينصر املسلم أخاه 
املسلم. قال الله - تعالى -: }َواْل�ُمْؤِمُنوَن َواْل�ُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء 
َبْع����ٍض{ ]التوبة: ٧١[، وقال - تعالى -: }َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبِرّ َوالتَّْقَوى 
َوال َتَعاَوُنوا َعَلى اإلْثِم واْلُعْدَواِن{ ]املائدة: ٢[، وقال - س���بحانه -: 
}َوَلن َيْجَعَل اللَُّه ِلْلَكاِفِريَن َعَلى اْل�ُمْؤِمِننَي َس����ِبياًل{ ]النساء: ١٤١[. قال 
اب���ن املناصف: »فمن ترك دفاع كاف���ر عن مؤمن تثاقاًل من غير 
عذر يسقط به عنه القيام، فقد ترك املعاونة على البر والتقوى، 
وجع�ل للك�افرين سبياًل على امل�ؤمنني، وقد نف�ى الل�ه - تعالى - 
أن يك�ون ذل�ك م�ن الش�رع؛ فِفْع�ُل ذل�ك معصي�ة وتع�دٍّ ل�ح�دود 
الله، تعالى. قال رسول الله #: »املؤمنون تتكافأ دماؤهم، يسعى 
بذمته��م أدناه�م، ويجير عليه����م أقص�اهم، وهم يد على م��ن 
س�واهم«)2(، وذل�ك مم�ا ال يُع�َرف في�ه خ�الف«)3(، وق�د قال # 
في ح�ديث ابن عم�ر - رضي الله عنهما - املتف��ق عليه: »املسلم 
أخو املس���لم ال يظلمه وال يس���لمه«)4(، وفي جملة هذا احلديث 
يندرج تسليمه إلى عدوه الكافر؛ فالتسليم من جملة اإلسالم، وال 
يس���تثنى من ذلك إالَّ موضعان هما محل نظر: أحدهما ظاهر، 

واآلخر محتمل:
فالظاهر فيهما: أن يكون املسلم قد أحدث إسالماً بعد كفر، 
وكان املس���لمون في حال كفره صاحلوا قومه من الكفار على ردِّ 
من جاء منهم إلى املس���لمني إلى أجًل معلوم ال مطلقاً، فهذا قد 
يسوغ إس���المه إلى ذلك األجل، وهل يجوز تسليمه – والتسليم 
معن���ى أخص -؟ األمر موضع بحث؛ ففرٌق بني التخلية بينه وبني 
الناس، وترك نصرته، وبني تسليمه لهم؛ ولهذا لم يأمر النبي # 
أبا جندل وأبا بصير بالعودة إلى املش���ركني، فهو لم يؤويهم ملكان 
العهد، ولم مينعهم من االلتجاء إلى جهة والتحيز إلى فئة أخرى 
غير معاَهدة، بل أش���ار إشارة خفية إلى ذلك في قوله: »ويل أمه 

��� مجموع الفتاوى: ��/�8.
��� رواه أبو داود في سننه: ����75، وصححه األلباني في صحيح أبي داود: ����90، 

واحلديث مشهور رواه َجْمع. انظر تخريجه في إرواء الغليل: 7/���، ����08.
��� اإلجناد في أبواب اجلهاد البن املناصف: ص��0 باختصار.

��4 البخاري: �����0، ومسلم: ���580.

مسعر حرب لو كان له أحد«)5(، فظهر أنه # قد خلَّى بينهم وبني 
عدوهم حملل العهد، لكنه لم يس���لمه ولم يسَع في ذلك، بل أشار 
عليه بطريق اخلالص، وأّياً ما كان فليس هذا كش���رط تسليمهم 
املس���لم الذي ثبت له حق النصرة مبوِجب سابقة اإلسالم ابتداًء 
قبل حصول العهد، تدل على ذل���ك النصوص القاضية بنصرته 
وَمنْع إس���المه، وكذا اإلجماع املنقول فيما ه���و دون ذلك. قال 
يِن  ابن العربي عند قول الله - تعالى -: }َوإِن اْس����َتنَصُروُكْم ِفي الِدّ
يَثاٌق{ ]األنفال: ٧٢[: »إال أن  َفَعَلْيُكُم النَّْصُر إالَّ َعَلى َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهم ِمّ
يكونوا أُسراء مستضعفني؛ فإن الوالية معهم قائمة، والنصرة لهم 
واجبة، حتى ال تبقى منا عني تَْطُرف، حتى نخرج إلى استنقاذهم 

إن كان عددن���ا يحتمل ذلك، أو نبذل 
أموالنا في استخراجهم حتى  جميع 

ال يبقى ألحد درهم. 
كذلك قال مالك وجميع العلماء، 
فإنا لله وإن���ا إليه راجعون، على ما 
ح���ل باخللق في تركهم إخوانهم في 
أَْسر العدو وبأيديهم خزائن األموال، 
وفضول األح���وال، والقدرة والعدد، 
الفرق بني  والقوة واجللد«)6(، ووجه 
املس���تثنني في اآلية وهم الذين لم 
يهاجروا خاصة كما يبني س���ياقها 
والضمير ال�ُمْرَج���ع إليه في قوله: 
)استنصروكم( وبني هؤالء األسرى، 
أن هؤالء ثبت���ت نصرتهم في الذمة 
وَح���ُرم إس���المهم أوالً، وأولئك لم 
تثبت لهم لترِكه���م الهجرة ومفارقة 
بني  باإلقامة  ورضاهم  الشرك،  دار 

ظهراني املش���ركني حال عقدهم مع املسلمني، فأشبهوا املسلم 
بع���د العهد م���ع الكفار بجام���ع الرضى باإلقام���ة بينهم، فال 
يتحمل املس���لمون تبعاتهم؛ ولذا أجمع أه���ل العلم على وجوب 
فكاك األس���ير املسلم، وقد نقل اإلجماَع غير واحد)7(، وإذا كان 
اإلجماع قد نُِقل على عدم جواز ترك األس���ير املسلم في أيدي 
الكافرين املعاَهدين؛ فكيف يتوجه القول بجواز تس���ليم املسلم 

��5 صحيح البخاري: ����58.
��� انظر أحكام القرآن البن العربي: �/440، ونقله ُمِقراً القرطبي في تفسيره: 57/8.

��7 اإلجماع املنقول عن ابن العربي ثابت مستقر، نقله أهل العلم قبله وبعده، منهم ابن 
غير  في  القرطبي  ومنهم  تيمية،  ابن  وأقره  ص���،  اإلجماع:  مراتب  في  حزم 
موضع من تفسيره، منها: �75/5 ]النساء: 75[، وممن نقله ابن خوازمنداد كما 
في  اإلجناد  في  املناصف  ابن  ومنهم   ،]�� ]البقرة:   ��/� القرطبي:  تفسير  في 

أبواب اجلهاد: ص�07.

الواجب  من  إن 
ع�����ل�����ى ال����������دول 
أن  اإلس�����ام�����ي�����ة 
مواثيقها  ت��راج��ع 
مع  وم��ع��اه��دات��ه��ا 
فإن  الكافرة؛  األمم 
ما  منها  ك��ث��ي��ٍر  ف��ي 
ي���ض���اد ال��ش��ري��ع��ة، 
املتعلقة  سيما  وال 
ب��ح��ق��وق اإلن���س���ان، 
والتحكيم  وامل��رأة، 

الدولي.
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أسيراً؟ وكيف إذا كان هذا املسلم حاكماً ذا سلطان ووالية على 
أهل بلده؟ ال شك أن تسليمه من أكبر املنكرات، بل هو في حق 
الس���لطان املسلم من قبيل مظاهرة الكافرين على املؤمنني بنوع 

من أعظم أنواع املظاهرة، نعوذ بالله من اخلذالن.
هذا وقد صدرت عدة فتاوى متنع تس���ليم مسلم إلى نحو 
تلك احملاكم، بل أصدرت عدة جهات فتاوى في موضع الرئيس 

البشير على وجه اخلصوص، منها:
- احلملة العاملية ملقاومة الع���دوان أصدرت بياناً عنوانه: 

بيان بشأن مذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر البشير)1(.
- االحتاد العاملي لعلماء املسلمني أصدر بياناً عنوانه: بيان 
حول قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة اجلنائية الدولية باعتقال 

الرئيس السوداني عمر البشير)2(.
- هيئة علماء السودان أصدرت بياناً عنوانه: بيان من هيئة 

علماء السودان حول قرارات احملكمة اجلنائية الدولية)3(.
وقد صدرت فتاوى أخرى من بعض الشخصيات اإلسالمية 

العلمية، كالشيخ محمد احلسن الددو)4( وغيره.
الوقف��ة الرابع��ة: حك��م التقاضي من أج��ل الدفع 

بالرباءة إذا اضطر املسلم للتحاكم:
ه لعموم املس���لمني؛ فال يجوز  إن ما س���بق من التقرير متوجِّ
ملس���لم أن يعني على تسليم مسلم إلى احملكمة اجلنائية وأمثالها 
بأدنى إعانة، وبقي حديث يتعل���ق باملطلوبني عن حكم حتاكمهم 
لة أو ظاملة  إلى احملكمة لو س���لَّمت دولة كافرة أو مس���لمة متأوِّ

مسلماً إليها؛ فهل يجوز له توكيل القانونيني والترافع لديها؟
أما إذا أُكره؛ كأن أُحضر أمامها قسراً فال إشكال في دفاعه 
عن نفس���ه، وكذا لو اضطر - وم���ن االضطرار أن يُزَمع إحلاُق 
الضرر به أو مبن يليه أمرهم - ألن ذلك من جملة الس���عي في 
اخلالص من الكافر، وليس ذلك من الرضى بالتحاكم للطاغوت 
في ش���يء، بل هو سعي في التخلص من سلطانه بحق؛ فالدفع 
يك���ون بقول احلق: إما أن يؤكد براءته أو يؤكد أن ما فعله ليس 

��� انظر في موقعها:
http://qawim.net/index.php?option=com_content&task=view&i
d=4584&Itemid=61

��� انظر في موقع االحتاد على الرابط:
http://www.iumsonline.net/articls/2009/03/13.shtml
عبداحلي  د.  الشيخ  فضيلة  الهيئة  رئيس  نائب  بها  مدَّني  منه  نسخة  على  اطلعت   ���

يوسف، وعلى الرابط التالي نصها:
http://www.meshkat.net/index.php/meshkat/index/20/29794/
content

��4 انظر موقعه:
http://www.dedew.net/index.php?A__=5&type=4&h=1&linkid
=1567

جرم���اً أو أن ما رمي به ليس له���م طريق صحيح إلثباته عليه، 
أو أن نظامهم يس���وِّغه أو نحو ذلك مما يسعه، فهذا قد يتوجه 

إيجابه إذا كانت في ذلك مصلحة ظاهرة للمسلمني.
ومما ميكن أن يُستََدل به لذلك ما يلي:

ا بعثت قريٌش  أوالً: خبر النجاش���ي - رضي الله عنه - ل�مَّ
عمَرو بن الع���اص وعمارةَ بن الوليد في طل���ب جعفر بن أبي 
طالب ومن هاج����ر معه من الصح�ابة - رض���وان الله عليهم 
جميعاً - وفي���ه مثولهم بني يديه في أرض احلبش���ة، ودفعهم 

بحجتهم. واخلبر ثابت مستفيض عند أهل العلم)5(.
ثانياً: شأن يوسف - عليه السالم - ودفعه ببراءته بني يدي 
املل���ك، وإعراضه عن اخلروج من الس���جن حتى تثبت البراءة، 

ودعوته السجني صاحب الرؤيا بذكره عند امللك.
ا اتُّهم  ثالثاً: خبر إخوة يوس���ف في دفاعهم ب���ني يديه ل�مَّ
أخوهم، وقد س���عوا في نفي التهمة، ودعوا إلى تطبيق ش���رع 
يعق���وب إن ثبت على أخيهم الذنب، وما كانوا يعلمون أن العزيز 

أخوهم وأنه على دين يعقوب يوم فعلوا ذلك.
رابعاً: مثول بعض رس���ل الله أمام بعض الطغاة مدافعني، 
كم���ا في مثول إم���ام احلنفاء إبراهيم - عليه الس���الم - أمام 
النمرود بعد تكسير األصنام، وقد أسفرت احملاكمة الطاغوتية 
ع���ن األمر به أن يلقى في الن���ار. وهذه األدلة الثالثة ثابتة في 
شرع َمْن َقبلَنَا، مذكورة على سبيل اإلقرار في كتاب ربنا، يؤيدها 

إحكامها الدليل األول.
خامس���اً: ُش���ِرع لنا أخذ احلق من الظالم ولو باحِللِْف مع 
الكاف���ر كما في خبر عب���د الرحمن بن عوف عن النبي # أنه 
قال: »شهدت حلف املطيبني مع عمومتي وأنا غالم فما أحب أنَّ 
لي حمر النعم وأني أنكثه«)6(، وفي لفظ عند البزار: »ولو دعيت 
به اليوم ألجب���ت«)7(، وغاية التحاكم اجلائز عند الكافر حتالٌف 

لرفع ظلم، أو عمٌل على رفعه.
وقد ق���ال ابن القيم - رحمه الل���ه -: »وأما الرضى بنبيه 
رس���والً فيتضمن كمال االنقياد له، والتسليم املطلق إليه؛ بحيث 
يك���ون أَْولَى به من نفس���ه؛ فال يتلقى اله���دى إالَّ من م�واق�ع 
م عليه غيره، وال يرضى  كلم�ات���ه، وال يح�اك�م إال إلي�ه، وال يُحكِّ
بحكم غيره البتة: ال في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله، 

��5 رواه اإلمام أحمد في املسند: �/��0، ���740، واحلاكم في املستدرك: ����08، 
وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم.

��� رواه اإلمام أحمد: �/�90، ����55، وابن حبان في صحيحه: ���4�7، واحلاكم 
في مستدركه: ���870، وقال: »هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه«، ووافقه 

الذهبي.
��7 مسند البزار: ���0�4.
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وال في شيء من أذواق حقائق اإلميان ومقامه، 
وال في ش���يء من أحكام ظاه���ره وباطنه، ال 
يرضى في ذلك بحكم غي���ره، وال يرضى إال 
بحكم���ه، فإن عجز عنه كان حتكيمه غيَره من 
باب غذاء املضطر إذا لم يجد ما يقيته إال من 
امليتة والدم، وأحسن أحواله أن يكون من باب 
الت���راب الذي إمنا يتيمم ب���ه عند العجز عن 

استعمال املاء الطهور«)1(.
وقد أفتى كثير من كبار أهل العلم املعاصرين 

بج����واز التحاكم إلى احملاكم غير الش����رعية إذا اضطر املرء إلى 
ذلك، ومن ذلك فتوى الش����يخ العالمة عبد العزيز بن باز - رحمه 

الله - ونصها: 
»من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة األخ املكرم 

ه� ع. م. سلَّمه الله.
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأشير إلى استفتائك املقيد بإدارة البحوث العلمية واإلفتاء 
برقم 2151 وتاريخ 6/ 6/ 1407 ه� الذي تس���أل فيه عن حكم 
املتحاكم إلى من يحكم بالقوانني الوضعية إذا كانت احملاكم في 
بل���ده كلها حتكم بالقوانني الوضعية وال يس���تطيع الوصول إلى 

حقه إال إذا حتاكم إليها هل يكون كافراً؟
وأفيدك بأنه إذا اضطر إلى ذلك ال يكون كافراً، ولكن ليس 
له أن يتحاكم إليهم إال عند الضرورة إذا لم يتيس���ر له احلصول 
عل���ى حقه إال بذلك وليس له أن يأخذ خالف ما يُِحلُّه الش���رع 

ر...«)2(. املطهَّ
وفي فت�وى اللجن�ة الدائم�ة للبح�وث العلمية واإلفتاء جاء 
ما نصه: »ال يجوز للمسلم التحاكم إلى احملاكم الوضعية إال عند 
الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية، وإذا قضي له بغير حق له 

فال يحل له أخذه«)3(.
قال ش���يخنا العالَّمة عب�د الرحم���ن البراك – حفظه الله 
تعالى -: »إذا اعتُدي على اإلنسان في ب���الد الكف��ر في نفسه 
أو مال���ه أو حرمت���ه فله أن يرفع قضيته مل���ن يرفع عنه الظلم 
أو يدفع عنه الظلم، فإن اإلنس���ان املظلوم له أن يس���تعني مبن 
ينصره من غير أن يعت���دي على الظالم، وإذا كان يعلم أن جهة 
التراف���ع حلل اخلصومة تعتدي على الظالم بزيادة فتغرمه فوق 

��� مدارج السالكني: �/��7، ��7.
��� مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة: ��/��4.

��� انظر: مجموع فتاوى اللجنة: ��/�50، الفتوى، رقم ���9504، والفتوى بإمضاء 
الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ صالح الفوزان 

والشيخ بكر أبو زيد.

م���ا يجب عليه فليس للمظلوم أن يأخ���ذ فوق حقه ولو حكمت 
له احملكمة بذلك، ولي���س هذا من التحاكم إلى الطاغوت، فإن 
الذين يتحاكمون إلى الطاغوت يفضلون حكمه على ش���رع الله، 
ويرتضونه ويقبلون حكمه ولو علموا أنه مخالف لش���رع الله... 
وال يخف���ى أن الترافع إلى ه���ذه اإلدارات أو احملاكم من قبيل 
الضرورة؛ ألن���ه لو وجب على املقيم في تل���ك البالد أال يرفع 
قضيته إذا ُظِلم إذاً حلقه ضرر عظيم بذلك، ولَتسلَّط املجرمون 

على املسلمني إذا علموا أنهم ال ينتصرون. 
وبه���ذا يُعلَم أن التحاكم إلى ه���ذه اإلدارات واحملاكم على 
ه���ذا الوجه من الضرورة ال ينافي الكف���ر بالطاغوت؛ وهو كل 
حكم يناقض ش���رع الله الذي أنزله في كتابه وس���نة نبيه #، 

والله أعلم«)4(.
وختام���اً نقول: إن الكفر بالطاغوت واجب، ومن الطواغيت 
أمث���ال مدعي احملكمة اجلنائية وقضاته���ا، وِمْن الِزم ذلك أال 
يَُس���لَّم مسلم فضاًل عن رئيس إليها؛ س���واء من دولة إسالمية 
مصاِدق���ة أو غير مصاِدقة، وال مينع هذا م���ن الدفع بالبراءة 
���باً للخ�الص إذا وقع احمل�ذور  وإعداد امللفات املثِْبتة له�ا، حتسُّ

ال عن رضى، أو اضطر الناس إليه.
وم��ن ال��واجب كذلك عل��ى املس�����لمني حتكيم شرع الله 
على أنفس���هم وف�����ي رعيته��م، واإلذعان ألم���ره فيما يحبون 
ويكره�����ون، والله يحف��ظ من يحف��ظ���ه، ويكأل بالرعاية من 

يرعى دينه.
هذا؛ واللَه أس���أُل أن يبدل أحوال املس���لمني إلى ما يحب 
ويرضى، وأن ينصر كتابه وُس���نة نبي���ه وعباده الصاحلني، وأن 
يكب���ت أعداءه من الكافرين واملنافق���ني، وأن يعلي راية الدين، 

واحلمد لله رب العاملني.

��4 نشرت في موقع نور اإلسالم، وكانت على الرابط التالي:
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=
view&Itemid=0&catid=1310&id=12848
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] الغرب: قراءة عقدية [

�*� باحث سعودي متخصص في دراسة األديان - يعمل في مركز الدراسات والبحوث 
التابع ملجلة البيان.

كن��ُت أوردُت يف اجل��زء األول م��ن ه��ذا املق��ال نصًا من العه��د القدمي 
للداللة على ذكر اس��م »حممد« # صراحة يف أس��فار أهل الكتاب، لكنين 
اكتفيت هن��اك بإثبات التحريف يف ترمجة النص من 
العرباني��ة وَعرض�ُت لذلك بع��ض النماذج، وأهمُّ 
م��ا ُعنيت به إثب��ات أن الِفقرة املقتبس��ة ُتقَرأ 

َوْفَق الترتيب اآليت مع مراعاة الفواصل:
ما تعسو ليوم موِعيد وليوم حج يهوه؟ 
��ود: ِمصرامي ِتقبِِّصم،  كي هيين هاخلو مشُّ
��ِرم، َمْحَم��د ِلَخْس��َبام، ِقُم��وش  م��وف ِتَقبِّ

ِيرياِشم، ُحَوح بُأُهليهم. ]هوشع 9: 5 - 7[
وبيَّن��ت أن هذه الق��راءة ه��ي الوحيدة 
ال��ي حتاف��ظ على َتَناُظ��ر اجلمل وَجْرِس��ها. 
ز احلديث على معىن  لكنين يف هذا اجلزء سأركِّ
ل  الن��ص لريى القارئ كي��ف أن تالُعب املترمجني حوَّ
نصًا صرحيًا يف نبوة املصطفى # إىل ُجمٍل ش��ديدة الركاكة 

باهتة املعاين أشبه ما تكون بسجع الكهان.

هل ُذِكرَ اسم »محمد« # 
يف أسفار أهل الكتاب؟

)2 - 2(
ف��ي��ص��ل ب���ن ع��ل��ي ال���ك���ام���ل���ي)*(

popedia@windowslive.com



17العدد 16277 العدد 277 17العدد 16277 العدد 277

تفسري النص:
أما قوله: )ما تَعُسو ليوم موِعيد وليوم حج يهوه؟( فليست له 
عالقة باملواسم واألعياد، وهذا ظاهر من السياق؛ إمنا هو تخويف 
وتذكير لبني إسرائيل الذين ابتعدوا عن منهج الله وعصوا ُرُسله. 
فَمن ترجمُه بقوله: »ماذا تصنعون في يوم املوس����م وفي يوم عيد 
ال����رب؟« فقد أبعد النجعة وأحال الوعيد عيداً. فالنص العبراني 
يق����ول: )ل - يوم( ومعناها »ِل�َي����وِم« وليس )ب - يوم( »في يوم«. 
وعليه فالصحيح أن تترَجم هكذا: »ما أنتم عاملون ليوم امليعاد )1( 
ويوم يحش����ركم الرب؟« فكلمة »َحج« في العبرانية هي كل اجتماع 
حاشد، وإمنا استُعيرت للعيد الجتماع الناس فيه. ومعنى اجلملة 
����ر بقول الله - تعالى - مخاطباً بني إس����رائيل: }َواتَُّقوا َيْوًما  يُذكِّ
ي َنْفٌس َعن نَّْفٍس َش���ْيًئا َوال ُيْقَبُل ِمْنَها َعْدٌل َوال َتنَفُعَها َش���َفاَعٌة َوال ُهْم  ���زِ الَّ َتْ

ُينَصُروَن{ ]البقرة: ١٢٣[.
����ود: مصرامي تقبصم،  وأما قوله )كي هيني هاخلو ِمشُّ
موف تقبرم( فتفس����يره »فهاهم أوالء جنوا من البالء: مصر 
تأس����رهم ومنف )2( تقبرهم ]أو تدفنه����م[«. وهو تذكير لبني 
إس����رائيل مبا تعرضوا له من ابتالٍء على يد فرعون وقومه، 
فالنص يشير إلى النجاة من البالء، واالستعباد، والقتل؛ وهو 
معنى قريب جداً م����ن قول الله - تعالى - في كتابه الكرمي: 
ْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب ُيَذِبُّحوَن َأْبَناَءُكْم  ْيَناُكم ِمّ }َوإْذ َنَّ

ِبُّكْم َعِظيٌم{ ]البقرة: ٤٩[. ن رَّ َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساَءُكْم َوِفي َذِلُكم َبالٌء ِمّ
ده الِفقرة من  لك����ن اضطهاد املصريني ليس كلَّ م����ا تُعدِّ
ابتالء لبني إس����رائيل، فهي تستمر قائلة: )َمْحَمد ل�خسبام(، 
وهنا بي����ت القصيد. فقد تُرِجَمت ه����ذه العبارة ب� »نفائس 

فضتهم« وهو من التحريف الظاهر ألمرين رئيسني: 
أولهما: أن إضافة »َمْحَمد« )مبعنى »نفيس«( إلى »خسبام« 
)أي »فضته����م« أو »ماِلهم«( من الركاكة مبكان، لوقوع حرف 
اجلر »ل« بينهما؛ حتى إن »فيلِهلم ِجسنيوس« في كتابه »نحو 
اللغة العبرانية« Gesenius> Hebrew Grammar أورد 
احتمال أن تكون العبارة في أصلها )َمحمدي َخْسبام(، وهي 

صيغة اإلضافِة الَسويُة في العبرية.
وثانيهما: إن س����لَّمنا جدالً بصحة اإلضافة في )َمْحَمد 
خلسبام( »نفيُس فضِتهم ]أو »ماِلهم«[« فهي برغم ذلك ليست 
جملة مفيدة فهي حتوي مبتدأً يفتقر إلى خبر، أو خبراً ملبتدأ 
محذوف ال نعلمه، وهو ما اضطر املترجمني إلى أن يربطوها 
ب�)قيموش ييراشم( التي تليها، فقالوا: »يرث القريص نفائس 

 ��� »موعيد« في النص العبري.

 ��� منف: مدينة مصرية قدمية.

فضتهم«. وهي محاولة بائسة للهروب من املأزق، لكن اجلملة 
ال تستقيم برغم ترقيعهم هذا؛ ألننا لو ترجمنا النص العبري 
حرفياً لص����ار »نفيُس فضتهم القري����ُص يرثهم«؛ مبعنى أن 
ضمي�ر اجلم�ع »هم« س����يعود على املف����رد »نفيس« وهو ما 
ال يس����تقيم في اللغة العبرانية، وإمنا يقال: »نفيس فضتهم 
القريص يرث����ه«، ولو افترضنا أن الضمير يعود على »فضة« 
– وه����و بعيد جداً – فاالعتراض قائٌم؛ ألنها مفرد وليس����ت 
جمعاً حتى في أصلها العبري )ل� - كس����ف - �م(. فدل ذلك 

على أنهما جملتان وليستا جملة واحدة.
فما معنى اجلملة إذن؟ إن )َمْحَمد خلسبام( عبارة وجيزة 
ٌد مِلاِلهم«، ف� »محمد« اسم  مس����تأنَفة معناها احلرفي »ُمحمَّ
َعلَم يش����ير إلى النبي # وليس صفة مبعنى »نفيس«، يشهد 

لهذا أمران على األقل:
أوالً: أن اجلمل�ة بغير هذا الش�����كل ال تس�تقيم ال معنًى 

وال مبنًى كما سبق بيانه. 
ثانياً: ملَّا تعرَّض مترجمو النس���خة السبعونية لهذه الِفقرة 
كانوا يدركون أن »محمد« اس���م علم، فكأنهم حاروا ما يفعلون، 
فلجؤوا إلى تغيير االسم إلى »َمْحَمس« )مدينة »مخماش«(. ولعل 
قائ���اًل يقول: أال ميكن أن يُعتذر لهم باحتمال أن حرف الدال لم 

يكن بيِّناً في األصل العبري فأشكل على املترجمني؟ أقول: 
أوالً: إن حرفي الس����ني )س����امخ( وال����دال )داِلت( في 
العبرانية ال يتش����ابهان ألبتة واخلل����ط بينهما بعيد؛ فاألول 

يشبه في شكله الرقم )5( واآلخر يشبه الرقم )6(. 
وثانياً: لو افترضنا ذلك جدالً فإن مدينة »مخماش« التي 
يريدها املترجمون هنا ال تكتب في العبرية »محمس«، وإمنا 
»مكمش« بكاف وش����ني، فالتحريف لم يقع في حرٍف واحد 

فحسب، بل في حرفني اثنني.
لَت »َمْحَمد« فجعلتها  وقد يعترض معترض فيقول: ِلَم بَدَّ
د«؟ واجل����واب: أن النص العبري ظ����ل أكثر من ألف  »ُمَحمَّ
عام مجرداً عن احلركات إلى أن أضافها »املَُس����وريُّون« من 
علماء اليهود بني القرن الس����ادس والتاسع بعد امليالد َوْفَق 
اجتهادهم فأصاب����وا بعضاً وأخطؤوا بعض����اً. فالكلمة قبل 
حتريف املس����وريني كانت »محمد« دون ح����ركات، ولم تكن 
»َمْحَمد«، وهذا مما يُجمع عليه علماء العهد القدمي. فلم يبَق 

إال اإلذعان بأن »محمد« َعلَم على النبي #.
وامل���راد من الِفْق���رة أن محمداً # س���يتولى تأديبهم في 
أموالهم، وحصل ذلك عندما أجل���ى بني النَّضير إلى أذرعات 
من أعالي الشام وإلى خيبر حتى إن أحدهم كان ينزع باب داره 

] الغرب: قراءة عقدية [



19العدد 18277 العدد 277 19العدد 18277 العدد 277

وس���قفها لئال يخلِّفها وراءه، كما جاء في س���ورة احلشر: }ُهَو 
ِل اْل�َحْشِر َما َظَننُتْم  الَِّذي َأْخَرَج الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِمن ِدَياِرِهْم أَلوَّ
َن اللَِّه َفَأَتاُه���ُم اللَُّه ِمْن َحْيُث  اِنَعُتُهْم ُحُصوُنُهم ِمّ َأن َيْخُرُج���وا َوَظنُّوا َأنَُّه���م مَّ
ْعَب ُيْخِرُبوَن ُبُيوَتُه���م ِبَأْيِديِهْم َوَأْيِدي  َلْم َيْحَتِس���ُبوا َوَقَذَف ِف���ي ُقُلوِبِهُم الرُّ
اْل�ُمْؤِمِننَي َفاْعَتِبُروا َيا ُأْوِلي اأَلْبَصاِر { ]احلشر: ٢[ إلى قوله - تعالى -: 
}َوَما َأَفاَء اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه ِمْنُهْم َفَما َأْوَجْفُتْم َعَلْيِه ِمْن َخْيٍل َوال ِرَكاٍب َوَلِكنَّ 

اللََّه ُيَسِلُّط ُرُسَلُه َعَلى َمن َيَشاُء َواللَُّه َعَلى ُكِلّ َشْيٍء َقِديٌر{ ]احلشر: ٦[.
أما قوله: )قيموش ييراش����م، حوح بأُُهليهم( فسأعتمد 
فيها ترجمة النس����خ العربية: »القريص يرثهم، والعوسج في 

الً ال قبوالً – حتى ال أطيل على القارئ. منازلهم« – تنزُّ
ثم يعود الرب إلى حتذير بني إسرائيل من مغبة كفرهم وأن 
أيام املُس���اءلة قد أزفت فيقول: )باؤو ميي هبجوداه، باؤو ميي 
لُّوم( أي »أزفت أيام العقاب وحل�ت أيام اجلزاء«. واس�تعمال  هشِّ
الزمن املاض���ي هنا دالل�ة عل�ى التحق����ق والوق�وع ال محالة، 

كقوله - تعالى -: }َأَتى َأْمُر اللَِّه َفال َتْسَتْعِجُلوُه{ ]النحل: ١[.
ثم بنيَّ الس����بب في هذا التهديد والوعيد، فقال: )ِيدعو 
ع إيش هروح(. وترجمتُها كما في  يسرائيل إفيل هنَّفي، ِمُشجَّ
ترجمة »فاندايك«: »س����َيعِرف إسرائيل، النبي أحمق، إنسان 
ال����روح مجنون.« وهي كما ترى غاية ف����ي الركاكة واإلبهام، 
والسبب في هذا أن ُجلَّ الترجمات العربية واألجنبية اعتبرت 
الفعل العبري »يدعو« مشتقاً من »ي - د - ع« مبعنى »َعَرف«، 
والصحيح أنه مش����تق من »د - ع - ه�« مبعنى »دعا«. وهذا 
ل ذلك »جيمس بار« في  الفع����ل ثابت في العبرانية كم����ا فصَّ
كتاب����ه »فقه اللغة املقارن ونص العه����د القدمي« )1(. فاجلملة 
ع إيش هروح( تتألف  )ِيدعو يس����رائيل إفيل هنَّفي، ِمُش����جَّ
م،  من فعل متعدٍّ إلى مفعول����ني، وفاعٍل، ومفعول به ثاٍن مقدَّ
م مضاف،  ل مؤخ����ر، ثم مفعول به ث����اٍن مقدَّ ومفع����ول به أوَّ
ومفعول به أوَّل مؤخر. وعليه فالترجمة احلرفية للفقرة هي: 
»تدُعو إسرائيل النبيَّ أحمَق، ورجَل الروح مجنوناً«، واملراد ب� 
»إس����رائيل« هنا بنو إسرائيل. قال - تعالى -: }َكَذِلَك َما َأَتى 
ُس���وٍل إالَّ َقاُلوا َساِحٌر َأْو َمْجُنوٌن #^٥٢^#( َأَتَواَصْوا ِبِه  ن رَّ الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهم ِمّ

َبْل ُهْم َقْوٌم َطاُغوَن{ ]الذاريات: ٥٢ - ٥٣[.
ثم بنيَّ النصُّ ما دفع اليهود إلى هذا الس���باب واجلحود، 
فقال: )عل روف عفونخا، فرباه مسطماه( »لكثرة آثامك وفرط 

 (1)  Barr, James. Comparative Philology and the Text of the Old 
Testament (Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 1987), p. 23.

عدائك« )2(. فسبب تكذيب اليهود للنبي # وشتمهم إياه - بشهادة 
أسفارهم – هو فرط عدائهم، وهو كما قال - تعالى -: }َلَتِجَدنَّ 

َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة ِلّلَِّذيَن آَمُنوا اْلَيُهوَد َوالَِّذيَن َأْشَرُكوا{ ]املائدة: ٨٢[.
وفي قصة صفية بنت حيي بن أخطب - رضي الله عنها - أنها 
قالت: كنُت أََحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر؛ لم أَلَقُهما قط 
ا قدم رس����ول الله #  مع ولد لهم����ا إال أخذاني دونه. قالت: فلمَّ
املدين����ة، ونزل قباَء في بني عمرو بن ع����وف، غدا عليه أَبي حييُّ 
ابن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلِّسني. قالت: فلم يرجعا 
حتى كانا مع غروب الشمس. قالت: فأتيا كالَّني كسالننَي ساقَطني 
ميش����يان الُهَوينى. قالت: فهششت إليهم�ا كما كنت أصنع، فو الله 
م����ا التفت إليَّ واحد منهما مع ما بهما من الغم. قالت: وس����معت 
عمي أبا ياسر وهو يقول ألبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم 
والل����ه! قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم! قال: فما في نفس����ك منه؟ 

قال: عداوته واللِه ما بقيُت« )3(.
وهنا أختم بعرض ترجمة »فاندايك« العربية للنص أعاله 
وأُتبعها بترجمِت����ي التي اعتمدت فيها األصل العبري وأترك 

للقارئ احلكم.
ترجمة فاندايك: »ماذا تصنعون في يوم املوس���م وفي يوم 
عيد الرب؟ إنهم قد ذهبوا من اخلراب، جتمعهم مصر، تدفنهم 
موف، يرث القريص نفائس فضتهم، يكون العوسج في منازلهم. 
جاءت أيام العقاب. جاءت أيام اجلزاء. سيعرف إسرائيل، النبي 

أحمق، إنسان الروح )4( مجنون، من كثرة إثمك وكثرة احلقد.
ترجم����ة الباحث: »م����ا أنتم عاملون لي����وم امليعاد، ويوم 
وا من الب����الء: مصر  يحش����ركم ال����رب؟ فها ه����م أوالء جَنَ
د يغنمهم، والقريص يرثهم،  تأس����رهم، ومنف تدفنهم، وُمحمَّ
والعوسج في ديارهم. أزفت أيام العقاب وحلت أيام اجلزاء، 
فبنو إسرائيل يدعون النبي س����فيهاً وذا الوحِي مجنوناً، من 

ِعَظم اإلثم وفرط العداء«.
}الَِّذي���َن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْعِرُفوَنُه َكَما َيْعِرُف���وَن َأْبَناَءُهْم َوإنَّ َفِريًقا 
ِبَّك َفال َتُكوَننَّ ِمَن  ْنُهْم َلَيْكُتُموَن اْل�َحقَّ َوُهْم َيْعَلُموَن #١٤٦#( اْل�َحقُّ ِمن رَّ ِمّ

اْل�ُمْمَتِريَن{ ]البقرة: ١٤٦ - ١٤٧[.

 ��� هنا التفات من الغيبة إلى اخلطاب؛ أي انتقال من صيغة الغائب »يدعو إسرائيُل« إلى 
صيغة املخاطب »آثامَك« و »عدائَك«، وفائدته البالغية لفت املستمع أو القارئ إلى أمر 
ذي شأن. وقد سبق ورود التفات آخر عند قوله »ما أنتم عاملون ... فهاهم أوالء جنوا 
من البالء« واألصل »فها أنتم أوالء جنومت من البالء«. وهذا ال يعنينا كثيراً هنا وإمنا 

أردت به بيان ُمراوحة الضمائر وأن ذلك ال يغيِّر من أصل معنى النص شيئاً.
 ��� سيرة ابن هشام: �/5�9.

وصف  وهو  الوحي«  »ذو  معناها:  الروح«  »إنسان  بـ  تترجم  التي  هروح«  »إيش   �4�  
}َوَكَذِلَك  #؛ إذ ُسمي القرآن الذي أنزل عليه »روحاً« في قوله - تعالى -:  حملمد 
ْن َأْمِرَنا َما ُكنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوال اإلمَياُن َوَلِكن َجَعْلَناُه ُنوًرا نَّْهِدي ِبِه  َأْوَحْيَنا إَلْيَك ُروًحا ِمّ

ْسَتِقيٍم{ ]الشورى: ٥٢[. َمن نَّش�َ�اُء ِمْن ِعَباِدَنا َوإنََّك َلَتْهِدي إَلى ِصَراٍط مُّ



19العدد 18277 العدد 277 19العدد 18277 العدد 277



العدد 20277
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مبادئ الدعوة
في قصة أصحاب القرية

موضوعات السورة:
• طبيعة الوحي والرسالة والرسول.

• التركي���ز على قضية البعث بأس���اليب مختلفة من خالل 
د، وضرب األمثال، وإيراد األدلَّة الدامغة، وعرض  التقرير املجرَّ

مشاهد القيامة.
• الدع���وة والداعي���ة وأعداء الدع���وة: فالدعوة من خالل 
مهمته���ا ومبادئها وأُسس���ها، والداعية ف���ي صفاته ومقوماته 
ومهماته، وأعداء الدعوة في خصائصهم وأساليبهم وانتقام الله 

منهم.
أما حال الدع���وة والداعية وأعداء الدع���وة: فجاء تقرير 
حاله���م وخصائصهم في عدد من املب���ادئ واألصول العظيمة؛ 
وهي أكثر ما تظهر في بداية الس���ورة إلى نهاية قصة أصحاب 
نه هذا  القري���ة؛ ولذا س���أقتصر في هذا املقال على م���ا تضمَّ

املقطع من املبادئ، وهي كاآلتي:

• فف���ي قوله - تعال���ى -: }َواْلُقْرآِن اْل�َحِكي���ِم{ ]يس: ٢[: 
تأكيد على إحكام الش���ريعة وإتقانها وخلوِّها من أي نقص بأي 
وجه، وهذا مما يثبِّت الداعية في الصبر على الدعوة إليها أمام 
املذاهب الباطلة والدعوات الزائفة التي يكفي في بيان بهرجها 
أنه���ا ال يُكتَب لها البقاء والصمود إال بقدر ما حتمله من مبادئ 

احلق والنبوة.
• وف�ي ق�وله - تعال�ى -: }إنََّك َل�ِمَن اْل�ُمْرَس�����ِلنَي{ ]ي�س: 
٣[: تس�لية للرس�ول # بأنه س�ائر في ركب املرسلني داٍع إلى 
ما دعوا إليه متَّبٌع ألمر من أرسلهم، وهو كذلك عزاء لكل داعية 
ناله األذى في س�����بيل هذا الدين بأنه س����ائر ومقتٍف لطريق 
هؤالء األطه��ار، ذائٌد عن حي�اض دعوته�م، جندي قد اس����تلم 
راية الدع�وة ِمن بع�دهم، أمنيَّت�ه أن مي�وت في ساحتها مقب�اًل 

غي�ر مدبر.
ِحيِم{ ]يس: ٥[:  • وف���ي قوله - تع�ال�ى -: }َتنِزيَل اْلَعِزيِز الرَّ
املعن�ى ذات�ه ف��ي س����ياق الدع�وة؛ وه����و أن مقتض�ى رحمته 
ته  - تع�ال�ى - إرس�����ال الرسل وإقام�ة احلج�ة، ومقتض�ى ع�زَّ
�ل  - س����بحانه - نصرتُه�م عن�د تكذيبه����م والكيد به�م، وتأمَّ
تك�رار قوله - تعالى - في س���ورة الشعراء بعد هالك كل قوم: 

ِحيُم{ ]الشعراء: ٩[.  }َوإنَّ َربََّك َلُهَو اْلَعِزيُز الرَّ
• وف����ي قوله - تعالى -:}َلَق����ْد َحقَّ اْلَق����ْوُل َعَلى َأْكَثِرِه����ْم َفُهْم ال 
ُيْؤِمُن����وَن{ ]ي����س: ٧[: تأكيد على أصل مهم من أصول الدعوة، وهو 

] قضايا دعوية [

س��ورة )ي��س( س��ورة مكي��ة أك��دت على 
قضايا مهمة يف الدع��وة؛ إذ نزلت يف اجلو 
املك��ي الذي يش��تد في��ه الص��راع بني احلق 
لة بالدروس والقواعد  والباطل، وجاءت حممَّ
مة بقوة احلج��ة والربهان،  واملب��ادئ، مدعَّ
رًا فيها ضرب النظ��ري واملثال؛ وذلك من  مك��رَّ
خالل قصة أصحاب القرية والتذييل عليها 

والتعليق على مشاهدها:
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] قضايا دعوية [

أن ه����ؤالء القوم م����ع أنه قد حق عليهم الع����ذاب فال مطَمع في 
هدايتهم إال أنه ال بد من دعوتهم ألمور، منها:

1 - أن مهم���ة الداعية هي البالغ املب���ني والنذارة؛ وليس 
التوفيق إلى احلق والهداية. قال - تعالى - على لسان رسله في 

هذه السورة: }َوَما َعَلْيَنا إالَّ اْلَبالُغ اْل�ُمِبنُي{ ]يس: ١٧[.
2 - وأن الله أخفى َمن حقَّ عليهم العذاب واختص بعلمهم؛ 

فإذاً ال بد من النذارة لكل أحد.
وفائ���دة هذا التقرير أن ال ييأس الداعية عند نكول الناس 
عن احل���ق، وأنه رابح في كال احلالني: إم���ا أن يحقق النذارة 
والتبلي���غ، وهو هنا قد قام مبهمته وأع���ذر إلى ربه، أو يقذف 
الله اإلميان والهداية في قلوب املدعوِّين وهو أمر ُموَكل إلى ربه 

وليس في دائرة طاقته وقدرته.
وبه���ذا تَعلَم أن ِمْن أعظم ما ينخر في كيان الدعوة، اليأس 
الذي يس���تولي على قلوب الدعاة ويتس���رب إلى نفوسهم عند 
رؤية ش���رود الناس عن احلق وضاللهم؛ ولهذا كثر التأكيد على 
هذا األصل في القرآن؛ فينبغي إشاعة روح التفاؤل مع التقومي 
واملراجع���ة والصبر واملصابرة، وفي التنزيل: }إنَّ���ا ال ُنِضيُع َأْجَر 

اْل�ُمْصِلِحنَي{ ]األعراف: ١٧٠[.
• وفي قول���ه - تع�ال�ى -: }إنَّا َجَعْلَن���ا ِفي َأْعَناِقِه���ْم َأْغالاًل َفِهَي 
ا َوِمْن َخْلِفِهْم  ْقَمُحوَن #!٨!#( َوَجَعْلَنا ِمْن َبنْيِ َأْيِديِهْم َس���ًدّ إَل���ى اأَلْذَقاِن َفُهم مُّ
ا َفَأْغَشْيَناُهْم َفُهْم ال ُيْبِصُروَن{ ]يس: ٨ - ٩[: ال�ُمْقَمح: هو الرافع  َس���ًدّ
رأس���ه: أي أن أيديهم مش���دودة باألغالل إلى أعناقهم موضوعة 
حتت أذقانهم؛ ومن ثَمَّ فإن رؤوس���هم مرفوعة قسراً. قال صاحب 
الظالل: )ومع شدة هذا املشهد فإن اإلنسان ليلتقي بأناس من هذا 
الن��وع يخيَّل إلي�����ه - وه��م ال ي��رون احلق الواضح وال يدركونه 
- أن هنال���ك حائاًل عنيفاً كهذا بينهم وبينه، وأنه إذا لم تكن هذه 
األغ���الل في األيدي وإذا لم تكن ال���رؤوس مقمحة ومجبرة على 

االرتفاع فإن نفوسهم وبصائرهم كذلك، مشدودة عن الهدى قسراً 
وملفوت���ة عن احلق لفتاً، وبينها وبني دالئل الهدى س���دٌّ م�ن هن�ا 

وس�دٌّ من هناك، وكذلك كان أولئك الذين واجهوا القرآن()1(. 
َث����اًل َأْصَحاَب اْلَقْرَيِة{  • وف����ي قوله - تع�ال�ى -: }َواْضِرْب َلُهم مَّ
]يس: ١٣[: أي اضرب لهؤالء املكذبني برس����التك، الرادين لدعوتك 
قوا للخير؛ وذلك املثل  مث����اًل يعتبرون به ويكون لهم موعظ����ة إن ُوفِّ
هو: أصحاب القرية)2(. وفي هذا املثل ِعَظة وتسلية للنبي # وبيان 

حلال الدعاة وحال كثير من املدعوِّين في الصد عن دين الله.
وفي هذا بيان أهمية علم التاريخ وإحاطة الداعية بس���ن 
الله في الكون والتذكير مبآل الكفر من خالل بيان عاقبته ومآل 
أصحاب���ه)3(، وملا غفل الدعاة اليوم عن س���ن التاريخ وعظاته 
أضحوا صيداً سهاًل ملكر املجرمني مرة بعد مرة وأصبحَت ترى 
وتش���اهد كيف يتس���لق املاكرون على أكتاف الدعاة ويقطفون 

الثمرة التي ضاعت فيها جهودهم وأرواحهم، والله املستعان.
• وف����ي قوله - تع�ال�ى -: }إْذ َجاَءَها{ ]يس: ١٣[ - كما قال 

اآللوسي -: إشارة إلى أن املرسلني أتوهم في مقرهم)4(.
ويستفاد منه أهمية التخطيط في الدعوة ومعرفة األماكن 
ي بترك  التي يكثر فيها اجلهل، وأن ينتدب الداعية نفَسه ويضحِّ
وطنه في س���بيل هداية الناس وإرش���ادهم، وفي قول كثير من 
املفس���رين أن هؤالء الرسل هم أصحاب عيسى بعثهم إلى هذه 

القرية للقيام بدعوتهم.
ُبوُهَما  • وفي قول����ه - تع�ال�ى -: }إْذ َأْرَس����ْلَنا إَلْيِه����ُم اْثَن����نْيِ َفَكذَّ
ْزَن����ا ِبَثاِلٍث{ ]يس: ١٤[ لم يَُق����ل: فعززناهما؛ ألن املقصود تقوية  َفَعزَّ

��� في ظالل القرآن: �9�0/5.
��� تفسير السعدي: ص���.

اْلَقْرَيِة{؛ حيث قيل: إن  َأْصَحاَب  َثاًل  مَّ َلُهم  }َواْضِرْب  ��� ويشهد لهذا: املعنى اآلخر لقوله: 
أي:  لهم،  القرية واجعلهم مثاًل  يا محمد حال قومك بأصحاب  لنفسك  معنـاه: مّثل 

شّبه حالهم بحال أصحاب القرية؛ فإن مثلهم كمثلهم.
��4 روح املعاني: ��/��9.
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احلق الذي أُرِس����لوا به عالوة على تقويتهم����ا؛ ففيه أن قوة الدعوة 
تكون باجتماع الدعاة وتكاتفهم وتوحي����د جهودهم والتكامل بينها، 
خصوصاً في األماكن التي يَِقل فيها السند والنصير، فال رهط وال 
عشيرة، وال نفوذ وال أتباع. ولعل هذا يفسر لنا اجتماع هؤالء الرسل 
في مكان واحد؛ ألنهم أُرِسلوا إلى غير قريتهم فال ناصر لهم. وفي 
قصص الرسل الذين بُِعثوا لوحدهم نقرأ: }َوَلْوال َرْهُطَك َلَرَجْمَناَك{ 

]هود: ٩١[ و :}إْذ َقاَل َلُهْم َأُخوُهْم ُهوٌد َأال َتتَُّقوَن{ ]الشعراء: ١٢٤[.
ويستفاد من هذا بيان أهمية العمل املؤسسي املشترك، وأنه 
ال مكان اليوم لألعمال الفردية واجلهود املشتتة أمام املنظمات 
والتكتالت العاملية، واملؤسسات العابرة للقارات؛ خصوصاً حني 

قلَّ النصير وعز الظهير.
وفي���ه أيضاً أن حتقيق النصر ال يكفي فيه ُحْس���ن القصد 
وصفاء القلب وسالمة املنهج إذا لم يُقَرن بالتخطيط واملراجعة 

والتقومي.
• وفي قول الرس���ل - عليهم الس���الم -: }َفَقاُل���وا إنَّا إَلْيُكم 
ْرَس���ُلوَن{ ]ي���س: ١٤[ مع قولهم: }َوَما َعَلْيَن���ا إالَّ اْلَبالُغ اْل�ُمِبنُي{  مُّ

]يس: ١٧[: يتضح أمران:
1 - وضوح املنهج واجلهر به بدون مواربة أو مداهنة، وأنهم 
رس���ل جاؤوا ألجل القيام بالرسالة ونشرها ال لشيء غير ذلك؛ 
وفي هذا أهمية صدق الداعي���ة مع مجتمعه، ووضوح منهجه، 
والبعد عن الغم���وض والتلون، والثباُت عل���ى مبادئه، والصبُر 

عليها، وأنه بذلك تكون دعوته أحرى بالقبول والتأثير.
وه����ذا ال ين�اف���ي الت����درج ف����ي ال�دع�����وة والب�داية 
َ���ات وم�راع����اة ال�حكم�����ة؛ ألن ال�ت��درج  باألص����ول واملهّم�
يعن����ي ترتي�ب املب����ادئ واألول��ويات ال متييعه���ا ومناقضتها، 
وإذا قرن���ت قوله: }ُقْل َه���ِذِه َس���ِبيِلي َأْدُعو إَلى اللَِّه{ ]يوس���ف: 
���َك ِباْل�ِحْكَمِة{ ]النحل: ١٢٥[،  ١٠٨[ مع قوله: }اْدُع إَلى َس���ِبيِل َرِبّ
تبني لك أهمي�ة وض�وح املنه�ج والس���بيل مع مراع�اة احلكم�ة 

في الدعوة إليه.
2 - وضوح اله���دف والرؤية بالنس���بة للداعية قبل الَبدء 
بالدعوة وحتديد املهمة؛ وذلك في قول الرس���ل: }َوَما َعَلْيَنا إالَّ 

اْلَبالُغ اْل�ُمِبنُي{ ]يس: ١٧[.
وال تخفى أهمية حتديد الهدف ووضوحه للداعية من أجل 
التركيز عليه، وتوحيد اجلهود إليه، واختيار الوس���ائل املناسبة 
له، وإمكانية التقومي وحتديد معايير الفش���ل والنجاح من خالل 

حتقيقه أم ال.
خصائص أعداء الدعوة:

ْثُلَنا َوَما َأنَزَل  • في قول أعداء الرس���ل: }َقاُلوا َما َأنُتْم إالَّ َبَش���ٌر ِمّ

ْحَمُن ِمن َشْيٍء إْن َأنُتْم إالَّ َتْكِذُبوَن{ ]يس: ١٥[: تتضح أمور، منها: الرَّ
تشابه أعداء الدعوة في أساليبهم ونفسياتهم ومنطلقاتهم؛ 
فكم تكررت دعوى بشرية الرسل لعدد من األنبياء، مع اختالف 

بيئات هؤالء األقوام وأزمانهم وأحوالهم؛ فسبحان الله! 
وعلى هذا ينبغي أن يتبصر الداعية ويتأمل في خصائص هؤالء 
ومواقفهم، وفي القرآن حتليٌل دقيٌق لهم على اختالف مشاربهم من 

يهود ونصارى ومنافقني وغيرهم ال تخفى على املتأمل.
َنا َيْعَلُم إنَّا إَلْيُكْم  • وقول الرسل - عليهم سالم الله -: }َقاُلوا َربُّ
َل�ُمْرَس���ُلوَن{ ]ي���س: ١٦[: فيه التلطف واملبالغة في النصح حتى 
بع���د تكذيبهم واإلغالظ عليهم، وفيه كذل���ك الرد عليهم؛ ألن 
َنا َيْعَلُم{ جاٍر مجرى القسم والتوكيد، وهو رد مشَبع  قولهم: }َربُّ
بالثقة بالله والتوكل عليه ومراقبته وخشيته؛ وأن املؤمن إذا علم 
رضا الله عن فعله واس���تقامته على منهج���ه لم يضره تهويش 

البطالني وجلبة املشككني.     
ْن َأْقَصا اْل�َمِديَنِة َيْس���َعى{  • أما قوله - تعالى -: }َوَجاَء َرُجٌل ِمّ
ن  ]القص���ص: ٢٠[: فه���ذا املقطع من القصة إل���ى نهايتها تضمَّ

احلديث عن أمرين مهمني في الدعوة:
األول: احلديث عن صفات أنصار الدعوة الذين يستجيبون 

لنداءات الدعوة وجهود دعاتها.
والثاني: احلديث عن صفات الداعية نفس���ه، واخلصائص 

التي تؤهله لتبليغ دين الله على أكمل وجه.
ولذا نالح���ظ أن اآليات ركزت على إب���راز حالني للرجل 

املؤمن: 
- حال مجيئه وسعيه: وفيها تصوير لصفات ناصر الدعوة 

وَعُضد الدعاة.
- وحال دعوته لقومه وهو يجادلهم ويدعوهم: وفيها تصوير 
لصفات الداعية وطريقته في دعوة الناس، وال بد من اإلش���ارة 

لهذه اللطائف.

أواًل: صفات أنصار الدعوة والدعاة:
• ففي قوله - تعالى -: }َوَجاَء َرُجٌل{ تتضح صفتان:

1 - أنه رجل فيه صفات الرجولة بكافة معانيها وأخالقياتها، 
كما قال - تعالى -: }ِمَن اْل�ُمْؤِمِننَي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْيِه{ 

]األحزاب: ٢٣[ فليس من أنصاف الرجال وال أشباه النساء.
2 - أن الرجل لم يكن ذا جاه وسلطان، ولم يكن في عز من 
قومه أو َمنَعة من عش���يرته، ولكنها العقيدة احلية في ضميره 
كه حتى جاءت به من أقص���ى املدينة؛ ولذا جند  تدفع���ه وحترِّ
أن لفظ���ة )رجل( جاءت بالتنكير ووصفته اآلية بأنه من أقصى 

املدينة، فليس من الزعماء وال املأل وال األغنياء. 
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ْن َأْقَصا اْل�َمِديَنِة{: إشارة إلى أنه  • وفي قوله - تعالى -: }ِمّ
رجل س���ليم الفطرة قد نفذت الدعوة إلى شغاف قلبه مباشرة؛ 
وذل���ك ألنه من أقصى املدينة فلم تتكرر الدعوة على مس���معه 

كحال هؤالء.
وهذا يفس���ر لنا اختي���ار العرب ليكونوا منطلق الرس���الة 
احملمدي���ة دون أصحاب احلضارة من الف���رس والروم آنذاك؛ 
وهو ما يفس���ر لنا أيضاً ملاذا يكون من أتباع الرسل في البداية 
الضعفاء؟ ألن فطرتهم لم حتجزها عن االستجابة سكرة منصب 
وزعامة، أو ش���هوة مال ورياسة؛ ولذا تكرر في القرآن أن أعداء 
ن  الرس���ل هم أصحاب الترف والزعامة: }َوَما َأْرَس���ْلَنا ِفي َقْرَيٍة ِمّ
نَِّذيٍر إالَّ َقاَل ُمْتَرُفوَها{ ]س���بأ: ٣٤[، و }َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَها{ ]اإلس���راء: 
١٦[، و }َوَقاَل اْل�َمأُل ِمن َقْوِمِه{ ]املؤمنون: ٣٣[... إلى غير ذلك.

• وف���ي قوله - تعالى -: }َيْس���َعى{ تظه���ر صفة املبادرة 
والفاعلية وأنه رجل بعيد عن األنانية واالنتهازية وإمنا استشعر 
حقيقة اإلميان في قلبه، حتى حتركت هذه احلقيقة في ضميره 
فلم يُِطْق عليها س���كوتاً ولم يقبع ف���ي داره بعقيدته وهو يرى 
الضالل من حوله، ولكنه س���عى باحلق الذي استقر في ضميره 
وحترك في شعوره، وجاء يسعى ليقوم بواجبه؛ فَفْرُض الكفاية 

عنده فرض عني، ونصرة الدين فرض ودين.
• وفي قوله - تع�ال�ى -: }إِنّي آَمْنُت ِبَرِبُّكْم َفاْسَمُعوِن{ ]يس: 
٢٥[: تظهر صفة الش���جاعة والصالبة ف���ي الدين؛ حيث جهر 
بكلمة اإلميان الواثقة املطمئنة وأشهدهم عليها، مع أنه يعلم أن 
مصيره ومآله القتل ال محالة؛ حتى قال ابن مس���عود: )وطئوه 

بأرجلهم حتى خرج ُقْصبُه من دبره وأُلقي في بئر(.
ثانيًا: صفات الداعية:

• ففي قوله - تع�ال�ى -: }َقاَل َيا َقْوِم اتَِّبُعوا اْل�ُمْرَسِلنَي{ ]يس: 
٢٠[: تظهر صفة التلطف واللني وُحْس���ن اخلطاب، وأنه ناصح 
راً لهم أنهم قومه الذين يش���فق عليهم  له���م؛ حيث ناداهم مذكِّ

وينصح لهم، ويرضى لهم ما يرضى لنفسه من اخلير.
• وفي قوله - تعال���ى -: }اتَِّبُعوا اْل�ُمْرَس���ِلنَي #^٢٠^#( اتَِّبُعوا َمن 
ْهَتُدوَن{ ]ي���س: ٢٠ - ٢١[: تتضح صفات  الَّ َيْس���َأُلُكْم َأْجًرا َوُه���م مُّ
الداعي���ة أكثر؛ حيث أمر بوجوب االتباع لهم؛ ألنهم رس���ل، ثم 
كرر االتباع بقوله - تعال���ى -: }اتَِّبُعوا َمن الَّ َيْس���َأُلُكْم َأْجًرا َوُهم 
ْهَتُدوَن{ ليفيد أن املرسلني ينبغي أن يُتَّبعوا أصاًل؛ ألن مقتضى  مُّ

اختيار الله لهم أن ال غبار على صدقهم وصحة منهجهم. 

وأما اتِّباع غري املرسلني فيكون ملن فيه هاتان الصفتان:
1 - أنه ال يسأل أجراً على التبليغ، وال يبتغي مغنماً؛ وهذا 
دالل���ة على صدقه وإخالصه ومحض نُْصِح���ه؛ وإال فما الذي 

يدع�وه إل�ى ه�ذا الع�ن�اء والتع�رض لألذى واالس����ته�زاء، وه�و 
ال يجني من ذلك كسباً، وال يطلب منهم أجراً؟

فعلى الداعي���ة الصادق أن يكون من أبعد الناس عن األكل 
بدعوته والتكسب من ورائها، بل حال الصادق أنه يضحي مباله 
ومنصبه في س���بيلها، وحقيق مبن هذا حال���ه أن يُقِبل الناس 
بقلوبهم عليه ويستجيبوا لدعوته؛ ولذا كان سبيل أعداء الدعوة 
ْثُلُكْم ُيِريُد َأن  في التنفير عن الرس���ل أن يقولوا: }َما َهَذا إالَّ َبَشٌر ِمّ
ا َوَجْدَنا َعَلْيِه  َل َعَلْيُكْم{ ]املؤمنون: ٢٤[، }َقاُلوا َأِجْئَتَنا ِلَتْلِفَتَنا َعمَّ َيَتَفضَّ

آَباَءَنا َوَتُكوَن َلُكَما اْلِكْبِرَياُء ِفي اأَلْرِض{ ]يونس: ٧٨[.
2 - أنه مهتٍد إلى نهج سليم وطريق مستقيم؛ ألنه يدعو إلى 
لة  ما شهد العقل بحسنه؛ وهو عبادة الله وحَده وهذه الصفة مكمِّ
للصف���ة األُولَى، كأنه بقي أن يق���ال: لعله يدعو وال يأخذ أجرة 
ولكنه ليس على احلق واملنهج الصحيح فدفع هذا االحتراَز بهذه 
الصفة. قال الزمخش���ري في قوله - تع�ال�ى -: }َمن الَّ َيْسَأُلُكْم 
ْهَتُدوَن{ ]يس: ٢١[: )كلمة جامعة في الترغيب فيهم  َأْج���ًرا َوُهم مُّ
أي: ال تخس���رون معهم شيئاً من دنياكم، وتربحون صحة دينكم 

فينتظم لكم خيرا الدنيا واآلخرة()1(.
• وفي قوله - تعال���ى -: }َوَما ِلَي ال َأْعُبُد الَّ���ِذي َفَطَرِني َوإَلْيِه 
ْحَمُن ِبُضٍرّ ال ُتْغِن َعِنّي  ُتْرَجُع���وَن #^٢٢^#( َأَأتَِّخُذ ِم�ن ُدوِنِه آِلَهًة إن ُيِرْدِن الرَّ
ِبنٍي{ ]يس:  َش���َفاَعُتُهْم َش���ْيًئا َوال ُينِقُذوِن #^٢٣^#( إِنّي إًذا لَِّف���ي َضالٍل مُّ
٢٢ - ٢٤[: تظه���ر صفة الداعية: صاح���ب املنطق الرائع الذي 
يأخ���ذ باأللباب، ويُظِهر التلطف في اخلطاب وُحْس���َن العرض 

واالستدالل، مع األدلة الدامغة واحلجج الواضحة.
قال السعدي: )جمع في هذا الكالم بني نُصِحِهم، والشهادة 
للرسل بالرس���الة واالهتداء، واإلخباِر بتعنيُّ عبادة الله وحَده، 
وذكر األدلة عليها، وأن عبادة غيره باطلة، واإلخباِر بضالل من 

عبدها، واإلعالِن بإميانه جهراً(.
حقاً: إن الدع���وة أحوج ما تكون اليوم إلى لس���ان صادق 
بليغ، وقلم رفيع، يدافع عنها وينش���ر رسالتها، ويدفع الشبهات 

والضالالت بأحسن بيان وأكمل حال.
• وف����ي قوله - تع�ال�ى -: }ِقيَل اْدُخِل اْل�َجنَّ����َة َقاَل َيا َلْيَت َقْوِمي 
َيْعَلُموَن #^٢٦^#( ِبَا َغَفَر ِلي َرِبّي َوَجَعَلِني ِمَن اْل�ُمْكَرِمنَي{ ]يس: ٢٦ - ٢٧[: 
تظهر صفة الرحمة والعطف على اخللق عند الداعية، واالجتهاد في 
هداية الناس وإرشادهم؛ ولذا متنى هذا املؤمن أن يعلم قوُمه بحاله، 
ليكون علمهم بها سبباً لرغبتهم في التوبة واإلميان. قال ابن عباس: 

)نصح قومه حياً وميتاً(.

��� الكشاف: �0/5.
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ني كثيراً،  ره املفسرون حول هذه اآلية، ما بني مقلٍّ ومكثٍر، شدَّ وبينما كنت أقرأ ما س���طَّ
ومأل قلبي وعقلي، ما قاله الشهيد - رحمه الله - في ظالله؛ حيث ربط ما مضى من السورة 
به���ذا املثال. قال - رحمه الله -: »إنه تصوير عجيب صادق حلقيقة الِقوى في هذا الوجود، 
احلقيقة التي يغفل عنها الناس أحياناً، فيس���وء تقديرهم جلميع القيم، ويَْفُس���د تصوُّرهم 
جلمي���ع االرتباطات، وتختل في أيديهم جميع املوازي���ن. وال يعرفون إلى أين يتوجهون. ماذا 

يأخذون، وماذا يََدعون؟
وعندئٍذ تخدعهم قوة احلكم والس���لطان؛ يحس���بونها القوة القادرة التي تعمل في هذه 
وا  األرض، فيتوجهون إليها مبخاوفهم ورغائبهم، ويخش���ونها ويفزعون منها، ويترضونها ليكفُّ
عن أنفسهم أذاها، أو يضمنوا ألنفسهم حماها، وتخدعهم قوة املال؛ يحسبونها القوة املسيطرة 
عل���ى أقدار الناس وأقدار احلياة. ويتقدمون إليها في َرَغب وفي َرَهب، ويس���عون للحصول 
عليها؛ ليستطيلوا بها ويتس���لطوا على الرقاب؛ كما يحسبون... وينسون القوة الوحيدة التي 
رها كما تريد، حيثما تريد.  تخلق س���ائر القوى الصغيرة، ومتلكها، ومتنحها، وتوجهها، وتسخِّ
وينسون أن االلتجاء إلى تلك القوى - سواء كانت في أيدي األفراد، أو اجلماعات، أو الدول 
- كالتجاء العنكب�وت إلى بيت العنكبوت؛ حشرة ضعيفة رخوة واهنة ال حماية لها من تكوينها 
الرخو، وال وقاية لها من بيتها الواهن؛ إنها العنكبوت، وما متلك من القوى ليست سوى خيوط 

العنكبوت: }َوإنَّ َأْوَهَن اْلُبُيوِت َلَبْيُت اْلَعنَكُبوِت َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن{.
وإن أصحاب الدع���وات الذين يتعرضون للفتنة واألذى، ولإلغ���راء واإلغواء، جلديرون 
أن يقفوا أمام هذه احلقيقة الضخمة وال ينس���وها حلظة، وه���م يواجهون القوى املختلفة: 
هذه تضرُّ بهم وحتاول أن تس���حقهم، وهذه تس���تهويهم وحتاول أن تشتريهم... وكلُّها خيوط 
العنكبوت في حس���اب الله، وفي حس���اب العقيدة؛ حني تَِصحُّ العقيدة، وحني تعرف حقيقة 
القوى وحُتِس���ن التقومي والتقدير«)1( وهذا من أعظم الفهم عن الله في كالمه، وتنزيل مراده 

على احلياة.
إن خصائص بيت العنكبوت قد أش���بهت خصائص الش���رك والتعلُّق بغير الله من وجوه 
كثيرة، وإن بش���اعة هذه احلش���رة وُخبْثَها، ال يشبهه إال بش���اعة مظاهر الشرك واخلرافة، 

��� في ظالل القرآن، سورة العنكبوت، �اآلية ��4

] قضايا تربوية [

هو َأْوَهُن البيوت، وأقلُّها 
حتري��زًا، وأبش��عها منظرًا، 
ها مقص��دًا؛ مل ُيْب��َن  وش��رُّ
لصالح وإصالح؛ وإمنا ُبِني 
مصي��دة للغافل��ني، وفّخ��ًا 
للمارِّي��ن؛ م��ن س��قط فيه 
منه��م َرِدَي، ومن دخل إليه 
هلك، ومن اس��تجار به كان 

كاملستجري بأم عامر)1(...
يق��ي  ال  بي��ت  فه��و 
العنكب���وت َح���ّرًا وال ب��ردًا، 
وال مينعه���ا مم���ن يقص�دها 
م��ن  حيميه���ا  وال  بس���وء، 
الع�ابثني؛ وه�و وإن ضم�ن هل�ا 
ش���يئًا من الُق�وت - نظرًا ِل�َم�ا 
اقتضت���ه حكم��ة الل�ه - عز 
وجل - وتدب��رُيه للخلق؛ فإن 
بيته��ا يبق��ى َأُوَه��ن البيوت، 
وأقلَّه��ا حتري��زًا؛ وكذل��ك من 
أو  ولّي��ًا  اهلل  دون  م��ن  اخت��ذ 
إهل��ًا. ق��ال - تع��اىل -: }َمَثُل 
الَِّذي����َن اتََّخ����ُذوا ِم����ن ُدوِن اللَّ����ِه َأْوِلَياَء 
َكَمَث����ِل اْلَعنَكُب����وِت اتََّخ����َذْت َبْيًتا َوإنَّ 
َأْوَهَن اْلُبُيوِت َلَبْيُت اْلَعنَكُبوِت َلْو َكاُنوا 

َيْعَلُموَن{ ]العنكبوت: ٤١[.
��� العرب تسمي الضبع: أم عامر

بيت العنكبوت
حامد مسوحلي اإلدريسي 
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] قضايا تربوية [
وما ميارس���ه املشركون 
وشعوذات  مراس���م  من 
وتق���رُّب إلى غي���ر الله 
عجبية،  غريبة  مبظاهر 
البش���رية  فيها  تن���زل 
إل���ى أحاضيض اجلهل 
فيها  وتتباعد  والتخلف، 
عن احلض���ارة والرقي؛ 

حتى تصي���ر كأنها في القرون األُولَى قب���ل أن يطبخ الناس 
طعامهم حني كانوا ينهشونه بأسنانهم نهشاً.

وال تعشش عناكب الشرك والشعوذة، إال حني جتد سكون 
اجلهل والغفلة، وغبار التخلف واالنحطاط؛ فما أش���به أماكن 
الش���رك ببيوت العناكب! وما أش���به املكان الذي تعشش فيه 
بأصنام املش���ركني وقبورهم وأضرحتهم التي ال تغني عنهم من 
الله ش���يئاً! ألن الله يعلم أنهم ما يدعون من دونه من شيء؛ إن 
وها هم وآباؤهم، ما أنزل الله بها من سلطان؛  هي إال أسماء سمَّ
ين به عن س���بيل  متبعني في ذلك الظن وما تهوى األنفس، صادِّ
الله، يستهوون به من أضلَّه الله، وختم على سمعه وقلبه، وجعل 
على بصره غشاوة. يتأكلون بغفلة الناس، ويتعيشون مبآسيهم، 
ويقتاتون على جهلهم وس���ذاجتهم، كما تقت���ات العناكب على 
جهل احلش���رات التي متر بها، وهي التي ال تبصر خيوط بيتها 

الدقيقة، التي تشبه حبائل الشرك اخلفية...
لقد عششت بيوت العناكب في بالد املسلمني، واقتاتت على 
عقولهم؛ فخيم على تلك البلدان ظالم اجلهل، وظالم الش���رك، 
وظالم الس���خط واللعنة؛ ظلمات بعضها فوق بعض، ولن يزال 
احلال كذلك، ما لم ينبعث املصلحون واملس���ؤولون، كي يهدموا 
ما بَنَت العناكب، ويطهروا بالد الله من هذه الفئة املشركة التي 
تبث الش���رك وتدافع عن مرابده؛ كي يأكل���وا فريقاً من أموال 
الناس باإلثم وهم يعلمون، وكم رأيت من هذه املناظر التي تقطع 
القلوب، من أناس جهلة مساكني، يرجون غير الله ويُقِبلون على 
ة بالية، يطوفون بإخالص ورجاء، ويتمس���حون مبا علق على  ِرمَّ
القبر من مزيِّنات وأقمشة، يبكون عندها، ويتوسلون في جنبات 
املكان، وتأتي العناكب لتنسج حوله�م مزيداً من اجله�ل، ومزيداً 
من اخلرافة؛ حتى إذا أوثقتهم واس���تحكمت منهم، مدت أياديها 
األثيم���ة تأخذ من أموالهم بغير ح���ق، وتأكل من ذبائحهم بغير 

شريعة، وال حول وال قوة إال بالله.

وقد زرت في إحدى 
امل���رات وكراً م���ن هذه 
منظ���راً  وكان  األوكار، 
كان  يوصف؛  ال  رهيب���اً 
ذلك ف���ي منطقة زاكورة 
شمال املغرب، في ضريح 
الشيخ الناصري صاحب 
الناصري���ة؛  الطريق���ة 
إذ يس���مون ضريحه محكمة اجلن. دخلُت إلى ساحة املسجد 
الداخلي���ة، فرأيت بئراً والناس يس���قون، ورأيت املكان ممتلئاً 
بالرجال والنس���اء! وقد افترشوا جنبات احلائط، حتى لم يبَق 
مكان فارغ، ورأيت َمْن يطبخ غداءه ومن يرتب ثيابه، فأحسست 
أنهم قد قضوا فترة طويلة في ذلك املكان. لم أفهم ش���يئاً! ثم 
التفتُّ إلى ام���رأة مقعدة تناديني تقول: س���اعدني على عبور 
عتبة الباب. فأخذت كرس���يَّها ودفعته���ا إلى حيث تريد، وكان 
يبدو من مظهره���ا أنها ام�رأة مثقفة، فس����ألتها عن الن�اس 
ه��ن���ا، وما خبرهم؟ فقالت: إنهم ينتظ���رون احملاكمة، فقلت: 
أيَّة محاكمة؟ قال���ت: محاكمة اجلن، ثم قالت لي: هنا محكمة 
اجل���ن، يأتي الناس من كل م���كان، فال يحق لهم اخلروج حتى 
يؤذن لهم من َطَرف احلجاب، وقالت أيضاً: إن منهم من جتاوز 
ثالث س���نني ولم يخرج، قلت: وأنت، م���اذا تفعلني هنا؟ وكيف 
رميت بنفسك في هذا املكان املشني؟ قالت: إن لي أبناًء وأسرًة، 
ل في أقدامي،  وكنت أعيش في حال طيبة، وبدأت أش���عر بتنمُّ
فأتيت إلى هذه املنطقة أريد الرم���ال الدافئة، ثم دخلت أزور 
ك، وملا أردت املغادرة، نصحون���ي أن ال أخرج إالَّ  القبر وأتب���رَّ
بإذن، فاستهترت باألمر، ولم أعبأ بقولهم، فما إن جتاوزت هذه 
، ومنذ ذلك  العتبة حتى وقعت ولم أس���تطِع الوقوف على ِرجلَيَّ
احلني وأنا مقعدة على هذا الكرسي أنتظر الفرج، فقلت: كيف 
تصدقني بهذه اخلرافات وأنت امرأة عاقلة؟ قالت: اسكت وإالَّ 
س���معوك. قلت: َمْن؟ قالت: إني أراهم، فبدأت أجه�ر بكالمي 
بصوت ع���اٍل، وقلت: أين م���ا تقولني؟ فخافت ج���داً وقالت: 
أرجوك إنني أراهم. فتركتها وأنا حزين أشدَّ احلزن على نساء 
ورجال وشباب وشابات، غدو أسرى للشيطان، وانقادوا لبيوت 
العنكبوت: }َوَلْو َش���اَء َربَُّك آلَمَن َمن ِف���ي اأَلْرِض ُكلُُّهْم َجِميًعا َأَفَأنَت 
ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى َيُكوُنوا ُمْؤِمِننَي #^٩٩^#( َوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأن ُتْؤِمَن إالَّ ِبإْذِن 

ْجَس َعَلى الَِّذيَن ال َيْعِقُلوَن{ ]يونس: ٩٩ - ١٠٠[. اللَِّه َوَيْجَعُل الِرّ

لقد عششت بيوت العناكب في بالد املسلمني، 
واقتاتت على عقولهم؛ فخيم على تلك البلدان 
ظالم اجلهل، وظالم الش��رك، وظالم السخط 
واللعن��ة؛ ظلم��ات بعضه��ا فوق بع��ض، ولن 
ي��زال احل��ال كذلك، ما ل��م ينبع��ث املصلحون 

واملسؤولون، كي يهدموا ما َبَنت العناكب
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] معركة النص [

ونسجل هنا بإشادة وإعجاب:  أن جهود الُعلماء واملصلحني 
والباحثني خالل عقوٍد من الس���نني ف���ي التحذير من الَعلمانية 
وبيان خطرها وتشديد النكير على أصحابها قد ساهم في خلق 
حالة من الوعي واإلدراك لدى الشعوب املسلمة في التنفير من 
الَعلمانية حتى على املفهوم األقل تطرفاً، وهو ما جعل كثيراً من 

الَعلمانيني يتهربون من االنتساب إليها.
إذن! فالوعي املس���لم مدرك خلط���ر الَعلمانية مبفهومها 
املتطرف أو مبفهومها املعتدل )األقل تطرفاً(. واإلشكالية التي 
هي بحاجة إل���ى وعي وبحث وعناية تكمن في تس���رُّب بعض 
املفاهيم الَعلمانية إلى األحكام الش���رعية؛ حيث أصبحت جملة 

ف��ه��د ب���ن ص����احل ال��ع��ج��الن
fsalehajlan@hotmail.com

َعلمن����ة األح��كام الش��رعية
املتفرق��ة  املعاص��رة  الدراس��ات  ألع��داد  نظ��رًا  ومفهومه��ا  )الَعلماني��ة(  كلم��ة  ألص��ل  األق��وال  أص��حِّ  إل��ى  الوص��ول  تري��د  ح��ن  كثي��رًا  ذهن��ك  س��ُتجِهد 
االنح��راف  درج��ة  م��ن  يرف��ع  فبعضه��ا  )الدي��ن(  ع��ن  االبتع��اد  درج��ة  ف��ي  تكم��ن  الَعلماني��ة  حقيق��ة  أن  عل��ى  تتف��ق  الدراس��ات  جمي��ع  أن  إال  املضم��ار؛  ه��ذا  ف��ي 
واحلك��م. النظ��ام  ش��ؤون  ف��ي  منحص��رًا  )الدي��ن(  ابتع��اد  فيك��ون  آخري��ن  عن��د  وتقت��رب  احلي��اة،  مناح��ي  جمي��ع  ع��ن  بالكلي��ة  الدي��ن  ليبع��د  الَعلمان��ي 

ال حاج��ة بن��ا ألي حديث مع )املفه��وم األول(؛ ألنه مفهوم اس��تئصالي للدين، ومثل هذا تنك��ره النفوس بداهة؛ فيكفي أن يفهم املس��لم معناه حت��ى يرفضه وينكره، 
وإمن��ا تكم��ن اإلش��كالية في املفهوم الثاني ال��ذي ال ينكر الدين وال ينفيه وإمن��ا يقطعه من أطرافه وينزل به من عليائه فيؤمن به من حتت س��قف اإلل��زام والنظام واحلكم.
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] معركة النص [
م بصورة جديدة جتعلها مقبولة لدى  من األحكام الفقهية تق���دَّ
التفكي���ر )الَعلماني(؛ فالتفكي���ر الَعلماني يرفض قيام القوانني 
واألنظمة ف���ي الدولة املدنية بناًء على )رؤي���ة دينية(، ومن ثَمَّ 
فال حتفُّظ لدي���ه على كثيٍر من األحكام الش���رعية التي ليس 
له���ا تأثير على النظام العام كأداء العبادات واجتناب احملرمات 
وأداء الصدقات... إلخ، وإمنا اإلش���كالية في األحكام التي لها 
تأثير كاحلدود ومنع املعاصي واإللزام بالواجبات، فجاءت هذه 
اخلطوة لتتعامل مع هذه األحكام بطريقة معيَّنة جتعلها مقبولة 

للتفكير الَعلماني.

وهذا ما دفع بعضهم لرفع خاصية )املنع( و )اإللزام( من 
األحكام الشرعية، فقدم األحكام الشرعية على أنها أوامُر ونواٍه 
يُطلَب من املسلم فعلها أو اجتنابها، ومن يخالف في ذلك فيمكن 
مراقبته ومحاس���بته من خالل النصيحة واملوعظة احلسنة من 
غي���ر أن يكون ثَمَّ منع لهذه احملرم���ات أو إلزام بتلك الواجبات 
فضاًل عن العقوبات واحلدود، فرسمها في هذه الصورة بحالة 

مقبولة متاماً لدى التفكير الَعلماني املعاصر.

وتطبيق الش��ريعة وما يتبع ذلك من أحكام وآثار هو عند 
آخرين من آثار تطبيق الدميقراطية واختيار األكثرية؛ فاإللزام 
والقوة في احلكم ليس راجعاً إلى كونها ديناً وش���ريعة من رب 
العاملني وإمنا لكونه���ا قانوناً ونظاماً قد تعاقد عليه الناس كما 

يتعاقدون على أي نظام آخر من أنظمتهم الدنيوية.

وحدُّ الردة يف الش��ريعة اإلس��المية  ليس هو للمرتد عن 
اإلسالم كما كان الفقهاء يقولون، وإمنا هو للخارج عن القانون 
واملتم���رد على الدولة؛ فيكون جزاؤه القت���ل كما تعتمده النظم 

املعاصرة فيما يسمى ب� )اخليانة العظمى(.

والزيادة احملرمة يف الش��ريعة من الرب��ا الذي يجب منعه 
ليس���ت هي ما اتفق الفقهاء عليه من الزيادة على الدين وإمنا 
ه���ي الزيادة عل���ى الفقراء مبا يحصل به ض���رر لهم فيتدخل 

النظام ملنعه كما يتدخل ملنع أي ضرر دنيوي.

واجلهاد يف الش��ريعة اإلس��المية ليس هو اجلهاد إلعالء 
كلمة الله، تعال���ى؛ وإمنا هو في القت���ال للدفاع عن األراضي 
احملتلة فق���ط كما تقرره جمي���ع القوان���ني املعاصرة في حق 

الشعوب لصد املعتدي على أراضيها.

وش��رط اإلسالم الذي يتفق الفقهاء على ضرورة اتصاف كلِّ 
من يتولى الرئاس���ة العامة أو القض���اء أو اإلمارة به أصبح أمراً 
تاريخي���اً متعلقاً بظرف معنيَّ حني كانت الدول تقوم على التمايز 
الديني وقد زال س���ببه مع الدولة املدنية التي تلغي تأثير الدين 

في التمييز بني املواطنني الذين تشملهم املساواة.

ووص��ف األنوثة املؤثر يف )الش��هادة( و )الوالية( وفي غيرها 
كما اتفق عليه الفقهاء، أصبح متعلقاً كذلك بظرف زمني معنيَّ كانت 
املرأة ال تشارك الرجال وال تخالطهم وقد زال هذا املعنى في العصر 

احلاضر فلم يعد لوصف األنوثة ذي الصبغة الدينية أي تأثير.

كذلك أصبح )الوالء( و )الرباء( في معاملة غير املسلمني 
متعلق���اً بظرف زمان���ي كان العداء فيه ظاهراً بني املس���لمني 
ومخالفيهم، فكان ال بد من حضور وصف البراءة منهم، ومن ال 
تكون حاضرة لديه فهو مظنة تهمة على ميله وتعاطفه مع العدو 
احملارب للدولة؛ وق���د زال هذا املعنى مع الدول املعاصرة التي 

تقوم عالقاتها على املصالح الدنيوية دون اعتبارات أخرى.

والضوابط الشرعية التي يلزم النظام حفظها  في العالقة 

بني الرجل وامل��رأة هي محاربة االبتزاز وجترمي التحرش الذي 
، مع إضعاٍف  تقرره القوانني املعاصرة ملا فيه م���ن جتاوز وتعدٍّ
)أو تغييٍب( للضواب���ط الدينية احملضة كاخللوة والتبرج وغض 

البصر واخلضوع في القول واملزاحمة... وغيرها.
وهكذا .. تبقى األحكام الش���رعية على مسمياتها، بعد أن 
يُنتََزع منها الوصف الديني الذي ال يستقيم مع الذائقة الَعلمانية 
ل األحكام الشرعية إلى كيفيات ومواقع مختلفة  وَّ املعاصرة، وحُتَ

ال تتصادم مباشرة مع التفكير الَعلماني املعاصر.
يا ليتهم علم���وا أن هذه الطريقة ف���ي التعامل مع أحكام 
الش���ريعة قد حتقق مكاسب سريعة في التخلص من إحراجات 
األسئلة الَعلمانية املتالحقة، ورمبا ترسم بعض صور االستحسان 
والرضا لديهم عن اخلطاب الش���رعي؛ غير أنها ستكون صك 
اعتراف منهم بأن األحكام الش���رعية بصورتها احلقيقية تعاني 
م���ن اخللل والقص���ور، وأن هذا االجتهاد املعاصر هو س���بيل 

التخلص من أزمة العيب الذي تالحق األحكام الشرعية.
إذن! فما س���يكون جوابهم ع���ن املخالف الفطن حني يقول 
لهم: إن القول الذي تفرون منه هو قول كافة الفقهاء وهم أعلم 
باإلس���الم وبفقه الشريعة منكم فإن كان في األمر عيب ونقص 

وخلل فهو في ذات الشريعة باعترافكم!
به����ا كثيراً من  إن����ه تأويل لألحكام الش����رعية بطريقة تقرِّ
التفكي����ر الَعلماني وتخفف من غلواء ضغ����ط الثقافة املعاصرة 
عليه����ا؛ غير أنها تبتعد عن مقاصد التش����ريع وتخرج عن دائرة 
التفكير الفقهي بَقْدِر بعدها عن النص الش����رعي، ورمبا دخلت 
على بعض األفاض����ل واألجالء الجتهاٍد وتأوي����ل هم مأجورون 
ومثابون عليه، وليس هذا حديث إس����اءة أو تقومي لهم؛ غير أن 
مراع����اة القائل واعتبار اجتهاده وقصده احلس����ن ال يحول دون 

بيان خطأ الرأي وفساده والعوامل املؤثرة فيه.
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 - اهلل  عطا  عال   - للصح�افة  اجليل   _ غزة 
جملة البيان

] تحقيقات [

بـ »انتفاضة السفن«
غــزة على أبواب كسـر احلصار

على َوْق�ع دقات عقارب احلصار 
بس��كاهنا  غ���زة  ع���ادت  الثقيل��ة 
وأهله��ا إىل ال��وراء؛ حي��ث بواب��ري 
الكاز وأفران الطني واملش��ي أملًا على 
األق�دام، ومع تراك��م أيام حصارها 
اخلانق، وبعد أن ضاقت هبا احلياة 
مبا رحبت جنح 44 م��ن املتضامنني 
الدولي��ني يف 24 أغس��طس 2008م 
يف تس��يري أول قافلة حبرية لكسر 
احلص��ار املف��روض عل��ى القط�اع، 
ومح�لت آنذاك س��فينُة غزة احلرة 
عل��ى متنها املس��اعدات اإلنس��انية 

وكثريًا من األمل بغٍد أفضل. 
وبينما اس��تمر ب��ركان احلصار 
يف االشتعال واصلت سفن التضامن 
طريقه��ا إىل غزة لتؤكد أش��رعُتها 
أن أح��رار العامل يقف���ون جنبًا إىل 
جن��ب م��ع آالم املدين��ة احملاص��رة 

وجراحها املتدفقة.
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مق�اومة احلصار:
بع���د مرور أكثر من ألف ي�وٍم على حصار غ�زة ال تكتفي 
سفن التضامن الدولي�ة باملجيء واإلبح�ار، بل تعق�د عزمه�ا 

األكيد على كسر احلصار إلى األب�د.
وعلى الرغم من املجزرة اإلسرائيلية بحق سفينة مرمرة 
التركية في أيار املاضي؛ وهي التي أس���فرت عن مقتل تسعة 
ناش���طني كلهم من األتراك، وإصابة العش���رات؛ إال أن وهج 
د بثق�ة:  انتفاضة الس���فن ازداد واتسع وباتت األلس���نة تُردِّ

»نحن قاب قوسني أو أدنى من كسر احلصار«. 
ث »جم�ال اخلضري« النائب في املجلس التش����ريعي  لقد حتدَّ
ورئيس اللجنة الش����عبية مل�واجه����ة احلصار في غزة إلى̂  عن 
انتفاضة الس����فن واصفاً إياها ب�أنها: »إحدى أهم وسائل املقاومة 
لكسر احلصار املفروض على القطاع منذ أكثر من أربع سنوات«.

وأكد اخلضري على أن انتفاضة الس���فن اس���تطاعت أن 
ل ضغطاً كبيراً عل���ى دولة الصهاين���ة، وأن حترج كافة  تش���كِّ
احملاِصِري���ن لغزة، خاصة بعد الذي جرى لس���فن أس���طول 
احلرية من قرصنة إس���رائيلية وقال: »اليوم باتت غزة حتاصر 
كلَّ من يحاصرها؛ وهناك عزم وإصرار ش���ديد على الوصول 
للهدف املنش���ود وهو فك احلصار بالكامل عن القطاع، وفتُح 
معابر غزة التجارية كلها بشكٍل كلِّي، والسماُح بتدفق السلع من 
دون اس���تثناء، مبا فيها املواد اخلام الالزمة لتش���غيل املصانع 
واألسمنت وأغراض البناء، وفتُح املمر اآلمن بني غزة والضفة 

ل األفراد، وافتتاُح املمر املائي بإشراف أوروبي«. لتنقُّ
الضغط الدويل: 

ونبَّه اخلضري في حديثه إلى أن االحتالل بات يعاني من 
حالة إرباك نظراً لتزايد التضامن الدولي مع غزة من ش���تى 
بقاع األرض وتابع قائ���اًل: »نحن على أعتاب حترُّك حقيقي 
وجادٍّ سيخلق واقعاً جديداً مبشيئة الله؛ فإسرائيل اليوم في 
مأزق حقيقي أمام ش���عبها وأمام القوى العاملية املساِندة لها 

التي لم تعد تستطيع توفير الغطاء ملمارساتها البشعة«.
وقال اخلضري: »إن مزيداً من السفن حتمل على متنها 
متضامنني من مختلف اجلنس���يات قادمة إلى شواطئ غزة 
َمة على نقل  ال تخيفها التهديدات اإلس���رائيلية، وهي مصمِّ
املس���اعدات اإلنس���انية واإلغاثية إلى السكان احملاَصرين« 
وأش���ار إلى أن كلَّ من شارك س���ابقاً يريد العودة للتضامن، 

غير آبهني مبا قد يواجههم من َصلٍَف صهيوني.
وكانت إسرائيل قد اعترضت في 31 مايو املاضي 6 سفن 

ضمن )أس���طول احلرية( الدولي ومنعتها بالقوة من الوصول 
إلى قطاع غ���زة لنقل إمدادات إنس���انية؛ وه��و م��ا أدى إلى 
مق��تل 9 متضامنني أتراك، وأثار احلادث انتقادات دولية حادة 

ودعوات لرفع احلصار عن غزة.
ومن جهة أخ���رى أك�د الدكتور »أحمد يوس���ف« رئيس 
اللجنة احلكومية لكسر احلصار عن غ�زة في حديثه ل� ^ 
على أن السفن والقوافل البحرية لكسر حصار القطاع باتت 

من أهم حلقات النضال ضد احلصار الظالم.
ورأى أن انتفاضة هذه الس���فن غيَّرت أوجه الصراع؛ إذ 
باتت إسرائيل تواجه ضغطاً دولياً لم يسبق له مثيل، وحاولت 
ته بتجميل احلصار واالدعاء بأنها ستسمح  أن تخفف من حدَّ

ملزيد من املواد الغذائية بالدخول.
ممر مائي: 

وأكد د. يوسف أن من حق غزة احملاَصرة أن تفتح ممراً 
ل���ة بالغذاء والدواء  مائياً لتأتي إليها س���فن التضامن احملمَّ
ولكي تُس���اهم في إعادة إعمار ما دمره االحتالل في ح�ربه 

الشرسة األخيرة على غزة قبل عام.
وش���دد أيضاً على أن حركة السفن والقوافل ساهمت في 
إبراز معاناة س���كان القطاع مشيراً إلى أن هذه السفن كان لها 
الدور األكبر واألبرز في فضح ممارسات االحتالل وما يرتكبه 

من جرائم ضد الفلسطينيني.
ل هذه االنتفاضة  وأعرب د. يوسف عن أمله في أن تشكِّ
البحرية دافع���اً للعالم للتحرك أكث���ر فأكثر خللق حتوُّالت 

إليجاد آلية إلنهاء احلصار وكسره بشكٍل تام.
أما ممثل هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية )IHH( بغ�زة 
»محمد كايا« فقد أكد على أن مؤسس���ته عاقدة العزم على 
تس���يير مزيٍد من الس���فن، مؤكداً أنها استطاعت أن تسلط 
الضوء على معاناة السكان في غزة وتعزيز التضامن معهم.

وق�ال كاي���ا في حديثه ل� ^: »إن انتفاض�ة الس���فن 
ستس���تمر إلى أن يُكَس���ر احلصار عن غزة« وأضاف: »نحن 
كمؤسس���ات إنس���انية مصممون على تقدمي الدعم الكامل 
للقطاع احملاَصر، ويحدونا األمل في أولئك الذين يحملون همَّ 
القضية من منظوٍر عقائدي وديني ووطني بأنهم سيتحركون 

في كل االجتاهات من أجل إنقاذ غ�زة«. 
ويرى ممثل الهيئة اإلنسانية التركية أن النتفاضة السفن 
االً؛ إذ قامت بتحريك العالم وإثارته،  تأثيراً إيجابياً كبيراً فعَّ

وصار اجلميع يتحدث عن حلول لرفع احلصار.
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ويعق�د الفلس���طينيون ف���ي القطاع احملاص���ر اآلم�ال 
الكبي�رة - بعد الله تعالى - على هذه السفن القادمة، وباتوا 
يرون في قدومها كلمة السر في فك احلصار ورفعه نهائياً.

وكانت جهات عديدة في العالم قد وعدت بتسيير مزيٍد 
من السفن واألساطيل إلى قطاع غزة خالل األسابيع واألشهر 

القادمة.
أه�اًل ب� »الدواء«:

بكثي���ر من الترحيب وتصفيقات احلب يس���تقبل أهالي 
القطاع الس���فن التضامنية القادمة، تل���ك التي حتمل على 
متنها الدواء جلراحهم وأوجاعه���م، والغذاء لصغاٍر أرهقهم 

اجلوع وأنَّاته.
وبروح تش���ع تفاؤالً رأى الطالب اجلامعي أمين حمي��د 
)17 عاماً( في س���فن كس���ر احلصار فرصة حقيقية إلنهاء 
: »واضح أن ثمة  معاناة سكان القطاع وقال في حديثه ل�̂ 
حراكاً خاصة بعد املجزرة األخيرة بحق أس���طول احلرية... 
فالعالم يقف اآلن أمام حتدٍّ كبيٍر من أجل الوقوف إلى جانب 

احلق ونصرة املظلومني«.
وإلى جانب الطالب اجلامعي يتمنى التاجر »عبد الكرمي 
حمادة« أن تكون انتفاضة الس���فن وعزمها على املضي ُقُدماً 
نحو القطاع مبثابة بداية النهاية لكسر احلصار وقال: »أكثر 
من أربع س���نوات ونحن نعاني قس���وة احلصار... واآلن كلنا 
ج هذا احَلراك بكس���ٍر حقيق���ي وإلى األبد  أم���ل في أن يُتوَّ

للحصار«.
ويتمنى احلاج أب�و أنور )56 عاماً( وهو يقف أمام منزله 
ر وكومات اخلراب التي أحدثتها احلرب اإلس���رائيلية  املدمَّ
على غزة قب����ل أكث�ر من ع�ام أن يتم بن����اء من�زل�ه لي�ودع 
- ولألبد - خيمًة أذاقته ويالت حرِّ الصيف وصقيع الش���تاء 
ويعلِّق احلاج أبو أنور - كغيره من آالف املشردين - أََمله على 

حركة التضامن الدولي للضغط على االحتالل من أجل إنهاء 
احلصار على غزة، والس���ماح ملواد البناء واإلعمار بالدخول 

بعد سنواٍت من املنع.
وترتف���ع معنويات جرحى احلرب وَم���ْن أقعدتهم نيران 
االحتالل مبجيء السفن القادمة وما حتمله من مئات املقاعد 
املتحركة؛ فهذا س���امر )وهو أحد هؤالء الذين اس���تطاعوا 
احلصول عل���ى مقعٍد متحرك من إحدى س���فن التضامن( 
يتمنى أن تأتي سفن التضامن من كلِّ َحْدٍب وصوب من أجل 

رفع احلصار وتخفيف معاناة املواطنني.
ويأمل كثير من العاطلني عن العمل أن يدب النشاط في 
املدينة احملاصرة بدخول مواد البناء؛ ليتمكنوا من العمل بعد 

طول انقطاع.
رح�لة السفن: 

من�ذ أعوام خ�لت َس���يَّر املتضامنون مع الفلس���طينيني 
احملاصري���ن في قط�اع غ�زة تس���ع رح���الت بحرية متكنت 
أربع منها من الوص���ول، وُمِنعت األخريات. وفي�ما يلي خط 

سي�رها:
في 2008/8/23م وصلت س���فينتا »احلري���ة« و »غزة 
ل محاولة كس���ر بح���ري للحصار  احلرة« إل���ى غزة في أوَّ
الصهيوني الظالم على القط���اع، حتمل على متنها أكثر من 
أربعني متضامناً من 17 دولة، وذلك بعد رحلة امتدت أربعني 
س���اعة في عرض البحر، وملا غادرتا أقلَّتا ستة فلسطينيني 

ميلكون أوراقاً ثبوتية قبرصية كانوا عالقني هناك.
وفي تاريخ 2008/10/29م وصلت س���فينة »األمل« إلى 
قطاع غزة في ثاني محاولِة كسٍر بحري للحصار وعلى متنها  
27 ناشطاً ينتمون إلى عشر دول، وكانت حتمل معدات طبية 
وأدوية، وأقلَّت الس���فينة أيضاً النائب العربي في الكنيست 
اإلسرائيلي جمال زحالقة، والسيدة ميريد كوريجان ماجويري 
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بجائزة  الفائزة 
للس���الم،  نوبل 
م���ن  وع���دداً 
األطباء األجانب 
الذي���ن قام���وا 
بإج���راء ع���دد 
العمليات  م���ن 
حي���ة  ا جلر ا
ف���ي  العاجل���ة 

القطاع.
ف���ي  أم���ا 
2008/11/8م 

فقد وصلت إلى غزة سفينة الكرامة قادمًة من ميناء »الرنكا« 
القبرص���ي وعلى متنها اثنان وعش���رون ش���خصية برملانية 
أوروبية وصحفيون ومتضامنون أجانب، إلى جانب مش���اركة 
وزيرة التعاون الدولي في حكومة توني بلير الس���ابقة )كلير 

شورت(.
ثم في 2008/12/20م وصلت إلى غزة سفينة »الكرامة 
القطرية«؛ وهي حتمل ش���خصيات متثِّ���ل جمعيات خيرية 
قطرية وعدداً من املتضامنني األجان���ب والصحفيني، وَطّناً 

من األدوية واملستلزمات الطبية.
أما السفن التضامنية التي منع االحت�الل وص�ولها فهي 
س���فينة »املروة الليبية«، وذلك في 2008/12/1م، وهي أول 
سفينة مساعدات عربية كانت حتاول الوصول لشواطئ غزة 

لتفريغ حمولتها التي بلغت 3 أطنان من األدوية.
وفي تاريخ 2008/12/7م منع االحتالل »س���فينة العيد« 
من اإلبحار من ميناء يافا جتاه ش���واطئ غزة وصادرها وكلَّ 
ما حتمله من مس���اعدات طبية وإغاثي���ة وهدايا لألطفال 
مة من القيادات الفلس���طينية وأبناء الشعب الفلسطيني  مقدَّ

في الداخل الفلسطيني.
وفي 2009/2/2م منع االحتالل وصول س���فينة »األخوة 
اللبنانية« بعدما رفضت االنصي���اع ألوامر الزوارق احلربية 
اإلس���رائيلية بالرج���وع بحمولتها من حيث أت���ت، واعتقلت 

فريقها لعدة أيام بعد مداهمة السفينة واالعتداء عليهم.
وفي 2009/6/30م اعترضت زوارق حربية إسرائيلية طريق 
س���فينة »روح اإلنسانية« التي كانت حتمل مساعدات إنسانية، 
وكانت تس���يِّرها حركة غزة احلرة وهي في طريقها من قبرص 

عش���رين  حاملة  غزة  إلى 
ناشطاً سياس���ياً وحقوقياً 
وغربي���ني، إضافة  عرب���اً 
إلى كميات من املساعدات 

الطبية واألدوية.
2009/1/14م  في  أما 
االحتالل  جي���ش  منع  فقد 
وصول سفينة الكرامة التي 
تس���يِّرها حركة غزة  كانت 
احلرة، وكانت حتاول القدوم 
إلى غزة ف���ي فترة احلرب 

اإلسرائيلية على غزة.
جم�زرة األسط�ول:

أما آخ�ر السفن - وهي التي أحدثت حراكاً كبيراً - فقد 
كانت سفن »أسطول احلرية« الذي تعرَّض لقرصنة إسرائيلية 
في عرض املياه الدولية أودت بحياة تسعة متضامنني أتراك 

وجرحت العشرات منهم.
ويَُعدُّ هذا األس���طول األضخم من حيث حجم الس���فن 
لة على متنه؛ إذ تكوَّن من ثماني س���فن،  واملس���اعدات احملمَّ
وحمل على متنه 750 مش���اركاً من أكثر من 40 دولة، بينهم 
44 شخصية رسمية وبرملانية وسياسية أوروبية وعربية، كما 
حمل أيضاً أكثر من 10 آالف طن مساعدات طبية وموادَّ بناء 
وأخشاباً، و100 منزل جاهز ملساعدة عشرات آالف السكان 
الذين فقدوا منازلهم في احلرب اإلس���رائيلية قبل أكثر من 

عام فضاًل عن 500 عربة كهربائية للمعاقني حركياً.
وقد اس���تقبلت غزة ب� »ف�اجعة كبي����رة« خب�ر االعتداء 
اإلسرائيلي على أسطول احلرية. ووصفت أطراف فلسطينية 
بة« وأن ما فعلته إسرائيل »فضيحة  ما جرى ب�أنه »جرمية ُمركَّ

سياسية وإعالمية«.
دت املؤسس���ات احلقوقية مبا جرى على منت السفن  وندَّ
وقالت: إن املتضامنني مدنيون ال يحملون س���وى مساعدات 
إغاثية ورس���الت�هم إنس���انية تطالب فقط بضرورة التحرك 

إلنقاذ سكان غزة احملاصرين.
واآلن واحلديث جاٍر عن سفٍن قادمة عربية ودولية ترتفع 
األصوات بأصحاب الضمائر احلية وأحرار العالم أن يزيدوا 

كهم بنصرة غزة والتضامن مع�ها. متسُّ
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أج�����رى احل�������وار: ج����الل ال��ش��اي��ب

��نة احملمدية  ^: ش��يَخَنا اجلليل! ُيعدُّ عملكم يف مجعية أنصار السُّ
بالقاه��رة كمدي��ٍر إلدارة الت��راث فيها مرحلًة أساس��يًة م��ن حبكم لتوثيق 
��نة؛ فما س��بب  الت��راث اإلس��المي عام��ة؛ وخاصة تراث مجاعة أنصار السُّ

إنشاء مركز التراث داخل اجلماعة؟
نة وعلمائها؛  � نظراً للفارق الزمني الكبير بني اجليل األول لنش����أة أنصار السُّ
واألجي����ال املعاصرة؛ حيث تعرضت اجلماعة حملنة الدمج في اجلمعية الش����رعية، 
وتفرق علماء املرحلة الوس����يطة، وملا أعيد كيان اجلماعة مرة أخرى – بحمد الله - 
ها إعادة بناء داِر اجلماعة؛ وكذا فروعها، وقد وجدنا أن وثائق اجلماعة قد  كان همُّ
اندثر كثير منها؛ غير بقيٍة من الكتب، وبعض الكتابات في بيوت أفراد اجلماعة على 
نحٍو متفرق؛ نظراً لذلك فقد وجدنا أن علينا إنش����اء مركٍز للتراث، يهتم بكل أنواع 
ت����راث اجلماعة: من كتب وأبحاث، وحتى املقاالت التي نُش����رت في أماكن متفرقة، 

وغيرها من تخصصات املركز التي جاءت فيما بعد.

نة المحمدية مؤرِّخ أنصار السُّ
الشيخ فتحي عثمان في حوار خاص ل� ^: 

من أوجب الواجبات أن حتافظ الدعوة على مبادئها

] حوار [

هو الشيخ فتحي أمني عثمان، من مواليد 
عام 1935م، حصل على الليس���انس من كلية 
اآلداب، جامع���ة القاهرة، قس���م التاريخ، كما 
حص���ل عل���ى دبلوم خ���اص في الدراس���ات 

والبحوث اإلسالمية.
عمل الشيخ فتحي عثمان كمدرس للتربية 
العسكرية باجلامعات املصرية قريباً من خمسة 
عشر عاماًً، ثم عمل مديراً عاّماً للتعليم بجامعة 
القاهرة ثالثة عشر عاماًً أخرى، وأخيراًً مديراً 
���نة احملمدية  إلدارة التراث بجمعية أنصار السُّ

بالقاهرة. ومن إنتاج الشيخ العلمي:
- مخت���ارات م���ن كتابات: أب���ي الوفاء 

درويش.
- قضية األولياء ومحبتهم.
- قضية التوسل والوسيلة.
- من ضالالت الصوفية.

- سيد اخللق بشر.
- عبد الرحمن الوكيل وقضايا التصوف.

- رسائل في الشرك والبدع.
- اإلمام محمد حامد الفقي )رائد السلفية 

في مصر(.
- حك���م االحتف���ال بليل���ة النص���ف من 

شعبان.
- حكم االحتفال باملولد النبوي.

- أسباب البدع ومضارها، وأنواعها.
- من جنايات االبتداع على املسلمني.
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] حوار [
وحينما منَّ الله على اجلماعة ببناء مقرٍّ لها؛ مت تخصيص 
َدْوٍر كامٍل فيه ملكتبة كبيرة، أفرغنا فيها قاعات لطالب العلم 
والباحثني؛ الذين دفعتهم سلسلة التراجم التي نشرتها مجلة 
التوحيد إلى املجيء إلى مقر اجلماعة، وزيارة مكتبتها العامة 

التي صارت مقّراً ملركز التراث فيما بعد.
مُت عرضاً ملجلس اجلماعة بأن تكون هناك  ومن هنا قدَّ
إدارةٌ للت���راث اخل���اص بعلماء اجلماعة وش���يوخها؛ بحيث 
ٍص دقيٍق للباحثني في الدرجات العلمية:  يك���ون كمركِز تخصُّ

املاجستير والدكتوراه.
وم���ا إن متَّت املوافقة حتى قمنا بجمع الكتب والرس���ائل التي 
حققها أو كتبه���ا علماء اجلماعة القدام���ى واحملَدثُون، بل احتوى 
املركز على نَُس���خ مما طبعته اجلماعة لعلماء س���ابقني والحقني، 
وقام���ت بتوزيع���ه، وجمعُت في املركز تفاس���ير علم���اء اجلماعة 
وفتاواهم، كما أضفُت فتاوى شيخ علماء السعودية، سماحة الشيخ 
مت كهدية للجماعة من معالي  محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التي ُقدِّ

حفيد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية، وضمنتُها 
فت���اوى اب���ن تيمي���ة، وفت���اوى دار اإلفتاء 
املصري���ة، وفتاوى اللجن���ة الدائمة باململكة 

العربية السعودية، وهو ُجهد املُِقل.
^: أك��دمت - بارك اهلل بكم - على 
أن سلس��لة التراج��م ال��ي نش��رْتها جملة 

التوحي��د، هي ال��ي دفعت ط��الب العلم والباحث��ني إىل مركز 
الت��راث دفع��ًًا للوق��وف عل��ى كت��ب وآراء علم��اء اجلماعة يف 
خمتل���ف القض�ايا؛ فمت���ى بدأمت يف سلس��لة التراجم؟ وكيف 

أتتكم الفكرة؟ وهل واجهتكم أي معوقات يف هذا األمر؟
� فك���رة كتابة التراجم بدأت منذ ع���ام 1415ه�، زمن 
رئاس���ة الش���يخ صفوت الش���وادفي – رحمه الله - ملجلة 
التوحيد، وإن كانت جذورها في نفسي قدمية منذ أن قرأت 
تراجَم كتبها الش���يخ محمد حامد الفقي عن معاصريه من 
العلماء، أمثال: السيد رش���يد رضا، والشيخ فوزان السابق، 
والش���يخ عبد الرحمن بن ناصر الس���عدي، وم���ا كتبه عن 

ق كتَبهم. السابقني عندما كان يحقِّ
كم�ا كان��ت أب�رز ترج�مة نُش���رت عن الش���يخ محم��د بن 
عبد الوهاب عام1370ه� بقلم الش���يخ أبو الوفاء درويش َحبْر 

صعيد مصر وعامله. 

أضف إلى ذلك أنني بحكم دراس����تي بقس����م التاريخ بكلية 
اآلداب س�بق أن ق�رأت في ك�تب الس�ير أثن�اء مرحلة الليسانس؛ 
وم����ا تالها من دراس����ات عليا. ث����م كان من أل�����زم األمور التي 
يقتضيها البحث قبل الكتابة عن الش����خصيات اإلس����المية؛ هي 
اإلحاطة مبراحل حياتها، وكذلك إنتاجها العلمي، وقد توفرت لي 
كتب كثيرة لالطالع عليها أوالًً في مكتبة اجلامعة حيث كنت أعمل 
����نة، وكذلك مكتبتي التي كنت  به�ا، ثم مكتبة جم�اعة أنص�ار السُّ
قد بدأت في إنشائها منذ زمن بعيد، خاصة أنني كنت قد جمعت 
في بيتي مجلة الهدي النبوي كاملة )13 مجلداً( واستغرق َجمُعها 
مها مركز التراث  قرابة عشرين عاماًً. ومن أبرز اخلدمات التي قدَّ
للباحثني، تاريخ وتراث الصحافة الس����لفية التي قاربت مائة عام، 

وخاصة مجالت: )املنار – الهدي النبوي – التوحيد(. 
كل ذلك ليتسنى للباحثني من خالل االطالع على هذا التراث 
أن يكتبوا عن مس����يرة الكتابة الس����لفية، وعن اخلطوط العريضة 
والدقيقة التي تضمها مما نُِش����ر فيها: من تفسير القرآن الكرمي 
للشيخ محمد رش����يد رضا، والشيخ حامد 
الفق����ي وتالميذه؛ إذ إن الش����يخ رش����يد 
����ر حتى سورة يوس����ف، ثم تابع الشيخ  فسَّ
حامد اخلط فبدأ بتفس����ير س����ورة الرعد 
ثم إبراهي����م، ثم احلج����ر، فالنحل، ومات 
بعد أن فس����ر إحدى عش����رة آية من سورة 
اإلس����راء، وتابع بعده الشيخ عبد الرحمن 
الوكيل، ثم الش����يخ الدكتور س����يد رزق الطويل. وفي املس���تقبل 
ستجري مناقشة رسالة ماجستير بكلية )دار العلوم - جامعة 
القاهرة( حتت عنوان: )الشيخ محمد حامد الفقي؛ وجهوده 

في التفسير هو وتالميذه(.
كم����ا تتضمن سلس����لة التراج����م الكتابة عن أوج����ه اإلتقان 
واالختالف بني هؤالء املفسرين، وكيفية فهمهم لكتاب الله، تعالى.

^: كيف تعاملتم مع تراث قيادات اجلماعة كالعالَّمة 

الش��يخ عبد الرزاق عفيفي، والش��يخ عب��د الرمحن الوكيل، 
ث البارز  وفضيل��ة الش��يخ عب��د الظاهر أبو الس��مح، واحمل��دِّ
أمحد شاكر، والشيخ حممد عبد احلليم الرمايل، وغريهم؟

� جرى التعامل مع تراث شيوخ وعلماء اجلماعة مبنهجية 
عظيمة، ابتدأناها مبحورين أساسني، هما: 

- احمل���ور األول: البحث في مكتب���ات علماء اجلماعة 
املعاصري���ن، فقمت بكتابة رس���الة ناش���دت فيها أعضاء 
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اجلماعة بتقدمي ما لديهم من ُكتب أو تس���جيالت لش���يوخ 
اجلماع���ة القدامى، بل ذهبت إلى بعض البلدان كس���وهاج 
ودمياط وأس���وان وغيرها من األماك���ن؛ حيث يوجد بعض 
أعضاء اجلماعة هناك الذين لديهم أعداد من مجلة الهدي، 

أو كتب، أو رسائل للشيوخ الكرام.
- ويتلخ���ص احملور الثاني: في االتصال بورثة الش���يوخ 
أنفس���هم للبحث لديهم عن تراث آبائهم؛ ويجب أن تعلم أن 
ثمة صعوبات جمة قابلتنا في جمع هذا التراث العظيم، ومما 
زاد األمر تعقيداًً أننا عندما حاولنا إعادة نشر ما جمعناه عن 
طريق بعض املكتبات؛ كانت تُنَشر على استحياٍء شديد؛ نظراًً 

لوجود حقوق للنشر اخلاص بورثة العلماء.
وهنا برزت لديَّ فكرة عرض التراث بطريقة جديدة ليس 

للورثة فيها حق االمتناع أو حتى اإلذن، وهي:
أوالً: حتديد عدة قضايا هامة تتعلق بالعقيدة والتصوف 

والِفَرق.
ثانياً: عمدت إلى ما كتبه الشيوخ حول كل قضية فجعلتها 

بحثاً منفصاًل؛ جمعت فيه كلَّ ما كتبه الشيوخ والعلماء.
ثالثاً: كان من أهم األمور التي نش���رناها، ولقيت رواجاًَ 

واستحساناً من اإلخوة األعضاء ما يلي:
عقي���دة التوحيد - قضي���ة األولياء - قضية التوس���ل 
والوس���يلة - حكم االحتفال بليلة النصف من شعبان - حكم 
االحتفال مبولد النبي # - مجموعات من الرس���ائل حتت 
عنوان )رس���ائل في الشرك والبدع(، وأهم من كل ذلك إبراز 
���نة في الوقوف في وجه الب���دع والترهات  دور أنص���ار السُّ

واخلرافات، والرد على مزاعم الصوفية وضاللتهم.
رابع���اً: جم�ع ما كتب�ه علم�اؤنا من أمثال الش���يخ حامد 
الفقي، والش���يخ أبي الوفاء، والش���يخ أبي السمح، والوكيل، 
والهراس في مجلة الهدي النبوي، ويش���مل ذلك التفاس���ير، 

واملقاالت، والفتاوى العلمية.
قات الي واجهتموها أثناء رحلة  ^: ما هي أهم املعوِّ

البح��ث والتنقيب عن تراث علماء اجلماعة غري مش��كلة 
الورثة وحقوق الطبع احملفوظة؟

� من أهم املعوقات التي واجهتنا غير التي ذكرت:
1 - ع���دم وجود مجلة الهدي كاملة عند إنش���اء املركز، 
فوجب علينا البحث على كامل أعدادها لتكتمل الفكرة التي 

قررنا أن نخطَو خاللَها ليخرج هذا التراث للنور.

2 - ضعف التمويل النق���دي لطبع كل هذه اإلصدارات 
التي أصدرناها ف���ي املركز؛ وهو ما ألزمني حتى اآلن بطبع 
س���تة عش���ر كتاباًً فقط، نفدت جميعها، وقد تفاوتت فروع 
اجلماع���ة في توصيله���ا إلى األعضاء وغيره���م، كما قمنا 
بإرسال كثير منها إلى املعاهد واجلامعات العلمية؛ ليتعرفوا 
عل���ى اجلماعة، وعلى منهجها وعقيدتها، ودورها في تطهير 

االعتقاد من أدران اإلحلاد.
^: كان لشخصية الش�يخ حممد حامد الفقي - رمحه 

اهلل - أث��ر كب��ري يف انطالق��ة اجلماع��ة وجناحها؛ فكيف 
تعام��ل فضيلت��ه م��ع هذه األج��واء املتلب��دة بغي��وم البدع 

وسحائب اخلرافات؟
� تعامل فضيلة اإلمام الش���يخ محمد حامد الفقي مع 
ما كان في زمنه من بدع وخرافات وترهات بسبب اخللل في 
التلقي، واالعتقادات، والعبادات، وتس���عون باملائة من األمة 
وقتها كانوا على جاهلية في االعتقاد، وجاهلية في املعامالت 

وحركة احلياة.
ففي زمن ظهور دعوة الش���يخ الفقي – رحمه الله - كان 
قد ش���ب حريق هائل من الب���دع والوثنيات التي تغلغلت في 
نفوس املقلدين؛ حيث عشش الش���يطان في عقولهم وباض 
خ؛ إنه حريٌق دون إطفائه خرط القتاد، تعامل الش���يخ مع  وفرَّ

ذلك بعزمية ال تََكلُّ وإرادة تفل احلديد متمثلة فيما يلي:
أوالً: كان منهج���ه – رحمه الله - أنه ال يرى احلجة إال 
في كتاب الله، وُسنة النبي #، كما كان يقيس الرجال باحلق 
ويزنهم مبيزانه، وال يقيس احل���ق بالرجال، وال يجد حرجاًً 
في نقد العلماء مهما بلغت منزلته���م ومكانتهم، وكان دائماًً 
ما يقول: إن التعصب للرجال مس���رب من مسارب الشيطان 

إلى الوثنية.
ثاني���اً: كما كان يدع���و الناس في املس���اجد والندوات 
وال���دروس إلى ضرورة اإلقبال على كت���اب الله قراءة وفهماًً 
وتدبُّ���راًً، وعدم وضع العراقيل أمام الناس بدعوى أن القرآن 

الكرمي ال يفهمه إال طبقة معيَّنة من العلماء واألئمة.
ثالثاً: كانت له أس���اليب وطرق متنوعة في محاربة البدع 
والتقليد اجلاهل األعمى لآلباء واألجداد والش���يوخ؛ هادفاًً 
من خالله إلى اجتثاث املنك���رات من داخل النفس أوالً قبل 

إزالته ظاهراًً.
رابعاً: عمد إلى تفسير القرآن في مجلة الهدي، وخطب 
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نة احملمدية،  اجلمعة، ودروسه في املساجد، ودار أنصار السُّ
فربط ب���ني آيات القرآن في معانيه ومقاصده، وبنيَّ ما عليه 
الناس في ذلك الوقت من بدع وضالالت، وعيادة املقبورين، 

والتعصب للعلماء ال للحق، وكل حزب مبا لديهم فرحون.
خامس���اً: أضف إلى ذلك عناي���ة فضيلته بتحقيق وطبع 
كتب شيخ اإلس���الم ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم وغيرهما 
كثير، وكذا االشتراك مع الشيخ أحمد شاكر في حتقيق كتب 
احلديث، ويعتبر حتقيقه لكتاب )جامع األصول(، مبش���اركة 
اإلمام عبد املجيد سليم )شيخ األزهر آنذاك( هو أكبر كتاب 
حقق���ه اإلمام الفقي في علم احلديث؛ ومت طبع الكتاب ألول 
مرة على نفق���ة جاللة امللك عبد العزيز ب���ن عبد الرحمن 

الفيصل آل سعود.
^: كي��ف تصف تعاون الش��يخ الفقي مع من س��بقوه 

يف طري��ق اإلصالح، يف حماولة منهم مجيعًا إلعادة األمة 
إىل منه��ج احل��ق والرش��اد، والوصول إىل الس��بل القومية 

الصحيحة لدعوة الناس إىل التوحيد؟
� امتدت عالقات التناصح والتعاون املشترك مع اآلخرين 

داخل مصر وخارجها: فكان داخل مصر يقوم بالتالي:
• كان يدعوه���م جميعاًً إلى زيارة مقر اجلماعة، وحضور 
اللق���اءات التي تعقده���ا اجلمعية، كما كان يزور ش���يوخه 
ومعاصريه أمثال الشيخ الزنكوني والشيخ عبد املجيد سليم، 
وكذلك كان يزور الش���يخ محمد محمد ش���اكر وكيل األزهر 
ووالد احملدث أحمد ش���اكر الذي كان التعاون العلمي بينهما 
كبيراً، حتى إن الش���يخ حامد عهد إلى صديقه وأخيه أحمد 
شاكر بإدارة مجلة الهدي النبوي عام 1370ه�، وكذا حتقيق 

مختصر سن أبي داود، وتفسير الصابوني.
• دعوته لعلماء عصره من كل األقطار اإلسالمية للكتابة 
في مجلة الهدي؛ أمثال الشيخ محمود شلتوت، والشيخ محمد 
محيي الدين عبد احلميد، والش���يخ محمد محمد مخيمر، 

والشيخ نور الدين الصومالي.
• كما كان يُرسل فتاوى إلى العلماء واملشايخ ليجيبوا عليها 
ثم يعيد نشرها في مجلة الهدي، وهو ما حدث مع الشيخ بهجت 
البيطار مثاًلً، وأيضاً إذا جاءته فتوى تتعلق بشأن االعتقاد كان  
يُرسلها إلى الشيح عبد املجيد س���ليم مفتي الديار، وينشرها 

ُمعلِّقاً على ذلك بأنها وردت إليه من دار اإلفتاء املصرية.
• وحرص الش���يخ حامد على حضور درس اإلمام األكبر 

الشيخ مصطفى املراغي شيخ األزهر، وهو الذي كان يحضره 

ملك البالد، ووزراؤه، وكبار رجال الدولة آنذاك، ويقوم الشيخ 
بكتابة احملاضرة ونشرها في مجلة الهدي النبوي.

• كان ينش���ر بعض األحادي���ث اإلذاعية لكب���ار العلماء 
املوحدين.

• ش���كل في عام 1356ه� مجلس هيئة علماء اجلماعة، 
وكان على رأسه الشيخ محمد عبد احلليم الرمالي، كما كان 
من بني أعضائه أحمد ش���اكر، وعبد الرزاق عفيفي، وجمع 

من العلماء أصحاب االعتقاد الصحيح.
وامتد تعاون الش���يخ حامد مع علم���اء عصره من غير 

مصر؛ فمثاًل:
• كان���ت له ِصالت طبي���ة علمية م���ع جماعة احلديث 

بالهند.
• كان على صلة كبيرة بعلماء الس���عودية؛ وخاصة الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي علمت أنه كان بينه وبني 
الش���يخ حامد مراسالت بلغت خمس���ني رسالة)1(، وقد كتب 
عنه يوم وفاته حتت عنوان: )عرفت الش���يخ السعدي(، ذكر 
م���ا كان بينهما من صلة علمية وروحية على بُْعِد املس���افات 

اجلسدية.
• وكذلك كان وثيق الصلة بعلماء آل الشيخ وخاصة اإلمام 
محمد بن إبراهيم الذي كان دائماًً يتشاور معه عند طبع كتب 
جده محمد بن عبد الوهاب، أو كتب ابن تيمية، أو ابن القيم، 
وكان الش���يخ حامد يذكر اإلمام محمد ب���ن إبراهيم بالثناء 
والعرفان؛ ملا يبذله من علم ومال وتوجيه طيب، وقد جاء إلى 
نة احملمدية عام 1370ه� واستقبله الشيخ  جماعة أنصار السُّ

محمد حامد الفقي وعلماء األمة املصرية وكبار مفكريها.
• ويبقى أن نذكر أن الش���يخ محمد حامد الفقي كانت له 

عثيمني،  بن  صالح  بن  محمد  اجلليل  العالم  إلى  اخلمسني  الرسائل  هذه  أمر  انتهى   ���
رحمه الله.

ال بد من ربط تراث كل جماعة بسلس���لة 
ر  متصلة الحلقات من الرجال واألبحاث، لُتَيسِّ
للمس���لمين االطالع على إنتاجه���ا العلمي؛ 
خاصة ف���ي زمن ص���ارت المعارفية فيه أهم 

من المعرفة ذاتها.
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ة في ذلك محمد بن  صلة بوجيه ُجدَّ
نصيف الذي أحضر للشيخ كثي�راً 
من املخط�وطات من بالٍد ع�ديدة، 
وقد علم�ت من أحد الباحثني أن 
مكتبة ابن نصي���ف أهداها كاملة 
ة؛  بُجدَّ الع�زيز  امللك عبد  جلامعة 

وفيه�ا مجموعة كامل�ة لكتب الش���يخ حام�د، وأيضاًً نس�خة 
كامل�ة من مجل����ة اله�دي النبوي، ومجل����ة اإلص�الح التي 
ك�ان يصدرها الش���يخ حامد الفقي من عام 1928م إلى عام 

1931م، وتوقفت بعد رحيل الشيخ من السعودية.
^: ذكرمت يف مقاٍل لكم أنكم ش��اركتم الشيخ اجلليل 

صفوت الشواديف يف تنظيم إدارة الدعوة عام 1991م باملركز 
الع��ام للجماعة؛ فم��ا وصفكم هلذه الفترة من حياة الش��يخ 
الش��واديف، وإىل أي حدٍّ وصلت طموحاته وآماله يف طريق 

الدعوة، وما كان موقفه مع مشايخ مصر وعلمائها األجالَّء؟
� لق���د جرى انتخابي في مجلس إدارة املركز العام قبل 
عام 1991م، وفي العام التالي جرى انتخاب الش���يخ الفاضل 
محمد صفوت الش���وادفي، فأصبح في مجلس اإلدارة َجْمع 
ر الله لي أن أكون مع  من علماء اجلماعة ورجاله���ا، وقد قدَّ
الشيخ في إدارة الدعوة واإلعالم، وبدأت فترة بناء وطموحات 
واسعة تتميز بالتخطيط والتنظيم واملسيرة اجلادة في العمل 

املبني على اإلدارة العلمية.
لقد كان – رحمه الله - صاحب فكر، ورأي ثابت، ومخططاً 
جيداً لتحقيق األهداف؛ حتى إنه أنشأ إدارة للتخطيط وتولى 
رئاستها، وظهرت آثار تعاوننا معاًً في تنظيم مجلة التوحيد، 
والبحث عن مجلة الهدي النبوي وجمعها؛ فكان أن أَدَخل في 
أب�واب مجل����ة الت�وحيد )باب من روائ�ع املاض�ي( يذكر فيه 
ما كتبه شيوخ اجلماعة األَُول، وبدأت أكتب باب التراجم كنوع 

من التعريف بعلماء السلفية وفاًء لهم.
ولقد كان يسأل كثيراًً عن منهج علماء اجلماعة السابقني، 
ويناقش بعض األقضية دون تعصب لرأي، بل قد يُخالف في 
بعض األحيان ولكنه يحترم، ولس���ان حاله يقول: )كلٌّ يؤخذ 
منه ويرد(، و )اختالف الرأي ال يُفس���د للود قضية(، ويكفي 
أنه قام بطبع الفتاوى لش���يخ اإلس���الم ابن تيمية كما وضع 
مختصراًً لفتاوى دار اإلفتاء املصرية، وكتب كتاباًً عن اليهود، 

ف باملاسونية، وحذر من خطر الروتاري. وعرَّ

^: نعود إىل مركز التراث؛ 

فه��ل يقتصر عم��ل املرك��ز على 
أم  فحس��ب،  اجلماع��ة  ت��راث 
يتعداها وميت��د إىل تراث األمة 

كلها؟
� ال أستطيع أن أدعي أنه في 
هذه املرحلة ميكن جتاوز االهتم���ام بتراث اجلماعة؛ وذلك 

لسببني:
أوالًً: حتى نس���تطيع ربط أجيال اجلماعة بوحدة املنهج 
وأس���لوب الدعوة؛ علماًً بأن غالب إنتاج شيوخ اجلماعة كان 
إحياًء لتراث العلماء السابقني والتعريف بهم؛ وذلك بقيامهم 
بتحقي���ق كتب لهم ل���م تكن معروفة لكثيرين وال مس���موحاً 

تداولها نظراًً ملوقف أصحابها من فرق الضالل.
ثاني���اًً: بعد أن يت�ربى جيل من الب�احثني في تراث علماء 
لون ت���راث العلم�اء املاضني،  اجلماعة، فه�م غالب�اً س���يحصِّ
وعندما تتوفر اإلمكانات فإن لدينا في اجلماعة مكتبة تراثية 

كبيرة تكاد تشغل دوراًً كاماًلً في املبنى.
^: الت��راث اإلس��المي ميث��ل ج��ذور األم��ة، فما هو 
تقييمك��م لكيفي��ة تعام��ل علم��اء األم��ة ومؤسس��اهتا مع 
ا، فما احللول املقترحة  تراثه��ا؟ وإن كنتم ترون تقصريًا مَّ

يف هذا الشأن؟
� إن التعام���ل مع تراث األمة حالياًً يجب أن يختلف عن 
الس���ابق، فقد كان الناس إلى زمن قريب يحفظون املتون، بل 
يحفظون كتب احلديث، لكن اآلن وقد تغيرت وسائل املعرفة 
م���ن إحاطة ومعرفة أو حفظ إلى ما يس���مى باملعارفية، أي 
أن يعرف الباح���ث مواضع مادة بحثه ف���ي املراجع وكيفية 

احلصول عليها بواسطة التقنيات احلالية.
^: هل إجياد مركز للتراث كمركزكم يعد اآلن ضرورة 

ة يف كل مجاعة أو مجعية إسالمية، حتفظ هبا تراثها  ُمِلحَّ
ومؤلفاهتا؟

� اعلم أخي الكرمي أنه لَ�ِم���ن أوج�ب الواجبات، وأَلَْزم 
اللوازم أن تظل كل دعوة أو جماعة إس���المية محافظة على 
مبادئها التي قامت من أجله���ا، وكذا منهجها الذي انتهجته 
لنفس���ها، وال بد من ربط تراث كل جمعية أو دعوة بسلسلة 
متصلة احللقات من الرجال، واألبحاث، لتَُيس���ر للمس���لمني 
االطالع على إنتاجها العلمي خاصة في زمن صارت املعارفية 

إن من ثم���ار التراث: تقديم المس���اعدة 
العلمية عن شيوخ الجماعة، وتوفير المراجع 
والكت���ب والوثائق، ب���ل المحاضرات والخطب 

الصوتية للباحثين.
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���ر س���بل احلفظ،  فيه أهم من املعرفة ذاتها؛ وذلك بعد تيسُّ
وسبل االسترجاع، وسبل االتصال.

ويفض�َّل أن ترب�ط ه�ذه اجلمعي�ات م�راك�زها بش���بكة 
املعلوم���ات الدولية حتى يجري التواص���ل بينها وبني غيرها 

لتحقيق التعاون املثمر بينهم.
^: يهاج��م العلماني��ون التراث اإلس��المي ويصفونه 

مها وازدهارها، بل يعتربونه  بأنه ميثل عائقًا صلبًا أمام تقدُّ
السبب يف ختلُّفها عن ركب التقدم العاملي واحلضاري؛ فما 

كم على هذه املزاعم؟ ردُّ
� دعك من ق���ول الَعلماني���ني أو املادي���ني اجلاحدين؛ 
فمن جهل ش���يئاًً عاداه؛ وهم يجهل���ون التراث بحجة احلداثة 
واملعاص���رة. أما الرد على مقولة: إن التراث س���بب في تأخر 
مس���يرة األمة عن ركب التقدم العاملي فبسيط جّداًً؛ وهو أن 
الغرب - كما يقول املنصفون فيه -: أش���عل مصابيح حضارته 
من مشاعل العرب واملسلمني، ويكفي أن تعرف أن ابن النفيس 
قد اكتشف الدورة الدموية الصغرى، قبل هارفي ب� 400 سنة، 

وأن ابن خلدون هو أبو علم االجتماع... وغيرهما كثير.
^: ما هي خططكم املستقبلية يف التعامل مع التراث 

بوجه عام، وتراث اجلماعة بوجه خاص؟
� املشروعات املستقبلية لتطوير مركز التراث وتتمثل في:

1 - التفرغ للدراسة، وهذا يحتاج إلى كفالة طالب علم، 
وهذا غير متاح لنا اآلن.

ص  2 - سوف يعقد املركز حلقات بحثيًة )سمنار( تُخصَّ
كل حلقة لعلم من العلوم، وتتكون من َعَش���رة باحثني، ويُنَدب 
لها من اجلامعات أساتذة متخصصون بدراسة املواد يدربون 

الطالب على طرائَق ومناهِج البحث العلمي فيها.
3 - يختار األس���تاذ املشرف على السمنار مجموعة من 
األبحاث التخصصي���ة؛ بحيث يُعطي كلَّ طالب موضوعاًً، ثم 
يُحدد ميعاد عرض ومناقشة الباحث بحضور باقي الباحثني، 
ومن يريد من علم���اء اجلماعة، وهكذا كل واحد يُلقي بحثه 
ويتعرض للمناقشة؛ فبعد قضاء عام واحد في قاعة البحث 
يك���ون الباحث قد تدرب على عمل األبح���اث كما يكون قد 
اس���تفاد من أبحاث زمالئه. عل���ى أن يعم ذلك غالب العلوم 

التي حتتاجها حركة الدعوة وتطوُّرها.
4 - يفكر مركز التراث في عمل موسوعة بحثية عن كل 
الرسائل العلمية اجلامعية )ماجستير، ودكتوراه( التي نوقشت 

في علماء السلفية في املاضي واحلاضر، حتت مسمى املدرسة 
الس���لفية في ميزان البحث العلمي في األكادمييات العلمية، 

يقوم الباحث بعمل مختصر عن الشخصية والرسالة.
^: لعلنا خنتم هذا اللقاء املفيد مع فضيلتكم بذكر 

بعض املشاهدات واملأثورات عن شيوخ اجلماعة. 
� كثي���رة هي املواقف واملأثورات ع���ن علمائنا الكرام وهي 

غنية أيضاً مبعانيها التربوية؛ فمن ذلك - مثاًل -:
1 - في س���وهاج: حيث كان الش���يخ أبو الوفاء درويش 
نة احملمدية يصلي بنا املغرب في مسجد  مؤسس أنصار السُّ
قريب من بيته، فيسير بنا ثم يعود ونحن معه لصالة العشاء، 
وطوال هذه الساعة يحدثنا في موضوعات كثيرة ويشرح لنا 

ما َغَمض علينا ونسأله عنه.
وقد اهتم بالصغار منا؛ وهو ما دفع والدي أن يسأله: ِلَم 

االهتمام بالصغار؟
فكان يقول: ه���م أحدُّ ذهناًً وأش���د ذكاًء، وليس لديهم 

موروثات كثيرة فيسهل غرس الدعوة الصحيحة فيهم.
2 - وفي القاهرة: رأينا الشيخ محمد حامد الفقي يدخل 
املس���جد يوم اجلمعة فال يرقى املنبر حت���ى ينظم صفوف 
احلاضرين كما لو كانوا في الصالة؛ فال يسمح بوجود فرجة، 
وكان إذا رأى رجاًلً يربط مندياًلً على رأسه قال له: هذا من 

ِفْعل النساء، انزع عنك هذا، عافاك الله من وجع الرأس.
3 - ورأيت الشيخ عبد الرحمن الوكيل، يخطب على منبر 
مس���جد الهدارة؛ وفي يده اليمنى القرآن وفي يده اليسرى 
اإلجنيل يقول عن صفات الله كيف جاءت في القرآن الكرمي 

ويقارنها بضالل وبهتان الكتب األخرى احملرفة.
وك�ان يق��ول: لق�د ُكِت�ب علين�ا اجِلالد؛ فسنظل نض�رب 
بس���ياط احلق غير َوِجِلني ظه���وَر الضالني حتى تخر معابد 

الوثنية على عابديها.
وعن آداب املري���د عند الصوفية كان يقول: )تلك اآلذان 
الت���ي جتعل من املريد عبد تصوٍُّف، وحليَف باطٍل(، وهو أول 

من قال: )إن التصوف َشرٌّ كله(.

مها مركز   إن م���ن أبرز الخدمات التي قدَّ
الت���راث للباحثي���ن، تاري���خ وت���راث الصحافة 
السلفية التي قاربت مائة عام، وخاصة مجالت: 

)المنار – الهدي النبوي – التوحيد(.



العدد 38277

��ات املدفع الرش��اش أطربته رغم أهن��ا دفعت الن��وم بعيدًا عن  زخَّ
ف ببسالة منقطعة النظري يف موقعه  عينيه تلك الليلة، ورغم أنَّه تصرَّ

املتقدم املطل على ذلك املوقع يف مواجهة يهود البلدة اجملاورة.
ا يدعو غس��ان إىل الفضول، بل يش��ده ش��ّدًا...  مثة ش��يء مَّ
فه��و يعرف زمالءه جيدًا، وخباصة الذين يتوزعون حوله كلٌّ يف 
ة ويرتدي  موقعه. أما هذا الذي يرس��ل الرش��قات بانتظ��ام ودقَّ

مندياًل أخضر يلفُّ به رأسه، فهو مل َيْعَتده أو يألْفه من َقْبل. 
سرحت به ظنونه وأفكاره: تُرى أيكوُن متطوِّعًةً جديدًة وجَدت نفسها 
في هذه املواجهة املفروضة، وهي التي نزلت إلى الساحة غير مستأذنة من 

أحد؟ ثم من قال: إنَّ مواجهة العدو حتتاج الستئذان أحد كائن من كان؟
لكن الذي يحيُِّر غس���ان هو مدى التوفيق في التصويب وفي املتابعة 

للهدف، وهو ما ال يتأتَّى عن غير رُجٍل شرِس النزال قوي والشكيمة. 
تسرَب الفضوُل إلى غسان ملعرفة هذه اللبوءة الشرسة، فاستمات في 

ه بتلك القوة اخلاصة التي وجدها  م جهداً إضافياً حتيًة لها، بل ميكننا القول: إنها كانت س���بباً ودافعاً ملدِّ ر أن يقدِّ س���بيل معرفتها، وقرَّ
متوُر في أوصاله املجدولة، كنخلة شامخة على أرض الرافدين، أو زيتونة مباركة على أرض بيت املقدس.

راح غس���ان يعيد حسابه من جديد، فأعمل خطة في مواجهة املوقع، وها هي تتضاءل، والرماية تضعف من ذلك املوقع؛ فهل يعني 
هذا شيئاً في املنظور العسكري له؟

اس���تخدم املنظار، وراح يُعاين املوقع بترقُّب كبير، فلم يجد سوى اثنني من جنود العدو، ثم أعمل خطة في الكمون واالقتحام، وقرر 
االلتفاف عليهما، ضامناً مشاغلتهما من تلك املرأة املقاومة.

انتني ألقاُهما من األعلى فنزلتا فوقهما ومزقتهما  تسلل من املمر الصخري ملتفاً إليهما، وما إن وصل إلى أقرب نقطة ممكنة حتى رماُهما برمَّ
أشالًء تناثرت حول املوقع، ثم هدأت املواجهة من بعده، واطمأن غسان إلى أن اجلوَّ خال له ولالقتحام واالغتنام فأخذ يجمع ما حال له.

ا أثار التساؤالت في دخيلته: غير أن ما أثاره من جديد، أن املقاِومة لم تعد ترمي على ذلك املوقع ممَّ
- هل تابَعِت املوقف فشاهدْت وعرفْت؟ أم هل نفذت ذخيرتها وتنتظر املدد؟ 

ح بيديه عند انبالج الصبح؛ حيث رآها بوضوح. باَدلتْه ابتسامة الظفر ُملوِّحًة له. أعطاها إشارة مطمئنة، لوَّ
اقترب منُه رفاقه اخلمسة احمليطون، وكانت واحدة منهم، فسألهم: من تكون؟ فأجابت:

رت التمرد على االنتظار القاتل، فاتخذت قراراً بانتهاج درب أبي دعاس، وها أنذا اليوم أش���كل  إنني أرملة الش���هيد أبي دعاس، قرَّ
إضافًة نوعيًة لكم؛ فهل متانعون؟

رمقها الرفاق بعيونهم الصقرية، واالبتس���اُم يسابقهم إليها مكبرين... أجل! هنيئاً لشعب تُكمُل نساؤه الرجال، وهنيئاً لشعٍب يرسُم 
دربَُه رغم احملال!

أب�����و دع�������اس...
جديد! من  يعود 

] قصة قصيرة [

عبد الغين عبد اهلادي
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بحار  فــي  مــاجــان  الشيـخ 
األديان

أحمد فهمي

التطهير العرقي في فلسطين
المنصفيـن  شـهادات  )بيـن 

وسجاَّت المؤرخين(
أنور محمود زناتي

مرصد األحداث
جالل الشايب

 - صهيو  حرٌب  المياه...  َفْقر 
إفريقية على مصر

ممدوح إسماعيل

الحرية الفلسطينية عن طريق 
القوافل 

د. محمد مورو

من  تنزل  أن  الحكمة:  من 
العربة في الوقت المناسب

د. يوسف بن صالح الصغير
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أن  المنصفين  الباحثين  أحد  يرى 
الفلسطينية  المأساة  جوانب عديدة من 
اختفت مع الحروب التي لم تكن حروبًا 
بالمعنى التقليدي، وإنما كانت مشروعًا 
الرغم  وعلى  العرقي)�(،  للتطهير  كبيرًا 
من ذلك فالوثائق والتاريخ واألرقام كلها 
الحقائق  من  كثيرًا  جعبتها  في  تحمل 

واألسرار، بل المآسي أيضًا. 
الصهيوني  ال��م��ش��روع  ج���اء  ل��ق��د 
المجتمع  بخلخلة  حًا  ملوِّ البداية  منذ 
الفلسطينيين  َوَط�����ْرد  الفلسطيني، 
الوطني،  ت��راب��ه��م  ع��ن   Expulsion
إلى  وبعثرتهم  بتهجيرهم  ل  والتوصُّ
إزالة مجتمعهم، وضمان عدم إمكانية 
ظهوره من جديد، وإلى ما كان الصهاينة 
الفلسطينيين  تشتيت  وه��و  يأملونه، 
تسود  لكي  ال��م��ج��اورة)�(؛  األق��ط��ار  ف��ي 
سيطرتهم في البالد؛ فيتمكنوا من صبغ 
َثمَّ  ومن  اليهودية،  بغة  بالصِّ فلسطين 
إلى   Evacuation الفلسطينيين  إجالء 
خارج فلسطين وسلب Pillage حقوقهم، 

واإلقامة مكاَنهم)�(.

�*� كلية التربية – جامعة عني شمس.
��� Benedict Anderson، Imagined Community 

�London: Verso، �983�، p. 77
التغييب، املؤسسة  إلياس صنبر: فلسطني �948م   ���
لبنان،  بيروت،  والنشر،  للدراسات  العربية 

�987م، ص�0.
جديد،  فؤاد  ترجمة  اليهودية،  املسألة  هاليفي،  إيالن   ���
مكتب اخلدمات الطباعية، دمشق، ��98م، ص��7.

] المسلمون والعالم [

التطهري العرقي يف فلسطني
)بني شهادات املنصفني وسجالَّت املؤرخني(

أن�����������ور م�����ح�����م�����ود زن�����ات�����ي
anwer1122@yahoo.com

دعا الصهاينة إىل انتهاج سياسة القوة العتقادهم 
بأن القوة وحدها هي اللغة الوحيدة الي يفهمها 
وطنهم م��ن  ال��رح��ي��ل  على  إلج��ب��اره��م  ال��ع��رب 
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] المسلمون والعالم [
وقد أكد املفكر الصهيوني البريطاني )إسرائيل زانغويل( 
Israel Zangwill )1864م - 1926م()1(، في كتاباته األُولَى 
عام 1917م على ضرورة طرد العرب وترحيلهم، فيقول: )يجب 
أال يُسَمح للعرب أن يَُحَولُوا دون حتقيق املشروع الصهيوني؛ 
ولذا ال بد من إقناعهم بالهجرة اجلماعية، أليست لهم بالد 
العرب كلها؟ ليس ثمة من س���بب خ���اص يحمل العرب على 
ل يطوون  التش���بث بهذه الكيلو مترات القليلة؛ فه���م بَْدو ُرحَّ

خيامهم وينسلُّون في صمت وينتقلون من مكان آلخر()2(. 
ودعا الصهاينة إلى انتهاج سياسة القوة العتقادهم أن القوة 
وحدها هي اللغة الوحيدة الت���ي يفهمها العرب إلجبارهم على 
الرحيل من وطنهم، وأخذوا يعتم���دون عليها لتحقيق أهدافهم 
العنصرية واالستيطانية)3(، وكانت فكرة نفي الوجود الفلسطيني 
بتشتيته قد عبَّر عنها مناحيم أوسيشكني )1863م - 1941م()4( 
)أحد قادة االستيطان عام 1930م( بقوله: )من احملتَّم بالدرجة 
األُولَى، أن تكون جميع أراضي فلسطني أو معظمها ُملْكاً لشعب 
إس���رائيل، وبدون حق ملكية األراضي ال تكون فلسطني يهودية 
أبداً()5(، كما قال أيضاً: )أودُّ أن يذهب العرب إلى العراق وآمل 

ا()6(. أن يذهبوا إليه في زمن مَّ
 Vladimir وجاء على لس���ان فالدميير جابوتنس���كي
Jabotinsky أيض���اً: )إن الع���رب يس���تطيعون التنازل عن 
فلس���طني وش���رق األردن، وتكفيهم األراضي األخرى الشاسعة 
التي يقطنونها، وخصوصاً أن عدد س���كانها قليل للغاية بالنسبة 
ملساحتها()7(، وأكد على وجوب ترحيل العرب بالقوة؛ ألن ترحيلهم 
- بحسب رأيه - شرط أساسي لتحقيق الصهيونية ؛ فاقترح في 
رسالة بعث بها إلى الس���ناتور األميركي غراسنبيرغ قائاًل: )إن 
تأس���يس أكثرية يهودية في فلسطني يجب أن يتم عنوة عن إرادة 
األكثرية العربية املوجودة في البالد. وسيرعى عملية إجناز هذه 

موسوعة  حسني:  وسوسن  املسيري  الوهاب  عبد  راجع:  شخصيته  عن  للمزيد   ���
واإلستراتيجية  السياسية  الدراسات  مركز  الصهيونية،  واملصطلحات  املفاهيم 

باألهرام، القـاهرة �975م، ص �05. 
��� David McDowall، Palestine and Israel �London، New York: 

I.B. Tauris & Co Ltd�، p. �86. 
��� إبراهيم أبو لغد: تهويد فلسطني، ترجمة: أسعد الزرو، رابطة االجتماعيني، الكويت، 

��97م، ص��8.
��4 ولد عام ���8م في بلدة دوفروفنا في روسيا البيضاء. وانتقلت عائلته إلى موسكو 
بكتابات  وتأثر  �الريئالي�.  باسم  فيها  عبرية  مدرسة  في  ودرس  ��87م،  عام 
أوسيشكني  وتوفي  وسمولنسكني.  وشوملان،  مابو،  أمثال:  صهيونيني  مفكرين 
املفاهيم  موسوعة  حسني:  وسوسن  املسيري  الوهاب  عبد  راجع،  ��94م.  عام 

واملصطلحات الصهيونية، مرجع سابق، ص �7.
��5 أسعد عبد الرحمن ونواف الزرو: موجات الغزو الصهيوني ��88م - �990م، دار 

اللوتس، عمان، �990م، ص�.
��� نور الدين مصاحلة: طرد الفلسطينيني: مفهوم الترانسفير في الفكر والتخطيط الصهيوني 

��88م - �948م، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، لبنان، ��99م، ص�4.
��7 محمد بكري: بيجن وقضايا العنف والسالم، تقدمي خالدي محي الدين، دار الثقافة 

اجلديدة، القاهرة، �د.ت�، ص�0.

األكثري���ة جدار حديدي من القوة اليهودية املس���لحة()8( لتحرير 
فلسطني بحد السيف)9(. 

واعتبر يوسف فايتس أن اإلنسان العربي الفلسطيني حجر 
عثرة أمام حتقيق املشروع الصهيوني وأن عمليات وصفقات شراء 
األراضي قد اصطدمت عشرات املرات مبعارضة الفلسطينيني 

من أبناء فلسطني الذين جرى ترحيلهم عن بيوتهم)10(.
ط  لقد عمل اليهود على االستيالء على فلسطني بشكل مخطَّ
ومدروس حتت ش����عار: )أرض بال شعب لشعب بدون أرض()11(، 
وبوسائل اتُِّبعت فيها أشرس أساليب التمييز العنصري، مستخدمني 
ثالثية: )الضم واالس����تيطان والتهجير()12(. وكانت محاوالت إقامة 
دولة يهودية تعني بالضرورة تدمير شعب فلسطني العربي؛ أو كما 
خ بيوم 20 ديسمبر1940م من يومياته:  قال فايتس)13( في البند املؤرَّ
)ال بد أن يكون واضحاً لنا عدم وجود متََّسع لشعبني يعيشان معاً 
في هذه البالد، وليس ثمة من وسيلة سوى نقل العرب من هنا إلى 
 البلدان املجاورة، نَْقِلهم جميعاً، ويجب أال تبقى قرية واحدة أو قبيلة 

واحدة()14(.
شهادات منصفني:

يقول يوسي ميلمان: )لقد اقترف اجلنود الصهاينة وحشيات 
 Rape ن���ت املجازر اجلماعية والقت���ل واالغتصاب كبيرة تضمَّ
والتخريب، وق���د أخبرني إيريك بتش���امكن )العضو في حزب 
العمال ووزير الزراعة اإلس���رائيلي األسبق( وكان في حرب عام 
1948م قائداً إلحدى الوحدات اخلاصة وشاهد بأم عينيه أعمال 
القتل لعشرات املواطنني العرب الذين احتلت القوات اإلسرائيلية 
قريته���م في صح���راء النقب بعد أن ش���دوا أيديه���م وأطلقوا 
عليهم النار بوحش���ية Atrocity ورموا بجثثهم في أحد اآلبار 
احمللية()15(. وهو األمر الذي أكده مناحم بيغن عندما قال: )كان 
ملذبحة دير ياس���ني نتائج كبيرة غير متوقعة؛ فقد أصيب العرب 

احلمراء،  دار  �948م،  عام  ديارهم  من  الفلسطينيون  ُطرد  كيف  باملبو:  ميخائيل   �8�
بيروت، �990م، ص �7 

�9� st. John Robert، They Came from Everywhere، Twelve Who 
Helped Mold Modern Israel ، New York ، �96�، p. ��4

���0 جوني منصور: منقذ األرض وداعية ترانسفير للفلسطينيني، مجلة قضايا إسرائيلية، املركز 
الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية، عدد ��� - ���، صيف وخريف ��00م، ص ���.

���� يتهكم إيالن بابه املؤرخ اإلسرائيلي املنصف على تلك املقولة قائاًل: » أما الفلسطينيون السكان 
األصليون فكانوا في نظر اليهود كائنات غير مرئية، أو – إن لم يكونوا كذلك – كانوا جزءاً 
من عقبات الطبيعة التي يجب التغلب عليها أو إزالتها«، التطهير العرقي في فلسطني، مؤسسة 

الدراسات الفلسطينية، ترجمه أحمد خليفة، �007م مرجع سابق، ص�0
املؤمتر  كتاب  الشريف،  القدس  لتهويد  الصهيونية  احملاوالت  املنعم:  عبد  بسام   ����

الدولي األول لنصرة القدس، قدس نت للدراسات واإلعالم، �007م، ص ���.
الترحيل  جلنة  ورئيس  اليهودي  القومي  الصندوق  في  االستيطان  دائرة  مدير   ����

الرسمية التي كانت تابعة للحكومة اإلسرائيلية في سنة �948م.
��4� Wetiz Diary �Central Zionist Archives، Jerusalem�، A �46/7، 

pp. �090- �09�
للنشر،  األهلية  دار  البديري،  مالك  ترجمه  اجلدد،  اإلسرائيليون  ميلمان:  يوسي   ��5�

األردن، ص 77.
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ون مذعورين()1(. بعد أخبار دير ياسني بهلع قوي؛ فأخذوا يفرُّ
أما زفي أنكوري فيقول عن مأس����اة دير ياسني: )دخلت من 
س����تة إلى سبعة بيوت، ورأيت أعضاًء تناس����ليًة مقطوعًة وأمعاًء 
نساء مسحوقًة. طبقاً لإلشارات على األجسام، لقد كان هذا قتاًل 
مباش����راً، وتضاعفت سرعة هرب العرب عشرات املرات بانتشار 
أنب����اء مذبحة دير ياس����ني()2(، ويورد املنش����ور املصري تفاصيل 
مح����اوالت العصاب����ات الصهيونية إلخفاء اجلرمي����ة عن رجال 
الصليب األحمر الدولي، ولنا أن نتبني مدى النفاق والرياء في فزع 
الوكالة اليهودية وتقززها حني نعلم أنه في يوم 14 من أبريل عام 
1948م بعد أربعة أيام فقط من مأساة دير ياسني قامت عصابتا 
أرغون وش����تيرن مبهاجمة قرية نص����ر الدين بالقرب من طبريا، 
وكررتا فيها الفظائع نفس����ها، وكان جلُّ سكان القرية من النساء 
ل؛ إال أن الصهاينة هاجموهم باملدافع الرشاش����ة  واألطفال العزَّ
والقناب����ل اليدوية)3(. وقد أفزع النبأُ جميع العرب الذين كانوا في 

خطر املواجهة مع اليهود ودفعهم إلى الفرار من بيوتهم.
اجملازر الشريك الثابت:

وثمة إجماع على أن املذابح – س����واء قب����ل إعالن الدولة أو 
بعدها - كانت أحد أبرز األسباب في هجرة جزء كبير من السكان، 
وهي الت����ي قال عنها إلياس صنبر: )إنها مثلت الش����ريك الثابت 
ف����ي جميع املعارك، ومنحت العملي����ات املتعددة عنصر التواصل، 
لتقيم ارتباطاً بني الفص����ول املتوالية للطرد: الرحيل أو املوت()4(. 
وأصبح القتل واإلرهاب Terrorism م����ن أمور احلياة اليومية 
الطبيعية)5(. )وكان اليهود يستولون على أراضي الفلسطينيني دون 
حق، ويضربونهم دون مبرر، ويتباهون بذلك()6(. وهو ما يَُعدُّ شكاًل 

من أشكال طرد السكان )الترانسفير( أو التطهير العرقي()7(.
وهذا ج���دول يبنيِّ بعض���اً من املج���از الصهيونية في 

فلسطني في عامي )1947م - 1948م()8(:

��� Manachem Begin، THE REVOLT، LONDON، IST EDITION، 
�97�، P �65. 

��� دومنيك فيدال: خطيئة إسرائيل، ترجمة: سعد الطويل، منشورات سطور، ��00م، 
ص �09.

بتاريخ:  السادسة  احللقة  وتاريخنا،  أرشيفهم  برنامج  اجلزيرة،  قناة  راجع،   ���
4/�/�009م.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/99675DAB-40C9-
49D8-9�7F-48AB4CB�035�.htm.

��4 إلياس صنبر، فلسطني �948م التغيب، مرجع سابق، ص��7.
��5 املرجع نفسه، ص��5.

��� إميل توما: فريق اجلماهير العربية الكفاحي في إسرائيل، دار أبو سالمة لنشر الفكر 
الفلسطيني، �د.م�،�د.ت�، ص��7.

�7� Susan M. Akram and Terry Rempel، Temporary Protection As 
An Instrument for Implementing the Right for Palestinian 
Refugees،5� Depaul Law Review ��0�.PP.����-��46.

العودة:  وحق  الفلسطينيون  الالجئون  االشتراكي،  العربي  البعث  حزب  املصدر:   �8�
معطيات وحقائق، مكتبة األمانة العامة، دمشق، سوريا، �008م، ص �0 - ��.

تاريخ اجملزرةاجملازر القرية / املدينة
1947/12/13العباسية
1948/05/14أبو شوشة

1948/05/02عني الزيتون
1948/04/25بلد الشيخ

وأصدر إيالن بابه)9( كتاب )التطهير العرقي في فلسطني( 
)The Ethnic Cleansing of Palestine)10 ف���ي يناير 

2007م، والكت���اب يكش���ف اجلرائم املروعة الت���ي قام بها 
الصهاينة لتهجير الفلسطينيني وتصفيتهم، وال يوارب الكاتب 
في س���رد احلقائق بصراحة تامة، ويتهم الكيان الصهيوني 
بالتطهير العرقي وارتكاب اجلرائم ضد اإلنسانية إبَّان حرب 
ع���ام 1948م وصوالً إلى يومنا هذا. ويصور إيالن بابه كيف 
أن التطهي���ر العرق���ي لم يكن ظرفاً أملت���ه احلرب، بل كان 
داً وكان هدفاً رئيس���اً من أهداف الوحدات العسكرية  متعمَّ
الصهيونية بقيادة ديفي���د بن غوريون، الذي يطلق عليه بابه 
اسم: )مهندس التطهير العرقي(. ويقول: )إن الطرد القسري 
ألكثر من 800 ألف فلسطيني ما بني عامي 1948م - 1949م، 
هو جزء من اخلطة الصهيونية إلنشاء دولة يهودية بالكامل. 
وقد وضع أدلته في إطار التعريفات للتطهير العرقي املقبولة 
دولياً وتعريفات األمم املتحدة نفسها. وميضي بابه في سرٍد 
تفصيليٍّ ملشاركة املنظمات العس���كرية الصهيونية في هدم 
وإخ���الء Eviction مئات القرى، وط���رد مئات اآلالف من 

السكان العرب()11(.
وبناًء على وثائق األمم املتحدة، ووثائق أمريكية وبريطانية، 
وحفنة ظهرت إلى العلن من األرشيف اإلسرائيلي املدني)12(، 
فإن ع���دداً كبيراً من املج���ازر ارتكبتها الق���وات اليهودية 
ضد العرب أثناء احلرب اإلس���رائيلية العربية األُولَى لسنة 
1948م. وتتدرج هذه املجازر حجم���اً من إطالق النار على 
حفنة من املدنيني الفلسطينيني اختيروا عشوائياً واصطفوا 
إلى حائ���ط قرية بعد احتاللها )كما حصل - على س���بيل 
املثال - في قرى: مجد الكروم، وبعنا، ودير األسد، وعيلبون، 

��9 إيالن بابه: مؤرخ إسرائيلي، ينتمي إلى تيار املؤرخني اجلدد، ومحاضر في العلوم 
السياسية في جامعة حيفا، وهو أيضاً املدير األكادميي ملعهد غفعات حبيبا لدراسات 
عدة  ألَّف  وقد  حيفا.  في  الفلسطينية  للدراسات  توما  إميل  معهد  ورئيس  السالم، 
العرقي  والتطهير  اجلديد�؛  األوسط  والشرق  احلديثة  فلسطني  تاريخ  منها:  كتب، 

في فلسطني.
���0 الكتاب صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ترجمه أحمد خليفة، �007م.

���� إيالن بابه: التطهير العرقي في فلسطني، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ترجمة 
أحمد خليفة، �007م. 

���� أرشيف دولة إسرائيل: هو أرشيف سياسي جزئياً، ويضم مجموعات من األوراق 
اخلاصة. 
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وج���ش، وصاحل���ة، وصفصف، 
حيرام()1(  عملية  وسعسع، خالل 
إلى ذبح نحو مائتني وخمس���ني 
مدنياً ومعتق���اًل أثناء إطالق نار 
في مدينة الل���د الواقعة جنوبي 
ش���رق تل أبيب، عص���ر الثاني 
عش���ر من متوز س���نة 1948م. 
وعبر األعوام كشف اإلفراج عن 
وثائق جديدة، ومقابالت صحفية 
ومش���اركني،  ش���هود  مع  جرت 
مجازر إس���رائيلية ارتُكَبت بحق 
املدنيني وأس���رى احلرب العرب 
في احلروب الالحقة في سنوات 
1973م،  1967م،  1956م، 

ل هذا اإلفش���اء صدم���ة ملعظم اجلمهور  و 1982م. وش���كَّ
اإلس���رائيلي الذي ُربِّي على اإلميان بتفوقه األخالقي وعلى 

مبدأ )طهارة السالح(. 
وقد اعتُقد س���ابقاً أن القوات اليهودية، في إطار احلركة 
السرية الرئيسة املس���ماة )الهاغانا( قبل عام 1948م، وجيش 
الدفاع اإلس���رائيلي منذ تلك السنة، قد ُدرِّبت على عدم تلطيخ 
أس���لحتها باقتراف فظائع؛ وعلى الرغ���م من ذلك فإنه عندما 
ظهرت فظائع إلى الن���ور، كان يجري دائماً صرف النظر عنها 

باعتبارها استثناًء نادراً وحدثاً مفرداً)2(.
كما أيَّد مايكل بالومبو )Michael Palumbo( صحة 
الرواية الفلسطينية ألحداث عام 1948م، استناداً إلى وثائق 
األمم املتح���دة ومقابالت مع الجئني ومعنيِّني فلس���طينيني. 
 The Palestinian( ف���ي كتابه القيم النكبة الفلس���طينية

Catastrophe( الذي نشر في سنة 1987م )3(.
وللباحث اليهودي املعروف )إس���رائيل ش���احاك( دراسة 
مهمة عن )الترانس���فير في العقيدة الصهيونية(؛ وفيها حديث 
ل عن طرد غير اليهود مما يسمونه )أرض إسرائيل( في  مفصَّ
ضوء النصوص اليهودية املقدس���ة املؤثرة في مدارك ِقطاعات 
كبرى من الناس في املجتمع الصهيوني، وقد أشار شاحاك في 

املركز  شلحت،  أنطوان  ترجمة  خطأ،  تصحيح  موريس:  بني  راجع،  للمزيد   ���
الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية �مدار�، رام الله، فلسطني ��00م، ص ��5.

��� راجع مقال بني موريس: احلروب اإلسرائيلية العربية.
http://www.crimesofwar.org/arabic/mideast�.htm.
�3� Michael Palumbo، The Palestinian Catastrophe: The �948 

Expulsion of a People from Their Homeland. London: Faber 
and Faber، �987.

كتابه هذا إلى أن قومه يخططون ليس لطرد العرب املس���لمني 
الفلسطينيني، بل طرد العرب النصارى أيضاً)4(.

وثيقة لالستخبارات اإلسرائيلية:
يس���تند امل���ؤرخ بن���ي موريس إل���ى وثيقة لالس���تخبارات 
اإلسرائيلية بتاريخ 30 / 6 / 1948م تعتبر أن 73 ٪ من مغادرات 
الفلسطينيني تس���بََّب بها اإلسرائيليون مباشرة في خطة الطرد 
الثانية، و 22 ٪ تعود ملخاوف ذاتية للفلسطينيني وأزمة ثقة فيما 

بينهم، وأما 5 ٪ فهي بسبب النداءات العربية للفرار)5(. 
من أرشيف إسرائيل: 

ومن واقع أرشيف دولة إس���رائيل نفسها اعترف بيخور 
ش���لوم ش���طريت )وزير األقليات( قائاًل: )لألسف ارتُكَبت 
خ س���معة احلركة  جرائم في األماكن التي احتللناها، قد تُلطِّ
الصهيونية()6(. واملدقق في وثائق أرش���يف الهاغانا واجليش 
اإلس���رائيلي يجد العديد من األوام���ر التي تؤكد نية اإلبادة 
اجلماعية Genocide الواضحة؛ ففي التعليمات الصادرة 
عن هيئ���ة األركان العامة إل���ى لواء غفعات���ي ورد ما يلي: 
)االستيالء على محطات الش���رطة في بيت دجن، وريشون 
لتسيون، ورحوبوت، وجديره، وعراق سويدان. أما القرى في 
املنطقة التي يجب االس���تيالء عليها - حرقها أو تدميرها - 
فأنت تقرر ذلك بالتشاور مع مستشاريك للشؤون العربية ومع 

ضباط خدمة املخابرات )ش. ي... شيروت يديعوت()7(.

القاهرة،  البيادر،  دار  الصهيونية،  العقيدة  في  الترانسفير  شاحاك:  إسرائيل  راجع   �4�
�990م.

الفلسطينيني: »وثيقة إسرائيلية«، دار  الالجئني  ��5 راجع، بني موريس: والدة مشكلة 
اجلليل للنشر والدراسات واألبحاث الفلسطينية، عمان، األردن، ��99م، ص80.

��� أرشيف دولة إسرائيل: ملف وزارة العمل، �9�4/��78.
��7 أرشيف اجليش اإلسرائيلي: تعليمات لواء جفعاتي، بند رقم � فرَعي أ - ب.
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وثيق��ة يف بريطانيا عمرها س��تون عامًا 
تشهد باحلقيقة: 

لقد كش���فت وثيقة في بريطانيا عمرها س���تون 
عاماً معلومات جديدة ع���ن العمليات اإلرهابية التي 
كانت تنفذه���ا العصابات الصهيوني���ة في األراضي 
الفلس���طينية ضد املدنيني الفلس���طينيني، بل ضد 
جنود االنتداب البريطاني وذكرت صحيفة )التاميز( 
البريطاني���ة أن الوثيق���ة عبارة ع���ن كتيب يتضمن 

منش���ورات حتذيرية من )العصاب���ات اإلرهابية الصهيونية( 
إلى البريطانيني إّبَّان عهد االنتداب البريطاني في فلسطني، 
ُدهم بأن ينسحبوا من فلسطني )وإال فإنهم سيواجهون املوت   تهدِّ
والدمار( ويقول اخلبير التاريخي ريتشارد ويستوود بروكيس: 
إن هذا الكتيب يعتبر اكتش���افاً ن���ادراً، وهو يعتبر من وجهة 
نظره مبثابة )خطة عمل( للهجمات اإلرهابية. كما يذكر هذا 
اخلبير أيضاً أن هذا الكتيب يثير س���ؤاالً مهماً حول )من هو 
اإلرهابي، ومن هو املناضل من أجل احلرية؟(، ويؤكد أن هذا 

اجلدل ال يزال قائماً في فلسطني حالياً)1(. 
شهادة مؤرخ عسكري بريطاين:

أما املؤرخ العس���كري البريطاني إدغار أوبالنس فيقول: 
)كان من سياسة اليهود، تشجيع العرب على مغادرة ديارهم، 
فأخرج���وا أولئك الذين كانوا يتمس���كون بقراهم()2(. وكتب 
ريتشارد كروس���مان )وهو من مؤيدي الصهيونية(، فوصف 
ك الفلس���طينيني بأرضهم حتى خالل سنوات دراستهم  متسُّ
وقال: )ه���ؤالء الن���اس ال يُخَدُعون بس���هولة وهم عنيدون 

ومتعلقون بأرضهم()3(.
 Harry Levin وس���جل الكاتب اليهودي هاري ليفني
ما سمعه يوم 15 أيار/ مايو 1948م في القدس من مكبرات 
صوت محمولة على شاحنات صهيونية تقول: )أشفقوا على 
نس���ائكم وأطفالكم، واخرجوا من حمام الدم هذا، اخرجوا 
بطري���ق أريحا التي م���ا زالت مفتوحة أمامك���م، فلو بقيتم 

الستنزلتم الكارثة على أنفسكم()4(.
شهادة كاتب صهيوين منصف:

 وأق���ر أيضاً الكات���ب الصهيوني ج���ون كيمحي الذي 
ل في األحياء العربية في حيفا ورأى بأم عينه اإلرهاب  جت���وَّ

��� راجع اخلبر في صحيفة العرب، بتاريخ: �� / 7 / �008م.
��� Edgar O>Ballance، The Arabe -Israeli War، �948،�London: 

Faber and Faber، �956، p. 63.
احلمراء،  دار  �948م،  عام  ديارهم  من  الفلسطينيون  ُطِرد  كيف  باملبو:  ميخائيل   ���

بيروت، �990م، ص �7.
��4 هاري ليفني: ملحمة القدس، لندن، �950م، ص ��0.

الوحشي الذي تعرض له العرب كي يرحلوا عن املدينة، وكتب 
يقول: )ترك العرب حيفا في هلع وذعر ش���ديدين. ومتشيت 
في األس���واق، فرأيت حالة الفوضى التي تركوا بها منازلهم، 

وغالباً مخلِّفني وراءهم كل ما هو ثمني()5(.
دراسات أخرى حمايدة:

وهناك العديد من الدراسات احملايدة تؤكد أن أكثر من 
90 ٪ من القرى التي نزح أهلها وتركوها كان بس���بب الهجوم 
العس���كري املدمر على تلك القرى، أض���ف إلى ذلك بعض 
األس���باب األخرى: مثل طرد الع���رب بالقوة على يد القوات 
اليهودية، أو اخلوف من هجوم يهودي متجه نحو هذه القرى، 
أو بسبب تأثير سقوط مدينة قريبة، أو احلرب النفسية التي 

مارسها االستعمار الصهيوني على السكان)6(. 
وقال بني موريس: إن اخلطة )داليت( )كانت تشمل إشعاَل 
النار في القرى، ونسَفها باأللغام Mines، لضمان عدم عودة 
ط لها من ِقَبل الهاغانا،  الس���كان إليها، كإس���تراتيجية مخطَّ
ضماناً حلماية جتمعات املس���توطنني(، وبنيَّ موريس أنه: )لم 
يكن ثمة داٍع لصدور أوامر طرٍد مباشرٍة؛ فقد كان ذلك يكفي 
من أجل هروب الس���كان، وزرع اخلوف في نفوسهم، وحملهم 

على ترك منازلهم، كما حدث في صفد وغيرها()7(.
 ويتضح لنا أيضاً أن هذه املأساة تعود في أسبابها العميقة 
إلى املمارسات اإلرهابية الصهيونية والسياسية االستيطانية 
اإلجالئية التي قام على أساس���ها الكيان الصهيوني أصاًل، 
وهي التي اس���تمر في اتباعها جتاه الش���عب الفلس���طيني. 
وإنَّ خير معبِّر عن هذه املمارس���ات والسياس���ات هي فكرة 
الترانس���فير )الترحيل( وش���عار: أرض بال شعب لشعب بال 
أرض، وهي التي شكلت وال زالت مقوماً من مقومات الفكرة 

واملمارسة الصهيونية)8(.

��5 ميخائيل باملبو، مصدر سابق، ص 74.
 ،498 العدد  العربي،  مجلة  تزول؟  أن  ميكن  متى  فلسطني  نكبة  ستة:  أبو  سلمان   ���

خريطة ضياع فلسطني، محرم ���4هـ، مايو �000م، ص �00 - ��0.
��7 بني موريس: والدة مشكلة الالجئني الفلسطينيني، مرجع سابق، ص78.

��8 إدوارد سعيد وآخرون: الواقع الفلسطيني، مرجع سابق، ص �4.
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يقول احل��ق - تب��ارك وتعاىل -: 
{ ]األنبياء:  }َوَجَعْلَن����ا ِمَن اْل�َماِء ُكلَّ َش����ْيٍء َحٍيّ
٣٠[، وقد ُذِكَر املاء يف س��بع عش��رة آية 
نة،  يف القرآن ويف آآلف املواضع يف السُّ
وبه يكون الوضوء والطهور واالغتسال، 
ه  وعليه قامت أركاٌن لإلميان، واملاء َيُعدُّ
العلم��اء أس��اَس احلي��اة عل��ى كوك��ب 
األرض. قال اإلم��ام ابن القيم عنه يف 
زاد املعاد: )إن املاء مادة احلياة، وس��يد 
الش��راب، وأحد أركان العامل، بل ركنه 
األصلي؛ فإن السموات ُخِلَقت من خباره 
واألرض من َزَب��ِده، وقد جعل اهلل منه 

كلَّ شيء حي(. 
وقد اسُتخِدم تكتيك َمْنِع املياه عن 
األع��داء منذ قدمي الزم��ان. واحلرب 
يف العص��ر احلدي��ث مل تكتِف بذلك 
التكتيك القدمي، وإمنا تطورت لتكون 

حرب املياه حربًا مس��تقلة هلا تكتيكها 
وإستراتيجيتها. 

لق����د ارتفعت صيحات كثي����رة تنذر بحرب املي����اه، ولم يكن 
أحد في مصر يفكر ف����ي ذلك؛ فمصر: )هبة النيل(؛ هكذا يردد 
املصريون منذ آالف الس����نني، وقد اعتق����دوا أنهم ميلكون النيل، 
وتفاخروا بني الش����عوب بذلك. والله وحَده - سبحانه - هو مالك 
الس����موات واألرض املعطي الوهاب، ولم يطرأ على فكر مصريٍّ 
، أو أن ينع��دم،  ف����ي يوم من األيام أن ماء النيل من املمكن أن يَِقلَّ

ُدَث في يوم من األيام مشكلة أو أزمة بسببه. أو حَتْ
وفي ش���هر أبريل من عام 2010م شعر املصريون بنُُذِر شرٍّ 
وأزمة، أفاق بعضهم عليها عندما وجدوا وزير خارجية بوروندي 
في اجتماع لوزراء الري ف���ي مصر يحتج على نصيب مصر من 
ماء النيل، ويطالب بتخفيضه، ويهدد ويتوعد، بل ينصرف مغادراً 
االجتم���اع، وهنا أدرك بعضهم األزم���ة القادمة، وقالوا: هل كان 
أيٌّ من حكام مصر على مدار التاريخ يتخيل ذلك؟ ولو كان نظام 
احلك���م قوياً وله يد قوي���ة داخل إفريقيا لَ�َم���ا جترأ أحد على 
رت مصر كلَّ  ذلك؛ فمنذ اخلمس���ينيات من القرن املاضي س���خَّ
إمكانياته���ا لدعم حركات التحرر اإلفريق���ي، ولكن بعد َغلِّ يد 
مصر القوية وَقْطِعها باتفاقية كامب ديفيد، ُفِتَحت أبواب إفريقيا 

على مصراعيها لليهود فتوغلوا فيها كيفما يشاؤون.
إن الش���اهد هن���ا أن األزمة اس���تفحلت ووصلت إلى حدِّ 
اجتماع كلٍّ م���ن: إثيوبيا، رواندا، تانزاني���ا، أوغندا، بوروندي، 
كينيا، والكونغو الدميقراطية في 15 مايو 2010م ليعلنوا توقيع 
اتفاقية توزيٍع جديدٍة ملاء النيل منفردين عن مصر والس���ودان، 
دولتي مصب نهر النيل اللَّتني رفضتا هذه االتفاقية وأعلنتا أنها 

د من األزمة. ال تُلِزُمهما مطلقاً؛ وهو ما صعَّ
لق���د أدرك كثير من املصريني وجود خطر حقيقي حول نهر 
النيل الذي كما يجري على أرضهم فهو يجري في أجسادهم أيضاً، 
وه���و ركن متجذر في حياة املصريني منذ آالف الس���نني؛ قامت 
عليه حضاراتُهم وحياتُهم الزراعية والصناعية، وإس���تراتيجيتُهم 

العسكرية، وعاداتُهم وتقاليُدهم، وتفاُخرهم بني الشعوب.
وجدير بالذكر أن حوض النيل يضم عشر دول، ويبلغ طول 
نهر النيل 6825 كم، وتبلغ مساحة حوضه 3 ماليني كم2، وينبع 
النيل من مصدرين رئيسيني، هما: حوض بحيرة فيكتوريا كمصدر 
دائم، والهضبة اإلثيوبي���ة كمصدر متجدد. أما املنابع اإلثيوبية 
فتش���مل ثالثة روافد، هي: نهر السوباط، والنيل األزرق، ونهر 

م�����������م�����������دوح إس������م������اع������ي������ل
 E l s h a r i a 5 @ h o t m a i l . c o m
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فقر املياه... 
حرٌب صهيو إفريقية على مصر

َفْقر املياه... 
حرٌب صهيو - إفريقية على مصر
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دُّ النيل  العطبرة. وتَُعدُّ الهضبة اإلثيوبية أهم منابع النيل؛ إذ مُتِ
الرئيسي عند أس���وان ب� )85 ٪( من متوسط اإليراد السنوي. 
وهذه الكمية هي الت���ي عليها املخطط واملؤامرة؛ للضغط على 
مص���ر وابتزازها؛ إذ من املعلوم أن مصر - على الرغم من تلك 
الكمية - فهي تعاني من نقص مياه العتماد كثير من الزراعات 
فيه���ا على كميات مياٍه كبيرة، مث���ل األَُرز؛ وهو محصول رئيس 
عن���د املصريني. وتقليل املياه على مص���ر يهدد مصر مبجاعة 
وخطر حقيقي رهي���ب. ولكن مدبري املؤامرة يعلنون أس���باباً 
وهميَّة، منها: االعتراض عل���ى اتفاقية عام 1929م؛ ففي مايو 
 1929م  تبادل رئيس وزراء مصر مذكرتنَي مع املندوب الس���امي 
���ع نيابًة عن اإلدارة  البريطان���ي )وقت احتالل مصر( الذي وقَّ
االس���تعمارية البريطانية احلاكمة في كينيا وأوغندا وتنجانيقا 
ة مصر  )تنزانيا حالياً(، وفي هذه االتفاقية إقرار قانوني بحصَّ
املكتس���بة من املياه، وأن ملصر نصيباً عادالً من كل زيادة تطرأ 
على موارد النهر في حال إنش���اء مشروعات جديدة على النهر 
وروافده، وأن حصة مص�ر حتددت ب�  )48(  ملي�ار متر مكع�ب، 

وحصة السودان ب�  )4(  مليارات متر مكعب سنوياً.
واألحداث املعاصرة تقول: إن إثيوبيا هي التي تقود األزمة 
املفتعل���ة؛ فقد أعلن���ت رفض االتفاقية منذ عق���ود، ولكنها لم 
تتحرك مثل هذا التحرك الراف���ض األخير باتفاقية 15 مايو؛ 
وه���و الذي وصل إلى حدِّ أنها تعتزم بناء 70 س���داً على روافد 
النيل عندها؛ على الرغم من أن إثيوبيا تعتمد في زراعتها على 
مياه األمطار الوفي���رة والغزيرة جداً، وال تعتمد على النيل كما 
تعتمد عليه مصر التي ال تس���قط عليها األمطار إال نادراً، وقد 
صرح رئيس وزرائها زيناوي في 20 مايو 2010م بقوله: إن مصر 
لن تستطيع أن متنعنا من بناء السدود، ومن املعلوم أن 70 ٪ من 
املاء الذي يأتي ملصر يأتي عبر النيل األزرق وحَده في إثيوبيا.

ومن املهم اإلش���ارة إلى أن إثيوبيا عالقتها دائماً متوترة مع 
مصر والدول العربية اإلسالمية منذ قرون عديدة بسبب وجود 
مركز للكنيس���ة األرثوذكسية في إثيوبيا، ويشكل املسلمون أكثر 
من 40 ٪ من الس���كان، ومع ذلك ه���م مضطهدون ال يحصلون 

على مراكز ُعلَيا.
وقد تسبب وجود مركز مسيحي في إثيوبيا في حدوث حروب 
عديدة وصلت إلى محاولة غزو مكة عام 1519م، وفي عام 1916م 
لَه عن النصرانية وتبعيَّته  أعلن اإلمبراطور اإلثيوبي إسالمه وحتوُّ
للخالفة العثمانية دينياً؛ وهو ما دفع الدول الغربية الصليبية إلى 
إرغام���ه على التنحي بالقوة، وقد قام اخلديوي إس���ماعيل منذ 
أكثر من قرن بحملة عس���كرية إلى احلبشة )إثيوبيا(، وما زالت 

إثيوبيا حتتل أقليم أوغادين الصومالي املس���لم، وتتدخل بقواتها 
العسكرية في الصومال تبعاً لألوامر األمريكية.

واألح���داث تقول بكل وضوح: إن ما يحدث ليس بأزمة؛ ولكنه 
مؤامرة ظاهره���ا إفريقي وباطنها حتركه الي���د الصهيونية؛ وقد 
نش���رت صحيفة الوفد املصرية وثيقًة صهيوني���ًة تطالب بتدويل 
النزاع بني مصر والس���ودان وباقي دول حوض النيل. أعد الوثيقة 
تسيفي مزائيل )سفير إسرائيل السابق في مصر(، وتتضمن دراسة 
خطي���رة حتمل املزاعم الصهيونية حول احت���كار مصر ملياه النيل 
وحقوق دول املنابع املهدرة بسبب املواقف املصرية. واتهم »مزائيل« 

مصر بتجاهل املطالب الشرعية لدول املنابع.
وقد ذكر احمللل السياس���ي األمريكي مايكل كيلو، في كتابه 
)حروب مصادر الثروة( أن )إسرائيل( لعبت دوراً كبيراً مع دول 
حوض النيل لنقض املعاهدة الدولية التي تنظم توزيع مياه النيل، 

واعتبر أن هذا األمر يأتي في إطار اإلستراتيجية الصهيونية.
وم����ن املعلوم أن العالق����ة القوية التي ترب����ط إثيوبيا بدولة 
االحت����الل الصهيوني����ة وصلت إلى حدِّ حصول تعاون عس����كري 
وزراع����ي وصناعي بينهما من����ذ عقود، وهي م����ن أوائل الدول 
اإلفريقية صاحبة العالقة القوية بالكيان الصهيوني وال يفوتنا أن 
نذكر تهجير إثيوبيا آلالٍف من يهود الفالش����ا اإلثيوبيني إلى دولة 

االحتالل الصهيوني.
واليه���ود الصهاينة رغم اتفاقيات الس���الم الزائفة إال أنهم 
ال يَْفتُُرون عن عداوتهم للعرب واملس���لمني أبداً، وهم يعانون من 
أزمة مياه، وقد طلب الصهاينة كميات من ماء النيل عقب توقيع 
اتفاقية كامب ديفيد املشؤومة مع مصر، وطلبوا مدَّ ترعة السالم؛ 

لتمتد إلى سيناء ومنها إلى كيان االحتالل. 
وما زال َعلَُمهم حتى اآلن مرسوماً عليه خطان ميثالن نهري: 
الني����ل والفرات، ولم يتغيرا رغم احت����الل العراق وتوقيع اتفاقية 
سالم مع مصر. وصدق الله العظيم القائل في كتابه: }َوال َيَزاُلوَن 

وُكْم َعن ِديِنُكْم إِن اْسَتَطاُعوا{. ]البقرة: ٢١٧[ ُيَقاِتُلوَنُكْم َحتَّى َيُردُّ
فاليهود أعداء الس���الم، ما زالوا رغم اتفاقيات االستسالم 
ين على العداء وبذل اجلهد حملاربة املسلمني بكل الطرق.  مصرِّ
وعندم���ا نتوقف مع تلك األزمة املفتعلة جن���د أن مجموع تلك 
ال���دول )بورندي، وراون���دا، وتنزانيا، وكيني���ا، وأوغندا( بعدد 
س���كانها مجتمعني ال يصل إلى عدد س���كان مصر الذي وصل 
إلى 85 مليوناً؛ ولذلك فإن احتياجات مصر من املاء كبيرة جداً 
بعكس تلك الدول الت���ي ال حتتاج إلى املاء مثل مصر بَلَْه كونها 
دوالً مطي���رة. وعلى الرغم من تلك االحتياجات املائية ملصر إال 
أن 75 ٪ من أرضها صحراء؛ فهي توفر املاء للشرب، وللزراعة 
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التي تشغل 25 ٪ من مساحتها.
لذلك فإن املعارضة املصرية تتهم حكومتَها بضعفها وفشلها 
وتراخيها في التعامل مع هذه األزمة؛ حيث ظهرت بوادر األزمة 
منذ سنوات ولم تقم احلكومة بواجبها في احتوائها بالعمل على 
قيام مش���روعات مع تلك الدول، وتعزيز الوجود املصري فيها، 
وتق���دمي مصالح مادية لتلك الدول؛ لتقط���ع عليهم طريق تلك 

املؤامرة التي يغذيها َمْن يدفع لهم.
لق���د ُطِرَح حلل تلك األزمة املفتعل���ة النفط مقابل املاء؛ أي 
تزوي���د تلك ال���دول بالبترول مقابل توفير كمي���ات املاء الكبيرة 
ملصر، وُطِرَح أيضاً تس���عير املاء وبيُعه ملصر. ومع اشتداد األزمة 
وخطورتها وتصاعدها بنحو غير مسبوق في تاريخ مصر أعلنت 
مصر على لس���ان أكبر مس���ؤوليها أن نهر النيل مسألة حياة أو 
موت؛ وهو ما جعل بعض الناس يظن أن مصر رمبا ستحارب من 
أجل ماء نهر النيل؛ وهو أمر ال يُستبَعد إذا وصلت املؤامرة إلى حدِّ 
اخلطورة، ولكنه ليس مطروحاً اآلن بصفة مستعجلة على أجندة 
احلكومة املصرية التي تتحرك سياسياً ودبلوماسياً وأماَمها احلل 
القانوني؛ وطبقاً للقانون الدولي، فإن حقوق مصر ثاِب�تة بالعديد 
من االتفاقيات الدولية، خاصة قانون األنهار الدولية الذي يحمي 
�تها، ويدعم موِق�فها القانوني، فضاًل  كافة حقوق مصر في حصَّ
عن مبدأ ُق�دس���ية احلدود املوروثة عن االسِت�عمار أو ما يُ�طلق 
علي���ه )مبدأ أوتي بوس���يتيديس جوريس ف���ي القانون الدولي( 
Juris Uti Possidetis، ويطل���ق علي���ه الِف�قُه الدولي العربي 
)مبدأ قدسية احلدود املوروثة عن االسِت�عمار(، أي ثبات الوضع 

الذي كان قبل االسِت�قالل، ومنها املوارد املائية.
ة  وفقه القانون الدولي ينص على أن اسِت�قرار هذا الوضع ملدَّ
طويلة، يجعلها مبثابة قاِع�دة قانونية ال يجوز مخالفتها، فضاًل عن 
ف القاعدة  جعلها قاعدة عامة، ِط�بقاً لقانون املعاهدات الذي َع�رَّ
اآلمرة في القانون الدولي في املادة )53( بأنها: )القاعدة املقبولة 
وال�ُم�عترف بها من ِق�َبل املجتمع الدولي ككل، وأنها القاعدة التي 
ال يجوز اإلخالل بها، وال يُ�مك�ن تعديله�ا؛ إال بق�اعدة الِح�قة له�ا 
م�ن الق�واعد الع�امة للق�انون الدول����ي(، والق�اعدة اآلم�رة ف�ي 

الق�ان�ون الدول�ي، ال يجوز االتِّ�فاق على مخالفتها.
�ت املادة )35( من قان���ون املعاهدات على اآلتي:  كم���ا نصَّ
)ينشأ الِت�زام على الدولة الغيْ�ر من نصٍّ في املعاهدة، إذا قصد 
األطراف فيها أن يكون هذا النصُّ وسيلة إلنشاء االلتزام وَقِبلَت 

الدولة الغيْ�ر ذلك صراحة وكتابة(.
ولكن���ي اعتقد أن الس���بب في الوصول إل���ى تلك املرحلة 
من األزمة هو اإلهم���ال احلكومي املصري إلفريقيا منذ كامب 

املش���ؤومة؛  ديفيد 
فقد كانت كثير من 
اإلفريقية  ال���دول 
ليس له���ا عالقات 
دبلوماسية مع كيان 
االحت���الل، ولك���ن 

ل  بعدما استس���لمت مصر ووقع���ت اتفاقية االستس���الم توغِّ
الصهاين���ة وازداد دورهم في إفريقي���ا؛ حتى أصبح لهم قواعد 
ومصالح إس���تراتيجية في إفريقيا، وكل ذلك بس���بب اتفاقية 

كامب ديفيد املشؤومة.
وإذا كان للصهاين���ة دور ف���ي املؤامرة فبال ش���ك ال تغيب 
الواليات املتحدة األمريكية ع���ن تلك املؤامرة البتزاز احلكومة 

املصرية في ملفات إقليمية ودولية هامة. 
وال يخفى أن مصر تعتمد بنسبة 85 ٪ على ماء النيل؛ فهو 
ش���ريان احلياة، وما حدث من دول احلوض اإلفريقية إمنا هو 
مبثاب���ة إعالن حرب على مصر؛ فالقضي���ة هي األمن القومي 

ملصر، وال تراجع فيها مطلقاً 
إن احلرب العسكرية مع الصهاينة قد توقفت بنصر أكتوبر 
العاش���ر من رمضان ع���ام 1973م )ثم اتفاقي���ة كامب ديفيد 
املش���ؤومة( لك���ن أُعِلنَت اآلن حرب املياه عل���ى مصر، وامتنى 
أن تنتصر مصر في تل���ك احلرب الرهيبة التي هي أخطر من 

احلرب العسكرية؛ إذ متسُّ حياة 85 مليون إنسان. 
وأخريًا: ف���إن ما حدث من دول احلوض اإلفريقية يدل على 
أن القوة العس���كرية والسياس���ية تفتح لك أبواب املصالح والتفوق 
على اآلخرين، وأن إعالن مصر انكافاءها على نفس���ها بعد كامب 
ديفيد أضع���َف من دورها اإلقليمي والدولي في ش���تى املجاالت، 
وهو ما فتح الباب لظهور ِقوى أخرى في )الش���رق األوسط( كدولة 
االحت���الل الصهيوني، وأيضاً إيران الت���ي ال يخفى صعود دورها 
اإلقليم���ي والدولي، ووجوُدها في إفريقيا؛ وقد س���بق ظهوَر تلك 
املؤام���رة على العلن زي���ارةٌ للرئيس اإليران���ي محمود جناد لدول 
إفريقيا؛ فهل حتالفت إيران مع إس���رائيل على مصر في إفريقيا، 
تس���اندهم الواليات املتحدة؛ لتحقيق توازنات سياسية في ملفات 
دة بينهم على حس���اب مصر الضعيفة؟ إن األيام سوف تفضح  معقَّ
ف هنري  مزي���داً مما حدث وال تُس���تَبَعد تلك املؤامرة؛ فق���د عرَّ
كيسنجر العوملة بقوله: )إن القوة هي احلق ومن ميلك القوة يفرض 
ما يريد(. ولألس���ف فإن مصر بعد كامب ديفيد لم تعد متلك قوة 
تفرض بها م���ا تريد، فتوالت عليها املصائب وآخرها املؤامرة على 

نهر النيل، شريان احلياة في مصر.
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ال��ي نظمته��ا  لغ��زة،  كش��فت قواف��ل احلري��ة 
منظم��ات فلس��طينية أهلي��ة، وعدد من الناش��طني 
األحرار يف خمتلف أحناء العامل عن أن هناك طريقًا 
خصبًا لتحريك القضاي��ا املعقدة، بل لتحقيق نتائج 
ان أح��د، ويرى احملل��ل الربيطاين  مل تكن يف ُحس��بَ
املنصف روبرت فيس��ك أن الق��رار اآلن مل تعد تتخذه 
النش��طاء  ب��ل  اخلارجي��ة؛  وزارات  وال  احلكوم��ات 
واملنظم��ات األهلية. والصحيح أن نق��ول - بناًء على 
رأي روبرت فيس��ك -: إن الفس��اد وازدواج املعايري قد 
أص��اب احلكومات يف معظم أحن��اء العامل؛ حبيث إهنا 
أصبحت غري ق��ادرة أو غري راغب��ة يف اختاذ املوقف 
العادل يف خمتلف القضايا، وعلينا أن نقرأ املستجدات 

ونستخلص النتائج. 
فال���ذي حدث أن عدداً من الس���فن حتمل موادَّ غذائية 
ه إلى غزة ملس���اعدة  وطبية وإنش���ائية قد عزمت على التوجُّ
أهلها، فتصدت لها قواٌت بحرية وجوية إسرائيلية، واعتدت 
عليها وقتلت َعَش���رة من أفرادها وجرحت خمسني آخرين، 

واهتز ضمير العالم، وبات من املمكن جداً أن يٌكَسر احلصار 
على غزة لو اس���تمرت تلك القوافل، وقد يقول بعض الناس: 
إن الضمير اإلنس���اني قد اهتز نتيجة حماقة إس���رائيل في 
قيامها بالتصدي للقوافل والبواخ���ر في املياه الدولية وكذا 
َقتْله���ا وَجْرحها عدداً من الناش���طني، وهذا صحيح جزئياً؛ 
ألن العدوان والقتل زاد من تأثُّر الضمير اإلنس���اني في كل 
أنحاء العال���م، ولكن هذا التأثر كان س���يحدث أيضاً لو لم 
يسقط قتلى وجرحى، وكذا فإن الغريزة االستعمارية عموماً، 
والصهيونية خصوصاً، ال بد أن تقود الدول االستكبارية إلى 

مثل هذه التصرفات احلمقاء.
والش���يخ رائد صالح - وهو من عرب فلسطني احملتلة 
عام 1948م الذين يعيش���ون داخل فلس���طني ويحتكُّ يومياً 
بسلطات االحتالل الصهيوني - يعرف طبيعة تركيب املجتمع 
الص�هيوني، ويرى أنه كي���ان متغطرس وغبي، ونضيف إليه 
أنه أيضاً هش، والغطرسة والغباء واإلحساس باملأزق داخل 
املجتمع الصهيوني س���يقود حتماً إلى املزيد من املمارسات 
الغبية التي تؤجج الرأي العام العاملي ضد إس���رائيل، ونحن 

م���ورو م��ح��م��د  د. 

] المسلمون والعالم [

الحرية الفلسطينية
عن طريق القوافل 
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] المسلمون والعالم [

في عال�م األقمار الصناعية والقن�وات الفض�ائية واإلنترنت 
ال ميك�ن جت�اهل التح�ركات األهلي�ة ذات الط�ابع الس�لمي، 
وال ميكن إلس�رائيل أو أمريكا أو أحد أن يتجاهل أو يتجاوز 
هذا الفعل اإلنس���اني، وهكذا كانت قافلة احلرية كلها خير 
على الرغم من سقوط ش���هداء فيها، لقد كانت خيراً لغزة، 
وخيراً لفلس���طني كلها وخيراً ملن ش���ارك فيها، وقد كشفت 

قافلة احلرية لغزة عدداً من احلقائق، منها: 
- أن الكي���ان الصهيون���ي كيان متغط���رس غبي أحمق 

 . َهشٌّ
- أن الوالي���ات املتحدة األمريكية ال تَصلُح وس���يطاً، بل 
هي نفس���ها تتحمل جزءاً من املسؤولية اجلنائية واألخالقية 

عما حدث. 
- أن األطر الرس���مية الدولية ال قيمة لها، مثل مجلس 

األمن أو غيره. 
- أن أوروبا الرسمية منافقة. 

- أن احلكومات العربية عاجزة. 
- أن ال���دور التركي يتعاظم في املنطقة على حس���اب 
ال���دور اإليراني مثاًل، وهناك ترحيب بني الش���عوب العربية 
واإلسالمية بهذا الدور؛ ألنه ال يثير حساسية طائفية، فتركيا 

دولة مسلمة ُسنية. 
وقد حققت قافلة احلرية لغزة عدداً من النتائج اإليجابية، 

منها: 
- اضطرار حكومة مصر إلى فتح معبر رفح؛ وهو أمر لم 

يتحقق من َقبُْل بسهولة. 
- اضطرار حكومات عربية إلى جتميد مش���اركتها في 

مبادرة السالم العربية. 
- اضطرار سلطة أبي مازن إلدانة إسرائيل. 

- حتقيق نوع من التضامن الش���عبي في مختلَف أنحاء 
العالم مع أهالي غزة، وأعادت قصة حصار غزة وأهلها إلى 

الصدارة بعد أن جرى إهمالها طوياًل.
- حقق���ت للحكومة التركية رغبتها ف���ي تقليص العالقات 
مع إس���رائيل متهيداً لقطعها في النهاي���ة؛ ألن من املعروف أن 
القرار اإلس���تراتيجي في تركيا ليس بي���د وزارة حزب العدالة 
والتنمية، بل هو مس���ألة معقدة يدخ���ل فيها اجليش والقضاء 
والدس���تور الَعلماني التركي، وإذا كانت حكومة أردوغان لم تكن 

تستطيع تقليص التعاون العسكري التركي اإلسرائيلي، أو التوجه 
إلى آخر املدى إلى الفضاء العربي واإلسالمي؛ ألن ذلك سيثير 
الَعلماني���ني األتراك ومجلس األم���ن القومي والقضاء واجليش 
في تركيا؛ فإن م���ا أراده حزب العدالة والتنمية في التوجه إلى 
الفضاء اإلس���المي، أو تقليص العالقات مع إسرائيل قد أصبح 
مطلباً لألحزاب الَعلمانية ذاتها، بل اتخذ اجليش التركي نفسه 
قراراً بإلغاء املناورات العس���كرية مع إسرائيل؛ ألن كرامة تركيا 
قد امتهنت على يد اجليش الصهيوني، وس���الت دماء ش���هداء 

أتراك بنيران أسلحته. 
وقد يق���ول بعضهم: إن هذا املكس���ب الذي حققه حزب 
العدالة والتنمية داخل تركيا س���يكون أم���راً مؤقتاً؛ فاجليش 
واألحزاب الَعلمانية التركية سوف تعود المتالك زمام املبادرة 
وحص���ار هذه الرغبة لرج���ال أردوغ���ان، والواليات املتحدة 
األمريكية س���وف تضغط على تركيا لتحس���ني عالقاتها مع 
إس���رائيل مرة أخرى، ولكننا نَُردُّ ب���أن حزب العدالة والتنمية 
وأردوغان ال يتراجع بس���هولة عن مكس���ب حققه، خاصة أن 
املجتمع التركي كان ش���ديد االس���تفزاز جتاه إس���رائيل وأن 
دة  الواليات املتحدة تعرف أن الصراع مع تركيا فيه خسارة مؤكَّ
للواليات املتحدة على مستوى إستراتيجيتها العاملية في احلرب 
على اإلرهاب؛ فوجود حزب قومي ذي ميول إسالمية معقولة 
في تركيا ضرورة لعدم انتشار اإلرهاب عن طريق تركيا أو في 
تركيا ذاتها ممتداً إلى أوروبا وأمريكا، وحكومة أردوغان تعرف 

هذا األمر وتتصرف بثقة جتاه الواليات املتحدة. 
إذا أردنا أن نس���تفيد من تلك التجربة، فإن علينا الدعوة 
إلى مزيد من القوافل لتحقيق كسر احلصار عن غزة، بل ميكننا 
أيض���اً الدعوة إلى قوافل برية مليونية عن طريق جتميع العرب 
واملس���لمني وأحرار العالم وكل فلس���طيني ف���ي اخلارج أيضاً 
على احلدود م���ع الكيان الصهيوني من خالل احلدود املصرية 
واألردنية واللبنانية والس���ورية وعن طريق قوافل بحرية كبيرة 
جداً أمام الشواطئ الفلسطينية احملتلة، وإذا جنحنا في حتقيق 
عدد من املظاهرات املليوني���ة على احلدود ومن البحر، فرمبا 
تكون هذه هي بداية أفول إسرائيل بالفعل، وال يعتقدون أن هذا 
مجرد خيال لن يتحقق، ف���إن الثقة في الله - تعالى - أوالً ثم 
الثقة في شعوبنا العربية واإلسالمية، وأحرار العالم، ومنظمات 

املجتمع املدني ثانياً، أكبر كثيراً مما نتصور. 



55العدد 54277 العدد 277 55العدد 54277 العدد 277

في أوقات الس����لم واالس����ترخاء تكون أنظار العام����ة متجهة إلى 
جنوم الرياضة والفن؛ فهم على كل لس����ان وأخبارهم تتصدر الصحف 
واملجالت؛ سواء الرصينة أو الفضائحية. وميكن ألحدهم أن يكون بطل 

ل عليها.  األمة بجائزة أوسكار فاز بها أو ميدالية حتصَّ
ومن العجيب أن احلاصلني على اجلوائز العلمية، مثل نوبل للطب 
والفيزي����اء ال يعرفهم إال اخلاصة من الناس. أما العس����كريون فليس 
له����م ذكر؛ فال أحد يتذكر من هو وزير الدف����اع أو رئيس األركان أو 
قائ����د الطيران. أما في أوقات احلرب ف����إن البطل القومي هو أكثر 
العسكريني شهرة، وبصورة أخرى فإن التاريخ العسكري هو األساس 
في النجاح السياسي؛ ولذا فال نستغرب أن رؤساء أمريكا بعد احلرب 

العاملية الثانية كانوا قادة مشهورين أثناء احلرب مثل أيزنهاور. 
ولم تكن العالقة بني القادة السياسيني والعسكريني جيدة على الدوام، 
بل يشوبها التوتر واحلساسية؛ خاصة عندما تكون احلروب صعبة وتطول 
بدون نصر واضح؛ فالسياس���ي حريص على إنهاء احلرب بأس���رع وقت 
وبأقل خسائر وبنصر واضح َقْدَر اإلمكان، والعسكري حريص على النصر، 
بل النصر املدوي الذي قد ال يتحمله السياسي ذو اخللفية املدنية. ونحن 

هنا سنضرب مثلني بقائدين أمريكيني يبدأ اسم كل واحد ب�: ماك.

األول: اجلن��رال ماك آرثر: كان آرثر هذا قائد القوات األمريكية 
في الشرق وحاكم الفلبني املطلق، وُهزَمت قواته أمام اليابانيني ومع ذلك 
اس����تمر في قيادة القوات األمريكية التي تضخمت واتسع مجال عملها، 
ومت ل����ه في النهاية إخض����اع اليابان وتولى منصب احلاكم العس����كري 
لليابان، وهو الذي أش����رف على كتابة الدس����تور الياباني مبا فيه بقاء 

اإلمبراطور مع جتريده من الصالحيات. 
لقد كان ماك آرثر يتحكم في جزء كبير من املستعمرات األمريكية 
في الشرق، أو بصورة أخرى: كان عليه احملافظة على السيطرة الغربية 
على املنطقة ومواجهة املد الشيوعي في كوريا وفيتنام؛ خاصة بعد الفشل 
في احتواء ماوتسي تونغ )الزعيم الصيني اجلديد آنذاك(، وكانت  كوريا 
هي ميدان االختبار األول؛ فقد جرى تقاسمها بني أمريكا وروسيا بخطٍّ 
وهمي، وأقيمت دولة ش����مال اخلط تدعمها الكتلة الشيوعية وعمادها 

احلزب الشيوعي الكوري الذي كان يقاتل اليابانيني لتحرير كوريا ويدعو 
لتوحيد كوريا بضم اجلزء اجلنوبي ال����ذي أقامت عليه أمريكا حكومة 
تابعة لها بال قاعدة صلبة ملتزمة: إما ببقاء اجلنوب منفصاًل أو داعية 

لتوحيد كوريا على مبادئها، هذا إن كان لها مبادئ. 
إنه���ا نقطة الضعف الكبيرة في كل ما تصنعه أمريكا من دول س���رُّ 
بقائها الوحيد هو الدعم األمريكي وهي غير قادرة على خوض أي صراع 
داخل���ي أو خارجي بدون توجيه أو دعم منها، إنها صورة تكررت في كوريا 
وفيتنام وكوبا وأخيراً في العراق وأفغانستان وفلسطني؛ إنهم يقيمون دوالً 
عات وش���خصيات مستلبة القدرة على التصرف، يقابلها دول أو  يقودها إمَّ
كيانات تعتمد على أحزاب عقائدية وشخصيات قيادية؛ فالكل يعرف قادة 
كوريا الشمالية وفيتنام الشمالية بينما طوى النسيان شخصيات أمريكا. 
نعود إلى كوريا الشمالية التي اجتاحت اجلنوب وُجنَّ جنون أمريكا 
وخاصة احلاكم املطلق للمنطقة )ماك األول( الذي بدأ يحشد اجليوش 
بينما كانت أمريكا تُِعدُّ للحرب وتريد أن تس����تغل األمَم املتحدة وتش����نَّ 
د من الروس  احلرب باس����مها. وصدر قرار مجلس األم����ن بغياٍب متعمَّ
الذين يبدو أنهم كانوا يريدون أن تدخل أمريكا احلرب بأسرع ما ميكن، 
ومت للجمي����ع ما أرادوه، وتكونت قوات التحالف بقيادة أمريكية وبقوات 
أمريكي����ة تدعمها قوات أممية لدول كثيرة ال تبعد كثيراً عن الدول التي 

شاركت في فيتنام والعراق وأفغانستان. 
املهم أن )ماك األول( دخل ليضيف نصراً جديداً إلى سجلِّه؛ حيث 
رت عاصمة اجلنوب مرتني وجميع املدن اجلنوبية والش����مالية ودخل  ُدمِّ
منتصراً عاصمة الش����مال ولكن احلرب امتدت لسنوات بسبب مشاركة 
القوات الصينية املدعومة بقوة من الروس، وكان احلل الوحيد لتحقيق 
النص����ر - من وجهة نظر )م����اك األول( - هو أنه حدد عدداً كبيراً من 

املدن الصينية وطلب اإلذن بضربها بالقنابل النووية.
نعم! ِلَيُمت ماليني املدنيني ولينتصر ماك نصراً يستحق أن يدخل 
العالُم بعده حرباً عاملية جديدة! وكانت صدمة للرئيس األمريكي الذي 
تضايق من َقبُْل لتصرفات ماك املتعالية أثناء استقباله له وخاف عواقب 
بقائه في الش����رق البعيد وحتت تصرفه قوات هائلة فجرى استدعاؤه 
واستُقِبل استقبال األبطال ومت تعيني بديٍل عنه وهو في نيويورك البعيدة 

من احلكمة: أن تنزل من العربة في الوقت املناسب
د. يوسف بن صاحل الصغري)*(

)*( أستاذ مشارك في كلية الهندسة - جامعة امللك سعود - الرياض.

] حدث وحديث [

من احلكمة: أن تنزل من العربة في الوقت املناسب
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] حدث وحديث [
ته.  عن مكان قوَّ

لع  وم����ن أراد أن يعرف مقدار صدمته له����ذه النهاية لتاريخه َفلْيطَّ
على خطابه الوداعي في الكوجنرس. لقد خرج من الس����احة؛ ألنه كان 
يحتقر السياسيني وال يحترم حتى الرئيس، وكان ينظر للحرب على أنها 
قضية متسه شخصياً ولم يكن أي حزب قادراً على احتوائه واالستفادة 
من شعبيته الطاغية فتمتع بتقاعده في عالم النسيان يجتر الذكريات. 

أما ماك الثاين: فلم يخض حرباً حقيقية، بل تولى فترة قيادة القوات 
ف���ي العراق، ومت التطبيل لنجاحه في حتس���ني وض���ع القوات األمريكية 
وتخفيض اخلس���ائر بينها؛ بحيث أصبحت حرب الع���راق حرباً داخلية، 
وجرى نقله قائداً للقوات األمريكية وقوات حلف األطلسي إلى أفغانستان، 
وقد ُطِلب منه بوضوح تطبيق أس���اليبه الناجحة في أفغانس���تان وإنشاء 
صحوات أفغانس���تان؛ لكن سرعان ما اكتش���ف أن النجاح في أفغانستان 
دون���ه خرط القتاد؛ ولذا بدأ بطلب زي���ادة القوات بدعوى ضرب اخلصم 
وتلي���ني موقفه ووطد عالقته م���ع قرضاي وحكومت���ه، ولكنه كان يتلقى 
الضربات اليومي���ة من طالبان. واالتصاالت اليومي���ة قائمة من مبعوثي 

الرئيس حول آخر اإلجنازات التي ميكن أن يستفيد منها )الرئيس(. 
لقد خاض أوباما االنتخابات بشعار أنه يحمل احلل األمثل باخلروج 
اآلمن من العراق واالنتصار في أفغانس����تان خالل مدة قصيرة، وبينما 
كان الوقت مير كان الوضع على األرض يزداد س����وءاً؛ فلقد بحثوا عن 
أكباش الفداء وبدؤوا بقرضاي الذي اتهموه بالفساد والتزوير ٍواختالس 
أموال الدعم ومع كل ذلك لم يجدوا بدياًل عنه. إنهم يبحثون عن نظيف 

يتعاون مع االحتالل األجنبي؟
لقد كان ماكريس����تال يخوض جتربة يحس فيها أنه أقرب للفش����ل 
م السفير  وهو محاط بأشخاص حريصني على توريطه وحَده؛ ولذلك قدَّ
األمريك����ي في كابل تقريراً س����لبّياً للكوجنرس ع����ن األوضاع. أما نائب 
الرئيس فهو كذلك متشكك في اإلستراتيجية األمريكية في أفغانستان... 
إنهم سلبيون ال يقدمون حالَّ وال يعجبهم عمل األخرين؛ ولذا كانت خطته 
أن يخرج والكل يتحدث عن ماكريستال الذي لم يعَط فرصة للنجاح؛ ولذا 
فإنه من الطبيعي أن يخرج بنجاح ظني من اجليش ويدخل إلى السياسة 

مستفيداً من أخطاء الذين أخرجوه. 
لقد كان خروجه ذكياً يوحي له مبس����تقبل في عالم السياسة القذر؛ 
فقد اس����تضافه مراس����ل مجلة أمريكية ملدة أسبوع وأس����معه كثيراً عن 
انطباعاته عن أوباما وفريقه، وكتب املراسل بعض ما ميكن نشره وسكت 
عن كثير، ولم ينِف ماكريس����تال ما نُِش����ر، وكان اعتذاره اعتذاراً أمريكيا 
تقليدي����اً يقوله كل من ارتكب جرمية أو خ����ان زوجته يتلخص بأن: هذا 
التص����رف خطأ وأنه ليس من عادته ارت����كاب مثل هذه األخطاء. وإليك 

أخي القارئ بعض ما نُِشر حول املوضوع:
-  ذكرت صحيفة »ذي اندبندن����ت أون صنداي« أن إقالة اجلنرال 
ماكريس����تال لم تنتج فقط من تصريحاته كما هو معلن، بل ترجع أيضاً 
مه قبل أيام من إقالت����ه لوزراء الدفاع في دول حلف  إل����ى تقرير كان قدَّ
ن حصيلة سلبية عن الوضع في أفغانستان، وتشكيكاً في  األطلسي تضمَّ
م على صعيد الوضع امليداني بعد ثمانية أعوام ونصف  إمكانية حدوث تقدُّ

من احلرب بأفغانستان ) يشبه تصرف السفير وللهدف نفسه(.

- نقلت مجلة »رولينغ س����تون« األمريكي����ة في عددها الصادر يوم 
21 يونيو 2010م عن ماكريس����تال قولَه: »هل تسألون عن نائب الرئيس 
بايدن؟ من هو هذا الرجل؟ هل تقصدون بايت مي؟«، مستخدماً الكنية 

العائلية جلو بايدن.
- أوضح ماكريستال أنه شعر بأنه تعرَّض للخيانة من ِقَبل السفير 
األمريك����ي في كابول )كارل أيكنبري( العام املاضي 2009م خالل نقاش 

في البيت األبيض حول اإلستراتيجية في أفغانستان.
وبشأن مذكرة داخلية للسفير أيكنبري مت تسريبها متضمنة تشكيكاً 
بجدوى مطالبة اجلنرال ماكريستال بتعزيزات. قال اجلنرال األمريكي: 
»هذا ش����خص يس����عى إلى حماية نفس����ه، وهكذا في حال فشلنا فإنه 

سيكون بإمكانه أن يقول: سبق أن حذرتكم من هذا«.
- وَسِخر اجلنرال ماكريستال كذلك من املبعوث األمريكي اخلاص 
ألفغانستان وباكستان )ريتشارد هولبروك( وقال بعد أن نظر الى هاتفه 
اجلوال: »إنها رس����الة إلكترونية أخرى من هولبروك ال أرغب حتى في 

مجرد فتحها«.
اجلن����رال  ب����أن  ماكريس����تال  مستش����اري  أح����د  ح  ص����رَّ  -
ل����م يك����وِّن انطباع����اً جي����داً م����ن لق����اٍء م����ع أوبام����ا ف����ي البيت 
 األبي����ض عق����ب تعيين����ه عل����ى رأس العملي����ات ف����ي أفغانس����تان.
وقال املستشار َوْفقاً ملجلة »رولينغ ستون«: »كان لقاًء استمر عشر دقائق 
ن يكون ولم  بغرض التقاط الصور، ولم يكن أوباما يعرف شيئاً عنه وعمَّ

يُبِْد الكثير من االهتمام«.
ب����ون من اجلنرال أن مجلة رولنغ س����تون،  - زعم مس����ؤولون مقرَّ
التي نش����رت تصريحات ملاكريس����تال أدت إلى إقالته، انتهكت قواعد 
الصحافة. وقالوا لصحيفة واش����نطن بوست: إن صاحب املقالة مايكل 
هاستينغز نقل عن اجلنرال وزمالئه أحاديث ُسِمح له بسماعها دون أن 
ينقلها. كما رفض املسؤولون تصريحاً صدر عن املدير التنفيذي للمجلة 
إريك بيتس أكد فيه أن مجلته راجعت القصة اخلبرية بش����كل دقيق مع 

موظفي ماكريستال قبل النشر.
-  نف����ى املدير التنفيذي للمجلة إري����ك بيتس في مقابلة صحفية 
أن يكون هاس����تينغز قد انتهك قواعد النشر عندما كتب عن األسابيع 
األربعة التي قضاها مع فريق ماكريس����تال. وتابع قائاًل: »إن كثيراً من 
األش����ياء التي قيلت خارج النطاق الرسمي لم تُ�نش����ر«، مؤكداً التزام 

املجلة بقواعد النشر في جميع احلاالت.
- أم����ا اعتذار اجلنرال فإليك بعضه: »هذا خطأ يعكس ضعفاً في 
التقدير، وما كان يجب أن يحدث«، وأضاف: »طيلة حياتي املهنية طبقت 
مبادئ الشرف الشخصي والنزاهة املهنية وما ورد في هذا املقال بعيد 
جداً عن هذه املعايير«، ثم أردف: »أُِكنُّ احتراماً وإعجاباً كبيرين للرئيس 

أوباما وفريقه لألمن القومي«.
من الواضح أن اجلنرال يريد النزول من العربة في هذا الوقت وليكن 
الفش����ل حليف من يخلفه، وإلى اللقاء في انتخاب����ات قادمة ليعود منقذاً. 
وص����دق الله في وصف����ه لفئة من الكفار تصدق عل����ى الفئة احلاكمة في 
َسُبُهْم َجِميًعا َوُقُلوُبُهْم َشتَّى{ ]احلشر: 41[  واخلالف  أمريكا؛ حيث قال: }َتْ

الظاهر دليل على صعوبة الوضع ونُُذر الهزمية.
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الشيخ ماجان في بحار األديان
تخيَّل أنك تعيش في مدينة اآلباء واألجداد متارس حياتك 
اليومي���ة في س���الم لتَُفاَجأ ذات يوم مع أهل املدينة بس���فينة 
هائلة ترسو على ش���اطئها، ثم ينزل منها أناس وهم يصيحون 
ويصخبون. وبعد هنيهة تكتش���ف أنه���م يُعبِّ�رون عن فرحته�م 
ب� »اكتش���اف أرض جديدة« )أي: مدينت���ك(. وبعد فترة يجري 
اإلعالن عاملياً عن اكتش���اف األرض اجلديدة التي أُطِلق عليها 
ي شعبها باسم جديد، وأُنِعم عليهم باملصطلح  اس���ٌم جديد وُسمِّ

»املُتحفي«: السكان األصليون.
هكذا كان احلال في عصر »الكش���وفات اجلغرافية«؛ حيث 
مئات من املغامرين يجوبون البحار بحثاً عن كشف جديد)قدمي( 
ينالون به املال والش���هرة، ولم ميتل���ك أغلبهم مهارات وقدرات 
مثل املغامِرين األكثر شهرة: كريستوفر كولومبوس، وفاسكو دي 
جام���ا، وماجالن؛ فبعضهم قنع باكتش���اف جزر نائية مهجورة، 
وبعضه���م ذهب يبحث عن الهند فوج���د أمريكا، وهكذا أصبح 
»س���كانها األصليون« هنوداً؛ ألن مكتش���فها أخطأ الطريق، ثم 
أصب���ح الهنود أعداًء؛ ألنهم جت���رؤوا ودافعوا عن أرض آبائهم 

وأجدادهم.
وفي عصرنا احلالي يعيد بعض املش���تغلني بالدعوة والعلم 
الشرعي أمجاد املكتش���فني األوائل، ولكن حتت عنوان جديد: 

»الكشوفات الفقهية«. 
إذ يوجد عدد ال يس���تهان به ممن يجوبون الكتب واملراجع 
والوقائع بحثاً عن قدمي يعيدون اكتش���افه في ثوب جديد تتغير 
في���ه املقاصد وامل���آالت والعلل واألحكام لتتناس���ب مع غايات 

املكتشفني اجلدد.
تخي���ل أنك تتعبد الله - تعال���ى - بحكم فقهي أجمع عليه 
فقهاء بلدك املش���هود لهم بالفقه والدراية، واستقر العمل عليه 
مئات السنني دون تغيير، ثم فجأة يخرج بعضهم صائحاً صاخباً 
على طريقة »أرخميدس«: وجدتها... وجدتها... معلناً أن ماليني 
املس���لمني الذين تعبَّدوا الله بهذا احلكم الش���رعي كانوا على 
ضاللة، والس���بب هو ظهور »أدلة جدي���دة«، وكأن الفقه يجري 

إنتاجه في املعامل واملختبرات.
إن منوذج »الش���يخ ماجالن« الذي يج���وب اآلفاق بحثاً عن 
حكم فقهي يعلنه »كشفاً علمياً« ثم يقلبه رأساً على عقب مسمياً 
األش���ياء بغير اسمها الذي تعارف عليه الناس مئات السنني، هو 
منوذج متكرر يصل إلى مستوى الظاهرة، فقائمة األحكام الفقهية 
ع ما في آخرها،  لها تَوقُّ املس���تهَدفة طويلة، وميكن بالنظر إلى أوَّ

مما لم يناله »املكتشفون اجلدد« حتى اآلن.
إنه ال ميكن بحال تكرار أخطاء السابقني من السكان األصليني، 
مبعنى آخر ال ميكن أن يتحول املسلمون إلى »هنود حمر«، فاألمر 
يحت���اج إل���ى نهضة علمية ش���املة جتدد ما ان���درس من أحكام 
د منها... هذه هي الرؤية االستباقية التي  اإلسالم، وتُرسخ ما تَهدَّ
يحتاجها املسلمون حالياً، َفلْنكتَشف نحن ثوابتنا الفقهية وجنددها 

ونرسخها قبل أن يصلها »الشيخ ماجالن« وأمثاله.

أمح�������������������د ف�����ه�����م�����ي
afahmee@hotmail.com
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ج���������������������الل ال���������ش���������اي���������ب
i e l s h a y e b @ h o t m a i l . c o m

المشعوذون األطفال
أكدت منظمة رعاية األمومة والطفولة التابعة لألمم املتحدة )اليونيس���يف( في تقريٍر لها على ارتفاع عدد األطفال املتهمني 
مبمارس���ة الس���حر والش���عوذة في الدول اإلفريقية جنوب الصحراء الكبرى، ويَْعزو هذا التقرير تنامي هذه الظاهرة إلى تفشي 

النزاعات، وزيادة عدد سكان املدن، وارتفاع كلفة تربية األطفال.
وتقول اليونيسيف: إن األطفال ذوي األوضاع األكثر صعوبة: كاأليتام واملشردين واملعاقني جسدياً وعقلياً، هم في مركز اخلطر، 

ومعظم هؤالء أوالد بني الثامنة والرابعة عشر.
وتعرض التقرير إلى العقوبة التي تنتظر من يُتَّهمون بالش���عوذة من األطفال؛ فهي عقوبة خطيرة كاحلرق والضرب املبرح وقد 
تص���ل إل���ى القتل، ومع ذلك فإن  تقارير أخرى تفيد بأن »طاردي األرواح« الذي���ن يتقاضون مبالغ طائلة مقابل القيام باملهمة قد 

شجعوا على تفاقم املشكلة حتى مع فرض العقوبات.
ت املنظمة بأنها ال متلك الكثير لتفعله حيال الشعوذة ومواجهتها. وفي النهاية أقرَّ

]دار املصدر الدولية – بريطانيا: 2010/7/17م[

المركز الخامس لمصر في مؤشر البؤس!
احتلت مصر خامس أسوأ مركز في قائمة ال�60 دولة التي 
ه وكالة أنباء بلومبرج؛ وأعلنت  يغطيها مؤش���ر البؤس الذي تُِعدُّ
عن نتائجه الس���نوية خالل الشهر املاضي، وهو مركز متراجع 

بنحو 55 نقطة عن العام املاضي. 
ويقي���س معدل الب���ؤس تردِّي الوض���ع االجتماعي بجمع 
معدلَي )البطالة والتضخم(، وبالنس���بة ملص���ر كان التضخم 
املساهم األكبر في حالة البؤس بها، وهو الذي سجل متوسطاً 
س���نوياً بنحو 10.7 ٪ في عام 2009م، في مقابل معدل بطالة 

بنسبة 9.1 ٪ في املتوسط، تبعاً للمؤشر.
إال أن عثمان محمد عثمان )وزير التنمية االقتصادية املصري( 
ي���رى أنه على الرغم من »قلة فرص العمل وزيادة الغالء بس���بب 
األزمة - وهو ما أدى إلى اتساع دائرة الفقراء في مصر، وانضمام 
4 ماليني فرد إليها في عامي )2008م - 2009م( - إال أن هذا ال 
يعني ارتفاع مؤشر البؤس فيها أو أي شيء من هذا القبيل«، كما 
أنه اعتبر »أن مصر خرجت من األزمة بأقل اخلس���ائر، فقد كان 
من املمكن أن تتدهور أحوال الناس أكثر من ذلك بكثير«، فاحلمد 

لله أن وصلت احلالة إلى هذا املعدل فقط. 
وتوضح هبة الليثي )واحدة من املشاركني في إعداد التقرير(، 
أنه جرى التوصل فيه إلى أن األزمة أدت إلى ارتفاع عدد املصريني 
الذين يعيش���ون حتت خط الفقر إلى 22 ٪ في عامي )2008م - 

2009م(، مقابل 19.6 ٪ في عامي )2004م - 2005م(.
]جريدة الشروق: 2010/7/25م[

] مرصد األحداث [

مرصد األخبار

المدارس الخاصة...
وثمرة االحتالل

ازده���رت امل���دارس اخلاصة في الع���راق منذ الغزو 
الذي قادته الواليات املتحدة في عام 2003م بعد أن كانت 
محظورة في عهد صدام حس���ني؛ وذلك مع تزايد ش���عور 
العراقي���ني باإلحباط نتيجة فش���ل احلكومة العراقية في 

توفير اخلدمات األساسية.
وعلى الرغم من املصاعب االقتصادية فإن معظم اآلباء 
العراقيني يتمكنون من تدبير 1500 دوالر للفصل الدراسي 
الواحد إلرسال أبنائهم إلى مدارس خاصة على أمل توفير 
مس���تقبٍل أفضل لهم، كما تفيد بيان���ات وزارة التعليم بأن 
في العراق اآلن 201 مدرس���ة خاصة غير مدارس رياض 

األطفال.
وم���ن اجلدير بالذكر ما قاله محس���ن علي الفريجي 
)مستشار وزارة التربية( من أن: »35 ٪ فقط من املدرسني 
���وا تدريباً مناس���باً. كما يَقُرب  احلالي���ني في العراق تلقَّ
ع���دد التالميذ في الفص���ل الواحد م���ن 60 تلميذاً في 
بعض امل���دارس احلكومية العراقية البالغ عددها 18 ألف 

مدرسة«.
]وكالة رويترز: 2010/6/29م[
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] مرصد األحداث [

يوم عالمي لحرق القرآن 
في حلقة جديدة ملسلس���ل مناهضة اإلسالم في الغرب جاءت دعوة كنيس���ة أمريكية إلى اعتماد يوم 11 من سبتمبر يوماً 

عاملياً إلحراق القرآن الكرمي؛ وذلك إحياًء لذكرى ضحايا االعتداء الذي تعرض له مركز التجارة العاملي.
ويحث راعي كنيسة »مركز اليمامة للتواصل العاملي« القس تيري جونز )أحد أكثر املناهضني لإلسالم في الواليات املتحدة 
ومؤلف كتاب »اإلسالم من الشيطان«(، يحث أتباعه على مواجهة الفكر اإلسالمي، أو ما اعتبره »شر اإلسالم«، فضاًل عن أنه 

يرى أن القرآن يقود الناس إلى اجلحيم، وهو ما يعني وجوب وضعه في مكانه داخل النار.
هني دعواتهم لآلخرين كي يحذوا حذوهم، وأسس���وا لهذا  كما أعلن قساوس���ة إجنيليون أنهم س���وف يحرقون القرآن موجِّ

الغرض صفحة على موقع التواصل االجتماعي »فيس بوك« حتت شعار »اليوم العاملي حلرق القرآن«. 
ومن جانبه، ردَّ مجلس العالقات األمريكية اإلس���المية )كير( مبطالبة مس���لمي الواليات املتحدة بالقيام بحملة مضادة في 
ش���هر رمضان القادم وتوزيع القرآن على أصدقائهم وجيرانهم والصحفيني واملسؤولني وكلِّ مواطن أمريكي ميكن التواصل معه 
أو الوصول إليه؛ حيث رأى قادة املجلس في ذلك الرد األفضل على الدعوة »املتطرفة«، كما ش���دد على العمل على االس���تخدام 

الفعال لوسائل االتصال احلديثة كاإلنترنت - مثاًل - في التعريف احلقيقي باإلسالم.
]موقع إسالم أون الين: 2010/7/21م[

مرصد األخبار

قال وزير الدف���اع البريطاني ليام فوكس في رس���الة 
مكتوب���ة إلى مجل���س العم���وم: )إن الق���وات البريطانية 
واألميركية قد اس���تخدمت اليورانيوم املنضب في العراق 

في عام 2003م(. 
ونقلت وكالة األنباء الكويتية عن ليام قوله: )إن القوات 
البريطاني���ة قد اس���تخدمت 1.9 طن مت���ري من ذخيرة 
اليورانيوم املنضب في احل���رب على العراق عام 2003م(، 

حسب ما ذكرت صحيفة الصباح احلكومية.
وأش���ار تلفزيون )برس تي في( إل���ى أن هذا اإلعالن 
يأتي في أعقاب دراس���ة مش���تركة أجرتها وزارات البيئة 
والصحة والعلوم في العراق، أظهرت وجود نس���ب مرتفعة 
من التشوهات اخَللِقية وإصابات بالسرطان في مجتمعات 
س���كانية في مناطق النجف والبص���رة والفلوجة. ووجدت 
الدراسة أن نحو 40 موقعاً في مختلف مناطق العراق تعاني 
تلوثاً مبس���تويات عالية من اإلشعاعات واملوادِّ السامة مثل 

مادة الدايوكسني.
وق���ال فوكس: )إن وزارة الدف���اع البريطاني قد زودت 
برنامج األمم املتحدة البيئي بأس���ماء املواقع التي هوجمت 
باستخدام الذخيرة احملتوية على اليورانيوم املنضب(، مشيراً 
إلى أن الوزارة قد تبادلت املعلومات مع املنظمات اإلنسانية 
وغيرها وقامت بتحذير العراقيني عبر الالفتات والعالمات 
التي تش���ير إلى عدم ملس أيٍّ من املخلَّفات والشظايا التي 

يعثرون عليها في مناطق القتال السابقة.
وأش���ار التلفزيون إلى أنه من املتوق���ع أن ترفع وزارة 
حق���وق اإلنس���ان العراقية دعوى قضائية ض���د بريطانيا 
والواليات املتحدة الس���تخدامهما قنابل حت���وي يورانيوماً 
منضباً في البلد؛ حيث ستس���عى ال���وزارة للحصول على 

تعويضات لضحايا هذه األسلحة.
]وكالة حق l العراق[

الواليات المتحدة وبريطانيا استخدمتا اليورانيوم المنضب في العراق
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تُفيد إحصائيات األمم املتحدة بأن واحداً من كل خمسة 
عراقيني فوق س���ن اخلامسة عشر يعاني من األمية. ويصل 
معدل األمية إلى 28 ٪ بني النس���اء؛ وهو م���ا يعادل ِمثلَي 

النسبة بني الرجال.
وقالت األمم املتحدة: إن نس����بة األطف����ال الذين تتراوح 
أعمارهم بني س����تة أعوام و 11 عام����اً من امللتحقني بالتعليم 
االبتدائ����ي بلغ����ت 85 ٪ في عام 2007م عندم����ا كان العنف 

الطائفي في أوجه مقارنة مع 91 ٪ في عام 1990م. 
]رويترز: 2010/6/29م[

ها  أعلنت منظمة دولية تُعنَ���ى بحقوق اإلعالميني مقرُّ
جني���ف أن 59 صحفياً من 25 دولة ُقِتلوا خالل األش���هر 

الستة األولى من هذا العام أثناء تأديتهم عملهم.
وقالت منظمة بريس إميبل كامبني )بي إي س���ي(: إن 
املكس���يك تصدرت الئحة البلدان األخطر على الصحفيني؛ 
حيث بلغ عدد الصحفيني القتلى فيها تسعة بسبب ما يعرف 

باجلرمية املنظمة التي استهدفتهم.
وجاءت هندوراس باملركز الثاني؛ حيث ُقِتل فيها ثمانية 
صحفيني، وتبعتها باكستان مبقتل ستة صحفيني، بينما ُقِتل 

أربعة صحفيني في كلٍّ من نيجيريا والفلبني.
يُذكر أن عدد القتلى من الصحفيني قد ارتفع عن الفترة 

نفسها من العام املاضي بنسبة 10 ٪.
 ] السي إن إن: 2010/7/2م[

عل����ى الرغم من الظروف االقتصادية الصعبة التي ش����هدها 
العالم خ����الل األعوام القليلة املاضي����ة، واألزمة االقتصادية التي 
م����رت بها مناطق عدي����د، إلى جانب تدهور س����عر صرف اليورو 
وتراجع أو كساد سوق العقارات عاملياً، على الرغم من كل ذلك فإن 
ملوك العالم حافظوا على ثرواتهم إن لم يزيدوها؛ غير أن القيمة 
اإلجمالية لثرواتهم تراجعت بحدود 10 مليارات دوالر، لتصل إلى 
99 ملياراً فقط، وه����و رقم يقل بنحو 32 مليار دوالر عن إجمالي 

ثرواتهم في عام 2008م.
] جريدة القبس: 2010/7/9م[

أكدت مصادر إسرائيلية أن إسرائيل باتت الدولة الرابعة 
في جتارة الس����الح عاملياً، طمعاً في األرباح املالية رغم عدم 
أخالقيتها ومخاطرها، وبحسب محلل الشؤون اإلستراتيجية 
في صحيفة )هآرتس( العبرية، يوسي ميلمان، فإن 10 ٪ من 
جتارة السالح في العالم تسيطر عليها الدولة العبرية، مشيراً 

إلى أنها حتصد أرباحاً مالية هائلًة من صفقات السالح.

ل إبرام صفقات بيع السالح  وزاد قائاًل: إن تل أبيب تُفضِّ
لدول كثيرة في إفريقيا وأمريكا الالتينية بشكل غير مباشر 
وبواس���طة شركات خاصة تبلغ نحو 220 شركة في محاولة 
إلعفاء ذاتها من مسؤولية استخدام هذا السالح في جرائم 

ضد البشرية في حال وقوعها.
]املركز الفلسطيني لإلعالم: 2010/7/11م[

كشفت صحيفة ذي إندبندنت أون صنداي اللندنية عن 
أن القوات البريطانية ستنسحب من أفغانستان بحلول عام 
2014م َوْفَق برنامج زمني س���ري يقضي بالبدء في خفض 

قوات التحالف هناك في ظرف أشهٍر من اآلن.
]أخبار اجلزيرة: 2010/7/18م[

أظهر مس���ٌح ش���ارك فيه 4800 عراقي، نشرته صحيفة 
»اإلندبندنت« البريطانية أن حاالت الس���رطان زادت بنسبة 4 
أضعاف وزاد سرطان األطفال حتت 14 عاماً بنسبة 12 ضعفاً، 
بينما أصبحت نسبة وفاة املواليد أكثر من 4 أضعاف نظيراتها 

في اململكة األردنية و 8 أضعاف النسبة في الكويت.
وقال���ت الصحيفة: إن الباحثني كش���فوا عن زيادة 38 
ضعفاً في اإلصابة بس���رطان الدم اللوكيميا و10 أضعاف 
زيادة في س���رطان الثدي وسرطان الغدد الليمفاوية وأورام 
الدماغ لدى البالغني، بينما كانت نس���بة الزيادة قد وصلت 

إلى 17 ضعفاً في اللوكيميا بني الناجني في هيروشيما. 
كما أش���ارت الدراس���ة إلى تغيُّر النس���بة بني املواليد 
الذكور واإلن���اث؛ إذ كانت تبلغ فيما مض���ى 1050 مولوداً 
َذَكراً لكل 1000 أنثى، غير أن نسبة الذكور منذ عام 2005م 
انخفضت بنسبة 18 ٪ لتصبح النسبة 850 ذكراً لكل 1000 
أنثى، مؤكدة أن النسبة بني اجلنس���ني تَُعدُّ مؤشراً لتدمير 
جيني كان تأثيره أقوى على الذكور من اإلناث، مثلما حدث 

في هيروشيما. 
]صحيفة املصريون اإللكترونية: 2010/7/22م[

توقع تقرير جديد صادر من مكت���ب اإلدارة وامليزانية 
التابع للبيت األبيض األمريكي أن يصل العجز في امليزانية 
األمريكية إلى رقم قياس���ي، وهو: تريليون وسبعة وأربعون 
مليار دوالر؛ وهو ما يعن���ي أن احلكومة األمريكية تقترض 
نحو أربعني س���نتاً من كل دوالر تنفقه، كم���ا توقع التقرير 
اجلديد أن تصل نس���بة البطالة ف���ي الواليات املتحدة في 

العام القادم إلى 9 ٪.
]بي بي سي: 2010/7/24م[

مرصد األرقام
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إنقاذ قرية إيطالية من البطالة!
 بادر الزعيم الليبي معمر القذافي إلى إنقاذ قرية إيطالية من عوامل البؤس والكآبة املتمثلة في البطالة التي يعانيها أهالي القرية 

التي عرفها أثناء توجهه العام املاضي حلضور قمة العشرين بالفترة التي شهدت فيها البالد زلزاالً قوياً تركز في مدينة الكويال.
وذلك بوعده حتويل أحد القصور التاريخية في أنترودوكو إلى فندق فخم، وكذلك تش���ييد مصنع لتعليب املياه الصحية من 

ينابيع أحد جبال القرية القريبة من بعض اآلثار التي تعود إلى عهد الزعيم اإليطالي السابق موسيليني.
وال ريب في أن إنقاذ البش���رية من بؤس الفقر والكآبة والبطالة ش���يء مس���تحب، ولكنه في بالده أوالً ثم في بالدنا العربية 
واإلسالمية أمر واجب، ولو قرأ أو سمع أصحاب املدن ال أصحاب القرى في بعض البلدان اإلسالمية الفقيرة )بل املعدمة( هذا 
اخلبر، فإن لسان حالهم يقول: هلمَّ إلينا وسوف ترى من الكرم واجلود ما يجعلك تنقذ بالداً بأكلمها؛ على الرغم من الفقر واجلوع 

وأشباح البطالة، والعنوسة ومشاكل أخرى ال تَُعد...                     ]اجلزيرة عن ديلي تلغراف: 2010/6/21م[
متى نتعلم؟

ه للتالميذ، في مبادرة تهدف إلى  صممت الهند جهاز »كمبيوتر« بشاش���ة تعمل باللمس يبلغ س���عره - فقط - 35 دوالراً وهو موجَّ
توفير تعليٍم أفضل للشباب، ومؤهالت تقنية أكبر لدعم النمو االقتصادي في ثالث قوة اقتصادية في آسيا.

وبه س���يتمكن كل التالميذ، من املرحلة االبتدائية إلى طالب اجلامعات، من االستفادة من هذا العرض كما أعلن وزير املوارد 
البشرية والتنمية كابيل سيبال للصحفيني.

وأوضح الوزير قائاًل: »هذا األمر يندرج في إطار مبادرة وطنية لتطوير التعليم« مؤكداً على أن »حلول الغد سيكون مصدرها 
الهند«. وتنوي الوزارة جتهيز مؤسس���ات التعليم العالي البالغ عددها 22 ألفاً في الهند بخط س���ريع لالتصال باإلنترنت للسماح 

للطالب باستخدام اجلهاز اجلديد.
وجُتِري احلكومة - التي تأمل في أن تتمكن من تخفيض كلفة انتاج اجلهاز إلى 10 دوالرات - مفاوضات مع عدة مجموعات 

تُعنَى باملعلوماتية لبدء اإلنتاج على نطاق واسع.
فمت���ى يأتينا هذا التفكير لنعمل به على تطوير التعليم؟ ومتى نصنع مث���ل هذا اجلهاز، وغيره؟ فهذه الهند تصنع كمبيوتراً، 
والصني متأل الدنيا بصناعاتها، واليابان، وكوريا، وكذلك دول أصغر منا بكثير، وهل سيأتي اليوم الذي نرى فيه منتاجتنا العربية 

اإلسالمية متأل ولو رفاً واحداً في سوبر ماركت في أيٍّ من البالد األجنبية؟
]بتصرف من وكالة AFP: 2010/6/23م[

عامة تعجب

األقليات اإلسامية

يزيد التعداد السكاني ل� »تايالند« على خمس وأربعني 
مليون نس���مة، يَدين أكثرهم بالبوذية الهندية، وتتراوح نسبة 
املسلمني هناك ما بني 10 - 15 ٪ من إجمالي عدد السكان. 
وترج���ع أصول معظمهم إلى منطق���ة »فطاني« التي ُعرَفت 
تاريخياً بأنها كانت مملكة إس���المية مستقلة على احلدود 
اجلنوبي���ة ململكة س���يام التي تغير اس���مها إلى تايالند في 
منتصف القرن املاضي. وقد س���عى املس���لمون هناك إلى 

استعادة مملكتهم طوال العقود املاضية.
وفطاني: ه���ي املنطقة الواقعة ب���ني ماليزيا وتايالند، 
ويرجع أصل س�كانها إلى املجموعة املاليوية، ويتكلمون اللغة 

املاليوية ويكتبونها بأحرف عربية. 
وحُتدد التقديرات الس���كانية عدد املسلمني في تايالند 
بخمسة ماليني مسلم. وتبلغ نسبة املسلمني في فطاني أكثر 
من 80 ٪ ويزيد عدد سكان »فطاني« عن 3.5 مليون نسمة. 
كما يعيش عدد كبير من املس���لمني أيضاً في شمال تايالند، 
وهم املسلمون من األصل الصيني والبورمي. كما يعيش في 
وس���ط تايالند املس���لمون من األصول الكمبودية والهندية 

واإلندونيسية والعربية واإليرانية.
يذكر الفاكت ب���وك )موقع االس���تخبارات األمريكية( 
أن إجمالي عدد الس���كان حوالي 45 مليون نس���مة، وِنَسب 

أمح������د حم����م����ود ال��س��ي��دالمسلمون في تايالند
mr.ah54@hotmail.com
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توزُّع األديان كاآلتي: البوذية: 94.6 ٪، واملس���لمون: 4.6 ٪، 
والصينيون: 0.7 ٪، واآلخرون: 1.0 ٪. 

وتت����وزع األجناس كاآلتي: التاي: 75 ٪، والصينيون: 14 ٪، 
واآلخرون: 11 ٪. 

أما اللغات فهي: التاي، اإلجنليزية، لهجات قومية. 
ويوجد في تايالند حوالي 2500 مسجد ومصلى، ويوجد 
في بانكوك املركز اإلس���المي الوحيد ف���ي تايالند، ويوجد 
العديد من اجلمعيات والهيئات اخليرية واملدارس االبتدائية 
اإلسالمية. وبعض املدارس ملحقة باملساجد، وهناك مدارس 

إسالمية صيفية. 
وتتدخل احلكومة في اإلش���راف عل���ى التعليم الديني، 
وترغم املدارَس اإلس���المية على قبول غير املس���لمني فيها 

وتفرض عليهم العلوم التايالندية.
ومتت ترجمة معان���ي القرآن إلى لغة التاي، وفي جنوب 
تايالند تُس���تخَدم التراجم املاليزية للكتب اإلس���المية، كما 
ُطبَعت نس���خ عربية من القرآن الكرمي في تايالند، واحلاجة 

ماسة لترجمة الكتب اإلسالمية إلى لغة التاي. 
وفي تايالند جريدتان إسالميتان شهريتان: 

إحداهما: تصدرها رابطة العالم اإلس���المي وتس���مى 
)الرابطة(. 

والثانية: كانت تسمى اجلهاد، وقد توقفت. 
وتبرز حتديات عديدة ضد املس����لمني في قطاني خاصة؛ 
حي����ث حتاول الس����لطات البوذية التايالندية إضعاف ش����وكة 

املسلمني وإذابتهم في الكيان التايالندي ومن هذه التحديات:
- تغيير أسماء املس���لمني وتغير أسماء القرى والواليات 

وإلغاء حجاب املرأة.
ر السلطات التايالنديني  - الهجرة إلى قطاني: حيث تهجِّ

البوذيني إلى قطاني للحد من األغلبية املسلمة.
- إضعاف اقتصاديات املناطق املس���لمة: وذلك بتمليك 

أخصب األراضي للبوذيني.
- محاربة التعليم اإلس���المي: من خالل محاولة فرض 

اللغة التايالندية في الدواوين احلكومية.
- الدس الرخيص في تزييف الكتب اإلسالمية.
- تشجيع البعثات التنصيرية للعمل في البالد.

وقد تعلقت آمال املس���لمني في جن���وب تايالند بحكومة 
االنقالب العس���كري التي أزاحت »تاكسني شيناواترا« رئيس 
ال���وزراء امللياردير الطاغية في ع���ام 2008م؛ حيث وعدت 

حكومة االنقالب بتحسني أحوال املسلمني والنظر في مسألة 
احلكم الذاتي ووقف االعت���داءات من األكثرية البوذية، وقد 
كان لبعض األعضاء املس���لمني في املجلس العسكري احلاكم 
م رئيس  دور في هذا التحول، واستبش���ر املسلمون عندما قدَّ
ال���وزراء اجلديد اعتذاراً رس���مياً لهم ع���ن بطش احلكومة 
الس���ابقة بهم، وبب���دء في محادثات م���ع قادتهم بخصوص 

املطالب التي ينادون بها.
لك���ن ما حدث هو عكس ذلك متام���اً؛ حيث زادت حوادث 
القتل واالعتداء والبطش باملس���لمني م���ن ِقبَل اجليش واألقلية 
البوذي���ة في اجلنوب؛ فمنذ االنقالب العس���كري ُقِتل أكثر من 
ألفي ش���خص معظمهم أطفال ونساء وشيوخ، وهو األمر الذي 
دف���ع بعضهم إلى القول بأنه بعد مرور أكثر من س���تة أش���هر 
على االنقالب العس���كري ال���ذي تبنَّى قادته توجه���اً َمِرناً مع 
االنفصاليني املس���لمني، حان الوقت للتخلي ع���ن هذا التوجه 
والعودة إلى سياسة البطش السابقة؛ وهو ما دفع ملكة تايالند 
للتخلي عن حياديتها وتوجيهها نداًء للحكومة حلثِّهم على توفير 
األمن للمدنيني العزل في اجلنوب أو تسليحهم وتدريبهم للدفاع 
عن أنفس���هم؛ ولكن هذا التوجه الذي يراه بعض الناس منطقياً 
وعادالً ويس���تهدف وضع حلول عملية تس���اعد املدنيني العزل، 
ال يخلو من مخاط���ر، أهمها: أنه يكرس النزعات الطائفية بني 
األغلبية املسلمة التي تسكن اجلنوب واألقلية البوذية التي ترى 

نفسها مستهَدفة أيضاً من ِقبَل االنفصاليني.
واألمر نفسه حدث بعد انقالب واضطرابات عام 2010م 
حينما تعلقت آمال املس���لمني ببعض شخصيات االنقالب من 

العسكريني املسلمني ولكن خابت آمالهم. 
املصادر املراجع: 

. FACT BOOK -
- األقليات  اإلسالمية  في آسيا وأستراليا، سيد عبد املجيد أبو بكر، 

رابطة العالم اإلسالمي. 
- موقع املسلمون في تايالند: 

WWW.MUSLIMTHAIL.COM

- وكالة األنباء اإلسالمية الدولية )نبا(. 
- اجلزيرة نت.

- إسالم أون الين.
- املسلمون في تايالند وقصة املعاناة واأللم، د. إسماعيل علي )عميد 
كلية الدراس���ات اإلسالمية بجامعة برينس أوف سوجنيكال بفطاني( بحث 

في موقع املسلمون في تايالند.

األقليات اإلسامية
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 �*� كاتب فلسطيني.

أرقام وحقائق:
فاجأت األوس����اط العس����كرية الصهيونية اجلميع 
حني أصدرت تقريراً غير دوري يناقش ظاهرة »مقلقة«، 
خاصة بارتفاع نس����بة االنتحار ب����ني اجلنود والضباط 

خالل السنوات األخيرة.
وذك���رت صحيفة »يديعوت أحرون���وت« نقاًل عن 
مصادر عس���كرية صهيونية أن هن���اك حالة من عدم 
االرتياح في صفوف اجليش، بس���بب ارتفاع في عدد 

حاالت االنتحار في صفوف جنوده.
وأشارت املعطيات الرقمية في هذا املجال إلى انتحار 

19 جندياً صهيونياً من���ذ بداية عام 2010م، في الوقت الذي بلغ 
في���ه عدد اجلنود املنتحرين ع���ام 2009م بأكمله 21 جندياً، وهو 
ما يعني أن هناك ارتفاعاً في نس���بة االنتحار تقارب نسبة 100 ٪ 

عن�د املق�ارنة مع البيانات عن الفترة نفسها من العام املنصرم.
وجاء هذا االرتفاع بعد أن استطاع اجليش خفض عدد اجلنود 
املنتحرين خالل األعوام املاضية؛ ففي عام 2005م كان في صفوف 
اجلي���ش 35 حالة انتحار، إال أن هذا الع���دد بني األعوام 2007م 

- 2009م  انخفض ليصبح 24 حالة انتحار في العام.
والالفت للنظر أن املعطيات الرقمية لعدد اجلنود املنتحرين تتزايد 
في صفوف اجليش اإلسرائيلي، على الرغم من اخلطوات املتَخذة في 

مجال الصحة النفسية في اجليش للحد من هذه الظاهرة.
اتساع الظاهرة:

عل���ى صعيد ذي صلة، أف���اد التلفزي���ون الصهيوني نقاًل 
عن معطي���ات وزارة الصحة بأن ُخْم���َس املنتحرين في الكيان 
الصهيوني من الفتيان، وتوجد أعلى نس���بة بني البنات اللواتي 
تتراوح أعمارهن بني 16 - 27 عاماً، ووصلت نس���بة محاوالت 

االنتحار إلى 207 حاالت لكل 100 ألف نسمة.

ونش���رت الوزارة تقريراً حتت عنوان »ضياع في إسرائيل«، 
ملتابعة حجم ظاهرة االنتحار. والنتائ���ج التي يُظِهرها التقرير 
مقلقة جداً، وتش���ير اإلحصائيات إلى أنه منذ الثمانينيات من 
القرن العرشني وحتى أوائل القرن احلادي والعشرين تضاعف 

عدد املنتحرين.
فف���ي عام 1980م انتحر 211 ش���خصاً، وفي عام 2000م 
وصل العدد إلى 394 ش���خصاً، وب���ني عامي 1996م - 2000م 
وصل متوس���ط عددهم 350 حالة سنوياً، ُخْمُسهم من الفتيان 
الذين تقل أعمارهم عن 24 عاماً، وُخْمٌس آخر من كبار الس���ن 
الذين تزيد أعمارهم ع���ن 65 عاماً، واالرتفاع املقلق ال يكفي؛ 
فف���ي عام 2003م حدثت 417 حالة انتحار، بينها 65 حالة من 

ِقبَل الفتيان.
لت 3600 محاولة  وبني س���نوات من 1996م - 2002م ُسجِّ
زة املختلفة، 1500  انتحار س���نوياً، متَّ نقلها لغرف العناية املركَّ

شخص من الرجال، و2100 من النساء.
خطوات للمواجهة:

أش���ارت صحيفة »معاريف« إلى ع���دد من اخلطوات التي 
أعدتها قيادة اجليش ملكافح���ة الظاهرة، منها توعية الضباط 
م���ن أجل التعرف على اجلنود الذين يواجهون أزمات نفس���ية، 

نسبة  في  احلاد  االرتفاع  خلف  يقف  ماذا 
اجلنود الصهاينة »املنتحرين«؟

د. عدنان أبو عامر)*(

] عين على العدو [
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] عين على العدو [
والعمل على خفض عدد اجلنود الذين يخرجون بإجازة ومعهم 

سالحهم الشخصي.
وقد صرحت جهات داخل اجلي���ش الصهيوني بأن معظم 
ح���االت االنتحار ليس لها عالقة باخلدمة في صفوف اجليش، 
إال أن عام 2008م ش���هد توجيه تَُهم جنائية ضد ضابطني لعدم 
منعهما انتح���ار جندي ظهرت عليه بوادر أزمة نفس���ية، وفي 
املقابل حوكم أحد ضباط الصحة النفسية لعدم تقدميه العالج 

النفسي الالزم ألحد اجلنود في الوقت املناسب.
وقد علقت جهات عسكرية على املوضوع بقولها: »احلديث 
يدور عن موض���وع على قدر كبير من احلساس���ية، وكثير من 
االجتماعات واملشاورات تقام حول هذا املوضوع، والتي تدرس 

كاًل من احلاالت على ِحَدة ملعرفة ملاذا وكيف حدثت؟«.
إن اجلدير بالذك���ر أن هناك عاماًل واحداً مش���تَركاً بني 
اجلنود املنتحرين في اجليش الصهيوني، وهو أن معظمهم ممن 
يخدمون بشكل دائم في اخلدمة النظامية اإلجبارية، التي يطلق 

عليها »شيروت كيفع« في صفوف اجليش.
العجز واإلخفاق:

في وقت س���ابق، قرر مراقب جه���از األمن الصهيوني فتح 
حتقيق حول عمليات االنتحار في اجليش الصهيوني بعد إثبات 
عجزه عن معاجلة الظاهرة، في ظلِّ ارتفاع عدد حاالت االنتحار 

خالل األعوام القليلة املاضية.
كم���ا دفع تزايد الظاهرة إلى إبالغ اجليش للكنيس���ت عن 
عدة خط���وات ملواجهتها، بعد التحقيقات التي نش���رتها بعض 
الصحف احمللية، ال سيما صحيفة »هآرتس« التي أكدت انتحار 

مجنَّد واحد كل أسبوعني.
ورفعت جهات عس���كرية توصيات كثيرة ملواجهتها، إال أنها 
لم تطبق. وتفيد التحقيقات املنشورة بأنه خالل األعوام املاضية 

لم تهتم قيادة اجليش باألمر بالشكل املطلوب.
وكش���ف التحقيق أيضاً أنها لم تعت���ِد اإلعالن عن حاالت 
االنتح���ار، ولذلك ف���إن الغالبية العظمى منها ل���م يعرف بها 
عام���ة الصهاينة، وهو م���ا جعل رئيس هيئة األركان الس���ابق 
»دان حالوتس« يجري نقاشاً سنوياً خاصاً بهيئة األركان العامة 

ملناقشة ظاهرة االنتحار في اجليش.
وأثب���ت عدد من التقارير غير الرس���مية، أن االنتحار بني 
اجلنود يعدُّ السبب األساسي في وفاتهم داخل اجليش، أكثر من 

القتلى في العمليات واملواجهات العسكرية وحوادث العمل.
وحسب معطيات عام 2005م، انتحر ما ال يقل عن 30 جندياً 
وضابطاً، وأفاد مسؤولون عسكريون عملوا على عالج الظاهرة 

أنه���ا لم حتَظ باالهتمام املطلوب في الس���ابق؛ لذلك لم ينجح 
اجلي���ش في تقليص عدد املنتحري���ن، مثلما جنح في تخفيض 

عدد القتلى من اجلنود في حوادث الطرق والتدريبات.
وتش���ير اإلحصائيات إلى أن معدل انتحار اجلنود بلغ قبل 
انتفاضة األقصى 30 جندياً سنوياً، وهي النسبة األكثر ارتفاعاً 
في العالم، وازدادت بشكل كبير منذ اندالعها، ومهما تكن هذه 

النسب فإنها تشكل أزمة في إسرائيل.
رفض محل السالح:

عل���ى صعيد قيادة اجليش، وفي إط���ار مواجهتها لظواهر 
االنتح���ار بني اجلنود، فه���ي تواصل خطواته���ا لتقليص عدد 

البنادق املنتشرة في أيديهم.
وحس���ب خطة متَّ إقرارها مؤخراً، ستُسَحب البنادق ممن 
ال يحتاج���ون حملها في أثناء مهامهم؛ كاجلن���ود العاملني في 
الوح���دات الداخلية، أو من ميرون بدورات تأهيل غير هجومية 
وال ضرورة حلملهم الس���الح، على أم���ل أن تؤدي هذه اخلطوة 

النخفاض االنتحار بينهم. 
وجرى العمل في خطتني جديدتني ملواجهة ظاهرة االنتحار 

بني اجلنود هما:
اخلطة األولى: أقرها رئيس قس���م القوى البشرية، وتتمثل 
بتقليص حيازة األس���لحة بني اجلنود الذين ال يحتاجون إليها، 
بعد أن أثبتت جتربة املاض���ي أن أغلبية حاالت االنتحار بينهم 

تتم بالسالح الشخصي، وهو ما يسهل عملية االنتحار. 
اخلط���ة الثانية: ويجري ف���ي إطارها حصول املس���ؤول 
لة عن حياة اجلنود الذين يخدمون  العسكري على معلومات مفصَّ
حتت إمرته، وليس فقط معلومات س���طحية كالتعليم والثقافة، 
حتى يستطيع التعامل معه كما يجب؛ فعلى سبيل املثال سيجري 
تسجيل ش���روط اخلدمة حول كل جندي، وسيحصل الضابط 
املس���ؤول على معلومات عن عائلته، ووضعهم االقتصادي، وعن 

أي حادثة شاذة حصلت في حياته في أثناء اخلدمة أو قبلها.
وجرى نق���ل املعلومات اجلديدة للقادة في عش���ر وحدات 
داخل اجليش، وخالل نصف عام نش���رت املعلومات في جميع 

الوحدات.
وحسب التوجيهات، س���يطلب من كل ضابط التعرف على 
م  تفاصي���ل حياة جنوده، وعلى س���بيل املثال ل���و أن جندياً ُقدِّ
للمحاكمة العس���كرية بس���بب مخالفات داخل اخلدمة، ميكن 
معرفة س���بب احلاالت اخلاصة لهروبه م���ن اجليش مثل: هل 
هرب بس���بب الضائقة االقتصادية في بيت���ه، وأنه يريد العمل 

للتخفيف من هذه الضائقة؟ إلى غير ذلك.
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أ. د. عبد احلليم عويس)*(

] في دائرة الضوء [

دعون��ا نفك��ر يف أصح��اب ه��ذه األمس��اء ال��ي 
البح��ث  يف  وعان��ت  عان��ت،  م��ا  مك��ة  يف  عان��ت 
ع��ن احلقيق��ة ويف االلت��زام هب��ا أكث��ر مم��ا عانت��ه 
وغريه��ا. قري��ش  م��ن  واضطه��اد،  تعذي��ب  م��ن 
فه��ذا الن��ي العظي��م الذي ع��اىن من أه��ل مكة 
والطائ��ف أش��د املعاناة لدرجة بلغت ب��ه حدَّ اللجوء 
ته وقلَّة حيلته  إىل اهلل خالقه يش��كو إليه ضعف قوَّ
وهوانه على الن��اس، ويقول هلل: »يا أرحم الرامحني! 
أنت ريب ورب املستضعفني... إىل من تكلين؟ إىل بعيد 
يتجهم��ين، أو إىل عدٍو ملَّكته أمري... إن مل يكن بك 
غضب عليَّ فال أبايل... ولكن عافيتك هي أوسع يل« )1(.
إن هذه الكلمات تعكس احلالة الصعبة التي وصل إليها 

 ��� مجمع الزوائد للهيثمي. 

رس����ول الله # بعد م�وت الس��������يدة خديجة - رضي الله 
ه أبي طال����ب؛ فأصبح أهل مكة يتحكمون فيه  عنها -  وعمِّ
وفي أتباعه ويذيقونهم صنوف العذاب في كل يوم. فلما جلأ 
إلى الطائف وجد منهم شرَّ استقبال وشرَّ معاملة؛ إذ سلطوا 

عليه سفهاءهم يرمونه باحلجارة.
كان هذا ما انتهى إليه أمر الرسول # حتى بدأت بشائر 
الَف����َرج في بيَعتَي العقبة: األول����ى والثانية، وجاءت الهجرة، 
د بالقتل، تالحقه قريش وترصد  فهاجر الرسول # وهو مهدَّ

اجلوائز من أجل اإلمساك به حّياً أو ميتاً.
ب من ِقَب����ل قومه، واملطاَرد في هجرته  هذا النبي املعذَّ
بعيداً عنهم، والالجئ إلى أهل يثرب، وهؤالء العظماء الذين 
اس����تقبلوه في يثرب أروع اس����تقبال... هذا النبي # سوف 
يؤس����س في املدينة التي هاجر إليها دول����ة )عقيدة وفكرة( 
وسيراس����ل من هذه املدينة الصغيرة مل����وك العالم عارضاً 
عليهم اإلس����الم؛ مع أن الفرق بين����ه وبينهم في القوة املادية 

فرق عظيم وكبير.
وهذا صهيب الرومي الذي هاجر من مكة فطارده أهلها؛ 
ليمنع���وه من الهجرة، وقالوا له: جئتن���ا صعلوكاً فقيراً واآلن 
تهاجر مبالك، فس���اَوَمهم عل���ى أن يدلَّهم على ماله، ويتركوه 
قوه؛ ألنهم يعلمون أن أصحاب محمد ال يكذبون،  يهاجر، فصدَّ
كما أن إمام املتقني محمداً كانت عنده أمانات ألعدائه فأمر 
عل���ي بن أبي طالب أن يرد األمانات إلى أهلها؛ ألنه # بعثه 
الل���ه ليتمم مكارم األخالق... فهكذا كانت هجرة الرس���ول، 
وهك���ذا كانت هجرة صاحبه صهي���ب ال��رومي ال��ذي ترك  �*� أستاذ التاريخ واحلضارة اإلسالمية، رئيس حترير مجلة التبيان.

البلد الطيب... وأرض الدماء
بين الحضارة اإلسالمية والحضارة األمريكية

ميالد الحضارة اإلسالمية

سرقة  على  يقوم  الذي  القذر(  )االستعمار  فكرة:  على  تقوم  الطبقية  والفكرية  السياسية  األمريكية  الفلسفة  خاصة 
األرض وطرد أصحابها األصلين أو قتلهم أو تهميشهم؛ بحيث ال ميلكون من خيار سوى القبول بالتنازل للمستعمر
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] في دائرة الضوء [

لهم كل ماله ودخل املدينة بال مال، فاس���تق���بله الرس�����ول 
#، وق���ال له: »يا أبا يحيى! ربح البيع« )1(؛ ألن�ه آثر الص�دق 

واشترى دينه بكل ماله.
أما صاحبنا )بالل احلبش����ي( الذي كان عب��داً وح���رره 
بونه  أبو بكر، ونال من التعذيب ق����دراً أرهق حتى الذين يعذِّ
ففرح����وا عندما عرض أب����و بك�ر أن يش����تريه. هذا العبد 
احلبش����ي الذي كان يُلق�����ى على رم�����ال الصح�راء احلارة 
ويوضع احلجر على بطنه، ويس�اَوم عل�ى دينه، فيقول: »أحٌد 
بوه منه وتعبوا فباعوه. هذا  أح����د فرٌد صمد« حتى يئس معذِّ
العبد الذي أعتقه أبو بكر س����يصبح واحداً من هؤالء الذين 
يصنعون الدولة واحلض����ارة في )يثرب(، تلك التي أصبحت 

)مدينة( رسول الله #.
- وقل مثل ذلك في زيد بن حارثة الذي دخل مكة عبداً 
وأعتقه الرسول # وتبنَّاه )وذلك قبل إلغاء التبنِّي إسالمياً( 
بعد أن رفض العودة لوالده وعمه، وقال للرسول: )أنت الوالد 
والعم( هذا الصحابي س����يصبح أيضاً واح����داً من بُنَاة دولة 

اإلسالم في املدينة.
- وكذل����ك )مصعب بن عمير( الذي آثر الفقر على ثراء 
أمه، والذي أصبح أش����هر داعية، وس����فيراً لإلس����الم، غدا 
واحداً من العظماء الذين قامت على أكتافهم دولة اإلس����الم 

في املدينة.
- وأما صاحبنا )س����لمان الفارسي( الذي ظل يبحث عن 
الدي����ن احلق، وينتقل من بلٍد إل�ى بلد حتى دلَّه أحد الرهبان 
عل����ى يثرب، وقال له: إن نبياً من بني إس����ماعيل س����يظهر 
في ه����ذه امل�دينة قد حان وقت�ه، فج����اء إليه�ا ينتظ�ر لق�اء 
ه����ذا النبي لينض�م إلى بُنَاة ه����ذه املدينة، قاعدة احلضارة 
اإلسالمية العاملية. وس�����رعان ما يصب�ح س�لمان الفارسي 
- َمثَله َمثَل بالل احلبشي، وصهيب الرومي - واحداً من بُنَاة 

 ��� املعجم الكبير للطبراني. 

الدولة واحلضارة اإلسالمية في املدينة.
لق����د خرج املهاجرون من مكة ف����ي ُجنْح الليل خوفاً من 
املالحق����ة تاركني ُدوره����م وعقاراته����م ألعدائهم املتربصني 
بهم في مكة وجاؤوا إل����ى إخوانهم )أهل املدينة( من األوس 
واخلزرج وهم األنصار، ال يدرون كيف سيس����تقبلونهم وهم 
على هذه احلالة من الفقر والضعف، لكنهم فوجئوا مبوقف 
إخوانهم األنصار )أوس����هم وخزرجهم( الذين صارت قلوبهم 
مالئكية باإلميان؛ فأصبحوا أزك����ى قلوباً، وأبعد الناس عن 
األَثَرة واألنانية والعنصرية: }ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إَلْيِهْم َوال َيِجُدوَن 
َّا ُأوُت���وا َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأنُفِس���ِهْم َوَل���ْو َكاَن ِبِهْم  ِف���ي ُصُدوِرِه���ْم َحاَجًة ِمّ

َخَصاَصٌة{ ]احلشر: ٩[.
وعقد الرسول # بني املهاجرين الفقراء الذين أُخرجوا 
من ديارهم وأموالهم يبتغون فضاًل من الله ورضواناً وينصرون 
الله ورس����وله، وبني إخوانهم األنصار َعْق����د )املؤاخاة( التي 
جعلتهم في املدينة نس����يجاً واحداً يقوم على احلب والتكافل 
واإلخ����الص لله ولرس����وله، ومن ه���ؤالء املهاجرين وأولئك 
األنصار ظهرت دولة العقيدة الناشئة التي ستمتد بأغصانها 

وفروعها إلى كل بالد العالم.
إنها دولة تقوم على الدفاع ال على الهجوم، وكل ما تطمح 
إلي����ه أن يفتح الناس أبوابهم وبالده����م للتعرف عليها، وبعد 
ه����م أن يرفضوها أو يقبلوه����ا؛ ألنه من أصول  ذلك من حقِّ
ْشُد  َ الرُّ يِن َقد تََّبنيَّ الدين الذي أرسله الله إليهم: }ال إْكَراَه ِفي الِدّ
{ ]البقرة: ٢٥٦[،  }َفَمن َش���اَء َفْلُيْؤِمن َوَمن َش���اَء َفْلَيْكُفْر{.  ِمَن اْلَغِيّ
]الكهف: ٢٩[
وهي دولة تس����عى إلى الس����الم دائماً ولو كان فيه بعض 

اإلجحاف، كما فعلت في صلح احلديبية.
- ولم تلبث هذه القلة املؤمنة التي س����احت في األرض 
وهي حتمل أخالق اإلسالم وقَيمه وعقيدته السمحة ورسالته 
اإلنسانية، وتنشر العدل واحلب والسالم، لم تلبث أن جنحت 
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متها لإلنس����انية - ف����ي أن جتعل الناس  - باملبادئ التي قدَّ
يدخلون في دين الله أفواجاً عن رضا واقتناع وحب، ولم تلبث 
ن الله لها في األرض؛ لتقيم الصالة وتأمر  ه����ذه القلة أن مكَّ
باملعروف وتنهى عن املنكر وتفرض العدل، وتنش����ر اإلميان 

بالله ورسوله عبر كل بالد العالم.
اإلمبراطورية األمريكية: الميالد والمسيرة:

تل����ك هي قص����ة قيام الدول����ة اإلس����المية واحلضارة 
اإلسالمية؛ فكيف كانت قصة )قيام اإلمبراطورية األمريكية( 
التي ما جن����ى العالم منها خيراً قط؟ حتى التكنولوجيا التي 
تفوَّقت فيه����ا، جعلتها بالًء على العالم، وأبادت بها ش����عوباً 

وكانت أول قوة في التاريخ تستعمل القنابل الذرية.
لق���د قامت أمريكا من���ذ بدايتها ونش���أتها على هجرة 
اع الطرق واحملكوم عليهم  مجرمني: من خريجي السجون وُقطَّ
بأحكام قضائية في بريطانيا وغيرها، فضاًل عن الطامحني 

الباحثني عن الثروة واملال؛ حتى لو كان ذلك بأسوأ الطرق.
وإذا كنا قد أش����رنا - بكثير م����ن اإليجاز - إلى ظروف 
نشأة الدولة اإلسالمية، وإلى العناصر التي قامت عليها: من 
ْوا بكل ش����يء، وهم املهاجرون، ومن عبيٍد ذاقوا  أحراٍر ضحَّ
ين حتى وجدوا مدين����ة الكرامة واحلرية والعبودية لله  األمرَّ
وحده، ومن أنص����ار أحبُّوا َمْن هاجر إليهم وآثروهم وعقدوا 
معهم بأمر رس����ول الله # )عقد املؤاخ����اة(، وكانوا يلتقون 
جميعاً خمس مرات في كل يوم، يصلون لله وحده في املسجد 

الذي أقامه الرسول دعامًة أساسيًة من دعائم الدولة.
إذا كنا - كما ذكرت - قد أش���رنا إلى هذه البداية لدولة 
اإلس���الم في املدينة، فمن الضروري أن نتحدث بش���يء من 
التفصيل عن بداية مسيرة اإلمبراطورية األمريكية التي تعاني 

منها البشرية أشدَّ املعاناة منذ نشأت وقامت وحتى اليوم.
بدأ ميالد أمريكا وظهورها على مس����رح التاريخ عندما 
جن����ح البرتغاليون في ميادين الكش����وف اجلغرافية؛ فتمكن 
املالَّح البرتغالي )أمريكو فيسبوتشي( عام 1497م من القيام 

برحالت عديدة أوصلته إلى البرازيل في أمريكا اجلنوبية.
وخ����الل الفترة من عام 1492 إلى عام 1504 اكتش����ف 
)كوملبس( في رحالت����ه األربع جزر البهام����ا، وجزر هايتي، 
وكوبا، وجامايكا، والس����احل الش����رقي ألمريكا الوس����طى، 

والساحل الشمالي ألمريكا اجلنوبية.
وبقي كوملبس طول حيات����ه )ومعاصروه كذلك( يجهلون 

أنهم اكتشفوا عاملاً جديداً. هو: أمريكا.

اسم أمريكا:
مهم����ا يكن من أمر؛ فإن اس����م )أمريكا( أُطِلق على هذا 
العالم اجلديد؛ نس����بة إلى العاِلم )أمريكو فيسبوتشي( الذي 
استطاع أن يكتشف س����احل البرازيل، وأخذ بعد عودته إلى 
أوروبا ينشر أخبار س����فره بالكتابة عنها حتى طغت شهرته 

على شهرة كوملبس.
الطبقات:

كانت طبقة رجال األعمال هي الصفوة في مجتمع ِقوامه 
التملك، ولم تستطع أن تتحداها طبقة أخرى.

وكانت األرس����تقراطية الصناعي����ة األمريكية من أعنف 
األرس����تقراطيات التي ظهرت في العالم، ولكنها في الوقت 
ها انطواًء على الذات، وفي اإلمكان التنبؤ بأن  نفسه من أشدِّ

هذا يسيء للدميقراطية في املستقبل وقد يقضي عليها.
ة تناقض مش����ابه  وفي مقابل الطبقة األرس����تقراطية ثمَّ
يس����ود طغمة الغوغ����اء الصغيرة بالرغم م����ن أنهم يعتبرون 
أنفس����هم جزءاً من األغلبي����ة األمريكية، لكنه����م يتحدثون 
ويتصرفون كما لو كانوا هم أنفس����هم األقلية الضحية؛ وذلك 
بهدف الس����يطرة عل����ى احلياة األمريكية كله����ا: مصارفها، 
ونقاباتها العمالية، وحكومتها، وكلياتها، ونظامها املدرس����ي، 
ووس����ائل اإلعالم الكبيرة فيها، وهيئتها القضائية، بل حتى 

محكمتها العليا.
لقد عاشت أمريكا بيتاً منقسماً على نفسه؛ إذ طاملا منعت 
األقلي���ات من الوصول بالطرق العادي���ة إلى الكثير من فرص 
االختيار، وكان يحال بينهم وبني عمليات االختصاص العادية.

وصفحة أمريكا الطبقية السوداء كانت مفتوحة ومستمرة؛ 
ط  فالزنوج املخطوفون من إفريقيا والهنود احلمر الذين يخطَّ

إلبادتهم، بقيت سياسة حية مستمرة.
والزنوج مجموعة س����اللية هي أوض����ح في معاملها عن 
األمريكان أنفس����هم؛ ألنها منعزلة كالقبيل����ة اإلفريقية التي 
جاءت منها. واملأس����اة الكبرى في أمري����كا تتمثل في طبقة 

األمريكيني األصليني )الهنود احلمر(.
وخالصة الفلسفة األمريكية السياسية والفكرية الطبقية 
تقوم على فكرة: )االس���تعمار القذر( واالستعمار القذر، هو: 
االس���تعمار الذي يقوم على س���رقة األرض وطرد أصحابها 
األصليني أو َقتْلهم أو تهميش���هم؛ بحيث ال ميلكون من ِخيار 
س���وى القبول بالتنازل للمس���تعمر والرض���ى ببقايا الطعام 
والش���راب؛ فاألرض تُسَرق أو تؤخذ منهم بالقوة، ولذلك أباد 
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البيض في مستعمرتهم اجلديدة نحو عشرين مليون هندي دون 
أن تطرف لهم عني أو يعانوا من وخٍز للضمير، ولم تتوقف فلسفة 
اإلب���ادة اجلماعية األمريكية؛ تل���ك التي قضت - تقريباً - على 
وجود الهنود احلمر كشعب قائم متمتع بالسيادة على أرضه؛ 

فهي إذاً فلسفة تتعامل بها أمريكا من أيامها تلك.
وأمري����كا إلى اليوم لم تعترف مطلقاً بعدد الهنود احلمر 
ضوا لإلبادات اجلماعية واجلرائم اإلنس����انية في  الذين تعرَّ
أمريكا. ومتتلئ املقررات الدراسية التي يدرسها الطالب في 
املدارس االبتدائية األمريكية ب����آالف املغالطات التاريخية، 
وحش����ٍد من األكاذي����ب التي برعوا ف����ي تأليفها عن حقيقة 
الهنود احلمر س����كان أمريكا األصليني قبل مجيء اإلنسان 
األبيض للقارة... وهناك ش����هادة لهوارد سيمبون في مقدمة 
كتابه: )دور األم����راض في التاريخ األمريكي( يقول فيها: إن 
املس����تعمرين اإلجنليز لم يجتاحوا أمريكا بفضل عبقريتهم 
العصرية، بل كانوا ينش����رون األوبئ����ة الفتاكة بقصد اإلبادة 
اجلماعية؛ حيث برعوا في سياس����ة العمل بالس����خرة التي 
ُطبِّق����ت على البقية القليلة الباقي����ة من الهنود احلمر الذين 
جنوا من تلك اإلبادات، وعلى الزنوج الذين كانوا يس����رقونهم 
باجلملة من قلب إفريقيا، وطبَّقوا األس����اليب غير اإلنسانية 
واملروعة في حق هؤالء، ومارسوا ضدهم التجويع اإلجباري 
والترحيل اجلماعي، وشتى أساليب تقويض املعنويات. وكان 
نظام الس����خرة من أفتك أسلحة األوبئة التي نشروها وسط 

الهنود احلمر.
وذات يوم حترك الضمير األمريكي وأراد إنصاف طبقة 
العبيد... فرفضت الوالي����ات اجلنوبية ذلك، وقامت احلرب 

األهلية بني الشمال واجلنوب.
لقد حاولت الواليات اجلنوبي����ة االنفصال عندما أعلن 
الش����ماليون َرْفَضهم للرقيق؛ لبشاعة نظام الرق في أمريكا، 
وهو النظام القائم على خطف األفارقة واستعبادهم، فضاًل 

عن الزنوج والهنود احلمر في أمريكا.
وفي 4 مارس 1861م أعلن الرئيس األمريكي )لينكولن( 
َرْفَضه االعتراف باالنفص����ال معتبراً إياه باطاًل من الناحية 
القانونية، ولم يقبل اجلنوبيون كل املرونة التي أبداها الرئيس 
)لينكولن(، ومن ثَ����مَّ بدأت احلرب األهلي����ة؛ فعنيَّ الرئيس 

لينكولن )جرانت( قائداً عاماً لقوات الشمال.
واس����تطاع القائد امليداني الشمالي )جرانت( أن يخترق 
صف����وف اجلنوبيني ويقضي عل����ى كل املقاومة اجلنوبية من 

جورجيا إلى األطلسي.
وم����ن ثَمَّ بدأت مفاوضات االستس����الم، وانتهت احلرب 
األهلية في ماي����و 1865م. وَقبْلها بقليل ُقتل الرئيس لنكولن 
على يد ممثل معتوه وهو يشاهد متثيلية في مسرح بواشنطن. 
وبذلك ُقِضي من الناحية القانونية على نظام الرق؛ وإن كانت 
آثاره قد امتدت اجتماعي����اً وأخالقياً ومتييزاً عنصرياً حتى 

عصر قريب.
استقالل أمريكا:

وألسباب استفزازية كثيرة من جانب بريطانيا التي كانت 
أمريكا تابع����ة لها اندلعت احلرب ب����ني بريطانيا والواليات 
األمريكية عام 1775م وهي ما تسمى ب�: )حرب االستقالل(.
وفي العاش����ر من ماي����و من ذلك الع����ام اجتمع الكوجنرس 
د من كل الواليات  األمريكي وقرر إنش����اء جيش أمريكي موحَّ

التي اشتركت في املؤمتر.
وف����ي 4 يولي����و 1776م صدر إعالن )االس����تقالل( عن 
عاً عليه  بريطانيا الذي دبَّجه قلم )توماس جيفرس����ون( موقَّ
من الواليات اإلثنتي عش����رة احلاض����رة، وقامت حروب بني 

الطرفني انتهت بهزمية بريطانيا وانتصار أمريكا.
وم����ن ثَمَّ ب����دأت املفاوضات مع بريطانيا على أس����اس 
االعتراف باستقالل أمريكا من غير قيد أو شرط، وتَِبع ذلك 
مفاوضات احلدود ومصائد األس����ماك، والديون اإلجنليزية، 
ع����ت الهدنة بني أمريكا وإجنلترا في 20 يناير 1782م،  ثم ُوقِّ
وبعد الظفر باالس����تقالل وضعت أمريكا أنظمة جديدة ألمة 

مستقلة ذات حكومة مركزية.
وكان دليل العم����ل يُقوم على )مبدأ مونرو( الذي يقضي 
غ الواليات املتحدة للنَّظر في قضاياها الداخلية، وعدم  بتفرُّ
لها في  السماح ألحد بالتدخل في شؤونها، وكذلك عدم تدخُّ

شؤون اآلخرين.
أمريكا والحضارة الحديثة:

عندم����ا نُِط����ل على العش����رينيات من الق����رن املاضي، 
س����نجد أن أمريكا لم تعد الدولة املنعزلة؛ فقد انتهت مبادئ 
)مونرو( وبدأت أمريكا تبرز كقوة أولى؛ وبعد أن كانت تابعة 
لبريطانيا، أصبح�ت بريط�انيا تقف في الظ�ل خل�ف أمريكا، 
بل أصبحت أوروبا كلها م�ا عدا أمل�انيا في حاجة إلى أمريكا، 

مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.
ومبا أن أمريكا ال تعرف العواطف؛ فقد س����اعدت هذه 
الدول على حساب االستعمار القدمي، وعلى رأسه االستعمار 
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البريطاني والفرنسي واإلسباني... وغيرهم، وبدأت أمريكا 
تها العاملية، وبأنها فوق اجلميع. تشعر بقوَّ

وِلَم ال؛ وهي النصير األكبر ألوروبا في احلربني العامليتني:
األولى والثانية؟

ولئن كانت ق����د دخلت احلرب األولى ف����ي نهايتها بعد 
ِعلْمها بتحريض األملان للمكس����يك مبهاجمة أمريكا، وكانت 
نتائ����ج احلرب بني قتيل وجريح تقترب من عش����رين مليوناً. 
أم����ا احلرب الثانية، فكانت نتائجها 62 مليون قتيل، وتكلفت 

تريليون دوالر أمريكي، مبشاركة نحو مليون جندي.
-  وألول مرة، وبدون أية أس����باب معقولة، اس����تعملت 
القنابل الذري����ة في تدمير )هيروش����يما ونكازاكي(؛ مع أن 

اليابان كانت قد استسلمت.
-  وكانت البضائ����ع والصناعات األمريكية قد أصبحت 
األكثر انتشاراً في العالم، ولم يكن هناك منافس ألمريكا في 
االزدهار الصناعي والزراعي والتجاري؛ فهي األغلى واألعلى 

واألَْرَوج.
ومع نهاي����ة احلرب، كان����ت أمريكا قد بدأت سياس����ة 
جديدة، وهي: سياسة الس����يطرة على العالم، والدخول في 
مع����ارك ضارية؛ من أَبَْرزها معاركها ف����ي فيتنام التي قتلت 
فيها أمريكا مليوني فيتنامي، وكذلك احلرب الكورية، وأيضاً 
الفلبني عندما طردت اإلس����بان منها... وأخيراً أفغانس����تان 
والعراق، وفلس����طني من خالل اليهود، والصومال من خالل 

األحباش.
مما ال ش����ك في����ه أن أمريكا كانت الس����باقة - ما عدا 
جاجارين الروسي - واألقدر في استغالل الفضاء، كما أنها 
رزأت البش����رية بأبشع وس����ائل اإلبادة، وكانت سباقة فيها 
بطريقة جنونية. ولم تترك أمريكا شيئاً إال أبدعت فيه، لكن 
املي����زان اختل في يدها؛ فقد اعتم����دت ميزان القوة وتركت 
مي����زان احلق والع����دل والرحمة؛ حتى وه����ي تنادي بحقوق 
اإلنسان ومحكمة العدل واجلنايات ومقاومة اإلرهاب، كانت 

تتاجر بهذه الشعارات.
إن حض�������ارة أمري����كا املعاصرة موصول����ة بحضارتها 
القدمية، بعص���ر إبادة الهنود احلمر وعشرة ماليني إفريقي 
زجني وإب����ادة مليون���ي فيتن���امي، ث����م إبادة ثالثة ماليني 
إنس����ان في العراق وأفغانس����تان بقي���ادة مج��رم واح���د 

اسمه: بوش.

أمريكا شؤم في البداية وشؤم في 
النهاية:

قب����ل أن نبدأ في احلديث عن نهاي����ة أمريكا، نُذكِّر مبا 
قلناه عن الدولة واحلضارة اإلسالمية، وكيف أنها قامت على 
احلب والرحمة والتكافل ب����ني العبيد واألحرار، واملهاجرين 
واألنصار، وكيف كانت أس����تاذاً وقدوة للبشرية في األخالق 
والعفو والتس����امح، حتى دخل الناس خ����الل القرون أفواجاً 

في اإلسالم.
فه����ي أمة الرحمة التي وصف الله النبي املرس����ل إليها 

بقوله: }َوَما َأْرَسْلَناَك إالَّ َرْحَمًة ِلّْلَعامَلنَِي{ ]األنبياء: ١٠٧[.
لكن أمريكا قامت على أشالء أكثر من عشرين مليوناً من 
ضوا لإلبادة بوحش����ية، وعلى أشالء  الهنود احلمر الذين تعرَّ
عش����رين مليون إفريقي مات نصفهم في احمليطات، ووصل 

النصف كعبيد؛ بعد أن ُخطفوا من إفريقيا السوداء.
وقد دخل األمريكان اجلدد الهاربون من بريطانيا وأوروبا 
م����ع وطنهم األصل����ي )بريطانيا( في ح����رب ضارية انتهت 
باستقاللهم، ثم دخلوا في حرب دامية بني شمالهم وجنوبهم 

من أجل حترير الرقيق الذين فاق ظلمهم كل احلدود.
وبعد خروج أمري����كا من مرحلة الُعزل����َة التي فرضتها 
مبادئ »مونرو« دخلت احلرب����ني العامليتني: األولى والثانية.
وظلت تعرب����د في العالم إلى أن ظهر )ب����وش االبن(؛ فكان 
أحطَّ رئيس أمريكي في القرن العش����رين، وبلغت وحش����يَّته 
عندما اخترع بالتعاون مع اليهود ومع بعض أجنحة املخابرات 
حادث احلادي عشر من س����بتمبر 2001م ليعلن بعده - من 
غير أي حتقيق - حرباً صليبية على كل املسلمني؛ فصار كل 
مسلم إرهابياً؛ حتى في داخل أمريكا وظهرت عشرات الكتب 
باللغات األجنبية تكشف )لعبة سبتمبر الق�ذرة(، واألهم أنه 
بعد هذه )اللعبة القذرة( استطاع )بوش االبن( أن يقتل ثالثة 

ماليني مسلم في أفغانستان والعراق.
لقد قام الطيران األمريكي والبريطاني في أفغانس����تان 
بأكث����ر من )4700( طلعة أس����قط خالله����ا )12000( قنبلة 
ب الذي كان س����بباً في حدوث  حتتوي على اليورانيوم املنضَّ
تلوُّث هائل في أفغانستان، ومت قتل أكثر من )10.000 مقاتل( 
وتشريد س����تة ماليني مدني خارج أفغانس����تان، يتعرضون 
للموت واجلوع، وتش����ريد )مليون مدني( داخل أفغانس����تان، 
ومت قتل األس����رى باجلملة؛ فقد ُقِتل )600( أسير في قلعة 
جاجني في يوم واحد، وُحِمل معتقلون كثيرون من املس����لمني 
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إلى قواعد عس����كرية أمريكية خارج أمريكا وُحِرموا من كل 
احلقوق اإلنسانية؛ حتى من حق الدفاع عن أنفسهم بواسطة 
لت )60.000( ألف حادثة عنف ضد  محامني... وقد ُس����جِّ
املسلمني في أمريكا خالل السنة التالية ألسطورة سبتمب���ر 

أو لعبة سبتمبر القذرة.
وما جرى ألفغانس����تان جرى مثله - تقريباً - في العراق 
وقد س����كتت أمري����كا عن َقتْل مائة ألف قتيل في البوس����نة 
والهرس����ك وعن )مائة ألف( ُمعتََقل ظلماً وعن )أربعني ألف( 
معتقلة اغتُِصَبت الكثيرات منهن، وعن )400.000( أصبحوا 
بال مأوى يعيشون في درجة برودة تصل إلى 30 درجة حتت 

د. الصفر، ومليون ونصف مليون مشرَّ
واس����تم���ر ذلك حتى رضيت البوس����نة بأقلِّ ما ميكن 
من احلق�������وق، وك���ان الصرب املغ���رورون ق���د بالغوا كل 
وا أمريك���ا وأوروبا، بل العال��م كل���ه؛ فتحركت  املبالغة وحتدَّ
أمريك�������ا وأمرته����م بالتوقف بعد أن ترك����ت له���م فرصة 
ارتكاب كل تلك اجل���رائم الت���ي كانت جتري حتت س����معها 

وبصرها.
لكن ربك ألمريكا ولكل القوى الظاملة باملرصاد.

وكما كانت البداية تعيس����ة دموية فها هي أمريكا )التي 
لم تتراجع يوماً عن هذه السياس����ة( تبدأ في السقوط، وكما 
يقول املؤلفان )هاري فيجي، وجيرالد سوانسون( في كتابهما: 
»سقوط أمريكا قادم... فمن يوقفه؟«: إن أمريكا انتهت فعاًل؛ 
فمنذ سنة 1995م وصلت ديونها إلى أكثر من 56.6 تريليون 
دوالر؛ أي: تس����عة أضعاف واردات الضرائب وستصل فوائد 
الديون إلى 619 ملي����ار دوالر... وقد عرض املؤلفان لبعض 
مراحل االنهيار األمريكي؛ َففي عهد الرئيس جونسون )1964 
- 1968م( بلغ العجز الكلي للس����نوات اخلمس 44.8 بليون 
دوالر، وف����ي عهد نيكس�����ون )1969 - 1974م( بل�غ العجز 
الكلي للس����نوات الس����ت 67 بليون دوالر، وفي عهد )ريغان( 
)1981 - 1988م( بلغ العجز الكلي للسنوات الثماني )34.1( 
تريلي����ون دوالر، وفي عهد )بوش األب( والد الرئيس الدموي 
)ب����وش االبن(، والذي حكم م����ن 1989 - 1992م بلغ العجز 

الكلي للسنوات األربع 40.1 تريليون دوالر.
وقد ذكر محمد حس����نني هيكل م����ن مصادره التي ينقل 
عنها: أن الناجت القومي األمريكي كله لن يكفي لسداد الفوائد 
فضاًل عن الديون في عام )2020م(؛ أي أن الدخل األمريكي 
كله في عام )2020م( )أي: بعد عش����ر سنوات( سيكون ُملْكاً 

للدائنني ألمريكا؛ فكأن أمريكا لن تصبح ُملْكاً لألمريكان في 
هذا التاريخ.

ومع ذلك ف����إن أمريكا ال تزال تعالج األخطاء باألخطاء؛ 
فتركبها الصهيوني����ة وهي تخضع لها، وتعتم����د على القوة 
وحدها، وليس لديها مس����احة للع����دل أو احلق أو الرحمة، 
بل إنها تزداد س����رقة ونهباً لثروات شعوب األرض، وال سيما 
تها العس����كرية،  النف����ط أو املعادن األخرى، معتمدة على قوَّ
د أموالها في حروب ال نهاية لها؛ فقد أعلنت  وما زالت تب����دِّ
زيادة امليزانية العس����كرية في بداية حربها على أفغانستان؛ 
فأصبحت )300( مليار دوالر س����نوياً، مع أن ميزانية الصني 
العس����كرية - على ضخامتها - تبل����غ )40( مليار، وميزانية 
اليابان العس����كرية أيضاً تبلغ )40( مليار. والصني واليابان 

دائنتان ألمريكا مببلغ ال يقل عن 1200 مليار دوالر.
لكن����ه جنون العظمة العس����كرية األمريكية التي تدفعها 
- بقيادة الصهيونية لها - إلى الهاوية، ومبس����اعدة رؤس����اء 
مجرمني من أمثال )بوش االبن( الذي استراح ضميره عندما 
أعلن احل����رب الصليبية على املس����لمني وقتل ثالثة ماليني 

مسلم.
أخيرًا:

إن التاريخ يعيد نفس����ه في أمريكا بني البداية التعيسة 
حني قامت على أنق����اض الهنود احلمر والزنوج املخطوفني، 
وبني النهاية الدموية القذرة في احلرب الصليبية املس����تمرة 
والظلم الدولي الذي مياَرس على املسلمني في فلسطني وفي 

السودان وفي كل مكان؛ حتى في داخل أمريكا.
ورض����ي الله ع����ن أبطال )دول����ة املدينة(: م����ن العبيد 
واألح����رار، واملهاجرين واألنصار؛ إنها البل����د الطيب الذي 

يخرج نباته بإذن ربه.
أما أمري����كا )البلد الذي َخبُ����ث واألرض التي ازدهرت 
بالدماء( فنس����أل الله لها الهداية، أو االنتقام الشديد، كما 

انتقم من عاد وثمود، وما ذلك على الله ببعيد.
ِه  ِيُّب َيْخ���ُرُج َنَباُتُه ِبإْذِن َرِبّ وص����دق ربنا في قوله: }َواْلَبَلُد الطَّ
ُف اآلَياِت ِلَقْوٍم َيْشُكُروَن{.  َوالَِّذي َخُبَث ال َيْخُرُج إالَّ َنِكًدا َكَذِلَك ُنَصِرّ
]األعراف: ٥٨[ 
ْكِر َأنَّ اأَلْرَض َيِرُثَها  ُبوِر ِمْن َبْعِد الِذّ وفي قوله: }َوَلَق���ْد َكَتْبَنا ِفي الزَّ

اِل�ُحوَن{ ]األنبياء: ١٠٥[. ِعَباِدَي الصَّ
فهي����ا أيها العب����اد الصاحلون! يا أحف����اد )دولة املدينة 

املنورة(! تهيؤوا لقيادة األرض وإنقاذ سفينة اإلنسانية.
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أم�����ي�����ن ال����دم����ي����ري

احَلراك السياسي والثقافي
في المرحلة الراهنة  

1 - الغ��ارة عل��ى احلجاب الش��رعي: ففي إيقاع منس���جم 

متناغم مع العال���م الغربي جند منظومة متكاملة تتحرك في 
مواقع وأوساط رسمية وإعالمية - وكأن يداً واحدة حتركها - 
ملنع املنتقبات من دخول اجلامعات وبعض الوزارات. ومتابعات 
وتصريحات تعبِّر عن انزعاج ش���ديد من انتشار النقاب بني 
فتيات ونساء املس���لمني؛ فهو ميثل خطراً على املد الَعلماني، 
وعودًة إلى الوراء، وأنه اتهام للرجل بأنه ال يس���تطيع التحكم 
في غرائزه؛ فهو رمز لضعف الرجل)1(. والعجيب - كما عودنا 
الَعلمانيون - أنهم يكيلون مبكيالني؛ فينادون باحلرية ويقبلونها 
في الس���فور ويرفضونها في احلجاب؛ ال يزعجهم التبرج ثم 

يتكلمون عن التحرش وكأنهما قضيتان منفصلتان. 
2 - الدع��وة إىل بناء الدول��ة املدنية احلديثة: فقد دار 

احلوار مع بعض الَعلماني���ني حول أهمية بناء الدولة املدنية 
التي تفصل بني الدين والسياس���ة، والتي تقوم أساس���اً على 

��� على حدِّ قول مسؤولة رفيعة املستوى، جريدة املسائية: �/�0�0/5م. 

التش���ريع في ظل رقابة الرأي العام، وعلى مبدأ املواطنة)2(، 
وبعضهم اآلخر أبدى انزعاجه من محاوالت )تديني( الدولة؛ 
مبعن���ى فرض الطابع الديني على الدولة، وهو أمر في غاية 

اخلطورة، وميكن أن يؤدي إلى كارثة)3(.
واإلسترتيجية التي تفرض نفسها على جميع أبناء املجتمع 
هي تدعيم الدولة املدنية في مواجهة دعاوى الدولة الدينية 
التي ترجع إلى دس���تور وقانون يشكالن معاً إطارها املرجعي 
بوصفهما من صنع البشر، وال بد من مراجعة الدستور الذي 
ميث���ل اإلطار املرجعي الرئيس للدولة املدنية؛ بحيث ال يكون 
هناك أي نص ملتبس يش���ير إلى الدين )فالدين لله والوطن 

للجميع()4(. 
ال شك – فيما أرى - أن جهاٍت غربية ترصد التطورات 
واألح���داث السياس���ية واالجتماعية والثقافي���ة في بلدان 

��� حسب ما ذكر املفكر السيد ياسني في جريدة األخبار القاهرية في: ��/�0�0/4م. 
��� حسب زعم املفكر جابر عصفور في حوار معه بجريدة األخبار في: ��/�0�0/4م. 

��4 والكالم للمفكر جابر عصفور سالف الذكر.

] قضايا فكرية [

تتردد على مسامعنا يف هذه األيام، ونقرأ يف بعض الصحف وأجهزة اإلعالم ويف أماكن متفرقة من 
لة اإلسالم ِوْزر التخلف  العامل اإلسالمي دعاوى غريبة وكأهنا َحْملة منظمة ضد كل ما هو إسالمي؛ حممِّ
واجلهل الذي تعاين منه بالد املس��لمني وأن املخرج من ذلك هو إبعاد ما تبقى للمس��لمني من إس��المهم؛ 
ح��ى ل��و كانت بعَض مظاهَر ورس��وم، والدعوُة إىل تطبيق مذاهب وافدة وش��عارات مش��بوهة وعقائد 

باطلة. والراصد هلذه الدعاوى وتلك احلملة جيدها يف غضون األشهر القليلة املنصرمة كاآليت:
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العالم اإلس���المي، وتتابع التوجهات الَعلمانية ومدى جناحها 
في فرض آرائها إعالمياً وش���عبياً؛ وه���و ما جعل صيحفة 
الغارديان البريطاني���ة تصرح بأن الَعلمانية أصبح لها جذور 
راسخة وانتشار في بلدان العالم اإلسالمي، وأن هناك َحراكاً 

سياسياً في صالح الَعلمانية.
3 - الدعوة إىل إحياء املذهب األشعري: فقد ُعقَدت عدة 

ندوات ومؤمترات أكد املشاركون فيها على ضرورة استدعاء 
تراث أبي احلسن األشعري ملواجهة اجلمود والتفرق والتخلف 
الذي أصاب املس���لمني، ومن أجل وحدة األمة اإلس���المية، 
مؤكدة أنه س���يؤدي إلى تصحي���ح مفاهيم العقيدة، وتضييق 

الفجوة بني املذاهب اإلسالمية)1(. 
غير أن م���ن أعجب وأخطر الدعاوى التي أعيد طرحها 
هي الدع���وة إلى جتديد عل���م الكالم ملواجه���ة التحديات 
الفلس���فية املعاصرة، أو إنشاء علم كالم جديد يعبِّر عن روح 
التدين اإلس���المي ومقاصده)2(، وقد كرر فحوى هذا الكالم 
العال���م املغربي د. حس���ن الوراكلي، واملالي���زي: د. محمد 
الطاهر امليس���اوي باإلضافة إلى بع���ض ُعلماء األزهر، غير 
أن ما لف�ت االنتب����اه وأثار عندي قدراً ه�ائاًل م�ن التعج�ب 
ح به مس���ؤول ديني رفيع املستوى وهو يثني خيراً  هو ما صرَّ
على )د. حس���ن حنفي(، وأنه صاحب السبق في الدعوة إلى 
إحياء التراث األش���عري، وإنش���اء علم كالم جديد من أجل 
مصلحة الوطن، ومن أجل التجديد والتنوير، والنظرة النقدية 
لثقافتنا املوروثة، وكذلك دعوته إلى إنش���اء علم اس���تغراب 
في مقابل علم االستش���راق، فيق���ول: )وال يجوز ألي باحث 
في هذا الص���دد أن يتجاهل جهود د. حس���ن حنفي؛ فقد 
بادر منذ عقدين من الزمان مبحاولة لتأسيس علم استغراب 
في إطار مش���روعه الكبير عن التراث والتجديد()3(، ولست 
بصدد بيان فكر حس���ن حنفي املفكر العضوي أو )سبينوزا( 
الش���رق أو صاحب النموذج اجلبهوي إلجناز املشروع العربي 
النهضوي )الش���بيه بطائر رأسه الليبرالية، وقلبه الناصرية، 
وجناحاه اليسار اإلس���المي واملاركسيون(، حسب ما وصفه 
به د. محمود إسماعيل في كتابه: نقد حوار املشرق واملغرب 
بني حنفي واجلابري؛ ولك���ن اجلديد هو ظهور هذا التناغم 

��� د.وهبة الزحيلي في امللتقى اخلامس لرابطة خريجي األزهر، اللواء اإلسالمي العدد 
�477: ��/�0�0/5م. 

��� الباحث السوداني د. إبراهيم محمد زين، املصدر السابق.
��� املصدر السابق. 

بني بعض علماء األزهر وبني منظري الَعلمانية واإلسبينوزية 
الش���رقية الناقدة للت���راث القدمي. يقول د. حس���ن حنفي: 
)وبدأت نواة الوحدة الوطنية الثقافية بني الَعلماني املس���لم 
في اجلامعة، واملسلم الَعلماني في األزهر؛ بني املثقف الذي 
اكتش���ف اإلسالم، واملس���لم الذي اكتش���ف الثقافة وعادت 
ر احلركة الوطنية أس���وة باجلامعة  إلى األزهر روحه، وتصدَّ

ه. الَعلمانية()4(، وبهذا ظهر التناغم وانكشف التوجه واملوجِّ
4 - احل��وار حول الس��لفية: وهو احلوار الدائر اآلن بعد 

الضربات املجهضة لتيار اإلس���الم السياس���ي؛ س���واء كان 
اجلهاد أم اإلخوان. وال أس���تطيع أن أحدد أو أكشف النوايا 
حول اس���تدعاء التيار السلفي وأقطابه للنزول بهم أو به في 
احَلراك السياسي الدائر اآلن؛ فهناك مقاالت وحتليالت في 
هذا الشأن ولعلها محاوالت لكشف وإظهار ردود األفعال من 
جانب أو آخر؛ كالتي كتبها الكاتب عبد املنعم منيب الصحفي 
بجريدة الدس���تور وأثار ردود أفعال متباينة، وال أستطيع أن 
أجزم بأن هناك محاول���ًة أو تفكيراً للقضاء على هذا التيار 

ى دوره في املرحلة املنصرمة.      بعد أن أدَّ

��4 دعوة للحوار، ص ��، الهيئة املصرية العامة للكتاب ��99م.

 فف��ي إيق��اع منس��جم متناغ��م مع 
العامل الغريب جن��د منظومة متكاملة 
تتح��رك يف مواق��ع وأوس��اط رمسي��ة 
وإعالمية، وكأن يدًا واحدة حتركها ملنع 
املنتقبات من دخ��ول اجلامعات وبعض 
ال��وزارات، ومتابع��ات وتصرحيات تعبِّر 
عن انزعاج ش��ديد من انتش��ار النقاب 

بني فتيات ونساء املسلمني
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الفرق الباطنية:
المنهاج والتاريخ

وكان املن���اخ مناس���باً لهذه احلركات لتنفث س���مومها في 
عصر ضعف اخلالفة العباس���ية؛ حيث سقطت هيبة املسلمني، 
واستش���رت األدواء الفكري���ة اخلبيثة لهذه احلركات الس���رية 
الهدام���ة، وتعرَّض س���الطني املس���لمني ووزراؤه���م وقادتهم 
تهم، إلى غير  العس���كريون وعلماؤهم لالغتيال وهم على أس���رَّ
ذلك من الظواهر املفجعة التي امتألت بها كتب التاريخ قاطبة، 

وكانت أكبر عوامل جناح احلمالت الصليبية واملغولية. 
وجدي���ر بالذكر أن الفكر الباطني في األصل هو َحلْقة في 
سلس���لة احملاوالت التي قامت بها س���الالت األرستقراطيات 
الفارس���ية التي فقدت امتيازاتها بانهيار حكم األكاسرة، وهي 

ترمي إلى استعادة ذلك املجد الغابر. 
ولتحقيق هذا الهدف جلأْت إلى أس���اليب وشعارات جديدة، 
ل إليه الش���عب  تتفق مع املنعطف العقائدي واحلضاري الذي حتوَّ
الفارسي بعد الفتوحات اإلسالمية. وهذه األساليب اجلديدة تتجلى 

في الشعوبية والباطنية والتشيُّع الغالي، وإحياء اللغة الفارسية. 
عل���ى أن بداية ظهور الفكر الباطني كانت في القرن الثاني 

الهجري، ثم نشطت احلركات الباطنية في القرن الرابع الهجري 
ت بني صفوفها جماعات مختلفة، يجمعها  وم���ا تاله؛ حيث ضمَّ
هدف مشترك؛ هو إفساد العقيدة اإلسالمية وتدمير املؤسسات 
ت  نية التي متثل هذه العقيدة؛ فقد ضمَّ العلمية واحلكومية السُّ
فالسفة ومفكرين كإخوان الصفا، وشعراء كأبي العالء املعري، 
وعلم���اء كأبي حيان التوحيدي وابن س���ينا. كم���ا أفرزت دوالً 

كالعبيديني والصفويني، وحركات كالقرامطة واحلشاشني. 
وال نبال���غ حني نق���ول بأن من الفرق اخلطي���رة جداً التي 
ابتليت بها األمة اإلسالمية عبر تاريخها املديد وإلى يوم الناس 
ه���ذا - إن لم تك���ن هي أخطر الفرق عل���ى اإلطالق - الفرق 

الباطنية مبختلف أطيافها. 
وال نش���ك حلظة واحدة بأن ه���ذه الطوائف اخلارجة عن 
الدين وحتمل فك���راً متناقضاً مضطرب���اً هداماً، هي طوائف 
مخذولة وفئات مرذولة، وهي مأوى لكل من أراد هدم اإلسالم، 
بل كانت في بعض مراحل التاريخ اإلس���المي عوناً للصليبيني 

والوثنيني التتار الذين جاؤوا لغزو املسلمني في ُعقر دارهم. 

أ. د. محمد أمحزون

] تاريخية [

ازده�رت الح�ركات الباطنية نتيج�ًة للمذهبية والرك�ود اللذين ضربا 

�ني ومؤسس�اته، ونتيجًة للمظال�م االجتماعية  الفكر اإلس�امي السُّ

وقتئ�ٍذ. القائم�ة  الس�لطات  تمارس�ها  كان�ت  الت�ي  واالقتصادي�ة 
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واملعروف عن الفرق الباطنية تدبير املؤامرات وتهييج الفنت 
وَحبْك الدس���ائس في طول البالد وعرضه���ا. وقد ابتلي أهل 
���نة خاصة بها بالًء عظيماً. وكان���ت أفكارها وأفعالها عبر  السُّ
التاريخ اإلسالمي شاهدة على زيغها وضاللها وسوء اعتقادها. 
وأسست دوالً في املغرب واملش���رق اإلسالميَّني سامت خاللها 
املس���لمني صنوف االضطهاد والتنكيل؛ بفرض األفكار الدخيلة 
والبدع عليهم وتفضيل النصارى، ومصادرة أموالهم، واستباحة 
دمائهم، كدولة العبيديني في بالد املغرب والدولة الصفوية في 

بالد فارس. 
كما قام���ت حركت���ا )القرامطة واحلشاش���ني( بكثير من 
الغارات وأعمال الس���لب والنهب وترويع اآلمنني وقتل األبرياء. 
وظهرت من بني هذه الفرق جماعة إخوان الصفا التي لبس���ت 
لَبُوس العلم خلداع الناش���ئة وعوام املسلمني والتلبيس عليهم، 

فنشرت بينهم الفكر الوثني الفلسفي باسم احلكمة. 
وفي العصر احلديث برزت كيانات سياسية من هذه الفرق 
ن لها االس���تعمار الغربي واس���تعملها  كالنصيرية والدروز، مكَّ
كوس���يلة إلضعاف كيان اإلس���الم من الداخل، وعرقلة جهود 

املسلمني في الوحدة والبناء والتنمية. 
وعندما منعن النظر في أس���لوب عمل هذه الفرق جميعاً، 
نالحظ أن القواسم املشتركة بينها كثيرة، ومقاطع االتفاق بينها 

جلية، كأنها تسير على منهاج واحد. 
ومن خصائص هذا املنهاج: 

• الس���رية والتكتم في حالة االس���تضعاف، وعند الظهور 
والغلبة ين���ادون بآرائهم جهاراً ويعلنون م���ا كانوا يخفون. كما 
كان املس���تجيب لهم املنضوي حتت لوائهم ال يعرف ش���يئاً عن 
الدرج���ة التي تلي درجته، وال يعرف أصح���اَب الرتب األخرى 

في الدعوة.
• االس���تدراج واحليل���ة: فهم يُظهرون اإلس���الم، وحبَّ آل 
البي���ت، والعفاف والتقش���ف، وترك الدني���ا، واإلعراض عن 
الشهوات؛ وذلك الستمالة الناس إليهم. ويخاطبون كل فريق مبا 
يوافق رأيه بعد أن يظفروا منه باالنقياد واملواالة لهم. ويتوس���ل 
دعاتهم بوس���ائل وحيل كثيرة الصطياد األتباع، وهي: التفرس، 
والتأنيس، والتشكيك، والتعليق، والربط، والتدليس، والتلبيس، 

واخللع، والسلخ.
• انتهاز الفرص: وذلك باس���تغالل ظروف الناس املعيشية 
املتدني���ة وعواطفهم امللتهبة لإلصالح، برفع ش���عارات براقة، 

واتخاذ الدين مطية لبلوغ أهدافهم. 
• التلبي���س على العوام: بطرح أس���ئلة محي���رة عليهم، ثم 

إش���عارهم بأنهم في حاجة إلى التس���ليم وقبول كلِّ ما يعرض 
عليهم؛ ألنهم كالطفل يغذى باللنب، ثم بعد ذلك مبا أقوى منه. 
• التدرج واملرحلية: باعتماد أس���لوب التدرج في بث الفكرة 
والتلطف في عرضها عل���ى الناس؛ ففي املرحلة األولى ينادون 
بالتشيع آلل البيت، وفي مرحلة ثانية يقولون بالرجعة والعصمة 
والتقي���ة، وفي مرحلة ثالثة يقولون ببط���الن ما عليه أهل ملَّة 
اإلس���الم. كما كانت التعاليم تُعَطى للمس���تجيبني على ش���كل 
خطوات مرحلي���ة تتدرج من املبادئ البس���يطة إلى التأويالت 

الفاسدة التي يراد منها إبطال أصول اإلسالم وأحكامه. 
• التخطيط: وخططهم تدل على دهاء وخبث، وحنكة وذكاء 
في األمور السياسية واالجتماعية واالقتصادية، ومعرفٍة بنفسية 
الن���اس، وظروفهم وبيئاتهم؛ فقد كان���وا يختارون بدقة الزمان 

واملكان واألشخاص لتنفيذ خططهم.
• االهتمام باملراكز واخلاليا واحللقات: وذلك الستقطاب األتباع 

نون تعاليم الدعوة. واألنصار لدعوتهم، وتكوين التالميذ الذين يُلقَّ
• غربلة املعلوم���ات: وذلك بتعيني مخبرين تنحصر مهمتهم 
بنقل أسرار الدولة احلاكمة ومعلومات عن حكام األقاليم وأخبار 
ني إلى مركز الدعوة الرئيسي؛ ليَُصار إلى دراستها  املجتمع السُّ

وغربلتها واستغالل خيرها وشرها ملصلحتهم. 
• التراتبي���ة والنظ���ام: فالدع���وة مرات���ب ودرجات وذات 
مستويات تصعد من القاعدة إلى القمة؛ ولذلك فهي أربع مراتب 

عند إخوان الصفا وسبع مراتب عند احلشاشني.
وباجلملة، فإن كشف عقائد هذه الفرق الهدامة وأساليبها 
ريٌّ بهتك س���ترها وكش���ف حقيقتها أمام أعني  التنظيمية حَلَ
املس���لمني حتى ال يُخَدعوا مبا يروِّجه تالميذ املستشرقني من 
نون تاريخ  املؤرخني الَعلمانيني والباطني���ة املعاصرين الذين يلقِّ
والصفويني،  )الفاطميني( واحلشاش���ني  والعبيديني  القرامطة 
وفكر إخوان الصفا للنشئ اجلديد على أنه تاريخ يُعتَز به، وَمثٌَل 
يفتخر به، تأس���ّياً باملدارس الغربية الت���ي تُعِلي من قيمة هذه 
الفرق املارقة، التي جتتمع معها على ش���يء واحد؛ وهو محاربة 

اإلسالم وإفساد عقائده وتهميش شرائعه. 
كذل���ك ينبغي احلذر من محاولة دعاة الباطنية في عصرنا 
هذا نشَر أفكار هذه الفرق الهدامة بأسلوب ماكر ودهاء خبيث 
باعتبارها من كتب التراث، والترويج لهذه الفرق على أنها كانت 
تنش���د العدل االجتماعي واحلرية واملساواة، وتشويه احلقائق 
التاريخية، واستعمال اإلس���قاط التاريخي، كما هو حاصل في 
كتب فرهاد دفت���ري ومصطفى غالب وع���ارف تامر ومحمود 

إسماعيل وأسعد علي وآخرين... 
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من الظواه���ر التي ال تكاد تخطئها العني في س���احتنا 
الدعوية: بروز أفراد يحملون فكراً )إسالمياً(، لكنه فكر قلق 
غير متوازن يزداد جنوحاً وتفلُّتاً؛ كلما زادت املوضوعات التي 
يعاجلونها. والطريف أن بعضهم يفتعل حولها أحياناً معارك 
جانبي���ة، ويغرق في منازالت عنترية، ويُش���ِعرون أنفس���هم 
وَمْن حولهم بأنه���م يحملون لواء التجديد الفكري واإلصالح 
املنهجي، ثم تراهم يجتهدون ف���ي تكبير الصغار، واصطناع 

الرموز!
أه���م ما مييز ه���ؤالء: أنهم يطرح���ون خطوطاً عريضة 
بعناوي���ن كبيرة، تش���وبها الضبابية وع���دم الوضوح، ال تخلو 
غالباً من تباين وتناق���ض. وحقيقة احلال أن كثيراً من هؤالء 
ال ي���درون ما يريدون، وال إلى أين يس���يرون؟ بل إن غاية ما 
عنده���م: االنقالب على الذات، ومحاول���ة التفلت من تبعات 

البيئة الدعوية التي نشؤوا وترعرعوا فيها.
من أهم أسباب هذا القلق واالضطراب:

أوالً: ضعف البناء الش���رعي والفك���ري: وهو ما يؤدي 
إلى خلٍل وقص���ور في فهم النصوص واألحكام الش���رعية، 
واضطراٍب في أخذها واالس���تدالل به���ا، بل أبعد من ذلك؛ 
حيث نرى في أرائهم أحياناً أن بعض األفكار املعاصرة وقيم 
الفك���ر الغربي ومصطلحاته هي األصل ال���ذي يُحتََكم إليه، 

واملعيار الذي توزن به االجتهادات. وقد ال يتجرؤون على رد 
النصوص الشرعية التي تخالفها، لكنهم قد يتكلفون احليدة 

عنها، أو التأويل والتعسف في فهمها واالستدالل بها.
وصنيع هؤالء مم���ا حذرنا منه املولى - جل وعال - في 
ْن���ُه ِلُتنِذَر ِبِه  قول���ه: }ِكَتاٌب ُأنِزَل إَلْي���َك َفال َيُكن ِفي َص���ْدِرَك َحَرٌج ِمّ
ِبُّكْم َوال َتتَِّبُعوا ِمن  ن رَّ َوِذْك���َرى ِلْلُمْؤِمِننَي #!٢!#( اتَِّبُعوا َما ُأنِزَل إَلْيُك���م ِمّ
ُروَن{ ]األع���راف: ٢ - ٣[، وهو مخالف  ا َتَذكَّ ُدوِن���ِه َأْوِلَي���اَء َقِلياًل مَّ
ألمر الله � عز وجل � بالتسليم التام للنصوص الشرعية، كما 
قال - س���بحانه وتعالى -: }َوَما َكاَن ِل�ُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة إَذا َقَضى 
اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأن َيُكوَن َلُهُم اْل�ِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمن َيْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه 

ِبيًنا{ ]األحزاب: ٣٦[. َفَقْد َضلَّ َضالاًل مُّ
وضعف العلم الش���رعي أحد األسباب الرئيسة لتطاول 
بعض ه���ؤالء املتفيهقني، ثم انحرافهم ع���ن جادة الصواب؛ 
وهذا أحد مقتضيات قول النبي #: »إن الله ال يقبض العلم 
انتزاعاً من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا 
لم يُبَْق عاملاً اتخذ الناس رؤوس���اً جهاالً فسئلوا، فأفتوا بغير 

علم، فضلوا وأضلوا«)1(.
وأحس���ب أن بعض ه���ؤالء ممن يتطلع إل���ى الوصول إلى 
احلق ويحرص عليه، لكن األمر كما قال عبد الله بن مس���عود 

��� أخرجه: البخاري في كتاب العلم، رقم ���4، ومسلم في كتاب العلم، رقم �����7.

] الورقة األخيرة [

 القلق الفكري القلق الفكري

الصويان الرحمن  عبد  بن  أحمد 
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] الورقة األخيرة [
- رض���ي الله عنه -: )كم من مريد للخير لن يصيبه()1(؛ ولهذا 
فإن الواجب أن يستوفي الباحث الشروط العلمية للوصول إلى 

احلق؛ ليسلم بإذن الله - تعالى - من الشطط واالنحراف.
ثاني���اً: االنفتاح غير الواعي عل���ى مصادر فكرية ومعرفية 
جديدة عليهم )مثل كتابات اجلابري وحسن حنفي والعروي... 
ونحوهم(: وجعل كتابات هؤالء نّداً لكتابات أئمة اإلسالم األثبات 
املجَمع على إمامتهم. فتنشأ عندهم حيرة مردُّها إلى الشبهات 
املث���ارة، ثم تتوالد لديهم بعض األس���ئلة واملش���كالت الفكرية 

واملنهجية التي لم يحسنوا اإلجابة عنها أو التعامل معها.
ومع كثرة احلديث عن ذم االنغالق، والدعوة إلى االنفتاح، 
س���قط بعض هؤالء في معتركات صعب���ة، وراحوا يتقحمون 
فيها، ويكثرون التنق���ل بني األهواء)2(، ويخوضون في قضايا 
فكرية معقدة بآليات هش���ة هزيلة، وهذا في تقديري سبَّب 
لبعضهم صدم���ة معرفية حادة أدت إلى التذبذب واالنهزام، 
وإل���ى تبنِّي آراء نبتت من خليط غي���ر متجانس من األفكار 
واالجته���ادات العلمي���ة والعملية. وص���دق العالَّمة محمد 
به املغوية،  اخلضر حس���ني؛ إذ قال: )اآلراء الفاس���دة والشُّ

تربي في النفوس الضعيفة أذواقاً سقيمة()3(.
ثالثاً: من أعظم ما يعصم اإلنس���ان من فتنة الشهوات، 
وس���طوة الشبهات: س���المة التدين، وعمق الصلة بالله، عز 
وجل. وكثير من أدواء النفوس إمنا تنمو وتترعرع عند ضعف 

اإلميان، وقصور التربية.
ومن أكثر أدواء النفس خفاًء وخطورة: الُعجب واالعتداد 
بالرأي؛ فهو باب عريض من أبواب الفساد والسقوط؛ ولهذا 
ق���ال النبي #: »ثالٌث مهلكات: ش���حٌّ ُمط���اع، وهوى متَّبع، 
وإعجاب املرء بنفس���ه«)4(. فإذا اجتم���ع الهوى والُعجب في 
النفس ازداد هالُك اإلنسان، ومن دقائق املالحظة التي تدل 
على النباهة وعمق البصيرة قول عبد الله بن املبارك - رحمه 

الله تعالى -: )ال أعلم في املصلني شراً من الُعْجب()5(.
وبع���ض الناس إذا قرأ كتاباً أو كتاب���ني، وكتب مقالة أو 

الدارمي في سننه: ��/�8-��9، ولهذا األثر طرق كثيرة، صحح بعضها  ��� أخرجه 
الهيثمي في مجمع الزوائد: ��/���8.

: �من جعل دينه عرضاً للخصومات أكثر التنقل�،  ��� قال عمر بن عبد العزيزـ  رحمه اللهـ 
الشريعة  في  واآلجري   ،���8/�� السنة  أهل  اعتقاد  شرح  في  الاللكائي  رواه: 

�ص��5. وعبد الله ابن اإلمام أحمد في السنة ��/���8.
��� رسائل اإلصالح: ��/�99.

��4 أخرجه: البزار، كما في كشف األستار عن زوائد البزار، رقم ��80، وحسنه األلباني 
لشواهده في السلسلة الصحيحة، رقم ����80.

��5 سير أعالم النبالء: ��407/8.

مقالتني، اس���تعلى بنفس���ه، وطار بها عجباً، وظن أنَّه أصبح 
مفكراً من كبار املجددين املبدعني، وال يزال التيه يسيطر على 
عقله وفكره حتى يؤدي به إلى ازدراء َمْن حوله، والتقليِل من 

شأنهم، واالستخفاف بهم، بل التطاول عليهم إذا خالفوه!
ومما يحس���ن التنبيه عليه في هذا السياق: أن املستعلي 
برأيه إذا أخطأ في مس���ألة اس���تنكف استنكافاً شديداً عن 
االعت���راف باخلطأ، والرجوع إلى جادة الصواب، وقد يدفعه 
استعالؤه إلى مزيد من التعصب واالستمساك باخلطأ، ظناً 

منه أنَّ سبيل الرفعة إمنا يكون بالتعالي والتعاظم!
رابعاً: ومن أدواء النفوس أيض���اً: التطلع إلى الصدارة، 
والبروز نحو األضواء، واملس���ارعة إل���ى التزيُّن أمام الناس: 
وقد بنيَّ النبي # خطورة ذلك بذكر َمثَل واضح َجِلي، فقال 
#: »ما ذئبان جائعان أُرِسال في غنم بأفسد لها من حرص 
املرء على املال، والشرف لدينه«)6(. وهذه هي الشهوة اخلفية 
التي كان يخافها ش���داد بن أوس - رض���ي الله عنه - على 

أصحابه)7(.
وكثير ممن يقع في هذا الداء ال يسلم من أحد أمرين:

أحدهما: القدح في سالمة القصد، وُحْسن النية، وكفى 
بهذا إثماً وفساداً.

الثاني: التشبع مبا لم يعَط.
لكن ما عالقة هذا بالقلق الفكري؟

احلقيقة أن وه���ج األضواء، وبريق اإلع���الم، يدفع بعض 
الناس أحياناً إلى التعالم، وإلى الرغبة في التميز، وقد ال يتحقق 
ذل���ك - عند ضعف البضاع���ة - إال باإلغراب، واحلرص على 
تتبع األغلوطات، ومخالفة العلماء والتيار الس���ائد ليس بسبب 

االجتهاد العلمي، ولكن املخالفة ملجرد املخالفة.
خامس���اً: قصور العلماء والدعاة ف���ي احلوار مع هؤالء 
الشباب، والتهاون في استيعابهم: وهو ما أوجد قطيعة فكرية 
تها أن بعض العلماء والدعاة  وفجوة تربوية معهم، وزاد من حدَّ
رمبا احتدَّ أحياناً في تسفيه أفكارهم أو التقليل من شأنهم، 
فأدى ذلك إلى اس���تفزازهم، وتعصبه���م، ومقابلتهم لغيرهم 
بالعزة ف���ي الرأي واملعاندة، واإلع���راض عن نقد اآلخرين، 

واالستفادة من آرائهم.

في  األلباني  وصححه  صحيح،  حسن  وقال:   ،���7�� رقم  الترمذي،  أخرجه:   ���
صحيح الترمذي.

العرب، إمنا أخاف  بقايا  يا  العرب،  بقايا  �يا  ـ:  الله عنه  ـ رضي  ��7 قال شداد بن أوس 
عليكم الرياء والشهوة اخلفية� وفسر أبو داود الشهوة اخلفية بحب الرياسة، انظر: 

شرح حديث أبي ذر البن تيمية �ص��5.
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ك�������ي�������ف ن������ح������ي������ا ب��������ال��������ق��������رآن؟ 
التحرير

افتتاحية الملف

2

ك�������ي�������ف ن������ح������ي������ا ب��������ال��������ق��������رآن؟ 
د. عبد الرحمن المحمود

ل�������ع�������ل�������ك�������م ت��������ت��������ف��������ك��������رون! 
عبد اللطيف بن عبد الله التويجري

م������ن������ه������ج ال�����������ق�����������رآن ال������ك������ري������م
ال����ع����ق����ي����دة اإلس����ام����ي����ة  ب�����ي�����ان   ف�����ي 
د. عثمان بن جمعة ضميري�ة

م���������ع���������ال���������م ف�������������ي ال�����������دع�����������اء
أحمد ذو النورين

َأْك�����������ُل ال�����ح�����ال وح���������اوة ال���م���ن���اج���اة
د. عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف

وق���������ف���������ة ب����������ب����������اِب ال������رح������م������ن
الحسين الورزاني

ق����������������������������راءة ف��������������ي ك����������ت����������اب:
ال���م���راح���ل ال��ث��م��ان ل��ط��ال��ب ف��ه��م ال���ق���رآن
أحمد رمضان مقرم النهدي

م���������ش���������روع���������ك ال�������رم�������ض�������ان�������ي
مشعل عبد العزيز الفالحي
 

ملف العدد

6

3

10

18

24

27

28

31



PBالعدد 2277 العدد 277

ما السبب يف تلك اللوثة الفكرية اليت هاجت بعواصفها 
املريبة، حىت أسقطت بعض املسلمني يف مستنقعات اإلحلاد 

والعملنة والتغريب..؟!
ما الس���بب في ذلك التمرد القيمي، والتفلت األخالقي، والتمزق 

االجتماعي، الذي يغشى بعض املجتمعات اإلسالمية؟!
ما السبب في تلك الذلة واملهانة التي سيطرت على بعض النفوس، 
فأصبح العدو يستبيح كرامتها، ويتطاول على حرماتها ومقدساتها؟!

لقد هجرنا كت��اب الله � عز وجل � علماً وعم��اًل، فألبَس��نا الله 
� تعالى � لباس الذلِّ واملهانة، وأصبحنا أمة مستباحة احلمى مهيضة 
َ بعض املعاصرين مب���دارس الفكر الغربي، وعظموا من  اجلناح. ُفتنِ
شأن الفالسفة واملفكرين املاديني، وذهبوا بعيداً في متجيد نظرياتهم 
وأطاريحهم في الفكر والثقافة واالجتماع والسياس���ة، وأصبحت هي 
املعيار الذي مُتَيَّز به األفكار، وامليزان الذي توَزن به اآلراء؛ فتاهوا في 

بيداء القلق واالضطراب والتبعية، وأصبحت قلوبهم وعقولهم خاوية 
ال روح فيها وال حي���اة. قال � تعالى �: }َوَمْن َأْعَرَض َع���ن ِذْكِري َفإنَّ َلُه 
َمِعيَش���ًة َضنًكا َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى #١٢٤#( َقاَل َرِبّ ِلَم َحَشْرَتِني َأْعَمى َوَقْد 

ُكنُت َبِصيًرا{ ]طه: ١٢٤ - ١٢٥[.
إنَّ الطري���ق الصحيح لنهض���ة األمة ورفعتها إمن���ا هو بالعودة 
الصادقة إلى كتاب الل���ه � عز وجل �: }إنَّ َهَذا اْلُق���ْرآَن َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي 
َأْق���َوُم{ ]اإلس���راء: ٩[، وكل كبوة أو هزمية تق���ع فيها األمة إمنا هي 

مبقدار بُعدها وإعراضها عن كتاب الله، تعالى.
فها به  لقد رفع الله � عز وجل � هذه األمة بالقرآن العظيم، وشرَّ
على سائر األمم؛ فهو طريق السؤدد والنصر، وشهر رمضان املبارك 
فرص���ة عظيمة لتجديد الصلة بكتاب الل���ه � تعالى � تالوًة وحفظاً، 

تدبراً وفهماً، علماً وعماًل.
واحلي���اة بالقرآن ه���ي احلياة الطيب���ة التي تس���عد بها األمة 

وتنتصر.

ك������ي������ف ن�����ح�����ي�����ا ب�������ال�������ق�������رآن؟ 
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احملمود الرمحن  عبد  د. 

كيف نحيا بالقرآن؟ 

كيف كان حال الس��لف مع القرآن؟ وكيف أصبحت 
حالنا مع��ه؟ وملاذا ضعفت مزنلة القرآن يف نفوس��نا 
وص��ارت صلتنا ب��ه أقل من صلتنا باجلرائد ووس��ائل 

اإلعام؟
م��ا ال��ذي تغيَّر حىت صرن��ا إىل هذه 

احلال؟ هل تغيَّر القرآن؟ أم تغرينا 
حن��ن يف عيش��نا وحياتنا مع 

القرآن؟ وم��ا مقياس األمم 
يف ِرفَعِته��ا وَضَعِتها ويف 

هتا وُذلِّها؟ عزَّ
يف  مس��لم  روى 
صحيحه ع��ن عمر بن 
اخلط��اب - رض��ي اهلل 

عنه - أن النيب # قال: 
»إنَّ اهلل - تع��اىل - يرفع 

هبذا الكت��اب أقوامًا، ويضع 
به آخرين«��1. 

وه��ذا يش��مل الف��رد، والق��وم، 
ويشمل أيضًا األمة؛ فمن أقبل على القرآن 

من ه��ؤالء ن��ال الرفع��ة واملكان��ة، ومن أع��رض عنه 
عوقب بالذلة واملهانة.

)1( رواه مسلم: )817(، وابن ماجه: )218(، والدارمي: )3365(، من حديث عمر بن 
اخلطاب، رضي الله عنه. 

وبه�ذا املي�زان النب�وي للق�رآن ع�رف س����لفنا الص�الح 
- رحمه���م الله تعالى - مكانة القرآن ومنزلته وأثره، فجعلوا 
القرآن عماد حياتهم، تالوًة وتعلُّماً وتعليماً وعماًل؛ فالصغير 
ينشأ بتعلُّم القرآن، واألسرة تربَّى بالقرآن، والعلم يُفتَتَح بتعلُّم 
ه، ومدارس العلم كلها أساس���ها  ْفظنِ القرآن وحنِ
معمورة  ومساجدهم  القرآن،  وعمادها 
وصلواتهم،  وعباداته���م  بالقرآن، 
وَس���َمرهم،  ومجالس���هم 
وتنقالته���م،  وأس���فارهم 
وجهادهم وفتوحاتهم... كل 
ذلك إمن���ا عماده القرآن، 
أم���ا أحكامهم وقضاياهم 
وعالقاته���م، ف���ال تخرج 

عنه أبداً.
لقد كانت - حقاً - أمة 
تعيش وحتيا بالقرآن؛ فكان من 
أمرها م���ا كان، وهذه بعض صور 
تعامل س���لفنا الكرام م���ع هذا الكتاب 

العزيز:
1 - ع��ن أبي موس���ى - رض���ي الله عنه - ق��ال: ق��ال 
رسول الله #: »إني ألعرف أصوات رفقة األشعريني بالليل 
حني يدخلون، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل؛ 

] ملف العدد [
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وإن كنت لم أَر منازلهم حني نزلوا بالنهار«��1. 
2 - وعن أبي األحوص اجلش���مي ق���ال: إن كان الرجل 
ليطرق الفس���طاط طروقاً - أي يأتيه لياًل - فيسمع ألهله 
دوياً كدوي النحل �أي بالقرآن�. قال: »فما بال هؤالء يأمنون، 

ما كان أولئك يخافون؟«��2. 
فه���ذه حالهم وصفته���م مع القرآن، وه���ي صفة عامة 
ألمصار املس���لمني؛ ولذا كانوا يأمنون وال يخافون. قال ابن 
مسعود - رضي الله عنه -: »إن هذا القرآن مأدبة الله؛ فمن 

دخل فيه فهو آمن«��3. 
3 - وعن احلس���ن البصري - رحمه الله - أنه قال: »إن 
من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها 

ذونها بالنهار«��4. بالليل وينفِّ
م   وهكذا القرآن: عبادة وذكر لله - تعالى - مع تدبر وتفهُّ

يعقبه تطبيق وعمل.
4 - وحامل القرآن هو حامل لراية اإلسالم في كل ما حتتاجه 
����دٍّ وفتوة. قال الفضيل بن عياض  ه����ذه الراية من عزم وقوة، وجنِ
- رحمه الله -: »حامل القرآن حامل راية اإلس����الم، ال ينبغي له 
أن يلهو مع من يلهو، وال يسهو مع من يسهو، وال يلغو مع من يلغو، 

تعظيماً للقرآن«��5.
5 - أم����ا أحوال الس����لف مع القرآن تدبراً وخش����وعاً فأمر 
معروف؛ حتى إن اإلمام التابع����ي الثقة قاضي البصرة زرارة بن 
أوف����ى العامري احلرش����ي �أبو حاجب البص����ري� الذي روى له 
اجلماعة وكان من العب����اد، روى بَهز بن حكيم قصة وفاته فذكر 
هم في الفجر في مس����جد بني قش����ير فقرأ حتى بلغ قوله  أنه أمَّ
- تعالى -: }َفإَذا ُنِقَر ِفي النَّاُقوِر #!٨!#( َفَذِلَك َيْوَمِئٍذ َيْوٌم َعِسيٌر{ ]املدثر: 

٨ - ٩[ فخرَّ ميتاً. قال بهز: فكنت فيمن حمله. 
لقد كان القرآن عند س���لفنا أس���اَس احلياة، وأس���اس 
املناه���ج ال يزاحمه أي عل���م أو أي منهج آخر، وكانت العلوم 

األخرى كلها تأتي بعده تبعاً.
ل ما يتعلمه القرآن. فالذي يدخل في اإلسالم كان أوَّ

والوفود التي كانت تفد على رس���ول الله # كانت تتعلم 
القرآن وتأخذ معها ما تستطيعه منه.

)1(  رواه البخاري: )4232(، ومسلم: )2499(، عن أبي موسى، رضي الله عنه. 
)2( إسناده صحيح، رواه ابن املبارك في الزهد: )9 8(، ووكيع في الزهد أيضاً: )152(.

)3( رواه ابن املبارك في الزهد: )787(، وابن أبي شيبة: )484/10(. 
)4( التبيان في آداب حملة القرآن، للنووي: )27(، حتقيق نبيل البصارة. 

واآلجري   ،)92/8( احللية:  في  نعيم  أبو  عنه  رواه  وقد   ،)72( السابق:  املصدر   )5(
بإسناد صحيح. 

وكان مقي���اس الرج���ال ومعرفة أقداره���م تبدأ مبدى 
معرفتهم وحفظهم للقرآن.

م الش���اب الصغير عمرو بن  فهذا رس���ول الله # يقدِّ
سلمة على مشيخة قومه وكبارهم ليقول له بعد أن عرف أنه 

أحفظهم للقرآن: »اذهب فأنت إمامهم«��6.
وه���ذا عمر بن اخلطاب - رضي الله عنه - وهو خليفة 
اره من القراء، وأدخل معهم عب���د الله بن عباس  جعل ُش���وَّ
- عل���ى صغره - لتميُّزه بحفظ الق���رآن والعلم به؛ فعن ابن 
عباس- رضي الله عنهما - قال: »كان القراء أصحاَب مجلس 
عمر - رضي الله عنه - ومشاورته كهوالً كانوا أو شباباً«��7. 
ْف���ُظ القرآن كان أول ما يُبَدأ ب���ه في تعليم الصغار.  وحنِ
لَق الش���يوخ كانت تبدأ بالقرآن بالنس���بة لطالب العلم.  وحنِ
وعيب كبير أن يبدأ طالب علم بفن من الفنون الشرعية قبل 
تعلُّم القرآن وحفظ���ه. ومحفوظات الطالب كانت تتركز في 

البداية على القرآن.
واخلالص���ة: أن التعليم في األمة اإلس���المية كلها كان 

أساسه وعماده القرآن وعلومه وتفسيره.
نوه بأح���وال أمة  ه���ذا حال س���لفنا مع الق���رآن؛ فقارنِ
اإلس���الم في عصرها احلاضر، فس���تجدون سؤاالً يثور في 
نفوسكم: ولكن كيف ضعفت هيبة القرآن في نفوسنا وحياتنا 
ومعامالتنا؟ وهل هناك وس���يلة أو وسائل ميكن أن تعود بها 

تلك املنزلة لهذا القرآن العظيم؟
واجلواب: نعم! هناك وس���ائل كثي���رة؛ ألنَّ القرآن باٍق 
ومحفوٌظ ل���م يتغير ولن يتغير مهما تغيرن���ا نحن أو حاول 

أعداؤنا أن يغيرونا أو يصرفونا عنه. 
وإنِّي ذاكٌر عدداً من املسائل والقضايا حول هذا املوضوع 

؟ الكبير: كيف نحيا وأمَة اإلسالمنِ بالقرآننِ
، وأنه  أوالً: املعرفُة واإلدراُك احلقيقي ملنزلةنِ هذا القرآننِ
كالُم الله - تعالى - ال يُقاُس بكالم البشرنِ مهما كانوا، وينبني 
���هنِ ثقًة مطلقًة،  ، أال وهو الثقُة بنصوصنِ على هذا أمٌر مه���مٌّ
والتصدي���ُق اجلازُم بكلِّ ما جاء به من حقائَق وأحكام، تتعلق 
بالف���رد وباألمة في جميع ش���ؤونها العبادي���ة واألخالقية 

)6( لم أقف عليه، والذي وقفت عليه ما ثبت في صحيح البخاري: )4302(، وسنن أبي 
داود: )587(، والنسائي: )71/2(، وأحمد: )3/5، 71(، ولفظه: )قال رسول الله 
فلم  فنظروا،  قرآناً،  أكثركم  كم  َوْليؤمَّ أحدكم،  َفلْيُؤذِّن  الصالة  حضرت  فإذا   :#
يكن أحد أكثر قرآناً من الركبان فقدموني بني أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنني( 

احلديث. 
)7( رواه البخاري: )4970(. 
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واالجتماعية والنفسية والتشريعية...
ف���ال مجال لصوت أْن يعلو فوق الق���رآن، وال ملتعالٍم أْن 
ه حت�ريفاً وتعطياًل،  ، فيعم�َل في نص�وصنِ يتعال���َم على القرآننِ
َك في شيٍء مْن حقائقنِ القرآن ومعانيه، أو أن يأخَذ  أو أن يُشكِّ
ني  ضنِ منه ما يَشتهي ويترَك ما خالَف من هواه، أو أن يجعلَه عنِ
؛ وإمنا هو التس���ليم  ه اآلخرنِ ه ويكفُر ببعضنِ قاً يؤمُن ببعضنِ مفرَّ
الكامل لله - تعالى -: }َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَِّه ِقياًل{ ]النساء: ١٢٢[  

}َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَِّه َحِديثًا{ ]النساء: ٨٧[.
وهذا التس���ليم ال يخ�اطُب به فئ�ة معينة كاحلك�ام - مثاًل 
ا يخاطب به كل فرد في خاصة نفس���ه  وهم مخاطبون - وإمنَّ
وحياته وعباداته ومعامالته. وينبغي لكل مسلم أن يعلَم أنَّ هذا 
القرآن كما وصفه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: �فيه 
نبأ ما قبلكم، وخبُر ما بعدكم، وُحْكُم ما بينكم، هو الفصل ليس 
بالهزل، م���ن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في 
غي���ره أضله الله، وهو حبل الله املتني، ونوره املبني، وهو الذكر 

احلكيم، وهو الصراط املستقيم، 
وهو الذي ال تزيغ به األهواء، وال 
تلتبس به األلسنة، وال يشبع منه 
العلماء، وال يَْخلَق عن كثرة الرد، 
وال تنقض���ي عجائبه، وهو الذي 
ل���م تنتهنِ اجلن إذ س���معته حتى 
قالوا: }إنَّا َسِمْعَنا ُقْرآنًا َعَجبًا #!١!#( 

َنا َأَحدًا{ ]اجلن: ١ - ٢[.      ْشِد َفآَمنَّا ِبِه َوَلن نُّْشِرَك ِبَرِبّ َيْهِدي إَلى الرُّ
ر، ومن حكم به عدل،  من قال به صدق، ومن عمل به أُجنِ

ي إلى صراط مستقيم���1.  ومن دعا إليه ُهدنِ
ق به���ذا نظرياً، لكننا في  إنَّ من املؤس���ف أننا قد نصدِّ
احلقيقة نكاد نش���كك فيه عملياً. وهذا من أخطر أمراضنا، 
وهذا ميثل التباين بني النظري���ة والتطبيق، والقول والعمل، 

والدعاوى واحلقائق في الواقع.
وهناك أمر آخر، وهو أنه قد يظن ظانٌّ أنَّ بعض احلقائق 
التي جاءت ف���ي القرآن، مثل وعد الل���ه بنصرنِ املؤمنني، أو 
كتابة الذلة على اليهود، ونحو ذلك قد تخلفت، فتضعف ثقته 
ل أو يحرف النصوص  بالقرآن، ويظن أنه محتاج إلى أن يتأوَّ

)1( أخرجه الترمذي: )2906(، وأحمد: )91/1(، وقال الترمذي: هذا حديث ال نعرفه إال 
من هذا الوجه، وفي إسناده مجهول وفي احلارث مقال. ا هـ. والدارمي: )3331( 
ضعيف  وهو  نفسه  باإلسناد  كالهما  وموقوفاً  مرفوعاً  روي  وقد  محققه:  وقال 

إسناداً لكنه كالم حسن صحيح. ا هـ.

القرآنية لتتوافق مع الواقع.
وهذا خطأ كبيٌر يؤدي إلى أن يقلب املسألة؛ بحيث يجعل 

ما يراه في الواقع هو األصَل وما جاء في القرآن تابعاً له. 
إنَّ الواجب أن نوقن يقيناً تاماً أن ما جاء في القرآن حق 
وصدق ال ش���ك فيه أبداً، وأنَّ تخلُّ���ف وعد الله أو ما يقرره 
من حقائق تتعلق باألمم أو مبخالفي ش���رع الله وأحكامه من 
هذه األمة أو من غيرها من األمم، إمنا هو لتخلف األسباب 
التي ذكرها الله - تعالى - مثل تخلِّي املسلمني عن دينهم، أو 
عدم قيامهم به عل���ى الوجه األكمل، أو وقوعهم في الذنوب 

واملعاصي التي جتعلهم يستحقون العقوبات... وهكذا.
إنَّ خالصة هذا األصل - الذي بدأنا به - أنه يقوُم على 
أنَّ جميع م���ا جاء به القرآن حق وصدق ال ش���ك فيه، وأنَّ 
املسلم - وهو يقرأ القرآن ويتدبر معانيه - عليه أن يستحضَر 
ذل���ك في كل آية، وفي كل قصة، وفي كل حكم، وفي كل أمر 

وفي كل نهي، وفي كل توجيه جاء به هذا الكتاب الكرمي.
كثيرة،  الق���رآن  حقائق  إن 
وهي ثابتة ال تتغير بتغير الزمان 

واملكان واألحوال.
وإليكم مناذج فقط من هذه 

احلقائق:
- قال - تعال���ى -: }َوَمْن 
َأْعَرَض َع���ن ِذْك���ِري َفإنَّ َلُه َمِعيَش���ًة 

َضنكًا{ ]طه: ١٢٤[.
- وقال - تعالى -: }َوَلن َيْجَع���َل اللَُّه ِلْلَكاِفِريَن َعَلى اْل�ُمْؤِمِننَي 

َسِبياًل{ ]النساء: ١٤١[. 
لَُّة َأْيَن َما  - وق���ال - تعالى - عن اليهود: }ُضِرَبْت َعَلْيِهُم الِذّ

َن النَّاِس{ ]آل عمران: ١١٢[. َن اللَِّه َوَحْبٍل ِمّ ُثِقُفوا إالَّ ِبَحْبٍل ِمّ
- وقال - تعالى -: }إن َتنُصُروا اللََّه َينُصْرُكْم َوُيَثِبّْت َأْقَداَمُكْم{. 
]محمد: ٧[
ُروا َما  ُر َم���ا ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغِيّ  - وق���ال - تعالى -: }إنَّ اللََّه ال ُيَغِيّ

ِبَأنُفِسِهْم{ ]الرعد: ١١[. 
ُموَك ِفيَما  - وقال - تعالى -: }َفال َوَرِبَّك ال ُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحِكّ

َشَجَر َبْيَنُهْم{ ]النساء: ٦٥[. 
َب���ا َوُيْرِبي  - وق���ال - تعالى - ع���ن الربا: }َيَْح���ُق اللَُّه الِرّ

اٍر َأِثيٍم{ ]البقرة: ٢٧٦[.  َدَقاِت َواللَُّه ال ُيِحبُّ ُكلَّ َكفَّ الصَّ

فال مجال لصوت أْن يعلو فوق القرآن، وال ملتعالٍم أْن يتعالَم 
َك  عل��ى القرآِن، فيعم�َل في نص�وِصه حت�ريفًا وتعطياًل، أو أن ُيش��كِّ
في ش��يٍء مْن حقائِق القرآن ومعانيه، أو أن يأخَذ منه ما َيش��تهي 

ويترَك ما خالَف من هواه،
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عبد اللطيف بن عبد اهلل التوجيري
a 4 4 t @ h o t m a i l . c o m

] ملف العدد [

لعلكم تتفكرون! 

رها  لقد أنعم الله - عز وجل - علينا بنعم عظيمة س���خَّ
لنا لنعرفه ونعظمه، ونعب���ده ونوحده، محققني الغاية التي 
م���ن أجلها خلقنا: }َوَم���ا َخَلْقُت اْل�ِج���نَّ َواإلن���َس إالَّ ِلَيْعُبُدوِن{ 
]الذاريات: ٥٦[ وإن من أعظم هذه النعم نعمة العقل الذي هو 
آل���ة التفكير، وقد ورد احلديث عن هذه النعمة في أكثر من 
موضع في كت��اب الله، عز وج��ل. قال – سبحانه وتعالى -: 
ْمَع  َهاِتُكْم ال َتْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّ ْن ُبُطوِن ُأمَّ }َواللَُّه َأْخَرَجُكم ِمّ

َواأَلْبَصاَر َواأَلْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن{ ]النحل: ٧٨[.
ولق���د جاء في القرآن الكرمي احل���ث على التفكير في 
مواضع عديدة؛ حيث وردت مادة: �التفكر� في حوالي تسعة 
عشر موضعاً في القرآن الكرمي��1، وُختَمت سبع آيات��2 من 
ُروَن{ في إشارة إلى  كتاب الله بقوله – تعالى -: }ِلَّقْوٍم َيَتَفكَّ
أن ه���ذه اآليات العظيمة الت���ي تُْذَكر قبلها؛ ال ينتفع بها إال 

ذوو العقول املتفكرة. 
وفي مواضع أخرى جاء التش���نيع والتوبي���خ على القوم 
الذين عطلوا عقولهم وتفكيرهم، كما في س���ورة احلج: }َأَفَلْم 
َيِسيُروا ِفي اأَلْرِض َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن ِبَها َأْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن ِبَها َفإنََّها 

ُدوِر{ ]احلج: ٤٦[. ال َتْعَمى اأَلْبَصاُر َوَلِكن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُّ

)1( ينظر كتاب: تدبر القرآن بني النظرية والتطبيق، لرقية العلواني: صفحة: )19(.
)2( كما في سورة يونس اآلية )24( والرعد اآلية )3( والنحل في موضعني اآلية )11( 

و )69(، والروم اآلية )21(، والزمر اآلية )42(، واجلاثية اآلية )13(.

الواجب على المكلَّف أن يش�غل نفسه بهذه العبادة الجليلة في 
حدودها ومجاالتها المنظبط�ة، ويتعاهدها في جميع األحوال؛ وذلك 

أن التفكير السليم يوصل صاحبه إلى الخير في الدنيا واآلخرة
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] ملف العدد [
التفكر  فض�ل 

وأهميته:
إن هذه اآلي���ات وغيرها 
تُظهر للمتأم���ل أهمية العقل 
والتفكير، وأنه���ا نعمة ربانية 
عظيم���ة اخت���ص الل���ُه بها 
اإلنس���اَن، وجعله���ا من���اط 
التكليف، وميَّزه بها عن غيره 
اجلمادات  س���ائر  ب���ني  من 
والعجماوات، وقد نص بعض 
ر  العل�ماء على أن منزلة التفكُّ
األع�مال  أفض���ل  م���ن  تعد 
ألن  »وذل���ك  وأش���رفه�ا��1؛ 
الفكرة عم���ل القلب، والعبادة 
عمل اجلوارح، والقلب أشرف 
أشرف  عمله  فكان  اجلوارح؛ 

من عمل اجلوارح«��2. 
ولق���د كث���ر احل���ث في 
كت���اب الله - تعال���ى - على 
نظراً  اجلليلة��3؛  العبادة  هذه 
العظيم؛  وفضله���ا  ألهميتها 
حيث إنها تورث العلم واحملبة، 
والن���ور واإلميان، وهي عبادة 

أهل الصالح والتقوى، يقول احلس���ن بن عامر: سمعت غير 
واحد وال اثنني وال ثالثة من أصحاب الرس���ول # يقولون: 

إن ضياء اإلميان أو نور اإلميان: التفكر��4.

مجاالت التفكر وثماره:
جاء ف���ي التعريفات للجرجاني أن امل���راد بالتفكر هو: 

إعمال القلب في النظر في األدلة��5.
وما يعنينا من األدلة هنا أنه���ا اآليات الواردة في كتاب 
ُ اللَُّه  الله - عز وجل - امتث���االً لقوله - تعالى -: }َكَذِلَك ُيَبنِيّ

ُروَن{ ]البقرة: ٢١٩[.  َلُكُم اآلَياِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ

)1( يقول احلسن - رحمه الله تعالى - : )إن من أفضل العمل: الورع والتفكر(. ينظر: 
)الزهد، البن املبارك، صفحة: )96(.

)2( مفتاح دار السعادة: )180/1(. 
)3( ينظر إحياء علوم الدين: )423/4(. 

)4( تفسير ابن كثير: )185/2(.
)5( ينظر التعريفات، للجرجاني، ص: )167(. 

ولو تأملنا مجال التفكر في آيات القرآن لبرز لنا مجاالن 
عظيمان أشار إليهما اإلمام ابن القيِّم في كتابه القيِّم: مفتاح 

دار السعادة��6:
فاملجال األول هو: التفكر في الدليل القرآني: وفيه يكون 
التفك�����ر في آي��ات الله املس���موعة الت��ي ح��ث الله - عز 
وج���ل - على التفك���ر فيها وتدبُّرها ف���ي أكثر من نص في 
َ ِللنَّاِس  ْكَر ِلُتَبنِيّ القرآن الكرمي كقوله – تعالى -: }َوَأنَزْلَنا إَلْيَك الِذّ
ُروَن{ ]النحل: ٤٤[، وقوله - تعالى -:  َل إَلْيِهْم َوَلَعلَُّه���ْم َيَتَفكَّ َم���ا ُنِزّ
ْن َخْش���َيِة اللَِّه  ًعا ِمّ َتَصِدّ }َلْو َأنَزْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل لََّرَأْيَتُه َخاِش���ًعا مُّ
ُروَن{ ]احلش���ر: ٢١[؛ وذلك  َوِتْلَك اأَلْمَثاُل َنْضِرُبَها ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ
أن املرء يتفكر في هذه األدلة حني س���ماعها أو تالوتها، وما 
تتضمنه من دالئ���ل باهرة حتث على توحي���د الله واإلميان 

مبالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر.

)6( ينظر مفتاح دار السعادة: )187/1(. 
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ويتفكر أيضاً فيما جاء فيها من معجزات ودالئل وبشارات 
ونذارات وعبرة وأحكام، ونحوها، ويتفكر في معجزة ألفاظه، 

وعظمة أحكامه، وقوة حججه وبراهينه... إلخ.
فه���ذا التفكر يورث في القلب محب���َة اخلالق وتعظيَمه، 
وإخالص العبادة ل���ه، والتوكل عليه، وزيادة اإلميان واليقني، 

وغير ذلك من مقامات العبودية وأعمال القلوب. 
واملج���ال الثاني: التفكر في الدلي���ل العياني: وهو آياته 
املش���هودة، ولقد أثنى الله - ع���ز وجل - على من يتفكر في 
َمَواِت َواأَلْرِض َواْخِتالِف  ذلك، فقال – تعالى -: }إنَّ ِفي َخْلِق السَّ
اللَّْيِل َوالنََّهاِر آلَياٍت أُلْوِلي اأَلْلَباِب #١٩٠#( الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللََّه ِقَياًما َوُقُعوًدا 
َمَواِت َواأَلْرِض َربََّنا َما َخَلْقَت َهَذا  ُروَن ِفي َخْلِق السَّ َوَعَلى ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفكَّ

َباِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر{ ]آل عمران: ١٩٠ - ١٩١[.
وقد ثبت في صحيح ابن حبان وغيره مرفوعاً: »لقد نزلت عليَّ 

الليلة آيٌة ويٌل ملن قرأها ولم يتفكر فيها... ثم تال هذه اآلية«��1. 
ل - رحمك الله - كيف أن اآليات الواردة في القرآن  فتأمَّ
تلفت األنظار إلى اآليات املش���اَهدة من أجل إعمال التفكر، 

مت بالدعوة واحلث على التفكر. ل أيضاً كيف ُختنِ وتأمَّ
تفك���ر - مثاًل - في قول���ه – تعالى -: }َوُهَو الَّ���ِذي َمدَّ 
اأَلْرَض َوَجَعَل ِفيَها َرَواِس���َي َوَأْنَهاًرا َوِم���ن ُكِلّ الثََّمَراِت َجَعَل ِفيَها َزْوَجنْيِ 
ُروَن{ ]الرعد:  اْثَننْيِ ُيْغِش���ي اللَّْيَل النََّهاَر إنَّ ِفي َذِلَك آلَي���اٍت ِلَّقْوٍم َيَتَفكَّ
٣[ وتفكر أيضاً ف���ي هذه اآلية، وما فيها من جتانس ومتاثل 
ْن َأنُفِس���ُكْم َأْزَواًجا ِلَّتْس���ُكُنوا إَلْيَها  وعبرة: }َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكم ِمّ
ُروَن{  ًة َوَرْحَم���ًة إنَّ ِفي َذِلَك آلَي���اٍت ِلَّق���ْوٍم َيَتَفكَّ ���َودَّ َوَجَع���َل َبْيَنُكم مَّ
]ال���روم: ٢١[ وتفكر في هذا املشهد البديع، واإلعجاز الفريد: 
ِر َوِمَّا  ���جَ }َوَأْوَحى َربَُّك إَلى النَّْحِل َأِن اتَِّخِذي ِمَن اْل�ِجَباِل ُبُيوًتا َوِمَن الشَّ
َيْعِرُشوَن #^٦٨^#( ُثمَّ ُكِلي ِمن ُكِلّ الثََّمَراِت َفاْسُلِكي ُسُبَل َرِبِّك ُذُلاًل َيْخُرُج 
ْخَتِلٌف َأْلَواُنُه ِفيِه ِشَفاٌء ِلّلنَّاِس إنَّ ِفي َذِلَك آلَيًة ِلَّقْوٍم  ِمن ُبُطوِنَها َش���َراٌب مُّ

ُروَن{ ]النحل: ٦٨ - ٦٩[. َيَتَفكَّ
إلى غير ذلك من اآليات العظيمة املش���اَهدة في اآلفاق، 
واملعجزات الباهرة املتقنة في هذا الكون الفس���يح؛ فمشهد 
الس���ماوات واألرض، ومشهد اختالف الليل والنهار، ومشهد 
جميع املخلوقات، في تناسقها وإبداعها، لو فتحنا له بصائرنا 
وقلوبنا، ولو تلقيناه كمشهد جديد تتفتح عليه العيون أول مرة؛ 
الهتزت له مش���اعرنا، وألحسسنا أن وراء ذلك حكيماً يدبر، 
َ َلُهْم  وعليماً قادراً: }َسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اآلَفاِق َوِفي َأنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ

)1( ينظر: صحيح ابن حبان: )620(. قال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 
مسلم، وحسنه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب: )1468(. 

َأنَُّه اْل�َحقُّ َأَو َلْم َيْكِف ِبَرِبَّك َأنَُّه َعَلى ُكِلّ َشْيٍء َشِهيٌد{ ]فصلت: ٥٣[.
ومن جميل ما يحكى في هذا الباب ما قاله ابن اجلوزي 
عن نفس���ه: �َعَرَض لي في طريق احل���جِّ خوٌف من العرب، 
رق  ���ْرنا على طريق َخيَْبَر، فرأيت من اجلبال الهائلة والطُّ فسنِ
العجيب���ة ما أذهلني، وزادت َعَظَمُة اخلالق - عز وجل - في 
ُرق ن��وع تعظيٍم  صدري، فصار يع��رض ل��ي ع�ند ذك��ر الطُّ
ال أجده عند ذكر غيرها، فصح���ُت بالنفس: ويحك! اْعبُري 
إلى البح�ر، وانظ�ري إليه وإلى عجائبه بعني الفكر، تشاهدي 
أهواالً ه���ي أعظم من هذه. ثم اخرجي إل���ى الكون والتفتي 
ٍة في  إليه؛ فإنَّك تريْنَُه باإلضافة إلى السماوات واألفالك َكَذرَّ
حي  ، وتلمَّ ، وطوفي حوَل العرشنِ فالٍة. ثم جولي في األف���الكنِ
، والتفتي إليه؛  نان والنيران. ث���م اخُرجي عن الُكلِّ ما في اجلنِ
فإنك تش���اهدين العالم في َقبَْضةنِ القادر الذي ال تقُف قدرتُُه 
حي بدايتكنِ ونهايتك، وتفكري  ، فتلمَّ . ثم التفتي إليكنِ عند حدٍّ
فيم���ا قبل البداية، وليس إالَّ الع���دُم، وفيما بعد البلى، وليس 

إالَّ التراُب.
هنِ املبدأَ  ْكرنِ فكيَف يأنُس به���ذا الوجودنِ من نََظَر بع���ني فنِ
واملنته���ى؟ وكيف يغَف���ُل أرباُب القلوب عن ذك���ر هذا اإلله 

العظيم؟���2.

التفكر في هذا الزمن:
إن املالحظ على كثير من املنتس���بني إلى اإلس���الم في 

زمننا يجد أنهم أصناف في تعاملهم مع التفكير:
لوا عن التفكير السليم بتفكير عقيم، واستبدلوا  فقوم ُشغنِ
ال���ذي هو أدنى بالذي ه���و خير فأصب���ح تفكيرهم الدائم 
اتها وزخرفها؛ فهم في تفكير وش���غل في  ف���ي الدني���ا وملذَّ
الليل والنهار، وأوصدوا على أنفس���هم مجال التفكير النافع 
َش���ت العبادات، وقلَّ التفكير واالهتمام باآلخرة، ونسي  فتشوَّ
كثيٌر منهم نفس���ه ومحاسبتها، وتذكيرها مبا خلقت له، وإلى 

أين مصيرها��3.
وق���وم جنحوا ف���ي التفكير إلى ما وراء ح���دود العقل، 
واقتحموا أموراً لم يعَط العقل القدرة على إدراكها وتصوُّرها، 
لوا إليه، فازدادوا حيرة  موه على النقل فُوكنِ فعظموا العقل وقدَّ

وشكوكاً.
وقوم تبل���د عندهم التفكير فأصبحوا ينظرون إلى آيات 

)2( صيد اخلاطر: )275، 276(. 
)3( عن ذي النون أنه قال: )ال يتفكر القلب لغير الله، إال كان عليه عقوبة(. حلية األولياء: 

 .)383/9(
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الله املسموعة واملشهودة فال يتحرك فيهم شيء؛ وكأنه حدث 
عادي مير عليهم بدون تفكر وال اعتبار! 

لوا تفكيرهم، وأس���لموا عقوله���م وتفكيرهم  وق���وم عطَّ
إلى غيره���م، فصاروا ال يرون إال بأعينه���م وال يفكرون إال 
بتفكيرهم، فقلدوا غيرهم وعطلوا تفكيرهم؛ فاحلق ما قالوه 

والصحيح ما صححوه��1.
والواجب على املكلَّف أن يش���غل نفس���ه به���ذه العبادة 
اجلليل���ة في حدودها ومجاالتها املنظبط���ة، ويتعاهدها في 
جميع األح���وال؛ وذلك أن التفكير الس���ليم يوصل صاحبه 
إلى اخلير في الدنيا واآلخرة؛ ألن »أصل اخلي�ر والش�رِّ من 
ْك��َر مبدأ اإلرادة والطل�ب في الزه�د  َبل التفك�ر؛ ف���إن الفنِ قنِ
ْك���رنِ الفكُر في مصالح  والت����رك واحلب والبغض، وأنفُع الفنِ
املعاد، وفي ط�ريق اجتالبها، وفي دف�ع مفاس�د املع�اد، وفي 

طرق اجتنابها«��2.

دعوة للتطبيق:
إننا نعيش ف���ي زمن كثرت فيه الفت، وتالطمت فيه احملن، 
وكث���رت فيه املنكرات، زم���ٍن يحس فيه املؤم���ن الصادق بغربة 
ش���ديدة، ال يس���ليه فيها، وال يذهبها عنه إال العيش مع القرآن 
الكرمي، والتفكر ف���ي معانيه، والنهل من معين���ه، واالجتاه إليه 
اجتاهاً صحيحاً بكامل أحاسيسه ومشاعره، بقلبه وقالبه: تالوة 
وتدبراً، وتفكراً وتطبيق���اً؛ فالعيش - مع القرآن الكرمي - مزية 
ال تعدلها مزية، ومرتبة ال تفوقها املراتب؛ ألنه املالذ عند الفت، 

واملنقذ عند املصائب واحملن. 
وإن مم���ا يحزُّ في نفوس املصلحني والغيورين في واقعنا 
املعاصر بُْعُد املسلمني عن القرآن الكرمي، والعيش في رحابه، 
والتدبر في آياته، والتفكر في معانيه، واالطالع على مقاصده 
وحكمه العظيمة؛ حيث إن استش���عار ذل���ك كله هو الطريق 
الصحي���ح املوصل لالمتثال والتعظي���م لله رب العاملني، وهو 

الطريق املوصل أيضاً للفوز والفالح في الدنيا واآلخرة. 
إنها دعوة للجمي���ع للتفكر والتأمل ف���ي املجاالت التي 
أمرن���ا الله - عز وجل - بالتفكر فيها واالعتبار مبا فيها من 
الهدايات واملعاني؛ فالتفكر الس���ليم أصل اخلير على العبد 

في معاشه ومعاده. 
إنها دعوة للتفكر في َعَظمة القرآن الكرمي، والتفكر في 

)1( ينظر كتاب: أفال تتفكرون، صفحة: )8، 9(.
)2( الفوائد، البن القيم: )198(. 

معانيه وآياته والعيش في رحابه.
وهي دعوة للتفكر في آيات الله في اآلفاق واألنُفس، وفي 

نعمه الظاهرة والباطنة. 
َير األنبياء والصاحلني واملجددين،  وهي دعوة للتفكر في سنِ

َيرهم مع أقوامهم، وفي أحوالهم، وفي عاقبة أمرهم. في سنِ
وهي دع���وة للتفكر في النفس ومحاس���بتها وإصالحها 

وتهذيبها وتزكيتها.
ودع����وة للتفك�ر ف���ي الدني���ا واآلخ���رة، وحقيقة كلٍّ 

منهما��3. 
إنها دعوة للتفكر ف���ي آالء الله ونعمه، وأمره ونهيه؛ من 
أجل جتديد اإلميان، وفتح آفاق العلم واإلحس���ان، وش���غل 
القلب بأعظ���م األعمال، والتعرف على َعَظمة اخلالق - جل 
ف���ي عاله - واالفتق���ار إليه، واالنطراح ب���ني يديه، والتلذذ 

مبناجاته، سبحانه وتعالى. 
إنه���ا دعوة إلحياء هذه العبادة اجلليل���ة »عبادة التفكر« 
ه���ة لكل مس���لم؛ كلٍّ على قدر اس���تطاعته، في البيت  موجَّ

واملدرسة واملسجد؛ لنحيا حياة قرآنية ربانية.  
وإنها فرصة أيضاً الغتنام هذا الشهر الفضيل الذي هو 
ش���هر القرآن جلعله بداية االنطالق، وفرصة اللحاق بركب 
الس���لف األخيار، الذين عرفوا فضل هذه النعمة فأعطوها 
دوا قلوبهم عليه���ا��4، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه  حقها، وَعوَّ

من اخلير والفالح، ولقد صدق القائل:
ف��ك��رة ل����ه  ك���ان���ت  امل�������رُء  إذا 

ف��ف��ي ك����لِّ ش�����يٍء ل���ه ع�����رة��5 

)3( ينظركتاب: أفال تتفكرون، فقد بسط القول في جميع ما ُذِكر.  
حلية  ينظر:  التفكر«.  وقلوبكم  البكاء،  أعينكم  دوا  »عوِّ الداراني:  سليمان  أبو  قال   )4(

األولياء: )274/9(.
األولياء:  حلية  ينظر  البيت.  هذا  يتمثل  ما  كثيراً  عيينة  بن  سفيان  اإلمام  كان   )5(

.)306/7(

إنن��ا نعيش في زمن كث��رت فيه الفنت، وتالطمت في��ه احملن، وكثرت 
فيه املنكرات، زمٍن يحس فيه املؤمن الصادق بغربة شديدة، ال يسليه فيها، 
وال يذهبه��ا عنه إال العيش مع القرآن الكرمي، والتفكر في معانيه، والنهل 
من معينه، واالجتاه إليه اجتاهًا صحيحًا بكامل أحاسيس��ه ومشاعره، بقلبه 
وقالب��ه: تالوة وتدب��رًا، وتفك��رًا وتطبيق��ًا؛ فالعيش - مع الق��رآن الكرمي 
- مزي��ة ال تعدلها مزية، ومرتبة ال تفوقه��ا املراتب؛ ألنه املالذ عند الفنت، 

واملنقذ عند املصائب واحملن. 
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د. عثمان بن مجعة ضمريي�ة

منهج القرآن الكرمي
 في بيان العقيدة اإلسالمية 

وقد انصرف���ت عناية بع���ض العلماء ف���ي مرحلة من 
مراح���ل تدوين علم العقيدة إلى اجلدل والرد على املخالفني 
بأس���لوب ومنهج يتفق مع منهج أولئ���ك املخالفني، فتأثروا 
روا القرآن على ضوء الفكر  باملنهج الفلسفي اإلغريقي، وفسَّ
اليوناني، فكان ال بدَّ من إعادة األمر إلى نصابه بالعودة إلى 
املصادر الصحيحة املوثوقة في دراسة العقيدة؛ وهي القرآن 

نة النبوية.  الكرمي والسٌّ
وس���ننظر في املنهج الذي سلكه القرآن الكرمي في بيان 
ها في النفوس وتثبيتها في القلوب  العقيدة اإلسالمية وَغْرسنِ
ليكون لها أثرها في الس���لوك، وسنعرض وسائل هذا املنهج 

ومسالكه، مبا يتفق مع طبيعة هذا البحث املوجز. 

املنهج الفطري أو الوجداين:
ر القرآُن الكرمي حقيقًة كبيرًة، وهي أنَّ اإلنس���ان قد  يق���رِّ
خلقه الله على فطرة س���ليمة تتجه إلى بارئها وتلجأ إليه؛ فقد 
لَت النف�وس عل���ى معرفة خالقه�ا - تع�الى - منذ أن أخذ  ُجبنِ
الل���ه - تع�الى - العه�د وامليثاق عل����ى أبن�اء آدم؛ حي�ث ق�ال 
يََّتُهْم َوَأْش����َهَدُهْم  - تعالى -: }َوإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمن َبِني آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم ُذِرّ
َعَلى َأنُفِس����ِهْم أَلْسُت ِبَرِبُّكْم َقاُلوا َبَلى َش����ِهْدَنا َأن َتُقوُلوا َيْوَم اْلِقَياَمِة إنَّا ُكنَّا 

َعْن َهَذا َغاِفِلنَي{ ]األعراف: ١٧٢[.
وكل مولود في هذا الوجود يول���د على الفطرة؛ ولذلك 
ره بهذه الفطرة بأسلوب  يخاطب الله - تعالى - اإلنسان ويذكِّ

 املقدم��ة:
ن القاعدة األساس يف بناء الدين، ومنها ينطلق املؤمن، ويضبط كلَّ  يقوم اإلسام على اإلميان أو العقيدة اليت تكوِّ
��ر لإلنس��ان طبيعَة وجوِده ونش��أَت�ه وغايَت�ه، و مص�ي�ره، وترس�ُم له معامل صلِته باهلل  حركته بضوابطها، وهي تفسِّ
- تعاىل - وباحلياة واألحياء والكوِن من حوله، وعليها تقوم أحكام الشريعة والنظام واألخاق يف كل جوانب احلياة.

العدد 10277
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وجداني حي؛ ليوقظ إحساس���ه باألمور اإلميانية والعقيدة، 
وأهمها: توحيد الله - تعال���ى - وإفراده بالعبادة وما يتفرع 
عن ذلك من قضايا االعتقاد، وليزيل عن هذه الفطرة ما قد 
يغشاها أو يحرفها عن طريقها السوي من مؤثرات أَُسرية أو 
اجتماعية، أو من ع���ادات وتقاليد وأوهام وخرافات، أو من 
غواية وش���هوات ومصالح مادية تهبط باإلنسان وتنحرف به 

عن اجلادة. 
يقول األس���تاذ محمد املبارك: �القرآن يخاطب اإلنسان 
ويثي���ره عن طريق منافعه ومصاحله وحاجاته وملذاته، وعن 
طريق قضاياه ومش���كالته؛ ليحرك تطلَُّعه وقلقه إلى معرفة 
احلقيق���ة ذات الصل���ة بحياته احلاضرة ومصي���ره البعيد، 
ويجعله بذلك متهيئاً للتفكير في الله، ومستعداً لقبول نتائج 

املنطق السليم مع منفعته���1.
وليس الوجدان هو اإلحساس أو صفة من صفاته؛ ولكنَّ�ه 

عور مبا ينشأ عن إدراك املعاني.  وعاء الشُّ
والقرآن الكرمي يثير الوجدان بطريقته اجلميلة املعجزة، 
ويزيل الغش���اوة التي ترين على القلب وجتعل احلسَّ يتبلَّد، 
ض آيات الله ف���ي الكون في صورة حيَّ���ة ينفعل بها  ويَْع���رنِ
الوجدان كأنها جديدة يش���هدها اإلنس���ان ألول مرة. وحني 
ينفعل بها الوجدان ويتأثَّ�ر، ويتحرك اخليال لتتبع املش���هد 
هه  املعروض وتتحرك املشاعر بشتى االنفعاالت، عندئٍذ يوجِّ
�أي الق���رآن الكرمي� إلى أنَّ وراء هذه املش���اهد كلِّها قدرة 
الله املعجزة، وأن صانعها وبارئها هو الله، س���بحانه وتعالى؛ 
ه إليه وحَده  فينبغي إذن عب���ادة ذلك اإلله الق���ادر، والتوجُّ

ي عنه في كل أمر من األمور. بالعبادة دون سواه؛ والتلقِّ
 جماالت املنهج الفطري: 

بهذه الطريقة الوجدانية احلية يتحدث القرآن الكرمي عن 
الكون بضخامته ودقت���ه املعجزة؛ وعن ظاهرة املوت واحلياة، 
، وعن  دُّ وع���ن إجراء الرز ق، واألحداث، وقدرة الله التي ال حُتَ
ة جتعل اإلنسان  علم الله الش���امل للغيب؛ كلُّ ذلك بطريقة فذَّ
يس���تقبل هذه األمور كلَّها كأنَّه يراه���ا ويالحظها ألول مرة؛ 

فينفعل بها وجدانه ويستيقظ حلقيقة األلوهية: 
1 - ففي آيات اهلل الكوني�َّة: 

يعرض لن���ا القرآن الكرمي جانباً منه���ا بطريقة تصويرية 
اذة، ويرس���م لها صورة ش���املة متكامل���ة، ويطوف بنا في  أخَّ

)1( انظر العقيدة في القرآن الكرمي،  محمد املبارك: )ص81(.

مج���االت رحب���ة 
يخلص  ثم  كثيرة، 
النتيج���ة  إل���ى 
والتوجيه  والقناعة 
الوجدانية، كما في 
قوله - س���بحانه 
}ُهَو  وتعال���ى -: 

ْنُه َشَراٌب َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُموَن #^١٠^#(  ���َماِء َماًء لَُّكم ِمّ الَِّذي َأنَزَل ِمَن السَّ
ْيُتوَن َوالنَِّخيَل َواأَلْعَناَب َوِمن ُكِلّ الثََّمَراِت إنَّ ِفي  ْرَع َوالزَّ ُينِبُت َلُكم ِبِه ال���زَّ

ُروَن{ ]النحل: ١٠ - ١١[. َذِلَك آلَيًة ِلَّقْوٍم َيَتَفكَّ
2 - ويف ظاهرة احلياة واملوت: 

ث القرآن الكرمي كثيراً عن أصل احلياة وظهورها،  يتحدَّ
وع���ن ظاهرة املوت بعد احلياة؛ ليهزَّ الوجدان بهذه الظاهرة 
املعجزة التي كثيراً ما ميرُّ اإلنس���ان بها دون أن يلتفت إليها؛ 
ها من االهتم���ام؛ مع أنها جديرة أن  أو دون أن يعطيه���ا حقَّ
تبعث في نفسه هذا التساؤل: من الذي خلق احلياة في هذه 
اخللية احلية؟ وعندما متوت هذه اخللية: من الذي س���لبها 

هذه احلياة؟ وملاذا ال تستمر هذه احلياة؟... إلخ. 
وهنا يجيء جواب الفطرة ومنهج الفطرة في القرآن؛ ليزيل 
الغش���اوة عن النفوس، ويتحدث عن املوت واحلياة حديثاً يهزُّ 
الوجدان فيصحو من تبلُّده، ويتيقظ حلقيقة األلوهية والربوبية 
ْن َهَذا  الت���ي يرجع إليها املوت واحلياة؛ كقول���ه - تعالى -: }َأمَّ

وا ِفي ُعُتٍوّ َوُنُفوٍر{ ]امللك: ٢١[. ُّ الَِّذي َيْرُزُقُكْم إْن َأْمَسَك ِرْزَقُه َبل جلَّ
وليس هذا في مجال اإلنس���ان فحس���ب؛ ب���ل في مجال 
املخلوقات األخ���رى كذلك. قال الله - تعالى -: }َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه 
ْخَتِلفًا  ����َماِء َماًء َفَس����َلَكُه َيَناِبيَع ِفي اأَلْرِض ُثمَّ ُيْخ����ِرُج ِبِه َزْرعًا مُّ َأنَزَل ِمَن السَّ
ا ُثمَّ َيْجَعُلُه ُحَطام����ًا إنَّ ِفي َذِلَك َلِذْكَرى أُلْوِلي  َأْلَواُن����ُه ُثمَّ َيِهيُج َفَتَراُه ُمْصَفًرّ

اأَلْلَباِب{ ]الزمر: ٢١[. 
3 - ويف الرزق بأنواعه و ألوانه: 

وهو من أش���د األمور التي تربط القلب بالله - س���بحانه - 
رنا الله - تعالى - في كتابه  وحترك الفطرة والوج���دان؛ إذ يذكِّ
الكرمي بأنَّ�ه – س���بحانه - هو الذي يُفيضه على اإلنسان دائماً، 
�ل الله - تعالى - لإلنس���ان بكل ما يحتاجه؛ من طعام  فقد تكفَّ
وشراب وملبس ومسكن وهواء، ومن تسخير لكل املوجودات كي 
ينتفع بها اإلنسان، وجعلها تسير على نظام يتفق مع حياة الناس 

وحاجاتهم. 

] ملف العدد [
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ض القرآُن الك���رمي موضوَع ال���رزق بطريقة توقظ  ويَْع���رنِ
الفطرة وحترك الوجدان ملع��رفة الله - تع��الى - وملع��رفة أنه 
اق ذو  د بهذا ال���رزق والعطاء، وأنه هو الرزَّ - س���بحانه - املتفرِّ
القوة املتني، وأنَّ األرزاق كلَّها من عند الله، وأنَّ اإلنس���ان مهما 
بذل من جهد فهو ال ينشئها في احلقيقة، وإمنا يعمل فيها بسنَّة 
الله ومشيئته، ولكن املنشئ واخلالق هو الله - تعالى -: }َأَفَرَأْيُتم 
اِرُعوَن #^٦٤^#( َلْو َنَش���اُء َل�َجَعْلَناُه  ُرُثوَن #^٦٣^#( َأَأنُتْم َتْزَرُعوَنُه َأْم َنْحُن الزَّ ا َتْ مَّ
ُهوَن #^٦٥^#( إنَّ���ا َل�ُمْغَرُموَن #^٦٦^#( َب���ْل َنْحُن َمْحُروُموَن  ُحَطامًا َفَظْلُت���ْم َتَفكَّ
#^٦٧^#( َأَفَرَأْيُت���ُم اْل�َماَء الَِّذي َتْش���َرُبوَن #^٦٨^#( َأَأنُتْم َأنَزْلُتُم���وُه ِمَن اْل�ُمْزِن َأْم 
َنْحُن اْل�ُمنِزُلوَن #^٦٩^#( َلْو َنَشاُء َجَعْلَناُه ُأَجاجًا َفَلْوال َتْشُكُروَن #^٧٠^#( َأَفَرَأْيُتُم 
النَّاَر الَِّتي ُتوُروَن #^٧١^#( َأَأنُتْم َأنَش���ْأُتْ َش���َجَرَتَها َأْم َنْحُن اْل�ُمنِش���ُئوَن #^٧٢^#( 
َنْحُن َجَعْلَناَها َتْذِكَرًة َوَمَتاعًا ِلّْلُمْقِويَن #^٧٣^#( َفَس���ِبّْح ِباْس���ِم َرِبَّك اْلَعِظيِم{ 

]الواقعة: ٦٣ - ٧٤[.
فإذا كان األمر كله لله - تعالى - في إنبات الزرع، وإنزال 
املاء من املزن، وتيس���ير النار والوق���ود... فإن في هذا كله 
تذكرة وتبصرة؛ ثم ينتهي الس���ياق حني يهزُّ الوجدان بذلك 
العرض كله بدعوة اإلنس���ان - وهو في حالة تأثُّره وانفعاله 
الوجداني هذه - أن يس���بِّح باس���م ربه العظيم الذي أفاض 
عليه كل تلك األرزاق واخليرات، والنعم الظاهرة والباطنة. 
4 - وجتري األحداث حول اإلنسان ويف خاصة نفسه 

من مولده إىل مماته:
ما املس���تمر،  هنِ  بعُضه�ا أحداٌث كونيَّة: كالليل والنهار وتعاُقبنِ
ل  وطلوع الش���مس وغروبها، وطلوع القمر وتدرُّج أوُجهه من أوَّ
الش���هر حتى يكون بدراً؛ ثم يتضاءل حتى يختفي، والس���حاب 
واملطر والرعد والبرق، وتعاقب الفصول... إلخ. وبعُضها أحداٌث 
من محيط البش���ر: من ميالد وموت، وصحة وضعف، وطفولة 

وشباب وكهولة وشيخوخة، وغنى وفقر، وعز وذل... إلخ. 
5 - أم��ا عل��م اهلل للغ���يب: 

فإنه علم ش���امل محيط في كل جان���ب من جوانبه في 
املاضي وفي احلاضر وفي املس���تقبل، وقد يحاول اإلنس���ان 
ش���يئاً من ذلك بوس�ائل وأس���باب ولكنه يعجز عنه؛ أما الله 
- سبحانه وتعالى - فإنه يعلم الغيب كله؛ ألنه هو العليم بكل 
ما في الس���ماوات واألرض؛ وكلِّ ما حدث وما يحدث؛ ألنه 
منش���ئ األحداث. والقرآن الكرمي ينبِّه الوجدان البشري إلى 
ِمُل ُكلُّ  ه���ذه احلقيقة، فيقول الله - تعالى -: }اللَّ���ُه َيْعَلُم َما َتْ
ُأنَثى َوَما َتِغيُض اأَلْرَحاُم َوَما َتْزَداُد َوُكلُّ َش���ْيٍء ِعنَدُه ِبِْقَداٍر #!٨!#( َعاِل�ُم 

َهاَدِة اْلَكِبيُر اْل�ُمَتَعاِل{ ]الرعد: ٨ - ٩[.  اْلَغْيِب َوالشَّ
فف���ي اآلية الكرمية دليل على عظمة الله وش���مول علمه 
للغيب في كل املجاالت التي ضربت اآلية الكرمية أمثلة عليها: 
ِمُل ُكلُّ ُأنَثى�؛ فمن  في مجال اإلنسان، وفي مجال احليوان �َما َتْ
الذي يحصي هذا كله، ومن الذي يعلم خصائص كلِّ َحْمل حتمله 
كل أنثى؟ إنه ال أحد يس���تطيع ذل���ك إال الله - تعالى - الذي 
جعل كلَّ ش���يء عن�ده مبق�دار، وال يغيب عن�ه إس���رار بالقول 
وال خطرات في النفس... فأين يغيب عن الله ش���يء واحد من 
أعمال اإلنسان؟ فكل شيء مسجل ومحفوظ وسيجزى اإلنسان 
عليه: }َوِعنَدُه َمَفاِتُ اْلَغْيِب ال َيْعَلُمَها إالَّ ُهَو َوَيْعَلُم َما ِفي اْلَبِرّ َواْلَبْحِر َوَما 
َتْس����ُقُط ِمن َوَرَقٍة إالَّ َيْعَلُمَها َوال َحبٍَّة ِفي ُظُلَماِت اأَلْرِض َوال َرْطٍب َوال َياِبٍس 

ِبنٍي{ ]األنعام: ٥٩[. إالَّ ِفي ِكَتاٍب مُّ
وهنا يجدر التذكير بأن هذا املنهج الوجداني �أو الفطري� 
الذي يس���لكه الق�رآن الكرمي لغرس العقيدة ال يقتصر على 

جانب واحد من جوانبها.
ْقرة حسبنا أن نؤكِّد أنَّ القرآن الكرمي   وفي ختام هذه الفنِ
يلفت النظر إلى خصائص الفطرة واملواقف العلمية التي تعيد 
إليها نقاءها وصفاءها باعتبار أن هذا كله يصلح منهجياً إلى 
اعتبار الفطرة قاعدة من قواعد أخرى، فيتكون منها جميعاً 
منهج خاص يتميز به اإلس���الم ح���ني يصطنعه منهجاً لبناء 

العقيدة الصحيحة في نفوس األفراد واجلماعات. 
املنه���ج العقل��������ي:

إنَّ املنهج العقلي الذي يس���لكه الق���رآن الكرمي في بيان 
العقيدة وغرسها في النفوس يأتي متسقاً مع املنهج الفطري 
ومتكاماًل معه؛ ولذلك ف���إنَّ القرآن الكرمي لم يكن مقصوراً 
على مجرد اخلبر عن وجود الله - تعالى - ووحدانيته وسائر 
أركان العقيدة، وإمنا أقام البراهني العقلية التي بها تُْعلَم العلوم 
اإللهيَّة؛ فكان منهجه ومنهج جميع األنبياء - عليهم السالم - 
اجلمع بني األدلة العقلية والسمعية �الشرعية���1. يقول شيخ 
اإلسالم ابن تيمية: �فاالستدالل على اخلالق بخلق اإلنسان 
في غاية احُلْس���ن واالستقامة، وهي طريقة عقلية صحيحة، 
وهي شرعية، دلَّ عليها القرآن وهدى الناس إليها؛ فإن نفس 
كون اإلنسان حادثاً بعد أن لم يكن، ومخلوقاً من نطفة ثم من 
؛  علقة... فإن هذا يعلمه الناس كلُّهم بعقولهم، فهو إذْن عقليٌّ

ألنه بالعقل تُعلَم صحته، وهو شرعيٌّ أيضا�2��ً. 

)1( مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية:  9 /226، 227.
)2( انظر: النبوات، البن تيمية: )ص48(.
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ه تنويهاً كبيراً بالعقل ويُعلي من مكانته وقيمته؛  واإلسالم ينوِّ
لت بشأنه؛  وجند ش���اهداً على ذلك في اآليات القرآنية التي تنزَّ
فالعقل هو هبة الله لإلنس���ان، ولذلك جعله الله - تعالى - سبباً 
للتكليف ومناطاً للمس���ؤولية؛ وحثَّ على استعماله فيما ُخلق له 
�أي العقل� وفي املجال الذي يستطيعه، ورسم له املنهج الصحيح 
ر، وأحال عليه في القضايا الكبرى الرئيسية: كمعرفة  للعمل والتفكُّ
الله - تعالى - ووحدانيته، وصحة النبوة، والبعث بعد املوت؛ فإنَّ 
إدراك هذه القضايا إدراكاً كلياً عاماً إمنا يكون بالعقل. وإن كان 
ه���ذا ال يعني أن جنعل العقل حاكماً عل���ى مقررات الدين؛ فإن 
العقل من ش���أنه أن يتلقى عن الوح���ي، وأن يفهم ويدرك؛ فإن 

للعقول حّداً تنتهي إليه ال سبيل لها إلى مجاوزتها. 
جماالت املنهج العقلي:

ع اإلنس���ان باملنطق  والقرآن الك���رمي يخاطب العقل ويُقننِ
ه نظره  السهل املؤثر في النفس بأسلوب حي جذاب؛ حيث يوجِّ
إلى آيات الل���ه في الكون والرزق واحلي���اة واملوت واألحداث 
اجلارية كما سبق احلديث عنها في املنهج الفطري الوجداني، 
ولكنه مرة أخرى يعرض لها؛ وبأسلوب ومنهج عقلي يؤدي في 
النهاية إلى الغاية ذاتها، وهي إدراك حقيقة األلوهية وما يتفرع 

عنها من حقائق وقضايا اإلميان والعقيدة: 
1 - ففي جمال اإللوهية:

 يعرض القرآن الكرمي آيات القدر واخللق، ومظاهر املوت 
واحلياة، فيقول الله - سبحانه وتعالى -: }َنْحُن َخَلْقَناُكْم َفَلْوال 
ا ُتُْنوَن #^٥٨^#( َأَأنُتْم َتْخُلُقوَنُه َأْم َنْحُن اْل�َخاِلُقوَن  ُقوَن #^٥٧^#( َأَفَرَأْيُتم مَّ ُتَصِدّ
َل  َبِدّ ْرَنا َبْيَنُكُم اْل�َمْوَت َوَما َنْحُن ِبَْسُبوِقنَي #^٦٠^#( َعَلى َأن نُّ #^٥٩^#( َنْحُن َقدَّ
َأْمَثاَلُكْم َوُننِش���َئُكْم ِفي َما ال َتْعَلُموَن #^٦١^#( َوَلَقْد َعِلْمُتُم النَّْش���َأَة اأُلوَلى 
ُرُث���وَن #^٦٣^#( َأَأنُتْم َتْزَرُعوَنُه َأْم َنْحُن  ا َتْ ُروَن #^٦٢^#( َأَفَرَأْيُتم مَّ َفَل���ْوال َتَذكَّ
ُهوَن #^٦٥^#( إنَّا  اِرُعوَن #^٦٤^#( َلْو َنَش���اُء َل�َجَعْلَن���اُه ُحَطاًما َفَظْلُت���ْم َتَفكَّ الزَّ
َل�ُمْغَرُموَن #^٦٦^#( َبْل َنْحُن َمْحُروُموَن #^٦٧^#( َأَفَرَأْيُتُم اْل�َماَء الَِّذي َتْشَرُبوَن 
#^٦٨^#( َأَأنُتْم َأنَزْلُتُموُه ِمَن اْل�ُمْزِن َأْم َنْحُن اْل�ُمنِزُلوَن #^٦٩^#( َلْو َنَشاُء َجَعْلَناُه 
ُأَجاًجا َفَلْوال َتْشُكُروَن #^٧٠^#( َأَفَرَأْيُتُم النَّاَر الَِّتي ُتوُروَن #^٧١^#( َأَأنُتْم َأنَشْأُتْ 
َشَجَرَتَها َأْم َنْحُن اْل�ُمنِشُئوَن #^٧٢^#( َنْحُن َجَعْلَناَها َتْذِكَرًة َوَمَتاًعا ِلّْلُمْقِويَن 

#^٧٣^#( َفَسِبّْح ِباْسِم َرِبَّك اْلَعِظيِم{ ]الواقعة: ٥٧ - ٧٤[.
مت هذه اآليات الكرمي���ة في املنهج الفطري؛  وق���د تقدَّ
؛ ملا فيها من أس���لوب  وهي كذلك مث���اٌل على املنهج العقليِّ
هة إلى  منطقيٍّ يتصف باحليوية؛ ملا فيها من األس���ئلة املوجَّ
املخاَطب واإلجابة عنها إل���ى أن يصل إلى النتيجة املطلوبة 

د األمثلة املأخوذة  الت���ي بُدئ بها إليراد الدليل عليها، مع تعدُّ
من حياة اإلنسان وما يحيط به.

ل اإلنس���ان بعقله وفكره آي���اتنِ الله املبثوثَة في  ولو تأمَّ
األرض وفي النفس واآلفاق، أليقن بأن وراء هذه اآليات قدرةَ 
الل���ه - تعالى - وأنها دليل عل���ى وحدانيته، فتجب طاعته، 
وااللت���زام بأمره ونهيه، وخلع ما يُعَب���د من دونه من األنداد 
والش���ركاء. قال الله - تعالى -: }َوِفي اأَلْرِض آَي���اٌت ِلّْلُموِقِننَي 

#^٢٠^#( َوِفي َأنُفِسُكْم َأَفال ُتْبِصُروَن{ ]الذاريات: ٢٠ - ٢١[.
وباألسلوب العقلي املنطقي تأتي أدلة الوحدانية، كقوله 
- تعال���ى -: }َما اتََّخَذ اللَُّه ِم���ن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِم���ْن إَلٍه إًذا لََّذَهَب 
ا َيِصُفوَن{.  ُكلُّ إَلٍه ِبَ���ا َخَلَق َوَلَعال َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض ُس���ْبَحاَن اللَِّه َعمَّ
َن اأَلْرِض  ]املؤمنون: ٩١[، وكما قال - تعالى -: }َأِم اتََّخُذوا آِلَهًة ِمّ
ُهْم ُينِش���ُروَن #^٢١^#( َلْو َكاَن ِفيِهَما آِلَهٌة إالَّ اللَُّه َلَفَسَدَتا َفُسْبَحاَن اللَِّه َرِبّ 
ا َيِصُفوَن{ ]األنبياء: ٢١ - ٢٢[. والبراهني العقلية في  اْلَع���ْرِش َعمَّ
القرآن ذات طريقة حيَّة وبأس���لوب ميكن أن تفهمه اخلاصة 

والعامة؛ كلٌّ بقدر طاقته.
2 - ويف جمال 

النبوات أيضًا:
القرآُن  يخاطب 
العق����َل،  الك����رمي 
معرفة  إلى  هه  ويوجِّ
صدق النبيِّ ومصدر 
الق����رآن، وأن����ه هو 
عن  ه  املن����زَّ الوحي 
واالختالف،  اخلطأ 

فيق����ول الله - تعالى -: }َأَفال َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر اللَِّه 
َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالًفا َكِثيًرا{ ]النساء: ٨٢[. 

فإن سالمة القرآن من االختالف والتناقض، مع سالمته 
في األسلوب الذي يجري على منهج واحد، دليٌل عقليٌّ على 
أنه من عند الله، تعالى؛ فلو كان من عند غير الله لظهر فيه 

ذلك التفاوت��1. 
3 - ويف السمعيات:

يقيم القرآُن الكرمي الدليَل العقليَّ على البعث واحلساب؛ 
فإن العقل مينع أن تكون احلياة عبثاً؛ وأن يُترك اإلنسان سدًى 
ق فيه بني املؤمن والكافر،  دون تكليف وال محاسبة وال جزاء يفرَّ

)1( انظر: تفسير الفخر الرازي : 202/10 .
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وبني التقي والعاصي الفاجر، فيقول الله - تعالى -: }َأَيْحَسُب 
ِنٍيّ ُيَْنى #^٣٧^#( ُثمَّ َكاَن  ن مَّ اإلنَساُن َأن ُيْتَرَك ُسًدى #^٣٦^#( َأَلْم َيُك ُنْطَفًة ِمّ
َكَر َواأُلنَثى #^٣٩^#( َأَلْيَس  ْوَجنْيِ الذَّ ى #^٣٨^#( َفَجَعَل ِمْنُه الزَّ َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسوَّ

َذِلَك ِبَقاِدٍر َعَلى أن ُيْحِيَي اْل�َمْوَتى{ ]القيامة: ٣٦ - ٤٠[.
وكذل���ك يحكم العقل بأنَّ من َق���َدر على اخللق في املرة 
ْزَق  األُولَى فهو على اإلعادة أقدر: }َأَو َلْم َيَرْوا َأنَّ اللََّه َيْبُس���طُ الِرّ

ِل�َمن َيَشاُء َوَيْقِدُر إنَّ ِفي َذِلَك آلَياٍت ِلَّقْوٍم ُيْؤِمُنوَن{ ]الروم: ٣٧[. 
ح إليه في آخ���ر كالمنا عن املنهج  وال���ذي ينبغي أن نُلمنِ
العقلي: أن اإلس���الم بنيَّ للعقل الطريَق الذي ينبغي أن يسير 
فيه حني يريد النظر في مس���ألة بعينها؛ والطرائق مختلفة 
واألس���اليب متعددة؛ ولكل مسألة من املسائل ما يناسبها من 

طرائق النظر وأساليب الفكر. 
فإذا كان موضوع النظر هو مسائل اإللوهية، فإن العقل 

أمامه طريقان: 
له ليستنتج من ذلك أن  أحدهما: أن ينظر في الكون ويتأمَّ
ه ليعلم أن  له موجداً، ثم ينظر في تناسق هذا الكون وانسجامنِ

موجده واحد عالم حكيم خبير. 
والطريق الثاني: أن ينصت إلى هذا اإلله الذي آمن به 
حينما يتحدث عما يجب وعما يجوز وما يستحيل على هذا 

اإلله من أسماء وصفات. 
أما ح���ني يكون احل�ديث في مجال النبوة - مثاًل - فإن 
ْجهًة أخرى، فيطالبه بالنظر في إثبات  ه العقَل ونِ اإلسالم يوجِّ

دعوى النبوة من جهات ثالث: 
األولى: النظر في تاريخ مدعي النبوة.

والثانية: فيما جاء به هذا النبي من العقائد والشرائع.
عاه من اخلوارق واملعجزات��1.  والثالثة: أن ينظر فيما ادَّ
وأخيراً: فإن هناك توازناً واتساقاً بني هذا املنهج العقلي 
واملنهج الفطري الس���ابق؛ وهذا أيضاً ميكن أن يكون منهجاً 
آخر؛ فنقول: إن القرآن يس���لك منهج���اً عقلياً ووجدانياً في 

الوقت نفسه لبيان حقائق العقيدة واإلميان. 
منهج اجلدل والردِّ على االحنرافات: 

لقد أحملنا فيما س���بق بيانه إلى أن الفطرة قد تنحرف، 
وأن الكتب الس���ابقة قد دخلها التحريف والتبديل. وكان لهذا 
أثره في ش���يوع االنحرافات والضالالت عند األمم السابقة؛ 
ف���كان لهم معتقدات وتص���ورات باطلة؛ وكان لهم ش���بهات 

)1( انظر: عقيدتنا وِصلَتُها بالكون، د. طه الدسوقي: )ص110 - 113(. 

طارئة؛ لذلك وقفوا وقفة جائرة ظاملة من دعوة النبي # إلى 
التوحيد؛ لذلك أبرز القرآن الكرمي تلك االنحرافات، وجادل 

أصحابها، وأزال شبهتهم، وأقام عليهم احلجة بكل طريقة. 
َجاج والرد واملناقش���ة ملعتقدات  ومن خالل اجلدل واحلنِ
اجلاهلي���ني - أّياً كانوا - تبرز العقيدة الصحيحة التي تتفق 

مع الفطرة السليمة ويقبلها العقل الصريح. 
جماالت منهج اجلدل والرد على االحنرافات:

ومن أعظ���م االنحرافات والضالالت الت���ي رد القرآن 
الك���رمي على أصحابها: إنكار األلوهيَّة والربوبيَّ�ة والش���رك 
فيهم���ا، وإنكار البعث والنبوة، وانحراف اليهود في تصوُّرهم 
عوا أنَّ لله ولداً  لإلله؛ وانحراف النصارى وشركهم؛ حيث ادَّ
وأن���ه ثالث ثالثة. وهناك انحراف���ات أخرى تتمثل فيما كان 

عليه الصابئة واملجوس وغيرهم: 
1 - فقد ردَّ اهلل - تعاىل - على منكري الربوبية الذين 
نسبوا اإلحياء واإلماتة إلى الدهر؛ وهم الصورة األُولَى لإلحلاد 
سبحانه   - الله  فقال  املعاصرة،  املجتمعات  بعض  عرفته  الذي 
إالَّ  ُيْهِلُكَنا  َوَما  َوَنْحَيا  َنُوُت  ْنَيا  الدُّ َحَياُتَنا  إالَّ  ِهَي  َما  }َوَقاُلوا   :- وتعالى 
ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم إْن ُهْم إالَّ َيُظنُّوَن{ ]اجلاثية: ٢٤[. وبذلك  ْهُر َوَما َلُهم  الدَّ
يبنيِّ القرآن الكرمي أنَّ اإلحلاد ال يقوم على شيء من العلم، 
املنهج  في  وقد سبق  واألهواء.  واألوهام  الظنون  هي  وإمنا 
الفطري والعقلي ما يوضح أن وجود الله - تعالى - حقيقة 
ال يشك فيها عاقل؛ وأن األدلة كلها قامت على ذلك عقاًل 

وشرعاً وواقعاً. 
الشرك  ألوان  املشركني  على  الكرمي  القرآن  ردَّ   -  2
الذي وقعوا فيه؛ حيث عبدوا األصنام، وبعضهم كانوا يعبدون 
اجلنَّ أو املالئكة ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله... إلخ. 

وبنيَّ القرآن الكرمي حقيقة األمر في ذلك بطريقتني:
األول���ى: بيان أن الل����ه وح�َده هو اخلال���ق املدبِّر لهذا 
الكون؛ فال أح�د يش���اركه في اخلل����ق وال في التدبير. قال 
الله - تعالى -: }ُقِل اْل�َحْمُد ِللَِّه َوَس���الٌم َعَل���ى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصَطَفى 
���َمَواِت َواأَلْرَض َوَأنَزَل َلُكم  ْن َخَلَق السَّ ا ُيْش���ِرُكوَن #^٥٩^#( َأمَّ آللَُّه َخْيٌر َأمَّ
ا َكاَن َلُكْم َأن ُتْنِبُتوا َشَجَرَها  َماِء َماًء َفَأْنَبْتَنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت َبْهَجٍة مَّ َن السَّ ِمّ
ن َجَع���َل اأَلْرَض َقَراًرا َوَجَعَل  َع اللَِّه َبْل ُهْم َق���ْوٌم َيْعِدُلوَن #^٦٠^#( َأمَّ َأإَل���ٌه مَّ
َع اللَِّه  ِخالَلَها َأْنَهاًرا َوَجَعَل َلَها َرَواِس���َي َوَجَعَل َب���نْيَ اْلَبْحَرْيِن َحاِجًزا َأإَلٌه مَّ
ن ُيِجيُب اْل�ُمْضَطرَّ إَذا َدَعاُه َوَيْكِش���ُف  َب���ْل َأْكَثُرُهْم ال َيْعَلُموَن #^٦١^#( َأمَّ
ن  ُروَن #^٦٢^#( َأمَّ ا َتَذكَّ َع اللَِّه َقِلياًل مَّ ���وَء َوَيْجَعُلُكْم ُخَلَفاَء اأَلْرِض َأإَلٌه مَّ السُّ



15العدد 14277 العدد 277 15العدد 14277 العدد 277

َياَح ُبْشًرا َبنْيَ َيَدْي َرْحَمِتِه  َيْهِديُكْم ِفي ُظُلَماِت اْلَبِرّ َواْلَبْحِر َوَمن ُيْرِسُل الِرّ
ن َيْب���َدُأ اْل�َخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه  ا ُيْش���ِرُكوَن #^٦٣^#( َأمَّ َع اللَِّه َتَعاَلى اللَُّه َعمَّ َأإَل���ٌه مَّ
َع اللَِّه ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم إن ُكنُتْم  َماِء َواأَلْرِض َأإَلٌه مَّ َن السَّ َوَمن َيْرُزُقُكم ِمّ

َصاِدِقنَي{ ]النمل: ٥٩ - ٦٤[. 
الث�ان�ي���ة: بي�ان عج�ز أولئ�ك الش���ركاء املزع�ومني عن 
أن ميلكوا ألنفس���هم ضراً أو نفعاً؛ فكيف ينفعون غيرهم أو 
يضرونهم؟ يقول - تعالى -: }َأُيْش���ِرُكوَن َما ال َيْخُلُق َش���ْيًئا َوُهْم 
ُيْخَلُقوَن #١٩١#( َوال َيْس���َتِطيُعوَن َلُهْم َنْصًرا َوال َأنُفَسُهْم َينُصُروَن #١٩٢#( 
َوإن َتْدُعوُه���ْم إَلى اْلُهَدى ال َيتَِّبُعوُكْم َس���َواٌء َعَلْيُك���ْم َأَدَعْوُتُوُهْم َأْم َأنُتْم 
َصاِمُت���وَن #١٩٣#( إنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه ِعَب���اٌد َأْمَثاُلُكْم َفاْدُعوُهْم 
َفْلَيْسَتِجيُبوا َلُكْم إن ُكنُتْم َصاِدِقنَي #١٩٤#( َأَلُهْم َأْرُجٌل َيُْشوَن ِبَها َأْم َلُهْم َأْيٍد 
َيْبِطُشوَن ِبَها َأْم َلُهْم َأْعنُيٌ ُيْبِصُروَن ِبَها َأْم َلُهْم آَذاٌن َيْسَمُعوَن ِبَها ُقِل اْدُعوا 
َل اْلِكَتاَب  َي اللَُّه الَِّذي َنزَّ ُشَرَكاَءُكْم ُثمَّ ِكيُدوِن َفال ُتنِظُروِن #١٩٥#( إنَّ َوِلِيّ
اِل�ِح���نَي #١٩٦#( َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِنِه ال َيْس���َتِطيُعوَن  َوُه���َو َيَتَولَّى الصَّ
َنْصَرُكْم َوال َأنُفَسُهْم َينُصُروَن #١٩٧#( َوإن َتْدُعوُهْم إَلى اْلُهَدى ال َيْسَمُعوا 

َوَتَراُهْم َينُظُروَن إَلْيَك َوُهْم ال ُيْبِصُروَن{ ]األعراف: ١٩١ - ١٩٨[. 
3 - وعندما ادعى املشركون العرب أنَّ هلل أوالداً وبناٍت 
متابعًة لليهود الذين قالوا: إن ُعزيراً ابن الله، ومضاهاًة لقول 
النصارى الذين قالوا: عيسى ابن الله، عندما قالوا ذلك ردَّ 
ه نفسه عن ذلك، فق�ال - سبحانه  الله - تعالى - عليهم، ونزَّ
وتعالى -: }َوَجَعُلوا ِللَِّه ُشَرَكاَء اْل�ِجنَّ َوَخَلَقُهْم َوَخَرُقوا َلُه َبِننَي َوَبَناٍت 
َواأَلْرِض  َمَواِت  السَّ َبِديُع  َيِصُفوَن #١٠٠#(  ا  َعمَّ َوَتَعاَلى  ُسْبَحاَنُه  ِعْلٍم  ِبَغْيِر 
ِبُكِلّ َشْيٍء  لَُّه َصاِحَبٌة َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء َوُهَو  َوَلْم َتُكن  َوَلٌد  َلُه  َأنَّى َيُكوُن 
َعِليٌم #١٠١#( َذِلُكُم اللَُّه َربُُّكْم ال إَلَه إالَّ ُهَو َخاِلُق ُكِلّ َشْيٍء َفاْعُبُدوُه َوُهَو 

َعَلى ُكِلّ َشْيٍء َوِكيٌل{ ]األنعام: ١٠٠ - ١٠٢[.
وعجبوا  العرب للبعث واجلزاء،  ر  4 - وعندما تنكَّ
من ذلك أشدَّ العجب واستبعدوا أن يكون هناك حياة أخرى 
بعد املوت... عندئٍذ حكى الله - تعالى - ذلك عنهم، ثم أقام 
األدلة على البعث بتوجيه أنظارهم وعقولهم إلى آيات الله في 
هذا الكون وقدرته - سبحانه - التي تتجلى في عظمة هذه 
املخلوقات ألول مرة؛ فكيف ال يقدر على اخللق مرة أخرى؟ 
اذ. قال الله  ل هذه اآليات الكرمية بأسلوبها املعجز األخَّ وتأمَّ
نِذٌر  - تعالى -: }ق» َواْلُقْرآِن اْل�َمِجيِد #!١!#( َبْل َعِجُبوا َأن َجاَءُهم مُّ
ْنُهْم َفَقاَل اْلَكاِفُروَن َهَذا َشْيٌء َعِجيٌب #!٢!#( َأِئَذا ِمْتَنا َوُكنَّا ُتَراًبا َذِلَك  ِمّ
َرْجٌع َبِعيٌد #!٣!#( َقْد َعِلْمَنا َما َتنُقُص اأَلْرُض ِمْنُهْم َوِعنَدَنا ِكَتاٌب َحِفيٌظ 
ِريٍج #!٥!#( َأَفَلْم َينُظُروا  ا َجاَءُهْم َفُهْم ِفي َأْمٍر مَّ ُبوا ِباْل�َحِقّ َل�مَّ #!٤!#( َبْل َكذَّ
َماِء َفْوَقُهْم َكْيَف َبَنْيَناَها َوَزيَّنَّاَها َوَما َلَها ِمن ُفُروٍج #!٦!#( َواأَلْرَض  إَلى السَّ

َمَدْدَناَها َوَأْلَقْيَنا ِفيَها َرَواِسَي َوَأنَبْتَنا ِفيَها ِمن ُكِلّ َزْوٍج َبِهيٍج #!٧!#( َتْبِصَرًة 
ِبِه  َفَأْنَبْتَنا  َباَرًكا  مُّ َماًء  َماِء  السَّ ِمَن  ْلَنا  َوَنزَّ ِنيٍب #!٨!#(  مُّ َعْبٍد  ِلُكِلّ  َوِذْكَرى 
 )#^١٠^# نَِّضيٌد  َطْلٌع  لََّها  َباِسَقاٍت  َوالنَّْخَل  اْل�َحِصيِد #!٩!#(  َوَحبَّ  َجنَّاٍت 
َبْت َقْبَلُهْم َقْوُم  ْيًتا َكَذِلَك اْل�ُخُروُج #^١١^#( َكذَّ ِرْزًقا ِلّْلِعَباِد َوَأْحَيْيَنا ِبِه َبْلَدًة مَّ
ِسّ َوَثُموُد #^١٢^#( َوَعاٌد َوِفْرَعْوُن َوإْخَواُن ُلوٍط #^١٣^#(  ُنوٍح َوَأْصَحاُب الرَّ
ُسَل َفَحقَّ َوِعيِد #^١٤^#( َأَفَعِييَنا  َب الرُّ َوَأْصَحاُب اأَلْيَكِة َوَقْوُم ُتبٍَّع ُكلٌّ َكذَّ

ْن َخْلٍق َجِديٍد{ ]ق: ١ - ١٥[.  ِل َبْل ُهْم ِفي َلْبٍس ِمّ ِباْل�َخْلِق اأَلوَّ
رهم عن  5 - وملا احن�رف اليه�ود والنصارى يف تصوُّ
ق�وله  ف�ي  كم�ا  كثي�رة،  أفك�اراً  عليه�م  ردَّ  وق�درت�ه،  الل�ه 
َمَواِت َواأَلْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم َوَما  - تعالى -: }َوَلَقْد َخَلْقَنا السَّ
َنا ِمن لُُّغوٍب{ ]ق: ٣٨[؛ رّداً على اليهود الذين زعموا أن الله  َمسَّ

– سبحانه وتعالى - استراح في اليوم السابع. 
وعندما زعموا أنهم أبناء الله وأحبَّاؤه، أو أنهم شعب الله 
املختار، ردَّ عليه���م بقوله: }َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َوالنََّص���اَرى َنْحُن َأْبَناُء 
َّْن َخَلَق َيْغِفُر ِل�َمن  ُبُكم ِبُذُنوِبُكم َبْل َأنُتم َبَش���ٌر ِمّ اللَّ���ِه َوَأِحبَّاُؤُه ُقْل َفِلَم ُيَعِذّ
���َمَواِت َواألْرِض َوَما َبْيَنُهَما َوإَلْيِه  ُب َمن َيَشاُء َوِللَِّه ُمْلُك السَّ َيَش���اُء َوُيَعِذّ

اْل�َمِصيُر{ ]املائدة: ١٨[.
املنهج اإلرادي العملي:

اإلرادة البش���رية مخاَطبة في اإلس���الم من���ذ اللحظة 
األُولَى التي يتعرض فيها اإلنسان لإلنذار ثم لعوامل تصديق 
الرس���ول. واس���تجابة اإلرادة لهذا اخلطاب هي �التسليم� 
َمَواِت  أو االستس���الم: }َأَفَغْيَر ِديِن اللَِّه َيْبُغوَن َوَلُه َأْس���َلَم َمن ِفي السَّ

َواأَلْرِض َطْوًعا َوَكْرًها َوإَلْيِه ُيْرَجُعوَن{ ]آل عمران: ٨٣[. 
وفي هذا يقول اإلمام أبو جعفر الطحاوي – رحمه الله -: 
�وال يثبُت قَدُم اإلس����الم إال على ظهر التس�ليم واالس�تس�الم؛ 

لْ���م  فم���ن رام عنِ
���ر عنه  م���ا ُحظنِ
يقنع  ولم  لُمه،  عنِ
َفْهُمه،  بالتسليم 
َحَجَبه مراُمه عن 
التوحيد  خالصنِ 
املعرفة  وصافي 
وصحيحنِ اإلميان، 

فيتذب���ذُب بني الكفر واإلميان والتصدي���ق والتكذيب واإلقرار 
قاً وال  واإلنكار؛ موسوس���اً  تائهاً ش���اّكاً زائفاً؛ ال مؤمناً مصدِّ
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با�1��ً. جاحداً مكذِّ
ي – رحمه الله -:  ���ْمَعاننِ ويق���ول اإلمام العالَّمة اب���ُن السَّ
ين االتِّباُع؛ والعقوُل تبٌع؛ ولو كان الدين بُني على  �األصُل في الدِّ
املعقول وجب أالَّ يجوز للمؤمنني أن يقبلوا أش���ياء حتى يعقلوا. 
ين: من ذكر صفات الله  ونحن تدبَّرنا ع��امة ما جاء في أمر الدِّ
- ع���زَّ وجلَّ - وما تعبَّد الناس من اعتقاده؛ وكذلك ما ظهر من 
بني املسلمني وتداولوه بينهم وتناقلوه عن سلفهم إلى أن أسندوه 
إلى رسول الله #: من ذكر عذاب القبر وسؤال امللَكني... أمور 
ال تُ���دَرك حقائُقها بعقولنا، وإمن���ا ورد األمر بَقبولها واإلميان 
ين و َعَقلناه وفهمناه، فللَّه  بها؛ فإذا سمعنا ش���يئاً من أمور الدِّ
احلمد في ذلك والش���كر ومنه التوفي���ق، وما لم ميكننا إدراكه 
قنا واعتقدنا أنَّ هذا من  وفهم���ه ولم تبلُْغه عقولُنا آمنَّا به وصدَّ

ربوبيَّته، تعالى���2. 
جماالت املنهج اإلرادي العملي:

وهن���ا نذكر بع���ض اآليات 
اإلنسان  إرادة  إلى  تتوجه  التي 
التسليم،  مباشرة تقتضي منها 
وهي عل���ى وجه خاص، اآليات 
الكرمية التي جاءت في صيغة 

التقرير: 
�ات  1 - ففي جمال اإلهليَّ
- تع�اىل   - الل�ه  يق��ول 

َأْسَلْمُت  َفُقْل  وَك  َحاجُّ }َفإْن   :
َفإْن  َءَأْسَلْمُتْم  نَي  ِيّ َواأُلِمّ اْلِكَتاَب  ُأوُتوا  ِلّلَِّذيَن  َوُقل  اتََّبَعِن  َوَمِن  ِللَِّه  َوْجِهَي 
َا َعَلْيَك اْلَبالُغ َواللَُّه َبِصيٌر ِباْلِعَباِد{ إن َتَولَّْوا َفإنَّ َأْسَلُموْا َفَقِد اْهَتَدْوا وَّ
]آل عمران: ٢٠[.
 :- تعاىل   - اهلل  يقول  النبوات  جمال  ويف   -  2
ِفي  َوَيُْشوَن  َعاَم  الطَّ َلَيْأُكُلوَن  إنَُّهْم  اْل�ُمْرَسِلنَي إالَّ  ِمَن  َقْبَلَك  َأْرَسْلَنا  }َوَما 
اأَلْسَواِق َوَجَعْلَنا َبْعَضُكْم ِلَبْعٍض ِفْتَنًة َأَتْصِبُروَن َوَكاَن َربَُّك َبِصيًرا #^٢٠^#( 
َوَقاَل الَِّذيَن ال َيْرُجوَن ِلَقاَءَنا َلْوال ُأنِزَل َعَلْيَنا اْل�َمالِئَكُة َأْو َنَرى َربََّنا َلَقِد 
اْل�َمالِئَكَة ال  َيَرْوَن  َيْوَم  َكِبيًرا #^٢١^#(  ا  ُعُتًوّ َوَعَتْوا  َأنُفِسِهْم  اْسَتْكَبُروا ِفي 
ْحُجوًرا #^٢٢^#( َوَقِدْمَنا إَلى َما  ِلّْلُمْجِرِمنَي َوَيُقوُلوَن ِحْجًرا مَّ ُبْشَرى َيْوَمِئٍذ 

نُثوًرا{ ]الفرقان: ٢٠ - ٢٣[. َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء مَّ
سبحانه   - اهلل  يقول  السمعيات  جم�ال  ويف    -  3
وتعاىل -: }اْقَرْأ ِكَتاَبَك َكَفى ِبَنْفِسَك اْلَيْوَم َعَلْيَك َحِسيًبا{ ]اإلسراء: 

نة، للطحاوي: )ص82(. )1( انظر: العقيدة الطحاوية بيان السُّ
)2( انظر: صون املنطق والكالم، للسيوطي: )ص182(.

١٤[. وهذه اآلية الكرمية وما سبقها قد جاءت في صياغة تقريرية 
هة لإلرادةنِ للتسليم��3.  موجَّ

منهج تثبيت العقيدة والتذكري باهلل: 
وإذا كانت املناهج السابقة مسالك لبيان العقيدة، فإنها 
بعد وجودها وبيانها حتتاج إلى أن نتعاهدها، وأن نعمل دائماً 
عل���ى تثبيتها في النفس، فيكون له���ا األثر الفاعل في نفس 
نة النبوية  صاحبها؛ فلذلك جند في القرآن الكرمي و في السُّ

وسائَل لتثبيت اإلميان في النفس البشرية، منها:
وآيات   - تعاىل   - اهلل  بعظمة  الدائم  التذكري   
القلب  خيشع  حىت  النفس؛  ويف  اآلفاق  يف  قدرته 
ويراقبه  يراه  اإلنسان  مع  الله  بأن  والتذكير  ويستسلم: 
القيامة حتى  يوم  ثم يحاسبه عليها  أعماله؛  ويحصي عليه 
تصبح تقوى الله جزءاً ال يتجزأ من مشاعر القلب، وركيزة 
اء؛ ففي السراء يذكر الله شاكراً  اء والضرَّ ثابتة في حالة السرَّ
ألنعمه، وفي الضراء يذكر الله 
صابراً ومتطلعاً إليه - سبحانه 

- ليكشف عنه السوء. 
ويورد القرآن القصص التي 
قصص  ومنها:  اإلميان  تثبِّت 
املؤمنني  من  وأتباعهم  األنبياء 
الذين صبروا على األذى حتى 
جاء نصر الله، وقصص الكفار 
الذين كذبوا وعاندوا حتى دمر 

الله - تعالى - عليهم بكفرهم. 
وأخيراً يرسم القرآن صوراً محبََّبة للمؤمنني وصفاتهم، 
ينتظرهم من اجلزاء في اآلخرة مخلَّدين في اجلنات،  وما 
من  ينتظرهم  وما  للكافرين وصفاتهم  رة  منفِّ كريهة  وصوراً 
من  فيها  ينالهم  وما  النار  في  مخلَّدين  اآلخرة  في  اجلزاء 
العذاب يوم القيامة. ويظل القرآن يكرر هذه التوجيهات حتى 
ال  القلب  في  الله حاضراً  يصبح  وحتى  النفس،  في  ترسخ 
يغفل اإلنسان عن ذكره؛ فتستقيم مشاعره، ويستقيم سلوكه، 
باً إلى الله في الدنيا واآلخرة؛ فيرزقه  ويصبح عبداً ربانياً مقرَّ
الله الطمأنينة والسعادة في الدنيا، ومينحه في اآلخرة جنته 

ورضوانه.
اخلامتة:

فرغل:  هاشم  يحيى  د.  اإلسالمية(،  العقيدة  إلى  )مداخل  من  مقتبسة  الفقرة  هذه   )3(
)ص118( وما بعدها.

التوجيهات  هذه  يكرر  القرآن  يظل 
يصبح  وحتى  النفس،  يف  ترسخ  حتى 
اهلل حاضرًا يف القلب ال يغفل اإلنسان 
عن ذكره؛ فتستقيم مشاعره، ويستقيم 
إىل  مقرَّبًا  ربانيًا  عبـدًا  ويصبح  سلوكه، 

اهلل يف الدنيا واآلخرة
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بعد هذه اللمحات السريعة، يَحُسن أن نختم هذه املقالة 
بكلم���ات عن ممي���زات املنهج القرآني في ع���رض العقيدة 

اإلسالمية، ثم نعقب بأهم النتائج: 
1 - إن هذا املنهج يتميز: 

عالم  في  هي  كما  �احلقيقة�  يعرض  بكونه  أواًل:   
الواقع، باألسلوب الذي يكشف كل زواياها وكل جوانبها وكل 
د  ارتباطاتها، وكل مقتضياتها، وهو مع هذا الشمول ال يعقِّ
الكينونة  بها  بل يخاطب  بالضباب،  ها  يلفُّ وال  هذه احلقيقة 

البشرية في كل مستوياتها.  
وثانيًا: بكونه مبرأً من االنقطاع والتمزق امللحوَظني في 
د كل  الدراسات �العلمية� والتأمالت �الفلسفية�؛ فهو ال يُفرنِ
جانب من جوانب الكل اجلميل املتناسق بحديث مستقل كما 
تصنع أساليب األداء البشرية؛ وإمنا هو يعرض هذه اجلوانب 

في سياق موصول، يستحيل مجاراته أو تقليده. 
وثالثًا: بكونه - مع متاسك 
 - وتناسقها  احلقيقة  جوانب 
يحافظ مت�اماً عل�ى إعط�اء كلِّ 
مساحتَه،  جوانبها  من  ج�انب 
احلقيقي  وزنه  تساوي  التي 
امليزان،  وهو  الله؛  ميزان  في 
كما أنَّ هذه احلقائق ال يطغى 
بعضها على بعض في التصور 

اإلسالمي.
ورابعًا: بتلك احليوية الدافقة 

والتحديد احلاسم؛ وهي متنح  والتقرير  الدقة  مع  املوحية، 
هذه احلقائق حيوية وإيقاعاً وروعة وجماالً ال يتسامى إليها 
املنهج البشري في العرض وال األسلوب البشري في التعبير. 
وحتديد  عجيبة،  دقة  في  تُعَرض  ذاته  الوقت  في  هي  ثم 
حاسم؛ ومع ذلك ال جتور الدقة على احليوية واجلمال، وال 

يجور  التحديد على اإليقاع والروعة��1. 
��نة النبوي��ة هو  2 - إن الق��رآن الك��رمي ومع��ه السُّ
مص��در هذه العقي��دة الذي يتفق مع الفط��رة والعقل: 
وفيه الَغنَاء والكفاية، وهو الهداية والنور، وهو في الوقت ذاته 
سبب الهداية إلى أقوم طريق في العقيدة والعبادة واألخالق 
والتشريع، وال يجوز أن نحمله على اآلراء واملقررات البشرية 

)1( انظر: تفصيل ذلك في كتاب: مقومات التصور اإلسالمي: )ص65 / 68(.

القابلة للصواب واخلطأ، بل ينبغي أن يكون هو املهيمن عليها 
م ملنهجها، ويكون فهمه وتفس���يره  املصح���ح ألخطائها واملقوِّ
قائماً عل���ى مناهج فهم النصوص في اللغة التي نزل بها مع 

البيان املعصوم من النبي #.
3 - وَيحُسن يف هذا املقام التأكيد على: وجوب دراسة 
مباحث العقيدة واإلميان وما يتصل بها دراسة موضوعية من 
القرآن الكرمي وأحاديث النبي #، 
ني  املخاَطبنِ مع  تتناسب  بطريقة 
ف���ي ه���ذا العصر م���ن حيث 
طريقتُهم في التفكير وأسلوبهم 
ف���ي التعبي���ر، م���ع احملافظة 
على املفاهيم اإلس���المية، دون 

انتقاص أو حتريف.
ولذل���ك  ينبغي أن نش���ير 
إل���ى القضاي���ا الفكرية  أيضاً 
والعقدية التي تطفو على الساحة 
اليوم، ومن ثَمَّ دراس���تها بأس���لوب يتفق م���ع روح العصر، 
ويستفيد من مقررات العلوم القطعية ونتائجها، دون مجافاة 
لروح النصوص الشرعية الصريحة الصحيحة؛ إذ إن صحيح 

املنقول يتفق مع صريح املعقول. 
ولعل هذا املقام يتس���ع لتوصية أخرى تتصل باالهتمام 
بالتراث اإلسالمي الذي خلَّفه لنا علماء السلف - رحمهم الله 
تعالى - في ب���اب العقيدة واإلميان، مما كتبوه حتت عنوان: 
�الفقه األكبر� أو �الشريعة� أو �العقيدة� أو �التوحيد� قبل 
أن يتأثر هذا العل���م باملؤثرات األجنبية التي أثَّرت في �علم 

الكالم�.
واحلمد لله ربِّ العاملني، والصالة والس���الم على سيدنا 

ونبيِّنا محمٍد وعلى آله وصحبه أجمعني.

النبوية  نة  السُّ ومعه  الكريم  القرآن  إن 
يتفق مع  الذي  العقيدة  هو مصدر هذه 
والكفاية،  الَغَناء  وفيه  والعقل،  الفطرة 
وهو الهداية والنور، وهو يف الوقت ذاته 
سبب الهداية إىل أقوم طريق يف العقيدة 

والعبادة واألخالق والتشريع.
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أمحد ذو النورين

] ملف العدد [

معالم في الدعاء

مقدمة:
ا كان الدع�اء يعني انط�راح  ل�مَّ
العبد بني يدي الل�ه - تعالى - جل�ًأ 
وافتق�اراً وعجزاً، وس����ؤاله له على 

وج����ه االبته�ال في تقدي�ٍس وحتميٍد 
كان م���ن أبلغ أم���ارات العبودية وأجلِّ 

درجات العبادة وأش���رف مستويات القرب؛ 
ق له  لذلك أرش���د الله - تعالى - إليه عباده ووفَّ

ه، فقال - تعالى -: }اْدُعوِني َأْس����َتِجْب  خاصت���ه من َخلْقنِ
����ي َقِريٌب ُأِجيُب  َلُك����م{ ]غاف����ر: ٦٠[، وقال: }َوإَذا َس����َأَلَك ِعَباِدي َعِنّي َفإِنّ
اِع إَذا َدَعاِن{ ]البقرة: ١٨٦[. ف����إذا غف�ل الن�اس عن دعائه  َدْع����َوَة ال����دَّ
- جل شأنه - وهجروا مسألته في س�اعات الرخ�اء وفترات الغفل�ة، 
والتمس�وا القوة والنصرة واحلماية في قوى األرض الهزيلة، فإنهم حني 
تُلجئُهم الش���دة ويضطرهم الكرب، تزول عن فطرهم غشاوة الغفلة، 
ويرجعون إلى ربهم منيبني مس���تكينني مهما كانت غفلتهم قبل ذلك، 
ن ُيِجيُب اْل�ُمْضَطرَّ  وأّياً كان جبروتهم ومكابرته���م. قال - تعالى -: }َأمَّ
����وَء َوَيْجَعُلُكْم ُخَلَفاَء اأَلْرِض{ ]النمل: ٦٢[. إن هذه  إَذا َدَعاُه َوَيْكِش����ُف السُّ
اآلية لتلمس وجدان البشر خاصة املؤمنني منهم وهي تذكِّرهم بخوالج 
أنفسهم، وواقع أحوالهم. عندما يضطرون في حلظات الكربة والضيق 
فال يجدون لهم ملجًأ إال الله فيدعونه ليكش���ف عنهم الضر والسوء؛ 
ذلك أنه حني تضيق احَللْقة، وتشتد اخلنقة، وتتخاذل القوى، وتتهاوى 

األس���ناد، وينظر اإلنس���ان حواليه 
داً من وس���ائل  فيجد نفس���ه مجرَّ
النصرة وأسباب اخلالص؛ ال قوته، 
وال قوة غي���ره تنجده. بل إن كل ما 
ه لس���اعة الشدة قد زاغ عنه  دُّ كان يُعنِ
أو تخلَّى؛ وكل من كان يرجوه للكربة قد 
تنكر ل���ه أو تولى. وفي هذه اللحظة ال بد 
أن تس���تيقظ الفطرة فتلجأ إلى القوة الوحيدة 
الت���ي متلك الغوث والنجدة، فيتجه اإلنس���ان إلى الله 
- تعالى - ولو كان قد نس���يه من َقبُْل في ساعات الرخاء؛ فهو الذي 
يجي���ب املضطر إذا دع���اه، وهو وحَده الذي يجيبه دون س���واه، وهو 
يه  ه إلى األمن والسالمة، وينجِّ وحَده الذي يكشف عنه الس���وء، ويردُّ
من الضيقة اآلخذة باخلناق��1. فاخللق كلهم مفتقرون إليه يس���ألونه 
جميع حوائجهم بلسان احلال، أو بلس���ان املقال سؤاالً مستمراً، فهو 
وحَده الغني - س���بحانه - بذاته، واس���ع اجلود والكرم واإلحس���ان. 
َها النَّ����اُس َأنُتُم اْلُفَقَراُء إَلى اللَِّه َواللَُّه ُهَو اْلَغِنيُّ  قال - جلَّت َعَظَمته -: }َيا َأيُّ

اْل�َحِميُد{]فاطر: ١٥[.
ويف هذا اإلط��ار أودُّ أن أميط اللثام عن بعض معامل 

الدعاء:
املْعَلم األول: تعظيم الله - تعالى - وإجالله وخشيته:

)1( انظر: في ظالل القرآن: )2658/5(.
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 ذلك أنه قبل أن متخر سفينة الداعي عباب الدعاء ال بد أن 
م  يستحضر جاللة املدعو وكم�ال قدرته وعظم�ة س�لطانه؛ فيقدِّ
بني ي����دي دعائه من أصناف متجيده وَحْمده والثناء عليه مبا هو 
أهل����ه - جلَّت َعَظَمته - ما يهيئ فواحت اإلجابة ومقاليد الرحمة؛ 
فذل����ك هو املنه����ج الرباني الذي علَّمنا القرآن إياه؛ ففي س����ورة 
الفاحت����ة - كما في احلديث القدس����ي - قال الل����ه - تعالى -: 
»قس����مت الصالة بيني وبني عبدي نصفني ولعبدي ما سأل؛ فإذا 
ق����ال العبد: »احلمد لله رب العاملني« قال الله - تعالى -: حمدني 
عبدي، وإذا قال: »الرحمن الرحيم« قال الله - تعالى -: أثنى عليَّ 
دني عبدي: �وقال  عبدي، وإذا ق����ال: »مالك يوم الدين« قال: مجَّ
م����رة: فوَّض إليَّ عبدي�، فإذا قال: »إياك نعبد وإياك نس����تعني« 
ق����ال: هذا بيني وبني عبدي ولعبدي ما س����أل، فإذا قال: }اْهِدَنا 
َراَط اْل�ُمْس����َتِقيَم #!٦!#( ِصَراَط الَِّذيَن َأْنَعْم����َت َعَلْيِهْم َغْيِر اْل�َمْغُضوِب  الِصّ
اِلّنَي{ ]الفات����ة: ٦ - ٧[ قال: هذا لعبدي ولعبدي ما  َعَلْيِه����ْم َوال الضَّ

سأل«��1. 
 هكذا علمنا رس����ولنا الك����رمي # كما جاء عن فضالة ابن 
َع َرُسوُل اللَّهنِ # َرُج�اًل  عبيد - رضي الله عنه - أنه قال: �َس����منِ
يِّ  دنِ اللََّه - تََعالَى - َولَْم يَُصلِّ َعلَى النَّبنِ هنِ لَْم مُيَجِّ ي َصاَلتنِ يَْدُع����و فنِ
 : هنِ َغيْرنِ َل َهَذا«. ثُمَّ َدَعاهُ َفَقاَل لَُه أَْو لنِ # َفَقاَل َرُسوُل اللَّهنِ #: »َعجنِ
 ، يدنِ َربِّهنِ - َجلَّ َوَعزَّ - َوالثَّنَاءنِ َعلَيْهنِ تَْحمنِ َذا َصلَّى أََحُدُكْم َفلَْيبَْدأْ بنِ »إنِ

َا َشاَء«���2. يِّ # ثُمَّ يَْدُعو بَْعُد مبنِ ثُمَّ يَُصلِّي َعلَى النَّبنِ
وكذلك بنيَّ النبي # ذلك املنهج في �سيد االستغفار� الدعاء 
اجل�امع ملع�اني الت�وبة املس����تَهل بتعظي����م الل�ه - تعالى - والثناء 
عليه بكمال أوصافه - جلَّت َعَظَمته - واملش���فوع باعتراف العبد 
بأضع���ف حاالته ليبلغ بذل���ك أقصى غاية التضرع واالس���تكانة 
واخلضوع لله - جل ش���أنه - كما جاء في حديث ش���داد بن أوس 
- رضي الله عنه -: أن النبي # قال: »س���يد االستغفار أن تقول: 
اللهم أنت ربي ال إله إال أنت خلقتني، وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرِّ ما صنعت أبوء لك بنعمتك 
عل���يَّ وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي؛ فإن���ه ال يغفر الذنوب إال أنت. 
قال: ومن قالها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن ميسي 
فه���و من أهل اجلنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل 

أن يصبح فهو من أهل اجلنة«��3.

لم  إذا  الفاحتة في كل ركعة، وأنه  )1( أخرجه مسلم، كتاب الصالة، باب وجوب قراءة 
ُيحِسن الفاحتة وال أمكنه تعلُّمها قرأ مبا تيسر له من غيرها، ح )395(، من حديث 

أبي هريرة، رضي الله عنه.
)2( أخرجه أبو داود، كتاب الوتر، باب الدعاء، ح )1481(، والترمذي، كتاب الدعوات، 
باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي - عليه السالم - ح )3477(، وقال: هذا 

حديث حسن صحيح، وكذلك صححه األلباني.
)3( أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب أفضل االستغفار، ح )6306(.

املْعَلم الثاين: إفراد الله - تعالى - بالدعاء واالستعانة:
ألن الدعاء هو العبادة، والعبادة ال تُصَرف إال للخالق الرازق، 
س���بحانه. قال - تعالى - مبيناً منهج املؤمنني: }إيَّ���اَك َنْعُبُد َوإيَّاَك 
َنْس���َتِعنُي{ ]الفاتة: ٥[. ق��ال اب�����ن عباس - رضي الله عنهما -: 
��د ونخ��اف ون��رج�و يا ربنا ال غيرك.  }إيَّاَك َنْعُبُد{: إي���اك نوحِّ
و }َوإيَّاَك َنْس���َتِعنُي{ على طاعتك وعل���ى أمورنا كلها. وقال قتادة: 
يأمرك���م ربكم أن تخلصوا له العبادة وأن تس���تعينوه على أموركم 
كله���ا��4. ودعاء غير الله رغم أنه ش���رك ومذلة فإنه كذلك مناٍف 
للفط���رة التي فطر الل���ه - تعالى - عباده عليه���ا. يقول - جلَّت 
يِن َحِنيفًا ِفْطَرَت اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها  َعَظَمته -: }َفَأِق���ْم َوْجَهَك ِللِدّ

يُن اْلَقِيُّم{ ]الروم: ٣٠[. ال َتْبِديَل ِل�َخْلِق اللَِّه َذِلَك الِدّ
ثم ه�و ُمْهٍو ف����ي درك�ات جهنم. يقول - تعالى -: }َوَقاَل َربُُّكُم 
اْدُعوِني َأْس����َتِجْب َلُكْم إنَّ الَِّذيَن َيْس����َتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َس����َيْدُخُلوَن َجَهنََّم 
َداِخِريَن{ ]غافر: ٦٠[ فأمر - س����بحانه - عباده أن يخلصوا الدعاء 
له وحَده، ورتَّب اإلجابة على ذلك. وبنيَّ س����فاهة وُظلَم من يدعون 
غي����ره، فقال - جل ذكره -: }َلُه َدْعَوُة اْل�َحِقّ َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِنِه ال 
ْيِه إَلى اْل�َماِء ِلَيْبُلَغ َفاُه َوَما ُهَو ِبَباِلِغِه َوَما  َيْس����َتِجيُبوَن َلُهم ِبَشْيٍء إالَّ َكَباِسِط َكفَّ
ُدَع����اُء اْلَكاِفِريَن إالَّ ِفي َضالٍل{ ]الرع����د: ١٤[، وقال: }َوال َتْدُع ِمن ُدوِن 
اِل�ِمنَي{ ]يونس:  ����َن الظَّ َك َفإن َفَعْلَت َفإنََّك إذًا ِمّ اللَّ����ِه َما ال َينَفُع����َك َوال َيُضرُّ
١٠٦[، وكم����ا جاء في وصية النبي # البن عمه عبد الله بن عباس 
- رضي الله عنهما -: »إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن 
ل عن دعاء احلي القيوم ال�ذي أم�ر نبيه # أن  بالل����ه«��5؛ فال َمعدنِ
يبلِّغ الداعني قربه - جلَّت َعَظَمته - منهم: }َوإَذا َس����َأَلَك ِعَباِدي َعِنّي 

َفإِنّي َقِريٌب{ ]البقرة: ١٨٦[. 
لكن الدعاء ال بد فيه من اإلخالص لله - تعالى - وترك مس����ألة 
ما س����واه من األنداد، فال تكون الرغبة في طلب نفع أو دفع ضر إلى 
أحد غيره، تعالى وتقدس؛ ذلك أن إخالص الدعاء لله - جلَّت َعَظَمت�ه 
- م����ن أعظ�م أنواع العب�ادة، فوج�ب إخالصه له - جل ش����أنه - فال 
يُسأل إال هو وحَده. قال - تعالى -: }َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم{ 
يَن{ ]األعراف:  ]غاف���ر: ٦٠[، وقال - تعالى - : }َواْدُعوُه ُمْخِلِصنَي َلُه الِدّ
يَن َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن{  ٢٩[، وق����ال - تعالى -: }َفاْدُعوا اللََّه ُمْخِلِصنَي َلُه الِدّ
]غاف���ر: ١٤[؛ فاملؤمن موقن بأنه ال إله يُعَبد بحق إال الله اخلالق الذي 
، وعطاء ومنع، وَمْن يقينه ذلك يلزم  بيده ملكوت كل شيء من نفع وُضرٍّ
ض له،  أن يخلص الدعاء له وحَده في كل رخاء يعيش����ه وكل شدة تَعرنِ
ر عليه البالء ليدفعه إلى صدق االلتجاء ويوجهه إلى  ويعلم أنه إمنا ُقدِّ
ج عنه كربه ويزيل غمه ويوس����ع رزقه ويرفعه  إخالص الدعاء حتى يفرِّ

)4( تفسير ابن كثير: )37/1(، ط: دار الفكر.
)5( أخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة، ح )2516(، وقال: )هذا حديث حسن صحيح(، 

وكذلك صححه األلباني.
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مبصيبته؛ فإنه - س����بحانه - املس����تحق ألن تتعلق به القلوب صدقاً، 
وتتج����ه إليه األفئدة التجاًء قاطعة أمله����ا من االلتفات إلى املخلوقني؛ 
فاصُدق����وا الل����ه - يا رعاكم الل����ه - في إخالص الدع����اءنِ له - جلَّت 

ع  َعَظَمته - واجته�دوا في إظهار الفاقةنِ والتضرُّ
إليه - ع����ز وجل - ينجْز لكم م����ا وعدكم من 
اإلجابة، فإنه يق����ول: }َوإَذا َس���َأَلَك ِعَباِدي َعِنّي 
اِع إَذا َدَعاِن َفْلَيْس���َتِجيُبوا  َفإِنّي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
ِلي َوْلُيْؤِمُن���وا ِبي َلَعلَُّهم َيْرُش���ُدوَن{ ]البقرة: ١٨٦[. 
واس����تجيبوا ألمره فقد ربط إجابَة دعاء عباده 
باالستجابة ألمره، وأخلصوا له فإن اإلخالص 

إكس����ير العمل. يقول احلافظ ابن حجر - رحمه الله -: »لقد دلَّ قوله 
يَن{ ]غافر: ٦٥[ أن اإلجابة مشترطة  - تعالى -: »}َفاْدُعوُه ُمْخِلِصنَي َلُه الِدّ

باإلخالص«��1.
واإلخالص في الدعاء يس���توجب االعتقاد بأن املدعو هو 
القادر وحَده على قضاء حاجة الس���ائل، يقول اإلمام القرطبي: 
ْن ش���رط الداعي أن يكون عاملاً بأْن ال قادر على حاجته إال  »َفمنِ
رة بتسخيره، وأن يدعو  الله، وأن الوس���ائط في قبضته ومسخَّ

بنيَّة صادقة«��2.
املْعَلم الثالث: إظه�ار الذلة واالفتقار إلى الله - تعالى - والتضرع 

واخلشوع والرغبة والرهبة واالنطراح بني يديه، سبحانه:
َها النَّاُس َأنُت����ُم اْلُفَقَراُء إَلى اللَِّه{ ]فاطر: ١٥[؛  قال - تعال�ى -: }َيا َأيُّ
ذل���ك أن العبودية هي االفتقار إلى الله ابتداًء... كما أن االس���تعانة 
ه���ي االفتقار إلى الل���ه انته�اًء. واالفتقار إلى الله - تعالى - ش���أنه 
عظي���م؛ إذ هو حقيق�ة العبودية ولبُّها فال يس����قط االفتقار إلى الل�ه 
- س���بحانه تعالى - عن املؤمنني في الدنيا وال في اآلخرة، بل هم في 
اآلخرة أش���د افتقاراً إليه وإن كانوا في دار العز لشوقهم إلى لقائه��3. 
فبالدعاء تُنَ�ال مرض�اة رب الع�املني وبتركه يك�ون سخطه، وتل�ك هي 
���نة ك�م�ا ج��اء ف�ي ح�ديث أبي ه�ريرة - رض�ي الل�ه عنه - قال:  السُّ
قال رس���ول الله #: »من لم يسأل الل�ه يغضب عليه«��4. إال أن ذلك 
الدعاء ال بد أن يقارن���ه التضرع إلى الله - تعالى - وإظهار الضعف 
واحلاجة إليه - س�بحانه - ويالزمه التوك�ل واالستعانة به - جل شأنه 
- فيكتمل االعتم���اد بالقلب عليه - جلَّت َعَظَمته - وتتم الثقة به في 
حصول احملبوبات واندفاع املكروهات وال يتس���نى ذلك إال حني يعلم 
الداع���ي حاجته املطلقة وضرورته التامة إل���ى الله وحَده؛ فاملؤمنون 

)1( انظر: فتح الباري تعليق ابن باز: )11/ 95(.
)2( اجلامع ألحكام القرآن: )2/ 311(.

)3( انظر: نظم الدرر في تناسب اآليات والسور لبرهان الدين البقاعي: )8/ 55(.
)4( هكذا عنون البخاري في أدبه املفرد: باب من لم يسأل الله يغضب عليه، ص: 229، 
وحسنه   ،)3373( ح  منه،  باب  الدعوات،  كتاب  الترمذي،  اإلمام  أخرجه  واحلديث 

األلباني في تعليقه عليه.

الَّ  ���َواهُ، َوالَ يَلُوُذوَن إنِ ، الَ يَْرُجوَن سنِ لهم َعلَى الل���هنِ حقاً إمن���ا يكون توكُّ
، َوالَ يَْس���َألُوَن َغيَْرهُ وال يطلبون احل�وائج إال من�ه، وال يرغب�ون  هنِ َجنابنِ بنِ
إال إلي�ه، ويعلم�ون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه املتص�رف 
في املل�ك ال ش����ريك ل���ه، وال معقِّب حلكم�ه، 
وهو س���ريع احلساب��5. وعن احلسن قال: إذا 
َبل السلطان بالء، فإمنا هي  أصاب الناَس من قنِ
نقمة فال تس���تقبلوا نقمة الله باحلميَّة. ولكن 
استقبلوها باالستغفار وتضرعوا إلى الله. وقرأ 
هذه اآلية: }َوَلَقْد َأَخْذَناُهم ِباْلَعَذاِب َفَما اْسَتَكاُنوا 

ُعوَن{ ]املؤمنون: ٧٦[��6. ِهْم َوَما َيَتَضرَّ ِلَرِبّ
املْعَل��م الراب��ع: الدعاء بأس���ماء الله احلس���نى وصفاته 

العليا: 
إن معرفة الله - س���بحانه وتعالى - بأسمائه احلسنى مما 
يزيد اإلميان، كما قال الش���يخ الس���عدي - رحمه الله -: »إنَّ 
ن أنواع التوحيد  اإلميان بأسماء الله احلسنى، ومعرفتها يتضمَّ
الثالث���ة: توحيد الربوبية، وتوحيد األلوهية، وتوحيد األس���ماء 
والصفات، وهذه األنواع هي َرْوح اإلميان وُروُحه، وأصله وغايته؛ 
فكلما ازداد العبد معرفة بأس���ماء الل���ه وصفاته ازداد إميانه 
وقوي يقينه«��7. ومنهج النبي # في الدعاء اس���تهالله بأسماء 
الله احلس���نى وصفاته العليا، كما جاء في حديث عبد الله بن 
مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله # قال: »َما َقاَل َعبٌْد 
َك ابُْن  نِّي َعبُْدَك ابُْن َعبْدنِ َذا أََصابَُه َهمٌّ أَْو ُحْزٌن: اللُه���مَّ إنِ َق���طُّ إنِ
يَّ َقَضاُؤَك؛  يَّ ُحْكُم���َك، َعْدٌل فنِ َك، َماٍض فنِ َيدنِ ي بنِ َيتنِ ���َك، نَاصنِ أََمتنِ
َك  تَابنِ ي كنِ هنِ نَْفَسَك أَْو أَنَْزلْتَُه فنِ يَت بنِ ُكلِّ اْسم ُهَو لََك َسمَّ أَْس���َألَُك بنِ
نَْدَك  لْمنِ الَْغيْبنِ عنِ ي عنِ هنِ فنِ َك أَْو اْستَْأثَْرَت بنِ ْن َخلْقنِ أَْو َعلَّْمتَُه أََحداً منِ
ي َوَذَهاَب  اَلَء ُحْزننِ ي َوجنِ ���ي َونُوَر بََصرنِ يَع َقلْبنِ َعَل الُقْرآَن َربنِ أَْن جَتْ
هنِ َفَرحاً. َقالُوا: يَا  ُه َوأَبَْدلَُه َم���َكاَن ُحْزننِ ال أَْذَهَب اللُه َهمَّ ���ي إنِ َهمِّ
ي  َمات؟ َقاَل: أََجْل! يَنَْبغنِ هنِ الَْكلنِ ي لَنَا أَْن نَتََعلَم هذنِ رسول الله! يَنَْبغنِ
«��8. فعلى الس�ائل إذا أراد سؤال الله  َعُهنَّ أَْن يَتََعلَمهنَّ َْن َس���منِ ملنِ
- تعالى - أن ينظر االس���م املناس���ب ملسألته وليتوسل به إليه، 
سبحانه؛ فإذا كان فقيراً َفلْيفتتح دعاءه بسؤال الرزاق والكرمي. 
وإذا كان يطل���ب املغف���رة فعليه أن يقول: يا غف���ار يا رحيم... 

وهكذا.
كم�ا ج�اء ف���ي ح�ديث أم املؤمنني عائش����ة - رض�ي الل�ه 

)5( انظر: تفسير ابن كثير: )349/2(، ط. دار الفكر.
)6( احملرر الوجيز البن عطية: )4/ 185(، ط: دار الكتب العلمية.

)7( التوضيح والبيان لشجرة اإلميان للشيخ السعدي، ص41.
 ،)3712( ح   - عنه  الله  رضي   - مسعود  بن  الله  عبد  مسند  أحمد،  اإلمام  أخرجه   )8(
واحلاكم في مستدركه، ح )1877(، وقال: )هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن 
َسلِم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه؛ فإنه مختلف في سماعه عن أبيه(، 

وابن حبان في صحيحه، ح )972(، وقال عنه شعيب األرنؤوط: )إسناده صحيح(.

إن معرف��ة الل��ه - س��بحانه وتعال��ى - 
بأسمائه احلسنى مما يزيد اإلميان،
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تعالى عنها - حينما سمعت ذكر النبي # لفضل ليلة القدر أنها 
قالت: قلت: يا رس���ول الله! أرأي���ت إن علمت أي ليلة ليلة القدر 
م���ا أقول فيها؟ قال: »قولي: الله���م إنك عفوٌّ حتب العفو فاعُف 
عني!«��1؛ أي: من صفات���ك العفو، وأنت حتب العفو، وحتب من 
ن َظلَمه؛ فأسألك مبا حتبه، وما أنت متصف به أن تعفَو  يعفو عمَّ
عني؛ فالسؤال يكون بذكر الصفة التي يتصف بها الله - سبحانه 

وتعالى - والتي يحبها في عباده��2.
ذلك أن من عرف اللَّه - عزَّ وجلَّ - بأسمائه احلسنى وصفاته 
الُعال، عل����م أنه بالكمال موصوف، وباإلحس����ان واجلمال واجلالل 
معروف، وعرف أن الطبيعة البشرية مبناها على النق�ص ومنش�ؤها 
على العيب، إال أن يحوطها الله - عز وجل - بكمال اإلميان وصالح 

األعمال، فيورث لها ذلك عبودية صادقة.
املْعَلم اخلامس: ُحْس���ن الظن بالل���ه - جلَّت َعَظَمته - عند 

قرع أبوابه: 
وذلك بالبعد عن اليأس والقن�وط والتسخط، واإلمي�ان بأنه 
- تعالى - أرحم الراحمني وقد سبقت رحمته غضبه، كما جاء 
يَّ # َقاَل:  ي ُهَريْ���َرةَ - رضي الل�ه عنه - أن النَّبنِ في حديث أَبنِ
�ي  نَّ َرْحَمتنِ : إنِ ����هنِ نْ�َدهُ َفْوَق َعْرشنِ لَْق َكتَ�َب عنِ نَّ اللَّ�َه مَلَّا َقَضى اخْلَ »إنِ
ي«��3. فك�ل قض�اء قض�اه الل�ه - س�بحانه وتعال�ى  َسَبَقْت َغَضبنِ
- للمؤم�ن فه����و خي�ر له، كما جاء في حديث صهيب - رضي 
الله عنه - قال: قال رس���ول الل���ه #: »عجبت من قضاء الله 
للمؤم���ن! إن أمر املؤمن كله خير، ولي���س ذلك إال للمؤمن: إن 
أصابته س���راء فش���كر كان خيراً له، وإن أصابته ضراء فصبر 

كان خيراً له«��4. 
ْس���ن الظن بالله - تعالى - من ُحْس���ن العبادة، والعبد  فُحُ
يعامل���ه الله - تعالى - على مس���توى ظنه ب���ه - جلَّت َعَظَمته 
- كما جاء في ال��حديث القدس���ي؛ إذ يق���ول - تعالى -: »أنا 
عند ظ�ن عب�دي بي«��5. وعل�ى عكس���ه سوء الظن بالله - جل 
شأنه - الذي هو صف�ة مالزمة للنف�اق، كما جاء في وصف الله 
َب اْل�ُمَناِفِقنَي َواْل�ُمَناِفَقاِت  - تعالى - للمنافقني؛ حيث قال: }َوُيَعِذّ
ْوِء  ْوِء َعَلْيِهْم َداِئَرُة السَّ اِنّنَي ِباللَِّه َظنَّ السَّ َواْل�ُمْش���ِرِكنَي َواْل�ُمْش���ِرَكاِت الظَّ
َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِهْم َوَلَعَنُهْم َوَأَعدَّ َلُهْم َجَهنََّم َوَس���اَءْت َمِصيرًا{ ]الفتح: 
حسن  حديث  )هذا  وقال:   ،)3513( ح  باب،  الدعوات،  كتاب  الترمذي،  أخرجه   )1(

صحيح(. قال الشيخ األلباني في تعليقه عليه: )صحيح(.
)2( شرح بلوغ املرام للشيخ عطية محمد سالم، الدرس )109(. 

)3( البخاري، كتاب التوحيد، باب »وكان عرشه على املاء« )هود:7(، ح )7422(، ومسلم، 
كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله - تعالى - وأنها سبقت غضبه، ح )2751(

)4( أخرجه اإلمام أحمد )23924(، وعلق عليه شعيب األرنؤوط بقوله: »إسناده صحيح 
على شرط مسلم«. 

)5( أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله - تعالى -: »ويحذركم الله نفسه« )آل 
باب  والتوبة واالستغفار،  والدعاء  الذكر  كتاب  عمران:28(، ح )7405(، ومسلم، 

احلث على ذكر الله، تعالى، ح )2675(.

٦[. يقول ابن عمر - رضي الله عنهما -: »أكبر الكبائر سوء الظن 
بالله، عز وجل«��6، وقال اإلمام املناوي معرفاً س���وء الظن بالله 
- تعالى -: »أن يظنَّ أنه ليس حس���به ف�ي ك����ل أم�وره، وأن�ه 
ال يعط����ف علي�ه، وال يرحم����ه، وال يعافيه؛ ألن ذلك يؤدِّي إلى 
القنوط: }َوَذِلُكْم َظنُُّكُم الَِّذي َظَننُتم ِبَرِبُّكْم َأْرَداُكْم{ ]فصلت: ٢٣[ و 

ْوِح اللَِّه إالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن{ ]يوسف: ٨٧[«��7.  }ال َيْيَأُس ِمن رَّ
فس���وء الظن بالله - جلَّ���ت َعَظَمته - يع���د أكبر الكبائر 
االعتقادية بع���د الكفر، ولكن يلزم التنبي���ه إلى أنه: كما يجب 
على العبد إحسان الظن بربه، فإنه يجب عليه أن يخاف عقابه، 
ويخش���ى عذابه، ويعلم أن طريق الس���المة بني طريقي الرجاء 
واخل����وف؛ ف�إذا عل�م العب�د س����عة رحم�ة الل�ه - س����بحانه 
وتعالى - وأيقن بحلم���ه ورحمته ومنِّه وفضله، أحس أنه بخير 
فلم يقنط ولم ييأس. فرحمته ومغفرته وس���عت بغّياً من بغايا 
ها  َمته فمألت ُخفَّ بني إسرائيل حني رأت كلباً يلهث عطشاً َفَرحنِ
وس���قته، فش���كر الله لها فغفر لها ذنوبها، كما جاء في حديث 
يُّ #: »بَيْنََما  ���َي اللَُّه َعنُْه - َقاَل: َق���اَل النَّبنِ ���ي ُهَريَْرةَ - َرضنِ أَبنِ
ْن بََغايَا  يٌّ منِ ْذ َرأَتْ���ُه بَغنِ يَّ���ٍة َكاَد يَْقتُلُُه الَْعَطُش إنِ َركنِ يُف بنِ َكلْ���ٌب يُطنِ
«��8. ورحمته  هنِ َر لََها بنِ يَل َفنََزَعْت ُموَقَها َفَس���َقتُْه َفُغفنِ ْس���َرائنِ ي إنِ بَننِ
ومغفرته هي التي ش���ملت رجاًل بعدما زحزح غصن شوك عن 
ي ُهَريَْرةَ - رض�ي الل�ه  طريق الن�اس، كما ج�اء في حدي���ث أَبنِ
يٍق َوَجَد  َطرنِ ي بنِ عنه - أَنَّ َرُس���وَل اللَّهنِ # َقاَل: »بَيْنََما َرُجٌل مَيْشنِ
َرهُ َفَشَكَر اللَُّه لَُه َفَغَفَر لَه«��9. إنه  يقنِ َفَأخَّ رنِ ُغْصَن َشْوٍك َعلَى الطَّ
الرب الكرمي احلليم الرحيم، فليس للعبد مثل ُحْس���ن الظن به، 

َجلَّ َجاللُُه؛ فمن أيقن أنه قادر على مغفرة الذنوب غفر له. 
املْعَلم السادس: اجلزم في الدعاء واليقني باإلجابة والعزم 

في املسألة: 
جاء ف���ي حديث أبي هريرة - رضي الل���ه عنه - قال: قال 
رس���ول الل���ه #: »إذا دعا أحدكم فال يق���ل: اللهم اغفر لي إن 
ش���ئت! اللهم ارحمني إن ش���ئت! ولكن ليعزم املس���ألة، وليعظم 
الرغبة؛ فإن الله ال يتعاظمه ش���يء أعطاه«��10. وعليه فإنه يجب 
ر بعدم  اجلزم في الدعاء وعدم تعليقه باملش���يئة؛ ألن ذلك يُش���عنِ
اهتم���ام الداعي باملطلوب وضعف افتقاره إلى الله، تعالى. وذلك 
من س���وء األدب مع رب العاملني؛ ال���ذي ال بد من اإلميان بكمال 

)6( تفسير ابن كثير: )599/1(.
)7( التيسير بشرح اجلامع الصغير: )397/1(.

)8( البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب، ح )3467(، ومسلم، كتاب السالم، باب فضل 
سقي البهائم احملترمة وإطعامها، ح )2245(.

كتاب  ومسلم،   ،)652( ح  الظهر،  إلى  التهجير  فضل  باب  األذان،  كتاب  البخاري،   )9(
اإلمارة، باب بيان الشهداء، ح )1914(.

الذكر  كتاب  ومسلم،   ،)6339( ح  املسألة،  ليعزم  باب  الدعوات،  كتاب  البخاري،   )10(
والدعاء، باب العزم بالدعاء، ح )2679(



العدد 22277

غناه عن جميع خلقه، وكمال جوده وكرمه؛ فالالئق مبن س�أل الله 
- عز وجل - أن يع�زم مس����ألته، وتكمل ثقته بربه - جل وعال - 
ف�ي حصول اإلج�ابة، كم�ا ج�اء في حديث أبي ه�ري�رة - رضي 

الله عن���ه - أن النب�ي # ق����ال: »ادع�وا 
الل����ه وأنت�م موقن����ون باإلج�ابة، واعلم�وا 
أن الل�ه ال يس���تجيب دعاًء من قل�ب غاف�ٍل 
الٍه«��1. لق�د ك�انت ثق�ة السلف مبوعود الله 
- تعالى - ال تتزع�زع، وتطبيقه�م لُس����نة 
، ومس����ارعته�م  النب�ي # ال يعت�ريه، تخ�لٍّ
إلى تنفي�ذ أوام�ره ال ين�اله كس����ل؛ ولهذا 
بقل�وبهم  لقد أصغ�وا  دعواتهم،  اس�تجيبت 
َذا  قبل آذانهم لقول الصادق املصدوق #: »إنِ
ْم امْلَْسَألََة َواَل يَُقولَنَّ اللَُّهمَّ  َدَعا أََحُدُكْم َفلَْيْعزنِ
هَ لَُه«��2.  نَُّه اَل ُمْستَْكرنِ ي؛ َفإنِ ننِ ئَْت َفَأْعطنِ ْن شنِ إنِ

املْعَل��م الس��ابع: االعت���راف بالذنب 
واالستغفار منه: 

جاء في حديث عائش���ة - رضي الله عنها - أن النبي # 
قال: »إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه«��3.

ولقد أجاد أبو سعيد أحمد بن محمد الزبيري حني قال:
اعترْف إذا  الفىت  العفَو  يستوجب 

مب��ا ج��ى م��ن ال���ذن���وِب واق��ت��رْف
املعتِرف: يف   - سبحانه   - لقوله 

سلْف��4 قد  ما  هلم  ُيغَفْر  ينتهوا  إن 
فالتوبة واجبة من كل ذنب، ودليلها االستغفار بعد االعتراف 
بالذن���ب وتركه والندم على فعله؛ ذلك أنها الرجوع من املخالفة 
إل���ى املتابعة، ومن املعصية إلى الطاعة، والعزم على عدم العود 
وردِّ املظالم إن كانت؛ فتلك شروط التوبة النصوح التي ال بد أن 
تُستَهلَّ باالعتراف بالذنب مقروناً باالنكسار واإلكثار من التضرع 

م من األوزار.  واالستغفار، ومالزمة اإلحسان حملو ما تقدَّ
وم�ن اجل�دير باإلشارة إلي�ه أن مج�رد االعت�راف بال�ذنب 
ال يكون توبة إال إذا اقترن ذلك االعتراف بالندم على املاضي من 
الذنب والعزم على تركه في املستقبل؛ إذ االستغفار مع اإلصرار 
توبة الكذابني، وكيف يدعي التوبة من يصر على ذنبه؟ ألم يعلم 

رَّ ال يكون تائباً أبداً، والتوبة واإلصرار ضدان؟  أن ال�ُمصنِ

)1( أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، ح )3479(، وحسنه األلباني في تعليقه عليه.
)2( البخاري، كتاب الدعوات، باب ليعزم املسألة فإنه ال مكره له، ح )6338(، ومسلم، 

كتاب الذكر والدعاء، باب العزم بالدعاء وال يقل إن شئت، ح )2678(.
)3( البخاري، كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضاً، ح )2661(، ومسلم، 

كتاب التوبة، باب في حديث اإلفك وقبول توبة القاذف، ح )2770(.
)4( انظر:اجلامع ألحكام القرآن )7/ 401(.

إن ثم����رة االعت�راف بالذنب للملك ال�ديان تكم�ن ف�ي أن�ه ال 
رَّ  يكون إال عن إقرار بس���يادته؛ فعلى العبد أن يعترف بالذنب ويُقنِ
باخلطيئ���ة ليح�وز من كمال العب�ودية لله - س����بحانه - ما يدعو 
إلى قب�ول دعائه، ولق���د تعاض�دت اآليات 
واألح�ادي���ث عل�ى فضل تق���دمي االعتراف 
بالذنب بني ي���دي الدعاء، ومن ذلك ما جاء 
ع���ن الصديق - رضي الل���ه عنه - أنه قال 
لرس���ول الله #: علمني دعاًء أدعو به في 
صالتي. فقال: »قل: اللهم إني ظلمت نفسي 
ظلماً كثيراً وال يغفر الذنوب إال أنت، فاغفر 
لي مغف���رة من عندك وارحمن���ي إنك أنت 

الغفور الرحيم«��5.
املْعَلم الثام��ن: اإلحلاح في الدعاء زمن 
ي  الش����دة والرخاء وعدم االس����تعجال وحترِّ

أوقات اإلجابة: 
إن الدعاء لب العبادة كما في حديث النعمان بن بش����ير - رضي 
الله عنهما - قال: قال رس����ول الله #: »الدعاء هو العبادة«��6. فعلى 
حَّ في س����ؤاله لربه، وأن يكثر من الدعاء؛ إذ على الرغم  املسلم أن يُلنِ
م����ن أن الله - تعالى - قد قدر املقادير إال أنه جعل كثرة اإلحلاح في 
الدعاء من أسباب تيس����ير اليسرى وجتنيب العسرى، وقد ثبت ذلك 
من فعل النبي #، كما جاء في حديث عبد الله ابْننِ َمْسُعوٍد - رضي 
َذا َس����َأَل َس����َأَل  َذا َدَعا َدَعا ثاَلثاً، َوإنِ يُّ # إنِ الله عنه - َقاَل: »َكاَن النَّبنِ
َعاء  ير الدُّ ْحَباب تَْكرنِ ْس����تنِ : انِ يهنِ ثاَلثاً«��7. قال النووي - رحمه الله -: »فنِ
الفنِ اللَّْفظ  ْن َعَطَفُه الْختنِ َع����اء، لَكنِ َذا َس����َأَل� ُهَو الدُّ ثاَلثاً. َوَقْوله: �َوإنِ

يداً«. تَْوكنِ
َعاء، ثم َذَكَر  ير الدُّ وق����ال البخاري - رحمه الله -: »بَاب تَْكرنِ
ّي # دعا الله -  َشة - رضي الله عنها - أَنَّ النَّبنِ يث َعائنِ يهنِ َحدنِ فنِ
َر الدعاء ملا سحره لبيد بن األعصم اليهودي. قالت  تعالى - وَكرَّ
َذا َك���اَن َذاَت يَ��ْوٍم أَْو َذاَت لَيْلٍَة َدَع��ا َرُسوُل اللَّهنِ  عائش����ة: َحتَّى إنِ
# ثُ����مَّ َدَعا ثُمَّ َدَعا...«��8؛ ذلك أن اإلحلاح في الدعاء والتضرع 
فيه مما يُس����تَدَفع به البالء، وتُستَنَزل به الرحمة. وال يخفى أن 
احل����ق - تعالى - يحب من عباده اإلحلاح في الدعاء؛ ألنه معبِّر 
الذكر  كتاب  ومسلم،   ،)834( ح  السالم،  قبل  الدعاء  باب  األذان،  كتاب  البخاري،   )5(

والدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، ح )2705(.
الدعاء،  كتاب  ماجه،  وابن   ،)1479( ح  الدعاء،  باب  الوتر،  كتاب  داود،  أبو  أخرجه   )6(
باب فضل الدعاء، ح )3828(، والترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة البقرة، 
ح )2969(، وقال: »هذا حديث حسن صحيح«، وكذلك صححه األلباني في تعليقه 

على السنن.
)7( أخرجه اإلمام مسلم، كتاب اجلهاد والسير، باب ما لقي النبي # من أذى املشركني 

واملنافقني، ح )1794(.
)8( البخاري، كتاب الطب، باب السحر، ح )5763(، ومسلم، كتاب السالم، باب السحر، 

ح )2189(.

فالل��ه - تعال��ى - يح��ب اإلحل��اح ف��ي 
الدعاء مل��ا فيه من االنقياد واالستس��الم 
وإظه��ار االفتقار ل��ه، جل ش��أنه. ومن 

ُيكثِر َقْرع الباب يوشك أن ُيفَتح له
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ُدهم عليه - جلَّت َعَظَمته -  عن ش����دة الفاقة وذلة احلاجة، ويَعنِ
بُحْسننِ اإلجابة، كما جاء في حديث أنس - رضي الله عنه - أن 
����وا� بيا ذا اجلالل واإلكرام«��1.  ُّ وا �أي أحَلنِ ظُّ النبي # قال: »ألنِ
قبال  واملقص����ود اإلحلاح في الدعاء بهذا االس����م؛ وذلك من اإلنِ
على الله - تعالى - واإلحلاح عليه في الدعاء ولزومه واملواظبة 

عليه.
َذا َدَع���ا لَْم يََزلنِ  واعل���م - رعاك الله تعال���ى - أنَّ الَْعبَْد إنِ
ْل، يقول ابن  هنِ َما لَْم يَْس���تَْعجنِ ي َحاَجتنِ اللَّ���ُه - تََباَرَك َو تََعالَى - فنِ
عط���اء الله: »ال يكن تأخُر أمدنِ العط���اءنِ مع اإلحلاحنِ في الدعاء 
موجباً ليأس���ك، فقد ضمن لك اإلجابة فيما يختار لك ال فيما 
تختار أنت لنفس���ك، وف���ي الوقت الذي يري���د، ال في الوقت 
ال���ذي تريد«��2. وقال ابن القيم: »ومن أنفع األدوية اإلحلاح في 
الدعاء«��3؛ فمواصلة اإلحلاح في مسألة الله - تعالى - من غير 
استعجال وال س���أم من أجلِّ درجات العبودية. يقول ابن القيم: 
»ومن اآلفات التي متنع ترتُّب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد 
ويس���تبطئ اإلجابة، فيستحس���ر ويدع الدعاء، وهو مبنزلة من 
بذر بذراً أو غرس غرساً، فجعل يتعاهده ويسقيه، فلما استبطأ 
كمال���ه وإدراكه تركه وأهمله«��4. كما جاء في حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه - أن رس���ول الله # قال: »يستجاب ألحدكم 
ما لم يَْعَجل؛ يقول: دعوت فلم يستجب لي«��5. وفي لفظ ملسلم: 
»ال يزال يستجاب للعبد ما ل�م يدُع بإثم أو قطيع�ة رح�م ما ل�م 
يس�تعجل. قي�ل: يا رسول الله! ما االستعجال؟ قال: »يق�ول: قد 
دعوت وقد دع�وت فلم أَر الله يس���تجيب لي، فيستحس���ر عند 
ذاك وي���دع الدع�اء«. وجاء أيض�اً م���ن ح�ديث أن�س - رض�ي 
الل�ه عنه - قال: قال رسول الله #: »ال يزال العبد بخير ما لم 
يس���تعجل. قالوا: يا رسول الله! كيف يستعجل؟ قال: يقول: قد 

دعوت ربي فلم يستجب لي«��6. 
فالله - تعالى - يحب اإلحلاح في الدعاء ملا فيه من االنقياد 
ر َقْرع الباب  واالستسالم وإظهار االفتقار له، جل شأنه. ومن يُكثنِ
يوش���ك أن يُفتَح له. وينبغي أن ال يكون إحلاح املس���لم على ربه 
في الرخاء أقل من إحلاحه في الش���دائد، كما جاء في حديث 

عليه،  تعليقه  في  األلباني  وصححه   ،)3525( ح  الدعوات،  كتاب  الترمذي،  أخرجه   )1(
وأخرجه اإلمام أحمد في مسنده: )17596(، وصححه األرنؤوط في تعليقه عليه.

)2( البحر املديد لإلدريسي: )3، 182(، ط: دار الكتب العلمية.
)3( اجلواب الكافي ملن سأل عن الدواء الشافي، ص4.

)4( اجلواب الكافي ملن سأل عن الدواء الشافي، ص10.
)5( البخاري، كتاب الدعوات، باب يستجاب للعبد ما لم يعجل، ح )6340(، ومسلم، كتاب 
الذكر والدعاء، باب أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول: دعوت فلم يستجب لي، 

ح )2735(.
)6( رواه اإلمام أحمد: )13008(، وعلق عليه شعيب األرنؤوط بقوله: »صحيح لغيره، 
وهذا إسناد حسن في الشواهد«، وكذلك رواه أبو يعلى في مسنده: )2865(، وقال 

حسني سليم أسد في تعليقه عليه: »إسناده حسن«.

أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رس���ول الله #: »من 
ه أن يس���تجيب الله له عند الشدائد والكرب َفلْيُكثر الدعاء  سرَّ
ف���ي الرخ�اء«��7. وكما ج�اء في حديث ابن عب�اس - رضي الله 
ف إليه في الرخاء  اه قائاًل: »تع���رَّ عنهم���ا - أن النبي # وصَّ

يعرفك في الشدة«��8. 
املْعَلم التاسع: أن يكون املطعم واملشرب وامللبس من حالٍل: 

وف���ي ذلك ال بد م���ن احلرص على أن يك���ون املطعم من 
حالل، وكذلك املش���رب وامللبس وما شابهه؛ ألن املأكل احلرام 
س���بب حلجب الدعاء وعدم اإلجابة، كم���ا جاء في حديث أبي 
هري���رة - رضي الله عنه - أن النب���ي # ذكر: »الرجل يطيل 
 ! الس���فر أشعث أغبر ميد يديه إلى السماء يقول: يا ربِّ يا ربِّ
؛  َرامنِ احْلَ َي بنِ َوَمْطَعُمُه َحَراٌم َوَمْش���َربُُه َحَراٌم َوَملَْبُس���ُه َحَراٌم َوُغذنِ
لِّية املأكل مانع  َك؟«��9. فعدم إطابة املطعم وحنِ َذلنِ َفَأنَّى يُْستََجاُب لنِ
من اس���تجابة الدعاء، وحاجب عن رفعه إلى الله، وكفى بذلك 
وباالً وخس���راناً على صاحبه، نعوذ بالله من ش���ر غضبه. فإذا 
ضمن العبد س���المة تكوينه بلقمة احلالل ضمن إجابة الدعاء؛ 
يَب املطع���م من لوازم إجابة الدع���اء. قال إبراهيم  ذل���ك أن طنِ
ب���ن أدهم: »أطب مطعمك وال علي���ك أن ال تقوم بالليل وتصوم 
بالنهار«��10، فأكل احلالل وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجٌب 
إلجاب���ة الدعاء؛ رغم أنه من أصعب ما ميكن حتصيله في هذا 
ت الربويات واحملرمات معامالت أهله، مصداقاً  الزمن الذي عمَّ
خلبر الصادق املصدوق، كما في حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله #: »يأتي على الناس زمان ال يبالي 
املرء ما أخذ منه؛ أمن احلالل أم من احلرام؟«��11. وكما جاء في 
حديث جابر - رضي الله عنهما - أن رس���ول الله # قال: »ال 
تس���تبطئوا الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق 

هو له، فأجملوا في الطلب: أخذ احلالل، وترك احلرام«��12. 
فإذا اقتصر املس���لم على احلالل الذي لم تخالطه أدناس 
حرام جعل الله - تعالى - دعاءه مس���تجاباً، فإن دعاه لتوسيع 
رزق رزقه، وإن دعاه لكش���ف ضر كش���فه؛ فإن الداعي بجسم 

غذي باحلالل حري باالستجابة.

)7( الترمذي، كتاب الدعوات، باب ماجاء أن دعوة املسلم مستجابة، ح )3382(، وحسنه 
وحسن   ،)6397( مسنده:  في  يعلى  أبو  أخرجه  وكذلك  عليه،  تعليقه  في  األلباني 

إسناده حسني سليم أسد في تعليقه عليه.
)8( رواه اإلمام أحمد في مسنده: )2803(، وصححه شعيب األرنؤوط في تعليقه عليه.

)9( أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، ح )1015(.
)10( حلية األولياء ألبي نعيم: )8/ 31(.

)11( أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب من لم يبال من حيث كسب املال، ح )2059(.
شرط  على  صحيح  حديث  »هذا  وقال:   ،)2134( مستدركه  في  احلاكم  أخرجه   )12(
الشيخني و لم يخرجاه، و شاهده عن أبي الزبير عن جابر صحيح على شرط مسلم، 
وكذلك  ومسلم«،  البخاري  شرط  »على  بقوله:  التلخيص  في  الذهبي  عليه  وعلق 

صححه األلباني في السلسلة الصحيحة: )2607(.
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د. عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف�*�
w w w . a l a b d u l l t i f . n e t

] ملف العدد [

اج بن يوس���ف ملا ولي العراق، وكان أهله   يقال: إن احَلجَّ
ال يتولى عليهم أحد يش���وش عليهم إال هلك سريعاً بدعائهم 
عليه، فأمرهم احلجاج أن يأتي كلُّ واحد منهم ببيضة دجاجة، 
ويضعه���ا في صح���ن اجلامع، وأراهم أن ل���ه بذلك ضرورة، 
فاس���تخفوا ذلك منه ففعلوا، ثم أمرهم بعد ذلك أن يأخذ كل 
ا أراده،  واحد عني بيضته، وأراه���م أن قد بدا له الرجوع عمَّ
فلما أخذوا ذلك لم يعلم كل واحد منهم عني بيضته، فلما علم 
احلجاج أنهم تصرفوا في ذلك مدَّ يده إليهم، فدَعوا عليه على 

عوا اإلجابة��1. عادتهم فُمننِ
قال ابن احل���اج �ت 737ه�� معلق�اً على تلك احلادثة -: 
»وألجل ه���ذا املعنى َكثُرت املظالم الي���وم، وكثر الدعاء على 
فاعلها وقلَّت اإلجابة أو عدمت... فلو س���لم بعضهم من مثل 

بن  محمد  اإلمام  جامعة  في  املعاصرة  واملذاهب  العقيدة  قسم  في  مشارك  أستاذ   )*(
سعود اإلسالمية - الرياض.

)1( انظر: املدخل، البن احلاج: 355/2.

هذه احلال، ودعا الستجيب له عاجاًل«��2.
���نة بأكل احلالل تقريراً وحتقيقاً،  ولقد احتفى أهل السُّ
حتى أثبتوه ف���ي عقائدهم. يقول الفضيل بن عياض: »إن لله 
عباداً يحيي بهم البالد والعباد، وهم أصحاب س���نَّة، من كان 

لِّه كان في حزب الله، تعالى«��3. يعقل ما يدخل جوفه من حنِ
ق���ال ابن رج���ب معلقاً على عبارة الفضي���ل: »وذلك ألن 
أكل احلالل م���ن أعظم اخلصال الت���ي كان عليها النبي # 

وأصحابه«��4. 
نة  ووصف ش���يخ اإلس���الم الصابوني أهل احلديث والسُّ
أنهم يتواصون بالتعفف في املآكل واملش���ارب واملنكح وامللبس، 

نة األصفهاني��5. وام السُّ وكذا قرره قنِ
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رس���ول الله 

)2( املدخل: 355/2.
)3( أخرجه أبو نعيم في احللية: 104/8.

)4( كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة: ص 2.
)5( انظر: عقيدة السلف للصابوني: ص 297، واحلجة لألصفهاني: 528/2.

أكل الحالل
وحالوة المناجاة

أَْكُل الحالل
وحالوة المناجاة
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] ملف العدد [
#: »إن الل���ه طيب ال يقبل إال طيباً، وإن الله - تعالى - أمر 
ُس���لُ ُكُلوا ِمَن  َها الرُّ املؤمنني مبا أمر به املرس���لني، فقال: »}َيا َأيُّ
َب���اِت َواْعَمُلوا َصاِل�ًحا{ ]املؤمنون: ٥١[، وقال - تعالى -: }َيا  ِيّ الطَّ
َباِت َما َرَزْقَناُكْم{ ]البقرة: ١٧٢[. ثم ذكر  َه���ا الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمن َطِيّ َأيُّ
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ميد يديه إلى السماء: يا ربِّ 
! ومطعمه حرام، ومش���ربه حرام، وملبسه حرام، وُغذي  يا ربِّ

احلرام، فأنَّى يستجاب لذلك؟«��1.
ْن أعظم  ومن ش���روحات ابن رجب لهذا احلديث قوله: »منِ
م���ا يحصل به طيبة األعمال للمؤمن طيب مطعمه، وأن يكون 
من ح���الل، فبذلك يزك�و عمله... وفي احلديث إش���ارة إلى 
أن���ه ال يُقَبل العمل وال يزكو إال بأكل احلالل، وأن أكل احلرام 
يفسد العمل، ومينع قبوله... فالرسل وأممهم مأمورون باألكل 
من الطيبات الت���ي هي احلالل، وبالعم���ل الصالح؛ فما دام 
األكل حالالً، فالعمل صالح مقبول، فإذا كان األكل غير حالل، 

فكيف يكون العمل مقبوالً؟«��2.
ع  واملقصود أن على الداعي أن يتحرى أكل احلالل، ويتورَّ
في مطعمه ومش���ربه؛ فإن هذا من آكد آداب الدعاء، بل هو 

من شروط الدعاء املستجاب��3.
إن من أج���لِّ آداب الدع���اء: إظهاُر االفتق���ار إلى الله، 
واالنطراح واالنكس���ار بني يديه، س���بحانه. وكما قال س���هل 
التس���تري: »ليس بني العبد وبني ربه طري���ق أقرب إليه من 

االفتقار«��4.
وكلما ازداد الشخص عبودية وافتقاراً إلى الله، ازداد كماله 
وَعلَت درجته؛ فأكرم ما يكون العبد على الربِّ - سبحانه - أحوج 
ما يكون إليه، وأما اخللق فأهون ما يكون عليهم الشخص أحوج 

ما يكون إليهم��5.
فمن أعرض عن الدعاء واالفتقار واإلحلاح على الله، فإنه 
ل على التذلل له�م... فيرتك�ب  يش���تغل مبس���ألة الناس، ويُْقبنِ
ثالث مفاسد: مفس���دة االفتقار إلى غير الله، ومفسدة إيذاء 

املسؤول، ومفسدة امتهانه لنفسه، وذله لغير الله��6.
ب الناس أن من لم يكن سائاًل لله  قال ابن تيمية: »وقد جرَّ
ل لها ما ينفعها،  سأل خلقه، فإن النفس مضطرة إلى من يُحصِّ

)1( أخرجه مسلم.
)2( جامع العلوم واحلكم: 260/1 = باختصار.

)3( انظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة جليالن العروسي: 183/1.
)4( انظر: مجموع الفتاوى: 108/10.

)5( انظر: العبودية البن تيمية: ص80، وقاعدة في توحيد األلوهية البن تيمية.
)6( انظر: قاعدة جليلة في التوسل: ص 66.

ويدف���ع عنها ما يضرها؛ فإن لم تطلب ذلك من الله طلبته من 
غيره«��7.

وهذ حال بعض ش���يوخ الصوفية الذي���ن يتركون الدعاء 
عون االستغناء عن اللجأ إلى الله - عز  استكباراً وغروراً، ويدَّ
وجل - ثم آخر حاله���م يعكفون على أبواب الَظلَمة، ويقتاتون 

من مكاسب خبيثة.
وقد وصف ابن تيمية أولئك الشيوخ بقوله: »هكذا شيوخ 
عي أحدهم اإللهية، وما هو أعظم من  الدعاوى والش���طح، يدَّ
النبوة، ويعزل الربَّ عن ربوبيته، والنبيَّ عن رسالته، ثم آخرته 
اذ يطلب ما يقيته، أو خائف يس���تعني بظالم على دفع  ش���حَّ
مظلمته، فيفتقر إلى لقمة، ويخاف من كلمة؛ فأين هذا الفقر 

؟«��8. والذل من دعوى الربوبية املتضمنة للغنى والعزِّ
وفي غمرة الغفالت املتتابعة، وحظوظ النفس املتش���عبة، 
وصخب احلياة اجلس���دية، فإن النف���س ال تنفك عن اجلهل 
والظلم، وحينئٍذ يعتدُّ األش���خاص بقدراتهم، ومواهبهم التي 
عي  تهم، ويدَّ امت الله به���ا عليهم، ويركنون إلى حوله���م وقوَّ
أحدهم بلسان احلال أو املقال أنه »العمالق« أو »سوبر مان«.

بل إن اعتداد الشخص وثقته بنفسه وطاقته بُعَجرها وبَُجرها 
قد اس���تحوذ على فئام من الدعاة، فال تكاد تخطئ عينك كثرة 
الدورات والندوات في هذا الش���أن؛ وغرق القوم في االلتفات 
واالعتماد على األس���باب الظاهرة احملسوسة، بل جتاوزوه إلى 
تعلُّق بأسباب مثالية موهومة. وأعقب ذلك ما نكابده من ضعف 
األح�وال اإلمي�انية: من اإلخب�ات واخلش���وع واإلناب�ة إلى الل�ه 
- تعالى - بل رمبا غاب ما يتعني استصحابه من فقرنا وفاقتنا، 

وضعفنا ومسكنتنا، وعجزنا وتفريطنا في جنب الله.
���نة،  والناظر إلى األئمة األعالم لدى أهل اإلس���الم والسُّ
وس���يرهم وأحوالهم، ال ت���كاد جتده���م إال أصحاب إخبات 
وانطراح بني يدي الله - تعالى - واعتراف بالذنب والتقصير، 
ويقني بالفاقة إلى الغني احلميد، س���بحانه. فرحمة اللهنِ على 

تلك األرواح، لم يبَق منهم إال األشباح.
وقدوته����م في ذلك رس����ول الله # الذي كان يقول: »س����يد 
االستغفار: اللهم أنت ربي، ال إله إال أنت خلقتني، وأنا عبدك، وأنا 
على عهدك ووعدك ما اس����تطعت، أعوذ بك من ش����ر ما صنعت، 
، وأبوء بذنبي فاغفر لي؛ فإنه ال يغفر الذنوب  أبوء لك بنعمتك عليَّ

)7( الرد على الشاذلي: ص 11.
نة النبوية: 209/7. )8( منهاج السُّ
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إال أنت«��1.
وروي عن���ه # أنه قال: »اللهم إنك تس���مع كالمي، وترى 
مكان���ي، وتعلم س���ري وعالنيتي، وال يخفى عليك ش���يء من 
أمري، أنا البائس الفقير، املستغيث املستجير، والوجل املشفق، 
املقرُّ بذنبه، أس���ألك مس���ألة املس���كني، وأبتهل إليك ابتهال 
املذنب الذليل، وأدعوك دع���اء اخلائف الضرير، َمْن خضعت 
لك رقبته، وذلَّ لك جس���ده، ورغم ل���ك أنفه، اللهم ال جتعلني 
بدعائك ربي ش���قياً، وكن بي رؤوفاً رحيماً، يا خير املسؤولني! 

يا خير املعطني!«��2.
ويب���دو أن ثمة تالزماً بني أكل احل���الل، وحالوة املناجاة 
ة األنس واالفتقار إليه، عز وجل. وقد قرر  لل���ه - تعالى - ولذَّ
احلافظ ابن كثير - في تفس���يره - أن أكل احلالل عوٌن على 
ُس���ُل ُكُلوا ِمَن  َها الرُّ العمل عند تفس���يره لقوله - تعالى -: }َيا َأيُّ

َباِت َواْعَمُلوا َصاِل�ًحا إِنّي ِبَا َتْعَمُلوَن َعِليٌم{ ]املؤمنون: ٥١[. ِيّ الطَّ
وأش���ار ابن اجلوزي إلى ذلك التالزم في إحدى خواطره، 
فقال: »ورمبا رأى العاصي س���المة بدن���ه وماله، فظ��ن أن 
ا عوقب ب���ه عقوبٌة. ورمبا كان العقاب  ال عقوب���ة. وغفلته عمَّ
العاجل معنوياً، كما قال بعض أحبار بني إسرائيل: »يا رب كم 
أعصيك وال تعاقبني!« فقيل له: »كم أعاقبك وال تدري؛ أليس 

قد حرمتك حالوة مناجاتي؟«.
ل هذا اجلنس من املعاقبة َوَجده باملرصاد، فربَّ  فمن تأمَّ
م اعتبار بصيرته، أو لسانَه فحرم  ش���خص أطلق بصره َفُحرنِ
م قيام  ه، وُحرنِ رُّ صفاء قلبه، أو آثر شبهة في مطعمه، فأظلم سنِ
اللي���ل وحالوة املناجاة... إلى غير ذلك، وهذا أمر يعرفه أهل 

محاسبة النفوس.
ولقد رأينا َمْن س���امح نفس���ه مبا مينع منه الشرع، طلباً 
للراحة العاجلة، فانقلبت أحواله إلى التنغص العاجل، وعكست 

عليه املقاصد«��3.
وقد كابد ابن اجلوزي ش���يئاً من ع���وارض حالوة املناجاة 
راته���ا. ثم إن الل���ه تداركه برحمته ولطف���ه؛ ولقد حكى  ومكدِّ
هذه املعاناة بأس���لوب بديع، فقال: »كنت في بداية الصبوة قد 
اد، بإدامة الصوم والصالة، وُحببت  أُلهمت س���لوك طريق الزهَّ
إليَّ اخللوة، فكنت أجد قلب����اً طيباً، وكانت عني بصيرتي قوية 
ر  ة تتأس���ف على حلظة متض���ي في غير طاع���ة، وتُبادنِ دَّ احلنِ

)1( أخرجه البخاري.
)2( أخرجه ابن عساكر في معجم الشيوخ: 948/2.

)3( صيد اخلاطر: 72، 73 = باختصار.

الوق���ت في اغتن�ام الطاعات، ولي ن���وع أن�س وحالوة من�اجاة، 
فانتهى األمر إلى أن صار بعض والة األمور يستحس���ن كالمي، 
فأمالني إليه فمال الطبع ففقدُت تلك احلالوة، ثم اس���تمالني 
آخر، فكنت أتقي مخالطته ومطاعمه، خلوف الشبهات، وكانت 
حالتي قريبة، ثم جاء التأويل فانبسطُت، فقدم ما كنت أجد��4، 
م النور كله،  وص���ارْت املخالطة توجب ظلمة القلب إل���ى أن ُعدنِ
فكان حنيني إلى ما ضاع منِّ���ي يوجب انزع�اج أهل املجلس��5، 
فيتوبون ويصلحون، وأخرج مفلساً فيما بيني وبني حالي��6، وَكثُر 
ضجيجي من مرضي، وعجزُت عن طب نفسي. فاجتذبني لطف 
موالي بي إلى اخللوة على كراهة مني، وردَّ قلبي عليَّ بعد نفوره 
مني، فأفقْت من مرض غفلتي، وقلت في مناجاة خلوتي: سيدي 
كيف أقدر على ش����كرك؟ وبأي لس����ان أنط�ق مبدحك؛ إذ لم 
تؤاخذن���ي على غفلتي، ونبهت�ني من رقدت���ي، وأصلحَت حالي 
عل���ى كره من طبع���ي؟ فما أربحني فيما ُس���لب مني؛ إذ كانت 
ثمرت���ه اللجأ إليك! وما أوفر جمع����ي؛ إذ ثم�رته إقبالي عل�ى 
اخللوة! وما أغناني؛ إذ أفقرتني إليك، وما آنسني؛ إذ أوحشتني 
م���ن خلقك، آٍه على زمان ضاع في غير خدمتك! أس���فاً لوقت 

مضى في غير طاعتك!«��7.
وأخت���م هذه الس���طور بطرف من مناجاة أبي احلس���ن 
ة القلب  ف بالعلم والورع، ورقَّ الكانشي �ت 347ه��، الذي ُعرنِ
ومجانبة أهل األهواء؛ فقد حكي عنه أنه قام ليلة فقرأ سورة 

اإلسراء حتى ختم املصحف، ثم أخذ في البكاء وقال:
أتراك بعد الدرس للقرآن حترقني؟

جُت قبل الذنب في الكفننِ يا ليتني أُدرنِ
ثم ع���اد إلى البكاء حت���ى طلع الفجر، ث���م أقبل يقول: 
�وعزتك وجاللك! ما عصيتك اس���تخفافاً بحقك، وال جحوداً 
لربوبيتك، لكني حضرني جهلي، وغاب عني علمي، واستفزني 

عدوي، وإنِّي عليها - يا إلهي - لنادم���8.
ومن من��اجاته: �أرن���ي م���ن أطاعه فأضاعه، أرني من 
������ل علي�ه ف��أض���اعه. إذن  قص���ده فخيَّب��ه، أرني م��ن توكَّ

ال تراه أبدا�9��ً.

)4( لعله يعني أنه فقد ما يجده من حالوة املناجاة واألنس بالله.
وعظه  مجلس  أهل  أورث  املناجاة  هذه  فقدان  على  وندمه  حنينه  أن  مقصوده  لعل   )5(

وتذكيره قلقاً وخوفاً من الله، تعالى.
)6( األحوال هي ما تتعلق باألعمال القلبية. فاحلال ها هنا هو القلب.

)7( صيد اخلاطر: ص 92، 93 = باختصار.
)8( انظر ترتيب املدارك: 61/1، 64.
)9( انظر ترتيب املدارك: 61/1، 64.
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] نص شعري [

ُم������ْث������َق������ًا ب�����ال�����ذن�����������وِب ج����ئ����ُت����ك ربِّ������ي
وب�����ق�����ل�����ب�����ي ُن�������������������ُدوب أي����������������اِم س��������وٍء
أق�������ط�������ف ال�����س�����ي�����ئ�����ات غ�������ي�������َر ُم�������ب�������اٍل
وإم��������ام��������ي ال��������ه��������وى، ون�����ف�����س�����ي دل���ي���ل���ي
ج������ئ������ُت م����س����ت����ع����ِت����ب����ًا وح�������ول�������ي خ���ط���اي���ا
������م������اح م������ن خ����ي����ر س���م���ٍح �������ى ال������سَّ أت�������رجَّ
ق�����ب�����ل أه��������������وال َم������ح������ش������ٍر، وخ������ط������وٍب
َل�������ْه�������َف ن����ف����س����ي ع����ل����ى س�����ن�����َن َت�������َولَّ�������ِت
����ت َل������ه������َف ن����ف����س����ي ع����ل����ى ل������ي������اٍل َت����ق����ضَّ
ُم������ِس������يٍء ِل������َع������ب������ٍد  ف����م����ا  ف����اغ����ف����ر  ربِّ 
ف������ا ِل�������ذن�������وٍب واع�������������ُف ع�������ف�������وًا ُم������ج������رِّ
َأح��������َدَق��������ت ب�������ي، وأوج�����م�����ت�����ن�����ي؛ ف����م����ا ل��ي
���و ال���طَّ ذي  ال�����ت�����وب  ق����اب����ل  ال�����ذن�����ب،  غ�����اف�����ِر 

ك������اِس������َف ال������ب������ال، ط������ارق������ًا خ�����ي�����َر ب������اِب
رًا ِب��������َس��������راِب ك������ن������ُت ف����ي����ه����ا َم�����������َغ�����������رَّ
ع وِح���������س���������اِب ب��������َوع��������ي��������ٍد ُم���������������������روِّ
وال�����ل�����ع�����ن ال�����������َم�����ري�����ُد خ�����ي�����ُر ِص����ح����اب����ي
ح�����اص�����رت�����ن�����ي، وط�������اِم�������ع�������ًا ف�������ي م�����ت�����اِب
أس�����������أل ال�����ص�����ف�����ح ق�����ب�����ل ي�����������وِم اإلي�����������اِب
َت������������َدع امل����������رء ص���������اِرخ���������ًا: واش�����ب�����اب�����ي!
وه����������ي ُح�����ب�����ل�����ى مب��������ا ي��������س��������وُء َم�����آب�����ي
ف������ي ُس��������ب��������اٍت، ف����م����ا َأط������������مَّ ُم����ص����اب����ي!
غ�����ي�����ُر ُرح��������م��������اك، ي������ا أع����������زَّ َج������ن������اِب!
ِه�����������َي ِم������ن������ي ك�����م�����ا ت���������رى ف�������ي ك���ت���اب���ي
غ������ي������ُر إش���������ف���������اِق ص��������������ارٍف ِل�������ع�������ذاِب
ل������ث������واِب ُم��������ج��������زٍل  اجل���������������وِد،  وذي  ل 

احلسني الورزاين

وقفة بباِب الرحمن
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أحمد رمضان مقرم النهدي�*�
rmdan402@hotmail.com

ها هو كتاب امل�راح�ل الثمان لط�الب فه�م القرآن، ملؤلفه 
د. عصام بن صالح العوي���د، �عضو هيئة التدريس بجامعة 
���نة�، يصدر بأسلوب فريد، وعرض مبتَكر،  اإلمام قسم السُّ
ة، ومعلومات زاخرة، جمعت أبرز ما ميكن أن يقال  وفوائد جمَّ
مة بتعليقات أصيلة لألئمة الس���ابقني  عن فهم القرآن، مدعَّ
من الصحابة حتى زماننا هذا. ويقع الكتاب في 150 صفحة. 

وفي ما يلي عرض موجز لهذا الكتاب:
افتتح املؤلف كتابه مبقدمة ومتهيد ضافيني، س���رد فيهما 
أوصافاً لكتاب الله  - تعالى - وقارن بني مقولتني متفقتني في 
معناهما، على الرغم من القرون الفاصلة بينهما، وعلى الرغم 
من اخت���الف أعراقهما؛ فاألُولَى للوليد ب���ن املغيرة، والثانية 
ملستشرق فرنسي، إال أنهما يجمع بينهما الشرك واإلحلاد؛ وقد 

وصفا األثر العجيب لكتاب الله في نفس السامع والقارئ.
ثم عرض الش���يخ أحوال أمة محم���د # مع كتاب الله   قراءات  مجلة  حترير  سكرتير  بالرياض،  البواردي  بجامع  العلمية  اللجنة  عضو   )*(

إفريقية.

قراءة في كتاب:
املراحل الثمان لطالب فهم القرآن

] ملف العدد [
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- تعالى - وأنه ألَّف هذه الرس���الة للصنف الثالث، وهم من 
لهم همة في فهم كتاب الله  - تعالى - ولكنه يجد أنه ال زال 

بعيداً عن التدبر احلق لهذا الكتاب العظيم.
- ومن ضمن األمور املهمة يف املقدمة ثاثة أسئلة:

1 - كيف فهم س���لفنا هذا الكت���اب املهيمن، وكيف كان 
حالهم بعد أن فهموه؟

َم نقرأ كتب التفسير وال ندرك املعنى العظيم آليات  2 - لنِ
َم ال نستش���عر إعجاز كالم الله حال قراءتنا له،  القرآن؟ و �لنِ

مع يقيننا التام بأنه معجز؟�.
3 - كي���ف يكون الق���رآن هادياً وفيص���اًل بيننا في كل 
شؤوننا العقدية والتعبدية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية 

والسياسية واإلعالمية والذاتية... ونحوها؟
أما التمهيد فعرض فيه أهمية معرفة اللسان العربي، وأن اللغة 
له في  العربية تتكون من ح����روفنِ معاٍن وحروفنِ مباٍن، وهو ما فصَّ

املرحلة الثالثة؛ وذلك أن القرآن الكرمي نزل بلسان عربي مبني.
وأه���م ما عرض له في التمهيد ه���و النتيجة واحملصلة 
ملراجع���ة هذه املراحل وإدام���ة النظر ف���ي ُكتُبها، وهي أن 

اإلنسان سيدرأ عن نفسه وصمتني:
1 - االس���تهانة بكالم السلف في التفسير؛ ألنه سيدرك 

حينها أن العطب في فهمه ال في كالمهم.
2 - الفهم الناق���ص لكالمهم الذي اضطر بعَض الناس 
ممن يعظم الس���لف أن يدافع دفاعاً ضعيفاً عن تفسيرهم، 

ولم يشعر أنه يدافع عن فهمه ال عن كالمهم.
وه���ذه لفتة رمبا وقع فيها كثي���ر من طلبة العلم دون أن 
يش���عر، وعلَّتها - كما ذكر - ع���دم اإلحاطة بكل ما قصدوه 

من املعاني.
عرض املراحل الثمان:

مما يلفت نظر القارئ للكت���اب أن هذه املراحل ترتيبها 
حاسم وأَْولوي، وليس اختيارياً، وال ميكنك جتاوز مرحلة - إن 

أردت ترتيب ذهنك مع فهم كتاب الله - إال بهذه املراحل:
املرحلة األوىل: الوقوف على اآلثار الواردة عن رسول اهلل 

# مث الصحابة وأئمة التابعني:

وقد أفاض املؤلف فيها؛ كونها تأسيس���ية وتأصيلية، وهي 
أهم املهم����ات في فهم كت�اب الل�ه - تعال���ى - ويكفي لتبيان 
ذلك ما نقله في حاش���ية الكتاب عن الشيخ صالح آل الشيخ 
في محاضرة له بعنوان: املنهجية في طلب العلم، وهي املنطلق 

للمراحل الباقية، وقد أعجبني فيها التدرج وترتيب االنتقاالت 
حت���ى كأنك ترقى س���لماً وأنت تقرأ، وال س���يما في نقوالت 
الس���لف، كما هو منهج املؤلف في جميع الكتاب، ومن العناوين 

املهمة فيها:
ل عن رسول الله # هل كله صحيح؟ - ما نُقنِ

- تفس���ير التابعني، متى ننتقل إليه؟ وكيف نتعامل مع ما لم 
يُنَقل عنهم؟

- فصل عن أنواع التفسير الثالثة:
1 - ما جاء في فضائل اآليات والسور.

2 - ما ورد في أسباب النزول.
3 - التفسير املسند عن رسول الله # وأصحابه وأئمة 

التابعني �التفسير املأثور�.
وقد عرض التفس���ير باملأثور عرض���اً طيباً؛ حيث أكد 
عل���ى أهمية النظر في طرق روايته، وفهم درايته، وجعل آثار 

الرواية على نوعني، هما: 
الن���وع األول: آثار يراد بها إثبات عموم معناها ال دقائق 

ثني من هذه اآلثار، وبنيَّ ما الذي  ألفاظه���ا، وما موقف احملدِّ
س���يظهر للناظر في كتب التفسير باألثر من منهجهم؛ حيث 
ثون، وأهمها وأكثرها  س���يجد أموراً خمس���ة انتهجها احملدِّ

فائدة كما أرى هو األمر اخلامس.
والنوع الثاني: آثار في التفس���ير ي���راد االحتجاج بها أو 

إثبات دقائق ألفاظها.
ث���م انتقل إلى النظر في فهم الدراية، وحتته مس���ألتان 

كبيرتان:
رة. وفيها  األُولَى: أهمية اإلحاطة بأقوال السلف في اآلية املفسَّ

فصل عن: كيف جنمع بني أقوال السلف املختلفة في اآلية؟
والثانية: مقارنة ما ورد عن السلف من التفسير مبا جاء 
في كتب اللغة املصححة. ومن هذه املسألة يدلف القارئ إلى 
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املرحلة الثانية.
املرحل��ة الثاني��ة: إدراك املع��ى اللغوي للكلم��ات الواردة 

يف اآلي��ة، ومقارنت��ه مبا جاء عن الس��لف، مث اجلمع بينهما 

لتحديد املعى الكامل والصحيح للكلمة نفسها:

م كلمات القرآن إلى ثالث مراتب، واملرتبة الثالثة  وفيها َقسَّ
س���تدخل ضمناً في األُولَى، وأجاب فيها عن سؤال مهم، وهو: 

كيف يصل طالب فهم كتاب الله إلى معرفة داللة الكلمة؟
واملرحلة الثالثة: معرفة داللة حروف املعاين اليت تربط 

بني الكلمات:

ق إلى معرفة داللة حروف املعاني التي تربط  وفيها تطرَّ
ن املرحلة فوائد لطيفة عن �التضمني�،  بني الكلم���ات، وضمَّ
وما العالقة بينه وبني حروف املعاني؟ وما موقف علماء اللغة 

منه؟ وما شروط استخالصه؟
املرحلة الرابعة: معرفة داللة اجلملة وما يتعلق هبا:

وأش���ار فيها إلى أثر اجُلَمل على إدراك املعاني وكمالها، 
وفيه مبحثان:

- داللة اجلملة االسمية والفعلية مع أمثلة شيقة نافعة، 
ونقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية في احلاشية.

- داللة التقدمي والتأخير في اجلملة: ما فائدته؟ وماذا قال 
اجلرجاني عنه؟ ثم س���رد املواضع واألمثلة، وهذه املرحلة في 

نظري ممتعة جداً، يتلذذ القارئ بالتجوال فيها وفي أمثلتها.
املرحلة اخلامسة: َفْهم داللة السياق �السباق واللحاق�:

حيث عرض نظرة تعريفية به���ا، وَمْن هم العلماء الذين 
تكلموا عن أهميتها؟ وذكر نق���اًل رائعاً لإلمام ابن القيم في 
بدائع الفوائد عن آية التوبة رقم ��24، ثم عرض األمثلة كما 

هو منهجه في كل مرحلة.
املرحلة السادسة: اإلحاطة باملقصود العام للسورة:

 ما املقصود به؟ وهل هو منتش���ر عند الس���لف؟ وملاذا؟ 
وذكر خالف املفسرين في موضوع السورة، وختمها بتنويهات 
ملن أراد أن يخوض هذا املس���لك، وكيف ميكن أن نس���تخرج 

املقصود العام من السورة.
املرحلة الس��ابعة: َجْمُع اآليات األخ��رى اليت تن�زلت يف 

املوضوع نفسه من القرآن كله، ليكتمل املعى املراد لآلية:

 حيث بنيَّ التفس���ير املوضوعي؛ م���ا املقصود به؟ وذكر 
خمس���ة أمثلة رائعة جداً حول ه���ذا املوضوع من أهوال يوم 

القيامة واجلهاد ومراحله.

املرحل��ة الثامنة: العناي��ة بتدوين أخب��ار  وقصص األئمة 

سلفًا وَخَلفًا مع القرآن، مث االستشهاد هبا يف حملها من التفسري:

 وذكر أنها مع عظيم فائدتها إال أن��ها م���ن ُملَح التفسير 
ال م���ن متينه، وهذا تنبيه مش���عٌّ من أهل العل���م، ولن يدركه 
القارئ مباش���رة لو لم يذكره، وذكر فيه���ا أمثلة عملية لتدبُّر 

القرآن عند السلف قدمياً وحديثاً.
لفتات ختامية:

- لقد حوى الكتاب أمثلة كثيرة كنماذج للتدبر، وحوى كذلك 
أمثلة للتدريب الشخصي، ومن املفيد للقارئ أن يكون له وقت 
للتدريب الشخصي مع هذه املراحل حتى يشعر بالفائدة، ويكون 
تدبر القرآن عنده س���ليقة وله صورة أخرى أثناء قراءته؛ وهذا 
أمر - يعلم الله - أني شعرت به شخصياً وذهنياً، واحلمد لله 
على توفيقه أوالً وآخراً، وجزى الله أس���تاذي وشيخي الفاضل 

مؤلف الكتاب على هذا العمل اجلليل النافع حقاًَ، وأس���أل الله  
- تعالى - أن يجعله ذخراً له يوم يلقاه، رافعاً لدرجاته، وشافعاً 
له ومبعداً عن النار، وأن يجعل عملي هذا من باب الداللة على 

اخلير ونشر العلم النافع.
اللهم أعنا على تدبُّ���ر كتابك، وفهم معانيه، والعمل بها، 
واجعلن���ا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وممن 
تاج���روا معه بتالوة كتابه آناء الليل وأطراف النهار، فش���فع 

القرآن لهم وأبعدهم عن النار بفضل الله ورحمته وكرمه. 
وصلى الله وس���لم على نبينا محم���د وعلى آله وصحبه 

أجمعني.

لقد حوى الكتاب أمثلة كثرية كنماذج 
للتدب��ر، وحوى كذل��ك أمثل��ة للتدريب 
الش��خصي، ومن املفيد للقارئ أن يكون له 
وقت للتدريب الشخصي مع هذه املراحل 
ح��ىت يش��عر بالفائ��دة، ويك��ون تدب��ر 
الق��رآن عن��ده س��ليقة وله ص��ورة أخرى 
أثناء قراءته؛ وهذا أمر - يعلم اهلل - أين 
ش��عرت به ش��خصيًا وذهنيًا، واحلمد هلل 

على توفيقه أواًل وآخرًا.
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مشروعك الرمضاني

هل فكرت في مش���روعك الرمضاني؟  أم ال زلت تنتظر 
تباريك الش���هر بعد؟ وهل عزمت الني���ة هذا العام أن تكتب 
لنفسك مش���روعاً يعبر عن شخصيتك ويكتب عن أثرك في 

األرض، أم ال زلت تائهاً لم حتدد شيئاً بعد؟ 
ها هو ش���هر رمضان؛ فهل من جديد؟ بدأت اخلطوات 
األولى فيه، وها هو بروحه ومش���اعره وآث���اره وصفاء ليله 
ونه���اره  أكبر من أن يتحدث عنه إنس���ان، وها أنت ما زلت 
حّي���اً وغيرك قد رحل، ومعافًى وغيرك مريض، وحّراً طليقاً 

وغيرك في غياهب السجون؛ فماذا تنتظر؟  
إنني أود أن أقول لك: إنك طاقة هائلة، وقدرات مكنونة، 
وإرادة قوية مس���تكنة في نفس���ك، ورمضان الوقت املناسب 
لتفجير هذه الطاقات، وإطالق هذه القدرات، وفسح املجال 
إلرادة قلبك ومشاعر حياتك أن حتلِّق  بهمومك إلى املعالي. 
إن رمضان فرصة قد ال تتكرر في تاريخ إنسان لكونه مرة 
واحدة في العام، وزمنه محدود، وروح اإلنسان ومشاعره في 
أيامه قابلة للتحليق إلى أوسع طاقات اإلنسان وقدراته، وهو 
كذلك أكبر من أن يُس���تهلَك في أعمال بسيطة، وجهود غير 
مرتَّبة، وأولويات غير منتظمة، ومن هنا جاء احلديث معنوناً 
ب� �مشروعك الرمضاني�. إننا نحتاج منك إلى مشروع تقف 
فيه أوالً مع نفسك وترتب أولوياتك وتستعرض فيه عدداً من 
املش���اريع املمكنة ومتايز بينها على قدر حجمها وأثرها على 

نفسك وواقعك، ثم تختار مشروعك الرمضاني املناسب. 
إن حتديدك ملشروعك الرمضاني يجعلك ترتِّب أولوياتك 
في شهر رمضان وتستنفر كل طاقاتك لتحقيق هذا املشروع، 
ويجعل لك هدفاً عريضاً تس���عى لتحقيقه وتشعر بعد ذلك 

بأهميت���ه.. وكم هي األعوام التي عانقنا فيها رمضان وبكينا 
فيها أسفاً لفوات حظنا منه ليلة العيد؟ 

إن مش���روعك ميكن أن يكون توب���ة خالصة لله - تعالى - 
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ك بالهداية، ومَتَيُّزك  ل في هذا الش���هر على إعالن ع���زِّ تُقبنِ
باالس���تقامة، وتعلن فيه���ا أنك حر من ضغ���ط األصدقاء 
الَّء وتتجرد من كل شهواتك العارضة لتكون في  ورغبات األخنِ
ه وهدفه ورسالته، وتعود أنت  هذا الشهر إنس���اناً كبيراً بهمِّ
ذاتك مشروعاً كبيراً في مش���روعات األمة. وكم من إنسان 
ألبس���ه رمضان أعظم حلل التوفيق، وأخرجه يوم العيد في 
أبه���ى مباهج األفراح! ولو لم يك���ن من ذلك إال أفراح قلبك 
وسموُّ روحك لكان كافياً؛ فكيف إذا علمت حديث رسولك # 
وهو يصف أثر توبتك عل���ى ربك: »لَلَُّه أفرح بتوبة العبد من 
رجل نزل منزالً وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه 
فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها؛ 
حتى إذا اش���تد عليه احلر والعط���ش قال: أرجع إلى مكاني 
الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، ثم رفع رأس���ه فإذا راحلته 
عنده عليها زاده: طعامه و ش���رابه. فالله أش���د فرحاً بتوبة 

العبد املؤمن من هذا براحلته وزاده«��1. 
وميكن أن يكون مشروعك �جتديد الصلة بالله، تعالى�، 
فكثير من الناس يعيش شعثاً في وقته وعبادته وصلته بالله، 
ْرد محدد: م���ن صالة أو صدقة أو قراءة  تعال���ى؛ فليس له ونِ
ْرد ضعيف  ْرد ثابت لكنه ونِ قرآن أو بر وصلة ومعروف... أو له ونِ
ال يرتقي ملعالم الكبار، فيمكنه أن يكون مشروعه الرمضاني 
ْرداً  �توثيق الصلة بالله، تعالى� فيرتِّب قبل دخول الش���هر ونِ
ثابتاً في هذا املش���روع ال يتنازل عنه في أيام وليالي ش���هر 
ة مش���اعره وحياة  رمضان كله، وس���يجد من صفاء قلبه ورقَّ

روحه ما ال تسعه مشاعر إنسان. 
وميكن أن يكون مشروع اإلنسان �تدبُّر كتاب الله، تعالى� 
والوقوف على معاني آيات هذا القرآن العظيم، والشرب من 
معينه الصافي؛ بحيث يجعل اإلنس���ان لنفسه أوقاتاً محددة 
لهذا املش���روع بعد أن يحدد له كتباً من كتب التفسير تعينه 

على حتقيق مشروعه. 
وميكن أن يكون مشروع اإلنسان �جتديد الصلة بالكتاب�: 
فيحدد عدداً من الكتب في فنه الذي يريد أن يتخصص فيه 
ه الذي يريد أن يبنيه ويبدأ رحلة العالقة بالكتاب  أو مشروعنِ
من جديد، وميكنه أن يحدد الوقت املناسب والساعات التي 
يود أن ميضيها في مش���روعه حتى يقف عل���ى نهايته كما 

أراد. 

)1( متفق عليه 

وميكن أن يكون مشروع اإلنسان �إغاثة الفقراء واأليتام 
واألرامل واملس���اكني� والقيام على رعايتهم في هذا الشهر، 
وإيصال كل صاحب فض���ل إليهم وترتيب أوضاعهم والقيام 

على خدمتهم. 
وميكن أن يكون مشروع اإلنسان �تبني مشروعات دعوية 
وتربوية واجتماعية� توصل رس���التها للناس في ُحلَّة مؤثرة 
وتكتب بآثارها أروع أحداث ترقبها األمة في حياة أجيالها. 

وميكن لإلنسان أن يكون له أكثر من مشروع في رمضان؛ 
فيكون األصل �جتديد الصلة بالله - تعالى - وحتقيق التقوى 
التي أشار الله - تعالى - لها في شرعية رمضان بقوله: }َيا 
َياُم َكَما ُكِتَب َعَل���ى الَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم  َه���ا الَِّذيَن آَمُنوا ُكِت���َب َعَلْيُكُم الِصّ َأيُّ
َلَعلَُّك���ْم َتتَُّقوَن{ ]البق���رة: ١٨٣[  ثم ميضي بعد ذلك في حتقيق 
أهداف أخرى تصب في ذات الهدف العام وتصنع مش���اريع 

أخرى كبرى في حياة اإلنسان. 
إن رمضان فرصة إلحداث نقلة مش���اعرية وجس���دية 
في حياتنا، ونقلة لتجريب رحلة املش���روع وأثره في أوقاتنا، 
وفرصة لنقف على الفرق الكبير بني العمل العش���وائي غير 

املرتب، وبني املشروع في حياة اإلنسان. 
���ر ب���أن القن���اع���ة بال���دون دن����������اءة، وأردد  وأذكِّ

هن��������������ا قول القائ�����ل:
صغاُرها الصغير  عني  في  وتَْعُظم 

العظائُم  الكبير  ع��ني  ف��ي  وتصغر 
لقد آن الوق���ت أن نخطَو خطوات أكبر من الواقع الذي 
ث األثر الذي ننشده، وأجزم أن الوقت غير  نعيشه حتى نُْحدنِ
مناسب لتكرير مشاريع ميِّتة أو مستهلكة أو مشاريع جتاوزها 
الواق���ع ولم يعد له���ا رصيد من التأثي���ر، أو حتى من غير 

املناسب أن نخوض مشاريع أقل من طاقاتنا بكثير. 
وأخيراً: أذكرك - أخي - بأن �مش���روعك الرمضاني� 
هو صلتك احلقيقية بشهر رمضان ودليل قدرتك على تفجير 
طاقات���ك، وحتريك إرادتك وهمتك، وإطالقك لقدراتك نحو 
مس���تقبلك العريض. وستأتي - إن شاء الله تعالى - اللحظة 
التي تقف فيها على تكبيرات املسلمني بفوات رمضان ودخول 
العي���د وقد كتبَت في تاريخ حياتك أروع األمثلة على قدرتك 
على إدارة مش���روع حيات���ك. وقد مددت ف���ي َخْطو األمة 

خطوات واسعة إلى األمام. 


