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احلم���د لله ربِّ العاملني، والعاقبة للمتقني، والصالة والس���الم 
على خامت األنبياء وإمام املرسلني، وعلى آله وصحبه أجمعني، وبعد:
فبعد س���قوط الدولة العثمانية كان املش���روع األساس���ي 
لالستعمار الغربي: هو متزيق وحدة األمة اإلسالمية، وتقسيمها 
تها، وتتشتت طاقاتها، وتذهب  إلى دويالت متناثرة؛ لتضعف قوَّ

ريحها، ومن ثَمَّ يسهل احتواؤها والسيطرة عليها.
وفي كل منطقة - تقريباً - اصطنع االستعمار بؤراً حدودية 
متوت���رة الس���تدعائها وإثارتها، وإذكاء الصراعات السياس���ية 
والعس���كرية حولها؛ وذلك من أج���ل أن تُتَّخذ هذه البؤر ذريعة 

للتدخل في املنطقة متى أرادوا ذلك.
ولكي يضمن الغرب اس���تمرار هذا التمزق واالختالف أثار 
النزعات القومية ليفصل العرب عن عمقهم املعنوي ومحيطهم 
اإلس���المي، ثم زرع النعرات الوطنية ليعزل الدول والش���عوب 

العربية عن بعضها.
ولم يتوقف املش���روع االستعماري عند هذا احلد؛ فالغرب 
م وإنهاكه بالصراعات  يستثمر الفرص ِتلْو األخرى؛ لتمزيق املقسَّ
راته االقتصادية والتنموية،  ته ومقدَّ االنفصالية التي تستنزف قوَّ

وتغلق دونه كل أبواب التحضر والنمو.
وفي العقد األخير برزت مجموعة من مش���اريع التقسيم، 

ويأتي في مقدمتها ثالثة مشاريع أساسية:
األول: مش���روع انفصال جنوب السودان؛ متهيداً ملزيد من 

تفتيته وتقسيمه وإضعافه وتشرذمه.
الثاني: مشروع تقس���يم العراق إلى ثالث دويالت طائفية 
وعرقية، تكون ألعوبة في يد املستعمر، متنافسة على إرضائه.

الثالث: مشروع انفصال جنوب اليمن.
وهناك مش���اريع أخرى في السلة الغربية تثار على استحياء بني 

آونة وأخرى، مثل: مشروع تقسيم اخلليج، ومشروع إنشاء دولة قبطية 
ف���ي جنوب مصر، ومش���روع انفصال الصحراء املغربية، ومش���روع 

تقسيم دولة باكستان... والسلسلة طويلة يجر بعضها بعضاً.
والعجي���ب أن كثيراً من هذه املش���اريع عندما تُناَقش في 
بعض الدوائر السياس���ية، وفي اإلعالم العربي، تُذَكر على أنها 
قضايا داخلية وشأن محلي ال يُسَمح بتجاوزه، وفي الوقت ذاته 
يس���تباح هذا احلمى من الغرب نفسه؛ ليصبح ألعوبة يتطاولون 

بها على حقوق املسلمني.
إن التفريط في وحدة األمة ومتاسكها نازلة خطيرة تستدعي 
من أهل اإلس���الم أن يكونوا على مس���توى احلدث، وأن يتخذوا 
ما أمكن من احليطة واحلذر؛ فقد تواترت النصوص الش���رعية 
اآلم����رة بالوحدة، احلاضة على االئت����الف، الناهية عن التفرق 
َن  َع َلُكم ِمّ واالختالف، ومن ذلك قول احلق – جل وعال -: }َش���رَ
ْيَنا ِبِه إْبَراِهيَم َوُموَسى  ى ِبِه ُنوًحا َواَلِّذي َأْوَحْيَنا إَلْيَك َوَما َوَصّ يِن َما َوَصّ الِدّ
ُقوا ِفيِه َكُبَر َعَلى اْل�ُمْشِرِكنَي َما َتْدُعوُهْم  يَن وال َتَتَفَرّ َوِعيَس���ى َأْن َأِقيُموا الِدّ
إَلْيِه{ ]الش���ورى: ١٣[، وقوله – ع�ز وج����ل -: }َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل 
ُقوا{ ]آل عم���ران: ١٠٣[؛ فالل�ه – ع�ز وج�ل –  ���ِه َجِميًع���ا َوال َتَفَرّ الَلّ
يأمر عباده بالوحدة، وينهاهم عن التفرق والتنازع، ويوجب عليهم 

االعتصام بحبله املتني ليتم بذلك االجتماع وتتوحد األمة.
إن جوهر رسالة أمة اإلسالم وحدتُها واجتماُعها على تعظي�م 
ًة  ُتُكْم ُأَمّ اخل�الق وعبادته. يق�ول – س���بحانه وتعالى -: }َوإَنّ َهِذِه ُأَمّ
َواِح����َدًة َوَأَنا َرُبُّكْم َفاَتُّقوِن{ ]املؤمنون: ٥٢[، ويقول – سبحانه –: }إَنّ 

ًة َواِحَدًة َوَأَنا َرُبُّكْم َفاْعُبُدوِن{ ]األنبياء: ٩٢[.  ُتُكْم ُأَمّ َهِذِه ُأَمّ
وقد كان من أول أعمال النبي # في املدينة النبوية: تأسيس 
املجتم���ع اجلديد على املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار، وإرس���اء 
دعائ���م احملبة واالئتالف بني جميع املس���لمني، ونَبْ���ذ كل ألوان 

] االفتتاحية [

وحدة األمة...
الفريضة المنسية
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العصبي���ة اجلاهلية التي تف���رق الناس، وتثير نع���رات العصبية 
واالختالف؛ فآصرة االجتماع والوالء في املجتمع اإلسالمي تقوم 
على اإلميان بالل���ه، تعالى: }َواْل�ُمْؤِمُنوَن َواْل�ُمْؤِمَن���اُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء 
َبْعٍض{ ]التوبة: ٧١[. وال يتحقق إميان اإلنس���ان إال بإعادة تأسيس 
عالقاته َوْفَق هذه الركيزة، امتثاالً لقول احلق – جل وعال -: }ال 
َه َوَرُس���وَلُه َوَلْو َكاُنوا  وَن َمْن َحاَدّ الَلّ ِه َواْلَيْوِم اآلِخِر ُيَواُدّ ُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن ِبالَلّ َتِ
آَباَءُهْم َأْو َأْبَناَءُهْم َأْو إْخَواَنُهْم َأْو َعِش���يَرَتُهْم ُأْوَلِئَك َكَتَب ِفي ُقُلوِبِهُم اإلمَياَن 
ِتَها اأَلْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي  ْنُه َوُيْدِخُلُهْم َجَنّاٍت َتِْري ِمن َتْ َوَأَيَّدُهم ِبُروٍح ِمّ
ِه ُهُم اْل�ُمْفِلُحوَن{  ���ُه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه ُأْوَلِئَك ِحْزُب الَلِّه َأال إَنّ ِحْزَب الَلّ الَلّ
]املجادل���ة: ٢٢[. وما أجمل قول القاض���ي عياض: )واألُلفة إحدى 

فرائض الدين، وأركان الشريعة، ونظاٌم شمَل اإلسالم()1(.
ساً على التناصر  لقد كان املجتمع العربي في اجلاهلية مؤسَّ
والتآل����ف القبلي؛ فالقبيلة هي عص����ب القوة والعزة عند العرب، 
فلما جاء اإلس����الم أقام بنياناً جديداً يقوم أساس����ه على األخوة 
���ا اْل�ُمْؤِمُنوَن إْخَوٌة  َ في الدين، كما قال – س����بحانه وتعالى -: }إَنّ
َه َلَعَلُّك���ْم ُتْرَحُموَن{ ]احلجرات: ١٠[.  ُقوا الَلّ َفَأْصِلُحوا َب���نْيَ َأَخَوْيُكْم َواَتّ
وجعل معيار التفاضل بني الناس هو الدين. يقول – س����بحانه -: 
ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا  ا َخَلْقَناُكم ِمّ َها الَنّاُس إَنّ }َيا َأُيّ
َه َعِليٌم َخِبيٌر { ]احلجرات: ١٣[. وفي  ِه َأْتَقاُكْم إَنّ الَلّ إَنّ َأْكَرَمُك���ْم ِعنَد الَلّ
فتح مكة خطب النبي # الناس، وأعلن للمأل ركيزة تأسيس هذه 
األم����ة، فقال #: »يا أيها الناس! إن الله قد أذهب عنكم ُعبِّيَّة)2( 
اجلاهلية وتعاظمها بآبائها. الناس رجلني: بَرٌّ تقي كرمي على الله، 
وفاجر ش����قي هنيِّ على الله. والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من 
ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم  ���ا َخَلْقَناُكم ِمّ َها الَنّاُس إَنّ تراب. قال الله: }َيا َأُيّ
َه َعِليٌم َخِبيٌر {  ���ِه َأْتَقاُكْم إَنّ الَلّ ُش���ُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا إَنّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد الَلّ

]احلجرات: ١٣[«)3(.
وفي حجة الوداع اس���تثمر النبي # اجتماع الناس ليعلن 
بجالء أس���اس هذا البني�ان واضعاً آخر اللمس���ات حلياة هذه 
األمة املب�اركة، فق����ال #: »إن ربك�م واحد، وأباكم واحد، أال 
ال فضل لعربي على عجمي، وال لعجمي على عربي، وال ألسود 

على أحمر، وال أحمر على أسود، إال بالتقوى«)4(.
وعل�����ى الرغ�م م�ن أن إج�راًء كهذا لم يك�ن تغيي�راً س����هاًل 
وال ش����كلياً في املجتمع القبلي؛ إال أن التربية الربانية التي أسس 
عليه����ا النبي # عالئ����ق أصحابه – رضي الل����ه عنهم – كانت 
ل����ة لهم لالمتثال واالنصياع؛ ول����و كان تغييراً جوهرياً ينتزع  مؤهِّ

)1( شرح صحيح مسلم للنووي )2 - 201(، حتقيق خليل شيحا.
)2( العبية: الكبر والفخر، لسان العرب، مادة )عبب(، )8/9(.

)3( أخرجه: الترمذي في كتاب تفسير القرآن ، رقم )3270(. 
))( أخرجه: أحمد، رقم )23536(. 

عبيَّة اجلاهلية وتف�اخَرها بأحس����ابها وأنس�ابها. ولهذا امنت الله 
– ع����ز وجل – على عباده بهذه النعمة اجلليلة، فقال: }َواْعَتِصُموا 
ِه َعَلْيُكْم إْذ ُكنُتْم َأْعَداًء َفَأَلَّف  ُقوا َواْذُكُروا ِنْعَمَت الَلّ ِبَحْبِل الَلِّه َجِميًعا َوال َتَفَرّ
َن الَنّاِر َفَأنَقَذُكم  َبنْيَ ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه إْخَواًنا َوُكنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمّ
ُه َلُكْم آَياِتِه َلَعَلُّك���ْم َتْهَتُدوَن{ ]آل عمران: ١٠٣[. ثم  ُ الَلّ ْنَه���ا َكَذِلَك ُيَبنِيّ ِمّ
حذرهم – س����بحانه وتعالى – من التفريط في هذه النعمة، فقال 
ُقوا َواْخَتَلُفوا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم  - س����بحانه -: }َوال َتُكوُنوا َكاَلِّذيَن َتَفَرّ

َناُت َوُأْوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم{ ]آل عمران: ١٠٥[. اْلَبِيّ
إن الدعوة إلى الوحدة اإلس���المية ليست مشروعاً عاطفياً 
أو أُمِنيَة بعيدة املنال، ضعيفة األثر، بل هي نداء صادق لتجميع 

طاقات األمة، ولمِّ شملها، وتوحيد صفوفها.
لكن مشروعاً كهذا يتضمن أمرين متالزمني:

أحدهم���ا: مواجه���ة مش���اريع االس���تعمار والهيمنة التي 
تس���تهدف إضعاف األمة، وتقسيمها وإضعافها، حتى تظل أداة 

طيِّعة لالستئثار مبقدراتها اإلستراتيجية.
والثاني: العودة إلى عوامل القوة احلضارية في األمة، وعلى 

رأسها تعزيز وحدة الصف اإلسالمي.
لقد حصدت األمة مرارة التفرق واالنقسام، وأصابها الوَهن 
والعج���ز، وأصبحت مهيضة اجلناح، ومس���تنزفة حتت مطارق 
الهيمن���ة الغربية، وال ميكن أن تخرج م���ن هوانها وتخلُّفها إال 
بالرجوع إلى أصولها العقدية وجذورها التاريخية، وتعض عليها 

بالنواجذ بكل فخر واعتزاز.
وفي هذا الش���هر العظيم )ذو احلجة( تتجلى وحدة احلجيج 
القادمني من أنح���اء املعمورة بأجمل صوره���ا، وأعظم معانيها؛ 
هم ترتفع  فلباس���هم واحد، ونفوس���هم تهفو إلى بيت واحد، وأكفُّ
خاضعة لرب واحد ال شريك له، وجموعهم تصلي إلى قبلة واحدة، 
ونُُسكهم يجري َوْفَق شريعة واحدة، وفي وقت واحد، وهي فرصة 
لبناء اجلس���د الواحد، امتثاالً لقول النب���ي املصطفى #: »ترى 
املؤمنني في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجلس���د الواحد، 

إذا اشتكى عضواً تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى«)5(.
إنها فرصة أن يتداعى العلماء والدعاة واملصلحون للتحذير 
من لوثات اجلاهلية العصبية، ويس���عو إلى تأكيد معاني األخوة 
والتعاون على البر والتق���وى، وإحياء عوامل الوحدة في األمة، 
ورصِّ الصفوف على كلمة التوحيد اجلامعة، امتثاالً لقول احلق– 
ُبَل  ِبُعوا الُسّ ِبُعوُه َوال َتَتّ تبارك وتعالى -: }َوَأَنّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاَتّ

اُكم ِبِه َلَعَلُّكْم َتَتُّقوَن{ ]األنعام: ١٥٣[. َق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوَصّ َفَتَفَرّ

والصلة،  البر  كتاب  في  ومسلم   .)6011( رقم  األدب،  كتاب  في  البخاري  أخرجه:   )5(
رقم )2586(.
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] العقيدة والشريعة [

صحابة رس���ول الله # جنوم األرض كم���ا الكواكب جنوم 
في الس���ماء، رضي الله عنهم وأرضاهم. وليس فوق تزكية الله 
���اِبُقوَن  ت لهم }َوالَسّ لهم تزكية، وليس فوق اجلنة منزلة وقد أُعدَّ
ُه  ِضَي الَلّ َبُعوُهم ِبإْحَس���اٍن َرّ ُل���وَن ِمَن اْل�ُمَهاِجِريَن َواأَلنَص���اِر َواَلِّذيَن اَتّ اأَلَوّ
َتَه���ا اأَلْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا  ِري َتْ َعْنُه���ْم َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعَدّ َلُهْم َجَنّاٍت َتْ

َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم{ ]التوبة: ١٠٠[.
ولئن كانوا بش���راً غير معصومني من اخلط���أ، فما انقطع 
الوحي من الس���ماء حتى تاب الله عليهم وأكرمهم وخلَّد ذكرهم 
وش���اع الثناء عليهم في اخلافقني؛ ولي���س ألحد أن يغمزهم أو 

ِبِيّ  ُه َعَلى الَنّ يتقصدهم بس���وء والله - تعالى - يقول: }َلَقد َتّاَب الَلّ
َبُعوُه ِفي َساَعِة اْلُعْسَرِة ِمْن َبْعِد َما َكاَد َيِزيُغ  َواْل�ُمَهاِجِريَن َواأَلنَصاِر اَلِّذيَن اَتّ

ِحيٌم{ ]التوبة: ١١٧[. ُه ِبِهْم َرُءوٌف َرّ ْنُهْم ُثَمّ َتاَب َعَلْيِهْم إَنّ ُقُلوُب َفِريٍق ِمّ
وأك���د احلبيب الذي ال ينطق عن اله���وى خيريتهم وفضلهم 
على القرون فق���ال #: »خير القرون قرني ثم الذين يلونهم...« 
احلدي���ث)1(، ونه���ى عن س���بِّهم وأذيتهم فقال #: »ال تس���بوا 
أصحابي؛ فو الذي نفس����ي بيده لو أنف�ق أحدكم مثل أُح�ٍد ذهباً 

ما بلغ ُمدَّ أحدهم وال نَصيَفه«)2(. 

)1( متفق عليه.
)2( رواه البخاري.

د. سليمان بن محد العودة)*(

أمُّ المـؤمنين
عائشــــة - رضي اهلل عنها -

ومــا وراء الحمــــلة؟

 )*( أستاذ التاريخ في جامعة القصيم.
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أيها املس���لمون! عقيدة أهل الس���نة واجلماع���ة في محبة 
الصحابة وتقديرهم والدفاع عنهم رس���م معاملها القرآن الكرمي، 
وأعظم ش���اهٍد عليها محمد #، ومن حاد عن كالم الله وكالم 
رسوله #؛ فسحقاً له وتّباً، ومن يتولَّ الله ورسوله والذين آمنوا 
فإن حزب الله هم الغالب���ون، كما أن عدالة الصحابة - رضوان 
���نة واجلماعة من مس���ائل العقيدة  الل���ه عليهم - عند أهل السُّ
القطعية ومما هو معلوم من الدين بالضرورة، وليس يطعن فيهم 

إال من في قلبه ِغٌل، أو في معتقده خلل.
وأمهات املؤمنني الطاه���رات املطهرات، اختارهن الله ليكنَّ 
أزواج النب���ي # ف���ي الدني���ا واآلخرة، وحك���م - وهو أصدق 
َباِت  ِيّ ُبوَن ِللَطّ ِيّ ِبنَي َوالَطّ ِيّ َباُت ِللَطّ ِيّ احلاكمني - في كتابه الكرمي: }الَطّ

ْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِرمٌي{ ]النور: ٢٦[. ُءوَن ِمَّا َيُقوُلوَن َلُهم َمّ ُأْوَلِئَك ُمَبَرّ
وبن���ص القرآن أذهب الله عن أه���ل البيت الرجز وطهرهم 
تطهيراً، وتليت في بيوت نس���اء النب���ي آيات الله واحلكمة؛ فهل 

بعد هذا الثناء والتزكية مدخل أو طريق للفتنة؟
وأم املؤمنني عائش���ة - رضي الله عنها - في طليعة النساء 
وأفضل وأحب نس���ائه إليه #؛ ففي صحي���ح البخاري وغيره 
قال #: »فضل عائش���ة على النس���اء كفضل الثريد على سائر 

الطعام«)1(.
إنها الصديقة بنت الصديق بُعَث لها الس���الم من الس���ماء، 
وبلَّغها رسول الله # سالم شديد القوى )جبريل عليه السالم(؛ 
ففي صحيح البخاري أن رسول الله # قال لها يوماً: »يا عائُش 
هذا جبريل يقرؤك الس���الم، فقالت: وعليه السالم ورحمة الله 

وبركاته، ترى ما ال أرى«، تريد رسول الله #.
أجل لقد تأثَّر رس���ول الله # ح���ني طلبت أمهات املؤمنني 
ومتحدثتهن أم س���لمة أن يأمر الناس أن يُه���ُدوا إليه حيث كان 
وال يتحروا بهداياتهم يوم عائش���ة، فأعرض رسول الله # عن 
الطلب، حتى إذا أكث�رت عليه أم س���لمة قال لها: »يا أم س�لمة! 
ال تؤذيني في عائش���ة؛ فإنه - والله - مانزل عليَّ وحي وأنا في 
حلاف ام���رأة منكن غيرها«)2(. قال ابن حج���ر - رحمه الله -: 

)وفي هذا احلديث منقبة عظيمة لعائشة، رضي الله عنها()3(.
وإذا اعتبر رس���ول الله # هذا الطلب البسيط أذى؛ فكيف 
مبن يؤذي عائش���ة وِمن ورائها رسول الله # مبا هو أعظم من 
هذا؟ وإذا تابت أم سلمة؛ كما في رواية أخرى أنها قالت: )أتوب 
إلى الله، تعالى()4(، أفال يتوب إلى الله كلُّ من زل لس���انه أو خط 

)1( الفتح: 106/7. 
)2( رواه البخاري: ح3775.

)3( الفتح: 108/7.
))( البخاري، الفتح: 108/7.

قلمه إثماً وبهتاناً على عائشة؟
إن األذي���ة ألحٍد م���ن أزواجه # أو أهل بيت���ه املؤمنني أو 
أصحابه أجمعني أذية لرس���ول الله #: }َوَم���ا َكاَن َلُكْم َأن ُتْؤُذوا 
ِه  ���ِه َوال َأن َتنِكُحوا َأْزَواَجُه ِمْن َبْعِدِه َأَب���ًدا إَنّ َذِلُكْم َكاَن ِعنَد الَلّ َرُس���وَل الَلّ

َعِظيًما{ ]األحزاب: ٥٣[.
لقد ترجم اإلمام الذهبي - رحمه الله - لعائشة - رضي الله 
عنها - في سير إعالم النبالء وأطال وأثنى، معتمداً على أحاديث 
املصطف����ى # وتزكي����ات العلماء، ومما س����اقه حديث البخاري 
ومس����لم في س����ؤال عم�رو بن العاص - رضي الله عنه - للنبي 
#؛ حيث قال: »أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة، 
قال: فمن الرجال؟ ق����ال: أبوها«)5(. ثم علق الذهبي قائاًل: )هذا 
خبر ثابت على رغم أنوف الروافض وما كان عليه الس����الم ليحب 
إال طيباً... فأح����بَّ أفضل رجل من أمته وأفضل امرأة من أمته؛ 
فمن أبغض حبيَبي رس����ول الله # فهو حري أن يكون بغيضاً إلى 

الله ورسوله()6(.
وأم املؤمنني عائش���ة - رضي الله عنه���ا - ال غرو أن تكون 
محل الثناء واحلب والتقدير من لدن األكابر من صحابة رس���ول 
الل���ه #؛ فهذا عمر بن اخلطاب - رض���ي الله عنه - يزيد في 
عطاء عائش���ة عن أمهات املؤمنني؛ إذ فرض لهن عش���رة أالف، 
وزاد عائش���ة ألفني وقال: )إنها حبيبة رس���ول الله #()7( وأبو 
موسى - رضي الله عنه - يقول: )ما أشكل علينا أمٌر فسألنا عنه 
عائش���ة - رضي الله عنها - إال وجدنا عندها علماً()8(. وبرغم 
أنوف الروافض هذا علي، رضي الله عنه - مع ما وقع بينهما - 
يثني على عائشة ويقول: )إنها خليلة رسول الله #()9(. ويستمر 
ثناء الصحابة - وهم خير الش���هود - على عائش���ة حتى فارقت 
الدنيا، وهذا ابن عباس - رضي الله عنهما - جاء يس���تأذن على 
عائش���ة فقيل: )هذا عبد الله بن عباس يستأذن - وهي متوت - 
فقال���ت: دعني من ابن عباس، فقال: يا أمتاه! إن ابن عباس من 
صاحلي بنيك ليس���لِّم عليك ويودعك، فقالت: ائذن له إن شئت. 
ق���ال: فادخلته فلما جلس قال: أبش���ري. فقالت: أيضاً. فقال: 
م���ا بينك وبني أن تلقي محم���داً # واألحبة إال أن تخرج الروح 
من اجلس���د؛ كنت أحبَّ نساء رسول الله # إلى رسول الله ولم 
يكن رسول الله # يحب إال طيباً، وسقطت قالدتك ليلة األبواء 
فأصبح رس���ول الله # حتى يصبح ف���ي املنزل، وأصبح الناس 

)5( البخاري: 18/7، ح3662، ومسلم: ح2384.
)6( سير أعالم النبالء: 142/2.
)7( الطبقات البن سعد: 67/8.

)8( اإلصابة:40/13.
)9( حسنه الذهبي في السير: 77/2.
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ًبا{  ُموا َصِعيًدا َطِيّ لي���س معهم ماء فأنزل الله - عز و جل - }َفَتَيَمّ
]املائدة: ٦[ فكان ذلك في سببك وما أنزل الله - عز و جل - لهذه 
األمة من الرخصة، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات جاء 
به الروح األمني فأصبح ليس لله مس���جد من مساجد الله يذكر 
الله إال يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. فقالت دعني منك يا ابن 

عباس، والذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسياً منسياً()1(
ولم يكن الشعر والش���عراء مبعزل عن مشهد عائشة والثناء 
عليه���ا والدفاع عنها، وال س���يما ممن أيده الل���ه بروح القدس، 

فحسان بن ثابت - رضي الله عنه - يقول في عائشة:
ول��َي��ْغ��ف��ر ل��ِك ال��ل��ه - ح��رًة رأي��تُ��ك – 

غ��وائ��ِل ذاِت  َغ��يْ��ر  احمل��َص��ن��ات  م��ن 
ب��ري��ب��ٍة تُ������َزنُّ  م���ا  رزاٌن  َح����َص����اٌن 

وت��ص��ب��ح َغ��ْرث��ى م��ن حل���وم ال��غ��واِف��ِل
ع��ق��ي��ل��ُة ح����يٍّ م���ن ل����ؤي ب���ن غ��ال��ٍب

ك���رام امل��س��اع��ي م��ج��ده��م غ��ي��ُر زائ���ِل
م��ه��ذب��ًة ق���د ط���يَّ���ب ال���ل���ه ِخ��يْ��َم��ه��ا

��ره��ا ال��ل��ه م��ن ك��ل س���وٍء وب��اط��ِل وط��هَّ
ف��إن ُك��ن��ُت ق��د ق��ل��ُت ال���ذي ق��د زعموا

ف���ال رَف���َع���ْت س��وط��ي إل����يَّ أن��ام��ل��ي 
ون��ص��رت��ي م��اِح��ي��ي��ُت  ُوودِّي  وك��ي��ف 

احمل���اف���ِل َزيْ������ن  ال���ل���ه  رس�����ول  آلل 
ف���إن ال����ذي ق���د ق��ي��ل ل��ي��س ب��الئ��ٍط

ول��ك��ن��ه ق����ول ام�����رئ م���ت���م���اح���ِل)2(
وحينما قيل لعائش���ة: إن حساناً ش���ارك في حديث اإلفك 

اعتذرت عنه وقالت: أليس هو الذي يقول:
ف������إن أب������ي ووال����������ده وع���رض���ي

ل���ع���رض م���ح���م���ٍد م��ن��ك��م وق�������اء)3(   
وكذلك س����ار قطار التابعني ومن تبعهم بإحسان إلى تقدير أم 
املؤمنني عائش����ة والثناِء عليها؛ فهذا )مسروق( - رحمه الله - كان 
ث عن عائشة - رضي الله عنها - قال: )حدثتني الصديقة  إذا حدَّ

بنت الصديق حبيبة حبيب الله، املبرأة من فوق سبع سموات()4(.
 لقد فاقت أم املؤمنني عائش���ة - رضي الله عنها - غيرها 
في علم الدين والدنيا؛ فهذا عروة بن الزبير - رحمه الله - كان 

ثقات  رجاله  مسلم،  شرط  على  قوي  إسناده   : األرنؤوط  شعيب  وقال  إحمد  أخرجه   )1(
رجال الشيخني غير عبد الله بن خثيم فمن رجال مسلم. 

)2( السيرة البن هشام: 324/3، االستيعاب البن عبد البر: 90/13.
)3( االستيعاب: 92/13. 

))( احللية: 2/))، السير: 181/2. 

يقول لعائش���ة: )يا أمتاه، ال أعجب من فقهك، أقول: زوجة نبي 
الل���ه وابنة أبي بكر، وال أعجب من علمك بالش���عر وأيام الناس 
أق���ول: ابنة أبي بكر وكان أعلم الن���اس، ولكن أعجب من علمك 
بالطب كيف هو؟ ومن أين هو؟ وما هو؟ قال: فضربت على منكبه 
وقالت: أي عريَّه! إن رس���ول الله # كان يسقم عند آخر عمره 
وكان���ت تقدم عليه وفود العرب م���ن كل وجه فتنعت له األنعات، 
()5(. وبلع إعجاب الذهبي بعلم عائشة  وكنت أعاجلها له، فمن ثَمَّ
حّداً قال معه: )وال أعلم في أمة محمد #، بل وال في النس���اء 

مطلقاً امرأة أعلم منها()6(.
أم املؤمنني عائشة - رضي الله عنها - جمعت ِخالالً أخرى 
واختصت مبزايا قالت عنها: )توفي رسول الله # في بيتي، وفي 
يومي وليلتي، وبني َس���حري ونَحري، ودخل عبد الرحمن بن أبي 
بكر ومعه سواك رطب، فنظر إليه حتى ظننت أنه يريده فأخذته 
فمضغت�ه ونفضته وطيبت�ه ثم دفعت�ه إلي�ه فاس���نتَّ به كأحس�ن 
ما رأيته مستناً قط، ثم ذهب ليرفعه إليَّ فسقطت يده، فأخذت 
أدع���و له بدع���اء كان يدعو به له جبريل حت���ى رفع بصره إلى 
الس���ماء وقال: الرفيَق األعلى، وفاضت نفسه؛ فاحلمد لله الذي 

جمع بني ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا()7(. 
َباُت  ِيّ ما أحبَّ عائشَة إال مؤمن، وما أبغضها إال منافق، }َوالَطّ
ْغِفَرٌة َوِرْزٌق  ُءوَن ِمَّا َيُقوُل���وَن َلُهم َمّ َباِت ُأْوَلِئَك ُمَبَرّ ِيّ ُب���وَن ِللَطّ ِيّ ِبنَي َوالَطّ ِيّ ِللَطّ
َك���ِرمٌي{ ]النور: ٢٦[ اللهم إنا نش���هدك على محبة عائشة ومحبة 
حبيبه���ا # وأبيها أبي بكر - رضي الله عنه - اللهم واحش���رنا 

معهم وافضح من نالهم بسوء.
إن أم املؤمنني عائش���ة - رضي الله عنها - شمس ال ميكن 
حجب نورها، إنها في كل بيت، وعلى كل لس���ان، وفي كل عصر 
ومصر ال يكاد يخلو منها كتاب، وال تكاد تخطئ فضائلها عني أو 
تغيب مناقبها عن سمع؛ هي ملء السمع والبصر، وحمقى أولئك 

الذين يشغبون عليها أو يظنون أنهم يحجبون شيئاً من أنوارها.
ففي سورة النور نور وبرهان وفرقان وبالء وبهتان؛ لقد صال 
املنافقون وارجفوا واتهموا بيت النبوة، وراموا النيل من اإلس���الم 
وأهل���ه، حتى إذا ُزلِزل أهل اإلميان كش���ف الل���ه الغمة، وفضح 
أه���ل النفاق، ومع ِعَظم البالء، نزلت البراءة من الس���ماء فكانت 
بياناً وتزكية للصديقة عائش���ة إلى يوم الدي���ن: }إَنّ اَلِّذيَن َجاُءوا 
ْنُهم  ا َلُّكم َبْل ُهَو َخْيٌر َلُّكْم ِلُكِلّ اْمِرٍئ ِمّ وُه َش���ًرّ َس���بُ نُكْم ال َتْ ِباإلْفِك ُعْصَبٌة ِمّ

)5( السير: 182/2.

)6( السير: 140/2.
)7( أخرجه أحمد: 4816، وصححه احلاكم ووافقه الذهبي في املستدرك: )/7، والسير: 

 .189/2
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ا اْكَتَس���َب ِمَن اإلْث���ِم َواَلِّذي َتَوَلّى ِكْبَرُه ِمْنُهْم َلُه َع���َذاٌب َعِظيٌم{ ]النور:  َمّ
١١[، ولقد وقف املفس���رون عند آيات اإلف���ك وقذف احملصنات 
الغافالت املؤمنات، فقال ابن كثير: )هذا وعيد من الله - تعالى - 
للذين يرمون احملصنات الغافالت، خرج مخرج الغالب )املؤمنات(، 
فأمهات املؤمنني أولى بالدخول في هذا من كل محصنة، وال سيما 
التي كانت س���بَب النزول، وهي عائشة بنت الصديق - رضي الله 
عنهم���ا - وقد أجمع العلم���اء - رحمهم الله - قاطبة على أن من 
س���بَّها بعد هذا ورماها به بعد هذا الذي ُذِكر في هذه اآلية فإنه 

كافر ألنه معاند للقرآن()1(.
ُه َأن  وقبل���ه قال القرطبي عند قوله - تعال���ى -: }َيِعُظُكُم الَلّ
ْؤِمِننَي{ ]النور: ١٧[: )فكل من سبَّها مبا  َتُع���وُدوا ِل�ِمْثِلِه َأَبًدا إن ُكنُتم ُمّ

ب الله فهو كافر()2(. ٌب لله، ومن كذَّ برأها الله منه ُمكذِّ
إن���ه لن يضير أمَّ املؤمنني إرج���اف املرجفني وقد تولى الله 
بنفس���ه الدفاع عنها وتبرئته���ا، بل كلما زاد اإلج���اف والبلبلة 
والتهم الباطلة زاد معه احلبُّ لعائش���ة، وعلم الناس من فضائلها 
ومقامها ما جهلوا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنني ولكن املنافقني 

ال يفقهون.
إنها ال حتتاج إلى دفاع أحد بعد دفاع الله عنها ولن يضيرها 
ش����ماتة املرجفني وبعض احلاقدين وقد أحبه����ا خيرة خلق الله 
أجمع����ني، ومما ينبغي أن يُعلَم أن عائش����ة ليس����ت أول من ُرمي 
بالفاحشة من الصاحلني؛ فقد سبقها بالتهمة طاهرون وطاهرات؛ 
فيوسف - عليه السالم - قيل عنه: }َما َجَزاُء َمْن َأَراَد ِبَأْهِلَك ُسوًءا 
إاَلّ َأن ُيْس���َجَن َأْو َعَذاٌب َأِليٌم{ ]يوسف: ٢٥[ ، ومرمي قال لها قومها: 
}َيا َمْرمَيُ َلَقْد ِجْئِت َشْيًئا َفِرًيّا #^٢٧^#( َيا ُأْخَت َهاُروَن َما َكاَن َأُبوِك اْمَرَأ َسْوٍء 
ِك َبِغًيّا{ ]م���رمي: ٢٧ - ٢٨[. قال القرطبي: )قال بعض  َوَم���ا َكاَنْت ُأُمّ
أهل التحقيق: إن يوسف - عليه السالم - ملا ُرِمي بالفاحشة برأه 
ا رميت بالفاحشة  الله على لس����ان صبي في املهد، وإن مرمي لَ�مَّ
برأها الله على لس����ان ابنها عيس����ى - صلوات الله عليه - وإن 
عائش����ة ملا رميت بالفاحش����ة برأها الله - تعالى - بالقرآن؛ فما 
رضي لها ببراءة صبي وال نبي حتى برأها الله بكالمه من القذف 

والبهتان()3(. 
ولكن الس���ؤال املهم: ماذا وراء اإلرجاف والبلبلة في صديقة 
األمة ؟ لئن اس���تهدفت عائشة - رضي الله عنها - ظاهراً فوراء 
األكمة ما وراءها، واملشروع املتآمر يتجاوز عائشة إلى استهداف 

)1( تفسير ابن كثير عند آية النور: 456/3.
)2( تفسير القرطبي: 206/12.

)3( اجلامع ألحكام القرآن: 212/12. 

نة، )واخليِّران(. أبو بكر وعمر  رموز اإلسالم وَحَملة القرآن والسُّ
- رضي الله عنهما - ليس���ا مبعزل عن تَُه���م َمْن ال خالق لهم، 
وإنه مل�ن املعيب أن تُنَس���ب مصنف�ات ألهل اإلس����الم جاء فيه�ا 
- كما يقول املجلس���ي -: )ومما ُعدَّ من ضروريات دين اإلمامية، 
استحالل املتعة، وحج التمتع، والبراءة من أبي بكر وعمر وعثمان 
ومعاوية()4(، بل يتجاوز الطعن إلى شخص الرسول #؛ حيث اتُّهَم 
بيته ورميت بالفاحشة حبيبته، بل يتجاوز الطعن من شخصه إلى 
سنته؛ حيث روت عائش���ة - رضي الله عنها - طائفة كبرى من 
س���نته، وقد بلغ ما أسندته ألفني ومائتني وعشرة أحاديث)5(، بل 
يروم املغرضون والطاعنون في أم املؤمنني التش���كيك في أحكام 
الدين، وقد قيل: إن ربع األحكام الش���رعية منقول عن عائش���ة، 
رضي الله عنها)6(، ويرومون التشكيك في القرآن وتكذيب آياته، 
ويبلغ التطاول مداه حني يك���ون على رب العاملني؛ حيث يعترض 
على تبرئته لعائش���ة - رضي الله عنها - من فوق سبع سموات؛ 

فماذا بقي؟ وأي إسالم هذا؟
إن القضية التي تدور رحى فتنتها هذه األيام، ليس���ت وليدة 
اليوم، وليس���ت مجرد نزوة فردية، بل هي عقيدة راسخة، وتراث 
تتجدد طبعاته وهو يفيض بالطعن والس���بِّ ال لعائش���ة وحدها، 
بل جلمهور الصحابة، وخليق بأصح���اب هذا املذهب أن يعلنوا 

براءتهم منه؛ إن كانوا رافضني لسب أم املؤمنني عائشة)7(. 
إنها ثقافة متجذرة، ودول تخدم هذا املذهب وتسيِّس الدين 
ر الثروة وتُش���ِعل الفتنة، وعلى املس���لمني كافة أن ينتبهوا  وتصدِّ
للخط���ر وحجم املنك���ر، وال يجوز بحال، في زم���ان اصطفاف 
املس���لمني في مواجهة التحريف والتش���ويه والسخرية باإلسالم 
ونبيِّه، والتهديد بإحراق الق���رآن، واتهام أهله، ال يحوز أن تزيد 
ع دائرة التهم  طوائف تُنَس���ب إلى اإلسالم وأهله الطني ِبلَّة وتوسِّ
ق  والس���خرية والبلبلة والفتنة، وعلى كل من س���عى بالفتنة وفرَّ
الص�ف من الل�ه ما يس�تحق، واملك�ر الس�يئ ال يحي�ق إال بأهله، 
وما تعرَّض أحٌد ألهل اإلس���الم الكبار بس���وء إال خذله الله في 
ق���دمي الزمان وحديثه. أم���ا أم املؤمنني فس���تظل منارة يقبس 
منها أهل اإلسالم، وس���تظل شهاباً محرقاً ألهل الزيغ والزندقة 

والفساد، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون.  

عشرية  اإلثني  اإلمامية  مذهب  أصول  كتاب:  عن   91  - للمجلسي:90  االعتقادات   )((
د.ناصر القفاري.

)5( الذهبي: السير: 139/2.
)6( الفتح: 107/7.

تظل  أن  نقبل  ال  لكننا  عائشة،  املؤمنني  أم  في  الطعن  يستنكروا  أن  الشيعة  من  نقبل  إننا   )7(
مصنفاتهم ومصنفات مشايخهم طافحة بالسب والطعن جلمهور الصحابة، كما ال نقبل 

أن تظل مواقعهم اإللكترونية وقنواتهم الفضائية كذلك. 
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] العقيدة والشريعة [

س���اق آية الله البرقعي حكايًة واقعيًة فقال: )ذهبْت ناقٌة داخل 
صحن اإلمام الرضا في مش���هد خرسان فأحاطها الناس، وأحدثوا 
ون ش���عرها  صخباً، وقالوا: إن الناقة أتت لزيارة اإلمام، وبدؤوا يجزُّ

كاً بها، وآذوها بذلك حتى ماتت. تبرُّ
وبعد ذلك جاء أحد علماء الشيعة ومجتهديهم إلى بيتي وسألني: 
م���اذا تقول في ه���ذه املعجزة وأن الناقة أتت إل���ى الزيارة؛ هل تنكر 
ذلك؟ فس���ألتُه: ملاذا تراها أتت تلك الناقة بالذات ولم تأِت غي�ُرها؟ 
هن���ا أجابني ذلك املجتهد: إن هذه الناقة كانت ش���يعية، وبقيَّة النوق 

سنِّية())(.
ولئن كانت هذه الواقعة تكشف عن َخواء الوجدان واإلميان عند 
الرافضة؛ إذ جانب�وا اإلمي�ان والتق�وى، فُح�رُموا والية الله - تعالى 
لوا من ش���أن  - وأجدبوا من كرامات األولياء والصاحلني؛ ولذا هوَّ
كهم(، وقد أبان ابن تيمية - رحمه  هذه الناقة )املنكوبة بغلوهم وتبرُّ
الل���ه - عن ذلك بقوله: )لكن الرافضة جلهلهم وظلمهم وبُعدهم عن 
طري���ق أولياء الله، ليس لهم من كرامات األولياء املتقني ما يُعتدُّ به؛ 
موه  فهم إلفالس���هم منها إذا سمعوا ش���يئاً من خوارق العادات عظَّ

تعظيم املفلس للقليل من النقد، واجلائع للكسرة من اخلبز())(.
لئن كان األمر كذلك، فإن األش���نع من ذلك كله، هو أن مذهب 
الرافضة ال يروج إال باألساطير واألوهام، واخلرافات واألكاذيب؛ فهم 
بون  مولع���ون باألفك والبهتان، وإنكار الضروريات والقطعيات؛ فيكذِّ
النقول الصحيحة، ويصادمون العقول الصريحة، ويناقضون الفطر 
الس���ويَّة؛ )فالقوم من أكذب الناس في النقليات، ومن أجهل الناس 
في العقليات، ويصدقون من املنقول مبا يعلم العلماء باالضطرار أنه 
ب���ون باملعلوم من االضطرار املتواتر أعظم تواتر  من األباطيل، ويكذِّ

في األمة جياًل بعد جيل())(.
وش���غب الرافضة ال ينقضي، ونزقهم وفجورهم في اخلصومة 
فوق احلس���بان؛ ال س���يما في هذه األزمان، وال ريب أن مدافعتهم 

)*( أستاذ مشارك في قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة في جامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية - الرياض.

)1( كسر الصنم: ص 250.
)2( منهاج السنة النبوية: 8/203.

)3( منهاج السنة النبوية: 1/8.

ومجالدتهم من أج���لِّ القربات وأنفع الطاع���ات؛ إال أن آكد أوجه 
املدافعة وأنكاها: كشف عوار أصل اإلمامة وبيان تناقضه وتهافته؛ 
فاإلمام���ة أهم أصول الرافض���ة؛ )فهي األصل ال���ذي تدور عليه 
أحاديثهم، وترجع إليه عقائدهم، وتلمس أثره في فقههم وأصولهم، 

وتفاسيرهم وسائر علومهم())(.
فسراب اإلمام الغائب املعدوم هو دين القوم املتهافت، وسعيهم 
الكادح، وهو الذي أفسد دينهم، وطمس عقولهم، واستنزف أموالهم.
وإذا تب���نيَّ أهمية نقض هذا األصل، فال يصلح أن تَُبعثَر جهود 
نة جتاه الرافضة في االنهماك في مدافعة جزئيات متفرقة  أهل السُّ

أو مسائل متعددة.
وق���د فطن علماؤن���ا إلى نقض هذا األصل ونس���فه، وتنوَّعت 

أساليبهم في هذا الشأن.
فمما حرره القاضي أبو يعل�ى ف����ي بطالن )اإلمامة( قوله: )اإلمام 
منصوب لل����ذبِّ عن حرمي املس����لمني، ولينصر احلق، ويدف����ع الباطل، 
وينتص����ف املظلوم من الظالم، ويبنيِّ احلالل من احلرام، ويقاتل عن دين 
الله، ويقيم الناس على الطريقة املس����تقيمة، وهذه املع�اني مع�دومة في 
املع�دوم ال�ذي ال يوج�د في بَرٍّ وال بح�ر، وال س����هل وال جبل. وألن هذه 
الطائف����ة تقول: إنَّ أحداً ال يع�رف حقيقة دينه إال بأن يأخذه من إمامه، 
ولو ك�ان كذلك لم يُحَج����ب عنهم؛ ألن في ذلك تكلي�ف ما ال يطاق؛ ألنه 

كلَّفهم االقتداء مبن قد أحال بينهم وبينه من غير دليل.
وما ه���م في دعواهم )إمامة الغائب املع���دوم( إال كقول بعض 

الصبيان:
زع�������م ال������زاع������م ف�����ي ب���ل���دت���ن���ا 

ة ال���ب���ي���ت دخ����ْل ج���م���ل ف����ي ك�������وَّ
ب��ل��دت��ك��م م����ا  أع���ل���م  ال  ق���ل���ت:      

ة ف���ادخ���ل ي���ا ج���م���ْل«)5( ه����ذه ال���ك���وَّ
وأورد ابن حزم اضطراب الرافضة في شأن اإلمام املعدوم، ثم 
ق���ال: )وك�ل هذا َهَوس، ولم يُعِق�ب احلس����ن))( املذكور ال ذكراً وال 

))( أصول مذهب الشيعة للقفاري: 2/653.
)5( املعتمد في أصول الدين: ص 259 = باخصار.

)6( أي: احلسن العسكري )اإلمام احلادي عشر عند الرافضة(.

»رفض« الخرافة 
»وشيعة« الدجال

د. عب��د العزي��ز ب��ن حمم��د آل عب��د اللطيف)*(

w w w . a l a b d u l l t i f . n e t
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ها،  أنثى، فهذا أول نَْوك )حمق( الش���يعة، ومفتاح عظيماتهم، وأخفُّ
وإن كانت مهلكة())(.

وناظر ابُن تيمية أحد ش���يوخ الرافضة بش���أن اإلمامة، فكان 
ره ما يلي: )قلُت له: فأنا وأنت طالبان للعلم واحلق، وهم  مما س���طَّ
يقولون: من لم يؤمن باملنتظر فهو كافر؛ فهذا املنتظر: هل رأيته؟ أو 
رأيَت من رآه؟ أو تع�رف ش����يئاً من كالمه الذي قاله هو؟ أو ما أمر 

به أو ما نهى عنه مأخوذاً كما يؤخذ عن األئمة؟ قال: ال.
قل���ت: فأي فائدة في إمياننا هذا؟ وأي لطف يحصل لنا بهذا؟ 
ثم كيف يجوز أن يكلِّفنا الله بطاعة شخص، ونحن ال نعلم ما يأمرنا 
ب���ه، وال ما ينهانا عن���ه، وال طريق لنا إلى معرف���ة ذلك بوجه من 
الوجوه؟ وهم من أش���د الناس إنكاراً لتكليف ما ال يطاق؛ فهل يكون 

في تكليف ما ال يطاق أبلغ من هذا؟())(.
ث اب���ن القيم عن خراف�ة املنتظر فق����ال: )إنه احلاضر في  وحدِّ
اء طفاًل صغيراً، فلم  األمصار، الغائب عن األبصار، دخل سرداب ساِمرَّ
ت���َره بعد ذلك عني، ولم يَُحسَّ فيه بخب���ر، وال أمر، وهم ينتظرونه كل 
يوم... ثم يرجعون باخليبة واحلرامان، فهذا دأبهم ودأبه... لقد أصبح 

هؤالء عاراً على بني آدم، وضحكة يسخر منهم كلُّ عاقل())(.
وقد أطال عبد العزيز الدهلوي في الرد على أصل اإلمامة وشبهاتهم، 
وكش���ف عن اضطرابهم واختالفهم في ذلك؛ فدعواهم أن اإلمام الغائب 

اختفى خوفاً من القتل، منقوض بقولهم: إن موت األئمة باختيارهم))(.
وأم���ا قولهم ع���دم تصرف اإلم���ام ألجل كثرة الفس���اد وقلة 
األنصار، فأجاب عنه الدهلوي قائاًل: )قد كثر محبُّوه وناصروه في 
زم���ن الدولة الصفوية أكثر من رمل الصحاري واحلصى، واالختفاء 
مناٍف ملنصب اإلمامة الذي مبناه على الشجاعة واجلرأة؛ فهالَّ خرج 

وصبر واستقام إلى أن ظفر؟())(.
ل في هذا  وق���ال الدهلوي ف���ي موضع آخر: )واحلق م���ن تأمَّ
اًل صادقاً، فق�د عل�م باليقني أن س���بيل النجاة في هذا  املذه�ب تأمُّ
املذهب مسدود، وطريق اخلالص من مضيق التعارض فيه مفقود؛ 
فبالضرورة يتركه... وذلك أن الش���يعة لهم روايات كثيرة متعارضة 
ع���ن أئمتهم؛ بحيث يروون عن كل إمام كالماً مخالفاً لإلمام اآلخر، 

ومخالفاً لكتاب الله وُسنة رسوله #())(.
وم���ن غلوِّ الرافضة في األئمة: مقالتهم باحللول واالحتاد؛ فإن 
عقيدة احللول ووحدة الوج���ود قد َعِلقت بعقولهم؛ فزعموا أن الله 
- تعال���ى - واألئمة قد اختلط���وا وامتزجوا – تعالى الله عما يقول 
الظاملون علّواً كبيراً – فنسب الكليني في الكافي إلى جعفر الصادق 

)1( الِفَصل في امللل والنحل: 181/).
)2( منهاج السنة: 1/102 - 103.

)3( املنار املنيف: ص 152.
))( مختصر التحفة اإلثني عشرية: ص 118.
)5( مختصر التحفة اإلثني عشرية: ص 119.

)6( املرجع السابق: ص 190.

أنه قال: )ثم َمَس���َحنا بيمينه، فأفضى نوره فينا... ولكن الله خلطنا 
بنفسه())(.

وإذا كان الرافضة أرباب َولَه وغ�رام بأمناط الدجل واخلرافات، 
ع���ون اإللهية والتدبير  ثم هم يق���ررون احتاد اخلالق باملخلوق، ويدَّ
املطلق ألئمته���م؛ فكيف إذا خرج الدجال األكب���ر األعور بخوارقه 

الهائلة، ودعواه العريضة بأنه الله؟
وملا ذكر ابن تيمية َطَرفاً من األحاديث الصحيحة في االستعاذة 
من فتنة الدجال، أش���ار إلى أتباع الدجال وشيعته فقال: )وقد ثبت 
عن النبي # أنه أمر أصحابه بهذا التعوُّذ خارج الصالة أيضاً، وقد 
ج���اء مطلق�اً ومقيَّ�داً في الصالة. ومعلوم أن ما ُذِكر معه من عذاب 
؛ إذ هذه  جهنم، وعذاب القبر، وفتنة احمليا واملمات، أُمر به كل مصلٍّ
الف���نت مجرية على كل أحد، وال جناة إال بالنجاة منها، فدلَّ على أن 
فتن���ة الدجال كذلك، ولو لم تصب فتنت���ه إال مجرد الذين يدركونه 
ل���م يؤمر بذلك كُل اخللق، مع العلم بأن جماهير العباد ال يدركونه، 
وال يدركه إال أق���لُّ القليل من الناس املأمورين بهذا الدعاء، وهكذا 
إن���ذار األنبياء إياه أمَمهم - حتى أنذر نوح قومه - يقتضي تخويف 
ر وجود ش���خصه حتى يقتلَه املسيح بن مرمي،  عموم فتنته، وإن تأخَّ
عليه السالم. وكثيراً ما كان يقع في قلبي أن هؤالء الطائفة ونحوهم 
أحق الن���اس باتباع الدجال؛ فإن القائلني باالحتاد واحللول - كقول 
النصارى في املسيح، والغالية الهالكة في عليٍّ أو فيه وفي غيره؛ كما 
ذهب إلى ذلك طوائف من غالة الشيعة وغالة املتصوفة - ال ميتنع 

على قولهم أن يكون الدجال ونحوه هو الله())(.
وأخيراً فال بد من تبديد ه���ذه الظلمات ودحضها، وإظهار نور 
���نة، وتبليغ رساالت الله – تعالى – ما استطعنا إلى ذلك  الوحي والسُّ
سبياًل، ثم دعوة الرافضة والنظر إليهم بعني الرحمة واإلشفاق، وحثِّهم 
على إعمال عقوله���م، وحتريرها من ِرقِّ اس���تبداد املاللي واآليات؛ 
ف���إن البحث والتحقي���ق، والنظر والتفكير يعقب���ه اإلميان الصحيح 
وب���رد اليقني، وكما قال أحد عقالء الش���يعة )آي���ة الله اخلوئيني(: 
)بعد خمس���ني س���نة من البحث واملطالعة ومعرفة اإلسالم والبحث 
في مختلف املذاهب الفلس���فية والعرفانية وأف���كار الغالة ومختلف 
املذاه���ب، وصلُت إلى النتيجة: أن حقيق���ة الدين هو القرآن الكرمي؛ 
فإن القرآن يدعونا مراراً إلى قراءته والتدبُّر والتفكر فيه. وسبب كل 

هذا الضالل واحليرة هو عدم قراءة القرآن والتدبر في القرآن())(.
وكان يقول: )تركُت منصباً بعدما كنُت مرجعاً للمذهب كاآلخرين 
ابتغ���اء وجه الله. لو لم أترك لكنت خائناً، لن أكون من أهل التزوير، 
ولن آخذ أمواالً من الناس، ولن أكون إلى ترويج املذهب، بل سأكون 

موحداً ومتبعاً لإلسالم()1)(.

)7( انظر: أصول مذهب الشيعة للقفاري: 2/ 518 - 520.
)8( السبعينية )بغية املرتاد(: ص 514.

)9( أعالم التصحيح واالعتدال خلالد البديوي: ص 229.
)10( املرجع السابق: ص 230.



السلطة التشريعية
في الدولة اإلسالمية

وإذا كان احلدي���ث عن تقرير هذه الس���يادة 
واالس���تدالل عليها مهّماً فإن احلديث عن اجلهة 
الت���ي يناط به���ا – قبل غيره���ا - حتقي�ق ه�ذه 
الس���يادة وَحْم�ل األمة )حكام���اً ومحكومني( على 
اخلضوع لها ال يقل عنه أهمية؛ فحديثنا إذن عن: 
الس���لطة التي تسمى )الس���لطة التشريعية (؛ فما 
حقيقة هذه الس���لطة في النظام اإلس���المي؟ وما 
ح���دود صالحياتها؟ وكيف تتش���كل؟ وكيف تؤدي 
دوره���ا؟ وما قواع���د عملها؟ وأي���ن وجودها في 

التاريخ اإلسالمي؟
لم يُعَرف هذا املصطلح )الس���لطة التش���ريعية( في الفقه السياسي اإلسالمي، ولم 
يُس���تخَدم في تاريخ الدولة اإلس���المية، ولكن الكيان الذي ميك���ن أن يطلَق عليه ه�ذا 
املصطل���ح كان موجوداً، وكان مياِرس عمله كما ي���دل عليه املصطلح؛ لذلك ال غضاضة 
من اس���تخدامه والتعبير به عن وضع كان موجوداً وميكن أن يوجد وعن نظام كان قائماً 

وميكن أن يقوم. 
السلطة التشريعية في التعريف الدستوري هي: »السلطة املتخصصة بعمل القوانني، 
وتقوم مع ذلك باإلشراف على أعمال السلطة التنفيذية«)1(؛ فهي السلطة املسؤولة - إلى 

الشريعة  كلية  مبكتبة  1936م،  سنة  دكتوراه  رسالة  النجار،  إبراهيم  د.  اإلسالمية،  للدورة  الدستورية  السياسة   )1(
والقانون بالقاهرة: )ص398(.

] السياسة الشرعية [

 . ال ريب أن الس���يادة في الدولة اإلس���المية لشرع الله، عز وجلَّ
وأن هذه السيادة إمنا تتحقق بإقرار منهج الله وحتكيم شريعته، وأنه 
ال يس���ع الدولة اإلسالمية وال األمة املسلمة أن تتخذ لنفسها دستوراً 
مستَمداً من غير دين الله الذي ارتضاه لعباده. قال - تعالى -: }َفال 
ُموَك ِفيَما َش���َجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ ال َيِجُدوا ِفي َأنُفِس���ِهْم  ���َك ال ُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحِكّ َوَرِبّ

َّا َقَضْيَت َوُيَسِلّ�ُموا َتْسِليًما{ ]النساء: ٦٥[ . َحَرًجا ِمّ

ع���دالن ع��ط��ي��ة  د. 
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جانب مراقبتها للحكومة - عن وضع القوانني امللِزمة التي ال يسع 
أحداً جتاوزها. 

والكلمة املقابلة للقانون في اإلس���الم هي كلمة الشرع، ولكن 
ش���تان بني اللفظني وما يشتمل عليه كلٌّ منهما؛ فإذا كان القانون 
هو القواعد واألنظمة واألحكام واملبادئ التي وضعها اإلنس���ان 
لينظم بها حياته السياس���ية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها، 
فإن الش��رع قانون به�����ذا املعنى ولكن�ه ميتاز ع�ن الق�انون بأنه 
من ص�نع الل�ه ال من ص�نع البشر؛ وم�ن ثَمَّ فإن الش�رع ال يعت�ريه 
ما قد يعتري القوانني من اخللل واالضطراب والنقص. والقوانني 

ال يتسنى لها أن تبلغ من اإلحكام والكمال ما قد بلغه الشرع. 
والش���رع في اللغة: مصدر َش���َرَع )بالتخفيف(، والتش���ريع: 
ع )بالتشديد(، والشريعة في كالم العرب)1( وردت على  مصدر شرَّ
ي والطهر واليسر واالستقامة واالتساع،  معانَي تدور كلها حول: الرِّ
وهي أيضاً مبعنى: ما شرع الله لعباده من الدين. قال - تعالى -: 
}ِلُكٍلّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِش���ْرَعًة َوِمْنَهاًجا{ ]املائدة: ٤٨[، وقال: }ُثمَّ َجَعْلَناَك 
َن اأَلْمِر َفاتَِّبْعَها َوال َتتَِّب���ْع َأْهَواَء الَِّذيَن ال َيْعَلُموَن{ ]اجلاثية:  َعَلى َش���ِريَعٍة ِمّ
١٨[، ويطلقون الش���ريعة كذلك على ما ظهر واعتدل واستقام من 
املذاهب، وعلى الطريق املس���تقيم املعتدل، والشارع عند العرب: 

الطريق األعظم. 
وهكذا تتميز ش���ريعة الله - تعالى - عن القوانني البشرية 
بهذه املميزات التي دل عليها االس���تعمال اللغوي لكلمة شريعة. 
وهذه املميزات تنبثق منها جميع خصائص التش���ريع اإلسالمي 
فة، ودل عليها منطق  ���نة املشرَّ التي دل عليها الكتاب العزيز والسُّ

الشريعة وواقعها، ودل عليها كذلك التاريخ والتجربة والواقع. 
وهذه جملة من اآليات القرآنية الدالة على صفات الشريعة 
اإلس���المية وخصائصها: قال - تعالى -: }َوَما َأْرَسْلَناَك إالَّ َرْحَمًة 
ن  ْوِعَظٌة ِمّ َها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكم مَّ ِلّْلَعامَلنَِي{ ]األنبياء: ١٠٧[، وقال: }َيا َأيُّ
ُدوِر َوُهًدى َوَرْحَم���ٌة ِلّْلُمْؤِمِننَي #^٥٧^#( ُقْل ِبَفْضِل  ِبُّكْم َوِش���َفاٌء ِلّ�َما ِفي الصُّ رَّ
َّا َيْجَمُعوَن{ ]يونس: ٥٧ - ٥٨[،  اللَِّه َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذِلَك َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َخْيٌر ِمّ
ْن َأْمِرَنا َما ُكنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب  وقال: }َوَكَذِلَك َأْوَحْيَن���ا إَلْيَك ُروًحا ِمّ
�اُء ِمْن ِعَباِدَنا َوإنََّك َلَتْهِدي  َوال اإلمَياُن َوَلِكن َجَعْلَناُه ُنوًرا نَّْهِدي ِبِه َمن نَّش����َ
���َمَواِت َوَما ِفي  ْس���َتِقيٍم #^٥٢^#( ِصَراِط اللَِّه الَِّذي َلُه َما ِفي السَّ إَلى ِصَراٍط مُّ
َها  اأَلْرِض َأال إَلى اللَِّه َتِصيُر اأُلُموُر{ ]الشورى: ٥٢ - ٥٣[، وقال: }َيا َأيُّ
ُسوِل إَذا َدَعاُكْم ِل�َما ُيْحِييُكْم{ ]األنفال:  الَِّذيَن آَمُنوا اْس���َتِجيُبوا ِللَِّه َوِللرَّ
وِح ِمْن َأْمِرِه{ ]النحل: ٢[، وقال:  ُل اْل�َمالِئَكَة ِبال���رُّ ٢٤[، وقال: }ُيَنِزّ
}اللَّ���ُه الَِّذي َأنَزَل اْلِكَتاَب ِباْل�َحِقّ َواْل�ِميَزان{ ]الش���ورى: ١٧[، وقال: 

 ،)946/1( احمليط:  والقاموس  )شرع(،  مادة  بعدها  وما   )82/5( العرب:  لسان  انظر:   )1(
وتاج العروس: )5335/1(، ومختار الصحاح: )335(، املعجم الوسيط: )ص479(.

َناِت َوَأنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْل�ِميَزاَن ِلَيُقوَم النَّاُس  }َلَقْد َأْرَس���ْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبِيّ
ِباْلِقْسِط{ ]احلديد: ٢٥[، وقال: }إنَّ اللََّه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإلْحَساِن َوإيَتاِء 
ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْل�ُمنَكِر َواْلَبْغِي{ ]النحل: ٩٠[، وقال: 
يِن ِمْن َح���َرٍج{ ]احلج: ٧٨[، وقال: }ُيِريُد  }َوَم���ا َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الِدّ
اللَُّه ِبُكُم اْلُيْس���َر َوال ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْس���َر{ ]البقرة: ١٨٥[، وقال: }َوَلِكن 
َرُكْم َوِلُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم{ ]املائ���دة: ٦[، وقال: }ُيِريُد اللَُّه  ُيِري���ُد ِلُيَطِهّ
َف َعنُكْم َوُخِلَق اإلنَس���اُن َضِعيًفا{ ]النساء: ٢٨[، وقال: }اْلَيْوَم  َأن ُيَخِفّ
ْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمن  ���ا َفرَّ َأْكَمْل���ُت َلُكْم ِديَنُكْم{ ]املائدة: ٣[، وقال: }مَّ

َشْيٍء{ ]األنعام: ٣٨[.
وإذا أردنا أن نَُعرِّف الشريعة اإلسالمية تعريفاً اصطالحياً، 
فإننا نقول: إنها »ما ش���رعه الله لعباده م���ن العقائد والعبادات 
بها املختلفة لتحقيق  واألخالق واملعامالت ونُُظم احلياة في ُش���عَ

سعادتهم في الدنيا واآلخرة«)2(. 

السلطة التشريعية )شروطها وصالحياتها(: 
أما السلطة التشريعية في املفهوم اإلسالمي فهي: »السلطة 
املؤلَّف����ة من صف�وة علم�اء الش���ريعة املجته�دين، وهي املكلف�ة 
باس���تخالص األحكام الش���رعية من مصادرها، والتعريف بها 
وَوْضعها لدى الدولة موِضع التنفيذ، وهي املنوط بها اإلش���راف 
على الس���لطات األخرى فيم���ا يتعلق بتنفيذ الش���ريعة وتطبيق 
أحكامها، واملعهود إليها مع بقية أهل الش���ورى ومع س���ائر أهل 

احلل والعقد، بالرقابة على احلكومة ومحاسبتها«. 
ومن هذا التعريف يتضح لنا اآلتي: 

1 - أن السلطة التشريعية في اإلسالم وفي الدولة اإلسالمية 
ال تخرج عن دائرة علماء الشريعة املجتهدين، وهم علماء الشريعة 
الذين استجمعوا شروط االجتهاد التي من أهمها: أن يكون عاملاً 
���ر  بطرق الداللة ووجوها، واخلصوص والعموم، واملجَمل واملفسَّ
الصريح، والفحوى وغيرها من األصول، وأن يكون عاملاً باآليات 
املتعلق���ة باألحكام م���ن كتاب الله - تعالى - وأن يحيط بس���نة 
رس���ول الله # املتعلقة باألحكام؛ بحيث ال يشذ منها إال القليل، 
وأن يكون ذا دراية باللغة العربية، وال يش���ترط اإلحاطة بها، وأن 
يكون عاملاً مبطاعن األخبار املتعلقة باألحكام، وأن يحيط مبعظم 
مذاهب الس���لف وأن يكون عارفاً مبسائل اإلجماع، ويشترط أن 

يكون ورعاً ذا دين وأمانة وصدق)3(. 
 ويبلغ املجتهد كمال رتبة االجتهاد ليكون من صفوة املجتهدين 

)2( تاريخ التشريع اإلسالمي، مناع القطان: )ص15( مؤسسة الرسالة بيروت ط 26 - 1997م
يوسف  بن  الله  عبد  بن  امللك  عبد  املعالي  ألبي  التلخيص،  كتاب  من  االجتهاد  انظر:   )3(

اجلويني: )ص125(، دار القلم دمشق بيروت، ط1، 1408هـ.
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بثالثة أمور: 
أولها: التأليف في العلوم الت���ي يتهذب بها الذهن كالعربية 
وأص���ول الفقه، وم���ا يحتاج إليه من العل���وم العقلية في صيانة 

الذهن عن اخلطأ. 
الثان���ي: اإلحاطة مبعظم قواعد الش���ريعة؛ حتى يعرف أن 

الدليل الذي نظر فيه موافق لها أو مخالف. 
الثالث: أن يك�ون له من املمارس�ة والتتب�ع ملقاصد الش�ريعة 
ما يُكِس���به قوة يفهم منها مراد الش���رع من ذلك وما يناسب أن 

يكون حكماً له في ذلك احملل)1(. 
2 - أن هذه السلطة هي املكلفة شرعاً واملتخصصة دستورياً، 
بالقيام بعملية التش���ريع. وعملها التش���ريعي »ال يعدو أمرين: أما 
م النص وبيان احلكم الذي  بالنس���بة إلى ما فيه نص فعملهم تفهُّ
يدل عليه، وأما بالنس���بة إلى ما ال نص فيه فعملهم قياس���ه على 
ما فيه نص واس���تنباط حكمه بواس���طة االجته���اد«)2(، مراعني 
القواعد واملقاصد الشرعية التي متثل كليات الشريعة، والتي ثبتت 

باستقراء النصوص من الوحيني. 
فالسلطة التش����ريعية عندما تقوم بالتش����ريع فإنها ال تنشئ 
األحكام إنش����اًء، والتبتدؤها ابتداًء، وإمنا تس����تمدها وتستخلصها 
وتستخرجها من كتاب الله وُسنة رسوله #، ال من غيرهما، وبذلك 
وضع النظام اإلسالمي حداً فاصاًل بني أمرين ال يصح أن يلتبسا، 
وهما: السيادة والسلطان؛ فالسيادة لله والسلطان لألمة، والسيادة 
لشرع الله، والسلطان للمجتهدين من األمة الذين يقومون باستنباط 
األحكام واإلعالم بها واإللزام بتطبيقها، وهذا هو س����لطانهم الذي 

ال يتعدى على سيادة الشريعة. 
3 - أن عمل السلطة التش���ريعية ال يقف عند حد التشريع 
وإمنا يتعداه إلى اإلشراف واملباشرة لضمان االلتزام بهذا التشريع 
من ِقَبل الس���لطتني )التنفيذية والقضائية(، وبخاصة الس���لطة 
التنفيذية، كما أنها تش���ترك مع سائر أهل الشورى وأهل احلل 
والعقد في القيام بدور الرقابة على باقي الس���لطات واحملاسبة 
للحكومة، وإبداء املش���ورة للحاكم ومعاونيه في كل ُمشِكل يعرض 

لألمة من األمور العامة. 
4 - أن صف���وة علماء الش���ريعة املجتهدي���ن الذين ميثلون 
الس���لطة التش���ريعية جزء من أهل احلل والعقد؛ ألن أهل احلل 
والعقد في األمة ليسوا منحصرين في علماء الشريعة املجتهدين 
فض���اًل عن أن ينحصروا في صفوتهم املختارة للتش���ريع، وإمنا 
)1( اإلبهاج في شرح املنهاج على مناهج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي، علي بن 

عبد الكافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1404ه )8/1(.
الوهاب  عبد  للشيخ  واملالية  واخلارجية  الدستورية  الشؤون  في  الشرعية  السياسة   )2(

خالف: )ص49(، دار القلم ط 1988م.

تتس���ع دائرتهم لتش���مل غيرهم من العلماء والقضاة، واألمراء 
واخلبراء، والصلحاء، والوجه���اء العدول الذين يحملون همَّ هذا 
ون هم كبار األمة  الدي���ن ويتحملون مس���ؤولية هذه األمة ويَُع���دُّ

وقادتها وأولو األمر فيها. 

الواقع التاريخي للسلطة التشريعية: 
لقد كانت السلطة التشريعية في عصر النبوة محصورة في 
يد رس���ول الله # وحَده، ال يش���اركه فيها أح���د من األمة، ما 
دام األمر متعلقاً بالتش���ريع واألحكام ومسائل احلالل واحلرام؛ 
ألن���ه كان يتلقى الوحي من الله - تبارك وتعالى - ويقوم بتبليغه 
واإلعالم به وتطبيق أحكامه، »ومع كون الس���لطة التشريعية، في 
عهده # متمركزة من الناحيتني )العضوية واملوضوعية( في يده 
وح���َده، إال أنه في ما ال يتصل بالتش���ريع وباحِللِّ واحلرمة كان 

يستشير فيه طوائف من أصحابه من ذوي الرأي«)3(. 
وعندما توفي رس���ول الله #: »انتقلت السلطة التشريعية 
بعد وفاته إلى املجتهدين من الصحابة. وس���لطانهم في التشريع 

لم يَْعُد أمرين:
األول: فهم النص وبيان احلكم الذي يدل عليه.

والثاني: قي���اس ما ال نص فيه على ما فيه نص بواس���طة 
االجتهاد وتخريج العلة.

وبذلك تخالف السلطة التشريعية في عهد الصحابة السلطة 
التش����ريعية الت����ي تضع القوانني ف����ي األمم األخ����رى؛ إذ الثانية 
في منته����ى احلرية في وضع القوانني أو تفس����يرها أو إلغائها أو 
تعديلها«)4(، وأما األولى فهي مقيدة بالنصوص الشرعية وبالقواعد 

واملقاصد الشرعية، ودائرة في عملها حتت سيادة الشرع. 
ومع اختصاصهم بالتشريع فإنهم كانوا يشيرون على اخلليفة 
مثلما يش���ير عليه سائر الكبار من أهل احلل والعقد؛ وذلك فيما 
ال يدخ���ل في احِللِّ واحلرمة من أمور ال���رأي واحلرب واملكيدة 

واملسائل املتعلقة بتدبير الشأن العام.
وقد كان اخلليفة يشارك السلطة التشريعية في استخالص 
اه  األحكام؛ ألنه كان من جملة املجتهدين، وكان أحياناً يعمل مبا أدَّ
إلي���ه اجتهاده ما لم يَُحل بين���ه وبني العمل به ظهور رأي جماعة 
املجتهدين عليه، »وإذا كان من حق اخلليفة أن يجتهد برأيه فيما 
يعرض من مسائل، فإنه يجتهد بوصفه من املجتهدين ال بوصفه 
رئيساً للسلطة التنفيذية، كذلك القاضي الذي تتوفر فيه صفات 

)3( النظرية السياسية اإلسالمية في السلطات العامة للدولة: )ص101(، رسالة دكتوراه 
مقدمة من عبد امللك عبد الله اجلعلي، مكتبة كلية الشريعة 1976م. 

))( السياسة الدستورية للدولة اإلسالمية، د. إبراهيم النجار: )ص428(.



17 العدد 280

االجتهاد؛ فهو إن حكم برأيه فإمنا يجتهد بوصفة من املجتهدين 
ال بوصفه من أعضاء السلطة القضائية«)1(. 

روى أبو عبيدة في كتاب القضاء عن ميمون بن مه�ران قال: 
»كان أب���و بك�ر الصديق إذا ورد عليه حك�م نظ�ر في كت�اب الل�ه 
- تعالى - فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد في 
كتاب الله نظر في ُس���نة رسول الله # فإن وجد فيها ما يقضي 
به قضى به، فإن أعياه ذلك س���أل الناس: هل علمتم أن رس���ول 
الله # قضى فيه بقضاء؟ فرمبا قام إليه القوم فيقولون: قضى 
فيه بكذا أو بكذا، فإن لم يجد س���نة سنَّها النبي # جمع رؤساء 
الناس فاستش���ارهم فإذا اجتمع رأيه على شيء قضى به، وكان 

عمر يفعل ذلك«)2(. 
فرجوع اخلليفة إلى املجتهدين لس���ؤالهم عن علم َعِلموه من 
رس���ول الله # في املس���الة املعروضة، ثم الستشارتهم فيما لم 
ي���رد فيه نص، يعتبر رداً على الس���لطة املتخصصة. أما اجتهاده 
وقضاؤه مبا ظهر من كتاب الله فال يَُعدُّ جتاوزاً للسلطة التشريعية 
وال تعدي���اً عليها؛ ألنه من املجتهدين، وألن احلكم الش���رعي إذا 
���نة فالس���لطان له، وعلى اجلميع - سواء  ظهر في الكتاب أو السُّ
الس���لطة التش���ريعية أو التنفيذية - أن يخضعوا لسلطانه، وألن 
رجال الس���لطة التشريعية لن يس���كتوا إذا خالف اخلليفة - من 
نة(؛ لذلك عندما رأى  وجهة نظرهم - دستور األمة )الكتاب والسُّ
عمر رأيه في س���واد العراق وأراد أال يقسم األرض املغنومة على 
املقاتلني، وأن يتركها فيئاً للمس���لمني وقف الصحابة واعترضوا، 
وناقشه املجتهدون من األمة، وراجعوه وراجعهم، وجادلوه وجادلهم، 

حتى اقتنع سوادهم األكبر برأيه فمضى فيه)3(. 
»وقد كان في اس�تش�ارة اخللفاء وأه�ل الفتيا بعضهم بعضاً 
ما يجعل من جماعتهم احملدودة شبه مجلس نيابي صغير ينقصه 
النظام، ولكن يعوِّضهم عنه ما كان منهم من تقليب املس���ائل على 

وجوهها وبحثها من جميع نواحيها«)4(. 
وإن تعويل اخللف����اء على إجماع املجتهدين على الرغم من أنه 
ال يعكس سيادة األمة باملعنى الغربي الوضعي، إال أنه يعد »هو نواة 
املبدأ احلديث الذي يجعل األمة مصدر السلطات، وهو ما يعبَّر عنه 
مببدأ سيادة األمة في النُُّظم العصرية، هذا املبدأ الذي يقوم عليه 

)1( نظام احلكم اإلسالمي مقارناً بالنظم املعاصرة د. محمود حلمي: )ص392(، ط1 دار 
الفكر العربي، مصر 1970م.

 ،161 برقم  الشدة،  من  فيه  وما  الفتيا  باب  املقدمة،  في  السنن  في  الدارمي  رواه   )2(
)90/1(، والبيهقي في الكبرى كتاب أدب القاضي، باب ما يقضي به القاضي برقم 
18726، )13485/27( وقال حسني أسد: رجاله ثقات غير أن ميمون بن مهران لم 

يدرك أبا بكر فاإلسناد منقطع . 
)3( انظر: تاريخ التشريع اإلسالمي للقطان: )ص140(، وما بعدها. 

))( السياسة الدستورية للدورة اإلسالمية للنجار: )ص430(.

التشريع اإلسالمي هو املبدأ نفسه الذي يقوم عليه النظام النيابي 
احلدي����ث، لكن الذي مييز النظام اإلس����المي أن ممثلي األمة في 
القيام بوظيفة التش����ريع هم املجتهدون؛ أي: العلماء الذين يُعتَرف 
لهم بالوص�ول إلى مرتب�ة االجته�اد«)5(، وأن س�����لطانهم التشريعي 
ال يتعدى عل�ى س�يادة الش�����رع؛ ألنه�م ال يصنعون القوانني وإمنا 

يستمدونها من الشرع. 
وق���د اتفقت األمة - على الرغم من اختالفها في بعض الفروع 
���نة هما مصدرا التشريع،  املتعلقة بالدالالت - على أن الكتاب والسُّ
واتفق أهل السنة واجلماعة على أن اإلجماع هو املصدر الثالث بعد 
���نة، وعلى أن اإلجماع ال ينشئ احلكم وإمنا هو عالمة  الكتاب والسُّ
����نة - عدا  عل���ى حك�م الله في املس���ألة، واتف�ق جمه�ور أه�ل السُّ
الظاهرية - على أن القياس دليل ش���رعي معتبَ���ر، وعلى أنه آلية 
االجتهاد األولى الس���تنباط األحكام غير املنصوصة. وهناك أصول 
أخرى لالستدالل: كاالستصالح واالستحسان االستصحاب وغيرها 
قد اختلف العلماء في تقريره�ا واعتم�ادها، لك�ن ال�ذي لم يختلف�وا 
في����ه ه�و أن كل ما س���وى الوحيني من أدلة األح���كام راجع إليهما 
وصادر عنهما وال ميكن أن يحظى باالس���تقالل التام، وهذا ما يؤكد 

سيادة الشرع ويؤكد كذلك استقالل التشريع عن احلكومة. 
وبعد عصر الصحابة جاء عص���ر التابعني لتظهر نواة املدارس 

الفقهية التي تَُعدُّ مؤسسات تشريعية قائمة على أصلني: 
األول: سيادة الشرع. 

والثاني: أن الس���لطان التش���ريعي في يد املجتهدين من األمة. 
فظهرت مدرس���ة الرأي في العراق؛ وهي التي وضع حجر األساس 
لها الصحابي اجلليل عبد الله بن مسعود، وفي مقابلها مدرسة األثر 
التي وض���ع لبناتها األُولَى علماء الصحابة في املدينة من أمثال عبد 

الله بن عمر وزيد بن ثابت وعائشة وغيرهم.
وإذا كان عهد الصحابة قد ش���هد شهرة واسعة للمجتهدين 
من الصحابة أمثال: عمر وعلي وابن مس���عود وابن عباس وابن 
عمر ومعاذ وزيد بن ثابت... وغيرهم، فإن عصر التابعني ش���هد 
شهرة واسعة ملجتهدين كبار كان على رأسهم الفقهاء السبعة في 
املدينة وهم: س���عيد بن املس���يب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن 
محمد، وخارج�ة بن زيد، وأبو بكر بن عب�د الرحمن بن احلارث 
ابن هش���ام، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة 

ابن مسعود، وهم الذين اعتدَّ مالك بإجماعهم)6(. 
ثم ظهرت املذاهب الفقهية الكبرى التي شهدت طفرة عظيمة 
في االجتهاد الفقهي القائم على أصول ودعائم علمية راقية، ومن 

)5( فقه اخلالفة وتطورها للسنهوري: )ص53(.
)6( انظر: املنخول ألبي حامد الغزالي: )ص314( دار الفكر دمشق ط ثانية 1400هـ.
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أش����هرها املذاهب الفقهية األربع����ة: مذهب أبي حنيفة، ومذهب 
مالك، ومذهب الش����افعي، ومذهب أحمد بن حنبل، فكانت هذه 
املذاهب هي املؤسس����ات التش����ريعية العظمى التي متثل السلطة 

التشريعية في العصور التي تلت عصر اخللفاء الراشدين. 
وظ���ل ب���اب االجتهاد مفتوح���اً، وظلت ه���ذه املذاهب هي 
املرجعية التش���ريعية لألمة اإلس���المية حكاماً ومحكومني في 
جمي���ع املجاالت؛ حتى جاء في عصور متأخرة علماء أغلقوا باب 
االجتهاد، فنتج عن ذلك أن اس���تجدت مس���ائل ونوازل في حياة 
األم���ة لم يِف ت���راث هذه املذاهب مبعاجلته���ا: »فكان من ذلك 
احلرج قصور التش���ريع اإلسالمي عن مس���ايرة الزمن وحتقيق 
مصالح الناس، والتجاء بعض احلكومات اإلس���المية إلى العمل 

بقوانني أمم غير إسالمية«)1(. 
وه���و ما أدى بعد ذلك إلى وقوع الدول اإلس���المية فريس���ة 
الَعلماني���ة، ودخلتها نظرية الس���يادة الغربية، وغزتها قوانني غير 
ش���رعية، وصارت الس���لطة التش���ريعية فيها أبعد ما تكون عن 
الشريعة اإلسالمية؛ وما كان هذا ليحدث لو أن باب االجتهاد ظل 

مفتوحاً؛ ليلبي حاجات األمة في كل ما ينزل بها. 
وهذا هو الذي دفع املصلحني من أمثال األستاذ محمد عبده وغيره 
إلى الدعوة إلى االجتهاد، ولقد جتاوب مع هذه الصيحة الصادقة علماء 
وأساتذة جامعات وشيوخ كبار، نهضوا لهذا الواجب الكبير؛ فبدأت من 
جدي���د حركة االجتهاد والتجديد، وص���ارت األمة بفضل هذه اجلهود 
لة للعودة إلى سيادة الش���ريعة عن طريق جعل السلطة التشريعية  مؤهَّ

في يد املجتهدين من األمة خاصة.

النوايا الخيِّرة في األمة:
ولقد أوجدت األمة اإلسالمية في عصرها احلاضر مؤسسات 
كبرى تقوم باالجتهاد اجلماعي الذي كان يقوم به املجتهدون من 
الصحابة ولكن بآليات معاصرة، وقد متثلت هذه املؤسسات في 
املجامع الفقهية الكبرى مثل: مجمع البحوث اإلسالمية بالقاهرة، 
ومجمع الفقه اإلس���المي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلس���المي 
بجدة، ومجمع رابطة العالم اإلسالمي مبكة املكرمة، وغيرها من 
املجامع التي جاءت بعدها وَحَذت حذوها، إلى جانب مش���اريع 
االجتهاد اجلماعي األخرى كمشاريع املوسوعات الفقهية الكبرى 

مثل مشروع املوسوعة الفقهية الكويتية. 
كم���ا ناقش العلم���اء املعاصرون إمكانية جتزئ���ة االجتهاد، 
مبعن���ى: أن يوجد في كل فرع من فروع الش���ريعة متخصصون 

)1( السياسة الشرعية لعبد الوهاب خالف: )ص51(.

وخب���راء ميلك���ون أدوات االجتهاد فيه وإن لم يس���تكملوا آالت 
االجتهاد املطلق؛ وذلك لتوسيع دائرة االجتهاد وتيسير أمره. 

وهذا اجلهد املبارك يعتبر أرضاً خصبة لنمو واختيار السلطة 
التشريعية التي يتمثل فيها بصدق سيادة الشرع وسلطان األمة. 
أما عن كيفية االختيار وطريقة التكوين فهي من اآلليات التي 
تختلف من عصر آلخ���ر، ومن مكان آلخر؛ فنحن إذا نظرنا إلى 
السلطة التشريعية في عصر اخللفاء الراشدين ومن تالهم، جند 
أنهم لم يكتسبوا هذه السلطة بتعيني اخلليفة وال بانتخاب األمة 
لهم، وإمنا اكتس���بوها مبميزاتهم الشخصية التي امتازوا بها)2(، 
فجاء التكوين بطريقة فطرية تلقائية بس���يطة كبس���اطة احلياة 

آنذاك)3(. 
 وأم���ا في الواقع املعاصر فيمكن عند قيام دولة إس���المية 
أن تتش���كل السلطة التشريعية من املجتهدين في العلم الشرعي؛ 
وذلك باتب���اع آليات معاصرة ال يتنافى العم���ل بها مع القواعد 
واألصول الشرعية، ويرى بعض الناس)4( - على سبيل املثال - أنه 
ل هيئة مبعرفة احلكومة من َحَملَة الشهادات  باإلمكان أن تش���كَّ
العلمية الشرعية العالية. هذه الهيئة تُعَرض عليها القوانني قبل 
تطبيقه���ا فما أقرت���ه ُطبِّق، وما لم تقره يُلَغ���ى، وبعضهم اآلخر 

اعترض على هذه األفكار. 
والذي أراه أن ما هو من نوع اآلليات الفنية ال إش���كال فيه، 
وه���و خاضع للدراس���ة، ولكن املهم هو وضع ضوابط ش���رعية 

ي هذه اآلليات على األسس والثوابت.  تضمن عدم تعدِّ
واإلسالم واألمة اإلسالمية بحاجة إلى دور العلماء الربانيني 
في تقنني األحكام الشرعية، ووضعها في موادَّ قانونية ودستورية، 
واملطالبة املس���تمرة بتطبيقها، ومواصلة الضغط من أجل جعلها 
هي املرجعية الشاملة والدستور الكامل لكل بالد املسلمني، وهذا 
ل���ن يكون إال إذا نه���د علماء األمة قاطب���ة، أو – على األقل – 
جمهوره���م إلمتام هذا األمر الذي ال يتم لألمة عزٌّ وال متكنٌي إال 
به، وأحس���ب – والله أعلم – أن القيام به واجب كفائيٌّ ال ينعتق 
أحد من األمة من عهدته إال بقيامه مبا يجب عليه منه بحس���ب 
حاله، وأن االنش���غال عنه بخالف مفتعل أو شقاق مصطنع إثم 

كبير وجرم عظيم.  

بكلية  دكتوراه  رسالة  )ص162(،  الشافعي:  راغب  بكر  د.  السلطات،  بني  العالقة   )2(
الشريعة والقانون بالقاهرة. 

)3( انظر: نظرية الدولة واألسس العامة للتنظيم السياسي بني الشريعة اإلسالمية والفقه 
الشريعة والقانون  بكلية  التابعي محب: )ص308(، رسالة دكتوراه  د.  الدستوري، 

بالقاهرة. 
))( انظر: السلطات الثالث في الدساتير العربية املعاصرة وفي الفكر السياسي اإلسالمي، 
للقاضي:  للتقنني  مصدر  الشرعية  والسياسة  )ص242(،  الطماوي:  سليمان  د. 

)ص572 - 573(.
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] قضايا دعوية [

ال��ع��ل��ي��وي)*( ي��وس��ف  د. 

من األصول املقررة في الدعوة إلى الله - س���بحانه وتعالى -: أن 
يكون ل���دى الداعية خبرة صحيحة بالنف���وس، ومعرفة دقيقة بأحوال 
املخاطبني، ما اس���تطاع إلى ذلك سبياًل، ولقد كان لهذا األصل حضور 
ظاهر في منهاج النبي # في دعوته، وفي تربيته ألصحابه، رضي الله 
عنهم. وكان # يس���تقي معرفته مبدعويه ومخاَطبيه من مصادر عدة 
غير مصدر الوحي، وس���أذكر أهم هذه املصادر مستش���هداً لها ببعض 

األمثلة، تاركاً التعليق عليها غالباً ثقة بوضوحها لدى القارئ، ومنها:
املاحظة:

وهي من املصادر املهمة لدى الدعاة القادة الذين يتسمون بالقدرة 
على معرفة اآلخري���ن وتقوميهم والتفرس فيه���م، وإدراك محيطهم 
واألش���ياء من حولهم بعني البصر والبصي���رة، ومن ذلك ما يروى عن 
عب���د الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال: كنا عند النبي #، فجاء 
ش���اب فقال: يا رس���ول الله! أَُقبِّل وأنا صائم؟ قال: »ال«. فجاء شيخ 
فقال: أَُقبِّل وأنا صائم؟ ق���ال: »نعم«. قال: فنظ�ر بعضنا إلى بع�ض، 
فق�ال رس����ول الله #: »َقْد َعِلْم�ُت ِلَم نََظ���َر بَْعُضُكْم ِإلَى بَْعٍض؟ ِإنَّ 

الّش�َيَْخ مَيِْلُك نَْفَسُه«)1(، وفي احلديث مالحظتان: 
األول���ى: ظاهرة مدَركة عند اجلميع تتعلق بالفرق بني الش���يخ 

والشاب. 
والثانية: خفية حينما أدرك النبي # سرَّ تعجبهم ونظِر بعضهم 

)*( أستاذ مساعد في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
)1( أخرجه أحمد: )185/2 - 221(، وضعفه ابن حزم في احمللى: )208/6(، وشعيب 
وصححه   ،)351/11( التركي:  بإشراف  املسند  حتقيق  في  وأصحابه  األرناؤوط 
األحاديث  سلسلة  في  األلباني  وذكره   ،25/11 املسند:  حتقيق  في  شاكر  أحمد 
إسناد  )هذا  أحمد:  إسناد  أورد  أن  بعد  وقال   ،)1606( برقم   )138/(( الصحيحة 
ال بأس به في الشواهد، رجاله ثقات غير ابن لهيعة؛ فإنه سيء احلفظ، لكن حلديثه 

شواهد، كنت ذكرتها قدمياً في )التعليقات اجلياد( يتقوى احلديث بها(.

إلى بعض، فخاطب النبي # الرجلني والصحابة مبا يناسب أحوالهم. 
وم���ن أحوال الناس التي جاءت عن معرفة ومالحظة دقيقة من 
النبي # ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رس���ول الله # 
اِديَن في أَْهِل  يِْل َواإِلِب���ِل َوالَْفدَّ َيالءُ ِفي أَْهِل اخْلَ ق���ال: »الَْفْخُر َواخْلُ

ِكينَُة ِفي أَْهِل الَْغنَِم«)2(. الَْوبَِر، َوالسَّ
وم����ن ذلك ما رواه مالك ب����ن احلويرث - رضي الل����ه عنه - أنهم 
أتوا رس����ول الل����ه # وهم َش����َبَبة متقاربون، فأق�اموا عنده عش������رين 
ن تركوا  ليلة، فلح��ظ النبي # أنهم قد اش����تاقوا أهليه��م، فسألهم عمَّ
من أهلهم؟ فأخب����روه، فقال #: »اْرِجُعوا ِإلَى أَْهِليُك����ْم، َفَأِقيُموا ِفيِهْم، 
ُكْم  ْن لَُكْم أََحُدُكْم، ثُمَّ ِلَيُؤمَّ الةُ َفلْيَُؤذِّ َوَعلُِّموُهْم، َوُمُروُهْم، َفِإَذا َحَضَرْت الصَّ
أَْكَبُرُكْم«)3(. فلم��ا رأى النب�ي # اش������تياق ه�ؤالء الش�باب إلى أهليهم 
ل����م يدعه�م يالزمونه في املدين�ة، م����ع أن في مالزمته�م له من الصحبة 
واخلي�ر والتزود م�ن العل�م ما ينفعهم. والش�����اب في بداية ش�����بابه من 
طبع�ه س�����رعة التغير والتقل����ب، لضع�ف اخلب�����رة والتج�ربة والنضج 
العقل�ي؛ فلعل إلزامه�م بالبقاء مع اش�تياقهم إلى أهليهم يكون س�بباً في 

فتورهم ونكوصهم، والله أعلم.
وم���ن ذلك إدراك���ه # لرحمة أبي بكر، وش���دة عمر وغيرته، 
وحياء عثم���ان، وفقه معاذ، وفرضية زيد، وعس���كرية خالد، وِرقة 
األنصار وأهل اليمن، وغلظ األعراب، وتعاون األش���عريني، وضعف 

أبي ذر أن يتولى اإلمارة وغير ذلك.
االستفهام عن احلال:

قد يستفهم النبي # من صاحب احلال عن حاله، أو رمبا استفهم 
من غيره عنه وطلب رأيه فيه؛ ليتبني املعلومة التي يبني عليها النبي # 

)2( أخرجه البخاري: )3301(، ومسلم: )52(.
)3( أخرجه البخاري: )628( ، ومسلم: )674(.

عناية النبي #
بمعرفة أحوال المدعوين
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حال املخاَطب فيتعامل معه مبا يناس���ب هذه احلال. ومن ذلك ما ورد 
ف���ي حديث وفد عبد القيس ملا أتوا النبي # قال لهم: »َمن الَْقْوُم؟« أو 
»َم���ن الَْوْفُد؟« قالوا: ربيعة. قال: »َمْرَحباً ِبالَْقْوِم )أو ِبالَْوْفد( َغيَْر َخَزايَا 
ْن  َوال نََداَم���ى«)1(. وملا لقي نفراً من اخل���زرج عند العقبة قال لهم: »مِمَ
أَنْتُ���م؟« قالوا : نفر من اخلزرج. قال: »أَِم���ْن َمَواِلي يَُهْوَد؟« قالوا: نعم. 
ِلُسوَن أَُكلِّمُكم؟« قالوا: بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله  قال: »أََفال جَتْ
- عز وجل - وعرض عليهم اإلس���الم وتال عليهم القرآن، ثم انصرفوا 
راجعني إلى بالدهم قد آمنوا وصدقوا)2(. ومن ذلك س���ؤاله حاطب بن 
أبي بلتعة - رضي الله عنه - عن س���بب إرساله كتاباً إلى مشركي مكة 
يخبرهم بغزو رس���ول الله # لهم، ومن ذلك سؤاله # ماعزاً - رضي 

الله عنه - وقومه عن حاله ملا جاء معترفاً بالزنا)3(.
ومن ذلك أنه # إذا فقد أحد أصحابه سأل عن حاله، ويسأل أهل 
املعرف���ة به، وفي ذلك يروي معاوية بن قرة املزني عن أبيه - رضي الله 
عن���ه - قال: كان نبي الله # إذا جلس يجل���س إليه نفر من أصحابه، 
وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره، فيقعده بني يديه، فهلك، 
فامتنع الرجل أن يحضر احللقة لذكر ابنه، فحزن عليه، ففقده النبي # 
فقال: »َماِلي ال أََرى ُفالناً؟« قالوا: يا رس���ول الله، بُنَيُّه الذي رأيته هلك، 
فلقيه النبي # فس���أله عن بُنيِّه، فأخبره أنه هلك، فعزاه عليه، ثم قال: 
تََّع ِبِه ُعمَرَك، أَْو ال تَْأِتي َغداً ِإلَى  َ���ا َكاَن أََحبُّ ِإلَيَْك؛ أَْن مَتَ »يَا ُفالُن، أمَيُّ
نَِّة ِإالَّ َوَجْدتَُه َقْد َسَبَقَك ِإلَيِْه، يَْفتَُحُه لََك؟« قال: يا نبي  بَاٍب ِمْن أَبَْواِب اجْلَ
. قال: »َفَذاَك  الله، بل يسبقني إلى باب اجلنة فيفتحها لي لهو أحب إليَّ
لََك«)4(. وكسؤاله # عن ثابت بن قيس - رضي الله عنه - ملا احتبس عن 
َه���ا اَلِّذيَن آَمُنوا ال َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق  النبي # بعد أن نزلت آية: }َيا َأُيّ
َبَط َأْعَماُلُكْم َوَأنُتْم  َهُروا َلُه ِباْلَقْوِل َكَجْهِر َبْعِضُكْم ِلَبْعٍض َأن َتْ ِبِيّ َوال َتْ َصْوِت الَنّ
ال َتْش���ُعُروَن{ ]احلجرات: ٢[، وقال: أنا من أهل النار، فسأل النبي # 
س���عد بن معاذ فقال: »يَا أَبَا َعْمٍرو، َما َشْأُن ثَاِبٍت؟ أْشتََكى؟« قال سعد: 
إنه جلاري، وما علمت له بشكوى، قال: فأتاه سعد، فذكر له قول رسول 
الله #، فقال ثابت: أُنزلَت هذه اآلية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتاً 
على رسول الله #، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي #، فقال 
نَِّة«)5(، والنبي # في هذا احلديث  رس���ول الله #: »بَْل ُهَو ِمْن أَْهِل اجْلَ

يسأل سعداً لكونه يعرف أن ثابتاً جاره.
معلومات اآلخرين:

قد يأتي من يُس���ِدي النصيحة ويقدم املعلومة، فيتقبلها النبي 
# ويفيد منها في تعامالته وخطاباته، كما في مسلم: أن النبي # 

)1( أخرجه البخاري: )53(، ومسلم: )17(.
)2( سيرة ابن هشام: )292/2(، والبيهقي في دالئل النبوة: )433/2(، وحسنه األلباني 

في تعليقه على فقه السيرة: )154(، طبقات ابن سعد: )219/1(.
)3( أخرجه البخاري: )5270 -6820 -6825( ، ومسلم: )1691 - 1695(.

))( صححه األلباني في صحيح سنن النسائي: )449/2(، )1974(.
)5( أخرجه البخاري: )3613(، ومسلم: )119(.

أراد أن يكتب إلى كس���رى وقيصر والنجاشي فقيل: إنهم ال يقبلون 
كتاباً إال بخامت، فصاغ رس���ول الل���ه # خامتاً حلقته فضة، ونقش 

فيه: محمد رسول الله)6(.
التجربة:

قد يجرب النبي # املرء فيكتش���ف مدى قدرته على ما يريده 
# منه، ومن ذلك اختباره لقدرات بعض أصحابه في الشعر حينما 
أراد أن يوجه س���هام الهجاء بالش���عر إلى قريش، وفي ذلك تروي 
عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله # قال: »اْهُجوا ُقَريْشاً؛ 
َفِإنَُّه أََش���دُّ َعلَيْها ِمْن َرْشٍق ِبالنَّبِْل«، فأرس���ل إلى ابن رواحة فقال: 
»اْهُجُهْم«، فهجاهم فلم يُْرِض، فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل 
إلى حس���ان بن ثابت، فلما دخل عليه قال حس���ان: قد آن لكم أن 
ترسلوا إل�ى ه�ذا األس�د الض�ارب بذنب�ه. قال�ت عائش�ة: فس�معت 
رس���ول الل�ه # يق�ول حلس����ان: »ِإنَّ ُرْوَح الُْق�ُدِس ال يََزاُل يَُؤيُِّدَك 
َما نَاَفَحَت َعن اللِه وَرُس���وِله«، وقالت: سمعت رسول الله # يقول: 

اُن، َفَشَفى َواْشتََفى«)7(. »َهَجاُهْم َحسَّ
ولق���د كان لهذه العناية آثار بالغة في جن���اح الدعوة إلى الله، 
والتمك���ني ملنهجه، واجلهاد في س���بيله، والتأثير في نفوس اخللق، 

وميكن أن نتلمس شيئاً من هذه اآلثار فيما يلي:

1 - حتقق احلكمة يف الدعوة إىل اهلل، سبحانه وتعاىل:
وكي���ف ال تتحقق في النبي # وهو الذي مأل الله - س���بحانه 
وتعال���ى - قلبه حكمة وإمياناً، كما ورد في حديث املعراج الذي رواه 
أبو ذر - رضي الله عنه - أن رس���ول الله # قال: »ُفِرَج َعْن َسْقِف 
َة، َفنََزَل ِجبِْريُل # َفَفَرَج َصْدِري، ثُمَّ َغَسلَُه مِبَاِء َزْمَزَم،  بَيِْتي َوأَنَا مِبَكَّ
تَِلٍئ ِحْكَمًة َوِإمَياناً، َفَأْفَرَغُه ِفي َصْدِري،  ثُمَّ َجاَء ِبَطْسٍت ِمْن َذَهٍب مُمْ

ثُمَّ أَْطَبَقُه«)8(. وهذا أثر عام يدخل فيه ما بعده.

2 - تن�زيل الناس منازهلم:
وهذا م���ن اخُللُق العظيم الذي اتصف به النبي #، وأكده الله 
- سبحانه وتعالى - في قوله: }َوإَنَّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم{ ]القلم: ٤[، 
وقد روي عن أم املؤمنني عائش���ة - رضي الله عنها - قالت: »أمرنا 
رسول الله # أن نُنْزل الناس منازلهم«، وفي رواية أنها مر بها سائل 
فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته، فأكل، فقيل 
لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله #: »أَنِْزلُوا النَّاَس َمنَاِزلَُهْم«)9(. 

)6( أخرجه مسلم: )3904(.

)7( أخرجه مسلم: )2490(.
)8( أخرجه البخاري: )349(، ومسلم: )163(.

)9( ذكر مسلم الرواية األولى معلقة في مقدمة صحيحه: )6/1(، وأخرج الرواية الثانية 
أبو داود في كتاب األدب، باب في تنزيل الناس منازلهم، برقم )4842(، وصححه 
السخاوي  وحسنه   ،74 عشر:  السادس  النوع  في  احلديث  علوم  معرفة  في  احلاكم 
 ،)225/1( اخلفاء:  كشف  وينظر:   ،)179( برقم   ،)164( احلسنة:  املقاصد  في 
برقم )590(، وضعفه األلباني في: ضعيف سنن أبي داود: )477(، برقم )1032(، 

وسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة: ))/368(، برقم )1894(.
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ومن ذلك قوله # في حديث أبي موس���ى األش���عري - رضي الله 
َبِة املُْسِلِم، َوَحاِمِل الُْقْرآِن  ���يْ عنه -: »ِإنَّ ِمْن ِإْجالِل اللِه ِإْكَراَم ِذي الشَّ
لَْطاِن امْلُْقِسِط«)1(. وفي  اِفي َعنُْه، َوِإْكَراَم ِذي السُّ َغيِْر الَْغاِلي ِفيِه َواجْلَ
رسائله # إلى امللوك والرؤس���اء نلحظ هذا األثر جلياً في وصفه 
ٍد َعبِْد اللِه  للمرَس���ل إليهم؛ كما في رس���الته إلى هرقل: »ِمْن ُمَحمَّ
وِم«)2(، وكذلك مع املقوقس والنجاشي. َوَرُسوِلِه ِإلَى ِهَرْقَل َعِظيِم الرُّ

3 - اختي��ار األوقات املناس��بة للموعظ��ة: وفي هذا مراعاة 
حلال النفس البش���رية، التي تَِرد عليها الس���آمة وامللل، فكان # 

يتخوَّل أصحابه باملوعظة.

4 - توصية كل ش��خص مبا يناسب حاله: إذ ليس من احلكمة أن 
توصي بُحْس����ن اخُللُق من يتحلى به، أو بطلب العلم من هو حريص عليه، 
ولك����ن انظر فيما يفتقده فأوصه به، ليتم به حاله، وتتكامل ش����خصيته، 
وهذا ما يظهر من وصايا النبي # ألصحابه الذين يستوصونه، فيوصيهم 
مبا يناس����ب حالهم، وما هم إليه أحوج، وم����ن ذلك ما رواه أبو هريرة - 
رضي الله عنه - أن رجاًل قال للنبي #: أوصني. قال: »ال تَْغَضْب« فردد 
مراراً. قال: »ال تَْغَضْب«)3(، وذكر ابن حجر في ش����رح احلديث عن بعض 
أهل العلم قوله: )لعل الس����ائل كان غضوباً، وكان النبي # يأمر كل أحد 

مبا هو أَْولَى به، فلهذا اقتصر في وصيته له على ترك الغضب()4(.
وم���ن ذلك توصية عبد الله بن عم���رو - رضي الله عنه - مبا 
يناسب حاله من الصيام والقيام وقراءة القرآن، كما في حديث عبد 
الل���ه بن عمرو - رضي الله عنه - قال: دخل عليَّ رس���ول الله # 
فقال: »أَلَْم أُْخَب���ْر أَنََّك تَُقوُم اللَّيَْل َوتَُصوُم النََّهاَر؟«. قلت: بلى. قال: 
َس���ِدَك َعلَيَْك َحّقاً، َوِإنَّ  »َف���ال تَْفَعْل، ُقْم َوَنْ، َوُصْم َوأَْفِطْر؛ َفِإنَّ جِلَ
ِلَعيِْن���َك َعلَيَْك َحّقاً، َوِإنَّ ِلَزْوِرَك َعلَيَْك َحّقاً، َوِإنَّ ِلَزْوِجَك َعلَيَْك َحّقاً، 
َوِإنََّك َعَس���ى أَْن يَُطوَل ِبَك ُعُمٌر. َوِإنَّ ِمْن َحْس���ِبَك أَْن تَُصوَم ِمْن ُكلِّ 
ْهُر ُكلُُّه«.  َش���ْهٍر ثاَلثََة أَيَّاٍم، َفِإنَّ ِبُكلِّ َحَسنٍَة َعْشَر أَْمثَاِلَها، َفَذِلَك الدَّ
، فقلت: فإني أطيق غير ذلك. قال: »َفُصْم  د عليَّ ْدت، فُشدِّ قال: فشدَّ
. قلت: أطيق  د عليَّ ْدت، فُشدَّ ِمْن ُكلِّ ُجُمَعٍة ثاَلثََة أَيَّاٍم«. قال: فش���دَّ
غير ذلك. قال: »َفُصْم َصْوَم نَِبيِّ اللِه َداُوَد« قلت: وما صوم نبي الله 
ْهِر«. وفي رواية ق���ال النبي #: »َفِإنََّك ِإَذا  داود؟ ق���ال: »ِنْصُف الدَّ
َفَعلَْت َذِلَك َهَجَمْت َعيْنَُك، َونَِفَهْت نَْفُس���َك« وفي رواية قال: »َفِإنََّك 
ال تَْس���تَِطيُع َذِلَك« قال عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -: ألن 
أكون قبلت الثالثة األيام التي قال رسول الله # أحب إليَّ من أهلي 
ومالي. وفي رواية قال: فليتني قبلت رخصة رس���ول الله # وذاك 

)1( صحيح سنن أبي داود: )918/3(، برقم )4053(.
)2( البخاري: )7(، ومسلم: )1773(.

)3( البخاري: )6116(.
))( فتح الباري: )520/10(.

أني كبرت وضعفت)5(.

5 - إجابة كل سائل مبا يناسب حاله: كما في حديث األعرابي 
الذي سأل رسول الله # عن الهجرة، فقال: »َويَْحَك ِإنَّ َشْأنََها َشِديٌد؛ 
َفَه���ْل لََك ِمْن ِإِبٍل تَُؤِدي َصَدَقتََها؟« قال: نع���م. قال: »َفاْعَمْل ِمْن َوَراِء 
الِْبَح���اِر، َفِإنَّ اللَه لَ���ْن يَِتَرَك ِمْن َعَمِلَك َش���يْئاً«)6(، قال النووي: )قال 
العلماء: واملراد بالهجرة التي سأل عنها هذا األعرابي مالزمة املدينة 
مع النبي #، وت���رك أهله ووطنه، فخاف عليه النبي # أن ال يقوى 
لها، وال يق���وم بحقوقها، وأن ينكص على عقبيه، فقال له: إن ش���أن 
الهجرة التي س���ألت عنها لش���ديد، ولكن اعم���ل باخلير في وطنك، 

وحيثما كنت؛ فهو ينفعك، وال ينقصك الله منه شيئاً، والله أعلم()7(.
اس���تثمار الطاقات، وتوس���يد األم���ر إلى أهل���ه؛ إذ ال يقف 
األمر ل���دى قادة الدعوة عند حدود املعرفة واالكتش���اف للمواهب 
والطاقات؛ بل يتعدى ذلك إلى توجيهها نحو العمل الذي حتس���نه، 
واستثمارها فيما يتالءم مع طبيعتها وقدراتها، ويتحقق بذلك وضع 
الرجل املناسب في املكان املناسب، وهذا ما حصل من النبي # مع 
أصحاب���ه - رضي الله عنهم - ومن ذل���ك تكليف من لديهم القدرة 
على قيادة اجليوش والس���رايا بذلك كخالد بن الولي�د، وتكلي�ف من 
لديهم معرفة بالكت�ابة بكت�ابة ال�وحي ك�زيد بن ثابت... وغي�ر ذل�ك، 
وملا رأى عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - األذان في املنام قال له 
، ِإْن َش����اَء اللَُّه؛ َفُقْم َمَع ِبالٍل َفَألِْق َعلَيِْه  النبي #: »ِإنََّها لَ�ُرْؤيَا َحقٌّ

ْن ِبِه؛ َفِإنَُّه أَنَْدى َصْوتاً ِمنَْك«)8(. َما َرأَيَْت، َفلْيَُؤذِّ
وقد عد النبي # توسيد األمر إلى غير أهله من تضييع األمانة، 
���اعة« فقيل له: وكيف  فق���ال #: »ِإَذا ُضيِّعت األَمان���ُة فانْتِظر السَّ

اعة«)9(، إضاعتها؟ قال: »ِإَذا ُوِسد األَمُر ِإلى َغيِر أَهِله فانتِظر السَّ

6 - درء املفاس��د، والترجي��ح بني املص��احل: قد يترك النبي # 
ما هو أَْولَى، مراعاة ألح����وال املخاطبني، جلباً للمصالح املعتبرة ودرءاً 
للمفاس����د املتوقعة. من ذلك تركه تأخير صالة العشاء، كما في حديث 
عائشة - رضي الله عنها - قالت: أْعتَم النبي # ذات ليلة حتى ذهب 
عامة الليل، وحتى نام أهل املسجد، ثم خرج فصلى، فقال: »ِإنَُّه لََوْقتَُها 

ِتي«)10(. لَْوال أَْن أَُشقَّ َعلَى أُمَّ
ومن ذلك: تركه بناء الكعبة على قواعد إبراهيم - عليه الس���الم - 
مراعاة حلداثة إسالم أهل مكة: كما روت عائشة - رضي الله عنها - أن 
النبي # قال لها: »يَا َعاِئَشُة لَْوال أَنَّ َقْوَمِك َحِديثُو َعْهٍد ِبَجاِهِليٍَّة ألََمْرُت 

)5( البخاري: )1153- 1976 - 5052 - 6134(، ومسلم: )1159(.
)6( البخاري: )1452(، ومسلم: )1865(.

)7( شرح صحيح مسلم: )9/13(.
)8( أخرجه الترمذي )189(، وصححه البخاري والترمذي وابن خزمية والنووي، وينظر: 

صحيح أبي داود: )406/2(، برقم )512(.
)9( البخاري )59(.

)10( البخاري )566(، ومسلم )638(.
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ِبالَْبيِْت، َفُه���ِدَم، َفَأْدَخلُْت ِفيِه َما أُْخِرَج ِمنْ���ُه، َوأَلَْزْقتُُه ِباألْرِض، َوَجَعلُْت 
؛ بَاباً َش���ْرِقّياً، َوبَاباً َغْرِبّياً، َفَبلَْغُت ِبِه أََس���اَس ِإبَْراِهيَم«. وترجم  لَُه بَابنَْيِ
البخاري في كتاب العلم: )باب: من ترك بعض االختيار مخافة أن يقصر 

فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه(.
ومنه أيضاً: التفريق بني األش���خاص ف���ي إعطاء املال: ويكون 
التفريق بناًء على قوة اإلميان أو ضعفه، ومن ذلك ما رواه س���عد بن 
أبي وقاص - رضي الله عنه - أن رسول الله # أعطى رهطاً وسعد 
، فقلت:  جالس، قال: فترك رس���ول الله # رج���اًل هو أعجبهم إليَّ
يا رس���ول الله! م���ا لك عن فالن؟ فو الله إن���ي ألراه مؤمناً، فقال: 
»أَْو ُمْس���ِلماً«، فس�كتُّ قلياًل، ثم غلبني ما أعلم منه، فع�دت ملقالتي 
فقل�ت: ما لك عن فالن؟ فو الله إني ألراه مؤمناً، فقال: »أَْو ُمْسِلماً« 
، ث���م غلبني ما أعلم منه، فعدت ملقالتي، وعاد رس���ول الله #، ثم 
ُجَل َوَغيُْرهُ أََحبُّ ِإلَيَّ ِمنُْه َخْشَيَة أَْن  قال: »يَا َس���ْعُد، ِإنِّي ألُْعِطي الرَّ

يَُكبَُّه اللُه ِفي النَّاِر«)1(.
ومنه كذلك: التفريق بني األش���خاص في قبول الصدقة، ومن 
ذلك: أنه أمر بعض أصحابه أن ميس���كوا بعض صدقاتهم، كما ورد 
في حديث كعب بن مالك - رضي الله عنه - في قصة الثالثة الذين 
ُخلِّفوا قال: يا رس���ول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة 
إلى الله وإلى رسوله، فقال الرسول #: »أَْمِسْك َعلَيَْك بَْعَض َماِلك، 
َفُهَو َخيٌْر لََك«)2(. أما أبو بكر - رضي الله عنه - فقد كان النبي # 

يقبل منه أن يتصدق بكل ماله)3(.

7 - الثناء على الصفات احلسنة، والتنبيه إليها: حثاً للناس 
على االقتداء بأصحابها، و من ذلك ما رواه أبو موسى - رضي الله 
عنه - قال: قال النبي #: »ِإنَّ األَْش���َعِريِّنَي ِإَذا أَْرَملُوا ِفي الَْغْزِو، أَْو 
َق���لَّ َطَعاُم ِعَياِلِهْم ِبامْلَِدينَِة، َجَمُعوا َما َكاَن ِعنَْدُهْم ِفي ثَْوٍب َواِحٍد، ثُمَّ 
ِويَِّة، َفُهْم ِمنِّي َوأَنَا ِمنُْهْم«)4(. ومن  اْقتََسُموهُ بَيْنَُهْم ِفي ِإنَاٍء َواِحٍد ِبالسَّ
ْصلَتنَْيِ يُِحبُُّهَما  ذلك قول الرسول # ألشج عبد القيس: »ِإنَّ ِفيَك خَلَ

لُْم َواألَنَاةُ«)5(. اللُه: احْلِ

8 - التنبيه على مواطن اخللل والقصور لدى أصحابه - رضي 

ُجُل َعبُْد اللِه، لَْو  اهلل عنهم - ليجتنبوها: ومن ذلك حديث: »ِنْعَم الرَّ
َكاَن يَُصلِّي ِمن اللَّيِْل« فكان بعد ال ينام من الليل إال قلياًل)6(.

9  - اختي��ار قائ��د اجليش الذي له صل��ة باحملاربني: ومن 

)1( البخاري: )27(، ومسلم: )150(.
)2( البخاري: )2758 - 4418(، ومسلم: )2769(.

)3( أخرجه الترمذي: )3675(، وقال: )هذا حديث حسن صحيح(، وصححه احلاكم في 
املستدرك: )414/1(، ووافقه الذهبي في تلخيصه: )414/1(، وحسنه األلباني في 

صحيح سنن أبي داود: )315/1(، برقم )1475(.
))( أخرجه البخاري: )2486( ، ومسلم: )2500(.

)5( أخرجه مسلم: )17 و18(.
)6( أخرجه البخاري: )1122( ، ومسلم: )2479(.

ذل���ك أن النب���ي # ملا علم أن جمعاً من قضاع���ة جتمعوا يريدون 
املدين���ة عقد لعمرو بن العاص - رض���ي الله عنه - لواًء، وبعثه في 
ثالثمائة من املهاجرين واألنصار، وأمره أن يس���تنفر من مير به من 

العرب من بَِليٍّ وغيرهم. وقد كانت أم العاص بن وائل من بَِلّي.

9  - تبص��ر الوالة والدعاة حبال م��ن يقدمون عليهم: كما 
روى ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله # ملعاذ بن 
جبل حني بعثه إلى اليمن: »ِإنََّك َستَْأِتي َقْوماً أَْهَل ِكتَاٍب، َفِإَذا ِجئْتَُهْم 
داً َرُس���وُل اللِه،  َفاْدُعُهْم ِإلَى أَْن يَْش���َهُدوا أَْن ال ِإلََه ِإالَّ اللُه َوأَنَّ ُمَحمَّ
َفِإْن ُهْم أََطاُعوا لََك ِبَذِلَك َفَأْخِبْرُهْم أَنَّ اللَه َقْد َفَرَض َعلَيِْهْم َخْمَس 
َصلََواٍت ِفي ُكلِّ يَْوٍم َولَيْلٍَة، َف���ِإْن ُهْم أََطاُعوا لََك ِبَذِلَك َفَأْخِبْرُهْم أَنَّ 
اللَه َقْد َفَرَض َعلَيِْهْم َصَدَقًة تُْؤَخُذ ِمْن أَْغِنَياِئِهْم َفتَُردُّ َعلَى ُفَقَراِئِهْم، 
َفِإْن ُهْم أََطاُعوا لََك ِبَذِلَك َفِإيَّاَك َوَكَراِئَم أَْمَواِلِهْم، َواتَِّق َدْعَوةَ امْلَْظلُوِم؛ 

َفِإنَُّه لَيَْس بَيْنَُه َوبنَْيَ اللِه ِحَجاٌب«)7(.

9  - القدرة على التعامل مع األعداء مبا يناس��ب أحواهلم: 
وهذا واضح في س���يرة النبي # وجه�اده، ومن الشواهد على ذلك 
ما ورد في قصة احلديبية أن عروة بن مس���عود قال لقومه بعد أن 
أتى النبي #: إنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، فقال رجل 
من بني كنانة: دعوني آتيه، فقالوا: ائته، فلما أشرف على النبي # 
ُموَن  وأصحابه قال رس���ول الله #: »َهَذا ُفالٌن، َوُه���َو ِمْن َقْوٍم يَُعظِّ
الْبُ���ْدَن، َفابَْعثُوَها لَُه« فبعثت له، واس���تقبله الناس يُلبُّون، فلما رأى 
ذلك قال: س���بحان الله! ما ينبغي لهؤالء أن يَُصدوا عن البيت، فلما 
رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد ُقلِّدت وأُشِعرت، فما أرى أن 
يَُصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص، فقال: 
دعوني آتيه، فقالوا: ائته، فلما أش���رف عليهم قال النبي #: »َهَذا 
ِمْك���َرٌز، َوُهَو َرُجٌل َفاِجٌر« فجعل يكلم النبي #، فبينما هو يكلمه إذ 
جاء سهيل بن عمرو، فقال النبي #: »لََقْد َسُهَل لَُكْم ِمْن أَْمِرُكْم«)8(.
وبعد، فإن رعاي���ة مقتضى أحوال املدعوي���ن واملخاطبني، بل 
مقتضى احلال عامة أصل دعوي عظيم، من منهاج القرآن العظيم، 
ومنهاج الرس���ول الكرمي #. وفي حتقق هذا األصل سلوك لسبيل 
احلكمة، التي أمر الله - س���بحانه وتعالى - رسوله # أن يسلكها 
في دعوت���ه للخلق، فقد قال الله - تعالى -: }اْدُع إَلى َس���ِبيِل َرِبَّك 
ِباْل�ِحْكَمِة َواْل�َمْوِعَظِة اْل�َحَسَنِة َوَجاِدْلُهم ِباَلِّتي ِهَي َأْحَسُن إَنّ َرَبَّك ُهَو َأْعَلُم 
ِبَ���ن َضَلّ َعن َس���ِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِباْل�ُمْهَتِدي���َن{ ]النحل: ١٢٥[، واحلكمة 
هي: )اإلصابة في األقوال واألفعال، ووضع كل شيء في موضعه()9(، 
وقد قال الله - س���بحانه وتعالى -: }ُيْؤِتي اْل�ِحْكَمَة َمن َيَش���اُء َوَمن 
ُر إاَلّ ُأْوُل���وا اأَلْلَباِب{. َكّ ُي���ْؤَت اْل�ِحْكَمَة َفَق���ْد ُأوِتَي َخْيًرا َكِثي���ًرا َوَما َيَذّ

)7( أخرجه البخاري: )1496(، ومسلم: )19(.
)8( أخرجه البخاري: )2734(.

)9( احلكمة في الدعوة إلى الله: 27.
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في ظل االنفت���اح العاملي، وتزايد س���بل االنحراف، 
وإغ���راء الش���باب، وجذبهم إلى متاهات الفس���اد؛ حيث 
أصبح ُكلٌّ من: )الش���ارع، والصاحب، والنت، والكمبيوتر 
احملم���ول، والفضائيات( ي���ؤدِّي دوراً خطيراً وعميقاً في 
التأثير عليهم بش���كل أوس���ع، وأكثر عمق���اً من ذي قبل، 
ويزاحم رواَد اإلصالح في عملية التربية والتوجيه بش���كٍل 
سلبي، في ظل ذلك كله يُفتَرض أن نُلِقَي إلى الشباب طوَق 
النجاِة ليتشبَّثُوا به في خضم هذا التيه اجلارف املظلم. 

إال أنَّ الواقع اليوم ينبئك بأس���ًى وألٍم بُزهد كثير من 
املصلحني في االهتمام بأحد أهم صمامات األمان لهذه 
األمة )العمل التربوي(؛ بل جتاهل الثغرات األساس فيه، 
والعزوف ع���ن املواجهة، والتراُج���ع ال�ُمقِعد، والتقاعس 
املجِحف، واالنه�زامية املسِقطة، حت�ى بات العامل اجلاد 
في امليدان التربوي اليوم يعيش ُغربًة ما بعدها غربة، في 
زمٍن عزَّ فيه الغرباء الذين يصلحون ما أفسدهُ الناس؛ إال 

] قضايا تربوية [

أنَّ املربِّي في زمن الُغربِة يدافعها بعون من الله، متسلِّحاً بصدِق 
النية، والعمٍل الدؤوب، الذي ال يعرف الكلل وال امللل. 

إن العم���ل التربوي اليوم ميثُِّل – بح���قٍّ - مكان جبل الرماة 
في معركة أحد؛ س���واء أكان ذلك ف���ي املكان واملكانة واألهمية، 
أو ال���دور احليوي الذي يقوم به، أو خطورة التفريط في ثغراته، 

وآثار ذلك على العباد والبالد. 
ولو تأملنا أوجه الشبه، لوجدنا ثمة قواسم مشتركة بينهما، 
ردة في ثناياهما، ودروساً وِعَبراً، وفوائَد وُدرراً، وعلوماً  وسنناً مطَّ
تُنَهُل من معينهما. وحس���بي أني سأحاول تقريب ذلك إلى ذهن 
القارئ الكرمي. والله من وراء القصد، عليه توكلت وبه أس���تعني، 

وما توفيقي إال بالله. 

المكانة واألهمية: 
ميت���از جبل الرماة باملوقع اإلس���تراتيجي؛ حيث كان يحمي 
ظهور املس���لمني إبَّان املعركة والقتال مع املش���ركني، فكان حمًى 

س���امل أمح���د ال��ب��ط��اط��ي                                            
Batate.sagmail.com

جبل الرماة
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منيعاً، يحمي ظهور املس���لمني من التفاف املش���ركني عليهم 
وغزوهم من جهته؛ لذل���ك أدرك خالد بن الوليد، رضي الله 
عنه - وهو قائد فرسان املشركني قبل إسالمه - أهمية اجلبل 
ومكانه في تغيير تكتيك املعركة، فظلْت عينه ترُقبُه حتى وهو 
ينس���حب من أرض املعركة، فلما رأى رماة املس���لمني يتركون 
مواضعهم قام بحركة التفاف سريعة وهاجمهم من اخللف)1(.  
وكذلك هو العمل التربوي اليوم، يتس���نَّم مكانة إستراتيجية في 
العملية اإلصالحية، بل يُعدُّ أجنع السبل اإلصالحية؛ ذلك أنه يحمي 
ش���باب األمة من االنحراف الذي يصبو له األعداء، عبر االلتفاف 
حولهم، وِمن ثَمَّ االنقضاض عليهم كانقضاض الوحش على فريسته. 
ولوال تدبي���ر الله – جل وعال – بحمايته الش���باب عبر 
حمى األعمال التربوية، وغيرها من س����بل اإلصالح حلصل 
احملظور، والس����تطاع األع�داء االلتفاف حول سواعد األمة، 

وإفسادهم. 

الدور الحيوي: 
كان جلب���ل الرماة دور حيوي مهم في معركة أحد، وكانت 

ها مهمًة من جهتني:  الثغراُت التي يسدُّ
األولى: حماية ظهور املسلمني من املشركني.

الثانية: مدافعة املشركني بالسهام؛ وال سيما أن الرماة في 
مرتَفٍع؛ فوقوع السهام سيكون أسرع وأعمق أثراً. 

وهك���ذا العمل التربوي اليوم ال تس���تغني األمة عن دوره 
احليوي من جهتني - على األقل -: 

األولى: حماية ش���باب األمة من التف���اف األعداء عليهم 
وإضاللهم. 

الثانية: ضرُب األعداء، وإضعاُفهم، وكس���ُر شوكتهم؛ عبر 
تكثير سواد املس���لمني، وإعداد الصاحلني واملصلحني منهم؛ 

لتتسع الدائرة، وتقوى شوكة اإلسالم واملسلمني. 

معرفة الواقع وفقهه:  
كان جلبل الرماة الدور البارز في معرفة واقع املعركة؛ من 
دة، ونقاط القوة ونقاط  حي���ث الفرص املتاحة، واملخاطر املهدِّ
الضعف، وكش���ف األعداء، ومواقعه���م وحتركاتهم، ومعرفة 

)1( ُينَظر: غزوة أحد، دراسة دعوية، د. محمد با مدحج، )ص 180(.

عددهم م���ن حيث الكثرةُ والقلُة. وكذا املس���لمني ومواقعهم، 
واجتاه سير املعركة؛ من حيث النصُر أو الهزميُة؛ ولذلك كانوا 
– والله أعلم – أول من كش���ف انهزام املشركني وفرارهم؛ وهو 

ما يؤكد معرفتهم بالواقع أكثر من غيرهم. 
كان لكل ذلك دور في تغيير تكتيك املعركة؛ حسب املصلحة 

واحلاجة. 
َة تواُصاًل ب���ني الرماة وبني القائد #  وم���ن املعلوم أنَّ ثمَّ
حس���ب احلاجة واملصلح���ة؛ لذلك كان # يق���ول لهم: »إن 
رأيتمونا َهزْمن���ا القوم وأوطأناهم فال تبرحوا حتى أُرِس���ل 

إليكم«)2(.
ِل���ع، وتعايش، وتُخاِلط ُجلَّ  وكذلك هي التربية اليوم؛ تَطَّ
شباِب األمة اإلس���المية، عبر محاضن العلم والتعليم، وِحلَق 
تهم وضعفهم،  التحفي���ظ، وغير ذلك؛ تعرف أعداده���م، وقوَّ
ز عليها؟ وأي  وقلَّته���م وكثرتهم، وأي اجلوانب ينبغ���ي أن يُركَّ

اجلوانب يؤجل العمل فيها؟ 
فالتربية أَْولى مبعرفة األولويات اإلصالحية عبر الواقع؛ 
م���ن حيث الف���رص واملخاطر، ونقاط الق���وة والضعف التي 
حتيط بالشباب، ومعرفة خطط األعداء، والفئات املستهدفة، 
ووسائل وطرق اإلفساد، ومعرفة األساليب القدمية واحلديثة 
ِلع املعايش ينكش���ف له  في ذلك؛ ألن القريب من الواقع، واملطَّ

من احلقائق والتصورات ما ال ينكشف لغيره. 

االنتقاء: 
لقد انتقى رس���ول الله # خمسني من الرماة حتت إمرة 
عبد الل���ه بن جبير - رضي الله عن���ه - ووضعهم فوق جبل 
الرم���اة؛ وذلك ليمن���ع التفاف جيش املش���ركني حول جيش 
املس���لمني)3(، وليحموا ظهورهم من اخللف. وال شك أن هذا 
االنتقاء كان انتقاًء مخصوصاً لرماة متمرس���ني متدرِّبني على 
مه���ارة الرمي؛ حتى يصيبوا األعداء ف���ي مقتل. وهذا الذي 

حصل في البداية قبل النكوص. 
وهكذا التربية اليوم؛ ينبغي أن يُنتَقى من ميارس���ها انتقاًء 
اًل حلمل ه���ذه األمانة، وقادراً على  خاّصاً؛ بحيث يكون مؤهَّ

)2( صحيح البخاري، )188/6(، كتاب اجلهاد والسير. 
)3( ُينَظر: غزوة أحد، د. بامدحج، ص )142(.
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ناً من املهارات الدعوي���ة والتربوية:  ل املس���ؤولية، متمكِّ حتمُّ
كأس���اليب احل���وار، واإلقن���اع، ومهارات اإللق���اء واخلطابة 
والكتابة، والقي���ادة... وغير ذلك من املهارات التي تس���اهم 
مبجملها في جناح العملية التربوية؛ ال سيما من جهة املماِرس 
)املرب���ي( الذي يُعدُّ دوره من أهم األدوار في العملية التربوية؛ 

ها)1(.  إن لم يكن أهمَّ

كلُّنا على ثَْغٍر وَخيٍر: 
ثغور املس���لمني كثيرة ومتعددة ومتنوعة، وكل ثغر له أهميته 
وخصوصيته؛ س���واء أكان هذا الثغر ساقًة، أو حراسًة، أو قيادًة، 
ل لدور اآلخرين. يقول #: »طوبى  أو غير ذلك؛ فكلٌّ له دوُره املكمِّ
ةٌ قدماه؛  لعبٍد آخٍذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعٌث رأسه، مغبرَّ
إن كان في احلراس���ة كان في احلراسة، وإن كان في الساقة كان 

ع«)2(.  في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شَفع لم يشفَّ
وم���ن املؤكد أن جب���ل الرماة كان ثغراً مهّم���اً في معركة 
)أُُحٍد( من حيث احلماي���ُة والدفاُع، ومن كان على اجلبل فإن 
���ل لدوِر َمْن بارز في بداية املعركة، ودوُر َمن كان في  دوره مكمِّ
ل لدوِر الس���اقة، ومن يخدم املجاهدين  حراس���ة اجليش مكمِّ

ٌل لدور من كان على اجلبل.  مكمِّ
فالعملي����ة تكاُملي���ة إذن وال ينق�ُد أح�د أح����داً، وال يُعاب 
من يخدم دين الله في أي م���كان وزمان؛ إمنا العيب في القعود 
والتقاع���س، والتَّْرك، وملز وهمز العامل���ني لدين الله دون تصوُّر 
األم���ور على حقيقته����ا؛ فتجد بعض الن����اس يعيب عل�ى أهل 
التربية انش���غالهم بتربية الش����باب واهتم�امهم بهم، فينس����ى 
�ش اهتمامه�م، ويستعظم خط�أهم،  فضله�م، ويعنِّ�ف فعلهم، ويهمِّ
ويس�تصغر بَذلَه�م وتضحيته�م بامل�ال والوقت والنف�س والفك�ر؛ 
من أج�ل حماية الش���باب من االنحراف وتنش���ئتهم التنش���ئة 

الصاحلة. 
وآخ���ر قد يعي���ب على م���ن يهتم باجلان���ب االجتماعي 
واإلغاثي، وأن االهتمام بغيرها أولى وأحرى، وآخرون يظنون 
أن جناة ش���باب األمة في اهتمامهم باجلانب العلمي البحت 
فق���ط، وثمة آخرون يظن���ون أن النصر والتمك���ني لن يكون 

)1( ُينَظر: تربية الشباب... األهداف والوسائل، د. محمد الدويش، ص )129(.
)2( صحيح البخاري، حديث رقم، )2887(.

إال عبر بوابة اجلهاد في س���بيل الل���ه ويعيبون غير ذلك من 
االهتمامات الشرعية اجلادة. 

ونقول له���ؤالء وهؤالء: رويداً، روي���داً. نحن جميعاً منثل 
منظومة واحدة في اإلصالح املنش���ود؛ فاألمة حتتاج لإلداري 
احملنك، والعالم الرباني الراس���خ في العلم، واملربي الفاضل، 
واملجاه���د الصنديد، والباح���ث ال�ُمجيد، ومن يقضي حوائج 
ر ملا ُخلق  الناس ويشفع لهم... ُكلٌّ على خير وفضل، وكلٌّ ميسَّ
له، وقد علم كل أناس مش���ربهم، فال تُشمتوا بنا األعداء، ولن 

يَِتَرُكم الله أعمالكم. 

الدنيا القاسم المشترك في اإلفساد: 
���ا رأى الرماة - رضي الله عنهم - هزمية املش���ركني،  لَ�مَّ
ورأوا الغنائم في أرض املعركة، جذبهم ذلك إلى ترك مواقعهم، 
ظّناً منه���م أن املع�ركة انتهت، فقال���وا ألميرهم عبد الله بن 
جبي���ر - رضي الله عنه -: )الغنيم���ة! أي قوِم الغنيمة! ظهر 
أصح�ابكم؛ فما تنتظ�رون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنس���يتم 
ما قال لكم رسول الله #؟ قالوا: والله لنأتني الناس فلنصينبَّ 

من الغنيمة()3(. 
ث���م انطلقوا يجمع�ون الغنائم ول���م يعبؤوا بقول أميرهم. 
ووصف ابن عباس - رضي الله عنهما - حال الرماة في ذلك 
املوقف، فقال: )فلما غنم النبي # وأباحوا عسكر املشركني، 
أكبَّت الرماة جميعاً في املعس���كر ينهبون، ولقد التقت صفوف 
رس���ول الله #، فهم هكذا، )وشبك بني يديه( وانتشبوا، فلما 
أخلَّ الرماة تلك اخَللَّة التي كانوا فيها، دخلت اخليل من ذلك 
املوضع على أصحاب رس���ول الله # فضرب بعضهم بعضاً، 

والتبسوا وُقتل من املسلمني ناس كثير()4(. 
وهكذا التربي���ُة اليوم عندما يتخلَّى روادها عنها، وتصبح 
الدني���ا أكبر همهم ومبل���غ علمهم، ويتنافس���ون على متاعها 
وها، وفراغات لطاملا  تارك���ني وراء ظهورهم ثغوراً لطاملا س���دُّ
ش���غلوها، وأماكن ومفاصل مهمة في صالح وحماية الشباب 
لطامل���ا ثبتوا فيها وعليها، وحمًى لطامل���ا كانوا أبطاالً ورجاالً 
في حمايتها؛ بصدِّ عدوان أعداء الدين، ومنعهم من االلتفاف 

)3( صحيح البخاري، حديث رقم، )3039(.
))( ُينَظر: تفسير القرآن البن كثير، )114/2(. وُينَظر: غزوة أحد، د. با مدحج، )ص 206( 



على ش���باب األمة، نعم. هكذا هي التربي���ة وكل عمل جليل 
)يُفسدها ويُفس���د أثَرها في النفوس طمُع الداعني إليها في 

مغان الدنيا، واستكثاُرهم من مالها وعقارها وأراضيها()1(. 
قال القرطبي - رحمه الله - في تفس���ير قوله - سبحانه 
ْنَيا{ ]آل عم���ران: ١٥٢[: يعني: الغنيمة. قال ابن  وتعالى -: }الُدّ
مس���عود - رضي الله عنه -: )ما شعرنا أن أحداً من أصحاب 
ن  النبي # يريد الدنيا وَعَرَضها حتى كان يوم أحد. }َوِمنُكم َمّ
ُيِريُد اآلِخ���َرَة{ ]آل عمران: ١٥٢[ وهم الذين ثبتوا في مركزهم مع 
أميرهم عبد الله بن جبير - رضي الله عنه - ولم يخالفوا أمر 

نبيهم #()2(. 

األثر المشترك من التْرِك: 
إن م���ن أعظ���م اآلثار واملس���اوئ لترك الرم���اة ثغوَرهم 
وأماكنَهم: التفاُف األعداء على املس���لمني، وطعنُهم في مقتل؛ 
وِمْن ثَمَّ الهزميَة الصعبَة التي حلقت باملس���لمني، ومْقتَُل كثيٍر 
م���ن الصحابة - رضي الله عنهم - تلك ه���ي عاقبة التَّرك، 

وإيثاِر الدنيا على اآلخرة. 
وهكذا األعمال التربوية عندما تترك ثغوَرها س���يصبح ش���باب 
املس���لمني لقمًة س���ائغًة في أفواه أعداء الدين، وسيتفننون في سبل 
إضاللهم وإفسادهم، وس���تصاب األمة في مقتل؛ ألن املستهدف هو 
أعزُّ ما متلكه األمة: ش���بابُها الواعد، وس���واعُدها الفتية. وستكون 
الهزميُة الساحقُة عندها؛ إال أن يتدارك الله هذه األمة بخيٍر، فيحيي 
د اإلميان، وتُْؤثَر اآلخرةُ على الدنيا.  الضمائر، ويقوِّي العزائم، ويجدِّ

الغرباء األولون واآلخرون: 
لقد شعر الصحابي اجلليل عبد الله بن جبير، رضي الله 
ه، وهو يش���اهُد  عنه - وهو أحد القادة األفذاذ - بالغربة تلفُّ
أصحابه اخلمس���ني ينزلون من ثغورهم رجاًل إثر آخر؛ إال من 
رحم الله، وقد بلغ به احلزن واألس���ى مبلغاً عظيماً. كيف ال؟ 
وهو ي���رى الثغور تُترك، وإذا القوم ق���د خلَّفوا بعَدهم فراغاً 
كبيراً، فصاح فيهم بصوت الس���مع والطاع���ة واالنقياد ألمر 

)1( ُينَظر: السيرة النبوية دروس وعبر، د. السباعي، )ص115(. 
)2( ُينَظر: اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، )ص224(.

النبي الكرمي #: )أنسيتم ما قاله لكم رسول الله #؟(. 
وهكذا املربي في الزمن الصعب، ممن تخلى عنه إخوانه وذووه، 
وبات وحي���داً غريباً، يعمل في ميدان حي���وي خصٍب؛ يعيش اليوم 
غربًة جتعله يشعر مبرارة احلزن واألسى، ويصيبه الهم والغم؛ ملا آل 
إليه حال ش���باب األمة وهو يرى املربِّني واملصلحني في هذا امليدان 
احلي���وي يتخلَّون عن ثغورهم؛ طمعاً في الدنيا، أو رغبًة في الراحة 
عِة، فيصيح فيهم بصوت متقطع: أنس���يتم عهودكم ومواثيقكم؟  والدَّ
أنس���يتم حرصكم على شباب املسلمني وبكاَءكم على من ضلَّ منهم، 
وفرَحكم مبن أقبل تائباً، وحزنَكم مبن نكص على عقبيه؟ كيف احلال 
بكم وأنتم اليوم م���ن نكص وترك؟ تبكيكم حلقات القرآن، وتوعيات 
املدارس، ونشاطات األحياء، يبكيكم شباب األمة وسواعدها الفتية. 

ولقد عفا عنكم: 
إن الرماة الذين أخطؤوا االجتهاد في غزوة أحد لم يخرجهم 
الرسول # خارج الصف، ولم يقل لهم: إنكم ال تَصلُُحون لشيء 
من هذا األمر بعدما بدا منكم في التجربة من النقص والضعف؛ 
بل َقِبَل ضعَفهم هذا في رحمٍة وعفٍو، وفي س���ماحة، ثم ش���مل 
الله - س���بحانه وتعالى - برعايته وعفوه جميع الذين اشتركوا 
ف���ي هذه الغزوة، على الرغم مما وقع م���ن بعضهم من أخطاء 
جس���يمة، وما ترتب عليها من خس���ائر، فق���ال - جل ثناؤه -: 
���وَنُهم ِبإْذِنِه َحَتّى إَذا َفِش���ْلُتْم َوَتَناَزْعُتْم ِفي  ُه َوْعَدُه إْذ َتُُسّ }َوَلَقْد َصَدَقُكُم الَلّ
ن  ْنَيا َوِمنُكم َمّ ���ن ُيِريُد الُدّ ُبّوَن ِمنُكم َمّ ا ُتِ ْن َبْعِد َما َأَراُكم َمّ اأَلْم���ِر َوَعَصْيُتم ِمّ
ُيِري���ُد اآلِخَرَة ُثَمّ َصَرَفُكْم َعْنُهْم ِلَيْبَتِلَيُكْم َوَلَقْد َعَفا َعنُكْم َوالَلُّه ُذو َفْضٍل َعَلى 

اْل�ُمْؤِمِننَي #١٥٢#({ ]آل عمران: ١٥٢[)3(. 
ط في ثغر كان عليه،  ونقول لكل من أخطأ واجتهد، أو فرَّ
وِحمى كان يحميه، أو ترك مكاناً ش���اغراً بعده - س���واءٌ كان 
عماًل تربوّي���اً أو غيره من اهتمامات جادة ش���رعية -: ُعد؛ 
فالع���ود أحمد، وعفا الله عما س���لف. ُعد بهمة تعلو اجلبال، 
وطموح يتجاوز الزمن، وعزمية تفلُّ احلديد؛ مستش���عراً معيَّة 
الله لك، مس���تعظماً الدور الذي تقوم به، مستصغراً العقبات 
والعواقب، مؤِثراً اآلخرة عل���ى الدنيا. }َواآلِخَرُة َخْيٌر َوَأْبَقى{. 
]األعلى: ١٧[ 

)3( ُينَظر: غزوة أحد دراسة دعوية، د. يا مدحج، )ص217(. 
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] معركة النص [

ف��ه��د ب���ن ص����احل ال��ع��ج��ان

ث العالم اجللي���ل ابن أبي ذئب  حدَّ
بحديث »م���ن ُقتل له قتي���ل فهو بخير 
النظ�رين«، فقال ل���ه أبو حنيفة: أتأخذ 
بهذا يا أبا احلارث؟ قال: فضرب صدري 
وصاح بي صياحاً منكراً ونال مني، وقال: 
ثُك عن رسول الله وتقول: تأخذ به؟  أُحدِّ

وذلك الفرض عليَّ وعلى من سمعه))(. 
وس���أل رجٌل اإلمام الش���افعي عن 
مس���ألة فقال: يُروى فيها كذا وكذا عن 
النبي #، فقال له الس���ائل: يا أبا عبد 
الله تق���ول به؟ فرأيت الش���افعي أرعد 
وانتقص، فقال: يا هذا! أي أرض تقلني 
وأي س���ماء تظلني إذا رويت عن النبي 
# حديثاً فلم أقل به؟ نعم على الس���مع 

والبصر على السمع والبصر.))(
وقال: إذا رويُت عن النبي # حديثاً 
صحيحاً فلم آخذ به فأنا أُش���هُدكم أن 

عقلي قد ذهب.))(
وق���ال وكيع ب���ن اجلراح لش���خٍص 
اعترض عليه بق���ول أحد التابعني: أقول 

)1( انظر: الرسالة لإلمام الشافعي: 452 - 454، والفقيه 
واملتفقه للخطيب البغدادي: 222 - 223.

)2( انظر: الفقيه واملتفقه:300. 
)3( انظر: الفقيه واملتفقه:301.

لك: قال رس���ول الله # وتق���ول: قال 
َك أن حُتَبس ثم ال تخرج  إبراهيم؟ ما أحقَّ

حتى تَنِزع عن قولك هذا.))(
وروعة هذه النم���اذج تغري الكاتب 
املزيد  لطلب  القارئ  وتشدُّ  باالسترسال 
وه���و ما يق���ف القلم مع���ه عاجزاً عن 
رائعة  أحوالها؛ ألنها مناذج  اس���تقصاء 
رة مبداٍد من نور في سجل كافة  مس���طَّ
التجرد  تكشف خاصية  اإلسالم،  علماء 
والتس���ليم خلطاب النب���ي #؛ فاآلراء 
واالجتهادات تتوقف وتوضع جانباً حني 

يأتي حديث النبي #.
لم يكن أحد من فقهاء اإلسالم يردُّ 
حديث النبي #، بل ال يتوقف في ذلك 
ألي س���بب كان، وكل م���ا وقع من ترك 
بعض الفقهاء لبع���ض األحاديث؛ فإمنا 
كان بس���بب عذر خاص به ناش���ٍئ عن 
له مبا  عدم بلوغ احلديث له أو كونه يتأوَّ
يخالف ظاهره، وأما أن يكون أحد منهم 
قد ترك حديث���اً واحداً )تركاً غير جائز 

فهذا ال يكاد يصدر من األئمة(.))(

))( انظر: الفقيه واملتفقه: 288.
)5( رفع املالم، لشيخ اإلسالم ابن تيمية: 48.

وال عج���ب فالعلم���اء ه���م أعظم 
���َه ِمْن  َا َيْخَش���ى الَلّ الناس خش���ية لله }إَنّ
ِعَب���اِدِه اْلُعَلَماُء{ ]فاطر: ٢٨[ ومن متام هذه 
اخلشية ولوازمها أن يُس���لِّم وينقاد ملن 
أمره الله - تعالى - بطاعته والتس���ليم 
ِبُعوِني  َفاَتّ ���َه  الَلّ ُبّوَن  ُتِ ُكنُت���ْم  }ُقْل إن  لكالمه 

ُيْحِبْبُكُم الَلُّه{ ]آل عمران: ١٣[.
إن���ه منهج س���ار علي���ه الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان من أئمة اإلسالم 
وفقهاء املذاهب، غير أن ثَمَّ منهجاً آخر 
ما زال في نفسه ضعف في كمال التسليم 
لس���نة النبي #، فيضع من الش���روط 
والقيود على سنة النبي # بقدر ما في 
قلبه من مرض الش���ك وضعف االنقياد؛ 
فبعضهم يضعف في قلبه التسليم حلدِّ 
���نة إطالقاً  الزوال حني يلغي اعتبار السُّ
من التش���ريع ف���ال يؤم���ن إال بالقرآن 
فقط، وهي دعوى مخادعة وإالَّ فلو آمن 
بالقرآن حقاً آلمن بُس���نة النبي # كما 
جاءت بذلك نص���وص القرآن، بل واقع 
احل���ال أنهم ال يؤمنون بقطعيات القرآن 
في القضايا التي تنافي الثقافة الَعلمانية 
املعاصرة؛ فحقيقة األمر أنه اس���تثقال 

مصارع المغَرقين
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للتشريع ومحاولة للتخفف من جزء كبير 
منه.

نة أن تكون  وبعضهم يشترط في السُّ
متوات���رة ال آحاداً، فيلغي أكثرية ُس���نة 
النبي # بتقس���يمات محَدثة لم يعرفها 
الصحابة وال التابع���ون وال من بعدهم، 
وبعضهم يشترط في اآلحاد التي يقبلها 
أن ال تكون ف���ي العقائد أو أن تكون في 
غير القضايا التشريعية املهمة: كمسائل 
السياسة واحلكم ونحوها، وامللفت للنظر 
أن هذه الش���روط الت���ي يضعون تتبخر 
حني يكون احلديث ف���ي هواهم؛ فتجد 
من يش���ترط التواتر يس���تدل بأحاديث 
اآلح���اد وي���ردُّ أحادي���ث املتواتر، ومن 
يشترط أن ال تكون في القضايا العقدية 
أو التش���ريعية املهم���ة يس���تدل ببعض 
األحاديث حني تكون موافقة لهواه ويردُّ 
بع���ض األحاديث املتواترة؛ ولو كانت في 

هذه األبواب املهمة.
���نة أن  وآخرون يش���ترطون في السُّ
تكون قطعي���ة الداللة، أو قطعية الداللة 
والثبوت، أو مجَمع عليها بني العلماء، أو 
ال تكون معارض���ة للعقل أو املصلحة أو 

مقاصد الش���ريعة... وخذ ما شئت من 
هذه الش���روط والقي�ود الت�ي ال تنته�ي 
؛ بل كلَّما جاء حديث  وال تتوقف عند حدٍّ
عل���ى خالف ما ته���وى النفوس، جاءت 
هذه الش���روط والقيود للتخلص، وهي 
صورة منافية للتس���ليم الذي كان عليه 

أئمة اإلسالم وفقهاؤه الكبار.
إن سنة الرس���ول # سياج واحد، 
واختراق حدي���ث واحد، وترك العمل به 
بال س���بب يؤدي إلى مزي���د من التهاون 
نة إلى  والتس���اهل بأجزاء أخرى من السُّ
���نة كلها، وحني يعوِّد املسلم  تعطيل السُّ
نفس���ه ويعتاد قلبه على وضع الشروط 
والقيود ملا يقبله من ُسنة النبي # فإنه 
يكون قد بدأ في شق طريٍق جديٍد خارجاً 
نة واجلماعة؛ فما  به عن جادة أهل السُّ
يلبث أن يزداد انحرافه وشتاته إلى أن ال 

يبالي الله في أي أودية الضاللة هلك.
وله���ذا جتد م���ن يضع مث���ل هذه 
الش���روط ال يجد نفرة أو غضاضة في 
نة ولو بال  قلبه من إنكار ش���يء من السُّ
س���بب؛ ألن هذه الشروط لم تأِت أصاًل 
���نة  إال من حالة ش���ك بأصل ثبوت السُّ

ف���كان التهاون في حدي���ث واحد نابعاً 
من مرض يس���بب التهاون في املزيد من 

نة. السُّ
لق���د كان علماء اإلس���الم مدركني 
متاماً خلطر التهاون؛ ولو بحديث واحد 
من أحاديث النبي #، ويستحضرون أن 
تَْرَك حدي���ث واحد بال عذر خرق يُغِرق 
سفينة النجاة؛ لهذا قال نعيم بن حماد: 
)من ترك حديثاً معروف���اً فلم يعمل به 

وأراد له علة أن يطرحه فهو مبتدع())(.
إنها ُس���نة النبي # هي مثل سفينة 
نوح من ركبها جنا من الغرق ووصل إلى 
العافية والس���المة الت���ي يريدها، ومن 
تركه���ا وبحث عن النج���اة بطرق أخرى 
فالغرق والهالك ال بد آتيه ولو بعد حني، 
���نة إال بشروط وقيود  ومن ال يقبل السُّ
فقد ركب الس���فينة وهو يجتهد في شق 
خروق في أس���فلها وأعاله���ا فما تبرح 
به الس���فينة أن تغرق؛ فال ينفعه حينها 
نداء الناصحني )اركب معنا وال تكن مع 

املغرقني(.

)1( انظر: الفقيه واملتفقه: 299.
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] نص شعري [

 وَل�������������َغ ال������وغ������ُد ف�����ي ُف�������������رات ال���ع���ف���اِف

 غ�������ار َوْح������������ُل ال����ب����ه����ت����ان ف����ي����ه غ���ري���ق�������ًا

ال��ب��ح��� ����ة  ُل���������جَّ ف�����ي  األدراُن   ت���ت���اش���ى 
ص���������داه؛ ف������ض������اع  ع���������وى  ك������ل������ٍب   ُربَّ 
ْ����ي َم���������جَّ ن���ط���ف���ة ل���غ���ٍو  َرِح�������������ُم ال����ب����غ�����
َح�����ص�����اٍن أمٍّ  ِع�����������رَض  ال������وغ������د   ن����ه����ش 

َرزاٌن، َح��������ص��������اٌن  ���������ن���������ا(  )أمُّ  إمن���������ا 
أمٌّ ال������ن������اس  ف������ي  ل����ل����ع����ف����اف  ي����ك����ن   إن 
أ ال������ل������ُه ِع������رَض������ه������ا ف������ي ك����ت����اٍب  ب����������رَّ
�������ا من�����ي�����رًا  ل�������م ي������������زْل ن�����ب�����ُع�����ه ث�������ريَّ

 أف������ت������أت������ي م��������ن ب�������ع�������ده ومت�������������اري؟
ِغ���������ّرًا زل���������َت  ال  امل��������ارق��������ن!   ُل�����������َك�����������َع 

������ى  م�������وِغ�������ٌل ف������ي م������ف������اوز اجل������ه������ل، أنَّ

 إي������ه َع�����ْص�����َر ال����ع����ل����وم! م����ا زل�������َت ُت������ؤوي
 ي����س����ت����ط����ي����ل����ون ف�������ي ض�����������اٍل وج�����ه�����ٍل

 ش������رب������وا م������ن ُس������اف������ة اجل�����ه�����ل َأْوَه�����������ا
 ي����ا حَل�����ى ال����ل����ُه َم�������ْن أش�������اح ع����ن احل���������������
ي���خ���ل���د احل��������ق ف������ي ال�����ع�����ص�����ور ع�����زي�����زًا

�����ع�����اِف؟  أي������ض������رُّ ال�������ف�������راَت ك�����ي�����ُد ال�����ضِّ
 ون�������ق�������اء األم����������������واه ي������خ������ت������اُل ط�������اِف

����ف����اِف  ������ر ول����ي����س����ت ت���ص���ي���ب غ����ي����َر ال����ضِّ

ال���ف���ي���اف���ي رح�����������اُب  ف���ي���ه���ا  ط������وْت������ه   إذ 
���������ط����اِف ال����نِّ ل����ْغ���������و  ي���ع���ي���ش  ال   وك���������ذا 

 خ����س����ئ ال�������وغ�������ُد ن�������اِه�������ُش األْج�������ي�������اِف

 ب�������ل ت�����س�����ام�����ى ع�������ن ه���������ذه األوص�������������اِف

ال���ع���ف���اِف أمُّ  األوب������������اش(  )رغ�������م   ف�����ْه�����َي 
���������غ����اِف ال����شِّ أدمَي  آُي������������ُه  م�����س�����ْت   ال 

 َي����ْع����ت����ف����ي����ه ف�������َي�������ْرت�������وي م�����ن�����ه ع�������اِف 
األج������������اِف س����������وى  ف�����ي�����ه  مي������������اري   ال 

 وغ��������������روُر األغ��������������رار أده����������ى األث�����اف�����ي
 ي���ت���ق���ي ال������ش������رَّ وْه���������و ع���������اٍر وح���������اِف؟
 ب������ن أه�����ل�����ي�����َك م��������ن  ب����ن����ي األح������ق������اِف

 م�����ا ع����ه����دن����اه ف�����ي ال����س����ن����َن ال����ِع����ج����اِف

����اِف؟   م������ًا؛ وه�����ل ي��س��ت��ج��ي��ُب ص���رع���ى ال����سُّ
 ������������������ق ول������م َي����ث����ِن����ه ل���ط���ي���ُف ال����ُه����ت����اِف

ومي�����������وت�����������ون راغ���������م���������ي اآلن���������������اِف

ف��ه��د ب��ن ع��ل��ي ال��ع��ب��ودي 

أمُّ العفاف
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معالم العبودية في الحج

] ملف العدد [

 العبودية هي استقرار الشعور في نفس العبد على أن هناك 
معب���وداً يؤلِّه ورّباً يُعَبد، وأن ليس هن���اك إال ذلك الرب الواحد 

والكل له عبيد.
إن ذل���ك الرب الواحد هو الله، جلَّ���ت َعَظَمته، املألوه الذي 
تتوجه إلي���ه القلوب بكل العجة في الضمي���ر، وبكل حركة في 
اجلوارح، وبكل شعور في احلياة، تتوجه إليه بكل إخالص وإنابة 
وجت���رد من أي تعلُّق آخر، ومن كل معن���ى غير التعبد له وحَده. 
وقد غرز الل���ه - تعالى - في فطرة اإلنس���ان حاجة جتبره أن 
يكون عبداً؛ فإم���ا أن يكون عبداً للرحمن وإم���ا أن يكون عبداً 
للهوى والش�يطان، وجعل - جلت َعَظَمته - شرف ه�ذا اإلنسان 
وزك�ات���ه بعب�وديته للخالق الديان. ذلك م�ا غرس���ه الق�رآن في 
غوائ���ر األنف�س املطمئنة باإلميان، كما ج���اء في قوله - تعال�ى 
- على لس���ان أبي العابدين - عليه وعل���ى نبينا أفضل الصالة 
ِه َرِبّ اْلَعامَلنَِي{  والتسليم -:}ُق���ْل إَنّ َصالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَاِتي ِلَلّ
]األنع���ام: ١٦٢[ . »إنه التجرد الكام���ل لله - جلَّت َعَظَمته - بكل 
خاجلة في القلب، وبكل حركة في احلياة، وبالصالة واالعتكاف، 
وباحمليا واملمات، بالشعائر التعبدية، وباحلياة الواقعية، وباملمات 

وما وراءه... إنها تس���بيحة التوحيد املطل���ق، والعبودية الكاملة، 
جتمع الص���الة واالعتكاف واحمليا واملمات، وتخلصها لله وحده، 
لل���ه }رب العامل���ني{... الِقوام املهيمن املتص���رف املربي املوجه 
احلاكم للعاملني... في )إس���الم( كامل ال يس����تبقي في النفس 
وال في احلياة بقية ال يعبِّ�دها لله، وال يحتج�ز دونه ش����يئاً في 
الضمير وال ف���ي الواقع...«)1(، إنها العب�ودي���ة الت�ي من أجله�ا 
أُرس�لَت الرس���ل وأُنزلَت الكت�ب، ولم يك�ن إلبليس سلطان على 
أهله���ا، كما قال - تعالى -: }إن عبادي ليس لك عليهم س���لطان{
]احلج���ر:٢٤[، إنها عبودية يؤطرها املنهج الذي ال يكون املرء فيه 
عب���داً إال لله وحَده، خاضعاً لوحيه ذلياًل لس���لطانه باذالً حياته 
لتحصيل مراضيه بأوفر طاعة وأكمل محبة وأمت إنابة، وأش���د 
خش���ية، وأعمق خوف، وأعلق رجاء، وأكثر حمد، وأجزل شكر، 
وأجمل صبر، وأرجى دعاء، وأصدح اس���تغاثة، وأندى استعانة، 
إنها لذة الصلة بالله، جلت َعَظَمته. وهذه هي املعاني التي تترجم 
فها العلماء. يقول شيخ اإلسالم  املقصد احلقيقي للعبادة كما عرَّ
ابن تيمية: )العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 

)1( في ظالل القرآن )3182(.

ال���ن���وري���ن ذو  أمح������د 
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األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة()1(، وهي التجس���يد الفعلي 
للصلة بينه���م وبني مألوههم احلق. يقول ابن القيم - رحمه الله 
تعال���ى -: »اإلله هو الذي يألهه العباد حب���اً وذالً وخوفاً ورجاًء 
وتعظيم���اً وطاعة له، مبعنى مألوه؛ وهو الذي تألهه القلوب؛ أي: 
حتب�ه وتذل له. وأصل التألُّه التعبد، والتعبد آخ�ر مراتب احل�ب، 
يقال عبَّ���ده احلب وتيمه إذا ملكه وذلله حملبوبه؛ فاحملبة حقيقة 
العبودية«)2(. وذلك هو طابعها في املنهج اإلس���المي الذي تتجلل 
في���ه العبادات كلها بدثار العبودي���ة. وليس احلج إال إحدى تلك 
العبادات؛ بل من أزخرها مبعاني العبودية وحقائقها، فينبغي ملن 
ل تكون ثمرتها أن يجعل مرضاة  أراده أن يقف مع ذاته حلظة تأمُّ
خالقه أمله، وتوبته عليه مطلبه، فيس���عى إلى تطهير نفس���ه من 

دنس الشرك وأدران الذنوب.
ويف هذا املقال س��نحاول إماط��ة اللثام عن بعض معامل احلج 

بشكل خمتصر:

عبودية التوحيد يف احلج: 1
إن ش���عيرة احلج من أعظم الشعائر التي تقوي خشوع 
العبد خلالقه، وحتيي في قلبه توحيد املعبود - سبحانه - وذلك 
ألن أعمال احلج كله���ا مبنية على التوحيد، فيزاولها احلاج وهو 
ميارس التوحيد ش���عاراً وعماًل وتطبيقاً ومنهج���اً، فيُقِبل على 
مش���اعره بقلب موحد وعقل متفكر وَجنَان تائب... فإذا استقبل 
مكة املكرمة وواجه املش���اعر املقدسة أدى شعائر احلج عبودية 
لله - تعالى - وحَده إخالصاً وتعظيماً، معتقداً أن س���ائر أعمال 
نُُسكه إمنا هي وسائل لتجسيد عبوديته للخالق الديان. فشعيرة 
احلج جعلها الله - س���بحانه وتعالى - ترجمة حية لكلمة »ال ِإلََه 
ِإالَّ الله«، فحني يدخل احلاج في نسكه يجلجل صوته بالتلبية لله 
- عز وجل - نافياً عنه الش���ريك، معلناً استحقاقه وحَده للحمد 
على آالئه والشكر على نعمه: »لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك 
ل���ك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك ال ش���ريك لك«، فيظل 
يصدح به���ا والكون كله في تناغم معه. ث���م ال يكاد يتوقف عن 
التلبية حتى يجد نفسه الّظاً بأعظم الذكر، كما جاء عن عمرو بن 
ش���عيب عن أبيه عن جده: أن النبي # قال: »خير الدعاء دع�اء 
يوم ع�رفة، وخي�ر م����ا قل�ت أنا والنبي�ون م�ن قبل�ي: ال إل�ه إال 
الل�ه وح�َده ال ش����ريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء 
قدي���ر«)3(. هكذا يحث النبي # احلاج على تكرار كلمة التوحيد 

)1( ابن تيمية الفتاوى الكبرى )1545(.
)2( مدارج السالكني )3/ 26(.

)3( سنن الترمذي: كتاب الدعوات باب: في دعاء يوم عرفة ح )3585(، وحسنه األلباني 
في تعليقه عليه.

هذه ألجل أن يستشعر مدلولها ويعمل مبقتضاها؛ فيؤدي أعمال 
حجه خالصة لربه - عز وجل - خالية من جميع شوائب الشرك. 
يؤديها وهو متدثر في خبيئته ومظهره بالتس���ليم واالنقياد ملواله، 
جل في عاله. فتزكو نفسه ويستقيم سلوكه وتتحقق عبوديته، فال 
يعود من رحلة حجه إال وقد صفى قلبه، وطُهر مس���لكه، وقويت 
عزميته على اخلير وصلُب عوده أمام محاش���د الش���ر، ذلك هو 
احلج املب���رور اخلالص لله، عز وجل. وهو ال���ذي تتراءى آثاره 
جلية في حياة املس���لم، فيتزود من معينه الزالل بش���حنة روحية 
عاطفية تهز كيانه املعنوي هزاً ينش���أ من خالله نش���أة أخرى، 
فيولد من جديد، ويستقبل احلياة بروح مختلفة. وبهذا يستطعم 
لذة احلج بعدما يكتشف بنفسه أنه من أجنع العبادات في تزكية 
النفوس، وأبلغها في حتقيق مقتضيات االسترقاق، وأمضاها في 
جتسيد معاني العبودية، وأشملها في متحيض تعظيم شعائر الله 
- جلت َعَظَمته - مبا يحمله من دالالت التوحيد اخلالص، الذي 
هو لُبَاب الرساالت الس���ماوية كلها، وهو عمود اإلسالم وروحه 

وشعاره الذي ال ينفك عنه.

العبودية عنوان احلاج: 2
إن املشاعر املقدس�ة تصدح كله�ا بإع�الن توحي�د الله 
- عز وجل - واالعتراف بفضله - سبحانه - في مجانبة منقطعة 
النظير لس���بل الكفار ومناهج املشركني وغوايات الشياطني؛ بل 
إن احلاج وهو يلهج بالتلبية يستش���عر قيمة العقيدة التي توحد 
قلوب العباد، ويرى بأم عينه جمال جتاوب الكون وتناس���قه حني 
يعلن عبوديته خلالق���ه، فيتناغم جميعاً بأحيائه وجماداته. يقول 
املصطفى #: »ما من ملبٍّ يلبي إال لبى ما عن ميينه وش���ماله 
م���ن حجر أو مدر حتى تنقطع األرض م���ن ها هنا وها هنا«)4(. 
إن���ه التآلف الذي ينال الكون أجمَعه فتمتلئ له قلوب املس���لمني 
محبة ومودة، جتس���يداً حلميمية الوشيجة التي يؤصلها اإلسالم 
في نفوس أبنائه؛ فحني يستبدل احلجاج بزيهم احمللِّي زي احلج 
د، ويصبحون جميع���اً بلباس واحد ال يتميز منهم أحد، بل  املوحَّ
قد لبس���وا كلهم لباس���اً واحداً، في موقف واحد، يتوجهون إلى 
رب واحد، ويتجاهرون بتلبي�ة واحدة، ويتالهج�ون بدعاء واحد، 
يطوفون حول بيت واحد، ويؤدون منس���كاً واحداً، وقد ذابت في 
واقعهم كل الش���عارات الُعبِّيَّة والهتاف���ات القومية، وتبرؤوا من 
كل آصرة عصبي���ة، وأداروا ظهورهم لكل انتم���اء غير االنتماء 
لإلس���الم، ونكس���وا كل الرايات إال التي حتمل شعار »ال إله إال 

املناسك،  الله عنه، كتاب  الساعدي، رضي  ابن ماجه: من حديث سهل بن سعد  ))( سنن 
باب: التلبية ح)2921(، وصححه األلباني في تعليقه عليه.
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الله محمد رس���ول الله«. فعند ذلك حتي���ا ذكرى األمة الواحدة 
املتعاونة املتناصرة، املتآلفة املتكاتفة ذات اجلس���د الواحد، كما 
جاء في حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: قال 
رس���ول الله #: »َمثَُل املؤمنني في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر 

واحلمى«)1(. 
ته، إنه مدرس���ة غير مزيَّفة،  إن احلج تدري���ب حقيقي برمَّ
يدخل فيها املسلم فيتعلم احترام اآلخرين، فال يتعدى على أحد، 
وال يظلم أحداً، وال يبغي على أحد. إن أس�راب احلجيج تفد على 
الل�ه - تعال�ى - بخط�ى ط�ائع�ٍة واس����تجابٍة متس�ارعٍة وانقي�اٍد 
ال رجع���ة فيه، فال تكاد تُكِمل نُُس���كها حت���ى ترفل في ح�دائق 
العب�ودية، فتش���َهد منافَع وتتحقق ِوفاَدتها. وتستلهم ما شاء الله 
لها من إدراك معاني احلجِّ وِحَكمه وأس���راره في أجواِء النُُس���ك 
سة. وتستوعب حقيقة  ل في عرصاِت املشاعر املقدَّ وربانية التنقُّ
التكاُمل والتهذيب وأص���وِل التخلَية املفِضية إلى التحلية، املبلغة 
إل���ى درجة التوحيد اخلالص املبنية عل���ى العبودية املطلقة التي 
تقود اخللق إلى ِبرِّ األمان لتقيهم من زوابع الش���رك والطغيان، 
بتوحي���د اخلالق الديان ف���ي ألوهيته وربوبيت���ه، وتعصمهم من 
اإلحلاد في أس���ماء الله - تعالى - وصفات���ه؛ ذلك هو التوحيٌد 
ال���ذي يحصر تعلُّ���ق العبيد ورجاءهم بالله - جل ش���أنه - فال 
يكون خوفهم إال منه، وال تكون اس���تعانتهم وال استغاثتهم إال به 
- جلت َعَظَمته - فتغمر قلوبَهم سعادة اليقني واإلخالص، فتشع 
في نفوس���هم ش���حنة اإلميان وتزدان بريحان اإلحسان، ومتتلئ 
جوانحهم تقًى وخشية، فيشدون مآزرهم عزماً على طاعة ربهم. 

عبودية االستعداد للرحيل إىل الدار اآلخرة: 3
 إن أعم���ال احلج في ذاتها ترب���ط احلاج باآلخرة في 
ره  كل مراحلها؛ فسفر احلاج عن وطنه ووداعه ألهله وأبنائه يذكِّ
باملوت فيس���تحضر الرحيل عن هذه الدنيا الفانية وانتقاله إلى 
ده من مالبسه ولُبَْسه مالبس إحرامه  ذلك اليوم املوعود، وإنَّ جترُّ
ره بخلع مالبس���ه عند موته وتكفينه في قطعة قماش هي كل  يذكِّ
ما يخرج به من دنياه، ولي���س َمنُْعه من ارتداء املخيط والتطيب 
وقص الش���عر، وحظر كافة أنواع الترفه عليه بعد لبسه إلحرامه 
إال تذكي���راً له بواقع أمره وقت صيرورته إلى قبره، حني ال يكون 
له س����بيٌل إلى التل�ذذ بل�ذة، وال تكون له قوة على التمتع مبتعة، 

وال اشتهاء شهوة، وال نزعة له إلى التلهي مُبلٍْه.
البر  كتاب  ومسلم:  ح)6011(،  والبهائم  الناس  رحمة  باب:  األدب،  كتاب  البخاري:   )1(
واللفظ  ح)2586(،  وتعاضدهم  وتعاطفهم  املؤمنني  تراحم  باب:  واآلداب،  والصلة 

ملسلم.

أم���ا إذا وصل موكب احلاج إلى صعي���د عرفات وتراءت له 
اآلالف املؤلفة من البشر، فإنه يتذكر وقوف الناس بني يدي الله 
- عز وجل - حفاة عراة غرالً، كما في حديث عائش���ة - رضي 
َشُروَن ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرالً«. َقالَْت  الله عنها - أن النبي # قال: »حُتْ
َجاُل َوالنَِّساءُ يَنُْظُر بَْعُضُهْم ِإلَى  َعاِئَش���ُة: َفُقلُْت: يَا َرُسوَل اللَِّه! الرِّ
ُهْم َذاِك«)2(. وليس بعيداً عن  بَْعٍض؟ َفَقاَل: »اأْلَْمُر أََشدُّ ِمْن أَْن يُِهمَّ
هذا ما ينبعث في نف���س احلاج عند تزاحمه مع آالف الطائفني 
ره باحملشر يوم يجمع  والساعني والرامني؛ فكل هذه املشاعر تذكِّ
لني واآلخرين، مبا تصوره من أهوال ذلك اليوم العصيب  الله األوَّ
وآالم���ه ومتاعبه ومظاهر الضنك في���ه، حني يتصبب العرق من 
ْقَداد بْن  األجس���اد في املوقف األعظم، كما جاء في حدي���ث امْلِ
األَْس���َوِد - رضي الله عنه - َقاَل َسِمْعُت َرُس���وَل اللَِّه # يَُقوُل: 
لِْق َحتَّى تَُكوَن ِمنُْهْم َكِمْقَداِر  ���ْمُس يَْوَم الِْقَياَمِة ِمَن اخْلَ »تُْدنَى الشَّ
يِل: أََمَساَفَة  ِميٍل«. َقاَل ُسلَيُْم بُْن َعاِمٍر َفَو اللَِّه َما أَْدِري َما يَْعِني ِبامْلِ
يَل الَِّذى تُْكتََحُل ِبِه الَْعنْيُ؟ َقاَل: »َفَيُكوُن النَّاُس َعلَى  األَْرِض، أَِم امْلِ
َقْدِر أَْعَماِلِهْم ِفى الَْعَرِق؛ َفِمنُْهْم َم���ْن يَُكوُن ِإلَى َكْعَبيِْه َوِمنُْهْم َمْن 
يَُك���وُن ِإلَى ُرْكَبتَيِْه َوِمنُْهْم َمْن يَُك���وُن ِإلَى ِحْقَويِْه َوِمنُْهْم َمْن يُلِْجُمُه 

اماً«. َقاَل: َوأََشاَر َرُسوُل اللَِّه # ِبَيِدِه ِإلَى ِفيِه«)3(. الَْعَرُق ِإجْلَ
 بهذه املعان���ي العظيمة تتحقق عبودي���ة احلجاج ويزدادون 
تقرباً إلى الله - تعالى - ويتنافس���ون في اخليرات ويتس���ابقون 
إلى الطاعات ويس���تغلون لذلك سائر األوقات، ويبتعدون عن كل 
قول أو فعل نادٍّ عن آداب اإِلسالم واإلميان واإلحسان، أومؤدٍّ إلى 
التنازع بني الرفقاء واألقران؛ ذلك أنهم أدركوا جميعاً خصوصية 
اجتماعهم على مائدة الرحمن، وعلموا أن أعلى القربات منزلة أن 
يتعاونوا على البر والتقوى ال على اإِلثم والعدوان؛ لتتفيأ أرواحهم 
نسائم أخوة اإلميان، فتمحى عنهم كل اخلطايا واألدران، وينالون 
الدرجات العليا في اجلنان، ويستجلُون بكل يقني علَّة خلق العباد، 
وويتذوقون بكل حواس���هم قيمة العبادة، وملاذا جعلها الله - جلت 

َعَظَمته - مشروطة باإلخالص والتوحيد. 

عبودية التقوى يف احلج: 4
إن شأن التقوى لعظيم؛ ذلك أنها زاد القلوب واألرواح، 
منها تقت���ات وبها تتقوى وفي نعيمها ترفل، وعليها تس���تند في 
وصولها إلى مبتغاها، وبه���ا تتحصن وتنجو مما تخاف وترهب. 
فالتقوى لغًة مأخوذة من الوقاية وما يحمي به اإلنس���ان نفسه. 
وتتمثل التقوى عملياً في أن يجعل العبد ما بينه وبني ما حرم الله 
باب:  اجلنة،  كتاب  ومسلم:  ح)6527(،  احلشر؟  كيف  باب:  الرقاق،  كتاب  البخاري:   )2(

النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها الضعفاء )2859(.
)3( مسلم: كتاب اجلنة، باب: في صفة يوم القيامة، أعاننا الله على أهوالها ح)2864(.
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حاجباً وحاجزاً؛ لذلك قرنها الله - سبحانه - بكل عمل يقوم به 
املسلم في حياته.

وعليه فإن���ه ال بد للحاج أن يكون من���ذ حلظته األولى في 
االس���تعداد للحج مقباًل على الله - تعالى - قاصداً له، متجرداً 
من عاداته ونعيم�ه، منس���لخاً من مفاخره ومميزاته على غيره، 
مهيئاً نفس����ه لعرصات يتس����اوى فيه�ا الغني والفقير، ويتماثل 
فيها الصعلوك واألمير، قد لبس أهلها زيَّ األموات واستس���هلوا 
س���كب العبرات واستطابوا طعم املناجاة، طلباً لتصفية نفوسهم، 
وتهذيب أخالقهم، تل���ذذاً بحقيقة العبودية، واس���تدراراً للمنح 
ر قدُره، وإن كان ال يخفى  لوا من السعادة ما ال يق�دَّ الربانية، فحصَّ
أمره؛ فه�م أولو النهى الذين خاطبهم ربهم بقوله - س���بحانه -: 
ُق���وِن َيا ُأْوِل���ي اأَلْلَباِب{ ]البق���رة: ١٩٧[. إنهم أَْولَى من يدرك  }َواَتّ
التوجيه إل���ى التقوى، وخير من ينتفع بالذكرى؛ فهم ذوو العقول 
املدركة الواعية لإلش���ارة إلى أن من ال يتقي الله ليس عنده لب 
ي���درك به، وال قلب يعي ب���ه، وال إرادة تعمل على مقتضى العقل 
واحلكمة؛ فأهل األلباب هم القابلون ألوامر الله الناهضون بها. 

يقول أألعشى :
التقى م��ن  ب���زاٍد  ت��رح��ل  ل��م  أن��ت  إذا 

والق��ي��ت ب��ع��د امل���وت م��ن ق��د ت���زودا
كمثله  ت��ك��ون  ال  أن  ع��ل��ى  ن��دم��ت 

أرص���دا)1( ك��ان  كما  ترصد  ل��م  وأن��ك 
إن تقوى الله - تعالى - تولِّد خشيته في الضمير، وتستجيش 
في النفس التحرج وحترك فيها احلساس���ية الشديدة، فتقودها 
إلى تطبيق األوامر في حضور، وحترسها عن النواهي في انتباه، 
إن طبيعة هذا الدين مبناها على ترابط أجزائه؛ فال تنفصل فيه 
الشعائر التعبدية عن املشاعر القلبية وال التشريعات التنظيمية، 
بل ال يس���تقيم إال بش���موله أمور الدنيا وأمور اآلخرة، وشؤون 
فها َوْفَق تصور  القلوب؛ فال بد أن يشرف على احلياة كلها، فيصرِّ
واحد متكامل، ومنهج واحد متناس���ق، ونظام واحد شامل، وأداة 
واحدة هي هذا النظام اخلاص الذي يقوم على ش���ريعة الله في 

كافة الشؤون)2(.
 إن شعيرة احلج من أعظم الشعائر التي حتيي في قلب املؤمن 
توحيد املعبود - س���بحانه وتعالى - لكثرة ما جتمعه من األعمال 
 التي تأخذ مبجامع احلاج إلى رياض ربه موحداً متفكراً تائباً منيباً.

وعلى راسيات من التقوى جاءت أسرار احلج عظيمة، ومقاصده 

)1( السحر احلالل في احلكم واألمثال للهاشمي، ص: 41 ط: دار الكتب العلمية، بيروت، 
لبنان. 

)2( انظر: الظالل لسيد قطب، )1671(.

كرمية، وغاياته جسيمة ال تتحقق إال بامتالء القلب عبودية وإجالالً 
لله - تعالى - وجترداً له. يقول الله - س���بحانه -: }اْل�َحُجّ َأْشُهٌر 
ْعُلوَماٌت َفَمن َفَرَض ِفيِهَنّ اْل�َحَجّ َفال َرَفَث َوال ُفُسوَق َوال ِجَداَل ِفي اْل�َحِجّ  َمّ
اِد الَتّْقَوى َواَتُّقوِن َيا  ُدوا َفإَنّ َخْي���َر الَزّ ُه َوَتَزَوّ َوَم���ا َتْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر َيْعَلْمُه الَلّ
ُأْوِلي اأَلْلَباِب{ ]البقرة: ١٩٧[، ويعلق الش���يخ الس���عدي على هذه 
اآلية قائاًل: »واملقصود من احلج، الذل واالنكس���ار لله، والتقرب 
إليه مبا أمكن من القربات، والتنزه عن مقارفة الس���يئات؛ فإنه 
بذلك يك���ون مبروراً، واملبرور ليس له جزاء إال اجلنة«)3(. إن في 
احلج ألواناً من ثمار الطاعات تصعد بالنفس املؤمنة إلى املراتب 
العالية، فتراقب الله - تعالى - في الصغيرة والكبيرة، وفي السر 
والعلن على الس���واء، كأنها تعيش عني اليقني، في أعلى مقامات 
اإلحس���ان، كما جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن 
ف اإلحس���ان قائاًل: »أن تعبد الله كأنك تراه، فإن  النبي # عرَّ
لم تكن ت���راه فإنه يراك«)4(، وحني تصل النفس إلى هذه املرتبة، 
فإنها تفعل الطاعات كلها، وتنتهي عن املعاصي كلها، وتراقب الله 
في الصغيرة والكبيرة، وفي الس���ر والعلن على الس���واء. وبذلك 
يكون للحج أوضح األثر في حياة املسلمني أفراداً وجماعات، كما 
قال - عز وجل -: }ليش���هدوا منافع لهم{، إنه تعليل قرآني يفتح 
باباً رحباً للتأمل في هذه املنافع املش���هودة التي يكتسبها احلاج 

من هذه الرحلة امليمونة. 
ولتتجلَّ���ى قيمة التق���وى أكثر ويتضَح عظيم أثِرها بش���كل 
أعمق، جعلها الله - تعالى - امليزان الذي توَزن به األعمال ويوزن 
ب���ه الناس؛ ولذا كثُرت الوصية به���ا في آيات احلج؛ فقد قال - 
َه َش���ِديُد اْلِعَقاِب{ ]البقرة:  َه َواْعَلُموا َأَنّ الَلّ ُقوا الَلّ س���بحانه -: }َواَتّ
اِد الَتّْقَوى َواَتُّقوِن َيا ُأْوِلي  ُدوا َفإَنّ َخْيَر ال���َزّ ١٩٦[ ، وقال أيضاً: }َوَتَزَوّ
اأَلْلَب���اِب{ ]البقرة: ١٩٧[، وقال - س���بحانه -: }َواْذُك���ُروا الَلَّه ِفي 
َر َفال إْثَم َعَلْيِه  َل ِفي َيْوَمنْيِ َف���ال إْثَم َعَلْيِه َوَمن َتَأَخّ ْعُدوَداٍت َفَمن َتَعَجّ ���اٍم َمّ َأَيّ
َشُروَن{ ]البقرة: ٢٠٣[، وقال  َه َواْعَلُموا َأَنُّكْم إَلْيِه ُتْ ُقوا الَلّ ِل�َمِن اَتَّقى َواَتّ
َها ِمن َتْقَوى اْلُقُلوِب{ ]احلج:  ِه َفإَنّ ْم َش���َعاِئَر الَلّ أيضاً: }َذِلَك َوَمن ُيَعِظّ
َه ُل�ُحوُمَها َوال ِدَماُؤَها َوَلِكن َيَناُلُه  ٣٢[، وقال - سبحانه -: }َلن َيَناَل الَلّ
الَتّْقَوى ِمنُكْم{ ]احلج: ٣٧[. إنها التقوى التي هي جماُع اخلير كلِّه، 

والتي هي َخلَف من كل شيء وال شيء يخلفها.
ولن���ا أن نعلم أن العبد إذا عب���د الله على نوٍر من الله يرجو 
ثواَب الله، وترَك محارَم الله على نوٍر من الله يخشى عقاَب الله، 

)3( تيسير الكرمي الرحمن، ص: 91
))( البخاري: كتاب اإلميان، باب: سؤال جبريل النبي # عن اإلميان واإلسالم واإلحسان 
وعلم الساعة ح)50(، ومسلم: كتاب اإلميان، باب: بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان، 

ووجوب اإلميان بإثبات قدر الله، سبحانه وتعالى ح)8(
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ق التقوى بحذافيرها في واقِع حياته، وتسنَّى له بذلك أن  فقد حقَّ
يقوم بالواجبات املنوَطِة به جتاهَ خالقه وجتاه املخلوقني.

���د فيها  وكل مناس���ك احلجِّ دالَّة على هذا املقصد، وتتجسَّ
معاني العبودية والتوحيد والتقوى.

عبودية االستسام: 5  
لله - تعالى - العبودية وحَده، فهو امَْلَْعبُود في ُكلِّ َزَماٍن  

ومكان، وهو املعبود بكل حركات األركان ونبضات اجلنان؛ وذلك 
ما يجس���ده احلج مبا فيه من مظاه���ر الذل وجتليات اخلضوع 
والعبودية لله - جل شأنه - فاحلجيج وهم يلبون، واحلجيج وهم 
���ون بالدعاء الهجون بالذكر، طائفون بالبيت العتيق، مقبِّلون  الظُّ
للحجر األسود، رامون للجمار... يتجلى خضوعهم لله - سبحانه 
وتعال���ى - في أعلى مس���توياته، ويتبني انقياده���م ألمره جلَّت 
َعَظَمته في أبهى صوره؛ فهم مستس���لمون لشرعه بكل طمأنينة 
قلب وانشراح صدر ومتابعة فعل، أدركوا احلكمة أو لم يدركوها، 
كم���ا قال الفاروق عمر - رضي الله عن���ه - عند تقبيله للحجر 
األس���ود: »إني ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ولوال أني رأيت 

رسول الله # يقبِّلك ما قبَّلتك«)1(.
ذلك أنهم استوعبوا غايات احلج ومراميه وعلموا أن إميانهم 
ال يتحقق وحجهم ال يُقَبل إال بالتسليم الكامل حلكم الله - سبحانه 
وتعالى - وحكم رس���وله # مع الراحة النفس���ية لذلك احلكم 
والرضى القلبي به وإسالم اجلنان له باطمئنان. قال - تعالى -: 
ُموَك ِفيَما َش���َجَر َبْيَنُهْم ُثَمّ ال َيِجُدوا ِفي  }َفال َوَرِبَّك ال ُيْؤِمُنوَن َحَتّى ُيَحِكّ
َّا َقَضْيَت َوُيَسِلّ�ُموا َتْسِليًما{ ]النساء: ٦٥[، إنهم علموا  َأنُفِسِهْم َحَرًجا ِمّ
يقيناً أنه���م ال يدخلون في اإلميان؛ وال يُحس���بُون مؤمنني حتى 
موا الرس���ول # في حياتهم في مناسكهم في أقضيتهم...  يحكِّ
إلخ ثم يطيعوا حكمه، وينفذوا قضاءه ويس���لكوا منهجه ويتبعوا 
س���ننه. لقد قادهم يقينهم ذلك إلى جع���ل احلج ميداناً للطاعة 
يتنافس فيه املتنافسون ويشمر فيه العاملون، متأسني بنبيهم # 
مطبق���ني ألمره؛ كما قال جابر - رضي الله عنه -: )رأيت النبي 
# يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: »لتأخذوا مناسككم فإني 

ال أدري لعلِّي ال أحج بعد حجتي هذه«()2(.  
إنه التسليم والتأسي واخلضوع ألمر هذا النبي األسوة #، 

خير من اتصف بالعبودية واالستسالم لله، عز وجل.  
إن احلج باشتماله على كل أصناف العبادات القلبية؛ }اْل�َحُجّ 

ما ذكر في احلجر األسود ح)1597(، ومسلم:  باب:  البخاري: كتاب احلج،  أخرجه   )1(
كتاب احلج، باب: استحباب تقبيل احلجر األسود في الطواف ح)1270(.

)2( أخرجه مسلم: كتاب احلج، باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً، وبيان 
قوله #: »لتأخذوا مناسككم« ح)1297(.

ْعُلوَماٌت َفَمن َفَرَض ِفيِهَنّ اْل�َحَجّ َفال َرَفَث َوال ُفُسوَق َوال ِجَداَل ِفي  َأْشُهٌر َمّ
���اِس ِباْل�َحِجّ َيْأُتوَك  ن ِفي الَنّ { ]البق���رة: ١٩٧[، والبدنية؛ }َوَأِذّ اْل�َح���ِجّ
ِرَجااًل َوَعَلى ُكِلّ َضاِمٍر َيْأِتنَي ِمن ُكِلّ َفٍجّ َعِميٍق #^٢٧^#( ِلَيْش���َهُدوا َمَناِفَع َلُهْم 
ْن َبِهيَمِة اأَلْنَعاِم َفُكُلوا  ْعُلوَماٍت َعَلى َما َرَزَقُهم ِمّ اٍم َمّ َوَيْذُكُروا اْسَم الَلِّه ِفي َأَيّ
ِمْنَه���ا َوَأْطِعُموا اْلَباِئ���َس اْلَفِقيَر #^٢٨^#( ُثَمّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُه���ْم َوْلُيوُفوا ُنُذوَرُهْم 
ُفوا ِباْلَبْيِت اْلَعِتيِق{ ]احلج: ٢٦ - ٣٠[، واملالية؛ }َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن  َوّ َوْلَيَطّ
اْلَهْدِي{ ]البقرة: ١٩٦[ ، إن احلج باشتماله على تلك الطاعات كلها 
يكون جتس���يداً عملياً للعبادة مبعناها احلقيقي وواقعها الفعلي، 
كما أشيَر إلى ذلك في مقدمة هذا املقال؛ حيث يقول ابن تيمية 
معرفاً العبادة بأنها: )اس���م جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
األقوال واألعم���ال الباطنة والظاهرة؛ فالصالة والزكاة والصيام 
واحلج وصدق احلديث وأداء األمانة وبر الوالدين وصلة األرحام 
والوف���اء بالعهود واألم���ر باملعروف والنهي ع���ن املنكر واجلهاد 
للكفار واملنافقني واإلحس���ان إلى اجلار واليتيم واملس���كني وابن 
الس���بيل واململوك من اآلدميني والبهائم والدعاء والقراءة وأمثال 
ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورس���وله وخشية الله واإلنابة 
إليه وإخالص الدين له والصبر حلكمه والش���كر لنعمه والرضى 
بقضائه والتوكل عليه والرج���اء لرحمته واخلوف لعذابه وأمثال 

ذلك هي من العبادة لله()3(. 
وذلك أن عبادة الله - س���بحانه - هي الغاية احملبوبة لديه 
والعمل املرضي عنده، والغاية التي من أجلها خلق اخللق، كما قال 
- تعالى -: }َوَما َخَلْقُت اْل�ِجَنّ َواإلنَس إاَلّ ِلَيْعُبُدوِن{ ]الذاريات:٥٦[. 
واحلج مبا يشتمل عليه من اخلضوع واالتباع والصالة والذبح 
والنحر والدعاء والطواف، والطاعات في شتى صورها وأشكالها 

تتحقق فيه غاية اخللق ويتجسد فيه مقصد احلق. 
 فيا أخي احلاج قف مع نفس���ك وفتش عن تلك العبوديات 
الظاه���رة واخلفية في احلج. وح���اول أن تكون من أهل عبودية 
الطاع���ة واحملبة، التي ذكر الله - تعالى - منَّته بها على أنبيائه، 

عليهم من ربهم أفضل الصالة وأمت السالم.  

التفرغ والدعاء: 6
ف���ي أيام احلج ينبغي للح���اج أن يتفرغ للدعاء والذكر 
والعبادة مبختلف أصنافها، بعيداً عن االنشغال مع الناس بالكالم 
واألحاديث التي قلَّما خلت من إثم، بل يلزمه استغالل كل فرصة 
سنحت له للتفرغ للذكر والدعاء وقراءة القرآن، وعليه أن يستيقن 
أن املش���اعر مكان دعاء، وأن أيام احلج زمان دعاء، فينبغي لكل 
ق���دوة كالعلماء ونحوه���م أن يُُروا الناس االجته���اد في الدعاء، 

)3( ابن تيمية: الفتاوى الكبرى )5154(.
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واإلحلاح في املسألة والضراعة واالستكانة لله جلَّت َعَظَمته بكاًء 
وخش���وعاً، مستمرئني سؤال الله - عز وجل - مستطيبني الثناء 
عليه - سبحانه - مبا هو أهله، شاكرين نعمه - عز وجل - عليهم 
أن بلغهم ه���ذا املبلغ وأراد بهم اخلير؛ فحري بهم أن يش���كروا 
آالءه عليهم؛ فيجتهدوا في مس���ألته والضراعة إليه - س���بحانه 
وتعال���ى - وَجْمِع القلوب على محبته واإلخالص له والتوكل عليه 
ورجائه واخلوف منه، وبذل الوسع لتوثيق عرى الصلة بني القلوب 
واجل���وارح على تعظيمه واالفتقار والتوبة واإلنابة إليه. يقول ابن 
القيم: )ومن املعلوم أن هذا هو مقصود الرب - تعالى - بإرساله 
رس���له وإنزاله كتبه وشرِعه شرائعه؛ فدعوى املدعي أن املقصود 
م���ن هذه العبودي���ة حاصل وإن لم يصحبه���ا عبودية القلب ِمْن 
أبطل الدعاوي وأفس���دها، والله املوفق، ومن تأمل الشريعة في 
مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال اجلوارح بأعمال القلوب 
وأنه���ا ال تنفع بدونها وأن أعم���ال القلوب أفرض على العبد من 
أعم���ال اجلوارح، وهل مييِّز املؤمن ع���ن املنافق إال مبا في قلب 
كل واح���د منهما م���ن األعمال التي مي���زت بينهما، وهل ميكن 
أحد الدخول في اإلس���الم إال بعمل قلبه قبل جوارحه، وعبودية 
القلب أعظم من عبودية اجل���وارح وأكثر وأدوم؛ فهي واجبة في 
كل وقت ولهذا كان اإلميان واجب القلب على الدوام واإلس���الم 
واجب اجلوارح في بعض األحيان؛ فمركب اإلميان القلب ومركب 

اإلسالم اجلوارح()1(.
فال بد أن يعلم احلاج أن احلج من أعظم مواس���م املس���ألة 
والدع���اء، كما جاء في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن 
النبي # قال: »الغازي في سبيل الله واحلاج واملعتمر وفد الله؛ 

دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم«)2(.   
وأفض���ل ما ُدعي به - س���بحانه - وأثن���ي عليه به توحيده 

)1( ابن القيم: بدائع الفوائد )3230(.
الشيخ  وقال  ح)2893(،  احلاج  دعاء  فضل  باب:  احلج،  كتاب  ماجه:  ابن  أخرجه   )2(

األلباني في تعليقه عليه: )حسن(.

واإلكثار من قول: )ال إله إال الله وحده ال شريك له، له امللك وله 
احلمد وهو على كل ش���يء قدير(، كما جاء عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن النب���ي # قال: »خير الدعاء دعاء عرفة، 
وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: ال إله إال الله وحده ال شريك 
له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير«)3(. فاملقصود أن 
يفهم احلاج أن النبي # نبَّه بهذا احلديث على أن موس���م احلج 
يحتضن أفضل األيام وأربح سوق للدعاء، إنه يوم عرفة، فإنه يوم 
عظيم، وفيه خير عظيم، وكما جاء في حديث طلحة بن عبيد الله 
بن كريز أن النبي # قال: »ما ُرئي الشيطان يوماً هو فيه أصغر 
وال أدح���ر وال أحقر وال أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك إال ملا 
ل الرحمة وجتاوز الله عن الذنوب العظام«)4(. وكما  رأى من تن���زُّ
جاء في حديث عائش���ة - رضي الله عنها -: أن رسول الله # 
قال: »ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم 
عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم املالئكة فيقول: ما أراد هؤالء؟«)5(. 
وقد ظل النبي # من بعد زواله حتى غروب شمس���ه مستقباًل 
القبلة يدعو ربه، عزوجل)6(؛ فادع الله - أيها احلاج الكرمي - مبا 
شئت وال س���يما في آخر يوم عرفة وعند املشعر احلرام. وتفرغ 
للدعاء والذكر، ولو أن تكرر )ال إله إال الله وحده ال شريك له، له 
امللك وله احلمد وهو على كل ش���يء قدير(، واجتهد - يا رعاك 
الله - في مواقف احلج كلها ذاكراً الله - س���بحانه - داعياً إياه 
متضرع���اً إليه، وإن جمعت بني التلبية والدع���اء وقراءة القرآن 
فحسن، وحريٌّ بك أن تعلم فقرك وحاجتك إلى ربك، وتنتهز هذه 
الفرصة بالدعاء لنفسك واملس���لمني بالهداية والثبات على هذا 
الدين. ولك أن تنظر إلى حكمة الش���ارع احلكيم بتقدمي الصالة 
ع���ن وقتها في جمع التقدمي يوم عرف���ة وتعجيلها فجر مزدلفة 
من أجل التفرغ للدعاء واملسألة؛ فيدع�وك ذلك إلى حف�ظ هذا 
الوقت، واالجته�اد في سؤال الله - عز وجل - من فضله العظيم، 
وق���د كره بعض العلماء النوم ف���ي هذين الوقتني ملا رأوا فيه من 

االستخفاف بَعَظَمتهما.
فاحرص على نفع نفسك.

 هذا والله أعلم، وصلى الله وس���لم على نبينا محمد وعلى 
آله وأصحابه أجمعني.

الشيخ  باب: في دعاء يوم عرفة ح)3585(، وقال  الدعوات،  الترمذي: كتاب  )3( أخرجه 
األلباني في تعليقه عليه: )حسن(.

))( موطأ اإلمام مالك )1422(.
)5( أخرجه مسلم: كتاب احلج، باب: في فضل احلج والعمرة ويوم عرفة ح)436(.

)6( انظر: مسند اإلمام أحمد )21870(، وصحيح ابن خزمية )2824(، وسنن النسائي 
.)3011(
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مضامين خطبة النبي # في عرفة

] ملف العدد [

حج النبي # حجًة واحدة، كانت أعظم حجة في التاريخ كله 
م حرماته، وصدع  وأفضلها، أقام فيها شعائر الله - تعالى - وعظَّ
بدينه، وبنيَّ للناس مناس���كهم، وخطب فيهم يعلمهم ويبش���رهم 

وينذرهم.
َن في الناس به؛ فتجهزوا للخروج  فلما عزم # على احلج أَذَّ
معه، وس���مع ذلك َمْن حوَل املدينة، فقدم���وا يريدون احلج مع 
رس���ول الله #، ووافاه في الطريق خالئ���ق ال يُحَصون، فكانوا 

من بني يديه، ومن خلفه، وعن ميينه وعن شماله مدَّ البصر.)1(
كلهم َشُرفوا باحلج مع رسول الله #، وهل َحجٌة أفضل من 
َحجٍة يؤمهم فيها أفضل البش���ر، وخامُت الرسل؛ يهتدون بهديه، 
ويستنون بُسنته، ويقلِّدونه في أفعاله، ويَنَعمون برؤيته، ويستمعون 
إلى خطابه، ويأخذون عنه مناسكهم، ويشاركونه في تعظيم الله 
- تعالى - وذكره وشكره؟ فيا لله العظيم! ما أعظم تلك احلجة! 

ويا لسعادة من حضرها!
إن من حضرها طاف مع رسول الله # بالبيت، ووقف معه 
في عرفة، وفي املش���عر احلرام في مزدلفة، وشاركه في الهدي 
وفي اجلمار، وبات معه في منى، واس���تمع إليه وهو يخطب في 
الناس يعلِّمهم مناس���كهم ودينهم، ويحضهم على ما فيه فالحهم، 
وينهاهم عم���ا يضرهم؛ فل���و كان األمر باالختي���ار الختار كل 
املس���لمني أن يحجوا معه #؛ ولكن ذلك فضل من الله يؤتيه من 

يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
 وقف # يوم اجلمعة في عرفة َعِقب الزوال، وخطب الناس 
خطبة عظيمة بليغة بنيَّ فيها احلق���وق واحلرمات، ووضَع فيها 

»إن  قال:   # النبي  حجة  وصف  في   - عنه  الله  رضي   - جابر  حديث  في  ذلك  جاء   )1(
أن رسول  العاشرة  الناس في  ن في  أذَّ ثم  لم يحج  # مكث تسع سنني  الله  رسول 
، فقدم املدينة بشر كثير، كلهم يلتمس أن يأمت برسول الله #، ويعمل  الله # حاجٌّ
مثل عمله، فخرجنا معه...« أخرجه مطواًل مسلم )1218(، وأبو داود )1905(، وابن 

ماجه )3074(، والدارمي )1850(.

مآثر اجلاهلية حتت قدميه، وأوصى بالنس���اء، ودلَّهم على سبيل 
العصمة من الضالل، ثم أشهدهم على بالغه، فشهدوا في ذلك 
اجلمع العظيم ش���هادًة ما اجتمع حش���ٌد مثله يشهدون على مثل 
ما ش���هدوا عليه، فقال # في تلك اجلموع العظيمة:»ِإنَّ ِدَماَءُكْم 
َوأَْمَوالَُكْم َحَراٌم َعلَيُْكْم َكُحْرَمِة يَْوِمُكْم هذا في َش���ْهِرُكْم هذا في 
َت َقَدَميَّ َمْوُضوٌع،  اِهِليَِّة حَتْ بَلَِدُكْم هذا، أال ُكلُّ َش���ْيٍء من أَْمِر اجْلَ
َل َدٍم أََضُع من ِدَماِئنَا َدُم ابن  اِهِليَِّة َمْوُضوَع���ٌة، َوِإنَّ أَوَّ َوِدَم���اءُ اجْلَ
اِرِث كان ُمْستَْرِضعاً في بَِني َسْعٍد َفَقتَلَتُْه ُهَذيٌْل، َوِربَا  َرِبيَعَة بن احْلَ
ِلِب  ُل ِرباً أََضُع ِربَانَا ِربَا َعبَّاِس بن عبد امْلُطَّ اِهِليَِّة َمْوُضوٌع، َوأَوَّ اجْلَ
فإنه َمْوُضوٌع ُكلُُّه، َفاتَُّقوا الله في النَِّساِء َفِإنَُّكْم أََخْذمُتُوُهنَّ ِبَأَماِن 
الله َواْس���تَْحلَلْتُْم ُفُروَجُهنَّ ِبَكِلَمِة الل���ه، َولَُكْم َعلَيِْهنَّ أَْن اَل يُوِطئَْن 
ُفُرَش���ُكْم أََحداً تَْكَرُهونَُه؛ َفِإْن َفَعلَْن ذلك َفاْضِربُوُهنَّ َضْرباً غير 
تُُهنَّ ِبامْلَْعُروِف، وقد تََرْكُت ِفيُكْم  ٍح، َولَُهنَّ َعلَيُْكْم ِرْزُقُهنَّ َوِكْس���وَ ُمَبرِّ
ما لَْن تَِضلُّوا بَْعَدهُ إن اْعتََصْمتُْم ِبِه ِكتَاُب الله، َوأَنْتُْم تُْسَألُوَن َعنِّي 
يَْت َونََصْحَت،  فما أَنْتُْم َقاِئلُوَن؟ قالوا: نَْش���َهُد أَنََّك ق���د بَلَّْغَت َوأَدَّ
���َماِء َويَنُْكتَُها إلى الناس:  ���بَّابَِة يَْرَفُعَها إلى السَّ فقال ِبِإْصَبِعِه السَّ

اٍت«.)2( اللهم اْشَهْد، اللهم اْشَهْد، ثاََلَث َمرَّ
وق���د تضمنت خطبته ف���ي ذلك املوق���ف العظيم مضامني 

عظيمة هي:
املضمون األول: حرمة الدماء واألموال واألعراض:

وهذه الضرورات مما اجتمعت عليها شرائع النبيني - عليهم 
الس���الم - وال يتأتى للبش���رية عيش صالح باختاللها، والغالب 
أن اخت���الل أح�دها يؤدي إلى اخت�الله���ا جميع�اً، وقد قال الله 
- تعال���ى - في قصة آدم وإبلي���س }َوُقْلَنا اْهِبُط���وا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض 
َعُدٌوّ َوَلُكْم ِفي اأَلْرِض ُمْس���َتَقٌرّ َوَمَتاٌع إَلى ِحنٍي{ ]البقرة: ٣٦[؛ واألرض 

)2( مضى تخريجه في حاشية رقم )1(.

إب�����راه�����ي�����م احل���ق���ي���ل
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ال تكون مس���تقراً للن���اس ومتاعاً لهم إال بأمنه���م على دمائهم 
وأعراضهم وأموالهم.

ومقصود حتصيل هذا األمن وغايته: إقامة التوحيد في األرض، 
أي: يس���عى الناس في ما يحقق األمن؛ ليتسنى لهم عبادة الله وحَده 
ال ش���ريك له، وإقامة دينه، واحلكم بش���ريعته؛ ألنه إذا ُعدَم األمن، 
واختلط األمر لم يتمكن الناس من عبادة الله - تعالى - وإقامة دينه.
ولع���ل هذا هو س���بب تقدمي النبي # ف���ي خطبته حترمي 
الدماء واألعراض واألموال على أي أمر آخر، ولو كان هذا األمر 
ترسيخ التوحيد )الذي كان في ِفقَرة تالية(؛ ألن التوحيد ال يقام 

ويرسخ رسوخاً كاماًل بال أمن.
وبهذا ندرك حكمة اجلهاد والغاية من مشروعيته؛ إذ هي حتقيق 
األمن ال�ذي يهيئ لقي�ام التوحيد، واحلكم بشريعة الله - تعالى - بني 
الناس؛ إذ ال عدل إال فيها، وال صالح للبش���ر إال بها، وبديلها الفتنة 
عن الدين، واختالل األمن مبفهومه الش���امل؛ كما قال الله - تعالى - 

ُه ِلَلِّه{ ]األنفال: ٣٩[. يُن ُكُلّ }َوَقاِتُلوُهْم َحَتّى ال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الِدّ
  وبه���ذا ندرك أيضاً غلط من حص���روا اجلهاد في الدفع، 
وألغوا جهاد الطلب، والتفوا على نصوص اجلهاد فوسعوا الدفع 
فيها ليتناول حماية الدعوة ولو بقيت أنظمة الكفر حتكم األرض 
وتعيث فيها فساداً، ما دامت تقرر حرية التدين لألفراد؛ فألغوا 
وجوب إخضاع الناس حلكم الشريعة الربانية، وارتضوا لهم حكم 

الشرائع الوضعية.
 وكم كان في هذا التزوير والتأويل من جناية على الش���ريعة 
الغراء، وإضالل للناس، وإقراٍر ألسباب شقاء البشرية؛ وإال فإن 
جهاد الدفع ال يحتاج أصاًل إلى من يقرره؛ ألن من طبيعة البشر 
وجبلَّته���م الدفاع عما اختصوا به، وردَّ ع���دوان املعتدين عليهم، 

يستوي في ذلك املؤمن وغيره.
وعلماء اإلس���الم حني عقدوا أبواباً للجه���اد إمنا عقدوها 
ألحكام جهاد الطلب؛ فهو األصل في اإلس���الم، ويذكرون جهاد 
الدفع تبعاً، وهذه حقيقة فقهية؛ وإن ش���رق بها أعداء اإلس���الم 
لوا في  واملتخاذلون عنه املبدل���ون ألحكامه. والفقهاء حينما فصَّ
كتبه���م أحكام اجلهاد فإنهم يعنون ب���ه جهاد الطلب، ثم يذكرون 
احل���االت التي يتعني فيها اجلهاد وه���ي ثالث صور ليس جهاد 

الدفع إال واحدة منها.
فاألم����ن الكامل ال يكون إال بإقامة دين الله - تعالى - واحلكم 
بش����ريعته بني الناس، وال يقوم الدين قياماً تاماً، ويقضى بأحكامه 
على الن����اس كلهم إال بتحقق األم����ن، وال يتحقق األمن إال بحفظ 
الدم����اء واألعراض واألموال؛ ولذا كان حت����رمي النبي # لها أولَّ 
شيء دعا إليه في خطبة عرفة، وقرنه مبا انعقدت عليه قلوبهم من 
تعظيم الزمان واملكان، وحرمة مكة وحرمة يوم عرفة وحرمة شهر 

ذي احلجة: »َكُحْرَمِة يَْوِمُكْم هذا في َشْهِرُكْم هذا في بَلَِدُكْم هذا«.
وك���رر النبي # حرمة الدماء واألم���وال مرة أخرى بقوله: 
اِهِليَِّة َمْوُضوٌع...« وهذا  اِهِليَِّة َمْوُضوَع���ٌة... َوِربَا اجْلَ »َوِدَماءُ اجْلَ
التكرار إما أن يكون تأكيداً ملا س���بق، وإم���ا أن يكون إبطاالً ملا 

يعتقدون ِحلَّه أو استمرارهم عليه لكونه كان قبل النهي عنه.
قال ش���يخ اإلس���الم ابن تيمية - رحمه الل���ه تعالى -: »ثم 
خ���ص بعد ذلك الدماء واألموال التي كانت تس���تباح باعتقادات 
جاهلي���ة... إما لتخصيصه���ا بالذكر بعد الع���ام، وإما ألن هذا 
إسقاط ألمور معيَّنة يعتقدون أنها حقوق، ال لسنن عامة لهم فال 

تدخل في األول«)1(.
املضمون الثاين: ترس��يخ التوحي��د، والقضاء على كل 

مظهر من مظاهر الشرك: 
وذلك ظاه���ر في قول النب���ي #: »أال ُكلُّ َش���ْيٍء من أَْمِر 
َت َقَدَميَّ َمْوُضوٌع«. قال ش���يخ اإلسالم - رحمه الله  اِهِليَِّة حَتْ اجْلَ
تعال���ى -: »يدخل فيه كل ما كانوا علي���ه من العبادات والعادات 
مث���ل دعواهم ياِل فالن وياِل فالن، ومثل أعيادهم وغير ذلك من 

أمورهم«)2(.
واس���تخدام النكرة ولفظ االس���تغراق يدل على الش���مول )كل( 
)ش���يء( )من أمر( فما دام له تعلُّق باجلاهلية فهو موضوع أي: ملغًى، 
وقد بالغ # في حتقيره )حتت قدمي( أي: مهما عال شأنه عند أهله، 
وامتألت قلوبهم بتعظيمه؛ فهو حتت األقدام ما دام من أمر اجلاهلية.
وأمر اجلاهلية هو ما ع���ارض الديانة الربانية، وال يقتصر 
على ما كان���ت تعرفه العرب من عبادة األوثان، أو ما تعتقده من 
أف���كار خاطئة، أو ما ترتضيه من عادات وأعراف. بل يدخل في 
مصطل���ح )أمر اجلاهلية( كل ما عارض اإلس���الم في كل زمان 
ومكان؛ ألن دعوة النبي # هي إلى آخر الزمان، وهي إلى الناس 

كافة.
فاملذاهب واألفكار احملَدثة املعارضة للش���ريعة: من شيوعية 
واش���تراكية وقومي���ة وبعثية وليبرالية ورأس���مالية كلها من أمر 
اجلاهلية، ويدخل في ذلك املصطلحات التي انخدع بها كثير من 
الناس: كاحلرية والدميقراطية وحترير املرأة ونحو ذلك، وهكذا 
أفكار الفرق الضالة: من رافضة وإس���ماعلية ونصيرية وبهائية 

وقاديانية وصوفية ونحوها هي من أمر اجلاهلية أيضاً. 
ويكون ف���ي أصحاب هذه املذاهب واألف���كار واملصطلحات 
احملدثَة من أدواء اجلاهلية بقدر ما فيهم من إميان بها، وانحراف 

عن دين الله تعالى.
ل  وأمر اجلاهلية منه ما هو قدمي؛ أي: كان موجوداً وقت تنزُّ

)1( اقتضاء الصراط املستقيم: 111، ط الفقي.
)2( املرجع السابق: 111.
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الوحي، ومنه ما هو حادث؛ أي: بعد وفاة النبي #؛ فأما القدمي 
من أمر اجلاهلية فعلى نوعني: 

النوع األول: ما أقرته الش���ريعة؛ س���واء كان من املعتقدات 
والعبادات، مث���ل: تعظيم البيت احلرام، واحل���ج إليه، والتقرب 
بسقاية حجاجه ونحو ذلك. أو كان من األخالق والعادات كإكرام 
الضيف، وحفظ حقوق اجلار، فهذا النوع انتقل بإقرار الش���ريعة 
له من كونه أمراً جاهلياً منكراً إلى معروف مأمور به، يثاب عليه 

صاحبه.

النوع الثاين: ما س���كتت عنه الشريعة أو أبطلته؛ سواء كان 
من املعتق���دات: كاعتقادهم في األوثان والتق���رب إليها، أم كان 
من األخالق والعادات: كوأد البنات، واإلسراف في القتل والثأر، 

فهذا يدخل في عموم إبطال النبي # ألمر اجلاهلية.
قال ش���يخ اإلس���الم - رحمه الله تعالى -: »وال يدخل في 
ه الله في اإلس���الم:  هذا اللفظ ما كانوا عليه في اجلاهلية وأقرَّ
كاملناس���ك وكديَّة املقتول مبائة من اإلبل، وكالقسامة ونحو ذلك؛ 
ألن أم���ر اجلاهلية معناه مفهوم منه م���ا كانوا عليه مما لم يقره 
اإلس���الم فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم يُنَْه في اإلسالم 

عنه بعينه«)1(. 
أما ما أحدثه الناس بعد النبي # فهو على نوعني أيضاً: 

الن��وع األول: ما كان في املعتق���دات الغيبية والعبادات فهو 
م���ن أمر اجلاهلية، وال يحل اعتقاده وال العمل به؛ إذ الش���ريعة 
لة من الرب - س���بحانه - فال يجوز  موقوف���ة على النص، ومكمَّ
االستدراك عليها؛ لكمالها ومتامها. قال الله - تعالى -: }َوَتَّْت 
َكِلَمُت َرِبَّك ِصْدًقا َوَعْداًل{ ]األنعام: ١١٥[, وقال - تعالى -: }اْلَيْوَم 
َأْكَمْل���ُت َلُكْم ِديَنُكْم{ ]املائدة: ٣[, ومن املوافقات العجيبة أن هذه 
اآلية العظيمة التي تفيد كمال الدين قد نزلت متزامنة مع خطبة 
النبي # في يوم عرفة نفس���ه وهو واقف بها؛ كما أخبر بذلك 
عمر، رضي الله عنه)2(. وكل النصوص الناهية عن اإلحداث في 
الدين، وردِّ البدع���ة على صاحبها تتناول هذا النوع، وجتعله من 

أمر اجلاهلية.

الن��وع الثاين: م���ا كان من قبيل ع���ادات الناس وأعرافهم 
وسلوكياتهم، وهو على أنواع:

- ما خالف شيئاً من الشريعة؛ فهو من أمر اجلاهلية.
- م���ا كان من قبيل الع���ادات واختص به الكف���ار، مثل ما 
اختصوا به من األلبس���ة وقصات الشعر ونحو ذلك، فهو من أمر 
اجلاهلية؛ الس���تفاضة النصوص وانعق���اد اإلجماع على حترمي 

التشبه بالكفار، وال يزول حترميها إال بارتفاع اختصاصهم بها.

)1( املرجع السابق: 111.
)2( رواه البخاري )4330(، ومسلم )3017(.

- م���ا كان في���ه نفع للمس���لمني: كعلوم الطب والهندس���ة 
والصناع���ة واإلدارة ونحوها، فليس من أم���ر اجلاهلية؛ لعموم 
النصوص اآلمرة بتحصيل املنافع، وحتقيق أس���باب القوة، ومنها 
َباِط  ٍة َوِمن ِرّ ن ُق���َوّ ا اْس���َتَطْعُتم ِمّ وا َلُهم َمّ ق���ول الله - تعالى -: }َوَأِعُدّ

اْل�َخْيِل{ ]األنفال: ٦٠[.   
املضمون الثالث: امتثال اآلمر ملا يأمر به، وانتهاؤه عما 

ينهى عنه، والبَدء يف ذلك بنفسه وأهل بيته وقرابته:
ف���إن ذلك أدعى لقبول الناس لقول���ه، وهذا ظاهر في قول 
َل َدٍم أََضُع من ِدَماِئنَا  اِهِليَِّة َمْوُضوَعٌة َوِإنَّ أَوَّ النبي #: »َوِدَماءُ اجْلَ
اِرِث كان ُمْس���تَْرِضعاً في بَِني َس���ْعٍد َفَقتَلَتُْه  َدُم ابن َرِبيَعَة بن احْلَ
ُل ِرباً أََضُع ِربَانَا ِربَا َعبَّاِس بن  اِهِليَِّة َمْوُضوٌع، َوأَوَّ ُهَذيٌْل، َوِربَا اجْلَ

ِلِب فإنه َمْوُضوٌع ُكلُُّه«. عبد امْلُطَّ
وه���ذا واجب من واجبات الدعوة عظي���م، وأدب من آدابها 
رفيع، وهو س���لوك األنبياء - عليهم السالم - فلم يُنَقل عن أحد 
منهم أنه خالف قوله فعله، ولو وقع ذلك منهم لعيَّرهم به املكذبون 
م���ن أقوامهم، فلما ل���م يقع ذلك منهم ُعِل���م أن طريقة األنبياء 
وأتباعهم من الدعاة هي موافقة العلم العمل، وإتباع القول الفعل؛ 
كما حكى الله - تعالى - عن ش���عيب - عليه السالم - أنه قال: 

}َوَما ُأِريُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم إَلى َما َأْنَهاُكْم َعْنُه{ ]هود: ٨٨[.  
فواجب على الوالة والدعاة أن يكونوا هم وآلهم أول املمتثلني 
مل���ا يأمرون به، وأول املنتهني عما ينهون عنه، وكان عمر - رضي 
الل���ه عنه - إذا نهى الناس عن ش���يء جمع أهل بيته فقال:»إني 
نهي���ت عن كذا وكذا؛ والناس إمنا ينظرون إليكم نظر الطير إلى 
اللحم ف���إن وقعتم وقعوا وإن هبتم هابوا وإني - والله - ال أوتى 
برجل منكم وقع في ش���يء مما نهيت عنه الناس إال أضعفت له 

العقوبة ملكانه مني فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر«))(.
املضم��ون الرابع: الوصية بالنس��اء، وبي��ان ما هلن وما 

عليهن يف بيت الزوجية: 
وذلك في ق���ول النبي #: »َفاتَُّقوا الله في النَِّس���اِء؛ َفِإنَُّكْم 
أََخْذمُتُوُهنَّ ِبَأَماِن الله َواْستَْحلَلْتُْم ُفُروَجُهنَّ ِبَكِلَمِة الله َولَُكْم َعلَيِْهنَّ 
أَْن اَل يُوِطئَْن ُفُرَش���ُكْم أََحداً تَْكَرُهونَُه؛ َفِإْن َفَعلَْن ذلك َفاْضِربُوُهنَّ 

ٍح َولَُهنَّ َعلَيُْكْم ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوتُُهنَّ ِبامْلَْعُروِف«. َضْرباً غير ُمَبرِّ
فه���ذه الوصية هي من البن���اء االجتماعي املتني، واإلصالح 
األس���ري املكني؛ ذلك أن صالح الزوج���ني وأداء كلِّ واحد منهما 
ه فيه صالح األسرة، وصالح األسرة يعود على املجتمع  لآلخر حقَّ

بأجمعه بالصالح واالستقامة.
وكم أثَّرت اخلالفات الزوجية، واالنتكاس���ات األسرية على 
املجتمع���ات؟ وكم كلفتها من تكاليف باهظة في تس���رب األوالد 

)3( رواه عبد الرزاق )20713(، وابن أبي شيبة )30643(.
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وضياعه���م، وانتش���ار اجلرائم عل���ى أيديهم؛ المت���الء قلوبهم 
باألحقاد والضغائن على مجتمع لم يجدوا فيه األمن األس���ري، 
واالستقرار النفسي. والعالم كله يتداعى حلل املشكالت األسرية؛ 

ملا يرى من أثرها في تقويض املجتمعات ودمارها.
وتضمنت وصيته # بالنساء اإلشارة إلى أمرين مهمني:

أوالً: حقوق الزوجات: وذلك بأم���ره # الرجال بتقوى الله - 
تعالى - فيهن، وهذا يش���مل حفظ كل حق شرعي للمرأة؛ ألن من 
اتقى الل���ه - تعالى - في املرأة حفظ حقه���ا، وِذْكُر النفقة عليهن 
هو من ذكر اخلاص بعد العام؛ ألهمية النفقة في اس���تمرار احلياة 
الزوجية؛ وألن األصل أن الرجل هو املكتس���ب واملنفق، واملرأة ينَفق 
اً؛ وذلك قبل انقالب  عليها في كل مراحل عمرها بنت���اً وزوجة وأمَّ
مفاهيم الن���اس في احلضارة املعاصرة؛ إذ جعلت املرأة مكتس���بة 
ومنفقة على نفس���ها، مضيعة لبيتها وولده���ا، وكفَّ الرجل نفقته 
عنها؛ ملا يرى من كس���بها، وانتقلت من كونها خاضعة له إلى ندٍّ له 
تنافسه وتصارعه، وأكثر املشاكل الزوجية في هذا العصر، وارتفاع 
نسب الطالق هي بسبب هذا االنقالب في وظائف املرأة وواجباتها.
ثانياً: تكريس حق الِقوامة للرجل على املرأة؛ إذ به تس���تقيم 
احلياة الزوجية، وتصلح األس���رة؛ ألن الله - تعالى - خلق املرأة 
منقادة ال قائدة؛ ولذا لم مينحها والية على الرجال ال ُعظَمى وال 

ُصغَرى، وأباح للرجل تأديبها من غير َسَرف وال ضرر.
وهو احلق الذي تري���د حضارة الغرب ووكالؤها الليبراليون 
تقويضه في بالد املسلمني، بدعوة املرأة إلى التمرد على الرجل، 
وجعلها نداً له ينافسه ويصارعه، وفتح مجاالت األعمال للنساء، 
وتضييقها على الرجال، ونش���ر ثقافة االختالط واالنحالل، مع 
ثبوت التجارب والدراس���ات املتخصصة بضرر ذلك على النساء 
والرجال واألطفال واألسرة واملجتمع كله، ولكنها مكابَرة املنافقني، 

وتعالُم اجلاهلني. 
وقبل عقد من الزمن  - تقريباً  - أسس���ت األمريكية )لورا 
ر  دويل( جمعية )املرأة املستسلمة( وألَّفت كتاباً بهذا العنوان تصدَّ
في أمريكا قائمة أفضل عش���رة كتب ف���ي بعض األعوام، تدعو 
فيه املرأة إلى ترك منافس���ة الرجل واالستس���الم له؛ إن أرادت 
حياة زوجية سعيدة، واشترك في جمعيتها وعمل بوصاياها آالف 
النس���اء ممن يردن حياة زوجية سعيدة، فنجحن في ذلك، حتى 
افتتح���ت فروعاً جلمعيتها في أوروب���ا، وما زادت على أن أمرت 

املرأة بالعودة إلى جبلَّتها التي قررها اإلسالم. 
املضم��ون اخلام��س: الوصية بالتمس��ك بكتاب اهلل - 

تعاىل - واالعتصام به والتزامه: 
���نة هما تَِركة النبي # لنا، وهما العلم الذي  فالكتاب والسُّ
خلَّف���ه ألمته »وقد تََرْكُت ِفيُكْم ما لَْن تَِضلُّوا بَْعَدهُ إن اْعتََصْمتُْم ِبِه 

نة؛ ألن األمر  ِكتَاُب الله...« وهذه الوصية تتضمن التمس���ك بالسَّ
نة، وقد ضل  باالعتصام بالكتاب يلزم منه األمر باالعتصام بالسُّ

في الوصية بكتاب الله - تعالى - طائفتان من الناس:

 الطائف��ة األوىل: الفرق الباطنية )وعلى رأس���ها الرافضة 
اإلمامية( حني لم يأخذوا بُس���نة النبي # ورفضوها متمسكني 
- حس���ب زعمهم - بهذا احلديث، وفي بع���ض رواياته في غير 
الصحي���ح: »إني قد تركت فيكم ما إن أخذمت به لن تضلوا كتاب 
الله وعترتي أه���ل بيتي«))(. وفي بعض األحادي���ث: »كتاب الله 

وسنتي«))(.

الطائف��ة الثاني��ة: القرآني���ون، وهم قوم زعم���وا االكتفاء 
نة. بالقرآن دون السُّ

وكال الطائفت���ني في ضالل، وفي ما اخت���اراه من االكتفاء 
كهم به؛ ألن القرآن أحال  بالقرآن إلغاء للقرآن الذي يزعمون متسُّ
���نة، وأمر الله - تعالى - في���ه باألخذ بها في كثير من  على السُّ
َه  ُسوَل{ ]آل عمران: ٣٢[, }َوَأِطيُعوا الَلّ َه َوالَرّ اآليات: }ُقْل َأِطيُعوا الَلّ
ُس���وَل َفَقْد َأَطاَع الَلَّه{  ُس���وَل{ ]آل عمران: ١٣٢[, }َمن ُيِطِع الَرّ َوالَرّ
َه َوَرُس���وَلُه َوال َتَوَلّْوا َعْنُه  َها اَلِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا الَلّ ]النس���اء: ٨٠[, }َيا َأُيّ
ُسوَل{  َه َوَأِطيُعوا الَرّ َوَأنُتْم َتْس���َمُعوَن{ ]األنفال: ٢٠[, }ُقْل َأِطيُعوا الَلّ
ُس���وُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُك���ْم َعْنُه َفانَتُهوا{  ]الن���ور: ٥٤[, }َوَما آَتاُكُم الَرّ

]احلشر: ٧[... وغيرها عشرات اآليات.
املضمون السادس: إشهاده # الناس على باغه لدين 

اهلل - تعاىل - هلم: 
وهو أعظم إش���هاد في التاريخ البش���ري، في أشرف زمان 
ومكان ، استشهد عليه أفضل البشر، وشهد له أفضل أتباع نبي؛ 
فش���هد له أهل املوقف كلهم وهم زه���اء مئة ألف، وال يُعَرف في 
التاريخ كله شهود يضاهون هذا العدد، وكانت شهادتهم على أهم 
القضايا وأعالها، وهي دين الله - تعالى -: »َوأَنْتُْم تُْسَألُوَن َعنِّي 
يَْت َونََصْحَت  فما أَنْتُْم َقاِئلُوَن؟ قالوا: نَْش���َهُد أَنََّك قد بَلَّْغ���َت َوأَدَّ
���َماِء َويَنُْكتَُها إلى الناس:  ���بَّابَِة يَْرَفُعَها إلى السَّ فقال ِبِإْصَبِعِه السَّ

اٍت«. اللهم اْشَهْد اللهم اْشَهْد، ثاََلَث َمرَّ
 ونحن في املئة اخلامسة بعد األلف من استشهاده ألمته في 
عرفة # نشهد كما ش���هد خيار هذه األمة على أنه # قد بلَّغ 

ى ونصح #، اللهم فأشهد، اللهم فاشهد اللهم فاشهد. وأدَّ

)1( رواه من حديث جابر -رضي الله عنه - الترمذي وقال: حسن غريب )3786( ورواية 
أحمد:  عند   - عنه  الله  رضي   - سعيد  أبي  حديث  من  بنحوه  وجاء  أثبت.  الصحيح 
17/3، وسنده ضعيف، ومن حديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه - عند الترمذي 
وقال: حسن غريب )3788( ومن حديث زيد بن ثابت عند أحمد: 189/5. وصححه 

األلباني بشواهده كما في السلسلة الصحيحة )1761(. 
)2( كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عند: البزار )8993( واحلاكم: 172/1، 

وصححه األلباني في صحيح اجلامع )3232(. 
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رحالت الحج
في كتب العلماء

واألدباء والمستشرقين

صاني���ف املختلفة، وما ذاك إالَّ مل���ا يحويه هذا  ألدب إل���ى مكان���ة عالي���ة بني التَّ
ألي���ف من فوائد يندر اجتماعها ف���ي موضع آخر؛ ولذلك جتد إقبااًل من أهل  التَّ
ة بطريق الّرحلة،  ينية اخلاصَّ ؤون الدِّ حالت عناية بالشُّ غالب الفنون؛ فلكتب الرَّ
ياس���ية، واالقتصادي���ة، والعلمية، لقاطني  واهتم���ام باألوض���اع االجتماعية، والسِّ
ي���ار الت���ي ميرُّ بها الّرحالة، وفيها احتف���ال بالغرائب والعجائب، وحرص على  الدِّ
مالق���اة َمْن يس���تحق اللق���اء من العلم����اء واألدباء، وإمل����ام بت�اريخ امل�دن وأس���ماء 
س��م باإلمت�اع واملؤانس�����ة، وما أجمل  البل�دان وأخب�ارها، إض�افًة إلى أنَّ طابعه�ا يتَّ
ه���ن؛ ففيه���ا ترويح آمن،  ���فر؛ أو حني انش���غال الذِّ ان السَّ ح���الت إبَّ رفق���ة كت���ب الرَّ

اظر فيها. ومعلومات لطيفة ال جتلب امللل للنَّ

حالت واختلفت؛ فإنَّ أعظم رحلة يقوم بها إنس���ان هي تلك  ومهم���ا تنوعت الرَّ
الّرحل���ة التي تس���بق مش���اعُره فيها جوارَح���ه، وترنو إليها روحه س���ابقًة جس���َده، 
فات إاّل لقاصدي البيت  ���روع فيها، وال جتتمع هذه الصِّ ويهيم بها فؤاده قبل الشُّ
الة  بوية والصَّ العتي���ق للحج والعمرة؛ ثمَّ اهتبال فرصة الق���رب لزيارة املدينة النَّ
فوس عبيرها،  في مس���جدها، ويا لها من رحلة تس���تعذبها األرواح، وتس���تروح النُّ

وتظلُّ ذكراها اجلميلة عالقًة في ذهن منشئها زمنًا طوياًل طوياًل. 

] ملف العدد [

د. أمحد بن عبد احملسن العسَّاف
ahmadalassaf@gmail.com

ائد عن حدِّ  العبارات البالغية والبيان الزَّ
اإلفهام؛ إضاف���ًة إلى انصرافهم نحو علم 
املناسك واألحكام؛ حيث منفعته أعظم وله 

األولوية على غيره.
الكتابة عن رحالت  واتس���عت خريطة 
احلج حتى ش���ملت مؤلفني من األندلس 

ام، والهند واليابان،  واملغرب، ومصر والشَّ
ة بالد أوروبية طبقاً  وتركيا وآخرين من عدَّ
جلنسية املؤلف أو مكان إقامته، واختلفت 
أحوال املؤلفني ما بني رحلة ش���خصية، أو 
مرافقة ألمي���ر أو ملك، أو على رأس وفد 
ها، أو ضيٍف على  دولة أو أميٍر ملوكب حجِّ

وق���د ألَّ���ف بع���ض العلم���اء واألدباء 
والبلدانيني واملؤرخني واملستش���رقني كتباً 
ع���ن رحالتهم إلى احل���ج، فبعضها كتاب 
خاصٌّ ع���ن رحلة احلج فق���ط، وبعضها 
نه���ا مؤلفها حديثاً  ة ضمَّ كتاب رحلة عامَّ
ع���ن رحلته إلى احلج واحلج���از. ويرجع 
التَّألي���ف ف���ي ه���ذا الباب إل���ى القرن 
ادس الهجري، واشتغال األدباء به أكثر  السَّ
من اش���تغال العلماء؛ ألنَّ األدباء يتوسعون 
في العبارة، ويكتبون عن احلادثة الواحدة 
صفح���اٍت طويلًة ماتعة بس���بب ماحباهم 
رس؛ والقدرة على تشقيق  الله من أدب الدَّ
الكالم وإجادة الوصف، وهذا ما ال يتوافر 
لدى العلماء الذين يحسبون حساب الكلمة 
الواحدة، وليس لكثي���ر منهم التفات نحو 
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ام احلجاز، أو صاحب مشروع سياسي  حكَّ
كم���ا في كثير من رحالت املستش���رقني. 
���ر الله أن انب���رى بعض الباحثني  وقد يسَّ
واملؤسس���ات الثَّقافية خلدمة بعض كتب 
رحالت احل���ج ونش���رها، ويبقى اجلهد 
األعظم في اس���تقصاء جميع ما كتب عن 
ق���ا؛ ووضع  رحالت احلج، ونش���ره محقَّ
فهارس كاش���فة تعني الق���ارئ على بلوغ 
مراده، ومعرفة املخط���وط منها واملطبوع 

أو املفقود.
وش���ملت عناية بعض املؤلفني تتَّبع كتب 
���يخ  رحالت احلج كما فعل األس���تاذ الشَّ
حمد اجلاس���ر- رحمه الل���ه - في مجلد 
واحد أس���ماه: )أش���هر رح���الت احلج(، 
واختصر د. محمد بن حسن الشريف أكثر 
من عش���رين كتاباً من كتب رحالت احلج 
القدمي���ة واحلديثة في أربع���ة مجلدات 
بعنوان: )املخت���ار من الرَّحالت احلجازية 
إلى مك���ة واملدينة النَّبوي���ة(، كما أصدر 
األستاذ أحمد محمد محمود كتاباً عنوانه: 
ث  )رحالت احلج( في ثالثة أجزاء، وحتدَّ
فيه عن جملة من كتب رحالت احلج خالل 

القرون الثَّالثة األخيرة.
وتأتي أهمية كتب رحالت احلج وزيارة 
العلمية  ِعَظ���م فائدته���ا  احلرمني م���ن 
وقيمته���ا ل���دى الباحث���ني؛ فض���اًل عن 
س���ة، ومن جوانب  ارتباطها باألماكن املقدَّ
أهميتها أنَّها بيان دقيق حلال املس���لمني 
يني���ة ومدى قربهم م���ن الله واتِّباعهم  الدِّ
الس���نَّة خصوصاً ما يتعل���ق بأهل احلرم، 
ياس���ية  إضاف���ًة إلى وصف األوضاع السِّ
ونقل  والعلمية؛  واالقتصادية واالجتماعية 
���كان وطبيعتهم ف���ي االفراح  عادات السُّ
واألحزان، وتس���جيل سيرة أمراء احلجاز 
ة، كما  اج وطرق سياس���تهم للعامَّ مع احلجَّ
ة في  أنَّه���ا تصف العاطف���ة ومعاني األخوَّ
ي���ن عند احلجيج وس���كان احلرمني،  الدِّ

وفيها إيضاح قيم���ة األدب ومبلغه؛ وقدر 
العناية باللغة وعلومه���ا في زمن الّرحلة، 
كما أنَّها تخبر عن أمن الطريق إلى احلج 
عبر العصور، وقد تُلِْمح إلى جهاد املسلمني 
وشؤونهم العس���كرية، ومن خاللها ميكن 
اإلملام بش���يء من تاري���خ عمارة احلرمني 
س���ة، إلى غير  ���ريفني واملشاعر املقدَّ الشَّ
ذ بها العقل  ذل���ك من فوائد وفرائد يتل���ذَّ

مع. ويطرب لها السَّ

الت���ي صنَّفها  حالت  الرَّ كت���ب  ومتتاز 
العلم���اء باحتوائه���ا على مناس���ك احلج 
وأحكام���ه، بينم���ا تهت���م كت���ب األدباء 
رف واألخبار األنيس���ة،  واملؤرخ���ني بالطُّ
���ائقة، ورمب���ا ال تخلو من  واألوصاف الشَّ
ب���دع أو خراف���ات أو معتق���دات باطلة، 
حالت التي لم تسلم  ومن أش���هر كتب الرَّ
من البدع واملعتق���دات اخلاطئة رحلة ابن 
ار في غرائب  اة: )حتفة النظَّ بطوطة املسمَّ
األمصار وعجائب األسفار(، ومن الغريب 
حلة قد تُرِجَم���ت إلى بضغ  أنَّ ه���ذه الرِّ
لغ���ات عاملية، وبعض الرَّحالت ينكش���ف 
شأنها من عنوانها مثل رحلة أبي عبد الله 
راج،  هير بالسِّ محمد بن أحمد القيسي الشَّ
وامللقب ابن ُملَيح، واسمها: )أنس الساري 
والس���ارب من أقطار املغارب إلى منتهى 

اآلمال واملآرب سيد األعاجم واألعارب(. 
بتي من أفضل  وتعدُّ رحلة ابن رشيد السَّ
نها العلماء ملا أودعه  كتب الرَّحالت التي دوَّ
فيها من متني العلم وأخبار مالقاة العلماء 
قة  ومذاكرتهم، وهذه الّرحلة مطبوعة محقَّ
في خمس���ة مجلدات، وعنوانه���ا: )ملء 
العيبة مبا جم���ع بطول الغيبة في الوجهة 
الوجيهة إل���ى احلرمني مكة وطيبة(. ومن 
ح���الت املهمة في ه���ذا الباب: رحلة  الرَّ
���نقيطي صاحب أضواء البيان  يخ الشِّ الشَّ
وعنوانه���ا )رحل���ة احلج إلى بي���ت الله 
احلرام(، ورحلة محمد رشيد رضا بعنوان: 
)رحل���ة احلجاز(، ومن أفض���ل الرَّحالت 
املعاص���رة الت���ي أمالها األدب���اء )مرآة 
احلرمني( من تأليف اللواء إبراهيم رفعت 
وكان أمي���راً على موك���ب احلج املصري، 
ورحلة األمير ش���كيب أرس���الن بعنوان: 
اللطاف في خاطر احلاج  )االرتس���امات 

إلى أقدس مطاف(.
ومن طرائ����ف كتب رح����الت احلج أنَّ 
أحدهم ألَّف كتاباً عن رحلته للحج باللهجة 
املصرية العامية أسماها: )يا هناء للوعد( 
يخ العالَّمة  وهذا من الغرائب كما يقول الشَّ
د. عب����د الكرمي اخلضير، أمت����ع الله به. 
ومنها ما ذكره غالم رس����ول مهر في رحلة 
حجه عام ))))ه� من شبه القارة الهندية 
بعنوان: )يوميات رحلة في احلجاز(؛ حيث 
ب ومرافقوه من انتشار ركوب احلمير  تعجَّ
في احلج؛ ومن كثرتها التي تعود النخفاض 
أجرته����ا مقارنة باجلمال؛ وهو األمر الذي 
يراه أه����ل الهند عاراً وعم����اًل قبيحا، ثمَّ 
تغيَّر رأيه هو وأصحاب����ه الذين كانوا معه 
وأصلحوا نظرتهم للحم����ار كمركوب! بعد 
أن استخدموه ألداء فريضة احلج، ووصف 
هذا املنظر بأنَّه رائع؛ إذ لم يسبق ألحدهم 
أن خاض هذه التَّجربة من قبل.ومن أعجب 
ما قرأته في رحالت احلج أنَّ املصلني في 
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نون بص����وت خافت على  احل����رم كانوا يؤمِّ
دعاء اخلطيب للخليفة أو ألمير مكة، فإذا 
ين  ع����اء لصالح الدِّ ب����دأ اخلطيب في الدُّ
األيوبي - رحمة الله عليه - ارتَّ املس����جد 

احلرام بالتَّأمني والبكاء. 
ومن ُملَح ه���ذه الرَّحالت ما ذكره أحد 
حال���ة عن نفس���ه إذ دخ���ل احلجاز  الرَّ
؛  وخ���رج منها فم���ا رأى وجه ام���رأة قطُّ
النتش���ار احلجاب حينذاك. وقد كان حج 
امللوك واألم���راء والكبراء قدمياً مع باقي 
احلجاج وال ينفردون إالَّ في مواضع قليلة؛ 
لعون بال وس���يط على  وه���و ما جعلهم يطَّ
أحوال املسلمني، وهذا بخالف زعماء هذا 
مان الذين تختفي أشباحهم عن جمهرة  الزَّ
احلجي���ج فال يرى بعضهم بعضاً إال خلف 
اش���ات؛ ومع ذلك يتسببون في زحام  الشَّ
ري���ق والتَّضييق عل���ى احلجاج وفيهم  الطَّ

عيف واملريض والكبير.   الضَّ
وقد كان للمستش���رقني واجلواس���يس 
نة، فمنها رحلة س���رية  رحالت ح���ج مدوَّ
ابط الروس���ي عبد العزيز دولتش���ني  للضَّ
على أعت���اب القرن العش���رين امليالدي، 
ورحل���ة جوزيف بتس وه���و أول إجنليزي 
ف���ي التَّاريخ احلديث ي���زور مكة، ورحلة 
الفرنس���ي ليون روش في منتصف القرن 
التَّاسع عش���ر امليالدي؛ وقد اتَّخذ اسماً 
عربياً يتَّخفى حتته؛ فسمى نفسه عمر بن 
عبد الله، وكان غرضه سياس���ياً خالصاً؛ 
حيث ح���اول الوصول إلى ش���ريف مكة 
م اجلهاد  فتوى ش���رعية حترِّ واستصدار 
ضد الفرنس���يني في اجلزائر وجتعله من 

باب إلقاء النَّفس إلى التهلكة. 
���ة القوم ما ق���ام به  وم���ن ِعَظ���م همَّ
م  املستش���رق الهولندي سنوك الذي جتشَّ
العناء وس���افر إلى مكة، وأقام فيها بضعة 
أشهر، ثم كتب رسالته للدكتوراه عن احلج، 
وعلى أس���اس رحلته هذه وضعت هولندا 

إس���تراتيجيتها الحتالل بالد املسلمني في 
جنوب ش���رق آس���يا. ولإليطالي فارتيما 
رحلة في القرن العاش���ر الهجري؛ حيث 
دخ���ل مكة باس���م يونس العجم���ي وكان 
جاسوساً لصالح البرتغال. ومن الرَّحالت 
���ة رحلة بيرتون إلى مك���ة في ثياب  املهمَّ
درويش أفغاني بينما كان ضابطاً إيرلندياً 
يعمل في اجلي���ش البريطاني املوجود في 
الهند، وكانت رحلته ف���ي منتصف القرن 

الثَّالث عشر الهجري.
الغربيني كتب أخرى؛  وللمس���لمني من 
فللكاتب النمس���اوي املس���لم محمد أسد 
رحل���ة بعنوان: )الطريق إل���ى مكة(؛ وقد 
ترجمت إلى أكثر من لغة؛ وهو كتاب يجذب 
قارئه وميتعه. وقد أثَّرت رحلة احلج تأثيراً 
بالغاً في الكاتب األمريكي املس���لم جفري 
ل أحداثها في كتابه: )الصراع  الجن وس���جَّ
من أجل اإلميان: انطباعات أمريكي اعتنق 
اإلسالم(؛ حيث انبهر بالتَّنوع البشري في 
احلج، وكانت رحلة احلج س���بباً في تغيير 
عيم األميركي املس���لم مالكوم  أف���كار الزَّ
إكس عن اإلسالم؛ حيث استبان له ضاللة 
���ابقة وعاد إلى بالده داعية  معتقداته السَّ
ين احلقِّ الذي عرفه واقتنع به في  إلى الدِّ

اهرة.  بطاح مكة الطَّ
ريف أن رحلة احلج التي شرع  ومن الطَّ
بها الكاتب املصري محمد حس���ني هيكل 
كانت بس���بب نصيحة من املسلم املجري 
عبد الكرمي جرمانوس الذي تبدلت حياته 

ى  أدَّ أن  بع���د  لألفض���ل 
عظم  ومن  احلج،  فريضة 
بركة تلك الرحلة عليه أن 
وصفها في كتابه عن رحلة 
أكبر(  )الله  بعنوان:  احلج 
بأنَّها: »حلظة من حلظات 
وضع  وق���د  اإلش���راق«. 
هي���كل كتاباً ع���ن رحلته 

أس���ماه: )في منزل الوحي( واشتمل على 
مع���ان إميانية لم تُك معه���ودًة في كتاباته 

من قبل. 
ا يجب اليقظة ل���ه: احلذُر من أن  وممَّ
سة مقصداً للكفار الذين  تكون البقاع املقدَّ
ة أنَّ قضية  يتستَّرون بادِّعاء اإلسالم؛ خاصَّ
التَّحول من دين إلى آخر عملية سهلة لدى 
فئ���ام م���ن الغربيني لتحقي���ق أغراضهم 

وإرضاء نهمهم املعرفي.
���ريع في الكتب  وبعد هذا التِّجوال السَّ
التي أُف���رَدت حلفظ رح���الت أصحابها 
ألداء احلج، ق���د يعتقد بعضن���ا أنَّ هذا 
النَّوع من الكتب قد انتهى بثورة املواصالت 
يار  واالتِّصاالت ويس���ر الوص���ول إلى الدِّ
ريق هنالك. فمن  س���ة؛ وليس���ت الطَّ املقدَّ
النَّ���اس َمْن يكدح عمراً طوياًل جلمع نفقة 
احل���ج؛ وإنَّ هذا الكدح لقم���ني بالتَّوثيق 
رون م���ن األثرياء واملقتدرين  ليعلم املقصِّ
الذين ال يحجون كبي���ر فضل الله عليهم 
عاة  وقبح صنيعهم. كما أنَّ للفضالء من الدُّ
جوالت دعوية حقيقة بالتَّدوين ليس���تفيد 
ابق باخليرات واملقتصد؛ وعسى  منها السَّ
أن يهتدي بها كلُّ ظالم لنفس���ه. وال شيء 
يحول دون تسطير إبداعات علمائنا وكتَّابنا 
عن حجهم ومشاعرهم في املوسم امليمون 
في كتاب حافل، أو أن يكتب املس���لم الذي 
اللة  كان احلج بالنِّس���بة له رحلًة من الضَّ
إلى الهدى أخبار رحلته، ففي احلج منافع 
للنَّاس؛ وإمتاع العقول منفعة وأيُّ منفعة.  
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تُِط����ل علينا في هذه األي����ام نفحات مباركات ح����ث القرآن على 
اغتن����ام فضلها؛ ألنها ليس����ت كغيرها من األيام؛ ب����ل هي أفضل أيام 
ْعُلوَماٍت{ ]احلج: ٢٨[، وقال - تعالى -:  اٍم َمّ العام، فقال - تعالى -: }َأَيّ
ْعُدوَداٍت{ ]البقرة: ١٨٤[؛ أي هي أيام »مخصوصات َفلْتُغتَنَم«))(  امًا َمّ }َأَيّ
باألعمال الصاحلة ال�ُمرضية لله، املفرحة له املقبولة لديه قبوالً حسناً، 
َولْنأخذ منها زاداً من الس����لوكيات تنفعنا ف����ي حياتنا، وتؤهلنا حلياة 

كرمية على منهج الله. 
ومن هذه السلوكيات: 

أواًل: سلوك الحاج مع ربه - تعالى - ومنه:
) - طل���ب العون من الله - تعالى - على إمتام املناس���ك: فَعْن 
ُمَعاِذ بِْن َجَبٍل - رضي الله تعالى عنه - أَنَّ َرُسوَل اللَِّه # أََخَذ ِبَيِدِه 
َوَقاَل: »يَا ُمَعاُذ! َواللَِّه ِإنِّي أَلُِحبَُّك، َواللَِّه ِإنِّي أَلُِحبَُّك، َفَقاَل: أُوِصيَك 
يَ���ا ُمَعاُذ اَل تََدَعنَّ ِفي ُدبُِر ُكلِّ َصاَلٍة تَُق���وُل: اللَُّهمَّ أَِعنِّي َعلَى ِذْكِرَك 

َوُشْكِرَك َوُحْسِن ِعَباَدِتَك«))(. 
) - اإلخ���الص لله - تعالى - في أداء املناس���ك: قال - تعالى -: 
}َوَأِتُّ����وا اْل�َحَجّ َواْلُعْمَرَة ِلَلِّه{ ]البقرة: ١٩٦[. قال السعدي: »بإخالصهما 

لله، تعالى«))(. 
) - ف����إذا أََهلَّ أََه�لَّ بالت�وحيد، كم�����ا ورد: َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن ُعَمَر - 
َرِضَي اللَُّه َعنُْهَما -: أَنَّ تَلِْبَيَة َرُس����وِل اللَّ����ِه # لَبَّيَْك اللَُّهمَّ لَبَّيَْك لَبَّيَْك اَل 

ْمَد َوالنِّْعَمَة لََك َوامْلُلَْك اَل َشِريَك لََك))(.  َشِريَك لََك لَبَّيَْك؛ ِإنَّ احْلَ
) - ويدعو الله أن يجنبه الرياء والسمعة، كما دعا الرسول # 

ًة اَل ِريَاَء ِفيَها َواَل ُسْمَعَة))(.  َقاَل: »اللَُّهمَّ َحجَّ

)1( احملررالوجيز : )/ 493. 
)2( سنن أبي داود: في االستغفار: 1301. 

)3( السعدي: ص90. 
))( البخاري: التلبية: 1448. 

)5( سنن ابن ماجه: احلج على الرحل: 2881. وصححه األلباني: 2617. 

) - والتوجه إليه بالذكر والثناء قبل الش���روع في الدعاء؛ كما 
َعاِء ُدَعاءُ يَ���ْوِم َعَرَفَة، َوَخيُْر َما ُقلُْت  قال رس���ول الله #: »َخيُْر الدُّ
أَنَا َوالنَِّبيُّوَن ِمْن َقبِْلي: اَل ِإلََه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدهُ اَل َشِريَك لَُه لَُه امْلُلُْك َولَُه 

ْمُد َوُهَو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر«))(.  احْلَ
) - وصالته ركعتي الطواف بسورتي اإلخالص والكافرون، كما 
ورد َعْن َجاِبٍر - رضي الله تعالى عنه - قال: )َفَقَرأَ ِفيِهَما ِبالتَّْوِحيِد 

َوُقْل يَا أَيَُّها الَْكاِفُروَن())(. 
ثانيًا: سلوك الحاج مع الرسول # )االتِّباع(:

ع���ن َجاِبر - رضي الله عنه - ق���ال: »َرأَيُْت النَِّبيَّ # يَْرِمي َعلَى 
َراِحلَِتِه يَْوَم النَّْح��ِر َويَُق�وُل: ِلتَ�ْأُخُذوا َمنَ�اِس���َكُكْم َفِإنِّ�ي اَل أَْدِري لََعلِّي 
ِه«))(. َوتَْقِديره: َهِذِه اأْلُُمور الَِّتي أَتَيْت ِبَها ِفي  ِتي َه���ذِ اَل أَُحجُّ بَْعَد َحجَّ
جِّ َوِصَفته؛ َوِهَي  ِت���ي: ِمْن اأْلَْقَوال َواأْلَْفَعال َوالَْهيْئَات، ِهَي أُُمور احْلَ َحجَّ
َمنَاِس���كُكْم َفُخُذوَها َعنِّي َواْقَبلُوَها َواْحَفُظوَه���ا َواْعَملُوا ِبَها َوَعلُِّموَها 

ج))(.  ِديث أَْصل َعِظيم ِفي َمنَاِسك احْلَ النَّاس. َوَهَذا احْلَ
اِب  طَّ ومن املواقف العظيم�ة التي ظهر فيها االتباع: أَنَّ ُعَمَر بَْن اخْلَ
ْكِن: )أََما َواللَِّه ِإنِّي أَلَْعلَُم أَنََّك َحَجٌر اَل تَُضرُّ  - رضي الل����ه عنه - َقاَل ِللرُّ

َواَل تَنَْفُع َولَْواَل أَنِّي َرأَيُْت النَِّبيَّ # اْستَلََمَك َما اْستَلَْمتَُك()1)(. 
ثالثًا: سلوك الحاج مع الشعائر )التعظيم(: 

َه���ا ِمن َتْقَوى  ِه َفإَنّ ْم َش���َعاِئَر الَلّ قال - تعال���ى -: }َذِلَك َوَمن ُيَعِظّ
اْلُقُلوِب{ ]احلج: ٣٢[. 

ومن تعظيمه لش���عائرالله: تعظيمه للحرم وعدم اقترافه لعمل 
ِذْقُه ِمْن َعَذاٍب  سيئ، كما قال - تعالى -: }َوَمن ُيِرْد ِفيِه ِبإْل�َحاٍد ِبُظْلٍم ُنّ

)6( سنن الترمذي: في دعاء يوم عرفة: 3509. 
)7( سنن أبي داود: صفة حجة النبي: 1630. 

)8( صحيج مسلم: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر: 2286. 
)9( شرح النووي على مسلم: )/ 421. 

)10( صحيح البخاري: الَرمل في احلج والعمرة: 1502. 

سلوكيات الحاج:
كيف تصبح منهج حياة؟ زب���ادي ع��ل��ي  ت��وف��ي��ق  د. 
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َأِليٍم{ ]احلج: ٢٥[. 
ومن تعظيمه لشعائر الله: اغتساله لإلحرام، وتطيُّبه بعد الغسل 
بأطيب طيب وجده، ولهجه بالتلبية من وقت دخوله النسك إلى حني 

رميه جمرة العقبة يوم النحر. 
ومن تعظيمه للشعائر: عدم هتكه حلرمة شيء منها؛ فال يفعل 

إال ما فعل الرسول #. 
ومن تعظيمه للش����عائر: اختياره أفضل البُْدن وأحسنها وأسمنها: 
ن األضحية باملدينة، وكان املسلمون  قال أبو أمامة بن س����هل: كنا نسمِّ
نون))(؛ فالبُدن من ش����عائر الله، كما قال - تعال����ى -: }َواْلُبْدَن  يُس����مِّ

ن َشَعاِئِر الَلِّه{ ]احلج: ٣٦[.  َجَعْلَناَها َلُكم ِمّ
ومن تعظيمه لشعائر الله: السعي بني الصفا واملروة: حيث بدأ 
َفا َواْل�َمْرَوَة ِمن َشَعاِئِر الَلِّه{  مبا بدأ به الله. قال - تعالى -: }إَنّ الَصّ

]البقرة: ١٥٨[. 
ومن تعظيمه لشعائر الله: احتفاؤه باحلجر األسود: فَعْن ُسَويِْد 
َجَر َوالْتََزَمُه َوَقاَل: َرأَيُْت َرُس���وَل  بِْن َغَفلََة َقاَل: )َرأَيُْت ُعَمَر َقبََّل احْلَ

اللَِّه # ِبَك َحِفّياً())(. 
ومن تعظيمه للش���عائر: صالة ركعتني خلف مقام إبراهيم، كما 
َقاِم إْبَراِهيَم ُمَصًلّى{ ]البقرة: ١٢٥[.  قال - تعالى -: }َواَتِّخُذوا ِمن َمّ

رابعــًا: ســلوك الحــاج مــع نفســه بتعريضها لنفحــات اهلل - 
تعالى -:

ِد بن َمْس���لََمَة األَنَْصاِريِّ - رضي الله عنه - َقاَل: َقاَل  َعْن ُمَحمَّ
ُضوا لَُه،  َرُس���وُل اللَِّه #: »ِإنَّ ِلَربُِّكْم ِفي أَيَّاِم َدْهِرُك���ْم نََفَحاٌت، َفتََعرَّ
لََعلَُّه أَْن يُِصيَبُكْم نَْفَحٌة ِمنَْها، َفال تَْش���َقْوَن بَْعَدَها أَبَداً«))(، »ومقصود 
احلدي���ث أن لله - تعال���ى - فيوضاً ومواهب من تع���رَّض لها مع 
الطه���ارة الظاهرة والباطنة بجمع همٍة وحضور قلٍب حصل له منها 
دفع���ة واحدة ما يزيد على هذه النع���م الدائرة في األزمنة الطويلة 

على طول األعمار))(. 
خامسًا: سلوك الحاج مع الناس: 

ويكون س���لوك احلاج مع الناس باإلحسان؛ ألن اإلحسان إليهم 
هو ِبر احلج، كما ورد َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ - َرِضَي اللَُّه َعنُْه - َقاَل: »ُسِئَل 
النَِّبيُّ #: أَيُّ اأْلَْعَماِل أَْفَضُل؟ َقاَل: ِإمَياٌن ِباللَِّه َوَرُس���وِلِه. ِقيَل: ثُمَّ 
َماَذا؟ َقاَل: ِجَهاٌد ِفي َسِبيِل اللَِّه. ِقيَل: ثُمَّ َماَذا؟ َقاَل: َحجٌّ َمبُْروٌر«))(. 
والبر في احلج يُطلق على معاني، منها: اإلحس���ان إلى الناس، 
والبر ُحس���ن اخُللق، ومنها: فعل الطاع���ات، ومنها: أال يُعِقب احلج 

مبعصية الله. ومن جملة ُحْسن اخللق في أيام احلج وغيرها:
)1( صحيح البخاري: في أضحية النبي #: 247/17. 

)2( صحيح مسلم: استحباب تقبيل احلجر األسود في الطواف: 2232. 
)3( املعجم الكبير للطبراني: 14/ 125. 

))( فيض القدير: 691/1. 
)5( صحيح البخاري: فضل احلج املبرور: 1422. 

التواض��ع م��ع الن��اس: فمن صفاته # إباؤه أن يخص نفس���ه 
بشيء يتميز به عن الناس: َعِن ابِْن َعبَّاٍس: »أَنَّ النَِّبيَّ # َطاَف ِبالَْبيِْت 
َقايََة.  ْحَجٍن َكاَن َمَعُه. َقاَل: َوأَتَى السِّ َجَر مِبِ َوُهَو َعلَى بَِعيِرِه َواْستَلََم احْلَ
َفَقاَل: اْس���ُقوِني. َفَقالُوا: ِإنَّ َهَذا يَُخوُض���ُه النَّاُس َولَِكنَّا نَْأِتيَك ِبِه ِمْن 

ا يَْشَرُب ِمنُْه النَّاُس«))(.  الَْبيِْت. َفَقاَل: اَل َحاَجَة ِلي ِفيِه اْسُقوِني مِمَّ

الرمح��ة بالن��اس: تتجلى الرحمة بالناس ف���ي احلج بإعانة 
الضعيف، والتيسير على املريض وحمله إلى حيث راحتُه؛ فَعْن َعبِْد 
ْحَمُن،  اِحُم���وَن يَْرَحُمُهْم الرَّ اللَّ���ِه بِْن َعْمٍرو قال: قال النَِّبي #: »الرَّ
َا يَْرَحُم  َماِء«))(. وقال: »َوِإمنَّ اْرَحُموا أَْهَل اأْلَْرِض يَْرَحْمُكْم َمْن ِفي السَّ

َحَماَء«))(.  اللَُّه ِمْن ِعَباِدِه الرُّ

اإلحس��ان إىل الناس: ويكون اإلحس���ان إل���ى الناس بإطعام 
الطعام، وُحْس���ن الكالم، وتقسيم الصدقات على املساكني، واإلكثار 
م���ن النحر، َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن َعْم���ٍرو - َرِضَي اللَُّه َعنُْهَما - أَنَّ َرُجاًل 
اَلَم  َعاَم َوتَْقَرأُ السَّ ْساَلِم َخيٌْر؟ َقاَل: تُْطِعُم الطَّ َسَأَل النَِّبيَّ #: أَيُّ اإْلِ

َعلَى َمْن َعَرْفَت َوَمْن لَْم تَْعِرْف«))(. 

الص��ر عل��ى الن��اس: والصبر املطلوب م���ن احلاج: صبر على 
طاعة الله في أداء املناسك؛ كما فعلها الرسول # راجياً بذلك رضى 
مواله، وَصبْر ع���ن أن يقترف معصية في األماكن الش���ريفة، وَصبْر 
على املش���قة والتعب والنصب؛ ألن احل���ج جهاد، وَصبْر على اجلاهل 
من الناس، وعلى الضعيف فيهم، وعلى املريض منهم وعونهم، وس���دُّ 
خلَّتهم. َعْن يَْحَيى بِْن َوثَّاٍب َعْن َشيٍْخ ِمْن أَْصَحاِب النَِّبيِّ #، َعْن النَِّبيِّ 
# َقاَل: »امْلُْس���ِلُم ِإَذا َكاَن ُمَخاِلطاً النَّاَس َويَْصِبُر َعلَى أََذاُهْم َخيٌْر ِمْن 

امْلُْسِلِم الَِّذي اَل يَُخاِلُط النَّاَس َواَل يَْصِبُر َعلَى أََذاُهْم«)1)(. 

ْفَق  الرفق بالناس: َعْن َجِريٍر، َعْن النَِّبيِّ # َقاَل: »َمْن يُْحَرْم الرِّ
ْرَداِء، َعْن النَِّبيِّ # َقاَل: »َمْن أُْعِطَي  يَْر«)))(. و َعْن أَِبي الدَّ يُْحَرْم اخْلَ
ُه ِمْن  يِْر َوَمْن ُحِرَم َحظَّ ُه ِم���ْن اخْلَ ْفِق َفَقْد أُْعِطَي َحظَّ ���ُه ِمْن الرِّ َحظَّ

يِْر«)))(.  ُه ِمْن اخْلَ ْفِق َفَقْد ُحِرَم َحظَّ الرِّ
وَعْن َعاِئَشَة - رضي الله عنها - َقالَْت: َقاَل َرُسوُل اللَِّه #: »اللَُّهمَّ 
ِتي َفاْرُفْق ِبِه«)))(. فامل���ك غضبك - أخي احلاج - وألن  َمْن َرَف���َق ِبأُمَّ

جانبك، واترك العنف، وإياك والفظاظة. 

التصدق على الفقراء واملساكني واليتامى وخاصة القريب: 
���نة: قال - تعالى -:  والتصدق على القريب حث عليه القرآن والسُّ

)6( مسند أحمد: رقم: 1744. 
)7( سنن أبي داود: في الرحمة، رقم: 4290. 

)8( صحيح البخاري: رقم: 1204. 
)9( صحيح البخاري: رقم: 11. 

)10( سنن الترمذي، رقم: 2431. 
)11( صحيح مسلم: فضل الرفق: 4694. 

)12( سنن الترمذي: ما جاء في الرفق: 1936. 
)13( مسند اإلمام أحمد: حديث عائشة، رضي الله عنها: 23201. 
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َدَقُة َعلَى  }َيِتيًم���ا َذا َمْقَرَبٍة{ ]البلد: ١٥[، وقال الرس���ول #: »الصَّ
ِحِم ِثنْتَاِن: َصَدَقٌة َوِصلٌَة«))(، والسر  امْلِْسِكنِي َصَدَقٌة َوِهَي َعلَى ِذي الرَّ
ف���ي ذلك تقوية األواص���ر االجتماعية، وزي���ادة الرابطة بني أفراد 

املجتمع. 
سادسًا: سلوك الحاج مع أهله:

إن احلاج ال بد أن يكون خير الناس إلى أهله: َعْن َعاِئَشَة َقالَْت: َقاَل 
َرُسوُل اللَِّه # »َخيُْرُكْم َخيُْرُكْم أِلَْهِلِه َوأَنَا َخيُْرُكْم أِلَْهِلي«))(، فقد كان # 
على الغاية القصوى من ُحْسن اخللق معهن، وكان يداعبهن ويباسطهن. 
ومن س���لوكيات احلاج مع أهله: تعليمه�م املناس�ك: َعْن َعاِئَشَة 
َة َوأَنَا َحاِئٌض َفلَْم أَُطْف  - َرِض���َي اللَُّه َعنُْها - أَنََّها َقالَْت: »َقِدْمُت َمكَّ
ْوُت َذِلَك ِإلَى َرُس���وِل اللَِّه #.  َفا َوامْلَْرَوِة َفَش���كَ ِبالَْبيِْت َواَل بنَْيَ الصَّ
َفا  اجُّ َغيَْر أَْن اَل تَُطوِفي ِبالَْبيِْت َواَل بنَْيَ الصَّ َفَقاَل: اْفَعِلي َما يَْفَعُل احْلَ

َوامْلَْرَوِة َحتَّى تَْطُهِري«))(. 
وقايته���م من الفنت: مثل ما حدث م���ع الفضل بن العباس: َعْن 
َعِليِّ بِْن أَِبي َطاِلٍب - َرِضَي اللَُّه َعنُْه - َقاَل: »اْس���تَْفتَتُْه َجاِريٌَة َشاّبٌة 
ِم���ْن َخثَْعم َفَقالَْت: ِإنَّ أَِبي َش���يٌْخ َكِبيٌر َقْد أَْدَرَكتْ���ُه َفِريَضُة اللَِّه ِفي 
ي َعْن أَِبيِك. َقاَل: َولََوى ُعنَُق  ���جِّ أََفيُْجِزُئ أَْن أَُحجَّ َعنُْه؟ َقاَل: ُحجِّ احْلَ
َك؟ َقاَل  الَْفْضِل. َفَقاَل: الَْعبَّاُس: يَا َرُسوَل اللَِّه! ِلَم لََويَْت ُعنَُق ابِْن َعمِّ

يَْطاَن َعلَيِْهَما«))(.  َرأَيُْت َشاّباً َوَشاّبًة َفلَْم آَمْن الشَّ
وفي الطواف والس���عي والرمي: عليه اختيار الوقت املناسب لهم، 
والرفق بهم والتيس���ير عليهم: َعْن َعاِئَش���َة - َرِضَي اللَُّه َعنَْها - َقالَْت: 
»نََزلْنَا امْلُْزَدِلَفَة َفاْس���تَْأَذنَْت النَِّبيَّ # َسْوَدةُ أَْن تَْدَفَع َقبَْل َحْطَمِة النَّاِس 
َوَكانَ���ْت اْمَرأًَة بَِطيئًَة َفَأِذَن لََها َفَدَفَعْت َقبْ���َل َحْطَمِة النَّاِس َوأََقْمنَا َحتَّى 
أَْصَبْحنَا نَْحُن ثُمَّ َدَفْعنَا ِبَدْفِعِه؛ َفأَلَْن أَُكوَن اْس���تَْأَذنُْت َرُسوَل اللَِّه # َكَما 
اْس����تَْأَذنَْت َس�ْوَدةُ أََح�بُّ ِإلَيَّ ِمْن َمْفُروٍح ِبِه«))(. وَعْن ابِْن َعبَّاٍس - َرِضَي 
اللَُّه َعنُْهَما - َقاَل: »بََعثَِني َرُسوُل اللَِّه # ِمْن َجْمٍع ِبلَيٍْل«))(، واملراد: قبل 

أن يزدحم الناس فيدوس بعضهم بعضاً. 
الصبر عليهم: فيقوم بش���ؤون من كبر منهم وثقل؛ كما فعل # 
مع زوجته س�ودة، ومن مرض منهم؛ كما فعل # مع زوجته أم سلمة، 
والغلمان: كغلمان بني عبد املطلب وبني هاشم، فقد قام # بأمرهم 

وخدمتهم خير قيام. 
التلط���ف بهم: فكان يالطف أهله، وييس���ر لهن ما يطلبنه، من 
ذلك: أن النبي أهلَّ بحجة، وأرادت عائش���ة أن تُِهل بعمرة فوافقها 

)1( سنن الترمذي: في الصدقة على ذي قرابة: 594. 
)2( سنن الترمذي: فضل أزواج النبي: 3830. 

)3( موطأ مالك: دخول احلائض مكة: 821. 
))( سنن الترمذي: ما جاء في أن عرفة كلها موقف: 811. 

ُم إَِذا َغاَب اْلَقَمُر: 1569.  )5( صحيح البخاري: من قدم ضعفة أهله فيقفون ِبامْلُْزَدلَِفِة َوَيْدُعوَن َوُيَقدِّ
َعَفِة ِمَن النَِّساِء َوَغْيِرِهنَّ ِمْن ُمْزَدلَِفَة إَِلى  )6( صحيح مسلم : باب اْستِْحَباِب َتْقِدمِي َدْفِع الضَّ

ِمًنى ِفى أََواِخِر اللََّيالِي َقْبَل َزْحَمِة النَّاِس: 3186. 

وأرس���لها مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم: »َوَكاَن َرُسوُل اللَِّه # 
ْيَء تَابََعَها َعلَيِْه«))(؛ وَمْعنَاهُ: ِإَذا َهِويَْت َشيْئاً  َرُجاًل َسْهاًل ِإَذا َهِويَْت الشَّ

ين))(.  اَل نَْقص ِفيِه ِفي الدِّ
ومن���ه مع الضعفة من الغلمان وغيرهم: َعِن ابِْن َعبَّاٍس - َرِضَي 
اللَُّه َعنْه - َقاَل: َقاَل َرُس���وُل اللَِّه # لَيْلََة امْلُْزَدِلَفِة: »يَا بَِني أَِخي! يَا 
لُوا َقبَْل ِزَحاِم النَّ���اِس َواَل يَْرِمنَيَّ أََحٌد ِمنُْكْم الَْعَقَبَة  بَِني َهاِش���ٍم! تََعجَّ

ْمُس«))(.  َحتَّى تَْطلَُع الشَّ
سابعًا: سلوك الحاج مع الشيطان، إغاظتُه وحزبَه:

ال بد أن يس���تحضر احلاج في نيته أنه في هذا اجلمع املبارك 
يَْطاُن يَْوماً ُهَو  يغيظ الشيطان وأتباعه. قال َرُسوُل #: »َما ُرِئَي الشَّ
ِفيِه أَْصَغُر َواَل أَْدَحُر َواَل أَْحَقُر َواَل أَْغَيُظ ِمنُْه ِفي يَْوِم َعَرَفَة َوَما َذاَك 

نُوِب الِْعَظاِم«)1)(.  اُوِز اللَِّه َعْن الذُّ ْحَمِة َوجَتَ ِل الرَّ ِإالَّ مِلَا َرأَى ِمْن تَنَزُّ
وإغاظة الش���يطان وحزبه من أح���ب األعمال إلى الل���ه - تعالى -  
وتس���مى هذه العبودية: عبودية املراغمة: وه���ي: عبودية خواص العارفني 
وال ينتبه لها إال أولو البصائر التامة؛ وال ش���يء أحب إلى الله من مراغمة 

وليه لعدوه وإغاظته له)))(. 
وهدي الرس���ول # في احل���ج مراغمة الكف���ر وأهله وذلك 

مبخالفتهم :
َع���ْن أَِبي ُهَريْ���َرةَ - َرِضَي اللَُّه َعنُْه - َقاَل: َق���اَل النَِّبيُّ # ِمْن 
ًنى: »نَْحُن نَاِزلُوَن َغداً ِبَخيِْف بَِني ِكنَانََة َحيُْث  الَْغِد يَْوَم النَّْحِر َوُهَو مِبِ
َب؛ َوَذِلَك أَنَّ ُقَريْش�اً َوِكنَ�انََة  َصَّ تََقاَسُموا َعلَى الُْكْف�ِر؛ يَْعِني َذِلَك احمْلُ
ِل�ِب؛ أَْن  ِلِب أَْو بَِني امْلُطَّ الََف�ْت َعلَ�ى بَِن�ي َهاِش���ٍم َوبَِني َعبْ����ِد امْلُطَّ حَتَ
اَل يُنَاِكُحوُهْم َواَل يَُباِيُعوُهْم َحتَّى يُْسِلُموا ِإلَيِْهْم النَِّبيَّ #«)))(، َفَقَصَد 
ْساَلِم ِفي امْلََكاِن الِذي أََظَهُروا ِفيِه َشَعاِئَر  النِبي # إْظَهاَر َشَعاِئِر اإْلِ
الُْكْفِر َوالَْعَداَوةَ ِلله َوَرُس���وِلِه؛ َوَهِذِه َكانَْت َعاَدتُُه #؛ أَْن يُِقيَم ِشَعاَر 
الّتْوِحيِد ِفي َمَواِضِع َش���َعاِئِر الُْكْفِر َوالشْرِك؛ َكَما أََمَر النِبي # أَْن 

يُبْنَى َمْسِجُد الطاِئِف َمْوِضَع الالِت َوالُْعزى)))(. 
وبعد: فهذه الس���لوكيات التي اكتسبها احلاج - بعد عون الله له 
- في املخيم الرباني السنوي، حتتاج من احلاج أن يستقيم عليها في 
حياته حتى تكون منهج حياة، وهي من املنافع التي قال الله - تعالى 

- عنها في كتابه: }ِلَيْشَهُدوا َمَناِفَع َلُهْم{ ]احلج: ٢٨[. 
نس���أل الله أن يس���تعملنا في هذه األي���ام الفاضلة باألعمال 

الصاحلة ال�ُمرِضية له واملقبولة لديه قبوالً حسناً. 

)7( صحيح مسلم: بيان وجوه اإلحرام: 2127. 
)8( شرح النووي على مسلم: )/ 304. 

)9( مسند أحمد: بداية مسند ابن عباس: 3333 صحيح اإلسناد. 
)10( موطأ مالك: جامع احلج: 840. 

)11( مدارج السالكني: 1/ 227. 
)12( صحيح البخاري: نزول النبي # مكة، 1487. 

)13( زاد املعاد: 2/ 270. 
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سجون االحتال...
ماحـم وبطـوالت

فؤاد اخلفش

َحَملَة الثقافة العربيةاإلسامية
والعمل الحكومي في غرب إفريقيا

د. موسى عبد السالم مصطفى أبيكن

التنصير في العراق...
الحقائق الغائبة

د. مجيد اخلليفة 

مسيرة السام
من أوسلو إلى واشنطن

نائل نخلة
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 - أش���ارت إحصائيات معهد )جوردن 
كنوي���ل الالهوتي( لدراس���ة األديان بجنوب 
هاملت����ون إل����ى أن ع����دد اجلم�اع���ات 
التنص�يرية الع�املة ف�ي الدول اإلس���المية 
ما بني عام����ي )1982م و2001م( قد وصل 
للِض�ْع���ف - تقريب���اً - فبعدما كان عددها 
نحو 15 ألف منظم���ة، وصلت إلى أكثر من 
27 أل���ف منظمة؛ إال أن ه���ذه اجلماعات 
التنصيري���ة جت���د عوائق كثي���رة )حكومية 
للتخفي واالستتار؛ ذلك  وشعبية( تضطرها 
أن عشرات الدول اإلسالمية ترفض إعطاء 
تصريٍح للدخول إليها حتت مس���مى )عامل 
ديني(، وهو ما يضطرها إلى التخفي واتباع 
وسائل ملتوية، وهو حل تطلق عليه املنظمات 
التنصيرية )صناعة اخليام( نسبة إلى بولس 
الذي كان يتقوت من هذا العمل أثناء رحالته 
)التبش���يرية(؛ فهم ال يعلنون عن حقيقتهم 

ويس���تترون حتت حجة العمل في مجاالت 
أخ���رى. ولئ���ن كان اجلدل ح���ول الطرق 
التنصيرية في العالم اإلس���المي واسعاً بني 
هذه املنظمات حول اإلسرار واملجاهرة؛ إال 
أن العمل في العراق يختلف كثيراً عن غيره 
من البلدان اإلس���المية؛ ألن���ه محتل حتت 
س���لطة الرئيس األصولي اإلجنيلي املتدين 
)جورج ب���وش الصغير( وله���ذا دخلت تلك 
املنظم���ات النصرانية آمن���ة مطمئنة حتت 
الش���عار الذي تريد وباملنهج الذي تختار: إن 
شاءت أن تستفز مش���اعر املسلمني َفلْتفَعل 
وإن رامت تش���ويه عقائدهم والتسلل إليهم 
في خفاء َفلْتمضي تباركها الدبابات وحتميها 

الطائرات.
ول����م تك����ن املنظم����ات التنصيرية حتلم 
بالفرص التي س����تتاح لها بعد احتالل القوات 
األمريكية للع����راق، وخاصة أن عملها هذا لم 
يكن مبعزل عن القيادة العس����كرية األمريكية، 
وإمنا بالتنسيق الكامل معها في أحيان كثيرة، 

متثل����ت بالتس����هيالت املقدمة م����ن ِقَبل هذه 
القوات، وقد أثبتت األيام أن مجلة النيوزويك 
األمريكي����ة لم تك����ن مبالغة عندم����ا جاء في 
صفحاتها قبي����ل الغزو أن )بوش وأنصاره من 
اإلجنيليني يأملون أن تك����ون احلرب القادمة 
على العراق فاحتة لنشر املسيحية في بغداد(. 
التنصيرية  املنظم���ات  توافدت  وبالفعل 
بش���تى مذاهبها وصورها على العراق بشكل 
غير مس���بوق، واستبش���ر املنصرون باحلرب 
وأعلنوه���ا صراحة؛ فهذا ريت���ش هايني من 
منظم���ة )داون( التنصيرية يقول في ما نقلته 
عنه مجلة التامي: )لم حتَظ احلركة التبشيرية 
اإلجنيلي���ة بفرصة جيدة من���ذ أكثر من عقد 
من الزم���ان مثل العراق، وإن���ه في مقدورنا 
أن نقول: إن هذه احلرب نعمة للمبش���رين(، 
وهكذا بدأ الكاثوليك والبروتستانت في سباق 
محموم على أرض اخلالفة وقد اتكأ الفريقان 
على دع���م مالي وتنفيذي هائل، وس���نحاول 

خالل هذه املقالة استعراض بعض أوجهه. )*( أكادميي عراقي متخصص باملذاهب واألديان.

] المسلمون والعالم [

اخل��ل��ي��ف��ة)*( جم��ي��د  د. 
www.dr-majeed.net

التنصير في
العراق...

الحقائق الغائبة
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االحتالل والتنصير:  
منذ اليوم األول الحتالل العراق ظهرت 
ب���وادر التنصير عل���ى القوات العس���كرية 
الغازية؛ فقد س���مع العالم كله ما قاله بوش 
عندم���ا افتتح تلك العملي���ات بأنها )حرب 
مقدس���ة( وما هذه إال ترجم���ة حرفية ملا 
يعرف���ه املؤرخ���ون قدمي���اً وحديثاً باس���م 
احلروب الصليبية، كما ش���وهدت الدبابات 
األمريكية وهي تعلق الصليب على مدافعها 
إبَّان اجتياحها ألرض الرافدين، للداللة على 
ش���عار احلملة وأهدافه���ا. يقول جون هول 
رئيس )منظمة أكوي���ب التنصيرية العاملية( 
ومقرها ف���ي مدينة أطالنط���ا األمريكية: 
)منح اجليش األمريك���ي احلرية للعراقيني، 
وجاء دور الكنيسة ملساعدتهم على ممارسة 
هذه احلرية(، وتكش���ف ه���ذه التصريحات 
هدف���اً واضحاً من أه���داف االحتالل؛ فإن 
مش���اريع التنصير كانت تطمح في الوصول 
إل���ى العراق والعمل بحرية، وقد مت لها ذلك 
خالل االحتالل األمريكي، وخاصة أن معظم 
ه���ذه املنظمات تعتبر محظ���ورة في الدول 

اإلسالمية األخرى.
وقد مارس بعض أفراد القوات األمريكية 
التنصير بأنفس���هم، خاصة إبَّان الس���نوات 
األول����ى من االحتالل، وقد َوَصلَنا كثي�ر من 
األخب�ار عن شهود عيان تثبت ما ذهبنا إليه، 
منها - على س���بيل املث���ال - ما حدث في 
ش���هر أيار من سنة 2005م: فقد قامت قوة 
عس���كرية أمريكية مكونة من أربع عجالت 
)همر( مبداهم���ة منازل ف���ي منطقة حي 
العامل في بغداد، وجرى تفتيش تلك املنازل، 
وبعد االنتهاء من عملية التفتيش، قام اجلنود 
األمريك�ان بت�وزيع كتيب���ات تنصي�رية على 
األطفال املوجودين في الش���ارع في املنطقة 
املذكورة وبكمي���ات كبيرة، ولم تكن هذه هي 
احلادث���ة األولى؛ فهناك حوادث أخرى منها 
ما حدث في شهر ديسمبر من السنة نفسها 

عندما قامت مروحيات أمريكية بإلقاء آالف 
النس���خ من املنشورات التنصيرية واألناجيل 
على مناطق من محافظة األنبار وتركز ذلك 
في املناطق احمليطة مبدينة الفلوجة، وكانت 
تلك األناجيل صغي���رة احلجم جداً، وكتبت 

فيه مقتطفات من إجنيل بطرس ولوقا.
وإزاء ذل���ك ق���ام األهال���ي بجمع هذه 
املنش���ورات، وأكثر من ش���ارك في جمعها 
النس���اء واألطفال، وقام���وا بدورهم بوضع 
املصاح���ف على جدران املنازل، ومن ش���دة 
وقع ذلك في نفوس الناس، ضجت املساجد 

بالتكبير. 
ال تَُع���دُّ هذه احلوادث إال نزراً يس���يراً 
من حاالت كثيرة، كان العنصر األس���اس في 
األمريكية احملتلة،  القوات  ممارس���تها هي 
ويالحظ أن هذه الق���وات قد أحجمت عن 
القيام بهذه النشاطات التنصيرية مع اشتداد 
املقاومة العراقية، خاصة في عامي )2005م 
– 2006م(، ومعظم احل���االت التي وجدنها 
بعد هذا التاريخ كانت جتري بس���رية تامة 
أو حتت غط���اء منظمات اإلغاث���ة الطبية 

واإلنسانية.

المهمة الصعبة: 
ينظر معظ���م املنصري���ن العاملني في 
الع���راق إل���ى أن التنصير هن���اك من أكبر 
التحديات التي واجهتها املنظمات التنصيرية 
عبر تاريخها الطويل، وتعود األس���باب في 

ذلك إلى عوامل عديدة أهمها:

التركيب��ة الديني��ة: يض���م العراق 1 

كما  األديان،  اجتماعية متعددة  فئات 
حتتوي تركيبته الس���كانية عل���ى عدد من 
األقليات الدينية غير املس���لمة، لعل أبرزها 
الطوائ���ف النصرانية الت���ي ال تتفق كثيراً 
م���ع نصارى الغرب، كم���ا تضم طوائف من 

الصابئة واليزيدية.

التركيب��ة العرقي��ة: ل���م تظهر هذه 2 

التركيبة إلى السطح إال بعد االحتالل 
األمريك���ي للع���راق، وقد حاول���ت اإلدارة 
األمريكية إحداث ح���االت فرز طائفي، من 
أجل الس���يطرة عل���ى البلد وتش���تيت روح 
املقاومة بني أبنائه، فوضعت الدس���تور َوْفَقاً 
لذلك، ورك���زت على حق���وق األقليات مثل 
نة  األكراد والتركمان والش���بك والعرب السُّ
والعرب الشيعة، وكل هذه الفئات قد شكلت 

حتدياً كبيراً للمنظمات التنصيرية.

املقاومة العراقية: إن انتشار الرفض 3 

الش���عبي للوجود األمريكي في طول 
ر  الب���الد وعرضه���ا قد جعل مهم���ة املنصِّ
صعبة، خاصة في املناطق التي تنتشر فيها 
املقاومة العراقي���ة؛ ولذلك وجدنا مثل هذه 
املنظم���ات تلوذ باملناطق األش���د هدوئاً في 
العراق، خاصة في منطقة )كردس���تان( في 

الشمال.

الوس��ائل واألس��اليب: لقد ش���عرت 4 

املنظم���ات التنصيرية خالل وجودها 
لي في العراق بِقَدم وس���ائلها وأساليبها  األوَّ
في جذب الن���اس، خاصة مع ازدياد الوعي 
وانتشار وس���ائل الثقافة واالتصال؛ ولذلك 
كانت تلجأ إلى األساليب امللتوية في الوصول 
إلى أهدافها، واس���تعانت كثي���راً بالكنائس 
العراقية، وببع���ض العراقيني النصارى من 
أج���ل الوص���ول إلى أكبر ع���دد ممكن من 
الناس، وغالباً م���ا كان هذا الوصول حتت 

غطاء إغاثي.
ولذلك حرصت معظم املنظمات املوجودة 
ف���ي الع�راق على إخفاء أس���مائها احلقيقية، 
واس���تبدالها باسماء أكثر قبوالً بني العراقيني، 
كم���ا حاولت ه���ذه املنظمات االس���تفادة من 
جتاربها الس���ابقة في عدد من الدول العربية، 
وأبدت حرصاً متفانياً لتنسيق اجلهود املبذولة 
في مج���ال التنصير على كاف���ة الصعد؛ فقد 
كش���فت صحيفة )حريت( التركية في عددها 
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أن ه���ذه املنظمات ق���د ُقدَمت له���ا كافة 
التس���هيالت ألداء مهمتها، وليس أدلَّ على 
ذل���ك من متهي���د الطريق أمامه���ا لدخول 
العراق بحري���ة مطلقة، كم���ا انتفعت هذه 
للجيش  املقدم���ة  باخلدم���ات  املنظم���ات 
األمريكي؛ إذ نقلت معظم معداتها ووس���ائل 
التنصير من كتب وأش���رطة مرئية وصوتية 
عبر أسطول النقل اجلوي والبحري والبري. 

وسائل التنصير: 
لقد أصبح العراق س���احة مفتوحة بعد 
ر  احت���الل الق���وات األمريكية ل���ه، وقد وفَّ
ذلك للمنظمات التنصيرية مجاالت واس���عة 
للحرك���ة في مختلف مناطق البالد، وإن كان 
التركيز – كما صرح املنصرون أنفس���هم – 
على ش���مال العراق وجنوبه، وميكن إجمال 
أهم الوس���ائل املتبع���ة في الع���راق، َوْفقاً 

للتقارير الصادرة عن املنظمات التنصيرية:

اإلغاث��ة الطبية واخلدمي��ة: وتَُعدُّ 1 

هذه الوس���يلة م���ن أقدم الوس���ائل 
التنصيرية التي اس���تعان بها املنصرون منذ 
بداية نشاطهم في العالم الثالث، وقد عانى 
العراق من ت���ردِّي اخلدمات الطبية كنتيجة 
طبيعية للحصار ال���ذي امتد أكثر من ثالثة 
عش���ر عاماً، ثم ما تعرضت له املؤسس���ات 
الطبي���ة من عملي���ات نهب وإهم���ال بعد 
سيطرة القوات األمريكية على البالد، ويأتي 
هنا اس���م )خدمة الكنيسة العاملية( املعروفة 
اختصراً )س���ي – دبليو – أس( التي تتكون 
م���ن 36 مجموع���ة إجنيلي���ة، والتي قامت 

بإرس���ال معونات طبية إل���ى العراق بقيمة 
َمت على ش���كل  1.2 ملي���ون دوالر، وقد ُقدِّ
مساعدات طبية ملستش���فيات في: املوصل 
وبغداد والبصرة، كما أرس���لت هذه املنظمة 
هداي���ا عينية إلى ط���الب املدارس، وزودت 
بعض الالجئني باألطعم���ة، وغالباً ما كانت 
هذه املعونات تتضمن ش���عارات )إجنيلية(، 
ورمبا بع���ض القصص والكتيب���ات املرفقة 

ألطفال املدارس.

الكنائس العراقي��ة: شكلت الكنائس 2 

العراقي���ة ب���ؤر انط���الق للعديد من 
املنظم���ات التنصيري���ة؛ فق���د كانت هذه 
الكنائ���س ت���زود املنصرين بقوائم األَُس���ر 
املس���لمة الفقيرة، ثم يقوم املنصرون بتوزيع 
املعون���ات الغذائي���ة والعيني���ة عليهم، وقد 
ش���اهدنا بأم أعيننا بعض العوائل الفقيرة 
املس���لمة تقف عل���ى أب���واب الكنائس في 
منطق���ة )كامب س���ارة( ببغ���داد طمعاً في 
احلصول على معون���ات غذائية، خاصة مع 
مة  شح أو انعدام املعونات واملساعدات املقدَّ
من ِقَبل الدول اإلس���المية، بسبب سياسة 
جتفي���ف املناب���ع التي انتهجتها السياس���ة 
األمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م، 
وكان ه���ذا س���بباً في موجة االس���تهداف 
ال���ذي تعرضت له كنائس نص���ارى العراق 
– وإن كن���ا ال جنيز ذلك – في أغس���طس 
من ع���ام 2005م، ولذل���ك تراجعت معظم 
هذه الكنائس عن سياس���ة دعم املؤسسات 
التنصيري���ة علناً؛ فقد ص���رح )يونادم كنة( 
ممثل الكلدان اآلشوريني في حكومة برمير 
لهيئة اإلذاع���ة البريطانية قائاًل: )إن الِفَرق 
التبشيرية الغربية – وباألخص األمريكية – 
جاءت بع�د االحت�الل، وأس���همت أنش�طتها 
في تعكير األجواء بس���بب قيامها بالتبشير 
بني غير املسيحيني(. وقال: )إن الغضب من 
هذه األنشطة قد يكون سبباً في التفجيرات 
التي تعرضت لها الكنائس في عدد من مدن 

الص���ادر ف���ي 5 / 8 /2003م النقاب عن أن 
الواليات املتح���دة بدأت تبذل جه���وداً كبيرة 
ومس���اعي حثيثة لفرض أمر واقع والسيطرة 
عل���ى العراق؛ وذلك من خالل تش���جيع جهود 
التنصي���ر بني العراقيني، ونش���ر ما يس���مى 
)الفعاليات التبش���يرية( للديانة املسيحية في 
الع���راق. ومن أج���ل ذل���ك – وال زال الكالم 
للصحيف���ة – قررت هذه املنظمات التنصيرية 
– وبرعاية من اإلدارة األمريكية – عقد مؤمتر 
مبدينة )أفيون( التركية وس���ط األناضول في 
السابع والعشرين من شهر أكتوبر 2003م ملدة 
ثالثة أيام، يش���ارك فيها مائة وستون عضواً 

ميثلون هذه الفعاليات التنصيرية.
التنصرية  املنظم���ات  كما حاولت هذه 
االس���تفادة من جتربتها املريرة بأفغانستان، 
املتمثلة بالفش���ل الذريع، وتعرضها لنكسات 
موجع���ة وصل إل���ى حد تصفي���ة أفرادها 
جسدياً، ومع ذلك فقد كان املنصرون يعملون 
في العراق لتغطية فش���لهم في أفغانستان، 
يق���ول )كروس ووك( رئيس منظمة )إكويب( 
التنصيري���ة في ذل���ك: )لك���ن الوضع في 
الع���راق اآلن س���يكون له من���وذج جديد؛ 
فالوجود األمريك���ي هناك يعمل على إقامة 
دول���ة دميقراطية لتكون منوذجاً يُحتَذى في 
العالم العربي واإلسالمي؛ فالدستور اجلديد 
سيتضمن بنوداً تنص على احلريات الدينية 

وحرية العبادة بشكل علني ومفتوح(.
ويب���دو أن اإلدارة األمريكية حاولت أن 
تنأى بنفسها عن النشاط التنصيري الواسع 
الذي رافق احتاللها للعراق؛ فقد صرح )آري 
فليتش���ر( بأن اإلدارة األمريكية ال تستطيع 
أن متنع أية مجموعة من العمل في العراق، 
وقالت الناطقة بلس���ان الوكال���ة األمريكية 
للتنمية الدولية: )إن هذه املنظمات ال تعتمد 
على متويل حكومي؛ لذا فليس للحكومة أية 

سيطرة(.
وبطبيعة احلال ال تعدُّ هذه التصريحات 
س���وى من باب ذر الرم���اد في العيون؛ ذلك 

ساحة  ال��ع��راق  أص��ب��ح  ل��ق��د 
القوات  احتال  بعد  مفتوحة 
���ر  األم��ري��ك��ي��ة ل���ه، وق���د وُفَّ
التنصيرية  للمنظمات  ذل��ك 
في  للحركة  واسعة  مجاالت 

مختلف مناطق الباد.



53 العدد 280

العراق، كما أن هذه الِفَرق كانت محل رفض 
من الكنائس العراقية نفسها(.

وس��ائل اإلعام: شكلت هذه الوسيلة 3 

احلديث���ة جانب���اً مهماً م���ن جوانب 
التنصير؛ إذ جرى اس���تغالل وسائل اإلعالم 
- خاصة التلفزي���ون والراديو – في عرض 
البرامج التنصيري���ة، وإن كانت بصورة غير 
مباشرة، وليس أدلَّ على ذلك من تخصيص 
قن���اة فضائي���ة أمريكية باس���م )احلرة – 
الع���راق(، يجري من خالله���ا عرض عدداً 
م���ن املواد اإلعالمية الت���ي حتث على اتباع 
أس���لوب احلياة األمريكية، على اعتبار أنها 
متثل قم���ة احلضارة واالنفتاح، كما خصص 
راديو )سوا( الذي يُدَعم بصورة مباشرة من 
اإلدارة األمريكية م���وادَّ مختلفة عن احلياة 
االجتماعية والسياس���ية لنص���ارى العراق، 
وهناك قناة محلي���ة عراقية تبث من بغداد 
باس���م )صوت احملبة( حت���ث على التنصير 
بص���ورة واضحة وصريح���ة، واألخطر من 
هذا كله أن اإلدارة األمريكية دعمت بصورة 
مباش���رة افتتاح قن���اة خاص���ة بالنصارى 
العراقيني على القمر )عربسات( باسم قن�اة 
)آش���ور(، وهي قناة تنصيري���ة من الدرجة 
األولى، وإن كانت معظم برامجها تَُبث باللغة 
الس���ريانية، ومديرها هو يعق���وب يعقوب، 
واعتم���د في إدارة هذه القن���اة على متويل 
مباش���ر من املنظمات التنصيرية األمريكية 
خاصة، ولم تعتمد هذه املنظمات التنصيرية 
على هذه الوس���ائل فقط، ب���ل بدأت تقوم 
بنفس���ها بتوزيع األشرطة املرئية على األَُسر 
املس���لمة مرفقة باملعونات الغذائية املقدمة 
لهذه األس���ر. وتتألف تل���ك املواد من أفالم 
فيديو على رأسها فلم )يسوع( الذي انتجته 
الس���ينما األمريكية ليتحدث عن القصص 
احملرفة لنبي الله عيس���ى، عليه الس���الم، 
وج���رى )دبلجته( إلى أكثر من 70 لغة وأكثر 
من 200 لهجة محلي���ة، وقد ُوزِّع هذا الفلم 

ف���ي مناطق متفرقة من الع���راق، وباللهجة 
العراقة احمللية.

املطبوع��ات: بلغ عدد نس���خ اإلجنيل 4 

الت���ي دخلت إل���ى الع���راق حتى عام 
2007م أكث���ر م���ن مائة ألف نس���خة، وقد 
ُوزَِّعت جميعها مرفقة بأشكال من املعونات 
ر  واملساعدات. يقول )جوان وايت( وهو منصِّ
يعمل حلاس���ب )الهيئة املعمدانية اجلنوبية 
في تصري���ح خ���اص للتلفزي���ون األملاني: 
)نحن نتنكر كسائحني، ثم نقول باالختالط 
بالعراقي���ني وتوزي���ع ع���دد م���ن األناجيل 
املزخرفة اخلاصة باألطفال، وهي عبارة عن 
قصص مصورة، وق���د وزعنا ما يقارب 10 

آأللف نسخة(.

إقلي��م كردس��تان: إن م���ن أخط���ر 5 

الوس���ائل املس���تخدمة في التنصير 
في العراق، اس���تغالل هذه املنظمات لوضع 
كردس���تان الش���اذ ضمن الدولة العراقية، 
خاصة احلماية الت���ي توفرها حكومة هذا 
اإلقليم للمنظم���ات التنصيرية العاملة فوق 
أراضيها، يصف )كروس ووك( الذي أشرنا 
له س���ابقاً في مقابلة صحفية للتس���هيالت 
املقدم���ة م���ن ِقَب���ل حكومة ه���ذا اإلقليم 
للمنظمات التنصيري���ة بقوله: )في املنطقة 
الكردية جتد أشياء رائعة حقاً؛ فقد التقينا 
برئيس وزراء األكراد، وأخبرنا أنه سيَُس���ر 
جداً بأي وجود مسيحي في املنطقة، وهناك 
إذن مطلق بإقامة الكنائس هناك(، ثم يقول 
أيضاً: )في الفترة الت���ي قضيناها بالعراق 
أقمنا دورة تدريبية نهارية في أربيل ل� )140( 
مؤمناً واس���تمرت خمس���ة أيام، شجعناهم 
وعلمناهم املبادئ األساس���ية ف���ي التعامل 
مع املسلمني، وأوضحنا لهم التحديات التي 
يواجهونها، وأجبنا على أس���ئلتهم، كما قمنا 
بتوزي���ع الكت���ب واإلرش���ادات عليهم(. ولم 
تكن هذه املنظم���ات جديدة العهد بالعراق، 
وإمنا ه���ي تعمل هناك منذ ع���ام 1991م، 

نظ���راً لتحكم األكراد مبقدرات كردس���تان 
منذ ذلك التاري���خ؛ فهذه منظمة )كاريتاس( 
الكاثوليكي���ة العاملية يقول مس���ؤول مكتبها 
بالقاهرة: )إن كاريتاس تعمل في العراق منذ 
أكثر من عش���رين عاماً، لكنها ضاعفت من 
نش���اطها بعد حرب اخلليج الثانية؛ خاصة 
في منطقة ش���مال العراق الت���ي تُعدُّ أرضاً 
خصبة ألنشطة املنظمات الكنسية مبختلف 
طوائفها(، ونظراً للنشاطات الصريحة التي 
ال يرافقها أي حتف���ظ في املناطق الكردية، 
فقد قدم االحتاد اإلس���المي الكردس���تاني 
استنكاراً إلى مسعود البرزاني رئيس اإلقليم 
نظراً ملا يجري من نشاطات تنصيرية متسُّ 

العقيدة اإلسالمية.

رعاي��ة األيتام: لق���د أفرز االحتالل 6 

األمريك���ي للع���راق، وم���ا أعقبه من 
قتل وتدمير وتهجي���ر، أفرز ظاهرة خطيرة 
انتش���رت ف���ي املجتمع العراق���ي؛ ذلك أن 
عدداً كبيراً من األطف���ال – ويقدر عددهم 
فق���دوا أحد  بأكثر من خمس���ة ماليني – 
الوالدين أو كالهما خ���الل هذه األحداث، 
وق���د كش���فت تقارير غربي���ة إعالمية عن 
وج���ود عصابات منظمة تقوم بخطف هؤالء 
األطفال أو اقتيادهم بعد استش���هاد ذويهم 
إلى القوات األمريكية، التي تسلمهم بدورها 
إلى املنظم���ات التنصيرية، وفي واقع احلال 
ال نعرف ع���دد هؤالء األطف���ال على وجه 
التحدي���د لعدم وجود أي جهة تهتم بإحصاء 
ه���ذه اجلوان���ب، ولكن هن���اك العديد من 
األطفال الذين جرى خطفهم من مناطق في 
بغداد وديال���ى والفلوجة، واقتيدوا إلى جهة 
مجهولة، ولعل أش���هر قضية تذكر في هذا 
اجلانب، وهي التي شكلت فضيحة أخالقية 
ب���كل املعايير هزت ضمير اإلنس���انية، هي 
قضي���ة )ملجأ احلنان لرعاي���ة األيتام( في 
بغ���داد، بعد أن وجد أطف���ال امللجأ بالرمق 
تهم، وقد  األخير، وقد ُرِبُطوا باحلديد بأسرَّ
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أعلنت ش���بكة )CBS( اإلخبارية األمريكية 
في حينها من خالل مراسلها في بغداد، عزم 
ضابط أمريكي من والية )وسكنسن( السعي 
للحصول على املوافقات الالزمة لنقل أطفال 
دار احلن���ان إل���ى الواليات املتح���دة لتلقي 
الرعاية املطلوبة لهم، ولن يكون ذهاب هؤالء 

األطفال إلى أمريكا إال من أجل التنصير. 
وتؤكد اإلحصائي���ات على أن نحو 100 
منظمة تنصيرية قد تدفقت إلى أرض العراق 
خ���الل ع���ام 2003م، وال يقتصر النش���اط 
التنصيري على اإلجنيليني، بل إن األرثوذكس 
يتم�ركزون ف�ي املوص�ل وما حولها من شمال 
العراق؛ وذلك مبس���اعدة )هيئة األس���اقفة 
األمريكيني األرثوذكسيني( و )مجلس الشرق 
اخلارجية  وزارة  م���ع  الكنائس(،  األوس���ط 
اليونانية، وتقوم الكنائ���س العراقية بتزويد 
الفقيرة،  األسر  بقوائم  التنصيرية  املنظمات 
���رون إليها حامل���ني الطعام  فينطل���ق املنصِّ
والدواء وامل���واد التموينية، فيتلقفها األهالي 
البؤس���اء مضطرين، وفي تلك األثناء يعرض 

عليهم الدين النصراني، ومن هذه الهيئات:
1 - هيئــة الإر�ســــاليات الدولية الــــذراع 
التب�ســـــــريية للمعمدانيني اجلنوبيني، الذين 
ُيعدون اأكرب طائفة بروت�ستانتية فـي اأمريكا.
و�ســمال  الأو�ســط  ال�ســرق  جمل�ــس   -  2

اإفريقيا. 
3 - جمموعــة من املعمدانيني اجلنوبيني 

من ولية نورث كارولينا.  
4 - هيئة املعونة الأمريكية.

5 - منظمــة )كري�ســتيان �ســاريتي ورلــد 
ني�سن اإنرتنا�سونال(.

6 - منظمة املجتمع الدويل للإجنيل. 
7 - منظمــة تعليــم اأمــة كاملــة، وتعــرف 

اخت�سارًا بـ )داون(.
8 - منظمة �سامرتيان بري�س.

رين الربوت�ستانت. 9 - منظمة املن�سّ
10 - موؤ�س�سة �سوت ال�سهداء.

11 - القــــــــ�ــّس الربوت�ستانتــي )جــون 

حنا( من ولية اأوهايو. 
رة )جاكي كون(. 12 - املن�سّ

يونيــت  مي�ســـ�ســن  غلوبــل  مركــز   -  13
التن�ســريي   )Global Mission unit(

العاملي.
وكل تل���ك املؤسس���ات التنصيرية في 
العراق تخضع إلى هيئة تنسيقية عليا باسم: 

.)IRCO( :مكتب تنسيق إغاثة العراق(
وتدخل هذه املنظمات إلى العراق حتت 
اس���م )منظمات إغاثة إنسانية(؛ فاملسؤولون 
رين  املنصِّ بوج���ود  يعترف���ون  األمريكي���ون 
ويؤك���دون أنهم يقدم���ون الع���ون للناس ال 
التنصير، والعراقيون يفرحون بتلك املعونات، 
وقد ذكر مس���ؤول حكوم���ي ملجلة )تامي( أنه 
بالنظر إل���ى العالقات الودي���ة بني الرئيس 
بوش واليمني املس���يحي الصهيوني ومساندة 
املنظمات اخليرية الديني���ة، فإنه يكاد يكون 
من املستحيل أن مينع البيت األبيض منظمات 

اإلغاثة اإلنسانية من الذهاب إلى العراق.
أما األخطر ف���ي عمليات التنصير في 
العراق فهو ما تش���هده املناطق الش���مالية 
بإقليم كردس���تان؛ حيث أصدر مركز غلوبل 
 ) Global Mission Unit ( ميش���ن 
التنصي���ري العاملي تقريراً يتضمن أس���ماء 
الهيئات واملنظمات التنصيرية التي تعمل في 

شمال العراق، وفي مقدمتها: 

مجعية الكت��اب املقدس: ولها مكتب 1 

في مدينة أربيل، وتطبع كل نش���راتها 
مبطبع���ة الثقاف���ة التابعة ل���وزارة الثقافة 

العراقية في أربيل.

منظمة تطوير خدمات الشرق األوسط 2 

الرئيس في  الريطانية: ومركزه���ا 

القاهرة، وله���ا ثالثة مكاتب ف���ي العراق؛ 
في أربيل ودهوك والس���ليمانية، وتقوم على 
أنش���طتها مجموعة كاملة موفدة من املكتب 
الرئي���س للمنظمة في مصر، حتت رئاس���ة 
)د. ألكسندر رس���ل( بريطاني األصل، وهو 

يعمل أس���تاذاً للغة اإلجنليزية بكلية اآلداب 
في جامعة صالح الدين في أربيل. 

منظم��ة ينبوع احلي��اة األمريكية:  3 

ومركزها في مدينة ش���قالوة القريبة 
من أربيل، بدعم مباشر من مكتب مساعدة 
الكوارث اخلارجي���ة التابع لوزارة اخلارجية 
األمريكية، حتت س���تار حفر اآلبار وتوفير 

مياه الشرب النقية.

م��ن��ظ��م��ة ال����ق����واف����ل ال��ط��ب��ي��ة 4 

مدينة  الرئيس  الدولية: ومركزها 

»بورتالند« األمريكية، وقد ذهبت إلى العراق 
اخلليج  حرب  في  األمريكي  اجليش  برفقة 
من مكتب  مباشر  بدعم  وتعمل  الثانية، 
مساعدة الكوارث اخلارجية، وحتت إشراف 
مكتب التنسيق العسكري، ولها أربعة مكاتب 

في السليمانية، وأربيل وزاخو ودهوك.

منظمة املص��ادر الريطانية: وتعمل 5 

ف���ي مجال تدري���س الكمبيوتر واللغة 
اإلجنليزية، ولها مكاتب فرعية عدة، ومكتب 

رئيس في مدينة شقالوة وضواحيها.

منظم��ة كاريتاس: وقد أعلنت »نشرة 6 

النياب���ة الرس���ولية الكاثوليكية التي 
تصدر في القاه���رة، في عددها رقم )46(، 
أن منظمة )كاريت���اس( الكاثوليكية العاملية، 
بالتع���اون مع مكاتبه���ا داخل الع���راق )لم 
حتدد مواقعها( وبتنس���يق م���ع فروعها في 
تركيا وس���وريا ولبنان والق���دس، قد أعدت 
كمية ضخمة من املساعدات اإلنسانية تسد 
احتياجات ما يقرب من نصف مليون عراقي.

منظمة أكورن ACORN : املدعومة 7 

من الفاتيكان، وتقوم بإدخال عشرات 
من األكراد املس���لمني إلى دورات تنصيرية 
في كنائ���س خاصة بعد إغرائه���م برواتب 
كبيرة تبلغ 600 دوالر شهرياً، ويجري اختيار 
املتميزين منهم وإرس���الهم إل���ى الفاتيكان، 

رين(. ليعودوا بعد فترة ك� )مبشِّ





ق ضي���وف 1) دولة طوياًل  لق���د صفَّ
أمام مش���هد مصافحة الرئي���س الراحل 
ياسر عرفات ورئيس وزراء إسرئيل السابق 
إس���حاق رابني في واش���نطن في الثالث 
عشر من شهر سبتمبر عام ))))م، هذا 
االتفاق الذي أُعِلن فيه عن جناح الطرفني 
)الفلس���طيني واإلسرائيلي( بالوصول إلى 

اتفاق أوسلو.
ع في واشنطن  إن اتفاق أوس���لو املوقَّ
كان م���ن املأمول أن ينته���ي كَحلٍّ مرحلي 
نهاية عام ))))م ينته���ي بعده االحتالل 
ع���ن كام���ل الضف���ة الغربي���ة والقدس 
احملتلة، وإيجاد حل مقبول لدى الطرفني 
في موض���وع الالجئني واملي���اه واحلدود 
واملس���توطنات وغيرها من قضايا الوضع 

النهائي.
إال أن حس���ابات احلقل لم تكن على 
قدر حس���ابات البيدر فلسطينياً وال حتى 

عربي���اً؛ فال االحت���الل انته���ى، وبقيت 
���مة إلى ث���الث مناطق على  الضفة مقسَّ
شكل كانتونات منقس���مة ومعزولة، وبات 
االس���تيطان غوالً يهدد األرض واإلنسان 

الفلسطيني معاً، وُهوِّدت القدس.
فما الذي جرى؟ وما الذي حدث على 
امتداد )) عاماً من املفاوضات املباش���رة 
وغير املباش���رة؟ وملاذا تستغرق ما تعرف 
ب� )مسيرة الس���الم( أكثر من عقدين من 

املفاوضات بدون نتائج؟

أوسلو اتفاق بال اتفاق: 
ذهب الفلسطينيون والعرب إلى مؤمتر 
مدريد بداية عقد التس���عينيات بضغوط 
أمريكي���ة حت���ت عن���وان األرض مقابل 
الس���الم، وترأس الفريَق الفلسطيني في 
ذلك احلني الدكتور حيدر عبد الش���افي، 
وبعد ثالث س���نوات يتفاجئ اجلميع بأن 

قي���ادة فتح في تون���س دخلت خالل هذه 
املدة مبفاوضات مع رئيس وزراء إسرائيل 
املغدور إسحاق رابني توِّجت باتفاق أوسلو 
في الثالث عش���ر من سبتمبر عام ))))م 

ع في واشنطن.  ُوقِّ
وأسوأ ما في هذا االتفاق بحسب رأي 
كثير من املعلقني - وحتى قيادات متنفذة 
ل قضايا أساس���ية مثل:  في فتح - أنه أجَّ
الالجئ���ني والقدس واملس���توطنات واملياه 

واألسرى واحلدود إلى الوضع النهائي.
العرب(  )ومعهم  الفلسطينيون  فدخل 
ف���ي اللعبة التي جتيدها إس���رائيل دوماً؛ 
وهي: املماطلة واملراوغه، وضاعت القضية 
األساسية؛ أال وهي إنهاء االحتالل وإقامة 

الدولة الفلسطينية.
استخدم رابني منذ توقيع اتفاق أوسلو 
إل����ى حني اغتياله نهاية ع����ام ))))م على 
ي����د متطرف صهيوني يدع����ى يغال عامير 

] المسلمون والعالم [

ن�����������ائ�����������ل خن�����ل�����ة

مسيرة السالم
من أوسلو إلى واشنطن

مس���يرة الس���الم من أوسلو إلى واش���نطن أبرز معاملها: تهويد القدس، مضاعفة االستيطان ثالث مرات، استئصال 
املقاومة في الضفة الغربية، انفصال دميوغرافي وسياسي بني الضفة والقطاع.
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مصطل����َح: »ال يوج����د مواعيد مقدس����ة« 
»للتهرب من مراحل انسحاب قوات االحتالل 
والتجمعات  الفلس����طينية  املدن  من مراكز 
املدنية ف����ي الضفة الغربي����ة وقطاع غزة؛ 
ثم انتقلت السياس����ة اإلسرائيلية إلى مركز 
اليم����ني املتطرف بقي����ادة بنيامني نتنياهو؛ 
وبذلك دخلت ما تس����مى بعملية الس����الم 
إل����ى نفق مظل����م إلى نهاية ع����ام ))))م، 
وأتت بعدها حكومة عمالي����ة بقيادة إيهود 
ج للس����الم مع سوريا وأهمل  باراك الذي روَّ
امللف الفلسطيني، وبعد فشله أمام إصرار 
الرئيس الس����وري حافظ األسد على عودة 
اجلوالن احملتل كاماًل انتقل مرة أخرى إلى 
امللف الفلس����طيني حتت عن����وان: »ضرورة 
حرق مراحل اتفاق أوسلو واالنتقال مباشرة 
إل����ى مفاوض����ات الوضع النهائ����ي« وأقنع 
اإلدارة األمريكي����ة بقيادة بل كلينت�ون وقتها 
ها مع ياس����ر عرفات إلى  بهذا األمر ليجرَّ
مفاوضات كامب ديفيد أواسط عام 111)م 
لتنتهي بفش����ل صاخب تندل����ع على أثرها 
انتفاضة األقصى في التاسع والعشرين من 
شهر س����بتمبر للعام نفسه، ويُسَدل الستار 
مرة أخرى على عملية السالم في املنطقة.

وتُس���ِقط انتفاضة األقصى باراك بعد 
عام واح���د فقط، وجاء ش���ارون ليدمر ما 
���ى من رموز اتفاق أوس���لو في التاس���ع  تبقَّ
والعش���رين من ش���هر مارس لعام )11)م  
فاحتل م���دن الضفة الغربي���ة التي ُصنَفت 
الفلسطينية  للسيطرة  ))( خاضعة  كمناطق 
الكاملة، وحاصر مقر الرئيس الفلس���طيني 
وقتها )ياس���ر عرفات( حت���ى جرى اغتياله 
نهاية عام )11)م  في رام الله. أما املش���هد 
املقابل فكان انتصار املقاومة في قطاع غزه؛ 
ل هناك عبئاً  حيث باتت املستوطنات تش���كِّ
أمنياً ثقي���اًل على كاهل ش���ارون الذي كان 
يوصف في الصالونات السياسية الصهيونية 
بأنه أبو االس���تيطان، ثم اضطر مرغماً على 

تفكيك جميع مستوطنات قطاع غزه والنقاط 
العس���كرية التابعة للجيش الصهيوني ودون 
���د فلس���طيني، فاعتبرته  أي ثم���ن أو تعهُّ
املقاومة الفلس���طينية وِمن ورائها الش���عب 
وشرائحه  تش���كيالته  مبختلف  الفلسطيني 

انتصاراً فلسطينياً نظيفاً خالصاً.
ثم دخل ش���ارون ف���ي غيبوبته وحلَّ 
مكان���ه نائبه في احلكوم���ة إيهود أوملرت 
الذي ع���اش مرارة فوز حماس الكاس���ح 
الفلسطيني  التشريعي  املجلس  بانتخابات 
وتش���كيل حكومة تابعة له���ا، فحاصرها 
العالم ومن ورائهم إسرائيل، ورفض رئيس 
وزرائها الدخول في مفاوضات مع شريكه 
في مسيرة التسوية الرئيس أبو مازن الذي 
فاز في االنتخابات الرئاس���ية التي جرت 
في شهر كانون الثاني لعام )11)م، بذريعة 
الفلس���طينية يسيطر  الس���لطة  أنَّ كيان 
عليه تنظيم مع���اٍد أال وهو حركة املقاومة 

اإلسالمية حماس.
وبعد ع���زل الرئي���س محمود عباس 
حلكومة حماس على أثر سيطرة األخيرة 
عس���كرياً على قطاع غزه أواس���ط عام 
)11)م، وتعي���ني س���الم فياض رئيس���اً 
حلكوم���ة انتقالي���ة جديدة ف���ي الضفة 
الغربية عادت االتص���االت بني اجلانبني 
وتوِّجت مبؤمت���ر أنابولس ف���ي الواليات 

املتحدة األمريكية.

أنابولس واألمن إلسرائيل: 
وبحضور  االبن  ب���وش  برعاية جورج 
أبي مازن وإيهود أوملرت وعدد من زعماء 
الع���رب وممثلني ع���ن اللجن���ة الرباعية 
الدولية ُعِقد اجتماع أنابولس في الس���ابع 
والعش���رين من ش���هر كانون الثاني لعام 
)11)م وتوِّج ف���ي نهايته باتفاق الطرفني 
ي  )الفلسطيني واإلسرائيلي( على بيان ُسمِّ
ب� »التفاهم املشترك«. وهذا االجتماع كما 
قال عنه مسؤول عربي شارك في جلساته 

أمام وس���ائل اإلعالم: إن األزمة احلقيقة 
له���ذه املفاوضات التي أُعِلن عن انطالقها 
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني أنها تعتمد 
على خريطة الطريق؛ أي أنها معتمدة على 

مقاربة أمنية
فق���د اش���ترط بوش ف���ي حينه بدء 
ع  املفاوض���ات أو تنفي���ذ أي اتف���اق متوقَّ
ب���ني اجلانبني بتنفي���ذ املرحلة األولى من 
خريط���ة الطريق؛ أي تفكيك ما يس���مى 
بالش���بكات »اإلرهابي���ة« ف���ي األراضي 
الفلس���طينية؛ وه���و ما يعني اس���تئصال 
املقاومة ومصادرة سالحها ومنع عملياتها 
ضد االحتالل واعتق���ال املتعاطفني معها 
وجتفيف منابع متويلها وإغالق اجلميعات 
اخليرية والقضاء على أي نشاط أو مظهر 

يساندها أو يدعمها.
وبدأت اللق����اءات واجتمع أبو مازن مع 
أوملرت في بيته في القدس احملتلة ألكثر من 
1) مرة، وكانت هناك فقط تدور املفاوضات 
ح بذلك صائب عريقات رئيس فريق  كما صرَّ
املفاوضات عن الطرف الفلسطيني، إلى أن 
ُعلِّق����ت بقرار من الرئي����س محمود عباس 
بع����د العدوان اإلس����رائيلي على قطاع غزه 
ف����ي نهاية عام )11)م ال����ذي راح ضحيته 
أكثر م����ن 11)) ش����هيد وآالف اجلرحى، 
رت فيه جميع مقرات السلطة في غزه  وُدمِّ
وُشرَدت مئات األس����ر التي فقدت منازلها 
في احلرب وال زالت تعيش في العراء حتى 

هذه اللحظة.
ث���م س���قط أومل���رت ف���ي َش���َرك 
االختالس���ات وس���رقة امل���ال العام في 
إسرائيل، وأجريت بعدها انتخابات نيابية 
جديدة هناك في أواسط شهر شباط عام 
���ن نتنياهو - على الرغم من  )11)م ومتكَّ
خسارته أمام مرشحة حزب كادميا )حزب 
أوملرت( مبقعد واحد - من تشكيل حكومة 
ائتالفيه م���ع أحزاب ميينية متطرفة وفي 
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الوفاء باس���تحقاقات عملية السالم؛ وهي 
حتديد مرجعية تفاوضية تقوم على أساس 
القرارات الدولية، والبدء بها عند النقطة 
التي وصل���ت إليها املفاوضات الس���ابقة 
وليس من نقطة الصفر، ومناقش���ة جميع 
قضاي���ا الوض���ع النهائي ومتدي���د قرار 

جتميد االستيطان في الضفة الغربية. 

واشنطن مرة أخرى:
في الثاني من أيلول بدأت املفاوضات 
املباش���رة بإع���الن واش���نطن - وبرعاية 
أمريكية وحض���ور أردني ومصري - ُعِقد 
ل اجتم���اع ب���ني أبي م���ازن ونتنياهو،  أوَّ
الذي  أوباما  األمريك���ي  الرئيس  بحضور 
أعلن أن هدف ه���ذه املفاوضات الوصول 
إل���ى اتفاق إط���ار حول قضاي���ا الوضع 
النهائي ف���ي مهلة أقصاها عام واحد إلى 
ذ هذا االتفاق على مدى 1) سنوات،  أن ينفَّ
تكون في نهايته قيام دولة فلسطينية قابلة 
للحياة ودولة يهوديه للشعب اليهودي فقط 

مع ضمان أمن إسرائيل.
وتع���ود املفاوضات م���رة أخرى حتت 
ضغ���وط أمريكية خلدم���ة مصاحلها في 
ح قائ���د عملياتها  املنطق���ة؛ فكما ص���رَّ
العس���كرية في العراق وأفغانس���تان بأن 
الوصول إلى س���الم الشرق األوسط ميهد 
الطريق أمام قوات���ه لالنتصار في هاتني 
املنطقتني الس���اخنتني ويخدم أمريكا في 

صراعها مع إيران.
ولكن ما إن دأبت هذه املفاوضات على 
العمل بلقاء في واش���نطن وآخر في شرم 
الشيخ حتى برزت إلى السطح مرة أخرى 
قضية جتميد االستيطان التي أعلنت عنها 

احلكومة اإلسرائيلية.
ومع فشل الضغوط األمريكية - هذا 
إن وجدت - على إسرائيل بتمديد جتميد 
االس���تيطان في الضفة الغربي���ة، وأمام 
التصريح���ات التي ص���درت عن الرئيس 

أبي مازن برفضه العودة إلى االس���تمرار 
به���ذا املفاوضات ليوم واحد إذا اس���تمر 
االس���تيطان يبقى ثمة س���ؤال كبير معلَّق 
ستجيب عنه األيام القليلة القادمة، وهو: 
هل سينجح الفلسطينيون هذه املرة بفرض 
مواقفه���م عل���ى احلكومة اإلس���رائيلية، 
أم أن احلل���ول »اخلالَّق���ه« التي ُدِرج على 
اللغة السياس���ية )الشرق  تس���ميتها في 
أوس���طيه( خالل العقود املاضية ستتمكن 
من جت���اوز هذه العقبة واالس���تمرار في 
املفاوضات وكأن ش���يئاً ل���م يكن، خاصة 
مع إص���رار احلكوم���ة الصهيونية ومعها 
قطعان املستوطنني على رفض متديد قرار 
جتميد االس���تيطان وهذا ما كان بالفعل 
على األرض؛ حيث تشير التقارير امليدانية 
إلى أن املستوطنني شرعوا منذ وقت ليس 
ببعيد في بناء أكثر من ألفي وحدة سكنية 
في مستوطنات الضفة الغربية متجاهلني 
املطالب���ات الدولي���ة بوقف االس���تيطان 
املباشرة  املفاوضات  أمام  الفرصة  التاحة 

للنجاح والتقدم.

حقائق وأرقام:
 يقيم نحو 11) ألف إسرائيلي في أكثر 
من مئة مس���توطنة، أقامتها إسرائيل في 
الضفة الغربية. وهذه املستوطنات لها بنية 
حتتية منفصلة بجوار مناطق فلس���طينية 

ويتولى حمايتها اجليش اإلسرائيلي.

  يقيم 11) ألف آخ���رون في القدس 
الش���رقية العربي���ة التي اس���تولت عليها 
إسرائيل أيضاً في حرب عام ))))م أو في 
مناطق من الضفة الغربية ضمتها إسرائيل 
إل���ى القدس بعد احلرب، وأصبح عدد من 
هذه املس���توطنات اآلن جزءاً ال يتجزأ من 

املدينة.

  يقيم نحو ).) مليون فلس���طيني في 
ت  الضفة الغربية والقدس الشرقية. وضمَّ

مقدمتها حزب وزير اخلارجية اإلسرائيلي 
اليوم أفيغدور ليبرمان.

أوباما والشجرة:
م���ع تغي���ر اخلريطة السياس���ية في 
إسرائيل تغيرت خريطة أمريكا السياسية 
أيضاً؛ إذ فاز بارك حس���ني أوباما مبقعد 
الرئاس���ة عن احلزب الدميقراطي هناك 
وتصاعدت معه آمال العرب والفلسطينيني 
بحصول تغيي���ر في املواق���ف األمريكية 
املنحازة إلس���رائيل ولكن سقط أوباما من 

أول اختبار وتبخرت معه آمال العرب.
لق���د صع���د أوبام���ا على ش���جرة 
االستيطان من اليوم األول لرئاسته؛ فأعلن 
أنه على حكومة إسرائيل َوْقف النشاطات 
االستيطانية فوراً وبشكل كامل في الضفة 
الغربية ومدينة القدس احملتلة قبل البدء 
مبفاوضات مع الطرف الفلسطيني، وتبعه 
الفلس���طيني ومن خلفه  بذلك اجلان���ب 
جلنة املتابعة العربية للس���الم املنبثقة عن 
جامعة ال���دول العربية. لكن تبدل املوقف 
األمريكي أمام إسرائيل؛ حيث أعلن أوباما 
بعد شهور قليلة أنه على إسرائيل جتميد 
االس���تيطان وليس وقفه، ثم استثنى من 
التجميد مدينة القدس احملتلة والتجمعات 
االستيطانية الكبرى، فنزل هو عن الشجرة 
والطرف  العربي���ة  املتابعة  وأبقى جلن���ة 
الفلس���طيني معلقاً هناك، ال يعرف كيف 
يتصرف؟ فكان لزام���اً عليهم البحث عن 
حلول خالَّقه، وبالفعل هذا ما كان؛ فابتدع 
مصطلح )املفاوضات غير املباشرة( مقابل 
جتميد االستيطان باس���تثناء القدس ملدة 
1) ش���هور تنتهي في السادس والعشرين 
من شهر س���بتمبر لهذا العام، وبعد ثالثة 
شهور فقط ضغطت اإلدارة األمريكية على 
ومن خلفه اجلانب  الفلس���طيني  الطرف 
العربي للش���روع في مفاوضات مباش���رة 
متجاهلة الش���روط الفلسطينية بضرورة 
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إس���رائيل الق���دس الش���رقية كجزء من 
عاصمتها في خطوة لم يُعتَرف بها دولياً. 
ويريد الفلس���طينيون أن تك���ون القدس 
الش���رقية عاصمة دولته���م التي يُزمعون 

إقامتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

  يق���ول اإلس���رائيليون: إن معظ���م 
النشاط االستيطاني اليهودي يحتل واحداً 
باملئة م���ن الضفة الغربي���ة لكن منظمة 
حقوق اإلنس���ان اإلس���رائيلية ب� )تسيلم( 
تقول: إن النش���اط االس���تيطاني مبا في 
ذلك ممرات األراضي التي أقيمت حولها 
أسوار متثل نحو )) في املئة من مساحة 

املنطقة.

  يق���ول عدد من املس���توطنني الذين 
يقيمون في مستوطنات قريبة من مدينتي 
)ت���ل أبيب والقدس(: أن الدافع وراء ذلك 
هو أسعار املنازل األرخص. ويعتبر آخرون 
أنفسهم رواداً ميارسون حقوقهم التوراتية 
على أراٍض يطلقون عليها يهودا والسامرة.

  في عام )11)م أعلن رئيس الوزراء 
اإلس���رائيلي آنذاك آرييل ش���ارون خطة 
لإلبق���اء على مس���احات م���ن األراضي 
بها نحو ست مس���توطنات في أي اتفاق 
سالم في املس���تقبل. ولم يبتعد أي زعيم 
إسرائيلي عالنية عن هذا االقتراح الذي 
التخلي عن مس���توطنات  إمكاني���ة  يثير 

صغيرة تأوي نحو 11) ألف يهودي.

 بتاريخ ))/)/1)1)م نشرت صحيفة 
يديعوت أحرون���وت جدوالً يوضح مراحل 
التخطي���ط واإلق���رار والبدء ف���ي البناء 
التي س���يتم العمل بها مبجرد انتهاء فترة 

التجميد.

37.000

وحدة سكنية

مرحل���ة التخطيط: املبادرون للبناء يحصلون على اإلذن 
من »جلنة التخطيط العليا« ف���ي اإلدارة املدنية بعد أن تكون 
ت  فحصت اخلطة ونش���رتها لالعتراضات. هذه اخلطط تلقَّ

أيضاً إذن بناٍء من وزير الدفاع.

11.000

وحدة سكنية

مرحل���ة اإلق���رار: مب���ادرو البن���اء حصلوا أو اش���تروا 
احلق باس���تخدام األرض في إج���راء إداري خاص للبناء في 
املس���توطنات. واآلن ينتظ���رون ترخيص البناء من الس���لطة 
احمللي���ة؛ وهو إج���راء إداري عادي يتم أيضاً في كل س���لطة 
محلية داخل نط���اق اخلط األخضر وليس مطلوباً له إذن من 

وزير الدفاع.

2000

وحدة سكنية

 ميكن البدء بالبناء: املبادرون حصلوا على كل تراخيص 
البناء، ونظرياً ميكنهم اليوم – مع نهاية األمر – الش���روع في 
البناء. لو س���اروا إلى وضع األساسات قبل عشرة أشهر لكان 

مسموحاً لهم أن يواصلوا البناء حتى في فترة التجميد.
بعد اتفاق أوس���لو عام ))))م ضاعفت إس���رائيل ثالث 
مرات عدد املس���توطنني ومرتني عدد املستوطنات بني عامي 

))))م و ))))م.
وجرى نزع املواطنة عن ))1) فلس���طينياً مقدسياً، وبني 
اتفاقية أوس���لو وعام )11)م جرى نزعه���ا عن )1)1) من 

املواطنني بينهم )))) عام )11)م. 
تستولي إسرائيل من خالل جدار الفصل العنصري على 
نحو 13٪ من مس���احة الضفة الغربية وتصادر إس���رائيل من 
خالل ما تُعَرف باملنطقة العازلة في قطاع غزة بعد انسحابها 

منه نحو 24٪ من مساحته اإلجمالية 
وتسعى إسرائيل إلى ضم املستوطنات الكبرى في االتفاق 
النهائي مع الفلس���طينيني إلى وراء اخل���ط االخضر )حدود 
فلسطني التي احتلت عام ))))م( لتبتلع ما مساحته 42٪ من 
مساحة الضفة الغربية؛ أي ما يقرب من نصف مساحتها التي 
يعيش فيها أكثر من ثالثة ماليني فلسطيني في حني يستوطن 

في هذه املنطقة املصادرة 11) ألف مستوطن 
إل���ى جانب اعتقال إس���رائيل أكثر من 1) آالف أس���ير 
فلس���طيني، منهم 11) أس���ير أمضى أكثر من )) س���نة في 
االعتقال، وأكثر من 11) طفل فلس���طيني تقلُّ أعمارهم عن 

)) عاماً، و )) أسيرة فلسطينية. 
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اإلس���تراتيجية األخيرة للرئيس األمريكي ب���اراك أوباما، 
التي أعلنها في الس���ابع والعش���رين من مارس/آذار 2009م، 
تعني باملصطلح اإلستراتيجي العسكري أنها: )انسحاب مدبَّر( 
للق���وات األمريكية واحلليفة لها من أفغانس���تان وباكس���تان، 
خوفاً أو هروباً من الهزمية اإلس���تراتيجية الس���احقة املاحقة 
التي تنتظر الواليات املتحدة األمريكية وش���ركاءها في تلفيقة 
)احلرب على اإلرهاب( التي اخترعتها مجموعة )بوش االبن، 
وتشيني، ورامسفيلد(، وارتكزت عليها طيلة السنوات املاضية، 
كإس���تراتيجية أمريكية وغربية جديدة حت���ت مظلة أحداث 
احلادي عشر من أيلول عام 2001م في نيويورك وواشنطن دي 
سي، وكان ذلك من أجل حتقيق مآرَب ومصالح وأطماع؛ كانت 
معروفة لدى كثيرين في منطقة الشرق األوسط ووسط آسيا، 
قبل شن احلرب وتدمير أفغانستان عام 2001م. ووظفت اإلدارة 
األمريكية السابقة القوات األمريكية املسلحة براً وبحراً وجواً، 
ومعها دول مشاركة أو زعماء شركاء في مشروع )احلرب على 
اإلره���اب( قيل عنها: إنها دول )راغبة( باحلرب على اإلرهاب 
جنباً إلى جنب مع واشنطن، مثل بريطانيا وغيرها؛ وفي فترة 
الحقة ش���اركت قوات من دول أعضاء في منظمة حلف شمال 

األطلسي )الناتو(. 

)*( باحث وكاتب في الشؤون اإلستراتيجية 

] المسلمون والعالم [

م�����وس�����ى ال������ق������اب)*(

إستراتيجية أوباما
في أفغانستان وباكستان... 

انسحاب مدبَّر خوفًا من الهزيمة الساحقة!
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هنالك مس���تفيدون كثيرون من توظيف 
والبريطانية  األمريكية  املس���لحة  القوات 
وحلفائهم���ا؛ خاص���ة من بع���ض الدول 
الصناعية ذات املصالح املش���تركة معهما؛ 
إذ إن النخب الثالثة )حس���ب التس���مية 
الدميقراطية( الس���ائدة داخل املجتمعات 
الغربية، التي تتحكم في قرارات تلك الدول 
الصناعية ومقدراتها وعلى رأسها الواليات 
املتحدة، هي : )النخبة السياسية التي تأتي 
للحكم عن طريق صناديق االقتراع وتقوم 
بخدم���ة مآرب النخب���ة الصناعية مقابل 
مصالح مش���تركة بني الطرفني، والنخبة 
الصناعي���ة الت���ي تتألف م���ن أصحاب 
الكبرى  الدفاعي���ة  الصناعات  ش���ركات 
ها بيع صفقات الس���الح  )الس���الح(؛ وهمُّ
ومش���اريع التطوير مبلي���ارات الدوالرات 
وليس باملاليني. والنخبة العس���كرية التي 
النخبة السياس���ية  أوامر وتعليمات  تنفذ 
ورغبات النخب���ة الصناعية إلى حد كبير، 
وإس���تراتيجياتها  احلرب  فنون  مبمارسة 
وخططها وتكتيكاته���ا؛ وإال فإن مصيرها 

التسريح والبطالة(.
تلك هي اإلس���تراتيجية األمريكية التي 
كان قد أطلقه���ا الرئيس األمريكي باراك 
أوباما نحو أفغانستان وباكستان قبل أكثر 
م���ن عام. وهي في حقيق���ة األمر مرحلة 
انتقالي���ة ال بد منها بني الوضع الس���ابق 
والوض���ع الالحق؛ وإال فإن مصير القوات 
)األطلسي(  الناتو  وقوات حلف  األمريكية 
عة من 22 دولة، س���يكون حالكاً مع  املجمَّ
تزاي���د هجم���ات حركة طالب���ان في كلٍّ 
من أفغانستان وباكس���تان بعد مرور عدة 

سنوات على تلك احلرب الفاشلة. 
الرئي���س األمريك���ي  إن إس���تراتيجة 
األخي���رة، حمل���ت في طياته���ا كثيراً من 
الدالالت اجلديدة واملتغيرات العميقة على 
ساحة القتال ضد حركة )طالبان( في كلٍّ 

من أفغانستان وباكستان. 
تلك اإلس���تراتيجية التي كانت تُس���مى 
الس���ابقة  األمريكية  اإلدارة  زم���ن  ف���ي 
برئاس���ة جورج بوش االبن )احلرب على 
اإلرهاب العاملي( بق���وات أمريكية وقوات 
من حلف الناتو؛ فماذا تعني تلك الدالالت 
واملتغيرات؛ ال سيما بعد أن رحلت اإلدارة 
الس���ابقة وحلت محلها اإلدارة األمريكية 
اجلديدة  اإلستراتيجية  اجلديدة، صاحبة 
الت���ي تقول بصريح العب���ارة : )إن القتال 
ليس مس���ؤوليتنا... إنه مس���ؤولية العالم 

وباكستان وأفغانستان جميعاً(؟
وفي ه���ذا الس���ياق أوض���ح الرئيس 
األمريكي باراك أوباما؛ عند اس���تعراضه 
لإلستراتيجية األمريكية اجلديدة التي كان 
قد أطلقها أمام حش���د كبير من معاونيه 

ووس���ائل اإلعالم؛ من الغرف���ة رقم 450 
الواقعة ف���ي بناء )دواي���ت أيزنهاور( في 
العاصمة واش���نطن؛ ومب���ا ال يدع مجاالً 
للش���ك: أن مش���كلة طالب���ان على طول 
األفغانية( لم تعد  احلدود )الباكستانية – 
مش���كلة أمريكية أو تهديداً لألمن القومي 
األمريكي فحس���ب، بل هي مشكلة دولية؛ 
حي���ث ضرب���ت التفجي���رات املدمرة في 
أوقات سابقة كاًل من لندن ومدريد وبالي 

وإفريقيا وأهدافاً في الش���رق األوس���ط، 
وأماك���ن أخرى من العال���م؛ فكل املجتمع 
الدولي ودول العال���م مطالبون منذ اليوم 
فصاعداً - على حد قوله - بأن يش���اركوا 
واألطلسية حملاربة  األمريكية  اجلهود  في 
وليس  وباكستان،  أفغانستان  في  اإلرهاب 

القوات األمريكية وحلف الناتو فقط. 
ولكن املشاركة احمللية الفورية – حسب 
رؤية الرئيس أوبام���ا - ال بد أن تبدأ من 
أفغانس���تان ذاتها ومن باكستان أيضاً؛ إذ 
باألمن  املعنيتان مباش���رًة  الدولتان  إنهما 
واالس���تقرار داخ���ل أراضيهم���ا وعل���ى 

حدودهما الدولية. 
إن ه���ذا التوج���ه اجلديد ي���دل داللة 
واضحة على مدى التحول الكبير في اجتاه 
)اإلس���تراتيجية األمريكي���ة نحو احلرب 
ض���د طالبان، بش���كل خ���اص واإلرهاب 
على الس���احة العاملية بش���كل عام(، من 
وجهة نظر جديدة تش����ير إل���ى أن هذه 
اإلس����تراتيجية ما هي إال انسحاب مدبر 
كبديل عن الهزمية الس���احقة التي تنتظر 
القوات األمريكية واحلليفة في أفغانستان 

وباكستان.
وحتى ت���زداد احلكومتان الش���ريكتان 
في هذه اإلس���تراتيجية في كلٍّ من كابول 
وإسالم أباد طمأنينة وهدوءاً على الرغم 
من ش���عورهما بالكارث���ة القادمة، إذا ما 
انس���حبت القوات األمريكية وقوات حلف 
النات���و من بلديهما، ق���رر الرئيس أوباما 
في حين���ه تعزيز الق���وات األمريكية في 
أفغانس���تان بنح���و أربع���ة آالف جندي 
أمريك���ي؛ للقيام مبهم���ة تدريب اجليش 
والش���رطة األفغانية؛ )إذ م���ن املقرر أن 
يص���ل تعداد اجلي���ش األفغاني إلى 134 
ألف جندي والش���رطة األفغانية إلى 82 
ألف شرطي( لغاية عام 2011م.  ومن هنا 
يتبني أن صلب اإلس���تراتيجية األمريكية 

ودول  ال��دول��ي  املجتمع  )ك��ل 
اليوم  منذ  مطالبون  العالم 
ف��ص��اع��دًا ب��أن ي��ش��ارك��وا في 
واألطلسية  األمريكية  اجلهود 
حمل����ارب����ة اإلره����������اب ف��ي 
أفغانستان وباكستان، وليس 
وحلف  األم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��وات 

الناتو فقط(.
الرئيس األمريكي باراك أوباما
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إلى مساعدة الشرطة األفغانية في حماية 
وإجناح عملي���ة االنتخابات األفغانية التي 
جرت في شهر أغس���طس 2009م؛ ولذا 
فإن هذا الهدف كان محدداً س���لفاً، وكان 
؛ ولي���س من أجل  مرتبط���اً بواجب معنيَّ
القي���ام بعمليات هجومية ضد طالبان في 

املنطقتني املذكورتني.
وعلي���ه فلن تق���وم الق���وات األمريكية 
العاملة في أفغانستان البالُغ تعدادها نحو 
68 ألف جندي، مبط���اردة قوات طالبان 
وتنفيذ عمليات أرضية هجومية واس���عة 
النط���اق ضد معاقلها كم���ا كانت تقوم به 
من قبل، إال في حاالت ن���ادرة ومحدودة 
جداً. إال أن ه���ذا الوضع اجلديد كان له 
م���ن املخاطر على القوات األفغانية ما هو 
أسوأ مما كان عليه قبل ذلك بكثير؛ حيث 
ش���جع عناصَر طالبان على إظهار مزيد 
العمليات  وتنفيذ  التصميم واإلصرار،  من 
التفجيرية ضد قوات اجليش والش���رطة 
األفغانية، أكثر من أي وقت مضى، وكذلك 
األمر داخل باكس���تان ضد قوات الشرطة 
واجليش الباكس���تاني. وه���ذا ما حدثت 
بداياته في نهاية مارس 2009م في كلٍّ من 
باكستان وأفغانستان، وخالل عام 2010م. 
ول���ن تقف حتدي���ات طالب���ان عند هذا 
ًة مثل تلك العمليات  احلد؛ إذ ستزداد حدَّ

التفجيرية ضد قوات اجليش والش���رطة 
في باكس���تان وأفغانس���تان، وهي - بال 
ش���ك - من أكبر التحديات التي ستواجه 
احلكومت���ني )األفغاني���ة والباكس���تانية( 
من اآلن فصاعداً، ورمب���ا تكون النهايات 
بالنسبة لهما أسوا من املتوقع بكثير خالل 

عامي )2011م - 2012م(.
كم����ا أن الق����وات متعددة اجلنس����يات 
بقيادة حل����ف الناتو التي يصل تعدادها في 
أفغانستان حوالي 35 ألف جندي؛ لن تُقِدم 
على التورط في مأزق املطاردة والوقوع في 
فخ الكمائن البش����رية امللغمة، وال سيما أن 
عناصر طالبان، ه����ي األكثر خبرة بطبيعة 
الوعرة،  واملس����الك  والتضاريس  املنطق����ة 
وه����ي األكثر قدرة على االختباء والتس����لل 
الطق����س واألحوال  م����ع ظروف  والتكيف 
اجلوية داخل أفغانس����تان ومنطقة احلدود 
مع باكس����تان؛ إذ إن تلك العناصر ليس����ت 
غريبة عن املنطقة ولم تأِت من بعيد أو من 
خارج أفغانستان أو من )الفضاء اخلارجي( 
ب����ل هم من أبن����اء القبائ����ل األفغانية التي 
عاش����ت داخل األراض����ي األفغانية أو على 
حدودها الش����رقية مع باكستان، منذ مئات 
بل آالف الس����نني. وهذه احلقيقة تغيب عن 
أذهان كثيٍر من السياس����يني والعس����كريني 
واملخططني الغربي����ني عموماً، واألمريكيني 

األخي���رة تتمثل ف���ي تدريب ومس���اعدة 
القوات األفغانية )جيش���اً وش���رطًة( في 
الوقت الضائع وهي الفترة االنتقالية قبل 
االنسحاب النهائي املدبَّر، وليست في قتال 

طالبان. 
مع أن هذا ال���دور التدريبي األمريكي 
لن يس���تمر إل���ى األبد في أفغانس���تان؛ 
ب���ل س���يبقى إلى م���دة ق���د ال تتجاوز 
ثالث س���نوات على أقص���ى حد. وبعدها 
ستنسحب القوات األمريكية وقوات حلف 
الناتو من أفغانستان ومنطقة احلدود مع 
باكستان، وتترك مسؤولية األمن فيها على 

عاتق دولها وحكوماتها. 
لقد وصف الرئيس أوباما اإلستراتيجية 
األمريكية األخيرة بأنها: )األقوى، واألذكى، 
واألكثر ش���موالً(. ويُس���تنتج من ذلك أن 
هذه اإلس���تراتيجية ترتكز عل���ى مفهوٍم 
إستراتيجي جديد، وهو أن الدور املباشر 
للقوات األمريكية في أفغانستان قد تقلَّص 
بحيث تقتصر العملي���ات القتالية للجنود 
األمريكي���ني على الدفاع ع���ن النفس في 
قواعدهم العس���كرية وأثناء انتشارهم في 
منطقة الواجب، ث���م تنفيذ ضربات جوية 
أمريكية من بعيد كإس���ناد فوري ومباشر 
الباكس���تانية؛  والقوات  األفغانية  للقوات 
سواء بطائرات من دون طيار، أو طائرات 
القت���ال والهجوم األرض���ي األمريكية، أو 
بالطائ���رات العمودية املقاتلة أو بصواريخ 
)أرض، أرض(، ضد مواقع محددة للقاعدة 
وطالبان، داخل أفغانستان أو على احلدود 
)األفغانية – الباكس���تانية( أو حتى داخل 
باكس���تان نفس���ها، وذلك بعد التش���اور 

والتنسيق مع احلكومة الباكستانية. 
إال أن موافق���ة الرئيس األمريكي على 
تعزي���ز الق���وات األمريكي���ة بحوالي 17 
ألف جندي للعمل ف���ي املنطقة اجلنوبية 
والشرقية من أفغانستان، كان يهدف منها 
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بش����كل خاص، عن قصد أو غير قصد، أو 
رمبا ال يريدون االعتراف بها صراحًة، أمام 
الرأي العام األمريكي واألوروبي ألس����باب 

متعددة ال مجال للخوض فيها اآلن.
ولع���ل من أهم الق���راءات الدقيقة في 
األمريكية اجلديدة؛  اإلستراتيجية  مسألة 
أن طالب���ان لو كانت معزول���ة عن قاعدة 
ش���عبية قبلية قوية تعي���ش على األرض 
األفغاني���ة أو قريباً منه���ا، ملا متكنت من 
اإلفالت م���ن التدمير الش���امل منذ عام 
2001م، ولَ�َم���ا اس���تمرت ف���ي تصعيد 
الق���وات األمريكية  املميتة ضد  عملياتها 

وقوات حلف الناتو حتى اليوم.
 وهنا من حق أي محلل إستراتيجي أن 
يتس���اءل عن سرِّ قوة عناصر طالبان التي 
ما زالت متارس نش���اطاتها ضد القوات 
العس���كرية األمريكية وقوات حلف الناتو، 
وض���د اجليش الباكس���تاني على احلدود 
املشتركة بني باكستان وأفغانستان أو داخل 

باكستان ذاتها؛ طيلة السنوات املاضية. 
وبهذا الصدد؛ اعترف الرئيس األمريكي 
أوباما ف���ي خطابه حول اإلس���تراتيجية 
األمريكية اجلديدة عند تس���لُّمه السلطة، 
ب���أن ع���ام 2008م كان مميت���اً وقات���اًل 
بالنسبة للقوات األمريكية وشركائها، وأن 
العام  كانت خالل  اإلرهابي���ة(  )العمليات 
املاضي ف���ي تصاعد أكثر م���ن أي وقت 

مضى خالل األعوام السبعة املنصرمة. 
وثمة خيط دقيق يقود إلى هذه احلقيقة 
التي كان يجهله���ا )أو يتجاهلها( كثيرون 
م���ن أصحاب الق���رار ف���ي وزارة الدفاع 
األمريكية »البنتاغون« وقيادة حلف الناتو، 
وهو أن الرئيس أوباما طالب االستخبارات 
بقطع  الباكس���تانية صراحًة  العس���كرية 
ِصالِتها مع عناص���ر طالبان، وفي مقابل 
ذلك س���تقوم الواليات املتح���دة بتعويض 
باكستان مببالغ مالية تصل إلى 1.5 مليار 

دوالر س���نوياً وملدة 5 سنوات قادمة، لبناء 
مش���اريع اقتصادية وتنموية ودعم برامج 
الدميقراطية فيه���ا. وهذا - فعاًل - يدل 
على وج�ود عالقة س���رية وتاريخية قوية 
ب���ني طالبان م���ن جهة واالس���تخبارات 
الباكس����تانية من جهة أخ���رى، وأن هذا 
األمر ليس بجديد وطارئ؛ فهو اس���تمرار 
ملراح���ل التع���اون املباش���ر والعالق���ات 
املتين���ة التي كانت قائمة ب���ني الطرفني، 
إب���ان عمليات مقاومة الغزو الس���وفييتي 

الشيوعي السابق ألفغانستان. 
وهي عالقة كانت قائمة بعلِم وتخطيِط 
وبُنيَت  الس���ابقة،  الباكستانية  احلكومات 
- أصاًل - على قاع���دة )دينية - َقبَلية - 
ش���عبية( ومصالح مشتركة قوية، لم تنجح 
فلسفة بوش وفريقه اجلمهوري: »احلرب 
على اإلرهاب«  و »عملية احلرية الدائمة« 
 Operation Enduring Freedom
OEF، في حلِّ عرى املودة والتعاون بينهما 

منذ حرب عام 2001م حتى اليوم.  
وعلي���ه ف���إن الق���راءة املتأني���ة ف���ي 
إس���تراتيجية أوباما األخيرة، يُس���تخلص 

منها: 
أن الق���وات األمريكي���ة وق���وات حلف 
النات���و لن تك���ون رأس احلربة في مقاتلة 
اإلره���اب والقاع���د وطالب���ان من اآلن 
فصاعداً، بل س���تكون عام���اًل مؤازراً في 
الناري اجلوي  التدريب واإلسناد  مجاالت 

والدعم االقتص���ادي لفترة زمنية انتقالية 
محددة، ويُترك أم���ر القتال على األرض 
لقوات الدول واحلكومات املعنيَّة وشرطتها 
مثل أفغانس���تان وباكستان، وهذا شأنهما 
والتبعات  املس���ؤوليات  كافة  وستتحمالن 
واخلس���ائر البش���رية واملادية بعد اليوم.
ويعني ذلك توجيه رسالة أمريكية رسمية 
واضحة اخلط���وط للحكومتني )األفغانية 
والباكستانية( تقول: إما أن تُثِبتُوا جدارتكم 
في هذا املجال، أو ال مكان لكم في احلكم، 
والبديل بطبيع���ة احلال عودة طالبان إلى 

احلكم من جديد.
 وبذلك يكون الرئي���س أوباما قد قلب 
إستراتيجية اإلدارة األمريكية السابقة في 
احل���رب على اإلره���اب العاملي - وكذلك 
تغيير األنظمة السياسية بالقوة العسكرية 
األمريكي���ة -  رأس���اً على عق���ب، على 
مدى املس���تقبل املنظور على األقل. ورمى 
تها على عاتق أصحابها في  باملش���كلة برمَّ
أفغانستان وباكس���تان من جديد، ممهداً 
م( جتريه  الطريق النس���حاٍب مدبَّر )منظَّ
القوات األمريكية وقوات الناتو، رمبا تكون 
بداياته في عام 2011م؛ إْذ إن هذا التاريخ 
لم يأِت م���ن فراغ، كونه آخر مهلة محددة 
للقوات األمريكية لالنس���حاب من العراق 

أيضاً.

المصادر: 
 غلوبال سيكيوريت. 

www.globalsecurity.org

 مركز الدراسات الدولية واإلستراتيجية 

    www.csis.org  .يف واشنطن
 مؤسسة ضد احلرب األمريكية.

       www.antiwar.com

 الصحافة العاملية ووكاالت األنباء. 

ف��ي  المتأني��ة  الق��راءة  إن 
أوباما األخيرة،  إس��تراتيجية 
الق��وات  أن  منه��ا  ُيس��تخلص 
حل��ف  وق��وات  األمريكي��ة 
الناتو لن تك��ون رأس الحربة 
ف��ي مقاتل��ة اإلره��اب والقاعد 

وطالبان منذ اآلن فصاعدًا .



العدد 64280

] المسلمون والعالم [

كثي���رةٌ هي املظالم التي تعرَّض لها الش���عب الفلس���طيني منذ 
اذ اآلف���اق، وقد تكون من  احتالل أرضه واغتصابها على يد ش���ذَّ
أبرز تلك املظالم واالنته����اكات حمالت االعتق�االت الكبي�رة الت�ي 
ال ح���د لها وال إحص�اء، والتي ميك�ن القول عنها: إنها ش���ملت كل 

بيت فلسطيني .
ففي س���جون االحتالل املوت البطيء والقت���ل املمنهج للروح 
واجلس���د؛ حيث يوجد مهندسون بش���ريون كلُّ وظيفتهم دراسة 
راً  أساليب وسبل وطرق تدمير األسير الفلسطيني وإخراجه مدمَّ
محطماً ال كيان له وال وجود، يلعن تلك الس���اعة التي ناضل بها 

من أجل الوطن.
في هذه الس���جون، التي ل���م تَُعد أصاًل للبش���ر، والتي ورث 
غالبيتها االحتالل من االنتداب البريطاني ومنها سجون موجودة 
من زمن األتراك، فيها رجال ونس���اء وأطفال وشيوخ مضى على 
اختطافهم عقود عديدة وأعوام مديدة. وأعياد ومناسبات وأفراح 

وأتراح مرت عليهم وهم أسرى ومعتقلون.
وحتى ال يكون كالمي جامداً ومن دون أمثلة سأتطرق للحديث 
عن مجموعة من احلاالت اإلنس���انية لبعض األسر، توضح مدى 
معاناة هذه الفئة التي تنتمي إلى أمة املليار مسلم صاحبة اجلذور 

العربية العريقة.
هناك ف���ي مكان ما جنوب فلس���طني احملتل���ة يربض )نائل 
البرغوث���ي( املعتق���ل منذ عام ))))م وق���د أمت )) عاماً كاملة 
متواصلة في س���جون االحتالل هو وابن عمه )فخري البرغوثي( 
املعتقل في الس���نة املذكورة ذاتها، وتع���ود أصولهما لقرية كوبر 

مبنطقة رام الله .
نائل البرغوثي اعتُقل وهو فتى صغير واليوم ومع السنني أصبح 
عمره أكثر من خمس���ني عاماً، توفيت والدت���ه، وانتقل إلى رحمة 

)*( كاتب وباحث فلسطيني متخصص في شؤون األسرى واملعتقلني.

ف����������ؤاد اخل������ف������ش)*(

سجون االحتالل...
مالحـم وبطـوالت
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الله والده وكذلك أعمامه، ش���اب ش���عر رأسه ولم تستطع 
األيام القاسية التي أمضاها نائل البرغوثي يتنقل فيها من 
إضراب عن الطعام إلى مواجهة مباشرة مع أصحاب اخلوذ 
العسكرية، لم تستطع تلك األيام أن حتني ظهره؛ ألنه إنسان 
رياضي استطاع أن يعوِّد جسده على ممارسة الرياضة في 
كل يوم. وفي زنزانة ضيقة يجلس نائل بابتس���امة ال تفارق 
ث رفاق دربه أنه يريد أن يخرج ويتزوج وينجب  محياه، يحدِّ
أطفاالً ويحدثهم عن أسمائهم التي يريد أن يطلقها عليهم، 
فاألم���ل ال يغادره، ويقول: إْن عاجاًل أم آجاًل س���نخرج من 

هذه السجون وسنعود نكمل مسيرة البناء.
بج����واره ابن عمه فخري الذي تختل����ف قصته بجزئية 
واحدة، وهي: أن فخري متزوج وقد أجنبت له زوجته قبل 
اعتقاله طفاًل وكانت حتمل في أحش����ائها طفاًل آخر خرج 
إلى الوجود من دون أن يكون الوالد موجوداً، كبر الطفالن 
)شادي وهادي( وأرضعتهما أمهما الفاضلة لنب العزة وحب 
فلسطني وعرفوا والدهم من خالل الصور ومن خالل شباك 
الزيارة واألسالك الشائكة، كبر الطفالن وسارا على درب 
الوالد وخططا خلطف جنود وإطالق سراح والدهما فكان 
مصيرهما السجن، والتمَّ ش����مل األسرة في السجن وفي 
زنزانة ضيقة التف الشابان حول والدهما يقبِّلونه في املرة 
األولى التي يلتقون بها من دون أس����الك ش����ائكة وأشباك 
حديدية، فكان اللقاء ملحمة تاريخية لم يبَق أحد بالسجن 
إال بكى، وكان فخري يبك����ي ويقبِّل، وأوالده: أحدهما يده 
معلق����ة برقبته، واآلخر انكب يقب����ل قدميه ويقول له: لقد 
اشتقت لك يا حنون وبقيت األم وحيدة تتخيل شكل اللقاء 
ومتس����ح دموعها عن خدها تبتهل إلى الله أن يجمع شمل 

األسرة من جديد.
وكذلك األسير عبادة سعيد بالل، وهو فتى فلسطيني 
من مدينة نابلس شاء الله له أن يفقد نعمة البصر، ينتمي 
إلى أسرة مجاهدة صابرة، له أربعة إخوان كلهم معتقلون: 
)عثم���ان( محكوم مدى احلياة، و )مع���اذ( أيضاً محكوم 
مدى احلياة )) م���رة، واألخ الكبير )بكر( معتقل، واألخ 
)عم���ر( أيضاً ما إن يخرج من الس���جن حتى يعود. لقد 
قرر عبادة أن يس���لك الدرب مع الس���الكني وأن يجاهد 
في فلسطني ولم يشعر أن إعاقته البصرية قد تشكل له 
عائقاً أو حائاًل، لقد قاده قدره إلى السجن وُحِكم بأحد 
عش���ر عاماً، وقبل أقل من عام وفي وسيلة للضغط على 

هذه األس���رة املجاهدة اعتُقلت زوجته وجرى إخضاعها 
للتحقيق وُوضَع���ت بزنزانة بجوار زوجه�ا وجرى اعتقال 
أم عب���ادة احلاجة رابعة وهي ام���رأة جتاوز عمرها )) 
عاماً؛ في محاولة للضغط على األسير الفلسطيني الذي 
وقف يصرخ ويبكي حلال أمه وزوجته املعتقلتني، ويقول: 
كب���اْر تبق���ى  أعداؤن���ا  س���ما  مهم���ا  ونفوس���نا 
اندح���اْر جمعه���م  فم���آل  طغ���وا  مهم���ا  أعداؤن���ا 
س���يزول لي���ل الظامل���ني ويخ���رج م���ع الفج���ر النهاْر

ارتعدت فرائص األم الفلس����طينية األسيرة وقالت له: 
ال تبِك يا بني؛ فالرجال في فلس����طني ال يبكون وإياك أن 
أكون احللقة األضعف التي قد يس����اومونك عليها النتزاع 
اعترافات تؤذي بها نفسك ورفاق دربك، قاطعتها الزوجة 
الفاضلة )نيللي الصف�دي( من الزنزان�ة املج�اورة وق�ال�ت: 
إي�اك يا عبادة! كلنا فداك ال تضعف يا زوجي العزيز، هي 
ضريبة حب الوطن واالنتماء إلى هذا الدين، الثبات الثبات. 
ل املعتقلون الثالثة داخل مركز حتقيق صهيوني أقيم  وشكَّ
على أرض مغتصبٍة ح����واراً وملحمة تاريخية بحاجة فقط 
إلى كاتب سيناريو لكي يبدع بذلك قصة تاريخية عظيمة.

وعلى بعد عدة كيلو مترات تقبع أس���يرات الش���عب 
الفلس���طيني، حرائر هذه األمة، جتل���س )كفاح جبريل( 
التي اعتُقلت من بيتها ومن وس���ط أسرتها مع أنها تعاني 
من مرض نادر وحالتها الصحي���ة صعبة والدم ال يصل 
إلى أطراف يديها... جتلس هذه األسيرة تقرأ كتاب الله 
تصبِّر نفس���ها، تعدُّ األيام، وتأم���ل باإلفراج عنها؛ فهي 
معتقلة بدون تهمة؛ فقط اعتقاٌل إداري احترازي، تهمتها 
أنها حتب فلس���طني، كان���ت كل أمنياتها أن تكون بجوار 

ابنتها ضحى وهي جتهز نفسها للذهاب إلى املدرسة.
وبجوارها األسيرة )منتهى الطويل( أم عبد الله، التي 
لها خمس���ة أوالد تركتهم من دون أن تستطيع مشاركتهم 
إفطار ش���هر رمضان وإعداد الطعام ومتش���يط ضفائر 

ابنتها الصغيرة قبل أن تذهب إلى املدرسة.
في س���جون االحت���الل مالحم وقص���ص وبطوالت 
وتضحي���ات أرْدُت أن أضع القارئ في صورة بعضها، لم 
أمنِّق الكلمات ولم اختر العبارات، وتركت القصة بعفويتها 
تتحدث عن نفس���ها وتروي معاناتها للناس. لعل أبطالها 
يجدون من يعرف عنهم ويش���عر بهم ويسعى لنصرتهم؛ 

ولو بالدعاء.
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زهرات اإلسالم
في غرب إفريقيا:

لقد أقام اإلس���الم دوالً وممالك في 
غرب إفريقيا، سمع العالم كله بخبرها، 
وس���جل لها التاريخ صفحات خالدة في 
مفاخر تال���دة، منها دولة غانة، وصنغى 
وبرنو، وهلمَّ جراً. ولوال اإلسالم ملا كان 
شيء من ذلك كله في القرون الوسطى))(.
ولم يزل عدد حجاج املس���لمني يربو كلَّ 
عام على الرغم م���ن وضع العدو الصليبي 
عقبات وعراقيل في س���بيل من يريد احلج 
من الرجال والنس���اء؛ كل ذل���ك دليل على 
مزية اإلسالم وصالحيته لكل زمان ومكان، 
وهو ما جعل نصارى نيجيريا يقتبسون من 
ش���عائر اإلسالم كثيراً مما ليس في أصول 
ديانتهم القتناص املس���لمني إلى دينهم، بل 
إلبعادهم عن اإلس���الم بدس الس���موم في 
مبادئ���ه وتاريخه، وتش���ويه وجه���ه املليح، 

والتجني على احلقائق التي جاء بها))(.

الله اإللوري، اإلسالم اليوم وغداً في نيجيريا،  )2( آدم عبد 
القاهرة، مكتبة وهبة، الطبعة األولى، 1985م، ص16.

)3( آدم عبد الله اإللوري، املرجع نفسه، ص17 - 18.

أبيكن مصطفى  السام  عبد  موسى  د. 

َحَمَلة الثقافة
العربيةاإلسالمية

والعمل الحكومي في غرب إفريقيا

التعليم العربي اإلسالمي في 
غرب إفريقيا:

يرجع التعليم العربي في غرب إفريقيا 
إلى وقت دخول  اإلسالم فيها، وقد كان 
يق���وى مع قوة اإلس���الم حيناً، ويضعف 
م���ع ضعفه حيناً آخر كما هو الواقع في 
مختلف البالد؛ ألن املسلمني يلزمهم أن 
يؤدوا صلواته���م املفروضة كل يوم وليلة 
بسوٍر من القرآن وآياته، كما أنهم يقيمون 
الصالة ويأتون في كل هيئة من هيئاتها 
بألفاظ عربية من آذان، وإقامة، وتكبير، 
وتس���ميع، وتهليل، وتشهُّد، ال تتبدل تلك 

األلفاظ بسواها))(.
لهذا، ال يكاد إنس���ان يعتنق اإلسالم 
حتى يُس���ِرع إل���ى تعلُّم ه���ذه الكلمات 
العربية ث���م إلى تعلُّم الق���رآن؛ ولذلك 
يقوم بعضهم بدرسة علوم وقواعد اللغة 
ليتسنى له فهم القرآن وما إليه. وهكذا، 
اللغة العربية بسهولة، وصارت  انتشرت 
لغة العل���م واألدب والتاري���خ في غرب 

إفريقيا.
وامت���د التعلي���م من ش���مال إفريقيا 
إلى غربها، وأُنش���ئت معاهد عالية في 
غان���ة، ومالي، وصنغى وكاش���نة، وكنو، 
وبرنو، وزاريا. وكان أهل غرب إفريقيا، 
يستقدمون إلى بالدهم العلماء العرب من 
املغرب، ومن الطوارق امللثمني املجاورين 
لهم في الصحراء الكبرى كالش���ناقطة. 
ويس���افر بعضهم لطلب العلم إلى فاس، 
والقيروان، ومصر وغير ذلك من البالد 

العربية.
ثم جاء الش���يخ عثمان بن فودي في 
القرن الثامن عش���ر امليالدي، وأس���س 

))( آدم عبد الله اإللوري، نظام التعليم العربي وتاريخه في 
والنشر،  للطباعة  النور  دار  الغوس:  اإلسالمي،  العالم 

الطبعة الثالثة، ص143.

إن جنود اإلحلاد اليوم يسعون 
سعياً حثيثاً إلى قلع جذور اإلميان 
من أعماق القلوب، وال يستثنون 
دين���اً من دين، ب���ل ظلوا يكيلون 
بالكيل  السماوية  األديان  جلميع 
ليرموها في سلة  الواحد جزافاً 
اخلزعب���الت واخلرافات؛ ألنها 
م وس���ائل الغن���ى والنَِّعم  لم تقدِّ
والرفاهي���ة والت���رف؛ بل كانت 
عقبة ف���ي س���بيل االختراعات 
والكش���وفات التي س���عدت بها 
البشرية اليوم، إلى غير ذلك من 
يروجها  وسفس���طات  مغالطات 
���ونها في أفكار  املنحرفون ويدسُّ

الشباب الُغر))(.

النبوة  فلسفة  اإللــــوري،  الــلــه  عبد  آدم   )1(
نة، األزهر:  واألنبياء في ضوء القرآن والسُّ
مكتبة وهبة، الطبعة األولى، ص 22 - 23.
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الدولة اإلسالمية التي حتكم بالشريعة، فقامت بذلك نهضة 
ف الطالب، وعلت  علمية، فازده�ر العل�م واألدب، وتش���رَّ
ذؤابة العلم�اء؛ ألنهم أهل احلل والعقد في ش�ؤون الدول�ة، 
فنجب مئ�ات من الفقهاء، والعلم�اء، واألدباء، فظل�وا كذلك 
حتى احت�ل اإلجنلي�ز والفرنس���يون هذه الب�الد. وفي ذلك 
العه�د يق�ول عبد الله بن ف�ودي ش�قيق الش�يخ عثم�ان بن 

ف�ودي ف�ي ازده�ار العلم وثقافته:
شهوده��ا بحب  أض��ن��ى  وم����دارس 

املتح���وِج)1( حوائ���ج  جن���اح  فيه���ا 
رفده���م يحلب  علماء  وجحاجح 

متم��وِج ال��ع��ط��ا  ف��ي  ك��ب��ح��ر  ك���لٌّ 
جاره����م ف��ي  ومبتدأ  ككان  ولهم 

ي���ِج ف��ي  أو  ك��ل��م  لغيرهم  ع��م��ل 

تعليم اللغة العربية لغير العرب:
اللغ���ة العربية لغة راقية ذات ثقافة عالية، تتكلم بها أمة 
عظيمة في إفريقيا، وآسيا ال يقلُّ عددها عن مائة مليون، 
وبذلك، صارت العربية لغة العلم واألدب والتاريخ والتأليف 

في إفريقيا بشكل عام، وفي غرب إفريقيا بشكل خاص.
وقد اهتم املس���لمون العجم بالعربية حتى كادوا يفوقون 
الع���رب في إتقانهم لها أو في احملافظ���ة عليها، بل ظلت 
الثقافة العربية تراث كل مس���لم، وحقه الش���رعي ال فرق 
بينه وبني العرب الصميم. وهكذا اشتهر أعالم من العجم، 

يرجع إليهم الفضل في حفظ العلوم والفنون.
أما اليوم، فقد تغيرت األوضاع والبيئات في كل جزء من 
أجزاء العالم، واحتلت اللغ���ات األوروبية احملل األول، ولم 
تعِد العربية لغة العلم واألدب والتاريخ في العالم اإلسالمي 
بل انحصرت في مجال الدين؛ حيث صار الذين يتعلمونها 
إمنا يتعلمون بدافع الغيرة اإلسالمية، ونشرها بني أهاليهم.
م���ن أجل هذا يج���ب أن نفرق بني أبن���اء العرب الذين 
ل الوظائف الرس���مية  يتعلم���ون العربي�ة في بالدهم لتحمُّ
ل  هناك، وب���ني أبناء العجم الذين لهم لغتهم األصلية لتحمُّ
املس���ؤولية الدينية في بالدهم الت���ي ال تزال حتكمها دول 
غير عربية وال إس���المية، فإنها غالب���اً ما تكون معارضة 

لتعليم العربية اإلسالمية.

أيوب مبدينة كنو،  الناشر مكتبة )أبو( بكر  الورقات،  الله بن فودي، تزيني  )1( عبد 
نيجيريا.

مشكلة التعليم العربي في غرب إفريقيا:
إن املش���كالت التي جتابه العالم اإلسالمي في التعليم تختلف 
بوجه خاص عن املش���كالت التي تواجه العال���م العربي؛ فالعالم 
اإلسالمي في غرب إفريقيا يعاني مشكلة تعدد اللغات: من اللغة 
األم، ولغة احلكومة، ولغة الديانة، كما في نيجيريا - مثاًل - فقد 
كان له���ا  أكثر من مائتي لغة، وقد اعترفت احلكومة بثالث منها، 
وهي: الهوس���اوية واليرباوية واإليبوية، وتسعى احلكومة لفرض 
إحدى هذه اللغات الثالث في املدارس إلى جانب اللغة الرس���مية 

التي هي اإلنكلزية. 
أما املس���لمون منهم فيس���عون إلى فرض تعلُّم اللغة العربية أو 

اإلسالمية عليهم؛ فإن الدواعي إلى تعلُّم العربية أحد أربعة:
الصن���ف األول: هم قوم يتعلمونها كلغ���ة أبيهم وأمهم، أو كلغة 
رس���مية حلكومة بالدهم، وأولئ���ك هم الع���رب األقحاح الذين 

يعيشون في ظل دولة عربية محضة.
الصن���ف الثاني: قوم يتعلمونها إلش���باع رغبتهم فيها؛ ألنها لغة 
حي���ة ذات ثقاف���ة خالدة عريقة في التاريخ، يتكل���م بها جيل كبير 
من الناس يبلغون على األقل مائة مليون نس���مة في آسيا وإفريقيا، 
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ومعرفة هذه اللغة - حسب رأيهم - نافعة 
ومفي���دة في املجتم���ع الدولي. وهذا هو 
أسلوب املستشرقني والسياسيني الذين ال 
ينظرون إلى اللغات من زاوية  األديان، بل 

من زاوية أخرى.
الصنف الثالث: قوم يتعلمونها ليكونوا 
عل���ى بصيرة من مبادئ دين اإلس���الم، 
كمعرف���ة ما يؤدي به املس���لم الصلوات 
املفروضة: م���ن آذان وإقامة وتش���هُّد، 
وبعض الس���ور القصيرة، أو ما يؤدي به 
بعضهم مناسك احلج: من تلبية، وأدعية 
مأثورة ال ميكن أن تُستبَدل بغير العربية، 
وحك���م هذا النوع ف���رض عني على كل 

مسلم ومسلمة.
الصن���ف الراب���ع: ق���وم يتعلمونه���ا 
للتخص���ص فيها ليصبح���وا مجتهدين، 

داعني في مسائل الدين اإلسالمي. 
وهنا تظهر مش���كلة العم���ل احلكومي 
ملن أتق���ن اللغة العربية في غرب إفريقيا، 
وه���ي: أن الطالب املتخرج م���ن املرحلة 
الثانوي���ة أو اجلامعية يقتح���م كل عقبة، 
ويتحمل كل مش���قة للتعمق ف���ي الثقافة 
العربية اإلسالمية ثم يتخرج وهو َكلٌّ على 
مواله، ال يجني شيئاً من وراء املتاعب التي 
عاناها، والصعوب���ات التي ذلَّلها، والليالي 
التي س���هرها. وقد قاس���ى أضع�اف ما 
يقاس���يه ط�الب اإلجنلي�زية أو الفرنس�ية 
قب�ل التخ�رج، ثم ال يج�د ما يضمن املعيشة 
ح إلى وظيفة أو مكانة  الضرورية، وال يرشَّ
تصبوا إليها األنف���س؛ إذ ليس هناك من 
الدواوين احلكومية غير وزارة اخلارجية، 
أو وزارة اإلعالم، أو قسم شؤون احلجاج، 
واحلكومة في هذه املؤسس���ات ال حتتاج 
إلى أكثر من عدد أصاب���ع اليد الواحدة؛ 
فهل نطلب من مئ���ات األلوف أن يتعلموا 
العربية من أجل العمل احلكومي واحلالة 

هذه؟ أليس من العبث أن يسعى أي فرد أو 
جماعة أو حكومة محلية كانت أم أجنبية 
في تكثير سواد طالب العربية بتوزيع امِلنح 
عليه���م من داخل الب���الد وخارجها؟ فإن 
توزيع املنح من الدول العربية على األقطار 
اإلفريقية ال تدوم إلى األبد؛ وإال كان كمن 
يزرع في أرض قفر ال ينبت فيها الكأل، وال 

يثمر اخلير))(.
يجب أن يكون حل مشكلة العمل والوظيفة 
نابعاً من صميم املجتمع، ومن داخل البالد 
بني أبنائها، ال من اخل���ارج؛ لهذا يجب أن 
نعيد النظر ونسأل: كيف كان يعيش علماء 
اإلسالم في إفريقيا في ماضيها حتى خلقوا 
ألنفسهم دويلة ضمن دولة، وفرضوا كيانهم 
على السالطني واألمراء في كل مكا ن، وهم 
ال يتقاضون أجوراً شهرية من أية حكومة أو 
منظمة؟ وهو شر ما ُمِني به علماء اإلسالم 
الي���وم أن ميدوا أيديهم إلى دولة أو منظمة 
آخر كل شهر ليجدوا ما يسدون به حاجتهم 

اليومية.
ولذلك ُقطَعت ألسنتهم، وخفت صوت 
احلق، وجاهر أه���ل الباطل ببطالنهم. 
فالعلماء األح���رار الذين يقولون احلق، 
وال يخشون لومة الئم، إمنا كانوا يجدون 
مكاس���بهم من َعَرق جبينهم أو يجمعون 
م���ا قدر الله لهم م���ن تقاليد مجتمعهم 

بوجه شريف.
لو أننا بحثنا ذلك األس���لوب، وأدخلنا 
عليه التطوير والتحسني، النحلَّت املشكلة 
في غ���رب إفريقيا عام���ة. وفي نيجيريا 
خاصة. إن الوظائف احلكومية التي كبرت 
اليوم، وبني���ت لها عمارات ضخمة، كانت 
نابعة من صميم املجتمع، وقد كانت تافهة 
سافلة بادئ أمرها، ثم تطورت وحتسنت 

حتى ارتقت إلى صورتها احلاضرة.

املرجع  العربي،  التعليم  نظام  اإللوري،  الله  عبد  آدم   )1(
السابق، ص150 - 151.

طريقة معيشة علماء غرب 
إفريقيا:

إذا اس���تثنينا أفراداً قليلني في بالد 
ب القضاة الشرعيني  هوسا))( التي تنصِّ
مبوجب احلكوم���ة احمللية التي هي من 
فإن  املندرسة،  اإلسالمية  آثار احلكومة 
األغلبية الساحقة من العلماء واألئمة في 
غرب إفريقي���ا، ال يتقاضون أجوراً آخر 
كل شهر من جهة رسمية أو غير رسمية؛ 
وإمن���ا كان���وا يعتمدون على أنفس���هم، 
ويأكلون من ع���رق جبينهم، ومما عملت 
أيديهم من زراع���ة أوصناعة أو خياطة 

أو جتارة.
ث���م ظهرت له���م من صمي���م عملهم 
ومجتمعه���م طريقة أخرى، وهي طريقة 
جمع الصدقات والهدايا، ويجمعون ذلك 
لها حفلة  ف���ي احلفالت اإلس���المية، أوَّ
تس���مية املول���ود يوم س���ابعه، ثم حفلة 
النكاح ثم حفلة الش���كر ونحو ذلك من 

احلفالت املستحدثة عندهم.
تلك هي طريقة معيش���ة علمائنا في 
غرب إفريقيا، وه���ي أقرب إلى احلرية 
منها إلى طريق���ة اخلضوع حتت رحمة 
األجور الش���هرية التي تس���تلزم تكميم 
أفواهه���م، وقطع ألس���نتهم عن النصح 

واإلرشاد بحرية كاملة))(.
)2( هم قوم في شمال نيجيريا، أكثرهم مسلمني.

املرجع  العربي،  التعليم  نظام  اإللوري،  الله  عبد  آدم   )3(
السابق، ص154 - 155.
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ج������������ال س������ع������د ال�����ش�����اي�����ب

ga la l_ e l shayp@hotmai l . com الغرب واللعب بورقة 
األصولية اإلسالمية

في دراسٍة تعاونية قام بها باحثون 
من املرك���ز اإلبداعي التجريبي بالهند 
بالتعاون مع املؤسسة البحثية الروسية 
»أوبزيرفر ريسيرتش فونديشن« َخلُص 
فيها الباحثون إلى أن الواليات املتحدة 
ورثت عن بريطانيا وفرنس���ا أس���لوب 
استثمار الدين في الوصول إلى غاياتها 

االستعمارية.
وس���لطت الدراس���ة الضوء على 
احت���راف الغ���رب ممث���اًل ببريطانيا 
وأمريكا اللعب بورقة اإلسالميني؛ حيث 
كان لبريطانيا الس���بق في ذلك عندما 
قسمت شبه القارة الهندية على أسس 
دينية وعرقي���ة أدت إلى تعزيز النزعة 

االنفصالية لدى شعوب املنطقة.
ومن جهة أخ���رى ذكر مدير مركز 
كوجنينيان   سيرجي  الدولية  العالقات 
أن الوالي���ات املتح���دة تعلَّمت أصول 
املجاهدين  ش���جعت  عندما  اللعب���ة؛ 
األفغان على مقاومة الغزو الروسي، ثم 
محاولتهم إلعادة الس���يناريو األفغاني 
انهي���ار االحتاد  بُعيد  الشيش���ان  في 

السوفييتي.
فريق  أن  بالذك���ر  اجلدي���ر  ومن 
الباحث���ني يعتزم مواصل���ة املزيد من 
اإلس���المية،  والدراس���ات  البح���وث 
وغيره���ا من القضاي���ا ذات االهتمام 

املشترك.
]جري���دة املصريون: مترجم عن موقع هندي رس���مي 
2010/10/2م[

] مرصد األحداث [

مرصد األخبار

الجوع ومعدالته المميتة
أوضح تقرير املؤشر العاملي للجوع الذي يصدره معهد دراسات إستراجتيات 
الغذاء العاملي أن عوامل الفقر والنزاعات واالضطراب السياسي أدت إلى معاناة 

نحو مليار شخص من اجلوع معظمهم أطفال في إفريقيا وآسيا.
ومن بني هذه الدول التي شملها التقرير أربع دول إفريقية ُوِصف الوضع فيها 
بأن���ه »أكثر إثارة للقلق«، معتبراً جمهورية الكونغو الدميقراطية هي األس���وأ على 
اإلطالق؛ حيث إن حوالي ثالثة أرباع سكان الكوجنو ال يحصلون على غذاء كاٍف، 

كما تعاني البالد من واحد من أعلى معدالت وفيات األطفال في العالم.
وقد استخدمت ثالثة عوامل لقياس املؤشر العاملي للجوع، هي: نسبة السكان 
الذين يعانون من س���وء التغذية، وعدد األطفال الذين تق���ل أوزانهم عن املعدل، 

ونسبة وفيات األطفال.
والدول الثالثة األخرى التي ُصنِّفت األوضاع فيها على أنها »أكثر إثارة للقلق« 
هي: بوروندي وإرتريا وتش���اد، وتعاني جميعها من الصراعات املس���تمرة والتوتر 

منذ عدة سنوات.
وم���ا عدا هاييتي فإن كل الدول ال� 25 الت���ي صنِّفت على أن األوضاع فيها 

»مقلقة« تقع في آسيا أو إفريقيا جنوب الصحراء.    ]البي بي سي: 2010/10/11م[

المساعدات مقابل وضع األعالم
كش���فت صحيفة ديل���ي تلغ���راف البريطانية عن محاولة اس���تغالل اإلدارة 
مها ملنظمات اإلغاثة العاملة في باكس���تان؛ في  األمريكية للمس���اعدات التي تقدِّ

الترويج لبرامج سياسية مختلفة.
فقد ذكرت الصحيفة أن ثمة اتصاالت مكثفة جتريها منظمات اإلغاثة العاملة 
في باكستان مع واشنطن لثنيها عن طبع العلم األميركي على مواد اإلغاثة املرسلة 

من الواليات املتحدة إلى باكستان التي ضربتها فيضانات مدمرة.
كما أكدت على أن 11 منظمة إغاثة عاملة بأفغانستان وباكستان؛ قد خاطبت 
املسؤولني األميركيني بواشنطن قائلة: »إن التعليمات القاضية بوضع صورة العلم 
األميركي على مواد اإلغاثة تعرض حياديتها للخطر في بلد تعمه املشاعر املعادية 

لألميركيني«.
رت الش���هر املاضي منظم���ات اإلغاثة التي  وكان���ت اإلدارة األميركية قد ذكَّ
تس���تخدم متوياًل أميركياً بالتزاماتها جتاه الواليات املتحدة، وجاء ذلك بعد زيارة 
املبعوث األميركي لباكستان ريتشارد هولبروك ملعسكرات اإلغاثة بباكستان الشهر 

املاضي وامتعاضه من عدم حصول أميركا على العرفان الذي تستحقه.
]صحيفة »ديلي تلغراف« البريطانية، اجلزيرة ))/1)/1)1)م[
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عامة تعجب

الغباء الجديد .. صناعي ورقمي
م لنا حلوالً عملية وتطبيقية  مع بدايات عصر الكمبيوتر كان احلديث عن الذكاء الصناعي، متخيلني نظماً متكاملة تقدِّ
ملش���كالت اإلنتاج واإلدارة والتنمية االقتصادية واالجتماعية الش���املة، وفي عصر الذكاء الرقمي حتول اخليال إلى واقع، 

وحتول معه احللم إلى كابوس.
فاآلن ومع أغرب تناقض عرفته احلضارة اإلنسانية،وهو: أن منلك مثل هذه الترسانة الرقمية من احملمول، وال� »الب 
ت���وب«، وال� »آي ف���ون«، وال� »بالك بيري«، وقارئ الكتب اإللكتروني، »كندل« أو »س���وني« أو »نوك«، أو »بايبروس«، وكلها 

ن اآلالف من الكتب التي ينوي الفرد قراءتها، ولكنه ال يقرأ منها شئياً. مكتبات إلكترونية تخزِّ
التناقض املؤلم هو أن هذه الرقميات وضعت كل معارف ونظريات واختراعات العالم بني أيدينا، ثم حرمتنا من مجرد 
االلتفات إليها. فنحن نس���تطيع احلصول على أي كتاب في ث���واٍن وبأي لغة، بل وترجمة أي نص في دقائق معدودة، لكن؛ 
»املس���جات« و »التويترات« و »اإلمييالت« و »الرنات«، حترمنا من االستفادة الفعلية من هذه املعرفة؛ ألنها تصيب اإلنسان 

بتشتيت الذهن وإنهاك البدن، ولن يجد دقيقة واحدة أو فرصة سانحة لكي يلتقط أنفاسه، ويبدأ بالقراءة.
ق لسيول املعلومات في التاريخ، لكن تواترها،  إذ إننا حتولنا إلى مخلوقات رقمية وس���طحية، منلك أس���رع وأعظم تدفُّ

وتوتُّرنا وتشتُّت أذهاننا مينعنا من حتويل املعلومة إلى معرفة، ناهيك عن حتويل املعرفة إلى حكمة. 
]بتصرف من مجلة عالقات، العدد 46: 2010/10م[

القنوات اإلسالمية... خطر على المجتمع!
في أس���بوعني تقريباً من ش���هر أكتوبر جرى إيقاف معظم القنوات اإلسالمية السلفية وغيرها؛ التي كان من أشهرها 

الناس والرحمة واحلافظ وصفا ووصال والبدر وغيرهم، وذلك في خطوات تدريجية.
والبداي���ة كانت مع ش���ركة البراهني العاملية التي أُِغل���ق لها أربع قنوات هي: الن���اس واخلليجية واحلافظ والصحة 
واجلم���ال، ثم جاء الدور على صفا ووصال، وصوالً إلى الرحمة واحلكمة، وقنوات أخرى، ومن َس���ِلم من اإلغالق تعرض 

لإلنذار، في خطوة سابقة لإليقاف.
وإن كان م���ن العجيب إغالق مثل هذه القنوات التي تعرِّف باإلس���الم وتدعو إل���ى مبادئه؛ إال أنه يبقى األكثر عجباً؛ 
وهي األسباب التي سيقت من بعض مسؤولي الدولة املصرية حول اإليقاف، متمثلة في أن ذلك »جاء في إطار سلسلة من 

اإلجراءات لتنقية الفضاء العربي من دعاوى الفتنة واجلهل والتطرف واالنحراف«. 
كما أن هذه »اإلجراءات التصويبية التي اتخذتها شركة نايل سات جتاه القنوات املتطرفة هي إجراءات تستهدف في 

مجملها احلفاظ على قيم املجتمع املصري والعربي«.
وصرح آخر بأن: »هذه القنوات ال تهدم أفراداً؛ ولكنها تهدم املجتمع نفس���ه؛ وذلك يرجع إلى أنها حتض على كراهية 
رها للمجتمع«، »وأنها تهديد للوحدة الوطنية، وتأجيج للفتنة ونش���ر »التش���دد  اآلخر ومن ثمَّ تصنع الفتنة الطائفية وتصدِّ
الديني« املتعصب، وهو ما يساعد في خلق ركائز الفكر اإلرهابي«، وأعرب آخر عن أن إغالقها جاء في إطار حملة لتنظيف 

القمر الصناعي من اخلرافات واألحالم والكسب غير املشروع، وعدد من االتهامات األخرى لهذه القنوات.
وم���ن العجيب أيض���اً أن فيروس اإليقاف أو حتى املنع أو التحذير لم يصب القنوات الغنائية وال الراقصة وال الفيديو 
كليب وال التبشيرية النصرانية وال القنوات الشيعية؛ إال بضع قنوات على الهامش.     ]بتصرف من مواقع مختلفة وبتواريخ مختلفة[
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اقترضت الش���ركات في أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا 
عة في الش���هور  نح���و 574 مليار دوالر في ش���كل قروض مجمَّ
التسعة األولى من عام 2010م بارتفاع 16٪ على أساس سنوي، 
وبلغ اإلقراض في الربع الثالث من العام نفسه 212 مليار دوالر 
من بينها 45 مليار دوالر؛ أي: 21٪ في صورة قرض أخذته »بي.
أتش. بي بيليتون« لدعم عرضها لالستحواذ على بوتاش كورب.

عة تبلغ 60 مليار دوالر يجري  هذا مع صفقات قروض مجّمً
التفاوض بش���أنها، لكنها لم توقع بَْعُد؛ إذ الس���وق على املسار 
لتجاوز القيمة اإلجمالية لقروض العام املاضي التي بلغت 650 
مليار دوالر، وهو ما كان أدنى مستوى منذ عام 2003م، ومع ذلك 
تواجه أوروبا ش���تاًء بائساً بسبب البطالة املتزايدة، وتخفيضات 
في اخلدمات، وغضباً من املكافآت الس���خية لكبار املصرفيني 

الذين يُلَقى عليهم بالالئمة في األزمة االقتصادية.
 ]صحيفة العرب القطرية: 2010/10/2م[

أشار حس���ان بن نعمان؛ صاحب دار األمة للنشر باجلزائر 
إل���ى أن 35 مليون جزائري ليس لديهم س���وى 200 مكتبة في 
اجلزائر كلها، متس���ائاًل: »كيف نتحدث عن املقروئية وال توجد 

وسيلة القراءة، وهي الكتاب؟«.
كما أكد محمد مولودي )صاحب دار الوعي للنش���ر( على 
أن الناشرين يقدمون قائمة عناوين يرونها جيدة للنشر، وتختار 
وزارة الثقافة القائمة النهائية في حدود 1000 عنوان س���نوياً، 
يطبعها الناشرون ثم تشتريها الوزارة منهم وتوزعها مجاناً على 

مكتبات بلديات اجلزائر البالغ عددها 1542 بلدية.
مؤكداً على قول حس���ان بن نعمان  على أن عدد الناشرين 
في اجلزائر يبلغ 200 ناشر، حصة الواحد منهم من دعم الوزارة 

خمسة عناوين، في إطار دعم الدولة للكتاب وتشجيع الثقافة.
]موقع اجلزيرة: 2010/10/4م[

جرى رصد أكثر من 250 ألف حالة اشتباه باملالريا - بحسب 
منظمة الصحة العاملية - مبا في ذلك بعض الس���الالت القاتلة 
واملعروفة باملالريا املنجلية. كما سجلت األمم املتحدة 881 ألف 
حالة إسهال و840 ألف حالة مرض جلدي ونحو مليون حالة من 
اضطرابات التنفس، ومتثل احلوامل قلقاً خاصاً؛ حيث س���تضع 
نحو 50 ألف امرأة تأثرت بالفيضان حملها في الش���هر القادم، 
وهناك 7500 س���يحتجن إلى جراحة بسبب مضاعفات متعلقة 
باحلمل.          ]مواقع مختلفة[

أكدت وزارة التربية العراقية أنها ال متتلك إحصاءات دقيقة 
عن نسبة األمية في البالد، لكنها توقعت أن تكون مقاربة للنسبة 
التي أعلنتها منظمات تعمل حتت إش���راف وكاالت تابعة لألمم 
املتحدة التي قال���ت: إن ُخْمس العراقيني ممن تتراوح أعمارهم 

بني 10 و 49 سنة ال يعرفون القراءة والكتابة.
كم���ا أوضح التقرير األممي أن معدل األمية بني العراقيات 
يبلغ 24٪، و 11٪ بني الرجال، في حني تبلغ النسبة في املناطق 

الريفية 25٪ بينما ال تتعدى 14٪ في مناطق احلضر.
ويؤك���د التقرير وج���ود اختالف في مع���دالت األمية بني 
احملافظات، إذ س���جلت ديالى وبغداد )وسط( وكركوك )شمال( 
أدناها، في حني سجلت دهوك والسليمانية في إقليم كردستان، 
واملثنى وميس���ان والقادس���ية أعالها. موضح���اً أن »19٪ من 
األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني )10 - 14( ال يذهبون حالياً 
إلى املدرسة«.                        ]موقع ُكتَّاب العراق: 2010/9/14م[

اجتذبت الصني استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 74.3 مليار 
دوالر في األشهر التسعة األولى من العام احلالي بزيادة ٪16.6 
عن الفترة نفسها من عام 2009م، َوْفَقاً لوزارة التجارة الصينية.

وفي شهر سبتمبر وحده استقطبت الصني 8.4 مليار دوالر 
من االس���تثمارات األجنبية املباشرة، مرتفعة 6.1 ٪ عن الشهر 

نفسه من عام 2009م.
وتشهد تدفقات االستثمارات األجنبية إلى الصني انتعاشاً 
بعد أن تضررت بش���دة من التباطؤ االقتصادي العاملي، وكانت 
لت ارتفاعاً حاداً في أعقاب انضمام العمالق اآلسيوي إلى  سجَّ

منظمة التجارة العاملية في عام 2001م.     
]موقع العربية: 2010/10/16م[

صرح الدكتور محمد البنا نقيب أطباء اإلسكندرية بالنيابة؛ 
بأن نس���بة األطباء بني املدخنني وصلت إلى 22 ٪ وهو ما يضر 
برس���الة املهنة حملاصرة وباء التدخني، كم أش���ار البنا إلى أن 
النس���بة ترتفع بني املهن األخرى لتصل بني املدرس���ني إلى 58 
٪ مؤكداً على أن املصريني ينفقون 26 مليون جنيه ش���هرياً على 
شراء السجائر دون أن يدخل في ذلك ميزانية املخدرات، مؤكداً 
على أن هناك ما يشبه حرباً على الدول النامية ومن بينها مصر 
من قبل ش���ركات التبغ التي تنفق - على حد قوله - 6 مليارات 

دوالر سنوياً على الدعاية .
]موقع املصريون: 2010/10/17م[

مرصد األرقام
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الموسوعة السياسية

نع���م أمريكا ماتت وننتظر تش���ييعها، به���ذه اجلملة رد 
األس���تاذ عامر عبد املنعم على القيادة األمريكية، مس���تعيناً 
مبا يقرب من 22 دليل على االنهيار الوشيك للواليات املتحدة 

األمريكية، من أهما:
- ارتفاع العجز في امليزانية األمريكية إلى مس���تويات غير 
مس���بوقة. قال مكت���ب امليزانية بالكونغ���رس: إن عجز امليزانية 
األمريكية بلغ 1.342 تريليون دوالر في عام 2010م وتوقع املكتب 
أيضاً عجزاً قدره 1.066 تريليون دوالر للسنة املالية عام 2011م 
- ارتف���اع العج���ز في املي���زان التجاري بس���بب زيادة 
االس���تيراد من اخلارج وتراجع الصادرات األمريكية. وَوْفقاً 
ل���وزارة التجارة األمريكية فقد واصل العجز ارتفاعه في عام 
2009م؛ حيث بل���غ 375 مليار دوالر؛ ولم يتراجع العجز هذا 
الع���ام وإمنا واصل االرتفاع ليصل إل���ى 334.9 مليار دوالر 

خالل الشهور الثمانية األولى من العام اجلاري. 
- ارتفاع الديون األميركية العامة خالل السنوات العشر 
املاضي���ة من 5.647 تريليون دوالر بنس���بة 58 ٪ من النات 
احمللي اإلجمالي عام 2000م ، إلى أكثر من 13 تريليون دوالر 
في عام 2010م حس���ب املعطيات التي نشرتها وزارة اخلزانة 

األمريكية في يونيو.
- متلك الصني وحدها نحو تريليون دوالر من س���ندات 
اخلزينة ومن أوراق الدي���ن األمريكية بصفة عامة على نحو 
يجعلها قادرة على إس���قاط االقتصاد األمريكي - إن أرادت 

ذلك - بالتخلص من هذه السندات في أي حلظة.
- ق���در تقري���ٌر للجن���ة االقتصادية املش���تركة التابعة 
للكونغرس األمريكي تكالي���ف احلربني بني عامي 2002م - 
2008م، مبا يعادل 1.6 تريليون دوالر وليس كما قدرتها إدارة 

بوش بأنها تتراوح بني 50 -60 مليار دوالر فقط . 
- ارتفاع تكلفة احلرب في العراق وأفغانستان إلى )6.4( 

تريليون دوالر. 
- م���ن واقع س���جالت الكوجنرس فإن احل���رب تكلف 
الواليات املتحدة ش���هريا 80 مليار دوالر ووصلت كلفة إرسال 

اجلنود إلى املنطقة 2.5 مليار دوالر. 
- مضاعفة ميزانية الدفاع خالل الس���نوات العشر؛ وهو 

ل ضغطاً على امليزانية العامة للواليات املتحدة. ما شكَّ
- أك���دت وزارة التجارة األمريكية تراُجع النمو في النات 

احمللي اإلجمال���ي وتراُجع الطلب عل���ى املنتجات األمريكية 
-غير الدفاعية - في األسواق العاملية. 

- اهتزاز أس���واق األس���هم األمريكية وفقدان الثقة بها 
وهروب االستثمارات اخلارجية من البالد. 

- إغالق عشرات اآلالف من املصانع والشركات األمريكية 
وتسريح العاملني فيها. 

- إف���الس أكثر من 150 بنك في أمريكا والزال أكثر من 
500 بنك على شفا اإلفالس. 

- تراج���ع ال���دوالر أم���ام العمالت الرئيس���ة األخرى، 
وتدهورت قيمته أمام اليورو واليوان الصيني إلى أقصى حد. 
- تخلص املس���تثمرين من الدوالر بشراء الذهب كمخزن 

للقيمة مما يفقد الدوالر قيمته العاملية كمخزن للقيمة.
- ف���ي قائمة نيوزويك عن أفضل مائ���ة دولة في العالم 
تراجعت أمريكا عن موقعه���ا األول في عام 2000م إلى رقم 

11 هذا العام 2010م.
- ارتفع���ت معدالت الفقر في الواليات املتحدة إلى أعلى 

مستوى لها في نصف قرن. 
- ارتفع عدد سكان الواليات املتحدة احملرومني من التأمني 
الصحي من 46.3 مليون في عام 2008م إلى 50.7 مليون في 

عام 2009؛ وهو ما يعني 16.7 ٪ من مجموع السكان.
- عش���رة ماليني أمريك���ي يتلقون حالي���اً التأمني ضد 

البطالة، وهو ما يقارب أربعة أضعاف عددهم عام 2007م.
- أكث���ر من واح���د وأربعني مليون أمريك���ي على قائمة 

كوبونات الطعام.
- تخلفت أكثر من س���تة ماليني أسرة أمريكية عن سداد 
أقس���اط القروض ملدة 60 يوماً أو أكثر، َوْفقاً لبيانات ش���هر 

فبراير عام 2010م.
- تتزايد نسبة البطالة في الواليات املتحدة بسبب تراجع 
معدالت النمو واإلقف���ال املتزايد للمصان���ع، وانتقال بعض 
الصناعات إلى دول آسيوية، إلى جانب إغراق أسواق الواليات 

املتحدة املفتوحة بالبضائع الصينية الرخيصة. 
- تراج���ع التعليم في أمريكا، وذل���ك باعتراف الرئيس 

األمريكي أوباما، خاصة التعليم العالي. 
]بتص���رف من مق���ال لألس���تاذ عامر عب���د املنع���م - موقع الع���رب نيوز: 

2010/10/19م[

هل ماتت أمريكا بالفعل، وما عالمات االحتضار؟
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األقليات اإلسامية

يبلغ عدد سكان األرجنتني حوالي 40 مليون نسمة وتوزيع األديان فيها 
على النحو التالي: 

رومان كاثوليك: 92 ٪ ، يهود 2 ٪ ، مسلمني 2 ٪ ، 6 ٪ عقائد أخرى. 
ويعتبر املس���لمون في األرجنتني من أكبر أقليات املس���لمني في أمريكا 
الالتيني���ة؛ حيث يبلغ عددهم في األرجنتني قرابة 750 ألف مس���لم، يعيش 
خمس���هم تقريباً في العاصم���ة بوينس آيرس، وينتش���ر البقية في مختلف 
س عام 1992م،  املناطق، ويوجد في بوينس آيرس املركز اإلسالمي الذي أُسِّ
ويغلب على نش���اطات هذا املركز التعليم الديني ما بني تعليم اللغة العربية، 
وعقد الن���دوات، وإلقاء احملاضرات، إضافة إلى إج���راء عقود الزواج َوْفَق 

الشريعة اإلسالمية.
وأول من هاجر من املسلمني إلى األراضي التي تسمى اليوم باألرجنتني 
هم األندلس���يون املتظاهرون بالنصرانية قهراً؛ أو من يس���ميهم االس���باني 

باملورسكيني.
كما شهد القرن العشرون هجرات عربية عديدة لألرجنتني، أبرزها من 
س���وريا ولبنان؛ يقدر عدد األرجنتينيني ذوي األصول العربية اليوم بحوالي 
3500000 نسمة. بالرغم من أن معظمهم من املسيحيني واليهود الشرقيني، 

إال أن ربعهم مسلمون. 
يعد الرئيس األرجنتيني السابق كارلوس منعم من املسلمني سابقاً، ولم 
يعتنق الكاثوليكية إال عندما أراد الترش���ح للرئاس���ة؛ ألن الكاثوليكية شرط 
أساس���ي للحكم في األرجنتني، ومع مرور األيام وبسبب االضطهاد املتواصل 
ضاع اإلس���الم بني س���الالتهم، ولكن بقي بعضهم يفتخر بأصالته العربية 

األندلسية.
كم���ا يوجد أيض���اً في العاصمة مق���ر اجلمعية العربي���ة األرجنتينية 
اإلس���المية التي توفر التعليم ألبناء اجلالية في مراحل الروضة واالبتدائية 

حتى الثانوية.
أهم املشاكل واملعوقات: 

يعاني املس���لمون في األرجنتني مش���اكل عديدة من أهمها: افتقادهم 
التواصل مع العالم اإلس���المي، وتراجع الوع���ي الديني، وافتقادهم  للدعاة 
املجيدي���ن للغة اإلس���بانية، واحتياجه���م إلى  أعداد كبي���رة من املصاحف 
املترجمة للغة نفسها، باإلضافة إلى عدم وجود قناة فضائية إسالمية ناطقة 

باللغة اإلسبانية تتواصل مع مسلمي األرجنتني.
الوج���ود اإلس���المي في  األرجنتني ب���دأ من )140( عام���اً؛ إذ بدأت 
الهجرات إليها من س���وريا ولبنان وفلس���طني ولكن هذه الهجرة ما لبثت أن 
انقطعت ع���ن األرجنتني ملدة طويلة حتى تفوق املس���لمون من غير األصول 
العربية من باكس���تان وبنجالديش والهند حتى وصلت نسبتهم إلى 55 ٪ من 

أعداد املسلمني هناك يقابلهم وجود عربي بنسبة 45 ٪. 
ر  وتعيش أغلب اجلالية املس���لمة في مدينة »بوينس أيرس« الذين يقدَّ
عددهم بحوالي )200 ألف مسلم( كما يوجد جتمع كبير في مدينة »روزاريو« 

و »توكومان« و »بوكوتا« و »قرطبة« و »مندوسا« وغيرها من املدن.
أهم املراكز اإلسامية  يف األرجنتني: 

• مركز اإلحسان اإلسالمي. في مدينة سانتا. 	
• مركز الدراسات اإلسالمية في بيونس آيرس.	
• املعهد الثقافي اإلسالمي في بيونس آيرس.	
• اجلمعية العربية في البامبا.	

• اجلمعية العربية اإلسالمية في مندوزا.	
• اجلمعيه العربيه اإلسالمية في كوردوبا.	
• النادي الثقافي اإلسالمي في روزاريو.	
• ويوجد أكثر من 150 مركز إسالمي في أنحاء األرجنتني، كما يوجد 	

العديد والكثير من اجلامعات واملدارس، ومنها:
• املدرسة العربية اإلسالمية في توكمان.	
• جامعة فهد في بيونس آيرس.	
• جامعة األرجنتني اإلسالمية في غاروبا.	
• مدرسة عمر بن اخلطاب األساسية في بيونس آيرس.	

ف���ي عام 1996 بني في األرجنتني أكبر جامع في أمريكا اجلنوبية وهو 
مركز امللك فهد الثقافي اإلس���المي، مبس���اعدة خادم احلرمني الشريفني، 
ومس���احته 20000 م2. ثم قدم الرئيس األسبق كارلوس منعم مساحة أكبر 
قدره���ا 34000 م2 بعد زيارته للمملكة العربية الس���عودية في عام 1992م. 
كلف املش���روع 30 مليون دوالر أمريكي، وش���مل مسجداً ومكتبة ومدرستني 
وحديقة. يقع املرك���ز في منطقة باليرمو ببوينس آيرس. وهناك مس���اجد 
أخ���رى وأغلبها قد بن���ي في عهد الرئيس األرجنتين���ي كارلوس منعم  مثل 

مسجد باليرمو في بيونس أيرس. 
أكد األمني العام للمنظمة اإلسالمية ألمريكا الالتينية املهندس محمد 
يوسف هاجر أن تنامي النفوذ الكاثوليكي والصهيوني في املجتمع األرجنتيني 
فشل في عرقلة جناح اجلالية املسلمة في األرجنتني أو اندماجها في املجتمع 
ال���ذي تعيش فيه؛ الفتاً النظر إلى أن هذا الفش���ل أجبر الطرفني على فتح 

نافذة للحوار مع املسلمني.
وقال هاجر في حوار خاص ملجلة )العاملية(: مسلمو األرجنتني يواجهون 
العدي���د من التحديات؛ أخطرها املد التنصيري اجلارف؛ حيث ينتش���ر في 
أراضي البالد موجات من املنظمات التنصيرية الس���اعية بقوة لتذويب هوية 
املسلمني وقيادتهم على الردة، مستغلني غياب الثقافة اإلسالمية، واألوضاع 

االقتصادية الصعبة.
وقد جنحت ه���ذه املنظمات ذات اإلمكانيات املالية الكبيرة في حتقيق 
جناحات، مس���تغلة عدم متتع أع���داد كبيرة من املس���لمني بالوعي الديني 
الكافي، القادر على التصدي لهذا املد املش���بوه، الذي يس���تغل عدم وجود 

صالت قوية بني مسلمي األرجنتني والعالم العربي واإلسالمي إال نادراً.
لدرجة أن هذه املنظمات اس���تغلت األزم���ة االقتصادية الطاحنة التي 
مرت بها البالد لتنفيذ مخططها؛ بإغراء أعداد غير محدودة من املس���لمني 
للتنصر، وهو األمر الذي اس���تنفر همم عدد من اجلمعيات اإلس���المية في 
األرجنتني، ملواجهة هذا املد، وقد جنحنا في احلد من مخاطره، مس���تغلني 

متسك كثير من مسلمي األرجنتني بدينهم رغم الصعوبات التي واجهتهم. 
املصادر: 

1 - موقع الفاكت بوك. 
2 - موقع  املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة. 

3 - موقع الهيئة اخليرية اإلسالمية )مجلة العاملية(. 
4 - موقع أبناء النيل األزرق. 

5 - املسلمون في األرجنتني، مجموعة مؤلفني، موقع النخبة. 

ال��س��ي��دالمسلمون في األرجنتين حم���م���ود  أمح����د  د. 
mr.ah54@hotmail.com
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] عين على العدو [

د.ع����دن����ان أب����و ع���ام���ر)*(
adnanaa74 @ho tma i l . com

فور إع���الن وزير احلرب الصهيوني »إيهود ب���اراك« اختياره لقائد املنطقة 
اجلنوبي���ة في اجليش »يوآف غاالنت« ليكون قائد أركان اجليش القادم، س���ارع 
كثير من املراقبني بتقدمي التحليالت التي تضمنت حتذيرات من مرحلة اجلنرال 
الق���ادم، معتبرين إياها من أكثر املراحل دموية في تاريخ الكيان؛ وذلك في ضوء 
مي�ول���ه الهج�ومية، وتفضيله للعمليات العس���كرية األكث���ر دموية، وهو ما ظهر 

واضحاً خالل العمليات العسكرية القاسية التي نفذها ضد قطاع غزة. 
وقد أكد احمللل العسكري األبرز »أليكس فيشمان« أنه منذ سنوات طويلة 
ارتبط اسم »غاالنت« بحروب ومعارك خاضها على عدة جبهات؛ سواء مجتمعة 

أو منفردة، ما يجعلنا نقول بكل ثقة أنه جنرال اإلعداد للحرب املقبلة. 

وتشير تقارير كثيرة إلى أن »غاالنت« رجل شكاك 
بطبيعته، وأن لديه ق���درة على إدارة منظومات كبيرة 
حتت ظروف الضغط، بينما يشكك كثير من معارضيه 
في قدراته ف���ي مجال قيادة الق���وات البرية، وعدم 

القدرة على تفعيل مزايا استخدام القوات اجلوية. 
ويأخذ الكاتب السياس���ي »عوفر ش���يلح« على 
»غاالنت« عالقات���ه الوثيقة مع السياس���يني ورجال 
األعمال، وهو ما ينطوي على متيُّز شخصيته بالطابع 
املدني أكثر منها بالطابع العسكري، كما ميكن أن ميثل 
مؤش���راً على احتماالت تورُّطه في »عالقات خاصة« 

مبا ال ينسجم مع املبادئ العسكرية. 

درس غزة:
وقد اس���تطاع »غاالنت« االس���تفادة من موقعه 
كمسؤول عس���كري في مكتب »شارون«؛ فإضافة إلى 
اطالعه على كثير من املعلومات األكثر س���رية، فقد 
ف على التحالفات والصراعات بني السياس���يني  تعرَّ
والعس���كريني، وتعلم املناورة على اخلط الفاصل بني 

املستوى العسكري والسياسي. 
ورأت القناة الثاني���ة في التلفزيون الصهيوني أن 
احلرب على غزة رفعت أس���هم »غاالنت« لدى صنَّاع 
القرار في الكيان، إال أن نظرًة متفحصة تدل بسرعة 
ل  إلى أن اختياره ينس���جم تاريخي���اً مع النمط املفضَّ

ق���ت إلي���ه الصحافة  وم���ن خ���الل متابع���ٍة دقيق���ة أله���م م���ا تطرَّ
الصهيونية خالل األس���ابيع املاضية، ميكن التعرف على طبيعة 

املهام املنتَظرة أمام »غاالنت«، وتتمحور في اآلتي: 

التجهي���ز للحرب املقبلة من خالل إعادة صياغة العقيدة القتالية،  1
مبا يتناس���ب مع البيئة القتالية الت���ي تفرضها طبيعة التهديدات 
اإلس���تراتيجية التي تتعرض لها دولة الكيان في املرحلة احلالية، 
ومعاجلة القصور الذي جرى الكشف عنه خالل احلروب األخيرة، 

وأكدته املناورات التي أُجريَت مؤخراً. 

إنه���اء حالة عدم االس���تقرار في اجليش وهوما سيش���كل عاماًل  2
حاسماً في قدرته على التوجه للمعركة املقبلة.

صياغة أولويات قائمة التهديدات اإلستراتيجية التي سيتعرض لها  3
الكيان، والتجهيز ملواجهتها.

مهامدمــــوية
تنتظــــر قــــــائد

الجيش الصهيوني الجديد

 )*( كاتب فلسطيني.



77 العدد 280

من رؤس���اء األركان لدى النخبة السياس���ية، ف� »غاالنت« لديه 
ميل كبير نحو تفضيل اخليار العس���كري، كضابط وقائد لوحدة 
النخبة البحرية. كما كشف عن ذلك قيادته للمنطقة اجلنوبية في 
اجليش، وردُّ فعله العنيف ضد قطاع غزة خالل فترة مسؤوليته؛ 
ه رّداً على عمليات  حيث انطلق َوْفَق مبدأ »جباية الثمن« الذي أقرَّ

املقاومة انطالقاً من قطاع غزة.

حزمة المهام:
بة من قي���ادة أركان اجليش الصهيوني حتدثت  مصادر مقرَّ
لصحيفة »يديعوت أحرونوت« عن أن املهمة األساسية التي تنتظر 
»غاالنت« تتمثل في جتهيز اجليش للحرب املقبلة، والوقوف أمام 
مواصلة مهام إعادة ترتيب أوضاعه، التي تضررت بصورة كبيرة 

في ضوء احلروب األخيرة.
وت���رى املصادر الصحفية أن هذه املهم���ة تتطلب منه إعادة 
ل  صياغ���ة العقيدة القتالي���ة وقدرة الردع للجيش؛ حيث تش���كِّ
التطورات اإلستراتيجية في البيئة احمليطة بدولة الكيان، عاماًل 
ضاغطاً على رئي���س األركان اجلديد إلع���ادة صياغة العقيدة 
القتالية للجيش في ضوء تض���رر قدرة الردع، وتنوُّع التهديدات 

اإلقليمية.
وقد صرح »غاالنت« نفسه في أحاديث خاصة مغلقة بأنه معنيٌّ 
أكث���ر من أي جنرال صهيوني آخر بتحس���ني قدرة الردع للجيش، 
والتخطيط حلروب أقل تكلفة، وأكثر جدوى، وأقصر زمناً، وأطول 
نتائج على املدى اإلستراتيجي، والعمل على ضمان القدرة القتالية 

على خوض احلرب على عدة جبهات في وقت واحد. 
كما أفادت محافل عسكرية بارزة في تسريٍب مقصوٍد ملوقع 
»ويلال« اإلخب���اري بقولها: إن »غاالنت« س���يأخذ بعني االعتبار 
التغييرات التي طرأت في الس���نوات األخيرة على جبهات القتال 
التي بات اجليش مضط���راً خلوضها، وتركَّزت بصورة كبيرة في 
منوذج حرب العصابات، وه���و ما يجعله مطالباً بتط�وير قدراته 

القتالية في هذا االجتاه.
إل���ى جانب التركي���ز على تعزيز قدرة ق���وات اجليش على 
احلضور املكثف في مس���رح العمليات، وتعزي���ز القدرة القتالية 
لدى مقاتليه على تنفيذ »العمليات اجلراحية املوضعية« املطلوبة، 
وهو ما يتطلب تفعيل عمل الوحدات اخلاصة والتنسيق العملياتي 
بني مختل���ف الوحدات واأللوية. مع ما يعنيه ذلك من حتس���ني 
ظ���روف املواجهة، من خالل تكثيف وتركي���ز »قوة النيران« على 
مراكز القيادة والس���يطرة للعدو، وهو األمر الذي س���يعزز دور 

املروحيات في العمليات العسكرية املس���تقبلية، مع عدم إغفال 
سالح البر، وتعزيز قدراته على العمليات الهجومية املباغتة َوْفَق 
مبدأ »الصدمة والرعب«، الذي سبق أن حقق جناحاً في العديد 

من عمليات اجليش.

بنك األهداف:
مصادر إعالمية صهيونية حتدثت في القناة التلفزيونية األولى 
عن مهمة تبدو ضرورية للجن���رال القادم، وتتمثل في »حتديث« 
بنك األهداف، في ضوء اإلخفاقات األمنية واالس���تخبارية التي 
كش���فت عنها حربا )لبنان وغزة(، واعتم���اد اجليش فيهما على 
ثة. وهذا األمر يتطلب تعزيز التنسيق  معلومات قدمية غير محدَّ
والتعاون مع املؤسس���ة األمنية، وتعزيز مفهوم العمليات الوقائية، 

التي تركز على املستويات القيادية لدى اجلهات املعادية.
ورمبا يبدو »غاالنت« متسرعاً باجتاه وتيرة االنتهاء من مشروع 
»القبَّة احلديدية« الذي يس���اهم في حماية العمق الصهيوني من 
أخطار الصواريخ التي باتت متثل السالح األكثر تأثيراً في أيدي 
قوى املقاومة؛ سواء الصواريخ قصيرة أو متوسطة املدى أو بعيدة 

املدى.
وهناك مهمة أخرى س���تواجه »غاالنت«، وس���تنعكس عليه، 
وتتمثل في أن السنة القادمة ستش���هد انتهاء مهام رئيس جهاز 
املوس���اد »مائير دغان«، ورئيس جهاز الشاباك »يوفال ديسكن«، 
ورئيس شعبة »أمان« لالستخبارات العسكرية »عاموس يادلني«، 
وهناك تخوُّف من أن يؤدي تغيير قادة األجهزة إلى عدم استقرار 

في فترة تتعاظم فيها التهديدات على دولة الكيان. 
وعلى الرغم من أن »غاالنت« سيمتنع عن القيام بأي خطوات 
تتعارض بصورة جذرية مع اإلجراءات التي نفذها سلفه في قيادة 
اجليش »غابي أش���كنازي« في إطار خطت���ه التي نفذها إلعادة 
ترمي���م اجليش بعد حرب لبنان الثاني���ة، وجعلته رئيس األركان 
األكثر قبوالً لدى اجلمهور الصهيوني، على الرغم من ذلك إال أنه 
من املس���تبَعد أن يتمكن »غاالنت« من إعادة االستقرار إلى قيادة 
اجليش بس���رعة، في ضوء التحديات التي تفرضها التعقيدات 

القائمة.
كما س���يكون »غاالنت« مطالباً بتجهيز اجلبه���ة الداخلية، 
والتقلي���ل من األضرار واخلس���ائر التي قد تلح���ق بالصهاينة، 
وتوفي���ر قدر أكب���ر من احلماية والرعاية له���م من خالل توفير 
مالجئ محصنَّة، والتأكد من جاهزيتها الكاملة؛ تخوفا من حتدي 

املقاومة القادم حتماً.
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عر)*( عباءة الشَّ

] قصة قصيرة [

في أواخر تش���رين الثان���ي من عام 
1960م، وفي أثناء عودتنا من املدينة إلى 
القرية كنا نسلك طريقاً وعرًة على سفوح 
جبال طوروس الغربية. لم يكن ذلك سيراً، 
بل كان تس���لُّقاً. كنا منش���ي نحو قريتنا 
الواقعة عل���ى قمة مارجا؛ وأعني بقريتنا: 
قرية )ق���ران( الت���ي ولد فيه���ا أوالدي 
وترعرع���وا. لقد كانت القرية األولى التي 
ُعيِّنُت فيه���ا معلماً، وهي القرية التي غزا 

الشيب فيها رأسي.
في الطريق إلى القرية غابت الشمس، 
وبدا اجلو بارداً، وأخذ وجه السماء يتلبد 
الصنوبر اخلضراء، وبدأ  وسط أش���جار 

الظالم يتماوج علينا بصمت رهيب. 
أكثر الطيور اس���تقرت في أعشاشها 
على أغصان األش���جار إال ما كانت منها 
متأخ���رة ف���ي عودتها مثلنا، مت���رُّ فوقنا 
وهي تضرب بأجنحتها م���ن غير توقُّف، 
تسابق الظالم نحو أعماق الغابة الهادئة. 

اش���تد البرد، وتعذر علينا االستمرار في 
الس���ير من غير أن نش���عل ناراً نستدفئ 
بها؛ فتوغلنا داخل الغابة جنمع األغصان 

اليابسة إلطعام النار.
كان صوت أحد الطيور: غاق... غاق 
يتردد بني األش���جار التي تضاهي املآذن 
في ارتفاعها َفيُحِدث ص���دى مرعباً في 
الغابة املوحش���ة. وبدأ من اجلهة األخرى 
طائ���ر آخر يتج���اوب مع ص���وت الطائر 
األول: غ���اق... غاق  ويحاكي���ه. يا تُرى 
ماذا يقوالن؟ ومب يتحاوران؟ وانتقل صدى 

صوتيهما إلى أعماق نفسي.
أش���علنا ن���اراً واس���تدفأنا، وما زال 
الطائ���ران في حوارهما، وب���دأ العم عليٌّ 
يحك���ي لن���ا قصة متاث���ل َوْض���َع هذين 

الطائرين.
نتبادل  الن���ار  كن���ا متحلقني ح���ول 
احلديث في ما بعنا واشترينا في املدينة. 
استفاد الظالم من جلوسنا وحديثنا حول 
النار ففعل ما كان يجب أن يفعله، فوجدنا 

أنفسنا في أحضانه. 
إنن���ا إذا ذكرنا غابات )مارجا( فعلينا 

أن نتوق���ف قلي���اًل؛ فهي غاب���ات كثيفة، 
أشجارها ضخمة مرت عليها قرون طويلة، 
إنها أشجار س���وداء تفرعت من جنباتها 
الفس���ائل وصارت تنافس أمهاتها أشجار 
الصنوبر والبلوط والس���نديان، وأخرى ال 
نعرف أس���ماءها قد رفعت رؤوسها نحو 

السماء . 
كان باستطاعتنا أن نرى وجوه بعضنا 
بعضاً بفضل ضياء النار التي أش���علناها، 
وكان العم عليٌّ يتربع على العشب األخضر 
الوثير وينصت إلينا، إنه رجل مسن يحبه 
اجلمي���ع ويقدرونه، مييل إل���ى الدعابة، 

ويحب املزاح املختلط بشيء من اجلد.
أراد العم عليٌّ أن يقول: يا أس���تاذي! 
ولكنه غيَّر الكلمة فقال: يا معلم! ملاذا تظل 
واقفاً وال جتلس؟ أتخاف أن تتأذى فروتك 

من اجللوس؟ 
كن���ت قد اس���تلمت ِبزت���ي اجلديدة 
من اخلياط ف���ي ذلك الي���وم، وارتديتها 
أول مرة كوني معلم���اً جديداً في املرحلة 
االبتدائي���ة، وكانت هي بزتي األَُولى أيضاً 
في ذلك التاريخ، دفعت للخياط خمس���ني 

ترمجة األديب: مشس الدين درمش

األولى  باجلائزة  الفائزة  القصة  هي  الشعر:  عباءة   )�(
مبسابقة القصة القصيرة في مديرية التربية والتعليم 
بإسطانبول في تركيا. لألديب محمد نار، وقد أخذت 

مجموعته القصصية هذا االسم.
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ليرة بالتمام. كنت سأعيش في هذه البزة 
اجلديدة األنيقة زهو املعلم وروحه بش���كل 

أفضل.
ف���ي هذه األثناء بدأ املطر يتس���اقط 
بهدوء، والنار التي أشعلناها أخذت تخمد، 
وصارت في ني���ة االنطفاء، ألقينا ما بقي 
من األغصان اليابس���ة فيها وانطلقنا في 

السير .
ب���دأ املطر يش���تد ويتتاب���ع بغزارة، 
والبغال التي كانت حتس بثقل أمتعتنا على 

ظهورها تضايقت من املطر أيضاً.
كانت البغال تس���ير بنشاط حتى كنا 
نالحظ انطالق ش���رارات خفيفة من َوْقِع 
حوافرها على الصخ���ور الصلبة، وكأنك 

حتاول إشعال النار بقداحة.
كان اللح���اق بها صعب���اً؛ إذ امتألت 
الطرقات باملي���اه، والبروق تلمع متالحقة 
من غير توقُّف، وهدير الرعد يصم اآلذان، 
املطر... والب���رد، والبرق، والرعد، مألت 

قلوبنا رعباً.
لم نكن ن���رى بعضنا بعض���اً إال من 
خالل ملع���ات الب���رق؛ إذ متتل���ئ اآلفاق 
البعي���دة بالض���وء؛ وكأن الليل ينقلب إلى 
نهار في حلظات، ثم يحل الظالم الدامس 
ثانية. ومن خالل ومضات البرق نتتبع آثار 

السير.
كنا منشي ونسبح في آن واحد، تغلغل 
البرد في عظامي، إن طبيعة هذه املنطقة 
هك���ذا، والقروي���ون معت���ادون على هذه 
األجواء ولكني كنت غريباً عنها، باإلضافة 
إلى أنني أول مرة أواجه مثل هذا املوقف.

املالبس اجلديدة التي ارتديتها ابتلَّت 
وثقلت، فصارت كأنها خارجة من الثالجة. 
صرت أفكر بأني ال بد أن أصاب باملرض. 

في تلك اللحظة صرخ العم:
يا معلم! تعاَل إلى هنا! 

قلت: ماذا تقول يا عم علي؟

لش���دة الظالم كنا نتح���دث بصوت 
مرتفع كأننا نتكل���م بالهاتف. اقتربت منه 

قلياًل، فصاح العم ثانية: 
يا معلم! اخلع... اخلع فروتك!

ف���ي البداية ل���م أفهم م���اذا يقصد 
بالف���روة؛ يا ترى هل يريد املنديل؟ الفروة 

! قلت: كانت كلمة غريبة عليَّ
يا عم علي ماذا قلت؟ لم أفهم جيداً، 

أعد عليَّ ما قلت.
قال: يا معلم! قلت: اخلع مالبسك.
؟ قلت: هل أخلع معطفي يا عم عليُّ

عندها قال العم عليُّ بصوت غاضب: 
اخلعها كلها يا معلم!

حتي���رت! صحيح كان الظالم مخيماً، 
ولك���ن عندما يلم���ع البرق كان���ت الرؤية 
واضحة، فانتظرت قلي���اًل وَفْوَر ملع البرق 
خلعت مالبسي. كان املطر يغسل جسدي 

العاري كمن يأخذ حماماً بارداً.
مد العم عليٌّ إليَّ ش���يئاً وقال: البس 

هذا!
لم يعجبني الشيء الذي ارتديته، كان 
يحك جس���دي، إنه لباس خش���ن سميك 
يخدش اجللد، لم أكن أعرف اسمه، ولكنه 
أدفأن���ي، كان من الداخل جاف���ا متاماً، 
وجس���مي الذي كان يرتعش من البرد قد 

سكن.
عرفت بعد مدة أنه يصنع من ش���عر 
املاعز الذي يربيه الناس في تلك املنطقة، 
ومينع تس���رب املاء بتاتاً، يس���مونه عباءة 

عر. الشَّ
ش���عرت بالدفء التام، وصرت أفكر 
بوضع العم علي. كنت انتظر ملعان البرق، 
ا مل���ع البرق وأضاء كل م���كان، ماذا  ول�مَّ
تظن���ون أني رأي���ت؟ كان العم عليٌّ يغطي 
رأسه بخرج وقد ترك سائر جسده هدفاً 
للمط���ر، وكان يض���ع ف���وق البغل بعض 
األشياء، ولعلها كانت مالبسي املبتلة التي 

نزعتها. سألته باهتمام بالغ:
ماذا تفعل يا عم علي؟

فقال لي مرة أخرى:
أسلِّم فراءك أمانة للبغل!

، أنت ستبرد ومترض  قلت: يا عم عليٌّ
هكذا.

قال: يا معلم، اس���معني جي���داً! أنا 
عايشت معركة ) جناق قلعة (، َسِلمُت من 
القنابل والرصاصات التي أمطرتها علينا 
س���بع دول، واآلن تريدني أن أخش���ى من 

رحمة الله؟ َفلْيهطل املطر ما شاء.
ولكني أصررت عليه بش���دة أن يأخذ 

عباءته. فانزعج العم عليٌّ جداً وقال:
يا معلم! انظر إل���يَّ جيداً، أنا نخلت 
طحيني، وعلقت منخل���ي على اجلدار... 
عشت حياتي. أما أنت، فالناس بحاجتك، 
أنت معلم قريتنا، فلو أصابك شيء لهلكنا 
جميعا؛ ومدرستنا س���تغلق، أنا عند ذلك 
أم���رض حقيقة، أنت ولدن���ا جميعاً، فال 
تس���تكثر على نفسك ما أفعله. لقد بقيت 
قريتنا س���نوات طويلة ب���ال معلم، عميت 
ت آذانن���ا. إننا نعرف قيمة  عيوننا، وُصمَّ
املدرس���ة وأهميتها، ومكانة املعلم ومقدار 
احلاج���ة إليه، ث���م إن قريتن���ا بعيدة عن 
املدين���ة، وال يوج���د طريق معبَّ���د إليها، 
ألج���ل هذا قلَّ من يرضى املجيء إلى هنا 
من املعلمني، فنبقى كاأليتام، أنت ش���اب 
وضيفنا أيضاً، إذا مرضت أنت ماذا يقول 

الناس عنا؟
إن حدي���ث العم عليٍّ هذا أَس���َرني، 
وعرف���ت هناك أهمية وظيف���ة املعلم في 
احلياة بش���كل أكبر؛ فقد لقنني العم عليٌّ 
درس���اً وبرنامجاً في حياتي العملية على 

أضواء البروق الالمعة في الليل احلالك!
���عر التي ألبسنيها أرادني  وبعباءة الشَّ
أن أتذك���ر دائماً ثقل وظيفة املعلم ودفأها 

في آن واحد.  
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المجتمع األندلسي
في القرنين الرابع والخامس الهجريين

من خالل شهادة المؤرِّخ المعاصر )ابن َحيَّان القرطبي(

] تاريخية [

أن����ور حم��م��ود زن�����ايت)*(

عاش اب����ن َحيَّان القرطبي في الفترة ما ب����ني )377 – 469 ه� / 
987 – 1076 م(، وهي فترة عامرة باألحداث السياس����ية؛ حيث شهدت 
س����يطرةَ الدولة العامرية، ثم عصَر الفتنة، وس����قوَط اخلالفة األَُموية، 
وقي����اَم دول الطوائف، وتفاقَم اخلطر النصران����ي، وتعاظَم دور اليهود، 
واندالَع النزاعات العرقية والطائفية)1(؛ وجميعها أح�داث أثَّرت بال شك 
في خبرت�����ه التاريخية وتركت آثاراً واضح�ة ف����ي ثن�ايا أعماله؛ حيث 
ر  رص�����د بدقة مرحل�ة الفنت واالضط�رابات املتتالية في األندل�س فصوَّ
الوض�����ع العام بأن الرعي�ة »عدموا الراعي الَعنُ�وف منذ ِحَق�ب، فنب�ذوا 
ل�وا اجلهاد،  الس����الح وكِلف�وا بالتْرقيح«)2(، ونافسوا في النََّش����ِب، وعطَّ
وقع�دوا ف����وق اآلرائك مقع�د اجلباب����رة«)3(، وتول�ى األمر »جم�اعة من 

األغم�ار، كان�وا عصابًة يحل بها الَفتاءُ)4(، ويذهب بها الُعْجُب«)5(.
وكان الوض����ع في األندلس في تلك الفت����رة قد تغي�ر تغيُّراً جذرياً؛ 
فبعدما كانت اخلالف�ة جتمع بني الس����لطتني الزمني����ة والروحية، جاء 
احلاجب)6( املنص�ور ابن أبي عامر )370 - 392ه� / 980 – 1001 م()7(، 

)*( كلية التربية - جامعة عني شمس.
)1( محمود إسماعيل: في دراسة التراث. رؤية للنشر والتوزيع، ط1، القاهرة، 2004م، ص 23.

)2( الترقيح: الكسب واملتاجرة.
ام: الذخيرة: )حتقيق البدري(: 3/ 554 - 555. )3( ابن َبسَّ

))( الفتاء: حداثة السن.
ام: الذخيرة )حتقيق البدري(: 1/ 29. )5( ابن َبسَّ

)6( احلاجب: في أول األمر كان احلاجب في الدولة األَُموية باألندلس يقوم بالوساطة بني 
الوزراء  أرفع  أصبح  حتى  االتساع  في  احلاجب  سلطة  أخذت  ثم  ووزرائه،  اخلليفة 
شأناً، وصار يسمى بذي الوزارتني، وصار يشرف على الشؤون املدنية والعسكرية، 

راجع: حسن الباشا: األلقاب اإلسالمية، الدار الفنية، القاهرة، 1989م، ص 251.
)7( هو: محمد بن أبي عامر احلاجب، طلب العلم واألدب في ُقْرُطَبة، وسمع احلديث، تعلق 
بوكالة صبح أم اخلليفة هشام املؤيد وزاد أمره في الترقي وتغلب على األندلس، توفي 

سنة 393 هـ، للمزيد راجع، احُلَمْيدي: جذوة املقتبس، ترجمة رقم 121.

وأبناؤه من بع�����ده)8( فانتزع�وا منه�ا الس����لطة الزمنية)9(، وك�انت وف�اة 
ر()10( بن املنصور العام����ري فاحت�ة لفت�رة مضط�ربة  عب����د امللك )املَُظفَّ
م����ن تاريخ األندلس)11( بدأت بعبد الرحمن )ش����نجول()12( الذي »س����اء 
تصرفه وأنفق األموال في غير وجهها، ونُِسب إليه أباطيل القول والفعل، 
واس����تعان بالعس����كر للتحرر من نفوذ العامة)13(، وانتهى األمر بقتله)14(؛ 
ففتح على األندلس باباً لم يَُسد إال بانهيار الدولة كلها، وكان ذلك إيذاناً 

ببداية نهاية دولة اإلسالم في األندلس.
وكانت تلك األزمة »جديرة بأن تشحذ العقول الذكية، وتنتج 
مفكرين مخلصني يصطبغ تفكيرهم باملرارة ويحاولون البحث عن 
علة ذلك الداء الذي أوتي منه بلدهم، ومحاولة تكوين مش���روع 
سياس���ي اقتصادي اجتماعي«)15(، ومن هنا ظهر هذا اجليل من 
أبناء ُقْرُطَبة من أمثال ابن َحيَّان وابن َحْزم، وابن ُش���َهيْد)16( ممن 
���ي احلقيقة والبحَث عن  ح���اول كلٌّ منهم في ميدان علمه تقصِّ
عالج حملنة بلدهم)17(؛ ولذا نلمح في كتابات ابن َحيَّان التاريخية 

َيراء، ج1، حتقيق، حسني مؤنس، ج1، دار املعارف،  ار: احُللة السِّ )8( للمزيد راجع: ابن اأَلبَّ
القاهرة 1985م، ص 268 – 277 .

)9( أحمد مختار الَعبَّادي: دراسات في تاريخ املغرب واألندلس. مؤسسة شباب اجلامعة، ص 87.
)10( توفي سنة 399هـ - 1008م، انظر ابن عذاري: البيان املغرب: 3/ 37.

)11( محمد عبد الله عنان: دولة اإلسالم في األندلس، ج2، الهيئة املصرية للكتاب، ص 622.
Sanchuelo سانشويلو، وهو تصغير  باسم شجنول  العربية  املراجع  )12( يعرف في 

للفظ سانشو؛ وهو اسم جده ألمه؛ أي: سانشو الصغير.
)13( محمود إسماعيل: سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي، مكتبة مدبولي، ط 3، 1988م، ص 536.

)14( ُقتل سنة 399 هـ - 1008م.
)15( محمود إسماعيل: إشكالية املنهج، مرجع سابق، ص 16.

)16( راجع ترجمته في جذوة املقتبس: ص 133 – 136، ترجمة رقم 232.
)17( في تناول تلك الرؤية استفاض الدكتور محمود مكي في مقدمة نشرته للمقتبس.
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ش���يوَع روح النقد لديه؛ فنراه يعبِّر ع���ن رأيه بوضوح؛ ففي أيام 
دولة اخلليفة »س���ليمان املس���تعني«)1(، وبداية »الفتنة البربرية« 
يذكر أنها كانت: »ِشداداً نَِكدات صعاباً َمشؤومات، كريهات املبدأ 

والفاحتة، قبيحة املُنْتََهى واخلامتة...«)2(.
ويشير ابن َحيَّان في نصوصه إلى النهب الذي حدث بُقْرُطَبة، 
واجتياح التدمير بال حساب أحياء ُقْرُطَبة؛ وهو ما كان له أبلغ األثر 
في تكوين فكره السياس����ي، وانعكس ذلك في كتاباته التي اتسمت 
باحلدة واحلزن؛ فقد كان يعتقد أن األندلس ينبغي أن حتتل مكان 
الصدارة في العالم اإلسالمي، وتُشيَع هذه الروح في كل كتاباته)3(.
وقد زاد من اضطراب األوضاع في األندلس - ال س���يما ُقْرُطَبة - 
اقتحام البربر)4( لها)5(، ونشر الدمار بها، ودفعت ُقْرُطبَة ثمن مقاومتها 
أنهاراً م���ن الدماء، وُقِتل كثير من أهله���ا)6(، ودخلت البالد بعدها في 

أهل  محاسن  الذخيرة في  ام:  َبسَّ ابن  راجع:  املستعني،  شخصية سليمان  للمزيد عن   )1(
بيروت  العلمية،  الكتب  دار   ،1 ط  البدري،  مصطفى  سالم  حتقيق  ج1،  اجلزيرة. 

َيراء: 2/ 5. ار: احُللة السِّ 1998م، ص 22، نقاًل عن ابن َحيَّان، وابن اأَلبَّ
ام: الذخيرة، حتقيق البدري: 1/ 21. )2( ابن َبسَّ

)3( محمود مكي: مقدمة نشرته جلزء من املقتبس، الشطر الثاني، ط 1، دار الكتاب العربي، 
بيروت 1973م، ص 111 - 112.

))( يقصد بالبربر اجلماعات التي أقامت منذ أحقاب بعيدة في الشمال األفريقي من برقة 
شرقاً حتى احمليط األطلسي غرباً، راجع: املوسوعة اإلسالمية العامة، املجلس األعلى 

للشؤون اإلسالمية، القاهرة، 2001م، ص 275.
)5( في 26 شوال 403هـ / 9 مايو 1013م.

 – املستنصر )350  أيام احلكم  ُقتِل سعيد بن منذر، خطيب املسجد اجلامع منذ  )6( فقد 
366هـ / 961 – 976م(، وُقتِل ابن الَفَرِضي  صاحب تاريخ علماء األندلس، راجع 
 .103 ص  1993م،  املعارف  دار   ،( ط  حزم،  ابن  عن  دراسات  مكي:  أحمد  الطاهر 
 Joseph Mccabe: The Splendour of Moorish Spain London:و

.1953. P. 121

سلس���لة من األحداث)7( واضطربت األوضاع، واستمرت النزاعات التي 
شارك فيها البربر والصقالبة)8( وأهل ُقْرُطَبة أنفسهم، وهو ما جعل ابن 
َحيَّان يكن للبربر كراهية شديدة تش���يع على ظاهر صفحات تاريخه؛ 
فهو يندد بقس���وتهم وحقدهم الدفني على الدولة األندلسية، ورغبتهم 
في نقض بناء احلضارة األندلسية منذ أول حلظة يتهيأ لهم فيها ذلك)9( 

وقد تتبع ابن َحيَّان تلك األحداث في تفصيل دقيق.
وانته���ت هذه املرحلة في س���نة 417 ه� / 1026 م، حني أجمع 
أهل ُقْرُطَبة برئاس���ة الوزير أبي احَلْزم بن َجْهَور على رد األمر إلى 
بني أَُميَّة)10(، واتفقوا على مبايعة هش���ام بن محمد بن عبد الله بن 
عبد الرحمن الناصر)11(، وتلقب باملستظهر)12(. وبعد ذلك خرج عليه، 
محمد بن عبد امللك )املُْستَْكفي( سنة 414 ه� / 1023 م، ويذكر ابن 
َحيَّان عن اخلليفة املستكفي قوله: »ولم يكن هذا املستكفي من هذا 
األمر في ِوْرٍد وال َصَدر، وإمنا أرسله الله - تعالى - على أهل ُقْرُطَبة 
محنة وبلية«)13(، وهذا إن دل على ش���يء فإمنا يدل على متابعة ابن 

)7( حيث توالى على احُلكم خالل تسع سنوات ثالثة من بني حمود، هم: الناصر والقاسم 
واملعتلي، وثالثة من بني أمية، هم املرتضى واملستظهر واملُْسَتْكفي.

)8( كان اجلغرافيون العرب يطلقون هذه التسمية على سكان البالد املتاخمة لبحر اخلرز 
بني القسطنطنية وبالد البلغار ثم اكتسب اللفظ مدلواًل خاصاً في إسبانيا اإلسالمية 
فصار يطلق أواًل على أسرى احلرب الذين كانوا يقعون في أيدي اجلرمان ويباعون 
)صقالبة(،  مادة  البلدان،  معجم  ياقوت:  راجع:  للمزيد  اجلزيرة.  شبه  في  للمسلمني 
املقَّري: نفح الطيب: 1/ 88 - 92 و 2/ 57، وتكملة الصلة البن اأَلبَّار طبعة كوديرا 

رقم 89.
)9( محمود مكي: مقدمة، الشطر الثاني، ص 114.

)10( عبادة كحيلة: القطوف الدواني في التاريخ اإلسباني، القاهرة 1998م، ص 109.
)11( في 25 ربيع اآلخر سنة 418 هـ.

بِي: بغية، ص 34، واملراكشي: املعجب، ص 57. )12( احُلَميدي: جذوة املقتبس، ص 27، والضَّّ
ام: الذخيرة )حتقيق البدري(: 1/ 271. )13( ابن َبسَّ



العدد 82280

َحيَّان لألحداث ورصدها بصورة شبه يومية وبطريقة ناقدة.
ونتيجة لتلك األحداث تقلصت بالضرورة قوة الُس���لطة في 
الداخ���ل)1(، وهو ما انعكس أيضاً على فكر اب���ن َحيَّان؛ فحاول 
مث���ل غيره م���ن املؤرخني النابهني من أمثال اب���ن َحْزم أن يعمل 
على حتقيق وحدة األندلس وتقوية سلطة اخلالفة من جديد)2(؛ 
فن���راه يعتدُّ »باجلماعة« أو وحدة األندلس؛ ولذا كان يس���تخدم 
كلمة اجلماعة مراراً وتكراراً فيقول: »سلطان اجلماعة« و »إمام 

اجلماعة« و »أمير اجلماعة«)3(. 
وبينما كان البناء السياس���ي لألندلس يتصدع ش���يئاً فشيئاً 
عاها من أفراد البيت  أثناء فترة الصراع على اخلالفة بني من ادَّ
ود)4(، انهار البناء السياس���ي  األَُم���وي ومن أعقبوهم من بني َحمُّ
جملة، وضاعت الوحدة، وتفرق أمر اجلماعة)5(، وفي تلك األثناء 
اجتمع شيوخ ُقْرُطبَة والوزراء برئاسة أبي احلزم بن َجْهَور واتفقوا 
على خلع املُْعتَدِّ بالله )آخر خلفاء بني أمية( وإبطال رسم اخلالفة 
جملة)6(، ونودي في األس���واق واألرباض؛ أالَّ يب���َق بُقْرُطَبة أحد 
م���ن بني أَُميَّة، وأال يكنفهم أحد من أه���ل املدينة، وانتهى بذلك 
أمر بن���ي أَُميَّة في األندلس وزالت خالفته���م وانقطعت الدعوة 
لهم)7(، وأثَّرت تلك الواقعة تأثيراً بالغاً في فكر ابن َحيَّان، وجعلته 
يتابع مصير دويالت الطوائف، ويرصد العديد من الوقائع، وركز 
ق ملكها إلى دويالت طائفية)8(،  على انفراط وحدة األندلس وتفرُّ
واقتس���امهم ألقاب اخلالفة؛ فوصفهم ابن َحيَّان بأنهم: »أُمراء 

الفرقة الهمل)9(الذين هم ما بني فشل َوَوَكل«)10(.
أم���ا في ُقْرُطَبة فقد اجتمع كب���ار أهلها بعد إلغاء اخلالفة، 

)1( محمود إسماعيل: سوسيولوجيا، مرجع سابق، ص 534.
)2( محمود إسماعيل: إشكالية املنهج، ص 16.

)3( للمزيد راجع: املقتبس )أنطونيا(، ص 67 - 133 - 134.
))( بنو حمـُّود: من ملوك الطوائف في األندلس، وقد سـُمـِّيت على اسم مؤسسها حمـُّود، 
من نسل إدريس بن عبد الله؛ أي أنهم من األدارسة، راجع، ابن بسام، حتقيق سالم 
البدري: 60/1، نقاًل عن ابن حيان، وابن حزم: جمهرة أنساب العرب، دار املعارف، 

ص 43 – )).
)5( ُحَسني مؤنس: شيوخ العصر في األندلس، الدار املصرية للتأليف والترجمة والنشر، 

1965م، ص 80.
بِي: بغية املتلمس، ص34، وابن عذاري: البيان  )6( راجع، احُلَميدي: اجلذوة، ص28، والضَّّ

املغرب: 146/3، وابن اخلطيب: أعمال األعالم، ص 138.
)7( سالم: تاريخ املسلمني وآثارهم في األندلس، مؤسسة شباب اجلامعة، ص 363.

)8( ونوجز املسألة في ما يلي: ُقْرُطَبة: يحكمها بنو َجْهَور )423 هـ - 460هـ(، وإشبِيلِّية: 
بنو عباد )414 – 484هـ(، غْرناطة: بنو زيري )403 – 483هـ(، وُطلَيِطلَة: بنو ذي 
بنو  – 478هـ(، وَسَرُقْسطة:  العامريون )412  وَبلَْنِسية:  – 487هـ(،  النون )427 

هود )410 – 526هـ(.
)9( الهمل: املتكاسلون املتوانون.

ام: الذخيرة )حتقيق البدري(: 3/ 117. )10( ابن َبسَّ

وأس���ندوا األمر إلى ابن َجْهَور، وكان مش���هوراً عندهم بجدارته 
وكفاءته لتقلد هذا املنصب)11(، وابتكر ألهل ُقْرُطَبة نظاماً جديداً 
للحكم قائماً على الشورى، ورأى ابن َحيَّان أنه لم يستبد بالسلطة 
كما استبد غيره من ملوك الطوائف، وإمنا كون مجلساً للحكم من 
ش���يوخ أهل ُقْرُطبَة وانتخب أميناً لهذا املجلس، وكان ال يصرِّف 
أمراً إال بعد الرجوع إلى جماعة الشيوخ هؤالء)12(، وكان من جراء 
ذلك أن اختار ابن َحيَّان املقام في ُقْرُطَبة في ظل اجَلهاِوَرة؛ ألنهم 
في نظره خير بيئة يستطيع فيها أن يسجل أحداث عصره، وفيها 
اس���تطاع أن يعبِّر عن س���لبيات املجتمع األندلسي؛ خاصة بعد 
متزق األندلس على ه���ذا النحو، وقد انتقد ملوك الطوائف في 
عصره؛ خاصة في تربُّص بعضهم لبعض، واستعانتهم بالنصارى 

لتنفيذ مخططاتهم.
وعلى الصعيد االقتصادي وبعد انهيار اخلالفة ثم سقوطها 
حدثت االنتكاسة وعم الكس���اد االقتصادي)13( وتدهور العمران، 
وحف���ل العصر باألزمات إلى ح���دِّ املجاعة وأفل جن���م ُقْرُطَبة 
عمرانياً وبش���رياً، وصور ابن َحيَّان الوضع قائاًل: »... وطمست 
أعالم قصر الزهراء)14(... فطوي بخرابها بس���اط الدنيا وتغير 
حس���نها؛ إذ كانت جنة األرض، فعدا عليه���ا قبل متام املائة من 
كان أضعف قوة من فارة املسك، وأوهن بنية من بعوضة النمروذ، 

والله يسلط جنوده على من يشاء، له العزة واجلبروت«)15(.
وحتول���ت امل���دن التجارية املزده���رة إلى ق���الع وحصون 
عس���كرية)16(، وهو األمر الذي لقي تنديد ابن َحيَّان، ويشيع ذلك 
ف���ي صفحات كتابه »املتني« ومثال ذلك ما أش���ار إليه في فطنة 
بالغة عن س���وء األحوال االقتصادية نتيج���ة الوضع املتردي في 
مبدينة بََطلَْيْوس)17( نتيجة النزاع بني املعتِضد بن َعبَّاد واألَْفَطس، 
فق���ال: »بقي���ت بََطلَْيْوس م���دًة خالية الدكاكني واألس���واق من 

الطوائف. ترجمة كامل كيالني، ط1، مكتبة عيسى احللبي 1933م،  )11( دوزي: ملوك 
ص 10، 11.

ذوو  »فعجب  يقول:  حيث  ؛   374 البدري(:1/  )حتقيق  الذخيرة  ام:  َبسَّ ابن  راجع،   )12(
ا تعتدل حال، أو يهلك عدو،  التحصيل للذي أراه الله فى صالح الناس من القوة، وَلـمَّ

أو تقَو جباية، وأمر الله - تعالى - بني الكاف والنون«.
 Miguel Asin Palacios: »Un códice inexplorado del cordobés  )13(

.Ibn Hazm. Al-Andalus، 1934، 1، p، vol. 2 )1934( p. 40
غالب:  ابن  أميال،  ستة  حوالي  بعد  وعلى  ُقْرُطَبة،  مدينة  غرب  شمال  تقع  الزهراء:   )14(

فرحة األنفس ص31 - 34، احِلْمَيري: الروض املعطار، ص 8 2 -32 .
ام: الذخيرة )حتقيق البدري(:1/ 272. )15( ابن َبسَّ

)16( أحمد بدر: تاريخ األندلس في القرن الرابع الهجري، دمشق: ]د.ن[، 1974م، ص 242
تقع  وهي  اجلليقي  مروان  بن  الرحمن  عبد  يد  على  الله  عبد  األمير  بناها  َبَطلَْيْوس:   )17(

غربي ُقْرُطَبة، ياقوت احلموي: معجم البلدان: 1/ 447.
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اس���تئصال القتل ألهلها في وقعة ابن َعبَّ���اد هذه بفتيان أغماٍر 
إال الشيوخ والكهول الذين أصيبوا يومئٍذ. فاستدللت بذلك على 
فش���و املصيبة«)1(؛ فتوقع برؤية ثاقبة عما س���يحل بعد ذلك من 

كوارث اقتصادية.
وجل���أ امللوك من أجل إرضاء نزواته���م وحتقيق لذاتهم إلى 
إثقال كاه���ل رعاياهم بالضرائب)2(؛ فانعك���س ذلك الوضع في 
كتابات ابن َحيَّان؛ فوصف ذلك الوضع املتردي في مرارة واضحة 
بقوله: »فما أقول في أرض فسد ملحها الذي هو املصلح جلميع 
أغذيتها؟ هل هي إال مش���فية)3( على بوارها واستئصالها؟ ولقد 

طمى العجب من أفعال هؤالء األمراء: 
أموٌر لو تدبَّرها حكيم      إذن لنهى وهبب ما استطاعا«)4(

وعلى الصعيد االجتماعي ش���هد املجتمع األندلسي في ظل 
اخلالفة واحِلجابة مرحلة املزج واالنصهار بني العرقيات املتنوعة 
ليح���دث نوع من التجانس لم تش���هده األندلس من قبل؛ إال أن 
الس���خائم العرقية واإلقليمية عادت مرة أخرى لتؤثر سلبياً في 
هذا التجانس، ولتمزق وحدة األندلس من جديد)5(بظهور النزعة 
العنصري���ة؛ ولذا لم يغب عن ابن َحيَّ���ان أيضاً أن يعبر عن تلك 
النزع���ة في األندلس في تلك الفترة؛ وذلك من خالل حديثه عن 
اجتماع خازنَي بيت املال في عهد األمير محمد، وهما »عبد الله 
بن عثمان بن بس���يل، ومحمد بن وليد بن غان »واستدعى األمر 
أن يكتب ابن غان كتاباً قدم نفس���ه فيه، فما كان من ابن بسيل 
إال أن قال له: »والله ال أطبع كتاباً تتقدمني أنت فيه، وأنا شامي 

وأنت بلدي«)6(. 
ويش���ير أيضاً إلى الفتنة بني اليمنية واملضرية، فقال: »وكان 
ابتداء فتنة أهل اجلزيرة وانبعاثها باملعصية بني اليمانية واملضرية 
أن أطلق بعضهم على بعض الغارات واستحلوا احلرمات وتخلقوا 
بأخ���الق اجلاهلية، واتخذوا احلصون واملعاق���ل املنيعة فارتقوا 

اليها وأذلوا البسائط«)7(.
وقد كانت هناك طبقة األُمراء واحلكام وذوو الثراء وأصحاب 

ام: الذخيرة )حتقيق سالم البدري(: 1/ 239، نقاًل عن ابن َحيَّان. )1( ابن َبسَّ
)2( الُكَورة: اإلقليم أو الصقع أو البقعة يجتمع فيها قرى ومحال.

)3(مشفية : أي مشرفة.^
ام: الذخيرة )حتقيق البدري(: 3/ 117. ))( ابن َبسَّ

)5( محمود إسماعيل: الفكر التاريخي في الغرب اإلسالمي،ط1، منشورات الزمن، املغرب 
2008م، ص 70.

)6( ابن َحيَّان : املقتبس )حتقيق مكي، الشطر الثاني(، ص 137.
)7( ابن َحيَّان : املقتبس )حتقيق أنطونيا(، ص 52.

الوظائف الكبرى، وكانوا ميتلكون ثروات طائلة متثلت في الضياع 
الواس���عة، والقصور اخلاصة، وتفننوا ف���ي صنوف من البذخ)8(، 
والناظ���ر إلى روايات ابن َحيَّان يج���د أن الغالب عليها تصويره 
مثالب الطبقة احلاكمة، ولم يغب عنه تصرفات احلكام وشغفهم 
بالبن���اء إلى حد اإلس���راف والبذخ ويتضح ه���ذا فيما نقله عن 
معاوية بن هش���ام عند ذكره لقيام األمير محمد بتحسني قصر 
ْت به الكمال،  اخلالفة فيقول: إنه بلغ من حتسينه إياه مبلغاً »تََوفَّ
واكتسبت اجلمال، فش���فيت به أدواء النفوس، وضرب بحسنها 

املثل«)9(. 
كما رصد ابن َحيَّان انحراف احُلجاب والوزراء، واستطاع أن 
يلقي الضوء حول طبيعة حياة األمراء من خالل املعايش���ة، وقد 
أش���ار إلى ما أصاب أهل األندلس من نفاق وقلة وفاء وميل مع 
من يبقى في املنصب، كما لم يغب عنه أن يصور بعض جتاوزات 
الوالة وظلمهم، كما صور دور اجلواري في بالط حكام األندلس، 
وانتقد ما ُكنَّ يقمن به من دسائس. وهذه الرؤية النقدية ما كانت 
لتحدث لوال ظروف عصره التي دفعته إلى ذكر ما وصل إليه حال 

األندلس من انقسام وتفكك)10(.
كما رصد سوء األحوال االقتصادية املترتبة على املنازعات 
واحلروب خاصة بني مل���وك الطوائف؛ فنراه يصف ما حدث 
مبدينة بََطلَْيْوس نتيجة النزاع بني املعتِضد الَعبَّادي واألَْفَطس 
بأنها »مصيب���ة«؛ حيث »خلت الدكاكني واألس���واق«. ويصف 
القس���وة التي اس���تُخدَمت في جمع الضرائب غير الشرعية 
مبدينة ش���اطبة بكل أنواع العنف حتى تس���اقطت الرعية ولم 
تصمد في وجه هذا الظلم«. ومن هنا يتضح مدى اهتمام ابن 
َحيَّان برصد اجلوانب االقتصادية دون االقتصار على اجلانب 

السياسي فقط.
مما س���بق يتضح لنا أن كتب ابن َحيَّ���ان تناولت بتفصيل 
دقي���ق تاريخ املس���لمني في األندل���س سياس���ياً واقتصادياً 
له ألن يكون حامل لواء التاريخ  واجتماعي���اً وثقافياً؛ وهو ما أهَّ

في األندلس.

رسالة  األندلسيني،  والكتاب  املؤرخني  عند  االجتماعي  النقد  املنعم:  عبد  يحى  عادل   )8(
ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة الزقازيق، ص 79.

)9( املقتبس )حتقيق مكي، الشطر الثاني(، ص 227.
)10( عادل عبد املنعم: النقد االجتماعي، مرجع سابق، ص 95.
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ط��رح الدكتور حممد عابد اجلاب��ري عددًا من اآلراء يف ما يتعل��ق بالتراث؛ فكتب عددًا 

م��ن الكت��ب عن العقل العريب، وع��ن مقدمة ابن خلدون، وحقق مجيع كتب ابن رش��د وكتب 

عنها دراس��ات، وآخر ش��يء ألَّفه كان عن القرآن الكرمي، واش��تمل أربعة كتب، األول: )مدخل 

إىل القرآن الكر مي: اجلزء األول يف التعريف بالقرآن(، والثاثة األخرى مساها )فهم القرآن 

احلكيم: التفس��ر الواضح حس��ب ترتيب الن�زول(؛ وقد طرح أشياء متعددة يف هذه الكتب 

األربعة حول أمور متعددة يف العقيدة والتش��ريع والسرة والسياسة... إخل. وقد جاء كثر 

لع على التراث بشكل واسع من  منها يف منتهى اخلطورة، وتكونت خطورهتا من أن صاحبها مطَّ

لع كذلك على علوم احلضارة الغربية وفلس��فتها بشكل تفصيلي من جهة ثانية،  جهة، ومطَّ

ومستهدِف لتغير أوضاع األمة باجتاه النموذج الغريب من جهة ثالثة.

] فكرية [

قراءة في كتاب

)مدخل إلى القرآن الكريم(
للدكـــــتور الجـــــــــــابري

ال���ت���وب���ة غ�������ازي  د. 
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حتدث اجلابري في ذينك الفصلني عن 
األوضاع التي كانت موجودة حلظة نزول 
الوحي على الرسول #، وأشار اجلابري 
إلى انتش���ار التوحيد في مختلف املناطق 
احمليط���ة باجلزيرة العربية: مصر، وبالد 
الش���ام، والعراق، وغيرها، وأش���ار إلى 
عدة فرق انشقت عن املسيحية واعتبرت 
املسيح - عليه الس���الم - إنساناً وليس 
إله���اً كما ادَّعت املس���يحية الرس���مية، 
ومن هذه الف���رق فرقة )األبيونية(، وقال 
اجلابري: )إنهم كانوا يحفظون الس���بت 
اليهودي، والناموس املوسوي حفظاً وافياً، 
وينادون بأن اخلت���ان ضروري للخالص، 
وأن الناموس الق���دمي فرض على جميع 

املسيحيني(.
ونقل اجلابري من مصادر في موسوعة 
تاري���خ أقباط مص���ر، فق���ال: )أصبح 
األبيونيون جماعة كبيرة العدد انتش���روا 
أصاًل ف���ي منطقة بابل وفي فلس���طني 
واألقطار املجاورة وامتدوا أيضاً إلى روما 
وإلى جميع مراكز الشتات اليهودي( ونقل 
عنهم أيضاً أنهم )اتهموا بولس الرس���ول 
ة  )صاحب نظرية التثلي���ث( باتهامات ُمرَّ
وقاس���ية، ووصفوه بأنه متم���رد ومارق 
عن الناموس، وأنكروا س���لطانه ورفضوا 
رسائله، واكتفوا باستعمال النص العبراني 
إلجنيل متَّى وال يعيرون األناجيل األخرى 

أهمية تُذَكر()1(.
فرق���ة  تك���ون  أن  اجلاب���ري  ���ح  ورجَّ
)األبيوني���ني( هذه هي الفرقة التي أش���ار 
إليها القرآن الك���رمي في قوله - تعالى -: 

)1( مدخل إلى القرآن الكرمي، ص43.

}َلَتِجَدنَّ َأَش����دَّ النَّاِس َعَداَوًة ِلّلَِّذيَن آَمُنوا اْلَيُهوَد 
ًة ِلّلَِّذيَن آَمُنوا  َودَّ َوالَِّذيَن َأْشَرُكوا َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرَبُهم مَّ
يِس����نَي  الَِّذي����َن َقاُلوا إنَّا َنَصاَرى َذِلَك ِبَأنَّ ِمْنُهْم ِقِسّ
َوُرْهَباًن����ا َوَأنَُّهْم ال َيْس����َتْكِبُروَن{ ]املائدة: ٨٢[ 
وهي الفرقة التي أشار القرآن الكرمي إليها 
في س���ورة الصف؛ حيث ق���ال - تعالى -: 
َها الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُن����وا َأنَصاَر اللَِّه َكَما َقاَل  }َيا َأيُّ
ِعيَس����ى اْبُن َمْرمَيَ ِلْل�َحَواِرِيّنَي َمْن َأنَصاِري إَلى اللَِّه 
اِئَفٌة{.  َقاَل اْل�َحَواِريُّوَن َنْحُن َأنَصاُر اللَِّه َفآَمَنت طَّ
]الصف: ١٤[
وقد أش���ار اجلابري إلى فرقة أخرى 
ثارت على التثليث هي )اآلريوسية( نسبة 
إلى آريوس املولود عام 270م، وأعلن ثورته 
على القول بألوهية املس���يح عام 1323م، 
مؤكداً بشريته، مقرراً أن اآلب وحَده هو 
اإلله، ومن هنا وصف أتباعه )املوحدين(. 
وقد أحدثت آراء آري���وس اجلريئة أزمة 
خطيرة على الصعيدين الديني والسياسي 
في العالم املس���يحي، وقد انقسم الناس 
بني مؤيدي���ن ومعارض���ني، فتولدت عن 
ذلك أزمة اس���تمرت أكثر من سنتني من 
)318م - 320م( تع���رض خالله���ا كيان 
اإلمبراطوري���ة الرومانية خلطر االنهيار 
احملقق. ومن أجل وضع حدٍّ لهذه األزمة 
ل اإلمبراطور )قس���طنطني العظيم(  تدخَّ
إلى جان���ب آريوس أوالً، ث���م ما لبث أن 
عاد فوقف إلى جانب الكنيس���ة ورجالها، 
ودعا إلى عقد مجمع مسكوني في نيقية 
)عام325م( إليجاد حل لهذه املسألة، وقد 
قرر هذا املجم���ع طرد آريوس وأصحابه 
على أساس أنهم فرقة ضالة مبتدعة، كما 
وض���ع ذلك املجمع )قانون اإلميان( الذي 

كرس عقيدة التثلي���ث. لكن أتباع آريوس 
استمروا في نشر مذهبهم التوحيدي في 
أنحاء كثيرة من األمبراطورية البيزنطية: 
في سورية، وفلسطني، واألردن، والعراق، 
واليمن، وفي جه���ات مختلفة من حوض 
البح���ر األبيض املتوس���ط وباخلصوص 

شمال إفريقية وإسبانيا.

مث ع��رض جانب��ًا آخ��ر م��ن الوض��ع يف 

اجلزيرة العربية، وحتدث عن ظاهرتني:

الرهبان من  بع���ض  تبش���ير  األوىل: 

اليهود والنصارى بقرب ظهور نبي جديد، 
ومن األمثلة على ذلك الراهب بحيرى في 
بصرى، الذي وردت قصته في سيرة ابن 
إسحاق، وحديث أحبار اليهود عن ظهور 
نبي جديد ف���ي املدين���ة، وتعاليهم على 
القبائل العربية، وتفاخرهم بأنه س���يكون 

من بني إسرائيل.

الثاني��ة: الرحلة والس���ياحة للبحث عن 

الدي���ن احلق، ومن املث���ال على ذلك: قصة 
سلمان الفارسي - رضي الله عنه - ومنهم 
أيض���اً أربعة من أهل قري���ش نبذوا عبادة 
األصنام وطلبوا دين جدهم إبراهيم - عليه 
الس���الم - وتفرقوا في البلدان يلتمس���ون 
احلنيفية دين إبراهيم، وهم: ورقة بن نوفل، 
وزيد ب���ن عمرو بن نفيل اب���ن عم عمر بن 
اخلطاب - رضي الله عنه - وعبيد الله بن 

جحش، وعثمان بن احلويرث.
وحتدث اجلابري ع���ن جانب آخر من 
حال اجلزيرة آنذاك وهي ظاهرة احلنفاء 
ومنهم: أمية ب���ن أبي الصلت الثقفي من 
الطائف، وخالد بن س���نان العبس���ي. ثم 

وللحق فإن اس��تعراض األفكار اخلاطئة اليت طرحها )اجلابري( والرد عليها يقتضي عدة مقاالت، وس��أجتهد أن أرد على بعضها 

يف ه��ذا املقال، وهي األف��كار األوىل اليت أوردها اجلابري يف الفصلني األوليني من الكتاب األول: )مدخل إىل القرآن الكرمي: اجلزء 

األول يف التعريف بالقرآن الكرمي(.
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حتدث عن شرقي اجلزيرة العربية، فذكر 
أن هن���اك رهباناً ظهروا: من أمثال رئاب 
ابن البراء الشتي، وريان بن زيد بن عمرو، 

وقس بن ساعدة اإليادي.
ثم استش���ف اجلاب���ري من رس���الة 
الرس���ول # لهرقل إمبراط���ور الدولة 
أن  وللمقوق���س حاكم مصر،  الرومانية، 
هن���اك طائف���ة موحدة ف���ي مملكتيهما 
بدليل أن الرس���ول # أشار في رسالته 
إلى هرقل بأن عليه إثم )األريسيني(، وقد 
اعتب���ر اجلابري أن هذه العبارة الغامضة 
تعني أن هناك طائفة من املوحدين أتباع 
)آري���وس( الذي دعا إلى التوحيد ورفض 
التثليث الذي أق���ره مجمع نيقية، مع أن 
معظم املفسرين الذين فسروا هذه العبارة 
مالوا إلى تفسيرها بكلمة )الفالحني( أو 

)األكارين(.

أبرز ما ميكن أن يقال عن هذا العرض 
الطويل: إن التوحيد الذي جاء به الرسول 
# هو انع���كاس وم���رآة للتوحيد الذي 
كانت تعج به اجلزيرة العربية وما حولها، 
وهو ليس جديداً كما يتوهم الدارس���ون، 
وقد انضمت كل ه���ذه الفئات والطوائف 
إلى الرس���ول محمد # عندما دعا إلى 

التوحي���د؛ ألنها وجدت عن���ده ما كانت 
متمسكة به، وما كان وجودها قائماً عليه، 

وما كانت حياتها مرتبطة به.
وهذا الكالم قريب من كالم طه حسني 
ف���ي مطلع القرن العش���رين ف���ي كتابه 
)في الش���عر اجلاهلي( ع���ن أن القرآن 
الك���رمي أصدق تصوي���راً لواقع اجلزيرة 
العربية من الش���عر اجلاهلي، وقريب من 
قول املستش���رق جب في كتابه )املذهب 
احملمدي( بأن القرآن الكرمي هو انعكاس 
لبيئ���ة اجلزيرة العربي���ة في عقل محمد 
#، والفرق بني كالم اجلابري وبني كالم 
طه حس���ني واملستش���رق جب في الكم، 
فقد حتدث اجلاب���ري عن قضية واحدة 
هي قضية )التوحيد( في القرآن الكرمي، 
لكن طه حس���ني وِجْب حتدثا عن القرآن 

الكرمي كله.

وهذا التصوير الذي اجتهد اجلابري يف 

بلورته ع��ن املنطقة، وتعس��ف من أجله 

يف تفس��ر بع��ض آي��ات الق��رآن الكرمي 

لي��س صحيحًا وال س��ليمًا، واس��تند فيه 

عل��ى أحداث فردية، وس��نذكر مخس��ة 

أدلة على خطئه يف هذا التصوير:

الدليل األول: يناقض تصوير اجلابري 

حلال البش���رية غداة بعثة الرس���ول # 
تصوير الرس���ول لتلك احلال؛ حيث ورد 
في عدة أحاديث منها ما حدثنا به عياض 
ابن حمار املجاش���عي  أن رسول الله # 
ق���ال ذات يوم في خطبت���ه: »أال إن ربي 
أمرني أن أعلِّمكم ما جهلتم مما علمني، 
يومي هذا، كل م���ال نحلتُه عبداً حالل، 
وإن���ي خلقت عبادي حنف���اء كلهم، وإنهم 
دينهم،  فاجتالتهم عن  الش���ياطني  أتتهم 
َمْت عليهم م���ا أحللت لهم، وأََمَرتْهم  وحرَّ
أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً. وإن 
الله نظر إلى أهل األرض فمقتهم، عربهم 

وعجمهم، إال بقايا من أهل الكتاب، وقال: 
إمنا بعثتك ألبتلي���ك وأبتلي بك، وأنزلت 
عليك كتاباً ال يغس���له امل���اء. تقرؤه نائماً 
احلديث  وهذا  احلدي���ث)1(،  ويقظان...« 
يبني فيه الرسول # حال البشرية غداة 
بعثت���ه، ويبني فيه أن الل���ه نظر إلى أهل 
األرض غداة بعثته فمقتهم، واملقت أش���د 
الغضب، وجاء مق���ت الله ألهل األرض؛ 
ألنه���م انحرفوا عن ج����ادة الصواب في 
معرفت�ه وعبادته - س����بحانه وتع�الى - 
وال شك أن تصوير الرسول الذي ال ينطق 
عن الهوى أش���د دقة من كالم اجلابري 
وغيره في تصوير حال أهل األرض غداة 

بعثته #.

تصوي���ُر  يناق���ض  الث��اين:  الدلي��ل 

اجلاب���ري ح���ال البش���رية غ���داة بعثة 
الرس���ول # تصويَر علم���اء األمة على 
مدار التاريخ، وسنأخذ مثاالً واحداً على 
ذلك هو العالَّمة ابن القيم اجلوزية؛ فقد 
أوضح ابن القيم وضع البشرية قبل بعثة 
الرسول #، فقال: )وملا بعث الله محمداً 
# كان أهل األرض صنفني: أهل الكتاب، 
وزنادقة ال كت���اب لهم. وكان أهل الكتاب 
أفضل الصنفني، وه���م نوعان: مغضوب 

عليهم، وضالون.
فاألم���ة الغضبية هم )اليه���ود(، أهل 
الك���ذب والبهت والغ���در واملكر واحليل، 
قتلة األنبياء، وأكلة السحت والربا والزنا، 
أخب���ث الن���اس طوية وأرداهم س���جية، 

وأبعدهم من الرحمة.
والصنف الثاني: )املثلِّثة(، أمة الضالل، 
وعبَّاد الصليب الذين َس���بُّوا الله اخلالق 
مس���بَّة ما سبَّه إياها أحد من البشر، ولم 
يُقروا بأن���ه الواحد األحد الفرد الصمد، 
الذي }َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَل����ْد #!٣!#( َوَلْم َيُكن لَُّه 

)1( صحيح مسلم. 
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م��ا الذي نس��تفيده م��ن عرض 
اجلابري الطويل عن )املوحدين( 
العربي��ة وخارجها؟  يف اجلزيرة 
وم��ا املس��كوت عن��ه يف حديث��ه 

الطويل ذلك؟ 



ُكُفًوا َأَحٌد{ ]اإلخالص: ١ - ٤[.
فهذا حال من له كتاب، وأما من ال كتاب 
له، فهو ب���ني عابد أوث���ان، وعابد نيران، 
وعابد ش���يطان، وصابئ حيران، يجمعهم 
الشرك، وتكذيب الرسل، وتعطيل الشرائع، 
وإن���كار املعاد. وأمة املجوس منهم، تفترش 
األمه���ات والبن���ات واألخ���وات والعمات 

واخلاالت.
وأم���ا زنادق���ة الصابئ���ة ومالح���دة 
الفالس���فة فال يؤمنون بالله وال مالئكته 

وال كتبه وال رسله وال لقائه.
وباجلملة: ف���إن )دين احلنيفية ال دين 
لله غيره ب���ني ه�ذه األديان الباطل�ة التي 
ال دين في األرض غيرها أخفى من السها 
حتت الس���حاب( )وقد نظر الله إلى أهل 
األرض فمقتهم عربهم وعجمهم إال بقايا 

من أهل الكتاب()1(.

الدلي��ل الثال��ث: ظ���ن اجلاب���ري أن 

التوحي���د هو نفي التع���دد، وأنه اإلقرار 
بإله واحد فقط، وليس من شك بأن نفي 
التعدد عن ذات الله، واإلقرار بوحدانيته 
جانب م���ن التوحيد، لكنَّ ه���ذه حقيقة 
واحدة من حقائق التوحيد الذي دعا إليه 
فة؛  ���نة النبوية املشرَّ القرآن الكرمي والسُّ
احلقائق  يش���مل عش���رات  فالتوحي���د 
األخرى، منها ما يتعلق بذات الله وصفاته 
وأسمائه، ومنها ما يتعل�ق بعبادته وكيفي�ة 
دع�ائ���ه وأوق�اتها، وأفع�ال����ه وما الذي 
يحبه وما ال���ذي ال يحبه، ومنها ما يتعلق 
بصورة عالقاته مبخلوقاته. وهناك أمور 
تتعل���ق باأللوهي���ة والربوبية وبالش���رك 
وأنواعه وأصناف���ه. وليس التوحيد فقط 
هو نف���ي التعدد عن الله - تعالى - فأين 
هذا التوحيد ال���ذي عرفته كتب العقائد 

من التوحيد الذي حتدث عنه اجلابري؟

فصل  والنصارى،  اليهود  أجوبة  في  احليارى  هداية   )1(
األمم قبل البعثة، ص19.

الدلي��ل الراب��ع: ل���و كان الوضع كما 

صوره اجلاب���ري؛ وهو أن التوحيد بخير، 
وأن املوحدين يعج بهم امل���كان والزمان، 
لَ�َما كانت هناك حاجة إلى إرسال رسول، 
فقد بنيَّ املفسرون في أكثر من موضع من 
تفسير القرآن الكرمي وتاريخ األنبياء، أن 
الله كان يبعث رس���والً وينزل كتاباً عندما 
يعم الكفر، ويس�تش���ري الضالل، ويتعمق 
الشرك فيبعث الله رسوالً لكي يعم النور 
واله���دى، وهذا من رحمت���ه – تعالى - 
بعباده، ومن املعلوم أن الله بعث عيس���ى 
- عليه السالم - عندما استحكم الضالل 
في بني إس���رائيل، وهو م���ا ينطبق على 
الظروف التي أحاطت بابتعاث الرس���ول 
محم���د #، فقد بعثه عندما اس���تحكم 

الكفر والشرك والضالل في األرض.

الدلي��ل اخلام��س: ذك���ر اجلابري أنه 

حدد لنفس���ه هدف���اً منذ أكث���ر من ربع 
قرن عندما بدأ دراس���اته ف���ي املوروث 
الثقافي، أنه س���يجعل املق���روء معاصراً 
لنفس���ه ومعاصراً لنا في الوقت نفس���ه، 
هذا في مقدمة كت���اب )نحن والتراث(، 
وهو ق���د وضح هذا ال���كالم في مقدمة 
كتاب )مدخل إلى القرآن الكرمي(؛ فماذا 
كانت نتائج هذا الهدف في جعل املقروء 
معاصراً لنفسه، ومعاصراً لنا في الوقت 

نفسه؟ 
لقد كانت النتيجة األُولَى جلعل القرآن 

الكرمي معاصراً لنفس���ه هي اخلالصات 
التي توصل إليها، والتي أش���رنا إليها في 
الس���ابق؛ وهي اعتب���اره أن التوحيد كان 
منتش���راً في اجلزيرة العربية وما حولها 
وف���ي الدولة الروماني���ة وفي مصر عند 
األقباط وفي دولة احلبشة... إلخ. وه�و 
م�ا يؤدي إل����ى أنَّ القرآن ال�ذي ج�اء به 
محم�د # كان انعكاس���اً للبيئة احمليطة 
به، وأش���رنا إلى أخطاء ه���ذا القول في 

سطور سابقة. 
أما نتيجة جع����ل القرآن الكرمي معاصراً 
لن����ا فهو ما جاء في نهاية الفصلني األوليني 
من الكتاب؛ وهي دعوته إلى قيام مصاحلة 
تاريخي����ة بني حفدة إبراهيم اخلليل - عليه 
الس����الم - كم����ا متت تل����ك املصاحلة في 
الس����ابق؛ وه�ي التي يتصور فيه�ا اجلابري 
أن ما قام به الرس����ول # قبل أربعة عشر 
قرن����اً هو جتمي����ٌع للموحدي����ن املعاصرين 
ل����ه، وهي اآلن ميكن أن تك����ون كذلك؛ لكن 
نقول له: إن دور الرس����ول # في الس����ابق 
لم يكن جتميع����اً ملوحدين موجودين بل كان 
بناًء ملوحدين على أس����س إلهية جديدة لم 
تكن عندهم، وكان تأسيس����اً لتوحيد جديد 
في عشرات املجاالت؛ لذلك يجب أن تكون 
هذه املصاحل����ة بالصورة التي أس����س لها 
الرس����ول # وهي العودة إلى ما دعا إليه 
إبراهيم اخلليل؛ وهو توحيد الله، وكما قال 
الرسول # في رس����الته إلى كلٍّ من هرقل 
واملقوقس، ناقاًل قول الله - تعالى -: }ُقْل 
َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا إَلى َكِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم 
َأالَّ َنْعُبَد إالَّ اللََّه َوال ُنْشِرَك ِبِه َشْيًئا َوال َيتَِّخَذ َبْعُضَنا 
ن ُدوِن اللَِّه َفإن َتَولَّْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا  َبْعًضا َأْرَباًبا ِمّ
ِبَأنَّا ُمْس���ِلُموَن{ ]آل عمران: ٦٤[؛ لذلك فإننا 
نقول للجابري وأمثال����ه: إن جتميع أحفاد 
إبراهيم أمر طيب، لكن هذا التجميع يجب 
أن يت����م على التوحيد الذي دعا إليه محمد 

#، وإال فإنه ال قيمة له.
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         لي��س م��ن ش��ك ب��أن 
نفي التعدد ع��ن ذات الله، 
واإلق���������رار بوحدانيت��ه 
جان��ب من التوحي��د، لكنَّ 
ه��ذه حقيق��ة واح��دة م��ن 
حقائق التوحيد الذي دعا 
نة  إليه القرآن الكرمي والسُّ

فة النبوية املشرِّ
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سارة بنت حممد حسن

مظــهر
وجوهر

] بأقالمهن [

تهادت الفتاة في ثقة، لتقتحم القاعة رافعة الرأس.
التفتت إليها العيون في حس���د وانبهار، ف���أدارت عينيها في اجلمع 
بنظرة قوية وقد اتس���عت ابتس���امتها في غرور. ثم اختارت مكاناً عالياً 

لتجلس فيه واضعة ساقاً فوق أخرى...
فهل كانت مجيلة؟

ل قبيحة؛ لكنها  س���ؤال محير حقاً؛ فمالمحها عادية وقد تبدو للمتأمِّ
كان���ت ترتدي ثوباً رائعاً من احلري���ر املرصع باجلواهر التي تألألت حتت 

األضواء، وقد حتلَّت بالذهب واملاس وتضوعت بالعطر الثمني.
ر املظهر يف اجلوهر؟ فهل أثَّ

ترددت في مش���يتها عندم���ا وقعت عيناها على تل���ك الفخامة التي 
غرقت فيها القاعة الفسيحة.

كانت تود لو تنش���ق األرض فتحتويها وتخفيه���ا عن تلك العيون التي 
تطلعت إليها في عدم اكتراث ثم مرت من فوقها كأنها ال شيء.

كانت بارعة اجلمال بكل املقاييس؛ ولكن تلك البراعة اختفت لش���دة 
س���طوع األضواء املبهرة التي راحت تعبث هن���ا وهناك لتتألق فقط على 

أسطح الآللئ الثمينة.
رداؤها الرخيص واحلليُّ املتآكل بفعل الصدأ ساهما في جعل جمالها 
شحوباً ورش���اقتها ترهاًل. فخفضت بصرها لتدس النقود في يد العامل 

وتتناول ما اشترته في سرعة لتغادر املكان غير معقبة.
فهل أثر املظهر يف اجلوهر؟
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القلب؛ ألن هذا الترابط القوي بني املظهر واجلوهر يس���تلزم ملن 
ش���عر باحملب���ة والرضى والقبول مبا أمر الل���ه - تعالى - به، أن 
يشعر بالفرح والسرور والفخر عند تطبيقه األمر فيسارع للطاعة 
محبة لله وش���وقاً ملا عنده - سبحانه - مثلما فعلت نساء األنصار 
على عهد النبي #؛ فعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: »ملا 
{ ]األحزاب: ٥٩[,  خرج نساء  نزلت }ُيْدِننَي َعَلْيِهَنّ ِمن َجالِبيِبِهَنّ
األنصار كأنَّ على رؤوسهن الغربان من األكسية«)5(. فيقول املؤمن 

بلسان حاله ومظهره:
وتي��������هًا فخ�������رًا  زادن��������ي  ومم��������ا 

وك�������دت ب���أمخ���ص���ي أط������أ ال���ث���ري���ا 

دخ�����ويل حت���ت ق���ول���ك: ي���ا ع���ب���ادي،

ن��ب��ي��ا يل  أمح��������دَ  أرس�����ل�����ت  وأن 

وقد اهتم اإلسالم بتمييز الشخصية املسلمة في مظهرها عن 
غيره���ا؛ فأمر النبي # قائاًل: »إن اليهود والنصارى ال يصبغون، 
فخاِلُفوهم«)6(، وقال #: »جزوا الش���وارب وأرخوا اللحى، خالفوا 

املجوس«)7(.
فنجد أن مبدأ مخالفة الكفار في األعمال الظاهرة أصبح من 
شعائر اإلسالم؛ فمثاًل حني صام رسول الله # يوم عاشوراء وأمر 
بصيامه، قالوا: يا رس���ول الله! إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. 
فقال رس���ول الل���ه #: »فإذا كان العام املقبل - إن ش���اء الله - 
صمنا اليوم التاسع«. قال ابن عباس راوي احلديث: فلم يأِت العام 

املقبل، حتى توفي رسول الله #)8(.
وروى أبو هريرة عن النبي #: »ال يزال الدين ظاهراً ما عجل 

الناس الفطر؛ ألن اليهود والنصارى يؤخرون«)9(.
���نة، وقد رفعت اليهود  وقال #: »إن تس���وية القبور من السُّ

والنصارى فال تشبهوا بهما«)10(.  
وق�ال #: »خالف�وا اليه�ود؛ فإنه�م ال يصل�ون في نعاله�م 

وال خفافهم«)11(.
���نة املتِبعون للعقي���دة اإلس���المية الصافية التي  وأهل السُّ

)5( صححه األلباني في صحيح أبي دواد. 
)6( متفق عليه من حديث أبي هريرة. 

)7( رواه مسلم. 
)8( رواه مسلم. 

)9( حسنه األلباني في صحيح أبي داود. 
)10( صححه األلباني في أحكام اجلنائز. 

)11( صحيح اجلامع. 

إنهما )مظهر وجوهر(، وكالهما يؤثر في اآلخر تأثيراً واضحاً 
يراه كل من ألقى البصر وهو شهيد؛ فالشعور بالثقة أو الغرور أو 
الدوني���ة أو املرح أو احلزن... إلخ ال ينش���أ منفصاًل عن مظهرنا 
اخلارجي، كما أن مظهرنا اخلارجي ال ينفصل عن تلك املش���اعر 
الداخلية؛ فمن ش���عر بش���يء من الضيق أو احلزن فقام واغتسل 
وتعطر وارتدى مالبس فضفاضة يش���عر بأن تلك املشاعر خفتت 
قلياًل، بل قد تذهب متاماً به�ذه األفع�ال البس���يطة، كم�ا أن م�ن 
يرتدي مالب�س جديدة وأنيقة ال ريب أنه سيش���عر ولو بشيء من 

السعادة واملرح. 
وق�د أباح اإلس����الم ُحْس�����ن املظه�ر؛ بل ح����ث علي�ه بال 
)1(. قال النبي #: »ال يدخل اجلنة من كان في  إس����راف وال تََعدٍّ
قلب���ه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسناً ونعله حس���ناً. قال #: إن الله جميل يحب اجلمال. الكبر 
بط���ر احلق وغمط الناس«)2(. وقال #: »البس���وا ثياب البياض؛ 

فإنها أطهر وأطيب«)3(.  
وقال #: »عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، 
والسواك، واستنش���اق املاء، وقص األظفار، وغسل البراجم، 
ونت���ف اإلبط، وحلق العانة، وانتق���اص املاء. قال زكرياء: قال 
مصعب: ونس���يت العاش���رة. إال أن تكون املضمضة«)4(. وال 

يخفى أن كل هذه التوجيهات متعلقة بنظافة املظهر.
هناك كثير من التشريعات اإلسالمية املتعلقة باملظهر مثل 
األمر باللحية للرجال. ومن التشريعات التي تظهر فيها عالقة 
الظاهر بالباطن: حجاب املرأة املسلمة؛ فقد أمر الله - تعالى 
- النس���اء باحلجاب ونهاُهنَّ عن إبداء الزين�ة، وذلكما األم�ر 
والنه���ي متعلقان باملظه�ر. وبنيَّ الل���ه - تعالى - أن علة هذا 
األمر طهارة القلب للرجال والنس���اء وهو من شؤون الباطن، 
فقال - عز وجل -: }َوإَذا َس���َأْلُتُموُهَنّ َمَتاًعا َفاْس���َأُلوُهَنّ ِمن َوَراِء 

{ ]األحزاب: ٥٣[. ِحَجاٍب َذِلُكْم َأْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم َوُقُلوِبِهَنّ
ومما يؤَسف له في الواقع شعور بعض الناس باحلرج والضيق 
من احلجاب، وإن دل هذا على ش���يء فإمنا ي���دل على خلٍل في 

به   - تعالى   - الله  أمر  ما  هو  اجلمال(  )كل  فاجلمال  شرعاً؛  به  املأمور  مبخالفة  أي:   )1(
في مظهرنا. 
)2( رواه مسلم. 

)3( صحيح ابن ماجة للشيخ األلباني. 
))( رواه مسلم. 
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اغترفوه���ا من ينابيعها األصلية عن س���ادات الصحابة والتابعني 
ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء الربانيني، يعتقدون 
أن اإلمي���ان ِعلْم القل���ب وعمله، وقول اللس���ان، وعمل اجلوارح، 
ويجعلون ما في القلب مس���تلزماً لقول اللس���ان وعمل اجلوارح، 
وهذه العبارة تختلف ع���ن مجرد قولنا: إن عمل اجلوارح ثمرة ملا 
في القلب؛ ألن االس���تلزام يعني ضرورة وقوعه واستحالة عدمه 
���نة يس���تدلون  بالكلية. أما الثمرة فقد تقع أو ال تقع؛ فأهل السُّ
بالظاهر على الباطن ويجعلون الظاهر أمارة على ما في الباطن: 
إن كان خي���راً في باطنه فال بد من خير في ظاهره، وإن كان غير 

ذلك فال بد أن ينضح على الظاهر ويُرى أثره)1(.
ومما يدل على تأثير الباطن في الظاهر والعكس، ما كان فيه 
املنافقون على عهد رس���ول الله #؛ فقد كانوا يشهدون الصالة 
خلفه # تقيَّة ونفاقاً، فم���ا تزيدهم صالتهم إال كفراً وإعراضاً، 
وكان س���ماعهم للقرآن غضاً طرياً من فم النبي # ال يزيدهم إال 
ن َيُقوُل َأُيُّكْم  عمًى. قال - تعالى -: }َوإَذا َما ُأنِزَلْت ُس���وَرٌة َفِمْنُهم َمّ
ا اَلِّذيَن آَمُنوا َفَزاَدْتُهْم إمَياًنا َوُهْم َيْسَتْبِش���ُروَن #١٢٤#(  َزاَدْتُه َهِذِه إمَياًنا َفَأَمّ
َرٌض َفَزاَدْتُهْم ِرْجًس���ا إَلى ِرْجِس���ِهْم َوَماُتوا َوُهْم  ا اَلِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهم َمّ َوَأَمّ
َكاِفُروَن{ ]التوبة: ١٢٤ - ١٢٥[,  وقال - تعالى -:}َوَلْو َجَعْلَناُه ُقْرآًنا 
َلْت آَياُتُه َأَأْعَجِمٌيّ َوَعَرِب���ٌيّ ُقْل ُهَو ِلَلِّذيَن آَمُنوا  ا َلَّقاُلوا َل���ْوال ُفِصّ َأْعَجِمًيّ
ُهًدى َوِشَفاٌء َواَلِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن ِفي آَذاِنِهْم َوْقٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى ُأْوَلِئَك 

َكاٍن َبِعيٍد{. ]فصلت: ٤٤[ ُيَناَدْوَن ِمن َمّ
فكان ال بد أن ينفلت منهم بعُض ما يخفون. قال - تعالى -: 
ا َمَعُكْم  }َوإَذا َلُقوا اَلِّذيَن آَمُنوا َقاُلوا آَمَنّا َوإَذا َخَلْوا إَلى َش���َياِطيِنِهْم َقاُلوا إَنّ
َا َنْحُن ُمْسَتْهِزُئوَن{ ]البقرة: ١٤[  كما لم يكن سمتهم في ما يأتون  إَنّ
من اخليرات مش���ابهاً وال حتى مقارباً لس���مت املؤمنني. قال - 
ِه  ُهْم َكَفُروا ِبالَلّ تعال���ى - فيهم: }َوَما َمَنَعُهْم َأن ُتْقَبَل ِمْنُهْم َنَفَقاُتُهْم إاَلّ َأَنّ
الَة إاَلّ َوُهْم ُكَساَلى َوال ُينِفُقوَن إاَلّ َوُهْم َكاِرُهوَن{  َوِبَرُسوِلِه َوال َيْأُتوَن الَصّ
]التوبة: ٥٤[, وكانت لهم صفات يُعرُفون بها، منها ما جاء في قوله 
- تعالى -: }َيْحَسُبوَن ُكَلّ َصْيَحٍة َعَلْيِهْم ُهُم اْلَعُدُوّ َفاْحَذْرُهْم َقاَتَلُهُم الَلُّه 
ن َيُقوُل  ���ى ُيْؤَفُكوَن{ ]املنافقون: ٤[, وقال - تعال���ى -:}َوِمْنُهم َمّ َأَنّ
اْئَذن ِلّي َوال َتْفِتِنّي َأال ِفي اْلِفْتَنِة َس���َقُطوا َوإَنّ َجَهَنَّم َل�ُمِحيَطٌة ِباْلَكاِفِريَن{ 
ْن  ]التوب���ة: ٤٩[,  وقال - تعالى -: }اْل�ُمَناِفُقوَن َواْل�ُمَناِفَقاُت َبْعُضُهم ِمّ
َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْل�ُمنَكِر َوَيْنَهْوَن َعِن اْل�َمْعُروِف َوَيْقِبُضوَن َأْيِدَيُهْم َنُسوا الَلَّه 

)1( كتاب اإلميان لشيخ اإلسالم ابن تيمية. 

َفَنِس���َيُهْم إَنّ اْل�ُمَناِفِقنَي ُهُم اْلَفاِسُقوَن{ ]التوبة: ٦٧[,  وقال - تعالى -: 
َه َعَلى َما ِفي َقْلِبِه  ْنَيا َوُيْشِهُد الَلّ }َوِمَن الَنّاِس َمن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه ِفي اْل�َحَياِة الُدّ
َوُهَو َأَلُدّ اْل�ِخَصاِم #٢٠٤#( َوإَذا َتَوَلّى َس���َعى ِفي اأَلْرِض ِلُيْفِس���َد ِفيَها َوُيْهِلَك 
اْل�َحْرَث َوالَنّْس���َل َوالَلُّه ال ُيِحُبّ اْلَفَس���اَد{ ]البقرة: ٢٠٤ - ٢٠٥[, فحتى 
في نفاقهم ما استطاعوا أن يُْحِكموا التظاهر؛ ألن الباطن ينفلت 
مما ُش���دَّ عليه. بخالف من امتأل قلبه محبة لله ورسوله؛ فإنه ال 
بد أن يظهر ذلك في سمته وهديه الظاهر وال تصح دعوى احملبة 
ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم  َه َفاَتّ ُبّوَن الَلّ بغير ذلك. قال - تعالى -: }ُقْل إن ُكنُتْم ُتِ
ِحيٌم{ ]آل عمران: ٣١[؛  ألنه  ُه َغُفوٌر َرّ ���ُه َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوالَلّ الَلّ
من احملال أن ميتلئ قل�ٌب محب�ة وقب�والً وخضوعاً؛ وال يترجم كل 

ذلك إلى أفعال بال عذر؛ فكما يقال: الصب تفضحه عيونه.
فمن اتبع الس���نن النبوية الظاهرة رغبة فيما عند الله وجد 
لذلك ح���الوة اإلميان في القلب وازداد إميان���ه فيزيد في عمله 
واتِّباِع���ِه فيزداد إميانه وهكذا؛ فإن زلَّ في ما نهى الله عنه بقلبه 

أو جوارحه تأثَّر إميانه فيجد فتوراً في العمل.
فإذا ظهر خلل في الس�لوك فذاك ص�ادر عن خلل في الباطن 
ب���ال ريب؛ ألن القلب ينضح مبا امتأل به؛ كما يفوح وكاء املس���ك 
عط���راً ويفوح غيره مبا يفوح؛ فاللس���ان واجلوارح مغرفة القلب، 
وكذلك إن شعر املرء بالوحشة وفقد حالوة املناجاة وإخبات القلب 
لله فإن ذلك لم يحدث إال الفتقاد القلب ملا يتغذى به من القربات 
���رون في الطاعات وكلنا ذوي أخطاء؛ وخير  الظاهرة، وكلنا مقصِّ
اخلطائ���ني التوابون؛ لكن إذا أردت أن تعرف: هل يزيد إميانك أم 
ينقص؟ انظر إلى قلب���ك وعملك وقولك؛ فإن وجدت خيراً فأنت 

في ازدياد، وإن وجدت خلاًل فاعلم أنه لم ينشأ من عدم. 
فإذا أراد املرء الفالح في الداري���ن َفلْيتعاهد ظاهره وباطنه 
بالتقوى َولْيكن مع مراد الله الش���رعي منه كم���ا قال ابن القيم: 
)فأش���رف األحوال أال تختار لنفسك حالة س���وى ما يختاره لك 
ويقيمك)2( فيه فكن مع مراده منك وال تكن مع مرادك منه()3(. قال 
النبي #: »إن الله ال ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى 

قلوبكم وأعمالكم«)4(.

)2( أي: شرعاً ال كوناً؛ ألن املرء ال يختار لنفسه ما قدره الله عليه؛ بل هو مقهور فيه. أما 
االختيار فمتعلق مبا يريده الله منا شرعاً. 

)3( كتاب الفوائد، البن القيم.  
))( رواه مسلم. 
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 إن األمة لتتطلع إلى مراحل العمل واملنهجية والتأصيل؛ 
فلم تعد جتدي الكلمات وال التنظير. كما أن مس���ؤولية صالح 
أحوال األمة واخلروج بها من مآزقها، مس���ؤولية املس���لمني 
جميع���اً، وذلك في خطا حثيثة؛ ف���ي العقيدة، والعلم، والعقل 
واحلكمة؛ ليتحقق لألمة وعد الله الذي ال يتخلف. وإننا لنأمل 
أن تكون مصائب األمة س���حابة صيف، عن قريب تنقش���ع؛ 
فالنصر لإلسالم وأهله، َفلَْيقر املسلمون بذلك عيناً؛ فمن الله 
وح�َده نس����تلهم النص�ر والتمك�ني، ولل�ه در اإلم�ام الش�افعي 

- رحمه الله - إذ يقول:
َولَ���ُرب ضائق�ة يضي���ق بها الفتى

ذرع���اً وعند الل���ه منه���ا املخ�رُج
حلقاتها اس���تحكمت  فلما  ضاقت 

تُفَرُج ال  أظنه���ا  وكن���ت  ُفرَج���ت 
لكن تش���خيص الداء خير من التعام���ي عنه، أو كما قال 
أحد احلكماء: )االعتراف باملرض أرقى درجات العالج(؛ فإذا 
كانت الوحدة في الصف والهدف والقيادة مطلباً ش���عبياً لكل 
الدول اإلس���المية، فإن السلطات الرس���مية في أكثر الدول 
اإلسالمية والعربية رغم إدراكها ألهمية الوحدة تتغاضى عنها 
ألس���باب خفية وأجندات تُفَرض عليها، تستهدف بقاء احلال 
عل���ى ما هو علي�ه من التفتت واخلالف. و عوامل الوحدة في 

العالم اإلسالمي كثيرة أبرزها:

العالم اإلسالمي

ومقومات
البعث الجديد!

موالي املصطفى الرجاوي
elberjaoui@gmail.com

] الباب المفتوح [

أواًل: العامل العقدي:
 وميثل هذا العام���ل الرابطة والوش���يجة اإلميانية بني كل 
املسلمني من الش���رق إلى الغرب؛ فاملسلم أخو املسلم، والعقيدة 
هي رابطة الوحدة املشتركة بني أفراد الدين الواحد، وهي الروح 
ة الدينية بني املس���لمني هي  الس���ارية فيهم، ولذلك كانت األخوَّ
أصدق تعبير عن هذه الوحدة املشتركة التي قررها القرآن الكرمي 

َا اْل�ُمْؤِمُنوَن إْخَوٌة{ ]احلجرات: ١٠[.  بقوله: }إَنّ
 فالعقيدة إذن هي األساس الذي يرتفع عليه بناء الدين فإذا 
قوي األساس وَخلُص من االنحراف العقدي الذي بدأ يتلقى دعماً 
من ِقبَل األعداء )الشيعة في العراق، واملتصوفة في جميع من�اطق 
الع�الم اإلس���المي، والط�رق املنح�رف���ة: كالبه�ائية، وامل�ذاهب 
اإلحل����������ادية: من َعلم�انية وماركس�ية وليبرالية...(، إذا قوي 
ذلك األس���اس َس���ُهل تصحيح بقية االنحرافات األخرى، وأمكن 

لألمة االجتماع واللقاء.

ثانيًا: العامل الجغرافي: 
معظم دول العالم اإلسالمي تقع في قارتَي: آسيا وإفريقيا، 
ويبل���غ عدده���ا )56( دول���ة، أراضيها متصل���ة بعضها ببعض، 
وهناك تواصل َرِحِمي بني س���كان هذه الدول التي فصلتها أيادي 
)االس���تخراب( باحلدود املصطنعة الوهمية. والش���عور الشعبي 
جتاه الوحدة اإلسالمية كبير وغامر رغم السلبيات التي صنعتها 
احلكومات؛ فالعامل اجلغرافي يدعم الوحدة املنش���ودة بصيغٍة 

عمليٍة ممكنة ملواجهات التكتالت العاملية.
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 ثالثًا: التاريخ والتراث: 
فاألمة اإلسالمية لها تاريخ وتراث اشتركت فيهما كل القوميات 
املوج���ودة في العالم اإلس���المي؛ فبنَوا صرح احلضارة اإلس���المية 
ر في بناء هذه احلضارة الكبيرة. متعاونني متكاتفني، ولكلٍّ جهٌد مقدَّ

ثالثًا: منطق العصر:
 منطق العصر احلاضر هو الوحدة والتجمع، وغضُّ الطرف 
عن املاضي بجراحاته وآالمه التي من الصعب أن تُنَس���ى، ولكن 
منطق املصلحة املش���تركة يفرض على اجلميع هذه الوحدة دون 
االلتف���ات إلى املاضي؛ ملواكبة متغي���رات العصر في كل نواحي 

احلياة )االقتصادية والسياسية واالجتماعية(.

خامسًا: المصالح المشتركة:
 إن املصلحة العليا للدول اإلس���المية قاطبة مشتركة، وهي 
انتشار الثقافة اإلسالمية، وأسلمة املؤسسات والدوائر الرسمية، 
وهذا واجب ش���رعي على عاتق اجلميع وال بد من جتسيده على 
أرض الواقع، وماضي العالم اإلسالمي خير شاهد على ما نقول، 
ودولنا في العالم اإلسالمي حتتاج إلى حملة تُصِلح كل ما أُفِسد، 
وتعرِّف املسلمني بدينهم الصحيح، بعد أن أصابهم اجلهل املركَّب.

سادسًا: العدو المشترك: 
ِبَع  ق���ال - تعالى -: }َوَلن َتْرَضى َعنَك اْلَيُه���وُد َوال الَنَّصاَرى َحَتّى َتَتّ
َتُه���ْم { ]البقرة: ١٢٠[. ه���ذا كالم خالق اخللق، العارف مبكنونات  ِمَلّ
النفس البشرية؛ فاليهود والنصارى على الرغم من صراعهم الدموي 
الطويل، واتهام النصارى لليهود بقتل عيسى - عليه السالم - لكنهم 
في العصر احلاضر أدركوا ما يهدد وجودهم، كما أدركها سلفهم مع 
نبينا #؛ حيث جمعوا األحزاب الس���تئصال شأفة املسلمني ولكن 

خاب ظنهم وَفألُهم، وأيَّد الله جنده بنصر من عنده.
لقد توحدوا وتس���امحوا؛ فقد غفر بابا الفاتيكان رس���مياً سنة 
أهم من دم سيدنا املسيح، عليه السالم. وفي أيامنا  1966م لليهود وبرَّ
هذه س���يطرت اليهودية الصهيونية، أو احلركة اإلجنيلية على وسائل 
اإلعالم، ومواق���ع اتخاذ القرار في أكبر دولة ف���ي العالم؛ َفُهم اآلن 
يحكمون العالم، ولهم في كل حدث ومصلحة يريدون حتقيقها، وَحِري 

باملسلمني أن يتوحدوا في مواجهة هذا العدو املشترك )1(

 )1( فتحي يكن: الوحدة فريضة شرعية وضرورة حياتية للعرب واملسلمني: املنبر نشرة 
أسبوعية، 2003/9/29م، 1424/7/1هـ، بتصرف يسير

األخالقيــة  القيــم  اإلعــالء مــن شــأن  ســابعًا: 
األساسية:

فالعدل واملساواة املنضبطة بضوابط الشرع والصدق والعفة 
وعل���وِّ الهمة وتكافؤ الفرص بني جميع األفراد، واحملاس���بة في 
ما يخص أسباب الغنى والفقر، وحس���ن توزيع الثروة، والتوازن 
في احلقوق والواجبات، كلها قي���م حضارية. وهنا أترك الكلمة 
للفيلسوف الفرنسي )جان بودان( يتحدث عن اخلالفة اإلسالمية 
العثماني���ة في أوج عظمتها بكلمات رقراقة وكان األَولَى أن تكتب 
مباء الذهب بل مباء العيون. يقول: »إنه باجلدارة وحدها يرتقي 
اإلنسان في سلك اخلدمة العامة... إنه نظ�ام يؤكد أن املناصب 
ال تُشَغل إال بالكفاءة وحدها... إن أولئك الذين عيَّنهم السلطان 
في املناصب الكبرى هم في غالبهم أبناء رعاة أو أصحاب ماشية؛ 
فهم يعتقدون أن الكفاءة العالية ال دخل لها بالوراثة أو امليالد... 
وعلى هذا: فإن الش���رف واملناص���ب العليا والقضاء، ال يحوزها 
إال من حاز كفاءة عالية في عمله متفانياً... إن هذا هو الس���بب 
في جناحهم وتفوقهم على اآلخرين... وهذا هو السبب في أنهم 
)أي العثمانيني( يوس���عون إمبراطوريتهم يومياً... إن هذه ليست 
أفكارن���ا؛ ففي بالدنا )أوربا( ليس الطريق مفتوحاً للكفاءة... إن 
النسب هو املفتاح الوحيد للترقي في مدارج اخلدمة العامة« )2(.

ثامنًا: اإلعالم وترسيخ ثقافة الوحدة: 
إن من األدوار املهمة لإلعالم دعم أش���كال الوحدة في األمة 
ومن ذلك: منظمة املؤمتر اإلس���المي، وجامع���ة الدول العربية، 
ورابطة العالم اإلس���المي، ومجلس التعاون اخلليجي، واالحتاد 
املغاربي، واس���تثمار إيجابياتها ومعاجلة سلبياتها بحنكة، ودعم 
س���بل التعاون الثنائي بني الدول ثقافياً واقتصادياً وسياس���ياً، 
وكذلك املساهمة في حل املش���كالت الطارئة في هذه األشكال 
الوحدوية والس���عي إلى اكتمالها، وكذلك لإلعالم دور في عرض 
س���بل جديدة للتعاون بني الدول واملنظمات والتجمعات في هذه 
األمة وعرض جتارب التكتالت في العال���م ونتائجها اإليجابية: 
كالوح���دة األوروبية أو منظمة اآلس���يان وغيره���ا من التجارب 
الناجحة؛ كي تكون أمنوذجاً تس���عى األمة لتكوين وحدة مشابهة 

له؛ ولو مرحلياً )3(.

 )2( بول كولز، العثمانيني في أوروبا، ترجمة: عبد الرحمن الشيخ، الهيئة املصرية العامة 
للكتاب، القاهرة، 1993م، ص: 158 - 159.

 )3( دور اإلعالم في وحدة األمة، أ. عادل أحمد املاجد نائب مدير قناة املجد الفضائية، 
املؤمتر العلمي: العمل اإلسالمي بني االتفاق واالفتراق، جامعة اخلرطوم - قسم 

الثقافة اإلسالمية: 23 - 25 جمادى األولى 1425هـ.
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تاسعًا: توطيد اقتصاد إسالمي مستقل: 
د في العالقات الدولي���ة اليوم واختالَف  إن التش���ابك املعقَّ
األنظمة االقتصادي���ة في العالم، الذي انعك���س أثره على أكثر 
املجتمعات اإلس���المية فتعددت فيها األنظم���ة االقتصادية تبعاً 
لالجت���اه الذي يغلب على كل بلد،إنَّ هذا التش���ابك كان له آثَاره 
الس���لبية على وحدة األمة اإلسالمية. وال بد من إيجاد اقتصاد 
إس���المي مس���تقل ليس مرتبطاً بأي نظام آخر؛ لئال يبقى بني 
األمة فج���وات حتول دون وحدتهم. ويكون ذلك بإيجاد أس���واق 
دة وهيئة اقتصادية مش���تركة تشرف على  مش���تركة وعملة موحَّ
ذلك االقتصاد اإلس���المي املستقل. وبهذا تس���تقل عن التبعية 
االقتصادية الضارة وتقيم لها وحدة اقتصادية قوية على أس���س 

إسالمية )1(.

عاشراً: الوحدة الثقافية: 
إن وعي علماء األمة وقادته���ا، وأهمية الوحدة الثقافية في 
اس���تمرار وحدة األم���ة، جعلهم يتوجهون إل���ى دعامتَي الوحدة 
الثقافية األساس���ية: القرآن والس���نة. ومن ه���ذه الزاوية ميكن 
���نة لم يكن  ي القرآن والسُّ أن نق���رر أن اهتمام علماء األمة بنصَّ
لقدس���يتهما فقط؛ ولكنه اهتمام مرتبط بوع���ي أهميتهما في 

حفظ وحدة األمة وتعزيزها، وحتقيق استمرار وجودها )2(.

الحــادي عشــر: الدمــج بيــن التربية اإلســالمية 
والتعليم:

يعدُّ الدمج العضوي بني التربية والتعليم؛ كقناتن أساسيتني 
وقطبي رحى ألي تقدم أمراً مهماً. يقول عبد العزيز الش���ويش: 
)يجب أن يكون عندنا من الش���جاعة والروح املعنوية في معاجلة 
املناه���ج التعليمي���ة وتطويرها ما نبني ب���ه حضارتنا ونواجه به 
أعداءنا ونس���يِّر به حياتنا ومعيش���تنا في عبودية وخضوع لله، 
سبحانه وتعالى(؛ ذلك أن اإلس���الم ميتلك ديناميكية مؤثرة في 
الس���لوك والقيم وبعداً تكوينياً نفسياً في املجتمعات اإلسالمية، 
وكان���ت اخلصوصية الدينية العامَل األس���اس لتحفيز وانطالق 

 )1( الدكتور أحمد سعد الغامدي: أثر العقيدة في تضامن ووحدة األمة اإلسالمية، مجلة 
اجلامعة اإلسالمية.

 )2( غازي التوبة: أمتنا وشخصيتها احلضارية والتاريخية، مجلة الوعي اإلسالمي، 
العدد 408، شعبان 1420هـ، ص48.

معظ���م ح���ركات التحرر الوطني للش���عوب اإلس���المية. ثم إن 
البداي���ات القومية تب���زغ من اآلفاق الواعدة بخطوات راس���خة 
ومؤثرة في مجاالت موحدة ملنفعة اجلميع، وفي قطاعات صاعدة 
حتقق جناحات أكيدة وحترِّك عجلة األمل واالنطالق في محاور 
متفٍق عليها ومجزية للكافة، كما هو األمر في االحتاد األوروبي، 
َولْتَكن - مثاًل - في مجال سياس���ات ونُُظم التعليم، وتنطلق منها 
إلى مجال البحوث والتطوير وإصالح الهياكل والبُنَى األساسية، 
ثم تتج���ه بعدئٍذ إلى حقول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ثم 

إلى نظم النقل واالنتقال واملواصالت
ومن عالمات االستبشار باالنتصار ما تشهده اآلونة األخيرة 
من موجة ثانية من الصحوة اإلس���المية؛ متثلت في عودة فكرية 
وثقافي���ة إلى الدي���ن وتراجعاً لألف���كار والتنظيم���ات القومية 
واالشتراكية والَعلمانية وانحسارها، وبدأت مرحلة إعادة صياغة 
للمجتمعات والعالقات ميثل اإلس���الم مكوناً مهماً فيها، وبدأت 
احلركات اإلسالمية تنال نصيباً مهماً في االنتخابات السياسية 
- عل���ى الرغم م���ن التضييق املماَرس عليها م���ن ِقَبل اللوبيات 
الضاغط���ة - وتقود معظ���م األعمال االجتماعي���ة والتطوعية 

والعامة.
وعلى الرغ���م من البناء األوروبي والعوملة وعمليات االندماج 
والتملك بني الشركات تبقى االقتصاديات مطبوعة بخصوصيات 
وطني���ة ُقطريَّ���ة واضح�ة املعال����م وه�ي نابع�ة م���ن مص�الح 

اقتص�ادية و )جيو - إستراتيجية( متناقضة أحياناً
وإذا نادينا بضرورة إعادة توحيد العالم اإلس���المي وتوجيه 
العناية إلى َرتِْق الفتق قبل اتساعه وتدارك العلة قبل استحكامها، 
فال يَُظن بنا التحليق في اخليال؛ فقد تعلمنا من سيرة الرسول # 
كيف نتفاءل ونواجه األزمات بروح مشرقة آملني في حتقيق نصر 

الله - عز وجل - بعد األخذ بأسبابه. 
نحن أمة م����ا زال اخلير فين����ا ينبض بدماء احلي����اة ويتمتع 
مبقومات الوج����ود، غير أنَّ وجودنا هذا اعت����راه ما يعتري وجود 
األمم من ضعف وانحراف. فور حتييد الدين اإلسالمي العاملي عن 
ًة  ُتُكْم ُأَمّ جميع مرافق احلياة العامة. ق����ال - تعالى -: }َوإَنّ َهِذِه ُأَمّ

َواِحَدًة َوَأَنا َرُبُّكْم َفاَتُّقوِن{ ]املؤمنون: ٥٢[. 
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الوقار والرزانة والس���مت احلس���ن من الصفات النبيلة 
التي ينبغ���ي أن يتميز بها القدوات من العلماء والدعاة وأهل 
الرأي. وهي من احملاس���ن التي تدفع الناس إلى االقتداء بهم 
ل معي قول احلارث بن عمرو  واالطمئنان إلى منهاجهم، وتأمَّ
السهمي – رضي الله عنه -: )أتيت رسول الله # وهو مبنى 
أو بعرفات، وقد أطاف به الناس. قال: فتجيء األعراب، فإذا 

رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك())(.
وقد كان النبي # حريصاً على أن يتميَّز الصحابة – رضي 
الله عنهم – بأبهى صورة، وأجمل هيئة، ويقول لهم: »إنكم قادمون 
على إخوانكم فأصلحوا رحالكم، وأصلحوا لباسكم، حتى تكونوا 
كالش���امة في الناس؛ فإن الله ال يحب الفحش وال التفحش«))(. 
وإذا كان ُحْسن السمت الظاهر مما ينبغي التواصي به، فإن ُخلُق 
اإلنس���ان الذي ميشي به بني الناس من باب أَولَى، وقد ثبت من 
حديث عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله 
# قال: »إن الهدي الصالح، والسمت الصالح، واالقتصاد، جزء 

من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة«))(.
والوقار صفة تبعث على التزام السكينة والوداعة، ويقال 

)1( أخرجــه: أبــو داود، رقم )1742(، وحســنه األلباني في صحيح ســنن أبي داود: 
.)1532(

ــن  )2( أخرجــه: أحمــد، رقــم )17624 - 17622(، وأبو داود، رقم )4089(، وحسَّ
إســناده ابن حجر العســقالني فــي األمالي املطلقــة، رقم )35(، وابــن مفلح في 
اآلداب الشرعية )393/3(، وقال األرنؤوط في حتقيقه للمسند: إسناده محتمل 
ى إســناده فــي تخريجــه لتهذيــب الكمــال ))/143(، وضعفه  التحســني، وقوَّ

األلباني في ضعيف سنن أبي داود.
)3( أخرجه: أحمد، رقم ) 2699 - 2698(، وأبو داود، رقم )4776(، وحسنه لغيره 
األرنؤوط في حتقيقه للمســند، وحسنه األلباني في صحيح سنن أبي داود، رقم 

.)3996(

في اللغة: رجل وقور؛ أي: ذو حلم ورزانة))(. وينبغي ملن تربى 
في محاضن العلم والدعوة، أن تزكو نفس���ه، وتسمو همومه 
وطموحاته، وأن يظهر أثر ه���ذه التربية في حياته كلها، كما 
قال احلسن البصري: )قد كان الرجل يطلب العلم، فال يلبث 
ه())(.  ���عه، وهديه، ولسانه وبصره، وِبرِّ أن يُرى ذلك في تخشُّ
ونحوه قول اإلمام مالك: )إنَّ حقاً على طالب العلم أن يكون له 
وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعاً ألثر من مضى قبله())(.
وعندم���ا تتأمل س���ير العلماء تقف على مناذج مش���رقة 
من ُحس���ِن الس���مت والوق���ار والرزانة؛ فها ه���و ذا أبو داود 
السجستاني )صاحب السنن املشهورة( يقول عن شيخه اإلمام 
أحمد: )لقيت مائتني من مشايخ العلم، فما رأيت مثل أحمد بن 
حنبل؛ لم يكن يخوض فيما يخوض فيه الناس من أمر الدنيا، 

فإذا ُذِكر العلم تكلم())(.
وهذا الوق����ار الذي ُعِرف به اإلمام أحمد جعل ش����يوخه 
له الدعاة  رون مكانته، ومما ينبغي أن يتأمَّ يجلُّونه ويهابونه ويقدِّ
واملصلح����ون قول خلف بن س����الم: )كنا ف����ي مجلس يزيد بن 
ه����ارون))(، فمزح يزيد مع مس����تمليه، فتنحنح أحمد بن حنبل، 
فض����رب يزيد بيده على جبينه، وقال: أال أعلمتموني أن أحمد 

ها هنا حتى ال أمزح())(.
ثني عند ش���يخه إس���ماعيل بن عليَّة،  وكان أح���د احملدِّ

))( لسان العرب، مادة )وقر(: )15 /365(.
)5( الزهد البن أبي عاصم: )1 /285(، وشعب اإلميان: )2 /291(.

)6( اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع: )156/1(.
)7( حلية األولياء: )9 / 164(، وتاريخ دمشق: )7 / 252(.

)8( إمام ثقة، من كبار احملدثني، انظر ترجمته في تهذيب الكمال: )261/32 - 270(.
)9( حليــة األوليــاء: )9 /169(، ومناقب اإلمام أحمد )ص67(، وســير أعالم النبالء 

.)194/ 11(

أمح�����������د ال������ص������وي������ان

] الورقة األخيرة [

رداء الوقار
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فتكلم إنس���ان، وضحك بعضهم، وثَمَّ أحمد بن حنبل، فأتوا 
إسماعيل فوجدوه غضبان، فقال: )أتضحكون وعندي أحمد 

ابن حنبل؟())(.
فإذا كان هذا التقدير من ش���يوخه، فإن تقدير تالميذه، 

وعامة الناس من حوله من باب أَْولى.
ومع ذلك فإن احلس���نة منزلة بني السيئتني؛ فليس الوقار 
املقصود يعني الفظاظة والغلظة وجفاء الطبع، وأن يكون العالم 
ب اجلب���ني؛ إذ ليس ذلك من  أو الداعي���ة عابس الوجه مقطِّ
محاس���ن األخالق، وال من عالمات الش���رف والسؤدد الذي 
ينبغي أن يتحلى به الدعاة؛ وإمنا املقصود الترفع عن الفحش 
والبذاءة، والبعد عن اخلفة والسفه وقد كان النبي # يضحك، 
وميازح أصحابه – رضي الله عنه - لكنه ال يقول إال حقاً))(.

ع الداعية عن اللهو وسفساف  ذلك أن الوقار يُقَصد به ترفُّ
األم���ور، وامل���زاح العابث))(، واالش���تغال مب���ا ال فائدة فيه: 
كاالشتغال بتوافه األمور، واإلفراط في التنزه، والسمر، واتباع 

الصيد))(، والتشجيع الرياضي، والتعصب الَقبَلي... ونحوها.

)1( مناقب اإلمام أحمد: )ص68( وسير أعالم النبالء: )11 /194(.
)2( أخرجــه: أحمد، رقم )8481 - 8723(، والترمذي رقم )1991(، وقال: حســن 

صحيح، وقوى إسناده األرنؤوط في حتقيقه للمسند.
)3( قال اخلطيب البغدادي: )يجب على طالب احلديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذُّل 
في املجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر، وإدمان املزاح، واإلكثار 
منه. فإمنا يستجاز من املزاح يسيره ونادره وطريفه الـذي ال يخرج عن حد األدب 
وطريقــة العلم، فأما متصله وفاحشــه وســخيفه وما أوغر منــه الصدور وجلب 
الشــر فإنه مذمــوم، وكثرة املــزاح والضحك تضع مــن القدر، وتزيــل املروءة(. 

اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع: )156/1(.
))( قال رســول اللــه # : »من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفــل«، صححه األلباني في 
صحيــح اجلامع، رقــم )6000(، وقال ابن حجــر في حكم الصيــد: )يباح، فإن 
الزمه وأكثر منه كره؛ ألنه قد يشــغله عن بعض الواجبات وكثير من املندوبات(. 

فتح الباري: )602/12(.

وإن����ي – والله – ألعجب أش����د العج����ب من صاحب 

رس����الة يُقتََدى به كيف تطيب نفسه بهدر أوقات طويلة في 

تل����ك األمور التي أق����ل ما يقال عنها: إنه����ا ال تليق بالرواد 

املصلح����ني))(. وقد رأيت بع����ض فضالء الدع����اة إذا َخلَوا 

بخواصهم أو أقرانهم توسعوا في الضحك، واملمازحة؛ حتى 

يبلغ بهم األمر أحياناً إلى اخلروج عن حدِّ الوقار واالعتدال، 

ولعل احلافظ ابن اجلوزي يش����ير إل����ى أمثال هؤالء بقوله: 

)رأيت مشايخ كانت لهم خلوات في انبساط ومزاح، فراحوا 

د تفريطهم ما جمعوا من العلم، فقلَّ االنتفاع  عن القلب، وبدَّ

بهم في حياتهم، ونُُسوا بعد مماتهم، فال يكاد أحد أن يلتفت 

إلى مصنفاتهم())(.

وأحس����ب أن التوازن واالعتدال في ش����خصية الداعية 

يحفظ له هيبته وقدره عند الناس، ويزيد من بركته وفضله 

في دعوته.

إن مش���روع النهض���ة والتجديد ال���ذي يحمل���ه الدعاة 

واملصلحون يُعَرف من خالل سيرتهم العملية؛ فالواقع الشخصي 

الذي يش���اهده الناس هو عنوان ذلك املشروع، وهو الذي يعبِّر 

بجالء عن صفائه واس���تقامته، ولهذا كان أس����مى ما يرتديه 

الداعية أمام نفسه وأمام الناس رداَء الصدق والوقار.

)5( قــال ابن اجلــوزي: )ومن الغنب الفاحش تضييع الزمــان فيما غيره األهم( تلبيس 
إبليس )ص 130(.

)6( صيد اخلاطر: )ص 144(.




