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السنن اإللهية
والمسـتقبـل

]االفتتاحية[

���د وعلى آله وصحبه،  ���ام على نبينا محمَّ اة والسَّ احلم���د لل���ه ربِّ العاملني، والصَّ
وبعد:

فلي���س بغريب ش���غف الن���اس باملس���تقبل وعلومه، ب���ل هو مطل���ب ال يخالف فيه 
عاقل، وتزداد أهميته لألمم التي تنشد تغيير مواقعها املتأخرة، والتقدم نحو املوضع 
الطبيعي الذي أراده الله لها. وقد خالط علَم املستقبل شيء من اخلرافات والكهانات 
والتخرصات التي أخرجته عن اإلطار العلمي وطوحت به بعيدًا عن احلدود املقبولة. 
وإذا جتاوزنا هذه اآلفات فإن علم استشراف املستقبل من العلوم التي ينبغي االلتفات 
له���ا ونف���ور عدد من املس���لمني إليها تعلم���ًا وتعليمًا وإف���ادة؛ حتى ال يكون املس���تقبل 

صدمة ألمتنا!
وألن علوم املستقبل غربية املنشأ وبعيدة عن الهدي الرباني، فقد اكتفى منّظروها 
بظاه���ر من احلي���اة الدنيا، وقص���روا علمهم عل���ى املعطيات السياس���ية واالقتصادية 
والتقنية والس���كانية واالجتماعي���ة والصحية، وهذه املعطيات مفي���دة وتعطي نتائج 
باهرة، إال أنها تظل مبتوتة الصلة بقدر الله وآياته وس���ننه، وهي س���ن ظاهرة للعيان 
في الكون واألفراد واألمم، وقد جاء الوحي الشريف ببعض قواعدها نصًا صريحًا ال 

يكاد يخالف فيه أحد معتبر من أهل العلم بالله وكتابه وسنة نبيه #.
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ونحن ال نلوم الغ���رب الكافر على ابتعاده عن 

شيء رمبا لم يعرفه ولم يحط به علماً، لكننا ننعى 

عل���ى بعض أبناء أمتنا الذين أعماهم الس���ير في 

ركاب كل منتج غربي عن نشدان دالالته الشرعية 

الواضحة من غير تعسف وال ليٍّ ألعناق النصوص، 

ويزي���د العتب على من ينتس���بون للدعوة أو الفكر 

اإلس���المي، فهذا املجال روض���ة خصبة لهم حني 

يجمع���ون ب���ني علم الوح���ي الش���ريف ويفيدون 

مم���ا توصل له العقل البش���ري في مجاله وحدود 

إمكاناته.

وإن غياب فقه هذه الس���ن يؤول باملش���تغلني 

به���ذا العلم عل���ى وجه اخلصوص إل���ى الفوضى 

الفكرية أحياناً، ورمبا يشطح بصاحبه في غياهب 

م���ن الرأي اآلف���ن، أو القول الفاس���د، ورمبا إلى 

اليأس من اس���تقامة األمر أو زوال الغم���ة أو تبدل األحوال.. 

ومن ثم فإن تدارس هذه الس���ن واس���تنباطها من مظانها في 

الوحي املقدس وما فتح الله به على الس���لف الصالح - رضوان 

الله عليهم، ومعرفة املنهج الصحيح في تطبيقاتها؛ تعني العالم 

واملفكر املس���لم على االتزان في مواقفه والرش���اد في أحكامه 

املستقبلية.

ونحن مأمورون ش���رعاً بذلك، وال من���اص لنا من اإلجابة 

طاعة لله ثم ابتغاء العبرة وحس���ن النظر، ففي التنزيل احلكيم 

يقول ربنا جل وعال: }َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلُكْم ُس���َ�ٌ َفِس���يُروا ِفي اأَلْرِض 

ِبنَي{ ]آل عم���ران: ١٣٧[، ويخبرنا  َفانُظ���ُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَب���ُة اْل�ُمَكِذّ
القرآن الكرمي في س���ياق حديثه عّمن مضى من أجيال وأقوام 

أن ه���الك األمم املاضية كان بس���بب االنحراف عن منهج الله 

وتكذيب رس���له والصدِّ عن أمره والتقصير في جنب الله، ولم 

يك���ن هذا الهالك أبداً بس���بب الضمور احلض���اري والقصور 

العمراني واملس���توى العسكري، فسنة الله في األمم التي حتيد 

عم���ا هديت له واضحة بيِّنة في تاريخنا، فقد حكم املس���لمون 

العال���م ولم يكونوا األكثر ع���دداً وال األقوى عت���اداً أو األرفع 

ف���ي احلضارة املادية، بيد أنهم متيزوا بالس���ير وفق منهج الله 

يتلّمسون مرضاته في خاصة أمرهم وعامته، وحني نكصوا عن 

صراط الله قبعوا في ذيل األمم ولم تنفعهم أموالهم وال غيرها.

وس���ن الله في الكون واألمم وجنس اإلنسان تسير على ما 

أراد الله لها من نظام وتدبير، وقد جاء النص القرآني صريحاً 

بأنها ال تتبدل وال تتحول، وال جتامل أحداً وال حتابي قوماً، وال 

تتأث���ر باألماني وإمنا بالنوايا الصاحل���ة واألعمال املتقنة، قال 

ِه َتْبِدياًل َوَلن  َد ِلُس���َنِّت الَلّ ِلنَي َفَلن َتِ تعالى: }َفَهْل َينُظُروَن إاَلّ ُس���َنَّت اأَلَوّ

ِوياًل{ ]فاطر: ٤٣[، وقال س���بحانه: }ُسَنَّة َمن َقْد  ِه َتْ َد ِلُس���َنِّت الَلّ َتِ
ِوياًل{ ]اإلسراء: ٧٧[، وكم في  ِتَنا َتْ ُد ِلُسَنّ ُسِلَنا َوال َتِ َأْرَس���ْلَنا َقْبَلَك ِمن ُرّ
القرآن والس���نة من إش���ارة إلى حكم أو نتيجة ربطت بأعمال 

وأحوال بغض النظر عن فاعلها.

ومع تس���ارع وتيرة األحداث، وتوال���ي املتغيرات، وحدوث 

املفاجأت أحياناً؛ يتطلع جل املس���لمني دوماً لكلمة من علمائهم 

وأولي الرأي واحلكمة فيهم، وه���ذا االرتباط الوثيق بني عامة 

الناس وعلماء الش���ريعة قمني بأن يكون س���بياًل جلمع الكلمة، 

وص���دق التوجيه، فضاًل عن رد الناس إلى كتاب ربهم عز وجل 

وس���نة نبيهم #، ففي محكمات الوحي من القواعد والس���ن 

املاضية ما يجلي الصورة، ويطمئن القلب، ويقود للعمل الصحيح 

بطريقة صحيحة في الوقت املناسب.

إنه ملن املناسب جداً إعادة قراءة تاريخنا املدون وفق السن 

اإللهية، ليق���ف الناس على حقائق ثابت���ة تعينهم على التفكير 

وترشدهم في التحليل، فبأي شيء ُغلبت دولة النبوة واخلالفة 

الراش���دة مع قلة ذات يدها وعددها وش���ظف عيش رجاالتها 
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حكاماً ومحكومني؟ وأي شيء جلب السخط على دولة بني أمية 

أكث���ر من الظلم في اجلانب املال���ي على وجه اخلصوص الذي 

أذاب كثيراً من حسناتها؟ وكيف يحاط اخلليفة العباسي األخير 

مبكر كّبار وال يش���عر به وال يلتفت للناصحني؟! بل وتدار اخلمر 

في مجلسه وتتراقص القيان على صوت املعازف في ذات الوقت 

الذي تتس���اقط في مجلس )اخلليفة( سهام املغول دون أن تهتز 

له ش���عرة، ليس من باب رباطة اجلأش، وإمنا لغفلته عن س���نة 

ماضية إلى طريقها ماضية!

وفي مقابل التاريخ وأحداثه العظام تبرز حاجة ملحة لفهم 

الواقع وتفسيره، وهي مس���ألة اضطربت فيها األفهام وظهرت 

بس���ببها املتناقضات، وتبلبلت أذه���اٌن ما كان لها أن تعاني هذا 

التش���تت لو أنها فقهت س���ن ربها. وحريٌّ بعلمائنا وأس���اتيذ 

املستقبل أن ينشروا للناس السن اإللهية اخلاصة باألفراد وتلك 

التي أرادها الله لألمة املس���لمة أو لألمة الكافرة، حتى ال ينبهر 

واح���د بتفوق الكفار احلضاري، وال ينهزم ثاٍن مما يراه من خور 

وتردٍّ باملسلمني، وحتى ال يحتج ثالث بكارثة طبيعية حلت بأرض 

مس���لمة، وال يتبجح رابع بأمر من قضاء الله وقدره أعجبه في 

أمة كافرة، وإمنا هو إمالء أو استدراج أو تعجيل!

ومما يشار إليه في سياق احلديث عن سن الله في اآلفاق 

واألنفس واألمم، أننا نغفل عن تضمني دراس���ة هذه السن في 

مناهجن���ا التربوية والتعليمية، فضاًل عن اس���تيعابها واتخاذها 

ركيزة في التحليل والفهم وتدريب الناشئة والطالب عليها، وما 

أجملها في الس���مع والعقل حني تكون لغ���ة املفاهيم صحيحة 

وموحدة في أمة أو جيل، وأي أثر سيحدثه هذا اجليل القرآني 

ال���ذي يتعلم القرآن ويعلمه ويعمل به ويتدبره ويتحرك مبقتضى 

فهم���ه ومعرفة ما فيه من س���ن وعوائ���د ال تتخلف، فالتفكير 

السنني يضبط األفكار ويحميها من الوهن ومن األوهام، ويرسي 

أش���رعتها املتالطمة على أرض صلب���ة آمنة ال ترى فيها عوجاً 

وال أمتاً.

واإلفادة من الس���ن اإللهية الواردة في الق���رآن أو الثابتة 

في الس���نة الش���ريفة، تعني الباحثني في الدراسات اإلنسانية 

مبختلف فروعها، فليت أن أقسام الدراسات اإلنسانية وكلياتها 

ف���ي جامعات املس���لمني تعتني مبضامني هذه الس���ن وفقهها 

وتطبيقاتها إن في مناهجها الدراس���ية أو في رسائلها العلمية 

املس���جلة لنيل الدرجات العالية، وكم سيكون في هذا األمر من 

جتلية لهذه الس���ن وآثارها التاريخية والسياسية واالجتماعية 

واالقتصادية، وفي ذلك رافد علمي وعملي متميز ألمتنا.

وال يكاد ينصرم عام إال وتصدر عن املراكز البحثية الغربية 

دراس���ات وكتب ومقاالت تستشرف املس���تقبل أو ترسمه وفقاً 

ملعطي���ات موجودة أو متوقعة، ويكون لهذه املنتجات الفكرية أثر 

بنّي في توجيه السياس���ات الغربية في دول كبرى، وإذا انقادت 

السياسة لها فغيرها منقاد من باب أولى.

ونصيب أمتنا من هذه الدراس���ات ل���م يتزحزح عن موقع 

املفع���ول ب���ه؛ ألنها صدرت ع���ن حضارة مغاي���رة وعن أناس 

بتوجه���اٍت بعضها معادية، وال س���بيل للخالص من هذا املوقع 

املهني واالنتقال لش���رف الفاعل إال من خالل القيام بدراسات 

علمية مستقبلية تعتمد على ما فقهناه ووعيناه من سن الله في 

الك���ون والفرد واملجتمع والدول، بحيث تصدر عن مراكز بحثية 

إس���المية مرموقة، وجتد لها آذاناً صاغية من ساسة املسلمني 

ورموز العمل الدعوي والسياس���ي املنطلق من ثوابت ش���رعية. 

قنا الله لفعل ذلك س���نجد أن عالج مشكالتنا ليس أمراً  وإذا وفَّ

عسيراً أو مس���تحياًل، وس���تلوح لنا في األفق املنظور ساحات 

جدي���دة ودروب للحركة والعطاء كانت غائب���ة عن مالحظتنا، 

وس���تضمر أخطاءنا الت���ي وقعنا فيها فيم���ا مضى أو أصابت 

سابقينا.

وأخيراً: فإن دراس���ة هذه الس���ن وفقهها وُحسن تطبيقها 

على الواقع واملس���تقبل، يقطع دابر الي���أس ويحول دون الهلع 

ويحمي سادة الناس وقادتهم من التخبط واالنتقال السريع من 

ح���ال إلى آخر، كما أن اإلعداد ملقتضيات هذه الس���ن التي ال 

مناص من حدوثها أمر متعني حتى ال نقع في حرج ضيق الوقت 

أو تغي���ر احلال، وقد يتعذر إص���الح وضع قائم متادى في غيه 

وضالالته، وسن الله ال جتامل أحداً؛ ولذا فمن الكياسة التعليم 

والتحذير ثم اإلعداد واالس���تعداد حتى ال تدهم أمتَنا خطوب 

من أثر الهوان والذلة ومظاهرة املشركني على املسلمني والتولي 

عن أمر الله وش���رعه وأحكامه، والت ساعة مندم، فقد حذرنا 

الله في كتابه من أن االس���تبدال عاقبة التولي عن أمره وعقوبة 

النكوص عن هديه.
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]السياسة الشرعية[

إذا كانت السياس���ة تعني في املفهوم العام تدبير أمر 
الش���عوب مبا هو أصلح لها في كل شؤونها ونظمها، فتلك 
كانت مهمة املرسلني إلى أقوامهم؛ قال الله تعالى في دعوة 
نبيه صالح لقومه: }إْن ُأِريُد إاَلّ اإلْصالَح َما اْسَتَطْعُت{ ]هود: 
٨٨[، وقال موس���ى - عليه السالم - عندما استخلف أخاه 
هارون - عليه السالم - في قومه: }اْخُلْفِني ِفي َقْوِمي َوَأْصِلْح 
ِبْع َس���ِبيَل اْل�ُمْفِسِديَن{ ]األعراف: ١٤٢[، وقال الله تعالى  َوال َتَتّ
وَن ِباْلِكَتاِب َوَأَقاُموا  ���كُ في حق عباده الصاحلني: }َواَلِّذيَن ُيَِسّ
الَة إَنّا ال ُنِضيُع َأْجَر اْل�ُمْصِلِحنَي{ ]األعراف: ١٧٠[.. فتبني أن  الَصّ
اإلص���الح احلقيقي الذي حتتاج إليه مجتمعات الناس، هو 
التمس���ك بدين الله تعالى ومبا شرعه لهم والقيام باألوامر 
واجتناب النواهي، وهذا ال يقوم به املس���لم الراجي رحمة 
ربه في خاصة نفس���ه فقط، بل يقوم به في خاصة نفسه 
وأهله وكل من يلزمه القيام على شأنه، وأيضاً فيما يؤسس 
له من النظام السياس���ي الذي من خالله يتم التدبير العام 
للمجتمع في جميع شأنه، وأحق من يقوم بذلك ويدعو إليه 
ويلتزم به من يقتفي أثر الصحابة والتابعني وتابعيهم؛ حتى 
تكون ممارسة السياسة محكومة بالنصوص الشرعية وفق 
الفهم املس���تقيم لها الذي فهمه سلف األمة املبارك، ال مبا 
هو في الفك���ر الدميقراطي. ومن ثم فإننا نضع هنا بعض 
التصورات ملمارس���ة السياسة انطالقاً من أحكام الشريعة 
التي يكون في امتثالها حتقي���ق الصالح في الدنيا والفوز 
والفالح في اآلخرة، حت���ى إن لم تكن لنا اآلن القدرة على 
فرض رؤيتنا الشرعية ملمارسة السياسة، فإننا نضع الرؤية 
لتمثل الشيء الذي نطمح إلى حتقيقه ونعد ما نقوم به في 
ظروفنا املخالفة للوضع السياسي الشرعي بغية الوصول ملا 
نريد من باب ما يطلق عليه األحكام االنتقالية؛ ألن التحول 
من وضع فاسد لوضع صالح كامل الصالح ال ميكن حدوثه 

أو حتقيقه دفع���ة واحدة في غالب األح���وال، وإمنا عبر 
االنتقال إلى الهدف بخطوات مدروس���ة ثابتة فيها نوع من 
الت���درج أو التريث، ولعل فيما حدث من انتقال من أوضاع 
فاس���دة إلى وضع شرعي صحيح في أول البعثة النبوية ما 
يكون شاهداً لهذا املسلك، فمثاًل االنتقال من إباحة اخلمر 
التي كانت س���ائدة في املجتم���ع أول البعثة إلى حترميها 
حترمياً باّتاً، لم يتم بنقلة واحدة، وإمنا عبر خطوات بلغت 
في مداها الزمني قرابة اخلمسة عشر عاماً، وكذلك الربا 
أيضاً انتقل م���ن اإلباحة إلى التحرمي البات في عديد من 
السنوات؛ فهذه األمور الفاسدة كانت متحكمة في املجتمع 
وكان االنتق���ال عنها دفعة واحدة ميكن أن يحدث هزة في 
املجتمع ال حتمد عقباها كما قالت الس���يدة عائشة »إمنا 
نزل أول ما نزل منه )أي القرآن( س���ورة من املفصل، فيها 
ذك���ر اجلنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى اإلس���الم نزل 

تأصيل رؤية سلفية للمشاركة السياسية



9 العدد 309

احلالل واحلرام، ولو نزل أول ش���يء: ال تش���ربوا اخلمر، 
لقال���وا: ال ندع اخلمر أبداً، ولو ن���زل: ال تزنوا، لقالوا: ال 
ن���دع الزنا أبداً«))(، قال ابن حجر - رحمه الله: »أش���ارت 
إلى احلكم���ة اإللهية في ترتيب التنزي���ل وأن أول ما نزل 
من القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبش���ير للمؤمن واملطيع 
باجلن���ة وللكافر والعاصي بالنار، فلم���ا اطمأنت النفوس 
على ذلك أنزلت األحكام، ولهذا قالت ولو نزل أول ش���يء 
ال تش���ربوا اخلمر لقالوا ال ندعه���ا، وذلك ملا طبعت عليه 
النف���وس من النفرة عن ترك املألوف«))(. وقد يقول القائل 
إن الشريعة اكتملت وإن األحكام استقرت وإن نسخ األحكام 
ال يكون إال بش���ريعة من الله تعالى كما قال: }َما َنْنَسْخ ِمْن 
ْنَه���ا َأْو ِمْثِلَها{ ]البقرة: ١٠٦[، فبنيَّ أنه  آَيٍة َأْو ُننِس���َها َنْأِت ِبَخْيٍر ِمّ
هو الذي ينسخ األحكام ال أحد غيره؛ وهذا كالم صحيح ال 
اعتراض عليه، لكن ما نتكلم عنه ليس من باب احلديث عن 
نس���خ األحكام أو العودة إلى التشريع في بداية زمن البعثة 
قبل اكتمال الشريعة واستحكام األحكام، وإمنا هو من باب 
الق���درة والتمكن، ومثل هذه احلاالت إمنا تظهر في أزمنة 
ُغربة اإلس���الم وابتعاد الناس عن الفهم الصحيح ألحكام 
الش���رع وضعف االلتزام بها، ولقد تكلم في ذلك كأحسن 
وأدق ما يكون الكالم شيخ اإلسالم ابن تيمية - رحمه الله 
تعال���ى - فقال: »إذا ازدحم واجبان ال ميكن جمعهما فقدم 
أوكدهما لم يكن اآلخر في هذه احلال واجباً ولم يكن تاركه 
ألج���ل فعل األوكد تارك واجب ف���ي احلقيقة. وكذلك إذا 
اجتم���ع محرمان ال ميكن ترك أعظمهما إال بفعل أدناهما 
لم يكن فعل األدنى في ه���ذه احلال محرماً في احلقيقة، 
وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعاًل محرماً باعتبار 
اإلطالق لم يض���ر. ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر 
وفعل احمل���رم للمصلحة الراجحة أو للضرورة؛ أو لدفع ما 
هو أحرم... وهذا باب التعارض باب واس���ع جداً، ال سيما 
ف���ي األزمنة واألمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخالفة 
النبوة، فإن هذه املس���ائل تكثر فيه���ا، وكلما ازداد النقص 
ازدادت هذه املس���ائل، ووجود ذلك من أسباب الفتنة بني 
األمة، فإنه إذا اختلطت احلسنات بالسيئات وقع االشتباه 
والتالزم... فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه املسائل، وقد 
يكون الواجب في بعضه���ا - كما بينته فيما تقدم - العفو 

)))  أخرجه البخاري رقم 4993.
)))  فتح الباري 40/9.

عند األمر والنهي في بعض األشياء ال التحليل واإلسقاط، 
مثل أن يكون في أمره بطاعة فعاًل ملعصية أكبر منها فيترك 
األمر بها دفعاً لوقوع تلك املعصية، مثل أن ترفع مذنباً إلى 
ذي سلطان ظالم فيعتدي عليه في العقوبة ما يكون أعظم 
ضرراً من ذنبه، ومثل أن يكون في نهيه عن بعض املنكرات 
تركاً ملعروف هو أعظم منفعة من ترك املنكرات فيس���كت 
عن النهي خوفاً من أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله 
مما هو عنده أعظم من مجرد ت���رك ذلك املنكر. فالعالم 
ت���ارة يأمر وتارة ينهى وتارة يبيح وتارة يس���كت عن األمر 
أو النه���ي أو اإلباحة، كاألمر بالصالح اخلالص أو الراجح 
أو النهي عن الفس���اد اخلالص أو الراجح، وعند التعارض 
يرجح الراجح - كما تقدم - بحسب اإلمكان، فأما إذا كان 
املأم���ور واملنهي ال يتقيد باملمكن: إم���ا جلهله وإما لظلمه 
وال ميكن إزال���ة جهله وظلمه، فرمب���ا كان األصلح الكف 
واإلمساك عن أمره ونهيه كما قيل: إن من املسائل مسائل 
جوابها السكوت كما سكت الشارع في أول األمر عن األمر 
بأشياء والنهي عن أشياء حتى عال اإلسالم وظهر. فالعالم 
في البيان والبالغ كذلك قد يؤخر البيان والبالغ ألش���ياء 
إلى وقت التمكن كما أخر الله س���بحانه إنزال آيات وبيان 
أحكام إلى وقت متكن رس���ول الله # تسليماً إلى بيانها.. 
ِبنَي  يب���نيَّ حقيقة احلال في هذا أن الله يقول: }َوَما ُكَنّا ُمَعِذّ
َحَتّى َنْبَعَث َرُس���واًل{ ]اإلسراء: ١٥[، واحلجة على العباد إمنا 

تقوم بشيئني: 
) - بشرط التمكن من العلم مبا أنزل الله.

) - والقدرة على العمل به. 
فأما العاجز ع���ن العلم كاملجنون أو العاجز عن العمل 
فال أمر عليه وال نه���ي، وإذا انقطع العلم ببعض الدين أو 
حصل العجز عن بعضه: كان ذلك في حق العاجز عن العلم 
أو العمل بقوله، كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز 
عن جميعه كاجلنون مثاًل، وهذه أوقات الفترات، فإذا حصل 
من يقوم بالدي���ن من العلماء أو األمراء أو مجموعهما كان 
بيانه ملا جاء به الرس���ول شيئاً فشيئاً مبنزلة بيان الرسول 
ملا بعث به شيئاً فش���يئاً، ومعلوم أن الرسول ال يبلغ إال ما 
أمكن علمه والعمل به ولم تأت الش���ريعة جملة كما يقال: 
إذا أردت أن تطاع فأمر مبا يستطاع. فكذلك املجدد لدينه 
واحمليي لس���نته ال يبالغ إال ما أمكن علمه والعمل به، كما 
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أن الداخل في اإلسالم ال ميكن حني دخوله أن يلقن جميع 
شرائعه ويؤمر بها كلها. وكذلك التائب من الذنوب؛ واملتعلم 
واملسترش���د ال ميكن في أول األمر أن يؤمر بجميع الدين 
ويذكر له جميع العلم، فإنه ال يطيق ذلك، وإذا لم يطقه لم 
يكن واجباً عليه في هذه احلال، وإذا لم يكن واجباً لم يكن 
للعال���م واألمير أن يوجبه جميعه ابتداء، بل يعفو عن األمر 
والنهي مبا ال ميكن علمه وعمله إلى وقت اإلمكان كما عفا 
الرس���ول عما عفا عنه إلى وقت بيانه، وال يكون ذلك من 
ب���اب إقرار احملرمات وترك األمر بالواجبات؛ ألن الوجوب 
والتحرمي مشروط بإمكان العلم والعمل وقد فرضنا انتفاء 
هذا الشرط. فتدبر هذا األصل فإنه نافع. ومن هنا يتبني 
س���قوط كثير من هذه األشياء وإن كانت واجبة أو محرمة 
ف���ي األصل لعدم إمكان البالغ الذي تقوم به حجة الله في 
الوجوب أو التحرمي، فإن العجز مسقط لألمر والنهي وإن 
كان واجب���اً في األصل والله أعلم. ومم���ا يدخل في هذه 
األم���ور االجتهادية علماً وعماًل أن ما قاله العالم أو األمير 
أو فعل���ه باجتهاد أو تقليد فإذا لم ير العالم اآلخر واألمير 
اآلخر مثل رأي األول فإنه ال يأمر به أو ال يأمر إال مبا يراه 
مصلح���ة وال ينهى عنه، إذ ليس له أن ينهى غيره عن اتباع 
اجتهاده وال أن يوج���ب عليه اتباعه، فهذه األمور في حقه 
م���ن األعمال املعفوة ال يأمر بها وال ينهى عنها، بل هي بني 

اإلباحة والعفو. وهذا باب واسع جداً فتدبره«))(.
من ه���ذا النقل املطول يبنيِّ ابن تيمي���ة إمكانية ترك 
الواج���ب لعذر وفعل احملرم إم���ا للمصلحة الراجحة وإما 
للضرورة وإما لدفع ما هو أشد حترمياً، ومن ثم فإنا نقول 
إنه ف���ي الفترة التي ننتقل فيها من الفس���اد إلى الصالح 
الكام���ل ال ميكن االنتقال دفعة واحدة أو القفز قفزة هائلة 
نعبر بها من وضع إلى وضع مخالف له متاماً، ومن ثم فإنه 
قد يكون هناك اضطرار لترك بعض الواجب أو الوقوع في 
محرم، وهذا في احلقيقة ال يعد وقوعاً في احلرام أو تركاً 
للواجب، فإن���ه وإن كان حراماً من حيث األصل واإلطالق 
فإنه ال يعد كذلك من حيث عدم القدرة على االمتثال، إما 
علم���اً وإما قدرة ومتكناً، وإذا كان هذا التصرف مما ميكن 
أن جند له مس���وغاً في الشرع حسبما تقدم تقريره، لكان 

جوازه مرهوناً بأمرين:

)))  مجموع الفتاوى 0)/61-57.

) - أن تكون املخالفة في حدود الشريعة وال تتجاوزها 
إلى العقيدة.

) - أن يكون هناك ظن راجح بحصول ما ألجله جرت 
املخالفة.

 ومن ثم فإن اخلطوات في االنتقال من الوضع الفاسد 
إلى الوضع الصالح ينبغي أن يحتاط فيها حيطة ش���ديدة 
حت���ى ال تقع فيما هو مخالف للتوحي���د أو فيما ليس فيه 

حتقيق للمصالح املبتغاة.
اإلش���كالية التي تعترض طريق اإلسالميني في العمل 
السياس���ي أن األنظمة التي توافق على العمل السياس���ي 
لإلس���الميني أنظمة ال تتبنى اخليار اإلس���المي، ومن ثم 
فإن كثيراً من األنظم���ة والقوانني التي تنظم ذلك لم تراع 
األحكام الش���رعية املتعلقة بقضايا السياس���ة، وعليه فإن 
ممارس���ة اإلسالميني للسياس���ة لن تخلو من الوقوع فيما 
تقدم توضيحه من احمل���ذورات، ورغم ذلك فال بد لنا من 
اتباع س���نة التدافع، فإنه من غي���ر القيام مبدافعة الباطل 
ودفعه لن نتمكن من الوص���ول لتأييد احلق وإحالله محل 
الباطل، ومن هنا فإن علينا أن نعلن ابتداء رفضنا ألي شكل 
من أشكال املخالفة للشريعة، وأننا ما قمنا وال شاركنا في 
املمارس���ة السياس���ية املعاصرة إال لكي نعمل على تطبيق 
شرع ربنا وسيادته على ما عداه من األنظمة والقوانني، وأن 
مشاركتنا ال تعني بحال قبولنا أو موافقتنا على ما يخالف 

الشريعة من النظم والقوانني.
 فمن األش���ياء املرفوضة غير املقبول���ة ابتداء وانتهاء 
وعلى الدوام مقولة الس���يادة للشعب؛ ألنها تعني أن يكون 
الشعب صاحب املرجعية العليا في سن األنظمة والقوانني، 
أي أن احلاكمية للش���عب، وفي هذا مخالفة للتوحيد الذي 
هو أصل الدين الذي أرس���ل الله به املرسلني كافة، وهو أن 
تكون الكلمة العليا في كل ش���يء لشرع الله كما قال تعالى: 
ِه ِهَي اْلُعْلَيا{ ]التوبة: ٤٠[، ومش���اركة من يشارك  }َوَكِلَمُة الَلّ
من اإلس���الميني ال تعني املوافقة على النص املتقدم؛ ألن 
املوافقة إمنا تثبت باإلقرار بصريح اللفظ وهذا ما لم يكن 
ولن يكون إن ش���اء الله تعالى، ومثل ه���ذه املادة يجب أن 
حتذف من أي دستور في أي بلد إسالمي، وإذا كان هناك 
من يحاول أن يعطي تفسيراً لهذه الكلمة يغاير به ما قدمته؛ 
فإن هذا ينفع���ه في أنه لم يرد منها قبول الش���رك، لكن 
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الصواب أن يعبر ع���ن املعنى الصحيح بلفظ صحيح ليس 
فيه دالل���ة على الباطل وال يكون حّماالً ألوجه من التأويل، 
كما ينبغي أن يكون من أول ما ينبغي على اإلس���الميني فعله 
بع���د وصولهم للحكم؛ هو تنقية الدس���تور والقوانني من مثل 
هذه امل���واد، وإذا كان هناك تخوف من البعض من أن يطغى 
عليهم اإلسالميون، فلنبحث عن صياغة أخرى تضمن أمرين:

) - موافقة أحكام الشريعة وعدم معارضتها.
) - طمأنة اآلخرين بعدم طغيان اإلسالميني عليهم.

كل ذلك بنصوص واضحة تفيد املضمون وليس بوعود 
أو أمنيات.

ومن األمور الت���ي ينبغي إلغاؤها واإلتيان ببديل صالح 
لها، املادة القانونية التي متنع من إقامة احلزب على أساس 
الدين، فهذا نص في غاية الفساد، وهو فرض أيديولوجية 
على شعب بأكمله من قبل واضع املادة القانونية دون أدنى 
مس���وغ، فينبغي إلغاؤه ووضع نص بديل له ينص فيه على 
حظ���ر إقامة أي حزب على أس���س أو قواع���د أو أحكام 
تتعارض مع الشريعة اإلسالمية، وكون املادة في صياغتها 
احلالية الفاس���دة لم حتل بني إقامة أحزاب ذات مرجعية 
إسالمية، فإن هذا ال يكفي في تركها كما هي وعدم إلغائها.
وإذا انتقلنا من القوانني إلى اآلليات، فأعظم هذه اآلليات 
املتبع���ة آلية االنتخاب، واالنتخاب معن���اه االختيار واالنتقاءُ، 
ومنه النَُّخبُة، وهم اجلماعة تُْختاُر من الرجال، فتُنْتََزُع منهم.

 واختي���ار م���ن يصلح ألمر ما من ب���ني متعددين أمر 
ال غب���ار فيه، بل والية أمر الناس في الش���رع قائمة على 
االختيار، واملشكلة التي تواجه اإلسالميني في هذا املجال 
هي جعل األنظمة القائمة االختي���ار حقاً جلميع مواطني 
الدولة، فيشارك في االختيار املسلم والكافر والبر والفاجر 
والعالم واجلاهل، بينما األمر في الشرع ليس كذلك، وهذا 
األمر لم يقرره اإلسالميون ولم يرضوا به، بل هو مفروض، 
ومن ثم فإن التعامل معه ال يعني املوافقة عليه أو الرضا أو 
اإلقرار، بل املدون ف���ي كتبهم ومقاالتهم وأحاديثهم ما هو 
معلوم في كتب السياس���ة الشرعية فيمن له حق االختيار، 
لكن ليس احلل الصواب في مثل هذه احلالة االنس���حاب؛ 
ألن االنسحاب لن يغير ش���يئاً، وإمنا يكون فيه تدعيم ملن 
يعارضون الش���ريعة، فإن الدعوة إلى انسحاب الصاحلني 
من ذلك تعني تفريغ املجال أمام املعارضني للشريعة وأمام 
الع���وام، وحينئذ لن يختاروا ف���ي غالب أمرهم إال من كان 

على شاكلتهم، والرأي الش���رعي أن من يقوم باختيار ولي 
األمر هم أهل احل���ل والعقد، وقد يكون حتقيق هذا دفعة 
واحدة متعذراً أو كاملتعذر في ظل الضعف الذي يلف بالد 
املس���لمني، وقد يكون مما يجوز العمل به االنتقال إلى ذلك 
عبر أكثر من خطوة، كأن يكون االختيار يتم على مرحلتني:

) - يت���اح لكل املواطنني املش���اركة ف���ي االختيار لكن 
االختيار ال يكون لشخص واحد وإمنا خلمسة أشخاص مثاًل.
) - املرحل���ة الثانية: تقوم جلنة مش���كلة ممن ينطبق 
عليهم وصف أهل احلل والعق���د باختيار واحد من هؤالء 
اخلمسة مع بيان مسوغات اختياره وتفضيله على من عداه.
وعندما تستقر األوضاع ويألف الناس مثل ذلك ويقوم 
اإلعالم اإلس���المي بدوره في الدعاية بق���وة إلى الطريق 
الش���رعي في االختيار مع مساعدة املش���ايخ والدعاة في 
ال���دروس واحملاضرات؛ يكون االختي���ار التالي عن طريق 
أهل احل���ل والعقد عندما يكون اتض���ح للناس معنى هذا 

املصطلح وصفات أهله.
وأما املجلس النيابي فإن إشكاله يتمثل في أمرين:

) - األعض���اء الذين يتكّون منه���م، ومنهم كما ذكرنا 
املسلم والكافر والبر والفاجر والعالم واجلاهل.

) - صالحي���ات هذا املجلس التي تكون أحياناً مبنزلة 
أهل احلل والعقد، وأحياناً مبنزلة أهل االجتهاد.

واألصل في ذلك أن ال يش���اِرك فيه ترشحاً وانتخاباً إال 
املس���لم الصالح الذي متكنه قدراته من القيام بذلك العمل، 
وقد يكون في الفترة االنتقالية من الوضع املسمى دميقراطية 
إلى الوضع الش���رعي أن يقوم املس���لمون باختيار املسلمني 
وأه���ل امللل األخرى باختيار أهل ملّته���م بعدد من األعضاء 
مناظر للتعداد السكاني لكل فئة، وبذلك نتخلص من مشاركة 
الذميني في اختيار املس���لمني، وأن يكون لهم دور في ترجيح 
مرش���ح مسلم على آخر، وال تكون ملقترحات أعضاء املجلس 
جميع���اً وآرائهم صف���ة اإللزام إال بع���د مرورها على جلنة 
شرعية تنظر فيها وتقر منها ما يوافق احلق وترد ما خالفه، 
وبذلك نتخلص من دخول من ليس أهاًل من الناحية الشرعية 

في اإللزام بالقرارات أو القوانني.
وه���ذا مجرد اجتهاد في هذا الب���اب ميكن ألحد من 
الن���اس أن يأتي بأفضل منه وأجود، ومن ثم فينبغي األخذ 

باألفضل األجود.



قانون الجـذب..
حر« ر« إلى »السِّ من »السِّ

ل���ت يومًا في مكتبة عربية فلف���ت ناظريك كثرة الكتب التي تتحدث عن »قانون اجلذب«، فا  إذا م���ا جتوَّ
تظ���ن أن���ك ف���ي جناح الفيزياء أو الفلك، بل أنت أمام كتب حت���وي عقائد وثنية قدمية في لباس علمي 

قشيب.
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ف��ي��ص��ل ب���ن ع��ل��ي ال���ك���ام���ل���ي)*(

popedia@windowslive.com

]ِمَلٌل ونَِحل[

يُع���دُّ »قانون اجل���ذب« Law of Attraction من أخطر 
املبادئ الوثني���ة التي تروج لها البرمج���ة اللغوية العصبية في 
مراحلها املتقدمة، وهي تسمية ليست باحلديثة كما قد يُتوهم، 
بل هي حاضرة في كتابات الباطنيني الغربيني منذ مائة عام على 
 Annie Besant »األقل. من بني هؤالِء البريطانيُة »آني بيزنت
سة »الكلية الهندوسية املركزية«، وراعية  )1847-1933م( مؤسِّ
الف���رع البريطاني للتنظيم املاس���وني Le Droit Humain في 

مستهل القرن العشرين.
في كتاب »محاضراٌت ش���عبية في الثيوصوفية)1(« أفردت 
)*) باحث سعودي متخصص في دراسة األديان - يعمل في مركز الدراسات والبحوث 

التابع ملجلة البيان.
))) »ثيوصوفية« كلمة من أصل يوناني وتعني »احلكمة اإللهية«.

هذه الباطنيُة فصاًل للحديث عن »الكارما« أو ما أسمته »قانون 
فها »قاموس الفلس���فة  الفعل وردة الفع���ل«. والكارما كما يُعرِّ
والدين« املعتبر هي »ِبنْيُة حياِة املرِء باعتبارها نتاجاً ملا قدم من 
عمٍل في وجوداته األولى. وبن���اء عليه فإن هذه النظرة تتطلب 

ٍل لها«)2(. إعادة التجسد أو تناسخ األرواح كمكمِّ
أما التناس���خ أو إع���ادة التجس���د Reincarnation فهو 
عقيدة وثنية شرقية معروفة تذهب إلى أن األرواح عندما تفارق 
ص ثوباً آخر خّيراً أو شريراً بحسب  اجلس���د باملوت تعود فتتقمَّ
ما اس���تحقت في حياتها األولى؛ ولذا ف���إن أتباع هذه العقيدة 

(2) William Reese, Dictionary of Philosophy and Religion (New 
Jersey: Humanities Press, 1996), p. 377.
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ينكرون اجلزاء األخروي. وهذه عقيدة رائجة بني الباطنيني على 
اختالف مشاربهم حتى من ينتس���ب منهم إلى اإلسالم – وهو 

منهم براء – كالنصيرية والدروز.
وقانون الكارما – كما تزعم »بيزنت« – هو حقيقة العالقة 
بني الغيب والش���هادة. وهذه العالقة املستترة بني ما نراه وما ال 
نراه، أو بني الطبيعي وامليتافيزيقي؛ تتبع س���نة مطردة تتجاذب 
 ،vibrations فيه���ا املتماثالت)1(. فالكون مؤلف م���ن ذبذبات
وتفكير اإلنس���ان عبارة عن صور أو ُمثُل حت���وي ذبذبات هي 
األخرى، فإذا اس���تطاع املرء أن يُحِكم هذه املعادلة بني ذبذبات 

أفكاره وذبذبات الكون من حوله، صار شريكاً في تدبيره)2(.
وقد صرحت »بيزنت« بتس���مية »قانون اجلذب« الذي نحن 
بصدده عندم���ا وصفت قانون اجلاذبية األرضي���ة بأنه »حالٌة 
خاصٌة من قانون اجلذب« الكل���ي الذي ال ميكن اخلالص منه 
إال مبالطفته)3(. وهي تتحدث عن قانون اجلذب باعتباره جزءاً 
من عقيدة الكارما. ثم تتساءُل عما إذا كان باإلمكان تطبيق هذا 
»القانون اليقيني« )الكارما( إلى عامَلَي العقل واألخالق. وجتيب 
عن تس���اؤلها قائلة: »إن هذا ما تقوله األديان القدمية؛ وبعض 
األديان احلديثة تقوُل الشيء ذاته، لكن ليس بنفس الدرجة من 

االستيعاب والوضوح«.
ثم تضيف عبارة هي مربط الفرس في هذا املعتقد الشرقي: 

(1) Annie Besant, Popular Lectures on Theosophy, 2nd Edition 
(India: The Theosophist Office, 1912), p. 100.

(2) Annie Besant, Karma (The Theosophical Publishing House, 
1895, [3rd Ed, 1905]), p. 11.

(3) Popular Lectures on Theosophy, p. 104.

»إن كان هذا ممكناً ]تعني تطبيق قانون الكارما في عامَلَي العقل 
 master of his( واألخالق[ فإن اإلنس���ان بالفعل سيٌد لَقَدره
destiny(، فإن بإمكانه حينها أن يعمل في ذينك العامَلنَي اللذين 

يشكالن املستقبل فيجعل من نفسه ما يريدها أن تكون«)4(، فهو 
نة هي ما  بذلك ش���ريٌك في صناعة القدر! وهذه احلقيقة املبطَّ

يحوم حوله أصحاب قانون اجلذب من املعاصرين.
من الواضح إذن أن »آني بيَزنت« تبني فلسفتها على عقائد 
الهنادكة في تبرير ه���ذه الزندقة، وتعتمد على مذهب مقتبس 
من وحدة الوجود هو أن احلاضر صورة للغائب متعلق به، وقادر 
على التأثير فيه والتأثر به، وعليه؛ فإن مبقدور اإلنس���ان الذي 
هو في عالم الشهادة أن يؤثِّر عن طريق التأمل واإلرادة في عالم 
الغيب ومنه الَقَدر، فالش���اهد والغائب يش���تركان في اجلوهر، 
فكالهما ذبذبات، والش���يء بطبيعة احلال منجذب إلى نظيره. 
وهذا األخير هو فح���وى قانون اجلذب، ولذا جعلت هذه املرأةُ 
الباطنية قانون اجلذب شكاًل من أشكال الكارما كما تقدم؛ وهو 
كذلك بالفعل؛ فأنت من يحدد حياتك األخرى مبا تفكر فيه في 

حياتك احلاضرة.
ثم تقّسم »بيزنت« مكونات قانون الكارما إلى ثالثة عناصر:

ر  »)1( أن الفكرة هي القوة التي تبني الشخصية؛ فكما تُفكِّ
تكون.

)2( أن احملرك الذي نس���ميه رغبة أو إرادة يشدك إلى ما 

(4) Popular Lectures on Theosophy, p. 106.
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ترغب، فتصيُر ُملَزماً بالذهاب إلى حيث يكون املرغوب، وحيث 
تُشبع تلك الرغبة.

)3( أن أثر سلوكك على اآلخرين والتسبَب في سعادتهم أو 
شقائهم، يجلب لك في املقابل سعادًة أو شقاًء«)1(.

ومن قرأ كتاب الس���ر The Secret للباطنية »روندا بيرن« 
Rhonda Byrne، أدرك أن���ه اجترار للوثنية التي صرحت بها 

»آن���ي بيزنت« قبل مائ���ة عام، وأن العنصري���ن األولني اللذين 
ذكَرتهما »بيزنت« أعاله هما خالصة كتاب الس���ر وكتب قانون 

اجلذب.
تق���ول »روندا بيرن« في كتابها »الس���ر« ال���ذي هو قانون 

اجلذب:
»من خالل هذا القانون األش���د فاعلية تتحول أفكارك إلى 
وقائع ملموسة! قل هذا لنفسك ودعه يتسرب ويتغلغل في وعيك 
وإدراكك. أف���كارك تتحول إلى وقائع ملموس���ة«. بل إنها تنقل 
عن أحد الباطنيني قوله: »كل األش���ياء التي حتيط بك اآلن في 
حياتك، مبا في ذلك األمور التي تش���تكي منها؛ أنت املس���ؤول 
عن اجتذابها، وأنا أعلم أنه للوهلة األولى سيبدو لك هذا شيئاً 
تكره س���ماعه، وسوف تقول على الفور: »إنني لم أجذب حادث 
السيارة. لم أجتذب هذا العميل الذي قضيت معه وقتاً عصيباً، 
وبالطبع ل���م أجتذب الديون«، وأنا هن���ا ألقول لك بكل وضوح 

وثقة: بلى، لقد جذبت كل هذه األشياء إليك«)2(.
باختصار: »إن الس���ر يعني أننا اخلالق���ون لكوننا، وأن كل 

أمنية نبتغي خلقها ستتجلى في حياتنا«)3(.
أما صالح الراشد – وهو من أكبر املروجني لهذه املمارسة 
في العال���م العربي – فيقول في كتابه »قان���ون اجلذب«: »كن 
رقيقاً لطيفاً ف���ي مداعبة القدر، تودد له، إن القدر يتفاعل مع 
ر في شخص  العقل على املس���توى العالي«)4(. ويقول أيضاً: »فكِّ
بأس���تراليا أو باألرجنتني اآلن، فإن طاقتك تصل له، طبعاً هذا 
املوضوع خطير ألن التفكير السلبي هذا ينقل أثراً سلبياً كذلك، 

فمثاًل مريض يفكر فيك قد ينقل لك التعب والضعف...«)5(.
وه���و يصرح مبا ذكرت���ه »بيزنت« في كتاباته���ا من وجود 

(1) Popular Lectures on Theosophy, p. 107.
))) السر، ص 7) - 8).

)3) أنصح بالرجوع إلى كتاب »خرافة السر« لعبد الله العجيري، ففيه رد مفصل على كتاب 
السر.

))) صالح الراشد، قانون اجلذب )شركة فرانشايز الراشد، 009))، ص 97.
))) قانون اجلذب، ص 31.

ذبذبات مش���تركة بني الفكرة والواقع أو بني الس���بب واملسبب؛ 
فاإلنسان – وفقاً لكتابه »قانون اجلذب« – يرسل ذبذبات عالية 
ر له، فلو »أن شخصاً  أو منخفضة وفق مش���اعره تؤثر فيما يُقدَّ
حافظ على ذبذبات عالية دائماً، فإن ذلك الش���خص سوف لن 
تأتيه إال أح���داث إيجابية أو أحداث تقود إل���ى نتائج إيجابية 

أكبر«)6(!
ومع كل هذه الترهات يقول لك: »من املهم أن تقتنع بفلسفة 
وأدلة قانون اجلذب وجديته، وإال س���وف لن يعمل معك وفق ما 

تريد«)7(.
ب���ل بلغت به اجلرأة أن يقول في خامتة كتابه: »طبعاً لو لم 
تش���تر هذا اإلصدار وحصلت عليه بطريقة غير شرعية أو من 
اإلنترنت أو من النسخ املسروقة أو ما شابه، فقانون اجلذب ال 

يعمل معك«!
لك���ن األغرب من هذا كل���ه قوله: »إن املهتم���ني بالتطوير 
واجل���ذب هم ثمانية باأللف أي 0.8 % أن���ت أكيد منهم، ومن 
هؤالء الثماني���ة باأللف واحٌد أدرك عمق هذه املعاني وأنا أريد 
أن أص���ل إليه، فل���و كنت تعتقد أنك هو ذلك الش���خص وأنك 
أصاًل ال حتتاج إلى ش���يء، فاكتب لي لعلنا نستطيع أن نشركك 
في أحد مش���اريعنا. املهم أال يكون لك هدف سياسي أو دعوي 
أو تنصيري أو تغيير في البش���رية أو إصالح الدنيا أو ما شابه، 
فأنت لس���ت مهتماً في ذلك وال يشدني ذلك، هناك مؤسسات 

يعملون وبإخالص في ذلك«)8(.
فقانون اجلذب في احلقيقة لي���س للجميع، فإنه ال يدرك 
ُكنهه إال واحد باأللف؛ وهذا الواحد الذي يس���عى الراشد إلى 
الوصول إلي���ه يجب أال يكون من الدع���اة أو املصلحني أو من 
يس���عى إلى التغيير، فه���ذه األمور ينبغي أال تش���غله، فهو من 
اخلصوص. فبم ينبغي أن ينشغل إذن؟ أقول: أن يكون عضواً في 
دائرة ضيقة جداً ملروجي ضالالت الباطنية في العالم العربي. 
وليس هذا موضع الرد على ضالالت الرجل، وإمنا احلديث عن 
الفكرة التي يس���عى لنشرها في أوساط الشباب املسلم. فانظر 

كيف يلبس أمثال هؤالء على الناس إميانهم بالقدر!
إن حقيقة قانون اجلذب ال تختلف عن الكارما الهندوس���ية 
كما صرح���ت بذلك »آني بيزنت« قبل قرن من الزمان؛ ومبا أن 

)6) قانون اجلذب، ص 103.
)7) قانون اجلذب، ص )3.
)8) قانون اجلذب، ص 31.
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تلك امللة الوثنية ال تؤمن باليوم اآلخر، فإنها جتعل عذاب النفس 
ونعيمه���ا أمرين حاصلني في الدني���ا مترتبني على صالح املرء 
أو فس���اده؛ وهذا املعنى هو ما يقوم عليه قانون اجلذب من أن 
اإلنسان يتصرف في قدره فيحصد ما يزرع في دنياه من سعادة 

أو شقاء؛ بل هو ما يقوم عليه معتقد تناسخ األرواح.
 The Magic »حر لكن »روندا بيرن« في كتابها األخير »السِّ
– الذي هو في جملته إعادة صياغة لكتابها »الس���ر« –، متيط 
اللثام عن حقيقة معتقدها الباطني الوثني الذي يحاول الراشد 
وغيره أن يؤس���لموه. فهي تتحدث في هذا الكتاب عن الش���كر 
)أو االمتن���ان( gratitude باعتباره تابعاً للقانون الكلي الكوني 
َن َرُبُّكْم َلِئن  »قانون اجلذب«، مستدلة بقول الله عز وجل: }َوإْذ َتَأَذّ
َش���َكْرُتْ أَلِزيَدَنُّكْم َوَلِئن َكَفْرُتْ إَنّ َعَذاِبي َلَشِديٌد{ ]إبراهيم: ٧[. وتؤكد 
ثانية ما ذكَرتْه في كتاب الس���ر م���ن أن قانون اجلذب »يتحكم 
ف���ي طاقة الكون الذي نعيش فيه، م���ن تكوين الذرة إلى حركة 
الكواكب... فبس���بب قانون اجلذب تتماس���ك خاليا الكائنات 
احلية، وجواهُر كل املاديات«)1(. وعليه؛ فلو كنت ممتناً حلصول 
نعمة ما، فإن هذه النعمة تدوم؛ ليس ألن الله وعد بذلك، بل ألن 
األمر سنة طبيعية كونية ال تتخلف.. هي سنة »قانون اجلذب«.
لكن كيف يكون »الشكر« على طريقة هذه الكاتبة الباطنية؟ 
حر« برنامجاً طوياًل يستمر 26 يوماً.  إنها تطرح في كتاب »السِّ
وال ميكن اس���تعراضه كاماًل في هذه العجالة، لكنني سأكتفي 
باحلديث عن بعض ممارساته. ففي اليوم األول: حاول أن تتذكر 
د النعم التي تَنعُم ِبها في يومك. وفي اليوم الثاني وهو  وأن تُع���دِّ
املهم هنا: قلِّْب في حديقتك عن حجر – تُس���ميه هي »احلجر 
حري« The Magic Rock – ثم َضعه في مكان ظاهر في  السِّ
حجرت���ك حيث تراه قبل أن تخلد إلى النوم. »وقبل أن تنام ضع 
َحجرك الس���حري في راحة كفك وُشدَّ عليه أناملَك، وتذكر ما 
حص���ل من اخلير في يومك، وتخير أفضل ما أنت ممنت ألجله 
مم���ا حدث لك، ثم قل الكلمة الس���حرية: ش���كراً لك! ثم أعد 

احلجر السحري إلى مكانه عند سريرك«)2(.
فهذا احلجر – أو الصنم – الذي ينبغي أن تضعه في مكان 
ظاهر في حجرتك، هو ما تتجه إليه بالش���كر على ما أنعم الله 
به عليك من سابغ النعم في يومك! فكيف يا تُرى سيؤسِلم شيوخ 
قانون اجلذب هذه املمارسة؛ هل سيعودون بنا إلى احلديث عن 

(1) Rhonda Byrne, The Magic (Atria Books, 2012), p. 6.
(2) The Magic, p. 38.

جواز التوس���ل ب� »الصاحلني«، وم���ن خالفهم فهو من الوهابية 
الغالة؟

لكن »بيرن« ال تترك ألنصارها من العرب س���بياًل ألسلمة 
وثنيتها، فهي تقول في معرض بيانها ملمارس���ات اليوم الثامن: 
»بإمكانك أيضاً أن حتاول ش���يئاً أصنعه أنا فيس���اعدني على 
استشعار االمتنان بشكل أكبر؛ فعندما أقول الكلمات السحرية 
ك أناملي فوق طعامي أو شرابي كما لو كنت  ]ش���كراً لك![ أُحرِّ
أنثر غباراً س���حرياً، وأتخيل أن الغبار الس���حري يطهر كل ما 
ميسه فوراً«)3(. أي كما يصنع الس���حرة واملشعوذون. فهل هذا 

َقى الشرعية؟! عند شيوخ قانون اجلذب من قبيل الرُّ

(3) The Magic, p. 91.

ه����ذا القان����ون الوثن����ي غيٌض م����ن فيض م����ن عقائد 
وف����دت مؤخرًا عل����ى باد املس����لمني فتهافت����وا عليها دون 
ْب عقائ����د الهنادك����ة وُخذ  ����ة. ول����و قي����ل ألحدهم: ه����ذِّ َرويَّ
����رك  منه����ا الناف����ع، لتغي����ر وجه����ه واس����تعاذ بالله من الشِّ
وأهله. لكنها ملا ارحتَلت غربًا فجاءت باسم استراتيجيات 
َله����ا بعقله وقلب����ه وأضحى  التفكي����ر وتطوي����ر ال����ذات تقبَّ
يناف����ح عنه����ا. وال أدري م����ا الذي بقي مما ل����م يِفد علينا 
من عقائد املشرق بعد أن مورس قانون اجلذب، واعُتقدت 
عقي����دة الكارما، وُلبس س����وار الطاقة، ب����ل أصبح البعض 
يس����ير عل����ى اجلم����ر!! فه����ل بق����ي أن ن����رى ه����ؤالء يوم����ًا 
يغتس����لون في نهر الغاجن طلبًا لتطهير أرواحهم، أم أنهم 
سيش����يرون علين����ا باالكتفاء مب����اء زمزم؟ نع����وذ بالله من 

احلور بعد الكور.
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تطل���ق املوازنة على املعادلة، واملي���زان هو العدل، واملراد أن 
يوازن اخلطيب في أم���وره املتعلقة باخلطبة بحيث ال يطغى في 
جانب على آخر؛ فإن طرفي الش���يء مذمومان، واخليار الوسط، 
وهو املي���زان، وهو املراد بهذه املقالة؛ ألن اخلطيب قدوة للناس، 
ويتحدث إليهم، ويس���تمعون إليه، واألصل أنهم ينتفعون بخطابه 
إليه���م، ويطبقون ما يقوله لهم، وفق���دان اخلطيب للموازنة في 
خطبته يأتي أثره على املستمعني له فيضرهم وهو يريد نفعهم.

واملتلق���ون للخطبة على نوعني: نوع ي���درك نزوع اخلطيب 
إلى طرف دون آخ���ر فيما حقه املوازنة فينصرف عنه وال ينتفع 
بخطبت���ه؛ ونوع ال يدرك ذلك فيتضرر م���ن تلقيه عن اخلطيب 
ما قال. وما يقع من التفل���ت من الدين أو الغلو فيه، أو التكفير 

واإلرجاء، فاألسلوب اخلطابي سبب من أسبابه.

وجماالت املوازنة فيما يتعل��ق باخلطبة كثرية جدًا 
أذكر ما حيضرين منها يف هذه األسطر:

األول :

املوازن���ة في اختيار املوضوعات، فال يغلِّب أبواباً على أخرى 
بال مسوغ يس���وغ ذلك، والس���تمرار اخلطيب في احلديث عن 

موضوعات وإهمال أخرى أسباب لعل أهمها:
 1- أن اخلطيب يتقن احلديث في املوضوعات التي يتحدث 
فيها؛ ألنها مجال تخصصه أو له عناية بها، كالذين يتخصصون 
في السيرة أو في التفس���ير فينقلون هذا التخصص إلى خطبة 

اجلمعة فال يخرجون فيها عن تخصصهم.
2- ميله إلى هذه املوضوعات، ومحبته لها، واخلطبة ينبغي 
ف���ي اختيارها تلمس حاجات الناس؛ ألنها ش���رعت لنفعهم، وال 

ينظر إلى ما مييل هو إليه.

احلقيل  حممد  بن  إبراهيم  د. 

موازنة الخطيب

]قضايا دعوية[
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3- ع���دم ق���درة اخلطيب عل���ى جتاوز املوضوع���ات التي 
تخصص فيها؛ لضعفه في غيرها.

ولتحقي���ق املوازنة يج���ب أن يتجرد اخلطيب ف���ي اختيار 
اخلطبة، ويتلمس حاجة الن���اس، وينمي النقص الذي عنده في 
بعض اجلوانب بالقراءة والس���ؤال والبحث حتى يكون موسوعي 

املعارف.

الثاني :

املوازنة في طول اخلطبة وقصرها، وقد جاء في احلديث عن 
ُجِل، َوِقَصَر  النبي صلى الله عليه وس���لم قال: »ِإنَّ ُطوَل َصاَلِة الرَّ
ْطَبَة، َوِإنَّ  اَلةَ، َواْقُصُروا اخْلُ ُخْطَبِتِه، َمِئنٌَّة ِمْن ِفْقِهِه، َفَأِطيلُوا الصَّ

ِمَن الَْبَياِن ِسْحًرا« أخرجه مسلم.
لكن النبي صلى الله عليه وس���لم لم يح���دد مقداراً للقصر 
والطول مع قدرته على ذلك، وتوفر الداعي له، والظاهر - والله 
أعلم - أن ت���رك التحديد كان مقص���وداً؛ ليكون لدى اخلطيب 
مس���احة لالجتهاد في ذلك؛ وألن املوضوعات تختلف من حيث 
أهميتها، وقد أفردت لهذا املوضوع مقالة مستقلة منشورة بعنوان 

)خطبة اجلمعة بني اإلطالة واإلقصار(.

الثالث :

 املوازنة في التعامل م���ع النصوص من حيث الكثرة والقلة؛ 
فبعض اخلطب حتشى بالنصوص وليس فيها استنباط وال تعليق 
عل���ى النصوص، وأحياناً ميأل اخلطي���ب خطبته باآليات ويترك 
األحادي���ث أو العكس، مع أنه يجد فيما ترك نصوصاً رمبا تكون 
أدل على مراده مما حشد، وهنا ينبغي للخطيب أن يالحظ أموراً 

ثالثة:
1- تنوي���ع النصوص، فيأتي بآيات وأحاديث، فالتنويع يطرد 
املل���ل، ويش���د الس���امع، وإذا كان في النص قصة لها مس���اس 

مبوضوعه قدمه على ما ال قصة فيه.
2- أن يحس���ن االنتقاء منها إن كانت كثيرة فيختار منها ما 

يكون أكثر داللة على موضوعه.
3- أن يختار م���ا يكون أكثر وضوحاً بحي���ث ال يحتاج إلى 

تفسير وشرح.

الرابع :

املوازن���ة في االس���تنباط م���ن النصوص ف���ال يتكلف في 
االس���تنباط؛ فالتكلف ي���ؤدي إلى اخلطأ وحتمي���ل النص ما ال 
يحتمل. وال يهمله متاماً؛ فإهمال االستنباط يجعل اخلطبة باردة 
علمي���اً، ومن املصلني من هو في مص���اف العلماء أو طلبة العلم 

فيستفيدون من االستنباطات الصحيحة.
 وقد يجم���ع اخلطيب نصوص خطبته ثم يكتش���ف أنها ال 
تدل على ما أراد، فال يجد نصاً يخدمه في موضوعه، فال يلوي 
معاني النصوص لتوافق م���راده بل يغير املوضوع ولو كان مهماً؛ 
ألن العبرة كما هي بأهمية املوضوع فهي كذلك بصحة االستدالل 

له، ويرجئ موضوعه الذي أراده إلى أن يجد نصوصاً تخدمه.

اخلامس :

 املوازن���ة في تخري���ج األحاديث واآلثار، ف���ال يهمل راوي 
احلديث ومخرجه، ال س���يما في األحاديث واآلثار التي ال تطرق 
اآلذان كثيراً؛ فإن من املس���تمعني من يس���تفيد من ذلك، كما أن 
ذكرهما يبع���ث على الثقة باخلطي���ب، والطمأنينة ملا يلقيه في 

خطبته.
كذلك ال يحسن باخلطيب أن يجعل خطبته ميداناً للتخريج 
وذكر العلل ونحوها - وقد يقع ذلك ممن يحبون صنعة احلديث أو 
تخصصوا فيها -؛ ألن ذلك يقطع اخلطبة وينقلها من موضوعها 
األساس إلى احلديث أو األثر الذي ذكره اخلطيب، إال في حاالت 
االستثناء، كما لو كان موضوع اخلطبة في حديث اغتر الناس به 
وهو ضعيف، فاضطر اخلطيب لبيان علته، ويحسن به أن يجمل 
وال يفصل؛ ألن املستمعني إليه ليسوا طالب حديث، فيقول مثاًل: 
وهذا احلديث الذي يس���تدل به بعض الن���اس حكم عليه األئمة 

بكذا، ويذكر عدداً منهم دون اخلوض في تفاصيل اإلسناد.
وأذكر قبل أكثر من خمس عش���رة سنة خطب خطيب بفتوى 
العالمة األلباني - رحمه الله تعالى - في حترمي صوم الس���بت 
إال في الفريضة، فأحدث بلبلة عند الناس في عاشوراء ملا وافق 
الس���بت، فانبرى بعض اخلطباء لبيان ضعف احلديث الوارد في 
ذلك، وس���اق أسانيده وعلله في اخلطبة، فلم ينتفع أكثر املصلني 
باخلطبة؛ ألنها انقلبت إلى درس في احلديث وعلله ال يفهمه إال 
من تخصص في احلديث وعلومه، وكان األولى بيان فضل صيام 
عاش���وراء، وبيان ضعف حديث حترمي صوم السبت، وذكر أقوال 
عدد من علماء احلديث املتقدمني واملعاصرين ممن ضعفوه دون 

اخلوض في التفصيالت اإلسنادية.

السادس :

 املوازنة ف���ي املوعظة فيخاطب العقل والعواطف؛ وذلك في 
اختي���ار موضوع اخلطبة وفي معاجلته���ا، فبعض اخلطباء تزيد 
عنده العاطفة فال يخطب إال في الرقائق، ويهمل األبواب األخرى 

مع حاجة املصلني إليها.
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وأيضاً في موضوع الرقائق يكون متوازناً فال يوغل في الترقيق 
حت���ى يأتي بالغريب واملنكر من األخبار والقصص، وال يكون جافاً 

فيجعل خطبته وهي في الترقيق خالية مما يرقق القلوب.
ويتوازن في أس���لوب العرض أيضاً فال يتكلف اخلشوع والبكاء 
تكلفاً ممجوجاً، وال يكون بارداً في عرض خطبته وكأنه يقرأ جريدة.

ويكون متوازناً في جوانب الوعظ فيأتي بالشيء وما يقابله، 
كالترغي���ب والترهي���ب، والرجاء واخلوف، واملغف���رة والعذاب؛ 
فبع���ض اخلطباء يكون التخويف ديدنه فال يخطب إال عن املوت 
وعذاب القبر وش���دة احلساب والنار وما فيها من النكال، ويكون 
غيره بعكس���ه فال يخطب إال ف���ي الترغيب واجلنة وما فيها من 
النعيم، فهذا يؤدي باملصلني إلى الغرور، والتساهل في املعاصي، 

واألول يؤدي بهم إلى القنوط من رحمة الله تعالى.

السابع :

 املوازنة في قب���ول القصص وعرضها، فال يعرض عما فيه 
عبرة وعظة م���ن القصص الثابتة الصحيحة، س���واء كانت في 
الس���نة النبوية أم أخبار الس���لف أم كتب التاري���خ أم من الواقع 

املعاصر أم حادثة وقعت وشهدها أو علم عنها وفيها عبرة.
وأيض���اً ال يكون متس���اهاًل في قبول كل قصة س���معها أو 
قرأه���ا؛ فإن كثيراً من منقول القص���ص ال يصح، وأحياناً يكون 
منكر املعن���ى، بل لو صحت القصة وكان فيه���ا غرابة لكان من 
ب وتهدر خطبته كلها بس���بب قصة  األليق أن ال يعرضها لئال يُكذَّ
فيه���ا صحيحة لكنها غريبة قد ال يصدقها الناس لغرابتها. وإذا 
كثر هذا من اخلطيب افتقد ثق���ة الناس فيما يقول، وكان حاله 

كحال الُقصاص واإلخباريني.
وفي عرضه للقص���ة يكون متوازناً أيضاً فال يجزم بوقوعها 
وهو لم يقف عليها، فقد يأتي بعد ذلك ما يدل على عدم صحتها، 
فيفقد اخلطيب مصداقيته، بل يقول: نقل كذا إن صح، أو سمع 

الناس بكذا إن صح، ثم يوردها.

الثامن :

املوازنة في تناول النوازل، وتشخيصها، وفي شحن عواطف 
الناس جتاهها؛ ف���ال يعرض عن النوازل مهم���ا عظمت فتكون 
خطبت���ه في واد والناس في واد آخر؛ فإن الناس إذا نزلت نازلة 

جاؤوا إلى اجلمعة وهم ينتظرون من اخلطيب احلديث عنها.
وال يجع���ل كل حادثة ولو صغرت نازلة، فيكون دائم احلديث 

عن النوازل ويهمل املوضوعات األخرى.
ويوازن في تش���خيص النازلة ف���ال يهولها ويعطيها أكبر من 

حجمها، وال يصغرها وهي كبيرة.

التاسع :

املوازنة في عرض قضايا األم���ة، فال يهملها بالكلية ويغرق 
في احمللية فيبتر املصلني معه عن إخوانهم في مش���ارق األرض 
ومغاربها؛ فإن خطبة اجلمعة من امليادين املهمة لترس���يخ الوالء 
والبراء، ومن أس���اليب ذلك إظهار االهتمام مبآس���ي املسلمني، 

وبيان ما يجب علينا جتاه إخواننا.
وال يك���ون دأبه احلديث عن أحوال املس���لمني في الش���رق 
والغ���رب، ويهمل قضاي���ا مجتمعه ومدينته وحارته ومس���جده؛ 
فاألقرب���ون أولى باملعروف، وواجب علي���ه أن يعطي كل ذي حق 

حقه.
وفي عرض مآسي املس����لمني، ومكر الكفار واملنافقني، يوازن 
بني الفأل واليأس؛ فال يزيد في الفأل حتى يجعل املصلني يتكلون 
عليه وال يعملون ش����يئاً لدينهم ومجتمعهم وأمتهم، وال ييأسهم من 
النصر والتمكني ويبالغ في غلب����ة الكفار واملنافقني ومكرهم بأمة 
اإلس����الم؛ فإن اليأس يؤدي إلى اإلحباط وترك العمل، ولرمبا أدى 
إل����ى االنحراف وانق����الب املنهج. ومن الناس م����ن إذا حتدث عن 
الغرب ومؤامراته وقدراته العس����كرية والتقنية وخبراته السياسية 
والفكرية، أشبع الس����امعني باليأس من مقاومته، بل التغلب عليه، 
حتى ليخيل إليه أن ما يجري من أحداث سياس����ية واقتصادية ال 
يخرج ع����ن مؤامرة محبوكة لن ينجو منها أحد، ويغفل عن س����ن 
التدافع، ومكر الله تعالى مبن ميكر بأهل دينه من الكفار واملنافقني.

العاشر :

املوازنة في نقل مقوالت املفكرين، س���واء كانوا من املسلمني 
أم من الكفار، فقد يكون اخلطيب شغوفاً بالفكر والثقافة فيحشو 
خطبته مبا يح���ب، ويهمل ما هو أولى وأهم من نصوص الكتاب 
والس���نة. فمثاًل في قضايا حترير املرأة يوج���د نصوص كثيرة 
حلفظ املرأة وصيانتها وتعظيم ش���أن العرض في اإلسالم، فال 
يترك ذل���ك لينقل أقوال املفكرين الغربيني ف���ي معاناة املجتمع 
الغربي من التحلل والتفس���خ، وما جره حترير املرأة من فس���اد 

وإجرام.
وأيضاً ال يترك أقوال املفكري���ن؛ ألن من املصلني من يكون 
ضعي���ف اإلميان ال يستس���لم بالكامل للنص���وص ويكون معجباً 
بالغربيني، فيزيل النقل عن ه���ؤالء املفكرين الغربيني كثيراً مما 
في نفس���ه من قناعات غير صحيحة، أو عل���ى األقل يزعزعها 
ويش���ككه فيها. وهي أيضاً تزيد م���ن طمأنينة املؤمن مبا عنده 
من احلق؛ ف���إن جتارب األمم األخ���رى إذا وافقت ما جاءت به 

النصوص زاد رسوخ النصوص في قلوب املؤمنني ويقينهم بها.
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احلادي عشر :

املوازن���ة في إلقاء اخلطبة بحيث يلقيها مبا يناس���ب صوته 
واألجهزة التي في مسجده؛ فبعض الناس يكون جهوري الصوت، 
ولديه مكبرات صوت قوية، فتكون اخلطبة مزعجة للس���امعني، 
مما يفوت استفادتهم منها. وقد يكون اخلطيب ضعيف الصوت 
وأجهزة الصوت في مس���جده ضعيفة فال يكاد السامع يتبني ما 
يقول إال بتركيز شديد، وهذا يجهد السامع مما يجعله ينصرف 
ع���ن اخلطبة. وعلى اخلطيب ملعرفة ذلك أن يس���أل مصلني قد 
توزعوا في أرجاء املس���جد عن ميمنته وميس���رته وفي مقدمة 
املس���جد ووسطه وآخره، أو يطلب من معارفه أن يصلوا في هذه 
األماكن املتفرقة ويخبروه عن س���ماع الص���وت ووضوحه وعدم 

االنزعاج به.

الثاني عشر :

املوازنة في عرض املسائل الفقهية، فال يقلب خطبته دروساً 
في الفقه، وال يوغل في تفصيل ما ال يفهمه الناس من مصطلحات 
الفقه وأصوله، وال يهمل جوانب الفقه بحجة أن اخلطبة ليس���ت 
درس���اً فقهياً؛ فإن الناس يحتاجون إل���ى العلم بأحكام عباداتهم 
ومعامالتهم، وإذا نزلت نازلة فقهية كالتأمني واألسهم ونحو ذلك 
انتظروا من اخلطباء تناوالً لهذه الن���وازل، فيتناولها مبا يفهمه 
الناس، ويبس���طها لهم قدر املستطاع، ويعرض عما ال يفهمه إال 

أهل التخصص. 

الثالث عشر :

املوازنة في لغة اخلطبة وبالغتها، فال تكون عباراتها وجملها 
س���وقية مبتذلة كأنه يتحدث إلى عوام في مجلس س���مر. وأرى 
أن يبتع���د اخلطيب عن العبارات العامية، واللهجات احمللية، ولو 
كانت مؤثرة في الناس؛ ألن خلطبة اجلمعة قدس���يتها ومكانتها 
فال تبتذل إلى ه���ذا احلد، ثم إنه يطلب من اخلطيب أن يرتقي 

بالناس في اللغة واخلطاب وال يسفل باخلطبة ألجلهم.
وكذلك ال يقصد العب���ارات الغريبة وتركيب اجلمل املتكلفة 
فيحش���و خطبته بها؛ فإن بع���ض اخلطباء ال يفه���م عنه حتى 
املتخصص���ون، وكأنه جعل اخلطبة ميداناً إلبراز تفوقه في اللغة 
والبالغة، فيستخرج عبارات خطبته من املعاجم، واملعاجم اللغوية 
يرجع إليها فيما أش���كل على اخلطيب من األلفاظ، وال يصح أن 
يتخذها اخلطيب مرجعاً في صنع خطبته، وإال كان من املتكلفني.

الرابع عشر :

املوازنة في ش���خصية اخلطيب وتعامل���ه مع غيره، فال هو 

ضعيف مستباح، وال صارم يخاف ويهاب، وبعض اخلطباء يكون 
ش���ديداً صارماً عبوساً ال يتعامل مع أحد من املصلني إال بحذر، 
وال يتح���دث معهم إال بوقار متكلف، وهذا النوع ينفر الناس منه، 
ويظنون فيه التكبر والتعال���ي ولو كان متواضعاً، فال يفتحون له 
صدوره���م، وال يفضون له مبا في قلوبهم، بل قد ال يقبلون على 

خطبته فيمتثلون ما فيها؛ ألنه صنع حواجز بينهم وبني قبولها.
وبعض اخلطباء يكون على العكس من ذلك؛ فيتبذل لكل أحد 
حت���ى تداس هيبته، ومن الناس من يقصد اإلدالل على اخلطيب 
إلثب���ات أن له به خصوصية، وم���ن املصلني من يريد فرض رأيه 
حتى في موضوع اخلطبة، وال يحسن باخلطيب أن ينساق خلف 
أحد، أو يضعف أمامه، وإن رأى جماعة مس���جده أن فيه مطمعاً 
أتعبوه وأتعبهم؛ الختالف رغباتهم، وانقياده خلف بعضهم يغضب 

غيرهم.

اخلامس عشر :

املوازن���ة في التعقيب على اخلطبة؛ فال يرد على أي تعقيب، 
وال يس���لم لكل متعقب؛ فبعض اخلطب���اء ال يقبل النقد ولو كان 
هادف���اً، وال يعترف باخلطأ ولو كان واضحاً، وهذا كبر عن قبول 

احلق.
وعكس���ه من يقبل أي تعقيب ولو كان خطأ، أو كان صاحب 
التعقيب لم يفهم اخلطبة، لكنه يجامله لئال يخسره، وهذا أيضاً 
خطأ. واملوازنة أن يستمع اخلطيب إلى تعقيبات املتعقبني، فيقر 
بصواب من أصاب ويش���كره على ذلك، ويرد على املخطئ خطأه 

بأسلوب مناسب.

السادس عشر :

املوازنة في لبس اخلطيب؛ فبعض اخلطباء يكون متكلفاً في 
ألبسته، ويبحث عن غريب اللباس وغريب األلوان، وهذا يخشى 
أن يدخل في لباس الش���هرة املنهي عنه، وه���ذه الطريقة تضع 
حاجزاً بني اخلطيب والناس؛ ألنهم يحس���ون أن اخلطيب يريد 
التميز عليهم في لبسه فينفرون منه، والقلوب تتأثر مبا ال يخطر 

على البال مما يستهان به ويحتقر.
وال يكون متبذالً في لبس���ه وهيئته كأن���ه قبل صعوده على 
املنبر كان مع الغنم يرعاها، أو جاء من الس���وق يبيع ويش���تري، 
متعلاًل بأن التواضع في الصورة واللبس دليل على تواضع القلب، 
وهذا غير صحيح؛ فقد يكون متكب���راً ولو كان متبذالً. والتبذل 
في اجلمعة يخالف سنتها في االغتسال والتجمل والتطيب، وهو 

يدل على اإلخالل بها.
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السابع عشر :

املوازنة في إنكار املنكرات؛ فال تكون خطبه كلها في املنكرات 
وإنكارها ويترك جوانب العقيدة والعبادة والس���لوك والسيرة وما 
يحتاج الناس إلى العلم به، وال يهمل الكالم عن املنكرات فال يأتي 
عليها أبداً، ال س���يما املنكرات املستجدة أو املتجددة؛ فإن الناس 

بحاجة إلى حتذيرهم منها.
وفي إن���كار املنكر يكون متوازن���اً، فال يزيد عل���ى حقيقته ويهوله 
ويصوره تصويراً أكبر من حجمه الصحيح ليش���حن عواطف الناس ضد 
املنكر وأهله، ويحظى بتأييدهم للمحتس���بني على املنكرات، وال يهون من 
شأنه ويستصغره بحيث يعرض له وكأنه يروج له أو يهون من إنكار الناس 

له، فيفت في عضد إخوانه احملتسبني ويكون عوناً ألهل املنكرات.
ويت���وازن في تصوير ما في املجتم���ع من منكرات، فال ينزع 
اخليرية من الناس؛ فإن من قال هلك الناس فهو أهلكهم، كما في 
احلديث، وال يزال اخلير في أمة محمد صلى الله عليه وس���لم، 
فهي أمة تضعف وال تنتهي، وتغفل وال متوت، ودّلت دالئل التاريخ 
على أنها أمة قد تطول غفلتها لكنها إذا اس���تيقظت اس���تعادت 
ريادتها بسرعة ال يتصورها األعداء، وال يقدر على مثلها غيرها.
وف���ي املقابل ال يوغل في تزكية املجتمعات ونفي ما فيها من 
املنكرات وانتهاك احلرمات، وادعاء أن مجتمعه أحسن من غيره، 
فيجع���ل الواقع بوصلته ويحتكم إليه؛ ف���إن هذه خصلة إرجائية 
مذمومة؛ إذ الواجب أن يجعل بوصلته ش���ريعة اإلسالم ال واقع 
املجتمعات األخ���رى، ويحاكم مجتمعه بعداً عنه���ا أو قرباً منها 

بحسب ما يعمل فيه بالشريعة وما ينتهك منها.

الثامن عشر :

املوازنة في االستفادة من الوسائل احلديثة لإلعالم واالتصال 
وتناقل املعلومات، فال يعتمد عليها اعتماداً كلياً بحيث تكون هي 
مصادر خطبت���ه؛ فإنها مصادر في متن���اول اجلميع، مبعنى أن 
العامة مّطلعون عليها، ويقرؤون ما فيها أو يس���معونه، واخلطيب 
إذا أتى بش���يء معروف للعوام أزرى بنفسه عندهم، ولم ينتفعوا 
بخطبته. وأيضاً هي مصادر غي���ر مأمونة، فقد ينقل منها أثراً 
أو خب���راً أو قصة ويكون ما نق���ل غير صحيح، واخلطيب ينبغي 
له أن يؤصل للموضوعات التي يتناولها في خطبته، ويستدل لها 
بالصحيح، وال يتأتى ذلك إال بالرجوع للمصادر املوثوقة املأمونة.

التاسع عشر :

املوازنة في خطابه للناس بني فئات املجتمع املختلفة؛ ففيهم الشيب 
والش���باب، والرجال والنس���اء، واملتعلم واألمي، ثم املتعلمون درجات؛ 
ففيهم العالم وطالب العلم واألكادميي واملثقف والعامي، وخطبته جلميع 

هؤالء؛ فيجب أن يراعيهم في اختيار املوضوعات ومعاجلتها.

واملس����اجد تختلف مواقعها وروادها؛ فمساجد املدن الكبيرة 
غير مساجد القرى والهجر، واملساجد التي في اجلامعات والقريبة 
منها ليس����ت كغيرها؛ فأكثر مصليها من أصحاب املؤهالت العليا 
في التعليم، واخلطيب أدرى بنوعية جماعته، وعليه أن يسير فيهم 
بأكثريتهم، وال يهمل األقلية بأجزاء من اخلطبة، أو بخطب خاصة 

لكنها ال تكون كثيرة، وإال أهدر حق األكثرية.

العشرون :

املوازن���ة في الصدع باحلق بني التهور واملداهنة؛ فقد يطلب 
م���ن اخلطيب قول الباطل، فإما أن ينك���ر في غير محل اإلنكار 
ويحدث فتنة في الناس بتجييش���هم ضد من هو أقوى منهم، ثم 
إذا خذلوه وابتلي افتنت فانقلب على احلق وسوغ الباطل؛ وإما أن 
يبحث عن أي مس���وغ للباطل مع علمه ببطالنه فيشرعه للناس 
بأدلة وتعليالت باردة؛ ليخرج نفس���ه من مأزقها، أو لينال منفعة 

عاجلة؛ فينال سخط الله تعالى، ويسقط من أعني الناس.
واملوازن���ة في ه���ذا أن يداري أهل الباطل ما اس���تطاع وال 
يداهنه���م فيحل م���ا حرم الله تعالى. وق���د يطلب منه قول حق 
مشوب بباطل فيقول احلق بأدلته ويتحايل على الباطل فال ينطق 
به. والس���كوت عن حق ال يستطيع أن يصدع به خير من تسويغ 
الباطل، وخير من إذالل نفس���ه بتحمله بالء ال يطيقه، ثم تكون 
العاقبة أن يعتذر ويذل نفس���ه، ورمبا انقلب على منهجه كما وقع 

لبعض الدعاة واخلطباء.

احلادي والعشرون :

املوازن���ة بني ما يطلب���ه الناس وما يحتاج���ون إليه؛ فبعض 
اخلطباء يتلمس م���ا يرغب الناس فيه كموضوعات السياس���ة 
والفك���ر والثقافة، وف���ي الوعظ مييلون إل���ى الترغيب أكثر من 
الترهي���ب، وينزعون إلى القصص والس���ير ونحوه���ا أكثر من 
نزوعه���م إلى تصحيح العقائ���د والعب���ادات واملعامالت. وعلى 
اخلطيب أن ال ينظر إلى أهواء الناس ورغباتهم إال فيما تظهر له 
حاجة لتناوله؛ فإن قصد اخلطيب رضا الله تعالى ال رضا الناس 
وجمعهم في مسجده، واخلطبة شرعت إلصالح الناس ال لترفهم 

وموافقة أهوائهم.
 وبع���ض اخلطباء يخال���ف مطالب الناس ول���و كانت مما 
يحتاجون إليه؛ إما لفرض ش���خصيته عليهم، وإما لبعده عنهم، 
وإم���ا لضعفه في معاجلة ما طلبوا، وإما خلوفه الزائد من تناول 
بعض املوضوعات التي يحتاجون إليها كالنوازل ونحوها. واملوازنة 
هنا أن يراقب الله تعالى وال يراقب اخللق، وأن ينظر فيما يحتاج 

الناس إليه من موضوعات، سواء وافقت أهواءهم أم خالفتها.
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قبل الَبدء:
لكل علم موضوعه، ولكل منهج مقوماته، ولكل فكرة سياقها 
الذي مينحها ش���رعية الوجود، وقد ُعِني أصحاب العلوم، وبُناة 
املناه���ج، وأرباب الِفَكر؛ ببيان جملٍة م���ن املقررات التي جتعل 
من منشآتهم منهاًل يستحق الورود، من حتديٍد للمصادر، وبياٍن 
ملوضوع البحث وعوارضه، وس���دٍل للقضاي���ا الناظمة له َوفق 

قواعَد معيارية تضبط سالمتها وإيصالها ملطلوب الناظر.
وأنت إذا قلَّبت النظر في التراث اإلسالمي وجدت »بواعَث 

اإلحكام« هذه شاخصًة لكل مطالع:
- فف���ي جانب )املصادر( ترى أنها ش���غلت حيزاً كبيراً من 
مدونات العلماء املس���لمني، إيجاباً: بذكر مرجعيَّة املنهج املتَّبِع 
وإقام���ة الدالئل عليه، على نحو ما جتده في كتب أصول الفقه 
ع عنهما؛ وس���لباً:  من حجاٍج ملصدرية الكتاب والس���نة وما تفرَّ

بدفع االعتراضات املوجهة على هذه املرجعية.
- وفي جانب )املوضوع( ترى متايز العلوم اإلس���المية بناء 
د موضوعاتها واختالف عوارضها، وليس األمر مجرَد  على حتدُّ
تش���قيق اعتباطي، فموضوع علم أصول الفقه: األدلة )حتديداً 
لها، وبياناً لش���روط إعمالها، وشرحاً لدالالتها(، وموضوع علم 
احلديث: الن���صُّ النبوي )بحثاً في أح���وال النََّقلة، وبياناً لعلل 

اإلسناد واملنت(، وهلمَّ جّراً.
- وفي جانب )القضايا الناظمة( جتد كلَّ فرٍع معلقاً بحبال 
أصول���ه، وكلَّ حكم مبنياً على ما ميهِّد س���المته، َوفق معاييَر 
محكم���ٍة وضعها أهل كل علم، حُتاكم إليه���ا اآلراء، وتُنَقد على 
س���احتها احلجج، ولك أن تطالع مدون���ات أيِّ علم من العلوم 
اإلسالمية »مقاصدها ووسائلها« لتبصر إحكام املسائل، وترتُّب 

احلجج، وكثافة املادة النقدية.

مش��اري الشثري 

التشغيب العلمي
تح��دث غير واحد م��ن العلماء عن مقاصد التأليف، وتالقت أطاريحه��م في قصرها على االختراع، 
والجمع، والتكميل، واإلبانة، واالختصار، والترتيب، والتصويب، فهل فاتهم شيء من مقاصد الَكَتبة؟

إن ه��ذا الحصر لمقاص��د المؤلفين لي��س تنزيالً، وبالتالي س��أخطو خطوة به��ذا الموضوع ألجدد 
فيه، وأضيف له قس��ماً س��تضم جنباته الكثير من المؤلفات والبحوث التي ح��ارت زمناً حيال ما ذكره 

المتقدمون من مقاصد، ولم تجد في واحد منها ما يليق أن يكون غطاء لرأسها ووكاء لسقائها.

]قضايا دعوية[
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نمذجة:
ليس من ش���كٍّ في أهمية الدور الذي متثله العملية 
النقدية في إذكاء العلوم حتقيقاً وحتريراً، ولو استعرضنا 
ما أثمرته هذه العملية من قفزات نوعية في تاريخ العلوم 
ومترحلها ونضجها لعلمنا جاللَة املوقع الذي حتتلُّه.. إنه 
النقد املولَّد من منظومة معرفية وأسٍس متماسكة، وليس 

نقداً لقيطاً ال يفيء إلى بيت يكنُّه.
راً  ولنستعرض إلبراز معلََمٍة نقديٍة عاليٍة منوذجاً مبكِّ
اس���تحوذ على أدوات البناء والنق���د، وأعملَها باحتراٍف 
منقطع النظير حتى كان اس���مه عالمة فارقًة في تاريخ 
علوم أهل اإلس���الم، بل َش���َخَص بأبصار أهل الثقافات 
األخرى إلى الت���راث الذي خلَّفه، وجعل من كتاباته رقماً 
صعباً في دراساتنا ودراساتهم.. ذلكم هو اإلمام الشافعي، 
ولست بصدد بيان أبعاد مشروعه، وإمنا أجتزئ منه مبا 

ل صلب املقالة. د للفقرة القادمة التي تشكِّ ميهِّ
من املمكن إيجاز مشروع الشافعي في عناصَر حتوم 

حول قضية »املرجعية«، وهي:
1. تسمية املرجعية وضبطها:

ومتثِّل )الرس���الة( التي بعث بها إلى عبدالرحمن بن 
مهدي حجر الزاوية في بناء صياغة املرجعية.

2. تفعيل املرجعية وجتسيد مخرجاتها:
وذلك في ذلك البناء الضخم: )األم(، فقد استعرض 
فيه أبواب الفقه وأعمل فيها ما اصطفاه من قواعَد هداه 

إليها استقراؤه ملصادر الشريعة.
3. حتصني املرجعية:

من خالل املقررات التي سعى من خاللها إلى صيانة 
املرجعية من جهتني: س���وِء التوظيف - تس���لُّل الدخيل. 
وذلك ظاهر في رسالته، وكذا في كتبه األخرى ك�: )جماع 

العلم(، )إبطال االستحسان(.
فهذه املعالم في مش���روع الش���افعي متث���ل التكامل 
املعرفي »املشروط« في سالمِة النقد وبراءِته من أن يكون 
مجرَد عبث وتشغيب، وليس بش���رط أن يكون الناقد ذا 
نتاج في اخلارج يش���هد على اس���تحواذه هذه املعالم وما 
شاكلها، فالشأن أن تكون مستصحبة - ولو في الذهن - 
في العملية النقدية بشكل يجعل من أحرف النقد منقوطًة 

بالتحقيق.

ماذا ُيقَصد بالتشغيب العلمي؟
»التشغيب« تفعيٌل من »الشغب«، وهذه املفردة كثيرة التداول 
على ألس���نة األخباريني حني حديثهم عن الفنت وتهييج الناس 
وعبث العسكر، وليس���ت ذات حضوٍر في املعجم العلمي، مِلَا أن 
للعلم - ما دام علماً - منهجاً يدفع بطبيعته أي ش���غب، وحرمًة 
حتجز العابثني من ورود حماه، لكن ُغيِّب املنهج بدثار )املنهج!.. 

زعموا(، وانتُِهكت حرمة العلم بسيف )العلم!.. زعموا(.
وس���أعرض في ه���ذه الكتابة بعض الش���واهد التي تطلع 
الناظر على حجم الشغب الواقع في اخلطاب الفكري املعاصر:

1. االستلقاء البحثي:
وذلك حني ترى كاتباً يتناول قضية من القضايا الش���ائكة 
الت���ي حتتاج إلى ذراع بحثية مكينة وطول صبر وتأنٍّ في التأمل 
راً متقارب األجفان، وأبش���ع من  والتحليل، لكنك ترى بحثاً مخدَّ
ذلك حني ترى كاتبه يشرح لك استلقاءه بنحو قوله: )أنا مؤمن... 
بأن متابعة التفاصيل الصغيرة، مثل حش���د مزيد من الشواهد، 
وتتبع بعض اآلثار، والتفتيش عن بعض املراجع وس���وى ذلك، - 
أحياناً حتت���اج لتوثيق حديث غريب أو التفتيش عن مصدر أثر 
إلى أس���بوع! - ستس���تهلك وقتاً طوياًل لست مضطراً إلنفاقه، 
خاصة في ظل التزامي بعملني »صباحي ومس���ائي« يستهلكان 
نصف يومي( انتهى بعالمات ترقيم���ه، وحقَّ له أن يتعجب من 
إنفاق أس���بوع لتوثيق أثر، فليس األثر مطية صاحلة لتقرير ما 
يصبو إليه، حتى لو كان املوضوع فارقاً بني فسطاطني، كالبحث 

في الدميقراطية.. ُحقَّ له ذلك، ال سيما أنه ملتزم بدوامني!
2. الدعاوى املرسلة:

حاول أن تقلِّب النظر ف���ي كتاب من كتب املفكرين العرب، 
واحمل معك أوراقاً وأقالماً، وقيِّد كل ما تراه عرّياً عن البرهنة، 
وأن���ا ضامن لك أن م���ا أدنيته م���ن األوراق واألقالم لن يفي 
مبعش���ار ما جتد، ال من جهة تثبي���ت املعلومة وتوثيقها، وال من 
جهة توظيفه���ا ملدلوله، فهو يجري في مضماٍر كان قد رس���م 
حدوده من قبل، ويس���عى بعد ذلك في نس���ج املعطيات العلمية 

ه. )والال علمية( لتتواءم مع املضمار الذي حدَّ
من ذل���ك أن ضغط املفاهيم الغربية التي طالت طائفة من 
املفكرين )اإلس���الميني( أجلأتهم إلى هدر احلدود الفاصلة بني 
الرج���ل واملرأة، فأتى أحدهم ووقف ش���اخص البصر مع قول 
احلق تعال���ى في آية الدين: }َفإن َلّْم َيُكوَنا َرُجَل���نْيِ َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن 
َر إْحَداُهَما اأُلْخَرى{  ���َهَداِء َأن َتِضَلّ إْحَداُهَم���ا َفُتَذِكّ ِمَّن َتْرَضْوَن ِمَن الُشّ

]البقرة: ٢٨٢[.. كيف السبيل إلى تغييب نور هذا التنزيل؟ 
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بح���ث في وعائه عن دعوى، فق���ال ما نصه: )إن اخلطاب 
القرآني كان موجهاً ألقوام كان عندهم تقدير ضئيل - إن وجد 
- للنساء والذين لم يسمحوا مبشاركتهم في شؤون كانت تعتبر 
من ش���ؤون الرجل، ولذا أرجع احلكم إلى أن املرأة لم تكن وقت 
ن���زول اآلية الكرمية ذات مش���اركة فاعلة في احلياة العامة، ال 
سيما ما يتعلق بالقضايا املالية والتجارية، ما جعلها جتهل هذا 

امليدان(.
دعنا نفكك هذه الدعوى قليًا:

1. حج���م الدعوى: إنها تس���توعب حقب���ة تاريخية طويلة 
حتتاج إلى استقصاء للنظر حتى نصل إلى حقيقة املساحة التي 
كانت تشغلها املرأة في احلقل التجاري، فهل كانت بالفعل كافَة 

اليد – أو مكفوفتَها – عن هذا احلقل؟
إن التاريخ يطالعنا بنماذَج لنس���اء كنَّ ذوات باع في العملية 
التجارية، وخذ خديجة - رض���ي الله عنها - مثاالً على ذلك، 
وأمرها وقصتها مع نبينا - عليه الصالة والس���الم - في ذلك 
ذائ���ع الصيت، وقد كان ذلك قبل البعثة، فما ظنك بوقت تنزل 
آية الدين الواقعة في س���ورة البقرة الت���ي نزلت أواخر العهد 

املدني؟ 

2. مضم���ون الدع���وى: إن األمر ال���ذي تناولته اآلية ليس 
متعلق���اً مبتاهات البورصة وتقلب العمالت، وال بتلك املعامالت 
الت���ي يداخلها الغ���رر والغنب اخلفي، وال مب���دى حذق العاقد 
بأجناس املبيعات وتفاوت ما بينها؛ إن األمر الذي تناولته اآلية: 
ش���هادةٌ على دين مكتوب، وفقط. ف���أي قضايا مالية وجتارية 

كانت جتهلها املرأة على حد قول صاحبنا؟
الباحث ذاته في س���ياق آخر يروم تغييب شريعة الله في 
ح���ق املرتد من خ���الل ردِّ القول بقتل���ه وإرجاعه إلى اإلرث 
اليهودي، فصرف ما يقرب من عش���رين ورقة يذكر فيها أن 
هناك اختراقاً ما للتراث اإلس���المي تس���بب في ضخِّ بعض 
املف���ردات اليهودية في مدونة أهل اإلس���الم، وفي ختم بحثه 
أش���ار في حملة خاطفة إلى أن من تلك األحكام املتسلِّلة قتَل 

املرتد.
ملاذا حكم املرتد خصوصاً؟ ال ندري. 

وما دالئل ذلك؟ ال ندري. 
ومتى كان بدء هذا التحريف؟ ال ندري. 

جت���اوز الباحث ذلك كله، وال حاجة ف���ي الواقع إلى إقامة 
برهان شيء من ذلك، فاألمر مجرد شغب علمي. 

3. التطفيف األصولي:
أضحى من املألوف أن يكون للعالم قدر من التردد في حكم 
بعض املس���ائل نظراً لتزاحم املرجحات في ذهنه، فرمبا رأيته 
آخذاً بقول سبق له نقضه وترجيح خالفه في زمن مضى، ورمبا 
كان ذلك في محيط زمن���ي ضيق، لكن أن يكون ذلك في كتاب 
واحد وبني موضعني ال تفصل بينهما سوى 75 صفحة، دون بياٍن 
لرجعة، وال اعتراض على أيٍّ من املوضعني؛ فاألمر ليس متعلقاً 

بتعادٍل وال ترجيح.
جت���د ذلك عند أحد الكتاب ح���ني حتدث عن آيات احلكم 
بغير ما أنزل الله في س���ورة املائدة، ومل���ا ذكر أن اآليات نزلت 
أصالة في حق اليهود بنّي أن القول احملقق عند أهل األصول أن 

العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب.
لكنه في سياق حديثه عن والية املرأة اعترضه حديث: )لن 
يفل���ح قوم ولوا أمرهم امرأة(، فما كان منه إال أن قال: )صحيٌح 
أن أغلب األصوليني قالوا: إن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص 

السبب. لكن هذا غير مجمع عليه(!
وقريب من هذا التطفيف من يَِجدُّ في حسر متدد النصوص 
عن اس���تيعاب نوازل العصر، ويريد قصرها على حال زمنية ال 
تش���مل محيط معيش���ته وزمنه، فإذا أتى حلد السرقة قال إن 
القطع ش���ريعة صاحلة للصدر األول - مع أن النص مطلق لم 
يقيد بزمن معني -، لكنه مع هذه الش���هوة التاريخية التحقيبية 
جتده في قضية أتى اإلسالم مبرحلة أحكامها كاجلهاد، وانتقل 
بها ف���ي نصوص ظاهرة الداللة من الك���ف للمدافعة فالبداءة 
بالقت���ال؛ جتده كابحاً جماح ش���هوته، صارَف النظر عن جميع 
ِه اَلِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم{ ]البقرة:  آيات اجلهاد إال: }َوَقاِتُلوا ِفي َس���ِبيِل الَلّ
١٩٠[، لينس���خ بها جميع املراحل، ويجعلها محكمة مهيمنة على 

جميع األزمنة واألمكنة.
وهكذا جتد الفقه التش���غيبي قابعاً ف���ي تيٍه منهجٍي، يبني 
ركام فروعه في أرٍض جرداء، ثم يصطفي من األصول ما عسى 

م. أن يكون جابراً لذاك الركام املهشَّ

4. الَعَور االستداللي:
وهذا الشاهد في غاية الطرافة، فليس التنافر فيه كما في 
الشاهد السابق بني متباعدين، بل بني متقاربني، بل متالصقني.. 
كتب أحد املتخصصني في الفقه السياس���ي عن حكم الشورى، 
ورجح إلزاميتها، واستدل لذلك بحديث عمر بن اخلطاب رضي 
الله عنه: )َمْن بَايََع َرُجاًل َعْن َغيِْر َمُشوَرٍة ِمَن امْلُْسِلِمنَي َفاَل يَُبايَُع 

ًة أَْن يُْقتاََل(. ُهَو َواَل الَِّذي بَايََعُه تَِغرَّ
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في موطن آخر حتدث عن حد الرجم، وصوَّب نحوه سهامه، 
وقال: )أغلب أحاديث الرجم ال تخلو من مغمز وعلة في السند 
أو امل���نت أو كليهم���ا، وبعض هذه األحاديث تش���تمل على أمور 
منكرة في اإلسالم.. فهذه إش���كاالت كافية لوقف حد الرجم، 
درءاً للحد بالش���بهة، وصيانة لدم املسلم من الهدر بحجة غير 

قطعية(.
أين الطرافة هنا؟

حني ترى ما اس���تدل به إللزامية الشورى جتده قطعًة من 
خطب���ٍة لعمر رضي الله عنه مخرجٍة في صحيح البخاري، وفي 
ذات اخلطبة قرر عمر رضي الله عنه تقريراً جازماً بش���رعية 
حد الرجم، بل صرح بخش���يته أن يطول العهد بالناس ويتركوا 

هذا احلد لعدم ذكره في كتاب الله!
قِّ َوأَنَْزَل  داً # ِباحْلَ قال رضي الله عنه: )ِإنَّ اللَه بََعَث ُمَحمَّ
ْجِم، َفَقَرأْنَاَها َوَعَقلْنَاَها  ا أَنَْزَل اللُه آيََة الرَّ َعلَيِْه الِْكتَاَب، َفَكاَن مِمَّ
َوَوَعيْنَاَها، َرَجَم َرُس���وُل اللِه # َوَرَجْمنَا بَْعَدهُ، َفَأْخَشى ِإْن َطاَل 
ْجِم ِفي ِكتَاِب  ُد آيََة الرَّ ِبالنَّ���اِس َزَماٌن أَْن يَُقوَل َقاِئٌل: َواللِه َما جَنِ
ْجُم ِفي ِكتَاِب اللِه  اللِه، َفَيِضلُّوا ِبتَْرِك َفِريَض���ٍة أَنَْزلََها اللُه، َوالرَّ
َجاِل َوالنَِّس���اِء ِإَذا َقاَمِت  َحقٌّ َعلَى َم���ْن َزنَى ِإَذا أُْحِصَن ِمَن الرِّ

َبُل أَِو ااِلْعِتَراُف(. الَْبيِّنَُة أَْو َكاَن احْلَ
فانظر إلى أي حدٍّ يبلغ إلف التشغيب بصاحبه.

5. اختزال البراهني:
العلم ليس عبارة عن جزر متباعدة، بل هو وشائُج مترابطٌة 
آخ���ٌذ بعضها بزمام بعض، وبإدراك ه���ذه احلقيقة ينبل العالم 
وتتسع بسطته في العلم، ورمبا قصر العالم غالب اهتمامه على 
علٍم ووزع فضَل همته على س���ائر العلوم إلدراك املجزئ منها، 
غير أن املش���غبني افترعوا قسمة ثالثة، فال هم بسطوا نفوذهم 
على العلم جملة، وال على علم معني، بل أشعلوا فتيل مشروعهم 
كل���ه بدليٍل أضفوا عليه مس���حة اإلحكام والظه���ور والهيمنة، 
وجعلوا من هذا الدليل باباً شريفاً من العلم ال يعدو اإلسالم أن 
يك���ون أحَد فصوله، فكل دليل يخالف )ما فهموه( من دليلهم = 

ضعيٌف، أو منسوٌخ، أو ليس بدليل أصاًل.
جتد الواحد منهم في مسائل اجلهاد وأهل الذمة واحلدود 
يِن{ ]البقرة: ٢٥٦[، وفي  ال يحفظ إال قوله تعالى: }ال إْكَراَه ِفي الِدّ
مس���ائل السياسة الشرعية بتفصيالتها وتعقيداتها ال يبصر إال 
قول النبي #: )أنتم أعلم بأمور دنياكم(، وفي مسائل األسماء 
والصفات لم يحط علمه بغير فهٍم قاصٍر لتفس���ير ابن عباس 

آلية: )يوم يكش���ف عن س���اق(، وجعل منه بوابة للتأويل قاضياً 
بذلك على ما تواتر في الوحيني من حسم مادته.. يُجِهض مئات 
املسائل في سبيل حتويط فهمه لدليله الَفْرد. وهكذا جتد له في 
كل باب من العلم دلياًل يرى فيه متمس���كاً لقوله، ولو من طرف 
خفي، وقد نبه إلى هذا العبث ووس���مه بالشغب في لفتة مبكرة 

نسيج وحده ابن حزم رحمه الله فقال:
)وال تأخذ بعض الكالم دون بعض فتفسد املعاني، وأحذرك 
من َش���ْغب قوٍم في ه���ذا املكان، إذا ناظ���روا ضبطوا على آية 
واحدة أو حديث واحد، وهذا س���قوٌط شديد وجهٌل مفرط، إذ 
ليس ما ضبطوا عليه أولى بأن يُتَّخَذ مقدمًة يُرَجع إلى إنتاجها 
من آيات أخر وأحاديث أخر، وهذا حتكم وسفس���طة، فاحذره 

أيضاً جّداً()1(.
وقد أحس���ن الش���وكاني - رحمه الله - حني قام بتوصيٍف 
دقيٍق ألهل البدع، وجعل هذا اجلنس من التش���غيب من صلب 

طريقتهم، فقال:
)قبَّح الله أهل البدع، وقلَّل عدَدهم وأراح منهم، فإنهم أضرُّ 
على الشريعة من كل شيء، قد شغلوا أنفسهم مبسائل معروفة، 
هي رأس مذهبهم وأساسه، وتركوا ما عدا ذلك، وعابوه وعاَدوا 

أهله()2(.

المنتهى:
)التش���غيب( هو املقصد الفائ���ت من مقاصد 
الَكتَبة، وهذه بعض شواهده سردتها ليُعلم أن مواقع 
الكتابة في األوساط الفكرية ليست بالضرورة ناشئة 
عن منطلق���ات علمية معتبرة، بل كثير منها مصاٌب 
ل أدواته  بضم���ور األهلي���ة املعرفية للكات���ب وترهُّ
البحثية، وثمة ش���واهد ومعالم أخرى لهذا املقصد 
الفائت تس���تحق الرصد والتدوين، والس���عُي في 
إبرازه���ا وبياُن عوارها واجٌب على أهل التخصص، 

مكافحًة للشغب وحفظاً حلرمة العلم.
)فأما الزبد فيذهب جفاء.. وأما ما ينفع الناس 

فيمكث في األرض(.

))) رسائله )): 71)).
))) منتهى األرب: 75.



العدد 26309

م����ح����م����د ف������ري������د ف���������رج ف�������راج
Faridmohammmed999@gmail.com

سبل تيسير
العسير

ال أح���د من���ا إال وق���د رأى نفس���ه يومًا م���ن دهره 
في مفترق طرق وقد الُتبس���ت عليه الس���بل ولم يعد 

يدري أيها يوصله إلى هدفه!

وال أحد منا إال وقد رأى نفسه يومًا من دهره في 
منتص���ف الطري���ق وقد أضناه التع���ب وحال النصب 
بينه وبني مواصلة املسير، فلم يبلغ غايته املقصودة، 

ولم يظفر بضالته املنشودة!

وال أح���د من���ا إال وقد رأى نفس���ه يوم���ًا من دهره 
وق���د تكاث���رت علي���ه الهموم حت���ى كأنها ط���وق حول 

رقبته فا يتنفس إال من أضيق من سم اخلياط!

وال أح���د من���ا إال وقد رأى نفس���ه يوم���ًا من دهره 
وقد حتّولت مش���اكله إلى قيود تعجزه عن كل ش���يء 

حتى عن مجرد التفكير!

]قضايا تربوية[
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فإذا كنَت يوماً من ده���رك أحد أولئك الذين ُذكروا؛ فال 
عليك إال أن تستبش���ر بأن الذي نال���ك قد نال األنبياء الذين 
ر الله برحمته أن يكونوا بش���راً مثلنا حلكٍم إلهية؛ منها أن  قدَّ
يكون���وا قدوة لنا في حياتنا، وفي مواجهة ما يعّن لنا فيها من 

احملن وامللمات.
فم���ن ذلك ما حكاه ربنا - س���بحانه وتعالى - عن كليمه 
ا َجاَوَزا َقاَل ِلَفَتاُه آِتَنا َغَداَءَنا َلَقْد َلِقيَنا ِمن َسَفِرَنا  موسى، إذ يقول: }َفَلَمّ
ا  َهَذا َنَصًبا{ ]الكهف: ٦٢[. َقاَل النبي #: »َولَْم يَِجْد ُموَسى َمّسً

ِمَن النََّصِب َحتَّى َجاَوَز املََكاَن الَِّذي أُِمَر ِبِه«)1(.
قال ابن املنير اإلسكندري: »فلعل احلكمة في إنساء يوشع 
أن يتيقظ موسى - عليه السالم - ملنِة الله تعالى على املسافر 

في طاعٍة وطلِب علٍم؛ بالتيسير عليه، وحمل األعباء عنه.
وتلك س���نة الله اجلارية في حق م���ن صحت له نية في 
عبادة من العبادات، أن ييسرها، ويحمل عنه مؤونتها، ويتكفل 

به ما دام على تلك احلالة.
وموضع اإليقاظ أنه وجد بني حالة س���فره للموعد وحالة 

مجاوزته، بوناً بّيناً، والله أعلم.
وإن كان موسى - عليه السالم - متيقظاً لذلك!

فاملطلوب إيقاظ غيره من أمته، بل من أمة محمد #؛ إذا 
قص عليهم القصة.

فم���ا أورد الله تعالى قصص أنبيائه ليس���مر بها الناس، 
ولكن ليش���ّمر اخلل���ق لتدبرها واقتباس أنواره���ا ومنافعها، 

عاجاًل وآجاًل. والله أعلم«)2(.
فهذا موس���ى - عليه السالم - أمره الله - عز وجل - أن 
يذهب إلى اخلضر ليرى مع���ه ِعلماً لم يعلمه الله له؛ فيزداد 
تواضعه لله - سبحانه وتعالى -، وجعل الله له عالمة للمكان 
الذي في���ه اخلضر، وهي أن يفقد احلوت الذي معه، وعندما 
نزل احلوت البحر كان موسى - عليه السالم - نائماً فاستحى 
يوش���ع أن يوقظه، فلما استيقظ نسي يوشُع أن يخبره، فسارا 
معاً، وجتاوزا املوضع الذي ن���زل فيه احلوُت إلى البحر، فلم 
يلبث أن شعر موسى - عليه السالم - بالنصب الذي لم يشعر 
به طوال الرحلة! فطلب الغداء من يوشع، وحينئٍذ تذكر يوشع 

))) )صحيح( أخرجه البخاري )))1(، ومسلم )380)).
))) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ))/)73).

أنه فقد احلوت! وقد أراد الله من وراء ذلك أن يعلمنا درس���اً 
من خالل املقارنة بني احلالتني:

األوىل: س���فر موسى - عليه السالم - إلى املوضع الذي 
أمره الله بالسفر إليه.

الثانية: س���فر موس���ى - عليه الس���الم - بعد جتاوزه 
املوضع الذي أمره الله بالس���فر إليه نسياناً وخطًأ، ال عمداً 

وقصداً.
فلماذا لم يشعر موسى - عليه السالم - بالنصب والتعب 
في احلال���ة األولى مع طولها، وش���عر بالنصب واإلرهاق في 
احلال���ة الثانية مع قصرها؟! ألنه في الس���فر األول كان في 
الطريق الذي أمره الله بالس���ير في���ه، وهو طلب العلم، بينما 
في احلالة الثانية فقد جت���اوز املوضع الذي أمره الله به عن 
غير قصد وال تعمد؛ فكان في احلالة األولى مستوجباً لعنايِة 
اللِه وتيس���يره له عناية ال يجد معها مساً من النصب وال نوعاً 
من اإلرهاق! وهذا ليس خاصاً مبوس���ى - عليه الس���الم -، 
بل هو عام لكل من س���لك طريق العل���م، أو أي طاعة أخرى، 
وص���دق نبينا # إذ يقول: »َوِإنَّ امْلاََلِئَكَة لَتََضُع أَْجِنَحتََها ِرًضا 
ِلَطاِلِب الِْعلِْم«)3(. ومن ثم؛ فمتى وجد أحُدنا تعسراً في طريقه 
فليراجعن نفسه لينظر قدر حيودها عن الطريق الذي رسمه 
الل���ه لها، وقدر جتاوزها الهدف ال���ذي وضعه الله لها، فمتى 
ارتد إلى الهدف اإللهي واس���تقام على الطريق الرباني؛ كان 
مس���توجباً للعناية اإللهية، مستأهاًل للتيسير الرباني! وحينئٍذ 
يتيسر عليه باستقامته وانضباطه ما كان متعسراً عليه بحيوده 

وجتاوزه!
وقد تكرر الدرس مع موس���ى - عليه الس���الم - مراراً! 
فمن ذلك عندما ضّل الطريق مع بني إسرائيل ملا خرجوا من 
مص���ر، فعجب قائاًل: ما هذا؟! فأج���اب علماؤهم: لقد عهد 
إلينا يوس���ف أن ال نخرج من مص���ر إال بعظامه! فلما اجتهد 
موس���ى تنفيذاً للوصية وأخرج عظام يوس���ف - عليه السالم 
ِريُق ِمثْ���َل َضْوِء النََّهاِر«)4(. فتأمل حال  - وحملها؛ »أَْصَبَح الطَّ
موس���ى وقومه إذ تاهوا في الطريق فراَجَع نفسه وقومه حتى 
علم���وا أنهم مقصرون في أمٍر أُم���روا به، وهو العمل بوصية 

)3) )حسن( أخرجه اإلمام أحمد )1715)(، أبو داود )3641(، والترمذي ))68)).
))) أخرجه أبو يعلى املوصلي )54)7(، وابن حبان )3)7(، واحلاكم )7088).
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يوسف، فلما أطاعوا الله - عز وجل - ونفذوا الوصية، اتضح 
له���م من الطريق ما كان خافياً عليهم بس���بب تقصيرهم في 

تنفيذ الوصية.
فإذا التُِبَس���ت على أحدنا السبل، ولم يدِر أيها يوصله إلى 
الهدف؛ فليراجعن نفس���ه، ويرمم ما انثل���م من عبادته لربه.. 
فمتى أقام املائل من نفسه، ورمم الثُّلَْمَة من الطاعة؛ استبان له 
بتقوميه وترميمه ما كان خافياً عليه مبيله َوثَلِْمه! وقمنٌي بالذكر 
أن نعلم أن هذا التيسير اإللهي على العبد ليس خاصاً بأنبيائه، 
بل هو عام على كل من سار في طريق الله - عز وجل -. وتأمل 
���ِفيَنِة  حال اخلضر إذ ق���ال الله فيه: }َفانَطَلَقا َحَتّى إَذا َرِكَبا ِفي الَسّ
َخَرَقَها َقاَل َأَخَرْقَتَها ِلُتْغِرَق َأْهَلَها َلَقْد ِجْئَت َش���ْيًئا إْمًرا{ ]الكهف: ٧١[)1(. 
���ِفينَِة،  َقاَل النبي #: »َفَعَم���َد اخَلِضُر ِإلَى لَْوٍح ِمْن أَلَْواِح السَّ
َفنََزَعُه«)2(. فنَْزُع لوٍح من الس���فينة يحت���اج إلى آالت، ومعاناة، 
ومش���قة، ووقت! لكنه مل���ا كان يفعل ذلك عن أم���ر الله - عز 
وجل - له يسره الله عليه فنزعه بغير آلة، وال مشقة، وال وقت! 
وكذلك في قتله الغالم، َقاَل النبي #: »َفَأَخَذ اخَلِضُر ِبَرأِْس���ِه 
اِق: »َفتَنَاَوَل  زَّ ِم���ْن أَْعاَلهُ َفاْقتَلََع َرأَْس���ُه ِبَيِدِه«)3(. َقاَل َعبُْد ال���رَّ
بَْهاِم، َواللَّتنَْيِ تَِلَياِنَها«)4(. فمن ذا  َرأَْس الُْغ���اَلِم ِبثاََلثِة أََصاِبٍع: اإْلِ
يستطيع أن يقتلع رأس غالم بثالثة أصابع؟! فلوال أنه كان قاتاًل 
له بأمر الله - عز وجل - ما تيسر عليه! وكذا في بنائه للجدار، 
َق���اَل النبي #: »َقاَل اخَلِضُر: ِبَي���ِدِه َفَأَقاَمُه«)5(. فبناء اجلدار 
يحتاج إلى آالت بناء، وجهد، وعناء، ووقت! لكنه ملا أقامه طاعة 

لله - عز وجل - يسره الله عليه.
ومن أمثلة التيسير اإللهي على من سار في طاعته، وال َهمَّ 
له إال مرضاته؛ ما رواه َزيُْد بُْن ثَاِبٍت، َقاَل: »أََمَرِني َرُسوُل اللَِّه 
# أَْن أَتََعلَّ���َم لَُه َكِلَماٍت ِمْن ِكتَاِب يَُهوَد. َقاَل: ِإنِّي َواللَِّه َما آَمُن 
ْت ِبي َخْمَس َعْشَرةَ لَيْلًَة؛ َحتَّى  يَُهوَد َعلَى ِكتَاب. َقاَل َزيُْد: َما َمرَّ
َحَذْقتُ���ُه، َوُكنُْت أَْقَرأُ لَُه ُكتَُبُه���ْم ِإَذا َكتَبُوا ِإلَيِْه، َوأُِجيُب َعنُْه ِإَذا 
َكتََب«)6(. فتعلُّم لغٍة جديدٍة على اإلنسان يحتاج إلى زمن طويل، 
ر اللُه على زيد  وحذقها وإتقانها يحتاج إلى زمن أطول. وما يَسَّ

))) )الكهف: 71).
))) )صحيح( أخرجه البخاري )))1(، ومسلم )380)).
)3) )صحيح( أخرجه البخاري )))1(، ومسلم )380)).

))) تفسير عبد الرزاق: )1705).
))) )صحيح( أخرجه البخاري )))1(، ومسلم )380)).

)6) )صحيح( أخرجه اإلمام أحمد )1618)(، أبو داود )3645(، والترمذي )715)).

هذا التيسير العجيب إال ألنه ما أراد بتعلم تلك اللغة اجلديدة 
ماالً، وال جاهاً، وال منصباً، وال كبراً على املسلمني؛ لكن تعلمها 
لله، وليسد ثغراً من ثغور اإلسالم، وليخدم بها النبي #، فلما 
صحت نيته لله - عز وجل -، صح عون الله - عز وجل - له، 
قِّ َولَْو  ورضي الله عن عمر إذ يقول: »َفَمْن َخلََصْت ِنيَّتُُه ِفي احْلَ
يََّن مِبَا لَيَْس  َعلَى نَْفِس���ِه َكَفاهُ اللَُّه َما بَيْنَُه َوبنَْيَ النَّاِس. َوَمْن تَزَّ
ِفي نَْفِس���ِه َشانَُه اللَُّه. َفِإنَّ اللََّه تََعالَى اَل يَْقَبُل ِمْن الِْعَباِد إالَّ َما 
َكاَن َخاِلًص���ا«)7(. وهذا عني ما ح���َدَث حلذيفة، إذ بعثه النبي 
# يوم األحزاب إلى املش���ركني ليأتي بخبرهم. وكانت الليلة 
ا َولَّيُْت ِمْن  فيها ريح ش���ديدة، وبرد قارس. قال حذيفة: »َفلَمَّ
اٍم َحتَّى أَتَيْتُُهْم«)8(. ثم قضى  َا أَْمِشي ِفي َحمَّ ِعنِْدِه؛ َجَعلُْت َكَأمنَّ
���َة التي كلفه بها النبي #، ورجع. قال حذيفة: »َفَرَجْعُت  امْلََهمَّ
ا أَتَيْتُُه َفَأْخَبْرتُُه ِبَخَبِر الَْقْوِم،  اِم، َفلَمَّ مَّ َوأَنَا أَْمِش���ي ِفي ِمثِْل احْلَ
ِة  َوَفَرْغُت ُق���ِرْرُت«)9(. فتأمل حال حذيفة إذ كان في أداء امْلََهمَّ
الش���رعية! لقد كان يس���ير في يوم شديد البرد جداً ال طاقة 
ألحد به، فلما س���ار يريد طاعة الله ورسوله سار كأنه يسير 
في حمام! واحلمام عند العرب مكان يغتسل فيه الناس وتكون 
احلرارة فيه مرتفعة، مثل »الساونا« في عصرنا. وكان في هذا 
الدفء اإللهي طول أداء الرحلة الربانية، فما لبث أن انتهى من 
ِته التي كلفه بها النبي # حتى ش���عر بالبرد الشديد كما  َمَهمَّ
ا أَتَيْتُُه َفَأْخَبْرتُُه ِبَخَبِر الَْقْوِم، َوَفَرْغُت ُقِرْرُت«. ُقِرْرُت:  قال: »َفلَمَّ
أصابني البرد الش���ديد! فمن الذي أدفأه في الرحلة؟! وملاذا 
أدفأه؟! إن الذي أدفأه في الرحلة هو الله ألنه كان مش���غوالً 

بطاعة نبيه #.
وهك���ذا.. فإن أحببت أن تك���ون دائماً ف���ي حماية الله 
ورعايته، وأن تكون مس���تأهاًل لتيسيره ما تعسر عليك، قميناً 
بتس���هيله ما صعب عليك، مستوجباً ملعونته؛ فال تبرح طاعته، 
وال حتد عن طريقه، وال جتاوز حدوده التي رس���مها لك.. كن 
كما يحب الله لك أن تكون له، يكن لك الله كما حتب أن يكون 

لك!
وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني، س���بحانك اللهم 

وبحمدك، نشهد أن ال إله إال أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

)7) إعالم املوقعني عن رب العاملني ))/68).
)8) )صحيح( أخرجه مسلم )1788).
)9) )صحيح( أخرجه مسلم )1788).
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حممد فريد الرياحي

ل������������������ي ح������������س������������ن امل������������������آب
ك�����ل�����م�����ة ب����������ال����������ه����������دى
رح��������������م��������������ة ال��������������ل��������������ه جت�������
إذا ع�����������������������������������������������������������������������������������������ذاب  ال 
رح��������������م��������������ة ال��������������ل��������������ه ق������د
ق������������ل������������ت رب������������������������ي دع������������و
وف�������������������زع�������������������ت إل���������ي��������������������
ال��ه�����������������������������������������������������������������������وى إن  رب 
أي��������������������ن م���������������ا ك��������������������ان م�����ن
ت����������������ل����������������ك زوب����������������ع����������������ة
ب��������������������ن ح��������������ل��������������م جت�������ل��������
ع��ل�����������������ى إن�����������������������������������������������������������ي  رب 
ع��ل��������������ى إن��������������������������������������������������ي  رب 
أن������������������������ت رب������������������������ي ول������������ي
أن�������������������������������ت جن��������ي��������ت��������ن��������ي
أن�������������������������ت أل��������ه��������م��������ت��������ن��������ي
ف���������ك���������ت���������ب���������ُت م����������������ن ال������������
ورأي���������������������������������ت م�����������������ن ال������������
م���������س���������ن���������ي ال�������������ض�������������ر ف�����ي
وم����������ض����������ى ال��������ص��������ح��������ب ع����ن�����
ل����������ي����������س م���������ن���������ه���������م س����������وى
ل����������ي����������س ف���������ي���������ه���������م س����������وى
ت�����������������ل�����������������ك زل�����������������زل�����������������ة
وم����������������������واع����������������������ده����������������������ا
ال������������������ك������������������اب ال������������ك������������اب
وأن�������������������������ا ف���������������ي ال��������������������ردى
رض���������ي���������� إن������������������������ي  رب 
ف��������اغ��������ف��������ر ال������������ذن������������ب ذن���������
أن������������������������ت رب������������������������ي ول������������ي

ف��������������ي زم������������������������ان اإلي�������������������اب
س���������ب���������ق���������ت ف���������������ي ك��������ت��������اب
�������������������ري ب��������غ��������ي��������ر ح�������س�������اب
ع��ق�����������������������������������اب ال  أزل���ف���������������������������ت 
ن�������ل�������ت�������ه�������ا ف��������������ي امل���������ت���������اب
ت������������������ك ب��������امل��������س��������ت��������ج��������اب
�����������ك ه�������������دى ف����������ي ال������ص������ع������اب
ب����������ال����������ه����������دى ق�������������د أن�������������اب
ن�����������زوت�����������ي ف�����������ي ال������ش������ب������اب
رح�����������ل�����������ت ف�������������ي ال�����������ت�����������راب
���������������ى وب�������������������ن ال������������س������������راب
أوب������������ت������������ي ف������������ي اق����������ت����������راب
ج�������ن�������ت�������ي ف�������������ي ارت�����������ق�����������اب
م����������ن����������ك ح����������س����������ن امل���������������آب
م������������ن ج����������ن����������ون ال�������ع�������ص�������اب
روع����������������������ة ف�������������ي اخل���������ط���������اب
��������������������آي حل��������������ن ال��������غ��������ي��������اب
آب أحل�����������������������������������������������ان  ��������������آي 
ع���������ب���������اب م������������������ن  جل������������������ة   
������������ي ف���������أي���������ن ال��������ص��������ح��������اب؟
ض���������ج���������ة ف��������������ي ال������������ك������������ذاب
م���������������ن ت�������������ول�������������ى وخ���������������اب
روع������������ه������������ا ف������������ي ال�������ل�������ب�������اب
آذن����������������������������ت ب����������اخل����������ض����������اب
ال�����������������ذئ�����������������اب ال�������������ذئ�������������اب
ب������������������ن ظ������������ف������������ر ون������������������اب
����������������ت ب���������ش���������ه���������د وص���������������اب
ب���������������ي ب��������������������أم ال���������ك���������ت���������اب
م����������ن����������ك ح����������س����������ن امل���������������آب

]نص شعري[

أنت
ربي
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كلمٌة في التَبرُّك

البركة
والتبرك)*(

.www.alsufi.net :إعداد موقع الصوفية )*(

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

التَبرُّك هو طلب الَبَرَكة ورجاؤها، والَبَرَكة هي النماء والزيادة وكثرة اخلير.
والتَبرُّك املش���روع هو طلُب الَبَرَكة ورجاؤها من الله تعالى َوْحَده َحَس���ب ُمقتَضى الس���نة والدليل، فال بد من 
اس���تصحاب األصلنْيِ الكبيريِْن: أالَّ نعبَد إال اللَه تعالى، واآلخر أالَّ نعبَده إال مبا شَرع، فالَبَرَكة من الله تعالى وحده، 

فتُطلب منه سبحانه، فيرجو ويعتقد أنها من عنده عزَّ وجل.

د. عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف)**(

w w w . a l a b d u l l t i f . n e t
@dralabdullatif 
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ث���م إن الَبَرَكة املطلوبة إمنا تكون َوْفَق مقتَضى الش���رع، 

فبرك���ة املصحف مثاًل تُنال بتدبُّره واتباعه، وليس بتعليقه أو 

َبُّروا  تزويقه وزخرفته، قال تعالى: }ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه إَلْيَك ُمَباَرٌك ِلَّيَدّ

آَياِتِه{ ]ص: ٢٩[.
ُك املشروع إمنا هو بالعلم النافع والعمل  وباجلملة فالتَبرُّ

الصالح مما يظَهر أثَُره ويعمُّ نفعه ويعُظم أجُره.

ومن ذلك ما جاء في حديث ابِن عمر - رضي الله عنهما 

َجِر مَلَا بََرَكتُُه َكَبَرَكِة املُْسِلِم...  - أن النبي # قال: »ِإنَّ ِمَن الشَّ

ِهَي النَّْخلَُة«))(.

قال احلافظ ابن حجر: )َوبََرَكُة النَّْخلَِة َمْوُجوَدةٌ ِفي َجِميِع 

ةٌ ِفي َجِميِع أَْحَواِلَها.. َوَكَذِلَك بََرَكُة امْلُْس���ِلِم  أَْجَزاِئَها ُمْس���تَِمرَّ

ٌة ِفي َجِميِع اأْلَْحَواِل َونَْفُعُه ُمْس���تَِمرٌّ لَُه َوِلَغيِْرِه َحتَّى بَْعَد  َعامَّ

َمْوِتِه())(.

وقال بعُضهم في تفس���ير قوله تعالى عن املسيح - عليه 

الس���الم -: }َوَجَعَلِني ُمَب���اَرًكا َأْيَن َما ُكنُت{ ]م���رمي: ٣١[، أي: 

راً باللِه داعياً إلى سبيله))(. مذكِّ

وس���لَُفنا الصالح كالُمهم قليل، لكنه كثيُر الَبَرَكة، وكالم 

رين كثيٌر لكنه قليل البركة. املتأخِّ

واحلاص���ُل أنَّ حتقيق التَبرُّك املش���روع والقيام به علماً 

وعماًل مين���ع من الوقوع في التَبرُّك املمنوع، والنفوس ُخلقت 

اٌم ال يَنَفكُّ عن اإلرادة  لتعمل ال لتترك، واإلنس���ان حاِرٌث َهمَّ

���ْعِي واحلركة، فإذا اش���تغلت النف���وُس بالتَبرُّك  والنية والسَّ

املشروع عَزَفْت عن التَبرُّك املمنوع.

���َنِ والش���رائع واحلثِّ على  فعلينا أن نُْعنَى بإظهار السُّ

لزومها، فه���ي مبنزلة الغذاء النافع، وفيه���ا من البركات ما 

ال يُحص���ى، كما هو ظاه���ر في بركات التعلُّ���ق بالله تعالى 

 ، واإلناب���ة إليه، وبركة االتباع واالعتص���ام بنصوص الوحينْيِ

))) أخرجه البخاري برقم )))))).
))) الفتح ))/)))، 146).

)3) انظر الدرر السنية )))/85 ).

وبركة تدبُّ���ِر القرآن والعمل به، وبركة الدعوة إلى الله تعالى 

واالحتس���اب، وبركة الصدقة واإلحس���ان إلى اخَللِْق، وبركة 

الَكْسب احلالل...إلخ.

والُعزوف عن التَبرُّك املش���روع يوِقع في التَبرُّك املمنوع، 

كم���ا أن اإلعراض ع���ن األغذية النافعة املفي���دة يؤدِّي إلى 

ة. األغذية الضارَّ

ُد أََحًدا تََرَك  يقول ابُن تيمية: )َوَهَك���َذا أَْهُل الِْبَدِع اَل جَتِ

نَِّة الَِّتي يَِجُب التَّْصِديُق ِبَها َوالَْعَمُل إالَّ َوَقَع ِفي ِبْدَعٍة  بَْعَض السُّ

نَِّة َكَما َجاَء ِفي  ًئا ِمْن السُّ ُد َصاِحَب ِبْدَعٍة إالَّ تََرَك َش���يْ َواَل جَتِ

نَِّة ِمثْلََها())(..  ِديِث: )َما ابْتََدَع َقْوٌم ِبْدَعًة إالَّ تََرُكوا ِمْن السُّ احْلَ

ُْظوِر، َوَمْن َفَعَل  َوَكَذِل���َك َمْن لَْم يَْفَعِل امْلَْأُموَر َفَع���َل بَْعَض احمْلَ

ُْظوَر لَْم يَْفَعْل َجِميَع امْلَْأُموِر...())(. احمْلَ

���َنِ اإللهية أنَّ كل َمن أعَرض عن شيٍء ِمن  وهذه من السُّ

 .)(( احلق َوَقَع في باطٍل مقابٍل ملا أعَرَض عنه من احلقِّ

إضافًة إلى أن أهواء النفوس وحظوظها تَسترِوُح للجديد 

ل من تكاليف الشرع كما قال الشاطبي: )َفِإنَّ  واحمُلَْدِث وتتنصَّ

َواِم َعلَى الِْعَباَداِت امْلَُرتََّبِة، َفِإَذا  النُُّفوَس َقْد مَتَلُّ َوتَْسَأُم ِمَن الدَّ

َد لََها أَْمٌر اَل تَْعَهُدهُ، َحَصَل ِبَها نََشاٌط آَخُر... فِلُكلِّ َجِديٍد  ُجدِّ

ةٌ())(.  لَذَّ

ويبقى لزوم الشرع هو مبنزلة سفينة نوح َمن رِكبها جنا، 

وَم���ن تخلَّف عنها هلك، واقتصاٌد في س���نة خيٌر من اجتهاد 

في بدعة.

واملقصود أن أعظم س���بيل لرفع التَبرُّك الِبْدِعيِّ ودفعه 

إمنا هو بإحياء التَبرُّك الشرعي ومجاالته، وإبرازه َوْفَق األدلة 

الشرعية، وترويض النفس على لزوم الُهَدى ومجانبة الهوى.. 

وبالله التوفيق.

إسناده  األرناؤوط:  وقال  الرسالة،  ط   ،)16970( املسند  في  أحمد  أخرجه   (((
فه األلباني في السلسلة الضعيفة )6707). ضعيف، وضعَّ

))) مجموع الفتاوى )173/7).
)6) ينظر: مدارج السالكني ))/165(، وتفسير السعدي ))/18).

)7) االعتصام ))/))).
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املقدي الله  عبد  ب��ن  محمد 
 Almagdy3@gmail.com

ُمباَركين!كي نكوَن

]ملف العدد[

ف���ي صيف 2007م زرُت مدينة طابا التي بناها احلاج أحمدو مببا 
ٍر وَمَدِنيٍَّة،  في الس���نغال، تلك املدينة الصغيرة البعيدة ع���ن كلِّ حتضُّ
ث���ي أن تربة هذه املدينة تربة ُمباَرَكة، تَش���ِفي املرضى،  أخبرني ُمحدِّ
وتُعني على نوائب الدهر. وعلى ضفاف األطلس���ي جزيرةٌ صغيرة بها 
قبر س���يِّدي عبد الرحمن الذي ببركته حتمل النس���اء فتراهن هنالك 
ج الَعذاَرى،  ُزَرافاٍت وُوْحدانا. وقبر مشهور في باكستان ببركِة تُربَِته تتزوَّ
عون، ورأيُت حليَق  واملناجي في اليمن ينجي احلمل م���ن املوت كما يدَّ
ين في البوس���نة والهرس���ك مَيْس���ُح على أجساد الرجال  اللحية والدِّ
ِة أن يده ُمَباَركة باركتْها السماء. والنساء...! داخل ثيابهم وثيابهن، بُحجِّ

أحد الُوجهاء زار رجاًل ينتس���ب للصالح، قال: »أجلسوني بجانب 
م ويلقي نُخاَمتَه قريباً من  ث إذ ب���ه يتنخَّ ذاك الرجل، وبينما هو يتحدَّ
ز، وإذ بالطلبة يتقاف���زون على تلك النُّخامة  احُلضور في مش���هد ُمقزِّ
���حون بها«، يقول الوجيه: »وحينما أْجَفلُْت من هذا املش���هد إذ  فيتمسَّ
برجٍل عن مييني يَغِمُزني ُمسّراً في أذني: ال تخف الشيخ سيعطيك 

واحدًة خاصًة«!!

العدد 32309
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بخور وأدخنة، ورقص مختلَط وَهْمَهمات تعلو وتخُفت تتبنيَّ 
���حون  منها كلمة »حي« يخبرونك أن هذا الرجل مبارٌك يتمسَّ
به، ويشربون ما فَضَل من شرابه، ويأكلون ما بِقي من طعامه، 
ميس���حون بريقه أبش���اَرهم، َكِلُمه وَصمتُه مبارك، فإذا مات 
تتابعت البركات على قبره، يحيا الناُس على قصصه وعجائبه، 
تُدبَّج في���ه القصائد، وفي مولده تُقام املوائد، صناديُق النُُّذور 
تنتظرهم مهلِّلة الس���تقبال ما فَضل من أقواتهم، تِقف أمامه 
العوانُس واملطلقاُت والبائس الفقير وذو الش���يبة املس���كني؛ 

يرجون أن ينالوا بركًة من بركات الشيخ!
���َة َمن يغالي في منع هذه املعاني  على الضفِة األخرى ثَمَّ

ْرَوَشة. ويرفضها بحجة الدَّ
وثالٌث منش���غل عنها َجْهاًل بها وبأهميتها؛ فَقلَِّت البركات 

في األموال واألوالد واألرزاق.
ه���ذه الصورة التي تلتقطها عدس���تك بحجم ِدقتها وبحجم 
َسَعة العالم اإلس���المي لتُنِْبي عن ضالل واسع في هذا املفهوم 
العظيم، وإن املرء لَيبَْدهه م���دى الضالل على غزارة النصوص 

الشرعية الدالَّة عليه!

الَبَرَكة من اهلل:
الله تعالى هو مصدر كل خير وبركة، بيده ملكوت كل شيء 
وهو على كل ش���يء قدير، النفوس إلي���ه تصير، والقليُل عنده 
كثي���ٌر، عطاؤه مبارك، ورزقه عميم، ي���ده ال تِغيض بالنفقة بل 

تِفيض باإلحسان.
كان # إذا ق���ام إلى صالة الليل ينادي ربه تبارك وتعالى 
قائاًل في دعاء طويل: )لَبَّيَْك َوَسْعَديَْك، َواخَليُْر ُكلُُّه ِفي يََديَْك، 
���رُّ لَيَْس ِإلَيَْك، أَنَا ِبَك َوِإلَيَْك، تََباَرْكَت َوتََعالَيَْت، أَْستَْغِفُرَك  َوالشَّ

َوأَتُوُب ِإلَيَْك()1(.
ُه َرُبّ اْلَعاَلنَِي{  يقول الله تعالى: }َأال َلُه اْل�َخْلُق َواأَلْمُر َتَباَرَك الَلّ
ُه َأْحَس���ُن اْل�َخاِلِقنَي{ ]الؤمنون:  ]األعراف: ٥٤[، ويقول: }َفَتَباَرَك الَلّ
���َماِء ُبُروجا َوَجَعَل ِفيَها ِسَراجا  ١٤[، ويقول: }َتَباَرَك اَلِّذي َجَعَل ِفي الَسّ

ِنيرا{ ]الفرقان: ٦١[. َوَقَمرا ُمّ
فالل���ه تعالى هو مصدر الب���ركات واخلي���رات ل� »دوام 
جوده، وكثرة خيره، ومجده وعلوه، وعظمته وتقدسه، ومجيء 

اخليرات كلها من تبريكه على ما شاء من خلقه«)2(.

))) أخرجه مسلم )771(، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.
))) جالء األفهام )ص: 180).

وجَعَل بيته مباركاً تنمو فيه احلس���نات وتَِزيُد في جنباته 
َل َبْيٍت  و»تضاعف العمل فيه، فالَبَرَكة كث���رة اخلير«)3( }إَنّ َأَوّ

َة ُمَباَركا َوُهًدى ِلّْلَعاَلنَِي{ ]آل عمران: ٩٦[. ُوِضَع ِللَنّاِس َلَلِّذي ِبَبَكّ
ُه اَلِّذي  خلق الله الس���ماواِت واألرَض ببركته: }إَنّ َرَبُّكُم الَلّ
ْيَل  اٍم ُثَمّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش ُيْغِشي الَلّ ِة َأَيّ َمَواِت َواأَلْرَض ِفي ِس���َتّ َخَلَق الَسّ
َراٍت ِبَأْمِرِه َأال َلُه اْل�َخْلُق  ْمَس َواْلَقَمَر َوالُنُّجوَم ُمَسَخّ َهاَر َيْطُلُبُه َحِثيثا َوالَشّ الَنّ
ُه َرُبّ اْلَعاَلنَِي{ ]األعراف: ٥٤[، وجعل اللُه للمؤمنني  َواأَلْمُر َتَباَرَك الَلّ
في الس���ماء بركًة تُظلُّهم وفي األرض بركة تُعينُهم إذا اتَُّقوه: 
���َماِء  َن الَسّ َقْوا َلَفَتْحَن���ا َعَلْيِهم َبَرَكاٍت ِمّ }َوَل���ْو َأَنّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُن���وا َواَتّ
ُبوا َفَأَخْذَناُهم ِبَا َكاُنوا َيْكِس���ُبوَن{ ]األعراف: ٩٦[،  َواأَلْرِض َوَلِكن َكَذّ
)فبركات السماء املطر، وبركات األرض النبات والثمار، وجميع 
ما فيها من اخليرات واألنعام واألرزاق، واألمن والس���المة من 

اآلفات؛ كل ذلك من فضل الله وإحسانه على عباده()4(.
َنّا َوَبَرَكاٍت{  أَْهَبَط اللُه نوحاً ببركته: }ِقيَل َيا ُنوُح اْهِبْط ِبَس���الٍم ِمّ

]هود: ٤٨[.
)5( عيس���ى - عليه الس���الم - بأن جعله اللُه مباركاً  وأدلَّ

فقال: }َوَجَعَلِني ُمَباَركا َأْيَن َما ُكنُت{ ]مرمي: ٣١[.
قال ابن عيينة: }ُمَباَركا{ »معلماً للخير«)6(.

: }ُمَب���اَركا{ »آُمر باملع���روف، وأنهى عن  وقال التُّْس���تَِريُّ
، وأنُصر املظلوم، وأُغيث امللهوف«)7(. املنكر، وأُرشد الضالَّ

ِه َوَبَرَكاُتُه  وآُل إبراهيم مباَركون مبباركة الله لهم: }َرْحَمُت الَلّ
َعَلْيُكْم َأْهَل اْلَبْيِت{ ]هود: ٧٣[.

واملؤمنون يسألون الله أن حُتلَّ الَبَرَكُة عليهم حينما يلتقون: 
ِه ُمَباَرَكًة{ ]النور: ٦١[. ْن ِعنِد الَلّ ًة ِمّ َيّ }َفَسِلّ�ُموا َعَلى َأنُفِسُكْم َتِ

َوَصَف املوضَع الذي كلَّم فيه موسى - عليه السالم -  بأنَّه 
ى  ���َجَرِة{ ]القصص: ٣٠[، وسمَّ مبارٌك }ِفي اْلُبْقَعِة اْل�ُمَباَرَكِة ِمَن الَشّ
َباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة{ ]النور:  ش���جرةَ الزيتون مباركًة }ُيوَقُد ِمن َش���َجَرٍة ُمّ
َماِء َماًء  ْلَنا ِمَن الَسّ ى املطر مباركاً }َوَنَزّ ٣٥[؛ لكثرة منافعها، وس���مَّ
ى ليلة القدر مباركة  َباَركا{ ]ق: ٩[؛ ملا فيه من املنافع، وس���مَّ ُمّ
َباَرَكٍة{ ]الدخ���ان: ٣[؛ فالقرآن ِذْكٌر مبارك،  ���ا َأنَزْلَناُه ِفي َلْيَلٍة ُمّ }إَنّ
ة  أنزل���ه َملٌَك مبارك، في ليلٍة مباَركٍة، عل���ى نبيٍّ مبارٍك، ألمَّ

مباركة)8(.

)3) تفسير الُقرطبي ) )/ 139).
))) تفسير اخلازن ) )/ 66)).

))) أدلَّ فالٌن بكذا: افَتخر واْزَدهى به.
)6) شرح صحيح البخاري البن بطال ))/ 133).

)7) تفسير الُقرطبي )))/ 103).
)8) مفاتيح الغيب، الشافعي ))/65)).
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القرآن.. الكتاب المبارك:
الق���رآُن العظي���م كالم الله تعال���ى وصفة من 
صفاته، كثيُر اخليراِت واِس���ع املبّرات، كتاٌب مباَرك 
محَكم، َفصٌل ُمهيِمٌن، أنزله الله رحمة وِشفاًء وبياناً 
وُهدى، وَصَف���ه الله تعالى بالَبَرَكة في أربعة مواضع 
ُق اَلِّذي َبنْيَ َيَدْيِه َوِلُتنِذَر ُأَمّ  َص���ِدّ }َوَهَذا ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ُمَباَرٌك ُمّ
اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَها َواَلِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباآلِخَرِة ُيْؤِمُنوَن ِبِه َوُهْم َعَلى 
َصالِتِهْم ُيَحاِفُظوَن{ ]األنعام: ٩٢[، وقال سبحانه: }َوَهَذا 
ُقوا َلَعَلُّكْم ُتْرَحُموَن{ ]األنعام:  ِبُعوُه َواَتّ ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ُمَباَرٌك َفاَتّ
َباَرٌك َأنَزْلَناُه َأَفَأنُتْم َلُه  ١٥٥[، وقال س���بحانَه: }َوَهَذا ِذْكٌر ُمّ
ُمنِك���ُروَن{ ]األنبياء: ٥٠[، وقال سبحانه: }ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه 
َر ُأْوُل���وا اأَلْلَباِب{ ]ص:  ���ُروا آَياِتِه َوِلَيَتَذَكّ َبّ إَلْي���َك ُمَباَرٌك ِلَّيَدّ
٢٩[.. فالله تعالى: )أنزله مباركاً، فيه اخلير الكثير، 
والعلم الغزير، واألسرار البديعة، واملطالب الرفيعة، 
فكل بركة وس���عادة تُنال في الدنيا واآلخرة، فَسَببُها 

االْهِتداء به واتباعه()1(.
وسوَرةُ البقرة سوَرة مباَركة، مأموٌر بتعلُّمها، قاَل 
عليه الصالة والس���الم: )تََعلَُّموا ُس���وَرةَ الَْبَقَرِة؛ َفِإنَّ 
أَْخَذَها بََرَكٌة َوتَْرَكَها َحْسَرةٌ، َواَل يَْستَِطيُعَها الَْبَطلَُة()2( 

َحرة. أي: السَّ
يِْر الَْعِظيِم،  و)الُْقْرآُن ُمَباَرٌك أِلَنَّ���ُه يَُدلُّ َعلَى اخْلَ
َفالَْبَرَكُة َكاِئنٌَة ِبِه، َف���َكَأنَّ الَْبَرَكَة ُجِعلَْت ِفي أَلَْفاِظِه، 
َوأِلَنَّ اللَّ���هَ تََعالَى َقْد أَْوَدَع ِفيِه بََرَكًة ِلَقاِرِئِه امْلُْش���تَِغِل 
ِمٌل َعلَى  نَْيا َوِفي اآْلِخَرِة، َوأِلَنَُّه ُمْش���تَ ِبِه بََرَكًة ِفي الدُّ
َما ِفي الَْعَم���ِل ِبِه َكَماُل النَّْف���ِس َوَطَهاَرتَُها ِبامْلََعاِرِف 
؛ َفَكانَِت الَْبَرَكُة ُماَلِزَمًة ِلِقَراَءِتِه  النََّظِريَِّة ثُمَّ الَْعَمِليَّ���ةِ

َوَفْهِمِه()3(.
)إنه ُمباَرٌك بكل معان���ي البركة، إنه مبارك في 
أصله، باَركه الله وه���و يُنزله من عنده، ومبارك في 
محلِّه الذي عِلم الله أنه له أهل، قلب محمد الطاهر 
الك���رمي الكبير، ومبارك في حجم���ه ومحتواه، فإن 
هو إال صفحات قالئل بالنس���بة لِضخام الكتب التي 
يكتبها البشر، لكنه يحوي من املدلوالت واإليحاءات 

))) تفسير السعدي ) )/9)).
إسناده حسن،  األرناؤوط:  وقال  أحمد في مسنده )950))(،  أخرجه   (((
وهو في صحيح مسلم )804( بلفظ: »اْقَرُءوا ُسوَرَة اْلَبَقَرِة، َفإِنَّ أَْخَذَها 

َبَرَكٌة، َوَتْرَكَها َحْسَرٌة، َواَل َتْسَتِطيُعَها اْلَبَطلَُة« .
)3) التحرير والتنوير ) 6/ 17)).

واملؤثرات والتوجيهات في كل فقرة منه ما ال حتويه عش���راٌت من هذه 
خام، في أضعاِف أضعاِف َحيِِّزه وحجمه! وإن الذي مارس  الكت���ب الضِّ
فنَّ القول عند نفس���ه وعند غيره من بني البشر وعالج قضية التعبير 
باأللفاظ عن املدل���والت، ليُدِرك أكثَر مما يدرك الذين ال يزاولون فنَّ 
القول وال يعاجلون قضايا التعبير، أن هذا النََّس���ق القرآني مبارك من 
هذه الناحية، وأن هنالك اس���تحالًة في أن يعبِّر الَبَش���ُر في مثل هذا 
احليِّ���ز وال في أضعاِف أضعافه عن كل ما يحمله التعبير القرآني من 
مدل���والت ومفهومات وموحيات ومؤثرات! وأن اآلية الواحدة تؤدي من 
ر من احلقائق ما يجعل االستش���هاَد بها على فنون ش���تَّى  املعاني وتقرِّ

من أوجه التقرير والتوجيه شيئاً متفرداً ال نظير له في كالم البشر.
وإن���ه ملبارك في أثره، وه���و يخاطب الفطرة والَكيْنُونََة البش���رية 
بُجملتها خطاباً مباش���راً عجيباً لطيف املدخل ويواجهها من كل منفٍذ 
وكل َدْرٍب وكل رك���ن؛ فيفعل فيها ما ال يفعله قوُل قائٍل، ذلك أن به من 
الله س���لطاناً، وليس في قول القائلني من سلطان! وال منلك أن منضي 
أكثر من هذا في تصوير بركة هذا الكتاب، وما نحن ببالغني لو مضينا 
ش���يئاً أكثر من ش���هادة الله له بأنه »مبارك«، ففيها فصل اخلطاب! 

ُق اَلِّذي َبنْيَ َيَدْيِه{ ]األنعام: ٩٢[()4(. َصِدّ }ُمّ

))) في ظالل القرآن ) )/1147).
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ٌد #.. النبيُّ المباَرك: ُمحمَّ
ِت اإلنسانية بفترة طويلة بعد رفع عيسى -  مرَّ
عليه السالم - إلى السماء، وانطفأ نور رسالته شيئاً 
فش���يئاً حتى عمَّ الظالم أرجاء الكون، وبات الناس 
يتخبَّطون في َغَيابات اجلهل، تهِوي بهم ريُح الظلم 
في واٍد سحيق، ولم يَبَْق في ساحات العالم وطرقاته 
إال طي���ُف قناديل واجمٍة لبقاي���ا أهل كتاب ُهرعوا 
بها إلى رؤوس اجلبال. ف���ي ذلك التاريخ املخيف، 
وليله الثقيل، واألرُض حتيط بِجيِدها أيادي املوت؛ 
بََزَغ نور الفج���ر، وتراجع الليل يجرُّ أذيال الهزمية، 
فُقطعت أيادي الظلم، وتساقطت الشرفات الزائفة، 
وُكِس���َر إيوان القهر، وأُطفئت نيران العبودية، لذلك 
ُع���دَّ هذا الزم���ان ِمن خير األزم���ان وأبرِكها على 

البشرية. 
لق���د بُعث النبيُّ # والعال���م في ظالم دامس 
ت  ٌة س���حيقة من الكفر والعصيان، اهتزَّ يكتنفه جُلَّ
َف االعتقاُد إال بقايا من أهل  ين، وُحرِّ فيه أُُسُس الدِّ

الكتاب.
كان املشركون يعبدون األصنام واألوثان ويِجُدون 
يُن اْل�َخاِلُص َواَلِّذيَن اَتَّخُذوا ِمن  ِه الِدّ ���لَْوى: }َأال ِلَلّ فيها السَّ
ِه ُزْلَفى{ ]الزمر: ٣[. ُبوَنا إَلى الَلّ ُدوِنِه َأْوِلَياَء َما َنْعُبُدُهْم إاَلّ ِلُيَقِرّ
ُعب��دت األشج��ار واألح���ج��ار والش���م���س 
ِه َما ال  والق��م�����ر والنج��وم: }َوَيْعُب���ُدوَن ِم���ن ُدوِن الَلّ
ِه ُقْل  ُه���ْم َوال َينَفُعُه���ْم َوَيُقوُلوَن َهُؤالِء ُش���َفَعاُؤَنا ِعنَد الَلّ َيُضُرّ
���َمَواِت َوال ِفي اأَلْرِض ُسْبَحاَنُه  َه ِبَا ال َيْعَلُم ِفي الَسّ َأُتَنِبُّئوَن الَلّ

ا ُيْشِرُكوَن{ ]يونس: ١٨[. َوَتَعاَلى َعَمّ
لقد تغيَّرت القيم اإلنس���انية وأْمَسِت الفضيلة 
َدت الوحش���ية وامتُهنت اإلنسانية وشاع  عيباً، ُمجِّ
نا ومعاقرة اخلمور وانتش���ر الُقمار وكثُر السلب  الزِّ

والنهب، لقد كان وجه األرض حافاًل باملُروق.
ف���ي هذا اجلو البئيس بُعث النبي # فتمَّ عقد 
الهداية، وازدحمت الصف���وف لإلميان به، وُرفعت 
اقة، َهَدى الله ب���ه القلوب والعقول،  راية الل���ه خفَّ
أخ���رج اللُه به الناَس من ظلم���ات الكفر إلى أنوار 
اإلسالم، ومن َحْمَأِة الرذيلة إلى زينة الفضيلة، ومن 
َعة  ق إلى االجتماع، من اجلوع والأْلواء إلى السَّ التفرُّ

ل الصعاليك أتباع الكأل رعاةُ الغنم إلى فقهاء علماء، كانت  والغناء، حتوَّ
َة رجٌل  األمة عربيًة َمُقودة فأصبحت مسلمة قائدًة تتبعها األمم، هل ثَمَّ

أعظم بركًة على بني قومه من محمد #؟ 
ُه ِميَثاَق  أخذ الله من النبيني امليثاق ليؤمنوا به وينصروه: }َوإْذ َأَخَذ الَلّ
ٌق ِلّ�َما َمَعُكْم َلُتْؤِمُ�َّ ِبِه  َصِدّ ن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ُثَمّ َجاَءُكْم َرُس���وٌل ُمّ نَي َل�َما آَتْيُتُكم ِمّ ِبِيّ الَنّ
ُه َقاَل َأَأْقَرْرُتْ َوَأَخْذُتْ َعَلى َذِلُكْم إْصِري َقاُلوا َأْقَرْرَنا َقاَل َفاْشَهُدوا َوَأَنا َمَعُكم  َوَلَتنُصُرَنّ
���ر به في الكتب السابقة }اَلِّذيَن  ���اِهِديَن{ ]آل عمران: ٨١[، وبشَّ ���َن الَشّ ِمّ
ْوَراِة َواإلجِنيِل{  ���َيّ اَلِّذي َيِجُدوَنُه َمْكُتوًبا ِعنَدُهْم ِف���ي الَتّ ِبَيّ اأُلِمّ ُس���وَل الَنّ ِبُعوَن الَرّ َيَتّ
ا  ]األعراف: ١٥٧[، وُحرست السماء من ُمستِرِقي السمع إبَّاَن بعثته }َوَأَنّ
ا ُكَنّا َنْقُعُد ِمْنَها َمَقاِعَد  َماَء َفَوَجْدَناَها ُمِلَئْت َحَرًسا َشِديًدا َوُشُهًبا #!٨!#( َوَأَنّ َل�َمْسَنا الَسّ
َصًدا{ ]اجلن: ٨ - ٩[، وُحِفظ وُوِقي من  ْمِع َفَمن َيْسَتِمِع اآلَن َيِجْد َلُه ِشَهاًبا َرّ ِللَسّ

ُه َيْعِصُمَك ِمَن الَنّاِس{ ]الائدة: ٦٧[. أن يصله سوء }َوالَلّ
وأُسِري به إلى بيت املقدس لَيَرى آيات الله }ُسْبَحاَن اَلِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه 
ُه  َن اْل�َمْس���ِجِد اْل�َحَراِم إَلى اْل�َمْسِجِد اأَلْقَصا اَلِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا إَنّ َلْيال ِمّ
اِنِه ِفي  ���ِميُع اْلَبِصيُر{ ]اإلس���راء: ١[، الَِّذي َجَعلْنَا َحْولَُه الَبَرَكة ِلُسكَّ ُهَو الَسّ

َمَعاِيِشِهْم َوأَْقَواِتِهْم َوُحُروِثِهْم َوُغُروِسِهْم)1(.
قاتلت املالئكة معه }إْذ ُيوِح���ي َرُبَّك إَلى اْل�َمالِئَكِة َأِنّي َمَعُكْم َفَثِبُّتوا اَلِّذيَن 

آَمُنوا{ ]األنفال: ١٢[.
ِبَيّ  ُس���وَل الَنّ ِبُعوَن الَرّ يٌّ ال يقرأ وال يكتب }اَلِّذيَن َيَتّ وآتاه الكتاَب وهو أُمِّ
اَعُة َوانَشَقّ  َي{ ]األعراف: ١٥٧[، والقمر ينشق تصديقاً له }اْقَتَرَبِت الَسّ اأُلِمّ

اْلَقَمُر{ ]القمر: ١[.
ِه  ُس���وَل الَلّ َجاِلُكْم َوَلِكن َرّ ن ِرّ ٌد َأَبا َأَحٍد ِمّ وُختمت به النبوات }َما َكاَن ُمَحَمّ

ِبِيّنَي{ ]األحزاب: ٤٠[. َوَخاَتَ الَنّ
بُعث رحمًة للعاملني }َوَما َأْرَسْلَناَك إاَلّ َرْحَمًة ِلّْلَعاَلنَِي{ ]األنبياء: ١٠٧[.

أََقَس���َم اللُه بحياته، وبكتابه، وببلده الذي ُولد ونش���أ فيه، وبخلقه 
ُهْم َلِفي َس���ْكَرِتِهْم َيْعَمُه���وَن{ ]احلجر: ٧٢[.. }يس« #!١!#(  العظيم }َلَعْمُرَك إَنّ
َواْلُقْرآِن اْل�َحِكيِم #!٢!#( إَنَّك َل�ِمَن اْل�ُمْرَس���ِلنَي{ ]يس: ١ - ٣[.. }ال ُأْقِس���ُم ِبَهَذا 
اْلَبَل���ِد #!١!#( َوَأْنَت ِحٌلّ ِبَهَذا اْلَبَلِد{ ]البلد: ١ - ٢[.. }َوإَنَّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم{ 

]القلم: ٤[.
قال ابن ح���زم - رحمه الله -: )م���ن أََراَد خير اآْلِخ���َرة َوِحْكَمة 
���يَرة واالحتواء على مَحاِسن اأْلَْخاَلق كلَها َواْسِتْحَقاق  نَْيا َوعدل السِّ الدُّ
الَْفَضاِئل بأس���رها؛ فلَْيْقتَِد مبحمٍد #، ولَْيستَْعِمل أخالقه وسيره ما 

أمكنه، أعاننا الله على االتِّساء به.. آمني()2(.

))) تفسير الطبري )دار هجر(: )))/448).
َير في ُمداواة النفوس البن حزم )ص: 4)). ))) األخالق والسِّ
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 إن أعظَم بركاته - عليه الصالة والسالم - هي 
ين املبارك، )فَه���َدى اللُه الناَس ببركة نبوة  هذا الدِّ
محمد #، ومبا جاء به من البينات والُهدى، هدايًة 
جلَّْت عن وصف الواصفني، وفاقت معرفة العارفني، 
حتى حص���ل ألمته املؤمنني عموم���اً، وألولي العلم 
منهم خصوصاً، م���ن العلم النافع، والعمل الصالح، 
ن املستقيمة، ما لو ُجمعت  واألخالق العظيمة، والسُّ
حكمة س���ائر األمم، علماً وعماًل، اخلالصة من كل 
َش���ْوٍب، إلى احلكمة التي بُعث به���ا، لتََفاَوتَا تفاوتاً 
مينع معرفة قدر النس���بة بينهما، فلله احلمُد كما 

يحب ربنا ويرضى()1(.
ية في جسده  وقد ُخصَّ نبينا # ببركات ِحسِّ
الش���ريف؛ كنَبِْع املاء من ب���ني أصابعه)2(، وتكثير 
الطعام له #)3(، وإبرائه املرضى وذوي العاهات 
كما في قصة علي بن أب���ي طالب حني تََفَل في 
عينه فبِرئت)4(، وقصة َعبْ���ِد اللَِّه بِْن َعِتيٍك حني 
ُكسرت رجله فَمَسح عليها فبرئت)5( - رضي الله 

عنهما.
ك بَش����عره وِريقه  وبركُة النبيِّ # ذاتية فيتبرَّ
وَعَرقه ولبس����ه وثيابه ومبواضع أصابعه وبَفْضِل 
ش����ْربه ومباء ُوضوئ����ه، في حيات����ه وبعد مماته، 
ُك ب����ه منصوٌص على فعل  كل ذلك مش����روٌع التَبرُّ

الصحابة له.
ومع ه���ذه الَبَرَكة العظيم���ة لنبينا املبارك هل 
يِصحُّ أن نِقيَس عليه ش���يخاً خام���اًل في متاهات 
عى في ِريقه  التاريخ واجلغرافيا بحجة الصالح فيُدَّ
وَعَرقه وما فَضَل من بدنه ما يُش���َرُع فعله مع النبي 

#؟! اللهم ال، إنه قياٌس مع الفارق!

اقتضاء الصراط املستقيم لشيخ اإلسالم ابن تيمية ))/75(، حتقيق   (((
العقل.

))) متفق عليه: البخاري ) 169) و)3576(، ومسلم )79)))، و)3013).
و))410)،   ((709( البخاري  أخرجه  ما  منها  عديدة؛  مواقف  في   (3(

ومسلم )7)) و)039)).
و)3009)   ((94(( البخاري  أخرجه  ما  منها  عديدة؛  مواقف  في   (((

و))370(، ومسلم )1807) و)404)).
وفي   ، الَيُهوِديِّ َراِفٍع  أَِبي  قتل  قصة  في   )4039( البخاري  أخرجه   (((
آخرها قال َعْبَد اللَِّه ْبَن َعتِيٍك: َفاْنَتَهْيُت إَِلى النَّبِيِّ َصلَّى اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم 
َلْم  َها  َفَكَأنَّ َفَمَسَحَها،  ِرْجلِي  َفَبَسْطُت  ِرْجلََك«  »اْبُسْط  َفَقاَل:  ْثتُُه،  َفَحدَّ

.» أَْشَتِكَها َقطُّ

معنى الَبَرَكة في الشريعة:
إن الَبَرَكة في الشريعة لها معنيان:

َن  1- ثب���وت اخلير ودوامه، ق���ال تعالى: }َلَفَتْحَن���ا َعَلْيِهم َب���َرَكاٍت ِمّ
���َماِء َواأَلْرِض{ ]األع���راف: ٩٦[، وقال تعالى: }َوَأْوَرْثَنا اْلَقْوَم اَلِّذيَن َكاُنوا  الَسّ
ُيْسَتْضَعُفوَن َمَشاِرَق اأَلْرِض َوَمَغاِرَبَها اَلِّتي َباَرْكَنا ِفيَها{ ]األعراف: ١٣٧[، قال ابن 

جرير: »أي: التي جعل فيها اخلير ثابتاً دائماً ألهلها)6(.
َل َبْيٍت ُوِضَع  2- كث���رة اخلير وزيادته، ومن���ه قوله تعال���ى: }إَنّ َأَوّ
َة ُمَباَرًكا{ ]آل عم���ران: ٩٦[، قال القرطبي: )جعله مباركاً  ���اِس َلَلِّذي ِبَبَكّ ِللَنّ
لتضاُعِف العمل في���ه فالَبَرَكة كثرةُ اخلير()7(، وقال تعالى: }َوَهَذا ِذْكٌر 
َباَرٌك َأنَزْلَناُه َأَفَأنُتْم َلُه ُمنِكُروَن{ ]األنبياء: ٥٠[، قال الش���نقيطي: )أي: كثير  ُمّ

البركات واخليرات؛ ألنَّ فيه خيَر الدنيا واآلخرة()8(.
قال الراغب األصفهاني: )والبركة: ثبوت اخلير اإللهي في الشيء، 
���َماِء َواأَلْرِض{ ]األعراف: ٩٦[،  َن الَسّ ق���ال تعالى: }َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم َب���َرَكاٍت ِمّ
ي بذلك لثبوت اخلير فيه ثبوَت املاء ف���ي الِبْرَكة، واملَُباَرك: ما  وُس���مِّ
َباَرٌك َأنَزْلَن���اُه َأَفَأنُتْم َلُه ُمنِكُروَن{  فيه ذلك اخلي���ر، على ذلك: }َوَهَذا ِذْكٌر ُمّ
]األنبي���اء: ٥٠[ تنبيه على ما يفيض عليه م���ن اخليرات اإللهية، وقال: 
}ِكَتاٌب َأنَزْلَن���اُه ُمَباَرٌك{ ]األنعام: ١٥٥[، وقوله تعال���ى: }َوَجَعَلِني ُمَباَرًكا{ 

]مرمي: ٣١[، أي: موضع اخليرات اإللهية()9(.
إن كثرة النصوص في موضوع الَبَرَكة وتنوعها وش���مولها لتَِش���ي 
بأهمية هذا املعنى الش���رعي ورس���وخه، وض���رورة االحتفاء به، لكن 
 ، الناظر إلى الواقع يش���عر بض���دِّ ذلك؛ لِقلَِّة تداوله كمفهوٍم ش���رعيٍّ
وضعف ممارس���ته كس���لوك إمياني؛ وألجل ذا َقلَِّت البركات في العلم 

والعمل.
َس البركات س���ائٌغ في الشريعة، مش���روٌع إتيانه في كل ما  إن تلمُّ
ْت على صحة التَبرُّك به، واملتتبع يلمس اجنفاالً عن هذا املعنى مع  نصَّ

أهميته وتواتر النصوص عليه، ولعل هذا اإلغفال له ثالُث ِعلٍَل:
ي العلم الشرعي وتبليِغه، وهذه علة عامة تعتَِوُر  أوالها: ضعف تلقِّ

ُجملًة من األحكام الشرعية. 
ن زيَّن لهم الش���يطان  ثانيها: أن هذا املعنى املبارك تَداَولَته فئٌة مِمَّ
س���وء أعمالهم؛ فأحالوا املش���روع من طلب الَبَرَكة إلى تَبرُّك ممنوع، 
عقيدًة وممارسًة، فأحالوا الرغبة في املشروع إلى رهبة من الوقوع في 
املمنوع، واجتالوا هذا املعنى الش���رعي إلى معاٍن باطلة؛ بل صار لفظ 
التَبرُّك َعلَماً على غير املشروع عند اجلاهل واستحالِت السنة املباركة 

)6) تفسير الطبري )43/9).
)7) تفسير القرطبي ))/139).

)8) أضواء البيان ))/587).
)9) مفردات القرآن للراغب األصفهاني ))/119).
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بدعًة ضالة، وأذكر في هذا أن حواراً في الشبكة ُعنون له بأن: 
)التَبرُّك بدعة( هكذا في جملة واحدة!

ك���ون إلى احلياة املادية املدنية واالنغماس في  وثالثها: الرُّ
طل���ب املََدِد من األرض والغفلة عن َمَدِد الس���ماء، حتى صار 

احلديث عن الَبَرَكة دروشًة ممجوجة. 
إن املدنيََّة املُرَهَقة، وثورة اجلسد، وسباق انقضاء األوقات 
وح، وتتابع التش���كيك في املعاني  واألموال واألوالد، وُهزال الرُّ
الش���رعية؛ توِجُب إبراَز املعاني الش���رعية وجتسيرها ورفَع 
منارتها، سيَّما وقد اجتالِت الش���ياطني كثيراً منها، وأحالتها 

من معناها الشرعي املبارك إلى ُفهوم ضيِّقة مجتزئة.
لقد تتابع على بني اإلنس���ان حروٌب أهلكت احلرث والنسل 
ونالت من دينه ويقينه، وأمس���ى احلديث ع���ن الغيوب نوعاً من 
الَعَبث والتَّهِومي عند املتخرِّصني؛ ولذا وجب إيناُس املتَِّقني، وتثبيت 

دين، وإقامة احلجة على املنكرين بتَْرَداِد معاني الشريعة.  املتردِّ
إنَّ من طبيعة البشر حبَّ الزيادة والكثرة والنَّماء في األبدان 
يَّة، وهي طبيعة بش���رية ال تَُذمُّ من حيث هي؛  رِّ واألموال والذُّ
���َهَواِت ِمَن الِنَّساِء َواْلَبِننَي َواْلَقَناِطيِر اْل�ُمَقنَطَرِة  َن ِللَنّاِس ُحُبّ الَشّ فقد }ُزِيّ
َمِة َواأَلْنَعاِم َواْل�َحْرِث{ ]آل عمران:  ِة َواْل�َخْيِل اْل�ُمَسَوّ َهِب َواْلِفَضّ ِمَن الَذّ
١٤[.. شهوات ونس���اء وبنني وقناطير الذهب والفضة وخيول 
ونََعم وحرث، كلها جاءت على جهة اجلمع، والبش���ر مجبولون 
على حبها واالستكثار منها، َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ َعِن النَِّبيِّ # َقاَل: 
)بَيْنَا أَيُّوُب يَْغتَِس���ُل ُعْريَانا َفَخرَّ َعلَيْ���ِه َجَراٌد ِمْن َذَهٍب َفَجَعَل 
ا  أَيُّوُب يَْحتَِثي ِفي ثَْوِبِه َفنَاَداهُ َربُُّه يَا أَيُّوُب أَلَْم أَُكْن أَْغنَيْتَُك َعمَّ

ِتَك َولَِكْن الَ ِغنَى ِبي َعْن بََرَكِتَك()1(. تََرى َقاَل بَلَى َوِعزَّ
ودعا رسوُل الله # ألنِس بن مالك رضي الله عنه فقال: 
)اللهّم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته()2(، وحب املال 
ا{ ]الفجر:  ���ا َجًمّ ُبّوَن اْل�َماَل ُحًبّ فطرة إنس���انية قال تعالى: }َوُتِ
٢٠[، والتكاث���ر املذموم ه���و املُلِهي املُطِغي ق���ال الله تعالى: 

}َأْلَهاُكُم الَتَّكاُثُر{ ]التكاثر: ١[.
أم���ا )ُمطلَ���ُق التكاثُِر فلي���س مبذموم، ب���ل التكاثر في 
العلم والطاع���ة واألخالق احلميدة ه���و احملمود، وهو أصل 

اخليرات()3(.
فالتكاثر املذموم في القرآن هو املنس���وب للبش���ر الذين 
يغلب عليهم الظلم، واجلهل، والُقتُور، والُكنُود، قال الله تعالى: 

))) صحيح البخاري )79)) و)3391) و)7493).
))) متفق عليه: البخاري )6378 ) و) 6379(، ومسلم )480)) و)481)). 

)3) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي ))3 /70)).

ْنُهُم  ْنُهْم َب���ْل َأْكَثُرُهْم ال ُيْؤِمُنوَن{ ]البق���رة: ١٠٠[.. }ِمّ َب���َذُه َفِريٌق ِمّ }َنّ
اْل�ُمْؤِمُنوَن َوَأْكَثُرُهُم اْلَفاِس���ُقوَن{ ]آل عم���ران: ١١٠[.. }َيْفَتُروَن َعَلى 

ِه اْلَكِذَب َوَأْكَثُرُهْم ال َيْعِقُلوَن{ ]الائدة: ١٠٣[. الَلّ
)فالنفوس الش���ريفة الُعلوية ذات الِهَمِم العالية إمنا تُكاثر 
مبا يدوم عليه���ا نفعه وتكُمل به وتزك���و وتصير ُمفلحة، فال 
حتب أن يكثرها غيرها في ذلك وينافس���ها في هذه املكاثرة 
ويسابقها إليها، فهذا هو التكاثر الذي هو غاية سعادة العبد، 
وضده تكاثر أهل الدنيا بأس���باب دنياهم، فهذا تكاثٌر ُملٍْه عن 
الله وال���دار اآلخرة، هو صائر إلى غاي���ة القلة، فعاقبة هذا 

التكاثر َقلٌّ وفقر وحرمان()4(.

ُة الصابرين وذخيرة الشاكرين البن القيم )ص:)16). ))) ُعدَّ
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فحب الزي���ادة والنماء في اخلير مجبوٌل عليه اإلنس���ان 
ْت عليه اخلط���وب كان أحوج ما يكون  مع َس���َعته، فإذا ادلهمَّ
إليه، ولذا ش���اع طلب اخلير والنماء بط���رق َخِفيَّة ليس على 
قانون األس���باب املعتاد، فاملؤمن يطلبها من الطرائق الشرعية 
ِت  ومن كان دون ذلك يطلبها بطرق غير مش���روعة، ولذا َسمَّ
كاً، فتَْمُر  الشريعُة طلب النماء من غير قانونها املعتاد بركًة وتَبرُّ
العجوة ليس بذي تأثير مباش���ر في املسِّ والسحر على جهة 
الظاهر، وماء زمزم يروي الظمأ وال يُش���بع اجلائع، واألصابع 
الش���ريفة للنبي الكرمي ال تُنبع م���اًء، والطعام القليل ال يكفي 
الكث���رة الكاث���رة، والبُكور ليس بذي َمِزيٍَّة ع���ن الغروب لكنه 
مبارك، ووس���ط الطعام مبارك كثير خي���ُره بالنصِّ النبوي ال 
َة َمِزيٌَّة عل���ى حوافِّ َصْحَفِة الطعام،  بالنظ���ر الظاهر، فما ثَمَّ
َة ارتباٌط ظاهر،  واالستغفار يجلب الرزق بنص القرآن، وما ثَمَّ

لكنها الَبَرَكة في كل ما تقدم أَحالَتْه عن صفته املعتادة.
ونظراً خلروج التَبرُّك عن القانون املعتاد وجب َقْصُره على 
ما نصت الشريعة عليه، فالَبَرَكة فرع عن اإلميان بالغيب، وقد 
امتدح اللُه تعالى املؤمن���ني بالغيب فقال: }ُهًدى ِلّْلُمَتِّقنَي #!٢!#( 
���الَة َوِمَّا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن{ ]البقرة:  اَلِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الَصّ
ْغِف���َرٌة َوَأْجٌر َكِبيٌر{  ٢ - ٣[.. }إَنّ اَلِّذي���َن َيْخَش���ْوَن َرَبُّهم ِباْلَغْيِب َلُهم َمّ

]اللك: ١٢[.
وها هنا أذكر جملًة صاحلة مما يِصحُّ التَبرُّك به:

1- مالزمة اإلميان والتقوى س���بٌب لتحصيل الَبَرَكة }َوَلْو 
���َماِء َواأَلْرِض{  َن الَسّ َقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم َبَرَكاٍت ِمّ َأَنّ َأْه���َل اْلُقَرى آَمُنوا َواَتّ

]األعراف: ٩٦[.
ِت الش���ريعة على  2- التَبرُّك باألماكن واألزمان التي نصَّ

بركتها، ومنها: 

أ / فمن األماكن:
َة  ���اِس َلَلِّذي ِبَبَكّ َل َبْيٍت ُوِضَع ِللَنّ 1- املس���جد احلرام: }إَنّ َأَوّ

ُمَباَرًكا َوُهًدى ِلّْلَعاَلنَِي{ ]آل عمران: ٩٦[.
وَعْن َجاِبٍر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه #: )َصاَلةٌ ِفي َمْسِجِدي 
َراَم،  َهَذا أَْفَضُل ِمْن أَلِْف َصاَلٍة ِفيَما ِس���َواهُ، ِإالَّ امْلَْس���ِجَد احْلَ

َراِم أَْفَضُل ِمْن ِمئَِة أَلِْف َصاَلٍة()1(. َوَصاَلةٌ ِفي امْلَْسِجِد احْلَ
2- املسجد النبوي: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن 
النبي # قال: )َصاَلةٌ ِفي َمْسِجِدي َهَذا أَْفَضُل ِمْن أَلِْف َصاَلٍة 

))) مسند أحمد: 3/ 343.

َراِم  َراَم، َوَصاَلةٌ ِفي امْلَْسِجِد احْلَ َد احْلَ ِفيَما ِسَواهُ، ِإالَّ امْلَْس���جِ
أَْفَضُل ِمْن ِمئَِة أَلِْف َصاَلٍة()2(.

والَبَرَك���ة واخلير حالٌَّة فيه: َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن َزيٍْد املَاِزِنيِّ - 
رضي الله عنه - أن رسول الله # قال: )ما بني بيتي ومنبري 

روضة من رياض اجلنة()3(.
َن  3- املس���جد األقصى: }ُس���ْبَحاَن اَلِّذي َأْس���َرى ِبَعْبِدِه َلْيال ِمّ
اْل�َمْسِجِد اْل�َحَراِم إَلى اْل�َمْس���ِجِد اأَلْقَصا اَلِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا 

ِميُع اْلَبِصيُر{ ]اإلسراء: ١[. ُه ُهَو الَسّ إَنّ
4- املس���اجد ُمباَركة: عن أبي هري���رة - رضي الله عنه 
- قال: قال رس���ول الل���ه #: )ما اجتمع ق���وم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارس���ونه بينهم، إال نزلت عليهم 
الس���كينة وغش���يتهم الرحمة، وحفتهم املالئكة وذكرهم الله 

فيمن عنده()4(.
5- املدينة النبوية، ففي ُس���كناها خي���ٌر وبركة: عن أنٍس 
- رضي الله عن���ه - عن النبي # قال: )اللهم اجعل باملدينة 

ضعفي ما جعلت مبكة من البركة()5(.
ها وصاعها وِمْكيالها: عن أبي هريرة أنه  والَبَرَك���ة في ُمدِّ
ق���ال: )كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي #، 
ف���إذا أخذه رس���ول الله # قال: اللهم ب���ارك لنا في ثمرنا، 
وبارك لنا في مدينتن���ا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في 

مدنا()6(.
6- بالد الشام، فُسكناها يَجلب البركة: }َوَأْوَرْثَنا اْلَقْوَم اَلِّذيَن 
َكاُنوا ُيْسَتْضَعُفوَن َمَشاِرَق اأَلْرِض َوَمَغاِرَبَها اَلِّتي َباَرْكَنا ِفيَها{ ]األعراف: 
ْيَن���اُه َوُلوًطا إَلى اأَلْرِض اَلِّت���ي َباَرْكَنا ِفيَها ِلْلَعاَلنَِي{ ]األنبياء:  ١٣٧[، }َوجَنَّ
ِري ِبَأْمِرِه إَلى اأَلْرِض اَلِّتي َباَرْكَنا ِفيَها  يَح َعاِصَفًة َتْ ٧١[، }َوِلُس���َلْيَماَن الِرّ

َوُكَنّا ِبُكِلّ َشْيٍء َعاِل�ِمنَي{ ]األنبياء: ٨١[.
 )وبركتها دينية ودنيوية، فهي مقر األنبياء وَمهِبط املالئكة، 
وبركتها الدنيوية بكثرة الثمار واألقوات واخَلْصب والرزق()7(.

ودعا النبي # للش���ام بالَبَرَكة فقال: عن ابن عمر قال: 
)اللهم بارك لنا في شامنا وفي ميننا. قال: قالوا: وفي جندنا؟ 
قال: قال: اللهم بارك لنا في ش���امنا وفي ميننا. قال: قالوا: 
وف���ي جندنا؟ قال: قال: هناك الزالزل والفنت وبها يطلع قرن 

))) متفق عليه: البخاري )1190(، ومسلم )1394).

)3) متفق عليه: البخاري )1195(، ومسلم )1390).
))) صحيح مسلم )699)).

))) متفق عليه: البخاري )1885(، ومسلم ) 1369).
)6) صحيح مسلم )1373).

)7) انظر: تفسير الطبري )))/17(، وتفسير البغوي )3/)6).
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الشيطان()1(.
7- اليمن، وقد دعا لها النبي # بالَبَرَكة كما تقدم. 

ب/ األزم���ان، فُتدَرك بركُتها مب���واالت اخليرات وُعمران 
األوقات فيها:

1- ومن أعظم األزمان املباركة رمضان وعش���ره األخيرة، 
وليل���ة القدر، )من صام رمضان إمياناً واحتس���اباً غفر له ما 
تقدم من ذنبه(.. )من قام رمضان إمياناً واحتساباً غفر له ما 
تقدم من ذنبه(.. )من قام ليلة القدر إمياناً واحتساباً غفر له 

ما تقدم من ذنبه()2(.
2- والعش���ر من ذي احلجة وخيرها يوم عرفة: }َواْلَفْجِر 

#!١!#( َوَلَياٍل َعْشٍر{ ]الفجر: ١ - ٢[.
َع���ْن ابِْن َعبَّاٍس َعْن النَِّبيِّ # أَنَُّه َقاَل: )َما الَْعَمُل ِفي أَيَّاٍم 
َهاُد ِإالَّ  َهاُد؟ َقاَل: َواَل اجْلِ أَْفَض���َل ِمنَْها ِفي َهِذِه. َقالُوا: َواَل اجْلِ

َرُجٌل َخَرَج يَُخاِطُر ِبنَْفِسِه َوَماِلِه َفلَْم يَْرِجْع ِبَشْيٍء()3(.
عن أبي قتادة األنصاري - رضي الله عنه -: أن رس���ول 
الله # سئل عن صوم يوم عرفة فقال: )يكفر السنة املاضية 

والباقية()4(.
3- ويوم عاش���وراء: عن أبي قتادة األنصاري - رضي الله 
عنه -: أن رس���ول الله # سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: 

)يكفر السنة املاضية()5(.
4- ويوم اجُلُمعة: أبو هريرة - رضي الله عنه - يقول: قال 
ْمُس يَْوُم اجُلُمَعِة،  رس���ول الله #: )َخيُْر يَْوٍم َطلََعْت َعلَيِْه الشَّ

نََّة، َوِفيِه أُْخِرَج ِمنَْها()6(. ِفيِه ُخِلَق آَدُم، َوِفيِه أُْدِخَل اجْلَ
وع���ن أبي هري���رة - رضي الله عنه - أيضاً: أن رس���ول 
الله # ذكر يوم اجلمعة فقال: )ِفيِه َس���اَعٌة، اَل يَُواِفُقَها َعبٌْد 
ُمْسِلٌم، َوُهَو يَُصلِّي، يَْسَأُل اللَه َش���يْئا، ِإالَّ أَْعَطاهُ ِإيَّاهُ(، َوأََشاَر 

ِبَيِدِه يَُقلِّلَُها)7(.
5- ويوم���ا اإلثن���ني واخلميس: عن أب���ي هريرة - رضي 
نَِّة يَْوَم  الله عنه - أن رس���ول الله # قال: )تُْفتَُح أَبْ���َواُب اجْلَ
ُك ِباللِه َشيْئا،  ِميِس، َفيُْغَفُر ِلُكلِّ َعبٍْد اَل يُْش���رِ ، َويَْوَم اخْلَ ااْلثْننَْيِ
نَاءُ، َفيَُقاُل: أَنِْظُروا َهَذيِْن  ِإالَّ َرُجال َكانَْت بَيْنَُه َوبنَْيَ أَِخيِه َش���حْ

))) صحيح البخاري )1037) و)7094).
))) صحيح البخاري )37) و)38) و)1901(، ومسلم )759) و)760).

)3) صحيح البخاري )969).
))) صحيح مسلم ))116).
))) صحيح مسلم ))116).

)6) صحيح مسلم )854).
)7) متفق عليه: البخاري )935(، ومسلم ))85).

َحتَّى يَْصَطِلَحا، أَنِْظ���ُروا َهَذيِْن َحتَّى يَْصَطِلَحا، أَنِْظُروا َهَذيِْن 
َحتَّى يَْصَطِلَحا()8(.

6- وق���ت النزول اإللهي في كل ليلة في ثلث الليل اآلخر: 
ع���ن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رس���ول الله # قال: 
نَْيا ِحنَي يَبَْقى  َماِء الدُّ )يَنِْزُل َربُّنَا تََباَرَك َوتََعالَى ُكلَّ لَيْلٍَة ِإلَى السَّ
ثُلُُث اللَّيِْل اآلِخُر يَُقوُل: َمْن يَْدُعوِني، َفَأْستَِجيَب لَُه؟ َمْن يَْسَألُِني 

َفأُْعِطَيُه؟ َمْن يَْستَْغِفُرِني َفَأْغِفَر لَُه؟()9(.
���حور: عن أنس بن مال���ك - رضي الله عنه  7- أكلة السُّ
ُحوِر بََرَكًة()10(. ُروا؛ َفِإنَّ ِفي السَّ - قال: قال النبي #: )تََسحَّ

ك باملطعومات واملش���روبات واملركوبات وهيئات  3- التَبرُّ
الطعام: 

)1( متر الَعْجوة: َعاِمُر بُْن َس���ْعٍد َعْن أَِبيِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل 
هُ ِفي  الله #: )َمْن تََصبََّح ُكلَّ يَْوٍم َس���بَْع مَتََراٍت َعْجَوًة لَْم يَُضرَّ

َذِلَك الَْيْوِم ُسمٌّ َواَل ِسْحٌر()11(.
: إن النبيَّ # قال: )ِإنََّها ُمَباَرَكٌة،  )2( ماء زمزم: قال أبو َذرٍّ

ِإنََّها َطَعاُم ُطْعٍم()12(.
)3( زيت الزيتون: عن أبي أَِسيد قال: قال النبي #: )ُكلُوا 

ِهنُوا ِبِه َفِإنَُّه ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة()13(. يَْت َوادَّ الزَّ
)4( النخل: عن عب���د الله بن عمر - رضي الله عنهما - 
اِر نَْخلٍَة،  ق���ال: بَيْنَا نَْحُن ِعنَْد النَِّبيِّ # ُجلُ���وٌس ِإَذا أُِتَي ِبُجمَّ
���َجِر مَلَا بََرَكتُُه َكَبَرَكِة املُْس���ِلِم(.  َفَق���اَل النَِّبيُّ #: )ِإنَّ ِمَن الشَّ
َفَظنَنُْت أَنَُّه يَْعِني النَّْخلََة، َفَأَرْدُت أَْن أَُقوَل: ِهَي النَّْخلَُة يَا َرُسوَل 
، َفَقاَل  اللَِّه، ثُمَّ التََفتُّ َفِإَذا أَنَا َعاِشُر َعَشَرٍة أَنَا أَْحَدثُُهْم َفَسَكتُّ

النَِّبيُّ #: )ِهَي النَّْخلَُة()14(.
)5( اخليل: عن أنس ب���ن مالك - رضي الله عنه - قال: 

قال رسول الله #: )الَبَرَكة في نواصي اخليل()15(.
)6( الغنم: َعْن أُمِّ َهاِن���ٍئ، أَنَّ النَِّبيَّ # َقاَل لََها: )اتَِّخِذي 

َغنَما َفِإنَّ ِفيَها بََرَكًة()16(.
ثَِني َوْحِشيُّ بُْن  )7( االجتماع على الطعام والتس���مية: َحدَّ
ِه، أَنَّ أَْصَحاَب النَِّبيِّ # َقالُوا: )يَا  َح���ْرٍب، َعْن أَِبيِه، َعْن َج���دِّ

)8) صحيح مسلم )565)).
)9) متفق عليه: البخاري )))))(، ومسلم )758).

)10) متفق عليه: البخاري )3)19(، ومسلم )1095). 
)))) أخرجه البخاري )))))(، ومسلم )047)).

))1) صحيح مسلم )473)).
)13) سنن الترمذي ))185(، وصححه الشيخ األلباني في السلسلة الصحيحة )379).

)))) صحيح البخاري )))))).
)))) صحيح البخاري )851)(، وأخرجه مسلم )1874).

)16) سنن ابن ماجه ) )/ 773 – رقم 304)(، وهو صحيح؛ انظر: السلسلة الصحيحة 
رقم )773).
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َرُسوَل اللِه ِإنَّا نَْأُكُل َوالَ نَْش���َبُع، َقاَل: َفلََعلَُّكْم تَْفتَِرُقوَن؟ َقالُوا: 
نََعْم، َق���اَل: َفاْجتَِمُعوا َعلَى َطَعاِمُكْم، َواْذُكُروا اْس���َم اللِه َعلَيِْه 

يَُباَرْك لَُكْم ِفيِه()1(.
)10( األكل من جوانب اإلناء: ع���ن ابِن عبَّاٍس: أن النبي 
َعاِم، َفُكلُوا ِمْن َحاَفتَيِْه، َواَل  # قال: )الَبَرَكُة تَنِْزُل َوَس���َط الطَّ

تَْأُكلُوا ِمْن َوَسِطِه()2(.
)11( لَْعُق األصابع بعد األكل ولعق إناء الطعام وأكل اللُّْقَمِة 
الساقطة: عن أنٍس: أن رسول الله # َكاَن ِإَذا أََكَل َطَعاما لَِعَق 
أََصاِبَعُه الثَّاَلَث، َقاَل: َوَقاَل: ِإَذا َس���َقَطْت لُْقَمُة أََحِدُكْم َفلْيُِمْط 
َطاِن(، َوأََمَرنَا أَْن نَْسلَُت  ���يْ َعنَْها اأْلََذى َولَْيْأُكلَْها، َواَل يََدْعَها ِللشَّ

الَْقْصَعَة، قال: )َفِإنَُّكْم اَل تَْدُروَن ِفي أَيِّ َطَعاِمُكُم الَْبَرَكُة()3(.
دة في حياة اإلنس���ان ومعاش���ه،  ك بأم���ور متعدِّ َب���رُّ 4- التَّ

منها:
���دق في التعامل: عن حكي���م بن حزام - رضي  )1( الصِّ
الله عنه - قال: قال رس���ول الله #: )الَبيَِّعاِن ِباخِلَياِر َما لَْم 
َقا - َفِإْن َصَدَقا َوبَيَّنَا بُوِرَك لَُهَما  َق���ا، - أَْو َقاَل: َحتَّى يَتََفرَّ يَتََفرَّ

ِفي بَيِْعِهَما، َوِإْن َكتََما َوَكَذبَا ُمِحَقْت بََرَكُة بَيِْعِهَما()4(.
)2( َس���َخاء النَّْفِس في طلب املال: عن َحِكيم بِْن ِحَزاٍم - 
رضي الله عنه - قال: )س���ألُت رسوَل الله # َفَأْعَطاِني، ثُمَّ 
َس���َألْتُُه، َفَأْعَطاِني، ثُمَّ َسَألْتُُه، َفَأْعَطاِني ثُمَّ َقاَل: يَا َحِكيُم، ِإنَّ 
َهَذا املَاَل َخِضَرةٌ ُحلَْوةٌ، َفَمْن أََخَذهُ ِبَسَخاَوِة نَْفٍس بُوِرَك لَُه ِفيِه، 
َوَمْن أََخَذهُ ِبِإْش���َراِف نَْفٍس لَْم يُبَ���اَرْك لَُه ِفيِه، َكالَِّذي يَْأُكُل َوالَ 

ْفلَى.  يَْشَبُع، الَيُد الُعلَْيا َخيٌْر ِمَن الَيِد السُّ
َقاَل َحِكيٌم: َفُقلُْت: يَا َرُس���وَل اللَِّه، َوالَِّذي بََعثََك ِباحَلقِّ الَ 
نْيَا، َفَكاَن أَبُو بَْكٍر رضي  أَْرَزأُ أََحدا بَْعَدَك َشيْئا َحتَّى أَُفاِرَق الدُّ
الل���ه عنه يَْدُعو َحِكيما ِإلَى الَعَطاِء، َفَيْأبَى أَْن يَْقَبلَُه ِمنُْه، ثُمَّ ِإنَّ 
ُعَم���َر رضي الله عنه َدَعاهُ ِليُْعِطَيُه َفَأبَى أَْن يَْقَبَل ِمنُْه َش���يْئا، 
َفَقاَل ُعَمُر: ِإنِّي أُْش���ِهُدُكْم يَا َمْعَشَر املُْسِلِمنَي َعلَى َحِكيٍم، أَنِّي 
ُه ِمْن َه���َذا الَفْيِء َفَيْأبَى أَْن يَْأُخَذهُ، َفلَْم يَْرَزأْ  أَْعِرُض َعلَيِْه َحقَّ
َحِكيٌم أََحدا ِمَن النَّاِس بَْعَد َرُس���وِل اللَِّه َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم 

َي()5(. َحتَّى تُُوفِّ
)3( البُكور في طلب الرزق: عن صخر الغامدي قال: قال 

))) سنن أبي داود )3764(، وحسنه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب ) 8)1)).
))) سنن الترمذي )1805(، وقال الشيخ األلباني: صحيح.

)3) صحيح مسلم )034)).
))) متفق عليه: البخاري )079)(، ومسلم ))153).
))) متفق عليه: البخاري ))147(، ومسلم )1035).

رسول الله #: )اللهمَّ بارك ألمتي في بُكورها()6(.
)4( الِب���رُّ واإلنفاق؛ صدق���ًة وزكاًة، قال الله تعالى: }َوَما 
ِه َفُأْوَلِئَك ُهُم اْل�ُمْضِعُفوَن{ ]الروم: ٣٩[،  ن َزَكاٍة ُتِريُدوَن َوْجَه الَلّ آَتْيُت���م ِمّ
َدَق���اِت{ ]البقرة: ٢٧٦[، وقال:  َب���ا َوُيْرِبي الَصّ ُه الِرّ وقال: }َيَْحُق الَلّ
اِزِقنَي{ ]سبأ: ٣٩[، وقد  ن َش���ْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه َوُهَو َخْيُر الَرّ }َوَما َأنَفْقُتم ِمّ
ثبت في احلديث القدسي عند مسلٍم قول الله تعالى: )يا ابَن 
آدم أنِْف���ْق، أُنِْفْق عليك()7(، واتفق الش���يخاِن على حديث أبي 
هريرة أن رس���ول الله # قال: )َما ِمْن يَْوٍم يُْصِبُح الِعَباُد ِفيِه، 
ِإالَّ َملَ���َكاِن يَنِْزالَِن، َفَيُقوُل أََحُدُهَم���ا: اللَُّهمَّ أَْعِط ُمنِْفقا َخلَفا، 

ِسكا تَلَفا()8(. َويَُقوُل اآلَخُر: اللَُّهمَّ أَْعِط مُمْ
ِحم، التي قطعها كثير من الناس ألجل الدنيا  )5( ِصلَُة الرَّ
وكسبها، فقد ثبت في الصحيحني من حديث أنس بن مالك أن 
رس���ول الله # قال: )َمْن أََحبَّ أَْن يُبَْسَط لَُه ِفي ِرْزِقِه، َويُنَْسَأ 
لَُه ِفي أَثَِرِه، َفلَْيِصْل َرِحَمُه()9( وبس���ط الرزق: توسيعه وتكثيره 

أو الَبَرَكة فيه.
 )6( الت���وكُّل على الله، وهذا من متام التعلُّق به وتوحيده، 
فاملْرءُ يبذل أس���باب الرزق، ثم ال يتعلق بها أو مبن جعله الله 
سبباً لها، بل مُبسِدي النعمة، وقد روى اإلمام أحمد والترمذي 
حه حديث الفاروق عمر بن اخلطاب قال: قال رس���ول  وصحَّ
ِلِه، لََرَزَقُكْم َكَما  لُوَن َعلَى الل���ِه َحقَّ تََوكُّ الل���ه #: )لَْو أَنَُّكْم تَتََوكَّ

يَْر، تَْغُدو ِخَماصا َوتَُروُح ِبَطانا()10(. يَْرُزُق الطَّ
)7( العيدان: ويبدأ الناس بصالة العيد يشكرون الله فيها 
على ما أعطاهم من ِنَعِمه الكثيرة؛ فيُباِرك لهم في هذه النعم 
يها لهم، ولذلك تقول أمُّ عطية رضي الله عنها:  ويَِزيدها ويُنمِّ
)ُكنَّا نُْؤَمُر أَْن نَْخ���ُرَج يَْوَم الِعيِد َحتَّى نُْخِرَج الِبْكَر ِمْن ِخْدِرَها، 
َحتَّى نُْخِرَج احُليََّض، َفَيُكنَّ َخلْ���فَ النَّاِس، َفيَُكبِّْرَن ِبتَْكِبيِرِهْم، 

َويَْدُعوَن ِبُدَعاِئِهْم يَْرُجوَن بََرَكَة َذِلَك الَيْوِم َوُطْهَرتَُه()11(.
عاء بعد الطعام: عن أبي أُمامَة - رضي الله عنه -،  )8( الدُّ
أن النبيَّ # كان إذا َرَفَع مائدته قال: )احَلْمُد ِللَِّه َكِثيرا َطيِّبا 

ٍع َوالَ ُمْستَْغًنى َعنُْه، َربَّنَا()12(. ُمَباَركا ِفيِه، َغيَْر َمْكِفيٍّ َوالَ ُمَودَّ
وعن اب���ن عبَّاٍس - رضي الله عنهما - َق���اَل: َدَخلُْت أَنَا 

)6) سنن الترمذي ))1)1(، وقال الشيخ األلباني: صحيح.
)7) صحيح مسلم )993). 

)8) أخرجه البخاري ))144(، ومسلم )1010). 
)9) أخرجه البخاري )067)(، ومسلم )557)).

حه  وصحَّ  ،)(344( والترمذي   ،)4164( ماجه  وابن   ،)(05( أحمد  أخرجه   (10(
األرناؤوط واأللباني )الصحيحة: 310).

)))) صحيح البخاري رقم )971).
))1) صحيح البخاري )5458).
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اِرِث،  وَخاِلُد بُْن الَْوِليِد َمَع َرُسوِل اللِه # َعلَى َميُْمونََة ِبنِْت احْلَ
َفَقالَ���ْت: أاَل نُْطِعُمُكْم ِمْن َهِديٍَّة أَْهَدتَْه���ا لَنَا أُمُّ ُعَفيٍْق)1(؟ َقاَل: 
َق َرُسوُل اللِه #، َفَقاَل لَُه َخاِلٌد:  ، َفتََبزَّ َفِجيَء ِبَضبَّنْيِ َمْشِويَّنْيِ
َكَأنََّك تَْقَذُرهُ؟ َقاَل: “أََجْل“، َقالَْت: أاَل أُْس���ِقيُكْم ِمْن لنََبٍ أَْهَدتُْه 
لَنَا؟ َفَقاَل: بَلَى، َقاَل: َفِجيَء ِبِإنَاٍء ِمْن لنََبٍ َفَش���ِرَب َرُسوُل اللِه 
ْربَُة لََك  يِنِه، َوَخاِلٌد َعْن ِش���َماِلِه، َفَقاَل ِلي: “الشَّ # َوأَنَا َعْن مَيِ
َوِإْن ِشئَْت آثَْرَت ِبَها َخاِلدا” َفُقلُْت: َما ُكنُْت أِلُوِثَر ِبُسْؤِرَك َعلَيَّ 
أََحدا، َفَقاَل: َمْن أَْطَعَمُه اللُه َطَعاما َفلَْيُقْل: اللُهمَّ بَاِرْك لَنَا ِفيِه، 
َوأَْطِعْمنَا َخيْرا ِمنُْه، َوَمْن َسَقاهُ اللُه لََبنا َفلَْيُقْل: اللُهمَّ بَاِرْك لَنَا 
َراِب  َعاِم َوالشَّ ِفيِه َوِزْدنَا ِمنُْه، َفِإنَُّه لَيَْس َش���ْيءٌ يُْجِزُئ َمَكاَن الطَّ

.)2() َغيَْر اللَّنَبِ
َعْن َعبِْد اللِه بِْن بُْس���ٍر َقاَل: نََزَل َرُسوُل اللِه َعلَى أَِبي َقاَل: 
بْنَ���ا ِإلَيِْه َطَعام���ا َوَوْطَبًة، َفَأَكَل ِمنَْها، ثُ���مَّ أُِتَي ِبتَْمٍر َفَكاَن  َفَقرَّ
ابََة َوالُْوْس���َطى  ���بَّ يَْأُكلُُه َويُلِْقي النََّوى بنَْيَ ِإْصَبَعيِْه، َويَْجَمُع السَّ
َقاَل ُش���ْعَبُة: ُهَو َظنِّي، َوُهَو ِفيِه، ِإْن َشاَء اللُه، ِإلَْقاءُ النََّوى بنَْيَ 
يِنِه،  اٍب َفَشِربَُه، ثُمَّ نَاَولَُه الَِّذي َعْن مَيِ ، ثُمَّ أُِتَي ِبَش���رَ اإِلْصَبَعنْيِ
َقاَل َفَقاَل أَِب���ي، َوأََخَذ ِبِلَجاِم َدابَِّتِه: اْدُع اللَه لَنَا، َفَقاَل: )اللُهمَّ 

بَاِرْك لَُهْم ِفي َما َرَزْقتَُهْم، َواْغِفْر لَُهْم َواْرَحْمُهْم()3(.
)9( الدعاء للزوجنْي:

َج اْمَرأًَة  َعْن َعِقيِل بِْن أَِبي َطاِل���ٍب رضي الله عنه، أَنَُّه تََزوَّ

 :)(38/(( الربانية«  »الفتوحات  في  عنه  َعالن  ابن  نقله  فيما  حجر  ابُن  احلافظ  قال   (((
»ووقع في رواية ابن عيينة في هذه الطريق )أم ُعفيق( بالعني املهملة والفاء ثم القاف 
ُمصغراً، وأصل احلديث في الصحيح بلفظ )أم حفيد( أوله حاء مهملة وآخره دال وهو 

املشهور ... وهي أخُت ميمونة وأخت لُبابة الكبرى أّم ابن عباس« .
))) أخرجه أحمد )1978(، والترمذي )3455( وقال: حديث حسن، وكذا حسنه األلباني 

واألرناؤوط.
)3) أخرجه مسلم ))04)).

َفاِء َوالَْبِننَي، َفَقاَل: الَ تَُقولُوا هَكَذا،  ِمْن بَِني ُجَشٍم، َفَقالُوا: ِبالرِّ
َولِكْن ُقولُوا َكَما َقاَل َرُس���وُل اللِه #: )اللُهمَّ بَاِرْك لَُهْم، َوبَاِرْك 

َعلَيِْهْم()4(.
َأ  وعْن أِبي ُهَريَْرةَ رضي الله عنه، أَنَّ النبيَّ # كاَن ِإَذا َرفَّ
َج قاَل: )بَاَرَك الله لك، وبَاَرَك َعلَيَْك، َوَجَمَع  اإلنَْس���اَن إَذا تََزوَّ

يِْر()5(. بَيْنَُكَما في اخْلَ
الُم على األهل: )10( السَّ

عن أنِس بن مالك - رضي الله عنه -، أن رس���ول الله # 
ق���ال: )يَا بُنَيَّ ِإَذا َدَخلَْت َعلَى أَْهِلَك َفَس���لِّْم يَُكوُن بََرَكًة َعلَيَْك 

َوَعلَى أَْهِل بَيِْتَك()6(.
)11( احلجامة:

أخرج البيهقي وابن الس���ني عن اب���ن عمر - رضي الله 
يِق أَْمثَُل،  َجاَمُة َعلَى الرِّ عنهما - قال: قال رسول الله #: )احْلِ
ْفِظ، َفاْحتَِجُموا  َوِفيِه ِش���َفاءٌ َوبََرَكٌة، َوتَِزيُد ِفي الَْعْقِل َوِفي احْلِ
َجاَمَة يَْوَم اأْلَْرِبَعاِء  ِميِس، َواْجتَِنبُوا احْلِ َعلَى بََرَكِة اللَِّه يَ���ْوَم اخْلَ
يا، َواْحتَِجُموا يَْوَم ااِلثْننَْيِ  رِّ ���بِْت َويَْوَم اأْلََحِد حَتَ ُمَعِة َوالسَّ َواجْلُ
َوالثُّاَلثَ���اِء، َفِإنَُّه الَْيْوُم الَِّذي َعاَفى اللَُّه ِفي���ِه أَيُّوَب ِمَن الَْباَلِء، 
َوَضَربَ���ُه ِبالَْباَلِء يَْوَم اأْلَْرِبَعاِء، َفِإنَُّه اَل يَبُْدو ُجَذاٌم َواَل بََرٌص ِإالَّ 

يَْوَم اأْلَْرِبَعاِء أَْو لَيْلََة اأْلَْرِبَعاِء()7(.

حه األلباني. ))) أخرجه ابن ماجه )1906( وصحَّ
))) أخرجه أحمد )8957(، وأبو داود )130)(، والترمذي )1091( وقال: َحِديُث حسٌن 

صحيٌح.
والترهيب )1608(:  الترغيب  األلباني في صحيح  الترمذي )698)(، وقال  أخرجه   (6(

حسن لغيره.
السلسلة  في  كما  رواياته  مبجموع  األلباني  نه  وحسَّ  ،)3487( ماجه  ابن  أخرجه   (7(

الصحيحة )766).
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د. عطية عدالن

الَبَرَكُة
في حياة المسلم

]ملف العدد[

إنه���ا - بح���قٍّ - ظواه���ر تس���تلفت النظر، وتس���تثير التأم���ل والتفكير، تلك الت���ي ال تقلُّ في 
إبهاره���ا وإعجازه���ا وأخذه���ا مبجامع القلوب ع���ن كثيٍر من اآلي���ات الكونية الرائع���ة، وكثيٍر من 

البراهني الشرعية الساطعة!
كيف وقعت مثُل هذه األمور على هذا النحو من اإلبهار واإلعجاز؟! 

كيف استطاع رسول الله # في ثاٍث وعشرين سنة فقط، ووسط ذلك احمليط الضخم من 
اجلاهليات العاتية العادية؛ أن يبنَي أمًة عِقمت أرحاُم القرون والدهور أن تلَد مثلها، وأن يش���يد 

حضارة لم ولن تسعَد البشرية مبثلها منذ مولدها إلى أن ُتطوى صفحة هذه احلياة الدنيا؟!
ية التي خرجت من قاع الصحراء بأقل جيوش أمم األرض  ة األمِّ وكيف استطاعت هذه األمَّ
عددًا وُعدة، أن ُتس���قط اإلمبراطوريات العتيقة، وأن َتبس���ط س���لطانها في أقل من ربع قرن من 

الزمان على املعمورة، من حدود الصني إلى شواطئ األطلسي؟!
وكيف استطاع علماُء هذه األمة أن يصنعوا مثل هذه املعجزات الباهرة، إلى حد أن الواحد 
م ما  ا إلى أعمار مديدة لقراءتها وتعلُّ فات ما يحتاج منَّ منه���م - ف���ي عمر قصير - يكتب من املؤلَّ

فيها؟!
هذه الظواهر - وأمثالها كثير - ليس لها إال تفسير واحد؛ إنها البركة.
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س���بب لزوال الَبَرَكة وذهاب اخلير؛ وقد قصَّ الله تعالى علينا 
نبأ )س���بأ( الذين أُبدلوا من بعد البركات والنماء محقاً؛ قال 
َتاِن َعن َيِنٍي َوِشَماٍل ُكُلوا ِمن  تعالى: }َلَقْد َكاَن ِلَس���َبٍأ ِفي َمْسَكِنِهْم آَيٌة َجَنّ
َبٌة َوَرٌبّ َغُفوٌر #^١٥^#( َفَأْعَرُضوا َفَأْرَس���ْلَنا  ْزِق َرِبُّكْم َواْش���ُكُروا َلُه َبْلَدٌة َطِيّ ِرّ
َتنْيِ َذَواَتْي ُأُكٍل َخْمٍط َوَأْثٍل َوَشْيٍء  َتْيِهْم َجَنّ ْلَناُهم ِبَجَنّ َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعِرِم َوَبَدّ
ن ِسْدٍر َقِليٍل{ ]سبأ: ١٥ - ١٦[، وبنيَّ احلق تبارك وتعالى أن هذه  ِمّ
األرض التي بارك فيها قد ُملئت فس���اداً بس���بب ما اكتسبت 
أيدي العباد، فقال سبحانه: }َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبِرّ َواْلَبْحِر ِبَا َكَسَبْت 

َأْيِدي الَنّاِس ِلُيِذيَقُهم َبْعَض اَلِّذي َعِمُلوا َلَعَلُّهْم َيْرِجُعوَن{ ]الروم: ٤١[.
 وإذا كانت البركات الربانية قد س���بقت بني اإلنسان إلى 
ه���ذه األرض؛ إنعاماً من املولى على عب���اده، فإنها كذلك قد 
تِبَعتْه���م وتداركتهم في كتبه املنزلة وش���رائعه احملكمة؛ لتتمَّ 
عليهم النعمُة بالهداية والرشاد، قال تعالى عن القرآن الكرمي: 
َر ُأْوُلوا اأَلْلَباِب{ ]ص:  َبُّروا آَياِتِه َوِلَيَتَذَكّ }ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه إَلْيَك ُمَباَرٌك ِلَّيَدّ
ُق اَلِّذي َب���نْيَ َيَدْيِه{  َصِدّ ٢٩[، وق���ال: }َوَهَذا ِكَت���اٌب َأنَزْلَناُه ُمَب���اَرٌك ُمّ
ِبُع���وُه َواَتُّقوا  ]األنع���ام: ٩٢[، وقال: }َوَه���َذا ِكَتاٌب َأنَزْلَن���اُه ُمَباَرٌك َفاَتّ
َلَعَلُّكْم ُتْرَحُم���وَن{ ]األنعام: ١٥٥[، ومعنى مبارك أي: كثير املنافع 
والفوائد)5(، وقد وصفه الله بالَبَرَكة ألنه يبارك من اتبعه وعِمل 

به)6(.
فالذين يتَّبعون كت���اب الله، ويعملون به، ويتلونه آناء الليل 
وأط���راف النهار؛ يُباَرك لهم ف���ي قلوبهم وإميانهم وأعمالهم، 
ِبُّكْم َوِشَفاٌء ِلّ�َما ِفي  ن َرّ ْوِعَظٌة ِمّ َها الَنّاُس َقْد َجاَءْتُكم َمّ قال تعالى: }َيا َأُيّ
ِه َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذِلَك  ���ُدوِر َوُهًدى َوَرْحَمٌة ِلّْلُمْؤِمِننَي #^٥٧^#( ُق���ْل ِبَفْضِل الَلّ الُصّ
َّا َيْجَمُعوَن{ ]يونس: ٥٧ - ٥٨[، ويباَرك لهم في  َفْلَيْفَرُح���وا ُهَو َخْيٌر ِمّ
ْوَراَة َواإلجِنيَل  ُهْم َأَقاُموا الَتّ أرزاقهم ومعايش���هم، قال تعالى: }َوَلْو َأَنّ
ِت َأْرُجِلِهم{ ]الائدة:  ِهْم أَلَكُلوا ِمن َفْوِقِهْم َوِمن َتْ ِبّ ن َرّ َوَما ُأنِزَل إَلْيِه���م ِمّ

٦٦[، واملقصود مبا أنزل إليهم من ربهم: القرآن)7(.
 ولقد أشارت نصوص القرآن والسنة إلى أسباٍب تُلتََمُس 
به���ا الَبَرَكُة من الل���ه عز وجل، وفيما يل���ي بيان لبعض هذه 

األسباب:
1- تْقَوى الله عز وجل والتوكُّل عليه: يقول الله عز وجل: 
َه َيْجَعل َلُّه َمْخَرجًا #!٢!#( َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسُب َوَمن  }َوَمن َيَتِّق الَلّ

))) تفسير النسفي ))/3)).
)6) تفسير ابن كثير ))/185).

)7) تفسير ابن كثير))/73).

أجل إنها البركة..
الَبَرَكة التي إن ُوجدت وحلَّت، اتسعت األوقاُت، وتضاعفت 
الطاقات، وحتققت اإلجنازات، ووقعت املعجزات، وإن ُفقدت 
أو رحلت، فرمبا خرج اإلنس���اُن من هذه احلياة - مهما طال 

مه، وال أثر خلَّفه. عمره، وكثُر سعيُه - بال زاد قدَّ
 والَبَرَكة تعني تكاثَر اخلير ومنائه واستقراره واستمراره)1(، 
ومصدرها الذىي تُلتم���س منه واحد، إنه الله تبارك وتعالى، 
فه���و وحده الذي )تََباَرك( أي: كثُ���رت بركاتُه وتزايد خيره)2(، 
َل اْلُفْرَقاَن َعَلى َعْب���ِدِه{ ]الفرقان: ١[،  قال تعالى: }َتَباَرَك اَلّ���ِذي َنَزّ
وقال: }َتَباَرَك اَلِّذي ِبَيِدِه اْل�ُمْلُك َوُهَو َعَلى ُكِلّ َش���ْيٍء َقِديٌر{ ]اللك: 
���ُه َرُبّ اْلَعاَلنَِي{ ]غافر: ٦٤[، وقال: }َفَتَباَرَك  ١[، وقال: }َفَتَباَرَك الَلّ

ُه َأْحَسُن اْل�َخاِلِقنَي{ ]الؤمنون: ١٤[. الَلّ
لذلك علَّمنا رس���ول الله # أن نلتم���س الَبَرَكَة من الله 
وأن نس���أله إياها، فها هو - على سبيل املثال – كان إذا رأى 
باك���ورة الثمر دعا الله تعالى وس���أله البركة؛ فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: كان رس���ول الله # إذا أتى الثمر أُتي به 
نَا،  فيقول: )اللُهمَّ بَ���اِرْك لَنَا ِفي َمِدينَِتنَا، َوِفي ِثَماِرنَا، َوِفي ُمدِّ
َوِف���ي َصاِعنَا؛ بََرَكًة َمَع بََرَكٍة( ثُمَّ يُْعِطيِه أَْصَغَر َمْن يَْحُضُرهُ ِمَن 

الِْولَْداِن)3(.
 ه���ذه الَبَرَك���ة الربانية حلَّت على ه���ذه األرض قبل أن 
يستخلف اللُه اإلنسان فيها مباليني السنني، قال تعالى: }ُقْل 
َعُلوَن َلُه َأنَدادًا َذِلَك َرُبّ  َأِئَنُّك���ْم َلَتْكُفُروَن ِباَلِّذي َخَلَق اأَلْرَض ِفي َيْوَمنْيِ َوَتْ
َر ِفيَها َأْقَواَتَها  اْلَعاَلنَِي #!٩!#( َوَجَعَل ِفيَها َرَواِس���َي ِمن َفْوِقَها َوَباَرَك ِفيَها َوَقَدّ
���اِئِلنَي{ ]فصلت: ٩ - ١٠[، وبارك فيها أي:  اٍم َس���َواًء ِلّلَسّ ِفي َأْرَبَعِة َأَيّ

جعلها مباركًة قابلة للخير والبذر والِغراس)4(.
 لكْن يَنتَِفُع ببركات الله في هذه األرض الذين اتَّقوا ربَّهم 
وَعَمُروه���ا مبنهج الله عز وجل، قال تعالى: }َوَلْو َأَنّ َأْهَل اْلُقَرى 
ُبوا  ���َماِء َواأَلْرِض َوَلِكن َكَذّ ���َن الَسّ َق���ْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم َبَرَكاٍت ِمّ آَمُن���وا َواَتّ
َفَأَخْذَناُهم ِبَا َكاُنوا َيْكِس���ُبوَن{ ]األع���راف: ٩٦[. وعلى العكس من 
هذا ف���إن التغيير والتبديل واإلعراض ع���ن منهج الله تعالى 

))) انظر مختار الصحاح )ص: 49(، واملعجم الوسيط )ص: )5(، واملفرادات في غريب 
القرآن )ص: 4)(، ومعجم مقاييس اللغة )ص: 30)).

))) انظر احملرر الوجيز )416/6(، إعراب القرآن الكرمي وبيانه ))/5)3).
)3) رواه مسلم )1373).

))) تفسير ابن كثير ))/90).
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ِه َفُهَو َحْس���ُبُه{ ]الطالق: ٢ - ٣[، فليس هناك أعظُم  ْل َعَلى الَلّ َيَتَوَكّ
ع،  بركة من أن يأتَي لإلنسان رزُقه من حيث ال يحتسب وال يتوقَّ
ل  وأن يكون الله عز وجل هو َحْس���به وكافيه في حتقيق ما يؤمِّ
ودْف���ِع ما يحاذر، وأن يجعل الله تعال���ى له من كل همٍّ فرجاً، 
ومن كل ضيق مخرجاً؛ إنها أس���باب البركة الواسعة، والعافية 
الس���ابغة، واخلير الكثير املتنوع املتعدد، جتتمع وتتكاثر حول 
ل عليه، وميتلئ قلبُه بخش���يته وتفويض  من يتَّقي الل���َه ويتوكَّ

األمر إليه. 
2- االس���تغفار مع ترك اإلص���رار: إن ذنوَب اإلنس���ان 
ومعاصيَ���ه لتَحُجب عنه البركاِت الت���ي أودعها الله عز وجل 
ف���ي هذه األرض، والت���ي بثَّها في وحيه املعصوم، وش���ريعِته 
احملَكمة؛ فإذا به يس���عى وال بركة في سعيه، ويجمع وال بقاء 
وال قرار ملا يجمعه، فإذا ما ثاب إلى رشده، وآَب إلى ربِّه، ولهج 
ق احُلُجَب،  لسانُه باالس���تغفار؛ فإن هذا االستغفاَر احلارَّ ميزِّ
ويحرق األس���تار، التي كانت حَتول بني العبد وما ساق اللُه له 
���ق من كل جانب، وينحدر من  من البركات، فإذا باخلير يتدفَّ
ره القرآن، قال تعالى:  كل َص���ْوب، على هذا النحو الذي ص���وَّ
ْدَرارًا  َماَء َعَلْيُكم ِمّ ارًا #^١٠^#( ُيْرِسِل الَسّ ُه َكاَن َغَفّ }َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َرَبُّكْم إَنّ
#^١١^#( َوُيِْدْدُك���م ِبَأْمَواٍل َوَبِننَي َوَيْجَعل َلُّك���ْم َجَنّاٍت َوَيْجَعل َلُّكْم َأْنَهارًا{ 
]نوح: ١٠ - ١٢[، وقال جلَّ ش���أنه: }َوَأِن اْس���َتْغِفُروا َرَبُّكْم ُثَمّ ُتوُبوا 
ى َوُي���ْؤِت ُكَلّ ِذي َفْضٍل َفْضَلُه{  َس���ًمّ َتاعًا َحَس���نًا إَلى َأَجٍل ُمّ إَلْيِه ُيَِتّْعُكم َمّ

]هود: ٣[.
عاء بالبركة: فمما ال شكَّ فيه أن الدعاء هو أقرُب  3- الدُّ
األسباب لنيل ما عند املولى عز وجل من اخلير، فمن دعا الله 
ُل الَبَرَكَة من  تعالى بالَبَرَكة فاس���تجاب الله دعاءه؛ فإنه يحصِّ
أْخَصِر طرقها؛ لذلك كان رس���ول الله # يُعطيها من يحب، 
فع���ن أنس قال: )َماَت ابٌْن أِلَِبي َطلَْحَة، ِمْن أُمِّ ُس���لَيٍْم، َفَقالَْت 
ثُُه. َقاَل:  ثُوا أَبَا َطلَْحَة ِبابِْنِه َحتَّى أَُكوَن أَنَا أَُحدِّ دِّ أِلَْهِلَه���ا: اَل حُتَ
بَْت ِإلَيِْه َعَش���اًء، َفَأَكَل َوَشِرَب، َفَقاَل: ثُمَّ تََصنََّعْت لَُه  َفَجاَء َفَقرَّ

أَْحَسَن َما َكانَْت تََصنَُّع َقبَْل َذِلَك، َفَوَقَع ِبَها.
ا َرأَْت أَنَُّه َقْد َش���ِبَع َوأََصاَب ِمنَْها، َقالَْت: يَا أَبَا َطلَْحَة  َفلَمَّ
أََرأَيَْت لَْو أَنَّ َقْوماً أََعاُروا َعاِريَتَُهْم أَْهَل بَيٍْت، َفَطلَبُوا َعاِريَتَُهْم، 

أَلَُهْم أَْن مَيْنَُعوُهْم؟ َقاَل: اَل، َقالَْت: َفاْحتَِسِب مبا كان ابْنََك.
فغِضب أبو طلحة وانطلق حتى أتى رسوَل الله # فأخبره، 

فقال رسول الله #: )بَاَرَك اللُه لَُكَما ِفي َغاِبِر لَيْلَِتُكَما(. قال: 
فَحَملَْت وأجنبت بعد ذلك عشرةَ أوالٍد كلهم يقرؤون القرآن)1(.
ويِّ في الكسب واالسترباح وطلب  4- سلوك الس���بيل السَّ
هات: فإذا كان  ���بُ الرزق احلالل والتعفُّف عن احلرام وعن الشُّ
املس���لم ينُش���د الَبَرَكَة في رزقه وفي صحته وفي ولده؛ فعليه 
ي احلالل في التكس���ب، وبالترفع عن كل ما ال يِحلُّ له  بتحرِّ
ة والصيانة، وأال  من املال واملتاع، وعليه بالصدق واألمانة والِعفَّ
با أو الغشِّ أو ما شابه ذلك من احملرمات التي  ينغمس في الرِّ
فيها أكٌل ألموال الناس بالباطل، فإنه إن س���ار على منهج الله 

فإن الَبَرَكة ستِحلُّ في كسبه ورزقه وحياته كلها.
ر وتؤكد  وه���ذه مناذُج متفرقة من النص���وص النبوية تقرِّ

هذه احلقيقة: 
عن َحكيِم بِن ِحزاٍم رضي الله عنه أن رسول الله # قال: 
َقا - َفِإْن  َقا، - أَْو َقاَل: َحتَّى يَتََفرَّ )الَبيَِّع���اِن ِباخِلَياِر َما لَْم يَتََفرَّ
َصَدَق���ا َوبَيَّنَا بُوِرَك لَُهَما ِفي بَيِْعِهَم���ا، َوِإْن َكتََما َوَكَذبَا ُمِحَقْت 

بََرَكُة بَيِْعِهَما()2(.

))) صحيح مسلم )144)).
))) متفق عليه: رواه البخاري )079)(، ومسلم ))153).
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وع���ن ثوبان قال: )جاء َحِكيم بن ِحزام فس���أل النبي # 
فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، فقال: )يَا َحِكيُم، 
ِإنَّ َهَذا املَاَل َخِضَرةٌ ُحلَْوةٌ، َفَمْن أََخَذهُ ِبَس���َخاَوِة نَْفٍس بُوِرَك لَُه 
ِفيِه، َوَمْن أََخَذهُ ِبِإْش���َراِف نَْفٍس لَْم يَُباَرْك لَُه ِفيِه، َكالَِّذي يَْأُكُل 

ْفلَى(. َوالَ يَْشَبُع، الَيُد الُعلَْيا َخيٌْر ِمَن الَيِد السُّ
َقاَل َحِكيٌم: َفُقلُْت: يَا َرُس���وَل اللَِّه، َوالَِّذي بََعثََك ِباحَلقِّ الَ 
نْيَا، َفَكاَن أَبُو بَْكٍر رضي  أَْرَزأُ أََحداً بَْعَدَك َشيْئاً َحتَّى أَُفاِرَق الدُّ
الل���ه عنه يَْدُعو َحِكيماً ِإلَى الَعَطاِء، َفَيْأبَى أَْن يَْقَبلَُه ِمنُْه، ثُمَّ ِإنَّ 
ُعَم���َر رضي الله عنه  َدَعاهُ ِليُْعِطَيُه َفَأبَى أَْن يَْقَبَل ِمنُْه َش���يْئاً، 
َفَقاَل ُعَمُر: ِإنِّي أُْش���ِهُدُكْم يَا َمْعَش���َر املُْسِلِمنَي َعلَى َحِكيٍم أَنِّي 
ُه ِمْن َه���َذا الَفْيِء َفَيْأبَى أَْن يَْأُخَذهُ، َفلَْم يَْرَزأْ  أَْعِرُض َعلَيِْه َحقَّ

َي()1(. َحِكيٌم أََحداً ِمَن النَّاِس بَْعَد َرُسوِل اللَِّه # َحتَّى تُُوفِّ
وق���ال الله تبارك وتعالى عن الربا وَمْحِقه للبركة: }َيَْحُق 

َدَقاِت{ ]البقرة: ٢٧٦[. َبا َوُيْرِبي الَصّ ُه الِرّ الَلّ
5- البر والصلة وُحسن املعاملة مع اخَللق:

عن أنٍس رضي الله عنه أن رسول الله # قال: )َمْن أََحبَّ 
أَْن يُبَْس���َط لَُه ِفي ِرْزِقِه، َويُنَْسَأ لَُه ِفي أَثَِرِه، َفلَْيِصْل َرِحَمُه()2(، 
واملقصود بقوله يُنس���أ له في أثَ���ِره: أن حتُصَل له الَبَرَكُة في 
���ق للطاعات، ولِعمارة أوقات���ه مبا ينفعه في  ُعم���ره، وأن يوفَّ

اآلخرة)3(.
وعن عائش���ة رضي الله عنها َقالَْت: َقاَل َرُسوُل اللَِّه #: 
يَاَر،  َواِر، يَْعُمَراِن الدِّ ِحِم َوُحْس���ُن اخُللُِق َوُحْس���ُن اجْلِ )ِصلَُة الرَّ

َويَِزيَداِن ِفي اأْلَْعَماِر()4(.
6- ُحْس���ن تنظيم الوقت واملبادرة إل���ى اغتنامه: فالوقُت 
هو رأس مال املس���لم، ومسؤولياتُه في هذه احلياة تضيق بها 
األوق���ات، وتفنى فيها األعمار؛ لذلك كانت املبادرةُ إلى اغتنام 
الوقت وُحسن تنظيمه واجباً من الواجبات الكبار؛ ألن واجباِت 
املس���لم ال تتمُّ إال بهذا، وما ال يتم الواجُب إال به فهو واجٌب، 
وقد دعا النبي # ألمته بالَبَرَكة في بكورها؛ ألن البكور مبادرةٌ 
إلى اغتنام الوقت، وتبكيٌر إلى حسن استغالله وتنظيمه؛ فعن 

))) متفق عليه، رواه البخاري )1396(، ومسلم )434)).

))) متفق عليه: رواه البخاري )067)(، ومسلم )557)).
)3) انظر: فتح الباري )9/10)4).

في  األلباني  حه  وصحَّ صحيح،  إسناده  األرنؤوط:  وقال   )(5(59( أحمد  )رواه   ( (((
صحيح اجلامع )3767).

َصْخر بن َوَداَعة الغاِم���ِديِّ رضي الله عنه أن النبيَّ # قال: 
ِتي ِفي بُُكوِرَها(، َوَكاَن ِإَذا بََعَث َسِريًَّة أَْو َجيْشاً  )اللَُّهمَّ بَاِرْك أِلُمَّ
ِل النََّهاِر، َوَكاَن َصْخٌر َرُج���اًل تَاِجراً، َوَكاَن يَبَْعُث  بََعثَُه���ْم ِمْن أَوَّ

ِل النََّهاِر َفَأثَْرى َوَكثَُر َمالُُه)5(. اَرتَُه ِمْن أَوَّ جِتَ
7- اجل���ود والكرم والتكافل: يقول الله تعالى: }َوَما َأنَفْقُتم 
اِزِقني{ ]س���بأ: ٣٩[، ويقول: }َمَثُل  ن َش���ْيٍء َفُه���َو ُيْخِلُفُه َوُهَو َخْيُر الَرّ ِمّ
ٍة َأْنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكِلّ  ِه َكَمَثِل َحَبّ اَلِّذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َس���ِبيِل الَلّ
ُه َواِسٌع َعِليٌم{ ]البقرة:  ُه ُيَضاِعُف ِل�َمن َيَش���اُء َوالَلّ ٍة َوالَلّ اَئُة َحَبّ ُس���ْنُبَلٍة ِمّ
٢٦١[، وعن عمر بن اخلطاب رضي الله عنه قال: قال رس���ول 
ُقوا؛ َفِإنَّ َطَع���اَم الَْواِحِد يَْكِفي  الل���ه #: )ُكلُوا َجِميعاً َواَل تََفرَّ
، َوَطَعاَم ااِلثْننَْيِ يَْكِفي الثالثة واأْلَْربََعَة، ُكلُوا َجِميعاً َواَل  ااِلثْنَ���نْيِ
ُق���وا؛ فإن الَبَرَكة في اجلماع���ة()6(، وقال #: )َفاْجتَِمُعوا  تََفرَّ

َعلَى َطَعاِمُكْم، َواْذُكُروا اْسَم اللَِّه َعلَيِْه، يَُباَرْك لَُكْم ِفيِه()7(. 
8- اجلهاد في سبيل الله: يقول النبي #: )اخَليُْل َمْعُقوٌد 
ِفي نََواِصيَها اخَليُْر ِإلَى يَْوِم الِْقَياَمِة: اأْلَْجُر َواملَْغنَُم()8(، فاجلهاد 
ة إلى يوم القيامة، فيه األجر الكبير  خيٌر وبركة على هذه األمَّ
زق الواسع الشريف الذي هو أشرُف  والثواب اجلزيل، وفيه الرِّ
د # )َوُجِعَل ِرْزِقي  األرزاق، والذي هو رزق أشرِف اخللق محمَّ
���َت ِظلِّ ُرْمِحي()9(، وفيه - إل���ى جانب ذلك - قياُم الدين،  حَتْ

وحتقيُق مصالح العباد في الداَريْن.
إن الَبَرَكَة نعمٌة من ِنَعم الوهاب، ونَْفَحٌة من الواسع العليم، 
والكيِّس الفِطُن هو الذي يلتمس���ها من املولى الكرمي، ويدخل 
بالتماس���ه على ربه من األبواب التي رِضيها وشَرعها، والتي 
ذكْرنا بعضها كأسباٍب لتحصيل البركة، وإن املسلم - وبخاصة 
في هذه األزمان - لفي مس���يس احلاجة إل���ى نيل البركات؛ 
رق  ليصَل إلى ما يريد من خيَري الدنيا واآلخرة من أقصر الطُّ

وأخصِرها.

ماجه  وابن  حسن،  حديث  وقال:   )1(1(( والترمذي   ،  )(606( داود  أبو  أخرجه   (((
)36))(، وقال األلباني في صحيح الترغيب والترهيب )1693(: صحيح لغيره.

نه األلباني في السلسلة الصحيحة )691)(، وصحيح  )6) رواه ابن ماجه )87)3(، وحسَّ
اجلامع )4501).

)7) أخرجه أحمد )16078(، وأبو داود )3764( ، وابن ماجه )86)3(، وقال األرنؤوط: 
حسن بشواهده.

)8) متفق عليه: رواه البخاري ))85)(، ومسلم )1873).
)9) أخرجه أحمد )))))(، وأورده البخاري تعليقاً في باب اجلهاد من صحيحه ))/40)، 

حه األلباني في صحيح اجلامع )831)( واإلرواء )69)1). وصحَّ



عصبان م��ب��ارك  أك���رم 

التَبرُّك المنحِرف.. 
َبواِعثه ومظاهره

]ملف العدد[

إنَّ ِم���ن أهمِّ بواعِث االنحراف ف���ي كثير من املفاهيم 
يعوُد إلى وج���ود اللَّبِْس في املعنى، فيركب املبطلون إجماَل 
اللفظ ابتغاَء متريِر معناه املنحرف، وتلبيساً على األمة التي 
تقبله مبعناه الصحيح، ويُثمر هذا اللبُس كتماَن احلق، وقد 
حذر القرآن من هذا املسلك؛ قال تعالى: }َوال َتْلِبُسوا اْل�َحَقّ 
ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموا اْل�َحَقّ َوَأنُتْم َتْعَلُموَن{ ]البقرة: ٤٢[، وقال تعالى: 
}َي���ا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتْلِبُس���وَن اْل�َحَقّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُم���وَن اْل�َحَقّ َوَأنُتْم 

َتْعَلُموَن{ ]آل عمران: ٧١[. 
ُل والتَبرُّك وزيارة القبور والزهد مثاًل يستغلها   فالتوسُّ
أهل الباطل ويلبسون ش���ركهم في مضامينها، وقد احتوت 
، فيطلقونها  على معنى ش���رعيٍّ وآخَر ِبْدعيٍّ وثالٍث ِشْركيٍّ
ويقصدون بها املعنى املنحرف، ويلبس���ون عليه ثوب األدلة 
للمعن���ى الصحيح، فيقع الناس في أمر َمِريج، وهكذا دخل 
أهل الباطل على العامة، وساغت مفاهيمهم؛ إذ لو أظهروا 
قصدهم لنِكَرهم الناس؛ فإنه ال يرضى الوقوَع في الشرك 

أحٌد إال أن يشاء الله؛ فيعمدون إلى هذا املكر.
ِ هنا ما يقع في مفهوم التَبرُّك الذي   ومن اخللط البنيِّ
نريد أن نُزيَل اإلش���كال على االنح���راف الذي دخل عليه، 
ونُسدُّ الذرائع املُفِضية إلى الشرك بالله - عز وجل - حتت 

ى، وهو بريء من لَْوثته. هذا املسمَّ
 وقبل أن نفيض في احلديث عن املعنى املنحرف يجُدر 
بنا أن نوضح معناه وقسمه الصحيح الذي تؤازره النصوص، 
حتى ال نضاهَي سبيل الغالطني الذين إن رأوا الوجه القبيح 
ةٌ بغير علم، ويطيب ألهل  وه كلَّه، فتصيبهم َمَعرَّ من الشيء ردُّ

الباط���ل في نقدهم، إذ إنهم ح���ني ردوه برمته ردوا املعنى 
الصحيح الذي يحتويه، وهذا س���بيل من يُباِدر في اإلنكار، 

ويفارق اإلنصاف، كما هو احلال في األلفاظ املجملة. 
فالتَب���رُّك هو طلُب البركة، وطل���ب الَبَرَكة ال يخلو من 
ا أن يكون التَبرُّك بأمر ش���رعي معلوم دلَّْت عليه  أمَريْن: إمَّ
النصوص، مثل: القرآن، قال الله تعالى: }َوَهَذا ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه 
ُمَب���اَرٌك{ ]األنع���ام: ٩٢[، وُصَوُر بركته كثي���رة؛ وإما أن يكون 
التَبرُّك بأمر غير مش���روع، كالتَبرُّك باألش���جار واألحجار 
والقبور والقباب والبقاع ونحو ذلك، مما نبني حقيقته، من 
خالل هذه احملاور، لكن نذكر أوالً أهمَّ البواعث للوقوع في 

التَبرُّك املنحرف، وهي:
د بينه وبني املشروع كما سبق. � اخللُط املتعمَّ

� تبنِّ���ي أه���ل الغلب���ة لترويجه، الذي���ن ال يلوون على 
النصوص، وإمنا يفعلون ما أُشِربَتْه قلوبُهم من كل ُشبهة.

� اجلهل بدين الله، فال يرى اجلَهلة بأس���اً من ُمضاَهاِة 
املشركني.

� الفتن���ة مبا يحصل من صالٍح أو خي���ٍر للمتَبرُّك به، 
فيرتكس َمن ال حظَّ له من احلق في عبادة غير الله باس���م 

التَبرُّك.
ل به بعض  ْهوة اخلفية من اجلاِه واملال الذي يتحصَّ � الشَّ

من يحافظ على هذا التَبرُّك املنحرف.
 وبعد ذكر هذه الدواعي، نأتي إلى وجودها في املظاهر 

عبر املعالم التالية: 
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أواًل: القرآن يسد الذرائع:
 من التَبرُّك املمنوع ما رآه الغالبون على األمر في ش���أن 
أصحاب الكهف، حيث بنَْوا عليهم مسجداً، قال تعالى: }َقاَل 
ْسِجدًا{ ]الكهف: ٢١[، وهذا  اَلِّذيَن َغَلُبوا َعَلى َأْمِرِهْم َلَنَتِّخَذَنّ َعَلْيِهم َمّ
في���ه داللة على اخلطوات التي تق���ود إلى مثل هذا اللون من 
التَبرُّك املمنوع، وهو كون أصحاب الكهف صاحلني قد ظهرت 
لهم كرامة وآية ظاهرة َجَعلت فئًة من الناس تبتدع هذه البدعة.
 وفي تفس���ير ابِن كثير عند قوله تعالى: }َقاَل اَلِّذيَن َغَلُبوا 
ْس���ِجدًا{ ق���ال: )َحَكى ابُْن َجِريٍر ِفي  َعَل���ى َأْمِرِهْم َلَنَتِّخَذَنّ َعَلْيِهم َمّ
ُموَن ِمنُْهْم. َوالثَّاِني:  : أََحُدُهَما: ِإنَُّهُم امْلُْس���لِ الَْقاِئِلنَي َذِلَك َقْولنَْيِ
اِهُر أَنَّ الَِّذيَن َقالُوا َذِلَك  ���ْرِك ِمنُْهْم. َفاللَُّه أَْعلَُم. َوالظَّ أَْهُل الشِّ
ُهْم أَْصَحاُب الَْكِلَمِة َوالنُُّف���وِذ. َولَِكْن َهْل ُهْم َمْحُموُدوَن أَْم اَل؟ 
ِفيِه نََظ���ٌر؛ أِلَنَّ النَِّبيَّ # قال: »لََعَن اللَّ���ُه الَْيُهوَد َوالنََّصاَرى، 
ُر َما َفَعلُوا.  يِهْم َمَساِجَد«)1( يَُحذِّ اتََّخُذوا ُقبُوَر أَنِْبَياِئِهْم َوَصاحِلِ
اِب رضي الله عنه،  طَّ ينَا َعْن أَِميِر امْلُْؤِمِننَي ُعَمَر بِْن اخْلَ َوَقْد ُروِّ
أَنَُّه مَلَّ���ا َوَجَد َقبَْر َدانَْياَل ِفي َزَماِنِه ِبالِْعَراِق، أََمَر أَْن يُْخَفى َعِن 
ءٌ  ْقَعُة الَِّتي َوَجُدوَها ِعنَْدهُ، ِفيَها َش���يْ النَّاِس، َوأَْن تُْدَفَن ِتلَْك الرُّ

ِمَن امْلاََلِحِم َوَغيِْرَها()2(.
 وقال احلافظ ابُن رجب في فتح الباري في شرح البخاري 
عند حديث: )لََعَن اللَُّه الَْيُهوَد َوالنََّصاَرى، اتََّخُذوا ُقبُوَر أَنِْبَياِئِهْم 
َمَساِجَد(: )وقد دلَّ القرآن على مثل ما دلَّ عليه هذا احلديث، 
وهو قول الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف: }َقاَل اَلِّذيَن 
ْسِجدًا{، فجعل اتخاذ القبور على  َغَلُبوا َعَلى َأْمِرِهْم َلَنَتِّخَذَنّ َعَلْيِهم َمّ
املس���اجد من فعل أهل الَغلَبة على األمور، وذلك يُش���ِعُر بأن 
مس���تنده القهر والغلبة واتباع الهوى، وأنه ليس من فعل أهل 
العلم والفضل املنتِصر ملا أنزل الله على رسله من الُهدى()3(. 

 فم���ن البواعث عل���ى َرواج التَبرُّك املنح���رف قياُم أهل 
الغلب���ة وامللك عل���ى العناية به، وهكذا ت���رى أن الذي يتولى 
هذه املخالف���ات هو ممن ال حظَّ لهم من العلم والهدى، وإمنا 
هو اتب���اع الهوى، ألن هذا البناء يُفضي إلى تعظيم املقبورين، 
واالفتتان بهم، وَصْرِف العبادة إليهم، كل ذلك باس���م التَبرُّك 
َا نََهى  بهم، وقد قال النووي في شرح مسلم: )َقاَل الُْعلََماءُ: ِإمنَّ

))) متفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب اجلنائز، باب ما يكره من اتخاذ املساجد على القبور 
واتخاذ  القبور  على  املسجد  بناء  عن  النهي  باب  املساجد،  كتاب  ومسلم،   ،)1330(

الصور فيها )9)5).
))) تفسير ابن كثير ))/147).

)3) فتح الباري البن رجب )80/6)).

النَِّبيُّ # َعِن اتَِّخاِذ َقبِْرِه َوَقبِْر َغيِْرِه َمْسِجداً َخْوفاً ِمَن املَُبالََغِة 
ى َذِلَك ِإلَى الُْكْفِر َكَما َجَرى  َا أَدَّ ِفي تَْعِظيِمِه َوااِلْفِتتَاِن ِبِه َفُرمبَّ

اِلَيِة()4(.  ِلَكِثيٍر ِمَن اأْلمَُمِ اخْلَ
 وصيانًة جَلناب التوحيد تأتي تَْعِمَيُة قبر دانيال التي أشار 
إليها ابُن كثير آنفاً؛ لئال يَفتنَِت به الناُس بحجة التَبرُّك بقبره، 
وقد وجدوه ميتاً كما قال أبو العالية: حفرنا بالنهار ثالثة عشر 
َيه  قبراً متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعمِّ

على الناس؛ ال ينبشونه)5(. 
 واحلقُّ أبلج، لكن أمراً قد بدا للغالبني في إضالل العامة، 
فيحجبون نور احلق، ويُْرُدون أتباَعهم في املهاوي؛ فال يسمعون 

لوعظ النصوص كما قال األول: 
أعرضْت أُن���ادي ص��خ��رًة ح��ني  ك��أّن��ي 

زلَِّت العصُم  بها  متشي  لو  مِّ  الصُّ من 

ك الشركي: ثانيًا: السنة والنكير على التَبرُّ
كون بها، ويعلِّقون أسلحتهم   لقد كان للمشركني ِسْدرةٌ يتَبرُّ
عليها؛ رجاَء النصر على أعدائهم، فعن أَِبي َواِقٍد اللَّيِْثيِّ قال: 
خرجنا مع رس���ول الله # قبل ُحننٍي ونحن حديثو َعْهٍد بكفر 
وللمشركني ِسْدرةٌ يعكفون حولها ويَنُوطون بها أسلحتهم يقال 
لها: ذاُت أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يَا َرُسوَل اللِه اْجَعْل لَنَا 
َذاَت أَنْ���َواٍط َكَما لَُهْم َذاُت أَنَْواٍط، فقال النبي #: )الله أكبر، 
هذا َكَما َقالَْت بَنُو ِإْس���َراِئيَل: }اْجَع���ل َلَّنا إَلهًا َكَما َلُه���ْم آِلَهٌة َقاَل 
َ َمْن َكاَن  َهُلوَن #١٣٨#({ ]األعراف: ١٣٨[، لَتَْرَكنُبَّ َس���نَ إَنُّكْم َقْوٌم َتْ

َقبْلَُكْم()6(.
 فهؤالء بعض ُمسِلَمِة الفتح ممن لم يَْفَقْه في اإلسالم أراد 
ب  كاً كما للمشركني نظيرها، فتعجَّ أن يَنُوَط السالح بسدرٍة تَبرُّ
عليه الصالة والس���الم من هذا اجلهل باإلس���الم في مفهوم 

التَبرُّك املنحرف، وأنه مضاهاة للمشركني.
والعلة دائرةٌ مع معلولها فحيثما ُوِجَد هذا النوع من التَبرُّك 
بالقبور أو األش���جار أو األحج���ار أو العيون التي ينوطون بها 
ِة مَشى  حاجاِتهم؛ ُوِجَد النكيُر على أصحابه، وعلى هذه اجلادَّ
كوكبة من األعالم في االس���تدالل به���ذا النص نذكر أقوالهم 

))) شرح النووي على صحيح مسلم ))/13).
))) وقد ذكر هذه القصَة ابُن كثير في البداية والنهاية، ))/40(، وقال: إسناده صحيح إلى 

أبي العالية، وذكر لها أيضاً طرقاً أخرى تؤكد أن القصة واقعة وصحيحة. 
حه  وصحَّ  ،)(180( قبلكم  كان  من  سنن  لتركنب  باب  الفنت،  كتاب  الترمذي،  أخرجه   (6(

األلباني في صحيح سنن الترمذي )180)).
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على النحو التالي:
: انظروا رحمكم الله  ْرُطوِش���يُّ � ق���ال اإلمام أبو بكر الطُّ
مونها،  أينما وجدمت سدرة أو ش���جرة يقصدها الناس، ويعظِّ
ويرج���ون البُْرَء والش���فاء من ِقَبِلها، ويضربون بها املس���امير 

واخلرق؛ فهي ذاُت أنواٍط فاقطعوها)1(.
� وقال احلافظ أبو ش���امة: ومن هذا القسم أيضاً ما قد 
َعمَّ به االبتالء من تزيني الش���يطان للعام���ة تخليَق احليطان 
والعمد، وسرج مواضع مخصوصة من كل بلد يَحِكي لهم حاٍك 
أنه رأى ف���ي منامه بها أحداً ممن ُش���ِهَر بالصالح والوالية، 
فيفعل���ون ذلك، ويحافظون عليه، م���ع تضييعهم فرائَض الله 
بون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى  وس���ننَه، ويظنون أنهم متقرِّ
مونها ويرجون  أن يعظ���م وقع تلك األماكن في قلوبه���م، فيعظِّ
الش���فاء ملرضاهم وقضاء حوائجهم بالنَّْذر لها، وهي من بني 

عيون وشجر وحائط وحجر)2(.
� وقال العالمة ابُن القيم: فإذا كان اتخاُذ هذه الشجرة 
لتعليق األس����لحة والُعكوف حولها اتخ����اَذ إلٍه مع الله تعالى 
مع أنهم ال يعبدونها، وال يس����ألونها؛ فم����ا الظنُّ بالعكوف 
حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده؟ فأيُّ نس����بٍة 
للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدعة 

يعلمون!
 وَمن له خبرةٌ مبا بَعَث الله تعالى به رسولَه ومبا عليه أهل 
لَف  الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره؛ عِلَم أن بني السَّ
وبني هؤالء اخللوف من البُعد أبعَد مما بني املش���رق واملغرب، 

لَف على شيء كما قيل:  وأنهم على شيء والسَّ
ب��اً  َق��ًة وس����رُت م��غ��رِّ س�����اَرْت م��ش��رِّ

ِب)3( ٍق وم����غ����رِّ ش���ت���اَن ب���نَي ُم����َش����رِّ
ل سيرة السلف التي تعكس التربية   وهكذا جند أنَّ َمن تأمَّ
الصحيحة، رأى الَبْون الشاسع بينهم وبني من لم يُباِل مَبَواِطِن 
يبة غروراً بنفس���ه؛ فأقام املش���اهد والِقب���اب والتوابيت  الرِّ
والزيارات، وأدام العكوف عند س���اكنيها، وال حول وال قوة إال 

بالله.

))) إغاثة اللهفان البن القيم )) / 11)). 
وقت  عنٍي  بهدم  إفريقية  ببالد  العلم  أهل  بعُض  صنعه  ما  ذكر  ثم  والبدع،  احلوادث   (((
َحر تسمى عني العافية ُفنت بها العوام؛ فمن تعذَّر عليه نكاح أو ولد مضى إليها،  السَّ

ن للصبح عليها ثم قال: »اللهم إني هدمتها لك فال ترفع لها رأساً« . وهدمها وأذَّ
)3) إغاثة اللهفان البن القيم )) / 05)).

ك بش���جرة  ثالث���ًا: موق���ف الصحاب���ة من التَبرُّ
احُلَدْيِبَيِة:

 لقد ش���هدت ش���جرةٌ باحُلَديِْبَية بيعة الرضوان، وذكرها 
َت  ُه َعِن اْل�ُمْؤِمِننَي إْذ ُيَباِيُعوَنَك َتْ القرآن؛ قال تعالى: }َلَقْد َرِض���َي الَلّ
ون بها  َجَرِة{ ]الفتح: ١٨[، وكان الصحابة يعِرفونها حني ميرُّ الَشّ
في طريقهم للحج، وقد ُخِفيت هذه الشجرة بعد ذلك، ووصف 
ابن عمر رضي الله عنهما حادثة خفائها بقوله: )كانت رحمًة 
م���ن الله(، قال احلافظ ابُن حجر: )وبي���ان احلكمة ِفي َذِلك 
وه���و أَن ال يحصل ِبَها افِتتان مِلا َوق���ع حتتها ِمن اخلير، َفلو 
بَِقي���ت مَلا أُِمَن تعِظيم بعض اجلهال لَها، حتى رمبا أَفضى ِبِهم 
إلى اعِتَقاد أَن لَها قوةَ نفٍع أَو ُضرٍّ كما نراه اآلن ُمَشاَهداً ِفيَما 

هو دونها()4(.
 وق���د روى البخاري في صحيحه عن ابِْن ُعَمَر َرِضي الله 
عنهما قال: )َرَجْعنَا ِمَن الَعاِم املُْقِبِل َفَما اْجتََمَع ِمنَّا اثْنَاِن َعلَى 

تََها، َكانَْت َرْحَمًة ِمَن اللَِّه()5(. َجَرِة الَِّتي بَايَْعنَا حَتْ الشَّ
 وروى البخ���اري أيضاً عن َطاِرِق ب���ن عبد الرحمن قال: 
)انَْطلَْقُت َحاّجاً، َفَمَرْرُت ِبَقْوٍم يَُصلُّوَن، ُقلُْت: َما َهَذا املَْسِجُد؟ 
ْضَواِن،  ���َجَرةُ َحيُْث بَايََع َرُسوُل اللَِّه # بَيَْعَة الرِّ َقالُوا: َهِذِه الشَّ
ثَِني أَِبي أَنَُّه َكاَن  َفَأتَيُْت َس���ِعيَد بَْن املَُسيِِّب، فضحك فقال: َحدَّ
ا َخَرْجنَا  ���َجَرِة، َقاَل: َفلَمَّ َت الشَّ ِفيَمْن بَايََع َرُس���وَل اللَِّه # حَتْ
ِمَن الَعاِم املُْقِبِل نَِسينَاَها، َفلَْم نَْقِدْر َعلَيَْها، وفي رواية: فعميت 

علينا.
ٍد # لَ���ْم يَْعلَُموَها   َفَق���اَل َس���ِعيٌد: ِإنَّ أَْصَح���اَب ُمَحمَّ

َوَعِلْمتُُموَها أَنْتُْم؟! َفَأنْتُْم أَْعلَُم!()6(.
 َقْطُعها:

 وقد وردت بعض الروايات التي تفيد بأن عمر رضي الله 
عنه أمر بقطعها؛ منها ما رواه ابُن سعد في الطبقات الكبرى 
اِب بُْن َعَطاٍء، أَْخَبَرنَا َعبُْد اللَِّه بُْن َعْوٍن  قال: أَْخَبَرنَا َعبُْد الَْوهَّ
َجَرةَ الَِّتي يَُقاُل لََها َشَجَرةُ  َعْن نَاِفٍع َقاَل: َكاَن النَّاُس يَْأتُوَن الشَّ
اِب  طَّ ْضَواِن َفيَُصلُّ���وَن ِعنَْدَها. َقاَل: َفَبلََغ َذِلَك ُعَمَر بَْن اخْلَ الرِّ

َفَأْوَعَدُهْم ِفيَها َوأََمَر ِبَها َفُقِطَعْت.
 قال احلافظ في فتح الباري: »ِإْسنَاده َصِحيح«)7(.

))) فتح الباري البن حجر )9 / 136). 
وا، )958)). ))) أخرجه البخاري، كتاب اجلهاد والسير، َباُب الَبْيَعِة ِفي احَلْرِب أَْن اَل َيِفرُّ

)6) أخرجه البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة احُلَدْيبَِية، )4163).
)7) انظر الطبقات الكبرى )) /100(، فتح الباري )))/490).
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ورواه ابُن أبي ش���يبة في املصنَّف: ق���ال حدثنا معاذ بن 
معاذ قال: ثنا ابن عون عن نافع قال: بلغ عمَر بن اخلطاب أن 
ناساً يأتون الشجرة التي بُويع حتتها. قال: فأمر بها فُقطعت، 

ورجاله رجال الصحيح)1(.
قال األلباني: فلعلَّ الواسطة بينهما عبد الله بن عمر رضي 

الله عنهما، لكنه أشار إلى َضْعِف الرواية لهذا االنقطاع)2(.
قلُت: وفي الطبقات الكبرى البن سعٍد ما يشير إلى اجلمع 
بني روايتَْي قطع الش���جرة وخفائها، فعن نافع قال: خَرج قوم 
من أصحاب رس���ول الله # بعد ذلك بأعوام، فما عَرَف أحٌد 
منهم الش���جرة، واختلفوا فيها؛ قال ابن عمر: كانت رحمة من 

الله)3(. 
فالتعبي���ر باألعوام هنا يجمع بني الروايتني، حيث ال يبُعد 

أن القطع كان أوالً فخفيت، والله أعلم.
ومن َعَجٍب في هذا املقام اس���تغالُل بعض الش���يعة هذا 
اخلب���ر للنيل من عمر بن اخلطاب رضي الله عنه، والَغْمِز في 
احلطِّ من فضل���ه؛ ألن هذا اخلبر يتنافى مع دعوتهم لتعظيم 
املش���اهد والصالة عندها، والتَبرُّك بترابه���ا، وظنُّوا أن ذاك 
دوا بزيادٍة زعموا أن عمر رضي الله  قدح، وإمنا هو مدح، وتفرَّ
ى، أال ال أوتى منذ  عنه قال: )أراكم أيها الناس رَجعتم إلى الُعزَّ
، ثم  اليوم بأحٍد عاد ملثلها إال قتلتُه بالس���يف كما يُقتل املرتدُّ

أمر بها فُقطعت()4(.
وتلك َش���َكاةٌ ظاِهٌر عن أمير املؤمنني عمر رضي الله عنه 

عاُرها، وصَدق َمن قال: 
��يْ��ِب وه����و وق���ار ع��يَّ��رتْ��ن��ي ب��ال��شَّ

ل��ي��ت��ه��ا ع����يَّ����َرْت مب���ا ه���و َع����اُر
ُ لنا َحْسُم مادة الشر الداخلة من بوابة التَبرُّك  وبهذا يتبنيَّ
ه:  املنحرف، وما أجمل ما قاله ابُن القيِّم في كالمه القيِّم ونصُّ
فإذا كان هذا فعَل عمر رضي الله عنه بالش���جرة التي ذكرها 
الله تعالى في القرآن، وبايع حتتها الصحابُة رس���وَل الله #؛ 
فم���اذا حكمه فيما عداها من هذه األنصاب واألوثان التي قد 

عظمت الفتنة بها واشتدت البلية بها؟!
))) ُمصنف ابن أبي شيبة ))/375(. وبهذا يتبني ما في الرواية املعضلة عند الفاكهي في 
أخبار مكة )7 /434(، قال: حدثنا حسني بن حسن املروزي قال: ثنا إسماعيل بن 
إبراهيم قال: ثنا ابن عون قال: »بلغ عمر رضي الله عنه أن الشجرة التي بويع عندها 

تؤتى، فأوعد في ذلك وأمر بها فُقطعت« .
))) حتذير الساجد لأللباني )ص: )11).

)3) الطبقات الكبرى ))/05)).
))) انظر هذا في شرح نهج البالغة ))/59، 60(، وشرحه البن أبي احلديد )3 /))1).

رار؛  وأبلغ من ذلك: أنَّ رس���ول الله # هَدم مسجد الضِّ
ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فس���اداً منه كاملساجد 
املبنية على القبور، فإن حكم اإلسالم فيها: أن تُهَدَم كلُّها حتى 
ى باألرض وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار، وكذلك  تُسوَّ
ست على  القباب التي على القبور يحب هدمها كلها؛ ألنها أُسِّ
معصية الرسول؛ ألنه قد نََهى عن البناء على القبور كما تقدم، 
س على معصيته ومخافته بناءٌ غير محرم، وهو أولى  فبناءٌ أُسِّ

بالهدم من بناء الغاِصب قطعاً)5(.

ك: رابعًا: تصدي الفقهاء للغالطن في التَبرُّ
 إن حتذير األمة من التَبرُّك املنحرف قْطٌع للشرك ومادته، 
وقد صاغ فقهاء اإلس���الم هذه التعاليم ف���ي متون األحكام، 
وش���روحها، وزادوا احلواش���َي عليها، والفروع والفتاوى، مما 
ر املقام بشواهد يُستَدلُّ  تُغِني شهرتُه عن التفصيل فيه، ونعطِّ

بها على غيرها. 
 فالش���افعيُّ - رحمه الله - يجيب َعْن َقْوِل َمْن َقاَل لَيَْس 
ِع اْسِتاَلَمُهَما َهْجراً للبيت،  َشْيءٌ ِمَن الَْبيِْت َمْهُجوراً! ِبَأنَّا لَْم نَدَّ
���نََّة ِفْعاًل أَْو تَْركاً  َوَكيْ���َف يَْهُجُرهُ َوُهَو يَُطوُف ِبِه َولَِكنَّا نَتَِّبُع السُّ
َولَْو َكاَن تَْرُك استالمهما هجراً لَهما لََكاَن تَْرُك اْسِتاَلِم َما بنَْيَ 

اأْلَْرَكاِن َهْجراً لََها َواَل َقاِئَل ِبِه)6(.
���نََّة ِفْعاًل أَْو   وما أجمَل عبارةَ الش���افعيِّ )َولَِكنَّا نَتَِّبُع السُّ
تَْركاً(، ومن أصحابه الفقيُه أبو موس���ى القائل: )َواَل مَيَْس���ُح 

ُه؛ َفِإنَّ َذِلَك َعاَدةُ النََّصاَرى(. الَْقبَْر َواَل مَيَسُّ
قال النووي: )َوَما َذَك���َرهُ َصِحيٌح؛ أِلَنَُّه َقْد َصحَّ النَّْهُي َعْن 
اِميَّنْيِ  ْكننَْيِ الشَّ تَْعِظيِم الُْقبُوِر َوأِلَنَُّه إَذا لَْم يُْس���تََحبَّ اْسِتاَلُم الرُّ
ْكننَْيِ  ِمْن أَْرَكاِن الَْكْعَبِة ِلَكْوِنِه لَْم يَُسنَّ َمَع اْسِتْحَباِب اْسِتاَلِم الرُّ

اآْلَخَريِْن َفأَلَْن اَل يُْستََحبَّ َمسُّ الُْقبُوِر أولى، والله أعلم()7(.
َويِْنيُّ  ٍد اجْلُ يُْخ أَبُو ُمَحمَّ ومن أصحاب الش���افعيِّ أيضاً الشَّ
حال إلى غير املس���اجد الثالثة عماًل  القائل بتحرمي ش���دِّ الرِّ
حال إال إلى ثالثة مساجد...()8(،  بظاهر حديث: )ال تَُش���دُّ الرِّ

))) إغاثة اللهفان البن القيم ))/10)).
أنه طاف  ابن عباس  474(. وذكر احلافظ رواية  الباري البن حجر )3 /  انظر: فتح   (6(
مع معاوية َفَقاَل ُمَعاِوَيُة َلْيَس َشْيٌء ِمَن اْلَبْيِت َمْهُجوراً . َفَقاَل َلُه ابن َعبَّاٍس: َلَقْد َكاَن 
َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه أُْسَوٌة َحَسَنٌة. َفَقاَل ُمَعاِوَيُة: َصَدْقَت. ولله در عمر في قوله وهو 
ُيقبِّل احلَجر األسود: »إنك حَجر ال َتُضرُّ وال تنفع، ولوال أني رأيت رسول الله قبلك 

ما قبلتك« .
)7) شرح املهذب للنووي )) / 311).

)8) متفق عليه: البخاري )1189(، ومسلم )1397).
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فيحرم ش���د الرحال لزيارة القبور، وإل���ى املواضع الفاضلة 
لقصد التَبرُّك بها والصالة فيها.

َوأََش���اَر الَْقاِضي ُحَس���نْيٌ ِإلَى اْخِتَياِرِه، قال احلافُظ ابُن 
���َنِ ِمْن ِإنَْكاِر بَْصَرةَ  حج���ر: )َويَُدلُّ َعلَيِْه َما َرَواهُ أَْصَحاُب السُّ
وِر َوَقاَل لَُه لَْو أَْدَرْكتَُك  الِْغَفاِريِّ َعلَى أَِبي ُهَريَْرةَ ُخُروَجُه ِإلَى الطُّ
ِديِث َفَدلَّ َعلَى أَنَُّه  َقبَْل أَْن تَْخُرَج َما َخَرْجُت َواْستََدلَّ ِبَهَذا احْلَ

ِديِث َعلَى ُعُموِمِه َوَواَفَقُه أَبُو ُهَريَْرةَ()1(. يََرى َحْمَل احْلَ
 وباجلملة فيتضح مما س���بق أهميُة الفرقان بني التَبرُّك 
املش���روع والتَبرُّك املنحرف الذي يُفضي إلى اإلشراك، ومن 
سوَّى بينهما فقد نادى على نفسه باجلهالة، ورَعى حول ِحَمى 

رك فيوشك أن يقع فيه. الشِّ
ر من اقتفاء س���بيل أه���ل الَغلَبة من اجلَهلة   فالقرآن حذَّ
بشرع الله في تعظيم قبور أصحاب الكهف، وأوضحت السنُة 

خطورة اتخاذ القبور مساجَد أمتَّ إيضاٍح.
���نة خط���أ أنَّ أه���ل اجلاهلية كانوا   كم���ا أوضحت السُّ
كون بسدرٍة، وضلوا في ثالثة أمور هي: التعظيم والُعكوف  يتبرَّ
م  والتَبرُّك، وبهذه األم���ور الثالثة يُعبد أصحاب القبور، وتُعظَّ
األشجار واألحجار واآلبار، فمن طلب الَبَرَكة فَمثَلُه كَمثَِل بني 
إسرائيل حني طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلهاً، فأقسم # 

أن مقالَة هؤالِء كمقالِة أولئك سواًء بسواٍء.
 فالقبور واألش���جار واألحجار والعيون ونحوها مما يَنُذر 
كاً،  ُة، ويعلِّقون بها ِخَرقاً، ويأخذون منها ش���يئاً تَبرُّ له���ا العامَّ
حون بها؛  ويرجون قضاء حوائجهم وش���فاَء مرضاهم، ويتمسَّ

هو من عمل أهل اجلاهلية ومن أسباب الشرك بالله.

ك: خامسًا: دمعٌة على التَبرُّ
 وَمن نََظر إلى ما أصاب املسلمني في بالٍد شتَّى من رواج 
هذا التَبرُّك املنحرف، ال يس���تطيع أن يُغاِلَب األس���ى، ويدفع 
البكاء، من جراء املهالك التي يتعاطاها اجلَهلَُة، فما أسَرَعهم 
إلى اإلتيان إليها س���عياً حثيثاً، ثم يُفيضون منها، بعدما علَّقوا 

عليها احلاجات، وعَقدوا عليها اآلمال.
ْت   ومم���ا هالني الوقوُف عليه مما نحن بصدده ما اختُصَّ
به بالُد َحْضَرَمْوَت مثاًل مما طَفَحِت الكتب بذكره، ِمن تعظيم 

))) فتح الباري البن حجر )3 / 65).

املَش���اهد والزي���ارات واألودية التي ش���هدت خلوات أقطاب 
الطريقة، وتراب القبور، والعيون، وآثار املوتى، وغير ذلك مما 

يعلقونه على التَبرُّك.
 وتُْف���َرُد فصوٌل من ه���ذه الكتب في ذكر ش���عاب ترمي، 
وأوديتها، وتربها، ومساجدها، ومقابرها املشهورة بالَبَرَكة كما 

يزعمون، ويقول القائل:
ت���رمي ب��ه��ا م��ن��ه��م أل����وٌف ع�����دي�����دةٌ 

قل ال��ُه��دى  ش��م��وس  بش�ار  بساحة 
أنه����ا  َص�����حَّ  منهم  ك��ل  زي����ارة 

محص�ل وجل�ب  ن��ف��ٍع  ِم��ن  ش��ئ��َت  مل��ا 
ُج��رب�����ا  ب��ب��غ�����داد  ت��ري��اق  ق��ي��ل  وإن 

معض��ل ك��لِّ  ِش��ف��ا  بش�ار  رب��ع  ففي 
 ويُفِردون فصاًل فيما يتعلق بفضل وبركة اجلموعات العامة 
عند قبور األولياء املشهورين، وقراء املولد عند ضرائحهم، وما 
احلديث عن زيارة قبر النبي هود عز وجل املزعوم بَحْضَرَمْوَت 
ِم، وإمنا أش���رنا إلى هذا حتى ال تصير املعالم  باحلديث املَُرجَّ
لًة من ذكر الشواهد، ويكون املقام ِخلْواً من الفوائد، وليس  ُمعطَّ

مقصودنا االسترسال)2(. 
ُك املنحرف  ه التَبرُّ  فيا ليت هؤالء القوم يعلمون مب���ا جرَّ
على التوحيد، ويَِفيئون إلى احلق؛ ف���إنَّ للحقِّ نوراً يُعرف به، 
وعس���ى القيود التي وضعها الغالبون في أعن���اق األتباع قد 
وَهنت، فيس���هل حلُّها، وينطلقون بعدها إلى رحاب السنة كما 

قال كثيِّر:
ةَ ق��يِّ��دْت  ف��ل��ي��َت ق��ل��وص��ي ع��ن��َد ع����زَّ

ِت ب��ح��ب��ٍل ض��ع��ي��ٍف غ���رَّ م��ن��ه��ا ف��ن��دَّ
وال بد إذن من بيان س���بيل املنحرفني ف���ي التَبرُّك حتى 
تَستبنَي لكل أحد، كما شدَّ رس���ول الله في النكير على بعض 
مسلمة الفتح مع أنهم كانوا معه قبل حنني، إذ إن توحيد الكلمة 
ْرف عن االنحراف  إمنا يكون على كلمة التوحي���د، وغضُّ الطَّ

يجعله يتسلل ِلَواذاً إلى أفراد املجتمع.
واللَه نس���أُل أن يُريَنا احلقَّ حّقاً ويرزقن���ا اتباعه، ويريَنا 
الباط���َل باطاًل ويرزقنا اجتنابه، وآخ���ُر دعوانا أِن احلمُد لله 

ربِّ العاملني.

من  وغيرها  السنية  والفوائد  السافر  والنور  الروي  املشرع  من:  الفصول  هذه  ُتطلب   (((
تراث التصوف في حضرموت.
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حم�����م�����د ف����ري����د

مستندات التَبرُّك الممـــنوع
والجواب عنها

]ملف العدد[

م���ا حِلَق نبيُّنا # بالرفيق األعل���ى حتى تَركنا على 
البيضاء ال يَِزيُغ عنها إال هالٌك.

نة  ولم تكن تلك البيضاءُ س���وى القرآن الكرمي والسُّ
الصحيحة.

فآثر قوٌم اتباع األمم السابقة في املغاالة املِقيتة التي 
يخرجون بها عن َوَسطية العقيدة اإلسالمية.

ين  لكنَّ الله، بعظيم رحمته، ال يزال يَْغِرُس في هذا الدِّ
غرس���اً؛ ِمْن ُكلِّ َخلٍْف ُعُدولَُه؛ يس���تخدمهم في طاعته، 
ويس���تعملهم في الدعوة لدينه، والذبِّ عن شرعه؛ يَنُْفوَن 
اِهِلنَي. ِريَف الَْغاِلنَي، َوانِْتَحاَل املبِْطِلنَي، َوتَْأِويَل اجْلَ َعنُْه حَتْ
نس���أله تعالى بأسمائه احُلس���نى وصفاته الُعال أن 
يجعلنا برحمته من هذا الغرس الطيب املبارك مخِلِصني 

ين. آمني يا أرحم الراحمني. له الدِّ
وقضي���ة »التَبرُّك« كغيرها م���ن القضايا التي ابتدع 

املغالون فيها كثيراً من الصور غير املشروعة.
وأما مس���تنداتهم في هذا »التَبرُّك غير املش���روع« 
فمع كثرتها لم تخرج عن س���تة أنواع؛ نستعني بالله على 

اختصارها، واجلواب عليها.

أواًل: نصوص بال أسانيد: 

وهذا ن���وع ال يُلتََفت إليه أصاًل، ورِحم الله ابَْن املَُباَرِك إذ 
ْسنَاُد لََقاَل ُكلُّ َمْن َشاَء ُكلَّ َما َشاَء«)1(. يَُقوُل: »لَْواَل اإْلِ

ْقنا  فلو س���ِمعنا لكلِّ أحٍد ينقل عن الرسول #؛ إذن لصدَّ
كلَّ مبتدع فيما يختلقه من نصوص تأييداً لبدعته. 

ثانيًا: نصوٌص موضوعة: 

ومثال ذلك: استناُدهم على جواز التَبرُّك بآثار الصاحلني 
باحلديث الذي يُرَوى َعِن ابِْن ُعَمَر؛ َقاَل: )ُقلُْت: يَا َرُسوَل اللِه! 
ٍر أََحبُّ ِإلَيْ���َك أَْم ِمَن امْلََطاِهِر؟  الُْوُضوءُ ِمْن َج���رٍّ َجِديٍد ُمَخمَّ
ْمَحُة. َقاَل:  ِنيِفيَُّة السَّ َفَقاَل: اَل، بَْل ِمَن امْلََطاِهِر، ِإنَّ ِديَن اللِه احْلَ
َوَكاَن َرُسوُل اللِه # يَبَْعُث إلى امْلََطاِهِر، َفيُْؤتَى ِبامْلَاِء، َفَيْشَربُُه، 

يَْرُجو بََرَكَة أَيِْدي امْلُْسِلِمنَي()2(.
وهذا احلديُث »موضوٌع« أنكره أبو َعُروبة)3(، وابُن عدي)4(، 
وابُن حبَّان)5(، والعراقي)6(، والشوكاني)7(، واملعلمي اليماني)8(، 

وغيرهم.
وهو حديٌث اتفقْت كلمُة أهل احلديث س���لفاً وخلفاً على 

نكارته، وسقوط االحتجاج به.

))) احملدث الفاصل بني الراوي والواعي ))/09)).

))) رواه الطبراني في األوسط )794(، وغيره.
)3) الكامل في ضعفاء الرجال )57/3)).
))) الكامل في ضعفاء الرجال )61/3)).

))) ميزان االعتدال ))/8)6).
)6) تخريج أحاديث اإلحياء ))/690).

)7) الفوائد املجموعة ))/)1).

)8) الفوائد املجموعة ))/)1).
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ثالثًا: استدالٌل باطٌل بأدلٍة صحيحة: 

وذلك بأن يهجموا عل���ى احلديث الصحيح فينتزعوا منه 
تأوياًل متعّسفاً ال يؤيده نص، وال تقبله لغة، وال يرضاه منطق، 

وال تَستَِسيغه فطرة.
فمن ذلك موقُفه���م من التَبرُّك بآثار الصاحلني، وثيابهم، 
وفضالتهم، اس���تناداً ملا فعله الصحاب���ُة رضي الله عنهم مع 

النبي #.
أما فعُل الصحابِة رضي الله عنهم مع النبي # فلن نذكر 
منه ش���يئاً؛ إذ هو موضع اتفاق ال خالف عليه بني األمة سلفاً 
وخلفاً؛ إذ أجمعوا على مشروعية التَبرُّك مبتعلقات النبي # 

حّياً وميتاً، وقد وردت في ذلك النصوص الصحيحة.
أما اإلنكار فعلى قياس التَبرُّك بآثار الصاحلني على تَبرُّك 
الصحابة به #، فمن ذلك: ق���ول النووي: »فيه التََّبرُّك ِبآثَاِر 

نَي«)1(. احِلِ الصَّ
نَي َواْسِتْعَماِل  احِلِ ُك ِبآثَاِر الصَّ وقال النووي أيضاً: »ِفيِه التََّبرُّ

َفْضِل َطُهوِرِهْم َوَطَعاِمِهْم َوَشَراِبِهْم َوِلَباِسِهْم«)2(.
إال أن الق���وم قد بالغوا في التَب���رُّك بآثار غيِر النبيِّ # 

ًة. مبالغًة َفجَّ
فمن ذلك ما حكاه الشاطبي: »َولََقْد َحَكى الَْفْرَغاِنيُّ ُمَذيُِّل« 
ِك ِبِه،  ِج: أَنَّ أَْصَحابَُه بَالَُغوا ِفي التََّبرُّ الَّ َبِريِّ »َعِن احْلَ تَاِريِخ الطَّ
َعْوا ِفيِه  ُروَن ِبَعْذَرِتِه! َحتَّى ادَّ ُحوَن ِبَبْوِلِه، َويَتََبخَّ َحتَّى َكانُوا يَتََمسَّ

ا يَُقولُوَن ُعلُّواً َكِبيراً«)3(. لَِهيََّة، تََعالَى اللُه َعمَّ اإْلِ
وهذا استدالل باطٌل شرعاً وعقاًل.

���نة ما يبيح  ا ش���رعاً؛ فألنه لم يَِرد في الكتاب وال السُّ أمَّ
ذلك. كما ل���م يفعله الصحابُة مع أحٍد بع���ده #؛ مع وجود 
���ِريَن باجلنة، وعلى رأسهم الشيخاِن، وسيدا شباب أهل  املبشَّ

اجلنة، وغيُرهم كثير.
وقال الش���اطبي مبيِّناً خطأ القوم: »لَ���ْم يَتُْرِك النَِّبيُّ # 
يِق َواَل ُعَمَر َرِضَي اللُه  دِّ ِة أَْفَضَل ِمْن أَِبي بَْكٍر الصِّ بَْعَدهُ ِفي اأْلُمَّ
َعنُْهما، َفُهما َكانَا َخِليَفتنْي، َولَْم يُْفَعْل ِبِهما، وال بغيرهما َشْيءٌ 
ِمْن َذِلَك. بَِل اْقتََصُروا ِفيِهْم َعلَى ااِلْقِتَداِء ِباأْلَْفَعاِل، َواأْلَْقَواِل، 
���َيِر الَِّتي اتََّبُعوا ِفيَها النَِّبيَّ #، َفُهَو ِإذاً ِإْجَماٌع ِمنُْهْم َعلَى  َوالسِّ

))) شرح النووي على مسلم ))/44)).

))) شرح النووي على مسلم ))/19)).
)3) االعتصام للشاطبي ))/484).

تَْرِك ِتلَْك اأْلَْشَياِء ُكلَِّها«)4(.
وأما َردُّ ذلك عق���اًل؛ فألمور منطقية، أهمها: أنه ال يَعلم 
ما س���يُختَم به للعبد إال الله ع���ز وجل؛ فقد يكون العبُد على 
طريقٍة حَسنٍة من العبادة ثم ال يلبث أن ينَقِلَب على عقَبيْه قبل 

موته عياذاً بالله.
أو: أن يك���ون في ظاهره الصالُح، بينم���ا هو يعمل طلباً 
ْمعة عياذاً بالله، وال يَعلم حقيقَة  ياء، والسُّ للدنيا؛ من املال، والرِّ

نية العبد إال هو َوْحَده ال شريك له.
فق���د يُعجب الناس برجل، ويظن���ون أنه في أعلى ِعلِّيني، 

بينما هو في أسفل سافلني عياذاً بالله.
وق���د حدث هذا مع الصحابة رض���ي الله عنهم، كما في 
احلديث َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ رضي الله عنه؛ َقاَل: )اْفتَتَْحنَا َخيَْبَر، 
َا َغِنْمنَ���ا الَبَقَر، َواإِلِبَل، َواملَتَاَع،  ًة، ِإمنَّ َولَ���ْم نَْغنَْم َذَهباً َوالَ ِفضَّ
َواحَلَواِئَط، ثُمَّ انَْصَرْفنَا َمَع َرُس���وِل اللِه # إلى َواِدي الُقَرى، 
َباِب،  َوَمَعُه َعبٌْد لَ���ُه يَُقاُل لَُه ِمْدَعٌم، أَْهَداهُ لَ���ُه أََحُد بَِني الضِّ
َفَبيْنََما ُهَو يَُحطُّ َرْحَل َرُس���وِل اللِه # ِإْذ َجاَءهُ َس���ْهٌم َعاِئٌر)5(، 

َحتَّى أََصاَب َذِلَك الَعبَْد.
َهاَدةُ! َفَقاَل النَّاُس: َهِنيئاً لَُه الشَّ

ْملََة  َفَقاَل َرُس���وُل اللِه #: بَْل؛ َوالَِّذي نَْفِسي ِبَيِدِه، ِإنَّ الشَّ
، لَْم تُِصبَْها املََقاِسُم، لَتَْشتَِعُل  الَِّتي أََصابََها يَْوَم َخيَْبَر ِمَن املََغاِنِ

َعلَيِْه نَاراً.
َفَج���اَء َرُجٌل ِحنَي َس���ِمَع َذِلَك ِمَن النَِّبيِّ # ِبِش���َراٍك أَْو 

، َفَقاَل: َهَذا َشْيءٌ ُكنُْت أََصبْتُُه. ِبِشَراَكنْيِ
َفَقاَل َرُسوُل اللِه #: ِشَراٌك - أَْو ِشَراَكاِن - ِمْن نَاٍر()6(.

فهذا رجل ناَل شرف عدة أمور:
1/ شرف اإلسالم.

ْحبة للنبي #. 2/ شرف الصُّ
3/ شرف خدمة النبي #.

4/ شرف اجلهاد في سبيل الله تعالى.
5/ شرف الشهادة في سبيل الله تعالى.

ومع كل هذا لم يش���فع له شيءٌ من ذلك في معافاته من 

))) االعتصام، للشاطبي ))/)48( بتصرف.

))) عائر: ال ُيعلم َمن رماه.
)6) متفق عليه: رواه البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة خيبر، )34)4(، ومسلم، كتاب 

ِرمِي اْلُغلُوِل، ))))). اإلميان، باب َباُب ِغلَِظ حَتْ
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العذاب؛ بسبب خيانته، وسرقته العباءة من الغنائم قبل أن توزع.
فقارن بني حكم الصحابة رضي الله عنهم على الرجل؛ إذ قالوا مبا 

علموا: »هنيئاً له اجلنة!«.
وإع���الن النبي # حلكم الله عليه إذ أُوح���ى إليه: »أنه في النار«. 

عياذاً بالله!
وليعلمنا ربُّنا بذلك عدة أمور:

منها: أننا ال يجوز أن نحكم على أحد حكماً جازماً؛ ألن العاِلَم بعباده 
على احلقيقة هو خالقهم وحده ال شريك له!

فإذا كان ذلك كذلك: فال يجوز لنا أن نتبرك بأحد على نحو ما فعل 
الصحابة رضي الله عنهم برسول الله # من التَبرُّك مبتعلقاته #.

أوالً/ لع���دم ورود الدليل على ذلك، ولعدم فعل الصحابة هذا بأحد 
من املشهود لهم باجلنة.

ثانياً/ لعدم معرفة حقيقة العباد عند الله، طبعاً هذا خالف التَبرُّك 
اجلائز بالصاحلني من خالل مجالستهم، واألخذ من علمهم، وصحبتهم، 
واالقتداء بهم، إلى غير ذلك من أنواع التَبرُّك املشروع الوارد في الكتاب 

والسنة.

 
رابعًا: استدالل بال�ُمدَرِج املوضوع على الدليل الصحيح:

ومثال ذلك ما فعله اخلازن، إذ أورد في تفسيره أثراً عن أبي أيوب، 
ب قائاًل: »رواه الترم���ذي، وقال: حديث غريب صحيح، مات أبو  ثم عقَّ
أيوب في آخر غزوة غزاها بأرض قس���طنطينية، وُدفن في أصل سورها 

فهم يتبركون بقبره، ويستسقون به«)1(.
فانظر ِفْعَل اخلازن حيث أضاف من عنده لفظاً ُمدَرجاً ال س���ند له 

كون بقبره، ويستسقون به«. ألبتة، وهو قوله: »فهم يتبرَّ

ة في قولهم وفعلهم:  خامسًا: االستدالل بأقوال وأفعال من ال ُحجَّ

ك به)2(. ومن ذلك ادعاؤهم أن الشافعيَّ غَسَل قميص أحمد، وتبرَّ
وهذا باطٌل من وجوه، منها:

ٍة، ولو فعل ذلك ملا كان  أوالً/ فعل الشافعي - رحمه الله - ليس بُحجَّ
دلياًل على مشروعية الفعل، ولكان مخطئاً فيه.

ثانياً/ الشافعي - رحمه الله - بريءٌ من هذا األثر براءةَ الذئب من 

))) تفسير لباب التأويل، ))/3)1).
))) منازل األئمة األربعة ))/54)(، تاريخ دمشق ))/311(، طبقات الشافعية الكبرى ))/35: 36)، 

مرآة اجلنان ))/100).

َب هذا األثَر شيُخ اإلسالم ابُن  دم ابِن يعقوب؛ إذ كذَّ
تيمية)3(، والذهبّي)4(.

سادسًا: االستدالل بالكالم امل�ُْرَسل: 

وذلك بإطالق أحكاٍم بال دليل.
فمن ذلك: ما قاله احلافظ العراقي: »َوأما تَْقِبيل 
���ِريَفة على قصد التََّبرُّك، َوَكَذِلَك تَْقِبيل  اأْلََماِكن الشَّ
احِلني وأرجلهم، َفُهَو حسن َمْحُمود ِباْعِتبَار  أَيدي الصَّ

الَْقْصد َوالنِّيَّة«)5(.
وليس في الكالم مستند جُنيب عليه؛ إذ ال حجة 
في قول أحد بع���ده #، وصَدَق الله إذ يقول: }َوَما 
ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا{ ]احلشر: ٧[. آَتاُكُم الَرّ

وم���ع ذل���ك فهو مناق���ض ملا جاءت ب���ه األدلة 
الصحيحة.

ْحَم���ِن؛ َقاَل:  كما ج���اء َعْن َطاِرِق بْ���ِن َعبِْد الرَّ
انَْطلَْقُت َحاّجاً، َفَمَرْرُت ِبَقْوٍم يَُصلُّوَن!

ُقلُْت: َما َهَذا املَْسِجُد؟
���َجَرةُ، َحيُْث بَايََع َرُسوُل اللِه #  َقالُوا: َهِذِه الشَّ

ْضَواِن. بَيَْعَة الرِّ
َفَأتَيُْت َسِعيَد بَْن املَُسيِِّب َفَأْخَبْرتُُه.

ثَِني أَِبي: »أَنَّ���ُه َكاَن ِفيَمْن بَايََع  َفَقاَل َس���ِعيٌد: َحدَّ
ا َخَرْجنَا ِمَن  َجَرِة، َقاَل: َفلَمَّ َت الشَّ َرُس���وَل اللِه # حَتْ
الَعاِم املُْقِبِل نَِس���ينَاَها، َفلَْم نَْقِدْر َعلَيَْها. َفَقاَل َسِعيٌد: 
���ٍد # لَْم يَْعلَُموَه���ا، َوَعِلْمتُُموَها  ِإنَّ أَْصَح���اَب ُمَحمَّ

أَنْتُْم؟! َفَأنْتُْم أَْعلَُم!()6(.
قال ابُن َحَجر: »َقاَل َس���ِعيٌد َهَذا الَْكاَلَم ُمنِْكراً. 
ِم. َوِفي  َوَقْولُ���ُه: »َفَأنْتُْم أَْعلَُم« ُهَو َعلَى َس���ِبيِل التََّهكُّ

ِبيِع: »ِإنَّ أََقاِويَل النَّاِس َكِثيَرة«)7(. ِرَوايَِة َقيِْس بِْن الرَّ
مبعنى: أن ش���جرة احُلَديِْبَية لم يعظمها الصحابة 
الذين يعرفون قدرها، وبايعوا حتتها، وقد نُسوها متاماً.

)3) املستدرك على مجموع الفتاوى ))/4)).
))) ِسَير أعالم النبالء ))587/1).

احلنفي  العيني  الدين  بدر  البخاري،  صحيح  شرح  القاري  ))) )(عمدة 
.((41/9(

)6) رواه البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة احُلَدْيبَِية، )4163).
)7) فتح الباري البن حجر )447/7).
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اِب أَنَّ نَاس���اً يَْأتُوَن  طَّ وأما قول نافع: »بَلَ���َغ ُعَمَر بَْن اخْلَ
تََها، َقاَل: َفَأَمَر ِبَها َفُقِطَعْت()1(. َجَرةَ الَِّتي بُوِيَع حَتْ الشَّ

فالصحابة رضي الله عنهم قد نُس���وا الش���جرة كما قال 
س���عيد بن املس���يب رضي الله عنه في األث���ر الصحيح، لكن 
الش���يطان أْوَهَم قوماً بشجرة أنها ش���جرة البيعة، لكن عمر 
رض���ي الله عنه قد قطعها حفاظ���اً على جناب التوحيد مبنع 

الناس من التَبرُّك بالصالة حتتها.

 

ٍة ال فقه  س���ابعًا: االس���تدالل مبس���تندات َجَدِليَّ
فيها وال عقل:

وم���ن ذلك قولهم: »ِم���ن أدلة جواز التبَ���رُّك عدُم وجود 
دليٍل مانٍع من ذلك، وعدم اعتبار التَبرُّك ُمندِرجاً حتت اس���م 

العبادة...«)2(.
نق���ول بحمد الله: أما قوله: »عدم وج���ود دليل مانع من 
ذلك«! فاألصل ف���ي العبادة التوقُّف. مبعن���ى أن الذي يأمر 
الن���اَس بعبادة هو املطالَب بالدلي���ل الصحيح على ثبوت هذه 
العبادة، وليس النافي لها هو املطالَب بدليل نفي جواز التعبد 

بذلك.
أما قوله: »عدم اعتبار التَبرُّك مندرجاً حتت اسم العبادة«، 
فهذا جهل تام، وذلك أن التَبرُّك يش���تمل طلب املنفعة، ودفع 
رِّ صلب العبادة، فمن ادعاهما  املضرة، وطلب النفع ودفع الضُّ

لغير الله فقد عبده من دون الله عياذاً بالله.
وقد أخب���ر احلقُّ عز وجل عن ذل���ك مبواضع كثيرة من 
َمَواِت َواأَلْرَض  ْن َخَلَق الَسّ القرآن، منها قوله تعالى: }َوَلِئن َسَأْلَتُهم َمّ
ُه ِبُضٍرّ َهْل ُهَنّ  ِه إْن َأَراَدِنَي الَلّ ا َتْدُعوَن ِمن ُدوِن الَلّ ُه ُقْل َأَفَرَأْيُتم َمّ َلَيُقوُل���َنّ الَلّ
ُه  ِه َأْو َأَراَدِني ِبَرْحَمٍة َهْل ُهَنّ ُمِْس���َكاُت َرْحَمِتِه ُقْل َحْسِبَي الَلّ َكاِش���َفاُت ُضِرّ

ُلوَن{ ]الزمر: ٣٨[. ُل اْل�ُمَتَوِكّ َعَلْيِه َيَتَوَكّ
وبعد.. فهذه إطاللٌة س���ريعة على مجمل مستندات القوم 
كهم غير املش���روع، مع االس���تعانة بالله على اجلواب  في تَبرُّ

عليها شرعاً وعقاًل.
نا  واللَه نس���أُل بأسمائه احلس���نى وصفاته الُعال أن يردَّ

للحق رّداً جمياًل، فهو وليُّ ذلك والقادر عليه.

))) ]صحيح[ رواه ابن أبي شيبة )7545(، وابن سعد ))/100).
))) راجع: ))5( سؤال وجواب في املسائل التي تنشرها الوهابية(. من موقع د. محمود 

صبيح.
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أدار الندوة: عبدالرمحن أبوعوف

في ميزانالتَبرُُّك
الشريعـة

]ملف العدد[

يُعدُّ تبينُي حقائق الديانة وكش���ف الش���بهات عنها 
من واجبات العصر وفروض الع���ني على علماء األمة، 
وذلك لتجلية غموض عدٍد من القضايا اإلسالمية التي 
ش���ابَها نوع من الغموض واللََّغط، ومن املس���ائل التي 
عانت االرتباك وخلط األوراق مس���ألة »التَبرُّك«، فقد 
غالى فيها أقوام فجعلوا ما ال يصح التَبرُّك به في رتبة 
املشروع جهاًل واتباعاً للهوى، وجفا آخرون فلم يعترفوا 
بهذا املعنى، وضاع احلق بني ُغلوِّ أولئك وجفاِء هؤالء. 

ولتجلية هذا الغموض والوصول إلى كلمٍة سواٍء في 
املسألة؛ سعينا الستطالع رأي كوكبة من علماء اإلسالم 
في ندوة ُعقدت حول املفهوم اإليجابي للتَبرُّك ووسائل 
تفعيله في حياة املس���لم، والعروج إلى املفهوم املنحرف 
لهذه املسألة، وإلقاء الضوء على واقع األمة في مسألة 
التَب���رُّك، ومحاولة إيجاد معاجلات ش���رعية معاصرة 
للمفهوم الصحي���ح للتَبرُّك، وكذل���ك املفهوم املنحرف 
للتَب���رُّك، وهو ما س���نعرضه بالتفصيل في الس���طور 

التالية.
ف���ي البداية يحاول الدكتور عم���ر بن عبد العزيز 
تأصي���َل األمر من الزاوية الش���رعية عبر التأكيد بأن 
الق���رآن الكرمي َذَكَر كلمة التَب���رُّك في مواضع عديدة، 
َل  حني وصف املس���جد احلرام بالَبَرَكة بقول���ه: }إَنّ َأَوّ
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ندوة عن »الَبَركة في الشريعة« شاَرَك فيها كلٌّ من:

الدكتور عمر بن عبد العزيز
)رئيس قسم مقارنة األديان بكلية الدعوة اإلسامية جامعة األزهر(

الدكتور عامر الباسل
)أستاذ األديان واملذاهب بكلية الدعوة اإلسامية جامعة األزهر(

الدكتور محمد إمام
)رئيس مجلس أمناء السلفية وأستاذ السياسة الشرعية بجامعة األزهر(

الدكتور محمد عبد المنعم البري
)أستاذ الدعوة والثقافة اإلسامية بجامعة األزهر(

َناٌت  َة ُمَباَركًا َوُهًدى ِلّْلَعاَلنَِي #^٩٦^#( ِفيِه آَياٌت َبِيّ َبْيٍت ُوِضَع ِللَنّاِس َلَلِّذي ِبَبَكّ
ِه َعَلى الَنّاِس ِحُجّ اْلَبْيِت َمِن اْس���َتَطاَع  َقاُم إْبَراِهيَم وَمن َدَخَلُه َكاَن آِمنًا َوِلَلّ َمّ
َه َغِنٌيّ َعِن اْلَعاَلنَِي #^٩٧^#( ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم  إَلْيِه َس���ِبياًل َوَمن َكَفَر َفإَنّ الَلّ
ُه َش���ِهيٌد َعَلى َم���ا َتْعَمُلوَن #^٩٨^#({ ]آل عمران:  ِه َوالَلّ َتْكُفُروَن ِبآَياِت الَلّ
٩٦ - ٩٨[، وهو ما تكرر فيما يتعلق باملس���جد األقصى بالَبَرَكة 
َن اْل�َمْسِجِد اْل�َحَراِم  هو ومن حوله }ُس���ْبَحاَن اَلِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمّ
���ِميُع  ُه ُهَو الَسّ إَلى اْل�َمْس���ِجِد اأَلْقَصا اَلِّذي َباَرْكَن���ا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا إَنّ
اْلَبِصي���ُر{ ]اإلس���راء: ١[، وال يبارك حوله إال م���ا حفته الَبَرَكة 

وفاضت.
وطالِت الَبَرَكُة كذلك نفراً كبيراً من األنبياء ومنهم املسيح 
ِه آَتاِنَي  ابن مرمي حني كان أوَل من نطق في املهد }َقاَل إِنّي َعْبُد الَلّ
الِة  ا #^٣٠^#( َوَجَعَلِني ُمَباَركًا َأْيَن َما ُكنُت َوَأْوَصاِني ِبالَصّ اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني َنِبًيّ

َكاِة َما ُدْمُت َحًيّا{ ]مرمي: ٣٠ - ٣١[. َوالَزّ
وقد وصف الله عز وجل كتابه الكرمي بالبركة، فقال تعالى: 
ُق اَلِّذي َبنْيَ َيَدْيِه َوِلُتنِذَر ُأَمّ اْلُقَرى َوَمْن  َصِدّ }َوَهَذا ِكَت���اٌب َأنَزْلَناُه ُمَباَرٌك ُمّ
َحْوَلَه���ا َواَلِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباآلِخَرِة ُيْؤِمُنوَن ِبِه َوُهْم َعَلى َصالِتِهْم ُيَحاِفُظوَن{ 
َماِء  ْلَنا ِمَن الَسّ ]األنع���ام: ٩٢[، وُذكرت الَبَرَكة في ماء السماء }َوَنَزّ
َباَركًا َفَأْنَبْتَنا ِبِه َجَنّاٍت َوَحَبّ اْل�َحِصيِد{ ]ق: ٩[، وكذلك حازت  َم���اًء ُمّ
بقاع جغرافية بعينها الَبَرَكة مثل ما قاله الله في سورة األنبياء: 
ْيَناُه َوُلوط���ًا إَلى اأَلْرِض اَلِّتي َباَرْكَنا ِفيَه���ا ِلْلَعاَلنَِي{ ]األنبياء: ٧١[،  }َوجَنَّ

وهنا املقصود بالد الشام وما حولها.

تَبرُّك مشروع:
وفي هذا املقام، والكالم ما زال لرئيس قسم األديان، 
يصُع���ب علينا إن���كاُر أن الَبَرَكة موج���ودةٌ في كل زمان 
ومكان، ومن ثَمَّ فال يجب إغالُق هذا الباب بش���كل ُكليٍّ 
بحجة أن هناك َمن أساء إليه أو استعمله في غير املنظور 
د خلطاه، بل علينا معرفة املش���روع منه  الش���رعي احملدَّ
واملمنوع والصحيح واخلطأ، فمثاًل حديث رسولنا الكرمي: 
َراِم  َحاُل ِإالَّ ِإلَى ثاََلثَِة َمَساِجَد امْلَْسِجِد احْلَ )اَل تَُش���دُّ الرِّ

َوَمْسِجِدي َهَذا َوامْلَْسِجِد اأْلَْقَصى()1( يثبت هذا املنهج.
ونحن نتبرك من املسجد بزيارة املسجد احلرام َحّجاً 
وُعمرًة واعتكافاً وصالًة وطوافاً وتقبياًل للحجر األسود، 
والش���رب من ماء زمزم؛ وكل هذا نوع من أنواع التَبرُّك 
املش���روع الذي دل���ت عليه اآليات الكرمي���ة واألحاديث 
الصحيحة، فمثاًل الصالة في املس���جد احلرام بأكثر من 
مائ���ة ألف صالة فيما عداه)2(، وكذل���ك بركة تتكرر في 
املس���جد النبوي بألف صالة فيما عداه)3(، حيث نصلي 
ونتعبد ونزور قبر النبي #، ونسلِّم عليه وعلى صاحبيه 

أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
غير أن هذه الَبَرَكة ال يجب أن تدفَعنا إلى الوقوع في 
مخالفات واخلروج على إجماع األمة، حيث يُشرُع أن تُشدَّ 
حال إلى املس���جد األقصى، لكننا ال نزوره وهو حتت  الرِّ
االحتالل ووط���أة الصهاينة املعتدين عليه، إمنا علينا أن 
نتبارك به بتطهيره من دنس���هم، ونحن نتبارك باملساجد 
ا َيْعُمُر َمَس���اِجَد  َ األخرى بعمارتها والصالة واالعتكاف: }إَنّ
َكاَة َوَلْم َيْخَش  الَة َوآَتى الَزّ ِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَأَقاَم الَصّ ���ِه َمْن آَمَن ِبالَلّ الَلّ

َه َفَعَسى ُأْوَلِئَك َأن َيُكوُنوا ِمَن اْل�ُمْهَتِديَن{ ]التوبة: ١٨[. إاَلّ الَلّ
والتَبرُّك كذلك، كما يؤك���د د. عبد العزيز، باألنبياء 
ي بهم كما في قوله تعالى: }ُأْوَلِئَك  وذلك باالقتداء والتأسِّ
ُه َفِبُهَداُهُم اْقَتِدْه{ ]األنعام: ٩٠[، ونتبرك به #:  اَلِّذيَن َهَدى الَلّ
َه  ِه ُأْس���َوٌة َحَس���َنٌة ِلّ�َمن َكاَن َيْرُجو الَلّ }َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُس���وِل الَلّ
َه َكِثيرًا{ ]األحزاب: ٢١[، وهذا التَبرُّك  َواْلَي���ْوَم اآلِخَر َوَذَكَر الَلّ

))) متفق عليه، رواه البخاري، كتاب أبواب التطوع فضل الصالة في مسجد مكة 
ثالثة  إلى  إال  الرحال  تشد  ال  باب  احلج،  كتاب  ومسلم،   ،)113(( واملدينة، 

مساجد، )3450). 
إسناده  األرنؤوط:  شعيب  وقال  الرسالة،  طـ   ،)15(71( برقم  أحمد  مسند   (((

صحيح على شرط البخاري.
)3) السابق نفسه.
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يكون باتباع تعاليمه واالقتداء بس���نته مصداقاً لقوله تعالى: 
ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم{ ]آل عمران: ٣١[. َه َفاَتّ ُبّوَن الَلّ }ُقْل إن ُكنُتْم ُتِ

الحين: التبرُُّك بالصَّ
ب���ل إن التَبرُّك باألولياء ورغ���م كل ما يُثار حوله ميكن أن 
يس���ير في إطار كتاب الله وس���نة رسول الله #، حيث ميكن 
ياً، فهم من خير خلق الله بعد  أن نتبرك باألولياء تشبُّهاً وتأسِّ
األنبياء }َأال إَنّ َأْوِلَياَء الَلِّه ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن #^٦٢^#( اَلِّذيَن 
ْنَيا َوِفي اآلِخَرِة ال  آَمُن���وا َوَكاُنوا َيَتُّقوَن #^٦٣^#( َلُهُم اْلُبْش���َرى ِفي اْل�َحَياِة الُدّ
���ِه َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظي���ُم{ ]يونس: ٦٢ - ٦٤[، وال  َتْبِدي���َل ِلَكِلَماِت الَلّ
نقصد هنا إمكانية الوصول بهم ملرحلة الِعْصمة، فهم ليس���وا 
معصومني؛ فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابٌق 

ي بهم يأتي من باب باخليرات بإذن الله، بل إن التأسِّ
ِمثلَُهم  تَ��ُك��ون��وا  لَ���م  ِإن  َف��تَ��َش��بَّ��ه��وا 

ف���الُح ج��������ال  ب��ال��رِّ ُّ�����ه  ال��ت��ش��ب��� إنَّ 
ومع هذا، وبحس���ب تأكيدات د. عب���د العزيز، فإن هذا 
���حاً باألبواب، وال سجوداً على  التَبرُّك باألولياء ال يكون متسُّ
كاً باألخش���اب، وال متس���حاً بالتوابيت، وال  األعتاب، وال تَبرُّ
طواف���اً باألضرحة، وال نْذراً بالصنادي���ق، على نحو ما يفعله 
هماء والبس���طاء فيما ال جتد عليه دلياًل من كتاٍب  ُة والدَّ العامَّ
���ف في  أو س���نٍة أو إجماِع أئمٍة وال اجتهاد علماء؛ فهذا تعسُّ
التأويل وخطأ ف���ي التدليل وليس من جنس التَبرُّك الصحيح 

في شيء.

ي العلم  فالتَبرُّك بالعلماء مثاًل بطل���ب الدعاء منهم، وتلقِّ
بني يديهم، وبحضور مجالس���هم الت���ي تعد روضة من رياض 
اجلنة، والتزاحم عند مناكبهم، واالقتداء بسلوكياتهم الطيبة، 
أو حتى بزيارتهم لالس���تزادة من علمهم، طبق���اً لتعاليم الله 
وسنة رسول الله # وعمل السلف الصالح باجتهاد العلماء. 

وأطلق رئيس قس���م األديان في نهاية إيجازه طلقَة حتذيٍر 
باإلش���ارة إلى أن باب التَبرُّك لي���س مفتوحاً على مصراعيه، 
لكنه محصور في أوجه معينة، ال س���يَّما أن التوس���ع في هذا 
األمر دون ضوابط قد يوصل اإلنس���ان إلى الش���رك والعياذ 
بالله؛ فيعبد غيَر الله باس���م التَبرُّك، وكم ُعِبَد أولياء باس���م 
التَبرُّك، فالركوع عبادة، والس���جود عب���ادة، والطواف عبادة، 
ُه بها إلى  والدعاء عبادة، هذه أمثلة من العب���ادات التي يُتوجَّ
ع  ُه بها إلى غيره باسم التوسل أو التَبرُّك والتشفُّ الله، وال يُتوجَّ

أو بالدعاء، وهذا هو التَبرُّك احملمود.
أم���ا باب التبَ���رُّك املذموم فنحن أمام باِب ش���رٍّ ُفتح على 
األمة حتى وقع الناس في الش���رك؛ صغيره وكبيره، ونحن في 
ه���ذا الدين مقيَُّدون بالدليل من غير تعس���ف وال وضع للكالم 
في غير موضعه، وما نتحدث عنه هو تَبرُّك مذموم، ونحن في 
هذا املقام مرتبطون بالدليل: }ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم{ ]البقرة: ١١١[.

أصل شرعي:
إذا كان الدكت���ور عمر بن عب���د العزيز قد حاول تأصيل 
ق إلى خطورة س���يطرة التَبرُّك املذموم،  التَبرُّك كمفهوم، وتطرَّ
واعتبره باباً للش���ر ُفتح على األمة؛ فإن الدكتور عامر الباسل 
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- أستاذ األديان واملذاهب بجامعة األزهر - قد سار على نفس 
الدرب، وإن استش���هد بأحاديَث وأح���داٍث في العصر النبوي 
وعصور التابعني وتابعي التابعني، بإشارته إلى أن التَبرُّك أصٌل 
م���ن األصول املنصوص عليها في ديننا احلنيف، والتي ُفهمت 

خطأ بعيداً عن كليات هذا الدين.
فذك���ر أن الق���رآن الكرمي كتاب مب���ارك، وذكر عن بقاٍع 
من األرض أنه���ا أودية مباركة، وُذكر كثيٌر من هذا اللون على 
لس���ان نبينا محمد # يوم مروره بعد عودته من العمرة على 
بئر حذيفة حني خاطب���ه جبريُل وقال له: )انزل هنا من على 
راحلتك وصل ركعتني فه���ذا واد مبارك()1(، والَبَرَكة هنا خيٌر 
وضعه الله وال يعلمه إال هو، وال يستطيع أي بشر كائناً من كان 

أن يوضح أسرار الَبَرَكة في هذا املكان.

مندوب وليس فرضًا:
وتابع الدكتور الباس���ل: ال بد في هذا املقام من أن نؤكد 
أن التَبرُّك أمٌر مندوب وليس ش���يئاً واجب���اً يأثم صاحبه، ال 
س���يَّما أن موطن الَبَرَكة في أي زمان أو مكان يُحِدُث نوعاً من 
راحة النفس وُعلوِّ الهمة وتهذي���ب العزمية، وهو أمر يصعب 
تفس���يره أو الوقوف على ُكنهه والوصول ألسبابه املستنبطة، 
فلس���نا ندرك األسباب التي أدت بهذا الوادي مثل بئر حذيفة 
ليكون مباركاً، ولس���نا نَْفَقُه الدافع لرس���ول الله # حني أمر 
أصحابه عند املرور ببئر ثمود باملرور س���ريعاً باعتباره وادياً 
ملعون���اً، وهو ال يريد لهم مصيراً مث���ل مصير ثمود، وهو ما 

ينطبق على زمزم.
ومن هنا فاملساجد أبَْرُك أرض الله، مثل: املسجد احلرام 
ها؛ ملا  واملس���جد األقصى الذي باركنا حوله، واألس���واق شرُّ
يتأتَّ���ى بها من املعاصي واألميان الفاس���دة؛ لذا فمندوب لنا 
أن نتبرك بهذه األبواب؛ وذلك لدواٍع نفسية، والتي أمرنا الله 
أن نتبرك بها، فمثاًل عندما يدنو املس���لم من بيت الله احلرام 
ينتابه اإلحس���اس أنه في واٍد مبارك، ويش���عر براحة النفس 
الرتياده هذا املكان، وحالة املس���لم في املس���جد تختلف عن 

خارجه.
وطَرح الباس���ُل معاجلًة ش���رعية لهذا التَبرُّك بالتشديد 

ُمَباَرٌك(،  َواٍد  )الَعِقيُق   :# النبي  البخاري، كتاب احلج، باب قول  أصل احلديث رواه   (((
)1534(، ونصه: )أََتاِني اللَّْيلََة آٍت ِمْن َربِّي، َفَقاَل: َصلِّ ِفي َهَذا الَواِدي املَُباَرِك، َوُقْل: 

ٍة(. ُعْمَرًة ِفي َحجَّ

عل���ى ضرورة أن ندرك أن كتاب الله كتاب مبارك، وبركته تتم 
بتالوته وُحْس���ن تدبر معانيه وتوريثه ألجيالنا من بعدنا حتى 
تبق���ى الَبَرَكة في النفوس والص���دور، فالبيت الذي يُقرأ فيه 
القرآن يختلف عن البيت الذي ال يستمع فيه، والتَبرُّك هنا له 
بُْعٌد نفس���ي، فليس معنى الَبَرَكة وأن الكتاب مبارك أن أضعه 
ف���ي ديباجة قيمة، أو االحتفاء بوضعه في الس���يارة أو العمل 
أو املنزل بش���كل مميز، رغم أن هذا يع���د نوعاً من االحترام 

والتوقير؛ بل بتدبر معانيه والعمل بها وإحسان تالوته.
بل إنه طالب املس���لَم بالسعي لتحصيل الَبَرَكة الكاملة من 
الق���رآن حتى إن لم يكن يجيد تالوته، فق���ال: »إذا كنُت أقرأ 
القرآن وال أحسن تالوته فال مانع من العودة إلى إذاعة القرآن 
الكرمي أو الفضائيات اإلسالمية حتى نحسن تالوته، ونشنِّف 
أذاننا بحسن االستماع إليه، باعتبارها نوعاً من التربية وتوثيق 
كاً به،  االرتب���اط بني األجيال القادمة بكتاب الل���ه حفظاً وتَبرُّ
وأن نحسن سلوكياتنا ونربي أوالدنا وأزواجنا وبناتنا على تلك 

املعاني«.

تَبرُّك َعَملي:
وحاول د. الباس���ل إعطاَء التَبرُّك املش���روع طابعاً عملّياً 
باإلشارة إلى ضرورة تنوع أسباب التَبرُّك فيما يتعلق باألماكن 
املقدس���ة، فال مانع أن تكون لنا سياحة إليها؛ فهذه السياحة 
وه���ذه األلوان من التجوال لهذه األماكن املباركة تعلو بالنفس، 
فاإلنس���ان عندما تكون له س���ياحة لتلك األماكن فإنه يربط 
نفس���ه وأهله وأوالده بهذه األماكن، بش���كل يُح���دث لوناً من 
كنايات الفضل ومعالم الُهدى عبر الوقوف على آثار السابقني 
ومعرفة جهدهم، مما تعلو معه النفس وتستقيم قناته وتستقيم 
أموره؛ مما يجعله يتفضل على غيره بهذه األلوان من السياحة، 
تأس���ياً بالرس���ول # الذي كان يداوم على زيارة مسجد »ذو 

القبلتني« مِلَا كان يشعر داخله بالراحة النفسية والطمأنينة.

السياحة التَبرُّكية:
بل إن الدكتور الباسل يذهب بعيداً حني يضيف لهذا النوع 
م���ن التَبرُّك بُعداً تربوّياً، ال س���يما فيما يخص زيارة األماكن 
التي لها ُقدِس���يٌَّة معينة وطبيع���ة خاصة، ولها بُعٌد خاص في 
التربي���ة؛ بالق���ول: أال ترى أن الن���اس والعوالم واحلضارات 
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تشجع الس���ياحة الداخلية في تلك املناطق لتُعلي شأنها بني 
األمم، فنجد مثاًل ميادين الس���ياحة ف���ي العالم إمنا توقف 
السائح على هذه األماكن كي يتعرف على معاملها وآثارها حتى 
تتعلق بها األذهان، ولع���ل هذا نوٌع من أنواع التَبرُّك اإليجابي 
ك بها كنوع من  نحو األماكن املقدس���ة التي أمرنا الله أن نتبرَّ

العبادة والتَبرُّك اإليجابي.
 لكن ه���ذا التَبرُّك ال ميكن أن يس���ير بنا إلى املخالفات 
رِّ أو جلب  الشرعية، فهذا التَبرُّك ال ميكن أن يكون لدفع الضُّ
املنفعة، وهذا ما ال يجوز ش���رعاً، بل إن مقتضى األمر الذي 
يجب أن نفهمه ونعقله مفاده أنه »ال أحد ميلك نفعاً وال ضّراً 

وال يُستغاث وال يُستعاذ إال الله تعالى«.

دالالت تربوية:
د الباس���ل الدالالت التربوية والش���رعية لهذا النوع  ويعدِّ
من التَبرُّك املش���روع الذي يجب أن نلتصق به وأن نقف على 
ِه َكْيَف ُيْحِيي اأَلْرَض َبْع���َد َمْوِتَها إَنّ  آث���اره }َفانُظْر إَلى آَثاِر َرْحَم���ِت الَلّ
َذِل���َك َل�ُمْحِي���ي اْل�َمْوَتى{ ]ال���روم: ٥٠[، فهذا هو املراد، وهذا هو 
املعنى اإليجابي للتَبرُّك؛ لذا فالعالم اإلس���المي ُمطالٌَب بأن 
كية التي تستقيم وتنطلق  يُحيَي هذا النوَع من الس���ياحة التَبرُّ
من مفهوم التوحيد، فذهابنا إلى هذه األماكن نوع من التربية 
والتصفي���ة والوقوف على آثار الس���ابقني وعلو الهمم، ال أننا 
ندفع بها ضّراً وال أن تأتي إليها من ال حتمل كي حتمل، أو من 

وقع في مصيبة كي ترفع عنه.
كية أن  ب���ل إن التداعيات اإليجابية لتلك الس���ياحة التَبرُّ
اإلنس���ان يجب علي���ه أن يصلي فيها ويق���وم الليل ويكثر من 
الطاع���ات، وال مانع من ذك���ر الله بالدعاء واالس���تعاذة به، 
ويرتبط فيها بأنواع م���ن الطاعات ويتعبد؛ كما هو حالنا في 
سفرنا نحو املسجد احلرام حّجاً وعمرة، وزيارة مسجد النبي 
# والسؤال له الوس���يلة والفضيلة وأشياء أخرى مما نَدبَنا 

إليه اللُه ورسولُه #. 
د معالم الَبَرَكة باإلش���ارة إل���ى الزمان املبارك الذي  ويعدِّ
ينبغ���ي أن نلتصق به، فهناك أزمنة معين���ة ندبنا القرآن ألن 
نك���ون فيها على وفق الطاعة، فالتبَ���رُّك فيها نوع من التربية 
والتصفية، فهذا شهر رمضان شهر مبارك، وأشهر الله احُلُرم 
أشهٌر مباركة، جنتمع فيها بنفوسنا وأفئدتنا وقلوبنا، ونقترب 

من الله ونبتعد عن معصيته، ونس���تثمر في هذه األوقات التي 
تكثر فيها الرحمات واخلير واملغفرة، ويَبُس���ُط الله فيها يديه 
للمسيئني، وعلينا أن نستثمر هذه األوقات املباركة لنكون أكثر 
إنتاج���اً وأكثر عطفاً وصلة للرحم، فهذه مقومات من مقومات 
تعديل الس���لوك؛ لكي نظل على معنى التَبرُّك، وعلى االجتماع 
على أسمى األخالق والعقائد والتشريعات، وحّب الله ورسوله 
وكتابه، وحب األئمة وحب األوطان، وعلى إقامة احلق والعدل.

ن نسبي:  تحسُّ
أما عن واقع التَبرُّك في أغلب بلدان العالم اإلس���المي، 
فيرى الدكتور الباس���ل أنه وبفضل الل���ه ومع بداية الصحوة 
التي نش���أت فيها األجيال احلالية، جند أن بعض السلوكيات 

كية بدأت بالتحسن واالقتراب من املنظور الشرعي. التَبرُّ

أصُل التوحيد:
وفي هذا الس���ياق يجدر أن ندرك أنه ال يجوز لإلنسان أن 
يذهب إلى وليٍّ وال حَجٍر وال شجر ليسأله النفع أو جلب اخلير 
أو دفع الضر؛ فهذه ليس���ت من مقتضي���ات اإلميان بالله، ولم 
يندب لنا التَبرُّك لننصرف به عن التوحيد، أو لننصرف عن الله 
النافع الضار وحده، وهو َمن ميلك أن ينفع ومن ميلك أن يضر، 

وأنه األول واآلخر وبيديه كل شيء، أال له اخللُق وله األمر.
وح���ني نفهم التَبرُّك ف���ي ضوء مضامني ه���ذه الُكليَّات 
الكبرى، فالله هو اإلله، وهو املعبود، وهو الذي يُسأل ويُستغاث 
به ويُستعان به، وغير ذلك من الكليات املعروفة، وما ينبغي أن 
تنضب���ط معه معاني التوحيد، وهذه املعاني ال ميكن أن تخلط 
كني بشكٍل يهدم  ببعضها، فإذا انحرفت س���لوكيات بعض املتبرِّ
إحدى هذه الكليات؛ فال ش���ك أن هذا تَبرُّك ال يريده الله وال 

رسوله وال كان عليه اإلسالم الصحيح.

َلف ُعمدة: السَّ
ع في مسألة التبرُّك بأال  وطالب الباسل َمن يريد أن يتوسَّ
ينجرَّ إلى ذلك إال إذا كان معه مس���تنٌد ودليٌل شرعي، مشدداً 
على ضرورة أن يكون س���لفنا الصالح ُعمدًة في هذا السلوك، 
فال ميكن لشخص أن يَُقبِّل ش���جرة أو يَُقبِّل حجراً أو يطوف 
بضاحية، فهل له إلى ذلك من س���بيل؟ وهل له في ذلك قدوة؟ 
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ِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة{ ]األحزاب: ٢١[. }َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل الَلّ
فال بد ِمن أن نقتدَي بهم، فخير القرون من ربَّاهم رسول 
الله #، وفهموا معنى الدين، فما كان في زمنهم ِديناً فهو في 
زمانن���ا دين، وما لم يكن في زمنه���م ديناً فال يكون في زمننا 
ديناً، وما وِسعهم يَس���عنا، وما لم يَسْعهم ال يَسعنا، فال يجوز 
التوس���ع في أمور لم يفعلوه���ا وال أن نفعل أموراً لم يفعلوها؛ 
ف���إن النجاة من وراء ذلك؛ ألن ما فعلوه ال بد أن يس���تند إلى 
تعاليم من الله ورس���وله، فقد كانوا بح���قٍّ واقفني على مراد 

ين وأوامره ونواهيه. الدِّ

طريق للشرك:
أم���ا الدكتور محمد إمام - رئيس مجلس أمناء الس���لفية 
وأستاذ السياسة الشرعية بجامعة األزهر - فقد تََبنَّى موقفاً 
جديداً من قضية التَبرُّك، الذي ش���اع ف���ي هذه اآلونة وفي 
أفعال العامة وكالمهم، ومنها التَبرُّك بآثار الصاحلني أو زيارة 
قبورهم أو التمسح بأضرحتهم وما شابه ذلك، وهذا النوع من 
التَبرُّك مذموم منهي عنه ش���رعاً، ولعظم اخلطر الذي يشكله 
هذا النوع م���ن التَبرُّك على عقيدة املس���لم آثَْرنا أن نتحدث 
عنه في البداية، ال س���يما أن هذا النوع من التَبرُّك قد يُوِصُل 
أصحابه إلى الش���رك، خاصًة إذا اعتقدوا أن أحداً غير الله 

ينفع أو يُضرُّ باعتبار أن هذا نوع من التوسل املذموم.
وفي املقابل، هناك نوع من التَبرُّك املش���روع، وفي مقدمة 
هذا النوع التَبرُّك بالقرآن الكرمي والس���نة النبوية عبر قراءة 
القرآن والعمل بس���نة النب���ي #، فهذه عبودي���ة لله تعالى 
ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِش���َفاٌء َوَرْحَمٌة ِلّْلُمْؤِمِننَي{  ذات نف���ع عظيم }َوُنَنِزّ
]اإلس���راء: ٨٢[، وكذلك التَبرُّك بآثار النبي #، فقد ثبت هذا 
التَبرُّك عن الصحابة في سنته الشريفة بإسناد صحيح، فذكر 
أن الصحابة رض���وان الله عليهم كانوا يأخذون من َعَرِقه # 
فسيتعملونه ِمسكاً في قواريرهم)1(، وكانوا يأخذون ماء ُوضوئه 

َمالٍِك:  ْبِن  أََنِس  َعْن  البخاري )81)6(، ومسلم )331)) و))33)(، كالهما  أخرجه   (((
َذلَِك  َعلَى  ِعْنَدَها  َفَيِقيُل  ِنَطعاً،  َوَسلََّم  َعلَْيِه  اللُه  َصلَّى  لِلنَّبِيِّ  َتْبُسُط  َكاَنْت  ُسلَْيٍم  أُمَّ  »أَنَّ 
النَِّطِع« َقاَل: »َفإَِذا َناَم النَّبِيُّ َصلَّى اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم أََخَذْت ِمْن َعَرِقِه َوَشَعِرِه، َفَجَمَعْتُه 
«، وهذا لفظ البخاري، وفي رواية مسلم: َفَفِزَع النَّبِيُّ  ِفي َقاُروَرٍة، ُثمَّ َجَمَعْتُه ِفي ُسكٍّ
لِِصْبَياِنَنا،  َبَرَكَتُه  َنْرُجو  اللِه  َرُسوَل  َيا  َفَقاَلْت:  ُسلَْيٍم«  أُمَّ  َيا  َتْصَنِعنَي؟  »َما  َفَقاَل:   #

َقاَل: »أََصْبِت« .

فيدلكون به أجسادهم)2(، بل ثبت أن أم املؤمنني عائشة رضي 
كاً به)3(. الله عنها أخذت من ِريقه # تَبرُّ

وأقَدَم عدٌد من الصحابة على التَبرُّك بس���واك النبي #، 
وآخرون تعلقوا بُخصلة من ش���عره على نف���س النحو، وهذا 
تَبرُّك مش���روع بآثار النبي # إذا ثبت يقين���اً أنها آثاُره عبر 
إس���ناد متصل وس���ليم، أما إذا كان األمر قائماً على الش���كِّ 

والتخمني فاألولى تركه.
ومع ه���ذا يرى رئيس مجل���س أمناء الس���نة أن التَبرُّك 
يِْر على سنة  بالكتاب والس���نة يأتي باتباع تعاليم القرآن والسَّ
رسول الله #، فمثاًل رأينا َمن يقوم بتحنيك املولود عبر وضع 
كاً باحملنِّك،  التمرة في فمه، وحتنيك جس���ده، فهذا ليس تَبرُّ
كاً بس���نة النبي #، واتباع َهْديه في هذا الفعل الذي  إمنا تَبرُّ

ثبت عنه)4(.
وما نتحدث عنه هنا، والكالم ما زال لرئيس مجلس أمناء 
الس���لفية، يعد نوعاً من التَبرُّك املش���روع الذي ندعو الناس 
للس���ير على نهجه والعمل به، وجتنب التَبرُّك احملرم؛ فهو من 
البدع املس���تحدثة واملنكرات الفظيعة التي شاعت بني العوام، 
فمثاًل من أنواع التَبرُّك املذموم ما ُعرف عن التمسح بالقرآن 
الكرمي أو بصحيح البخاري أو بوضع املصحف في الس���يارة 
وكت���ب العلم في املنزل والس���يارة والعم���ل والنظر إلى ذلك 
باعتب���اره من أفضل طرق حتصيل البركة؛ فهذا تَبرُّك مذموم 

ومنهي عنه.
 لكن التَبرُّك املشروع يأتي باالستجابة ألوامره والبعد عما 
ك املسلم بكتاب الله وقراءة  نهى عنه، ومن العظيم جّداً أن يتَبرَّ

القرآن باعتباره من أفضل وسائل حتصيل البركة.

))) في صحيح البخاري )5859( َعْن َعْوِن ْبِن أَِبي ُجَحْيَفَة، َعْن أَِبيِه، َقاَل: »أََتْيُت النَّبِيَّ # 
َوَسلََّم،  َعلَْيِه  اللُه  َصلَّى  النَّبِيِّ  َوُضوَء  أََخَذ  ِباَلاًل  َوَرأَْيُت  أََدٍم،  ِمْن  َحْمَراَء  ُقبٍَّة  ِفي  َوُهَو 
َح ِبِه، َوَمْن َلْم ُيِصْب ِمْنُه َشْيئاً،  سَّ َوالنَّاُس َيْبَتِدُروَن الَوُضوَء، َفَمْن أََصاَب ِمْنُه َشْيئاً َتَ

أََخَذ ِمْن َبلَِل َيِد َصاِحبِِه« .
)3) أخرج البخاري )5016(، و مسلم ))19)( عن َعاِئَشة َرِضَي اللَُّه َعْنَها، قالت: »َكاَن 
ا َمِرَض َمَرَضُه الَِّذي  َذاِت، َفلَمَّ َرُسوُل اللِه # إَِذا َمِرَض أََحٌد ِمْن أَْهلِِه َنَفَث َعلَْيِه ِبامْلَُعوِّ
َها َكاَنْت أَْعَظَم َبَرَكًة ِمْن َيِدي« َوِفي  َماَت ِفيِه، َجَعلُْت أَْنُفُث َعلَْيِه َوأَْمَسُحُه ِبَيِد َنْفِسِه، أِلَنَّ

َذاٍت. وهذا لفظ مسلم. ِرَواَيٍة: مِبَُعوِّ
َها  ))) أخرج البخاري )3909) و )5469(، ومسلم )146)( َعْن أَْسَماَء َرِضَي اللَُّه َعْنَها: أَنَّ
َبْيِر، َقاَلْت: َفَخَرْجُت َوأََنا ُمتِمٌّ َفَأَتْيُت املَِديَنَة َفَنَزْلُت ِبُقَباٍء َفَوَلْدُتُه  َحَملَْت ِبَعْبِد اللَِّه ْبِن الزُّ
ِبَتْمَرٍة  »َدَعا  ُثمَّ  َحْجِرِه،  ِفي  َفَوَضْعتُُه  َوَسلََّم  َعلَْيِه  اللُه  َصلَّى  النَّبِيَّ  ِبِه  أََتْيُت  ُثمَّ  ِبُقَباٍء، 
َل َشْيٍء َدَخَل َجْوَفُه ِريُق َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللُه َعلَْيِه  َفَمَضَغَها، ُثمَّ َتَفَل ِفي ِفيِه، َفَكاَن أَوَّ

َل َمْولُوٍد ُولَِد ِفي اإلِْساَلِم« . َك َعلَْيِه َوَكاَن أَوَّ َوَسلََّم، ُثمَّ َحنََّكُه ِبَتْمَرٍة ُثمَّ َدَعا َلُه، َوَبرَّ
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مالحقة الدراويش:
وشاَطَره القول الدكتور محمد عبد املنعم البري - أستاذ 

الدعوة والثقافة اإلس���المية بجامعة األزهر -، والذي اعتبر 

أن من عالمات االنحدار واالنزالق إلى املهاِوي ما يش���يع بني 

العامة من مالحقة الدراويش وأدعياء الوالية والوصال، وهي 

أمور ش���ركية أو مدخل كبير نحو الشرك، فال يليق مبؤمن أن 

يه���ِدَم أعظم ِعماٍد من أعمدة التوحيد، فالنافع والضار واملُِعز 

واملُِذل هو اللُه الواحد ال شريك له، ومن ثَمَّ فال يصح للمسلم 

احلصيف صافي اإلميان الص���ادق الثقة أن تنزلق قدمه إلى 

مثل هذه السلوكيات، وأن يرى نافعاً غير الله أو ملجأ أو مالذاً 

غير الله، أو ينزلق بفكره أو أمله أو رجائه إال لله، وهذه أمور 

ينبغي العدول عنها.

َجَهاالٌت وكوارث:
ٍك بشجرٍة أو مبسجٍد وبوليٍّ أموٌر ِشركيٌَّة  إن ما نراه من تَبرُّ

تنقطع متاماً عن التَبرُّك املش���روع الذي وضع الشرع أُُسَسه، 

فالنافع الضار هو الله، والله وحده هو املعز املذل ال شريك له، 

ومن يتوهم غير ذلك فهو على حافة الش���رك والهاوية، ونسأل 

ينا من هذه املزالق السيئة، والكوارث التي أنتجتها  الله أن ينجِّ

اجلهاالت والبعد عن جوهر الدين ولُبِّ اإلسالم، والتي ال يجنى 

منها إال ما يجني منها املش���ركون واملشوِّهون للعقيدة الصافية 

التي يعد التوحيد أبهى صورها، مصداقاً لقوله تعالى: }ُقْل إَنّ 

ِه َرِبّ اْلَعاَلنَِي #١٦٢#( ال َشِريَك َلُه َوِبَذِلَك  َصالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَاِتي ِلَلّ

ُل اْل�ُمْسِلِمنَي{ ]األنعام: ١٦٢ - ١٦٣[، وهذه هي القاعدة  ُأِمْرُت َوَأَنا َأَوّ

الش���رعية التي ال ينبغي لقدم مسلم أن تنزلق إليها مهما كان 

الواقع الذي يعيشه والضغوط التي يتعرض لها.

أدوار في المعالجة:
ونبَّه إلى وجود دور كبير للعلماء في وضع قواعد املعاجلة 

الشرعية لهذه السلوكيات الشركية عبر تفعيل دور الدعاة عبر 

ما أسماه »املدارسة وإبالغ كلمة احلق والتوحيد وتنقية العقيدة 

من الشوائب والشبهات ومحاربة البدعة بكل الوسائل، فليس 

من اإلس���الم أن يطلب املس���لم املَدَد من شجرة أو من حيوان 

أو غير ذلك، وهذه س���لوكيات تدل على قصور الدعاة وعدم 

اهتمامه���م بأمور العقيدة، وتأكيد عل���ى انحراف الفضائيات 

ووسائل اإلعالم عن الطريقة الصحيحة بشكل أنتج الكوارث 

الشركية والبدعية التي حتاصرنا«. 

وكذلك على وسائل اإلعالم دوٌر كبير في هذا الصدد، عبر 

احلرص على اس���تضافة العلماء أهل الفهم والوعي، على أن 

يضعوا في االعتبار ضرورة توعية املسلمني بالفكر اإلسالمي 

الصحي���ح؛ لذا فمن امله���م املراهنة على بع���ض الفضائيات 

اإلسالمية اجلادة لتعديل هذه املعوجات التي أصابت الكثيرين 

بخلل في عقيدتهم، ومن س���يطرة مفاهيم خاطئة على العامة 

بعيدة عن جوهر اإلسالم.

ومن املهم كذلك - بحس���ب الدكتور البري - العمُل على 

إص���الح مناهج التعلي���م، وإزالة ما بها من كوارث ش���رعية 

وس���لوكيات بدعية، والتركيز على مْحِو ه���ذه البدعيات من 

س���نوات الدراس���ة األولى حتى ال نرى مناه���ج تعليمية تهلُِّل 

للتَبرُّك بأصحاب القبور وتطرب ألصحاب األضرحة.

ونبَّه إلى أنه ال يصح أن تس���يطر هذه الس���لوكيات على 

حياتنا مع التفوق التكنولوجي العاملي واالرتقاء األدبي، في ظل 

ما منتلكه من تراث خالد ومواريث راقية، فنبينا # وس���لفنا 

حون بقبر وال يطوفون بشجرة باعتبار  الصالح لم يكونوا يتمسَّ

أنه���ا مدخل إلى الش���ركيات، بل إن هناك م���ن يرفضون أيَّ 

تَب���رُّك بأعمال الصاحلني واألولياء، فالتَبرُّك ال يكون إال بالله 

َمَواِت َواأَلْرَض { ]األنعام: ٧٩[. ْهُت َوْجِهَي ِلَلِّذي َفَطَر الَسّ }َوَجّ

ولفت البري إل���ى ضرورة التركيز كذل���ك على األهمية 

القص���وى للتركيز على دور قوافل العلماء للمناطق النائية في 

اس���تئصال ش���أفة هذا املرض الُعضال من جسد املسلمني، 

وأتذك���ر هن���ا أن قوافَل من العلماء ذهبت إل���ى مناطق نائية 

وجنحت ف���ي َوأِْد ِمثِْل ه���ذه الفنت، والعودة بع���دد كبير من 

ِة، وتنقية عقيدتهم من الشوائب، وهو ما  املس���لمني إلى اجلادَّ

نرجو أن يداوم عليه العلماء واملؤسسات الدينية حتى نستطيع 

التصدي لهذه العقائد الشركية والبدع املستنكرة.
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الحراك العراقي وصراع الهوية
د. عبد الرحمن سلوم الرواشدي

ماذا لو فقدنا الثورة المصرية؟!
د. طارق الزمر

ممثل  عن  والبحث  سورية  ثورة 
سياسي

هيثم بن محمد الكناني

األبعاد اإلقليمية ألزم��ة م��الي
محمد سليمان الزواوي

مرصد األحداث
عمرو عبد البديع

أط���ف���ال ف��ل��س��ط��ي��ن.. ه��دف 
لالعتقال والتعذيب

منجي بن مصباح تونس
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ِتي َظاِهِريَن  يقول رس���ول الله #: الَ تََزاُل َطاِئَف���ٌة ِمْن أُمَّ
ُهْم َمْن َخَذلَُهْم َحتَّى يَْأِتَي أَْمُر اللَّه)1(. قِّ الَ يَُضرُّ َعلَى احْلَ

فالرسول - عليه الصالة والسالم - يبعث في األمة تفاؤالً 
وأماًل بالظهور والعلو، وإن كان من قبل طائفة، مع إحاطة ذلك 
الظه���ور بخذالن املقربني وطغيان املتجبرين والظاملني، فكيف 
إن كانت الطائفة أمة من املسلمني تكالب عليها أعداء اختلفوا 
في مرجعياتهم الفكرية والسياسية، لكن جمعهم طمس هوية 
أهل السنة واستئصال شوكتهم، وقد هيمن على أمرهم نظام 

طائفي دموي ظالم.
إن إزالة الظلم مطلوب ش���رعاً، وقد تكون بالكلمة احلقة 
اجلريئة التي تقال للظالم اجلائر، يقول عليه الصالة والسالم: 
أْفَضُل اجِلَهاِد َكِلَمُة َحقٍّ ِعنَْد ُس���لَْطاٍن َجائٍر، وفي رواية كلمة 

عدل )أخرجه أصحاب السن(.
فإن لم تنفع، فتكون اإلزالة بكل وس���يلة يجّوزها الشرع، 
ومن هذه الوس���ائل خروج أهل احلق )املعتصمني( وجتّمعهم 
واس���تمرارهم على االعتص���ام حتى بلوغهم ه���ذه املطالب 
املش���روعة، فقد َجاَء َرُجٌل ِإلَى النَِّبيِّ # يَْش���ُكو َجاَرهُ َفَقاَل: 
تنَْيِ أَْو ثاََلًثا َفَق���اَل: اْذَهْب َفاْطَرْح  اْذَه���ْب َفاْصِبْر. َفَأتَ���اهُ َمرَّ
ِريِق َفَجَعَل النَّاُس  ِريِق. َفَط���َرَح َمتَاَعُه ِفي الطَّ َمتَاَعَك ِفي الطَّ
يَْس���َألُونَُه َفيُْخِبُرُهْم َخَبَرهُ، َفَجَعَل النَّ���اُس يَلَْعنُونَُه َفَعَل اللَُّه ِبِه 

)*( املشرف العام على وكالة حق اإلخبارية.
))) رواه البخاري )6881( ومسلم )5059).

َوَفَعَل َوَفَعَل، َفَجاَء ِإلَيِْه َجاُرهُ َفَقاَل لَُه: اْرِجْع الَ تََرى ِمنِّي َش���يًْئا 
تَْكَرُه���ُه. وفي رواية: فجعلوا يقول���ون اللهم العنه اللهم اخزه. 

فبلغه فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله ال أؤذيك)2(.
فالرس���ول - عليه الصالة والسالم - أمر رجاًل باخلروج 
إلى الش���ارع مع متاعه ليعلن للناس ظلم جاره، فتتجاوب معه 
اجلماهير، فكي���ف إذا ُظلمت أمة بأس���رها من قبل طاغية 
ظلوم؟ وإذا ندم الظال���م حتت ضغط اجلماهير الغاضبة حّد 
اجله���ر باللعن فرجع عن ظلمه بتطبي���ع األمر مع من ظلمه، 
فكيف بحاكم يتمادى بظلم���ه، ويتمرد في طغيانه، ويتصاعد 

في تعسفه وجوره وانتقامه وانتهاكاته للحقوق املشروعة؟
وهك���ذا أظهر أهل الس���نة في الع���راق حقهم في نصرة 
هويتهم ووجودهم وحقوقهم املش���روعة واملس���لوبة، وأعلنوا 
على املأل قضية ظلمهم وإقصائهم في حراك ش���عبي غصت 
به س���احات االعتصام وميادين التظاهرات وباحات املساجد 

واملصليات في جمع موحدة.
ومن الطبيع���ي أن ينطلق احلراك الش���عبي في املناطق 
السنية؛ كونها األكثر تضرراً وتعّرضاً للقمع والقهر واإلقصاء 
التاريخي، فاحملرك األس���اس لهذا احل���راك كما يقول أحد 
قادت���ه: هو )الش���عور بالظلم(، وأن أهل الس���نة يعاملون في 
العراق وكأنهم مواطنون من الدرجة األدنى، أو أنهم يش���كلون 

عبئاً غير مرغوب فيه بالعراق اجلديد.

))) رواه أبو داود )ح ))))( والبخاري في األدب املفرد )ح 4)1).

]المسلمون والعالم[

د. عبد الرمحن سلوم الرواشدي)*(

الحراك العراقي
وصراع الهوية
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نحو هوية سنية
رغم أن احلراك الش���عبي الس���ني دخل شهره الثاني ولم 
ينجز هدفه الكبير في تغيي���ر النظام أو إصالحه وما يندرج 
حتته من مطالب مشروعة جاءت على لسان قادة احلراك؛ إال 
أنه حّقق بعض املكاس���ب املرحلية فيما يتعلق بالهوية السنية، 

منها:
أواًل: أع���اد احلراك الش���عبي الس���ني للش���ارع صبغته 
اإلسالمية، وقلب املوازين على ما تشدق به العلمانيون وسعوا 
مع بعض أبناء جلدتنا إلى ترس���يخه بادعاء فشل اإلسالميني 
في املشهد العراقي، وإذا كان هذا ينطق على مدعي اإلسالم 
م���ن األحزاب احلاكم���ة أو املش���اركة، فإن تص���در العلماء 
واخلطباء ملنصات احلراك الش���عبي أعاد إلى الشارع بصمته 
اإلس���المية الصادقة، فكان احلراك بح���ق انتفاضة العمامة 

البيضاء، لتزيده طهراً ونقاء وصالبة وشرعية.
ثاني��ًا: ش���كل احلراك خطوة في تعزيز الهوية الس���نية 
وجعله���ا القضية احملوري���ة، ليصبح مرحلة التق���اء واجتماع 
ألهل الس���نة في العراق، بعد أن مزقتهم العملية السياس���ية، 
وجتاذبته���م اخلطوب واأله���واء وغلبة التصدر واالس���تعالء 
عند بعض رم���وزه، واالجتماع على احل���ق ال يأتي إال بخير، 

)فاالجتماع رحمة والفرقة عذاب(.
ثالث��ًا: عّزز احلراك الشعبي السني في العراق اخلطوات 
العملية في تش���كيل مرجعية ش���املة ألهل السنة في العراق، 
فق���د تعّرض هذا املش���روع الكبير النتكاس���ات منذ أن وقع 
الع���راق حتت احتالل أمريكي ونف���وذ إيراني صفوي، وباءت 
جميع احملاوالت لتش���كيل مرجعية ألهل السنة بالفشل على 
الرغم من مشاركة قوى متعددة في ذلك، وميكن رصد جتربة 
مجلس ش���ورى أهل الس���نة الذي عقد مؤمتره األول في عام 
2003، لكنه س���رعان ما انفض ممزقاً النس���يج السني، ولم 
ترَق هيئة علماء املسلمني لتكون مرجعية موحدة ألهل السنة، 
وكانت األجواء مهيأة لذلك، كما أن التجربة السياسية املتمثلة 
في تش���كيل جبهة التوافق العراقية، س���رعان ما انهارت بعد 
مرحل���ة انتخابية واح���دة )2005 - 2010(، في املقابل تأتي 
جتربة املجلس السياس���ي للمقاومة العراقية الذي ضم أغلب 
الفصائل املسلحة السنية، ليكون إطاراً مرجعياً لهذه الفصائل، 

لكنه تعرض لضغوطات أضعفت املس���ؤولية ألغلب قادته في 
حتقيق تلك املرجعية، ولس���نا هنا في موضع بحث األس���باب 

وحتليل بيئة الفشل على أهميته.
واليوم يأتي احلراك الش���عبي ليكمل مثلث مرجعية أهل 
الس���نة بعد انس���حاب قوات االحتالل األمريكي، فقد تشّكل 
املجم���ع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة واإلفتاء، ليكون 
مرجعية شرعية مستقلة ألهل السنة واجلماعة، كما نص على 
ذلك في نظامه الداخلي، وبلغ مش���روع املؤمتر الوطني لسنة 
العراق مراحله النهائية والذي يس���عى ليك���ون مظلة جامعة 
ملكونات أهل الس���نة )العرب والكرد والتركمان(، واشترط في 

عضويته أن يكون سنياً يعتز بهويته السنية.
وإذا كان احلراك الش���عبي الس���ني قد ش���كل مرجعية 
جماهيرية ش���عبية ألهل الس���نة في العراق، فإنه أسهم في 
تعزيز املشروعني السابقني، إذ عقد املجمع الفقهي مع علماء 
محافظة صالح الدين مؤمتراً موسعاً للعلماء واألئمة واخلطباء 
جتاوز عدد املشاركني فيه 1000 شخصية علمية، كما أعطى 
القائمون على املؤمتر الوطني لس���نة العراق مس���احة واسعة 
في تش���كيله لقادة ورموز احلراك الش���عبي السني، وعقدت 
مؤمترات مصغرة لقادة احلراك برعاية املؤمتر الوطني لسنة 

العراق أو بتنظيم من بعض مكوناته الرئيسة.
رابعًا: ترسيخ مبدأ املفاصلة بني اجلماهير والقادة األدعياء، 
وفق الهوية الس���نية، ومدى العمل لها، وأخذ اس���تحقاقاتها، 
ورفض كل م���ن يعتمد االزدواجية في ال���والء لهويته والتلّون 
في املواقف املصيري���ة واجلوهرية، فعندم���ا أراد أحد قادة 
القائمة العراقية الصعود إلى املنصة س���ألته اجلماهير أنت 
مع َمن؟ فقال: أنا معكم ومع املالكي؛ فطردته ورمته باألحذية 
واحلجارة، وأرس���ل أحد العلماء من قادة احلراك الش���عبي 
رس���الة ش���فوية إلى رئيس ديوان الوقف السني، مفادها: إن 
لم تكن معنا في االعتصام فليس لك مس���تقبل معنا. وطالبت 
اجلماهير املعتصمة في سامراء في بيان لها )النواب والوزراء 
السنة في حكومة املالكي، باالنسحاب وااللتحاق باملعتصمني(، 
واس���تجاب أكثر البرملانيني والوزراء السنة، فشاركوا إخوانهم 

ميادين احلراك.
كما كشف احلراك الشعبي حقيقة املواقف للقوى السياسية 



العدد 66309

التي جتيد التصعيد اإلعالمي في نقد أداء احلكومة من دون 
استعمال األساليب التي قد تذهب بها، وحالهم كحال من يضع 
ِرجاًل في احلراك وأخرى في احلكومة، بل إنه ارتضى لنفسه 
شغل احلقائب الوزارية التي امتنع وزراؤها السنة عن حضور 

مجلس الوزراء.
خامس��ًا: اخلروج ض���د احلكومة الطائفية وإش���عارها 
بقوة الش���ارع الس���ني، أمر ضروري لتعرف احلكومة حجمها 
الطبيعي، وإنها ما وصلت لس���دة احلك���م إال بالتزوير وترويع 
األهالي، لتنهب وتس���رق وتقتل وتعتقل باس���م الدميقراطية 
األمريكي���ة املؤّطرة بالفوضى اخلاّلق���ة، واملادة )4 - إرهاب( 
املثقل���ة باحلقد الصفوي، وقد دفعته���ا في االنتفاضة األولى 
على لس���ان رئيسها بإعالنه عدم الترش���ح للدورة االنتخابية 
القادمة، واآلن بإقرار البرملان قانون حتديد والية الرئاس���ات 

الثالث بدورتني فقط وبأثر رجعي.
كما رس���خ احلراك الشعبي وتداعياته ازدواجية احلكومة 
في التعامل مع مكونات الشعب، ففي الوقت الذي يهاجم فيه 
رئيسها وزبانيته احلراك الشعبي رغم سلميته، ويصفه بأشنع 
العبارات، ويتهم قادته بقطع الطرق والتأثير على مؤسس���ات 
الدول���ة، ويصدر أوامر باعتقال بعض ق���ادة احلراك ومنعت 
آخرين من دخول بغداد مبن فيهم مفتي الديار العراقية الشيخ 
الدكتور رافع العاني، وأغلقت الطرق، وقامت بحمالت اعتقال 
وتفتيش شديدة، ال س���يما عندما أعلن قادة احلراك التوجه 
إلى جام���ع أبي حنيفة في األعظمي���ة إلقامة جمعة موحدة؛ 
ف���إن حكومة املالكي ترتضي ألمني حزب الله في العراق واثق 
البطاط أن يتصدر وس���ائل اإلعالم ويعلن حربه على شريحة 
واسعة من أبناء الشعب، بل ينطلق في خطوات عملية بتشكيل 
جيش املخت���ار، ويتحدى احلكومة بأنه موجود في بغداد، ولم 
حترك س���اكناً، بل إن املش���هد يعود بن���ا حينما أعلن مجلس 
محافظة ديالى بأغلبيته تشكيل إقليم محافظة ديالى، فقامت 
امليليش���يات باالنتشار املسلح في شوارع احملافظة واالستيالء 
على مقر احملافظة وتدمير بعض املمتلكات العامة، ومهاجمة 
أعضاء مجلس احملافظ���ة، وقامت بقطع الطريق الدولي بني 
بغداد وكركوك، فبادرت حكومة املالكي باعتقال بعض أعضاء 

مجلس احملافظة، وأثنت على فعل امليليشيات. 
سادسًا: ش���كل احلراك الشعبي السني خطوة في تفكيك 

التحالف االس���تراتيجي املقدس بني الكرد والشيعة، وينبغي 
أن يلح���ق بخط���وة أخرى يقوم بها قادة أهل الس���نة في بناء 
حتالف اس���تراتيجي بني الكرد والسنة، ال سيما بعد أن صرح 
رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني باعتزازه بسنّيته، ووجه 
دعوة لزيارة اإلقليم إلى رئيس االحتاد العاملي لعلماء املسلمني 
الدكتور يوسف القرضاوي، فالهوية السنية خير ما يجمعنا في 

صراع الهويات واإلرادات الذي يدور في رحى العراق.

مقومات الغايات
إن التجارب العملية للمش���روع الس���ني في العراق لطاملا 
تقطع ش���وطاً في اإلجناز، لكنها تفتقر إلى البصمة النهائية 
التي حتقق الغاية املرسومة أو املنشودة، ومن هنا فإننا نحاول 
اإلحاطة مبا يحتاج إليه احلراك الش���عبي السني في العراق 
ليحق���ق مقاصده، ويتجلى بعد توفي���ق الله تعالى وتأييده في 

التالي:
1. إن أهل الس���نة ف���ي العراق الذي���ن قدموا تضحيات 
عظيمة على مدى س���نوات االحتالل، ال يحتاجون إلى حراك 
ثوري مجرد، وإمنا إدارة صراع توازي التحديات التي تواجههم، 
والق���وى اإلقليمية التي جتثم عل���ى صدورهم، على أن تكون 
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هذه اإلدارة مدعومة بصورة إيجابية من قوى أخرى تؤمن بأن 
الصراع في العراق وفي املنطقة صراع هوية ووجود.

2. ش���يوع االختالف عند العراقيني! ما أدى إلى فقدان 
القضي���ة احملورية ألهل الس���نة، ولذا علين���ا حترير قضية 
العراق قبل حتريره، فالثورات العربية كانت واضحة ومحددة 
املقاص���د، أما العراق فال تزال بعض قضاياه االس���تراتيجية 

بحاجة إلى حترير علمي ودقيق، منها: 
- ما طبيعة النفوذ األجنبي في العراق؟ وما طبيعة النزاع 

الداخلي )طائفي، قومي، سياسي(؟
- ما طبيعة النظام السياس���ي املقبول الذي يحقق العدل 
واحلكم الرشيد؟ وما موقفنا من الرؤية الشيعية )تغيير احلاكم 
ال تغيير احلكم، ومبعنى أوضح بقاء احلكم شيعياً بغض النظر 

عمن يحكمه(؟
- ما اخلطوات املرحلية التي ميكن أن تضبط مسار أهل 
السنة، وما ينبغي أن تكون عليه اخليارات املفتوحة التي حتقق 
ولو احلد املقبول من طموحات أهل الس���نة؛ ولذا ينبغي عدم 
التعجل في إصدار فتاوى ومواقف مبدئية جتاه أي خيار ميكن 
أن يندرج ضمن هذه املرحلية، ومنها املطالبة بتش���كيل إقليم 
س���ني يجمع احملافظات السنية ضمن مبدأ تقاسم السلطة ال 

تقسيم البلد.
وغيرها من القضايا املصيرية واجلوهرية واالستراتيجية، 

وهذا التحرير يستلزم البلورة واإلبراز والتنفيذ.
3. معاجل���ة أزمة قيادة أهل الس���نة، ال لعدم وجود القادة، 
وإمنا لعدم وجود مساحة تفاهم كافية بني قادة البلد وفي جميع 
االجتاهات )سياسيني ودينيني ومقاومني ومتظاهرين(؛ وإن عدم 
وجود مرجعية واضحة لهذا احلراك أو اجلهات املنظمة له، وقبل 
ذاك وجود مرجعية س���نية؛ يس���هم في إضعافه، ولذا ال بد من 
وجود قيادة سنية حقيقية شاملة ومعارضة في هذا الوقت تتمتع 
بوجود رس���مي وحرية العمل، لتستثمر طاقات الناس، وحترك 
اجلماهير، وتبلور مشروع الثورة وتدميه، ولتكون مراقباً حقيقياً 
ألداء احلكوم���ة وأجهزتها، ولتقف بحزم أمام جتاوزاتها وقمعها 
للحراك الشعبي، ولتحشيد الدعم والتأييد العربي والدولي له، 

وقد سبق أن سلّطنا الضوء على هذه الفقرة.
وعل���ى هذه القيادة املخلصة حتّمل مس���ؤوليتها بش���كل 
جاد ومتزن بعيداً ع���ن األمجاد والتغن���ي باملاضي، واملثالية 

في الطروح���ات أو اإلغراق في الواقعية، والنأي عن املصالح 
الشخصية واحلزبية.. يقابله حتّمل الدول العربية واإلسالمية 
مسؤوليتها في جمع هؤالء القادة، ال سيما مع وجود اخلالف 
بينهم )كما قام���ت مصر بجمع قادة فتح وحماس، ودور قطر 
بجمع األطراف اللبنانية وكذلك جمع قادة السودان ودارفور(. 
وأم���ا اخلطوات اخلجولة التي قامت به���ا بعض الدول فإنها 
ال ترقى إلى مس���توى أداء أهل الس���نة منذ عام 2003 حتى 
اليوم، وال مع طموحات أبناء الشعب العراقي، والعمق العربي 

واإلسالمي واإلقليمي للعراق.
). ضرورة تكاملية األداء عند القوى السياسية واملعارضة 
واملتظاهرة ألهل الس���نة، وحس���ن توزي���ع األدوار أمام تعدد 
التحديات واخلطوب التي تواجه الشعب العراقي، واملكر الذي 
تتبعه احلكومة في التالعب مبشاعر أبناء الطائفة التي تنتمي 

إليها لتحشيدها أمام هذه املشاريع.
). االنتقال بعمل اجلماعات السنية، ال سيما التي لها دور 
في احلراك الشعبي، من مبدأ التنافس إلى مبدأ التعاون، فإن 
الل���ه تعالى أمر بالتعاون }َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِب���ِرّ َوالَتّْقَوى{ ]الائدة: 
٢[، ونهى الرس���ول - عليه الصالة والس���الم - عن التنافس 
املذموم بقوله: )الَ تََباَغُضوا َوالَ تََدابَُروا َوالَ تَنَاَفُس���وا َوُكونُوا 
ِعَب���اَد اللَِّه ِإْخَواًنا())(، وفي علم اإلدارة إن اجلماعات املتعاونة 
أكثر عطاء من اجلماعات املتنافس���ة، ولطاملا أذهب التنافس 
املذموم - ال���ذي دافعه االنفراد - باخلي���ر وضّيع كثيراً من 

النتائج املرسومة التي قاربت أن تؤتي أُكلها.
). إن صراع الهوية في الع���راق ليس مبنعزل عن صراع 
الهويات في الدول العربية واإلسالمية، ال سيما دول اجلوار؛ 
ففي س���ورية بلغ الصراع أوجه ودخلت إيران بثقلها فيه حتى 
صرح أحد ساس���تها بأن الدفاع عن دمشق دفاع عن طهران، 
ومعلوم أن نظام احلكم في سورية أصبح قاب قوسني أو أدنى 
من االنهيار، ما يدفع إيران ألن تقدم أضعاف دعمها للحكومة 
الطائفي���ة في بغداد لضمان بقائه���ا، في حني ال يزال العرب 
غائبني عن الصراع في العراق؛ ولذا فإن املشروع السني بكل 
أبعاده بحاجة إلى دعم عربي سياس���ي وإعالمي ومادي جاد 
ومتواصل من أج���ل دميومته وتطويره وترش���يده وإخضاعه 
للتخطيط االستراتيجي ليرقى إلى مستوى الطموح والنجاح.

))) )متفق عليه(.
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ماذا لو
]المسلمون والعالم[

الزمر ط��ارق  د. 

فقدنا
الثورة المصرية

ل���م يع���د هناك ش���ك بأن الثورة املصري���ة العظيمة قد فتحت أمام املصريني أبواب األمل في غد أفضل على كل املس���تويات 
وعلى كل األصعدة، وأن هذه الثورة قد رفعت س���قف طموحات املصريني بش���كل لم يحدث من قبل، ال س���يما بعد أن كشفت عن 

حجم الفساد الامحدود الذي كان ميارسه النظام السابق وكل رموزه.
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له���ذا يصبح من أه���م أولويات احلك���م احلالي والنخبة 
السياسية املعاصرة، العمل على استكمال هذه الثورة العظيمة 
حتى تس���تكمل كل فصولها وحلقاتها وحتقق جميع أهدافها، 
كما يجب أن يكون معلوماً أنه لو حدث - ال قدر الله - وفشلت 
هذه الث���ورة أو أجهضت؛ فإن املصير ال���ذي ينتظر األجيال 
القادمة س���يكون أسوأ من املصير الذي تعرض له هذا اجليل 
الذي عاش كل عص���ر مبارك بكل ما فيه والذي حقق أرقاماً 
عاملية في كل مظاهر الفساد.. ولعل هذا الداعي من الدواعي 

املهمة لكي نستشعر املسؤولية التاريخية امللقاة على عاتقنا.
كم���ا أن التاريخ واألجيال القادمة ل���ن تعفي هذا اجليل 
الذي ش���هد مولد هذه الثورة من مسؤولية إجهاضها أو حتى 
معاصرة هذا اإلجهاض، وذلك بغض النظر عن التوجهات التي 
يحملونها أو االنتماء السياس���ي الذي ينتمون إليه أو التنظيم 
الذي يعملون من خالله؛ فاجلميع سيكون حينئٍذ مسؤوالً عن 
فش���ل هذه الثورة، أو باألحرى تضيي���ع أثمن فرصة إلصالح 
النظام السياس���ي املصري واألوضاع السياسية املصرية التي 
شهدت استبداداً وترديات رمبا لم يشهدها أي بلد ديكتاتوري 
ف���ي العالم، كما أن هذا اجليل س���يكون مس���ؤوالً أيضاً عن 
تضيي���ع أهم فرصة لتغيير وجه احلي���اة في مصر على مدى 

عقود طويلة قادمة.
إن أهمية احلفاظ على الثورة املصرية ترجع إلى األهداف 
السياسية واالستراتيجية بل واإلنس���انية التي ارتبطت بها.. 
فليس من قبيل املبالغة أن نتصور أن الش���رفاء في العالم ما 
زالوا يتصّورون أن هذه الثورة ميكن أن تكون نقطة التقاء بني 
كل املهّمش���ني واملظلومني في عالم اليوم، فهذه الثورة بالذات 
تصلح لكي تكون أساس���اً لثورة عاملية تخلص إنس���ان القرن 
احلادي والعش���رين من حالة البؤس االجتماعي واالقتصادي 
والقيمي التي وصل إليها في ظل حتكم وس���يطرة الرأسمالية 

اجلشعة.
ومن هنا ميكن أن نتص���ور حجم ومدى املخطط املركزي 
الذي يهدف إليقاف تأثير ه���ذه الثورة، والذي يعمل على أن 
يتم إجهاضها قبل أن تبل���غ أياً من األهداف التي تعلقت بها؛ 

وذلك إلدراكه بأن إجهاض هذه الثورة س���يصيب كل الشرفاء 
ف���ي العالم باليأس من إمكاني���ة التغيير أو اإلصالح، ومن ثّم 
تواصل الرأس���مالية البشعة سيطرتها على األجساد والعقول 
في مسلسل متصاعد لقمع اإلنسان وتعذيبه وتنميطه بأحدث 

وسائل التنميط والسيطرة.
إن حجم املسؤولية امللقاة على اجليل املصري احلالي ميكن 
إدراكها بشكل حقيقي إذا وقفنا بدقة على اخلسائر والترديات 
املتوقعة حال فشل أو إجهاض الثورة املصرية العظيمة، والتي 

ميكن الوقوف على أهمها كالتالي:

أواًل: يج���ب أن يكون معلوماً أن فش���ل الثورة املصرية 
س���يلقي بظالله بشكل مباش���ر على ثورات الربيع العربي؛ 
فالث���ورة املصرية، كما كل ش���يء في مص���ر، لها أثر كبير 
على أوضاع العرب وحالتهم، فإذا فش���لت هذه الثورة فال 
تتوق���ع غير ذات املصير للث���ورات العربية. ومن هنا ميكن 
أن ن���درك ملاذا أصبح إجهاض الث���ورة املصرية في القلب 
من املخطط الدول���ي واإلقليمي إلجهاض الثورات العربية، 
وذلك ألن إجهاض الثورة املصرية س���يصب في النهاية في 
بقاء أوضاع املنطقة كما كانت وباألخص بالنس���بة ملصالح 

أمريكا وإسرائيل.

ثاني��ًا: كما أن إجهاض الث���ورة املصرية يعني بني أهم 
وأخطر ما يعني عودة نظام مب���ارك مرة أخرى، أو مبعنى 
أدق وأخطر عودة كل سياساته التي غرست في مصر على 
مدى عقود أربعة، والتي تش���ربت بها العديد من املؤسسات 
وصنعت معها ش���بكة مصالح وعالقات ال ميكنها أن تعيش 
دون هذه السياس���ات.. وفي هذا يجب أن نعلم أن الواليات 
املتحدة وهي تسعى لتأسيس���ها وبنائها األنظمة التي تدور 
في فلكها وتعمل لصاحلها وتأمتر بأمرها؛ فإنها تؤس���س 
معها هذه الش���بكة من العالقات واملصالح التي ال تس���مح 
بس���قوط تلك النظم، ب���ل تعمل على حمايته���ا، كما تعمل 

تلقائياً إلى عودتها حال سقوطها.
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ثالث��ًا: من ب���ني أهم األجهزة املرة الت���ي زرعها نظام 
مبارك في أرضنا والتي أهانت الش���عب املصري بش���كل 
ل���م يحدث من قبل، والتي تركت خلفه���ا ذكريات مريرة ال 
ميكن أن تنس���اها مص���ر؛ هو جهاز مباح���ث أمن الدولة، 
ذل���ك اجلهاز الذي عاد يتهيَّأ من جديد للعودة على أنقاض 
الث���ورة املصرية، ومن ثم فقد عاد يتهيَّأ الس���تئناف مهمته 
التدميرية، بل االنتقام من كل من أيَّد الثورة ورضي عنها أو 

حتى استفاد منها!

رابعًا: لم يعد خافياً أن إمبراطورية رجال األعمال التي 
ترعرعت في عهد املخلوع هي من أكثر املناطق التي تأثرت 
بسقوط ذلك النظام الفاسد، ورغم أنها ال تزال تعمل بذات 
الكفاءة إال أنها تنتظر حال جناح الثورة أن حترم تلقائياً من 
ذل���ك املركز املتميز الذي متتعت به على مدى أربعة عقود؛ 
لهذا فهي وحتى إش���عار آخر ال تزال مس���تفيدة بقوة من 
املراكز التي استفادتها، وال تزال متتص دماء أهلنا وفقرائنا 

الذين لم تصلهم ريح الثورة أو حتى رائحتها بعد.

خامس��ًا: من أهم مساوئ نظام مبارك التى ورثها من 
نظام الس���ادات وأمعن فى تعميقها، هي تلك التبعية املهينة 
للسياسات األمريكية اإلسرائيلية، وهي السياسات التي ال 
تزال متربعة على عرش السياس���ة املصرية والتي ال يتصور 
أحد أن يت���م التخلص منها بني عش���ية أو ضحاها؛ ألنها 
حتتاج إلى خط���ة طويلة املدى حتى تك���ون عميقة األثر.. 
هذه السياسات ستعود بش���كل أخطر وأسوأ إذا - ال قدر 
الله - فشلت الثورة املصرية أو لم تستكمل بشكل صحيح.

سادس��ًا: كما أن عودة السياس���ات الداعمة للمشروع 
اإلس���رائيلي في املنطقة والتي تع���دت كل احلدود وفاقت 
كل تصور؛ س���تكون من أهم الثمار امل���رة إلجهاض الثورة 
املصرية.. وهن���ا يجب أن نالحظ أن »كام���ب ديفيد« قد 
أورثتنا وضعية سياسية واستراتيجية وأمنية ال تليق مبكانة 
مصر وال بدورها التاريخي القائد، وباألحرى ال تليق مبصر 
الثورة! فالث���ورة تعني بني أهم ما تعني���ه التخلص من كل 

القيود، وباألخص قيود التبعية.

سابعًا: كما أن تسليم أبنائنا الستباحة صحتهم وتدمير 
عقولهم وإنهاء أي إمكانية لتعليمهم تعليماً جيداً؛ س���يكون 
نتيجة منطقية لعودة نظام مبارك، أو باألحرى سياس���اته.. 
وال يجب أن ننس���ى ونحن نعالج ه���ذا امللف املهم أن نظام 
مبارك قد حق���ق ألجيالنا أكبر أرقام قياس���ية في أعداد 
املصاب���ني بعدد من األمراض اخلطيرة، مثل فيروس س���ي 

والفشل الكلوي والسرطان!

ف���ي اخلتام: فإنن���ي أهمس ف���ي أذن كل غيور على 
الث���ورة وحريص على مس���تقبل األجي���ال القادمة، أن 
يدق���ق ه���ذه األيام ف���ي كل تصرفات���ه ب���ل وكل أقواله؛ 
وذل���ك حت���ى ال يك���ون س���ببًا ف���ي ه���دم الث���ورة الت���ي 
أصبح���ت مصدر ِعزة املصريني وِعزة وكرامة أبنائهم.. 
كم���ا يج���ب أن يك���ون معلوم���ًا أن���ه - ال قدر الل���ه - لو 
س���قطت الث���ورة الي���وم فإنها لن تس���قط إال في حجر 
التنظي���م األكثر اس���تعدادًا الس���تقبالها، وهو »تنظيم 
احل���زب الوطن���ي« الذي يع���د األكثر تنظيم���ًا واألكثر 
استعدادًا، سواء على مس���توى استمرار سيطرته على 
كثي���ر م���ن مفاتي���ح الب���اد داخ���ل املؤسس���ات، أو على 
مستوى سيطرة رجال أعماله على ثروة مصر، أو على 
مس���توى التأهل للقبول اخلارجي ال سيما من القوى 
والدول التي كانت تعد نظام مبارك كنزًا اس���تراتيجيًا 

بالنسبة لها!!
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طوال ما يقرب من عامني عانت الثورة السورية غياباً شبه 
كام���ل في اجلانب السياس���ي من حراكها، وغي���اب من ميثلها 
متثياًل حقيقياً ويعّبر عن جماهيرها ويتبّنى تطلعاتهم، وإنَّ مما 
ال ش���ك فيه أن وجود جناح سياس���ي للثورة يعّبر عنها ويناور 
باسمها ويسعى إلى حتقيق مصاحلها؛ أمٌر في غاية األهمية، ال 
سيما مع طول عمر الثورة مبا لم يُسبق له مثيل في الدول التي 

شهدت ثورات الربيع العربي.
وقد كانت الفرصة كبيرة ومواتية لالئتالف الوطني برئاسة 
الشيخ معاذ اخلطيب ليمثل هذا اجلناح، بعد فشل كل الكيانات 
لت سابقاً في حتقيق هذا الهدف، فبرغم بَدء نشاط  التي تش���كَّ
املعارضني السياسيني في وقت مبكر من عمر الثورة عبر عقد 
اللقاءات واالجتماعات داخل س���ورية وخارجها؛ إال أن النخب 
لة للعب  السياسية ذات املرجعيات الفكرية املختلفة لم تكن مؤهَّ
هذا الدور ألسباب كثيرة؛ فالقوى املنظمة واملتجمعة في أحزاب 

أو جماع���ات كانت محظورة طوال حك���م البعث منذ منتصف 
الس���تينيات امليالدي���ة - إال مجموعة من األح���زاب الصورية 
املنضوي���ة مع حزب البعث احلاكم في جبهة واحدة هي اجلبهة 
الوطنية التقدمية -؛ لذا كان عمل األحزاب املعارضة ونشاطها 
يتم في الس���ر، وفي إطار نخبوي ضي���ق، بحيث ال يزيد عدد 
أعضاء كل ح���زب مهما كبر على املئات، وأما جماعة »اإلخوان 
املسلمني« فقد كانت الضربة التي تلقتها في الثمانينيات خالل 
املواجهة مع نظام األسد األب قوية لدرجة أخرجتها بشكل شبه 
كامل من الساحة السياسية الداخلية، فكثير من القادة خرجوا 
من البالد، وبعضهم ُقتل أو اعتُقل ثم مات في السجن، وبعضهم 
ف���ي عداد املفقودين، وخ���الل ما يقرب من ثالث���ني عاماً من 
اجلمود وعدم القدرة على احلركة في الداخل، فقدت اجلماعة 
كوادرها وقواعدها إما بالقتل أو االعتقال أو املوت أو النكوص 
والتراجع، فاقتصر نش���اط اجلماعة عل���ى العمل خارج البالد 

]المسلمون والعالم[

هيثم ب��ن حممد الكناين 

والبحث عن ممثل سياسي

ثورة سورية
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بش���كل لم يكن له كبير أثر ال على الواقع السياسي السوري وال 
على ش���عبية اجلماعة التي وصلت إلى أدنى مستوياتها بسبب 
ما تقدم، وبس���بب الضخ اإلعالمي الكبير من اإلعالم الرسمي 
واملناهج التعليمية الت���ي تربى عليها َمن كان طفاًل وصار اليوم 
قريباً من األربعني من عمره، وقد كان لهذا أثره الس���لبي على 
ق���درة اجلماعة على العمل في الداخل بعد الثورة، س���واء من 
حيث املش���اركة في احلراك الس���لمي في البداية، أو من حيث 

وجود جناح عسكري كبير بعد بداية العمل املسلح.
ومع اندالع الثورة وانتش���ارها وجتاوزها مرحلة االنتفاضة 
احملدودة، وجد السياسيون املعارضون من كل االجتاهات - سواء 
كانوا منظمني أو مستقلني -؛ وجدوا أنفسهم أمام حتدٍّ لم يعدوا 
له العدة، وليست عندهم مساحات واسعة ليتحركوا من خاللها 
ف���ي الداخل، فاجلماهير التي خرجت ليس���ت منظمة وال تّتبع 
فك���راً أو تنظيماً محدداً ليتم التأثير عليها أو توجيهها، بل إنها 
في انقطاع شبه تام عن اجلماعات واألحزاب. وهذه اجلماهير 
لم تخرج تلبية لدعوة بعض الشباب السوري الناشط على شبكة 
اإلنترنت من مختلف التيارات والتوجهات الفكرية والسياس���ية، 
إس���المية وغير إس���المية، الذي أراد أن يستلهم جتربة تونس 
ومصر؛ ألن دعوة هذا الش���عب للتظاهر عبر الشبكة لم تلَق إال 
جتاوباً محدوداً جداً، ولم يتحرك الناس إال بسبب حادثة أطفال 

درعا الشهيرة.
جزء من معارضة الداخل، وهو ما يسمى »هيئة التنسيق«، 
اًل للعب هذا الدور، بل لم يس���َع له أصاًل؛ ألنه كان  لم يكن مؤهَّ
يلعب السياس���ة بالقواعد القدمية التي جتعل احملرك للحدث 
هو النخب السياسية، بينما تكون اجلماهير تبعاً، فلم تستوعب 
الهيئة التغي���رات الكبيرة التي حصلت مع هب���وب رياح الربيع 
العربي، ف���أرادت أن تلعب اللعبة مع النظ���ام عبر املفاوضات 
واحلوار والتغيير التدرجي بهدف اإلصالح، وكان هذا مناس���باً 
جداً للنظام ولداعميه في روس���يا وإيران، لكنه عزل الهيئة عن 

اجلماهير بشكل كامل.
اجلزء اآلخر من معارضة الداخل - ال س���يما املستقلني - 
كان له نوع من املش���اركة في احلراك السلمي في بدايات الثورة 
عبر إلقاء الكلمات في مناس���بات العزاء فيمن سقط برصاص 
النظام، وكان من أش���هر هؤالء الشيخ معاذ اخلطيب، وميشيل 
كيلو، وفايز سارة، وعارف دليلة... وغيرهم، وقد دخل هؤالء في 
حوارات مع ممثلني عن النظام واعتقل عدد منهم أكثر من مرة 

ثم خرجوا جميعاً من سورية.

أما معارضة اخلارج فقد ش���كل »اإلخوان املسلمني« اجلزء 
األهم فيها؛ نظراً لكونهم الفصيل الوحيد املنظم، وبعد كثير من 
اللق���اءات واملؤمترات بني قوى املعارضة اخلارجية املختلفة، مت 
التوص���ل إلى صيغة املجلس الوطني، لكن مرور الزمن أثبت أنه 

لم يغّير كثيراً وفشل في حتقيق املرجو منه.
بن���اًء على ما س���بق، فقد كان االئتالف اجلديد برئاس���ة 
اخلطيب مرشحاً أكثر من غيره حلمل هذا العبء، وميكن إرجاع 

ذلك ألمور:

أولها: أن االئتالف مثل اجلامع األكبر للقوى السياسية املعارضة، 
فباإلضافة للمجلس الوطني الس���ابق ض���ّم مجموعًة من 

التكتالت وعدداً من املستقلني.

ثانيها: أنه لم يلَق اعتراضاً من املجموعات التي لم متثل فيه.

ثالثها: أن الداخل الثائر بش���قه السلمي قد رحب بتشكيله وإن 
جعله ترحيباً حذراً ومشروطاً.

رابعه����ا: أن الكتائب الرئيس���ة في الداخل ل���م تعترض عليه أو 
تطعن فيه رغم ما لديها من مخاوف وشكوك.

خامسها: دخول شخصيات وطنية حتظى بشيء كبير من القبول 
في الداخل.

سادس����ها: اختيار الشيخ معاذ اخلطيب رئيساً لالئتالف، والذي 
كان اختياره للرئاسة مبعث تفاؤل كبير لدى كثيرين.

س����ابعها: االعتراف الدولي الس���ريع والواسع باالئتالف كممثل 
شرعي للشعب السوري.

التف���اؤل الذي رافق اإلعالن عن االئت���الف بدأ يتبّدد في 
األس���ابيع التالية، حيث بدا وكأنه يس���ير على طريق س���لفه 
»املجل���س الوطني«، وبدأت تتس���رب معلومات عن تذمر رئيس 
االئتالف مما يجري داخله من قبل بعض األطراف التي تسعى 
للمحاصصة ومحاولة حتصيل مكاس���ب خاصة تتعلق مبرحلة 
ما بعد س���قوط النظام.. وأيضاً، فقد صرح هو ش���خصياً بأن 
املجتمع الدولي يدعم الشعب السوري باأللفاظ ال غير، وأنه ال 
يوجد تصّور لدى هذا املجتمع عن أي حل، ومن ثم دعا الشعب 
السوري »لقلع شوكه بيده«؛ ألن أحداً لن يساعده، وصاحب ذلك 
أنباء ترددت عن عزمه تقدمي استقالته التي كان قد أملح إليها.

عند هذه النقطة بالذات كانت الفرصة مواتية جداً للشيخ 
معاذ اخلطيب كي يخطو إلى موقع متقدم في الثورة، وكان ميكن 
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أن يصب���ح ضميرها احلي املتكلم باس���مها املعبر عن همومها، 
وكان ميكن أن يس���عى - بفضل شخصيته التوافقية والصريحة 
- ليكون واجه���ة مقبولة لقوى الثورة الفاعلة على األرض، عبر 
التواصل املس���تمر واملعمق مع اجلماع���ات املقاتلة ومع القوى 
الثورية املدنية الداعم���ة للكتائب؛ لكن اخلطيب فاجأ اجلميع، 
فبدل إعالن استقالته أعلن مبادرته الفردية للتفاوض مع النظام 
بش���رط اإلفراج عن 160 ألف معتقل وجتديد جوازات س���فر 
الس���وريني في اخلارج، وقد كانت هذه املبادرة س���بباً في كثير 
م���ن اجلدل واخلالف داخل وخ���ارج االئتالف، وعدها البعض 
نكوص���اً عن قواعد عمل االئتالف املتف���ق عليها، وتراجعاً عن 

ثوابت الثورة التي منها عدم التفاوض مع النظام.
فه���ل م���ا زال االئت���الف يصلح أن يك���ون ممثاًل سياس���يًا 

لقوى الثورة؟
اجلواب عن هذا الس���ؤال يحتاج بداية إلى حتليل مواقف 

أنصار الثورة من املبادرة ومن صاحبها:
أما الطرف األول فهم غالبية الس���وريني في الداخل، سواء 
في املناطق احملررة أو غيرها، وهؤالء هم من دفع اجلزء األكبر 
م���ن تكلفة الثورة، من دمائهم وأرواحه���م وأموالهم وممتلكاتهم 
وتعط���ل أعمالهم، إلى غي���ر ذلك من التضحي���ات، لكنهم لم 
يشاركوا في العمل الثوري بش���قيه السلمي والعسكري؛ فهؤالء 
بال ش���ك يريدون زوال النظ���ام لكنهم معني���ون بدرجة كبيرة 
مبس���ألة إنهاء معاناتهم، وإلى هؤالء بالدرجة األولى كان يتوجه 
قاً مبادرته، فهؤالء شعروا  معاذ اخلطيب بخطابه للسوريني ُمَسوِّ
باالرتياح للمبادرة وطالبوا بإعطائها الفرصة، وال شك أن معاذ 

اخلطيب ونهجه هذا قريب منهم ويلقى قبوالً عاماً وارتياحاً.
الط����رف الثاني: وهم الناش���طون وقادة احلراك الس���لمي 
الداخلي والناش���طون في اخلارج، وقد انقسم هذا الفريق كما 

انقسم املعارضون السياسيون.
الط����رف الثال����ث: وميثل���ه املجاهدون ف���ي مختلف األلوية 
والكتائ���ب املقاتلة على أرض س���ورية، وقد رفض هؤالء جميعاً 
املب���ادرة، وإن اختلفت املواقف من معاذ اخلطيب ما بني طاعن 
فيه يعده »كرزاي أو شيخ شريف أحمد« سورية، وما بني متوقف 

عن هدم الرجل.
ولئ���ن كان اخلطيب قد راع���ى إلى درجة كبي���رة الوضع 
اإلنساني الصعب لعامة الشعب السوري ممثاًل في الطرف األول 
واعتمد على ما توّقعه من تأييد هذه الكتلة الكبيرة ملبادرته؛ إال 
أنه أخطأ خطأ كبيراً بتجاهل القوى املؤثرة حقيقة في املشهد، 

فلئن كان الش���عب قد ثار وب���ات ال يرضى ببقاء النظام، إال أن 
القوى الفاعلة هي بالدرجة األس���اس كتائب وألوية املجاهدين، 
فعدم استش���ارتها وعدم مراعاة مخاوفها من االئتالف بسبب 
الظروف التي أحاطت بتشكيله، وبسبب اختيار اخلطيب رئيساً 
خشية أن يكون جسراً لتمرير مشروع ما اعتماداً على مرجعيته 
اإلس���المية؛ لم يكن تصرفاً صائباً، ال س���يما أن اخلطيب لم 
يستشر حتى رفاقه في االئتالف مما يعزز الشكوك واملخاوف.

لقد أعطت املب���ادرة مزيداً من الثقل الدولي للخطيب عبر 
ترحيب مختلف العواصم، لكن أخطاءه كانت تزيد مع كل خطوة 
يخطوه���ا وتباعد بينه وبني الق���وى الفاعلة على األرض، فبعد 
أن كان يرف���ض احلوار مع روس���يا حتى تتوقف عن املش���اركة 
في س���فك الدم الس���وري وتعتذر عن ذلك، وبعد أن كان يأخذ 
موقفاً قوياً من إيران؛ إذا به يقابل مسؤولني من البلدين ويسعى 
بكل قوته إليجاد حل سياس���ي بأي شكل كان، األمر الذي جعله 
يش���ترط ش���روطاً أقل بكثير مما كان مطلوب���اً من النظام في 

مبادرة اجلامعة العربية ومبادرة كوفي عنان على سبيل املثال.
إننا ال ميكن أن نشكك في نزاهة ووطنية الشيخ معاذ، فمواقفه 
م���ن النظام قبل الثورة بس���نني واضحة معروفة، وق���د دفع ثمنها 
بإيقافه عن اخلطابة في املسجد األموي أوالً، ثم باملنع من اخلطابة 
مطلقاً، ثم باالعتقال أكثر من مرة، فضاًل عن اس���تدعائه للتحقيق 
من قب���ل األجهزة األمنية مرات عديدة، وق���د تابع نهجه هذا بعد 
الثورة، وقد كان الرجل في كل ذلك يتحرك في حدود املمكن واملتاح.
لكننا في الوقت نفسه ال منلك إال أن ندعو الشيخ اخلطيب 
ملراجعة خطوات���ه، فاالنفصال عن املجاهدي���ن والعمل مبعزل 
عنهم وعدم مراع���اة مخاوفهم؛ ال ميكن أن يأتي بخير أو بحل 
قاب���ل للتطبيق، فاملجاهدون قد عق���دوا العزم على املضي في 
طريقهم ال مينعهم من ذلك كي���د الكائدين وال تآمر املتآمرين، 
وأي ح���ل يتم إقراره أو محاولة فرضه عليهم دون موافقتهم لن 

يكون له نصيب من النجاح.
الوقت لم يفت بعد، وأمام الش���يخ معاذ فرصة تاريخية لم 
تتح ألحد غيره طوال عامني، ليكون واجهة الثورة السياس���ية، 
واملنافح عن مطالبها املش���روعة في احملافل الدولية، لكن األمر 
يتطل���ب منه أن يغير اجتاه بوصلته، وأن يجعل س���نده بعد الله 
س���بحانه وتعالى هو املجاهدون على أرض الشام املباركة، وال 
بد للش���يخ اخلطيب أن يعلم أنه ال ميك���ن أن يحصل املرء في 

السياسة على أبعد مما تصل إليه مدافعه.

فهل يفعلها الشيخ معاذ؟!
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)*( مدير وحدة العالقات الدولية، املركز العربي للدراسات اإلنسانية بالقاهرة.

فاخلطوة التالية لفرنس���ا هي إعادة تش���كيل البيئة السياسية 
الداخلية مبا يس���مح بإجراء انتخابات ثم إع���ادة حتديث وتقوية 
اجليش املالي ليتمّكن من بس���ط س���يطرته على البالد، التي ترى 
فرنس���ا أن من مصاحلها العليا أن تظل موحدة من أجل أن يستمر 
احتكارها للس���يطرة على منطقة غرب إفريقيا وتش���كيل نظامها 
اإلقليمي طبقاً ملصاحلها القومية. فبعد أن ش���نت فرنسا عمليات 
عسكرية ضد معاقل اإلسالميني شمال البالد، استطاعت السيطرة 
على مدن ديابلي وونا ودوينتزا، واستطاعت السيطرة على املطارات 
احليوية في جاو ومتبكتو وكيدال؛ الس���تمرار قدرتها على ش���حن 
املعدات العسكرية واللوجستية لعملياتها في مالي، واستطاعت صّد 
هجمات اإلس���الميني القادمني من الشمال، كما سمحت الهجمات 
الفرنس���ية بتقدم القوات اإلفريقية من الدول املجاورة وانتشارها 
في شمال البالد، والتي سيصل قوامها إلى سبعة آالف جندي من 
قوات االحتاد اإلفريقي املخطط لها أن تس���يطر على الشمال بعد 
انسحاب القوات الفرنس���ية وحصولها على الدعم اللوجستي من 
فرنس���ا، ويصل قوام تلك الق���وات اإلفريقية حتى اآلن إلى 800) 

جندي.

]المسلمون والعالم[

حمم��د س��ليمان ال��زواوي)*( 
zawawy@yahoo.com

األبعاد اإلقليمية
ألزمــة مــالي

نت القوات الفرنسية  بعد أن متكَّ
من محاصرة مقاتلي الشمال املالي 

وانحيازهم إلى اجلبال، تدخل احلرب 
في الباد مرحلة جديدة بسيطرة 

فرنسية ومبعاونة قوات االحتاد 
اإلفريقي من الدول املجاورة إلعادة 

تشكيل البيئة السياسية واالجتماعية 
في الباد، بقيام فرنسا بإعادة مركز 

الثقل إلى األفارقة على حساب 
الطوارق العرب الشماليني، الذين 
لديهم قضاياهم العادلة بتطبيق 

الشريعة اإلسامية واحلكم الذاتي 
ملناطقهم التي تتميز بطبيعة 

دميوجرافية وثقافية مغايرة جلنوب 
الباد ذي الغالبية السمراء.
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فقد تدخلت قوات من بوركينافاس���و من العاصمة باماكو 
وتقدمت نحو س���يجاو، في حني مت إن���زال قوات من النيجر  
وتشاد املجاورتني من نيامي في مطار جاو وسيطرت عليه ثم 
تقدمت القوات التشادية باجتاه كيدال وسيطرت على مطارها 
أيضاً، في حني سيطرت قوات النيجر على أنسوجنو؛ لينحاز 
اإلس���الميون إلى جبال كيدال التي تعد معاقلهم الرئيس���ية 
ويعتقد أنهم يحتجزون فيها س���بعة رهائن فرنسيني. وتخطط 
فرنس���ا اآلن ألن تتحول العملية العس���كرية من حرب شاملة 
على معاقل اإلسالميني إلى عملية إحالل استقرار لتتمكن من 
س���حب قواتها ومتكني القوات اإلفريقية من بسط سيطرتها 

على األرض للبدء بعملية سياسية حتت إشراف فرنسي.
وقد دخلت احل���رب في مالي مرحلة ح���رب العصابات 
بعد أن أثبت املس���لحون أنهم قادرون على تنفيذ عمليات ضد 
القوات الفرنس���ية واإلفريقية، ما ينبئ بدخول البالد مرحلة 
حرب استنزاف طويلة األمد، وهو ما لم تخطط له باريس منذ 
البداية، كما أن هناك مخاوف إقليمية من تسلل املسلحني إلى 
املناطق التي تسيطر عليها جماعة بوكوحرام النيجيرية، لشن 
مزيد من الهجمات في شمال نيجيريا، حتى إن املتحدث باسم 
اجليش النيجيري حدد اخلطوط العامة لسياس���ة بالده بأن 
مسلحي  بوكوحرام يجب أن يتعظوا مما يحدث في مالي، في 
إشارة إلى إمكانية توسيع أمد نطاق احلرب جنوباً، وقال إنهم 
يجب أن »يس���تمعوا إلى صوت العقل القادم من رئيس أركان 

اجليش النيجيري الذي يطالبهم بوقف هجماتهم ملدة ش���هر 
إذا كانوا مخلصني ف���ي دعواهم لهدنة، وأن ذلك هو »اخليار 

األفضل املتبقى أمامهم«.
فنيجيريا لديها 00)) جندي منتش���رين في شمال مالي 
حالياً وتلقوا أوام���ر برصد تواجد جماعة بوكوحرام العاملني 
ف���ي تلك املنطقة، كما قامت حرس احل���دود النيجيرية برفع 
درجة التأهب بنش���ر ف���رق مدرعة على حدودها الش���مالية 
ملنع اختراق املقاتل���ني الهاربني من مالي. وصّرح رئيس أركان 
اجليش النيجيري بأن كثيراً من مقاتلي بوكوحرام املنتش���رين 
في نيجيريا تلقوا تدريبات من إسالميي مالي، وأنه مت العثور 
على أس���لحة في أيدي  بوكوح���رام جاءت عن طريق مالي مت 
نهبها من مخازن الس���الح الليبية بعد سقوط نظام القذافي، 
وأن بعض تلك األس���لحة »متقدم���ة«، بالرغم من أن املقاتلني 

يفتقدون التدريب على استخدامها.
كما تقول مصادر إن هناك تقارباً بني تنظيم القاعدة في 
املغرب اإلس���المي وبني جماعة أنصار الدين وكذلك جماعة  
بوكوحرام مع الطوارق في املنطقة، ليشكلون معاً حزاماً يدور 
حول مالي يهدد س���يطرة الدول الغربي���ة على املنطقة ونهب 
ثرواتها ودعمها امليليش���يات املس���يحية هناك، ويهدد كذلك 
بانتشار رقعة املطالبني بتطبيق الشريعة اإلسالمية لتصل إلى 
قطاع ميتد بعرض منطقة الساحل اإلفريقي وصوالً إلى غرب 

إفريقيا.
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كما تخشى سلطات النيجر � التي لديها خمسمائة جندي 
في ش���مال مالي � انتقال الصراع إليها أيضاً بعد اش���تراكها 
مع اجليش الفرنس���ي في حرب مسلحي مالي، فالنيجر فيها 
سكان من الطوارق ميثلون 9 % من السكان البالغ عددهم )) 
مليون نس���مة وش���نوا عدة انتفاضات في البالد، بالرغم من 
عقد اتفاقات سالم معهم من حكومتي النيجر ومالي، وتخشى 
النيجر قيام ثورة داخلية في أعقاب عمليات الذبح التي شنتها 
العناصر اإلفريقية ضد الطوارق فور دخول اجليش الفرنسي 
معاقلهم في مالي، لذا قامت بتشديد احلراسة على املنشآت 
احليوية والس���فارات األجنبية وكذلك على حدودها مع مالي 
البالغ طولها 800 كيلومتر، وقد ش���هدت العاصمة نيامي هي 
األخرى حاالت اختطاف لفرنس���يني، سواء من السياح أو من 
العاملني في منجم اليورانيوم ال���ذي تديره املجموعة النووية 
الفرنس���ية »أريفا« في مدينة أرليت بشمال البالد، وهو منجم 
معزول داخل الصحراء وميثل الدخل األساس���ي للنيجر، فيما 
ال ت���زال القاعدة في املغرب اإلس���المي حتتج���ز أربعة من 

الفرنسيني املختطفني حتى اآلن.

لذا تخش���ى الدول املجاورة � مبا فيها اجلزائر وموريتانيا 
� ش���ن عمليات اختطاف واس���عة وعملي���ات احتجاز رهائن 
في املنش���آت احليوية في املنطقة، على غ���رار ما حدث في 
األزمة اجلزائرية في موقع عني أميناس الذي ش���هد مذبحة 
راح ضحيته���ا )) أجنبياً و9) خاطفاً، وأثبتت العملية فش���ل 
تكتي���كات ال���دول املجاورة ملالي ف���ي التعامل م���ع عمليات 
االختطاف املسلحة، ووصفت الصحافة الغربية العملية بأنها 
كارثة، ومن املتوقع أن حتدث عمليات مش���ابهة في كل الدول 
املجاورة ملالي، ما ينذر بتحول املنطقة برمتها إلى فوهة بركان 
وحرب عصابات طويلة األمد كانت تخش���ى فرنسا منذ فترة 
مواجهتها، لكنها اضط���رت خلوض تلك احلرب بعد أن تقدم 
مسلحو ش���مال مالي باجتاه العاصمة باماكو وسيطروا على 

أهم املطارات االستراتيجية في البالد.
كم���ا تدخلت الواليات املتحدة على اخلط لنصرة حليفتها 
فرنسا، والتي تتقاطع مصاحلها معها في املنطقة رغم الهيمنة 
الفرنس���ية في املجمل على الغرب اإلفريقي، إال أن للواليات 
املتحدة مصالح نفطية أيضاً في غرب إفريقيا في الكاميرون 
ونيجيريا، وأرسلت واشنطن طائرات مسّيرة دون طيار ملراقبة 
املنطقة، خاصة فوق س���ماء النيجر؛ ملراقبة حتركات القاعدة 
في منطقة الساحل املمتدة، كما أن الطوارق يلعبون دوراً مهماً 
في سياس���ات املنطقة واحلركة القومي���ة لتحرير أزواد التي 
متكن مقاتلوها من الس���يطرة على شمال مالي قبل أن تتدخل 

القاعدة واملقاتلون املوالون لها وتهميش دورهم.
لذلك؛ فإن الصراع في منطقة الس���احل مرشح للتصعيد 
ف���ي الفترة القادمة م���ع دخول القوات الفرنس���ية حرباً مع 
املس���لحني وحتول الصراع إلى حرب عصابات رمبا تغرق فيه 
فرنسا لفترة ليست بالقصيرة كما كانت تتمنى في السابق، ال 
س���يما مع الظروف االقتصادية الصعبة التي تعيشها باريس، 
ومتثل لها منطقة غرب إفريقيا كنزاً اس���تراتيجياً ال ميكن لها 
التخلي عنه، حيث كان من أهم أسباب قيادة فرنسا لإلطاحة 
بالقذافي هو تدخله في ش���ؤونها وتهديده سيطرتها ونفوذها 
في منطقة الساحل وفي غرب إفريقيا، إال أنها اآلن تدفع ثمن 
تداعيات ذلك بتهديد ش���امل ملصاحلها االقتصادية في حرب 

من غير املتوقع أن ينقشع غبارها قريباً.
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اعتقل���ت ق���وات االحتال اإلس���رائيلي منذ بداي���ة انتفاضة األقصى لغاية ش���هر آب 2012، أكثر 
من 9000 طفل، وبحس���ب موقع »فلس���طني خلف القضبان« فإنه ما زال يقبع إلى اليوم في س���جون 
االحتال 220 طفًا، وفي احلقيقة فإن االس���تهداف املس���تمر العتقال األطفال الفلسطينيني إمنا 
هو هدف أساس���ي من سياس���ة االستهداف للطفل الفلس���طيني باعتباره عنواَن التحدي والصمود، 
وه���ذه السياس���ة تهدف إل���ى حتطيم معنويات األطف���ال وحرمانهم من طفولته���م؛ ألنهم هم عماد 

املستقبل للدفاع عن أرض فلسطني.

]المسلمون والعالم[

منجي ب��ن مصباح تونس

هدف لالعتقال والتعذيب
أطفال فلسطين..
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إن املئات من األطفال الفلسطينيني انقطعوا عن دراستهم 
بسبب حجزهم لسنوات في غياهب السجون، وغالبيتهم مت 
حجزهم بجانب س���جناء جنائي���ني، وهذا مخالف لألعراف 
اإلنس���انية، األمر الذي يجعل األطف���ال في خوف دائم من 

مكوثهم لفترات طويلة في السجن بجانب املجرمني.
وبحسب تقارير دائرة إعالم الطفل في فلسطني، فإن %93 
من األطفال تعرضوا ألس���اليب مختلفة من أشكال التعذيب 
اجلسدي والنفسي، وغالباً ما تنتزع منهم االعترافات بالقوة. 
ويعتق���ل األطفال عادة من بيوتهم ف���ي منتصف الليل، ويتم 
عصب أعينهم وتقييد أيديهم ونقلهم إلى أماكن االستجواب 

والتحقيق دون إعطائهم فرصة للنوم.
وفي كثير من احلاالت يعم���ل االحتالل الصهيوني على 
اإليقاع باألطفال في شرك العمالة من خالل ابتزازهم للعمل 
لصالح أجندته، والتي تهدف إلى إركاع الشعب الفلسطيني، 
وكثير من األطفال تعرضوا وما زالوا لتحرش���ات جنسية من 
قبل السجانني، وأحياناً يقومون بتصويرهم وهم عراة النتزاع 

اعترافات منهم.
ويرى الفرع الفلس���طيني للمنظم���ة الدولية للدفاع عن 
الطفل، أنه يتم اعتقال أطفال وش���باب في معظم احلاالت 
في تلك األماكن التي حتصل فيها نزاعات مع إس���رائيليني 
من املس���توطنني وجنود اجليش وموظفي السلطات، أي أن 
اعتقالهم يتم بالق���رب من املس���توطنات واجلدار الفاصل 
بني إس���رائيل والضفة الغربية، ويهدف ذل���ك إلى تخويف 
الفلسطينيني ومنعهم من املشاركة في مظاهرات ضد قوات 

االحتالل.
ومنذ سنة 2000 مت اعتقال أكثر من 7500 طفل وشاب 
فلس���طيني، أي أن عدد املعتقلني منهم يبلغ سنوياً 700 طفل 
وشاب تقريباً. ويقول معظم املعتقلني إنهم عانوا أثناء القبض 
عليه���م واعتقالهم في الس���جن من س���وء املعاملة. وتوضح 
دراسة حول وضع السجناء من األطفال في النظام القانوني 
العس���كري، قامت بها املنظمة الدولية للدفاع عن الطفل في 
السنة املاضية؛ أن 75 في املائة من الشباب املعنيني يتعّرضون 
الس���تخدام العنف البدني. ويتحدث أكث���ر من نصفهم عن 
تعرضه���م لتهديدات مختلفة، وهذا يعد انتهاكاً مليثاق جنيف 

الرابع، وهذا يؤكد أن هناك نظاماً داخل مؤسس���ات الكيان 
الصهيوني لسوء معاملة الفلس���طينيني دون السن القانونية 

أثناء اعتقالهم ونقلهم واستجوابهم.
ال بد من العمل على منع كل تلك االنتهاكات بحق أطفال 
فلس���طني وإلزام دولة االحتالل مبعاملة الفلسطينيني دون 
السن القانونية مثل نظرائهم اإلس���رائيليني. وتؤكد منظمة 
»بتسيلم« اإلسرائيلية املدافعة عن حقوق اإلنسان، أن قانون 
الشباب اإلسرائيلي الذي صدر عام 2008 والذي أصبح بعد 
سنة من ذلك ساري املفعول؛ يعد قانوناً تقدمياً جداً ينسجم 
مع جميع املبادئ الدولية، إال أن املشكلة أنه ال يطبق إال على 

الشبان اليهود.
وتش���ير املنظمة أيضاً إلى أنه على إس���رائيل كس���لطة 
احت���الل أن حتترم حق���وق الطفل الفلس���طيني. وتؤكد أن 
هناك قصوراً ملحوظاً في هذا املجال؛ فاعتقال الشباب يتم 
في معظم احلاالت في الليل، ورغم أن هذا أس���هل بالنسبة 
للجي���ش ألنه ليس من احملتمل أن يتلقى أي مقاومة في هذه 
احلالة؛ إال أن هذا ليس س���بباً يبرر إيقاظ شباب في الليل 
من النوم لنقلهم إلى الس���جن، كما يتعني على جيش يسيطر 
كسلطة احتالل على الضفة الغربية منذ سنة 1945، أن يكون 
قادراً على البح���ث عن إمكانات أخرى للحفاظ على النظام 

بدالً من العمليات الليلية العتقال األطفال.
إن أطفال فلسطني كانوا وما زالوا هدفاً لقوات االحتالل 
التي تت���ذرع دائماً بأنهم يش���كلون خطراً عل���ى أمن دولة 
إس���رائيل، ولهذا يتم جتهيز التهم لهم مسبقاً، ومعظم التهم 
املوجهة لألطفال تك���ون إلقاء احلجارة على قوات االحتالل 
واملس���توطنني، ويتم اعتقال شباب في حاالت كثيرة، خاصة 

أثناء املظاهرات.
إن املمارس���ة الالإنس���انية م���ن قبل ق���وات االحتالل 
الصهيوني���ة املس���تمرة بحق األطفال الفلس���طينيني، تخلق 
أجياالً أكثر مياًل للعنف واالنتقام من قوات االحتالل، والتي 
تفقده���م األمل في املس���تقبل، خاصة بع���د أن متنعهم من 
مواصلة دراس���تهم وحتصيلهم العلمي وتعمل على تعذيبهم 

وقهرهم داخل السجون.
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ع���م���رو ع��ب��د ال���ب���دي���ع)*( 

amro@albayan .co .uk

]مرصد األحداث[

مرصد األخبار

)�( نرحب مبقترحاتكم البنَّاءة في باب مرصد األحداث على بريد الكاتب.

تدنيس مقبرة مأمن اهلل 
بشعارات ضد الرسول والعرب

قالت مؤسس���ة األقصى للوق���ف والتراث إن 
متطرفني يهوداً قاموا بانتهاك حرمة مقبرة مأمن 
الله اإلسالمية في القدس وقاموا بكتابة شعارات 
عنصري���ة بحق العرب والنب���ي األكرم محمد #، 
وذلك عل���ى نحو 30 قبراً م���ن القبور، ووجد في 
املوق���ع عدد من زجاجات اخلم���ر، بعد ذلك قدم 
وف���د من بلدية االحتالل في الق���دس وقام بإزالة 

الشعارات العنصرية.
ون���ّددت »مؤسس���ة األقصى« به���ذه اجلرائم 
النكراء، ودعت األمة اإلس���المية للتحرك العاجل 
للدفاع ع���ن مقبرة مأمن الله وجميع املقدس���ات 

اإلسالمية واملسيحية في القدس والداخل.
)موقع »فلسطينيو 48«: 2013/2/14(

ارتفاع نسبة المعاداة لليهود في بلجيكا
ذكرت الوكالة اليهودية في بلجيكا أن معدل الشكاوى التي يتقدم 
بها أبناء اجلالية اليهودية في بلجيكا من سوء املعاملة وأحداث عنف 

بحقهم؛ قد ارتفعت خالل العام املاضي بنسبة %30.
وذكر التقرير الصادر ع���ن الوكالة أنه خالل عام 2012م 
ُقدمت 88 ش���كوى للسلطات البلجيكية، مقارنة ب� 62 في عام 
2011م، وشملت الشكاوى 11 حالة تخريب، 15 اعتداء لفظياً، 

13 حالة إنكار »للهولكوست«، و28 هجوماً عبر اإلنترنت.
وكانت صحيف���ة »معاريف« قد ذكرت ف���ي تقرير لها أن 
العام املاضي يعتبر من أكثر األعوام التي ش���هدت حاالت قتل 
واعتداءات ضد أبن���اء اجلالية اليهودية ف���ي مختلف أنحاء 
الع���ام، حيث قتل خالل العام املاض���ي وحده نحو 6 يهود في 

أحداث متفرقة.
وأوضح���ت الصحيفة أنه في مدينة فرنس���ا لوحدها مت 
رص���د 386 حادث اعتداء ضد اليهود خ���الل العام املاضي، 
ونقلت الصحيفة عن »يعقوب حغوئيل«، رئيس قسم مناهضة 
»املعاداة للس���امية« – وهو مصطلح يعطى لإلش���ارة إلى أي 
عملية اعتداء أو إساءة لليهود حول العالم -، قوله إن »فرنسا 

باتت من أخطر األماكن في العالم بالنسبة لليهود«.
وأوض���ح »حغوئيل« أنه في أعقاب الهجوم على مدرس���ة 
»تس���ور هتوراة« اليهودية في مدينة تولوز جنوب غرب فرنسا 
في ش���هر مارس من الع���ام املاضي، والتي قت���ل فيها أربعة 
إس���رائيليني وجرح أربعة آخرون؛ تزايدت أعمال العنف ضد 

اليهود في فرنسا.
وب���نيَّ »حغوئيل« أن اجلالية اليهودية في فرنس���ا تتعرض 
العت���داءات مختلفة، أهمها: »التحري���ض ضد اليهود، وكتابة 
ش���عارات على اجل���دران أو على قبور اليه���ود، إضافة إلى 

االعتداء عليهم لفظياً أو جسدياً«.      )مركز عكا: 2013/2/24(

85 ألف دوالر تعويضات إلجبار 
مسلمة على خلع الحجاب

قضت محكمة »أوراجن كوينتي« بإلزام مقاطعة 
»أوراجن« في جن���وب والية »كاليفورنيا« األمريكية، 
بدفع 85 ألف دوالر تعويضات ومصروفات القضاء 
وأتع���اب احملاماة، ومنع ق���وات تنفيذ األحكام من 
إجبار املس���لمات على خلع حجابهن داخل قاعات 
احملكمة، وذلك بعد اس���تمرار الن���زاع القضائي 
حول إجبار مسلمة على خلع حجابها بالقوة داخل 

احملكمة منذ 6 سنوات.
 )األلوكة: 2/17(
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مرصد األخبار

عامة تعجب

انتخاب مفتي مصر ..  للمرة األولى في تاريخ مصر الحديث
انتخبت هيئة كبار العلماء التابعة الدكتور شوقي عبد الكرمي عالم، رئيس قسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة األزهر - 
فرع طنطا، وهو وسطي بال انتماءات سياسية؛ لشغل منصب املفتي، خلفاً للشيخ علي جمعة، ومت رفع اسم املفتي املنتخب إلى 

الرئيس محمد مرسي للتصديق على انتخابه.
وقبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 كان يتم تعيني كل من شيخ األزهر واملفتي بقرار مباشر من رئيس اجلمهورية، فيما 
ينص الدستور اجلديد على اختيار هيئة كبار العلماء مرشحاً يصدق الرئيس على تعيينه.                )وكالة األناضول: 2013/2/12(

رجل دين إيراني يصف سورية بالمحافظة اإليرانية ال� 35!
وص���ف رجل الدين اإليراني مهدي طائب س���ورية باحملافظ���ة اإليرانية رقم 35، وَمنََحها أهمية اس���تراتيجية قصوى بني 
احملافظات اإليرانية، قائاًل »لو خسرنا سورية ال ميكن أن نحتفظ بطهران، لكن لو خسرنا إقليم خوزستان »األهواز« سنستعيده 
ما دمنا نحتفظ بس���ورية«، كما ش���دد على ضرورة دعم النظام السوري في إدارة حرب املدن، مشيراً إلى أن احلكومة اإليرانية 

اقترحت تكوين قوات تعبئة قوامها 60 ألف عنصر من القوات املقاتلة ملساعدة قوات النظام في سورية.
)العربية: 2013/2/15(

فرنسا تستخدم طائرات إسرائيلية في مالي!
كش���فت صحيفة »وورلد تريبيون« األمريكية عن أنَّ فرنسا تستخدم طائرات إس���رائيلية دون طيار »هارفاجن« لشن غارات 
جوية على مس���لحني في مالي. وذكرت الصحيفة أنَّ وزارة الدفاع الفرنسية نشرت الطائرات في عدة مدن مالية يسيطر عليها 

املسلحون اإلسالميون.
ونقلت الصحيفة عن البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع الفرنسية »أن طائرات »هارفاجن« قامت بأول طلعة لها في مالي يوم 

18 يناير املاضي بهدف توفير الدعم الالزم للعملية العسكرية التي تشارك فيها القوات الفرنسية في مالي«.
                                                                                                              )اإلسالم اليوم: 2013/2/17( 

»الحزب الجمهوري التركي«: أردوغان »ديكتاتور يقود البالد إلى كارثة 
دستورية«!

وصف رئيس حزب الش���عب اجلمهوري التركي املعارض كمال كليتشدار، رئيَس وزراء بالده رجب طيب أردوغان بالديكتاتور،  
محذراً من قيادة البالد إلى كارثة دس���تورية. وأش���ار كليتش���دار إلى أن رئيس الوزراء التركي »أصبح سلطوياً على نحو متزايد 

وسيادة اخلوف تنتشر في كل مكان وال أحد يستطيع التحدث بسهولة عبر الهاتف«.
)احلياة: 2013/2/15(
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قراءة في تقرير

ل الفرنسي في مالي يفتح الباب على مصراعيه أمام الدولة العبرية  دراسة إسرائيلية: التدخُّ
إلعادة عالقاتها مع الدول اإلفريقية وصد التغلغل اإليراني في القارة السوداء

دراس���ة صادرة عن )معهد بيغن الس���ادات( في تل أبيب أشارت إلى أن التدخل الفرنسي العسكري في مالي ضد القوى 
اإلس���المية املتطرفة في هذه الدولة اإلفريقية، يفتح الباب على مصراعيه أمام الدولة العبرية لتحس���ني عالقاتها مع باريس 
من ناحية، ومع الدول املس���لمة وغير العربية واستعادة نفوذها في القارة السمراء، كما كان في املاضي، من الناحية األخرى، 

الفتًة إلى أن هذا الهدف يجب أْن يكون على رأس سلم أولويات وزير اخلارجية اإلسرائيلية في احلكومة اجلديدة.

وتابعت: تدخلت فرنسا في مالي حلماية مصاحلها احليوية، خصوصاً أن تنظيم القاعدة وضع هذه الدولة كهدف رئيسي 
للس���يطرة عليها، تليها نيجيريا، التي تعتمد فرنس���ا عليها اعتماداً كبيراً الس���تيراد اليورانيوم حتى اآلن، ومع أن الهدف هو 

احملافظة على املصالح الفرنسية، إال أن الدراسة رأت أن التدخل الفرنسي أوجد فرصة دبلوماسية إلسرائيل.

ولفتت الدراس���ة إلى التصريحات التي أدلى بها الرئيس املؤقت ملال���ي والتي وجهها لألعضاء العرب في االحتاد اإلفريقي في 
اليوم اخلتامي للقمة املنظمة في أديس أبابا في 27 كانون الثاني )يناير( 2013، وبش���كل خاص للدول العربية التي أدانت الهجمات 
اجلوية الفرنسية ضد اإلسالميني، مثل مصر وتونس، معّبراً عن غضبه من عدم إدانة الدول العربية لإلجراءات املروعة التي تسّبب 
بها اإلسالميون للشعب املالي، مشدداً على أن ما يهم الدول العربية هو إدانة التدخل الفرنسي، كما أشارت الدراسة إلى أن العديد 
م���ن صناع القرار في هذه الدولة اإلفريقية حتدثوا علناً عما أس���موه خيانة الدول العربي���ة لبالدهم، وحتديداً الدول العربية التي 
حتكمها أنظمة إسالمية، الفتني إلى أن بالدهم قطعت العالقات مع الدولة العبرية بسبب طلباتهم املتكررة منها وضغوطهم اجلمة، 
وبالتالي توقع صناع القرار أْن تقوم الدول العربية مبساعدتهم في محنتهم، وليس الوقوف على احلياد وإدانة التدخل الفرنسي فقط.

وأش���ارت الدراس���ة إلى أن غضب صناع القرار في مالي كان بالتحديد ضد السفير الفلسطيني املعتمد هناك، مشيرين 
إلى أنه بحسب طلبه فقد مت رفع القضية الفلسطينية على رأس األجندة في مالي، وبات املواطنون يعرفون عن ظهر قلب أن 
الشعب الفلسطيني مظلوم، كما أن احلكومة قررت إطالق اسم ساحة عامة في باماكو العاصمة على اسم الشهيد الفلسطيني 
محمد الدرة، لكن باملقابل لم يُس���ِمع الس���فير الفلس���طيني ولو مرة واحدة إدانة ضد األعمال التي يقوم بها اإلس���الميون 

املتطرفون هناك، وبالتالي يرى القادة في هذه الدولة اإلفريقية أنه يتحتم على هذه الدولة تغيير سياستها اخلارجية.

وتطرقت الدراسة إلى تأثير إيران في إفريقيا، وقالت إنه في عام 2008 أعلن الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد أن بالده 
تهدف إلى تطوير العالقات مع إفريقيا، وبعد عام واحد زار العديد من البلدان اإلفريقية برفقة دبلوماس���يني وجنراالت إيرانيني، 
ومت التوقيع على صفقات جتارية واتفاقيات دبلوماس���ية وفي مجال الدفاع، في حني فقدت إسرائيل مشروع الصرف الصحي في 
السنغال بعد وعد إيران بتنفيذ نفس العمل بتكلفة أقل، لكن على الرغم من التغلغل اإليراني قالت الدراسة إنه مع فوز اإلسالميني 
في مصر وتونس وتقريباً اس���تيالء تنظيم القاعدة على مالي، باتت املزيد واملزيد من البلدان اإلفريقية تخشى من إيران وحلفائها 
اإلس���الميني، وأكبر مثال على ذلك أن الصومال أصبحت واحداً من أقرب حلفاء إس���رائيل في إفريقيا، وكذلك مش���ترياً رئيسياً 
لألسلحة اإلسرائيلية، كما أن كينيا، التي تواجه أيضاً اإلرهاب اإلسالمي من الصومال املجاورة، مهتمة بتعزيز عالقاتها العسكرية 
مع إسرائيل، ونيجيريا أنفقت نحو 500 مليون دوالر على شراء معدات عسكرية من الدولة العبرية في السنوات القليلة املاضية.

وتابعت أن الغضب في مالي من الدول العربية، خصوصاً مصر، هو جزء من اخلوف على نطاق أوس����ع من النفوذ اإلسالمي 
اإلفريقي والتدخل اإليراني في القارة، وعلى الرغم من أن التدخل العسكري الفرنسي في هذه الدولة هو للمحافظة على املصالح 
الفرنسية، إال أنه يفتح نافذة الفرص التي ينبغي على إسرائيل اغتنامها لتحسني عالقاتها مع إفريقيا ومع فرنسا على حد سواء.
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مرصد األرقام

عدد السوريني الذين جلأوا إلى األردن حتى 
اآلن بلغ 379 ألفاً و785 شخصاً، نحو 83 ألف 
الجئ سوري منهم يقطنون في مخيم الزعتري.
)احلياة: 2013/2/17(

أعلن����ت مجموعة »البن����ك الدولي« متويل 
ثالثة مش����اريع في اليمن كلفتها 206 ماليني 

دوالر.
)احلياة: 2013/2/17(    
انخف���ض مع���دل البطال���ة في تونس إلى 
مس���توى 16.7% نهاية الع���ام املاضي مقارنة 
مبس���توى 18.9% الذي كان مسجاًل في نهاية 

عام 2011. 
)اجلزيرة: 2013/2/15(

كشف وزير الزراعة واستصالح األراضي 
املصري صالح عبد املؤم���ن، عن أن بالده 
تس���تورد 70% م���ن احتياجاته���ا الغذائية، 
وطال���ب بالعمل على تضيي���ق الفجوة بني 

اإلنتاج واالستهالك. 
)اجلزيرة: 2013/2/7(

أش���ار تقرير ملنظمة التعاون اإلسالمي إلى 
أن خسائر الفلسطينيني الناجمة عن االحتالل 
اإلسرائيلي ألراضيهم تبلغ نحو 7 مليارات دوالر 
سنوياً، وذلك للسيطرة اإلسرائيلية على املوارد 
الطبيعية الفلس���طينية، حيث تسيطر إسرائيل 
على معظ���م املياه اجلوفية في غ���زة والضفة 
الغربية البال���غ حجمها 734 مليون متر مكعب، 
بينما يحصل الفلسطينيون على 32% فقط من 

هذه املياه.
)الشعب: 2013/2/12(

د. طه حامد الدليمي
@tahadulaimi

ال تعاني ثقافتنا قلة األفكار اجليدة، وإمنا شح األفكار 
التجديدية الرائدة، فعندما يكثر اجليد من األفكار يكون 

سبباً في نكران أو إهمال البديع منها.
عزام التميمي

 @AzzamTamimi
قادة إيران وحزب الله أش���به مبن كدح دهراً يجمع 

ثروة ثم بّددها في ليلة واحدة على طاولة القمار.
ياسر الزعاترة

 @YZaatreh
إيران مع اس���تمرار التدمير؛ أوالً ألن الدويلة العلوية 
لم تغادر عقلها، وثانياً العتقادها أن س���ورية مدمرة لن 

تؤثر على مكتسباتها في لبنان والعراق. 
عصام مدير

 @emudeer
أيها اإلخوة واألخوات: اإلسالم اقتحم قلب الفاتيكان 
وأطاح برأسه وسّرب بعُض املسلمني اجلدد من قساوسته 

وثائق مع غيرهم ممن يريد تغيير الكاثوليكية.
أحمد الصويان

 @Asowayan
من اللطائف أن اجلماعة اإلسالمية في مصر كانت 
تتهم في عهد مب���ارك باإلرهاب، وها ه���ي اآلن تبادر 
بدعوة الش���عب إلى جمعة ال للعنف، فمن األحق بوصف 

اإلرهاب؟
أ. د. حاكم املطيري
  @DrHAKEM

الشعب السوري ال يواجه نظام بشار الذي سقط منذ 
بداية الثورة، وإمنا يواجه النظام الدولي ومشاريعه التي 

تتنازع العالم العربي وستسقط كلها في سورية.
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تش���كيل خريطة فلس���طني، وثانيهما فرض إسرائيل حلدودها 
األمنية مع دول اجلوار.

الفكرة ليست وليدة اللحظة، فقد دعا إليها »أريئيل شارون« 
من حزب الليكود و»يغآل ألون« من حزب العمل في س���بعينيات 
القرن املاضي، ولئن كانت جميع األطراف تبدي رفضها »العلني« 
لها، لكنها في لقاءات مغلقة بعيدة عن وسائل اإلعالم تطرحها 
للنقاش، وجتري مفاضلة بني س���لبياتها وإيجابياتها، مكاسبها 
وخس���ائرها، وق���د اتضح ذل���ك عبر جملة م���ن التصريحات 

الضمنية ملسؤولي األطراف ذات العالقة.
ففي حني طالب رئيس الس���لطة محم���ود عباس في لقاء 
خاص جمعه مؤخرا مبستش���اريه وقادة حركة فتح، باالستعداد 
لس���يناريو الكونفدرالية مع األردن، ف���ي ظل عدم وجود طرف 
إس���رائيلي شريك في عملية الس���الم؛ التقى األمير حسن ولي 
العهد األردني السابق وفداً فلسطينياً رفيع املستوى من الضفة 
الغربية، وأوحى له���م أن األردن أخرج منها حتت ضغط حرب 

))، ما فهم على أنه رغبة منه في العودة إليها مجدداً.
لكن التسريبات اإلسرائيلية كانت أكبر من أن يتم إخفاؤها 
حني كش���ف النقاب عن زيارة س���رية قام بها رئيس احلكومة 

]عين على العدو[

 )*( كاتب فلسطيني.

ف���ي ذروة انس���داد أفق التس���وية ب���ني الفلس���طينيني 
واإلس���رائيليني في ظل احلكومة احلالية، والتقدير السائد بأال 
يح���دث اختراق جدي مع احلكومة القادم���ة؛ يتداول اجلانبان 
أفكاراً »من خارج الصندوق« إليجاد حلول مؤقتة للوضع القائم 

في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ولئن كانت بعض هذه األف���كار تعتبر بنظر كثير من صناع 
القرار في املنطقة من أرش���يف املاضي، لكن الوقائع املستجدة 
يومي���اً جتعلهم يلجأون حملاولة اس���تعادتها م���ن كتب التاريخ، 
ومحاولة تهيئتها لتكون سياس���ة واقعة، في ظل تهاوي السلطة 

الفلسطينية، وفقدانها ملزيد من األدوار واملهام.
احلديث يدور بصورة واضحة عن فرضية العودة باألراضي 
الفلس���طينية ملا قبل حرب عام ))9)، حيث كانت مصر تدير 
قطاع غزة، فيما األردن يش���رف على ش���ؤون الضفة الغربية، 
ورغم أن نتائج احل���رب »أزاحت« البلدين إلى حدودهما، وجاء 
االحتالل اإلسرائيلي للقيام بهذا الدور، لكن مياهاً كثيرة جرت 
حتت اجلسور خالل السنني ال� 0) املاضية، وبات اجلميع أمام 
مفت���رق طرق قد يؤدي إلى مس���ارين جديدي���ن، أولهما إعادة 

ع��ام��ر)*( أب���و  ع��دن��ان  د. 
adnanaa74@hotmail.com

@adnanabuamer1 

الصهاينة
عون الوطن البديل يشجِّ
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»بنيامني نتنياهو« في األيام األخيرة إلى عمان، ولقائه امللك عبد 
الله الثاني، وطرح معه مس���ألة الكونفدرالية مع الفلسطينيني، 
ورغم ع���دم تلقيه موافقة أو رفضاً على الفور، لكن ذلك اعتبر 
في تل أبيب موقفاً مطمئناً قد يش���جعها على اتخاذ مزيد من 

املواقف ضد السلطة.
وطاملا أن الوضع اإلداري والسياس���ي للسلطة الفلسطينية 
في الضفة الغربية يأخذ منحى تهميش���ياً بص���ورة تدريجية، 
فإن اإلس���رائيليني يتعاملون مع فرضية إلقاء الضفة في حضن 
األردن عل���ى أنها باتت قابل���ة للتحقق أكثر من أي وقت مضى، 
طارحني في س���بيل ذلك مصطلحات جديدة على غرار »الدولة 
األردنية الهاشمية الفلسطينية املوحدة«، و»اجلمهورية االحتادية 

فلسطني - األردن«.
بل إن عضو الكنيست »آرييه إلداد«، أحد أبرز قادة اليمني 
اإلس���رائيلي، جمع تواقيع ) آالف يهودي حول العالم يطالبون 
بإعالن األردن دولة فلس���طينية، وبلغ عدد أعضاء الكنيس���ت 
الداعم���ني للفكرة )) نائباً ووزيراً من أصل 0))، من كافة كتل 
االئتالف احلاك���م، على اعتبار أن )) % م���ن مواطني األردن 
فلس���طينيون، ويش���كلون النخبة األولى في املجاالت الثقافية 

واالقتصادية والسياسية.
ف���ي املقابل، هناك جو ع���ام في إس���رائيل مؤيد خلطوة 
مفادها »أعط���وا غزة ملصر«، خاصة بع���د تَدخلها األخير في 
احلرب الس���ابقة، والرغبة في إيصال رس���الة لها بتولي مزيد 
من املس���ؤوليات عن احتياجات الفلس���طينيني من الغاز واملاء 
والكهرباء، لعدد من األس���باب، أهمها: أنه لم يعد هناك شيء 
في غزة تبحث عنه إس���رائيل بعد مرور أكثر من ) سنوات على 
االنس���حاب أحادي اجلانب، وال يوجد مستوطنون تدافع عنهم، 

وال حتتاج قافالت حلراستهم.
كم���ا أكد تقرير األمم املتحدة األخير أن غزة مع حلول عام 
0)0) لن تكون صاحلة للعيش اآلدمي، فضاًل عن كون السلطة 

احلاكمة فيها، وهي حماس، تعتبرها إسرائيل غير قانونية!
كل هذه األسباب وسواها دفعت بارتفاع مزيد من األصوات 
اإلسرائيلية املطالبة بتوسيع قطاع غزة جنوباً نحو مناطق سيناء 
والعريش والشيخ زويد، تطبيقاً لالنفصال النهائي عنه، وإقامة 
حدود ثابتة غير قابلة لالختراق، والتعامل معه كسورية ولبنان، 
وم���ا يتطلبه ذلك من تفعيل ملعبر رفح قدر اإلمكان ليس���تجيب 

الحتياجات الغزيني.
االعتبار األمني لدى إس���رائيل بدفع غ���زة نحو مصر هو 
األكثر تش���جيعاً، وهو ما عّبر عنه اجلن���راالن »غيورا آيالند«، 
رئي���س مجلس األمن القومي الس���ابق واملنظر االس���تراتيجي 
خلطة االنسحاب من غزة، و»يعكوف عميدرور«، مستشار األمن 
القومي اإلس���رائيلي احلالي؛ بالقول إن مصر ال حتب إسرائيل 
صحي���ح، لكنها تريد هدوءاً على حدودها، متاماً كما هو احلال 
مع سورية، حيث يسود الهدوء هضبة اجلوالن منذ أكثر من 0) 

عاماً وليس بينهما اتفاق سالم!
كم���ا يعتبر وجود أكثر من ).) مليون فلس���طيني في غزة 
مشكلة دميوغرافية إلس���رائيل ما زالت محلقة في سمائها، ما 
قد يعني أن الوقت املناس���ب للتخلص منها حالي���اً؛ إما بقيام 
دول���ة منفردة في القطاع تقودها حم���اس، أو دفعه نحو مصر 
وحتويل���ه إلى جزء منها، حينها لن يتعامل العالم مع إس���رائيل 
كدولة محتلة، وإذا واصل الفلس���طينيون إطالق الصواريخ من 
هن���اك، يحق لها أن ترد عليهم بقوة، إلى حني التوصل معهم ملا 

يعتبره اجلانبان هدنة لفترة طويلة جداً!
الع���ودة للتاريخ ق���د تبدو مفيدة عند نق���اش قضية آنية، 
باإلشارة إلى أن مثل هذه اخلطة اإلسرائيلية وضعت عام )00) 
عندما اتبعت سياسة »الضم الزاحف« لقطاع غزة باجتاه مصر، 
إما بإحلاقه كاماًل بها، أو تخصيص بعض أراضيها حلّل مشاكله 

االقتصادية واالجتماعية والسكانية.
ويتمثل ذلك بإضافة 00) كم من ش���مال سيناء لقطاع غزة 
لبناء ميناء ومطار ومدينة يسكنها مليون فلسطيني، مقابل منح 
مص���ر 0)) كم من النقب اجلنوبي، وتقدمي مس���اعدات دولية 
لها، وفتح نفق مي���ّر عبر إيالت لربط األردن مبصر برياً، فيما 
متنح إس���رائيل 00) كم من الضفة الغربية الستقرار حدودها 

والدفاع عنها.
ومما قد يجعل إس���رائيل تنجح بتسويق خطتها جتاه غزة 
اآلن ترديد مزاعم بأن حماس تستطيع احلصول على ما تريده 
من أسلحة وذخيرة ومتفجرات وتدريبات، ومع ذلك، فإن بعض 
احملاذير األمنية لهذه اخلطة من ش���أنها تقييد وتقليص حرية 
التحرك اإلسرائيلي ضد غزة، بفعل تسلم مصر أي دور مباشر 
على أراضي القطاع، ما سيحرمها من القدرة على مراقبة حركة 

احلدود بني غزة ومصر.
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أنزوي حتت ش���جرة التني الهرم���ة والوحيدة، أرنو بحزن 
فادح إلى األش���جار، والعش���ب الذي علت���ه النفايات واألوراق 
املتس���اقطة. أش���ير إلى صاحبة العربة، ذات املامح القاسية 
»قهوة س���وداء«. أغوص في أعماقي، وأتابع شريطًا سينمائيًا 

ال يراه سواي..
وجدتن���ي طف���ًا في ربيعه العاش���ر يرك���ض، ذات مغيب، 
خل���ف قطيع غنم ممتلئًا باحلياة، في قرية يخيل إلي - هنا 
واآلن- أنها صارت بعيدة، بعيدة جدًا..!! أحسس���ت بأنني في 
أمسِّ احلاجة إلى أن أتوس���د س���اقها، وأسألها عن حيواناتها 

ودواجنها، وعن األشجار والنباتات.
أزف الغروب، فتضاعف حزني املشوب بحنني موجع..

* * *
هج���رت قريت���ي بع���د أن عل���ت األطباق الهوائية أس���طح 
بيوته���ا، واغتال األس���فلت ممراتها الزراعي���ة، وصرت أبحث 
ع���ن مام���ح ذل���ك الوج���ه األلي���ف، ذي التجاعي���د احملبب���ة 

واآلسرة في مامح العجائز العابرات..
* * *
ابتعد، وإال سأنادي الشرطة!

صرخ���ت العج���وز الت���ي اعت���دت رؤيتها في حّين���ا، تتوكأ 
عصاها وأتانها تسبقها.. أقبلت عليها، وقلبي يخفق بشدة.. 
كانت جتلس على الرصيف وتشّد جلام دابتها، التي تتململ 
مستعجلة العودة إلى البيت، فتحدثها العجوز كما لو كانت 
ت���درك ما تق���ول؛ تترجاه���ا أن تصب���ر قليًا حتى تس���تريح، 
حترك األتان رأسها في غضب طفل مدلل، كأمنا حتثها على 
النهوض، تغمغم املرأة وهي تس���توي واقفة: »الله، يا ابنتي.. 
ما بِك؟«. دنوت منها أكثر مدججًا بش���وق نصف عقد، كأمنا 
أدن���و من جدتي، التي رحلت قبل خمس���ة عش���ر عامًا، وندت 

عنها صرخة..
جتمه���ر بعض املارة، والمني أحده���م معتقدًا أنني أفكر 
في س���رقة ما يجود به عليها الن���اس.. ابتعدت دون أن أنبس 

بكلمة، وأحسست بدمعة ساخنة وماحلة تغازل شفتي. )*( قاص وروائي من املغرب.

]خاطرة أدبية[

حـنـيـن
نصف عقد

ه����ش����ام ب����ن����ش����اوي)*( 

العدد 86309



87 العدد 309



العدد 88309

استمداد
علم التفسير..

المقدمة الثانية من 
التحرير والتنوير أنموذجاً

)�( باحث في التواصل والدراسات اإلسالمية املغرب.

مقدمة:
قد يتبادر إلى الذهن مبجرد س���ماع »االستمداد« أن التفسير مفتقر 
أش���د االفتقار إلى غي���ره، وهذا وهٌم واضح، وغلط ف���ادح؛ ال يقول به 
عالم مسفر وال طالب مس���تبصر. وإمنا الغرض حصول املراد من كالم 
رب العباد، كما قصد الرحم���ن وأراد، ليحصل به القصد وتتم الفائدة، 
ولتس���كن إليه األنفس وتطمئن به األفئدة؛ وألن النفس، ش���أنها كسائر 
املخلوقات، كلما ارتوت وزكت إمياناً وهدياً، واَلَن صدُر صاحِبها ولو كان 
صنديداً قوياً، وزاد املرء بذلك خش���وعاً واطمئناناً ولو كان أكثر فس���قاً 
وعصياً.. إذا تبني لك ذلك؛ زال الوقر اجلالب للفقر، وعلمت أن التفسير 

هو رأس العلوم وأّجلها، وإن أبى األعداء واخلصوم.

إدري�������������������س حب����������������وت)*(
bouhoutcommunication@yahoo.fr

]قراءة[
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ولعل الش���يخ الطاهر بن عاشور أجمل ما أطنبنا 
في���ه حني ق���ال »فأما اس���تمداده من بع���ض العلوم 
اإلسالمية، فذلك اس���تمداد لقصد تفصيل التفسير 
على وجه أمت من اإلجمال، وهو أصل ملا اس���تمد منه« 
التحرير والتنوير، املقدمة الثانية، ص27، دار سحنون، 

تونس.. دون طبعة وال تاريخ.
وبعد، فهذه قراءة وتأّمالت في املقدمة الثانية من 
»املقدمات العش���ر« التي دبج بها ابن عاشور تفسيره 
املوسوم بالتحرير والتنوير؛ أضعها بني القراء واملهتمني 

من باب نشر العلم، وتعميماً للفائدة.
فما املقصود باالستمداد؟ وما العلوم التي يستمد 
منها علم التفس���ير؟ وما موقع علم���ي الفقه والكالم 
من علوم االس���تمداد؟ وما سر حتفظ ابن عاشور في 

عّدهما من االستمداد خالفاً للسيوطي وغيره؟

1. مفهوم االستمداد: املدد: العون والغوث، والسني 

أواًل: في مفهوم االستمداد وشرطه

والتاء فيه للطلب. واصطالحاً: يقصد به كل املعلومات 
السابق وجودها عن وجوده عند مدونيها والتي يحتاج 

إليها املفسر لبيان مراد الله تعالى.
2. في شرط املدد/ االس���تمداد: أن يكون خادماً 
للمعنى ومحتاجاً إليه؛ أما ما كان على سبيل اإلفاضة 
والبيان والتوس���ع واالس���تطراد، كما فعل الرازي في 

مفاتيح الغيب، فال يعد مدداً.

ثانيًا: علوم االستمداد التي يحتاج إليها املفسر العربي

1. علوم اللغة: وتش���مل معرفة مقاصد العرب من كالمهم وأدب 

لغتهم؛ س���واء حصلت بالسجية والس���ليقة أو بالتلقي والتعلم. وأهم 
هذه العلوم اخلادمة لعلم التفس���ير: علم النحو، علم الصرف، وعلم 

البالغة.
 2. علما البيان واملعاين/ علم دالئل اإلعجاز: 

 »ولعلمي البيان واملعاني مزيد اختصاص بعلم التفس���ير؛ ألنهما 
وس���يلة إلظهار خصائص البالغة القرآنية.. وإظهار وجه اإلعجاز«. 
وقد نص الزمخش���ري في ديباجة كشافه على أهمية هذين العلمني 
بقوله »علم التفس���ير الذي ال يتم لتعاطيه وإحالة النظر فيه كل ذي 
علم، فالفقيه وإن برز على األقران في علم الفتاوى واألحكام، واملتكلم 
وإن برز على أهل الدنيا في صناعة الكالم، وحافظ القصص واألخبار 
يَّة أحفظ، والواعظ وإن كان من حسن البصري  وإن كان من ابن الِقرِّ
أوعظ، والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه، واللغوي وإن علك اللغات 
بقوة حلييه؛ ال يتصدى منهم أحد لس���لوك تلك الطرائق، وال يغوص 
على ش���يء من تلك احلقائق، إال رج���ل قد برع في علمني مختصني 
���َمَواُت  بالقرآن، وهما علم���ا البيان واملعاني«. وقال عند قوله }َوالَسّ
���اٌت ِبَيِميِنِه{ ]الزمر: ٦٧[ »وكم من آية من آيات التنزيل وحديث من  َمْطِوَيّ
حديث الرس���ول، قد ضيم وسيم اخلسف، بالتأويالت الغثة، والوجوه 
الرثة، ألن من تأولها ليس من هذا العلم في عير وال نفير، وال يعرف 

قبياًل من دبير«.
وقال الس���كاكي في مفتاحه: »إن الواقف على متام مراد احلكيم 
تعالى وتقدس من كالمه مفتقر إلى هذين العلمني كل االفتقار، فالويل 
كل الويل ملن تعاطى التفس���ير وهو فيها راجل«، ثم قال: »ال أعلم في 
باب التفسير بعد علم األصول أقرأ على املرء ملراد الله من كالمه، من 
علمي البيان واملعاني، وال أعون على تأويل تعاطي تأويل متش���ابهاته، 
وال أنفع في درك لطائف نكته وأس���راره، وال أكشف للقناع عن وجه 
إعجازه، ولكم آية من آيات القرآن تراها قد ضيمت حقها واس���تلبت 
ماؤها ورونقها إن وقعت إلى من ليس���وا من أهل هذا العلم، فأخذوا 

بها في مآخذ مردودة، وحملوها على محامل غير مقصودة«.
 وفائدة ذلك كله أنه يورث ملكة علمية وذوقاً س���ليماً للمفس���ر، 
ش���ريطة اعتماده على ما صح ع���ن الع���رب وكان مقطوعاً ببلوغه 

وانتقائه من الكالم املشهود له بالبالغة عند العرب.
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األساليب

اإلمالءات 

اخلطب

األشعار

األمثال

العادات

احملادثات

3. استعمال العرب:
يقصد بها مختلف

مناذج من الكام املشهود له بالباغة عند العرب

رسائل بديع الزمانأدب املقاماتنهج البالغةاحلماسةاملعلقات السبع

  

انكشاف املعنى وفهم املراد.

حصول اطمئنان النفس.

حسن الترجيح في حالة تزاحم املعاني.

فائدة علم
البالغة:

أمثلة وظيفية للبالغة يف فهم املراد القرآين:

1. ترجيح أحد االحتمالني على اآلخر:
ن َقْوٍم َعَس���ى َأن َيُكوُنوا  كما في قوله تعالى: }ال َيْس���َخْر َقْوٌم ِمّ
ن ِنَّس���اٍء{ ]احلجرات: ١١[.. هل العطف في  ْنُهْم َوال ِنَس���اٌء ِمّ َخْيًرا ِمّ
اآلية للبيان أو عطف خاص على عام؟ وهذا اإلش���كال يرفع 

بالرجوع إلى استعمال العرب، كقول زهير:
أدري إخ���ال  وس���وف  أدري  وم���ا 

ن��س��اء أم  ح��ص��ن  آُل  أق�����وم 

2. حتدي���د معن���ى الب���اء ف���ي قول���ه تعال���ى: }َواْمَس���ُحوا 
ِبُرُءوِسُكْم{ ]الائدة: ٦[.

للتبعيض.

لآللة.

للتأكيد.

فالباء حيتمل
أن  تكون:

 واملترجح أنها للتأكيد؛ ألن دخول الباء على املفعول يفيد 
التأكيد في استعمال العرب، وهي طريقة مسلوكة عندهم كما 

قال النابغة:
لك اخلير إن وارت بك األرض واحداً

عاثراً يظلع  ال��ن��اس  ج��د  وأص��ب��ح 
وقول األعشى:

بصاحبه ي��ه��وى  م��غ��رم  ف��ك��ل��ن��ا 
ومحتبل وم��ح��ب��ول  ودان  ق���اص 

3. توقف عمر في كلمة قرآنية مع ش���يخ هذيل الذي حسم 
األمر:

ق���ال عمر وهو على املنبر ما تقولون في قوله تعالى: }َأْو 
ٍف{ ]النحل: ٤٧[، فقال ش���يخ من هذيل هي  َيْأُخَذُه���ْم َعَلى َتَخُوّ
لغتنا: التخوف: التنقص. فقال له عمر هل تعرف العرب ذلك 

في كالمها؟ قال نعم، وأنشد قول الشاعر:
َق��ِردا)2( تامكا)1(  منها  الرحُل  تخف 

السَفُن)3( النبعة  ع��وُد  تخوف  كما 
فقال عمر: عليكم بديوانكم ال تضلوا، هو شعر العرب فيه 

تفسير كتابكم ومعاني كالمكم.
وعن ابن عباس قال: الشعر ديوان العرب، فإذا خفي علينا 
احل���رف من القرآن رجعنا إلى ديوانهم فالتمس���نا معرفة ذلك 
منه، حتى إنه كان كثيراً ما ينش���د الش���عر إذا سئل عن بعض 
حروف القرآن. ومن ذلك ما ذكره القرطبي حني سئل ابن عباس 

عن »السنة« في آية الكرسي فقال: النعاس وأنشد قول زهير:
تأخذه الليل  ط���وال  ف��ي  سنة  ال 

َف��نَ��ُد أم����ره  ف���ي  وال  ي��ن��ام  وال 
ونفس���ه ما فعله عكرمة حني سئل عن معنى الزنيم فقال: 

ولد الزنى وأنشد:
زن���ي���م ل��ي��س ي���ع���رف م���ن أب���وه

ل��ئ��ي��م ح���س���ب  ذو  األم  ب���غ���ي 
وق���د كره هذا اإلمام أحمد فقال: »ما يعجبني«، لكن هذه 
الكراهة مبررة إذا كان الغرض من الشعر إثبات صحة ألفاظ 
القرآن كما وقع البن الراوندي مع ابن األعرابي حني س���أله: 
أتق���ول العرب لباس التقوى؟ فق���ال ابن األعرابي: ال بأس ال 

))) التامك: السنام.
))) َقِرد: بفتح وكسر الراء، كثيرالقراد. 

َفن: املبرد. )3) السَّ
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- دفع التوهم والتأويل غير املقصود، ومثاله ما في قصة 
عمر مع قدامة حني ش���رب اخلم���ر وأراد عمر أن يقيم عليه 
احل���د، فتأول قول���ه تعالى: »ليس على الذي���ن آمنوا وعملوا 
الصاحلات جناح فيما طعم���وا إذا ما اتقوا..«، فرد عليه ابن 
عباس تأويله هذا قائاًل: إن هذه اآليات أنزلت عذراً للماضني 
وحجة عل���ى الباقني؛ فعذر املاضني بأنه���م لقوا الله قبل أن 
حتّرم عليهم اخلمر، وحجة الباقني ألن الله يقول: »إمنا اخلمر 
وامليس���ر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان«، فإن 
كان من الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ثم اتقوا وأحسنوا فإن 

الله قد نهى أن يشرب اخلمر. قال عمر: صدقت.
8. أصول الفقه:

رجح فيه ما ذهب إليه الغزالي لوجهني:
- ألن فيه مس���ائل كثيرة من استعماالت العرب وأهملها 

أهل اللغة، مثل مفهوم املخالفة وفحوى اخلطاب.
- لكونه يضبط قواعد االس���تنباط التي تس���اعد املفسر 

على استنباط املعاني الشرعية من اآلي.
9. علم الكام وعلم الفقه:

لقد حتفظ الش���يخ الطاهر بن عاش���ور في عّدهما من 
العلوم اخلادمة للتفس���ير، خالفاً لعبد احلكيم واأللوسي في 
عّد عل���م الكالم من جملة م���ا يتوقف عليه علم التفس���ير؛ 

والسيوطي في عد علم الفقه كذلك؛ منتقداً إياهم مبا يلي:
- إن علم الكالم ال يحتاج فيه إلثبات كالم الله، ألن كالم 

الله ثابت عند السلف قبل.
 - ال أثر له في التفسير.

- إن علم الكالم وعلم الفقه متأخران عن علم التفسير.
- إن علم الفقه فرع عن علم التفسير.

- ال يحتاج لهما إال املفس���ر املتبحر؛ واملفس���ر املتوس���ع 
يحت���اج لكل العلوم عل���ى مذهب البيض���اوي القائل »ال يليق 
لتعاطي���ه، والتصدي للتكلم فيه، إال من برع في العلوم الدينية 
كلها أصولها وفروعها وفي الصناعات العربية والفنون األدبية 

بأنواعها«.
نخلص مما س���بق إلى أن علم التفس���ير هو رأس العلوم 
اإلسالمية، وأن اس���تمداده من علوم شتى غايته بلوغ الكمال 
في الفهم السديد من مراد الرب املجيد، تفادياً للعجز البشري 

في الفهم السقيم املؤدي لفصل احلبل عن الوريد.

ب���أس إذا جنى الله الناس فال أجنى ذلك الرأس، هبك يا ابن 
الراوندي تنكر نبوة محمد، أفتنكر أن يكون فصيحاً عربياً؟
4. ما أثر عن بعض السلف في فهم معنى بعض اآليات:

معنى اآلثار:
� م���ا نقل عن النبي في بيان املراد القرآني، مثاله ما وقع 
لع���دي بن حامت في معنى اخليط األبيض واخليط األس���ود، 
وهذا قليل »عن عائش���ة: ما كان رسول الله يفسر من القرآن 

إال آيات معددات علمه إياهن جبريل«.
� ما نقل عن الصحابة الذين شاهدوا التنزيل.

أمثلته:
بيان عائشة ملا وهمه عروة بن الزبير من إباحة السعي بني 
َف  َوّ الصفا واملروة انطالقاً من قوله تعالى }َفال ُجَناَح َعَلْيِه َأن َيَطّ

ِبِهَما{ ]البقرة: ١٥٨[.
فقالت عائشة: كال، لو كما تقول لكانت »فال جناح عليه أن 

يطوف بهما«؛ إمنا نزلت هذه اآلية في األنصار.
نالحظ أنها بينت:

أوالً: استعمال العرب.
ثانياً: مثار الشبهة الذي ظاهره رفع الشبهة.

ومثله تفس���ير املغض���وب عليه���م باليه���ود، والضالني 
بالنصارى.

وكذا تفسير »ذرني ومن خلقت وحيداً« بالوليد بن املغيرة؛ 
وكون امل���راد من قوله تعال���ى: أفرأيت الذي كف���ر بآياتنا.. 
بالعاصي بن وائل السهمي؛ وبيان املرأتني اللتني تظاهرتا على 
الرس���ول: حفصة وعائشة؛ قال ابن عباس: مكثت سنني أريد 
أن أس���ال عمر عن املرأتني اللتني تظاهرتا على الرس���ول ما 

مينعني إال مهابته، ثم سألته فقال: حفصة وعائشة.
5. إجم���اع األمة على تفس���ير معنى، مث���ل إجماعهم على: 
أن املراد ب� »الكالل���ة« األخت لألم. وإجماعهم على أن املراد 

بالصالة في سورة اجلمعة صالة اجلمعة.
6. أخبار العرب:

يس���تعان بها على فهم القصص القرآن���ي املذكور إجماالً 
لالعتبار، كما في قوله تعالى: }َوال َتُكوُنوا َكاَلِّتي َنَقَضْت َغْزَلَها{ 

]النحل: ٩٢[، وقوله: }ُقِتَل َأْصَحاُب اأُلْخُدوِد{ ]البروج: ٤[.
7. أسباب النزول:

فائدة معرفة أسباب كثيرة، منها:
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أمحد بن عبد الرمحن الصويان

)((
رحلة ليست كبقية الرحالت، ال من حيث الوجهة أو الهدف، 
وال من حيث األش���واق واملشاعر؛ هكذا هي احلياة، فبعد طول 
انتظ���ار كانت الوجهة إلى غزة في أكن���اف بيت املقدس، وكان 
الهدف جتسيد األخوة اإلميانية؛ نصرة ألهلنا املرابطني هناك، 
واإلسهام في كس���ر احلصار اجلائر الذي تواطأت عليه القوى 
الدولية واإلقليمية لعدة سنوات، فعانت منه هذه املدينة املرابطة 

أميا معاناة!
هذه األرض كانت أرضاً للرباط على مرِّ العصور، وكان أئمة 
اإلسالم يرابطون فيها، وها هو ذا شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول: 
»فكانت غزة وعس���قالن وعكا.. كانت ثغوراً.. وكان الصاحلون 

يأتون الثغور ألجل اجلهاد واملرابطة في س���بيل الله تعالى، فإن 
املرابطة في س���بيل الله تعالى أفضل من اإلقامة مبكة واملدينة 
ما أعلم في ذل���ك خالفاً، فكان صاحلو املؤمنني من الس���لف 
يرابطون في هذه األماكن؛ كاألوزاعي وإسحاق الفزاري ومخلد 

بن احلسني وإبراهيم بن أدهم وعبد الله بن املبارك..«))(.
ذهبنا إلى غزة وكان وهج املشاعر يهز القلوب هزاً، وأشواق 
احلب حتدونا في مسيرنا إلى تلك األرض املباركة، وكلما اقتربنا 
من معبر رفح ازدادت األش���واق، وتسارعت األنفاس، وكنت أرى 
أصحابي يغالبون دموعهم. أعيننا تتطلع إلى غزة، وقلوبنا تهفو 

هناك حيث املسجد األقصى مسرى احلبيب املصطفى #.
يا الله... أحقاً سنزور أرض الرباط والِعزة..؟!

))) مختصر الفتاوى املصرية: ))/60).

]الورقة األخيرة[

وحصار الوهن
غزة..
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منذ أن عزمت على هذه الرحلة كنت أتأمل الهدف: )كس���ر 
احلصار(، فقلت في نفسي: إنَّ أبطال غزة ال يضرهم احلصار 
وتكالب األمم عليهم، بل س���يزيدهم قوة وثبات���اً، وَمن كان مع 
الل���ه – عز وجل – فإنَّه ناصره ومعينه، قال جل ش���أنه: }إن 
ُه َف���ال َغاِلَب َلُكْم{ ]آل عمران: ١٦٠[، وقال س���بحانه  َينُصْرُك���ُم الَلّ
ْحَمِن إِن  ���ن ُدوِن الَرّ ْن َهَذا اَلّ���ِذي ُهَو ُجنٌد َلُّكْم َينُصُرُكم ِمّ وتعالى: }َأَمّ
ْن َهَذا اَلِّذي َيْرُزُقُكْم إْن َأْمَس���َك ِرْزَقُه َبل  اْلَكاِفُروَن إاَلّ ِفي ُغُروٍر #^٢٠^#( َأَمّ
وا ِفي ُعُتٍوّ َوُنُفوٍر { ]اللك: ٢٠ - ٢١[، وقد تأملت حديث الطائفة  ُّ جَلّ
املنصورة الذي قال فيه النبي #: )ال تزال طائفة من أمتي على 
الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، ال يضرهم من خالفهم، إال ما 
أصابهم من ألواء، حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك(. فوجدت أنَّ 
لتلك األرض املقدسة نصيباً وافراً من هذا احلديث، ففي بعض 
رواياته سئل رس���ول الله #: وأين هم؟ فقال: )ببيت املقدس، 

وأكناف بيت املقدس())(.
ولهذا؛ فإنني في احلقيقة لم آت لكس���ر احلصار عن غزة، 
وإمنا مّيمت هناك محاوالً كسر احلصار عن نفسي، إنه حصار 
الوهن والعجز، وحصار القع���ود وحب الدنيا، لقد كبَّلنا الوهن 
من كل مكان، وجلَّلنا من األخمص إلى الناصية؛ وهن سياس���ي 
وإعالمي، وعجز اجتماعي وثقافي، لقد أنهكتنا ثقافة الهزمية 
والتطبيع واالستس���الم، وأحاطتنا م���ن ورائنا وأمامنا في أكثر 

امليادين، حتى استمرأ بعضنا العجز واخلذالن!
)((

وصلنا – بحمد الله تعالى – إلى غزة الشموخ والعزة، وأول 
ما يس���تثيرك في هذه األرض املقدس���ة أنَّ عبق الشهادة يعمر 
ذلك الشريط املمتد على طرف البحر املتوسط، ومعاني البطولة 
والرجولة ش���امخة في كل امليادين، حت���ى إنني لم أزر أحداً إال 
يقولون لي هذا البيت استش���هد فيه شهيد أو شهيدان أو ثالثة، 
ب���ل زرت بيت العالم املجاهد نزار ري���ان – رحمه الله تعالى - 
وأخبروني أنه لقي الله هو وزوجاته األربع ومن كان حاضراً من 
أبنائه، فكان عدد من قضى نحبه في هذا البيت املبارك س���بعة 
عشر ش���خصاً، رفع الله درجاتهم في منازل الشهداء، ولو كانت 

))) أخرجه: أحمد رقم )0)3))(. والطبراني في الكبير، رقم )7643(، وحديث الطائفة 
اقتضاء  انظر:  املتواتر،  من  العلم  أهل  من  جمع  وعده  كثيرة،  روايات  له  املنصورة 
الصراط املستقيم ))/69(، وقطف األزهار املتناثرة من األخبار املتواترة، رقم )81).

الش���جاعة والبذل في سبيل الله تشترى لم أبرح منزلهم! أسأل 
الله – تعالى – أن يرفع درجاتهم في جنات النعيم.

وال تكاد جتد أسرة في قطاع غزة إال وفيها أسير أو أكثر ما 
زالوا أو قد مروا على سجون االحتالل، يستوي في ذلك الرجال 
والنساء واألطفال، وإذا كان العدو الصهيوني يهدف إلى ترويض 
الش���عب وكسر إرادته بكثرة القتل واالعتقال والهدم؛ فإن احملن 
وأنفاس اجلهاد وآيات آل عم���ران واألنفال تربي املجتمع على 
اإلصرار والثبات، ولهذا جند أن أهل غزة ال تزيدهم اجلراحات 

والتضحيات إال ِعزة وأنفة.

ومن املواقف التي اس���تصغرت نفس���ي عندها: أنني رأيت 
طفاًل في العاش���رة من عمره فقلت ل���ه: في أي صف تدرس؟ 
قال: في الصف الرابع. فقلت له مش���جعاً أريد أن أعلي همته: 
ستصبح طبيباً أو مهندساً إذا كبرت بإذن الله؟ فقال بكل عفوية: 

ما يهم! فلما رأى االستغراب في وجهي قال: بدي أستشهد!
فقل لي بربك: ش���عب بهذا اإلصرار واألنفة والشموخ أتراه 

ينكسر؟!
شعب أطفاله رجال، ورجاله جبال، هل سيقبل مشاريع بيع 

األرض والتفريط في احلقوق؟!
وأذكر أنني رأيت أحد األبطال الذين أصيبوا بإعاقة دائمة 
جراء القصف اليهودي العش���وائي على غزة، فأردت أن أصبِّره 
وأبشره بفضل الله عليه، وإذا به يتلو قول احلق – تبارك وتعالى 
اُم ُنَداِوُلَها  ْثُلُه َوِتْل���َك اأَلَيّ -: }إن َيَْسْس���ُكْم َقْرٌح َفَقْد َم���َسّ اْلَقْوَم َقْرٌح ِمّ
ُه اَلِّذيَن آَمُن���وا َوَيَتِّخَذ ِمنُكْم ُش���َهَداَء َوالَلُّه ال ُيِحُبّ  ���اِس َوِلَيْعَلَم الَلّ َب���نْيَ الَنّ
اِل�ِم���نَي{ ]آل عمران: ١٤٠[، ثم رأيت دموعه تتس���اقط، فقلت  الَظّ
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له: لعلَّ قدميك س���بقتاك إلى اجلنة فاصبر واحتس���ب. فقال: 
والله ما بكيت عليها، لكنني أبكي ألنني لم أُتخذ من الش���هداء؛ 
فالشهادة اصطفاء! ثم أخذ يوصيني حتى استحييت من نفسي!

وال تظ���ن أنَّ هذه القمم الس���امقة وأنَّ ه���ذه التضحيات 
خل���واص الناس، ال والل���ه! فعامة الن���اس عندهم من احلمية 
والغيرة واإلقبال على العطاء ما يعجز القلم عن بيانه، وقد زرت 
محطة صغيرة لتحلية املياه حتت اإلنشاء، وفيها عمال يشتغلون 
فيها، فس���لّمت عليهم ودار بيني وبينه���م حديث جانبي عابر، 
فاس���تأذن أحدهم باالنصراف، فطلب من���ه صاحبه االنتظار 
قلياًل، فاعتذر؛ ألنه سيذهب لقضاء بعض حاجات أهله قبل أن 

يذهب إلى الرباط على ثغور املدينة!
ومن املشاهد التي ال تخطئها العني في غزة: مشاهد املنازل 
واملؤسس���ات املدم���رة، وهي تدل على صل���ف وجبروت العدو 
الصهيوني من جهة، وعلى حجم التضحية واملعاناة التي يعانيها 
الش���عب من جهة ثانية، وعلى صالبته وقوة إرادته واستعصائه 

على الترويض.
لقد أدركت أنَّ التضحية والش���جاعة ليست خطبة تصدح 
بها املنابر، وال قصيدة يتغنى بها الشعراء، وال دروساً يتزين بها 
الداعية أمام الناس؛ بل هي موقف تس���مو به النفس، وسجية 
حتلق في ظالل العزمية والعطاء، بال تكلف أو تصنع. وأحس���ب 
أنَّ من أس���رار ش���موخ أولئك األبطال: أنَّ قادتهم يس���ابقون 
إخوانه���م في مقدمة الصفوف، فش���موخ أحمد ياس���ني وعبد 
العزيز الرنتيس���ي ونزار ريان ومحمود صي���ام.. وغيرهم كثير 
– رحمهم الل���ه أجمعني –؛ كان من أعظم دروس التأس���ي في 

التضحية واإلقدام.
ولهذا قلت إلخواني في ه���ذه الزيارة: إنني ما جئت إليكم 
معلم���اً أو ناصحاً، مع���اذ الله، بل جئتكم متعلم���اً، أتربى على 
أيديكم، لعلي أقتبس من نور العزة شعلة من ضياء؛ لكن هيهات 

هيهات أن ينجح من يتطلب في املاء جذوة نار!
وقدمياً كنت أس���مع من بعض الدعاة: أنَّ األمة إذا نهضت 
من كبوتها، واستيقظت من غفلتها؛ حتررت القدس، فلما دخلت 
غزة ورأيت مساجدها ومرابطيها وأبناءها البررة، أيقنت أنَّه إذا 

نهضت فلسطني نهضت األمة!
)((

ني  لقد صليت في عدد من املس���اجد في قطاع غزة، وسرَّ

جداً إقبال الش���باب على املساجد وحضور اجلماعات والعناية 
بحفظ القرآن العظيم، وال ش���ك أنَّ هذا من أعظم العدة على 
َها اَلِّذيَن آَمُنوا إَذا َلِقيُتْم ِفَئًة َفاْثُبُتوا  النصر، قال الله – تعالى -: }َيا َأُيّ
َه َكِثيًرا َلَّعَلُّك���ْم ُتْفِلُحوَن{ ]األنف���ال: ٤٥[ ، ولهذا كانت  َواْذُك���ُروا الَلّ
وصية الله – تعالى – لنبي���ه # أن يجاهد مخالفيه بالقرآن، 
ة والزاد، قال تعالى }َوَجاِهْدُهم ِبِه ِجَهاًدا َكِبيًرا{ ]الفرقان:  فهو الُعدَّ
٥٢[، وتأمل قول النبي #: )إمنا ينصر الله هذه األمة بضعيفها، 
بدعوته���م وصالتهم وإخالصهم())(، وله���ذا كان أبو الدرداء – 
رضي الله عنه – يقول ألصحابه قبل القتال: )عمل صالح قبل 

الغزو؛ فإنكم إمنا تقاتلون بأعمالكم())(.
إنَّ معركة فلس���طني هي )معركة املساجد(، ابتداء باملسجد 
األقص���ى املبارك قلب الص���راع مع الع���دو الصهيوني، مروراً 
باملس���اجد التي درج اليهود على قصفها واستباحتها وتدنيسها، 
وكلم���ا تعلقت القلوب باملس���اجد وتعّفرت الوج���وه بترابها ذالً 
وإخباتاً لربها – س���بحانه وتعالى –؛ حتقق موعود الله بالنصر 
والتمك���ني. والنفوس إمنا تزكو وتش���رف بعملها، وليس مبجرد 
بقائها في األرض املقدسة، ولهذا ملا كتب أبو الدرداء إلى سلمان 
الفارس���ي – رضي الله عنهما – أن هلمَّ إلى األرض املقدسة، 
ا  س أحداً وإمنَّ كتب إليه س���لمان: )إنَّ األرض املقدس���ة ال تُقدِّ

يقدس اإلنساَن عملُه())(.
إنَّ الترف والتعل���ق بالدنيا من أعظ���م العوائق التي تقّيد 
املجتم���ع وجتعل أبناءه أرقاماً هامش���ية ال قدر لها من موازين 
األمم، وال قيمة لها في ميادين الصراع. أما إذا س���مت النفوس 
بإميانها وتعلقت بكت���اب ربها وتخلصت من أثقال الدنيا؛ رأيت 
أثر ذلك في س���رعة اإلقبال والتسابق على العطاء، قال رسول 
الله #: )من خير معاش الناس لهم رجل ممس���ك عنان فرسه 
في س���بيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار 

عليه، يبتغي القتل واملوت مظانه())(.
أسأل الله – تعالى – أن يستخدمنا لنصرة دينه، وأن يرزقنا 

الصالة في املسجد األقصى مطهراً من دنس اليهود.

بالضعيف  االستنصار  باب  اجلهاد،  كتاب  الكبرى،  السنن  في  النسائي  أخرجه:   (((
))/305(، رقم ))437).

البخاري في كتاب اجلهاد  ب له  املبارك في كتاب اجلهاد، رقم ))(، وبوَّ ابن  ))) أخرجه: 
تقاتلون  إمنا  الدرداء:  أبو  وقال  القتال،  قبل  صالح  عمل  )باب  فقال:  صحيحه،  في 

بأعمالكم( )4/6)).
)3) أخرجه: مالك في املوطأ ))/35)(، والدينوري في املجالسة وجواهر العلم ))/69)، 

وانظر: كشف اخلفاء ))/6)1).
))) أخرجه: مسلم في كتاب اجلهاد، رقم )1889).
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