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]االفتتاحية[

احلم���د لل���ه رب العامل���ن، والص���اة والس���ام على خامت 
املرسلن.. وبعد:

فإن اإلصالح ب���ني الناس من أعظم القرب���ات التي تواترت 
النصوص الش���رعية على تأكيدها واحلّث عليه���ا والتحذير من 
عواقب مخالفتها، ومن ذلك قول احلق - تبارك وتعالى -: }ال َخْيَر 
ِف َكِثرٍي ِمّن نَّْجَواُهْم إالَّ َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو إْصالٍح بَْيَ النَّاِس َوَمن 
ِ َفَسْوَف نُْؤِتيِه َأْجًرا َعِظيًما{ ]النساء: ١١٤[،  َيْفَعْل َذلَِك اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَّ
وا َوَتتَُّقوا َوتُْصِلُحوا  َ ُعْرَضًة ألَْيَماِنُكْم َأن َتَبرُّ وقال تعالى: }َوال َتْجَعلُوا اللَّ
يٌع َعِلمٌي{ ]البقرة: ٢٢٤[، وقال تعالى: }إنََّما اْلـُمْؤِمنُوَن  ُ َسِ بَْيَ النَّاِس َواللَّ
َ لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن{ ]احلجرات: ١٠[. إْخَوٌة َفَأْصِلُحوا بَْيَ َأَخَوْيُكْم َواتَُّقوا اللَّ
ر من تركه، فعن أبي الدرداء  وأمر النبي # باإلصالح، وحذَّ
– رض���ي الل���ه عنه – قال: قال رس���ول الل���ه #: )أال أخبركم 
بأفض���ل من درجة الصالة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: 

إصالح ذات البني، وفساد ذات البني هي احلالقة()1(.
وقال #: )ِصْل بني الناس إذا تفاس���دوا، وقرب بينهم إذا 

تباعدوا()2(.

))( أخرجه أحمد رقم )27508(؛ والترمذي في كتاب صفة القيامة رقم )2509(؛ وأبو 
داود في كتاب األدب رقم )4919(؛ وصححه األرناؤوط في حتقيقه للمسند.

رقم  األستار  كشف  في  والبزار  )3544/7(؛  اإلميان  شعب  في  البيهقي  أخرجه   )2(
عبد  فيه  البزار:  إسناد  عن   )83/8( الزوائد  مجمع  في  الهيثمي  وقال   ،)2060(
الرحمن العمري وهو متروك، لكنه عزاه إلى الطبراني من عدة طرق؛ وحسنه لغيره 

األلباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم )2818(.

وأكدت س���نة النبي # العملية على الس���عي في اإلصالح، 
وم���ن ذلك: أنَّ أهل قباء اقتتلوا حت���ى تراموا باحلجارة، فأُخبر 
رس���ول الله # بذلك، فقال: )اذهبوا بنا نصلح بينهم()3(. وعن 
س���هل بن س���عد – رضي الله عنه – أنَّ ناس���اً من بني عمرو 
بن عوف كان بينهم ش���يء فخرج إليهم النبي # في أناس من 

أصحابه يُصلح بينهم)4(.
ولعظم املصالح املترتبة على تأليف القلوب، قال #: )ليس 

الكذاب الذي يصلح بني الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً()5(.
ومن أعظم ش���عب اإلصالح: اإلصالح بني العلماء والدعاة 
واجلماعات والتجّمعات اإلس���المية؛ ألن الفس���اد املترتب على 
تهاجرهم وتدابرهم له آث���ار متعدية على الدعوة والدعاة؛ ولذا 
كان التواصي بإصالح ذات البني وقطع مادة النزاع والتدابر من 
األوليات املهمة التي ينبغي إش���اعتها وترس���يخها في األوساط 
العلمية والدعوية، وقد بنيَّ النبي # أن الناس في هذا السبيل 
صنف���ان: مفاتيح للخير، ومفاتيح للش���ر، فق���ال عليه الصالة 

)3( أخرجه البخاري في كتاب الصلح رقم )2693(.
رقم  الصالة  كتاب  في  ومسلم  )2690(؛  رقم  الصلح  كتاب  في  البخاري  أخرجه   )((

.)421(
)5( أخرجه البخاري في كتاب الصلح رقم )2692(؛ ومسلم في كتاب البر والصلة رقم 
فاخلطابي  قولني:  على  اجلائز  بالكذب  املقصود  في  العلماء  اختلف  وقد   ..)2605(
يرى جواز الكذب بقصد اإلصالح مطلقاً، والطبري يرى أن الكذب غير جائز أصاًل، 
الباري  وفتح   ،)158/16( للنووي  مسلم  شرح  انظر:  التعريض.  هو  اجلائز  وإمنا 

.)300/5(

اإلصالح
بين الدعاة
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والس���الم: )إنَّ من الناس مفاتيح للخير مغاليق للش���ر، وإنَّ من 
الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى ملن جعل الله مفاتيح 
اخلير على يديه، وويل ملن جعل الله مفاتيح الشر على يديه()1(.

فمفاتيح الش���ر: يس���عون بني الدعاة بالنميمة، والتحريش 
بني املصلحني، ويس���تثيرون النزاعات واخلصومات، ويستدعون 
ت، ويُلبسون ذلك – أحياناً – لباس النصيحة  اخلالفات مهما دقَّ
والغيرة على الدين وأهله، وهؤالء من أبغض الناس إلى رسول الله 
#، فقد قال عليه الصالة والسالم: )إنَّ أبغضكم إليَّ املشاؤون 

قون بني األحبة، امللتمسون للبُراء العنت()2(. بالنميمة، املفرِّ
ومفاتي���ح اخلي���ر: الذين يس���تجيبون ألمر الله – تعالى – 
باإلص���الح، ويهتدون بهدي النبي # ف���ي حرصه على احملبة 

وأواصر األخوة ووحدة الكلمة وتأليف الصفوف.
وش���تان شتان بني من يكون معول هدم يخرق سفينة الدعاة 
ويش���رخ وحدة األمة بالقيل والقال، وإثارة األغلوطات، والتفريق 
بني األحبة؛ ومن يبني ويرص الصفوف، ويجمع شتاتها، ويصلح 
الله على يديه ش���عث األمة! وفي هذا الب���اب يقول ابن تيمية: 
)تعلم���ون أن من القواعد العظيمة التي ه���ي من جماع الدين: 
تأليف القل���وب، واجتماع الكلمة، وإص���الح ذات البني.. وأهل 
هذا األصل هم أه���ل اجلماعة، كما أن اخلارجني عنه هم أهل 

الفرقة()3(.

أخالق اإلصالح بين الدعاة:
سة لإلصالح بني الدعاة كثيرة جداً،  األخالق العظيمة املؤسِّ

لعل من أهمها:

أواًل: السماحة:
وهي من محاسن األخالق التي دلَّت عليها الشريعة املطهرة، 
وق���د ثبت عن النبي # قوله: )رحم الله رجاًل س���محاً إذا باع، 
وإذا اشترى، وإذا اقتضى()4(. والبيع والشراء والقضاء هي محل 
املفاصل���ة – غالباً – في العالقات بني الناس، ولهذا نص عليها 
النبي #، لكن الس���ماحة مطلوبة محمودة في عامة العالقات 

االجتماعية.
والس���ماحة تعن���ي: الس���هولة ولني اجلانب)5(، وهما سبيل 
الصحيحة  السلسلة  في  األلباني  املقدمة رقم )237(، وحسنه  في  ماجه  ابن  أخرجه   )((

رقم )1332(.
الترغيب  صحيح  وفي   ،)2849( رقم  الصحيحة  السلسلة  في  األلباني  لغيره  حسنه   )2(

والترهيب )2824(.
)3( ابن تيمية، مجموع الفتاوى: )51/28(، وانظر: )254/22(.

))( أخرجه البخاري في كتاب البيوع رقم )2076(.
)5( انظر: لسان العرب، مادة )سمح(.

اإلصالح والتآلف، ومقابلهما: الش���ح والتعنت، وتأّمل قول الله 
ِت األَنُفُس  ْلـُح َخْيٌر َوُأْحِضَ – تعالى – في العش���رة الزوجية: }َوالصُّ
{ ]النساء: ١٢٨[، وهذه اآلية عامة في جميع العالقات بني  ــــــحَّ الشُّ
الناس، فالعبرة بعموم اللفظ، وفي ش���رح هذه اآلية يقول الشيخ 
السعدي: )جبلت النفوس على الشح، وهو عدم الرغبة في بذل 
ما على اإلنسان، واحلرص على احلق الذي له. فالنفوس مجبولة 
على ذلك طبع���اً، أي: فينبغي لكم أن حترص���وا على قلع هذا 
اخللق الدنيء من نفوسكم، وتستبدلوا به ضده، وهو السماحة، 
وه���و بذل احلق الذي علي���ك، واالقتناع ببعض احلق الذي لك. 
فمتى وافق اإلنسان لهذا اخللق احلسن، سهل – حينئذ – عليه 
الصلح بينه وبني خصمه ومعامله، وتسهلت الطريق للوصول إلى 
املطلوب، بخالف من لم يجتهد في إزالة الش���ح من نفسه فإنه 
يعسر عليه الصلح واملوافقة، ألنه ال يرضيه إال جميع ما له، وال 

يرشى أن يؤدي ما عليه، فإن كان خصمه مثله اشتد األمر()6(.
وعندما تتأمل واقع الدعوة والدعاة، س���تجد أنَّ من أعظم 
أس���باب الفرقة والتنازع ضعف السماحة، وشيوع أخالق الشح، 

نسأل الله السالمة!

ثانيًا: العفو:
فالعفو م���ن أعظم أبواب اإلصالح، فمت���ى طهرت القلوب 
وس���مت األخالق رأيت العبد يترفع ع���ن اخلصومة واالنتصار 
للنف���س، ويبادر إلى العفو والصف���ح، وإن أخطأ عليه اآلخرون، 
ِبُّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَا  ــــــاِرُعوا إَل َمْغِفَرٍة ِمّن رَّ قال الله – عز وجل -: }َوَس
اِء  َّ اِء َوالضَّ َّ ْت ِلُْمتَِّقَي #١٣٣#( الَِّذيَن يُنِفُقوَن ِف السَّ َمَواُت َواألَْرُض ُأِعدَّ السَّ
ــــــِنَي{ ]آل  ُ يُِحبُّ اْلـُمْحِس ــــــِن النَّاِس َواللَّ ــــــَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَي َع َواْلَكاِظِم
عمــــــران: ١٣٣ - ١٣٤[، وقال تعالى: }َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأال تُِحبـُّوَن َأن 

ِحمٌي{ ]النور: ٢٢[. ُ َغُفوٌر رَّ ُ لَُكْم َواللَّ َيْغِفَر اللَّ
وقد وصفت عائش���ة – رضي الل���ه عنها – خلق النبي # 

فقالت: )ال يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفح()7(.
إنَّ كثيراً من اخلالفات تتجذر في األوساط الدعوية بسبب 
امتالء الصدور بالشحناء والتنافس احلزبي املذموم، والعفو هو 
السبيل الذي يزيل االحتقان ويطهر النفوس من حظوظها، وقد 
وصف���ه اإلمام القرطبي بقوله: )العف���و عن الناس أجلُّ ضروب 

فعل اخلير()8(.

)6( تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان: )ص 225-224(.
)7( أخرجه أحمد )256/42(؛ والترمذي في كتاب البر والصلة رقم )2016(؛ وصححه 

األرناؤوط في حتقيقه للمسند.
)8( اجلامع ألحكام القرآن: ))/2079(. 
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وظاهر العفو الضعف والعجز، وهذا يدفع بعضهم لالعتزاز 
بالنفس واإلصرار على حقوقها؛ لكن حقيقته الس���مو والتخلق 
بأخ���الق ذوي املروءات، وقد قال النب���ي #: )ما زاد الله عبداً 

بعفو إال عزاً()1(.

ثالثًا: الدفع بالتي هي أحسن:
فحني تدفع الس���يئة بس���يئة مثلها، يزداد اخلالف ومتتلئ 
الصدور بالضغينة، ومن ث���م تتمزق الصفوف ويتعذر اإلصالح؛ 
ول���ذا كان املنهاج القرآني الدعوة إل���ى الترفع عن اخلصومات 
ــــــْع ِبالَِّت  ودفع الس���يئة باحلس���نة، قال الله – عز وجل -: }اْدَف
ــــــَتِوي اْلـَحَسَنُة  َئَة{ ]املؤمنون: ٩٦[، وقال: }َوال َتْس ــــــِيّ ــــــُن السَّ ِهَي َأْحَس
ــــــُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه  ــــــُن َفإَذا الَِّذي بَْيَنَك َوبَْيَن ــــــْع ِبالَِّت ِهَي َأْحَس َئُة اْدَف ــــــِيّ َوال السَّ
ــــــت: ٣٤[، وألن هذا خلق عزيز ال يقوم عليه إال  ــــــمٌي{ ]فصل َوِلٌّ َحِم
اَها إالَّ ُذو  اَها إالَّ الَِّذيَن َصَبُروا َوَما يَُلقَّ الرباني���ون قال تعالى: }َوَما يَُلقَّ

َحٍظّ َعِظمي{ ]فصلت: ٣٥[.
وه���ذا اخللق من أعظم أب���واب اإلص���الح، فالعاقل يدير 
خالفاته مع اآلخري���ن بحكمة وهدوء، ويجيد ترويض املخالفني 
باإلحسان إليهم، ويحسن حتويلهم بحسن خلقه من معادين إلى 

أولياء مناصرين.

رابعًا: احلذر من العصبية:
التعّص���ب احلزبي واملش���يخي من أش���د دواع���ي الفرقة 
واالخت���الف، كما أنَّ التجرد في طلب احل���ق، واملوضوعية في 
تق���ومي اآلراء واالجتهادات؛ من أعظ���م أبواب اإلصالح وتأليف 
ر النبي # م���ن العصبية العمياء بقوله: )من  القلوب. وقد حذَّ
نصر قومه على غير احلق؛ فه���و كالبعير الذي ردي، وهو ينزع 

بذنبه()2(.
فاحلق يقبل وينص���ر من كل من قاله كائناً من كان، كما أن 
الباطل يرد على صاحبه كائن���اً من كان، دون اعتبار للعصبيات 
واألهواء احلزبية واملش���يخية، وإذا أردت أن تقف على أمنوذج 
سامق من التجرد واإلنصاف، فتأّمل قول عبد الله بن مسعود – 
رض���ي الله عنه -: )من جاءك باحلق فاقبل منه وإن كان بعيداً، 

ومن أتاك بباطل فاردده وإن كان حبيباً قريباً()3(.

))( أخرجه مسلم في كتاب األدب رقم )6592(.
)2( أخرجه أبو داود في كتاب األدب رقم )5117(، وصححه األلباني في صحيح سنن أبي 

داود، وفي صحيح اجلامع رقم )6575(.
)3( أخرجه الطبراني في املعجم الكبير رقم )8537(.

خامسًا: املبادرة:
كثير من اخلالفات تتج���ذر في صفوف الدعاة والتجّمعات 
اإلسالمية بس���بب التعالي واملكابرة، حيث يرى أحدهم مفاسد 
الفرقة واالختالف، فيحبس���ه كبره عن املب���ادرة إلى اإلصالح، 
ويحّمل اآلخرين املسؤولية، وينتظر منهم ما ال ينتظره من نفسه! 
وق���د وصف النبي # ه���ذا بقوله عن املتهاجري���ن: )يلتقيان، 
فيعرض ه���ذا، ويعرض هذا(، ولهذا كانت املبادرة إلى اإلصالح 
من احملامد التي حثَّ عليه���ا النبي # بقوله: )وخيرهما الذي 

يبدأ بالسالم()4(.
وال ش���ك أنَّ املب���ادرة إل���ى اإلصالح تتطلب س���عة صدر، 
وتواضع���اً، وتطامن���اً، وحرصاً على اخلي���ر، وتأمل حديث أبي 
هريرة – رضي الله عنه - أنَّ رجاًل قال: يا رس���ول الله! إنَّ لي 
، وأحلم  قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحس���ن إليهم ويس���يئون إليَّ
. فقال: )لئن كنت كما تقول فكأمنا تُس���فهم  عنهم ويجهلون عليَّ
املّل، وال يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك()5(.

وه���ذا احلديث وإن كان في صلة األرحام، إال أنَّ الصلة بني 
الدعاة وطلبة العلم شأنها عظيم، ومفاسد تقاطعهم كبيرة.

إن اإلصالح بني الدعاة يتطلب أفقاً واسعاً، ونظراً عميقاً، 
وبُع����داً عن احملاباة أو اجل����ور، قال الله – تعال����ى -: }َفإن 
ــــــِطَي{  َ يُِحبُّ اْلـُمْقِس ــــــطُوا إنَّ اللَّ َفاَءْت َفَأْصِلُحوا بَْيَنُهَما ِباْلَعْدِل َوَأْقِس
]احلجــــــرات: ٩[، وال يتحقق ذلك القس����ط إال بسالمة القصد، 
والتج����رد من األه����واء، واحلذر من محاب����اة أحد األطراف؛ 
ر  ولهذا عندما أمر الله – عز وجل – بإصالح ذات البني صدَّ
َ َوَأْصِلُحوا َذاَت بَْيِنُكْم{  ذلك باألم����ر بالتقوى، فقال: }َفاتَُّقوا اللَّ
]األنفال: ١[؛ ألن من اتقى الله – عز وجل – حق التقوى َحُسن 
قصده وترّفع عن اخلصومة واملنازع����ة، ومن َعِلم الله – عز 
وجل – منه التجرد في اإلصالح؛ أعانه وس����ّدده ورفع قدره، 
ِ َفَسْوَف نُْؤِتيِه َأْجًرا  قال تعالى: }َوَمن َيْفَعْل َذلَِك اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَّ
َعِظيًما{ ]النســــــاء: ١١٤[، وقال سبحانه: }إن يُِريَدا إْصالًحا يَُوِفِّق 

ُ بَْيَنُهَما{ ]النساء: ٣٥[. اللَّ
نس���أل الله – ع���ز وج���ل – أن يجم���ع قلوبنا على 
الطاعات، ويؤلِّف بيننا على الصاحلات، ويعيذنا من الفرقة 

واالختالف.

البر والصلة رقم  البخاري في كتاب األدب رقم )6077(؛ ومسلم في كتاب  ))( أخرجه 
.)2560(

)5( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة رقم )2558(، وقوله: كأمنا تسفهم املل، أي كأمنا 
تطعمهم الرماد احلار.
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محاد القباج  ■

حني نتحدث عن الشام فإننا نتحدث عن قطعة من هذه 
البس���يطة حتددت جغرافياً عند املؤرخني العرب؛ كياقوت: 
بطول ميتد من الفرات إلى العريش املتاخم للّديار املصرّية، 
وأّما عرضها فمن جبلي طيء في احلجاز إلى البحر األحمر 

)األبيض املتوسط(.
وتش���مل باملفهوم احلديث كاًل من: فلس���طني األصلية 

وسورية ولبنان واألردن.
وفي كثير من األحيان يطلق على الش���ام، دمشق؛ ألنها 
عني بالد الشام، كما يطلق على القاهرة مصر. ودمشق من 

أقدم مدن العالم.
هذه البقعة من األرض بقعة مباركة، وقد وصفها بذلك 
خالقها س���بحانه في خمس آيات؛ وهي على ترتيب س���ور 

املصحف:
ــــــْوَم الَِّذيَن َكنُوا  قوله تعالى في قصة موس���ى: }َوَأْوَرْثَنا اْلَق
ــــــا ِفهيَا{ ]األعراف:  ــــــاِرَق األَْرِض َوَمَغاِربََها الَِّت بَاَرْكَن ــــــَتْضَعُفوَن َمَش يُْس

١٣٧[، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "َوَمْعلُوٌم أَنَّ بَِني إْسَراِئيَل 
���اِم َوَمَغاِربََها، بَْعَد أَْن أُْغِرَق  َا أُوِرثُوا َمَش���اِرَق أَْرِض الشَّ إمنَّ

." ِفْرَعْوُن ِفي الَْيمِّ
ــــــِجِد  َن اْلـَمْس ى ِبَعْبِدِه لَْيالً ِمّ ــــــْبَحاَن الَِّذي َأْسَ وقوله تعالى: }ُس
ــــــِجِد األَْقَصا الَِّذي بَاَرْكَنا َحْولَُه{ ]اإلساء: ١[، قال:  اْلـَحَراِم إَل اْلـَمْس

اِم". "َوَحْولَُه: أَْرُض الشَّ
ْيَناُه َولُوطًا إَل األَْرِض  ِة إبَْراِهيَم: }َوَنجَّ وقوله تعالى ِفي ِقصَّ
َا  الَِّت بَاَرْكَنا ِفهيَا ِلَْعالَِمَي{ ]األنبياء: ٧١[، "َوَمْعلُوٌم أَنَّ إبَْراِهيَم إمنَّ
ِزيَرِة َوالعراق". اِم ِمْن أَْرِض اجْلَ اهُ اللَُّه َولُوًطا إلَى أَْرِض الشَّ َنَّ

يَح َعاِصَفًة َتْجِري ِبَأْمِرِه إَل األَْرِض  وقوله تعالى: }َولُِسَلْيَماَن الِرّ
ِري إلَى أَْرِض  َا َكانَْت َتْ ــــــاء: ٨١[، "َوِإمنَّ ــــــِت بَاَرْكَنا ِفهيَا{ ]األنبي الَّ

لََكُة ُسلَيَْماَن". اِم الَِّتي ِفيَها َمْ الشَّ
ــــــْم َوبَْيَ اْلُقَرى  ِة َس���َبٍأ: }َوَجَعْلَنا بَْيَنُه وَقْوله تََعالَى ِفي ِقصَّ
ــــــْيَر{ ]ســــــبأ: ١٨[، "َوُهَما  ْرَنا ِفهيَا السَّ الَِّت بَاَرْكَنا ِفهيَا ُقًرى ظَاِهَرًة َوَقدَّ
اِم ِمْن الِْعَماَرِة  َكانَا بنَْيَ الَْيَمِن َمَساِكِن َس���َبٍأ َوبنَْيَ ُمنْتََهى الشَّ

الشام..
بين بركات السماء
وإفســــاد األشقياء

]العقيدة والشريعة[
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الَْقِدمَيِة َكَما َقْد َذَكَرهُ الُْعلََماءُ".
وأس���باب هذه البركة كثيرة؛ وعلى رأس���ها أن كثيراً من 
األنبياء من الش���ام، والش���ام هو مهاَجر إبراهيم، وَمْسَرى 
محمد - عليهما الصالة والس���الم، َوِمنَْه���ا ِمْعَراُجُه، وِفيَها 

وُر الَِّذي َكلََّم اللَُّه َعلَيِْه ُموَسى، وفيها امْلَْسِجُد اأْلَْقَصى. الطُّ
ومن أعظم أسباب بركة هذه القطعة؛ أن النبي # دعا 

لها بالبركة: "اللهم بارك لنا في شامنا" متفق عليه.
ومعنى البركة: ثبوت اخلير وكثرته. وبركة الشام قسمان: 

بركة في أمور الدين، وبركة في أمور الدنيا:
أما البركة في أمور الدين؛ فمنها باإلضافة إلى ما سبق؛ 
أن بها الطائف���ة التي أخبر النبي # أنها تبقى متمس���كة 

باحلق:
عن معاوية قال: س���معت النبي #، يقول: »ال يزال من 
أمت���ي أمة قائمة بأمر الل���ه، ال يضرهم من خذلهم، وال من 
خالفه���م، حتى يأتيهم أمر الله وه���م على ذلك«، قال معاذ: 

وهم بالشأم.
اَعِة،  قال شيخ اإلسالم: "ِبَها َطاِئَفة َمنُْصوَرة إلَى ِقَياِم السَّ
َحاِح ِمْن َحِديِث ُمَعاِويََة  ِديُث ِفي الصِّ َوِهَي الَِّتي ثََبَت ِفيَها احْلَ
قِّ اَل  ِتي َظاِهِري���َن َعلَى احْلَ َوَغيْ���ِرِه: )اَل تَ���َزاُل َطاِئَفٌة ِمْن أُمَّ
���اَعُة(،  ُهْم َم���ْن َخالََفُهْم َواَل َمْن َخَذلَُهْم َحتَّى تَُقوَم السَّ يَُضرُّ
���اِم". َوِفي تَاِريِخ  َوِفيِهَما َعْن ُمَعاِذ بِْن َجَبٍل َقاَل: "َوُهْم ِفي الشَّ
الْبَُخاِريِّ َمْرُفوًعا َقاَل: "َوُهْم ِبِدَمْش���َق". َوِفي َصِحيِح ُمْسِلٍم 
َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم أَنَُّه َقاَل: )اَل يََزاُل أَْهُل امْلَْغِرِب 
���اَعُة(، َقاَل  ُهْم َمْن َخالََفُهْم َحتَّى تَُقوَم السَّ َظاِهِري���َن اَل يَُضرُّ

اِم. أَْحَمد بُْن َحنَْبٍل: أَْهُل امْلَْغِرِب ُهْم أَْهُل الشَّ
ِديِث  : أََحُدُهَما: أَنَّ ِفي َس���اِئِر احْلَ َوُهْم َكَما َقاَل ِلَوْجَهنْيِ
���اِم. الثَّاِني: أَنَّ لَُغَة النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه  بََياَن أَنَُّهْم أَْهُل الشَّ
���اِم َوَمْن  َوَس���لََّم َوأَْهَل َمِدينَِتِه ِفي "أَْهِل امْلَْغِرب" ُهْم أَْهُل الشَّ
ٍد  ُب َعنُْهْم. َكَما أَنَّ لَُغتَُهْم ِفي أَْهِل امْلَْش���ِرِق ُهْم أَْهُل َنْ يَُغ���رِّ
يَق ِمْن اأْلُُموِر النِّْسِبيَِّة، َفُكلُّ  َوالِْعَراِق؛ َفِإنَّ التَّْغِريَب َوالتَّْش���رِ
بَلٍَد لَُه َغْرٌب َقْد يَُكوُن َش���ْرًقا ِلَغيِْرِه َولَُه َشْرٌق َقْد يَُكوُن َغْرًبا 
ِلَغيِْرِه. َفااِلْعِتَباُر ِفي َكاَلِم النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم ِبَا َكاَن 

ِديِث َوِهَي امْلَِدينَُة" اه�. َغْرًبا َوَشْرًقا لَُه َحيُْث تََكلََّم ِبَهَذا احْلَ
ومن بركاتها في أمور الدي���ن أن اإلميان يكون بها عند 

وقوع الفنت:

َع���ْن َعبِْد اللَِّه بِْن َعْمٍرو - َرِضَي اللَُّه َعنُْهَما - َقاَل: َقاَل 
َرُسوِل اللَِّه #: "أاَل ِإنَّ اإِلمَياَن - ِإَذا َوَقَعِت الفنت - بالشام" 

]أخرجه احلاكم وصححه[.
وبسبب هذه البركة تبسط املالئكة أجنحتها:

ع���ن زيد بن ثابت قال: قال رس���ول الل���ه #: »طوبى 
للش���ام«. قلنا: ألي ذلك يا رس���ول الله؟ قال: »ألن مالئكة 
الرحمن باسطة أجنحتها عليها« ]أخرجه الترمذي وحسنه[.

وبسبب هذه البركة رغب النبي # في سكنى الشام:
عن ابن حوالة قال: قال رس���ول الله #: »عليك بالشام 
فإنه���ا خيرة الله من أرضه يجتب���ي إليها خيرته من عباده، 
فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم )َجْمُع َغِديٍر 
ْوُض(، فإن الله توكل لي بالش���ام وأهله«. ]أخرجه  َوُه���َو احْلَ

أحمد وأبو داود[.
قلت: ومنه ذهب غير واحد من أهل العلم إلى استحباب 

سكنى الشام واالنتقال بالذرية والعيال إلى معاقلها.
والقس���م الثاني: البركة الدنيوية، وهي داخلة في معنى 

اآليات املتقدمة:
قال القرطبي: "وقيل لها مباركة؛ لكثرة خصبها وثمارها 

وأنهارها". 
قل���ت: وقد ألف في هذا الباب الش���يخ تقي الدين ابن 
الب���دري )ت. 894 ه����( كتابه: "نزهة األنام في محاس���ن 
الش���ام"؛ وصف فيه محاس���ن وجماليات الش���ام تاريخياً 

وحضارياً ومعمارياً وجمالياً وزراعياً.
وأعظم بقاع الش���ام بركة من الناحية الدنيوية: دمشق؛ 
قال ياقوت عن الغوطة: "هي الكورة التي منها دمشق.. وهي 
باإلجماع أنزه بالد الله وأحس���نها منظراً، وهي إحدى جنان 

األرض األربع" اه�.
وأعظم بقاع الش���ام بركة من الناحية الدينية؛ املسجد 
األقصى: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تذاكرنا ونحن عند 
رسول الله #، أيهما أفضل: مسجد رسول الله # أو مسجد 
بيت املقدس؟ فقال: رس���ول الله #: "صالة في مس���جدي 
هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم املصلى وليوشكن أن 
يكون للرجل مثل ش���طن )هو حبل( فرسه من األرض حيث 
يرى منه بيت املق���دس؛ خير له من الدنيا جميعاً". ]أخرجه 

احلاكم وصححه ووافقه الذهبي واأللباني[.
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وهو من املساجد التي شرع شّد الرحال إليها:
حاُل إال  ع���ن أبي هريرة يبلغ به النبي #: "ال تَُش���ُدّ الِرّ
إلى ثالثِة مساجَد: مسجدي هذا، ومسجِد احَلراِم، ومسجِد 

األقصى". ]متفق عليه[.
لقد كانت ثروات وبركات بالد الش���ام من أهم أس���باب 
التنافس عليها من فئام من البشر، قبل اإلسالم وبعده، ومن 
ذلك: استهداف فلسطني من طرف الصهيونية التي كرست 
االحتالل اليهودي، ومنه: اس���تهداف الشام عموماً وسورية 
خاصة بحمالت صليبي���ة وإمبريالية في القدمي واحلديث، 
وقد كانت فرنس���ا أش���د الدول طمعاً في خي���رات البالد 
الش���امية في الغزو الصليبي األول في أواخر القرن العاشر 
امليالدي، ثم في الغزو الصليبي املعاصر الذي اقتس���م بالد 
اإلس���الم في اتفاقية )سايكس بيكو( ووعد )بلفور( ومؤمتر 

)سان رميو(.
كان الش���ام من نصيب فرنسا التي شرعت في توسعها 
اإلمبريالي باحتالل اجلزائر منذ س���نة )1830(، ثم املغرب 

وتونس، ثم بالد الشام )سورية – لبنان(.
وقد ذكر مؤرخ الش���ام األستاذ كرد علي صفحات قامتة 
من هول ما صنعه الفرنس���يون في الش���ام وشمال إفريقيا؛ 
م���ن ذلك قوله ف���ي مذكراته )736/3(: "م���ن أفظع أنواع 
االستعمار: االستعمار الفرنسي؛ فقد قام في كل قطر احتلته 
فرنس���ا؛ على ن���زع الثروة من أيدي الوطنيني، وعلى نش���ر 
اجلهل والفساد بينهم، وعلى تربيتهم على خنوع وذلة؛ ليكون 
لها منهم إلى األبد عبيد وخول يؤمرون فيطيعون بدون أخذ 
ورد. قرأت منذ نشأت كثيراً من كتب الثقات من الفرنسيني 
في نقد سياسة فرنسا في مستعمراتها اإلسالمية، وتدبرت 
تالعب ساستهم في تلك األقطار، فما شهدت – شهد الله – 

إال الظلم املجسم وإرهاق اخللق باسم املدنية" اه�.
ثم ذكر مذبحة اجلزائر في س���نة )1945(، ونقل رسالة 
اجلنرال الفرنسي )ديغول( إلى املفوض الفرنسي في سورية 
ولبنان يأمره أن يدمر ثلثي س���ورية لتوطيد سلطان فرنسا 

عليها.
ولم يقف عدوان املس���تعمر الفرنسي على القتل والهدم 
والتدمير؛ بل فعلوا ما ه���و أعظم؛ حيث زرعوا بذور الفتنة 
الطائفية إلحيائها متى استدعى األمر، وشنوا حملة تغريبية 

خطيرة اس���تهدفت األخالق، وشجعوا االنحرافات السلوكية 
من خالل الفن واإلعالم وإفساد مناهج التعليم.

واستهداف أهل الشام باإلفس���اد هو استهداف لألمة؛ 
كما قال رس���ول الله #: »إذا فس���د أهل الش���ام فال خير 

فيكم«. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
كم���ا أب���رز األس���تاذ "كرد عل���ي" أن فرنس���ا عاملت 
مس���تعمراتها بازدواجية جمعت بني الق���ول الناعم وادعاء 
احلضارة والتمدن واملدنية، وفي الفعل واملمارس���ة؛ تتعامل 
بكبر ووحشية وكراهية منقطعة النظير، وقد بنّي أن املفوض 

الفرنسي لم يستِح أن يقول له: "املسلمون كلهم بهائم".
ومن جناي���ة الفرنس���يني على بالد الش���ام؛ حتريض 

النصارى وتقويتهم ضد املسلمني.
وم���ن جنايتهم: إفس���اد احلياة السياس���ية والدفع إلى 
سدة احلكم والتدبير بوالة ورؤساء وصفهم كرد علي بقوله: 
"همه���م الثبوت على كراس���يهم، وجلب املصالح ألنفس���هم 
ومن يدور في فلكهم، وإضاعة ش���عائر الدين أو في أحسن 
األحوال عدم االكتراث بها، وعدم تطبيق شرع الله في الناس 
وفي أنفسهم، واالختالس من مال الدولة، وتقريب غير أولي 
الكفاءات، ومحاول���ة إبعاد كل ذي علم أو كفاءة أو إخالص، 
واستثقال وجودهم"... إلى آخر ما ذكره من أمور ]املذكرات[.

وقال ع���ن حكم أحد ه���ؤالء؛ وهو "حس���ني الزعيم"، 
مبّيناً مس���وغات الثورة السورية آنذاك: "حكومة اجلمهورية 
أصبحت بأخرة حكومة تخريب ولصوصية؛ فبما ارتكبته من 
املس���اوئ تردت األخالق وعّمت الفوضى، فكان من اتروا 
بالوطنية زمناً وبها باعوا واش���تروا وجعلوه���ا وقفاً مؤبداً 
عليهم يسرقون الدولة بأس���لوب مفضوح مخجل، كانوا من 
قبل يس���رقون األلوف فأصبحوا يسرقون بئات األلوف وال 
يش���بعون وال يكفون، وكيف ال يس���رقون ورئيس اجلمهورية 
يستهدي النواب على ما قيل ويهدي هو ملن يريد استتباعهم 
من مال األمة؟ ويفرض بعض الوزراء على كل رئيس حكومة 

يعهد إليه بتأليف وزارة.
ومن الغريب أن من كان يقدس���هم ظهرت سيئاتهم في 
الدور اجلديد ملا جرى حس���ابهم، فكان���وا من أكبر اخلونة 
واللص���وص، وزور في انتخاب النواب م���ن حزبه وزور في 
انتخابه ثانية للرياس���ة، وبذلك خان الدستور الذي ال يجيز 
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انتخ���اب الرئيس مرتني إال إذا تخللهم���ا رئيس آخر، وما 
يؤخذ عليه اصطناع الس���فلة واألوغاد، يغدق عليهم األموال 
والعطايا، ويختصهم باالمتيازات واإلعفاءات الرابحة، ويوزع 
عليهم قس���طاً عظيماً من احلنطة واألرز والس���كر، وغير 
ذلك من احلاجيات، وفقراء األهلني بل املتوس���طون منهم ال 
يصلون إلى حاجتهم منها إال ببذل الكثير، واستكثر الرئيس 
من املوظفني الفاس���دين ومنهم أهله وأبناء حزبه يجود على 
بعضهم بعدة رواتب من دون أن يكون لهم عمل ظاهر، وفيهم 
األميون الذين ما دخلوا ُكّتاباً حياتهم، فضخمت املوازنة حتى 
بلغت ضعفي ما كانت، واملجلس يقرر له االعتمادات باملاليني 
دون أن يع���رف وجوه صرفها، وكان بع���ض من ولوا الوزارة 
من لم تسبق لهم خدمة في احلكومة من الطبقة احملدودة 
عقولها ومعارفها، فتس���لط أهله���م وأنصارهم على الناس، 
وهتكوا األعراض واستصفوا األرض من مالكيها، وكان أبداً 
متمسكاً بهم؛ حتى إن أحد رؤساء وزارته الذي ضجت البلد 
من س���وء إدارته، وعلت األصوات من إضاعته احلقوق، لم 
يتخَل عنه رئيس اجلمهورية حتى اندلع لسان الثورة وأهرقت 

دماء األبرياء" اه�.
وبعد سلس���لة من االنقالبات جاء آل األسد على منت ما 
سموه: )احلركة التصحيحية(؛ وها نحن اليوم نكتوي بنيران 

هذا التصحيح املزعوم.
وما تتع���نّي معرفته؛ أن هؤالء املفس���دين ينتمون إلى 
الطائفة النصيرية الباطنية، وهي من أخطر طوائف الشيعة 
وأشدها نكاية باألمة؛ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله 
تعالى: "هؤالء القوم املس���مون بالنصيرية ضررهم على أمة 
محمد # أعظم من ضرر الكفار احملاربني، مثل كفار التتار 
والفرجن وغيرهم؛ فإن هؤالء يتظاهرون عند جهال املسلمني 
بالتش���يع، ومواالة أهل البيت، وه���م في احلقيقة ال يؤمنون 
بالله وال برس���وله وال بكتابه، وال بأمر وال نهي، وال ثواب وال 

عقاب، وال جنة وال نار.
ولهم في معاداة اإلس���الم وأهله؛ وقائع مش���هورة وكتب 
مصنفة، فإذا كانت لهم مكنة س���فكوا دماء املس���لمني؛ كما 
قتل���وا مرة احُلج���اج وألقوهم في بئر زم���زم، وأخذوا مرة 
احلجر األسود وبقي عندهم مدة، وقتلوا من علماء املسلمني 

ومشايخهم ما ال يحصي عدده إال الله تعالى.

هذه الطائفة امللعونة اس���تولت على جانب كبير من بالد 
الشام.

ومن املعلوم عندنا أن الس���واحل الش���امية إمنا استولى 
عليها النصارى من جهتهم، وهم دائماً مع كل عدو للمسلمني؛ 

فهم مع النصارى على املسلمني.
فهؤالء احملادون لله ورس���وله كثروا حينئذ بالس���واحل 
وغيرها، فاس���تولى النصارى على الس���احل، ثم بس���ببهم 
اس���تولوا على القدس الشريف وغيره؛ ثم ملا أقام الله ملوك 
املسلمني املجاهدين في سبيل الله تعالى كنور الدين الشهيد، 
وصالح الدين، وأتباعهما، وفتحوا الس���واحل من النصارى، 
وفتحوا أيضاً أرض مصر؛ فإنهم كانوا مس���تولني عليها نحو 
مائتي س���نة، واتفقوا هم والنصارى، فجاهدهم املس���لمون 
حتى فتحوا البالد، ومن ذلك التاريخ انتشرت دعوة اإلسالم 

بالديار املصرية والشامية.
ثم إن التتار ما دخلوا بالد اإلس���الم وقتلوا خليفة بغداد 
وغيره من ملوك املس���لمني إال بعاونته���م ومؤازرتهم؛ فإن 
منجم هوالكو الذي كان وزيرهم، وهو ]النصير الطوس���ي[، 

كان وزيراً لهم، وهو الذي أمر بقتل اخلليفة وبوالية هؤالء.
وله���م ]ألقاب[ معروفة عند املس���لمني: تارة يس���مون 
]املالح���دة[، وت���ارة يس���مون ]القرامطة[، وتارة يس���مون 
]الباطنية[، وتارة يس���مون ]اإلس���ماعيلية[، وتارة يس���مون 
]النصيري���ة[.. وهم كما قال العلم���اء فيهم: ظاهر مذهبهم 

الرفض، وباطنه الكفر احملض" اه�.
قلت: وقد ظل آل األس���د أوفياء للمشروع االستعماري 
الكبي���ر؛ أال وهو علمنة العالم اإلس���المي، كما وّفى بذلك 
بورقيبة وبن علي في تونس، ووفت به املؤسس���ة العسكرية 
في اجلزائر، ولوبيات الفس���اد في املغرب التي نحت منحى 
منحرف���اً عن ثوابت املغ���رب احلديث الت���ي وضعها امللك 
املجاه���د محمد اخلامس رحمه الله تعالى والصادقني من 

شاركوه جهاد املقاومة من النخبة ومن عموم الشعب.
وفي هذا الصدد؛ قال الرئيس الس���وري بش���ار األسد 
في حديث خاص أدلى به لقناة "روس���يا اليوم": "أعتقد أن 
كلفة الغزو األجنبي لس���ورية، لو حدث، ستكون أكبر من أن 
يستطيع العالم بأسره حتملها، خصوصاً وأننا املعقل األخير 

للعلمانية".
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موقف المسلم من هذا اإلرث 
التاريخي:

ال نش���ك حلظة واحدة بأن تركة هذا اإلرث التاريخي 
ثقيلة ومكلفة بالنسبة لوحدة األمة اإلسالمية وائتالفها؛ ألن 
من يقرأ التاريخ اإلسالمي - وهو ميثل ذاكرة األمة - بوعي 
وعقيدة سليمة؛ سيشعر فعاًل بضخامة االنحراف واخلطأ 
الذي وقع فيه كثير من اإلخباريني واملؤرخني القدامى حني 
نقل���وا لنا أخباراً كاذبة ملفقًة تلقي ظالالً قامتًة على تاريخ 
العالق���ة بني آل البيت واألصحاب، حتى صارت ألش���رف 
القرون في أذهان الناس صورة مشوهة تخالف ما كان عليه 

أولئك األولياء األخيار والبررة األتقياء.
وإذا كان األم���ر كذلك، فإن اخلروج من املأزق والوضع 
الس���يئ الذي أحاط بكتابة التاريخ اإلسالمي، يتطلب منا 

القيام بأمرين:
األول: التثبت من النصوص، ومتحيص األخبار، وحتقيق 
الروايات التاريخية؛ وفق املوازين النقدية التي اتبعها علماء 

احلديث النبوي.
الثان���ي: احلكم على األحداث وف���ق التصور اإلمياني 

الصحيح واملوازين الشرعية.

)*( أستاذ التعليم العالي في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، مكناس - املغرب.

أ. د. حممد أحمزون)*( ■

حجم التشويه التاريخي
للعالقة بين آل البيت واألصحاب

]العقيدة والشريعة[

سبل المعالجة:
أما س���بل املعاجلة لهذه القضية فتتمثل في تذكير املسلمني 
باملنه���ج الواجب اتباع���ه عند النظر في فق���ه تاريخ الصحابة، 
وهذا املنهج قام بتأصيله علماء األمة تأصياًل فقهياً على أساس 

ل جميع األحكام الشرعية. الكتاب والسنة كما تؤصَّ
وبذلك أصب���ح تاريخ الصحابة واحلكم في���ه من عمل احملدثني 
واملؤرخني املس���لمني، وأصبح لزاماً على كل باحث ومؤرخ مس���لم أن 
ي���رد جميع ما جاءت به األخبار عن األصح���اب والعالقة بينهم وبني 
آل البي���ت إلى هذا املنهج وعلى ش���رطه، فيُعنى بالضوابط واألحكام 
الش���رعية التي ميكن من خاللها التعامل مع تاريخ الصحابة؛ ويتكون 
هذا الفقه من مجموعة من األحكام املس���تمدة من مصادر التش���ريع 
األساسية، وهي الكتاب والسنة واإلجماع، وسنذكر هذه األحكام تباعاً.

أواًل: منـزلة آل بيت رسول اهلل #:
ال ينكر الوصية بأهل بيت النبي #، وهم قرابته وأزواجه، إال 
جاهل بكانتهم في الكتاب والس���نة؛ إذ أم���ر الله تعالى ونبيه # 
باإلحس���ان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة، من 
أش���رف بيت وجد على وجه األرض فخراً وحسباً ونسباً، ال سيما 
إذا كانوا متبعني للسنة متمسكني بها كما كان عليه سلفهم، كالعباس 

وابنه وآل علي وآل عقيل وآل جعفر - رضي الله عنهم أجمعني.

هن��اك كثي��ر م��ن الروايات التي تش��وه العالقة بي��ن آل البيت واألصحاب، فلم تس��لم ه��ذه الروايات من 
االختالق تارة، والتحريف تارة أخرى، لترس��م لقارئها صورة قاتمة لهذه العالقة مبنية على العداء والتوتر 
الدائم حس��ب هذه الروايات المش��وهة، في الوقت ال��ذي كانت فيه العالقة بي��ن آل البيت واألصحاب 

تأخذ مجراها الطبيعي بما ميَّز هذه العالقة من الود والمحبة واإلخاء والصفاء.
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َة ِف  ــــــَألُُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إالَّ اْلـَمَودَّ قال الله - عز وجل -: }ُقل الَّ َأْس
اْلُقْربَى{ ]الشــــــورى: ٢٣[، وهم قرابة النبي # كما رواه ابن جرير 
الطبري في تفس���يره)1(. وقال تقدست أس���ماؤه: }إنََّما يُِريُد اللَُّ 
َرُكْم َتْطِهرًيا{ ]األحزاب: ٣٣[. ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َويَُطِهّ لُِيْذِهَب َعنُكُم الِرّ

ثانيًا: منـزلة األصحاب وعدالتهم:
لق���د دلَّت النصوص املتواترة عل���ى وجوب حبهم وتعظيمهم 
وتوقيرهم، واالحتجاج بإجماعهم، واالس���تنان بآثارهم، وحرمة 
س���ب أحد منهم؛ ملا ش���رفهم الله تعالى به من ُصحبة نبيه #، 
واجلهاد معه، والصبر على أذى املشركني، والهجرة عن أوطانهم 
وأموالهم وأوالده���م، وتقدمي حب الله ورس���وله على ذلك كله؛ 
ا فرط منهم، إذ نزل  فاستحقوا بذلك الثناء عليهم، والتجاوز عمَّ
الوحي من الله تعالى بأنه رضي عنهم ووعدهم اجلنة، وبش���رهم 
الرس���ول # بها، ونادى بإجالله���م وتوقيرهم، وأخبر أنهم أمنة 

أمته، ونومها الذين يقتدى بهم.

ثالثًا: املوقف مما روي يف قدح الصحابة:
ينبغي أن يكون املس���لم وس���طاً عدالً ب���ني طرفي اإلفراط 
والتفريط، وس���طاً بني الغالة الذين يرفع���ون من يعظمونهم من 
الصحابة أو آل البيت إلى مصاف النبيني واملرسلني، وبني اجلفاة 
الذي���ن ينتقصون م���ن قدر أصحاب النب���ي # وآل بيته الكرام 

ويشتمونهم وال يعرفون لهم حرمة وال مكانة.
واألم���ور املنقولة عن الفتنة وأحداثه���ا أكثرها ال يصح، أما 
ما صحَّ فيما جرى بينهم فه���م فيه مجتهدون؛ إما مصيبون لهم 
أج���ران: أجر االجتهاد وأجر اإلصابة، وإم���ا مخطئون لهم أجر 
االجتهاد، وخطؤهم مغفور؛ ألنهم اجتهدوا عن حس���ن نية. وهم 
ليسوا معصومني، بل إنهم بشر يصيبون ويخطئون، وقد وعدهم 

الله تعالى املغفرة والرضوان.
وألجل ذلك ينبغي صيانة القلم عن ذكر ما نسب إليهم من مساوئ، 

وإحسان الظن بهم، والترضي عنهم أجمعني، ومعرفة حقهم ومنزلتهم، 

والتماس أحسن املخارج ملا ثبت صدوره من بعضهم.

ثم إن األخبار املروية عنهم في بعض القضايا املش���تبهة لم 
توضع في سياقاتها الصحيحة، فمنها ما هو كذب، ومنها ما قد 

زيد فيه أو نقص منه حتى انحرف عن أصله فتشوه مضمونه.
ا ش���جر بينهم إذا كان اخلوض  ولذلك وجب اإلمس���اك عمَّ
فيما وقع بينهم على س���بيل التوسع في اجلزئيات وتتبع الظنون 

والتنقص لفئة واالنتصار ألخرى.
))( انظر: تفسير ابن كثير، ))/162(.

أما في ظل املوازين العلمية املستقيمة واملهتدية بالنصوص 
الش���رعية، فإن البحث في تاريخ الصحابة ال ميتنع إذا قصد 
به بيان بعض األحكام الش���رعية، وبي���ان املواقف الصحيحة، 
وتصحيح األخط���اء التاريخية التي أثيرت حول موقف بعضهم 

من بعض، أو مواقفهم من حروب الفتنة وغيرها.

أسباب التحريف في التاريخ ودوافع 
المحرفين:

يهدف احملرفون للروايات التاريخية التي تش���وه 
العالقة احلميمية بني اآلل واألصحاب؛ إلى أمور عدة:
األول: أن انتش���ار اإلس���الم وامت���داد الفت���وح 
اإلس���المية في عصر اخلالفة الراشدة أثار حفيظة 
أعداء اإلس���الم؛ إذ باءت جهودهم بالفشل في ميادين 
القتال، ورأوا أن الكيد باحليلة والوقيعة أنع، فأظهر 
قوم منهم اإلس���الم، وحاولوا تشويه تاريخ هذا الدين 

من الداخل.
الثان���ي: تريح ش���هادة الصحاب���ة والطعن في 
عدالتهم، ومن ثم التش���كيك في الكتاب والس���نة؛ إذ 
إن الصحابة هم َحَملة الش���ريعة ونقلة هذين األصلني 

الضابطني لدين الله.
الثالث: إثبات عجز اإلسالم عن الصمود للتجربة 
والتطبي���ق والعمل، وإثبات ع���دم صالحيته في هذا 
العصر؛ فإذا ثبت أنه عجز عن تقومي أخالق الصحابة 
وسلوكهم وإصالح جماعتهم بعد أن فارقهم النبي # 
بدة يس���يرة؛ فهو عاجز ليكون منهج حياة ووس���يلة 

لإلصالح في عصرنا هذا.
وفي اخلتام ينبغي أن نش���ير إلى أن بعض املصادر 
التاريخي���ة تعتمد عل���ى رواياِت َمن ل���م يتحرَّ العدل 
واإلنصاف في تدوينه للتاريخ اإلسالمي، وهؤالء شوهوا 
وزيفوا كثيراً من األخب���ار املتعلقة بتاريخنا، وتأثر بهم 
كّتاب التاريخ قدمياً وحديثاً؛ ولذلك ينبغي مراجعة كثير 
من األخبار املش���هورة للتأكد من صحتها، وقراءة هذا 
التاريخ قراءة واعية متفحص���ة؛ لنقدم للنشء وللناس 
على العموم تاريخاً صحيحاً موضوعياً ينسجم مع بناء 
األمة العقدي واحلضاري، مس���اهمًة منا في تصحيح 
األفكار واملفاهي���م؛ ألن التاريخ اإلس���المي هو ذاكرة 
األمة، وهو بنزلة عرضها وش���رفها؛ إذ هو القناة التي 
أوصلت هذا الدين جملة وتفصياًل.. والله ولي التوفيق.
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حممد أكجيم)*( ■

شاء الله تعالى بحكمته أن يظل وجود اإلنسان في األرض 
زمان����ًا بعد زمان، وجيًا بعد جيل، يخلف بعضه بعضًا؛ ابتاء 
واختب����ارًا في عبادة الله وطاعته، إلى أن يرث الله األرض ومن 
عليها؛ فخلق س����بحانه الزوجن الذكر واألنثى، وجعل في كل 
منهم����ا غري����زة امليل إل����ى اآلخر، ووض����ع لهذه الغري����زة حدودًا 
حتده����ا، وضواب����ط تضبطه����ا وتهذبه����ا؛ تصرفها في الس����بيل 

احلال، وجتنبها سبل احلرام.
والعقل الس���ليم، والفطرة الس���وية، والشرائع السماوية 
كله���ا: تقضي بأن حفظ العرض وصيانة الكرامة ضرورة من 

ضرورات العمران البشري، وإال أصابه اخلراب والفساد.
ففي احلديث: »لم تظهر الفاحش���ة في قوم حتى يعلنوا 
بها إال فش���ا فيهم الطاعون واألوجاع التي لم تكن مضت في 

أسالفهم«)1(.
وهذه الدراس���ات الطبية، واملؤسسات الصحية العاملية؛ 
تخبر العالم با تذهل له العقول.. هذا في الناحية الصحية.

وفي الناحية االجتماعية.. فما شاع الزنا في مجتمع إال 
انهار فيه نظام األسرة، وما يرتبط به من واجبات اجتماعية 
وتكافلية، وال تس���ل حينها عن كث���رة اللقطاء الذين ال يعرف 
له���م آباء يس���ألون عنهم، وإذا كثر اللقط���اء، كثر اجلانحون 

)*( أستاذ الثانوي التأهيلي، وباحث في الدراسات العليا، مكناس - املغرب.
السلسلة الصحيحة  انظر:  األلباني.  ابن ماجه، احلديث رقم 4019، وحسنه  ))( سنن 

احلديث رقم 106.

الضمانات
الوقائية

ملنع شيوع الفاحشة

]قضايا دعوية[

واملتشردون؛ فأصبحوا مادة إلفساد املجتمع.
من أجل ذلك، حفظ الله املجتمع اإلس���المي من انتشار 
الزنا با شرعه من ضمانات وقائية، وأحكام شرعية، تنب 

هذه الفاحشة، وتقاوم وقوعها في مجتمع الطهر والعفاف.

ضمانات من القرآن الكريم ■
ففي فاحتة سورة »النور« بعد أن ذكر الله سبحانه شناعة 
جرمية الزنا، ذكر سبحانه من فاحتتها إلى متام 33 آية منها: 

أربع عشرة وسيلة وقائية.
شرع سبحانه العقوبات احلدية التي وكل القيام بهماتها 
لدولة اإلس���الم؛ حتقيقاً للبينات، وصون���اً لألعراض، ودرءاً 

للحدود بالشبهات.
حرم على املؤمنني زواج الزاني���ات، وتزويج الزواني؛ إال 
اِن ال َينِكُح  بعد التوبة، ومعرفة الصدق فيها، فقال تعالى: }الزَّ
َم َذلَِك َعَل  ٌك َوُحِرّ اِنَيُة ال َينِكُحَها إالَّ َزاٍن َأْو ُمْشِ َكًة َوالزَّ ــــــًة َأْو ُمْشِ إالَّ َزاِنَي

اْلـُمْؤِمِنَي{ ]النور: ٣[.
طهر األلسنة عن رمي الناس بفاحشة الزنا، ومن قال وال 

بينة؛ فيشرع لدولة اإلسالم حد القذف في ظهره.
طهر لس���ان الزوج عن رمي زوجته بالزنا، حيث ال بينة، 

وإال فاللعان.
طهر النفوس عن ظن السوء بسلم بفعل الفاحشة.

طهر اإلرادة، وحجب القلوب عن محبة إش���اعة الفاحشة 
م عقوبة من يحب إش���اعتها، فقال: }إنَّ  ف���ي املؤمنني، وعظَّ
ْنَيا  ــــــيَع اْلَفاِحَشُة ِف الَِّذيَن آَمنُوا لَُهْم َعَذاٌب َألمٌِي ِف الدُّ الَِّذيَن يُِحبُّوَن َأن َتِش
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ــــــَرِة{ ]النور: ١٩[، فكيف بن يش���يعها قوالً وفعاًل؟! نعوذ  َواآلِخ
بالله من اخلذالن.

طهر النفوس من الوس���اوس واخلط���رات التي هي أولى 
خطوات الشيطان في نفوس املؤمنني ليوقعهم في الفاحشة، 
ــــــْيَطاِن...{  ِبُعوا ُخطَُواِت الشَّ فقال تعالى: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال َتتَّ

]النور: ٢١[.
ش���رع االس���تئذان عند إرادة دخول البيت؛ حتى ال يقع 

النظر على عورة من عورات أهل البيوت.
طه���ر العني من النظ���ر إلى املرأة األجنبي���ة، ومنها إلى 
وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم  ُْمْؤِمِنَي َيُغضُّ الرج���ل األجنبي، فقال تعالى: }ُقل ِلّ
ــــــا َيْصَنُعوَن #^٣٠^#(  َ َخِبرٌي ِبَم ــــــَك َأْزَكى لَُهْم إنَّ اللَّ ــــــوا فُُروَجُهْم َذلِ َوَيْحَفظُ
{ ]النور:  ــــــنَّ َوَيْحَفْظَن فُُروَجُهنَّ ُْمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِه ــــــل ِلّ َوُق

.]٣٠ - ٣١
حرم إبداء املرأة زينتها لألجانب عنها، فقال تعالى: }َوال 

يُْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ إالَّ َما ظََهَر ِمْنَها{ ]النور: ٣١[.
منع ما يحرك الرج���ل ويثيره؛ كضرب املرأة برجليها، أو 
ــــــَن ِبَأْرُجِلِهنَّ لُِيْعَلَم َما  ْب خضوعه���ا بقولها، فقال تعالى: }َوال َيْضِ
{ ]النور: ٣١[، وقال س���بحانه }َفال َتْخَضْعَن  ــــــن ِزيَنِتِهنَّ يُْخِفَي ِم
ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذي ِف َقْلِبِه َمَرٌض َوُقْلَن َقْوالً مَّْعروًفا{ ]األحزاب: ٣٢[.
أدب املؤمنة وهي ترفع رج���اًل وتضع أخرى، أدبها حتى 

في نبرات صوتها.
أمر باس���تعفاف من ال يس���تطيع الزواج، وندب إلى فعل 
ــــــَتْعِفِف  األس���باب لتحصيل القدرة عليه، فقال تعالى: }َوْلَيْس

ُ ِمن َفْضِلِه{ ]النور: ٣٣[. الَِّذيَن ال َيِجُدوَن ِنَكاًحا َحتَّ يُْغِنَيُهُم اللَّ
وإذا قرأت هذه الس���ورة الكرمية وتدبرتها، وجدت هذه 
الضمانات بأبلغ كالم وألطف خطاب؛ من رب العاملني، العليم 
بخفيات النفوس }َأال َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو الَِّطيُف اْلـَخِبرُي{ ]امللك: 

.]١٤
وكان م���ن هدي الصاحل���ني أن يحّفظ���وا أهليهم هذه 
الس���ورة، ويعلموهم ما تضّمنته من أحكام، ويأخذوا أنفسهم 
بالوق���وف عند حدودها، والت���أدب بآدابها؛ طاعة لله تعالى، 

رغبة في ثوابه، وخوفاً من سخطه وعقابه.

وفي السنة النبوية الشريفة تدابير  ■
وقائية أخرى

حرم النبي # اخلل���وة باألجنبية، حيث قال: »ال يخلون 
رجل بامرأة إال كان الشيطان ثالثهما«)1(.

))( سنن الترمذي رقم 1171، وصححه األلباني. انظر: اإلرواء رقم 1813.

ح���رم مصافح���ة األجنبي بقول���ه: »ألن يطعن في رأس 
أحدك���م بخيط من حديد خير له من أن ميس امرأة ال حتل 
له«)2(، وفي حديث آخر: »واليدان تزنيان فزناهما البطش«)3(.
وال أطهر قلباً من رسول الله # ومع ذلك يقول: »إني ال 

أصافح النساء«)4(.
من���ع املرأة من التطيب عند خروجه���ا، حتى لو كان إلى 
املس���جد، ففي احلديث: »أميا امرأة تطيبت ثم خرجت إلى 
املس���جد ليوجد ريحه���ا، لم تقبل منها صالة حتى تغتس���ل 

اغتسالها من اجلنابة«)5(.
حرم سفر املرأة بغير محرم، حيث قال: »ال تسافر املرأة 

إال مع ذي محرم«)6(، ولو كان سفراً إلى احلج.
وتدابي���ر في حق الرجال مع الرج���ال؛ فال يجوز للرجل 
كش���ف عورته من س���رته إلى ركبته، وال يجوز له مجالس���ة 

الذكور من املردان، والنظر إليهم تلذذاً.
أمر الشرع بالتفريق بني األبناء في املضاجع.

ومنها في حق النساء مع النساء.
أجمع العلماء على أن صالة اجلمعة ال تب على املرأة)7( 
وال يجب عليها اجلهاد في س���بيل الله، وأسقط الشرع عنها 
النفقة؛ صيانة لعرضها، وحفظ���اً لكرامتها؛ درة مصونة في 

بيتها لتربية األجيال.
فضل الشرع صالتها في بيتها على الصالة في املسجد، 
وصالتها في أستر مكان في بيتها على أقربه إلى الظهور)8(.

أم���ر الرجال بالتريث في االنصراف من املس���جد حتى 
تخرج النساء، وخصهن بباب للدخول واخلروج.

جعل خير صفوف الرجال أولها، وش���رها آخرها، وخير 
صفوف النساء آخرها، وشرها أولها)9(.

أعظم الضمانات وقاية ■
وأعظم الضمانات الوقائية للمجتمع من شيوع الفاحشة: 
فرض احلجاب على نساء املؤمنني بنص قوله تعالى في سورة 

الكبير للطبراني رقم 486، وصححه األلباني في صحيح اجلامع الصغير  )2( املعجم 
برقم 5045.

)3( سنن أبي داود رقم 2153، وصححه األلباني في اإلرواء برقم 1869.
))( سنن ابن ماجه رقم 2874، وسنن النسائي رقم 4181، وصححه األلباني. انظر: 

السلسلة الصحيحة رقم 529.
)5( سنن ابن ماجه رقم 4002، وقال األلباني: حسن صحيح.

)6( صحيح البخاري رقم 1729، وصحيح مسلم رقم 2381.
لعلم  حضورها  يندب  وقد  شرعي،  مبحذور  تتلبس  لم  إذا  حضورها  لها  ويجوز   )7(

شرعي تتعلمه، إذا لم جتد في بيتها من يعلمها.
)8( سنن أبي داود رقم 579، وصححه األلباني.

)9( صحيح مسلم رقم 664.
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{ ]النور: ٣١[. ْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَل ُجُيوِبِهنَّ النور: }َوْلَيْضِ
ــــــاِء  ــــــل ألَْزَواِجَك َوبََناِتَك َوِنَس ــــــا النَِّبُّ ُق وقول���ه تعالى: }َيا َأيَُّه
ــــــَي يُْدِنَي َعَلْيِهنَّ ِمن َجالِبيِبِهنَّ َذلَِك َأْدَن َأن يُْعَرْفَن َفال يُْؤَذْيَن{  اْلـُمْؤِمِن

]األحزاب: ٥٩[.
يقول العلماء: قوله تعالى: }َذلَِك َأْدَن َأن يُْعَرْفَن َفال يُْؤَذْيَن{
دلي���ل على وجود األذية إذا لم يحتجنب؛ ألنهن إذا لم يحتجنب 

ظن أنهن غير عفيفات؛ فيتعرض لهن من في قلبه مرض.
عن صفية بنت ش���يبة قالت: بينا نحن عند عائشة رضي 
الله عنها ذكرنا نس���اء قريش وفضلهن، فقالت عائش���ة: إن 
لنس���اء قريش لفضاًل، وإني والله ما رأيت أفضل من نس���اء 
األنصار؛ أش���د تصديقاً لكتاب الل���ه، وإمياناً بالتنزيل.. لقد 
{ فانقلب  ــــــَل ُجُيوِبِهنَّ ْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َع أنزلت س���ورة النور }َوْلَيْضِ
رجاله���ن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الل���ه إليهم فيها، ويتلو 
الرجل على امرأته وابنت���ه وأخته، وعلى كل ذات قرابة، فما 
منه���ن امرأة إال قامت إلى مرطها املرحل)1(، فاعتجرت به)2(، 
تصديقاً وإمياناً با أنزل الله من كتابه، فأصبحن وراء رسول 

الله # كأن على رؤوسهن الغربان)3(.

الحجاب دين شرائع اهلل جميعًا ■
ولم يكن احلجاب الش���رعي للمرأة بدعاً في اإلس���الم، 
بل هو دين ش���رائع الله جميعاً؛ يش���هد لذلك البقية الباقية 
في الكت���ب احملرفة التي يراها الناس ف���ي لباس الراهبات 
عند النصارى املقيمني في البالد اإلسالمية، وفي سائر ديار 
الغرب، وفي تغطية املرأة من أهل الكتاب رأس���ها عند دخول 

الكنيسة.

إجمال بعد تفصيل ■
وقد أجمل الله سبحانه ما سبق تفصيله من الضمانات، 
وما يترتب على تعّديها من مفاس���د صحية واجتماعية؛ في 
أبلغ عبارة وأوضح بيان، لو ما أنزل الله في كتابه غيره لكفى 
َكَن  َن إنَُّه  تنبيهاً ألولي األلباب، حيث قال تعالى: }َوال َتْقَربُوا الِزّ

َفاِحَشًة َوَساَء َسِبيالً{ ]اإلساء: ٣٢[.

))( املزخرف.
)2( شدته على رأسها.

البخاري، ولبعضه شاهد من  عند  والتمام، وقد صح بعضه  السياق  بهذا  )3( ضعيف 
حديث أم سلمة عند أبي داود بسند صحيح. انظر: غاية املرام في تخريج أحاديث 

احلالل واحلرام، احلديث رقم 483.

إن السفينة ال تجري على اليبس ■
إن االس���تهانة بهذه الضمانات وتعدي حدودها لهو عني 

االرمتاء في مهاوي الردى وأحضان الرذيلة.
وال ينفع اإلنس���ان أن يقول: أنا أثق بنفسي، أو أثق بفالن 
أو فالنة؛ فإن الش���رع لم يفرق بني شخص وآخر، والشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويزين كل طرف آلخر ولو كان 

ذميماً، واإلنسان ضعيف أمام نفسه إال من رحم الله.
وكم من مس���تهني بهذه الضمان���ات ومتعدٍّ لهذه احلدود 

واحلرمات، استدرجه الشيطان حتى أوقعه، عياذاً بالله.
م ش���رع الله، ولم  ومن أراد النجاة س���لك طريقها، وعظَّ
يعترض عليه بظنون يظنها، وأوهام يتوهمها، ومعاذير ينشئها، 
ْعَنا َوَأطَْعَنا ُغْفَراَنَك َربََّنا َوإلَْيَك اْلـَمِصرُي{ ]البقرة:  إمنا ش���عاره: }َسِ

.]٢٨٥
ت���رج���و ال���ن���ج���اة ول����م ت��س��ل��ك م��س��ال��ك��ه��ا

ال��ي��ب��س ع���ل���ى  ال��س��ف��ي��ن��ة ال جت�����ري  إن 
وم���ن يتجاهل هذه الضمانات ثم يطمع - مع ذلك - في 
السالمة من الوقوع، فقد طلب محاالً، وحاله كما قال القائل:

أل���ق���اه ف���ي ال���ي���م م��ك��ت��وف��ًا ث���م ق����ال له
ب�����امل�����اء ت�����ب�����ت�����ل  أن  إي�������������اك  إي�������������اك 

جاء ش���اب إلى النبي # فقال: يا رسول الله؛ ائذن لي 
في الزنا. فأقبل عليه الناس يزجرونه، وأدنى رسول الله # 
مجلس���ه، ثم قال له: أحتبه ألمك؟ قال: ال والله، جعلني الله 
فداك. فقال رس���ول الله: وال الناس يحبونه ألمهاتهم. قال: 
أحتبه البنتك؟ قال: ال والله، جعلني الله فداك. ولم يزل النبي 
# يقول: أحتب���ه ألختك؟ أحتبه لعمتك؟ أحتبه خلالتك؟ كل 
ذلك والفت���ى يقول: ال والله، جعلني الله فداك. فوضع النبي 
# ي���ده عليه، وقال: اللهم اغفر ذنب���ه، وطهر قلبه، وحّصن 

فرجه. فلم يكن الفتى بعد ذلك يلتفت إلى شيء)4(.
ــــــَ�َ الَِّذيَن ِمن  َ لَُكْم َوَيْهِدَيُكْم ُس ُ لُِيَبِيّ ــــــُد اللَّ يقول تعالى: }يُِري
ُ يُِريُد َأن َيُتوَب َعَلْيُكْم  ُ َعِلمٌي َحِكمٌي #^٢٦^#( َواللَّ َقْبِلُكم َوَيُتوَب َعَلْيُكْم َواللَّ
َواِت َأن َتِميلُوا َمْيالً َعِظيًما{ ]النســــــاء: ٢٦ -  َ ِبُعوَن الشَّ َويُِريُد الَِّذيَن َيتَّ

.]٢٧

أهم المراجع ■
حراسة الفضيلة، بكر أبو زيد.

))( مسند أحمد رقم 22211، وصحح األلباني إسناده. انظر: السلسلة الصحيحة رقم 
.370
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عبد اهلل بن حممد ■

عّلموا األطفال
]قضايا دعوية[

يس��عى القائمون على شؤون التعليم إلى مس��اعدة األطفال على النجاح 
في الدراس��ة وتطوير معارفهم ومهاراتهم أو قدراتهم الذهنية التي تخول 
لهم التمّيز والتفوق. وق��د أجريت عديد من التجارب العلمية واألبحاث الميدانية 
المتعلق��ة بعلم النف��س التربوي وعل��م النفس العصبي؛ به��دف تطوير الطرق 
واألس��اليب البيداغوجية الحديثة والناجعة.. وأثبتت عدة دراسات منها أن قدرة 
الفرد عمومًا والطفل المتعلم بش��كل خاص على التحكم في حركاته وانتباهه، 
والتي تس��مى »قدرة اإليقاف أو التحكم«؛ تعد من العوامل الرئيس��ية المحددة 

لنجاح الطفل أو الطالب في المدرسة من عدمه.
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وإلى جان���ب »قدرة اإليقاف« لدى الف���رد، فإن الوظائف 
»التنفيذية« للمخ، )وهي مجم���وع الوظائف املعرفية كاالنتباه 
واإلدراك والذاك���رة واللغة ومجموعة الق���درات كالقدرة على 
املبادرة بالقيام باألفعال أو إيقافها ومراقبة الس���لوك وتغييره 
والتخطيط...(، والذاكرة العاملة )القدرة على حفظ املعلومات 
واس���تعادتها والعمل بها(، وسرعة اإلدراك )القدرة على تغيير 
منط الفعل أو التفكير قبل القيام بشيء معني(؛ تعد من العوامل 
األساسية للتعلم والنجاح في الدراسة وفي كل مجاالت احلياة.
ويتمي���ز األطفال الذين تراوح أعمارهم بني 5 و12 س���نة 
بوظائف تنفيذية جيدة وقدرة كبيرة على تعلم القراءة والكتابة 
واحلس���اب. ومن هنا تبرز أهمية تدريب ه���ذه الوظائف في 
سن مبكرة باالستعانة بطرق بيداغوجية؛ حتى يتسنى تطويرها 

خالل فترة الطفولة واملراهقة.
ومن أجل حتقيق ذل���ك ال يجب في البداية اعتبار الطفل 
كهاًل صغيراً، فمن الصعب أن يقوم الطفل بكبح تصرف معني 
مقارن���ة بقدرته على حفظ بعض املعلوم���ات اجلديدة.. فمن 
الصعب، على س���بيل املثال، أن يتص���رف الطفل بطريقة غير 
مألوفة، أي أن يقوم بتكييف سلوكه متاشياً مع وضعية جديدة 
ل���م يألفها من قبل. وفي املقابل ال يتعرض األطفال لصعوبات 
كبي���رة حلفظ كميات هائل���ة من املعلوم���ات املختلفة. وهذا 
السلوك مغاير لسلوك الكهول الذين يواجهون صعوبات كبيرة 
ويبذل���ون جهداً أكبر عند محاول���ة الترفيع من طاقة الذاكرة 
العاملة )الستيعاب كم كبير من املعلومات( مقارنة بكبح سلوك 

أو تصرف معني.
ورغ���م صعوبة كبح أو إيقاف تص���رف معني، فإن الطفل 
يكون مدركاً ملا يجب القيام به ويرغب في ذلك، لكنه يعجز عن 
الفعل عند احملاولة. وقد توصل العلماء إلى هذه احلقيقة بعد 
إجراء تربة عل���ى مرحلتني مت من خاللهما تكليف مجموعة 
من األطفال في الثالثة من العمر بجمع أشياء )أو لُعب( عبارة 
عن عربات صغيرة أو ن���وم داخل ُعلب. وفي بداية التجربة 
كان يتعنّي عليهم جمعها حس���ب اللون )أو الش���كل(، ثم وفي 
مرحلة ثانية من التجربة ُطل���ب منهم جمعها بطريقة مختلفة 
)حسب الش���كل إن كانت املرحلة األولى قد متت حسب اللون 
والعكس بالعكس(.. والنتيجة: ما إن تعود األطفال التركيز على 

لون اللعب موضوع التجربة مثاًل، فإنه يصبح من الصعب على 
هؤالء التركيز فيما بعد على تصنيفها حس���ب شكلها، وهو ما 
ضاعف من درجة ترددهم وحيرتهم إزاء الوضعية، ما أدى إلى 

اضطرابهم حتى في أقصى حاالت التركيز.
وقد دفعت هذه التجربة بعدد من املتخصصني في مجال 
التعليم إلى التفكير بأنه ال ميكن لألطفال القيام بتدريب عملية 
كبح أو إيقاف تصرفهم أو اس���تخدام ذاكرتهم العاملة، والتي 
قد ال يكتمل منوها قبل بلوغ العش���رين س���نة، عالوة على أن 

املقاربات التعليمية املتبعة حالياً ال تسمح هي األخرى بذلك.
إال أن عدم إدراك س���ن النضج ال يعني غياب وظائف املخ 
عن العمل كلياً؛ فقد توصلت األبحاث املتعلقة باجلهاز العصبي 
املعرفي إلى أن الوظائف التنفيذية تتطور في سن مبكرة جداً 
وحتى قبل بلوغ العام األول من حياة الرضيع.. لذلك؛ ال يجب 
أن نحرمهم من فرصة تدريب قدراتهم الذهنية وتقوية ذاكرتهم 
العاملة. وميكن لآلباء مساعدة أبنائهم على حتسني الوظائف 
التنفيذية للمخ بتمارين بس���يطة؛ كس���رد قصة بش���كل يكون 
في���ه الكتاب مخفياً عن أعني األطف���ال مع تركيز األب لنظره 
باس���تمرار على الطفل جللب انتباه���ه، أي أن ينصب اهتمام 
الطفل على حفظ األحداث التي يس���معها ويقوم بربط بعضها 
ببعض دون االستعانة بوس���ائل اإليضاح البصرية في الكتاب 
)صور، عناوين، رس���وم...(، وأن يتخيل فيما بعد الشخصيات 

ومكونات اإلطار املكاني للقصة.
كما ميكن للمعلم في املدرسة العمل على تطوير الوظائف 
التنفيذي���ة للتالميذ؛ ففي الواليات املتحدة األمريكية مثاًل قام 
 Tools of the مدرسون منذ س���نوات بوضع برنامج يدعى
Mind في أقس���ام حضانة، وهو برنامج يضع األسس العلمية 
لتحس���ني نس���بة النجاح املدرس���ي لألطفال في سن مبكرة، 
ويهدف في األس���اس إلى تطوير الوظائف التنفيذية للمخ لدى 
الطفل، وقد أدخ���ل حيز التنفيذ بعد 12 س���نة من األبحاث 
املتواصلة. وه���ذا البرنامج، بالتوازي مع األلعاب الهادفة التي 
ترى داخ���ل الفصل على غرار املس���رحيات )كقيام التلميذ 
بتقمص دور األب أو األم في العائلة أو الش���رطي والسارق...( 
أثناء حصة القراءة أو احلساب؛ يساعد األطفال على التركيز 
والتحكم في تصرفاتهم خالل ه���ذه الوضعيات املختلفة، كما 
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يعودهم على تقدمي إجابات رصينة ومتعقلة، كما يعودهم على 
استخدام الذاكرة العاملة أثناء التفكير والبحث عن اإلجابة.

وبه���دف تعميم فائدة ه���ذا البرنامج عل���ى جميع املواد 
املدرسية التي يتلقاها التالميذ؛ فقد مت توسيع نطاق التمارين 
الهادف���ة إلى حتس���ني الوظائف التنفيذية للم���خ على جميع 
األنش���طة التعليمية وعلى امتداد فت���رات اليوم، با في ذلك 
األنش���طة اللغوية أو احلساب؛ ففي نش���اط لغوي يتمثل في 
»قراءة ثنائية« عبر مجموعات مكونة من تلميذين على س���بيل 
املثال، يطلب املدرس من أحد التلميذين س���رد قصة انطالقاً 
من كتاب ص���ور، ويتعنّي على التلميذ اآلخر أن يس���تمع بكل 
انتباه وينتظر دوره ليس���رد حكاية أخ���رى بدوره.. في البداية 
كان األطفال الذين أس���ند إليهم دور املستمع يرغبون في سرد 
قصتهم عوض االس���تماع، لكن مع تذكيرهم بضرورة االستماع 
بواسطة مجسمات كصورة أذن )التي تعني »أنصت وال تتكلم«(؛ 
يصبح الطفل قادراً على انتظار دوره وقد أدرك أن الصورة أو 
العالمة حتثه على االنتظار واإلنصات، ثم وبعد بضعة أش���هر 
يصبح األطف���ال قادرين على فه���م األدوار دون احلاجة إلى 

تذكيرهم بذلك.
وق���د أظهرت التجارب أن جل األطفال قد اجتازوا بنجاح 
امتحان الذكاء املذكور، في حني أخفق آخرون بالنظر إلى أنهم 
لم يتلقوا تدريب���اً خاصاً باالمتحان قبل اجتيازه، وهو ما يعني 
أن اعتم���اد هذا البرنامج أو ذاك ه���و العامل احملدد للنتائج 

املدرسية أكثر من عاملي العمر واجلنس.
كم���ا كان���ت النتائج اإليجابي���ة لالمتح���ان متطابقة مع 
النتائج اإليجابية في املدرس���ة، ومن ثم فإن األطفال املدرجني 
ببرنام���ج Tools of the Mind، والذي���ن قض���وا وقتاً أطول 
ميارس���ون األلعاب التعليمية الهادفة؛ ق���د اجتازوا االمتحان 
بامتياز مقارنة باألطفال الذين تابع���وا منطاً تعليمياً تقليدياً، 

وهو ما أثر سلباً في الوظائف التنفيذية للمخ لديهم.
واحلقيقة أن املدرسني يرغبون دائماً التقليص في الوقت 
املخصص للعب لفائ���دة الوقت املخص���ص للتعليم التقليدي 
وكذلك األنش���طة الترفيهية األخ���رى ذات الطابع التعليمي، 
كالرياضة واملوسيقى والفنون التشكيلية، بل حتى التقليص في 
فترات االس���تراحة بني احلصص في اليوم الواحد، في حني 

نحتاج نحن الكهول إلى ه���ذه الفترات من الراحة أثناء العمل 
لتجديد النش���اط. وفي الفترة األخيرة قام علماء النفس في 
الواليات املتح���دة بقارنة درجة االنتباه أثناء الدرس والنتائج 
املدرس���ية ألطفال يدرس���ون بدارس تعط���ي أهمية لفترات 
الراحة وأخرى ال تقدر أهمية ذلك، وتبنّي أن األطفال يتعلمون 
بش���كل جيد بعد فترات الراحة. وأشارت دراسات أخرى إلى 
أن األنشطة الفنية أو الرياضية، والتي ال تلقى درجة كبيرة من 
األهمية في عدد كبير من املدارس؛ تعتبر أنشطة جيدة بهدف 
تطوير الوظائف التنفيذية للمخ لدى األطفال.. وتتطلب بعض 
األنشطة التركيز واالنضباط، وتقوم على وجوب حفظ حركات 
متتابع���ة ومعقدة بالذاكرة العاملة، ومن تلك الرياضات الفنون 
الدفاعية، وكلها تس���هم في تطوير وتنمي���ة االنتظام املعرفي 
والنفس���ي والعاطفي للطف���ل وحتثه على احت���رام أصدقائه 
واألش���خاص اآلخرين وتقوي فيه شعور االنتماء إلى املجموعة 
والفخر والثقة بالذات، كما حتس���ن م���ن حالته البدنية ومنوه 

املتكامل.
وإضافة إلى كل ذلك، لم تُظهر أي من التجارب أن حذف 
فترات اللعب أو مارس���ة الرياضة أو الفنون أو التقليص فيها 
بهدف تخصيص مزيد من الوقت للتعليم التقليدي؛ يسهم في 
حتس���ني النتائج املدرس���ية، بل على العكس من ذلك، فإن كل 
التجارب أثبت���ت أن إدماج هذه األنش���طة واأللعاب بالبرامج 

املدرسية يحسن فعاًل في النتائج املدرسية.
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مظاهر تراجع الصحوة
سبقت اإلش���ارة إلى أن ظاهرة التراجع بارزة وواضحة ال 
حتتاج إلى برهنة، وفيما يلي إشارة إلى طائفة من الدالئل على 

هذا التراجع:

1 - قلة التائبني وكرثة املرتاجعني:
اتسم عصر الصحوة بأنه عصر التائبني والعائدين إلى الله 
عز وجل في كافة األعمار واملراحل، وكان من املتكرر أن تقابل 
زميل دراس���ة أو جيرة سابقة أو عمل، فترى مظهره معّبراً عن 

توبة وعودة إلى الله عز وجل.
وامت���دت الظاهرة إلى املش���اهير من أه���ل الفن والغناء 
والرياضة)1(، وشهدت أدبيات الصحوة - آنذاك - نتاجاً مكتوباً 

ومسموعاً للحديث عن التائبني والعائدين)2(.
أم���ا اليوم؛ فق���د تضاءلت هذه الظاهرة وانحس���رت، بل 
أصبحنا نش���هد العكس؛ فنرى التراجع والتغّير لدى عدد من 
الصاحلني، ولم يعد ش���اذاً أن ترى صاحباً لك من الصاحلني 
بعد ط���ول غياب، فترى مظهره معّبراً ع���ن التغّير والتراجع.. 

نسأل الله الثبات والهداية.

الرياضة ليست كالفن، والقصد ذكر اتساع فئات التائبني، وقد شكل املهتدون من   )((
الرياضيني – على سبيل املثال - جتمعاً كبيراً خاصاً بهم.

)2( من ذلك على سبيل املثال: توبات أهل الفن للشيخ سلمان العودة، وسلسلة العائدون 
إلى الله للمسند، وشباب عادوا إلى الله للشيخ عايض القرني، والهاربون من جحيم 

املخدرات، والزمن القادم... إلخ.

إعادة الصحوة..
رؤيــة مقترحة

]قضايا تربوية[

اتس���م العقد الثاني من هذا الق���رن ببزوغ الصحوة 
اإلس���المية، واتسع نطاق الصحوة وأصبحت حاضرة بقوة 
في كافة فئات املجتمع: الشباب والنساء والصغار والكبار، 

املتعلمني والعامة.
وكل من عاش تلك الفترة يدرك هذه الظاهرة بوضوح، 
وليس بحاجة إلى أدلة أو براهني، فهي ظاهرة بارزة وعامة 

فرضت نفسها، واعترف بها العدو قبل الصديق.
كما أنها ظاهرة لم تكن محلية، بل هي ظاهرة عاملية، 
حتى قال أحد الساس���ة محذراً وزير اخلارجية األمريكي 
أثناء محادثات الس���الم: إذا لم يتم توقيع اتفاقية السالم 
فقد تراني في املرة القادمة - حني تزور بالدنا - ملتحياً.
وكم���ا أن احلديث عن الظاه���رة ال يحتاج إلى برهنة 
وإثبات، فإن احلديث عن انحس���ار املّد والتراجع ال يحتاج 

إلى إثبات هو اآلخر.
والس���ؤال املثار: أال ميكن الي���وم أن نفكر من جديد 
في بعث الصح���وة من جديد؟ أليس لدين���ا من الرصيد 
واإلمكانات ما يعيننا على بعث العمل الدعوي بأفضل ما 

كان عليه في املرحلة السابقة؟
وأحس���ب أن العناية بثل هذا املش���روع – إذا توافر 
االقتناع به - أولى من كثير من املش���روعات املتناثرة ذات 

األثر احملدود.
وب���ني يدي القارئ الكرمي هذه املقال التي متثل معالم 
عامة وأفكاراً عملية لإلجابة عن هذا الس���ؤال: هل ميكن 
إعادة الصح���وة؟ علها أن تكون مج���االً للنقاش واملداولة 

واإلثراء والتطوير.
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2 - الرتاجع لدى القدوات:
كان التراجع ف���ي تلك الفترة – املس���ماة عصر الصحوة 
- يظه���ر ف���ي األغلب لدى الش���باب واملراهق���ني من طالب 
التعليم العام، وأحياناً أق���ل التعليم اجلامعي، أو حديثي العهد 
باالستقامة والتوبة؛ وأما اآلن فإن الصورة مختلفة، فقد أصبح 
من املألوف أن ترى طالب علم ش���رعي، أو إمام مسجد، أو من 
اشتهر بالدعوة واالحتساب؛ قد أصابه التراجع، وتغّيرت حاله.

ب���ل إن عدداً غي���ر قليل من هؤالء قد حتول���وا إلى كّتاب 
مناوئني للصحوة، يعلنون صراحة تبّنيهم االتاه الليبرالي.

3 - ضعف االحتساب يف العمل الدعوي:
اتسم عصر الصحوة باالحتساب في العمل الدعوي، بل ال 

يكاد العمل الدعوي يُعرف إال في دائرة االحتساب والتطوع.
أما اليوم، ومع تنامي املؤسسات الدعوية وانتشارها؛ فقد 
انتش���رت ظاهرة العمل باألجر لدى عدد من الش���باب الذين 
كانوا مناذج في االحتس���اب والتطوع في العمل الدعوي، وكثيٌر 
منهم يساوم على األجرة، ويفاضل بني مجاالت العمل في هذه 
املؤسس���ات بناء على االعتبار املادي، بل تطّور األمر إلى انتقاد 
املؤسس���ات التي تبحث عن املتطوع وانتقاد من يعمل احتساباً 
دون أجر مادي، رغم أن كثيراً من يُس���تهدف بذلك هم من 
له���م أجر ثابت، وم���ا يتلقونه هو أجر إضاف���ي خارج أوقات 

دوامهم الرسمي)1(.

4 - تسويغ االنحراف والرتاجع:
كان التراجع ف���ي مرحلة الصحوة يوص���ف بأنه انتكاس 
وتقهقر، وصاحبه يش���عر باخلجل واحلي���اء.. أما اليوم؛ فقد 
برزت ظاهرة التبرير للتراج���ع واالنحراف، وتفاوت املدى في 
ذلك ما بني ات���اه متطرف ترك التدين جملة وتفصياًل، وبني 
ات���اه دون ذلك بقي في دائرة التدين واالنتس���اب إليه، لكنه 
مولع بالتخفيف من كثير من مظاهر التدين، وباألخص ما يتعلق 
باملظهر، ويبرر ذلك بأنها مسائل خالف، منتقداً مظاهر التدين 

واملتمسكني بها، واصفاً إياها بأنها ثقافة محلية.
وتقبُّل اخلالف الفقهي أمٌر ال نقاش فيه، بل تنوع املدارس 
الفقهي���ة بني من يغلب عليه احلزم والتورع في املس���ائل، ومن 

))( ال شك أن انتقال العمل الدعوي إلى العمل املؤسسي ظاهرة صحية وإيجابية، وأن 
أن ضعف  إال  قيام عمل مؤسسي قوي،  يكفل  املتطوعني وحدهم ال  على  االعتماد 

االحتساب والتطوع ظاهرة ليست صحية.

يغلب عليه التيس���ير والترخص املشروع؛ أمٌر سائغ منذ عهود 
السلف.

لك���ن ذلك كله كان يدور في إط���ار التدين الصادق اجلاد، 
والترجيح الفقهي املبني على االقتناع والدليل الشرعي، أما ما 
نشهده اليوم فكثير منه ينتمي لدائرة التساهل والترخص أكثر 

منه لدائرة االجتهاد وتنوع املدارس الفقهية.
واملراجعة وتقومي املاضي، وإعادة النظر في املواقف واآلراء 
السابقة؛ أمر إيجابي، وباألخص مع التغيرات العاملية واحمللية، 
وم���ع نضج الداعية وتقدم خبرته.. واملرحلة الس���ابقة لم تكن 
تس���لم من قدر من التش���ديد لدى بعض طلبة العلم والدعاة، 

والضيق باخلالف، وتضخيم بعض املسائل الفرعية.
لك���ن املراجعة وتقومي املاضي إمن���ا حُتمد حني تُبنى على 
علم ش���رعي، واتباع للدليل، ورؤية للمصالح الش���رعية - ولو 
اختلفنا في تفصي���الت بعض اآلراء واالجتهادات -.. أما حني 
يكون التراجع مقصوداً لذاته، وتغيير اآلراء هدفاً يس���عى إليه 
صاحب���ه؛ فهذا لون مختلف، وكما أن التش���ديد وضعف تقبل 
االخت���الف مذموم، فمقابلة األمر برد فعل متطرف مذموم هو 

اآلخر.

5 - ضعــف اخلطــاب اإلميــاين والوعظــي ورمبــا 
االستخفاف به:

اتس���م عصر الصحوة بانتش���ار اخلطاب الوعظي املؤثر، 
وكانت اخلط���ب واحملاضرات العامة تش���هد تمعات كبيرة، 
وعدد من كانوا يحظون بحضور جماهيري واس���ع، وانتشار 
للمادة املسموعة؛ كان أداؤهم البارز في مجال الوعظ وحتريك 

القلوب.
وكان له���ذا اخلطاب أثره في اس���تقامة كثي���ر من الناس 

وتوبتهم، وفي تثبيت املهتدين والصاحلني.
أم���ا اليوم؛ فق���د اختلفت الصورة كثي���راً، وفتُر اخلطاب 
الوعظي، وربا أصبح محل استخفاف وتنقص، وأصبح يوصف 

بأنه معبر عن سطحية صاحبه وبساطته.
ورب���ا وجدت أخطاء وتاوزات في اخلطاب الوعظي في 
املرحلة الس���ابقة تتطلب املراجعة، إال أنها ال متثل الواقع كله، 
والعالج في التس���ديد والتصويب وع���الج األخطاء، وليس في 

انتقاص الوعظ وتهميش دوره.
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حلول مقترحة

حــني نتحــدث عــن إعــادة الصحــوة، فنحــن 
نتحــدث عن مشــروع واســع غري حمــدود، وهو 
يتطلب جهدًا يتالءم مع حجم املشروع واتساع 
دائرته، ويتطلب قدرًا مــن النقاش واحلوار حول 

آلياته لتحقيق النضج وتطوير األفكار.

وتتمثل معالم املشروع - من وجهة نظر الكاتب - فيما يلي:

1 - العناية باخلطاب الوعظي:
كان اخلطاب الوعظي من سمات املرحلة السابقة وعوامل 
تأثيرها البالغ، وهو إحدى أدوات االمتداد واالنتشار الدعوي، 

وأحد عوامل التثبيت وترسيخ املهتدين.
وال عجب؛ فهو منهج ش���رعي أصيل، فقد وصف الله عز 
ْوِعَظٌة  وج���ل كتابه بأنه موعظة فقال: }َيا َأيَُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكم مَّ
ُْمْؤِمِنَي{ ]يونس:  ــــــٌة ِلّ ُدوِر َوُهًدى َوَرْحَم ــــــَفاٌء لِّـَما ِف الصُّ ِبُّكْم َوِش ِمّن رَّ

.]٥٧
ووصف ما أنزله على موس���ى بذلك فق���ال: }َوَكَتْبَنا لَُه ِف 
ٍة َوْأُمْر َقْوَمَك  ٍء َفُخْذَها ِبُقوَّ ْوِعَظًة َوَتْفِصيالً لُِّكِلّ َشْ ٍء مَّ األَْلَواِح ِمن ُكِّ َشْ

َيْأُخُذوا ِبَأْحَسِنَها َسأُِريُكْم َداَر اْلَفاِسِقَي{ ]األعراف: ١٤٥[.
ووصف اإلنيل الذي أنزل على عيس���ى عليه السالم بأنه 
قاً لِّـَما بَْيَ  ــــــم ِبِعيَس اْبِن َمْرَيَم ُمَصِدّ ْيَنا َعَل آَثاِرِه موعظة فقال: }َوَقفَّ
قاً لِّـَما بَْيَ َيَدْيِه ِمَن  ْوَراِة وآَتْيَناُه اإلجِنيَل ِفيِه ُهًدى َونُوٌر َوُمَصِدّ َيَدْيِه ِمَن التَّ

ُْمتَِّقَي{ ]املائدة: ٤٦[. ْوَراِة َوُهًدى َوَمْوِعَظًة ِلّ التَّ
ووعظ الله عز وجل نبيه نوحاً عليه السالم فقال: }َقاَل َيا 
ــــــَأْلِن َما لَْيَس لََك ِبِه  نُوُح إنَُّه لَْيَس ِمْن َأْهِلَك إنَُّه َعَمٌل َغْيُر َصالِـٍح َفال َتْس

ِعْلٌم إِنّ َأِعظَُك َأن َتُكوَن ِمَن اْلـَجاِهِلَي{ ]هود: ٤٦[.
ووع���ظ الله عز وج���ل أصحاب النبي # م���ن العودة ملا 
ُ َأن َتُعوُدوا لِـِمْثِلِه َأبَداً إن ُكنُت  ج���رى في حادثة اإلفك: }َيِعظُُكُم اللَّ

مُّْؤِمِنَي{ ]النور: ١٧[.
وجاء الوعظ في س���ياق األحكام الش���رعية فقال تعالى: 
ُحوُهنَّ  ــــــُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َأْو َسِّ ــــــاَء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِس }َوإَذا طَلَّْقُتُ الِنَّس
اراً لَِّتْعَتُدوا َوَمن َيْفَعْل َذلَِك َفَقْد ظََلَم َنْفَسُه  ــــــُكوُهنَّ ِضَ ِبَمْعُروٍف َوال تُْمِس
ِ َعَلْيُكْم َوَما َأنَزَل َعَلْيُكم  ِ ُهُزواً َواْذُكُروا ِنْعَمَت اللَّ ــــــاِت اللَّ َوال َتتَِّخُذوا آَي
ٍء  َ ِبُكِلّ َشْ َ َواْعَلُموا َأنَّ اللَّ ــــــوا اللَّ ــــــَن اْلِكَتاِب َواْلـِحْكَمِة َيِعظُُكم ِبِه َواتَُّق ِمّ

َعِلمٌي{ ]البقرة: ٢٣١[.

وجاء الوعظ في س���ياق تقرير قواعد العدل واإلحس���ان: 
ــــــاِن َوإيَتاِء ِذي اْلُقْربَى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء  َ َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإلْحَس }إنَّ اللَّ

ُروَن{ ]النحل: ٩٠[. َواْلـُمنَكِر َواْلَبْغِي َيِعظُُكْم لََعلَُّكْم َتَذكَّ
 َ وبنيَّ عز وجل حس���ن مواعظه للمؤمنني فق���ال: }إنَّ اللَّ
ــــــاِت إَل َأْهِلَها َوإَذا َحَكْمُت بَْيَ النَّاِس َأن َتْحُكُموا  وا األََماَن ــــــْم َأن تَُؤدُّ َيْأُمُرُك
يعاً بَِصرياً{ ]النساء: ٥٨[. َكَن َسِ  َ ا َيِعظُُكم ِبِه إنَّ اللَّ َ ِنِعمَّ ِباْلَعْدِل إنَّ اللَّ

وأمر نبيه # باملوعظ���ة، فأمره بأن يعظ املنافقني فقال: 
ُ َما ِف ُقلُوِبِهْم َفَأْعِرْض َعْنُهْم َوِعْظُهْم َوُقل لَُّهْم  ــــــَك الَِّذيَن َيْعَلُم اللَّ }ُأْوَلِ

ِف َأنُفِسِْم َقْوالً بَِليغاً{ ]النساء: ٦٣[.
وأم���ره عز وجل بأن يعظ الكافرين فقال: }ُقْل إنََّما َأِعظُُكم 
ُروا َما ِبَصاِحِبُكم ِمّن ِجنٍَّة إْن  ِ َمْثَن َوفَُراَدى ثُمَّ َتَتَفكَّ ِبَواِحَدٍة َأن َتُقوُموا لِلَّ

ُهَو إالَّ َنِذيٌر لَُّكم بَْيَ َيَدْي َعَذاٍب َشِديٍد{ ]سبأ: ٤٦[.
وبنيَّ الله عز وجل أن من ش���أن األنبياء في دعوتهم وعظ 
أقوامه���م، فأخبر أن قوم هود اعترض���وا على وعظهم فقال: 
َن اْلَواِعِظَي{ ]الشعراء: ١٣٦[. }َقالُوا َسَواٌء َعَلْيَنا َأَوَعْظَت َأْم لَْم َتُكن ِمّ

وأخبر عما وعظ به لقمان ابنه من مواعظ فقال سبحانه: 
َك لَظُْلٌم  ْ ِ إنَّ الِشّ ْك ِباللَّ ــــــْشِ ــــــاُن الْبِنِه َوُهَو َيِعظُُه َيا بَُنَّ ال تُ ــــــاَل لُْقَم }َوإْذ َق

َعِظمٌي{ ]لقامن: ١٣[.
وبنيَّ أن الصاحلني من بني إس���رائيل وعظوا أهل السبت 
بُُهْم  ُ ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعِذّ ــــــْم لَِم َتِعظُوَن َقْوماً اللَّ ْنُه ٌة ِمّ فقال: }َوإْذ َقالَْت ُأمَّ

َعَذاباً َشِديداً َقالُوا َمْعِذَرًة إَل َرِبُّكْم َولََعلَُّهْم َيتَُّقوَن{ ]األعراف: ١٦٤[.
وكان # يعظ أصحابه فيترك ذلك أثره عليهم، ويصور لنا 
ذلك املعنى العرباض بن س���ارية رضي الله عنه فيقول: وعظنا 
رس���ول الله # يوم���اً بعد صالة الغداة موعظ���ة بليغة ذرفت 
منها العيون، ووجلت منها القلوب. فقال رجل: إن هذه موعظة 
مودع فماذا تعهد إلينا يا رس���ول الل���ه؟ قال: »أوصيكم بتقوى 
الله، والس���مع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي؛ فإنه من 
يعش منكم يرى اختالفاً كثيراً، وإياكم ومحدثات األمور؛ فإنها 
ضاللة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بس���نتي وس���نة اخللفاء 

الراشدين املهديني، عضوا عليها بالنواجذ«)1(. 
وكانوا يبكون عند سماع مواعظه، فعن أنس رضي الله عنه 
قال خطب رسول الله # خطبة ما سمعت مثلها قط قال: »لو 
تعلم���ون ما أعلم لضحكتم قلياًل ولبكيت���م كثيراً«. قال: فغطى 

أصحاب رسول الله # وجوههم لهم خنني)2(.
ومن اآلليات املقترحة في ذلك:

))( أخرجه الترمذي 2676، وأبو داود 4607، وابن ماجه ))، وأحمد 16692.
)2( أخرجه البخاري 4621، ومسلم 2359.
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1 - توظي���ف خطب اجلمعة، والتنس���يق م���ع اخلطباء، 
واالعتناء بتسجيل املواد املتميزة ونشرها.

2 - إعداد قناة خاصة على اليوتيوب جلمع املواد الوعظية 
املتميزة.

3 - إعداد مقاطع مرئية ومس���موعة مؤثرة ونشرها على 
اإلنترنت.

4 - التنس���يق مع دعاة مؤثرين إلقامة محاضرات وإلقاء 
مواد وعظية مؤثرة.

2 - توظيف املكتسبات السابقة:
اتسمت املرحلة السابقة بتحقيق عدد من املكتسبات متثل 
رصيداً ثري���اً ميكن أن يوظف في إع���ادة الصحوة، ومن هذه 

املكتسبات التي ميكن توظيفها ما يلي:
1 - الدعاة املؤثرون جماهيرياً.

2 - املعلمون واملعلمات.
3 - املتعاونون من الشباب والفتيات في الداخل واخلارج، 
وميك���ن تفعيل عناص���ر عديدة منه���م من خ���الل التواصل 

اإللكتروني.

3 - االعتناء بالعمل الشبابي والطالبي:
مّثل العمل الش���بابي والطالبي في املرحلة الس���ابقة أداة 
مهمة التس���اع نطاق الصحوة؛ فالشباب أسرع استجابة لداعي 
اخلير وأرق أفئدة، وكفى بسيرة أصحاب النبي # شاهداً على 
ذلك، واألمر ال يقف عند حدود هذه األمة، فهي سنة في األمم 
املسلمة، ومن ذلك ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن أهل الكهف: 
ــــــُن َنُقصُّ َعَلْيَك َنَبَأُهم ِباْلـَحِقّ إنَُّهْم ِفْتَيٌة آَمنُوا ِبَرِبِّهْم َوِزْدَناُهْم ُهًدى  }َنْح
َمَواِت َواألَْرِض لَن  #^١٣^#( َوَربَْطَنا َعَل ُقلُوِبِهْم إْذ َقاُموا َفَقالُوا َربَُّنا َربُّ السَّ

نَّْدُعَو ِمن ُدوِنِه إلَهاً لََّقْد ُقْلَنا إذاً َشَططاً{ ]الكهف: ١٣ - ١٤[.
وفي حدي���ث صهيب رضي الله عنه ف���ي قصة أصحاب 
األخدود: »كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له س���احر فلما كبر 
قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غالماً أعلمه السحر فبعث 

إليه غالماً يعلمه....«.
وقال تبارك وتعالى عن دعوة موس���ى عليه السالم: }َفَما 
يٌَّة ِمّن َقْوِمِه َعَل َخْوٍف ِمّن ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِهْم َأن َيْفِتَنُهْم  ــــــَن لِـُموَس إالَّ ُذِرّ آَم
ِفَي{ ]يونس: ٨٣[.. قال  ــــــاٍل ِف األَْرِض َوإنَُّه لَـِمَن اْلـُمْسِ َوإنَّ ِفْرَعْوَن لََع
اب���ن كثير رحمه الله حول هذه اآلية: »يخبر تعالى أنه لم يؤمن 

بوسى عليه السالم مع ما جاء به من اآليات البّينات واحلجج 
القاطع���ات والبراهني الس���اطعات؛ إال قليل م���ن قوم فرعون 
من الذرية، وهم الش���باب، على وجل وخوف منه ومن ملئه أن 
يردوهم إلى ما كانوا علي���ه من الكفر؛ ألن فرعون - لعنه الله 
- كان جباراً عنيداً مسرفاً في التمرد والعتو، وكانت له سطوة 

ومهابة تخاف رعيته منه خوفاً شديداً«)1(.
ومن الوسائل املقترحة في ذلك ما يلي:

1 - إع���داد تصور حملاض���ن تربوية جاذب���ة؛ فاحملاضن 
التربوية اليوم تعاني ضعفاً في إقبال الشباب عليها.

2 - توس���يع نطاق النشاطات الش���بابية اجلماهيرية التي 
تستهدف الشباب والفتيات األقل تديناً ومحافظة.

4 - توسيع أوعية النشر وأدواته:
م���ن الفروق املهمة ب���ني املرحلة الس���ابقة واملرحلة التي 
نعيشها؛ تنوع أوعية النشر، واختالف درجة تأثيرها؛ فالشريط 
اإلس���المي الذي كان ميثل أداة ووس���يلة مهمة وفاعلة تضاءل 
تأثيره كثيراً، وبرزت وسائل جديدة ذات إقبال وتأثير أكثر على 

الشباب.
وأي جهد يخاطب الشباب يفترض فيه أن يوظف الوسائل 
ذات اإلقبال األكثر والتأثير األبلغ، ومن الوس���ائل املقترحة في 

ذلك ما يلي:
1 - إنت���اج روايات ش���يقة ومثيرة حتك���ي قصة الصحوة 

وتربتها.
2 - إنتاج أف���الم يتم االعتناء بأفكاره���ا وإخراجها على 
غرار عدد من األفالم التي انتش���رت وص���ار لها صدى كبير، 
وهناك أفالم عاملية وعربية أسهمت في إحداث تأثير وصياغة 

توجهات.
وميث���ل اإلعالم بعامة، واإلع���الم اجلديد بخاصة بأدواته 
املتع���ددة؛ مدخاًل مهماً ينبغي اس���تثماره وف���ق عمل وبرامج 

مخططة ومدروسة.
إنها أفكار ورؤى وخواطر حول هذا املوضوع، ال متثل رؤية 
ناضجة وال مشروعاً متكاماًل، عليها أن تكون مدخاًل ملزيد من 

التطوير واإلثراء.
أس���أل الله عز وجل أن يجعلنا م���ن أنصار دينه، اآلمرين 
باملع���روف والناهني ع���ن املنكر، وصلى الله وس���لم على نبينا 

محمد وآله وصحبه.

))( تفسير ابن كثير )622/2(.
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]حوارات[

حوار مع
رئيس المكتب السياسي

للجبهة اإلسالمية السورية

^: أفرزت الثورة تشكيات متعددة من الفصائل العسكرية.. 
كي���ف ميكن وصف هيكلي���ة هذه التصنيفات وآليات التنس���يق 
بينها، وكيف تتوقعون أن يكون مستقبلها بعد إسقاط النظام؟

احلمد لله، والصالة والسالم على رسول الله، وبعد:
يغلب على هيكليات الفصائل العس���كرية الطابع الشعبي 
الثوري، وهذا أمر طبيعي جداً يحصل في كل حراك من هذا 
النوع، وه���ذا في مراحل الثورة الس���ابقة كان من إيجابيات 
الثورة، وأهم األس���باب التي هيَّأها الل���ه لبقاء الثورة وعدم 
اختراقه���ا وإخمادها، وأما بعد نض���وج العمل الثوري داخل 
س���ورية، كان من الالزم االنتقال إلى ضبط احلراك الثوري 
وتنظيمه، وهذا من أهم األمور التي أنشئت اجلبهة اإلسالمية 
الس���ورية ألجلها، وبالتنس���يق مع باقي اجلبهات اإلسالمية 
واحلراك الثوري نقوم ببل���ورة هيكلية واضحة تتمع عليها 
األمة في س���ورية ألجل قطف ثمار اجلهد العظيم الذي بذله 
ش���عبنا الصابر خالل ما يزيد على عامني؛ تش���مل احلراك 
العسكري واحلراك املدني، لالنتقال به إلى التحدي احلقيقي 

وهو االضطالع بسؤوليات إدارة شؤون البالد.

أجرى احلوار: جملة ^ ■
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أما التنس���يق؛ فبحم���د الله تعالى 
هن���اك تنس���يق وتع���اون وحتالف على 
عّدة مس���تويات يبدأ م���ن االندماجات 
إلى  التحالفات اجلبهوي���ة، إضافة  إلى 
التنسيق الدائم والتعاون املثمر على أعلى 
املس���تويات من عمليات مشتركة وتبادل 
 للخبرات والتدريبات املدنية والعسكرية.

الس���ورية تربة  اإلس���المية  وللجبهة 
رائ���دة في ه���ذا األمر؛ فق���د انطلقت 
ابت���داء م���ن العم���ل اجلبه���وي الذي 
ارتبطت به تشكيالت اجلبهة اإلسالمية 
السورية بيثاق واضح األهداف والرؤية 
واملرتك���زات، وبرؤية ش���املة لس���ورية 
املس���تقبل، وكان من أهم ما تتطلع إليه 
القيادة في اجلبهة اإلس���المية السورية 
هو االرتقاء باملأسس���ة والهيكلة والعمل 
من حس���ن إلى أحسن، وذلك من خالل 
االندماجات التي حصلت في تشكيالتها 
سة، حيث اندمجت كل من )كتائب  املؤسِّ
أحرار الش���ام وحركة الفجر اإلسالمية 
وجماع���ة الطليعة اإلس���المية وكتائب 
اإلميان في دمشق وريفها وكتيبة مصعب 
بن عمير(؛ في كيان واحد بسمى جديد 
هو )حركة أحرار الشام اإلسالمية(، وتلته 
خطوة اندماجية أخرى لثالثة تشكيالت 
من تشكيالت اجلبهة اإلسالمية السورية 
في دمش���ق وريفها وهي: )كتيبة حمزة 
بن عبد املطلب وكتيبة صقور اإلس���الم 
وس���رايا املهام اخلاصة(؛ لتك���ّون كياناً 
جديداً باس���م )كتائب حم���زة بن عبد 
املطلب(، وفتحت اجلبهة أبوابها لكل من 
يطمح للمشاركة في هذا املشروع، وهو 
مش���روع األمة القادم بشاركة اجلميع، 
فنحن ج���زء من هذا احل���راك الكبير 
 وينبغي أن نش���ترك جميعاً في حتقيقه.

^: ياحظ اجلمهور اإلسامي أن في 
كل أيام اجلمع تخرج مظاهرات بعناوين 
موحدة وشعارات يرفعها الثوار في جميع 
املدن، كيف يتم التنسيق لذلك، وعلى أي 
أس���اس يت���م اختيار أس���ماء اجلمع وتلك 

الشعارات التي ترفع؟
هذه األمور تكون عبر اس���تفتاءات 
الثوار  فيها  يش���ارك  الفيس���بوك  على 
املهتم���ون بهذا الش���أن، ويت���م اختيار 
التسميات حس���ب األحداث التي تري 

على األرض سياسياً أو عسكرياً.

^: هل حانت اللحظة املناسبة لضبط 
السياس���ة الداخلي���ة للث���ورة، وتوجيهه���ا 
بش���كل تنظيم���ي بعي���دًا ع���ن اخلط���وات 
االرجتالي���ة والتداخ���ات املوج���ودة، وم���ا 
هو املستقبل السياسي املأمول للثورة في 

ظل تنوع أطيافها؟
نعم أخي الكرمي قد حانت، واجلبهة 
اإلسالمية السورية منذ تأسيسها بدأت 
بجه���ود كبيرة لضبط سياس���ة الداخل 
العاملة  الكبيرة  الفصائ���ل  مع  بالتعاون 
عل���ى األرض، ومت بفض���ل الله حتقيق 
تنسيق عاٍل بني ثوار الداخل با يخص 
الرؤى وردود األفعال السياس���ية. وأما 
عن املس���تقبل السياسي فنأمل أن يكون 
مشرقاً إن ش���اء الله؛ ألن عدل اإلسالم 
س���يعم كل األطياف األخرى، فاجلميع 
يعل���م أن األقليات كان���ت أفضل فترات 
حياتها في ظل احلكم اإلس���المي، وما 
أصابه���ا الظلم إال ف���ي ظل احلكومات 

البعيدة عن منهج الله عز وجل.

^: حت���ت ذريع���ة الدف���اع ع���ن حق���وق 
األقليات واملش���اركة السياس���ية هل ميكن 
أن يع���ود العلويون إلى الس���لطة في إطار 

تصالح سوري داخلي؟
حقوق األقليات ورفع الظلم ونش���ر 
الع���دل هي ما قد فرضه الله عز وجل 
علينا جميعاً، وعلى كل مس���لم أن يلتزم 
بأوامر خالقه سبحانه وتعالى، فالضامن 
الوحي���د حلقوق األقلي���ات في أي بقعة 
عل���ى األرض هو التمكني لش���رع الله، 
وما يتردد م���ن غير ذلك فهو من الوهم 
متارسها  التي  اإلقصائية  واملمارس���ات 
في  املوغلة  اليسارية  واألفكار  احلركات 
التشويه واالفتراء، والفترة السابقة أكبر 
دليل على ذلك الظلم الذي كانت تعانيه 

األقليات في ظل النظام األسدي.

^: اس���ُتخدم مش���روع اجتث���اث البعث 
ف���ي الع���راق لتصفي���ة الس���نة وإبعاده���م 
عن الس���لطة، أال ميك���ن أن تعاد الكرة في 
سورية بعد الثورة على الرافضة في إطار 

تصالح سوري داخلي؟
كان الشعب السني في تلك املرحلة 
في  احلاكمة  بالطغم���ة  متاماً  مخدوعاً 
إيران، وما يس���مى »حزب الله«؛ لذلك 
العراق  استطاعوا مترير مشروعهم في 
احلبي���ب، أما اليوم في س���ورية فاألمر 
مختل���ف متاماً، فالنظ���ام الصفوي في 
إي���ران بات ش���ريكاً أساس���ياً في قتل 
الشعب، خاصة املسلمني السنة، والشعب 
يعرف ذلك متام���اً، فلن يكون االجتثاث 
بإذن الله إال للمش���روع الصفوي الذي 
يح���اول طغاة طهران تصدي���ره بعد أن 
س���اموا أهل الس���نة في إيران املسلمة 
سوء العذاب، حتى املعارضة من الشيعة 
فيه���ا عانت الكثي���ر والكثير من بطش 
هذا النظام الصفوي كما هو احلال في 
معس���كر أشرف الذي يعاني أهله بطش 
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احلكومة الصفوي���ة العراقية واإليرانية 
بتواطؤ مخٍز من اإلدارة األمريكية.

^: اجلي���ش الس���وري النظام���ي ُبن���ي 
عل���ى عقيدة قتالية كان���ت غايتها األولى 
ع���ن  والدف���اع  معين���ة  طائف���ة  حماي���ة 
مش���روعها السياس���ي، كيف تتصور آليات 
بع���د  اجلدي���د  الس���وري  اجلي���ش  بن���اء 

إسقاط النظام؟
ستكون نواته كما ذكرنا سابقاً هذه 
الكتائب املقاتلة واملجاهدة التي خرجت 
للدفاع عن الشعب املظلوم واملقهور ضد 
هذا اجليش األسدي اخلائن، وأما بناؤه 
فس���يكون مؤسس���اتياً بعيداً عن حماية 
للمسلمني  مصالح شخصية، فهو جيش 
ينصر املظلوم ويكف يد الظالم ويبسط 
األمن في البلد لينعم املسلم وغير املسلم 

بعدل اإلسالم.

^: العلم���اء الرباني���ون الذين واجهوا 
النظ���ام أو ل���م يناص���روه احلاج���ة ماس���ة 
إلع���ادة االعتبار له���م وإعادتهم للواجهة، 

ما التصور للخطوات في هذا الطريق؟
الربانيون موج���ودون في  العلم���اء 
س���احات الوغى مع املجاهدين؛ يعلمون 
جاهله���م، ويذكرون املؤمن���ني بحق الله 
عليهم، ويرب���ون وينصح���ون، فهم في 
الواجهة ولم يتخلفوا عنها يوماً، حتى لو 
كانوا بعيدين عن شاشات اإلعالم، ومن 
علماء األمة أيضاً م���ن يجاهد بالكلمة 
واملوق���ف والبي���ان واإلفت���اء والدعم، 
وهم طليعة املس���لمني في مواجهة مكر 
األعداء، وهم صمام األم���ة إن التزموا 

وعملوا با علموا.

تضحي���ات  ليبي���ا  ف���ي  ش���هدنا   :^

ومش���اركتهم  الث���ورة  ف���ي  اإلس���امين 
الفاعل���ة التي كلفتهم الكثير، ومع نهاية 
االنتخابات حصد الليبراليون النتائج.. 
كيف ترى س���ورية املستقبل، هل هي دولة 
مدنية، أم مدينة ذات مرجعية إس���امية، 

أم دولة سنية، أم دولة احلرية والعدالة؟
رؤي���ة اجلبهة في ه���ذا الباب نُّص 
عليه���ا مفصاًل ف���ي ميثاقه���ا. الثورة 
السورية واملجاهدون فيها تعلموا الكثير 
م���ن الثورات التي س���بقتهم، وبإذن الله 
لن تتكرر تلك األخط���اء غير املقصودة 
طبعاً من اإلسالميني في البالد العربية، 
أهل اإلسالم،  قادها  الس���ورية  فالثورة 
وهم من قدم الشهداء والغالي والنفيس 
في سبيل إسقاط هذا النظام، وكتائبهم 
منتشرة في كل سورية، واحلمد لله اليوم 
هم يضطلعون بخدم���ة املناطق احملررة 
ويديرونه���ا، من يريد أن يخ���دم البلد 
ويشارك فمرحباً به، ونظرتنا منطلقة من 
مبادئ ش���رعنا احلنيف، وكل السوريني 
هتفوا بالوالء لله ورس���وله من أول يوم 
في املظاهرات، وأما عن ش���كل الدولة 
القادمة فهي دولة حتكم بشرع الله الذي 
ارتض���اه بغض النظر عن ش���كلها، فما 

يهمنا هو املنطلقات واملضمون.

^: أال ُيخش���ى أن تدخ���ل الب���اد ف���ي 
أت���ون حرب طائفية بعد س���قوط النظام، 
ال س���يما بعد اجلرائم التي ارتكبت باسم 
الطائفي���ة خ���ال الث���ورة، وكي���ف س���يتم 
القض���اء عل���ى أي مطالب���ات بانفص���ال 

سياسي مثل األكراد؟
احلرب الطائفية هي ما يس���عى إليه 
النظ���ام املجرم من أول ي���وم في الثورة، 
وال ميك���ن أن نتجاه���ل ت���ورط غالبية 
النصيرية في ه���ذه احلرب،  الطائف���ة 

ونحن كمس���لمني لدينا ما يضبطنا حتى 
ف���ي احلرب، فل���ن نظلم أحداً بس���بب 
طائفت���ه، ول���ن نترك عقوب���ة أحد دون 
طائفته، فمحاكم الثوار س���تحاكم كل من 
قتل وأفس���د وكل من وقف مع العصابة 
بغض النظر عن طائفته. وأما بالنس���بة 
لإلخوة الك���ورد فموق���ف اجلبهة منهم 
واضح ج���داً، وقد صدر بيان من اجلبهة 
يحدد املوق���ف، وللعلم هناك في اجلبهة 
اإلسالمية الس���ورية كوادر كوردية تعمل 
جنب���اً إلى جنب مع باقي إخوانهم، فنحن 
نحترم القوميات وال نتعصب لها واملصالح 
الكوردية والعربية وغيرها من القوميات 

املختلفة في سورية تتالقى وال تتنافر.

^: املجلس الوطني الذي نرى وجوده 
للمعارض���ة  رئيس���ي  كممث���ل  اإلعام���ي 
الس���ورية ف���ي اخل���ارج، م���ا هو مس���تقبله 
ف���ي  العس���كرين  نظ���ر  ف���ي  السياس���ي 
امليدان، وخصوصًا كونه وس���يلة االتصال 

الرسمي مع احلكومات األجنبية؟
املجل���س الوطني وغيره من الهيئات 
عي متثيل الثوار، هي  السياسية التي تدَّ
جهات متثل بعض احلراك السياسي في 
اخلارج، لكنهم فش���لوا جميعاً في تقدمي 
أي ش���يء حقيقي للث���ورة، وذلك يعود 
النفصالهم عن واق���ع الثوار، وبات هذا 
معروف���اً حتى لدى احلكوم���ات العربية 
يحدده  السياسي  واملس���تقبل  والغربية، 
ثوار اخلن���ادق ال ثوار الفن���ادق، وأنّوه 
هن���ا إلى مغالط���ة كثيراً م���ا يقع فيها 
املتحدثون في ش���أن الثورة الس���ورية، 
الثوري  الداخلي  وهي وصف احل���راك 
»العس���كري«، وهذا  وتأطي���ره بوصف 
مصادرة ال نرتضيها، فالثوار في الداخل 
فيه���م املهندس والطبي���ب واالقتصادي 
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ونحن كجبهة إسالمية سورية، إحدى 
الق���وى العاملة على األرض الس���ورية 
بشقيها العس���كري واملدني، نقول: على 
املعارضة الس���ورية الشريفة في اخلارج 
العودة إلى الداخل احملرر ومعاينة الواقع 
قبل العمل على تش���كيل حكومة لتسيير 

واقع ال يعرفونه.
وأي حكومة مؤقتة تتم دون أن تنبثق 
من الداخ���ل ومن معاناة ش���عبنا الذي 
تتوافر فيه كافة االختصاصات والكوادر 

التي تلزمنا؛ فهي مرفوضة ابتداء.
وأي دع���م ال يص���ب مباش���رة في 
مواجهة الظلم والطغي���ان والقتل الذي 
يقع على ش���عبنا، فهو دعم مشبوه، ولن 
نس���مح بأي دع���م يصب في مش���روع 

تقسيم سورية املرفوض رفضاً باتاً.
الث���وار على األرض ق���ادرون على 
حتّمل مس���ؤولياتهم في املعارك، وهناك 
ح���راك ثوري مدني عل���ى األرض قادر 
عل���ى القيام بهام إدارة البالد با لديه 
من كوادر، فشعبنا ش���عب مثقف عامل 
نش���يط واحلمد لله، فرغ���م كل املعاناة 
أكثر ما يهّم األس���رة السورية هو تعليم 

وتثقيف أبنائها.

^: سمعنا عن قيام احلكومة األردنية 
بتس���ليم نش���طاء لنظام األسد.. هل هذه 
املعلوم���ات صحيح���ة، وكي���ف ت���رون ه���ذا 

السلوك؟
ال منتل���ك أي معلومات حقيقية عن 
مثل هذا الشيء، وال ميكن أن نبني موقفاً 
على ظن، لكننا ندعو كل احلكومات إلى 
بناء عالقات قوية وعلى أس���اس الثقة 
مع الشعب السوري الثائر بشّقيه املدني 
والعس���كري؛ وذلك بالتواصل مع القادة 
في الداخ���ل، فهم الباقون للمس���تقبل 

والعصابة زائلة بإذن الله.

^: كلم���ة صغي���رة توجهونه���ا للعال���م 
اإلسامي، ماذا تقولون؟

نش���كر كل م���ن وقف م���ع الثورة 
السورية في العالم اإلسالمي، ورسالتنا 
لهم أن الثوار ال يدافعون عن سورية وعن 
هوية س���ورية السنية، بل يدافعون عنهم 
جميعاً ضد عدو واحد، ولن نكون بأمن 
من اخلطر الصفوي إن نح مشروعهم 
في سورية، لذلك ندعوهم لدعم الثورة 
الس���ورية بكافة املجاالت وبكل الوسائل 

املتاحة لديهم، فهي معركة األمة.

واحملام���ي والسياس���ي، وغيره���م من 
يش���اركون  وهم  االختصاصات،  كاف���ة 
في احلراك الثوري الداخلي عس���كرياً 

ومدنياً، فاقتضى التنبيه.

مجل���س  إع���ان  تعتزم���ون  ه���ل   :^
تنفي���ذي يدي���ر الب���اد ف���ي ظ���ل غي���اب 

السلطة عن بعض املدن أو القرى؟
إغاثية  وهيئ���ات  محاك���م  هن���اك 
أنش���ئت في املناطق احملررة تقوم بهذا 
الدور الكبير، ونس���عى مع كل الفصائل 
واجلبه���ات اإلس���المية والتش���كيالت 
الثوري���ة العس���كرية واملدني���ة امللتزمة 
واملنضبط���ة؛ إلى تطويره���ا، فهي نواة 
إدارة مس���تقبلية ناجحة إن ش���اء الله 

لسورية املستقبل.

^: كيف تنظرون للمقترحات الدولية 
التي تبحث عن احلل السياسي لألزمة؟

في الوقت الذي تنتقل فيه السياسة 
الدولية من فشل إلى فشل - لألسف - 
دون أفق واضح، تأتي سالسل انتصارات 
كبي���رة يحققها الث���وار املجاهدون على 
األرض من فقدان النظام السيطرة على 
مناطق أوس���ع في دمشق وريفها، مروراً 
بع���ارك التحري���ر في إدل���ب وحترير 
املط���ارات، والصمود الكبي���ر للثوار في 
دير  والس���احل، ومعارك  حماه وحمص 
الزور واحلس���كة، ثم حلب التي شهدت 
بناس���بة الذكرى الثانية للثورة السورية 
املبارك���ة، الس���يطرة على مس���تودعات 
الذخيرة والسالح في منطقة خان طومان 
ضمن عملية »أبشري حلب« التي أطلقتها 
حركة أحرار الشام اإلسالمية باالشتراك 
مع فصائل وجماعات أخرى في املنطقة.
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اإلصاح الذي تتطلع إليه الشعوب إصاٌح شامٌل 
يس���توعب اإلص���اح العق���دي واألخاقي والسياس���ي 
واالقتصادي واحلقوقي.. وغيرها من ُشعب اإلصاح، 
واملدخ���ل لذل���ك كله اإلص���اح الدع���وي، فالدعاة هم 

اد اإلصاح، وهم َحَملة لواء البناء والتجديد. روَّ
واإلص���اح الدع���وي ال���ذي نتطلع إلي���ه ينتظم في 
ة؛ منهجية وفكرية وأخاقي���ة وإدارية، ويأتي  مح���اور عدَّ
ف���ي مقدمته���ا إص���اح العاق���ات الدعوي���ة؛ ف���إذا صلح 
الدع���اة واس���تقام أمره���م، صل���ح الن���اس، وإذا فس���دت 
قت صفوفهم، فالناس لهم تبع. العاقات الدعوية ومتزَّ

ف  ���ا نحس���ب أن الفنت رمبا جتم���ع الدعاة وتؤلِّ وكنَّ
بينهم، لكن تبعات الربيع العربي أثبتت شرخًا عريضًا 
ف���ي بع���ض احملاض���ن والتجّمع���ات الدعوي���ة، ف���زادت 
الفرق���ة، وتوس���عت الش���قة، م���ا قد يؤث���ر في املش���اريع 
اإلصاحي���ة الت���ي يحملون ألويتها.. وه���ذا داء عضال 
يتطل���ب أفق���ًا جديدًا في اإلص���اح ورأب الصدع، وهذا 
م���ا ترجوه مجل���ة ^ في مل���ف )قواص���م االختاف 

الدعوي(.
ونرجو أن يكون لنا دور في تعزيز قيم االجتماع 

وثقافة التطاوع.

قواصم االختالف الدعوي
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أثر االختالف
على عقيدة

الوالء والبراء

أصول في المعاداة والمواالة متعلقة بالموضوع

الدين براء ووالء:]1[ 

احلمد لله الذي ألف بني قلوب املؤمنني فأصبحوا بنعمته إخواناً، 
وصلى الله وس���لم على نبينا وآله وصحبه أكرم بهم أنصاراً وأعواناً، أما 
قهما فقد استمس���ك  بع���د: فإن الدين ب���راء ووالء - لله وفيه - من حقَّ
ِ َفَقِد  ــــــوِت َويُْؤِمْن ِباللَّ بالع���روة الوثقى كما قال الله تعالى: }َفَمن َيْكُفْر ِبالطَّاُغ
ــــــَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى{ ]البقرة: ٢٥٦[، وبهذا الدين بعث الله رس���له كما  اْسَتْمَس
َ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت{ ]النحل: ٣٦[،  ُسوالً َأِن اْعُبُدوا اللَّ ٍة رَّ ُكِّ ُأمَّ قال: }َولََقْد بََعْثَنا ِف 
فمن أطاعهم فقد فاز، قال تعالى: }َوالَِّذيَن اْجَتَنُبوا الطَّاُغوَت َأن َيْعُبُدوَها َوَأَنابُوا 
ْ ِعَباِد{ ]الزمر: ١٧[، وفي صحيح مس���لم قال #: )من  ى َفِبِشّ ِ لَُهُم اْلُبْشَ إَل اللَّ
قال ال إله إال الله، وكفر با يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحس���ابه 

على الله()1(.

المواالة والمعاداة توجب أمورًا وتنافي ]2[ 
أخرى:

، وحبَّ  ين احلقِّ ومواالة الله توجب ُح���بَّ ما جاء به النبُي # من الدِّ
املؤمنني به، وإظهاَر ذلك وإش���اعته. وضده بض���ده؛ فالبراءة من األنداد 

والكفر بالطواغيت يوجب البراءة من الكفر وأهله وبغضهم ومعاداتهم.

))( أخرجه مسلم )23( من حديث طارق بن أَْشَيم رضي الله عنه.

إبراهيم األزرق ■

]ملف العدد[
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�����ة َم�����ع ِخ����َا �����بَّ َع�����ي�����َت َل������ُه احمَلَ َف�������إذا ادَّ
ُب���ه���َت���اِن ُذو  َف�����أن�����َت  ُي�����ِح�����بُّ  َم�����ا  ِف�������َك 

ِع���������ي أُت���������ِح����بُّ أع���������َداَء احَل���ِب���ي���ب َوَت����دَّ
إم�����������������َك��اِن ِف����ي  َذاَك  َم��������ا  َل��������������ُه  ّ��ًا  ُح��ب������������

َوَك��������َذا ُت�����َع�����اِدي َج��������اِه�����������دًا أح��������َب��اَب�����ُه
���ي���َط���اِن))( ��ُة َي����ا أَخ�����ا ال���شَّ ��������������بَّ أي�����َن احمَلَ

وَن  ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر يَُوادُّ قال الله تعالى: }ال َتِجُد َقْوًما يُْؤِمنُوَن ِباللَّ
ــــــولَُه َولَْو َكنُوا آبَاَءُهْم َأْو َأْبَناَءُهْم َأْو إْخَواَنُهْم َأْو َعِشرَيَتُهْم  َ َوَرُس َمْن َحادَّ اللَّ
ْنُه َويُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت َتْجِري  َكَتَب ِف ُقلُوِبِهُم اإلميَاَن َوَأيََّدُهم ِبُروٍح ِمّ َك  ُأْوَلِ
 ِ َك ِحْزُب اللَّ ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه ُأْوَلِ ِمن َتْحِتَها األَْنَهاُر َخالِِديَن ِفهيَا َرِضَ اللَّ

ِ ُهُم اْلـُمْفِلُحوَن{ ]اجملادلة: ٢٢[. َأال إنَّ ِحْزَب اللَّ

إيجاب مواالة اهلل والء المؤمنين:]3[ 

»إن املؤمنني أولياء الله، وبعضهم أولياء بعض، 
والكفار أعداء الله، وأع���داء املؤمنني، وقد أوجب الله املواالة 
ب���ني املؤمنني، وبنيَّ أن ذلك من لوازم اإلميان، ونهى عن مواالة 
الكف���ار، وب���نيَّ أن ذلك منت���ٍف في حق املؤمن���ني، وبنيَّ حال 
املنافقني في مواالة الكافرين؛ فأم���ا مواالة املؤمنني فدالئلها 
ــــــَن آَمنُوا الَِّذيَن يُِقيُموَن  ــــــولُُه َوالَِّذي ُ َوَرُس كثيرة كقوله: }إنََّما َولِيُُّكُم اللَّ
َ َوَرُسولَُه َوالَِّذيَن  َكَة َوُهْم َراِكُعوَن #^٥٥^#( َوَمن َيَتَولَّ اللَّ الَة َويُْؤتُوَن الزَّ الصَّ
ِ ُهُم اْلَغالُِبوَن{ ]املائدة: ٥٥ - ٥٦[، وقوله: }إنَّ الَِّذيَن  آَمنُوا َفإنَّ ِحْزَب اللَّ
َنَصُوا  ِ َوالَِّذيَن آَووا وَّ آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِبَأْمَوالِِهْم َوَأنُفِسِْم ِف َسِبيِل اللَّ
ــــــَك بَْعُضُْم َأْولَِياُء بَْعٍض{ ]األنفال: ٧٢[، إلى قوله: }َوالَِّذيَن آَمنُوا  ُأْوَلِ
ــــــَك ِمنُكْم{ ]األنفال: ٧٥[«)2(،  ــــــُروا َوَجاَهُدوا َمَعُكْم َفأُْوَلِ ِمْن بَْعُد َوَهاَج
»فيجب على املس���لمني بعد مواالة الله ورسوله مواالة املؤمنني 

كما نطق به القرآن«)3(.

إيجاب البراِء البراءَة من الكافرين:]4[ 

وفي مقابل ما س���بق »قد دل الكتاب والس���نة 
وإجماع املس���لمني على أن���ه يجب على املس���لمني أن يعادوا 
الكافرين من اليهود والنصارى وس���ائر املشركني، وأن يحذروا 

))( من نونية ابن القيم، انظر شرح ابن عيسى، 264/2.
)2( مجموع الفتاوى 190/28، بتصرف يسير.

)3( مجموع الفتاوى 231/20، وهو أول رفع املالم عن األئمة األعالم.

مودتهم واتخاذهم أولياء، كما أخبر الله سبحانه في كتابه املبني 
الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد؛ بأن اليهود واملشركني هم أشد الناس عداوة للمؤمنني، 
ُكْم َأْولَِياَء  ي َوَعُدوَّ ــــــُدِوّ ــــــَن آَمنُوا ال َتتَِّخُذوا َع ق���ال تعالى: }َيا َأيَُّها الَِّذي
{ ]املمتحنة: ١[،  َن اْلـَحِقّ َكَفُروا ِبَما َجاَءُكم ِمّ ِة َوَقْد  تُْلُقوَن إلَْيِهم ِباْلـَمَودَّ
َكَنْت لَُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِف إْبَراِهمَي َوالَِّذيَن َمَعُه  إلى قوله سبحانه: }َقْد 
َكَفْرَنا ِبُكْم َوبََدا   ِ ا َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَّ إْذ َقالُوا لَِقْوِمِهْم إنَّا بَُرآُء ِمنُكْم َوِممَّ
ِ َوْحَدُه{ ]املمتحنة:  ــــــا َوبَْيَنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاُء َأبًَدا َحتَّ تُْؤِمنُوا ِباللَّ بَْيَنَن
٤[.. واآلي���ات في هذا املعنى كثي���رة، وهي تدل داللة صريحة 
على وجوب بغض الكفار من اليهود والنصارى وسائر املشركني 

وعلى وجوب معاداتهم حتى يؤمنوا بالله وحده«)4(.

البراءة من الكافرين توجب بغضًا ]5[ 
وعداوة والمواالة للمؤمنين 

توجب محبة وحقوقًا:

قال شيخ اإلسالم: »أمرنَا الله أَن نتأسى بإبراهيم َوالَّذين 
ا يعبدونه من دون الله، َوَقاَل  َمَعه ِإْذ تبرءوا من امْلُْش���ركني َوِمَّ
ا َتْعُبُدوَن #^٢٦^#( إالَّ الَِّذي َفَطَرِن َفإنَُّه َسَيْهِديِن{  ِليل: }إنَِّن بََراٌء ِممَّ اخْلَ
]الزخرف: ٢٦ - ٢٧[، والبراءة ضد الْواَليَة، وأصل الَْبَراَءة البغض، 
وأصل الْواَليَة احْلّب، َوَه���َذا أِلَن َحِقيَقة التَّْوِحيد أاَّل حتب ِإالَّ 
الل���ه وحتب َما يُِحبُه الله لله َفاَل حت���ب ِإالَّ لله َواَل تبغض ِإالَّ 

لله«)5(.
و»التأسي هنا في ثالثة أمور:

أوالً: التبرؤ منهم وما يعبدون من دون الله.
ثانياً: الكفر بهم.

ثالثاً: إبداء العداوة والبغضاء وإعالنها وإظهارها أبداً إلى 
الغاية املذكورة حتى يؤمنوا بالله وحده، وهذا غاية في القطيعة 
بينهم وبني قومهم، وزيادة عليها إبداء العداوة والبغضاء أبداً، 
والس���بب في ذلك هو الكفر، فإذا آمنوا بالله وحده انتفى كل 

ذلك بينهم«)6(.
وكم���ا أن البراءة من الكافرين توج���ب بغض الكفر وأهله 
وإبداء ذلك بحس���ب القدرة واإلمكان، فال بد في والء املؤمنني 

باختصار   178/2 باز،  ابن  الشيخ  لسماحة  متنوعة  ومقاالت  فتاوى  مجموع   )((
لشواهد التنزيل.

)5( مجموع فتاوى ابن تيمية، 465/10.
)6( أضواء البيان، من تتمة الشيخ عطية 85/8.
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من حب ما هم عليه من اإلميان، وحبهم لذلك، وإبداء ذلك، ومن ذلك ما 
أوجبه الله للمؤمن من احلقوق، كما في حديث أبي هريرة: »حق املسلم 
على املسلم خمس: ردُّ السالم، وعيادةُ املريض، واتباع اجلنائز، وإجابة 
الدعوة، وتشميُت العاطس«)1(، وألجل ذلك حرم بني املؤمنني ما يفضي 
إل���ى التباغض، وما يوغر الصدور، وم���ن ذلك ما جاء في حديث أنس 
املتفق عليه قال #: »ال تباغضوا، وال حتاس���دوا، وال تدابروا، وكونوا 

عباد الله إخواناً، وال يحل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالثة أيام«)2(.

من أهم واجبات الوالء بين المؤمنين ]6[ 
االئتالف وترك التنازع:

كما نهى الله عز وجل عن اتخاذ من أََمَر بعداوتهم بطانًة، فقد أمر 
باتخاذ املؤمنني أولياء، وأمره���م باالعتصام بحبله، ونهاهم عن التنازع 
ــــــوَن َواْلـُمْؤِمَناُت بَْعُضُْم َأْولَِياُء بَْعٍض{ ]التوبة:  ق، قال تعالى: }َواْلـُمْؤِمنُ والتَّفرُّ
ُقوا{ ]آل عمران: ١٠٣[، }َوال  ِ َجِميًعا َوال َتَفرَّ ٧١[، وق���ال: }َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَّ
َك لَُهْم َعَذاٌب  ــــــاُت َوُأْوَلِ َن ــــــْن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلَبِيّ ُقوا َواْخَتَلُفوا ِم ــــــَن َتَفرَّ ــــــوا َكلَِّذي َتُكونُ
ــــــلُوا َوَتْذَهَب  ــــــولَُه َوال َتَناَزُعوا َفَتْفَش َ َوَرُس ــــــمٌي{ ]آل عمران: ١٠٥[، }َوَأِطيُعوا اللَّ َعِظ
يِن َما َوصَّ  َع لَُكم ِمَّن الِدّ اِبِريَن{ ]األنفال: ٤٦[، }َشَ َ َمَع الصَّ ِرحيُُكْم َواْصِبُروا إنَّ اللَّ
يَن وال  ْيَنا ِبِه إْبَراِهمَي َوُموَس َوِعيَس َأْن َأِقيُموا الِدّ ِبِه نُوًحا َوالَِّذي َأْوَحْيَنا إلَْيَك َوَما َوصَّ

ُقوا ِفيِه{ ]الشورى: ١٣[. َتَتَفرَّ
وبه���ذا يُعلم أن االعتصام باجلماعة واالئتالف من أصول الدين)3(، 
فهو من الوالء الواجب، كما أنه سبب إلقامة الدين الواجب، قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: »إن الله يرضى لكم ويكره لكم ثالثاً؛ فيرضى 
لكم أن تعبدوه وال تش���ركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً وال 
تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال«)4(، »فالواجب 
على كل مؤمن مواالة املؤمنني، وعلماء املؤمنني، وأن يقصد احلق ويتبعه 
حي���ث وجده، ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله أجران، ومن اجتهد 
منهم فأخطأ فله أجر الجتهاده، وخطؤه مغفور له.. وبالد الش���رق من 
أسباب تس���ليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفنت بينهم في املذاهب 
وغيرها.. وكل هذا من التفرق واالختالف الذى نهى الله ورس���وله عنه، 
وكل هؤالء املتعصبني بالباطل، املتبعني الظنَّ وما تهوى األنفس، املتبعني 

ألهوائهم بغير هدى من الله؛ مستحقون للذم والعقاب«)5(.

))( متفق عليه؛ البخاري )1240(، ومسلم )2162(.
)2( صحيح البخاري )6065(، ومسلم )2558(.

)3( وهذا نص ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 253/22.
))( أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة )1715(.

)5( مجموع الفتاوى 253/22.

أثر االختالف على تلك األصول

االختالف يقع للمس���لم مع الكافر – من 
حيث كفر ه���ذا وإس���الم ذاك)6( - وقد يقع 

للمسلم مع املسلم.

فاألول: تحم��د فيه إحدى الطائفتين، 

وهم املؤمنون، وتذم فيه األخرى، كما في 
ُ َما اْقَتَتَل الَِّذيَن ِمْن بَْعِدِهم  قوله تعالى: }َولَْو َشاَء اللَّ
ْن  َناُت َولَِكِن اْخَتَلُفوا َفِمْنُهم مَّ ــــــْن بَْعِد َما َجاَءْتُهُم اْلَبِيّ ِمّ
ُ َما اْقَتَتلُوا{ ]البقرة:  َكَفَر َولَْو َشاَء اللَّ آَمَن َوِمْنُهم مَّن 
ْن آَمَن َوِمْنُهم  ٢٥٣[، فقوله: }َولَِكِن اْخَتَلُفوا َفِمْنُهم مَّ
مَّن َكَفَر{ َحْمٌد لطائفة وذم ألخرى، وله نظائر 
أخ���رى)7(، فهذا يج���ب أن ينجم عنه براء من 
الكفر وأهله كما سبق بيانه، وهو مأمور به كما 

في قوله #: »َخاِلفوا امْلْشِرِكنَي«)8(.
أما الثاني: وهو االختالف بني املسلمني، 
فإما أن يُفضي إل���ى الُفْرَقة والنِّزاع، وإما أن 

)6( وليس يعنيني هنا اختالف غير املسلمني، وال اختالف املسلم 
مع الكافر اختالفاً غير متعلق مبسمى كل منهما كما يكون 

في التجارات ونحوها.
)7( انظر اقتضاء الصراط املستقيم )/154 وما بعدها.

البخاري )5892(، ومسلم  ابن عمر؛  )8( متفق عليه من حديث 
.)259(
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يكون دون ذلك، وهو على ضربني:
1- الض���رب األول: أن يك���ون تنوعاً كل ن���وع صحيح أو 

مشروع،  ومنه:
أ - أن يكون كلُّ واحٍد من القولني أو الفعلني أو الطريقني 

حقاً مشروعاً.
ب - أو كلٌّ من القولني في معنى اآلخر.

ج - أو هما متغايران لكنهما صحيحان غيُر متنافيني.
فهذا كله قد يكون مش���روعاً، فيكون كله حسناً في الدين، 
وربا تفاضاًل، واألصل في مثل هذا االختالف أن يوطد ُعرى 
األخوة، إذ قصد املختلفني واحد، وهو طاعة الله، وإقامة دينه، 
فكل منهما مطيٌع محمود ش���رعاً فوجب أن يُحمد، فكيف إذا 
انضم إلى حمده ألجل طاعته، ما يوجبه َس���دُّ أحِدهما ما ال 

يقوم به اآلخر، فيرفع هذا عن هذا احلرج وكذلك العكس.
لكن كثيراً ما يصحب هذا الضرب س���وء طويَّة، أو ش���يء 
من العصبيَّة اجلاهليَّة، فيؤول إلى ش���رٍّ بني املختلفني، ومثال 
على األول بناء املس���اجد التي أذن الل���ه أن تُرفع ويذكر فيها 
اس���مه، فهذا اختالف تنوع مع كون���ه قربًة في أصله، والتعدد 
فيه حسن جميل بقيوده املعروفة، لكّنه إذا اقترن ببعض النِّيَّات 
الفاس���دة، واملقاصد القبيحة، ينقلب حكمه! قال ابن اجلوزي: 
ه: }ال َتُقْم ِفيِه  »ِنفاُق املنافقني َصيَّر املس���جَد َمْزبَلًة فقال املنزَّ
ــــــِجًدا  ــــــًدا{ ]التوبة: ١٠٨[«)1(، قال الله تعالى: }َوالَِّذيَن اتََّخُذوا َمْس َأبَ
ــــــولَُه ِمن  َ َوَرُس ــــــًرا َوَتْفِريًقا بَْيَ اْلـُمْؤِمِنَي َوإْرَصاًدا لِّـَمْن َحاَرَب اللَّ اًرا َوُكْف ِضَ
ُد إنَُّهْم لََكاِذبُوَن #١٠٧#( ال َتُقْم  ُ َيْشَ َقْبُل َولََيْحِلُفنَّ إْن َأَرْدَنا إالَّ اْلـُحْسَن َواللَّ
ِل َيْوٍم َأَحقُّ َأن َتُقوَم ِفيِه ِفيِه  ْقَوى ِمْن َأوَّ ــــــَس َعَل التَّ ــــــِجٌد ُأِسّ َمْس ِفيِه َأبًَدا لّـَ
ِريَن{ ]التوبة: ١٠٧ - ١٠٨[. ُ يُِحبُّ اْلـُمطَِّهّ ُروا َواللَّ ِرَجاٌل يُِحبُّوَن َأن َيَتَطهَّ

ا اختالف التنوع الذي يؤول إلى فساد بسبب العصبية  وأمَّ
املذموم���ة، فمثل »اختالف األنواع في صفة األذان، واإلقامة.. 
إلى غير ذلك ما قد ُش���ِرع جميعه.. ثم ند لكثير من األمة 
في ذل���ك من االختالف ما أوجب اقتت���ال طوائف منهم على 
َش���ْفع اإلقامة وإيتارها ونحو ذلك! وهذا عني احملرم، ومن لم 
يبلغ هذا املبلغ؛ فتجد كثيراً منهم في قلبه من الهوى ألحِد هذه 
األن���واع واإلعراض عن اآلخر، أو النهي عنه، ما دخل به فيما 
نهى عنه النبي #، ومنه: ما يكون كلٌّ من القولني هو في معنى 

))( انظر اللطائف ص100، واملدهش ص 399، وقوله: مزبلة بفتح الباء وضمها، حيث 
ه لعله بفتح الزاي  ، وقوله: املنزَّ ُيلقى الّزبل، يريد جعل حكم الصالة فيه كحكمها ثمَّ
ه عن النقائص، وفيه تسامح لكونه إخباراً، ولو  يريد الله سبحانه وتعالى فهو املنزَّ

قال الله تعالى أو سبحانه لكان أولى.

القول اآلخر؛ لكن العبارتني مختلفتان، كما قد يختلف كثير من 
الناس في ألفاظ احلدود وصيغ األدلة والتعبير عن املسميات 
وتقس���يم األحكام وغير ذلك، ث���م اجلهل أو الظلم يحمل على 
حمد إحدى املقالتني وَذمِّ األخرى«)2(، وَمَردُّ كلِّ اختالٍف مذموم 
على ضرب من التنوع املشروع احملمود في دين الله، ألمر خارج 
مقترن به إما إلى اجله���ل أو الظلم أو كليهما، ومتى كان هذا 
َوَقَع البغُي الذي نهى الله عنه، وضعف الوالء الذي أمر الله به، 

وإال فاألصل حمد كل طائفة قامت باملشروع.
2- الضرب الثاني: أن يكون االختالف اختالف تضاد)3(:

فهذا اخلطب فيه أش���د؛ ألن القول���ني يتنافيان، أحدهما 
ديٌن شرعه الله، واآلخر ُقَصيْراه أن يكون اجتهاداً مغفوراً خطأ 
صاحبه، يؤجر فيه على اجتهاده وقصده، وهذا الضرب نوعان:

َض احلقُّ إلحدى الطائفتني: النوع األول: أن يَتََمحَّ
وهذا قليل بني منتسبي السنة، وله حالتان:

أ - أن تك���ون إحدى الطائفتني مع���ذورة، وقد بذل أهل 
النظ���ر منهم جهدهم في معرفة احلق فأخطؤوه، فهذه ال تذم 
م���ا دام اإلثم عنها مرفوعاً، وإمنا ي���ذم قولها أو فعلها، ومَينع 
م بها، وهذا على طريقة أهل السنة القائلني  العارُض حلوَق الذَّ
بالعذر، خالفاً أله���ل البدعة من املعتزلة املوجبني حلوق الذم 
بقتض���ى العقل، أو املجوزين له من نفاة احلكمة. بل املعذورة 
يَبَْق���ى موَجُب الوالء معها، وإن كان ذل���ك قد ال مينع العقوبة 
اً ملفس���دة، كما ذهب إليه جماهير  في أحوال درءاً لش���ر أو كفَّ
الفقهاء فيمن يش���رب النبيذ املختلف فيه من الصاحلني، لكن 
العقوب���ة في األحوال التي نصوا عليها ملعاٍن خارجية، تش���به 
إقامة احلد على التائب املقر)4(، ويستوي في حكم هذا القسم 
اخلالف في أصٍل كلِّي أو مسألٍة جزئية، فمن خالف في أصل 
لعدم بلوغ احلجة، أو عدم متكنه من فهمها مع اجتهاده، فالله 
ب أحداً  يغفر له برحمته وفضله، إذ أوجب على نفس���ه أاّل يُعذِّ
إاّل بعد قيام احلجة الرس���الية عليه كما قال الله تعالى: }َوَما 
ــــــوالً{ ]اإلساء: ١٥[، والله عز وجل إمنا  ِبَي َحتَّ َنْبَعَث َرُس ــــــا ُمَعِذّ ُكنَّ
���د من فارق اجلماعة بعد أن وقع له ما يوجب البيان، قال  توعَّ

)2( انظر اقتضاء الصراط املستقيم )/150-149.
من  اجلماهير،  عليه  الذي  احلق  وهو  واحد،  املصيب  بأن  يقول  من  قول  على  وهذا   )3(
السلف واملتكلمني، وإاّل فهو اختالف تنوع على قول من يقول: كل مجتهد مصيب؛ 

من اإلصابة للمراد ال الصواب في بذل اجلهد والبحث عن املراد.
))( وهي مسألة دقيقة ال يتحمل املقام غير اإلشارة إليها، وفي بعض كالم شيخ اإلسالم 
إشارات تكفي اللبيب فانظرها في املجموع 373/10-376، 134/32، ومواضع 

أخرى.
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ِبْع َغْيَر َسِبيِل  َ لَُه اْلُهَدى َوَيتَّ ُسوَل ِمْن بَْعِد َما َتَبيَّ تعالى: }َوَمن يَُشاِقِق الرَّ
َ َوَساَءْت َمِصرًيا{ ]النساء: ١١٥[، فإذا  اْلـُمْؤِمِنَي نَُولِِّه َما َتَولَّ َونُْصِلِه َجَهنَّ
ارتفع الوعيد وانتفى العذاب انتفى حكم موِجبه، فال ينس���ب 
معني إلى تكفير أو تفسيق أو معصية، إالَّ إذا ُعلم أنه قد قامت 
سالية، التي من خالفها كان كافراً تارًة، وفاسقاً  عليه احلجة الرِّ
أخ���رى، وعاصياً أخرى)1(، ومن أنكر تل���ك احلجة أو أعرض 
عنها كان حكمه بحس���ب ذنبه، ف���� »إذا رأيت املقالة املخطئة 
قد صدرت من إماٍم قدمٍي فاغتفرت لعدم بلوغ احلجة له؛ فال 
ع من بلغته  يغتف���ر ملن بلغته احلجة ما اغتفر لألول، فلهذا يَُبدَّ
ع عائش���ة  أحاديُث عذاِب القبر ونحُوها إذا أنكر ذلك، وال تُبدَّ
رضي الله عنها ونحُوها من لم يعرف بأن املوتى يس���معون)2( 

في قبورهم؛ فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع«)3(.
َطًة في معرفة احلق  ب - أن تكون إح���دى الطائفتني مفرِّ
والعم���ل به، أو مخالفًة له بهوى غي���َر جاحدة فهي آثمة، قال 
اإلمام الش���افعي: أجمع املسلمون على أَنّ من استبانت له ُسنة 
رسول الله #، لم يحّل له أن يدعها لقول أحد)4(، فهذه املفّرطة 
عاصية ينتقص ما يجب لها من الوالء بحسب معصيتها، وعلى 
هذا دلت النصوص ونُقل اإلجماع)5( ودرج الس���لف، فعن أبي 
املخ���ارق قال: ذكر عبادة بن الصام���ت أَنّ النبي # نهى عن 
درهمني بدرهم، فقال فالن: ما أرى بهذا بأساً يداً بيد! فقال 
عب���ادة: أقول قال النبي # وتقول ال أرى به بأس���اً! والله ال 
يظلُّني وإياك سقف أبداً)6(. وقد رأى عبد الله بن مغفل رضي 
الله عن���ه رجاًل من أصحابه يخذف، فقال له: »ال تخذف فإن 
رسول الله # نهى عن اخلذف أو كان يكره اخلذف« احلديث، 
ثك عن رس���ول الله وأنت  ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال: أحِدّ
تخ���ذف! ال أكلمك كذا وكذا)7(! وفي لفظ ملس���لم قال: فعاد، 

))( انظر املعنى في مجموع فتاوى ابن تيمية 229/3.
)2( لعله يشير إلى احلديث املخرج في الصحيحني؛ البخاري )3978(، ومسلم )932(،  
القليب  الله قام على  إن رسول  ابن عمر قال  أن  الله عنها،  ذكر عند عائشة رضي 
قالت  أقول«،  ما  ليسمعون  »إنهم  قال:  ما  لهم  فقال  املشركني،  من  بدر  قتلى  وفيه 
إمنا قال: »إنهم اآلن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق«، ثم قرأت }إنك ال تسمع 
املوتى{ ]النمل: 80[، }وما أنت مبسمع من في القبور{ ]فاطر: 22[، يقول حني 

تبوؤا مقاعدهم من النار.
)3( مجموع الفتاوى 61/6.

 ،335/2 السالكني  ومدارج   ،37 ص  املهاجر  زاد  انظر  العلم،  أهل  ينقله  ما  كثيراً   )((
واالتباع البن أبي العز ص 24، وانظر املعنى من قول الشافعي في األم )/151، 

.260/7
إحياء  وكذا  بعدها،  وما   13 ص  السنة  أهل  إنصاف  رسالتي  في  ذلك  تقرير  انظر   )5(

علوم الدين 168/2.
سنن  صحيح  في  األلباني  وصححه   ،)443( والدارمي    ،)18( ماجه  ابن  أخرجه   )6(

ابن ماجه )18(.
)7( أخرجه البخاري )5479(، ومسلم )1954(.

فقال أحدثك أن رس���ول الله # نهى عنه ثم تخذف ال أكلمك 
أبداً)8(. ونظائر هذا كثيرة جداً)9(، وقد »صح عنه ]عليه الصالة 
والس���الم[ أنَّه هجر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم، 
مل���ا تخلفوا عن غزوة تبوك وظه���رت معصيتهم وخيف عليهم 
النفاق، فهجرهم وأمر املسلمني بهجرهم حتى أمرهم باعتزال 
أزواجهم من غير طالق خمسني ليلة، إلى أن نزلت توبتهم من 
الس���ماء)10(. وكذلك أمر عمر رضي الله عنه املس���لمني بهجر 
صبيغ بن ِعْس���ل التميمي ملا رآه من الذين يتبعون ما تش���ابه 
من الكتاب، إلى أن مضى عليه حول، وتبنيَّ صدقه في التوبة، 
فأمر املس���لمني براجعته)11(. فبهذا ونحوه رأى املسلمون أن 
يهج���روا من ظهرت عليه عالمات الزي���غ من املظهرين للبدع 
ا من كان مس���تتراً  الداع���ني إليها، واملظهري���ن للكبائر، فأمَّ
بعصية، أو مس���راً لبدعة غير مكفرة؛ فإن هذا ال يُهجر«)12(، 
ومع ذلك قد متنع من الهجر مفس���دة أعظم، وقد توجب تركه 
مصلحة أعظم، واألصل أنه ال يجب لهذا من احلب والوالء ما 
ا أن يكون املخالف فيه  يجب للتقي الصالح. ثم هذا القس���م إمَّ
قد خالف في أصل كلي وقاعدة من قواعد الش���ريعة، أو في 
جزئ���ي، فاألول وهو اخلالف في األصل الكلي يخرج بصاحبه 
إلى َحدِّ البدعة، ويعامل با يجب للمبتدع في الشرع، وتُنتقص 
حقوق الوالء له بقدر بدعته، »وأما اجلزئي فبخالف ذلك، بل 
يعد وقوع ذلك من املبتدع له كالزلة والفلتة«)13(، لكنه قد يقترن 
به ما يخرج صاحبه إلى حِدّ البدعة، كما قال ش���يخ اإلسالم 
فيمن خالف السنة في أمور جليلة أو دقيقة لعذر: »ومثل هؤالء 
إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قوالً يفارقون به جماعَة املس���لمني؛ 
يوالون عليه ويعادون، كان من نوع اخلطأ، والله سبحانه وتعالى 
يغف���ر للمؤمنني خطأهم في مثل ذلك، ولهذا وقع في مثل هذا 
كثير من س���لف األمة وأئمتها؛ لهم مق���االت قالوها باجتهاد 
وهي تخال���ف ما ثبت في الكتاب والس���نة، بخالف من والى 
ر  ق بني جماعة املس���لمني، وكفَّ موافق���ه، وعادى مخالفه، وفرَّ
ق مخالفه دون موافقه في مسائل اآلراء واالجتهادات«)14(،  وفسَّ

)8( السابق.
رسالته  في  الله  وفقه  السحيباني  القيوم  عبد  الشيخ  منها  صاحلة  جملة  ذكر   )9(
استهزأ بشيء  أو  عارضها  السلف ممن  السنة وموقف  تعظيم  املفيدة:  املختصرة 

منها، فلتنظر.
)10( ينظر حديث كعب بن مالك املتفق عليه في البخاري )4418(، ومسلم )2769(.

)))( انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي )/636-635.
)12( مجموع الفتاوى 175-174/24.

)13( االعتصام للشاطبي 201/2.
)))( مجموع فتاوى شيخ اإلسالم 349/3.
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وه���ذا يقتضي أَنّ من خرج به ذلك اخلطأ ولو كان جزئياً 
دقيقاً إلى حدٍّ يجعل���ه يعقد عليه والء وبراء فقد يخرجه 

ذلك عن اجلماعة؛ والله املستعان.

النوع الثاني: أن يتفرق الحق بين المسلمين:
فقد يكون القول الباطل - الذي مع منازعه - فيه حق 
م���ا، أو معه دليل يقتضي حقاً ما، فيرد احلقَّ مع الباطل، 
حتى يبقى هذا مبط���اًل في البعض كما كان األول مبطاًل 

في األصل، وهذا يجري كثيراً ألهل السنة)1(.
وقد نهى النبي # عن االختالف الذي فيه جحُد كلِّ 
واحٍد من املختلفني ما مع اآلخر من احلق)2(، ثم تري في 
هذا القدر من اجلحد احلالني املتقدمتني في النوع األول.
وباجلملة فاخلالف بني أهل الّسنة في الساحة اليوم 
ق���لَّ أن يتمحض احلق فيه لطائفة، ثم هو في جزئيات ال 
توجب انفصاماً في عروة الوالء، وال يجوز أن تنتقص معه 
حقوق األخوة اإلميانية، لكنه يخرج بالبغي؛ جلهل أو هوى، 
إلى ض���رب من التعصب املذموم ال���ذي يجدر أن تتمع 
كلمة أهل العلم على حربه، وك���فِّ الرعاع والعامة – وإن 
كانوا إسالميني - عنه، صيانًة لهم عن الوقوع في البدعة 

باتباعهم اجلهل أو الهوى.

))( انظر شرح الطحاوية البن أبي العز ص530، وقارنه مبا في اقتضاء الصراط 
املستقيم )/151.

)2( انظر االقتضاء )/143.

تنبيهات على مسائل متعلقة متفرقة

وختاماً؛ لعل ما يحس���ن التنبيه إليه في هذا البحث 
أربع مسائل:

األول���ى: ما يقع بني املس���لمني من خ���الف طبعي؛ 
إما لتنافس على تارة أو دني���ا، أو لتنافر في الصفات 
واخلالل، أو لُشحٍّ في النُّفوس، أو لغير ذلك؛ فهذا ضرب 
آخر يقال في���ه ما يقوله أهل العلم ف���ي احلب الطبعي 
الذي قد يجتمع مع البراء الشرعي، وهنا العكس، فيجب 
أن ينط���وي العبد على الوالء الش���رعي وما يقتضيه من 
احلب وما يستلزمه هذا من النصرة وسائر احلقوق، وإن 
ة جهت���ه عن جهة احلب  اجتمع مع���ه بغض طبعي ُمنفكَّ
الشرعي، واملهم في هذا كاملهم في اجتماع احلب الطبعي 
مع البغض الشرعي أن ال يُقدم حكم الطبع على الشرع، 
ف���ال ينتقص للمبغوض طبْعاً حقاً ش���رعياً، بل يُْولَى من 
ر، وإن كان صغيراً  احلقوق ما يليق ب���ه، إن كان كبيراً ُوقِّ
تَه، وإن  رحم، وإذا س���لم رد عليه السالم، وإذا عطس شمَّ
احتاج نَْصَره نََص���َره، إلى غير ذلك، وبعدها ال يضره إن 
نافره طبعه أو لم ترحت إليه نفسه، وما يستأنس به هنا 
ما يروى ع���ن عمر رضي الله عنه أن���ه قال ألبي مرمي 
الّس���لولي – وهو الذي قتل أخاه زيد بن اخلطاب رضي 
َم)3(!  بَّ األرُض الدَّ الله عنه -: والله إني ال أحبك حتى حُتِ
ق���ال: أفيمنعني ذلك حّقاً؟ قال: ال! قال: فال ضير، إمنا 

يبكي على احُلبِّ النساء)4(!
وفي صحيح البخاري قال وحشي بن حرب احلبشي 
رضي الله عنه: أقمت بكة حتى فش���ا فيها اإلسالم، ثم 
خرجت إلى الطائف، فأرسلوا إلى رسول الله # رسوالً، 
فقيل لي: إنه ال يَهيج الرس���َل. قال: فخرجت معهم حتى 
قدمت على رسول الله #، فلما رآني قال: »آنت وحشي«؟ 
قلت: نع���م. قال: »أنت قتلت حم���زة«؟ قلت: قد كان من 
األمر ما بلغك. قال: »فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني«. 
قال: فخرجت، فلما قبض رسول الله # فخرج مسيلمة 
الكذاب، قلت: ألخرجن إلى مس���يلمة، لعلي أقتله فأكافئ 

)3( األرض ال تشرب الدم املسفوح وال يخالطها، إمنا يجمد أعالها فيقلع دون أن 
يدخل منه في باطنها شيء، فاستعملوه في الكناية عن عدم املالءمة.

))( انظر أدب الدنيا والدين ص153، ونحوه مروي عن رجل مع عبد امللك كما في 
أنساب األشراف للبالذري 215/7.
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به حمزة.. اخلبر)1(.
الثانية: ملّا كانت الش���ريعة تنزي���ل ِمن حكيٍم حميٍد جاءت 
ُمراعية ألحوال النفوس وما يعتريها من الُش���حِّ واألدواء إذ قد 
تنفر وال تس���مح جراء خالف دنيوي من مخالفها، فمن رحمة 
الله أن أذن في الهجر إذا كان ش���يء من ذلك دون ثالث ليال، 
ص فيه فيما كان محظور اجلنس، قال #:  وهذا »مقداٌر يُرخَّ
)ال يحل المرأة تؤمن بالله واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق 
ث���الث إاّل على زوج()2(، وقال: )ال يحل ملس���لم أن يهجر أخاه 
فوق ثالث()3(«)4(، فهذه رخصة، وقد قال الله تعالى: }َفَمْن َعَفا 
ِ إنَُّه ال يُِحبُّ الظَّالِـِمَي{ ]الشــــــورى: ٤٠[، وقال:  ــــــَح َفَأْجُرُه َعَل اللَّ َوَأْصَل
ِحمٌي{  ُ َغُفوٌر رَّ ــــــْم َواللَّ ُ لَُك ــــــوا َأال تُِحبـُّوَن َأن َيْغِفَر اللَّ ــــــوا َوْلَيْصَفُح }َوْلَيْعُف

]النور: ٢٢[.
 الثالثة: كثي���راً ما تختلط حظوظ النفوس وأس���باب 
البغض الطبعي مع اخلالف الشرعي فينجم عن ذلك املزيج 
تقصيٌر في حقوق الوالء بدعوى أنَّ األخ قد خالف الشريعة، 
كم���ا تختلط حظ���وظ النفوس من جهة أخ���رى مع احلبِّ 
الشرعي فتضع احملبوب فوق منزلته)5(، وبإمكان املنصف أن 
يختبر ذلك من نفسه بنظره حلاله مع من هو أشد انحرافاً 
من مخالفه - ال س���يما إن كان من جماعته أو قرابته - أو 
أعظم طاع���ة وعلماً من مواِفقه في اآلَخرين، فإن وجد أن 
املعيار واحٌد فهو على جادة، وإاّل فليحذر الهوى! أما إن كان 
ال يرى أصاًل أحداً من مش���يخته أو جماعته قد يفضله من 
ليس منهم والعكس بالعكس! فذاك الذي خرج به التعصب 

إلى طريقة جاهلية.
الرابعة: علينا أن ننظر للمخالف بنوع من نظر الرحمة وإن 
خرج اخلالف معه إلى حدٍّ يوجب نوع براء، وهذا النظر تطغى 
فيه مشاهدة القدر ملن ضرَّ نفسه بخالفته احلق، وفائدة هذا 

النظر أمران:
األول: معرفة قدر النعمة التي أوالها الله عبده، إذ اجتباه 

))( أخرجه البخاري )4072(.
)2( متفق عليه من حديث أم حبيبة؛ البخاري )1280(، ومسلم )1486(.

)3( متفق عليه من حديث أبي أيوب األنصاري؛ البخاري )6077(، ومسلم )2560(، 
وحديث أنس املتقدم في بعض ألفاظه.

))( مجموع الفتاوى 139/24.
)5( واجتماع احلب الطبعي لألنس واملشاكلة أو اإلحسان واخلدمة مع احلب الشرعي ال 
بأس به في أصله ما لم يغل فيه بسببه، لكن كثيراً ما تختلط األمور فيظن الطبعي 
لله، فإذا انصرف عن خدمته أو إحسانه انصرف قلبه عنه! وكذا ضده أعني اجتماع 

البغض الطبعي مع الشرعي.

وهداه فس���لَّمه ما لم يسلم منه من قد يكون أذكى منه عقاًل، 
وأكثر علماً.

الثان���ي: االجتهاد في دعوة اخلل���ق، وهدايتهم إلى احلق، 
خوفاً عليهم من مغبة ما هم فيه.

ولكن ليحذر في هذا النظر كذلك من أمرين:
األول: مخالفة الواجب الشرعي مع املخالف، بأن يوليه من 

الوالء ما ال يليق به.
والثان���ي: ليحذر من أن تختلط عن���ده الرحمة باملداهنة، 
فقد يخيل إلى بعضهم أنه ينظر بعني الرحمة وهو ُمداهن قد 
ركن إلى الذين ظلموا! ومحك ذلك أن ينظر في حاله مع غير 
هذا الذي يزعم أنه له راحم هل ينظر إليه كذلك بعني الرحمة 
ه فيقول: إنه مس���كني ربا جرى عليه  إن جنى على خاصِّ َحقِّ
القلم با هو أهله، وعلّي أن أجهد في استنقاذه؟ إن كان كذلك 
فمثل هذا قد تصح له نية في بعض اإلغماض عما يجب لذلك 
املخالف في الشريعة لغرض استنقاذه، أما إن كان يغتاظ عند 
اجلناية على حقه، ويترح���م عند اجلناية على حقِّ الله، فهذا 
مداهن مغرور بكيدة إبليسية فليتنبه له)6(! ومن بديع قول ابن 

القيم في الكافية الشافية:
���ا وان�������ُظ���ر إل����ى األق����������َداِر  َج������اِرَي������ًة  مِبَ

َق�������د  َش��������اَء ِم�������ن  َغ�������يٍّ َوِم��������ن إمَي�������اِن
واج���َع���ل ِل���َق���ل���ِب���َك  ُم���ق���َل���ت���ِن  ِك���َاُه���َم���ا

َن�����اِظ�����َرَت�����اِن اخَل����ل����ِق  َذا  ف����ي  ب�����احَل�����قِّ  
ف��ان��ُظ��ر ِب���َع���ِن احُل���ك���ِم َوارَح���م���ه���ُم ِب��َه��ا

������اِن يَّ ال������دَّ َم����ِش����ي����ئ����ُة   ُت�������������َردُّ    ال   إذ  
وان���ُظ���ر ِب���َع���ِن األم�����ِر واح��م��ل��ُه��م َع��َل��ى

َن�����َظ�����راِن إذًا   َف�����ُه�����َم�����ا   أح������َك������اِم������ِه   
واج����َع����ل ل���وج���ه���َك ُم���ق���َل���َت���ِن ِك���َاُه���م���ا

ح����م����ِن  َب���اِك���َي���َت���اِن ِم������ن  َخ���ش���ي���ِة  ال����رَّ
�������َك ُك���ن���َت أي���ض���ًا ِم��ث��َل��ُه��م َل����و َش������اَء َربُّ

ح����َم����ِن َف����ال����َق����ل����ُب  َب�������َن  أص�����اِب�����ِع ال����رَّ
نع����وذ بالله من احل����ور بعد الكور، وم����ن الضالل بعد 
الهدى، ونسأله أن يلهمنا رشدنا ويجمع كلمتنا، واحلمد لله 

أوالً وآخراً.

نصه  تركت  وإمنا   168/2 اإلحياء  في  الغزالي  حامد  أبو  إليه  سبق  معنى  وهو   )6(
ألحرف تنسجم مع طرائق اجلبرية، حاولت أن أحتاشاها.
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اإلسالميون..

لهذا املقال مناس���بتان: إحداهما أنه تكملة ملا بدأت به في 
املقال الس���ابق حتت عنوان: )هل ال تزال مصر هي اجلائزة؟(، 
د مستقبل اإلناز  حيث ذكرت أن هناك أربعة مخاطر كبرى تتهدَّ

التاريخي املنتظر ملصر حتت قيادة اإلسالميني، وهي:
دفع الدولة املصرية حتت حكم اإلسالميني إلى منحدر   -

)الدولة الفاشلة( لعزلها ثم التفرد بها.
توظي���ف اخلالفات بني اإلس���الميني لضربهم وضرب   -

الدعوة من خاللهم.
اس���تعمال األقب���اط وبعض األقليات في كس���ر وحدة   -

واستقالل الدولة املصرية.
حتريك مش���كالت س���يناء السياس���ية والعسكرية، ثم   -

تدويلها لفصلها واستغاللها.
أما املناس���بة الثانية، فهي أن املقال مشاركة في ملف هذا 

العدد املعنون ب� )قواصم االختالف الدعوي(.
إذن؛ وبع���د تناول احلديث عن احملاوالت املس���تميتة لدفع 
مصر نحو مرحلة الفشل، يظل شبح الفرقة بني اإلسالميني في 
د مشاريعهم،  مصر - كما في كل بالد املس���لمني - أخطر ما يهدِّ
س���واء كانت سياس���ية أو دعوية أو جهادية، أو حتى اجتماعية. 

عبد العزيز كامل ■

]ملف العدد[

وهناك حقيقة تاريخية تعكس س���نة إلهية، ظلت حتكم مس���يرة 
أمتنا نحو النهوض أو الس���قوط؛ وهي أن قوتنا في وحدتنا، وأن 
أعداءن���ا مهما عظمت قوتهم وزاد مكره���م ال ينالون منا بقدر 
ما ننال نحن من أنفس���نا؛ فهناك تارب إس���المية فذة أشعَّت 
باإلبهار والعظمة، كانت وحدة الكلمة فيها عنصراً بارزاً أكس���ب 
األم���ة أهلية النصرة وجدارة التمكني؛ وهناك في املقابل نكبات 
ق الكلمة وتشعُّب  س���وداء وفصول دامية دهماء كان وراءها تفرُّ

األهواء.
وقد وصف القرآن حصاد التنازع والفرقة بأنه فساد وفتنة، 
فق���ال الله تعالى: }َوالَِّذيَن َكَفُروا بَْعُضُْم َأْولَِياُء بَْعٍض إالَّ َتْفَعلُوُه َتُكن 
ــــــاٌد َكِبرٌي{ ]األنفال: ٧٣[، وبنيَّ أن عاقبته الفش���ل  ِفْتَنٌة ِف األَْرِض َوَفَس
وذهاب الريح، فقال سبحانه: }َوال َتَناَزُعوا َفَتْفَشلُوا َوَتْذَهَب ِرحيُُكْم{ 

]األنفال: ٤٦[.
وإذا رحنا نس���تعرض محطات بارزة من هذا في مس���يرة 
األمة، لرأينا دوالً ومالك عظيمة ُشيِّدت على صروح االعتصام 

واالئتالف، ثم هّدتها معاول الفرقة واالختالف.
• لنتأمل مثاًل في الفصل األخير من اخلالفة الراشدة كيف 
كان التنازع والتفرق الذي أُقحم على األمة إقحاماً في أواخر عهد 
اخلليفتني املظلومني - عثمان وعلي رضي الله عنهما -؛ س���بباً 
في نهاية تلك املرحلة التي كانت ُغرة في التاريخ اإلس���المي، بل 

اإلنساني؛ نهايًة باكيًة داميًة.
ست عام 41  • ولنراجع ما حدث مع دولة بني أمية التي تأسَّ
ه�، إنها الدولة التي عرفت ب� )دولة الفتوحات(، والتي اتس���عت 
رقعتها لتمتدَّ من الصني شرقاً إلى احمليط األطلنطي غرباً، ومن 
حدود فرنسا ش���ماالً إلى منابع النيل جنوباً.. تلك الدولة التي 
زادت مساحتها على ضعفي مس���احة اإلمبراطورية الرومانية، 
لكنه���ا مع عظم قدرها َقُصر عمرها فلم تكمل قرناً من الزمن. 
وقد أرجع عامة املؤرخني س���رعة سقوطها رغم قوة بنيانها إلى 
د عوامل الفرقة واالختالف فيها؛ ذل���ك أنها تكاثرت فيها  تع���دُّ
ثالثة أنواع من اخلالفات املورثة للش���قاقات، أولها: االختالف 

بين عواصم االئتالف وقواصم االختالف



39 العدد 311

بسبب العصبيات القبلية بني العرب اليمنيني والعرب القيسيني، 
وهو ما اس���تغله دعاة بن���ي العباس في الدع���وة إلى تخليص 
املس���لمني من هؤالء وهؤالء. وثانيه���ا: اخلالفات املذهبية التي 
لت إلى صراعات سياسية لم تلبث  أنش���أت خالفات فكرية حتوَّ
أن أدَّت إلى ثورات تخريبية يقودها الشيعة تارة واخلوارج تارات، 
مع ثورات خ���رج بها قادة كبار كعبد الله ب���ن الزبير وعبد الله 
بن األش���عث الكندي ويزيد بن املهلب بن أبي صفرة، وغيرهم. 
وثالثها: خالفات أسرية داخل األسرة احلاكمة نفسها.. كل ذلك 
نخر في بنيان الدولة حتى ذهب بأُس���ها وقصر عمرها معجاًل 

بسقوطها عام 132ه� على يد بني العباس.
• وإذا ذهبنا نسترجع ذاكرة التاريخ وما سطره عن دولة بني 
العب���اس التي قامت على أنقاض دولة بني أمية؛ لوجدناها دولة 
قامت في بدايتها على إحكام احلكم وارتكازه على وحدة الكلمة، 
وقد كانت أس���عد حظاً من دولة بني أمية من حيث اس���تمرار 
قيامها ألكثر من خمسة قرون، غير أن القرن األول منها – وهو 
الذي ميثل قرن الوحدة من تاريخها - كان هو قرن القوة والبأس 
الذي حكم فيه خلفاء اجتمعت أو كادت تتمع عليهم األمة، لكن 
م���رض الفرقة أصابها في املرحل���ة الثانية املمتدة لنحو مائتني 
وخمس���ني عاماً، حيث سيطر على السلطة األتراك والبويهيون، 
وكان اخللفاء فيها مجرد صور، ومع ذلك ظلت الدولة متماسكة 
نسبياً. أما املرحلة الثالثة واملمتدة للمائة عام الباقية، فقد َفَقَد 
اخللفاء فيها حتى الصورة، حتى س���طا الطامحون املتنافس���ون 
على مفاصل الدولة من داخلها، مهدين الطريق حلثالة البشر 
من التت���ر لالنقضاض من خارجها. وق���د أفاض املؤرخون في 
إيراد أس���باب ذلك الس���قوط املروع ألطول دول اإلسالم عمراً 
وأكثرها اتس���اعاً، وهو ما ميكن إجماله في أن اخلالفات كانت 
أكبر م���ن أن تواجه التحديات؛ فق���د كان االنهماك في الفرقة 
صارفاً عن التفرغ للنظر في ترميم أحوال الدولة ولمِّ ش���عثها، 
حتى اتس���عت اخلروق على الراقعني، واس���تعصى العالج على 
املصلح���ني؛ فخالفات الفرقاء التي لم تك���ن بعيدة عن احلمّية 
العنصرية والعصبي���ة املذهبية؛ فتَّت األمة في الداخل، فلم تقَو 
عل���ى مقاومة الطامعني في اخلارج، حتى أصبح القادم من هذا 
اخلارج هو األقوى واألقدر رغم حقارة حضارته وسخافة ثقافته، 
فلما اجتاحوا بشركهم ديار التوحيد لم يجدوها موحدة، ولم يروا 
من األمة إال بقايا مفككة مش���ققة، ولم يجدوا من يقاومهم مع 
اخلليفة في بغداد إال فتات دولة ورفات نظام؛ سرعان ما تداعى 

املختلفون فيه أمام بأس القادمني املتحدين على باطلهم.
• أما دولة بني أمية في مرحلتها الثانية باألندلس - إسبانيا 
والبرتغال اليوم - مع بالد املغرب العربي؛ فقد عاش���ت ثمانية 
ق���رون مثَّلت فيها – حال وحدتها - حاضرة اإلس���الم الزاهرة 
الظاه���رة في أوروب���ا، أيام كانت تل���ك القارة تغ���صُّ بالظلم 
وتغوص في الظلم���ات. وعندما أصيبت تلك الدولة بداء األمم، 
ف���تَّ اخلالف في عضدها، وصار الش���قاق بني األمراء ظاهرة 
متيزهم، حتى غدت تعرف ب� »دولة الطوائف« بعد أن لمَّ شملها 
)املوح���دون(، حيث تخالف أمراؤها أكثر ما حتالفوا، وتدابروا 
دون أن يتضاف���روا، حت���ى قيل فيهم وف���ي ملوكهم املتعاظمني 

باألسماء دون مسمى: 
أل������ق������اب مم���ل���ك���ة ف������ي غ����ي����ر م���وض���ع���ه���ا

ك��ال��ه��ر ي��ح��ك��ي ان���ت���ف���اخ���ًا ص���ول���ة األس���د
 وق���د تنازلوا عن العز بتنازعهم، حتى وجدوا أنفس���هم في 
مواجهة خصوم من عبَّاد الصليب كانوا في أول شأنهم بال شأن 
وال خطر، فإذا بهم مع ش���تات خصومه���م يجتمعون على فضِّ 
جامعة اإلس���الم، مخترمني إياها بقوة السالح، غير محترمني 
حقوق اجل���وار وال أعراف اإلنس���انية؛ في أكب���ر عملية غدر 
إجرام���ي في التاريخ، لم تبر الن���اس فقط على ترك أرضهم 
ودياره���م، بل أكرهته���م على ترك دينهم! لكن م���ن ياُلم؟ أهم 
املختلفون املوّحدون.. أم املتحدون املشركون الذين اهتبلوا فرص 

اختالف اخلصوم فلم يختلفوا في اقتناصها؟
• بج���يء آخر الكيانات العاملية للدولة اإلس���المية – دولة 
اخلالف���ة العثمانية -، نرى دولة قد اس���تمرت مدة قرنني من 
الزمان قبل أن تتحول إلى دولة خالفة جامعة عام 923 ه�، وقد 
نشأت فتيَّة عصيَّة على االختراق، وظلت كذلك لعشرات العقود؛ 
تنافح عن حياض األمة با أوتيت من قوة وصالبة حلمايتها من 
ذئ���اب األرض وكالبها، وذلك من أطرافها األربعة؛ ففي ش���رق 
دولة اخلالف���ة كان العثمانيون يقاتل���ون الصليبيني املتحالفني 
م���ع الرافضة الصفويني في إيران، وف���ي الغرب كانوا يدافعون 
النمس���اويني واإلسبان الذين أسقطوا دولة األندلس وال يريدون 
أن تقوم لإلس���الم قائمة أخرى في بالد أخرى، وفي الش���مال 
ظل���وا ينازلون ال���روس الطامعني في ضمِّ املس���تطاع من بالد 
املسلمني إلى اإلمبراطورية الروس���ية القيصرية، وفي اجلنوب 
كان���وا باملرصاد لترّبص البرتغاليني باجلزيرة العربية لتنصيرها 
بعد االنتصار عليها. وكانت تلك الدولة قد بسطت سلطانها على 
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معظم ما يُعرف اليوم بالعالم العربي، مع امتدادها إلى أواس���ط 
آسيا، وس���يطرتها على اجلزء اجلنوبي الش���رقي من أوروبا.. 
واستمر قيامها حامية ألوطان املسلمني ألكثر من خمسة قرون، 
إلى أن تعاظمت االختالفات السياسية الداخلية بني سالطينها 
ووالتها، وحتول االنقس���ام في الرأي إلى تقاسم لألرض بألسنة 
اخلداع املس���يَّس أو أسنَّة اخلالف املسلح؛ فاستقل املماليك في 
العراق، وانفصل آل العظم بسورية، والشهابيون بلبنان، ومحمد 
علي ثم علي بك الكبير بصر، وضاهر العمر بفلسطني، وأحمد 
اجلزار بعكا، والقرامنلي بليبيا.. وكان كل كيان منفصاًل يس���عى 
إلى التوسع على حساب السلطة املركزية، وهو ما أضعف قوتها 
وذه���ب بهيبتها بني األمم، وزاد الطني بل���ة ما طرأ من خالف 
س���بَّبته احلميَّة اجلاهلية بني الترك والعرب، وهو ما أوصل إلى 
م���ا ُعرف بالثورة العربية التي كان���ت خنجراً في ظهر اخلالفة 
التركية في أش���د أوقات أزمتها. وباحت���دام النزاع بني مكونات 
الدولة، انفتحت ش���هية القوى الدولية املعادية لنيل نصيب من 
ميراث لم ميت صاحبه، لكن تنازع ورثته! فتربص نصارى فرنسا 
بالش���ام وبالد املغرب العربي، وحت���رش نصارى إنلترا بصر 
والعراق ومنطقة اخلليج، وترصد اليهود للوصول إلى فلسطني، 
حي���ث أدركوا أن طريقهم إلقامة دولتهم اليهودية ال مير إال فوق 
مخلّفات اخلالفات بدولة اخلالفة العثمانية، وهو ما حدث بكل 
أسف؛ س���قطت دولة اإلس���الم عام 1924م، لتقوم دولة اليهود 

عام 1948م.

ويف عصرنا الراهن:
• وبعد تس���بُّب االختالف في توهني ثم إسقاط ذلك الكيان 
العاملي اجلامع للمس���لمني منذ أقل م���ن مائة عام، بعد أن ظل 
ميثل قطباً دولياً رئيساً في العالم؛ ظلت األمة حتاول أن تستعيد 
وحدتها الس���ترجاع قوتها؛ ولذلك تواصل اس���تهداف األعداء 
لشرفائها الساعني إلعادة جمع كيانها وتوحيد كلمتها من جديد، 
فق���د كان خي���ار كل الصادقني العاملني لإلس���الم يلتقي حول 
محاولة إعادة كيان اإلسالم العاملي مرة أخرى، ولو بصيغ أخرى؛ 
ولذلك قامت اجلماعات، ونش���أت احل���ركات، لكن هذا اخليار 
كان مرص���وداً دائماً باختبار ق���درة املتصّدرين له على الصمود 
ضد رياح االخت���الف وأعاصير النزاع، فما أن ظهرت حركة أو 
جماعة – منذ سقوط اخلالفة إلى اآلن -، فتتقدم خطوات في 
سبيل هذا الهدف املشروع؛ إال وحتاَصر باملشكالت واملطاردات 

والتدخالت واالختراقات الهادفة إلى زرع اخلالفات والشقاقات، 
ومع هذا فقد نح اإلس���الميون بعد إخفاقات طويلة في عقود 
األربعينيات واخلمسينيات والس���تينيات والسبعينيات امليالدية، 
ف���ي الوصول خالل حقبة التس���عينيات إلى عتب���ة التحول من 
مرحلة اجلماعات والتنظيمات إلى مرحلة الدولة والسلطة؛ فقد 
تُوِّجت أكثر من تربة إسالمية في ربع القرن األخير بإنازات 
ت بعض تلك اإلنازات من قبيل  ضخمة بكل املقاييس، حتى ُعدَّ
املعج���زات التي ما كان لها أن تتحقق – بع���د تأييد الله – إال 
باجتماع األمة حول رموزها وتأّهلها لنوال النصر. ولقد ش���هد 
جيلنا خالل الربع قرن األخير حدثني عامليني مبهرين في طريقة 
حصولهما وجس���امة نتائجهما، كان اإلس���الميون هم أداتهما 
القدرية ووسيلتهما الفعلية؛ أحدهما: اندثار االحتاد السوفييتي 
في آخر عام 1991م، والذي كان ميثل القطب العاملي الثاني، بعد 
هزميته حتت ضربات اجلهاد األفغاني األول الذي اجتمعت عليه 
األمة وقتها. واآلخ���ر: اندحار االحتاد األمريكي – الذي أصبح 
القطب العامل���ي الوحيد –، حيث ُهزم بع���د منازلة األفغانيني 

والعراقيني له بعد غزوه بلديهما.
إنهما حدث���ان كونيان جلي���الن في زمن قياس���ي قصير، 
تعاظم���ت آثارهما العاملي���ة واإلقليمية، وكان���ت وحدة الصف 
اإلس���المي فيهما هي الظاهرة األبرز، وقد كانا جديرين بقلب 
املوازين الدولية لصالح أمة اإلسالم لو أُحسن استغالل نتائجهما 
واس���تثمار مخرجاتهما، لكن قاتل الله اخلالف، فهو يذهب بكل 

خير، ويحل محله كل شر.
ال يس���تطيع منصف أن ينكر عبقرية وجسارة من كانوا في 
صدارة هذين املش���هدين من اإلس���الميني، لكن األمانة تقتضي 
ل نتائج تلك اجلسارة  أيضاً أن نقول إن ش���يئاً خطيراً حدث حوَّ
الرائعة إلى خس���ارة مروعة، فما القصة؟ إنها قد تكون معروفة 
ل���دى كثيرين، لكن اس���تذكارها والتذكير به���ا يصبح اليوم من 
الضرورات امللحة، خاصة أننا نعيش مرحلة شبه إعجازية ثالثة 
وملّا ينقِض ذلك الربع ق���رن العجيب من الزمن، وهي مرحلة ال 
تقّل في جسامة خطرها وضخامة آثارها عن احلَدثني الكبيرين 
الس���ابقني؛ إنها مرحلة التحول الكبرى احلالية التي انطلقت مع 
ثورات العرب على الفس���اد واالستبداد املتسّبب في ضياع األمة 
وتفككها طوال ما يقرب من قرن مضى، تلك املرحلة التي ميكن 
أن تقلب أوضاع العالم رأس���اً على عقب لصالح املس���لمني؛ لو 
أحسنوا استغالل ظرفها باحتادهم، ولم يضيعوا ثمرتها بفرقتهم.
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س���نحتاج إلى حتري���ك الذاكرة املعاص���رة القريبة لنفتش 
لت انتصاراتنا إلى  عن إجابة لس���ؤال الس���اعة، وهو: كيف حتوَّ
انكسارات؟ وكيف يتفادى اإلسالميون هذا في صعودهم الراهن 
ال���ذي يراهن جمي���ع الكارهني للدين على حتويل���ه إلى مدرج 
للهبوط أو هاوية للس���قوط؟ سأذكر حاالت ثالث هي األبرز في 
التجارب اإلسالمية املعاصرة التي طاولت رؤوسنا بها اجلوزاء، 

ثم أجهضتها اختالفات األهواء.

اجلهاد األفغاين األول.. واالنتحار على القمة:
- كانت )اجلمعية اإلس���المية( كبرى التجّمعات اإلسالمية 
التي التأم حتت رايتها اإلس���الميون في أفغانستان، وبعدما غزا 
الروس ذلك البلد وبدأ اجلهاد األفغاني الواجب لدفعه، كان من 
املفترض أن يظل ش���مل اإلسالميني ملتئماً حتت اسم اجلمعية 
اإلس���المية، لكن ذلك ما لم يحدث، إذ انشطرت اجلمعية إلى 
قس���مني لم تفصل بينهما اجتهادات فقهية أو توجهات سياسية، 
بل كان االختالف العرقي هو س���بب االنش���طار؛ فقد انقسمت 
اجلمعية اإلسالمية إلى قسمني: )احلزب اإلسالمي( الذي يعّد 
جمهوره من عرقية البش���تون بزعامة »قل���ب الدين حكمتيار«، 
و)اجلمعية اإلسالمية( بزعامة )برهان الدين رباني( وجمهورها 
من عرقية الطاجيك. وتع���ّددت الرايات بعد ذلك أثناء اجلهاد 
األفغان���ي األول ضد الروس ثم عمالئهم الش���يوعيني )من عام 
1979 إلى 1989م(، فكانت هناك سبعة أحزاب كبيرة، وأحزاب 
أخ���رى صغيرة، وقد عمل���ت أجهزة االس���تخبارات العاملية – 
وبخاص���ة األمريكية - على بثِّ الفرقة بني هذه التجمعات؛ عن 
طريق رب���ط فصائل املجاهدين بأجن���دات خارجية متناقضة، 

حتسباً ملرحلة يبقون فيها مختلفني بعد حتقيق االنتصار.
- خرج السوفييت من أفغانستان عام 1988م، لكنهم تركوا 
نظاماً ش���يوعياً عمياًل له���م، لذلك كان ال بد من أن يس���تمر 
اجلهاد، وهو ما حصل، حتى أُس���قط ذلك النظام العميل، لكن 
املجاهدي���ن اختلفوا فيما بينهم ح���ول من يدخل العاصمة كابل 
أوالً؟ وَم���ن ثمَّ يكون له احلق في إدارة الدولة؟ لكنهم اتفقوا بعد 
مج���ادالت وخالفات على حل توافقي، وه���و أن يكون الدخول 
بشكل جماعي، ثم تسند الرئاسة ملدة شهرين لرجل صوفي كان 
له فصيل في املجاهدين هو )صبغة الله مجددي(، على أن يليه 
في السلطة )برهان الدين رباني( ملدة أربعة أشهر، ويكون رئيس 
وزرائه )قلب الدين حكمتيار(، ووزير دفاعه )أحمد شاه مسعود(؛ 

وبهذا صارت الدولة ذات أركان ثالثة تنافرت ثم تناحرت.
- دخ���ل املقاتل���ون العاصمة فاحتني – َوف���ق ذاك االتفاق 
ت العالم اإلس���المي كله بسبب  - في أجواء فرحة ونش���وة عمَّ
االنتصار على أقوى وأشرس جيوش العالم، ثم دحر عمالئه من 
الشيوعيني املرتدين، وكانت هذه أول تربة – بعد نازلة إسقاط 
اخلالفة - يصل إس���الميون فيها بش���روع إلى نهاية ناجحة.. 
ودخل���ت الفصائ���ل املجاهدة في يوم مهي���ب العاصمة )كابل(، 
َوفق التوافق املذكور، لكن أس���باب االختالف العرقية واحلزبية 
والش���خصية واملتعلقة باألجندات اخلارجية؛ تسارعت إلى صنع 
واقع جديد، حيث قضى )مجددي( مدته الرئاس���ية في أجواء 
قلق وترقب واستعداد من مختلف األطراف إلحراز مكاسب أكبر 
ف���ي الفترة االنتقالية، وعندما آلت الرئاس���ة إلى برهان الدين 
رباني تش���بَّث بها ورفض التخلي عن الس���لطة بعد انتهاء مدته 
املتف���ق عليها، وظل رئيس وزرائه )حكمتي���ار( لهذا متنعاً عن 
دخول كابل – بتشجيع من باكستان - إال بفتح جديد يزيح زعامة 

غرميه )أحمد شاه مسعود( ومنافسه )رباني(!
- بدأ حكمتيار بقصف كابل بعنف، بعونة اجلنرال الشيوعي 
السابق )عبد الرش���يد دوستم(، وُدّمرت كابل ورّوع أهلها وقتلوا 
وش���ردوا با لم يحدث أيام االجتياح الشيوعي، وكاد طبيعياً أن 
يرد وزير الدفاع من الداخ���ل على القصف املتتابع من اخلارج، 
وكان متوقع���اً أيضاً أن ينحاز الطاجي���ك واألوزبك إلى )رباني( 

و)مسعود(، ويقف البشتون بصف )حكمتيار( البشتوني!
وهك���ذا.. وقع املجاه���دون في أحبولة احلمي���ة اجلاهلية 
التي حذر منها الرس���ول # عندما ق���ال: »دعوها فإنها منتنة« 
)البخاري/ 4905(، ودارت طاحونة احلرب األهلية في أفغانستان 
مدة أربع سنوات، ليسقط خاللها نحو 40 ألف قتيل، بني فصائل 
تبنيَّ أن قتالها في الفتنة لم يكن لتكون كلمة الله هي العليا، لكن: 

لتكون كلمة القبيلة أو احلزب أو جهة الدعم هي العليا!

طالبان ومرياث اخلالف:
جاءت حركة طالبان ذات االنتماء البش���توني في أجواء تلك 
احلرب، حيث حاول طالب الش���ريعة الذي���ن كانوا في الصف 
الثاني من املجاهدين، تصحيح األوضاع، وإعادة توجيه املس���ار 
لصالح عموم الش���عب األفغان���ي الذي ُفجع ف���ي قادته، وقام 
الطلبة با يشبه الثورة على املتخالفني من القادة الكبار جميعاً؛ 
الذي���ن نحوا في جه���اد العدو الظاهر، بينم���ا لم يفلحوا في 
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جهاد الش���يطان والهوى الباطن.. والقت خطواتهم اإلصالحية 
الس���ريعة في القضاء على تار الس���الح واملخ���درات وقّطاع 
الطرق، ترحيباً حاراً من جموع الش���عب، فتتابعت طلبات زعماء 
القبائل وحّكام احملافظات للدخول حتت حكمهم، وس���اعد هذا 
في التس���ريع بس���يطرتهم على ما يزيد عل���ى90% من أراضي 
أفغانس���تان، باس���تثناء منطقة وادي بنش���ير التي حتّصن فيها 
)أحمد شاه مس���عود( و)رباني( و)سياف( رافضني النزول على 
حكم طالبان، ومدعومني في ذلك من قوى غربية على رأس���ها 
فرنس���ا. وقد حاول )حكمتيار( التقرب إلى طالبان في البداية، 
باعتبار أنه من البش���تون مثلهم، لكنه���م وضعوه ضمن أهداف 
حركتهم التصحيحية، فأخرجوه من املناطق التي كان مس���يطراً 
عليها. وملا َخلُصت معظم أراضي أفغانس���تان لطالبان، وبدأت 
تتهّيأ لصيغة من القبول الدولي الذي أدركت أن تاهله سيوصل 
ملصير مجهول؛ كانت املصلحة العليا للبالد تتطلب تسوية الوضع 
حول اخلمس���ة في املائة الباقية من أرض البالد، واخلارجة عن 
حكم طالبان، إذ كان من املمكن أن تس���وَّى خالفات املجاهدين 
السابقني والالحقني في مصاحلة يتواضع فيها اجلميع للجميع 
في ظل ش���ريعة اإلس���الم التي تنصف اجلمي���ع، لكن ذلك ما 
لم يح���دث، إذ ظل املنحازون إلى الش���مال متحّصنني باجلبال 
ومتحّينني فرصة وثوب جديدة على كابل املبتالة، وظلت طالبان 

متمّسكة بإسقاط آخر معاقل »املجاهدين القدامى«.
وقد أثارت خطوات طالبان الس���ريعة بالتحكم في مفاصل 
الدول���ة عن طريق حتكيم الش���ريعة باس���تقالل واضح عن كل 
األجندات اخلارجية؛ أثارت هلع قوى عاملية وإقليمية خش���يت 
أن متثل أفغانس���تان منوذجاً ملِهماً للش���عوب املجاورة في آسيا 
الوس���طى؛ لهذا كان التخلص من دول���ة الطالبان قراراً متخذاً 
ف���ي أمريكا وحلفائها منذ مدة حكم )بيل كلينتون(، لكن أحداث 
س���بتمبر عّجلت بوعد تنفيذ القرار، وهو قرار لم يكن س���هل 
د جموع الش���عب األفغاني م���ع قيادته اجلديدة،  التنفيذ؛ لتوحُّ
وألن ذلك الش���عب خارج للتو من ملحم���ة بطولية أرغمت أنف 
جيش اإلحلاد الروس���ي، فكان ال ب���د للجيش الصليبي الدولي، 
بزعام���ة أمريكا، م���ن ظهير داخلي يعني عل���ى تنفيذ املؤامرة. 
ووجد األمريكيون ضالتهم في قوات )حتالف الش���مال( بقيادة 
رباني وسياف، الرمزين البارزين في اجلهاد ضد الروس، )اغتيل 
مس���عود قبل االجتياح األمريكي بثالثة أي���ام(، وإذا بجاهدي 
األمس ضد غزو الروس؛ يقف���ون في الغد مع الغدر األمريكي! 

وسبحان مقلب القلوب!!
وقد مثَّ���ل ذلك التحالف جس���ر عبور للمحت���ل الصليبي 
األمريكي نكاية في حكم الطلبة الذين اعترضوا على اس���تمرار 
احل���رب األهلية! وس���قطت دولة الطالب���ان باخليانة، بينما لم 
���مال، بل وقع اجلميع  ���مال دولة لتحالف الشَّ يُِقم أصحاب الشِّ
حتت أقدام حكم عميل جديد يلبس مس���وح األفغان على جلود 

األمريكان!
تربة العراق بني »صحوات« املنافقني وغفالت املجاهدين:
كش���ف الشق السني من ش���عب العراق - واإلسالميون في 
مقدمتهم – عن ش���جاعة نادرة في التص���دي للغارة األمريكية 
املدعومة أمياً، والتي اس���تهدفت إخضاع العراق والس���يطرة 
عليه متهيداً لهيمنة أمريكية أوس���ع على س���ائر املنطقة، لكن 
مقاومة املجاهدين من أهل الس���نة أربك���ت خطط هذا الغزو، 
وهي لم حتبط مشروع السيطرة األمريكية على العراق فحسب، 
بل أجهضت مش���روعاً أضخم يقبع وراءه، وهو مش���روع هيمنة 
األمريكيني على العالم ملائة عام قادمة حتت اسم )مشروع القرن 
األمريكي(، والذي س���قط في أروع انتصار، على أطغى قوة، في 

أسرع مدة.
كان ذلك اإلناز تاجاً على رأس كل مس���لم، ال في العراق 
فحس���ب، بل في س���ائر أنحاء العالم، وقد اشتركت كل فصائل 
املقاومة في َش���قِّ الطريق نحوه، وإن كان بنس���ب متفاوتة، ولم 
تكن هناك تناقضات ظاه���رة عرقياً أو مذهبياً بني االتاهات 
الرئيسة لتلك املقاومة، إذ كانت كلها سنية في خاصتها وعامتها، 
وكذل���ك لم تظهر اختالفات حادة ف���ي االجتهادات في مراحل 
النص���ر األولى، فبدا املجاهدون على قل���ب رجل واحد، وكانت 
هناك ثالثة اتاهات رئيسية من املجاهدين تتفق كلها على مبدأ 
دح���ر الغزاة، لكنها اختلفت فيما بعد في أمور أخرى، من بينها: 
املوق���ف من املتعاونني مع احملتل، وكيفية إدارة البالد بعد خروج 
ذلك احملتل، وطبيعة العمل السياس���ي ال���ذي ميكن من خالله 
توظيف ثمرة النصر لصالح العراقيني وسائر األمة. االتاهات 
اجلهادية الثالثة بفصائلها كان منها من يرى أن العراق نفس���ه 
ميكن أن يكون مبدأ انطالق نحو حترير إرادة األمة كلها، وكذلك 
ف���إن العدو ليس هو احملتل فقط، ب���ل كل من تعاون معه.. لكن 
تلك الرؤية لم تلَق موافقة االتاه الثاني من الفصائل التي رأت 
عدم التوس���ع في اإلطار اجلهادي زمانياً وال مكانياً وال إنسانياً، 
إال في حدود ما يتعلق بالشأن العراقي، بينما كان االتاه الثالث 
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مياالً للحل السياسي وحده، ولو باملشاركة في املرحلة االنتقالية 
التي وضعت أمريكا باالشتراك مع إيران خطوطها العريضة.

ومع هذا؛ فقد كان كل العرب الس���نة على وفاق في هدف 
إخ���راج احملتل، وق���د مثَّل هذا غصة في حل���وق أعداء العراق 
وأع���داء األمة كلها، ولذلك وضع���وا أعينهم على اتاه رابع، ال 
إلى ه���ؤالء وال إلى هؤالء، وهم فري���ق املختََرقني املنتفعني من 
الغزاة واملس���تفيدين من بقائهم، أولئك ه���م فئام املنافقني آفُة 
كل زم���ان ومكان، وأَوَكلوا إليهم بثَّ الفرق���ة وإثارة اللغط حول 
أهداف كل اتاه من املجاهدين، فتركز التشويه في البداية على 
األش���د نكاية في العدو، ثم بدأوا من خ���الل أبواقهم بتصنيف 
املقاومني للعدوان إلى إس���الميني ووطنيني - يعني علمانيني –، 
ثم إلى سياسيني وجهاديني، ومتش���ددين ومعتدلني، ومواطنني 
وأجنبي���ني، حتى ثبَّتوا فيما بعد مصطلح تقس���يم املقاومة إلى 
»شريفة« و»غير شريفة«؛ كل ذلك متهيداً لتنفيذ استراتيجية وكر 
التآمر األمريكي )مركز ران���د لألبحاث( التي دعت إلى ضرب 
ما يُس���مى »اإلسالم املتشدد« با يُسمى »اإلسالم املعتدل«! بعد 
تطبيع التعامل مع ذلك التصنيف إعالمياً وسياسياً. وقد أثبتت 
األحداث فيما بعد - في العراق وغيره - أن كل من يريد شريعة 
اإلس���الم هو عندهم متشدد، سواء كان سعيه إلقامتها عاملياً أو 

محلياً، سياسياً أو ميدانياً، سلمياً أو عسكرياً.
ثم تق���رر ضرب اجلميع باجلميع، ف���ي ظرف غفلة قبيحة 
مدان���ة ضربت اجلميع حتى ألهتهم عن ق���ول الله تعالى }إنََّما 
َ لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن{  ــــــوا اللَّ ــــــْيَ َأَخَوْيُكْم َواتَُّق ــــــَوٌة َفَأْصِلُحوا بَ اْلـُمْؤِمنُوَن إْخ
]احلجــــــرات: ١٠[، فلم تنش���د ه���ذه الرحمة بالتراح���م الواجب 
واالعتصام املفروض املس���تلزم نبذ الشقاق وتقليص اخلالف. 
ثم كانت الكائنة املتوقعة بتس���ليح أهل النفاق لضرب املختلفني، 
فقد صنع���ت أمريكا على عينها صنائ���ع وضيعة من املنافقني، 
وأطلقت عليهم اس���م »صحوات العراق«؛ لتقضي قضاء مبرماً 
على صحوة كل العراقيني! فبينما كانت املقاومة بجميع فصائلها 
تذي���ق األمريكيني وعمالءهم مرارة الهزمي���ة باهظة التكاليف، 
كان هناك من يبّث ثم يوس���ع ثم يعّمق الفرقة بينهم، لينصرفوا 
عن مواجهة األمريكيني وعمالئه���م، إلى مواجهات فيما بينهم؛ 
ليفضي ذلك إلى ضعف يس���ّهل هزميته���م وتصفيتهم جميعاً – 
بأيٍد محلية أس���لحتها أمريكية وبتحويل شهري يصل إلى 200 
مليون دوالر. وبدأ الصدام ب���ني مجموعات املجاهدين املتناثرة 
املتناحرة، وبني جي���ش بلغ قوامه نحو مائ���ة ألف من املرتزقة 

اخلونة الذين جرى تهيزهم إلخراج كافة املجاهدين السنة من 
س���احة املعركة، معتدلني أو متشددين، سياسيني أو عسكريني، 
مواطن���ني أو مهاجري���ن، وهو ما نرى – بكل أس���ف – أنه وقع 
عل���ى الوجه املخطط له، حتى صار أهل الس���نة في العراق بني 
مجاهد مطارد، وسياس���ي محاصر، وعوام لم يعد أمامهم اليوم 
إال االعتص���ام والتظاهر الس���تجداء أدنى احلق���وق! ومع ذلك 
تتوعدهم الصحوات التي ثُبِّت أخبثها باجليش العراقي، بتكرار 

حمالت عام 2006م.

وبعد: 
فهذه تارب مريرة، لكن األمرَّ منها هو تناس���يها وتاهلها 

ثم تكرارها الستنساخها، ملزيد من االنكسار بعد كل انتصار.
- هل يريد اإلس���الميون املختلفون في مصر أو س���ورية أو 
ليبي���ا أو تونس، أن يتك���رر اليوم في بالدهم م���ا وقع باألمس 

القريب في أفغانستان أو العراق أو الصومال؟
- وهل يعي اإلس���الميون في مصر، على وجه اخلصوص، 
أن ره���ان األعداء معقود على إيصالهم إلى مرحلة الصدام بعد 
اخلصام، وعلى نقلهم – في مراحل الحقة – من مربع التنافس 

احلزبي إلى مستنقع التقاتل احلربي؟
- وهل يتنبَّه املجاهدون في س���ورية مبك���راً ملؤامرة تكرار 
)السيناريو( العراقي في صفوفهم، من خالل تقسيمهم إلى ذات 

القسمة التي انقسم بها العراقيون السنة؟
- ه���ل بذل املصلحون ل���ذات البني مجه���ودات أو أطلقوا 
مبادرات في اإلص���الح والتأليف ت���وازي أو تقارب ما يصرفه 
قون من وقت وجهد في التفريق والتمزيق من حيث يشعرون  املفرِّ

أو ال يشعرون؟
إن الوقت قد ح���ان إلطالق مبادرة إصالحية ذات مقومات 
شرعية ومكونات عاملية للمسارعة في القيام بالفريضة الكفائية 
التي يأثم اجلميع بتركها، وه���ي فريضة إصالح ذات البني بني 
املوّحدي���ن وبذل جهود ف���ي )التقريب( بني أهل الس���نة وأهل 
الس���نة؛ فنيران االختالف نرى نذرها اليوم تش���تعل ثم تستعر 
في أكثر املواطن الساخنة في عاملنا اإلسالمي، فهل يقوم فريق 
من »اإلطفائيني« احملتس���بني بتدبير اخلطط إلخمادها وتقدير 
مكون���ات وإمكانات القيام بها؟ إن هذا ما نرجوه وما ندعو إليه 
ى لدينا من آمال وأحالم..  قب���ل أن تدهمنا أيام تذهب ب���ا تبقَّ

والله حسبنا ونعم الوكيل.
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د. عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف)*( ■

www.alabdulltif.net
@dralabdullatif 

االنتســـاب
ألهل السنة
وتقليل النزاع

ط��اف اثنان من الخوارج بالبيت الح��رام، فقال أحدهما 
ال  واألرض  الس��ماء  كع��رض  عرضه��ا  جن��ة  لصاحب��ه: 
يدخله��ا غيري وغيرك؟! فقال اآلخ��ر: نعم. فقال األول: 

هي لك! وترك رأيه)1(.

مسألة االنتس���اب ألهل السنة واجلماعة كسائر املس���ائل التي تاذبها إفراط 
وتفريط، فهناك من حّجر واس���عاً، وحصر أهل الس���نة ف���ي اتباعه، وقصرهم على 
أصحاب���ه، كما قال اب���ن تيمية: "كثير من الناس يخبر عن ه���ذه الفرق بحكم الظن 
والهوى، فيجعل طائفته واملنتس���بة إلى متبوعه املوالية له هم أهل السنة واجلماعة، 
ويجع���ل من خالفها أهل البدع، وهذا ضالل مبني؛ فإن أهل احلق والس���نة ال يكون 

متبوعهم إال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ال ينطق عن الهوى")2(.

)*( أستاذ مشارك سابق في قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية - الرياض.
))( هذه القصة رواها الاللكاني في أصول االعتقاد، 1234/6هـ.

)2( الفتاوى، 346/3.

]ملف العدد[
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وفي املقابل ند أقواماً ال ميّيزون بني أهل السنة وأهل 
القبلة، ويلحقون أهل البدع واألهواء بأهل السنة واجلماعة.
وما يقلل االختالف اجلاثم بني طوائف من املتسّننة: 
التذكير بضرورة االجتم���اع واالئتالف، والنهي عن الفرقة 
واالخت���الف، وأن ذلك ال يتحقق إال بلزوم الس���نة ظاهراً 
وباطن���اً، واالعتصام بنصوص الوحيني، فس���بب االجتماع 
واأللفة: العمل بالدين كله، وس���بب الفرقة: ترك حّظ ما 
أُمر العبُد به، ومتى ترك الن���اس بعض ما أمرهم الله به، 
وقعت بينهم الع���داوة والبغضاء، كما قال: }َوِمَن الَِّذيَن َقالُوا 
ُروا ِبِه َفَأْغَرْيَنا بَْيَنُهُم  ــــــا ُذِكّ ــــــوا َحظًّا ِمّمَّ إنَّا َنَصاَرى َأَخْذَنا ِميَثاَقُهْم َفَنُس
ــــــَداَوَة َواْلَبْغَضاَء إَل َيْوِم اْلِقَياَمِة{ ]املائدة: ١٤[. كل من كان عن  اْلَع
السنة أبعد، كان التنازع واالختالف في مقوالتهم أعظم)1(.
فلن تد اتفاقاً واجتماعاً إال بأخذ الدين كله، والدخول 
في السلم كافة، عكس ما يتوهمه بعضهم من أن االجتماع 
ال يحصل إال بالتخلّي عما يجب التمّسك به، والتنازل عما 
يتع���نّي االعتصام به من أصول وقواع���د ألجل مجامالت 

وتراجعات، أو مصالح موهومة.
وهذا يؤكد ضرورة التفّقه في دين الله، والرس���وخ في 
العلم، والتمييز بني ما كان معلوماً من الدين بالضرورة فال 
تصح مخالفته، وال تصلح معارضته؛ وما كان محل اجتهاد 
تسع مخالفته، ويثاب مخطئه؛ فهناك أصول كبيرة قد هّون 
من شأنها بعض متس���ننة العصر - مثل: احلكم با أنزل 
الله وما يناقضه - ألجل جهل مشوب بهوى، وردود أفعال، 
ويقابل ذلك: مسائل اجتهادية فروعية اختلف فيها العلماء 
قدمياً، ول���م يتفّرقوا ولم يبّدعوا.. لكنها صارت اآلن محل 

تهويل وتبديع وتضليل لدى بعض املنتسبني للسنة.
ثم إن أهل السنة هم من فهم النصوص الشرعية ظاهراً 

وباطناً، وحقق االتباع لنصوص الوحيني ظاهراً وباطناً)2(.
فالعناية بإصالح السرائر، والقيام بتزكية النفوس وفق 
الهدي النبوي، والتخفف م���ن األهواء واحلظوظ، وضبط 
الشهوات وإجلامها؛ لهو أعظم سبيل في إصالح ذات البني 
بني طوائف أهل الس���نة، فإن الناظر إلى أهل الس���نة في 
الوقت الراهن قد يلحظ علماً بالش���ريعة، ودراية باألحكام 

واالقتضاء،  421/3؛   ،17/( تيمية،  البن  الفتاوى  )/157؛  الدرء،  ينظر:   )((
.840/2

)2( ينظر: الفتاوى البن تيمية، )/95.

الظاه���رة، واتفاقاً في مصادر التلقي واالس���تدالل.. لكن 
النفرة قائمة والش���حناء قائمة.. وإمنا ذاك ألجل شهوات 

خفية، وحظوظ وأثرة.
»إن االختالف من لوازم النش���أة اإلنسانية، فالشهوات 
والشبهات الزمة للنوع اإلنساني، كما قال تعالى: }َوَحَمَلَها 

َكَن ظَلُوًما َجُهوالً{ ]األحزاب: ٧٢[«)3(. اإلنَساُن إنَُّه 
فال بد من مدافعة الش���بهات بالعل���م واليقني، وال بد 
من معاجلة الشهوات بالصبر والترويض، فغالب االختالف 
الواق���ع بني األمة هو جحد للحق الذي مع املخالف.. وهذا 

أقرب للشهوات والغي منه إلى الشبهات واجلهل.
يقول اب���ن تيمية في هذا الش���أن: "واعل���م أن أكثر 
االخت���الف بني األم���ة الذي يورث األه���واء تد من هذا 
الضرب، و ه���و أن يكون كل واحد م���ن املختلفني مصيباً 
فيم���ا يثبته أو في بعضه، مخطئاً في نفي ما عليه اآلخر.. 
ف���إن أكثر اجلهل إمن���ا يقع في النفي ال���ذي هو اجلحود 

والتكذيب..")4(.
إن التخّوف والهلع من الذوبان في محيط املخالفني، قد 
يكون عجزاً وضعفاً، وال يكون مس���وغاً في تهويل اخلالف، 
وإيثار املناكفة والنزاع.. وإمنا تكون املدافعة للزالت بالعلم 
باحلق والرحمة باخللق، فالرسوخ في العلم بالله وأحكامه 
يحفظ أهل السنة من االنفالت والذوبان، ويحقق لهم النفع 

والقبول واإلصالح.
وإن حتريك الوجدان با يرضي الرحمن، وإحياء واعظ 
الله في قلب كل مؤمن، وإزالة س���خائم القلوب، والس���عي 
لسالمة الصدور؛ إن ذلك كفيل بالتخلّص من ركام كثير في 
خالف مفتعل، ال حّظ له م���ن العلم والتحقيق. ورحم الله 
اإلمام الش���افعي القائل: "أال يستقيم أن تكون إخواناً، وإن 

لم تتفق في مسألة")5(.
إن جملة من اخلالف الواقع في األمة سببه الذنوب، وإن 

االستغفار والتوبة إلى الله يرفع البالء ويجلب الرحمة)6(.
وإن احلديث عن لزوم الس���نة واالتباع ينبغي أن يقترن 
باحلدي���ث عن ض���رورة األلفة واالجتم���اع، فابن تيمية - 
مث���اًل - كان أعظم الناس دعوة ملنهج أهل الس���نة تقريراً 

)3( بيان تلبيس اجلهمية البن تيمية، 367/8.
))( االقتضاء، )/125.

)5( السير للذهبي، 16/10. 
)6( ينظر: الفتاوى، 83/35.



العدد 311 46

وتأصياًل، ونقضاً ونس���فاً ألصول البدع واالنحراف، ومع ذلك 
كان يق���ول: "إن الله أمرنا باجلماع���ة واالئتالف، ونهانا عن 
ِ َجِميًعا  ــــــِل اللَّ الفرقة واالختالف، ق���ال تعالى: }َواْعَتِصُموا ِبَحْب
ــــــُتْ َأْعَداًء َفَألََّف بَْيَ ُقلُوِبُكْم  ِ َعَلْيُكْم إْذ ُكن ــــــوا َواْذُكُروا ِنْعَمَت اللَّ ُق َوال َتَفرَّ
ُقوا ِديَنُهْم  ــــــُت ِبِنْعَمِتِه إْخَوانًا{ ]آل عمــــــران: ١٠٣[، }إنَّ الَِّذيَن َفرَّ َفَأْصَبْح
َكنُوا  ُئُهم ِبَما  ِ ثُمَّ يَُنِبّ ٍء إنََّما َأْمُرُهْم إَل اللَّ ــــــَت ِمْنُهْم ِف َشْ َوَكنُوا ِشَيًعا لَّْس
ــــــام: ١٥٩[.. ربنا واحد، وكتابن���ا واحد، ونبينا  ــــــوَن{ ]األنع َيْفَعلُ
واحد، وأصول الدين ال حتتمل التفرق واالختالف، وأنا أقول 

ما يوجب اجلماعة بني املسلمني")1(.

ومم��ا يحقق االجتماع، ويقّل��ص دائرة الفرقة 
والن��زاع؛ أن يح��رر ويظهر ضاب��ط المفارقة ألهل 
السنة والجماعة، سواء في المسائل أو الدالئل، 
ومتى يحكم على الفرقة أو الطائفة بأنها خارج 

أهل السنة.

وقد بنّي ذلك ابن تيمية - في غير مواطن - فقال: "وشعار 
هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة واإلجماع، فمن قال بالكتاب 

والسنة واإلجماع كان من أهل السنة واإلجماع")2(.
فه���ذا ضابط املفارقة في الدالئ���ل، فمن كان يتلقى دينه 
م���ن العقل والقياس - مثل املعتزلة ونحوهم من املتكلمة -، أو 
يتلقى دينه من الذوق والوجد - كحال املتصوفة -؛ فليس هذا 

سبيل أهل السنة.
وأما ضابط املفارقة في املس���ائل، فقد حرره الش���اطبي 
بقوله: "ه���ذه الفرق إمنا تصير فرقاً بخالفها للفرقة الناجية 
في معنى كلي في الدين، وقاعدة من قواعد الش���ريعة، ال في 
جزئي من اجلزئيات؛ إذ اجلزئي والفرع الش���اذ ال ينشأ عنه 
مخالفة يقع بسببها التفّرق ش���يعاً.. ويجري مجرى القاعدة 
الكلية كثرة اجلزئيات، فإن املبتدع إذا كّثر من إنش���اء الفروع 

املخترعة، عاد ذلك على كثير من الشريعة باملعارضة")3(.
وقرر ابن تيمي���ة قريباً من ذلك، فق���ال: "والبدعة التي 
يعّد الرجل من أهل األهواء ما اش���تهر عند أهل العلم بالسنة 
مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة اخلوارج والروافض والقدرية 

))( الفتاوى، 182/3.
)2( الفتاوى، 346/3، وانظر: الواسطية، ص 23.

)3( االعتصام، ت: مشهور، 177/3.

واملرجئة")4(.
واس���تصحاب أن أهل الس���نة يعلمون احل���ق ويرحمون 
اخلل���ق.. م���ا يحّجم الن���زاع ويقلل اخل���الف، وكلما ازداد 
العلم واليقني، كلما عظمت الرحمة واإلش���فاق، "وأئمة السنة 
واجلماعة وأه���ل العلم واإلميان فيهم العلم والعدل والرحمة، 
فيعلمون احلق الذي يكونون به موافقني للس���نة س���املني من 
البدع���ة، ويعدلون على من خرج منها ول���و ظلمهم، كما قال 
ــــــِط َوال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَل  َداَء ِباْلِقْس ِ ُشَ اِمَي لِلَّ تعالى: }ُكونُوا َقوَّ
ــــــوا اْعِدلُوا ُهَو َأْقَرُب ِلتَّْقَوى{ ]املائدة: ٨[، ويرحمون اخللق،  َأالَّ َتْعِدلُ
فيريدون لهم اخلير والهدى والعلم، وال يقصدون الش���ّر لهم 
ابتداًء، ب���ل إذا عاقبوهم وبّينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان 

قصدهم بذلك بيان احلق ورحمة اخللق")5(.
لقد س���ام املعتصُم اإلماَم أحمَد أصناف العذاب من جلد 
وس���جن، لكن اإلمام أحمد كان يق���ول: "كل من ذكرني ففي 
ح���ّل إال مبتدعاً، وق���د جعلت أبا إس���حاق - املعتصم - في 
حّل.. - إلى أن قال - ما ينفعك أن يعّذب الله أخاك املس���لم 

في سبيلك")6(.
وأمر مهّم يسهم في تقليص اخلالف، وهو مراعاة عوارض 
األهلية كاجلهل والت���أّول ونحوهما، فليس كل من زّل فقارف 
بدع���ًة يكون مبتدعاً، وكذا مراعاة اختالف األحوال والبلدان، 
كما ح���رره ابن تيمية بقول���ه: "وكثير من مجتهدي الس���لف 
واخللف قد قال���وا وفعلوا ما هو بدعة، ولم يعلموا أنه بدعة، 
إما ألحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما آليات فهموا منها 
م���ا لم يرد منه���ا، وإما لرأي رأوه، وفي املس���ألة نصوص لم 

تبلغهم")7(.
وقال - ف���ي مراعاة أحوال األماك���ن والبلدان -: "فإنهم 
]الكالبية واألش���اعرة[ أقرب طوائف أهل الكالم إلى الس���نة 
واجلماعة، واحلدي���ث عند النظر إلى مثل املعتزلة والرافضة 
ونحوهم، بل هم أهل الس���نة واجلماعة في البالد التي يكون 

أهل البدع فيها املعتزلة والرافضة")8(.
فالله���م اجمع على احلق كلمتنا، وال تعل في قلوبنا غاّلً 

للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

))( الفتاوى، 35/))).
)5( الرد على البكري البن تيمية، ص 256.

)6( السير للذهبي، 261/9.
)7( الفتاوى، 191/19.

)8( بيان تلبيس اجلهمية، 538/3.
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أمحد بن عبد الرمحن الصويان ■

َمعاِلٌم في طريق االئتالف

ُل واقَع الدعوِة والدعاِة في العالم اإلس���المي،  عندما تتأمَّ
سوف تقُف على مشاهَد وبرامَج رائعٍة تسرُّ اخلاطر، لكنَك في 
الوقِت نفس���ِه سوَف تالحُظ أنَّ من األدواِء املزمنِة التي أثقلت 
ِق والتنازِع والتدابِر بني  الدعوةَ وأنهكت الدع���اةَ، ظاهرةَ التفرُّ

الدعاة!
وبعُض هذا التنازع ناجٌت ع���ن اختالفاٍت منهجيٍة وعلميٍة 
لها حظٌّ من األث���ِر أو النظر، ومثل هذا النوِع ينبغي أن يعالََج 
برؤيٍة علميٍة وأفق دعوي بعيداً عن التهويِش واجلدِل واملكايدة!
وكثيٌر من تل���َك االختالفاِت حترُكها األهواء، ويس���وُدها 

البغ���ي، وتذكيها العصبي���اُت احلزبيُة واملش���يخيَّة.. وما ذاَق 
ر حياتَه  ، وعمَّ حالوةَ الدع���وِة َمْن تعلََّق قلبُه ِبَْغنَم ش���خصيٍّ
الدعويَة بالتهارش والقيل والقال.. وما ذاَق حالوةَ الدعوِة َمْن 

ه االنتصاُر للجماعة أو احلزب على حساب احلق. كان همَّ
قلّب بصَرك أنَّى شئَت في محاضن العلم والدعوِة، وستجد 
ظاه���رةَ التوتر والتعانف واالحتراِب الداخلي تبرز لك بجالء. 
وهذه بال شك بيئٌة خصبٌة للفشل وذهاِب الريح وانتشاِر الوهن 
واس���تهالِك الطاقات، كما أنها بيئ���ة خصبة لتمرير كثيرٍ من 

دسائِس ومؤامراِت املناوئني.

]ملف العدد[
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المعلم األول:
تعزي���ز الوالء للحق واالعتصام باحلج���ة والبرهان، وأن يكون 
مناط الوالء والنصرة والتعاون رضا الله – عز وجل -. ومن اآلفات 
التي ينبغي احل���رص على عالجها ودرئها أن يُعقد الوالء والتعاون 
على األس���اس احلزبي أو املش���يخي؛ وإن كان على حساب احلق، 
وف���ي هذا يقول النبي #: )من نص���ر قومه على غير احلق؛ فهو 
كالبعير الذي ردي وهو ينزع بذنبه()1(. وقد رس���م اإلمام ابن القيم 
املنهج احلق بقوله: »عادتنا في مسائل الدين كلها، دقها وجلها، أن 
نقول بوجبها، وال نضرب بعضها ببعض، وال نتعصب لطائفة على 
طائفة، بل نوافق كل طائفة على ما معها من احلق، ونخالفها فيما 

معها من خالف احلق، ال نستثني من ذلك طائفة وال مقالة«)2(.
عاِت الدعوية في العالم اإلس���المي.. اجلماعاُت  إن تلك التجمُّ
واألح���زاُب واجلمعياُت واملنظماُت؛ متثِّل أزمًة حقيقيًة في تنازعها 
ل األزمُة إل���ى فرصٍة لتحقيق  وافتراقه���ا، لك���ن أال ميكن أن تتحوَّ
ِع اإليجابي والتكامِل الدعوي، واحلف���اظ على معاقد الوالء  التن���وُّ
ق، ويُؤلِّف  وأواصر األخّوة، ث���م ندير خالفاتنا بنهج يجمُع وال يُفرِّ

وال يُشتِّت؟!
عاُت وس���يلة فال تصرفنَُّكم ماحكاتُها عن الطريق،  هذه التجمُّ
ُبَل  ِبُعوا السُّ اِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه َوال َتتَّ قال الله – تعالى -: }َوَأنَّ َهَذا ِصَ
ــــــوَن{ ]األنعام: ١٥٣[،  ُق اُكم ِبِه لََعلَُّكْم َتتَّ ــــــْم َوصَّ ــــــِبيِلِه َذلُِك َق ِبُكْم َعن َس َفَتَفرَّ
ومش���كلة بعضهم ظنه أنَّه ال طريق له لتحقيق أهدافه إال بإقصاء 
اآلخرين وتهميشهم، أو توظيفهم في مشروعه ليكونوا حتت عباءته، 
وم���ا درى أنَّ كثي���راً من النزاع ميكن أن ي���زول أو تخف حدته إذا 

أدركنا أنَّ الساحة الدعوية تتسع لكل اجلهود املخلصة.

))( أخرجه أبو داود في كتاب األدب رقم )5117(، وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود، 
وفي صحيح اجلامع رقم )6575(.

)2( طريق الهجرتني وباب السعادتني: )ص 393(.

واقٌع مؤلٌم بال شك!
ق، ويس��وق لك النصوص التي  م��ا التقيُت أحدًا م��ن العلماِء أو الدعاِة إال رأيُته يأَلم لهذا التفرُّ
تأم��ر باالجتماع وتذم الفرقة، لكن قلَّ أن تجَد مبادراٍت عمليًة فاعلًة لرأِب الصدع ولمِّ الش��مل، 

اعد في دوائِر األتباع! فهذا ُيْعِرض وذاك ُيَكابر؛ ليستمرَّ الخالف، ويصَّ
ق، وسنسيُر في االتجاِه الصحيح؛ إذا َصَدَق منا  وأحس��ُب أننا سنعالج جزءًا كبيرًا من هذا التفرُّ

العزُم، وحرصنا على االنطالق من المعالم التالية:

المعلم الثاني:
إحي���اءُ ش���عيرِة التناصِح والتواص���ي باحلق، 
ي واالنتقام؛ فالنصيحُة  بالرحمِة واإلحسان، ال بالتشفِّ
املش���ِفَقُة آيٌة من آياِت احملبِة والوالء، والسكوُت عن 

ِة اخلالِف وال يعاجلها. اخلطأ يزيد من ِشقَّ
ومن عالمات النصيحة املخلصة: أن يكون الرد 
بنية التقومي واإلرشاد، وليس الفضيحة واإلسقاط! 
وفي هذا الس���ياق يقول ابن تيمية: »الرد على أهل 
البدع م���ن الرافضة وغيرهم إن لم يقصد منه بيان 
احلق وهدي اخللق ورحمتهم واإلحس���ان إليهم؛ لم 
يكن عمله صاحلاً، وإذا غلَّظ في ذمِّ بدعة ومعصية 
كان قصده بيان ما فيها من الفساد ليحذرها العباد، 
كما في نصوص الوعيد وغيرها. وقد يهجر الرجل 
عقوبة وتعزي���راً واملقصود بذلك ردعه وردع أمثاله، 

للرحمة واإلحسان ال للتشفي واالنتقام«)3(.
وقد أش���ار أبو نصر السجزي )ت: 444ه�( إلى 
أنَّ املتكلم في السنة إذا أراد اتباعها فإنه يُعان على 

خصومه، أما من أراد املغالبة فربا غلب)4(!
ق النصيحة مقصودها  وفي الوقت نفسه لن حتقِّ
ة والقسوة، وقد ثبت  الشرعي إذا تزيَّنت بلباس الشدَّ
في الصحيح أن رس���ول الله # ق���ال: )من يحرم 

الرفق يحرم اخلير()5(.

)3( منهاج السنة النبوية: )239/5 – 240(.
))( الرد على من أنكر الصوت واحلرف: )ص 235(.

)5( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة رقم )2592(.
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المعلم الثالث:
إحياءُ فقه التغافِر والتماِس العذِر وُحسن الظن 
وحفظ الس���ابقة ومعرفة الفض���ل ألهله.. ونحوها 
م���ن أخ���الق ذوي املروءات، قال الل���ه – تعالى -: 
ــــــوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم{ ]الشــــــعراء: ١٨٣[، وقال  }َوال َتْبَخُس

سبحانه: }َوال َتنَسُوا اْلَفْضَل بَْيَنُكْم{ ]البقرة: ٢٣٧[.
ونحن أحوج ما نكون إلى إحياء منهج الصحابة 
– رضي الله عنهم -؛ فقد س���طروا أروع األمثلة في 
سالمة الصدر والتغافر وسعة األفق والتماس العذر 
ألهله، وتأّمل هذه القصة التي رواها الزهري فقال: 
ثني عروة أنَّ املسور بن مخرمة أخبره أنه وفد  »حدَّ
على معاوية، فقض���ى حاجته، ثم خال به، فقال: يا 
مس���ور! ما فعل طعنك على األئمة؟ قال: دعنا من 
هذا وأحس���ن. قال: ال والله! لتكلِّمني بذات نفسك 
. قال مسور: فلم أترك شيئاً أعيبُه  بالذي تعيب عليَّ
عليه إال بيَّنُت له. فقال: ال أبرأ من الذنب. فهل تُعدُّ 
ة،  لنا يا مس���ور ما نلي من اإلص���الح في أمر العامَّ
فإنَّ احلسنة بعشرة أمثالها، أم تعدُّ الذنوب وتترك 
احملاس���ن؟ قال: ما تُذكر إال الذنوب. قال معاوية: 
فإنَّا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه؛ فهل لك يا مس���ور 
ذنوٌب في خاصتك تخش���ى أن تهل���ك إن لم تغفر؟ 
قال: نعم. قال: فما يجعلك الله برجاء املغفرة أحقَّ 
مني، فوالله ما ألي من اإلصالح أكثر ما تلي، ولكن 
والل���ه ال أُخيَّر بني أمرين، ب���ني الله وبني غيره، إال 
اخترُت الله على ما س���واه، وإني على دين يُقَبل فيه 
العمل ويُجَزى فيه باحلسنات، ويجَزى فيه بالذنوب، 
إال أن يعف���و الله عنها. قال: فخصمني. قال عروة: 

فلم أسمع املسور ذك�ر معاوية إال صلَّى عليه«)1(.
فتأّمل اإلنصاف وس���رعة الفيء ألولئك األفذاذ 
– رضي الله عنهم -، وال ش���ك أنَّ التغافر وس���المة 
الصدر يحتاج إلى ترويض ومجاهدة ومغالبة للنفس، 
فمن يقوى على ذل���ك إال أصحاب العزائم؟! قال الله 
ــــــن َصَبَر َوَغَفَر إنَّ َذلَِك لَـِمْن َعْزِم األُُموِر{  – تعالى -: }َولَـَم

]الشورى: ٤٣[.

))( سير أعالم النبالء: )151/3(؛ وانظر تخريج احملقق.

المعلم الرابع:
إشاعُة ثقافِة التطاوع لقول النبي #: )تطاوعا وال تختلفا()2(، 
فالتطاوُع يَدلُّ على صفاِء النفس وقوِة الش���خصية وِسَعِة األفق، 

وال يتحقق إال بقدر كبير من السماحة واالستعداد للتوافق.
والتط���اوُع ال يعني التن���ازَل عن احلِق أو القب���وَل بالباطل، 
أو الس���كوت عن األخط���اء، لكنه يعني املالينة واتس���اَع الصدِر 
لالجتهادات الس���ائغة، وتقدمي املصال���ح العامة على اخلاصة، 

والكبرى على الصغرى، وسعة األفق في احتواء النزاعات.
إنَّ م���ن اآلفات املزمن���ة التي ال تكاد تخطئها العني: ش���يوع 
روح املكابرة واالس���تعالء والتعّنت واالعتداد بالرأي، والتهوين من 
قدر اآلخرين علماً أو عماًل؛ وهذه أس���باب تعوق التطاوع وتقطع 
سبيل املالينة، وتؤكد حاجتنا املاسة إلعادة بناء منظومتنا التربوية 

واألخالقية.
ومن أعظم موان���ع التطاوع أيضاً: ش���ح النفوس، كما قال 
{ ]النســــــاء: ١٢٨[، وقد  ــــــحَّ ِت األَنُفُس الشُّ ْلـُح َخْيٌر َوُأْحِضَ تعالى: }َوالصُّ
فه الش���يخ السعدي بقوله: )هو عدم الرغبة في بذل ما على  عرَّ
اإلنسان، واحلرص على احلق الذي له(، ثم ذكر أن السماحة ضد 
الشح، وهي: )بذل احلق الذي عليك، واالقتناع ببعض احلق الذي 
لك(، وبنيَّ بعد ذلك أنه: )متى ُوّفق اإلنسان لهذا اخللق احلسن، 
س���هل حينئذ عليه الصلح بينه وبني خصمه ومعامله، وتس���هلت 
الطريق للوصول إلى املطل���وب، بخالف من لم يجتهد في إزالة 
الشح من نفسه، فإنه يعسر عليه الصلح واملوافقة، ألنه ال يرضيه 
إال جميع ما له، وال يرض���ى أن يؤدي ما عليه. فإن كان خصمه 

مثله، اشتد األمر()3(.
ولعل هذا من أعظم أسباب إخفاق مشاريع التنسيق والتعاون 
بني الدعاة والتجمعات اإلس���المية؛ فالعالقة املتينة املستمرة ال 
تس���تقيم إال بالس���ماحة والتطاوع. وأرجو أنَّ في كل تيار دعوي 
ن يألف ويؤلف؛  فئاماً من ذوي احللم والسماحة ولني اجلانب، مَّ
وهؤالء هم اجلس���ر احلقيقي للتطاوع، يبن���ون بأخالقهم العالية 
بس���اط التوافق والتواصل البناء، وق���د وصفهم النبي # بقوله: 
)املؤمنون هينون لينون، مثل اجلمل األنف، إن قيد انقاد، وإن سيق 

انساق، وإن أنخته على صخرة استناخ()4(.

)2( أخرجه البخاري في كتاب اجلهاد والسير رقم )3038(، ومسلم في كتاب اجلهاد والسير 
رقم )1733(.

)3( تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان: )183/2 - 184(.
السلسلة  في  األلباني  لغيره  وحسنه   ،)214( رقم  الكبير  الضعفاء  في  العقيلي  أخرجه   )((

الصحيحة رقم )936(.
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المعلم الخامس: 
الع���دُل في األقواِل واألعماِل واألح���كاِم، مع كلِّ أحٍد وفي 
كلِّ حال؛ فاملخالف���ة احلزبيُة ال تيُز البغَي أو اجلوَر، قال الله 
ــــــْوٍم َعَل َأالَّ َتْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو َأْقَرُب  ــــــَنآُن َق - تعالى -: }َوال َيْجِرَمنَُّكْم َش
ــــــوا{ ]األنعام: ١٥٢[،  ــــــَوى{ ]املائدة: ٨[، وق���ال: }َوإَذا ُقْلُتْ َفاْعِدلُ ْق ِلتَّ

وقال: }َوإَذا َحَكْمُت بَْيَ النَّاِس َأن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل{ ]النساء: ٥٨[.
ُم فيه  وكثيراً ما ينظُر بعُض الدعاِة بنظاَرين: منظاٌر يضخِّ
ُم فيه اآلخرين ويبخُسهم  نفَسه وجماَعته وَمْن يحب، ومنظاٌر يُقزِّ
حقوَقه���م، واملوضوعيُة في قراءِة الواق���ِع الدعوي أمٌر عزيٌز ال 

يسمو إليه إال أهُل الصدِق والورِع!
وقد أشار ابن تيمية إلى ملحظ مهم قلَّ من يتنبه له؛ فقال: »احلكم 
ب����ني الناس في عقائدهم وأقوالهم، أعظم من احلكم بينهم في مبايعهم 
وأموالهم«)1(.. فهل يدرك هذا من يتهوك في أعراض العلماء والدعاة؟!

المعلم السادس:
، وال يجوز أن تس���قط  حف���ُظ مقادير العلماء والدعاة واجٌب ش���رعيٌّ
مكانتُه���م أو تهدر محامُده���م لزلٍة عابرٍة أو فلتٍة عارض���ة، فالعبرةُ بكثرة 
احملاس���ن، واملنصُف كما قال اإلمام ابن رجب: »من اغتفر قليَل خطأ املرء 
في كثير صوابه«)2(. ولو أننا أسقطنا العالم أو الداعية بسبب خطأ وقع فيه، 
هل س���يبقى لنا أحٌد من علمائنا أو دعاتنا في القدمي أو احلديث؟! وتأمل 
حكم���ة اإلمام ابن القيم إذ يقول: »لو كان كل من أخطأ أو غلط تُرك جملة 
وأُهدرت محاسنه، لفسدت العلوم والصناعات واحلكم، وتعطلت معاملها«)3(.
وثبت في احلديث الصحيح: )ال يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً 
رضي منها آخر()4(، وقد أش���ار السعدي وغيره إلى أن هذه قاعدة عامة 

في جميع العالقات االجتماعية)5(.
وتتبُُّع العثرات وإش���اعُة الزالت وكتماُن الصاحلات؛ آفٌة خطيرةٌ تدل 
على ضعف الديانة وقلة املروءة، وقد اس���تعاذ النبي # من )خليل ماكر 
عينه تراني وقلبه يرعاني، إذا رأى حسنة دفنها، وإذا رأى سيئة أذاعها()6(.
َع األئم���ة قدمياً وحديثاً من صنيع ه���ؤالء، فها هو ذا  وله���ذا؛ توجَّ
اإلمام الشعبي يقول: )لو أصبت تسعاً وتسعني، وأخطأت واحدة، ألخذوا 
الواحدة وتركوا التسع والتسعني()7(. وعندما تتّبع احلميدي بعض أخطاء 
الش���افعي عتب عليه أحمد بن حنبل قائاًل: »مترُّ مائة مس���ألة يخطئ 

))( درء تعارض العقل والنقل: )464/7(.
)2( القواعد: )3(.

)3( مدارك السالكني: )39/2(.
))( أخرجه مسلم في كتاب الرضاع رقم )1469(.

)5( انظر: بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخبار )ص 102-101(.
)6( أخرجه الطبراني في الدعاء، وقال األلباني: إسناده جيد، السلسلة الصحيحة رقم )3137(.

)7( حلية األولياء: ))/320-321(؛ وسير أعالم النبالء: ))/308(.

خمساً أو عشراً، اترك ما أخطأ وخذ ما أصاب«)8(.
إنَّ تربيَة الش���باب عل���ى التخّوض في أعراِض 
الدعاِة وتتبُِّع زالتهم، من اآلفات التي أثقلت املسيرةَ 
الدعوية وأوج���دت بيئة خصب���ة للتعانف اللفظي 
والتفرق والتنازع ألي س���بب ع���ارض! ولهذا أقول 
للش���باب: إذا رأيت الداعيَة ناصحاً إلخوانه، ينأى 
بنفسه عن اجلدِل ويتورع عن القيل والقال ويحبس 
لس���انه عن فضول املنازعات وتتبع العثرات؛ فاعلم 

أنه صاحُب دين وعقل ومروءة، فالزم صحبته.

المعلم السابع:
عويُّ املمك���نُ بني الدعاِة  التواصُل الدَّ
ليس مس���اراً واحداً، بل مس���اراٌت متعددةٌ 
تُبْنَى على بعضها، فأعلى درجاتها الوحدة، 
وأدناه���ا الس���المُة وك���فُّ األذى، وبينها 
مس���اراٌت كثي���رةٌ مكنٌة قابل���ٌة للتطبيق، 
كالتنس���يِق والتكام���ِل والتع���اوِن، وبعدها 
مس���ارات كثيرة تثير عوامل النزاع والفرقة 

وتشتيت قوة األمة.
ومن العس���ير جداً أن يت���م التعاون أو 
التنسيق في أجواء من التشنج والتوتر، كما 
أنه من العس���ير أيضاً أن يتحقق التواصل 
والتكام���ل عل���ى قاعدة هش���ة من عالئق 
األخّوة التي تس���تبطن الشح واألثرة وسوء 

الظن!
إنَّ الق���درةَ عل���ى إدارِة العالق���ِة بني 
ِة  ُف من ِحدَّ اإلسالميني برؤيٍة ناضجٍة تخفِّ
االحتقاِن وتس���عى لدرِء النزاعات؛ هي أقلُّ 
الواجِب املنوِط بأعناق الرّواد، واألمُة التي 
ال تعرُف كي���ف تُديُر خالفاتها كيَف لها أن 

تعرَف طريَق نهضتها؟!
وأحس���ب أن تعزيز االئت���الِف وتغليب 
مصال���ِح األم���ة ل���ن يتحق���َق إال ببادرِة 
الق���دواِت العاِملَة الناصح���ة، وإذا تقاصر 

الرواد تطاول األقزام!

)8( آداب الشافعي ومناقبه للرازي: )ص ))(.
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ُسوَل  َ َوَأِطيُعوا الرَّ قال الله تعالى: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َأِطيُعوا اللَّ
ــــــوِل إن ُكنُتْ  ُس ِ َوالرَّ وُه إَل اللَّ ٍء َفُردُّ ــــــِر ِمنُكْم َفإن َتَناَزْعُتْ ِف َشْ َوُأْوِل األَْم
ــــــُن َتْأِويالً{ ]النساء: ٥٩[.  ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َذلَِك َخْيٌر َوَأْحَس تُْؤِمنُوَن ِباللَّ
أمر الله املؤمنني في هذه اآلية بطاعته وطاعة رس���وله وأولي 
األمر، وهم العلماء واألمراء)1(، فإن حصل تنازع واختالف في 
أي مس���ألة فليردوا حكمها إلى الله وسنة رسوله #، قال الله 
ِ{ ]الشــــــورى: ١٠[،  ٍء َفُحْكُمُه إَل اللَّ تعالى: }َوَما اْخَتَلْفُتْ ِفيِه ِمن َشْ
فيس���تنبط من وّفقهم الله من أهل العلم حكَم الله في املسألة 
ــــــوِل َوإَل ُأْوِل  ُس وُه إَل الرَّ املتنازع فيها كما قال س���بحانه: }َولَْو َردُّ
ــــــَتنِبطُوَنُه ِمْنُهْم{ ]النساء: ٨٣[، ولم يقل  األَْمِر ِمْنُهْم لََعِلَمُه الَِّذيَن َيْس
لعلموه كلهم، بل بعض العلم���اء يعلمه وبعضهم ال يعلمه، ولذا 
يحصل اخلالف ف���ي الفهم بني العلماء كثيراً، قال الله تعالى: 
ــــــِه َغَنُ اْلَقْوِم  ــــــْت ِفي ــــــَلْيَماَن إْذ َيْحُكَماِن ِف اْلـَحْرِث إْذ َنَفَش }َوَداُوَد َوُس
ْمَناَها ُسَلْيَماَن َوُكالًّ آَتْيَنا ُحْكًما  ــــــاِهِديَن #^٧٨^#( َفَفهَّ َوُكنَّا لِـُحْكِمِهْم َش

))( تفسير ابن كثير )345/2(.

ــــــا{ ]األنبياء: ٧٨ - ٧٩[، قال ش���يخ اإلس���الم ابن تيمية -  َوِعْلًم
رحمه الله -: »فه���ذان نبيان كرميان حكما في حكومة واحدة 
فخص الل���ه أحدهما بفهمها مع ثنائه على كل منهما بأنه آتاه 
الله حكماً وعلماً، فكذلك العلماء املجتهدون - رضي الله عنهم 
- للمصي���ب منهم أجران، ولآلخر أج���ر، وكل منهم مطيع لله 

بحسب استطاعته، ال يكلفه الله ما عجز عن علمه« اه�)2(.
واملس���ائل االجتهادية هي التي لي���س فيها نص من كتاب 
وال س���نة وال إجماع، أو فيها نص���وص متعارضة في الظاهر، 
أو س���نة مختلف في ثبوتها)3(، فيختلف أهل العلم في املسائل 
االجتهادية الخت���الف أفهامهم، فمنهم من يصيب فله أجران، 
ومنهم من يخطئ فله أجر واحد، وخطؤه مغفور له؛ ألن إدراك 
الصواب في جميع املس���ائل االجتهادية إما متعذر أو متعسر، 
ــــــِن ِمْن َحَرٍج{  ي ــــــَل َعَلْيُكْم ِف الِدّ وقد قال الل���ه تعالى: }َوَما َجَع

)2( مجموع الفتاوى )33/))(.
)3( انظر الفتاوى الكبرى البن تيمية )160/3(، وأعالم املوقعني البن القيم )252/3(.

أبو احلارث حممد املطري ■

]ملف العدد[

اإلرشاد إلى سعة الصدر 

في مسائل االجتهاد
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ــــــُد ِبُكُم اْلُعْسَ{  ُ ِبُكُم اْلُيْسَ َوال يُِري ــــــُد اللَّ ]احلــــــج: ٧٨[، وقال }يُِري
ــــــرة: ١٨٥[، وعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال:  ]البق
قال رس���ول الله #: )إذا حكم احلاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران، وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر()1(، وهذا من رحمة 
الله وتيسيره لهذه األمة، قال سبحانه: }َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما 
َدْت ُقلُوبُُكْم{ ]األحزاب: ٥[، وفي الدعاء  ا َتَعمَّ ــــــم ِبِه َولَِكن مَّ َأْخَطْأتُ
العظيم الذي علمه الله عباده في آخر س���ورة البقرة }َربََّنا ال 
تَُؤاِخْذَنا إن نَِّسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا{ ]البقرة: ٢٨٦[ قال الله: قد فعلت كما 

في صحيح مسلم من حديث ابن عباس)2(.
ف���إذا كان األمر كذلك فال يجوز التش���نيع على العالم إذا 
أخطأ في مسألة اجتهادية لم يوّفق للصواب في اجتهاده فيها، 
وال يلزم من خطئه فيها أن يكون آثماً، بل له أجر على اجتهاده 
كما سبق بيانه، وكذلك ال يشنع على من أخذ بقوله من العامة، 
فإن الواجب عليهم سؤال أهل العلم كما قال الله: }َفاْسَألُوا َأْهَل 
ــــــِر إن ُكنُتْ ال َتْعَلُموَن{ ]النحل: ٤٣[، فإن س���ألوا من يثقون  ْك الِذّ
بعلمه فقد قاموا با أوجب الله عليهم، وال يكلف الله نفس���اً 
إال وسعها، قال شيخ اإلسالم: »احلاكم ليس له أن ينقض حكم 
غي���ره في مثل هذه املس���ائل وال للعالم واملفتي أن يلزم الناس 
باتباعه في مثل هذه املس���ائل... وكذل���ك قال غير واحد من 
األئمة: ليس للفقي���ه أن يحمل الناس على مذهبه، ولهذا قال 
العلماء: إن مثل هذه املس���ائل االجتهادية ال تنكر باليد وليس 
ألحد أن يلزم الناس باتباع���ه فيها، ولكن يتكلم فيها باحلجج 
العلمي���ة، فمن تبني له صحة أحد القولني تبعه، ومن قلد أهل 

القول اآلخر فال إنكار عليه« اه�)3(.
وينبغي التنبيه إلى أن املس���ائل االجتهادية هي التي يسوغ 
فيها اخلالف الختالف األفهام، وأما املس���ائل الواضحة التي 
فيها نص أو إجماع فال يج���وز االجتهاد فيها، واخلالف فيها 

شر ال يسوغ وال يجوز.
ول�����ي�����س ك������ل خ��������اف ج��������اء م���ع���ت���ب���رًا

ال���ن���ظ���ر م������ن  ح������ظ  ل������ه  خ��������اف  إال 
قال ش���يخ اإلس���الم - رحم���ه الله -: »وقولهم مس���ائل 
اخلالف ال إنكار فيها ليس بصحيح، فإن اإلنكار إما أن يتوجه 
إل���ى القول باحلكم أو العمل، أما األول فإذا كان القول يخالف 
س���نة أو إجماعاً قدمياً وجب إنكاره وفاقاً، وإن لم يكن كذلك 

))( أخرجه البخاري )6919(، ومسلم )1716(. 
)2( صحيح مسلم )126(.

)3( مجموع الفتاوى )79/30(.

فإن���ه ينكر بعنى بيان ضعفه عن���د من يقول: املصيب واحد، 
وهم عامة الس���لف والفقهاء، وأما العمل فإذا كان على خالف 
س���نة أو إجماع وجب إنكاره أيضاً بحس���ب درجات اإلنكار... 
وأما إذا لم يكن في املس���ألة س���نة وال إجماع ولالجتهاد فيها 
مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً، وإمنا دخل 
هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مس���ائل اخلالف هي 
مسائل االجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس، والصواب 
الذي عليه األئمة أن مس���ائل االجتهاد م���ا لم يكن فيها دليل 
يجب العمل به وجوباً ظاه���راً مثل حديث صحيح ال معارض 
له من جنس���ه؛ فيس���وغ إذا عدم ذلك فيها االجتهاد لتعارض 
األدلة املتقاربة أو خفاء األدلة فيها، وليس في ذكر كون املسألة 
قطيعة طعن على من خالفها من املجتهدين كس���ائر املس���ائل 
التي اختلف فيها الس���لف وقد تيقنا صحة أحد القولني فيها« 

اه� مختصراً)4(.
ح قوالً من األقوال في املس���ائل  وبه���ذا يتبني أن م���ن رجَّ
االجتهادية، ال يجوز ألح���د أن يطعن فيه، وال أن يطعن فيمن 
أخ���ذ بقوله من العامة، وال يكرههم عل���ى قولهم، بل هذا من 
قون األمة فيوالون ويعادون  فع���ل أهل الغلو والبدعة الذين يفرِّ
على املسائل االجتهادية، فيؤذون املؤمنني وميتحنونهم ويقعون 
في أعراضهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً!! قال تعالى: 
ــــــُبوا َفَقِد اْحَتَملُوا  }َوالَِّذيَن يُْؤُذوَن اْلـُمْؤِمِنَي َواْلـُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما اْكَتَس
ِبيًنا{ ]األحزاب: ٥٨[، وق���ال النبي #: )إن من  ــــــا مُّ ــــــا َوإْثًم بُْهَتانً
قون بني  اؤون بالنميمة، املفرِّ شرار عباد الله من هذه األمة املشَّ
األحب���ة، الباغون للبرآء العنت()5(، أي يطلبون العيوب القبيحة 
لألبرياء، وقال النب���ي #: )يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون 
من أقرأ منا؟ من أعل���م منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال ألصحابه: 
هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورس���وله أعلم. قال: أولئك 
هم وقود النار()6(، وقال رس���ول الله #: )صنفان من أمتي ال 
تنالهما شفاعتي: سلطان غشوم ظالم، وغاٍل في الدين يشهد 

عليهم ويتبرأ منهم()7(.
قال ش���يخ اإلسالم - رحمه الله -: »ليس ألحد أن ينصب 
لألمة شخصاً يدعو إلى طريقته ويوالي عليه ويعادي غير كالم 

))( الفتاوى الكبرى )160/3(.
في  األلباني  وصححه  علم  بن  الرحمن  عبد  حديث  من   )400/2( أحمد  أخرجه   )5(

السلسلة الصحيحة )2849(.
)6( صحيح الترغيب والترهيب لأللباني ))/166(.

السلسلة  في  األلباني  وصححه   )23/(( السنة  كتاب  في  عاصم  أبي  ابن  أخرجه   )7(
الصحيحة )7628(.
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الله ورس���وله وما اجتمعت عليه األم���ة، بل هذا من فعل أهل 
قون به بني األمة  البدع الذين ينصبون لهم شخصاً أو كالماً يفرِّ

يوالون به على ذلك الكالم أو تلك النسبة ويعادون« اه�)1(.
وقال شيخ اإلس���الم أيضاً: »قاعدة في صفات العبادات 
الظاه���رة التي حصل فيها تنازع بني األمة في الرواية والرأي، 
مثل: األذان، واجلهر بالبس���ملة، والقنوت في الفجر، والتسليم 
في الص���الة، ورفع األيدي فيها، ووض���ع األكف فوق األكف، 
ونحو ذلك، ف���إن التنازع في هذه العب���ادات الظاهرة أوجب 
أنواعاً من الفساد الذي يكرهه الله ورسوله وعباده املؤمنون: 
أحدها: جهل كثير من الناس أو أكثرهم باألمر املشروع.

الثان���ي: ظل���م كثير من األم���ة أو أكثرهم بعضهم لبعض 
وبغيهم عليهم.

الثالث: اتباع الظن وما تهوى األنفس.
الراب����ع: التفرق واالخت����الف املخالف لالجتماع واالئتالف 
حت����ى يصير بعضهم يبغض بعضاً ويعاديه، ويحب بعضاً ويواليه 
على غي����ر ذات الله، وحتى يفضي األم����ر ببعضهم إلى الطعن 
واللعن والهمز واللمز، وببعضهم إلى االقتتال باأليدي والسالح، 
وببعضهم إلى املهاج����رة واملقاطعة حتى ال يصلي بعضهم خلف 
بع����ض؛ وهذا كله من أعظم األمور التي حرمها الله ورس����وله، 
واالجتماع واالئتالف من أعظم األمور التي أوجبها الله ورسوله، 
ُقوا{  ــــــا َوال َتَفرَّ ِ َجِميًع قال الله - تعال����ى -: }َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَّ
]آل عمــــــران: ١٠٣[، وهذا األصل العظي����م، وهو االعتصام بحبل 
الله جميعاً وأن ال يُتفرق؛ هو من أعظم أصول اإلس����الم، وما 
عظمت به وصي����ة النبي # كقوله #: )أال أنبئكم بأفضل من 
درجة الصالة والصي����ام والصدقة واألمر باملعروف والنهي عن 
املنكر؟ قالوا: بلى يا رس����ول الله. ق����ال: صالح ذات البني، فإن 
فساد ذات البني هي احلالقة، ال أقول: حتلق الشعر، ولكن حتلق 
الدين()2(. ثم قال: عامة هذه التنازعات إمنا في أمور مستحبات 

ومكروهات ال في واجبات ومحرمات« اه� مختصراً)3(.
وقال اإلمام ابن تيمية أيضاً: »مس���ألة البس���ملة اخلطب 
فيها يس���ير، وأما التعصب لهذه املسائل ونحوها فمن شعائر 
الفرق���ة واالختالف الذي نهينا عنه���ا إذا  الداعي لذلك هو 
ترجيح الشعائر املفرقة بني األمة، وإال فهذه املسائل من أخف 
مس���ائل اخلالف جداً لوال ما يدعو إليه الشيطان من إظهار 

))( مجموع الفتاوى )164/20(.
)2( أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وهو في صحيح اجلامع الصغير )2595(.

)3( مجموع الفتاوى )356/22 - 368(.

شعار الفرقة... ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب 
بترك هذه املس���تحبات، ألن مصلحة التأليف في الدين أعظم 
من مصلحة فعل مثل هذا كما ترك النبي # تغيير بناء البيت 
مل���ا في إبقائه من تأليف القلوب وكما أنكر ابن مس���عود على 
عثمان إمتام الصالة في الس���فر ثم صل���ى خلفه متماً وقال: 

اخلالف شر« اه�)4(.
وينبغ���ي أن يُعلم أن أكث���ر املس���ائل االجتهادية ال يقطع 
املجته���د بالصواب فيها، بل يرجح قوالً على قول بحس���ب ما 
يغلب على ظنه أنه الصواب، فإنه إذا تعذر الوصول إلى اليقني 
تكفي غلبة الظن، وهذا من يسر الشريعة وسماحتها، كما قال 
النب���ي #: )إنكم تختصمون إلّي، ولعل بعضكم أن يكون أحلن 
بحجته من بعض فأقضي له على نحٍو ما أس���مع منه، فمن 
قطعت له من حق أخيه ش���يئاً ف���ال يأخذه، فإمنا أقطع له به 

قطعة من النار()5(.
وما أحس���ن ما قاله اإلمام الش���افعي - رحمه الله تعالى 
-: قولي صواب يحتمل اخلط���أ، وقول املخالف خطأ يحتمل 
الصواب. فالعالم الواسع االطالع يتسع صدره للمخالفني له؛ 
ملعرفت���ه بأقوال العلماء، وأدلتهم، ولتمييزه بني األدلة القطعية 
والظنية والدالالت القطعية والظنية، ومعرفته بخالف العلماء 
في بع���ض القواعد األصولية والفقهي���ة واحلديثية، ومعرفته 
بخالف أئم���ة احلديث في اجل���رح والتعديل وتصحيح بعض 
األحاديث وتضعيفه���ا، فاحلديث املختلف ف���ي تصحيحه أو 
تضعيفه قد يرجح املجتهد صحته وهو ضعيف في نفس األمر، 
وقد يرجح ضعفه وهو صحيح في نفس األمر، وهذا أمر معلوم 
عند أهل العل���م)6(. قال احلافظ ابن حج���ر - رحمه الله -: 

»تعليل األئمة لألحاديث مبني على غلبة الظن« اه�)7(.
فالعلماء املنصفون يعرفون متى يجزمون با ترجح لديهم 
ومت���ى ال يجزمون، ويفرقون بني مقام اجلزم ومقام االحتمال، 

ويعيبون على من يجزم في مقام االحتمال)8(.
ومن اصطالح بعض العلماء أنهم يقولون: هذا القول أصح 
إذا كان الق���ول اآلخر صحيحاً غير ضعيف، وله قوة وحظ من 
النظر، ويقولون: هذا القول هو الصحيح إذا كان القول اآلخر 

))( مجموع الفتاوى )405/22 - 408(.
)5( أخرجه البخاري )2534( ومسلم )1713(.

الرواية  ِعلم  في  والكفاية  تيمية،  البن  األعالم  األئمة  عن  املالم  رفع  رسالة  راجع   )6(
للخطيب ص 52 وما بعدها، وشرح األلفية للعراقي ص 9.

)7( فتح الباري ))/585(.
)8( انظر على سبيل املثال: فتح الباري )87/2(، )122/2(.
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ضعيفاً)1(.
والعال���م املنصف يفق���ه أحكام املصالح واملفاس���د، فإن 
الش���ريعة جاءت بتحصيل املصالح وتكميلها، وتعطيل املفاسد 
وتقليلها بحس���ب اإلمكان، ومطلوبها ترجيح خير اخليرين إذا 
ل���م ميكن أن يجتمعا معاً، ودفع ش���ر الش���رين إذا لم يندفعا 
جميعاً، فهي حتصل املصلحتني بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم 
املفس���دتني باحتمال أدناهما)2(. وقد يقع االشتباه والتردد في 
باب املصالح واملفاس���د، والعالم املنصف ال يستهني بغيره من 
العلماء وأهل اخلبرة، بل يحرص على معرفة أقوالهم، ويطلب 
مش���اورتهم، فإن خالفوه في تقدير املصالح واملفاسد عذرهم، 
قال ش���يخ اإلسالم - رحمه الله -: »وهذا الباب واسع جداً ال 
سيما في األزمنة واألمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخالفة 
النبوة، فإن هذه املسائل تكثر فيها، وكلما ازداد النقص ازدادت 
املس���ائل، ووجود ذلك من أس���باب الفتنة بني األمة، فإنه إذا 
اختلطت احلسنات بالس���يئات وقع االشتباه والتالزم، فأقوام 
قد ينظرون إلى احلسنات فيرجحون هذا اجلانب وإن تضمن 
س���يئات عظيمة، وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون 
اجلان���ب اآلخ���ر وإن ترك حس���نات عظيمة، واملتوس���طون 
ينظ���رون لألمرين وقد ال يتبني له���م - أو ألكثرهم - مقدار 
املنفعة واملضّرة أو يتبني لهم وال يجدون من يعينهم على العمل 
باحلسنات وترك السيئات، لكون األهواء قارنت اآلراء، فينبغي 

للعالم أن يتدبر أنواع هذه املسائل«)3(.
وأختم مقالتي هذه ببعض النقوالت النفيس���ة التي تبني ما 
كان عليه أهل العلم الراس���خون من س���عة الصدر في مسائل 
االجتهاد، فإنه َمْن كثر علمه اتسع صدره وصان لسانه، وَمْن قلَّ 
علمه ضاق صدره وأطلق لسانه، قال بعض العلماء: العلم ثالثة 
أش���بار: فمن دخل في الشبر األول تكبر، ومن دخل في الشبر 

الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ال يعلم.
ال������ع������ل������م ب������ح������ر م�����ن�����ت�����ه�����اه ي���ب���ع���د

ل������ي������س ل���������ه ح�����������دٌّ إل�������ي�������ه ُي����ق����ص����د
ول������ي������س ك�������ل ال�����ع�����ل�����م ق�������د ح���وي���ت���ه

أح���ص���ي���ت���ه ول��������و  ال����ع����ش����ر  وال  أج��������ل 
وم�����������ا ب������ق������ي ع�����ل�����ي�����ك م������ن������ه أك����ث����ر

مم���������ا ع�����ل�����م�����ت واجل���������������������واد ي���ع���ث���ر

))( انظر مقدمة منهاج الطالبني للنووي.
)2( انظر فتاوى ابن تيمية )48/20( )343/23(.

)3( مجموع الفتاوى )257/20(.

وقال بعض السلف: من لم يسمع االختالف فال تعدوه عاملاً)4(.
عن األعمش قال: »أدركت أش���ياخنا زراً وأبا وائل فمنهم 
من عثمان أحب إليه م���ن علي، ومنهم من علي أحب إليه من 

عثمان، وكانوا أشد شيٍء حتاباً وتواداً«)5(.
وقال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته 
يوماً في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: »يا أبا 
موس���ى أال يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة!«، 
قال الذهبي معلقاً على هذه القصة: »هذا يدل على كمال عقل 

هذا اإلمام وفقه نفسه فما زال النظراء يختلفون«)6(.
وعن يحيى بن س���عيد قال: »ما برح املس���تفتون يستفتون 
فيحل ه���ذا ويحّرم هذا، ف���ال يرى احمل���ّرم أن احمللل هلك 

لتحليله، وال يرى احمللل أن احملّرم هلك لتحرميه«)7(.
وقال س���فيان الثوري: »إذا رأيت الرج���ل يعمل بعمل قد 

اختلف فيه وأنت ترى غيره فال تنهه«)8(.
وأخي���راً: أنقل بع���ض كالم أهل العلم فيم���ن أخطأ في 
املس���ائل التي ال يسوغ فيها االجتهاد، وال يجوز فيها اخلالف، 
ليتب���ني إنصافهم وعدلهم حتى مع م���ن وقع في بدعة أو كان 
من املبتدعة، وليعلم أنهم أرح���م الناس بالناس ولكن أكثرهم 

ال يعلمون.
قال الش���اطبي: »االبت���داع من املجتهد ال يق���ع إال فلتة، 
وبالعرض ال بالذات، وإمنا تس���مى غلطة أو زلة، ألن صاحبها 
لم يقصد اتباع املتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب، أي 
ل���م يتبع هواه وال جعله عمدة، والدلي���ل عليه أنه إذا ظهر له 

احلق أذعن له وأقرَّ به«)9(.
وق���ال الذهبي: »ولو أن كل من أخط���أ في اجتهاده - مع 
صحة إميانه وتوخيه التباع احلق - أهدرناه وبدعناه، لقّل من 

يَْسلم من األئمة معنا«)10(.
 وقال املقبلي: »ومن املعل���وم أنه ليس من الفرقة الناجية 
أن ال يق���ع منها أدنى اختالف، ف���إن ذلك قد كان في فضالء 
الصحاب���ة، إمنا الكالم ف���ي مخالفة تصي���ر صاحبها فرقة 

مستقلة ابتدعها«)11(.

))( جامع بيان العلم وفضله البن عبد البر )102/2(.
)5( سير أعالم النبالء ))/169(.
)6( سير أعالم النبالء )16/10(.

)7( جامع بيان العلم وفضله )161/2(.
)8( فتح البر بترتيب التمهيد البن عبد البر ))/548(.

)9( االعتصام ص ))) بتصرف.
)10( سير أعالم النبالء )))/376(.

)))( العلم الشامخ ص ))).
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وقال ش���يخ اإلس���الم ابن تيمي���ة: »إن املتأول 
الذي قصد متابعة الرس���ول # ال يكّفر وال يفّسق 
إذا اجته���د فأخطأ، وهذا مش���هور عند الناس في 
املس���ائل العملية، وأما مس���ائل العقائد فكثير من 
الن���اس كّفر املخطئني فيها، وه���ذا القول ال يعرف 
عن أحد من الصحابة والتابعني لهم بإحس���ان، وال 
عن أحد من أئمة املس���لمني، وإمنا هو في األصل 
من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكّفرون 

من خالفهم«)1(.
وقال ش���يخ اإلس���الم في مع���رض رده على 
األش���اعرة: »ثم إنه ما من هؤالء إال من له مس���اع 
مشكورة وحس���نات مبرورة، وله في الرد على كثير 
من أهل اإلحل���اد والبدع، واالنتصار لكثير من أهل 
السنة والدين، ما ال يخفى على من عرف أحوالهم، 
وتكل���م فيهم بعلم وصدق وع���دل وإنصاف.. وخير 
األم���ور أوس���طها.. والله يتقبل م���ن جميع عباده 
املؤمنني احلس���نات، ويتجاوز لهم عن الس���يئات: 
}َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِهْم َيُقولُوَن َربََّنا اْغِفْر لََنا َوإلْخَواِنَنا 
َِّذيَن آَمنُوا  ــــــَبُقوَنا ِباإلميَاِن َوال َتْجَعْل ِف ُقلُوِبَنا ِغالًّ ِلّ الَِّذيَن َس

ِحمٌي{ ]احلش: ١٠[«)2(. َربََّنا إنََّك َرُءوٌف رَّ
ــــــَن َجاُءوا  وقال أيضاً: »إذ ق���ال املؤمن: }َوالَِّذي
ــــــَبُقوَنا  ِمْن بَْعِدِهْم َيُقولُوَن َربََّنا اْغِفْر لََنا َوإلْخَواِنَنا الَِّذيَن َس
َِّذيَن آَمنُوا َربََّنا إنََّك َرُءوٌف  ِباإلميَاِن َوال َتْجَعْل ِف ُقلُوِبَنا ِغالًّ ِلّ
ــــــمٌي{ ]احلش: ١٠[ يقصد كل من س���بقه من قرون  ِح رَّ
األمة باإلميان، وإن كان قد أخطأ في تأويل مخالف 
للسنة، أو أذنب ذنباً، فإنه من إخوانه الذين سبقوه 
باإلميان، فيدخل في العم���وم، وإن كان من الثنتني 
والس���بعني فرقة، فإنه ما من فرقة إال وفيها خلق 
كثير ليس���وا كفاراً بل مؤمن���ني فيهم ضالل وذنب 
يستحقون به الوعيد كما يستحق عصاة املؤمنني«)3(.
وقال ابن القيم اجلوزية: »أهل البدع املوافقون 
ألهل اإلس���الم ولكنهم مخالفون في بعض األصول 
كالرافض���ة والقدري���ة واجلهمية وغ���الة املرجئة 

ونحوهم، أقسام:

))( منهاج السنة )239/5(.
)2( درء تعارض العقل والنقل )102/2 - 103( باختصار.

)3( منهاج السنة النبوية )240/5(.

أحدها: اجلاهل املقلد الذي ال بصيرة له، فهذا ال يُكفر وال يفسق وال 
ترد شهادته إذا لم يكن قادراً على تعلم الهدى، وحكمه حكم املستضعفني 
من الرجال والنساء والولدان الذين ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبياًل، 

فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً.

القس���م الثاني: املتمكن من الس���ؤال وطل���ب الهداية ومعرفة احلق 
ولكن يترك ذلك اشتغاالً بدنياه ورياسته، ولذته ومعاشه وغير ذلك، فهذا 
مفرِّط مس���تحق للوعيد، وآثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب 
استطاعته، فهذا حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات، فإن غلب 
ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من الس���نة والهدى ردت شهادته، 

وإن غلب ما فيه من السنة والهدى قبلت شهادته.

القس���م الثالث: أن يس���أل ويطلب، ويتبني له الهدى، ويتركه تقليداً 
وتعصباً أو بغضاً أو معاداة ألصحابه، فهذا أقل درجاته أن يكون فاس���قاً، 
وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل، فإن كان معلناً داعية ردت شهادته وفتاويه 
وأحكامه مع القدرة على ذلك، ولم تقبل له ش���هادة وال فتوى وال حكم إال 

عند الضرورة«)4(.
اللهم ألِّف بني قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وحبِّب إلينا اإلميان وزينه في 

قلوبنا، وانصرنا على عدوك وعدونا.

))( الطرق احلكمية في السياسة الشرعية ص 138 - 139 باختصار.
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أجرى احلوار: هيثم الكناين ■

]حوارات[

حوار مع قائد جبهة
)لواء اإلسالم( السورية

لواء اإلس���الم اسم ملع مبكراً في ساحات اجلهاد 
في أرض الش���ام املباركة، وانطالقت���ه األولى كانت 
من مدينة دوما في غوطة دمش���ق، حيث فس���طاط 
املسلمني يوم تقوم املالحم في آخر الزمان، وهو اليوم 
يعد واحداً من أه���م الفصائل اجلهادية العاملة على 

أغلب التراب السوري، ال سيما في دمشق وريفها. 
مجلة البيان كان لها لقاء مع قائد لواء اإلسالم)1( 
تناول فيه نش���أة الل���واء، والدور امله���م الذي يلعبه، 
وتطرق لبعض النواحي السياسية واإلغاثية وغيرها، 

وفيما يلي نص احلوار:

الله«، من مواليد دوما  الله علوش »أبو عبد  ))( الشيخ محمد زهران بن عبد 
دوما  مشايخ  من  علوش  الله  عبد  الشيخ  هو  ووالده  دمشق،  ريف  في 
العاملني واملعروفني بالتمسك مبنهج أهل السنة واجلماعة والدعوة إليه. 
شيوخ  كبار  بعض  وعلى  والده  على  الكرمي  القرآن  زهران  الشيخ  قرأ 
في  الدراسة  أكمل  ثم  دمشق،  جامعة  في  الشريعة  بكلية  والتحق  بلده، 
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة في كلية احلديث الشريف والدراسات 
اإلسالمية، ثم درس املاجستير في كلية الشريعة بجامعة دمشق، وكان 
للخدمات  شركة  أسس  حيث  املقاوالت،  مجال  في  يعمل  الثورة  قبل 

املساندة لإلعمار.
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^: ف���ي بداي���ة هذا احل���وار نح���ب أن تطلعونا عل���ى بدايات 
التفكير في إنشاء لواء اإلسام؟

احلمد لله، والصالة والس���الم على رسول الله، وعلى آله 
وصحبه ومن وااله، وبعد:

فعندما قامت الثورة في آذار/ مارس 2011 كنت مسجوناً 
من قبل النظام، حيث إن النشاطات الدعوية التي كنت أمارسها 
في سورية سّببت لي مالحقات أمنية عديدة، بدأت عام 1987 
وانتهت بتوقيفي بداية سنة 2009 في أفرع املخابرات، إلى أن 

ختمت بالسجن في سجن صيدنايا العسكري األول.
وقد مثلت الث���ورة حدثاً فارقاً، وش���كلت املظاهرات في 
بدايتها ضغط���اً على احلكومة جعلها تطلق س���راح عدٍد من 
املعتقلني، فخرجت من الس���جن ف���ي 2011/6/22، أي بعد 
بداية الثورة بثالثة أش���هر، وحال خروجي من السجن عملت 
على تأس���يس قوة عس���كرية حملاربة النظام كان اسمها في 
بدايتها سرية اإلسالم، ثم تطورت إلى أن صارت لواء اإلسالم 

في الوقت احلالي.

^: لك���ن م���ا ال���ذي دفعكم لتأس���يس الس���رية األول���ى للواء 
اإلسام؟

بدأ التفكير في إنش���اء قوة عس���كرية حملارب���ة النظام 
انطالقاً من أمرين اثنني:

أولهما: احلكم الشرعي في كيفية التعامل مع النظام في 
ظل الظروف الناشئة في بداية الثورة، حيث انتهت دراستنا - 
بعد استشارة عدد من طلبة العلم - إلى تعنيُّ اجلهاد بالسالح 
لهذا النظام، باعتباره من جهاد الدفع، وهو أحد نوعي اجلهاد 

املشروع.
ثانيهما: التاريخ األس���ود للطائف���ة النصيرية التي ينتمي 
إليها النظام، والتي ثبت أنها لم ترتدع عبر التاريخ إال بالقتال.

^: وه���ل لك���م أن حتدثون���ا بش���يء م���ن التفصيل ع���ن لواء 
اإلسام؛ دوره، أماكن عمله، والهدف من إنشائه؟

لواء اإلسالم - بفضل الله عز وجل - يعّد القوة األولى في 
دمش���ق وريفها، وله سلسلة عمليات ضخمة ضد هذا النظام، 
ويضم ألوفاً من املجاهدين، وهو مكون من مجلس قيادة، و23 

مكتباً إدارياً، و64 كتيبة عس���كرية، وينتشر في مناطق كثيرة 
من سورية.

وقد كانت غايتنا منذ البداية حترير س���ورية من العصابة 
احلاكمة، وإقامة الدولة التي تعل القرآن والس���نة دستورها، 
وحتكم الناس بالعدل، وليس لنا أي مرجعية إال علماء اإلسالم 
الربانيني على اختالف بلدانهم وأقطارهم. ونحن اليوم نسعى 
بكل ما أوتينا من قوة لتحقيق هذا الهدف وحماية اجلهاد من 

االنحراف وحفظ ثمرته من السرقة.

^: مم���ا ال ش���ك في���ه أن اخلط���وة األول���ى دوم���ًا تعترضه���ا 
العقب���ات، ال س���يما في أم���ر عظيم كاجله���اد، وبخاصة في بلد 
مث���ل س���ورية ُحِكم لعق���ود بنظ���ام علماني طائف���ي قمعي، فما 

الصعوبات التي واجهتكم في البداية؟
لق���د واجهتنا ف���ي البداية صعوبات ش���تى، وأهمها في 
نظري: ع���دم إقبال أهل العلم عندنا على اجلهاد، بل صدهم 
الن���اس عنه بدافع اخلوف واجلنب أو الس���طحية في التفكير 
واجلهل بالتاريخ، وغيرها من األس���باب، كما أننا في البداية 
عانينا كثي���راً وفاتتنا فرص كبيرة لع���دم قناعة الوجهاء من 
أصحاب األموال باحلل العسكري، أضف إلى ذلك الصعوبات 
األمنية الكثيرة واخلطيرة التي حّفت اجلهاد في بدايته، بسبب 

سيطرة النظام على البالد.. إلى غير ذلك من الصعوبات.

^: وكيف تنظرون إلى س���ير األعمال العسكرية في مختلف 
احملافظات اليوم؟

العمل العسكري يتطور - بفضل الله - تطوراً جيداً، لكن 
طول امل���دة وتدّخل األجندات والركون إلى الدنيا من البعض؛ 
كل ذلك يعيق ناح العمل، لكن مع كل هذا فاملبش���رات كثيرة 
واحلمد لله؛ كضعف اجليش وكثرة االنش���قاقات فيه، واتساع 

املناطق احملررة، وازدياد قوة املجاهدين.

^: كان���ت هن���اك دعوات كثيرة لتوّح���د الكتائب واأللوية في 
كي���ان واح���د، لكن هذا لم يتحقق حت���ى اآلن، فما العوائق أمام 

هذا التوحد؟
هذه الدعوات أثم���رت جزئياً عبر توّح���د مجموعة من 



59 العدد 311

األلوية والكتائ���ب في جبهات موحدة، فنح���ن مثاًل في لواء 
اإلس���الم جزء من جبهة حترير س���ورية اإلس���المية، وكانت 
فكرة إنش���ائها تقوم على تميع القوى العسكرية اإلسالمية 
وتوحيد جهودها، واالنطالق بها نحو األفضل، وينضوي حتت 
اجلبهة عدد من األلوية والكتائب، على رأسها: صقور الشام، 

والفاروق، ولواء التوحيد، وغيرها.
وأما ع���دم توّحد كل األلوية في كي���ان واحد، فقد يكون 
من أهم األس���باب تدّخل املمولني لأللوية في سياساتها، فهذا 
مع عدم قدرة بعض قادة األلوي���ة على التطاوع مع اآلخرين؛ 
يدفعان لالنزواء واالنفراد في موضوع التعاون والتطاوع، لكن 
هناك سبل يجري العمل عليها لتحقيق شيء من املأمول، ولعل 

الله تبارك وتعالى ييسر األمر.

^: دار كام ف���ي امل���دة الس���ابقة ع���ن تش���كيل ن���واة ملا يش���به 
الصح���وات في الع���راق، فهل لديك���م معلومات ح���ول مثل هذا 
األمر؟ وما مدى قابليته للتنفيذ؟ وهل لديكم خطط للتعامل 

مع مثل هذا الوضع؟
نح���ن لدينا إحس���اس بأن بع���ض اجله���ات اخلارجية 
والداخلية حتاول تشكيل صحوات سورية؛ ذلك أننا ال ند أي 
مبرر لبع���ض اجلهات اخلارجية والداخلية في دعم عصابات 
م���ن املجرمني واحلث���االت واإلعراض عن دع���م املجاهدين 
الصادقني، إال أن هذه اجلهات متهد لصحوات في س���ورية، 
ونقول بكل أس���ف إن مش���روع الصحوات مع صعوبة تنفيذه 
في س���ورية على غرار ما حدث في العراق، إال أنه ال يستحيل 
تنفيذه إن س���اء الوضع أكثر م���ن ذلك، وأنا ال أجد حاًل لهذه 
املعضلة أنح من توّحد الكتائب اإلسالمية الذي سيدفع كثيراً 

من الباطل ويعلي كثيراً من احلق.

^: الثورة السورية طالت بشكل لم يسبق له مثيل في باقي 
الب���اد التي قامت فيه���ا الثورات، وهذا قد يصيب بعض الناس 

باليأس، فما قولكم؟
جواب���ي على هذا هو قوله تبارك وتعالى: }َولََنْبلَُونَُّكْم َحتَّ 
ــــــْم{ ]حممد: ٣١[،  اِبِريَن َوَنْبلَُو َأْخَباَرُك ــــــْم َوالصَّ ــــــَم اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُك َنْعَل
ــــــِب َوَيْجَعَل اْلَخِبيَث  ُ اْلَخِبيَث ِمَن الطَّيِّ ــــــَز اللَّ وقوله عز وجل: }لَِيِم
َك ُهُم اْلَخاِسُوَن{  َ ُأوَلِ بَْعَضُه َعَل بَْعٍض َفَيْرُكَمُه َجِميًعا َفَيْجَعَلُه ِف َجَهنَّ
ُسُل َوظَنُّوا َأنَُّهْم َقْد ُكِذبُوا  ــــــَتْيَأَس الرُّ ]األنفال: ٣٧[، وقوله: }َحتَّ إَذا اْس
ــــــْوِم اْلُمْجِرِمَي{  ــــــَنا َعِن اْلَق ــــــاُء َواَل يَُردُّ بَْأُس َي َمْن َنَش َنا َفنُجِّ َجاَءُهْم َنْصُ

]يوسف: ١١٠[.
وأنا أدعو جميع إخواني في سورية وخارجها إلى التحلي 
بالصبر والتعلّ���ق بالله جل وعال وعدم الي���أس، قال تعالى: 
ِ إالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن{  ِ إنَُّه اَل َيْيَأُس ِمْن َرْوِح اللَّ ــــــوا ِمْن َرْوِح اللَّ }َواَل َتْيَأُس
]يوسف: ٨٧[. وأقول لهم كما قال كليم الله موسى عليه السالم 
ِ يُوِرثَُها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه  ِ َواْصِبُروا إنَّ اأْلَْرَض لِلَّ لقومه: }اْسَتِعينُوا ِباللَّ

َواْلَعاِقَبُة ِلُْمتَِّقَي{ ]األعراف: ١٢٨[.

^: بارك الله فيكم، ولكن على اجلانب اآلخر هناك من يرى 
في طول هذه احملنة منحًا وعطايا، فما رأيكم؟

هذا صحيح، واملن���ح والعطايا في هذه الثورة كثيرة: منها 
إقب���ال الصادقني على تري���د النية لله ع���ز وجل، ومتييز 
املجاهدي���ن الصادقني من الوصوليني الذين يلبس���ون لبوس 
اجله���اد وهو منهم براء، ومنها انقط���اع احلجة عن أصحاب 
احللول التي تتوس���ط بني احلق والباط���ل، ومنها ظهور كالم 
املؤمن���ني الصادقني ومتييزهم عن املنافق���ني، وأيضاً ازدياد 
اجلرأة العسكرية لدى املجاهدين بشكل كبير جداً، ولعل ذلك 

تهيئة من الله ألمر عظيم قادم.

^: ه���ذا يجرنا للكام عن احلالة اإلميانية لدى املجاهدين 
ولدى عامة الناس، فكيف تقّومونها اليوم؟

احلال���ة اإلميانية ما زالت بفض���ل الله جل وعال مرتفعة 
في قلوب عباد الل���ه، رغم ما حلق بهم من ضيق في أرزاقهم 
وأعمالهم، ورغم القتل والتدمير والتش���ريد واملعاناة العظيمة 
وما نراه من آثار ذل���ك عليهم؛ فرغم كل األلم واملعاناة إال أن 
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الناس ما زالوا يدفعون أوالده���م لاللتحاق بركب املجاهدين 
الصادقني، وما زال املجاهدون يتواثبون إلى النزال، ويتسابقون 

إلى اجلنان، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى.

^: كن���ا نس���مع قدميًا عن ع���دم وجود قبول ش���عبي للمنهج 
الس���لفي في سورية، فهل صحيح أن كثيرًا من الناس مع بداية 

الثورة صاروا يتقّبلون هذا املنهج؟
نعم هذا صحيح، وبفضل الل���ه فقد ُوِضع الَقبول للمنهج 
الس���لفي في بالدنا مع بداية الثورة ألسباب عدة، أهمها: أن 
أوضح صورة لالضطهاد الدين���ي كانت متجلية في اضطهاد 
النظام لدعاة املنهج السلفي في كل سورية، والسبب اآلخر أن 
الثورة أثبتت مصداقية األطروحات السلفية في اعتماد مبدأ 
العقي���دة ميزاناً للوالء والبراء، ومتييز األصدقاء عن األعداء، 
وهذا املبدأ كثيراً ما كان يحاربه أعداء السلفية الذين سقطوا 
في بداية األحداث، وفقدوا مصداقيتهم، وُكشفت األقنعة عن 
وجوههم القبيحة املعادية لألمة؛ فسقوط رموز أعداء السلفية 
كالدكتور البوطي)1( واحلسون وكثير من اخلونة اآلخرين؛ أثبت 
مصداقية املنهج الذي عّبر عنه الس���لفيون ودعوا الناس إليه 

وقاسوا الويالت من أجله في السجون.

^: لكن كيف السبيل للمحافظة على هذا املكسب الكبير؟
ميكن ذلك بزيادة عدد الدعاة إلى الله على هذا املنهج في بالدنا، 

مع دعمهم دعماً كبيراً في املجاالت الدعوية واإلغاثية وغيرها.

^: طامل���ا تطرقتم للدعوة، فهل هناك جهود دعوية تقومون 
بها في املناطق احملررة؟

نعم ولله احلمد، فنحن نقوم بجهود دعوية متنوعة تتجلى 
في إنش���اء كثير من املعاهد الدعوية، إضافة لتمكني اخلطباء 
وطلبة العلم من َحَملة املنهج السلفي، ودعمهم وتوجيههم ونشر 

الكتب واملجالت وغير ذلك.

^: وكي���ف ترون مس���تقبل العم���ل الدعوي عل���ى منهج أهل 
السنة واجلماعة؟

))( مت إجراء هذا احلوار قبل مقتل البوطي.

ال ش���ك أن مستقبل العمل الدعوي على منهج أهل السنة 
واجلماعة س���يكون أفضل بكثير من ذي قبل - إن ش���اء الله 
تعال���ى -؛ ألننا لم ن���َر حرباً على هذا املنه���ج كاحلرب التي 
كان يش���نها النظام ضده، إال م���ا قرأناه في الكتب عن حرب 
العبيديني أو من يس���مون الفاطميني لهذا املنهج أيام حكمهم 
ملص���ر، ومع ذلك بقي هذا املنهج في بالدنا صامداً، لكن هذا 
املس���تقبل املش���رق الذي نرجوه يتوقف بعد توفيق الله تعالى 
على توافر الكوادر الدعوية واجتهادها وانطالقها وتفانيها كما 

كنا نرى منها أيام النظام.
إن الناس في بالدنا طيب���ون محبون للحق، ينقادون عند 
تواف���ر الداعية الصادق الذي يكون به���م رحيماً، ويكون لهم 
موجهاً رفيقاً وأخاً عطوفاً وناصحاً أميناً، فنس���أل الله تبارك 

وتعالى أن يعلي كلمته ويرفع راية دينه.

^: هناك سؤال يدور في أذهان كثير من الناس خارج سورية 
ع���ن الكيفي���ة الت���ي يت���م به���ا التعامل م���ع احتياج���ات الناس 

الغذائية والصحية وغيرها؟
هناك صعوبة كبيرة ف���ي توفير احتياجات الناس من كل 
النواحي املعيش���ية؛ كالغذائية والصحي���ة وغيرها؛ لذا فقد 
اضطررنا لتكليف جزء كبير من قواتنا بالقيام بهذه املهام؛ من 
توفير الدقيق ونقله، وتوفير احملروقات وتوزيعها على الناس، 
وتش���غيل األفران، وحماية خطوط اإلم���داد، وتوفير احلماية 
لبعض مصادر التغذية، وإنشاء مؤسسات إغاثية كما هو احلال 

في مؤسسة )نور اإلسالم( التي أنشأها لواء اإلسالم.
أما كيف يتدبر الناس أمورهم فأقول إن الناس في ضعف 
ش���ديد وبالء، وال معني لهم إال الله، ونح���ن نحاول أن نوفر 
فرص عمل أللوف العاطلني فيما يفيدهم وأمتهم، ويكون عوناً 
ورديفاً للجه���اد، وهذا حاصل في أكثر من ثالثني مؤسس���ة 

ومكتباً أسسها لواء اإلسالم في سورية - ولله احلمد.

^: إذا انتقلن���ا للجان���ب السياس���ي، فكي���ف تنظ���رون إل���ى 
اخلطوة األخيرة املتعلقة بتشكيل احلكومة املؤقتة؟

نحن نقول بكل وضوح وصرامة، إنه ومنذ س���قوط الدولة 
العثماني���ة ج���رت العادة على أن يقطف الثم���رة من لم يزرع 
بذرتها، ونحن موقفنا من كل املش���اريع السياسية أننا نحرص 
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على أن يقطف الثمرة أهلها الذين سقوها بدمائهم؛ فنحن لن 
نُخدع هذه املرة إن ش���اء الله. نح���ن نقبل بأي حكومة تنطلق 
من الشريعة اإلسالمية مصدراً وحيداً للتشريع، وحتافظ على 
حقوق األكثرية املس���لوبة خالل العقود الس���ابقة، وتتحرر من 
التبعية للخارج، أما غير ذلك فلن نسمح بتمرير حكومة تقتات 

على ثمار الثورة التي سقاها شهداؤنا بدمائهم.

^: لك���ن م���ا الس���بيل لذل���ك، ال س���يما أن كثيرًا م���ن أنصار 
الث���ورة يأخ���ذون عل���ى الكتائ���ب الرئيس���ة ع���دم وج���ود كيانات 

سياسية متثلها وتتحدث باسمها، فما السبب؟
إن الطريق التي سلكها كثير من الكتائب الرئيسة حتتاج 
في كثير من األحيان إلى نوع جيد من الساس����ة ليمثلوها، 
ه����ذا النوع الذي يجمع ب����ني الفقه في الدي����ن، الذي هو 
املصدر واملنبع للسياس����ة الش����رعية، وبني املعرفة بالواقع 
الداخلي، الذي هو املنطلق والسالح للحرب السياسية، وبني 
إدراك سياس����ة الدول األخرى التي تقوم على املصالح وال 
تراعي املبادئ، وكيفية التعامل معها بسياس����ة شرعية تقوم 
على املبادئ وتراعي املصالح؛ هؤالء الساسة الذين يدركون 
كل ما س����بق هم عملة نادرة ال تتواف����ر في كثير من البقاع 
واألحيان، وغالباً ما تدهم عند توافرهم قادة يسوس����ون 
األمة ف����ي الداخل، وهناك جهود كبي����رة اآلن النتقاء عدد 
من الساس����ة الش����رعيني ليحكموا مجموعة سياسية لعدد 
من الكتائب تتحدث باس����مها وتستثمر عملها في امللتقيات 

السياسية.

^: لك���ن املخ���اوف كبيرة م���ن تكرار جت���ارب ال تخفى عليكم 
م���ن ب���ذل املجاهدين دماءهم وأرواحهم ث���م مجيء من يقطف 
الثم���رة ب���داًل منهم، فكي���ف تنظرون للمس���تقبل بعد س���قوط 

النظام؟
نوهنا س���ابقاً إلى أن مش���اريع قطف الثمرة جارية اآلن 
على قدم وس���اق وبأش���كال متعددة، فنحن نعتبر أن تشكيل 
كتائب جديدة في مناطق محررة، وبعد ما يقرب من س���نتني 
من اجلهاد، هو مش���روع لقطف ثمرة جهاد من استش���هدوا 
في حترير ه���ذه املناطق، وكذلك ما يفرض علينا من قيادات 

سياس���ية من مشاريع جاهزة ومعدة س���لفاً دون املشاركة في 
دراستها واختيارها هو مش���روع لقطف ثمرة اجلهاد، وأيضاً 
الضخ اإلعالمي املسعور ملش���اريع إغاثية وتعليمية بعينها هو 
مش���روع لقطف الثمرة، وشراء والءات بعض الكتائب املعدمة 

مادياً وغير ذلك كثير؛ كل هذه مشاريع لقطف الثمرة.
وفي ض���وء هذه املعطيات والصراع عل���ى قطف الثمرة، 
فنحن ننظر للمستقبل في ظل اجتهاد مفاده أن األمر سيؤول 
إلى صراع إعالمي وسياس���ي وفكري شديد إن كانت الكتائب 
املجاه���دة الباذلة واعية للصوص الث���ورات وقاطفي الثمار، 
وس���يؤول األمر إن شاء الله بعد هذا الصراع ألخذ أهل احلق 

حقوقهم، والله أعلم.

^: نحن في اخلتام نريد أن نوصل صوتكم إلى إخوانكم في 
مشارق األرض ومغاربها فكيف ميكن للمسلمن مساعدتكم؟

إنن���ا اليوم نخوض حرباً كبيرة، ونحن بحاجة إلى جهد 
كل مس���لم صادق في مس���اعدتنا في كل املجاالت، ونحن 
ننصح إخواننا باإلقالع عن خوض تارب خاضها من قبلنا 
وأثبتت فش���لها، وأخص بالذكر إخوانن���ا الداعمني الذين 
يغفلون ف���ي كثير من األحيان عن اعتم���اد التاريخ ميزاناً 
لتزكية الكتائب واألش���خاص الذي���ن يدعمونهم، فاالمتناع 
عن دعم أش���خاص ذوي تاريخ مشرف في الدعوة والعمل، 
واإلقبال على دعم أش���خاص ذوي تاريخ معاكس أو تاريخ 
غامض؛ ليس عدالً وال يخ���دم مصلحة األمة، ثم التعقيد 
من الداعم���ني الصادقني يدفعنا للوقوع في مآزق كبيرة ال 

حتمد عقباها.

^: ف���ي خت���ام هذا احلوار الطيب ال يس���عنا إال أن نش���كركم 
عل���ى م���ا أحتتموه م���ن وقتك���م الثمن ملجل���ة البي���ان وقرائها، 
وندعو الله سبحانه وتعالى أن ميّن عليكم بالنصر القريب وأن 
يق���ّر أعن املؤمنن في مش���ارق األرض ومغاربها بالفتح املبن، 

فجزاكم الله خيرًا.
بارك الله فيكم، ونفع بكم، ووفقنا وإياكم وعامة املسلمني 

ملا يحب ويرضى.
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كلماتي هذه تأتي رداً على سؤاٍل مفاده؛ هل الربيع العراقي 
آٍت؟

فأقول إنه بال ش���ك أن من ينظر إلى احلراك الشعبي في 
كل احملافظات السنّية سيتبادر إلى ذهنه أن الربيع ناشٌر ازهاَره 
ال محالة، خاصة وهو يشاهد سرعة االستجابة العفوية وتنامي 
أعداد املتظاهرين واملعتصمني، خاصة في محافظة األنبار التي 
تعدل ثلث مس���احة العراق تقريباً، وهي ذاتها من أشعل جذوة 
املقاوم���ة وأبقتها وّقادة بوجه االحتالل األمريكي، وكيف أن قوة 
حتركه���ا جذبت أخواتها من احملافظات األخرى التي تش���ترك 
معها بعوام���ل كثيرة؛ كالتهميش السياس���ي واإلقصاء اإلداري 
والظلم واالضطهاد والتهجير والقتل، الذي يس���عى إلى سحق 
هوية أهل السّنة. أقول: ذلك كله وغيره معه يعطي انطباعاً كي 
)يتفاءل( املرء بقدوم ربيع زاهر، لكن من يتابع املش���هد العراقي 
عليه أن يأخذه بكليته، وال يقس ما يجري على ما كان في تونس 
وليبيا ومصر واليمن، حتى س���ورية؛ ألن القياس هنا مع الفارق 
واختالف املعطيات على األرض واضح، فليس في األْرِبعة التي 
مرت على تلك البلدان جنوب ش���يعي يصبر أهله على ظلم بني 
جلدتهم وفس���ادهم اإلداري واملالي حت���ى انحدرت بهم احلياة 
إلى أسفل الدركات، فأبناء الطائفة الشيعية ال يحركون ساكناً؛ 
ألنهم ال يريدون أن تهتز حكومة طائفتهم أكثر ما هي مهزوزة، 
فالطائفة عندهم فوق كل االعتبارات، وحكومتهم تس���تحق كل 
التضحيات، خاص���ة وهم يدركون أن املناف���س األجدر بإدارة 

الدولة موجود ومكن أن تؤول إليه األمور.
ثم إذا ما ذهبنا إلى ش���مالي العراق، فقادة األكراد في مثل 
هكذا أوضاع تتجمد عندهم التفاعالت ويتعطل العمل وتتوقف 

السياسة إاّل من الُفرجة، فهم يكتفون باملشاهدة إلى حني ميالن 
كفة أحد أطراف التجاذب، ويكون عندها لكل حادث حديث.

ورّب قائ���ل يق���ول: ملاذا ف���ي اجلن���وب كان احلديث عن 
اجلماهير، في حني كان الكالم فيما يخص الشمال عن القيادات 
الكردية؟ فأقول: أوالً أنا هنا أصف حاالً حسب رؤيتي، ثانياً أن 
الشعب الكردي أسلَم احلياةَ السياس���ية لقادته، كما أنه راٍض 
ب���ا حَتقق لهم من منجزات، فيريدون احلفاظ عليها، في حني 
أن العامل الطائفي أُش���رَب في نف���وس أهالي احملافظات ذات 
الغالبية الشيعية من ِقَبل ساس���تهم، فال يحتاجون إلى تدجني 

بعد أن أُشبعوا باخلوف من اآلخر.
وليس هذا الواقع فحسب، بل إن التحالف الشيعي الكردي، 
والذي عاد على ألسنة قادته وساسته؛ يتطلب من طرفيه توحيد 
املواق���ف أو مقاربتها أو عدم التش���ويش – على أقل تقدير - 
م���ن طرف على قرارات ومواقف الط���رف اآلخر التي يأخذها 
تاه من كان أساس التحالف ضدهم وضد مصاحلهم، واملنطق 
يق���ول: إذا ما وجد حتالف فثمة جه���ة متحالف عليها، وإاّل ما 
معنى وجود حتالف لو لم يكن هناك مبرر له أو جهة قادرة على 
الوقوف بوجه مش���روع املتحالفني، وبكل تأكيد ليس هنا سوى 
أهل السّنة واجلماعة )العرب( من ميثل عائقاً من وجهة نظر 
التحالف الش���يعي الكردي، ولعل من الضروري أن نشير إلى أن 
مج���رد وجود مثل هكذا حتال���ف وإن كان غير فاعل اآلن؛ فهو 
رسالة سلبية وغير ُمَطْمِئنة لش���ريك أصيل في الوطن، ويفهم 
من خالله أننا س���نتخذ كل الوسائل، املباحة وغير املباحة، من 
أجل أن ال تصلوا إلى س���دة احلكم م���رة أخرى، وهذا ما يبرر 
لنا املوقف الباهت م���ن القادة الكرد تاه ما يجري من تطهير 
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مذهبي يتعرض له الس���ّنة، حيث الصم���ت، إاّل من تصريحات 
متباعدة لي���س لها صدى على األرض، وع���دم األخذ على يد 
احلكوم���ة مع كل ما ميلك���ون من أوراق ضغ���ط، ال بل يذهب 
بعضه���م للتصريح بأن الكرد لن يكونوا ج���زءاً من الصراعات 
الطائفية؟! وهذا البعض وغيره يدرك حقيقة األمر أن ليس ما 
يجري ل���ه عالقة بالصراعات الطائفية، فأي صراع يحتاج إلى 
متصارع���ني متقاربني بالقوة وميلك���ون نفس الفرص أو فرصاً 
متقاربة للصراع، وحني يقوم حاكم ما بانتهاج كل ما من ش���أنه 
إقص���اء وتهميش وتقتيل وتهجير أه���ل مذهب بعينه وهؤالء ال 
ميلكون بدورهم سوى الوسائل السلمية الضعيفة؛ فهذا تطهير 

وليس صراعاً.
ويأتي هذا املوقف من قبل الساس���ة الكرد، حس���ب رؤيتي، 
اللتزامهم ب���ا تعاهدوا عليه أمام صانعي الق���رار الدولي قبل 
احتالل العراق وبعده، وأمام شريك )املظلومية(، وخلوفهم كذلك 
م���ن إعادة حقبة الس���بعينيات والثمانينيات، وهم اآلن في حيرة 
من أمرهم؛ فهذا الش���ريك بدأ ينقلب عليهم من خالل نسفه كل 
التعهدات واملواثيق التي أخذها على نفس���ه، وما يصدر من قادة 
حكومة الش���راكة من حديث حول حكوم���ة أغلبية واالنتهاء من 
مسألة التوافقات الثالثية وبناء حكومة )وطنية(؛ ما هو إال دليل 
على الرغبة في فض الش���راكة على طريق فض التحالف بعد أن 
رأى رأس احلكم أنه لم يعد بحاجة إلى من يقّيد يده التي أطلقتها 

اإلدارة األمريكية وإيران وبدرجة أقل القادة الكرد أنفسهم.
ورّب س���ائل يسأل عن س���ر هذه العداوة أو اخلصومة بني 
مكونات الشعب العراقي، أو الش���يعة والكرد، تاه أهل السّنة 
الع���رب؟ واحلقيقة أن األم���ر ليس كذلك، بل ي���راد أن يكون 
على هذه الصورة، فاألكراد والعرب الس���نة بينهم من الوشائج 
والرواب���ط الكثير، والذي يتجول ف���ي محافظات ذات األغلبية 
من هؤالء أو هؤالء، يلمس ذلك، لكن األمر ما بّيناه في س���بب 
موقف القادة الكرد م���ن ناحية ومن أفرزته األحداث كواجهة 
ألهل السّنة العرب من ناحية أخرى، حيث لم يجد فيهم املقابل 

ما يشجعه على التقارب.
أما العالقة - وهنا أقصد العالقة املجتمعية – بني الشيعة 
والس���ّنة، فقد تكون أوثق؛ ألنها تضم عالقة نس���ب ومصاهرة 
واس���عة، بل إن كثيراً من القبائل والعشائر ينقسم أبناؤها على 
الش���يعة والسّنة، وينحصر اإلش���كال هنا وهناك فيمن ميثلون 
هذه األطراف. وأرى أن أبعد من ميثل حقيقة خلفيته هم القادة 
الشيعة وأغلب ساس���تهم؛ ألنهم األكثر ضرراً بن ميثلون على 
لون لهذه اخلصومة كي تكون  املديني القريب والبعيد، فهم يؤصِّ
بونها من ثالث ظلمات، فهم يريدونها  مرّكبة صعبة التحلل، فيركِّ

خصومة عقدية فكرية س���لوكية، وكذلك خصومة انتقام، حيث 
إن أهل الس���ّنة ه���م من حكم وظلم على طول س���نني عجاف، 
والُظلمة الثالثة أنهم بغير هكذا أسلوب من احلكم – املبني على 
قم���ع اآلخر وقلعه من جذور نواحي احلياة – ال يدوم لهم حكم 
وال س���لطة؛ ألّن دولة املؤسسات ودولة القانون وحقوق اإلنسان 
تعني بلوغ الكفاءات والقدرات املدنية منها والعس���كرية مفاصل 
الدولة املهمة ومركز القرار، وأّن أهل الس���ّنة واجلماعة لهم باع 
طويل في ذلك، وأن أكثرهم قرباً بشعبه هم القادة الكرد لو أنهم 
أطلقوا النظر بعيداً صوب التأريخ وصوب املستقبل، وتخلصوا 

من عقدة الذاكرة السلبية.
هذا ه���و الواقع الذي يعيش فيه احل���راك، كما أن هناك 
مجموع���ة عقبات تعترض احلراك الش���عبي الس���ّني ال بد له 
من تاوزها كي يصل لهدفه املنش���ود؛ فهو أوالً يصطدم بنهج 
حكومة موس���وم باللف والدوران واملراوغة، ومعاجلة ذلك تكون 
بالصبر مع تفعيل الوسائل املتاحة؛ كالتصعيد امليداني، وخروج 
اإلعالم من روتينه ليولد ضغط���اً ميكنه انتزاع بعض احلقوق، 
حيث إن املتتبع يرى أن احلكومة تتأثر بثل هكذا ضغوط على 
س���هولة اإلتيان بها؛ ألنها تعمل بالفعل ورّد الفعل لغياب العمل 
املؤسس���ي في رئاسة الوزراء، مع مالحظة أن فعل هكذا ضغط 
ال يدوم طوياًل، فال بد من الضرب واحلديد ساخن، حيث تكون 
عودة احلكومة للمراوغة عودة س���ريعة.. ومن العقبات أيضاً أن 
شريك الوطن هو شريك قلق، بعنى أنه غير مستقر ومتذبذب 
املواقف، وقد يكون الس���بب في ذلك مع األس���باب اخلارجية 
واأليديولوجية أّن أهل الس���ّنة واجلماعة ال يجيدون اللعب با 
لديهم من أوراق، واألنكى من ذلك أن شركاء الوطن لم يجدوا – 
كما بّينا - كتلة قيادية متثل فعاًل أهل السّنة وليس لديها القدرة 
على إقناع اآلخرين بفائدة التعاون والتنسيق االستراتيجي معها، 
ما يجعل األطراف ال تذهب بعيداً في االصطفاف مع قضيتهم، 
وليس ما هو أوضح دلياًل على هشاش���ة مثلي السّنة من موقف 
وزرائهم تاه تاهل مطالب احلراك وتأجيل االنتخابات في أكبر 
محافظتني س���نّيتني )األنبار ونينوى(، في الوقت الذي اتخذ فيه 
وزراء الكتلة الصدرية موقفاً موحداً ضد سلوكيات احلكومة هذه.

ولعل ذلك وما سبقه من مواقف متتالية ومرتبكة هو ما دفع 
مس���ؤوالً وقيادياً كردياً بارزاً ألن يصف السّنة باملكون الضعيف 
وال يُلقى له بال.. إذن؛ لكي يجتاز احلراك هذه العقبة عليه أن 
يتمّخض عن والدة قادة من صميم أهل السّنة ويحملون مشروعاً 
واضحاً ال يتأثر باألش���خاص وال املوروثات اجلهوية أو الفكرية 
إاّل بالقدر الذي يصب في جوهر س���نّية القضية وبا يسهم في 

استرداد احلقوق والعمل على بناء الوطن.
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وتبقى العقبة الكؤود ما ميثله املوقف الدولي بأمريكا التي 
تري���د أن تُبقي الوضع في العراق عل���ى ما هو عليه دون تأزمي 
أكبر وال حتى انفراج، وهذا األمر هو السبب وراء املوقف العربي 
واإلقليمي، وهكذا موقف يستلزم من احلراك رمية حجر ترّجه 
لتصنع منه ارتدادات داخلية وخارجية، ومن ثم فال بد من قوة ال 
تخلو من مجازفة )محسوبة( فيها تضحيات الجتياز هذه العقبة، 
وهنا تبرز إحدى أوراق اللعب، )األقليم(، وهي ما ميتلكه املجتمع 
السّني، خاصة رأس حربته األنبار، من قوة بشرية ومادية جّربها 
العدو قبل الصديق با ميهد لعقد حتالفات جديدة تؤّطر لدولة 
ر ما لديها  ما بعد حكومة تيد صناعة اخلصوم واألعداء وتبذِّ

من رصيد األصدقاء واحللفاء.
ولعل من التحديات على الناحية اخلارجية - عربياً وإقليمياً 
ودولي���اً -، هو أّن ما يجري في العراق من حراك ش���عبي ليس 
فيه َش���َبه ال من قريب وال من بعيد با جرى في دول عربية وال 
با س���يجري في أخريات، اللهم إال ما سيحدث في دولة هنا أو 
هناك، مع اختالف الكتلة البش���رية التي ستحركها دول إقليمية 
ودولية؛ فاحلراك أو االنتفاضة العراقية هي انتفاضة سنّية، أي 
أنها متثل لوناً واحداً من املوزاييك البشري في العراق، وسيبقى 
كذلك نتيجة ملا قدمناه، وبذلك يك���ون احلراك قد َفَقَد عوامل 
رئيس���ة في التفاعل معه - الدول العربية على األقل –، فلكونه 
س���نّياً فإنه اصطبغ بصبغة دينية عقدية، وهذا ما ال ترغبه وال 
ترض���اه الدول األخرى، حتى الت���ي يحكمها نفس املعتقد؛ ألنها 
تخش���ى على نظام حكمها وال تخش���ى على نظام أمتها، ال بل 
إنها تخشى على نظامها ونفسها من أي حراك أو ثورة أو حزب 
ذات طابع أو منهج إس���المي، ولكون احلراك بلون واحد فهو ال 
يدفع بدول العالم لكثير تفاعٍل؛ لكونه سيقبل التقزمي، وأولها أنه 
سيعتبر شأناً داخلياً، ولتجاوز هذا األمر ال بد من تفعيل احلراك 

على املستوى الشعبي الدولي، وحتريك املنظمات احلقوقية.
وه���ذا كله هو بع���ض األمر م���ن الناحي���ة املنطقية َوفق 
السياقات الدولية وواقعها، أما من اجلانب التحليلي فإن العراق 
سبق إخوانه من البلدان العربية في دخوله مضمار التغيير َوفق 
منظومة اجليل الرابع من االس���تعمار الذي يقتضي إنش���اء ما 
يسمى الدول الفاش���لة، حيث حلقه، ولم يسبقه كما هو الظن، 
كل من مصر وتونس وليبيا واليمن وما سيكون من شأن سورية، 
فلك���ي يكتمل دور إي���ران الوظيفي في املنطق���ة كان ال بد من 
أن يكون احلكم في العراق ش���يعياً طائفياً؛ ألن العقل الطائفي 
غير ق���ادر على إدارة دولة فضاًل ع���ن أن يبني دولة ويقيمها، 
فمن تتملّكه النزع���ة الطائفية ال يجيد غير التس���لط والظلم 
كأدوات للس���يطرة، ومن ثم سيستمر العراق دولة غير مستقرة 

ودولة فاشلة ينخرها الفساد السياسي واإلداري واملالي، وحتى 
اخللقي، لكننا نالحظ أن الدول الكبرى ال تريد من عجلة الفشل 
التي تسير في العراق أن تزيد من سرعتها، فال بد لها أن تدور 
وفق ما هو مسموح لها حتى اكتمال األجزاء األخرى من مخطط 
التش���ظيظ، فهي متخوفة من أن يفلت زمام احلراك السني با 
يجعله خارج اإلرادة واإلدارة ولو عن بُعد، وهذا يفسر لنا البرود 
الذي تتعامل به دول شقيقة وحميمة ألهل السّنة واجلماعة في 
العراق، وكأن الضوء األخضر الذي كان بارقاً أمامها في الدول 
األخرى قد انطف���أ، حتى إن اآللة اإلعالمي���ة العربية العاملية 

تتعامل على استحياء مع ما يجري على أرض جمجمة العرب.
وهنا ال بد من القول إنه إذا أراد أهل السنة في العراق ضرب 
اجلي���ل الرابع با ال يؤهل���ه ألداء دوره أو تكملته وفق اخلريطة 
املغذي���ة له، فعليهم تفعي���ل أوراق ال يراد لها أن تفّعل في الوقت 
الراهن، وألنني ال أتصور أن أحداً منهم ينتظر استرداد احلقوق 
واحلف���اظ على الهوية والكيان على طب���ق من فضة، فهذا دونه 
خرط القتاد، فإذن ال بد من التشابك العملي مع اخلصوم، ولكي 
ال تكون التضحيات كبي���رة وغالية؛ ينبغي الضغط على اجلراح، 
وأول ذل���ك محاصرة وعزل العناصر املضادة ملش���روع األمة من 
احمليط الس���ّني ب���ا ال يجعلها فاعلة، ثم الوص���ول إلى مرحلة 
تغييبهم عن املش���هد السياس���ي، وبعد ذلك يك���ون االنتقال إلى 
مرحلة اإلدارة الذاتية التي تضِعف تسلط املركز، على أن ال تطول 
هذه املرحلة، فالواجب أن تردفها مرحلة استقالل اإلرادة والقرار 
إاّل با يؤمن ارتباطهم بالعراق، وكل ذلك يس���ير بخطًى متوازية 
مع خطوات لترتيب البيت الداخلي، وإني ألرى ذلك أنه يتماشى 
مع األحاديث واآلثار النبوي���ة الصحيحة التي تتحدث عن الكتل 
املؤمنة التي يناط بها مس���ؤولية احلفاظ على األمة اإلسالمية، 

خاصة ونحن على مشارف زمٍن قد بعث بإرهاصات رحيله.
لذلك كله أقول ملن يتوقع أن ربيعاً عراقياً قد الحت تباشيره؛ 
إن���ك إّما واهم أو أنك متفائل أكثر ما ينبغي أو على األقل إنه 
من باب رفع معنويات أهل السنة، وفي ذلك خطورة كبيرة على 
املعنويات إذا حصل ما تفرزه املعطيات بخالف التوقعات، وهذا 
ال يعن���ي بحال من األحوال أن يق���ف املظلومون عن حراكهم أو 
تَْسبُت تفاعالتهم، على العكس، لكن عليهم أن يعملوا وفق الواقع 
وتُرس���م األهداف التي تناس���ب املرحلة وأدناها القبول بالرفع 
اجلزئ���ي ملا يقع عليهم من ظلم، ويعمل���وا على تغيير الرافعات 
للوض���ع وتقوية ما موجود وتعزيزه با يؤه���ل مجيء ربيع في 
س���نتهم التي ال تعرف غير فصل اخلري���ف فصاًل، فهل تكون 

أحداث احلويجة بداية ملرحلة جديدة تنسف كل التوقعات.
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 ويبدو أن الكثي���ر من القّراء واملتعطش���ني للمعرفة في 
العامل���ني العربي واإلس���المي، ال يدرون احلقيق���ة التاريخية 
للصفويني، وتأسيس دولتهم، واملذابح التي أحلقوها باملسلمني 
من أهل الس���نة، وكيفية اس���تيالئهم على احلكم في الهضبة 
اإليرانية وفرضهم التشّيع كمذهب رسمي لبالد إيران، ابتداء 
من مطلع القرن العاشر الهجري – السادس عشر امليالدي - 
وحلد اآلن، رغم أن جّل س���كان إيران كانوا على مذهب أهل 
الس���نة واجلماعة، ما عدا سكان مدن قم وكاشان ونيسابور، 
وكيف أنه���م احتلوا العراق، وحتديداً بغ���داد، مرتني، وفعلوا 
بس���كانها من أهل الس���نة واجلماعة من القت���ل والتنكيل ما 

تقشعر من هوله الولدان.

إن انتقال زعامة الصفويني إلى )السلطان إسماعيل( يعّد 
من ل���دن املؤرخني نقطة حتول مهمة ف���ي احلركة الصفوية، 
وذلك ملا أبداه الس���لطان من نش���اط في توحيد دفة احلركة 
وقيادتها. وفي الوقت نفس���ه، فإن مقت���ل أجداده: جنيد، ثم 
حيدر، وإخوت���ه: يارعلي، ثم إبراهيم؛ أصب���ح ملحمة أثارت 
حماس مريدي الطريقة الصفوية ودفعتهم إلى نصرة احلركة 
واالنتقام من قتلتهم، حيث راجت إش���اعات شيعية بني سكان 
منطقة كيالن )شرق إقليم أذربيجان( رواجاً عظيماً بأن دورهم 
ق���د حان إلدارة البالد واالنتقام من أعدائهم، وأخذت صوفية 
مدينة الهيجان وأنصار الصفويني من القزلباش���ية يزدادون 

يوماً بعد يوم.

 الصفويون والكرد..
انتهاكات املاضي ومخاوف املستقبل

]المسلمون والعالم[

لقد أثار االحتالل األمريكي للعراق عام 2003م، وصعود 
جنم الشيعة وسيطرتهم على مقاليد األمور فيه 
بدعم أمريكي وإيراين منذ طرد السلطان العثماين 

مراد الرابع الصفويني من هذا البلد عام 1638م؛ 
العديد من األسئلة حول بعض املفردات التي ترّددت 
يف الساحة كثريًا يف اآلونة األخرية، خاصة بعد الشد 

واالحتقان الطائفي الذي وصل إىل ذروته بعد تدمري 
مرقد اإلمامني العسكريني يف 
سامراء يف شباط 2006م، مثل: 

الصفويون، والغزو الصفوي، 
والتشّيع الصفوي، وما إىل 

ذلك من املفردات.

فرست مرعي ■
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معاناة الكرد السنة يف ظل احلكم الصفوي:
بدأ السلطان إسماعيل الصفوي )1494-1524م( نشاطه 
العسكري في الواليات الش���مالية من دولة اآلق قوينلو، وكان 
لديه أكثر من سبب يدفعه للبدء بهذه اجلهات؛ فإن حكام هذه 
الوالي���ات أصبحوا اآلن بعيدين عن املراكز الرئيس���ية لقبيلة 
اآلق قوينلو )اخل���روف األبيض( في بغداد وديار بكر، كما أن 
اس���تقالل حاكمها )ألوند ميرزا( بهذه اجلهات من ش���أنه أن 
يطلق له العنان دون أن يواج���ه ضغطاً فعاالً من قبل األمراء 

املنافسني الذين سيسّرهم التخلص من أحد منافسيهم.
اس���تطاع )إس���ماعيل الصفوي( أن يغل���ب خصمه )فرخ 
يسار( قاتل أبيه في قرية كلش���ان في والية شماخي الواقعة 
في منطقة القفق���اس، ويقتله، وفي رواية أن يأس���ره، حيث 
وضعه في ق���در كبير وأم���ر أتباعه بأكله. بعدها اس���تولى 
على مدين���ة )باكو( عاصمة جمهورية أذربيج���ان حالياً. وملا 
س���مع )ألوند ميرزا( بهذه األخبار السيئة احتد مع السلطان 
)مراد( على أمل القضاء على إسماعيل، لكن األخير استطاع 
دحرهم���ا في املعرك���ة التي جرت بينهما في )ش���رور( قرب 
نخج���وان )منطقة القفقاس( أوائل س���نة  1501م وقتل نحو 
ثمانية آالف من تركم���ان قبلية اآلق قوينلو، والذ ألوند ميرزا 
بالفرار إلى ديار بكر، ومات فيها س���نة 1504م. وبعدها دخل 
)إس���ماعيل الصفوي( مدينة تبريز مظفراً وأعلن نفسه شاهاً 
فيها عام 1501م، واتخ���ذ من تبريز عاصمة له، وبعد دخوله 
تبريز أمر بأن تقرأ اخلطبة باس���م األئمة ال� 12، وأن تس���ّك 
على العمل���ة عبارة )ال إله إال الله، محمد رس���ول الله، علي 
ول���ي الله(، ثم يتبع ذلك ذكر اس���م الس���لطان، وأقّر مذهب 
الش���يعة مذهباً رس���مياً لدولته، وارتدى عالمة هذا الرسم 
تاجاً من الس���قرالط األحمر )الديب���اج األحمر( بعد أن خلع 
املالب���س اخلاصة بالتصوف. وبعد هذا النصر جرد )الش���اه 
إس���ماعيل( جيوشه على عراق العجم وقاتل )مراد بك( زعيم 
اآلق قونيلو )خلف ألوند ميرزا( على مقربة من مدينة همدان 
)غرب إيران(، وأحلق به الهزمية، فلما فر )الس���لطان مراد( 
إلى شيراز أتاها )الشاه إس���ماعيل( يتعقبه، وفي ربيع األول 
909ه�/ 1503م دخل هذه املدينة، وسقطت نتيجة هذا العمل 
أس���رة اآلق قونيلو متاماً في الهضبة اإليرانية، وضمت عراق 

العجم )غرب إيران( وأقاليم فارس وكرمان، إلى دولة الش���اه 
إسماعيل. وعلى أثر انسحاب السلطان )مراد بن يعقوب( إلى 
العراق، تقدمت اجليوش الصفوية فاحتلت مراكز اآلق قوينلو 
األخرى داخل الهضب���ة اإليرانية، الواحدة تلو األخرى، وهي: 

أصفهان وشيراز وهمدان.

التوسع الصفوي يف العراق وكردستان:
في سنة 1506م غادرت القوات الصفوية العاصمة تبريز 
واتهت إلى إقليم كردستان الذي يفصل الهضبة اإليرانية عن 
إقليم العراق العربي وعن األناضول؛ حملاولة االستيالء عليه، 
لكنها فش���لت من النيل منه لوقوف الزعيم الكردي )صارم بن 
س���يف الدين املكري( في وجهها، لكن ذل���ك لم مينع من أن 
يخضع عدد من أمراء كردستان طوعاً وكرهاً للنفوذ الصفوي.

وقد دشن العهد الصفوي )1502 – 1736م( بداية جديدة 
للتاريخ الكردي في إيران تش���غل الفواجع واألحداث الدموية 
معظ���م صفحاته، على حد تعبير امل���ؤرخ )كمال مظهر(، فإن 
مؤسس الدولة الصفوية إسماعيل الصفوي )1487 – 1524م( 



العدد 68311

كان يرفض كل ما هو كردي؛ بس���بب كونهم من أهل الس���نة 
واجلماع���ة، بحيث إنه ل���م يتحمل حتى أولئ���ك األمراء من 
الكرد الذين أت���وه إلى بلدة )خوي( لتق���دمي الوالء له، فأمر 
بإلق���اء القبض عليهم جميعاً، وع���نيَّ مكانهم والة من أتباعه 
)القزلباش(، وف���ي تعليق له على تل���ك احلقبة يقول محمد 
أمني زكي ما نصه: »وكان عهد الش���اه إس���ماعيل وسيره في 
الكرد مثل عهد تراكمة اآلق قوينلية )التركمان الشيعة(، عهد 
ظلم وعدوان ش���ديدين؛ ألن الكرد كانوا من أهل السنة فكان 
ال يأم���ن جانبهم وال يثق بهم، بخ���الف التركمان الذين كانوا 
من غالة الش���يعة، فلهذا لم يكن يدع فرصة متر من غير أن 
ينتهزها ويلحق فيها باألك���راد أذى كبيراً؛ فمن ذلك أنه قدم 
مرة إلى بل���دة خوي فتقدم إليه أحد عش���ر أميراً من أمراء 
الكرد مقدمني له الطاعة واخلضوع، فما كان منه إال أن ألقى 
القبض عليهم جميعاً – على خ���الف ما كانوا يأملون منه – 
وزجهم في السجن، وعنّي بدلهم والة القزلباشية في إماراتهم 
املوروثة، فكان من ضمن هؤالء األمراء املنكوبني )امللك خليل( 
حاكم )حصن كيف(، وزوج أخت الشاه إسماعيل نفسه، حيث 
لبث في س���جن تبريز ثالثة أعوام كاملة إلى أن نا منه على 
أثر اخلسارة الكبيرة للشاه )إسماعيل الصفوي( أمام السلطان 
العثماني )سليم الثاني – ياووز( في معركة جالديران الشهيرة 

في 23 آب 1514م«.
ومن جانب آخر، فإن الدولة العثمانية عرفت كيف تستفيد 
من الصراعات املذهبية التي جرت بني األمراء الكرد والدولة 
الصفوية، حيث وقفت إلى جانب الكرد في صراعهم املصيري 
ضد الصفويني وتاوزاتهم؛ لذلك سرعان ما ثارت كردستان 
السنية ضد احلكم الصفوي الشيعي في كافة أنحاء كردستان 
الشرقية والوسطى، حيث متكن الثوار الكرد من طرد احلكام 
الصفويني املوالني للش���اه إس���ماعيل، وعندما حاول األخير 
استعادة ما فقده من نفوذ في املناطق الكردية، جوبه بقاومة 
شديدة أينما حل، ما كلف الكرد خسائر جسيمة؛ فإن حصار 
قوات الش���اه إسماعيل ملدينة ديار بكر الذي دام أكثر من عام 

واحد، أودى بحياة 15 ألفاً من سكانها.
 واس���تمرت هذه املجازر طيلة العه���د الصفوي، فعندما 
زحف الشاه طهماس���ب )1524 – 1576م( سنة 1454م على 
كردس���تان، فإنه )لم يترك في الطريق الذي سلكه عامراً إال 
دمره(، وأعادت جيوش���ه الكرة مرة ثانية على كردس���تان في 

سنة 1455م لتدمر من املدن الكردية في كردستان العثمانية: 
بدلي���س، أرجيش، موش، وأخالط، وغيره���ا )تدميراً كاماًل، 
وتقتل من أهاليها مقتلة عظيمة(، ليكمل رئيس حرس���ه )أمير 
س���لطان روملو(، أحد قادة القزلباش، م���ن بعده عمله )كان 
أفظع وجهاً، وأش���نع صورة(، فقد ارتكب���ت القوات الصفوية 
)من األعمال الوحش���ية وضروب القسوة والفظاعة، ما أنسى 
الناس هول األعمال البربري���ة التي اجترحها في هذه البالد 
كل من هوالكو وتيمورلنك(، وفي يوم واحد قتل رجال الش���اه 
طهماس���ب 400 من أبناء عشيرة دنبلي الكردية، ونفذوا حكم 
املوت بكل دنبلي كان يعمل في بالط الشاه، ما أجبر من تبقى 
عل���ى قيد احلياة من الكرد الدنبلي���ني على اللجوء إلى داخل 

األراضي العثمانية.
وعندما اجتاحت االضطرابات الدولة الصفوية أيام حكم 
الشاه إس���ماعيل الثاني )1576 – 1577م( والسلطان محمد 
خدا بن���ده )1577– 1587م(، واس���تطاعت الدولة العثمانية 
الس���يطرة على أج���زاء كبيرة م���ن أذربيج���ان؛ أعلن الكرد 
تعاطفهم مع العثمانيني رفقاء املذهب الس���ني، وعندما تولى 
الش���اه عباس الكبير )1587 – 1629م( احلكم، استطاع طرد 
العثمانيني من أذربيجان، وصمم على االنتقام من هؤالء الكرد 
السنيني وتشريدهم متى س���نحت الفرصة لذلك، فقد توجه 
بنفسه على رأس جيش كبير إلى مدينة خوي )شمال كردستان 
إيران(، ومن هناك زحف على منازل عشيرة محمودي الكردية 
التي دافع رئيس���ها مصطفى بك عن قلعة ماكو وقاتل ببسالة، 
لكن اجليش الصفوي )عاث في تلك البالد فساداً، وغالى في 
النهب والس���لب والتدمير، وقتل من األهالي مقتلة عظيمة(، 
نقل منهم بضعة آالف من النس���اء واألطف���ال الذين عوملوا 
معاملة األس���رى إلى منطقة خراسان الشرقية، كما يقر مؤرخ 

الشاه عباس الشهير )إسكندر منشي(.
وق���د حاول الك���رد من أبناء عش���يرة مك���ري الضاربة 
اس���تعطاف الش���اه عباس بعد أن أّمنهم على حياتهم، وتقدم 
زعيمهم )قباد خان( ومعه مائة وخمس���ون فارس���اً إلى الشاه 
عب���اس املوجود ف���ي مدينة مراغة في ذل���ك الوقت؛ إلظهار 
خضوعهم وتقدمي فروض الطاعة للش���اه، لكن ما إن وصلوا 

إلى بالطه حتى فتك بهم جميعاً.
ولم يكتِف الش���اه عباس بالتنكيل بهم في ديارهم، وإمنا 
أقدم على اتخاذ خطوة أش���د وأقسى، وهي تهجير عدد كبير 
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منهم إلى مناطق أخرى بعيدة عن ديارهم بآالف الكيلومترات؛ 
ليفقدوا احلماس لألرض التي يعيش���ون عليه���ا، فتخبو نار 
ثورتهم، وليعيش���وا في ذل الغربة واالستكانة، فقد أمر بنقل 
خمس���ة عشر ألف أس���رة كردية، ومعهم كل أمتعتهم ووسائل 
معيشتهم وقطعان ماشيتهم، إلى شرق خراسان )شرق إيران(؛ 
ليكونوا فاصاًل بشرياً بني اإليرانيني واألوزبك فيما وراء النهر، 
ولعله أراد بهذا اإلجراء أن يجعل من هؤالء الكرد السنيني أول 
من يتلقون ضربات األوزبك السنيني، وبهذا يتخلص من كليهما 
معاً. ولم يكتف الش���اه عباس الصف���وي با فعله معهم حتى 
اآلن، بل فرض عليه���م ضرائب باهظة، ووضعهم حتت رقابة 
صارمة وحكم حديدي؛ كي ال يتيح لهم أي فرصة للخروج عليه 
ومعاودة الثورة ضده بس���بب قسوته وتعصبه الشديد ضد كل 
ما هو من أهل الس���نة واجلماعة بشتى قومياتهم؛ فقد كانت 
ق���وات القزلباش الصفوية قد هاجمت س���نة 1608م األكراد 
البرادوس���تيني )= منطق���ة املثلث العراق���ي اإليراني التركي 
حالياً( مستهدفة قلعتهم احلصينة )قلعة دمدم( الواقعة جنوب 
مدينة أورمية، انطالقاً من التعصب املذهبي املقيت على حد 
تعبير املؤرخ )حسن اجلاف(، وقد تصدى الثوار الكرد للجيوش 
الصفوية، وجرت إثر ذلك معارك طاحنة دافع فيها الكرد عن 
دياره���م وقالعهم دفاع األبطال املس���تميتني، أصابوا خاللها 
اجلي���ش الصفوي بخس���ائر باهظ���ة، وكان لزعيمهم )أمير 
خان يكدس���ت - صاحب اليد الواحدة( القدح املعلى في هذا 
املضمار، ولم يترك الكرد القلعة لهؤالء األعاجم الش���يعة إال 
بعد أن أبيدوا عن بكرة أبيهم إبادة تامة، لتتحول هذه املأس���اة 
إلى ملحمة بطولية أش���اد بها املستشرقون وتغنى بها األدباء 
والش���عراء، وما زالت تس���ري في التراث والوجدان الكردي 

سريان النار في الهشيم.
وبهذا يتبنّي لنا أن الكرد السنة قد تعرضوا لعمليات إبادة 
جماعية منظمة وتهجير قس���ري طيلة العصر الصفوي على 
يد معظم سالطينهم، ال لسبب إال للتعصب الطائفي البغيض 
املقي���ت على حد تعبي���ر املؤرخني الكرد ال���رواد، من أمثال: 
البدليس���ي، ومحمد أمني زكي، ومن املعاصرين: كمال مظهر، 

وشكور مصطفى، ونوشيروان مصطفى، وغيرهم.
لذلك؛ فإن تقدمي بحوث ودراس���ات عن ش���رق كردستان 
)كردستان اإليرانية( من شأنه أن يكشف النقاب ومييط اللثام 
عن املعاناة اليومية والعذابات املجحفة بحق الكرد البائس���ني 

الذين ال يزالون يتعرض���ون الضطهاد عرقي وتعصب طائفي 
بغيض على يد السلطات اإليرانية اإلسالمية! إلى وقت كتابة 
هذه األسطر، رغم تبجح بعض الزعامات السياسية والفكرية 
الكردية العلمانية واليس���ارية خارج إيران بأن الكرد في إيران 
يعيش���ون ف���ي وضع جيد، وه���ذا ربا يعود إل���ى عالقاتهم 
اخلاصة؛ ألنه���ا آوتهم ودعمتهم أيام احل���رب مع العراق، أو 
تعاطفه���م األيديولوج���ي مع ق���ادة إيران بس���بب محاربتهم 
املس���لمني أصحاب العقيدة الصحيحة، متناس���ني في الوقت 
نفسه حمالت اإلعدام بحق العلماء والقادة واملثقفني، وتعليقهم 
على أعمدة الكهرباء على مرأى من وس���ائل اإلعالم املختلفة، 
إضافة إلى اعتقال املئ���ات ونفيهم بحجة محاربة دولة الولي 
الفقيه )اجلمهورية اإلس���المية اإليرانية الشيعية(؟، وقصف 
أراضي كردس���تان العراق على مدار الس���نة بحجة محاربة 
املعارضة الكردية املسلحة، ومحاولة إدخال املخدرات واألدوية 
واألطعمة الفاسدة إلى كردس���تان العراق، فضاًل عن اغتيال 
الدكتور عبد الرحمن قاس���ملو، رئي���س احلزب الدميقراطي 
الكردي اإليران���ي في 1989، وإعدام العالم والداعية الكردي 
)ناصر س���بحاني( في سنة 1990م املوافق لعيد األضحى عام 
1410ه�، واغتيال )شرف كندي( خليفة قاسملو عام 1992م، 
واغتيال رئيس علماء كردس���تان اإليرانية )أحمد مفتي زاده( 

عام 1993م، والداعية )فرسد فروغ(.
من جانب آخر، فإن هذا ال ينفي تعّرض الشعوب اإليرانية 
األخ���رى من أهل الس���نة واجلماعة من البل���وش والتركمان 
والع���رب، بل حتى الفرس الس���نة؛ لعملي���ات اضطهاد وقتل 
وإعدام النخب الدينية والثقافية واالجتماعية وسجن وتشريد 
اآلخرين بحجج واهية وسخيفة ال تقل شأناً عما فعلوه بالكرد، 
وما زالت هذه العمليات القذرة مس���تمرة في عهد ما يسمى 

اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية!
وتدر اإلش���ارة إلى أن األقليات الشيعية والباطنية في 
الدول اإلسالمية السنية غير مضطهدة بالقياس إلى األقليات 
اإلسالمية السنية في إيران، وتتحمل هذه املسؤولية األخالقية 
والقانونية منظمات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية التي لم 
تتطرق إال على اس���تحياء إلى هذه االنتهاكات الصارخة بحق 
القوميات غير الفارسية في إيران،  وغالبيتها من املنتمني إلى 

عقيدة أهل السنة واجلماعة.
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جمدي داود ■
 Mdaoud_88@hotmail.comقصة االنفصال

ي���رى كثير من املؤرخني أن ب���ذور انفصال بنجالديش عن 
باكس���تان زرعت يوم تقسيم ش���به القارة الهندية حني رفض 
املس���تعمر البريطاني وصل باكس���تان ببنجالدي���ش جغرافياً، 
فص���ارت الدولة الواحدة منقس���مة جغرافي���اً إلى منطقتني 
بعيدتني؛ باكس���تان والت���ي عرفت حينها بباكس���تان الغربية، 
وبنجالديش التي عرفت بباكس���تان الش���رقية، وشجعت الهند 
انفص���ال بنجالديش عن باكس���تان، وذلك ع���ن طريق بعض 
البنجاليني الذين كانوا يرددون أن البنجاليني ال يحظون بنفس 
االهتمام واملعاملة الذي يحظى به الباكس���تانيون، وزاد ترويج 
ه���ذا األمر حتى انتخاب���ات عام 1970 التي ف���از فيها حزب 
"مجيب الرحمن" من بنجالديش باألغلبي���ة النيابية، وكان قد 
قدم مقترحاً من س���ت نقاط ميثل ب���ذرة انفصال بنجالديش، 
فرف���ض اجلنرال يحيى خان الذي يصر على الوحدة، تس���ليم 
السلطة ملجيب الرحمن، وقامت حرب أهلية، حتى أعلن اجليش 
الباكس���تاني في بنجالديش استس���المه أمام اجليش الهندي 

الذي خاض حرباً ضد باكستان لدعم انفصال بنجالديش.
كانت اجلماعة اإلسالمية في ذلك الوقت ترفض انفصال 
بنجالديش؛ إدراكاً منها خلطورة تقس���يم البالد، واالرمتاء في 
األحضان الهندية، وق���د انتقمت منها احلكومة البنجالية على 
الف���ور بعد االنفصال، حيث س���جنت اآلالف م���ن املعارضني 
لالنفص���ال، ثم مت العفو عنهم ضم���ن اتفاقية ثالثية متت بني 
بنجالديش وباكستان والهند، كما مت العفو عن 195 عسكرياً لم 
يكن من بينهم أي من قادة اجلماعة اإلسالمية الذين يحاكمون 

اآلن.

]المسلمون والعالم[

تش����هد "بنجادي����ش" الي����وم أزم����ة خطي����رة، حي����ث 
تنتش����ر الفوض����ى والعنف، ويش����تعل املس����لمون غضبًا، 
وس����ط ترق����ب مل����ا س����يحدث خ����ال األس����ابيع القليل����ة 
املاضي����ة، بع����د صدور أح����كام باإلعدام عل����ى بعض قادة 
ورم����وز "اجلماع����ة اإلس����امية"، عل����ى خلفية م����ا تقول 
احلكوم����ة إنه����ا "جرائم قت����ل وإرهاب" قام����وا بها خال 
"ح����رب االنفص����ال" ع����ن باكس����تان ع����ام 1971م، وه����ي 
األحكام التي وصفتها اجلماعة اإلس����امية ومؤسسات 
حقوقي����ة بأنه����ا أح����كام مسّيس����ة ناجت����ة ع����ن محاك����م 
مسّيس����ة، كم����ا ظهرت دالئ����ل على تدّخ����ل احلكومة في 
عم����ل احملكم����ة وإجب����ار القض����اة عل����ى إص����دار أح����كام 
اإلع����دام تلك.. ف����ي املقابل يصّر التي����ار العلماني على 
تنفي����ذ األح����كام، متجاهًا كافة املآخ����ذ القانونية على 
احملكم����ة، فيم����ا يعتب����ر حرب����ًا ش����ديدة عل����ى اجلماع����ة 
اإلس����امية وانتقامًا من الهوية اإلسامية للباد التي 

تسعى اجلماعة للحفاظ عليها.
بنجادي����ش ه����ي س����ابع أكبر دول العال����م من حيث 
عدد السكان، إذ إن عدد سكانها نحو 160 مليون نسمة، 
96% منه����م مس����لمون، فه����ي رابع أكبر ال����دول من حيث 
عدد املس����لمن فيها، ويعتبر اإلس����ام الديانة الرسمية 
داخلها، لكن تعيش الديانات األخرى ومتارس شعائرها 
في سام، واستقلت بنجاديش عن باكستان عام 1971.

واالنتقام من الهوية اإلسامية

بنجالديش
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محاكمة بعد 37 عامًا
اجلماع���ة اإلس���المية هي أكب���ر القوى اإلس���المية في 
بنجالدي���ش، وإلى جانبه���ا توجد قوى أخ���رى، مثل: مجلس 
اخلالف���ة وحركة اخلالفة، والتيار الس���لفي ال���ذي يُعنى بعلم 
التوحيد، وجماعة التبليغ والدعوة وهي ال تهتم بالشؤون العامة 
وليس لها دور في مسألة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، كما 
أنها متتلك وتدير العديد من املؤسسات، ومنها: جمعية العمال، 
وجمعي���ة الفالح���ني، وجمعية التربية اإلس���المية، ومطبوعة 
يومية، وأخرى أسبوعية، وثالثة شهرية، فضاًل عن إدارة العديد 
من املدارس وثالث جامعات حكومية حتظى بحضور إس���المي 

قوي في أوساط الطالب.
خالل السنوات األخيرة تعاظمت قوة اجلماعة اإلسالمية، 
وصارت متثل ق���وة سياس���ية واجتماعية مهمة ف���ي البالد، 
فاملعارضة الرئيس���ية تتمثل في احلزب الوطني البنجالديشي 
وتق���وده خالدة زي���وار، والتي وجدت حلفاءه���ا بني األحزاب 
اإلس���المية، مثل: اجلماعة اإلسالمية البنجالديشية، وجماعة 
أويكا جوتا اإلسالمية، بينما انحازت رابطة عوامي التي تنتمي 
إليها رئيس���ة وزراء بنجالديش احلالية ش���يخة حس���ينة ابنة 
ش���يخ مجيب الرحمن الذي أعلن اس���تقالل البالد عام 1971 
وأصبح رئيسها املؤسس بعد احلرب؛ إلى اليساريني واألحزاب 

العلمانية.
وق���د أزعج هذا الوضع التيار العلماني الذي يس���يطر على 
احلكم في البالد، فأث���ار قضية االنفصال مجدداً بعد مرور 37 
عاماً عليها، وطالبوا بحاكمة قادة اجلماعة اإلس���المية بدعوى 
ارتكابهم جرائم حرب ونهب وسلب وتأييدهم اجليش الباكستاني 
خالل حرب االنفصال، كما قررت احلكومة، بقيادة رئيسة الوزراء 
الش���يخة حس���ينة، حظر أي مارسة إس���المية سياسية ومنع 
التعليم اإلسالمي، وشنت حرباً شرسة ضد اجلماعة اإلسالمية 
وأنش���طتها السياس���ية واالجتماعية والتربوية والدعوية، وذلك 
حتت ضغط الش���يوعيني في احلكومة، وهم ال يقلون عن نصف 
عدد الوزراء؛ للقضاء على اجلماعة اإلس���المية وتضييق اخلناق 
على قادتها، حتى إن احلكومة قامت بحذف البند األساس���ي من 
دستور البالد وهو اإلميان بالله وتكوين العالقة مع الدول املسلمة.

وفي ع���ام 2009 قدم���ت األمم املتحدة دعم���اً للحكومة 
البنجالية حملاكمة ق���ادة اجلماعة اإلس���المية بتهمة ارتكاب 

جرائم حرب خالل حرب االنفصال، وطلبت احلكومة البنجالية 
من باكستان والواليات املتحدة تزويدها بالوثائق اخلاصة التي 
تتصل باحل���رب، في الوقت ذاته ترف���ض محاوالت احملامني 
الدوليني التدخل بدعوى أن هذا أمر داخلي، وأنشأت احلكومة 
محكمة خاصة بجرائم احلرب بغ���رض "محاكمة كل من أدين 
بالتعاون م���ع القوات الباكس���تانية خالل حرب االس���تقالل 

وارتكاب جرائم حرب".

أحكام اإلعدام وانتقادات حقوقية
أص���درت احملكمة حكماً باإلعدام على عدد من أكبر رموز 
اجلماعة اإلسالمية، على رأس���هم اثنان من كبار شيوخ البالد 
وعلمائها، وهما: الش���يخ ِدلَْوار حسني س���عيدي، والشيخ أبو 
الكالم آزاد، وقد القت تلك األحكام انتقادات واس���عة من قبل 
عديد م���ن الهيئات واملنظمات احلقوقية الدولية، مثل: منظمة 
العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، ورابطة احملامني 
الدولي���ة، واملركز الدولي للعدال���ة االنتقالية، واالحتاد الدولي 
للقض���اء، وكذلك عدد من الش���خصيات والرموز السياس���ية 
العاملية، مث���ل: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعدد من 

أعضاء مجلس اللوردات باململكة املتحدة.
وقال االحتاد الدولي للقضاء في تقريره عن هذه احملاكمات 
الذي نشر في 22 يناير املاضي، بعد أن شكل وفداً من 14 عضواً 
زار بنجالديش في ديسمبر املاضي ملراقبة وقائع احملكمة؛ إنه 
يجب إيقاف حكم اإلع���دام على "أبي الكالم آزاد" واحملاكمات 
ن محاكمة عادلة للمتهمني،  األخرى؛ نظراً ألن بنجالديش ال تؤمِّ
وأن احملاكم���ة ال ميكن أن تطابق املعايير الدولية؛ ألن القاضي 
واملدعي العام وجلنة التحقيق ُعيِّن���وا كلهم من قبل احلكومة، 
واملتهمون هم سياس���يون حزبيون من املعارضة، ومحاكمة بهذا 

الشكل ال ميكن أن تكون خاضعة للمعايير الدولية.
واقت���رح التقرير 12 خطوة لتأمني محاكم���ة عادلة لقادة 
اجلماعة اإلسالمية، على رأسها: تريد القضية من العناصر 
السياسية، والتعامل معها على أساس قانوني، وتعريف اجلرائم 
الت���ي وردت في محكمة جرائم احلرب بش���كل واضح، وإعادة 
تعيني القضاة لضم���ان احلياد، واس���تبدال القضاة واملدعني 
العامني وغيرهم في القضية، وتعيني قضاة محايدين ومدعني 
عامني يّتسمون بالنزاهة، والتحقيق مع املسؤولني الذين يسيؤون 
اس���تخدام سلطتهم، وأن تكون السلطة القضائية في مأمن من 
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الضغوط السياسية، والتحقيق مع الذين وضعوا القضاء حتت 
الضغط.

وقد أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش أن هذه احملاكمات 
ال تصل إلى مستوى العدل العاملي، وأن التغييرات التي أحدثت 
ف���ي قوانني بنجالديش ال ترقى أبداً للمس���توى املطلوب، ما 
يعرض قادة اجلماعة اإلس���المية الس���ابقني العتقال تعسفي 

ومحاكمات سياسية جائرة وأحكام ظاملة.
وأوضحت املنظمة أن نظام احملاكمة في بنجالديش يحتاج 
إلى تعديالت لضمان العدالة، منها: السماح للمتهم بالتأكد من 
مدى حيادية من يحاكمه، وتعريف مصطلح جرائم احلرب ألنه 
غير واضح في القانون البنجالديشي ولم يعدل طبقاً للمعايير 
الدولية، والتأكد من أن الدفاع يأخذ الوقت الالزم لالستعداد؛ 
ألن القانون احلالي يسمح له فقط بثالثة أسابيع، وإنشاء مكتب 

للدفاع كما هو احلال في البالد األخرى.

الجماعة ترفض والعلمانيون يسيؤون 
ويحرضون

رفضت اجلماعة اإلس���المية األحكام اجلائ���رة الصادرة 
ع���ن احملكمة بحق قادته���ا ورموزها، وأص���درت بياناً طالبت 
فيه املجتمع الدولي بأن يقوم بدوره في مخاطبة رئيس���ة وزراء 
بنجالدي���ش بأن توقف فوراً مهزل���ة احملكمة اجلائرة التي تود 
عبرها تلفيق التهم ضد قادتها األبرياء؛ توطئة لشنقهم. وناشد 
البي���ان األمم املتحدة أن تقوم ب���إدارة محكمة جرائم احلرب 
والضغط على احلكومة لإلفراج عن قادة اجلماعة اإلس���المية 
املعتقلني بكفالة. كما طالبت منظمة املؤمتر اإلسالمي بإصدار 
بيان علني يدين النش���اط غي���ر القانوني حلكومة بنجالديش، 
واس���تضافة اجتماع وزراء خارجية الدول األعضاء في منظمة 
التع���اون اإلس���المي، وانتقاد ما يس���مى احملكم���ة اجلنائية 

ببنجالديش بأنها عملية غير متناسقة مع املعايير الدولية.
وخرج أنصار اجلماعة اإلس���المية إلى الشارع رفضاً لهذه 
األحكام اجلائرة، وتصدت لهم احلكومة، ووقع كثير من القتلى 
واجلرحى في صفوف املتظاهرين، وحذرت اجلماعة احلكومة 
من مغّبة تنفيذ حكم اإلعدام بحق قادتها، فإنها وحدها تتحّمل 
عواق���ب هذه الفعلة املش���ينة، وقالت إنه "ف���ي حال رأت هذه 
احلكومة أنه ال ميكن أن تتعايش في س���الم مع هؤالء العلماء، 
فإننا نطالب بترحيلهم خارج بنجالديش رغم أن مسلمي الداخل 
أول���ى بوجودهم وجهودهم، لكن عل���ى األقل بقاؤهم أحياء هو 

ذخر لألمة وركن متني ينفع الله به املسلمني عامة".
أم���ا التيار العلمان���ي فقد نظم تظاه���رات في العاصمة 
البنجالي���ة دع���ا فيها إلى تنفي���ذ أحكام اإلع���دام ضد قادة 
ورموز اجلماعة اإلس���المية، ضارباً بعرض احلائط االنتقادات 
احلقوقي���ة الكثيرة التي وجهت للمحكمة، متنكراً لكل خطاباته 

الرنانة حول احترام حقوق اإلنسان وحرياته.
في الوقت ذاته، تطاول العلمانيون على املقدسات والشعائر 
اإلس���المية، ووّجه املدونون العلمانيون إساءات بالغة لإلسالم 
واملسلمني، فيما تشير أصابع االتهام إلى شيخة حسينة بالوقوف 
وراء تلك اإلساءات؛ لهدم الثوابت اإلسالمية، فتطاول أحدهم 
على رب العزة - س���بحانه وتعال���ى - وعلى نبينا الكرمي صلى 
الله عليه وس���لم، فيما قال آخر معلقاً على أحكام اإلعدام "إنه 
ال أحد يستطيع أن يوقف ُحكم اإلعدام في الشيوخ املذكورين، 
حتى لو ن���زل الله للحيلولة دونه لَش���نَْقنَاه كذلك"، وذلك دون 
أن حترك احلكومة س���اكناً ملعاقبة هؤالء، م���ا أدى إلى تزايد 

الشكوك بوقوفها وراء تلك الهجمة على الثوابت اإلسالمية.
قابل املسلمون في بنجالديش هذه اإلساءات بوجة غضب 
عارمة، ودعت اجلماعة اإلس���المية أنصارها وجميع املسلمني 
للخروج في تظاهرات حاشدة للتنديد بهؤالء املدونني، والدعوة 
إلى فرض قيود صارمة على املدونني الذين يسيؤون إلى اإلسالم، 
وإنزال عقوبة اإلعدام بهم، وشارك في التظاهرة مئات اآلالف، 
ووفقاً لبعض التقديرات فقد وصل عدد املتظاهرين لنحو ثالثة 

ماليني متظاهر هتفوا "الله أكبر، الشنق للمدونني امللحدين".

خاتمة
إن تداف���ع األحداث على هذا النحو بني محاوالت القضاء 
على اجلماعة اإلس���المية وفتح ملفات مضى عليها عقود من 
الزمان، ومحاكمات مسّيس���ة تتس���اقط عليها االنتقادات كما 
األمط���ار، والتضييق على األنش���طة التربوي���ة واالجتماعية، 
والتغيير في الدس���تور لترس���يخ علمنة البالد، والهجوم على 
الثوابت واملقدسات اإلسالمية؛ ليؤكد أن هناك صراعاً قوياً بني 
العلمانية واإلسالم، وأن احلكومة البنجالية احلالية تشن حرباً 
شرس���ة على الدين اإلس���المي والهوية اإلسالمية في البالد، 
ولك���ي حتقق ناحاً في ذلك ينبغي توجيه ضربات قاضية إلى 
اجلماعة اإلس���المية التي كان لها – بفضل الله - الدور األبرز 
في احلفاظ على هوية البالد، ونش���ر الدعوة اإلسالمية، وهو 

ما تقوم به احلكومة.
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ع���م���رو ع��ب��د ال���ب���دي���ع)*( 
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]مرصد األحداث[

مرصد األخبار

الجيش الفرنسي يقرِّر االستغناء 
عن 24 ألف موظف بحلول 

2019
بني عامي 2016 و2019 ستستغني القوات املسلحة 
الفرنس���ية عن 6 آالف موظف كل سنة، ليصل العدد 
حني من اجليش إلى 24 ألفاً  الكلي للموظفني املس���رَّ
مع نهاية املدة. هذا ما كش���فته احلكومة في النسخة 
اجلديدة من »الكتاب األبيض« الذي يرس���م اخلطوط 
العريضة لسياسة الدفاع الفرنسية على مدى سنوات 

محددة.
وبحسب هذا الكتاب، فإن ميزانية الدفاع ستبقى 
في حدود 180 مليار يورو خالل الفترة ذاتها؛ تطبيقاً 
لوعد قطعه الرئيس الفرنس���ي فرانسوا هوالند في 
مارس 2013 بتجميد نفقات القوات املس���لحة. ويظل 
بذلك اجليش الفرنسي صاحب ثاني أعلى ميزانية في 

أوروبا بعد اجليش البريطاني.
تأتي هذه اإلجراءات اس���تكماالً لبرنامج كان بدأه 
الرئيس السابق اليميني نيكوال ساركوزي عام 2008، 
إذ أعلن عن تخفيض أعداد العاملني في اجليش بواقع 

54000 بحلول 2015.

المسلمون في النمسا يطالبـــون 
بعطلة في أعيادهم الدينية

طالب رئيس اجلالية اإلس����المية الرسمية في 
النمسا، فؤاد سنج، السلطات النمساوية؛ بضرورة 
تعديل القانون النمساوي الصادر عام  1912 الذي 
ينص على االعتراف رسمياً بالدين اإلسالمي منذ 
أكثر من مائة عام؛ بحيث يتضمن منح املس����لمني 
في النمس����ا عطلة عن العمل ليوم واحد في كل 
عيد لهم مثلما مينح املس����يحيون البروتس����تانت 
عطلة في يوم اجلمعة التي تسبق عطلة الكاثوليك 

بعيد الفصح.
في حني أعلن كبير أس���اقفة النمس���ا، كاردينال 
كريستوف شونبرون، حتفظه تاه طلب رئيس الهيئة 
اإلسالمية في النمسا، معتبراً أنها مسألة حتتاج إلى 
مناقش���ة مجتمعية واس���عة، مع تأكيده على ضرورة 
مراعاة نسب األغلبية في البالد.. كما أن أعداد أفراد 
اجلالية اإلس���المية املقيمة في النمسا ليست كبيرة 
بالدرجة التي تعل من أعيادها الدينية إجازات عامة 

رسمية في البالد.
)األهرام: 2013/4/16(

)�( نرحب مبقترحاتكم البنَّاءة في باب مرصد األحداث على بريد الكاتب.

إصالح الفاتيكان
أعلن البابا فرانس���يس، بابا الفاتيكان، تشكيل مجلس من 8 كرادلة يهدف إلصالح الفاتيكان إدارياً. ويأتي هذا القرار 
تلبي���ة القتراحات صدرت عن املجّمع العام لكرادلة الفاتيكان الذي عقد لتنصيبه خلفاً للبابا بنديكيت الس���ادس عش���ر. 
وس���تكون مهمة املجلس اجلديد تقدمي التوصيات إلدارة الفاتيكان، فضاًل عن إعداد تعديالت في الدس���تور الرس���ولي 

»باستور بونس« املنظم إلدارة الفاتيكان.
)األهرام: 2013/4/15(
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مرصد األخبار

عامة تعجب

ن اإلسالم في بريطانيا يتحوَّل من دين مهاجر إلى متوطِّ
اعتبرت مجلة اإليكونوميست البريطانية تزايد أعداد أئمة املسلمني من ولدوا وتدربوا على اإلمامة في بريطانيا، بنزلة جزء 
من حتول اإلسالم في تلك الدولة األوروبية من دين مهاجر إلى متوطن .  ورصدت املجلة تّمع ستة آالف رجل وامرأة من املسلمني 
كل أس���بوع في أحد مس���اجد حي وايت تشابل شرقي لندن، ألداء صالة اجلمعة التي يخطب فيها أئمة هذا املسجد بثالث لغات 
مختلفة؛ إلفهام املصلني من مختلف اجلنسيات.                  )األهرام: 2013/4/16(

بعثة تنصيرية في مخيم الزعتري باألردن
كشفت تقارير صحافية عن تنّكر بعثات تنصيرية بصفة هيئة سياسية للدخول ملخيم الزعتري لالجئني السوريني في األردن، 

بذريعة مراقبة أوضاع املخيم عن قرب ومتابعة أحوال الالجئني.
د ببعض  دون التفُرّ وقال أحد الالجئني إن »6 أش���خاص )4 نس���اء ورجالن( من اجلنسية اآلس���يوية دخلوا املخيم كانوا يتعَمّ

الالجئني جانباً حاملني كتباً تنصيرية«.
وبحس���ب املصدر، فإن هؤالء اآلس���يويني »لوحظ من خالل الكالم معهم أنهم يناقش���ون تلك العائلة على أساس اختصاص 
نفسي، وعند التجاوب معهم يفتحون الكتاب ويشرحونه لهم ويقدمون املساعدة«، الفتاً إلى أنهم »يعدون بساعدات كبيرة جداً 

فيما لو اعتنقوا »املسيحية« أو اقتربوا من ذلك فكرياً«.
يشار إلى أن مخيم »الزعتري« لالجئني السوريني في األردن يضم نحو 162 ألف الجئ والجئة سورية. 

)مفكرة اإلسالم: 2013/4/17(

55 % من اإلسرائيليين يؤيِّدون الزواج المثلي
أظهرت نتائج استطالع أجراه معهد »فانلس« لألبحاث والدراسات بطلب من القناة الثانية، أن 55% من اإلسرائيليني يؤيدون 

الزواج املثلي، بينما 38.4% من مت استطالع آرائهم عبر اإلنترنت ال يؤيدون ذلك الزواج.
وبحس���ب نتائج االستطالع، فإن 76% من ش���ملتهم العينة والذين يؤيدون الزواج املثلي، هم من العلمانيني، في حني أن %9 

فقط من املتدينني قالوا يجب املصادقة أو السماح بالزواج املثلي في »إسرائيل«.
وح���ول إمكاني���ة زواج الذكور بعضهم من بعض في إطار احلاخامية وبزواج يهودي، فقد عارض ذلك 59.6% منهم، في حني 

وافق على ذلك نحو ما يقارب 25%، بينما لم يجد املستطلع إجابة لدى ما يقارب من %14.
يذكر أن هذا االستطالع جاء برغبة من القناة الثانية بعد مصادقة فرنسا األسبوع املاضي على قانون يقضي بالسماح للزواج 

املثلي، مشيرة إلى أن االستطالع جاء من أجل معرفة ما هي إمكانية قبول اجلمهور اإلسرائيلي قانوناً كهذا.
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قراءة في تقرير

تقرير معلومات عن الجيش اإلسرائيلي )2000 - 2012(
أصدر مركز الزيتونة للدراس���ات واالستشارات في بيروت، كتاباً جديداً يسلّط الضوء على اجليش اإلسرائيلي في الفترة 2012-2000، 

ويعرض الكتاب نشأة اجليش اإلسرائيلي وهيكليته وأنواع األسلحة.
وذكر حقائق عن اجليش اإلسرائيلي، مثل:

• يرجع تأسيس اجليش اإلسرائيلي إلى 1948/5/26، أي بعد إعالن قيام »إسرائيل« ب� 12 يوماً.
• اخلدمة العسكرية تعد إلزامية لكل يهودي، من سن 18-55 عاماً، وكل أنثى من 18-38 عاماً.

• املرأة شكلت 34% من مجمل عدد اجلنود في اجليش اإلسرائيلي وفق إحصائيات لسنة 2010.
• احتلت »إسرائيل« املركز الرابع في قائمة الدول املصدرة لألسلحة في العالم في سنة 2010.

• تقدر الصحفية منى أبو ش���حادة، وهي من فلس���طينيي 1948، عدد فلس���طينيي 1948 الذين يخدمون في اجليش اإلسرائيلي، با بني 
أربعة وخمسة آالف.

وجاء في بداية التقرير أن هدف اجليش اإلس���رائيلي هو »حماية وجود دولة إس���رائيل وحماية اس���تقاللها وإحباط جميع جهود العدو 
لتشويش سير احلياة الطبيعية فيها«.

ويتناول القس���م األول من التقرير عرضاً لتأسيس اجليش اإلس���رائيلي وأهدافه ومقدمات والدته. ويتحدث القسم الثاني عن الوحدات 
والتش���كيالت العسكرية في اجليش اإلس���رائيلي، وهي )قيادة املنطقة الشمالية، وقيادة املنطقة اجلنوبية، وقيادة اجلبهة الداخلية، والقيادة 
الوس���طى(، وهيئة أركان اجليش اإلسرائيلي، وتتألف من عدة أجنحة. ويبنّي تقس���يمات أسلحة اجليش اإلسرائيلي من سالح اجلو وقوات 
املشاة وسالح وقوات البحرية، ثم يعّرج على اخلدمة اإللزامية في اجليش اإلسرائيلي ودور املرأة فيه واألزمات، ومنها: )التهرب من التجنيد، 
واالنتحار، وتقليص اخلدمة اإللزامية، ودور الدين والدروز(، وكذلك يتعرض للتحديات واملش���اكل العامة التي يواجهها اجليش اإلس���رائيلي، 

مثل: 
أوالً: ضعف العمق االستراتيجي.

ثانياً: تراجع قوة الردع.
ثالثاً: اختالل استراتيجية نقل املعركة إلى أرض العدو.

رابعاً: الفساد املالي واألخالقي والسياسي.
خامساً: التغّيرات في البيئة احمليطة سياسياً وعسكرياً.

وكذلك يشير التقرير للمناورات العسكرية الداخلية، واملناورات العسكرية املشتركة مع الدول األخرى، وتسلّح اجليش اإلسرائيلي وتطوره. 
ويعرض القسم الثالث للعالقة اإلسرائيلية العسكرية اخلارجية، وأبرزها الواليات املتحدة األمريكية، إضافة إلى أبرز الدول ذات العالقة 

العسكرية مع إسرائيل؛ كفرنسا وبريطانيا.
وجاء في خامتة البحث ما يلي: ما ال ش���ك فيه أن قيام الدولة العبرية جراء عمل اس���تحاللي عسكري ال يستند إلى حقوق تاريخية أو 
مسار تاريخي، قد انعكس على طبيعة الكيان، وبالتالي على طبيعة وهيكلية وأهداف وتركيبة اجليش اإلسرائيلي؛ فاجليش اإلسرائيلي الذي 
دأب عل���ى تصني���ف أغلب اجليوش العربية على أنها »جيوش معادية« ما حتم عليه أن يبح���ث دائماً عن مصادر دعم خارجية تكون كفيلة 

جلعله األقوى من حيث التسلح والكفاءة القتالية بني جيوش املنطقة.
وأصبح الكيان اإلس���رائيلي عموماً، واجليش اإلس���رائيلي خصوصاً، أكثر تأثراً وحذراً من جراء ثورات الربيع العربي، فاملوقف املصري 
بعد انهيار حس���ني مبارك صار داعماً لقوى املقاومة في مفاوضتها إلقرار اتفاق التهدئة بعد العدوان على غزة س���نة 2012، وباتت القيادة 

العسكرية تعيش حالة من التخوف والترقب على جبهة اجلوالن من جراء األحداث الواقعة في سورية منذ سنة 2011.
في ضوء ما تقدم، يبدو أن اجليش اإلس���رائيلي س���يظل يتأثر بالظروف السياسية الداخلية وطبيعة املجتمع اإلسرائيلي، كما أن التفوق 
العس���كري في ضوء تنامي قوى املقاومة وحتوالت البيئة االس���تراتيجية احمليطة بإس���رائيل؛ أصبح موضع ش���ك، وهو ما يدخل املؤسسة 

اإلسرائيلية في مسارات غير مستقرة وغير واضحة املعالم قد يكون لها تأثير كبير في طبيعة ومستقبل الدولة العبرية.
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مرصد األرقام

للدراسات  الس���عودي  املركز  كش���ف رئيس 
واألبحاث عن أن السعوديني أنفقوا 10 مليارات 
ريال على ش���راء الهواتف احملمولة، مشيراً إلى 
أن اململكة حتتل املركز العاش���ر عاملياً في حجم 
اإلنفاق على تقنية االتصاالت. وأضاف أن دراسة 
استقرائية قام بها املركز للعام 2012، كشفت عن 
أن نسبة منو االس���تهالك في السعودية وصلت 

إلى 11.5% بالنسبة للطبقة املتوسطة.
وكان االحتاد الدولي لالتصاالت قد قال في 
وقت س���ابق إن عدد مستخدمي الهواتف النقالة 
حول العالم سيتجاوز عدد السكان الفعلي للكرة 
األرضية، وذلك بحلول عام 2015.        )الشرق( 
كش���ف أحمد لقم���ان، املدير الع���ام ملنظمة 
العمل العربية، عن أنه مت تس���جيل ما يقرب 20 
مليون عاطل عربي عن العمل بس���بب األوضاع 
السائدة في بعض البلدان العربية من حالة عدم 
االستقرار.                    )األهرام: 2013/4/21( 
أعل���ن الدكتور باس���م عودة، وزي���ر التموين 
والتجارة املصري، اعتماد وزارة املالية 11 مليار 
جنيه لتمويل ش���راء القمح احمللي من املزارعني 
والتجار.                        )األهرام: 2013/4/21(
عدد جنود جيش االحتالل الذين قتلوا خالل 
املعارك واحل���روب التي خاضها جيش االحتالل 
منذ ما يسمى قيام »دولة إسرائيل« على األراضي 

الفلسطينية احملتلة؛ 25.587 قتيل.
)يديعوت أحرنوت: 2013/4/14(

ارتفع���ت حصيلة الضرائب املصرية بنس���بة 
108% لتص���ل إلى 144.677 ملي���ار جنيه في 
التس���عة أش���هر األولى من العام املالي 2012 - 
2013 مقاب���ل 133.9 مليار لنف���س الفترة في 

العام السابق.
)الشروق: 2013/4/15(

د. عائض القرني
 @ Dr_alqarnee

م���ن يطالع كتاب )منهاج الس���نة( البن تيمي���ة يظن أنه كتبه اآلن 
كاشفًا خطط الصفوين املجوس وحزب الات.

ياسر الزعاترة
  @YZaatreh

املالك���ي يعّل���ق عمل 10 قنوات فضائية ف���ي العراق. هل يعتقد أنه 
سيس���تفرد باحملتج���ن على إجرامه وطائفيت���ه؟ تفكير عبثي في 

زمن الفضاء املفتوح.

صالح النعامي
   @salehelnaami

احلاخ���ام بارل���ي: حروبن���ا ض���د الع���رب حّول���ت األرض م���ن ق���وة 
الش���يطان إلى املج���ال اإللهي. ويق���ول احلاخام ميدي���ا: احلروب 

تطهر األرض من الشر والفساد.

عبدالعزيز الطريفي
 @ abdulaziztarefe

ضربت الذلة على كثير من املسلمن وهم كالسيل؛ ألنهم خالفوا 
أمر الله فهانوا عنده فوهنهم عند عدوهم.

د. محمد يسري إبراهيم
 @Drmohamad Yousri

نع���وذ بالله من زم���ن أصبح فيه الكذب دين���ًا يتلقاه األصاغر عن 
األكابر.

د. خير الله طالب
 @Khairallah Taleb

موعدنا مع النصر في دمش���ق؛ بحس���ب انتصار احلق في قلوبنا، 
وقيام العدالة في بيوتنا.



77 العدد 311

األقليات اإلسامية

تقع جزيرة سيريالنكا جنوب قارة آسيا في احمليط الهندي، 
وإلى جنوب ش���به جزيرة الهند، ويفصل بينها مضيق »بالك«.. 
عرفها العرب باسم سرنديب، وكانت إحدى اجلزر التي وصلتها 
س���فن العرب في تارتهم مع الش���رق األقص���ى، فلقد قاموا 
برحالت تارية إل���ى اجلزيرة قبل اإلس���الم وبعده، ثم أطلق 

عليها »سيالن«.
وصل اإلسالم س���يريالنكا مبكراً في نهاية القرن الهجري 
األول وبداية القرن الثاني، وظلت حتت االحتالل البريطاني من 
عام 1706م إلى عام 1948م، حيث نالت استقاللها وتغّير اسمها 
إلى س���يريالنكا في عام 1972م.. يَبلغ عدد سكانها 20 مليون 
ل املس���لمون منهم 10 في املائة )وفقاً لإلحصائية  نسمة، ويُشكِّ
التي متَّ إجراؤها في عام 2012(.. ينتمي سكان سيريالنكا إلى 
أجناس مختلفة، أبرزها: العناصر الس���نهالية، وتشكل أكثر من 
ثلث الس���كان، وإلى جانبهم جماعات التاميل، وينقس���مون إلى 
جماعتني: تاميل من الهند، وتاميل س���يالن، ثم أقليات من املور 
واملاليزيني واإلندونيس���يني، وهناك عناص���ر درافيدية قدمية. 
واللغة الرسمية في سيالن هي السنهالية )لغة أغلبية السكان(، 
وإلى جانبها لغة التاميل، ويتحدثها ربع السكان، هذا إلى جانب 

اللغة اإلنليزية.
يوجد اإلسالم وس���ط محيط من األديان املختلفة، فيدين 
بالبوذي���ة ثلثا الس���كان »64%«، وإلى جانبهم أقلية هندوس���ية 
»20%«، ثم أقلية مس���يحية »5%«، وهكذا تعيش األقلية املسلمة 
وسط هذا اخلليط، إال أن املس���لمني أقوى األقليات، فعددهم 
نحو 2 مليون نس���مة، ويتركز املسلمون في النطاق الشرقي من 

سيريالنكا، وفي املدن املهمة.
وصول اإلسالم إلى هذه املنطقة ارتبط بوصوله إلى الهند 
وجزر إندونيس���يا، فلقد كان الع���رب على صلة تارية بجزيرة 
س���رنديب قبل ظهور اإلس���الم، وكان طبيعّياً أن يصل التجار 
العرب املس���لمون إليه���ا خالل القرن الهج���ري األول، غير أن 
االنتشار الفعلي لإلس���الم في جزيرة سيالن بدأ بنهاية القرن 
األول الهجري وبداية القرن الثاني، حيث انتش���ر اإلس���الم في 
س���واحل اجلزيرة، ثم وفد إلى اجلزيرة مس���لمون من التاميل 
الهنود، ومس���لمون من املاليو وإندونيس���يا، ولقد اتخذ ملوك 
جزيرة س���يالن مستشارين لهم من العرب واملسلمني في فترات 

سابقة على االستعمار األوروبي.
لقد تُرجمت معاني القرآن الكرمي إلى اللغتني: الس���نهالية، 
ولغة التاميل، وقامت بالترجمة منظمات إسالمية بسيريالنكا. 
ويطبق املسلمون الشريعة اإلسالمية في معامالتهم. ويوجد نحو 
500 مدرسة ابتدائية إسالمية تخضع إلشراف حكومة البالد، 

وهناك نوع من املدارس تفتح أبوابها ألبناء املس���لمني يوم األحد 
حيث العطلة األس���بوعية، وتسمى »املدارس األحدية«، أسستها 
جمعية إس���المية لتعليم أبناء املسلمني مبادئ الدين اإلسالمي 
وحفظ القرآن الكرمي، وتدرَّس بها علوم الدين باللغة العربية في 
العاصمة، وهناك كلية السيدات املسلمات في مدينة كليليا، كما 
توجد كلية الزاهرة في مدينة كوملبو، وتأسس���ت سنة 1310ه�، 
وجامعة كيالنيا للدراسات اإلسالمية؛ وتخضع هذه املؤسسات 
التعليمية إلشراف الدولة، ويُعنيَّ خريجوها للتدريس في املدارس 
االبتدائية اإلسالمية، ومدارس األيتام، وتوجد مدارس حتفيظ 
الق���رآن الكرمي، ودار للثقافة اإلس���المية، ومكتبة إس���المية، 
وهناك جامعة الفالح في كاتانكودي في ش���رق البالد، ومشروع 
الكلية العربية ف���ي مدينة كينيا. وهناك ع���دد من اجلمعيات 
اإلس���المية يبلغ عددها نحو 38، بني هيئة وجماعة ومؤسسة، 
منها اجلماعة املسلمة، وجمعية أنصار السنة، وجماعة التبليغ، 
وجمعية الش���بان املس���لمني، ومن اجلمعيات اإلسالمية جمعية 
ندوة البخاري، واجلماعة اإلس���المية، وجمعية األمني، هذا إلى 
جانب عدد من اجلمعيات اخليرية. وللمس���لمني ثالث صحف 
تصدر ش���هرياً، وهناك حزب سياسي إسالمي تشكل في سنة 
1981م، وهو حزب املؤمتر اإلس���المي السيريالنكي في مدينة 

كوملبو.
وميكن حصر مشاكل املسلمني فيما يلي: املشاكل الطائفية، 
نش���اط القديانية، نشاط البهائية، طائفة إنكار احلديث النبوي 
الش���ريف، وظهرت هذه الطائفة حديثاً، وتصدر مجلة شهرية.. 
وعداء تيارات أخرى كالش���يوعية، واملاسونية، واحلرب األهلية 

احلالية وما يقوم به ثوار منور التاميل من مذابح.
أهم النشاطات العدائية لهم في الوقت احلالي تتمركز في: 
1- محارب���ة عالمة »حالل« الصادرة من قب���ل »جمعية علماء 
سيريالنكا«. 2- محاربة تار املسلمني وضرب اقتصادهم. 3- 
تخويف األغلبية البوذية من تكاثر املس���لمني وانتش���ارهم وبناء 
املس���اجد اجلديدة، وبأن سيريالنكا س���تكون دولة مسلمة بعد 
عام 2025 - 2030م. 4- محاربة الزي املدرسي احملتشم لبنات 
املس���لمني، وإجبارهن على الزي املدرسي العادي القصير. 5- 
محاربة العباءة السوداء والنقاب، وإجبار املسلمات على اللباس 
التقلي���دي. 6- نش���ر املعلومات غير الصحيحة عن اإلس���الم 
والقرآن، وعن النبي الكرمي #؛ لتأليب البوذية ضد اإلسالم.. 

وغيرها.
أهم املصادر:

• موقع السي آي إيه.  • موقع اإلسالم. 
• موقع مجلة املجتمع.

الطائفي  االضطهاد  بين  سيريالنكا..  مسلمو 
والقهر السياسي

ال��س��ي��د)*( د. أمح��د حم��م��ود 
mr.ah54@hotmail.com

)�( مدير وحدة بحوث العالم اإلسالمي في املركز العربي للدراسات اإلنسانية.
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تعقب اجليش
لقد علم اجلعبري أنه يحيا في زمن مستعار، ونا 
في املاضي من اغتيال، لكنه كان عاملاً جيداً بأن اجليش 
يتعقبه، وسلك س���لوك مطلوب على نحو قاطع، فسكن 
عدة بيوت، ولم يس���افر وحده في س���يارة، بل بجانب 
ناس اعتم���د عليهم فقط، ولم يخرج لتناول الطعام في 
املطاع���م، بل جيء بالطعام لبيت���ه، واعتمد على حلقة 

ضيقة فقط من املساعدين املقربني.
كما صرف وقته لتطوير الذراع العس���كرية، واعتاد 
أن يُجري لق���اءات عمل مع املس���تويات العليا للذراع، 
ويصل ملواق���ع ميدانية، ويراقب التدريبات، واجتهد كي 
ال يخرج في جوالت كثيرة؛ ألنه علم أن اجليش يتعقبه، 
وفي لقاءات كثيرة كان كبار مسؤولي الذراع الذين يأتون 
إليه؛ كي ال يضطر للخروج إليهم، والكشف عن نفسه.

]عين على العدو[

 )*( كاتب فلسطيني.

بعد خمسة أشهر على جرمية اغتيال قائد اجلناح العسكري حلركة حماس، أحمد اجلعبري، بدأ الكشف التدريجي 
عن اللحظات القليلة التي سبقت القرار، ال سيما أنه لم يخطر في بال جهاز "الشاباك"، الذي أدار الضربة االفتتاحية 
للحرب األخيرة على غزة، وجوهرها اغتيال اجلعبري؛ أن يكون تأثيره هامشيًا على أداء الذراع العسكرية للحركة، رغم 

أن ما توقعته األذرع األمنية األخرى جتاوز الضربة املعنوية، بأن يكون الوزن النوعي للضربة أثقل وأبعد مدى.

د. عدنان أبو عامر)*( ■
adnanaa74@hotmail.com

@adnanabuamer1 

وبعد 5 شهور على االغتيال، يتبنّي أن كل ما فعلته "إسرائيل" هو 
تصفية احلساب مع الرجل املسؤول عن قتل يهود، وخطط لعمليات، 
وأركعه���ا في صفقة التبادل، والتغيير اجلوه���ري الوحيد الذي طرأ 
على غزة ليس في القوة العسكرية حلماس، بل في حافزها على فتح 

اجلبهة مع "إسرائيل".
وقد متت عملية التصفية بقرار مباش���ر من قائد اجليش، "بيني 
غانتس"، الذي أعلن بدء عملية "عمود الس���حاب" بعد دقائق معدودة 
فقط، ما اعتبره���ا "إحراز صورة النصر"، وه���ي اغتيال املطلوب 
رق���م 1، اجلعبري 52 عاماً، الذي وق���ف على رأس قائمة األهداف، 
واس���تُعملت حوله جميع القدرات، وأُعلن قبل س���نتني أنه الهدف ذو 

التفضيل األعلى، وانتظر اجليش فقط الوقت املناسب واملوافقة.
بل إن من "حافظ" عليه حياً، ومنع اغتياله، هو اجلندي "شاليط" 
فقط؛ ألنه اعتبر املس���ؤول عن اختطافه واحتجازه أسيراً 5 سنوات، 
وطول تلك املدة امتنع اجليش عن املّس به؛ خشية على حياة اجلندي، 
لكن كان واضحاً أن حصانته ستزول منذ حلظة اإلفراج عن األخير.

كيف اغتال اجليش الصهيوني 
الشهيد الجعبري؟
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أكثر م���ن ذلك، فلم يك���ن اجلعبري فق���ط رئيس أركان 
حماس، بل يقع في الوسط بني املستويني العسكري والسياسي 
للحركة، وحتكم جيداً جداً بالذراع العسكرية، وذو صلة بالقيادة 
السياس���ية؛ ألن هاتني الذراعني غير مفصولتني بعضهما عن 

بعض.
وفي ال� 48 س���اعة األولى للح���رب األخيرة، بُذلت جميع 
اجلهود االس���تخبارية للبحث عن فرصة اغتياله، أو مسؤولني 
كب���ار آخرين من ق���ادة ألوية في الذراع العس���كرية حلماس، 
وحني جاء سؤال احلكومة في تل أبيب: كيف ميكن أن نفاجئ 
حماس؟ كان اس���م اجلعبري عل���ى الطاولة! حيث ُعرض على 

قسم البحث سؤاالن:
1 - كيف سترد حماس على االغتيال.. هل تطلق صواريخ على 

"تل أبيب"، أم تستمر في نفس املدى؟
2 - كيف سيؤثر اغتيال اجلعبري في احلركة في أمد بعيد؟

ولذلك؛ فق���د عرضت أجهزة االس���تخبارات الصهيونية 
عدداً من سيناريوهات الرد احملتملة من حماس اشتملت على 
إط���الق صواريخ على مركز الكيان، وهنا بحث اجليش "الكلفة 
مقابل الفائ���دة"، لكن من رجح كفة االغتي���ال عملية القضاء 
على مخزونات القذائف الصاروخية بعيدة املدى حلماس التي 
ُخط���ط لتنفيذها بعد اغتيال اجلعب���ري فوراً، واالعتماد على 

قدرات منظومة "القبة احلديدية".
الس���ؤال الثاني إجابت���ه أكثر تعقي���داً، فاجلعبري عامل 
مه���م جداً في حماس، لكنها تس���تطيع أن تواجه غيابه، ومنذ 
اغتيال زعيميها أحمد ياس���ني والرنتيسي، أدركت عدم وجود 
كل شيء في يد إنس���ان واحد، وأصبحت البنية احلاكمة شبه 
هرم مقط���وع الرأس ليس طرفه األعلى ش���خصاً واحداً، بل 
4-5 من كبار املسؤولني، لكن التقدير أن اغتياله سيتسّبب في 
زعزعة شديدة، وش���عور بالتغلغل االستخباري، وتديد الردع 

الذي ضاع بعد "الرصاص املصبوب" 2008.

التخطيط العملياتي
في الس���ياق ذاته، فإن مس���ؤوالً رفيع املستوى في هيئة 
القيادة العامة الصهيونية مطلعاً على تدبيرات التخطيط، قال 
إن���ه حينما بدأ التباحث في العملية لم يظهر اس���م اجلعبري 
باعتباره هدفاً للعمليات، لكن رئيس هيئة األركان كان يحتاج ل� 

"ضربة افتتاحية"، قاصداً 2-3 من كبار املس���ؤولني في الرتب 
امليدانية، ولذلك جاءت توصية "الشاباك" بأن تكون ضربة بدء 
عملية عمود الس���حاب هي اغتيال اجلعبري، والتزم بأن يقدم 
جميع املعلومات املطلوبة إلنشاء صورة استخبارية دقيقة كاملة 
تفضي الغتياله الناجح، مع أقل عدد من املصابني من األبرياء، 
ومعلومات ُجمعت مدة س���نني، ومت احلصول عليها في الوقت 

احلقيقي.
وفي اجللس���ة املغلقة ظهر ألول مرة اسم اجلعبري، وذكر 
املصطلح املس���تعمل الغتيال���ه "إصابة دامغ���ة"، فتم تضييق 
اخلن���اق حول احللق���ات املتصلة ب���ه؛ العائلة واملس���اعدين 
املقربني واملس���اعدين البعيدين وكبار املس���ؤولني في احلركة 
ورج���ال االرتباط؛ ال ميكن العلم في أي دائرة توجد التفصيلة 
االس���تخبارية التي تعله مستهدفاً؛ ألنه اعتاد دائماً أن يُبدل 
مس���اعديه والس���يارات والبيوت، ولم ينم مرة واحدة أكثر من 

ليلة واحدة في نفس املكان.
ولذلك؛ فق���د اختار اجليش العناص���ر املكلفة باالغتيال 
بحرص على حسب مستوى أهليتهم، ولم يترك شيئاً للصدفة، 
ولم يثر احتمال الفشل؛ ملعرفته العميقة بالتقنيات والقدرات. 
وهكذا أدرك اجليش أن اخلناق حول اجلعبري بدأ يضيق، 
وعل���م أن "اليوم هو اليوم"، حيث تقاطع���ت جميع املعلومات، 
وبدأ "يحاصره"، ويدرك أين يوجد وملاذا، ومتى سيكون هناك، 
ومع كم من الناس، وفي غضون س���اعات قليلة أصبح بيقني، 
وعلم أي مبنى سيدخل، ويجب اآلن فقط أن ينتظر كي يخطئ 

ويخرج.
وفيم���ا كان يتابع رئيس هيئ���ة األركان ما يجري على 
أرض غ���زة من مكتب���ه في الطابق 14 ف���ي قيادة اجليش 
بتل أبيب، عبر شاش���تني تبثان الصور املرسلة من الطائرة 
االس���تخبارية، ويرى في الوقت املناسب البيت الذي يوجد 
فيه اجلعبري، بحس���ب املعلومات االستخبارية؛ تلت ذروة 
التموي���ه األمني ضد حماس، في ح���ني كان رئيس الوزراء 
"بنيامني نتنياهو" ووزير احلرب" إيهود باراك" في جولة على 
احلدود الشمالية واجلوالن، وفي إطار صرف الذهن تقرر 
عدم إلغاء اجلولة، كما بقي قائد سالح اجلو في واشنطن، 
وقرر "غانتس" إبق���اءه هناك وعدم عودته بصورة مفاجئة؛ 

لئال يلفت أنظار حماس!
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]تاريخية[

ابن حبيب 

وتأسيس المدرسة 

المالكية في الغرب 

اإلسالمي

»الواضحة نموذجاً«
د. نورالدين بوكرديد)*(

مقدمة

لقد بلغ ابن حبيب مرتبة االجتهاد المذهبي وسادت آراؤه الفقهية األندلس والمشرق، ولقي تراثه 
الفقهــي إقباالً وتقديراً عنــد عامة الناس، وترك أثــراً واضحاً في حركة الفقــه المالكي وتطويره عبر 
العصــور.. فمن هو العالمة ابن حبيب؟ وما التأثير الذي تركه بآرائه ومؤلفاته في رواد الفقه المالكي؟ 

وما أثر مؤلفاته على حركة الفقه المالكي وتطويره؟

)*( أستاذ في اجلامعة اإلسالمية بالنيجر.
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الفرع الثاين: وفاته
توفي رحمه الله تعالى سنة 238ه�، وقيل سنة 239ه�، وقيل 
237ه�، وقد صلى عليه ابنه يحيى، وقيل ابنه محمد، وقيل صلى 
عليه القاضي أحمد بن زياد، وُدفن في قرطبة بقبرة أم سلمة في 

قبلة مسجد الضيافة ورثاه عدد كبير من الشعراء)2(.
املطلب الثاين: احلياة العلمية

الفرع األول: شيوخه وتالمذته
أواًل: شيوخه

أخذ ابن حبيب العلم عن أكابر أصحاب مالك، وقيل إنه لقي 
مالكاً - رحمه الله تعالى - في آخر عمره، ومن أهم شيوخه:

1- مالك ب���ن أنس: هو مالك بن أنس ب���ن مالك األصبحي 
األنصاري، إمام دار الهجرة، وأحد األئمة األربعة، وهو أش���هر من 

أن نترجم له.
2- ابن املاجش���ون: هو عبد امللك بن عبد العزيز بن عبد الله 
بن أبي س���لمة املاجشون التيمي، فارسي األصل، واملاجشون لقب 
جده أبي س���لمة، كان فقيهاً مالكياً فصيحاً، دارت عليه الفتيا في 

أيامه باملدينة، توفي سنة 212ه�)3(.
3- اب���ن عبد احلكم: هو عبد الله ب���ن عبد احلكم بن أعني 
بن اللي���ث، فقيه مصري من أجلِّ أصح���اب مالك، وكان صديقاً 
للشافعي.. من مصنفاته: املختصر الكبير، وسيرة ابن عبد العزيز، 

واملناسك، توفي سنة 214ه�)4(.
4- أصبغ: هو أصبغ بن الفرج بن س���عد بن نافع مولى عبد 
العزي���ز بن مروان، من أهل الفس���طاط، فقيه م���ن كبار املالكية 
بصر، من تصانيفه: األصول، وتفس���ير غريب املوطأ، توفي سنة 

225ه�)5(.
ثانيًا: تالمذته

الب���ن حبيب - رحمه الله تعالى - م���ن التالميذ جمع كبير، 
منهم:

1- محم���د فطيس: هو أبو عبد الل���ه محمد بن فطيس بن 
واصل الغامقي البيري املتوفى سنة 319ه�)6(.

2- مطرف بن عبد الرحمن ب���ن إبراهيم القرطبي يكنى أبا 
سعيد املتوفى سنة 282ه�)7(.

)2( نفح الطيب للتلمساني: 2\7، تذكرة احلفاظ للذهبي: 2\537، شجرة النور الزكية البن 
قاسم مخلوف: )\112، شذرات الذهب: ابن العماد: 2\90.

)3( الديباج املذهب: ص252، األعالم: )\305، شجرة النور الزكية: ص85.
))( الديباج املذهب: ص217، األعالم: 7\272، ترتيب املدارك: 2\523.
)5( الديباج املذهب: ص158، األعالم: )\336، ترتيب املدارك: 2\562. 

)6( تذكرة احلفاظ للذهبي: 3\802، تاريخ علماء األندلس: 2\40. 
)7( بغية الوعاة للسيوطي: ص392، األعالم: 7\250.

المبحث األول:  التعريف بابن حبيب

املطلب األول: احلياة الشخصية

الفرع األول: مولده ونسبه ونشأته
ه���و اإلمام أبو مروان عبد امللك بن حبيب بن س���ليمان بن 
ه���ارون بن جاهمة بن عباس بن مرداس، الس���لمي، القرطبي، 
ب بالفقيه الكبير وعالم األندلس وعالم  املالكي، األندلسي.. لُقِّ
الدنيا.. ولد س���نة 170ه�، وقيل 174ه�.. نشأ في القرية التي 
ولد فيها، وهي البيرة، وكان أبوه يعصر األدهان ويس���تخرجها 
ويقوت عياله منه���ا، ولم يلتفت في حياته إل���ى ملذات الدنيا 

وشهواتها)1(.
))( تاريخ علماء األندلس البن الفارض: )\212، ترتيب املدارك للقاضي عياض: 2\30، 
196، الديباج املذهب البن فرحون: ص\154،   \( معجم البلدان لياقوت احلموي: 

األعالم للزركلي: )\ 157.
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الفرع الثاين: أهم آثاره ومناقبه

أواًل: أهم آثاره

من أهم مؤلفات���ه في ميدان الفقه اإلس���المي ما يلي)1(: 
الواضحة: سيأتي الكالم عنه الحقاً، الفرائض، كراهية الغناء، 

اجلامع من مناسك النبي #، كتاب الربا، الرُّهون، واحلدثان.
ثانيًا: مناقبه

قال عنه ابن عبد البر: كان جماعاً للعلم، كثير الكتب، طويل 
اللس���ان، فقيه البدن، نحوياً عروضياً ش���اعراً، نسابة إخبارياً، 

وقال نحوه ابن غلبون)2(.

المبحث الثاني: تأثير ابن حبيب في رواد الفقه المالكي

ميكن عزو تأثير ابن حبيب على احلركة الفقهية املالكية إلى 
عاملني أساسني)3(:

العام���ل األول: إن جميع فقهاء املذهب املالكي الذين جاؤوا 
نوها  بعد ابن حبيب اعتمدوا أقوال���ه واجتهاداته الفقهية وضمَّ
مؤلفاتهم، واستش���هدوا بها، ما يدل عل���ى املكانة الفقهية التي 

حظي بها في تاريخ الفقه املالكي.
العامل الثان���ي: نظراً للمكانة التي حظ���ي بها فقد جعله 
علماء املذهب محل ثقة فيم���ا نقله بإخالص وأمانة من أقوال 
اإلم���ام مالك، كما كانت مؤلفاته التي تداولها العلماء جياًل بعد 

جيل شاهداً على الثقة.
إن تأثي���ر ابن حبيب في تالمذته ومعاصريه كان س���بباً في 
أن يلّق���ب بألقاب مختلفة كلها تش���هد بقيمته ومزاياه، ومن هذه 
األلقاب: )فقي���ه األندلس(، )عالم الدني���ا(، وهي ألقاب حميدة 
ال يتص���ف بها إال م���ن حباه الله بالعلم. والس���بب في ذلك تنوع 
اختصاصات ابن حبيب ومش���اركته في جميع العلوم التي جعلت 
منه رجاًل ذا تأثير قوي وكبير في تالميذه ومعاصريه، فقد راحوا 
ينش���رون علمه ومؤلفاته في مصر والعراق واحلجاز، وانتش���رت 
الواضحة ش���رقاً وغرباً وتداولها الناس بعده بالدرس واالختصار 

والرواية عبر قرون عديدة، وذلك الحتوائها على علم غزير)4(.
كما كان له تأثير كبير في رواد احلركة الفقهية املالكية، حيث 
ند معظم الذين جاؤوا بعده ينقلون عنه، ويستدلون باختياراته 
واجتهاداته في الفقه، وهنا س���أذكر بعض فقهاء املذهب الذين 

))( الديباج املذهب: ص255، تاريخ علماء األندلس: 2\313، األعالم: )\157.
)2( ترتيب املدارك: 2\35-34-33.

)3( مواهب اجلليل للحطاب: )\35.
))( أخبار الفقهاء واحملدثني: ص 248.

لهم وزنهم وتأثروا به في اجتهاداتهم ومؤلفاتهم، بداية من القرن 
الرابع الهجري إلى نهاية القرن الثالث عشر الهجري:

1- اخلشني )ت 361ه�(: هو أبو عبد الله محمد بن حارث 
نها آراء  بن أسد اخلش���ني، من أهم مؤلفاته الفقهية التي ضمَّ
ابن حبيب وفتاويه، كتاب أص���ول الفتيا في الفقه على مذهب 

اإلمام مالك)5(.
2- ابن أبي زيد القيرواني )ت 368ه�(: هو أبو محمد عبد 
الل���ه ابن أبي زيد القيروان���ي، كان إمام املالكية في وقته، وكان 
يلقب بالك الصغير، م���ن مؤلفاته: النوادر والزيادات، وكذلك 
كتابه اجلامع، حيث اعتمد كثيراً في كتابيه على آراء ابن حبيب 

من خالل الواضحة)6(.
3- ابن أبي زمنني )ت 399ه�(: هو أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن عيسى بن أبي زمنني القرطبي، من مؤلفاته: تفسير 

القرآن العظيم، أخذ عن ابن حبيب كثيراً من أقواله)7(.
4- ابن يونس )ت 451ه�(: هو أبو بكر محمد بن عبد الله 
بن يونس التميم���ي، احلافظ النظار، من مؤلفاته كتابه اجلامع  

نه أقوال وآراء ابن حبيب في الفقه)8(. الذي ضمَّ
5- ابن عبد البر )ت 463ه�(: هو أبو عمر يوسف بن عبد 
الله بن عاصم النمري حافظ املغرب محمد بن عبد البر، انتقد 

ابن حبيب، ولكنه نقل عنه وعن كتابه الواضحة كثيراً)9(.
6- أبو الوليد الباجي )ت 474ه�(: هو سليمان بن خلف بن 
س���عد بن أيوب بن وارث بن الوليد الباجي األندلسي القرطبي، 
م���ن مؤلفاته املنتق���ى الذي ح���وى مجموعة م���ن اختيارات 

واجتهادات ابن حبيب في الفقه)10(.
7- القاض���ي املالقي )ت 497ه�(: هو أب���و املطرف عبد 
الرحمن بن قاس���م الش���عبي املالقي، نس���بة إلى مالقة جزيرة 
باألندلس، من مؤلفاته كتاب األحكام الذي اعتمد فيه آراء ابن 

حبيب وأقواله)11(.
8- ابن رشد )ت 520ه�(: هو القاضي أبو الوليد محمد بن 
أحمد بن رش���د القرطبي صاحب البيان والتحصيل واملقدمات 
املمهدات، واعتمد في هذي���ن الكتابني خصوصاً على آراء ابن 

حبيب في االستدالل)12(.

)5( املدارك: 7\266، بغية امللتمس: ص 71.
)6( املدارك: 7\215، شجرة النور الزكية: ص96.

)7( بغية امللتمس: ص77، شجرة النور الزكية: ص ))).
)8( مواهب اجلليل: )\35، شجرة النور الزكية: ص ))).

)9( شجرة النور الزكية: ص 119. 
)10( طبقات احلفاظ: ص 40-39.

)))( الصلة البن بشكوال: )\329.
)12( شجرة النور الزكية: ص 129.
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9- ابن العربي )ت 543ه�(: هو أبو بكر محمد بن عبد الله 
بن محمد بن أحمد املعافري املالكي األندلس���ي، أخذ كثيراً عن 

ابن حبيب في مؤلفاته)1(.
10- القاضي عياض )ت 544ه�(: هو عياض بن موس���ى 
اليحصبي الس���بتي، تأثر في منهجه الفقهي بابن حبيب وأورد 

آراءه في كتبه الفقهية)2(.
11- القاضي املتيطي )ت 570ه�(: هو أبو احلسن علي بن 
عبد الله بن إبراهيم األنصاري، ومتيطة قرية من قرى األندلس، 
من مؤلفاته: )النهاية والتمام في معرفة الوثائق واألحكام(، أخذ 

كثيراً في هذا الكتاب من آراء ابن حبيب)3(.
12- ابن ش���اس )ت 610ه�(: هو أب���و محمد عبد الله بن 
محمد بن شاس، من مؤلفاته: اجلواهر الثمينة في مذهب عالم 

أهل املدينة، أخذ في كتابه هذا عن ابن حبيب كثيراً)4(.
13- ابن جزي )ت 741ه�(: هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن 
جزي الغرناطي الكلبي، له مؤلفات كثيرة، منها: القوانني الفقهية، 

عزا فيها كثيراً من املسائل الفقهية إلى اختيارات ابن حبيب)5(.
14- خليل بن إس���حاق )776ه�(: هو خليل بن إسحاق بن 
موس���ى بن ش���عيب املعروف باجلندي ضياء الدين أبو املودة، 
حام���ل لواء املذهب املالكي في زمانه بصر، ألف مختصراً في 
الفقه، املعروف بختصر خليل، استفاد كثيراً من ابن حبيب)6(.

15- ابن فرحون )ت 799ه�(: هو برهان الدين أبو إسحاق 
إبراهيم بن الش���يخ أبي احلسن علي بن فرحون املدني، قاضي 
املدينة املنورة، من مؤلفاته التي أخذ فيها من آراء ابن حبيب في 

الفقه تبصرة احلكام في أصول األقضية ومناهج األحكام)7(.
16- بهرام )ت 805ه�(: هو بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز 
بن عمر بن عوص قاضي القضاة في مصر، له تأليف مفيد على 

مختصر خليل اعتمد فيه كثيراً على أقوال ابن حبيب)8(.
17- العقباني )ت 811ه�(: هو أبو عثمان سعيد بن محمد 
العقباني التلمساني، له تآليف عديدة، منها: حتفة الناظر وغنية 
الذاكر في حفظ الش���عائر وتغيير املناكر، أخذ فيه بأقوال ابن 

حبيب كثيراً)9(.

))( شجرة النور الزكية: ص 136.
)2( الديباج املذهب: 2\46.

)3( نيل االبتهاج بتطريز الديباج: أحمد بابا التمبكتي، ص 316.
))( اجلواهر الثمينة في عالم املدينة البن شاس: )\38-37-36-35-34. 

)5( شجرة النور الزكية: ص 213.

)6( شجرة النور الزكية: ص 223.

)7( شجرة النور الزكية: ص 222.
)8( نيل االبتهاج: ص 149-147.
)9( نيل االبتهاج: ص 190-189.

18- ابن عاص���م )ت 829ه�(: قاض���ي اجلماعة أبو بكر 
محم���د بن عاص���م الغرناطي الفقيه األصول���ي، أخذ عن ابن 
حبيب وتأثر باختياراته الفقهية في كتابه املسمى التحفة، الذي 

وقع عليه القبول واعتمده العلماء وشرحه جماعة منهم)10(.
19- الونشريس���ي )ت 914ه����(: هو أبو العب���اس أحمد بن 
يحيى الونشريسي التلمساني ثم الفاسي، من مؤلفاته ذات القيمة 
العالي���ة الفقهية في املذهب املالكي، كتاب املعيار، جمع فيه فتاوى 
املتقدمني واملتأخرين من فقهاء املذهب املالكي منهم ابن حبيب)11(.
20- احلطاب )ت 954ه����(: هو محمد بن محمد بن عبد 
الرحم���ن الرعيني املعروف باحلطاب، فقي���ه مالكي أصله من 
املغرب، ولد واش���تهر بك���ة، ومات في ليبيا، م���ن مصنفاته: 
مواهب اجلليل في شرح مختصر خليل، استند في شرحه على 

كثير من أقوال ابن حبيب)12(.
من خالل م���ا ذكرنا يكفينا داللة على قوة تأثير ابن حبيب 
فيمن جاء بعده م���ن العلماء الذين نقلوا من كتبه واس���تفادوا 
م���ن آرائه واجتهاداته. وريادته للمدرس���ة املالكية في األندلس 
جعلت منه عاملاً وهب حياته خدمة للعلم وأهله، ما جعل تالميذه 
ومعاصريه ورواد املدرس���ة املالكية شرقاً وغرباً تأثروا بنهجه 
الفقه���ي ونقلوا أقواله، فال تد كتاب���اً واحداً من كتب املذهب 

املالكي ال يستدل بقول البن حبيب)13(.

المبحــث الثالــث: أثر مؤلفــات ابن حبيــب في حركة 
الفقه المالكي وتطويره

املطل��ب األول: قيم��ة مؤلف��ات ابن حبي��ب يف تاريخ 
الفقه املالكي

تعّد مؤلفات ابن حبيب، وعلى رأس���ها الواضحة، من أهم 
وأب���رز املؤلفات الفقهي���ة التي اعتمدها مالكي���ة القرن الرابع 
الهجري والذي���ن جاؤوا بعدهم، فال نكاد ند فقيهاً من فقهاء 
املذهب املالكي انطالقاً من ابن أب���ي زيد القيرواني إلى نهاية 
القرن الثالث عش���ر الهجري؛ ال ينقل عن ابن حبيب وال يستدل 
بفقهه، س���واء تعلق األمر بآرائه الفقهية املبثوثة في مظان كتب 
املذه���ب، أو تعلق األمر بالواضحة نفس���ها، أو با أثر عنه من 

أحاديث نبوية وأقوال الصحابة والتابعني)14(.

)10( شجرة النور الزكية: ص 247.
)))( البهجة للتسولي: 2\))).

)12( توضيح األحكام للتوزري: )\20.
)13( الديباج املذهب شجرة النور الزكية: 304.

)))( شجرة النور: 2\365.
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ونظ���راً لقيمة مؤلفات ابن حبيب ف���ي تاريخ الفقه املالكي 
خاص���ة وفي تاري���خ الغرب اإلس���المي عام���ة، فقد حظيت 
بعناية واهتمام بالغني م���ن طرف العلماء، حيث قاموا بروايتها 
واختصارها وش���رحها ونشرها في األقطار اإلسالمية، كمصر 

والعراق وبالد احلجاز وغيرها.
ومن الذين تأثروا إلى ح���د كبير بؤلفات ابن حبيب ند 
اب���ن أبي زيد القيرواني الذي جعل كتاب الواضحة مصدراً من 

مصادر كتابه النوادر والزيادات.
ولقد أصبح���ت مؤلفات ابن حبيب منذ بداية القرن الرابع 
الهجري إلى وق���ت متأخر، مصدراً ومرجع���اً لفقهاء املذهب 

املالكي اعتمدوها وأخذوا بها في مؤلفاتهم)1(.
املطلب الثاين: فقه ابن حبيب من خالل الواضحة

عندم���ا يذكر ابن حبيب تذكر مع���ه )الواضحة(، ال لكونها 
كتاباً له من جملة مؤلفاته فقط، بل لكونها كتاباً له وزنه وقيمته 
الفقهية داخل املذهب املالكي، فالواضحة تشكل إطاراً تطبيقياً 
لفق���ه ابن حبيب؛ ألنه جم���ع فيها اجتهادات���ه وآراءه الفقهية 

منهجة ومنسقة بطريقة علمية هادفة.
الفرع األول: حمتوى الواضحة ومصادرها

أواًل: حمتوى الواضحة

يحتوي جزء الواضحة املوجود بخزانة القرويني بفاس على 
ما يلي)2(:

- رغائب الوضوء.
- سنن الوضوء.

- ما يس���تحب من القصد م���ن الوضوء وما يكره من الغلو 
فيه والسرف.

- العمل في النسيان في الوضوء.
- ما يجوز الوضوء به من املاء وما ال يجوز.

- ما يستحب من السواك عند الوضوء. 
- وضوء اجلنب إذا أراد النوم وما يجوز للجنب فعله قبل الطهر.

- وضوء من مس القرآن.
- ما يُستحب من العمل في التغوط والتبول.

- ما جاء في االستنجاء بغير املاء.
ه���ذه هي العناوين التي يحتوي عليه���ا جزء الواضحة من 
مخطوط���ة القرويني، فكلها عناوين تتعلق بالوضوء، ما يفيد أن 
اجلزء األكبر اخلاص ببقي���ة العبادات واملعامالت قد ضاع وال 

وجود له.

))( الصلة البن بشكوال: )\332.
)2( الواضحة: ص 7.

وه���ذا اجلزء عبارة عن رواية الس���ماع ألن���ه ال مقدمة له 
تعرفنا بضمونه على عادة األقدمني الذين كانوا قبل أن يكتبوا 

ال بد أن يقدموا لذلك بقدمة.
كما أنه ال خامتة له، ولقد كتب في آخر املخطوط: كمل اجلزء 
األول بحم����د الله وعونه، وصلى الله على محمد وس����لم، يتلوه في 

الثاني وضوء الذي يستنكحه املذي أو البول إن شاء الله تعالى)3(.
ثانيًا: مصادر الواضحة

من خ���الل االطالع عل���ى مخطوطة القروي���ني للواضحة، 
نستش���ف ضمنياً مصادر الكتاب، فابن حبيب استقى معلوماته 
من فقهاء املذهب املالكي الكبار، ويظهر ذلك في كثرة اس���تدالله 
ب���آراء هؤالء الفقهاء، كما ال ننس���ى التأثير الواضح لهؤالء على 
حياة ابن حبيب، ويظهر هذا واضحاً في قطعة الواضحة بخزانة 
القروي���ني، فكثيراً ما يورد ابن حبيب في الواضحة: وحدثني ابن 
عبد احلكم، وحدثني أسد بن موسى...... ثم يورد استدالالً آخر 

في صيغة أخرى: وسمعت ابن املاجشون، وسألت صعصعة.
كما يظه���ر من خالل قطعة الواضح���ة التأثر الكبير البن 
حبي���ب بنهجية اإلمام مالك في املوطأ، حيث يوازي الواضحة 
باملوطأ م���ن خالل عمله بالبالغات، فكثي���راً ما يقول: وبلغني 
عن ابن مس���عود، كما أنه كثيراً ما يستدل بأقوال فقهاء املدينة 
م���ا يفيد أنه كان متأثراً بعمل أه���ل املدينة أحد مصادر الفقه 
املالكي، مثل قوله: حدثني عبد العزيز األويس���ي ابن محمد بن 

احلسن املدنيان)4(.
كما يظهر في قطعة الواضحة أن ابن حبيب يبدي آراءه في 
كثير من القضايا ف���ي قوله: والذي يبدو لي، والذي يظهر لي. 
كما يغلب على قطعة الواضحة اس���تدالل ابن حبيب باألحاديث 
النبوية كقوله فيما يستحب من السواك عند الوضوء: إنه حسن 
مس���تحب مرغوب فيه كان رسول الله # يستحبه ويرغب فيه 
ويقول: )لوال أن أش���ق عل���ى أمتي ألمرتهم بالس���واك مع كل 
وض���وء()5( حدثني بذل���ك ابن عبد احلكم ع���ن ابن لهيعة عن 

األعرج عن أبي هريرة عن رسول الله #.
كما يس���تدل بأقوال مالك كقول���ه: وال بأس أن يجلس في 

املسجد من ليس على وضوء.
كما يستدل بأقوال الصحابة والتابعني، كقوله: »وبلغني عن 
ابن مس���عود...، وبلغني أن مسلم بن يس���ار اجلهني وكان من 

)3( الواضحة: ص 13.
باب  الصوم،  كتاب  في  والبخاري   ،54\( هريرة:  أبي  عن  املوطأ  في  مالك  أخرجه   )((

السواك الرطب واليابس للصائم: 2\595 عن أبي هريرة رضي الله عنه.
)5( ابن أبي زيد حياته وآثاره: ص 341.
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خيار التابعني كان يقول....«.. من خالل ما س���بق ميكن القول: 
إن مصادر الواضحة تتمثل فيما يلي: الكتاب، والس���نة، وأقوال 

مالك، وأقوال الصحابة والتابعني، وأقوال أساتذته.
الفرع الثاين: القيمة الفقهية للواضحة

القيمة الفقهية للواضحة تعّد كاملدونة بالنس���بة للمدرسة 
الفقهي���ة القيرواني���ة، وكمختص���ر ابن عبد احلكم بالنس���بة 
للمدرسة الفقهية املصرية، كما كانت املدونة أصل الفقه املالكي 
في القيروان، فانتفع بها طالب العلم جياًل بعد جيل، وانتشرت 
ف���ي اآلفاق، وكان لها دور مهم في خدم���ة فقه املذهب، حيث 
تكاد تمع جّل كتب التراجم والفقه والتاريخ على هذه القيمة، 

وسنذكر هنا شهادات لبعض العلماء تبني هذه القيمة)1(:
1- قال عنها العتبي: )ومنها الكتب املسماة بالواضحة في 

السنن والفقه لم ير مثلها(.
2- ق���ال عنها املقري: )الواضحة ف���ي مذهب مالك كتاب 

كبير مفيد(.
3- ق���ال عنها القاض���ي عياض: )وألف اب���ن حبيب كتباً 
كثيرة حس���اناً في الفقه والتواريخ واألدب، منها الكتب املسماة 

بالواضحة في احلديث واملسائل على أبواب الفقه(.
إن كتاب الواضحة أكس���ب ابن حبيب ش���هرة في األندلس 
واملش���رق، وكان له فضل كبير في انتش���ار احلرك���ة العلمية 
املالكية في الغرب اإلسالمي خصوصاً، فتهافت على ابن حبيب 
فوا بها وبصاحبها، وشهدوا  تالميذه بروايتها واختصارها، فعرَّ
له���ا بالفضل، واعتبروه���ا مصدراً من مص���ادر مؤلفاتهم في 
املذهب املالكي، ومن هؤالء: ابن أبي زيد القيرواني، وابن رشد، 

والباجي، والقرافي، والقاضي عياض)2(.
وس���نرى فيما يلي أهم الذين اختص���روا ورووا الواضحة 

نظراً ألهميتها في املذهب املالكي)3(:
1- يوسف بن يحيى املغامي )ت 288ه�(.
2- عبيد الله ولد ابن حبيب )ت 291ه�(.
3- محمد بن سعيد بن حكم )ت 304ه�(.

4- ابن أبي زيد القيرواني )ت 386ه�(.
5- ابن رشد )ت 520ه�(.

هؤالء ه���م الذي���ن اهتموا بؤلف���ات ابن حبي���ب رواية 
واختص���اراً، وخاصة الواضحة، التي ش���غلت حي���زاً مهماً من 
مؤلفات اب���ن حبيب وقلَّ أن ند فقيهاً م���ن فقهاء املالكية ال 

يأخذ من الواضحة وال يشير إليها.

))( املدارك: )\127.
)2( نفح الطيب: 3\71.
)3( املقدمة: ص450.

فالواضحة إذن م���ن أمهات الفقه املالكي في األندلس إلى 
جان���ب املدونة واملوازية والعتبية واملجموع���ة، حظيت باهتمام 
وعناية كبيرة م���ن طرف العلماء، اعتم���دوا عليها ونقلوا منها 
ودّرسوها ونشروها في األقطار، لكن لألسف الشديد ضاع اجلزء 
األكبر منها ول���م يصلنا منها إال قطعة صغيرة توجد مخطوطة 
ومرقونة في خزانة القرويني بفاس في املغرب حتت رقم 809، 
)خاص بقسم الوضوء(. والس���بب في اندثارها وضياعها يعود 
إلى عامل الزمن، وكذا تهافت الصليبيني على الكتب اإلسالمية 
وسرقتها في األندلس إبان سقوطها، فالواضحة لم حترق ألنه 
ثبت أنها كانت تدَرس إلى حدود القرن التاس���ع الهجري، هذا 
م���ا أفاد به محقق مقدمة ابن خلدون الدكتور علي عبد الواحد 
وافي، وه���و أن ابن خلدون درَّس واضح���ة ابن حبيب، كما أن 
القرافي جع���ل الواضحة مصدر كتابه الذخيرة، وهو من علماء 

املذهب في القرن السابع والثامن والتاسع الهجري.

خاتمــــــة

يعّد ابن حبيب مؤس���س املدرس���ة املالكية ف���ي األندلس، 
واملتصفُح لكتب الفقه املالكي القدمية منها واحلديثة يدرك مدى 
تأثيره في رواد الفق���ه املالكي املتقدمني منهم واملتأخرين بآرائه 
واجتهاداته ومؤلفاته، كما أنه يتميز بنهج فقهي دقيق مع قدرته 
على مواكبة عصره، فضاًل عن اتس���اع أفقه العلمي وتنوع ثقافته 
وقدرت���ه على تفري���ع األحكام من أصولها وف���ق أصول املذهب 
املالكي، وكتابه الواضحة في السنن والفقه خير شاهد على كثرة 
التفريعات التي سبق بها غيره من علماء املذهب املتقدمني، حيث 
اهتم بها من جاء بعده وكان لها تأثير كبير في تأصيل املدرس���ة 
الفقهي���ة املالكية ف���ي األندلس خصوصاً، والغرب اإلس���المي 
عموماً، وكان لها أثر طيب ودور كبير في نش���ر الفقه املالكي في 

املشرق واملغرب منذ القرن الرابع الهجري إلى يومنا هذا.
ملخص البحث باللغة العربية:

للعالم���ة ابن حبيب مش���اركة كبيرة في تأصيل املدرس���ة 
الفقهية املالكية في الغرب اإلسالمي، فلقد بلغ مرتبة االجتهاد 
في املذهب، وس���ادت آراؤه الفقهية األندلس واملش���رق، ولقي 
تراث���ه الفقهي إقباالً وتقديراً عند اخلاص والعام، ومتيز بنهج 
فقهي دقيق مع قدرت���ه على مواكبة عصره، وترك أثراً واضحاً 
ف���ي حركة الفقه املالك���ي وتطويره عبر العص���ور، كما كان له 
تأثير كبير تركه بآرائ���ه ومؤلفاته في رواد الفقه املالكي، وتعد 

الواضحة في الفقه والسنن خير شاهد على ذلك.



سحر شعري ■

إن توحي���د الله تعالى وإفراده بالعبادة هو الغاية التي من 
أجلها خلق الله اإلنس واجلّن، ق���ال تعالى: }َوَما َخَلْقُت اْلـِجنَّ 
ــــــَس إالَّ لَِيْعُبُدوِن{ ]الذاريات: ٥٦[، وهو الغاية التي أرسل الله  َواإلن
ٍة  ــــــْد بََعْثَنا ِف ُكِّ ُأمَّ من أجلها الرس���ل أجمعني، قال تعالى: }َولََق
َ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت{ ]النحل: ٣٦[، وهو النعمة  ــــــوالً َأِن اْعُبُدوا اللَّ ُس رَّ
الكبرى واملنة التي امنتَّ الله عّز وجّل بها على هذه األمة، فهو 

سبب سعادة العبد في الدنيا واآلخرة.
كما أنه س���بب العصمة في الدنيا، فبه يُعَصم دم املسلم 
وماله ويثبت له عقد اإلس���الم، لقول���ه #: "أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا ال إله إال الله، فمن قال ال إله إال الله عصم 
مني ماله ونفسه، إال بحقه، وحسابه على الله")1( - وهو سبب 
ِ َفَقْد  ْك ِباللَّ النجاة في اآلخرة من النار، لقوله تعالى: }إنَُّه َمن يُْشِ
ُ َعَلْيِه اْلـَجنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما ِلظَّالِـِمَي ِمْن َأنَصاٍر{ ]املائدة: ٧٢[. َم اللَّ َحرَّ

وحتقيق إخالص العبادة لله تعالى وحده هو الشرط لصحة 
َكَن َيْرُجو لَِقاَء  وقبول سائر الطاعات، كما قال عّز وجّل: }َفَمن 
ْك ِبِعَباَدِة َرِبِّه َأَحًدا{ ]الكهف: ١١٠[،  ــــــِه َفْلَيْعَمْل َعَمالً َصالِـًحا َوال يُْشِ َرِبّ
ــــــن َقْبِلَك لَِئْن  ــــــَي إلَْيَك َوإَل الَِّذيَن ِم وق���ال تعالى أيضاً: }َولََقْد ُأوِح

يَن{ ]الزمر: ٦٥[. ْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَملَُك َولََتُكوَننَّ ِمَن اْلـَخاِسِ َأْشَ
وه���و كذلك أول ما يجب أن يُخاط���ب به الناس من أمور 
ه النبي # معاذ بن جبل عندما أرَس���له  دينهم، وإلى ذلك وجَّ
إل���ى اليمن داعياً إلى الله تعالى، فقال له: "يا معاذ! إنك تقدم 
على قوم أهل كتاب، فليكن أول م���ا تدعوهم إليه عبادة الله، 

))( أخرجه البخاري 1400، ومسلم 20، واللفظ ملسلم من حديث أبي هريرة.

فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات 
في يومهم وليلتهم... احلديث")2(.

وهو كذلك آخر ما يخرج به العبد من الدنيا بس���الم: "من 
كان آخ���ر كالمه من الدنيا ال إله إال الله دخل اجلنة"، فهو أول 

واجب وآخر واجب.
وملا كانت س���عادة املؤمنني في الدنيا واآلخرة موقوفة على 
توحي���د ربهم، كان أول ما يجب عل���ى املكلَّفني أن يعلموه، وأن 

حتيا به قلوبهم، ومن ثّم يتخذونه منهاجاً حلياتهم.
وهذه مهمة العلماء والدعاة؛ من خالل الدروس واخلطب 
والتصانيف العلمية، وغيرها من وس���ائل التعليم والدعوة إلى 

الله تعالى.
وملا كانت العقول ودرجات الفهم تتفاوت، كان من الصواب 
أن يقوم الدعاة بتعليم العقيدة للبسطاء على طريقة الربانيني، 
على َوفق املعنى الذي فس���ر به اب���ن عباس هذا الوصف في 
ــــــُتْ تَُعِلّـُموَن اْلِكَتاَب  ُكن ــــــوا َربَّاِنِيَّي ِبَما  ُكونُ قول الله تعالى: }َولَِكن 
ــــــون{ ]آل عمران: ٧٩[ - قال ابن عباس رضي الله  َوِبَما ُكنُتْ َتْدُرُس
عنه في تفسيرها: الرّباني هو الذي يعلّم الناس بِصغار العلم 

قبل ِكَباره.
وصغار العلم يعني املسائل الواضحة، فالداعي يبدأ الناس 
بالكليات الواضحات من املسائل قبل اجلزئيات وما غمض من 

مسائل العلم.
وليس م���ن احلكمة أن يخاطب الدع���اةُ الناس في درس 

)2( أخرجه البخاري 1425.

تدريس العقيدة على طريق����������������������������������������������ة الربانين

]بأقالمهن[
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واالختالفات  والتعريفات  األصولي���ة  باملصطلحات  العقيدة 
التي وقعت بني الفرق في بعض مسائل العقيدة، مثل: اإلميان 

بالقدر، واألسماء والصفات، وغير ذلك؛ ألكثر من سبب: 
- أن النب���ي # أمرن���ا أن نخاطب الن���اس على قدر 
عقولهم، وهذا اخلطاب يناسب أهل التخصص العلمي وليس 
املس���لم البسيط الذي يأتي إلى املس���جد كي يستمع إلى ما 

يحيي قلبه من الذكر.
- أّن عامة املسلمني ليسوا في حاجة لدراسة املصطلحات 
العلمية بقدر ما يحتاجون إلى إشعال اجلذوة التي خبت في 

قلوبهم وبث الروح فيها من جديد.
فهناك فرٌق بني خطاب طلبة العلم وخطاب العامة، ولكل 

مقام مقال.
وليعلم الداعي أّن بداية إصالح النفوس إمنا تكون بزيادة 
مساحة اإلميان فيها، وارتفاع مستواه إلى الدرجة التي يعلو 
فيها على حجم الهوى داخل تلك النفوس، وهذا ما يصبو ألن 

يصل إليه في دعوته.
ويس���ير الداعية أثناء خطابه للناس في محاور متوازية 
تؤدي كلها إلى األخ���ذ بيد املدعوين إلى الله تعالى ومعرفته 
واإلذعان الكامل له س���بحانه، واتخاذ شرعه منهجاً متكاماًل 

حلياتهم.
وهذه بعض النقاط الرئيسة التي متثل مرتكزات يعتمد 

عليها الداعي في طريقه، مثل: 

1 تربية الناس على منهج أهل السنة 
والجماعة في تلقي العقيدة، ومن 

أهمها:

أواًل: حصر مصدر تلقي العقيدة في الكتاب والسنة، 
فطريقة أهل الس���نة واجلماعة هي االعتصام بكتاب الله 
عّز وجّل وسنة رس���وله الصحيحة والتسليم با جاء عن 
رسول الله من دون حتريف أو تعطيل أو تكييف أو متثيل، 
وأي عقيدة مستمدة من غير الكتاب والسنة الصحيحة وما 

بُني عليهما من إجماع؛ إمنا هي عندهم ضاللة وبدعة.
ثاني��ًا: فهم النص���وص بفه���م الصحابة الذين 
علمهم النبي # وك���ذا التابعني وتابعي التابعني أهل 

القرون الثالثة املفضلة.
فعن قتادة قال: س���معت أبا الس���وار يحدث عن 
عمران بن احلصني يحدث عن النبي أنه قال: "احلياء 
ال يأتي إال بخير". فقال بُش���ير بن كعب: إنه مكتوب 
في احلكمة أن منه وقاراً ومنه سكينة. فقال عمران: 

أحدثك عن رسول الله وحتدثني عن صحفك؟".
فصفة التس���ليم للنص الشرعي من أهم صفات 
أهل اإلميان، فكل ما أمر به الشارع أو نهى عنه أو دل 
عليه أو أخبر به؛ حقه التصديق والتسليم مع اإلجالل 

والتعظيم، فاالمتثال بال تردد، واالتباع بال هوى.
كما أّن تربية الناس على هذا األصل فيها حتصني 
لهم من خطر الشبهات واألفكار املنحرفة، والتي باتت 

قريبة من كل أحد في عصر الفضائيات املفتوح.

2 تناول قضايا التوحيد الرئيسة، مثل: 

توحيد الربوبية:
يبدأ الداعي���ة بتعريفهم بالله ج���ّل وعال وربط 
قلوبهم به، وأحسن السبل إلى ذلك تناول اآليات التي 
تتكل���م عن بديع صنع الله ف���ي خلقه، وما في الكون 
من إعجاز؛ بالش���رح والتفسير، وإحياء عبادة التفكر 
بالنظر في الكون وفي أنفسهم، والتفكر في كثرة نعم 

الله تعالى التي ال تعد وال حتصى.
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توحيد العبادة وسد الطرق املوصلة إىل الشرك: 
وهذه هي القضية الكب���رى التي دعا إليها جميع األنبياء 
والرس���ل، ودارت حولها جهودهم، ومن أجلها أوذوا وحتملوا 

تبعات التكليف الشاقة، واستغرقت منهم أعمارهم كاملة.
ويش���مل هذا احمل���ور التعريف بعنى العب���ادة، ووجوب 
إخالص العبادة لله وحده، وبيان الش���ركّيات القولية والعملية 
التي من املمكن أن يتلبس بها املس���لم، خاصة ما هو معاصر 
منها.. يقول الش���يخ محمد خليل هّراس: "وملا كان هذا النوع 
من التوحي���د - يعني توحي���د األلوهية - ه���و أخطر أنواع 
التوحيد وأشرفها، فقد احتاط له الشرع أعظم احليطة ونفى 
عنه كل شائبة وحّرم كل وسيلة مفضية إلى اإلخالل بقواعده؛ 
حتى يبقى مصون احِلَمى بعيداً عن عوامل الزيغ واالنحراف، 
فنهى عن األلفاظ التي توهم الندية واملس���اواة بني الله وبني 
أحد من خلقه، كقول: ما شاء الله وفالن، وبنّي أن املخرج هو 
" ال بالواو، ونهى عن األلفاظ التي فيها تعظيم  أن يعطف ب� "ثُمَّ
لغي���ر الله، مثل احللف بغير الله تعالى، وقول: لوال فالن لكان 
كذا، ونهى عن اتخاذ املساجد على القبور؛ ألن ذلك ذريعة إلى 
تعظيمها وعبادتها، قال #: "لعنة الله على اليهود والنصارى؛ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مس���اجد"، كم���ا نهى عن الصالة وقت 
طلوع الشمس ووقت غروبها؛ حتى ال يتشبه املصلون بعّبادها، 

وغير ذلك من الشركيات التي حّذر منها أمته.

توحيد األسماء و الصفات:
إن لتوحيد األسماء والصفات شأناً عظيماً وأثراً كبيراً في 
القلوب، فعلى الداعي أن يولي���ه عناية كبيرة، لتعلّمه وتعليمه 
وبّثه في الناس. والقرآن الكرمي تضمن احلديث املباش���ر عن 
الله تعالى؛ عن ذاته، وأسمائه، وصفاته، ومنه يستقي الداعي، 
فيعلّم املدعوين معاني األسماء والصفات، وآثارها في النفس 
والكون والواقع الذي نعيشه، ومعنى إحصائها، وكيفية التعبد 
لل���ه تعالى بها، وقطع الطمع عن إدراك كيفيتها، واإلميان با 
ورد عنها في القرآن والس���نة كم���ا وردت في النصوص دون 

تشبيه أو تكييف أو تعطيل أو حتريف.
إن من أعظم ثمار معرفة أس���ماء الله واإلميان بها، الفهم 
الصحيح ملدلوالتها، والتج���اوب مع هذا اإلميان وهذا الفهم، 
بحيث ال تصبح مج���رد مفاهيم ذهنية ال رصيد لها في واقع 

احلياة على الفرد واألمة.
إن معرفة االس���م، ومن ثم معرفة الصفة؛ تعل املس���لم 
يتج���اوب مع تل���ك احلقائق ويتأثر بها، وإن���ه ال بد من العلم 
الذهن���ي، واإلميان القلب���ي، والتفاعل الواقع���ي.. ماذا تفيد 
معرفة أن الله هو ال���رزاق وهو يطلب الرزق من غيره؟ ويعلم 
أنه العزيز القوي اجلبار ويطلب العزة من س���واه؟ ويدرك أنه 
السميع البصير الَعِليم وال يستحي منه في صغيرة وال كبيرة؟ 
ويقول إنه الواحد وصفته الوحدانية ويشرك معه في الطاعة 

والعبادة؟ وغير ذلك من أنواع الشرك من األحياء واألموات.
ولذلك يقول ابن القيم - رحمه الله -: واألسماء احلسنى 
والصف���ات العل���ى مقتضية آلثاره���ا من العبودي���ة واألمر، 
اقتضاءه���ا آلثارها من اخللق والتكوي���ن، فلكل صفة عبودية 
خاص���ة، هي من موجباتها ومقتضياته���ا، أعني من موجبات 
العلم به���ا والتحقق بعرفته���ا. وهذا مط���رد بجميع أنواع 
العبودية التي على القل���ب واجلوارح، فعلم العبد بتفرد الرب 
- تعال���ى - بالضر والنفع، والعطاء واملن���ع، واخللق والرزق، 
واإلحي���اء واإلماتة؛ يثمر له عبودية التوكل عليه باطناً، ولوازم 

التوكل وثمراته ظاهراً.
وعلمه بس���معه - تعالى - وبص���ره، وعلمه أنه ال يخفى 
عليه مثقال ذرة في السماوات وال في األرض، وأنه يعلم السر 
وأخفى، ويعلم خائنة األعني وما تخفي الصدور؛ يثمر له حفظ 
لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما ال يرضي الله، وأن 
يجعل تعلق هذه األعضاء با يحبه الله ويرضاه، فيثمر له ذلك 

احلياة باطناً، ويثمر له اجتناب احملرمات والقبائح. 
ومعرفته بغناه وج���وده وكرمه وبره وإحس���انه ورحمته، 
توجب له س���عة الرج���اء، ويثمر له ذلك من أن���واع العبودية 

الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه.
وكذل���ك معرفت���ه بجالل الل���ه وعظمته وع���زه تثمر له 
اخلضوع واالس���تكانة واحملبة، وتثمر له تلك األحوال الباطنة 
أنواع���اً من العبودية الظاهرة هي من موجباتها، وكذلك علمه 
بكماله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة بن�زلة 
أنواع العبودية، فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى األس���ماء 
والصفات، وارتبطت بها ارتباط اخللق بها، فخلقه - سبحانه 
- وأمره ه���و موجب أس���مائه وصفاته في العال���م وآثارها 

ومقتضاها.
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فال ينقطع حديث الداعية عن أسماء الله تعالى وصفاته، 
حتى ميتلئ قلبه وقلوب مستمعيه من محبة خالقهم وموالهم، 
وتعظيمه وخش���يته واخلضوع له، فيثمر لهم ذلك عدم التردد 
في طاعته، واجتناب ما يس���خطه، وح���ب من يحب، وبغض 
من يبغ���ض، فوالله إنهم حينئذ وقد ق���ّرت أعينهم بوالهم، 
لف���ي أطيب عيش وأكبر نعيم، وحالهم يصدقه قول ابن القيم 
- رحمه الله -: )في القلب ش���عث ال يلم���ه إال اإلقبال على 
الله، وفيه وحش���ة ال يزيلها إال األنس به، وفيه حزن ال يذهبه 
إال الس���رور بعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق ال يسكنه إال 
الفرار إليه، وفيه فاقة ال يسدها إال محبته واإلنابة إليه ودوام 
ذكره وصدق اإلخالص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تُسّد 

تلك الفاقة أبداً(.

3 تأصيل عقيدة الوالء والبراء في نفوس 
المدعوين:

ألن���ه من أصول العقيدة اإلس���المية، ومعن���اه أنه يجب 
على كل مس���لم يدين بهذه العقيدة أن يوال���ي أهلها ويعادي 
أعداءها، فيحب أه���ل التوحيد واإلخالص ويواليهم، ويبغض 

أهل اإلشراك ويعاديهم.
ونظراً مل���ا لعقيدة الوالء والبراء م���ن أهمية، فإن أعداء 
اإلس���الم ما فتئوا منذ زمن طويل يس���لطون معاولهم لهدمها 
في نفوس املسلمني، وذلك ليقينهم بعدم جدوى خططهم للنيل 
منهم ما دام هذا احلاجز املنيع من الش���عور ببغض الكافرين 
واالس���تعالء عليهم، موجوداً عند املسلمني، ولقد نحوا إلى 

حد بعيد في إضعاف هذه العقيدة والتهوين من شأنها.
والدليل على ذلك واضح بنّي في رضا كثير من املس���لمني 
بأح���وال الكافرين؛ بداية من ملبس���هم ومأكلهم ومش���ربهم، 
إلى االحتفال بأعيادهم ذات األصل العقدي الفاس���د، مروراً 

باتخاذهم قدوة ورمزاً للتقدم واحلضارة..!
فإذا كان هذا هو فهم املس���لم؛ فقد َرِضَي لنفسه بركز 
الَذنَِب لس���فلة الناس وأحقرهم.. وهو الذي رفعه الله تعالى 
بإميانه وتوحيده؛ ليقود العالم بأسره ويَُعّبده ملواله جّل وعال، 
فجعله األعلى بإميانه، وجعل ُعلُ���ّوه هذا مقتضياً لعزٍة وفرٍح 
دائمني مالزمني له ما دام معه إميانه بالله تعالى، قال تعالى: 
ــــــُت مُّْؤِمِنَي{ ]آل عمران:  ــــــوا َوَأنُتُ األَْعَلْوَن إن ُكن ــــــوا َوال َتْحَزنُ }َوال َتِهنُ

.]١٩٣

هك���ذا أراد الله لعبده املؤمن أن يكون رأس���اً في الناس 
بإميانه قوالً وعماًل واعتزازاً، وجعل ذلك س���بباً رئيساً لنفي 
الذلة واحلزن عنه، ومن ثم إذا تخلى عن هذه املكانة السامقة 

ورضي بالدون؛ حلت به األحزان وركبته الذلة.
ه���ذا الكالم ليس وعظاً مؤث���راً نخاطب به الناس، وإمنا 
قوانني وس���نن ربانية ال تش���ذ وال تخطئ.. هك���ذا ينبغي أن 

نعلمهم إياها.
ومن أفض���ل األوقات لطرح هذه القضية عند مالبس���ة 
املس���لمني ملواطن غيابه���ا أو ضعفها، مثل وق���ت االحتفال 
باألعياد الدخيلة، مثل: عيد احلب، عيد النيروز أو ما يسمى 

)شم النسيم(.
وكذلك يط���رح الدعاة قضية الوالء والب���راء عند تفنيد 
مظاه���ر التغري���ب التي غزت ديار املس���لمني، ف���ي األفكار 
والتوجهات واجلوانب العملية، مثل التشبه بالكافرين وتقليدهم 

في املالبس، وغيرها.
فعليه���م إذاً أن يولوا هذا اجلانب م���ن العقيدة االهتمام 
الالئق به في دعوتهم، فهو اجلدار الصلب والسور املنيع الذي 
يحمي الله به املجتمعات املس���لمة من الذوب���ان في ثقافات 

الكفار وأفكارهم ونُُظِمهم وعاداتهم.
وما أحسن ما أوصى به الش���يخ محمد بن عبد الوهاب 
- رحمه الله -، حيث ق���ال: "إّن الواجب على الرجل أن يعلِّم 
عيال���ه وأهل بيته احلب في الله والبغض في الله واملواالة في 
الل���ه واملعاداة فيه، مثل تعليم الوضوء والصالة؛ ألنه ال صحة 
إلس���الم املرء إال بصحة الصالة، وال صحة إلسالمه أيضاً إال 

بصحة املواالة واملعاداة في الله".

4 التأكيد على معاني االعتزاز بالدين 
واالستعالء باإليمان والتوحيد:

واالستعداد التام لبذل األرواح واملهج في سبيلها، والتأكيد 
على أن نهضة األمة تكمن في عودتها للتمس���ك بدينها، وأن 
املس���لمني لم يتأخروا إال يوم فّرطوا بدينهم وانهزمت معاني 

العّزة في نفوسهم.
وم���ن املمكن ع���رض هذا املوضوع م���ن خالل القصص 
القرآني والنبوي؛ )قصة أصحاب األخدود، مؤمن آل فرعون، 
مراحل الدعوة املكية وع���رض ما حتّمله النبي # وأصحابه 

في سبيل دينهم وعقيدتهم(.
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5 ربط العقيدة بالسلوك:

وهذا احملور مه����م جداً؛ ألّن مهمة األنبياء لم تقتصر 
على مجرد بيان العقي����دة وتبليغها، إذ إّن املعرفة الذهنية 
بجردها ال تصنع شيئاً مهما كانت قوية وباهرة، بل ال بد 
أن تنتقل من الذهن إلى القلب فتصبح وجداناً حياً ميلؤه، 
ث����م تفيض آثار ذلك الوجدان عل����ى اجلوارح فيتحول إلى 
سلوك عملي ينبض بروح التوحيد في واقع احلياة، فيصير 
سلوك املسلم التطبيق العملي لش����ريعة اإلسالم، منطلقاً 
فيه من عقيدته وتوحي����ده، إذ ال ميكن حتقيق االنضباط 
الش����رعي في الس����لوك واألخالق إال باس����تحضار األثر 
املترت����ب عليه في اآلخرة ثواب����اً أو عقاباً، وهذا هو منهج 
القرآن الكرمي في األمر والنهي، لذلك تد القرآن يربط 
ب����ني اجلذور العقدية والتطبيقات الش����رعية، قال تعالى: 

ــــــَتْوفُوَن #!٢!#( َوإَذا  ِفَي #!١!#( الَِّذيَن إَذا اْكَتالُوا َعَل النَّاِس َيْس ُْمَطِفّ }َوْيٌل ِلّ
ْبُعوثُوَن #!٤!#(  َك َأنَُّهم مَّ ــــــنُّ ُأْوَلِ َزنُوُهْم يُْخِسُوَن #!٣!#( َأال َيظُ ــــــْم َأو وَّ َكلُوُه
ــــــمٍي{ ]املطففي: ١ - ٥[، فعن����د مخاطبة من يطفف امليزان  ــــــْوٍم َعِظ لَِي
ونهي����ه عن هذا الفعل احملرم، ال بد من التذكير وإثارة الش����عور 
بقضي����ة عقدية مهمة، وهي هن����ا قضية البعث بع����د املوت ثم 

احلساب على كل ما سبق.
وقال #: "من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فليكرم ضيفه، 
ومن كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فليحسن إلى جاره، ومن كان 

يؤمن بالله واليوم اآلخر فليقل خيراً أو ليصمت".
الربط واضح متام���اً في احلديث الش���ريف، كذلك بني 
العم���ل والعقيدة، فم���ن كان مؤمناً حقاً مصدق���اً بالله تعالى 
واليوم اآلخر وما فيه من جزاء األعمال؛ سيدعوه ذلك اإلميان 

إلى االلتزام بتلك املكارم رغبًة في ثوابها.
هذا هو نهج القرآن الكرمي والس���نة النبوية في اإلصالح، 
فعالج االنحرافات اخللقي���ة واالجتماعية وغيرها ال يأتي إال 
تبعاً لتحقيق التوحيد واالستسالم التام لله عّز وجّل واخلضوع 

ألمره وتعظيم شريعته والرضا بها كمنهج متكامل للحياة.
وكلمة أخيرة للدعاة ولكل من ُعِهَد إليه أو حمل على عاتقه 

تعليم العقيدة والتوحيد:
إّن قضية العقي���دة ال تنحصر في بعض القضايا العلمية 
فقط، لكنها طاقة حية وقوة دافعة، ولذلك مّثل الله تعالى لها 
بالشجرة الطيبة، عميقة اجلذور، وفيرة الثمار، وارفة الفروع 
َبٍة  ــــــَجَرٍة طَِيّ َبًة َكَش َكِلَمًة طَِيّ ُ َمَثالً  َب اللَّ والظالل، ق���ال تعالى: }َضَ

ــــــْؤِت ُأُكَلَها ُكَّ ِحٍي ِبإْذِن َرِبَّها{  ِء #^٢٤^#( تُ َ ــــــا َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِف السَّ َأْصلَُه
]إبراهمي: ٢٤ - ٢٥[.

فالكلمة الطيبة، كلمة التوحيد - ال إله إال الله -، لها أصل 
ثاب���ت في قلب العبد املؤمن من العلم واالعتقاد، ولهذا األصل 
فروع باسقات تثمر كلماً طيباً وعماًل صاحلاً وأخالقاً مرضية 

وآداباً حسنة.
فليست العقيدة دروساً نظرية يعلمها الدعاة للناس، وإمنا 
عليهم أن يعلموهم كيف يقيمون احلياة كلها على مقتضى هذا 

العلم.
إّن حاجتنا إلى العقيدة ف���وق كل حاجة، وضرورتنا إليها 
فوق كل ضرورة؛ ألنه ال سعادةَ للقلوب، وال نعيم وال سرور، إال 

بأن تعبد ربها وخالقها.
ودعوة الن���اس إلى توحيد الله علم���اً وعماًل ومعرفة في 
القلب والضمير، وعبادة وتوجهاً بالعمل والسلوك؛ هي السبيل 
الوحيد لنصر املسلمني على عدوهم، ولعودة األمة إلى سالف 
مجده���ا وعّزها، وإلى دوره���ا املنوط بها في قيادة البش���ر 

وتعبيدهم لله تعالى وحده ال شريك له.
ولذل���ك؛ فإن على الدعاة اليوم تبع���ة ثقيلة، إّن عليهم أن 
يعيدوا لدروس العقيدة شحنتها احلية املتدفقة بقدر ما حتمله 
من قوة احلق، كما كانت أول مرة، يوم أن كانت نوراً تس���تضيء 

به األمة، وروحاً حتيا بها.
وصلِّ اللهم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.



91 العدد 311

]قراءة[

مصطفى احلسناوي ■

مع هذا الوضع نقول إنه يس���تحيل أن يسمح الغرب بقيام 
نظام سياسي )إسالمي(، إال إن كان عبر أدوات وآليات النظام 
العاملي اجلديد، بل يس���تحيل قيام حتى نظام وطني ش���ريف 

يهدف لتأسيس دولة وطنية مستقلة وقوية.
وبوجود ش���عوب تت���وق للحرية واالنعت���اق بالعودة لدينها 
تدريجياً والرغبة في أن تسود أحكامه وتعلو شريعته، وبوجود 
بيئة جديدة مناس���بة لتحقق هذا الهدف عن طريق االنتخاب 
احلر واختيار من يرفع مثل هذا الشعار بالوسائل الدميقراطية؛ 
تسعى القوى الغربية املتربصة واملتيقظة واملراقبة للوضع عن 
كثب، للحيلولة دون حتقيق الهدف بشتى الوسائل والسبل، با 

فيها الدميقراطية، فتكون هذه الدميقراطية التي يعتقد البعض 
أنه سيطبق الش���ريعة من خاللها، وسيلة إلفراغ الشريعة من 
محتواها، أو حملاصرتها ومحاربتها وعرقلتها، حسب الظروف 

والسياقات.
ب���ني أيدينا منوذج إلحدى تلك الدراس���ات التي أصدرها 
مركز كارينغي ألبحاث السالم الدولي بتاريخ 15 مايو 2012.

الدراسة أعّدها أحد أهم وأبرز باحثي املركز أستاذ العلوم 
السياس���ية، ناثان براون، خالل فترة النقاش���ات الدستورية 
الس���اخنة في مصر، بعنوان: "مصر والشريعة اإلسالمية دليل 

احليران".

المّطلع على الكم الهائل للتقارير والدراس��ات واألبحاث التي تعّدها وتنجزها 
المراكز والمراصد والمؤسس��ات الغربية عن بلداننا ومجتمعاتنا اإلس��المية؛ يحس 
كأن ش��عوبنا تح��ت عدس��ة مجهر يراق��ب حركاتنا وس��كناتنا ويحصي أنفاس��نا 
ونبضات قلوبنا، وال أكون مبالغًا إن قلت إن هذه المراكز بباحثيها واستراتيجييها، 
تعرف عنا أكثر مما نعرف عن أنفس��نا، ومن ثم فهي تخطط لمس��تقبلنا وترسم 

مسارنا بطريقة تخدم مصالحها.

كيف تفرِّغ آلية الديمقراطية
الشريعــــَة من محـــتواها
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بحسب التعريف السابق فإن معارضة الشريعة كطريقة 
تغطي مس���احات شاسعة من الس���لوك الشخصي؛ أمر جّد 
صعب بالنس���بة للدراس���ة املقدمة.. إن مطالبة املس���لمني 
باالبتعاد عن الش���ريعة أو مارس���ة حياته���م بطريقة غير 
إسالمية؛ أش���به عند الساسة األمريكيني بتفضيل الطريقة 

غير األمريكية.
إلغاء أو إبعاد الش���ريعة اإلس���المية صع���ب لكنه ليس 
مس���تحياًل، حيث ميكن احلديث عن حتجيم الشريعة، وعن 
استغالل الثغرات واملنافذ املوجودة فيها الختراقها وتطويعها 
أو حت���ى القبول با ال يتعارض مع القيم والقوانني الغربية؛ 
وعن اس���تعمال آليات الدميقراطية والدولة املدنية، أي عن 
نفس تلك الوس���ائل واآلليات التي أتت باإلسالميني؛ لعرقلة 

مشروعهم أو إفراغه من محتواه.
تتحدث الدراس���ة بكل مكر ودهاء عن إمكانية االلتفاف 
على مطلب تطبيق الش���ريعة باحلديث عن روحها ومبادئها 
ومقاصدها؛ ألنها عامة وميكن توس���يعها ألبعد حد، خاصة 
إن كانت تتوافق مع املنظومة الغربية، وهنا ال بأس باحلديث 
عنه���ا وتطبيقها، لك���ن حني يتعلق األمر بهامش التفس���ير 
الضي���ق، واملقصود هنا أحكام الش���ريعة؛ األح���كام الثابتة 
والقطعي���ة )وليس فق���ط مبادئه���ا أو مقاصدها أو روحها 
كما يروج البعض ومنهم إس���الميون لألسف الشديد(؛ فإن 
التصدي له���ا يكون عن طريق املراقب���ة اللصيقة والدائمة 
وتقدمي االقتراحات واالستش���ارات، وميكن تقسيم الوسائل 
املعتمدة إلفراغ الش���ريعة م���ن محتواه���ا أو التصدي لها 

وعرقلتها، إلى:
- وس���ائل فكرية )اجته���ادات، أفكار، أدل���ة، منطق، 

وحجج...(.
- وسائل تنظيمية )قوانني، مساطر، آليات، مؤسسات، 

شراكات، ومواثيق...(.
ونمع ما تفرق في تلك الدراسة ونمله في:

م��ا يهمنا في هذه الدراس��ة ه��و الجزء 
المتعل��ق بعرقلة تطبيق الش��ريعة أو إفراغها 
م��ن محتواها بآلي��ات الديمقراطي��ة، لكن قبل 
ذل��ك ال ب��أس أن نمه��د للحدي��ث ع��ن ذلك 
بتوطئة أراها مهمة وضرورية؛ تبدأ من تعريف 
أو فهم ناثان براون للش��ريعة، فهو يس��عى 
جاه��دًا لتقريبه��ا متخطيًا مصاع��ب الترجمة 
والُبع��د  التاريخي��ة  والتراكم��ات  واإليح��اءات 
القانون��ي أو الزج��ري أو العقاب��ي للش��ريعة، 
لذل��ك فه��ي عن��ده مزج بي��ن بُع��د تعبدي 
ف��ردي، وبُع��د تنظيم��ي تقنيني تش��ريعي 
عام، وبُعد أخالقي وقيمي؛ وبالتالي فهي 
عنده الطريقة اإلس��المية لممارسة األمور، كل 

األمور.
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- تش���جيع االتاه الذي يطرح إعادة تفس���ير أو تأويل 
القواعد األساس���ية والنصوص القطعي���ة واألحكام الثابتة، 

وجعل ذلك مدخاًل لعرقلة تطبيق الشريعة.
- تشجيع االتاه الذي يقول باستحالة تطبيق الشريعة 
لتغّير الظروف واألحوال، مع االس���تدالل من داخل الشريعة 

على ذلك.
- االس���تدالل ببعض األحداث والوقائع؛ كعام املجاعة، 
واالدع���اء بأن احلالة االقتصادي���ة التي متر بها البالد اآلن 
ش���بيهة بالظروف التي أوقف فيها عمر رضي الله عنه حد 

السرقة، وهي ثغرة واسعة جداً حسب الدراسة.
- استعمال املقاصد لاللتفاف على األحكام وإسقاطها.

- دفع األفكار السائدة حول دور الشريعة اإلسالمية في 
النظام القانوني والدستوري في اتاهات مختلفة للغاية.

تبدو الدراس���ة معنية ومهتمة جداً باجلهة التي ستوكل 
إليها مهمة تفسير الشريعة وتطبيقها، لذلك مت طرح سؤال: 
من سيفّس���ر قواعد الش���ريعة ويطّبقها؟ واجلواب عن هذا 
السؤال جاء على شكل سلسلة من األسئلة التي ميكن فهمها 
على أنها اقتراحات أو خريطة طريق ملا يجب أن يكون عليه 
الوضع، خاصة أن الدراس���ة معنية بفهم اجلهة التي سيُعَهد 
إليها أمر تفسير وتطبيق أي قواعد قائمة على الشريعة، كما 
أن الدراس���ة مهتمة باملعنى الدقيق ملختلف الصيغ اللفظية؛ 

لذلك جاءت املقترحات على الشكل التالي:
- ما الذي ينبغي أن يكون عليه هيكل احملكمة الدستورية 
العلي���ا، حيث من املرّجح أن تكون لها س���لطة تفس���ير أي 

اصطالحات دستورية بشأن اإلسالم؟
- كيف س���يتم تنظي���م احملكمة الدس���تورية العليا في 
مصر؟ وما يجب أن يكون هيكل املؤسس���ات الدينية ودورها 

في الدولة، با في ذلك األزهر؟
م األزهر؟ وما ال���ذي ينبغي أن  - كي���ف يج���ب أن يُنََظّ
تكون عليه طبيع���ة دوره في الدولة املصري���ة ومدى نفوذه 

االجتماعي؟
- كيف يجب أن يكون هيكل مؤسس���ات الدولة الدينية 

األخرى، مثل دار اإلفتاء املصرية؟
- م���ا الذي ينبغي أن يكون علي���ه وضع الوثائق الدولية 
املختلفة حلقوق اإلنسان التي وّقعت عليها مصر؟ وَمن يجب 
أن يكون مسؤوالً عن تفس���ير التحّفظات القائمة على تلك 

الوثائق؟
- ما األولوي���ة التي يجب أن تُعط���ى إلصالح القانون 

اجلنائي؟
تش���ّكل هذه األسئلة وغيرها التي هي في عمقها أجوبة 
ومقترحات، دلياًل عملياً على ما يتعنّي على املراقبني مراقبته، 
لذلك ورد في الدراس���ة العبارة الصريحة التالية: "مراقبة 
وحتدي���د العناصر التي ينبغي تعديلها ف���ي قانون األحوال 
الش���خصية املصري احلالي، وما الذي يجب أن تقوله؟"، ثم 
طرحت الدراس���ة إمكانية االختيار م���ن بني مذاهب الفقه 
وأيضاً التفس���يرات املناسبة واألكثر مالءمة، ثم يوكل األمر 

للتشريعات البرملانية لتسّنها على شكل قوانني.
من الواضح جداً هنا أننا نتحدث عن دولة ذات س���يادة 
عصفت ثورتها برؤوس الفساد، وعن انتخابات حرة ونزيهة 
أفرزت برملاناً إس���المياً وحكومة إسالمية ورئيساً إسالمياً 
ودستوراً حصل عليه ما يش���به اإلجماع اإلسالمي، وأغلب 
جمعيات املجتم���ع املدني واملنظمات والهيئ���ات والنقابات 
املس���يطرة على املشهد إس���المية.. ورغم هذا الوضع شبه 
املتماس���ك واملتحد واملجمع على رؤية ومشروع وبرنامج ولو 
في مبادئه وخطوطه العريضة؛ فإن الفيروس الغربي يحاول 
جاهداً أن ينخر هذا اجلسم بأساليبه املاكرة امللتوية وآلياته 
الدميقراطية التي ابتكرها لتكون قاطع طريق على أي عودة 

حقيقية لإلسالم.
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د. أشرف عبد املنعم ■

قبل الثورة المصرية:

قلَّل النظام املس���تبد من املناطق اآلمنة للعمل اإلس���المي، 
فحاصر الدعوة في املس���اجد، وفرض السيطرة على النقابات 
املهني���ة واالحتادات الطالبية، وضيَّ���ق اخلناق على أهل العمل 
اإلس���المي في مختلف الوظائف الرسمية؛ منعاً أو تهميشاً، ال 
س���يما ما كان منها متماساً مع الناس؛ كالتدريس، أو ميثل نوعاً 

من القوة في الدولة؛ كاجليش والشرطة.
ف���ي مقابل ذلك حرص على زيادة حدود دولته العميقة في 
كل مفاصل الدولة الرس���مية واملجتمعي���ة واالقتصادية، وظلت 
املناط���ق احلدودية الس���اخنة يتم تقليلها وتبريدها بالس���لطة 

اجلبرية.

وجاءت الثورة:

فتم االشتباك باحلشد اجلماهيري في الشوارع أمام بطش 
شرطة النظام، وبقدر ما تزايد الدفع باالستمرار في االحتشاد، 
بقدر ما تزايدت حدود احلرية وتراجعت حدود االستبداد.. كل 
ذلك كان باقتحام مناطق س���اخنة وحتقيق نصر حقيقي فيها، 
نصر كان له ثمنه من الدم���اء واجلراحات، بل حتّمل املخاوف 

من التبعات.
أدت املناط���ق اآلمنة دورها، فاملخ���زون العددي من عموم 
الن���اس وخصوصهم اس���تمروا في العط���اء والدعم؛ ربا ألن 
النظام قد نح في إقناع اجلميع بأنه ال أمل في مس���تقبل ما 
دام مستقراً، وربا ألن الطليعة التي كسرت هيبة القوة اجلبرية 
فتحت للناس باب أمل أوهمهم الظاملون أنه لن يُفتح أبداً، وربا 
أدت ثورة تونس التي س���بقتنا دورها ف���ي التأثير على الفئتني 
جميع���اً، وربا أثر كل ذلك وغيره، لكن النتيجة كانت ثورة رآها 

العالم كله.

االنتصــار في
المناطق الساخنة

]الورقة األخيرة[

الحياة صراع:

ِ النَّاَس بَْعَضُم ِبَبْعٍض لََّفَسَدِت  عندما قرر ربنا أنه }َولَْوال َدْفُع اللَّ
ــــــرة: ٢٥١[، علمن���ا أوالً: أن احلي���اة الدنيا في دار  األَْرُض { ]البق
االبتالء تعني وجود اخلير والش���ر. وثاني���اً: أن أهل الباطل ال 
يكتفون بفس���اد خاص بهم، بل يحرصون على إفس���اد األرض 
حولهم. وثالثاً: أن احلياة يحصل فيها من اخلير بقدر ما يحصل 

من مدافعة أهل احلق ألهل الباطل.

أهمية المناطق اآلمنة:

وبا أن هذا الصراع متد وطويل، فإنه يحتاج إلى مناطق 
آمنة تم���ع فيها فئة احل���ق قواها، وتعّد كفاءاتها، وحتش���د 
اإلم���دادات املطلوبة لالس���تمرار في املعركة، ب���ل تتخذ فيها 
القرارات االس���تراتيجية إلدارة املعرك���ة بعيداً عن ضغط واقع 

مؤقت.

دور المناطق الساخنة:

لكن املناطق الس���اخنة، وهي أماكن االشتباك والتدافع بني 
املعس���كرين؛ تبقى دائماً أماكن الصراع الفعل���ي، وفيها تكتب 
االنتصارات أو الهزائم وحتس���م املعارك، ومنها يكون التمدد أو 

االنكماش من خالل حتريك احلدود الفاصلة بينهما.
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مرحلة المجلس العسكري:

حرص املجلس عل���ى تبريد احلدود 
امللتهبة، وتفريغ املناطق الساخنة، فأوهم 
الق���وى اإلس���المية التي كان���ت القائد 
الش���عبي بال منافس، بأن الدولة كلها قد 
صارت منطقة آمنة لهم، وسكتت املدافع 

السياسية واإلعالمية إلى حني.
يحتاج  املجل���س  كان  في احلقيق���ة 
إلى وقت وإلى مناط���ق آمنة؛ للتخطيط 
واإلع���داد والتحريك با يغي���ر معادلة 

الواقع ال أكثر.
وظهرت املناطق الساخنة مرة أخرى، 
لكن باختيار عصاب���ة املخلوع هذه املرة، 
فتم حلُّ مجل���س الش���عب ذي األغلبية 
اإلس���المية، مع الدفع بالرجل العسكري 
ال���ذي كان آخر رئي���س وزراء للمخلوع، 
وال���ذي صرح بأن مب���ارك مثله األعلى؛ 
ليكون مرشح املجلس لرئاسة اجلمهورية، 
بعد استبعاد املرشحني اإلسالميني الذين 

كانوا مؤهلني للفوز بشكل كبير.
وأدت املناط���ق اآلمن���ة التي حماها 
املجل���س دورها، فأمدَّ زعم���اءُ العصابة 
من له���م مال ورج���ال الفري���َق أحمد 
ش���فيق بحملة منتش���رة في طول البالد 
وعرضه���ا، وق���ام أصح���اب النفوذ في 
وظائف الدولة الرسمية بدورهم، وألهبت 
حماس���ة الش���رطة املجروحة بأن سلطة 
العس���كر عائدة ولهم فيها أوفى نصيب؛ 
كل ذلك ف���ي ظل غطاء كثيف من قصف 
اإلعالميني الذين لم حتسن توبتهم يوماً، 
مع غطاء قانوني معّد سلفاً من قضاة لهم 

تاريخ في التعاون مع النظام البائد.

عبور المرحلة العسكرية:

لقد كانت املكاسب اآلمنة التي أرضى 
وأوهم املجلس بها اإلس���الميني، مكاسب 
هش���ة يعلم أنه قادر عل���ى انتزاعها منهم 
ف���ي جولة تالية، وليس���ت ما ميّكنهم من 
الزحف إلى مناطقه اآلمنة، بل كانت حيلة 
لسلبهم عناصر القوة الشعبية الثورية التي 
كان بإمكانهم، من خاللها، أن يحّيدوا على 
األقل أجهزة كالقض���اء واإلعالم، ويقلموا 
أظافر األمن السياسي الذي لم يغير فيه إال 
االسم، ويزيدوا من حدودهم اآلمنة بشكل 

حقيقي باقتحام تلكم املناطق الساخنة.
إن الزخم اإلس���المي الثوري الذي لم 
يقنع با يلقيه إليه املجلس العس���كري من 
املكاس���ب اآلمنة؛ له دور ال ينَكر في تغيير 
معادل���ة الواقع؛ فتصعي���د الفعاليات ضد 
العسكر منعهم ما أرادوه من تطويل لفترة 
حكمه���م، والتي لم تكن ف���ي صالح الثورة 
وال اإلس���الميني بحال. وإن االستبس���ال 
في دعم املرش���ح اإلس���المي ذي الفرصة 
النس���بية في الفوز، أمام مرش���ح املجلس 
الذي هدد خصومه اإلس���الميني ب� "بروفة 
ر ما طمعوا فيه من إعادة  العباس���ية"؛ أخَّ
دولتهم بستويات س���يطرتها املختلفة. بل 
إن الرئيس اإلس���المي املنتخب لم يُعترف 
له بالش���رعية احلقيقية إال بعد إقالة قادة 
املجلس العسكري، والذين أقنعوا الناس من 
قبل بأنهم الرئاسة الباطنة واألقوى للبالد.

فلم يتحقق لنا مكس���ب حقيقي، سواء 
أكان مادياً أم معنوياً، إال بالدفع في املناطق 
الساخنة، وحتّمل املخاطرة فيها، ال باللعب 
ف���ي املناطق اآلمنة، وبه���ذا عبرنا املرحلة 

العسكرية.

الطريق إلى االستقرار:

إن عصاب���ة املخلوع مت���ارس بهارة 
اقتحام احلدود الساخنة على اإلسالميني؛ 
لتحرمهم من حسن استثمار ما حازوه من 
مناطق آمنة، ولتزيد باستمرار من حدودها 
اآلمنة، ولتقنع عموم الش���عب بأنه ال دولة 
على احلقيقة إال دولتهم البائدة، مع ترك 
رصيد س���لبي عن فترة ظهور اإلسالميني 
على قمة املش���هد السياس���ي. واملكاسب 
التي تنالها الزمرة العلمانية هنا ال تقنعها 
باملصاحلة التبريدي���ة إال إلى حني؛ ألنها 
تدع���م خبرتها في طريق���ة الوصول إلى 
املصالح، وألنه���ا تقربها من الهدف الذي 
تس���عى إليه وهو اإلطاحة باإلس���الميني 

واستعادة السيطرة على البالد.
مع الوقت واالس���تمرار في املعركة، 
يفرض ميزان القوة نفس���ه، بينما يبهت 
مي���زان احلق أمام عي���ون األكثرين حتى 
يكاد يتالش���ى. فربا يشفق كثيرون على 
الضعي���ف، وربا يلومون���ه أيضاً، لكنهم 
إمنا يصطفون ف���ي النهاية خلف القوي؛ 
ليعيشوا ويكس���بوا. إن من يريد أن يقنع 
بكسب هش بارد، فس���يدفع ثمناً غالياً 
ساخناً، وسيخس���ر معركة يفرضها عليه 
خصومه. وعليه؛ فال طريق إلى االستقرار 
إال بُحس���ن اس���تثمار املناط���ق اآلمن���ة 
الس���اخنة،  املناطق  لدعم اش���تباك في 
اش���تباك يحس���ن اإلعداد له، وترتب له 
استعداد  مختلف اخليارات احملتملة، مع 
لتضحيات تتطلبها طبيعة املدافعة، وصبر 

حتى ينال النصر.. وفي التاريخ عبرة.




