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عبد اللطيف بن عبد الله التويجري

ط�����ه�����ور؟ أم  ط������اه������ر  ال�������م�������ص�������ري..  ال�����رب�����ي�����ع 
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����ي.. أي��������ن.. وإل�������ى أي�������ن..؟ ���������نِّ ال���م���ش�������روع ال����سُّ
د. عبد العزيز كامل
خ�����������ط�����������وات م�����������ا ب�������ع�������د ن���������ج���������اح ال���������ث���������ورة
محمد بن شاكر الشريف

ل  االن��������ت��������خ��������اب��������ات ال��������م��������ص��������ري��������ة.. ت������ح������وُّ
دي������������م������������ق������������راط������������ي ب�������������أف�������������ق إس����������ام����������ي
طلعت رميح

ه������ل������ي������ك������وس������ت ج����������دي����������د ف������������ي أراك�������������������ان 
مجلة ^

ال���ع���ذاب م����ن  �����ة  وُج�����نَّ األرواح  غ������ذاء  ال���ص���ي���ام 
د. عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف
أح�������ك�����������������������ام ال���������ق���������ن���������وت ف�����������ي رم������ض��������������������ان
د. أحمد محمد ذي النورين
ع���م���ل���ي���ًا.. ك���ي���ف ن���رب���ي أب���ن���اءن���ا ف����ي رم���ض���ان؟
سحر شعير
اح����ت����ف����اء ال����ش����ع����راء ب���ش���ه���ر رم�����ض�����ان ال���ك���ري���م
عبدالرزاق دياربكرلي

املائة الرابعة

احلم��د هلل رب العامل��ن، والعاقب��ة للمتق��ن، والص��اة 
والسام على خامت األنبياء وإمام املرسلن.. وبعد:

فقد صدر العدد األول من مجلة ^ في ش���هر ذي احلجة عام 
1406ه� املوافق لشهر أغسطس عام 1986م، وها نحن - ولله احلمد 
م لقرائنا الكرام العدد األول من املائة الرابعة، ونس���أل  واملّن���ة - نقدِّ
الله – عّز وجل – أن ينف���ع بهذا اجلهد، ويصلح النيات، ويعيذنا من 

مضالت األهواء والفنت.
وتبدأ انطالقتن���ا في املائة الرابعة في مرحل���ة تاريخية حرجة 
م���ن ثورات الربيع العربي، التي ما زالت آثارها السياس���ية والدعوية 

واالجتماعية تتفاعل بقوة وبشكٍل متسارع جداً.
اعد  ونحس���ب أّنً االضطراب���ات الفكري���ة واملنهجية الت���ي تصَّ
تداعياتها يوماً بعد يوم؛ تؤكد أن الدعوة اإلسالمية بأطيافها املختلفة 
أح���وج ما تكون إلى البناء املنهجي املعتصم بالكتاب والس���نة، العاضِّ 
على منهاج اخللفاء الراشدين والصحابة املهديني بالنواجذ، ومراجعة 

املواقف العملية والرؤى واالجتهادات العلمية بتجرد وموضوعية.
ونرجو أن تك���ون ^ منبراً علمياً لتحقي���ق االعتصام مبنهاج 
الكتاب والس���نة، ومحضناً جامعاً وراش���داً لتصحيح املسيرة وتقومي 

العمل.
ر ببعض  ولتأكيد هذا ال��دور الذي اخترناه جمللة ^، نذكِّ

ما رمسناه يف العدد األول:
أواًل: ^ منب���ٌر من منابر أهل الس���نة واجلماع���ة؛ تعبِّر عن 
منهجهم، وتدعو إلى أصولهم، وتذكِّر بطريقتهم الوس���طية الس���ليمة 
من الغلو واالنحراف، وهي مع هذا ليست منبراً حلزب، وال دعوة إلى 

عصبية أو طائفية، وال إلى إقليمية.
ثانيًا: ^ مجلة كل مس���لم مهما كان لونه أو جنسه، وأياً كان 
عي أنها صوت املس���لمني الوحيد، وال تزدري  موقعه، وهي بهذا ال تدَّ
األصوات األخرى التي تقف معها في س���احة العمل اإلس���المي، وال 
تنظر مبنظار ذي جهتني: يكبر لها نفسها، ويصغر لها اآلخرين.. كما 
عي الوصاية على الدعوة، وال حتتكر ولن حتتكر  عي ولن تدَّ أنها ال تدَّ
معرف���ة احلق، بل تضم صوتها إلى كل صوت جاّد يدافع عن القضايا 

اإلسالمية بصدق وإخالص.
ثالث��ًا: ^ مؤسس���ة دعوية تس���عى للتأليف واالجتماع ورصِّ 
الصفوف، وحتذر من الُفرقة والتن���ازع والتدابر، وتتعاون مع اجلميع 
لتعزيز التناصح والتواصي باحلق، ونشر ثقافة التآخي والتعاون على 

البر والتقوى.
واحلمد لله على فضله وعظيم عطائه وإحسانه، وصلى الله على 

محمد وآله وصحبه وسلم.
رم��������ض��������ان.. م����ع����ي����ار ال����ت����وف����ي����ق وال������خ������ذالن
مشاري بن سعد الشثري 
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]االفتتاحية[

بس��م اهلل، واحلمد هلل، والصاة والس��ام على نبينا حممد، 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه.. وبعد:

فقد اعتاد اإلسالميون الذين تواصلت معهم االبتالءات، أن 
يرّددوا بعد كل بالء القول املش���هور: )إنه منحة في طّي محنة(، 
فاالبتالء بالض���راء مع الصبر ال تكون عاقبته إال اخلير، وذلك 
على مستوى األفراد واجلماعات، لكن هناك ابتالء آخر - وهو 
االبتالء بالس���راء - قد يأتي في صورة فتح أو انتصار، لكن: ال 
بد بعده من االختبار، كما قال الله تعالى: }َعَس���ى َرُبُّكْم َأن ُيْهِلَك 
ُكْم َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِفي اأَلْرِض َفَينُظَر َكْيَف َتْعَمُلوَن{ ]األعراف: ١٢٩[،  َعُدَوّ
وهن���ا ميكن أن يتحول التعبير من )منحة في صورة محنة( إلى 
)محنة في صورة منحة(، فيكون االنتصار في حقيقته اختباراً.

الفوز الذي حققه اإلس���الميون مؤخ���راً في مصر، وعلى 
رأس���هم )اإلخوان املسلمني(، هو جناح كبير بكل املقاييس، لكن 
على قدر كبره وعظمته سيكون حجم االختبار وخطورته، خاصة 

إذا كان ه���ذا النجاح جلماعة بقدر وانتش���ار جماعة كاإلخوان 
املسلمني، وفي بلد كمصر في اتس���اعها وعمقها، وفي منطقة 
كالشرق األوسط في حساسية أوضاعها؛ لذلك فإن ذلك الفوز 
تترتب عليه مهمات ومسؤوليات اللُه وحده املستعان على القيام 

بها.
لقد كش����فت نتائج االنتخابات الرئاسية املصرية األخيرة - في 
جولة اإلعادة - عن ش����يء أكبر وأخطر من النتائج نفسها، وهو أن 
في مصر إرادتني ش����عبيَّتني رئيس����يَّتني تختلفان إلى حد التناقض، 
وتتنافس����ان إلى حد الصراع، وتتقاربان في القوة كفرَس����ي رهان، 
حيث إن الفارق الذي فاز به مرش����ح اإلسالميني – الدكتور محمد 
مرس����ي – لم يتجاوز نسبة الواحد في املائة، على مرشح الَعلمانيني 
– الفريق أحمد ش����فيق - ! علماَ أن العن����وان األبرز لالختالف بني 
����َحني كان يدور حول موضوع أساس����ي، وهو )هوية  برنامجي املرشَّ
الدولة(، وهل تكون »مدنية« ذات طبيعة َعلمانية، أم إس����المية ذات 

مرجعية شرعية؟

مصير مصر..
ات العشر

َّ
والمهم
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لقد ش���اء الله أن يفوز املرشح اإلس���المي، وهذا بال شك 
يبّش���ر مبستقبل واعد لدعوة اإلسالم، ال في مصر وحدها، بل 
في املنطقة والعالم؛ إذا س���ارت األم���ور في نصابها الصحيح. 
ولهذا؛ فإن موضع الفرح والسعادة باإلجناز هنا هو نفسه موطن 

اخلوف والقلق من ضياع ثمرته أو إخفاق جتربته.
انقسام اإلرادات الذي كشفت عنه االنتخابات، له بال شك 
تبعاته وتداعياته، ألْن كان املفاجئ األكبر فيه أنه ليس انقساماً 
على مستوى القيادات والنخب فحسب، بل على مستوى الشعب، 
واإلرادت���ان لهما ثقلهم���ا ورموزهم���ا وجمهورهما املصر على 
حتقيق غايات محددة، ول���كل منهما وجهتها الفكرية والثقافية 

التي تريد أن تنصرها وتنشرها.
سيظل الفريقان املختلفان يرقبان ويختبران األداء الرئاسي 
في إجناز مهمات تغييرية ستكون نتائجها مصيرية، ال في مصر 
وحده���ا، لكن كذلك في املنطقة حولها، وميكننا أن نرصد أهم 

تلك االختبارات في عشر مهمات كما يلي:

االختب��ار األول: وي����دور حول إيجاد مخ����رج ملأزق تعارض 
اإلرادتني الش����عبيتني املتعاكس����تني فيما يتعل����ق مَبَدنية الدولة أو 
إسالميتها، فهناك إرادة الرغبة في الدولة اإلسالمية احلاكمة مبا 
أنزل الله، في مقابل إرادة الرغب����ة عنها تأثراً بعوامل التجهيل أو 
التضليل أو التخويف - طلب����اً للدولة املدنية »الَعلمانية« املتحاكمة 
إلى غير ما أنزل الله، وال شك أن تعهد الرئاسة اجلديدة بأن تكون 
دولة مدنية، مبعنى )غير عس����كرية(، لن يقن����ع املعارضني للحكم 
بالشريعة في الداخل واخلارج، وس����يظلون يرقبون الوفاء بالتعهد 
الرئاسي بالدولة املدنية على مرادهم، ال على مراد الرئيس ومراد 
ن ساندوا  اإلس����الميني، بينما سيظل اإلس����الميون وأنصارهم ممَّ
الرئيس اجلديد ينتظرون اخلطوات اجلادة – ولو كانت مرحلية – 

نحو مهمة إجناز األمل املنشود بتحكيم الشريعة اإلسالمية.

االختب��ار الثاين: وهو حول املوقف العملي للرئاس���ة من 
مبدئي: )املشاركة في السلطة(، و)تداول السلطة(، فالَعلمانيون 
- رغم كونهم في املعارضة - يصرون على املشاركة الكاملة في 
رسم أسس الدولة لتقوية دعائم الَعلمانية من خالل مشاركتهم 

في الس���لطة رأساً برأس مع األغلبية، وهم يخططون ألن تكون 
الفترة الرئاس���ية املقبلة كلها لهم، إعماالً ملبدأ تداول السلطة، 
ويهددون من اآلن بثورة ثانية إذا غيَّر اإلسالميون معالم الدولة 
لتكون إس���الميًة، ولذلك يراهنون على إعمال مبدأ )املش���اركة 
في السلطة( بصورة جزئية اليوم لإلخالل باملشروع اإلسالمي، 
ويعملون إلعمال مبدأ )تداول الس���لطة( غداً إلحالل املش���روع 
الَعلماني م���رة أخرى، وهنا تبدو املهمة الصعبة للرئاس���ة في 
وضع أسس الدولة على أس���س صحيحة وسط هذا الضجيج 

الدميقراطي املعاند من الند املعارض.

االختب��ار الثال��ث: وهو بخصوص املعركة ح���ول هوية الدولة، 
والش���رعية التي تقوم عليها، وهذه هي معركة الدس���تور التي بدأت 
منذ بواكير الثورة من خالل اس���تفتاء 19 مارس 2011، الذي اشتهر 
ب� )غزوة الصناديق(، حيث أخذ االس���تفتاء منحى اخليار بني اإلبقاء 
أو اإللغاء للمادة الثانية من الدس���تور احلال���ي، والتي تنص على أن 
»الش���ريعة اإلس���المية هي املصدر الرئيسي للتش���ريع«، وقد واصل 
الَعلمانيون املعركة بشكل أشد في سعيهم إلى حل البرملان ذي األغلبية 
اإلس���المية، ثم حتركهم لرفض تش���كيل )الهيئة التأسيس���ية لوضع 
الدس���تور( التي كانت غالبيتها من البرملانيني اإلسالميني، ثم رفضهم 
التشكيل الثاني للهيئة، حيث مثل اإلسالميون من خارج البرملان 50 % 
منها، وهم يراهنون على هيئة ذات أغلبية َعلمانية ال تسمح إال بوضع 

دستور يرّسخ الَعلمانية وال يجعل اإلسالم أساساً للشرعية.

االختبار الرابع: وموضوعه هو مآل مبدأ )سيادة القانون(، 
و)احترام القضاء(، رغم اتفاق اجلميع حوله، لكن التساؤل سيظل 
حول: سيادة أّي قانون واحترام أّي قضاء؟.. هل القانون املستمد 
من أحكام الش���ريعة الثابتة بعد تقنينها والقضاء مبقتضاها؟ أم 
األحكام الوضعية واملغيرة التي تقف عقول البشر وراء تشريعها 
واختراعها؟ وهل سيكون الدس���تور املسمى )أبو القوانني( فوق 
الشريعة وحاكماً عليها؟ أم ستكون الشريعة فوق الدستور وفوق 
القانون؟ ويتعلق بهذا ما شاب سمعة القضاء في مصر من لغط 
بس���بب ما قيل عن خضوعه في بعض تداعيات الثورة لضغوط 

ك في استقالله. تشكِّ
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االختب��ار اخلام��س: وأس���ئلته ت���دور ح���ول العالقات 
اخلارجية واملعاهدات الدولية، وموقف النظام اجلديد من بقاء 
بعض تلك العالقات، و»احت���رام« بعض تلك املعاهدات، خاصة 
معاه���دة )كامب ديفيد( التي وقعها النظ���ام املصري في عهد 
الس���ادات مع الكيان الصهيوني ع���ام 1978م برعاية أمريكية، 
والتي تلتزم مصر مبوجبها بإقامة س���الم دائم وشامل مع دولة 
الطغي���ان والعدوان، وأيض���اً ما انبنى على تل���ك املعاهدة من 
عالقات التطبيع التي لم تكسب منها مصر إال اخلسارة، والتي 
ستظل موضع اختبار للرئاس���ة اجلديدة، داخلياً وخارجياً، من 

اإلسالميني وغير اإلسالميني.

االختب��ار الس��ادس: وهو بشأن احلريات واألقليات، فأما 
احلريات، فهناك من يريدها مطلقة بال قيود، سلوكياً واعتقادياً، 
حتى لو ُفتحت بواسطتها كل أبواب الفساد.. وهناك من يطالب 
بتقييدها مبحاكمات الدين ال���ذي تعتنقه الغالبية العظمى من 
ش���عب مصر. واألقباط ميثلون رأس حرية في املطالبة بحرية 
املعتقد - على طريقتهم –، مبعنى أن يسمح للمسلم بالردة عن 
اإلسالم قانونياً، ويسمح للنصراني الداخل في اإلسالم بالعودة 
عن النصرانية رس���مياً، هذا إلى جان���ب مطالب كثيرة بعضها 
لالبتزاز، واآلخر ملجرد االستفزاز، مثل: إطالق حرية »التبشير« 
بني املسلمني، وإلغاء القيود على إنشاء كنائس النصارى في كل 
مكان أسوة باملساجد، هذا كله رغم أنه ال تزيد نسبتهم العددية 
في ش���عب مصر على 4 - 5%. وباسم حرية االعتقاد واحترام 
األقليات ستنش���ط كثير من الكيانات املنحرف���ة للمطالبة مبا 
تراه حقها في ممارس���ة طقوسها ومزاولة أنشطتها، بل وتكوين 
أحزاب خاصة بها، كما فعلت نابتة الشيعة املصريني التي بدأت 
أيضاً تطالب بإنشاء حوزات ومساجد خاصة بالشيعة في مصر. 

االختب��ار الس��ابع: وقضيت����ه اإلع����الم والتعليم، حيث 
ستظل سياس����ة الدولة اجلديدة جتاههما مرصودة ومراقبة، 
ألن التعليم يش����كل العق����ول، واإلعالم يص����وغ القلوب، ومن 
غير املنتظر أن تتوحد الرؤى بني اإلس����الميني وغيرهم حول 
محتوى اإلعالم، وال وجهة التعليم، ألن كال الفريقني يريان أن 
د مالمحها َوفق  الشخصية والهوية لدى جموع الشعب ستتحدَّ
ما ينش����ره التعليم ويبثه اإلعالم، لذلك س����تظل قضية مناهج 
التعليم وسياسة اإلعالم محل اختبار وامتحان لألداء الرئاسي، 
بل س����تظل مضمار س����باق ورمبا عراك حزبي وسياسي بني 
الَعلمانيني املراهنني على تنشئة أجيال )ليبرالية( واإلسالميني 

الساعني إلى بناء أجيال ربانية.

االختب��ار الثامن: ومفرداته هي: الضروريات املعيش���ية، 
فهي مح���ل اختبار كبير، للموس���ر والفقي���ر، لتعلقها باحلياة 
اليومية، وهو ما اس���تدعى أن جتعلها الرئاس���ة اجلديدة على 
رأس اهتماماتها في املائة يوم األولى من استالم السلطة، حيث 
سيظل عالج املشكالت املعيشية لعموم الشعب املعياَر األكثر دقة 
وحساسية عند عموم الناس للنجاح أو اإلخفاق في غيره، وذلك 
في مجاالت أسعار السلع، وتأمني اإلسكان، وإصالح املواصالت 

واخلدمات، وتوفير فرص التوظيف.

االختبار التاس��ع: هو في مراقب���ة اإلصالح االقتصادي، 
وه���و في نظر األكثرين العامل الضامن حلل أكثر األزمات التي 
يتوج���ب على نظام مصر اجلديد عالجها، فقد أبانت تداعيات 
الثورة املصرية أن مصر ليس���ت بالد فق���ر، لكنها بلد تعرَّض 
لإلفقار املتعمد مع س���بق اإلصرار والترصد على أيدي عصابة 
حاكمة لم تكتِف بفتح أبواب السلب والنهب للتجريف من الداخل، 
حتى نقلت ثمرات الثروات كلها إلى اخلارج، وقد جاءت للداللة 
على ذلك ش���هادة مفوضة االحتاد األوروبي )كاثرين آش���تون( 
وقت زيارتها ملص���ر، )في منتصف فبراير 2012(، حيث قالت: 
إن ث���روات مصر تكفي ألن جتعلها في مص���اف الدول الغنية، 
بت خارج مصر تبلغ نحو خمس���ة  واألموال الت���ي أُهدرت وُهرِّ

تريليونات )5000.000.000.000( دوالر!!
لهذا؛ فإن الشعب املصري »املسروق« سيظل يراقب وينتظر 
ويختبر أداء أصحاب )مشروع النهضة( من بوابة االقتصاد قبل 

غيرها، ليعرف حاضره ومصيره.

االختبار العاش��ر: وسؤاالته العاجلة تدور حول االستقرار 
واألمن، مبعناه الداخلي واخلارجي، فالرئاسة اجلديدة استلمت 
بل���داً خلخلت تداعيات الثورة األمن ف���ي داخله، وتهدد أحقاد 
املعادين أمنه القومي من خارجه، وكال جهازي األمن: )الشرطة( 
و)اجليش(، يعيش���ان حالة عدم انتظام أو انس���جام مع عموم 
الشعب بس���بب تداعيات أحداث الثورة، ويفتقران إلى سياسة 
ترميم وتوافق مع األوضاع اجلديدة، والكل يرقب ما س���تنتهي 
إليه العالق���ة القلقة مع رموز اجليش وهي���اكل الداخلية، ألنه 
دون أمن داخلي وخارجي لن يكون هناك اس���تقرار، ومن ثم لن 
تكون هناك نهضة، وهذا رهان املتربصني مبصير مصر.. نسأل 
الله أن يخسر الكارهون الرهان، ويتجاوز اإلسالميون في أرض 

الكنانة مرحلة االختبار واالمتحان.. )آمني(.



لقد أقام الله - س���بحانه - احلجة عل���ى خلقه بكتابه 
َل اْلُفْرَقاَن َعَلى َعْبِدِه  ورس���وله، قال - تعالى -: }َتَباَرَك اَلِّذي َن���َزّ
ِلَيُك���وَن ِلْلَعاَلِ���َن َنِذيًرا{ ]الفرق���ان: ١[، وقال: }َوُأوِح���َي إَلَيّ َهَذا 
ِريَن  َبِشّ اْلُقْرآُن أُلنِذَرُكم ِبِه َوَمن َبَلَغ{ ]األنعام: ١٩[، وقال: }ُرُساًل ُمّ
ُه َعِزيًزا  ُس���ِل َوَكاَن الَلّ ٌة َبْعَد الُرّ ِه ُحَجّ َوُمنِذِريَن ِلَئاَلّ َيُكوَن ِللَنّاِس َعَلى الَلّ

َحِكيًما{ ]النساء: ١٦٥[.
ومقتض���ى ذلك أن ما جاء ف���ي الوحيني إمنا يفيد العلم 
واليقني، ويش���هد لذلك ما وصف الله به نفس���ه من أنه بنيَّ 
لعب���اده غاية البي���ان، وما وصف به كتابه م���ن أنه حق ونور 
وفرق���ان وبيِّنات من الهدى، إلى غير ذلك من األوصاف التي 

جاءت في آيات كثيرة.
ُه َعِليٌم  ُه َلُكُم اآلَياِت َوالَلّ ُ الَلّ قال الله - تعالى -: }َكَذِلَك ُيَبِنّ
َحِكي���ٌم{ ]النور: ٥٨[، قال اإلمام الطبري – رحمه الله: »يقول 

ج���ّل ثناؤه: كما بيَّنت لكم أيها الناس أحكام االس���تئذان في 
هذه اآلية، كذلك يبنيِّ الله لكم جميع أعالمه وأدلته وشرائع 

دينه«)1(.
َه َيْهِدي  َناٍت َوَأَنّ الَلّ وقال - تعالى -: }َوَكَذِلَك َأنَزْلَناُه آَياٍت َبِيّ

َمن ُيِريُد{ ]احلج: ١٦[.  
ُه َلَقْوٌل َفْصٌل #^١٣^#( َوَما ُهَو ِباْلَهْزِل{ ]الطارق: ١٣ -  وقال: }إَنّ

١٤[، إلى غير ذلك من اآليات.
ا يشهد لذلك أيضاً أن الله أرسل رسوله # ليعلم الناس  وممَّ
ْنُهْم  َن َرُس���واًل ِمّ ِيّ الكتاب واحلكمة، قال تعالى: }ُهَو اَلِّذي َبَعَث ِفي اأُلِمّ
�ُمُهُم اْلِكَتاَب َواْل�ِحْكَمَة َوإن َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي  يِهْم َوُيَعِلّ َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزِكّ
ْكَر  ُبِر َوَأنَزْلَنا إَلْيَك الِذّ َناِت َوالُزّ ِبٍن{ ]اجلمع���ة: ٢[، وقال: }ِباْلَبِيّ َضالٍل ُمّ

ُروَن{ ]النحل: ٤٤[. َل إَلْيِهْم َوَلَعَلُّهْم َيَتَفَكّ َ ِللَنّاِس َما ُنِزّ ِلُتَبِنّ

)1) جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري، 214/10. 

العتييب  جباد  بن  سعد  د. 

ظاهرة االلتفاف
 على النص الشرعي

]العقيدة والشريعة[
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»ومحمد # أعلم اخللق باحلق، وهو أفصح اخللق لس���اناً، 
ه���م بياناً، وهو أحرص اخللق على هدي العباد، كما قال  وأصحُّ
ْن َأنُفِس���ُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َم���ا َعِنُتّْم َحِريٌص  تعالى: }َلَقْد َجاَءُكْم َرُس���وٌل ِمّ
ِرْص  ِحيٌم{ ]التوب���ة: ١٢٨[، وقال: }إن َتْ َعَلْيُك���م ِباْل�ُمْؤِمِنَن َرُءوٌف َرّ
ن َنّاِصِريَن{ ]النحل:  َعَل���ى ُهَداُهْم َفإَنّ الَلَّه ال َيْهِدي َم���ن ُيِضُلّ َوَما َلُهم ِمّ
٣٧[، وقد أوجب الله عليه البالغ املبني، وأنزل عليه الكتاب ليبنيِّ 
للناس ما نزل إليهم؛ فال بد أن يكون بيانه وخطابه وكالمه أكمل 

وأمت من بيان غيره«)1(.
ثم هذا البيان الذي تكفل به الله س���بحانه وأمر به رسوله 
#، إم���ا أن يكون املراُد به بيان اللف���ظ وحده أو املعنى وحده 
أو اللف���ظ واملعنى جميع���اً، وال يجوز أن يكون امل���راد به بيان 
اللفظ دون املعنى؛ فإن هذا ال فائدة فيه وال يحصل به مقصود 
الرسالة، وبيان املعنى وحده دون دليله، وهو اللفظ الدال عليه، 
ممتن���ع، فُعلم قطعاً أن املراد بي���ان اللفظ واملعنى؛ وعليه فكما 
أنَّا نقطع ونتيق���ن أنه # بنيَّ اللفظ، فكذلك نقطع ونتيقن أنه 
بنيَّ املعنى؛ بل كانت عنايته ببيان املعنى أش���د من عنايته ببيان 
اللف���ظ، وهذا هو الذي ينبغي، فإن املعن���ى هو املقصود، وأما 
اللفظ فوس���يلة إليه ودليل عليه، فكيف تكون عنايته بالوسيلة 
أهم من عنايته باملقصود؟ وكيف نتيقن بيانه للوسيلة وال نتيقن 

بيانه للمقصود؟ وهل هذا إال من أبني احملال؟)2(.
وبناًء عل��ى ما تقدم، فإن عامة داللة نصوص الش��ريعة 
- كتابًا وسنة - تفيد العلم أو القطع، واملراد من ذلك ما يلي)3):
1 أن نصوص الش���ريعة في نفس���ها تفيد العلم بصرف 

النظ���ر عن إدراك املجتهد لذلك أو تردده فيه، كما نقول عنها: 
إنها ثابتة ومعصومة من أن يضيع من أحكامها ش���يء أو يفوت، 

وال يلزم من ذلك أن يعلم املجتهد جميع نصوصها.
2 أن حصول العلم والقطع بها ممكن.

3 أن القط���ع بها حاص���ل ملن اجتهد واس���تدل باألدلة 

الش���رعية عليها، وال يلزم أن يكون حاص���اًل لكل أحد، بل وال 
حت���ى لغالب املتفقهة املقلدين ألئمته���م؛ فإن احلاصل عندهم 
ليس علماً بذلك عن دليل يفيدهم القطع، وإن كان العالم عنده 

دليل يفيد القطع.

)1) درء التعارض: 23/1.
)2) انظر: مختصر الصواعق، 738-737/3.

)3) انظر: االستقامة، ابن تيمية، حتقيق: د. محمد رشاد سالم، 55/1 - 56، نشر: جامعة 
املرسلة:  والصواعق  1403هـ؛  األولى،  الطبعة  الرياض،  سعود،  بن  محمد  اإلمام 
نَّة واجلماعة: 87. 746/2؛ والثبات والشمول: 176؛ ومعالم أصول الفقه عند أهل السُّ

4 أن العل���م به���ا يحصل للمجتهد ف���ي غالب األحكام، 

وأن الظن فيها إمنا هو قليل، وذلك غالباً ما يكون في مس���ائل 
االجتهاد والنزاع، أما مس���ائل اإلجم���اع واالعتقاد فالعلم فيها 

أكثر قطعاً.
والقول إن داللة النصوص الشرعية في غالبها تفيد القطع، 
ال يتوافق مع طريقة ومس���لك أولئ���ك الذين أعيتهم النصوص 
الش���رعية أن يحفظوها ويعملوا بها، فبحثوا عن مخارج يلتّفون 
بها على داللة النصوص الش���رعية، فدلتهم عقولهم إلى ترويج 
���نَّة ظنية الداللة، وإنه قلما  مقولة إن أكثر نصوص القرآن والسُّ
تتحقق القطعية إال في نطاق محدود، واستشهد بعضهم بكثرة 

املخصصات لعموم النصوص، واملقيدات إلطالقها)4(.
ا يفسر مقصدهم تبريرهم لزعمهم هذا بأن ذلك دليل  وممَّ
اإلذن باالجته���اد فيها، وإال جلعل الله فيه���ا من قواطع األدلة 
ومحكمات النصوص ما يرفع التشابه، ويغني عن النظر، ومينع 
االخت���الف؛ ولهذا أنزل الله كتابه على رس���وله #: }ِمْنُه آَياٌت 

ْحَكَماٌت ُهَنّ ُأُمّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت{ ]آل عمران: ٧[)5(.   ُمّ
وم���ن العجائب تقري���ر بعضهم بأنه يج���ب أن تظل مراتب 
األحكام كما جاءتنا؛ القطعي يجب أن يظل قطعياً، والظني يجب 
أن يستمر ظنياً، هكذا.. مع العلم أن مسألة القطع واليقني - كما 

هو معلوم - مسألة نسبية ترجع للمجتهد والناظر في األدلة)6(.
وم���ن ثم بنَوا عل���ى ذلك أن منطقة األح���كام املأخوذة من 
النصوص القطعية منطقة مغلق���ة ال يدخلها التغيُّر أو التطور، 
وهي محدودة جداً، حت���ى إن بعضهم زعم أنها قد ال تتعدى 7 
في املائة من النصوص)7(، بينما منطقة األحكام الظنية منطقة 
مفتوحة، وهي مجال االجتهاد ومعت���رك األفهام، ومنها ينطلق 

الفقه إلى احلركة والتطور والتجديد.
ومكمن اخلطورة ف���ي مثل هذا الطرح هو التلبيس ودعوى 

رونه وخلط احلق بالباطل. العلمية فيما يقرِّ
إنه ال خ���الف مع أصحاب هذا االجتاه ف���ي مبدأ تفاوت 
وضوح داللة النصوص الشرعية على مراد الشارع، لكن اخلالف 

معهم في هذه املسألة في جانبني:

اإلسالم  وشريعة  42؛  القرضاوي:  والتجديد،  األصالة  بني  اإلسالمي  الفقه  انظر:   (4(
اإلسالم  كذلك:  وانظر  113؛  القرضاوي:  ومكان،  زمان  كل  في  للتطبيق  صاحلة 
راشد  اإلسالم،  في  العامة  واحلريات  118؛   ،35 عمارة:  محمد  احلكم،  وفلسفة 

الغنوشي: 25؛ وحوار ال مواجهة، أحمد كمال أبو املجد: 30.
)5) انظر: االجتهاد في الشريعة، القرضاوي: 65.

)6) انظر: الفقه اإلسالمي بني األصالة والتجديد، القرضاوي: 45.
)7) انظر: مترد على املمنوع، الغنوشي: 46.
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األول: دع���وى أن أكثر النصوص الش���رعية ظنية الداللة، 

سواء أوردت هذه الدعوة صراحة أو جاءت في سياق يُفهم منه 
اإلشارة إلى ذلك.

الث��اين: اعتب���ار الظنية أو القطعية ف���ي النصوص معياراً 

وضابطاً للثبات والتغيُّر في تطبيق األحكام الشرعية.
وهذان اجلانبان ال يُس���لَّم لهم فيهم���ا. أما اجلانب األول 

فاجلواب عنه مبا يلي:

توس���يع دائرة ظنية داللة النصوص الشرعية مقابل أواًل 
التقليل الشديد من دائرة النصوص القطعية، مخالٌف 
ملا وصف الله تعالى به نفس���ه من أنه ب���نيَّ لعباده غاية البيان، 
وأن رسوله # بلَّغ البالغ املبني، كما أنه مخالٌف لنهج الصحابة 
- رض���وان الله عليهم - وَمن بعدهم ِمن التابعني، فهم يتعاملون 
مع النصوص الش���رعية عند ثبوتها، حيث يتَّبعون ما جاء فيها 
بإط���الق دون تفريق بني قطع���ي وظني، وهم أول���ى من يتبع 

سبيلهم)1(.

إمنا وضع الكالم للداللة على مراد املتكلم، وألفاظ ثانيًا 
نَّة بحسب ذلك ثالثة أقسام)2(:  القرآن والسُّ

 أ - نصوص ال حتتمل إال معنًى واحداً.
ب - ظواهر حتتمل غير معناها احتماالً بعيداً مرجوحاً. 

ج - ألف���اظ مجملة حتتاج إلى بي���ان، فهي من دون البيان 
عرضة لالحتمال.

فأما القس��م األول فهو يفيد اليقني مبدلوله قطعاً، كق���وله 
تعالى: }َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا إَلى َقْوِمِه َفَلِبَث ِفيِهْم َأْلَف َسَنٍة إاَلّ َخْمِسَن َعاًما 
وَفاُن َوُهْم َظاِل�ُموَن{ ]العنكبوت: ١٤[، وقوله: }َفَمن َلّْم  َفَأَخَذُه���ُم الُطّ
اٍم ِفي اْل�َحِجّ َوَس���ْبَعٍة إَذا َرَجْعُتْم ِتْلَك َعَش���َرٌة َكاِمَلٌة{  َيِجْد َفِصَياُم َثالَثِة َأَيّ
]البق���رة: ١٩٦[، وهذا ش���أن عامة نصوص القرآن الصريحة في 
معناها؛ كنصوص آيات الصفات، إلى أمثال ذلك من النصوص 
التي هي في الداللة على مرادها كداللة لفظ العش���رة والثالثة 
على مدلوله، وكداللة لفظ الش���مس والقم���ر والليل والنهار.. 
هذا ش���أن مفرداته، أما تركيبه فجاء على أصح وجوه التركيب 
وأبعدها عن اللبس وأشدها مطابقة للمعنى، فمفرداته نصوص 
أو كالنصوص في مس���ماها، وتراكيبه صريحة في املعنى الذي 
قصد بها، واملخاطبون به أهل تلك اللغة سجيتهم وطبيعتهم غير 

متكلفة لهم، فهم يعلمون باالضطرار مراده منها.

)1) انظر: املستصفى: 171/2؛ واحلكم الشرعي: 285.
)2) انظر: مختصر الصواعق: 382/1 - 397، 670 - 672.

والقس��م الثاين: ظواهر قد حتتم���ل غير معانيها الظاهرة 

منه���ا، لكن قد اطردت في موارد اس���تعمالها على معنى واحد 
فجرت مجرى النصوص التي ال حتتمل غير مسماها، والقسمان 

يفيدان اليقني والقطع مبراد املتكلم.
وأم��ا القس��م الثالث: فهذا قد يك���ون بيانه معه، وقد يكون 

منفص���اًل عنه، أما أن يكون له عدة مع���اٍن وليس معه ما يبنيِّ 
املراد؛ فهذا ليس في كالم الله ورس���وله، وإذا أُحس���ن رد هذا 

القسم إلى القسمني قبله ُعرف مراد املتكلم منه.
فالقس���م األول يفيد اليقني بنفسه، والثاني يفيده باطراده 
في موارد اس���تعماله، والثالث يفيده إحسان رده إلى القسمني 

قبله.
���نَّة  وهذا ظاهر ج���داً ملن له عناية بنصوص القرآن والسُّ
وألفاظها ومعانيها واقتباس املعارف واليقني منها، فاس���تفادته 
اليق���ني من أدلتها أعظم من اس���تفادة كل طال���ب علم اليقنَي 
من م���واد علمه وبراهينه، بل إذا تأمل م���ن بصره الله طريقة 
نَّة وجدها متضمنة رفع ما يوهمه الكالم من خالف  القرآن والسُّ

ظاهره.

االحتم���االت املوجبة للظنية ف���ي داللة النصوص ثالثًا 
الش���رعية مدارها على أن الدليل اللفظي يحتمل 

أزيد من معنى، فال يقطع بإرادة املعنى الواحد.
ويجاب عن ذلك: بأن أهل اللغة لم يسوغوا للمتكلم أن يتكلم 
مبا يري���د به خالف ظاهره إال مع قرينة تب���نيِّ املراد، واملجاز 
إمنا يدل مع القرينة، بخالف احلقيقة؛ فإنها تدل على التجرد، 
وكذلك احلذف واإلضمار ال يجوز إال إذا كان في الكالم ما يدل 
عيه إال مع قرينة  علي���ه، وكذلك التخصيص ليس ألح���د أن يدَّ

تدل عليه.
ق���ال اإلمام الش���افعي – رحمه الله: »الق���رآن عربي كما 
وصف���ت، واألحكام فيه على ظاهره���ا وعمومها ليس ألحد أن 
يحيل منها ظاهراً إلى باطن، وال عاماً إلى خاص؛ إال بداللة من 
كتاب الله، فإن لم تكن فسنَّة رسول الله تدل على أنه خاص دون 
عام أو باطن دون ظاه���ر، أو إجماع من عامة العلماء الذين ال 
نَّة، ولو جاز في احلديث  يجهلون كلهم كتاباً وال سنَّة، وهكذا السُّ
أن يحال الش���يء منه عن ظاهره إل���ى معنى باطن يحتمله كان 
أكثر احلديث يحتمل عدداً من املعاني وال يكون ألحد ذهب إلى 
معن���ى منها حجة على أحد ذهب إل���ى معنى غيره، لكن احلق 
فيها واحد؛ ألنها على ظاهرها وعمومها إال بداللة عن رس���ول 
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الل���ه أو قول عامة أهل العلم إنه���ا على خاص دون عام وباطن 
دون ظاهر«)1(.

وإذا كانت هذه األنواع ال جتوز مع جترد الكالم عن القرائن 
املبيِّن���ة للمراد، فحيث جتردت علمنا قطعاً أنه لم يُرد بها ذلك، 
ولي���س لقائل أن يقول قد تك���ون القرائن موجودة وال نعلم بها؛ 
ألن من القرائن ما يجب أن يكون لفظياً، كمخصصات األعداد 
وغيرها، ومنه���ا ما يكون معنوياً، كالقرائ���ن احلالية واملقالية، 
والنوع���ان ال ب���دَّ أن يكونا ظاهرين للمخاَط���ب ليفهم من تلك 
القرائ���ن مراد املتكلم، فإذا جترد الكالم عن القرائن ُفهم معناه 
املراد عند التجرد، وإذا اقترن بتل���ك القرائن ُفهم معناه املراد 
عند االقتران، فلم يقع لبس ف���ي الكالم املجرد وال في الكالم 

املقيد، إذ كلٌّ من النوعني مفهم ملعناه املختص به.
وقد اتفقت اللغة والشرع على أن اللفظ املجرد إمنا يراد به 
ما ظهر منه، وما يقدر من احتمال مجاز أو اشتراك أو حذف أو 
إضمار أو تخصيص ونحوه؛ إمنا يقع مع القرينة، أما مع عدمها 

فال، واملراد معلوم على التقديرين)2(.
والش���ارع قد خاطب العرب على املعهود من كالهم ومن ثم: 
»فإنه ال بدَّ في فهم الش���ريعة من اتب���اع معهود األميني - وهم 
العرب الذين نزل القرآن بلس���انهم، فإن كان للعرب في لسانهم 
ُعرف مس���تمر فال يصح العدول عنه في فهم الش���ريعة، وإن لم 
يكن ثم ُعرف فال يصح أن يجري في فهمها على ما ال تعرفه«)3(.
وعليه؛ فاملتكلم بالعربية »ال يُكلف استش���عار املوانع مطلقاً 
في األنواع واألشخاص لكثرتها، ولو استشعر بعضها لم يحسن 
التع���رض لنفي كل ماِنع منه���ا؛ فإن الكالم في���ه َهْجنة ولَْكنَة 
وطول وعي، فقد يتعس���ر أو يتعذر علم املوانع أو بيانها أو هما 
جميعاً«)4(؛ ولذا كانوا يعيبون على الش���اعر ظهور قصد ش���دة 

التنقيح للعبارات في شعره)5(.
وفي املقابل، فإن العاقل ال يس���تعمل الكالم فيما هو على 
خالف األصل بغير قرينة مبيِّنة ملراده، وإال كان تلبيس���اً ولكنة 
يُبرأ عنها الرسول # الذي بعثه الله بأفصح األلسنة وأجمعها 

معنى)6(.

)1) اختالف احلديث بهامش األم: 27/7.
احتمال  إيراد  على  الرد  تفصيل  في  وانظر  753؛   -  751 الصواعق:  مختصر  انظر:   (2(

التخصيص واإلضمار: 681 - 714، وقد بني القول في هذه املسألة بياناً شافياً.
)3) املوافقات: 82/2.

)4) مجموع الفتاوى: 191/20.
)5) انظر: املوافقات، 84/2.

)6) انظر: مختصر الصواعق، 201/1.

لم يق���ل أحد من العق���الء: إن كل لفظ فهو مفيد رابعًا 
لليقني باملراد منه مبجرده من غير احتياج إلى لفظ 

آخر متصل به أو منفصل عنه.
وإمنا الذي يُقال هنا: إن مراد املتكلم يعلم من لفظه املجرد 
ت���ارة، واملقرون تارة، ومنه ومن لفظ آخر يفيدان اليقني مبراده 
ت���ارة، ومنه ومن بيان آخر بالفع���ل أو القول يحيل املتكلم عليه 
ت���ارة، وليس في القرآن خطاب أريد منه العلم مبدلوله إال وهو 

داخل في هذه األقسام.
َ َلُكُم  فالبيان املقترن كقوله تعالى: }َوُكُلوا َواْش���َرُبوا َحَتّى َيَتَبَنّ

اْل�َخْيُط اأَلْبَيُض ِمَن اْل�َخْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر{ ]البقرة: ١٨٧[.
 والبيان املنفصل كقوله تعال���ى: }َوإن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث َكالَلًة 
ُدُس{ ]النساء: ١٢[، مع  ْنُهَما الُسّ َأِو اْمَرَأٌة َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت َفِلُكِلّ َواِحٍد ِمّ
ُه ُيْفِتيُكْم ِفي اْلَكالَلِة إِن اْمُرٌؤ َهَلَك َلْيَس  قوله تعالى: }َيْسَتْفُتوَنَك ُقِل الَلّ
َلُه َوَلٌد َوَلُه ُأْخٌت َفَلَها ِنْصُف َما َتَرَك َوُهَو َيِرُثَها إن َلّْم َيُكن َلَّها َوَلٌد َفإن َكاَنَتا 
َكِر ِمْثُل َحِظّ  َجااًل َوِنَس���اًء َفِللَذّ ُلَثاِن ِمَّا َتَرَك َوإن َكاُنوا إْخَوًة ِرّ اْثَنَتْنِ َفَلُهَما الُثّ
ٍء َعِليٌم{ ]النساء: ١٧٦[،  ُه ِبُكِلّ َش���يْ ُه َلُكْم َأن َتِضُلّوا َوالَلّ ُ الَلّ اأُلنَثَيْنِ ُيَبِنّ
فقد أفاد مجموع النصني العل���م باملراد من لفظ الكاللة، وأنه 

من ال ولد له وإن سفل وال والد له وإن عال.
 وأما البيان الذي يحيل املتكل���م عليه فك���ما أح���ال الله 
- س���بحانه وتعالى - على رسوله # في بيان ما أمر به عباده 
من الصالة، والزكاة، واحلج، وفرائض اإلس���الم، التي إمنا علم 

مقاديرها، وصفاتها، وهيئاتها من بيان الرسول #.
فال يخ���رج خطاب القرآن عن هذه الوج���وه، ولم يخاطب 
الل���ه عباده بلفظ إال وقد بنيَّ لهم م���راده به بأحد هذه الوجوه 
األربع���ة، فصار اخلطاب مع بيانه مفيداً لليقني باملراد منه وإن 
ل���م يكن بيانه متصاًل به، وذلك ال يعزل كالم الله ورس���وله عن 

إفادة العلم واليقني)7(.

ما يحصل عند املجتهد م���ن تردد في معرفة خامسًا 
داللة النص إم���ا لكون اللفظ مش���تركاً وإما 

ألسباب أخرى، يجاب عنه مبا يلي:
1 - أن الش���ريعة في نفسها تفيد العلم بصرف النظر عن 
إدراك املجته���د لذلك أو تردده فيه، كم���ا نقول عنها إنها ثابتة 
ومعصومة من أن يضيع من أحكامها ش���يء أو يفوت، وال يلزم 

من ذلك أن يعلم املجتهد جميع نصوصها)8(.

)7) انظر: مختصر الصواعق: 754 - 757.
)8) انظر: مختصر الصواعق: 657/2؛ والثبات والشمول، عابد السفياني: 176.



العدد 14301

2 - أن ما كان ظني الداللة مستند وال بدَّ إلى قطعي، فمآله 
إلى القطعية)1(.

3 - أن م���ا يتردد املجتهد في تعي���ني املقصود منه هو من 
لوازم الطبيعة اإلنس���انية، كما أنه قليل جداً بالنس���بة إلى ما 
يتيقنه، وهذا ال ينافي القول إن الش���ريعة تفيد العلم، كما نقول 
إن الشريعة محكمة مع أن املتش���ابه موجود فيها)2(، وفي ذلك 
ق���ال ابن حزم - رحمه الله: »إننا قاطع���ون باتون على أن علم 
؛ لقول  احلقيقة فيما أش���كل علينا موجود عند غيرن���ا وال بدَّ
ْش���ُد ِمَن اْلَغ���ِيّ َفَمن َيْكُفْر  َ الُرّ َبَنّ يِن َقد َتّ الل���ه تعالى: }ال إْكَراَه ِفي الِدّ
ُه  ِه َفَقِد اْسَتْمَس���َك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى ال انِفَصاَم َلَها َوالَلّ اُغوِت َوُيْؤِمْن ِبالَلّ ِبالَطّ
َس���ِميٌع َعِليٌم{ ]البقرة: ٢٥٦[، ولقول رس���ول الله #: )اللهم هل 

بلغت(، قالوا: اللهم نعم. قال: )اللهم اشهد()3(«)4(.
4 - أن كث���رة املعاني تصير بع���د االجتهاد في الغالب إلى 

معنى واحد يقطع به املجتهد)5(.

ال يخفى ما في مس���لك توه���ني داللة معظم سادسًا 
النصوص الشرعية من اخلطورة؛ فأهل الباطل 
بش���تى أصنافهم كانوا وما زالوا يتعلقون به؛ إذ لو س���اغ ذلك 
النفتح باب إي���راد التجويزات واالحتماالت الذي ال آخر له وال 
ثقة معه ألبتة، ما يفتح الباب لتجاوز األحكام الشرعية بدعوى 

قلة األدلة القطعية الدالة عليها)6(.
وها هي دعاوى الَعلماني���ني – الذين ال يقيمون للنصوص 
الشرعية وزناً - تتكرر بأن الشريعة أكثرها نصوص ظنية، وعليه 
ال يصح االلتزام فيها بفهم واح���د، والقطعي فيها قليل، وهذا 
القليل يس���قطونه كذلك بدعاوى املصلحة والضرورة ومراعاة 
الواق���ع، فما الذي بقي بعد ذلك من الش���ريعة؟ إنه لم يبَق إال 
معاني عامة يسميها بعضهم املبادئ الكلية للتشريع اإلسالمي، 
وهي ف���ي حقيقتها تفريغ للدين من مقصده األول؛ عبودية الله 

وتوحيده وحتكيم شريعته.
فانظر إلى اجلناية العظمى التي تلحق نصوص الش���ريعة؛ 
»فيالله ما لقي���ت النصوص من هذه الفرق، وأرباب التأويالت، 
واملتعصبني ملذاهبهم، وإلى ُمنزلها الشكاية، وبه املستعان، وعليه 

التكالن«)7(.

)1) انظر: املوافقات: 86/4.
)2) انظر: مختصر الصواعق: 657/2؛ والثبات والشمول: 176.

)3) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب احلج، باب اخلطبة أيام منى، ح )1652).
)4) اإلحكام في أصول األحكام البن حزم: 71/1.

)5) انظر: الثبات والشمول: 176.
)6) انظر: مختصر الصواعق: 682/2.

)7) املصدر السابق: 683.

وأما اجلانب الثاني في هذه املس���ألة، وهو اعتبار الظنية 
أو القطعية في النصوص معي���اراً وضابطاً للثبات والتغيُّر في 

تطبيق األحكام الشرعية؛ فيجاب عنه مبا يلي:
أواًل: إن وصف القطعية والظنية في الدليل وصٌف إضافٌي 

نس���بٌي يتفاوت من شخص إلى آخر حس���ب حاله مع الدليل، 
وكون فالن يقول بظنية دليل ما فهذا بالنس���بة له وليس حكماً 

على غيره)8(.
وإذا كان األم���ر كذل���ك فاعتبار الظني���ة أو القطعية في 
النصوص معياراً وضابطاً للثب���ات والتغيُّر في تطبيق األحكام 
الشرعية؛ يزيد األمر إشكاالً، فَمن الذي سيكون حكمه بالظنية 

هو املعتبر؟
والق���ول بثبات القطع���ي قطعياً والظني ظنياً يس���تدعي 
التساؤل مباذا توصف داللة النص إذا ظهر للمجتهد أو الناظر 
في النصوص قرائن تزيل أي احتمال لفهم آخر؟ هل س���يبقى 
هذا الظني ظنياً؟ وبعبارة أخرى: هل س���تظل األمة غير متيقنة 

من مراد الله ورسوله من هذا النص إلى يوم القيامة؟!
ثانيًا: يلزم على هذا املعيار أحد الزمني:

أ - اجتماع الثبات والتغير على احلكم الش���رعي الواحد، 
وهذا باطل.

ب - تغيير حقيقة حكم الشرع وطبيعته لتغير الزمان؛ ففي 
زمان الصحاب���ة يوصف بالثبات، وفي زمان من بعدهم يوصف 

بالتغير، وهذا باطل)9(.
وبعد هذا العرض تبنيَّ خطأ وخطورة مس���لك توهني داللة 
معظم نصوص الش���ريعة، والذي يفتح الباب أمام أهل األهواء 
لتحكيم أهوائهم في األحكام الشرعية بدعوى ظنية أكثر أدلتها.
وإنه ال يَس���دُّ الب���اب أمام تلك االنحراف���ات اخلطيرة إال 
التأكيد على قوة أدلة الش���ريعة، وإفادتها في ذاتها للعلم، وأن 
احلج���ة قائمة بها عل���ى اخللق ال فرق في ذلك بني مس���ائل 
االعتقاد وس���ائر األحكام، ما يبرز خصائص هذه الشريعة من 
العموم واالطراد، واإلحكام والثب���ات، وحاكميتها على غيرها، 
»فال جتد في العمل أبداً ما هو حاكم على الشريعة، وإال انقلب 

كونها حاكمة إلى كونها محكوماً عليها«)10(.

الثبات والصالحية،  الفتاوى: 247/32؛ واحلكم الشرعي بني أصالة  )8) انظر: مجموع 
عبد اجلليل ضمرة: 288.

)9) احلكم الشرعي:286.
)10) املوافقات:79/1.



15 العدد 301

م���ا زالت تداعيات الربيع العربي تتوالى، وما زالت احلاجة 
���ًة إلى النظر إليها ف���ي ضوء األح���كام الكونية القدرية،  ماسَّ
واألحكام الدينية الش���رعية؛ لالعتبار، وضبط املسار.. وإن من 
أهم األمور التي ينبغي الوقوف عندها في خضم تلك األحداث 

ما يلي:
األمر األول:

اليقني اجلازم واالعتقاد الراس���خ ب���أن ما يجري اليوم من 
أحداث ونوازل في األمة، إمنا ه���و بعلم الله عز وجل، وكتابته 
لها، وإرادته س���بحانه لها، قال الل���ه تعالى: }َوَلْو َش���اَء َرُبَّك َما 
َفَعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما َيْفَتُروَن{ ]األنعام: ١١٢[، وقال س���بحانه وتعالى: 
َه َيْفَعُل َما ُيِري���ُد{ ]البقرة: ٢٥٣[.  ���ُه َما اْقَتَتُلوا َوَلِك���َنّ الَلّ }َوَلْو َش���اَء الَلّ

وإرادته ومش���يئته س���بحانه ليس���ت مجردة عن حكمته، بل له 
س���بحانه احلكمة البالغة في خلقه وأمره. والعارفون لربهم عز 
وج���ل يعلمون ذلك ويوقنون به، لذا فهم يحس���نون الظن بربهم 
ويحمدونه س���بحانه على خلقه وأمره، ويوقنون أن عاقبة هذه 
األح���داث التي يقدره���ا الله عز وجل خي���ٌر ومصلحة ولطف 
باملوحدين - إن ش���اء الله تعال���ى. ومع أنها موجعة وكريهة، إال 
أننا نلمس لطف الله ع���ز وجل وحكمته ورحمته في أعطافها، 
يقول اإلمام ابن القيم - رحمه الله تعالى: )وأسماء الله احلسنى 
تقتضي آثارها وتس���تلزمها اس���تلزام املقتضي املوجب ملوجبه 
ومقتضاه، فال بد من ظهور آثارها في الوجود، فإن من أسمائه: 
اخلالق املقتضي لوجود اخللق، ومن أس���مائه: الرزاق املقتضي 

ال��ن��اص��ر اهلل  ع���ب���د 

الت شرعية
ُّ
تأم

 في ظل الربيع العربي

]العقيدة والشريعة[
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لوجود الرزق واملرزوق، وكذلك الغفار والتواب واحلكيم والعفو، 
وكذلك الرحم���ن الرحيم، وكذلك احلكم العدل... إلى س���ائر 
األس���ماء، ومنها احلكيم املس���تلزم لظهور حكمته في الوجود، 
ُه َرُبّ  والوجود متضمن خللقه وأمره }َأال َلُه اْل�َخْلُق َواأَلْمُر َتَباَرَك الَلّ
اْلَعاَلَِن{ ]األعراف: ٥٤[، فخلقه وأمره صدرا عن حكمته وعلمه، 
وحكمته وعلمه اقتضيا ظهور خلقه وأمره، ولهذا يقرن سبحانه 
بينهما عند ذكر إنزال كتاب���ه وعند ذكِر ُملكه وربوبيَّته، إذ هما 

مصدر اخللق واألمر()1(.
األمر الثاين:

إن م���ن حكمة الله البالغة في هذه األحداث أن يعرفنا على 
سننه سبحانه التي ال تتبدل وال تتحول، ومن معرفة هذه السنن 
اإللهية يتضح الطريق املس���تقيم، ويهتدي املس���لم إليه، ويوفق 
إلى املوقف احل���ق واملنهج الصائب؛ يقول الل���ه عز وجل آمراً 
لنا بالنظر في س���ننه س���بحانه املطردة }َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلُكْم ُسَنٌ 
ِبَن{ ]آل عمران:  َفِس���يُروا ِفي اأَلْرِض َفانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَب���ُة اْل�ُمَكِذّ
َد ِلُسَنِّت  ِلَن َفَلن َتِ ١٣٧[، وقال س���بحانه: }َفَهْل َينُظُروَن إاَلّ ُسَنَّت اأَلَوّ

ِوياًل{ ]فاطر: ٤٣[. ِه َتْ َد ِلُسَنِّت الَلّ ِه َتْبِدياًل َوَلن َتِ الَلّ
لذا وجب على املسلمني بعامة، وعلى دعاة احلق واملجاهدين 
في س���بيل الله عز وجل بخاصة؛ أن يقفوا طوياًل مع كتاب الله 
عز وج���ل وما تضمن من الهدى والن���ور، ومن ذلك ما تضمنه 
من السنن الربانية املس���توحاة من دعوة األنبياء عليهم الصالة 
والس���الم؛ وذلك ألن في معرفتها والس���ير عل���ى هداها أخٌذ 
بأس���باب النصر والتمكني والفالح، وجن���اة مما وقع فيه الغير 

من تخبط وعناء.
ومن هذه الس��نن اليت ينبهنا اهلل عز وجل إليها يف 

مثل هذه األحداث ما يلي:
1 - سنة االبتاء والتمحيص واملدافعة:

ِه الَنّاَس َبْعَضُهم ِبَبْعٍض َلَّفَس���َدِت  ق���ال الله تعالى: }َوَلْوال َدْفُع الَلّ
اأَلْرُض َوَلِك���َنّ الَلَّه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِ���َن{ ]البقرة: ٢٥١[، ويقول الله 
اِبِريَن َوَنْبُلَو  عز وجل: }َوَلَنْبُلَوَنُّكْم َحَتّى َنْعَل���َم اْل�ُمَجاِهِديَن ِمنُكْم َوالَصّ
َأْخَباَرُكْم{ ]محمد: ٣١[، وقال في السورة نفسها: }َذِلَك َوَلْو َيَشاُء 
���ُه النَتَصَر ِمْنُهْم َوَلِكن ِلَّيْبُلَو َبْعَضُكم ِبَبْعٍض{ ]محمد: ٤[، وقال الله  الَلّ
���ُه ِلَيَذَر اْل�ُمْؤِمِنَن َعَلى  ع���ز وجل معقباً على غزوة أحد: }َما َكاَن الَلّ
ِيِّب{ ]آل عمران: ١٧٩[، وقال  َم���ا َأنُتْم َعَلْيِه َحَتّى َيِيَز اْل�َخِبيَث ِم���َن الَطّ
سبحانه في احلدث نفسه: }َوَما َأَصاَبُكْم َيْوَم اْلَتَقى اْل�َجْمَعاِن َفِبإْذِن 
���ِه َوِلَيْعَل���َم اْل�ُمْؤِمِنَن{ ]آل عم���ران: ١٦٦[، قال ابن كثير - رحمه  الَلّ

)1) الصواعق املرسلة: )1564/4).

الل���ه تعالى - عند اآلية الثانية: )أي ال بد أن يعقد س���بباً من 
احملن���ة يظهر في���ه ولّيه ويفتضح فيه ع���دوه، يُعرف به املؤمن 
الصاب���ر واملنافق الفاجر(. ويقول صاحب الظالل - رحمه الله 
تعال���ى: )ويقطع النص الق��رآني ب���أنه ليس من ش���أن الله – 
س���بحانه – وليس من مقتضى ألوهيته، وليس من فعل سنته؛ 
أن يدع الصف املس���لم مختلطاً غير مميز يتوارى املنافقون فيه 
وراء دعوى اإلميان، ومظهر اإلس���الم، بينما قلوبهم خاوية من 
بشاشة اإلميان، ومن روح اإلسالم(.. وبالنظر إلى هذه األحداث 
الضخمة املتسارعة في ضوء سنة االبتالء والتمحيص، نرى أن 
هذه الس���نة املطردة الثابتة تعمل اآلن عملها بإذن ربها سبحانه 
وتعالى لتؤتي أكلها الذي أراده الله عز وجل، ومن ذلك متحيص 
عب���اده املؤمنني ولطفه به���م ورحمته ومتيي���ز الصفوف حتى 
تتنقى من املنافقني وأصحاب القلوب املريضة وينكشف أمرهم 
للناس، وحتى يتعرف املؤمنون أنفس���هم على أنفسهم وما فيها 
من الثغرات واآلفات التي حت���ول بينهم وبني التمكني والنصر، 
فيتخلصوا منها ويغّيروا ما بأنفس���هم؛ ألن الله عز وجل ال يغّير 
ما بقوم حتى يغّيروا ما بأنفس���هم، ق���ال الله تعالى: }إَنّ الَلَّه ال 
ُروا َما ِبَأنُفِس���ِهْم{ ]الرعد: ١١[، فإذا ما متايزت  ُر َما ِبَقْوٍم َحَتّى ُيَغِيّ ُيَغِيّ
الصفوف، وتس���اقط املتس���اقطون في أتون االبتالء، واستبان 
سبيل املؤمنني من س���بيل املجرمني، وخرج املؤمنون الصابرون 
الصادقون منها كالذهب األحمر الذي تخلَّص من شوائبه بالنار؛ 
حينها تهب رياح النصر على عباد الله املصطفني الذين ثبتوا في 

االبتالء وما بدلوا تبدياًل.
2 - سنة اإلماء واالستدراج للكفار:

َا  قال الله تعالى عن هذه الس���نة: }َوال َيْحَسَبَّ اَلِّذيَن َكَفُروا َأَنّ
ِهٌن{  ِلي َلُهْم ِلَي���ْزَداُدوا إْثًما َوَلُهْم َعَذاٌب ُمّ َا ُنْ ِلي ُلُهْم َخْيٌر أَلنُفِس���ِهْم إَنّ ُنْ
]آل عم���ران: ١٧٨[، وهذه الس���نة تعمل عملها في هذه األوقات، 
وذلك في معسكر أهل الكفر والنفاق، وبخاصة أولئك الذين بلغ 
بهم الكبر والغطرسة والظلم واجلبروت والطغيان مبلغاً عظيماً 
ونراهم يزدادون يوماً بعد يوم في الظلم والطغيان، لكن املس���لم 
الذي يفقه س���نة الله عز وجل ويتأّملها ويرى آثارها وعملها في 
األمم الس���ابقة؛ ال يستغرب ما يرى، وال يحيك في نفسه شيء 
من هذا، ألنه يرى في ضوء هذه السنة أن الظلمة اليوم يعيشون 
س���نة اإلمالء واالس���تدراج التي تقودهم إل���ى مزيد من الظلم 
والطغيان والغرور، وهذا ب���دوره يقودهم إلى نهايتهم احملتومة 
وه���ي الهالك والقصم في األجل الذي قد ضربه الله لهم، قال 
ا َظَلُموا َوَجَعْلَن���ا ِل�َمْهِلِكِهم  الله تعالى: }َوِتْل���َك اْلُقَرى َأْهَلْكَناُه���ْم َل�َمّ
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طون  ْوِعًدا{ ]الكهف: ٥٩[، ففي اإلمالء للظاملني وتركهم يتس���لَّ َمّ
على املس���لمني في مدة من الزمن، ابتالءٌ ومتحيٌص للمؤمنني، 
حتى إذا آتت س���نن االبتالء أكلها ومتيَّ���ز الصف املؤمن الذي 
صاً نظيفاً، عندئذ تكون سنة اإلمالء هي  خرج من االبتالء ممحَّ
األخرى قد أش���رفت على نهايتها، فيح���ق القول على الظاملني 
ن  صني الذين ميكِّ وميحقهم الله كرامة ونص���راً للمؤمنني املمحَّ
الله لهم في األرض ويس���تخلفهم فيها بعد محق الكافرين، قال 
ُه اَلِّذيَن آَمُنوا َوَيَْح���َق اْلَكاِفِريَن{ ]آل  َص الَلّ الله عز وج���ل: }َوِلُيَمِحّ
عمران: ١٤١[، فذكر الله سبحانه التمحيص قبل احملق، ولو محق 
الله عز وجل الكفار قب���ل تهيُّؤ املؤمنني املمحصني فَمن يخلف 

الكفار بعد محقهم؟
األمر الثالث:

وفي ضوء ما سبق في األمر األول والثاني، فإنه ميكن فيما 
يلي تس���جيل بعض التفس���يرات ملا يحدث، كما ميكن تسجيل 
بعض الوصايا في ظل ما يحدث؛ فإن تك صواباً فمن الله وحده 
فهو املان بذلك، وإن تك خطًأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله 
من ذلك. وميكن إجمال هذا التفسيرات والوصايا في الوقفات 

التالية:
الوقفة األوىل:

اختلف���ت آراء املراقبني من فئات املس���لمني لهذه األحداث 
وتفس���يرها ما بني ناظر إليها على أنه���ا عفوية غير مخطط 
لها وإمنا جاءت لتراكمات وضغوظ ش���ديدة على الشعوب في 
تلك البلدان في دينها ومعيش���تها وأعراضها وبعد أن بلغ الظلم 
والكبت منتهاه انفجرت تلك النفوس املكبوتة لتعبِّر عن معاناتها 
في مظاهرات وثورات انتهت بأفول الطواغيت في تلك البلدان. 
وفي املقابل لهذا الرأي هناك من ينظر إلى هذه األحداث على 
أنها نتيج���ة تخطيط وتواطؤ أمريكي مع الفئات الليبرالية ومن 
تراهم أمريكا من املعتدلني اإلس���الميني إلسقاط تلك األنظمة 
الديكتاتورية التي جثمت على صدور ش���عوبها ردحاً من الزمن 
وأذاقته���ا الظلم واألمرين بعد أن اس���تنفدت أغراضها وبلغت 
كراهية الش���عوب لها مبلغاً ال يحتمل، وتسبب ذلك في كراهية 
أمريكا التي كان���ت تدعم هذه األنظمة الظاملة، فأرادت أمريكا 
أن تخفف من كراهية الش���عوب اإلس���المية لها ال س���يما بعد 
غزوها العراق وأفغانس���تان ودعمها الواض���ح الصريح لدولة 
اليهود في فلسطني، ولذا يرى أصحاب هذه النظرة أن األصابع 
األمريكية وراء هذه األح���داث، وأن أمريكا أرادت تغيير الوجه 
احلاكم في تلك البلدان بحيث تخ���ف الوطأة وتخف الكراهية 

بعد أن تأت���ي بخليط من اإلس���الميني والليبراليني على منط 
التجربة اإلسالمية التركية )اإلسالم األمريكاني(، وحينها مترر 
أمري���كا ما تريد من أفكار وتغييرات ف���ي املنطقة بصورة غير 

استفزازية ومقبولة من الشعوب دون إنكار لها.
وهناك رأي ثالث وسط بني الرأيني السابقني، ولعله األقرب 
إل���ى الصواب، وهو قول من يقول أن ه���ذه األحداث والثورات 
جاءت دون تخطيط مس���بق لها من اخل���ارج، وإمنا هي تنفس 
املكب���وت وثورة املظلوم على الظاملني، وهذا مقتضى ما أش���ير 
إليه في املقدمة من أنها من تقدير العزيز العليم اللطيف اخلبير 
احلكيم، وأنها جاءت في وقتها الذي أراده الله عز وجل بحكمته 
ورحمته وعلمه ولطفه وعزته وسنته في الظاملني، وهي مقتضى 
أسمائه س���بحانه احلسنى ومقتضى س���نته التي ال تتبدل وال 
تتحول. وي���رى أصحاب هذا الرأي أن ه���ذه األحداث وإن لم 
ط لها أعداء اإلس���الم من اخلارج إال أنهم بذلوا وس���عهم  يُخطِّ
في اس���تثمارها وركبوا موجتها س���اعني إلى أال يقطف الثمرة 
من يس���مونهم اإلس���الميني األصوليني وأن يحولوا بينهم وبني 
اس���تثمار هذه الفرص والفوز بها، فسعوا جاهدين لدعم التيار 
الليبرالي ومن يس���مونهم املعتدلني اإلسالميني في قطف ثمرة 
هذه الثورات والتي بها يضم���ن الغرب وأمريكا بقاء الوالء لهم 
وبقاء ه���ذه األنظمة اجلديدة تدور في الفل���ك األمريكي لكن 
بصورة غير ظاهرة وغير اس���تفزازية كم���ا كانت في األنظمة 
الس���ابقة. وهذا هو شأن السياس���ة األمريكية، فعندما تفشل 
ف���ي حتقيق هدف كبير لها فإنها ترضى مبا دونه من األهداف 
ولو كان ال يعجبها، فهي ملا فش���لت في القضاء على اإلس���الم 
واالطمئنان في دياره رضي���ت مبا دون ذلك ولو كان فيه ظهور 
وحرية جزئية للمسلمني ودعوتهم؛ وهذا شأن الشيطان الرجيم، 
حي���ث إنه ال ييأس من إظهار الش���ر وإضالل الناس، فهو يبدأ 
بإضاللهم وإيقاعهم في الكفر والش���رك األكبر، فإن فشل في 
ذل���ك رضي بإيقاعهم في البدع، فإن فش���ل في ذلك ذهب إلى 
إيقاعهم في الكبائر... وهكذا، حتى إذا يئس من عصيانهم لله 
تعالى أشغلهم باملباحات وتقدمي املفضول على الفاضل، وهكذا 

السياسة األمريكية الشيطانية.
هذا ما يخطط له البشر اجلاهل الظالم، لكن ال يبقى وال يكون 
إال ما يريده الله عز وجل ويدبره، فهو - س����بحانه - مدبر األمور 
بعلم����ه وحكمته وعدله ولطفه ورحمته وعزته، واجلميع في قبضته 
ونواصي اخللق بيده، وال يأت����ي من ربنا عز وجل إال اخلير لعباده 

املؤمنني، ومن سنته سبحانه أن املكر السيئ ال يحيق إال بأهله.
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الوقفة الثانية:

وكم���ا اختلفت وجهات النظر الس���ابقة في تفس���ير هذه 
األحداث ومنَش���ئها، فقد اختلفت أيضاً مواقف الدعاة إلى الله 
ضت عنها  عز وجل واحملب���ني لهذا الدين إزاء النتائج التي متخَّ
وإزاء القائمني عليها واملاس���كني بزمام األمور فيها، ونش���أ من 
ج���راء ذلك ثالثة مواقف؛ طرفان ووس���ط، وخير هذه املواقف 

أوسطها والله أعلم.
الطرف األول:

املفرطون في التفاؤل وهم الذي���ن نظروا إلى هذه األحداث 
ض عنها من تخفيف الوطأة على املس���لمني واحلرية في  وما متخَّ
تطبيق بعض أحكام اإلس���الم، على أنها النصر املنشود لإلسالم 
واملس���لمني، وأن هذا العهد اجلديد الذي َخلََف العهد البائد هو 
متكني لإلسالم في األرض وعودة إلى احلكم بالشريعة بني الناس.

الطرف الثاين:

ويأتي مقاباًل للطرف األول ومضاداً له، وهم الذين أفرطوا 
في التش���اؤم من هذه األحداث ونتائجها فشككوا في كل شيء 
ولم يروا أن شيئاً قد تغير ولم يعيروا اهتماماً باخلير الذي ظهر 
من هذه األحداث وال إلى الش���ر ال���ذي خفت، ووقفوا خصوماً 

للقائمني عليها وَمن تعاطف معهم.
املوقف الوسط:

وهم الذين استبشروا من هذه األحداث خيراً، ففرحوا مبا 
فتح الله فيها من أبواب اخلير وارتفاع صوت اإلسالم، وفرحوا 
مبا أغلق بها من أبواب الش���ر والظلم وسقوط الظاملني، لكنهم 
لم يروا أن هذه األحداث ونتائجها هي النصر املنشود لإلسالم 
واملس���لمني والتمكني لهم في األرض، حيث لم تتوافر ش���روط 
ذل���ك بعد، بل إن في الواق���ع من املوانع ما مين���ع ذلك، ولعل 
في التغيرات اجلديدة من األس���باب ما يزيل بها سبحانه هذه 
املوان���ع حتى يتحقق نصر الله املوعود، وقد تكون هذه التغيرات 
واألحداث برزخاً بني عهدين؛ عهد الظلم البائد وما كان فيه من 
إقصاء لإلس���الم ومحاربة الدين وأهله، وعهد التمكني املنشود 
لإلس���الم. وإن أَْحَس���َن الدعاةُ إلى الله اغتناَم هذه األحداث 
واس���تعلوا على حظوظ النفس والدنيا وجمعوا كلمتهم ووحدوا 
صفوفهم، فإن نصر الله عز وجل آلت بإذنه س���بحانه، وعندها 
تكون هذه األحداث إرهاصاً للعودة احلقة إلى اإلسالم واحلكم 
بش���ريعته، أما إن تخلفت أسباب وشروط النصر وتفرق الدعاة 
واختلفوا بينهم وضعف اإلخالص وقلَّت املتابعة للرس���ول #؛ 
ف���إن نصر الله عز وجل ال يأتي واحلالة هذه، فس���نة الله عز 

وجل ال حتابي أحداً، فهذا رس���ول الله # في غزوة أحد ومن 
معه من أصحابه الكرام قاسوا من آالم الهزمية الشيء العظيم 
وليس في األرض من يعبد الله س���واهم، لكن ملا تخلف ش���رط 
من ش���روط النصر تخلف النصر، قال الله ع���ز وجل: }َوَلَقْد 
���وَنُهم ِبإْذِنِه َحَتّى إَذا َفِش���ْلُتْم َوَتَناَزْعُتْم ِفي اأَلْمِر  ُه َوْعَدُه إْذ َتُُسّ َصَدَقُكُم الَلّ
ن ُيِريُد  ْنَيا َوِمنُكم َمّ ن ُيِريُد الُدّ ُبّوَن ِمنُكم َمّ ا ُتِ ْن َبْع���ِد َما َأَراُكم َمّ َوَعَصْيُتم ِمّ
اآلِخ���َرَة ُثَمّ َصَرَفُك���ْم َعْنُهْم ِلَيْبَتِلَيُكْم َوَلَقْد َعَفا َعنُك���ْم َوالَلُّه ُذو َفْضٍل َعَلى 
اْل�ُمْؤِمِن���َن{ ]آل عمران: ١٥٢[. وق���د حذر الله عز وجل املؤمنني 
َه َوَرُسوَلُه َوال َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا  من أسباب الفشل فقال: }َوَأِطيُعوا الَلّ
اِبِريَن{ ]األنفال: ٤٦[. نسأل  َه َمَع الَصّ َوَتْذَهَب ِريُحُكْم َواْصِبُروا إَنّ الَلّ
���د صفوف املؤمنني وأن يؤلف بني قلوبهم  الله عز وجل أن يوحِّ

وأن يعيذهم من التفرق واالختالف.
الوقفة الثالثة:

وفي هذه الوقفة أوصي نفسي وإخواني الدعاة واملجاهدين 
بأن نضع مصلحة هذا الدين ومصلحة املس���لمني عامة فوق كل 
مصلح���ة فردية أو خاصة، وأال نغفل ع���ن القواعد واملوازنات 
دها لنا  الشرعية املستنبطة من أدلة األحكام الشرعية، والتي قعَّ
سلفنا الصالح بفهمهم الثاقب ومقاصدهم احلسنة، ال سيما في 
خضم هذه األحداث املتسارعة والنوازل الكبيرة، حيث احلاجة 
���ة إلى فقه املوازنات، وذلك عند تعارض املفاس���د  كبيرة وماسَّ
واملصال���ح مع بعضها، أو عند تعارض املصالح واملفاس���د، ألن 
في الغفلة عن ه���ذه القواعد واملوازنات خطراً كبيراً يؤدي إلى 
اختالف األمة وتفرقها وش���ماتة أعدائها به���ا واغتنامهم هذا 
التفّرق في إش���عال الفنت بني املسلمني، وتنفيذ مخططاتهم في 
بلدان املسلمني، واالستيالء عليها، وما أحسن تلك العبارة التي 
قالها من قالها من أهل العلم )ليس العاقل الذي يعرف اخلير من 
الشر، لكن العاقل من يعرف خير اخليرين فيأتيه وشر الشرين 
فيتركه(، وكي تتضح هذه املس���ألة املهم���ة ننزلها على ما يدور 
في األوقات من األحداث والثورات في بعض بلدان املس���لمني، 
فق���د يرى بعض الدعاة املجاهدين كثي���راً من املالحظات على 
الثورات والقائمني عليها فيقفون عندها دون النظر إلى ما فتح 
الله عز وجل بس���ببها من أبواب اخلير وأغلق بها من أس���باب 
الشر، وبناًء على هذه النظرة عندهم يقفون منها موقف العداء 
واخلصومة، ولو طبقوا قاعدة املوازنات التي منها ارتكاب أخف 
الضرر عند التعارض واألخ���ذ بأكبر املصلحتني عند التعارض 
واحملافظ���ة على األصل الذي هو االجتماع واالئتالف وإن فات 
بس���ببه شيء من الفروع؛ فلو أنهم تنبهوا لهذه املوازنات وفكروا 
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فيها بعمق؛ ملا كانت هذه املواقف العدائية من هذه الثورات، وال 
يعن���ي هذا الكالم املجاملة في احل���ق وإقرار الباطل، بل يجب 
بيان احلق م���ن الباطل ومناصحة املخالف���ني للحق، لكن دون 
املنابذة واالفتراق ما داموا في اجلملة من أهل السنة الساعني 
إلى نصرة ه���ذا الدين. وتتأكد هذه املواق���ف في مثل أحوال 
ِقها  األمة التي متر بتغيرات كبيرة وهي ال تزال في ضعفها وتفرُّ
وبُعدها ع���ن دينها، ففي مثل هذه األح���وال حتتاج األمة - ال 
س���يما دعاتها - إلى توحيد صفوفه���م وإن اختلفوا في بعض 
املسائل؛ تغليباً ملصلحة االجتماع واتقاًء ملفاسد الفرقة، ال سيما 
في مواجهة الكفر والطغي���ان والزندقة، فلقد روى الذهبي في 
السير أن بعض علماء الس���نة اتفقوا مع اخلوارج على مواجهة 
الدولة العبيدية، فقال: وعوتب بعض العلماء في اخلروج مع أبي 
يزيد اخلارجي، فقال: وكيف ال أخرج وقد سمعت الكفر بأذني. 
وخرج أبو إس���حاق الفقيه مع أبي يزي���د اخلارجي وقال: )هم 
أهل قبلة وأولئك ليسوا أهل قبلة وهم بنو عدو الله فإن ظفرنا 
بهم لم ندخل حتت طاعة أبي يزيد ألنه خارجي()1(. وهذا شيخ 
اإلس���الم ابن تيمية - رحمه الل���ه تعالى - ملا واجهت األمة في 
بالد الش���ام غزو التتار اجتمع مع أه���ل العلم في ذلك الزمان، 
وكان فيهم األشعري والصوفي من غير الغالة، وذهبوا إلى ملك 
التتار، ثم جيَّش األمة لقتالهم على اختالف مشاربهم، وهذا من 
فقهه - رحمه الله، إذ لو وقف مع اخلالف بني أهل املذاهب في 
وقته وانش���غل مبخاصمتهم الجتاح العدو بلدان املسلمني وأباد 
اجلميع دون تفريق بني مذهب ومذهب.. وهذا ال يعني تساهل 
ابن تيمية فيما عن���د الطوائف املبتدعة من باطل، بل كان هذا 
املوق���ف في ظرف معني، وإال فال تخف���ى مقارعته ألهل البدع 
والتشنيع عليهم وبيان باطلهم في رسائله وكتبه ومناظراته لهم. 
ونظراً ألهمية هذه املسألة وخطورتها أسوق كالماً نفيساً لشيخ 
اإلس���الم ابن تيمية - رحمه الله تعال���ى - يتحدث في صميم 
املس���ألة، ويبنيِّ فيه أهمية فقه املوازنات وقواعد الترجيح عند 
التعارض، فيقول )فالتعارض إما بني حس���نتني ال ميكن اجلمع 
بينهما؛ فتقدم أحس���نهما بتفويت املرجوح، وإما بني سيئتني ال 
ميكن اخللو منهما؛ فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما، وإما بني 
حسنة وسيئة ال ميكن التفريق بينهما، بل فعل احلسنة مستلزم 
لوقوع الس���يئة وترك السيئة مس���تلزم لترك احلسنة؛ فيرجح 

األرجح من منفعة احلسنة ومضرة السيئة.

)1) سير أعالم النبالء، 154/15 - 155.

ف��األول: كالواجب املستحب؛ وكفرض العني وفرض الكفاية؛ 

مثل: تقدمي قضاء الدين املطالب به على صدقة التطوع، وكتقدمي 
نفقة األهل عل���ى نفقة اجلهاد الذي لم يتع���ني، وتقدمي نفقة 
الوالدين عليه كما في احلدي���ث الصحيح: )أي العمل أفضل؟ 
قال: الصالة على مواقيتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. 
قلت: ثم أي؟ قال: ثم اجلهاد في س���بيل الله(، وتقدمي اجلهاد 
على احلج كما في الكتاب والس���نة متعني على متعني ومستحب 
على مس���تحب، وتقدمي قراءة القرآن على الذكر إذا استويا في 
عمل القلب واللس���ان، وتقدمي الصالة عليهما إذا شاركتهما في 
عمل القلب، وإال فقد يترجح الذكر بالفهم والوجل على القراءة 

التي ال جتاوز احلناجر وهذا باب واسع.
والثاين: كتقدمي املرأة املهاِجرة لسفر الهجرة بال محرم على 

بقائه���ا بدار احل���رب كما فعلت أم كلثوم الت���ي أنزل الله فيها 
َها اَلِّذيَن آَمُنوا إَذا َجاَءُكُم اْل�ُمْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت{  آية االمتحان: }َيا َأُيّ
]المتحنة: ١٠[، وكتق���دمي قتل النفس على الكفر كما قال تعالى 
}َواْلِفْتَن���ُة َأْكَبُر ِم���َن اْلَقْت���ِل{ ]البق���رة: ٢١٧[، فتقتل النفوس التي 
حتصل بها الفتنة عن اإلميان؛ ألن ضرر الكفر أعظم من ضرر 
قتل النفس، وكتقدمي قطع السارق ورجم الزاني وجلد الشارب 
على مضرة الس���رقة والزنا والش���رب، وكذلك سائر العقوبات 
املأمور بها، فإمنا أمر بها مع أنها في األصل سيئة وفيها ضرر؛ 
لدفع م���ا هو أعظم ضرراً منها وهي جرائمها، إذ ال ميكن دفع 

ذلك الفساد الكبير إال بهذا الفساد الصغير.
وأما الثالث: فمثل أكل امليتة عند املخمصة؛ فإن األكل حسنة 

واجبة ال ميكن إال بهذه الس���يئة ومصلحتها راجحة، وعكس���ه 
الدواء اخلبيث؛ فإن مضرت���ه راجحة على مصلحته من منفعة 
العالج لقيام غيره مقامه، وألن البرء ال يتيقن به، وكذلك شرب 
اخلمر للدواء؛ فتبنيَّ أن السيئة حتتمل في موضعني: دفع ما هو 
أس���وأ منها إذا لم تدفع إال بها، وحتصيل ما هو أنفع من تركها 
إذا لم حتصل إال بها. واحلس���نة تترك في موضعني: إذا كانت 
مفوتة ملا هو أحس���ن منها، أو مس���تلزمة لسيئة تزيد مضرتها 
على منفعة احلس���نة. هذا فيما يتعل���ق باملوازنات الدينية، أما 
س���قوط الواجب ملضرة في الدنيا وإباح���ة احملرم حلاجة في 
الدنيا كس���قوط الصيام ألجل الس���فر، وس���قوط محظورات 
اإلحرام وأركان الصالة ألجل املرض؛ فهذا باب آخر يدخل في 
س���عة الدين ورفع احلرج الذي قد تختلف فيه الشرائع بخالف 
الباب األول، فإن جنسه مما ال ميكن اختالف الشرائع فيه وإن 
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اختلف���ت في أعيانه، بل ذلك ثابت ف���ي العقل كما يقال: ليس 
العاقل الذي يعلم اخلير من الشر، وإمنا العاقل الذي يعلم خير 

اخليرين وشر الشرين، وينشد:
جسمه  م��ن  ب���دا  إذا  اللبيب  إن 

األخطرا داوى  مختلفان  مرضان 
وهذا ثابت في س���ائر األمور... ويرجحون وجود السلطان 
مع ظلمه على عدم الس���لطان كما قال بعض العقالء )س���تون 
س���نة من س���لطان ظالم خير من ليلة واحدة بال سلطان(. ثم 
الس���لطان يؤاخذ عل���ى ما يفعله من الع���دوان ويفرط فيه من 
احلقوق مع التمكن، بل لو كانت الوالية غير واجبة وهي مشتملة 
عل���ى ظلم ومن توالها أقام الظلم حتى توالها ش���خص قصده 
بذلك تخفيف الظلم فيها، ودفع أكثر باحتمال أيسره؛ كان ذلك 
حسناً مع هذه النية، وكان فعله ملا يفعله من السيئة بنية دفع ما 

هو أشد منها جيداً.
وهذا باب يختلف باخت���الف النيات واملقاصد، فمن طلب 
منه ظالم قادر وألزمه ماالً فتوس���ط رج���ل بينهما ليدفع عن 
املظل���وم كثرة الظلم وأخذ منه وأعطى الظالم مع اختياره أن ال 
يظلم ودفعه ذلك لو أمكن؛ كان محسناً، ولو توسط إعانة للظالم 
كان مس���يئاً، وإمنا الغالب في هذه األشياء فساد النية والعمل، 
أما النية فبقصده السلطان واملال، وأما العمل فبفعل احملرمات 
وبترك الواجبات ال ألجل التعارض وال لقصد األنفع واألصلح.

ثم الوالية وإن كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة فقد تكون 
في حق الرجل املعني غيرها أوجب أو أحب، فيقدم حينئذ خير 
اخليرين وجوباً تارة واس���تحباباً أخرى، فإذا ازدحم واجبان ال 
ميك���ن جمعهما فقدم أوكدهما لم يك���ن اآلخر في هذه احلال 
واجباً ولم يكن تاركه ألجل فعل األوكد تاركاً واجباً في احلقيقة، 
وكذل���ك إذا اجتمع محرمان ال ميكن ت���رك أعظمهما إال بفعل 
أدناهما لم يكن فعل األدنى في هذه احلال محرماً في احلقيقة، 
وإن س���مي ذلك ترك واجب وس���مي هذا فعاًل محرماً باعتبار 
اإلط���الق لم يضر. ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل 
احملرم للمصلحة الراجح���ة أو للضرورة أو لدفع ما هو أحرم، 
وهذا كما يقال ملن نام عن صالة أو نس���يها إنه صالها في غير 
الوقت املطلق قضاء، هذا وقد قال النبي #: )من نام عن صالة 
أو نس���يها فليصلها إذا ذكرها فإن ذل���ك وقتها ال كفارة لها إال 
ذلك(. وهذا باب التعارض باب واس���ع جداً ال سيما في األزمنة 
واألمكن���ة التي نقصت فيها آثار النبوة وخالفة النبوة، فإن هذه 
املس���ائل تكثر فيها، وكلما ازداد النقص ازدادت هذه املس���ائل، 

ووجود ذلك من أس���باب الفتنة بني األم���ة، فإنه إذا اختلطت 
احلسنات بالسيئات وقع االشتباه والتالزم، فأقوام قد ينظرون 
إلى احلس���نات فيرجحون ه���ذا اجلانب وإن تضمن س���يئات 
عظيم���ة، وأقوام قد ينظرون إلى الس���يئات فيرجحون اجلانب 
اآلخر وإن ترك حس���نات عظيمة، واملتوسطون الذين ينظرون 
األمرين قد ال يتب���نيَّ لهم أو ألكثرهم مقدار املنفعة واملضرة أو 
يتبنيَّ لهم فال يجدون من يعينهم على العمل باحلس���نات وترك 
الس���يئات كون األهواء قارنت اآلراء، وله���ذا جاء في احلديث 
»إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الش���بهات، ويحب العقل 

الكامل عند حلول الشهوات«()1(.
من هذا الكالم النفيس والفقه العميق يتبنيَّ لنا أهمية العلم 
بفقه املوازنات وخطورة اجلهل به أو إغفاله، وبالنظر في ضوء 
ه���ذا الفقه إلى ما يحدث اليوم من الن���وازل والفنت في بلدان 
املس���لمني، يتبنيَّ لنا خطأ من يجعل نفسه – من بعض الدعاة 
واملجاهدين – خصماً ومناوئاً ملن يقود هذه األحداث والثورات 
وفيها كثير من اإلس���الميني، وذلك ملا ص���در عنهم من بعض 
املواقف والتصريحات اخلاطئ���ة، فيحدث من جراء ذلك فرقة 
وفتنة بني الس���اعني لنصرة هذا الدين، ما ينش���أ عنها الفشل 
والهزمية لهم، وما يهيئ ألنصار الباطل والظلمة وأهل الزندقة 
والكفر والعلمنة املناَخ املالئم لقطف ثمرة هذه األحداث وخطف 
النص���ر والتمكني لصاحلهم، فالوصية ألنص���ار هذا الدين أن 
يجتمع���وا أمام أهل الزندقة والكف���ر وأن يُْعِملوا فقه املوازنات 
وقواعد الترجيح الش���رعية فيما يحقق اخلير والصالح لألمة، 
ولو كان في هذا اخلير ش���يء من الدخن واملفاس���د. والعبرة 
بارتكاب أخف الضررين وحتقيق أعلى املصلحتني عند التعارض، 
وال ش���ك أن تولي املنتسبني لهذا الدين واحلكم بشريعته أصلح 
وأعظم خيراً وأقل فس���اداً من تولي أعداء هذا الدين الكارهني 
لش���ريعته، ولقد أفتى بعض أه���ل العلم بأنه لو كان في بلد من 
بلدان الكفر رجالن كافران يطلب التصويت على أحدهما ليكون 
رئيساً لتلك الدولة وكان أحدهما أخف ضرراً على املسلمني في 
تلك البالد، وحرية املس���لمني تكون ف���ي عهده أكثر من األخر؛ 
لكان على املس���لمني التصويت له والس���عي إلى إسقاط اآلخر، 

وهذا من الفقه الدقيق والعلم الراسخ.
الوقف��ة الرابع��ة: وهذه الوقفة فرع من الوقفة الس���ابقة 

وفيه���ا تطبيق لفق���ه املوازنات وقواعد الترجي���ح بني املصالح 
ن لطائفة من  واملفاسد املتعارضة، فلو قدر الله عز وجل أن ميكِّ

)1) مجموع الفتاوى، 52/22 - 58، باختصار.
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املسلمني في بقعة من األرض وبلد من البلدان ليحكموها بشرع 
الله عز وجل ويأمرون فيها باملع���روف وينهون عن املنكر، فهل 
نني املبادرة إلى تطبيق أحكام اإلس���الم  يج���ب على هؤالء املمكَّ
كلها على الناس وإقامة احلدود والعقوبات عليهم دفعة واحدة؟ 
اجل���واب على ذلك يحكمه فقه املوازن���ات والنظر إلى املصالح 
الكبرى لإلسالم واملس���لمني وتطبيق قواعد الترجيح الشرعية 
بارتكاب أعلى املصلحتني ولو ذهب���ت أدناهما، وارتكاب أهون 
املفس���دتني لتفويت أعظمهما؛ فإذا كان في إقامة احلدود من 
أول يوم ومعاقبة املخالف ألحكام اإلس���الم مفسدة عامة ينفر 
بسببها الناس من اإلسالم أو ينحازون إلى أعدائه بسبب جهلهم 
أو ع���دم قدرتهم على أخذ أحكام اإلس���الم كلها وهلة واحدة؛ 
فإن���ه قد يكون من احلكمة واملصلح���ة الراجحة الرفق بالناس 
والتدرج معهم في تطبيق أحكام الش���ريعة حتى تذل نفوس���هم 
لذل���ك وتنقاد، وعندما يقال التدرج في تطبيق بعض األحكام ال 
يعن���ي هذا التدرج في بيانها، فبي���ان دين الله عز وجل وحدود 
شريعته وأحكامها ينبغي أن يكون من أول يوم يتمكن فيه أنصار 
الل���ه عز وجل، وإمنا املقصود تأجيل مؤاخذة الناس وعقوباتهم 
على التفريط فيها، أي أن التدرج يكون في تطبيق بعض األحكام 

ال في بيانها.
وعن هذه املس���ألة املهمة يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية - 
رحمه الله تعالى: )فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه املس���ائل، 
وق���د يكون الواجب في بعضها – كم���ا بيَّنته فيما تقدم: العفو 
عند األمر والنهي في بعض األش���ياء، ال التحليل واإلس���قاط؛ 
مثل أن يكون في أم���ره بطاعة فعاًل ملعصية أكبر منها، فيترك 
األم���ر بها دفعاً لوقوع تلك املعصية مثل أن ترفع مذنباً إلى ذي 
سلطان ظالم فيعتدي عليه في العقوبة ما يكون أعظم ضرراً من 
ذنبه. ومثل أن يكون ف���ي نهيه عن بعض املنكرات تركاً ملعروف 
هو أعظم منفعة من ترك املنكرات، فيس���كت عن النهي خوف 
أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله مما هو عنده أعظم من 
مجرد ترك ذلك املنكر. فالعالم تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يبيح 
وتارة يس���كت عن األمر أو النه���ي أو اإلباحة كاألمر بالصالح 
اخلالص أو الراجح أو النهي عن الفس���اد اخلالص أو الراجح، 
وعن���د التعارض يربح الراجح – كما تقدم - بحس���ب اإلمكان، 
فأما إذا كان املأم���ور واملنهي ال يتقيد باملمكن: إما جلهله وإما 
لظلمه وال ميكن إزالة جهل���ه وظلمه، فرمبا كان األصلح الكف 
واإلمس���اك عن أمره ونهيه كما قيل: إن من املس���ائل مس���ائل 

جوابها الس���كوت كما سكت الش���ارع في أول األمر عن األمر 
بأشياء والنهي عن أشياء حتى عال اإلسالم وظهر.. فالعالم في 
البيان والبالغ كذلك؛ قد يؤخر البيان والبالغ ألش���ياء إلى وقت 
ر الله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت  التمكن كما أخَّ
ن رس���ول الله # من بيانها. تب���ني حقيقة احلال في هذا  متكُّ
ِبَن َحَتّى َنْبَعَث َرُس���واًل{ ]اإلسراء: ١٥[،  أن الله يقول: }َوَما ُكَنّا ُمَعِذّ
احلجة على العباد إمنا تقوم بش���يئني بشرط التمكن من العلم 
مبا أن���زل الله والقدرة على العمل ب���ه؛ فأما العاجز عن العلم 
كاملجن���ون، أو العاجز عن العمل؛ فال أم���ر عليه وال نهي، وإذا 
انقطع العلم ببعض الدين، أو حصل العجز عن بعضه: كان ذلك 
ف���ي حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم 
بجميع الدين أو عجز ع���ن جميعه كاملجنون مثاًل وهذه أوقات 
الفت���رات. فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو األمراء أو 
مجموعهما كان بيانه ملا جاء به الرسول شيئاً فشيئاً مبنزلة بيان 
الرس���ول ملا بعث به شيئاً فشيئاً، ومعلوم أن الرسول ال يبلغ إال 
ما أمكن علمه والعمل به. ولم تأِت الش���ريعة جملة. كما يقال: 
)إذا أردت أن تطاع فأمر مبا يس���تطاع(. فكذلك املجدد لدينه 
واحمليي لس���نته ال يبلغ إال ما أمكن علم���ه والعمل به، كما أن 
الداخل في اإلسالم ال ميكن حني دخوله أن يلقن جميع شرائعه 
ويؤمر بها كلها. وكذلك التائب من الذنوب؛ واملتعلم واملسترشد؛ 
ال ميكن أول األمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم؛ 
فإنه ال يطيق ذلك، وإذا ل���م يطقه لم يكن واجباً عليه في هذا 
احل���ال، وإذا لم يك���ن واجباً لم يكن للعال���م واألمير أن يوجبه 
جميعه ابت���داء، بل يعفو عن األمر والنه���ي مبا ال ميكن علمه 
وعمله إلى وقت اإلمكان؛ كما عفا الرسول # عما عفا عنه إلى 
وقت بيانه. وال يكون ذلك من باب إقرار احملرمات وترك األمر 
بالواجبات، ألن الوجوب والتحرمي مشروط بإمكان العلم والعمل 
وقد فرضنا انتفاء هذا الش���رط. فتدبر هذا األصل فإنه نافع. 
ومن هنا يتبني سقوط كثير من هذه األشياء وإن كانت واجبة أو 
محرم���ة في األصل لعدم إمكان البالغ الذي تقوم به حجة الله 
في الوجوب أو التحرمي، فإن العجز مس���قط لألمر والنهي وإن 

كان واجباً في األصل والله أعلم()1(.
أس���أل الله عز وجل أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، وأن يولي 
على املس���لمني خيارهم، واحلمد لل���ه رب العاملني، وصلى الله 

وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعني.

)1) مجموع الفتاوى، 22/ 58 - 60.
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]الغرب: قراءة عقدية[

احلكمة اخلالدة فلسفٌة باطنيٌة تذهب إلى أن كل 
التقالي���د الدينية على م���ّر العصور مظاهر مختلفة 
حلقيق���ة واحدة، وأن املع���ارف الدينية على اختالفها 
 Religio »ٌة م���ن جوهر واحد أو »دي���ٍن خالد مس���تمدَّ
Perennis؛ فكل األديان، بغّض النظر عن س���ياقها 
له���ذه  أخ���رى  الثقافي أو التاريخي، مجرد تفاس���ير 
احلقيق���ة الكلية املش���تركة، كم���ا أن اخت���الف الكتب 
ه إلى أن كل دين  املقدسة لهذه األديان وتعارضها، مردُّ
صي���غ بش���كل مختل���ف ليتناس���ب م���ع االحتياج���ات 
االجتماعية والعقلي���ة والروحية للعص���ر الذي ظهر 
في���ه، م���ا يجع���ل اختالف���ات األدي���ان عند أتب���اع هذه 
الفلس���فة مبنزل���ة قش���ور )ظاه���ر( ميك���ن أن تنح���ى 

للوصول إلى اللباب )الباطن(.

أول من ابتدع عبارة »احلكمة اخلالدة« أو »الفلسفة اخلالدة« 
الكاثوليكي األفالطوني »أغوسطينو ستيوكو«، وكان أميناً ملكتبة 
الفاتي���كان، وألف كتاباً بعن���وان »في الفلس���فة اخلالدة« عام 
1540م وأهداه للبابا بولس الثالث. وقد اكتس���ب هذا املصطلح 
شيوعه في العصر احلديث بعد صدور كتاب الفيلسوف ألدوس 
The Pere 1945م بعنوان »الفلسفة اخلالدة« -  َهكْسلي عام
nial Philosophy. وأش���هر امل���دارس الفكرية القائمة على 
هذه الفلسفة الباطنية »املدرس���ة اإلرثوية« التي متثلها كتابات 
كثير من مفكري القرن العشرين من أمثال رينيه جينو، ومارتن 

لينجز، واإليراني سيد حسني نصر.
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ُسميت املدرس���ة اإلرثوية Traditionalism بهذا االسم 
عيه من وجود »إرث« مشترك بني جميع األديان،  نسبة إلى ما تدَّ
الهندوسية والبوذية واليهودية والنصرانية واإلسالم.. وغيرها، 
هذا اإلرث املش���ترك أشبه ما يكون مبركز الدائرة، وكل األديان 
تقف على محيطها، بينما يصلها في املركز نصف القطر الذي 
يعبِّر عن منهجها اخلاص الذي به تبلغ املركز. فاملس���لم – عند 
هؤالء – ليس أس���عد حظاً باحلق من الهندوس���ي عابد البقر، 

فكال الديننَي تعبير عن احلقيقة الكلية عينها.
تعود أفكار املدرس���ة اإلرثوية إلى الفيلس���وف الفرنس���ي 
الباطني »رينيه جينو« René Guénon الذي ولد في فرنسا 
عام 1886م ونش���أ في بيئة كاثوليكي���ة متدينة، وتربى على يد 
س جينو مجلة »الغنوص«  التنظيم اليسوعي. في عام 1909م أسَّ
أو »العرفان« La Gnose الباطني���ة. وفي عام 1911م اعتنق 
الطريقة الش���اذلية على يد الباطني السويدي املاسوني »إيفان 
أجويلي« Ivan Aguéli أو »الش���يخ عبد الهادي عقيلي« كما 
كان يُدعى، وهو م���ن املنافحني عن ابن عربي الصوفي. بعدها 
بعام واحد تلقى »جينو« الطقوس املاس���ونية لينتمي إلى محفل 
Thébah التابع للمحفل املاس���وني الفرنسي األعظم. وفي عام 
1924م ألَّف كتابه »الش���رق والغ���رب« الذي دعا فيه إلى إنقاذ 

العالم الغربي عن طريق إحياء الباطنية الهندوسية)1(.
في ع���ام 1930م انتقل »جينو« إل���ى القاهرة وهناك تزوج 
من ابنة أحد ش���يوخ الصوفية وأصبح يُع���رف ب� »عبد األحد 
س مع بعض رفاقه محفاًل ماسونياً في  يحيى«، لكنه بعد ذلك أسَّ
 La Grande »فرنسا يحمل اس���م أحد كتبه »الثالوث العظيم
Triade، وهو كت���اب يبحث في كيفية الدخ���ول في الطقوس 
املاس���ونية)2(.. توفي »جينو« ع���ام 1951م ليصبح عند بعضهم 

َعلماً من أعالم اإلسالم!
من أش���هر تالميذ »جين���و« الباطنيُّ السويس���ري املتهتك 
»فريتيوف ش���وان«، الذي التحق بالطريقة العليوية وش���يخها 
»أحمد بن عليوة« املعروف بس���وء أدبه مع النبي # وشطحاته 
س  احللولية. وملا مات شيخه غلبت عليه نزعته النصرانية، فأسَّ
الطريقة املرميية نس���بة إلى مرمي عليها السالم بعد أن رأى – 
قبَّح���ه الله – رؤى ال يليق ذكرها. وأتباع هذه الطريقة ليس���وا 
من املس���لمني فحس���ب، بل من اليهود والنصارى والهندوس.. 

(1) Mark Sedgwick, Against the Modern World (Oxford University 
Press, 2004), pp.

(2) Against the Modern World, p. 121.

وغيرهم.
تتلم���ذ على يد ه���ذا الزنديِق الكات���ُب اإلجنليزي »مارتن 
لينجز« صاحب الكتاب الشهير »حياة محمد # وفقاً للمصادر 
القدمية«. يقول هذا املرميي في كتابه »الساعة احلادية عشرة«: 
)مملكة السماء في داخلك. هذه احلقيقة هي أساس الباطنية، 
علم ودراس���ة الباط���ن، وهمة الباطني تتج���اوز اخلالص إلى 
التقديس، الذي هو في أس���مى معاني���ه تأليه، أي االحتاد )أو 
»اليوجا« عند الهندوس( بالكمال املطلق للذات اإللهية. إن فناء 
النسبة كلِّها هو »نيرفانا« البوذية؛ وفي التصوف اإلسالمي القول 

بأن »الصوفي غير مخلوق« يشهد للحقيقة املطلقة ذاتها()3(.
ويقول في موضع آخر: »لكن احلقيقة تفرض نفس���ها، فال 
ش���يء دون عقيدة ال� »سمس���ارا«)4( الكاملِة ق���ادٌر على تقدمي 
مفهوم للك���ون يفي مبطالب العاقل املتدبر باعتبارها أساس���اً 
رمزياً للتأمل في اإللهي املطلق«)5(. وكأنه لم يقرأ قول املولى جلَّ 
ْيِل َوالَنَّهاِر آلَياٍت  ���َمَواِت َواأَلْرِض َواْخِتالِف الَلّ ثناؤه: }إَنّ ِفي َخْلِق الَسّ
َه ِقَياًما َوُقُع���وًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهْم  أُلْوِل���ي اأَلْلَباِب #١٩٠#( اَلِّذي���َن َيْذُكُروَن الَلّ
َنا َما َخَلْقَت َهَذا َباِطاًل ُسْبَحاَنَك  َمَواِت َواأَلْرِض َرَبّ ُروَن ِفي َخْلِق الَسّ َوَيَتَفَكّ
���اِر{ ]آل عم���ران: ١٩٠ - ١٩١[. أما أغناه ذلك حتى  َفِقَن���ا َعَذاَب الَنّ
جاءنا بوثنية الهنادكة والبوذيني يقدمها على وحي رب العاملني؟!
ه���ذا غيض مما قاله هذا الرجل ال���ذي هو عند كثير من 
املس���لمني من أعالم الدعوة في بريطاني���ا، ناهيك عن الطوام 
الت���ي أوردها في كتابه »حياة محم���د #«، وليس هذا موضع 
بسطها؛ وإمنا أردت أن أحذر من فكره الذي استقاه من شيخه 
الكاثوليك���ي الباطني »فريتيوف ش���وان« وم���ن ُضاّلل الطرق 

الصوفية.
هذه الوثنية التي يدعونها »حقيقة« هي الدين اخلالد عند 
أتب���اع احلركة اإلرثوي���ة، والوصول إليها يك���ون من أي طريق، 
س���واء كان بتأمالت البوذيني أو ب� »يوجا« الهنادكة أو بطقوس 
املاس���ون. وهو مذهب يطوف باحللول واالحتاد، ويتجاوز عند 
كثير منهم إلى تناس���خ األرواح، فال غ���رو أن يكون ابن عربي 

صاحب الفصوص من أئمتهم.
ومن مشاهير أتباع املدرسة اإلرثوية »روجيه جارودي« الذي 
أبدى حماس���ه الشديد لكتابات »جينو« في حوار مع الفيلسوف 
»آالن دي بين���وا«)6(. ومحاوالته لتوحي���د األديان وصهرها في 

(3) Martin Lings, The Eleventh Hour, 10.
)4)  سمسارا هي عقيدة شرقية تقول بامليالد املتكرر وتناسخ األرواح.

(5) Martin Lings, The Eleventh Hour, 27, 28.
(6) Against the Modern World, p. 337.



العدد 301 24

قالب »األديان اإلبراهيمية« أش���هر م���ن أن تذكر. وقد وصفه 
الش���يخ بكر أبو زيد في كتابه »اإلبطال لنظرية اخللط بني دين 
اإلس���الم وغيره من األديان« بقول���ه »النصراني املتلصص إلى 
اإلس���الم«. يؤيد هذا ما ذهب إليه الكاتب السياسي األمريكي 
»روبرت دريفوس« ف���ي كتابه »رهينة اخلمين���ي« )ص 211 - 
ر الفرنسي ذو االرتباط اليسوعي »روجيه  212(، إذ يقول: »املنظِّ
جارودي«... شخصية مهمة في عمليات املخابرات البريطانية... 
وهو منظر س���ابق للحزب الشيوعي، اعتنق الكاثوليكية الرومية 
من خالل تأثير »بير ليبريه« Père Lebret اليسوعي املختص 
في ]كيفية[ اإلبقاء على البناء االجتماعي اإلفريقي على أساس 

من السحر الَقَبلي«)1(.
لكن كتابات جارودي رغم شهرتها، لم تعد فاعلة كما كانت 
في القرن العش���رين، بيد أن ش���خصية بارزة تقوم بالدور ذاته 
بصورة ألطف بعض الشيء، أال وهي الكاتبة اإلجنليزية »كارين 
آرمس���تروجن«. »كارين آرمس���تروجن« واحدة من أخطر الكتَّاب 
الذين يس���عون إلى توحي���د األديان بناًء عل���ى عقيدة اإلرثوية 
أو الدي���ن اخلالد. والفرق بينها وبني من س���بق ممن ذكرت هو 
أنها لم تعتنق اإلس���الم كما صنعوا، لكنها تظهر في املؤمترات 
والوثائقيات وكأنها متثل أهل اإلسالم، حتى ظن بعض البسطاء 
أنها قاب قوس���ني أو أدنى من دخول اإلسالم، علماً أنها راهبة 
كاثوليكية سابقة في »جمعية الطفل املقدس يسوع« اليسوعية، 
تخلت ع���ن الكاثوليكية – على حدِّ زعمه���ا – لكنها لم تعتنق 

غيرها.
 The Case« ملن قرأ كتابه���ا ٌ أم���ا فكرها اإلرثوي فب���نيِّ
for God«، فهي تزعم فيه أن البش���ر ل���م يكونوا يعبدون إلهاً 
موصوف���اً بصفات، وإمنا كانوا يعبدون وجوداً مطلقاً حتى ظهر 
اآلريون في الهند في القرن العاش���ر قب���ل امليالد فعبَّروا عن 
د  هذا املعبود باسم »براهمن«، الوجود املطلق)2(؛ ولذا فهي متجِّ
غالة الصوفية بقولها: »إن الفرع الباطني من اإلس���الم، أعني 
الصوفية، حرص دائماً على القول بأنك عندما تكون في حضرة 
الله فأنت لس���ت بيهودي وال نصراني وال مس���لم، وال يضيرك 
أكنت في ِبيَعة أم مسجد أم هيكل أم كنيسة؛ فكل األديان املهدية 
إمنا تأتي من الله، فإذا أبصر املتأله اإلله، نبذ هذه الفروق التي 

صنعها البشر وراء ظهره«)3(.

(1) Robert Dreyfuss, Hostage to Khomeini, pp. 211, 212.
(2) Karen Armstrong, The Case for God (Vintage, 2010), p. 21.

)3)  في حوار أجراه معها الصحفي األمريكي »ِبل موَيرز« جتده على هذا الرابط:
http://www.pbs.org/now/transcript/transcript_armstrong.html.

وأم���ا عن موقفها من اإلس���الم فهو كموق���ف غيرها من 
املستشرقني، فهي تقول في كتابها »تاريخ الرب« – الذي ترجم 
إلى العربية حتت عنوان »الله واإلنسان« – بعد حديثها عن ذكر 
القرآن ألنبياء بني إسرائيل: »إن املسلمني اليوم يصرون على أن 
محمداً # لو كان يعلم عن الهندوس والبوذيني ألضاف ]قصص[ 
زعمائه���م«)4(، فهي لم تكتِف بزعمها أن القرآن من تأليف النبي 
#، بل جعلت كفرة الباطنيني م���ن زعماء الهندوس والبوذيني 
في مقام األنبياء واملرسلني. وتقول في موضع آخر: »من لطفاء 
اليهود في املدينة، تعلم محمد # قصة إسماعيل«)5(. وال أدري 
من أيهما أعجب: من لطف اليهود أم من تعليمهم س���يد البشر 

#؟
وقد طرحت ه���ذه الكاتبة مبادرة عاملية أس���متها »ميثاق 
التراح���م« Charter for Compassion تس���تهلها بقولها: 
»يقع مبدأ التراحم في صميم ما توارثه البشر من تقاليد دينية 
وأخالقية وروحية«. فهي تس���عى إلى توحيد األديان عن طريق 
ما يسمى »املشترك اإلنساني« الذي ال يعدو كونه ذريعًة ملروِّجي 
عقيدة الفلس���فة اخلالدة. مثل هذا ترجمتهم ل� »كلمٍة س���واء« 
 Common Word  �الواردة في س���ورة آل عم���ران )64( ب
وتعني »كلمة مش���تركة«؛ مع أن املعن���ى املقصود في اآلية كلمة 

َعدل هي البراءة من الشرك.
وق���د رأيت مؤخ���راً كتاب���اً متهافتاً ألحد املنتس���بني إلى 
العربية يزعم فيه أن »براهم���ا« إله الهندوس هو في احلقيقة 
»إبراهيم« عليه الس���الم؛ بل أس���فار ال� »فيدا« الهندوسية هي 
صحف إبراهيم عليه الس���الم، ليب���رر بذلك مصطلح »األديان 
اإلبراهيمية« الباطل. وهو لم يأِت بهذا القول من تلقاء نفس���ه، 
إمنا اس���تقاه من بعض الكتاب الغربي���ني، لكنه بقصد أو بغير 
قص���د لم يبتعد كثيراً عن مذه���ب »رينيه جينو« الذي رأى في 

الهندوسية منبَع الدين اخلالد الذي هو بزعمه َمِعني األديان.
ر املسلمني من  ختاماً؛ أردت من هذه النبذة الوجيزة أن أبصِّ
ج  دع���اة وطالب علم ومفكرين ببعض العقائد الباطنية التي يُروَّ
فل،  لها بغير اسمها، وبعض الشخصيات التي أُعليت وحقها السُّ
وهو موض���وع غاية في األهمية ينبغي لطالب العلم أن يطرقوه 
فيبيِّنوا ما فيه من باط���ل؛ حفظاً جلناب التوحيد، وفضحاً ملن 

حارب الله ورسوله #.

(4) Karen Armstrong, A History of God (Vintage, 1999), p. 178.
(5) A History of God, p. 180.
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األصل األول: أن الدميقراطية نظام سياس���ي َعلماني يُعنى 
بأمور الدنيا وال يلتفت لآلخ���رة ال من قريب وال من بعيد، وليس 
له عالقة بالدين مطلقاً، واعترافه بحق تديُّن الش���خص واحترام 
اختي���اره ملا يدين به ليس احتراماً للدي���ن ذاته، وإمنا هو احترام 
لإلنسان الذي يدين به؛ ولذا فإن كل األديان واملذاهب في امليزان 
الدميقراطي س���واء، إال ما ينافي الدميقراطي���ة باعتبارها عند 
القائل���ني بها حقيقة مطلقة نهائية، فما عاَرضها يجب نفيه وعدم 
االعتراف بحقه في ذلك.. بينما النظام السياس���ي في اإلس���الم 
يراعي مسألتي الدين والدنيا، ويقدم الدين على الدنيا؛ ولذا كان 
حفظ الدين أولى الضرورات اخلمس التي راعت الشريعة حفظها، 
وه���و أهمها وأعاله���ا وأصلها، وبقية الض���رورات تبٌع له، بل إن 

اإلسالم يجعل الدنيا مطية للدين، وليس العكس، فكل ما يتعارض 
مع الش���ريعة مما يظن فيه مصلحة فهي مصلحة ملغاة ال اعتبار 
لها، قال الس���عدي - رحمه الله تعالى: حقيقة املصلحة هي التي 
تصلح بها أحوال العباد، وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية)1(. 
ولذا يقرن علماء احلضارة واالجتماع والعمران من املس���لمني في 
معاجلة احلكم والسياسة وشؤون الدولة؛ بني أمور الدين والدنيا، 
ويرعون مصالح الدنيا واآلخرة، وال يفصلون بينهما في املعاجلة.

ق���ال ابن خلدون - رحمه الل���ه تعالى: واخلالفة هي حمل 
الكافة على مقتضى النظر الش���رعي في مصاحلهم األخروية 
والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع 
إلى اعتبارها مبصالح اآلخرة)2(. وفي تفس���ير قول الله تعالى: 

)1) تفسير السعدي: 389.
)2) تاريخ ابن خلدون: 239/1.

احلقيل  حممد  بن  إبراهيم 

]السياسة الشرعية[

ق الغ���رب امل���ادي وقدرته على التس���ويق ألف���كاره ومبادئ���ه، وأثناء غي���اب العدل ف���ي أنظمة  ف���ي حقب���ة تف���وُّ
الدول العربية واإلس���المية؛ دعا كثير من املفكرين املس���لمني إلى الدميقراطية، وألبس���وها ثيابًا إس���المية، 
واستخرجوا لها ما يسندها من نصوص الكتاب والسنة، زاعمني أن اإلسالم سبق الغربيني إلى الدميقراطية 

التي هي من صميم اإلسالم!!

واحلقيقة أن الدميقراطية مناقضة لإسام في أصول عدة، هي:

مناقضة الديمقراطية لإلسالم
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}َوإْذ َق���اَل َرُبَّك ِلْلَمالِئَكِة إِنّي َجاِعٌل ِف���ي اأَلْرِض َخِليَفًة{ ]البقرة: ٣٠[ 
قال ابن عاشور - رحمه الله تعالى: تعقيب ذكر خلق األرض ثم 
الس���ماوات بذكر إرادته تعالى جعل اخلليفة دلياًل على أن جعل 
اخلليفة كان أول األحوال على األرض بعد خلقها... فاخلليفة آدم 
وخلفيته قيامه بتنفيذ مراد الله تعالى من تعمير األرض باإللهام 
أو بالوحي، وتلقني ذريته مراد الله من هذا العالم األرضي، ومما 
يش���مله هذا التصرف تصرف آدم بسنِّ النظام ألهله وأهاليهم 
على حس���ب وفرة عددهم واتساع تصرفاتهم، فكانت اآلية من 
هذا الوجه إمياًء إلى حاجة البشر إلقامة خليفة؛ لتنفيذ الفصل 
بني الناس في منازعاتهم، إذ ال يس���تقيم نظام يجمع البش���ر 
دون ذلك، وقد بعث الله الرس���ل، وبنيَّ الشرائع، فرمبا اجتمعت 
الرس���الة واخلالفة، ورمبا انفصلتا، بحس���ب ما أراد الله من 
ش���رائعه، إلى أن جاء اإلس���الم فجمع الرسالة واخلالفة؛ ألن 
دين اإلس���الم غاية مراد الله تعالى من الشرائع، وهو الشريعة 
اخلامتة؛ وألن امتزاج الدين وامللك هو أكمل مظاهر اخلطتني، 
ُس���وٍل إاَلّ ِلُيَطاَع ِبإْذِن الَلِّه{ ]النس���اء:  قال تعالى: }َوَما َأْرَس���ْلَنا ِمن َرّ
٦٤[، وله���ذا أجمع أصحاب رس���ول الله بعد وف���اة النبي عليه 
الصالة والسالم على إقامة اخلليفة؛ حلفظ نظام األمة، وتنفيذ 
الشريعة، ولم ينازع في ذلك أحد من اخلاصة وال من العامة إال 
الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبني لهم الهدى من جفاة 

األعراب ودعاة الفتنة)1(.

األصل الثاين: اختالف مفهوم األمة والش���عب بني الفكر 
الغربي والتقرير الش���رعي؛ ففي الفكر الغربي الشعب أو األمة 
هم من يعيش���ون في ح���دود جغرافية، فه���ي رابطة عنصرية 
حادثة، بينما في اإلسالم فاألمة هي من جتمعها عقيدة اإلسالم 
وش���ريعته)2(.. ه���ذا هو األصل، وهو الذي يجب تكريس���ه في 
وجدان املس���لم أياً كان جنسه أو لونه أو لسانه، وهو املعمول به 
في أمة اإلسالم يوم أن كانت جتمعهم خالفة واحدة إلى سقوط 
الدولة العثمانية، فحاول الغربيون فصم عرى الرابطة اإلميانية 
بني املسلمني، وإحالل روابط أخرى كالقومية والوطنية ونحوها 
على غرار ما حصل في الغرب، فاالستفتاء الشعبي في العملية 

الدميقراطية يكون لألمة، لكن من هي هذه األمة؟!

)1) التحرير والتنوير: 399/1.
)2) النظريات السياسية اإلسالمية، ص: 378، د.محمد ضياء الدين الريس، طبعة: القاهرة 

عام 1952.

ف���ي الفكر الغربي هي الدول���ة الوطنية التي جتمعها حدود 
جغرافية، وأما في مفهوم اإلسالم فاألمة مجموعة أفراد جتمعهم 

أة؟! رابطة الدين، فكيف يكون االستفتاء حينئذ على دول مجزَّ
إضافة إلى أن مفهوم األمة باملعنى الش���رعي ال يدخل فيه 
غير املس���لم ولو كان من البلد نفسه، وأما مفهوم األمة باملعنى 
الغربي فيدخل غير املسلم فيه، وهو شريك في عملية االستفتاء 
بل والترش���ح للمناص���ب العليا في الدولة م���ا دام داخاًل في 
احلدود اجلغرافية للدولة أو يحمل جنسيتها، وهذا يهدم أصاًل 
في اإلمامة العظمى باملفهوم الش���رعي، وهو اشتراط اإلسالم 

والعدالة في اإلمام.
وفي بيان حقيقة األمة، وانتماء األفراد إليها قال الله تعالى 
ًة َواِحَدًة َوَأَنا َرُبُّكْم َفاْعُبُدوِن{  ُتُكْم ُأَمّ مخاطباً املس���لمني }إَنّ َهِذِه ُأَمّ
ًة َواِحَدًة َوَأَنا َرُبُّكْم  ُتُك���ْم ُأَمّ ]األنبي���اء: ٩٢[، وقال أيضاً: }َوإَنّ َهِذِه ُأَمّ
َفاَتُّقوِن{ ]الؤمنون: ٥٢[، قال القرطبي - رحمه الله تعالى: وأصل 
األمة اجلماعة التي هي على مقصد واحد، فجعلت الش���ريعة 

أمة واحدة الجتماع أهلها على مقصد واحد)3(.

األصل الثالث: أن السيادة في النظام السياسي اإلسالمي 
للشريعة اإلسالمية، بينما تكون السيادة في النظام الدميقراطي 
لألمة أو للمجالس التشريعية التي رشحتها األمة. واألدلة على 
أن الس���يادة في اإلسالم للش���ريعة كثيرة جداً، منها قول الله 
ُس���وَل َوُأْوِلي اأَلْمِر  َه َوَأِطيُعوا الَرّ َها اَلِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا الَلّ تعالى: }َي���ا َأُيّ
ِمنُكْم{ ]النس���اء: ٥٩[، ق���ال ابن القيم - رحمه الله تعالى: فأمَر 
الله بطاعته وطاعة رس���وله، وأعاد الفع���ل إعالماً بأن طاعة 
الرس���ول جتب استقالالً من غير عرض ما أمر به على الكتاب، 
بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقاً، سواء كان ما أمر به في الكتاب 
أو لم يكن فيه؛ فإن���ه أوتي الكتاب ومثله معه، ولم يأمر بطاعة 
أولي األمر استقالالً، بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن 
طاعة الرسول؛ إيذاناً بأنهم إمنا يطاعون تبعاً لطاعة الرسول، 
فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته، ومن أمر بخالف 

ما جاء به الرسول فال سمع له وال طاعة)4(.
ُموَك ِفيَما  ���ى ُيَحِكّ ���َك ال ُيْؤِمُنوَن َحَتّ وق���ال الله تعالى: }َفال َوَرِبّ
َّا َقَضْيَت َوُيَسِلّ�ُموا َتْسِليمًا{  َشَجَر َبْيَنُهْم ُثَمّ ال َيِجُدوا ِفي َأنُفِسِهْم َحَرجًا ِمّ
ُه َفُأْوَلِئَك ُهُم  ]النس���اء: ٦٥[، وقال أيضاً: }َوَمن َلّْم َيْحُكم ِبَا َأنَزَل الَلّ

)3) تفسير البغوي: 353/5.
)4) إعالم املوقعني: 48/1.
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اْلَكاِفُروَن{ ]الائ���دة: ٤٤[، وقال تعالى: }َأال َلُه اْل�َخْلُق َواأَلْمُر َتَباَرَك 
ُه َرُبّ اْلَعاَلَِن{ ]األعراف: ٥٤[.. وفي ذم تش���ريع غيره واتخاذه  الَلّ
ِة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن الَلِّه ُحْكًما  قانوناً قال تعالى: }َأَفُحْكَم اْل�َجاِهِلَيّ
ِلَّق���ْوٍم ُيوِقُنوَن{ ]الائدة: ٥٠[، قال الس���عدي - رحمه الله تعالى: 
فال ثَمَّ إال حكم الله ورس���وله أو حك���م اجلاهلية، فمن أعرض 
عن األول ابتلي بالثاني املبني على اجلهل والظلم والغي؛ ولهذا 
أضافه الله للجاهلية. وأما حك���م الله تعالى فمبني على العلم 

والعدل والقسط والنور والهدى)1(.
ن ُدوِن الَلِّه{  وق���ال تعالى: }اَتَّخُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُه���ْم َأْرَباًبا ِمّ
]التوبة: ٣١[، نقل املفس���رون عن عدي بن حامت رضي الله عنه 
قال: »أتيت رس���ول الله # وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: 
يا عدي، اطرح ه���ذا الوثن من عنقك، قال: فطرحته، وانتهيت 
إليه وهو يقرأ في سورة براءة، فقرأ هذه اآلية: }اَتَّخُذوا َأْحَباَرُهْم 
ن ُدوِن الَلِّه{ ]التوبة: ٣١[، قال قلت: يا رسول الله،  َوُرْهَباَنُهْم َأْرَباًبا ِمّ
إنا لسنا نعبدهم! فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، 
ويحل���ون ما حرم الل���ه فتحلونه؟ قال: قلت: بل���ى! قال: فتلك 
ِبْعَها  َن اأَلْمِر َفاَتّ عبادتهم«)2(، وقال تعالى: }ُثَمّ َجَعْلَناَك َعَلى َش���ِريَعٍة ِمّ

ِبْع َأْهَواَء اَلِّذيَن ال َيْعَلُموَن{ ]اجلاثية: ١٨[. َوال َتَتّ
واحلقيقة أن موضوع السيادة في اإلسالم كان محل جتاذب 
بني املفكرين املسلمني وفقهاء القانون الوضعي؛ بسبب تأثر كثير 
منهم مبفهوم الس���يادة في الغرب ومحاولة تنزيله على شريعة 
اإلس���الم)3(، ذلك أن الغرب كان يعمل بنظرية التفويض اإللهي، 
ع  ومفادها: أن احلاكم يس���تمد س���لطته مباشرة من الله، ويشرِّ
للناس قوانينه���م وأنظمتهم، وعلى الناس طاعته طاعة مطلقة، 
وكان هذا الفكر هو الش���ائع في الغرب قبل الثورة الفرنس���ية، 
ثم في الثورة الفرنس���ية وما أعقبها من ث���ورات جاءت نظرية 
العق���د االجتماعي التي مت مبوجبها نقل الس���يادة من احلاكم 
عي أنه مفوض من الله تعال���ى إلى مجموع األمة في  ال���ذي يدَّ
الفكر الدميقراطي الرأس���مالي، فنُقلت الس���يادة من فرد وهو 
احلاكم إلى مجموعة أفراد وهم الش���عب فيما يس���مى العملية 

الدميقراطية)4(.
ولم يجترئ أرباب املدرس���ة العقلية العصرانية من قبل على 
انتهاك سياج الشريعة لصالح الدميقراطية الغربية ونقل السيادة 

)1) تفسير السعدي: 235.
)2) أخرجه الطبري  في تفسيره: 210/14، وابن أبي حامت في تفسيره: 1784/6. 

 ،208-207 ص:  اإلسالم،  في  السياسي  والنظام  الفكر  في  العامة  احلريات  ينظر:   (3(
د.عبد احلكيم حسن العيلي، دار الفكر العربي، 1403هـ. 

)4) ينظر: النظرية السياسية في اإلسالم: 71-70. 

منها إلى الشعب، إال ما كان من املتأخرين منهم، ثم من القانونيني 
الذين يجهلون الش���ريعة، ثم عمت هذه اللوث���ة كثيراً من الكتَّاب 
واملفكرين والصحفيني بس���بب علو الغرب واستكباره وفرض قيمه 
عل���ى األمم بالدعاية اإلعالمية اخلادعة، وبالضغوط السياس���ية 
واالقتصادية، وبالقوة العس���كرية إن لزم األمر، كما في مش���روع 
ف���رض الدميقراطية في العراق وأفغانس���تان باالحتالل والقتل.. 
وهذا التباين في هذا األصل الكبير له نتائج كثيرة أخطرها اثنتان:

أنه في النظام الدميقراطي تختار األمة من يحكمها 
ومن ميثلها في املجالس التش���ريعية والتنفيذية، بغض 
النظر عن دينه أو عدالته أو أهليته، فمن املمكن أن يحكم 
الكافر واملرأة والفاسق ما دام أنه حصد أكثر األصوات، 
وتؤثر الدعاية ورجال املال واإلعالم في تس���يير عملية 
الترشيح ملصلحتهم، وهذا باطل في اإلسالم؛ إذ إن ملن 
يتول���ى الوالية العظمى أو ما دونها ش���روط ال بد من 
توافرها، جاءت بها الشريعة، ورضا األمة عمن يحكمها 
أو ميثلها في املجالس الشورية والتنفيذية يكون تالياً ملا 
جاء في الشريعة، إذ ال يجوز أصاًل ترشيح من ال تتوافر 
فيه الشروط الش���رعية ولو رضيه أكثر الناس، فضاًل 

عن انتخابه أو تنصيبه وتوليته.

أن املجالس التش���ريعية الت���ي انتخبتها األمة لها 
احلق في التش���ريع للناس م���ن دون الله تعالى، مبعنى 
أن الواجب���ات واحملرمات تخضع لعملي���ة التصويت: 
فالواجب واملشروع قد مينع اإلنسان منه ويعاقب عليه 
إذا فعله، كما لو صوتت األغلبية مبنع احلجاب للمرأة، 
وحظر التعدد في ال���زواج، ورتبت عقوبات على ذلك؛ 
صار ممنوعاً قانوناً، ويعاقب فاعله، مع أن الش���ريعة 
شرعته أو أوجبته.. وفي احملرم قد يباح اخلمر والزنا 
وعمل قوم لوط وغير ذلك إذا كانت األغلبية تؤيد حله، 
وتنتقل من كونها محرمات تقام احلدود على من يفعلها 

إلى مباحات يحمي القانون فاعليها، وترعاها الدولة.

1
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وهذا في الواقع يهدم الش���ريعة من أركانها، ويحول الناس 
من عبوديتهم لله تعالى إلى عبودية أهوائهم وش���هواتهم، والله 
تعالى يق���ول: }َأَفَرَأْيَت َمِن اَتَّخَذ إَلَهُه َه���َواُه{ ]اجلاثية: ٢٣[، ونهى 
ِبُعوا  س���بحانه عن اتب���اع الهوى في آيات كثي���رة فقال }َف���ال َتَتّ
ِبِع  ���اِس ِباْل�َحِقّ َوال َتَتّ اْلَهَوى{ ]النس���اء: ١٣٥[، وقال: }َفاْحُكم َبْنَ الَنّ
���ِه{ ]ص: ٢٦[، فاحلق هو ما جاء به  اْلَه���َوى َفُيِضَلَّك َعن َس���ِبيِل الَلّ
اإلس���الم ال من اختارته أغلبية الناس، ب���ل إن الله تعالى نهى 
عن طاعة أهل الهوى؛ ألنهم س���بب في ضالل الناس وهالكهم 
وصدهم عن دين الله، فقال س���بحانه }َوال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُه َعن 
َبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًطا{ ]الكهف: ٢٨[، وقال أيضاً: }َفال  ِذْكِرَنا َواَتّ
َبَع َهَواُه َفَتْرَدى{ ]طه: ١٦[، وبنيَّ أن  ���َك َعْنَها َمن اَلّ ُيْؤِمُن ِبَها َواَتّ َنّ َيُصَدّ
َبَع  أه���ل األهواء هم أضل الناس فقال تعالى: }َوَم���ْن َأَضُلّ ِمَِّن اَتّ

َن الَلِّه{ ]القصص: ٥٠[. َهَواُه ِبَغْيِر ُهًدى ِمّ
ومع األسف، فإن بعض املفكرين املسلمني انزلقوا في هذه 
الهوة فزعموا أن الس���يادة لألمة على غ���رار ما أوجبه النظام 
الدميقراطي، مستدلني باآليات التي يتوجه فيها اخلطاب لألمة 
َها الَنّاُس{، باعتبار أن األمة  َها اَلِّذيَن آَمُن���وا{، و}َيا َأُيّ نحو: }َيا َأُيّ
هي املتلقية لألوامر الربانية املنفذة لها، وهذا غلط فاحش يدل 
على عدم فهم فكرة الس���يادة في الفكر الدميقراطي، كما يدل 

ذه. ع القانون ومنفِّ على عدم التفريق بني مشرِّ
فالس���يادة في الفك���ر الدميقراطي هي الس���لطة الدائمة 
املطلقة، وصاحب الس���يادة هو من ميلك ق���درة حتديد فكرة 
القانون الصحيحة في اجلماعة، وقد يكون شخصاً كامللك، وقد 
يكون طبقة كما في النظم األرستقراطية، وقد يكون األمة كلها 
كما في الدميقراطية.. والس���يادة ال تقب���ل التنازل عنها، لكن 
ممارستها ميكن أن تعهد بها األمة إلى فرد أو مجموعة أفراد، 
كم���ا أنها ال تقبل التقييد، فهي إم���ا أن توجد كاملة دون قيد، 
وإما أن ال توجد، وليس هناك أمر وس���ط بني احلالتني، وتقييد 

السيادة يعني هدمها)1(.
وفي الفكر الدميقراطي مصدر التشريع ومنفذه كلهم بشر، 
أما في اإلسالم فمصدر التشريع الكتاب والسنة، واحلاكم منفذ 
للشريعة، واألمة رقيبة عليه في تنفيذها؛ ولذا لو بدلها أو حاد 

عنها وجب رده إليها، أو عزله عن إمامة املسلمني.
وفي جواب للدكتور يوسف القرضاوي عن أدلة من رفضوا 
الدميقراطية بأنها حكم الش���عب للشعب، واحلاكمية إمنا يجب 

)1) احلريات العامة في الفكر والنظام السياسي في اإلسالم: 203-202. 

أن تكون لله تعالى، قال القرضاوي: هو قول غير مس���لَّم، فليس 
يلزم من املناداة بالدميقراطية رفض حاكمية الله للبشر، فأكثر 
الذين ين���ادون بالدميقراطية ال يخطر هذا ببالهم، وإمنا الذي 
يعنونه ويحرصون عليه هو رفض الدكتاتورية املتسلطة، ورفض 
حكم املستبدين بأمر الشعوب من سالطني اجلور واجلبروت... 
إلى أن قال: واملس���لم الذي يدعو إلى الدميقراطية إمنا يدعو 
إليها باعتبارها ش���كاًل للحكم يجسد مبادئ اإلسالم السياسية 
في اختيار احلاكم، وإقرار الشورى والنصيحة، واألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، ومقاومة اجلور، ورفض املعصية، وخصوصاً 

إذا وصلت إلى كفر بواح فيه من الله برهان)2(.
وقال القرضاوي: وميكن إضافة مادة في الدستور صريحة 
واضحة: إن كل قانون أو نظام يخالف قطعيات الشرع فهو باطل 

وهو في الواقع تأكيد ال تأسيس)3(.
قل���ت: هذا جواب ال إقناع في���ه؛ إذ إن الدميقراطية نظام 
للحكم يقوم على منح الس���يادة لألم���ة أو ملمثلني عنها، وهذا 
ركنها األس���اس، فس���لبها هذا الركن - وهو س���يادة الشعب - 
يخرجها عن كونها دميقراطية إلى شيء آخر، ودعوى أن املسلم 
الذي ينادي بالدميقراطية ال يخطر بباله حتويل سلب الشريعة 
سيادتها - على فرض التسليم به - هو بسبب أن بعض املفكرين 
املس���لمني حشروها في اإلسالم، واس���تدلوا لها بأدلة شرعية، 
فانطل���ى ذلك على من يقول بها وهو ال يعلم حقيقتها من عامة 

الناس، فظنوا أنها من اإلسالم بسبب التلبيس عليهم.
وأم���ا مقترح إضافة مادة في الدس���تور مفادها: أن كل ما 
يخالف قطعيات الش���رع فهو باط���ل؛ كالم غير صحيح عملياً، 

وعليه مأخذان:

)2) من فقه الدولة في اإلسالم، ص: 139، د. يوسف القرضاوي، دار الشروق، القاهرة، 
1417هـ، الطبعة األولى.

)3) املصدر السابق: 141.  
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املأخ���ذ األول: أن ه���ذا ينافي الدميقراطي���ة أصاًل، فإذا 
حولت الس���يادة من الش���عب أو من ميثله إلى الشريعة انتفت 

الدميقراطية.
املأخذ الثاني: أن االقتص���ار على القطعيات معناه انتهاك 
حرمة الش���رع في غيره���ا، والقطعيات قليلة في الش���ريعة، 
وأكثره���ا على غلبة الظن، والعمل ب���ه واجب؛ ألنه يفيد العلم، 
وفي تفس���ير قوله تعالى: }إِنّي َظَننُت َأِنّي ُمالٍق ِحَساِبَيْه{ ]احلاقة: 
٢٠[ قال جمع من املفسرين: وإمنا أجري الظن مجرى العلم ألن 
الظ���ن الغالب يقام مقام العلم في الع���ادات واألحكام)1(. وقال 
التاج الس���بكي - رحمه الله تعالى: ف���كلٌّ من القطعي والظني 
يُحتج به)2(. فاقتصار الشيخ القرضاوي على استثناء القطعيات 

فقط فيه إخراج لظنيات الشريعة وهي األكثر.
فتبنيَّ بذلك أن اعتماد الدميقراطية نظاماً للحكم، والرضا 
به���ا، فيه جتويز لتعطيل أحكام اإلس���الم كلها أو بعضها، فهذا 
يلزم من قال بالدميقراطي���ة، وإن حاول بعضهم التخلص منه، 
كالش���يخ القرضاوي، الذي قال للخروج من هذا املأزق: ال يلزم 
إذن م���ن الدعوة إلى الدميقراطية اعتبار حكم الش���عب بدياًل 
ع���ن حكم الل���ه؛ إذ ال تناقض بينهما، ول���و كان ذلك الزماً من 
لوازم الدميقراطية فالق���ول الصحيح لدى احملققني من علماء 
اإلس���الم أن الزم املذهب ليس مبذهب، وأنه ال يجوز أن يكفر 
الناس أو يفس���قوا أخذاً لهم بلوازم مذاهبهم، فقد ال يلتزمون 
به���ذه اللوازم، بل قد ال يفكرون فيها بامل���رة. اه�)3(. واحلقيقة 
أن اس���تدالله بقاعدة )الزم املذهب لي���س مبذهب( بعدم لزوم 
لوازم الدميقراطية ملن يقول بها؛ غريب جداً؛ ألن العلماء حينما 
قرروا هذه القاعدة أرادوا االعت���ذار ملن جهل لوازم مذهبه أو 
قوله التي قد تكون كفراً وهو يجهل ذلك، فعذروه باجلهل، لكنهم 
لم يصححوا املذهب ال���ذي الزمه خطأ حتى يحتج القرضاوي 
بقاعدته���م على أن ما في الدميقراطية مما يناقض اإلس���الم 
ال يل���زم القائل���ني بالدميقراطية من املس���لمني، وهي زلة في 

االستدالل تُستكثر على مثله.
قال الش���اطبي - رحمه الله تعال���ى: والزم املذهب هل هو 
مذهب أم ال؟ مسألة مختلف فيها بني أهل األصول، والذي كان 
يقول به شيوخنا البجائيون واملغربيون ويرون أنه رأي احملققني 

وتفسير   ،275/4 النسفي:  وتفسير   ،99/30 الكبير:  والتفسير   ،89/4 الكشاف:   (1(
اخلازن: 145/7. 

)2) رفع احلاجب عن مختصر ابن احلاجب: 207/2.
)3) من فقه الدولة في اإلسالم: 141. 

أيض���اً، أن الزم املذه���ب ليس مبذهب؛ فلذل���ك إذا ُقرر على 
اخلصم أنكره غاية اإلنكار)4(.

فقوله: إذا قرر على اخلصم أنكره غاية اإلنكار يدل على أنه 
ال يقر مبا هو الزم مذهبه جهال منه بذلك.

أما القائل���ون بالدميقراطية فإنهم يعلم���ون لوازمها التي 
تناقض الش���ريعة وال يجهلونها في الغال���ب، لكنهم يقولون: ال 

تلزمنا لوازمها، فنقضوها من حيث أقروا بها، وهذا تناقض.
ومن يجهل لوازم الدميقراطية مما هو مناقض لإلس���الم، 
فإن���ه يُعَذر بجهل���ه، لكن ال يصحح قوله، والش���يخ القرضاوي 

يستدل بهذه القاعدة على تصحيح قوله، وهذا باطل.
ويجلي ش���يخ اإلسالم ابن تيمية - رحمه الله تعالى - هذا 

املعنى بقوله: فالزم قول اإلنسان نوعان: 
أحدهما: الزم قوله احلق؛ فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه، 
فإن الزم احلق حق، ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه 
ال ميتنع م���ن التزامه بعد ظهوره، وكثير مما يضيفه الناس إلى 

مذهب األئمة من هذا الباب.
والثان���ي: الزم قوله الذي ليس بحق، فهذا ال يجب التزامه؛ 
إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض... ثم إن عرف من حاله أنه يلتزمه 
بعد ظهوره ل���ه فقد يضاف إليه، وإال فال يجوز أن يضاف إليه 
قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه؛ كونه قد قال ما يلزمه وهو لم 

يشعر بفساد ذلك القول)5(. 

)4) االعتصام: 64/2، وينظر: الفروق: 357/4. 
)5) القواعد النورانية: 128. 
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األصل الرابع: أن أساس االختيار في النظم الدميقراطية 
���ح ملا مت  يعتم���د على األكثرية، فم���ن حصد أصواتاً أكثر ُرشِّ
التصوي���ت عليه، بغ���ض النظر عن أهليته، بينما كان أس���اس 

االختيار في اإلسالم هو األصلح.
واألكثرية ليس���ت ميزاناً صحيحاً حت���ى يعتمد عليه، وقد 
ج���اءت األكثرية في القرآن محل ذم ف���ي كثير من اآليات، قال 
تعالى: }َوإن ُتِطْع َأْكَثَر َمن ِفي اأَلْرِض ُيِضُلّوَك َعن َسِبيِل الَلِّه{ ]األنعام: 
١١٦[، وقال أيضاً: }َوَما َأْكَثُر الَنّاِس َوَلْو َحَرْصَت ِبُْؤِمِنَن{ ]يوسف: 
���اِس َوَلِكَنّ َأْكَثَر الَنّاِس  َه َلُذو َفْضٍل َعَلى الَنّ ١٠٣[، وق���ال تعالى: }إَنّ الَلّ
ال َيْش���ُكُروَن{ ]البقرة: ٢٤٣[، وقال: }َوَلِكَنّ َأْكَثَر الَنّاِس ال َيْعَلُموَن{ 

]األعراف: ١٨٧[.
والس���بب هو ميل العامة إلى ما تهواه أنفسهم، وفي النظم 
الدميقراطية يجتهد السياس���يون وم���ن وراءهم من رجال املال 
واألعمال واإلعالم في صياغة الرأي العام وتش���كيله بحس���ب 
ما يحقق مصال���ح املتنفذين، فال يس���اق العامة في التصويت 
لألصلح، بل يس���اقون إلى من يخدم الرأسماليني واإلعالميني، 
وف���ي التصويت للرئي���س األمريكي أوباما ص���وت له كثير من 

النساء والفتيات؛ ألنه وسيم وجذاب!!
وفي ظل هذا النظام في االنتخاب ينتشر الكذب والفضائح 
ومحاولة اإليقاع بني املتنافس���ني على االقتراع، فبعضهم يكيد 
لبعض، بينما في النظام اإلس���المي يكون االختيار لألتقى لله 
واألصلح للناس، ودلي���ل ذلك حديث أبي ُهَريَْرةَ رضي الله عنه 
���اَعَة، قال:  ع���ن النبي # قال: إذا ُضيَِّعْت اأْلََمانَُة َفانْتَِظْر السَّ
���َد اأْلَْمُر إلى َغيْ���ِر أَْهِلِه َفانْتَِظْر  َكيْ���َف ِإَضاَعتَُها؟ قال: إذا ُوسِّ
���اَعَة)1(.. قال ابن اجلوزي - رحمه الله تعالى: أي أسندت  السَّ

اإلمارة والوالية)2(.  
وقال عم���ر رضي الله عن���ه: من ولي من أمر املس���لمني 
ش���يئاً فولى رجاًل ملودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله 

واملسلمني)3(.
هذا فيما يتعلق بالترشيح واالختيار، أما ما يتعلق بالدستور 
والتشريع؛ فإن األكثرية قد تختار إسقاط واجب أو إباحة محرم 
لغلبة الهوى، أو انتشار اجلهل، وحينئذ يقر ما يخالف الشريعة 

الربانية، وتنتهك سيادتها باختيار األكثرية.

)1) أخرجه البخاري، رقم )59).
)2) غريب احلديث: 467/2. 

)3) حسن السلوك احلافظ دولة امللوك: 82. 

وق���د أجاب الش���يخ القرضاوي عن رف���ض الدميقراطية 
بسبب اعتمادها على رأي األكثرية، مع أن األكثرية مذمومة في 
القرآن، فقال: وهذا الكالم م���ردود على قائله، وهو قائم على 
الغلط أو املغالطة؛ فاملفروض أننا نتحدث عن الدميقراطية في 
مجتمع مس���لم أكثره ممن يعلمون ويعقلون ويؤمنون ويشكرون، 
ولس���نا نتحدث عن مجتمع اجلاحدين أو الضالني عن س���بيل 
الل���ه، ثم إن هناك أموراً ال تدخ���ل مجال التصويت وال تعرض 
ألخذ األصوات عليها؛ ألنها من الثوابت التي ال تقبل التغيير إال 
إذا تغير املجتمع ذاته ولم يعد مس���لماً، فال مجال للتصويت في 
قطعيات الشرع وأساسيات الدين وما علم منه بالضرورة، وإمنا 
يكون التصويت في األمور االجتهادية التي حتتمل أكثر من رأي 

ومن شأن الناس أن يختلفوا فيها)4(.
واحلقيقة أن جوابه هذا ينطوي على مغالطتني:

األولى: أن املوافقة على عقد يصوت فيه على الشريعة هي 
موافقة على انتهاكها ولو لم يقع ذلك االنتهاك، والذي يبيح الزنا 
أو الربا أو اخلمر ولو لم يفعلها أشد إثماً ممن فعلها وهو يقول 
بتحرميها، فإذا وافق املس���لمون على عقد الدميقراطية لزمهم 
املوافق���ة على مقتضى العقد، ومقتضاه أن الش���ريعة خاضعة 

لتصويت اجلمهور.
الثانية: أن ادعاء كون العملية الدميقراطية تتم في مجتمع 
مسلم يعلمون ويعقلون ويشكرون، دعوى باطلة من جهات عدة: 
 أ - فف���ي بعض بالد املس���لمني، بل ف���ي أكثرها، طوائف 
من غير املس���لمني، س���واء كانوا كتابي���ني أم باطنيني، وفيهم 
أيضا َعلمانيون ويس���اريون، فإذا شكلوا حتالفات بينهم مع أهل 
األهواء من املسلمني كانوا أكثرية تؤثر في مجرى التصويت ضد 

الشريعة أو شيء منها.
ب - أن أكثر املسلمني من العامة الذين تؤثر فيهم الدعاية 
املضللة، وما على من أرادوا إس���قاط واجب أو إباحة محرم إال 
شراء مشايخ ممن يشترون بَعهد الله تعالى وأميانهم ثمناً قلياًل 
ليبيحوا لهم ما أرادوا، مع بث دعايات مغرضة ضد أهل احلق؛ 

ليتحول الرأي العام إلى رأي من يحركونه.
ج - أن كثيراً من املسلمني ينساقون خلف شهواتهم وأهوائهم 

فيصوتون إلباحة محرم بدافع الشهوة والهوى.

)4) من فقه الدولة في اإلسالم: 142.
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الربيع المصري.. طاهر أم طهور؟

أثبتت التجارب الثورية في مختلف بقاع العالم أن الثورات التي تعجز عن ممارسة التطهير 
هي ثورات فاشلة تتالشى آثارها سريعًا بالتزامن مع إعادة بناء النظام القديم، وهذا يعني 

أن التطهير ليس ممارسة انتقامية أو ترفًا ثوريًا، بل هو ضرورة الزمة لنجاح الثورة، بل هو الثورة 
نفسها، وإنما يأتي الخلل عندما تسود القناعة لدى الثوار – وبالتبعية لدى جموع الشعب - 

بأن العمل الثوري ينتهي مع سقوط رأس النظام، وهنا فكرة ال بد من توضيحها.

]عاجل إلى اإلسالميين[

أمح�������������د ف����ه����م����ي
afahmee@hotmail.com

@ahmdfahmee 
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األصل أن احلاكم يس���تمدُّ س���لطته في األنظمة 
الوضعية من الشعب، لكن عندما يتحول احلاكم إلى 
ديكتاتور، فإنه يس���تمدُّ س���لطته من النخبة الفاسدة 
التي حتيط به وتدعم���ه وتتولى نيابة عنه وبناًء على 

أوامره قمع الشعب وإجباره على اإلذعان.
فعندم���ا تندلع الث���ورة فإنها تس���تهدف أوالً رأس 
النظام الذي ميلك الس���لطة، بينم���ا يتغافل الثوار عن 
النخبة الفاسدة التي هي مصدر السلطة، ومن ثم عندما 

يسقط من ميلك السلطة يبقى مصدر السلطة قائماً.
وهنا يختلف سيناريو ما بعد سقوط رأس النظام 
من ث���ورة إلى أخرى، وميكن مالحظ���ة 3 اجتاهات 

رئيسة:
- يس���تخدم الثوار الش���رعية الثورية التي تلغي 

متاماً أي سلطة للنخبة القدمية.
- يكتفي الثوار بإزاح���ة رؤوس النخبة القدمية، 
بينما يبقى جسدها - املتغلغل في بنية النظام - حتت 

قيادة الصف الثاني.
- يكتفي الثوار بإزاح���ة الديكتاتور، بينما تبقى 

النخبة القدمية متماسكة صلبة مسيطرة.
في احلال���ة األولى تتالش���ى النخب���ة كمصدر 
للس���لطة، وتعود األمور إلى نصابه���ا األول، ليصبح 

الشعب مصدر السلطات.
ن بقايا النخبة املس���يطرة  في احلالة الثانية تتمكَّ
على مفاص���ل النظام من جتميع نفس���ها، لتتحول مع 
الوق���ت إلى مصدر جزئي للس���لطة َوفق مفهوم األمر 

الواقع.
ف���ي احلالة الثالث���ة تبقى النخب���ة هي املصدر 

الرئيس للسلطة.
إذن املسار الصحيح ألي ثورة ال بد أن يتركب من 
ثالث مراحل إلمتام عملية التحول السياسي بصورة 

ناجحة:
1 - مرحلة انهيار رؤوس النظام القدمي.

2 - املرحل���ة االنتقالي���ة التي يت���م فيها تطهير 
النظام من البقايا وإعادة بناء النظام وتطوير املجتمع.
3 - مرحلة رس���وخ النظام، وذلك عندما تكتمل 

عمليات التطهير، والبناء، والتغيير.

الربيع املصري..
عنوان املقال مقتب���ٌس من التعريفات الفقهية للماء، فاملاء الذي 

يجوز استخدامه إما أن يكون طاهراً أو طهوراً..
فاملاء الطاهر: طاهر في نفسه ليس مطهراً لغيره.

واملاء الطهور: طاهر في نفسه مطهر لغيره.
لو أسقطنا هذا التعريف - مجازاً - على الثورات، ميكن القول 

إنها تنقسم إلى قسمني: ثورة طاهرة، وطهور.
فالثورة الطاهرة: هي التي تعجز عن تطهير النظام السياس���ي 

من النخبة الفاسدة القدمية.
الث���ورة الطهور: هي القادرة على تطهير النظام السياس���ي من 

النخبة الفاسدة القدمية.
إذن، ماذا بشأن الثورة املصرية.. هل هي طاهرة أم طهور؟

ميكن تقسيم مرحلة ما بعد ثورة يناير إلى ثالثة أقسام:
القسم األول: ميتد من 11 فبراير 2011م إلى 23 يناير 2012م 

تاريخ عقد أول جلسة ملجلس الشعب.
في هذه املرحلة تولى املجلس العس���كري بصفة أساسية إدارة 
املشهد السياسي في ظل امتالكه سلطات وصالحيات مطلقة، وهنا 
اتبع العس���كري الس���يناريو رقم 2، أي االكتفاء بإزاحة بعض رؤوس 
النخبة مع اإلبقاء التام على جسدها دون أي تغيير، بل ميكن القول 
إن ه���دف متكني النخبة القدمية من مفاص���ل النظام كان واضحاً 
بش���دة في قرارات العزل والتعيني الصادرة عن العس���كري في تلك 

الفترة.
القس���م الثاني: ميتد من 23 يناير 2012م إلى 14 يونيو 2012م 

تاريخ حل مجلس الشعب.
في ه���ذه املرحلة كان متوقع���اً أن يبدأ البرملان دعم سياس���ة 
التطهير واتخاذ م���ا يلزم لهدم مراكز نفوذ النخبة القدمية، لكن ما 
حدث أن البرملان اكتفى بإثارة هذه القضايا في بداية جلس���اته، ثم 
تراجع عن اتخاذ خطوات جدية مؤث���رة، وحتى قانون العزل لرموز 
النظ���ام القدمي فقد ص���در عن املجلس في س���ياق رد الفعل على 
إشكاالت الترشح للرئاس���ة، ولذلك فقد صدر القانون دون إجماع 
حقيق���ي أو إحكام في صياغته، وهو ما ترتب عليه إصدار احملكمة 

الدستورية حكماً بعدم دستوريته.
باءت جميع محاوالت البرملان لسحب الثقة من حكومة اجلنزوري 

بالفشل التام.
القسم الثالث: ميتد من 30 يونيو تاريخ تسلم الرئيس د. محمد 

مرسي مهام منصبه بصفة رسمية.
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لم ينقِض على فترة الرئاس���ة حتى تاريخ كتابة هذا املقال 
إال أيام قليلة، وهي غير كافية للحكم على مدى اّتباع الرئيس 
سياس���ات تطهير فاعلة في املرحلة القادمة، لكن املؤش���رات 
التي رش���حت عن تلك الفترة ال توحي باالطمئنان، وعبَّر كثير 
م���ن املراقبني عن قلقهم من إصرار الرئيس على اس���تخدام 
خط���اب املصاحلة أكثر من ال���الزم، كذلك تكرميه في إجراء 
روتيني قضاة اعتبروا من رموز النظام السابق، مثل: عبد املعز 
إبراهي���م رئيس جلنة انتخابات مجلس الش���عب وعضو جلنة 
االنتخابات الرئاسية، وكذلك رئيسها املستشار فاروق سلطان، 
وهو أيضا رئيس احملكمة الدس���تورية، وكانت مناسبة التكرمي 

بلوغهما سن التقاعد.
أيض���اً عبَّر الرئي���س في لقاء له مع وزي���ر الداخلية عن 
رفضه مصطلح »التطهير«، رغم اتفاق القوى الوطنية على أن 
وزارة الداخلية من أهم املؤسس���ات التي تفتقر إلى التطهير 
بالفعل، بل إن حزب احلرية والعدالة - وكان د. مرسي رئيسه 
- أعلن في بداية الدورة البرملانية السابقة عن مشروع شامل 

إلعادة هيكلة وزارة الداخلية، لكنه لم يَر النور.
إذن يبق���ى املوقف من تفعيل سياس���ات التطهير غامضاً 
حت���ى اآلن، خاصة في ظل الضغوط التي متارس���ها النخب 

القدمية على األصعدة كافة، اإلعالمية والسياسية.
التطهير عنوان املرحلة

خالصة ما يحدث في مصر حالياً أن هناك نخبة قدمية 
ال تري���د أن تت���رك احلكم، ونخبة أخرى جديدة تس���عى إلى 

استالم احلكم.
يعني هو صراع بني التطهير والبقاء، هذا الصراع في حد 
ذاته مضمون عملية التحول السياس���ي التي هي في التعريف 
االصطالح���ي »عملية تغير بني النظم«، وهذا التغير يجب أن 
يش���مل ثالثة أبعاد رئيس���ية في النظام، هي: البُعد الثقافي، 

والبُعد الهيكلي، والسياسات.
أي قص���ور في تنفي���ذ التغّيرات بأبعاده���ا الثالثة يعني 
قص���وراً في التحول وبقاء النظام القدمي على ما هو عليه، أو 
ه إلى العلن ممتلئ بالتناقضات، إذن هو مرة  خروج نظام مشوَّ

أخرى صراع بني التطهير والبقاء.
وميكن من خ���الل املالحظ���ة الدقيقة ألداء الق���وى الفلولية 
في األس���ابيع املاضي���ة بالتزامن مع انتخابات الرئاس���ة؛ تلمس 3 
استراتيجيات متَّبعة لتحقيق هدف البقاء في منظومة احلكم، وهي:

أواًل: احلرب اإلعامية الشاملة
اجلديد في هذه احلرب أنها أصبحت شاملة لكل املجاالت، 
فهي موجهة لإلخوان والسلفيني معاً، وهي تتعلق باألداء السياسي 
والديني، وهي تشمل الفضائيات اخلاصة واحلكومية والصحف 
الورقية واملواقع اإلخبارية، وهي من دون خطوط حمراء، فالرئيس 
نفسه يتعرض ألبش���ع االتهامات التي ال أساس لها من الصحة، 
مع قدرة هائلة على اختالق األكاذيب بدرجة غير مسبوقة، حتى 
في عهد مبارك، وهي كذلك شاملة من حيث تضافر جهات أمنية 

وإعالمية وسياسية على دعم هذه احلرب وإدارتها.
ثانيًا: اهتام اإلخوان بالسعي للسيطرة على الدولة

التناق����ض الواضح في املش����هد ه����و أن اإلخ����وان تقريباً دون 
صالحيات، حتى الرئيس مرسي اضطر لالستقالة من رئاسة احلزب، 
بل يطالبه بعضهم باالستقالة من عضويته أيضاً، وهو يشكو من تقلص 
صالحياته كثيراً، كما أن البرملان في حكم املنحل، ومجلس الش����ورى 
ف����ي طريقه، وقد تعهد حزب احلرية والعدال����ة بأنه لن يحصل على 
أغلبية في تش����كيل احلكومة ولن يتولى رئاس����تها؛ ومع ذلك كله يُتهم 

اإلخوان بالسعي إلى السيطرة أو كما يزعم بعضهم »أخونة الدولة«.
وقد تأثرت فئات كثيرة من الش���عب بهذه األكاذيب التي 
يل���ّح عليها اإلعالم بتكرار ممل، حتى أصبح الكثيرون يقرنون 
دون وعي بني كلمة »اإلخوان« وكلمات مثل: »السيطرة«، »عودة 

احلزب الوطني«، »التكويش«، و»األخونة«... إلخ.
وهكذا أصبح اإلخوان يتحركون سياسياً وكأنهم محاطون 
بس���ياج كهربائي من اجله���ات كافة، وهذا الس���ياج ينكمش 
إل���ى الداخل مع مرور الوقت واش���تداد احلمالت اإلعالمية، 
ومع األس���ف تأثر بهذه األفكار بعض اإلسالميني فأصبحوا 

يشاركون دون قصد في الترويج لها.
ثالثًا: دعاوى استقال املؤسسات

هذا هو خط الدفاع األخير للفلول، فقد بدأوا في الترويج 
الس���تقاللية بعض املؤسس���ات ذات الطابع اخل���اص، مثل: 

اإلعالم، القضاء، واألزهر.
وهذه الفكرة تتماشى ظاهرياً مع مفاهيم الدولة احلديثة 
وتوزيع الس���لطة، لكنه���ا تهدف باطنياً إلى إبقاء س���يطرتهم 
على تلك املؤسس���ات بعيداً عن التطهي���ر، ومن ثم فإن دعوة 
االس���تقالل ال ميكن قبولها أو طرحها إال بع���د بلوغ مرحلة 
رسوخ النظام، وما زلنا بعيدين متاماً عن هذه املرحلة، لذلك ال 
مجال للحديث عن استقالل مؤسسي في ظل سيطرة الفلول.
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كيف يحدث التطهير؟
يوجد طريقان لتنفيذ سياسة تطهير فاعلة، الطريق األول: 
مباشر، سريع األثر، لكن يصعب استخدامه على نطاق واسع.
الطريق الثاني: بطيء نس���بياً، لكن ميكن استخدامه على 

نطاق واسع.
الطريق األول: استخدام صاحية العزل والتعين

وهي صالحية مملوكة باألساس لكل رئيس مؤسسة بدءاً 
من مؤسسة الرئاسة، فالرئيس ميكن أن يتخذ سلسلة قرارات 
عزل وتعيني يتخلص بها من أكبر عدد ممكن من رموز النظام 

القدمي، مع استبدالهم بشخصيات وطنية مؤيدة للثورة.
امليزة األساس���ية له���ذه الطريقة أنه���ا تؤثر مباش���رة بإبعاد 
ن تعذر  قيادي فاس���د، كما تؤثر بصورة غير مباشرة في أقرانه ممَّ
اس���تبعادهم، فيمتنعون عن ممارساتهم الس���ابقة تخوفاً من العزل، 
وبذلك يتمدد نطاق تأثيرها ليشمل عدداً أكبر من اخلاضعني للعزل.
لكن يعيب هذه الطريقة العجز عن استخدامها ضد عدد 
كبير من القياديني، وذلك عندما تكون النخبة ممتدة ومتجذرة 
في بني���ة النظام، كما قد ينتج عنه���ا ردود أفعال احتجاجية 

تتسبَّب في تعطل عمل املؤسسة وإثارة الرأي العام.
الطريق الثاين: إعادة هيكلة مؤسسات الدولة

التغيي���ر الهيكلي يقص���د به تنفيذ عملي���ة إعادة تصميم 
وترتيب مؤسسات الدولة والعالقات بينها، ونطاق صالحياتها، 
وآلية اتخاذ القرارات، وكيفية تفويض السلطة داخل املؤسسة، 
ومستوى املركزية والالمركزية في اتخاذ القرار؛ على أن يتم كل 
ذلك مبا يتوافق مع الرؤية اجلدي���دة ويتضاد متاماً مع الرؤية 
الس���ابقة التي تقوم على النزعة الش���مولية وحتور مؤسسات 

الدولة خلدمة شخص احلاكم أو النخبة احمليطة به.
هذا التغيير املؤسس���ي ال بد أن يش���مل ثالثة أنواع من 
املؤسسات: مؤسسات مستمرة من النظام القدمي، ومؤسسات 

لة. مستحدثة بالكامل، ومؤسسات معدَّ
املؤسس���ات القدمية عادة ما تكون تلك املرتبطة باإلدارة 
اليومية لشؤون الدولة، وإن تغيَّرت بعض املضامني أو األسماء 

املرتبطة بفلسفة عملها القدمية، مثل املؤسسة التعليمية.
لة، فهي مؤسسات موروثة من النظام القدمي  أما املؤسسات املعدَّ
لكن تتعرض لتعديالت، إما من حيث الوظائف املنوطة بها أو حدودها، 
وإما من حيث عضويتها أو من حيث انتشارها، مثل مؤسسات اجليش 
والشرطة والقضاء، وهذه التعديالت من شأنها أن تقلص قدرة الفلول 

على التحكم والسيطرة، وتسمح للنظام اجلديد بفرض إرادته.

وهناك مؤسسات مستحدثة بالكامل، وهي التي ينشئها النظام 
اجلديد بغرض تثبيت دعائم حكمه ونش���ر فلسفته التي يفترض 

أنها تدعم عملية التحول، مثل إنشاء هيئة ملكافحة الفساد.
كما ميكن للنظام اجلديد أن ينش���ئ مؤسس���ات موازية 
ملؤسس���ات قائمة، لكنه���ا خارجة عن نط���اق التطهير، مثل: 
إنشاء مؤسسة للرقابة اإلدارية موازية للمؤسسات القدمية، أو 
مؤسس���ات صحفية جديدة تتبنى فكر النظام اجلديد وتعادل 

تلك املؤسسات املستعصية على التغيير.
لة« أن  من املعتاد في حالتي »املؤسس���ات القدمية، واملعدَّ
تك���ون هناك صعوب���ات كثيرة في طري���ق التغيير، فمنظومة 
القي���م التي تطرحها الثورة الباعث���ة على التحول تتعارض أو 
تتناقض جزئياً أو كلياً مع القيم وأس���اليب العمل التي تبّناها 
النظام القدمي، ومع احتمال تعرض قيادات هذه املؤسس���ات 
للمالحقة القضائية بسبب الفس���اد، فإن أداءهم يتسم عادة 
بالس���عي لعرقلة عملية التحول، كما أنه في كثير من األحيان 
تكون قدراتهم الثقافية والتعليمية ذات مستوى متواضع نتيجة 
عدم اعتماد النظام الس���ابق مبدأ الكفاءة في اختيار شاغلي 

املناصب العليا في الدولة.

اخلاصة..

ميكن القول إن املكاس���ب السياس���ية التي تتحقق إثر النجاح 
األول���ي للثورة، هي مكاس���ب معلقة، مؤقت���ة، ال ميكن لها أن تصبح 
ثابت���ة وراس���خة إال بع���د إمت���ام عملي���ة التطهي���ر، ف���إذا تعرق���ل 
التطهي���ر، أو تأخر، فإن الثورة تعود إلى اخللف، واملكاس���ب تتآكل، 

وتعود القوى الثورية إلى املربع األول..

ال يوجد حل وسط هنا، فهو صراع على القوة بني نظامني، 
قدمي وجديد، والنظام اجلديد يبدو اإلس���اميون في قمته، 
وه���ذا يعن���ي توف���ر أس���باب إضافي���ة إلبع���اد الث���ورة وتقلي���ص 
مكاس���بها، وهذا يعني كذلك أنه ال بديل أمام اإلساميني عن 

اتباع سياسة تطهير فاعلة للنخبة القدمية..
إن���ه صراع صف���ري بامتياز، وفي هذا الن���وع من الصراعات 
ال يصلح االستغراق في مواقف ملتبسة وقرارات غامضة، كما 
ال يصلح تش���تيت ال���رأي العام بتصريحات وأق���وال تخلط بني 

العدو والصديق، بني اخلصم والرفيق..
يج���ب أن يتح���ّول الربي���ع املص���ري م���ن كون���ه طاه���رًا ف���ي 

نفسه، إلى مطهر لغيره من بقايا النظام السابق.
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يُعدُّ كتاب )اإلس���الم وأصول احلكم( أوَل دراس���ة شرعية 
���س للفكرة الَعلمانية داخل الوس���ط اإلسالمي، وقد نشره  تؤسِّ
الش���يخ القاضي علي عب���د الرازق ع���ام 1925م بعد عاٍم من 
القضاء رسمياً على مسمى اخلالفة العثمانية، أحدث به معركة 

ثقافية وسياسية ضخمة.
تقوم فكرة الكتاب املركزية على تفسير )الدين اإلسالمي( مبا 
يتفق مع التصور الغربي للدين، فرسالة النبي # ما هي إال رسالة 
روحية ليس فيها إال البالغ لوج����ود )آيات متظافرة على أن عمله 
السماوي لم يتجاوز حدود البالغ املجرد من كل معاني السلطان()1(.
فهي رس���الة ال تتضمن س���لطة حكم، حيث كان النبي #: 
)رس���والً لدعوة دينية خالصة للدين ال تش���وبها نزعة ملك وال 
دع���وة لدولة()2(، وإمنا أحدث ذلك املس���لمون من بعده، وكانت 
احلكومة التي أقامها الصحابة من بعده حكومة دنيوية ليس���ت 

)1) اإلسالم وأصول احلكم، ص 87.

)2) اإلسالم وأصول احلكم، ص 82.

من أحكام اإلسالم)3(.
ش���ذوذ هذا الرأي ونكارته أحدثا ردة فعٍل صارمة شديدة 
ض���ده، فأصدرت هيئة كب���ار العلماء في مص���ر بتوقيع )24( 
عامل���اً، بياناً ذكروا فيه أخطاء الكت���اب البارزة، وحصروها في 
7 مخالفات ظاهرة)4(، ثم توالت الردود العلمية، فكتب الش���يخ 
محمد اخلضر حس���ني: )نقض اإلسالم وأصول احلكم(، وكتب 
الطاهر بن عاشور: )نقد علمي لكتاب اإلسالم وأصول احلكم(، 
وألَّف محمد بخيت املطيعي رس���الته: )حقيقة اإلسالم وأصول 
خ الدكتور محمد ضياء الدي���ن الريس للتفاصيل  احلك���م(، وأرَّ
السياس���ية املتعلق���ة بصدور الكتاب في رس���الته: )اإلس���الم 

)3) انظر: اإلسالم وأصول احلكم، ص 105.
الدنيا،  وأمور  باحلاكم  لها  عالقة  ال  روحية  رسالة  اإلسالم  جعله  هي:  األخطاء  هذه   (4(
الدين ال مينع أن جهاد  ومهمة الرسول مهمة بالغ مجردة عن احلكم والتنفيذ، وأن 
الرسول # كان ألجل امللك، وأن نظام احلكم في عهد الرسول كان موضع غموض، 
إمام  نصب  وجوب  على  الصحابة  إجماع  وإنكار  شرعية،  وظيفة  القضاء  أن  وإنكار 
لألمة، وأن حكومة أبي بكر كانت حكومة ال دينية.. انظر: حكم هيئة كبار العلماء 5 - 

6 من مطبوعات املكتبة السلفية.
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واخلالفة(؛ فكانت س���بباً في س���قوط الكتاب س���قوطاً مريعاً 
في جانبه العلمي، وكش���فت عن أخطائه وسوء تصّوراته، حتى 
أصبح���ت قيمة الكتاب في حدثه التاريخ���ي وليس في القيمة 

العلمية الضعيفة واملتناقضة في تقريراته.
لم يتوقف األمر عند هذا، بل أصبح مبحث اإلس���الم )دين 
ودولة( من املباحث املركزية في الفكر اإلسالمي املعاصر، فتوالت 
الدراس���ات والبحوث املؤصلة لهذا املفهوم، واملجيبة عن جميع 
اإلشكاالت والش���بهات التي يثيرها أصحاب االجتاه الَعلماني، 
دت الدوافع لتبني مثل هذا التفس���ير الَعلماني لإلس���الم،  وحدَّ

وشارك فيها أهل العلم من جميع التخصصات املختلفة.
عامة الدراس���ات املعاصرة التي تبحث اجلانب السياس���ي 
في اإلس���الم في أي مجاٍل من مجاالته، كالدراسات عن النظام 
السياس���ي أو القانون الدستوري أو نظام الدولة أو اخلالفة أو 
البيعة؛ ال ب���د أن تعّرج على رأي عبد الرازق بالنقض تفصياًل، 
وتزيده نقضاً بحديثها املسهب عن جميع القضايا السياسية من 

منظور شرعي.
كان له���ذه اجله���ود العلمية احلثيثة أثر ظاهر في كس���ر 
العمود الفقري للَعلمانية، وفي قطع الطريق عن أي أمل حملاولة 
إنعاش هذه الفكرة، حتى أصبح كثير من الَعلمانيني يتحاش���ى 
االنتس���اب لها، وصار اس���م علي عبد الرازق مش���ّوهاً ومثيراً 
للنقد واالمتعاض ملا أحدثه من هذه السنة السيئة، بل إن بعض 
املفكرين الذين تأثروا مبدِّ الَعلمانية س���رعان ما عادوا وأعلنوا 
س للَعلمانية  توبتهم كما فعل الش���يخ خالد محمد خالد حني أسَّ
في رس���الته األولى )من هنا نبدأ( التي نش���رها عام 1950م، 
ث���م عاد فنقضها في رس���الته األخيرة )الدولة في اإلس���الم( 
والتي قرر فيها أنه كان في تصوره ملفهوم الدين متأثراً بطبيعة 
األنظمة املستبدة في أوروبا، وخاضعاً لتأثير ما كان يُنسب إلى 
بعض اإلسالميني من أخطاء، فأدى به ذلك العتناق الَعلمانية.. 
يعت���رف بعدها أنه أخطأ حني جعل أخطاء بعض اإلس���الميني 
مصدراً للتفكير وليس موضوعاً للتفكير، فدفعه هذا الش���حن 
النفس���ي إلى االبتعاد عن احلقيقة وتبني مقدمات غير مستقلة 

فكرياً)1(.
كان لهذه احلمالت العلمية والش���عبية أثر عميق يعبِّر عنه 
أحد املؤلفني الَعلمانيني بقوله: )كانت لهذه احلملة على الَعلمانية 

)1) انظر: الدولة في اإلسالم، 9 - 16.

عموماً، وعلى طه حس���ني وعلي عبد الرازق بوجه اخلصوص، 
نتائج كثيرة، كانت اثنتان منها على قدر كبير من األهمية، وهما: 
ضمور اإلصالحية اإلس���المية وجموده���ا على بعض حلظات 
بدايتها والتآكل الداخلي في مواقف بعض الَعلمانيني الليبراليني 

املصريني()2(.
حتى أصبح اسم )علي عبد الرازق( مشّوهاً إلى حٍد امتعض 
منه ه���ذا املؤلف قائاًل: )بل اضطر حتى بعض القائلني مَبَدنية 

السلطة إلى ممارسة طقس رفض كتاب عبد الرازق()3(.
هذا التش���ويه للَعلماني���ة دفع كثيراً م���ن املتأثرين بالفكر 
الَعلماني للبحث عن جذور إس���المية ميكن استنبات املضامني 
م الفكرة الَعلمانية كفكرة إس���المية  الَعلماني���ة فيها، بحيث تقدَّ
تراثي���ة لتخطي مصادمة اجلمهور، وهي دعوة رائجة لدى عدد 
من املفكرين املعاصرين املستش���عرين حلالة النفور الشعبي من 
الَعلماني���ة، وهو ما تذمر منه بعض الَعلمانيني واعتبروه انهزاماً 
أمام الفكر اإلسالمي وتخلياً عن أساس الفكرة الَعلمانية وعالمة 
تراجع وانت���كاس لها: )األخطر من كل هذا واألكثر تدلياًل على 
تراجع الفكر الَعلماني عندنا: ما نشهده من مح�اوالت حثيثة من 
ق�بل املفكرين الَعلماني���ني لدعم موقفهم عن طريق اللجوء إلى 
مون بهذا أكبر التنازالت  القرآن والس���نة، غير مدركني أنهم يقدِّ

للحركات املناوئة للَعلمانية()4(.
يدفعنا هذا للتس���اؤل عن حظ���وظ الَعلمانيني في إمكانية 

إعادة بناء الرؤية الَعلمانية التي قدمها علي عبد الرازق:
فهل ميكن لهذه الفكرة أن يعود وهجها وحضورها الشعبي؟ 
وهل ميكن حدوث معارك ثقافية معاصرة جتدد الدماء في 

هذه القضية؟
رمب���ا يكون لدينا عش���رات اإلجابات لهذا الس���ؤال نظراً 
الخت���الف الزاوية التي ينظر منها كل ش���خص، وأرى أن فكرة 

عبد الرازق حتتوي على جانبني:
اجلانب األول: تفسير اإلسالم تفسيراً َعلمانياً بحيث يكون 

مجرد رسالة روحية ليس لها أي عالقة باجلانب الدنيوي، إمنا 
تكون عالقة املس���لم بالدين محصورًة في الشأن اخلاص، وأما 

الشؤون الدنيوية كافة فهي خارجة عن املجال الديني.

)2) العلمانية من منظور مختلف، لعزيز العظمة ، 235.
)3) العلمانية من منظور مختلف، 293.

)4) األسس الفلسفية للعلمانية، عادل ضاهر.
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هذه الرؤية ليس لها أي حضور يُذكر في الوس���ط املسلم، 
وح���ني تكدُّ بصرك في البحث عن آثار أهلها لن جتدهم إال في 
أوس���اط احلداثيني وبعض املفكرين في مؤلفاتهم وصالوناتهم 
ذات التأثير احملدود، رمبا تنتشر بعض آرائهم عند الناس شتماً 

وعيباً ليس إال.
اجلان��ب الثاين: علمنة النظام السياسي في اإلسالم بإبعاد 

األحكام الدينية عن السياس���ة، فيكون اجلانب السياسي جانباً 
دنيوياً مصلحياً ال يستند فيه إلى أحكام شرعية ملزمة.

هذا اجلانب ال يلغي أن الدين في اإلس���الم يشمل جوانب 
حياتي���ة كثيرة، لكن يرفض أن يك���ون للدين حضور في النظام 

السياسي امللزم.
هل ميكن إعادة ترميم هذه الرؤية من جديد؟

ثم سؤال آخر ال بد من اإلجابة عنه ألنه مدخل مهم لإلجابة 
عن هذا السؤال، وهو:

ملاذا يرفض الَعلمانيون حضور الدين في اجلانب السياسي؟
فالداف���ع لَعلمانية احلكم هو ما يثي���ره حضور الدين في 
النظام من إشكاالت، فليس لديهم إشكال مع الدين في اجلانب 
اخلاص، وال إش���كال مع الدين في قضايا الدنيا األخرى، إمنا 
وجود الدين في النظام له عدد من الس���لبيات هي التي دفعتهم 

لتبني هذه العلمنة.
فتأثير الدين على النظام السياس���ي والقوانني غير مقبول 

في العقلية الَعلمانية ملرتكزين أساسني:
األول: ع���دم إميانهم أساس���اً بوجود رؤي���ة دينية قطعية 

صحيحة، وإمنا هي كلها اجتهادات نسبية، ووجهات نظر خاصة، 
وفرض الدين يعني فرض رؤية خاصة، ما يعني استبداداً باسم 
الدين، وعدواناً على اآلخرين بسبب فهم ضيق للدين، ولذا فهم 

يعتمدون على مرجعية أخرى مختلفة.
ثاني��ًا: أن الدولة املعاصرة دولة مدنية تعتمد على أس����س من 

العقل والتجربة واخلبرة مستقلة متاماً عن الدين، فخضوعها للدين 
سيكون انتهاكاً للحريات وحقوق األقليات واملرأة واملساواة وغيرها 
من منج����زات الدولة املعاصرة، ويس����تحضرون في هذا عدداً من 

التجارب التاريخية واحلديثة التي يرونها مالزمة للحكم بالدين.
إذا اس���تحضرنا هذي���ن الدافعني اللذين يدفع���ان نحو )علمنة 
النظام السياسي( بإبعاد الدين عنه، يسهل علينا أن جنيب عن سؤال:

هل ميكن هلذه العلمانية أن يكون هلا شيوع وانتشار 
يف املرحلة احلالية؟

الواقع يجيب بوضوح: نعم، وما يؤهلها لالنتش���ار أكثر هو 
أن هذه الَعلمانية بدأت تتس���لل إلى تفكير بعض اإلس���الميني، 
وص���ار )املضمون الَعلمان���ي( هذا يعبَّأ في أوعية إس���المية، 
فأصبح النموذج الَعلماني منوذجاً متسقاً مع املفهوم اإلسالمي 
م له عدداً من النصوص  وال يصادم األحكام الش���رعية، بل ويُقدِّ
ر ذلك بعض  والدالئل الش���رعية التي تدعمه وتؤيده كم���ا تقرِّ

الدراسات واملؤمترات واحملاضرات املعاصرة.
فال���ذي حصل أن إش���كاليَّتي التفكي���ر الَعلماني في نفي 
)وجود رؤي���ة دينية قطعية( مبا يعني فرض رؤية اس���تبدادية، 
و)طبيع���ة الدولة احلديثة التي ال تعتم���د على الدين( مبا يثير 
بت إلى عقول بعض اإلسالميني،  عدداً من اإلشكاالت؛ قد تسرَّ
فأصبح���ت هذه اإلش���كاالت حاضرة ف���ي تفكيرهم بدرجات 
متفاوت���ة، وبالتأكيد حضورها لن يكون كما هو لدى الَعلمانيني، 
فثم اخت���الف كبير في التصورات بينهما، لكن اإلش���كال ذاته 
موجود بدرجة معينة وقد يزيد ويضعف بحس���ب عوامل كثيرة، 
هذا كله يس���هم في أن تعود الَعلمانية في جانبها السياسي من 

خالل بعض اإلسالميني أنفسهم.
كيف ميكن ذلك؟

الواقع أن )بعض اإلس���الميني( صار يقدم عدداً من الرؤى 
التجديدية في الفكر اإلس���المي يفس���ر بها النظام السياسي 
اإلس���المي جتعلها متقاربة حلد كبير – إن لم تكن متطابقة - 
مع الرؤية الَعلمانية للنظام السياس���ي، فالنتيجة بني الطرفني 

واحدة وإن اختلفا في الطريق املوصل إليها.
فتكثيف الَعلماني���ني للدوافع التي تخوف الناس من احلكم 
اإلس���المي، مع وجود بع���ض الرؤى التجديدية املنس���وبة إلى 
اإلس���الم؛ يعطي فرصة كبيرة ملفهوم )علمنة النظام السياسي( 

أن يكون له حضور في املرحلة القادمة.
ف���ي العدد القادم – ب���إذن الله - سنس���تعرض عدداً من 
هذه الرؤى التجديدية التي يقدمها بعض اإلس���الميني ونقارنها 
باملفهوم الَعلماني، لنبحث عن أوجه االتفاق واالختالف، ونتمّعن 
بعده���ا في )قصة الَعلمانية املؤس���لمة( وما الذي جتاوزته من 

)َعلمانية ما قبل األسلمة(!
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رمض����ان ه����ذا الع����ام يأت����ي ف����ي عاملنا اإلس����المي 
ف����ي أح����وال سياس����ية واجتماعية مختلفة؛ فالش����عب 
السوري البطل مستمر في مواجهته للنظام القمعي 
القاتل، وش����عب أراكان املس����لم ُيذبح بكل وحش����ية من 
النظ����ام البورم����ي الب����وذي، والش����عب اليمني يقاس����ي 
آالم اجل����وع والفق����ر، واملس����لمون في الصومال وتش����اد 
والنيج����ر يعان����ون آثار املجاعة الت����ي تضرب بجذورها 
ف����ي عم����ق ديارهم، وش����عوب الثورات العربي����ة ما زالت 
تصارع في عملية التحول السياس����ي للمحافظة على 

هويتها وقيمها.

إنَّ هذا الواقع يؤكد تأكيدًا جازمًا أن املخرج من هذه 
األزم���ات ال يك�����ون إال بال���رجوع الص������ادق إل���ى الله - عزَّ 
ة  وج���ل، والعناية بتربية األمة على كتاب الله تعالى وس���نَّ
النب���ي املصطفى #. وهذا الش���هر العظي���م فرصة كبيرة 
لصناعة التغيير في األمة، ولن يتحقق ذلك إال بالتقوى، 
اد أن  والصي���ام هو س���بيل ذلك. ومن واجب العلم���اء والروَّ
يستثمروا إقبال الناس على اخلير إلعادة البناء وجتديد 
اإلمي���ان ف���ي قلوبهم، وق���د ثبت ف���ي احلدي���ث الصحيح: 
ْوُب  مَي���اَن َلَيْخَل���ُق ِفي َج���ْوِف أََحِدُكْم َكَم���ا َيْخَلُق الَثّ )ِإَنّ اإْلِ

مَياَن ِفي ُقُلوِبُكْم(. َد اإْلِ َه َتَعاَلى أَْن ُيَجِدّ َفاْسأَُلوا الَلّ

رمضان وصناعة التغيير



]ملف العدد[

}َلَعلَُّكْم َتتَُّقون{  

الصوم من أفضل العبادات وأجلِّ الطاعات، وجاءت بفضله اآلثار، وُنقلت 
فيه بني الناس األخبار.

فمن فضائله، بل على رأس���ها، كونه س���ببًا لتحصي���ل التقوى، وهو بذلك 
عب���ادة عظيم���ة ال غنى عن التعبد به���ا لله، ومن ثم كتبه الل���ه - جل وعا - 

على جميع األمم وفرضه عليهم.
َها اَلِّذي���َن آَمُنوا ُكِتَب  يق���ول احل���ق تبارك وتعالى ف���ي كتابه العزي���ز: }َيا َأُيّ
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى اَلِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعَلُّكْم َتَتُّقوَن{ ]البقرة: ١٨٣[، فالصيام  َعَلْيُكُم الِصّ
عب���ادة قدمية فرضه���ا الله على األمم م���ن قبلنا، وذلك أنه ي���ؤدي إلى تقوى 

الله جل وعا، وهو شيء يحتاج إليه جميع الناس في جميع العصور.

العدد 40301

عقدة)*) هشام  د. 

)�( عضو الهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح - مصر.
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قال احلس���ن البصري - رحمه الله - في قوله تعالى: }َيا 
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى اَلِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعَلُّكْم  َها اَلِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الِصّ َأُيّ

َتَتُّقونَ{: نعم والله، لقد ُكتب الصيام على كل أمة قد خلت.
وقد روي عن معاذ وابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتادة 
والضحاك أن الصيام الذي كانت عليه األمم قبلنا من كل شهر 
ثالثة أيام، وزاد الضحاك: لم يزل هذا مش���روعاً من زمان نوح 
إلى أن نس���خ الله ذلك بصيام ش���هر رمضان. وقال ابن كثير - 
رحمه الله: وقد كان هذا في ابتداء اإلس���الم، يصومون من كل 

شهر ثالثة أيام، ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان.
وقال اب���ن عمر - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: }َيا 
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى اَلِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعَلُّكْم  َها اَلِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الِصّ َأُيّ
ُق���وَن{: كتب عليهم إذا صل���ى أحدهم العتمة ونام حرم عليه  َتَتّ
الطعام والش���راب والنس���اء إلى مثلها. وروي مثل هذا عن ابن 

عباس - رضي الله عنهما - وكثير من التابعني.
وإمنا فرض الله - جل وعال - الصيام على جميع األمم ملا 
فيه من زكاة النفوس وطهارته���ا وتنقيتها من األخالط الرديئة 
واألخالق الرذيلة.. ولهذا جعله املصطفى # وقاية من الوقوع 
في الفاحش���ة، فقال #: )يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع 

فعليه بالصوم فإنه له وجاء(.
ولهذا قال الله تبارك وتعالى مبيِّناً حكمة مشروعية الصوم 
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى اَلِّذيَن  َها اَلِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الِصّ وثمرته: }َيا َأُيّ
ِم���ن َقْبِلُكْم َلَعَلُّك���ْم َتَتُّقوَن{، فهي غاي���ة عظيمة كرمية من أجلها 

فرضه الله علينا، أال وهي حتقيق تقوى الله عز وجل.
وقد ربط بعض العلماء ذلك بأن الصيام يضيق مجرى الدم، 
وإذا ضاق مجرى الدم قلَّ تس���لُّط الش���يطان على اإلنسان؛ ألن 
املصطفى # يقول: )إن الش���يطان يج���ري من ابن آدم مجرى 
ال���دم(، ومن ثم فالصيام يعني عل���ى تقوى الله عز وجل، وتقوى 
الله ع���ز وجل وإن كانت تتحقق أو تتم بفع���ل األوامر واجتناب 
النواهي، إال أن أصلها وأساسها وجذورها في القلب.. خشية.. 
حساس���ية... مراقبة لله عز وجل.. ف���إن االبتعاد عن املعصية 
يبدأ من اش���مئزاز القلب منها ونفوره منها ورهبته من اقترافها؛ 
إجالالً لله تبارك وتعالى الذي يراقبه، وفعل األوامر يبدأ كذلك 
من تش���وق القلب لها ورغبته فيها واهتمامه بها وحرصه عليها، 
ومن ثم قال #: )التقوى ها هنا( ويشير إلى صدره ثالث مرات.
فالقلب التق���ي قلب يقظ حي إذا ذكر الل���ه حدث له وجٌل 
وخ���وف.. قال اب���ن كثير - رحمه الله: وه���ذه صفة املؤمن حق 
اإلميان، الذي إذا ذكر الله وجل قلبه، أي خاف منه، ففعل أوامره 

وترك زواجره.. وقال س���فيان الثوري: سمعت السدي يقول في 
ُه َوِجَل���ْت ُقُلوُبُهْم{  َا اْل�ُمْؤِمُن���وَن اَلِّذي���َن إَذا ُذِكَر الَلّ قول���ه تعالى: }إَنّ
]األنف���ال: ٢[: هو الرجل يريد أن يظل���م، أو قال: يهم مبعصية، 
فيق���ال له: اتق الل���ه، فيجل قلبه أي يخ���اف فيبتعد عن ذلك.. 
فهذا من عالمات تقوى القلوب ودالئلها، فإن تقوى القلب جتعل 
صاحبه يكره ما حرمه الله ويبتعد عما نهى عنه، كما أنه يش���تاق 
إلى ما أمر الله به، ويعظم حرمات الله وشعائر الدين وال يتهاون 
ِه َفُهَو َخْيٌر َلُّه ِعنَد َرِبِّه{ ]احلج:  ْم ُحُرَماِت الَلّ بشيء من ذلك، }َوَمن ُيَعِظّ
َها ِمن َتْقَوى اْلُقُلوِب{ ]احلج: ٣٢[. ِه َفإَنّ ْم َشَعاِئَر الَلّ ٣٠[، }َذِلَك َوَمن ُيَعِظّ
فأصل التقوى كما ذكرنا ف���ي القلب.. ووجود أهل التقوى 
في القلب ه���و الذي يدفع العبد إلى أخذ وقاية من عذاب الله 
بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ومن ثم يصلح حال العبد ظاهراً 
وباطناً، ولهذا قال الرس���ول #: )أال وإن في اجلس���د مضغة 
إذا صلحت صلح اجلس���د كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال 
وهي القلب(، ولذلك اقتصر الله - جل وعال - على ذكر سالمة 
القل���ب حني وعد بالفالح فقال: }َيْوَم ال َينَفُع َماٌل َوال َبُنوَن #^٨٨^#( 
َه ِبَقْلٍب َس���ِليٍم{ ]الش���عراء: ٨٨ - ٨٩[، وذلك ألنه إذا  إاَلّ َم���ْن َأَتى الَلّ
كان القلب س���ليماً صاحلاً فال بد أن تكون اجلوارح كلها سليمة 

صاحلة كما أخبر املصطفى # في احلديث.
إذن فأعظم التقوى وأصل التقوى في القلوب.

والله - جل وع���ال - أراد أن يكون صيامنا طريقاً لتحقيق 
هذه التقوى وحتصيلها، وكذلك أخبر الرسول # بضياع ثواب 
الصي���ام في األحوال التي تدل على ضي���اع التقوى، وذلك ألن 
الصوم حينئذ لم يحقق غايته التي شرعه الله لها، ولم يتطهر به 
القلب، ولم تصُف به النفس، ولم ترتبط بالله فتخشاه وتراقبه.. 
ولهذا ق���ال #: )من لم يدع قول ال���زور والعمل به فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه(.. وقال #: )رب صائم ليس 
له م���ن صيامه إال اجل���وع، ورب قائم ليس له م���ن قيامه إال 
الس���هر(.. وفي استقبال هذا الش���هر املبارك أوصيكم ونفسي 
بتق���وى الله عز وجل، التي ال يقبل غيرها، وال يرحم إال أهلها، 
وال يثيب إال عليها، فإن الواعظني بها كثير، والعاملني بها قليل، 

جعلني الله وإياكم من املتقني.
ق����ال معاذ بن جب����ل - رضي الله عنه: ينادى ي����وم القيامة أين 
املتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن، ال يحتجب منهم وال يستتر..
فالتقوى شرف العبد في الدنيا واآلخرة، ولذا كانت وصية 
الل���ه لألولني واآلخري���ن، وكانت وصية نبين���ا محمد # آلله 
وصحبه أجمعني، وما زال الصحابة والتابعون والسلف األولون 

يوصي بعضهم بعضاً بتقوى الله - جل وعال.
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َه  ُقوا الَلّ اُكْم َأِن اَتّ ْيَنا اَلِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلُك���ْم َوإَيّ }َوَلَق���ْد َوَصّ
ُه َغِنًيّا  ���َمَواِت َوَم���ا ِف���ي اأَلْرِض َوَكاَن الَلّ ِه َما ِفي الَسّ َوإن َتْكُف���ُروا َف���إَنّ ِلَلّ

َحِميًدا{ ]النساء: ١٣١[.
فاتق���وا الله عباد الله، اتقوا الله ح���ق تقاته وال متوتن إال 
وأنتم مس���لمون، وتقوى الله حق تقاته كما قال ابن مس���عود - 
رضي الله عنه: أن يُطاع فال يُعصى، وأن يُذكر فال يُنس���ى، وأن 

يُشكر فال يُكَفر.
ُقوا الَنّاَر اَلِّتي  َه َلَعَلُّكْم ُتْفِلُح���وَن{، }َواَتّ ُقوا الَلّ فاتقوا الله، }َواَتّ
ُس���وَل َلَعَلُّكْم  َه َوالَرّ ْت ِلْلَكاِفِريَن{ ]آل عمران: ١٣١[، }َوَأِطيُعوا الَلّ ُأِعَدّ
َه َوْلَتنُظْر  ُقوا الَلّ َها اَلِّذيَن آَمُن���وا اَتّ ُتْرَحُم���وَن{ ]آل عمران: ١٣٢[، }َيا َأُيّ
َه َخِبيٌر ِبَا َتْعَمُلوَن{ ]احلش���ر: ١٨[،  َه إَنّ الَلّ ُقوا الَلّ َمْت ِلَغٍد َواَتّ ا َقَدّ َنْف���ٌس َمّ
ا َكَس���َبْت َوُهْم ال  ِه ُثَمّ ُتَوَفّى ُكُلّ َنْفٍس َمّ ُق���وا َيْوًما ُتْرَجُعوَن ِفيِه إَلى الَلّ }َواَتّ

ُيْظَلُموَن{ ]البقرة: ٢٨١[.
ومن أجمع وأجمل ما فسرت به التقوى أنها:

)اخل���وف من اجلليل، والعمل بالتنزي���ل، والرضى بالقليل، 
واالستعداد ليوم الرحيل(.

فأولها: اخلوف من اجلليل، وثانيها: العمل بالتنزيل، وثالثها: 
الرضا بالقليل، ورابعها: االستعداد ليوم الرحيل.

أما األمر األول: فهو اخل���وف من اجلليل، اخلوف من رب 
العزة جل جالله، خش���يته - جل وعال - في الس���ر والعالنية، 
واخلوف من أليم عقاب���ه، وأفضل اخللق وعقالؤهم هم الذين 
���ي َأَخاُف إْن  يخاف���ون الله - جل وع���ال، فاألنبياء مقالتهم: }إِنّ
َعَصْيُت َرِبّي َعَذاَب َيْوٍم َعِظي���ٍم{ ]األنعام: ١٥[، واملالئكة: }َيَخاُفوَن 

ن َفْوِقِهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن{ ]النحل: ٥٠[. َرَبُّهم ِمّ
وعن أبي ذر - رضي الله عنه - أن رسول الله # قال: )إني 
أرى ما ال ترون، وأسمع ما ال تسمعون، أطت السماء وُحق لها أن 
تئط � أطت الس���ماء أي أثقلتها املالئكة من كثرتها حتى أطت، 
واألطيط أصوات اإلبل � أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها 
موض���ع أربع أصابع إال وملك واضع جبهته س���اجداً لله، والله 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلي���اًل ولبكيتم كثيراً، وما تلذذمت 
بالنس���اء على الفرش، وخلرجتم إلى الصع���دات جتأرون إلى 
الله(، أي وخلرجتم إلى الطرقات ترفعون أصواتكم وتستغيثون.
فاخلوف م���ن الله إخوة اإلس���الم هو ال���ذي مينع العبد 
من احملظورات، ويقمع الش���هوات، ويك���در اللذات، وتتأدب به 
اجلوارح، وينصلح به القلب، فيذل ويس���تكني، ويفارقه العجب 
والكبر واألفكار الفاس���دة والش���هوات اآلثمة، وينظر في خطر 

العاقبة ويحذر سوء اخلامتة.

لكن قلوبنا قست وغفلت عن اخلوف من الله، وتهاونت في 
تعظيم حدوده وأوامره ونواهيه؛ ألنها امتألت مبا يفس���دها من 
األرجاس واألجناس والباطل واللغ���و، فأصبحت مرتعاً لكل ما 
يجلب لها القس���وة والفظاظة، فماذا ننتظر من قلوب أعرضت 
عن ذكر الله وس���ماع كالمه وأقبلت على كل مضل وكل تافه؟! 
ماذا ننتظر من قلوب ال نصيب لها في سماع كالمه - جل وعال 
- وتالوة كتابه وانكبَّت على سماع املعازف واألحلان وما يصحبه 
من الفسق والعصيان؟! ماذا ننتظر من قلوب ال حرص لها على 
تصّفح كتابه تعالى وسنة رسوله # وصار هواها االنهماك في 

تصفح أخبار الفن واللهو؟!
ماذا ننتظر من قلوب لم تطل���ب صحبة أهل العلم واخلير 

وركنت إلى صحبة أهل اللهو واللغو؟!
ماذا ننتظر من قلوب لم تتوجه لسماع كالم الدعاة والعلماء 
واملصلحني وراح���ت تتبع كل ناعق أّفاك وتس���تمع لكالمه في 
تش���ويه الدعاة والتنفير من االلتزام بالدي���ن احلق؟! }َوِفيُكْم 
اِل�ِمَن { ]التوب���ة: ٤٧[.. ماذا ننتظر  ُه َعِلي���ٌم ِبالَظّ اُعوَن َلُه���ْم َوالَلّ َس���َمّ
من مثل هذه األفئدة؟! وه���ل يبقى فيها مجال للخوف من الله 
واليوم اآلخ���ر؟! يقول - جل وعال: }َوِلَتْصَغى إَلْي���ِه َأْفِئَدُة اَلِّذيَن ال 
ُيْؤِمُن���وَن ِباآلِخَرِة َوِلَيْرَضْوُه{ )أي إلى إفك أهل الباطل وافترائهم( 

ْقَتِرُفوَن{ ]األنعام: ١١٣[. }َوِلَيْقَتِرُفوا َما ُهم ُمّ
إذن، فنح���ن الذين جنلب بأنفس���نا لقلوبنا ما يفس���دها 
ويصيبها بالقس���وة واجلمود، وما يزيل عنها خوفها من خالقها 

- جل وعال.
إذن فاخلوف من الله - جل وعال - الركن األول لتقواه.

أم���ا األمر الثاني: فهو العمل بالتنزي���ل، أي العمل بالقرآن 
والشرع الذي أنزله الله - جل وعال، وتلك هي القضية الكبرى 
الت���ي دارت حولها اخلصومة العظيمة بيننا وبني من يعادينا أو 
يخالفن���ا من أهل الباطل، حيث اجتمع���ت كلمة الكفر والنفاق 
في مش���ارق األرض ومغاربها على منع أهل اإلسالم من العمل 

بالتنزيل الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.
كبر عليهم أن نحيا باإلسالم ونعمل بالقرآن، كبر ذلك وعظم 
على امللحدين وعلى الوثنيني وعلى املش���ركني وعلى الَعلمانيني 

وعلى املفسدين املائعني.
كبر عليه���م أن نقول نريد أن نعمل باإلس���الم الذي أنزله 
الله - جل وعال، نريد أن نحيا بديننا اإلسالم كما أراده الله عز 
وجل، ال كما تريده أمري���كا وال كما تريده أوروبا وال كما يريده 
الَعلمانيون الذين يفصلونه عن احلياة، وال كما يريده املفسدون 
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املائعون الذين يجّردونه من كل معنى ومن كل تش���ريع وكل أمر 
وكل نهي، إمنا نريد أن نحيا باإلس���الم الذي أراده الله ورسوله، 
وأن نعمل بالقرآن الذي أنزله الله عز وجل على رسوله، تلك هي 

قضيتنا، وذاك مطلبنا، وتلك هي بغيتنا، وهذا هو مقصودنا.
وواه���ٌم من يظن أن العمل بالتنزيل ميكن أن يتحقق بصورة 
فردية، فيعمل كل إنسان في نفسه بالتنزيل بعيداً عن اآلخرين، 
كال والله، ففي اإلسالم ش���رائع وأحكام ذات عالقة بأكثر من 
ط���رف ال يتحكم فيها طرف مبفرده، ش���رائع ملجتمع ونظام ال 
لش���خص مبفرده، ومن ثم فال بد أن يقرر املجتمع جملة العمل 

بالتنزيل.
إن العم���ل بالتنزيل هو القضية التي من أجلها أُريقت دماء 
وبُذلت في س���بيلها اجلهود والتضحيات، وها هو رمضان يأتي 
عل���ى أمة اإلس���الم واألرض مخضبة بالدماء التي تس���يل من 
جرح اإلس���الم النازف في بقاع شتى من األرض، وحسبك دماء 
املس���لمني التي تراق في الشام، ومش���ّردون لم تالمس قلوبهم 
فرحة رمضان، وثكالى لن يجدن من بعده طعماً لعيد، ومعذبون 
لن يعلم مبكانهم عي���د، والعمل بالتنزيل في ذلك كله هو محور 
ِه  الصراع، ومبع���ث التضحيات }َوَما َنَقُموا ِمْنُه���ْم إاَلّ َأن ُيْؤِمُنوا ِبالَلّ
اْلَعِزي���ِز اْل�َحِميِد{ ]البروج: ٨[.. وحتاك املؤامرات وتس���تمر وال 
تنتهي لتركيع املس���لمني ألعدائهم ومحو أي أثر للعمل بالتنزيل 

في أي بقعة من األرض.
ومع ثقتنا العميقة بأن هذا اإلسالم العظيم الذي أراد الله 
- جل وعال - أن يحرر به اإلنس���ان، كل اإلنس���ان في كل زمان 
وفي كل مكان، مع ثقتنا بأنه س���ينتصر بإذن الله وستعلو كلمة 
الل���ه؛ إال أن ذلك ال يعفينا من املس���ؤولية جتاه هذا الدين؛ من 
العمل لنصرته والذود عن ش���ريعته، فقضية اإلسالم وشريعته 
ليست قضية فالن من الدعاة أو سني من اجلماعات، إمنا هي 

قضيتكم جميعاً يا أهل اإلسالم.
نقارفه لهو  م��ن  أك��ب��ر  فاخلطب 

نناديها دع���وى  م��ن  أك��ب��ر  واألم���ر 
يسألنا ح��ني  ل��رب��ي  ن��ق��ول  م���اذا 

معاليها ن��ح��م��ي  ل���م  ال��ش��ري��ع��ة 
لنا احلبيب  ق��ال  إذا  يجيب  وم��ن 

محييها وال��ل��ه  س��ن��ت��ي  أذه��ب��ت��م 
عاصفة الله  لدين  ن��رده��ا  ل��م  إن 

نعطيها بعد األرض  العرض  سيذهب 

إذاً ال تتحق���ق التقوى إخوة اإلس���الم التي هي وصية الله 
لألولني واآلخري���ن، إال بالعمل بالتنزيل، وأن نتبنى جميعاً � كل 

واحد منا � هذه القضية ونفكر من أجلها ونسعى في سبيلها.
أم���ا األمر الثالث الذي تقوم عليه تقوى الله - جل وعال - 
فه���و: الرضا بالقليل، وإنه والله ألمر يصعب علينا حتى ال يكاد 

يتحقق به أحد، حتى العالم الفاضل والداعية الناصح.
فالقل���وب - مع األس���ف - يغلب عليه���ا الطمع في املزيد 
واالس���تكثار من حطام الدنيا، ال إلنفاقه في سبيل الله ونصرة 
دينه، لكن ملجرد حتقيق ش���هوة امتالك الكثي���ر ولعدم الرضا 
بالقليل، وإن تطلعنا إل���ى الكثير لهو الذي يقعدنا عن كثير من 
البذل والتضحية ومواصل���ة الطريق، ويفقدنا كثيراً من الصبر 
والثبات، فالدنيا فتنة وبالء، والسعيد القوي من زهده الله فيها، 
وإذا أردت أن ال تغت���م فال متلك ما به تهتم، فاملؤمن ال يأبه أن 

تكون الدنيا لغيره إن حصلت له اآلخرة.
قال عمر بن اخلطاب - رضي الله عنه: دخلت على رسول 
الله # وهو مضطجع على حصير، فجلست، فأدنى عليه إزاره 
ولي���س عليه غي���ره، وإذا احلصير قد أثر ف���ي جنبه، فنظرت 
ببصري في خزانة رس���ول الله # فإذا أنا بقبضة من ش���عير 
قال: فابتدرت عيناي � أي بالبكاء � فقال رس���ول الله #: )ما 
يبكيك يا ابن اخلطاب؟(. قال: يا نبي الله وما لي ال أبكي، وهذا 
احلصير قد أثر في جنبك، وه���ذه ِخزانتك ال أرى فيها إال ما 
أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار واألنهار، وأنت رسول الله 
# وصفوت���ه وهذه ِخزانتك. فقال: )يا ابن اخلطاب أال ترضى 

أن تكون لنا اآلخرة ولهم الدنيا؟( قلت: بلى.
وهذا س���لمان - رضي الله عنه - يبكي عند موته ويس���أل 
عن ذلك فيقول: عهد إلينا رس���ول الله # أن يكون زاد أحدنا 
ك���زاد الراكب. وحولي كل ه���ذه األزواد. وإمنا كان حوله جفنة 

وإجانة ومطهرة.
فإذا كان هذا حال نبيك وحال صحابته، فمن أنت حتى تريد أن 
تعيش كامللوك أو األكاسرة والقياصرة؟ وإذا كان التطلع للكثير وعدم 
الرضا بالقليل قبيحاً في حق املس����لمني عامة، فهو أقبح وأرذل في 
ح����ق الداعية وطالب العلم، وتصبح مصيبة إذا ترك الدعاة وطلبة 
العل����م التنافس في العلم والعبادة والدع����وة ونافس بعضهم بعضاً 
في االستكثار من الدنيا وحطامها، واإلحاطة بزخارفها وفضولها، 
نس����أل الله السالمة والعافية من فتنة السراء والضراء، ورحم الله 
اإلمام أحمد إذ يقول: من عالمة إخالص العالم في علمه أنه كلما 

ازداد علماً ازداد في الدنيا زهداً وقلَّت أمتعة داره.
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ومل���ا مرض اإلمام النووي - رحمه الله - مرضه الذي مات 
فيه ورجع من الشام إلى نوى بلده، لم يجدوا له متاعاً يحملونه 

إلى أمه سوى العكاز واإلبريق.
أم���ا اليوم فتجد أحدنا ال يريد االجتهاد في عبادة وال علم 
وال طاعة وال دع���وة إال بعد أن يحصل له من الدنيا كذا ويجد 
من وسائل الراحة ونعومة العيش كذا وكذا، وكل ذلك من فساد 
القلوب وقلة التقوى، وأذكر نفسي وإياك أخا اإلسالم بقوله #: 
)من بات معافى في بدنه آمناً في س���ربه عنده قوت يومه فقد 
حيزت له الدنيا بحذافيرها(. ومر أحدهم برجل أعمى مقطوع 
األطراف يلهج بذكر الله وحده وش���كره فعجب من ذلك وسأله 
فقال: أحمد الله أن وهب لي لس���اناً ذاكراً وقلباً ش���اكراً وبدناً 

على البالء صابراً.
نسأل الله عز وجل أن يعيننا على شكره والرضا مبا يقسمه لنا.
وأما األمر األخير الذي تقوم عليه التقوى فهو االس���تعداد 

ليوم الرحيل عن الدنيا إلى اآلخرة.
ي���وم مفارقة هذه الدار والقدوم عل���ى الواحد القهار، يوم 
ال ينف���ع مال وال بن���ون إال من أتى الله بقلب س���ليم، يوم تبلى 
السرائر، يوم يتذكر اإلنسان ما سعى، وبرزت اجلحيم ملن يرى.
يوم يفر املرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ 

منهم يومئذ شأن يغنيه.
يقول اإلنس���ان يومئذ أين املفر، كال ال وزر، إلى ربك يومئذ 
املس���تقر. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع 
الرسول سبياًل، يا ويلتي ليتني لم أتخذ فالناً خلياًل، لقد أضلني 
عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الش���يطان لإلنس���ان خذوالً. يوم 
يأتيه���م العذاب فيقول الذين ظلم���وا ربنا أخرنا إلى أجل قريب 
جنب دعوتك ونتبع الرس���ل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم 
من زوال وس���كنتم في مس���اكن الذين ظلموا أنفسهم وتبني لكم 
كيف فعلنا بهم وضربنا لكم األمث���ال، وقد مكروا مكرهم وعند 
الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه اجلبال. فال حتسنب الله 
مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل األرض غير 
األرض والس���ماوات وبرزوا لله الواح���د القهار. وترى املجرمني 
يومئ���ذ مقرنني في األصفاد وس���رابيلهم من قطران وتغش���ى 
وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كس���بت إن الله س���ريع 

احلساب.
يوم نقول جلهنم هل امتألت وتقول هل من مزيد.

يوم مش���هود، يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العاملني، يوم 
ال متلك نفس لنفس ش���يئاً واألمر يومئذ لله، يومئذ تعرضون ال 

تخفى منكم خافية.

إنه االستعداد لهذا اليوم، نقبل عليه من خالل املوت }ُكُلّ َنْفٍس 
ْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَم���ن ُزْحِزَح َعِن الَنّاِر َوُأْدِخَل  َا ُتَوَفّ َذاِئَقُة اْل�َم���ْوِت َوإَنّ

ْنَيا إاَلّ َمَتاُع اْلُغُروِر{ ]آل عمران: ١٨٥[. َة َفَقْد َفاَز َوَما اْل�َحَياُة الُدّ اْل�َجَنّ
ثم مباذا تس���تعد ومتى تستعد؟ هل تس���تعد بالتفريط في 
جنب الله؟ هل تس���تعد بجمع حطام الدنيا؟ هل تس���تعد لذلك 

اليوم باالستهزاء بالدين وأهله، مباذا تستعد؟
اجلواب معروف لكننا نراوغ ونخدع أنفس���نا ونتبع أهواءنا، 
ومتى تس���تعد؟ والله ال يضمن أحدنا إذا خرج من بيته أن يرجع 
إليه، وإذا طلع عليه نهار يوم أن يجن عليه ليله.. فكن في الدنيا 
كأنك غريب أو عابر س���بيل، وعدَّ نفسك من أهل القبور، وإذا 
أمس���يت فال تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فال تنتظر املس���اء، 
وخ���ذ من صحتك ملرضك، ومن حياتك ملوتك، فإنك ال تدري يا 

عبد الله ما اسمك غداً.
يقودها ن��ه��ار  م��ن  نفس  وي��ح  فيا 

ي��ذوده��ا ول��ي��ل  امل���وت  عسكر  إل��ى 
ك��ل حلظة ف��ي  اآلج���ال  إل��ى  نسير 

وأي��ام��ن��ا ت��ط��وي وه���ن م��راح��ل
كأنه ح��ق��اً  امل����وت  م��ث��ل  أر  ول���م 

باطل األم���ان���ي  تخطته  م��ا  إذا 
الصبا زمن  في  التفريط  أقبح  وما 

شامال للرأس  والشيب  به  فكيف 
التقى من  ب��زاد  الدنيا  من  ترحل 

ف���ع���م���رك أي������ام وه�����ن ق��الئ��ل
قال بعض الس���لف: ما منت يوماً قط فحدثت نفس���ي أني 

أستيقظ منه.
ع��م��راً أم��ل��ت  وإن  أدري  وم����ا 

أمسي ل��س��ت  أص��ب��ح  ح��ني  لعلي 
ي��وم ص���ب���اح  ك���ل  أن  ت���ر  أل����م 

وع��م��رك ف��ي��ه أق��ص��ر م��ن��ه أم��س
فكم من ُمس���تقِبل يوماً ال يس���تكمله، وكم من مؤمل لغد ال 
يدركه، إنكم لو رأيتم األجل وس���يره ألبغضت���م األمل وغروره، 
ورحم الله عون بن عبد الله إذ يقول: إن من أنفع أيام املؤمن في 

الدنيا ما ظن أنه ال يدرك آخره.
تل���ك إخوة اإلس���الم األمور العظ���ام التي جتم���ع معنى 
التق���وى: اخلوف من اجلليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، 

واالستعداد ليوم الرحيل.
هذه هي التقوى التي يقودنا لها الصيام، جعلني الله وإياكم 

من املتقني.



ح���ثَّ الله - عزَّ وجلَّ - على تدّبر مواعظ القرآن، وب���نيَّ أنه ال ُعذر في ترك التدبر)1(، قال تعالى: 
َر ُأْوُلوا اأَلْلَباِب{ ]ص: ٢٩[. َبُّروا آَياِتِه َوِلَيَتَذَكّ }ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه إَلْيَك ُمَباَرٌك ِلَّيَدّ

لكنَّه بنيَّ أن هذا التدبر له شروط ومعالم ينبغي للمتدبر أن يحققها ليحصل بها أثر التدبر وثمرته.
ومن خالل التأمل في كتاب الله جند أن آية سورة )ق( وهي قوله تعالى: }إَنّ ِفي َذِلَك َلِذْكَرى ِل�َمن َكاَن 
���ْمَع َوُهَو َشِهيٌد{ ]ق: ٣٧[، قد أشارت إلى هذه الشروط إجماالً)2(، وعلى ذلك سيتمحور  َلُه َقْلٌب َأْو َأْلَقى الَسّ
احلديث عن هذه الشروط في ضوء هذه اآلية الكرمية، وميكن أن جنعل هذه الشروط حتت هذه املعالم 

الرئيسة، وهي:
أواًل: أن يكون املتدبر حي القلب.

ثانيًا: أن يفعل املتدبر األسباب املعينة على التدبر.
ثالثًا: أن جيتنب املتدبر األمور اليت تصرف عن التدبر.

)1) تفسير القرطبي: )44/18).
)2) ينظر بحث الشيخ الدكتور خالد السبت )شروط تدبر القرآن( منشور في مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية، العدد: )احلادي عشر(، 

السنة: )السادسة(. 
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وهذه الش���روط تندرج حتتها أس���باب ولوازم كثيرة، وهي 
شروط نسبية تتفاوت من شخص إلى آخر تزيد وتنقص؛ بسبب 
تفاوت العقول واألفهام وفعل األس���باب، قال شيخ اإلسالم ابن 
تيمية: )هذا مع أن الناس متباينون في نفس أن يعقلوا األشياء 
من بني كامل وناقص، وفيما يعقلونه من بني قليل وكثير وجليل 
ودقيق وغير ذلك...()1(. فبحسب حتقيق هذه الشروط وأسبابها 
تكون نتيجة التدبر من زيادة أو نقصان، وتفصيل ذلك فيما يلي:
فك��ون املتدبر حي القلب: فه���ذا ظاهر من اآلية، وقد 
ن���صَّ غير واحد من املفس���رين كقتادة، ومقاتل بن س���ليمان، 
وغيرهما)2(، على أن امل���راد بالقلب هنا: القلب احلي؛ فالرجل 
احليُّ القلب مس���تعد، فإذا تليت عليه اآليات، أصغى بس���معه، 
وألقى الس���مع وأحضر قلبه، ولم يش���غله بغير فهم ما يسمعه، 
فهو ش���اهد القلب، ملقي السمع، فهذا هو الذي ينتفع باآليات 
املتلوة واملش���هودة، فإن كان القلب غائباً أو مسافراً في األماني 
والشهوات واخلياالت؛ فإنه ال يحصل به االنتفاع)3(، ولذلك جند 
أن القرآن الكرمي أش���ار إلى أن أقف���ال القلوب مانع رئيس من 
التدبر، فقال موبخاً املنافقني: }َأَفال َيَتَدَبُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى ُقُلوٍب 

َأْقَفاُلَها{ ]محمد: ٢٤[.
ق���ال ابن القيم: )قوله: }ِل�َمن َكاَن َلُه َقْلٌب{ فهذا هو احملل 
القاب���ل، واملراد به القلب احلي الذي يعق���ل عن الله، كما قال 
ِبٌن #^٦٩^#( ِلُينِذَر َمن َكاَن َحًيّا{ ]يس:  تعالى: }إْن ُهَو إاَلّ ِذْكٌر َوُقْرآٌن ُمّ

٦٩ - ٧٠[ أي حي القلب()4(.  
ومن لوازم هذا الشرط املهم - حياة القلب وشهوده - أعمال 
القل���ب األخرى: كاإلمي���ان بالله، وإخ���الص القصد، واليقني، 
واإلنابة إلى الله، واستش���عار عظمة الق���رآن.. وباملقابل أيضاً 
يلزم من ذلك تطهيره من أقفال التدبر: من الشواغل، ومن الغل 

واحلسد والرياء والنفاق.. إلخ.
فإذا حقق املتدبر هذا الش���رط وما يل���زم منه من اللوازم، 
بحي���ث يصبح قلبه حياً ش���اهداً طاهراً؛ فإن���ه - بإذن الله - 
سينتفع بآيات الله املتلوة واملشهودة، ولن يشبع من كالم الله كما 
ذكره أمير املؤمنني عثم���ان بن عفان رضي الله عنه بقوله: )لو 

طهرت قلوبنا ما شبعت من كالم الله عزوجل()5(.

)1) الفتاوى الكبرى: )309/9).
)2) تفسير مقاتل: )115/4(؛ وتفسير ابن جرير الطبري: )462/21).

)3) ينظر مدارج السالكني لإلمام ابن القيم: )442/1 - 443).
)4) الفوائد البن القيم، ص: )3). 

)5) الزهد لإلمام أحمد، ص: )188).

أمَّا كون املتدبر يفعل األسباب املعينة على التدبر، 
���ْمَع َوُهَو َش���ِهيٌد{  ف��داللته أخذت من قوله تعالى: }َأْو َأْلَقى الَسّ
]ق: ٣٧[، فإلقاء الس����مع من أهم الشروط، وال يتم التدبر إال 
به، كما أن إلقاء السمع ثمرته العمل مبا سمعه املرء، وإال فما 

فائدة السمع إذن؟!
وقد أمرنا القرآن باالستماع إلى آياته واإلنصات لها بقوله: 
}َوإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْس���َتِمُعوا َلُه َوَأنِصُتوا َلَعَلُّكْم ُتْرَحُموَن{ ]األعراف: 
٢٠٤[ ، أي: أصغوا له سمعكم لتتفهموا آياته، وتعتبروا مبواعظه، 
وأنصتوا إليه لتعقلوه وتتدبروه، وال تلغوا فيه فال تعقلوه)6(، ولهذا 
قال اإلم���ام وهب بن منبه - رحمه الله: )من أدب االس���تماع: 
س���كون اجلوارح، وغض البصر، واإلصغاء بالس���مع، وحضور 

العقل، والعزم على العمل(.
ق���ال القرطبي معلقاً: )وذلك هو االس���تماع كما يحب الله 
تعالى، وهو أن يكف العبد جوارحه، وال يش���غلها فيشتغل قلبه 
عما يسمع، ويغض طرفه فال يلهو قلبه مبا يرى، ويحصر عقله 
ث نفس���ه بشيء سوى ما يس���تمع إليه، ويعزم على أن  فال يحدِّ

يفهم فيعمل مبا يفهم()7(. 
 فإلقاء الس���مع إذن يس���توجب العمل، لكن هذا السمع لن 
يكون مؤثراً حتى يعقل املتدبر ما يسمع، كما ذكره شيخ اإلسالم 
ابن تيمية بقوله: )فالذي يَسَمُع ما جاءت به الرسل َسمعاً يَعقُل 
���مُع بال َعق���ٍل ال يَنفُعُه.. وكذلك  ب���ه ما َقالُوهُ يَنُجو. َوإال فالسَّ
العقُل بال َسمٍع مِلَا َجاَءت به الرسل ال ينفع()8(. وقال تلميذه ابن 
القيم: )فجمع سبحانه بني الس���مع والعقل، وأقام بهما حجته 
على عب���اده، فال ينفك أحدهما عن صاحب���ه أصاًل، فالكتاب 

املنزل والعقل املْدِرك حجة الله على خلقه()9(.
قال س���فيان بن عيينة - رحمه الله: )أول العلم االستماع، 
ثم الفهم، ثم احلفظ، ثم العمل، ثم النش���ر؛ فإذا استمع العبد 
إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه - عليه الصالة والسالم - بنية 
صادق���ة على ما يحب الله؛ أفهمه كما يحب، وجعل له في قلبه 

نوراً()10(.
ولن يعقل هذا املتدبر إال بقيامه بعمل األسباب املعينة على 
عقل هذا املس���موع الذي هو القرآن، وأس���باب ذلك كثيرة، من 

)6) تفسير الطبري: )658/10).
)7) تفسير القرطبي: )176/11). 

)8) مجموع فتاوى ابن تيمية: )180/16- 181).
)9) الصواعق املرسلة: )458/2).

)10) أحكام القرآن للقرطبي: )176/11).
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أهمها: معرفة اللس���ان العربي، حيث ذكر العز بن عبد السالم 
أن تدب���ر الق���رآن وفهم معاني���ه ال يأتي إال مبعرف���ة اللغة)1(، 
ومنها أيضاً: مراعاة األحوال املناس���بة للقراءة والسماع، ومنها 
البس���ملة، واالستعاذة من الش���يطان، والترتيل؛ ألن ذلك أدعى 
للعق���ل والفهم، والترديد لآليات، فهو يزي���د الفهم لكالم الله؛ 
كل على حس���ب قدرته وتفهمه بش���رط العلم الصحيح والفهم 

ره العالمة الشنقيطي)2(. الصحيح كما قرَّ
فاالستماع السليم هو الذي يورث التالوة الصحيحة والفهم 
الصحيح، إذ إن القرآن أخذ بالتلقي، وعندئٍذ يش����ترك اللسان 
والعقل والقلب، فحظ اللس����ان: تصحي����ح احلروف بالترتيل، 
وحظ العقل: تفس����ير املعاني، وحظ القل����ب: االتعاظ والتأثر 
باالنزجار واالئتمار؛ فاللس����ان يرت����ل، والعقل يترجم، والقلب 

يتعظ)3(.
ومن جميل ما يُستشهد به في هذه املسألة ما قاله ابن بطال 
معلقاً على حديث قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - وقول # 
له: )إني أحب أن أس���معه من غيري()4(.. قال: )يحتمل أن يكون 
الرسول # أحب أن يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنة 

يُحتذى بها، كما يحتمل أن يكون كي يتدبره ويتفهمه()5(.
أمَّ��ا ك��ون املتدبر يتجنَّ��ب األمور ال��يت تصرف عن 
التدب��ر، وهو ما يعّبر عنه علماء األصول: بانتفاء املوانع، وهو 
ش���رط من الشروط األصلية، فاألحكام توجد بوجود الشروط، 

وتنتفي لوجود املوانع)6(.
وآية س����ورة )ص( وهي قوله تعال����ى: }ِكَتاٌب َأنَزْلَن���اُه إَلْيَك ُمَباَرٌك 
َر ُأْوُلوا اأَلْلَب���اِب{ ]ص: ٢٩[، دالة على ذلك لزوماً،  ���ُروا آَياِتِه َوِلَيَتَذَكّ َبّ ِلَّيَدّ
فالقلب احلي، واالستماع السليم، والقلب الشاهد؛ ال توجد إال بتحقق 
ش����روط التدبر وانتفاء موانعه، وعلى ذلك: فكل شيء ال يتم االنتفاع 
به إال بتحقيق ش����روطه وانتفاء موانعه، ومن ذلك تدبر القرآن، وإال 

فكيف يكون القلب حياً وهو منكب على الشهوات أو الشبهات؟! 
واملوانع التي يجب عل���ى املتدبر اجتنابها صنوف وأضرب، 
وهي غالباً ما تندرج حتت س���ببني رئيس���ني: إم���ا وقوع املرء 
بالش���بهات مثل اجللوس مع أهل البدع، واتباع املتشابه، وقصر 

اآليات على أحوال خاصة... إلخ.

)1) طبقات الشافعية الكبرى: )252/8).
)2) أضواء البيان: )4459/7).

)3) ينظر إحياء علوم الدين للغزالي: )287/1).
)4) أخرجه البخاري: )5056(؛ ومسلم: )800).
)5) فتح الباري البن حجر العسقالني: )94/9).

)6) ينظر روضة الناظر وجنة املناظر، البن قدامة: )249/1(. ط: الرشد. 

أو وقوع املرء في الشهوات: كاإلصرار على املعاصي والذنوب، 
واستماع الغناء، واالنشغال بالدنيا، واتباع الهوى... إلخ.

ومن جوامع ابن القيم ما ذكره في كتابه الفوائد وهو يتكلم 
عن هذه الشروط بكالم مختصر مفيد، حيث يقول: )واملقصود 
أن���ك متى ما أردت االنتفاع بالق���رآن فاجمع قلبك عند تالوته 
وسماعه، وألِق سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم 
به س���بحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لس���ان رسوله، 
���ْمَع  ق���ال تعالى: }إَنّ ِفي َذِل���َك َلِذْكَرى ِل�َمن َكاَن َلُه َقْلٌب َأْو َأْلَقى الَسّ
َوُهَو َشِهيٌد{ ]ق: ٣٧[، وذلك أن متام التأثير ملا كان موقوفاً على 
مؤثر مقتض، ومحل قابل، وش���رط حلصول األثر، وانتفاء املانع 
ال���ذي مينع منه، تضمنت اآلية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه 

وأدله على املراد.
فقوله تعالى: }إَنّ ِفي َذِلَك َلِذْكَرى{ إشارة إلى ما تقدم من 

أول السورة إلى ها هنا، وهذا هو املؤثر.
وقول���ه: }ِل�َمن َكاَن َلُه َقْلٌب{، فهذا هو احملل القابل، واملراد 
ب���ه القلب احلي الذي يعقل عن الله، كم���ا قال تعالى: }إْن ُهَو 
ِبٌن #^٦٩^#( ِلُين���ِذَر َمن َكاَن َحًيّا{ ]يس: ٦٩ - ٧٠[، أي:  إاَلّ ِذْك���ٌر َوُقْرآٌن ُمّ

حي القلب.
ه سمعه وأصغى حاسة  ���ْمَع{، أي: وجَّ وقوله: }َأْو َأْلَقى الَسّ
سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكالم، وقوله: }َوُهَو 

َشِهيٌد{، أي: شاهد القلب حاضر غير غائب.
قال ابن قتيبة - رحمه الله: )اس���تمع كتاب الله وهو شاهد 
القلب والفهم، ليس بغافل وال س���اٍه(، وهو إشارة إلى املانع من 
حصول التأثير، وهو س���هو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له، 

والنظر فيه وتأمله.
ف���إذا حصل املؤثر وهو القرآن، واحمل���ل القابل وهو القلب 
احلي، ووجد الش���رط وهو اإلصغاء، وانتفى املانع وهو اشتغال 
القلب وذهوله عن معنى اخلطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر؛ 

حصل األثر وهو االنتفاع والتذكر()7(.
وإني موصيك ونفس���ي أيها الق���ارئ الكرمي، خاصة وأنت 
مقبل على ش���هر القرآن؛ بأن تراعي هذه املعالم بصدق وإميان 
وقب���ول تام؛ لتظفر بالتدّبر األمثل لكتاب الله عز وجل، فإن من 
أفض���ل ما يُفنى به العمر ويُقضى في���ه األجل تدبر كتاب الله، 
إذ به تكمن الغاية الكبرى من إنزاله، أعوذ بالله من الش���يطان 
ُه َلِذْكٌر َلَّك َوِلَقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسَأُلوَن{ ]الزخرف: ٤٤[. الرجيم: }َوإَنّ

)7) الفوائد، البن القيم، ص: )3).
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الصيام
]ملف العدد[

فرض الله عزَّ وجلَّ صياَم رمضان لتحقيق التقوى وحتصيلها، قال 
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى اَلِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم  َها اَلِّذي���َن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الِصّ تعالى: }َيا َأُيّ
َلَعَلُّك���ْم َتَتُّقوَن{ ]البقرة: ١٨٣[، قال الش���يخ محمد رش���يد رضا - رحمه 
ُق���وَن{، هذا تعليل لكتابة الصيام ببيان فائدته الكبرى،  الله: }َلَعَلُّكْم َتَتّ
وحكمت���ه العليا، وه���و أن يعدَّ نفس الصائم لتقوى الله بترك ش���هواته 

الطبيعية املباحة امليسورة، امتثاالً ألمره واحتساباً لألجر عنده...«)1(.
ثم إن الصيام يبعث على اإلخالص لله تعالى وحده، ويصحح 
اإلميان، فعن أبي هري���رة رضي الله عنه عن النبي # قال: »كل 
عمل ابن آدم له احلس���نة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال 
الل���ه تعالى: إال الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك ش���هوته 

وطعامه وشرابه من أجلي..«)2(.
يقول احلافظ ابن رجب ف���ي تعليقه على هذا احلديث: »إذا 
اش���تدَّ توقان النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه ثم تركته لله 
ع���ز وجل في موضع ال يطلع عليه إال الل���ه؛ كان ذلك دلياًل على 
صح���ة اإلميان، فإن الصائم يعلم أّن له ربَّاً يطلع عليه في خلوته، 
م عليه أن يتناول ش���هواته املجبول عل���ى امليل إليها في  وق���د حرَّ
اخللوة، فأطاع رّبه وامتث���ل أمره، واجتنب نهيه؛ خوفاً من عقابه، 

ورغبًة في ثوابه، فشكر اللُه له ذلك...«)3(.
فاحلاصل أن الصيام س����بٌب متنٌي لتحقيق التقوى، ودليٌل ظاهٌر على 
صحة اإلميان، وسبيٌل لنيل درجة اإلحسان ومراقبة الله في السرِّ والعلن.
ر أن الصيام يحقق التقوى، وبرهان اإلميان، وطريق  * إذا تق���رَّ
اإلحس���ان؛ ففي غمرة املصطلحات احلادثة، والتعبيرات املعاصرة؛ 

غلب احلديث عن »الصيام والتغيير«.. »الصيام غّيرني«... إلخ.
مع أنه ال مش���احة في االصط���الح، وال حرج في التعبير عن 

املعاني الصحيحة باالصطالحات اجلديدة)4(.
لك���ن »التعبير ع���ن حقائق اإلميان بعب���ارات القرآن أولى من 
التعبي���ر عنها بغيرها، فإن ألفاظ الق���رآن يجب اإلميان بها، وهي 
تنزيل م���ن حكيم حميد، وفيها من احلك���م واملعاني ما ال تنقضي 

عجائبه، واأللفاظ احملدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع«)5(.
فاأللفاظ الش���رعية كالتقوى واإلخ���الص واإلميان، فيها من 

الشفاء والَغنَاء واحلرمة ما ليس لغيرها.
ث���م إن لفظ »التغيير« لفظ مجمل ومحتمل، فقد يراد به حق 
أو باطل، بخالف ألفاظ التقوى واإلحسان ونحوها، فإن التغيير - 
اإلمام محمد بن سعود  املعاصرة في جامعة  العقيدة واملذاهب  أستاذ مشارك في قسم   (*(

اإلسالمية - الرياض.
)1) تفسير املنار )145/2). 
)2) أخرجه البخاري ومسلم.

)3) لطائف املعارف، ص 161.
)4) ينظر: الدرء البن تيمية: )232/1).

)5) النبوات البن تيمية: )876/2).
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في لغة العرب - مبعنى االستحالة والتبديل من شيء إلى شيء، 
والتح���ّول من صفة إلى أخرى..)1(، فال يختّص هذا التغيير مبا 

كان محموداً مطلوباً.
َه  فق���د يكون »التغيير« مذموماً، كما في قوله تعالى: }إَنّ الَلّ
ُروا َما ِبَأنُفِسِهْم{ ]الرعد: ١١[، قال ابن تيمية:  ُر َما ِبَقْوٍم َحَتّى ُيَغِيّ ال ُيَغِيّ
»ومعلوم أنهم كانوا عل���ى عادتهم احملمودة، يقولون ويفعلون ما 
هو خير، لم يكونوا قد غّيروا ما بأنفسهم، فإذا انتقلوا عن ذلك 
فاستبدلوا بقصد اخلير قصَد الشر، وباعتقادهم احلق اعتقاَد 
الباطل، قيل: قد غّيروا ما بأنفس���هم، مث���ل من كان يحّب الله 
ورس���وله والدار اآلخرة، فتغّير قلبه وصار ال يحّب الله ورسوله 

والدار اآلخرة، فهذا قد غّير ما في نفسه«)2(.
إضافة إلى أن احلديث احلاضر عن »التغيير« في رمضان 
يركز على آثار الصيام السلوكية واألخالقية في الدنيا، وينهمك 
في التغّي���رات التي حتصل في جوان���ب التعامالت والعالقات 
في حياتنا احلاضرة، ويس���تحوذ على جوانب املهارات الذاتية، 

والنواحي النفسية، وإخضاع ذلك التغيير للتقومي والتطبيق.
فهناك إغراق في آثار الصيام في احلياة املعاصرة، والواقع 
الدنيوي، وأم���ا احلديث عن الصيام وآث���اره األخروية، وربط 
الصيام بيوم البعث والنشور، وأنه ُجّنة من عذاب اجلحيم؛ فهذا 

األمر الظاهر اجلليل صار مغّيباً خفياً!
يقول النبي # »الصيام ُجّنة«)3(، وجاء في غير رواية »ُجّنة 
من النار«، وفي رواية ألحمد »ُجّنة وحصن حصني من النار«)4(، 
قال احلافظ ابن حجر: »اجُلّنة بضم اجليم الوقاية والستر، وقد 
تبنّي بالروايات متعلق هذا الستر، وأنه من النار، وبهذا جزم ابن 
عبد البر.. وقال ابن العربي: إمنا كان الصوم ُجّنة من النار ألنه 
إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات، فاحلاصل أنه 
إذا كّف نفس���ه عن الشهوات في الدنيا، كان ذلك ساتراً له من 

النار في اآلخرة«)5(.
وَخَفَت احلديُث عن الصيام وكونه سبياًل إلى جنات النعيم! فعن 
س����هل بن سعد رضي الله عنه عن النبي # قال: »إن في اجلنة باباً 
يقال له الرّيان، يدخل منه الصائمون ال يدخل منه أحٌد غيرهم«)6(.

وقد كش���ف ابن تيمية عن مسلك الذي يقصرون الدين على 
مصال���ح دنيوية محضة فكان مما قاله: »لي���س املقصود بالدين 

)1) ينظر الدرء: )112/1)، )185/2)، )72/4)، )185/10). 
)2) جامع الرسائل: )45/2).

)3) أخرجه البخاري.
)4) ينظر: فتح الباري البن حجر )104/4).

)5) فتح الباري )104/4).
)6) أخرجه البخاري وغيره.

احلق مجرد املصلحة الدنيوية، كما يقوله طوائف من املتفلس���فة، 
فإذا ل���م يكن مقصود الدين إال جلب املنفع���ة في احلياة الدنيا، 
ودفع املضرة فيها، فليس له���ؤالء في اآلخرة من خالق.. وهؤالء 
املتفلس���فة ومن سلك س���بيلهم يجعلون الشرائع من هذا اجلنس 
لوض���ع قانون تتم به مصلحة احلياة الدنيا، ولهذا ال يأمرون فيها 

بالتوحيد، وهو عبادة الله وحده، وال بالعمل للدار اآلخرة«)7(.
وكذا إخض���اع تأثير الصي���ام وتغييره لألش���خاص َوفق 
تقاومي البشر ومش���اهداتهم، وحسب معايير املهتمني باألحوال 
النفسانية.. إن ذلك قد ال يتفق وال يتسق من كون الصيام سّراً 
بني العبد وربه ال يّطل���ع عليه غيره؛ »ألنه مركب من نية باطنة 
ال يّطلع عليها إال الله، وترٌك لتناول الش���هوات التي يس���تخفى 
بتناوله���ا في العادة، ولذلك قيل: ال تكتب���ه احلفظة، وقيل: إن 
ليس فيه رياء، كذا قال اإلمام أحمد وغيره، وكان بعضهم يوّد لو 

متكن من عبادة ال تشعر بها املالئكة احلفظة«)8(.
إن الصيام وإن كان فيه كس���ر للنفس، وقمع لشهواتها، إال 
أنه - وسائر العبادات - »غذاء اإلنسان وقوته وصالحه وقوامه، 
كم���ا عليه أهل اإلميان، وكما دّل عليه القرآن فغالب الش���رائع 
)؟؟؟؟؟؟( قرة العيون، وس���رور القل���وب، ولذات األرواح، وكمال 

النعيم«)9(.
يق����ول ابن القيم: »من له أدنى جتربة وش����وق يعلم اس����تغناء 
اجلسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء احليواني، ال سيما 
املسرور الفرحان الظافر مبطلوبه الذي قّرت عينه مبحبوبه، وتنّعم 
بقرب����ه، والرضى به، وألطاف محبوب����ه وهداياه.. أفليس في هذا 
أعظم غذاء لهذا احملّب؟«)10(. وكان ابن تيمية - رحمه الله - قليل 

تناول الطعام والشراب، وينشد كثيراً هذا البيت:
تشغلها ذك����راك  م��ن  أح���ادي���ث  ل��ه��ا 

ال����زاد)11( ع��ن  وتلهيها  ال��ش��راب  ع��ن 
ونختم املقال بشيء من فتوحات ابن القيم في هذا الصدد، حيث 
يقول: »ُخلق بدن ابن آدم من األرض، وروحه من ملكوت السماء، وُقِرن 
بينهما، فإذا أجاع بدنه وأس���هره وأقامه في اخلدمة )العبادة( َوَجدت 
روحه خفًة وراحًة، فتاقت إلى املوضع الذي خلقت منه، واشتاقت إلى 
عاملها العلوي؛ وإذا أشبعه ونّعمه ونّومه، أخلد البدن إلى املوضع الذي 

ُخِلق منه فاجنذبت الروح معه فصارت في السجن..«)12(.

)7) جامع الرسائل، )231/2  - 233( باختصار.
)8) لطائف املعارف، ص 162.

)9) مجموع الفتاوى البن تيمية )56/1).
)10) زاد املعاد )33/2).

)11) اآلداب الشرعية البن مفلح )497/2).
)12) الفوائد ص 187.
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ل س���بيل الهداية، وأحاط السنة مبا  احلمد لله الذي س���هَّ
يناسبها من عناية، والصالة والسالم على من بعثه الله للعاملني 
بش���يراً ونذيراً، ورتب النجاة على طاعت���ه واتباع هديه والتزام 

سنته أوالً وأخيراً، وبعد:
فإن للدعاء ش���أناً عظيم���اً ومكانة عالية ن���وه بها القرآن 
الكرمي وصدحت بها الس���نة املطهرة؛ قال تعالى: }َوَقاَل َرُبُّكُم 
اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم إَنّ اَلِّذيَن َيْس���َتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهَنَّم 
َداِخِريَن{ ]غاف���ر: ٦٠[، كما صح عن النبي # أنه قال: »الدعاء 

هو العبادة«)1(، وهذا اللفظ يطول دعاء املسألة والطلب، ودعاء 
الثناء واحلمد.

ونظ���راً إلقبال أنفس املس���لمني على الطاعات في ش���هر 
رمضان املبارك أكثر من غيره، واتس���امهم فيه باجلأر إلى الله 
س���بحانه والتزامهم بالقنوت خاصة؛ فإن هذا املقال س���تدور 

محاوره حول القنوت في رمضان، وسيكون استهالله بتعريفه:

)1) أخرجه أبو داود في باب الدعاء/ ح )1479(؛ والترمذي في باب ومن سورة البقرة/ 
ح  الدعاء/  فضل  باب  في  ماجه  وابن  صحيح(؛  حسن  )حديث  وقال:   )2969( ح 
)3828( وصححه األلباني؛ وأخرجه اإلمام أحمد )18352( في مسند النعمان بن 

بشير رضي الله عنهما وصحح إسناده محققوه.

]ملف العدد[

د. أمحد حممد ذي النورين

أحكــام القنوت في رمضــان
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ومن أبرز مخالفات القنوت في رمضان:
تعريف القنوت:

القنوت في اللغ���ة: يتمحور معناه حول الطاعة واخلير في دين؛ يقول 
ابن ف���ارس: )القاف والنون والتاء أصل صحيح يدل على طاعة وخير في 

دين، ال يعدو هذا الباب.
واألصل فيه الطاعة، يقال: قنت يقنت قنوتاً، ثم سمي كل استقامة في 
طريق الدين قنوتاً، وقيل لطول القيام في الصالة قنوت، وس���مي السكوت 
���ِه َقاِنِتَن{  ف���ي الصالة واإلقبال عليها قنوتاً؛ ق���ال الله تعالى: }َوُقوُموا ِلَلّ

]البقرة: ٢٣٨[)1((.
وقد جاء القنوت مبعاٍن لم يخرج فيها عن معنى االستقامة على الدين 

واالنقياد ألمر الله تعالى، ومن ذلك:
� القن�وت: مبعنى لزوم الطاع��ة مع اخلضوع، كما جاء في قوله تبارك 

ِه َقاِنِتَن{ ]البقرة: ٢٣٨[. وتعالى: }َوُقوُموا ِلَلّ
� القنوت مبعنى طول القيام في الصالة، ومنه ما جاء في حديث َجاِبٍر 
اَلِة ُطوُل الُْقنُوِت«)2(. رضي الله عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه #: »أَْفَضُل الصَّ

� القنوت مبعنى االنكباب على العبادة، قال تبارك وتعالى: }إَنّ إْبَراِهيَم 
ًة َقاِنًتا{ ]النحل: ١٢٠[. َكاَن ُأَمّ

وقد نظم املعاني ال���ت���ي يأتي بها لفظ )القنوت( زين الدين العراقي 
- رحمه الله - بقوله:

�د جَتِ َم��َع��اِن��يَ��ُه  اُْع�����ُدْد  الْ��ُق��نُ��وت  َولَ��ْف��ظ 
َم���ِزي���ًدا َع��لَ��ى َع��ْش��ر َم��َع��اِن��ي َم��ْرِض��ّي��ْه

ُدَع������اءٌ، ُخ���ُش���وٌع، َوالْ����ِع����بَ����اَدة، َط���اَع���ٌة،
ِإَق���اَم���ت���ه���ا، ِإق���������َراره ِب���الْ���ُع���بُ���وديَّ���ْه

ُس���ُك���وٌت، َص������اَلةٌ، َوالْ���ِق���َي���ام، َوُط���ول���ْه
ال��ن��ي��ْه)3( اِب���ح  ال���َرّ ال��َط��اَع��ة  َدَوام  َك����َذاك 

د املعاني اللغوية للقن���وت وإن لم تخرج كلها عن اخليرية  فاتض���ح تعدُّ
والفضل والطاعة.

أما القنوت في االصطالح الشرعي فيعني الدعاء حال القيام في الصالة؛ 
وذل����ك ألن الدعاء عامًة أجلُّ الطاع����ات وأخير العبادات - أحرى إذا كان في 
الصالة، وقيل: ألنه يكون في القيام قبل الركوع أو بعده فسمي باسم الزمه وهو 

القيام)4(.. فالقنوت إذاً الدعاء في محل مخصوص من القيام في الصالة)5(.
ومن تيس���ير الله تعالى ألمر القنوت وتبيينه ملعالم منهجه، أن جعل في 
القرآن الكرمي والسنة املطهرة من جوامع الدعاء ما فيه مؤتسى للمتبع وغنية 
للداعي غير املبتدع، فاألولى معرفة تلك اجلوامع وامتثالها حتى ال يس���قط 

الداعي في مهوى مخالفة السنة، ويقع في اإلثم من حيث أراد الطاعة.

)1) معجم مقاييس اللغة، )31/5).
)2) أخرجه مسلم في باب أفضل الصالة طول القنوت/ ح )756).

)3) انظر: تاج العروس من جواهر القاموس، )47/5).
)4) املرجع نفسه.

)5) انظر: القاموس الفقهي، ص: 309.

• التطوي���ل املخل ف���ي الدعاء، والتنافس 
فيه، وتكلف اإلبداع ف���ي مقاطعه، مع أن أدعية 
القنوت املروية عن النب���ي # وصحابته رضي 
الل���ه عنه���م، كلها أدعي���ة مختص���رة جامعة؛ 
ولهذا س���عى بعض علماء الس���لف إلى حتديد 
مقدار القنوت، ومن ذلك م���ا ذكره عالء الدين 
د أح���كام القنوت قائال:  الس���مرقندي حني عدَّ
َوِمنَْها ِمْقَدار الُْقنُوت ذكر ِفي الْكتاب ]أنه[ ِمْقَدار 
ْت{ ]االنشقاق: ١[ أَو  َماُء انَش���َقّ ُس���وَرة: }إَذا الَسّ
���َماِء َذاِت اْلُب���ُروِج{ ]الب���روج: ١[)6(. وقال  }َوالَسّ
ا ِمْقَداُر الُْقنُوِت َفَقْد  عالء الدين الكاساني: )َوأَمَّ
َذَكَر الَْكْرِخيُّ أَنَّ ِمْقَداَر الِْقَياِم ِفي الُْقنُوِت ِمْقَداُر 
ْت{ ]االنشقاق: ١[، َوَكَذا  َماُء انَشَقّ ُسوَرِة }إَذا الَسّ
ُذِك���َر ِفي اأْلَْصِل؛ مِلَا ُرِوَي َعْن النَِّبيِّ # أَنَُّه »َكاَن 
يَْقَرأُ ِفي الُْقنُوِت اللَُّهمَّ إنَّا نَْستَِعينَُك، اللَُّهمَّ اْهِدنَا 
وَرِة«.  ِفيَمْن َهَديَْت، َوِكاَلُهَما َعلَى ِمْقَداِر َهِذِه السُّ
ُل ِفي ُدَعاِء الُْقنُوِت«()7(. َوُرِوَي أَنَُّه # »َكاَن اَل يَُطوِّ
وعلي���ه فإن اإلمام مينع م���ن التطويل الذي 

يشق على املأمومني.
ومن أبرز أدعية القنوت ما جاء عن احلسن 
بن علي رضي الله عنهما قال: )علَّمني رسول الله 
# كلمات أقولهن في قنوت الوتر: »اللهم اهدني 
فيمن هدي���ت، وعافني فيمن عافي���ت، وتولني 
فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرَّ 
ما قضيت، فإنك تقضي وال يقضى عليك، إنه ال 

يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت«()8(. 
إن تطويل دعاء القنوت يؤدي إلى غفلة كثير من 
الداعني عن مقاصد الدعاء؛ ملا ينتابهم من السآمة 

واإلعياء لطول القيام واستمرار رفع األيدي.

)6) حتفة الفقهاء. )203/1).
)7) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. )273/1).

)8) أخرجه أحمد )199/1(؛ وأبو داود، كتاب الصالة، باب القنوت 
في الوتر، رقم )1425(؛ والترمذي، كتاب الصالة، باب ما جاء 
في القنوت في الوتر، رقم )464(؛ والنسائي، كتاب قيام الليل، 
إقامة  كتاب  ماجه،  وابن  )1745(؛  رقم  الوتر،  في  الدعاء  باب 

الصالة، باب ما جاء في القنوت في الوتر، رقم )1178).
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• اإلع���راض ع���ن األدعية املأثورة ف���ي القرآن وصحيح 
الس���نة واالعتياض عنه���ا بأدعية مخترعة؛ ال ش���ك أنه ألت 
للثواب ملا في التزام الس���نة ومهيع السلف من البركة واخليرية، 
ذلك أن عدم التزام األدعية النبوية وجتش���م ابتكار أدعية غير 
معروفة، ينافي ما نص علي���ه كثير من أهل العلم من أن قنوت 
الوت���ر في رمضان ال يزاد فيه على ما ورد في الس���نة النبوية، 
يقول اإلمام النووي: )الس���نة في لف���ظ القنوت: »اللهم اهدني 
فيمن هدي���ت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك 
لي فيما أعطيت وقني ش���ر ما قضيت فإنك تقضي وال يقضى 
علي���ك وإنه ال يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت«. هذا لفظه 
ف���ي احلديث الصحيح بإثبات الفاء في »فإنك« والواو في »وإنه 

ال يذل«(. 
إلى أن ق���ال: )فإن ألفاظ األذكار يحافظ فيها على الثابت 

عن النبي #()1(.
ثم عرض اخل���الف حول الزيادة على املأث���ور في الدعاء 
قائال: )واعلم أن القنوت ال يتعني فيه دعاء على املذهب املختار، 
فأي دعاء دع���ا به حصل القنوت، ولو قن���ت بآية أو آيات من 
القرآن العزيز وهي مشتملة على الدعاء حصل القنوت)2(، ولكن 

األفضل ما جاءت به السنة)3(.
ولو قنت باملنقول عن عم���ر بن اخلطاب - رضي الله عنه 
- كان حس���ناً، فقد روي أنه قنت في الصبح بعد الركوع فقال: 
»اللهم اغفر لنا وللمؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات وأّلف 
بني قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. 
اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون 
رس���لك ويقاتل���ون أولي���اءك، اللهم خالف ب���ني كلمتهم وزلزل 
أقدامهم وأنزل بهم بأس���ك الذي ال ترده عن القوم املجرمني. 
بس���م الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني 
عليك وال نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. بس���م الله الرحمن 
الرحي���م اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونس���جد وإليك نس���عى 
ونحفد ونخشى عذابك ونرجو رحمتك إن عذابك اجلد بالكفار 
ملحق«()4(. قال النووي: )وقوله: »اللهم عذب كفرة أهل الكتاب«؛ 
إمنا اقتصر على أهل الكتاب ألنهم الذين كانوا يقاتلون املسلمني 
ف���ي ذلك العصر، وأما اآلن فاملخت���ار أن يقال: )عذب الكفرة( 

)1) املجموع، )495/3).
)2) املجموع شرح املهذب، )3/ 497).

)3) األذكار للنووي ص: 88؛ وانظر: روضة الطالبني )1/ 254).
)4) املرجع نفسه، )498/3).

ليعم أه���ل الكتاب وغيرهم من الكفار، فإن احلاجة إلى الدعاء 
على غيره���م أكثر والله أعلم. قال أصحابنا: - والكالم للنووي 
- يستحب اجلمع بني قنوت عمر رضي الله عنه وبني ما سبق، 
فإن جمع بينهما فاألصح تأخير قنوت عمر، وفي وجه يستحب 
تقدميه. وإن اقتصر فليقتصر على األول، وإمنا يستحب اجلمع 
بينهما إذا كان منفرداً أو إماَم محصورين يرضون بالتطويل()5(.
كم���ا أن التنكي���ب عن مهيع الس���لف في القن���وت وغيره 
مف���ض إلى الغفلة والتردد، قائد إلى الش���ك في االس���تجابة، 
خالف���اً مل���ا دأب عليه الس���لف م���ن اليقني عل���ى حتققها، 
جتس���يداً ألمر النبي #: »ادعوا الل���ه وأنتم موقنون باإلجابة، 
 واعلم���وا أن الل���ه ال يس���تجيب دعاًء م���ن قلب غاف���ل«)6(. 
وما كانوا عليه من الرغبة في جوامع الدعاء تأس���ياً باملصطفى 
#؛ كما قالت عائش���ة رضي الله عنها: »كان رس���ول الله # 

يستحب اجلوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك«)7(.
وقد أثر عنهم النكير الش���ديد عل���ى املعتدين في الدعاء؛ 
ملنافاة عمله���م صريح القرآن وصحيح الس���نة؛ ق���ال تعالى: 
���ُه ال ُيِح���ُبّ اْل�ُمْعَتِديَن{ ]األعراف:  ًعا َوُخْفَيًة إَنّ ُك���ْم َتَضُرّ }اْدُع���وا َرَبّ
 ٥٥[، وق���ال النبي #: »س���يكون قوم يعتدون ف���ي الدعاء«)8(. 
وملا س���مع س���عد بن أبي وقاص رضي الله عنه ابنه يقول في 
دعائه: )اللهم إني أسألك اجلنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا..، 
وأعوذ بك من النار وسالس���لها وأغاللها وكذا وكذا.. قال: »يا 
بني، إني سمعت رسول الله #، يقول: »سيكون قوم يعتدون في 
الدعاء«، فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت اجلنة أعطيتها 
وم���ا فيها من اخلير، وإن أعذت من النار أعذت منها، وما فيها 
من الشر«()9(. وسمع ابن مغفل رضي الله عنه ابنه يقول: )اللهم 
إني أس���ألك القصر األبيض عن ميني اجلنة إذا دخلتها، فقال: 
أي بني، سل الله اجلنة، وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول 
الل���ه # يقول: »إنه س���يكون في هذه األمة ق���وم يعتدون في 

الطهور والدعاء«()10(. 
 يقول ابن تيمية: )واملش���روع لإلنس���ان أن يدعو باألدعية 
املأث���ورة، فإن الدعاء من أفضل العب���ادات، وقد نهانا الله عن 
، كما أنه ينبغي  االعتداء فيه. فينبغي لنا أن نتبع فيه ما شرع وسنَّ

)5) املرجع نفسه، )498/3).
مسنده  في  أحمد  اإلمام  وأخرجه  األلباني؛  وحسنه   )3479( ح  الترمذي/  أخرجه   (6(

)6655( وضعف إسناده محققوه.
)7) أخرجه أبو داود/ ح )1482).
)8) أخرجه أبو داود/ ح )1480).

)9) سبق تخريجه.
)10) أخرجه أبو داود في باب اإلسراف في املاء/ ح 96، وصححه األلباني.
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اإلعراب. قال بعض الس���لف: إذا جاء اإلعراب ذهب اخلشوع، 
وهذا كما يكره تكلف السجع في الدعاء، فإذا وقع بغير تكلف فال 
بأس به، فإن أصل الدعاء من القلب، واللسان تابع للقلب. ومن 

جعل همته في الدعاء تقومي لسانه أضعف توجه قلبه....()8(.

• تلح���ني الدع���اء، وتطري���ب الصوت ب���ه، واملبالغة في 
ى عل���ى هيئة قراءة الق���رآن، وذلك ممقوت؛  ترتيل���ه حتى يؤدَّ
مل���ا ينطوي عليه م���ن التكلف املناف���ي لطابع هذه الش���ريعة 
املبارك���ة؛ قال تعالى: }ُق���ْل َما َأْس���َأُلُكْم َعَلْيِه ِم���ْن َأْجٍر َوَم���ا َأَنا ِمَن 
ِف���َن{ ]ص: ٨٦[ . ق���ال الكمال ب���ن الهمام: )مما تعارفه  اْل�ُمَتَكِلّ
الن���اس في هذه األزم���ان من التمطيط واملبالغ���ة في الصياح 
واالش���تهار لتحريرات النغم إظهاراً للصناعة النغمية ال إقامة 
للعبودي���ة، فإن���ه ال يقتض���ي اإلجابة، بل هو م���ن مقتضيات 
 الرد؛ فاس���تبان أن ذلك من مقتضي���ات اخليبة واحلرمان()9(. 
وقال: )وال أرى أن حترير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في 
هذا الزمان يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والس���ؤال، وما ذاك 
إال نوع لعب، فإنه لو قدر في الشاهد سائل حاجة من ملك أدى 
س���ؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من اخلفض والرفع والتطريب 
والترجيع كالتغني نس���ب ألبتة إلى قصد السخرية واللعب؛ إذ 
مقام طلب احلاجة التضرع ال التغن���ي()10(. وقال بكر أبو زيد: 
)فتس���مع في دعاء القنوت عند بعض األئمة في رمضان اجلهر 
الشديد وخفض الصوت ورفعه في األداء حسب مواضع الدعاء، 
واملبالغة في الترمن، والتطريب والتجويد، والترتيل، حتى لكأنه 
يقرأ س���ورة من كتاب الله – تعالى – ويستدعي بذلك عواطف 

املأمومني؛ ليجهشوا بالبكاء()11(.
فاملش���روع للداعي أن يدعو بجوامع الدعاء من غير تكلف 

لسجع، وال متطيط لتلحني.
فاملبالغ���ة في رفع الصوت بالدع���اء تخالف توجيه القرآن 
َهْر  العظيم، وس���مت الهدي النبوي؛ يقول ربنا عز وجل: }َوال َتْ
ياًل{ ]اإلسراء: ١١٠[، قال  ِبَصالِتَك َوال ُتَخاِفْت ِبَها َواْبَتِغ َبْنَ َذِلَك َس���بِ
اإلمام البخاري معلقاً على هذه اآلية: )أسمعهم وال جتهر، حتى 
يأخذوا عنك القرآن()12(. وقال ابن جريج – رحمه الله: )يكره رفع 

)8) الفتاوى، )489/22).
)9) فيض القدير، )229/1).

)10) املرجع السابق نفسه.
)11) انظر: تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد ص 83.

)12) صحيح البخاري في باب قول الله تعالى: }أنزله بعلمه{/ ح )7490).

لنا ذلك في غيره من العبادات. والذي يعدل عن الدعاء املشروع 
إلى غيره – وإن كان من أحزاب املشايخ – األحسن له أن ال يفوته 
األكمل األفضل، وهي األدعية النبوية، فإنها أفضل وأكمل باتفاق 
املسلمني من األدعية التي ليس���ت كذلك، وإن قالها الشيوخ... 
ومن أش���د الناس عيباً من يتخذ حزب���اً ليس مبأثور عن النبي 
#، وإن كان حزباً لبعض املش���ايخ، ويدع األحزاب النبوية التي 
 كان يقولها سيد بني آدم وإمام اخللق وحجة الله على عباده()1(.
وقال ف���ي موضع آخر: )املنصوص املش���هور عن اإلمام أحمد 
أن���ه ال يدعو ف���ي الص���الة إال باألدعية املش���روعة املأثورة، 
 كم���ا قال األث���رم: قل���ت ألحمد مب���اذا أدعو بعد التش���هد؟ 
قال: مبا جاء في اخلبر. قلت له: أوليس قال رسول الله #: »ثم 
ليتخير من الدعاء ما شاء«)2(؟ قال: يتخير مما جاء في اخلبر. 

فعاودته فقال: ما في اخلبر.....()3(.

ف السجع، وقد كرهه السلف ونهوا عنه، خاصة ما  • تكلُّ
كان منه على غير س���جية، وقد جاء قول ابن عباس رضي الله 
عنهما ملواله عكرمة في النهي عن ذلك صريحاً: »انظر السجع 
من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رس���ول الله # وأصحابه ال 
يفعلون إال ذلك االجتناب«)4(. وقال الغزالي: )املراد بالسجع هو 
املتكلَّف من الكالم، ألن ذلك ال يالئم الضراعة والذلة، وإال ففي 
 األدعية املأثورة عن النب���ي # كلمات متوازنة غير متكلفة()5(.
وقد يكون التكلف في الس���جع من موانع االس���تجابة كما قال 
اإلمام القرطبي - عند ذكره أنواع االعتداء في الدعاء: )ومنها 
أن يدع���و مبا ليس في الكتاب والس���نة فيتخير ألفاظاً مفقرة 
وكلمات مس���جعة قد وجدها في كراريس ال أصل لها وال معول 
عليها، فيجعلها ش���عاره ويترك ما دعا به رس���ول الله #، وكل 
هذا مينع من اس���تجابة الدعاء()6(. ويقول ابن حجر: )االعتداء 
في الدعاء يقع بزيادة الرفع فوق احلاجة، أو بطلب ما يستحيل 
حصوله شرعاً، أو بطلب معصية، أو يدعو مبا لم يؤثر خصوصاً 
ما وردت كراهته كالس���جع املتكلف وترك املأمور()7(. يقول ابن 
تيمي���ة: )ينبغي للداعي إذا لم تكن عادته اإلعراب أن ال يتكلف 

)1) الفتاوى )525/22).
)2) أخرجه النسائي في باب تخيير الدعاء بعد الصالة على النبي/ ح )1298(، وصححه 

األلباني.
)3) الفتاوى )474/22).

)4) أخرجه البخاري في باب ما يكره من السجع في الدعاء/ ح )6337).
)5) النشر في القراءات العشر )460/2).

)6) اجلامع ألحكام القرآن )226/7).
)7) فتح الباري، )148/8).
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 الصوت والنداء والصياح بالدعاء، ويؤمر بالتضرع واالستكانة()1(. 
وقال األلوس���ي: )وترى كثيراً من أهل زمانك يعتمدون الصراخ 
في الدع���اء خصوصاً في اجلوامع حتى يعظم اللغط ويش���تد 
وتستك املسامع وتشتد وال يدرون أنهم جمعوا بني بدعتني، رفع 

الصوت في الدعاء وكون ذلك في املسجد()2(.
وقد أنكر النب���ي # على صحابته رضي الله عنهم رفعهم 
أصواته���م بالتكبير، فقال لهم: »اربعوا على أنفس���كم، إنكم ال 
تدعون أصم وال غائباً، إنكم تدعون سميعاً بصيراً، وهو معكم، 

والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته«)3(.

• حتويل القنوت إلى خطب ومواعظ بل ومنابر للتزلف 
لألمراء والرؤس���اء والكبراء، وهذا من االبت���داع والتعدي في 
الدعاء؛ إذ لم ينقل مثله عن السلف، وإن ورد عن بعضهم جوازه 
ف���ي خطب اجلمعة ال في قنوت الوتر، الذي هو داخل الصالة، 
ذل���ك أن األصل إتيان اإلمام في دعاء القنوت باألدعية التي لها 
صفة العموم، وصيغ���ة اجلمع، إال إذا خص طائفة من املؤمنني 
واقعني في كرب عظيم، أو طائفة من املجرمني لشدة عداوتهم 
وقوة محاربتهم لإلس���الم، فهذا مشروع بال خالف؛ ملا جاء عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي # قال: »اللهم أجن الوليد بن 
الوليد، وس���لمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، واملستضعفني 
من املؤمنني، اللهم اش���دد وطأتك على مض���ر واجعلها عليهم 
سنني كسني يوسف«)4(. وملا جاء عن عمر - رضي الله عنه - أنه 
كان يقول: ».. اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك 
ويقاتل���ون أولياءك، اللهم خالف بني كلمته���م وزلزل أقدامهم، 
وأنزل بهم بأس���ك الذي ال ترده عن الق���وم املجرمني«)5(. وقد 
عقد ابن أبي ش���يبة في مصنفه: »باب في تس���مية الرجل في 
القنوت«. وقال العراقي في س���رده لفوائد حديث أبي هريرة - 
رض���ي الله عنه: )فيه حجة على أبي حنيفة في منعه أن يدعى 
زوا ذلك  ملع���ني أو على معني في الصالة، وخالفه اجلمهور فجوَّ
له���ذا احلديث وغيره من األحادي���ث الصحيحة()6(. وإذا خص 
 اإلمام مأموميه بالدعاء فال ب���أس، لكن األولى تعميم الدعاء.

)1) تفسير الطبري، )249/10).
)2) في روح املعاني، )139/8).

)3) أخرجه البخاري في باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير/ ح)2992(؛ ومسلم في 
باب استحباب خفض الصوت بالذكر/ ح )2704).

باب  في  ومسلم  )804(؛  ح  يسجد/  حني  بالتكبير  يهوي  باب  في  البخاري  أخرجه   (4(
استحباب القنوت في جميع الصالة/ ح )675).

)5) أخرجه عبد الرزاق في املصنف، )4969).
)6) طرح التثريب في شرح التقريب، )291/2).

 وأياً كان القول في التخصيص فإن ذلك ال ينبغي أن يُتخذ سنة 
مستمرأة في الصالة)7(.

وق���د كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله قائاًل: )أما بعد، 
فإن ناس���اً من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل اآلخرة، وإن من 
القص���اص قد أحدثوا في الصالة على خلفائهم وأمرائهم عدل 
صالتهم عل���ى النبي #، فإذا جاءك كتاب���ي فمرهم أن تكون 
صالتهم على النبيني ودعاؤهم على املس���لمني عامة ويَدعوا ما 

سوى ذلك()8(.
قال صاحب املهذب: )وأما الدعاء للس���لطان فال يستحب، 
ملا روي أنه س���ئل عطاء عن ذلك فقال إنه محدث، وإمنا كانت 

اخلطبة تذكيراًَ()9(.
قال النووي ش���ارحاً لذلك: )وأما الدعاء للس���لطان فاتفق 
أصحابنا على أنه ال يجب وال يس���تحب، وظاهر كالم املصنف 
وغي���ره أنه بدعة، إما مكروه وإم���ا خالف األولى، هذا إذا دعا 
له بعينه، فأما الدعاء ألئمة املس���لمني ووالة أمورهم بالصالح 
واإلعانة عل���ى احلق والقي���ام بالعدل ونحو ذل���ك، وجليوش 
اإلس���الم، فمس���تحب باالتفاق. واملختار أن���ه ال بأس بالدعاء 

للسلطان بعينه إذا لم يكن مجازفة في وصفه ونحوها()10(.
قال ابن حجر: )وقد اس���تثني من اإلنصات في اخلطبة ما 
إذا انتهى اخلطيب إلى كل ما لم يش���رع، مثل الدعاء للسلطان 
مث���اًل. بل جزم صاحب التهذيب بأن الدعاء للس���لطان مكروه. 
وقال النووي: محله إذا جازف، وإال فالدعاء لوالة األمر مطلوب. 
ومحل الترك إذا لم يخف الضرر، وإال فيباح للخطيب إذا خشي 

على نفسه()11(.

والدع���اء  املف���رط عل���ى حض���ور اخلتم���ة  احل���رص   •
املزع���وم خلتم القرآن، وهي بدعة فش���ت ب���ني الناس.. وقد 
 اختل���ف العلماء في حك���م التنادي خلتم الق���رآن على قولني: 
      - قول مبشروعية الدعاء خلتم القرآن في صالة التراويح 
أو الوتر؛ وق���د روي عن اإلمام أحمد، كما نقله عنه ابن قدامة 
قائاًل: )قال الفضل بن زياد: س���ألت أبا عبد الله فقلت: أختم 
الق���رآن، أجعله في الوت���ر أو في التراويح؟ ق���ال: اجعله في 

)7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، )109/23).
الفرقة  عقد  في  املضية  الدرة  لشرح  األثرية  األسرار  وسواطع  البهية  األنوار  لوامع   (8(

املرضية، )55/1).
)9) املجموع، )521/4).

)10) املرجع نفسه.
)11) الفتح )415/2).
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التراوي���ح حتى يكون لنا دعاء بني اثنني، قلت كيف أصنع؟ 
قال: إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع، 
وادع بنا ونحن في الص���الة وأطل القيام، قلت: مب أدعو؟ 
قال: مبا ش���ئت، قال: ففعلت مبا أمرني وهو خلفي يدعو 

قائماً ويرفع يديه.
وقال حنبل: س���معت أحمد يقول ف���ي ختم القرآن: 
���اِس{ ]الناس:  إذا فرغت م���ن قراءة }ُق���ْل َأُعوُذ ِب���َرِبّ الَنّ
١[ فارف���ع يديك ف���ي الدعاء قب���ل الرك���وع، قلت: إلى 
أي ش���يء تذه���ب ف���ي ه���ذا؟ ق���ال: رأيت أه���ل مكة 
 يفعلون���ه، وكان س���فيان ب���ن عيينة يفعل���ه معهم مبكة.
قال الع�ب���اس بن عبد العظي���م: وكذل���ك أدركنا الناس 
بالبصرة ومبكة، ويروي أهل املدينة في هذا ش���يئاً، وذكر 

عن عثمان بن عفان()1(.
- قول مبش���روعية دعاء اخلتمة، لكن بعد الفراغ من 
الصالة، ال داخلها، وهذا ال إشكال فيه؛ ألنه دعاء إثر قربة 
من أعظم القرب، وملا ورد عن أنس - رضي الله عنه: )أنه 

كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا()2(.
يق���ول بكر أب���و زيد ف���ي مقدم���ة بحث���ه النفيس 
)مروي���ات دعاء ختم الق���رآن(: )وقد عه���د من مدارك 
الش���رع أن أمور العب���اد التعبدية توقيفية ال تش���رع إال 
 بنص نصبه الله على حكمه مس���لَّم الثب���وت والداللة..(. 

ثم طفق ينتقد ما روي في شأن باخلتمة وضعفه كله، سوى 
قول مجاهد )الرحمة تنزل عند ختم القرآن()3(.

وما ذك���ر عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن 
يخت���م جمع أهله ودعا)4(. ثم نقل رحم���ه الله قول اإلمام 
مالك حني سئل عن الدعاء بعد ختم القرآن؟: )ما سمعت 
 أن���ه يدعو عند ختم القرآن وما هو م���ن عمل الناس()5(. 
وأتبع ذلك بقول ابن رش���د ش���ارحاً لكالم مالك نفس���ه: 
)الدع���اء حس���ن، لكنه ك���ره ابتداع القيام ل���ه عند متام 
القرآن، وقيام الرجل م���ع أصحابه لذلك عند انصرافهم 
من صالتهم واجتماعهم لذلك عند خامتة القرآن كنحو ما 

)1) املغني )2/ 608).
)2) أخرجه الدارمي في السنن في كتاب فضائل القرآن، باب في ختم القرآن، )2/ 

.(469
)3) تفسير القرطبي، )31/1).

العمال )392/1( البن  الدارمي، )336/2(، ونسبه في منتخب كنز  أخرجه   (4(
النجار.

)5) مرويات ختم القرآن ص: 48؛ واملدخل البن احلاج )299/2).

يفعل بعض األئمة عندنا من اخلطبة على الناس عند اخلتمة في 
رمضان والدعاء فيها وتأمني الن���اس على دعائه؛ وهي كلها بدع 

محدثات لم يكن عليها السلف()6(.
وقد كان األئمة يكرهون ما لم يشرع من البدع، سواء متحضت 
أو كانت إضافية؛ ولهذا جند مالكاً يجيب عندما س���ئل عن قيام 
الرجل بعد فراغه من الصالة يدعو قائاًل: )ليس هذا بصواب وال 

أحب ألحد أن يفعله()7(. 

زمن القنوت:

من أه���ل العلم من ذهب إلى اس���تحباب قنوت الوتر في 
النص���ف الثاني من رمض���ان، وهو مذهب الش���افعي ورواية 
عن مالك وأحم���د - رحمهم الله تعال���ى، ومنهم من رأى أنه 
 مس���نون في الس���نة كلها، كما هو مذهب احلنابلة واحلنفية.

يقول ش���يخ اإلسالم ابن تيمية: )وأما القنوت في الوتر فجائز 
ولي���س بالزم، فمن أصحابه - أي النب���ي # - من لم يقنت، 
ومنهم من قنت في النصف األخير من رمضان، ومنهم من قنت 
السنة كلها، والعلماء منهم من يستحب األول كمالك، ومنهم من 
يستحب الثاني كالشافعي وأحمد في رواية، ومنهم من يستحب 
الثالث كأبي حنيفة واإلمام أحم���د في رواية. واجلميع جائز، 

فمن فعل شيئاً من ذلك فال لوم عليه()8(. 
وفي حديث أبي رضي الله عن���ه أن النبي #: »كان يوتر 
فيقنت قبل الركوع«)9(. وقد تقدمت وصاته # لسبطه احلسن 

بن علي رضي الله عنهما.
يق���ول ابن تيمية: )وحقيقة األمر أن قنوت الوتر من جنس 
الدعاء الس���ائغ في الصالة، من ش���اء فعله ومن شاء تركه.. 
وإذا صلى بهم قيام رمضان، فإن قنت في جميع الش���هر، فقد 
أحسن، وإن قنت في النصف األخير، فقد أحسن، وإن لم يقنت 

بحال، فقد أحسن()10(.
ورغم أن العلماء اتفقوا على مشروعية القنوت عند النوازل 
في صالة الفجر)11(، إال أنهم اختلفوا في مش���روعيته في الوتر 

)6) البيان والتحصيل، )362/1).

)7) البيان والتحصيل، )362/1).
)8) الفتاوى الكبرى، )245/2).

القنوت قبل  إقامة الصالة والسنة فيها باب ما جاء في  ابن ماجه في كتاب  أخرجه   (9(
الركوع وبعده/ ح )1182(، وصححه الشيخ األلباني في إرواء الغليل )167/2، 

حديث رقم 426).
)10) الفتاوى الكبرى، )271/22).

)11) انظر: أسهل املدارك للكشناوي، )301/1).
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على ثالث���ة مذاهب كما صرح بذلك ابن تيمية، وبعضهم 
على أربع، وهو الذي اعتمدته:

1 - كراهية القنوت في الوتر: وهو القول املش���تهر 
عن���د املالكية، قال اإلم���ام مالك: )ولي���س العمل على 
القنوت في رمضان؛ ال ف���ي أوله، وال في آخره، وال في 
نافلة، وال ف���ي الوتر أصاًل()1(. وحجتهم عدم ثبات دليل 
ف���ي ذلك، وقد ذكر ابن تيمية ه���ذا، فقال: )وأما قنوت 
الوتر فللعلماء فيه ثالثة أقوال: قيل: ال يس���تحب بحال، 
ألنه لم يثبت ع���ن النبي # أنه قنت في الوتر()2(، وذكر 
باقي األقوال. قال ابن حجر: )قال اخلالل عن أحمد: ال 
يصح فيه ش���يء عن النبي # ولكن عمر كان يقنت()3(. 
وقال ابن خزمية: )ولست أحفظ خبراً ثابتاً عن النبي # 

في القنوت في الوتر()4(.
2 - س���نية القنوت في النصف األخير من رمضان: 
وقد روي عن علي وأبي بن كعب)5(، والزهري)6(. يقول ابن 
تيمية: )وقيل: بل يقنت في النصف األخير من رمضان كما 
كان أبي بن كعب يفعل()7(. وروى ابن وهب وابن حبيب عن 
مالك: )أن ذلك مس���تحب في النصف اآلخر من رمضان، 
فيقنت اإلمام؛ يلعن الكفرة، ويؤمن من خلفه()8(. وهو قول 

ابن نافع من املالكية)9(. واملشهور عند الشافعية)10(.
وقد ن���ص عليه اإلمام أحمد حني س���أله أبو داود: 
)القنوت في السنة كلها؟ قال: إن شئت. قال: فما تختار؟ 
قال: أم���ا أنا فال أقنت إال في النص���ف الباقي، إال أن 
أصلي خلف اإلمام فيقنت فأقنت معه()11(. واستدلوا مبا 

ورد في ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما)12(.
3 - س���نية القنوت في رمضان: وهذا قول للمالكية، 
حيث نقل محمد بن يحيى عن مالك قوله: )يلعن الكفرة 
في رمضان إذا أوتر الناس، فصلى الركعتني، ثم قام في 
الثالثة، فركع، فإذا رفع رأس���ه م���ن الركوع وقف يدعو 

)1) احلوادث والبدع للطرطوشي، ص:61.
)2) الفتاوى الكبرى، )271/22).

)3) التلخيص احلبير، )18/2).
)4) صحيح ابن خزمية، )151/2).

)5) املغني، )820/1).
)6) أخرجه عبد الرزاق في املصنف، )121/3).

)7) الفتاوى الكبرى، )271/22).
)8) احلوادث والبدع للطرطوشي؛ وانظر: االستذكار البن عبد البر، )166/5).

)9) انظر: أسهل املدارك للكشناوي، )303/1). 
)10) انظر: املجموع للنووي، )15/4).

)11) مسائل أحمد ألبي داود، 66.
)12) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح، )املصنف 98/2).

على الكفرة ويلعنهم ويستنصر للمسلمني، ويدعو مع ذلك بشيء 
خفيف غير كثير...()13(. وهو قول للشافعية)14(.

4 - س���نية القنوت في الوتر على مدار الس���نة: وهذا قول 
ابن مسعود رضي الله عنه، وإبراهيم النخعي)15(. وقال أبو حنيفة 
وأحمد: )يستحب القنوت في الوتر في جميع السنة()16(. يقول 
ابن تيمية: )وقيل: بل يس���تحب في جميع السنة، كما ينقل عن 
ابن مسعود وغيره، وألن في السنن أن النبي # علم احلسن بن 

علي - رضي الله عنهما - دعاء يدعو به في قنوت الوتر()17(.
وقال الش���افعي: )يس���تحب في النصف اآلخر من ش���هر 
رمضان()18(. وحجتهم في ذلك وصاة النبي # لسبطه املتقدمة. 
وحدي���ث أبي بن كعب رضي الله عن���ه: »أن النبي # قنت في 
ا س���بق ذكره من قن���وت عمر وغيره من  الوت���ر«)19(، فضاًل عمَّ

الصحابة رضي الله عنهم.

موضع القنوت من الركوع:

 لقد اختلف العلماء في موض���ع القنوت على ثالثة أقوال: 
1 - القنوت قبل الركوع: وقد روي عن عمر وعلي وابن مس���عود 
وأبي موس���ى والبراء بن عازب وابن عم���ر وابن عباس وأنس 
وعم���ر بن عبد العزيز رضي الله عنه���م أجمعني)20(. وهو قول 
املالكية واحلنفية)21(. واس���تدلوا مبا رواه عبد الرحمن بن أبزى 
ق���ال: )صليت خلف عمر بن اخلطاب صالة الصبح فس���معته 
يقول بعد القراءة قبل الركوع: »اللهم إياك نعبد..«()22(. وكذلك 
بقول علقمة: )إن ابن مس���عود وأصحاب النبي # كانوا يقنتون 
في الوتر قبل الركوع()23(. كما احتجوا بأحاديث كلها ضعيفة)24(.
2 - القنوت بع���د الركوع: وهذا الق���ول يعضده حديث أبي 
هريرة رضي الل���ه عنه: »إن النبي # كان إذا أراد أن يدعو على 

)13) احلوادث والبدع، ص:61.
)14) املجموع، )15/4).
)15) املغني، )820/1).

)16) احلوادث والبدع، ص: 61؛ وانظر: بدائع الصنائع، )273/1(؛ واإلنصاف للمرداوي 
.(270/2(

)17) الفتاوى الكبرى، )271/22).
)18) احلوادث والبدع، ص: 61؛ واملجموع )15/4).

)19) أخرجه أبو داود برقم )1427(؛ والنسائي )148/1(؛ وابن ماجه برقم )1182(؛ 
وحسنه األلباني في اإلرواء )167/2).

)20) انظر: املجموع، )24/4(؛ واملغني، )821/1).
)21) املغني، )821/1).

)22) أخرجه البيهقي، )210/2( وصححه األلباني في اإلرواء )271/2).
قال   .)97/2(  ،6911 بعده/  أو  الركوع  قبل  القنوت  في  شيبة/  أبي  ابن  مصنف   (23(

احلافظ في الدراية )ص 115(: )إسناده حسن(.
)24) انظر: املجموع، )24/2).
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أحد، أو يدعو ألحد، قنت بع���د الركوع«)1(. وحكاه ابن املنذر 
عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي - رضي الله عنهم - وس���عيد 
بن جبير، وهو الصحيح من مذهب الش���افعية)2(. وكذلك وجه 

عند احلنابلة)3(.
3 - استنانه بعد الركوع وجوازه قبله، وقد قال بهذا القول 
 أيوب الس���ختياني)4(، وهو الصحيح من مذهب احلنابلة)5(.
وق���د ثبت أن النبي # قنت قبل الركوع)6(، كما ثبت أنه # 
قنت بعد الركوع)7(، فإذا قنت قبل الركوع ابتدأ به بعد الفراغ 

من القراءة بال تكبير)8(.
وإن كان الش���يخ األلباني رجح كونه قبل الركوع؛ حيث 
قال: )واخلالص���ة أن الصحيح الثابت ع���ن الصحابة هو 

القنوت قبل الركوع في الوتر()9(.

افتتاح القنوت:

هل يُفتتح القنوت بالثن���اء واحلمد والصالة على النبي 
# أم ال؟

1 - قول بعدم س���نية افتتاح القنوت باحلمد والثناء، ودليله 
حديث احلسن املتقدم، إذ لم يرد فيه الثناء واحلمد وال الصالة 
عل���ى النبي # وإن ذكر بعض العلم���اء اختتامه بالصالة على 
النبي # كما س���يأتي. وكون الدعاء عبادة والعبادات توقيفية، 
إضافة إلى أنه لم يثبت نقل دال على افتتاح القنوت بغير دعائه. 

وهذا قول الشيخ ابن باز)10(.
2 - ق���ول بس���نية ابت���داء القن���وت بالثن���اء واحلمد 
والص���الة على النب���ي #، وهو مذهب احلنابل���ة، ودليله 
حدي���ث فضال���ة أن النب���ي # س���مع رج���اًل يدعو في 
صالت���ه فلم يحم���د الله ولم يصِل عل���ى النبي #، فقال: 

)1) أخرجه البخاري في باب }ليس لك من األمر شيء{/ ح )4560).
)2) انظر: املغني، )821/1(؛ واملجموع )24/4).

)3) انظر: الفروع، )171/2).
)4) انظر: املجموع، )24/4).

)5) انظر: الفروع، )171/2(؛ املغني )821/1).
والنسائي  )1427(؛  الوتر  في  القنوت  باب  الصالة  في  داود  أبو  أخرجه   (6(
الركوع  قبل  القنوت  في  ما جاء  باب  الصالة  إقامة  في  ماجه  وابن  )148/1(؛ 
وصححه  عنه؛  الله  رضي   - كعب  بن  أبي  عن   )39/2( والبيهقي  )1182(؛ 

األلباني )اإلرواء 167/2).
)7) أخرجه البخاري في املغازي باب غزوة الرجيع )4089(؛ ومسلم في املساجد باب 

استحباب القنوت في جميع الصالة )677) )604( عن أنس رضي الله عنه.
)8) املمتع البن عثيمني، )26/4).

)9) اإلرواء، )166/2).
)10) فتاوى ابن باز، )293/4).

عجل هذا، ث���م قال: »إذا دع���ا أحدكم فليب���دأ بتحميد ربه 
 والثن���اء عليه ثم يصلي عل���ى النبي ثم يدعو مبا ش���اء«)11(.
ومب���ا ذكر م���ن قنوت عم���ر – رضي الله عن���ه – في صالة 
الصبح)12(. يقول اإلم���ام أحمد: )يدعو بدعاء عمر: »اللهم إنا 
نستعينك...« وبدعاء احلسن: »اللهم اهدنا فيمن هديت...«()13( 
- وألن األصل في الدعاء ابتداؤه باحلمد والثناء والصالة على 

النبي #.
يق���ول النفراوي في إطار تع���داده آلداب الدعاء: )َوِمنَْها: 
اَلِة َعلَ���ى النَِّبيِّ #()14(. وقال الصاوي:  ْمِد َوالصَّ ابِْتَداُؤهُ ِباحْلَ
)وين���دب ابتداؤه باحلمد والصالة عل���ى النبي()15(. وقد رجح 
اإلمام النووي اس���تحباب اختتام القن���وت بالصالة على النبي 
#؛ ملا ورد في آخر حديث احلس���ن بن علي رضي الله عنهما 

من قوله: »وصلى الله على النبي«)16(.

صفة التأمني:

من الس���نة التأمني على الدعاء، وهو قول آمني، أي اللهم 
استجب، فينبغي أن يفرق املؤمن بني مواضع التأمني والتقديس 
واالستعاذة والتنزيه والدعاء واخلبر، قال معاذ القاري – رضي 
الله عنه – في قنوته ذات م���رة: »اللهم قحط املطر«، فقالوا: 
»آم���ني«، فلما فرغ من صالته ق���ال: »قلت: اللهم قحط املطر 
 فقلتم: آمني، أال تس���معون م���ا أقول ثم تقول���ون: آمني«)17(. 
والتأمني على الدعاء في الصالة يكون س���راً في غير الفاحتة؛ 
إذ نصت األحاديث على اجلهر بالتأمني بعد قراءتها جهراً، كما 
ف���ي حديث وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال: »س���معت 
اِلَّن{ ]الفاتة:  رسول الله # قرأ }َغْيِر اْل�َمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الَضّ
٧[، فق���ال: »آمني« ورفع بها صوت���ه«)18(. واألصل في الدعاء 
خفض الصوت واالستكانة والتضرع؛ لقول الله تعالى: }اْدُعوا 

ًعا َوُخْفَيًة{ ]األعراف: ٥٥[. َرَبُّكْم َتَضُرّ
والله أعلم، وصلى الله وس���لم على نبينا محمد، وعلى آله 

وأصحابه أجمعني.

)11) أخرجه أبو داود في باب الدعاء/ ح )1481(؛ والترمذي/ ح )3477(؛ وصححه األلباني 
في تعليقه عليهما؛ وكذلك أخرجه اإلمام أحمد )23937( وصحح إسناده محققوه.

)12) أخرجه البيهقي، وضعفه األلباني في اإلرواء )271/2).
)13) اإلنصاف للمرداوي، )171/2).

)14) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، )330/2).
)15) حاشية الصاوي على الشرح الصغير، )56/2).
)16) حاشية الصاوي على الشرح الصغير، )56/2).

)17) مصنف عبد الرزاق في باب قيام رمضان/ ح )7724).
)18) سنن أبي داود باب التأمني وراء اإلمام/ ح )932(، وصححه األلباني في تعليقه عليه.
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مهمة التربية وبناء النفوس 
الصاحلة ليس���ت مهمة سهلة، بل 
حتت���اج إل���ى جه���د كبي���ر ويقظة 
تربوي���ة جتع���ل املرب���ي ال يف���ّوت 
مناس���بة  أو  حدث���ًا  أو  موقف���ًا 
أحس���ن  إال  وبأبنائ���ه،  ب���ه  مت���ّر 
تربيته���م؛  ملصلح���ة  اس���تغالها 
فالكلم���ة ت���فع��ل في النفس وقت 
احل���دث م���ا ال تفعل���ه ف���ي غي���ره 
م���ن األوقات، وتؤدي إلى ترس���يخ 

والعب���ادات  التربوي���ة  املعان���ي 
املرتبط���ة به�������ذه امل��ناس���بة حتى 
تع���ود هيئ���ًة راس���خًة ف���ي نف���س 
الطف���ل يش���ّب عليه���ا وال يتركها 

طوال حياته.
وفي رحاب هذا الشهر الكرمي 
ننه���ل م���ن عطاي���اه التربوية من 
خ���ال عدة محاور يجب أن يركز 
الش���هر  ه���ذا  ف���ي  املرب���ي  عليه���ا 

الكرمي.

]ملف العدد[

سحر شعري

بق���در فرحتن���ا الكبي���رة 
وإشراق نفوس���نا لقدوم شهر 
رمضان، علينا أال ننس���ى وال 
واجباتن���ا  واح���دة  للحظ���ة 
التربوي���ة جت���اه أبنائن���ا في 
ه���ذا الش���هر املب���ارك، حي���ث 
الك���رمي  رمض���ان  ش���هر  ُيع���دُّ 
بحق غنيم���ًة للمرب���ني، قال 
تعال���ى: }َشْهُر َرَمَضاَن اَلِّذي ُأنِزَل 
َن  َناٍت ِمّ ���اِس َوَبِيّ ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى ِلّلَنّ
اْلُه���َدى َواْلُفْرَقاِن َفَمن َش���ِهَد ِمنُكُم 
���ْهَر َفْلَيُصْم���ُه َوَم���ن َكاَن َمِريًضا  الَشّ
���اٍم ُأَخَر  ْن َأَيّ ٌة ِمّ َأْو َعَل���ى َس���َفٍر َفِع���َدّ
ُه ِبُكُم اْلُيْس���َر َوال ُيِريُد ِبُكُم  ُيِريُد الَلّ
َه  َوِلُتَكِبُّروا الَلّ َة  اْلِعَدّ اْلُعْسَر َوِلُتْكِمُلوا 
َعَلى َم���ا َهَداُكْم َوَلَعَلُّكْم َتْش���ُكُروَن 
#١٨٥#( َوإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعِنّي َفإِنّي 
اِع إَذا َدَعاِن  َقِريٌب ُأِجيُب َدْع���َوَة الَدّ
َفْلَيْس���َتِجيُبوا ِلي َوْلُيْؤِمُن���وا ِبي َلَعَلُّهم 

َيْرُشُدوَن{ ]البقرة: ١٨٥ - ١٨٦[.

عمليًا..
كيف نربي أبناءنا في رمضان؟
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أهمي��ة تدريب الطفل عل��ى أداء العب��ادات مبكرًا
مرحلة الطفولة هي املرحلة الذهبية لتعليم الطفل والتأثير 
في���ه، لذلك جند اإلس���الم يوّجه اآلباء واألمه���ات إلى تدريب 
أطفاله���م على امتثال الطاع���ات وأداء الفرائض في طفولتهم، 
كالص���الة والصيام واحلج���اب - للبنات، حتى إذا بلغوا س���ن 
التمييز واظبوا عليها بس���هولة ويسر، حيث ألفوا وتعودوا على 

أدائها بانتظام وأصبحت جزءاً من كيانهم.
وق���د جاء ع���ن املرب���ي األعظ���م # توجي���ه الصحابة 
والصحابيات إلى تدريب الصغ���ار على عبادة الصيام، وإعداد 
األمهات ِللُعٍب يلّهونهم بها إذا بكوا جوعاً، فعن الربيع بنت معوذ 
قالت: »كنا نَُصوُم ونُص���وِّم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى 
املس���جد، فنجعل لهم اللعبة من العهن )أي الصوف(، فإذا بكى 
أحدهم من الطعام أعطيناه إياه، حتى يكون عند اإلفطار« )أي 

أعطيناه هذا الصوف يتلهى به حتى يحني موعد اإلفطار()1(.

مراعاة الرفق والتدرُّج أثناء تعويد األطفال على الصيام
- فنبدأ مع الطفل بالصوم اجلزئي بأن يتعود اإلمساك إلى 
منتص���ف النهار أو إلى العصر، حتى إذا قوي على ذلك واعتاده 
انتقل إلى مرحلة تالية، كذلك ميكن أن يصوم الطفل يوماً كاماًل 
ثم يفطر أياماً ليستريح ويزيد في عدد األيام بعد ذلك تدريجياً.
- جنّنب الطفل الصوم في األيام ش����ديدة احلّر، وكذلك مينع 
من اإلفراط في النشاط احلركي والرياضة أثناء الصوم، وفي حالة 

إحساس الطفل باجلوع الشديد ينصح باإلفطار وعدم املكابرة.
- ومما يعني الطفل على الصيام أن يلتزم بوجبة الس���حور 
مع الكبار، على أن نش���رح له – ببساطة - أهمية السحور من 
حيث اتباع س���نة الرس���ول #، وما فيه م���ن البركة، وأنه من 

األسباب التي تقوِّي أجسادنا على الصيام.
- ومما يعينه كذلك أن نحكي له عن صوم الكائنات األخرى 
غير اإلنسان، كصوم العناكب، وصوم أسماك السلمون، وبإمكان 
املربي العثور على الكثي���ر من هذه املعلومات من خالل البحث 

على شبكة اإلنترنت.
- دوام تش���جيع الطفل ومكافأته عند اجتيازه فترة الصوم 
احمل���ددة بنجاح، بزيادة مصروفه مثاًل، أو الثناء عليه، أو منحه 

األلقاب احلسنة.

)1) أخرجه البخاري، باب: صوم الصبيان، ج/ 3، ص: 82.

غرس معاني العطاء والتكافل في نفس الصغير
َعْن ابِْن َعبَّاٍس َقالَ :  َكاَن َرُس���وُل اللَِّه # أجود الناس 
َوَكاَن أج���ود َما يَُكوُن ِفي َرَمَضاَن ِحنَي يَلَْقاهُ ِجبِْريُل، َوَكاَن 
يَلَْقاهُ ِفي ُكلِّ لَيْلٍَة ِمْن َرَمَضاَن َفيَُداِرُس���ُه الُْقْرآَن، َفلََرُسوُل 

يِح امْلُْرَسلَِة«)2(. يِْر ِمْن الرِّ اللَِّه # أجود ِباخْلَ
يُعدُّ ش���هر رمضان من أحس���ن املناسبات التي يتعلم 
فيه���ا الطفل معنى التكافل، والش���عور باملس���ؤولية نحو 
الفقير واملس���كني، وقل���وب الصغار رقيقة لينة ش���ديدة 
التأثر بالبيئة األسرية وسلوك الكبار أمامهم، فعندما يرى 
األطفال آباءهم وه���م يُخِرجون صدقاتهم وزكاة فطرهم 
ويشاركونهم هذا العمل؛ فسيتعلمون منهم حب الصدقة، 
والرحمة بالفق���راء، ويدركون معنى التكافل وبُغض األثرة 
واألنانية.. وتدريب الصغار على املمارس���ة العلمية للبذل 
ورعاية الفقراء هدي الس���لف الصال���ح رضي الله عنهم 
أجمع���ني، »فقد ورد عن ابن عمر رض���ي الله عنهما أنه 
جاءه سائل يريد صدقة، فقال البنه: أعطه ديناراً، واجعله 

في يده!« تدريباً له على ذلك)3(.

)2) أخرجه البخاري.
)3) التمهيد البن عبد البر، 256/4.
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التربية على المعنى الكامل لتعظيم شعائر اهلل 
َها ِمن َتْقَوى اْلُقُلوِب{  ِه َفإَنّ ْم َشَعاِئَر الَلّ قال تعالى: }َذِلَك َوَمن ُيَعِظّ
]احلج: ٣٢[. ورد في معنى »ش���عائر الله« أنها: املعالم الظاهرة 
من دين���ه التي جعل الله تبارك وتعال���ى بعضها مكانياً، وجعل 
بعضها زمانياً، ومن ذلك األش���هر احلرم وش���هر رمضان الذي 

شّرفه الله تعالى بنزول القرآن وفرض الصيام فيه.
وتعظيم الشعائر ال يكون باإلقبال على الطاعات واالستزادة 
منه���ا فقط، فهذا املعنى مبتور، وال يكتمل تعظيم الش���عائر إال 
بتجنب ما حرم الله تعالى، وأن يرى املس���لم أن ارتكاب املعصية 

في األيام الفاضلة أشد قبحاً وأعظم جرماً منه في غيرها.
وال يخف���ى على أحد تلك احل���رب املعلنة من اآللة اإلعالمية 
بهدف إفساد الشعائر ال تعظيمها في شهر رمضان املعظم، وحتويل 
الش���هر الكرمي من موس���م يزداد فيه املؤمن إمياناً إلى أكبر سوق 
يروج فيه أهل الباطل )الفن( لبضاعتهم، األمر الذي يختزل معنى 
تعظيم الشهر الكرمي في أذهان الكثيرين في صورة أداء الطاعات 
دون أن يت���الزم معها االنتهاء ع���ن احملرمات.. ولذلك ال نبالغ إذا 
قلنا إن املواد اإلعالمية الفاسدة التي تبثها الشاشة الصغيرة داخل 
البي���وت تُعدُّ التحدَي األكبر ال���ذي يواجهه املربي في رمضان من 
كل عام، فاملربي املس���ؤوُل األول عن وقاي���ة أبنائه من النار مبنع 
َها اَلِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم  تعرضهم ألسباب دخولها، قال تعالى: }َيا َأُيّ
َوَأْهِليُكْم َناًرا َوُقوُدَها الَنّاُس َواْل�ِحَجاَرُة َعَلْيَها َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِش���داٌد اَلّ َيْعُصوَن 
َه َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن{ ]التحرمي: ٦[، عن ابن عباس رضي  الَلّ
الله عنهما في تفسيرها: )اعملوا بطاعة الله، واتقوا معاصي الله، 

ومروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار()1(.
وليعل���م املربي أن مواجهة هذه الفتنة لن تأتي أبداً بإصدار 
األوامر والفرمانات، أو نزع األسالك والكابالت، لكن تأتي أوالً: 
بالقدوة احلس����نة التي تتمثل في موقف الوالدين الواضح من هذه 

البرامج موقفاً حازماً ال يعتريه تذبذب أو َرَوَغان.
ثانياً: تربية األبناء على املراقبة لله تعالى، وتذكيرهم باآليات 
واألحادي���ث التي تدعم هذا اجلانب، مثل قول الله تعالى: }إَنّ 
���ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكُلّ ُأْوَلِئَك َكاَن َعْنُه َمْس�ُئ�واًل{ ]اإلسراء: ٣٦[،  الَسّ
ومعناه التحذير من أن تس���مع ما ال يحل لك، أو تنظر إلى ما ال 
يحل لك، أو تعتقد ما ال يحل لك، ويردد املربي على أس���ماعهم 
األحادي���ث ما يزكي معنى املراقبة، مثل قول النبي #: »احفظ 
الله يحفظك«، وقوله النب���ي #: »اتق الله حيثما كنت«، وذلك 
بنبرة واضحة مع األداء الصوتي الضاغط على كل حرف وكلمة 

)1) تفسير الطبري، ج: 23، ص: 491.

م���ن هذه الكلمات العظيمة، يصاحبه���ا تركيز النظر في عيني 
الطفل، مع ابتسامة حانية. 

ثالثاً: ال بد من تصحيح وبناء فكر سليم لدى األطفال جتاه 
اإلعالم، وأنه ليس كل ما يُعرض فيه يرضي الله تعالى أو يصلح 
للمشاهدة.. لذلك ال بد أن يكون تعامل املؤمن معه انتقائياً، فال 

يشاهد إال ما يرضي ربه ويزيد في حسناته.

كنوز العشر األواخر
وأهمها: تعويد األبناء على حتّري ليلة القدر، واحلرص على 
موافقتها بالقيام والتهج���د، وتعليمهم الدعاء اخلاص بها، َعْن 
َعاِئَش���َة رضي الله عنها َقالَْت: ُقلُْت: يَا َرُس���وَل اللَِّه أََرأَيَْت ِإْن 
َواَفْقُت لَيْلَ���َة الَْقْدِر، َما أَُقوُل ِفيَها؟ َقاَل: ُقوِلي: »اللَُّهمَّ ِإنََّك َعُفوٌّ 

بُّ الَْعْفَو َفاْعُف َعنِّي«. حُتِ
- ومن كنوز العشر األواخر أيضاً تربية الطفل على املثابرة 
عل���ى الطاعة، مع التنبي���ه على اإلخالص ف���ي أدائها، وعدم 
اإلعج���اب بكثرتها؛ فقد تعتري نف���س الصغير آفة العجب كما 
ه ويُنَبَّه لذلك، ولقد حذرنا النبي  تعت���ري نفس الكبير إن لم يُوجَّ
# من الوقوع في تلك اآلفة عقب رمضان، فقال #: »ال يقولّن 

أحدكم: ُصمت رمضان كلّه، وال ُقمت رمضان كلّه«)2(.
ُقوا  ولكن نعلمه���م أن يرّدوا الفضل دائماً لله تعالى فيما ُوفِّ
إليه من الطاع���ات، فعن أبي عمران الش���يباني أنه قال: قال 
موس���ى يوم الطور: يا رب.. إن أن���ا صليت فمن ِقبلك، وإن أنا 
تصدقت فمن ِقبلك، وإن أنا بلّغت رس���االتك فمن ِقبلك، فكيف 

أشكرك؟ فقال الله تعالى ملوسى: اآلن شكرتني..!«.

وأخيرًا.. أعزائي المربين
إن قوة احلدث اإلمياني في شهر رمضان املبارك تسّهل على 
املربي مهمته في تربية أبنائه وإصالح نفوسهم على الوجه الذي 
يرض���اه الله تعالى؛ فلنكن إيجابيني في اس���تثمار هذه الفرصة 
التربوية العظيمة.. على قدر شرف الزمان الذي نستقبله.. على 

مستوى شهر رمضان الكرمي.

المراجع
- بناء األجيال: د. عبد الكرمي بكار.

- التربية اإليجابية من خالل إش���باع احلاجات النفس���ية 
للطفل: د. مصطفى أبو سعد.

)2)  أخرجه أبو داود: 2415، وضعفه األلباني: 2062.



احتفاء الشعراء
 بشهر رمضان الكريم

]ملف العدد[

الشعراء، كغيرهم من محبِّي هذا الشهر الكرمي، يستقبلونه بحبهم وفرحتهم، لكنهم 
يزيدون عليهم مبشاعرهم الدفاقة الوجدانية الفياضة، وبروحهم الطفولية البريئة، فهم 
يفهمون رمضان بقلوبهم، ويتعاملون معه بأحاسيس���هم، ويعايشونه بأشواقهم وأحالمهم 

وآمالهم، ويحادثونه محادثة احملبِّ حلبيبه، والواِلِه للمولَّه به.
الفرحة بقدوم رمضان:

باً به: فالشاعر يس الفيل، من مصر، في قصيدته )نََغُم اليقني()1( يقول مرحِّ
رم�����ض�����ان ي�����ا ن����غ����م ال����س����م����اء وي�������ا م����دى

�����������ام���ا ب����احل��������������بِّ ي���خ���ط�����������ر ب���ي���ن���ن���ا ب���سَّ
ش���������ه����َر ال����ص����ي����ام حت�����ي�����ًة م�����ن ش�����������اع���ٍر

ع������ن ك�������لِّ م������ا ي���������ؤذي امل�����ش�����اع�����ر ص���ام���ا
والشاعر ناصر بن علي عليان، من السعودية، في قصيدته )بوابة الغفران()2(؛ وجد 

في رمضان الريَّ من الظمأ شوقاً وفرحًة بلقاء هذا احلبيب، يقول:
ت�����اق�����ت األن������ف������س ال����ظ����م���������اء ل����ريَّ���������اك

ف����ش���������دت ل���ألف�����������ق ق���ل���ب�����������اً ون����اِظ���������ْر
ت������ت������راءى ه����الل���������ك ال���ب���اس�����������م ال���ث���غ�������ر

ي����ح����ي����ي س��������������ن����اه ب������������اٍد وح�������اِض�������ْر
ب����س����ن����اك ال������دف������اق ي���ج���ل���و ظ�������الم ال����ي����أس

ت���ه�����������دي إل������ى ال���ه�����������دى ك������لَّ ح���اِئ�����������ْر
ت��س��������ام��ى ال����ف��������������ؤاد  م�����ن  ن����ب����ٌض  ذاك 

ش����اِع����ْر روح  م�����ن  إل����ي����ك  اش����ت����ي����اق  ف�����ي 

)*) باحث تربوي وناقد أدبي.
)1) مجلة األدب اإلسالمي، العدد 38، عام 1424هـ/2003م، ص 15.
)2) مجلة األدب اإلسالمي، العدد 38، عام 1424هـ/2003م، ص 53.

ع���ب���دال���رزاق دي���ارب���ك���ريل)*)
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والش���اعر محمود محمد كلزي، من س���ورية، في قصيدته 
ب بهالل رمضان، فقد اس���تقبله الكون  )هالل رمضان()1(، رحَّ

بفرح وطرب وبشائر، حيث يقول:
بالبش��ِر يفيض  ال��ه��الُل  ه�����لَّ 

العم���ِر زه����وة  ف���ي  م��ت��ه��ادي��اً 
ال��ك��ون ه��لَّ�����ل ض��اح��ك��اً ف��رح�����اً

��������َم ال��ث��غ�����ِر م��ت�����ألل��ئ��������اً م��ت��ب��سِّ
ح��ت��ى ال��ن��س��ائ��م ه��ي��ن��م��ْت ط��رب��اً

ت��زج��ي ال��ب��ش��ائ��ر أي��ن��م��ا ت��س��ري

ذكريات النصر وآالم الضعف والُفرقة:
وإن إقبال رمضان يثير في نفوس املسلمني عامة، والشعراء 
منهم خاصة، معانَي القوة التي كانوا عليها والضعف الذي صاروا 
فيه، ومعانَي النصر الذي حققوه والهزمية التي يعايشونها، ففيه 
س���جلوا أعظم االنتصارات التاريخية، وبعزمية الصيام تفتَّحت 
لهم أبواب النجاحات التي ال تنس���ى، لك���ن واقعهم يثير فيهم 
احلسرة واأللم ملا يرونه من ُفرقة، وضعف، وهوان على الناس.
فالش���اعر ناص���ر بن علي علي���ان، في قصيدت���ه )بوابة 

الغفران()2( يقول:
سلُّوا النصر  إلى  األُل�ى  خبَّ  فيك 

ض��اِمْر كلَّ  وأس�رجوا  سيٍف،  كل 
ال��ب��ط��والت منه��م  فانتش���ت 

املآِث�ْر أزك��ى  يخطُّ  أه��وى  والتاريخ 
أما الش���اعر س���لمان بن زيد اجلربوع، من السعودية، في 
قصيدت���ه )عندما يغرب اجلالل()3(؛ فيش���ير بحزن عميق إلى 

واقع احلال املتردي الذي عليه املسلمون اليوم، فيقول:
دمعه�ا ت��ع��ان��ق  ال��ث��ك��ل��ى  األم����ة 

رونق��ا ال  األس��ى..  ترك  نضرة  ال 
ف���ي ك���ل ن��اح��ي��ة ن�����واٌح ض��ائ�����ٌع

مف��رق�ا اجلمي���ع  ت��ذر  ومطام��ٌع 
ويقول الشاعر ناصر بن علي عليان، في قصيدته )بوابة الغفران()4(:

الزاهي أمسنا  من  واخجلت�اه  ألف 
وم����ن ي��وم��ن��ا ومم����ا ن���ح�������اِذْر

املنتدى  القصيدة في مجلة  لواٍد غير ذي زرع(، ص 33، كما نشرت  )إسراء  ديوانه   (1(
اإلماراتية، العدد 104، شعبان 1412هـ.

)2) مجلة األدب اإلسالمي، العدد 38، عام 1424هـ/2003م، ص 53.

)3) مجلة األدب اإلسالمي، العدد 38، عام 1424هـ/2003م، ص 35.

)4) مجلة األدب اإلسالمي، العدد 38، عام 1424هـ/2003م، ص 53.

خطان�ا وزلَّ�����ت  خيلنا  ك��بَ��ْت  ق��د 
ورم��ان��������ا ب��ك��ي�����ده ك�����ل ف��اِج��ْر

األمل بعودةٍ قوية لإلسام واملسلمن:
لكن األمل بعودة رمضان وأمة اإلس���الم أكثر قوة وأحسن 
حاالً، فنجده لدى الشعراء أماًل باقياً في النفوس حينما تستعيد 
األمة اإلس���المية مجدها، ووحدته���ا، وقوتها، وتضع بصماتها 

اإلميانية من جديد على جبني اإلنسانية.
فالش���اعر حس���ني أحمد الرفاعي، من اإلمارات العربية 
املتحدة، في قصيدته )رمضان عذراً()5(، يأمل في عودة رمضان 

واألمة قد أخذت مكانها حتت الشمس مجداً وعزًة، فيقول:
وأمت��ي جت��يء  أن  كبي��ر  أمل��ي 

األبط���اال للع��الم  أجنب��ت  ق��د 
كلها البسيط�ة  ُس�دنا  وق��د  ت�أت�ي 

أح����واال أح��والن��ا  وتب��دل��ت 

ليل��ة الق��در يف رمض��ان:
وفي رمضان ليلة هي خيٌر من ألف ش���هر مما س���واه من 
ق كل مسلم في العالم لنيل  الش���هور، إنها ليلة القدر التي يتشوَّ

الغفران فيها، والشعراء منهم كذلك.
فالش���اعر حيدر الغدي��ر، من الس���عودية، في قصيدته )في 
ليلة القدر()6( بع���د أن أحيا ليلة القدر بالصالة والقرآن والدعاء 
والذكر، يتخيل نفسه وقد فاز بالغفران في ليلة القدر تلك، فيقول:

أم�����اُن وغشاني  بها  ظف��رُت 
واجلن���اُن ضمي���ري  به��ا  وق�رَّ

اللوات�����ي عوارفه�����ا  وحيتن������ي 
األقح�������واُن ك���أنهنَّ  بَس��ْمَن 

ويس���بح مع وجدانه وخياله وأحالمه البريئة ليصل إلى يوم 
احلشر مغفوَر الذنوب ال ل�ه وال عليه، فيقول: 

ذنوبي ُغ��ِف��رْت  قد  احلشَر  وجئُت 
أُداُن وال  أُدي�������ن  ال  ط��ل��ي�����ق�����اً، 

فيالس�عدي ظ��ف�����رُت  ق��د  أن���ادي 
الضماُن والثق���ُة  الله  وُج��������وُد 

وليلة القدر عند الش���اعر جابر قميح���ة، من مص�ر، في 
قصيدته )ال .. يا أمير الشعراء()7(؛ هي من مفاخر هذا الشهر 

)5) مجلة األدب اإلسالمي، العدد 38، عام 1424هـ/2003م، ص 52.
)6) مجلة األدب اإلسالمي، العدد 38، عام 1424هـ/ 2003م، 29.

الرياض،   ،1 ط  العبيكان،  مكتبة  األنصاري(،  أيوب  أبي  إلى  عصري  )حديث  ديوان   (7(
1426هـ/2005م، ص 27.
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الكرمي، وهي من أجمل ما يتصف به، فيقول:
فضلُه��ا العظيم��ة  الق��در  وِللَي�لِة 

الدف���اِق بالهدى  شه�ٍر  أل��ِف  عن 
تن���زلوا واألمي���ن  املالئ�ُك  فيها 

األألِق فج����رها  مطال��ع  حت�ى 

وداع رمضان:
أما وداع رمضان فل�ه ش���أن آخر عند الش���عراء؛ فهو وداٌع 
ممزوج بالدموع، مترٌع بعبق األمل، إنهم يودِّعونه وهم من حلظة 

وداعه يستشرفون عودته أعواماً أُخر.
فالش���اعر س���لمان بن زيد اجلربوع، في قصيدته )عندما 
يغرب اجلالل()1(، يتصدى لهالل العيد ال يريده أن يطلع، فيقول:

    قف ياهالل العي�د، ال تطلع فم�ا
رق��ا دم���ٌع  وال  تلقف�ن�ا،  درٌب 

ببش�ارة سهادنا  رحم�ت  ه��ال     
امللتق�ى    ع�زَّ  فقد  ال��رح��ي��ل،  قبل 

منازلة ض�دَّ الشاعر أمحد شوقي دفاعًا عن رمضان:
لقد وضع الشاعر أحمد شوقي نفسه في موضع ال يحسد 

عليه، وذلك بقوله في قصيدته التي مطلعها:
ص��اح يا  هاتها  ولَّ�����ى..  رمض��ان 

مش���تاِقِ إل�����ى  تسعى  مشتاقًة 
فقد انبرى ل�ه الش����اعر جاب�ر قميحة متصدي��اً لهذا الشعور 
العجي����ب من أحمد ش����وقي، وهاجمه هجوماً عنيف����اً، وذلك في 
قصيدته املشار إليها آنفاً )ال.. يا أمير الشعراء()2(، حيث يقول ل�ه: 

ال.. »يا أمير الش�عر« م�ا ولَّ�ى ال�ذي
األعم���اِق أعم��ق  ف��ي  آث�����اره 

)1) مجلة األدب اإلسالمي، العدد 38، عام 1424هـ/2003م، ص 35.
)2) ديوانه )حديث عصري إلى أبي أيوب األنصاري(، نفس املصدر السابق، ص 27.

وقس�����ا عليه أكث��ر، بل أخرج من امل��لة كل َمْن يقول مثَل 
هذا القول، فقال مخاطباً إي��اه:

ليس مبسلٍم الش�عر«  أمي�ر  »يا   .. ال 
نفاِق ص�وَم  رمضان  في  صام  َم��ْن 

      ف��إذا انته�ت أي��امه بصي�امها
ساقي( ي�ا  )هاته�ا  �ق:  وصفَّ ن�ادى 

وليس الش���اعر جاب���ر قميحة وحده َمْن تصدى للش���اعر 
أحمد شوقي في مقولته الشعرية تلك، بل هناك شعراء آخرون 
عّرضوا به ونقضوا كالمه، ومنهم الشاعر محمود محمد كلزي 

في قصيدته )طوبى ملدرسة الصيام()3(، حيث يقول:
رم��ض��ان أق��ب�����ل ه��ات��ه��ا ي�����ا ص��اح

راح�����اً م���ن ال�����راح ب���ال أق�����داح
وال���ورى امل��الئ��ك  بها  تهيم  راح���اً 

ج��ن��اح  دون  األرواح  ف��ت��ح��لِّ��ق 
لكن الش���اعر جاب��ر قميحة ما يلب���ث أن يعود ويبقي باب 

الغفران مشرعاً فيقبس من أحمد شوقي قول�ه:
جميعه�ا ال��ذن��وب  غف��ار  )ال��ل��ه 

بواق�ي()4( الذنوب  من  ثَ�مَّ  كان  إن 
وهكذا فقد تالحم الش���عر والش���عراء في االحتفاء بهذا 
الشهر الكرمي، ورسموا بأحرفهم على جدرانه أصدق املشاعر، 

وأنبل األحاسيس، وقابلوه بكل معاني الود والرحمة واألمل.
نسأل الله الكرمي أن يقبل أعمالنا، ويغفر ذنوبنا، ويبارك علينا 
هذا الش���هر الكرمي، ويرزقنا والقراء الك���رام عودته علينا أعوماً 

عديدة وسنني مديدة، اللهم آمني. واحلمد لله رب العاملني.

)3) ديوانه )إسراء لواٍد غير ذي زرٍع(، مكتبة العبيكان، ط1، 1431هـ/2010م، ص 46، 
العدد 162، شعبان 1417،  اإلماراتية،  املنتدى  القصيدة في مجلة  كما نشرت هذه 

وهي معارضة لقصيدة أحمد شوقي املشهورة.
)4)  هذا البيت من قصيدة شوقي نفسها.
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أين..  ـنِّي..  السُّ المشـروع 
وإلى أين..؟

د. عبد العزيز كامل

في  جــديــد  هليكوست 
أراكان 

مجلة ^

خطوات ما بعد نجاح الثورة
محمد بن شاكر الشريف

المصرية..  االنتخابات 
بأفق  ديمقراطي  تحوُّل 
إسالمي                   طلعت رميح

مرصد األحداث
جالل سعد الشايب
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]المسلمون والعالم[

ي..
ِّ
ـن المشـروع السُّ

يش���هد العالم تطورات متاحقة تس���ير في اجتاه التمايز والفصل بني 
الن���اس في س���باق يب���دو محمومًا نح���و مرحلة الف���رز االعتق���ادي التي قد 
مة للزمان ال���ذي أخبر عنه النبي  تك���ون - خاص���ة في باد املس���لمني - مقدِّ
#، وال���ذي )يصب���ح الرج���ل فيه مؤمنًا وميس���ي كاف���رًا حتى يصي���ر الناس 
إل���ى فس���طاطني، فس���طاط إمي���ان ال نف���اق فيه، وفس���طاط نف���اق ال إميان 
فيه())). ومن الواضح أن تتابع التحديات وتراكمها س���يفرض على املسلمني 
ة - خاصتهم وعامتهم؛ أن تك���ون لهم وجهتهم  املنتس���بني ملذه���ب أهل الس���نَّ
زهم عن بقية أصحاب املش���اريع،  وطريقته���م اخلاص���ة بهم في مش���روع مييِّ
س���واء عل���ى املس���تويات العاملية أو اإلقليمي���ة أو احمللي���ة.. وإذا كان اخلطاب 
الدع���وي فيما مضى قد ركز على اس���تمرار الصراع بني اإلس���ام وغيره من 
املل���ل حت���ى أصبح ذل���ك معلومًا مش���هورًا؛ فإن ما ل���م ُيعلم عن���د الكثيرين أو 
يش���تهر ه���و الصراع بني أهل الس���نة وأهل األهواء والنح���ل، وكا الصراعني 
ميث���ان صورًة من النزال بني الدين احلق الذي ُختمت به الرس���االت، وبني 

الباطل املخترع في األهواء واخلياالت.
وصححه  سننه  في  داود  أبو  وأخرجه  شاكر؛  أحمد  وصححه   )24/9( مسنده  في  أحمد  اإلمام  )1) أخرجه 

األلباني في صحيح اجلامع )4194).

كامل ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  د. 
d.amk@hotmail.com

أين.. وإلى أين..؟
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تثِبت األحداث أن املش���روعات املنس���وبة للدين حتت مسمى )املشروع 
اإلس���المي(، حتتاج إلى ف���رز يُنتخب فيه األصيل م���ن الدخيل، حيث إن 
هناك مش���روعات أو طرائق منسوبة لإلس���الم أو محسوبة عليه وما هي 
منه في ش���يء؛ كمشروع اإلسالم الشيعي، أو اإلسالم املدني الدميقراطي، 
أو اإلسالم الليبرالي، أو إس���الم املدرسة العقلية، أو العصرانية، أو إسالم 

التوجه القومي العروبي، أو الصوفي.. ونحو ذلك.
نِّي( تخصيصاً من عموم )املشروع  ْدُت التعبير ب� )املش���روع السُّ لقد تعمَّ
بت نفسها في  اإلس���المي(؛ ألن جملة كبيرة من املش���اريع املعادية قد نصَّ
مواجهة مش���روع أهل السنة على وجه اخلصوص، رغم أنهم لم يتأهلوا بعد 

جيداً للقيام به، فضاًل عن الدفاع عنه.
ال ينبغي هنا أن نستنكف عن االنتساب للسنَّة جتنباً لالتهام بأننا طائفيون، 
فاحلقيق���ة أنه مثلما أننا أصحاب دين حق بني أدي���ان باطل، فنحن طائفة في 
مواجهة طوائف، شئنا أم أبينا، غير أن أهل السنة ميثلون الطائفة املنصورة التي 
ق���ال النبي # عنها: )ال تزال طائفة من أمت���ي قائمة بأمر الله ال يضرهم من 
خذلهم أو خالفه���م حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس()1(، وفي رواية 
)ال تزال طائفة من أمتي على احلق منصورة حتى يأتي أمر الله()2(، والتي أخبر 
عليه الصالة والسالم أنها هي الناجية من بني ثالث وسبعني فرقة كلها في النار 

إال واحدة )قيل يا رسول الله من هم. قال: اجلماعة()3(.
من أغرب األمور، أننا - وبعد أكثر من ثالثني عاماً من بَدء ظاهرة )الصحوة 
اإلسالمية( مع بدايات القرن الهجري اخلامس عشر؛ لم تتبلور لنا رؤية ملشروع 
س���ني واضح له أبعاده وخططه وإمكاناته وأهدافه واجلهة القائمة على إنفاذه، 
مثلما هو الش���أن مع )املش���روع الصهيوني( املكتمل الرؤى واألهداف واملراحل 
منذ أكثر من قرن، و)املش���روع الصليبي التغريبي( النشط على أرضنا منذ عدة 
قرون، و)املش���روع الشيعي( املدفوع بالطموح واجلموح منذ عدة عقود، بل حتى 
هذا االسم: »املشروع السني«.. ال يزال غريباً على األسماع، نادراً على األلسنة.
املشروع الس���نِّي - في حال اكتماله وتكامله – هو في جوهره مشروع 
إلعالء كلمة الله على منهاج رس���ول الله مبا يقتضيه ذلك ويس���تدعيه من 
نهوض سياس���ي واقتصادي وعسكري واجتماعي وعلمي وتعليمي وإعالمي 
وثقافي، فال شكَّ أن تلك املجاالت صارت ميادين تنافس، ومنصات اختراق، 
يحاول بها أصحاب كل مش���روع منازلة اآلخر ومصاولته في مضمار سباق 
كثي���راً ما يتحول إلى ميدان صراع، خاصة بعد أن تتضح احلقائق، وتتمايز 
الصف���وف.. فاحلق والباطل بعد التمايز ال يتعايش���ان، بل يتنافس���ان، ثم 
يتصارعان، ويتغالبان، لكن العاقبة دائماً للحق وأهله كما نطق الكتاب املبني 

في قوله تعالى: }َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمَتِّقَن{ ]القصص: ٨٣[.

)1) أخرجه مسلم برقم )1037).
)2) أخرجه ابن جرير الطبري في مسند عمر )814/2( وقال إسناده صحيح.
)3) أخرجه ابن ماجه، وصححه األلباني في صحيح ابن ماجه برقم )3241).

���������ي وض�����������رورات�����������ه ���������نِّ امل�����������ش�����������روع ال���������سُّ
تفكيك اإلسالم الصحيح وإضعاف أهله هو 
الهدف املشترك للمش���روعات املناقضة للسنة 
واملناهضة لها، س���واًء أكانت تلك املش���روعات 
املناوئ���ة ذات طبيعة كفري���ة أم بدعية )قدمية 
أو عصرية(، فكل تلك املش���روعات - في حال 
سيطرتها وقوتها - تأتي على املنهجية اإلسالمية 
الصحيحة فتنقصها م���ن أطرافها، أو تنقضها 
من أسسها، لتبني على ركامها دعائم مغايرة من 
العقائد والطرائق واملفاهيم، فإذا كان كل مشروع 
وراءه فكرة للتغيير، أو سبيل إلى بديل، فإن محل 
ذلك التغيير أو التبديل هو اإلنسان في عقيدته 
وعبادته وس���لوكه وطريقته ف���ي التفكير. لذلك 
فإن املش���روع الس���نِّي ضرورة حلفظ اإلنسان 
املس���لم باإلس���الم الصحيح في حياة إسالمية 
حتى ال تتب���دل عقيدته، أو تزي���ف عبادته، أو 
ينحرف سلوكه ويش���وه فكره، فهو ليس مشروَع 
تدبير معيشي حياتي فقط، بل هو ارتفاع باحلق 
ودفاع عنه ضد الباطل، الذي ال يس���تهدف غزو 
األراض���ي واألوطان فقط، ب���ل يرمي إلى غزو 

القلوب والعقول.
لنأخذ املشروع الش���يعي اإليراني مثاالً في 
الضرر واخلطر إذا حلت أو اس���تفحلت أفكاره 
في ساحة ُسنية مستباحة، كما حدث في العراق، 
ويحدث في البحرين ولبنان، وكما يراد حصوله 
في اليمن وإمارات اخلليج وفلس���طني.. إن ذلك 
م نفسه  املش���روع يحاول اختطاف اإلسالم فيقدِّ
في منظومة فكرية بديلة قائمة على األساطير، 
جة باألساطيل؛ منظومة تنتظم أمور  لكنها مدجَّ
الدنيا واآلخرة لتقول للناس: هذا س���بيل النجاة 
والنجاح. فعند الش���يعة: اآلخ���رة لهم.. وصحة 
الديانة وق���ف عليه���م.. والعاقبة ف���ي الدنيا 
لطائفتهم.. وغايات الرس���الة ال حُتمى إال بهم.. 
وُحرم���ات أهل البيت من اختصاصهم.. وحماية 
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املقدس���ات موكولة إليهم.. ورعاية )مش���اريع املقاومة( من أهم 
غاياتهم.. بل إن فهم أس���رار القرآن ومقاصد اإلس���الم منحة 
عون.. وهكذا يروجون.. ولهذا  إلهي���ة لم متنح لغيرهم!! هكذا يدَّ

ينشطون في الهدم والبناء.. الهدم عندنا، والبناء عندهم!
ماذا يبقى من قواعد اإلسالم الصحيح وأصوله وفروعه حينما 
ن ملشروع أعداء الصحابة في البلدان التي فتحها الصحابة؟!..  مُيكَّ
وملاذا ال يقوم أحفاد هؤالء الصحابة وأتباعهم مبا قام به أجدادهم 
من االجتماع على الس����نة التي أوصى بها رسولهم # عندما قال 
بلفظ صريح فصيح: )عليكم بس����نتي وس����نة اخللفاء الراش����دين 
املهديني من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ()1(.. وقال: )تركت فيكم 
أمرين، لن تضلوا ما متس����كتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه()2(.. إن 
الُسنة هنا ليس����ت مرادفة للنافلة أو التطوع، بل هي مكافئة للحق 

املبني والطريق املستقيم.
لنأخذ مثاالً آخر ملشروع آخر يتعاظم خطره ويتفاقم ضرره 
ن في بالد املس����لمني في غياب املش����روع اإلس����المي  كلما متكَّ
السنِّي؛ إنه املشروع الليبرالي، سواًء بقي على وصفه الغربي ذي 
النشأة النصرانية والنزعة اليهودية، أو بالغ في اخلداع فكساه 
أصحابه بلبوس إس����المية. لنتأمل حجم التفتيت وكمَّ التفكيك 
في مفاهيم اإلس����الم الصحيح وأصوله إذا ذاعت ثم ش����اعت 
مفاهيم تل����ك الليبرالية التدميرية، ولننظر في تلك السلس����لة 
املتواصلة من عوامل الهدم املنهجي لقواعد اإلس����الم وأصوله 

عندما حتل املفاهيم الَعلمانية الليبرالية محله:

ده باخللق واألمر ليست هي احلقيقة    وحدانية اإلله وتفرُّ
األخي���رة عند الليبراليني الَعلمانيني، فالله الذي له اخللق واألمر 
ليس له عندهم إال اخللق، أما األمر والتش���ريع فمن حق البشر 
وحدهم بال شريك! وهذا اإلله – عندهم – يقبل أي دين من أي 
إنسان، فكل البشر عنده سواء، في جنبات األرض أو في ملكوت 

السماء، سواء كانوا مؤمنني أو كافرين!

  عصم���ة النبوة وكمال الرس���الة غير مس���لَّم بها عندهم، 
فمحمد # أُرسل إلى قوم قدامى مبا ناسبهم، فتلك أمة قد خلت.. 
ولذلك؛ فرسالة الرسول عندهم ال تصلح لكل زمان ومكان، وليست 
شاملة وال كاملة، وال مكان لها في الدساتير إال من قبيل »الديكور«!

)1) أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه األلباني في صحيح ابن ماجه رقم )40).
األحاديث  سلسلة  في  األلباني  وحسنه  واحلاكم   )1395( املوطأ  في  مالك  أخرجه   (2(

الصحيحة )1761).

  االلت���زام ب� )العبودية لله( عنده���م أمٌر مفزع، وميثل ردًة عن 
التقدم واملدنية، والبديل أن يكون اإلنس���ان هو القائد القائم بنفس���ه 
لنفسه، بل هو مركز الكون، ومنشأ التشريع، ومصدر اإلبداع، ومنه وإليه 

ترجع أسباب السعادة ومعايير الصواب واخلط�أ، بل احلق والباطل!

حون -    األم���ر باملعروف والنهي عن املنك���ر - كما يصرِّ
موروث ثقافي قاصر مس���تورد من بيئات متحجرة غير متحررة! 
وإطالق احلريات الش���خصية؛ االعتقادية منها والس���لوكية، هو 
املعروف األكبر في ظل إعمال القوانني الوضعية البش���رية التي 
متثل عنده���م البديل احلضاري املعاصر للش���رائع اإللهية؛ ولو 

كانت تلك القوانني الوضعية أمراً باملنكر ونهياً عن املعروف!

  االس���تقامة األخالقية والسلوكية قضية شخصية ترجع 
إل���ى ضمير كل فرد، ولكل إنس���ان احلري���ة املطلقة في اختيار 
السلوكيات التي تناسبه وتناسب أسرته ما لم تتعارض مع حريات 
اآلخري���ن، أما إذا تعارضت مع قيم الدي���ن القّيم فال يهم، فهي 

ليست ملزمة له وال لآلخرين!

  املب����دأ )املدني( - مبعنى الالديني - هو البديل الوحيد املقبول 
لكل ما هو )ديني(، فال مكان ملا كان يُس����مى )املجتمع اإلس����المي(، بل 
املقبول هو )املجتمع املدني( الذي ال مكان فيه للشريعة.. فاملجتمع املدني 
ال يحكمه إال القانون املدني الذي ال صلة له بالوحي وال بالرسالة، وحتى 
تشريعات األحوال الشخصية، وعلى رأسها تشريعات الزواج والطالق؛ ال 
بدَّ أن تؤول - مع تبّني الليبرالية - إلى قوانني »مدنية« تقوم على )الزواج 
املدني( الذي يبيح زواج املس����لمة بغير املسلم، وزواج املسلم باملشركات 
الوثني����ات، والذي أوصل ف����ي الغرب إلى مرحلة إج����راء عقود الزواج 

»الرسمية« بني الرجال والرجال وبني النساء والنساء!!

  رابطة اإلسالم ال قيمة لها عند الليبراليني، والبديل عنها 
ف����ي ملَّتهم رابطة )املواطنة(، »فاملواطن« مهما كان كافراً أو فاجراً 
أو مرتداً، له كل احلقوق في موطنه الذي ولد فيه مبنطق »االنتماء 
الطين����ي«. أما االنتماء الديني فال يُعطى »غير املواطن« به - مهما 
عال كعبه في العلم واإلميان - إال الفتات ورمبا الرفات من احلقوق.

   ف���ي املنظومة الليبرالي���ة يجرى اختيار احلاك���م وفق املعايير 
املنصوصة في الدساتير الوضعية الَعلمانية، حيث ال عالقة لها بالشروط 
املعتبرة في اإلس���الم لولي األمر.. وهذه الدساتير التي تشترط »املواطنة« 
حتى ف���ي والدي احلاكم؛ ال تش���ترط فيه الديان���ة وال العدالة وال حتى 
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الرجول���ة، فيمكن أن يكون أنثى أو خنث���ى أو كافراً أو 
فاجراً!!

  من يخت���ارون احلاكم من الش���عب هم 
عموم العامة والدهم���اء، ويدخل معهم »عددياً« 
املفكرون والعباقرة والعلماء - وهم في االختيار 
على حدٍّ سواء، فلكل شخص من الشعب »صوت« 
يس���توي في ذلك الس���كير العربيد اجلاهل مع 
العالم الزاه���د املجاهد، ف� »كث���رة العدد« هي 

البديل عن أهل احلل والعقد!
هكذا تفع���ل الليبرالية مبفاهيمها و»قيمها« 
ن مشروعها في  في ثوابت اإلس���الم عندما يتمكَّ
بالد اإلس���الم، فماذا يبقى للدين الصحيح في 
بالد السنَّة إذا غاب أو ُغيِّب حكم القرآن والسنَّة؟
إن الضمانة الوحيدة حلفظ حياة املس���لمني في 
أوطانهم على نظام اإلس���الم، هي اقتران السلطان 
بالقرآن، ولذلك خوَّف النب���ي # من زمان ينفصل 
فيه السلطان عن القرآن، ألنه إذا لم يكن الكتاب هو 
املنهاج في احلكم؛ فإن محكمات الدين تنحل وتتحلل 
رويداً رويداً، بدءاً من السياس���ة وانتهاًء بالش���عائر؛ 
لهذا ربط # بني إقامة احلكم وإقامة الصالة فقال: 
)لتنقضن عرى اإلس���الم عروة عروة، فكلما نقضت 
عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضاً احلكم، 
وآخرهن الص���الة()1(. وقد جاء الربط قبل ذلك في 
َنّاُهْم ِفي  َكّ القرآن، حيث قال الله عز وجل: }اَلِّذيَن إن َمّ
الَة{ ]احلج: ٤١[. ودعا الله املؤمنني  اأَلْرِض َأَقاُم���وا الَصّ
َها اَلِّذيَن  كلهم أن يدخلوا في اإلسالم كله، فقال: }َيا َأُيّ

ْلِم َكاَفًّة{ ]البقرة: ٢٠٨[. آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي الِسّ
ر الله تعالى رس���وله # من التفريط  لقد حذَّ
ا أنزله إليه من الشرائع  في شيء - أي شيء - ممَّ
ى ذلك فتنة  نزوالً على آراء أصحاب األهواء، وسمَّ
فقال: }وأن احكم بينهم با أنزل الله وال تتبع أهواءهم 
ُه إَلْيَك َفإن َتَوَلّْوا  َواْحَذْرُهْم َأن َيْفِتُنوَك َعْن َبْعِض َما َأنَزَل الَلّ
���ُه َأن ُيِصيَبُهم ِبَبْعِض ُذُنوِبِهْم َوإَنّ َكِثيًرا  َا ُيِريُد الَلّ َفاْعَلْم َأَنّ

سنده  وقال   )35/8( املهرة  إحتاف  في  البوصيري  )1) أخرجه 
الترغيب  صحيح  في  األلباني  وصححه  شاهد،  وله  صحيح 

برقم )572).

َن الَنّاِس َلَفاِسُقوَن{ ]الائدة: ٤٩[. ِمّ
م���������������ع���������������ال���������������ٌم ف��������������������ي م�������������ش�������������روع�������������ن�������������ا ال�����������ع�����������امل�����������ي

املشروع الس���ني إذاً - في جانبه املنهجي - مشروُع هداية للحق وحماية 
م���ن الباطل، ولذلك فإن هناك أم���وراً مهمة ال بدَّ م���ن تأصيلها نظرياً، ثم 
تفصيله���ا عملياً، عند اإلقبال على إطالق ذلك املش���روع الذي لم تعد أحوال 

األمة حتتمل املزيد من تأخيره وتعطيله:
نِّي( يفيد معنى إعالء كلمة  أواًل: إذا كان مصطلح )املشروع اإلسالمي السُّ
الل���ه، فالتعبير القرآني األقرب لذلك املصطلح هو )إقامة الدين(، ولذلك فهو 
مشروع أكبر من الساس���ة ومن السياسة، فال يتوقف عمله على قبول رسمي 
حل���زب أو جماعة، وال ينتظر فوزاً في انتخابات برملانية أو رئاس���ية، أو مدد 
حكم مفتوحة أو مؤقتة، وال يحتاج في شرعية اعتماده إلى دساتير أو مراسيم 
أو فرمانات. و)املش���روع السني(، أو مشروع إقامة الدين احلق، ال يخاَطب به 
ى ِبِه ُنوًحا َواَلِّذي  يِن َما َوَصّ َن الِدّ إال أهل احلق، كما قال الله تعالى: }َش���َرَع َلُكم ِمّ
ُقوا ِفيِه  ي���َن وال َتَتَفَرّ ْيَنا ِبِه إْبَراِهيَم َوُموَس���ى َوِعيَس���ى َأْن َأِقيُموا الِدّ َأْوَحْيَن���ا إَلْيَك َوَما َوَصّ
ُه َيْجَتِبي إَلْيِه َمن َيَش���اُء َوَيْهِدي إَلْيِه َمن ُيِنيُب{  َكُبَر َعَلى اْل�ُمْش���ِرِكَن َما َتْدُعوُهْم إَلْيِه الَلّ
]الش���ورى: ١٣[، لذلك فإن تفاصيل معاني »إقامة الدين« هي تفاصيل مباني 

ذلك املشروع. 
ثانيًا: املش���روع السني - في ش���قه االعتقادي - يعتمد منهاجاً ال يحتاج 
إلى زيادة أو نقصان، فهو املنهج القائم على الكتاب والسنة واملتلقى عن القرون 
لة من الصحابة والتابعني وتابعيهم.. وتثبيت هذا املنهج واعتماده  الثالث���ة املفضَّ
مرجعيًة للمش���روع ميثل ضمانًة لعدم االنحراف عنه أو االحتيال فيه، ألنه في 
النهاية ميثل الشريعة مبعناها العام املرادف للدين، كما في قول الله تعالى: }ُثَمّ 

ِبْع َأْهَواَء اَلِّذيَن ال َيْعَلُموَن{ ]اجلاثية: ١٨[. ِبْعَها َوال َتَتّ َن اأَلْمِر َفاَتّ َجَعْلَناَك َعَلى َشِريَعٍة ِمّ
ثالثًا: املش���روع الس���نِّي ليس مقصوراً على األمور احلياتية، بل إن اجلانب 
الديني واألخروي أصيٌل فيه بل أصل له، لكن شقه الدنيوي ال يجافي شقه الديني؛ 
ألنه مش���روع إصالح للدنيا بالدين، وتقومي للحياة بش���رع الله، إلسعاد الناس في 
ا ِفي  َعُلَها ِلَلِّذي���َن ال ُيِريُدوَن ُعُلًوّ اُر اآلِخَرُة َنْ معاش���هم وربط دنياهم بآخرتهم: }ِتْلَك الَدّ

اأَلْرِض َوال َفَساًدا َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمَتِّقَن{ ]القصص: ٨٣[.
نِّي ليس مشروع شخص وال جماعة وال حزب، بل وال  رابعًا: املش����روع السُّ
دولة، لكنه مش����روع أمة هي خير أمة أُخرجت للناس، ولذلك فإن جماعته هي 
)اجلماع����ة األم( مبعناها الكبير الرحب الذي تنضوي حتت لوائه كل التيارات 
والفصائل واجلماعات املنتس����بة بحق إلى طائفة احلق. ورغم عدم افتقار هذا 
املش����روع إلى مشروعية من حزب أو جماعة أو دولة؛ فإنه يحتاج للقيام به إلى 
قوة حتميه، س����واء كانت دولة أو عدة دول - كما هو حاصل في املش����روعات 
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األخ����رى، فإن لم توجد هذه القوة احلامية؛ فإن الضرورة تقضي 
ب����أن تتبّناه - ببُعديه الديني والدنيوي - جماعات كبرى ذات تيار 
عظيم في األمة يقوم به وينافح عنه، وبخاصة في ظروف التحدي 
وعلو املس����تكبرين، وقد قال النبي # وه����و في مكة عندما كان 
مقباًل على اخلروج للعال����م بدعوته: )من ينصرني ويؤويني حتى 

أبلغ رساالت ربي وله اجلنة()1(.
نِّي مشروُع أمة اإلجابة؛ فهو مشروُع  خامسًا: ألن املشروَع السُّ
نِّية على اختالف أدوارها ووظائفها  كل اجلماعات والتجّمعات السُّ
صاتها، ألنها كلها توزعت عليها الفروض العينية والكفائية،  وتخصُّ
لذلك فهو يحت����اج إلى جهود كل هذه اجلماع����ات لتأدية كل تلك 
ُقوا{ ]آل عمران: ١٠٣[. الفروض: }َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل الَلِّه َجِميًعا َوال َتَفَرّ
نِّي في مراحل انطالقه  سادس���ًا: ليس من أولويات املش���روع السُّ
ونهوضه الص���دام أو املواجهة مع املناوئني ل���ه، إال إذا فرضت عليه 
املواجهة، فأمامه مشوار طويل من البناء وتثبيت األقدام والتسلح بكل 
أس���باب القوة املعنوية واملادية، وبخاصة ضلعيها )القوة االقتصادية( 
و)القوة السياسية( احملميتني بالقوة العسكرية.. فاإلعداد املبكر مبعناه 
الشامل هو السبيل األوحد - بعد االستعانة بالله - لتفادي سياسات 
»اإلجهاض املبكر«: }َوُخُذوا ِحْذَرُكْم{ ]النس���اء: ١٠٢[. ومن التسطيح 
لألمور الناشئة عن اجلهل بسنن الله، التوهم بأن مشروع إقامة الدين 
مس���تغٍن عن اإلعداد واجلهاد، وأنه سيمضي في طريق »سلمية« إلى 
النهاية فيتس���لم رايات التمكني للدين حتت هتافات املظاهرات فقط، 
أو يأتيه نصر الله والفتح بفتح صناديق االنتخابات فحسب، لذلك فال 
مناص للمش���روع من يدين عاملتني، إحداهما للبناء واألخرى للفداء: 

ٍة{ ]األنفال: ٦٠[. ن ُقَوّ ا اْسَتَطْعُتم ِمّ وا َلُهم َمّ }َوَأِعُدّ
س���ابعًا: احلرب املنهجية )حرب األفكار( في مواجهة السنة 
وأهلها ليست بأقل خطراً من احلروب امليدانية املفتوحة ضدهم 
في كل مكان منذ زمان، فمعارك التفكيك الفكري أو االختطاف 
املنهجي س���تظل تالحق كيانات أهل السنة لتسبي قطاعات من 
املنتس���بني إليها عن طريق االس���تدراج إلى الب���دع القدمية أو 
نة غرضاً  املعاصرة، الناقلة عن امللة أو الس���نة، وستظل تلك السُّ
للمعادي���ن لنهج اإلس���الم الصحيح، يرمونها بس���هام ضالالت 
األدي���ان، وخرافات البدع الش���يعية أو الصوفي���ة أو العقالنية 
العصرانية، أو يحقنون أهلها - باسم احلرية – بسموم التوّجهات 
اإلحلادية، وعلى رأسها الَعلمانية، بشقي الشقاء فيها: الليبرالية 

وأخرجه  صحيح؛  إسناده  وقال:   )352/7( املهرة  إحتاف  في  البوصيري  أخرجه   (1(
البيهقي في دالئل النبوة برقم )76( وقال الذهبي في املهذب: إسناده جيد.

واليسارية، ولذلك ال بد من اس���تراتيجية مواجهة فكرية تشمل 
الدف���اع والهجوم، ألن الدفاع عن حدود الله ليس بأقل قدراً من 

الدفاع عن حدود الوطن.
���نِّي اعتقادٌي في جوهره، وشرعٌي في  ثامنًا: ألن املش���روع السُّ
مظهره، وألن املنه���ج هو عامل القوة األكبر في���ه؛ فإن أصحاب هذا 
املش���روع والقائمني عليه ال تسوغ لهم االستجابة لالبتزاز املنهجي من 
الكارهني ملا أنزل الله بالتنازل عن محكمات الدين، أو التجاهل للمحاذير 
االعتقادية أو التش���ريعية بحجة )احت���رام اآلخر(، أو )احملافظة على 
اللحمة الوطنية(، أو )السالم االجتماعي(، أو )الشراكة السياسية(... 
إلخ، فكل ذلك إن كان مهماً، فإن أهميته ال تس���اوي ش���يئاً أمام وهن 

القوة املنهجية التي ألجلها يجتمع الناس حول أهل اإلسالم.

ونعود إلى السؤال:

)املشروع السني.. أين؟(.. 
- أين هو في العراق، وأين هو في لبنان؟ وأين هو في البحرين 

ودول اخلليج وسورية؛ ملواجهة تغّول املشروع الشيعي اإليراني؟!
- أين ه���و - في وضوحه وقوته ووحدته - في مصر وليبيا 
وتون���س واليمن وبقية بالد الث���ورات - التي قامت والتي لم تقم 
بعد؟ أين هو كي يتصدى حلالة االستنفار والتأهب لدى جماعات 
)اخلشب املس���نَّدة( من الَعلمانيني الليبراليني الساعني بإصرار 
إلى استعادة السطوة والنفوذ، مستندين بذلك إلى جدار احلماية 

والغواية الغربي النصراني؟!
- أين هو في باكس���تان بش���عبها الس���ني احملكوم بشرذمة 
َعلمانية ذات أصول شيعية منذ عقود؟.. وأين هو في أفغانستان 

التي استباحها عمالء األمريكان؟
- أين هو في إندونيسيا ونيجيريا وبقية بلدان آسيا وإفريقيا 
التي اس���توطنت فيها الصوفية الغالية حت���ى كادت تُخِرج فئاماً 

كثيرة من البسطاء عن امللة بعد أن أخرجتهم عن السنة؟
- أين هو في صيغته اإلقليمية، وصبغته العاملية؟

ونرجع للشق الثاني من السؤال: )إلى أين؟(..
أإلى غير ِش���رعة الله نلجأ وقد جعلنا أمة وس���طاً، وجعلنا 
خيار خير أمة؟!.. أم إلى غير الس���نة نتجه ونحن املخصوصني 

دون غيرنا مبسمى )أهل السنة(..؟ 
إنها دع���وة ألهل العلم والفكر والدعوة للتالقي حول مش���روع 
)واحد واضح( حلماية الس���نة والنه���وض بأهلها في بالدها، حيث 

لن تقوم قائمة ألهل السنة بغير مشروع قائم على القرآن والسنة.
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ل���م يكن إع���ان اللواء عمر س���ليمان، النائب الس���ابق للرئيس املصري 
الس���ابق ال���ذي ُعنيِّ في منصبه عل���ى عجل الحتواء ث���ورة 25/)/2011م 
في ))/)/2011م، عن تخلي الرئيس الس���ابق حس���ني مبارك عن منصب 
الرئاس���ة؛ ميث���ل انتص���ارًا حقيقي���ًا للث���ورة بق���در م���ا كان انتص���ارًا أدبي���ًا، 
وق���د عانت الث���ورة بعد ذلك على مدى س���نة ونصف مح���اوالت إجهاضها 
والقض���اء عليه���ا عبر كثير من التصرفات التي اش���تركت فيها جهات عدة 
داخلي���ة وخارجية وحققت تعويقًا حقيقيًا للث���ورة في حتقيق أهدافها، 
وبعد هذه احملاوالت املتعددة وصلت الثورة - برحمة من الله وفضل - إلى 
أول جن���اح حقيقي لها بفوز د. محمد مرس���ي مبنص���ب رئيس اجلمهورية 
ل هذا احلدث قطيع���ة حقيقية مع النظام  ف���ي 6/25 /2011م ، حي���ث مثَّ
البائد وبداية النهاية الفعلية لكل مؤسسات الفساد التي أنشأها ومّناها 
ذلك النظام، فلئن كان تخلي حس���ني عن منصب الرئاس���ة مثل اإلطاحة 
برأس النظام، فإن تولي د. محمد مرسي الرئاسة مثل البداية احلقيقية 
لنهاية النظام بأكمله، لكن هذا ليس يتحقق باألمنيات، وإمنا بكثير من 

الفعل واجلهد املتواصل في جد وعزم وحزم وبصيرة وروية.

خطوات ما بعد نجاح الثورة
حممد بن ش��اكر الش��ريف
alsharif@albayan.co.uk

@5942_alsharif 

]المسلمون والعالم[
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فعملية اإلصالح ليست عملية يسيرة، وإمنا حتتاج إلى جهد 
ر في ظل مناخ مشحون  مضاعف، ال س���يما أن الفس���اد قد جتذَّ
بكثير م���ن اإلخفاق على كثير من األصعدة ووجود جيوب مناوئة 
لإلصالح وتسعى بكل س���بيل ملقاومة التغيير وإعادة األمور إلى 
ما كانت عليه، ومن ثم فاإلصالح يحتاج إلى اقتالع الفس���اد من 
ن يعمل في االجتاه املعاكس للثورة األصل  جذوره، وهناك كثير ممَّ
بغرض إفش���الها، وهؤالء يجمعهم موقف عام وهو تضّررهم من 
نتائ���ج الثورة الت���ي يترتب على اكتمال جناحه���ا تقليص النفوذ 

وإعادة األمور إلى نصابها الصحيح.
هناك كثير من الوسائل التي تّتبعها الثورة املضادة إلعاقة 
الث����ورة األصل عن حتقيق نتائجها، وم����ن ثم فإنه يجب التنبه 
لهذه الوس����ائل ومواجهتها بوس����ائل مكافئة إلفشالها وحتقيق 
مطالب الث����ورة، وال يصلح أن تتقاع����س القوى الصاعدة عن 
حتقيق برنامجها وتسمح للقوى املناوئة بتحقيق رؤاها املناوئة 
ملصالح األمة، لكن ال ينبغي أن تنزلق الثورة في تصرفات فيها 
نوع من العجلة أو نوع من تصفية احلسابات خارج نطاق العدل 
واحلق، وهناك خطوات ينبغي اتخاذها لتحقيق اخلير للناس، 

فمن ذلك:
1 - تنش��يط جه��ود معلم��ي الن��اس اخل��ري وأطباء 

العقول والقلوب:

املجتمع املصري عانى على مدى أكثر من ستة عقود متتالية 
عمليات تخريب وجتريف إلنس���انية اإلنسان وعقله ودينه قبل 
دني���اه وإمكانات���ه املادية، ومن ثم فقد جند في أحيان ليس���ت 
بالقليلة أش���خاصاً في صورة بني آدم يلبسون ما يلبس بنو آدم 
وميشون كما ميشون ويتكلمون بألسنتهم، لكن حقيقتهم من حيث 
األفكار والتصورات والتصرفات غير ذلك، فهم كمن قيل فيهم: 
»ألس���نتهم أحلى من العس���ل، وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون 
للناس لباس مس���وك الضأن، وقلوبهم قلوب الذئاب«، ومن ثم 
فإن عملية التغيير واإلصالح املنش���ودة ال تتم بطريقة صحيحة 
إذا أُغفلت تلك احلقيقة املتقدمة، ألنها تكون مبنزلة من يؤسس 
على غير قاعدة، أو يؤس���س على شفا جرف هار، ومن هنا فإن 
عملية اإلصالح في حاجة ماسة إلى جهود معلمي الناس اخلير 
وأطباء القلوب والعقول الذين يقتلعون ما بالناس من فساد في 

الرؤية وفي التصرفات بروية وحكمة، ويجعلون بدالً منها لبنات 
اخلير واحلق، ويستفيدون في ذلك من اإلمكانات التي يوفرها 
اإلعالم النظيف ومناهج التعليم التي توضع على عناية وحلقات 

العلم في املساجد.

2 - اس��تعمال احلكمة يف نشر اخلري والدعوة إليه، 
فا خري يف خري ال جييء إال بالسيف:

ن يحب���ون اخلير تدفعهم رغبتهم في نش���ر اخلير  كثير ممَّ
وإذاعته ألن يبادروا إلى فع���ل ذلك أو يدعون إليه من غير نظر 
إل���ى الواقع ومدى ما ميكنه حتمله من األمور، قال عبد امللك بن 
عمر ب���ن عبد العزيز ألبيه: »ما مينع���ك أن متضي للذي تريد؟ 
والذي نفس���ي بيده م���ا أبالي لو غلت بي وب���ك القدور. فقال: 
احلم���د لله الذي جعل لي من ذريتي من يعينني على هذا األمر، 
ي���ا بني! ل���و بادهت )فاج���أت( الناس بالذي تق���ول لم آمن أن 
ينكروها، ف���إذا أنكروها لم أجد بداً من الس���يف، وال خير في 
خير ال يجيء إال بالس���يف.. إني أروض الناس رياضة الصعب، 
فإن يطل بي عمر، فإني أرجو أن ينفذ الله مش���يئتي، وإن تغدو 
علي منية، فقد علم الله ال���ذي أريد، وزاد في رواية: إني ألريد 
ر ذل���ك حتى أُخرج معه طمعاً  أن أحي���ي األمور من العدل، فأوفِّ
من طمع الدنيا، فينفروا لهذا ويس���كنوا لهذه«، فعبد امللك ميثل 
روح الش���باب الوثابة التي تبغي احلق وتلتزم به وتعمل على نشره 
ل ما ميكن أن تالقيه في س���بيل ذلك، وأبوه عمر  وإقراره وتتحمَّ
بن عبد العزيز ميثل روح الشيخ الذي عركته التجارب وَخِبر طباع 
الناس وما يصلحهم، وال غنى عن األمرين، فروح الشباب حتافظ 
على قوة الدفع ومتنع جذوة احلق أن تخبو، وروح الش���يوخ تقود 
املس���يرة بحكمة وروية من غير أن تندفع في طريق بغير تبصر، 
وروح الشباب إذا زادت عن حدها املقبول انقلبت تهوراً واندفاعاً، 
وروح الشيوخ إذا زادت عن حدها املقبول انقلبت خضوعاً وخموالً 
وقبوالً بالواقع الس���يئ، ووجود روح الش���باب وروح الشيوخ جنباً 
إلى جنب تسند إحداهما األخرى وتعادل إحداهما األخرى، ومن 
ث���م فال ينبغي محاولة صب اجلميع في بوتقة واحدة أو إضعاف 
إحداهم���ا لصالح األخرى وال أن حتم���ل واحدة على األخرى أو 

تنتقدها وتطعن في مسلكها.
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3 - الثبات على احلق:

في ظل ضعف نشأة النظام اجلديد وحاجته إلى االستقرار، 
هناك من اجلهات أو الفئات من يحاول اس���تثمار هذا الواقع 
في حتقيق أغراض خاصة تتنافى مع ما هو معلوم ومستقر من 
أحكام الش���رع ويظل يدندن حولها على أساس أن االستجابة 
لها تعني اإلقرار بحق اآلخر الكافر في املش���اركة السياس���ية، 
فيطلبون أن يكون نائ���ب الرئيس نصرانياً أو امرأة، وال ينبغي 
االس���تجابة ملثل هذه الدعوات، فليس من السياس���ة في شيء 
مخالفة أحكام الش���ريعة، وليس من السياس���ة في ش���يء أن 
يغضب املسؤول عشرات املاليني من الناس في سبيل إرضاء ما 
ال يزيد على عدة ماليني ال جتاوز عدد أصابع اليد الواحدة، أو 
أن يسعى املسؤول إلى ترضية العالم اخلارجي مبخالفة الشرع 
وإغضاب اجلماهير العريضة، فإن سياس���ة امللك والرعية مبا 
يخالف الشرع - وإن بدا في ظاهرها ألجل تزيني الشيطان أنه 
م���ن احلكمة التي تكف بأس الكافرين - يترتب عليها اخلذالن 
م���ن رب الس���موات واألرضني، وقد حذر الق���رآن الكرمي من 
االستجابة ملا يطلبه املش���ركون مما يخالف الشرع املبني، فإن 
إجابته���م ملا طلبوه يترتب عليها العذاب في الدنيا واآلخرة من 
غير أن يكون هناك ناصر يحول بني ما قدره الله وأمضاه، قال 
تعال���ى:  }َوإن َكاُدوا َلَيْفِتُنوَنَك َعِن اَلِّذي َأْوَحْيَنا إَلْي���َك ِلَتْفَتِرَي َعَلْيَنا 
ْتَناَك َلَقْد ِكدَتّ َتْرَكُن إَلْيِهْم  َتَّخُذوَك َخِلياًل #^٧٣^#( َوَلْوال َأن َثَبّ َغْيَرُه َوإًذا اَلّ
ُد  َش���ْيًئا َقِلياًل #^٧٤^#( إًذا أَلَذْقَناَك ِضْعَف اْل�َحَياِة َوِضْعَف اْل�َمَماِت ُثَمّ ال َتِ
َلَك َعَلْيَنا َنِصيًرا{ ]اإلسراء: ٧٣ - ٧٥[، والنائب يسد مسد األصيل 
ويقوم على حتقيق رؤيته، فكيف ينوب نصراني عن مس���لم في 
هه في إمضاء األمور! حتقيق رؤية املسلم النابعة من دينه وتوجُّ

4 - معاجلة امللفات الساخنة:

الثورة وإن كانت لها نتائج حس���نة مرغوب فيها، فإنه ينتج 
عنه���ا نتائج أخرى ينبغي الس���عي إلى إزالته���ا والقضاء على 
أسبابها، كضعف االقتصاد وزوال األمن وضبط اإلعالم وإصالح 
القض���اء؛ وكل واحد من هذه األمور يحتاج ألن تقوم عليه جلنة 
متخصصة موسعة تعمل على دراس���ته ومعرفة نقاط الضعف 
وس���بل اإلصالح واآلليات التي ينبغي استعمالها، وإهمال هذه 
األم���ور أو التهاون أو التراخي في معاجلتها يترتب عليه ش���ر 
كبير، ومبادرة األمور في مباديها خير من تركها حتى تستفحل، 

فإنه يصعب تداركها بعد ذلك.    

5 - املصاحلة واقتاع الفساد من جذوره:

أمران قد يتعارضان في ظاهرهما وال غنى عن حدوثهما: 
املصاحلة بني فئات الش���عب التي تناحرت في العهد البائد 
كالقوى التي كان���ت تقف مع النظام وتؤّيده وتنّكل مبعارضيه 
وبقية الش���عب املطحون، واألمر اآلخر اقتالع الفس���اد من 
جذوره حتى ال يعود األمر إلى ما كان عليه سابقاً، وال يصلح 
أن يطغى أمر عل���ى اآلخر وال أن يَُغلَّب أحدهما على اآلخر، 
فال ينبغي أن تسود روح االنتقام بني الناس، كما ال ينبغي أن 
تكون املصاحلة مدعاة إلقرار الفاسدين في مناصبهم، فذلك 
ليس من املصاحلة أو احلكمة، بل من التساهل املفسد الذي 
يش���جع الفاسد على إفساده، ولو نظرنا لفعل رسول الله # 
حينما دخل مكة فاحتاً وقال ألهلها: »اذهبوا فأنتم الطلقاء«، 
لكنه قال في املقابل عن أش���خاص بأعيانهم عظمت جنايتهم 
على اإلس���الم واملسلمني: »اقتلوهم ولو كانوا متعلقني بأستار 
الكعبة«، فالصفح اجلميل ال ينافي البأس الشديد إذا كان كلٌّ 
في موضعه، ومع ذلك ف���إن توعدهم بالعقاب األليم ال مينع 

العفو عنهم إذا جاؤوا تائبني.

6 - جملس شورى الرئيس:

ال يستغني ولي األمر عن املشاورة فيما يريد فعله أو اتخاذه 
من إج���راءات، فمن ثم ينبغي أن تكون ل���ه بطانة صاحلة من 
اخلبراء املتخصصني في املس���ائل الدنيوية، وبطانة من علماء 
الش���ريعة الصاحلني الصادعني باحلق الذي���ن ال يخافون في 
الل���ه لومة الئم؛ حتى متضي األمور على هدى وبصيرة، وهؤالء 
املستشارون إمنا يختارهم ولي األمر على عينه ألنه يستعني بهم 

على أموره، فال يُفرض أحد منهم عليه.

ص تابع للرئاسة: 7 - إنشاء جهاز إعامي متخصِّ

ميثِّل اإلع���الم اليوم قوة هائلة في تكوين الرأي وتش���كيل 
القناعات، ومن ثم ميثل أداة ضغط كبيرة، وليس من السياس���ة 
احلكيم���ة تكميم األف���واه الناطقة بالباطل بالق���وة في مرحلة 
االبتداء، ألن أثره عكسي وسيزداد احلديث بالباطل أكثر فأكثر، 
والذي أراه األنسب في ذلك إنشاء جهاز إعالمي متخصص على 
درج���ة عالية من الوعي والكفاءة تابع للرئاس���ة يكون من أولى 
مهامه متابعة كل ما يثار في وس���ائل اإلعالم، خاصة الداخلية، 
وسرعة الرد على ما فيها من أباطيل بالدليل الواضح والبراهني 
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القوية، فإن هذا أقوى في كش���ف أباطيله���م وأوقع في نفوس 
الناس وأقدر على إثبات عدم مصداقية اإلعالم الزائف.

8 - عدم التهاون يف مواجهة االحنراف:

ال بدَّ من التفريق بني اختالف الرؤى واألفكار وبني االنحراف 
ومخالف����ة النظم والتش����ريعات عن قصد وعمد مب����ا يترتب عليه 
إفس����اد حقيقي، فمثل هذا االنحراف ال بد من مواجهته بكل حزم 
وعزم من غير ظلم أو تزيد، فإن التهاون في مثل ذلك يكون مدعاة 
إلغراء آخرين على االنحراف، ومواجهته باحلزم واجلد يوشك أن 
يقطع دابره، ولن����ا في موقف أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى 
عنه - من مانعي الزكاة، قدوة وأس����وة، فعندما منع قوم الزكاة بعد 
وفاة الرسول الكرمي # فاشتد في مواجهة هذا اخلرق وقال قولته 
الشهيرة: »والله لو منعوني عقاالً كانوا يؤّدونه لرسول الله لقاتلتهم 
عليه«. فأبو بكر يقس����م بالله على القتال على منع عقال، والعقال 
حبل يربط به اجلمل، وقد يرى الناس أن قيمة العقال املالية قيمة 
تافه����ة وال ينبغي نصب القتال من أجلها، لكن أبا بكر - رضي الله 
تعال����ى عنه - لم ينظر ملا ميثله من����ع العقال من قيمة مالية، وإمنا 
نظر ملا ميثل منعه من خروج على احلق واعتداء على أحكام الشرع، 
فأوقف الله تعالى مبوقف أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - احلازم 

خرقاً لو انفتح لم ينسد وألفسد الدين والدنيا.

9 - تنقية الصفوف:

النظام البائد الفاسد ظل في سدة احلكم قرابة الثالثة عقود، 
وقد س����بقتها عق����ود ثالثة أخرى من االجتاه نفس����ه، ومعنى هذا 
أن ممارسات الظلم والفس����اد متجّذرة في اإلدارات وفي األجهزة 
املتنّفذة بالدولة، ووجود هذه على هيئتها يُخشى منه أشد اخلشية 
في محاولة اإلفس����اد من داخل النظام اجلديد وإيجاد مناخ تتوتر 
في����ه العالقة بينه وبني قطاعات من الش����عب بغرض قطع أواصر 
االتصال والتفاهم والتناصر بني النظام اجلديد وبني الشعب حتى 
يفقد قوته وحتى يُنتزع منه ما ميكن أن يستند إليه في حالة حدوث 
إش����كاالت بني النظ����ام اجلديد وبني األجهزة الت����ي ما زالت على 
والئها لفكر النظام البائد ولتصورات����ه وتصرفاته، وهذا التخالف 
واملشاكس����ة بني النظام اجلديد وبني األجهزة الفاسدة أمر متوقع 
وال يس����تبعد قيامها بتغذية حركات معارضة تسعى إلشغال النظام 
اجلدي����د ومتنعه من التقدم في حتقيق مش����روعه اإلصالحي في 
جوانبه املتعددة، وقد بنيَّ لنا القرآن خطورة أن يكون في الصف من 

ال ينتمي إليه، وبنيَّ ما يعود على وجوده من اخلبال والفتنة، قال الله 
ا َزاُدوُكْم إاَلّ َخَبااًل َوأَلْوَضُعوا ِخالَلُكْم َيْبُغوَنُكُم  تعالى: }َلْو َخَرُجوا ِفيُكم َمّ
اُعوَن َلُهْم{ ]التوبة: ٤٧[. ومن األش����ياء التي يخشى  اْلِفْتَنَة َوِفيُكْم َس����َمّ
أثرها بش����دة أن هؤالء املفس����دين يجدون في صفوف املس����لمني 
ج عليه����م أباطيلهم فيصدقونهم ويس����تجيبون  الصادق����ني من تروَّ
اُعوَن َلُهْم{ ، وهذا ما  له����م، وقد بنيَّ ذلك قوله تعالى: }َوِفيُكْم َس����َمّ
ينبغ����ي أن يدفع النظام اجلديد لتنقية الصفوف واألجهزة العاملة، 
خاصة ذات التأثير على أمن املجتمع واستقامته من تلك العناصر، 

واالجتهاد في عزلها عن مواقع املسؤولية والتأثير.

10 - احلذر من حماوالت بثِّ الُفرقة:

من بني األش����ياء التي يس����عى ممثلو الثورة املضادة لترويجها 
وإش����اعتها إيجاد فرقة وقطيعة بني النظام اجلديد والشعب، ولهم 
في ذلك الكثير من أساليب الغش واخلداع والكذب وافتعال املواقف 
احلادة، على أمل أن يق����ع النظام اجلديد في خطأ معاجلتها ومن 
ثم االنطالق من هذا اخلطأ ببناء هرم من األكاذيب واإلش����اعات، 
وفي الناس من هو مس����تعد لقبول هذا الكالم، ومن ثم ال مندوحة 
عن تكوين جهاز تكون مهمته متابعة محاوالت اإلفس����اد بني النظام 
اجلديد وبث الفرقة، ومن ثم اتخاذ اخلطوات الس����ريعة واحلاسمة 
للقض����اء على هذا املس����لك ومنعه من إحداث فرقة ومش����كالت 

وقالقل في املجتمع.

11 - العناية بالفئات املهمَّشة وأهل العشوائيات:

ج عندهم  الفئات املهّمش����ة وأهل العش����وائيات من الذي����ن تروَّ
األكاذيب، ويستجيبون بس����رعة لكل ما يقال، وليست لديهم القدرة 
ه العناية  على التحليل ملعرفة زائف الكالم من حسنه؛ فينبغي أن توجَّ
الزائدة لهؤالء، وال يكتف����ى بالتعليم والتثقيف لهم على ما يكتب في 
الكت����ب والصحف وما يذاع في الفضائي����ات ونحوه، بل هذه الفئات 
حتت����اج إلى الدعوة املباش����رة واملخالطة حتى ميك����ن التأثير فيهم، 
وه����ؤالء ينبغي أن يخص����ص لهم فرع خاص يق����وم على ذلك يضع 
اخلطط ويبنيِّ اآلليات ويشرف عليها، حتى تكون هذه الفئات قوة في 
جانب احلق واخلير، وال تكون قوة يس����تغلها أهل الفساد والشر في 
مزيد من اإلفساد والقضاء على اآلمال التي بدأت تلوح في األفق من 
التغيير واالنتقال من السيِّئ إلى احلسن ومن احلسن إلى األحسن.

اللهم وّفق عبادك لتحكيم ش���رعك، وك���ّف بأس املعاندين 
احملادين.
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االنتخابات المصرية..
ل ديمقراطي بأفق إسالمي تحوُّ

انته���ت االنتخاب���ات الرئاس���ية املصرية إلى فوز د. محمد مرس���ي، مرش���ح جماعة 
اإلخ���وان املس���لمني وح���زب احلري���ة والعدالة، فكان تش���ديدًا عل���ى املعل���وم بالضرورة 
خ���ال حك���م النظام الس���ابق، الذي كانت رم���وزه وَكَتبت���ه ومنظروه يش���ددون على أن 
الدميقراطية في مصر والدول العربية واإلسامية لن تأتي إال باإلساميني للحكم في 
معرض تبريرهم ألسباب استمرار استبداد احلكم وعدم األخذ بآليات الدميقراطية 
الت���ي طاملا طالبهم الغرب باعتماده���ا لتطوير نظم احلكم العربية لتكون أكثر كفاءة 
ومش���روعية. وملا كانت االنتخابات املصرية أحد جتلي���ات »الربيع العربي«، أو خريف 
ح���كام بع���ض النظم العربي���ة، فاملعنى الع���ام أن »التحول الدميقراطي« الذي تش���هده 
املنطق���ة، ج���اء بأف���ق إس���امي، إذ ذهب���ت أوض���اع احلك���م في كثير م���ن ال���دول العربية 

باجتاه اإلساميني. 

ط����ل����ع����ت رم����ي����ح

]المسلمون والعالم[
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كان جن���اح د. محمد مرس���ي مبنزل���ة النتيجة 
املتوقعة بعد أن حقق اإلسالميون نسبة تفوق 70 % في 
انتخابات مجلس���ي الشعب والشورى، لذا يبدو األهم 
أن تلك اآللية الدميقراطية لم تطرح األفق اإلسالمي 
للربيع العربي وفق معنى محدود، بل وفق رؤية لتحول 
واس���ع وكبير وعميق، إذ لم يأِت التحول الدميقراطي 
مقتصراً على جناح اإلس���الميني في استخدام آليات 
الصراع االنتخاب���ي، بل جاءت النتائ���ج على خلفية 
تنافس وصراع وص���دام فكري داخل املجتمعات، مبا 
أعطى التحول الدميقراطي معنًى أشمل وأشد تأثيراً، 
أو مبا جعله انتقاالً أصعب في مدلوالته وأش���مل في 
طبيعت���ه الفكرية والدينية عل���ى الصعيدين الداخلي 

واخلارجي.
لقد انفت���ح الص���راع االنتخابي عل���ى صدام 
فكري حول اإلس���الم والنص على أحكام الش���ريعة 
في الدستور اجلديد وأس���لمة الدولة وتغيير الهوية 
الَعلماني���ة له���ا - أو التحديثية كم���ا توصف عند 
بعضهم، خاص���ة بعد أن فاز اإلس���الميون بأغلبية 
مقاعد اللجنة التأسيس���ية لصياغة الدستور. وعلى 
الصعيد اخلارجي ظهرت مؤش���رات جدية على بدء 
الدول الغربية خطة ملواجه���ة نتائج تلك االنتخابات 
ف���ي مضمونها وأفقها اإلس���المي، إذ بدأت أجهزة 
اإلع���الم الغربية تتحدث عن تغيير ش���امل في بنى 
الدول واملجتمع���ات العربية باجتاه اإلس���الم الذي 
س���يُعتمد أساس���اً لتغيير رؤية وحرك���ة دول الربيع 
ألوضاعه���ا الداخلية ولتحركها على صعد العالقات 
اإلقليمية والدولية. لقد نشطت حملة لبث املخاوف 
والشكوك لدى املجتمعات األوروبية حول اإلسالميني 
القادمني للحكم؛ لسياس���ات وخطط خارجية تعتمد 
رؤية »الصراع الديني«، س���واء ف���ي مواجهة الكيان 
اليهودي - الصهيوني، أو في مواجهة الغرب، وأخرى 
موازية حول تغييرات في األوضاع داخل دول الربيع 
العرب���ي متس حقوق ما تس���ميه األقلي���ات الدينية 

)خاصة النصارى( والعرقية واملرأة وغيرها.
لقد ج���رت انتخابات الرئاس���ة في مصر على 
وقع الصدام والصراع الفكري، داخلياً وخارجياً، مبا 

طرح األفق اإلسالمي ملعركة التحول الدميقراطي.

انتخابات تأسيسية
وواقع احلال أن ظهور األفق اإلس���المي للصراع الذي جرى خالل مجريات 
انتخاب���ات الرئاس���ة، ال ميك���ن إدراك أبعاده إال بفهم ما ج���رى في االنتخابات 
التش���ريعية، التي كانت احملطة االنتخابية األولى ما بعد الثورة املصرية. في تلك 
االنتخابات التش���ريعية النتخاب مجلسي الشعب والشورى، كانت الثورة املصرية 
أم���ام اختبارها الدميقراطي األول، ما جعل كل القوى واملؤسس���ات الرس���مية 
والتيارات الفكرية والسياس���ية في وضع االمتحان األقسى. كان املجلس األعلى 
للقوات املس���لحة في وضع اختبار جديد عليه، ليس فقط ألنه هو من تولى إدارة 
البالد بعد حصوله على صالحيات موقع الرئيس فور سقوط مبارك ودخول البالد 
في حالة فوضى واضطراب حادة، بل أيضاً ألنه استهدف دعم شرعية بقائه في 
السلطة لفترة أطول حتى يعيد ترتيب األوراق ملرحلة ما بعد خمود الفوران الثوري 

وعواصفه التي اجتاحت مختلف جوانب احلياة في املجتمع والدولة.
وكانت التيارات والقوى السياس���ية في اختبار أقس���ى هي األخرى، إذ 
انفتح األفق أمامها بعد سقوط حواجز الضغط والتزوير واإلرهاب السياسي 
واإلعالمي الذي كان ميارس عليها في ظل النظام الس���ابق )سقط الرئيس 
واحلزب الوطني وتبدل���ت أوضاع أجهزة األمن... إلخ( وصارت في مواجهة 
بعضه���ا بعض���اً، ما دفعها للتمايز والتش���ديد على اختالفاته���ا الفكرية ال 
السياسية فقط. واألهم أن االنتخابات لم جتَر ملجرد احتالل مقاعد مجلسي 
الش���عب والش���ورى، بل من أجل اختيار أعضاء اجلمعية التأسيسية لوضع 
دس���تور جديد للبالد. هذا العامل كان بالغ التأثير في االنتخابات، ما جعلها 
انتخابات إعادة تأس���يس للبالد، إذ نص اإلعالن الدس���توري )الذي جرى 
االس���تفتاء عليه مع مطلع الثورة( على أن يتولى مجلس���ا الشعب والشورى 
اختيار أعضاء التأسيس���ية لوضع الدس���تور، ما دفع الصراع السياسي إلى 

أفق الصراع الفكري حول هوية مجتمع ودولة ما بعد الثورة.  
غلب الطابع الفكري على الصراع االنتخابي، وإذ فاز اإلسالميون بأغلبية 
حاسمة من مقاعد البرملان، ما مكنهم من تشكيل األغلبية في اللجنة التأسيسية 
– وهو ما يعني تس���ييد رؤيتهم في صياغة الدستور اجلديد؛ فقد انفتح الصراع 
ضده���م من القوى اليس���ارية والليبرالية والقومي���ة املدعومة بإعالم فضائي 
وصحفي شديد التأثير، ما انتهى إلى حل التشكيل األول للجنة الدستور وإعادة 
تشكيلها وحل مجلس الش���عب نفسه من بعد، وهو ما أدخل البالد في فوضى 
ونفق سياسي مظلم، إذ عادت سلطة التشريع والرقابة وإقرار امليزانية للمجلس 
األعل���ى للقوات املس���لحة، وفق ما أصدره من إعالن دس���توري مكمل – بعد 
حل مجلس الش���عب - منح فيه هذه الس���لطات لنفس���ه وأضاف عليها حقه 
ف���ي االعتراض على أي مادة من مواد الدس���تور اجلديد، ما جعل االنتخابات 
الرئاسية املصرية قضية صراعية بالغة اخلطورة والتأثير على مستقبل البالد، 
ال من اجلانب السياس���ي الدميقراطي فقط، ب���ل من زاوية التأثير على األفق 

اإلسالمي الذي ُطرح منذ بداية الثورة كأساس للتحول الدميقراطي.
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اللحظة اخلطرة

رغم حل مجلس الشعب املصري، وإلقاء قرار حله بظال اخلطر على االنتخابات الرئاسية وحتويلها إلى صراع على بقاء الثورة أو 
جن���اح الث���ورة املض���ادة، إال أن املجلس كان قد أدخل - قبل حله - تعديًا على قانون انتخابات الرئاس���ة لم ُيفهم مغزاه وأهميته البالغة 

في وقتها، لكنه لعب دورًا حاسمًا في تقرير مسيرة االنتخابات ومصير الباد من بعد.
أدخل مجلس الشعب تعديًا على قانون االنتخابات سمح للقضاة املشرفني على اللجان الفرعية )وعددها أكثر من 13 ألف جلنة(، 
بتس���ليم مندوب���ي املرش���حني نتائ���ج فرز كل صن���دوق من صناديق االنتخاب ف���ور انتهاء أعمال الف���رز. هذا التعديل هو ما س���مح ألنصار 
الرئي���س د. محمد مرس���ي بجمع نتائج الصناديق وإعان النتيجة في فجر اليوم الثان���ي ألعمال الفرز، لتبدأ مظاهرات االحتفال في 
مق���ر احلملة التي انتقلت لتتحول إلى مظاهرات ضغط وحش���د ش���عبي سياس���ي في ميدان التحرير وغيره م���ن امليادين في احملافظات، 

فانتهى األمر إلى صدور نتيجة الفرز بفوز مرسي.
لق���د كان���ت االنتخاب���ات نقطة مفصلي���ة في تاريخ الث���ورة املصرية، إذ ج���اءت بعد انفراد املجلس األعلى للقوات املس���لحة بس���لطة 
القرار التنفيذي والتشريعي في الدولة – بعد حل مجلس الشعب وصدور اإلعان الدستوري املكمل - وكان وصول مرشح مواٍل للعسكر 
مبنزل���ة إص���دار ش���هادة دميقراطية مبوت الثورة، إذ لو فاز املرش���ح املنافس ملرس���ي في جول���ة اإلعادة )الفريق أحمد ش���فيق( لكان ذلك 
إعان���ًا بانتص���ار الث���ورة املض���ادة. ولذا متحورت ش���عارات املعرك���ة االنتخابية حول بق���اء الثورة واس���تمرارها من قبل د. مرس���ي، وحول 

استعادة األمن واالستقرار من قبل منافسه شفيق.
غير أن العامل احلاس���م واجلوهري في االنتخابات، باعتبارها نقطة حتول في مس���ألة إعادة تأس���يس الدولة املصرية؛ هو »األفق 
اإلسامي« املرتبط واملهيمن على تلك املعركة، إذ املرشح الفائز هو رئيس حزب احلرية والعدالة الذراع السياسية لإخوان – وهو عضو 

مكتب اإلرشاد - صاحبة الرؤية والطرح األكثر اتساعًا وشمواًل للبرنامج اإلسامي في املعركة االنتخابية.
لقد كان هناك ثاثة مرش���حني إس���اميني في اجلولة األولى – بعد اس���تبعاد جلنة االنتخابات الرئاس���ية الش���يخ حازم صاح أبو إس���ماعيل 
حني اإلساميني اآلخرين )د. عبد املنعم أبو الفتوح،  ونائب مرشد اإلخوان خيرت الشاطر، إال أن د. مرسي أحرز أعلى األصوات على حساب املرشَّ

ود. محمد سليم العوا(.
وقد تس���بب بقاء مرش���ح وحيد للحركة اإلس���امية في اجلولة الثانية، ينافس���ه مرش���ح كان آخر رئيس وزراء في عهد مبارك؛ في 
جمع ش���مل احلركة اإلس���امية، إذ أعلن د. عبد املنعم أبو الفتوح دعمه ملرس���ي، وكذا فعلت الدعوة السلفية وحزب النور وكل األحزاب 
والفصائ���ل والهيئات اإلس���امية األخ���رى، ما جعل معركة الرئاس���ة ذروة معركة التحول الدميقراطي - واس���تمرار الث���ورة - بأفق ورؤية 
إس���امية، إذ أصبحت املعركة بني اإلس���اميني – الذين أصبحوا بتلك االنتخابات في أعلى هرم قيادة الثورة وأمل بقائها واستمرارها – 

في مواجهة الثورة املضادة التي أعادت جتميع صفوف عناصر النظام القدمي.
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كان فوز مرسي ضرورة حاسمة الستمرار الثورة، لكنه مثَّل 
بداي���ة لنمط جديد من الصراع بني الرئيس املنتخب وس���لطة 
املجلس األعلى للقوات املسلحة، أو ما يسمى في مصر »الدولة 
العميقة«. وكان تأخير إعالن النتائج مؤشراً على صعوبة وشدة 
حال���ة التضاغط اجلارية. كان الفوز إعالناً باس���تمرار معركة 
التحول الدميقراطي، إذ قضايا كثيرة لم حتسم بعد على صعيد 
م���ن هو صاحب القرار في إدارة الدولة، وُطرحت مجدداً فكرة 
أن الثورة حصلت على اندفاعتها احلقيقية على اعتبار أن الثورة 
ال حتقق جناحاً إال إذا أصبح ممثلوها أصحاب القرار السياسي 
في إدارة اجلهاز التنفيذي للدولة، وحصلت احلركة اإلس���المية 
عل���ى اندفاعة جديدة بوصولها إلى كرس���ي الرئاس���ة املنوط 
به إصدار القرار السياس���ي ألجه���زة الدولة، وطرحت ضرورة 
مواجه���ة حتدي توزع وتفرق فصائله���ا، خاصة في ظل حتدي 
ضرورة اعتم���اد أدوات الضغط واحلش���د اجلماهيري وعدم 

االقتصار على آليات الدميقراطية وحدها... إلخ.
لقد جاء وصول املرش���ح اإلس���المي د. مرس���ي إلى كرسي 
الرئاسة في مصر، ميالداً حلالة صراع جديدة، إذ يرى كل احملللني 
أن البالد خرج���ت من مرحلة انتقالية أول���ى ودخلت في مرحلة 
انتقالية أخ���رى قوامها صراع متعدد األبع���اد وإن كان في اجتاه 
واحد: َمن صاحب القرار السياس���ي في إدارة الدولة؟ وهل ينجح 
اإلسالمي د. محمد مرسي في قيادة التحول الدميقراطي.. بأفق 
إس���المي؟ أم أنه س���يضطر لتقدمي تنازالت للتيارات األخرى في 
املجتم���ع ما يؤثر في زخم اندفاع وتطور وتبلور األفق اإلس���المي 

الذي جاء مترافقاً ومتزامناً منذ بداية مجريات الثورة؟
وصل د. مرسي للرئاس���ة محاصراً في صالحياته )بحكم 
الصالحي���ات غير احملددة التي حصل عليه���ا املجلس األعلى 
للقوات املس���لحة(، وبدأ دورته الرئاسية بال مؤسسات متثيلية 
)نيابية( من نتاج الثورة لتدعمه وتسانده، ووصلت درجة حصار 
وتقليص صالحياته إلى حد النص في اإلعالن الدستوري املكمل 
)وش���هرته في اإلعالم تدور حول املكبل أو املكمم ويصل األمر 
إلى حد وصفه باإلعالن غير الدس���توري( على أن الرئيس إذا 
قرر االس���تعانة بالقوات املسلحة أو تكليفها بأداء مهمة معينة، 
فلي���س له إصدار أمره لينفذ، بل يطلب من املجلس األعلى أداء 
املهمة، فيبحث املجلس في طلبه ويقرر ما يفعل، ما ميثل إشارة 
إلى عدم اعتب���ار الرئيس القائد األعلى للقوات املس���لحة، إذ 

سيُعرض األمر للحوار وإصدار القرار.
أصبح البُع���د األول في الصراع الراهن متعلقاً بصالحيات 

الرئيس، ومبدى س���يطرته عل���ى األجهزة التنفيذي���ة للدولة. 
وف���ي البُعد الثاني أصبحت عودة مجلس الش���عب وإنهاء قرار 
ح���ل املجلس مادًة للصراع داخل أروق���ة الدولة أو بني الرئيس 
والقضاء واملجلس األعلى للقوات املس���لحة. وفي البُعد الثالث 
يأتي املوقف ش���ديد الصراع حول اإلعالن الدس���توري املكمل 
الذي يب���دو مضمون وجوهر الصراع في تلك املرحلة، س���واء 
ألنه قلص صالحيات الرئي���س، أو ألنه أعطى املجلس األعلى 
صالحيات مطلقة على حس���اب صالحي���ات الرئيس، أو ألن 
املجل���س األعلى صار في موضع النائب عن الش���عب والواقف 
على ربوة صالحيات فوق الش���عب وإرادته، إذ أعطاه اإلعالن 
الدس���توري حق إعادة تش���كيل اللجنة التأسيس���ية لصياغة 
الدس���تور في حال صدور قرار قضائي بحلها – كما حدث من 
قب���ل مع اللجن���ة األولى – وحق االعتراض عل���ى أي مادة من 
موادها قبل االس���تفتاء عليها )س���واء اللجنة التي شكلها نواب 

الشعب أو تلك التي قد يشكلها املجلس األعلى(.
ول���ذا يجري الص���راع الراهن داخل اإلطار نفس���ه الذي 
حتدد منذ بداية الثورة؛ ص���راع حول التحول الدميقراطي مبا 
يتضمنه من صالحيات الرئيس ومس���ألة حل مجلس الش���عب 
وما حصل عليه املجلس األعل���ى من صالحيات، وصراع حول 
هوية الدولة واملجتمع كما هو ظاهر من الصراع حول تش���كيل 
اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وأصل اخلالف فيها حول 

من صاحب األغلبية التي تقرر نصوص الدستور القادم.
وهنا تتع���دد التقديرات حول مصير الصراع وس���يناريوهاته 
واحتماالته؛ فهناك من يرى أن األمور ستذهب نحو تسوية ضمنية 
عملية بعيداً عن املس���اس بالنصوص وأن القرار السياسي للدولة 
سيصدر وفق توازنات وأعمال ضغط متبادلة بني مختلف األطراف، 
وهناك من يرى أن الصدام حتمي وأن البالد ستشهد عنفاً وأعمال 
قم���ع قد تتطور إل���ى صراع داخل الدولة، وي���رى طرف ثالث أن 
الطرفني س���يعتمدان آلية صراع قضائية يعود مبقتضاها مجلس 
الشعب بثلثي نوابه ويستكمل باقي األعضاء )الثلث املطعون عليه( 
مبا ينهي أزمة الس���لطة التش���ريعية، ومعها يفقد املجلس األعلى 
للقوات املسلحة سلطة التشريع والرقابة وإقرار امليزانية التي يكبل 
بها خطوات الرئيس وفق اإلعالن الدستوري، وأن األمور ستجري 
عل���ى هذا النحو في قضايا أخرى إلى أن يحدث توازن مقبول من 

طرفي الصراع على صعيد صالحيات القرار.
وفي ذلك يعود التساؤل احملوري ليطل طالباً اإلجابة: كيف 

يكون األفق اإلسالمي للثورة وسط كل ما يجري؟

ص������راع احل�س�����م
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هليكوست

جديد في أراكان 

من أفغانس���تان إلى الفلبني، إلى كشمير والعراق والصني 
وفلس���طني وس���ورية واألحواز، إلى حيث ُوجد املسلمون َوجد 
أعداء اإلسالم أس���اليبهم للتنكيل بهم رغم اختالف معتقداتهم 
دوا على  العدائية التي بس���ببها يعادون اإلس���الم، فإنه���م توحَّ
غايتهم، سواء كانوا مجوس���اً أو بوذيني أو نصارى أو نصيريني 
أو يهوداً أو وثنيني؛ كلهم اجتمعوا على العداء لإلس���الم، وكأنها 
حكمة الله س���بحانه وتعالى بأن يعود اإلس���الم غريباً كما كان 
وس���ط حالة الضعف والهوان التي تعيشها األمة واستباحة كل 

شيء فيها من قبل أعدائها.
إقليم أراكان املس���لم الذي توالى على حكمه 48 ملكاً مسلماً، 
وأصبح دولة إسالمية يُضرب بها املثل في احلضارة واالزدهار في 
جميع املجاالت، ودخل أهله اإلسالم بسماحتهم وأخالقهم وكرمهم 
دون أن تراق قطرة دم واحدة؛ يتعرَّض اليوم ألبش���ع اجلرائم في 
ر منذ أن احتل امللك البوذي »بوداياي« هذا اإلقليم عام  مأساة تتكرَّ
1784م وأمعن في اضطهاد أهله وترهيبهم وتهجيرهم من مدنهم 
وقراهم.. ومبس���اعدة بريطانيا في ذل���ك احلني أخذت اجلرمية 
ر، خصوصاً مع ضم بورما إلى حكومة الهند االس���تعمارية،  تتك���رَّ
التي قامت بطرد املس���لمني من وظائفه���م احلكومية، ومصادرة 
أمالكهم وتوزيعها على البوذي���ني، وحتريض وتقوية البوذيني على 
املسلمني، وإغالق املعاهد الشرعية واملدارس واحملاكم اإلسالمية 
ونسفها باملتفجرات.. واليوم املأساة نفسها يعيشها سكان األراكان 

البالغ عددهم أربعة ماليني مسلم.

في عام 1942 وفي أجواء احلرب العاملية الثانية، كانت دولة 
أراكان ملتقى اليابانيني واإلجنليز، فدارت على أراضيها معارك 
راح ضحيتها أكثر من مائة ألف مسلم بتآمر من جماعات »املاغ« 
البوذية، حي���ث زوَّدهم اليابانيون باألس���لحة والذخائر وكذلك 
البريطانيون الذين كانوا يس���تعمرون الهن���د في تلك احلقبة، 
د نصف مليون مس���لم جراء هذه املج���زرة، كما أُحرقت  وُش���رِّ

رت 307 من قرى املسلمني تدميراً كاماًل. وُدمِّ
وقبل أي���ام قامت جماعات بوذية بتكرار اجلرمية نفس���ها 
من خالل مهاجمة قرى وبيوت املس���لمني، حيث قتلت أكثر من 
400 شخص، وجرحت اآلالف، إضافة إلى تدمير العشرات من 
القرى واملدن على مس���مع ومرأى املدافعني عن حقوق اإلنسان 

في العالم الغربي.
يتجاوز عدد الالجئني املس���لمني من أراكان في بنغالديش 
بحس���ب اإلحص���اءات الرس���مية، أكثر م���ن 700 ألف الجئ، 
واملس���جل منهم لدى وكالة الالجئني التابعة لألمم املتحدة 30 
ألف الجئ فقط، والبقية من الالجئني غير املس���جلني حالياً ال 
يتمتعون باحلماية من جانب املفوضية؛ ألنهم وصلوا بعد توقف 
حكومة بنغالديش عن منح مرتبة الالجئ للروهنجيني املسلمني 
املهاجرين من بورما هرب���اً من قطار املوت الذي تقوده جماعة 

»املاغ« البوذية املتطرفة.
وتقوم حكومة بنغالديش بط���رد الكثيرين منهم وتعّرضهم 

لالعتقال التعسفي بهدف ردعهم عن الفرار إلى أراضيها.

جم������������ل������������ة ^

]المسلمون والعالم[
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ويشير تقرير إخباري إلى أن عشرات اآلالف من الالجئني 
البورمي���ني غير املس���جلني في املخيم املؤق���ت ببنغالديش، ال 
يس���تطيعون احلصول عل���ى املعونات الغذائي���ة، وأن 25% من 
األطف���ال يعانون حاالت س���وء التغذية احل���ادة، وأن 55% من 
األطفال ما بني 6 و59 ش���هراً يعانون اإلس���هال، وأن 95% من 

الالجئني يقترضون ويتسّولون ليأكلون.
وفي موقف خبيث من قبل حكومة ميامنار، التي من املفترض أن 
تقوم بحماية هؤالء األبرياء، ش���كر نائب وزير خارجيتها ماونغ مينت 
حكوم���ة بنغالديش على عدم قبولها النازحني املس���لمني من أراكان 
الذين حاولوا اللجوء إلى أراضيها بعد تعّرضهم ملجازر وحش���ية على 

يد البوذيني »املاغ« في شمال أراكان خالل شهر يونيو 2012م.
وقبل أيام نُش���ر خبر عن وفاة أربعة س���جناء من املسلمني 
في س���جن بوس���يدنغ بعد تعرضهم للضرب املبرح على أيدي 
الشرطة في ميامنار. ويقول شهود عيان إنه مت نقل 218 سجيناً 
من مدينة منغدو إلى س���جن بوسيدنغ بعد أحداث يونيو، وهم 
يتعرضون ألبشع أنواع التعذيب، وال يُسمح ألحد، حتى السجناء 

املوجودين في السجن نفسه، بزيارة هؤالء املعتقلني.
وفي ظل حالة الطوارئ وحظر التجول في مناطق املسلمني، 
فإن احلكومة تواصل االعتقاالت العش���وائية بشكل شامل في 
مدينة منغدو وضواحيه���ا واملناطق اجلنوبية؛ بناًء على القائمة 
التي أعدتها الش���رطة مبش���ورة من البوذي���ني احملليني، وهي 
تستهدف العلماء واألطباء وزعماء املسلمني والنشطاء الشباب.

وبحس���ب تقارير تأتي من هناك، فإن رجال الشرطة وحرس 
احلدود )ناساكا( يقومون، بدعم من البوذيني املسلحني، مبحاصرة 
قرى املس���لمني واقتحام البيوت وهتك األعراض ونهب األموال 
واألش���ياء الثمينة، وإذا قاومهم أحد اعتقلوه، كما يس���تهدفون 
في حملتهم العلماء واألطباء واملتعلمني وأئمة املس���اجد وزعماء 
القرى.. وإلى أن تثمر نتائج الربيع العربي فإننا بحاجة إلى ربيع 
إسالمي يحرك قضايا املس���لمني ويدافع عنها في جميع أنحاء 
العالم، وال يج���ب أن منتلك القوى وال نس���تغلها.. نحن بحاجة 
إلى وحدة القرار واملوقف.. املسلمون هناك بحاجة إلى أكثر من 

الدعاء وال يجب السكوت عن هذه اجلرمية النكراء.
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مرصد األخبار

مسلمو بورما.. بين مجازر بوذية 
وإهمال إسالمي

يتعرَّض مس����لمو بورم����ا إلى حالة م����ن االضطهاد غير 
املس����بوق في تاريخ البالد، وذل����ك ضمن حمالت االضطهاد 
هم منذ عقوٍد عديدة، إال أنها قد تَعاَظمت في  املتواصلة ضدَّ
األيام األخيرة، في ظل انشغال العالم العربي بثوراته وحركاته 

وصراعاته؛ والعالم اإلسالمي بتحدياته وهمومه.
وعن موقف ح���كام أمتنا فإنه ل���م يختلف كثيراً في 
مثل ه���ذه املواقف؛ فقد صدرت م���ن بعضهم انتقاداٌت 
واس���تنكارات هادئة ضد املذابح اجلارية هناك، فيما ال 
يزال آخ���رون يُفكرون في ماذا يص���درون وماذا يقولون 
ع���ن هذه املذبحة املروِّعة، والتي وإن كانت متواصلة منذ 

سنوات، إال أنها تزايدت في اآلونة األخيرة.
وحتى تل���ك االنتقادات واالس���تنكارات التي ظهرت 
من بعضهم؛ ل���م تتم ترجمتها في صورة مواقف واضحة 

كسحب سفراء، وتوقف إمدادات... وغير ذلك.
وقد أكد تقريٌر حقوقي أن مسلمي والية أراكان الواقعة 
غ���رب بورما يتعرضون ملجازر وعمليات قتل مروعة بعدما 
حتولت املواجهات التي يش���هدها اإلقليم إلى حرب شاملة 
ضد املس���لمني، فيما ترفض بنغالديش املجاورة استقبال 

املسلمني الفارين من بورما.           ]عدة مواقع 2012/7/6[

ال وجود للدولة »الدينية« في اإلسالم
في محاضرة له بالقاهرة أكد الش���يخ محمد احلسن 
بن الددو الشنقيطي، أن الدولة الدينية غير موجودة في 
اإلس���الم، وأنها »مجرد خرافة«؛ ألنها قائمة على ادعاء 

العصمة ملن ال عصمة له.
وقال الش���يخ في لقاء مفتوح مع املشاركني في مؤمتر 
منظمة »فور شباب« الرابع في القاهرة: »ال يوجد أحد من 
أهل اإلس���الم قال بوجود الدولة الدينية باستثناء الفرقة 
اإلمامية من الشيعة، وهي مرتبطة عندهم بعصمة األئمة 

وبنسخ أقوالهم للكتاب والسنة«.
كما أكد الش���يخ أن قصارى ما ميكن املطالبة به في 
النظام السياسي اإلسالمي، هو تطبيق شورى ال مياَرس 
فيها إكراه على أحد، والكتاب والسنة لم ينصا على تطبيق 
محدد للش���ورى، وإمنا اختلفت الطريقة التي طبقها بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطريقة اختيار أبي بكر 
رضي الل���ه عنه للخالفة، ثم اختيار اخللفاء من بعد أبي 

بكر رضي الله عنه.
واختتم الشيخ الددو كالمه بقوله: »بتطبيق اإلسالم في 
الدول����ة مبا يحمله من عدالة وتوزيع ع����ادل للثروات ودعم 
جلهود العلماء واملصلحني، س����تقل اجلرائم التي تس����تدعي 
حدوداً«.            ]موقع الشيخ، وموقع مفكرة اإلسالم 2012/7/3[

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

الحرب اإلعالمية على اإلسالميين في 
مصر باألرقام

قال مركز »ابن رش���د« للدراس���ات احلضارية إن جماعة 
اإلخوان املس���لمني وحزبها »احلرية والعدالة« تعرضا خالل 
ال� 50 يوماً املاضية لهجوم يومي مبتوسط 120 ساعة تلفاز، 
و132 مقاالً، و150 صفحة جرائد. وأشار املركز إلى أن نسبة 

إتاحة الرد لإلخوان لم تتجاوز ال� 6.3 % فقط!!
وق���ال الدكتور محمد البلتاج���ي القيادي في اجلماعة ل� 
»املصري���ون«، إن محاوالت الهجوم وتش���ويه صورة اإلخوان 

ستس���تمر ما داموا موجودين في العمل السياس���ي، مشيراً 
إلى أنه���م ال يلقون باالً مبحاوالت إيقافهم عن العمل واألداء 
املتواصل، وفي الوقت نفس���ه سيالحقون أي محاوالت إلثارة 

الرأي العام أو توقيف عجلة الوطن.
وأش���ار البلتاجي إلى أن وس���ائل اإلعالم حتاول جاهدة أن تعرقل 
مسيرة اإلخوان وأن تفشلهم، وقال: »لكن دائماً نصر الله هو ما يكون«.
وأضاف: »اإلعالم ظل يهاجم ويفتري على اإلخوان أثناء 
العملي���ة االنتخابي���ة، وكانت النتيجة فوز مرش���ح اجلماعة 
والتف���اف اجلميع حول���ه، فدائماً ما يك���ون كيدهم مردوداً 

عليهم«.             ]املصريون 2012/7/4[
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وسائل جديدة للتبشير في موريتانيا.. 
)إنجيل على شكل المصحف(

اس���تنكر املواطنون في العاصمة املوريتانية نواكش���وط 
العثور على كثير من كتب اإلجني���ل املطبوعة باللغة العربية 
وس���ط سوق العاصمة، والتي تُباع أمام احملال التجارية وفي 
بعض املكتب���ات الصغيرة املوجودة على قارعة الطريق. وقد 
ُكِتب على تل���ك الكتب عناوين بالعربية باخلط العريض مثل 
»املعنى الصحيح إلجنيل املسيح« و»أخبار سارة.. الله يحبك 

يا صديقي املسلم«.
وكانت العاصمة نواكش���وط قد شهدت قبل أشهر جدالً 
كبيراً حول قضية احملاوالت التبش���يرية بعد اكتشاف خلية 
س���رية توزع الكتب ذات الطابع املسيحي، إضافة إلى نشاط 
مشبوه من قبل منظمات تتهم مبزاولة العمل التبشيري حتت 
عناوين التدخل اإلنس���اني، وهي تصرفات يحظرها القانون 

املوريتاني.
كما مت كش���ف مجموعة من نسخ اإلجنيل في نواكشوط 
تتسم بحجمها القريب من حجم املصاحف القرآنية املتداولة 
ف���ي موريتانيا وبخطه���ا العربي املطاب���ق خلط املصاحف 
بروايتي »ورش« و»غالون«، مع فارق بارز يتمثل في غياب أي 

كتابة على أغلفة نسخ اإلجنيل.
وكان علم���اء وأئمة قد طالبوا في بيانهم اخلتامي ملؤمتر 
علم���اء األئمة وهيئات اإلش���راف على املنت���دى اإلفريقي 
للتواصل بني العلماء، الش���هر املاضي، ب���� »ضرورة تكثيف 
اجلهود لصد حمالت التنصير والتهويد في القارة السمراء«.
ودعا املؤمترون »املؤسسات املالية اإلسالمية إلى التعاون 
على إنشاء مصرف للدعوة ميوَّل من أنصبة الزكاة وعائدات 
الوقف، ويصرف منه على نش���اطات الدعوة في القارة، وفق 
خطة عمل تستهدف حتصني املسلمني من حمالت الّتنصير 
ودعايات التش���ويه التي تستهدف األمة اإلسالمية، وتبصير 

سائر الناس بحقائق الدين احلنيف«.
]العرب اليوم 2012/6/27[

هل بدأت محاوالت تشييع 
مصر؟

رت وزارة األوق���اف املصرية األئمة والدعاة  حذَّ
من قبول دعوات »مش���بوهة« لزيارة إيران، مؤكدًة 
أن تلك الدعوات »يُراد بها بلبلة عقيدة األمة وإثارة 

الفنت في كيانها«.
وقالت ال���وزارة في بيان لها: »لوحظ في الفترة 
األخي���رة توافد بعض الش���خصيات اإليرانية على 
مساجد آل البيت بالقاهرة واألقاليم، وذلك لتقدمي 
دعوات مجانية مش���بوهة لزيارة ما يسمى العتبات 
عاً عليها من بعض الشخصيات  املقدسة بإيران موقَّ

الدينية اإليرانية«.
وأهاب���ت الوزارة باملختصني إخطارها فوراً بأي 
دع���وات من هذا الن���وع تدعو لزي���ارة إيران غير 

محددة املصدر.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ إجراءاتها بكل شدة 
وحزم ضد من يستجيب لتلك الدعوات أو يروج لها.

وشهدت الفترة األخيرة ما ميكن اعتباره انفتاحاً 
إيرانياً شعبّياً على مصر، حيث قام عدد من رجال 
الدين اإليراني���ني بزيارة مصر، وم���ن بينهم علي 
الكوراني الذي عقد سلسلة من الندوات أوائل شهر 
مايو املاضي، وقام بافتتاح أول حسينية شيعية في 
مصر أغلقتها الس���لطات الحقاً بعد ما أثارته من 

غضب لدى جموع املصريني.
ويتحفظ النظام الرسمي املصري واألزهر على 
احملاوالت اإليرانية لالنفتاح على مصر، ويرى فيها 

»محاوالت لتشييع مصر«.
]الدستور ومفكرة اإلسالم 2012/6/22[
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• نشر تقرير حقوقي أعده مجموعة من الالجئني املسلمني 
ف���ي بنجالديش حول وض���ع املخيمات والالجئ���ني، أن عدد 
الالجئني البرماويني املسلمني في بنجالديش جتاوز 700 ألف 
الجئ، املسجل منهم لدى وكالة الالجئني التابعة لألمم املتحدة 

30 ألف الجئ فقط.
ويشير التقرير إلى أن عشرات اآلالف من الالجئني البورميني 
غير املس���جلني في املخيم املؤقت في بنجالديش ال يس���تطيعون 
احلص���ول على املعونات الغذائي���ة، وأن 25% من األطفال يعانون 
حاالت سوء التغذية احلادة، وأن 55% من األطفال ما بني 6 - 59 
شهراً يعانون اإلسهال، وأن 95% من الالجئني يقترضون ويتسولون 

ليأكلوا.    ]موقع خدمة العصر 2012/7/3[
• عقب اندالع املظاهرات الفئوية أمام القصر اجلمهوري، 
قامت جريدة »اليوم الس���ابع« املصرية باستطالع للرأي على 
موقعها اإللكتروني؛ حول القضية في سؤال بعنوان: هل توافق 

على املظاهرات الفئوية أمام قصر الرئاسة؟
وأش���ارت النتائج إل���ى أن: 85.81% من املش���اركني في 
االس���تطالع صوتوا ب� »نعم«، بينما صوتت نسبة 13.91% من 

القراء ب� »ال«، ولم تهتم نسبة 0.29% بالتصويت.
ويشار إلى أن اجلريدة لم تبني العدد اإلجمالي للمصوتني أنفسهم، 
وهو مما يشكك في هذه النتيجة.      ]اليوم السابع 2012/7/5[

• كش���فت الكاتبة ش���هال ش���فيق اإليرانية، وأستاذة علم 
االجتماع، اللثام في تصريحاتها ملجلة »لوبوان« الفرنسية، عن 
أن ما يقرب من نحو 60 إلى 80 مليون لتر خمر تدخل بش���كل 
غير ش���رعي إلى إيران، التي متنع دخول كل الكحوليات إلى 

البالد منذ عام 1979.
وذكرت املجل���ة الفرنس���ية أن هذه املعلوم���ات تعبر عن 
حقيقة تعد من املفارقات الكثيرة التي يتخبط داخلها املجتمع 
اإليراني، ال سيما مع وجود أكبر العالمات التجارية كالويسكي 

والفودكا التي تباع بأسعار عالية.
وقالت الكاتبة اإليرانية: »جتارة هذه املواد تكلف نحو 580 
مليون ي���ورو، واإليرانيون أصبح���وا متخصصني في صناعة 

النبيذ واخلمور داخل املنازل«.
 وأضافت: »هناك نوع آخر من الكحول منتشر بشكل كبير في 

إيران، وهو العرق الذي يحتوي على نسبة 45% من اإليثانول«.
]شبكة سني نيوز اإلخبارية 2012/6/30[

• أوضح الس���فير محم���د بن إبراهي���م التويجري األمني 
العام املس���اعد جلامعة الدول العربية - رئيس قطاع الشؤون 
االقتصادية - أن الفقر واالستبداد واالحتكار كانت كلها عوامل 
مهمة أس���همت في انتفاضة الشعوب العربية، إال أن أهم أزمة 
تواجه الش���باب العربي حالياً تتمثل في ارتفاع نسب البطالة، 
حيث من املتوقع أن يتجاوز عدد الباحثني عن عمل في الوطن 
العربي عام 2015 أكثر من 52 مليوناً، مقابل 32 مليون شخص 

سنة 2010.                    ]العربية 2012/6/9[
• نش���رت صحيفة »البينة« تقريراً أعدته وزارة التخطيط 
العراقية حتت عنوان »خارطة احلرمان ومس���تويات املعيش���ة 
ف���ي العراق لعام 2011«، أك���د أن 30 في املائة من العراقيني 
يعيشون حتت خط الفقر، منهم ما يقارب 4 في املائة يعيشون 

في مستوى معيشي منخفض جّداً.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة لألسر، فإن نحو 28 في املائة 
منها تعيش في مس���توى متدٍن، وما يق���ارب 3 في املائة منها 

تعيش في مستوى معيشي منخفض جّداً.
وأفادت النتائج بأن أقل احملافظات حرماناً هي األنبار وبغداد 
وكركوك والبصرة ومحافظات كردس���تان، حيث ال تتجاوز نس���بة 
السكان احملرومني في أي منها 30 في املائة، بينما أكثر احملافظات 
حرماناً هي: ميس���ان واملثنى والقادس���ية وذي قار جنوبي البالد، 
حيث تراوح نسبة السكان احملرومني فيها ما بني 48 و56 في املائة.
وقالت الصحيفة: »التقرير نفذ ميدانّياً جلمع بيانات اجتماعية 
واقتصادية على مستوى املدن والبلدات والقرى واألرياف في جميع 

احملافظات، من ضمنها محافظات إقليم كردستان«.
]شبكة أخبار الناصرية 2012/4/30[
• يبذل بنك »بيتك ماليزيا« جهوداً موسعة لبيع صكوك إسالمية 
بقيم����ة 3 مليارات رينجي����ت ماليزي )ما يع����ادل 940 مليون دوالر( 

تضمنها احلكومة املاليزية باملشاركة مع اثنني من البنوك املاليزية.
وقامت الش���ركات املاليزية ببيع صكوك إس���المية بقيمة 
15 ملي���ون رينجيت ماليزي في 2012 بزيادة 8 % على الفترة 

نفسها من العام املاضي.
وذكرت مصادر أنه من املتوقع أن تصل أصول البنوك التي 
تخضع ألحكام الش���ريعة اإلس���المية إلى 1.1 تريليون دوالر 

العام اجلاري مقابل 826 مليار دوالر في 2010.
]اإلسالم اليوم  2012/6/9[
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س: ما التحديات التي تواجه رئيس مصر الجديد؟
ج: تردد هذا السؤال منذ أن صعد أول رئيس إسالمي لسدة احلكم؛ ورأينا أن ننقل رأي مثقف جديد )مثقفو املنتديات(، 

فتنوعت إجاباتهم حول هذه األشياء:
أوالً: يرى )ز ع أ( أن التحديات كثيرة جداً، ومنها: 

1. فك االرتباط بني مصر وإس���رائيل، وفتح باب جديد للعالقات املصرية السودانية، واملصرية اإلفريقية، ألن مصر في 
عهد مبارك لم تهتم بإفريقيا نهائياً.

2. إعادة ترتيب األوضاع الداخلية ملصر، والقضاء على فلول مبارك وأتباعه املوزعني في كل مفاصل الدولة.
3. إعادة الهيكلة العامة للدولة املصرية، وحتسني املستوى املعيشي للمواطن.

4. العالقة مع أمريكا، والتوجه نحو االكتفاء الذاتي: )الزراعي، والصناعي، إلخ(.
ويستكمل )غ أ( تلك التحديات في صورة إحصاءات؛ فيقول: من أهم تلك التحديات: األمية 40%، واملرض 50%، واملعاقني %10، 

فضاًل عن املخدرات )هالك املال والعقل(، والتخلف في مخرجات التعليم، واالنفالت اإلعالمي حتت مسمى )احلرية(.
ويضيف املثقف )اجلديد( »لكن ملصر ميزة قد تعبر بها كل هذه األزمات؛ وهي: ارتفاع أعداد حفظة القرآن، ومصلي الفجر«.
وتتحدث )أ ك( عن التحديات اخلارجية، فتقول: بالنسبة للتحديات اخلارجية، أوالً: ليبيا وتهريب السالح عبر احلدود املصرية، 
والقضية الفلس���طينية وإس���رائيل، واتفاقية )كامب ديفي���د(، والعالقة مع دول اخلليج، والعالقات املصري���ة اإليرانية والضغوطات 

األمريكية، وأخيراً عالقات السودان - املؤهلة لثورة بسبب الوضع احلالي - وموقف مصر منها وليس الرئيس وحده.
بينما يرى )أ ع( أن أهم التحديات اآلن أمام الرئيس هي: معركة الدس���تور، وإصالح مؤسس���ات األمن واجليش، وإعادة 

محاكمة مبارك واالقتصاص لدماء الشهداء، ثم خارجياً: سورية أوالً، وغزة ثانياً، ودول حوض النيل ثالثاً.
]بتصرف من قسم املنبر السياسي، من منتدى بوابة العرب 2012/6[

مرسي.. بداية لسالم حقيقي مع إسرائيل؟!

)س( و )ج(

عالمة تعجب

���ع توم���اس فريدم���ان الكاتب األمريكي ف���ي مقال له  توقَّ
بصحيفة »نيويورك تاميز« األمريكية؛ أن انتخاب محمد مرسي 
رئيس���اً ملصر قد يكون بداية لسالم حقيقي بني مصر والكيان 
الصهيوني، معتبراً أن سالم »مرسي« سيكون أفضل من السالم 
البارد والرس���مي الذي كان بني »إس���رائيل« و»فرعون مصري 

وحيد«.
وطالب الكاتب اجلانبني )املصري والصهيوني( بتغيير بعض 
السلوكيات الراس���خة بعمق وسريعاً من أجل حتقيق ذلك، كما 
طالب بضرورة التخلص من الس���ذاجة في التفكير الصهيوني 
الذي يجد سهولة في أن ميتلك سالماً مع ديكتاتور مثل مبارك 
وليس 80 مليون مصري، مش���يراً إل���ى أنهم كانوا يعتقدون أنه 

ف���ي حالة امتالكهم لعالقة مع مب���ارك أو غيره فإن لديهم كل 
ما يحتاجون إليه، إال أنه مبجرد انهيار الس���لطوية وبدء عملية 

تطبيق الدميقراطية، فإن هذا كله سينهار.
وقال الكاتب أيضاً إنه يتعني على الكيان الصهيوني اآلن أن 
يجعل رجل الش���ارع ال يخشاه فقط، بل يفهمه أيضاً، معتبراً أن 

هذا ليس بالسهل، كما أنه ليس باملستحيل أيضاً.
َد الكاتب - الفذ - على أن الرئيس املصري  في النهاية ش���دَّ
علي���ه أن يفه���م أنه ميتلك ورق���ة قوية تتمثل ف���ي أن الكيان 
الصهيوني س���يقدر س���الماً حقيقّياً مع مص���ر يقوده اإلخوان 
املس���لمون، وهو ما قد يعني سالماً مع العالم اإلسالمي ونهاية 
حقيقية للنزاع.     ]جريدة الوفد املصرية 2012/7/4[
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األقليات اإلسالمية

بنما.. هي إحدى دول أمريكا الوس���طى، تقع شمال أمريكا 
اجلنوبي���ة.. وهي التي تربط بني األمريكتني.. وهي التي حتجز 
احملي���ط األطلنطي عن احمليط الهادي.. حتّدها من الش���مال: 
جمهورية كوس���نتاريكا.. ومن اجلنوب: كولومبيا.. ومن الشرق: 
البح���ر الكاريبي.. ومن الغرب: احمليط اله���ادي.. وتعتبر بنما 
من أقل دول أمريكا الوس���طى س���كاناً.. فعدد سكانها نحو 2 
مليون ونصف مليون نس���مة، ويبلغ عدد املسلمني نحو 15 ألف 
نسمة. من أهم معاملها قناة بنما التي تعتبر من أعظم اإلجنازات 
الهندسية في العالم وتصل بني احمليط الهادي والبحر الكاريبي 
واحمليط األطلس���ي بواس���طة ممر مائي مير خالل برزخ بنما، 
وقد ب���دأت العمل في ع���ام 1914م.. وكانت بنما مس���تعمرة 
إس���بانية منذ عام 958 هجرية )1551 ميالدية( حتى حصلت 
على استقاللها وانضمت إلى األمم املتحدة في 13 نوفمبر سنة 
1945 ميالدي���ة.. ونظام احلكم فيها جمهوري.. والعاصمة هي 
مدينة »بنما«، واللغة اإلس���بانية هي اللغة الرس���مية.. والعملة 
املتداولة هناك اس���مها »بَالْبُو«.. أهم امل���دن: بوكاس، جيركي، 

كولون، وفراكوس.
اجلماعات العرقية: 

58.1% متسيزو.
14% موالتو.

6.7% الشعوب األصلية في األمريكتني.
8.6% بيض.

5.5% آسيويون.
7.1% آخرون.

األديان: 
رومان كاثوليك )85 %(.

بروتستانت )14 %(.
مسلمون وأديان أخرى )1 %(.

وقد عرفت بنما اإلس���الم في القرن العاشر الهجري، حيث 
هاج���ر إليها عدد من مس���لمي األندلس وبعض املس���لمني من 
الش���ام..  وقد جلبت إسبانيا العديد من املسلمني عندما فّكرت 
ف���ي حفر قناة بنما في ع���ام 1299 هجرية )1881 ميالدية(.. 
وذلك بعد جناح حفر قناة الس���ويس في مصر. ويتكون املجتمع 

اإلسالمي في بنما من مسلمي الهند وباكستان والصني وإفريقيا 
والعرب.. إلى جانب عدد من الهنود احلمر س���كان البالد منذ 

القدم.
وش���هدت بنما في الس���نوات األخيرة إقب���االً متزايداً على 
اعتناق اإلس���الم.. فأعلن أكثر من ألف ش���خص إس���المهم.. 
كما مت تأس���يس بعض املساجد اجلديدة واملدارس اإلسالمية.. 
ووصلتها هجرات إس���المية معاصرة من مسلمي الهند والصني 
والشام.. وتنّظم املراكز اإلسالمية في فنزويال وترينداد زيارات 
دورية إلى بنما لدراس���ة أحوال املس���لمني وتقدمي املساعدات 
الالزمة لهم وتزويدهم بترجم���ات معاني القرآن الكرمي باللغة 
اإلس���بانية والكتب الدينية بهذه اللغ���ة.. حتى أصبحت األقلية 

املسلمة ذات هوية أصيلة ومعترف بحقوقها في البالد.
عدد املس���اجد في بنما تسعة مساجد موزعة في العاصمة 
وبقية املدن، من أهمها: املس���جد الكبير في العاصمة بنما وهو 
تابع للمركز الثقافي اإلسالمي في بنما، وكذلك املركز الثقافي 
اإلسالمي في مدينة كولون، ومس���جد سليمان بيكو وهو أقدم 
مس���جد في بنما أنشأه سليمان بيكو وهو مسلم هندي في عام 
1998م وأحلق باملس���جد عمارة كبيرة يقوم على تأجير شققها 

للصرف على املسجد من ريعها.
أهم مطالب املسلمن:

إنش���اء املدارس اإلسالمية وزيادة عدد املساجد وزيادة عدد 
الدعاة وكتب التفس���ير واحلديث باللغة اإلس���بانية، فضاًل عن 
تدريب الدعاة من مس���لمي بنما على العلوم الشرعية والتأييد 
السياسي من الدول العربية واإلسالمية لتدعيم األقلية املسلمة 

وتأسيس قناة إسالمية وجريدة رسمية لهم.
املصادر واملراجع: 

• موقع املركز اإلسالمي ألمريكا الشمالية واجلنوبية.
.Fact book •
• موقع املعرفة.

• س���يد عبد املجيد بكر، األقليات اإلسالمية في األمريكتني 
والبحر الكاريبي.

• مسعود اخلوند، األقليات املسلمة في العالم، العاملية للنشر، 
بيروت، ط2، 2006م.

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

ع��ام��ر)*) أب���و  ع��دن��ان  د. 
adnanaa74@hotmail.com

دواف�������ع ت���ن���ازل
الصه����اينة

عن النظام السوري

 )*( كاتب فلسطيني.

حافظت إسرائيل منذ اندالع الثورة السورية على موقف »النأي 
بالنف����س« وعدم التدخ����ل، الظاهري على األق����ل، لكنها في األيام 
األخي����رة أجرت انقالباً في نظرتها، وب����دأت تعلي صوتها بضرورة 
التدخل إلس����قاط النظام الس����وري، ما يطرح جملة من التساؤالت 

واألبعاد التي تقف خلف مثل هذا التغيُّر املفاجئ في املوقف.
وليس سراً أن حاجة إسرائيل إلى النظام السوري طوال العقود 
األربع����ة املاضية، لم تضاهيها حاجتها إل����ى أنظمة عربية عديدة 
وقعت معها اتفاقيات تسوية، وتبادلت السفراء، ليس بالضرورة ألن 
حكام دمش����ق مرتبطون بتل أبيب َوفق الصورة النمطية بني أجهزة 
اس����تخبارات متبادلة، لكن الطرفني أقاما بينهما عقداً غير مكتوب 

يقضي باستراتيجية »البقاء مقابل البقاء«!
مبعنى الرضا اإلس����رائيلي ب� »بقاء« األقلي����ة الطائفية حتكم 
األغلبية السورية، مقابل »بقاء« الهدوء يخيِّم على هضبة اجلوالن، 
بحيث ال يس����مح لطائر أن يغرد في س����مائها دون أخذ اإلذن من 
القصر اجلمهوري، وقد قرأ الساس����ة والعسكر في اجلانبني هذه 

االستراتيجية وارتضوها ألنفسهم.

صحي����ح أن دمش����ق أزعجت ت����ل أبي����ب كثيراً 
باحتضانها حركات املقاومة الفلس����طينية ووفرت لها 
ما لم توفره عاصمة عربية، ومنحت حزب الله أنبوب 
أوكس����جني عزَّ نظيره؛ لكن ذلك ل����م يكن يضاهي أن 
تعود جبهة اجلوالن لتش����تعل من جديد، وهو سيناريو 
يجتهد اإلس����رائيليون ف����ي عدم تخيُّل����ه، ألنه حينها 

سيصبح كابوساً ال يُطاق!
إذن ما ال���ذي حصل.. هل أن حاجة إس���رائيل 
إلى دمش���ق تراجعت؟ أم أن استراتيجية البقاء انتهت 
صالحيتها وال بد من البحث عن اس���تراتيجية بديلة؟ 
أم أن تغييرات إقليمية ودولية باتت حتتم احلاجة إلى 
نظام آخر في سورية قد ال يكون بذات احلديدية التي 
التزم بها آل األسد في حفظ هدوء اجلوالن، لكنه قد 
يخدم أغراضاً وترتيبات أخرى يُِعدُّ لها أرباب القرار 

في العالم؟
وما الذي دعا حكام إس���رائيل إلبداء قْدر »غير 
مس���بوق« من الش���فقة على الضحايا السوريني وهم 
املذبوحون من الوريد إلى الوريد منذ 16 ش���هراً وتل 
أبيب صامتة كأن على رأسها الطير؟ وفجأة، ومن دون 
مقدم���ات، باتت تدعو جهاراً نه���اراً إلى تدخل دولي 
إلسقاط النظام الس���وري، ال لشيء، إال لوقف نزيف 

الدم املسفوح!
وهنا، ميكن متابعة احلراك السياسي اإلسرائيلي 
السائر على »نار هادئة« في سعي منها الستكشاف ما 
لدى العواصم املس���اندة للنظام السوري من تقديرات 
وتوقعات، حيث أرس���لت رئيس مجلس األمن القومي 
»يعكوب عميدرور« إلى موس���كو الستشراف املوقف 
الروس���ي، وهو ما قام به رئيس هيئة األركان العامة 
»بين���ي غانتس« في حديثه مع املس���ؤولني الصينيني 

خالل زيارته األخيرة إلى بكني.
رغم ثقة تل أبيب بأن مش���اهد الذبح التي تصل 
من سورية لن تبعث على إجراء ناجع يضائل تيار الدم 
السوري؛ ألن رئيساً أمريكياً ضعيفاً مشغوٌل بانتخابات 
داخلي���ة، وأوروبا في ته���اٍو وتناِضل ض���د األزمات 
االقتصادية، والقيادتني الروس���ية والصينية تبحثان 
عن طرق لتعظيم أرباحهما السياس���ية واالقتصادية؛ 
ه ضد األسد. كل ذلك يُفسد احتمال عمل حازم موجَّ
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سيناريوهات مقلقة:
هناك جملة من التقدي���رات، والتفضيالت، 
والس���يناريوهات، تطرحها إسرائيل لليوم املتمثل 
في سقوط األسد ميكن تناولها على النحو التالي:
1 - الس���يناريو األفضل بقاء الوضع على ما 
ه���و عليه اآلن أطول فت���رة ممكنة، ألنه في حال 
س���قوط النظام وصعود اإلسالميني للحكم، فمن 
الواضح ماذا سيكون تأثيره السلبي على إسرائيل.
2- تعتبر إسرائيل أن عدداً من العوامل القوية 
تهيئ املسرح السوري الضطرابات ستستمر فترة 
طويلة، مع تزايد وحشية الدولة ووكالئها، وحتسن 
تنظيم وتس���ليح املعارضة، والهجمات االنتحارية 
التي تشنها جماعات مسلحة، وتزايد اهتمام دول 

مجاورة بتسليح األطراف املختلفة.
3 - ازدي���اد الوض���ع في س���ورية خطورًة، 
واس���تمرار القتل ألش���هر طويلة، إال إذا حصل 
اغتيال لألسد وشخصيات أخرى، مع أن التقدير 
يستبعد اضطراره إلى التنازل عن احلكم بصورة 

أو بأخرى.
4 - رغم تغيُّر املوقف اإلس���رائيلي من تطور 
األحداث السورية، لكنها في الوقت ذاته تتخوف 
من تبعات ونتائج التدخل العس���كري الدولي، أو 
املبادرة حلملة عس���كرية إلس���قاط األسد؛ ألن 
التجربة املريرة لألمريكي���ني والغرب في العراق 
حني أوصلوا ق���ادة املعارضة املنفية إلى مناصب 
أساس���ية في بغ���داد، وفككوا اجلي���ش وأجهزة 
األمن؛ علمتهم درس���اً مهماً في حتضير مؤسسة 

احلكم السورية لليوم التالي بعد بشار.

إلى جانب ذلك، فإن دمشق في أيامها وأشهرها القادمة، مقِدمة، 
بنظ���ر تل أبيب، على عّدة س���يناريوهات محتمل���ة أثرت جميعها في 

تغيير املوقف من تطور الثورة هناك، ومن بينها: 

1 احلفاظ على الدولة بقيادة أخرى: بحيث يقوم مسؤول مبستوى 
رئيس األركان، أو رئيس املخابرات، ب� »إلقاء عظمة س���مينة« للجمهور 
باعتقال عائلة األس���د، ومحاكمتها، للحصول عل���ى الهدوء، ويعلن عن 

تغييرات في الدستور، وإصالحات اقتصادية، وانتخابات.

2 انش���قاق احلكم: إذا نشبت خالفات في أذرع األمن، بحيث يغّير 
بعضها والءه من احلكم إلى الش���ارع، كما حصل في ليبيا واليمن، لتبدأ 
حرب ش���املة بني القس���م املؤيد للثوار واملوالي للحك���م، أما إذا تكرر 
السيناريو اليمني، فسيشعر اجليش بالشلل لوقوف جزء منه ضد جزئه 

اآلخر.

3 سيناريو بطعم سوري ميكن أن يؤدي لتقسيم الدولة إلى قسمني 
يعكس���ان االنقس���ام اجلغرافي للقوة، ويحتمل رؤية حرب بني الطرفني 
كالتي اندلعت في ليبيا، ما سيخلق عدم استقرار، ألن كل جزء سيواصل 
وقوعه حتت سيطرة نخبة عسكرية، واملشاكل األساسية لسورية لن حتل، 

بل ستتفاقم، وستدعم إيران احلكم، فيما سيدعم الغرب الثوار.

4 انهيار الدولة: إذا خسرت املجموعة العلوية السيطرة على احلكم، 
فمن املتوقع أن يبس���ط السنة سيطرتهم على أجزاء واسعة من البالد، 
ويعلن أكراد الش���مال عن دولة كإخوانهم في العراق، ويس���تعيد دروز 
اجلنوب احلكم الذاتي، وبدو الش���رق سيقيمون كياناً مستقاًل، ويستغل 
احللبيون الفرصة لينفضوا عن أنفس���هم إلى األبد سيطرة الدمشقيني، 

لتقوم على خرائب سورية 6 دول.

5 تس���خني احلدود مع إس���رائيل: وهي ممارسة عادية في كل مرة 
يقف فيها احلكم الس���وري أمام مشاكل داخلية ليخلق وضعاً يسمح له 
بالقول للجماهير الغاضبة: »الصهاين���ة يتصدون للقضاء علينا، ولهذا 

عليكم أن تدعوا كل اخلالفات، وتتحدوا حتت علم الرئيس املنقذ«.
اخلالصة: إن قراءًة في تقدير تغيُّر املوقف اإلسرائيلي من األحداث 
السورية، ميكن استنباطها بالوصف اإلسرائيلي للحدود السورية ب� »غير 
الهادئة«، ما يس���توجب استعداد اجليش، الذي يراقب من كثب تطورات 
األحداث، خش���ية نقل أس���لحة متطورة أو غي���ر تقليدية من األراضي 

السورية أو إليها.
ولهذا تعتبر تل أبيب أي تطور يحصل في دمش���ق خسارًة ل�ها؛ ألن 
سقوط األس���د سينشئ حالة من عدم االس���تقرار، رغم أنه سيُحدث 
ش���رخاً في احملور املعادي، وإن بقي س���يكون ضعيفاً، ما يعني نشاطاً 

مسلحاً على طول احلدود معها.
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] تقرير [

لم يكن يسعفنا الوقت لنتحدث عن اجلميع، لكن وإن أوجزنا 
ر أينما حلوا وأينما رحلوا.. يتحدث إليَّ الش���يخ  فإن املعاناة تتكرَّ
زايد حماد، رئيس جمعية الكتاب والس���نة التي تقوم على تقدمي 
اإلعانات لالجئني السوريني في األردن: »أشعر بحرقة وألم شديد 
حينم���ا أنظر إلى معاناة هؤالء الناس، وما يؤلم أكثر هو أن األمة 
التي تستطيع أن تقدم الكثير بحقهم ال تفعل ما يكفي مع األسف.
ر دائماً هو أننا وجدنا عائلة سورية  إحدى املآسي التي تتكرَّ
تعيش في بيت شبه منهار تس���ترهم جدرانه عن عيون الناس، 
لكن ال تقيهم حرارة الشمس أو برد الشتاء، وال حتى ألم اجلوع، 
خرجُت في التاسعة صباحاً وبرفقتي أحد املتبرعني، كان يحمل 
بسيارته مجموعة من األثاث يريد التبرع بها للعائالت السورية 
الهارب���ة من رعب العداء العنصري الذي مياَرس بحقها، وكأنها 
ر!! دخلنا املن���زل ففوجئنا باملنظر  حكاية بوس���نة جديدة تتكرَّ
املهول؛ عائلة س���ورية »الرجل وزوجته وطفل���ه«، نظرت مييناً 
وش���ماالً فلم أَر أي شيء سوى فراش وغطائني خفيفني باليني، 
فس���ألتهم: أين منتم ليلة البارح���ة؟ فقالوا: على هذا الفراش. 
فصدم���ت أنا ومن معي، فالفراش مهت���رئ وال يصلح ألن ينام 
لوا البرد القارس  عليه أحد، والذي صدمني أكثر كيف أنهم حتمَّ
- وكنا حينئذ في فصل الشتاء، ونظرت إلى الطفل الذي يرتدي 

املالبس اخلفيفة.. ال يستطيع املرء أن يرى هذا املنظر ويتخلى 
عن واجبه جتاه إخوانه املسلمني، فهم هربوا من جحيم احلرب 

مبالبسهم التي يرتدونها«.
حكاي���ة أخرى من مآس���ي الالجئني الس���وريني في األردن 
يرويها الشيخ حماد، »في منطقة نائية تسكن عائلة في بيت قدمي 
وصلنا لتفقدها بعدما سمعنا عن وجودها، وحينما شاهدنا املنزل 
وجدنا جدراناً خارجية فقط ونوافَذ مكسورة وجرذاناً تنتشر في 
املنزل.. هل يُعقل أن تعيش مسلمة بأطفالها األربعة في مثل هذا 
املنزل؟ ليس ذلك فحسب، فاملرأة مصابة بالصرع وأحد أطفالها 
مصاب بالس���رطان.. كل ما يرتديه األطفال ال يستر سوى نصف 
أجس���ادهم، واألمر األكثر إيالماً أنهم يحصلون على الطعام من 

حاوية النفايات كما أخبرنا بعض من ذهب إليهم.
أما قص���ة املرأة احلامل التي س���قطت بالقرب من احلدود 
الس���ورية - األردنية مصابًة برصاصة في خاصرتها؛ هي كارثة 
إنسانية بكل معنى الكلمة.. ال يسع املرء أن يصدق أن يقدم إنسان 
على مطاردة امرأة حامل ويريد قتلها هي وطفلتها.. كانت تركض 
هي وطفلتها وزوجها هرباً من عصابات النظام الس���وري حينما 
أطلقت عليها النار بالقرب من احلدود، فسقطت خلف األسالك 
الشائكة مغشياً عليها، ولوال شهامة بعض اجلنود األردنيني الذين 

تسلَّلوا داخل احلدود وأحضروها، لفارقت احلياة أمام أعيننا.
)*( مجلة ^.

أمحد أبو دقة)*)

الالجئون 
السوريون.. 

والفرار 
من جحيم 
العنصرية
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زحفوا ملس���افة ثالثة كيل���و مترات ليهرب���وا من اجلحيم، 
ويبحثوا عن مكان يجدون فيه الدفء واألمان من اخلوف الذي 
يطاردهم في وطنهم.. مت نقلهم إلى املستش���فى وعوجلت املرأة 

وعولج زوجها من إصابة في قدمه«.
الدعم اإلغاثي

منذ أن اندلعت الثورة الس���ورية املباركة في 2011/3/15، 
والشعب األردني يقف مع الش���عب السوري في ثورته، وحترِّك 
ست مع مرور الزمن  الشعوَر بواجب املؤازرة هذا عدة روابط تأسَّ
بني الش���عبني، وعلى رأسها رابط الدين والعقيدة الذي يجمعنا 

نحن املسلمني.
لذلك منذ أن بدأت العائالت الس���ورية الهاربة من جرائم 
العصابات النصيرية في درعا تصل إلى مدينة الرمثا األردنية؛ 
بدأت اجلمعيات األهلي���ة واخليرية التواصل مع الالجئني ومدَّ 

يد العون واملساعدة لهم.
ويتوزع الالجئون الس���وريون في األردن على س���بع مدن، هي: 
)إربد، الرمث���ا، املفرق، الزرقاء، جرش، الك���رك، وعّمان(. وميكن 
تقسيم الالجئني السوريني إلى حاالت إنسانية مختلفة؛ فمنهم من هو 
مقتدر مالياً، ومنهم من ال ميلك املال - وهؤالء تقدم لهم مساعدات 
من قبل اجلمعيات اخليرية وفاعلي اخلير، وهناك الجئون يعيشون 
عند أقاربهم.. ويبلغ عدد الالجئني الس���وريني في األردن بحس���ب 
اإلحصاءات امليدانية ش���به الرس���مية، ما يقارب 200 ألف الجئ، 
وعدد املس���جلني لدى اجلمعيات العاملة في اجلانب االغاثي أكثر 
من 100 ألف فرد، تكفل جمعية الكتاب والسنة التي يديرها الشيخ 
زايد حماد العدَد األكبر منهم، حيث مقيٌَّد في سجالت اجلمعية 50 

ألف فرد، وال تزال األعداد في تزايد، والله املستعان.
احلالة الصحية واملعيشية:

يعاني بعض الالجئني حال���ة صحية متردية نتيجة ما عانوه 
في الداخل أو أثناء رحلة اللجوء، كما أن هناك كثيراً من احلاالت 
بحاجة إلى تدّخل جراحي عاجل، وبس���بب ع���دم توفر األموال 
الكافي���ة لم يتم إجراء تلك العملي���ات العاجلة الرتفاع تكاليفها، 
وهو ما يس���بِّب تردي الوضع النفسي والصحي لهم. ويقدر عدد 
املصابني الذين هم بحاجة إلى عالج عاجل بأكثر من 500 حالة 
تقريباً، وهم بازدياد بسبب تفاقم األوضاع الصعبة داخل سورية، 
أما بالنس���بة إلى احلاالت املرضية املزمنة وكبار السن فتقدر ب� 
20 أل���ف حالة من أمراض الس���كري والضغط والقلب وغيرها، 
وهم يحتاجون إلى الدواء بش���كل دائم، ويضاف إلى ذلك مرضى 
العمليات املتوسطة وحاالت الوالدة، كذلك احلاالت النفسية التي 

هي بحاجة إلى عالج ومتابعة.

أما اجلانب املعيش���ي في حالة اللجوء السورية، فإنها في 
أحسن أحوالها ال تزيد عن حد الكفاف، إذ يعيشون على اإلعانة 
واإلغاثة من اجلمعيات اخليرية التي تقدم لهم طرداً غذائياً مرة 
في الشهر أو مرتني، بغية سد الرمق وكفاية احلاجة. ومحتويات 
الطرد الغذائي معلبات وس���كر وأرز. وال يحصل الالجئون على 
اخلض���ار أو اللحوم والدواج���ن واحتياجات األطف���ال واملرأة 
األساس���ية. من باب اإلش���ارة وليس التفصيل، فإن جلَّ النساء 
بحاجة إلى مس���تلزمات نس���ائية ش���خصية، منها ما يستعمل 
بش���كل يومي أو بشكل دوري، يضاف إليها االحتياجات اليومية 

لألطفال، مثل: احلليب، واحلفاضات، وغيرهما.
وللمزيد من التفصيل فإن األردن كغيرها من البلدان العربية 
ال متتلك مخيمات لالجئني، لذلك يس���كن الالجئون في بيوت 
مس���تأجرة، فتحتاج األسرة إلى إيجار ش���هري يراوح بني 150 
و250 دوالراً شهرياً بس���بب غالء املعيشة في األردن، واألسرة 
التي ال متلك ثمن اإليجار ستسكن مع أسرة ثانية، ورمبا ثالثة، 
في بيت واحد، كما في بع���ض احلاالت.. ومن هنا؛ فإن توفير 
إيجار البيوت يعدُّ من أولى األولويات ومن أصعب األشياء املراد 
حتصيله���ا وتوفيرها لالجئني، خصوص���اً إذا علمنا أن جمعية 
الكتاب والسنة لوحدها بحاجة إلى قرابة املليوني دوالر شهرياً 

إليجارات املنازل.
أما بالنس���بة للتعليم، فإن احلكومة األردنية تس���مح ألبناء 
الالجئني السوريني باالنضمام إلى املدارس احلكومية في اململكة 
مجاناً، وكان لهذه اخلطوة أثر طيب مبارك في طمأنة الالجئني 
على مس���تقبل أبنائهم التعليمي والدراس���ي، لكن هذا مرتبط 
بقدرة املدارس احلكومية في مناطق الالجئني على اس���تيعاب 
الطلبة، وهي قدرة محدودة، فلذلك س���تكون هناك حاجة إلى 
إدخال بعض الطلبة في م���دارس خاصة، وهذا أمر فوق قدرة 
الالجئني، بل كثير من األردنيني أنفسهم، وبالطبع هؤالء الطلبة 

بحاجة إلى حقائب مدرسية وكذلك مصروف يومي.
حتديات تواجه العمل اإلغاثي:

يالح����ظ الزائر ملخيم����ات الالجئني املذك����ورة أن التحديات 
التي تس����هم في تعطيل العمل اإلغاثي أو اس����تغالله بشكل سيئ 
من قب����ل املنظمات الدولية؛ كبيرة جداً، وم����ن أبرزها: قلة الدعم 
املالي مقارنة باألعداد الكبيرة لالجئني، وتأخر وصول املساعدات، 
فالفارق الكبير بني اإلعالن عن حمالت اإلغاثة اإلقليمية والدولية 
لدعم الالجئ����ني والوجود احلقيقي لها على أرض الواقع؛ س����بَّب 
إرباكاً خلطط س����ير البرنامج اإلغاثي، وخيبَة أمل لدى الالجئني، 
وتبرز أصاب����ع االتهام إلى القائمني على العم����ل اإلغاثي. وكذلك 
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يركز كثي����ر من املتبرعني على الط����رود الغذائية رغم وجود 
حاجات أساسية لالجئني يغفلونها، فمثاًل الكثير من الالجئني 
الذين يعيشون في بيوت مستأجرة ال يستطيعون حتمل نفقات 
اإليجار وال أحد يساعدهم على ذلك إال القليل من أهل اخلير. 
ومن املعوقات أيضاً إصرار املتبرعني على التوزيع الشخصي 
للمساعدات، وهذا األمر يسبب إرباكاً كبيراً، فال ميكن ضبط 
تواريخ املساعدات ضمن برنامج، بل تصبح حتت رحمة زيارة 
املتبرع! كم����ا أن املتبرع الفردي تك����ون قدرته محدودة على 
تغطية األس����ر املنتظرة للمعونة »فنصبح في حرج؛ من تعطي 
ومن تدع«، وألنهم يعيشون في بيوت مستأجرة متباعدة وليس 
في مخيمات، فهذا األم����ر فيه إهدار للوقت وإرهاق للكوادر 

وتكلفة مالية عالية بسبب التنقل بالتبرعات العينية.
ابتزاز الاجئني وتنصيرهم:

تتس���تَّر املنظمات الدولية والغربية بستار اإلغاثة 
رين البتزاز الالجئني واستغالل حاجتهم  لنش���ر منصِّ
إلى املأكل واملش���رب وامللبس... وغيرها؛ لتنصيرهم، 
وهذا األمر من املؤس���ف أن يقع بني ظهرانينا ونحن 

نتأمل ذلك وال نفعل شيئاً.
تقوم الكنائس في كثير من األحيان بتوزيع مساعدات 
رين مع أناجيل  على أسر س���ورية من خالل بعض املنصِّ
وبطاني���ات حتمل صور صلبان، ومت هذا التوزيع من قبل 
الكنائس واملدارس الكنسية مباشرة، مع توزيع منشورات 
تنصيرية، وعند تقدمي املساعدة الطبية لألسر السورية 

يتم طلب ترديد عبارات اخلالص وربوبية املسيح.
وكذلك ظهرت مشكلة )احلجز املؤقت( لالجئني 
عن طريق الش���يك )دخول غي���ر نظامي أو تهريب(، 
حي���ث يتم ترحيل الالجئني الذين يدخلون عن طريق 
الش���يك وليس املعبر احلدودي الرس���مي )باحلجز 
التحفظ���ي(، حلني إجراء عملي���ة الكفالة، حيث يتم 
اس���تيفاء مبلغ 6 دناني���ر عن كل فرد م���ن العائلة، 

والتوقيع على كفالة بثالثة آالف دينار أردني.
وكذلك ال ينبغي إهمال مشكلة الالجئني الفلسطينيني 
القادمني من سورية الذين حتتجزهم السلطات األردنية 
في )احلج���ز املؤقت(، فمن���ذ أكثر من 4 أش���هر وهم 
يعيشون في ظروف معيش���ية صعبة، وهذه العائالت ال 
يس���مح ألحد بكفالتها العتبارات سياس���ية - على حد 
قول السلطات األردنية.. وهل مئات األشخاص سيعلنون 

األردن وطناً بدياًل للشعب الفلسطيني؟!

أهم احتياجات الاجئني السوريني حسب األولويات هي:

* االحتياجات املعيشية: وتتلخص في إيجار البيت الشهري، 
حاجي���ات األطفال من حليب وفوط، حاجيات املرأة األساس���ية، 
فرش البيوت بس���جاد وخالفه، وطرد شهري ألهم املواد الغذائية 

والصحية التي يجب توفرها: خبز، خضار، وحلوم.
* االحتياجات الطبية: إج���راء عمليات جراحية للمصابني، 
تغطية حاالت ال���والدة، املتابع���ة الفيزيائي���ة للمصابني، توفير 
العالج���ات الطبية املس���تمرة لألمراض املزمن���ة، مثل: جرعات 
الس���رطان، وهي مكلفة جداً، وال ميكن إغفال أمراض الس���كري 
والضغط والقلب أيضاً.. وهناك حاجة إلى عيادة حلل املش���اكل 
النفسية »حيث وجدنا كثيراً من هذه احلاالت بني األطفال والنساء 
بس���بب ما كانوا يسمعونه ويرونه من إطالق نار وقتل واقتحامات 
وتعذيب لهم وألناس أمامهم«، وإيجاد مستش���فى ميداني بأقصى 

سرعة ممكنة.
* االحتياج���ات التعليمية: مصروف ش���هري للطلبة، حقيبة 
مدرسية وقرطاسية، ورسوم دراسية ملن لم تتوفر لهم مقاعد في 
املدارس احلكومية.. وقد لوحظ أن هناك عدداً كبيراً من الطلبة 

بني من الدراسة وهم بحاجة إلى برامج تدريب وتأهيل. املتسرِّ
* االحتياجات الدعوية: توفير كتب ومصاحف لتوزيعها على 
العائالت الس���ورية، حيث إن الكثير منه���م يطلب ذلك مع بعض 

الكتب، خاصة أن كثيراً منهم يجهل أمور الدين الضرورية.
* حاجيات عائالت الش���هداء واملفقودين واملعتقلني: توفير 
كفاالت لأليتام بش���كل دوري بحيث يتم العناية بهم مادياً ومعنوياً 
وتعليمي���اً وإيج���اد متابعة حثيثة لهم وتخفيف اجلانب النفس���ي 

لوضعهم املعيشي.
وكذل���ك هناك حاج���ة ملحة إلى كفالة أبناء املش���اركني في 
الثورة، فيوجد الكثير من الرجال يتركون عائالتهم في مساكن ثم 

يعودون إلى داخل سورية للمشاركة في الثورة.
وهناك كذلك بعض االحتياجات للموجودين في احلجز التحفظي، 
مث���ل: جتهيز »كرفانات«، وتقدمي الغذاء بش���كل يومي، وتأمني مبلغ 

نقدي من أجل دفع الكفاالت إلخراجهم من احلجز املؤقت.
وفي نهاية املطاف؛ إن مش���كلة الالجئني السوريني ال توجد 
فقط في األردن، فهم يعان���ون أيضاً في لبنان وتركيا، ومع قدوم 
ش���هر رمضان املبارك فإن هذه القضية م���ن أهم القضايا التي 
تضع اإلنسان املسلم أمام اختبار حقيقي ملؤازرة إخوانه في الدين 
وتعوي���ض ما فاتهم من حرمان والتهوين من عذاباتهم، فهم وقفوا 
دفاعاً عن األمة اإلسالمية بكاملها ضد عدو هو األخطر من بني 

أعدائها، وهم النصيريون ومن أعانهم من املجوس.
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يُؤَمر املؤمن باإلمساك عن شهواته ما يقارب اخلمَس عشرة 
س���اعة؛ صيانًة للقلب من أي ش���يء يزاحمه حتى يخلُص لله 
ِل كالمه. ويجتمع املؤمنون كلَّ ليلة قياماً لله  ويعُمَر بذك���ِره وتأمُّ
تعالى يرجون رحمته ويخاف���ون عذابه، فيكون اجتماعهم عوناً 
على سلوك س���بيل املتقني. وحُتبس أنفاس الشياطني، وتضيَُّق 
مجاريهم من ابن آدم، وتكبَّل أياديهم عن اإلضالل؛ ليكُمل حتلِّي 
ب املؤمن  املؤمن���ني بطاعاتهم، ويُخلَّى بينهم وبني خالقهم. ويترقَّ
ليل���ة القدر، ليختصر فيها األزمنة، ويح���وز بالعبادة في ليلتها 
ْن َأْلِف َشْهٍر{ ]القدر: ٣[. أجوَر عبادة ألف شهر، بل هي }َخْيٌر ِمّ

وتُضاع����ف األجور مما يحفز على كثير م����ن القربات، فليس 
سقف املضاعفة متوقفاً عند سبعمائة ضعف، بل أمُر الصوم أعظم 
م����ن ذلك، والله وحده َمن يعل����م أيَّ مدى يبلغه ثواب الصائم، فقد 
جاء ف����ي الصحيحني من حديث أبي هري����رة - رضي الله عنه - 
أن النبي # قال: )كل عمل ابن آدم له، احلس����نة بعش����ر أمثالها 
إلى س����بعمائة ضعف، قال الله عز وج����ل: إال الصوم فإنه لي وأنا 
أجزي به(. قال ابن رجب: )األعمال كلها تُضاَعف بعش����ر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف، إال الصيام، فإنه ال ينحصر تضعيفه في هذا 
العدد، بل يضاعفه الله عز وجل أضعافاً كثيرة بغير حصِر عدد()1(.

)1) لطائف املعارف، )283(، ط. دار ابن كثير.

رمضــــان..

م���ش���اري ب���ن س��ع��د ال��ش��ث��ري 
meshari.s.sh3@hotmail.com

@m_alshathri 

معيار التوفيق والخذالن
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كل ذل���ك اإلمداد اإللهي ابتالءٌ م���ن الله لعباده - واالبتالء 
ِرّ  يكون باخلير كما يكون بالش���ر، قال الله تعالى: }َوَنْبُلوُكم ِبالَشّ
َواْل�َخْي���ِر ِفْتَنًة{ ]األنبياء: ٣٥[ - ليمتحن صدَق تألُّههم، فأس���باب 
اخلير قائمة، وال ميك���ن - واحلالة تلك - أن يتخلَّف عن ركب 

ع مبروط اخلذالن! الصاحلني إال من ُعِدَم التوفيق وتلفَّ
ل معي ه���ذا احلديث: جاء في األدب املفرد من حديث  تأمَّ
أب���ي هريرة - رضي الله عنه - أن رس���ول الله # رقى املنبر 
فقال: )آمني، آمني، آمني(. قيل له: يا رسول الله، ما كنت تصنع 
هذا؟ فكان مما قال: )قال لي جبريل: َرِغم أنُف عبٍد دخل عليه 
رمضان لم يُغفر له. فقلت: آمني(.. ما تقدم قبضٌة من أثر هذا 
احلديث، فأنت ترى كيف أن جبريل دعا على َمن أدرك رمضان 
ل الله على عباده في هذا الشهر،  ولم يغفر له لعلمه بعظيم تفضُّ

ن. ن النبي # على دعائه، فِنعَم الداعي واملؤمِّ وقد أمَّ
وق���د جاء ف���ي الصحيحني أن النبي # ق���ال: )من صام 
رمضان إمياناً واحتساباً ُغِفر له ما تقدم من ذنبه(، وقال: )من 
قام رمضان إمياناً واحتس���اباً ُغِفر له ما تقدم من ذنبه(، وقال: 
)من قام ليلة القدر إمياناً واحتساباً ُغِفر له ما تقدم من ذنبه(؛ 
فهذه موجبات املغفرة قد دنت لكل من أراد اللَه والدار اآلخرة، 

فال غرو أْن َرِغم أنُف من أدرك رمضان ولم يُغفر له.
رمضان إذاً معيار التوفيق واخلذالن، فبه يُعلم من وفقه الله 
لطاعته فأقبل عليه بقلبه وقالب���ه، وبه يتبنيَّ من َوَكله الله إلى 
ِد فيه طالئع التوفيق ولم تأِت به سحائب املغفرة  نفس���ه فلم جُتْ

إلى حيث تلقي رحلَها.

ة القلب جمعيَّ

معينه،  من  والنهل  الله  كالم  مع  العيش  في  رمضان  لبُّ 
وال يؤتي ذلك ثمرته ما لم يهيِّئ العبُد قلَبه ليكون محاًل قاباًل 
السلوك:  أهل  يسّميه  ما  هي  القلب  وتهيئُة  القرآن،  ألن��وار 
من  قلبه  تخلية  في  جاهداً  املرء  يسعى  بأن  القلب(  )جمعيَّة 
قه. وجمعيَّة القلب جديرةٌ  الشواغل ويقَيه من كل ما يشّتته ويفرِّ
شأنها  فليس  لتحقيقها،  أوقاته  من  كثيراً  املرء  يصرف  بأن 
بل هي  يريد،  ما  على  أطَرها  املرء  التي ميلك  اجلوارح  كعمل 
إلى  االلتجاء  من  املرء  فيها  يكثر  ُمضِنية  مسيرة  إلى  بحاجة 
م حينئٍذ بهدايات القرآن. يقول ابن  الله حتى يكرمه بها، ويتنعَّ
والهمة  القلب  جمعيَّة  القرآن  قراءة  وقت  في  )األفضل  القيم: 

فتجمع  به،  يخاطبك  تعالى  الله  كأنَّ  ِمه حتى  وتفهُّ تدبُِّره  على 
أعظَم  أوام��ره  تنفيذ  على  والعزم  وتدبره  فهمه  على  قلبك 
ذلك()1(. على  السلطان  من  كتاٌب  جاءه  َمن  قلِب  جمعية  من 
إن مما يتقطع له قلب املرء حس���رات أن مير عليه ش���هر 
ةَ بعد األخرى دون أن يذرف دمعًة  رمض���ان يقرأ فيه القرآن املرَّ
لله تعالى محبًة له أو خش���يًة منه، وإن من األسى أن يسمع في 
ُر قلوبُهم َفَرقاً من  صلواته منادَي اإلميان، فيرى من حوله تتضوَّ
الله تعالى، ث���م ينظر في حاله فإذا هو جثة هامدة خاويٌة على 

عروشها أخطأت طريقها فدفنت نفسها بني جموع املصلِّني!
قلِبه ف���ي  ربَّ����ه  ي��ف��ق��د  ك���ان  م���ن 

أنَّ����ى ي����ذوق ح�����الوةَ اإلمي�����اِن؟!
ك���لُّ امل��ط��ال��ِب ق��د تُ��ن��اُل ب��دره��ٍم

اإلح���س���اِن مل���ن���زِل  امل��ص��ي��َر  إال 
وإن من أظهر ش���عائر الله في رمض���ان: الصوم، وأنت لو 
لت���ه لوجدت الغاية منه حتقيَق )جمعيَِّة القلب(،  فش���هواُت  تأمَّ
اإلنس���ان من الطعام والش���راب واجلماع لها أثٌر على جمعيَِّة 
القلب اجلالبِة للتقوى، فمهما اش���تغل املرء بتلبية شهواته كان 
ذلك على حساب تخلية قلبه، ولذا أوجب الله تعالى على عباده 

اإلمساك عن هذه الشهوات، وقال: }َلَعَلُّكْم َتَتُّقوَن{.
ثم تأتي العش���ر األواخر من رمض���ان، تلك التي الزم فيها 
النبي # مس���جَده واعتك���ف فيه طمعاً ف���ي حتقيق )جمعيَّة 
القلب(، وهذا يجلِّي لك أيَّ مقاٍم لهذه اجلمعيَّة في شريعة الله، 
حي���ث ميكث املؤمن في معتَكِفه ليُخلِّص قلبه من عالئق الدنيا، 
ويُفِرَغ فيه معانَي اإلميان، ويس���رَح بذهنه في مش���اهد اآلخرة 
وعرصاته���ا، بعيداً عن كدر الدنيا وش���هواتها، وبعيداً عن تلك 
احُلُجب الفانية التي طاملا حالت بينه وبني سيره إلى الله، هناك 
د روُح املؤمن لتبلغ أعلى مقامات اإلحس���ان، وتعبَد  عَّ حيث تصَّ
راً  الله كأنها تراه، وتقضي ليله���ا ونهارها تبتُّاًل لله وذكراً وتفكُّ
في حالها ومآلها، وتنظر كم قطعت من املراحل في طريقها إلى 

الله تعالى.
ُقه عن الله  جمعيَُّة القلب لله وحَده ُس����لَّم التوفي����ق، وتفرُّ
ب إلى الله تعالى  واش����تغاله بغيره قريُن اخلذالن، فمن تق����رَّ
ب اللُه منه، ومن نس����ي اللَه نسيه، )وال يهلك على الله إال  تقرَّ

هالك()2(.  
)1) مدارج السالكني، )1: 184(، ط. دار طيبة.

)2) صحيح مسلم، )208).




