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]االفتتاحية[

فإن فريضة احلج من أج���لِّ الفرائض الدينية التي فرضها 
الله على عباده، لدرجة أن التكاسل عن أدائها حتى تدرك العبد 
منّيته وقد وجد ما يحج به من غير أن يحج؛ يُخش���ى على إميان 
اِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن  ِ َع������َ� النَّ العبد بس���ببه، فقال عز من قائل: }َوِلَّ
َ َغِنٌّ َعِن اْلَعاَلِمنَي{ ]آل عمران:  َكَفَر َفإنَّ الَّ اْس������َتَطاَع إَلْيِه َس������ِبياًل َوَمن 
٩٧[، ومن أجل ذلك قال عمر بن اخلطاب رضي الله تعالى عنه: 
»من أطاق احلج فلم يحج فسواء عليه يهودياً مات أو نصرانياً«)1(. 
وقد جعل الله للحاج الذي يحج حجاً كاماًل غير منقوص، األجَر 
العظيم واملنزلة التي ال تدانيها منزلة، فقال #: »من حج لله فلم 
يرفث ولم يفس���ق رجع كيوم ولدته أمه«)2(، وقال: »احلج املبرور 
ليس له جزاء إال اجلنة«)3(. بل إن عظم منزلة احلج كاٍف لتكفير 
كل الذنوب واآلثام التي اقترفها املس���لم في سنيه السابقة على 

))) قال ابن كثير: »إسناده صحيح« 85/2 تفسير ابن كثير.
)2) أخرجه البخاري رقم 1521.
))) أخرجه أحمد برقم 14482.

لبيك اللهم لبيك

احلج، س���واء كانت معاصي أو كبائر أو ش���ركاً، فهذا عمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنه يقول: »فلما جعل الله اإلس���الم في 
قلبي أتيت النبي # فقلت: ابس���ط ميينك فألبايعك. فبس���ط 
ميين���ه. قال: فقبضت يدي. قال: »ما لك يا عمرو؟«. قال: قلت: 
أردت أن أش���ترط. قال: »تش���ترط مباذا؟«. قلت: أن يغفر لي. 
ق���ال: »أما علمت أن اإلس���الم يهدم ما كان قبل���ه؟ وأن الهجرة 
تهدم م���ا كان قبلها؟ وأن احلج يهدم م���ا كان قبله«)4(.. فاحلج 
يهدم ما كان قبله من ذنوب وآثام وش���رور وشرك، فضاًل من الله 
ونعمة، واس���تخدم لفظ الهدم للداللة عل���ى املبالغة في اإلزالة 
واحملو، وإذا كان احلج بهذه املنزلة فألن شعار احلج الذي يلّخص 
كل أركانه وواجباته ومس���تحباته التلبيُة التي تكون مبنزلة تكبيرة 
اإلحرام للصالة: »لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن 
احلمد والنعمة لك وامللك، ال ش���ريك لك«. ولبيك تعني مداومة 

))) مسلم في صحيحه رقم 192.

الحمد هلل رب العالمين، والصاة والسللام على سيد األولين واآلخرين ورحمة اهلل لعباده 
الصالحين، محمد بن عبد اهلل #.. أما بعد:
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االستجابة ألمر الله تعالى في كل شأن من شؤون املسلم الدينية 
والدنيوية، وإفراد الله تعالى بهذه االس���تجابة، ومن ثم جاء في 
احلديث: فأه���ل بالتوحيد لبيك اللهم لبي���ك، فهي تعني إجابة 
بع���د إجابة، من قوله���م: ألب باملكان، إذا أقام ب���ه، فكأنه قال: 
أنا مقي���م على طاعتك مداوم عليها ل���ك وحدك ومالزم لها ال 
أفارقها قد أفردت���ك بها فأنت أهل أن تطاع وأنت أهل أن تعبد 
وأن نقيم على طاعتك بال فتور أو إخالل، يُِريد بذلك أَنِّي صرت 
مجيباً لدعوتك مسرعاً إليها ُمقيماً على َطاَعتك ممتثاًل ألوامرك 
مجتنباً لنواهيك، فهي متضمنة لإلجاب���ة واإلقامة؛ اإلجابة لله 
واإلقام���ة على طاعته. وتبدأ هذه الطاع���ة والعكوف عليها من 
أول دخول املس���لم في النسك، فيخلي نفس���ه من كل ما يشده 
إلى الدار الفانية، ويحلق بطموح���ه إلى دار البقاء، فيتجرد من 
املخيط من الثياب، ويكتفي بإزار ورداء يس���تر عورته ويكش���ف 
ذله وافتقاره لربه، مهاًل بالتلبية مقباًل على ربه، ما أجمل شعور 
املسلم عندما يلبس ثياب اإلحرام، إنها من أسعد اللحظات التي 
متر باملس���لم رغ���م أن اإلحرام مينعه من كثير م���ن األمور التي 
كان يأتيها وه���و حالل قبل اإلحرام، ألنه يش���عر أن الله تعالى 
قد اس���تدعاه لذلك، ما يعني إكرام الله له بدعوته واختصاصه 
بذل���ك الفضل العظيم، قال ابن املنير: مش���روعية التلبية تنبيه 
عل���ى إكرام الل���ه تعالى لعباده بأن وفودهم عل���ى بيته إمنا كان 
باستدعاء منه سبحانه وتعالى، فهو مدعو لزيارة بيت الله، ولقد 
كان له���ذه الكلمة وقعها ومكانتها في نفوس أهل العلم حتى قال 
جعفر بن محمد بن علي بن احلس���ني: »إني أخش���ى أن أقول: 
لبيك اللهم لبيك، فيقول: ال لبيك وال سعديك«. ولقد أحرم جده 
زين العابدين علي بن احلس���ني فلما أراد أن يقول اللهم لبيك أو 
قالها غش���ي عليه وسقط من ناقته فهشم وجهه رضي الله عنهم 
أجمعني. وكانت إجابة املس���لم لداعي احلج تعني عنده أنه ممن 
اس���تجاب لدعوة إبراهيم عليه السالم عندما أمره ربه وأذن في 
الناس باحلج، قال ابن حجر: »روى الفاكهي بإس���ناد صحيح من 
طريق مجاهد عن ابن عباس قال قام إبراهيم على احلجر فقال 
يا أيها الناس كتب عليكم احلج فأس���مع من في أصالب الرجال 
وأرحام النس���اء فأجابه من آمن ومن كان سبق في علم الله أنه 
يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك«. فيا لها من بشرى يبتهج 
بها قلب املؤمن ويس���عد ويطرب، ولذلك جتد كثيراً من املسلمني 

يتابع بني احلج والعمرة فال يكاد مير موس���م من مواس���م احلج 
والعمرة إال وقد شد رحله إلى حيث مهوى أفئدة املؤمنني وحزب 
الله الصاحلني، يسوقه الشوق واحلنني إلى تلك الديار، فال معنى 

للمشقة وال شعور بها حتى يقول القائل:
ال�ذي  للبل�د  البي�د  نش�ق  وسرنا 

بلغ�ن�اه  للنف�وس  وش�����ق  بجه�د 
ضام�ر  ك�ل  عل�ى  ورك��ب��ان��اً  رج���االً 

أتين�اه  عمي�ق  ف�ج  ذي  ك�ل  وم��ن 
والدج�ى  والبح�ر  البر  إليه  نخوض 

قطع�ن�اه وع�ن�ه  إال  قاط�ع  وال 
للق�ا الشوق  شدة  من  الفال  ونطوي 

قطعن�اه  سج�اًل  حتكي  الفال  فتمسي 
أهلن�ا  فق�د  قصدن�ا  عن  صّدنا  وال 

ألفن�اه حبي�ب  أو  ج�ار  هج�ر  وال 
واملس���لم يظل يردد التلبية ويرفع بها صوته من حني مروره 
بامليقات وال يقطع التلبية حتى يصل إلى املسجد احلرام وتكتحل 

عيناه برؤية الكعبة البيت احلرام.
وم���ا تقدم من صيغ���ة التلبية هي الصيغ���ة التي وردت عن 
رسول الله صلى الله عليه وس���لم، وإن كان هذا ال ينفي الزيادة 
عليها من جنس���ها كم���ا كان عبد الله بن عم���ر يزيد في تلبيته 
ويق���ول: لبيك لبيك لبيك وس���عديك، واخلير ف���ي يديك لبيك، 
والرغب���اء إليك والعمل. وكان الناس يقول���ون لبيك ذا املعارج.. 
ونحوه من الكالم. والنبي عليه السالم يسمع فال يقول لهم شيئاً، 
وإن عم���ر كان يقول بعد التلبية: لبيك ذا النعماء والفضل والثناء 
احلس���ن، لبيك مرهوباً منك ومرغوباً إليك. وكان أنس يقول في 

تلبيته: لبيك حجاً حقاً تعّبداً ورقاً.
فالعب���د يقبل على رب���ه معلناً فقره وذله ل���ه، طالباً رحمته 
ورض���اه، مظهراً توحيده، مكثراً ذكره في تلك الفريضة التي هي 
فريضة العمر التي ق���د ال يتاح ألكثر الناس تكرارها، فليحرص 
املس���لم على تكميل حجه والقيام بأركانه وواجباته ومستحباته؛ 
لعل الل���ه أن يوفقه للحج الكامل فيكون ممن رجع من حجه بعد 

انتهائه من ذنوبه كمن ولد الساعة بغير ذنب وال معصية.
نسأل الله من فضله أن يوفق احلجاج إلى احلج املبرور، وأن 

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

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

www.alabdul l t i f .n#t
@dralabdullatif 

غال��ب المتحدثي��ن ع��ن مقاص��د الش��ريعة يعّول��ون عل��ى م��ا كتب��ه 
الش��اطبي - رحمه اهلل -، ويجعل بعضهم س��ائر العلماء تبعًا لما حرره 
الش��اطبي ف��ي المقاص��د، كم��ا فعلوا م��ع اب��ن تيمي��ة، دون النظر في 

مواطن التمّيز واالستقالل لكل منهما.
وفي تراث ابن تيمية معالم جليلة وتقريرات بديعة في شأن مقاصد 
الش��ريعة، تكش��ف رس��وخه ف��ي التحقي��ق والتأصي��ل للمقاص��د، وتظهر 
تفّرده ومخالفته الفالس��فة والمتكلمين والمتصوفة – ومن تأثر بهم – 

الخائضين في هذا الباب.

] العقيدة والشريعة[ 

ابن تيمية 
ومقاصد شرعية غائبة
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ولعل هذه الس��طور التالية تفت��ح الباب إىل هذا 
املوضوع الكبري.

• كثيراً ما يقرر ابن تيمية أن اإلنس���ان مضطر إلى شرع 
ف���ي حياته الدنيا)1(، وأن هذا في طبيعة اإلنس���ان كما في 
قوله #: »أصدق األسماء حارث وهمام)2(«، فهو حارث أي 
عامل كاسب، فالشرع من لوازم وجود بني آدم، فمن لم يأمر 

بالشرع املنّزل أمر بضد ذلك)3(.
وكم���ا أن الش���رائع ضرورة لبني اإلنس���ان، فهي قرة 
العيون وسرور القلوب، وليست مجرد تكاليف.. كما حرره 
اب���ن تيمية بقوله: »ل���م يجيء في الكتاب والس���نة وكالم 
الس���لف إطالق القول على اإلميان والعم���ل الصالح أنه 
تكليف، كما يطلق ذل���ك كثير من املتكلمة واملتفقهة، وإمنا 
جاء ذكر التكليف في موض���ع النفي، كقوله »ال يكلف الله 
نفساً إال وس���عها«.. أي وإن وقع في األمر تكليف فال يقع 
إال قدر الوسع، ال أنه يسمى جميع الشريعة تكليفاً، مع أن 
غالبها قرة العيون، وسرور القلوب، ولذات األرواح، وكمال 

النعيم..«)4(.
• احتف���ى ابن تيمي���ة باألوامر الش���رعية، باعتبار أن 
ر أن جنس فعل املأمورات  املأم���ورات مقصودة لذاتها، وقرَّ
آكد من جنس ترك املنهي���ات)5(، فقال - رحمه الله -: »ال 
ينه���ى عن منكر إال ويؤمر مبعروف يغن���ي عنه، كما يؤمر 
بعبادة الله س���بحانه، وينهى عن عبادة ما سواه، والنفوس 
خلقت لتعمل ال لتترك، وإمن���ا الترك مقصود لغيره، فإن 
لم يش���تغل بعمل صالح، وإال لم يترك العمل الس���يئ، أو 

الناقص..«)6(.
وب����نّي - رحم����ه الله - أن من لم يفع����ل املأمور، فعل 
بعض احملظور.. فكان مما قال: »وهكذا أهل البدع ال جتد 
أحداً ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها والعمل إال 
وقع في بدعة، وال جتد صاحب بدعة إال ترك ش����يئاً من 

السنة..«)7(.

))) ينظر: التدمرية ص500، اإلميان ص40، جامع الرسائل 221/2، املجموعة العلية 
.201/2

)2) أخرجه أبو داود ح )4950(، وأحمد ))/45)).
))) ينظر: االستقامة 294/2.

))) الفتاوى )/ 25-26، وينظر: شفاء العليل البن القيم ص475.
)5) انظر: الفتاوى 85/20.

)6) اقتضاء الصراط املستقيم 617/2.
)7) كتاب اإلميان ص 164.

»ومت���ى اغت���ذت القلوب بالب���دع لم يب���ق فيها فضل 
للسنن«)8(. 

وملا قرر أن النفوس خلقت لتعمل ال لتترك، انتقد - في 
موطن آخر - املتفلس���فة ونحوهم في تعويلهم على السلب 
والنفي للصف���ات اإللهية، وأما األفعال والس���لوك فيغلب 
عليهم الذم والترك من الزهد الفاس���د والورع الفاسد من 

غير أن يأتوا بأعمال صاحلة)9(.
واحلاص���ل أن الش���رائع املأمور بها مقص���ودة لذاتها، 
وبلزومه���ا يخلص العبد من املنهيات، ويس���لم من الكس���ل 

والبطالة والعجز.
• اعتنى أبو العباس ابن تيمية بإظهار مقاصد الش���رائع 
تفصياًل، فقال عن احل���ج: »فاملقصود من احلج عبادة الله 
وحده في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها، ولهذا كان احلج 

شعار احلنيفية..«)10(.
وحدد مقصود اجلهاد بقوله: »املقصود باجلهاد واألمر 
باملع���روف والنهي عن املنكر: هداي���ة العباد ملصالح املعاش 

واملعاد بحسب اإلمكان..«)11(.
وأوج���ز مقصود الوالي���ات واإلم���ارات - كوالية احلرب 
والقضاء واإلمامة العظمى ونحوها -، فقال: »جميع الواليات 
في اإلس���الم مقصوده���ا أن يكون الدين كله لل���ه، وأن تكون 
كلم���ة الله هي العلي���ا، فإن الله س���بحانه وتعالى خلق اخللق 

لذلك..«)12(.
• إذاً تقرر من خالل األمثلة السابقة - كاحلج، واجلهاد، 
والواليات - أن املقصود منها: عبادة الله وحده، وإقامة الدين 

كله لله.
فهذا يتس���ق مع تقريرات ابن تيمية بأن العبادة أصلها 
القصد واإلرادة، وأن الله تعالى هو املألوه أي املعبود املقصود 

املراد املطلوب)13(.
فعبادة الله هي أش���رف الغايات، وه���ي مقصودة في 
نفسها، خالفاً للمتفلس���فة واملتكلمة واملتصوفة ممن جعل 

العبادات وسيلة لتهذيب األخالق!

)8) االقتضاء 597/2.
)9) انظر: الفتاوى126/20.

)10) االقتضاء )/0)8.
)))) الفتاوى 5)/160.

)12) الفتاوى 61/28 )احلسبة(.
))1) ينظر: الفتاوى )/22، 272/10، 19/9).
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فقال - رحم���ه الله -: »للناس في مقص���ود العبادات 
مذاه���ب، منهم م���ن يق���ول: املقصود به���ا تهذيب أخالق 
النف���وس وتعديله���ا.. وليس���ت هي مقصودة في نفس���ها، 
وهذا قول متفلس���فة اليونان، وقول من اتبعهم من املالحدة 
واإلسماعيلية وغيرهم من املتفلسفة اإلسالميني، كالفارابي 
وابن س���ينا وغيره���م، ومن س���لك طريقتهم م���ن متكلم، 

ومتصوف، ومتفّقه«)1(.
• انتق���د ابن تيمي���ة قوماً من األصولي���ني الذين يعللون 
األحكام الش���رعية بحفظ مصالح دنيوية، ويهملون ما يتعلق 
بصالح القلوب وتزكية البواطن، فقال: »وقوم من اخلائضني 
في أص���ول الفقه وتعلي���ل األحكام الش���رعية باألوصاف 
املناسبة، إذا تكلموا في املناسبة، وأن ترتيب الشارع لألحكام 
على األوصاف املناسبة يتضمن حتصيل مصالح العباد ودفع 
مضارهم، ورأوا أن املصلحة نوعان: أخروية، ودنيوية، جعلوا 
األخروية ما في سياسة النفس، وتهذيب األخالق من احلَكم، 
وجعلوا الدنيوية ما تضم���ن حفظ الدماء واألموال والفروج 
والعقول والدين الظاهر، وأعرضوا عما في العبادات الباطنة 
والظاهرة من أنواع املعارف بالله، وأحوال القلوب وأعمالها: 
كمحبة الله، وخش���يته، وإخالص الدين ل���ه، والتوكل عليه، 

والرجا لرحمته، ودعائه..«)2(.
وهذا التحرير الس���ابق هو تعقيب مل���ن قال: إمنا ُحّرم 
امليسر ملجرد املقامرة، أو ملجرد أكل أموال الناس بالباطل.. 
فبنّي اب���ن تيمية أن علة التحرمي جاءت منصوصاً عليها في 
������ْيَطاُن َأن يُوِقَع بَْيَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء  قوله تعالى: }إنََّما يُِريُد الشَّ
الِة{ ]املائدة: ٩١[،  ِ َوَعِن الصَّ ُكْم َعن ِذْكِر الَّ ِف اْل�َخْمِر َواْل�َمْيِسِ َوَيُصدَّ
فوقوع العداوة والبغضاء من أعظم الفس���اد، وصدود القلب 
عن ذكر الله وعن الصالة من أعظم الفس���اد.. فكيف جتعل 
مفس���دة املال هي حكمة النهي فقط، وه���ي تابعة، وتترك 

املفسدة األصلية التي هي فساد القلب)3(.
• جعل الفالس���فة مقصود الش���رائع إقامة مصالح 
الناس في دنياهم بالعدل الذي شرعته األنبياء)4(، ال ألن 
ذلك يوجب الس���عادة في اآلخرة، وف���ي كالم أبي حامد 

))) اجلواب الصحيح )/105.
)2) الفتاوى 2)/4)2= باختصار يسير.

))) ينظر: الفتاوى 2)/224-))2.
))) ينظر: الدرء 7/ )))، والفتاوى0/17)).

الغزالي ما مييل إلى ه���ذا، كجعله منفعة علم الفقه في 
الدنيا فقط)5(.

• وكشف ابن تيمية زيف الذين يجعلون الشرائع ملصالح 
دنيوي���ة، وال يقيمون ليوم اآلخرة وزن���اً، وال يرفعون بذلك 
رأساً.. فكان مما قاله: »ليس املقصود بالدين احلق مجرد 
املصلحة الدنيوية من إقامة الع���دل بني الناس في األمور 
الدنيوية، كم���ا يقوله طوائف من املتفلس���فة في مقصود 
النوامي���س والنبوات أن املراد بها مج���رد وضع ما يحتاج 
إليه معاش���هم في الدنيا من القان���ون العدلي الذي ينتظم 

به معاشهم.
• إل���ى أن قال: وهؤالء املتفلس���فة الصائبة املبتدعة من 
املّش���ائني، ومن سلك مسلكهم من املنتس���بني إلى امللل في 
املس���لمني واليهود والنصارى؛ يجعلون الشرائع والنواميس 
لوضع قانون تتم به مصلح���ة الدنيا، ولهذا ال يأمرون فيها 
بالتوحيد، وهو عبادة الل���ه وحده، وال بالعمل للدار اآلخرة، 
وال ينهون فيها عن الشرك، بل يأمرون فيها بالعدل والصدق 
والوفاء بالعهد، ونحو ذلك م���ن األمور التي ال تتم مصلحة 

احلياة الدنيا إال بها..«)6(.
ف���كأن ابن تيمية يتح���دث عن واقعن���ا احلاضر، فقد 
اس���تحوذ النََفس الدنيوي في هذا العص���ر، فانهمكوا في 
احلديث عن ثقافة احلقوق املعاش���ية والدنيوية، واقتصروا 
ف���ي األخالق عل���ى ما يحق���ق مصالح الدني���ا وحظوظها 
فحس���ب، وغاب التذكير باإلميان باآلخرة، وغلب االهتمام 
بالعمران واحلضارة وش���بهها من أح���وال الدنيا واملعاش، 
وصار االهتمام باحِلَك���م الدنيوية في العبادات واملعامالت، 
ْنَيا  َن اْل�َحَياِة الدُّ والغفل���ة عن احِلَكم األخروية، }َيْعَلُموَن ظَاِهًرا ِمّ

َوُهْم َعِن اآلِخَرِة ُهْم َغاِفلُوَن{ ]الروم: ٧[.
وأخي���رًا، فهذا الش���رع املنّزل أعظ���م الضرورات، وهو 
أمّت نعمة، وأعظم س���رور، وعبادة الله ولزوم شرعه أشرف 
الغايات واملقاصد، فال يس���وغ أن يكون وس���يلة لغيره، وال 
يصل���ح أن تكون مجرد حظوظ الدنيا مرادًة من الش���رع مع 
اإلعراض عما هو خير وأبقى من صالح القلب ونعيم اآلخرة 

والشوق إلى لقاء الله والنظر إلى وجهه الكرمي.

)5) ينظر: الرد على حزب الشاذلي ص )20.
)6) جامع الرسائل 2/ 1)2- ))2= باختصار.
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الش���ريعة اإلس���المية جاءت بالتخفيف والتيسير ورفع 
يِن ِمْن  املش���قة واحلرج، قال الله تعالى: }َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِف الِدّ
َحَرٍج{ ]احلج: ٧٨[، وقال النبي #: »إمنا بعثتم ميس���رين ولم 

تبعثوا معسرين«)1(.
وفي مس���ند اإلم���ام أحم���د أن النبي # ق���ال: »بعثت 

باحلنيفية السمحة«)2(.
)*( قاٍض شرعي في محكمة الرياض.

))) أخرجه البخاري )217(، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
)2) مسند أحمد )45)22(، عن أبي أمامة رضي الله عنه.

ُ ِبُك������ُم اْلُيْسَ َوال يُِريُد ِبُكُم اْلُعْسَ{  وقال الله تعالى: }يُِريُد الَّ
]البقرة: ١٨٥[.

ُ َنْفًسا إالَّ ُوْسَعَها{ ]البقرة: ٢٨٦[. وقال تعالى: }ال يَُكِلُّف الَّ
وفي الصحيحني أن النبي # قال: »إن الدين يسر«)3(.

فهذه كلها أدلة على أن الش���ريعة اإلسالمية شريعة سهلة 
يسيرة، وأن أي حكم خرج عن التسهيل والسهولة واليسر إلى 
ضده من املشقة والعنت واحلرج، مبعنى: أنه خالف السهولة 

))) صحيح البخاري )9)).

]العقيدة والشريعة[ 

نظرات في
ُيسر الشريعة اإلسالمية

د. هاين بن عبداهلل اجلبري)*( ■
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واليس���ر؛ فهو ليس من الدين، فالش���ريعة اإلسالمية جاءت 
برفع احلرج عن املكلفني مبراعاتها الظرف، والزمان، واملكان، 
والوضع االجتماعي، والسياس���ي؛ الذي يعيش املكلفون فيه؛ 
فليس احلكم للقوي مثل الضعيف، وال لآلمن مثل اخلائف، وال 
مْن كان في حال الس���عة واالختيار كمن كان في حال احلاجة 

واالضطرار.
ول���ذا؛ كان من قواعد الفقه األساس���ية: املش���قة جتلب 
التيس���ير، وهذه القاعدة ليس املراد منها: أن في هذا الدين 
عس���راً، وإمنا املراد: أنه قد يطرأ عس���ر ومشقة في ظروف 

اإلنسان املكلف يستوجب التخفيف والتيسير.
مثال ذلك: فرض الله تعالى الصالة والصيام علينا، وليس 
فيها مش���قة في حالة االعتياد، فيستطيع اإلنسان أن يصوم 
وأن يصلي الص���الة في وقتها، فيصليها أربع ركعات، لكن قد 
تدخل املشقة على املكلف بس���بب ظرف السفر، فاستوجبت 
حصول نوع من التيس���ير، وهو تخفيف الصالة الرباعية إلى 
ركعتني، واإلذن باجلمع بني الصالتني في وقت إحداهما فيما 
يجمع بعضه لبعض، وأن يؤذن له بالفطر في الس���فر على أن 

يقضيه بعد ذلك.
فهذا نوع من التيس���ير حلق باملكلف بسبب ظرف أصابه، 
وإال فالشريعة كلها يسر وس���هولة؛ لذلك فعلى من يدعو إلى 
التيسير في األحكام الشرعية أن يعلم وال بد وأن يستقر عنده 
أن الشريعة بوضعها الذي أنزله الله تعالى على نبيه كلها يسر 
وسهولة، فإن الله تعالى رفع عن هذه األمة ما كان على األمم 
السابقة من اإلصر واألغالل واحلرج، فليس في هذه الشريعة 

مشقة حتى يأتي من يطالب بالتيسير فيها.
يقول الش���يخ محمد الطاهر بن عاشور: )فعموم الشريعة 
لس���ائر البشر في س���ائر العصور مما أجمع عليه املسلمون، 
وقد أجمعوا على أنها مع عمومها صاحلة للناس في كل زمان 
وم���كان، ولم يبّينوا كيفية هذه الصلوحية؛ وهي عندي حتتمل 

أن تتصور بكيفيتني:
الكيفية األولى: أن هذه الش���ريعة قابلة بأصولها وكلياتها 
لالنطباق على مختلف األحوال بحيث تساير أحكامها مختلف 

األحوال دون حرج وال مشقة وال عسر.
الكيفية الثانية: أن يك���ون مختلف أحوال العصور واألمم 
قاباًل للتش���كيل على نحو أحكام اإلسالم دون حرج وال مشقة 
وال عس���ر كما أمكن تغيير اإلس���الم لبعض أح���وال العرب 

والف���رس والقبط والبرب���ر والروم والتت���ار والهنود والصني 
والترك من غير أن يجدوا حرجاً وال عس���راً في اإلقالع عما 

نزعوه من قدمي أحوالهم الباطلة()1(.

معنى المشقة وأنواعها:

وليتضح املقصود بتخفيف الشرع عند ورود املشاق، نحتاج 
إلى أن نتبنّي معنى املش���قة في التكليف. واملش���قة ترد على 

أمرين:
األول: ترد على الظروف التي تصيب اإلنس���ان من مرض 

وفقر وغير ذلك.
الثاني: ترد على التكليفات نفسها.

وعلى هذا تأتي املشقة على مرتبتني:
األولى: مش���قة ال يقدر عليها املكلف وتخرج عن قدرته، 
وما كان كذلك فال يكلف به اإلنسان؛ ألن الله تعالى يقول: }ال 

ُ َنْفًسا إالَّ ُوْسَعَها{ ]البقرة: ٢٨٦[. يَُكِلُّف الَّ
الثاني: مش���قة يق���در عليها املكل���ف، لكن بحرج وصعوبة 
تخ���رج عن املعتاد، فهذه املش���قة التي تخرج ع���ن املعتاد إذا 
وجدت في أفعال مخصوصة )كالصوم في السفر مثاًل(، فإن 

الله تعالى شرع فيها التيسير.
أما األفعال الكلية فليس في تش���ريعها مشقة، وال ميكن 
أن تكون األفعال الكلية التي جاءت بها الش���ريعة فيها مشقة، 
فال ميكن أن تكون في الصلوات اخلمس املفروضة أو الوضوء 
أو الصيام أو الزكاة مش���قة، لكن قد ترد املش���قة في النوافل 
إذا أكثر منها اإلنس���ان؛ ولذلك أمر الش���رع املكلف بالتوسط 
واالعتدال فيها، كما قال النب���ي #: »عليكم من األعمال ما 
تطيق���ون فإن الله ال ميل حتى متل���وا«)2(؛ ألن النوافل قد ترد 
فيها مش���قة خارجة عن املعتاد في أفعال كلية، فلذلك أمرهم 
النبي - عليه الصالة والسالم - بلزوم التوسط واالعتدال بأال 
يدخلوا على أنفسهم املشقة بفعل كلي من أفعال النوافل، لكن 

مجرد الفرائض ليس فيها مشقة.
كذلك النوافل على الوجه الذي ليس فيها مبالغة ليس فيها 
مشقة، وحد املبالغة في النوافل يتفاوت بينها وليس له ضابط، 
لذلك النبي - عليه الصالة والس���الم - قال لألعرابي الذي 
قال: والله ال أزيد على الفرائ���ض. قال: »أفلح إن صدق«)3(. 

))) مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص 92 - )9. 
)2) أخرجه البخاري )1100(، ومسلم )782( واللفظ له، عن عائشة رضي الله عنها.

))) أخرجه البخاري )46(، ومسلم )))(، عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه.
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وقال البن عمر: »يا عبد الله! ال تكن مثل فالن، كان يقوم الليل 
فترك قيام الليل«)1(.

واملش���قة املعتادة هي: التي ال يؤدي االس���تمرار عليها إلى 
االنقطاع ع���ن العم���ل، أو االنقطاع عن بعض���ه، أو اإلخالل 

باملكلف.
فاالنقط���اع عن العم���ل معناه: أن يصيب اإلنس���ان امللل 
والسأم والفتور، أو االنقطاع عن بعضه فال يكمله، أو اإلخالل 
باملكلف، مبعنى: أن يؤثر على حقوق أخرى مطالب بها، لذلك 
في قصة س���لمان وأبي الدرداء ملا أراد أن يقوم فأمره بالنوم، 
وأراد أن يص���وم فأمره بالفطر، ق���ال: »إن لربك عليك حقاً، 
ولنفس���ك عليك حقاً، وألهلك عليك حقاً«)2(، فأمره مبقتضى 

التوسط الذي ال يدخل اإلخالل على املكلف.
وكذلك: »ملا أمر النبي # ابن عمر بأال يختم القرآن في 
كل ليلة، وأال يصوم كل يوم«)3(؛ ألنه يؤدي به هذا إلى االنقطاع 

عن العمل، كما وقع منه رضي الله عنه في آخر حياته.
عنَ عبُْد اللَِّه بُْن َعْم���ِرو بِْن الَْعاِص َرِضَي اللَُّه َعنُْهَما َقاَل 
ِلي َرُس���وُل اللَِّه # يَا َعبَْد اللَِّه أَلَْم أُْخبَ���ْر أَنََّك تَُصوُم النََّهاَر 
َوتَُقوُم اللَّيَْل َفُقلُْت بَلَى يَا َرُسوَل اللَِّه َقاَل َفاَل تَْفَعْل ُصْم َوأَْفِطْر 
ا َوِإنَّ  ا َوِإنَّ ِلَعيِْنَك َعلَيَْك َحّقً َك َعلَيَْك َحّقً َس���دِ َوُقْم َوَنْ َفِإنَّ جِلَ
ا َوِإنَّ ِبَحْس���ِبَك أَْن  ا َوِإنَّ ِلَزْوِرَك َعلَيَْك َحّقً ِلَزْوِج���َك َعلَيَْك َحّقً
تَُصوَم ُكلَّ َش���ْهٍر ثاََلثََة أَيَّاٍم َفِإنَّ لََك ِبُكلِّ َحَس���نٍَة َعْشَر أَْمثَاِلَها 
َد َعلَيَّ ُقلُْت يَا َرُسوَل  ْدُت َفُشدِّ ْهِر ُكلِِّه َفَشدَّ َفِإنَّ َذِلَك ِصَياُم الدَّ
م  ���الَ ًة َقاَل َفُصْم ِصَياَم نَِبيِّ اللَِّه َداُوَد َعلَيِْه السَّ اللَِّه ِإنِّي أَِجُد ُقوَّ
م  ���الَ َواَل تَِزْد َعلَيِْه ُقلُْت َوَما َكاَن ِصَياُم نَِبيِّ اللَِّه َداُوَد َعلَيِْه السَّ
ْهِر َفَكاَن َعبُْد اللَِّه يَُق���وُل بَْعَد َما َكِبَر يَا لَيْتَِني  َق���اَل ِنْصَف الدَّ

َقِبلُْت ُرْخَصَة النَِّبيِّ #.
: َمْعنَاهُ أَنَُّه َكِبَر َوَعَجَز  قال في فتح الباري)4(: )َقاَل النََّوِويُّ
َفُه َعلَى نَْفِس���هِ ِعنْد َرُسول  َاَفَظِة َعلَى َما ِالْتََزَمُه َوَوظَّ َعْن احمْلُ
اللَّه # َفَشقَّ َعلَيِْه ِفْعلُُه ِلَعْجِزِه، َولَْم يُْعِجبُْه أَْن يَتُْرَكُه اِللِْتَزاِمِه 
، ُقلْت: َوَمَع َعْجِزِه  ْخَصَة َفَأَخَذ ِباأْلََخفِّ لَُه، َفتََمنَّى أَْن لَْو َقِبَل الرُّ
ْخَصِة لَْم يَتُْرْك الَْعَمَل مِبَا ِالْتََزَمُه، بَْل َصاَر  نِّيه اأْلَْخ���ذَ ِبالرُّ َومَتَ
: » َوَكاَن َعبْد  يَتََعاَطى ِفيِه نَْوع تَْخِفيف َكَم���ا ِفي ِرَوايَة ُحَصنْيٍ
اللَّه ِحني َضُعَف َوَكِبَر يَُصوم ِتلَْك اأْلَيَّام َكَذِلَك يَِصُل بَْعَضَها ِإلَى 

))) أخرجه البخاري )1101( واللفظ له، ومسلم )1159).
)2) أخرجه البخاري )1867( واللفظ له، عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه، 

ومسلم )1159(، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
))) انظر: صحيح البخاري )1875(، صحيح مسلم )1159).

))) )6 /246 ( باب حق اجلسم في الصوم.

بَْعض ثُمَّ يُْفِطر ِبَعَدِد ِتلَْك اأْلَيَّام َفَيْقَوى ِبَذِلَك، َوَكاَن يَُقول: أَلَْن 
ا َعَدَل ِبِه، لَِكنِّي َفاَرْقته َعلَى  ْخَصة أََحبُّ ِإلَيَّ مِمَّ أَُكوَن َقِبلْت الرُّ

أَْمر أَْكَره أَْن أَُخاِلَفُه ِإلَى َغيِْرِه(.
لكن لو أن إنس���اناً يلتزم نواف���ل ال تؤدي به إلى االنقطاع 
عن العمل، فال حرج علي���ه، وهذا يتفاوت بني الناس، ولذلك 
جند فعل الس���لف في تفاوتهم في األخذ بالعبادات، وتفاوتهم 
في التشديد والتيسير على أنفسهم؛ نعرف أن مرده إلى هذا، 
فم���ن الناس من يكون حتّمله أكثر فال تكون هذه العبادة التي 
يفعلها من قبيل املش���قة اخلارجة عن املعتاد، ومنهم من يكون 
حتّمله أقل فيكون فعله خارجاً عن املعتاد، فيلزم أن يترك فعله 

إلى ما هو أقل منه.
قال ابن تيمية: )َوَقْد يَُكوُن الَْعَمُل امْلَْفُضوُل أَْفَضَل ِبَحَسِب 
ِتِه  ؛ ِلَكْوِنِه َعاِجًزا َعْن اأْلَْفَضِل أَْو ِلَكْوِن َمَحبَّ ِ ْخِص امْلَُعنيَّ َحاِل الشَّ
َوَرْغَبِتِه َواْهِتَماِم���ِه َوانِْتَفاِعِه ِبامْلَْفُضوِل أَْكثََر َفَيُكوُن أَْفَضَل ِفي 
ِه مِلَا يَْقتَِرُن ِبِه ِمْن َمِزيِد َعَمِلِه َوُحبِِّه َوِإَراَدِتِه َوانِْتَفاِعِه َكَما أَنَّ  َحقِّ
َواِء الَِّذي يَْشتَِهيِه َما اَل يَنْتَِفُع مِبَا اَل يَْشتَِهيِه  امْلَِريَض يَنْتَِفُع ِبالدَّ

َوِإْن َكاَن ِجنُْس َذِلَك أَْفَضَل()5(.
وقد ترد املش���قة مبعنى: املشقة التي ال تخرج عن املعتاد، 
فمجرد خروج اإلنسان من بيته وذهابه إلى املسجد فيه مشقة، 

مبعنى أن األسهل له اجللوس في بيته.
وكذلك مجرد امتناع اإلنسان عن الطعام والشراب وبقية 
املفطرات من طلوع الفجر إلى املغرب فيه مشقة، لكنها ليست 

خارجة عن املعتاد.
واملشقة بهذا االصطالح تأتي بها التكاليف وال يشرع فيها 
تخفيف، بل ال تقوم حياة أحد إال مبثل هذه املشقة، فمجرد عمله 
في الدنيا وس���عيه فيها فيه مشقة، ومجرد حياته املعتادة فيها 
مشقة، فكذلك التكليفات الشرعية قد جاءت مبثل هذه املشقة 
التي ال تخرج عن املعتاد، وإال لو لم تكن هذه املش���قة موجودة 

لكان الناس كلهم طائعني، وملا وجد عاٍص في هذه الدنيا.
وتأتي املش���قة مبعنى: خروج املكلف ع���ن مقتضى هواه 
وغرائز ش���هوته، فهذه املشقة جاءت الش���ريعة بها وال يعذر 
املكل���ف بوجودها، فمجرد هواه ورغبته وميله ال يكون س���بباً 
للتخفيف، واملشقة هنا جاء الش���رع بعدم االلتفات إليها كما 
������َمَواُت َواألَْرُض{  قال تعالى: }َولَِو اتََّبَع اْل�َحقُّ َأْهَواَءُهْم لََفَس������َدِت السَّ
]املؤمنون: ٧١[، وقال النبي - عليه الصالة والسالم -: »ال يؤمن 

)5) مجموع الفتاوى )11/25)).
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أحدكم حتى يكون هواه تبعاً ملا جئت به«)1(. ومن تأمل الش���رع 
وجد أن كثيراً من أحكامه تنصب في إخراج املكلف من دائرة 

هواه ودواعي ونوازع شهوته.
فيتلّخص مما سبق: أن املشقة ترد مبعنى: املشقة املعتادة، 
واملش���قة التي هي إخراج اإلنس���ان عن هواه، وال ترد مبعنى: 

خروج اإلنسان عن املعتاد، وال مبا ال يقدر عليه.
أما املش���قة التي تعني الظروف التي تصيب اإلنسان فهي 

على قسمني:
القس���م األول: مش���قة عظيمة تخرج ع���ن املعتاد، مثل: 
إنس���ان يريد أن يصلي في املس���جد وفي طريقه إلى املسجد 
ظالم يريد أن يأخذه، فهذه مشقة خارجة عن املعتاد، وقد جاء 

الشرع بالتخفيف والتيسير فيها.
القس���م الثاني: املش���اق اليسيرة، وهي ليست على درجة 
واحدة، فمنها: صداع يسير يصيب اإلنسان، أو ألم في بعض 

أصابعه، فهذا ال يقتضي التيسير.
فإذا كان في الطريق من بيته إلى املسجد لصالة اجلماعة 
مطر وخروجه يؤدي به إلى أن تبتل ثيابه، فاملطر مشقة يترك 
اجلماعة بس���ببها، فإذا قيل: ما الف���رق بينها وبني الصداع 
اليس���ير؟ نقول: هذه املشاق جاء فيها نص من الشارع فنقف 
عن���ده، وهو: »أن رس���ول الله # كان يأم���ر املؤذن إذا كانت 
ليلة باردة أو ذات مطر في الس���فر أن يق���ول: أال صلوا في 

رحالكم«)2(.
أم���ا ما لم يرد فيه نص من الش���ارع فترجع إلى ما تقدم 
من تفاوت واختالف املكلفني، وهذه ليس فيها ضابط، بل كل 

إنسان ينظر في نفسه، وكل إنسان يكون فقيه نفسه.
وحاصل ما س���بق أن املشاق الواردة على اإلنسان: إما أن 
تكون مش���اقاً عظيمة تس���تدعي التخفيف، وإما أن تكون قد 
ورد الش���رع بالتخفيف والتيس���ير فيها، مثل: السفر واملطر، 
فهذا مورد للتخفيف، س���واء كان شاقاً أو ال، وما لم يرد فيه 
نص فإنه يرجع اعتباره إلى حال اإلنسان؛ لذا قال الشاطبي: 
)الرخصة إضافية ال أصلية()3(، مبعنى: أن ينظر فيها باعتبار 
كل ش���خص، فكل أحد في األخذ بها فقيه نفسه، ما لم يوجد 

السنة  في  عاصم  أبي  وابن   ،)21(-212/(( السنة  شرح  في  البغوي  أخرجه   (((
.(12/((

)2) أخرجه مسلم )697(، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
))) املوافقات ))/14)).

فيها حد شرعي، فإذا وجد احلد الشرعي انتهينا إليه، ولذلك 
قال الناظم:

امل���ش���اق مختلف  ف���ي ض��ب��ط  وال���ق���ول 
ب���ح���س���ب األح����������وال ف���ي���م���ا ق����د ع���رف

وإذا تأملن���ا موقف اإلمام أحمد، فمن املعلوم أن من أُكره 
على قول كلمة كفر يباح له أن يقولها، فلما جاء يحيى بن معني 
إلى اإلمام أحمد بعد اندف���اع فتنة القول بخلق القرآن، وكان 
يحيى بن معني - رحمه الله تعالى - قد أجاب في هذه الفتنة 
بقصد التخلص م���ن هذا األذى الذي أصاب���ه؛ امتنع اإلمام 
أحمد ع���ن محادثته تأنيباً له، فاإلم���ام أحمد لم يجعل فعل 
يحيى بن معني محل رخصة، بل هجره على هذه الكلمة، فقال 

له يحيى بن معني: )عمار بن ياسر أكره على كلمة الكفر(.
ومع ذلك ل���م يرخص له اإلمام أحم���د؛ ألنه يقول: هذه 
األمور ترجع إلى تفاوت الناس، فمن الناس من ال يتكلم بكلمة 
الكفر ولو أكره، وقال: يحتج بحديث عمار وحديث عمار مررت 
بهم وهم يس���بونك فنهيتهم فضربوني وأنتم قيل لكم نريد أن 

نضربكم، أي أن عمار ُضِرب، وأنتم قيل لكم ستُضربون)4(.
لذلك ملا جاءه عبدالرحمن بن مهدي وقال له وقت الفتنة 
وه���و يعذب: )يا أبا عبد الله! عليك عيال، ولك صبيان، وأنت 
معذور. كأنه يس���هل عليه اإلجابة. فقال اإلمام أحمد: إن كان 
هذا عقلك يا أبا سعيد فقد اس���ترحت()5(، أي: إذا كان هذا 
مس���توى تفكيرك فقط أنك تبحث ع���ن رخصة فأنت مرتاح، 
ث���م قال له: اخ���رج فانظر، فخرج فرأى ط���الب العلم معهم 
القراطيس واألقالم يكتبون ما يقوله اإلمام أحمد، قال: أؤضل 
كل هؤالء؟! أي: فيحس���بون أن هذا هو اعتقاد الس���لف وهو 

منهجهم فيقفون عنده.

االستطاعة شرط للتكليف:

ومن أوجه يسر هذه الشريعة أن تكليف الله تعالى للعباد ال 
َ َما اْس������َتَطْعُتْ{  يكون إال مبا يقدرون عليه، قال تعالى: }َفاتَّقُوا الَّ
]التغاب������ن: ١٦[، وقال النبي #: »إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
اس���تطعتم«)6(، فالذي ال يستطيعه اإلنسان ال يجب عليه؛ ألن 

الله تعالى ميكن أن يكلفنا بشيء ال نقدر عليه.

))) طبقات احلنابلة البن أبي يعلى ))/164).
)5) اآلداب الشرعية البن مفلح )25/2).

)6) أخرجه البخاري )6858( واللفظ له، ومسلم )7))1(، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
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فلو جاء الش���رع بتكليف ما ال يدخل حتت قدرة العبد - 
لو فرض هذا -، فالتحقيق أن التكليف إمنا وقع بسوابق هذا 

الفعل غير املقدور أو بلواحقه وليس التكليف به هو.
مثال ذلك: قول الله تعالى: }َوال َتمُوتُنَّ إالَّ َوَأنُت مُّْسِلُموَن{ 
]آل عم������ران: ١٠٢[، أي: أم���رك باملوت وأنت مس���لم، فجلب 
اإلنسان املوت لنفسه مما ال يدخل حتت قدرته، وإمنا املراد: 
الشيء السابق عليه، وهو: أن تدخل في اإلسالم حتى يجيء 

املوت وأنت عليه.
كذلك: األمر بحب من أمرنا الله تعالى بحبه، وبغض من 
أمرنا الله تعالى ببغضه، فاحلب والبغض ال يتحكم اإلنسان 

فيهما، فال يقدر أن يبغض ويحب كما يريد.
إذاً: التكلي���ف يك���ون في مث���ل هذه األمور بالس���وابق 
وباللواحق، والسوابق معناها: التأمل في فضل هذا اإلنسان 
الذي أمرنا بحبه، وفي إحس���انه، وفي س���بقه، وفي مزاياه، 
ومحاسنه؛ حتى يورث هذا التأمل محبته.. وكذلك بلواحقه، 
فإذا أحببنا النبي # اتبعنا هديه، وإذا أحببنا أبا بكر وعمر 

ترضينا عنهما ودعونا لهما.
ولذا يقرر الش���اطبي أن اإلنس���ان لو تعاطى السوابق 
واللواحق ولم يتمكن من تعاطي الفعل نفسه الذي وقع عليه 
التكلي���ف، وهو غير مقدور علي���ه؛ فإنه ال يؤاخذ، مع أنه ال 

يتصور هذا عقاًل)1(.
فمثاًل: لو تعاطى اإلنسان أسباب احملبة، وتأمل الفضل، 
وتأمل السبق، وتأمل اإلحسان، ثم ترضى عمن أمرنا بحبه، 
لك���ن لم تقع في قلبه محب���ة؛ فهو غير آثم، مع أن هذا غير 
متصور عقاًل؛ إذ إن كل من تأمل محاسن أحد فإنه ال بد أن 

يورث هذا التأمل في قلبه احملبة.
وبعدم���ا ذكر هذه القاعدة قال رحمه الله: )وهذا باب من 
الفقه من أدركه وفهم���ه حل له كثيراً من املعضالت، وبخاصة 
ف���ي أبواب أعمال القلوب واملقاصد والنيات؛ ألن من األمور ما 
تكون داخلة على اإلنسان اضطراراً، مثل: احلسد وحب الدنيا 
وحب اجلاه والكبر، فهذه أحياناً تدخل على اإلنسان اضطراراً، 
مبعنى: أنه ال يس���تطيع أن يتخلص من احلسد، لذلك قيل: ما 

خال جسد من حسد، لكن الكرمي يخفيه واللئيم يبديه.

))) انظر: املوافقات )108/2).

وملا سئل بعض السلف: أيحسد املؤمن؟ قال: »ال أباً لك، 
أما أنس���اك بني يعقوب!«)2(، فأخوة يوسف حسدوه - عليهم 

السالم -(.
فاإلنسان هنا يكون مطالباً فقط بالسوابق واللواحق.

فمثاًل: إذا حسد فهو مطالب بأال يعتدي وأال يبغي وأال 
يظلم وأال يتكلم بالش���ر، وأيضاً مطالب قبل ذلك بأال يتمنى 
زوال النعمة عن أخيه، وأن يعت���رف بنعمة الله تعالى عليه، 

وأن الله تعالى منعه حلكمة عظمية فيه.
مثال آخر: إنس���ان رأى امرأة حس���ناء بغير قصد منه 
فوقع���ت محبتها في قلبه، وهو رآه���ا نظرة واحدة فصرف 
بصره عنها؛ فهو هنا ليس مكلفاً ومؤاخذاً مبا يقع في نفسه 
من احملب���ة، وإمنا هو مكلف ومؤاخ���ذ بلواحق احملبة، أي: 
أنه مأمور بالتعف���ف، والبعد عن مواضع الريبة، والبعد عن 
املجاهرة بالس���وء، والبعد عن اجللوس لها أو االرتباط بها 

إال باحلالل.
وعموماً نقول: إنه ال يجب على اإلنس���ان ش���يء إال إذا 
كان حتت قدرته، وأما ما ال يقدر عليه فإنه غير مكلف به.

وبعد.. فهذه نظرات في بعض من وجوه عظمة التشريع 
اإلس���المي، وموافقته مقتضى الفطرة البشرية، وما تتصف 
به من توّس���ط بأتباعها بني الغلو واجلف���اء، آخذة بأبنائها 
طريقاً ال يقطعهم عن نيل مقاصدهم البشرية، وال يقعدهم 
عن تبتالتهم الروحية، مش���بعة حاجة اجلس���د والروح في 

تناسق مبهر واتساق فريد.
اللهم يا مقلب القلوب ثبتنا على اإلسالم حتى نلقاك.

 ،)126/6( التمهيد  وانظر:  له.  واللفظ   )642/2( الزهد  في  السري  ابن  أخرجه   (2(
وتفسير القرطبي )8/9)1).
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]كلمات في المنهج[

يع���دُّ حديث جابر بن عبدالله ب���ن عمرو بن حرام 
األنص���اري رض���ي الله عنهما، من األص���ول في كتاب 
احلج، فعبد الله بن حرام صحابي جليل نقيب بدري له 
مناقب وفضائل مشهورة، وابنه جابر بايع حتت الشجرة، 
وشهد العقبة، واملشاهد كلها سوى بدر وأحد، فقد كان 

يخلف أباه في شؤون أهله، وكانت له أخوات.
قال الذهبي ف���ي ترجمته: »اإِلَماُم الَكِبيُْر، املُْجتَِهُد، 
احَلاِفُظ، َصاِحُب َرُس���ْوِل اللِه # أَبُو َعبْ���ِد اللِه، َوأَبُو 
 ، )1(، املََدِنيُّ ِلِميُّ ، السَّ ، اخَلْزَرِجيُّ ْحَمِن األَنَْصاِريُّ َعبِْد الرَّ
ْضَواِن، َوَكاَن آِخَر َمْن َشِهَد لَيْلََة  الَفِقيُْه. ِمْن أَْهِل بَيَْعِة الرُّ

الَعَقَبِة الثَّاِنَيِة«)2(.
وق���ال: »َوَكاَن ُمْفِتي املَِديْنَِة ِفي َزَماِن���ِه، َعاَش بَْعَد 
َد، َوَش���اَخ، َوَذَهَب بََصُرهُ، َوَقاَرَب  ابِْن ُعَمَر أَْعَواماً، َوتََفرَّ

التِّْسِعنْيَ«)3(.

)*( األمني العام لرابطة علماء املسلمني.
لَمي، بفتح  لِمي هكذا يضبطها أكثر أهل احلديث، وأما أهل اللغة فيضبطونها السَّ ))) السَّ
الالم، والنسبة لبني َسلِمة بطن من اخلزرج، ووافق اللغويني في هذا الضبط بعض 

أهل احلديث كما ذكر ذلك احلافظ ابن رجب.
)2) سير أعالم النبالء )/189.
))) سير أعالم النبالء )/190.

واملقصود نح���ن مع حديث يرويه إم���ام في الضبط 
والفه���م والفق���ه والديانة، وهو حدي���ث دال على ضبطه 
ودقته، فس���ياقه احلس���ن الطويل، وتخريج���ه في أصح 
الكتب، واحتج���اج الناس به على من خالفه؛ كل ذلك يدل 
على إمامة راويه وتقدمه رض���ي الله عنه وأرضاه، وهذا 
احلديث له مكانة عند أهل العلم اعتنوا به قدمياً وحديثاً، 
قال اإلمام النووي: »حدي���ث جابر رضي الله عنه - وهو 
حديث عظيم - مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من 
مهمات القواعد، وقد تكل���م الناس على ما فيه من الفقه 
ج  وأكثروا. وصنف فيه أبو بكر بن املنذر جزءاً كبيراً، وخرَّ
فيه من الفقه مائة ونيفاً وخمس���ني نوعاً، ولو تقصى لزيد 
على هذا القدر قريب منه«)4(. وال يزال الناس يكتبون في 
حديث جابر ويؤلفون املؤلفات النافعة في ش���رحه، وفقه 
أحكامه. واملقام ال يتسع للحديث عما تضمنه هذا احلديث 
من الفقه، وقصدي ههنا الوقوف مع فوائد ومعالم تضمنها 
في املنهج والتربية واآلداب، أعرضها باقتضاب، فمن ذلك:

))) شرح النووي على مسلم 170/8.

معالم في الدعوة 
والتربية والمنهج

من حديث جابر
أ. د. ناصر بن سليمان العمر)*(

@naseralomar 
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 أواًل:

احلديث يرويه عن جابر رضي الله عنه محمد بن علي بن حسني بن علي بن أبي طالب أبو جعفر املعروف بالباقر 
اإلمام اخلامس عند االثني عش���رية، والراوي عنه ابنه جعفر الصادق اإلمام السادس عند االثني عشرية، وقد افترت 
عليهما الرافضة وكذبت كثيراً حتى قال بعض أهل العلم في الباقر: »ليس يروي عنه من يحتج به«)1(، وهذا خرج مخرج 
الغالب، وإال فمثل هذه الرواية املثبتة في الصحيح حجة بإجماع أهل السنة، واملقصود أن أبا جعفر الباقر، وابنه جعفر 
الصادق؛ كانا إمامي هدى، يتوالن الصحابة ويحبانهم، استفادا من علمهم، وطلبا السنة عند أكابرهم، لكن األّفاكون – 
قاتلهم الله - افتروا عليهما، فال يجوز أن نطعن في الباقر أو الصادق - رحمهما الله، بل علينا أن نتوالهما، وأن نعلم 
أنه ُكذب عليهما. ومما ينبغي أن نعلمه أنهما كانا يجالن أبا بكر وعمر، قال محمد بن فضيل بن غزوان، عن سالم بن 
أبي حفصة: سألت أبا جعفر محمداً بن علي وجعفر بن محمد عن أبي بكر وعمر، فقاال لي: يا سالم تولهما وابرأ من 
عدوهما، فإنهما كانا إمامي هدى)2(. وقال إس���حاق بن يوس���ف األزرق عن بسام الصيرفي: سألت أبا جعفر، قلت: ما 
تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال: والله إني ألتوالهما وأستغفر لهما، وما أدركت أحداً من أهل بيتي إال وهو يتوالهما)3(. 
وقال أبو نعيم عن عيسى بن دينار املؤذن: سألت أبا جعفر عن أبي بكر وعمر، فقال: مسلمان رحمهما الله. فقلت له: 
أتوالهما وأس���تغفر لهما؟ قال: نعم. قلت: أتأمرني بذلك؟ قال: نعم – ثالثاً -، فما أصابك منهما فعلى عاتقي! وقال 
بيده على عاتقيه، وقال: كان بالكوفة عليٌّ خمس س���نني، فما قال لهما إال خيراً، وال قال لهما أبي إال خيراً، وال أقول 

إال خيراً)4(.. واآلثار عنهم في هذا املعنى محفوظة.

))) قاله ابن سعد في الطبقات 5/)2).
)2) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة )/175 )176( بإسناد حسن، ورواته شيعة! واآلجري في الشريعة 2225/5 )1708(، والدارقطني في فضائل الصحابة ص)) 

)24(، وغيرهم.
))) أخرجه الدارقطني في فضائل الصحابة ص 7) )7)(، بإسناد جيد.

))) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 288/54، وسنده جيد.
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 ثانيًا:

في قول محم���د بن علي بن احلس���ني بن علي بن 
أب���ي طالب رضي الله عنهما: »دخلنا على جابر بن عبد 
، فقلت: أنا محمد  الله، فسأل عن القوم، حتى انتهى إليَّ
بن علي بن حس���ني، فأهوى بيده إلى رأسي، فن�زع زري 
األعلى، ثم نزع زري األس���فل، ث���م وضع كفه بني ثديي، 
وأنا يومئذ غالم ش���اب، فق���ال: مرحباً بك يا ابن أخي، 
سل عما ش���ئت..« احلديث؛ ردٌّ على الرافضة من وجوه 

عدة، منها:
• اس���تفادة الباقر رحمه الله العلم من صحابة رسول 

الله #.
• ومنه���ا أن األئمة ال يعلمون الغيب، ف���إذا كان عاملاً 
للغيب ما احتاج ألن يسأل جابر بن عبدالله رضي الله عنه.

• ومنها أن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما الذي 
كان يجله الباقر رحم���ه الله، كان يجل الصحابة ويروي 
األحاديث في فضائلهم، ال س���يما أبي بكر وعمر، فمن 
ذل���ك حديثه َرِضَي اللَّ���ُه َعنُْهَما، َقاَل: َق���اَل النَِّبيُّ #: 
َميَْصاِء اْمَرأَِة أَِبي َطلَْحَة  نََّة َفِإَذا أَنَا ِبالرُّ َرأَيْتُِني َدَخلُْت اجْلَ
َوَس���ِمْعُت َخَش���َفًة َفُقلُْت َمْن َهَذا َفَقاَل َهَذا ِباَلٌل َوَرأَيُْت 
َقْصراً ِبِفنَاِئِه َجاِريٌَة َفُقلُْت مِلَْن َهَذا َفَقاَل ِلُعَمَر َفَأَرْدُت أَْن 
ي َوأَِبي  أَْدُخلَُه َفَأنُْظَر ِإلَيِْه َفَذَكْرُت َغيَْرتََك َفَقاَل ُعَمُر ِبأُمِّ
يَا َرُس���وَل اللِه أََعلَيَْك أََغاُر، وهو في البخاري)1(، وجلابر 
أحاديث كثيرة يرويها ع���ن عمر بن اخلطاب رضي الله 
عنهم���ا، بل روى محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله، 
قال: مشيت مع رس���ول الله # إلى امرأة من األنصار، 
فذبحت لنا شاة، فقال رسول الله #: )ليدخلن رجل من 
أهل اجلنة(، فدخل أبو بك���ر، فقال: )ليدخلن رجل من 
أه���ل اجلنة(، فدخل عمر، فقال: )ليدخلن رجل من أهل 
 ، اجلنة(، فقال: )اللهم إن شئت فاجعله علياً(، فدخل عليٌّ
احلديث في مسند أحمد)2(، وحسنه جمع من أهل العلم.
• ومنها أن جابراً نقل خيراً عن ذلك اجليل، فقد ذكر 
العدد العظيم الذي حج مع رسول الله #، وبنّي حرصهم 
عل���ى االئتمام به، وعملهم مبا عمل به #، والرافضة ال 

تعتقد ذلك في صحابة رسول الله #.

))) صحيح البخاري )476)(، وصحيح مسلم )94)2).
)2) مسند أحمد )/87)، وانظر تخريجه في )15162( من طبعة الرسالة.

 ثالثًا:

يظهر في احلديث بجالء ح���رص الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم واجلي���ل األول من التابعني على اخلير 
وتعل���م هدي النبي #، واالئتمام به رجاالً ونس���اء، ومن 

ذلك:
• مجيء أبي جعفر الباق���ر رحمه الله وحرصه على 
الس���ؤال مع صغر س���نه: )وأنا يومئذ غالم شاب(، يعني 
صغير، وقد كان مولده رحمه الله سنة 56ه�، ووفاة جابر 
بن عبدالل���ه رضي الله عنهما كانت بعد الس���بعني على 
قول، وقيل قبلها، وقد أضرَّ بآخر عمره، فالظاهر أن هذا 
احلديث يرويه والباقر عمره نحو 15 سنة أو قريباً منها.

• ومن ذلك ضبط جاب���ر رضي الله عنه خبر احلج، 
وسياقه هذا السياق احلسن بعد أكثر من ستني سنة.

• قول���ه فيه: )فقدم املدينة بش���ر كثير، كلهم يلتمس 
أن يأمتَّ برس���ول الله #، ويعمل مث���ل عمله(، جاءوا من 
األصقاع والبلدان ليأمت���وا ويتعلموا ويعملوا، وهذا يدلنا 

على شيء من أجواء ذلك اجليل العلمية واإلميانية.
• قوله في���ه: )فخرجنا معه حت���ى أتينا ذا احلليفة، 
فولدت أس���ماء بنت عميس، محمد بن أبي بكر، فأرسلت 
إلى رسول الله # كيف أصنع؟ قال: اغتسلي، واستثفري 
بث���وب، وأحرمي(، وهذا أمر عجب والل���ه! فذو احلليفة 
قريب جداً من املدينة، وهذا يدل على أن أس���ماء رضي 
الله عنها كانت تشعر بالطلق وآالم املخاض، ومع ذلك بلغ 
م���ن حرصها رضي الله عنها على تلك احلجة أن خرجت 
ف���ي تلك احلال، ثم ملا نفس���ت وذلك قب���ل أن حترم، ما 
فكرت في الرجوع! فال إله إال الله أين نس���اء املؤمنني من 

تلك صويحبات تلك العزمات.
• قوله: )فصلى رس���ول الله # في املسجد، ثم ركب 
القصواء، حتى إذا اس���توت به ناقته على البيداء، نظرت 
إلى مد بص���ري بني يديه من راكٍب وم���اٍش، وعن ميينه 
مثل ذلك، وعن يس���اره مثل ذلك، وم���ن خلفه مثل ذلك، 
ورس���ول الله # بني أظهرنا، وعلي���ه ين�زل القرآن، وهو 
يع���رف تأويله، وما عمل به من ش���يء عملنا به(، فانظر 
إلى هذا اجلم الغفير، كيف يرمق رس���ول الله # ليعمل 
بعمله، )ما عمل به من شيء عملنا به(، ما كانوا يتساءلون: 
واجب هو؟ ال! يكفي أن رس���ول الله # عمله ليحرصوا 

على العمل به.
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• حرصهم على السؤال عما أشكل عليهم، ومن ذلك:
- سؤال سراقة بن جعشم في احلديث ملا قال رسول الله #: »لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وجعلتها 
عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل، وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم، فقال: يا رسول الله! ألعامنا هذا، 

أم ألبد؟ فشبَّك رسول الله # أصابعه، واحدة في األخرى، وقال: دخلت العمرة في احلج، مرتني، ال بل ألبد أبد«.
- سؤال علي رضي الله عنه عما صنعته فاطمة رضي الله عنها ملا حلت ولبست الصبيغ من الثياب: )فذهبت إلى رسول الله 

# محرشاً على فاطمة للذي صنعت، مستفتياً لرسول الله # فيما ذكرت عنه(.
إل���ى غي���ر ذلك مما يدل على حرصهم على اخلي���ر والعلم والعمل.. ففرق بني حج هؤالء وح���ج أناس يبحثون عن الرخص 
ويتتّبعونها، ورمبا لووا أعناق النصوص ليركبوها! أما أولئك فاألصل عندهم االقتداء بالنبي #، ألجل ذلك خرجوا، وما عمل به 
عملوا، ثم وقعت ألفراد منهم عوارض وجد فيها لهم رس���ول الل���ه # رخصة، فالواجب أن نربي الناس على االقتداء بالنبي # 
واألخذ بس���نته، وندعوهم لذلك، ال أن جنتهد في إعالن مخالفة السنة بالرخصة، أما من وقعت منه املخالفة جهاًل أو نسياناً أو 

لعذر فهذا له في الرخصة مندوحة.

بنسبه، وش���رفه بالدين أفضل، فهذا هو الذي أبقى لألول - 
شرف النسب - حكمه.

وع���وداً إلى املقصود من الوقف���ة فالتعرف على الزائرين 
مطل���وب وله فوائد، لكن ال ينبغي أن يقال إن هذا مس���تحب 
بكل حال، ففي بع���ض احلاالت ينبغي أن ال يطلب فيها ذلك، 
فإن جاء تبعاً فهو مما يحس���ن، وم���ن ذلك حاالت ضيافة أو 
إكرام املنقطعني أو العابرين، فقد ال يناسب أن يتعرف احملسن 
على أش���خاص من أحس���ن إليهم، إذ فيه تعريف له مبن مّن 
عليهم، وأنت جتد هذا املعنى في ق���ول الله تعالى: }َهْل َأَتاَك 
َحِديُث َضْيِف إْبَراِهمَي اْل�ُمْكَرِمنَي #^٢٤^#( إْذ َدَخلُوا َعَلْيِه َفَقالُوا َس������الماً َقاَل 
َس������الٌم َقْوٌم مُّنَكُروَن #^٢٥^#( َفَراَغ 
نٍي{  إَل َأْهِل������ِه َفَج������اَء ِبِعْج������ٍل َسِ
وف���ي   ،]٢٦  -  ٢٤ ]الذاري������ات: 
اآليات األخرى: }َقالُوا َسالماً 
َقاَل َسالٌم َفَما لَِبَث َأن َجاَء ِبِعْجٍل 
ا َرَأى َأْيِدَيُهْم ال  َحِنيٍذ #^٦٩^#( َفَلمَّ
َتِصُل إلَْيِه َنِكَرُهْم َوَأْوَجَس ِمْنُهْم 
ِخيَفًة َقالُوا ال َتَخْف إنَّا ُأْرِسْلَنا إَل 
َقْوِم لُ������وٍط{ ]ه������ود: ٦٩، ٧٠[.. 
فعلى املزور أن يكون حصيفاً 
لبقاً يعرف متى يسأل ومتى 

يسكت عن السؤال.

 رابعًا:

يحسن باملرء أن يتعرف على الضيفان إن كان فيهم من ال 
يعرفهم حتى ينزله���م منازلهم وأن يرحب بهم، وفي أثر جابر 
قول الراوي: »َدَخلْنَا َعلَى َجاِبِر بِْن َعبِْد اللَِّه َفَس���َأَل َعْن الَْقْوِم 
ُد بُْن َعِليِّ بِْن ُحَس���نْيٍ َفَأْهَوى  َحتَّ���ى انْتََهى ِإلَيَّ َفُقلُْت أَنَا ُمَحمَّ
ِبَيِدِه ِإلَى َرأِْسي َفنََزَع ِزرِّي اأْلَْعلَى ثُمَّ نََزَع ِزرِّي اأْلَْسَفَل ثُمَّ َوَضَع 
ُه بنَْيَ ثَْديَيَّ َوأَنَا يَْوَمِئٍذ ُغاَلٌم َش���ابٌّ َفَقاَل َمْرَحباً ِبَك يَا ابَْن  َكفَّ

ا ِشئَْت«. أَِخي َسْل َعمَّ
وترحيبه بجعفر رحمه الله جاء بوصف بنوته ألخيه، يريد 
والله أعلم علياً رضي الل���ه عنه، وهذا أقرب من إرادته جده 
احلس���ني، وهو محتمل، لكن جابر رضي الله عنه يقارب علياً 

رضي الله عنه في السن، 
أما احلسني فقد ولد في 
السنة الرابعة من الهجرة، 
فالف���رق في الس���ن بينه 
الله  وب���ني جابر رض���ي 
واملقصود  كبي���ر.  عنهما 
أن س���بب اإلك���رام محل 
أخي جابر رضي الله عنه 
من جاب���ر، كما هو ظاهر 
لفظ���ه، وأخوه عليٌّ رضي 
َش���ُرف بدينه  الله عن���ه 
الرفي���ع فيه ثم  ومحل���ه 
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 خامسًا:

من اإلكرام الذي ينبغي إكرام من كان ميّت بس���بب 
أو نس���ب إلى من أحسن إليك، أو كان بينك وبينه ود، ال 
سيما إذا كان على هدي احملسن وطريقته، ولهذا اعتنى 
جابر رضي الل���ه عنه بجعفر بن محمد، أما من لم يكن 
س���الكاً على طريقة سلفه فليس ش���أنه كشأن هذا، بل 

كما قيل:
وك���م م��ن ف��ت��ى َك���زُّ ال��ي��دي��ن م��ذمٌم

وكان أبوه عصمة الناس في احمَلِل
وكز اليدين كناية عن البخل، كجعد اليدين.

وقال اآلخر:
حسب ذوي  ب���آب���اء  ف���خ���رت  ل��ئ��ن 

ولدوا ما  بئس  ولكن  لقد صدقت 
»وقد أجمع العلماء على أن الرجل إن مات وليس له 
من القرباء إال ابن كافر، فإرثه يكون للمس���لمني بأخوة 
اإلسالم، وال يكون لولده لصلبه الذي هو كافر، وامليراث 
دليل القرابة.. ف���دل ذلك على أن األخوة الدينية أقرب 

من البنوة النََّسِبيَِّة«)1(.
فمن انتس���ب م���ن املبتدعة إلى أصل ش���ريف لم 
ينفعه ذلك مع مخالفته ما كان عليه س���لفه، من انتصاره 
للشركيات والبدع والضالالت، وهل شرف األصل املنتمى 
إلي���ه إال بخالل وخصال! فإن عدمت فيه ملا كان له ذلك 
الشرف، فكذلك من انتسب، وإذا كان األصل إمنا شرف 
بالدين فكيف يش���رف الفرع إذا ت���رك الدين؟ واألصل 

نفسه لو ترك الدين زاوله الشرف!
ل��ع��م��رك م���ا اإلن���س���ان إال ب��دي��ن��ِه

فا تدع التقوى اتكااًل على احلسب
ف��ارٍس سلماَن  اإلس���اُم  رف��ع  فقد 

أب��ا لهب الشريَف  ال��ش��رُك  ووض��ع 
وم���ن اللطائف أن هذا البيت ينس���ب لعلي بن أبي 

طالب رضي الله عنه)2(.
وهك���ذا الناس من لدن آدم إخ���وة كلهم من ماء، ثم 
شرف بعضهم مبا متّيز به من دونهم، وخمل ذكر آخرين، 
ثم ق���د ينبل في ذرية هؤالء ما يش���رف ب���ه من بعده، 

وينقطع الشرف عن آخرين.

))) أضواء البيان )/47.
)2) انظر: الفقيه واملتفقه للخطيب 246/2.

 سادسًا:

حجة النبي # كانت في السنة العاشرة من الهجرة لقوله 
في حديث جابر: »ثم أذن في الناس في العاش���رة أن رس���ول 
الله # حاج«، وفي هذا إش���ارة إل���ى منهاج نبوي في ترتيب 
األولويات. قد يقول قائل: ملاذا لم يحج النبي # في الس���نة 
التاس���عة أو في السنة الثامنة أو في السنة السابعة مثاًل؟ أما 
قبل الثامنة فألنه ال ميكن أن يحج إال على ش���رط املشركني، 
فقد كانت مكة حتت أيدي املشركني، وقد ردوه عن العمرة إال 

بشرطهم، فكيف باحلج؟!
وأما في السنة الثامنة بعد الفتح فقد كان مشتغاًل عليه الصالة 

والسالم باجلهاد، فإنه لم يفرغ من ثقيف إال في آخر ذي القعدة.
وأما في الس���نة التاسعة فقيل إنه لم يحج ألن هذا العام 
كان ع���ام الوفود.. فإن العرب كان���وا ينتظرون فتح مكة، وملا 
فتح���ت مكة انتظروا أيضاً أن يدين م���ن بقي من العرب في 
ه���وازن وثقيف ونحوهما، فلما أذعن���ت العرب صاروا يأتون 
أفواجاً إلى رسول الله # في املدينة، فكان في املدينة ليلتقي 

هؤالء الوفود يعلمهم دينهم عليه الصالة والسالم.
وس���بب آخر أنه في الس���نة التاس���عة حج املشركون مع 
املس���لمني، فأراد النبي # أن يكون حجه خالصاً للمسلمني، 
ولهذا أذن في التاس���عة أال يحج بعد العام مشرك وال يطوف 
بالبي���ت عريان. ه���ذا إذاً على القول ب���أن احلج فرض في 
التاسعة، وأما على القول بأنه فرض في العاشرة فال إشكال. 

 سابعًا:

يَك  قوله: )َفَأَهلَّ ِبالتَّْوِحيِد لَبَّيَْك اللهمَّ لَبَّيَْك لَبَّيَْك اَل َش���رِ
ْمَد َوالنِّْعَمَة لََك َوامْلُلَْك اَل َشِريَك لََك(. لََك لَبَّيَْك ِإنَّ احْلَ

��وِح��ي��ِد ِم��ن َف��ان��ُظ��ر إَل����ى َت����ِري����ِدِه ال��تَّ
ح����َم����ِن �����رِك ِب����ال����رَّ أس�����َب�����اِب ُك�������لِّ ال�����شِّ

والناس من بني يديه ومن خلفه، وعن ميينه وعن ش���ماله، 
يهلون به، تتنوع ألفاظهم في توحيد الله وتعظيمه، موكب مهيب 
وجمع عظيم اجتمع على التوحيد، ولله ما أعظمه من مش���هد 
يبنّي س���بيل الوحدة اإلسالمية، ويوضح كيف كان على توحيد 
رب البرية، وإن اختلفت األلفاظ وتباينت العبارات، فذلك تنوع 

يدور حول مقصود واحد، فال يضر ما حتقق التوحيد.
وفي مقابل هذا وبينما يه���ل النبي بالتوحيد ويهل أصحابه 
به، يهل اليوم من يزعم حبه بنحو إهالل املشركني األوائل الذين 
كانوا يقولون: لبيك الله لبيك لبيك ال شريك لك لبيك. وإلى هنا 
كان إهاللهم بالنس���ك صحيحاً، غير أنه���م ال يقفون فيخلطون 
كلم���ة التوحيد بغيرها ويس���تثنون فيقول���ون: )إال(، وقف عند 
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هذا االس���تثناء وتأمل لتجد أن القوم كانوا يعبدون الله يحجون 
ويعجون ويثجون، يطوفون ويس���عون ويقف���ون ويصلون ويزكون؛ 
كل ذلك لله، إال أنهم يس���تثنون؛ )إال ش���ريكاً هو لك متلكه وما 
ملك(، فهم يستثنون شريكاً يصرفون له شيئاً من العبادة – نذراً، 
دعاء، ذبحاً، وغيرها -، ويقرون بأنه مملوك لله؛ ال يعتقدون أن 
للشريك من امللك شيئاً، لكن ليقربهم حبهم له ودعاؤهم وذبحهم 
)وغيره���ا من أضرب عبادتهم له( إل���ى الله زلفى، كما قال الله 
يُن اْل�َخالُِص َوالَِّذيَن اتََّخُذوا ِمن دُوِنِه َأْولَِياَء َما َنْعُبُدُهْم  ِ الِدّ تعال���ى: }َأال ِلَّ
 َ َ َيْحُكُم بَْيَنُهْم ِف َما ُهْم ِفيِه َيْخَتِلُفوَن إنَّ الَّ ِ ُزْلَفى إنَّ الَّ بُوَنا إَل الَّ إالَّ لُِيَقِرّ

اٌر{ ]الزمر: ٣[. َكفَّ َكِذٌب  ال َيْهِدي َمْن ُهَو 
واليوم يلبي بعض احلجيج ويهلون بالتوحيد ثم يخلطون ما 
خلطه األوائل، فبعد أن يقول أحدهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك 
ال شريك لك لبيك، إلى أن يبح صوته، تسمعه في عرفات الله 
يقول بعدها ما حاصله: )إال شريكاً هو لك(، فتراهم ينشدون 
األناش���يد التي يستغيثون فيها بعلي واحلسن واحلسني رضي 
الله عنهم وبغيرهم، ويكررون لفظ النداء واالستغاثة خاللها، 

وفي ذلك انكسار لغير الله الواحد القهار! 
وسلك طريقة هؤالء قبورية جتد أحدهم في عرفات الله! 

ينادي:
ف�����أغ�����ث�����ن�����ا ي��������ا م��������ن ه��������و ال������غ������وث

ال������أواء! ال������ورى  أج���ه���د  إذا  وال���غ���ي���ث 
وآخرين يرددون:

ي���ا أك�����رم اخل���ل���ق م���ا ل���ي م���ن أل�����وذ به
س�����واك ع��ن��د ح���ل���ول احل������ادث ال��ع��م��م

ف�����إن م����ن ج�������ودك ال���دن���ي���ا وض���رت���ه���ا
وم�����ن ع���ل���وم���ك ع���ل���م ال����ل����وح وال��ق��ل��م

وكم���ا تنوعت ألف���اظ الصحابة في اإله���الل بالتوحيد، 
تنوعت ألفاظ هؤالء في االس���تثناء: )إال شريكاً هو لك متلكه 
وما ملك(! وهذا شأن خطير يجب أن يحذر املسلم منه ويحذر 
من يحب أشد التحذير، فقد قال الله تعالى لنبينا #: }َولََقْد 
ْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَملَُك َولََتكُوَننَّ  ُأوِح������َي إلَْيَك َوإَل الَِّذيَن ِمن َقْبِلَك لَِئْن َأْشَ

يَن{ ]الزمر: ٦٥[. ِمَن اْل�َخاِسِ
ُن���ُس���ٌك َوال  دي������ٌن  ِع����ن����َدُه����ُم  َف���َل���ي���َس 

َك أَي�������ٍد َت����ِم����ُل ال��ُس��َب��ح��ا َف�����ا َت�����غ�����رَّ
ًة َواِح������َدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاْعُبُدوِن{ ]األنبياء: ٩٢[،  ُتُكْم ُأمَّ }إنَّ َهِذِه ُأمَّ
عقب بذكر التوحيد ملا ذكر وحدة األمة، ونحوه قوله سبحانه: 
ًة َواِحَدًة َوَأَن������ا َربُُّكْم َفاتَُّق������وِن{ ]املؤمنون: ٥٢[،  ُتُك������ْم ُأمَّ }َوإنَّ َه������ِذِه ُأمَّ
فأسأل الله أن يجمعنا واملسلمني على كلمة التوحيد اخلالص، 

وأن يؤلف بني قلوب املوحدين.

 ثامنًا:

مخالفة املشركني من هدي النبوة، وفي حديث جابر 
أنه # ملا توج���ه تلقاء عرفة مر مبزدلف���ة، قال جابر 
رضي الله عنه: »َواَل تَُش���كُّ ُقَريٌْش ِإالَّ أَنَّ���ُه َواِقٌف ِعنَْد 
اِهِليَِّة  َراِم َكَما َكانَْت ُقَريٌْش تَْصنَ���ُع ِفي اجْلَ امْلَْش���َعِر احْلَ
َفَأَجاَز َرُس���وُل اللَِّه # َحتَّى أَتَى َعَرَفَة«، ثم في خطبته 
َت َقَدَميَّ  اِهِليَِّة حَتْ بعرفة قال: »أاََل ُكلُّ َش���ْيٍء ِمْن أَْمِر اجْلَ

َمْوُضوٌع«.
وليس����ت املخالفة مختصة بأهل الش����رك، بل 
بالكفار، س����واًء أكانوا مشركني أم يهوداً أم نصارى، 
وفي صحيح مسلم أن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة 
فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسأل 
أصحاب النب����ي # النبي # فأنزل الله عز وجل: 
}َوَيْس������َألُوَنَك َعِن اْل�َمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى َفاْعَتِزلُوا الِنَّساَء ِف 
اْل�َمِحيِض{ ]البقرة: ٢٢٢[ إلى آخر اآلية، فقال رس����ول 
الله #: »اصنعوا كل ش����يء إال النكاح«. فبلغ ذلك 
اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا 
ش����يئاً إال خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد 
بن بش����ر فقاال: يا رس����ول الله! إن اليهود تقول كذا 
وك����ذا، أفال جنامعهن. فتغير وجه رس����ول الله # 
حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا، فاستقبلهما 
هدي����ة من لنب إلى النبي #، فأرس����ل في آثارهما 
فس����قاهما، فعرفنا أنه لم يج����د عليهما. احلديث 

أخرجه مسلم)1(.
فهذا احلديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من 
مخالفة اليهود، بل على أن���ه خالفهم في عامة أمورهم 
حتى قالوا: ما يريد أن يدع من أمرنا ش���يئاً إال خالفنا 

فيه.
ومن ذيول مخالفة املش���ركني في حديث جابر عدم 
ُفون ويدفعون  متييز قوم عن قوم، فاحلمس وغيرهم يَُعرِّ
ويشتركون مع سائر أهل األصقاع في املناسك واملشاعر، 
ول���م مييز # بني كبار الصحاب���ة وغيرهم، بينما جند 
مظاهر التمييز قد بدأت تعود، بعض الناس لهم قصور! 
والبعض يفترشون الطرقات وهو يوم واحد فقط، وهذا 

مخالف لهدي النبي #.

))) صحيح مسلم )02)).
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واألم���ة اليوم حتتاج إلى أن يبعث فيها مبدأ التآخي فيما 
بينها، واملفاصلة لعدوها، وهذا ال ينافي املعاملة احلس���نة مع 

من يستحقها مع معاداته في دينه.

 تاسعًا:

قد يحصل لبس يجعل فاضاًل من الناس ينكر على فاضل 
أمراً يظنه منكراً بحس���ب مبلغه من العل���م، وقد يتمادى في 
ذلك حتى يس���تبني له احلق، والواج���ب أن ال يحمل مثل هذا 
اخلالف أكبر من قدره، وليعلم أنه أمر طبعي يقع في كل جيل 
وكل مجتمع ب���ل كل بيت، وفي أثر جابر رضي الله عنه قوله: 
»َق���ِدَم َعِليٌّ ِم���ْن الَْيَمِن ِببُْدِن النَِّبيِّ # َفَوَج���َد َفاِطَمَة َرِضَي 
ْن َحلَّ َولَِبَس���تْ ِثَياباً َصِبيغاً َواْكتََحلَْت َفَأنَْكَر َذِلَك  اللَُّه َعنَْها مِمَّ
َعلَيَْها َفَقالَْت ِإنَّ أَِبي أََمَرِني ِبَهَذا َقاَل َفَكاَن َعِليٌّ يَُقوُل ِبالِْعَراِق 
شاً َعلَى َفاِطَمَة ِللَِّذي َصنََعْت  َفَذَهبُْت ِإلَى َرُسوِل اللَِّه # ُمَحرِّ
ُمْستَْفِتياً ِلَرُسوِل اللَِّه # ِفيَما َذَكَرْت َعنُْه َفَأْخَبْرتُُه أَنِّي أَنَْكْرُت 
َذِل���َك َعلَيَْها َفَقاَل َصَدَقْت َصَدَقْت«، وذلك أن علياً تقرر عنده 
أن احمل���رم واجب علي���ه أن يجتنب احملظ���ورات، ولم يكونوا 
يعرفون العمرة في أشهر احلج، بل يرونها من أبطل الباطل أو 
أفجر الفجور قبل اإلسالم، فلما جاء علي ووجد فاطمة رضي 
الله عنهما قد وقعت فيما خاله محظورات إحراٍم، أنكر عليها، 
فلما أخبرته بعذرها لم يقبله حتى اس���تفتى رس���ول الله #، 
وليس ذلك اتهاماً لها فيما قالت، لكن ليتحقق من دقة الفهم، 
ورمبا ليتأكد أنه ليس ثم���ة تورية ترضيه بها، ورمبا ليحصل 

العلم بالسند العالي.
واملقص���ود أن نحو هذا اخلالف ينبغ���ي أن يأخذ حيزه، 
فال يقال: كيف ينكر حقاً، ويكث���ر من التثريب والتأنيب على 
هذا، وذلك أنه قد أحس���ن من انتهى إلى ما س���مع، فمن كان 
مجتهداً في إنكاره مس���تفرغاً لوسعه عاماًل ملا فهمه أو بلغه 
من الشريعة إمنا يريد اإلحسان؛ فإن رأيته قد أخطأ فأرشده 

بالتي هي أحسن.

 عاشرًا:

ف����ي هذه احلجة فوائد كثيرة تتعل����ق مبنهاج النبوة في 
الدع����وة إلى الله تعالى، منها م����ا يتعلق مبوضوعها، ومنها 
ما يلمح إلى طرائق وأس����اليب وقواع����د إدارية في العمل 

الدعوي. أم����ا املوضوعات فبادية في جمي����ع خطبه التي 
ألقاها في هذه احلجة، وم����ن أبرزها خطبة حجة الوداع، 
وقد تناولها العلماء قدمياً وحديثاً بالشرح والتبيني، ولو لم 
ي����رد فيها إال قوله #: )وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده 
إن اعتصمتم به: كتاب الله(؛ لكفى به نبراساً. وأما الطرائق 
واألساليب والقواعد فكاستثماره # لذلك اجلمع، فخطب 
يوم عرفة، ويوم النحر، وذك����ر باألصول والقواعد والفروع 
التي يحتاج إليها الناس، وفي هذا إشارة إلى أنه على طالب 
العلم أن يستثمروا موسم احلج للتذكير باألصول وما يحتاج 

إليه الناس من فروع.
ومن ذلك عندما قال #: )ودم���اء اجلاهلية موضوعة(، 
بادر فق���ال: )وإن أول دم أضع من دمائن���ا(، وملا قال: )وربا 
اجلاهلية موضوع(، قال مباشرة: )وأول ربا أضع ربانا(، وهكذا 
يك���ون القائد! في مقدمة الركب عندم���ا يأمرهم أو ينهاهم، 
يبدأ بنفسه وأهل بيته، فيكون لكالمه األثر العملي والنفسي، 
وِمن ثَمَّ يتس���ابق الناس لالقتداء ب���ه عن قناعة ورضا، وبهذا 
تس���تقيم األمور وتنتظم. أم���ا إذا رأى الناُس قائَدهم يخالف 
فعلُ���ه قولَه، فعندها يتفنن الناس ف���ي االحتيال على مخالفة 
األوام���ر والنواهي، وحتّل الفوضى واالضطراب، ويقع الظلم، 
وقد قال الله س���بحانه وتعالى: }َأَتْأُمُروَن النَّاَس ِباْلِبِرّ َوَتنَس������ْوَن 
َأنُفَسُكْم َوَأنُتْ َتْتلُوَن اْلِكَتاَب َأَفال َتْعِقلُوَن{ ]البقرة: ٤٤[. وقال تعالى: 
 ِ َكُبَر َمْقتاً ِعنَد الَّ }َي������ا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا لَِم َتقُولُوَن َما ال َتْفَعلُوَن #!٢!#( 

َأن َتقُولُوا َما ال َتْفَعلُوَن{ ]الصف: ٢، ٣[.
ال ت���ن���ه ع��������ن خ��������ل��ق وت���أت�����������ي م��������ث��ل��ه

ع��ظ��ي��م ف����ع����ل����ت  إذا  ع����ل����ي����ك  ع��������ار 
اب���������دأ ب��ن��ف��س��ك ف�����ان��ه��ه��ا ع����ن غ��ي��ه��ا

ف���������إذا ان����ت����ه����ت ع����ن����ه ف�����أن�����ت ح��ك��ي��م
وُي��ق��ت��دى ي��ن��ف��ع إن وع���ظ���ت  ف��ه��ن��اك 

ال�تعلي��م وي��ن��ف��������ع  م��������ن��ك  ب��ال��������ق��������ول 
وختاماً، طال املقال والفوائد كثيرة، ومن ذلك ما جاء في 
خبر س���راقة، وإرداف النبي # ألسامة، وبعده الفضل رضي 
الله عنهما، ثم قصة الفضل مع الظعن، وحديث النبي # مع 
بني عبد املطلب في شأن زمزم، إلى غير ذلك من مواقف تلك 
احلمل���ة النبوية املباركة التي تس���تحق أن نقف معها، بيد أن 

املقام ال يسعفنا.



23 العدد 316



العدد 24316

 أين مواقع المصلحــــــــــــــــين حين الشدائد والفتن
أ. د. سليمان بن محد العودة)*( ■

suliman-alodah@hotmail.com

  @suliman1432

ال بد قبل احلديث عن مواقع املصلحني حني 
الشدائد واحملن من تأكيد:

أ - س��نة اهلل يف االبتالء، وهي سنٌة ماضية 
في األولني واآلخرين، }الچ�م« #!١!#( َأَحِس������َب النَّاُس َأن يُْتَركُوا َأن 
َيقُولُوا آَمنَّا َوُهْم ال يُْفَتنُوَن #!٢!#( َولََقْد َفَتنَّا الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ 

ُ الَِّذيَن َصَدقُوا َولََيْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبنَي{ ]العنكبوت: ١ - ٣[. الَّ

وكلم��ا عُظم اإلمي��ان عظمت الفتنة: )أش��دُّ 
الن��اِس ب��اًء األنبياُء، ثم الصاحل��ون، ثم األمثُل 
فاألمث��ُل، يبتل��ى الرج��ُل على حس��ب إميانه، 

فإن كان يف دينه صابًة زيد له يف الباء)))).

ب - بني املصائب واملعاصي:
ومع هذه الس��نة الربانية هناك سنة وقدر آخر 
حك��م اهلل به وهو خري احلاكمني، ذلك هو الصلة 
ب��ني املصائ��ب واحمل��ن واملعاص��ي والذن��وب 
وعقوباته��ا وآثاره��ا، والتقص��ري يف طاع��ة اهلل 
وطاعة رسوله #، ولو كان ذلك يف خري القرون 
ا َأَصابَْتُكْم  الذين قيل ه��م يف )مصاب أح��د): }َأَولَمَّ
ُمِصيَب������ٌة َقْد َأَصْبُتْ ِمْثَلْيَها ُقْلُتْ َأنَّ َهَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعْنِد َأْنُفِس������ُكْم{ ]آل 
عم������ران: ٥٦١[، ويف اآلية األخرى: }َوَم������ا َأَصابَُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة 

َكِثرٍي{ ]الشورى: ٦٣[. َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن  َفِبَما 

)*( أستاذ التاريخ اإلسالمي واملشرف على كرسي الرسول # والسيرة النبوية.
))) أخرجه أحمد والبخاري وغيرهما، صحيح اجلامع: )/))).

وهنا إحاالٌت واتهاماٌت لآلخرين، واملُتهمون غير ساملني.. 
نعم إننا نزكي أنفَس���نا أحياناً من حيث نش���عر أو ال نشعر، 
ونظنُّ أن املصاَب بغيرنا، واملعاصي ليست من نصيبنا، وفينا 
خلٌل ولدينا تقصير.. قد ندرك بعَضه، وقد يغيُب عنا الكثيُر 
من عيوب أنفسنا، وحني حتّل املصائُب تدعونا بالقوة إلى أن 
نفتَش في أحوالنا، ونتهَم أنفَس���نا اتهاماً ال يحبُط وال يقعُد 
بها عن العمل، لكنه يصحح ويرش���د املس���يرةَ، وفي صحيح 
البخاري عن أنس رضي الله عنه: »ِإنَُّكْم لَتَْعَملُوَن أَْعَمااًل، ِهَي 
َها َعلَى َعْهِد النَِّبيِّ  ���َعِر، ِإْن ُكنَّا لَنَُعدُّ أََدقُّ ِفي أَْعيُِنُكْم ِمَن الشَّ

# ِمَن املُوِبَقاِت«)2(.
والبن القي���م - رحمه الل���ه - كالٌم جميٌل في املعاصي 

وأثرها.. انظره في الداء والدواء.
وثم���ة منكراٌت قد ال يقيم لها بعُض األخياِر وزناً.. وهي 
من املصائب والباليا، ذلكم ح���ني ال يتمّعُر الوجُه، ويضعف 
اإلنكاُر.. وعنها قال ابن القيم: )وأي دين وأي خير فيمن يرى 
محارَم الله تنتهك، وحدوَده تضّيع، ودينَه يترك، وسنَة رسوله 
# يُرغُب عنها، وهو بارُد القلب، س���اكُت اللس���ان، شيطاٌن 

أخرس(... إلخ كالم جميل في)3(.
ر أن  ويقول الشيخ حمُد بن عتيٍق - رحمه الله -: )لو ُقدِّ
رجاًل يصوم النهار، ويقوم الليل، ويزهد في الدنيا كلها، وهو 
مع ذلك ال يغض���ب، وال يتمعر وجهه... فال يأمر باملعروف، 
وال ينهى عن املنكر، فهذا الرجل من أبغض الناس عند الله، 
وأقلهم ديناً.. ثم نقل الشيخ عمن حدثه عن الشيخ محمد بن 

)2) أخرجه البخاري: ح 6492.
))) أعالم املوقعني: 176/2.

]قضايا دعوية[
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؟ أين مواقع المصلحــــــــــــــــين حين الشدائد والفتن
عبد الوهاب - رحمه الله - أنه قال: أرى ناس���اً يجلس���ون في 
املسجد على مصاحفهم، يقرؤون ويبكون، فإذا رأوا املعروف لم 
يأمروا به، وإذا رأوا املنكر لم ينهوا عنه، وأرى أناس���اً يعكفون 
عندهم، يقولون: هؤالء )حل���ى غامنة(، وأنا أقول: إنهم )حلى 
فوائن(، فقال السامع: أنا ال أقدر أقول إنهم حلى فوائن، فقال 

الشيخ: أنا أقول: إنهم من العمي البكم()1(.
فال بد من مراجعة النفس، والتفتيش عن األخطاء، والنظر 

في املناهج، وأسباب النكبات واملعاصي فينا وفي غيرنا.
ونعود للس���ؤال: أين مواقع الصاحلني حني تقع الش���دائُد 

والفنُت؟
واملقصود بالس���ؤال: استفس���اٌر عن موقعهم في األحداث، 
وجهودهم في دفع البالء، وإسهاماتهم اإليجابية حني تقع الفنت، 
وهنا عدة وقفات )واجبات، مشاريع، مبادرات، مدافعات... إلخ(.

وقد قيل: )وما املرءُ إال حيث يضع نفَس���ه(، وأبلغ من ذلك 
َر{ ]املدثر: ٣٧[. َم َأْو َيَتَأخَّ وأصدق: }لَِمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْن َيَتَقدَّ

وهنا أس���جل )من هذه الواجبات واملبادرات( ما حضر في 
الذهن، ألفتح الباب لإلضافة والتسديد.

))) الدرر السنية: 78/8.

تحرير مصطلح )الفتنة( في المواقف 
العملية:

إذ إن حتري���َر املصطلِح علمياً )نظري���اً( متتلئ به الكتب، 
لكن املهم هنا: حتريره في املواقف العملية حني الشدائد، فمن 
الناس من يتخذ من )الفتنة( وس���يلًة للغياب عن املش���هد حني 
تقع النوازل، ويُعفي نفس���ه من جهاِد الكلمة، وقوِل احلق، ودفِع 
الباطل، فإذا ما بان للمسلم وجه احلق فال يجوز له أن يتخلف 
ع���ن البيان وفي وقت حاجته، ومبا يقتضيه البيان )من حكمة، 
ومراعاة للمصالح واملفاس���د...(، وامله���م أال يقعد حيث يجب 

القيام بأمر الله وعبوديته من األمر والنهي.

الصبر حين البالء:

فال ميكن أن يَْسلَم أهُل اإلميان من بالٍء على قدر جهادهم، 
وهو طريق الرس���ل وأتباعهم، وهنا ال يسوغ اجلزع وال اخلور، 
وال التس���خط والقلق، بل ال بد من احتس���اب األجر، وصالح 
النوايا، والبش���رى بقدر الله الشرعي، دون متنٍّ للقاء العدو، أو 
حتمي���ل للنفس من البالء ما ال تُطيق، وفي احلديث الصحيح: 
)ال ينبغي للمؤمن أن يُذل نفسه، يتعرض للبالء ما ال يُطيق()2(.
والن���اس يختلفون بني )العزمية( و)الرخصة(، واملهم القدر 

األعلى من الصبر، واحلد األدنى من املجاهدة.

)الذكر الحسن(:

ومع ما في الصبر من عظيم األجر ملن احتس���ب حتى )ما 
ي���زال البالء باملؤمن واملؤمنة في نفس���ه، وولده، حتى يلقى اللَه 

)2) صحيح اجلامع: 6/)25.
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وما عليه خطيئة()1(؛ إال أن ذلك قد يكون غير منظور للناس، بل 
لصاحب البالء نفِس���ه، لكن هناك ما يُسلي ويسري عاجاًل، أال 
وهو )الذكر احلس���ن( ألهل البالء واإلميان، قال ابن القيم: )ِمْن 
أَْعَظ���ِم ِنَعِم اللَِّه َعلَى الَْعبِْد: أَْن يَْرَفَع لَُه بنَْيَ الَْعامَلِنَي ِذْكَرهُ، َويُْعِلي 
َقْدَرهُ، َوِلَهَذا َخصَّ أَنِْبَياَءهُ َوُرُس���لَُه ِمْن َذِلَك مِبَ���ا لَيَْس ِلَغيِْرِهْم، 
َكَما َقاَل تََعالَى: }َواْذُكْر ِعَباَدَنا إْبَراِهمَي َوإْس������َحاَق َوَيْعقُوَب ُأْوِل األَْيِدي 

اِر{ ]ص: ٤٥، ٤٦[. َواألَْبَصاِر #^٤٥^#( إنَّا َأْخَلْصَناُهم ِبَخالَِصٍة ِذْكَرى الدَّ
وَقاَل إبراهيم: }َواْجَعْل ِل لَِس������اَن ِصْدٍق ِف اآْلِخِريَن{ ]ُس������وَرُة 
������َعَراِء: ٨٤[، وعن محم���د # قال الله }َوَرَفْعَن������ا لََك ِذْكَرَك{  الشُّ
ُس���ِل لَُهْم نَِصيٌب ِمْن َذِلَك  ِح: ٤[، ثم قال: َفَأتَْباُع الرُّ ْ ]ُس������وَرُة الشَّ
ِبَحَس���ِب ِميَراِثِهْم ِمْن َطاَعِتِهْم َوُمتَابََعِتِهْم، َوُكلُّ َمْن َخالََفُهْم َفِإنَُّه 

بَِعيٌد ِمْن َذِلَك ِبَحَسِب ُمَخالََفِتِهْم َوَمْعِصَيِتِهْم()2(.
والواق���ع في القدمي واحلديث يش���هد على ذلك، فكم من 
صادق ُشهر اسُمه بسبب عداوة ومعاقبة الظاملني له، فوقع عليه 

من الظلم ما ذّكر به من لم يعرفه، وأحبه من لم يسمع منه..
ط��وي��ت ف��ض��ي��ل��ة  ن��ش��ر  ال���ل���ه  أراد  وإذا 

أت����������������اح ل�������ه�������ا ل����������س����������اَن ح�������س�������وٍد

محكمات الدين أصول ومنطلقات في 
البالغ والدعوة:

محكمات الدين ال يس���ع املسلم إال التسليم لها، والعمل بها، 
وعلى املصلحني أن يُعنوا بها ويرسخوها لعامة األمة وخاصتها، 
ويجعلوا منها ميداناً رحباً للحديث والتأليف، والش���رح والبيان؛ 
إذ ه���ي أقصر الطرق وأنفعها للبالغ واإلقناع، وهي أعظم حجة 
لقطع الطريق على أهل الريب؛ فتوحيُد الله بالعبادة، والتس���ليُم 
لشرعه، وحترمُي الشرك، ومحبُة الرسول # وطاعتُه فيما أحب 
املرءُ أو كره، وتثبيُت أركان اإلس���الم واإلميان واإلحسان، وحفُظ 
الضرورات اخلم���س )الدين، النفس، امل���ال، العرض، العقل(، 
والوالءُ للمؤمنني والبراءةُ من املش���ركني، والعزةُ لله ولرس���وله 
وللمؤمنني، وإحقاُق احلق، وزهوُق الباطل، وحترمُي الظلِم واإلثِم 
والزنا واخلمر والربا وسائِر الفواحش، واألمُر باألخالق الفاضلة 
من العدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى.. ونحو ذلك من محكمات 
في الدين ال تقبل املساومة واجلدل، ومتثل )أم الكتاب( كما قال 
تعالى: }ِمْنُه آَياٌت ُمْحَكَماٌت ُه������نَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب{ ]آل عمران: ٧[، واألُم 

هو األكثر واألصل كما قال العاملون)3(.

))) صحيح اجلامع: 192/5.
)2) الداء والدواء ))).

)/165، عن عابد السفياني  )/)7)، أصول السرخسي:  ))) انظر: أصول اجلصاص: 
في احملكمات: ص 16.

ه���ذه احملكمات تتأكد احلاجة لبيانها وتعميمها كلما كانت 
الظ���روف داعيًة لها في أزمان الش���دائد والفنت، وكلما حاول 
املبطلون اختراقها بأساليب ملتوية، وطروحات غريبة، ويحتاج 
كذل���ك للحديث عن ه���ذه احملكمات في س���بيل وحدة األمة، 
إذ »الواجب تقدمي اإلس���الم في التطبي���ق والدعوة من خالل 
احملكمات واألساس���يات ال من خالل االجتهادات واخلالفات 

السائغة أو غير السائغة«)4(.
وليس يخفى أن عالَم اليوم مي���وج بعقائَد باطلٍة، ومذاهَب 
فكري���ٍة منحرفٍة، وفرٍق ضالٍة، وانفتاٍح إعالمٍي مهوٍل.. ومن هنا 
فعلى املس���لمني كافًة، وعلى املصلحني خاص���ًة، أن يُعنوا بهذه 
احملكمات واملنطلقات اإلسالمية، دليلهم قوله تعالى: }َفاَل َوَربَِّك 
مُوَك ِفيَما َش������َجَر بَْيَنُهْم ثُمَّ اَل َيِجُدوا ِف َأْنُفِسِْم َحَرًجا  اَل يُْؤِمنُوَن َحتَّ يَُحكِّ
ا َقَضْيَت َويَُس������لِّمُوا َتْسِليًما{ ]النس������اء: ٦٥[، وقوله #: )أال إني  ِممَّ
أوتيت القرآن ومثله معه()5(، وميزانهم قوله تعالى: }َفإْن َتَناَزْعتُْ ِف 

ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر{. ُكْنُتْ تُْؤِمنُوَن ِبالَّ ُسوِل إْن  ِ َوالرَّ ٍء َفُردُّوُه إَل الَّ َشْ
ومن رام املزيد عن ه���ذه احملكمات وأهميتها وتطبيقاتها، 
فليراج���ع ما كتب���ه )د. عابد الس���فياني: احملكم���ات حوار 

وتطبيقات(.

العزلة المشروعة والمذمومة:

ال شك هناك عزلٌة مش���روعٌة أخبر عنها النبي #، لكن 
مل���ن؟ ومتى تكون؟ وكيف؟ هذا هو امله���ُم، إذ قد يتصور طالُب 
علم، أو قادٌر على املس���اهمة في دفع الشر وإقرار احلق.. أنه 
معذوٌر باعتزاِل الفتنة، والغياب عن األحداث.. وتلك قضيٌة بني 
العبد وربه، فإذا ما اش���تبهت على اإلنسان األموُر إلى درجٍة ال 
يعرف فيها أين يكون احلق؟ وأين يوجد الباطُل؟ وأش���هَد اللَه 
على ذلك، بعد حتري األسباب املمكنة.. فهنا قد يسوغ لإلنسان 
أن يعت���زل، كما فعل بعض الصحابة ح���ني الفتنة الواقعة بني 
املس���لمني.. لكن األصل االختالط بالناس، واملساهمة بالدعوة 
َكِثرٍي ِم������ْن َنْجَواُهْم إالَّ َمْن  واإلصالح، ودف���ع املنكرات: }ال َخْيَر ِف 
َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو إْصاَلٍح بنَْيَ النَّاِس{ ]النس������اء: ١١[، و»املؤمن 
الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من املؤمن الذي 

ال يخالط الناس وال يصبر على أذاهم«)6(.
، َقاَل:  ���ْعِبيِّ وهنا منوذج وتصحيح للعزلة، ففي)7(: َعِن الشَّ
بَّانَِة )الصحراء( يَتََعبَُّدوَن،  َخَرَج نَاٌس ِمْن أَْهِل الُْكوَف���ِة ِإلَى اجْلَ

))) عابد السفياني: احملكمات ص 12.
)5) أخرجه أحمد وغيره.

)6) صحيح اجلامع: 6651.
)7) شرح السنة للبغوي 54/10.
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َواتََّخُذوا َمْس���ِجًدا َوبَنَْوا بُنَْياًنا، َفَأتَاُهْم َعبُْد اللَِّه بُْن َمْس���ُعوٍد، 
نَا أَْن تَُزوَرنَا،  ْحَمِن لََقْد َس���رَّ َفَقالُ���وا: َمْرَحًبا ِبَك يَا أَبَا َعبِْد الرَّ
َقاَل: َما أَتَيْتُُكْم َزاِئًرا، َولَْس���ُت ِبالَِّذي أَتُْرُك َحتَّى يُْهَدَم َمْس���ِجُد 
بَّاِن، ِإنَُّكْم ألََهدى ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه #؟! أََرأَيْتُْم لَْو أَنَّ  اجْلَ
، َوَمْن َكاَن يَْأُمُر  النَّاَس َصنَُعوا َكَما َصنَْعتُْم َمْن َكاَن يَُجاِهُد الَْعُدوَّ
ُدوَد؟! اْرِجُعوا  ِبامْلَْعُروِف، َويَنَْهى َعِن امْلُنَْك���ِر، َوَمْن َكاَن يُِقيُم احْلُ

ْن ُهَو أَْعلَُم ِمنُْكْم، َوَعلُِّموا َمْن أَنْتُْم أَْعلَُم ِمنُْهْم. َفتََعلَُّموا مِمَّ
ُهْم. َقاَل: َواْستَْرَجَع َفَما بَِرَح َحتَّى َقلََع أَبِْنَيتَُهْم َوَردَّ

تعميق الوعي بالحق:

فتلك مهمٌة كبرى ألهل اإلميان، سلكها املرسلون وأتباُعهم، 
وأعلنوها لقومهم عبر )مصطلحات، وقيم، ونداءات، وحتذيرات 
متك���ررة( متأُل آياِت القرآن الكرمي م���ن مثل قوله تعالى )على 
ِ َأْبِغيُكْم إلًَها{  ألسنة هؤالء املرس���لني واملؤمنني(: }َقاَل َأَغْي������َر الَّ
َشاِد{ ]غافر: ٣٨[،  ]األعراف: ١٤٠[، }َيا َقْوِم اتَِّبُعوِن َأْهِدُكْم َس������ِبيَل الرَّ
وحني يختلط على الناس احلُق أو شيءٌ منه، فال بد للعامِلني من 
البيان والبالغ، وال يجوز كتمانُه: }َوَتْكُتُموَن اْلَحقَّ َوَأْنُتْ َتْعَلُموَن{ 
]آل عمران: ٧١[. إن���ه ميثاٌق عظيٌم أخذه الله على أهل الكتاب: 

نُنَُّه ِلنَّاِس َواَل َتْكُتمُوَنُه{ ]آل عمران: ١٧٨[. }لَُتَبيِّ
ومع بيان احلق ال بد من كش���ِف الباط���ل، ورفِع التلبيس 
والتدليس، وكش���ِف الكذب، وفضِح اخلونة، واس���تبانِة سبيل 
املجرمني، وأش���ُد ما يكون التلبيس حني تقع الشدائُد واحملُن، 
وحتل الف���نُت، فيُصّور الباطُل حقاً وعكس���ه، واملعروُف منكراً 

ونقيضه.. وهكذا.. ومن هنا تتحتُم مس���ؤولية كش���ف الباطل 
واملبطلني )بس���يماهم( وهو األصل، أو بأسمائهم وأفعالهم إذا 
لزم األمر، وقد جاء اإلنكار ف���ي القرآن الكرمي صريحاً: }لَِم 
َتْلِبُسوَن اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن اْلَحقَّ َوَأْنُتْ َتْعَلُموَن{ ]آل عمران: ٧٩[.
وأهُل العلم والدعوة، والفكِر النزيه، والشرفاءُ، وأهُل املروءِة 

والكرِم... هم املؤهلون لهذه املهمة الشريفة.

معركة الفكر والقيم في عمقها 
وأهدافها:

مما ينبغي أن يُتفطن له على الدوام وفي أزمنة الش���دائد 
عل���ى اخلصوص، أن رحى املعارك الدائ���رة في الفكر والقيم، 
وبني األخيار وخصومهم، أعمق مما يتصوره البس���طاء، وال بد 
من كش���ف ما يريد أن يسطحه أهل الريب، ذلك أنهم وحتى ال 
يُتفطن ملكرهم يُبسطون طروحاتهم، ويلبسونها لبوس )التجديد( 
و)التطوي���ر( و)االنفتاح(، أو غير ذلك من مصطلحات خادعٍة، 
لتُم���رر هذه الطروحات وتُقبل، وال يجترئ معترٌض عليها حتى 
ال يُرَم���ى بالتخل���ف والرجعية أو نحوها م���ن ألقاب )حتييد( 

و)محاصِرة( للرافضني للفساد.. فليُنتبه لهذا جيداً.
وثم���ة أمٌر آخر ينبغي التفطن له، وهو أهم، وذلك بتصوير 
الفكرة أو املش���روع املراد بأبسط مظاهِره، وعدم اإلفصاِح عن 
أهدافه العميقة، وذلك لس���هولة تقبله حني يفصل عن توابعه 
وآثاره.. ولعله باملثال يتضح املقال، وقضية املرأة منوذج صارخ، 
وخذ على سبيل املثال )قيادتها للسيارة(، فاألمر ال ينتهي عند 
القي���ادة، بل يراد الوصول إلى )احلجاب(، ويراد )حترير املرأة 
من َقوامة الرجل(، ويراد )نش���ر الفساد، وابتزاز املرأة(، ويراد 
)س���فرها بال محرم( و)تصوير املرأة( وضرورة إيجاد )شرطة 
نسائية(.. وهكذا ُقل ما شئت من أمور ستتبع )قيادتها للسيارة(؛ 
ولذا فمن البساطة والتغفيل مناقشة األمر مناقشًة فقهيًة تنتهي 
عند حدود )ألم تركب املرأة البعير؟(، أو )طرح اخلالف الفقهي 
في تغطية وجه املرأة(، أو حكاية )املرأة والس���ائق األجنبي(.. 
أو نح���و ذلك.. مما ال يقيم أهُل الريب له باالً، بل يهدفون إلى 
ما أبعد من ذل���ك.. هذا منوذٌج وِقْس علي���ه غيَره مما يطرح 
أحياناً، ويلَبّس في طرحه، أو يُهون من شأنه.. وعلى أهل العلم 
والفكر والرأي أن يُجلُّو الصورة، ويكش���فوا مخطط الفساد.. 
وحت���ى يتأكد األمُر وفي قضية املرأة طرحت تباعاً )االختالط 
ف���ي املراحل األول���ى(، و)املرأة والرياض���ة(، و)املرأة واألندية 
النسائية(، وأخيراً )حضور املرأة للمدرجات الرياضية(، ودمج 
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املرأة مع الرجل، و)عمل املرأة في املستلزمات النسائية(... إلخ 
القائمة التي تؤكد أن القضيَة )مش���روٌع متكامٌل لتغريب املرأة( 
من التغفيل أن يفصل بعُضه عن بعض.. ولعل األنظمة الصارمة 
واملدونة في سياس���ات بالدنا عطلت تنفيذ هذه املشاريع برهًة 
من الزمن، ولعل األغلبية الساحقة وفي بالدنا كذلك والرافضة 
لهذه الطروحات الغريبة، تعطلها مس���تقباًل، ال سيما إن انضم 
إلى ذلك وعود من املس���ؤولني في بالدنا بعدم االستجابة لهذه 

املطالب املخالفة لقيمنا وأنظمتنا.

تمايُز الصفوف:

فف���ي أزمان األزمات والف���نت، تتجلى املواق���ف، ويتمايز 
الن���اُس، وإذا قيل خلير القرون على أث���ر مصاب أحد: }لَِيِمزَي 
ُ اْلَخِبي������َث ِمَن الطَّيِِّب{ ]األنفال: ٣٧[، فغيرهم بالتمييز من باب  الَّ
أولى، وهنا يتس���نى ألهل العلم والدعوة أن يتعاملوا مع الناس 
حس���ب مواقفهم، وأن يرصدوا ويكتش���فوا املواقف وأصحابها 

على حقيقتهم.

حتى ال ُيخترق العلماء واألمراء:

ه���ؤالء هم أولو األم���ر، وهم يُعلمون الن���اس ويقودونهم، 
يُس���ألون فيفتون، ويأمرون فيُطاعون، بصلحهم يصلح الناُس، 
وباجتماعهم على احلق يس���عد املجتم���ُع، وبتعاونهم على البر 
والتق���وى تأمن البالُد والعباُد، وم���ن حظهم وحظ املجتمع أن 
يوفق���وا لبطانٍة صاحلٍة تدلهم على اخلير وتعينهم عليه، وقاتل 
الله )بطانة الس���وء(؛ فكم أفسدوا ما بني احلاكم واحملكوم، بل 
وب���ني العالم واألمير، ومن ق���رأ التاريخ بعمق وجد عالقًة بني 
ص���الح الراعي وصالح من حوله، ووج���د أثَر ذلك في العدل 
واالس���تقرار والرخاء، كما يشهد التاريخ على أثر بطانة السوء 
على أولي األمر في حصول الفنت، وانقسام الناس، ونزع الثقة، 
وتأرجح الطاعة املشروعة، واملصلحون أقدر الناس على قراءة 
التاريخ، وبيان آثار القطيعة بني العلماء واألمراء، وأحرى الناس 
بنصح األمراء، وحتذيرهم من بطانة الس���وء، وشؤم املنتفعني 
ألنفس���هم على حس���اب مصالح املجتمع والدول���ة... ودعونا 

نضرب لنوعي البطانة منوذجاً من التاريخ، ونقرأ آثارهما:
أم���ا منوذج البطانة الصاحلة فف���ي الدولة )األموية( ومع 
اخلليفة )س���ليمان بن عبد امللك( - رحم���ه الله - حيث كان 
)رج���اء بن حي���وة( - رحمه الله - كبير املنزلة عند س���ليمان 
ب���ن عبد امللك، وهو ثق���ٌة عالٌم فاضٌل، وق���د أجرى الله على 
يديه اخليرات )كما نقل الذهبي في الس���ير: 558/4 – 560(، 
وليس يخفى أن )رجاء( هو الذي أشار على )سليمان( أن يكون 
اخلليف���ة من بعده )عمر بن عبد العزي���ز( - رحمه الله - في 
قصٍة متتلئ بها كتب التاريخ، ومعلوم ما حصل للمجتمع والدولة 
واألمة باس���تخالف عمر بن عبد العزيز الذي اش���تهر عهده 

بالعدل والرخاء.
أما النموذج اآلخر: فكان في الدولة )العباسية(، وفي زمن 
)املأم���ون واملعتصم والواثق(، حني وقع���ت )فتنة القول بخلق 
القرآن(، وامتُحن الناُس، وأوذي العلماءُ، وحصل تفرق وشروٌر 

وبالءٌ وفتنة، وكان قطبا رحى هذه الفتنة من بطانة السوء:
أ. )بش���ر بن غياث املريس���ي(، قال عنه ابن كثير: ش���يخ 
املعتزل���ة، وأحد من أضل املأمون ]البداية والنهاية: 118/10[، 
وقال كذل���ك: كان املأمون على مذهب االعت���زال ألنه اجتمع 
بجماعة منهم )بشر املريس���ي(، فخدعوه وأخذ عنهم املذهب 
الباط���ل، ودعا إليه، وحمل الناس علي���ه قهراً، وذلك في آخر 

أيامه.. ]البداية والنهاية: 312/10[.
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ب. )أحمد بن أبي دؤاد(، وعنه قال اخلطيب: كان موصوفاً 
باجلود والس���خاء.. غير أنه أعلن مبذه���ب اجلهمية، وحمل 
الس���لطان على االمتحان بخلق القرآن، ثم نقل أنه ولي قضاء 
القض���اة للمعتصم ثم الواثق، وكان )ابن أب���ي دؤاد( هو الذي 
ميتحن العلماء، ويدعو إلى القول بخلق القرآن.. ]تاريخ بغداد: 

.]142/4
وقال الذهبي عنه: ابن أب���ي دؤاد: جهمي بغيض ]امليزان: 
97/1[، وقال في السير: كان ابن أبي دؤاد يوم احملنة أَِلباً على 
اإلمام )أحمد( يقول: ي���ا أمير املؤمنني، اقتله، هو ضال مضل 
]170/11[، ومعلوم ما جرى بسبب هذه احملنة من الشرور، حتى 
ق���ال ابن كثير: وهذه احملنة التي هي أُسُّ ما بعدها من احملن، 
والفتنة التي فتحت على الناس باب الفنت)1(، وفي النهاية، وبعد 
السجن واألذى، ينصر الله احلق ب� )املتوكل(، ويعلو ذكر اإلمام 

أحمد، ويطلبه )املتوكل( مستشاراً فيعتذر.
أم���ا ابن أبي دؤاد فيبتلى مب���رض )الفالج(، فيبقى طريح 
فراش���ه، ال يس���تطيع أن يحرك شيئاً من جس���ده، وُحرم لذة 

الطعام والشراب والنكاح)2(.
أما اخللف���اء )املأمون واملعتصم والواث���ق( فيصف حالهم 
)املت���وكل( حيث يقول حني كتب رجل رقع���ًة إلى املتوكل يقول: 
يا أمير املؤمنني، إن أحمد يش���تم آب���اءك، ويرميهم بالزندقة. 
فكتب فيها املتوكل: أما املأمون فإنه خلط فس���لط الناس على 
نفسه، وأما أبي املعتصم فإنه كان رجل حرب ولم يكن له بصر 
بالكالم، وأما أخي الواثق فإنه استحق ما قيل فيه.. ثم أمر أن 
يضرب الرجل الذي رفع إليه الرقعة مائتي سوط، فأخذه عبد 
الله بن إس���حاق بن إبراهيم فضربه خمسمائة سوط، فقال له 
اخلليفة: لم ضربته خمسمائة س���وٍط؟ قال: مائتني لطاعتك، 
ومائتني لطاعة الله، ومائ���ة لكونه قذف الرجل الصالح أحمد 

بن حنبل)3(.
وإذا كان ما س���بق منوذجاً للتأثي���ر على اخللفاء، فالعلماء 
كذل���ك يتأثرون أو يُؤثر عليهم، وف���ي فتنة القول بخلق القرآن 
السابقة، وقع تأثيٌر )أو اختراق( للعلماء حتى أجاب لهذه الفتنة 
طائفٌة ع���د منهم ابُن كثيٍر ما يزيد عل���ى ثالثني عاملاً، ومنهم 
جهابذةٌ ف���ي العلم، أمثال: يحيى بن معني، ومحمِد بن س���عد 
)صاحب الطبقات(، وأبي خيثمة )زهير بن حرب(، وبش���ِر بن 

))) البداية والنهاية: 65/10).

)2) البداية والنهاية: 464/10.

))) البداية والنهاية: 85/10).

ار... وغيرهم)4(. الوليد الكندي، وأبي نصر التََمّ
ب���ل ذكر ابُن كثير أن املأموَن دعا إلى هذه الفتنة خلقاً من 
مشايخ احلديث، والفقهاِء، وأئمِة املساجد، وغيِرهم، فأجابوا؛ 
ألن���ه )وكما ذكر ابن كثير( كان يعزل من ال يجيب عن وظيفته، 
وإن كان ل���ه رزق على بيت املال قط���ع، وإن كان مفتياً منع من 
اإلفتاء، وإن كان شيَخ حديٍث ُردَع عن اإلسماِع واألداِء، ووقعت 
فتنٌة صماءٌ، ومحنٌة ش���نعاءٌ، وداهي���ٌة دهياءٌ، فال حول وال قوة 

إال بالله)5(.
وهنا ينبغي أن يفّرق بني من أجاَب ُمكرهاً، ولعل أكثر هؤالِء 
العلماِء كذلك، ومن أجاب دون إكراه، ولهذا دافع الذهبي عمن 
أك���ره منهم، وعلق على كون اإلمام أحم���د ال يرى الكتابَة عن 
ار ويحيى بن معني بقوله: »قلت: هذا أمر ضيق،  أبي نصر التَمَّ
وال ح���رج على من أجاب في احملنة، بل وال على من أكره على 
صريح الكفر عم���اًل باآلية، وهذا هو احلق، وكان يحيى رحمه 
الله من أئمة السنة، فخاف من سطوة الدولة، وأجاب تقية«)6(.

مدُّ الجسور وتجسير العالقات مع شرفاء 
الناس وعامتهم والحذر من أهل الريب 

والتلون:

وه���ذا متّمم ملا قبل���ه، إذ ال يكفي )معرف���ة اخلبيث من 
الطي���ب(، بل ميكن االتصال والتنس���يق والتعاون مع أصحاب 
املواقف املشرفة دعماً لهم، واستفادًة مما لديهم، وتعاوناً معهم 
على البر والتقوى، وتوس���يعاً لدائرة أصحاب احلق، مع رصد 
خطوات الباطل وكش���ف املبطلني، وه���ل يخفى أن العامي من 
الن���اس قد يكون له دوٌر في تثبيت العالم اجلبل، وقصة اإلمام 
)أحم���د بن حنبل( مع أعرابي )الرحبة( )جابر بن عامر( الذي 

قال ألحمد.. أنت إماُم الناس فاثبت... إلخ القصة املشهورة.
بني املس���كنات واالستراتيجيات.. ال بد من )املبادرة( حني 
الفنت لتس���كنها، والتقليل من مساحة شرورها وتأثيرها، وذلك 
بالبي���ان العاجل، وحضِّ الناس على الثب���ات، والتثبيت، وعدم 
االس���تعجال باألقوال أو األفعال إال بدليل وتثبت: }إْن َجاَءُكْم 
نُوا{ ]احلجرات:٦[، وإيضاح احلق ولزومه، وكشف  َفاِس������ٌق ِبَنَبإٍ َفَتَبيَّ
الباطل ورموزه.. وهكذا من خطوات عاجلة ومس���كنة.. وثمة 
م���ا هو أبقى وأهم، أال وهو التفكير مبب���ادرات طويلِة األجل، 
ومش���اريع )ُعْمِرية(، س���واء كانت فرديًة أو جماعيًة، ال تتأثر 

))) البداية والنهاية: 08/10) - 09).

)5) البداية والنهاية: 09/10) - 10).
)6) الذهبي، سير أعالم النبالء: ))/87.
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باألزمات، بل تس���هم في عالجها بشكل ُمعّمق، وهنا ال تُستنفد 
اجله���ود كلها ف���ي أُطِر )الدف���اع(، بل يكون جله���ود )البناء، 
واملشاريع االس���تراتيجية( نصيٌب كبيٌر في اإلصالح والدعوة، 

ونشر احلق ومدافعة الباطل.

وبين المشاغلة والدعوة:

إذ ال بد من )مشاغلِة أهِل الباطل( واالستمرار في اإلنكار 
عليهم مش���اريعهم اإلفس���اديِة والتغريبيِة، وفتح امللفات كلما 
ظنوا أنها أغلقت واس���تقرت، وبأرقى الوسائل، وأجنع الطرق، 
ِ النَّاَس بَْعَضُْم ِبَبْعٍض لََفَسَدِت  فتلك مدافعٌة مشرعٌة }َولَْواَل َدْفُع الَّ
اأْلَْرُض{ ]البقرة: ٢٥١[، ومع املش���اغلة ال بد من اس���تمرار سوق 
الدعوة، وعدم التوقف عن مش���اريع اخلي���ر، وطرح املبادرات 
إثر املبادرات، فتلك تعطي فرصاً النتشار اخلير، ومتنُح فرصاً 
للراغبني في عمل اخلير، وتؤسس ألعمال ومشاريع مستقبلية 
يصعب جتاهلها أو إلغاؤها، وهي في النهاية من أمضى وسائل 

محاربة الباطل وحتجيم املبطلني.

الرقي بمستوى الخطاب الدعوي:

ال شك أن خطاب القرآن منطلق مهم في الدعوة واإلصالح، 
فالتأم���ل في آيات���ه بعمق، ورصد جتارب املرس���لني، وطرائق 
دعوتهم بوعي؛ يسهم في رفع اخلطاب الدعوي، وثمة منعطٌف 
مهم في الرقي مبس���توى اخلطاب الدعوي رمبا كان غائباً أو 
ضعيفاً فيما مضى، وقد آن األوان لتفعيله حاضراً ومستقباًل، 
أال وهو )ثقافة احلقوق( في اخلطاب الدعوي، فنحن في زمن 
)املرافعات( و)احملام���ني( و)دعاوى االعت���راض(، و)املطالبة 
باحلقوق(، و)املنظمات والهيئات(... إلى غير ذلك، ومهما كان 
نصيب املصداقية منها، أو نسب قبولها، فيمكن استثمارها في 
اخلطاب الدعوي املعاصر، أو غير ذلك من أمناط )مشروعة( 

للرقي مبستوى اخلطاب الدعوي، وجتديد وسائله.

رصد األزمات والتحري والدقة في رصد 
األحداث وتسجيلها:

فما يقع اليوم س���يصبح تاريخاً للغ���د، واألجيال املعاصرة 
للحدث إن احتاجت إل���ى معرفة احلقيقة دون تلبيس، فحاجة 
األجيال القادمة التي لم تش���هد هذه األحداث أشد؛ لتستفيد 
من عبرها ودروس���ها، وحتى ال تب���دأ الطريق من بنيان األولى 
في أحداث تتكرر وتتش���ابه، وليس من فارق فيها س���وى فارق 

الزمان أو املكان.

حرب اإلعالم:

مع����ارك اليوم تعتمد اإلع����الم، وتتكئ عل����ى آالته احلديثة، 
وقنواته واس����عُة االنتشار، بالغة األثر.. ومن هنا فال بد ألصحاب 
احلِق أن يأخذوا بنصيبهم الوافر من هذه اآللة املؤثرة في املعركة، 
فيدعموا )القائم املفيد(، وينش����ئوا )اجلديد(، ويهتموا بوس����ائل 
االتص����ال املجتمعية احلديث����ة، حتى تكون هذه وتل����ك عوناً لهم 
على بيان احلق، وكش����ف الباطل، وحتى ال يضطروا إلى وس����ائل 
أو مؤسسات إعالمية )ال ميلكونها(، وقد تخونهم أحوج ما يكونوا 
إليها.. وهنا مس����ؤولية مش����تركة، فإعالميون متميزون يقترحون 
ويخططون، ومفكرون وعلم����اء يدعمون بعلمهم وفكرهم، وأغنياء 
ومنفقون يدعمون مبالهم، وش����ركات إعالمية لها س����بق، وبيوُت 
خب����رة تتبرع بتجاربه����ا وتقصر الطريق عل����ى املبتدئني.. وهكذا 
تتكامل الق����وى، ويتعاون الناُس على البر والتق����وى، وفي النهاية 
س����يكون لهذا اإلعالم دوٌر في محاصرة ترويج الباطل عبر آليات 
ووسائل إعالم فاسد، يعتمد الكذب وتزوير احلقائق، وفتنة الناس.

الفأل الحسن وُحسن الظن باهلل:

فالفأُل احلس���ن دائماً وفي زمن الش���دائد بالذات، نهج 
األنبياء عليهم الس���الم وأتباِعهم، وأول الرس���ل # تتقاصُر 
القرون في دعوته، وصبره وحس���ن ظنه بربه: }َفَلِبَث ِفهِيْم َأْلَف 
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َس������َنٍة إالَّ َخْمِسنَي َعاًما{ ]العنكبوت: ١٤[ حتى أخذهم الطوفان، بل 
بلغنا باخلبر الصادق أنه دعا قومه )لياًل ونهاراً( )سراً وجهاراً( 
َ َمَعَنا{  وخامت املرس���لني # قال لصحاب���ه: }اَل َتْح������َزْن إنَّ الَّ
نََّك  ِ َحقٌّ َواَل َيْس������َتِخفَّ ]التوبة: ٤٠[، وأُوِحي إليه: }َفاْصِبْر إنَّ َوْعَد الَّ
الَِّذي������َن اَل يُوِقنُوَن{ ]الروم: ٦٠[، وفي س���يرته العملية دروٌس في 
الفأل وحس���ن الظن، يكفي من ذل���ك أنه في غزوة )األحزاب( 
وزلزلة أهل اإلميان يَِعُد أصحابَه حني االستعداد للمعركة وهم 
يحفرون اخلندق بفتوحات ستكون في الشام، وفارس، واليمن، 
وفي نهاية املعركة يبش���ر املس���لمني ويعدهم على أثر الهجمة 
الشرس���ة لألحزاب ويقول )متفائاًل( مبستقبل زاهٍر لإلسالم 
واملس���لمني: )اآلن نغزوهم وال يغزوننا، نحن نسير إليهم(، وقد 
كان، فلم يغُز املشركون املدينة بعد األحزاب، وفي رواية: ففرح 

املسلمون واستبشروا)1(.
وبني نوح ومحمد )عليهما الصالة والس���الم( موسى عليه 
الصالة والس���الم، يِعُد قوَمه )بني إسرائيل( ورغم االستذالل 
 ِ واالس���تضعاف بالقوة والتمكني: }َقاَل ُموَس لَِقْوِمِه اْسَتِعينُوا ِبالَّ
ِ يُوِرثَُها َمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة ِلُْمتَِّقنَي #١٢٨#(  َواْصِبُروا إنَّ األَْرَض ِلَّ
َقالُوا ُأوِذيَنا ِمن َقْبِل َأن َتْأِتَيَنا َوِمن بَْعِد َما ِجْئَتَنا َقاَل َعَس َربُُّكْم َأن يُْهِلَك 
ُك������ْم َوَيْس������َتْخِلَفُكْم ِف األَْرِض{ ]األع������راف: ١٢٨، ١٢٩[، والنتيجُة  َعُدوَّ
َكنُوا  حتقق وعُد الله، وصدق فأُل موس���ى: }َوَأْوَرْثَنا اْلَقْوَم الَِّذيَن 

يُْسَتْضَعُفوَن َمَشاِرَق اأْلَْرِض َوَمَغاِربََها{ ]األعراف: ١٣٧[.
إن على أتباع املرسلني أن يبعثوا هذه الروح املتفائلة دائماً، 
ال س���يما حينما تنقبض النفوس وتص���اب باإلحباط على أثر 
الضربات والصدمات املتتالية، وأن يربطوا الناَس بخالقهم، فال 

يقع شيءٌ في هذا الكون إال بإذنه.

والدعاء سالٌح متين:

به يُكث���ر القليل، ويُهزم اجلمُع، ويته���اوى الظلُم، وينتصر 
املظلومون، وطاملا فرطنا في هذه العبادة والعبودية لله )الدعاء 
هو العبادة(، به اس���تنصر املرسلون، وبه كش���ف اللُه الضراَء، 
ومنادي الس���ماء يق���ول: }اْدُعوِن َأْس������َتِجْب لَُك������ْم{ ]غافر: ٦٠[، 
والرحمن يذكرنا برفع البأس���اء ويقول: }َفَلْواَل إْذ َجاَءُهْم بَْأُس������َنا 

عُوا{ ]األنعام:٤٣[. َتَضَّ
ومن الدعاء املطلوب: التعوذ بالله من الفنت، وجماعها في 
دعاء النب���ي #: )اللهم إني أعوذ بك من فتنة احمليا واملمات، 

ومن فتنة املسيح الدجال، وفتنة القبر، ومن فتنة النار()2(.

))) فتح الباري: 97/7).
)2) متفق عليه.

حتى ال َيْخَلُق اإليمان:

فاإلميان قوٌل وعمٌل، يزيد بالطاعة وينقص باملعصية، وقد 
ثب���ت في احلدي���ث: )إن اإلميان لَيْخلَُق في ج���وف أحدكم كما 
يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد اإلميان في قلوبكم()3(، 
والواقع يشهد أن األزمات والفنت حترك اإلميان، فإما أن تزيده 
أو تنقصه، ومن عالئِم أهِل اإلميان أن الفنت كلما اش���تدت كلما 
زاد سوُق اإلميان في قلوبهم، أوليس الله قد قال عن خيار األمة: 
 ُ ُ َوَرُس������ولُُه َوَصَدَق الَّ ا َرَأى اْلُمْؤِمنُوَن اأْلَْحَزاَب َقالُوا َهَذا َما َوَعَدَنا الَّ }َولَمَّ
َوَرُسولُُه َوَما َزاَدُهْم إالَّ إميَانًا َوَتْسِليًما{ ]األحزاب:٢٢[، ومن عالئم أهِل 
الري���ب والنفاِق أنها تضيُق صدوُره���م بالنازالت واحملن، ورمبا 
وّدوا أنهم خارج دائرة املكان، أو لم يكونوا في ذلك الزمان، وقد 
قال الله عنهم: }َيْحَسُبوَن اأْلَْحَزاَب لَْم َيْذَهبُوا َوإْن َيْأِت اأْلَْحَزاُب َيَودُّوا 
لَْو َأنَُّهْم بَاُدوَن ِف اأْلَْعَراِب َيْس������َألُوَن َعْن َأْنَباِئُكْم{، وفي اآلية األخرى: 
ُ َعَلَّ إْذ لَْم  }َوإنَّ ِمْنُكْم لََمْن لَُيَبطَِّئنَّ َفإْن َأَصابَْتُكْم ُمِصيَبٌة َقاَل َقْد َأْنَعَم الَّ

َأُكْن َمَعُهْم َشِيًدا{ ]النساء:٧٢[.

وكثرة العبادة برهان على الثبات:

فلي���س اإلميان بالتمني وال بالتحلي، وإمنا اإلمياُن عقيدةٌ، 
وتكالي���ٌف، وعبادةٌ، وأي���اً ما كانت هذه العب���ادةُ خاصًة لذات 
اإلنس���ان لتزكية نفِس���ه وفالِحها، أو متعدي���ًة لنفع اآلخرين 
ودعوتهم.. فتلك مؤش���ٌر على اس���تقرار النفس، وعظيِم الثقة 
بالله، والقرِب منه، واألنِس بعبوديته، وحيث تشحُن النفوُس في 
الفنت ورمبا انش���غلت بالقيل والقال، أو مجرد متابعة األخبار، 
كان أجر العبادة ف���ي الهرج )الفنت( كهجرة إلى املصطفى # 

كما صح اخلبر بذلك: )العبادةُ في الهرِج كهجٍر إلّي(.

مشاريع جماعية ورسم خريطة طريق 
مستقبلية:

وح���ني تكون الهجم���ُة على أهل اإلس���الم جماعيًة، ومن 
أصح���اِب امللِل والنحِل، أو األفكاِر الهدام���ِة؛ فال بد أن يكون 
اتقاءُ هذه الهجمة بشكل جماعي، يتداعى فيه املسلمون وبكافة 
ش���رائحهم وأعمارهم وأجناس���هم للتعاون على البر والتقوى، 
والتناصِر، والتناص���ِح، وجمِع الكلمِة، وردِم فجوات االختالف، 
ومن لم يس���تطع القيام بوحده مبشروع خلدمة اإلسالم، ميكن 
أن ينضمَّ إلى غيره، وهكذا تتضافُر اجلهوُد، وتستثمُر الطاقاُت، 
وال يبقى في املجتمع عاطٌل أو متردٌد، فاحلكم لله، ومن يبتغي 

))) صحيح اجلامع: 56/2.
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غير اإلسالم ديناً فلن يقبل منه، وعليكم باجلماعة فإن يَد الله 
مع اجلماعة، وإذا توحد من أصلهم االفتراق كان حقاً على أهل 
الس���نة واجلماعة أن يتحدوا ويتعاونوا، وال بد من الوعي بأن 
أعداَء األمة )ميرحلون( خصومهم، لكنهم في النهاية يستهدفون 
كَلّ من وقف رافضاً س���بيلهم، مس���تنكراً هجمتهم، وإن بدأوا 

)بالثور األسود( )فاألبيض على الطريق(.
واحلذر احلذر من االنتكاسة، واحلور بعد الكور.. فالهداية 
فض���ٌل من الله وتوفيٌق.. والثباُت على احلق حتى املمات فضٌل 
ومنٌَّة.. وقد صح عن املصطفى #: »تُْعَرُض الِْفنَتُ َعلَى الُْقلُوِب 
ِصيِر ُعوًدا ُعوًدا، َفَأيُّ َقلٍْب أُْشِربََها، نُِكَت ِفيِه نُْكتٌَة َسْوَداءُ،  َكاحْلَ
 ، َوأَيُّ َقلٍْب أَنَْكَرَها، نُِكَت ِفيِه نُْكتٌَة بَيَْضاءُ، َحتَّى تَِصيَر َعلَى َقلَْبنْيِ
���َماَواُت  هُ ِفتْنٌَة َما َداَمِت السَّ َفا َفاَل تَُضرُّ َعلَى أَبْيَ���َض ِمثِْل الصَّ
ًيا اَل يَْعِرُف َمْعُروًفا،  ا َكالُْكوِز، ُمَجخِّ َواأْلَْرُض، َواآْلَخُر أَْسَوُد ُمْربَاّدً

َواَل يُنِْكُر ُمنَْكًرا، ِإالَّ َما أُْشِرَب ِمْن َهَواهُ«)1(.
ال ب���د من الوقوف عن���د أحاديث الف���نت وتأّمل فقهها، 
وال بد من الدروس واحملاضرة في الثبات وعوامله، وال بد من 
أحاديث عن االنحراف عن صراط الله املس���تقيم ومخاطره.. 
وف���ي النهاية ال عاص���م من أمر الله إال م���ن رحم، والدعاء 

بالثبات مطلب.
 نعم، هم الق���دوات واملنارات، والظن بهم الثبات والتثبيت 
للناس، وحيثما زلوا أو ضعفوا كان الضعُف واالنحراُف ملن وراءهم 
كبيراً.. ال بد من العلم واحلذر من فتنة الش���بهات والشهوات.. 
وال بد من اإلكثار من قراءة سير الثابتني، وفي مقدمتهم األنبياءُ 
والنبالءُ، وال بد من تواصيهم باحلق، وتواصيهم بالصبر، وقبل 
ذلك وبعده ال بد من سؤالهم وإحلاحهم على ربهم بالثبات أسوًة 
مبن س���لفهم: }َربََّنا اَل تُِزْغ ُقلُوبََنا بَْع������َد إْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب لََنا ِمْن لَُدْنَك 

اُب{ ]آل عمران: ٨[. َرْحَمًة إنََّك َأْنَت اْلَوهَّ
أال يا عباد الله فاثبتوا.. وثبِّتوا تغنموا ويسلم غيُركم.

))) صحيح مسلم: ح 1)2.

تصحيح المصطلحات وقلب التهم:

ثمة مصطلحاٌت يتالعب بها املبطلون، ويُوصف بها البرآءُ 
من الن���اس، وفي كل حنٍي تُرّحُل التهُم إل���ى آخرين، حتى تتم 
محاص���رةُ األخياِر، بل املتدينني بش���كل ع���ام، بهذه األلقاب 
املثيرة للمجتمع، مثل مصطلح���ات )التطرف(، و)األصولية(، 
و)اإلره���اب(، وهكذا من مصطلحات جدي���دة ترّوج اآلن، وما 
م���ن ش���ك أن )اإلرهاب( من���ه محموٌد كما ف���ي قوله تعالى: 
ُكْم{ ]األنفال: ٦٠[، ومنه مذموٌم، وهو  ِ َوَعُدوَّ }تُْرِهُبوَن ِبِه َع������ُدوَّ الَّ
م���ا جتاوز به املرءُ حدوَد الله، وأرهب خلَق الله بغير حق. وكذا 
)التطرف( مذموم لكن بش���قيه )الغال���ي، واجلافي(.. وهكذا 
حُتّرُر املصطلحات، ومُينع تالعُب أهل الريب فيها وتصديرها.

ومن اجلميل كذلك ومع حترير املصطلح أن يُقلَب على أهل 
املنكر منكُرهم، وتُرد إليهم بضاعتُهم، ويوصفون مبا يستحقون، 
ومصطلح )االس���ترهاب( مصطلح قرآن���ي }َواْس������َتْرَهبُوُهْم{ 
]األعراف: ١١٦[، وهذا املصطلح )االسترهاب( خليق مبن يتهمون 
بغي���ر حق، ويُرهبون ب���ال برهان، فهل نس���ّوق لهذا املصطلح 

الشرعي الغائب عن الساحة؟

ركنا الصدع بالحق وأقل درجات اإلنكار:

لي���س يخفى درجاُت إنكاِر املنكِر في الس���نة.. لكن هناك 
مقولة جميلة للذهبي حدد فيها ركنني للصدع باحلق فتأملوها، 
ق���ال اإلمام الذهبي - رحمه الله - في ترجمة )اإلمام أحمد(: 
)الصدع باحلق عظيٌم، يحتاج إلى قوٍة وإخالٍص، فاملخلُص بال 
ق���وٍة يعجز عن القيام به، والقوي بال إخالص يُْخَذُل، فمن قام 
يٌق، ومن ضعف فال أقل من التألم واإلنكار  بهما كاماًل فهو ِصدِّ

بالقلب، ليس وراء ذلك إميان، فال قوة إال بالله()2(.

فقه إدارة األزمات:

ال بد من فقه في إدارة األزمات يحافُظ على املكتس���باِت، 
ويحق���ق مزيداً من املنجزات، ويفرق ب���ني ما يصلح في مكان 
دون م���كان، أو زمان دون آخر، والق���راءةُ الفاحصُة لألحداث 
بعمٍق يتجاوُز الوقوَف على مجرد األس���باب لألزمة إلى عمقها 
وآثارها، واملوقف الش���رعي منها، وكيف اخلروج فيها بأفضل 
املكاسب وأقل اخلسائر.. ومن تأمل في سيرة الرسل - عليهم 
الصالة والس���الم - وجد فيها فقهاً وعمقاً إلدارة األزمة حري 

بأتباعهم أن يقتدوا بهم.

)2) سير أعالم النبالء: ))/4)2.
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)*( عضو اللجنة العلمية والدعوية باجلبهة السلفية.

ل النصر؟ على َمْن يتنزَّ

ف���ي مصر، قل���ب العروبة واإلس���الم النابض، 
ومركز الثقل األكبر، واألقرب إلى األرض املقدس���ة 
في فلس���طني، وم���ن حيث تعلقت قلوب املس���لمني 
بالتغيير؛ وقع أسوء تغيير معاكس بانقالب عسكري، 
ميارس أش���رس صور اإلقصاء واالستئصال للحركة 
اإلسالمية، ولكل املكتسبات الثورية، بعنف زائد ظن 
أنه س���يمهد له الطريق.. فمهد لغيره طريقاً آخر.. 

فلماذا ثبتوا؟
مع أن احملنة ش���ديدة، واخلطر داهم، والطاقة 
البش���رية محدودة، وق���د عز الناص���رون، وتكالب 
املعت���دون؛ }إْذ َجاءُوُك������م ِمّن َفْوِقُك������ْم َوِمْن َأْس������َفَل ِمنُكْم 
 ِ َوإْذ َزاَغ������ِت األَْبَصاُر َوبََلَغ������ِت اْلُقلُوُب اْل�َحَناِج������َر َوَتظُنُّوَن ِبالَّ
الظُّنُوَنا #^١٠^#( ُهَنالَِك اْبُتِلَ اْل�ُمْؤِمنُوَن َوُزْلِزلُوا ِزْلَزااًل َشِديًدا{ 

]األحزاب: ١٠، ١١[.. وهذا هو املشهد.
م���ع أن هناك من يش���كك، وهن���اك من يدعي 
الواقعي���ة؛ }ال ُمَق������اَم لَُك������ْم َفاْرِجعُوا{ ]األح������زاب: ١٣[، 
وهناك من يعتذر بظروفه اخلاصة؛ }َيقُولُوَن إنَّ بُيُوَتَنا 
َعْوَرٌة{ ]األحزاب: ١٣[، وهناك من يدعونهم ملا يزينون 
ِقنَي ِمنُكْم َواْلَقاِئِلنَي  أنه سالمة عاجلة في دعوة }اْل�ُمَعِوّ
إلْخَواِنِه������ْم َهلُ������مَّ إلَْيَن������ا{ ]األح������زاب: ١٨[، في ظل إبداء 
اس���تعداد للتنازل مراعاة مليزان القوة }َولَ������ْو ُدِخَلْت 
ثُوا ِبَها إالَّ  َعَلْيِهم ِمّْن َأْقَطاِرَها ثُمَّ ُس������ِئلُوا اْلِفْتَنَة آلَتْوَها َوَما َتَلبَّ
َيِس������رًيا{ ]األحزاب: ١٤[.. وه���ؤالء كانوا بيننا، و}َكنُوا 
ِ َمْس������ئُواًل{  َ ِمن َقْبُل ال يَُولُّوَن األَْدبَاَر َوَكَن َعْهُد الَّ َعاَهُدوا الَّ

]األحزاب: ١٥[.

]قضايا دعوية[

د. أشرف عبد املنعم)*( ■
abo_nour_a@yahoo.com

لكنهم رأوا الحق واضحًا

لي���س ألنهم لم ترد عليهم الش���بهات، فقد مأل 
املجرمون بها األس���ماع واألبص���ار، فإن }َش������َياِطنَي 
اإلن������ِس َواْل�ِجِنّ يُوِحي بَْعُضُْم إَل بَْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروًرا{ 
]األنعام: ١١٢[، وهذا قدر رباني المتحان الناس }َولَْو 
َشاَء َربَُّك َما َفَعلُوُه َفَذْرُهْم َوَما َيْفَتُروَن{ ]األنعام: ١١٢[، لكن 
للش���بهات أهلها }َولَِتْصَغى إلَْيِه َأْفِئَدُة الَِّذي������َن ال يُْؤِمنُوَن 
ْقَتِرفُوَن{ ]األنعام:  ِباآلِخ������َرِة َولَِيْرَض������ْوُه َولَِيْقَتِرفُوا َما ُه������م مُّ

١١٣[، وما هم بهؤالء.
إن منهم العالم واجلاهل وبني ذلك، منهم املثقف 
املتابع ومن دون ذلك، منهم الصغير والكبير.. تفاوتوا 
في أش���ياء كثيرة، وجمعت بينهم بصيرة إميان وبقية 
فطرة س���وية، ففهموا اس���تنكار ربنا حني قال: }َأْم 
َكْل�ُمْفِس������ِديَن ِف األَْرِض  الِ�َحاِت  َنْجَعُل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
اِر{ ]ص: ٢٨[، فلم يسووا بينهما. ِقنَي َكْلُفجَّ َأْم َنْجَعُل اْل�ُمتَّ
لقد وهبهم الله ما فرقوا به بني احلق والباطل، 
َ َيْجَعل لَُّكْم فُْرَقانًا{  تصديقاً لوعده الكرمي: }إن َتتَّقُوا الَّ
]األنف������ال: ٢٩[، وغ���اب أثر الفوارق األخ���رى بينهم، 
كهؤالء الذين يقرأون بني عيني الدجال »كافر«، فقد 
قال #: »يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب« ]أخرجه 
مس���لم، عن حذيفة بن أسيد الغفاري[، فعاد التمييز 
إلى اإلمي���ان، واختفى أثر الوس���ائل الدنيوية التي 

تفاوت املؤمنون فيها، من ذكاء وتعلم ونحوهما. 
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واجتمعوا على نصرته؟

كم���ا لم يجتمع���وا قبل ذل���ك، على تف���اوت االنتماءات 
واالجتهادات، بل على التفاوت في االستقامة نفسها. جمعهم 
ا  حق مشترك أحبوه وأعلوه على ما سواه: }َوالَِّذيَن آَمنُوا َأَشدُّ ُحبًّ
ِ{ ]البق������رة: ١٦٥[، حني ش���عروا باخلطر يتهدد دينهم ويتهدد  َّ ِلّ

األمة واألجيال.
ففيهم وريث الصديق وابن حنبل، من أئمة احلق والتقى، 
وممن متيز بنصرة احلق والثبات عليه بني الناس، اللذين قال 
فيهم���ا علي بن املديني: »إن الله أعز هذا الدين بأبي بكر يوم 

الردة، وبأحمد بن حنبل يوم احملنة«)1(.
وفيهم وريث أبي محجن الثقفي، الذي قيد بذنبه، فلما رأى 
املعركة تدور، لم يهن عليه إسالمه، وعز عليه أن تكون معصيته 

سبباً حلرمانه، بل اشتاق إلى ما يكفر سالف زالته، فقال:
بالقنا اخليل  ت��رت��دي  أن  ح��زن��اً  كفى 

وأت����رك َم����ْش����ُدوداً َع���لَ���يَّ َوثَ��اِق��َي��ا
ثم انطلق يبذل الروح في سبيل الله؛ تطهيراً للروح، وتقرباً لله)2(.

فهذا أوان الثبات

ألنه إمنا يحتاج إليه في موطن االمتحان بالرغبة والرهبة، 
ولهذا امنتَّ الله به على الفتية املؤمنني أصحاب الكهف، حني 
قاموا للس���ؤال بني يدي ملكهم الكافر: }َوَربَْطَن������ا َعَ� ُقلُوِبِهْم إْذ 

َقامُوا{ ]الكهف: ١٤[.
يحت���اج إليه حني يكثر العدو ويق���ل الناصر، حني يحيط 
العدو بأس���بابه األرضية، وتقل أسبابنا املادية بإزائه، كما كان 
حني حتزبت األحزاب: }إْذ َجاءُوُكم ِمّن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمنُكْم َوإْذ 

َزاَغِت األَْبَصاُر َوبََلَغِت اْلُقلُوُب اْل�َحَناِجَر{ ]األحزاب: ١٠[.

))) تاريخ اإلسالم للذهبي 71/18.
)2) االستيعاب للقرطبي )/1750.

يحت����اج إليه حني يكون له ثمن، فال يك����ون مجرد كلمة جميلة 
يس����هل أن تس����مع في خطبة، أو تقرأ في كت����اب، أو حتى يتمناها 
اإلنس����ان لنفسه أو يّدعيها. حني يعلو تهديد }َولََتْعَلُمنَّ َأيَُّنا َأَشدُّ َعَذابًا 
َوَأْبَقى{ ]طه: ٧١[، فال يجدون إال استمداد العون الرباني على الثبات 

حتى املمات }َربََّنا َأْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبًرا َوَتَوفََّنا ُمْسِلِمنَي{ ]األعراف: ١٢٦[.
في تلكم اللحظات العصيبة، التي تتلفت فيها األمة، تبحث عن 
الثب���ات وأهله، حتتاج إليهم؛ ألنهم في تلك اللحظات طوق جناتها، 
وسر حفظ احلق الذي به وجودها، يكون أوان الثبات. فليس التلون 

ذكاء، وال التراجع حكمة، وال سالمة الدنيا أعلى املطالب.

ورأوا القدوات

كم���ا رآهم النبي # في خطاب ربن���ا - تعالى -: }َوُكالًّ 
ُس������ِل َما نَُثِبُّت ِبِه فَُؤاَدَك{ ]هود: ١٢٠[، ورآهم  نَُّقصُّ َعَلْيَك ِمْن َأنَباِء الرُّ
 َ كذلك املؤمنون، بل ورأوه # }ُأْس������َوٌة َحَس������َنٌة لِّ�َم������ن َكَن َيْرُجو الَّ
َ َكِثرًيا{ ]األحزاب: ٢١[ »في صبره ومصابرته  َواْلَيْوَم اآلِخَر َوَذَكَر الَّ
ومرابطت���ه ومجاهدته وانتظاره الف���رج من ربه - عز وجل - 

صلوات الله وسالمه عليه دائماً إلى يوم الدين«)3(.
ورأوا أئمة املسلمني وأبطالهم قدمياً وحديثاً، فلم يجدوا منهم 
إال ثبات���اً في وجه الباطل، وانتصاراً في وقت احلاجة، وكلمة حق 
في وجه الطغيان، وتقدمياً للمصالح العليا لألمة على ما سواها 
من املصالح الضيقة، وإيثاراً لآلخرة في مقابل التضحية بالدنيا.
ونظروا أمامهم فإذا بالبطوالت تتجس���د؛ وقوف في وجه 
الس���الح، وحتت زخات الرصاص، محاولة إلسعاف مصاب، 
وحمل جلثة شهيد، تقدم للصفوف من شاب يافع، وارتقاء من 

بجوارك شهيداً في حلظة ال تكاد تفرق بينك وبينه.
بل ام���رأة تق���ف أمامه���م، ترفض أن 

تتراجع، تس���تحث الرج���ال بوقفة تبذل 
))) تفسير ابن كثير 5/6)2.
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فيها روحها، وش���يخ كبير يكفيه من وقفته أن يبرئ ذمته، وال 
يبقي عذراً للقاعدين من الش���باب، ودع���اء بالتثبيت والنصر 

يتردد بني جنبات املكان وأنفاس الزمان.
رأوا كيف توقن القلوب وتطمئن ملا بشرهم به ربهم من نصر، 
رأوا سكينة احلي في حلظات الضيق، ورأوا ابتسامة الشهيد بعد 
أداء الواجب. رأوا كيف تتكافأ دماء املسلمني فكلها غالية، وكلها 

ملؤها التضحية، وبعضها يفدي بعضاً رضا وطواعية.
فطاحت العبارات، وطاش���ت اإلش���ارات، ولم تعد تغني 
الهيئات، وانتصب الق���دوات بأعمالهم، رمبا لم يحز بعضهم 
ألقاباً كبيرة قبل اسمه، ورمبا منهم من ال يكاد يعرف اسمه.. 
لكنهم س���طروا أس���ماءهم بأحرف من نور، في حلظات من 
نار، فانحطت ظلمات األرض، وارتقوا معروفني في الس���ماء، 
يعرفهم ربهم ومالئكته، وغداً يعرفهم العاملون في مقام كرمي.

فالحق إنما ُيحفظ بثبات أهل العزائم

ل���ذا وجب إنكار املنكر على أهل���ه، وكان هذا هو اإلميان 
الواجب في هذه احلال، فم���ن جاهدهم »فهو مؤمن.. وليس 
وراء ذل���ك من اإلميان حبة خردل« ]مس���لم، عن عبدالله بن 
مس���عود[، بل كان بذل الروح في س���بيل حفظ احلق بالكلمة، 
س���بياًل إلى أعلى درجات الشهادة »س���يد الشهداء حمزة بن 
عبداملطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه، فقتله«)1(.

وهذا الثب���ات الظاهر دائر بني الوجوب واالس���تحباب، 
ودليله »ما جاء في الش���ريعة من األمر بالوقوف مع مقتضى 
األم���ر والنهي مجرداً، والصبر عل���ى حلوه ومره، وإن انتهض 
موجب الرخص���ة... فأباح التكلم بكلم���ة الكفر، مع أن ترك 
ذلك أفضل، عند جميع األمة أو عند اجلمهور. وهذا جار في 
قاعدة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، أن األمر مس���تحب، 
واألصل مس���تتب، وإن أدى إلى اإلضرار باملال والنفس، لكن 

يزول االنحتام ويبقى ترتب األجر على الصبر على ذلك«)2(.
فإن ُحفظ احلق بغيرك كانت النصرة منك مستحبة، وإن 
لم يُحفظ بغيرك كانت النص���رة عليك واجبة. فإنه »إذا كان 
الفع���ل مندوباً باجلزء، كان واجباً بالكل«)3(؛ ألن في ترك ذلك 

»مضادة إلظهار شعائر الدين«)4(.

))) صحيح، صحيح الترغيب والترهيب 08)2، عن جابر بن عبدالله.
)2) املوافقات للشاطبي )/24)-26).

))) املوافقات للشاطبي )/2)1.

))) املوافقات للشاطبي )/))1.

والوجوب هنا يتأكد بأمري���ن: أولهما: القرب من العدو، 
فمن كان أقرب، كانت املجاه���دة واملرابطة عليه أوجب منها 
على من هو أبعد، لهذا كان التولي يوم الزحف كبيرة، والثبات 

على من شهد الوقعة واجب، فإن غيره ال يسد مكانه.
ثانيهما: النعمة من الل���ه، فمن أوتي من الله مزيد نعمة، 
ف���ي دين أو عقل أو صحة أو م���ال أو غيرها، فالواجب عليه 
أكب���ر وأوكد منه على غيره مم���ن نقص حظه من هذه النعم، 
ُ َنْفًس������ا إالَّ َم������ا آَتاَها{ ]الطالق: ٧[، وما دام قد  فإنه }ال يَُكِلُّف الَّ

آتاها فقد كلفها.
فيلحق الوجوب كل قادر - بحسب قدرته – ما دام فرض 
الكفاية لم يس���د؛ »ألن القيام بذل���ك الفرض قيام مبصلحة 
عامة. فهم مطالبون بسدها على اجلملة. فبعضهم قادر عليها 
مباش���رة، وذلك من كان أهاًل لها. والباقون - وإن لم يقدروا 
عليه���ا – قادرون على إقامة القادري���ن. فمن كان قادراً على 
الوالية فهو مطالب بإقامتها، ومن ال يقدر عليها مطالب بأمر 
آخر، وهو إقامة ذلك الق���ادر وإجباره على القيام بها.. إذ ال 
يتوصل إلى قيام القادر إال باإلقامة، من باب ما ال يتم الواجب 

إال به فهو واجب«)5(.

وعلى هؤالء يتنّزل النصر

فإن أهل العزائ���م هم املقدمون املنص���ورون في احملن، 
ُس������ِل{  َكَما َصَبَر ُأْولُوا اْلَعْزِم ِمَن الرُّ لذا كان األمر الرباني }َفاْصِبْر 
]األحق������اف: ٣٥[، وكان الثناء على أكابر األنبي���اء }ُأْوِل األَْيِدي 
َواألَْبَص������اِر{ ]ص: ٤٥[، ووراثته���م إمنا تكون بق���در ما يتحقق 

تابعوهم بصفاتهم، وبقدر ما يقومون به من رسالتهم.
بل إن الوج���ود الصحيح لألمة هو ال���ذي يكون امتداداً 
لوج���ود النبي #؛ لذل���ك يحفظ الوج���ود الصحيح لألمة 
بالطائفة الظاهرة على احلق املنصورة، حتى إن اإلمام النووي 
في ش���رحه لصحيح مسلم ملا ذكر حديث الطائفة، قال: »فيه 
دلي���ل لكون اإلجم���اع حجة، وهو أصح ما اس���تدل به له من 
احلدي���ث«)6(؛ ألنه إذا حصل اإلجماع، فمن املؤكد أن الطائفة 
املنصورة مع م���ن أجمع، وهي ظاهرة على احلق، فيكون هذا 
الذي أجم���ع عليه هو احلق.. فهم االمتداد العظيم للنبي # 

ولرسالته في األمة.

)5) املوافقات للشاطبي )/179-178.
)6) شرح النووي على مسلم )69/1.
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لذلك كانت ظاهرة عل���ى احلق، معلنة له، تتحّمل وتتكّبد 
تكالي���ف إقامة احلق وحفظه، بل ه���ي تقاتل على احلق، كما 
في روايات كثيرة من األحاديث: »يقاتلون على احلق« ]مس���لم، 
عن معاوية بن أبي س���فيان[، وفي لفظ آخر: »ال تزال طائفة 
م���ن أمتي يقاتلون على احلق ظاهري���ن على من ناوأهم حتى 
يقاتل آخرهم املسيح الدجال«)1(.. فهذه الطائفة متثل العصمة 
لألم���ة؛ لقربها من النموذج النبوي في فهم الدين، وأداء دوره 
الرسالي، بإظهار احلق وتغيير احلياة على مقتضى هذا احلق، 

ويستمرون في ذلك إلى آخر الزمان.
أما عن خصوصية ذك���ر الدجال، فألن فتنة الدجال كما 
قال النبي #: »والله ما بني خلق آدم إلى قيام الس���اعة أمر 

أعظم من الدجال«)2(.
والنبي # أخبر عن أثره على الناس فقال: »ليفرن الناس 
من الدجال في اجلبال« ]مسلم، عن أم شريك[.. لكن الطائفة 
جتتمع لقت���ال الدجال، فهي ال جتتمع للفرار من الدجال، وال 
للمحافظ���ة على دينها وفقط، بل لقتال���ه؛ ألنها امتداد للدور 

الرسالي الذي قام به النبي # أول مرة.
وبينما هم مجتمعون لقتال الدجال، وأقاموا الصالة ليصلي 
بهم إمامهم، ينزل عليهم عيس���ى - عليه الس���الم – ويقودهم، 
ويقتل الله على يده الدجال ]مس���لم، عن النواس بن سمعان[. 
لكن هل تأملتم على من نزل عيس���ى عليه الس���الم؟!.. إنه لم 
ينزل على هؤالء الذين ف���روا يطلبون النجاة بإميانهم، مع علو 

ما قاموا به من خير؛ لكنه نزل على املجتمعني لقتال الدجال.
فه���ل تأملتم هذا الفقه للدين؟!.. إنهم يعلمون أن الدجال 
لن يُقتل حتى نزول عيس���ى - عليه الس���الم -، فإنه ال يقتل 
الدجال إال عيس���ى، فاملنتظر أنهم يجلس���ون وينتظرون نزول 
عيس���ى - عليه السالم -.. لكنهم فقهوا أن من قعد.. ال ينزل 
عليه النصر.. إمنا يتنزل النصر على من جتهز للقتال.. وسار 
في الطريق.. ال على من نأى في اجلبال.. وال على من جلس 
ينتظ���ر الوعود، م���ن غير أن يعد لها عدته���ا.. إن هؤالء هم 

الطائفة الظاهرة، وهم الذين يتنّزل عليهم النصر.

وال يضرهم خاذل أو مخالف

فقد وصف النبي # حالهم مع الناس وحال الناس معهم، 
فق���ال: »ال يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله 

))) صحيح، صحيح أبي داود 2484، عن عمران بن حصني.
)2) صحيح، مسند أحمد 16299، عن هشام بن عامر، وصححه األرناؤوط.

وهم ظاهرون« ]مس���لم، عن معاوية بن أبي سفيان[.. أما ملاذا 
يخذلهم خاذل ويخالفهم مخال���ف؟.. فألنهم يتحملون األمر 
الثقيل: }إنَّا َسنُْلِقي َعَلْيَك َقْواًل َثِقياًل{ ]املزمل: ٥[.. إنهم يحملون 
رسالة تغييرية للحياة، وليست رسالة توافقية مع احلياة، ولذلك 
يكث���ر مخالفوهم: »ما جاء أح���د مبثل ما جئت به إال عودي« 
]متفق عليه، عن أم املؤمنني عائش���ة[. أما من غّير وانحرف، 
فق���د خرج بانحرافه عن العداء بق���در ما خرج عن الصراط 
املس���تقيم. بل إن كثيراً من ه���ؤالء املنحرفني كانوا يفاخرون 
بحس���ن عالقتهم مبن يج���ب عليهم ش���رعاً أن يعادوهم..!! 
فخرجوا بذلك عن خط العداء.. عن خط االس���تقامة.. عن 
خط التغيير.. عن خط النبي # الذي اختطه لهذه األمة إلى 
آخر الزمان.. عن اخلط ال���ذي به يحفظ الدين، وبه حتفظ 
األمة، وحني يغيب.. توش���ك شمس هذه األمة أن تغيب.. بل 

توشك شمس احلياة اإلنسانية كلها أن تغيب.
أما ملاذا إذن ذكر رس���ول الله # اخل���اذل قبل املخالف: 
»خذلهم أو خالفه���م«..؟ فذلك ألن اخلاذل يحدث من النكاية 
في القلب أشنع مما يحدث املخالف، فاملخالف يعاديهم، يقول 
لهم: أنتم مخطئون. فهن���اك انفصال بينهم منذ البداية. لكن 
اخلاذل يقول لهم: ما أحس���ن هذا ال���كالم.. وما أجمل هذه 
احلي���اة.. لكن لكم أنتم.. وليس لي أن���ا.. هذا عمل عظيم.. 
لكن قوموا أنتم به.. وادفعوا أنتم ثمنه.. وحدكم.. أنا لن أسير 
معكم في هذا الطريق.. أنا لن أحتّمل ش���يئاً من تكاليف هذا 
التغيير.. أنا ال أريد أن أخاطر بش���يء من مكتسباتي ومعاشي 

الدنيوي!
لقد ثبتوا م���ع كثرة اخلاذلني، الذين كان���وا ينتظرون أن 
يكون���وا لهم ناصري���ن؛ ألنهم في األصل موافقون، وليس���وا 
مخالف���ني، لكنهم إذا حان وقت النص���رة.. خذلوا.. وتركوا.. 
وباعوا.. لتدفع الطائفة الظاه���رة على احلق الثمن وحدها، 
وتس���تحق بذلك الش���رف واملنزلة.. وحدها، بأن تكون ذلك 
االمتداد الك���رمي للنبي # في هذه األم���ة، بل وفي الناس، 
بحملها راية اإلس���الم، وحقائق الدي���ن، وروح التغيير للحياة 
اإلنسانية، لتكون على مقتضى إرادة الله - سبحانه وتعالى - 

وشرعه الذي يحبه خللقه أجمعني.
ِ يُْؤِتيِه َمن  فلهذا ثبتوا.. وبه���ذا متيَّزوا.. و}َذلَِك َفْض������ُل الَّ
ُ َواِسٌع َعِلمٌي{ ]املائدة: ٥٤[، فالله واسع العطاء.. وهو -  َيَش������اُء َوالَّ

سبحانه - عليم مبن هم أهل لعطائه.. فأين أنت منهم؟
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أواًل: أنه منهج رباني ارتضاه اهلل تعالى لنبيه #

هِيْم  ُ َعَ� اْل�ُمْؤِمِننَي إْذ بََعَث ِفهِيْم َرُسواًل ِمّْن َأنُفِسِْم َيْتلُو َعَلْيِهْم آَياِتِه َويَُزِكّ قال الله تعالى: }لََقْد َمنَّ الَّ
َكنُوا ِمن َقْبُل لَِفي َضالٍل مُِّبنٍي{ ]آل عمران: ١٦٤[. َويَُعِلّ�ُمُهُم اْلِكَتاَب َواْل�ِحْكَمَة َوإن 

فلم يكن النبي # مقتصراً في رس���الته على تالوة ما نزل من كتاب الله ليحفظه أصحابه 
الكرام، بل كان شارحاً ملراده، مبّيناً ألحكامه، بوحي من الله يأمره بذلك؛ فهو # يجمع – كما 
نّص���ت اآلية – بني العناية باللفظ واحلفظ )يتلو(، وبني تربية الناس عليه )يزكيهم(، وبني تعليم 

أحكامه )يعلّمهم(.
أّي عملية تعليمية تُعنى بحفظ احلروف دون تعليم األحكام وتزكية النفوس: عملية تعليمية 
ناقص���ة، ولقد أدرك الصحابة - رضي الله عنهم - ذلك، يقول اإلمام املقرئ أبو عبد الرحمن 
الس���لمي – وهو ممن عرض القرآن على ابن مسعود رضي الله عنه -: »أخذنا القرآن عن قوم 
أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر األُخر حتى يتعلموا ما فيهن، 

فكنا نتعلم القرآن والعمل به« ))).
ولعّل ذلك هو املعلّل لنزول القرآن الكرمي مفرقاً حس���ب األحداث واملواقف والوقائع، ليكون 
مؤّثراً على قلوب من يتلقونه ويس���معونه ويحفظونه، ويقع منها موقعاً عميقاً، يغّير من سلوكهم 
ويهّذب نفوسهم.. تنزل اآلية من كتاب الله فيحفظونها، ويعرفون معناها، ويعتنقون توجيهاتها.

تأّمل حال الصحابة حني رجعوا من احلديبية كسيري النفوس؛ قد ُصّدوا عن املسجد احلرام، 
وبالكاد حلقوا رؤوس���هم ونحروا بدنه���م.. أعينهم ترمق مكة، وقلوبهم ه���وت إلى البيت العتيق، 
وآمالهم تعانق الفتح الكبير.. حينها نزل قول الله الكرمي }لُِيْدِخَل اْل�ُمْؤِمِننَي َواْل�ُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َتْجِري 

ِ َفْوًزا َعِظيًما{ ]الفتح: ٥[. َئاِتِهْم َوَكَن َذلَِك ِعنَد الَّ َر َعْنُهْم َسِيّ ِمن َتْحِتَها األَْنَهاُر َخالِِديَن ِفهيَا َويَُكِفّ
تأّمل كيف اس���تثمر القرآن احلالة الوجدانية ألصحاب النبي # ليغرس في أعماق وجدانهم مفهوماً 

مهماً عن حقيقة الفوز عند الله، وأن دخول اجلنة وتكفير الس���يئات هما أعظم املرابح وأحس���ن اجلوائز، 

وأنها أكبر من االنتصار على الكافرين، وأنها تكون باإلميان وطاعة الرسول #.

لقد رجع أصحاب النبي # من هذا املوقف ومن هذه اآليات مبفاهيم تربوا عليها 
وازدادوا في هذا الدين رس���وخاً، األمر الذي دعا عمر بن اخلطاب - رضي الله عنه 

- إلى أن يعمل أعماالً صاحلة يرجو بها تكفير مراجعته للنبي # في احلديبية.
إن منه���ج النبي # في تعلي���م القرآن الكرمي، املنهج ال���ذي يجمع بني التعليم 

والتزكية والتالوة؛ لهو املنهج املؤثر، وهو املنهج الذي ارتضاه الله لرسوله #.

))) سير أعالم النبالء )/269.
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ثالثًا: توصيف من يحفظ القرآن الكريم 
دون أن يفهم معانيه أو يعمل بأحكامه

جاءت الشريعة بذم حافظ القرآن املضّيع ألحكامه واملفرط 
في العمل به واملنتهك حلدوده.

فف���ي موضع نّبه القرآن على أن ذل���ك من صفات اليهود، 
������ْوَراَة ثُمَّ لَْم  لُوا التَّ محذراً من س���لوك س���بيلهم: }َمَثُل الَِّذي������َن ُحِمّ
بُوا  َيْحِملُوَه������ا َكَمَثِل اْل�ِحَماِر َيْحِمُل َأْس������َفاًرا ِبْئَس َمَثُل اْلَق������ْوِم الَِّذيَن َكذَّ

ُ ال َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّالِ�ِمنَي{ ]اجلمعة: ٥[. ِ َوالَّ ِبآَياِت الَّ
ق���ال القرطبي: وفي ه���ذا تنبيه من الل���ه تعالى ملن حمل 
الكت���اب أن يتعلّم معانيه ويعلم ما في���ه لئال يلحقه من الذم ما 

حلق هؤالء)4(.
وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - عن النبي # في 
الرؤيا التي رآها، قال: »أّما الذي يثلغ رأسه باحلجر، فإنه يأخذ 
القرآن فيرفضه وينام عن املكتوبة«))(، وفي رواية: »والذي رأيته 
يش���دخ رأسه فرجٌل علّمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل 

به في النهار«))(.
ونع���ى الله تعال���ى الذين ال يتدبرون الق���رآن فقال: }َأَفال 
َيَتَدبَّ������ُروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَ� ُقلُوٍب َأْقَفالَُها{ ]حممد: ٢٤[، ونعى الله تعالى 
������وَن ال َيْعَلُموَن اْلِكَتاَب إالَّ َأَماِنَّ َوإْن  يُّ قوماً آخرين فقال: }َوِمْنُهْم ُأِمّ
ُهْم إالَّ َيظُنُّوَن{ ]البقرة: ٧٨[، قيل في تفس���يرها: إال تالوة)7(! فلم 
يعلم���وا ما فيه، ول���م يعملوا مبا فيه. ق���ال الفضيل: إمنا نزل 

القرآن ليُعمل به، فاتخذ الناس تالوته عماًل))(.
العديد من اآلي���ات واألحاديث التي ت���ذم االكتفاء بقراءة 
القرآن وحفظه دون فهمه والعمل به.. ليس لقارئ القرآن حظ 

من الرفعة واألجر دون أن يُتِبع ما حفظه بفهم وعمل.
))) اجلامع ألحكام القرآن 62/18 .

)5) أخرجه البخاري، كتاب التعبير، )/10)، رقم 7047.
)6) أخرجه البخاري، كتاب اجلنائز، )/426، رقم 86)1.

)7) تفسير ابن كثير )/166.
)8) أخالق حملة القرآن، اآلجري، ص 7).

ثانيًا: يتلونه حق تالوته

َك يُْؤِمنُوَن ِبِه{  }الَِّذي������َن آَتْيَناُه������ُم اْلِكَتاَب َيْتلُوَنُه َحقَّ ِتالَوِت������ِه ُأْوَلِ
]البقرة: ١٢١[.

قال ابن مس���عود - رضي الله عنه -: »والذي نفسي بيده، إن 
حق تالوته أن يحّل حالله، ويح���رم حرامه، ويقرأه كما أنزله الله، 
وال يحّرف الكلم عن مواضعه، وال يتأول منه شيئاً على غير تأويله«.

وعن مجاهد قال: »يتبعونه حّق اتباعه«)1(.
بهذه اآلية يتبني أّن املدح والرفعة والش���أن كل الشأن ليس 
ملن يقرأ القرآن ويحفظه فحس���ب، بل الشأن كل الشأن ملن اتبع 
أحكام���ه وعمل مبا فيه، وهذا هو حق التالوة. وقد ذكر ش���يخ 
اإلس���الم ابن تيمية - رحمه الله - أن لفظ التالوة إذا أُطلق في 
مث���ل قوله تعالى }الَِّذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْتلُوَنُه َحقَّ ِتالَوِتِه{، تناول 

العمل بالقرآن كما تقدم عن ابن مسعود وغيره)2(.
إن تعلي���م القرآن الكرمي تالوة ولفظ���اً دون تعليمه أحكاماً 
وآداب���اً، ضعٌف في املهمة التعليمي���ة، وال يكون تعليم القرآن في 
الذروة من الفضل واألج���ر والتأثير إال إذا أتبع حتفيظ القرآن 

تعليم العمل به.
ع���ن النواس بن س���معان - رضي الله عنه - قال: س���معت 
رسول الله # يقول: »يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا 
يعملون به، تقدمه س���ورة البقرة وآل عم���ران«)3(.. فإذا كان هذا 
فض���ل أهل القرآن العاملني، فكي���ف بفضل معلمي القرآن الذين 
يرّبون التالميذ على العمل مب���ا فيه! كيف بفضل معلمي القرآن 
الذي���ن خّرجوا العديد من التالميذ يتل���ون كتاب الله حّق تالوته! 
وإننا بحاجة في هذا الزمان إلى حلقات تخّرج طالباً يتلون القرآن 
حق تالوت���ه، يحلّون حالله ويحرمون حرام���ه، وال يكون ذلك إال 

بالتربية اإلميانية القرآنية التي ميارسها معلم القرآن الكرمي.
))) تفسير ابن كثير )/226.
)2) مجموع الفتاوى 167/7.

))) أخرجه مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، )/554، رقم 805.
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قال احلسن البصري - رحمه الله -: إن هذا القرآن قد قرأه 
عبيد وصبيان ال عل���م لهم بتأويله.. وما تدّبر آياته إال باتباعه، 
وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: 
لقد قرأت القرآن فما أس���قطت منه حرفاً، وقد والله أس���قطه 
كله، ما يرى القرآن له في خلق وال عمل، حتى إن أحدهم ليقول: 
إني ألقرأ الس���ورة في نََفس! والله ما هؤالء بالقراء وال العلماء 
وال احلكماء وال الورعة.. متى كانت القراء مثل هذا؟ ال كّثر الله 

في الناس أمثالهم)1(.
ويق���ول ابن عمر - رض���ي الله عن���ه -: كان الفاضل من 
أصحاب رسول الله # في صدر هذه األمة ال يحفظ من القرآن 
إال الس���ورة ونحوها، ورزقوا العمل بالقرآن، وإن آخر هذه األمة 

يقرؤون القرآن منهم الصبي واألعمى وال يرزقون العمل به)2(.
ول���ذا؛ كان لزاماً على معلّم القرآن أن يش���فع تعليم حروفه 
تعليم حدوده، وإال فس���يخّرج طالباً يقرؤون القرآن وال يعملون 

به، يلحقهم الذم وينالهم اإلثم فيما بعد.

رابعًا: الحلقات القرآنية من أقوى 
المحاضن في الجاهزية التربوية

يعّد احملضن التربوي إحدى الركائز األساس���ية في العمل 
التربوي، حيث الوس���ط الذي يتفاعل في���ه التلميذ مع أقرانه 
ونظرائ���ه، ويتلقى فيه املفاهيم التربوي���ة، وتعالج فيه أخطاؤه، 
وتصحح فيه انحرافاته.. وهو البيئة التي يتمّكن املربي فيها من 
غ���رس القيم واملفاهيم، ويتعاهد س���قيها ورعايتها، وينقح فيها 
هذه املفاهيم والقيم مما يشوبها.. وهو املكان الذي يلبي التلميذ 
كافة احتياجاته الش���خصية: الوجدانية واجلس���دية والعقلية 

واالجتماعية والثقافية.. يبدع ويبتكر، يشارك ويقود.
ولو قم���ت مبقارنة بني احملاضن التربوي���ة من جهة أثرها 
ف���ي العمل التربوي، لوجدت أن احللق���ات القرآنية من أقواها 
تأثيراً، إن لم تكن هي األقوى؛ ملا في هذه احللقات من اجلاهزية 
التربوية التي تعني املعلّم على أداء دوره التربوي بكفاءة وفاعلية.

وتتمث���ل اجلاهزية التربوية في حلقات تعليم القرآن الكرمي 
في عدة جوانب.. كل واحد منها يعّد كافياً إلجناح عمل تربوي، 
فكيف بها مجتمعة؟! منها: تأثير البيئة.. املس���جد.. بيت الله.. 
مكان مقّدس مبارك، حيث ضيافة الرحمن.. عن جبير بن مطعم 
- رض���ي الله عنه - أن رجاًل قال: يا رس���ول الله! أي البلدان 

))) الزهد البن املبارك ص 276 .
)2) اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي )/9) .

أح���ب إلى الله؟ وأي البلدان أبغض إلى الله؟ قال: ال أدري حتى 
أس���أل جبريل. فأتاه جبريل، فأخبره أن أحسن البقاع إلى الله 

املساجد، وأبغض البقاع إلى الله األسواق)3(.
وعن س���لمان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله #: 
)من توضأ وجاء إلى املس���جد فهو زائر الله - عز وجل -، وحٌق 

على املَزوِر أن يُكرم الزائر())(.
وع���ن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رس���ول الله 
#: )ما توطن رجل املساجد إال تبشبش الله إليه كما يتبشبش 

أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم())(.
وع���ن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رس���ول الله 
#: »... وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، 
ويتدارسونه بينهم؛ إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، 

وحفتهم املالئكة، وذكرهم الله فيمن عنده«))(.
هذه اآلثار التي س���ردتها في فضل املسجد واجللوس فيه، 
وغيرها كثير؛ تدّل في مجموعها على األثر اجلميل على التلميذ 
في احللقة، حيث األمان النفس���ي، والهناء الداخلي، والسعادة 
القلبية، والسرور والبهجة.. ببركة املكث في املساجد واجللوس 
بني ي���دي أهل القرآن، حيث تعاقب الكف���وف على حمل دفتي 

املصحف.
ه���ذه املعاني الهادئة والعميقة التي يجدها التلميذ في بيت 
الله وهو متطهر يقرأ كالم الله، جتعل منه قلباً مفتوحاً للتوجيه 

التربوي املصاحب لتالوة آيات القرآن الكرمي.
إن التلمي���ذ حني متلؤه املخ���اوف، ويكتنفه االضطراب؛ ال 
يستطيع اس���تيعاب التوجيهات وال التطلع للسير نحو الكمال.. 
لهذا كان املس���جد، وهو يحتضن احللق���ة القرآنية، فيه مصدر 
طمأنينة وفرصة ألهل التربي���ة ليرتقوا بتالميذهم إلى الكمال 

البشري فيعلمونهم مراد الله من كتابه، ويؤدبونهم بآدابه.
أصح���اب النب���ي #، والتابع���ون، وأئمة العلم والس���نة، 
والفاحتون، واملعلمون... كل هؤالء تخرجوا في املساجد، وتلقوا 
فيه���ا القرآن وتربوا عليه.. ولن يصل���ح آخر هذه األمة إال مبا 

أصلح أولها.
وم���ن جوانب اجلاهزي���ة التربوية في احللق���ات القرآنية: 

االختيار.

))) صحيح الترغيب والترهيب )/248 رقم 25).

))) صحيح الترغيب والترهيب )/248 رقم 22).
)5) صحيح الترغيب والترهيب )/ 251 رقم 27).

وعلى  القرآن  تالوة  على  االجتماع  فضل  باب   2699 رقم   2047/( مسلم  أخرجه   (6(
الذكر.
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يغلب على تالميذ احللقات القرآنية أنهم التحقوا بها رغبة 
واختياراً دون ضغط أو إكراه، ودون عقوبة أو حرمان.

هناك دوافع متعددة جتذب التلميذ إلى احللقة، يش���ملها 
إطار )االحتياجات النفس���ية( في الغالب، وبذلك يكون التلميذ 

قد أعطى زمام قلبه ملعلمه، ليقوده إلى روح القرآن.

خامسًا: المنهج المتفرد

املنهج املتوافر في حلقات تعليم القرآن الكرمي منهج متفرد.. 
متفرد في األهداف.. متفرد في احملتوى.. متفرد في الوسيلة.

األهداف التي يسعى إليها معلمو ومشرفو احللقات القرآنية 
أهداف نبيلة وغايات س���امية، وأهم أه���داف تعليم كتاب الله 
تعالى: أن يكون اإلنس���ان متوجهاً بقلبه وبجوارحه إلى الله في 
ِ َرِبّ  كل حركاته وسكناته: }ُقْل إنَّ َصالِت َونُُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِت ِلَّ
ُل اْل�ُمْسِلِمنَي{ ]األنعام:  يَك لَُه َوِبَذلَِك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَّ اْلَعالَِمنَي #١٦٢#( ال َشِ
١٦٢، ١٦٣[، وهذا هدف عام وغاية عظمى ميكن الوصول إليها إذا 
صنع املعلمون واملشرفون أهدافاً واتبعوا السبيل نحوها، وميكن 
أن تشمل هذه األهداف تعظيم الش���عائر التعبدية والورع عما 
يكرهه الله ويسخطه، واألخالق احلس���نة، واآلداب العملية... 

وغيرها من األهداف التي حتقق معنى العبودية لله.
واحملتوى األس���اس في احللقات: كت���اب الله، وهو الكتاب 
احملك���م املفصل، ال يأتيه الباطل، معص���وم.. ال أقول معصوماً 
من النقص فحسب، بل هو معصوم من شوائب الكمال واجلمال 
واجلالل. والتربية على منهج يستمد أصوله وفروعه من القرآن: 
منهٌج معصوم يقي التلميذ من كل عقيدة فاسدة أو فكرة هدامة 
 ِ أو س���لوك منحرف }َأَفال َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َولَ������ْو َكَن ِمْن ِعنِد َغْيِر الَّ

َكِثرًيا{ ]النساء: ٨٢[. لََوَجُدوا ِفيِه اْخِتالًفا 
إنها فرصة املربني في احللقات أن يس���تقوا من هذا املعني 
لينش���ئوا األجيال الصاعدة على فهم كت���اب الله تعالى والعمل 
بأحكامه والتأدب بآدابه، وهم آمنون من زلل املنهج واضطراب 

الفكر.
والوسيلة املتبعة هي تعليم القرآن تلقيناً وتسميعاً وتوجيهاً.. 
كل حرف له به حس���نة إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف.. 
وثبت في الدراس���ات واألبحاث املتعددة أن مالزمي القرآن هم 
األوفر حتصي���الً واألكثر ذكاء واألقوى في مه���ارات التفكير، 
وهذا سيكون له األثر الكبير في غرس املفاهيم والقيم والتربية 

عليهم.

سادسًا: ما يترتب على خلو الجو القرآني 
من الجانب التربوي

في البناء هناك عناصر تصل به إلى اجلودة وعناصر تصل 
به إلى ما فوق اجلودة: اإلبداع. وبفقد شيء من عناصر اجلودة 
يصبح البناء مش���وهاً فيه ضعف ونتوء. هكذا اجلانب التربوي؛ 
فهو عنصر ج���ودة للحلقة القرآنية، وبفقده تفقد احللقة جانباً 
رئيس���ياً من عناصرها. وعندما تفقد احللقة أجزاء من بنائها، 
ال سيما التربوي، فإن عدداً من املفاسد واألمور السلبية ستنتج 

من جراء ذلك، منها:

• بن���اء منهجية غير صحيحة حلف���ظ القرآن، حيث يكتفي 
التلميذ بحفظ س���ور القرآن دون التربية على العمل مبا فيها. 
هنا.. ستنش���أ أجيال تعتقد أن طريق القرآن هكذا، وأن حفظه 
أولى من تدبره والعمل به.. وهذا أحد مسببات اختالل التوازن 

في بناء الفرد املسلم القارئ للقرآن.
• تنش���أ صورة ذهني���ة لدى التلميذ بأن الق���رآن الكرمي ال 
ميكن العمل به أو حتكيمه في ش���ؤون احلياة، أو على األقل أن 
ذلك غير مطلوب من املس���لم، حيث متّر الكثير من اآليات التي 
تأمر وتنه���ى دون أن يكون لذلك أثر في حياته اخلاصة، ودون 
أن يك���ون للمعلم تنزيل لآليات عل���ى واقع حياته. هذه الصورة 
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الذهنية تتسع يوماً بعد يوم، وهذا منهج خفي غير مقصود، وهو 
األخطر في تش���كيل املفاهيم وتكوينه���ا - على املدى البعيد -، 

حيث يضعف اليقني مبا أنزل الله لدى األجيال الناشئة.
• يتفاجأ املجتمع بني الفينة واألخرى بسلوك وأعمال تصدر 
م���ن بعض طالب احللق���ات – أحياناً – ال تلي���ق بأهل القرآن 
وطالبه، وهذا يلقي بظالله في التنفير من كتاب الله ومن مجالس 
تعليم كتاب الله. وحني يش���ب التالميذ ويكبرون وهم على هذا 
احلال، فسيكونون مثاالً سيئاً حلامل القرآن. وأذكر أنني وبعض 
زمالئي ذات مّرة وبينما نحن نتنزه على ش���اطئ البحر األحمر، 
رأينا مجموعة من الش���باب من املرحلة املتوسطة والثانوية وما 
فوقها، يطبلون ويتمايلون رقصاً، فقدمنا إليهم منكرين ومبّينني 
لهم حرمة ما يفعلون، وكانت املفاجأة أنهم طالب حلقة قرآنية! 
ومعهم معلمهم!.. إنها احللقات حني تخلو من اجلانب التربوي.

لقد ملس���ت، من خالل تتّبعي آثار السلف حول تعليم القرآن 
الكرمي؛ تشديداً وحرصاً على ربط التحفيظ والتسميع بالتربية 
والتأديب والتعليم.. لقد كانوا أنفذ بصيرة في هذا الشأن، وفي 

كل شؤونهم.

سابعًا: التباين في المخرجات بين التالميذ 
في الحلقات التي تربي والحلقات التي ال 

تربي

من واقع اخلبرة في اإلش���راف عل���ى احللقات، هناك فرٌق 
كبي���ر وواضح بني التالمي���ذ الذين تلقوا تربي���ة في حلقاتهم، 
والتالميذ الذين لم يتلقوا تربية بالقدر الكافي في حلقاتهم، من 
حيث األدب، والس���مت، واالستقامة على منهج القرآن، واملبادرة 
إل���ى الطاعات.. بل ثمة فرق أيضاً بينهم في اإلبداع، واحلفظ، 

وحسن األداء، وغير ذلك.
إنه القرآن الكرمي، حني تصنع آياته النفس البشرية، فإنها تصهرها 
وتزكيها، وال يحتاج إلى شيء إال إلى معلّم ماهر ومؤدب بارع.. هو من 

يقوم بصهر التبر ليصنع منه سبائك ذهب تبهج الناظرين.
وقد ش���هد املجتمع بهذا التباين، وشهدت املدارس بوجوده، 

وأصبح شيئاً ظاهراً.

ثامنًا: حاجتنا في هذا الزمن إلى التربية 
أشد من ذي قبل

إذا كان الس���لف الصالح - رحمهم الله ورضي عنهم - قد 
حرصوا أشد احلرص على املنهجية املتكاملة في تعليم القرآن، 

والت���ي جتمع بني احلفظ والفهم والعمل، ملا لها من أثر، وملا في 
التفريط فيها من خطورة.. فإننا في هذا الوقت أشد حاجة، بل 
احلاجة ملّحة، حيث كثرت وتنوعت قنوات التواصل مع التلميذ، 
وكثيرها غير منضبط، واتس���عت رقعة التوجيه السلبي، فأصبح 
لزام���اً على كل احملاضن الش���بابية أن تقدم دوراً تربوياً وجهداً 

قيمّياً يحفر في النشء مفاهيم اإلسالم ويربيهم عليها.
ثم إن هذا النشء أحوج ما يكون إلى أن يتلقى توجيهاً سلفياً 
على منهاج النبوة، يتحرزون به من الفكر الغالي، ويتحصنون به 

من األفكار الهدامة واملذاهب اإلباحية.
ضخٌّ هائ���ل، على مدار الس���اعة، مليء بالش���به واألفكار 
الدخيلة والثقافات األجنبية، يراد منه صياغة جيل ال يحمل من 
اإلس���الم إال اسمه، وال يعرف من القرآن إال رسمه، يزيح الدين 
عن ش���ؤون احلياة ويقترف اآلثام بحجة )إن الله غفور رحيم(.. 
وعلى معلمي احللقات – كغيرهم – أن يكونوا س���داً منيعاً ضد 

هذا الوافد، وجبهة مقاومة وممانعة ضد هذا الدخيل.
وإن تأصيل مبدأ االسترش���اد بالقرآن وجعله مصدر هداية 
في نفوس الناش���ئة، ملن أهم الواجبات احملتمات على احللقات 

القرآنية في هذا الزمان.

تاسعًا: المرحلة العمرية مرحلة تعّلم 
وتلقي

األغلبي���ة العظمى من التالميذ الذي���ن التحقوا باحللقات 
القرآني���ة، هم في مرحلة تعلّم.. في مرحلة تكوين الش���خصية 
وبنائه���ا.. الطفول���ة واملراهقة.. هذا باب خي���ر ومفتاح خير، 
وفرص���ة ثمينة، حيث التربية على كت���اب الله في هذه املرحلة 

أسهل وأعمق من التربية في غيرها من املراحل العمرية.
وإذا كانت املؤسس���ات الرس���مية في الدول تعتني بتطوير 
تعليمه���ا لهذه املرحل���ة، وتصرف ألجل ذل���ك الكثير من املال، 
وتتيح لتحقيق أهدافها الكثير من املوارد.. فإن معلمي احللقات 
واملش���رفني عليها ه���م أولى بهذا التطوي���ر والتجويد؛ ألن بني 

أيديهم أعظم منهج.
يجب على معلمي القرآن ومش���رفي احللق���ات أن يطوروا 
أس���اليب ومقررات تربيته���م لتالميذهم على كت���اب الله، وأال 

يأخذوا املسألة على أنها ثانوية.. بل هي أساس.
وإذا أوجدن���ا املنهج الرائع، وقدمناه للتالميذ املتهّيئني، فإن 
األمل كبير بأن تكون مخرجاتنا جواهر آدمية، وجديرة بأن تكون 

قرآناً ميشي على األرض.
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عاشرًا: التربية على القرآن لها دورها 
الكبير في وحدة المجتمع وانسجامه

التربية على هدي الق���رآن أعظم مؤثر في وحدة املجتمع، 
"فالتربية على األخالق اإلس���المية واآلداب القرآنية في بيئات 
احللقات القرآنية، تقوي انتماء الفرد ملجتمعه وحتقق له األمن 
واألمان والطمأنينة النفسية في احللقات القرآنية، حيث يتعلّم 
األخّوة واإليثار والعدل واألمانة وغير ذلك من القيم اإلسالمية 
التي يشعر معها باألمان، وهذا يجعله يعمم هذا الشعور اإليجابي 
لدى الناس، فيحب لهم ما يحب لنفس���ه، ومن ثم يتعاون معهم، 

ويكون عطوفاً على اآلخرين.
إن التربية في احللقات القرآنية تقوي التواصل بني طالبها 
واملجتمع؛ ألن تعاليم الق���رآن تؤكد التواصل بني الناس وتوثيق 
الروابط بينهم وإش���اعة املوّدة واحل���ب والتعاون وإبعاد عوامل 
الشقاق والتقاطع والتدابر، وهذا ما يحتاج إليه املجتمع البشري 
ف���ي كل زمان ومكان، وتزداد احلاج���ة إليه في واقعنا املعاصر 
الذي س���ادت فيه قيم احلضارة الغربية وطغيان املادة في حياة 
قُوا َواْذُكُروا  ِ َجِميًعا َوال َتَفرَّ الناس، قال تعالى: }َواْعَتِصمُوا ِبَحْبِل الَّ
ُكنُتْ َأْع������َداًء َفَألََّف بنَْيَ ُقلُوِبُك������ْم َفَأْصَبْحُت ِبِنْعَمِتِه  ِ َعَلْيُكْم إْذ  ِنْعَم������َت الَّ
ُ لَُكْم  ُ الَّ ْنَها َكَذلَِك يَُبنِيّ إْخَوانًا َوُكنُتْ َعَ� َش������َفا ُحْفَرٍة ِمَّن النَّاِر َفَأنَقَذُكم ِمّ

آَياِتِه لََعلَُّكْم َتْهَتُدوَن{ ]آل عمران: ١٠٣[)1(.

حادي عشر: التربية على القرآن لها دورها 
الكبير في تنمية الطاقات وعمارة األرض

حي���ث التوجيهات الربانية التي حث���ت على عمارة األرض 
واس���تثمار الطاقات مبا ينفع عند الله ف���ي الدارين. وال أدّل 
عل���ى ذلك من التغّير الهائل الذي أحدثه القرآن في نفوس تلك 
الثلة املؤمنة التي صحبت النبي # فتحّولت من عّباد لألصنام 
مختلي التفكي���ر محبطي الهمم، إلى قادة لألمم تصنع املمالك 
واألمصار، وتنش���ر العدل، وتبعث احلياة في الناس.. ربع قرن 
من الزمان، هو الوقت الذي استغرقته التربية القرآنية لصناعة 

حضارة تهتم باإلنسان وتصنعه وترفعه.
إن التوجيه���ات القرآنية إذا تلقاه���ا التلميذ عبر منهج 
تربوي مقصود، تبع���ث الطاقات املتنوعة والتي أوجدها الله 
في كل إنس���ان، مبا يناس���به، وكل ميّس���ر ملا ُخلق له، حيث 
حثت على العمل الصالح مبعناه العام، وحثت على فعل اخلير 

))) أثر احللقات القرآنية في حتقيق األمن االجتماعي ص )).

مبعناه الشامل.. فتُبنى شخصية التلميذ على العمل واملبادرة 
واملثابرة واستثمار الوقت، ما س���يؤثر على مستوى النهوض 

باألفراد واألمة.
إن التوجيهات القرآنية إذا تلقاها التلميذ عبر منهج تربوي 
مقصود، تفتح عقله، وتنمي فيه كل أس���اليب التفكير اإليجابي 
وأمناطه، وتكس���به منهجية علمية س���ليمة، فه���و ناقد ومبدع 
ومحلل.. تنمي فيه مهارة االستذكار واحلفظ، فهو حافظ متقن.
إن التوجيهات القرآنية إذا تلقاها التلميذ عبر منهج تربوي 
مقصود، حتثه على اإلسهام في بناء احلضارة، وتبني فيه حّس 
املس���ؤولية احلضارية وعمارة األرض ورفاهية الناس الروحية، 

فيصبح بانياً لإلنسان وحضارته.

ثاني عشر: التربية على هدي القرآن لها 
أثرها في حماية المجتمع

التربية عل���ى هدي القرآن في احللقات القرآنية لها أثرها 
في حماية املجتمع من اجلنوح واجلرمية، "وبهذا يتحقق القول: 
افتح حلق���ة قرآنية تغلق س���جناً. ولو تتبعنا الس���يرة الذاتية 
للجانح���ني واملجرمني في دور الرعاية االجتماعية والس���جون 
فس���نجد أن امللتحقني باحللقات القرآني���ة ال وجود لهم غالباً 

ضمن قائمتهم")2(.
وفي دراس���ة ميدانية ح���ول أثر حلقات الق���رآن الكرمي 
في تقومي س���لوك الس���جناء، أعدها الباحث: سليمان العقيل 

1422ه�؛ خرج الباحث بعدة نتائج، منها:
- أن 82% من املنتمني للحلقات وجدوا أن احللقات غّيرت 

مواقفهم من أشياء معّينة وأعادت تصحيح مسار حياتهم.
- أن 91.6% م���ن املنتم���ني للحلقات واظب���وا على قراءة 
القرآن واس���تغالل وقت الفراغ، ب���ل إن 89.2% يرغبون حفظ 

القرآن كاماًل)3(.
والتربية على هدي القرآن في احللقات القرآنية لها أثرها 
في حماية املجتمع من العدو األجنبي، حيث تنص تعاليم القرآن 
على ضرورة االجتماع وعدم التفرق، وتوّفر منهجاً س���ليماً في 
التعامل مع األعداء يتفق اجلميع عليه، وبالتالي س���يكون هذا 
املجتمع ال���ذي تربى على هدي القرآن وتعاليمه صفاً واحداً ال 

يستطيع العدو اختراقه، ال فكرياً وال عسكرياً.

)2) أثر احللقات القرآنية في حتقيق األمن االجتماعي ص )1.
التربوية،  املتغيرات  ببعض  الكرمي  القرآن  حتفيظ  بحلقة  الطالب  التحاق  عالقة  انظر:   (((

دراسة ميدانية، ص 82.
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أش���رت في مقال سابق حتت عنوان »اجلاذبية األخالقية: 
ق���راءة في ُخلُق النَِّبيِّ وَصاِحِبِه َقبَْل الَْبْعثَِة«، ِإلى بعض الفوائد 
اخُللُقية املس���تفادة م���ن حدثني من أحداث الس���يرة النبوية، 
أولهم���ا: قول خديجة رضي الله عنها ف���ي حادثة بَْدِء الَْوْحِي: 
ِحَم،  ، أَبِْش���ْر، َفَواللَِّه اَل يُْخِزيَك اللَُّه أَبَ���داً؛ ِإنََّك لَتَِصُل الرَّ »َكالَّ
ِمُل الَكلَّ )أي: تنفق على الضعيف واليتيم  ِديَث، َوحَتْ وتصُدق احْلَ
والعيال، والَكلُّ أصله: الثقل واإلعياء(، وتكسب املعدوم، َوتُْقِري 
يَْف )أَْي: تُْكِرُمُه(، َوتُِع���نُي َعلَى نََواِئَب احلق )أي الكوارث  الضَّ

واحلوادث(«.
ِغنَِة  وثانيهما: وصف رجل من املش���ركني يق���ال له ابُْن الدَّ
ألب���ي بكر حني خرج مهاجراً نحو أرض احلبش���ة ليلحق مبن 
سبقه إليها من املسلمني، فلقيه هذا الرجل فقال له: أَيَْن تُِريُد 
ِغنَِة: ِإنَّ  يَا أَبَا بَْكٍر؟ َفَقاَل أَبُو بَْكٍر: أَْخَرَجِني َقْوِمي. َقاَل ابُْن الدَّ
ِحَم،  ِمثْلََك الَ يَْخُرُج َوالَ يُْخَرُج، َفِإنََّك تَْكِس���بُ املَْعُدوَم، َوتَِصُل الرَّ
، َوأَنَا لََك  يَْف، َوتُِعنُي َعلَى نََواِئِب احَلقِّ ، َوتَْقِري الضَّ ِمُل الَكلَّ َوحَتْ
ِغنَِة، َفَرَجَع  َل ابُْن الدَّ َجاٌر، َفاْرِجْع َفاْعبُ���ْد َربََّك ِبِباَلِدَك. َفاْرحَتَ
اِر ُقَريٍْش، َفَقاَل لَُهْم: ِإنَّ أَبَا  َمَع أَِبي بَْكٍر، َفَطاَف ِفي أَْشَراِف ُكفَّ
بَْكٍر الَ يَْخُرُج ِمثْلُُه َوالَ يُْخَرُج، أَتُْخِرُجوَن َرُجاًل يُْكِس���بُ املَْعُدوَم، 
يَْف، َويُِعنُي َعلَى نََواِئِب  ، َويَْقِري الضَّ ِحَم، َويَْحِمُل الَكلَّ َويَِصُل الرَّ
ِغنَِة، َوآَمنُوا أَبَا بَْكٍر... إلخ. ، َفَأنَْفَذْت ُقَريٌْش ِجَواَر ابِْن الدَّ احَلقِّ

وفي هذا املقال س���أقف مع بعض الفوائد التربوية والنفسية 
املستفادة من الوصفني السابقني في اإلشارات التالية:

أسباب االرتقاء وموانع السقوط

قراءة في ُخلق النبي # 

وصاحبه قبل البعثة
أمحد عبد اجمليد مكي)*( ■

)�( باحث دكتوراه في مقاصد الشريعة.

]قضايا تربوية[

عل��ى  نتغل��ب  املمك��ن  بإجن��از  األوىل:  الوقف��ة 
املستحيل

ِإنَّ مش���كلة كثير ِمَن الناس في مجتمعاتنا ليس���ت مع 
ا  املس���تحيل أو الصعب أو البعيد الذي ال تناله أيديهم، وِإمنَّ
ر. وبالتدقيق  مع املمكن والسهل والقريب واملستطاع واملتيسَّ
في اخلصال املذكورة جند أنَّ فعلها ليس ِمَن املس���تحيالت، 
بل هو مما يقع في مقدور اإلنس���ان العادي، ومع ذلك يعجز 
البع���ض عنها، م���ع أنَّ الله عز وجل - مبنِّ���ه وكرمه - قد 
أعطانا الرخصة ما دمنا قد بذلنا ما في وس���عنا، فمن قام 
مبا يقدر عليه من اإلصالح ل���م يكن ملوماً وال مذموماً في 
عدم فعله ما ال يقدر عليه؛ أشار إلى ذلك قوله تعالى حكايًة 
عن نبيه ُش���َعيْب: }إْن ُأِريُد إالَّ اإلْصالَح َما اْسَتَطْعُت{ ]هود: ٨٨[، 
ْصاَلَح َجْهِدي َواْسِتَطاَعِتي، وقوله تعالى:  أَْي: ِإْن أُِريَد ِإالَّ اإْلِ
}َوال نَُكِلُّف َنْفس������اً إالَّ ُوْس������َعَها{ ]املؤمن������ون: ٦٢[، أي: مبقدار ما 

تسعه طاقتها، وال يعسر على قدرتها.
وق���ال النب���ي #: »إذا أمرتك���م بأمر فأت���وا منه ما 
اس���تطعتم«، أي: افعلوا ما تق���درون عليه، وما عجزمت عنه 
فإنه س���اقط عنكم.. لكن ال يعذر اإلنسان إال إذا بذل جهده 

ت عليه أبواب احليل. وانسدَّ
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ف���إذا أردنا أْن منتثل ألمر الله تعالى على قدر الوس���ع 
ر لنا؛ فمشوار  والطاقة، فعلينا أْن نباشر ما هو ممكن ومتيسَّ
األلف ميل يُبدأ بُخطوة، وأول الغيث قطر ثم ينهمر، واجلبال 
من احلصى، والبحار من القط���ر، وإذا عملنا ما هو ممكن 

اليوم صار ما هو مستحيل اليوم ممكناً غداً.

الوقفة الثانية: امتاك اإلرادة القوية
كثي���راً ما تختلط علينا القدرة ب���اإلرادة، حيث نظن أو 
نعتقد أنَّنا ال نس���تطيع فعل عمل ما، وتك���ون احلقيقة أنَّنا 
نس���تطيع فعاًل القيام به ومبثله معه، لكن ال نريد أْن نفعله، 
والس���بب الرئيس���ي في ذلك هو ضعف اإلرادة، واحلكماء 
ة«، وقد صدقوا؛ فاإلرادة  يقولون: »َمْن له إرادة تكون له القوَّ
هي ِس���رُّ النجاح، وال يكون جمود األعمال أو توقُّف نشاطها 
إال حني يفق���د صاحبها القدرة على التأثُّر أو االس���تجابة 

نتيجة الالمباالة أو انعدام اإلرادة.
وقد أوضح لنا القرآن الكرمي أنَّ الذين تخلَّفوا عن غزوة 
عوا عدم  تبوك - غزوة الُْعْسَرِة - كانوا غير صادقني حني ادَّ
القدرة على اخل���روج، واحلقيقة أنَّهم كان���وا يفقدون النية 
والرغب���ة واإلرادة؛ بدليل عدم االس���تعداد للخروج، وعدم 
الس���عي إلى توفير متطلباته، وفي ه���ذا يقول احلق: }َولَْو 
ًة{ ]التوبة: ٤٦[، أي: لََهيَّؤوا له ما يلزم  وا لَُه ُعدَّ َأَرادُوا اْل�ُخُروَج ألََعدُّ
من س���الٍح وزاٍد ومركوٍب، وعملوا ما ميكنهم من األسباب، 
لكنهم كانوا عازمني على ع���دم اخلروج بحال من األحوال، 
ول���و لم يأذن لهم النبي بالتخل���ف لتخلَّفوا مخالفني قصده 

متحدين أمره.
ة  وهؤالء أنفس���هم هم الذين سعوا إلى التحقير من ِهمَّ
املس���لمني الفق���راء الذين تطوَّعوا بالقلي���ل رغبًة منهم في 
ِة له، وقد  املس���اهمة - على قدر طاقتهم - في اجلهاد والُْعدَّ
أشار القرآن الكرمي إلى ذلك في قول احلق: }الَِّذيَن َيْلِمُزوَن 
َدَقاِت َوالَِّذي������َن ال َيِجُدوَن إالَّ ُجْهَدُهْم  ِع������نَي ِمَن اْل�ُمْؤِمِننَي ِف الصَّ اْل�ُمطَِّوّ
ُ ِمْنُهْم َولَُهْم َع������َذاٌب َألمٌِي{ ]التوبة: ٧٩[.  َفَيْس������َخُروَن ِمْنُهْم َس������ِخَر الَّ
ول���ك أْن تقارن بني ِإرادة هؤالء وإرادة هذا الرجل من فقراء 
املس���لمني الذي بات يعمل ليحصل عل���ى صاعني أجرًة له، 
ا أراد  جاء بأحدهما لرس���ول الله # فق���ال عنه هؤالء: ِإمنَّ

أْن يذكر بنفسه!

الوقف��ة الثالثة: االهتمام باألش��ياء اجلزئية 
التي نظنها صغرية واإلعاء من شأنها

ْمِل، فليس  َبُل مجموعة من َحبَّات الرَّ )إذا كان اجْلَ
ُر  هناك شيء صغير(.. مقولٌة يرددها احلكماء تَُفسِّ
ٍة َخيْراً َيَرُه #!٧!#( َوَمن  قوله تعالى: }َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ
ا َيَرُه{ ]الزلزل������ة: ٧، ٨[، والذرة في  ٍة َشًّ َيْعَم������ْل ِمْثَق������اَل َذرَّ
نظر املفسرين القدامى: هي شيء ال وزن له، أو هي 
البعوضة، أو الهباءة التي تُرى في ضوء الشمس، أما 
ف���ي العصر احلديث فهي أصغ���ُر حجٍم في الكون. 
َبُهْم في القليل من اخلير أن يعملوه، َفِإنَُّه يُوِشُك  َفَرغَّ
، َفِإنَُّه يُوِشُك أَْن  رِّ َرُهُم الَْيِسيَر ِمَن الشَّ أَْن يَْكثَُر، َوَحذَّ

يَْكثَُر. 
وقد ذكر املفس���رون جملة م���ن اآلثار تبنيِّ عظم 
ه���ذه اآلية، منها: قول ابن مس���عود: »هذه أحكم آية 
في القرآن«، وصدق. وكان النبي # يسمي هذه اآْليََة 
ةَ«. وقدم رجل على النبي #،  اِمَعَة الَْف���اذَّ »اآْليََة اجْلَ
ٍة َخيْراً يََرهُ... اآليات«،  َفَقَرأَ َعلَيِْه »َفَمْن يَْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ
َقاَل الرجل: »َحْس���ِبي، اَل أُبَاِلي أَْن اَل أَْسَمَع َغيَْرَها«. 
وقال آخر: »أَْقِرئِْني - يَا َرُسوَل اللَّهِ - ُسوَرًة َجاِمَعًة«. 
َفَأْق���َرأَهُ: »ِإَذا ُزلِْزلَ���ِت األْرُض ِزلَْزالََها«، َحتَّى ِإَذا َفَرَغ 
، اَل أَْزيَُد َعلَيَْها  قِّ ِمنَْه���ا َقاَل الرجُل: »َوالَِّذي بََعثََك ِباحْلَ
َويِْجُل!  أَبَداً«. ثُمَّ أَْدبََر، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه #: »أَْفلََح الرُّ

َويِْجُل!«. أَْفلََح الرُّ
إن التغّيرات الصغيرة في عاداتنا وسلوكنا، والتي 
ال نلق���ي لها في العادة باالً؛ هي التي تغّير الكثير من 
ل إضافات  مالمح حياتنا اخلاصة والعامة، فهي تشكِّ
اجتماعية مؤثرة، متاماً كما يحدث حني نضع درهماً 
فوق إخوة له لنبني منه���ا جامعة، أو نزيح حجراً من 
بني ألف حجر من طريق الناس لنوس���ع لهم الطريق، 
وفي ض���وء هذا املعنى نفهم بقي���ة النصوص، والتي 

منها:
ِقَرنَّ ِمَن امْلَْعُروِف َشيْئاً َولَْو أَْن تَلَْق أََخاَك  - »اَل حَتْ

ِبَوْجٍه َطلٍْق«، أي: سهل منبسط.
- »تبّسمك في وجه أخيك صدقة«.

.» - »اْعلَُموا أَنَّ أََحبَّ الَْعَمِل ِإلَى اللِه أَْدَوُمُه َوِإْن َقلَّ
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العم��ل  ب��أن  القناع��ة  الرابع��ة:  الوقف��ة 
اخلريي درع حصني للمجتمع

إذا كانت املناعة في عالم الطب تعني احلصانة 
والقوة التي يكتسبها اجلسم فتجعله غير قابل ملرض 
من األمراض، فِإنَّ مناعة املجتمعات ال تختلف كثيراً 
عن هذا املعنى؛ ألنَّ املنكرات كاجلراثيم التي تؤثِّر 
في اجلس���د قطعاً، وإذا لم مترضه فإنها تضعف 
مقاومته، ومن ث���م التغلُّب عليه وقهره. وإذا نظرنا 
في س���يرة نبينا وتأملنا أحاديثه، وجدنا أنَّ الشغل 
الشاغل له لم يكن ما يفعله األعداء خارج مجتمعه، 
لكن ما يحدث داخل املجتمع }َوإن َتْصِبُروا َوَتتَّقُوا ال 

َكْيُدُهْم َشْيئاً{ ]آل عمران: ١٢٠[. ُكْم  َيُضُّ
لُْت قوله تعالى: }َفاْس������َتِبقُوا اْل�َخْيَراِت{،  وقد تََأمَّ

فوجدته قد جاء في القرآن مرتني:

املرة األولى: في أثناء الرد على شبهات اليهود 
والنصارى وَمن شابههم ِمْن املعترضني على أحكام 

الله وشرائعه حول حتويل القبلة.

وامل���رة الثاني���ة: ورد ف���ي أثناء ج���دال اليهود 
والنص���ارى بالباطل حول موقف القرآن من الكتب 
الس���ابقة، وفي هذا إش���ارة إلى أن الله يريد أن 
يصرف املسلمني عن االنشغال مبا يبّثه أهل الكتاب 
وَمن شابههم ِمْن دسائس وفنت وتأويالت وأقاويل.

ويالح���ظ أنَّ الله ل���م يأمر املس���لمني بفعل 
اخليرات أمراً مجرداً فقط، بل أمرهم بالتس���ابق 
إليها، ومعلوم أنَّ األمر باالس���تباق قدر زائد على 
مجرد األمر، فاالس���تباق يتضمن املب���ادرة وفعل 
املأمور به على أكمل األح���وال، فال يصير فاعلها 

سابقاً لغيره إال بأمرين:

األم���ر األول: املبادرة إليه���ا وانتهاز الفرصة 
حني يجيء وقتها ويعرض عارضها.

األم���ر الثان���ي: االجتهاد في أدائها كاملة على 
الوجه الصحيح.

الوقف��ة اخلامس��ة: القناع��ة ب��أن العم��ل اخلريي 
يحمي فاعله من السقوط

إذا كان���ت للعمل اخليري فوائ���د ال حتصى، فإنَّ من أهم 
فوائده أنَّه أمر أساسي في املعاجلة النفسية والسلوكية، حيث 
م الش���خص لطبيعته وقدراته وحدوده،  ِإنَّه يس���اعد على تفهُّ
نة لذاته، كما أنَّه  ويجعله على وعي باملميِّزات واخلصائص املكوِّ
ات، وحتقيق التناسق واالنسجام  يس���اعد على تكامل تلك الذَّ

الداخلي ملختلف أوجه الشخصية، وإحداث التكامل بينها.
كما يس���اعد على التخلص ِمْن االكتئاب وامللل واإلحساس 
بالفراغ والش���عور بالضآل���ة، إذ ِمْن خالله يش���عر املرء أنَّه 
يتواص���ل مع القيم األعمق واألنبل ف���ي كيانه، قيُم التضحية 
ات واإليثار، واالهتمام باآلخرين،  والتعاط���ف والتفوق على الذَّ
ات،  م���ا يجعله في مأمن بعيداً عن م���رض االنطواء على الذَّ
ذلك املرض اخلطير الذي من أوضح أعراضه: عدم االهتمام 

بالعالم اخلارجي، وضعف القدرة على االتصال باآلخرين.
إضافة إلى أنَّ في العمل اخليري وس���يلة لتقومي األخالق 
واكتس���اب اجليد منها، والتخلي عن الرديء، فالعلم بفضائل 
األخالق دون عمل ال يكفي، بل ال بُدَّ ِمْن مباشرتها، وإال فماذا 
يس���تفيد املريض الذي أخذ وصفة الع���الج لكنه لم يصرف 
ال���دواء أو صرفه ولم يتناوله، حتى ِإْن كان طبيبه قد جنح في 

تشخيص الداء وجاءت وصفته بخير دواء؟!
وق���د نَبَّهنَا الله إلى ذل���ك في قوله تعالى: }َق������ْد َأْفَلَح َمن 
ر نفسه ِمْن الذنوب، ونقاها ِمْن  َه������ا{ ]الش������مس: ٩[، أي: طهَّ َزكَّ
العي���وب، ورقاها بطاعة الله، وأعاله���ا بالعلم النافع والعمل 
الصالح، ول���م يقل ربنا - تبارك وتعالى -: )قد أفلح من تعلَّم 
كيفي���ة تزكيتها(. والفالح هنا ال يقتص���ر على اآلخرة فقط، 
بل هو ش���امل الدنيا، حيث يعيش صاحبه حيَّ القلب، مرهف 
احلس؛ وش���امل اآلخرة، حيث النجاة ِمْن النار والفوز بالنعيم 

والرضوان.
ا يدل على جودة هذا املسلك وأثره في تقومي األخالق؛  ومِمَّ
ما ورد في احلديث من أنَّ رجاًل شكا إلى رسول الله # َقْسَوةَ 
َقلِْبِه، فقال له: »ِإْن أََرْدَت أَْن يَِلنَي َفاْمَس���ْح َرأَْس الَْيِتيِم َوأَْطِعِم 

ْسِكنَي«. امْلِ
تنا، وَقوِّ عزميتنا، ووفقنا لكل خير.. آمني. اللهم أَْعِل ِهمَّ
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بينما الغناء يعلِّق القلب بالرن���ني واإليقاع، وجميل النغم، 
ويح���ّرض على حب الدنيا وزهرته���ا ومفاتنها ومباهجها، مع 
التركيز على التعلق بالش���هوة اجلس���دية، والوقوع في أس���ر 
العواطف، وما ترس���مه الكلمات من ص���ور ذهنية للمحبوب، 
الذي عادة ال يكون محبوباً على الوجه الشرعي اجلائز، بل إن 
احملبوب يتعدد بتعدد املغنني الذين أصبحت أعدادهم باملئات، 
بل باآلالف، ويخت���ار كل متطرب ما يحلو ويروق له من هؤالء 
املغنني ممن يكون غالباً همه الدنيا، وليس بقدوة حسنة ال في 
أخالقه وال في أفكاره وال في س���لوكه وال في مظهره وملبسه؛ 

فكل ذلك يخالف أمر الله تعالى.
كم���ا أن الغناء يربي على اللهو واله���زل، وهو واضح في 
س���لوكيات الذين يتأثرون به، وهو بخالف التربية اإلسالمية 
الت���ي تعتمد على اجلد واملثابرة، والك���دح والتنافس في فعل 
اخليرات واملعروف، وإن كان في ديننا فسحة للمرح واالنبساط 
وامل���زاح لكن بقدر ووفق ضوابط حتى ال يطغى. كما أن الغناء 

]قضايا تربوية[

د. مجال بادي)*( ■
jamal956@gmail.com

حقيقة الغناء.. 
رؤية إميانية نفسية تربوية

هه،  أصُل املوضوع هو يف تعلُّق القلب وتوجُّ
فالتوحيد هو صدق اللجوء إىل اهلل، وتعّلق 

القلب به سبحانه دون سواه، واألنس به، 
وإزالة كل العوالق والعوائق األخرى التي 

تزاحمه.. ويتبع ذلك أن بغية القلب والروح هي 
يف التعلق باآلخرة والرغبة فيها واالستعداد 

لها وتهيئة النفس للقدوم على رب العاملني.. 
وهذا يتطلب اجلد والتشمري والسري احلثيث 

واالستعانة بالغدوة والروحة وشيء من 
الدجلة وجتايف اجلنوب يف األسحار للتغني 

بالقرآن، وتدّبر آياته ومعانيه، واالنتقال مع 
تصويراته، واحلياة مع تعليماته، وطلب هديه، 
والوقوف عند حدوده، وتعظيم شعائر منزله؛ 

ألن ذلك من تقوى القلوب.

)*( األستاذ في اجلامعة اإلسالمية مباليزيا.
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يربي مس���تمتعه على اجلرأة على انتهاك احملارم واستسهالها 
والتهيئة لالنهماك فيها؛ ألنه يأخذ روحه ويلف بها دون مقاومة 

منه حول احلمى مرات كل يوم فكيف ال يرتع فيها؟
ر ش����يخ اإلس����الم في "االقتضاء" بأن القلب ال يتسع  وقد قرَّ
لنقيضني: فإما القرآن وإما مزامير الشيطان. ووْصف سلفنا الغناء 
ب� "مزامير الشيطان" لعله من باب وصف آلة من أهم وأخطر آالت 
عدونا إبليس التي يستعملها في حرب عباد الله واستمالة قلوبهم 
لصرفها عن احلق والتلذذ بغير كالم الرحمن الذي يقود حتماً إلى 

هجرانه واالنصراف عن هديه وحكمه ومواعظه.
إنه "التغيير الس���لبي باس���تبدال الذي هو أدنى بالذي هو 
خير"، فالذي يس���تمع إلى الغناء ويبالغ فيه ويتعلق به ويواصل 
التلذذ به؛ يتغّير حاله، وقلبه، وفكره، وسلوكه، فمقل ومستكثر. 

وهنا تأتي مسألة غيرة الله على قلب عبده.
ومن مس���اوئ الغناء ومآالته الس���لبية التعلُّق باملغني إلى 
درجة العشق والهيام، حتى وجدنا من ينتحر عند سماعه مبوت 
مطربه؛ يضاف إلى ذلك التعلُّق الش���هواني إن كان املطرب من 
غير جنس املس���تمع، وتزداد الفتن���ة مبظهره ومفاتنه وحركاته 

وآهاته ولباسه ورقصاته ونظراته وبسماته!

وللموس���يقى تأثير عظي���م على القلب؛ فلها أثر نفس���ي 
وش���عوري يجعل القل���ب مييل ويطرب ويتراق���ص مع نغماتها 
وإيقاعاتها وأوتارها، حتى قالوا في وصفها: "املوس���يقى غذاء 
ال���روح"! فماذا بق���ي للروح إذن؟ وأي غذاء هو؟ أم أنه الس���م 
الزعاف؟ فم���ا حال الروح التي تتغذى على كالم يحّرك همتها 
نح���و الدنيء من األقوال والتصورات، ويضعف ش���علة اإلميان 
فيها، ويجرها نحو الفاني من الزخارف، ويلهيها عما ُخلقت له 

من شرف العبودية لله تعالى؟
ر آنفاً ف���إن هذا يس���تلزم من املؤمنني  بن���اًء على م���ا تقرَّ
واملؤمنات العناية بقلوبهم وأرواحهم وتعّهدها بالرعاية والعناية 
والتربية للس���ير بها نحو الطريق املستقيم الذي سلكه األنبياء 
والصاحلون. فقلوبنا بحاجة إلى الغذاء الصحيح كل وقت وحني 
من الذك���ر والتذكر والفكر والتفكر فيم���ا يقربها إلى خالقها 
وال���دار اآلخرة والتواصي بذلك وعدم التهاون فيه أو الس���هو 
عنه، ف���إن القلوب إذا خل���ت من القرب من الل���ه واألنس به 
سبحانه شدتها اجلواذب، واحتوشتها العالئق، وتهاوشها قّطاع 
الطريق، وحينئذ عالها الران وأوشكت على الضياع والهالك، 

وال عاصم إال الله، وال قوة إال به.
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رئيس حزب الرشاد السلفي اليمني
الدكتور محمد بن موسى العامري ل�� ^:

• المرحلة التي تشهدها اليمن تستدعي أن يكون هناك حضور سلفي في المشهد السياسي.

• احتكار العمل لخدمة اإلسام من زاوية واحدة مع 

التزهيد في المجاالت األخرى عيٌب ذريع.

• السلللفية ليسللت حزبًا معينًا وليست 

حكرًا على طائفة بعينها.

المشللاريع  جربللوا  المسلللمون   •

القومية واليسارية والعلمانية التي 

أوصلللت األمة إلللى هللذا التخلف، 

وحان دور المشروع اإلسامي.

ال  جللزء  السياسللي  العمللل   •

يتجزأ من مشروع الحسبة واألمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر.

• غالبية الشعب اليمني لن يقبل 

بالتفريط في ثوابته ومصالحه.

]حوارات[

أجرى احلوار: أمحد الصباحي ■
mosleh484@gmail.com

@AlsabahiAhmed  
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اس���تهالل: يعدُّ الدكت���ور محمد بن 
موس���ى العامري من أبرز مشائخ وعلماء 
اليمن، ومن أوائل من تتلمذ على الش���يخ 
مقبل الوادعي، ورحل إلى أرض احلرمني 
واس���تفاد من بعض مش���ائخها؛ كالشيخ 
عبدالعزيز بن باز، وابن عثيمني - رحمهما 
الله -، وغيرهما من املش���ائخ.. وأس���س 
مركز الدع���وة العملي بصنعاء، وهو نائب 
رئيس هيئة علم���اء اليمن، وعضو رابطة 
علماء املس���لمني، ومؤخراً أسس مع بعض 
املشائخ أول حزب سلفي في اليمن باسم 
»احتاد الرشاد اليمني«. والشيخ العامري 
شارك في اللجنة الفنية للتحضير للحوار 
الوطني عن حزب الرشاد، ثم اختير عضواً 
للح���وار الوطني، وبعد ذل���ك مت اختياره 
ضمن جلنة التوفيق في املؤمتر نفس���ه.. 
العامري وحاورته  التقت الدكتور  »البيان« 
عن املشهد السياسي في اليمن، والتجربة 
الس���لفية في العمل الس���لفي، وتداعيات 
التحول الس���لفي إلى العمل السياس���ي، 
واجلدل الدائر عن الش���ريعة اإلسالمية 
في مؤمتر احل���وار، وغيرها من املواضيع 

في ثنايا هذا احلوار الشامل:

بدايللة كيللف تصفون   :^
المشللهد السياسللي الحالللي 

في اليمن؟
املشهد السياسي في اليمن ميكن أن 

ينظر إليه من زاويتني:
األولى: وهي اجلانب اإليجابي، وهو 
توافق القوى السياسية من خالل احلوار 
الوطن���ي إلى بعض الصي���غ التصاحلية 
التي حالت دون دخ���ول أبناء اليمن في 
دوام���ة الصراعات املس���لحة واحلروب 
األهلية، وهذا االجتاه بحد ذاته إذا نُظر 
إليه مجرداً يعد ف���ي الواقع مقارنة مبا 
يجري في مناطق مشابهة إجنازاً ال بأس 

به، وهو ما أفرزته املبادرة اخلليجية.
الثانية: وهي اجلانب السلبي باعتبار 
ما يجري في الواقع على صعيد العملية 
السياس���ية بال���غ التعقيد، س���واء من 
حيث األداء احلكوم���ي حلكومة الوفاق 
الوطن���ي وما يحيط بها م���ن املناكفات 
بني  التاريخية  والصراعات  السياس���ية 
القوى التقليدية التي قطفت ثمار الثورة 
الش���بابية.. أو من الناحية األمنية التي 
تزداد س���وءاً وتده���وراً يوم���اً بعد يوم 

بس���بب أعمال املليشيات املسلحة خارج 
إطار النظام والدستور جلماعة احلوثي 

وغيرها.
الشديد في  الضعف  بسبب  وكذلك 
أداء األجه���زة األمنية وغياب أو ش���به 

غياب لتفعيل دور املؤسسة القضائية.
ول���م يكن بعيداً ع���ن ذلك اجلوانب 
االقتصادي���ة التي جعلت من اليمن دولة 
أق���رب ما تك���ون إلى منظوم���ة الدول 

الفاشلة.
ويض���اف إلى ذلك البطء الش���ديد 
في إج���راءات وتنفيذ الق���رارات التي 
من شأنها ترس���يخ مبدأ سيادة النظام 
والقانون ورف���ع املظالم ورد االعتبارات 
للفئ���ات املتضررة م���ن مخلفات النظام 
السابق، وبخاصة في بعض احملافظات 
اجلنوبية التي تش���هد احتقانات متنامية 
بسبب هذه السياسة التي يرى كثير من 
املراقب���ني أنها مفتعلة؛ إليجاد تس���وية 
سياس���ية معين���ة تخل باس���تحقاقات 

املرحلة القادمة.
وفيما يتعلق بسيادة الدولة واحلفاظ 
على استقاللية القرار فيها، هناك موجة 
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من الس���خط الشعبي بس���بب الوصاية 
الدولية على س���ير العملي���ة االنتقالية 
السياس���ية في اليمن، وف���رض أجندة 
خارجية تس���تهدف النسيج االجتماعي 
واألخالق  القي���م  ومنظوم���ة  اليمن���ي 

املتجذرة فيه.
هذا عدا عن سلسلة الغارات اجلوية 
األمريكي���ة في عدة مناطق مينية بحجة 

القيام مبكافحة اإلرهاب في اليمن.

العربللي  الربيللع  بعللد   :^
العمللل  السلللفيون  اعتنللق 
كانللوا  أن  بعللد  السياسللي 
فللي  ويحرمونلله  يجرمونلله 

السابق، فما الذي تغير؟
العم���ل السياس���ي وف���ق مقاصد 
يكن محرماً  لم  اإلس���المية  الش���ريعة 
ولن يك���ون كذلك عند علماء اإلس���الم 
عموم���اً وعلماء الدعوة الس���لفية على 
وج���ه اخلصوص، باعتبار أن اإلس���الم 
دين ودولة وعقيدة وش���ريعة، وما يدور 
س���ابقاً والحقاً هو احلديث عن جدوى 
املش���اركة السياسية في ظل النظم التي 
تتبنى مسلك الدميقراطية، وهي مسألة 
فيها  العملية  اجتهادية مصلحية تخضع 
الربح واخلس���ارة في فقه  حلس���ابات 
املوازنات الشرعية، وغالب علماء الدعوة 
الس���لفية وجمهورهم، سواء قبل أو بعد 
الربيع العرب���ي، يرون أن ه���ذا العمل 
يعد نوعاً من احلس���بة متى ما رجحت 

مصاحله على مفاسده.
وهناك فئة قليلة جنحت إلى املنع من 
ذل���ك من منظور عقدي ق���د ال يكون له 
اعتبار في اليمن؛ ألن الدستور اليمني من 
الناحية النظرية ينص على أن الش���ريعة 

اإلسالمية مصدر جلميع التشريعات.

ورمبا كان عزوف بعض الس���لفيني 
عن العمل السياس���ي يعود إلى مسالك 
بعض السياس���يني من الناحية الواقعية 
التي ال تتعامل في مس���يرتها السياسية 
وفق ضوابط الش���ريعة اإلسالمية، وهو 
ما نت���ج عنه إخالل ملح���وظ باجلانب 
القيمي واألخالقي في تصرفات كثير من 

الواجلني في دهاليز العمل السياسي.
وه���ذا بحد ذاته ال يع���د بالضرورة 
الزماً من لوازم العمل السياسي، إال أنه 
قد أحدث نفوراً وردود أفعال لدى قطاع 

واسع من السلفيني.
ورمبا كان للمشاريع الدعوية واخليرية 
والتعليمية التي مارسها الدعاة السلفيون 
في اليمن وتكّيفت ظروفهم عليها؛ أثر بالغ 
في العزوف عن العمل السياس���ي، وهي 
جهود مقدرة وتتكامل وتتعاضد من وجهة 
نظرنا مع املش���اركة في العمل السياسي، 
وبخاصة في هذه املرحلة التي يشهد فيها 
اليمن حتوالت جذرية تس���تدعي أن يكون 
هناك حضور في املشهد السياسي وتفعيل 

دور العمل االحتسابي في هذا املجال.

التصنيللف  مللا   :^
األيديولوجللي الللذي يمكن أن 

نصف به حزب الرشاد؟
حزب الرشاد اليمني جزء ال يتجزأ 
من الش���عب اليمني، وينطلق في مبادئه 
من جملة م���ن املبادئ، أهمه���ا: كتاب 
الله وسنة رس���وله # مرجعية املجتمع 
والدول���ة، وتقوم رس���الته على حتكيم 
شريعة اإلس���الم وحتقيق نهضة اليمن 
وإصالح املجتمع، وه���ي أمور ضرورية 
ل���كل توجه إصالحي ال س���يما في بلد 
اإلميان واحلكمة التي ال يس���ع أي تيار 
سياسي أو اجتماعي إال االلتزام بذلك.

وليس هناك أي تصنيف أيديولوجي 
يخصنا خارج إط���ار اجلمل الثابتة التي 
يؤمن بها أبناء الشعب اليمني املنبثقة من 
كتاب الله وسنة رسوله # وما أجمعت 

عليه األمة.

^: يعاب على السلللفيين 
ُبعدهم عللن المشللاركة في 
العملية السياسللية والتنموية 
الجانللب  علللى  وتركيزهللم 
الدعوي، بالنسبة لحزب الرشاد 
هللذا  مللع  سلليتعامل  كيللف 

الموضوع؟
ليس هناك ما يعاب على أي جماعة 
رأت أن بإمكانه���ا أن تخ���دم اإلس���الم 
من أي منش���ط اجتماعي أو تعليمي أو 
سياسي متى ما كانت ترى نفسها مكملة 
ومترابطة مع غيرها، وإمنا يأتي العيب 
من احتكار العمل خلدمة اإلس���الم من 
زاوي���ة واحدة فحس���ب، م���ع التزهيد 
والتحقير في املج���االت األخرى، وكون 
بعض الس���لفيني قد اختار أن يسد ثغرة 
من ثغرات العمل اإلسالمي املتعددة وفق 
رؤية تكاملية وش���املة؛ ال يعد في واقع 
األم���ر عيباً، بل نراه منقبة ومزية تندرج 
في منظومة التخصصات التي نفتقدها 

اليوم في أعمالنا املختلفة.
ونحن في »الرش���اد« ن���رى ضرورة 
التكامل بني األعمال ونس���عى مستعينني 
بالله إلى ترس���يخ ذلك من خالل دوائر 

وأنشطة الرشاد املتعددة.

أن  يعتبللر  البعللض   :^
األحللزاب السلللفية فللي مصر 
واليمللن وغيرهمللا مللن الدول، 
السلللفية  للمدرسللة  امتللداٌد 
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غي���ر أن الدخول في العمل السياس���ي 
وممارسة ذلك مع بقية القوى السياسية 
ميتاز ع���ن اجلانب النظري بكونه أقرب 
ما يك���ون إلى الواقعية، ومعرفة س���ير 
املصالح،  وتش���ابك  السياسية،  العملية 
وتقدير املصالح واملفاسد بصورة أنسب 
وأقرب إلى احلقيقة من مجرد التنظير 
السياس���ي الذي كثيراً ما يكون جانحاً 

إلى النظرة املثالية.
ومن ناحية أخرى، فإن الدخول في 
العمل السياسي من الناحية العملية يعد 
بحد ذاته مدرس���ة ف���ي تنمية القدرات 
واملهارات لدى العاملني في حقل العملية 

السياسية.

^: بعض الناس يتخّوفون 
إلى  مللن وصللول اإلسللاميين 
غيللر  أنهللم  بحجللة  الحكللم 
المرحلللة  إدارة  علللى  قادريللن 
الراهنللة، هللل أنللت مللع هللذا 

التخوف؟
الذي���ن يزرعون مثل هذه اإليحاءات 
أو التخوفات من وصول اإلسالميني إلى 
سدة احلكم ال يخرجون عن ثالث فئات:

الفئة األولى: وهم خصوم اإلسالم، 
س���واء كانوا من خارج دائرة اإلسالم أو 
واملنتسبني  املتلبسني باإلسالم  كانوا من 

إليه من ضحايا املؤامرات اخلارجية.
الفئ���ة الثانية: هم ال���ذي يجهلون 
حقائق املشروع اإلس���المي وما يشتمل 
والعدل  والرحم���ة  اله���دى  م���ن  عليه 
واحلقوق واحلريات املشروعة وغير ذلك 

من معاني اخلير.
الفئ���ة الثالث���ة: وه���م املتظاهرون 
باإلس���الم الذين يري���دون منه أن يكون 
مفص���اًل على حس���ب أهوائهم، وهؤالء 

يحاربون املش���روع اإلس���المي ووصول 
اإلس���الميني إلى س���دة احلك���م خوفاً 
من انكش���اف حالهم وم���ن بروز منوذج 

إسالمي يبني حقيقة ما هم عليه.
وأم���ا القول بأن اإلس���الميني غير 
قادرين على إدارة املرحلة، فإن الزاعمني 
لهذه املقالة ه���م أول من ينكرونها، ولو 
كان���وا مقتنعني بذلك مل���ا أقدموا على 
محاربة وصول اإلس���الميني إلى احلكم 
ليظهر فشلهم،  املجال  لهم  وألفس���حوا 
لكن لعلمه���م ويقينهم بأن األمر مختلف 
عن مزاعمه���م فإنهم ال يألون جهداً في 

تقويض دعائم أي توجه إسالمي.
وقد جرب املسلمون مشاريع قومية 
ويسارية وعلمانية أوصلت األمة إلى هذا 
التخلف املزري في جميع مناحي احلياة 
السياس���ية واالقتصادي���ة واالجتماعية 

والتقنية وغيرها.

أن  تللرى  هللل  لكللن   :^
السلفيين في اليمن مناسبون 

لدخول العمل السياسي؟
نعم، السلفيون س���يقدمون مبشيئة 
الل���ه الكثير من خالل مش���اركتهم في 
السياس���ي، وس���يتكاملون مع  العم���ل 
غيرهم م���ن القريبني منه���م؛ هذا من 
جهة، ومن جهة أخرى سيقدمون - بإذن 
الله - منوذجاً جديداً للسياسة الشريعة 
واخلطاب اإلس���المي الراشد الذي كاد 
أن يتالش���ى في ظل احلمالت املسعورة 
على املشروع اإلسالمي وانهزام كثير من 

الناس أمام هذه احلمالت.
وباجلملة، فالعمل السياسي هو جزء 
ال يتجزأ من مش���روع احلس���بة واألمر 
باملعروف والنهي ع���ن املنكر املقرر في 

كتاب الله وسنة رسوله #.

هللذا  ينطبللق  هللل  الوهابيللة، 
األمر على حزب الرشللاد، ولمن 

ينسب الرشاد نفسه؟
كثي���راً ما يحاول خصوم املدرس���ة 
السلفية أن يحصروها في زاوية ضيقة 
ومختزلة، والذي نراه ونؤكد عليه دائماً 
هو أن الس���لفية تعني االلتزام بالكتاب 
والس���نة وم���ا أجمع عليه س���لف هذه 
األمة، ومثل هذا األمر يعنى به اإلسالم 
بش���موليته واس���تيعابه جمي���ع جوانب 
احلياة، فالسلفية إذن ليست حزباً معيناً 
وليس���ت حكراً على طائفة بعينها، وكون 
اإلمام محمد ب���ن عبد الوهاب - رحمه 
الله - قد أحدث نهضة جتديدية أو غيره 
من أئمة اإلسالم؛ هذا ال يعني بالضرورة 
االلتزام بجميع آرائه واجتهاداته، ش���أنه 
في ذلك ش���أن غيره م���ن علماء وأئمة 
اإلس���الم الذين يس���تفاد م���ن علومهم 

وإجنازاتهم وجتاربهم.
وحزب الرشاد ال ينسب نفسه لشيء 
سوى اإلس���الم والس���نة، ويعتبر نفسه 
واحداً من املناش���ط التي قامت خلدمة 
اليمني واحلفاظ على مصاحله  الشعب 
وثوابت���ه، س���الكني ف���ي ذل���ك الطرق 
املشروعة الس���لمية، ومتعاونني مع كافة 
ش���رائح املجتمع السياسية واالجتماعية 
لتحقيق الش���راكة النافع���ة التي يحتاج 
إليها اليوم أبناء الشعب اليمني في ظل 

هذه الظروف التي تعصف به.

^: كيف يجد السلللفيون 
اليمللن أنفسللهم وهم  فللي 

يمارسون العمل السياسي؟
هناك دون أدنى شك فارق كبير بني 
اجلان���ب النظري في العمل السياس���ي 
واجلانب التطبيقي، وكالهما ضروريان، 
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وكثير منهم عندما التقوا الدعاة في هذا 
احلوار غيروا نظرتهم، والعكس حاصل، 
عل���ى األقل في بعض اجلوانب التي كان 
فيها ش���يء من التضخيم أو سوء النقل 
أو التلفيق، فكون كل طرف يس���مع من 
اآلخر بكل تأكيد س���يجعل األمر مختلفاً 
عن تلقف األقاويل بالوس���ائط املختلفة، 
عل���ى أن اخل���الف قائم ول���ه خلفياته 
بني املتحاورين، لكن املكاش���فة املباشرة 

ستكون مفيدة للطرفني.
ويضاف إلى ذل���ك مجريات احلوار 
الوطن���ي مرص���ودة إعالمي���اً وب���ارزة 
للجميع، وه���ي فرصة إليصال اخلطاب 
الشرعي املفيد واحللول احلقيقية لعامة 
الناس بدالً من االكتفاء فقط باملش���اريع 
القاصرة أو الضارة، فهو إذن منبر جديد 
العام  من مناب���ر اخلطاب اإلس���المي 

للمجتمع.

^: ما أبرز مخاوفكم من 
هذا الحوار؟

احلوار بحد ذاته ليس فيه ما يدعو 
والس���نة  الكرمي  القرآن  للمخاوف؛ ألن 
النبوية مليئ���ان باحلوارات مع املوافقني 
واملخالف���ني، والتح���اور واملجادلة بالتي 
هي أحس���ن م���ن أهم الس���بل إليصال 
احلق إلى اخللق، والتخوف الذي كنا قد 
أش���رنا إليه في فترات سابقة مرده إلى 
أن مخرجات احلوار الوطني س���تتحول 
إلى مواد دس���تورية وعقد اجتماعي بني 
احلاكم واحملكوم، ومثل هذه املواد يجب 
أن تكون محل رضا من الش���عب اليمني 
املس���لم، وال ميكن أن تكون كذلك ما لم 
يك���ن املتحاورون ميثل���ون حقيقة عموم 
الش���عب اليمني وف���ي مقدمتهم علماء 
الذين أقصوا من  الشريعة اإلس���المية 

الوطني،  احلوار  الفاعلة في  املش���اركة 
هذا م���ع أن تركيبة األعضاء في احلوار 
الوطني ل���م تقم على أس���س ومعايير 
موضوعية بقدر ما كان للبعد اخلارجي 
تأثيره في أمناط املش���اركني في احلوار 
الوطني بس���بب دخ���ول اليمن في أزمة 

خانقة بعد قيام ثورة الربيع العربي.

حللول  جللدل  هنللاك   :^
الشريعة اإلسامية في الحوار 
الوطني، مللا الجديد في هذه 
القضيللة؟ وهللل تللم حسللم 
الخللاف الدائللر حللول المللادة 
األولى من الدسللتور التي تنص 
على أن الشريعة هي المصدر 

الوحيد للتشريع؟
الش���ريعة  ح���ول  اجلدل  مس���ألة 
الوطني وكونها  اإلس���المية في احلوار 
ليس  التش���ريعات،  جلمي���ع  مص���دراً 
لها م���ا يبررها في الواق���ع؛ ألن معاناة 
الشعب اليمني وتعدد مشاكله كافية عن 
الصراعات  من  إضافات جديدة  افتعال 
والوض���ع ال يحتمل مزي���داً من املعاناة، 
والذين يفتعل���ون خصومات حول الهوية 
اإلس���المية ال يخرجون عن صنفني من 

الناس:
الصنف األول: وهم الذين ال يقدرون 
املسؤولية حق قدرها وال يدركون معاناة 
الش���عب اليمني وما فيه من اختالالت 
الشعبي  االصطفاف  تستدعي  وإعاقات 

ملعاجلة املشكالت احلقيقية.
الصنف الثاني: وهم الذين يراهنون 
على خلق وإيج����اد الصراعات املفتعلة 
لتس����ويق مش����اريعهم التي ال تنمو إال 
في أجواء الف����نت والصراعات، فلذلك 
الفتنة وإش����غال  بذور  يحاول����ون زرع 

ينللادي  مللن  هنللاك   :^
بإدمللاج الحركة السلللفية مع 
أو  واحللد  إطللار  فللي  اإلخللوان 
باعتباركللم  مشللترك  مكللون 
جميعللًا تيارًا إسللاميًا، هل أنت 

مع هذه الفكرة، ولماذا؟
مس���ألة الدم���ج بني احل���ركات أو 
األح���زاب اإلس���المية قد تك���ون إلى 
حد كبي���ر مثالية في ظ���ل االختالفات 
احلاصلة بني مكونات العمل اإلسالمي، 
وفي ظل الظ���روف الراهنة، وقد يكون 
التع���دد متى م���ا حقق املقص���ود وهو 
التعاون على البر والتقوى والتنسيق في 
األمور املشتركة التي هي محل اتفاق بني 
اجلميع، ق���د يكون ذلك هو األقرب إلى 
الواقعية وإمكاني���ة التطبيق، وهذا بحد 
ذاته متى ما حتقق س���يمهد ملا بعده من 
التقارب أكثر بني العاملني لإلسالم، على 
أن التع���دد متى م���ا كان برامجياً وفي 
حدود الوس���ائل أو االخت���الف املقبول 
سيظل باقياً ما بقي االجتهاد في األمة.

^: كيللف تقللرأ مجريللات 
الحللوار الوطنللي الللذي يقللام 

حاليًا في اليمن؟
مجريات احلوار الوطني ميكن النظر 
إليها من زوايا مختلفة ومتعددة، فاحلوار 
ال شك جنَّب اليمنيني ويالت الدخول في 
أهلية، وهذا  صراعات مسلحة وحروب 
بال شك أمر ال ميكن التقليل من شأنه، 
ومن جهة ثانية أعط���ى منوذجاً جديداً 
لتالقح األفكار وسماع ما لدى اآلخرين 

وسماعهم من غيرهم.
وال ريب أن الس���ماع من املخالفني 
مباش���رة غير الس���ماع عنهم؛ ألن ذلك 
يجعلنا نقف على حقيقة األمور كما هي، 
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كبي���ر وخطير على مخرج���ات احلوار 
الوطني التي ستفقد شرعيتها ولن تكون 
محل رضا غالبية الش���عب اليمني الذي 
لن يقبل التفريط في ثوابته ومصاحله، 
واملنطق الس���ليم يقول إن إيجاد القناعة 
الش���عبية والرضا ع���ن املخرجات هو 
احملك احلقيقي لبناء الدول على أسس 

سليمة.

حللزب  موقللف  مللا   :^
الرشللاد من فتنة الحوثي في 

صعدة؟
موقفن���ا من قضية صعدة في حزب 
الرش���اد واض���ح تقدمنا ب���ه في فريق 
صعدة في احلوار الوطني، حاصله أن ما 
قامت به جماعة احلوثي من أعمال في 
محافظة صعدة وما حولها من الدعوات 
العنصرية وحمل الس���الح على املجتمع 
والدولة؛ أمر مرفوض ش���رعاً ونظاماً، 
وأن على الدولة أن تبس���ط نفوذها في 
جمي���ع مناطق اليمن حت���ى حتول دون 
قيام املشاريع الطائفية املمولة من إيران 

وغيرها.
وأوضحنا م���راراً وتكراراً أن أعمال 
جماع���ة احلوثي وقيامه���ا بصالحيات 
السلطة احمللية في صعدة، قد أدى إلى 
أن تفقد الدولة س���يادتها، وس���تكون له 
انعكاساته السيئة على األمن واالستقرار 

في املنطقة.

^: تعليللق أخيللر علللى 
مللا جللرى فللي مصللر، وهل 
سيؤثر على اإلساميين في 

اليمن؟
بكل تأكيد م���ا جرى في مصر من 
االنقالب العس���كري ومص���ادرة إرادة 

الش���عب املصري وإع���ادة إنتاج النظام 
القمعي؛ سيكون له تأثيره على املنطقة 
عموماً واليمن بش���كل خاص؛ نظراً ملا 
حتظى ب���ه مصر من مكانة سياس���ية 
وثقافية وجغرافية في املنطقة، لكن ما 
يجري في مص���ر ال يلزم بالضرورة أن 
يستنس���خ متاماً في بلد آخر، ومن ذلك 
واملناخات  الظ���روف  الختالف  اليمن؛ 
املجتمعية  وللخصوصيات  السياس���ية، 
اليمني���ة، فالعداء الص���ارخ للتوجهات 
العلمانية في مصر للمشروع اإلسالمي 
ق���د ال يكون بالض���رورة يحظى بنفس 
احلجم ف���ي اليم���ن، وتركيبة اجليش 
املص���ري أيض���اً تختلف ع���ن تركيبة 
اجلي���ش اليمن���ي، هذا إضاف���ة إلى 
خصوصية اليمن م���ن الناحية القبلية 
ودوره���ا الكبير في مجري���ات العملية 
السياسية، وهي قوة ال يستهان بها في 
اليمني احملافظ،  االجتماعي  النس���يج 
وقبل ذلك كله ي���رى كثير من احملللني 
أن ما جرى في مص���ر من تآمر دولي 
عل���ى حملة املش���روع اإلس���المي له 
دوافعه االستعمارية وحساباته الدقيقة 
ف���ي املوقع اإلقليم���ي املصري احمليط 
واملج���اور لدول���ة اليه���ود وتأثير ذلك 
املباشر على أمنها واستقرارها في حال 
جناح التجربة اإلس���المية التي س���عى 

خصومها إلجهاضها.
وباجلملة، فإن أخذ الدروس والعبر 
مما جرى في مص���ر أمر بالغ األهمية، 
وهو دور من���وط بكل مواط���ن صالح، 
وف���ي مقدمة ذلك أهل احلل والعقد من 
العلم���اء والدعاة والقيادات السياس���ية 
الواعية وش���يوخ القبائل وبقية ش���رائح 

املجتمع.

الناس عن البن����اء والتنمية مبثل هذه 
االفتعاالت.

ومن جهة ثانية يريد بعض الرافضني 
ألن تكون الش���ريعة اإلسالمية مصدراً 
جلميع التش���ريعات، أن يسوقوا أنفسهم 
لدى الدوائر اخلارجية لتحقيق مكاسب 
واقتصادية، واألخطر من ذلك  سياسية 
كله أن يوجد من يس���عى لس���لب وصف 
الهوية اإلسالمية عن الدولة لعزلها عن 
مجتمعها اليمني بقصد التحريض عليها 
وتأليب الناس عليها الحقاً بغية ترويض 
الناس فيما بعد ملشاريع وأجندة خارجية 
ذات طابع عنصري وس���اللي أو مذهبي 

ومناطقي.
وباجلمل���ة، ف���إن هذه املس���ألة لم 
حتسم بعد وال يزال احلوار جارياً فيها، 
وأمل���ي أن يغلِّب أهل اليمن ما عرفوا به 
من احلكمة، وينأوا بأنفسهم عن الدخول 
ف���ي متاهة اجل���دل ح���ول احملكمات 
واملسلمات الش���رعية، ويفوتوا الفرصة 
على املتربص���ني الذين ال يريدون لليمن 

أمناً وال استقراراً.

التللي  اإلجللراءات  مللا   :^
العلمللاء  يتخذهللا  أن  يمكللن 
والسلللفيون فيمللا إذا انحللرف 
مسللار الحوار الوطنللي إلى ما 

تحذرون منه؟
علماء اليمن ال ش���ك أنهم يحظون 
باحترام كبير في أوس���اط املجتمع في 
عموم مناطق اليمن، وال شك أن التجاهل 
أو التجافي عن محكمات الشريعة إذا ما 
مت، أو اإلخالل مبصالح الوطن الكبرى؛ 
س���يدفع العلم���اء ألن يقوم���وا بواجب 
والنهي  باملعروف  واألمر  والبيان  النصح 
عن املنكر، ومثل هذا س���يكون له تأثير 
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]معركة النص[

س��أجتاوز كث��ريًا م��ن املقدم��ات ألصل إىل 
هذه النتيجة املهمة:

ال يكفي أن تستدل بأي نص شرعي ليكون 
قول��ك موافق��ًا للش��ريعة، فالع��رة ليس 
بوجود أي اس��تدالل بالشريعة، بل يجب أن 
يكون هذا االس��تدالل صحيحًا ومس��تقيمًا 
املوضوعي��ة  املنهجي��ة  األص��ول  وف��ق 

لاستدالل.

االستدالل
األعمى

م���ن قواع���د االس���تدالل املنهج���ي الس���ليم: أن 
يكون النظر فيه شامًا جلميع النصوص والقواعد 
الش���رعية، ف���ا ينظر ف���ي بعض النص���وص ويهمل 
بعضه���ا، فه���ذه هي الب���ذرة التي نبت���ت منها ظاهرة 
االفت���راق ف���ي الدي���ن فأنتج���ت الف���رق واجلماعات 
البدعية في الفكر اإلسامي، فإشكالية جميع هذه 
الفرق القدمية من شيعة وخوارج ومعتزلة وغيرها، 
ببع���ض  وتس���تدل  الش���ريعة،  ببع���ض  تأخ���ذ  أنه���ا 

النصوص.
وبع���ض النف���وس - نظ���رًا لتعظيمها النصوص 
الش���رعية - تتقّب���ل أي اس���تدالل فتجعل���ه مقب���واًل 
بغ���ض النظ���ر ع���ن س���امته، وه���ذا ما جع���ل بعض 
الصحابة يحذرون من خطر اجلدال بالقرآن: )فإنه 
من اللسن األلد من أعظم الفنت ألن القرآن مهيب 
ج���دًا، فإن جادل ب���ه منافق على باط���ل أحاله حقًا، 

وصار مظنة لاتباع على تأويل ذلك املجادل())).

)))  املوافقات للشاطبي )/)28.
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س��أضرب له��ذا اخلل��ل يف االس��تدالل مبثال��ني 
يشرحان طريقة من طرائق هذا االختال:

في س���ياق ح���رص كثيٍر م���ن املعاصرين على  املث��ال 
التعايش اإلنس���اني بني األديان وتقدمي صورة األول

متسامحة عن اإلس���الم، يصححون سلوك أي 
طريٍق لعبادة الله ولو لم يكن طريق اإلسالم ما دام أن الشخص 
موحد لله وال يش���رك به ش���يئاً، أو يكون غير مكذب للرسول 
#، وقد يتجاوز بعضهم حتى عن هذا الش���روط، ويستدلون 
اِبِئنَي  بقول الله تعالى: }إنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهادُوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ
ِ َواْلَي������ْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصالِ�ًحا َفَلُه������ْم َأْجُرُهْم ِعنَد َرِبِّهْم َوال  َم������ْن آَمَن ِبالَّ

َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزنُوَن{ ]البقرة: ٦٢[.
فالش���اهد من هذه اآلية - بحسب فقههم - أن الله تعالى 
ق���د حكم بفالح وجناة من آمن به ولو كان يهودياً أو نصرانياً، 
فه���و دليل - في نظرهم - في غاية الصراحة والقطعية على 
أن اليه���ود والنصارى املعاصرين إن كان���وا مؤمنني بالله فهم 

مستحقون للنجاة يوم القيامة.
من يقرأ هذه اآلية فقط وال يعرف أي ش���يء من القرآن 
وال أي ش���يء من سنة رسول الله # وال شيئاً عن سيرته وال 
إجماعات املس���لمني؛ فإنه سيقول فعاًل هذه اآلية حتتمل هذا 
املعنى، إال أنه حني يقبل هذا املعنى فإنه سيهدم عشرات األدلة 
الش���رعية األخرى، وسيهدم اإلسالم كله؛ فالقضية ليست أن 
تس���تدل بأي دليل، بل يجب أن تعرف طبيعة استداللك كيف 

سيكون؟
فالعلماء يفسرون اآلية بأنها تتمل معنيني:

األول: أن تكون في اليه���ود والنصارى الذين أدركوا بعثة 
النبي # فآمنوا به.

الثان���ي: أو هي فيمن كان قب���ل بعثة النبي # ممن آمن 
باألنبي���اء من قبله. وحني يضيف أح���د احتماالً ثالثاً وهو أن 
يكون شاماًل لكل اليهود والنصارى حتى في زماننا، فهو يهدم 

اإلسالم كله بهذا االستدالل من حيث ال يشعر!
فالله تعالى يقول: }َوَمن َيْبَتِغ َغْيَر اإلْسالِم ِديًنا َفَلن يُْقَبَل ِمْنُه{ 
]آل عمران: ٨٥[، كما أن من ال يؤمن بالرس���ول ليس مؤمناً في 
لفظ الش���ارع كما قال تعالى: }َقْد َأْفَلَح اْل�ُمْؤِمنُ������وَن الَِّذيَن ُهْم ِف 
َصالِتِهْم َخاِشُعوَن{ ]املؤمنون: ١ - ٢[، }َوَسَواٌء َعَلْيِهْم َأَأنَذْرَتُهْم َأْم لَْم 
تُنِذْرُهْم ال يُْؤِمنُوَن{ ]يس: ١٠[،  بل إن الله قد نفى اإلميان عمن 

مُوَك ِفيَما َشَجَر  لم يحّكم رس���وله: }َفال َوَرِبَّك ال يُْؤِمنُوَن َحتَّ يَُحِكّ
بَْيَنُهْم{ ]النس������اء: ٦٥[، فكيف يجعل الكافر برس���وله واملكذب 
مؤمناً في لفظ الشارع؟! فلفظ اإلميان ال يتحقق في اليهودي 
والنصران���ي الذي ال يتبع اإلس���الم، وتس���ميتهم مؤمنني في 
مقابل امللحدين أو الوثنيني هو اصطالح عرفي خاص ببعض 

املعاصرين فال تُقرأ نصوص الشريعة بناًء عليه.
كما أن الله في القرآن جعل الناس صنفني: إما مس���لم أو 
بََما َيَودُّ الَِّذيَن َكَفُروا لَْو َكنُوا ُمْس������ِلِمنَي{ ]احلجر: ٢[ }إن  كاف���ر: }رُّ
������َن الَِّذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب َيُردُّوُكم بَْع������َد إميَاِنُكْم َكِفِريَن{  تُِطيعُ������وا َفِريًقا ِمّ
ِبُّكْم َفَمن َش������اَء َفْلُيْؤِمن َوَمن َش������اَء  ]آل عمران: ١٠٠[  }َوُقِل اْل�َحقُّ ِمن رَّ
َفْلَيْكُفْر{ ]الكهف: ٢٩[ ، وليس هناك في الشريعة مرتبة إميان 
ليس���ت بإس���الم وال كفر؟ فمن لم يؤمن بالرسول فهو كافر 

ا َوَيِحقَّ اْلَقْوُل َعَ� اْلَكاِفِريَن{ ]يس: ٧٠[. َكَن َحيًّ }لُِينِذَر َمن 
كما أن في القرآن آيات كثيرة في األمر باإلميان بالرسول 
وطاعته واتباعه، واألمر باإلسالم واالستمساك به حتى الوفاة، 
وأنه دين األنبياء جميعاً، وفيه كفر من لم يؤمن بالقرآن أو كذب 
بالرس���ول، وجاء فيه عموم رسالته للعاملني، وجزاء املعرضني 
واملجادل���ني في آياته، وأن طاعته س���بب لدخول اجلنة، وأن 
جزاء معصيته النار، والنهي عن االس���تغفار والدعاء ملن كفر 
بالرسول، وأن التكذيب بالرس���ول تكذيب بالشرائع من قبله، 
وفيه آيات ف���ي كفر اليهود والنصارى، وغي���ر هذا كثير من 

الدالئل التي ستتهدم بسبب قبول هذا االحتمال الثالث!
وعلى طريقة هذا االستدالل فيمكن أن يقرأ بعض الناس 
ْك������َر{ ]احلجر: ٩[، فيقول: هذه  ْلَنا الِذّ قوله تعالى: }إنَّ������ا َنْحُن َنزَّ
اآلية حتتمل تعدد اآللهة! وميكن أن تستخرج من أشباهها من 

األمثلة ما ال يحصر.
هذا مثال، يس���تدل بآية قرآنية على معنى يتفق املسلمون 
جميعاً على غلطه، بل كفره، فهو يس���تدل بالقرآن وقد أعمى 

بصره عن النصوص األخرى وكأنه ال يعرف شيئاً آخر!

وفي س���ياق املصاحل���ة مع مفاهي���م احلرية  املث���ال 
الليبرالي���ة الغربية يقرر كثير من املعاصرين أن الثاني

اإلس���الم قد كفل حرية االعتقاد والرأي مطلقاً 
إال بش���رط عدم االعتداء واإلضرار امل���ادي، وأما ما دام في 
محيط الفكر والرأي والقناعة فالش���ريعة تكفل له هذا احلق 
ولو جتاوز قطعيات الش���ريعة أو اختار املجاهرة باخلروج من 
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اإلس���الم ورفض أحكامه، ويس���تدلون لهذا احلكم بقول الله 
يِن{ ]البقرة: ٢٥٦[. تعالى: }ال إْكَراَه ِف الِدّ

يقولون: هذه آي���ة محكمة صريحة قطعي���ة الداللة بأن 
الش���ريعة ال تكره الناس على املجاهرة مبا يرونه ديناً وفكراً 
له���م، ورمبا حتم���س بعضهم، فقال أحده���م: إن في القرآن 
عشرات اآليات القطعية احملكمة على هذه احلرية. وزاد آخر: 
إن هذه اآليات محكمة ال ميكن أن يشملها نسخ وال تخصيص 

ألنها من األصول الكلية.
هذا احلكم القطعي الذي فيه عش���رات اآليات – الحظ 
عش���رات اآليات - كان غائباً عن فقهاء اإلسالم ولم يكتشفه 
أحد م���ن العلماء خالل قرون طويلة، ف���كان الفقهاء يقررون 
حد الردة كما هو ق���ول جماهير األمة وحكي إجماعاً، وحتى 
م���ا حكي من خالٍف فهو في ع���دم القتل مع ضرورة العقوبة 
واحلبس واالس���تتابة ولم يقل أحد منه���م بتاتاً بحرية الردة، 
فعجباً كي���ف غابت عش���رات اآليات القرآني���ة عن أعصار 

وأمصار املسلمني طيلة هذه القرون؟
طبعاً لم يغب عنهم هذا الش���يء، وه���م أفقه وأعمق في 
دالئ���ل الكت���اب من فوض���ى املعاصرين، وما ميي���ز الفقهاء 
املتقدمني أنهم يس���تحضرون النصوص جميعاً فال يستدلون 
بن���ص مبا يهدم النصوص األخرى، فال أحد منهم بتاتاً أوجد 
يِن{ ]البقرة: ٢٥٦[ وقول  معارضة بني قوله تعالى: }ال إْكَراَه ِف الِدّ
النب���ي # )من بدل دينه فاقتلوه(، بل كل تفس���يراتهم لآلية 
تعود إلى الكافر وليس إلى املسلم املرتد، ملاذا؟ ألن جعل عموم 
اآلية يش���مل حتى املسلم يؤدي إلى هدم كليات شرعية كثيرة، 
فإذا قلَت ال وجود ألي إكراه في اإلس���الم فمعناه أنه ال وجود 
حلدود وال عقوبات شرعية، وال وجود لواجبات وال محرمات، 
وأن النظام اإلسالمي يكفل للمنافقني شتم الرسول والتطاول 
عليه وإعالن محادة اإلسالم، فعلى هذا تخرج جيوش اإلسالم 
لتفت���ح األمصار حتى تعطي احلرية ألهل األمصار في الطعن 

في اإلسالم واإلساءة إليه والدعوة إلى هدمه!
وكل هذا باطل بداه���ة، وال ميكن أن يقع في نفس فقيه، 
ولهذا لم يس���تطع العدد الكبير من املعاصرين الذين يقررون 
مثل هذا االس���تدالل أن يأتوا ب���رأي فقيٍه واحٍد فقط في أي 
عص���ر من العصور يقرر مثل كالمهم هذا، أو يس���تدل باآلية 
على مثل ما اس���تدلوا عليه، مبا يعن���ي أن هذا الرأي، وتلك 

الطريقة في االستدالل، ال عالقة له باملنظومة الفقهية.

هذان مث���االن، ولعل ثّم أمثلة أخرى كثيرة قد س���قطت 
على ذهن القارئ بعد مروره على هذين املثالني، ألنها ظاهرة 
ش���ائعة في احلالة الثقافية املعاصرة؛ تس���تدل بالقرآن مبا 
ينقض أحكامه، وتتب���رع بتخريج األفكار واالجتاهات الغربية 

مبا يجعلها ال تخالف الشريعة!
يأتي اخللل عن���د هذا االجتاه في كونه يبحث في القرآن 
والسنة فيس���تخرج منهما االحتمال الذي يراه يفهم من داللة 
اآلية أو احلديث، من دون استحضار لألحكام الشرعية جميعاً 

مبا يجعله يخرج فهماً من آية تنقض أحكاماً كثيرة!
ال تقع مثل هذه االستدالالت عند أحد من فقهاء اإلسالم 
املتقدمني؛ ألنهم يدركون أحكام الش���ريعة جميعاً، فال ميكن 
ألحدهم أن يس���تدل بحكم ينقض أحكام الشرع األخرى، فهو 
يعرف بناء الش���ريعة احملكم، فينظر إليها كمنظومة متكاملة، 
كما أن املجتهد في أحكام الشريعة كان عاملاً بالفقه واحلديث 
والقرآن والتفسير ولغة العرب فما كان يستخرج األحكام بناًء 

على االحتمال العقلي احملض!
القصور في فهم الش���ريعة، وضعف االطالع الش���رعي 
الذي يجعل الش���خص غير مس���تحضر ملقاصدها وفروعها 
وتفصي���الت أحكامها؛ هو الذي يجعل الش���خص يتهاون في 
قبول كثير من األحكام ويتأول غيرها، فكثير ممن يخوض في 
هذه األحكام من املتخصصني في العلوم املختلفة، حني تقارن 
معرفته التخصصية ومعرفته بفقه الشريعة يتبدى لك السبب، 
فإن كثيراً منهم ال يتجاوز طريقة أن يعرض الفكرة الغربية ثم 
يقرر أن الش���ريعة س���بقت الغربيني في هذا، أو أن هذا مما 
تقرره الش���ريعة، أو في أحسن األحوال أن الشريعة تقبل هذا 
إال باس���تثناء مسألة أو مس���ألتني، فبدالً من أن يستحضروا 
تفصيالت الش���ريعة وأصولها ويقدمونها كمنظومة متكاملة، 

أصبحت وكأنها هامش على املنت األوروبي!
هذه االحتماالت لم ترد على أذهان فقهاء اإلس���الم؛ ألن 
استحضارهم للنصوص الشرعية يعصمهم من استحضار أي 
احتمال ينقض أصولها، فه���م ال يفهمون النصوص بناًء على 
التفكير العقلي احملض الذي يس���تحضر كل املمكنات العقلية، 
كما أنهم متجردون في فهم النصوص وال يعيشون حتت ضغط 
منظومة مفاهيمية معاصرة يريدون التكيف معها فتتزين لهم 

االحتماالت الليبرالية من بني النصوص الشرعية!
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األزمة المصرية..
سيناريوهات المستقبل

طلعت رميح

الغرب والموقف من الثورة السورية
مازن أبو بكر عبد الله باحميد

الضربة العسكرية
 المرتقبة على سورية

محمد قطب
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األزمة المصرية..
سيناريوهات المستقبل

واألس����وأ أن القوى السياسية ليس����ت في وضع مختلف عن 
الرأي العام ألوجه متعددة وأس����باب مختلف����ة؛ فهناك أن القوى 
الرئيسية التي تفاهمت خالل ثورة يناير باتت في وضع االشتباك 
الدموي احلاد، فاحلركة اإلسالمية واملؤسسة العسكرية - وهما 
عماد التماسك الوطني واملجتمعي والسياسي - قد انفتح الطريق 
للصراع املفتوح بينهما، بل صارت احلركة اإلسالمية في وضعية 
املطاردة الساخنة على نحو لم يكن يدور بعقل أي مواطن مصري 
من هؤالء الذين ذهبوا إلى صناديق االقتراع عدة مرات ليمنحوا 
األغلبية لهم في التش����ريع والرئاسة والدستور بنفس القدر الذي 
لم يتوقع����ه أحد من القادة السياس����يني اإلس����الميني خاصة.. 

والرئيس والدس����تور وكل البناء السياس����ي اجلدي����د الذي هو 
محور ما أجُنز سياس����ياً وشعبياً خالل عامني ونصف من الثورة؛ 
أصبحت من املاضي وسط وضعية صراع جماهيري ودماء تدفع 
من أجل الع����ودة. واالقتصاد الذي كان مح����وراً آلمال وتوقعات 
زادت عن احلد في مطالبها االجتماعية؛ صار يش����هد تراجعات 
وحالة اضطراب متفاقمة دون أفق منظور للتحّس����ن، وهو أمر لم 
يربك اجلمهور العام فقط، بل الساس����ة أيضاً؛ إذ هم لم ميتلكوا 
خطط����اً فعلية لتحقيق تغيير اقتص����ادي، بل هم لم يدركوا حجم 
التحدي االقتصادي ومرتباته االجتماعية ما بعد الثورة. وزاد من 
ضبابية املشهد وعوامل اإلرباك والقلق أن الصراع السياسي باتت 
تتصاعد خطواته بثبات نحو األسوأ، إذ تنتشر مقوالت وتخّوفات 

عن احتماالت انزالق البالد نحو حرب أهلية.

]المسلمون والعالم[

طلعت رميح)*( ■

@talaatromaih 

)*( كاتب وباحث سياسي.

تخيِّم على املش��هد املصري بكل مكوناته وقواه حالة م��ن االرتباك يف حتديد املواقف واملواقع. 
الرأي العام بات حائرًا بحق بني رغبته وطلبه لالستقرار - الذي طال انتظاره - وما يعيشه وتعيشه 
الب��الد من تقلب��ات متعاقبة على صعيد الس��لطة السياس��ية واألوضاع األمني��ة واالقتصادية. وإذ 
تصور اجلمهور العام أن ما ش��هدته مصر من عنف وقس��وة وانفالت خالل مواجهات ثورة يناير قد 
وىل وفتح الطريق لتطور وتقدم واستقرار واحرتام للدميقراطية وحقوق اإلنسان؛ فقد وجد نفسه 
جم��ددًا أمام أحداث صادمة وأش��د قس��وة ومرارة وعنف��ًا ودموية على صعي��د الضحايا واالنفالت 
وتعّط��ل دورة االقتصاد وفقدان بوصلة املس��تقبل والتش��ويش عليها. لقد حت��ول الرأي العام إىل 

اخلوف مما يأتي به املستقبل، وهو الذي كان مستبشرًا عقب إطاحة مبارك.
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هذا االرتباك الذي يخّيم على املش����هد السياسي والشعبي 
ليس إال عنواناً لعدم وصول تلك احلالة املش����تبكة إلى وضعية 
حاس����مة من األقلية واألغلبية داخل املجتم����ع، ولعدم حدوث 
تغيير حاس����م في توازنات القوى يحقق فرصة حسم الصراع 
ملصلحة أحد الطرفني الرئيس����يني املتصارعني، وهو ما يفتح 
الباب لصراع متطاول يس����عى فيه كل طرف الستخدام عوامل 
قوته على اختالف طبيعتها لتحقيق انقالب في موازين القوى 

وحسم النزاع.
واملعن���ى أن طرفي الصراع أو الن���زاع اجلاري في مصر قد 
دا على نحو يصعب فيه الوصول إلى وضعية احللول الوسط،  حتدَّ
وأن الصراع اجلاري هدفه تغيير توازنات الصراع عبر اكتس���اب 
القوى واألطراف األخرى لصف أي من الطرفني الرئيسيني، وهو 
ما يعني بطبيعة احلال سعي كل طرف لتحقيق هذا الهدف وفقاً 
لطبيعة عوامل القوة والقدرة التي ميتلكها أو التي يس���تمدها من 

طبيعته اخلاصة.

كيف وصلنا إلى هنا؟

منذ بداية ثورة يناير 2011 وحتذيرات اخلبراء االستراتيجيني 
متصاعدة حول هشاشة ما جرى من تغيير في السلطة السياسية 
والتنفيذية واملجتمع وعلى صعيد االقتصاد واإلعالم في مواجهة 
من تصّور أن حس���م معارك الثورات ينته���ي حني الوصول إلى 
الس���لطة، وأن التغيير ميكن أن يجرى من أعلى، وأن هذا التغيير 

من أعلى هو تغيير آمن يدفع نحو االستقرار... إلخ.
وقد شهدت مصر منذ قرار تخلي مبارك عن احلكم، حالة 
حقيقي����ة من خطط إدارة األزمات م����ن قبل القوى التي جاءت 
ثورة يناير على حس����اب مصاحلها، دون أن تتعامل قوى الثورة 
وتعبيراتها بنفس الفهم اخلططي؛ إذ سيطر على حركتها منهج 
ارجتالي اتكالي ال يفهم أصحابه ال طبيعة عوامل قوتهم هم وال 
عوامل ضعف اآلخر، وال الطبيعة الصفرية للصراع اجلاري منذ 
الثورة، وال الطبيعة املعقدة للص����راع اجلاري في مصر داخلياً 
وإقليمياً ودولياً، بل لم يُظهر هؤالء إدراكاً بحجم ما سينتج عن 
وصولهم إلى السلطة من تغيير حاد في مصر واإلقليم والعالم..
وذل����ك هو ما مّكن الطرف اآلخ����ر صاحب اخلطة احملددة من 
إنف����اذ خطته التي فتحت الطريق إلى الص����راع اجلاري حالياً 
بع����د أن انقلبت وتغّيرت عوامل الق����وة والضعف لدى الطرفني 

املتصارعني.

وميكن تلخيص اس���تراتيجية القوى املتضررة من ثورة يناير 
في أربع مراحل؛ بدأت باملواجهة واحلس���م عبر قوات الشرطة، 
ومن بعد عبر اجلماعات املس���لحة غير املنظمة )البلطجية في 
موقعة اجلمل(، ففشلت، فتطورت اخلطة إلى حالة "التماهي" مع 
الثورة وحركة الشارع برفع شعاراتها وإخراج مبارك من قمة هرم 
السلطة – دون فقد أي من أوراق قوتها الذاتية –، مع احملافظة 
على أجهزة الدولة وعناصرها، وهو ما جنحت فيه وتعمقت حتى 
صارت مع الوقت طرفاً مهيمناً على مش���هد املرحلة االنتقالية.. 
وخالل املرحلة الثالثة حتّولت تلك القوى املتضررة من الثورة إلى 
ق���وة ثورية، بل أكثر ثورية من الثوار - صناعة آباء مزيفني للثورة 
-، وصارت طرفاً سياس���ياً فاعاًل في داخله���م، مبا مّكنها من 
اختراق قوى الثورة من داخلها ومتزيق حتالفات القوى السياسية 
الت���ي صنعت الثورة ووحدتها، وهو ما ج���رى متزامناً مع إبطاء 
وتعويق حتقي���ق أي منجزات للثورة على األرض.. وهكذا انتقلت 
إل���ى املرحلة اخلتامي���ة التي متثلت في صناعة وضع سياس���ي 

وجماهيري حتدث عن نفسه في 30 يونيو املاضي.
قام���ت اخلطة، وهذا النمط م���ن إدارة األزمة، على القيام 
بخطوات تراجع تكتيكية وش���كلية، واغتن���ام الوقت في تفكيك 
جبهة القوى السياسية، وإنهاء حالة احتشاد اجلمهور العام حول 
الثورة وقواها وإش���عاره باإلحباط والضغط عليه معيشياً وأمنياً 
جلعله ف���ي موقف متنى لو أنه لم تقم الث���ورة، وهو ما تصاعد 
على نحو حاد قبل يوم 30 يونيو مباش���رة. وفي مقابلها لم تكن 
هناك خطة اس���تراتيجية حقيقية، كما لم تبادر قوى الثورة إلى 
اتخاذ خطوات أو اعتماد تكتيكات إلفشال تطور خطة خصمها، 
فظهرت في وضع املستس���لم اس���تراتيجياً. لقد ُسرق اجلمهور 
الع���ام منها بينما هي تتعارك مع بعضها البعض على ما ال يعني 
اجلمهور مباش���رة. لم تدرك قوى الثورة ضرورات تشكيل منط 
من اجلبهات واالتفاقيات انطالقاً من وجود خصم مش���ترك لها 
ه���و في الواقع أقوى من أي طرف منه���ا منفرداً. وحني وصلت 
القوة الرئيس���ية للحكم عبر صناديق االنتخابات أفلتت يدها من 
العالقة األساسية احلاسمة مع اجلمهور العام الذي لم يعد ثائراً 
معها حتى يكمل أهداف الثورة، إذ أجلس���ته في مقاعد االنتظار 
بتصور أن وصولها إلى هرم الس���لطة التنفيذية س���يكون كفياًل 
بإجناز كل األه���داف. لم جتَر عملية تطورية متزامنة بني العمل 
م���ن أعلى ومن خالل دور اجلمهور في الش���ارع، بل جرت إدارة 
الدولة والنظام السياس���ي، وكانت البالد قد استقرت عند هذا 
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املنعطف. لم جتَر االس���تعانة باحلركة اجلماهيرية كأداة ضغط 
فاعل���ة إلحداث التغيير داخل أجه���زة الدولة إمعاناً في التقدير 

بقوة القرار الرئاسي والتنفيذي.
انتهى األمر النقالب املوازين عبر تش���كيل مس���احة واسعة 
م���ن القوى املضادة، ممثلة في جبه���ة اإلنقاذ التي ضمت القوى 
الليبرالية والقومية واليسارية وقوة أجهزة الدولة، خاصة اجليش 
والشرطة، التي انضم إليها قطاع من اجلمهور العام الذي كان قد 
صّوت ضد مرس���ي في انتخابات الرئاسة )مبن فيهم األقباط(، 
وآخر ال انتماء له حتت ضغط املش���كالت املعيشية احلادة التي 
ُصنع بعضها صنعاً. انقلبت املوازين وجرت أحداث 30 يونيو ومن 
بعدها بي���ان 3 يوليو، لتدخل البالد دوام���ة جديدة تخيم عليها 

الضبابية وصعوبة حتديد اجلمهور غير املسيَّس للمواقف.

الوضع الراهن.. الدورة العكسية مجددًا!

تتمس���ك س���لطة يونيو مبواقفها ومواقعها، وتسارع اخلطى 
إلحداث التغيير الش���امل لكل ما جرى في الدولة واملجتمع بعد 
ثورة يناير، كما تسعى إلقامة نظام سياسي جديد اجلانب األبرز 
فيه هو تلك احلالة االس���تئصالية للحركة اإلسالمية من العمل 
السياسي ومن الوجود املنظم. وعلى اجلانب اآلخر، جترى عملية 
مض���ادة متعددة االجتاهات، إذ حتولت احلركة اإلس���المية من 
احلك���م إلى املعارضة - ولكل لغته���ا وأدواتها وطريقة احلضور 
والدور فيها -، كما حتاول تلك احلركة إعادة تش���كيل حتالفاتها 
مع القوى السياس���ية األخرى لتش���كيل جبهة واسعة ملواجهة ما 
يجري من س���لطة يوني���و. واألهم أن احلركة عادت لإلمس���اك 
بأيدي الفعل الشعبي واعتماد أسلوب الضغط الشعبي املتصاعد.
ويالحظ املتابع الساعي لتقدير املوقف أن سلطة يونيو، رغم 
سطوة فعلها وقوته وسرعته واعتمادها احلسم األمني والعسكري 
املباشر، بدأت تش���هد تفككاً لعناصر مكوناتها وحتالفاتها التي 
سبق أن مّكنتها من تشكيل مظلة أطاحت بحكم الدكتور مرسي؛ 
فق���د تغّير موقف حزب مصر القوية برئاس���ة د. عبد املنعم أبو 
الفتوح الذي حتول إلى القول بأن ما جرى في مصر هو انقالب 
عسكري، كما لم يعد حزب النور في موقع املشارك، بل في موقع 
املتحرك بحس���ب كل موقف أو موقعة. أم���ا الدكتور البرادعي، 
وهو الثالث واألخير في قائمة الوجود السياسي للسياسيني يوم 
إعالن بيان 3 يوليو؛ فهو لم يغادر الس���لطة فقط - مس���تقياًل 
من منصب نائب الرئيس املؤقت للش���ؤون اخلارجية -، بل غادر 
البالد، وأصب���ح مالحقاً قضائياً بتهمة خيان���ة األمانة. وهكذا 

احل���ال لبعض من الرأي العام ال���ذي تزلزل خالل أحداث فض 
اعتصامي رابع���ة والنهضة، وأصبح يجد نفس���ه أمام حالة من 
تك���رار ذات الوعود واألهداف التي لم تتحق���ق منذ ثورة يناير، 
فضاًل عن تخوفات متنامية لدى الفئات الوس���طى في املجتمع 
املخاطر التي حتيط بأوضاع املجتمع من جراء الصراعات احلادة 
التي يراها البعض أحد مؤشرات وقوع منط من احلرب األهلية 

فعلياً.
وفي املقابل يجد املتابع تطور قدرة احلركة اإلس���المية على 
ترميم ما حلق بس���معتها ومكانتها من خس���ائر خالل وجودها 
في احلكم وبس���بب الدعاية اجلوبلزية التي تواجهها في أجهزة 
اإلعالم من بعد، وأنها صارت حتشد قطاعات متوسعة من الرأي 

العام والقوى السياسية حول موقفها الراهن.
لقد تش���كل التحالف الوطني لدعم الشرعية، فلم يعد اإلخوان 
املسلمون وحدهم من يدفع لعودة الشرعية، وفي ذلك أصبحت القوى 
اإلسالمية محتشدة ومجتمعة مع غيرها من شخصيات ورموز وقوى 
وطنية ودميقراطية. كما جنحت القوى اإلسالمية في حشد وجذب 
وتعبئة فئات مجتمعية جديدة لصالح زخم حراكها، وهي أبدت تنّبهاً 
إلى ضرورة االستفادة من أخطاء الطرف اآلخر في الصراع؛ إذ هو 
اعتمد لغة احلسم وقوة الفعل - مبا في ذلك إطالق الرصاص على 
املتظاهرين - لفرض احلقائق س���ريعاً على األرض، دون أن يسمح 
ألي تي���ار أو حزب أو جماعة في املجتمع باالختالف أو التعبير عن 

الرفض اجلزئي أو الكلي ملا تقرره تلك السلطة.
وتُظه���ر تطورات األحداث اجلارية ف���ي مصر حدوث قفزة 
في وعي اإلس���الميني ميكن ملتابعها أن يق���ول إن ذلك هو أحد 
أهم إجنازات جتربة املرحل���ة منذ )2 يناير 2011 حتى أحداث 

30 يونيو.
األم���ر البارز ف���ي دالالت تطور وعي احلركة اإلس���المية 
يتمثل في عدم االجن���رار إلى دوامة العنف املضاد رغم كل هذا 
الضغط اجلاري عليها لدفعه���ا لولوج هذا الطريق.. هذا األمر 
بالغ األهمية؛ إذ لم تش���هد مصر من قبل سقوط هذا العدد من 
الضحايا في تظاهرات من قبل، مبا كان يتوقع معه حدوث حالة 
صدمة تدفع إلى ممارسة العنف املضاد. هذا الوعي وعدم الوقوع 
في منطق رد الفعل هو مؤش���ر مهم للغاية. ويالحظ املتابع أيضاً 
أن احلركة اإلس���المية ظهرت متمّرس���ة على حالة التظاهرات 
الواسعة في الشوارع، رغم أن ممارستها لهذا النمط من احلراك 
السياسي لم جتِر لفترة زمنية طويلة مقارنة بالتيارات السياسية 
اليسارية والناصرية. وفي ذلك بدا الفتاً ومدهشاً سرعة اكتساب 
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اخلبرة م���ن أحداث يناير كما ظهر األمر ف���ي اعتصامي رابعة 
والنهضة - واألول بالذات -؛ إذ جرت عملية معقدة من احلفاظ 
عل���ى املعنويات إلى اإلعداد ملا هو قادم بعد فض االعتصام إلى 
اإلدارة السياسية املجتمعية داخل مجتمع االعتصام... إلخ. هذا 
النمط من الق���درة على تعايش هذا الكم من البش���ر وصموده 
في مواجهة كل تلك الدعايات اإلعالمية واحلرب النفسية؛ مّثل 
طفرة في وعي األحزاب اإلسالمية التي متّكنت من أداء كل ذلك 
وهي في وضع التحالف والترابط - إذ ش���كلت التحالف الوطني 
لدعم الش���رعية -، وهي التي عانت طوال تاريخها من اخلالف 

والتشرذم والتفكك.
ومن مالمح هذا الوعي: تغيير تكتيكات التظاهر واالحتجاج 
الضاغط، فتلك احلالة املعتصمة في رابعة والنهضة لم يجهضها 
ف���ك االعتصام ول���م يصبها بحال���ة انهيار لدوره���ا وجهودها 
االحتجاجية، إذ هي جنحت في التحول الس���ريع واملباش���ر إلى 
تظاهرات متوس���عة منتش���رة في مواقع وميادين وشوارع شتى.
ومرة ثاني���ة، إذ وجدت تصاعداً في أع���داد الضحايا في ذاك 
اليوم التالي لفض االعتصام؛ طّورت خطتها وقامت بالذهاب إلى 
املدن واملراكز ال إلى عواصم احملافظات، وإلى املناطق واألحياء 
الطرفية في املدن الكبيرة لتوس���ع رقع���ة املظاهرات ولتتفادى 

حاالت الصدام واملواجهة أيضاً.
ميكن القول بأن احلركة اإلسالمية سجلت وعياً خططياً كان 
ينقصها كثيراً من قبل، وإنها أظهرت حرصاً مدققاً ومشدداً على 
أرواح أعضائها ومناصريهم، رغم تلك احلالة االستشهادية التي 
عملت قياداتها على تسييدها والتركيز عليها ما بعد حتّولها من 

سدة احلكم إلى قمة املعارضة.
غير أن جانباً من الوعي يب���دو أنه ال يزال بحاجة لإلجالء 
فيم���ا يتعلق بنظريات التغيير ودور اجلماهير وكيفية التعامل مع 
أجه���زة الدولة خالل مراحل االنتق���ال، وكلها قضايا حتتاج إلى 

حوار في ضوء جتربة حكم الدكتور مرسي لعام كامل.

سيناريوهات متوقعة

تبدو صعوبة الوص���ول بالتحليل إلى تصور س���يناريوهات 
واضحة لتط���ور النزاع اجلاري في مص���ر، ذات أبعاد متعددة؛ 
فهناك أن الصراع يجري بني القوتني الرئيس���يتني في املجتمع، 
وال تستطيع أي منهما حس���م الصراع ملصلحتها، إذ إن إمكانية 
احلس���م تتحقق فقط ملن يتمّكن من حش���د وتعبئة الرأي العام 
واحلراك الشعبي والقوى السياسية الواقعة في مسافة الصراع 
ب���ني القوتني. والصعوب���ة بادية أيضاً من أن القوى السياس���ية 

واحلراك الشعبي غيَّر مواقفه ومواقعه من مرحلة ألخرى خالل 
فترة قصيرة زمنية مبا يربك حتركاته.

ويبدو العامل احلاسم في تقديرات وحسابات طرفي الصراع 
هو عامل الوقت، إذ يعتبر الطرفان أن عنصر الوقت هو أس���اس 
حس���م الصراع؛ فطرف س���لطة 30 يونيو يس���ابق الزمن إلنهاء 
عملية التغيير بأي تضحيات وباس���تخدام أدوات الدولة الصلبة 
حتت غطاء من القصف اإلعالمي العنيف.. بينما يراهن الطرف 
اإلس���المي على إطالة الوقت ملا يتيحه من حركة تثوير وحش���د 
اجلمهور العام وحس���م مواقف األطراف املت���رددة أو املتذبذبة 

وإعادة ترتيب عوامل القوة والضعف.
وف���ي ح���دود التصورات العام���ة ميكن القول ب���أن األزمة 

الداخلية املصرية تسير نحو أحد من أربعة سيناريوهات عامة.
الس���يناريو األول: أن تتمّكن س���لطة يونيو من تثبيت أركان 
حكمها عبر كس���ر وتطوي���ع إرادة قطاعات مهم���ة من احلركة 
اإلس���المية عبر مختلف األساليب اجلارية اآلن. وفي ذلك تعود 
القوى اإلسالمية إلى مربع أقل مما كانت عليه قبل أحداث يناير، 
بالنظر لتصاعد الدالئل واملؤشرات على حدوث تغيير في عقيدة 

حكم الدولة والتوجه نحو حالة من األتاتوركية.
الس���يناريو الثاني: أن تتمّكن القوى اإلس���المية من حتريك 
الش���ارع وحشد قوى سياس���ية متعددة وجمهور واسع والوصول 
بالبالد إلى وضعية ازدواج س���لطة – معتمدة على وجود الرئيس 
والدس���تور ومجلس الش���ورى -، وتطوير تل���ك احلالة إلحداث 
التغيير، من خالل شل قدرة احلكم الراهن على حتقيق إجنازات 
على األرض – بنفس الطريقة التي حدثت مع د. مرس���ي -، مبا 
يفتح أفقاً للتغيير في داخل جهاز الدولة، أو إلحداث تغيير أشد 

ثورية مما جرى خالل ثورة يناير ذاتها.
السيناريو الثالث: أن ال تتمّكن السلطة من حتقيق االستقرار 
ودون أن تتمكن احلركة اإلس���المية من ف���رض التغيير، وهو ما 
يُدخ���ل البالد في مواجه���ة متواصلة ومفتوحة بال س���قف مع 
احلركة اإلس���المية، وهو ما يدفع البالد نحو حالة من الش���لل 
التام ورمبا االنزالق نحو حالة عنف متوس���عة، لتدخل مصر إلى 
سيناريو سورية أو اجلزائر، وعند البعض سيناريو الصومال وارد 

أيضا )وهو في رأينا غير وارد(.
السيناريو الرابع: أن تتحّول سيناء إلى نقطة ارتكاز للمواجهة 
الواسعة مع الكيان الصهيوني، مبا يربك املعادالت ويعيد تشكيل 
إحداثيات العالقات السياسية واملجتمعية على أساس وطني، وإن 

بعد فترة من الوقت.
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وصلت ري���اح الربيع العربي إلى س���ورية فاندفع الش���عب 
السوري في ثورة سلمية عارمة ضد االستبداد القائم في البالد، 
لكن هذا االس���تبداد القائم أجبر الش���عب على عسكرة الثورة.. 
ومنذ عامني واألرض الس���ورية تشهد معارك ضارية بني الشعب 
والنظام.. ومنذ انطالق الثورة الس���ورية واملوقف الغربي املعلن 
هو التأييد لثورة الش���عب الس���وري ضد نظام األسد املستبد.. 
لكن بعكس املوقف الغربي املؤي���د للثورة الليبية الذي وصل إلى 
حد التدخل العسكري إلسقاط نظام القذافي؛ فقد جاء املوقف 
الغربي من ثورة الش���عب السوري باهتاً ويثير كثيراً من عالمات 
االس���تفهام.. فبعد عامني من عمر الث���ورة ما زال الغرب يبحث 
إمكانية تزويد املعارضة السورية بالسالح من عدمها، األمر الذي 
يثير كثيراً من الش���كوك والتس���اؤالت إزاء هذا التأييد الغربي 
املعلن.. لك���ن مع كل ذلك فإنه ال ميكننا أن ننكر أن هناك دعماً 
سياسياً غربياً واضحاً وملموس���اً للثورة السورية، وهو ما يشير 

إلى أن السياس���ة الغربية تؤيد تأييداً بكل وضوح اإلطاحة بنظام 
بشار األس���د.. لكن يبدو أن هناك مش���اكل في التفاصيل هي 
التي أبقت الغرب متردداً في تقدمي دعم عسكري حقيقي للثورة 
السورية طوال عامني من عمرها. لعل عدم الوضوح في املوقف 
الغربي يأتي من احلساسية البالغة ملنطقة الشرق األوسط وكثرة 

التناقضات السياسية واالجتماعية واألمنية في هذه املنطقة.
إن مصالح الغرب في س���ورية تدفع بالسياس���ة الغربية إلى 
الس���عي إلقامة نظام علماني مس���الم ويك���ون بعيداً عن احملور 
اإليران���ي.. وهذه معادلة من الصع���ب حتقيقها إزاء واقع الثورة 
الس���ورية على األرض؛ فسقوط بشار األسد سيخرج سورية من 
احملور اإليراني، لكن س���قوط سورية في يد املعارضة املسلحة ال 
يضمن للغرب إقامة نظام علماني مسالم، فاجلماعات اجلهادية 
اإلس���المية حاضرة بقوة في املش���هد العسكري، وهي جماعات 
معل���وم بكل وضوح من خالل أدبياته���ا أنها لن تكف عن القتال، 

]المسلمون والعالم[
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وسيكون هدفها الثاني بعد سقوط دمشق القدَس الشريف، وهذا 
ما يجع���ل الغرب متردداً في دعم الثورة عس���كرياً. وقد أوضح 
الرئيس أوباما ذل���ك عندما حتدث حول تردد أمريكا في تزويد 
املعارضة السورية بالسالح فقال: »القضية تكمن في كيف لنا أن 
ندع���م معارضة قوية وقادرة على عزل املتطرفني«. ولذا نرى أن 
الواليات املتحدة س���محت بوصول بعض األسلحة إلى املعارضة 
ع���ن طريق حلفائها بالقدر الذي يبق���ي هذه املعارضة على قيد 
احلياة بهدف استنزاف هذه املعارضة اإلسالمية واستنزاف نظام 

األسد وحلفائه.
إن نظام األس���د سيكون اخليار األفضل للغرب إذا ما قورن 
باجلماعات اجلهادية اإلسالمية، فطوال أكثر من ربع قرن عرفت 
اجلبهة السورية اإلس���رائيلية في اجلوالن هدوءاً ال مثيل له بني 
بلد وبلد آخر يحتل أجزاء من أرضه.. لكن الغرب يتلمس أن تكون 
الثورة السورية فرصة لوصول نظام علماني مسالم إلى السلطة 
قادر على عزل من يسميهم املتطرفني، ويكون أداة النتزاع سورية 

من احملور اإليراني، وهذا ما يعمل عليه الغرب دائماً.
من أهم العوامل التي تلقى اهتماماً غربياً كبيراً في املش���هد 
السوري، هو ترسانة األسلحة الكيماوية السورية.. فقد استحوذ 
هذا السالح االس���تراتيجي على اهتمام غربي كبير منذ اندالع 
الثورة.. فالغرب يعلن صراحة خوفه من وقوع هذا السالح بيد من 
يسميهم املتطرفني من اجلماعات اإلسالمية املقاتلة في سورية، 
فالسالح الكيماوي هو السالح القادر على حتقيق فعل استراتيجي 
عسكري يتجاوز احلدود السورية، وهو الفعل الذي سيجد الغرب 
نفسه مرغماً على االنحناء ولو قلياًل لتفادي أخطاره.. فمتى ما 
قرر طرف ما استخدام هذا السالح ضد إسرائيل، فسيكون ذلك 
مشكلة حقيقية كبيرة تعجز منظومات األسلحة الغربية املتطورة 
عن تفادي أضرارها السياس���ية والنفسية حتى قبل االستخدام 
الفعلي لهذا السالح.. وفي هذا تهديد حقيقي يستدعي االنتباه؛ 
ول���ذا كان التركيز الغربي منصباً منذ بداي���ات الثورة على هذا 
السالح؛ فمنذ بواكير الثورة السورية أعلن الرئيس األمريكي أن 
استخدام هذا السالح هو خط أحمر.. واحلق الذي ال جدال فيه 
أن ما يقصده الرئيس األمريكي هو اس���تخدام السالح الكيماوي 
ضد حلفاء أمريكا، وفي مقدمتهم إسرائيل.. ولذا فقد استخدم 
النظام الس���الح الكيماوي مراراً وتكراراً ضد املعارضة والشعب 

السوري ولم يَر الغرب في ذلك جتاوزاً ألي خط أحمر.

ومن خ���الل جتربة النظام مع الغرب في اس���تخدامه لهذا 
السالح خالل السنتني املاضيتني، فقد كان على ثقة مفرطة بأن 
الغرب ال ولن يهتم بأي ضرر قد يلحق الشعب السوري واملعارضة 
الس���ورية من جراء استخدام هذا النوع من األسلحة، فبادر بكل 
جرأة وثقة إلى استخدام الكيماوي بكثافة على مقربة من دمشق 
في 21 أغس���طس املاضي كما هو معل���وم فيما يعرف مبذبحة 
الغوطة الش���رقية.. فقد أقدم النظام على هذا العمل اإلجرامي 
في ظل وجود فريق املراقبني الدوليني في دمشق، وهو ما يعكس 
الثق���ة العالية للنظام بعدم صدور أي إدانات له إزاء اس���تخدام 
الكيماوي ما دام أن استخدامه بعيد عن حلفاء الغرب في املنطقة 

من خالل جتاربه السابقة.
لك���ن املوقف الغربي بدا مختلفاً ه���ذه املرة ومفاجئاً.. فقد 
قرر الرئيس األمريكي باراك أوباما معاقبة النظام السوري على 
اس���تخدامه الكيماوي ضد ش���عبه بضربة عسكرية قال إنها لن 
تؤثر على ميزان القوى بني النظام واملعارضة على األرض. وشدد 
عل���ى أن الضربة قد تكون قريبة، ومن ثم مت العمل على حش���د 
القوة العسكرية األمريكية في شرق املتوسط استعداداً للضربة، 
كما جرى إبالغ املعارضة الس���ورية بأن الضربة وشيكة وستكون 
خ���الل أيام، في حني أعل���ن قادة البنتاغ���ون جاهزية اخلطط 
للضربة العسكرية التي أسهب املسؤولون األمريكيون في وصفها 
وفي كونها ضربة تس���تهدف ترسانة األسلحة الكيماوية السورية 
بهدف إحداث شلل في قدرات النظام على استخدام هذا السالح 
مستقباًل، وأن الضربة ستكون محدودة ومدروسة بحيث لن تؤثر 
على موقف النظام العس���كري، في تلميح واضح إلظهار حرص 
الغرب على أال تس���قط سورية في يد املعارضة املسلحة في هذه 
املرحل���ة.. وكان كل ذلك مبثابة إيحاءات واقعية تدلل على جدية 

الضربة العسكرية األمريكية.
كانت اجلدية الت���ي ظهر بها املوقف الغرب���ي ملفتة للنظر 
وتستدعي االهتمام والتعجب؛ إذ تأتي هذه التحركات بعد عامني 
من عزوف الغرب عن تقدمي العون العس���كري الالزم للمعارضة 
السورية خوفاً من سقوط مدوٍّ للنظام في دمشق.. ألن الواليات 
املتحدة تدرك جيداً أن سقوطاً مدوياً للنظام في سورية سيضع 
حليفتها إسرائيل وجهاً لوجه أمام اجلماعات اجلهادية اإلسالمية 
املقاتلة في سورية.. فكان من املستغرب جدية الغرب في توجيه 
ضربة للنظام في هذا الظرف. لكن مع كل ذلك كان الغرب يدعم 
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حتركاته بخطوات قوية فيها من الواقعية السياس���ية والعسكرية 
إلعطاء انطباع عن جدية التحركات بهدف إحداث ضغط حقيقي 
عل���ى النظام في س���ورية فيما يتعلق باألس���لحة الكيماوية.. ثم 
تتابعت التطورات امللفت���ة للنظر في املوقف الغربي، حيث أبدت 
بعض من ال���دول الغربية ترددها في الضرب���ة، وأعلنت أخرى 
عدم مش���اركتها فيها لعدم تس���لمها طلباً للمشاركة.. وكان أكبر 
التطورات التي استدعت انتباه املراقبني ظهور الرئيس األمريكي 
ف���ي موقف املتردد حني ربط تنفيذ الضربة مبوافقة الكونغرس، 
مسقطاً بذلك حقاً دستورياً يخوله تنفيذ هذا اإلجراء العسكري 
من دون الرجوع إلى الكونغرس.. ثم في تطور ملفت آخر أش���ار 
وزير اخلارجية األمريكي جون كيري إلى أن نظام األسد يستطيع 
جتّنب الضربة العس���كرية بالكامل إذا ه���و تخلى عما لديه من 
أسلحة كيماوية، وذلك بتسليمها لألسرة الدولية.. واتضح الحقاً 
أن هذا التصريح وإن بدا هامش���ياً في أول األمر، إال أنه يختزل 
ف���ي ثناياه كامل املوقف الغربي م���ن القضية برمتها.. ففي هذه 
األثناء كانت السياس���ة األمريكية تعمل من خلف الكواليس على 
توجيه الدبلوماسية الروس���ية للضغط على دمشق لقبول تسليم 
أس���لحتها الكيماوية مقابل جتنب الضرب���ة.. وهذا ما صرح به 
وزير اخلارجية الروس���ي الفروف الحقاً.. وتتس���ارع األحداث، 
فبع���د يوم من تصريح الوزير األمريكي مت اإلعالن في موس���كو 
عن قبول دمش���ق وضع أسلحتها الكيماوية حتت املراقبة الدولية 
وكأنها خطوة أولى في طريق التخلص من هذه األسلحة. ولقيت 
ه���ذه اخلطوة تأييداً كبي���راً في الغرب الذي ش���رع في إعداد 
تصوراته في كيفي���ة تنفيذ هذه اخلطوة مبا يضمن فعلياً حتييد 
أثر األسلحة الكيماوية السورية من الواقع العسكري في منطقة 

الشرق األوسط كلل.
قراءة سريعة لهذه األحداث تدلل على أن الغرب كان يحاول 
انتهاز مجزرة الغوطة للضغط على النظام كي يجبره على التخلص 
من ترس���انته الكيماوية، وهي اخلطر األكبر على الغرب وحلفائه 
في املنطقة، حيث تعد هذه األس���لحة ثقاًل استراتيجياً قوياً في 
املشهد الس���وري، فقد كانت العامل األساسي في تعديل ميزان 
القوى بني س���ورية وإسرائيل.. وزوال هذه الترسانة من األسلحة 
الكيماوية السورية س���يعطي التفوق العسكري اإلسرائيلي بُعداً 
جديداً مس���تقباًل في منطقة الشرق األوس���ط.. فضاًل عن أن 
زوال األس���لحة الكيماوية وخروجها من املشهد السوري سيجعل 
هذا املشهد أقل خطورة، وسيتيح للغرب مرونة أكبر في التعامل 
مع األزمة الس���ورية بكافة اخلي���ارات. وتدلل األحداث على أن 
الت���ردد الذي ظهر به قادة الغرب ليس حقيقي���اً، بل كان تردداً 

مصطنع���اً إلعطاء مزيد من الوقت وتوجي���ه دفة األحداث نحو 
الهدف املرسوم للسياسة الغربية.

وبناء على ما س���بق ذكره فإنه من الواضح أن الغرب ال ينوي 
إس���قاط النظام في هذه املرحلة، ال عن طريق ضربة عس���كرية 
وال عن طريق دعم املعارضة املسلحة مبا حتتاج إليه من سالح.. 
وإنه من املؤكد جداً ومن خالل اس���تقراء الواقع أن احلس���ابات 
الغربية تقتض���ي أنه في حال إقدام الغ���رب على تنفيذ ضربة 
عسكرية للنظام قد تؤدي إلى إس���قاطه، فإنه من الضروري أن 
تتس���ع أهداف هذه الضربة لتش���مل ضرب كثير من اجلماعات 
اإلس���المية اجلهادية املقاتلة في سورية، والتي يرى الغرب فيها 

خطراً كبيراً على مصاحله احليوية في املنطقة وأمنه القومي.
ال ألوم الغرب على مواقفه هذه، فاملصالح الغربية حتتم عليه 
هذه املواقف، والغرب يس���عى وراء مصاحله دائماً؛ لكن اللوم كل 
اللوم على احلكومات العربية التي تتصادم مصاحلها مع إيران.. 
ففي ح���ني تدعم إيران م���ن غير تردد أو خج���ل ومن دون أي 
حدود نظام األسد بكل ما يحتاج إليه، نرى دول اخلليج التي يقع 
التهديد اإليراني األكبر عليه���ا، وهي الدول القادرة على الدعم 
املالي؛ نراها حتجم وتتردد كثيراً في مّد املعارضة الس���ورية مبا 
حتت���اج إليه من س���الح لإلجهاز على نظام األس���د الذي يعتبر 

امتداداً للمشروع اإليراني في املنطقة.
املعارضة الس���ورية ال حتتاج إلى 12 ملياراً لتحقيق النصر 
على بشار - بإذن الله -، بل حتتاج إلى أقل من ذلك بكثير، فمع 
تردد اجلميع في دعم هذه املعارضة بالس���الح إال ما كان دعماً 
محدوداً، مع كل ذلك اس���تطاعت هذه املعارضة أن حتقق نتائج 
مذهلة ف���ي مواجهاتها مع هذا النظام ال���ذي يتلقى أحدث ما 
تنتجه املصانع الروسية واإليرانية من أسلحة.. فكيف إذا ُدعمت 

هذه املعارضة بالسالح الالزم؟
وأما ما يتعلق بالسياسة الغربية، فإنه من املرجح أن يستمر 
الغرب في سياسته القائمة في سورية، وهي العمل على استنزاف 
املعارضة والنظ���ام إلجبارهما على التوافق على حل سياس���ي 
يضمن وجود نظام علماني مسالم تشارك فيه الطائفة النصيرية 
بعي���داً عن احملور اإليراني.. ويج���ب أن نفهم جيداً أنه من بالغ 
الغباء واجلهل التعويل على املوقف الغربي في متكني اإلسالميني 

من الوصول إلى احلكم في سورية.
املؤس���ف في كل ما يجري هو ما يتعرَّض له الشعب السوري 
من الويالت، فنسأل الله أن يعّجل بفرجه على إخواننا في الشام 

وفي كل بالد اإلسالم.
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الضربة العسكرية
 المرتقبة على سورية

كل األنظار تتجه اليوم إلى الضربة العس���كرية املرتقبة على 
س���ورية، التي تقودها الواليات املتحدة وفرنسا، بعد االنسحاب 
البريطاني منها. وال شك أن سير احلملة تباطأ كثيراً بعد رفض 
مجلس العموم البريطاني لها وقرار الرئيس باراك أوباما انتظار 
التصويت عليها ف���ي الكوجنرس قبل التنفيذ، والذي قد يرفض 
الضربة ويضع أوباما في موقف ح���رج للغاية. ومع قرار أوباما 
املفاجئ هذا، صّرحت بعض املصادر املطلعة أن السبب الرئيس 
له���ذا التحول يعود إلى قناعته الش���خصية بأن بوتني قادر على 
إجبار بش���ار األس���د على التنحي في ظل التصعيد العس���كري 
احلالي، إضافة إلى القيام مبزيد من التش���اور واحلشد في قمة 
مجموعة العشرين G20. ومع كل ذلك، فإن الدالئل ما زالت تشير 
إل���ى أن الضربة قادمة، من ذلك: تصريح أوباما ووزير خارجيته 
كيري أن الرئيس له صالحية السير قدماً بالهجوم حتى من دون 
إذن الكوجنرس، اس���تعدادات اجليران تركيا واألردن والصهاينة 
لهج���وم كيميائي محتمل وذلك من خ���الل توزيع األقنعة ووجود 
مئات اخلبراء هناك، تأهب قوات خاصة في األردن للس���يطرة 

على مخازن األس���لحة الكيميائية، نشر بطاريات الصواريخ على 
احلدود التركية والفلس���طينية مع سورية، حتركات حثيثة لقوات 
بش���ار ونقلها أعداداً من السجناء إلى مراكز عسكرية قابلة ألن 
تش���ملها الضربة ونقلها املعدات العسكرية إلى املناطق السكنية 
واملدارس، وجود 5 سفن حربية و3 غواصات متطورة أمريكية في 
البحر املتوسط وبعض السفن وغواصة فرنسية كذلك، ثم حلاق 
سفينتني روسيتني بكل هذه التجهيزات... وغير ذلك. وحيث إن 
التجهيزات العس���كرية للضربة تناق���ش علناً وبتفاصيل يفترض 
أن تبق���ى طي الكتمان، وهو أمر مريب، فقد حلق بتلك الس���فن 
س���فينة برمائية أمريكية قادرة على نقل مئات من جنود البحرية 

إلى الداخل.
ويأتي هذا احلراك بعد قرابة عامني ونصف من املذابح التي 
ترتكب بحق الش���عب السوري من قبل عصابات األسد النصيرية 
وأعوانهم من صفويي إيران ولبنان والعراق التكفيريني ومبساعدة 
أطراف إقليمية ودولية مختلفة. والس���ؤال الذي يطرح نفسه هو 
ذاك املتعلق بتوقيت الضربة، ملاذا اآلن؟ وما الذي تغير؟ وكل هذا 

]المسلمون والعالم[

حممد قطب ■
@kotobmohamad  
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بس���بب الضربة الكيماوية؟ واجلواب األول نعم، إن األمر متعلق 
بالكيماوي من عدة جهات، كلها غير مرتبطة بالناحية اإلنسانية. 
السبب الرئيس هو اخلط األحمر الذي متنى أوباما أنه لم يحذر 
به، ألنه مبجرد ما أطلق ذلك التهديد وجتاوزه بشار األسد فليس 
ل���دى أوباما خيار إال الوفاء بتحذيره. وهذا ليس من باب صدق 
القول، وإمنا من باب ما يس���مى احلف���اظ على قوة »الردع« في 
ر األعداء  الدراسات االستراتيجية؛ فعدم الوفاء بعهد كهذا يَجسِّ
ويظه���ر الواليات املتحدة في مظهر الضعف والتردد في القرار. 
ويتأك���د هذا في ظل س���عي النظام األس���دي ومؤيديه لبرهنة 
قدرتهم على زعزعة االس���تقرار في املنطق���ة، وهو ما يُفهم من 
احلدثنَْي اللذين تَلَيا الكيم���اوي، وهما: إطالق 4 صواريخ غراد 
من جنوب لبنان على ش���مال فلس���طني احملتلة في اليوم التالي، 
وتفجي���را طرابلس في اليوم الذي بعده. األمر اآلخر بالنس���بة 
للتوقيت هو أن اس���تعمال األس���لحة الكيماوية يقلق الصهاينة، 
خاصة في بل���ٍد مجاوٍر لهم، فهم ال يَوّدون رؤية اس���تعمال تلك 
األس���لحة على تلك املقربة من حدودهم، وإن استُعِملت ضد من 
يعتبرونهم أعداًء، فهم يخافون من وجود تلك األسلحة في منطقة 
يسود فيها الفوضى، خشية أن تقع تلك األسلحة في يد أعدائهم 
أو يد من قد يهاجمهم يأساً أو ترويجاً لكذبة املقاومة واملمانعة.

بالنس���بة لطبيعة الضرب���ة ومداها، فق���د صرحت اإلدارة 
األمريكية أنها ضربة سريعة وقصيرة املدى، وهذا ما تشير إليه 
الدالئل؛ فالهدف املعلن ليس إس���قاط النظ���ام وأمريكا ال تريد 
التورط في سورية على املدى البعيد. هذا وقد كرر أوباما رفضه 
إرس���ال جنود على األرض. إذن يبقى الس���ؤال املهم عن جدوى 
هكذا ضربة. وبعد النظر ف���ي مختلف حتليالت املراكز الكبرى 
للدراسات السياسية واالستراتيجية واملجالت املعنية بذلك، مثل: 
بروكنجز وستراتفور وفورين بوليسي وفورين أفيرز وغيرها؛ من 
الواضح أن هناك شبه إجماع على عدم جدوى الضربة السريعة 

والقصيرة التي تنوي واشنطن توجيهها، وذلك ألسباب، منها:
1 أن هك���ذا ضربة رمبا تضعف النظ���ام قلياًل لكنها لن 

حتدث تغييراً في توازن القوى على األرض. أقول: وهذا مقصود 
لذاته.

2 يبدو أن القيادة العس���كرية لم ت���درج أياً من األهداف 
اخلطيرة التي سلمتها لها رئاسة هيئة األركان السورية احلرة.

3 أن الضربة اخلفيفة لبعض قدرات النظام العس���كرية 
رمبا تس���تفز إيران وروس���يا فيعوضوه مبال وسالح يفوق تأثير 

الضربة عليه.

4 أن أي هج���وم ال يكون قاضياً عليه س���يُقّويه أكثر ألنه 

سيس���تغل اإلعالم لتصوير الضربة على أنه���ا ضربة إمبريالية 
صليبي���ة، كما فع���ل القذافي وأنصاره في ث���ورة 2011، وأيضاً 

سيصور االنسحاب األمريكي على أنه نصٌر له.
5 أن التدخل ال ميكن أن يكون جزئياً، وحاملا تدخل أمريكا 

عسكرياً فلن يكون مبقدورها االنسحاب بتلك السهولة.
ولئن أردنا حتلي���ل أهداف الضربة، فلق���د أراحتنا اإلدارة 
األمريكية من عناء ذلك وبيَّنت علناً أن إس���قاط بش���ار ليس هو 
املقص���ود. وعندها يبقى احتماالن آخران: إضعافه أو إنقاذه. لو 
سلّمنا أن الضربة العسكرية ستضعفه من خالل استهداف بعض 
مواقع متركز دفاعاته اجلوية ومنصات الصواريخ ومراكز القيادة 
والسيطرة، ورمبا كذلك بعض مواقع األسلحة الكيماوية، وإن كان 
مس���تبعداً؛ لنا أن نتساءل: أي إضعاف هذا الذي لن يستغرق إال 
أياماً معدودًة وحملة الناتو على ليبيا استغرقت 7 أشهر؟ وبحسب 
قيادات عس���كرية أمريكية فإن الدفاعات اجلوية السورية أقوى 
بخمسة أضعاف من تلك التي كانت في ليبيا، وإن كان ثَّمة فروق 

بني حالة التدخل في ليبيا والتدخل احلالي في سورية.
أما إنقاذ بش���ار األس���د، فذلك ال يعني إنق���اذه من ورطته 
وإبقاءه، فذلك ضرب من املس���تحيل، وأمريكا وحلفاؤها يدركون 
ذلك. إذن إنقاذه سيكون من خالل إيقاف املد العسكري اجلهادي 
الذي س���يحكم اخلناق عليه عاجاًل أو آجاًل، ثم إقناعه بالتنازل 
عن السلطة واجللوس مع املعارضة بهدف إحراز تسوية سياسية 
تنهي األزمة وتس���تبقي أجزاًء كبيرًة من نظامه الفاس���د. وهذا 
احلل السياسي هو ما أشارت إليه مجلة فورين أفيرز، التي رأت 
أن احلل األمثل هو الضربة السريعة التي تدفع النظام إلى طاولة 
املفاوضات. لكن ما لم تذكره هو موقف الثورة الرافض للتفاوض 

مع األسد وَقتَلَته بأي حال من األحوال.
ومع قوة خطاب أوباما ووزي���ر خارجيته من قبله واإلصرار 
عل���ى تنفيذ هذه الضربة، إال أن الرجلني لم يُخِفيا كذلك حقيقة 
احلل الذي يرونه وهو احلل السياس���ي م���ن خالل املفاوضات. 
ولعل هذا من الدروس القاس���ية الت���ي تعلمتها الواليات املتحدة 
من كارثتي أفغانس���تان والعراق، وهي أن العمل العس���كري غير 
املصحوب مبش���روع سياسي بديل يورث الفوضى ونتائج عكسية 

وال يصنع استقراراً.
وإذا صدقت األخبار عن حدوث اتصاالت س���رية بني وكالة 
االس���تخبارات املركزية CIA وضباط في جيش األس���د حلثهم 
على االنش���قاق والقيام بانقالب عس���كري؛ فذلك يشير إلى أن 
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القوى الدولية بش���كل عام واإلدارة األمريكية بشكل خاص لديها 
»سيس���ي« س���وري محتمل لاللتفاف على ثورتن���ا وتفريغها من 
مضمونه���ا، وضمان مصالح الدول التي أت���ت به. لكن حيث إن 
الشعب الس���وري أثبت وعيه وبُعد نظره السياسي عبر العامني 
املنصرمني بالنسبة للمحاوالت الدولية لشراء املعارضة وحتييدها 
عن أهداف الثورة؛ فإن االلتفاف على ثورته لن يكون أمراً سهاًل.
ولئن كان���ت نية إضعاف بش���ار موجودة فع���اًل، فذلك 
ال ينطب���ق فقط عليه، وإمنا كذلك عل���ى املجاهدين، خاصة 
م���ن تعتبرهم أمريكا »إرهابيني«. وقد بذل���وا جهوداً مضنيًة 
للتعرف عليهم الس���تهدافهم بطيارات دون طيار. بل في أحد 
اجتماعات املخابرات األمريكية في األردن فاجؤوا أحد القادة 
العس���كريني املعارضني بطلبهم التصدي ل���� »جبهة النصرة« 
حتى قبل مقاتلة األس���د! وحيث إن اس���تخدام طيارات دون 
طيار لضرب »جبهة النصرة« وغيرهم ممن تستهدفهم أمريكا 
سيكون ضرباً من احلماقة والسخافة التكتيكية؛ فاملرجح أنهم 
سيستعينون ببعض العمالء لذلك أثناء الضربة، وب� »السيسي« 
القادم و»الصحوات« التي سينش���ئها لضرب املقاتلني ببعض 

على املستوى البعيد.
وال ش���ك عند متابٍع منصٍف أن إطاحة املجاهدين بعصابة 
األس���د كابوس مقلق للغرب، س���واًء كانوا م���ن اجليش احلر أو 
ممن يس���ميهم الغرب »اجلهاديني«؛ فكلهم ُمدَرجون حتت مظلة 
»اإلس���الميني الس���نة« الذين قد يصلون إلى احلكم في سورية، 
وبالتالي يقلبون املوازين. ولئن كان الكالم على هذا األمر محرماً 
في اإلعالم الغربي في بدايات الثورة، إال أنه اآلن ميأل صحفهم 
وحتليالتهم دون خج���ل أو مواربة. وممن تكلم عن حاجة الغرب 
للتدخل في س���ورية وفي غاية الوضوح رئيس الوزراء البريطاني 
األس���بق توني بلير، الذي علّل التدخل بالقضاء على »التش���دد« 
ومنع س���ورية من أن تصبح مالذاً للمتش���ددين أخطر بكثير من 

أفغانستان في التسعينيات!
لقد أدرك الشعب السوري منذ بدايات الثورة أن الغرب ليس 
له مصلحة في انتصار الثورة ووقف املجازر س���ريعاً، وإمنا يريد 
إطال���ة أمد الصراع؛ إضعافاً للجهت���ني، وحفاظاً على مصاحله 
وأمن الصهاينة. وأدرك حينها احلراك الثوري أن الغرب سيتدخل 
فعاًل لكن في الوقت الذي يراه مناسباً ويحقق تلك املصالح. ومنذ 
ذلك احلني والش���عب الس���وري على يقني بأال ناصر له إال الله، 
ثم تضحيات املخلصني من املجاهدين والداعمني والسياس���يني 

والناشطني.

إذن ميك���ن تلخي���ص أه���داف الضرب���ة العس���كرية ف���ي 
النقاط التالية:

1 احلفاظ على ماء الوجه بعد جعل اس���تخدام األسلحة 

الكيماوية خطاً أحمر.
2 منع املقاتلني من حتقيق النصر على النظام األسدي.

3 التسريع في تسوية سياسية حتت أعني الدول املشاركة 
بالضربة وحسب شروطهم.

4 الس���يطرة على األس���لحة الكيميائية حفاظاً على أمن 

الصهاينة.
5 استهداف املقاتلني اإلس���الميني الذين تصنفهم القوى 

الدولية ب� »اإلرهابيني«.
ومن املفهوم أن أنصار الثورة السورية في الداخل واخلارج على 
مختلف مشاربهم، مجاهدين ونشطاء وعلماء وسياسيني؛ منقسمون 
في تأييد هذه الضربة من عدمه. وهذا االنقس���ام طبيعي في فنت 
جتعل احلليم حيران وخي���ارات أحالها مر. لكن ال ينبغي الوقوف 
عن���د ذلك؛ ألن معارضة الضربة غالباً لن جتدي ش���يئاً في ظرفنا 
هذا، فواشنطن ال تلقي باالً ملعارضة أحد إذا استيقنت أن مصلحتها 
تكمن في فعلها ه���ذا. وهذا ما حدا بها اآلن لتجاوز األمم املتحدة 
واملجتم���ع الدولي لتجهز »ائتالف الراغبني« الذي سيش���اركها في 
الهج���وم. وهذا م���ا فعلته في العراق في 2003، ول���م تثِنها حينها 
املظاهرات العاملية املعّبرة عن الرفض العاملي لتلك احلرب الظاملة.

إذن، بغض النظر عن رأينا في الضربة وتأييدنا لها من عدمه، 
األفضل هو العمل على اس���تغالل الضرب���ة لتحقيق أكبر قدر من 
املكاس���ب التي تصب في مصلحة ثورتنا، وذلك س���يكون من خالل 
اس���تعداد املجاهدين التام لالنقضاض عل���ى مختلف مراكز القوة 
للنظام مستغلني معنويات اجلنود املنهارة والهلع املسيطر عليهم من 
قرب موعد الضربة. وإذا صدقت األخبار عن هروب بعض عائالت 
آل مخلوف وشاليش وغيرهما من أعتى مناصري النظام إلى لبنان، 
إضافة إلى ما ثبت من انشقاقات في صفوف الضباط منذ اإلعالن 
عن الضرب���ة؛ فذلك دليل عل���ى فاعلية احل���رب اإلعالمية التي 
نس���تطيع ش���نها عليهم من خالل قنوات اإلعالم ووسائل االتصال 
االجتماعي. واملطلوب اليوم العمل على رّص الصفوف والتأليف بني 
الكتائب املجاهدة على أرض الوطن، واالعتصام بحبل الله جميعاً. 
واملطلوب كذلك التس���لح بيقني أن النصر م���ن عند الله وأن الَكْون 
بيده يقدر فيه ما يش���اء، ثم علينا اإلدراك أن احلسم العسكري لن 
يكون إال بأيدينا نحن، وعلينا التأكيد والتذكير بأُس���س الثورة وما 
 ُ خرجنا وقدمنا مئات آالف الش���هداء واجلرحى م���ن أجله، }َوالَّ

َغالٌِب َعَ� َأْمِرِه َولَِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْعَلُموَن{ ]يوسف: ٢١[.
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]مرصد األحداث[

مرصد األخبار

وضع حجر األساس لبناء 
أول مسجد للمسلمين في 

سلوفينيا
وضعت رئيسة حكومة سلوفينيا حجر األساس 
ألول مس���جد في س���لوفينيا، وذلك في العاصمة 
ليوبليانا، بعد 44 عاماً على تقدمي أول طلب لبناء 

مسجد.
وقالت املسؤولة الس���لوفينية خالل االحتفال 
بوضع حجر األساس: »إنه انتصار رمزي على كل 
أش���كال التعصب الديني«، مضيف���ة أن أوروبا ما 
كانت لتكون بهذا الغنى الثقافي من دون اإلسالم.
وينتهي البن���اء في  خري���ف 2016.. ويضم 
املس���جد أيضاً مرك���زاً ثقافياً ومكتب���ة وقاعات 
دراس���ة. وتبلغ كلفته 12 مليون يورو ستدفع دولة 

قطر 70% منها.
وتبلغ مساحة العقار الذي سيبنى عليه املسجد 
نحو 11 ألف متر مربع، وس���يبلغ ارتفاع بنائه 12 
متراً، في حني أن ارتفاع املئذنة سيكون 40 متراً.
)اإلسالميون: 2013/9/14(

مقتل 4 أطفال في سيناء على 
يد الجيش المصري

قام اجليش املصري في سيناء بقتل 4 أطفال 
وس���يدتني خالل عملياته في قري���ة »اللفيتات« 

جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء. 
)محيط: 2013/9/14(

الجيش الفلبيني »يحاصر 
المجاهدين« في مدينة زامبوانغا

حاصر جنود فلبينيون عدداً من املجاهدين املسلحني 
كانوا قد اجتاحوا مدينة زامبوانغا جنوبي البالد، ما أجبر 

اآلالف على الفرار من املدينة.
وقال اجليش إن نحو 50 مس���لحاً سقطوا قتلى، فيما 
اعتقلت الس���لطات ما يربو على 40 آخرين؛ خالل حصار 

دام أسبوعاً دفع املدينة إلى حالة من الشلل التام. 
)بي بي سي: 2013/9/15(

نائب رئيس الوزراء البريطاني يدافع 
عن حق ارتداء النقاب في المدارس

وجه ني���ك كليغ، نائ���ب رئيس ال���وزراء البريطاني، 
انتقادات حادة للتصريحات الت���ي أطلقها وزير الداخلية 
البريطاني���ة، جيرميي براون، بش���أن إجراء نقاش وطني 
حول تدّخل احلكومة حلظ���ر ارتداء النقاب في املدارس 

واألماكن العامة.
وقال كليغ في تصريح له: »أرى أنه ال يجب أن ينتهي 
بنا املطاف مثل دول أخرى أصدرت قوانني برملانية حول ما 
ميكن أن يرتديه الناس. وبريطانيا دولة تتمتع باحلريات، 

حيث يتمتع اجلميع بحرية ارتداء ما يرونه مناسباً«.
وأضاف كلي���غ: »قد يكون من غير املالئم بالنس���بة 
للطالب ارتداء النقاب في الفصول املدرس���ية، لكن هذا 
ال يعني أنه يتعني على احلكومة التدخل وفرض قيود على 

ما ميكن أن يرتديه الناس«.
)مفكرة اإلسالم: 2013/9/17( 

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

أكد »عمر الش���نيطي« – اخلبي���ر االقتصادي - 
أن »العج���ز املتوقع في موازنة الع���ام املالي للحكومة 
املصري���ة 2014/2013 نحو 195 مليار جنيه، إضافة 
إل���ى احلاجة لس���داد نحو 115 ملي���ار جنيه كديون 
مس���تحقة، ما يجعل احلكومة بحاجة القتراض نحو 

310 مليارات جنيه خالل العام املالي احلالي«.
و»التقديرات تشير إلى أن عجز املوازنة احلقيقي 
قد يصل إلى نح���و 250 مليار جنيه، ما يعني حاجة 
احلكوم���ة القتراض نحو 350 ملي���ار جنيه في العام 
املال���ي احلالي، ول���و اعتبرنا أن املرحل���ة االنتقالية 
ستطول لسنة ونصف حتى نهاية 2014، فإن احلكومة 
س���تحتاج القتراض نح���و 500 مليار جني���ه داخلياً 

وخارجياً لسد العجز وسداد الديون املستحقة«.
                  )بوابة احلرية والعدالة: 2013/9/14(
 خل���ص تقرير الثروة العاملي���ة الذي يصدره 
سنوياً بنك UBS السويسري، إلى أن دول اخلليج 
وإس���رائيل ش���هدت أكبر تزايد لرجال األعمال 

فائقي الثراء عام 2012.
وأوض���ح أن ث���روة أصح���اب رؤوس األم���وال 
الكبيرة في دول السعودية واإلمارات والكويت وقطر 

وإسرائيل تزايدت مبقدار 25 في املائة.
وقدر التقري���ر بنحو 285 مليار دوالر ثروات 
أغنياء الس���عودية التي باتت اآلن تضم ما ال يقل 
عن 1360 م���ن أصحاب الث���روات الفائقة، أي 

بزيادة 17 في املائة مقارنة بالعام السابق.
لكن الس���عودية حتتل املركز األول من حيث عدد 
فائقي الثروة على مس���توى منطقة الشرق األوسط، 
الت���ي باتت تضم 5300 مليوني���ر بلغ مجموع ثرواتهم 

880 مليار دوالر.
)سي إن إن: 2013/9/16(

تراجع���ت نس���بة األمي���ة ف���ي األراضي 
الفلسطينية من 13.9% عام 1997 إلى 1% عام 

.2012
)املركز الفلسطيني لإلحصاء: 2013/9/13(

 @abdulaziztarefe عبد العزيز الطريفي

إذا ربط بني احلاكم والعالم حبٌل من املال ارتخت حبال احلق والعدل.

  @Asowayan أحمد الصويان

رصاص���ة طائش���ة أطلق���ت ف���ي غي���ر مس���ارها ش���حنت األفغ���ان 
باحلروب، ثم كان الفش���ل وذهاب الريح! فهل يدرك أهل الشام أن 

أول اخلسار أن يتوجه ساحهم إلى إخوانهم؟!

 @YZaatreh  ياسر الزعاترة

ه���ذا اإلذالل الذي يتعرض له فلس���طينيو قطاع غزة )على معبر 
رفح( من قبل أمن السيس���ي وجيش���ه؛ عاٌر عليه، وعلى من يقفون 

في صفه من الداخل واخلارج.

@iosakran  إبراهيم السكران

ال نري���د )الدميقراطي���ة الغربي���ة( وال )االس���تبداد الكس���روي(، 
لس���نا أرقاء.. لس���نا عبيدًا.. لنا حق االختيار.. نفوس���نا مشحونة 

وجدانيًا بنموذج )اخلافة الراشدة(.

@DrMohamadYousri  د. محمد يسري إبراهيم

تقدمي أهل سيناء كقرابني والًء لليهود لن يغني عنهم في الدنيا 
وال في اآلخرة شيئًا. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وسيعلمن 

نبأه ولو بعد حني.

 @mshinqiti محمد املختار الشنقيطي

ال يوج���د أس���وأ م���ن الس���لطة املدني���ة الضعيف���ة س���وى الس���لطة 
العسكرية القوية؛ ألنها تبيع الناس وْهم االستقرار املؤقت مقابل 

التنازل عن احلرية الدائمة.

@mohammadalwh  محمد عبدالله الوهيبي

يفتخ���ر أس���امة كم���ال، وزي���ر البت���رول املص���ري األس���بق، بتوقف 
محطة كهرباء غزة، ويعتبر ذلك إجنازًا للجيش املصري!.. هنيئًا 

للصهاينة هذه اخلدمة!
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بل إن حجم قلق الفلسطينيني، وعلى رأسهم حركة حماس، 
ازداد بصورة متس���ارعة في األيام األخيرة بعد ورود أنباء عن 
نوايا مصرية بإقامة منطقة أمنية عازلة على احلدود املشتركة، 
ورغم ش���ح املعلوم���ات حول هذا املوضوع، لك���ن ما توافر من 
معطيات يش���ير إلى أن اجليش املصري س���يقيم منطقة عازلة 
عل���ى طول احلدود مع غ���زة بعرض 500 مت���ر، ملنع التهريب 

والسيطرة على األنفاق.
وقد قام كاتب هذه الس���طور بجولة ميدانية على احلدود 
املصرية - الفلسطينية، وش���اهد إزالة اجليش املصري كل ما 
يتواجد في املنطقة القريبة على احلدود مع غزة مبسافة 250-
300 متر، كي تتحرك قوات���ه على احلدود براحة أكبر، وميكن 
بس���هولة مراقبة التحركات العسكرية، وسماع دوي االنفجارات 
التي يقوم بها لتفجير املنازل التي يش���تبه بوجود أنفاق أس���فل 

منها.

منطقة مكشوفة

كما تواصل���ت هاتفياً مع بعض س���كان املنطقة احلدودية 
املصرية مع غزة، وأكدوا أنهم تلقوا من اجليش بالغات بضرورة 
إخ���الء منازلهم، ودمر 13 منزالً في ح���ي »الصرصورية« بعد 
اكتش���اف فوهات أنفاق بداخلها، وش���رعت جرافات عسكرية 

بإزالة األشجار الكثيفة املنتشرة على احلدود في رفح.
ورغم أن املنطقة العازلة سيتم إقامتها داخل حدود مصر، 
لكن أحد كبار العاملني مبجال األنفاق في غزة قال إنها ستشكل 
كابوساً لقطاع التهريب، سواء األسلحة أو البضائع؛ ألن احلدود 
املصرية - الفلس���طينية بع���د إقامة املنطقة العازلة ستش���به 
احل���دود املصرية اإلس���رائيلية قرب مدينة إي���الت، واحلدود 

الفلسطينية اإلسرائيلية شرق غزة.
وأضاف: س���تكون منطقة جرداء مكشوفة للجيش املصري 
دون عن���اء أو اس���تعانة بأقمار صناعية وأجه���زة متطورة، بل 

]عين على العدو[

 )*( كاتب فلسطيني.

اليهود والتوتر بين غزة ومصر
د. عدنان أبو عامر)*( ■

adnanaa74@hotmail.com
@adnanabuamer1 

ال تكاد »إس�رائيل« تصدق ما تراه 
بأم العي�ن من حراك للجي�ش المصري 
على الحدود الجنوبية لقطاع غزة بعد أن 
تواترت األنباء عن أن ما تقوم به اآلليات 
العس�كرية المصرية ليس فقط هدم 
األنف�اق وإغالق ط�رق التهري�ب، كما 
صرح عدد من المس�ؤولين المصريين، 
وهو ما يق�ع بردًا وس�المًا على صنّاع 

القرار في تل أبيب.
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يكفي نش���ر عدة أبراج عس���كرية على طول املنطقة كما تفعل اليهود والتوتر بين غزة ومصر
إسرائيل، مبا يعني القضاء على إمكانية تزويد غزة باحتياجاتها 

األساسية.
وقد علمُت من مصادر مطلعة داخل سيناء بخروج مسيرات 
حاشدة للمصريني من س���كان املنطقة احلدودية مبحيط دوار 
»سالمة« مبنطقة الصرصورية ومحيط ميدان اجلندي املجهول 
القريب���ني من احلدود في اليومني األخيرين، وقاموا بإش���عال 

عدد كبير من إطارات السيارات تعبيراً عن رفضهم للقرار.
وحتدث الصحفيون عن أن اجليش املصري أرسل تعزيزات 
عس���كرية من آليات ومدرعات حمليط املناطق احلدودية التي 
تشهد تظاهرات، وحلقت مروحيات عسكرية شرق معبر رفح.

بل إن اخلبير العس���كري املصري اللواء طلعت مسلم توّقع 
أن تش���هد سيناء الفترة القادمة عمليات مسلحة من قبل بعض 
أهاليها ممن يستخدمون األنفاق في جتارتهم، بعد تدمير قوات 

اجليش منازلهم.
على صعيد رد فعل حماس، فإن قنوات تواصلها مع مصر 
ش���به منقطعة في جميع االجتاهات، وقد علمت بقرار املنطقة 
العازلة من وكاالت األنباء، ما جعل اخلبر يقع عليها كالصاعقة 
املدوية، ليش���كل مفاجأة غير س���ارة، وحاولت بدقة متناهية 

صياغة رد فعل أولي حذر.
واقتصر رد فعل حماس الرسمي على القرار املصري، على 
الناطق باس���م حكومتها في غزة، إيهاب الغصني، الذي قال إن 
املناطق العازلة ال تكون بني اإلخوة وحدود الدول الشقيقة؛ ألن 
غزة هي خط الدفاع األول ع���ن مصر، متمنياً أال تكرس هذه 

اخلطوة احلصار على غزة، وتفاقم معاناة أهلها.
واعتبر مش���ير املص���ري، عضو املجلس التش���ريعي عن 
حماس، املنطقة العازلة استكماالً للجدار الفوالذي الذي أقامه 
الرئيس املخلوع »مبارك«، وامتداداً جلدار الفصل العنصري في 
الضفة الغربية الذي أقامه رئيس الوزراء اإلس���رائيلي األسبق 

»أريئيل شارون«!
تهدئة الميدان

فيما نفى د. يوس���ف رزقة، املستش���ار السياسي لرئيس 
حكومة حماس في غزة إس���ماعيل هنية، وجود أي حالة عداء 
بني غ���زة ومصر تبرر إقامة املنطقة العازل���ة، نافياً وجود أي 
أس���باب أمنية وعس���كرية إلنش���ائها، معتبراً أن إسرائيل هي 

الطرف الوحيد السعيد من هذا القرار.

ولئن كان رد الفعل الرس���مي الص���ادر عن حماس »ناعماً 
دبلوماس���ياً«، فإن مصدراً مطلعاً ف���ي احلركة قال إن املنطقة 
العازلة تفتح صفحة جديدة من التوتر مع الس���لطات املصرية، 
س���واء ملا تش���كله من أضرار اقتصادية معيش���ية على سكان 
القطاع، أو ما سيس���فر عنها من تضيي���ق اخلناق على القوى 

املسلحة للتزود بالعتاد املطلوب الذي كان مير عبر األنفاق.
وأضاف: املفارقة التي نعيش���ها اليوم أن حماس حتدثت مع 
مصر إبان حقبة الرئيس املعزول محمد مرسي عن إقامة منطقة 
جتارية حرة على احلدود املش���تركة، ومتت مناقش���تها بينهما، 
وحتديدها على األرض من الناحية التفصيلية، من أجل التبادل 
التج���اري بني غزة ومصر، وإنهاء جتارة األنفاق التي تدخل على 

مصر سنوياً قرابة مليار دوالر، كما تقول املصادر االقتصادية.
أما عل���ى الصعيد امليداني، فقد نظم اجلهاز العس���كري 
حلماس، كتائب القسام، عرضاً عسكرياً للعشرات من مسلحيه 
في مدينة رفح على احلدود مع مصر، أثناء ركوبهم سيارات دفع 
رباع���ي، بتاريخ 2013/8/23، وقد أثار ذلك ردود فعل متباينة 
داخل حماس؛ ألنه يرسل رسائل استفزازية ملصر، وقد يزيد من 
تصعيدهم للعالقة مع احلركة، واتهامها بأحداث مسلحة داخل 

سيناء، دأبت احلركة على نفيها دائماً.
فيما أعلنت جماعة الس���لفية اجلهادية و»جيش اإلسالم« 
في غزة، إقامة »خيمة دعوية« كبرى مبدينة رفح احلدودية مع 
مصر، رغم أن عالقتها بحماس ليس���ت على ما يرام في اآلونة 
األخيرة، فيما أعلنت »كتائب املقاومة اإلسالمية«، وهي تشكيل 
عس���كري جديد ظهر ألول مرة في نوفمبر 2012 وله توجهات 
سلفية؛ أنها ستضرب تل أبيب إذا قام اجليش املصري باقتحام 
غ���زة، وأي قذيفة مدفعية تطلق على غزة من احلدود املصرية 

ستقوم بردها على إسرائيل.
ومع ذلك، فإن األجواء السائدة في حماس ال تذهب باجتاه 
تصعيد املوقف مع مصر، س���واء سياس���ياً أو عسكرياً، بل إن 
هناك آراء تدفع نحو التهدئة معها، وعدم إفس���اح املجال ألي 

سلوك ميداني قد يزيد من حدة املوقف صعوبة على غزة.
أخيراً.. فإن احلديث السائد في قطاع غزة اليوم بعد قرار 
مص���ر إقامة املنطقة العازلة على ح���دود غزة، وصل إلى حد 
التكهن بإمكانية نش���وب مواجهة مسلحة بني اجلانبني، للدرجة 
الت���ي دفعت وكالة »الرأي« الرس���مية التابعة حلكومة حماس، 
إلى عنونة أحد تقاريره���ا بالقول: هل يهاجم اجليش املصري 

قطاع غزة؟



العدد 76316

]قصة قصيرة[

 بسام الطعان ■
bassamtaan@yahoo.com

تفس���دها  وأيامها  طويلة  س���نوات 
البشعة.. سنوات وهي  بإطاللتها  الكآبة 
تن���ام على احلنني وتصح���و عليه، لكنها 
ل���م تتقن التعب في يوم من األيام، وحني 
جاءها اخلبر الذي انتظرته طوياًل وهي 
تغس���ل البس���اط الصوفي ف���ي النهر، 
أطلقت ش���هقة وكادت تقع في املاء، غير 

أنها تشّبثت بصخرة كبيرة وسألت:
- بالل���ه عليك يا ول���دي، ما تقوله 

صحيح؟.. أين هو؟
، كان  - نعم يا خالة، رأيته بأم عينيَّ

في سيارة حكومية ومعه شرطي.
وألن ال ش���يء يش���به الفرح الذي 
تلبس���ها، ال في حدود وال ف���ي املطلق، 
دمعت عيناه���ا أكثر م���ن املعتاد، ظلت 
واقفة للحظات، أرس���لت دموعها رسائل 
شوق لوجهه، ثم أس���لمت قدميها للريح 
املاء  وم���ن خلفها تتس���اقط قط���رات 
من ثوبها، س���ارت بق���وة احلب واندفاع 
الش�����وق، واجتهت إلى بيتها تس���بقها 
لهفتها، في الطريق تذكرت أنها لم تخرج 
البساط من النهر، لكنها لم تهتم بذلك، 

فكل شيء يهون من أجل عينيه.
س���بع س���نوات مرت لم تَر خاللها 
عباساً س���وى مرة واحدة، كان ذلك منذ 
أربع سنوات عندما جاء ليخبرها بأنه قد 
تخّرج من كلية احلقوق، وأنه سيعيش في 
العاصمة، حينئ���ذ رجته بحرارة أن يظل 
إل��ى جانبها أو ترافقه، لكنه رفض بشدة 

وتذرع بحجج واهية.
من���ذ ذل���ك اليوم وه���ي حتيا على 
أمل أن يعود، لكنه غاب دون رس���الة أو 
س���ؤال يتيم حتى رسمت سنني االنتظار 

اخلرائط على وجهها اخلمسيني.
كان���ت تراقب الطري���ق املؤدية إلى 
املدينة كلما غسلت لقاء أجر زهيد بسط 
وصوف أهل القرية في النهر املس���افر 
دائماً، كم حسدت هذا النهر، وكم متّنت 
أن تس���افر مثله؛ ألن ألف شوق يشدها 
إلى الغائب، رجت القلب مرة أن ينس���اه 

وما استطاع.
ل���م تتعب من ترق���ب عودته،  أبداً 
وكلم���ا ج���اء أحد م���ن املدينة تس���أله 
بلهفة عن الغائب دون س���بب، فتتأسف 

وانتظرت  وتتحس���ر، وتصبر، صب���رت 
األيام  كانت  أحيان���اً  انتظارها،  وش���اخ 
متر بلم���ح البصر، وأحيان���اً تبدو مثل 
الدهور املجحفة، وكانت كلما تشتد وطأة 
الوحدة عليها جتلس مع العتمة، تصادق 
الدموع، وتس���أل عن س���ر عدم مجيئه 
إليها، فتهزمها األجوبة ويرهقها التفسير 

وتفسير التفسير.
فتملكتها  الطيني،  بيتها  من  اقتربت 
دهش���ة ال تزول، ألنها لم جتد الس���يارة 
أمام الب���اب، دخلت بخطوات س���ريعة، 
بحثت عنه في أرجاء البيت، نادته بصوت 
أوله حنني وآخره حن���ني، لكنها لم جتد 
له أثراً، "أين ذهب يا ترى؟" تساءلت في 
داخلها واستعدت لتنظيف وترتيب البيت 
الذي حتّجرت أشياؤه ولم تتبدل مواقعها 

منذ سنوات.
بدأت عملها بس���رعة ونش���اط كما 
لو أن س���رعتها هذه ستسرع في مجيئه، 
حملت حلافه الذي طال حنينه إلى املاء 
.. حلافك  والصابون: "إيه.. يا نور عينيَّ
ما زال كما هو، غبت كثيراً وها أنت تعود 

أصعب من  ضربة سيف



77 العدد 316

أصعب من  ضربة سيف

لتزّي���ن هذا البيت بوجه���ك من جديد". 
نظفت فراشه والشوق والفرح يتحاوران 
في مخيلتها، مضت إلى البئر، أحضرت 
املاء، رشت به أرض الدار، ثم دخلت إلى 
غرفتها، توجهت نحو صندوق مالبسها، 
الصندوق الذي ظ���ل مقفاًل منذ غيبته، 
فتحت���ه بصعوبة، نفضت عن���ه التراب، 
القدمي اجلديد، لكنها  أخرجت فستانها 
تركته جانباً وتوجهت إلى املطبخ بعد أن 
ذبحت الدجاجة الوحي���دة التي متلكها، 
أع���دت الطعام، ث���م ارتدت فس���تانها 

وجلست بانتظاره.
ياه.. كم م���رة حملت أثقال الهموم؟ 
كم مرة نطقت باس���مه في أزقة القرية 
وحواريها؟ كم مرة بكت وسقطت دموعها 
ف���ي النهر، وب���ح صوتها م���ن احلنني، 
ونسيت بعض الصوف في املاء، وجرحت 
أصبعها وه���ي تقطف احلش���ائش في 

البرية، أو تعد الطعام؟
كانت تضم���ه بخيالها إلى صدرها، 
تعاتبه حيناً، وحيناً تقّبله بحنان عجيب، 
لم تع���رف كم م���ن الوقت م���ر عندما 
اس���تفاقت م���ن تخيالته���ا على صوت 
جارته���ا وهي تط���ل برأس���ها من فوق 

احلائط:
- ألم يأِت ولدك بعد يا )نوفة(؟

- ال، وال أعرف أي���ن ذهب. قالتها 
بحسرة واضحة.

- يقول زوجي إن عباساً موجود في 
املخفر.

- مخفر!! م���اذا يفع���ل ولدي في 
املخفر؟

- ال تخاف���ي، زوجي يق���ول إنه قد 
أصب���ح رجاًل مهماً ف���ي العاصمة، لكن 

ملاذا لم يأِت إليك حتى اآلن؟
ملع���ت عيناه���ا بالف���رح وش���ردت 

للحظات:
- ألم تقولي إنه أصبح رجاًل مهماً؟ 
فال بد أن لديه أعماالً يقضيها مع رئيس 

املخفر.. على كل حال ال بد أنه س���يأتي 
بعد قليل.

وراحت ترس���م لوجه���ه الذي طاملا 
س���هرت الليال���ي وطيفه يت���راءى لها، 
صوراً عديدة؛ ص�ّورته مرة مديراً، ومرة 

ضابطاً، ومرة قاضياً، ومرة وزيراً.
انس���دل الليل على جس���د النهار، 
ونشر عتمة تش���به عتمة زنزانة، فاشتد 
قلقها، فكرت بالذهاب إلى املخفر، لكنها 
س���رعان ما غّيرت رأيه���ا: "ال يجوز أن 
أذهب وراءه، صحيح أنني في ش�وق كبير 
إليه، لكن ذهابي قد يسبب له اإلحراج". 
ل���م تس����تطع االنتظار أكث���ر من ذلك، 
فاجتهت نحو بيت جارتها وقالت البنها:

- اذه���ب إلى املخفر وقل لولدي إن 
أمك بانتظارك.

- رأيته؟.. قلت له إن أمك تريدك؟ 
سألته بلهفة عندما عاد وهو يلهث.

- نع���م، ق���ال: "عندي ش���غل" وال 
أستطيع احلضور اآلن.

شعرت بأن عش���رة سيوف انغرزت 
دفعة واح���دة في صدرها، لكنها حاولت 
أن تكون كش���جر الس���نديان الذي يبكي 
الفؤوس قبل أن يس����قط، جلس���ت في 
مكانها، ج���ادت عيناه���ا بدمعة واحدة 
فتاهت بني خطوط ووديان وجهها إلى أن 
وصلت إلى شفتها العليا، فحركت لسانها 
وه���ي تتذوق طع���م امللح ال���ذي أصبح 

مألوفاً لديها.
دون أن تنطق بحرف عادت إلى بيتها، 
وفي الطريق ش���عرت بأنها لن تراه أبداً، 
لكنها طردت هذا الش���عور بعدما لعنت 
الشيطان، جلست على بساط رث بقلب 
منكسر، فِمن دونه ال راحة وال فرح لها، 
وال دفء يستطيع أن يعيش في فراشها، 
وال خب���ز أو م���اء يحيا عل���ى مائدتها، 
وضعت كفها على خدها وانتظرت، وبغتة 
رفعت رأسها نحو الس���ماء، متتمت في 

همس، وأطلقت نداءاتها اجلريحة.

فش���يئاً همدت األصوات في  شيئاً 
القرية، ولم يعد يسمع سوى نباح الكالب 
من بعيد، أسندت رأس���ها على املخدة، 
لكنه���ا لم تغمض عينيه���ا، وإمنا راحت 
تنظر نح���و الباب وتنصت، تعبت عيناها 
من التحديق، هاجمها الوس���ن جماعات 
وفرادى، غير أنها لم تس���مح له بالتغلب 
عليها، نهضت واحلزن يخّيم فوق سفوح 
نحو اخلارج، فشاهدت  تطلعت  صمتها، 
حمام ذاكرتها يطير إليه: "ها هو الفجر 
قد أقبل ولم يأِت.. س���أذهب إليه اآلن". 
فتحت الباب، أغلقته، أس���ندت رأس���ها 
عليه: "ألي سبب أذهب إليه؟.. يبدو أنه 
نسي أن له أماً أرضعته حليباً وليس ماًء 
عكراً". عادت إلى مكانها وس���افرت إلى 
املاض���ي البعيد، رأت في���ه زوجها الذي 
رح���ل ولم يت���رك لها غير اب���ن تعّذبت 
كثي���راً من أجله، كان���ت تنتحب بصمت 
مرير عندما سمعت جارتها وهي تناديها 
كعادتها من فوق احلائط، فنهضت دفعة 
واحدة، قالت واللهفة ال تزال بادية على 

وجهها:
- هل جاء ولدي؟

- ال. قالته���ا وهي تهز رأس���ها، ثم 
أضافت بشيء من الغضب:

- ابنك غادر القرية يا )نوفة(!
جتّمدت ف���ي مكانها وهي ال تعرف 
أي حزن غ���اص في صدرها، ش���عرت 
بجراحه���ا تت���وزع في كامل جس���دها، 
وبضب���اب كثيف يغطي س���ماء أمانيها، 
لكنها استطاعت أن تقول بصوت خائف 

مرجتف خجول:
- متى ذهب؟

- قبل قليل.. اصعدي على السطح 
فسترين سيارته تغادر القرية.

لم تصدق ما سمعت، مللمت بعضها 
وصعدت الس���لم بكل م���ا فيها من بقايا 
قوة، ثم راحت تنظ���ر إلى جهة الطريق 

دون كالم، دون حركة، دون صوت.
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لسُت هنا بصدد بيان مفهوم الليرالية أو 
حتديد ُأطرها األيديولوجية بقدر ما سأعنى 
بتقييم واقعها الفعلي يف مصر فيما بعد 
ثورة يناير ثم فيما بعد االنقاب العسكري؛ 

ألن األمر ال يستحق اإليغال يف هذه 
اجلداالت اللفظية العقيمة إذا كان الواقع 
قد فرض نفسه على نحو معني يستحق 

التأمل والدراسة والنقد والكشف عن 
األوهام املؤسسة لهذا الواقع.

فق���د انطلق الليبراليون في مصر بع���د انتصار ثورة يناير من 
مبادئ وتصورات تقوم عل���ى عدة مضامني، أهمها: حماية حريات 
املواطنني بجميع أش���كالها العقدية واالجتماعية واجلنسية، كفالة 
الع���دل االجتماعي القائم على توزيع الث���روة توزيعاً عادالً، متكني 
الكفاءات العلمية والعملية م���ن املناصب، واحترام القانون وأحكام 

القضاء.
انطلق���وا يؤّصلون له���ذه املبادئ والتصورات ف���ي مناظراتهم 
ومحاضراتهم ومقاالتهم في الصحافة واإلعالم على نطاق واس���ع 
لم يكن ليُس���مح لهم بالتمدد فيه وال في شبر منه على مدار تاريخ 
الدول���ة املصرية، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك حني اعتبروا ناقديهم 
ومخالفيهم أعداء التحرر ودعاة االستبداد، مناهضي العدل ودعاة 

الظلم واجلور ومنتهكي القانون.
حقاً اس���تطاع الليبراليون تسويق رؤيتهم وخداع جموع الشعب 
املص���ري باملُثل العليا التي ما برح���وا يروجون لها ويزينونها للناس 
ويدافعون عنها، زاعمني أن الليبرالية هي األفق النظري والفلسفي 
الذي طاملا نزعت البش���رية نحوه والذي ال يوجد بديل عنه في أي 

نظام دميقراطي، وقد حدث هذا مبساعدة عاملني:
األول: اآللة اإلعالمية التي س���اعدتهم على الترويج ألفكارهم 
وتعظيم رموزهم مع النيل من مخالفيهم والتشنيع عليهم بالشائعات 

وتعظيم األخطاء.
الثان���ي: النظ���ام احلاكم نفس���ه الذي كان م���ارس الليبرالية 
معه���م، فحررهم من كل قيد، وأطل���ق لهم عنان احلركة واملعارضة 
بكل الوسائل مهما كانت خس���تها ودناءتها ومهما انطوت استهزاء 
وس���خرية ومخالفة للقانون، بل س���عى جاهداً للتعاون معهم وهم 

الذين دأبوا على التخريب والتأليب.
حت���ى وقع ما خططوا له مع أصحاب املصالح من الفاس���دين 
واملنحرفني أتباع النظام القدمي “الفلول”، فحدث االنقالب العسكري 
ووقع احملظور، وقتل املصريون مصريني آخرين بأبش���ع الوس���ائل 
وأدوات القتل بال أدنى رحمة، وتلوثت األيدي بالدماء الكثيرة حتى 
أصبح من العسير حصر أعداد الضحايا وأعداد األسر التي فقدت 

إما أباً لها أو أماً أو ابناً أو ابنًة.
ورغم ما حلق باإلس���الميني من خس���ائر في األرواح واألموال 
واحلقوق واحلريات ومكتسبات ثورة يناير، إال أن خسائر الليبرالية 
كانت أعظم وأفدح؛ فقد س���قطت الليبرالية كليًة، وكان س���قوطها 
س���قوطاً مخزياً، فقد انكش���فت مبادئها املضطربة، وانكش���فت 
تصوراته���ا اخلاطئة، وأيديولوجيتها املعيبة املش���وهة.. عش���رات 

سقوط

 الليبرالية!

)*( قاٍض في احملكمة االبتدائية املصرية.
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األخطاء وعشرات االنحرافات اخلطيرة في شتى ممارساتها 
ومس���احات عملها ونش���اطها فيما بعد االنقالب العسكري، 
ال في احلياة السياسية فحس���ب، بل جتاه اإلنسان ومعاجلة 
وج���وده، وجتاه مصي���ره وصياغة هذا املصير مبا ينس���جم 

وإنسانيته وآدميته.
ميكنن���ا أن نب���رز أهم مظاه���ر س���قوط الليبرالية في 

مصر في النقاط التالية:
- تب���نّي للعال���م والش���عوب احملايدة الف���رق بني حكم 
اإلس���الميني الذين يجتهدون في رعاي���ة احلريات وصيانتها 
ويحترمون اآلراء املخالفة ويسعون جاهدين الحتوائها، واحلكم 
الليبرالي املزعوم الذي ينتهك احلقوق ويُهدر احلريات ويقمع 
اآلراء املخالفة بالقتل واالعتقال وتلفيق االتهامات، بل ال يجد 
أي غضاضة أو حرج في تبرير ممارسته القمعية غير اآلدمية.
- تبنّي أن الليبراليني ال يجدون أي غضاضة أو حرج في 
التعاون مع أصحاب املصالح من الفاسدين واملنحرفني وظيفياً 
“الفلول” واالس���تعانة بهم في احلكم على جميع املس���تويات 
الوظيفية، مبا ال مُيك���ن معه بحال من األحوال حتقيق العدل 
االجتماعي املزعوم، إذ ال سبيل للعدل االجتماعي القائم على 
توزيع الث���روة توزيعاً عادالً إال مبكافحة الفس���اد واحلد منه 

وتقليل فرص انتشاره.
وق���د بدت أعظم مظاهر الزيجة بني الليبرالية وأصحاب 
املصالح في املجال اإلعالمي الذي يس���يطر عليه من الناحية 
املادية أصحاب املصالح من أتباع النظام القدمي “الفلول”، بينما 
يُديره ويس���يطر عليه من الناحي���ة الفكرية بعض اإلعالميني 
الليبراليني الذين لم يجدوا أي غضاضة في استخدام الكذب 
والشائعات وشتى الوسائل اخلسيسة والدنيئة لترويج فكرهم 
والنيل من مخالفيهم وحتويل اإلجنازات إلى انتكاسات وتعظيم 

أخطائهم بل وتبرير قتلهم وانتهاك حقوقهم.
وقد تبنّي مبا ال يدع مجاالً للش���ك أن���ه ال يوجد أبداً ما 
يس���مى اإلعالم احملاي���د، بل هو موجه دائماً وأبداً كس���الح 
للتأثير على الناس، وهو السالح األهم في املعركة الفكرية بني 

اإلسالم والليبرالية.
انكش���فت االزدواجي���ة اخلطي���رة للزعام���ة الليبرالية، 
حي���ث تبنّي أن الذي���ن يبلغون أعلى املناص���ب منهم غارقون 
- في الوق���ت ذاته - ألبعد حد في أدنى وأحّط املس���تويات 
الالأخالقية والالإنس���انية، ومن ثمَّ فق���د انقطعت الصالت 
العملية بني وجوده���م الفعلي والتغيير الذي لطاملا دعوا إليه، 

وأصبح وجودهم الفعلي محض وجود نفعي استغاللي يقربهم 
كثيراً جداً من الفاسدين واملنحرفني “الفلول”.

أكثر منظمات املجتمع املدني ومنظمات حقوق اإلنس���ان 
املزعومة التي كانت تقوم أنش���طتها على أساس ليبرالي فيما 
تزعم؛ تبنّي أنها ال تعمل لصالح الش���عب واملجتمع املدني، بل 
تعمل حلس���اب أجندات داخلية وخارجي���ة بعينها، وليس لها 
أي عالقة بحريات املواطنني وبحقوق اإلنسان إال فيما يخدم 

مصاحلها فحسب.
فشل النظام الليبرالي أو العلماني بصفة عامة في إقامة 
الدميقراطية، بل في مواجه���ة كل التحديات احلضارية التي 
واجهتها منذ ثورة يناير، وق���د تأكد للجميع أن الدميقراطية 
- عند الليبراليني - ما هي إال محض وس���يلة يس���تخدمونها 
خلداع الشعوب للس���يطرة على احلكم ومقاليد األمور، حتى 
إذا جاءت بخس���ارتهم انقلبوا عليها ومت���ردوا؛ ألن الليبرالية 
السياس���ية في احلقيقة نظام ديكتاتوري إقصائي متعّنت غير 
قاب���ل على التعايش مع اإلس���الميني ول���و كان الدين مطلباً 
شعبياً للجماهير، فإبعاد الدين واإلسالميني عن احلكم شرط 
أساس���ي لقبول الدميقراطية، بل األمر أس���وأ من ذلك، إذ ال 
ميكن القبول باملعارضة اإلس���المية ومش���اركتها في العملية 
السياس���ية إال بقبول األخيرة “روش���تة” الليبرالية السياسية 
ورضوخه���ا لها متام���اً، أي أن تكون مجرد معارضة ش���كلية 

الستكمال الشكل الدميقراطي املزعوم.
وفي التاريخ ش���واهد كثيرة على ما ذكرت، فلم تكن مصر 
الدولة الوحيدة التي عانت االضطهاد الديكتاتوري العلماني، 
بل س���بقتها تركيا واجلزائر، واحلركة اإلس���المية في تونس 

قدمياً.
وعلى النقيض من ذلك فقد أكدت احلركة اإلسالمية في 
خطها العريض أن لديها رؤية شاملة وقدرة فعلية على احتواء 

اآلخر وقبول معارضة سياسية حقيقية.
هذه بعض مظاهر سقوط الليبرالية والعلمانية املصرية، 
وهي ف���ي ذات الوقت أهم فوائد اإلس���الميني من االنقالب 
العس���كري، وهي غيٌض من فيض وقليٌل من كثير، وإذا صدق 
ظني فإن اجلن���وح العلماني الديكتاتوري الدموي الذي اجتاح 
مصر س���يكون ذا تأثير كبير على هزمية العلمانية العاملية في 
اجلول���ة الثانية من معركتها مع اإلس���الم، بعدما نالت املادية 
منها ما نالت في اجلول���ة األولى من املعركة، حتى قال بعض 

الباحثني الغربيني بحتمية سقوطها.
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ال أح���د ينكر الدور ال���ذي لعبه اإلعالم ف���ي التقلبات 
السياسية التي شهدتها املنطقة العربية وما زالت، ورمبا كانت 
منظومات التواصل اجلماهي���ري )تلفزيون، وإنترنت( األكثر 
تأثي���راً في صناعة ال���رأي العام وتغيير امل���زاج اجلماهيري 
وقولبته على النحو الذي يسعى إليه مستخدمو هذه األجهزة، 
أو بصورة أدق املس���يطرون عليه���ا ومالكوها.. لقد أصبحت 
الشاش���ة أداة مركزية تتجاوز كونها وسيلة اتصال أو تواصل 
أو تخت���زل في مجرد قنوات تقدم برامج للتس���لية والتثقيف 
لتصبح أدوات للضبط والتحكم السياس���ي واالجتماعي تؤثر 

في األفراد واجلماعات وتزّيف وعيهم وسلوكهم.. لقد حتولت 
الصورة إلى سلطة حقيقية من ميلكها يصبح السيد احلقيقي، 
أو كما يقول ريجيس دوبراي »فإن س���يد الصورة هو س���يد 
البالد«.. ومثلم���ا كان للصورة التي رّوجه���ا اإلعالم البديل 
)اإلنترن���ت( دور مرك���زي في خلخلة منظومات اس���تبدادية 
واإلطاحة بها أحياناً، فقد لعبت أدوات االتصال اجلماهيري 
دوراً مركزي���اً في خدمة القوى االجتماعي���ة واملالية املهيمنة 
من أجل إعادة الس���يطرة على العقول واس���تعادة السيطرة 
على البل���د في حلظة موالية، وهو أمر ميكن أن نالحظه من 
خ���الل الدور الذي لعبته أجهزة اإلعالم في التهيئة لالنقالب 
املصري، أو في إثارة االضط���راب في تونس، وقبلها كان لها 

دور مماثل في التحريض على االنتفاضات والثورات.
تاريخياً ومنذ ظهور التلفزيون أدرك أصحاب الس���لطان 
والنف���وذ أهميته ودوره بوصفه وس���يطاً ق���ادراً على اإلقناع 
واإليهام واخلداع، وتكمن قوته في أنه يس���بك الرأي ويقولبه 

التالعب بالعقول)�(

دور اإلعام في الثورة املضادة

]إعالم[

مسي��ر محدي)**( ■
shamidi09@gmail.com

)�( »املتالعبون بالعقول« عنوان كتاب صدر عن طريق سلسلة عالم املعرفة عدد )24 التي 
هربرت  تأليف  من   )Mind Managers( لكتاب  ترجمة  وهو  الكويت،  من  تصدر 
املعلب  والوعي  اإلعالمي  التضليل  عن  الكتاب  يتكلم  )197م.  عام  ونشر  شيللر، 
العام.  الرأي  التحكم في  يتم  املتحدة األمريكية وكيف  الواليات  املعرفة في  وصناعة 
يعتقد شيللر أن صناعة التالعب بالعقول تتم عن طريق خمس أساطير جرى ترويجها 
عقولنا  يوهم  الذي  التضليلي  اإلطار  تشكل  األساطير  تلك  باتت  حتى  وذكاء،  بعناية 
بادعاء احلقيقة، وتتمثل هذه األساطير التي تسيطر على الساحة اإلعالمية بوصفها 
غياب  الثابتة،  اإلنسانية  الطبيعة  احلياد،  الشخصي،  واالختيار  )الفردية  في  حقائق 

الصراع االجتماعي، والتعددية اإلعالمية( )مجلة ^).
)� �( باحث في الفكر السياسي - تونس.
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حسب صياغة خاصة، وهو ما جعل األنظمة الشمولية حترص 
على الس���يطرة على هذه األجه���زة، غير أن الث���ورة التقنية 
احلديثة جعلت من إمكانية الس���يطرة عل���ى الدفق اإلعالمي 
املتواصل أمراً مس���تحياًل، وهو األمر الذي دفع القوى املتنّفذة 
إلى وضع استراتيجيات جديدة للس���يطرة والتالعب بالعقول 
وإبقائه���ا حتت حال���ة من التلقي الس���لبي واخلضوع للتوجيه 

بحسب مصالح وإرادة أصحاب النفوذ والسيطرة.

دور اإلعام يف الثورة والثورة املضادة
يؤك���د ريجي���س دوبراي أنن���ا نعيش عصر 

الشاش���ة، حيث أصبحت الصورة متداولة، 
فض���اًل عن اكتس���ابها س���مة جديدة 

ه���ي احلرك���ة باخت���راع التلفزيون 
واحلاس���وب واألقم���ار الصناعية، 
وأصب���ح تأثيره���ا أعمق وأش���د؛ 
فهي تف���رض إمياناً مطلقاً بحقيقة 
خطابها، فق���د حتولت الصورة إلى 

كي���ان مرجعي قائم الذات يس���تمد 
قيمته من ذاته وال يحيل إلى شيء آخر، 

فال أحد ينكر مثاًل الدور الذي لعبته صور 
ضحايا االستبداد في التحريض على الثورة ضد 

األنظم���ة )صورة البوعزيزي وهو يحت���رق بنار االحتجاج على 
املظلمة، أو صورة خالد سعيد الذي حتّمل آثار التعذيب املعّبر 
عن طغيان الس���لطة ووحشيتها(.. وأثناء الثورة كان للفيسبوك 
دوره املركزي في نش���ر الصور والفيديوهات التي تنقل معاناة 
جماهير الناس وتتابع حتركاتهم في الشارع، إضافة إلى الدور 
املرك���زي الذي لعبته قناة مثل اجلزي���رة في تغطية التحركات 
الش���عبية والصدامات الدموية في الشوارع أثناء الثورات، وهو 
ما أفضى في النهاية إلى سقوط بعض احلكام بشكل أو بآخر.
إن الص���ورة خالف���اً للكلمة ال تتطلب مجه���وداً كبيراً في 
التلقي، فالصورة جذابة وساحرة ورسالتها متضمنة فيها، وهو 
ما حولها إلى أداة تعبئ���ة وحتفيز؛ إما على املوت )فيديوهات 
القاعدة التي تروج لبطوالت منتس���بيها(، وهي احملرض األكبر 
أيضا على الثورة )دور وسائل التواصل اجلماهيري في الثورات 
العربية املجتزئة(؛ أو على االستهالك واملتعة )اإلشهار( أو األداة 
الكبرى للتخدير في كل بقاع العالم، بل حتولت بعض الشاشات 

إلى مصدر لنفوذ بعض الدول وس���طوتها )مثال اجلزيرة التي 
حّولت قطر إلى فاعل مؤثر في املش���هد اإلقليمي والدولي، أو 
ما تلعبه قناة العربية في الترويج لرؤى أنظمة شمولية تتناسق 

مواقفها مع الرؤية األمريكية إلى حد التطابق(.
لقد تفطن أصحاب املصالح ممن تضرر من الثورات العربية 
احلاصل���ة، إلى أهمية الصورة وس���لطة الشاش���ات، فاألزمنة 
املعاصرة هي زمن حكم الصورة أو س���لطة الشاش���ة، ومن هنا 
كانت احلمالت املنظمة للتهيئة لإلطاحة باألوضاع الناشئة إثر 
التحوالت السياس���ية اجلزئية في بعض الدول العربية؛ تعتمد 
القن���وات التلفزيونية أداة لتزيي���ف الوعي وقولبة 
العقول، فهناك نسبة مهمة من األفراد ممن 
ال يقرؤون الصحف أولئك الذين وهبوا 
للتلفزيون  وروحاً  أنفس���هم جس���داً 
كانوا  للمعلوم���ات؛  وحيد  كمصدر 
هم الهدف املرك���زي لعملية إعادة 
تش���كيل الوعي، وكم���ا يقول بيار 
بوردي���و »إن التلفزي���ون مي���ارس 
نوع���اً م���ن العنف الرم���زي، وهو 
عنف مي���ارس بتواطؤ ضمني من قبل 
هؤالء الذي���ن يخضعون له وأولئك الذين 
ميارس���ونه بالقدر الذي يكون فيه أولئك كما 
هؤالء غير واعني مبمارسة هذا العنف أو اخلضوع له«.
وميكن في هذا املجال إيراد جملة من النماذج للتالعب اإلعالمي 
ال���ذي تعرض له املتلقي في دول الثورات العربية، وتخصيصاً مصر 

وتونس، )بوصفهما النموذج األولي للتحوالت الطارئة(:
• سعت القنوات التلفزيونية في إطار حربها على األوضاع 
اجلديدة )حكم مرس���ي في مصر والترويكا في تونس(؛ إلى 
دفع األم���ور نحو إضفاء طابع الدرام���ا مبعنى مزدوج، حيث 
تضع في املش���هد واقعة أو حدثاً ثم تقوم باملبالغة في أهميتها 
وف���ي صفاتها الدرامية )حادثة حمادة املس���حول كما تناولها 
اإلعالم املصري من أجل ش���يطنة نظام حكم مرس���ي، حيث 
حتول الش���خص موضوع احلدث إلى صورة إعالمية متكررة 
حتمل مواصفات احلدث الدرامي الذي يستفز وجدان املتلقي 
ويثي���ر خياالته في العودة إلى زمن االس���تبداد، وهو ذات ما 
عم���دت إليه قناة التونس���ية مثاًل في حديثه���ا عن الظاهرة 
الس���لفية والترويج خلرافات إعالمية من قبيل إمارة سجنان 
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)مدينة تونسية(، حيث مت تصوير األمر على أنه يشكل حلظة 
فارقة في دخول البالد التونسية زمن الفوضى واإلرهاب(.

• استخدام السخرية من النظام الناشئ، ورغم أن البرامج 
الساخرة ليست أمراً جديداً في الدول الدميقراطية العريقة، 
غير أنها في دول مثل تونس ومصر مثلت حلظة لإلطاحة بهيبة 
احلاكم اجلديد، خاصة ونحن أمام مجتمع ما زال قس���م كبير 
منه يؤمن بهيبة صاحب الس���لطة. وميكن في هذا اإلطار ذكر 
برنامج باسم يوسف الذي تفنّن في السخرية من الرئيس إلى 
حد االبت���ذال واإلطاحة مبنظومة القيم الت���ي جعلت املتلقي 
العادي ال يرى في احلاكم اجلديد س���وى دمية ال ميكنها إدارة 
البل���د، )والغريب هو توقف البرنامج بعد االنقالب(، وهو أمر 
له ش���بيه في تونس م���ن خالل فقرة كوميدية ُعرفت باس���م 
»اللوجيك السياس���ي«، والتي جعلت هدفها استصغار احلكام 
اجل���دد وحتويلهم إلى مادة للتندر والس���خرية خارج ضوابط 
السياس���ة، مبعنى أن تكون الس���خرية تتعلق بذات الشخص 

وهيئته قبل السخرية من منط ممارسته احلكم.
• الندوات الزائفة، وهي برامج حوارية تضم ضيوفاً دائمني، 
والواقع أن مثل هذه البرامج التي تضم املدعوين الدائمني، هي 
عالم مغلق على الذين يع���رف بعضهم بعضاً، عالم يعمل وفق 
منطق »الدعم الذاتي« املس���تمر، حيث تبدو هذه الندوات في 
ظاهرها ندوات حقيقية، لكنه���ا حقيقية بطريقة زائفة، ومن 
أبرز مناذجها في تونس: برنامج »ناس نسمة نيوز«، أو البرامج 
التي يقدمها عمرو أديب أو خيري رمضان أو وائل اإلبراش���ي 
ف���ي مصر، حيث يتحدث مقدمو البرام���ج بخفة دون مراعاة 
خلطورة ما يقدمونه وال عن املسؤوليات التي يتحّملونها نتيجة 
ما يقدمونه لآلالف من املش���اهدين دون فهم، )أحد املقدمني 
حتدث عن دور اإلخوان املس���لمني في س���قوط األندلس على 
س���بيل الذكر، أو احلديث عن آالف اجلثث حتت ميدان رابعة 
اغتالهم املعتصمون(، ومثل هذه الكلمات تخلق األشياء وتخلق 
التص���ورات والتخيالت اخلادعة، وحتِدث اخلوف، وتؤدي إلى 
الهلع والرهبة. وهذه القدرة على االستدعاء ملعان خطيرة لها 
تأثيرات ونتائج تعبوية، )بالطبع استعداداً للحظة إثارة الناس 
ضد احلكم القائم، وهو ما سيتجلى فيما بعد االنقالب عندما 

مت فض االعتصام بدموية غاية في الوحشية(.
• الدور الذي يلعبه مقدم البرنامج وهو دور يصدم مشاهد 
التلفزيون دوماً، حيث يقوم املقدم بتدخالت حاس���مة يفرض 
من خاللها املوضوع ويفرض اإلشكالية، وهي في غالب الوقت 

إشكالية بال معنى، وهو من يفرض قواعد اللعبة، وهي قواعد 
ذات أش���كال متغيرة، فهي ليست القواعد نفسها عندما يكون 
املتحدث من الطرف اآلخر الذي يريد املقدم تقزميه، ومثالها 
في برنامج التاس���عة مس���اء بقناة التونسية مت استدعاء أحد 
األش���خاص حاماًل كفنه مهدداً وزير الداخلية )املنتمي حلركة 
النهضة( على املباش���ر، إضافة إلى طريق���ة التأثير الضمني 
)احلديث بال كلمات( الذي يتم أثناء احلوار عن طريق النظرات، 
الصمت، اإلش���ارات، اإلمياءات، وحركات العيون، وصوالً إلى 
نب���رات الصوت، )جافة مع اخلص���وم ولينة مع الطرف الذي 
يريد املقدم االنتصار له(.. ويذكر اجلميع طريقة احلوار غير 
الالئقة التي حاور بها مذيعو التلفزيون املصري الرئيس محمد 
مرسي في حينه، أو حالة اخلضوع والتذلل التي أبداها مقدم 
برنامج التاسعة مساء وهو يتحدث مع الباجي قايد السبسي، 
وهو يقول »حاضر س���ي الباجي«، والتي حتولت فيما بعد إلى 

نكتة على صفحات التواصل االجتماعي.
• يقدم بعض املذيعني أنفس���هم بوصفهم متحدثني باس���م 
اجلمهور ملخاطبة الطرف اآلخر بنوع من االستخفاف وصوالً 
إلى الوقاحة، )إلى احلد الذي وصل فيه عمرو أديب إلى توجيه 
اخلطاب للرئيس مرسي بالقول »يا كافر«، أو تلك املبالغة في 
اإليح���اءات غير األخالقية التي قام بها بعض مقدمي البرامج 
في القنوات املصرية تعليقاً على حديث الرئيس مرس���ي عن 

األصابع التي تتالعب باألمن القومي املصري(.
إن كل ه���ذه املالمح العامة للخط���اب اإلعالمي في تونس 
ومصر تكش���ف أن الهدف منها لم يكن بريئاً وال محايداً، وإمنا 
كان حتريضياً يستهدف التالعب بعقول املشاهدين وصوالً إلى 
تعبئتهم للتمرد واخلروج لإلطاحة بأس���س النظام الدميقراطي 
الناش���ئ. وما ينبغي مالحظته أخيراً أن النقد املوجه لألطراف 
اإلعالمية املناوئ���ة للتحول الدميقراط���ي احلاصل في تونس 
ومصر؛ ال يعني براءة الطرف اآلخر أو غياب وسائله اإلعالمية 
عن لعبة التعبئة والتأثير، لكن التركيز على الطرف األول ناجم 
عن كونه يقدم خطاباً س���عى من خالله إل���ى تقويض التجربة 
الدميقراطي���ة الناش���ئة، وانته���ى بانقالب دم���وي في مصر 
وبالتحري���ض على الفوض���ى في تونس وبصم���ت مطلق على 
جرائم حاصلة كان قد قدم لها اإلعالم تبريراً، مواصاًل تالعبه 
بالعقول، مس���تغاًل سيطرته على الشاشات، وكما يقول ريجيس 
دوبراي »إن عصر الشاشة حني يغدو مسيطراً أينما كنا ستكون 

فضيلته الفساد ومنطلقه االمتثالية وأفقه عدمية مكتملة«.
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سفينة المسلمين في العيد
علي بن أمحد املطاع ■

 ال��ع��ي��ُد م���ا ال��ع��ي��ُد واإلس������ام ف���ي ُف���ْل���ِك

 وم���وج���ة ال��ب��غ��ي ت��ع��ل��و ف����وق ق��ارب��ن��ا

ال� واع��ت��رض  الغيم  سمانا  ف��ي  أظلمت   ق��د 

 ك������م ع������اب������ٍد ذاك�����������ٍر ل����ل����ه ق����ي����ل ل��ه

ح���ادث���ٍة ت���ص���وي���ر  وال  ك�����ام  ال   ق�����ف، 

 وُك������بَّ ف���ي ال��س��ج��ن م���رم���ي���ًا إل����ى زم���ٍن

 وم�����ا ج���ن���ى ذل�����ك ال����داع����ي ع���ل���ى أح����ٍد

 جت�����ري ال��س��ف��ي��ن��ة واألع�����ي�����اد ك��اس��ف��ٌة

ال��ع��ان��ي اجل�����راُح وف��ي ك��ب��د  ف���ي  دام   م���ا 
 وط���ف���ل���ة دم���ع���ه���ا ي���ج���ري ع���ل���ى وج����ٍن

 ال���ع���ي���د، م���ا ال���ع���ي���د؟ واآلم�������ال ُم��ط��رق��ة
ُي��ْل��ق��ى ب���ه ه����زوًا أن  ُي���ْك���ت���َرْث ف��ي��ه   ل���م 
غربته وس���ط  دي��ن��ي  ك���ان  إن  ال��ع��ي��د   م���ا 

محبرتي دون  وخ�����ارت  ل��س��ان��ي  ��ت   ع��يَّ
 وع���ب���رت���ي ذرف�������ْت ُح�����ْزن�����ًا ع���ل���ى زم����ٍن

أْس������وُد ع��ي��ن��ي وال����ف����ؤاُد بكى  واب���ي���ضَّ 
ب��ط��ًا أو  س���ع���دًا  أو  ع���م���رًا  ل���ي  ف��ل��ي��ت 

 ت�����روع ال���ن���اس ف��ي��ه ع���واص���ف ال���ش���رِك

 وال����ري����ح ت��ع��ص��ف ب��ال��ب��ه��ت��ان واإلف�����ِك

 إع����ص����اُر ي��ق��ل��ع م����ا ي���ل���ق���اه ف����ي ال��ف��ل��ِك

حت����ِك ال  ال�����ي�����وم  ل�����إل�����ه:  دع�������ا   مل�����ا 

زن��ك��ي أو  ال����دي����ن  ص�����اح  ك��������ار  ادِّ  وال 
���رِك ظ��ل��م��ًا ع��ل��ى ُظ���َل���ِم ال��ن��س��ي��ان وال���تَّ

 

ب��ال��ش��كِّ س���ي���ق  ب����ل  ن��ف��س��ه  ع���ل���ى   وال 

يشكي رح��ب��ه��ا  ف���ي  ف���اق���ة  ذو  دام   م���ا 

 ص�����در ال���ي���ت���ي���م أن�������ٌن دائ��������ُم ال����ف����رِك

ي��ب��ك��ي ق��ل��ب��ه��ا  أم����س����ت  األم   وح����رق����ة 

 وس���ي���ُد ال���ق���وِم ب���ات ودي���َع���َة )ال��ش��ب��ِك(

)السيرِك( ف��ي  واآلس���اُد  ال���داِر  ف��ي   فالقرُد 

ال��ش��رِك بنية  تقضقض  ل��م  إن  ال��ع��ي��د   م��ا 

ع���ج���زت ع���ن ن���ظ���ِم ق�����وٍل ج���ي���ِد ال��س��ب��ِك
 

������ى ف���خ���رَّ ب����ن����اُء ال����ع����رش وامل���ل���ِك  ولَّ

 أس������ًى مل����ا ل��ق��ي��ا م����ن ع���ي���ش���ِة ال��ض��ن��ِك

 ي��ع��ل��ي س��ب��ي��ل ال���ه���دى ب���ف���رن���ده امل��ن��ك��ي

]نص شعري[
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نشأة الشيعة 

عند المستشرقين

مما ال شك فيه أنه عند البحث عن اجلذور 
ونش��أتهم،  الش��يعة  ألص��ل  التاريخي��ة 
فهي كغريها من الفرق التي خرجت على 
منهج أه��ل الس��نة واجلماعة؛ خضعت 
جموس��ية،  خمتلف��ة:  أجنبي��ة  لتأث��ريات 

ويهودية، ومسيحية، وغنوصية.

وبناء على ما تقدم من الضروري مبكان 
االط��اع عل��ى أف��كار املستش��رقني 
قيل��ت  الت��ي  النظري��ات  يخ��ص  فيم��ا 
حول أصل ونش��أة التش��ّيع؛ ألن كّتاب 
آراء  غالبي��ة  أن  يعتق��دون  الش��يعة 
املستش��رقني ع��ن الش��يعة ج��اءت 
َوفق رؤي��ة أهل الس��نة! دون االلتفات 
إىل مناهجهم وأس��اليبهم يف دراسة 
الفرق واحلركات املهرطقة )أصحاب 
املل��ل  مص��ادر  إىل  اس��تنادًا  الب��دع) 
والنح��ل ألهل الس��نة والش��يعة على 
حد س��واء، فضًا ع��ن التطور التاريخي 
يف العقائد الشيعية وانتحالها األفكار 
الوثني��ة اإلغريقية واجملوس��ية، وهذا 
ما جعل��ه يحمل ب��ني ثناي��اه الكثري من 
األف��كار الش��رقية القدمي��ة التي حّلت 
حمل بع��ض األف��كار اإلس��امية، على 
ح��د تعب��ري املستش��رق السويس��ري 

آدم ميتز.

]تاريخية[
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د. فرست مرعي ■
farsatmarie@yahoo.com
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ومن جانب آخر، ف���إن كّتاب الش���يعة يثمنون عالياً 
كتاب���ات بعض املستش���رقني ويعدونه���م رواداً في مجال 
التش���يع والعرفان، أمثال الفرنس���يني لويس ماس���ينيون 
وهن���ري كوربان؛ ألنهم عدوا والية علي وأبنائه هي النبوة 
الباطنية، بعكس النبوة احلقيقية على أنها ظاهرية فقط. 
ف���ي الوقت ال���ذي يهاجمون فيه كتاب���ات جوبينيو وفون 
كرمي���ر وفريدالندر وكولدزيهر ومارجلي���وث وبروكلمان؛ 
ألنهم ش���ككوا في أهم س���ند يعتمدون عليه في الترويج 
لعقيدتهم، وهو الوصية املزعومة يوم )غدير خم(، أي أنهم 
انتقائي�ون في اختيار املستشرقني الذين تروق كتاباتهم ملا 
يعزز أركان عقيدتهم في الوصية واإلمامة، دون االلتفات 
إلى كتابات املستش���رقني الذين يهاجمون القرآن الكرمي 

والسنة النبوية والتاريخ اإلسالمي.
فقد كتب املستشرق النمس���اوي فون كرمير في عام 
)))1م ع���ن “التعصب املفرط للش���يعة وع���دم حتّملهم 
لغيرهم م���ن أتباع الطائف���ة احملمدي���ة”، وباملثل اعتبر 
املستشرق املجري اليهودي كولدزيهر املتوفى سنة 1921م 
"حرص الش���يعة عل���ى عدم االحت���كاك باآلخر املختلف 
ديناً وعقيدة خوفاً من جناس���ته مبثابة استمرار للتقاليد 

الزرادشتية واليهودية".
ويضيف كولدزيهر في كتابه )العقيدة والش���ريعة في 
اإلسالم( بهذا الصدد: ”إن الشيعة كانت على وجه الدقة 
املنطق���ة التي نبتت فيها جراثيم الس���خافات التي حللَت 

وقضت على نظرية األلوهية في اإلسالم”.
لذلك من األهمية مبكان التطرق إلى هذه النظريات 
ملعرفة التطور التاريخي في نش���أة التش���ّيع وتبلورها من 
فكرة إلى حزب سياس���ي وفرقة ومن ثم طائفة لها رؤيتها 
اخلاصة تدريجياً ملا حدث ف���ي التاريخ، وفي نظرهم أن 
التاريخ اخلارجي للمس���لمني – تاريخ السلطة السياسية 
)= اخللفاء الراشدون واألمويون والعباسيون والعثمانيون( 
-؛ مختلف عن التاري���خ الداخلي احلقيقي، الذي هو في 
نظر الش���يعة احملافظة على احلقيقة التي كش���ف عنها 
األئم���ة املتتابعون، ومت نقلها حس���ب نظرية اإلمامة التي 
تط���ورت تدريجياً ابتداًء من القرن الثالث الهجري.. ومن 

هذه النظريات:

أواًل: القائلون باألصل الفارسي

ح���اول عدد من املستش���رقني األوروبي���ني: جوبيينو 
الفرنس���ي، وإدوارد البريطاني، والفرنس���ي دار مستتر، 
واإليطالي جوي���دي، والهولنديون دوزي وأوجس���ت ملّر 
وفون كرمير؛ ربط التشيع بأصل فارسي، فيذهب جوبينو 
ومعه براون إلى “أن العقي���دة املتعلقة باحلق اإللهي التي 
أودعت في األس���رة الساس���انية، كانت ذا أثر عظيم في 
تاريخ الفرس والتشيع، فلقد جاءت فكرة انتخاب اخلليفة 
متماش���ية مع دميقراطية العرب، غي���ر أنها ال ميكن أن 
تظه���ر في نظر الف���رس إال مبظهر ث���وري غير مطابق 
لطبيعة األشياء”، ويبرر هذه النقطة املستشرق الدامناركي 
كريستنسن املتوفى سنة ))19م في كتابه القّيم )إيران في 
عهد الساس���انيني(، بقوله: “إن الدميقراطية التي أدخلها 
اإلسالم في إيران هي السبب في تدهور النظام اإليراني 
الق���دمي )نظام الطبقات(، فقد أدت إلى القضاء تدريجياً 
ونهائياً على طبقات األش���راف“، بعدها يعلق كريستنسن 
بأن طبقات األش���راف اإليرانيني كانت أساس احلضارة 
في العهد الساساني وُضّيعت الصفات التي كانت متيزهم 

عن غيرهم.
يقول الدبلوماس���ي الفرنس���ي جوزيف آرثر جوبينيو 
الذي خدم كدبلوماس���ي فرنسي في إيران منتصف القرن 
التاسع عشر: ”إن املاللي الفرس حاولوا من خالل التشيع 
االحتفاظ بصور القديسني في الديانات الفارسية القدمية؛ 
حتى ال يفقدوا امتيازاتهم، ألنهم الورثة الشرعيون للكهنة 
الزرادش���تيني، وأن كافة املنظومة الش���يعية ليست سوى 
تلفيقاً جيد التنظيم الستعادة نفوذهم، وشكاًل من أشكال 

االعتراض املبطن على الغزو العربي ألراضيهم“.
أما املستش���رق الهولندي دوزي املتوفى سنة 3))1م، 
فهو يذكر بهذا الصدد: “كانت الشيعة في حقيقتها فرقة 
فارس���ية، وفيها يظهر أجلى ما يظهر ذل���ك الفارق بني 
اجلنس العربي الذي يحب احلرية، وبني اجلنس الفارسي 
الذي اعتاد اخلضوع كالعبي���د. كان مبدأ انتخاب خليفة 
للنبي أمراً غير معه���ود وال مفهوم؛ ألنهم لم يعرفوا غير 
مبدأ الوراثة في احلكم، لهذا اعتقدوا أنه ما دام محمد لم 
يت���رك ولداً يرثه، فإن علّياً هو الذي كان يَجب أن يخلفه، 
وأن اخلالفة يجب أن تكون وراثية في آل علي.. ومن هنا، 
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فإن جميع اخللفاء ما عدا علّياً كانوا في نظرهم مغتصبني 
للحكم ال جتب لهم طاع���ة. وقّوى هذا االعتقاد عندهم 
كراهيتهم للحكومة وللسيطرة العربية، فكانوا في الوقت 
نفس���ه يلقون بأنظارهم النهمة إلى ثروات سادتهم، وهم 
قد اعتادوا أيضاً أن ي���روا في ملوكهم أحفاداً منحدرين 
من أصالب اآللهة الدنيا، فنقلوا هذا التوقير الوثني إلى 
علي بن أبي طالب وذريته. فالطاعة املطلقة لإلمام الذي 
من نس���ل علي، كانت في نظره���م الواجب األعلى حتى 
إذا م���ا رأى املرء هذا الواجب اس���تطاع بعد ذلك بغير 
األئمة أن يفسر سائر الواجبات والتكاليف تفسيراً رمزياً 
وأن يتجاوزه���ا ويتعّداها. لقد كان اإلمام عندهم هو كل 
شيء، إنه الله قد صار بشراً، فاخلضوع األعمى املقرون 

بانتهاك احلرمات ذلك هو األساس في مذهبهم“.
وعلى نحو مشابه يتحدث املستشرق األملاني أوجست 
ملر املتوفى س���نة 92)1م، ويضيف إلى هذا القول: “بأن 
الف���رس كانوا حتت تأثير األفكار الهندية قبل اإلس���الم 
بعهد طويل ومييلون إلى القول بأن الشاهنش���اه )= ملك 
امللوك( هو جتس���يد لروح الله الت���ي تنتقل في أصالب 

امللوك من اآلباء إلى األبناء“.
ويرى املستش���رق الفرنسي دار مستتر: ”أن العناصر 
الفارس���ية التي اعتنقت اإلس���الم ظاهري���اً أدخلت في 
اإلس���الم الفك���رة الهندية – اآلرية التي تق���ول بالعائلة 
اإللهي���ة املختارة، التي تنقل في أصالبه���ا النور اإللهي 
جياًل بعد جيل منتهية ب� )الساوس���خايانت(، هذه الفكرة 
أدخلت في اإلسالم وتبلورت في آل البيت وشخص علي“.
أما املستشرق اإليطالي جويدي املتوفى سنة )193م، 
فيضيف إلى رأي سابقيه القول بأن: “انتشار هذه األفكار 
الغالية كان نتيجة حملة دعاية إيرانية ثنوية )= مجوسية( 

منظمة لهدم اإلسالم“.
وبخصوص املستش���رق السويدي نيبرغ املتوفى سنة 
)197م، فإن���ه يقول في مقدمة كتاب���ه )االنتصار(: ”إن 
الشيعة كانت محل امتزاج الثنوية باإلسالم خاصة، إذ إن 
أفكارها من املناسبة آلراء الثنوية ما ال يخفى، مثال ذلك 
قولها في أئمتها وجتس���يمها الذي هو أقرب ش���يء إلى 
جتسيم الثنوية، ثم ثبت على كثير من رجالها أنهم جمعوا 

بني الرفض والزندقة“.

فيما يحاول املستشرق الفرنسي هنري ماسيه املتوفى 
س���نة 9)19م، إمساك العصا من الوسط بقوله: “قد يكون 
هناك فائدة ف���ي التذكير بأن املذهب الش���يعي ذو أصل 
عرب���ي )وليس إيرانياً( من الناحية السياس���ية... دون أن 
نتكلم ع���ن التفاصيل التي جتعلنا نقب���ل بوجود تأثيرات 
زرادش���تية وأفالطونية حديثة ومانوية، األمر الذي نسب 
أحياناً إلى املذهب الش���يعي أص���اًل إيرانياً، وعدا ذلك... 
فهناك حيث انتش���ر في تلك البالد )= إي���ران( ولم يكن 
دون تأثي���ر في جتمع الفرس حول املذهب الش���يعي، وهو 
أن احلسني بن علي )شهيد كربالء( كان قد تزوج ابنة آخر 
ملك ساساني فارسي )= يزدكرد الثالث(، وكانت قد أسرت 
أثناء الفتح، وبهذا احلديث استفاد أعقاب علي من شرعية 

مزدوجة )من بيت الرسالة ومن أسرة ساسان(“.
والظاه���ر في هذه النظرية أنها اعتمدت على أقوال 
بعض كّتاب املقاالت )امللل والِنحل( ممن صوروا حركات 
اإليرانيني والشيعة الغالة )= الذين أّلهوا علياً(، على أنها 
محاوالت احتمت بآل البيت لهدم اإلس���الم من الداخل، 
وذلك عن طريق تقويض عقيدته، فيروي املقريزي املتوفى 
س���نة ))) ه� أن: “السبب في خروج أكثر الطوائف عن 
ديانة اإلسالم، أن الفرس كانت من سعة امللك وعلو اليد 
على جميع األمم وجاللة اخلطر في أنفسها بحيث إنهم 
كانوا يس���مون أنفسهم األحرار واألس���ياد وكانوا يعدون 
س���ائر الناس عبي���داً لهم، فلما امتحنوا ب���زوال الدولة 
عنهم )= الدولة الفارسية الساسانية( على أيدي العرب 
)= املس���لمني(، وكان���ت العرب عند الف���رس أقل األمم 
خطراً؛ تعاظمهم األمر وتضاعفت لديهم املصيبة وراموا 
كيد اإلس���الم باحملاربة في أوقات ش���تى، وفي كل ذلك 
يُظهر الله احلق...“، فرأوا أن كيدهم على احليلة أجنح، 
فأظهر قوم منهم اإلسالم واستمالوا أهل التشيع بإظهار 
محبة أهل البيت واستبش���اع ظلم علي، ثم س���لكوا بهم 
مسالك ش���تى حتى أخرجوهم عن طريق الهدى. وهذا 
ال���رأي أورده ابن حزم من قبل، فق���ال: “رأوا أن الكيد 
للمسلمني على احليلة أجنح، فأظهر قوم منهم اإلسالم، 
واس���تمالوا أهل التشيع بإظهار محبة آل بيت رسول الله 
واستشناع ظلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسلكوا 

بهم مسالك مختلفة حتى أخرجوهم عن اإلسالم“.
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ثانيًا: القائلون باألصل اليهودي

ومن أشهر القائلني به املستشرق األملاني فلهوزن املتوفى سنة )191م، 
الذي بنى نظريته على رواية وردت في الطبري، ويرى لها أصحابها سنداً 
عبي املتوفى سنة  فيما جاء في كتب املقاالت، خاصة ما جاء على لسان الشَّ
)10ه�، وما ذكره اإلسفراييني املتوفى سنة )1)ه�، وابن حزم املتوفى سنة 
)))ه�، والشهرستاني املتوفى س���نة )))ه�، نقاًل عن الشعبي في قوله: 
“أحذرك األهواء املضلة، شّرها الرافضة، فإنها يهود هذه األمة؛ يبغضون 
اإلس���الم كما يبغض اليهود النصرانية، ولم يدخلوا في اإلسالم رغبة وال 
رهبة من الله، لكن مقتاً بأهل اإلس���الم وبغياً عليهم، وقد حرقهم علي بن 
أبي طالب ونفاهم إلى البل���دان... ذلك أن محبة الرافضة محبة اليهود. 
قالت اليهود: ال يكون امللك إال في آل داود، وقالت الرافضة: ال يكون امللك 
إال في علي بن أبي طالب، وقالت اليهود: ال يكون جهاد في سبيل الله حتى 
يخرج املس���يح املنتظر وينادي مناٍد من السماء، وقالت الرافضة: ال جهاد 
في سبيل الله حتى يخرج املهدي وينزل سبب من السماء. واليهود يؤخرون 

صالة املغرب حتى تشتبك النجوم، وكذلك الرافضة... إلخ“.
وه���ذا ما دعا املستش���رق فريدالندر إلى س���وق العديد من احلجج 
في دراسته املش���هورة بعنوان )عبد الله بن سبأ، مؤسس الشيعة، وأصله 
اليهودي(، والفكرة قائمة على أن دور عبد الله بن س���بأ الرئيسي لم يكن 
في تألي���ه علي، بل في إنكار موته قائاًل "إنه لم ميت في احلقيقة، وإمنا 
شبه للناس ذلك، وإنه س���يرجع من السحاب". والفكرة أصلها ترجع إلى 
يهود اليمن وما يقوله الفالش���ا في احلبش���ة من اليهود الذين تصوروا 

املسيح املنتظر هكذا.
ويؤكد هذا القول )النوبختي الش���يعي( املتوفى سنة 310ه� في كتابه 
)فرق الش���يعة( عن أخبار عبد الله بن س���بأ بقوله: “وحكى جماعة من 
أهل العلم من أصحاب علي عليه السالم أن عبد الله بن سبأ كان يهودياً 
فأس���لم ووالى علياً عليه الس���الم وكان يقول على يهوديته في )يوشع بن 
نون( وصي موسى على نبينا وآله وعليهما السالم بالغلو فقال في إسالمه 
بعد وف���اة النبي صلى الله عليه وآله في علي عليه الس���الم مبثل ذلك، 
وهو أول من أش���هر القول بفرض إمامة علي عليه السالم وأظهر البراءة 
من أعدائه وكاش���ف مخالفيه". يقول النوبختي: فمن هنا قال من خالف 

الشيعة إن أصل الرفض مأخوذ من اليهود.
ويتفق معه ابن حزم فيذكر أن: “هؤالء )الكيسانية( صاروا في سبيل 
اليهود القائلني ب���أن ملكي صادق بن عامر.. والعبد الذي وجهه إبراهيم 
)عليه السالم( ليخطب ريقا بنت بنؤال.. وإلياس )عليه السالم( وفنحاص 
بن العازار بن هارون )عليه السالم( أحياء إلى اليوم“، وهو بهذا يشير إلى 
العقيدة املش���تركة عند الغالة القائلني بأن “اإلمام ما مات ولن ميوت وال 

بد له أن يظهر ليمأل األرض عدالً كما ُملئت جوراً“.

ثالثًا: نظرية األصل اليهودي - 
المسيحي المشترك

والقائل���ون به���ذه النظري���ة جم���ع م���ن 
املستش���رقني، من أشهرهم: املجري كولدزيهر، 
والبريطان���ي فريدالندر؛ في���رى كولدزيهر أن 
“فكرة الرجعة تس���ربت إلى اإلسالم عن طريق 
املؤث���رات اليهودية - املس���يحية، فعند اليهود 
والنصارى أن النبي إيليا قد رفع إلى الس���ماء 
وأنه ال بد أن يعود إلى األرض في آخر الزمان 
إلقامة دعائم احلق والعدل، وال ش���ك أن إيليا 
ه���و األمن���وذج األول ألئمة الش���يعة املختفني 
الغائب���ني الذين يحي���ون ال يراهم أحد والذين 

سيعودون يوماً كمهديني منقذين للعالم“.
أم���ا املستش���رق البريطان���ي فريدالندر 
فيرى أن التش���يع قد اس���تمد أفكاره الرئيسة 
م���ن اليهودية من حي���ث اس���تمد منها فكرة 
املهدية، واس���تمد من املس���يحية فكرة املوت 
الظاهري )الدوسيتزم( التي دخلت إلى الدوائر 
اإلس���المية! )= التش���يع والتص���وف الغالي( 
بتأثير الديان���ة املانوية التي ن���ادى بها النبي 
اإليراني ماني املقتول س���نة )27م، الذي مزج 
بني املجوسية واملسيحية وأعطى هذه الهرطقة 
)= البدعة( اجلديدة ش���كاًل محدوداً، فاملسيح 
في هذه العقيدة املانوية ليس له حقيقة واقعة، 
فحياته كلها وممات���ه وتعميده وآالمه من أجل 
التكفير عن خطايا البشر، كل ذلك كان قضية 
ظاهرية ال حقيقة لها، فالش���خص الذي ربط 
عل���ى الصليب – في رأيهم – لم يكن املس���يح 
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بعين���ه، وإمنا كان عمياًل للش���يطان الذي أراد أن يوقف 
نش���اط املس���يح فربطه املس���يح على الصليب عقاباً له 
على س���وء سلوكه، أما املس���يح فإنه اختفى وسيعود في 
املستقبل. وهذا شبيه مبا كان يراه الشيعة الغالة من أن 
اإلمام لم ميت وإمنا بدا للناس ذلك، وأنه اختفى وسيعود 
في الوقت املناس���ب قبل يوم القيامة؛ إلعادة العدل إلى 
األرض بع���د أن ملئت جوراً، وإن من مات كان ش���يطاناً 

تصور بصورة اإلمام.
ويؤكد ه���ذا املفه���وم املستش���رق هنري ماس���يه 
بقول���ه: ”... بعض عناص���ر املذهب الديني الش���يعي، 
وخصوص���اً قاعدت���ه الثيوقراطي���ة واالعتق���اد برجعة 
اإلمام املختبئ )= امله���دي املنتظر(؛ يبدو أنها يهودية – 

مسيحية“.
وما له صل���ة باملوضوع، أو رمبا، اطلع املستش���رق 
)فريدلن���در( على ما رواه العالم األش���عري عبد القاهر 
البغ���دادي املتوفى س���نة 29)ه� في كتاب���ه )الفرق بني 
الفرق( عن الس���بئية قوله: فلما قتل علي رضي الله عنه 
زعم ابن سبأ أن املقتول لم يكن علياً، وإمنا كان شيطاناً 
تصور للناس في صورة علي، وأن علياً صعد إلى السماء 
كما صعد إليها عيس���ى بن مرمي عليه السالم. قال: كما 
كذبت اليهود والنصارى في دعواها قتل عيس���ى، كذلك 
كذبت النواصب واخلوارج ف���ي دعواها قتل علي، وإمنا 
رأت اليهود والنصارى ش���خصاً مصلوباً شّبهوه بعيسى، 
كذلك القائلون بقتل علي رأوا قتياًل يش���به علياً، فظنوا 
أنه علي، وعلي قد صعد إلى الس���ماء، وأنه سينزل إلى 

الدنيا وينتقم من أعدائه.

رابعًا: القائلون باألصل العربي

وم���ن أش���هر الداعني ل���ه املستش���رق البريطاني 
)مونتكمري واط(، الذي يرى أن حركة الفتوحات الكبرى 
س���ّببت نوعاً من القلق الروح���ي واملادي، ما أدى إلى أن 
يفك���ر البعض في )اخلالص( م���ن الوضع الراهن الذي 
كان الناس يقاس���ون منه عن طري���ق توقع زعيم أو قائد 
سياسي له من القدرات الروحية الفائقة ما يتمّكن معها 
من تخليص البشر مما يعانونه منها. ويؤيد نظريته هذه 

بدليلني، هما:
1� إن الدوائ���ر الش���يعية على اخت���الف فيما بينها 

نظرت إلى اإلمامة باعتبارها قضية دينية، وليس���ت من 
املصالح العامة التي تفوض إلى الناس، وإن اإلمام يجب 

أن يكون معصوماً عن اخلطأ، فاإلمامة وراثة روحية.
2� إن رجال الش���يعة األوائل كان���وا من عرب اليمن 
اجلنوبي���ني، وكان���ت اليمن أرض س���الالت امللوك الذين 
يتوارثون احلك���م، وكانوا يتصفون بصفات روحية جتعلهم 
رأس السلطتني الروحية والزمنية )ِمزَود(. ثم يقول: “ومع 
أن اإلسالم ال يشجع امللكية الوراثية؛ إال أن كون هؤالء من 
ع���رب اجلنوب ممن اعتادوا تقدي���س امللوك يحملنا على 
االعتقاد بتأثرهم مباضيهم التاريخي في هذا اخلصوص“.

خامسًا: النظرية الغنوصية

الغنوص لفظة يونانية تعني املعرفة، والغنوصية هي 
مذهب العرفان الذي يضم خليطاً من املذاهب الفلسفية: 
الهرمسية اإلس���كندرية، والفلسفة األفالطونية احملدثة، 
والفيثاغوري���ة، والرواقية، والقبال���ة اليهودية، واألفكار 
الثنوية املجوس���ية، وطروحات فالس���فة حران، إضافة 
إلى امليراث الهندوس���ي - البوذي. ومن أش���هر القائلني 
بهذه النظرية: املستش���رق الفرنس���ي لويس ماسينيون 
املتوفى س���نة 2)19م، واملستشرق الفرنسي اآلخر هنري 
كوربان املتوفى سنة )197م؛ وقد توصل االثنان إلى نفس 
النتيجة؛ األول عن طريق اطالعه ومترس���ه في ظاهرة 
التصوف واحللول عند احلالج املقتول سنة 309ه� على 
يد اخلالفة العباسية بتهمة القرمطية والتجسس لصالح 
الدولة العبيدية )الفاطمية(؛ والثاني عن طريق دراس���ته 
التصوف اإلشراقي عند السهروردي املقتول عام 7))ه� 
عل���ى يد األيوبي���ني بتهمة الزندقة، فضاًل عن التش���يع 
اإليراني، ومكوثه من أجل ذلك عدة س���نوات في إيران، 
حيث ترأس معهد الدراسات اإليرانية خلفا ملاسينيون من 
))19 لغاي���ة 1973م، فضاًل عن إقامة عالقات صداقة 
وزمالة م���ع عديد من رجال الدين الش���يعة والفكر في 
إيران، حتى يقال إنه تقمص التش���يع. وبهذه املناسبة ال 
بد من اإلشارة إلى قول الفيلسوف املصري عبد الرحمن 
ب���دوي بحق كوربان عن���د تناوله كت���اب األخير )تاريخ 
الفلسفة اإلسالمية(: ”وفي هذا الفصل )= الكتاب( بالغ 
مبالغة شديدة في إبراز نصيب الفكر الشيعي، وأجحف 

بالفكر السني إجحافاً غريباً“.
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مشس الدين درمش ■

أحاديث وأسمار
»كتاب يجمع بين 
الفائــدة والمتعة«

الكتب املفي���دة كثيرة، وتوجد كتب تقص���د إمتاع القارئ 
وتسليته فحسب، مثل: كتاب األذكياء، وكتاب احلمقى واملغفلني 
البن اجل���وزي.. وتوجد كتب جتمع بني املتع���ة والفائدة، من 
أمثال: يتيمة الدهر للثعالب���ي، والعقد الفريد البن عبد ربه، 

وأدب الدنيا والدين للماوردي.
وم���ن املعاصرين املعروفني لدينا، تعّد كتب الش���يخ علي 

الطنطاوي - رحمه الله - من النوع الثالث املفيد املمتع بتفّرد 
أسلوبه، وسعة اطالعه، وتنّوع موضوعاته.

وأصنف كتاب )أحاديث وأس���مار( ملؤلف���ه الدكتور عبد 
القدوس أب���و صالح، من هذا النوع املفي���د املمتع؛ فقد جاء 
خفيف الظل في إيجاز موضوعاته وتنّوعها ش���كاًل ومضموناً، 
وعلى الطريقة اجلاحظي���ة في االنتقال من موضوع إلى آخر 

]قراءة[
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يبعد الس���آمة عن القارئ، ويتجول به بني القدمي واحلديث، 
وب���ني الفكر والقلب؛ فهو يقدم ص���وراً بصرية مرة من خالل 
مش���اهدات املؤلف الكثيرة في العال���م، ويخاطب العقل من 
خالل اطالعاته وقراءاته الواس���عة مرة أخرى.. ويتحدث في 
الشعر تارة، وفي النثر أخرى، ويقدم لنا مناذج من الشخصيات 
العلمي���ة واألدبية ف���ي القدمي واحلديث، وأخ���رى مناذج من 

الشخصيات التي ورد ذكرها في القرآن الكرمي.
وقد جاء عن���وان الكتاب )أحاديث وأس���مار( هادفاً إلى 
الفائ���دة في لفظه األول، وإلى اإلمتاع في لفظه الثاني.. وهو 
يقرب في عنوانه من كتاب )أباطيل وأس���مار( للعالمة الكبير 
محمود محمد شاكر، وهو الذي يفتخر الدكتور عبد القدوس 

بالتتلمذ عليه.
ض���مَّ كتاب أحاديث وأس���مار ب���ني دفتي���ه 221 مقالة، 
وهو عدد كبير نس���بياً جعل صفحات الكت���اب تتجاوز 0)) 
صفحة. وجاءت املقاالت في محورين رئيسيني، هما: التراث، 
واملعاص���رة. وتفرع كل منهما إلى دوائ���ر جمعت موضوعات 

متماثلة في مضمونها، متنوعة في مفرداتها.
فف���ي محور التراث حتدث د. عب���د القدوس عن التراث 
نفس���ه؛ أهميته وض���رورة احلفاظ عليه م���ن املخاطر التي 
تتناوش���ه، فكتب عن تراثنا اإلس���المي في تركيا، ومن كنوز 
تراثنا املخطوط، وسلبيات نشر التراث. وكتب عن بعض الذين 
عنوا بالتراث من املعاصرين، مثل: محمود محمد شاكر، وفؤاد 
س���زكني، وكالهما من الفائزين بجائزة امللك فيصل العاملية، 

التي تناولها مبقال خاص.
لت املقاالت ف���ي مح���ور التراث بع���د ذلك في  وتش���كَّ
دائرتني: األولى عن القضاي���ا األدبية والنقدية، واألخرى عن 
الش���خصيات األدبية والنقدية.. فكتب في األولى عن مكانة 
الشعر احلماس���ي، وش���عر الرثاء الذاتي، وشعر احلنني في 
األدب العربي، واحلنني إلى األوطان، وشعر احلنني إلى جند، 
متدرج���اً من الع���ام إلى اخلاص. وكتب ع���ن تطور اخلطابة 
وأس���لوبها، وبني البداوة واحلضارة، وأدب املواعظ، وش���عر 
الدع���اء واملناجاة، وأدب االعتذار في النثر الفني.. وغير ذلك 

مما يعد قضايا موضوعية.
أما الدائرة الثانية فجمعت احلديث عن شخصيات أدبية 
ونقدية واجتماعية في تراثنا، منهم: أبو العباس املبرد، وأسماء 

بن خارجة الف���زاري، وعمارة بن حم���زة الكاتب، واجلاحظ 
املتهم، والتوحيدي وحرفة األدب، والعرجي الش���اعر املضيع، 
واحلكم بن عبدل األس���دي وهو شاعر مقل، وشاعر الثمانني 
عوف بن محلم اخلزاعي، وش���اعر قريش عبد الله بن قيس 
الرقيات، والبحتري الناقد، واملتنبي في تعاظمه، وأس���امة بن 
منقذ وكاتب االعتبار، وغير ذلك من األسماء التي توزعت على 

العصور األدبية.
وتنداح من ه���ذه الدائرة دائرة أخرى في العناية باإلبداع 
األدبي والتراث، وبخاصة الش���عر؛ إذ كت���ب مقاالت عديدة 
تربط إبداعاً متفرداً بش���خصية مميزة، مث���ل: قصيدة أبي 
ذؤيب الهذلي، وقصيدة كعب بن سعد الغنوي، وعينية الصمة 
القشيري، وموعظة اجلبل البن خفاجة األندلسي، ومقصورة 
ابن دريد، وقصيدة الغريب جلعفر بن بش���ار األسدي، والمية 
العرب للش���نفري، والمية العجم للطغرائي... وغير ذلك من 
أمهات القصائد التي بعضها لش���عراء غير مشهورين، هادفاً 
إلظهار املغمور من كنوز الش���عر التراث���ي. وتأتي بعض هذه 
االختي���ارات موضوعي���ة مقارنة، مثل: من مراثي الش���عراء 
ألعينهم، ومن شعر الس���جن، وصور شعرية، والفرس وثالثة 

شعراء، واألسد بني شاعرين.
وفي محور املعاصرة جند ع���دة دوائر جتتذب األحاديث 
في األس���مار، أهمها: قضية األدب اإلسالمي تعريفاً وتنظيراً 
ونق���داً، وهي القضية التي ف���ّرغ الكاتب د. عبد القدوس أبو 
صالح نفسه لها، وش���غلته حتى عن متابعة كتاباته وإبداعاته 

اخلاصة، ومن ذلك هذا الكتاب الذي رأى النور حديثاً.
وكتب في التنظير والتعريف باألدب اإلسالمي موضوعات 
ع���دة، منها: عاملية األدب اإلس���المي، ونحو أدب إس���المي 
ملتزم، وحدود األدب اإلسالمي، واألدب بني اإللزام وااللتزام، 
وأدب األطفال اإلس���المي، ومس���وغات األدب اإلس���المي، 
وش���بهة املصطلح، وبني األدب العربي واإلسالمي. وما زالت 
ه���ذه املوضوعات تتفاعل بني الداعني إلى األدب اإلس���المي 
واملعارض���ني عل���ى تفاوت في وجه���ات نظره���م التي تبدأ 
مبصطلح )األدب اإلس���المي( وتنته���ي بوجوب التزام األديب 

املسلم مبا ألزمه الله به من الكلمة الطيبة!
وحتدث املؤلف عن جانب من آداب الش���عوب اإلسالمية، 
مث���ل: األدب الكردي، ورواية صقور القوقاز، وعن بعض رموز 
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األدب اإلسالمي املعاصرين، ومنهم: أبو احلسن الندوي، 
وعمر بهاء الدين األميري، ومحمد عاكف، ومحمد إقبال، 
ومحم���د التهامي، وعلية اجلعار.. فق���د دعا هؤالء إلى 
األدب اإلسالمي بحالهم وقالهم، وقدموا مناذج إبداعية 
نثرية وشعرية متثل هذا األدب باللغات العربية واألوردية 
والتركية، وهم ليسوا إال مناذج معاصرة رائدة لهذا األدب 
حتدث عنهم املؤلف لشهرتهم وذيوع كتاباتهم من قبل أن 
تتحول دعوة األدب اإلسالمي إلى مرحلة تأسيس رابطة 

عاملية له.
وف���ي محور املعاصرة كتب املؤلف عن قضية األدب 
غير امللت���زم الذي مت اس���تغالله للتأثي���ر في وجدان 
األجيال الناش���ئة، فكتب عن لغة النقد احلديث، وعن 
نكس���ة األدب، وفي موضوع ذي صلة كتب عن قصيدة 
س���فر أيوب لبدر ش���اكر الس���ياب. ويظهر لنا اهتمام 
املؤلف بالف���ن الروائي لدى جنيب محفوظ، إذ خصص 
ل���ه أربع مقاالت، فكتب مقالت���ني حول جنيب محفوظ 
وجائزة نوبل، وجنيب محفوظ وس���طوة الش���هرة، ومع 
ثالثي���ة جنيب محف���وظ، ومرد هذا التأث���ر واالهتمام 
ألمري���ن: األول: ريادة جنيب محف���وظ للرواية العربية 
فنياً، وحصوله على جائزة عاملية، وللتأثير الواسع ألدبه 
عربياً. والثاني: كون مضمون هذا األدب في أغلبه غير 
ملتزم، مع ترويجه أحياناً قيماً مخالفة لإلس���الم. وزاد 
م���ن هذا االهتمام حتويل أعماله م���ن أدب مقروء إلى 
أدب منظور عبر الس���ينما، ما اجتذب اجلموع الغفيرة 
من املش���اهدين في النصف الثاني من القرن العشرين 

امليالدي.
وجن���د املؤلف بع���د ذلك يعالج عدداً م���ن القضايا 
األدبية والنقدية العامة، وبعضها تربوية وتعليمية رافدة، 
ومن أمثلة هذه املوضوع���ات: خواطر جديدة حول محو 
األمية، واألخطاء الش���ائعة، وأمية املثقفني، وكيف نقرأ 
كتاباً؟، وال���ذوق األدبي، وحرف���ة األدب، وعالقة امليول 
باملهنة، وملاذا ال يقرأ العرب؟، والهزة الش���عورية، وهجرة 
العقول املسلمة، وماذا يقرأ أوالدنا؟، وفي كل بيت مكتبة، 
والفن بني التعاون واالستواء.. وغيرها من املقاالت التي 
تخدم الثقافة العامة وتصحح مس���ارها ومس���ار األدب 

والنقد املبنّيني على هذه الثقافة.

وم���ن أبرز محاور املعاصرة في مقاالت هذا الكتاب، 
ما كتبه املؤلف في أدب الرحالت، فقد سجل مشاهداته 
في رحالته إل���ى دول ومناطق عدي���دة، ومن أبرز هذه 
املقاالت: بانوراما على البوسفور، ووداعاً يا كيراال، ورحلة 
إلى تاج محل، ومصنع الشاي، وعلى سور برلني، وبحيرة 
أنترالكن، ودعوة س���ياحية، وحن���ني النواعير، ووداعاً يا 
جاميلج���ا، وفي ربوع كيليوس، وأجواء أندلس���ية، وعلى 
ضفاف بحيرة كومو، وأيام ف���ي ماليزيا، ورحلة بحرية، 
وجن���ان الدنيا األرب���ع، وغابة الس���لطان محمد الفاحت، 

ومرض الطيران البعيد... وغيرها.
ولعل ما كتبه في مقالتيه: كتب املذكرات، وذكريات ال 
مذك���رات؛ يعد إطاراً تنظيرياً لهذا النوع من األدب الذي 
قدمه في لوحات جميلة مما اختزنته ذاكرته األدبية، وباح 
به قلمه املعبر.. وهي في احلقيقة متثل مناذج من األدب 
اإلسالمي الذي يدعو إليه الكاتب، جاءت مرسومة فيما 
س���ماه )حدود األدب اإلس���المي(، إذ عندما يقدم كاتب 
غير ملتزم مش���اهداته من تلك األماك���ن فإننا نتوقع أن 
ينقل ص���وراً غير التي نقلها د. عبد القدوس أبو صالح، 

ويتوصل إلى نتائج غير التي توصل إليها.
وفضاًل عما استعرضته؛ تناول املؤلف بعضاً من مناذج 
األدب العامل���ي، مثل: رواية الس���اعة )2، ورواية اجلذور، 
ومغام���رات مارتن توي���ن، ومجلة املخت���ار؛ فوصل بذلك 
دائرة احلديث عن األدب والنق���د قدميه وحديثه، وعربيه 
وإس���الميه، ومحليه وعامليه، ليش���به الكتاب بذلك مناظر 
الطبيعة اجلميلة بألوانها التي وصفها في عدد من مقاالته.

وقبل اخلتام أش���ير إلى بعض مقاالته التربوية التي 
كتبها بعناوين مثل: ويلك آمن.. ومن النماذج اإلنس���انية 
في القرآن الكرمي: مرمي البتول، وعباد الرحمن، وصفات 
املؤمن���ني، وأخالقنا وأخالقهم، وكيف تق���رأ القرآن؟.. 
وغير ذلك من املقاالت الت���ي تعبر عن التكامل املنهجي 
في الرؤية التربوية والتعليمية لدى الدكتور عبد القدوس 

أبو صالح.
وأق���ول أخيراً: إذا كان الكاتب قد حثَّ على القراءة، 
ودعا إلى العناية بها، بإنش���اء مكتب���ة في كل بيت؛ فإن 
كتاب )أحاديث وأس���مار( يستحق أن يكون في مكتبة كل 

بيت.
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]الورقة األخيرة[

د. أمحد بن عبد احملسن العسَّاف ■
 @ahmalassaf 

ملكة واملدينة - زادهما اهلل شرفًا - 
تأثري كبري على نفوس احلجاج والعّمار 

والزوار، ولذا فكثريًا ما يتغري اإلنسان 
إىل األحسن بعد زيارتهما والعيش يف 
كنفهما إثر أداء ركن عظيم أو عبادات 

جليلة. وقد الحظ احملتل الكافر أثر 
احلرمني على الشعوب املسلمة؛ 

فسعى اإلجنليز - مثًا - إىل استصدار 
»فتوى« حتّرم احلج على الهنود بدعوى 

مشقة الرحلة وكلفتها وصعوبة 
الوصول وخشية األمراض املنتشرة... 

إىل غري ذلك من أسباب – بعضها - 
واهية، لكنها وجدت َمْن يفتي بها!

وس���ار على هذا املنوال اخلبيث الطغ���اة الذين ابتليت 
بهم أمة اإلس���الم، فوضعوا العراقيل والصعوبات للحيلولة 
دون شعوبهم والرحلة للحرمني، فال يكاد الواحد منهم ينعم 
بفرصة حج أو زيارة إال بعد بلوغه سناً أقرب إلى الشيخوخة 
منها إلى الش���باب، وبالتالي يكون أثر الرحلة مقصوراً على 
فئة عمرية أثقلتها السنون بهموم احلياة واملعاش، وانصرفوا 

عن هّم الدين واألمة في غالب شأنهم.
وإذا كان األثر كذلك مع عامة املسلمني، فهو آكد في حق 
اخلاصة من أهل العلم والفكر والريادة؛ ألن لديهم من الوعي 
ما يجعل الرحلة للحرمني غير قاصرة على أداء الشعيرة مع 
عظمها، فتجدهم يهتبلون هذه الفرصة للقيا من قد يصعب 
لقاؤه في غير تلك املش���اعر املقدس���ة واملواضع الطاهرة، 
وينهلون من علم األشياخ، أو ينشرون علمهم وما ميتازون به 
من فنون، وكم من عالم مغربي جتده شيخاً ملشارقة، أو عالم 
مشرقي يكون ش���يخاً ملغاربة، ومكان التتلمذ والتلقي بينهم 
في رحاب احلرمني الشريفني. ولم يقتصر األمر على حمل 

من برك����������ة احلرمني
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العلوم وأدائها، بل جتاوزه إلى غير ذلك مما ال يستغرب لبركة 
املكان ورمبا الزمان.

فقد ن���ادى املجاهد أحمد بن عرف���ان في الناس باحلج 
سنة 22)1م، وأرسل الكتب إلى أنحاء الهند حلث العلماء على 
االلتحاق بحملته، وأعلن أنه سيتكّفل بنفقات من ليس له زاد، 
وغايته بعث شعيرة احلج التي توقفت فترة من الزمن. وجتمع 
في حملته 00) حاج، وحترك الركب في ش���وال )123، وقد 
حّث رفاق حملته على التحلي بحميد األخالق؛ ليعرف الناس 
جمال دينهم ويعودوا إليه، وق���ال: »إنني ألرجو أن يهدي الله 
ف���ي هذه الرحلة مئات اآلالف م���ن الناس...«. وخالل طريق 
الرحل���ة كان داعياً إل���ى الله، معلماً للن���اس، مصلحاً بينهم، 
قاضياً حوائجهم، ونفع الله ب���ه بالد الهند والتبت. فلما عاد 
ب���دأ حركة إحياء وجهاد ضد احملتل اإلجنليزي حتى آخر يوم 

من حياته، تقبله الله شهيداً.
ومن أثر احلرمني الش���ريفني ما كان من ش���أن العالمة 
اجلزائري محمد البش���ير اإلبراهيمي حني التقى - ألول مرة 
- بلدي���ه العالم املربي عبد احلميد بن باديس - رحمهما الله 
- ف���ي مس���جد النبي - صلى الله عليه وس���لم - في املدينة 
النبوية خالل مجاورتهما هناك، وقال اإلبراهيمي واصفاً هذه 
اللقاءات: »كانت هذه األس���مار املتواصلة كلها تدبيراً للوسائل 
التي تنهض بها اجلزائر.. وأش���هد الل���ه على أن تلك الليالي 
من س���نة 1913 ميالدية هي التي وضعت فيها األسس األولى 

جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني«.
وفي س���ير عدد من أعالم األمة ف���ي القرنني األخيرين، 
أثر عقدي واضح للحرمني، حيث كان انتشار الدعوة السلفية 
فيهما س���بباً لنشرها بني احلجاج وتصحيح النظرة إليها، وكم 
م���ن عالم أو مجاهد أصبح س���لفي املعتقد بعد زيارة مكة أو 
املدينة، بل إن الش���يخ املجدد محمد بن عبد الوهاب قد تأثر 
بلقاء علماء املدينة كالش���يخ محمد بن حياة السندي والشيخ 
عبد الله بن إبراهيم بن س���يف، ورمبا أن فكرة القيام بدعوة 
للتوحيد اخلالص قد انبثقت في تلك الرحاب الطاهرة، خاصة 
أن حفيده قال إن الش���يخ دعا الله ف���ي حجته وعند الكعبة 
املشرفة أن يوفقه لدعوة الناس إلى التوحيد وسالمة املعتقد.
وقد أثَّرت رحلة احلج في الكاتب األمريكي املسلم جفري 
ن تفاصيله���ا في كتابه: )الص���راع من أجل اإلميان:  الجن ودوَّ
انطباع���ات أمريكي اعتنق اإلس���الم(، حيث انبه���ر بالتنوع 
البش���ري في احلج. كما كانت رحلة احلج سبباً في تصحيح 

أفكار الزعيم األمريكي املسلم مالكوم إكس عن اإلسالم، حيث 
اس���تبان له ضاللة معتقداته الس���ابقة وعاد إلى بالده داعية 
إلى الدين احلق الذي عرفه واقتنع به في بطاح مكة الطاهرة، 

حيث أدى أول صالة له وفق الهدي النبوي.
كما أن رحلة احلج التي ش���رع بها الكاتب املصري محمد 
حس���ني هيكل ووضع عنها كتاباً بعنوان: )في منزل الوحي(؛ 
كانت بس���بب نصيحة من عبد الكرمي جرمانوس - املس���لم 
ى فريضة احلج،  املجري - الذي حتس���نت حياته بع���د أن أدَّ
ووص���ف رحلته في كتابه عن رحلة احل���ج بأنَّها: »حلظة من 

حلظات اإلشراق«.
ومن التأثير العلمي للحرمني ما كان من خبر الشيخ عبد 
الرحم���ن اإلفريقي املالي الذي ح���ج ودرس في مكة واملدينة 
واغترف من معني العلم فيهما حتى نفع الله به، وكذلك مالزمة 
الش���يخ بكر أبو زيد آل غيهب عشر سنني للشيخ الشنقيطي 
ودراس���ته عليه بعض الكتب وتأثره بشيخه لغة وأسلوباً، وهذه 
من أعظ���م مزايا قصد احلرمني الش���ريفني، يقول الذهبي: 
»ولق���د كان من خلق طلبة احلديث أنه���م يتكلّفون احلج، وما 
احملرك لهم سوى لقّي سفيان بن عيينة؛ إلمامته وعلو إسناده«، 
ويقول عبد الرحمن بن يحيى املعلمي: »كان من أعظم ما يهتم 
به العالم إذا حج االجتماع بالعلماء واالستفادة منهم وإفادتهم، 
لقد كان بعض العلماء يحج ومن أعظم البواعث له على احلج 

طلب العلم واالجتماع بالعلماء«.
ومن بركة احلج أن كان س���بباً في سكنى عدد من العلماء 
والقراء في رحاب احلرمني، حيث نهل من علمهم واستجازهم 
عدد كبير من املسلمني ما كان لهم أن يفيدوا منهم لوال اشتهار 
أمرهم بني احلجاج وسهولة الوصول إليهم ملن امنت الله عليه 
ببلوغ الرحاب املقدس���ة، ومن أش���هر أولئك العالم األصولي 
الرباني محمد األمني الش���نقيطي صاح���ب أضواء البيان - 
رحمه الله -. ويذكر الشيخ بكر أبو زيد أن ابن تيمية قد آلت 

إليه اإلمامة في العلم والدين بعد أن أدى فريضة احلج.
ه���ذه أمثلة وغيرها كثي���ر، وقد جعل الل���ه الكعبة قبلة 
للمس���لمني تهوي إليها أفئدتهم، فإذا ما بلغوها ورأوها سرت 
ف���ي أرواحهم حالة ش���عورية من اإلمي���ان واحملبة لرب هذا 
البيت، وكم في هذه املش���اعر الفّياض���ة من بركة وخير حني 
يكون معها علم راس���خ، وفهم ثاقب، وهم���ة ال تخور، ونية ال 

تفسدها الشوائب.
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