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مجلة البيان

هدية لمكتبة شبكة مشكاة اإلسالمية

مجلة البيان – العدد  1ذو الحجة  1041هـ أغسطس 1891م
االفتتاحية

كلمة في المنهج
 التحرير -إن الحمد هلل نحمده ونستتيين ونستغفـتـره ونتتو إليت  ،ونيتو بتللهلل متن شترور أنفستنلل
ومن سيئللت أعملللنلل  ،من يهده هللا فال مضل ل  ،ومن يضلل فال هتللد لت  ،وأشتهد أن
ال إل إال هللا  ،وأشهد أن محمدا عبده ورسول  ،أملل بيد:
فإن الدعوة إلى هللا هي مهمة الرسل عـلـيـهـم الصتالة والستالم  ،ثتم هتي مهمتة أتبتللعهم
عبر القرون  ،فملل بيث هللا نبيلل قط إلى قوم إال بـللدأهـم به ه الكلمة المدويتة(( :اعْ بُت ُدوا
هللا همتتلل له ُكتتم ِّمتتنْ إله ت هغ ْي ت ُرهُ))  ،ثتتم ينطل ت فتتي تغييتتر جمي ت االنحرافتتـللت الـسـيـللستتـية أو
َه
االقتصللديـة أو السلوكية أو غيرهلل  ،من منطل اليقيدة.
ومن وجدت البشرية علتى األرض  ،والصترا بتين الحت والبللطتل  ،والخـيتـر والشتر
قللئـم ال ينقط  ،والصدام بتين أوليتلل الترحمن وأوليتلل الشتيطللن دائتم ال يتوول  ،فريت
نـصتتـ نـفـستتـ داعيتتة للنتتواو األرضتتية  ،والشتتهوات النفستتية والجستتمية  ،ورهتتن
حيللت من أجل إرسلل كل ملل لت عالقتة بتقتدي الت ات  ،وبيتث غرائتو األثترة والتستلط
والقهتتر لغيتتره ممتتن يستـضـيفتتـهم ،وفريتت  -وهتتو القلتتة والصتتفوة  -نصتتبوا أنفستتهم
للوقتتو فتتي وج ت تيتتللر المفللستتد المندفـيتتـة الـتتتـي تحتتط متتن قيمتتة اإلنستتللن  -كمخلتتو
كرم هللا  -وأنـفـقـوا حـيـللتهم وملل يملكون من أجل أن يصيدوا به ا اإلنستللن إلتى القمتة
 ،وينقتت وه متتن الضتتالل عتتتن مـنـهتتـ هللا  ،ومتتـن الـشـهتتتـوات وعواقبهتتلل التتتي تتمثتتتل
بلللشتتقلل النتتللت عتتن فقتتدان الطمأنينتتة واألمتتن عـنـدمـتتـلل ييج ت اإلنـستتـللن بيلم ت ورأي ت
ويكتفي ب لك منقطيلل عن توجي هللا وهدايت .
هت ا الفريت هتتم األنبيتلل والرستل والمصتتلحون الت ين ستللروا علتتى طتريقهم واتختتـ وهم
قدوة ومثال أعلى لهم.
وإن جتتوهر دعتتوة الرستتل وأتبتتللعهم واحتتد ال يتيتتدد  ،وكتتل متتلل أمتتروا ب ت متتن صـلللتتـ
اليـمل وملل نهوا عن من فللسده مرتبط به ا الجتوهر ارتبتللط النتيجتة بلللستب  ،وجتوهر
ه ه الدعـوة هو إثبللت وجود هللا عو وجل  ،وإفراده بللليبللدة:
ُ
هللا واجْ هتنِبُتوا َ
الطتلل ُغ ه
وت هف ِم ْنـهُـتـم مَتـنْ ههـتـده
((وله هق ْد هب هي ْث هنلل فِي ُك ِّل أمَة رَ سُوال أه ِن اعْ بُت ُدوا َ ه
ض هفت ُ
َ
هللا ُ و ِم ت ْنهُم َمتتنْ هحقَت ْ
تللن هعللقِ هبت ُتة
تت هعله ْي ت ِ ال َ
تللنررُوا هك ْي ت ه هكت ه
ضتتالله ُة هفسِ تتيرُوا فِتتي األهرْ ِ
ين))( .النحل .)63
ال ُم هك ِّ ِب ه
ون))( .األنبيتلل
((و هملل أهرْ هس ْل هنلل مِن هق ْبل هِك مِن رَ سُول إالَ ُنوحِي إله ْي ِ أه َن ُ ال إلهت ه إالَ أه هنتلل هفللعْ بُت ُد ِ
.)52
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ولقد كللنت الوريفة األسلل للتدعللة والمصتلحين هتي تبليت النتلل وإرشتللدهم إلتى هـتـ ه
الطري التي سلكهلل أنبيلل هللا ورسل  ،وكللنت ه ه الوريفة نتيجة تـفـللعل حي بتين هت ا
الـركــ الكتريم وبتين المجتميتللت التتي عللشتوا فيهتلل  ،فقتد بتروت عـنـللصتـر الـدعـتـوة
مـتـمـثلة بنملل ج واقيية لليمل الصللل .
ورستتلللة اإلستتالم ليستتت بتتدعلل بتتين التتدعوات  ،بتتل هتتي الرستتلللة المتضتتمنة لكتتل متتلل فتتي
الـرسللالت السللبقة من عنللصتر ليستت مرتبطتة بتومن ميتين وجمللعتة محتددة  ،فجتلل ت
رسـلللـتتـة اإلسـتتـالم حينمتتلل بلغتتت البشتترية ستتن الرشتتد  ،لتكتتون شتتللملة للنشتتللط البشتتر
برمت من جمـي ووايـــلله ،سوا من جهة اليقيدة أو السلوك أو التشري .
وإن ال ينبغي أن يتنب إلي الدعللة من المسلمين هو ه ه الحقيقة البستيطة الـواضـحتـة
فتتي مينللهتتلل  ،والكبتتر فتتي داللتهتتلل  ،وهتتي أن اإلستتالم هتتو الح ت  ،وأن متتلل عتتداه هتتـو
الـبللطل وقــد حسم هللا في كتللب ه ه الحقيقة فقللل:
خت هتر ِة ِمت هتن ه
ين)) (آل
تالم دِينتلل هفلهتتن ُي ْق هب ت هل ِم ْن ت ُ وه هُتو فِتتي اآل ِ
تـر ه
الخللسِ ت ِ
((و همتن هي ْب هت ت ِ هغ ْيت هتر اإلسْ ت ِ
عـمـــران .)52
((وأهنَ هه ه ا صِ هراطِ ي مُسْ هتقِيملل هفتلل َت ِبيُوهُ وال هت َت ِبيُتوا ال ُّست ُب هل هف هت هفترَ ه ِب ُكت ْم هعتن هسبـِـيـلتـِ ِ ه لِ ُكتـ ْم
ون)) (األنيللم .)326
وصَلل ُكم ِب ِ له هيلَ ُك ْم هت َتقُ ه
وقد أنللط هللا كلمة إنقلل البشرية به ه األمة فقللل:
ُون ِبت ْ
(( ُكن ت ُت ْم هخ ْيت هتر أ ُ َمتتة أ ُ ْخ ِر هجت ْ
تون
تن المُن هكت ِتر و ُت ْؤ ِم ُنت ه
تت لِل َنتتلل ِ هتتتأْ ُمر ه
تللل هميْ رُو ِ و هت ْن ههت ْتو هن هعت ِ
للهلل( ))...آل عمران.)331
ِب َ ِ
وإ ا ل تم تكتتن ه ت ه األمتتة علتتى مستتتو المستتئولية التتتي أنيطتتت بهتتلل  ،واألمـللنتتـة التتتي
أسـنــدت إليهلل  ،فإن ه ا ن ير لهلل بلللضي واالضمحالل.
غير أن من فضل هللا على ه ه األمة أن ال يخليهلل من طللئفة قللئمة بـلللحــ تدعتـو إليت
ال يضرهم من خلللفهم أو من خ لهم حتى تقوم السللعة وهم على لك.
هتت ه الطللئفتتة هتتي التتدعللة إلتتى هللا  ،التت ين امتتتأ بهتتم تتتللري هتت ه األمتتة  ،وحـفــلتتـت
بتتـأخبللرهم صفـحـللتتتـ المـجـيتتـدة  ،وهـتتـم ورثتتـة األنبيتتلل الـ يتتـن يحملتتون ه ت ه التتدعوة
جتتيال بيتتد جـيتتـل ،ويبلغونهتتلل بكتتل أمللنتتة  ،ال ييبتتأون بلللصتتيلل التتتي تـيـتتتـضهم  ،وال
بلللشيللطين والطغللة ال ين ينصبون لهم شتى أنوا اليداوة والكيد واإلرصللد.
وإن مهمة الدعللة األولى هي التبلي ودعوة النلل إلى هد هللا  ،وه ه المهمتة اليريمتة
ال بد أن يرافقهلل وعي دائم ومتجدد بحللجللت النلل وتغير أسلللي مخللطبتهم.
وفي ه ا اليصر نجتد أن التدعوات الهدامتة قتد استخدمتـت كـتـل الوستللئل الميروفتة فتي
مخللطبة النلل والتتأثير علتى عقتولهم  ،بتل استتحدثت وستللئل جديتدة هـدفـهـــتـلل الهيمنتة
على حرية التفكير واالختيللر  ،في الوقت ال تدعي فيت هت هب ِّنتي هت ه الحريتة والـيـمـتـل
مـن أجلهــلل في الوقت ال ال توال في أسلللي الدعللة مقتصترة علتى الوستللئل التقليديتة
 ،وال يوال الجهد األكبر للتدعللة منصتبلل علتى الخطت والمتواعر التتي تستتهلك الجهتد ،
وتستنف الوقت بـيـيـدا عن التخطيط واإلعداد ودراسة حللجللت كتل مجتمت علتى حتدة ،
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عتتن أنجتت الوستتللئل التتتي تفيتتد فتتي جيلتت أكثتتر

وعنللصتتر تكوينتت ومحللولتتـة الكشتت
استجللبة.
ونحتن ال نريتد التهتوين متن شتأن الخطت والمتواعر  ،ولكننتلل نقصتد الـتـنـبـيتـ إلتتى أن
االقتصللر على هللتين الوسيلتين في هدر للطللقة  ،وتضيي للجهود وتخلت عتن ركـتـ
اليتـصر وعتدم تتتالؤم القضتلليلل المطروحتة  -مهمتتلل كللنتت مهمتة ومصتتيرية  -مت تفكيتتر
النلل وشـيـورهم إ ا ملل اقتصر عرضهلل على مثل ه ه الوسللئل.
ونررة فللحصتة إلتى حصتللد التدعوة اإلستالمية فتي اليصتر الحتديث ؛ ترينتلل كـيـتـ أن
تخـلــ الدعللة في استخدام الوسللئل الفيلللة نت وينت عن تخل في تحقي األهدا .
وبينمتتلل نجتتد إعتتالم الكفتتر بشتتتى أشتتكللل إعالمتتلل منرمتتلل مدروستتلل ؛ يؤسـفـنتتـلل أن نـتتـر
اإلعــالم اإلسالمي إعالملل قللئمتلل علتى الفوضتى  ،مستتغال فتي بيتض جوانبت متن أجتـل
خدمتتـة أهتتدا ال عالقتتة لهتتلل بجتتوهر التتدعوة  ،وفتتي أحستتن أحوال ت إعتتالم يصتتدر عتتن
نوايلل حسنة ولكن بييد عن كل تخطيط أو دراسة.
في ه ه األجوا  ،ومن خالل ه ه الررو تصدر »البيللن«:
 - 3لتكون صوتلل من أصوات الح في األرض  ،ولسللنلل ميبرا عتن اإلستالم كـرسـلللـتـة
خللتمة تخللط النلل  -كل النلل  -في األرض  -كل األرض.
 - 5ولـتـكـتتتـون بيللنتتتلل يتضتتتمن توضتتتي األهتتتدا والغلليتتتللت التتتتي يتطلتتت إليهتتتلل التتتدعللة
والمخلصون ويـسـللعـد فـي الـبـحــث عتـن الوستللئل الصتحيحة التتي غتر فتي دوامتهتلل
كثير من الكتللبللت اإلسالمية في عصرنلل ه ا.
وهتتي إ تيتمتتد ه ت ا الـسـبـيـتتـل فإنهتتلل تسترشتتد بلللبيتتللن القرآنتتي  ،وأد التيبيتتر النبتتو
ال ت واون مواونتتة دقيقتتة بتتين دقتتة الخـطـتتـلل وعتتـمق ووضتتوح وبتتين ستتمو تيبيتتره
وأخ ه بمجللم القلو واليقول ميلل.
 - 6ولتكون منبرا للمتنه األصتولي الت مثلت جيتل الستل األول  ،الت كتللن امتتدادا
لمنه األنبيلل والمرسلين  ،وسللر عليت التتللبيون لهتم بإحـستـللن ،وتمستكوا بت حتين ر
قرن الفـتنة ،ولم ينصرفوا عن في رلمة الفرقة  ،ولم يتيهوا عن في رالم الفتن.
 - 4و »البيللن« منبر من منتللبر أهتل الستنة والجمللعتة تيبتر عتن متنهجهم  ،وتتدعو إلتى
أصولهتتـم ،وت ت كر بطتتريقتهم الستتليمة متتن الغلتتو واالنحتتالل  ،وهتتي  -م ت ه ت ا  -ليستتت
مـنـبـرا لحـو  ،وال دعــوة إلتـى طللئفتـية  ،وال إلتى إقليميتة تخللطت قطييتلل متن النتلل
حدد ل أعدا اإلسالم حدود حريرت وقُضي علي منهم أن ال يتجللووهلل.
 - 2وهي مجلة كل مـسـلــم  ،مـهـملل كللن لون أو جنس  ،وأيتلل كتللن موقيت  ،وهتي بهت ا
ال تدعي أنهلل صوت المسلمين الوحـيــد  ،وال تـتـودر األصتـوات األختر التتي تقت
جهتتين  ،يـكـبـتـر لهتـلل نفستهلل ،
ميهلل في سللحة اليمل اإلسالمي  ،وال تنرر بمنرللر
ويصغر لهلل اآلخرين  ،كمتلل أنهتلل ال تتدعي  -ولتن تتدعي  -الوصتللية علتى التدعوة  ،وال
تـحـتـكـر  -ولن تحتكر  -ميرفة الح  ،بل تضم صتوتهلل إلتى جللنت كتل صتوت يتداف
عتتن القضتتلليلل اإلستتالمية بصتتد وإختتال  ،وستتو تبتيتتد  -بتتإ ن هللا  -عتتـن كتتـل متتـلل
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يجـيـلـهـلل تتورط في مشللدات عقيمة ومهللترات رخيصتة تلهيهتلل عمتلل نصتبت صتفحللتهلل
من أجل .
وهي مجلة تيتقد أن سللحة اليمل اإلسالمي تتس لكل الـجـهتـود  ،وهتي ستللحة مشترعة
ال يضي صدرهلل بيمل صللد  ،وجهد مشكور.
وستو تتوستتل المجلتتة  -فتي ستتبيل أدا رستتلللتهلل  -بقترا الـتـللريـتتـ قـتتـرا ة مـتـأنـيتتـة
هللدفة واالسـتـفــللدة مــن دروس وعبره  ،واالستتفللدة متن رصتيد التجتللر التتي مترت
بهتلل الدعـتتـوة اإلستتالمية عبتتر مستتيرتهلل الطويلتة  ،والتيتتر علتتى ستتنن هللا فتتي األنف ت
والمجتميللت والتيللمل م القواعد الشرعية المستخلصة من المنه القرآني.
وإننتتلل عبتتر ه ت ه المجـلتتـة نتتر أن الخطتتأ غيتتر المقصتتود صتتفة مالومتتة لإلنستتللن وال
يتيللرض لك م التقو التي هي الـصـفة األسللسية للمؤمنين  ،وال نقتول بيصتمة أحتد
ملل خال األنبيلل  -عليهم الصالة والسالم  -ولـكــن الـ يختل بتلللتقو ويخلختل الصت
والمسيرة هو اإلصرار على الخطأ  ،وعدم مراجية النف  ،واالستنكلل عن التوبة.
وإن من أعرم القواعد اإلستالمية الـتتـي تركنتلل اليمتل بهتلل  ،فوقينتلل فتي بتراثن االعتتداد
بلللرأ واإلعجلل بلللنف  ،واالستبداد التـ يـدمتـر عنللصتر اإلبتدا علتى كتل صتييد
بينمتتلل وجتتدت لهتتلل تطبيقتتلل عريضتتلل فتتي المجتميتتللت الـغـربـيـتتـة فـآتتتـت أحستتن النتتتللئ
والثمتتتللر القللعتتتدة اليمريتتتة اإلستتتالمية» :الرجتتتو إلتتتى الحتتت خيتتتر متتتن التمتتتللد فتتتي
البللطل«.
لقد تركنلل اليمل به ه القللعدة اليريمة  -مـ األسـ الـشـديد  -ونحتن أحت بهتلل وأهلهتلل،
فتحكم بيضنلل في بيض  ،وأسلسنلل قيللدنلل لمن ال يصل لت لك  ،ولتم نستتفد متن التجتللر
علي تكرارهلل وكثرتهلل.
وأخيرا فإن من أهم السمللت التي نرجو أن تتسم بهلل ه ه المجلة:
 - 3البيتتد عتتن الغلتتو فهمتتلل وتطبيقتتلل  ،وااللتتتوام بلللوستتطية  ،وقوفتتلل عنتتد قولتت تيتتلللى:
وستتتطلل لِّ هت ُكو ُنتتوا ُ
تتون الرَ سُتتو ُل هعلهتتت ْي ُك ْم
شتت ههده ا ه هعلهتتى ال َنتتتلل ِ و هي ُك ه
((و هكتت ه ل هِك هج هي ْل هنتتلل ُك ْم أُمَتتة ه
هش ِهيدا( ))...البقــرة .)346
 - 5االلتوام بلللدليل الشرعي فيملل ن ه إلي  ،والبيد عن انتحللل أهل البللطتل وتتأويالت
الجهلة التي ال تستند إلى دليل صحي .
نك هرحْ همة إ َن هك أه ه
الوهَلل ُ )).
نت ه
(( هر َب هنلل ال ُت ِو ْغ قُلُو هب هنلل هبيْ ده إ ْ ههده ْي هت هنلل و هه ْ له هنلل مِن لَ ُد ه
والحمد هلل ر اليلللمين.

التجديد في اإلسالم
 -التحرير -

بسم هللا الرحمن الرحيم
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الحمتتد هلل نحمتتده  ،ونستـيتتـين  ،ونسـتـغـفتتـره  ،ونيتتو بتتللهلل متتن شتترور أنفستتنلل ومتتن
سيئللت أعملللنلل  ،من يهده هللا فتال مضتل لت  ،ومتن يضتلل فتال هتللد لت  ،وأشتهد أن ال
إل إال هللا وحده ال شريك ل  ،وأشهد أن محمدا عبده ورسول .
إن اليلللم ال نييش في تصطر في اليقللئد واألفكتللر  ،وتتصتللدم المـبتـللد واآلرا ،
وقتتـد اقتضتتت ستتنة هللا فتتي هتت ا الـكتتـون أن يـكتتـون الـصتتـرا بتتـين الختتـير والـشتتـر
صراعلل مستمرا ملل استمرت الحيتللة  ،وإن اإلستالم الت هتو خيتر كلت  ،ولت لك اختتللره
هللا دينتتلل للبشتترية  ،لتتن يتتترك متتن قبتتل قتتو الشتتر  ،وال تتتوال شتتيللطين اإلن ت والجتتن
تواجه بشتى األسلحة من أن بُيث محمد بتن عبتد هللا -صتلى هللا عليت وستلم  -إلتى يتوم
النلل ه ا.
وإن أخطتر األخطتللر التتي تهتدد ه ت ا التدين متلل كتللن داخليتتلل نللبيتلل متن صتفو متبيي ت ،
فللل ت يتتب ت حركتتة ه ت ا التتدين فتتي التتتللري يجتتد مصتتدا لتتك  ،فكتتل أنتتوا اإلخفتتلل
واالنهوام التي مني بهلل أصحللب كللنت أسبللبهلل الرئيسية ترجــ إلتى تتـرا فتي التمستك
به ت ه اليقيتتدة  ،أو عتتدم وضتتو التصتتورات واألهتتدا ييتتتر النتتلل  ،أو غفلتتة عتتن
مبدئية ه ا الدين في خضم تصللر القو واألفكللر حول  .وكل اليالمتللت المضتيئة فتي
مستتيرت التللريخيتتة ترجتت إلتتى انتبتتلله المستتلمين إلتتى متتلل يملكتتون متتن رصتتيد مـتتـللد
ومتتـينو حيتتث ييتتتوون بتتدينهم ,ويشتتيرون بفداحتتة األخطتتلل التتتي تهتتددهم متتن ختتالل
استتهدا األعتدا دي هنهـتـم فـيتتـجتميون علتى هتد موحتد ،ويستتيرون إليت بخطتلل واثقتتة
يستتتهدفون كتتتلل ربهتتم وستتنة نبتتيهم -صـلتتـى اللتتـ علتتـي وستتلم  ،-ويستتتلهمون ميتتللني
القتتتو واالعتتتتواو وكراهيتتتة الرلتتتم بشتتتتى أشتتتكللل متتتن لتتتك الرصـيـتتتـد اليرتتتيم وقتتتد
اقـتـضـت حـكـمـة هللا أن يكون اليلملل هم الرواد ال ين يحملون النتور فتي الرـلـمــتـللت
الحلللكتتتة ،وأن يكتتتون علمهتتتم هتتتو الهتتتللد للمستتتلمين حتتتين تطبتتت علتتتيهم الخطتتتو
وتـفـدحـهـــم المصللئ  ،فيبثون به ا اليلم الثقة فتي النفتو المهوومتة ويبيثتون األمتل
الضتتللحك فتتي القتتـلو المقهتتورة  ،ويشخصتتون التتدا ويصتتفون التتدوا بحكمتتة الطبي ت
النطللسي.
ومـن أواسط القرن التللست عشتر المستيحي بتدأ المستلمون بلللتنبت لواقـيتـهم التـ آلتـوا
إلـيتتـ  :تراجتت فتتي القتتو  ،وتشـتتتتـت وتـفتتـر  ،ومـلتتـوك ووالة أنـهـكتتـوا شـيـوبـهتتتـم
برلمهتتم وعستتفهم واستتتبدادهم ،وأمتتللتوا فتتيهم عوامتتل الوثتتو والمقللومتتة ،حتتتى غتتدوا
جهتال فقترا إلتى جـللنـتـ أمتم الغتر التتي استتيدت علتيهم ،وبتدأت تهتددهم ،وأخيتترا
قضتتت علتتى آختتر كيتتللن سيللسـتتـي كتتللن يتتتكلم بللستتم ه ت ا التتدين وهتتو الدولتتة اليثمللنيتتة ،
وتمكنت من أن تسيطر على بـلـدانـهــم وثترواتهم  ،وتجيلهتم وبلتدانهم غت ا لمصتللنيهلل
وبطونهلل  ،وسوقلل لمنتجللتهلل  ،وقبل كل لك وضتيت الخطتط والبترام متن أجتل تغييتر
عقللئد ه ه الشيو  ،وقطت صتلتهلل بـتـشـريـيـهـتـلل وقـيتـمهلل وأخـالقتـهلل ،وإحتالل عقللئتد
ومنلله الغر الكتللفر محلهتلل ،فـتقتـتر الـيـقـتـول متن اليقتول ،وتتردم الهتوة الستحيقة
التي تفصل بين قيم وقيم ،وعللدات وعللدات ،فيـسـلـ لهتلل قيتللد هت ه الشتيو  ،ويستهل
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لهتلل تحقيت مطللميهتتلل فتي بستط الهيمنتتة ورفت الحضتللرة الـغـربـيتتـة المستيحية الوثنيتتة ،
وتدمير الميللني اإلسالمية الربللنية.
ومـنـ لتـك الحتين إلتى اآلن قللمتت دعتوات ونهتض أفتراد  ،يرفيتون رايتللت اإلصتال
ويبينون مكللمن األخطر كل حس رأي وقدرات ومنللوع الثقللفية.
وكللن دعــللة اإلصال  -وملل والوا  -كل لت رأيت فتي اإلستالم  ،فكتللن أن جيلتت طللئفتة
أسللستتلل ليملهتتلل  ،وطـللئفتتـة تجللهلت ت  ،وطللئفتتة اختتتللرت من ت أشتتيلل ورفضتتت واستتتبيدت
أشيلل يدفيهلل إلى لك التـحـكـتـم المحتض تتللرة  ،أو االنهتوام أمتللم األفكتللر الوافتدة تتللرة
أخر  ،أو الغرور مرات كثيرة.
على أن األمر ال آثللر  -ويثير  -البلبلة فتي األفكتللر  ،وخللصتة أفكتللر الشتبلل هتو أن
أغل ت رواد اإلصتتال كتتللنوا يـرفـيتتـون رايتتة التتدين  ،ويتتدعون أنهتتم علتتى الجتتللدة التتتي
ترك محمد بن عبد هللا -صلى هللا علي وسـلــم  -أصـحـللب عليهتلل  ،مت أن أغلت أولئتك
التترواة قتتد شتتللبت مستتلللكهم الشتتوائ  ،وخلللطتتت منهتتللجهم أمتتور غريبتتة كللنتتت نتيجتتة
تصور غير صلل للمنه اإلسالمي األصيل.
وهتت ه الدراستتتة التتتتي نقتتتدم لهتتتلل تتنتتللول هتتت ه الـقـضـيـتتتـة الخـطتتتـيرة  ،قضتتتية التجديتتتد
واإلصال  ،وتص في صميم تحديد المتنه الت يجت أن ينتهجت المستلمون  ،حتتى
يخرجوا مملل هتم فيت متن الضتي اليقللئتد  ،ويرتفيتوا عتن وهتدة الت ل والهتوان التتي
صللروا إليهلل.
وقتتد طتتر ه ت ا الموضتتو الحستتلل علتتى بستتللط البحتتث قتتديملل وحـديـثـتتـلل  ،وتنللولتتت
طللئفتللن من الكتلل :
 - 3طللئفتتة يمكتتن أن نطل ت عليهتتلل استتم (هتتواة الكتللبتتة ) ،حيتتث وجتتدوا ه ت ا الموضتتو
مستتتتطرفلل  ،فتنللولتتت إشبـللعـتتتـلل لهوايتتتة الكتللبتتتة عنتتتدهم ال انطالقتتتلل متتتن شتتتيور ُملِتتت ه ،
وإحسلل تفللعلي بينهم وبين الواق .
 - 5وطللئفتة متن اليلمتتلل األعتالم تيرضتت ل ت تيرضتلل خفيفتتلل حست متلل يقتضتتي متلل هتتم
بصدده من بيللن المراد بلللجملة ال بلللتفصيل  ،وشر لمضمون حتديث (المجت ِّدد) حينمتلل
ييرض في دواوين السنة.
وه ه أول دراسـتـة عـلـمـيــتـة  -فيمتلل نيلتم  -لموضتو التجديتد والمجتددين  ،مستتوعبة
ل  ،مقصورة علي  ،دف إليهلل اإلحـسـلل بلللحللجة إلي في ه ا الوقت الت توالتت فيت
المحن والشدائد على هح همله ِة ه ا الدين  ،وقتـ َل اليلتم و هك ُثترت التدعوة  ،وتيتددت الالفتتللت
المرفوعة.
وسيجد القتللر أستبلل اعتبللرنتلل هت ه الـدراسـتـة واعتتدادنلل بهتلل مبثوثتة فتي ثنلليتلل البحتث
ال سننشره على حلقللت في ه ه المجلة  -إن شتـلل هللا  ، -ومتـن أبترو هت ه األستبلل :
الحر على األدلة الشرعية من كتلل هللا وسنة رسول  ،مت بيتللن مـبـلتـ حتديث متن
الصحة عند االستشهللد ونقل أقوال اليلمتلل المحققتين  ،وتقتديم دراستة تللريـختـية ألبترو
المجددين  ،م ربط ه ه األمور بواق عصرنلل.
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وسيكون من خطة المجلة أن تتبنى كتبلل أو أبحللثتلل مسلستلة ثتم يصـتـللر إلتـى طتـبيهلل فتي
كتلل يكون مواويلل للمجلة.

التجديد في اإلسالم
تمهيد:
الحمد هلل  ،نحمده  ،ونستيين ونستغفره  ،ونتو إلي  ،ونيو بللهلل من شترور أنفستنلل ،
ومن سيئللت أعملللنلل  ،من يهده هللا فال مض َل ل  ،ومن يضلل فال هتللد لت  ،وأشتهد أن
ال إل إال هللا وحده ال شريك  ،وأشهد أن محمد عبده ورسول .
أملل بيد:
فقتتد أوجتتد هللا تبتتللرك وتيتتلللى الخـلـتتـ علتتى رهتتر هتت ه البستتيطة  -بحكمتتت البلللغتتة -
ليبلتتوهم أيهتتم أحستتن عمتتال واقتضتتت حكـمـتـتتـ ستتبحللن أن يجيتتل فطتترتهم االستتتقللمة
والصالة والميل عن الشرك إلى التوحيد.
ُ
تتللن ال َنتتتلل ُ أ َمتتتة
فأوجتتتد البشتتتر  -أول متتتلل أوجتتتدهم علتتتى الحنيفيتتتة  ،قتتتللل تيتتتلللى (( :هكت ه
واحِده ة))(.)3
ُ
للن ال َنلل ُ إالَ أمَة واحِده ة هف ْ
للخ هتلهفُوا)) (.)5
وقللل(( :و هملل هك ه
وقللل -صلى هللا علي وسلم  -فيملل يروي عن رب عو وجل:
»كل مللل نحلت ( )6عبدا حالل وإني خلقت عبللد حنفلل كلهم وإنهتم أتتتهم الشتيللطين
 ،فللجتلللتهم( )4عن دينهم وحرمت عليـهـم مـلل أحللت لهم  ،وأمرتهم أن يشتركوا بتي متلل
لم أنول سلطللنلل )2( «...الحديث.
وجيلهم  -سبحللن  -يولدون حين يولدون على فطترة اإلستالم الستليمة المستتقيمة  ،كمتلل
قللل -صلى هللا علي وسلم  -فيملل رواه أبو هريرة  -رضي هللا عن :-
»ملل من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودان  ،أو ينصتران  ،أو يمجستللن  ،كمتلل
تنت البهيمة بهيمة جميلل هل تحسون فيهتلل متن جـدعتـلل «  ،ثتـم يـقـتـول أبتـو هريترة:
واقر وا إن شئتم(( :ف ِْط هر ه
ِتك الت ِّدينُ
ت هللاِ الهتِي هف هط هر ال َنتلل ه هعله ْي ههتلل ال هت ْبتدِي هل ل هِخ ْلت ِ ِ هللاِ ه ل ه
ال هق ِّي ُم)) (.)3
قللل اإلمللم البخللر  -رحم هللا ( :-والفطرة :اإلسـالم)(.)7
ويشتهد لت لك أن فتتي بيتض ألفتللر الحتتديث» :متلل متتن مولتود إال علتى ه ت ه الملتة  ،حتتتى
يبين عن لسللن « (.)5
وألن هللا تيلللى أراد ابتال البشتر وامتحتللنهم ليتحقت فتي واقتـ الحـيتـللة متلل علمت عتنهم
بسللب علم سبحللن ؛ فقد جيلهم قللبلين لستلوك كتال الطتريقين :الخيتر أو الـشتـر  ،ففتي
مقدورهم االستمرار علي الفطرة األولى  ،وفي مقتدورهم االنحترا عنهتلل والميتل إلتى
طـريــ الـضــالل.
ووودهم بلللوسللئل والمدارج التي يتمكنون بللستتيملللهلل متن ميرفتة الحت وإدراكت  -فتي
الجملة  -وي َسر لهم من الدالئل والبينللت في اآلفلل وفي أنفسهم ملل يقتو عنصتر الخيتر
ويمكن .
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وبيث لهم األنبيلل والرسل  -علتيهم صتلوات هللا وستالم  -مبشترين ومنت رين  ،بحيتث
لم ييد للنلل على هللا تيلللى حجة.
كملل ابتالهم  -سبحللن بحكمت  -بلللشهوات والشتبهللت لتكتون محكتلل حقيقيتلل يكـشتـ عتن
توج ت اإلنستتللن ومقصتتده  ،والشتتيللطين توكتتي ه ت ه وتلتتك وتتتؤو اإلنستتللن للشتتر والمنكتتر
أوا.
وهك ا يبدأ الصرا بين الح والبللطل:
 داخل النف البشرية بين قوة الخير  ،تؤيدهلل الرسللالت السمللوية وتشهد لـهتـلل األدلـتـةالكونية واليقلية  ،وقوة الشر  ،تؤججهلل الشيللطين المسلطة على ابن آدم.
 ثم في مجللل الحيتللة البشترية  -بشتكل أوست  -حيتث يتميتو المؤمنتون أتبتلل الرستـل ،عتتـن المـجـرمـيتتـن أتـبتتـلل الـشـيـللطـيتتـن  ..ثتتم تتصتتللر هللتتتللن الفئتتتللن للستتيطرة علتتى
الحيللة البشرية وتوجيههلل وقيللدتهلل.
ولقتتد تيللهتتد هللا تيتتلللى البشتترية بلللمرسلـيتتـن  -علتتيهم الصتتالة والستتالم  ، -ال ت ين كتتللنوا
يقودون خطتللهم إلتى الستيللدة فتي التدنيلل واآلخترة  ،فكتللن متنهم متن يتأتي بشتريية إلهيتة
جديتتدة  ،ومتتنهم متتن يتتأتي لتجديتتد متتلل انتتدر متتن شتتريية نبتتي قبلتت  ،حتتتى ختتتم هللا
الرسللالت برستلللة محمتد -صتلى هللا عليت وستلم  ، -وانقطت بـمـوتـتـ  -عـلـيتـ الصتالة
والسالم  -الوحي ال كللن يتنول من قبل على األنبيلل والمرسلين.
***
وإن من طبيية الحيللة اإلنسللنية أن ترتد وتأسن  ،ويـطــرأ عـلـيـهــلل بمــرور التومن متلل
يكدر صتفللئهلل  ،فتال يكتللد النتلل يستتقيمون علتى اإليمتللن والتوحيتد حتتى تبتدأ عـوامـتـل
االنحـرا تتسر إليهم شيئلل فشيئلل تسرّ الملل اآلسن إلى المشر الرو الوالل..
وال يلبث نقلل اليقيدة أن يشوب شي من رائ الشرك ووسللئل وأسبللب ثتم ترهتر بيتد
حين النتللئ المخوفة من ورا تلك ال رائ والوسللئل واألسبلل .
ولـقــد كللن نلل من النلل ينحرفون في أعرم األمور وأخطرهلل  -فتي قضتلليلل االعتقتللد
 حتى في حـيــللة رسـلـهــم  -عليهم الصتالة والستالم  ، -فكيت وقتد ختمتت الرستللالت ،وأغلقتتت أبتتوا التتوحي فتتال يتنتتول بيتتد وكي ت بمتتلل دون تلتتك القضتتلليلل متتن أمتتور
التشري .
وإ ا كتتللن المنتتللفقون والـضـلللتتـون يجـتتـدون متتـن يستتـتم إلتتيهم ويصتتغي إلتتى وسواستتهم
رغ تم وجتتود الرستتول -صتتلى هللا علي ت وستتلم  -ال ت يمثتتل القـيـتتـللدة التتـسليمة والقتتدوة
الصلللحة  ،ويكش عن م هُحيلل الح حُج البللطل فيسفر كلللشم لتي دونهتلل ستحلل ،
فكي يكون األمر إ ا ضللعت السبل  ،وتفرقت األهوا وكثترت األصتوات المـضـلـلتـة
 ،وخـفــت صــوت الحـ  ،والتبستت ميلللمت فلتم ييتد النتلل يميتوون بتين األصتوات ،
وال بين األلوان
إن الحللجتة فتتي مثتتل تلتتك الحتتللل تتطل ت بتتروو قيتتللدة إستتالمية متميتتوة تجتتدد لأمتتة أمتتر
دينهتتلل  ،وتجلتتي الحقتتللئ الملتبستتة  ،وتحيتتي الفتترائض الميطلتتة  ،وتويتتل متتلل عل ت به ت ا
الدين من اآلرا الضلللة والمفهومللت المنحرفة.
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وبمثتل هت ه القيتللدة التتي تضتطل بمهمتة الخالفتة عتن التبيتين فتي تجديتد التدين وإحيللئ ت
ب َشــر الحديث النبو الشري .

حديث المجدِّد:
قتتـللل اإلمـتتـللم أبتتـو داود  -رحـمتتـ هللا تيتتلللي ( -فتتي ستتنن ) :حتتدثنلل ستتليمللن بتتن داود
المُهتتر  ،أخبرنتتلل ابتتن وه ت  ،أخبرنتتلل ستتيد بتتن أبتتي أيتتو  ،عتتن شتتراحيل ب تن يويتتد
الميللفر  ،عن أبي علقمتة  ،عتن أبتي هريترة  ،فيمتلل أعلتم :عتن رستول هللا -صتلى هللا
علي وسلم  -قللل:
»إن هللا يبيث له ه األمة على رأ كل مللئة سنة من يجدد لهلل دينهلل«.
قللل أبو داود( :رواه عبد الرحمن بن شري اإلسكندراني  ،لم يجو ب شراحبيل)(.)9
وه ا الحديث أخرج أيضلل :الحـللكــم فتي مستتدرك عتن طريت الربيت بتن ستليمللن بتن
كللمل المراد  ،عن ابن وه ب (.)31
ورواه الخطي البغتداد فتي (تتللري بغتداد) عتن طريت عثمتللن بتن صتللل  ،عتن ابتن
وه (.)33
ورواه ابتتن عتتد فتتي (الكللمتتل) متتن روايتتة عمتترو بتتـن سـتتـواد  ،وحرملتتـة بتتن يحيتتى ،
وأحمد بن عبد الرحمن بن وه  ،ثالثتهم عن عبد الرحمن بن وه (.)35
ومن طريق  -طري ابن عد  -أخرج البيهقي في (ميرفة السنن واآلثللر) (.)36
وأخرج الحسن بن سفيللن في مسنده عن حرملة بن يحيى وعمرو بن سواد (.)34
ومن طريق أخرج البيهقي في (منللق الشللفيي) (.)32
وعواه السيوطي والسخللو بللللفر السللب إلى الطبراني في (ميجم األوسط) (.)33
كملل عواه السيوطي إلى أبي نييم  ،والبوار  ،وليل ال يقصد الـحـديـث بلفرت الستللب ،
بل يقصد اللفر اآلخر اآلتي قريبلل إن شلل هللا.
كملل عتواه األلبتللني ليمترو التداني فتي (الفتتن)  ، 3/42والـهـتـرو فتي م الكتالم ( /
 )5/333وانرر اللفر اآلتي بيد قليل (.)37
ورواه ان عسللكر فتي (تبيتين كت المفتتر ) متن طريت أبتي داود ثتم متن طريت ابتن
عد (.)35
وقتتول التتراو ( :فيمتتلل أعلتتم) لتتي شتتكلل فتتي رف ت الحتتديث  ،وإنمتتلل هـتتـو مـتتـن قـبـيـتتـل
التحرو في الرواية  ،والتشدد في األدا  ،الميرو عند السل .
وعلى فرض وق الحديث فهو في حكم المرفو ؛ ألن مملل ال يقتللل بتلللرأ المـجــتـرد
؛ بل بلللتوق إ هو إرهللر عن أمر مستقبل ال ييلم إال هللا تيلللى.
وقللل أبي داود( :ورواه عبد الرحمن بن شري لم يجتو بت شتراحيل)  ،فهتو ييـنـتـي أن
عبد الرحمن قد أعضل الحديث فأسقط من إسنللده أبلل علقمة وأبلل هريرة.
وطـريـ سييد بن أبي أيو المتصلة هي الراجحة وإن كتللن كالهمتلل ثقتتين ألنهتلل مـتـن
بـتتـلل ويتتللدة الثقتتة  ،وويتتللدة الثقتتة مقبولتتة إ ا لتتم ييللرضتتهلل متتلل هتتو أثبتتت منهتتلل  ،وه ت ا
الحللصل هنلل  ،فيتيين قبولهلل  ،والمصير إليهلل.
وقد صح األئمة ه ا الحديث حتى نقل بيضهم اإلجملل على تصحيح .
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 - 3وسـكـــت عنت الحتللكم ثتم الت هبي كمتلل فتي مطبوعت (المستتدرك) ونقتل غيتر واحتد
تصحي الحللكم ل منهم :السيوطي ( )39ثم المنللو (.)51
 - 5وقللل ابن حجر  -بيد سيلل أقوال األئمة في المج ِّدد :-
(وه ا يشير بأن الحديث كللن مشهورا فتي لتك اليصتر  ،ففيت تقويتة للستند المت كور ،
م أن قو لثقة رجللل )(.)53
 - 6وقللل السيوطي( :اتف الحفللر على أن حديث صحي » ..ثم قتللل« :وأمتلل المتقتدمون
فكلهم لهجوا ب كر ه ا الحديث)(.)55
ورمو لصحت في (الجللم الصغير) (.)56
 - 4وقللل الوين اليراقي :سنده صحي (.)54
 - 2وقللل السخللو  :سنده صحي  ،ورجللل كلهم ثقللت (.)52
 - 3وقللل المنللو  :بإسنللد صحي (.)53
 - 7وقللل األلبللني :والسند صحي  ،ورجللل ثقللت  ،رجللل مسلم (.)57
وبلللجملتتتة فقتتتد اعتمتتتده الـيتتتـلملل  :الوهتتتر  ،وستتتفيللن بتتتن عيينتتتة ،وأحمتتتد ،والحتتتللكم،
والبيهقتتي ،وابتتن عستتللكر ،والتتـنوو  ،وابتتن الستتبكي ،وابتتن حجتتر اليستتقالني ،والحتتللفر
ال هبي ،والحتللفر ويتن التدين اليراقتي ،والحتللفر ولتي التدين اليراقتي ،وابتن الجتور ،
وابتن كثيتر ،وابتن األثيتـر ،والسيوطتتـي ،والستـخللو  ،والمنتللو  ،ومئتللت غيتر هتتؤال ،
كلهم اعتمدوا الحديث ،واشتغلوا في تجديد من ينطب عليهم الحديث.
ولم نيثر خالل البحث عن ض َي الحديث أو تكلم في  ،فلللحمد هلل ر اليلللمين.

ألفاظ أخرى للحديث:
ورد الحديث بألفللر أخر مختلفة قليال أو كثيرا عن اللفر المسو من قبل.
فــرواه النحلل عن سفيللن بن عيينتة قتللل( :بلـغـنتـي أنت يخترج فتي كتل مللئتة ستنة بيتد
موت رســـول هللا -صلى هللا علي وسلم  -رجل يقو هللا بت التدين  ،وإن يحيتى بتن آدم
عند منهم)(.)55
وبنحوه أجره البوار (.)59
ورو عن بلفر» :إن هللا يمنُّ على أهل دين فتي رأ كتل مللئتة ستنة برجتل متن أهتل
بيتي ،يبين لهم أمر دينهم« (.)61
وألفللر أخر غير ه ه كثيترة تلتقتي كلهتلل عنتد اإلمتللم أحمتد  ،وهتي روايتللت مـيـلـقتـة لتم
توجتتد موصتتولة فتتي موض ت آختتر ولتتم يوق ت علتتى إستتنللده فتتي شتتي متتن الكت ت وال
األجتتوا الحديتتـثية  -كمتتلل قتتللل الستتتيوطي ( - )63ولتت ا ال ييتتول علتتى الميتتللني التتتتي
انفردت بهلل ه ه الروايللت مثل :كون المج ِّدد فرضلل  ،وكون من أهل بيت النبتي -صتلى
هللا علي وسلم  ،-وكون على رأ المللئتة بيتد متوت النبتي -صتلى هللا عليت وستلم  -كمتلل
هو رللهر لفر ابن عيينة  -رحم هللا .-

 -3بعض المعاني المستخرجة من الحديث:
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إن ه ا الحديث اليريم إحتد البشتللئر التتي وعتد الرستول -صتلى هللا عليت وستلم  -فيهتلل
أمت  ،وإن ليمن المسلم المصد بملل جلل ب الرستول  -عليت الصتالة والستالم  -طللقتة
من األمل األكيتد بنصتر هللا ليبتللده المتؤمنين  ،ويمنحت  -فتو هت ا  -دفيتة قويتة لليمتل
والب ل والتضحية رجلل أن يكت هللا ل حرلل من أجر المج ِّددين.
وسنقـ في ه ه الفترة م بيض الميللني التي نستلهمهلل من الحديث.
 - 3فتتأول متتلل يستتتوق المتأمتتل قتتول الرستتول -صتتلى هللا علي ت وستتلم » : -يبيتتث له ت ه
األمــة« إن ه ا المـبـيـوث لتم ييتد همت نفست فحست  ،بتل تجتللوو لتك لييتيش »لهت ه
األمتتة« وستتـوا كـتتـللن المقصتتود أمــتتـة التتدعوة  -علتتى متتلل رآه قتتوم  -أو أمتتة اإلجللبتتة -
على ملل رآه آخرون  -؛ فـإن ه ا المجدد تيد نطللق المحتدد إلتى األفت األوست ليتؤثر
في مجريللت األمور واألحداث متن حولت وليقتود خطـتـوات األمتة المستلمة فتي ميركتة
الحيللة  ،ومن ثم يحدث التواون في مـسـيرة الحيللة البشرية كلهتلل  ،ويأخت اإلستالم دوره
في الوجود.
وهتتو به ت ا مج ت ّدد لأمـــتتـة اإلســتتـالمية بإيقللرهتتلل  ،وإعتتللدة ثقتهتتلل بتتدينهلل  ،وردهتتلل إلتتى
المنه الصحي .
وهــتتـو مجتترد للبشتترية كلهتتلل  ،البشتترية المتلهفتتة إلتتى اليدالتتة واإليمتتللن ..المحتللجتتة إلتتى
اليقيدة أكثر من حللجتهلل إلى الطيللم والشرا والهوا .
إن ه ا المجدد لتي ممتن يقنيتون بللليستير  ،ويرضتون بلللتدون  ،فيكتفتي أحتدهم بحفتر
نفس ومن تحت يده  -إن استطلل  -ثم يترك أمر النلل للنلل !.
بل قد تيرمت همت واشتدت عويمت فصللر ال يطي صبرا علتى الفستللد واالنحترا ،
وأقلت قلبت تـسـلــــتتـط الرتلللمين والمفستدين وتتتوجيههم للحيتللة وفت متتلل يريتدون  ،فتتآلى
على نـفـسـ أن يواحمهم ملل استـطــلل  ،ويشت الطريت لأخيتللر حتتى يأخت وا دورهتم
في الحيللة من جديد.
إن التتت ين تتحتتترك فتتتي نفــوسـهـتتتـم اآلمتتتللل والتطليتتتللت كثيتتترون  ،ولكتتتنهم يتنللقتتتدون
ويتسللقـطتـون واحتدا بيتد اآلختر كمتلل تقتدمت بتـهم الطريت واودادت التحتديللت وكثترت
المتللع .
ومن أجل لك تميو فرد أو أفتراد بتأنهم المجتددون ؛ ألنهتم صتللبروا اليقبتللت وغلللبوهتلل
حتى غلبوهلل ؛ ألن همتهم كللنتت أعرتم متـن تلتـك اليقـبـــتـللت :كللنتت تجديتد التدين لهت ه
األمتتة  ،وإعطتتلل المستتلمين دورهتتم القيتتللد بتتين األمتتم  ،متت تحقيتت مينتتى انتمتتللئهم
لإلسالم.
ل لك فهم يمللرسون دورهم اليتلللمي متن ختالل دورهتم اإلستالمي  ،ويمللرستون دورهتم
اإلسالمي من خالل فئتهم الخللصة التي هي النواة األولى لإلصال المرتق .
 - 5أمتتلل »البيتتتث« المتتت كور أنتتت يكتتتون علتتى رأ المللئتتتة  ،فتتتإن البيتتتث هتتتو اإلثتتتللرة
واإلرستللل  ،فيكتون المينتى( :إن هللا يقتيض لهت ه األمتة علتى رأ المللئتة مجتددا  ،أ :
أنّ ه ا المجدد يتصد في رأ المللئة لنف األنللم  ،وينتص لنشر األحكللم)(.)65
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فليست والدت وال وفللت على رأ المللئة  ،بل تجديده .ول لك استتغر اإلمتللم المنتللو
فهم بيض اليلملل أن المبيوث يكون موت على رأ القترن وقتللل( :وموتت علتى رأ
القرن أخ ال بيث)(.)66
قللل ابن األثير( :وإنملل المراد بللل كر من :انقضت المـللئـــة وهـو حـــتـي ،عتلللم مشتهور
مشللر إلي )(.)64
وقللل الكرمللني والطيبي مثل لك (.)62
وقللل السيوطي في منرومت التي سمللهلل( :تحفة المهتدين بأخبللر المج ِّددين)(:)63
وهــــــو عـلــى حيللت بين الفئة
والـشــرط في لك أن تمضي المللئــة
يـشـللر بلللـيـلــــم إلـى مـقــللمــــــ وينـصــر السـنـة في كالم (.)67
وك لك ال نيلم دليال في اشتراط كون وفللة المجدد في بدايتة القترن التتلللي أو بيتده بقليتل
 ،كمتتلل يلحتتر فتتي متتنه كثيتتر ممتتن تصتتدوا لتييتتين المجتتددين ؛ حيتتث يـستـبـيــتتـدون
بـيـض األئـمــة محتجين بتأن وفللتت تتأخرت إلتى اليشترين متثال أو الثالثتين بيتد المللئتة
مثال (.)65
وسوا كللن بيث المجدد في نهللية القرن السللب  ،أو في بداية القرن الالح فلتي ثمتة
ملل يدل على ضرورة اشتراط وفللت في تلك الفترة.
وه ا كل على اعتبللر أن المجدد فرد واحد  ،وسيأتي الحديث عتن هت ه المستألة مفصتال
بيد قليل  -بإ ن هللا .-
 - 6أملل المقصود بـ (الرأ ) في قول  -صلى هللا علي وستلم » : -علتى رأ كتل مللئتة
سنة« ،قد قللل بيضهم :ييني في أولهلل  ،وقللل آخرون :بل في آخرهلل (.)69
وأصل مللدة »رأ « في اللغة تدل على التجم واالرتفلل (.)41
وتستتتيمل ه ت ه المتتللدة فتتي التتوجهين فتتي أول الشتتي وفتتي آختتره ؛ فتقتتول :أعتتد علتتي
كالمـــك من رأ  ،وأنت على رئلل أمرك  ،بمينى :أول (.)43
ومثل  :رأ المللل  ،أ  :أصل وأول (.)45
وتقول :القللفية رأ البيت  ،بمينى :آخره (.)46
وجتتلل فتتي الشتتر الوجهتتللن :فمتتن األول :رأ األمتتر اإلستتالم ( ، )44بمينتتى :أولتت
ورأس .
ومن الثللني :قد كللنت إحداكن ترمي البيرة عند رأ الحول ( ، )42ييني :في آخره.
ومثل قول  -صلى هللا علي وسلم » : -أرأيتم ليلتكم ه ه علتى رأ مللئتة ستنة مـنـهتـلل
ال يبقى ممن هو على رهر األرض أح ِد« (.)43
وحين نيود إلى تحديد األئمة للمجددين نجده محتمال لـلـوجـهين  ،فه ا عــمـر بتن عبتـد
اليويو ال أطبقت علي األمة تولى سنة  99هـ  ،وتتوفي  -رحمت هللا  -سـنــتـة 313
هـ.
ثتتم متتن بيتتده الشتتللفيي ،تتتوفي  -رحم ت هللا  -ستتنة  514هتتـ  ،وليتتل القضتتية تقريبيتتة ال
تحتمل الـحـسـم الـقـللطــ بحيث لو وجد متن تنطبت عليت صتفللت المجتدد ثتم متللت قبتل
تمللم المللئة بخمسة أيللم يكون مجددا !..
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ولـيــل مــلل يلـتـحتـ بهت ا ميرفتة مبتدأ المللئتة :متن أيتن يكتون أمتن مولتده  -صتلى هللا
علي
وسلم  -أم من بيثت أم من هجرت أم من وقت نطق ب لك الحديث أم من وفللت .
وال نح ت أن نـدختتـل فتتي جتتدل حتتول ه ت ه األمتتور  -وإن كتتللن التتترجي بينهتتلل ممكنتتلل -
ولكننلل نقول:
إن بداية أ قرن تتصتل بنهلليتة القترن الت قبلت  ،وممتلل ال يتتال م مت طريقتة الشتر
اعتبتتللر الفصتتل بينهمتتلل بصتتورة قللطتتـية ؛ لتتك أن الشتتر حتتتى فتتي األمتتور اليبللديتتة
كلللصتتالة والصيــتتـللم والح ت وغيرهتتلل عل ت لتتك علتتى أمتتور رتتللهرة مدركتتة لجمهتتور
النلل  ..فكي بملل لي ك لــك وال يدخل في تيبد .
الرتللهر  -وهللا أعلتم  -أن عتدم تحديتد المقصتود بتلللرأ  ،وعتدم تحديتد المبتتدأ ..كــتتـل
لك أمتر مقصتود فيت أن المجتدد يرهتر كلمتلل دعتت الحللجتة إليت لبيتد النتلل عتن عهتد
النبوة  ،أو لبيدهم عن عصر المجدد السللب .
وه ا ينسجم م األحداث التللريخية كلهلل ؛ فإنهلل تسير بقدر هللا تيتلللى علتى دفـــتـ مــتـلل
تقتضي األسبلل  -غلللبلل  -غير مقيدة أو محددة بفترات ميينة.
ومملل يبين لك ويجلي أن األحتداث والمصتللئ النللولتة بلللمستلمين فتي ديتنهم ودنيتللهم ،
والتي يفـتـقــر المسلمون خاللهلل إلى لك المجدد هي غيتر مسلستلة وال موقوفتة بأومنتة
خللصة.
وفتتي تلتتك الـنـكـبـتتـللت تتجلتتى رحمتتة هللا بأمتتة محمتتد  -علي ت الصتتالة والستتالم  -حيتتث
ينق هلل بفضل من الهلكة بمن يبيث يحمل النور في رلمة الديجور.
صتور أن لت متن التتأثير الممتتد ومللنتلل ومكللنتلل متلل يجيلت
كملل أن ه ا المجدد ينبغي أن ُي هت َ
حيلل في األجيللل التلللية بيلم وعمل  ،وإن كللنت حيللت الدنيوية المحدودة قد انتهت.
وإن متتن شتتأن ه ت ا الـتـصـــتتـور ال ت عرضتتنلله  ،وه ت ا التترأ ال ت اخترنتتلله أن تتترد
األمور إلى نصللبهلل فبحس من أحـيــتـلل لأمتة متلل انتدر متن أمتر دينهتلل إحيتلل رتللهرا
ملموسلل للييللن من المجددين دون أن ييكر على لك كون وفللت تقتدمت أو تتأخرت عتن
رأ القرن.
 - 4أملل قول  -صلى هللا علي وسلم » : -من يج ِّدد لهلل دينهلل«.
فيثور حول سؤال و أهمية كبيرة:
هل الـمـقـصـود ب لك فـرد أو رجل كملل صرحت بت الروايتللت التتي رويتت عتن اإلمتللم
أحمد وسفيللن أم إن المقصود ملل هو أوس من لك .
فأملل لفر » همنْ « فمملل ال يخفى أن يطل على المفرد وعلتى الجمللعتة  -متن حيتث اللفتر
  ،ومتتن حيتتث المتتراد بهتتلل فتتي الـحـديـتتـث قتتللل بيضتتهم :المقصتتود بهتتلل فتترد  ،وحملتتوا» همتتنْ « فتتي ه ت ه الروايتتة علتتى لفتتر (رجتتل)  ،أو (عتتلللم »فتتي الروايتتللت األختتر التتتي
سل لك بيللن شأنهلل (.)47
واختللر ه ا الرأ عدد من اليلملل  ،ونسب السيوطي إلى الجمهور فقللل:
وكون فردا هو المشهور قد نط الحديث  ،والجمهور ()45
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ونسب غيره إلى (اليلملل )(.)49
واختتتتللر آختتتترون اليمتتتوم ،متتتتنهم :الحتتتللفر ابتتتتن حجتتتر ،وابتتتتن األثيتتتر ،والـ هـبتتتتـي،
والـمـنــللو  ،واليريم آبللد  ،وغيرهم  ،وسيأتي بسط كالمهم.
وقبتل التتدخول فتتي محـتـللولة الـتــرجـيتتـ نتتر التقتتديم بحتديثين فيهمتتلل بشتتريللن أخريتتللن
لهـ ه األمة:
أولهمتتلل :قولتت  -صتتلى هللا عليتت وستتلم » :-ال تتتوال طللئفتتة متتن أمتتتي علتتى الحتت ال
يضرهم من خلللفهم حتى يأتي أمر هللا« (.)21
وه ت ا الحتتديث عرتتيم مشتتهور ،بتتل يصتتل أن يتتدعى في ت التتتواتر ،فقتتد ورد متتن طتتر
كثيرة جدا عن عدد من الصحللبة منهم:
عمران بن حصين ،وثوبللن ،وقرة بن إيـــلل  ،والمغيترة بتن شتيبة ،وجتللبر بتن ستمرة،
وجللبر بن عبد هللا ،وميللوية بن أبي سفيللن ،وعقبتة بتن عتللمر ،وستيد بتن أبتي وقتلل ،
وأبتتو هريتترة ،وأبـتتـو عـتـبتتـة الـخـوالنـتتـي ،وعمتتر بتتن الخطتتلل  ،وأبتتو أمللمتتة البتتللهلي،
وويد بن أرقم ،ومرة البهتو  ،وستلمة بتن نفيتل (*) الستكوني  ،وشترحبيل بتن ال َستمْ ط
الكند (*).
قللل الترم ( :وفي البلل عن عـبد هللا حوالة  ،وابتن عـمتـر  ،وويتد بتن ثللبتت  ،وعبتد
هللا بن عمرو)(.)23
فهؤال إحتد وعشترون نفستلل متن أصتحلل رستول هللا -صتلى هللا عليت وستلم  ، -رواه
عنهم عدد ال يحصون كثرة من التللبيين  ،م أننلل لم نسلك مسلك االستقصلل .
وفي إشللرة إلى ملل يصي األمتة متن االنحترا والضتي والــوهتـن واالختتال حتتى
ال يبقى إال ه ه الطللئفة القللئمة بلللح المقللتلة دون  ،القللهرة ليدوهلل  ،الصـللبـتـرة  ،فتال
يضرّ هلل من خ لهلل  ،وال من نللوأهلل  ،إال ملل يصيبهلل من التأوا حتتى يكتون آخترهم مت
عيسى ابن مريم يقللتلون الدجللل.
وقد قللل اإلمللم البخللر في ترجمت على الحـديــث( :بـلل قول النبي  -صتلى هللا عليت
وسلم  : -ال توال طللئفة من أمتي رللهرين على الح  ،وهم أهل اليلم)(.)25

الهوامش:
 - 3البقرة آية 536.
 - 5يون آية 39.
 - 6نحلت  :أعطيت .
 - 4اجتلللتهم :صرفتهم عن هتداهم إلتى ضتاللتهلل وأخت تهم بتأن يجولتوا ميهتلل واختتللرتهم
ألنفسهلل (أسلل البالغة).
 - 2رواه مسلم في - 23 :كتلل الجنة وصتفة نييمهتلل وأهلهتلل - 33 .بتلل الصتفللت التتي
يير بهتلل فتي التدنيلل أهتل الجنتة وأهتل النتللر  ،حتديث رقتم  ، 36الترقم اليتللم ، 5532
 335ضتتتمن
ج ، 5397 4ط :عبتتتد البتتتللقي  ،رواه أحمتتتد فتتتي (المستتتند) ج، 4
حديث عيللض بن حمللر المجللشيي  -رضي هللا عن .-
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 - 3اآلية من سورة الروم  ،رقم اآليتة  ، 61والحتديث رواه البختللر فتي - 56 :كتتلل
الجنتتللئو  - 95 ،بتتلل متتلل قيتتل فتتي أوالد المشتتركين .حتتديث  ، 3652الفتتت - 542 /6
.543
ورواه أيضلل في - 32 :كتلل التفسير  ،بتلل ال تبتديل لخلت هللا  ،رقتم ، 4772 :ج، 5
 ، 35ورواه أيضلل في  - 55كتتلل القتدر  - 6 ،بتلل  :هللا أعلتم بمتلل كتللنوا عتللملين ،
 .96ورواه مستلم فتتي - 43 :كتتلل القتتدر - 3 .بتلل  :مينتتى
رقتم  ، 3299ج، 33
 ، 47ورواه أحمتتتد فتتتي
كتتتل مولتتتود يولتتتد علتتتى الفطتتترة  ،رقتتتم  ، 5325ج، 4
مواض 572. ، 647 - 643 ، 632/5 :
 - 7في الموض السللب من كتلل التفسير 235./5
 - 5ه ا أحد ألفللر مسلم.
 - 9أبو داود - 63 :كتلل المالحم  - 3 ،بلل ملل ي كر فتي قترن المللئتة  ،حتديث ، 593
ج ، 451 ، 4ط6.
 ، 255دار الفكر.
 - 31المستدرك :كتلل الفق والمالحم ج، 4
 ، 33نشر دار الكتلل اليربي.
 - 33تللري بغداد ج، 5
 ، 356 - 353تحقي ت  :الستتللمراني  ،ط :األعرمتتي ببغتتداد  ،وج، 3
 - 35المقدمتتة
 ، 356ط :دار الفكر.
 ، 367تحقيتتت  :ستتتتيد أحمتتتتد صتتتقر  ،ط :المجلتتتت األعلتتتتى للشتتتتئون
 - 36ج، 3
اإلسالمية بلللقللهرة.
 - 34كر لك الحللفر ابتن حجتر فتي كتللبت (تتوالي التأستي بميتلللي ابتن إدريت )
 541من المخطوط في مكتبة الحرم المكي برقم  313مجللمي .
وتللبي ت علتتى لتتك المصتتنفون متتن بيتتده كلللستتيوطي  ،واليرتتيم أبتتللد صتتللح (عتتون
الميبود).
 ، 26تحقي  :أحمد صقر  ،ط :دار التراث.
 - 32ج، 3
 - 33الستيوطي فتي رستلللت المخطوطتة( :التنبئتة فتيمن يبيتث هللا علتى رأ كتل مللئتة)
5أ .والستخللو فتتي (المقللصتد الحستتنة »  ، 355حتديث  ، 565ط :دار الكت ت
اليلمية.
 ، 321رقم  ، 299المكت اإلسالمي.
 - 37سلسلة األحللديث الصحيحة ج، 5
 ، 25 ، 23ط :القدسي  ،عللم  3699هـ.
- 35
5أ  ،وفتتي شتترح (مرقتتللة الصتتيود علتتى ستتنن أبتتي
 - 39الستتيوطي فتتي (التنبئتتة)
( 359مخطوطتللن).
داود)
555.
 - 51فيض القدير ج، 5
. 54
 - 53توالي التأسي بميلللي ابن إدري (المخطوطة)
. 359
5أ  ،ونحوه في مرقللة الصيود ،
 - 55التنبئة ،
.74
 - 56الجللم الصغير  ،ج، 3
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 ، 359وفتي التنبئتة5 :أ  ،والمنتللو
 - 54كره الستيوطي فتي مرقتللة الصتيود ،
 ، 356ط.
 ، 555وصتتتللح عتتتون الميبتتتود ج، 4
فتتتي فتتتيض القتتتدير ج، 5
هندية ..وغيرهم.
 ، 353ثم قللل( :وقد اعتمد األئمة ه ا الحديث) .
 - 52المقللصد الحسنة ،
 - 53فيض القدير ج555. 5
 ، 321رقم .299
 - 57سلسلة األحللديث الصحيحة ج، 5
 ، 346رقتتتم  ، 3571ط:
وقتتتللل فتتتي صتتتحي الجتتتللم  :حتتتديث صتتتحي  ،ج، 5
المكت اإلسالمي.
أملل قول ( :رجللل مسلم) فنيم  ،وانرر فتي لتك :تهت ي التهت ي ج ، 73 ، 3ج، 4
376.
 ، 653 ، 656 ، 651ج، 35
 ، 7ج، 4
 - 55النللس والمنسو ألبي جيفر النحلل  ،مخطوط ور /53 ، /52أ.
 - 59عن توالي التأسي البن حجر ،مخطوطتة ،ورقتة  / 54أ ،والتنبئتة  ،ورقتة  5أ -
.
 - 61أبو نييم فتي الحليتة  ،97/9وأبتو إستمللعيل الهترو بواستطة التنبئتة ورقتة ، /5
وليل هو اللفر ال عنلله الشي األلبللني في إحلللت السللبقة إلى الهرو في م الكالم.
 - 63التنبئة ورقة . /2
 - 65مقدمة فيض القدير للمنللو  ،ج31. ، 3
 - 66أيضلل 35./3
 ، 654تحقي  :األرنؤوط  ،ط :المال .
 - 64جللم األصول ج، 33
 - 62فيض القدير  ، 35/3وانرر :عون الميبود 351. ، 375/4
 - 63موجتتودة بكللملهتتلل فتتي آختتر رستتلللت (التنبئتتة)  ،وموجتتودة فتتي فتتيض القتتدير ج، 5
 ،555وعون الميبود 53./4
 - 67التنبئة . /35
 ، 515حيتث يترج
 - 65ومن هؤال  :ابن الستبكي فتي :طبقتللت الشتللفيية  ،ج، 3
بيضتتهم لقتتر وفللتتت متتن رأ المللئتتة .وبتتدر التتدين األهتتدل فتتي رستتلللت ( :الرستتلللة
، /36
المرضية في نصر م ه األشيرية) على ملل نقل السيوطي فتي التنبئتة ،
256. ، 255
وانرر مستدرك الحللكم ج، 4
 ، 379 - 375ط :الهندية.
 - 69انرر :عون الميبود ج، 4
 - 41ميجتم مقتتلليي اللغتتة البتتن فتللر ج ، 473 ، 5دار الكت ت اليلميتتة  -إيتتران -
قم.
 - 43الصحلل للجوهر ج ، 966 6دار اليلم للماليين  ،وميجم مقلليي اللغة.
 ، 553ط 5الحلبي.
 - 45القللمو المحيط ج، 5
 ، 93ط :دار صللدر.
 - 46لسللن الير ج، 3
 - 44حتتديث مرفتتو رواه الترم ت فتتي - 43 :كتتتلل اإليمتتللن  - 5 ،بتتلل متتلل جتتلل فتتي
حرمة الصالة  ،حديث رقم  5333ج ، 35 2وقللل الترم  :حسن صحي .
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 - 42حديث مرفتو رواه مستلم فتي - 35 :كتتلل الطتال  - 9 ،بتلل وجتو اإلحتداد ،
 ، 353وأبو داود في - 7 :الطال  - 46 ،بلل إحتداد المتتوفى عنهتلل
رقم  33ج5
ووجهتتلل ،رقتتم  ، 5599ج ، 755 5والترمتت فتتي - 33 :كتتتلل الطتتال - 35 ،
 ، 495والنستللئي
بلل ملل جلل في عتدة المتتوفى عنهتلل ووجهتلل  ،رقتم  ، 3397ج6
في الطال  ،بلل عدة المتوفى عنهلل ووجهلل  ، 355/3ولي في لفر (رأ الحول) .
 - 43حديث :أرأيتكم ليلتكم ..رواه البخللر في صحيح في:
أ 6 -ـ كتتلل اليلتم  - 43 ،بتلل الستمر فتي اليلتم  ،حتديث رقتم  ، 333ج533 ، 3
(م الفت ».
  - 9مواقيتتت الصتتالة  - 51 ،بتتلل كتتر اليشتتلل واليتمتتة  ،حتتديث  ، 234ج، 5.42
ج  - 9 -مواقيتتت الصتتالة أيضتتلل  - 41 ،بتتلل الستتمر فتتي الفق ت والخيتتر بيتتد اليشتتلل ،
.76
حديث  ، 313ج، 5
ورواه اإلمللم أحمد في (مسنده) ج363. ، 353 ، 55 ، 5
 ، /54وفتيض القتدير ج ، 31 ، 3وفتت البتللر
 - 47انرر :توالي التأسي
ج..592 ،36
. /35
 - 45التنبئة
 - 49ب ل المجهود ج516. ، 37
 - 21رواه البخللر في  93كتتلل االعتصتللم  - 31 ،بتلل قتول النبتي -صتلى هللا عليت
وستتلم  -ال تتتوال طللئفتتة متتن أمتتتي رتتللهرين علتتى الح ت رقتتم  ، 7633ورقتتم ، 7635
ج.596 ، 36
ومسلم في - 3 :كتلل اإليمللن  - 7 ،بلل نوول عيستى عليت الستالم  ،حتديث رقتم 323
 ،ج.367 ، 3
وفتتي - 66 :كتتتتلل اإلمتتتللرة  - 26 ،بتتتلل قولتتت  -صتتتلى هللا عليتتت وستتتلم  : -ال تتتتوال
طللئفة ..ال  ،رقم  ، 3956 ، 3955 ، 3953 ، 3951وقطية من حتديث فتي الوكتللة
بيد ه ا الموض وهي برقم  ، 3952 ، 3954 ، 3167ج.3252 - 3256 ، 6
وأبو داود في كتتلل الجهتللد  4بتلل دوام الجهتللد  ،رقتم  ، 5454ج ، 33 ، 6وفتي:
 - 59كتلل الفتن والمالحتم  - 3 ،بتلل كتر الفتتن ودالئلهتلل  ،رقتم  ، 4525ج، 4
 ، 425والترم في  64كتلل الفتتن  - 67 ،بتلل متلل جتلل فتي الشتللم  ،حتديث 5395
 ،ج ،452 ، 4وقللل :حسن صحي وفي - 23 :بتلل متلل جتلل فتي األئمتة المضتلين،
حديث  ،5559ج ، 214 ، 4وقللل أيضلل :حسن صحي .
ورواه ابتتن مللج ت فتتي :المقدمتتة  - 3بتتلل اتبتتلل ستتنن الرستتول -صتتلى هللا علي ت وستتلم -
حتتديث  31 - 3ج ، 2 ، 3وفتتي  63كتتتلل الفتتتن  - 9بتتلل متتلل يكتتون متتن الفتتتن ،
حديث  ،6925ج.3614 ، 6
ورواه التدارمي فتي  - 33كتتلل الجهتللد  - 69 ،بتلل ال يتوال طللئفتة متن هت ه األمتة...
رقم  ، 3465 ، 5467ج.5 ، 5
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ورواه أحمد في مسنده.579 ، 575 ، 569 ، 64/2 :
 ، 545رقتم ، 521 ، 3955
ورواه الطبراني في مواض ه ه بيضتهلل :ج، 5
، 352
 ، 539رقتتم  ، 5133ج، 2
 ، 532رقتتم ، 3993
رقتتم ،3963
 ، 373رقتتم  ، 7346ج ، 634 ، 37رقتتم 571 - 539
رقتتم  ، 3937ج، 5
 ، 635رقم  ، 415 ، 724رقم .931 - 929
 ،ج، 51
* متر تختري أحتللديثهم فتي الصتتفحة الستللبقة  ،أمتلل ستلمة بتتن فضتيل فأشتللر إلتى حديث ت
 ، 45ط :مؤسستتتة الرستتتلللة (متتت التتترد علتتتى
البختتتللر فتتتي خلتتت أفيتتتللل اليبتتتللد
 ، 73وحتتتديث شتتترحبيل فتتتي  ،ج، 4
الجهميتتتة) ،ورواه فتتتي تللريختتت الكبيتتتر ج4
545.
 - 23سنن الترم ج452. ، 4
 - 25صحي البخللر (م الفت ) ج.596 ، 36

الخالف بين العلماء
أسـبـابـه  ..ومـوقـفـنـا منه
بقلم :الشي محمد صللل اليثيمين
إن الحمد هلل نحمده ونستتيين ونستـغتـفره ونتتو إليت  ،ونيتو بتللهلل متن شترور أنفستنلل
ومن سيئللت أعملللنلل  ،من يهده هللا فال مضل ل  ،ومن يضلل فال هتللد لت  ،وأشتهد أن
ال إل إال هللا وحده ال شتريك لت  ،وأشتهد أن محـمــتـدا عـبتـده ورستول صتلى هللا عليت
وعلى آل وأصحللب ومن تبيهم بإحسللن إلى يوم الدين وسلم تسليملل  ،أملل بيد:
ُون)).
هللا هح َ ُت هقللتِ ِ وال هتمُو ُتنَ إالَ وأهنت ُتم مُّسْ تلِم ه
فقد قللل تيلللى (( :هيلل أه ُّي ههلل اله ه
ِين آ هم ُنوا ا َتقُوا َ ه
وخله ت ه ِم ْن ههتلل هو ْو هج ههتتلل و هبت َ
(( هيتلل أه ُّي ههتتلل ال َنتلل ُ ا َتقُتتوا هر َب ُك ت ُم الهت ِ هخله هق ُكتتم ِّمتتن َن ْفت واحِــتتـده ة ه
تث
تللن هعله ت ْي ُك ْم
هللا هكت ه
هللا الَت ِ هت هستتلل ه ل ُ ه
ون ِب ت ِ واألهرْ هحتتلل هم إنَ َ ه
ِم ْنهُ همتتلل ِر هجتتللال هكثِيتترا ون هِستتلل وا َتقُتتوا َ ه
هللا وقُولُوا هق ْتوال هستدِيدا * يُصْ تلِ ْ له ُكت ْم أهعْ همتللله ُك ْم و هي ْغفِترْ
هرقِيبلل)) (( .هيلل أه ُّي ههلل اله ه
ِين آ هم ُنوا ا َتقُوا َ ه
ور ُسوله ُ هف هق ْد هف ه
للو هف ْووا هعرِ يملل)) أملل بيد:
هللا ه
له ُك ْم ُ ُنو هب ُك ْم و همن ُيطِ ِ َ ه
فإنت قتد يثيتر موضتتو هت ا البحتث التستتللؤل متن كثيتر متن قللرئي ت لمتلل ا كتللن موضتتو
البحث ه ا الينوان ال قد يكون غيره من مسللئل التدين أهتم منت ولكتـن هت ا الينتوان
خللصة في وقتنلل الحللضر يشتغل بتللل كثيتر متن النتلل  ،ال أقتول متن اليللمتة بتل حـتـتـى
من طلبة اليلم  ،و لك أنهلل كثرت فتي وستللئل اإلعتالم نشتر األحكتللم وبثهتلل بتين األنتللم ،
وأصـبـــ الخال بين قتول فتالن وفتالن مصتدر تشتويش  ،بتل تشتكيك عنتد كثيتر متن
النتتلل  ،ال ستتميلل متتن اليللمتتة ال ت ين ال ييرفتتون مصتتللدر الختتال  ،له ت ا رأيتتت وبتتللهلل
أستيين أن يكون البحث هو ه ا األمر ال ل في نرر شأن كبير عند المسلمين ..
إن من نيتم هللا تبتللرك وتيتلللى علتى هت ه األمتة أن الختال بينهتلل لتم يكتن فتي أصــتـول
ديـنـهتتـلل ومصتتللدره األصتتلية  ،وإنمتتلل كتتللن الختتال فتتي أشتتيلل ال تم ت وحتتدة المستتلمين
الحقيقية وهو أمر ال بد أن يكون ..

وقد أجملت العناصر التي أريد أن أتحدث عنها بما يأتي:
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من الميلوم عند جمي المسلمين ملل فهموه متن كتتلل هللا وستنة رستول -صتلى هللا عليت
وستتلم  -أن هللا تيتتلللى بيتتث محمتتدا -صتتلى هللا علي ت وستتلم  -بلللهتتد وديتتن الح ت  ،وه ت ا
يتـضـمـن أن يكون رسول هللا -صلى هللا علي وسلم  -قد بين ه ا الدين بيللنلل شتللفيلل كللفيتلل
 ،ال يحتــللج بيده إلى بيللن ألن الهد بمينلله ينللفي الضاللة بكتل ميللنيهتلل  ،وديتن الحت
بمينلله ينللفي كل دين بللطل ال يرتضي هللا عتو وجتل  ،ورستول هللا بُيتث بلللهتد وديتن
الح  ،كللن النلل في عهده صلوات هللا وسالم علي يرجيون عند التنتللو إليت يحكتم
بينهم  ،ويـبـيــن لهم الح  ،سوا فيملل يختلفون في من كالم هللا  ،أو فيملل يختلفتون فيت
من أحكللم هللا التي لم ينول حكمهلل  ،ثم بيد لتك ينتول القترآن مبينتلل لهتلل  ،ومتلل أكثتر متلل
نقرأ في القرآن قول (( :يسألونك عن ))..ك ا  ،فيجي هللا تيتلللى نبيت بتلللجوا الشتللفي
 ،ويأمره أن يـبـلـغـ إلى النلل  .قللل هللا تيلللى (( :هيسْ تأهلُو هن هك همتلل ه ا أُحِت َل لههُت ْم قُت ْل أُحِت َل له ُكت ُم
َ
الط ِّي هب ُ
للت))..
الي ْف هو)) اآلية.
ون قُ ِل ه
(( هيسْ أهلُو هن هك هملل ه ا يُنفِقُ ه
ُول)) اآلية.
للل قُ ِل األهن هفلل ُل ِ َ ِ
هلل والرَ س ِ
(( هيسْ أهلُو هن هك هع ِن األهن هف ِ
ِيت لِل َنلل ِ ْ
ِي هم هواق ُ
وال هح ِّ )) اآلية.
(( هيسْ أهلُو هن هك هع ِن األه ِهلَ ِة قُ ْل ه ه
الح هر ِام قِ هتللل فِي ِ قُ ْل قِ هتللل فِي ِ هك ِبير)) اآلية.
(( هيسْ أهلُو هن هك هع ِن ال َشه ِْر ه
إلتتى غيتتر لتتك متتن اآليتتللت التتتي ييلمهتتلل الكثيتتر  ،ولكتتن بيتتد وفتتللة الرستتول -صتتلى هللا
عـلـيــتتتـ وستتتلم  -اختلفتتتت األمتتتة فتتتي أحكتتتللم الشتتتريية التتتتي ال تقضتتتي علتتتى أصـتتتـول
الـشـريـيـتتـة وأصتتـول مصتتللدرهلل  ،ولكن ت اختتتال ستتنبين إن شتتلل هللا بيتتض أستتبللب ..
ونحن جمييلل نيلم علم اليقين أن ال يوجد أحد متن و اليلتم الموثتو بيلمهتم وأمتللنتهم
وديتنهم يختللل متتلل دل عليت كتتلل هللا وستتنة رستول -صتلى هللا علي ت وستلم  -عتن عمتتد
وقصتد  ،ألن متن اتصتتفوا بتللليلم والديللنتتة ،فتال بتد أن يكتتون رائتدهم الح ت  ،ومتن كتتللن
آن لِلت ِّ ْك ِر
رائده الح فإن هللا سييسره ل  ،واستميوا إلى قول تيلللى(( :وله هق ْد هي َسرْ هنلل القُترْ ه
وص َد ه ِب ْلللحُسْ هنى * هف هس ُن هي ِّس ُرهُ ل ِْليُسْ هر )).
هف هه ْل مِن ُّم َدكِر)) (( .هفأهمَلل همنْ أهعْ هطى وا َت هقى * ه
ولكن مثل هؤال األئمة يمكن أن يحدث متنهم الخطتأ فتي أحكتللم هللا تبتللرك وتيتلللى  ،ال
في األصول التي أشرنلل إليهتلل متن قبتل  ،وهت ا الخطتأ أمتر ال بتد أن يكتون ألن اإلنستللن
كمتتلل وصتتف هللا تيتتلللى بقول ت (( :و ُخلِ ت ه
ض تيِيفلل)) اإلنستتللن ضتتيي فتتي علم ت
اإلنستتللنُ ه
ه
وإدراك ت  ،وهتتو ضتتيي فتتي إحللطت ت وشتتمول  ،ول ت لك ال بتتد أن يق ت الخطتتأ من ت فتتي
بيض األمور  ،وم أن أسـبــلل الخطأ كبيترة  ،وبحتر ال ستللحل لت واإلنستللن البصتير
بأقوال أهل الـيـلـــم يير أسـبــتـلل الختال المنتشترة  ،إال أننتلل ستنجمل متلل أردنتلل أن
نتكلم علي من أسبلل الخطأ في األسبلل اآلتية:

السبب األول:
ال ت

أن يكتتون التتدليل لتتم يبل ت ه ت ا المختتللل
يطمئن ب .
وهت ا الستب لتي خللصتلل فتيمن بيتد الصتحللبة  ،بتل يكتون فتي الصتحللبة ومتن بيتدهم ،
ونضر مثلللين وقيلل للصحللبة من ه ا النو :
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األول :هتتو كتتون التتدليل لتتم يبل ت القللئتتل .فإننتتلل علمنتتلل بمتتلل ثبتتت فتتي صتتحي الـبـخــتتـللر
وغيره حينملل سللفر أمير المؤمنين عمر بن الخطلل  -رضي هللا عن  -إلتى الشتللم وفتي
أثـنـلل الطري كر ل أن فيهلل وبلل وهو الطللعون  ،فوق وجيتل يستشتير الصتحللبة -
رضي هللا عتنهم  ،-فللستشتللر المهتللجرين واألنصتللر ،واختلفتوا فتي لتك علتى رأيتين ..
وكــتـللن األرجـــتتـ الـقــتـول بتتلللرجو  ،وفتتي أثنتلل ه ت ه المداولتتة والمشتللورة جتتلل عبتتد
الرحمن بن عو وكللن غللئبلل في حللجتة لت  ،فقتللل :إن عنتد متن لتك علمتلل  ،ستميت
رسول هللا -صلى هللا علي وستلم  -يقتول» :إ ا ستميتم بت فتي أرض فتال تقتدموا عليت ،
وإن وق وأنتم فيهلل فال تخرجوا فرارا مـنـــ «  ،فصللر ه ا الحكم خللفيتلل علتى كـبـــتـللر
الصحللبة من المهللجرين واألنصللر  ،حتى جلل عبد الرحمن فأخبرهم به ا الحديث.
مثللل آخر :كللن علي بتن أبتي طلللت  -رضتي هللا عنت  -وعبتد هللا بتن عبتلل  -رضتي
هللا عنهملل  -يريللن أن الميتدة الحـللمــل إ ا مللت عنهلل ووجهتلل تيتتد بتأطول األجلتين متن
أربيتتة أشتتهر وعشتتر ..أو وض ت الحمتتل  ،فـــتتـإ ا وضتتيت الحمتتل قبتتل أربيتتة أشتتهر
وعشتتر لتتم تنقضتتي اليتتدة عنتتدهملل وبقيتتت حتتتى تنقضتتي أربيتتة أشتتهر وعشتتر  ،وإ ا
انقضت أربية أشهر وعشر من قبل أن تض الحمل بقيت في عدتهلل حتى تضت الحمتل
؛ ألن هللا تيلللى يقول(( :وأ ُ ْو ُ
ضيْ هن هحمْ لههُنَ )) اآلية.
للل أه هجلُهُنَ أهن هي ه
الت األهحْ هم ِ
تتهنَ أهرْ هب هيتتت هة أه ْشتتتهُر
ُون أه ْو هواجتتلل هي هت هربَصْ ت ه
ِين ُي هت هوفَت ْتتو هن ِمتتتن ُك ْم و هيتتت ه ر ه
ويقتتول(( :والَتتت ه
تتن ِبأهنفُسِ ت ِ
وع ْشرا)) اآلية .وبين اآليتين عموم وخصو وجهتي .وطريت الجمت بتين متلل بينهمتلل
ه
عموم وخصتو وجهتي أن يؤخت بلللصتورة التتي تجميهمتلل  ،وال طريت إلتى لتك إال
ملل سلك علي وابن عبلل  -رضي هللا عنهملل  -ولكن السنة فــــتـو لتك فقتد ثبتت عتن
رسول هللا  -صلى هللا علي وسلم » : -في حديث سبيية األسلمية أنهلل نفستت بيتد متوت
ووجهتتلل بليتتللل فتتأ ن لهتتلل رستتول هللا أن تتتتووج« ،ومينتتى لتتك أننتتلل نأخ ت بآيتتة ستتورة
الطتتال التتتي تستتمى ستتورة النستتلل الصتتغر  ،وهتتي عمتتوم قولتت تيتتلللى(( :وأ ُ ْو ُ
الت
ضيْ هن هحمْ لههُنَ )) ..وأنتلل أعلتم علتم اليقتين أن هت ا الحتديث لتو بلت
األهحْ هم
ـــــللل أه هجلُهُنَ أهن هي ه
ِ
عليلل وابن عبلل ألخ ا ب قطيلل  ،ولم ي هبلل إلى رأيهملل.
الثللني :ربملل يكون الحديث قد بل الرجــتـل ولكنت لتم يثت بنللقلت ورأ أنت مختللل لمتلل
هو أقو من  ،فأخت بمتلل يتراه أحتر منت  ،ونحتن نضتر متثال أيضتلل لتي فتيمن بيتد
الصتتحللبة ،ولكتتن فتتي الصتتحللبة أنفستتهم .فللطمتتة بنتتت قتتي  -رضتتي هللا عنهتتلل  -طلقهتتلل
ووجهتتلل آختتر ثتتالث تطليقتتللت فأرستتل إليهتتلل وكيل ت شتتييرا نفقتتة لهتتلل متتدة اليتتدة  ،ولكنهتتلل
سخطت الشيير وأبت أن تأخ ه  ،فللرتفيلل إلى النبي -صلى هللا علي وسـلـــتـم  -فأخبرهتلل
النبي أنت ال نفقتة لهتلل وال ستكنى و لتك ألنت أبللنهتلل  ،والمبللنتة لتي لهتلل نفقتة وال ستكنى
ت هحمْ تتل هفتتأهنفِقُوا هعله تي ِْهنَ
علتتى ووجهتتلل إال أن تكتتون حتتللمال لقول ت تيتتلللى(( :وإن ُكتتنَ أ ُ ْوال ِ
ضيْ هن هحمْ لههُنَ )) اآلية.
هح َتى هي ه
عمر  -رضي هللا عن  -نللهيتك عنت فضتال وعلمتلل  ،خفيتت عليت هت ه الستنة  ،رأ أن
لهلل النفقة والسكنى ورد حديث فللطمة بللحتمللل أنهلل قــــد نستيت فقتللل :أنتترك قتول ربنتلل
لقول امرأة ال ندر أ كرت أم نسيت وه ا مينلله أن أمير المؤمنين عمتر  -رضتي هللا
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عن  -لم يطمئن إلى ه ا التدليل ،وهت ا كمتلل يقت ليمتر ومتن دونــتـ مـتـن الصـحـللبـــتـة
ومـن دونهم من التللبيين ،يق أيضتلل لمتن بيتدهم متن أتبتلل التتللبيين  ،وهكت ا إلتى يومنتلل
ه ا بل إلى يوم القيللمة أن يكـون اإلنسللن غير واث متن صتحة التدليل  ،وكتم رأينتلل متن
أقوال ألهل الـيـلـم فـيـهـــــلل أحللديـث يــر بيـض أهـتـل اليلتم أنهتلل صتحيحة فيأخت ون
بهلل ويراهلل اآلخرون ضييفة فال يأخ ون بهلل نررا ليدم الوثو بنقلهلل عتن رستول هللا -
صلى هللا علي وسلم . -

السبب الثاني:
أن يكتون الحتديث قتد بلـغــتتـ ولكنت نستي  ،وجتتل متن ال ينستى  ،كتتم متن إنستللن ينستتى
حتتديثلل  ،بتتل قتتد ينستتى آيتتة  ،رستتول هللا -صتتلى هللا علي ت وستتلم » -صتتلى ات يتتوم فتتي
أصتتحللب فأستتقط آيتتة نستتيللنلل  ،وكتتللن ميتت أبتتي بتتن كيتت  -رضتتي هللا عنتت  ، -فلمتتلل
انصر من صالت قللل :هال كنت كرتنيهتلل« وهـــتـو الت ينتول عليت التوحي  ،وقتد
نسى * إالَ همتلل هشتلل ه َ
ْتر و همتلل هي ْخ هفتى))  ،ومتن
الجه ه
هللا ُ إ َنت ُ هييْ لهت ُم ه
قللل ل رب (( هس ُن ْق ِر ُئ هك هفال هت ه
ه ا  -أ  :مملل يكون الحديث قد بل اإلنسللن ولكن نستي  -قصتة عمتر بتن الخطتلل مت
عمللر بن يللسر  -رضي هللا عنهمتلل  -حينمتلل أرستلهملل رستول هللا صتلى هللا عليت وستلم -
فتتي حللجتتة ،فأجنبتتلل جمييتتلل عمتتللر وعمتتر ،أمتتلل عمتتللر فللجتهتتد ورأ أن طهتتللرة التتترا
كطهللرة الملل  ،فتمرغ فتي الصتييد كمتلل تتمترغ الدابتة ،ألجتل أن يـشـمـتـل بدنت التترا
كملل كللن يج أن يشمل الملل وصتلى  ،أمتلل عــمـتـر  -رضتي هللا عنت  -فلتم يصتل .ثتم
أتيلل إلى رسول هللا -صلى هللا عليت وستلم  -فأرشتدهملل إلتى الصتوا  ،وقتللل ليمتللر :إنمتلل
كـــللن يكفيك أن تقول بيدك هك ا  -وضر بيدي األرض مرة واحتدة ثتم مست الشتمللل
علتتى اليمتتـين  ،ورتتللهر كفي ت ووجه ت  ،وكتتللن عمتتللر  -رضتتي هللا عن ت  -يحتتدث به ت ا
الحديث في خالفة عمر  ،وفيملل قبل لتك  ،ولكتن عمتر دعتلله ات يتوم متلل هت ا الحتديث
ال تحدث ب فأخـبـره وقـــللل :أمــلل تـ كر حينملل بيثنلل رستول هللا فتي حللجتة ،فأجنبنتلل
فأملل أنت فلم تصل وأملل أنلل فتمرغت في الصييد  ،فقللل النبتي  -صتلى هللا عليت وستلم -
 :إنملل كللن يكفيك أن تقول ك ا وك ا .ولكن عمر لم ي كر لك وقتللل :اتت هللا يتلل عمتللر ،
فقللل ل عمللر :إن شئت بملل جيل هللا علي من طللعتتك أن ال أحتدث بت فيلتت  ،فقتللل لت
عمتر :نوليتتك متلل توليتتت  -يينتي فحتتدث بت النتتلل  -فهت ا عمتتر نستي أن يكتتون النبتتي -
صلى هللا علي وسلم  -جيل التيمم في حللل الجنللبة كمتلل هتو فتي حتللل الحتدث األصتغر ،
وقد تللب عمر علتى لتك عبتد هللا بتن مستيود  -رضتي هللا عنت  ، -وحصتل بينت وبتين
أبتتي موستتى  -رضتتي هللا عنهمتتلل  -منتتللررة فتتي ه ت ا األمتتر فتتأورد علي ت قـتتـول عـمـتتـللر
ليمر ،قللل ابن مسيود :ألم تر أن عمر لم يقن بقتول عمتللر ،فقتللل لت أبتو موستى :دعنتلل
مـن قـول عمللر ،ملل تقول في ه ه اآلية  -ييني آية المللئدة  ،-فلم يقل ابتن مستيود شتيئلل،
ولكن ال شك أن الصوا مت الجمللعتة الت ين يقولتون أن الجنت يتتيمم كمتلل أن المحتدث
حتتدثلل أصتتغر يتتتيمم  ،والمقصتتود أن اإلنستتللن قتتد ينستتى فيخفتتى علي ت الحكتتم الشتترعي ،
فيقول قوال يكون ب مي ورا لكن من علم الدليل فلي بمي ور  ،ه ان سببللن.
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والسبب الثالث:

أن يكون بلغ وفهم من خال المراد ..
فنضر ل لك مثلللين  ،األول من الكتلل والثللني من السنة:
ِّتن
ضتى أه ْو هعلهتى هست هفر أه ْو هجتلل ه أه هحتد مِّتن ُكم م ه
 - 3من القترآن قولت تيتلللى(( :وإن ُكنت ُتم مَرْ ه
ه
صيِيدا هطيِّبلل)) اآلية.
ج ُدوا هملل هف هت هي َممُوا ه
الغللئِطِ أه ْو ال همسْ ُت ُم ال ِّن هسلل ه هفله ْم هت ِ
اختل اليلملل  -رحمهتم هللا  -فتي مينتى ((أه ْو ال همسْ ت ُت ُم ال ِّن هستلل ه ))  ،ففهتم بيتض متنهم أن
المراد مطل اللم  ،وفهم آخرون :أن المراد ب اللم المثير للشهوة  ،وفهتم آخترون
أن المراد ب الجملل  ،وه ا الرأ رأ ابن عبلل  -رضي هللا عن .-
وإ ا تأملت اآلية وجدت أن الصوا م من يتر أنت الجمتلل ؛ ألن هللا تبتللرك وتيتلللى
كر نوعين في طهللرة الملل  ،طهتللرة الحتدث األصتغر واألكبتر  ،ففتي األصتغر قولت :
ه
ه
(( هف ْ
ْن))
للغسِ لُوا وجُو هه ُك ْم وأ ْي ِد هي ُك ْم إلهى ال هم هرافِت ِ وامْ هستحُوا ِب ُر ُ وسِ ت ُك ْم وأرْ ُجله ُكت ْم إلهتى ال هكيْ هبتي ِ
أملل األكبر فقول (( :وإن ُكن ُت ْم ُج ُنبلل هف َ
للط َهرُوا)) اآلية .وكتللن مقتضتى البالغتة والبيتللن أن
ِّتن
ي كر أيضلل موجبي الطهللرتين في طهللرة التيمم  ،فقول تيلللى(( :أه ْو هجلل ه أه هحد مِّتن ُكم م ه
ه
الغتتللئِطِ )) إشتتللرة إلتتى موج ت طهتتللرة الحتتدث األصتتغر ..وقول ت (( :أه ْو ال همسْ ت ُت ُم ال ِّن هستتلل ه ))
اآليتتة ..إشتتللرة إلتتى موج ت طهتتللرة الحتتدث األكبتتر ..ولتتو جيلنتتلل المالمستتة هنتتلل بمينتتى
اللم لكللن في اآلية كر موجبين متن موجبتللت طهتللرة الحتدث األصتغر  ،ولتي فيهتلل
كر لشي من موجبللت طهللرة الحدث األكبر وهت ا ختال متلل تقضتي بالغتة القترآن ،
فللل ين فهموا اآلية أن المراد ب مطلت اللمت قتلللوا :إ ا مت إنستللن كتر بشترة األنثتى
بشتتهوة انتتتقض وضتتوؤه  ،ولغيتتر شتتهوة ال ينتتتقض  ،والصتتوا عتتدم االنتقتتللض فتتي
الحلللين  ،وقد رو أن رسول هللا -صلى هللا عليت وستلم  -قبتل إحتد نستللئ  ،ثتم هت
إلى الصالة ولم يتوضأ  ،وقد جلل من طري يقو بيضهلل بيضلل.
كت لك مثتتللل آختر :لمتتلل رجت رستتول هللا -صتلى هللا علي ت وستلم  -متتن غتووة األحتتوا ،
ووض عنده الحر جلل ه جبريل فقللل ل  :إنلل لم نض السال فللخرج إلتى بنتي قريرتة
 ،فتتأمر رستتول هللا -صتتلى هللا علي ت وستتلم  -أصتتحللب بتتلللخروج وقتتللل» :ال يصتتلين أحتتد
اليصر إال في بني قريرة« الحديث  ،فقد اختل الصتحللبة فتي فهمت  ،فمتنهم متن فهتم
أن مراد الرسول :المبتللدرة إلتى الختروج حتتى ال يتأتي وقتت اليصتر إال وهتم فتي بنتي
قريرة  ،فلملل حللن وقت اليصر وهم في الطري صلوهلل ولتم يؤخروهتلل إلتى أن يخترج
وقتهلل.
ومنهم من فهم :أن مراد رستول هللا -صتلى هللا عليت وستلم  -أن ال صتلوا إال إ ا وصتلوا
بني قريرة فأخروهلل حتى وصلوا بني قريرة فأخرجوهلل عن وقتهلل.
وال ري أن الصوا م الت ين صتلوا الصتالة فتي وقتهتلل ؛ ألن النصتو فتي وجتو
الصالة فتي وقتهتلل محكمتة  ،هت ا نت مشتتب  ،وطريت اليلتم أن يحمتل المتشتللب علتى
المحكم ..إ ن من أسبلل الخال أن يفهم متن التدليل ختال متراد هللا ورستول  ،و لتك
هو السب الثلللث.
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السبب الرابع:

أن يكتتون قتتد بلغ ت الحتتديث لكن ت منستتو ولتتم ييلتتم بلللنللس ت  ،فيكتتون الحتتديث صتتحيحلل
والمراد من مفهوملل ولكن منسو  ،واليلللم ال ييلم بنسخ فحينئ ل اليت ر ألن األصتل
عدم النس حتى ييلم بلللنللس .
متن ه ت ا رأ ابتتن مستتيود  -رضتتي هللا عنت  ..-متتلل ا يصتتن اإلنستتللن بيدي ت إ ا رك ت .
كللن في أول اإلسالم يشر للمصلي التطبي بين يدي ووضيهملل بين ركبتي  ،هت ا هتو
المشتترو فتتي أول اإلستتالم  ،ثتتم نس ت لتتك  ،وصتتللر المشتترو أن يض ت يدي ت علتتى
ركبتيت  ،وثبتت فتتي صتحي البختتللر وغيتره النس ت  ،وكتللن ابتتن مستيود  -رضتتي هللا
عنت  -لتم ييلتم بلللنست فكتللن يطبت بتتين يديت  ،فصتلى إلتى جللنت علقمتة واألستتود ! ،
فوضتتيلل يتتديهملل علتتى ركبهمتتلل  ،ولكن ت  -رضتتي هللا عن ت  -نهللهمتتلل عتتن لتتك وأمرهمتتلل
بلللتطبي  ..لملل ا ألن لتم ييلتم بلللنست واإلنستللن ال يكلت إال وست نفست  ..قتللل تيتلللى:
((ال ُي هكلِّ ُ َ
وعله ْي ههلل هملل ْاك هت هس هب ْ
هللا ُ هن ْفسلل إالَ وسْ هي ههلل له ههلل هملل هك هس هب ْ
ت)) اآلية.
ت ه

السبب الخامس:

أن ييتقد أن ميللرض بملل هو أقو من من ن أو إجملل  ،بمينى أن يصتل التدليل
إلى المـسـتـتـدل  ،ولـكتـن يتر أنت ميتللرض بمتلل هتو أقتو منت متن نت أو إجمتلل ،
وه ا كثير في خال األئمة  ،وملل أكثر ملل نستم متن ينقتل اإلجمتلل ولكنت عنتد التأمتل
ال يكون إجمللعلل.
ومن أغتر متلل نــقتـل فتي اإلجمتلل أن بيضتهم قتللل :أجميتوا علتى قبتول شتهللدة اليبتد.
وآخرون قلللوا :أجميوا على أنــهـتـلل ال تقبتل شتهللدة اليبتد .هت ا متن غرائت النقتل ؛ ألن
بيض النلل إ ا كتللن متن حولت اتفقتوا علتى رأ  ،رـتـن أن ال مختللل لهتم  ،العتقتللده
أن لك مقـتـضـى النصو فيجتم في هنت دلتيالن :التن واإلجمتلل  ،وربمتلل يتراه
مقتضى القيلل الصحي والنرر الصتحي فتيحكم أنت ال ختال  ،وأنت ال مختللل لهت ا
الن القللئم عنده م القيلل الصحي عنده واألمر قد كللن بللليك .
ويمكن أن نمثل ل لك برأ ابن عبلل  -رضي هللا عنهملل  -في ربلل الفضل.
ثبت عن رسول هللا -صلى هللا علي وسلم  -أنت قتللل» :إنمتلل الربتلل فتي النستيئة«  ،وثبتت
عن في حديث عبللدة بن الصللمت وغيره» :إن الربلل يكون في النسيئة وفي الويللدة«.
وأجم اليلملل بيد ابن عبلل علتى أن الربتلل قستمللن :ربتلل فضتل ،وربتلل نستيئة ،أمتلل ابتن
عبلل فإن أبى إال أن يكون الربتلل فتي النستيئة فقتط  ،مثلللت  :لتو بيتت صتللعلل متن القمت
بصللعين يدا بيد فإن عند ابن عبلل ال بأ ب ؛ ألن ير أن الربتلل فتي النستيئة فقتط ،
وإ ا بيت مثال مثقللال من ال ه بمثقلللين متن الت ه يتدا بيتد عنتده أنت لتي ربتلل  ،لكتن
إ ا أخرت القبض ،فأعطيتني المثقللل ولتم أعطتك البتدل إال بيتد التفتر فهتو ربتلل ..لكتن
ابن عبلل  -رضي هللا عنهملل  -ير أن ه ا الحصر متللن متن وقتو الربتلل فتي غيتره،
وميلوم أن (إنملل) تفيد الحصر ،فيدل على أن ملل سواه لي بربلل  ،لكتن الحقيقتة أن ا دل
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علي حديث عبللدة يدل على أن الفضل من الربتلل لقتول الرستول  -صتلى هللا عليت وستلم
 » :من واد أو استواد فقد أربى« .إ ا ملل موقفنلل نحن من الحديث ال استدل ب ابتن عبتلل موقفنتلل أن نحملت علتى وجت
يمكتتن أن يتف ت م ت الحتتديث اآلختتر التتدال علتتى أن الربتتلل يكتتون أيضتتلل فتتي الفضتتل :بتتأن
نقول :إملل الربلل الشديد ال ييمد إلي أهـل الجللهلـية والت ورد فيت قولت تيتلللى (( :هيتلل
للع هفة)) اآلية .إنمتلل هتو ربتلل النستيئة  ،أمتلل
ُّض ه
ِين آ هم ُنوا ال هتأْ ُكـلُـوا الرِّ هبلل أهضْ هـيـللفـلل م ه
أه ُّي ههلل اله ه
ربتلل الفضتتل فإنت لتتي الربتتلل الشتديد اليرتتيم  ،وله ت ا هت ابتتن القتتيم فتي كتتتلل (إعتتالم
الموقيين) إلى أن تحريم ربلل الفضل من بلل تحتريم الوستللئل  ،ولتي متن بتلل تحتريم
المقللصد.

والسبب السادس:
أن يأخ ت اليتتلللم بحتتديث ضتتيي ويستتتدل استتتدالال ضتتييفلل .وهتتو كثيتتر جتتدا  ،فمتتن
أمثلتتت  :أ أمثلتتتة االستتتتدالل بلللحتتتديث الضتتتيي  :متتتلل هتتت إليتتت بيتتتض اليلمتتتلل متتتن
استتتحبلل صتتالة التستتبي  ،وهتتو أن يصتتلي اإلنستتللن ركيتتتين  ،يقتترأ فيهمتتلل بلللفللتحتتة ،
ويسب خم عشرة تسبيحة  ،وكت لك فتي الركتو والستجود إلتى آختر صتفتهلل التتي لتم
أضبطهلل  ،ألنني ال أعتقدهلل من حيتث الشتر  .ويتر آخترون أن صتالة التستبي بدعتة
مكروهة  ،وأن حديثهلل لم يص  ،وممن ير لك :اإلمللم أحمتد  -رحمت هللا  ، -وقتللل:
إنهلل ال تص عن النبي -صلى هللا علي وسلم  ، -وقللل شي اإلستالم ابتن تيميتة  -رحمت
هللا  :-إن حديثهلل ك على رستول هللا  ،وفتي الحقيقتة متن تأملهتلل وجتد أن بهتلل شـتـ و ا
حتى بلللنسبة للشر ؛ إ أن اليبللدة  ،إملل أن تكتون نللفيتة للقلت  ،وال بتد لصتال القلت
منهلل فتكون مشروعة في كل وقت وفي كل مكللن  ،وإمتلل أن ال تكتون نللفيتة فتال تـكتـون
مـشـروعة  ،وه ه في الحديث ال جلل عنهلل يصليهلل اإلنسللن كتل يتوم أو كتل أسـبتـو
أو كل شهر أو في اليمر مرة  ،ه ا ال نريتر لت فتي الشتر  ،فتدل علتى شت و هلل ستندا
ومـتـنلل  ،وأن مـن قـللل أنهلل ك كشي اإلسالم فإن مصتي  ،ولت ا قتللل شتي اإلستالم:
إن لم يستحبهلل أحد من األئمة.
وإنمتلل مثلت ُ
تت بهتتلل ألن الستتؤال عنهتلل كثيتتر متتن الرجتتللل والنستلل  ،فأخشتتى أن تكتتون ه ت ه
البدعة أمرا مشروعلل  ،وإنملل أقول بدعة أقولهلل ولو كللنت ثقيلة على بيتض النتلل ألننتلل
نيتقد أن كل من دان هلل سبحللن مملل لي في كتلل هللا أو سنة رسول فإن بدعة.
ك لك أيضلل من يأخ بدليل ضيي من حيث االستدالل.
التتدليل قتتو لكن ت متتن حيتتث االستتتدالل ب ت ضتتيي  ،مثتتل متتلل أخ ت بيتتض اليلمتتلل متتن
حديث» :وكللة الجنين وكتللة أمت « ..فميترو عنتد أهتل اليلتم متن مـيـنتـى الحتـديث أن
أم الجـنين إ ا كيتت فتإن وكللتهتلل وكتللة لت  ،أ ال يحتتللج إال وكتللة إ ا أخترج منهتلل بيتد
ال ب  ،ألن قد مللت وال فللئدة من ت كيت بيد موت .
ومن اليلملل من فهم أن المراد ب  -أ الحديث  :-أن وكتللة الجنتين كوكتللة أمت  ،تكتون
بقط الودجين وإنهتللر التدم  ،ولكتن هت ا بييتد  ،والت يبيتده أنت ال يحصتل إنهتللر التدم
بيد الموت.
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ورسول هللا يقول» :ملل أنهر الدم و كر اسم هللا علي فكل«  ،ومتن الميلتوم أن ال يمكتن
إنهللر الدم بيد الموت.
ه ه في الحقيقة األسبلل التي أحببت أن أنب عليهلل م أنهتلل كثيترة وبحتر ال ستللحل لت ..
ولكن بيد ه ا كل ملل موقفنلل .
ومـلل قـلـتـ في أول الـمـوضو أن النلل بستب وستللئل اإلعتالم المستموعة والمقترو ة
والمرئيتتتة واختتتتال اليلمتتتلل أو اخـتتتتـال المـتـكـلتتتـمين فتتتي هتتت ه المستتتللئل صتتتللروا
يتشككون ويقولون :من نتب .
فملل يدر خراش ملل يصيد
تكللثرت الرـبلل على خراش
وحينئ ت نقتتول :موقنتتلل متتن ه ت ا الختتال  ،وأعنتتي ب ت ختتال اليلمتتلل ال ت ين نيلتتم أنهتتم
موثوقون علملل وديللنة ،ال من هم محسوبون على اليلم وليسوا متن أهلت ؛ ألننتلل ال نيتبتر
هؤال علملل  ،وال نيتبر أقوالهم مملل يحفر من أقتوال أهـتـل الـيـلـتـم ..ولكننتلل نينتي بت :
اليلملل الميروفين بلللنص لأمة واإلسالم واليلم.

موقفنا من هؤالء يكون على وجهين:
 - 3كي ت ختتللل هتتؤال األئمتتة لمتتلل يقتضتتي كتتتلل هللا وستتنة رستتول وه ت ا يمكتتن أن
يير الجوا عن بملل كرنتلل متن أستبلل الختال  ،وبمتلل لتم نت كره وهتو كثيتر يرهتر
لطللل اليلم حتى وإن لم يكن متبحرا في اليلم.
 - 5ملل موقفنلل من اتبللعهم من نتب متن هتؤال اليلمتلل أيتبت اإلنستللن إمللمتلل ال يخترج
عن قولت ولتو كتللن الصتوا مت غيتره كيتللدة المتيصتبين للمت اه  .أم يتبت متلل تترج
عنده من دليل ولو كللن مخلللفلل لمن ينتس إلي من هؤال األئمتة الجتوا هتو الثتللني ،
فلللواج على من علتم بلللتدليل أن يتبت التدليل ولتو ختللل متن ختللل متن األئمتة .إ لتم
يخللل إجملل األمة  ،ومتن اعتقتد أن أحتدا غيتر رستول هللا يجت أن يؤخت بقولت فيتال
وتركتتلل بكتتل حتتللل وومتتللن  ،فقتتد شتتهد لغيتتر الرستتول بخصتتللئ الرستتلللة  ،وال أحتتد إال
يؤخ من قول ويترك سو رسول هللا  ،ولكن يبقى فتي األمتر نرتر ألننتلل ال نتوال فتي
دوامة من ال يستطي أن يستنبط األحكللم من ه ه األدلة ه ه مشكلة ؛ ألن كتل واحتد
صتتللر يقتتول :أنتتلل صتتللحبهلل  ،وه ت ا فتتي الحقيقتتة لتتي بجيتتد  ،وأن نفتتت البتتلل لكتتل متتن
عر أن ينط الدليل وإن لم يير مينلله وفحواه  ،فنقول :أنت مجتهد تقول متلل شتئت
 ،فإن في لك فسللد الشريية وفسللد الخل والمجتم  ،والنتلل ينقستمون فتي هت ا البتلل
إلى ثالثة أقسللم:
 - 3علللم روق هللا علملل وفهملل.
 - 5طللل علم عنده من اليلم لكن لم يبل درجة ل لك المتبحر.
 - 6عللمي ال يدر شيئلل.
أملل األول  ،فإن ل الح أن يجتهد وأن يقول  ،بـل يجـ عـلـيـ أن يقول متلل كتللن عليت
مقتضى الدليل عنده مهملل خلللف من خلللف من النلل ؛ ألن مـأمـور بـ لـك .قتللل تيتلللى:
ِين هيسْ ت هت ِنب ُ
طو هن ُ ِمت ْنهُ ْم))  ،اآليتة .وهت ا متن أهتل االستتنبللط الت ين ييرفتون متلل
((له هيلِ هم ُ الهت ه
يدل علي كالم هللا وكالم رسول .
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أملل الثللني :ال روق هللا علملل ولكن لم يبلت درجتة األول  ،فتال حترج عـلـيتـ إ ا أخت
بللليمومللت  ،واإلطالقللت وبملل بلغ  ،ولكن يج علي أن يكتون محتتروا فتي لتك وأال
يقصتتر عتتن ستتؤال متتن هتتو أعلتتى من ت متتن أهتتل اليلتتم ؛ ألن ت ق تد يخط ت وقتتد ال يصتتل
عـلـمـ إال شـي خـص ملل كللن عللملل أو قيد ملل كللن مطلقتلل أو نست متلل يتراه محكمتلل ،
وهو ال يدر ب لك.
أمتتلل الثلللتتث :وهتتو متتن لتتي عنتتده علتتم  ،فه ت ا يج ت علي ت أن يستتأل أهتتل اليلتتم ؛ لقول ت
ون))  ،وفتي آيتة أختر (( :إن ُكنت ُت ْم ال
تيلللى (( :هفللس ْـأهلُوا أههْ ــ هل ال ِّ ْك ِر إن ُكـنـ ُتتـ ْم ال هتيْ لهمُت ه
ُّ
والوب ُِر))  ،فوريفة هت ا أن يستأل ولكتن متن يستأل فتي البلتد علمتلل
ت
ُون * ِب ْللل هب ِّي هنلل ِ
هتيْ لهم ه
كثيرون  ،وكل يقول :إن علللم  ،أو كل يقللل عن إن علللم فمن ال يستأل  ،هتل نقتول:
يج عليك أن تتحتر متن هتو أقتر إلتى الصتوا فتستأل ثتم تأخت بقولت  ،أو نقتول:
اسأل من شئت ممن تراه من أهل اليلم  ،والمفضول قد يوف لليلتم فتي مستألة ميينتة ال
يوف لهلل من هو أفضل من وأعلم  ،اختل في ه ا أهل اليلم:
فمنهم من ير أن يج على اليللمي أن يسأل من يراه أوث فتي علمت متن علمتلل بلتده
؛ ألن كملل أن اإلنسللن ال أصتي بمـتـرض فتي جستم فإنت يطلت لمرضت متن يتراه
أقو ميرفة في أمتور الطت فكت لك هنتلل ؛ ألن اليـلتـم دوا القلتو  ،فكمتلل أنتك تختتللر
لمرضك من تراه أقو فك لك هنلل يج أن تختللر من تراه أقو علملل إ ال فر .
ومنهم من ير أن لك لي بواج ألن من هتو أقتو علمتلل قتد ال يكتون أعلتم فتي كتل
مسألة بيينهلل  ،يرش ه ا القول أن النلل في عهد الصحللبة  -رضتي هللا عتنهم  -كتللنوا
يسألون المفضول م وجود الفللضل  ،وال أر فتي هت ه المستألة أنت يستأل متن يتراه
أفضل في دين وعلم ال على سبيل الوجو ؛ ألن متن هتو أفضتل قتد يخطت فتي هت ه
المسألة الميينة  ،ومن هو مفضول قد يصي فيهلل الصوا  ،فهو علتى ستبيل األولويتة
واألرج أن يسأل من هو أقر إلى الصوا ليلم وورع ودين .
وأخيترا أنصت نفستي أوال وإختتواني المستلمين  ،والستيملل طلبتتة اليلتم إ ا نولتت بإنستتللن
نللولة من مسللئل اليلم أن ال يتيجل ويتسر حتى يتثبت وييلم فيقتول  ،لتئال يقتول علتى
هللا بال علم.
فإن اإلنسللن المفتي واسطة بين النلل وبين هللا  ،يبل شتريية هللا كمتلل ثبتت عتن رستول
هللا  -صتتلى هللا علي ت وستتلم » : -اليلمتتلل ورثتتة األنبيتتلل « » ،وأخبتتر النبتتي -صتتلى هللا
علي وسلم  -أن القضللة ثالثة :قللض واحد في الجنة  ،وهتو متن علتم الحت فحكتم بت « ،
ك لك أيضلل من المهم إ ا نولت فيتك نللولتة أن تشتد قلبتك إلتى هللا وتفتقتر إليت أن يفهمتك
وييلمك السيملل في األمور اليرللم الكبيرة التي تخفتى علتى كثيتر متن النتلل  ،فقتد كتر
لي بيض مشلليخنلل أن ينبغي على من سأل عن مسألة أن يكثتر متن االستتغفللر مستتنبطلل
اك َ
من قول تيلللى(( :إ َنلل ه
هللا ُ وال هت ُكتن
لللح ِّ لِ هتحْ ُك هم هبتي هْن ال َنتلل ِ ِب همتلل أه هر ه
ْك ال ِك هتلل ه ِب ه
أنو ْل هنلل إلهي ه
تتتللن هغفُتتتورا رَ حِيمتتتلل))  ،ألن اإلكثتتتللر متتتن
هللا هك ه
لِّ ْل هختتتللئِن ه
هللا إنَ َ ه
ِين هخصِ تتتيملل * واسْ تتت هت ْغف ِِر َ ه
االستغفللر يوج ووال أثر ال نو التي هي سب فتي نستيللن اليلتم والجهتل  ،كمتلل قتللل
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تون ال هكلِت هم هعتن م هَواضِ ت ِي ِ
وج هي ْل هنلل قُلُو هبهُ ْم هقللسِ ت هية ي هُحرِّ فُ ه
تيلللى (( :هف ِب هملل هن ْقضِ ِهم مِّي هثلل هقهُ ْم له هي َنلل ُه ْم ه
و هنسُوا هحرلل ِّممَلل ُ ِّكرُوا ِب ِ )) اآلية.
وقد ُ كِر عن الشللفيي أن قللل:
فأرشدني إلى ترك الميللصي
شكوت إلى وكي سو حفري
ونـور هللا ال يؤتـلله عللصي
وقللل :اعـلـم بأن الـيـلم نور
فال جرم حينئ أن االستغفللر سببلل لفت هللا على المر ..
وأسأل هللا التوفي والسداد وأن يثبتنلل بلللقول الثللبت في الحيللة التدنيلل وفتي اآلخترة  ،وأن
ال يويت قلوبنتتلل بيتد إ هتتدانلل وأن يهت لنتتلل منت رحمتتة إنت هتتو الوهتلل والحمتتد هلل ر
اليلللمين أوال وأخيرا  ،وصلى هللا على نبينلل محمد وآل وصحب وسلم.

اإلرجاء والمرجئة
طللر عبد الحليم
إن من الصفللت اللصيقة ببني اإلنسللن :اليجلتة فتي األمتـور ،وكيت ال؛ وقتد قتللل فتللطر
اإلنستللنُ هع ُجتوال))  ،ثتم متنَ تيتلللى علتى المتؤمنين بتأن وجّ تـ
للن
ه
النلل جل وعال(( :و هك ه
تـلـك الـفـطـرة اليجولة لديهم إلى مينى قُت ّد متن الـيـجتـلة  ،إال أن جلللت للبتر والخيتر ،
وهتو (المستتللرعة) إلتتى الخيترات  ،وقتتد قتتدمت به ت ه المقدمتة ألسـتـمـيتتـ القتتللر ع ت را
لمسللرعتي بلللكتللبة في موضو ه ه المقلللتة عتن اإلرجتلل والمرجئتة  ،رغتم أنت يتدخل
ضـمتتـن مجموعتتة الكتتت التتتي اعتومتتت  -وأ لتتي  -أن نصتتدرهلل تبللعتتلل  -بيتتون هللا
تيلللى  -عن الـفــر اإلسالمية  ،والتي صدر منهلل بلللفيتل مقتدمتهلل عتن أستبلل التفتر
واالختال  ،وملل فـيـلــت لتك إال بيتد أن قتدرت متد الحللجتة إلتى إرهتللر عتوار تلتك
الفئة التي ملل والت جرثومتهلل خللفـيــة تللرة  ،ورتللهرة تتللرات بتين صتفو المستلمين -
بل وعجبلل ! بين صفو اإلسالميين منهم  -فـتـصـي لتك التـكيللن اإلستالمي بلللضتي
والوهن وفقدان القدرة على تمييو الخبيث من الطيت  ،ومـيـتـرفة المفستد متن المصتل
 ،وبلللتلللي أثرهلل البللل السو في الواق اإلسالمي أخالقيلل وسيللسيلل.
ونحتتن ال نيتتتوم الختتوض فتتي ه ت ه اليجلللتتة فتتي تفللصتتيل م ت ه (اإلرجتتلل ) ومنللقشتتة
أصحللب فيملل هبوا إلي  ،أو اإلتيللن على كر كللفة فرو المرجئتة التتي انقستمت إليهتلل
 ،إال أننلل سن كر اختصتللرا متلل هبتت إليت المرجئتة بشتكل عتللم فتي بتدعتهم  ،ثتم نيترِّ ج
َ
اختطت أهتل الستنة والجمللعتة  ،ثتم نلقتي
بنقض تلك األقوال وبيللن وج الحت فيهتلل كمتلل
نرتترة علتتى الواق ت اإلســتتـالمي لنتتر متتد تتتأثره بتلتتك الجرثومتتـة اإلرجـللئـيتتـة التتتي
الوالتتت تنتقتتل فتتي الجـستتـد اإلسـتتـالمي ،لتنختتر في ت نختترا يفستتد علي ت قوت ت  ،ويجيل ت
عـرضــة للـتـفـكــك واالنهيللر .بيتد أن يفـستـد المحكتوم ويطغتى الحتللكم ويمهتد لكليهمتلل
سبل الوي واالنحرا .
اإلرجلل  :مصدر أرجأ بمينى أخر  ،يقللل :أرجأ األمر أ أخره .وقد أطلت هت ا االستـم
على طللئفة المرجئة لملل قلللوا بتأخير اليمل عن اإليمللن ،أ فصل عن وتتأخير مرتبتت
فتتي األهميتتة ك ت لك ليتتدم حكمهتتم علتتى الـفـللستتـ أو الكتتللفر بمتتلل هتتو أهتتل ل ت  ،وادعـتتـلل
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إرجلل لك إلى يـوم الحستلل وتتدور عقللئتد المرجئتة حتول اإليمتللن  ،إ ا هت أكثترهم
إلى أنــ التصدي بلللقـلـ واإلقــرار بـللللـسـللن  -عــدا بيضهم ممن وعتم أنت تصتدي
القل ولم يـشـترط أنـ الـنـطـ بلللشهللدتين م القتدرة عليهمتلل  -ولتم يُتدخلوا اليمتل فتي
مستمى اإليمتللن  ،فللإليمتتللن عتـند هتؤال متحق ت كتللمال لمتن صتتد بلللرســلللتـة ونـطـتتـ
بلللـشـهـللدتـيـن  ،وإن لم يأتي بـيـمل من أعمللل الطللعللت !.
وقـد دخـلــت عليهم تلك البد من أصتل تصتورهم لإليمتللن  ،وأنتـ واحـتـد ال يـتـجـتـوأ
وال يتبيض( ، )3أ ال يويد وال ينق .
وقتتد تمستتكت المرجئتتة فتتي أقتتوالهم تلتتك بمتتلل ادعتتوه متتن أن مينتتى اإليمتتللن فتتي اللغتتة:
الـتـصـديـ  ،كملل في قول تيلللى(( :و هملل أه ه
نت ِبم ُْؤمِن لَ هنلل))  ،أ  :مصد لنلل.
ك ت لك برتتواهر األحللديتتث  ،كمتتلل فتتي قول ت  -صتتلى هللا علي ت وستتلم  ، -فيمتتلل رواه مستتلم
بسنده عن أبي هـريــرة قـللل» :أمترت أن أقللتتل النتلل حتتى يشتهدوا أن ال إلت إال هللا«
 ،وفيملل رواه مسلم بسنده عن أبي هريترة قتللل :قتللل رستول هللا -صتلى هللا عليت وستلم -
لت » :فمتن لقيت ه
تت متن ورا هت ا الحتتللئط يشتهد أن ال إلت إال هللا مستتتيقنلل بهتلل قلبت فبشتتره
بلللجنة«.
وقـلللـتتتـوا :إن تلتتتك األحللديتتتث تتتتدل علتتتى أن اإليمتتتللن هتتتو :تصتتتدي القلتتت والتتتتلفر
بلللشهللدتيـن ،وهملل كللفيللن إلثبللت اإليمللن ودخول الجنة دون اليمل !.
وقــد تجللوو بيض من ابتالهم هللا بشب اإلرجلل ؛ فلم يكتفتوا بتإخراج أعمتللل الطللعتللت
متتن الواجبتتللت والمـسـتـحتتـبللت متتن مستتمى اإليمتتللن بتتل ك ت لك األعم تللل الالومتتة لتحقي ت
التوحـيتتـد ،كتتلللحكم بمتتلل أنتتول هللا متتـن الـشـرائـتتـ  -وال ت هتتو متتن ميتتللني الشتتهللدتين
والمتيلت بتوحيتتد ألوهيتتة هللا عتو وجتتل  -ولتتم ال ! واإليـمـتـللن محل ت القل ت والتصتتدي
متحق ت ! ومتتلل يضتتر متتن يتتترك التحتتللكم بغيتتر إثتتم أو ن ت يقترف ت مثل ت كمثتتل ستتللر
البرتقلللة  ،أو من يؤ جللره !.
ت بت األولتون متن أسـتـال المـرجـئتـة  ،ومهتدوا لمتلل ستنلقي عليت
فأتوا ب لك بملل لم يتأ ِ
نررة عللجلة في واق المجتم اإلسالمي.
ونقتتض م ت ه اإلرجتتلل يكتتون بطتتريقتين :أحتتدهملل :عتتللم  ،يتنتتللول نقتتض مبتتللدئهم فتتي
النرتتر إلتتى الشتتريية  -وهتتو متتلل اشتتتركت في ت ميهتتم ستتللئر أهتتل البتتد واألهـتتـوا ، -
واآلختتـر :خـتتـلل  ،يتنتتتللول التترد علتتى أقتتتوالهم قتتوال قتتوال  ،وبيتتتللن فستتللدهلل بللألدلتتتة
الشرعية.
وستتنتنللول كتتل طري ت منهمتتلل بشتتكل متتوجو  ،يتنللس ت م ت متتلل قتتدرنلله له ت ا المقتتللل متتن
إيجللو.

أوالا  -الرد العام:

الشترعية  ،أدت بهتم إلتى

سلك أهل البد واألهوا طرقلل ميينة في دراستهم للنصتو
النتللئ التي وصلوا إليهلل  ،نجملهلل فيملل يلي:
 - 3عدم الجم بين أطرا األدلة  ،و لتك بللتبتللعهم أول دليتل يرونت داال  -متن جـهـتـة
ميينتتة  -علتتى متتلل أرادوه  ،فتتإ ا صتتللدفوا دلتتيال آختتر لتتم يجميتتوا بين ت وبتتين األول  ،بتتل
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أولوه أو ضـيـفــوه أو أخفوه ! بينمتلل (مأخت األدلتة عنتد األئمتة الراستخين إنمتلل هتو علتى
أن تؤخت الشتتريية كلللصتتورة الواحتتدة بحس ت متتلل ثبتتت متتن كليللتهتتلل وجوئيللتهتتلل المترتبتتة
عليهتتلل  ،وعللمهتتلل المترت ت علتتى خللصتتهلل  ،ومطلقهتتلل المحمتتول علتتى مقيتتدهلل  ،ومجملهتتلل
المفسر بمبينهلل  ،إلى ملل سو لك من منللحيهلل).
 - 5االحتجتتتللج بللألحللديتتتث الضتتتييفة أو الموضتتتوعة ،متتت تتتترك األحللديتتتث الصتتتحيحة
وإغفلللهلل ،بينملل مسلك أهل الستنة هتو فتي اتبتلل الحتديث الصتحي ومتلل يصت االحتجتللج
ب في األحكللم الشرعية  ،سوا ملل ص أو حسن حس قواعدهم في لك.
 - 6التيويل على جويئللت الشريية دون ربطهلل بلللقواعد الكلية التي تحكمهلل وتنترمهلل.
 - 4تحري األدلتة عتن مواضتيهلل  ،وهتو نتو متن تحريت الكلتم عتن مواضتي الت
م هللا تيلللى في كتللب  ،و لك بإيراد الدليل المقصود بت منتللط ميتين أو واقيتة محتددة
لتطبيق على منللط آخر  -أو واقية أخر  -وهي اليملية التتي تستمى عنتد األصتوليين:
(تحقي المنللط)  ،وال شك أن (من أقر بللإلستالم ويت م تحريت الكتالم عتن مواضتي ال
يلجأ إلي صراحلل إال م اشتتبلله ييترض لت وجهتل يصتده عتن الحت  ،مت هتو ييميت
عن أخ الدليل مأخ ه فيكون ب لك السب مبتدعلل) .
فإطال الدليل وتوهم أن ييم كللفة الحللالت الداخلة تحتت دون تقييتد فهتو متن جملتة متن
حر الكلم عن مواضي وصللر إلى االبتدا بدال من االتبلل [ .االعتصللم .]556/3

ثانيا ا  -النقض الخاص:

إن متتلل استتتدلت ب ت المرجئتتة متتن أن اإليمتتللن هتتو التصتتدي فلتتي بصتتحي  ،والح ت أن
اإليمتللن استتم شتترعي استتتيمل الشتتللر ليتتدل ب ت علتتى ميتتللني محتتددة فتتي الشتتر  ،هتتي
مجموعة األقوال واألفيللل التي يترك منهلل  ،فال مدخل للمينى اللغتو إ (ممتلل ينبغتي
أن ييلم أن األلفللر الموجودة في القرآن والحديث إ ا ع ُِر تفستيرهلل ومتلل أُريتد بهتلل متن
جهة النبي -صلى هللا عليت وستلم  -لتم يحتت فتي لتك إلتى االستتدالل بتأقوال أهتل اللغتة
وغيرهم).
[ اإليمللن البن تيمية .] 542 :
ه ا إال أن اإليمللن ال ييني لغة التصدي من وجوه ع ّدة (فإنت يقتللل للمخبتر إ ا صتدقت :
صدق  ،وال يـقــللل :آمـنـ وآمـن ب  ،بل يقللل :آمن ل  ،كملل قتللل (( :هفتآ هم هن لهت ُ لُتوط)) ،
ُوسى إالَ ُ رِّ يَة مِّن هق ْو ِمت ِ )) »فـتـإن تيتـد بتلللالم كـقـولتـ  :آمتن لت ،
وقللل (( :هف هملل آ هم هن لِم ه
كللن تصديقلل وإن تيد بلللبلل كللن اإليمللن الشرعي المتضمن لليمل.
[ اإليمللن .] 545 :
ك لك فإن قسيم اإليمللن لي التك ي بل الكفر  ،فيقللل لمن لتم يصتد  :قتد كت  ،ومتن
لم يؤمن :قد كفر.
ووج آخر في لفر التصدي والتك ي  :يطل على متلل هتو غللئت أو مشتللهد  ،أمتلل لفتر
اإليمللن فال يستيمل إال في الخبر عن الغي [ اإليمللن . ] 549 :
واإلستتالم واإليمتتللن استتمللن يتتدالن علتتى مينتتى واحتتد إن انفتتردا  ،وهتتو االستستتالم هلل
واليبودية ل سبحللن رللهرا وبللطنلل  ،لكنهملل إن اجتميلل دل كتل منهمتلل علتى مينتى غيتر
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اآلختتر  ،فتتد ّل اإلستتالم علتتى األعمتتللل الرتتللهرة متتن الصتتـالة والـصـتتـوم والح ت  ،ود ّل
اإليـمـللن على األعمللل البللطنة  ،كلللخشية والمحبة والخو  ،من أعمللل القلو .
وقتتد دلتتت اآليتتللت واألحللديتتث علتتى أن األعمتتللل داخـلـتتـة فتتي مسـمتتـى اإليمتتللن  -وعلي ت
أجمت الصتحللبة والتتللبيون وستل األمتة  -فهتو :قتول وعمتل  ،يـويتـد وينقتـ  ،يويتتد
بلللطللعللت  ،وينق بلللميللصي  ،قللل تيلللى(( :لِ هي ْوده ا ُدوا إي همللنلل َم ه إي همللن ِِه ْم)).
وملل رواه مسلم بسنده عن أبتي هريترة قتللل :قتللل رستول هللا  -صتلى هللا عليت وستلم : -
»اإليمتتللن بض ت وستتبيون شتتية أو بض ت وستتتون شتتيبة أفضتتلهلل قـتتـول ال إل ت إال هللا ،
وأدنـللهـلل إمللطة األ عن الطري  ،والحيلل شيبة من اإليمللن«.
ك لك ملل رواه مسلم بسنده عن ابن عبلل في حديث وفد عبد القتي  ،قتللل رستول هللا -
صـلــى هللا عـلـي وسلم » : -وإقللمتة الصتالة  ،وإيتتلل الوكتللة  ،وصتوم رمضتللن  ،وأن
تؤد خمسلل من المغنم«.
فللإليمتتللن  -إ ن  -قتتول وعمتتل  ،قتتول القلتت وهتتو :التصتتدي  ،وعمتتل القلتت  :وهتتو:
اإلقتتترار والخضتتتو المـسـتـلـتتتـوم للمحبتتتة واالنقيتتتللد  ،وقتتتول اللستتتللن :وهتتتو :النطتتت
بلللشتهللدتين  ،وعمتل اللستللن والجتوار  ،وهتو اليمتل بلللطللعتللت  ،وتترك المحرتورات
من الشريية  ،وهو يويد وينق .
ثتتتم ننرتتتر إلتتتى استتتتدالل المرجئتتتة  -ستتتلفلل وخلفتتتلل  -بأحللديتتتث الشتتتفللعة علتتتى أن قتتتول
الشهللدتين تلفرلل يُثبتت لصتللحبة اإلستالم واإليمتللن  ،وإن أتتى عمتال متن أعمتللل الكفتر ،
كترك التحللكم إلى الشر  ،فـنــر أنـهــلل هي طر أهل البد في عتدم جمت أطترا
األدلة  ،والنرر في األحللديث.
قلللوا :رو مسلم بسنده عن عمر بن الخطلل فتي حتديث جبريتل :قتللل :قتللل رستول هللا
 صتتلى هللا علي ت وستتلم » : -أن تشتتهد أن ال إل ت إال هللا وأن محمتتد رستتول هللا ،وتقتتيمالصالة ،وتؤتي الوكللة  ،وتصوم رمضللن  ،وتح البيت إن استطيت إلي سبيال«.
وأغفلوا الرواية التلللية لهلل مبللشرة في صتحي مستلم عتن أبتي هريترة قتللل :قتللل رستول
هللا  -صلى هللا علي وسلم » : -اإلسالم أن تيبد هللا وال تشترك بت شتيئلل ،وتقتيم الصتالة
المكتوبة ،وتؤد الوكللة المفروضة  ،وتصوم رمضللن«.
ك لك حديث أركللن اإلسالم ال رواه مسلم بسنده عن عبد هللا بن عمر عن أبيت  ،قتللل
عبد هللا :قللل رسول هللا  -صتلى هللا عليت وستلم ُ » : -بنتي اإلستالم علتى خمت  :شتهللدة
أن ال إلت إال هللا وأن مـحـمتـدا عـبـتـده ورستول  ،وإقتللم الصتالة  ،وإيتتلل الوكتللة ،وح ت
البيت ،وصوم رمضللن«.
وأغفلوا رواية مسلم األخر  :في الـبــلل نفـسـتـ عتن ابتن عمتر عتن النبتي -صتلى هللا
علي وسلم  -قللل» :بُني اإلسالم على خمسة :على أن ُيوحَ د هللا  ،وإقتللم الصتالة  ،وإيتتلل
الوكللة ،وصيللم رمضللن  ،والح «.
وغير لك من األحللديث التي كروا فيهلل رواية وأسـقـطــوا روايللت  ،والتي تتدل علتى
أن التلفر بلللشتهللدتين الميتبتر شترعلل هتو توحيتد هللا وعبللدتت  ،وتتـرك الـشـتـرك  ،وأن
الـتـلـفـر بلللشهللدتين داللة على قيللم لك المينى في النف وفي البدن قتوال وعمتال ؛ متلل
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لم يأت بيمل رـللهــــر ه ْ
كتره
يكفُر ب  ،فال اعتبتللر حينئت بتتلفر  ،وهتو المينتى الت
ابن القيم في إعالم الموقـيـيـــن من أن األلفللر تراد لميللنيهتلل ال لت واتهلل ومتلل فصتل متن
اعتبللر النيللت والمقللصد في األلفللر [.مسلم بشر النوو .]327/3
وبيد  ..فملل هي التدواف التتي أدت إلتى رهتور المرجئتة فتي التتللري ومتلل هتي عوامتل
بقللئهم واستمرارهم ل لك األمر تفصيل يضي عنت نطتلل هت ا المقتللل ولكتن ال بتد متن
كلمتين توفيللن بلللغرض في ه ا المقللل.
أمتلل عتن بدايتة اإلرجتلل فقتتد وعتم بيتض متن تنتللول لتتك األمتر أنهتلل ترجت إلتى موق ت
بيض الصحللبة إبتللن إطتالل الفتتن برأستهلل عنتد إرهللصتللت قيتللم الدولتة األمويتة  ،وهتم
ال ت ين لتتم يشتتللركوا فتتي تلتتك الفتتتن إال أننتتلل نتتر أن لتتك تويتتد ميي ت علتتى تلتتك الفتتترة
يحمّلهلل أكثر مملل تطي  ،ويجيلهلل نواة كل فسللد رهر في تتللري المستلمين بيتدهلل  ،ومتلل
اعتول بيتض الصتحللبة الفتنتة إرجتلل بتل إن متنهم متن ال لت وجت الصتوا فللتبيت ،
ومنهم من غمض علي جلية األمر فآثر السالمة وحس  !..وهو موقت ميتتللد فتي مثتل
تلتتك الرتترو أن يشتتللرك التتبيض وييتتتول التتبيض اآلختتر !  ،وليتتل بيتتض المفكتترين
يخرج علينلل بأن هؤال  -ك لك  -هم نتواة الميتولتة ؛ العتتوالهم لتك األمتر !!! [.انرتر
إعالم الموقيين . ] 312/6
وملل نرتضي في ه ا المقللم إيجللوا أن م ه اإلرجلل يتنللس مت متن يتميت فتي موقفت
ويتؤثر الستالمة علتى المختللطرة وإن كللنتت بلللبللطتل  ،فتإن متن تلفتر بلللشتهللدتين متتؤمن
كإيمللن جبريل ! واألعمللل ال تدل على إيمللن وفس أو حتى كفتر  ،ولتي لنتلل أن نويت
البللطل ونرهر عوار المفسد وندل على سو ات ونسير في سيرة رستول هللا -صتلى هللا
علي وسلم  -في ميللدلة الفللست أو المت ن أو الكتللفر  ،فمتن ثتم فهتو مت ه يتنللست مت
الحللكم الرلللم  -أو الحللكم الكللفر حس الحلللة  -فلن يثير أربلل ه ا المت ه خالفتلل مت
الحللكم مهملل أتى من أفيللل ،فهو مؤمن على كل حللل  ،ألتي يتتلفر بلللشتهللدتين ! ثتم متلل
لنلل ندخل في سرائر النلل وندعي ميرفة مكنونللت صدورهم  ،مللدام اليمتل الرتللهر ال
الميول علي فتي لتك  ،ألتي يكفتي
ّ
مدخل ل في قضية اإليمللن  ،وأن اعتقللد القل هو
ملل ينط ب الحللكم لنكون مي في ص واحد ومسيرة واحتدة نهللدنت ونتيت ر لت المترة
تلو المترة لنرتل نيتيش نتفيتأ ضتالل حكمت  ،وإن رهترت منتلل فتي بيتض األحيتللن  -أو
كلهلل  -ميللتبة أو ميللرضتة فإنمتلل هتي ميللتبتة التصتدي  ،ونصت األ المتؤمن ألخيت ،
أو هي ميللرضة الخللض  ،وتبرم السللئر تحت اللوا ! .
ثم عللمل آخر قد يكون ل بيض األثــر في إطـــالل اإلرجـــلل برأســـتـ  ،بتل هتو إلتى
عوامل استمراريت أقر  -وهو رهور طوائت المنتستبين إلتى مت ه الختوارج فكترا
وعقيدة  -وإن لتم يكتن بلللضترورة استملل  -ممتلل يتوين لمتن لتم يتيمت النرتر فتي دراستة
اليقللئد وترجي الصللل من الفللسد متن اآلرا  -وغتلللبهم متن الشتبلل علتى متر التتللري
دون ر و الفتنة ال ين ييون ملل هم علي من البدعة  ،بتل وبيضتهم يقصتد إليت قصتدا
 أن ينتس إلى فكر اإلرجـــلل قــوال وعـمــــال  -دون تسمية ودون وعتي متنهم بت لكوال إدراك لحقيقتتة م ت ه الستتل الصتتللل  ،وه ت ا التصتتر كتترد فيتتل غيتتر متتدرو
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لأفكللر التي تجن للتطر والغلتو فتي فهتم اليقيتدة فتي الجللنت اآلختر  ،وكتال جنتللحي
اإلفتتراط والتفتتريط إن هتتي إال ردود أفيتتللل ستتلبية للحكتتم غيتتر المشتترو ال ت يستتود
المجتميللت اإلسالمية في أ عصر من عصورهلل.
فللإلرجتتلل إ ن مـ هتتـ سـيتتـللسي  -أو قتتل :موقتت سيللستتي  -اتختت طتتللب البحتتث فتتي
أوليتتللت اليقللئتتد م ت استشتترا تلتتك الموجـــتتـة فتتي بدايتتة عصتتر األمتتويين ورهتتور علتتم
الكتتالم  -كمتتلل بينتتلل عوامتتل لتتك فتتي مقدمتتة أستتبلل االختتتال  -كتتللن موقفتتلل سيللستتيلل فتتي
الحكتتللم الرتتلللمين  ،يتتوم أن كتتللنوا ال يوالتتون يح ّكمتتون شتتر هللا  ،وإن تجتتللوووا الحتتد
وأفرطوا في الرلم  ،ثم استتمر علتى لتك التنه منهجتلل للضتيلل ممتن يريتدون مهللدنتة
الرلللم وتبرير مواق الضي والخو  ،حتى وإن تجللوو الرلم إلى الكفر  ،ومتن هنتلل
نر أن المرجئة لم يكونوا هدفلل للسلطة الغللشمة الرلللمة في عصر متن اليصتور  ،بتل
كللن منهم شيرا وعمللل للحكللم  ،كثللبت قطنتة الت كتللن واليتلل ليويتد بتن المهلت علتى
بيتتض الـثـغـتتـور  ،بتتل إن ت م ت ه يصتتل أن يدعي ت الحتتللكم نفس ت ليكتتون بتتردا وستتالملل
على كللفة الطوائ المبتدعة.
فلللمرجئة  -إ ن  -في صل خفي ومهللدنـــة غـيـر مكتوبة م الحتللكم يتمتيتون بلللحريتة
في الحركة والقول جمييلل  ،بينملل يُضر على يد من سواهم متن أهتل الستنة والجمللعتة
 ،كمتتلل حتتدث ألئمتتة الفق ت والحتتديث  ،كملللتتك وأحمتتد بتتن حنبتتل وابتتن تيميتتة  ،وكثيتترين
غيرهم ممن اتبيوا منه السل الصللل في الفهم عن الكتلل والسنة.
وليست ه ه هي الكلمة األخيرة عن اإلرجــــلل والمرجئتة كمتلل قتدمت فتي أول المقتللل ،
ولكنهلل نفـثة غلت في الصدر وارت ّ بهلل الق ِْد ُر  ،فلم يكن ُب ِّد من إرهللرهلل !.
وقد اتبيت فيهتلل مت هبلل أراه ييتين البللحتث فتي مثتل تلتك األمتور  ،وهتو التحليتل النفستي
لفهم الدواف ورا تلك اليقللئد المنحرفة  ،وهتو مت ه ارتضتينلله فتي أستبلل االختتال
وسنجيل بيون هللا تيلللى أحد مصللدرنلل في دراسة أمثللل تلك الفتر التتي تحمتل ميتول
الهدم والخرا لتهدم ب صر اإلسالم من داخل  ،عللرفة ب لك أو جللهلة.
(( َ
وهللا ُ هغلللِ هعلهى أهمْ ِر ِه)).

دعوة كريمة

لم تقولون ما ال تفعلون
بقلم :عثمللن جمية ضميرية

هللا أهن
ُتر هم ْقتتلل عِ نتتده َ ِ
تون * هكب ه
ِين آ هم ُنتوا لِ ت هم هتقُولُتو هن همتلل ال هت ْف هيلُت ه
قتللل هللا تيتلللى (( :هيتلل أه ُّي ههتتلل الهت ه
ون)) [سورة الص .]6- 5:
هتقُولُوا هملل ال هت ْف هيل ُ ه
أخرج اإلمللم الطبر في تفسيره عن ابن عبلل  -رضي هللا عنهملل  ، -قللل :كتللن نتلل
من المؤمـنـيـن قبل أن يفرض الجهللد يقولون :لودِدنتلل أنَ هللا عتو وجتل دلَنتلل علتى أحت ِّ
األعمللل إلي فـنـيمـل بهلل  ،فأخبر هللا تيتلللى نـبـيـتـ - ،صتلى هللا عليت وستلم  -أن أحت
األعمتللل :إيـمتـللن بت  ،ال شتك فيت  ،وجهتلل ُد أهتل ميـصـيـتتـ  ،الت ين ختلللفوا اإليمتللن ،
ولم ُيقِرّ وا ب .
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فلملل نول الجهللد ،كتره لتك نتلل متن المتؤمنين ،وشت َ علتيهم أمتره ،فتأنول هللا ستبحللن
ون.)3( ))...
ون هملل ال هت ْف هيل ُ ه
ِين آ هم ُنوا لِ هم هتقُول ُ ه
وتيلللى قول  (( :هيلل أه ُّي ههلل اله ه
وإ ا كللنت اليبرة بيموم اللفر ال بخصو السب  ،كملل هو مقرر فتي علتم األصتول ،
فإن اآلية الكريمة  ،تبقى أبيد متد متن الحللدثتة الفرديتة التتـي نولتـت لمـواجهـتـهـتـلل ،
وأشل لحللالت كثيرة غير الحلللة التي نولت بسببهلل  ،فهي تحيط بكل حلللتة متن الحتللالت
التتتي يق ت فيهتتلل االنفصتتللم بتتين اإليمتتللن والحركتتة ب ت أو بتتين القتتول واليمتتل  ،أو اليلتتم
واليمل.
واليلتم ال يتتراد بت أصتتال إال اليمتل  ،وكتتل علتم ال يفيتتد عمتال  ،وال يتوق ت عليت حفتتر
مقللصد الشريية  ،فلي فتي الشتر متلل يتدل علتى استحستللن  ،واليلتم الميتبتر شترعلل ،
ال متد هللا تيتلللى ورستول أهلت  ،علتى اإلطتال  ،هتو اليلتم البللعتث علتى اليمتل ،
الت ال يخلِّتتي صتتللحب جللريتلل م ت هتتداه كيفمتلل كتتللن .بتتل هتو المقيتتد صتتللحب بمقتضتتلله ،
الحللمل ل على قوانين طوعلل أو كرهلل.
وعندئ يصير اليلم وصفلل من األوصلل الثللبتة لصللحب  ،يأبى لليتلللم أن يخلللفت ؛ ألن
متتلل صتتللر كلللوصتت الثللبتتت ال ينصتتر صتتللحب إال علتتى وفقتت اعتيتتللدا وإن تخلّتت
فإنـمـــلل يكون تخلّف لينللد أو غفلة (.)5
ولي علللملل اك ال لم ييمل بيلمت  ،وال يستتح وصت التكتريم هت ا  ،فيتن علتي -
رضتتي هللا عن ت  -قتتللل( :يتتلل حملتتة اليلتتم :اعملتتوا ب ت  ،فتتإن اليتتلللم متتن علتتم ثتتم عمتتل ،
ووافــتتـ علمتتت عملتت  ،وستتتيكون أقتتوام يحملتتتون اليلتتم  ،ال يجتتتللوو تتتراقيهم تختتتللل
سريرتهم عـالنـيـتـهـم  ،ويخللل علمهم عملهم  ،يقيتدون حِلقتلل  ،يبتللهي بيضتهم بيضتلل
؛ حتتتى إن الرجتتل ليغض ت علتتى جليس ت أن يجل ت إلتتى غيتتره ويدع ت أولئتتك ال تصتتيد
أعملللهم إلى هللا عو وجل).
وقتتللل الحستتن البصتتر  -رحم ت هللا ( :-اليتتلللم ال ت واف ت علم ت عمل ت  ،ومتتن ختتللل
علم عمل ف لك راوية سم شيئلل فقللل ) .
وقتتللل الثتتور ( :اليلمتتلل إ ا علتتوا عملتتوا  ،فتتإ ا عملتتوا ُ
ش تغِلوا .)...وقتتللل( :اليلتتم يهت ت
بللليمل فإن أجللب وإال ارتحل)(.)6
فللل ت ين ال ييملتتون بيلمهتتم وال يتس ت ستتلوكهم م ت عملهتتم  ،فضتتال عتتن أن يكونتتوا متتن
الراسخين في اليلم  ،وإنملل هم رواة أخبللر وحفرة أسفللر  ،والفقت فيمتلل رووه أمتر آختر
ّ
فغطى على قلوبهم.
ورا ه ا .أو هم ممن غل عليهم الهو
وهـنــلل ينبغتي أن يوجّ ت اللتوم  ،واليتتلل كت ُل اليتتلل  ،لمتن يفيتل لتك  ،وحـسـبـتـك أن
هللا تيلللى سـمّـــى لك االنفصللم بين القتول واليمتل مقتتلل  ،بتل جيلت أكبتر المقتت وأشت ّد
ون)).
هللا أهن هتقُولُوا هملل ال هت ْف هيل ُ ه
البغض  ،فقللل (( :هكب هُر هم ْقتلل عِ نده َ ِ
وملل سمَى هللا تيلللى شيئلل به ا االسم  ،وال أطلق علي إال في أمرين:
ون فِتي
ِين ي هُجتللدِل ُ ه
أولهملل :الجدال في هللا وآيللت بغير ستلطللن وعلتم  ،فقتللل ستبحللن (( :الهت ه
ِين آ هم ُنوا)) [غللفر.]62/
آ هيلل ِ
هللا وعِ نده اله ه
ْـر س ُْل هطللن أه هتلل ُه ْم هكب هُر هم ْقتلل عِ نده َ ِ
ت َِ
هللا بـ هِغـي ِ
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وثللنيهملل :نكلل الرجل ووجة أبي المتوفى عنهلل أو المطلقة  ،كملل كتللن يفيلت الجتللهليون
ِّتن ال ِّن هستلل ِ إالَ همتلل هق ْتد هستله ه إ َنت ُ
 ،فقللل سبحللن وتـيـــلللى(( :وال هتن ِكحُوا هملل هن هكت ه آ هبتللؤُ ُكم م ه
وسلل ه هس ِبيال))[النسلل .]55/
للن هفلل ِ
ح هشة و هم ْقتلل ه
هك ه
ومن ه ا نيلم عرم اآلفة الكبيرة والتدا الخطيتر فتي االنفصتللم بتين القتول واليمتل  ،أو
بين اإليمللن والسلوك.
إن اإليمتتللن لتتي مـجــتتـرد كـلـمتتـللت يتتديرهلل اإلنستتللن علتتى لستتللن  ،ويتحلتتى بهتتلل أمتتللم
النلل ويتشد بهلل في المنللستبللت دون أن يكتون لهتلل أثرهتلل فتي ستلوك وواقيت  ،ودون
أن تترجم إلى واق حتي يتراه النتلل  ،فيكتون هــتـ ا الـواقتـ اليملتي الرتللهر وااللتتوام
مؤشرا على اإليمللن الصحي وعمق في نف صللحب .
يقول صللح الرالل  -رحم هللا تيلللى :-
(إن اإليمللن الصحي متتى استتقر فتي القلت رـهـتـرت آثـتـللره فتـي السـلـتـوك واإلستالم
عقيدة متحركتة ،ال تطيت الستلبية  ،فهتي بمجترد تحققهتلل فتي عتلللم الشتيور  ،تـتـحتـرك
لـتـحـقـتتـ متتدلولهلل فتتي الختتللرج  ،ولتتتترجم نفستتهلل إلتتى حركتتة وإلتتى حركتتة فتتي عتتلللم
الواق .
ومنه اإلسالم الواض يقتوم علتى أستلل تحويتل الشتيور البتللطن بللليقيتدة وآدابهتلل إلتى
حركة سلوكية لتبقى حية متصلّة بلللينبو األصيل) (.)4
والمؤمن ال يخللل قول فيل  ،وهو ال يبدأ بنفست أوال فيحملهتلل علتى الخيتر والبتر ،
قبل أن يتوج بهملل إلى غيره ليكون ب لك األسوة الحسنة والقدوة المثلى لمتن يتدعوهم ،
وليكون لـكــالمــ لك التأثير في نفو السللميين ال ين يدعوهم  ،بتل إنت لتي بحللجتة
إلى كثير عندئ  ،فحسْ ُ النلل أن ينرتروا إلتي واقيت وستلوك  ،ليتروا فيهمتلل اإلستالم
واإليمللن حيلل يمشي أمـللمـهـــم علتى األرض وليـشتـ ّ بنتوره علتى متن حولت  ،فيضتي
الطري للسلللكين  ،وتنفتت عليت الييتون ويقت فتـي القلتو  ،فيحمتل النتلل بت لك علتى
التأسي واالتبلل  ..فهو يدعو بـسـلــوك وواقيت قبتل أن يتدعو بقولت وكالمت  ..ولنتلل فتي
رسول هللا -صلى هللا عليت وستلم  -خيتر أســـتـوة  ،فـقتـد كتللن عليت الصتالة والستالم إ ا
أمر النلل بأمر كتللن أشتد النتلل تمستكلل بت  ،وكتللن يحمتل أهتل بيتت علتى لتك قبتل أن
يدعو غيرهم.
وعتتن ستتييد بتتن هشتتللم قتتللل :ستتألت عللئشتتة أم المتتؤمنين  -رضتتي هللا عنهتتلل  -فقلتتت:
أخبريني عن خلت رستول الت -صتلى هللا عليت وسـلـتـم  ، -فـقـلللتـت :أمتـلل تقترأ القترآن
قلت :بلى  ،قلللت» :كللن خلق القرآن« ( ، )2فمهملل أمره القرآن بشتي امتثلت  ،ومهمتلل
نهلله عن ترك .
وهــي إجـللبــة دقيقة من عللئشة  -رضي هللا عنهلل  -وهي إجللبة موجوة جللميتة أيضتلل ،
تحمل في طيللتهلل كل ملل يخطتر علتى بتللل المتر متن أختال الكمتللل وصتفللت اليرمتة ،
فحسبك أن يكتون عليت الصتالة والستالم  ،ترجمتة عمليتة حيتة لمبتللد القترآن الكتريم ،
فتتإ ا أردت أن تيتتر أختتال الرستتول -صتتلى هللا علي ت وستتلم  ، -فتتللنرر إلتتى القتترآن
الكريم واقرأ ملل في من آيللت تحث علتى األختال  ،وإ ا أردت أن تتر القترآن الكتريم
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واقيلل عمليلل في حيللة النلل فللنرر إلى خل رستول هللا -صتلى هللا عليت وستلم  -وادر
ستيرت بكتتل وعتتي وعنلليتتة واهتمتتللم وبقل ت مفتتتو عـلـتتـى الخيتتر  ،وبيويمتتة صتتللدقة ،
تحمل على التأسي والمتللبية ..فكل واحد منهملل يدل على اآلخر...
(لقد كللن رسول هللا -صلى هللا علي وستلم  ، -أكبتر قتدوة للبشترية فتي تللريخهتلل الطويتل
وكللن مربيلل وهللديلل بستلوك الشخصتي قبتل أن يكتون بتلللكالم الت ينطت بت ستوا فتي
لك الــقــرآن المنول أو حديث الرسول  -صلى هللا علي وسلم .)3()-
وإنهلل لمصيبة كبيترة  ،وخستللرة متلل بيتدهلل خستللرة  ،أن يتحتول اإليمتللن واإلســتـالم فتي
سـلـوك أصــحـتـللب إلتى كلمتللت ودعتللو  ،ال تتجتللوو الحنتللجر  ،وأن ينطلت المستلم ،
يدعو غيره إلى البر والـهــد والخير  ،ولكن يترك نفس بميتول عتن لتك  ،وييطيهتلل
إجتتللوة تتمت ت بـتتـهلل ،وال يحملهتتلل حمتتال علتتى أن تكتتون س تبّللقة إلتتى ه ت ه التتدعوة واليمتتل
بمقتضللهلل.
ولقد نيى هللا سـبـحــللنــ وتيلللى  ،على بني إسرائيل  ،وبخللصة أولئتك األحبتللر فتيهم ،
ووبَخهتم علتتي ستتلوكهم  ،فهتم يتتأمرون النتتلل بتلللبر  ،ال ت هتتو جمتلل الخيتتر  ،ولكتتنهم
صتر
ينسون أنفسهم فال يأتمرون بـمــلل يـأمــرون الـنــلل بت  ،مت علمهتم بجتوا متن ق ّ
تون)) [البقترة
تون ال ِك هتتلل ه أه هفتال هتيْ قِل ُ ه
في أوامر هللا سبحللن وتيلللى ( ، )7فقللل(( :وأهن ُت ْم هت ْتل ُ ه
.]44/
وفي رالل ه ه اآلية الكريمة يتحدث األستلل سيد قط  -رحم هللا  -عتن آثتللر التدعوة
إلى البر والمخلللفة عن في السلوك  ،فيقول:
(وم أن ه ا الن القرآني كللن يواج ابـتـــدا حـلللتـة واقـيتـة متن بنتي إسترائيل فإنت
فتي إيحللئ ت للتتنف البشتترية  ،ولرجتتللل التدين ( )5بصتتفة خللصتتة  ،دائتتم ال يخ ت قومتتلل
دون قوم ،وال ييني جيال دون جيل.
إن آفتتة رجتتللل التتدين  -حتتين يصتتب التتدين حرفتتة وصتتنللعة ال عـقــيـتتـدة حتتللرة دافيتتة -
أنـهم يقولون بأفواههم متلل لتي فتي قلتوبهم  ،يتأمرون بتلللخير وال يفيلونت  ،ويـدعـتـون
إلتتـى الـــبتتـر ويهملون ت ويحرفتتون الكتتالم عتتن مواضتتي  ،ويؤلفتتون النصتتو القللطيتتة
خدمة للغرض والهو  ،ويجتدون فتتللو وتتأويالت  ،قتد تتفت فتي رللهرهتلل مت رتللهر
النصو  ،ولكنهلل تـخـتـلـ في حقيقتهتلل عتن حقيقتة التدين  ،لتبريتر أغتراض وأهتوا
لمن يملكون المللل أو السلطللن ! كملل كــللن يفيل أحبللر يهود.
والـدعتتـوة إلتتى البتتر والمخلللفتتة عن ت فتتي ستتلوك التتداعين إلي ت  ،هتتي اآلفتتة التتتي تصتتي
النفو بلللـشــك  ،ال فـي الدعللة وحدهم  ،ولكن في الدعوات اتهلل  ،وهتي تبلبتل قلتو
النلل وأفكتللرهم أنهتم يستميون قتوال جمتيال  ،ويشتهدون فيتال قبيحتلل  ،فتتتملكهم الحيترة
بتتين القتتول والفيتتل  ،وتخبتتو فتتي أرواحهتتم الشتتيلة التتتي توقتتدهلل اليقيتتدة  ،وينطف ت فتتي
قلوبهم النور ال يشي اإليمللن  ،وال ييتودون يثقتون فتي التدين عتدملل فقتدوا ثقتتهم فتي
رجللل الدين)(.)9
وملل أعرم نت أولئتك الت ين يصتدون عتن ديتن هللا ويقفتون حجترة عثترة أمتللم التدخول
فــيـ
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والتمستتتك بأحكـللمـــتتتـ ؛ ألنهتتتم بستتتلوكهم اك ين ّفتتترون النتتتلل متتتن التتتدين  ،وتنطلتتت
األلـسـنة المتبجحة لتقول :انرروا إلى فالن ..إن يدعونلل إلتى شتي ويخلللفنتلل إلتى غيتره
 ،ولو كــللن ملل دعونلل إليت حقتلل التبيت وتمستك بت فيتركتون  -عندئت  -التدين  ،بستب
سلوك اك !!.
وكتتم يتحملتتون متتن أووار التت ين تتتتللبيوهم فتتي ستتلوكهم اك  ،إ أنهتتم حملتتوهم علتتتى
المخلللــفــة واإلثتم بللإليحتلل والقتدوة اليمليتة  ،ولتوالهم متلل وقيتوا فتي لتك  ،فهتم الت ين
س َنوا ه ه الـسـنة السيئة فكللن عليهم إثمهم وآثللم من اتبيهم فقد :قتللل رستول هللا  -صتلى
هللا علي ت وستتلم » : -متتن ستتنَ فتتي اإلستتالم س ت َنة ستتيئة يُيمتتل بهتتلل متتن بيتتده  ،كتتللن علي ت
وورهلل ووور من عمل بهلل من غير أن ينق من أووارهم شي « (.)31
وقبتتل أن يتتدعو الداعيتتة غيتتره إلتتى الخيتتر ينبغتتي أن يتمستتك هتتو بتت  ،ولتتن يستتتطي
المريض أن ييللل مرضتلل مثلت  ،ومـتـلل أجمتـل الحـكـمـتـة التتي أجراهتلل هللا تيتلللى علتى
لسللن أبي األسود الدؤلي ،عندملل قللل:
هــال لنـفسك كللن ا التيليم
يــلل أيـهــلل الــرجــل المــيـلـم غـيـره
تص الدوا ل السقللم و الضنى كـيـمـلل يـصـ ب وأنت سقيم
ابـدأ بـنــفــسـك فللنـهـهلل عن غـيـهلل فإن انتهت عن فأنت حكيم
عـللر عـلـيك إ ا فيلت عريم
ال تــنــ عـن خــلــ وتـأتـي مـثـل
وإ ا كتتللن ليتتدم الموافقتتة بتتين القتتول واليمتتل تلتتك اآلثتتللر  ،فإن ت لتتي غريبتتلل أن يشتتدد
اإلسالم في عقوبة الت ين يتأمرون بتلللميرو وال يأتونت  ،فيجيلونت ورا هتم رهريتلل ،
وينهون عن المنكر ويفيلون  ،وأولئك هم علملل السو وصفوا الحت واليتدل بألستنتهم
وخلللفوه إلى غيره  ،فلم ييملوا ب :
فيتن أبتتي هريتترة  -رضتي هللا عن ت  -قتتللل :قتتللل رستول هللا  -صتتلى هللا علي ت وستتلم : -
»إن َأول النلل يُقضى عليت يتوم القيللمتة ...ورجتل تيلّتم اليلتم وعلّمت  ،وقترأ القترآن ،
فتأتي بت فيرَ ف ت نيمت  ،فيرفهتتلل  ،قتللل :فمتتلل عملتت فـيـهـتتـلل قتللل :تيلَمت ُ
تت اليلتم وعلَمت ت
وقترأت فيتك القترآن .قتللل :كت بت ولكنتك تيلّمتت اليلتم ليقتللل :إنتك عتلللم وقترأت القترآن
ليقللل :هو قللر فقد قيل  ،ثم أمر ب فسح على وجه حتى ألقي في ال َنللر.)33(«...
وعتتن أستتللمة بتتن ويتتد  -رضتتي هللا عنهمتتلل  -قتتللل :ستتميت رستتول هللا -صتتلى هللا علي ت
وسلم  -يقول» :يؤتي بلللرجتل يتوم القيللمتة فيلقتى فتي النتللر  ،فتنتدل أقتتلل بطنت ()35
فيدور بهلل كملل يتدور الحمتللر بتلللرحى  ،فيجتمت إليت أهتل النتللر  ،فيقولتون :يتلل فتالن متلل
لك ألم تكن تأمر بتلللميرو وتنهتى عتن المنكتر فيقتول :بلتى  ،كنتت آمتر بتلللميرو
وال آتية  ،وأنهى عن المنكر وآتي « (.)36
ودوران ه ت ا الحمتتللر بأقتتتلل بطن ت يتتوم القيللمتتة  ،يـيـيـتتـد إلتتـى األ هـتتـللن تلتتك الصتتورة
المورية البللئسة ألولئك ال ين ُحمّلوا التوراة  ،و ُكلِّفوا اليمل بهلل  ،ولكتنهم لتم يحملوهتلل ،
ونكصوا على أعقللبهم  ،فكللنوا من الخللسرين  ،وأولئك هم اليهتود ...كلللحـمــتـللر يحمتل
أثقللال من الكت  ،لي ل منهلل نصي إال أن يشير بثقلهلل على طهره  ،وينو بحملهلل:
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تللر هيحْ ِمت ُل أهسْ ت هفللرا ِبت ْئ ه هم هثت ُل ال هق ْتو ِم
تل ال ِ
(( هم هث ُل اله ه
ِين ُحمِّلُوا ال َت ْو هرا هة ُث َم لهت ْم هيحْ مِلُو ههتلل هك هم هث ِ
ح هم ِ
وهللا ُ ال هي ْه ِد ال هق ْو هم َ
هللا َ
ِين)) [الجمية .]2/
ين هك َ بُوا ِبآ هيلل ِ
الرلللِم ه
ت َِ
اله ِ ه
وال يغيبَن عن هنك صورة اك ال آتلله هللا آيللت  ،فلتم ييمتل بمتلل آتتلله هللا متن اليلتم ،
الحية من جلدهلل وتترك على األرض (.)34
فللنسل منهلل كملل تنسل
ه
للنسله ه ِم ْن ههلل هفأ ه ْت هب هي ُ ال َشي ه
للن ِم هتن ه
ين * وله ْتو
تللو ه
ْطللنُ هف هك ه
((وا ْت ُل هعلهي ِْه ْم هن هبأ ه اله ِ آ هت ْي هنللهُ آ هيللتِ هنلل هف ه
الغ ِ
تل ال هك ْلت ِ إن هتحْ ِمت ْل هعله ْيت ِ
شِ ْئ هنلل له هر هفيْ هنللهُ ِب ههلل وله ِك َن ُ أه ْخلهده إلهى األهرْ ِ
ض وا َت هب ه هه هتواهُ هف هم هثلُت ُ هك هم هث ِ
هي ْل ههت ْ
ِين هك ت َ بُوا ِبآ هيللتِ هنتتلل هفلل ْق ُ
ص ت ه له هيلَهُ ت ْم
ص ت ِ ال هق ه
تك هم هث ت ُل ال هقت ْتو ِم اله ت ه
تث أه ْو هت ْتر ُْك ت ُ هي ْل ههتتث َ لِت ه
تون)) [األعتترا :
ِين هك ت َ بُوا ِبآ هيلل ِت هنتتلل وأهنفُ هستهُ ْم هكتتلل ُنوا هي ْر ِل ُمت ه
ُون * هستتلل ه هم ت هثال ال هق ْتو ُم اله ت ه
هي هت هف َكتر ه
.] 373 - 372
ولي ه ا شأن يهود فحس  ،بل إن إخوانهم من المنللفقين يلتقون ميهم فتي هت ه الستمة
وينهلون من نف المنهل:
تك و همــتتـلل
تول وأه هطيْ هنتتلل ُث ت َم هي هتت هتولَى هف ِري ت ِّم ت ْنهُم ِّمتتنْ هبيْ ت ِد ه لِت ه
ون آ هم َنتتلل ِبت َ ِ
((و هيقُـتتـول ُ ه
وبلللرَ ُست ِ
تللهلل ِ
تتتـك ِبت ْ
ور ُستتتتولِ ِ لِتتتت هيحْ ُك هم هب ْيتتتت هنهُ ْم إ ه ا هف ِريتتتت ِّمتتتت ْنهُم
هللا ه
ِين * وإ ه ا ُد ُعتتتتوا إلهتتتتى َ ِ
تتتلللم ُْؤ ِمن ه
أ ُ ْولهئـِـت ه
ُون)) [النور .]45 - 47
مُّيْ ِرض ه
ِك هبي ه
َت هطللئِ هفة ِّم ْنهُ ْم هغ ْي هر اله ِ هتقُتو ُل)) [النستلل 53
للعة هفإ ه ا هب هر ُووا ِمنْ عِ ند ه
ون هط ه
((و هيقُول ُ ه
].
هللا هعلهتى همتلل فِتي هق ْل ِبت ِ وه هُتو أهلهت ُّد
جب هُك هق ْول ُ ُ فِي ه
((وم هِن ال َنـــلل ِ مـهـن يُيْ ِ
الح هيلل ِة ال ُّد ْن هيلل و ُي ْش ِه ُد َ ه
ث وال َنسْ ت هل َ
الحترْ ه
وهللا ُ ال ُيحِت ُّ
ِتك ه
ض ِل ُي ْفسِ ده فِي ههلل و ُي ْهل ه
الخ ه
ِص ِللم * وإ ه ا هت هولَى هس هيى فِي األهرْ ِ
ال هف هسللده )) [ البقرة .] 512 - 514 :
ه ه صورة المنللفقين  ،وتلك صورة يهود ...فليحت ر المؤمنتون أن يقيتوا فيمتلل وقت فيت
هتتؤال إ لتتي اإليمتتللن بلللتحـلـتتـي وال بتتلللتمني  ،ولكتتن متتلل وقتتر فتتي القلتتو وص ت ّدقت
األعمتتللل  ،متتن قتتللل حستتنلل وعمتتل غيتتر صتتللل  ،ر ّده هللا علتتى قول ت  ،ونمتتن قتتللل حستتنلل
وعمتل صتتلللحلل  ،رفي ت اليمتتل ( ، )32و لتتك بتتأن هللا تيتتلللى يقتتول(( :إله ْي ت ِ هيصْ ت هتي ُد ال هكلِ ت ُم
َ
الط ِّي ُ ْ
وال هي هم ُل الصَلللِ ُ هيرْ هف ُي ُ ))
[ فللطر .] 31:
ومتتلل أرو كلمتتة شتتيي  ،عليتت الصتتالة والستتالم  ،ومتتلل أكثرهتتلل إنصتتللفلل عنتتدملل قتتللل
لقوم ((:و هملل أ ُ ِري ُد أهنْ أ ُ هخلللِ هف ُك ْم إلهى هملل أه ْن ههلل ُك ْم هع ْن ُ إنْ أ ُ ِري ُد إالَ اإلصْ ال ه همتلل اسْ ت هت هطيْ ُ
ت و همتلل
للهلل هعله ْي ِ هت هو َك ْل ُ
ت وإله ْي ِ أُنِي ُ )) [ هود .]55
هت ْوفِيقِي إالَ ِب َ ِ
وليتت التدعللة  ،وليتت الت ين نصتبوا أنفستتهم لليمتل اإلستالمي يضتيون هت ا المبتدأ ال ت
أرشد إلي شيي عليت الصتالة والستالم نـصـتـ أعيتنهم  ،فتال يختلللفون إلتى متلل ينهتون
عن ليكون لكالمهم لك التأثير في نفو المدعوين !.
وكتم نجتد أنللستلل يتدعون إلتى وحتدة الكلمتة وجمت صتفو المستلمين علتى الحت  ،وهتم
أنفسهم فتي واقيهتم دعتللة فرقتة وضتالل ؛ يتدعون إلتى التمستك بكتتلل هللا وستنة نبيت -
صلى هللا علي وسلم  -وهم أبيد النلل عن الكتتلل والستنة  ،يقتدمون آرا هتم وآرا متن
يقلدونهم ويتبيونهم علي الكتلل والستنة  ،صتراحة أو تتأويال يتدعون إلتى الحفتللر علتى
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اإلختتتوة اإليمللنيتتتة وحقتتتو األختتتوة  ،ولكتتتنهم يتتتوورّ ون عتتتن إخوانـهـتتتـم وال يـفـتتتـون
بحقتـوقهم لمجتترد ختتال فتتي التترأ أو الفهتتم ...يتحتتدثون عتتن وجتتو التثبتتت فتتي نقتتل
األخبتتللر ولكـنـهتتـم يجــتتـرون ورا الشـللئـيتتـللت ويـرمـتتـون غيتترهم فرتتللئ التتتهم  ،وال
يكلّفون أنفسهم الرجو إلى مصدر صللد ليتثبتوا فيملل ينقلونـــ  ،لـئـتـال يرلمتوا إختوة
لهم أو يرمونهم بتهم بللطلة ! يتحدثون عن تحريم الغيبة وآثللرهتلل وضتررهلل  ،ولكتنهم ال
يتفكهتتون إال بتتأعراض اآلختترين وال يتنتتدرون إال بمتتلل يتخيلون ت متتن ستتي الخـــتتـالل ؛
ويتحدثون عن مفللصتلة المشتركين واليلمتللنيين والمرتتدين والملحتدين وال يجتدون بأستلل
أو غضللضــة في مجلللستهم ومداهنتهم  ،بل قد يرتمون في أحضتللنهم ويؤمِّلتون عنتدهم
ويرجون  ،ملل ال يـؤمِّـلــون عند هللا ويرجتون ...إلتى غيتر لتك متن المفللرقتللت اليجيبتة
الغريبتتة  ،فليح ت ر المستتلمون لتتك كـلتتـ وأشتتبلله  ،فإنهتتلل أمتتراض جتتد خطيتترة  ،ولهتتلل
آثللرهلل السيئة  ،في حيللة الدعوة والدعللة  ،نسأل هللا تيلللى أن يلهمنلل الصتوا فتي القتول
واليمل ( ،ونسأل هللا المبتد لنلل بنيمة قبل استتحقللقهلل المتديمهلل علينتلل مت تقصتيرنلل فتي
اإلتيتللن علتتى متتلل أوج ت بت متتن الشتتكر بهتتلل الجللعلنتتلل فتي خيتتر أمتتة أخرجتتت للنتتلل  :أن
يروقنلل فهملل في كتللب  ،ثم سنة نبي وقوال وعمال يؤ ّد بت عنتلل حقَت ويوجت بنتلل نللفلتة
مويدة)(.)33
وآخر دعوانلل أن الحمد هلل ر اليلللمين.

الهوامش:
 - 3انرر الموافقللت في أصول الشتريية لإلمتللم الشتللطبي 33/3 :ومتلل بيتدهلل  ،بتحقيت
دراو.
 - 5الموافقللت  ، 73 - 72/3وانرر :اقتضلل اليلتم اليمتل للخطيت البغتدا 36 - 43
 ،فضل علم السل على الخل  ،البن رج الحنبلي  ،مطبية الحلبي.
 - 6في رالل القرآن لأستلل سيد قط 5252. :
 - 4أخرجتت مستتلم فتتي كتتتلل صتتالة المستتللفرين بتترقم ( )743والترمتت فتتي البتتر ،
والنستللئي فتتي قيتللم الليتتل  ،وابتن مللج ت فتي األحكتتللم  ،والتدارمي ، 642/5 :وأحمتتد
في المسند ، 24/3 :وانرر شمللئل الرسول البن كثير29. - 27 :
 - 2منه التربية اإلسالمية لأستلل محمد قط  ، 356/3 :دار الشرو .
 -- 3انرر :تفسير ابن كثير.57 1 53/3 :
 - 7استيمل هنتلل كلمتة رجتللل التدين ؛ ألنت يتحتدث عتن هت ا الصتن الت اتخت التدين
حرفة وصنللعة  ،وإال فهو رحم هللا يمقت ه ا التيبير  ،إ لي في اإلستالم طبقتة
كهنوت أو رجللل دين كملل عرفتهلل أوربلل مثال.
 - 5في رالل القرآن ، 53/3 :دار الشرو .
 - 9قطيتتة متتن حتتديث جريتتر بتتن عبتتد هللا البجلتتي  ،أخرجتت مستتلم فتتي الوكتتللة بتترقم
( ، )3137والنستتتتللئي ، 77 - 72/2 :وابتتتتن مللجتتتت بتتتترقم ( ، )516وأحمتتتتد فتتتتي
المسند ، 627/4 :والدارمي ، 363 - 361/3 :وفي المينى أحللديث أخر .
 - 31قطية من حديث أخرج مسلم في اإلمللرة برقم (.)3912
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 - 33أ تنص ّ أميللؤه وتخرج من جوف بسرعة خللرجة من دبره.
 - 35أخرجتت البختتللر فتتي بتتد الخلتت  663/3 :فتتت البتتللر  ،ومستتلم فتتي الوهتتد:
 5993 - 5991/4برقم ( )5959واللفر ل  ،واإلمللم أحمتد فتي المستند - 512/2
 ، 513والخطيتت البغتتداد فتتي اقتضتتلل اليلتتم اليمتتل 25 :بتترقم ( ، )74تحقيتت
األلبللني  ،والبغو في شر السنة  ، 625/34وفي تفسيره أيضلل.
 - 36انرتتر :تفستتير الطبتتر  ، 354 - 339/9 :تفستتير ابتتن كثيتتر، 535 - 532/5 :
تفسير المنللر للشي رشيد رضلل654. - 672/9 :
 - 34كلمتتة للحستتن البصتتر  -رحمتت هللا  ، -انرتتر :اقتضتتلل اليلتتم اليمتتل للخطيتت
البغداد 46. - 45 :
 - 32اقتبتتلل متتن افتتللحيتتة اإلمتتللم الشتتللفيي  -رحمتت هللا  -فتتي األصتتول (الرستتلللة) ،
تحقي أحمد شللكر.

خواطر في الدعوة
ف ـقــه الـشـافـعــي

بقلم :أبو أنس

(في حوار جرى بـي اإلمـام الشـافعي واإلمـام محمـد بـ الحسـ الشـيباني ش فـا :الشـافعي:
ناشـدك ا ش اـاحب ا (مالـ بـ أنـس أعلـم بكتـاص ا أم اــاحبكم (أبـو ح يةـة ق فــا::

بل ااحبكم.

فا :الشافعي :ااحب ا أعلم بس ة رسو :ا  -الى ا عليه وسـلم  -أم اـاحبكمق فـا::
بل ااحبكم.

الشـ ــافعي :اـ ــاحب ا أعلـ ــم ب ـ ـ فوا :أاـ ــحاص رسـ ــو :ا  -اـ ــلى ا عليـ ــه وسـ ــلم  -أم

ااحبكمق فا ::بل ااحبكم.
الشافعي :ما بقي بي ا وبيـ كم ال القيـا ،ش ونحـ نقـو :بالقيـا ،ش ولكـ مـ اـان با اـو:
أعلم اان فياسه أاح (اب كيمية :الةتاوى . 329/24
والـ ن نريــد أن نإل ـ

الليــه مـ ه ـ ا الحــوار بــي هـ ي العــالمي الجليلــي أن الشــافعي -

رضــي ا ع ــه  -ركــا ا مــور كركيبـا اــحيحا ش اتــاص ا ش لــم س ـ ة رســو :ا -اــلى ا

عليه وسلم -ش لم أفوا :الصحابة ش وه ا التركيا الدفيق يغةل ع ه اثيـر مـ المسـلمي فـي
ه ه ا يام ش بل ربما عكسـوا اييـة ش فيرـطرص ا مـر علـيضم وكرـيا المـواقي الحقيقيـة مـا
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أنه فد لبت في الصحيح أن رسو :ا -اـلـى ا علـيــه وسـلم -فـا» ::يـمم القـوم أفـر هم
لكتــاص ا ش ف ـ ن اــانوا فــي القــراءة س ـواء ف ـ علمضم بالس ـ ة ش ف ـ ن اــانوا فــي الس ـ ة س ـواء
ف فــدمضم هجــرة ش ف ـ ن اــانوا فــي الضجــرة س ـواء ف فــدمضم س ـ ا« ش فـق ــدم  -اــلى ا عليــه

وسلم  :-العلم بالقرآن على العالم بالس ة ش وفدم العلم على العمل.

روى الزهرن ع عروة أن عمر بـ الإطـاص  -رضـي ا عـ ــه  -أراد أن يكتـا السـ لـم

كــردد ش لــم فــا ::ا ــت أردب أن أاتــا الس ـ والنــي ذاــرب فومـ ـ ـ ا اـانــوا فــبلكم اتب ـوا اتب ـ ا
ألــبس اتــاص ا بـش ــيء أبــدا( .جــاما
فـ ابوا عليضــا وكرا ـوا اتــاص ا كعــالى ش والنــي وا

بيان العلم . 10/1

أراد عمــر  -رضــي ا ع ــه  -أن يحــدد ا ولويــاب وا نــه اــان يإشــى أن يـضـج ـ ــر القــرآن
ويرــعل العلــم بــه ش ويكــا ال ــا ،علــى الشــرول والحواشــي لتصــبح هــي المصــدر لةض ــم

اإلسالم دون الـق ــرآن ش اـمـ ــا أن ال يـ ـ أسـلموا حـديثا فـي الشـام والعـرام كقـدم لضـم اـل
العلـوم اإلسـالمية دفعـة واحـدة ش بـل بـد مـ كـربيتضم كربيـة مت نيـة كبـدأ بالزاـو :لـم ك ــدر

بضم اللى الةروع والتةصيالب.

وه ا المع ى يماده اب مسعود  -رضي ا ع ه  -بقولـه( :النمـا هلـ أهـل الكتـابي فـبلكم
أنضم أفبلوا على اتا علمائضم وأسافةتضم وكراوا اتاص ربضم .
الن عدم مالحظة ه ا الةقه الدفـي ــق يجـعـ ــل المسـلــمي

يةرفـون بـي المضـم وا هـم ش بـي

الواجا والررورن ش بل ربما فدم بعرضم الكمـالي عـلــى الرـرورن ش وبـ ل يكونـون امـ
يرا العربة أمام الحصان.
مةضوم الحرية

ع د الةقضاء والمحدلي في القرن الثاني
بقلم د .مصطةى السيد
ما هي الحريةق

هل هي أن كةعل ما كريد بال مانا أو كقو :ما كشاء بال رادعق
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كإتلـل ال ظـرة اللـى الحريـة واللـى ا حـرار م ـ مجـتـمـ ــا اللــى آخــرش ومـ مدرسـة فكريـة اللــى
أخـرىش واثيـرا مــا كجـ رد كطـوراب اجتماعيــة أو افتصـادية أو غيـر ذلـ لتمـد التعريـل ب ضـواء

ااشةةش أو بقيود جديدة.

وما م ش في أن للحرية مقوماكضا القانونية ومكوناكضا الةلسـةية والتـي بـدونضا كعـد شـي ا
لدى الم اها الةكرية المعاارة.
وغ ـي عـ القــو :أن معرفــة الحريــة  -لقافيـ ا أو نظريـ ا  -غيــر ممارسـتـضـ ــا والن اانــت ا ولــى

أاالا في كحقق الثانية.

والذا ما ك ال مةضوم الحرية في مجتما ما فسيكون ك اـله مطابقـا ومسـاويا لمـعـ ــى الوجـود

والحياة ش وبدونـه كبقـى الحيـاة اإليجابيـة معطلـة ش ووجـود مثـل هـ ا المجتمـا يكـون متسـاويا
ما وجود سقط المتاع م ا شياء.
والمجتمــا ال ـ ن يــملر الحريــة سيحرســضا حراســة المحبــة ش بي مــا العبيــد يحرســونضا حراســة

الإوف ش والمجتما الحر هو ال ن يإتار ويشارك فيما يمس وجوده فردا أو جماعة.

وفي موضوع الحريـة يحلـو للكثيـري أن يجعلـوا مـ ال مـوذ الغربـي  -أشإااـا وأفكـارا -

أساس ـ ا لالنطــالم فــي أن بحــ ،عــ الحري ــة ش ويــرى ه ـ ا الةريــق  -الم ســور أو المبض ــور

بحرــارة الغــرص  -أن اــل اــالم فــي الحريــة يعــارب اــالم الغــرص واــل كصــرف يرــارع
كـصـرف ــه يمذن له بالدخو :اللى حلبة  -الةكر السامي .-

وه ـ ه الش ش ـ ة نجــد أشــباها لضــا ونظــائر فــي عــالم ا دص  -و ســيما الشــعر  -فل ـ يل ـ

الشعر ركا ( 1العالمية ول كسلرم للشاعر مةـاكح ا دص الإالـد الن لـم يبلـق القلـق  -علـى

المصــير  -م ــه الحلقــوم ش وك خ ـ الحيــرة بمجــاما نةســه وأن يكــون الرمــز ب ـل (اللغــز هــو
أخ

لواقم ه ا الشعر فال يةضمه ال نةر فليل وحب ا لو استعجم فضمه حتـى علـى فائلـة

ش ومـ لــم يــرقم ه ـ ـ ه ال ـعـ ــم فـ ـ ف بــ(التقليد  -والكالســيكية  -والعموديــة اللــى آخــر مــا

ه ال م التسمياب.
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والذا اان المةكر الملحد شرفيا اان أم غربيا يبح ،ع الجاباب لألس لة التـي يةرضـضا عليـه
خوا ه الروحي وغروره المادن ف ن المسلم  -بةرل ما أنعم ا عليه م ر يـة سـليمة -

يعيش أقمة الوجود بل أقمة الوجودية.

فوج ــوده مح ــدد المع ــالم وا ه ــداف  -بداي ــة ووس ــط ا ونضاي ــة  -مـ ـ أيـ ـ والل ــى أيـ ـ ش أم ــا

وجوديته فضي مجا :اةاحه ش وال كحد أي ا اان مصدره ومضما اان هدفه يعد محك ا ختيـار
حرية المسلم.
وم ه ا ف ن موضوع القـدر يحتـل المسـاحة الواسـعة فـي الضمـوم اإلسـالمية المعااـرة الذا

ما فارنا ذل بما يشغله ه ا الموضوع م طافاب في الةكر اإللحادن.
***

بانتضاء الثل ،ا و :م القرن الثاني الضجرن (132هـ أطلت الدولة العباسـية اللـى الوجـودش
وفد فامت على أنقاب دولة ب ي أميـة ش والذا اـان الصـراع العسـكرن فـد حسـم ا مـور لب ـي

العبــا ،ف ـ ن الصــراع الثقــافي لــم يتحقــق فيــه انتصــار ابيــر للدولــة الجديــدة ش وعلــى ســبيل
المثا :ف ن موضوع خلق القرآن  -ال ن كبَّته الدولة بكل فوة بـالحوار لـم بالرـغط المـادن

والمع ون  -اشل مكانة الدولة الثقافية وأفقدها لقة العامـة وك ييـدهم وبالتـالي فقـدب جـزءا
غير يسير م شعبيتضا.
واان ذل بةرل ا لم بةرل الممسسة  -الجوامعية والمسجدية  -التي باكت كملـ مـ

الثبــاب وا ا ـولية الراسـإ ـ ــة مـ ــا جـع ــلضا نــدا لمواجضــة ا ـل ُمحــدي يضــدد ســالمة العقيــدة
اإلســالمية امــا جعلــت الجوامعيــة والمســجدية ا نتصــاراب العســكرية أفــل اــدى وأض ـ :

كـ ليرا فـي فـرب فـيم سياسـية علـى طائةـة مـ ال ـا ،رأب فـي القـرآن والسـ ة فبلتضـا الةكريــة
وبوالتضا السياسية.

اما أخةقت الدولة  -العباسية  -في احتواء العلماء والظضاره ــم بمظضـر الـ ي يمـ ح الدولـة
الشــرعية الةقضيــة لمــا كـ كي وكــدع م ـ أمــور ش لـدف ـ ــا احـتـمـ ــا :الت ــاف

ا حتجا والسإط .
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التحـدي ،والتجديـد فـي سياسـية الدولـة سـيتم جـزء

م ه على حساص القيم التي يمثلونضا وايراء التي يحملونضا ولم يك فـي ا مـر حلـو :وسـط
ف ما راوص الموجة وم افسة الدولـة فـي مسـيرة التراجعـاب ش أو ا عتـزا :السـلبي فـي الزوايـا

والدويراب ش أو الوفوف فو ا وعمالا بجانـا مـا يمثلـون مـ فـي ــم ويحملـون مـ آراء ش ولقـد

اختــار المحــدلون والةقضــاء التوجــه الثالــ ،الــ ن يعــد امتــدادا طبـيـعـيــ ـ ا لت ــربيتضم ش وموفة ـ ا
سـلواي ا م ســجم ا مــا ر يــتضم الةكريــة ولقــد رأوا أن الســلطة السياســية كشــكل كحــدي ا للحريــة
في  -أحايي اثيـرة  -يعـد أعظـم خطـرا مـ الإطـر الكـام فـي عبوديـة الـرم ش ن عبوديـة

الــرم كع ــي امــتالك يمــي العبــد م ـ فبــل الجضــة التــي كملكــه افتصــاديا ش وفــد ككــون حريــة
عقيدكــه مصــونة ش أمــا الســلطة السياســية فقــد كعمــل جاهــدة علــى اســتعباد ا حــرار باســتعباد

ا فكار ش كرغيبا أو كرهيبا ش ومما ش فيه أن الدولـة للعلمـاء كع ـي الخرـاعضم الخرـاع
جسومضم بل عقولضم وفكرهم وسلواضم.
فا :اإلمام ال هبي  -رحمه ا :-
(لما است إلل المضدن بع ،اللى سةيان (الثورن فلما دخل عليه خلا خاكمـه فرمـى بـه الليـه
وفا ::يا أبا عبد ا  :ه ا خاكمي ش فاعمل بض ه ا مة في الكتاص والس ة.
ف خ الإاكم بيده وفا ::ك ذن لي في الكالم يا أمير الممم ي ق.
فا ::نعم.

فا ::أككلم على أني آم ق.

فا ::نعم.

فا ::كبع ،اللي حتى آكي و كعط ي حتى أس ل .
فا ::فغرا ش وهم به ش فقا :له ااكبه:
أليس فد أم تهق.
فا ::بلى.

حل به أاحابه فقالوا:
فلما خر
ر
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ما م ع وفد أمرك أن كعمل في ا مة بالكتاص والس ةق.
فاستصغر عقولضم ش وخر هاربا اللى البصرة (. 2

ولم كك ه ه أولى محاو ب (اإلحاطـة بسـةيان بـل فـد حـاو :الم صـور فبـل المضـدن فلـم
يك أسعد حظ ا م ه ش فقد لقي الم صور سةيان (في الطواف  -وسةيان يعرفـه  -فرـربه
بيده على عاكقه وفا ::أكعرف يق فا :سةيان :ش ولك

فبرت علي فبرة جبار .

فا ::عظ ي يا أبا عبد ا  .فا ::وما عملت فيما علمت ف عظ فيما جضلتق.

فا ::فما يم ع أن ك كي اق.

فا ::الن ا فد نضى ع كم ش فقا :كعالى:
ِ
َّار .
((و كَـ ْرَا ُوا اللَى الَ ي َ ظَلَ ُموا فَـتَ َم َّس ُك ُم ال ُ
لم التةت أبو جعةر اللى أاحابه لم فا::

ألقي ا الحا اللى العلماء فلقطوا ال ما اان م سةيان ف نه أعيانا فرارا (. 3
ولم كك الجابة سةيان الإش ة هي اإلجابة الوحيدة التي سمعضا أبو جعةر م العلماء.
فا :اإلمام أحمد:

دخـل ابـ أبــي ذئــا علــى الم صــور فلــم يمضلــه أن فــا :الحــق وفــا( ::الظلــم ببابـ فــا ش

وأبو جعةر أبو جعةر (. 0
ولقــد اانــت الثقافــة الجوامعيــة والمســجدية كثمــر فــي مشــرم الدولــة ومغربضــا ه ـ ه الثمــار

وك جـا أمثــا :هــم ء الرجـا :ش الـ ي يتميــزوا ب يثـار حريــة الــرأن والشـضار وجضــة نظــرهم ولــو
دفعوا ر وسضم لم ا ل ل .
فع دما فُدم بعبد الرحم ب أنعم  -فاضي الفريقية  -على الم صور س له.

(ما رأي في طريق ق فا ::ما قلت في م كر وجور عظيم حتى فدمت عليـ

جعةر :ما نعمل وما نص اق يلي ل ا مثل .

فقـا :أبـو

فا :له :أكدرن ما فا :عمر ب عبد العزيز ش فـا ::الملـ سـوم ش والنمـا يجلـا اللـى السـوم

ما ي ةق فيضا (. 5
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ولقــد اــان هــم ء العلمــاء م ـ فقضــاء ومحــدلي يعــون جيــدا أن اــل أعطيــة ماديــة اانــت أو

مع وية ليست ال أغال ا كقمح ب ضا أفكارهم وكسلسل بضا حريتضم ش ول ا كـواكرب نصائـحـض ــم
فـي التح ير م ذل .

فا :ا وقاعي فقيه بيروب  -جبر ا اسرها وأفا :عثركضا :-
[لو فبل ا م ال ا ،ال ما يعطون ا لض ا عليضم ] (. 1

ويقو :المح ردي مسعر ب ادام شيخ اإلمام مسلم:
[م ابر على الإل والبقل لم يستعبد] (. 7

ويقو :محمد ب مبارك الصورن (ب 215هـ :

[ ا ص ممم  -ادعى المعرفة با  -ويداه كرعى في فصاع المستكثري ش وم وضـا يـده
في فصعة غيره ذلت رفبته ] (. 9

وهك ا كسترفضم مطالا دنيوية أو مقت ياب عرضية واـان ذلـ  -بةرـل ا  -سـببا لحريـة

كةكيرهم وحرية كعبيرهم.

عـ رـر الرشــيد علــى المدي ــة وهــو فــي طريقــه اللــى الحـ فبعــ ،اللــى اإلمــام مالـ بكــيس فيــه
خمسمائة دي ار ش فلما فرى نسكه وفدم المدي ة أرسل اللى مال رسو ا يقو :له:
[ الن أمير الممم ي يحا أن ك تقل معه اللى مدي ـة السـالم  -بغـداد  -فقـا :مالـ للرسـو:

ش فل له( :المدي ة خير لضم لو اانوا يعلمون والما :ع دن على حاله ] (. 8
ولقد ربط اإلمام الشافعي بي التعلق بالدنيا والم لة فقا::

[م غلبته شدة الشضوة للدنيا لزمته العبودية هلضا ] (. 14

وفي ه ا المع ى يقو :بشر الحافي  -رحمه ا :-
[م أحا الدنيا فليتضي لل . 11( ] :

ولق ــد كع ــرب ال ةقض ــاء والمح ــدلون لسياس ــة الدول ــة ا فتص ــادية ونق ــدوا مظ ــاهر اإلسـ ـراف
والتب ير ش فقد فا :سةيان الثورن للمضدن بم ى:
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[حدل ي السماعيل ب أبي خالد فا ::ح عمر فقا :لإاقنه :ام أنةقتق فـا ::برـعة عشـر
درهما والني أرى هاه ا أمورا كطيقضا الجبا. 12(] :
***
هك ا فقد اان الةقضاء والمحدلون فادري على اكإاذ موفـل مـا مـ القرـايا التـي عايشـوها
وا حـ ــداي الـتــي عااــروها ش واــان المــوب أحــد ا حتمــا ب التــي واجضوهــا ش واــان ذل ـ

أحــا اللــيضم م ـ أن ي ــو ا كحــت عــاء كبكيــت نصــوخ الميثــام ال ـ ن أخ ـ علــيضم بتبليــق
العلم وأن يج روا بكلمة الحق أمام ال أحد.

وربم ــا ا ــان لبعر ــضم ف ــي العافي ــة متس ــا ش وف ــي التقي ــة ملتجـ ـ ش ولكـ ـ أحس ــابضم الكريم ــة

وفـدوكضم العظيمــة أبــت لـضـــم ال أن يـتــابعوا مـ فـبلضم فــو ا وعمـالا والحمــد

علــى عظمــة

ه ا الدي م با الةرائل ش ومبع ،العزائم ش وم بت الرجا :ش ومصدر الكما.:

الضوامش:

 - 1الركا  :الباص العظيم ش والباص مطلقا والجما َرك  .المعجم الوسيط 321./1
 - 2سير أعالم ال بالء 212./7
 - 3العقد الةريد115./3 :

 - 0سير أعالم ال بالء100./8 :
 - 5اتاص رياب ال ةو ،في طبقاب علماء القيروان والفريقية115./1 :
 -- 1حلية ا ولياء 103./1
 - 7حلية ا ولياء .218/7
 - 9حلية ا ولياء 289./8
 - 8جاما بيان العلم  229/1وفيه آخر الحدي ،ش وسير أعالم ال بالء 13.-12/9
 - 14التيــار اإلســالمي فــي شــعر العصــر العباســي ا و :خ 112 :ش د .مجاهــد مصــطةى

بضجت.

 - 11البداية وال ضاية 289./14
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 - 12سير أعالم ال بالء .215/7
أبو بكر الطرطوشي

واتابه » :الحوادي والبدع«
دراسة وكحليل بقلم:
أحمد عبد العزيز أبو عامر

لقـد اـان لعلمــاء اإلسـالم ا عـ ــالم مـوف ــل ح ــاقم مـ البـدع والمبتدعـة ش فــي بيـان حقــائقضم

وأساليبضم فـي فضـم الشـريعة والتحـ ير مـ ضم ومإـالطتضم ش مـا الحـ ،علـى اكبـاع الـوحيي ش
واعتبارهما م ضجا للحياة ش ولما اان للطرطوشي ِ
جضد بارق في هـ ا البـاص و ومـا ذلـ فضـو
مجضــو :الجضــد مغمــور الـ ار لـ ى الكثيــر مـ القــراء و ناســا التعريــل بــه وب عمالــه وكرالــه

الةكرن ش ما عرب اتابه في البدع ش ووفةاب على ما ب  :م جضـد فـي كحقيقـه .وسـيكون

الموضوع على ال حو التالي:

أو ا :حياكه وأعماله وكراله الةكرن:

هو أبو بكـر محمـد بـ الوليـد بـ محمـد بـ خـل ــل ب ـ سـليمان بـ أيـوص القرشـي الةضـرن

الطرطوشي ش ولـد سـ ة  054ه ـ ش وفيـل بعـدها بسـ ة فـي مدي ـة طرطوشـة با نـدلس ش وفيضـا
نش وكعلم في مسجدها الكبير على يد بع

العلماء ش لم أخ ع (أبو الوليـد البـاجي فـي

(سرفسطة مسائل الإالف ش وسما ع ه وأجاقه ش وال ن يظضر أن والـده اـان عالمـ ا أو مـ

المشتغلي بالعلم ش ول ا وجه اب ه ه ه الوجضـة ش واانـت أسـركه علـى شـيء مـ الثـراء ش ولـ ا
عــا فــي وط ــه حتــى الإامســة والعشـري م ـ عمــره ش فــي ا ــل أهــه يطلــا العلــم ويكةونــه

ممنة السعي وراء الرقم ش وفي س ة  070غادر اللى الشرم وعمـره آنـ اك  25سـ ة كقريبـا ش
ودر ،بمكة ولم يقـم بضـا طـويالا ش فاكجـه اللـى بغـداد حيـ ،كلقـى المزيـد
ف دى فريرة الح
ر
م العلم في المدرسة ال ظامية وكجـو :بالبصـرة ش ولقـي بضـا القاضـي الجرجـاني ش وروى ع ـه

شي ا م أشعاره الزهدية والتي ضم ضا اتابـه( :سـرا الملـوك وغـ ــادر الـعــرام وعمـره آنـ اك
حـوالي الثاللــي سـ ة اللــى بيــت المقــد ،وفيــه لبــ ،وفتـا يعلــم ال ــا ،ش لــم غادرهــا اللــى جبــل
07
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لب ان وم ه اللى أنطااية واانت آن اك محاارة م فبـل الصـليبيي ممـا دفعـه اللـى كـرك الشـام
ميمما وجضه اوص مصر ش ف ز :في (رشيد فجاءه وفـد مـ أهـل اإلسـك درية يحثونـه علـى

ا نتقا :الليضم فاضيا بعدما فتـل (بـدر الـدي الجمـالي القائـد العبيـدن عـددا مـ العـلـم ــاء ش
فاسـتجاص لضـم ومـ لـم اسـتقر باإلاسـ درية وبضـا كـزو وحةلـت حياكـه بال شـاـ والـتــدريــس
والتـ ليل ممــا جمــا ال ــا ،حولــه ش واــان يغــادر اإلســك درية ال لالكصــا :بــوقراء الـدول ـ ــة
لـ ـصـحـضم والرشادهم مما جعل له مكانة أوغرب ادر القاضي (أبو طالا ب حديـد الـ ن

اان م تظرا مـ ــه أن يـكـون م حاشيته ش لك قهد الشيخ وجرأكه التي كصل أحيانـ ا اللـى نقـد
أحكام القاضي ش اما فـعـل في كحريمه للمماو ب الواردة م أوربا (االجب الرومـي  ..اـل
ذل ـ حــدا بالقاضــي اللــى اتابــة كقريــر فيــه ورفعــه للحــاام (ا فرــل ال ـ ن مــا يــزا :يت ـ ار
موعظــة الطرطوشــي لــه والتــي كســمت بالقس ــوة ف ـ مر الحــاام بتحديــد الفامتــه الجبريــة ف ــي

(مسجد ج وص الةسطاـ ولم يإ ــر مـ الفـامـت ــه كـلـ ال بعـد فتـل ا فرـل ش ولمـا كـولى
(الوقير الم مون البطائحي مكانه أارمه وأخرجه فظل في اإلسـك درية مـا الـ جم يةـد الليـه
طلبة العلم م اإلسك درية وم غيرها ش وم أهم كالمـيـ ـ ه م اإلسـك درية (سـ د بـ عـون
العالم الةقيه ال ن خلةه في التدريس الحدى عشرة سـ ــة ش واـ ل (ابـ الطـاهر بـ عـوف

والـ ـ ن ف ــام بـ ـ ةس المضم ــة ف ــي الت ــدريس ش ومـ ـ كالميـ ـ ه ايخ ــري (أب ــو بك ــر بـ ـ العرب ــي
المعافرن (وهو غير اب عربي الصوفي وا ل (المتمضدن ب كومرب البربرن .

مملةاب الطرطوشي:

اان خصا اإلنتا وفد أحصي له أاثر م عشري مملةا وم أهمضا:
 - 1الكبير في مسائل الإالف.
 - 2شرل رسالة أبي قيد القيرواني.
 - 3معارضة الحياء الغزالي.

 - 0العدة ع د الكرص والشدة.
 - 5سرا الملوك.
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وفاكه:

كوفي اللى رحمة ا س ة  525ولعل حياكه امتدب بعد ه ا الن اح ما نقله اب خلكـان فـي
(وفياب ا عيان (. 1

لاني ا :اتابه (الحوادي والبدع (: 2

فا :الطرطوشي في مقدمته :ه ا اتاص أردنا أن ن ار فيـه جمـالا مـ بـدع ا مـور ومحـدلاكضا
التي ليس لضا أال فـي اتـاص ا و سـ ة رسـوله و الجمـاع و غيـره ف لةيـت ذلـ ي قسـم

اللى فسمي :

فسم يعرفه الإااة والعامة أنه بدعة محدلة الما محرمة والما مكروهة.

وفسم يظ ه معظمضم  -ال م عصم ا  -عباداب وفرباب وطاعاب وس ا.
ف ما القسم ا و ::فلـم نتعـرب لـ اره ش الذ اةي ـا ممنـة الكـالم فيـه عتـراف فاعلـه أنـه لـيس

م الدي .

أما القسم الثاني :فضو ال ن فصدنا جمعـه ش واليقـاف المسـلمي مـ هـ ه الم كـراب والبـدع
مطما حد في حصرها نضا خط وباطــل ش وذل

ك حصر سـبله و كتحصـل طرفـه ش

والنما ال ن ك حصر مداراه وك ربط مآخ ه فضو الحق نه أمر واحد مقصـود يمكـ العمـا:
الةكر والإواطر في استإراجه ...لم بي أبواص الكتاص ا ربعة اما يلي:
 -1الباص ا و ::فيما انطوى عليه الكتاص العزيز م ا مـور التـي ظاهرهـا سـلم جـرب اللـى
هل ـ ش مــوردا بع ـ اييــاب وم ضــا(( :يــا أَيذـضــا الَـ ِ ي آم ُــوا كَـ ُقولُـوا ر ِ
اعَــا وفُولُــوا انظُْرنَــا
َ َ
َ َ
َ
[البقـرة ]140 :ش وذلـ أن المسـلمي اـانوا يقولـون للرسـو( ::راع ـا و (ارع ـا ســمع ش
وه ــي بالعبراني ــة الم ــة س ــا مـ ـ الرعون ــة ش فـكـ ــانت اليض ــود كقولض ــا لل ب ــي س ــبا ش فم ــا ا

الم ســلمي أن يقولوهــا ش والن اانــت جــائزة ش ل ـ ال كـتـ ـ رع الـيـض ــود بـ لـ ـ اللــى مــا يجــوق ش
وه ا في الحقيقة م ا جائز في الظاهر لما اان يتطرم به اللى باطل مم وع.
ِ
ِ َّ ِ
ِ
سبذوا اللَّ َه َع ْدوا بِغَْي ِر ِعل ٍْم
سبذوا الَ ي َ يَ ْدعُو َن م ُدون الله فَـيَ ُ
وم ذل فوله كعالى(( :و كَ ُ
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[ ا نـع ــام  ]149/1 :ش فم ــا ا ســائر المســلمي م ـ ســا آلضــة الكةــار ش وهــو مبــال ش
ل ال يصير طريقا لضم اللى سا ا كعالى ع د ذل .

لم بي أن مما يدخل في ه ا الباص والتحـ ير مـ الزيـادة فـي ديـ ا كعـالى وال قصـان م ـه
ِ
اص ُس َّجدا اللى فوله كعـالى(( :فَـبَ َّـد َ :الَـ ِ ي َ ظَلَ ُمـوا
ش فوله كعـالـى(( :وفُولُوا حطَّةٌ وا ْد ُخلُوا البَ َ
ِ
ِ ِ
الس َم ِاء بِ َما َاانُوا يَظْلِ ُمو َن
ـل لَ ُـضـ ْـم فَ َْر َسلَْا َعلَْي ِض ْم ِر ْجزا ِّم َ َّ
م ْـ ُض ْم فَـ ْو ا غَـيْـ َـر الَـ ن فـيـ َ
[ ا عراف  ..]112/7 :فا :أهل الت ويل :طمطئ لضـم البـاص ليإةرـوا ر وسـضم فيـدخلوا
ســجدا م ح ــي متواضــعي ويقولــوا حـطـ ـ ــة  -مع ــاه حــط ع ــا خطايانــا  -فقــالوا( :ح طــة

استإةافا ب مر ا ف رسل ا كعالى عليضم رجزا م العـ اص لقـوا م ـه مـا لقـوا ش نضـم قادوا
حرفا في المة ش فما بال با بتداع والتغيير مما لم ي ذن به ا ش ولم يرد في س ة رسوله.

 - 2البـاص الثـاني :فيمـا اشــتملت عليـه السـ ة مـ ال ضــي عـ محـدلاب ا مـور وأورد بعرـا
م ا حادي ،في التح ير م ا هواء والبدع ش وم ضا حدي ،اب مسعود عـ ال بـي -اـلى
ا عليــه وســلم -أنــه خــط لضــم خط ـا لــم خــط اللــى جانبــه خطوط ـا ش لــم فــا :للإــط ا و::

»ه ـ ا ســبيل ا يــدعو الليــه« وفــا :للإطــوـ» :ه ـ ه ســبل الشــيطان علــي اــل ســبيل م ضــا
ار ِ
ِ
شيطان يدعو الليه لم فرأ(( :وأ َّ
اطي ُم ْستَ ِقيم ا فَاكَّبِعُوهُ و كَـتَّبِعُوا ال ذسبُ َل فَـتَـ َة َّر َم بِ ُك ْـم
َن َه َ ا َ
َع َسبِيلِ ِه ش وما رواه الشيإان أن ال بي -اـلى ا عليـه وسـلم -فـا» ::لتتـبع سـ مـ
اــان فــبلكم شــبرا بشــبر وذراع ـ ا ب ـ راع حتــى لــو دخلــوا جـحـ ــر ض ــا كـب ــعتوهم ش فل ــا :يــا
رسو :ا اليضود وال صارىق فا ::فم ق«.

وحدي ،البإارن ع أبي وافد الليثي فا» ::خرج ا ما ال بي -الى ا عليـه وسـلم -فبـل

خيبــر ونح ـ حــديثو عضــد بكة ـ ر وللمشــراي ســدرة يعكةــون حولضــا وي وطــون بضــا أســلحتضم
يقا :لضا( :ذاب أنواـ فمررنا بسدرة فقل ا :يـا رسـو :ا ش اجعـل ل ـا ذاب أنـواـ امـا لضـم
ذاب أنواـ ش فقـا :ال بـي  -اـلى ا عليـه وسـلم  : -ا أاـبــر ش النضــا السـ ش لقـد فلـتم
ا :النَّ ُك ْم فَـ ْوٌم كَ ْج َضلُـو َن لتـراب سـ
((اج َعل لََّا اللَضا َا َما لَ ُض ْم آلِ َضةٌ فَ َ
اما فالت ب و السرائيل ْ
م اان فبلكم« رواه الترم ن واححه.
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فا :الطرطوشي :فانظروا رحمكم ا أي ما وجدكم سدرة أو شجرة يقصـدها ال ـا ،ويعظمـون
م ش نضا ويرجون البرء والشةاء م فبلضا وي وطـون بضـا المسـامير والإـرم فضـي ذاب أنـواـ

فافطعوها.

لم عقد فصالا في كعريل البدعة فا :فيه :الن أال الكلمة م ا خـتـراع وهـو الشـيء الـ ن
ِ
يا
يحــدي م ـ غيــر أاــل ســابق ش و مثــا :احت ـ ن و أُلــل مثلــه ومـ ـ ــه فولــه كعــالى(( :بَــد ُ
السمو ِ
اب وا ْر ِ
ب أن خالقضا ابتداء ..وه ا ا سم يدخل فيما كإترعه القلـوص ومـا ك طـق
َّ َ َ
بــه ا لس ـ ة وفيمــا كةعلــه الجــوارل والــدليل علــى ه ـ ا مــا ســي اره فــي أعيــان الحــوادي م ـ

كسمية الصحابة واافة العلماء بدعا لألفوا :وا فعا.:

 - 3الباص الثال :،م ضا الصحابة في النكـار البـدع وكـرك مـا يـمدن الليضـا .سـام فيضـا آلـارا
ع بع الصحابة كوضح ذل ش وم ضا :ما رواه البإارن فـي اتـاص الصـالة عـ أم الـدرداء
فالت( :دخل علي أبو الدرداء مغرـبا فقلـت لـه :مـا لـ ق فقـا ::وا مـا أعـرف فـيضم شـي ا
م أمر محمد ال أنضم يصلون جميعا .
وروى مال فـي الموطـ عـ أبـي سـضيل بـ مالـ عـ أبيـه أنـه فـا( ::مــا أعـ ــرف شـيـ ـا ممـا

أدرا ت عليه ال ا ،ال ال داء بالصالة ش يع ـي الصـحابة ش وذلـ أنـه أنكـر أاثـر أفعـا :أهـل
عصره ش ورآها مإالةة لما أدرك م أفعا :الصـحابة .ورون البإـارن عـ أنـس فـا( ::النكـم
لتعملـون أعمـا ا هـي أدم فـي أعيـ كم مـ الشـعر ش ا ـا نعــدها علـى عضـد رسـو :ا -اــلى

ا عليه وسلم -م الموبقاب .

فـا :الطرطوشي :فانظروا رحمكم ا الذا اـان فـي ذلـ الزمـان طمـس للحـق وظضـر البـاطــل

حـتـى يعرف م ا مر القديم ال القبلة فما ظ
وما ظ

بزمان ه ا ش وا المسـتعان( .فلـت :

أخي القارئ بزمان ا ه ا ..

لم سـام اــورا لـةـقـه الصحابة في العباداب وم ضا :عدم فصـر عثمـان بـ عةـان الصـالة فـي
السـةرش معلـالا ذلـ لـ ال يعتقـد ال ــا ،أن الةـرب راعتــان ش وفـو :أبـي مســعود البـدرن :النــي
كـرك الرــحية والنـي لمــ أيـسـراـــم مإافـة أن يظـ الجيــران أنضـا واجبــة ش لــم عقـد بابـا فــي
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االة التراويح وأحكامضا ش وايـل بـد ها ومسـتقرها ش وبـي فيـه أن ا اـل فـي هـ ه الصـالة
ما رواه الشيإان ومالـ فـي موط ـه وأب ــو داود فــي سـ ه عـ أبـي هريـرة عـ ال بـي  -اـلى

ا عليــه وســلم  : -يرغــا فــي فيــام رمرــان م ـ غيــر أن يزمــر بعزيمــة ..فــا :اب ـ شــضاص
الزهرن :فتوفي رسو :ا -اـلى ا عليـه وسـلم -وا مـر علـى ذلـ فـي خالفـة أبـي بكـر
واــدر خالفــة عمــر ..لــم لمــا خــر عمــر يوم ـ ا اللــى المســجد ف ـ ذا الـ ــا ،أوقاع مـتـةــرف ــون
يصلي الرجل ل ةسه ويصلي بصـالكه الـرهط فقـا :عمـر( :وا النـي رانـي لـو جمعـت هـم ء

على فارئ واحد لكان أمثل فجمعضم على أبي ب اعا ش ولما رآهم يصلون بقـارئضم فـا::

(نعمت البدعة ش لم شرل المتون التي أوردها في ه ا البـاص ووجـه الجمـا بي ضـا ش موضـحا
فيضــا :هــل ا فرــل أن كصــلى فــي البيــوب أو فــي المســاجد والجماعــاب ش وع ــد القيــام ش
الةـصـ ــل بــي التــرويحتي ش وهــل يـممضم فــي المصــحل والق ــوب ش خلـ

فــي ذلـ اللــى أن

هـ ه أحك ــام القيــام ممــا رون فــي الس ـ ة ولــم يــرووا فيضــا بشــيء ممــا أحدلــه ال ــا ،مـ ه ـ ه
البدع م نصـا الم ـابـر ع د ختم القرآن والقص

والـدعاء وخـتم هـ ا الةصـل ببيـان الوجـه

ال ن يدخل م ه الةساد على عامة المسـلمي ش وبـي أن سـبيله الجضـل وا خـ عـ العلمـاء

الجضـا :لقـو :الرس ــو - :اــلى ا عليـه وسـلم » : -الن ا
يقبرـه بقـب

يقــب

العلـم انتزاعـ ا ولكـ

العلمـاء حتــى الذا لـم يبـق عــالم اكإـ ال ـا ،ر سـاء جضــا ا فسـ لوا فـ فتوا بغيــر

علم فرلوا وأضلوا«.

وفــد اــرف عمــر ه ـ ا المع ــى كص ـريةا فقــا( ::مــا خــان أمــي فــط ولك ــه أ كم ـ غيــر أمــي

فإان فا لطرطوشي :ونح نقو ::ما ابتدع عالم فط ولك ه استةتي مـ لـيس بعـالم فرـل

وأضل ش وروى البإارن في احيحه ع أبي هريرة فا ::فا - :الى ا عليه وسـل ــم : -
» فبل الساعة س ون خداعاب يصدم فيض الكـاذص ويكـ ص فـيض الصـادم ويإـون فيـضـ ـ
ا م ــي وي ــمكم الإ ــائ وي ط ــق ف ــيضم الرويبر ــة [وه ــو التاف ــه الإس ــيس] ي ط ــق ف ــي أم ــور

العـام ــة« ش وف ـ ا :ســةيان( :اــانوا يتعــوذون بــا م ـ شــر فت ــة العــالم وم ـ شــر فت ــة العابــد
الجاهل ف ن فت تضما فت ة لكل مةتون .
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 - 0الباص الرابا :في نقل غرائا البدع والنكار العلماء لضا ش وم ضا ما يلي:
 -1القراءة بـا لح ــان :وهو التطريا ال ن ي قل القراءة اللى أوضـاع لحـون ا غـاني مـ مـد
المقصــور ش وفصــر المـمـ ــدود ش وكحري ـ الســاا ش وكســكي المتحــرك ..فتةــاء نغمــاب

ا غاني المطربة ..فاشتقوا لضا أسـمـاء م ش ر ونبر وكةريق وكعليق وهز وخز ومزمر وقجر ش
فض ا مإرجه ا نل وه ا م الـصــدر وه ا مـ الشـدم ..فضـ ا ا لحـان أحـدلضا فـي القـرن

الرابا رجا :م ضم (محمد ب سعيد و (الـكـرمـانــي و (الضيثم وغيرهم مم هـم مضجـورون
ع د العلماء.

 -2وم ضا القـ

فـي المسـاجد :لقصـ

الغابريـ ـ اب ـي السـرائيل ش وغالبضـا يصـح ش ولـ ا

م ا عمر ب الإطاص كميما الدارن ع الق

في المسجد.

 -3لم عقد فصالا ع آداص المساجد وما داخلضـا مـ البـدع ش وم ضـا ا اـل فـي المسـجد
وب اء السك فوم المسجد والبصق به ش والسما :فيه والنشاد الرالة ورفا الصوب فيه.
 - 0مـا رون مـ فرـائل ا عمــا :فـي م تصـل شـعـب ــان ش وبيــان أنـه يلتةـت الليــه ش وأورد
فو :اب أبي مليكة ردا علـى مـا فالـه قيـاد البحتـرى :الن أجـر هـ ه الليلـة اـ جر ليلـة القـدر ش

فائالا :لو سمعته وبيدن عص ا لرربته.

 -5بيان عدم احة االة الرغائا وأنضا مبتدعة م ـ فبل اب أبـي الحمـراء سـ ة  109فـي
بيت المقد ،ولم يسما بضا فبله.

 --1كعظيم رجا بصوم أو عبادة :أسا ،لـه ش بـل ايلـار ضـده فعـ أبـي بكـر أنـه دخـل
علــى أهلــه وفــد أعــدوا لرجــا فقــا ::مــا هـ اق فقــالوا :رجـــا نـص ــومه فقــا( ::أجعلــتم رجب ـا
ارمرانق ش واـره ابـ عبـا ،اـيام رجـا الـه ش واـان ابـ عمـر الذا رأى ال ـا ،ومـا يعـدون
لرجا ارهه وفا ::اوموا م ه وأفطروا ف نه شضر كعظمه الجاهلية.
فا :الطرطوشي :فض ه ايلـار كـد :علـى أن مـا يعظمـه ال ـا ،فيـه النمـ ــا هـي نزعـاب مـ بقايـا

عضود الجاهلية.

وأنضى الكتاص بةصل في جواما م البدع وم ضا:
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 - 1دخو :الحمام بغير م زر ما أهل الكتاص.
 - 2اإلن ار للعر ،والج ائز للمباهاة والةإر.
 - 3الب اء على القبور بالحجارة.

 - 0التمسح بقبر ال بي -الى ا عليه وسلم. -
 - 5الفامة المآكم لألمواب والتصدن للعزاء.
 - 1خرو ال ساء للمقابر واكباع الج ائز.
لالث ا :كحقيق الكتاص :

 - 1فــام ا ســتاذ محمــد الطــالبي بتحقيــق الكتــاص علــى نســإتي (نســإة مإطوطــة فــي
أســبانيا محةوظــة فــي المكتبــة القوميــة ش ومإطوطــة فــي كــونس بالمكتبــة ا حمديــة بجــاما
الزيتونــة مــا اليــراد مإتلــل الروايــاب وأضــاف أحيانـا بــي حااــركي بع ـ الع ــاوي اليرــاحا
وباإلضافة اللى المقارنة بي المإطوطتي عرف المحقـق بعـ ا عـالم والموافـا والكلم ــاب
ش وأرجا ايياب اللـى أماا ضـا فـي المصـحل وبعـ
اللـى أفــوا :بع

المةسري ش وع د ذار بع

ا حاديـ ،اللـى مصـادرها ش مـا الرجـ ــوع

الةرم يحيل القارئ اللى الكتا المعرفة بضا.

 - 2عــرف ب يجــاق بــالمملل واتــا كمضيــدا ع ـ الت ـ ليل فــي البــدع موضــح ا النكــار الســلل

للبدع المحدلة ش وكحرجضم في الت ليل في ذمضا والتح ير م ضا ما لم يكـ المملـل ضـابـط ـ ا
عارف ا بما يقوم به ول ال يكون ذل سبب ا في الظضـار الجـد :ممـا يـمدن اللـى مـا يإـاف عافبتـه
ش وه ـ ا هــو مـوف ــل اإلمــام مال ـ م ـ كلمي ـ ه (اب ـ فــرول حي مــا اســت ذنه فــي الــرد علــى

المبتدعة ش لـم ظضرب المملةاب في الرد على أهل البدع ش وم ضا:

( - 1البدع وال ضي ع ضا

ب وضال (. 291 - 187

 - 2الرد على أهل البدع ب سح ون (. 351 - 342
 - 3الطرطوشي في اتابه ه ا ش لم بي رأن العلماء في اتابه ول ـاءهم عليـه (اـاب فرحـون

و (أبو شام ــة وابـ الـح ــا ش لم بي المحقق محتويـاب الكتـاص ب يجـاق وأسـلوبه فـي ال قـل

موضحا أنه استةاد مم سبـقـ ــه ولـم ي ار ذلـ عـ ضم ش لـم بـي (أسـلوص المملـل الجـدلي
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موضـحا أن اتابـه هـ ا لــيس موجضـا للعـم ـ ــوم فحــسا اـي يقلعـوا عمـا هــم فيـه مـ م كـراب

ا مــورش بــل هــو موجــه أير ـا اللــى الإصــوخ والمإالةـيـ ـ ــ ش فضــو اتــاص الرشــاد وكوجيــه م ـ

ناحيــةش واتــاص جــد :مــتحمس ..م ـ ناحيــة أخــرى ش ألةــه مولــا بمســائل الإــالف ش عــارف

با سـاليا الم طقيــة ش م ــافش لكــل رأن ..يــدع فرا ــة كـمـ ــر ال وأبــرق ك ــاف
ودح

المإــالل

حجة بحجة مرددا :ف ن فا .. :فل ا.

لـم يبــي فيمــة الكتــاص فــائالا :الن الكتــاص يتعــدى فيمتـه التــي ألـــل م ــ أجـلـضـ ـــا اللــى واــةه
المحـي ــط ا جتمـاعي الـ ن فامـت فيـه هـ ه المآخـ وواــل للبي ـة وأهلضـا بــل لعـدد مـمـ ـ ـ

أنكروهـ ــا  ..وهـو اتـاص متـي الصـلة بالشـعا أن النـه شـعبي فـي كبويبـه ش واسـتطراده ش وفـي

لضجتـه ومـش ــااله التـي يريــد لضـا حـالا ش والن الكتـاص يضــم المشـتغل بالتشـريا اإلسـالمي امــا
يضـم المــمرل والـبــاحــ ،ا جتمــاعي و غ ــى لمـ يــمرل لحراــة اإلاــالل ا جتمــاعي ع ــه ش

وختم الكتاص بعدة فضار ،علمية هي:
 - 1فضر ،مراجا كحقيق ال

.

 - 2فضر ،ا عالم.

 - 3فضر ،المص ةاب الواردة في ال

.

 - 0فضر ،المواضا والموافا والةرم.
 - 5فضر ،ايياب وفضر ،أخير لألحادي.،

رابعا :مالحظاب وكصويباب على ما جاء في كمضيد المحقق:

 - 1ما ذاره المحقق ا ستاذ محمد الطالبي م عدم الشارة الطرطوشـي فـي اتابـه هـ ا اللـى
يــرون أن ه ــاك بــدعا مستحس ـ ة

البــدع المستحس ـ ة ش والحـقـيـقـ ـ ــة أن العلمــاء المحققــي
ـت لَ ُكـ ْـم ِدي ـَ ُك ْم اييــة ش وبقــو :الرســو - :اــلى ا
مســتدلي بقولــه كعــالى(( :اليَ ـ ْـوَم أَ ْا َملْـ ُ
عليه وسلم » :-م أحدي في أمرنا ه ا ما ليس م ه فضو رد« ش مما جعل العلمـاء ا عـالم
يقولــون بمــا يةضــم م ـ ه ـ ي الــدليلي ش فض ـ ا اإلمــام مال ـ يقــو( ::م ـ ابتــدع فــي اإلســالم

بدعة يراهـا حسـ ة فقـد قعـم أن محمـدا خـان الرسـالة ش وفـا :اإلمـام أحمـد( :أاـو :السـ ة
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ع ــدنا التمسـ بمــا اــان عليــه أاــحاص الرســو- :الـ ــى ا عـل ــيه وســلم -وا فتــداء بضــم
وكرك البدع وال بدعة ضاللة ش والشافعي يقو( ::م اسـتـحـس فقـد شـرع ش وعليـه يتبـي

خطـ مـ جعـل البـدع علـى أحكـام الشـريعة الإمسـة ولـم يجعلوهـا فـسـم ـ ـا واحـدا مـ موما ش
وفــد ذهــا لض ـ ا الــرأن الإــاطئ العرافــي فــي (الةــروم ع ـ شــيإه العــز ب ـ عبــد الســالم ش
ولتعــرف أخــي القــارئ رد ه ـ ا الــرأن انظــر (ا عتصــام للشــاطبي ( 3ش و(البــدع وال ـضـ ــي

ع ضــا ب ـ وضــال ( 0ش وا ـ ل (البدعــة وألرهــا الســيئ فــي ا مــة ( 5لســليم الضاللــي ش
وأيـرـ ـ ا (كح ير المسلمي م ا بتداع في الدي ( 1أحمد ب حجر القطرن.

 - 2الن أسلوص الطرطوشي في نقاشه ونراله فيه ك لر ب سلوص المعـتــزلــة ش وذل فـي بيانـه
الحكم في التشريا والن أفيسته فقضية ش و يمم معضا الزلل.
والحقيقــة أنــه م ـ الإط ـ أن يتصــور اثيــر م ـ البــاحثي أن (أهــل الس ـ ة وأع ــي بـض ـ ــم أهـ ــل

الـحـدي ــ،

يــرون ســبيل ال قــا العقلــي .وأن ذل ـ طريــق أهــل الكــالم فقــط ش وفــي ه ـ ا

كجـ علـيضم ش ف ـ سل ــوص فقضـاء أهـل السـ ة وعلمـائضم يإلـو مـ اسـتد ب عقليـة فيمــا
يكتبون ويرددون ش لك ضا أدلة وبـراهي م طقيـة فائمـة علـى كةسـير القـرآن والحـدي ،ش وهـ ا

ما بي ه باستةاضة واستد  :الداتور مصطةى حلمي فـي اتابـه القـيم (مـ ض علمـاء الحـدي،
والس ـ ة فــي أاــو :الــدي ( 7ش وا ـ ل د /قاهــر ا لمعــي فــي اتابــه (م ــاه الجــد :فــي
القرآن (. 9

 - 3مــا ذاــره المحقــق أنــه لــم يطلــا علــى طبعــة ســابقة لضـ ا الكتــاص فــي معــرب رده علــى
محمد دهمان ال ن ذار أن ــه مطبوع في كحقيقه لكتاص البـدع بـ وضـال ش واـون ا سـتاذ

المحقق لم يعثر على ما يد :عـل ــى أن ــه مطبوع م وافا رجوعه لبع

المصادر يع ي أنـه

غيـر مطبــوع ش فلقــد رأيــت طبعــة فديمــة لضـ ا الكتــاص مطبوعــة فــي كــونس وكحــت نةقــة أحــد
ا مراء السعوديي مم

يحررني اين ذاره.

 - 0ما ذاره المحقق م أن اتــاص الطرطوشي ه ا كتجلى فيـه فلسـةة خااـة ككشـل عـ
بع ـ

ســر الماضــي والحاضــر ش فلســةة عمادهــا خلــط الزم ــي بــالروحي ش وضــا ا مــور الضــا
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على بساـ واحد ش وه ا عجيا جدا م حررة المحقق ومتى اان علماء اإلسـالم يةرفـون
بي الزمان والرول أو بمع ى أوضـح بـي الـدي والسياسـةق النضـا شـطحة غريبـة جـدا سـيما
فــي عص ــر كبــي في ــه ســإل هـ ـ ه المقالــة الم قول ــة ع ـ ال ص ــرانية التــي كة ــرم بــي ال ــدي

والسياسة ش أما اإلسالم فضو ديـ ودولـة ولمزيـد الرـوء يرجـا اللـى (مـمامرة فصـل الـدي عـ
الدولة لألستاذ محمد حبيا ااظم أو (فصل الديـ ـ ع ـ الدولة ضـاللة مسـتوردة لألسـتاذ

يوسل العظم ش وفد طبعت ضم اتاص (الم ضزمون .
 - 5قعــم المحقــق أن حــرخ بع ـ

العلـمـ ــاء علــى القتــداء بالســلل ووقن اــل شــيء فــي

الحيـاة بميــزان اإليمــان والتقــوى يم ـا مـ التطــور والحقيقــة أن هـ ه التصــوراب غريبــة جــدا
علـى اـل مسـلم يعــرف دي ـه حـق المعرفــة و كوجـد هـ ه ا فكــار ال لـدى العلمـانيي الـ ن
يحكمــون علــى اإلســالم حكمضــم علــى الــدي المســيحي المعــروف بكض وكــه ورهبانيتــه ش و
شـ أن الحــرخ علــى القــيم الروحيــة الإالــدة فــي اإلســالم هــدف سـ ٍـام ش لكـ كصــور اكبــاع
السلل بض ا التصور يحتا اللى كصحيح ومعرفة لإلسالم م جـديــد ش ولبيان ذلـ ودحـ

الشـبه العلمانيـ ة فــي هـ ا البــاص أنصــح بــالرجوع اللــى الرســالة العلميــة القيمــة لألســتاذ  /ســةر
الحوالي وهي بع وان( :العلمانية نش كضا وكطورها وآلارها في الحياة اإلسالمية المعاارة .

والإالاة أن ه ا الكتاص فيم جدا في بابه ش ولك أفكار المحقق هداه اللـه امـا وضـحت

كحــتم أن كعــاد طباعــة الك تــاص بتحقيــق أاثــر استـيـةـ ـ ــاء بــالمملل فــي التـعــريل بــه وبمملةاكــه
وبتإري ا حادي ،وايلار كإريجا علميا على ضوء المـصـ ـ ــادر المـعــتمدة فـي علـم الجـرل
والتعديل ش وبيان الحكم الشرعي لبع

البدع باستةاضة وكوضيح ش مـا مـدخل فـي التعريـل

بالبدع والمبتدعة ونض م ألل فيضا ش خااة وأن ه ا الكتاص نادر جدا
الضوامش:

 - 1بتصـرف مـ اتــاص (أبــو بكــر الطرطوشـي د/جمــا :الــدي الشــيا :ش سـلـسـلـ ــة أع ــالم

العرصش العدد 70.
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» - 2الحوادي والبدع للطرطوشي« م م شـوراب اتابـة الدولـة للتربيـة بتـونس ش وطبـا فـي
المطبعة الرسمية عام 1858م.

 - 3ا عتصام للشاطبي ش نشر دار المعرفة ببيروب ش كحقيق محمد رشـيد رضـا ش وفـد نـا:
ا سـت ــاذ  /عـمــر الكحـل رســالة الماجسـتير مـ (أاـو :الــدي بجامعـة اإلمـام فـي كـإ ـري ـ
أحادي ،وآلار ا عتصام للشاطبي.

 - 0البـدع وال ضـي ع ضـا بـ وضـال القرطبــي ش كحقيـق  /محمـد أحمـد دهمـان ش نشــر دار
البصائر بدمشق  1044هـ.

( - 5البدعــة وألرهــا الســي فــي ا مــة لألســتاذ ســليم الضاللــي ش نشــر المكتبــة اإلســالمية
بعمان ش ا ردن ـ1044 :هـ.
 -- 1كح ير المسلمي م ا بتداع في الدي ش حمد ب حجر القطرن.

( - 7نضـ ـ علم ـ ــاء الح ــدي ،والسـ ـ ة ف ــي أا ــو :ال ــدي د /مص ــطةى حلم ــي ش نش ــر دار
الدعوة باإلسك درية 1892م.
( - 9نض الجد :في القرآن الكريم د /قاهر عوب ا لمعي ش مطبعة الةـرقدم بالريـاب ش
وهو رسالة نا :بضا درجة داتوراة م ا قهر.

شمون العالم اإلسالمي ومشكالكه
رسالة مةتوحة اللى المجاهدي ا فغان

التحرير

أو ا  -الن كـ ـصـروا الـلـه يـ ـصـرا ــم.
لانيا  -و كـ ــاقع ــوا ف ـت ـة ـش ـل ــوا.

لالثا  -فـد خـلـت م ـ فـبـلـكـم سـ ـ .
رابعا  -ا ستقاللية وحرية اكإاذ القرار.
خامسا  -و كـراـ ـوا اللـى الـ ي ـ ظلموا.
سادسا  -الـكــرامــة ولـيــس الـإــرافــة.
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سابعا  -الـإـ ــاكـم ـ ـ ــة.
أيضا ا خوة ا حبة :

نحمد ا الليكم جلت فدركـه الـ ن مـ علي ـا ب عمـة اإلسـالم ش وجعل ـا االجسـد الواحـد الذا

اشتكى م ه عرو كداعى له سائر الجسد بالحمى والسضر ش ونصلي ونسلم علـى خيـر خلقـه
محمــد ب ـ عبــد ا  ..ونحيــيكم بتحيــة اإلســالم كحيــة م ـ ع ــد ا مباراــة طيبــة ش فالســالم

عليكم ورحمة ا وبرااكهش ونس له كعالى أن يرقفكم ال صر علـى عـدوام ويـردام اللـى ديـارام
ويإتم بالصالحاب أعمال ا وأعمالكم ش وبعد:

ع أنس  -رضي ا ع ه » :-أن رجالا اان ع د ال بي -الى ا عليـه وسـلم -فمـر رجـل
ـا هـ ـ ا ش فق ــا :ل ــه ال ب ــي  -ا ــلى ا علي ــه وس ــلم :-
فق ــا ::ي ــا رس ــو :ا ش الن ــي ح ـ ذ
أأ ْعلَمتــهق فــا ::ش فــا ::أعلمــه ش فلحقــه فقــا ::النــي أحب ـ فــي ا ش فقــا ::أحب ـ ا

ال ن أحببت ي له«(. 1

واستجابة مر رسو :ا -الى ا عليه وسلم -نقو::
نح المسلمي العرص نحبكم في ا :

 -نـحــا فـيـكــم  -وم ـ القـدي ــم  -الشــجاعة والبطولــة ش وفــد حــدل ا التــاريخ ايــل فض ـركم

(ج كيز خان وما أدراك م ج كيز خانق .
ج كيـز خـان الـ ن اجتاحـت الع ـ ــالم جيوشــه ش وفضـر الممالـ ش وأذعـ لـه الجبـابرة ..لـق ــد

انتصر عليه أجدادام ج ود اإلسالم ا شاو .،وأسقوه امو ،ال  :والمضانة.

وحــدل ا الت ــاريخ الحــدي ،عـ ـ جضــاد آب ــائكم ض ــد ا ســتعمار البريط ــاني ال ـ ن ج ــثم عل ــى

أرضكم طيلة ( 00عاما واسـتإدم المسـتعمرون مإتلـل أنـواع ا سـلحة الةتااـة ش وأشـر،
أســالـيـا الع ل واإلرهاص ش وظ وا أنضم بافون بقاء الـدهر ..ولكـ جضـاد آبـائكم فـي سبــيل

ا أرغـ ــم بريطانيــا  -التــي اانــت كســمى بريطانيــا العظمــى  -علــى الإــرو مـ بلــدام وهــي
كجر أذيــا :الضزيمة والةشل.
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 ونحا فـيكم اإليمـان الـ ن يإبـو لضيبـه ش والزهـد الـ ن يتجلـى بـ روع معانيـه ..ونـ ارجيــدا أن بالداــم وفـةـ ــت وف ةــة جـبـ ـ ــارة ضـ ــد الةســاد وا نحــال :ش واانــت حصــونكم آخــر
الحصون التي اجتاحضا أعــداء اإلس ــالم ..ورغم ذلـ فلـم ك قطـا مقـاومتكم ش ولـم يستسـلم

أبطالكم ش وبقيت آلار الغزو ا ستعمارن في حدود العاامة و ككاد كتجاوقها.
 ونحــا فــيكم الةطــرة الطيبــة والبســاطة فــي اــل شــيء :البســاطة فــي الملــبس والمطعــم شالبساطة في المسك والمشرص ..ونحا فيكم العزائم القوية واإلرادة الصلبة.

أجل الن شدة محبت ا لكم لـيـست سرا م ا سرار ..والن نسـيت أنسـى أن أحـد البـاط يي
الحافدي فَ َّدم نةسه على أنه أفغاني ع دما وط ب فدماه أرب العرص نـه اـان يعـرف مـدى
محبة العرص لألفغان ش ولض ا فد اسـتُقبِل أحسـ اسـتقبا :ش والتـل حولـه المثقةـون وطـالص
العلم ش وفتحت أمامه أبواص ابار المسمولي ش ومـا اـان يشـعر طـوا :الفامتـه ب نـه غريـا عـ

وط ــه وعشــيركه بــل لقــد نجــح فــي كحقيــق مكاســا لــم يســتطا أن يحقــق شــي ا م ضــا فــي

بلده ..ولو علم العرص موط ه الحقيقي لما استطاع أن يبي

ويةرل في بالدنا (. 2

أيضــا ا خــوة ا حبــة :الن الحــدي ،ع ـ كاريـإـك ـ ــم عـ ـ ـ ص جميــل ..امــا أن الحــدي ،ع ـ

جضــادام ضــد الغــزاة الشــيوعيي أاثــر ع وبــة وجمــا ا فجــزاام ا اــل خيــر ش ولبت ــا واليــاام

على الحق وج بكم ايد الكائدي ش ممامراب المارفي .

الن كســابقكم علــى المــوب فــي ســبيل ا هــز المشــاعر التــي كبـل ـ ــدب ش وبعــ ،ا مــل فــي

ال ةو ،التي ااد يسيطر عليضا الي .،

لقـد عمـركم نةوسـ ا فرحـا ببطــو ككم التــي كحـدي ع ضــا العالـــم أجمــا عبــر وســائل العالمــه ش
ومألكـم فلوب ــا اليمانـا بوعــد ا ل ــا بال صــر والتمكــي ش وذاركمونــا بجضــاد رجــا :خيــر القــرون
وم نحا نحوهم وسار على نضجضم.

أيضا المجاهدون ا فاضل:

انطالف ـا م ـ حرا ـ ا علــى اســتمرار مســيرة الجضــاد ش والتزام ـا بقولــه اــلى ا عليــه وســلم :
لم ق فا ::ولكتابه ولرسوله و ئـمـ ــة المسلمي وعامتضم«(. 3
»الدي ال صيحة ش فل اَ :
14
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وع جرير ب عبد ا  -رضـي ا ع ـه فـا» ::بايعـت رسـو :ا -اـلى ا عليـه وسـلم-
على الفام الصالة واليتاء الزااة ش وال صح لكل مسلم« (. 0

و ن ا عش ا معكم م بداية مح ـتكم فـي آ مكـم وآمـالكم ش ونإشـى أن نسـكت عـ حـق

نراه فتحل ب ا عقوبة م ا سبحانه وكعالى.
لض ه ا سباص مجتمعة أحبب ا أن نتقدم الليكم بض ه ال صائح راجيـ أن كـ ــدر ،بـع ـ اية ورويـة
ش وس حاو :اإليجاق فدر ا ستطاعة ن أوفاككم لمي ة ش وفي اإلشارة مـا يغ ـي عـ الكلـم ش

وما ال ما يعلم يقا.:

أو ا  -الن ك صروا ا ي صرام:

فا :سبحانه وكعالى:
ِ
ت أَفْ َد َام ُك ْم (. 5
ص ْرُا ْم ويُـثَبِّ ْ
ص ُروا اللَّ َه يَ ُ
آم ُوا الن كَ ُ
((يَا أَيذـ َضا الَ ي َ َ
وفا :جل م فائل:
ِ ِِ ِ
الحكِ ِ
يم (. 1
((وما ال ْ
الع ِزي ِز َ
َّص ُر ال َّ م ْ ع د اللَّه َ
َ
ِ
َّص ُر ال َّ ِم ْ ِع ِد اللَّ ِه َّ
يم (. 7
((وما ال ْ
َ
الن اللَّ َه َع ِز ٌيز َحك ٌ
فال صر يتحقق بكثرة العدد ش و بشجاعة الج د ..والنمـا ال صـر مـ ا وحـده شـري

له ش ويم ذ به على عباده الممم ي الذا كوفر في أعمالضم الشرطان التاليان:
 - 1أن ككون خالصة لوجه ا كعالى ش ليس فيضا رياء و شرك.

 - 2أن يكون بما شرع ا كعالى ش فا :كعالى:
((فَم َاا َن يـرجو لَِقاء ربِِّه فَـ ْليـ ْعمل َعمالا االِحا و ي ْش ِر ْك بِعِب َ ِ ِ
َحدا (. 9
َ
َْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ
ادة َربِّه أ َ
ُ
َ
وع أمير الممم ي أبي حة  -رضي ا ع ه  -فا ::سمعت رسو :ا -اـلى ا عليـه
وسلم -يقو::
»النـم ـ ــا ا عـمـ ــا :بال يـاب والنمــا لكــل امـرئ مــا نـوى ش فمـ اانــت هجركـه اللــى ا ورسـوله

فضجركه اللى ا ورسوله ش وم اانت هجركه اللـى دنيـا يصـيبضا أو امـرأة ي كحضـا فضجركـه اللـى
ما هاجر الليه« (. 8
11
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وعـ أبــي موســى عبــد ا بـ فــيس ا شــعرن  -رضــي ا ع ــه  -فــا ::سـ ل رســو :ا -
الى ا عليـه وسـلم -عـ الرجـل يقاكـل شـجاعة ش ويقاكـل حميـة ش ويقاكـل ريـاء ش أن ذلـ
في سبيل ا ق فقا :رسو :ا  -الى ا عليه وسلم : -

»م فاكل لتكون المة ا هي العليا فضو في سبيل ا « (. 14
بل وأو :م كسعر بـضـم نــار جضـ م مجاهـد مـاب فـي سـاحة المعراـة ش واـان يحـا أن يـ ار

اسمه بعد موكه ما أنه جاهد في سبيل ا .
وم المعوفاب في طريق ال صر:

 -أن يكــون العمــل بــا شــرع ا ولبــت بمــا اــح م ـ س ـ ة المصــطةى  -اــلى ا عليــه

وســلم  .. -فحـ ـ ار يــا أخ ــوة مـ ـ البــدع والإراف ــة وكعظ ــيم الرجــا :ش والتعص ــا المـ ـ هبي
ال ميم.

 -أن ككون ال ية خالصة لوجه ا وم ذل :

استصـغار شـ ن ايخـري ش واكضــامضم بمـا هـم م ـه بــرآء ش وحـا الرئاسـة والزعامـة ش والمبالغــة
فيما ي ار القائد ع عدد ج ده وعدد العملياب والغ ائم التي غ مضا م العدو.

لاني ا  -و ك اقعوا فتةشلوا:

ه ــاك خالفــاب واــراعاب بــي المجاهــدي ا فغــان ه ـ ه حقيقــة ريــا فيضــا ش ويعرفضــا

أعـداء اإلسـالم مـ ا مريكــان ش والسـوفياب ش وأجضـزة المإــابراب الغربيـة ش وكتحـدي ع ضــا
الصحل واإلذاعاب شرفية اانت أو غربية.
ورغ ــم ذلـ ـ ف ــبع

ال ــا ،مـ ـ ا فغ ــان والع ــرص ي ك ــرون أن كك ــون ه ــاك خالف ــاب والذا

واجضتضم بالحقائق فالوا:

الن الحدي ،ع ه ه الإالفاب يترك الـارا سـلبية ش ويقلـل مـ أهميـة المجاهـدي فل تحـدي

ع اإليجابياب وحدها.
وبع

ال ـان يحـاولون اليضـام ايخـري بـ ن المجاهـدي جميعـا يلتقـون حـو :فـالن أو فـالن ش

وه ــاك حة ــة م ـ المشــاغبي خرجــوا علــى اإلجمــاع ش وراحــوا يصــطادون فــي المــاء العكــر ش
12
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وعلى ال حا :فـ مر هـم ء المشـاغبي مكشـوف ع ـد ا فغـان ش وهـم أعـداء للجضـاد ودمـى
كحراضا جضاب أج بية مشبوهة .

وه اك أس لة كةرب نةسضا ب لحال :

أليست ه ه الردود م بع

ال ا ،دليالا أايدا على وجود الإالفابق .

 -لماذا الحرخ على أن يكون الشباص الدعاة وحدهم غير عالمي بما يدور حولضمق .

 ومــاذا لــو قار هــم ء الشــباص مدي ــة (بيشــاور وشــاهدوا ب ـ عي ضم وســمعوا بــآذانضم حقيقــةه ه الإالفابق .

 لمـاذا نسـتةيد مـ كجـارص الخوان ــا فـي بــالد أخـرى ش لقــد اـانوا يإبــرون شـبابضم بـ مورمغلوطة ويقولون لضم :الن ا م ال صر فاص فوسي أو أدنـى ...واسـتيقا الشـباص بعـد خـراص

البصرة  -اما يقولون  -فوجدوا أنةسضم في موفـل محـزن جـدا ومـا عـادوا يثقـون بقيـادكضم
و بغيرها وبعرضم اركد ع اإلسالم م هو :الصدمةق .

والذا اان أعدا نا يرإمون ه ه الإالفاب ش ويـرون اسـتحالة وحـدة الصـل ورأص الصـدع ش
ويةسـرون ا مــور كةسـيرا لــيس فيـه حيــاد و موضــوعية ...الذا اـان هـ ا حـا :أعــدائ ا فـ ح

نعتقـد أن ا اــل وحــدة الصــل ش وا خــتالف حالـة شــاذة ش ويجــا أن كســتمر ش ونملـ
الجرأة التي كمك ا م مواجضة مشكالك ا بكل اراحة ووضول.
وم ه ا الم طلق ف ن ا ن ار الخوان ا المجاهدي بالحقائق التالية:

 - 1لقــد هــا المســلمون ا فغــان الـ ي لــم كلــولضم ا فكــار والمبــادئ الشــيوعية م ـ عــام
1878م يدافعون ع دي ضم وأعراضضم ضد البالشةة ال ي أهلكوا الحري وال سـل وعـالوا
في ا رب فسادا ..فكانت معراتضم :
معراة اإلسالم ضد الجاهلية .
معراة اإلســالم ضـد الـكـةـر .

معراة اإلسالم ضد الـبـاطــل .
النضا معراة المسلمي جميعا وليست معراة جماعة م الجماعاب أو هي ة م الضي اب.
13
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 - 2المســلمون العــرص ال ـ ي يلتزمــون باإلســالم ســلواا وعقيــدة وعبــادة وم ـ ض حيــاة ..
هــم ء علــى مإتلــل اكجاهــاكضم وميــولضم وجماعــاكضم وفةــوا مــا المجاهــدي ا فغــان فــي

خ دم واحد وحتـى الـدخالء مـ ضم جـادوا بـ موالضم  ..و يجـوق لجماعـة مـ الجماعـاب أو
ح ــزص مـ ـ ا ح ــزاص أن يزعم ــوا بـ ـ نضم وح ــدهم الـ ـ ي أي ــدوا المجاه ــدي ا فغ ــان أو أن
المجاهدي جميع ا م الم تمي الليضم .

يجوق استغال :المساعداب التي كقـدم للمجاهـدي مـ أجـل المتـاجرة بشـعاراب حزبيـة ش

امــا أنــه يجــوق نقــل اراع ـ ــاب هـ ه الجماعــاب اللــى مإيمــاب ا فغــان البائســة ش والفامــة

أحالف ومحاور ما جماعاب ه ـاك  ..وعلي ـا جميعـا أن نسـعى إلاـالل ذاب البيـت ورأص

الصدع.

يســتحيل اجتمــاع المــة المجاهــدي علــى حــزص م ـ ا حــزاص أو جماعــة م ـ الجماعــاب ش
وفـد بـ لوا محــاو ب مـ هـ ا القـبـي ـ ــل فةشــلوا لكـ ضم يماـدون بـ نضم يسـيرون علــى مـا اــان

عليـه الرسـو - :اـلى ا عليـه وسـلم  -ومـ ــا اــان عليــه الصـحابة  -رضـوان ا علــيضم -
وم كبعضم م رجا :خير القرون  -أن م ض أهل الس ة والجماعة  ..-وفد التقي ـا بمعظـم
فادة المجاهدي فقالوا ل ا :النضم يلتزمون م ض أهـ ــل السـ ــة والجماعـة ش و يمم ـون بالبـدع

والإرافاب ..فلمـاذا كتـرجم هـ ه الق اعـاب اللـى وافـا عـمـل ـ ــي ش ولمـاذا نتجاهـل ا اـو:
ونحاو :عبث ا جما ال ا ،وكوحيد المتضم على الةروعق .

 - 0نـ ار أنةسـ ا والخوان ــا المجاهــدي بوجــوص الصــدم فــي القــو :والعمــل الذا اــان بــد
م ـ اخــتالف وجضــاب ال ظــر ش وعلي ــا أن نح ـ ف م ـ ألةاظ ــا :ه ـ ا عـمـي ـ ـ ــل ش وذاك يتــاجر

بالجضاد ..سيما الذا اانت ه ه ا كضاماب كوجه بـرق فـادة المجاهـدي الـ ي

يكةـرون

أحدا م المسلمي ونعرف ب نضم ليسوا عمالء .
 - 5اـان لشـيخ اإلســالم ابـ كيميــة  -رحمـه ا  -موفـل رائــا فـي حــرص التتـار ش فع ــدما
طلا فائد التتار (فاقان وفدا م ابار علماء المسلمي ش ذها شيخ اإلسـالم مـا خصـومه

10

مكتبة شبكة مشكاة اإلسالمية

مجلة البيان

م ـ المبتــدعي ال ـ ي ذام م ـ ضم الــويالب وا ـ ل اــان موفةــه فــي معراــة (شــقحا ش أمــا
الباط يون فكان له معضم موفل آخر ش لقد حاربضم بعد انتصاره على التتار.

ه ـ ا  -يــا أيضــا اإلخــوة  -وفــت اســت ةار جميــا الطافــاب اإلســالمية ش ولــيس وفــت كةجيــر
الإالفاب واللارة ال عراب.
أيضا ا خوة المجاهدون:

ـل وعـال أشـد سـالل يسـتإدمه أعـداء اإلسـالم
اعلموا أن اللارة الةرفة بي الدعاة اللـى ا ج َّ

خطـرا ش وأشــد الرـرباب التــي يســددها العــدو كل ـ الرــرباب الداخليــة التــي كجعــل الصــل

الواحد عدة اةوف متإاامة متحاربة.

فا :كعالى:
(( َّ
ت ِم ْـ ُض ْم فِي َش ْي ٍء (. 11
الن الَ ِ ي َ فَـ َّرفُوا ِديَـ ُض ْم وَاانُوا ِشيَعا لَّ ْس َ
جل م فائل:
وفاَّ :
((يا أَيذـضا الَ ِ ي آم ُوا الذَا لَِقيتم فَِ اة فَالْـبتوا واذْ ُاـروا اللَّـه َاثِيـرا لَّعلَّ ُكـم كُـ ْةلِحـو َن * وأ ِ
َطيعُـوا اللَّ َـه
َ
ُُ
َ َ
َ ْ ُ
َ َ
ُْ
ُ
اابِ ُروا َّ
الصابِ ِري َ (. 12
الن اللَّ َه َم َا َّ
ور ُسولَهُ و كَـَ َ
يح ُك ْم و ْ
ا ِر ُ
َ
اقعُوا فَـتَـ ْة َشلُوا وكَ ْ َه َ
الن عـدونا يــرف

طربـ ا ويتيــه غـرورا بســبا هـ ه الإالفــاب ش ويحـاو :بـ  :اافــة طافاكــه مـ

أجل ديمومتضا واستمرارها.

انزعوا م عقولكم  -يا الخـوة اإلسـالم  -ا فكـار الشـاذة التـي يـزعم دعاكضـا ب نـه بـد مـ

القراء على الجماعاب الضا نضا م حرفـة وكوحيـد ال ـا ،مـ خـال :جمـاعتضم التـي يظ ـون

أنضا جماعة المسلمي .

ح ار يا الخوة م الغرور ش وكقديس الـ اب ش والعجـاص اـل ذن رأن برأيـه ش واعلمـوا بـ نكم

لـ ـ ك تصـ ــروا بتصـ ــةيق المصـ ــةقي ش وفـ ــوة الع ــالم المتحـ ــالةي م ـ ـ غيـ ــر ا فغـ ــان ش فض ـ ـ ه
التحالةــاب ليســت لابتــة نضــا كقــوم علــى أســا ،متــي ش وفــد كبــدلت مــراب وم ـراب فــي

الس واب الماضية.
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التزموا م ض أهل الس ة والجماعة وأخلصوا ال ية

وحده ش ووحـدوا اـةوفكم ب صـرام ا

على عدوام:

ت أَفْ َد َام ُك ْم .
ص ْرُا ْم ويُـثَبِّ ْ
ص ُروا اللَّ َه يَ ُ
((الن كَ ُ
لالث ا  -فد خلت م فبلكم س :
فا :كعالى:

ِ
((فَ ـ ْد َخلَـ ْ ِ
ِ
ِ
ـيروا فِــي ا َْر ِ
ب فَــانظُُروا َا ْيـ َ
الم َك ـ ِّ بِي َ
ـل َاــا َن َعافبَ ـةُ ُ
ـت م ـ فَ ـ ْـبل ُك ْم ُس ـَ ٌ فَسـ ُ
(. 13
وفا :سيد فطا  -رحمه ا  -في كةسير ه ه ايية:

(والقــرآن الكــريم يــرد المســلمي ه ــا اللــى س ـ ا فــي ا رب ش يــردهم اللــى ا اــو :التــي
كجـرن وفقضـا ا مـور فضـم ليسـوا بـدعا فـي الحيـاة ش فـال واميس التـي كحكـم الحيـاة جاريــة

كتإلل وا مور كمري جزافا ش النما هي كتبا ه ه ال واميس ش ف ذا هم درس ـ ــوها وأدرا ــوا
مغاقيضاش ككشةت لضم الحكمة م وراء ا حداي ش وكبي ـت لضـم ا هـداف مـ وراء الوفـائا
واطـم ـ نوا اللـى لبـاب ال ظـام الـ ن كتبعـه ا حـداي ش واللـى وجـود الحكمـة الكام ـة وراء ه ـ ـ ا

ال ـظـ ــام ش واستشرفوا خط السير علـى ضـوء مـا اـان فـي ماضـي الطريـق ش ولـم يعتمـدوا علـى
مجرد اـونـضــم مسـلمي ش لي ـالوا ال صـر والتمكـي ش بـدون ا خـ ب سـباص ال صـر وفـي أولضـا
طاعة ا وطاعة الرسو :أ.هـ (. 10

لستم  -يا الخوة اإلسالم  -بدعا في ه ه الحياة ش وكاريخ أنبياء الـه ومـ سـار علـى نضجضـم
مـ ـ ال ــدعاة والمص ــلحي عل ــى مإتل ــل ا جي ــا :وا قم ــان ملـ ـ ل ــا جميعـ ـا ومـ ـ أوج ــا
الواجباب علي ا دراسة هـ ـ ا التاريخ ل تعلم م ـه ايـل نـربط الحاضـر بالماضـي ش وايـل نرـا
الحلــو :ال اجعــة للمشــكالب التــي كواجض ــا ش وال ـ ي

يدرســون هـ ا التــاريخ مـ المغةلــي

والسطحيي والمتسرعي ليسوا أهالا لقيادة العمل اإلسالمي.

وم هم ء المك بي ال ي نح ر الخوان ا المـجـاهـدي ـ مـ شـرورهــم ومكائدهم:

 - 1الم افقون:
11
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وهل بي المجاهدي م افقونق .

وجواب ا على ذل  :نعم ش بـي المجاهـدي ا فغـان م ـافقون ..وأمثـا :هـم ء الم ـافقي اـانوا

يإرجون في جـيـش رسو :ا -الى ا عليه وسلم -اما حدي في أحد وكبوك.
 :،ولك نإشى أن يكون ه ا القو :اكضام م طرف ضد طرف آخرق .

 :فل ــا فيمــا مرــى :لسـ ا مــا طــرف أو جماعــة م ـ جماعــاب المجاهــدي والنمــا نحـ مــا

المجاهدي جميع ا ش ونكره ونح ر م الإوب في خالفاكضم ال لمـ أراد اإلاـالل ..ومـا
ذلـ فالمجاهـدون وأاـدفائضم يعرفـون أن ه ـاك م ـافقي بـي ا فغـان ش وفـد بـاكوا يشـكلون

خطرا على مسيرة الجضاد.

 :،هل نةافضم اعتقادن أم عمليق .
 :ه ــم ء مس ــلمون يص ــلون ام ــا نص ــلي ويص ــومون ام ــا نص ــوم ش وأاث ــر مـ ـ ذلـ ـ فض ــم

يشــاراون ف ــي الجض ــاد ش وم ــا ذلـ ـ فق ــادكضم يوال ــون أع ــداء ا مـ ـ ا مريك ــان وغي ــرهم ش
وي ااـبون الـدعاة الصــادفي العـداء ش ويقولــون مـا يةعلــون ويحسـبون اــل اـيحة علــيضم ش
ويعش ــق ون الب ــدع والإراف ــة ..هـ ـ ه ه ــي أح ــوالضم و نس ــتطيا كعم ــيم حك ــم عل ــيضم ش ن
مشكلتضم كإتلل م فرد يخر.

أيضا ا خوة المجاهدون:
لقد اثر الكالم ع هم ء الم افقي ش ونسما أن أعداء ا م ا مريكان وم نحـا نحـوهم

يعلقــون عل ــيضم آم ــا ا عرير ــة ش ويغ ــدفون علــيضم ا مـ ـوا :والضبـ ـاب ش ونس ــما أن خط ــرهم
يــزدادش والذا مــا اكةــق ا مريكــان والســوفياب علــى حــل فســوف يســتعي ون بضــم ء العمــالء..

فماذا أعددكم لض ا اليوم العصياق .

كعلموا يا أخوة هدن الرسو- :الى ا عليه وسـلم -مـا الم ـافقي ومـ ذلـ أنـه -اـلى
ا عليـه وسـلم -مـا اـان يإتـار مـ ضم فـادة لسـراياه ش و اـان يبـول لضـم بسـر مـ أسـراره ش
وفوم ه ا وذاك اان يعرفضم ويعرف مكائدهم.
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و نظ ـ ـ أن أوضـ ــاعكم ا ـ ـ ل  ..فتـ ــداراوا أمـ ــرام فبـ ــل فـ ــواب ا وان واعلمـ ــوا أن أشـ ــد
الممامراب التي ابتلي ا بضا ممامراب الم ـافقي

نضـا كةتـت الصـل الواحـد ش وكبعثـر الطافـاب

وافــرأوا ف ــي ات ــاص ا س ــبحانه وكع ــالى ش وفــي سـ ـ ة المص ــطةى -ا ــلى ا علي ــه وس ــلم-
اةاب الم افقي وأساليبضم في مواجضة الدعاة اللى ا .
 - 2الباط يون:

ك تظــروا خي ـرا أو كعلقــوا آمــا ا علــى ج ــد عبــد ا ب ـ ســب اليضــودن ش النضــم عــون للطغــاة

المتجبري ش وعيون للغزاة المستعمري .

فلبــوا اــةحاب مـ كــاريإضم ا ســود كــرون فيــه العجــا العجــاص م ـ مــوا ة أعــداء ا م ـ

التتار واليضود والصليبيي وعداوكضم وليـاء ا بـدءا بـ م المـمم ي عائشـة  -رضـي ا ع ضـا
ـاء بســائر الصــحابة  -رضــي ا ع ـ ضم
 -ش ومــرورا بالشــيإي  -أبــي بكــر وعمــر  -وانتضـ ا

أجمعي .-

اسـ لوا الخــوانكم الـ ي ـ ـ ـ ااـتــووا ب يــرانضم وشــرورهم فــي بعـ

بلــدان العــالم اإلســالمي ش و

كصدفوا أفـوالضم ووعـودهم فمـ اـةـاكـضـ ــم الغـدر والكـ ص ولـ يتـورع هـم ء البـاط يون عـ

التعــاون مــا الشــيوعيي ش امــا أنضــم ل ـ يـقـص ـ ـ ــروا فــي اسـتـغ ـ ــال :ظــروف الخــوانكم وب ـ :

المحاو ب م أجل قعزعة اليمانضم كشكيكضم ب او :دي ضم.
رابع ا  -ا ستقاللية وحرية اكإاذ القرار:

 نح نةضـم جيـدا ا سـباص التـي دعـت المجاهـدي خااـة ش وا فغـان عامـة اللـى ا لتجـاءاللى بلد مجاور لبلدهم.
 ونةضم جيدا ا سـباص التـي دعـت اللـى وجـود مإيمـاب للـ ي فـ ــروا بـديـ ـضــم مـ الةقـراءوالمعد مي ش ومستشةياب ومستواةاب للجرحى والمشوهي م ضحايا فصل الـب ـ ــالشــةة

الشيوعيي .

 -ونةضم اـ ل أن يقـو :فـادة المجاهـدي  :ولمـاذا نسـتةيد مـ هـ ا الوافـا الـ ن فـرب

نةسه محليا وعالمياق .
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نعم ش نح نةضم ال ما سبق ذاره ش لك ا لم نستطا أن نةضم  -وم بداية الجضاد :-
لم ـ ــاذا اكـإ ـ ـ المجاهــدون ال ـ ي نثــق بضــم م ـ ه ـ ا البلــد أو ذاك مراــزا نطالفــتضم ش وا ــا
نستغرص م ضم ه ا الموفل سباص اثيرة م أشضرها ما يلي:
 - 1أنش وا مـراا ــز فياداكضم وسائر ممسسـاكضم علـى أرب يملكونضـا والنمـا يملكضـا نظـام
يرى خالف ما يرون \.

وع دما يبرم اإلرهابي المجرم (رونالد ريغان الصةقة ما السـوفياب سـوف يجـد المجاهـدون
أنةسضم أمام خياري أحالهما مر :ا ستسالم ال ن يسـمونه :السـالم ش ولـ يكـون فيـه خيـر
لإلســالم والمســلمي ش أو الإ ـ ــرو م ـ ـ ا رب الـت ـ ــي أفـام ــوا فيضــا دولــة ظــل لضــم ســيكون

الخراجضم أو الخرا المتطـرفي ( 15فـيضم خـال :أيـام وسـوف يج ــد المـجــاهــدون أنةسـضم
محاطي بجيش فبل لضم به ش وسـوف كتغيـر الوجـوه ش وكتبـد :الموافـل ش وكغلـق ا بـواص

التي اانت كةتح على مصاريعضا ع د فدوم قيد وعمرو م فادة المجاهدي .

 - 2بــدأوا أنـشــطتضم بـ موا :اـانوا يتلقونضـا مـ المحسـ ي المسـلمي وغيـرهم ش ل ــم راحـوا
يطورون ممسساكضم ومكــاكبضم بشـكل يت اسـا مـا وفـرة هـ ه ا مـوا :ش وأاـبح ا نسـما أن

هـ ه الجماعــة كملـ جيشـ ا يربـو عــدد ج ــوده علـى مائــة ألـل ش والثانيــة أاثـر عــددا والثالثــة
أفل فليالا لك ضا كمل مـمسـســاب كوحـي لم يسما أسـماءها واـ ن المجاهـدي لـ يغـادروا

الم طقة التي التج وا الليضا.

كرى هل يةكر الخوان ا المجاهدون ب ن ه ه الموا :سوف كحجا ع ضمق .

هل فكروا  -غةر اله لضم  -بمركبـاب ه ـ ـ ه الـجــيو الجـرارة ش وهـ ه الممسسـاب التـي
يحصى عددهاق .

وحتــى ا مــوا :التــي يــدفعضا المحس ـ ون ســوف كتر ـ ــاء :اثيــرا ش ويقــل نةعضــا بســبا كعــدد
الجماعــاب ش ســيما ونح ـ نــرى أن اــل جماعــة كح ــالة ــت مــا جماعــة أخــرى فــي الــبالد

العربيــة وغيرهــا ش وفــوم ه ـ ا وذاك فض ــاك محس ـ ون يكثــرون فــي ظــروف معي ــة ش ويةتقــدون
ع دما كتغير ه ه الظروف .
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 - 3الذا اانت ا رفام التي ك ارونضا عـ عـدد فـواككم دفيقـة فضـي كزيـد علـى نصـل مليـون
مجاهد ش ومثل ه ا الـرفم كعجـز عـ كمويلـه دولـة ابـرى ش فكيـل بمـ

موارد افتصادية ذاكية يعتمدون عليضا.

يملكـون دولـة و

وم ـ جضــة أخــرى فحــربكم مــا القــواب الشــيوعية حــرص عصــابـ ـ ــاب ش وم ـ بــدهياب ه ـ ه
الحرص:

الح ر الشديد م العمالء داخل الصل ش والسـرية فـي التحـرك ش والدفـة فـي مباغتـة العـدو
ش وا ستقاللية التامة في اكإاذ القرار.

و كحتا حرص العصاباب اللى نصل مليـون ج ـدن ش و اللـى نصـل هـ ا العـدد أو ربعـه ش
ورنما يكةي في بلد ا فغانستان عشرون ألل مجاهد واحد أعلى ضعل ه ا العدد.

ول يعجز المحس ون المإلصون في العالم اإلسالمي ع كمويل مثل ه ا العدد.

ول يستطيا أعداء ا الحيلولة بي كم وبي الخوانكم فـي جميـا بلـدان العـالمي اإلسـالمي ش
وم ذا ال ن يستطيا فضرام في جبـالكم ووديـانكم التـي سـوف كتحـو :بـ ذن ا اللـى نيـران

مت ججة يحترم في لضيبضا الشيوعيون وغيرهم م أعداء ا .

هم ء المقاكلون (الذا اان كدريبضم جيدا ش واانوا يتبعون فيـادة واحـدة سـوف كتحـدي عـ ضم
أس ــلحتضم وعملي ــاكضم ال اجح ــة ش و يحت ــاجون الل ــى ك يي ــد ا م ــم المتح ــدة ش أو الل ــى ف ــتح
مكاكـا فـي عوااــم بلـدان العــالم ..وهـا هــي ا مـم المتحـدة كتإـ القـرار كلــو الـقـ ـ ـرار ضــد

ا عتداءاب اإلسرائيلية فضل كراجا نظام العدو الصضيوني ع اعتداءاكهق .

وســوف يةجــر هــم ء المجاهــدون ببطــو كضم لــورة الســالمية فــي كراســتان والق ـ ــوفاق وبإــارى

وسمرف د وأو :الغي ،فطرة ش و يزا :الإير في أمة محمد -اـلى ا عليـه وسـلم -حتـى
يري ا ا رب وم عليضا.
 - 0اعتبــروا  -يــا الخــوة اإلســالم  -ب خطــاء غيــرام  -والعافــل مـ اكعــا بغيــره  ..-وآخــر
هـ ه الــدرو ،مــا حــدي لم ظمــة التحريــر الةلســطي ية  -لقــد بــدأب م ظمــة فــتح عـمـلـي ـ ــاكضا
داخــل ا رب المـح ــتلة فــي أواســط الســتي ياب ش واانــت المكاناكضــا متواضــعة ش ومــا ذل ـ
74
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ا ــانـ ــت عملياكضــا ناجـح ــة  ..لــم فامــت م ظمــة التحريــر الةلســطي ية ش وبعــد هزيمــة حزي ـران
 1817كعددب الم ظماب التي اانت فلسطي ية في ظاهرها حزبية في حقيقتضـا ش وأُغـدفت
ا مـوا :علـى م ظمـة التحريـر الةـلـسـطـيـ ـيــة ش وأاــبحت ميزانيتضـا أفـوى مـ ميزانيـة حكومــة

م ـ الحكومــاب واــار للم ظمــة مكاكــا فــي معظــم العوااــم العالميــة بعــد أن اعترفــت بضــا
معظــم بلــدان العــالم ش أمــا قعــيم الم ظمــة ف اــبح بـمـثـاب ــة رئـي ــس دول ـ ــة ش وا ـ ــار لــه ســةراء

ومســاعدون ومستشــارون ..وبعــد حــي م ـ الــزم التةــت فــادة الم ظمــة فوجــدوا أنةســضم
يقةــون عل ــى أرب يملكونض ــا ش وف ــد أخرج ــوا م ض ــا غيــر م ــرة ام ــا أنض ــم وج ــدوا أنةس ــضم

يتـحراون بـ موا :كـ كيضم مـ ه ـا وه ـاك ش وفـد كم ـا عـ ضم فـي أن وفـت م ـا وفـاب ش وفـد
بدأ ه ا الم ا فعالا.
وأخيرا جاءب الرربة القاكلة ش ولم ككـ هـ ه المـرة مـ السـرائيل أو مـ ـ الـو يــاب المتحـدة
ا مريكية ش أو م الرجعية ش ولك ضا جاءب م رفام السالل ال ن حـراتضم جضـاب رسـمية

كقدمية اشترااية بمباراة السوفياب.
وأخيرا اركةعت أاـواب معظـم فـادة الم ظمـة يطـالبون م ظمـتضم العـودة اللـى مرحلـة البدايـة ش
والتحــرر م ـ دبلوماســية المكاكــا والحلــو :السياســية ش ولك ـ ه ـ ه ا اــواب جــاءب بعــد

فواب ا وان ف ابحت اصيحة في واد أو ا ةإة في رماد ش وأاـحاص هـ ه ا اـ ـواب لـم
يعودوا يصلحون لمرحلة البداية بعد أن سلطت عليضم ا ضواء.

خامسا  -و كرا وا اللى ال ي ظلموا:
يتبااى العالم الدو :الغربية والو ياب المتحـدة ا ميرايـة علـى ا فغـان ش ويطالـا فـادة هـ ه
الدو :بوجوص خرو القواب السوفياكية م أفغانستان وضرورة عودة الالج ي اللى ديارهم.
أمـ ــا الـسـوفـي ـ ــاب ف ــيزعمون أن ه ــاك مــمامرة ش وأنضــم اــانوا مرــطري

كإــاذ ه ـ ا الموفــل

العسكرن ش وهم حريـصــون عـلــى الواـو :اللـى حـل للمشـكلة ا فغانيـةق ش فمـا مـدى هـ ه

الدعاءاب م الصحة ش ولماذا يجـعـجـا ا مريكان وي ادون بتحرير أفغانستانق .
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ل ـ علم حقيقــة الــدور ال ـ ن كمارســه الو يــاب المتحــدة ا ميرايــة فــي أفغانســتان ش يجــا أن
ن خ بعي ا عتبار الثوابت التالية في السياسة ا ميراية:

 - 1ورلـت الو يــاب المتحــدة عـ بريطـانـي ــا وفـرنـسـ ــا سياســة كةتيـت العــالم اإلســالمي اللــى
دويالب عرفية وطائةية اغيرة ومت احرة ..وأفرص مثا :على ذل اليم الج ـوبي فـي أواخـر
الســتي اب فع ــدما لــم كجــد فيــه بريطانيــا طوائــل و فومـي ــاب سـلـمـت ـ ــه لحة ــة متواط ــة م ـ

الشيوعيي .

 - 2لليضود دور مضم في ا ا القرار الصادر عـ اإلدارة ا ميرايـة س ـ ـ ـواء اـان هـ ا القـرار
أو واالة المإـابراب ا ميرايـة أو (الكـونغر ،ش بـل ومـا مـ

اادرا ع الدارة البيت ا بي
رئــيس مـ ر ســاء الو يــاب المتحــدة ال ولليضــود فرــل عليــه ..ومــاذا ي تظــر المســلمون م ـ
دولة يوجضضا اليضود أعداء ا وأعداء أنبيائهق .

 - 3يماـد القــادة ا مريكـان بـ نضم ضــد التطـرف الــدي ي ش ويعقـدون الممكـمـ ــراب ويحيكــون
الممامراب م أجل مكافحـة التطـرف الـدي ي ويصـرحون بـ نضم لـ يمك ـوا هـم ء المتطـرفي
م السيطرة على مقاليد الحكم في أن بلد م البالد.

وممـا شـ فيـه أن ا مريكـان يحـاربون المتـدي ي اليضـود أو ال صـارى بـل علـى العكـس

م ـ ذل ـ يســتةيدون م ـ ضم فــي مقاومــة التغلغــل الشــيوعي ..واــل ال ـ ن يقصــدونه بق ـولضم:
(التطــرف الـديـ ــي هـ ــو الــدعاة المســلمون الـ ي يجاهــدون م ـ أجــل أن يكــون الــدي اـل ــه
 ..والذن فا مريكان ضد جضادام.

 - 0لــيس فــي فــامو ،السياســة ا ميرايــة شــيء اســمه النســانية ش أو شــةقة ش أو رحمــة ش أو
خدماب بالمجان.

فع دما يقدم ــون المـســاعدـاب لجضـة مـ الجضـاب فضـ ا يع ـي أن مصـالحضم فرضـت علـيضم
اكإاذ مثل ه ا الموفل ..ومـصــالحضم ه ا كقتري أن ككون أفغانستان مستعمرة أميراية..
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وبعــد أن ي ســحا الشــيوعيون م ضــا ويكــون لضــم ا مــر فيضــا ش ســوف يســتردون مـ مواردهــا
ا فتصادية أضعاف ما فدموه مـ مسـاعداب أو يبرمـون اـةقة مـا ا كحـاد السـوفياكي وفـق
سياسة ا كةام على افتسام م اطق ال ةوذ في العالم.

وعلى أن حـا :فالو يـاب المتحـدة ا ميرايـة ليسـت مسـتعدة للـدخو :فـي حـرص نوويـة مـا
ا كحاد السوفياكي م أجل أفغانستان.

أيض ــا ا خ ــوة المجاه ــدون :احـ ـ روا أش ــد الحـ ـ ر مـ ـ اي ــد ا مريك ــان ومك ــرهم ش واذا ــروا
جرائمضم في فلسطي ولب ان ومصر وبااستان وغيرها وغيرها م بلدان العالم اإلسالمي.

النضــم يرفبــون فــي مــمم ال و ذمـ ـــة و كـعـــرف الرحمــة و ال إــوة والمــروءة ســبيالا اللــى
فلوبضم.

وم أهـم مإططـاب ا مريكـان كةريـق الحراـاب الجضاديـة اإلسـالمية مـ مرـمونضا الجـاد ش

ولضم كجارص اثيرة ليس ه ا موضا الحدي ،ع ضا.
الن ا نعلم أن بع

فادككم على علم بمإططاب ا مريكـان وأهـدافضم ش ويتـابا هـم ء القـادة

بقل ــق المةاوض ــاب الت ــي كج ــرن بـ ــي ا مريك ــان والسوفـي ـ ــاب بشـ ـ ن أفغانس ــتان ش ولك ـ ـ

المشكلة ا اثر خطورة كتجلى في دور الم افقي  -أو الن ش تم فقولـوا (الطـابور الإـامس
فــي اــةوفكم  -ش وهــم ء الـ ي يعتمــد علــيضم ا مريكــان امــا يعتمــدون علــى غيــرهم مم ـ
فبلتم  -غةر ا ل ا ولكم  -أن يكون لضم دور وألر فعا :على مسيرككم.

لقد بدأب الضمساب كتحو :اللى ايحاب ك ر بالإطـ ــر ش وبـدأ الم ـافقون يمضـدون لـدورهم

المركقا بقولضم:

مـ الإيــر ل ــا أن نعــود اللــى ديارنــا وأرضـ ا ش ومـ ه ــاك ســوف نســت نل الجضــاد ضــد الغــزاة

الشيوعيي  ..ولو أرادوا الجضاد عدوا له عدكـه ش ولكـ ضم أاـحاص أهـواء ومصـالح ش بيـ ضم
م يعرف الحكم فيم يوالون أعداء ا م ا مريكان وا فغان وغيرهم.
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أيضــا اإلخــوة المجاهــدون :النكــم كعيشــون ظروف ـا عصــيبة ش فــال ي ـ ةعكم الصــمت فــي ه ـ ه
المرحلــة الحرجــة و كةــوك كم فراــة جمــا اــةوف المإلصــي ال ـ ي يرفرــون ا ستســالم

والضوان.

والذا اانت ه ه هي أحوا :ا مريكان وموافةضم في القديم والحـدي ،فالبالشـةة أاثـر مـ ضم
الجرام ـ ا ش وأشــد ايــدا وأطــو :باع ـ ا ..ســلوا الخــوانكم فــي كراســتان ش وألبانيــا ش ويوغســالفيا ش
وبلغاريا ش واليم الج وبي ش والعرام عام 1858م ماذا فعلوا بضمق .

لقـد فتلـوا الـدعاة العلمـاء شـر فتلـة ش وحولـوا المسـاجد والمـ ــدار ،اإلسـالمـي ــة اللـى مـســارل

وااطبالب ودور للسـي ما ش وجمعـوا نسـخ القـرآن واتـا الحـدي ،ش وأمضـاب اتـا التـاريخ
والةقــه والتةســير وأضــرموا فيضــا ال ي ـران ش وهتكــوا أعــراب المســلمي ش واســتإدموا أبشــا
أنــواع التعـ يا ..اــانوا يــدفون مســامير طويلــة فــي الــرأ ،حتــى كصــل اللــى المــخ ش امــا اــانوا
يمشــطون جـسـ ــم المســجون ب مشــاـ حديديــة حــادة ش ويصــبون البتــرو :علــى ا حيــاء يــم

يشعلون فيضم ال يران (. 11
ول ــم يدخ ـ ــل الـسـوفـيـ ـ ــاب أفـغـ ــانستان ليإرج ــوا م ض ــا ش ولـ ـ ل أس ــباص مـ ـ أهمض ــا :س ــعي

الشيوعيي الحثي ،م أجل السيطرة على جميا بلدان العـالم وكحقيـق أحـالم اـار :مـاراس
ش وستالي ش ولي ي ش وم جضة أخرى ف فغانسـتان مجـاورة ويإشـون مـ فيـام نظـام السـالمي
فيضا ش وآلار ه ا ال ظـام سـوف كـ ـعـكــس عـلـ ــى أحـوا :المسـلمي المرـطضدي فـي ا كحـاد

السوفياكي ش وسوف يكون ه ا الحدي بمثابة العصار يعصـل بالشـيوعية والشـيوعيي  ..وفـد
بـدأب أجضـزة اإلعـالم العالميــة م ـ فتـرة كتحــدي عـ كحـرك المســلمي فـي كراسـتان حيــ،

عجـز أعـداء ا خـال  :برـعة عقــود عـ اجتثـاي ج ـ ـ ور اإليمــان مـ فلـوص المسـلمي فــي
ه ا البلد الطيا المعطاء.
الن السيطرة علـى أفغانسـتان فرـية حيـاة أو مـوب ع ـد البالشـةة ش وسـوف يسـتإدمون اافـة
ا ســلحة التــي يملكونضــا مـ أجــل أن يســيطر المـجـاهـ ــدون علــى اابــل ويســقطون ال ظــام
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الشيوعي الدخيل ..أمـا مةاوضـاب (ج يـل فليسـت أاثـر مـ ـ ـ ذر للرمـاد فـي العيـون ش بـل
وليس ه ه هي المرة ا ولى التي يلج فيضا شيوعيو الكرملي اللى مثل ه ه الوسائل.

لقد وافقوا على الفامـة دولـة للمسـلمي فـي كراسـتان لـم نقرـوا ه ـ ـ ا ا كـةـ ــام ع ـدما فويـت

شواتضم ش وأرسل قعيمضم (لي ي رسالة مةتوحة اللى المسلمي في بإارى وسـمرف د يعـدهم
فيضــا با ســتقال :ش ومـ حضم حريــة العبــادة وع ــدما نجحــت لوركــه فلــا لضــم ظضــر المج ـ ش
وكـ ـك ــر لوعــوده ومواليقــه ش واـ ـ ل فعــل (ســتالي ع ــدما أعلـ ـ ال ــاقيون الح ـ ــرص عـلـ ـ ــى

السوفياب وشعر أنه بحاجة اللى مساعدة المسلمي وال صارى أو كحييدهم.

وهـ ه هـــي أخـ ــالم الشــيوعيي مــا ال ــا ،جميعـا ش وحتــى مــا رفــافضم ش ويكةي ــا مثــا ا علــى
ذل ما فعلوه ما رفافضم ا فغان في اابل:

فــي عــام 1878م فــاد الســوفياب انقالب ـا عســكريا ضــد نائــا رئــيس الجمضوريــة حةــيا ا

أمي ش لك أمي أحب ــط ا نقـالص وأعـدم رئـي س الجمضوريـة نـور محمـد كرافـي ..وفـي العـام
نةس ــه حاا ــر الس ــوفياب فـصـ ـ ــر الرئاس ــة ف ــي ااب ــل ودارب معرا ــة بيـ ـ ضم وب ــي الحـ ــر،

الجمضــورن انتضــت بمقتــل رفــيقضم حةــيا ا أمــي ش ونصــبوا (بــابراك اارمــل بــد ا ع ــه ش

وهــاهم اليــوم أطــاحوا بكارمــل ونصــبوا رئــيس المإــابراب الج ــرا :محمــد نجيــا أمي ـ ا عام ـ ا
لحزص الشعا الديمقراطي ش والن اانوا لم يقتلوا حتى اين اارمل.

وجاء اختيارهم لرئيس المإابراب محمد نجيا ا متزام ا ما حديثضم عـ ا نسـحاص مـ

أفغانستان ش فلماذا ه ا الرجل بال اب.

يعلــم المجاهــدون أنــه لــيس بــي الشــيوعيي ا فغــان مـ هــو أشــد بطش ـا وأحــط أخالف ـا م ـ

نجيــا ا ه ـ ا ..لقــد اــان يــدف ا حيــاء ش ويمــزم المصــاحل أمــام المعتقلــي ش ويمــار،
عمليــة القتــل الجمــاعي ش ويـعـيـ ــد لألذهـ ــان ا ســاليا الوحشــية التــي مارســضا البالشــةة ضــد

المسلمي في كراستان.

وفي رسالة بعثضا نجيا ا اللى الزعيم السوفياكي غورباكشيل ردا علـى برفيـة كض ـة بعثضـا لـه

بم اسـبة كقلـده م صـبه الجديـد ش فـا :نجيـا ا أنـه سـيعمل بكـل مـا لديـه مـ فـوة وســيوفر
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اافــة اإلمكانــاب مـ أجــل القرــاء علــى (عصــاباب( 17اللصــوخ أن علــى المجاهــدي .
والذن ف هــداف الســوفياب مـ مةاوضــاب ج يــل واضــحة وضــول الشــمس فــي رابعــة ال ضــار

والمعلومــاب الت ـي واــلت ا ع ـ طريــق المجاهــدي وغيــرهم كماــد ب ـ ن ا مريكــان متةقــون مــا
ه ه المعلوماب كقـو ::لقـد اـان ا مريكـان

السوفياب على طبيعة المرحلة القادمة ش وبع ـ
على علم مسبق بالتغيير ال ن حصل في اابو.:
وفصارى القو :ف ن مضمة نجيا ا كتلإ

فيما يلي:

 - 1الررص بيد مـ حديـد والعـ ــادة كـركـي ــا أجضـزة السـلطة لتكـون فـي مسـتون ا حـداي

القادمة.

 - 2ش ـراء ذمــم قعمــاء القبائــل داخــل أفـغانـسـت ـ ــان وعلــى الحــدود ا فغانيــة البااســتانية ش
وبع

اإلخوة يرون أن قعمـاء القبائـل لـ يسـتجيبوا لمثـل هـ ه ا سـاليا ش ونحـ نإـالةضم

ونرى أن معظم قعماء ا عراص والقبائل اانوا نقطة ضعل في كاريإ ا اإلسالمي.

 - 3التسلل اللى اةوف المجاهدي ع طـريــق رجا :المإابراب الـ ن يلتحقـون بصـةوف
المجاهـدي ويزعمـون أنضـم فــروا مـ الجـيش ا فغـاني الشــيوعي ش ومضمـة رجـا :المإــابراب

هم ء اللارة حوادي الشغا وا عتداء على المرافـق العامـة فـي بااسـتان وكةجيـر الإالفـاب
بي جماعاب المجاهدي ش ونقل ال ما يحصلون عـلـيـه م معلوماب اللى فيـادة المإـابراب
في اابو.:

ومم الممسل أن للزعيم الشيوعي الجديد (نجــيا ا

ش وفد حققت محاو كه السابقة بع

سادسا  -الكرامة وليس الإرافة:

كجـارص واسـعة فـي هـ ا المرـمار

ال جال.

يتحدي معظـم المجاهـدي عـ ارامـاب أجراهـا ا علـى أيـديضم ش وفـد اثـر الحـدي ،حـو:

ه ه المس لة ش ولو جمع ا أهم ه ه الكراماب لما اكـسـعــت لـض ــا عشـراب المجلـداب ش ولـو

اعترب معترب على ما ي ارون لقالوا له:

أوك كر الكراماب وأخبارها لابتة ب دلة يرفى الليضا ش ق .
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ون حــا ف ــي البدايــة أن يطمـ ـ الخوان ــا المجاه ــدون ب ن ــا ن ــمم بالـكــرام ـ ــاب الت ــي يجريض ــا
سبحانه وكعالى على أيدن أوليائه المتقي ش ونحـ ر مـ أهـل ا عتـزا :ومـ نحـا نحـوهم مـ

أاحاص المدرسة العقلية ال ي ي كرون الكراماب ويمولون المعجـزاب أو ي كرونضـا ..ولكـ
المشكلة ع دنا كتعلق بال ي يإبرون ع ه ه الكراماب هل هم اادفونق .
وال ن نراه أن بي المجاهدي اثيرا مـ الإـرافيي وهـم ء نثـق بضـم و بروايـاكضم ش نعلـم
أنه يإتلقون مثل ه ه القص

وي سـبونضا نةسـضم أو لشـيوخضم ش ومـ جضـة أخـرى فلـيس

ال م كجاوق حدود أفغانستان ما بااستان أابح مجاهدا ش وم جضـة لالثـة ف وليـاء ا

يتةــاخرون فــي الحــدي ،ع ـ ه ـ ه الكرامــاب بــل يإجلــون الذا ك افــل ال ــا ،أخبــارهم الطيبــة
ويإشون م الةت ة ش وم جضة رابعة ايل ككـون ارامـاب ا فغـان م ـاب أضـعاف معجـزاب

ا نبياء عليضم السالم ش واراماب الصحابة  -رضوان ا عليضم .-

مرة أخرى نقو ::بي المجاهدي ا فغان اثير م الصـالحي فـد يجـرن ا سـبحانه وكعـالى
على أيديضم بع

الكراماب.

سابعا  -الإاكمة:

أيضا اإلخوة ا حبة :الن ما نشعر به م فلق علـى مسـتقبل مسـيرككم فـي ميـدان الجضـاد ومـا

نك ــه لكــم م ـ حــا عميــق أوجــا علي ــا أن نتقــدم اللــيكم بض ـ ه ال صــائح والإــواطر ش ف ـ ن
أاب ا فبةرل ا وم ته ش والن أخط نا فم أنةس ا.

واع ـ رونا الن ا ــا فــد أخط نــا فــي التعبيــر ش أو كجاوقنــا الحــدود ش فمــا أردنــا ال الإيــر ش و

يجــوق حــد أن ي صــا نةســه أســتاذا علــيكم أو واــيا علــى شــمونكم ..ف ـ نتم المجاهــدون
الـ ي كب ـ لون أرواحكــم رخيصــة فــي ســبيل ا ش وكصــبرون علــى شــظل العــيش ش ونعلــم أن
بعركم يقتاب أورام ا شجار م شدة الجوع ش ويحق لكم الن شاء ا كقولوا لألكقياء:
م اان يإـرا خده بدموعه فـ ـحـورنا بدمائـ ا كتإـرا

ريح العبير لكم ونح عبيرنا رهـ السـ اب والغبار ا طيا
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يا أخوك ا ا حبة :كإشوا ايد ا مريكان والسوفياب ش ف نضم لـ يصـ عوا شـي ا الذا أراد ا
ِ
ـا لَ ُك ْـم والن يَ ْإـ ُ لْ ُك ْم فَ َمـ ذَا
لكم ال صر والتمكي ش فا :كعالى(( :الن يَ ُ
ص ْرُا ُم اللَّهُ فَال غَال َ
ِ
ِ
الم ْمِم ُو َن (. 19
ص ُرُام ِّم ْ بَـ ْع ِدهِ َ
الَ ن يَ ُ
وعلَى اللَّه فَـلْيَتَـ َوَّا ِل ُ
فـت ـ ـوالوا علــى ا وحــده شــري لــه وراــوا اــةوفكم ش واونــوا م ـ ال ـ ي واـةـض ـ ــم ا
سبحانه وكعالى في فوله:
ـاَّ ،
اليمانـ ا وفَـالُوا َح ْسـبُـَا
((الَـ ِ ي َ فَ َ
ـا ،فَـ ْد َج َمعُـوا لَ ُك ْـم فَا ْخ َشـ ْـو ُه ْم فَـ َـز َ
اد ُه ْم َ
الن الَّـ َ
ـا :لَ ُض ُـم الَّ ُ
اللَّهُ ونِ ْعم ِ
يل (. 18
َ َ
الوا ُ
اللضم م ز :الكتاص ش ومجـرن السـحاص ش اهـزم أعـداءك الشـيوعيي فـي أفغانسـتان ش اللضـم
النـا نجـعـل ـ فــي نحـورهم ش ونعـوذ بـ مـ شـرورهم ش وانصـر اللضـم عبـادك المجاهـدي فـي
سبيل  ..اللضم انصرهم ووحد اةضم و كجعل ب سضم بي ضم الن سميا الدعاء.

الضوامش:

 - 1رواه أبو داود ب س اد احيح.
 - 2رغــم ذلـ اـلــه فـلـقــد ا ــان اـاحا مواهــاش واـان ناجحـا فـي ك ديــة الـدور الـ ن كــم

اختياره م أجله.

 - 3رواه مسلم في احيحه ع أبي رفية كميم ب أو ،الدارن  -رضي ا ع ه .-
 - 0متةق عليه.

 - 5سورة محمد ش ايية7. :
 -- 1سورة آ :عمران ش ايية121. :
 - 7سورة ا نةا :ش ايية14. :

 - 9سورة الكضل ش ايية114. :
 - 8متةق عليه.

 - 14متةق عليه.
 - 11سورة ا نعام ش ايية158. :
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 - 12سورة ا نةا :ش ايية 05 :ش 01.

 - 13سورة آ :عمـران ش اييـة .137 :واييـة وردب فـي اـدر الحـدي ،عـ نتـائ غـزوة

أحد.

 - 10في ظال :القرآن ش المجلـد ا و 051 / :ش دار الشـروم ش كةسـير اييـة  139مـ
سورة آ :عمران.

 - 15ال ــدعاة الـ ـ ي يرفر ــون ا نقي ــاد لغي ــر ا س ــبحانه وكع ــالى وف ــد اعت ــادب ال ــدوائر
ا ستعمارية الطالم ه ه التسمية على ال جماعة متميزة مستقلة.

 - 11م ـ شــاء مزيــدا م ـ التةااــيل فليراجــا اتــاص (المســلمون وراء الســتار الحديــدن
لمملةه عيسى يوسل ألا ككي .
 - 17ع احيةة (دير شبيغل ا لمانية كاريخ 1891./5/12
 - 19سورة آ :عمران ش ايية114. :
 - 18سورة آ :عمران ش ايية.173 :
مجاعة ف ي اب الإطاصق
التحرير
ذاــرب مصــادر فــي بــرام اإلغالــة الدوليــة أن عــدد ال ـ ي يواجضــون خطــر المــوب بســبا

الجوع وسوء التغ ية في السودان فد اركةا ه ا العام اللى حوالي مليـوني عـ العـام الماضـي
ليصل اللى (1ر 5ماليي شإ .

وعــزب المصــادر ا ســباص اللــى اكســاع رفعــة الم ــاطق الم كوبــة والتــي واــلت اللــى مرحلــة

الجةاف في ج وص السودان.
وكعـاني بعثـاب اإلغـالــة مـ ـ ا مـم المتحـدة وم ظــماب دولــية أخـرى مـ اـعوباب ومشــاال
كـحــو :دون اليصـا :فــوافل اإلغالـة التابعــة لضـا والتـي كحمــل المـواد الغ ائيــة الالقمـة لســكان

الم ـاطق الم كوبـة بســبا الحـرص ا هليــة الـدائرة فــي ا فـاليم الســودانية الج وبيـة باإلضــافة
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اللى التطوراب التي حدلت في أوغ دا ممخرا والتي أحدلت شلالا فـي حراـة الموااـالب مـ
واللى ه ه ا فاليم.

وفد عزلـت هـ ه الظـروف أفـاليم ا سـتوائية وأعـالي ال يـل وبحـر الغـزا :عـ العـالم الإـارجي
ممــا يضــدد باركةــاع عــدد ضــحايا الجةــاف فــي ه ـ ه ا فــاليم التــي يصــل عــدد ســكانضا اللــى

مليوني نسمة (. 1

ونشرب واالة ا نباء السودانية في  1895/14/8الإبر ايكي:
(عثـر فريـق مـ سـائقي الشـاحـ ـ ــاب علــى  03جثـة لســودانيي يبـدو أنضـم ضــلوا الطريـق فــي

الصحراء الكبرى أل اء رحلة فصدوا فيضا ليبيا بحثا ع عمل.
ونســبت واالــة ا نبــاء الســودانية اللــى مـص ــادر الشـرط ـ ــة فــي بلــدة الةاشــر الغربيــة فولضــا :الن
السودانيي هلكوا م الجوع والعطش.

وفالت مصادر الشرطة أيرا :الن سـائق الشـاح اب عثـروا علـى الجثـ ،مت ـالرة فـي الصـحراء

على بعد ( 712ايلو مترا شما :غرص الإرطوم.

ولــم كوضــح الواالــة الســودانية مــا الذا اانــت الجثــ ،لجماعــة واحــدة ضــلت الطريــق أو لعــدة

جماعــاب أو أفــراد ســلكوا الطريـ ـق بحث ـ ا ع ـ العمــل ش لكـ ـض ـ ــا ذا ـــرب أن ولـائ ـــق السة ـ ــر
والجواقاب التـي اانـت بحـوقكضم كظضـر أن غـالبيتضم فـدمت مـ الفلـيم اردفـان ج ـوص غربـي

السـ ــودان وه ــو م ـ ـ ا فــاليم التــي عانــت أاثــر مـ غيرهــا بســبا موجــة الجةــاف والقحــط

الحالية .

وفةت مشـدوها أمـام هـ ي الإبـري وايـل أاـون مشـدوها وي ـتـابـ ــي الةـزع والقلـق وربـا

سكان السودان المسلمة مضددون بالموب جوعاق .

بـل وا رحـت أكصــور م ظـر  03جثــة مت ـالرة فـي الصــحراء  ...متـى بــدأوا رحلـتضم ش ومــاذا

اانوا يحملون م قاد وماذا أفعل لو اان أخي أو اب ي واحدا م ضمق .

ا ـت أذاــرهم الذا جلسـت م ــا أف ــراد عائلــتي علـى مائــدة الطعـام ش وأذاــرهم الذا أويـت اللــى
فراشي ...وا ت أكساء::
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مــاذا فــدم المســلمون فــي اــل مكــان إلخــوانضم ف ــي الـس ــودان  ...بــل مــاذا فــدم الزعمــاء
وا غ ياء السودانيون إلخوانضمق .

أمــا الزعمــاء الســودانيون ف ـ مرهم يــدعو اللــى العجــا ش وس ــوف أذا ــر فـيـ ـما يلــي نمــاذ م ـ

موافةضم الممسةة.
اان ابيرهم السابق  -ال ن قعم أنه أمير الممم ي  -م أهم أسباص المجاعة.

لق ــد نض ــا وس ــلا وأظض ــر ف ــي ا رب الةس ــاد ش ويع ــيش اين ف ــي روماني ــا حي ــاة المت ــرفي

المترهلي ش وله في ب ـوك أوربـا عشـراب الماليـي مـ الـدو راب ...واـ ل اـان مـ حـول ـه
يسلـب ــون وي ضبــون دون حيــاء و خجــل ش بــل واــانوا يرــعون معظــم مــا يقــدم للجيــاع فــي

السودان م مساعداب في جيوبضم أو في أرادة في سرية في ب وك أوربا ...وفـد كـاجروا ش
عليضم م ا ما يستحقون ش حتى ب قل يضود (الةالشا اللى فلسطي المحتلة.

 أم ــا ا ح ــزاص السـودان ــية ا لـت ــي يرب ــو ع ــددها علــى الثاللــي فـمـشـغـ ـولون ع ـ المجاعــةبا نتـإ ــاباب وك ــباد :ا كضام ــاب والـشـت ــائم ...وكـتـ ـ افل الص ــحل العربيــة والعالميــة أخب ــار
ا نتإابـاب بشــيء مـ المـرارة والســإرية ش ويماــد المـطـلـعــون بـ ن مجمــوع مـا أنةـق ـتــه هـ ه

ا حزاص في المعراة ا نتإابي ة يبلـق برـعة م ـاب الماليـي مـ الــدو راب ش ولمـعـظــم هـ ه
ا حزاص ممولون م خار السودان ش ولضم ء الممولي أهداف كبشر بإير.
 وفي ج وص السودان حرص شرسـة كضـدد وحـدة السـودان ش وك ـ ر بإطـر عظـيم ش وكمـو:الحبشــة ش وم ـ ورائضــا ا كحــاد الســوفياكي الصليـب ــيي ال ـ ن يقــودهم (فـرن ــق فــي جـ ـ ــوص

السودان ...وي ةقون على ه ه الحرص م اب الماليي م الدو راب.

وفصارى القو ::ف ن ا موا :التي سرفت ش وا موا :التـي أهـدرب فـي المعراـة ا نتإابيـة ش
وا مـوا :التـي ك ةـق علـى القتـا :فـي ج ـوص السـودان ...ه ـ ه ا م ـوا :وحــدها اافـيــة لحـل

مشكلة ا لمجاعة ...ولو اان قعماء هـ ه ا حـزاص يعيشـون مشـكلة المجاعـة لجـمـع ـوا هـ ه
ا موا :وشكلوا حكومة هدفضا النقاذ ربا السودان م موب يضددهم.
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أمـا غيـر الســودانيي ش فممـا شـ فيــه أن اثيـرا مـ المحسـ ي فـي البلــدان العربيـة أنةقــوا
مما يحبون م الما :وأرسـلوا الوفـود التـي فـدمت المسـاعداب اللـى ه ـ ه الـبـلــدان الم كوبـة
ش ولكـ حاجــة الم كــوبي أابــر مـ طافــة جمعيــاب البــر اإلســالمية ..فـ ي الـ ي يإســرون

الماليي م ا سترلي ي في ليلة واحدة على موائد القمارق .
وأي الـ ي يشـعلون الحـروص ه ـا وه ـاك ويتحـدلون عـ كصـدير لـوركضم  ...مـاذا علـيضم لـو

ادروا الإير والبر واإلحسانق .

وه ه الدو :التي كمـو :ا حـزاص مـ أجـل السـيطرة علـى السـودان مـاذا يرـيرها لـو دفعـت

ه ه ا موا :للمواط ي الجياع في السودانق .

لقد باب م المماد أن ا كحاد السوفياكي يمو :الحـزص الشـيوعي امـا يمــو :بـشـكــل غــير
مباشــر التمــرد فــي ج ــوص الســودان ش امــا بــاب مـ المماــد أن الو يــاب المتحــدة ا ميرايــة
كمــو :وكــراه علــي حــزص آخــر ش وهــي التــي اانــت وراء مصــالحة (نميــرن مــا قعــيم ه ـ ا

الحزص ...وه اك أنظمة كمو :أحزابا أخـرى ش و نعتقـد أن نتـائ المعراـة ا نتإابيـة سـوف
ككون في مصلحة السودان ش مضما اانت ه ه ال تائ .

والمجاعة ليست فاارة على السودان ..
ذارب دراسة أعدها الب

الدولي كحـت ع ـوان( :الةقـر والجـوع  ...مشـكالب واختيـاراب

كتعلق با م الغ ائي في الدو :ال امية .

ذارب ه ه الدراسة أن ه اك أاثر م سبعمائة مليون شإ

في العـالم يجـدون مـا يقـوم

ب ودهم ش ومعظمضم يعانون م سوء الـتـغـ ية ش ومـعظم هم ء الم كـوبي يعيشـون فـي ج ـوبي
آسيا والم طقة الصحراوية م أفريقيا ...وه ا يع ي أن نـسـبة اـبـيـرة مـ ضم م المسلمي .

وجاء في ه ه الدراسة أن العالم مليء بالطعام ش وما ذل فـالقمح يةـســد فــي مسـتــودعاب
الو ياب المتحدة و كوقعه ه ه الدولة المجرمة على الجيـاع البائسـي فـي العـالم وا نضـا -

أن الو يــاب المتحــدة  -أخـ ب علــى عاكقضــا هــالك العــالم ودمــاره الن لــم يـك ـ با سـلـحــة
الةتااة فةي م ا فمحضا وغيره م ا غ ية ع الةقراء ال ي يترورون جـوع ـا.
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نطـالـبــه بمســاعدة

وا كحــاد الســوفياكي لــيس أحسـ حــا ا مـ الو يــاب المـتحــدة ونح ـ
المحتاجي البائسي ش والنما نطالبه أن يكـل عـ مسـاعدة المتمـردي الصـليبيي فـي ج ـوص
السودان ونطالبه السمال لجمعياب البـر والإـدماب ا جتماعيـة بالقيـام بـدورها فـي الحبشـة

والكيريا دون فيود م ال ظام الحاام في أديس أبابا.
لقــد فشــل العــالم م ـ أدنــاه اللــى أفصــاه فــي وضــا الحلــو :لمشــكلة المجاعــة ش وه ــا ن ــح

نـسـمـا ونقرأ أخبار عدد ابير م ال ـا ،يموكـون بسـبا اثـرة مـا يـ الون وعـدد ابيـر يموكـون
نضم يجدون ما يسدون به رمقضم .

أ مـا أحـو عالـمـ ـا المعاار اللى رجل اعمر ب الإطـاص  -رضـي ا ع ـه وأرضـاه  -اـان
ي ال ما ال ا ،في عام الرمادة [وهو عام أاـاص ال ـا ،فيـه فحـط ومإمصـة ] فـ ن جـاعوا
ظل جائعا معضـم ش واـان عـلـيــه رضــوان ا

يـتـمــيز عـ عامـة رعيتـه بطعـام و بشـراص و

بلبا ،ش وسارع اللى حمل الدفيق علـى ظضـره ع دمــا رأى امــرأة وأو دهــا يســضرون مـ شـدة

الجـ ــوع ش ورال  -رض ــي ا عـ ـ ــه  -يشــعل ال ــار ش ويـ ـ ةخ كحــت القــدر ش وم ــا ن ــام أمـيـ ــر
الممم ي حتى شبا الصبية وناموا.

وفد أجاد حافا البراهيم ع دما نظم ه ه القصة في ا بياب التالية:

ومـ رآه أم ــام القـدر م بـطح ا والـ ار ك خـ مـ ه وهـو ي ايضا
وفــد كإـلـل في ألـ ـاء لحـيـته م ضا الدخان وفوه غاص في فيضا
رأى هـ ـاك أميــر الممم ي على حـا :كـروع لـع ـمـر ا رائـيـضا

يستقبل ال ار خوف ال ار في غده
الن جـاع في ش ـ ردة ف ــوم ش ِراتَـ ُضم

والعـي م خشية سـالـت مآفيضا

في الجوع أو ك جلى ع ه غواشيضا

جـوع الإـلـيـةة والدنيا بقبرته في الزهـد مـ زلـة سـبـحان موليضا
أو مـ يحـاو :للـةـاروم كشـبيضا
فـمـ يسـاون أبـا حة وسيركه
لـقــد بــدأ عـمــر ب ـ الإطــاص  -رضــي ا ع ــه وأرضــاه  -ب ةســه لــم ب هلــه ش وهكـ ا يكــون

التغيير.
93

مكتبة شبكة مشكاة اإلسالمية

مجلة البيان

أما ال ي يقبعون خلل السجائل والس ور ويتربعون على أرائ وليرة ويتقلبون فـي رغـد مـ
العيش ش ويمـلـكـون الماليي خار بالدهم .هم ء ل يص عوا شـي ا للجيـاع والبائسـي
يقولون ما يةعلون ش ويإادعون ا وال ي آم وا.

نضـم

فا :كعالى:
(( َّ
الن اللَّ َه يُـغَيِّـ ُر َما بَِق ْوٍم َحتَّى يُـغَيِّـ ُروا َما بَِن ُة ِس ِض ْم .
واإلسـالم الـ ن اـ ا عمـر بـ الإطـاص يـزا :امـا أنزلـه ا سـبحانه وكعـالى نقيـ ا طـاهرا ش
وهو ال ن ا ا عمر ب عبد العزيز ش وعمـاد الـدي قنكـي ش ونـور الـدي الشـضيد ش واـالل

الدي ا يوبي ش وغيرهم وغيرهم.

ايل يحارص اإلسالم م الداخل

التحرير

أنـى ألتةــت اللــى بـلــد م ـ بـلــدان الـعـالــم اإلســالمي وجــدب جضـاب اثيــرة كحــارص اإلســالمش
وكحاو - :بكل ما كمل م طافاب ووسـائل  -هـدم أراانـه وقعزعـة ب يانـه .ومـ أشـد هـ ه
العداواب وأاثرها ايدا ودهائ ا وخبث ا كحـالل أعـداء اإلسـالم مـا الم ـافقي الـ ي يقولـون مـا
يةعلون ويحسبون ال ايحة عليضم.

ومـ هـم ء الم ـافقي اثيـر مـ قعمـاء الصـوفية فـي عصـرنا الحـدي ،وسـوف نـ ار فـي هـ ه
ا سطر القليلة أبرق سماكضم وأهم ك افراكضم.

 -يلبســون لبــو ،الرهبــان ويتظــاهرون بالزهــد والــورع والتقــوى ويزعمــون أن الــدنيا كســاون

ع دهم ج ال بعوضة ش ويتبااون م خشية ا كعالى.

 يكره ــون العل ــم والعلم ــاء وي ةـ ــرون مـ ـ أمض ــاب الكتـ ــا اإلس ــالمية وي اا ــبون الةقضـ ــاءوالمحدلي العداوة والبغراء ش ويسةضون ال م يطالبضم ب ار ا دلة الشرعية.
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 يقدســون شــيوخضم فيُقبرلــو َن أيــديضم وأرجلضــم ويـسـجــدون أمـامـض ــم و يــردون لض ــم أم ـراشويرون أن هم ء الشـيول يعلمـون الغيـا ش واـل مـا يصـدر عـ ضم مـ فـو :أو فـعــل يـج ــوق

مإالةته أو التشكي فيه.

 هــم وح ــدهم ال ـ ي يةضم ــون القــرآن والح ــدي ،والةقــه و نض ــم كلقــوا هـ ـ ه العلــوم عـ ـشيوخضم ش وشيوخضم كلقوا ه ه العلـوم عـ ا وكـاد وا بـدا :وا فطـاص الـ ي يشـتراون فـي

كصريل أمر ه ا الكـون ش ويعلمـون البـاط فـي حـي

يةضـم علمـاء التةسـير والحـدي ،مـ

ه ه العلوم ال الظاهر ش والظاهر يغ ي م الحق شي ا.
 يحبـون الةلسـةة ش ويعشــقون علمـاء الكـالم مـ المالحـدة فـي القــديم والحـدي ،و نضــميتةقون معضم في اثير م أفكارهم الإطيرة اوحدة الوجود والحلو.:
ولـسـ ــت ف ــي ا ــدد الح ــدي ،ف ــي هـ ـ ا التعلي ــق عـ ـ أفك ــار غ ــالة الص ــوفية وكـص ـ ــوراكضم
وأخالفـضمش فلقد سـبقـ ي اللـى هـ ا الةرـل علمـاء ابـار اـدفوا مـا عاهـدوا ا عليـه ش وكراـوا

ل ــا أسـةـ ـ ــارا نةيس ــة بي ـ ـوا فيض ــا فس ــاد اعتق ــاد غ ــالة الص ــوفية واش ــةوا أسـ ـرارهم ش وهتك ــوا

أستارهم.

والن ال ن دفـعـ ي اللى اتابة ه ه ا سطر ما أراه م حـرخ اثيـر مـ أجضـزة اإلعـالم  -التـي

كحارص اإلسـالم والـمـسـلـمـيـ  -على كلميا وجوه فادة غالة الصوفية والحـاطتضم بـضــالة مـ
التقديس والتعظيم:

ف نت كقرأ في احيةة علمانية أخبار أحد قعماء الصوفية وكصـريحاكه وموافةـه المزعومـة فـي

خدمــة اإلســالم والمســلمي وكشــاهد اــورة الشــيخ اللــى جانــا التصــريح ال ـ ن أدلــى بــه...

وفرالا ع ه ا وذاك كحتل الصورة والتصريح أهم مكـان فـي الصـحيةة ش وكبحـ ،عمـا وراء
ا سـطر فـتعلم بـ ن الشــيخ المزعـوم يمـد الصـحيةة ب رفــام خياليـة مـ المسـاعداب الماديــة ش
و ندرن م أي ي كي بضاق .
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وفي احيةة أخرى أو جضاق العـالم آخــر نالحا أن ا ختيار وفا على ه ا الـزعيم الصـوفي
ليكون عونا للعلمانيي في معـراتضم مـا دع ــاة اإلسـالم ش ولضـ ا يتبـوأ الشـيخ وكالم كـه أعلـى
الم ااا وأرفا الدرجاب ش وكغدم عليضم ا موا :وكقدم لضم الم ح وا عطياب...
وبعد حي م الـزم يصـبح الشـيخ وأعوانـه م ـ اـب ــار أاـحاص ر و ،ا مـوا :ش ويمتلكـون
المـزارع والمتـاجر والعقـاراب ش ويعيشــون حيـاة السالطـي ـ وا بــاطرة ش وهـم الـ ي يتحــدلون

في دروسضم ومواعظضم ع الزهد والورع وخشونة العيش.

ومـ الممســل أن هـم ء الـ ي كـم اختيــارهم علـى المـ ـااــا الدي يـة ليســوا مـ العلمــاء ش

جل وعال ش وفـي مـعـرف ــة الحـدي ــ ،الصـحيح مـ
بل النضم م أجضل ال ا ،فيةضم اتاص ا
َّ

الر ــعيل أو الموض ــوع ...و غراب ــة ف ــي ذلـ ـ ف ع ــداء اإلس ــالم يإش ــون مـ ـ الـعـلـم ـ ــاء

الـعـامـل ــي ويحراــون علــى ش ـراء ذمــم الجضلــة المتقاعســي ال ـ ي يـةـت ــون عـ ـ غيــر علــم
فيصلذون ويُرلرون.

وفـد سـ ـ ل هـم ء الجـضـلـة الصوفـيون عـ أسـباص كعـاونضم مـا أعـداء اإلسـالم ولمـاذا يـبطش
المالحدة بالدعاة اللى ا ويوادون الصوفيي ش ف جابوا:

ن ـح ـ ـ

الحس ة.

نـت ــدخل بالسـياسـ ــة ش ونتــودد اللــى ال ــا ،جميع ـ ا ش ونإــاطبضم بالحكمــة والموعظــة

وفد ا بوا في ه ه وكل ش فضم يـ ـافـقـون عـداء اإلســالم ش ويتـ للون لضـم فـي حـي يقةـون

م العلماء والمحدلي موفةا آخر ليس فيه مودة و ليونة.

وفي معراة دعاة اإلسالم ما المالحدة والطغاة ش انحاق غالة الصوفية اللـى جانـا المالحـدة
م ـ الشــيوعيي والرأس ــماليي والعلمــانيي ش ولــو أنض ــم وفةــوا عـل ــى الحـيـ ــاد لتمس ـ ا لض ــم

ا ع ار وسكت ا ع ضم ..لك ضم دخلوا السياسة م أوسا أبوابضا ش وش وا حملة ضـد الـدعــاة
اللى ا ش وباعوا أنةسضم للشـيطان لقـاء دريضمـاب معـدوداب ش امـا بـاعوا آخـركضم بـدنـيــاهم
ش والذا هل شيطانضم ا و :استبدلوه بشيطان آخر فـد كـت ـ اف

ش و يإجلون م كغيير الموافل والو ءاب.
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الن فادة الةـرم الصـوفية يةسـدون داخـل الصـل اإلسـالمــيش و يـصـلـحــونش ويــعرف أعـداء
اإلسالم ايل يتعاملون معضم ش وايل يستإدمونضم في حـربضم ضـد اإلسـالم والمـسـلـم ــي ش

فبــا مس القريــا اســتإدمضم ا نكليــز والةرنســيون ع ــدما اســتعمروا مـعـظــم بـل ــدان الـعـال ــم
اإلس ــالمي ش وانتس ــا بعـ ـ

قعم ــائضم الل ــى المحاف ــل الماس ــونية ش وف ــي مـقـدمـتـ ــضم ذلـ ـ

المإرف الـ ن أمـر بحـرم اتـا شـيخ اإلسـالم ابـ كيميـة وكلميـ ه ان القـيم امـا أمـر بـ ــشر

اتا اب عربي واب الةارب وغيرهما م أساطي الصوفية.

الن ش ــباص اإلس ــالم م ــدعوون الل ــى را ــد هـ ـ ه الظ ــاهرة وس ــبر غوره ــا وكحـ ـ ير ال ــا ،مـ ـ
أخطارها.

َّاص .
((ربَّـَا كُ ِز ْ
ا لََا ِم لَّ ُدن َ َر ْح َم اة النَّ َ أ َ
غ فُـلُوبَـَا بَـ ْع َد ال ْذ َه َديْـتَـَا َ
الوه ُ
وه ْ
َ
َنت َ

أدص وكاريخ
موفا ا دص
في الثقافة اإلسالمية المعاارة

م صور ا حمد

لق ـ د اــان ا دص ش ومــا قا :ش المــرآة التــي كعكــس كةكيــر المجتمــا ش وكشــير اللــى مكــام
الرـعل والقـوة فــي لقافتـه وحرــاركه ش واـ ل اــان ا دص هـو المبشــر ب رهااـاب ال ضرــة
ن شعا م الشعوص أو أمة م ا مم.

ولقد ك بضت الشعوص  -على ضوء كقـدم الدراســاب فـي مإتلـل المجـا ب  -لمـا لـألدص

م ـ ألــر فعــا :فــي اــياغة وكوجيــه ا فكــار ش والحــال :فـي ــم وأفـك ــار جديــدة محــل أخــرى
فـديـمـ ــةش فاس ــتإدم ا دص مـ ـ أج ــل ذلـ ـ أاب ــر اس ــتإدام ش وكوس ــل أا ــحاص ا فك ــار

والـعـقـائـد بــهش للواو :اللى عقو :الجماهير م ال ا ،م أفرص طريق وأسضله.

والذا ألـقـي ـ ا نـظــرة عـجـلــى عـلــى كاريإـ ــا ا دبــي ش وجــدنا أن اإلسـالم يـوم جـاء اـان للعــرص
حياكضم ا جتماعية الإااة ش واانت لضـم فـيمضم ا دبـيــة التـي كرككـز علـى الةإـر با مجـاد
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الشإصــية أو القبليــة ش والن اانــت مجانبــة للحــق والـعــد :ش وعلــى اإلشــادة بــبع

العــاداب

المرذولة اشرص الإمر ولعا الميسر ش فلما دخـل العـرص فـي الـدي الجديـد و حـدي فـي

حياكضم وأدبضم انقالص شامل ش وشعروا برحابة الـعـالـمش وبُـعـد ا هداف التـي فـدمضا اإلسـالم
الليضم ش وأدراوا أنضم أم اء على كقديم ه ه الرسالة لل ا ،اافة ش وأنضـم خرجـوا مـ جزيـركضم

ليحــرروا ال ــا ،جميع ـ ا م ـ العبوديــة لغيــر ا ش وليزيلــوا العرافيــل  -أيــا اانــت  -م ـ طريــق
البشرية حتى كحس ببشريتضا وكشعر بتكريم ا لضا حي خلقضا:
((لِّيَـ ْضلِ َ َم ْ َهلَ َ َع ْ بَـيِّـَ ٍة ويَ ْحيَى َم ْ َح َّي َع ْ بَـيِّـَ ٍة [ا نةا.]02::
ولس ا نريد م الشـارك ا اللـى بعـ عـاداب العـرص التـي ذمضـا اإلسـالم ش ااعتـداء القـون علـي
الرـعيل ش وشـرص الإمـر ش ووأد الب ـاب ش أن نجـردهم مـ اـل فرـيلة ش ونقـا فـي مـا وفــا
فيه الشعوبيون ال ي دفعضم ارهضم لع صر العربي  -لحاجاب في نةوسضم  -أن نسبوا الليـه
اـل مـثـلـبـةش وجردوه م ال مـ ـقـبـةش بل الن ا نرى أن ا ادخر فرله لضـ ه ا مـة بـ ن جعلضـا

أمي ة على الرسالة الإاكمة ش ع دما لم يك غيرها م ا مم أهالا ل ل .
وهك ا ش اندفا العرص باإلسالمش وفدموا للعالم فيما جديدة خالـدةش كمثلـت فـي فـيم العـد:
ش والحريــةش والـسـمـاحــةش والـبـعــد ع ـ التكلــلش والتواضــاش اإلنصــاف مـ أنةســضمش وحمل ـوا

معضم البيان الإالد ال ن حةا لضم لغـتضم ووحـدكضم ش وأمـدهم بع ااـر الحيـاة لضـ ه القـي ــم
العظيمــةش فت ـ لر أدبضــم م ـ شــعر ونثــر وخطابــةش بض ـ ا البيــانش واسـتـم ــد مـ ــه ع ااــر العظمــة

والإلود المتمثلة ب صاعة التعبير وفوة الت لير.

والن المـتـ مـل ب نتا مشاهير ا دص العربي في عصـوره الزاهـرة مـ شـعراء واتـاص وخطبـاء ش

يتلمس بكل وضول ألر القرآن الكريم وألر اإلسالم في أدبضم.

الن ا دص شـ ن ــه شـ ـ ن ا م ــم ش يـق ــوى ويـزده ــر الذا فويــت ش ويرــعل ويجمــد الذا انحطــت
وضعةت ش وذل

نه انعكا ،ل اارة ا مة ي شط ب شاطضا ويتراجا بتراجعضا.

وفد مرب ا مة اإلسالمية  -في كاريإضا الطويل  -بةتراب ضعل خرعت فيضا للكثير مـ
المملراب الغريبة ع ضا ش وانعكس ذلـ علـى أدبضـا ش واـمــا اانــت هـ ه ا مـة بمـا كـدخر فـي
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ايانضــا م ـ راــيد ش ومــا كحملــه م ـ خميــرة اام ــة فــي ذاكضــا ش كـص ــد انـدفـ ــاع الض ـجـمـ ــاب
الإارجية ش وكتإل

م عدوان المغيري ش وكسـلط الطغـاة والطـامعي ش فكـ ل اـان أدبضـا

اورة معبرة ع آمالضا وأهدافضا.

وفي عصر ال ضرة ا دبية الحديثة ش وجدنا أن ال ي فامت علـى أاتـافضم هـ ه ال ضـرــة فـد
اكـإـ ـ وا المصـادر اإلسـالمية ا اـيلة م طلقـ ا لضـم ش فجـاء أدبضـم امتـدادا للـعـصــور الـزاه ــرة
لــألدصش يـبـش ــر بـع ــودة ا م ــة اللــى كرالضــا وأاــالتضا بعــد أن ابتعــدب ع ضــا وجمــدب نـتـي ــجة

لمملراب اثيرة مجا :لبسطضا.

ولك سيطرة المستعمري الغربـيـي ش وما أعـقـا ذل مـ محـاو كضم الد وبـة للقرـاء علـى
ع ااــر القــوة فــي ايــان ه ـ ه ا مــة والمتمثــل فــي عق ــيدكضا اإلســالمية ش جعلضــم يســت بتون

ع اار كـدي لضـم بـالو ء ش وكـركبط مصـالحضا بمصـالحضم ش بعيـدا عـ آمـا :أمتضـا وكاريإضـا
فدر ،هـم ء لقافـة الغـرص الغـاقن ش وأورلضـم ذلـ احـتـقــار كـاريـإـضــم ش باإلضـافة اللـى اثيـر
م نصارى العرص ال ي يركبطـون مـا هـ ا الغـاقن بربـاـ العقيـدة ش فـوج ــدوا أن مـمــا يـقــون
سيطركضم على المسلمي أن يعملوا على الضعاف الثقافة اإلسالمية.

وهك ـ ا لــم يلبــ ،جحافــل المســتعمري أن كجلــو ع ـ أاثــر ديــار المســلمي ش ولك ضــا لــم

كإر ال بعد أن ائتم ت على كطبيق خططضا وأفكارهـا هـم ء الـ ي رعـتضم وربـتضم وربطـت
مـثـيـرها بضـم ش فـ حلوا  -بـالقوة  -أفكـار الغـرص وكقاليـده ولقافتـه محـل الثقافـة اإلسـالمية ش
ف هملوا ال قاـ المرـي ة مـ التـاريخ اإلسـالمي ش وضـإموا الجوانـا السـلبية م ـه ش وشـوهوا
حـق ــائقهش ونسة ــوا الـتـشـريـع ــاب اإلســالمية وأحلــوا محلضــا فــواني الغــرص الكــافر وكش ـريعاكه

الولـ ـيةش وفصلوا ا دص عـ العقيـدة ش وابتعـدوا بـه عـ ا خـالم كحـت شـعاراب برافـة حي ـا
اـمـقـولة الـةـ للـةـ .
وكحت أمـثـا :ه ه ال ريعة وجدنا أن ال ي أوال الليضم وضـا م ـاه ا دص ش وأعـيــرب لضـم

م ــابر الكتابــة يتعمــدون طمــس اثيــر مــ ايلــار ا دبيــة اإلســالمية ش ويتجــاهلون اثي ـرا م ـ

ا سماء التي اانت كصدر في أدبضا ع مبدئية السالمية واضـحة ش فـي الوفـت الـ ن يــبرقون
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فيلمعون أدص الشـضوة والجـ س باسـم (الوافـعــية
فيه ال ما ش م ا دص فديما وحديثا ش ر

ويـشـيــدون بــالتمرد والشـ وذ عـ العقائــد وا خــالم باســم التطــور والتجديــد ش والذا مــا ن ـبــق

شاعر أو ااكا يسا عقيدة ا مة ويتطاو :على مقدساكضا ويتبرأ م كاريإضـا ويقـ ف فيمضـا
وكـرالضا ش وي سلخ ع أهدافضا ش فضو ع دهم ال ن كةتح له المغاليق ش ويحوق فصـا السـبق
فـتـةـت ــح ل ــه ا ــدور الصـح ــل والم ـج ـ ــالب ش وك ــتسابق فيمــا بي ضــا للظةــر م ــه بــالتحليالب

والمقابالب ش وك قل ك طعاكه وح لقاكه موجاب ا لير عبر اإلذاعاب.

وهك ـ ا أعقــا خــرو ا ســتعمار العســكرن م ـ الــبالد اإلســالمية انتكاســة فــي أدص ه ـ ه

ا فطار ش وذوبـان في لـقـافـة المـسـتـعـمـر وفيمه وكقاليده ش وشيوع للبدع ا دبيـة التـي كتإـبط
فيضا الحرارة الحديثة مثل( :الوجودية و(الوافعية ...
وفي ه ا الوفت ال ن كردب فيه أوضاع ا اللى مـا نـالحـظـه م كةـرم وكمـزم ش وكعـددب فيـه
مشارب ا م غبر وم شرم ش وادنا ن سى ما يربط ا بترال ا وعقيدك ا ش مطلوص مـ المسـلمي

 وفــد حــت بــوادر رجــوعضم اللــى دي ـ ضم  -أن يحلــوا أدبضــم مــا يليــق بــه م ـ مكانــه وأنيســدوا الةــراغ الضائــل الـ ن نــت ع ـ شــيوع اــل مــا هــو غيــر السـالمــي مـ ـ اـ ــوف الـت ــعبير
والكتابة ومـإـاطـبـة الجماهـيـر وذل

ن ا دص الـ ن يـعــبر عـ ذاكيـة هـ ه الجمـاهير أدص

فقير مجدص .وأن ا دص المجـرد مـ العقيـدة التـي اخـتـلـطــت بـدم معت قيضـا ش وكإللـت مـا
بــي مشــاعرهم وع ـواطةضم يجــد لــه اســتجابة ش و يحــرك أحــدا ش بــل ه ـو أدص هجــي

ككتا له الحياة.

لقد آن ا وان أن يمخ قمام المبادرة م المةسدي فـي ا رب ش ويطـرل لل ـا ،أدص يعبـر
ع ـ كطلعــاب الشإصــية اإلســالمية ش ويشــبا شــوفضا اللــى نمــاذ نظيةــة م ـ ا دص ال ـ ن

يقودها في ا وفاب العصيبة.
الن ا نطرل  -عبر ه ه المجلة  -الدعوة لـكـل مـ ي نــس م ـ نةسـه القـدرة علـى أن يرـيل
شي ا في مجا :اإلبداع ا دبـي ش وسـوف نعمـل  -بـ ذن ا  -عـلــى كشـجـيــا اـل المواهـا
الشــابة التــي كُــزوى ع ضــا اــةحاب المجــالب والصــحل العلمانيــة ش مرحـب ـيـ ـ بكــل ا ن ـواع
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ا دبية م شعر ونثر وفصة ش رائدنا فـي ذلـ أن يكـون هـم ء الكتـاص امـا واـةضم الشـيخ
أبو الحس ال دون في اتابه( :مإتاراب م أدص العرص :

(اـتــابا مـممـ ـي ـ  ..ملكــتضم فكـرة أو عقيــدة ش أو يكتبـون نةسـضم أو الجابــة ل ـداء ضــميرهم
وعقيــدكضم ش مـ ـدفـع ــي م ـبـعـث ــي ش فتشــمل مــواهبضم ويةــي

خــاطرهم ش ويتحــرم فلــبضم ش

فت ثا :عليضم المعاني ش وكطـاوعضم ا لةـاو وكـملر اتـابتضم فـي نةـو ،فرائضـا ش نضـا خرجـت
م فبل فال كستقر ال في فلا .

البالغة والبيان
التحرير
الرماني :
فا :علي ب عيسى َّ

البالغـة مــا حـط التكلــل ع ـه ش وب ــى علـى التبيــي ش واانـت الةائــدة أغلـا عليــه مـ القافيــة

ب ـ ن جمــا مــا ذل ـ ســضولة المإــر ش مــا فــرص المت ــاو:ش وع وبــة اللةــا ش ومــا رشــافة
المع ــىش وأن يكــون حس ـ ا بتــداء احس ـ ا نتضــاءش وحس ـ ال ــوال احس ـ القطــاش فــي

المع ى والسما واانت ال المة فد وفـعـت في حـقـضا ش واللى ج ا اختضا ش حتى يقـا::
لــو اــان ا ـ ا فــي موضــا ا ـ ا لكــان أولــى وحتــى يكــون فيــه لةــا مإـتـل ــل ش و مع ــى
مستكره ش لم ألـبـس بضاء الحكمةش ونـور المعرفـةش وشـرف المع ـىش وجـزالــة اللـةــاش واــانت

حالوكــه فــي الصــدرش وجاللتــه فــي ال ـ ةسش كةتــق الةضــمش وك ثــر دفــائق الحكــم ش واــان ظــاهر
ال ةــا ش ش ـريل القصــد ش معتــد :الــوقن ش جميــل الم ـ ها ش اــريم المطلــا ش فصــيحا فــي

مع ـاهش بي ـا فـي فحـواهش واـ ذل هـ ه الشــروـ فــد حواهـا القــرآن ش ولـ ل عجـز عـ معارضــته
جميا ا نام.
ووال العتابي رجالا بليغا فقا::
اان يظضر ما غم

م الحجةش ويصور الباطل في اورة الحقش ويةضم الحاجـة مـ غيـر

العادة و استعانة.
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فيل له  :وما ا ستعانةق
فا ::يقو :ع د مقاطا االمه :

يـا ه ــاة ش واسـما ش وفضمــت ومــا أشـبه ذلـ  .وهـ ا مـ أمــاراب العجـز ش ود ئــل الحصــر

والنما ي قطا عليه االمه ش فيحاو :واله بض ا فيكون أشد نقطاعه.
وفا :الجاحا :

البيـان اســم لكـل شــيء اشـل لـ عـ ف ــاع المع ـى ش وهتـ لـ الحجــا دون الرــمير ش

حتى يقري الساما اللى حقيقته ش ويضجـم علـى محصـوله ش اائ ـ ا مـا اـان ذلـ البيـان ش ومـ

أن ج س اان ذل الدليل و ن مدار ا مـر والغايـة التـي الليضـا يجـرن القائـل والسـاما النمـا

هو الةضم واإلفضام و فب ن شيء بلغت اإلفضام وأوضـحت عـ المع ـى فـ ل هـو البيـان فـي
ذل الموضا.

قهر ايداص.147/141/144 :

مةضوم الجاهلية في الشعر الجاهلي

بقلم :محمد ال اار

الن الحمد ش نحمده ونسـتعي ه ونسـتغةره ش ونعـوذ بـا مـ شـرور أنةسـ ا وسـي اب أعمال ـاش
م يضده ا فال مرـل لـه ش ومـ يرـلل فـال هـادن لـه ش ونصـلي ونسـلم علـى رسـو :ا -

الى ا عليه وسلم  -وبعد:

ف ن الشعر الجاهلي ...شعر فـديـم متصل الحلقاب يصور حياة العرص فبل اإلسـالم ش فـضــو
سـج ــل الـعـواط ــل والمـةـاخ ــر ش ســجل العصــبياب والحــروص ش فيــه أيــام العــرص ووفــائعضمش

وكدوي

اولضم وأنسابضم ش يقو :أبو هال :العسكرن (: 1

( نعرف أنساص العـرص وكواريإضـا وأيامضـا ووفائعضـا ال مـ جملـة أشـعارهم فالشـعر ديـوان

العرص وخزانة حكمتضا .

وفا :أمير الممم ي عمر ب الإطاص  -رضي ا ع ه :-
82

مكتبة شبكة مشكاة اإلسالمية

مجلة البيان

(اان الشعر علم فوم لم يك لضم علم أاح م ه (. 2
وللشــعر م زلــة عظيمــة ع ــد العــرص وللشــاعر مكانــة كرــاهى( 3ش ف ـ ذا نبــق فــي القـب ــيلة

شــاعر ه كضــا القبائــلش وا ـ عت ا طعمــةش وأعل ــت ا فــرال نــه حمايــة عراضــضم وكإليــد
لمــآلرهمش والشــادة ب ـ ارهم ش واــانوا يض ــون ال بغــالم يولــد أو شــاعر ي بــق أو فــر ،ك ــت
(. 0

ومــا ككــاد القصــيدة كلقــى حتــى كســير بضــا الــرواة ش وك شــدها المجــالس ش فــا :المســيا ب ـ

علس (: 5

فألهدي ما الريال فصيدة

م ي مغلغلة اللى القـعـقـاع

كرد المياه فما كزا :غريبة

في القوم بي كمثل وسماع

فقصيدكه ك شر بي القبائل ويرددها ال ا ،مستمعي لضا ومتمثلي ب بياكضا.

وا مثلـة اثيــرة لشـعراء حمــوا أعـراب فبــائلضم ش ولشـعراء كشــةعوا لقبـائلضم ش أو فـراد م ضــا

فشةعوا ش وشعراء رفعوا الوضيا ووضعوا الرفيا...
فا عـشـى يـقـدم مكة ويـمـدل المـحـلَّق وي ار ارمـه وشـرفه وحسـ اـةاكه بعـد فقـر وخمـو:
ذار ...لم كحدي ع ب اكه فقا::

أرفت ومـا هـ ا الـسـضـاد الـمـمرم

وما بي مـ سقم وما بي معشق

نةى ال يم ع آ :المحلق جةـ ــة

اجابي ــة السيح العرافي كةضق

فمــا الن أكــم فـصـيـدك ــه حـت ــى انـس ــل ال ــا ،اللــى المحلــق يض ونــه ش وا ش ـراف م ـ اــل فبيلــة
يإطبون ب اكه العوانس فلم كمس مـ ض واحدة ال عصمة رجل أفرل مـ أبيضـا ألـل ضـعل

(. 1

واان ب و أنل ال افة ي نةـون م ه ا اللقا حتى الذا مدحضم الحطي ة بقوله:
فـوم هـم ا نل وا ذنـاص غـيـرهم

اار اسمضم شرفا لضم .

وم يسون ب نـل ال افـة ال نبا
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ولقــد اانــت الـقـبـيــلة كحــرخ عـلــى روايــة شــعرها فــتعلم اــغارها الشــعر وحةــا أشــعار القبيــة
خااة ش اما اانـت كةعـل كغلـا فـي كحةـيا أب ائضـا معلقـة عمـرو بـ الثـوم ش فضجاهـا شـاعر

بكر بقوله:

ألضى ب ي كغلا ع ال مكرمةيـروونضـا أبـدا مـ اـان أولـضـم

فـصيـدة فالضا عمرو ب الـثـوم يا للرجا :لشعر غير مسلوم (7

وفي اإلسالم ي ذن الرسـو :عـلـيه الصالة والسالم لحسان بـ لابـت أن يضجـو اةـار فـريــشش

وفا» ::اذها اللى أبي بكر فليحدل حدي ،القوم وأيامضم وأحسـابضم لـم اهجضـم وجبريـل
مع «(. 9

وفي السيرة ال بويـة أن الرسـو- :اـلى ا عليـه وسـلم -فـا :لحسـان  -رضـي ا ع ـه :-
"»لـشـعـرك أشـد عـلـيـضـم م وفا ال بل«" ش مما يبي ل ا أهمية الشعر فـي الـ ص عـ الـدعوة
وأاحابضا.

وبـعــد ه ـ ه الـشـواهــد ش وا مـثــلة فــي مصــادر الشــعر اثيــرة ش يتبــي ل ــا مــدى اهتمــام العــرص
بالشعر ش فضو خير مصدر لتصوير حياكضم ش وهـو ديـوان العـرص امـا عرف ـا ش ولـ ل يمك ـا
استإرا مةضوم الحياة الجاهليةش في مإتلل مظاهرها م ه ا الشعرش لم م ردود القـرآن

الكريم على ا نحراف حي ا لتقويمه والنكار السلبياب المطلقة حي ا آخر...

ولقــد حاولــت الرجــوع اللــى المصــادر المولقــة للشــعر الجــاهلي االمةرــلياب وا اــمعياب

والمعلقـاب وطبقاب فحو :الشعراء والشعر والشعراء ...وغيرها لتكـوي اـورة واضـحة لمـا

اان عليه القـوم فـي جـاهليتضم مـ مصـادر الشـعر أو ا واتـا السـيرة والتـاريخ التـي واـةت
ل ا حـيـاة أول ـ ـ القوم ال ي أنعم ا عليضم ب ور اإلسالم.

وسترى بعونه كعالى أن اثيرا م مظـاهر حياك ـا الحديثـة ومـا فيضـا مـ عـاداب وكقاليـد مـا هـي
ال امتداد لمةضوم الجاهلية العربية ...جاهلية ما فبل اإلسالم...

كحديد العصر الجاهلي:
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فـد يـتـبـادر اللى الـ هـ أن الـعـصـر الجاهلي يشـمل اـل مـا سـبق اإلسـالم مـ حقـا ش ولكـ
البح ،يظضر أن ا دص الجاهلي يعود اللى فرن ونصـل فبـل البعثـة ال بويـة ش يقـو :الجـاحا

(: 8

(أما الشعر العربي فـحـديــ ،الـمـيــالد اـغير السـ  ...فـ ذا اسـتظضرنا الشـعر وجـدنا لـه اللـى
أن جاء ا باإلسالم خمسي ومائة عام ش والذا استظضرنا بغاية ا ستظضار فمائتي عام .

وما فبل ه ا التاريخ فد يشوبه الغموب و يعطي ا اـورة واضـحة عـ الحيـاة الجاهليـة مثـل
المــارة الغساسـ ـ ة ل ــم الم ــاذرة ش ومملك ــة ا ــدة ف ــي ش ــمالي نج ــد  ...ومعلوماك ــا عـ ـ هـ ـ ه

اإلماراب فيما وراء القرن الساد ،الميالدن محدودة (. 14

والسـيد محمـود شــكرن ا لوسـي يحـدد فتــرة الجاهليـة بقولـه( :وهــي الـزم بـي الرسـولي ش
كطلق على قم الكةر مطلقا ش وعلـى مـا فبـل الةـتح وعلـى مـا اـان بـي مولـد ال بـي والبعـ،

(. 11

وعلى العموم فـ ن الةتـرة الجاهليـة التـي كع ي ـا هـي فتـرة مـا فبـل بعثـة الرسـو- :عليـه الصـالة
والسالم -ش وهي كمتد أاثر م مائتي عام ش ن ما وراء ذل م الزم يشوبه الغمـوب
ولــم يصــل اللي ــا م ـ الشــعر الجــاهلي فبــل كل ـ الةتــرة شــيء نطم ـ الليــه ..وفتــرة مــا فبــل

اإلســالم مباشــرة هــي الةتــرة التــي ورلـ ــا عـ ـض ــا الشــعر الجــاهلي ...وه ـ ا العصــر هــو ال ـ ن
بزغــت عيــه شــمس اإلســالم ش واــور القــرآن الكــريم وأح ــداي الســيرة ش اثيــرا م ـ معالمــه

واراع الحق ما الباطل وقيةه.
مع ى الجاهلية:

أ  -في اتا اللغة وا دص:
الذا رجع ا اللى معاجم اللغة نجد أن مادة :جضل كع ي الجضل ال ن هو خالف العلـم ...وفـد
جضل فالن جضالا وجضلة.

وكجاهل :أن أرى م نةسه ذل وليس به.

واستجضله :عده جاهالا واستإةه أيرا.
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والمجضلة :ا مر ال ن يحمل على الجضل.
والمجضل :المةاقة أعالم فيضا (. 12

وفــي المعـج ــم الـوسـي ــط :جـضـل ــت الـق ــدر جض ـالا :اشــتد غليانضــا ش وجضــل علــى غيــره جضالــة

وجضالا :فسا وكسافه ش وجاهله :سافضه.
ا :أَعُوذُ بِاللَّ ِه أَ ْن أَ ُاو َن ِم الج ِ
وفي القرآن(( :فَالُوا أَكَـت ِ
اهلِي َ .
َّإ ُ نَا ُه ُزوا فَ َ
َ َ
والجاهلية مـا اـان عليـه العـرص فبـل اإلســالم مـ الجضالـة والرـاللة ..والمجضلـة :مـا يحمـل
اإلنسان على الجضل وجاء في الحدي ،الشريل» :الولد مبإلة مجب ة مجضلة«.

وهكـ ا (نتبــي أن الجاهليــة ليسـت مشــتقة مـ الجضـل الـ ن هــو ضـد العلــم ونقيرــه ش النمــا

هي مشتقة م الجضـل بمع ـى السـةه والغـرــا وال ـزم فضـي كقابـل المـة اإلسـالم التـي كـد:
على الإروع والطاعة

عز وجل وما يطوى فيضا م سلوك خلقي اريم (. 13

وفــد ك صــرف اللــى مع ــى الجضــل ال ـ ن هــو مقابــل الحلــم ولــيس ضــد العلــم ال أن العصــر

الجاهلي عرف اثيرا م ال ا ،عرفوا بالحلم والتسامح مثل فيس ب عااـم ش وا ح ــل بـ
فـيـسش وغيرهما حتى ضربت بحلمضما ا مثا.. 10( :
وجاء في معلقة عمرو ب الثوم:

أ

يجضل أحد علـيـ ا

ف جضل فوم جضل الجاهلي ا

أن يتسافه أحد علي ا ...وفد يترم البيت مع ى الظلم والطيش.

ص  -وف ــد ج ــاءب ايي ــاب الكريم ــة وا حادي ــ ،الش ــريةة بضـ ـ ا المع ــى ش مع ــى الحمي ــة
ِ
ِ
والطــيش والغرــاش فةــي ســورة البقــرة(( :فَــالُوا أَكَـت ِ
َّإ ـ ُ نَا ُهـ ُـزوا فَـ َ
ـا :أَعُــوذُ بِاللَّــه أَ ْن أَ ُاــو َن م ـ َ
ب َع ِ الج ِ
((خ ِ الع ْةو وأْمر بِالْعر ِ
ِِ
اهلِي َ .
ف وأَ ْع ِر ْ
َ
َ
الجاهلي َ ش وفي سورة ا عرافْ ُ ْ ُ َ َ ُ :
وفـي الحــدي ،الشـريــل :أن الرسـو - :عليـه الصـالة والسـالم  -فـا :بـي ذر ش وفـد عيـر
رجالا ب مه» :الن امـر فـيـ جاهلية« .أن في رول الجاهلية وطيشضا كغرا فال كحلم.

وال ن يظضر ل ا أن الجاهلية اانت كع ـي الجضـل لمع ـى كجـاوق الحـق وعـدم معرفتـه ش وكع ـي

أيرا الحمية حمية الجاهلية بما فيضا م ل ر وطيش وحمق وسةه وابر.
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وأابحت كطلق على العصر السابق لإلسالم مباشرة ش وال ما فيه م ول يـة وأخـالم فوامضـا
الحمية وافتراف ما حرم الدي الح يل م موبقاب (. 15

أمــا كعبيــر الجاهليــة فــي اتــاص ا فقــد جــاء فــي كةســير ه ـ ه العبــارة فــي اييــة(( :أَفَ ُح ْكـ َـم
ِِ ِ
َح َس ُ ِم َ اللَّ ِه ُح ْكم ا لَِّق ْوٍم يُوفِ ُو َن (. 11
وم ْ أ ْ
َ
الجاهليَّة يَـ ْبـغُو َن َ
(ي كر ا على م خر ع حكم ا المحكم المشتمل على ال خير ال اهي ع اـل شـر
ش وعـد :اللـى مــا سـواه مـ ايراء وا ه ـواء وا اـطــالحاب التــي وضـعضا الرجــا :بـال مســت د

م ـ شــريعة ا امــا اــان م ـ أهــل الجاهليــة يحكمــون بــه م ـ الرــال ب والجضــا ب ممــا

يرعونضا بآرائضم وأهوائضم .

وجاء في كةسير ه ه ايية في ظال :القرآن لسيد فطا  -رحمه ا :-
(فالجـاهـلـيـة اما يصةضا ا ويحـدد فرآنـه هـي حكـم البشـر للبشـر نضـا هـي عبوديـة البشـر

للبشر والإرو م عبودية ا ورف
بع

ألوهية ا وا عتراف فـي مقابـل هـ ا الـرف

ب لوهيـة

البشر وبالعبودية لضم م دون ا .

لم يقو - :رحمه ا  -أيرا:
(الن الجاهلية ليست فترة م الزمان ولك ضا وضـا مـ ا وضـاع هـ ا الوضـا يوجـد بـا مسش
ويجـ ــد اليـ ــوم ش ويوجـ ــد غـ ــدا ش في خ ـ ـ اـ ــةة الجاهليـ ــة المقابلـ ــة لإلسـ ــالم ش والم اف ـ ــرة
لإلسـالم ...فـالـعـبـوديـة لـغـير ا جـرب أهـل الجاهليـة اللـى اـل الرـال ب السـابقة وكحكـيم

ا هواء والعاداب والتقاليد (. 17

وه ــي بـ ــاء عل ــى ذل ـ كـعـ ــي مةضــوم الرــال ب ش والســةه ش والطــيش ش وكحكــيم العــاداب

والـتـقـالـي ــد ش بـعـي ــدا ع ـ م ـ ض ا فــي السياســة وا فتصــاد والعقائــد والحيــاة ا جتماعيــةش
وكتلون بشعاراب برافة اثيرةش فد كإدع وكسيطر على العقـو :ع ـدما كرـعل آاـرة العقيـدةش
والتوحيد وكحكيم شرع ا .
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وسـ تابا هـ ا المةضـوم ش مةضــوم الجاهليــة فـي الشــعر الجـاهلي الـ ن يصــور ل ـا حيــاة العــرص
فب ــل اإلس ــالم ف ــي ح ــروبضم ول ـاراكـضـ ــم وع ــاداكضم وكقالي ــدهم وعقائ ــدهم وخراف ــاكضم ش مم ــا

س جمله في الةصو :التالية ب ذنه كعالى:

 - 1ا و ::الحياة السياسية أو الصراع القبلي.
 - 2الثاني :الحياة ا جتماعية ش وما فيضا م عاداب وكقاليد.

 - 3الثال :،الحياة الدي ية ش وما فيضا م عقائد وكصوراب وخرافاب.
 - 0الرابا :الحياة ا فتصادية وأمور حياكضم ومعاشضم.

الةصل ا و:

الحياة السياسية ع د العرص
أو  :الصراع القبلي

أ  -لمحة موجزة ع حياة العرص فبل اإلسالم:
الن العرص ي حدرون م أالي ابيري  :فحطان وعدنان (. 19
 - 1عرص الج وص:

واان موط فحطان باليم لم كـشـعـبــت فـبـائـلــه وبــطونه مـ سـب بـ يشـجا ابـ يعـرص بـ
فحطــان ش واــان م ـ ضم فبيلــة حميــر وم ضــا فرــاعة ش وم ـ ضم اضــالن وأشــضرهم طــيء وهمــدان
وا دة ولإم وا قد ش وأو د جة ة ملوك احراء الشام.

هــاجرب ه ـ ه القبائــل بعــد انضيــار م ـ رص عــام (124م.م فـس ــك ت ا قد المدي ــة ش واــان
م ضا ا و ،والإزر ش وم ضم مـ نـز :علـى مـاء غسـان فـي الشـام وأسسـوا المـارة الغساسـ ة
والمواليــة للــروم ش أمــا لإــم فقــد ســك ت الحيــرة ش وااــطةتضم فــار ،اللــى جوارهــا وبقــي فــي

اليم اثير م فبائل حمير وا دة وغيرهم.
ويالحــا أن فبــائلضم المضــاجرة اختــارب غالب ـا جــوار ا مــم المتحرــرة وي ـ ار الممرخــون أن
عرص الج وص اانت لضـم فـدم راسـإة فـي عمـارة القصـور والضيااـل وكشـييد السـدود واـانوا

يملضون الكوااا وال جوم.
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 -2عرص الشما::

واان موط عدنان مكة المكرمة وما جاورها م أرب الحجاق وكضامـة ش وفـد كشـعبت بطـون

ه ا الةرع م نزار ب معد ب عدنان م ولد السماعيل  -عليه السالم .-
لم هاجرب بع

ه ه البطون اللى مواط الإصا والكأل ..فـ ـزلــت ربـيــعة شـرف ا ش ف فامـت

عبد القيس في البحري ش وح يةة في اليمامة ش وأفامت سائر بكر ب وائـل مـا بـي البحـري

واليمامة ش وعبرب كغلا الةـراب ف فامـت فـي أرب الجزيـرة بـي دجلـة والةـراب ش وسـك ت

كميم في بادية البصرة.

وأما فرع مرر ب معد ب عدنان :فقد نزلت ُسليم بالقرص م المدي ة وأفـامـت لـقـيــل فــي
الطـائل ش واســتوط ت سـاذر هــواقن شـرفي مكــة المكرمــة ش وسـك ت أســد شـرفي كيمــاء اللــى

غربي الكوفة ش وسك ت ذبيان بالقرص م كيماء اللى حوران (. 18

وبقيت معيشة ه ه القبائل اـحراوية بدويـة ش ولـم كضـيء لضـم هـ ه الحيـاة ا سـتقرار ال فــي
بع

الواحاب في الحجاق ..ويظضر أن عرص الشما :لم ي جحـوا فـي وحـدة سـيـاسـيــة فـبــل

الميالد ش فطبيعة بالدهم كدفعضم اللى التشتت والتةرم (. 24

 -3القبائل العربية:
ال ظام القبلي :

وهكـ ا (اســتقرب القـبــائل ال عربيــة فــي الجزيـرة وكجــاور العــدنانيون والقحطــانيون ش ولــم يكـ

لـض ـ ه الـقـب ــائل دول ــة كشــمضم ش و نظــام موحــد يســودهم بــل اانــت اــل فبيلــة ككــون وحــدة

اجتماعية وسياسية مستقلة .

(واانـت هـ ه القبائـل متشــابضة فـي ككوي ضـا ونظامضــا ش فكـل فبيلـة كقــوم علـى أسـا ،اشــتراك

أب ائضــا فــي ا اــل الـواح ــد والمـوط ـ الـواح ــد .والـرب ــاـ ا ف ــوى فــي القـب ــيلة هــو العصــبيةش
والعصبية اما يعرفضا اب خلـدون فـي مقدمتـه» :ال صـرة علـى ذون القربـى وأهـل ا رحـام أن

ي الضم أو كصيبضم هلكة .
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(وأف ــراد القبيل ــة متر ــام ون الض ــم ف ــي المص ــائا والمس ــراب فق ــالوا :ف ــي الح ــرص كش ــترك
العشيرة .

(لــم نـش ـ ع ـ طبــيعة الجزيــرة العربيــة وحتميــة انتقــا :العــرص وراء المــاء وطلبـا للكــأل ش نشـ

ال ظام القبلي ارـرورة اجتماعيـة ش وحيويـة حتـى يت قلـوا فـي جماعـاب عشـائر كـوفر فرادهـا
الحمايـة وا مـ  ..ولـم يقـتــصر وجـودهــا عـلــى الـبــادية بــل كعـداها اللــى الحواضـر علــى فلتضــا

وك الرها في الصحراء المترامية (. 21

ولقد اانت هيم ة القبيلة هي ا سا ،في البادية والحاضرة حيـ ،أن (هـ ه القبائـل لـم كةقـد
اـوركضا القبليـة فقــد ظـل لكــل م ضـا م اقلضـا الإااــة ومعافلضـا الصــغيرة ش وسـيادكضا وشـ ونضا

الإااة ش ومـرد ذلـ اللـى أن رابطـة القبيلـة اانـت أفـوى مـ رابطـة المدي ـة حتـى لقـد كـمدن
الثاراب بي فبيلة وفبيلة اللى انقسام المدي ة على نةسضا (. 22

فوحدة القبيلة اانت أمرا مـقـدس ـا كـركــا علـيــه طائـةــة مـ التقاليـد يحـدد عالفـة ا فـراد مـا
بعر ــضم ..وعالف ــة ا ف ــراد بقب ــائلضم ن القبيل ــة ه ــي الـوحـ ــدة ا جـتـمـاعـ ــية الت ــي عرفض ــا

المجتما الجاهلي في البادية والمدن ..واان أفراد القبيلة يملةون أسـرة واحـدة فائمـة بـ اكضا
اخــتالـ فيضــا ش متجانســة كبــاي بــي أفرادهــا ..يعمــل الجميــا فــي ســبيل هــدف واحــد

وهو المحافظة عليضا (. 23
العصبية:

وف ــد آمـ ــت القـب ــيلة بوحدك ــضا وجعلــت ذل ـ أم ـرا مقدس ـا ش كركــا عليــه طائةــة م ـ التقاليــد
ا جتماعيــة ش كح ــدد واج ــباب ا فــراد وحقــوفضم وأســا ،ه ـ ه التقاليــد هــو العصــبية ش التــي

كقري أن يُ صر الةرد م فبل أفراد فبيلته ظالما أو مظلوما.
ولو رجع ا اللى الشعر الجاهلي لوجدنا الكثير م ه يصور ل ا هـ ه العصـبية دون ا حتكـام اللـى
عق ل مست ير و هدى أو بصيرة ش ن التعصا لقبيلته يةوم ال اعتبار.
يقو :دريد ب الصمة (: 20

أمـركـضـم أمـرن بمـ ـعـر الـلـوى فلم يستبي وا الرشد اللى ضحى الغد
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فلما عـصـوني ا ت م ضم وفد أرى

غــوايـتـضـم وأنـ ـي غ ـيـر مـضــتد

ومــا أنــا ال مـ غـزية الن غــوب

غــويــت والن كـرشـد غـزيــة أرشد

فالشاعر يرى رأن فبيلته غـزيـة ش بل يـتـ اق :ع رأيـه مـ أجـل رأيضـا ش ولـو اـان خطـ ا ..فغيـه
وضاللهش وا ل رشده كركبط الضا بعشـيركه فـ ن ضـلت ضـل معضـاش وأمعـ فـي ضـاللهش والن

اهتدب اهتدى معضا وأمع في هداه.

وال ابغة ال بياني يعبر ع المع ى نةسه بقوله (: 25

حدبت علي بطون ضبة الضا الن ظالـمـ ا فـيضم والن مظلوم ا
وعلــى الـة ــرد أن يحـتــرم رأن فبيلتــه فــال يإــر عليــه و يكــون ســببا فــي كمزيــق وحــدكضا أو
اإلســاءة اللــى ســمعتضا بــي القبائــل أو كحميلضــا مــا كطيــق ش ول ـ ل اكإ ـ ب القبيلــة حــق

الإلـا أن الطــرد لـبع

أف ـراده ــا الذا كمـردوا علــى كقاليـدها مـ فتـل بعـ

أفرادهـا أو كعــدد

جرائره عليضا أو سوء سلواه م ال احية الإلقية حسا مةاهيمضم لألخالم آنـ اك ش ويعتبـر

الإلا أشد عقوبة كوجه للةرد في المجتما البدون (. 21
شيخ القبيلة:

فج اية ال فرد م أفراد القبيلة ج اية المجموع يعصبونضا برأ ،سيد العشيرة ولضـم عليـه أن

يتحمــل كبعاكضــا ولــه علــيضم أن يطيعــوه فيمــا ي ـ مرهم بــه ش وشــيخ القبيلــة يكــون عــادة شــيإ ا
مجرب ا هو سيدها له حـكـمـة وســداد رأن وسـعـة في الثـروة ..وهـو الـ ن يقودهـا فـي حروبضـا
ويقســم غ ائمضــا ش ويســتقبل وفــود القبائــل ا خــرن ش ويـعـقـ ــد الصـل ــح والمحـالـة ــاب ويقــيم

الريافاب ش وسيادكه رمزية والذا بغى اان جزا ه جزاء اليا التغلبي ع دما بـغـى وطـغى علـى

أحالفه م فبيلة بكر فقتلوه مما اان سببا في نشوص حرص البسو ،المشضورة.

و بد م كوفر اةاب في شـيخ العشـيرة وفائـدها ش االشـجاعة والحسـا والكـرم والـ ــجدة
وحةا الجوار والعانة المعوق و بد أن يتحمل أابر فسط مـ جرائـر القبيلـة ومـا كدفـع ــه مـ

ديــاب ش وغالب ـا يــري الشــيخ ســيادكه ع ـ آبائــه ( 27ش واللــى ذل ـ يشــير معاويــة ب ـ مال ـ

سيد ب ي االص وهو الملقا (بمعِّود الحكماء حي ،يقو: 29( :
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الني امـر م عـصـبة مشضورة حشد ش لضم مجد أشم كليد
ألـةوا أباهم سـيـدا وأعـان ـضـم اــرم وأعــمام لضم وجـدود

نعطي العشيرة حقضا وحقيقضا فيضا ش وكغةر ذنبضا وكسود
والذا كحـمـلـ ـا العـشيرة لقلضا فـمـ ا به ش والذا كعود نعود
ويقــو :عبــد ا بـ ع مــة واــان حليةـ ا لب ــي شــيبان يرلــي بســطام بـ فــيس سـيــد ب ــي ش ـيبان

وي ار أعالم رياسته وفيادكه (: 28
ل المرباع م ضا والصـةايا

وحكم وال شيطة والةرو:

والمرباع هو ربا الغ يمـة اـان الـرئيس ي خـ ه فـي الجاهليـة ش والصـةايا جمـا اـةـيــة وهـي مـا
اان يصطةيه الرئيس ل ةسه م خيار الغ يمة ش وال شـيطة مـا أاـابه الجـيش فـي طـريــقه فبـل

الـغـ ارة مـ فــر ،أو نـاف ــةش والةرـو :مـا فرـل فلـم ي قسـم نحـو اإلداوة والسـكي وال وعـان
ا خيران فد سقطا في اإلسالم.

ا عتزاق با نساص والقوة:
ولـقـد آمـ ـت القبيلة بوحدة ج سضا  -أن وحدة الدم  -فضم ج س ممتـاق كةرـلضم فبيلـة

أخرى ش وهـم يةـرلون ال القبائل آبا هم أشرف آبـاء وأمضـاكضم أاـرم أمضـاب ش وهـم أجـدر
ال ــا ،أن يكونــوا خــير الـ ــا،ش ولـعــل ه ـ ا مــا يـةــسر ل ــا كلـ الم ــافراب التــي امــتألب بضــا
أخبار العصر الجاهلي ش وذل الةإر ال ن كدون أادا ه في فصائد شعرائه (. 34

ولعل مـعـلـقــة عمـرو بـ الثـوم خيـر مـا يمثـل ا عتـزاق بال سـا ش والةإـر بايبـاء ش وا جـداد

( 31حي ،يقو::

 -1ورلت مضلضالا ( 32والإير م ه قهــيرا نعم ذخر ال اخري ا
 -2وعـتـابا واـل ـثـوما جـمـي ـع ـ ـا بـضـم نـلـ ا كراي ا ارمي ا
 -3ومـ ـا فـبـلـه الـسـاعـي اـلـيـا

فـ ن المـجـد ال فـد ولـيـ ـا

 -0ونحـ الحااـمـون الذا أطـعـ ا

ونح العاقمـون الذا عُصـيـ ا

لم يعتز بقوة فبيلته وعزكضا وجبروكضا فيقو::
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 -5ونـحـ الـتـاراـون لـما سإط ا

ونـحـ ايخ ون لما رضـيـ ـا

 -1وأنـا الـم ـ ـعـمـون الذا فـدرنـا

وأنـا المـضـلـكـون الذا أك ـيـ ـا

 -7وأنـا الـشــاربـون المـاء اـةــوا ويـشـرص غيرنا ادرا وطـيـ ـا
واللــى أن ي ســى الشــاعر نةســه ويتصــور أنضــم ملــوك الــدنيا المتصــرفون الباطشــون بــال رادع
حي ،يقو::

 -9لـ ـا الـدنـيـا ومـ أضـحـى عليضا ونبطش حي ،نبطش فادري ا
 -8الذا ما المـلـ سـام ال ا ،خـسـةـ ا أبـيـ ا أن نـقـر الإـسل في ا

والمـعـلـق ــة اـلـ ض ــا ضـجـيـ ـ واــيال وهيــا والقبــاد يتجــاوق حــدود العقــل ال أنضــا الجاهلي ــة

المتغطرسةش انظر الليه حي ،يقو::
 - 14الذا بـلـق الةـطـام لـ ـا اـبـي

 - 11مـألنا البر حـتـى ضـام ع ا
 -12أ

يـجـضلـ أحـد عـلـي ا

كـإـر له الجـبـابر ساجـدي ا

وظ ـضـر البـحـر نملمه سةي ا

ف جضل فوم جضل الجاهلي ا

فالشاعر يةتإر بكثرة عدد عشيركه حتى مأل أفرادها وجه ا رب وضـام البحـر بسـة ضمق ش

وطةلضم الذا بلق الةطام انح ى له الجبابرة سجودا وم لة.
والـشـواهــد اـثــيرة نإتــار م ضــا بعـ

ال مــاذ إلعطــاء اــورة واضــحة عـ جبــروب الجاهليــة

وغطرستضا.

فالمرفش ا ابر يةتإر بكثرة عدد فومه م ب ي بكر ب وائل الذ يقو: 33( :

هــال سـ لـت ب ا فوار ،وائل فل ح أسرعضا اللى أعدائضا
ول ح أاثرها الذا عد الحصى ول ا فواضلضا ومج ُد لوائضا

لم يةـتـإـر بـقـوة فـومـه في الحـروص ش فضم شع ،الـر و ،نضمـااضم فـي القتـا :أجـود ذوو

مروءة ش وأن ناديضم خير ناد وأشرفه فيقو: 30( :

شع ،مقادم ا نضبى مراجل ا ن ســو ب مـوالـ ا آلار أيدي ا

الـمـطـعمون الذا هبت شآمية وخير ناد رآه ال ا ،نادي ا
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فضم أاحاص حروص وفرى.

وطرفة ب العبد يةتإر بقبيلته بكر ويتحدي ع ارمضا وفوكضا وحسبضا الذ يقو: 35( :

 -1ول ـقــد كـعـلـم بكر أنـ ا

سر
آفــة الـجــزر مـسامـيـح يُ ُ

 -3ول ـقـد كـعـلـم بـكـر أنـ ا

اادفو الب  ،وفي المحةل غر

 -2ول ـقـد كـعـلـم بـكر أنـ ا

فاضلو الرأن وفـي الـروع ُوفر

والشاعر لبيـد بـ ربيعـة يةإـر ب حسـاص فومـه وشـرفضم فـي معلقتـه ش فالمجـد فـيضم فـد سـَّه

آبا هم وعلموهم الياه فتبعه اغارهم بعد ابارهم الذ يقو: 31( :
م معشر س ت لضم آبا هم ولكل فوم ُسَّة والمـامـضا
فب وا ل ا بيتا رفيعا سمكه

فسما الليه اضلضا وغالمضا

واانت ال فبيلة كملل وحدة م اوئـة لكـل القبائـل ا خـرى لـ ل يحـزن الشـاعر ذو اإلاـبا

العدواني على كةرم فومه ب ي عدوان واختالفضم بعد ائتالفضم واكحادهم فيقو: 37( :
 -1عـ ير الحي م ه وا

م اانوا حية ا رب
فلم يُـرعُـوا على بع

 -2بـغـى بـعـرضم بعرا
 -3وم ضم اانت الساداب والمــوفــون بـالـقــرب
وعدوان مـ فـيس عـيالن بـ مرـر بـ نـزار ش اـانوا مـ أعـز العـرص وأاثـرهم عـددا لـم وفـا

ب سضم بي ضم فتةانوا.

الن ا نساص مضمة وأساسية في حياة العربـي آمـ بضـا اليمانـا شـديدا ش واـارب علمـا ع ـدهم
الذا رأوا فيه ما يراه ال ا ،في الوط اين.

والـقـبـائــل جميعضـا المتبديـة م ضــا والمتحرـرة اانـت كتحـد فــي نظمضـا السياسـية ش وهـي نظــم

فبلية كشترك في كقاليد وأعراف وكتمس بضما كمسـكا شـديدا ش الـرابط الوحيـد بـي أفرادهـا
هو العصبية ش فيضا يجد الةرد ا م والسالمة في مجتمـا يـمم ال بـالقوة حيـ ،دولـة
كحميه ش و سلطة يتحـاام الليضـا ش والعصـبية فبليـة لـيس فيضـا شـعور واضـح بـالج س العربـي

العــام ش حتــى اإلمــاراب التــي ككونــت فــي شــما :الجزيــرة ظلــت كقــوم علــى أســا ،العصــبية
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القبلية ..ولم ي ةـ هـم ء جميعـا اللـى فكـرة ا مـة العربيـة أو الجـ س العربـي بحيـ ،يجمعـون
العرص كحت لواء واحد ش النما اـل مـا ه الـ اكحـاد فبلـي لـه رئـيس ( 39ش ممـا سـ راه فـي

حديث ا ع ه ه اإلماراب.

واانــت القبائــل كعقــد ا ح ــالف م ــا فـبـائ ــل أخ ــرى م ـ أجــل حــروبضم ويرــا أفــراد القبيلــة
أنـةـسـض ــم فــي خدمـتـض ــا وخدمــة حقوفضــا وعلــى رأسـض ــا ح ــق ا خ ـ بالث ـ ر واثي ـرا مــا كتكــرر

الحــروص والغ ــاراب وهــي م ــا كســمى ب ي ــام الع ــرص ...فكــل فبيل ــة مســتعدة دائمـ ـ ا للح ــرص
واإلغارة وهأل دائم ا شااية السالل ش ول ل اانت الشجاعة والةروسية مثلضم ا على.
ه ه الصراعاب الدامية كشكل فوام حياة العرص السياسية وعالفاكضم الحربية.

اإلماراب العربية في شما :الجزيرة (: 38
أفــام العــرص المــاراب لضــم فــي عــدد م ـ الم ــاطق ش فــي كإــوم الشــام حيــ ،أســس الغساس ـ ة

المارة لضم في شرفي ا ردن والجو ن وأسس الم اذرة في الحيـرة دولـتضم علـى أطـراف بـالد
فــار ..،ولقــد ااــط عت الــدولتان الكبريــاب هــاكي اإلمــاركي لتكونــا درعــا واف ـيــة لضمــا ضــد

غاراب ا عراص م القبائل العربية ش واثيرا مـا وفعـت الحـروص بـي هـاكي اإلمـاركي لصـالح
فار ،والروم ش وبدوافا فبلية أخرى.

( 1لقد اان م ملوك الـغـسـاس ـ ة المشضوري الحاري بـ جبلـةش واـان فـد ك صـر لـم خلةـه
اب ه الم رش وم ملواضم الحاري ا اغرش واانت جيو الغساس ة كشتب مـا فبائـل نجـد
اب ـي أســدش وب ـي فــزارةش وفـا اـثــير م ـ أسـ ــرى القبيلتـي فــي يـد عمــرو أحـد أب ــاء الحــاري

ا اغر ش فقصده ال ابغة ال بياني يمدحه متوسالا الليه في فكااضم ش ومـ روائـا مدائحـه فيـه

البائية حي ،يقو: 04( :

الذا ما غزوا بالجـيـش حلـق فوفضم

عصائا طير كضتدن بعصائا

و عيا فيضم غير أن سـيـوفـضــم

بض فـلــو :م فراع الكتائا

وعمرو هو ممدول حسان ب لابت  -رضي ا ع ه  -ش وفد اان ي ز :بـه وبغيـره مـ أمـراء
الغساس ة وم مدحه فيضم (: 01
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أو د جة ة حو :فـبـر أبيضم فبر اب مارية الكريم المةرل
بي

الوجوه اريمة أحسابضم شم ا نوف م الطراق ا و:

يغشون حتى ما كضر اــالبضم

يس لون ع السواد المقبل

( 2أمــا الم ــاذرة :فقــد أفــاموا دولــتضم فــي العــرام امــا عرف ــا ش حيــ ،رحلــت فبائــل لإــم
وك ــولش وااــط عضم الةــر ،ليحــاربوا بضــم عــرص الشــام أحــالف الــروم ش وم ـ أهــم ملــواضم

الم ر ب ماء ال ـسـم ــاء (550 - 510م ش وامتد سلطانه علـى عـدد مـ فبائـل نجـد واـان
لـه يومــان :ي ــوم نـعـيــمش ويــوم بــم ،ش وممـ فتــل فـي يــوم بمسـه :الشــاعر عبيـد بـ ا بــرخ ش

ومقتل ال م ر في حـرب ــه ما الغساس ة في وفعة عـي أبـاغ ع ـدما سـار الم ـ ر فـي معـد الضـا
اللــى الحــاري ا عــر مل ـ الـعـ ــرص بالشــام وطلــا م ــه الةديــة أو الحــرص ال أن جيوشــه
ُهزمت بعد أن فُتل ولدان الـحـاري ا عر ش لم سار الحاري اللى الحيرة وأحرفضا بعـد نضبضـا

( 02ش لــم خلــل المـ ـ ر اب ــه عمــرو ب ـ ه ــدش واــان طاغيــة مســتبداش هجــاه الشــعراء م ـ ضم
سويد ب ح ر ام حي ،يقو: 03( :

أبى القلا أن ي كي السديــر وأهله
والح رمى وأس ُد خـ َةـي ـ ٍـة وعمرو ب ه د يعتدن ويجور
بـه الـبَ رـق ُ
وفد فتله عمرو ب الثوم في فصة مشضورة يشير الليضا في معلقته (: 00
ب ن مشيـ ة عمرو ب ه د

والن فيل عيش بالسدير غزير

كـطـيـا ب ا الوشـاة وكزدري ا

كضـددنا وكـوعـدنا رويـدا مـتـى ا ا م مقتوي ا (05

وم ملواضم :ال عمان الثال ،ب الم ر المك ى ب بي فابو ،ش وفـد ام ـت ــد سـلطانه اللـى نجـد

والبحري وعمان ش واشتضر بلطائمه التي اانت الجاركضا سـببا فـي حـروص شـغلت فبائـل فـيس
ردح ـا م ـ الــزم ش ويقــا ::النـ ــه لـق ــي مـصـرع ــه علــى يـ ـ ــد اســرى بســبا فتلــه عــدن ب ـ قيــد
العبادن ..أبو فابو ،هو ممدول ال ابغة وال ن فا :فيه اعت ارياكه وم ضا فوله (: 01

أنب ت أن أبا فابو ،أوعدني و فرار على قأر م ا سد
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وبسبا مقتل أبي فابو ،وودائعـه التـي كراضـا فــي فبيلـة بكـر اانـت وفـعــة ذن فـار بـي بكـر
وحلةائضا وجيو اسرى م الةر ،وحلةائه م فبائل العرص.

لقد أدب هاكان اإلماركان دورهما في خدمة ســادكضما خير أداء ش فقـد بطـش ملـواضم بقبائـل

العــرص بطشـ ا مريعـ ا فةــي يــوم أوارة ا و :مــثالا يــبطش الم ـ ر بـ مــاء الســماء بقبيلــة بكــر و

نضا رفرت طاعتـه ش ويقتـل م ضـا خلقـ ا اثيـرا بعـد حـرص داميـة ش لـم أسـر مـ ضم عـددا ابيـرا
وأمـر بضـم أن يـ بحوا علـى جبـل أوارة حتـى جعـل الـدم يحمـد وأمـر ال سـاء أن يحـرف بال ـار

(. 07

واب ه عمرو ب ه د وضا اب ا لـه ع ـد سـيد ب ـي كمـيم قرارة بـ عُـد ،ش واـان اـغيرا ش خـر

يصــطاد بعــد أن أاــبح رجـالا ش ومــر ب بــل لــزو اب ــة قرارة وأمــر ببكــرة م ضــا ف ُحــرب ش واــان

ااحا اإلبل نائما فلما انتبه ضربه بعصا ولم يعرفه فماب ..فإر سويد اـضر قرارة هاربـا
اللى مكة المكرمة ش وهرص قرارة أيرا اللى أن فيل له :ائـت الملـ وااـدفه ..فجـاء الملـ
وأخبـره الإبــر فقــا ::ج ــي بســويد ش فــا ::فــد لحـق بمكــة ش فــا ::فعلــي بب يــه ش فـ كي بب يــه

السبعة م اب ة قرارة وهـم غلمـة بعرـضم فـوم بعـ

فـ مر بقـتلضم ش ك ـ اولوا أحـدهــم فرـربوا

ع قه ش فتعلق ايخرون بـزرارة ش فقـا :قرارة :يـا بعرـي س رـرل بعرـ ا شلــم فــتلوا ش وآلـى عمـرو
ليحرف م ب ي درام مائة رجل ..فبع ،بجيش علـى مقدمتـه عمـرو بـ ملقـط الطـائي ف خـ

لمانيـة وكسـعي مـ ضم  -مـ ب ـي دارم  -ولحقـه عمـرو بـ ه ـد فـي الـ ــا ،حـتــى انتضـى اللـى
أوارة وهو جبل م ناحية البحري  ..وأمر المل ب خدود فإد لضم لم أضـرم نــارا لــم ف ـ ف

بضم في ال ار ش وم ه ا سمته العرص :محرفا (. 09

وبقي أمر الحيرة مرطربا بعد مقتل أبـي فـابو ،ش حتـى فتحضـا المسـلمون ش وأذع ـت لإالـد

ب الوليد  -رضي ا ع ه .-

 -وه ــاك المــارة ا ــدة :فــي شــما :نجــد فــي دومــة الج ــد :ش وم ـ أشـض ــر ملــواضم حجــر

الملقـا بآاـل المــرار ش وفــد سـيــطر عـلــى الـ قـبائــل الـشـمـالـيــة فــي نجـد واليمامـة ش لـم جــاء
بعــده حةيــده الحــاري ال ـ ن عــي أب ــاءه علــى فبائــل نجــد ش م ـ ضم اب ــه والــد امــرئ القــيس
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(حجر ال ن ساءب سيركه في ب ي أسد فقتلته بعد أن انضزمت ا ـدة وغ مـت أسـ ٌد أمـوالضم

وفي ذل يقو :عبيد ب ا برخ (: 08

هــال سـ لـت جموع ا دة

يــوم ولــوا أي ـ أيـ ـ ا

وأمرى امر القيس بقية حياكه مستعي ا بقبائل العرص م حمير وطيء يريـد أن يثـ ر مـ ب ـي
أســد ش ويســتعيد ملـ آبائــه ش فلــم يشــتل ش واكجــه اللــى فيصــر الــروم ولقــي حتةــه بي مــا اــان

راجع ا ..وم شعره في ذل (: 54

بكى ااحـبي لما رأى الـدرص دونـه وأيـقـ أنـا حـقـان بـقـيـصرا
فـقـلـت له كـبـ عـيـ ـ النـمـانحـاو :مـلـكا أو نموب ف ع را

مكة المكرمة وغيرها م مدن الحجاق(: 51

كقــوم مكــة المكرمــة فــي م تصــل الطريــق المعبــد بــي الــيم والـش ــام حـي ــ ،كمس ـ بزمــام

القوافل التجارية وكعتبر أابر مراز دي ي للول ية ع د العرص.

لقد اانت مسك ا لجرهم وبقايا ا مم البائدةش لم سك ضا السـماعيل  -عليـه الصـالة والسـالم
 -وأاضر اللى فبيلة جرهم ش لم أجلت فبيلة خزاعة فبيلة جرهم ع مكة المكرمة.

لـم نـزلـضـا فـصـي ومـعـه فبـيـلة فـريـش وأاـضـر اللـى خزاعـة ش وأس ــاءب هـ ه القبيلـة اللـى البيـت

العتيق ف خرجضا فصي وم معه.
وجمـا
اان فصي ب االص مطاع ا في فومه ش سـيـدا رئـيـس ا مـعـظـم ا ش ولـي البيـت وأمـر مكـة ر
فومه م م اقلضم المتةرفة ش وكمل على فومه فملكوه ش وأفر العرص على ما اانوا عليـه مـ

ال سيء واإلجاقة م مزدلةة ..حتى جاء اإلسالم فضدم به ا ال ذل  ..واانـت اللـى فصـي

الحجابة والسقاية والرفادة وال دوة واللـواء ش فجـاق شـرف مكـة الـه ش وفطـا مكـة رباعـا بـي
فومه ف نز :ال فوم م فريش م اقلضم م مكة.

فا :فائلضم في مدل فصي وشرفه (: 52

به جما ا القبائل م فضر

فـصي لـعـمرن اان يُدعى مجـمـعا
هـمـو مألوا البطحاء مجدا وسمددا وهم طردوا ع ا غواة ب ي بكر
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لم كدن مكة ن مل أج بي ش وفي ذل يقو :حرص ب أمية (: 53
أبـا مـطـر هـلـم اللى االل

فتكةي ال دامى م فريش

فت م وسطضم وكعيش فيضم أبا مطر هديت لإير عيش

وك م أن يزورك رص جيش

وكـ ـز :بلـدة عزب فديم ا
(ولم يمد أ هـل مكـة فـي الجاهليـة الكـاوة فــط ش وفـرضــوا علـى العـرص فاطبـة أن يطرحـوا أقواد
الحل الذا دخلوا الحرم ش وهم بعد أعز العرص فيت مرون عليضم فاطبة (. 50

واانوا ي خـ ون الكـاوة مـ التجـار ا جانـا الذا ألمـوا بضـم ش ممـا يماـد قعامـة فـريش ومكانتضـا

ع د العـرصش فمكـة بيـت اعبـتضمش وبيـت كجـاركضمش أفـاموا حولضـا ا سـوام التجاريـةش اسـوم
عكاو ش ومج ة ش وذن المجاق ش واان يعرب فيضا الشعر وا دص أيرا ش وفيضا  -في مكـة
 دار ال دوة ش وهو مجلس شيول مصغر لل ظـر فـي شـمونضا الدي يـة والتجاريـة ش واـان اثيـرم العرص يرى سادة فريش فوم آ :جة ة م الغساس ة ال أن مجتمعضا اان فبليا على أن
حا :فضو يعدو اكحاد عشائر اركبط بعرضا ببع

في حلل لغرب سـدانة الكعبـة والقيـام

على كجارة القوافل و سلطان لعشيرة على عشيرة.

اـان مجلــس دار ال ــدوة ي ظــر فــي شــمون مكـة ومصــالحضا حســا فــواني العــرص والعــادة ش

واان للةرد حريته وللجماعة عليه حقوم كت اف

ما ه ه الحرية (. 55

واان ــت الـطـائـ ــل مـصـيـةـ ـ ا جمــيالا يصــطاف فيــه القرشــيون حيــ ،الثمــراب اليانعــة والإمــرة
الصــافية ش اانــت ك زلضــا فبيلــة لقيــل الول يــة ش واانــت حيــاكضم كإتلــل ع ـ حيــاة القبائــل

ال جدية البدوية في شيء سوى ما أكاحته لضم قروعضـم ولمـارهم مـ ا سـتقرار علـى نحـو مـا

استقرب فريش في مكة المكرمة.

أما المدي ة الم ورة (يثـرص امـا اـان اســمضا فقـد سـك ضا اليضـود فـي القـرن الثـاني المـيالدن
علـى ألــر اضــطضاد الـروم لضــم فــي فـلـســطي ش وظلــوا يحتةظــون بـدي ضم واكإـ وا العربيــة لغــة

لضم في حياكضم اليومية ش وظلوا يحـتـةـظـون بالعبرية في طقوسضم الدي يـة ش وظضـر بيـ ضم عـدد
م الشعراء أمثا :اعا ب ا شرف.
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بقي اليضود يسيطرون علـى المدي ـة الم ـ ــورة حتـى وفـدب علـيضم فبائـل ا و ،والإـزر مـ
الـيـمـ ـ ش فـ اـبـحـ ــوا ه ــم س ــادكضا الحقيقيــي ش واــانوا ول يــي يحجــون اللــى مكــة وأا ـ امضاش

ويعتمـدون علـى قروع بلـدهم ولـمـاره ــا بي مـا اــان اليضـود يعتمـدون علـى الحـرف والصـ اعاب
وخااة ا اعة ا سلحة.
اانت حياة ا و ،والإزر كشبه حياة البدو مـا أنضـم سـك وا آطـام المدي ـة يتحـاربون علـى

نحو ما كتحارص القبائل البدوية...

اــان اليضــود يثيــرون نــار العــداوة بيـ ضم حتــى اثــرب أيــامضم ووفــائعضم مثــل يــوم حاطــا ويــوم

فارع ش والبقيا ش ويوم بُعاي وغيرها (. 51

وأاــبحت الحيــاة بيـ ضم داميــة وا نمــا كعاهــدوا علــى الة ــاء لــو أن َمـ ر ا علــيضم برس ـوله ش
ف ابحوا ب عمة ا الخوانا.
واـان ه الـ فـرى خااــة بـاليضود أشــضرها خيبـر وفــدك وكيمـاء ش ومــاقالوا بضـا حتــى أخــرجضم
أميــر المــمم ي عمــر ب ـ الإطــاص  -رضــي ا ع ــه  -م ـ الجزيــرة الضــا وظضــر م ـ بي ـ ضم
شعراء أمثا :السموآ :ب عادياء بتيماء ال ن اان معاارا مرئ القيس.
وم ـ المماــد أن عــرص الجاهليــة لــم يكونــوا يطم ــون اللــى هــم ء اليضــود جميع ـ ا ول ـ ل لــم

يت لروا بضم في حياكضم الدي ية فقد ظلوا بعيدي ع ضا (. 57

ه ه اورة عامة لحياة العرص وظروفضم السياسية فـي الحاضـرة والباديـة فـي القبائـل والمـدن

ش لم نجد بي ضا فرفا ي ارش حي ،الن ال ظام القبليش هو الـ ن اـان يسـود حيـاكضم وعالفـاكضم

الضا.

وســوف نتعــرب فــي الصــةحاب القادمــة اللــى الحــروص ش وا حــالف وعــاداب الث ـ ر وا ســر

والسبي والصلح والسلم ش وا يام التي اانت حدي ،مجالسضم وسمرهم.
الحـروص في الجـاهـلـيـة:

أ  -أسبابضا (: 59
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الن الـص ــالب القبلية اانت فـد أسسـت علـى العـداء والحـروص المتواليـة ش أو علـى المحالةـة
وال صرة.

ول ــو كـسـاءلـ ــا مـ ــا أس ـ ــباص ه ـ ـ ه الحــروصق ومــا الــدوافا الكام ــة وراء فيامضــاق لوجــدنا أن
ا خـتـ ــالف عل ــى الم ــاء والمرع ــى بس ــبا جة ــاف الص ــحراء وفل ــة الم ــوارد مـ ـ أه ــم هـ ـ ه

ا س ــباصش اما حصل في يـوم سـةوان ع ـدما التقـى ب ـو مـاقن وب ـو شـيبان علـى مـاء يقـا :لـه

سةوان فزعمت ال فبيلة أنه لضا (. 58

وفد كشتعل الحرص رغبة في السلا والغارةو ن هم ء الغزاة جعلـوا أرقافضـم فـي رمـاحضمش
ويصور ل ا القطامي (وهو شاعر مإررم الةرسـان وغـاراكضم ش وديـدنضم فـي السـلا والغـارة

(: 14
وا ر الذا أغرن على ج اص
وأحـيـانا على بكر أخي ا

وأعوقه نضا حي ،اانا

الذا مـا لـم نـجد ال أخانا

واــان ا سـ ـت ـيــالء علــى الغ ــائم أو ا ســرى م ـ الــدوافا ا ساســية للحــروص الجاهليــةش وم ـ
واية أاثم ب ايةي ع دما بلق فومه أن م حجا وأحالفضم عاقمون على غزوهم:

(البسوا جـلـود ال مر ش والثباب أفرـل مـ القـوة ش أه ـ الظةـر اثـرة ا سـرى ش وخيـر الغ يمـة

الما. 11( :
فــالحروص اان ــت ض ــرورة أساس ــية لل حص ــو :عل ــى الع ــيش ولـ ـ ل افتإ ــر الةرس ــان بجم ــا

ا سرى والغ ائم م اإلبل وغيرها.

يقو :سالمة ب ج د ::الن بقا ه بعيدا عـ الغـزوش سـيمخره عـ جمـا اإلبـل التـي يسـقيضا
السافي ال بعد شق ال ةس والجضد الجضيد لكثركضا (: 12
كـقـو :اب ـتي الن انـطـالف واحدا
دعـيـ ا م اإلشـةـام أو فـدمـي ل ا

سـتـتـلـل نةسي أو س جما هجمة

الروع يومـا كاراي أبا ليا
اللى ر
مـ الـحـدلــان والمـ ـيـة وافـيـا
كـرى سـافـيـيـضـا ي ن الترافيا
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وفد كثور الحـرص بسـبا الم ـافرة بـي خـصـمــي س ـعـي ـا وراء الشـضرة والسـيادة ش فـ ذا حكـم

القاضي حدهما قاد العداء اشتعا ا ش والذا اان الحكم خبيرا بما سيجره حكمـه مـ كصـدع
سـ ــون بي المت افري اما فعل هرم ب فطبة حي مـا س رـوى بـي عـامر بـ الطةيـل وعلقمـة بـ

عاللة العامريي .

وفــد كشــتعل الحــرص نصــرة لقريــا والن اــان ظالم ـ ا أو مظلوم ـ اش علــى الحقيقــة ولــيس علــى

المجاق م نصـح أخيـه وفـي ذلـ نصـركه ش وربمـا عيـر الشـاعر فبيلتـه مـ جـراء كإليضـا عـ
نصركه ش فا :فريط ب أنيل ش واان بع

ب ـي شـيبان أغـار علـى البلـه ش فاسـت جد بقومـه فلـم

ي جدوه لج ع دها اللى ب ي ماقن م فبيلة كميم ف نجدوه (: 13
لو اـ ـت م مـاقن لم كستبح البلي

ب و اللقيطة م ذهل ب شيبانا

لضا ل ـصـرن مـعـشـر خـشـ
الذا ر

ع د الحةيظة الن ذو لولة نا

يـسـ لون أخـاهـم حـيـ ي دبضم

لـكـ فـومـي والن اـانوا ذون عدد

في ال ائباب على ما فا :برهانا

ليسوا م الشر في شيء والن هانا

فـلـيـت لي بـضـم فـومـا الذا راـبـواشـدوا اإلغـارة فـرسـانا وراـبانا

وفــد كقــوم الحــرص ســباص أخــرى م ضــا الجــاقة المســتجير أو حمايــة الجــار امــا حصــل فــي

حرص ُس َمير بي ا و ،والإزر .
وربمــا نش ـ ب الحــرص بســبا الــدفاع ع ـ العــرب ش أو ا خ ـ بالث ـ ر ش أو بســبا الم افســة
علــى رئاســة وقعامــة ش وفــد كجــر الم افســة الطائشــة اللــى ويــالب وحــروص وككــون ا ســباص

كا فضـة امــا حصـل فــي حــرص البسـو ،الشــضيرة بـي بكــر وكغلــا حيـ ،فتــل اليـا علــى يــد
جـس ــا ،و ن سى حرص داحس والغبـراء ش التـي اسـتمرب أربعـي سـ ة ش بسـبا سـبام بـي

فرسي .
ومـ الحـروص الشـضيرة حـروص الةجـار ش والضــا نشـ ب سـباص واهـيــة مـمــا سـتـجــد نمــاذ

ع ضا في حديث ا ع أيام العرص ب ذنه كعالى.

ويوجز ا لوسي أسباص القتا :والحروص عامة حي ،يقو::
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(وس ـبـا ه ـ ا ا نتقـام فـي ا اثـر المـا غيـرة وم افسـةش والمـا عـدوانش والمـا غرـا

ولدي ـهش

للمل ـ وســعي فــي كمضيــده ش فــا و :أاثــر مــا يجــرن بــي القبائــل المتجــاورة
والمــا غرــا ُ
والعشــائر المت ــاظرة ش والثــاني وهــو العــدوان أاثــر مــا يكــون م ـ ا مــم الوحشــية الســاا ي
ب ــالقةر ا ــالعرص والت ــرك والترام ــان وا ا ــراد وأش ــباهضم ن ــه جعل ــوا أرقافض ــم ف ــي رم ــاحضم
ومعاشضم فيما ب يدن غيرهم ..والـثـالـ ،وهــو المـسـمــى فـي الـشـريـع ــة بالجضـادش والرابـا هـو

حروص الدو :ما الإارجي عليضا والمانعي لطاعتضا. 10( ..

ص  -الحروص الطاح ة وألرها على موضوعاب الشعر المإتلل:

لعل أهم ما يميز حياة العرص في الجاهليةش أنضا اانـت حيـاة حربيـة كقـوم علـى سـة الدمــاء

 ..حتى لك ن الرافة الدم أابحت س ة مـ سـ تضم ش فضـم دائمـا فـاكلون مـقـتــولون يةرغـون

م دم ال اللى دم.

وا انــت الحــروص كبــدأ اــغيرة ضــعيةة لــم كقــوى ويصــطلي الجميــا ب ارهــا ش بــل يترامــون فيضــا
كرامي الةرا فيه أم يتضم ومبتغاهم (. 15
يقو :قهير ب أبي سلمى (: 11
الذا فـزعوا طاروا اللى مسـتـغـيثضم
ف ـ ن يُقـتـلـوا فـيُـشـةى بدمـائضم

طوا :الرمال ضعاف و عز17( :
واـانوا فـديـمـ ا م مـ ـايـاهـم القـتل

فجم ــيعضم يطي ــرون الل ــى المس ــتغي ،بإ ــيلضم ورماحضمشوك ــدور رح ــى الح ــرص فيقتل ــون مـ ـ

أعـ ــدائضم ويشـ ــةون حقـ ــدهم ويقتـ ــل م ـ ـ ضم أعـ ــدا هم ويشـ ــةون غلـ ــيلضمش يقـ ــو :دريـ ــد ب ـ ـ
الصمة(: 19

إم الـسـيـل غـير نـكـيــرة
والنا لَلَ ُ

ونلـحـمه حي ا وليس ب ن نكر

فسم ا ب اك الدهر شطـري بـيـ ـ ا

فما ي قري ال ونح على شطر

يغار عـلـيـ ـا واكـري ـ فيُـشـتـةـى بـ ـا الن اب ا أو كُغير على وكر

ومثل فبيلة دريد فبائل العرص جميعضا فضم طعام السيوف وهم دائما واكرون موكورون .
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وما اانوا يرهبون شـي ا مثـل المـوب حتـل ا نـل بعيـدا عـ ميـادي القتـا :ش ميـادي الشـرف
والبطولة ش حي ،كت الر أشال هم وك الضا السباع ش يقو :الش ةرن (: 18
فال كقبروني الن فبرن محرم عليكم ولك أبشرن رأم عامر

فضو يتم ى أ يقبر ويبشر الربا بجسده حتى يإلد في سجل فتلى الجاهلية.

الن طبيعة العربي في باديتهشم حبه للحرية ش وكعشقه للقوة ش وكةرـيله المـوب كحـت اـليل

السيوف على حياة ال  :والريمشجعلت حياكه حرب ا ضروس ا كضدأشيقو :ا فوه ا ودن:
نقود ون بى أن نقاد و نرى لقوم علي ا في مكارمضم فرالا

واانت القبيلة كـمم اليمانـا اليـا ب خرـاع القبائـل ا خـرى لمشـي تضا سـعيا وراء المجـد الرفيـا
مما يدفا القبائل اللى الت احر والتصادم (. 74

الةإر والحماسة:

ولقــد واــةوا الحــرص واــةا مســضبا فيــه فإــر واعتــزاق فض ـ ا ع تــرة ب ـ شــداد يصــل وط ـ ة

الحرص وشدكضا الذ يقو: 71( :

الشةتان ع وضح الةم

ولقد حةـظـت وااة عـمـي بالرـحى الذا كقلر
في حـومـة الـمـوب الـتـي كشـتكي غـمـراكضا ا بطا :غـير كغـمـغم
لـمـا رأيـت الـقـوم أفـبـل ج ـم ـعـضـم

يت امرون اـررب غير م مـم(72

يـدعـون عـ ـتـرة والـرمـال ا ـ ـ نـضا أشـطـان ب ر في لبان ا دهـم (73
مــاقل ــت أرمـيـضـم ب ـغــرة وجـضـه ولـبانـه حـتـى كســربـل بالــدم

لــو اــان يــدرن ما المحاورة اشتكى ولـكـان لــو عـلـم الـكـالم ُمكلمي

نشــوة عجيبــة يحــس بضــا ع تــرة وهــو يإــوب غمــراب المــوب ش فيســطر ل ــا مشــاعر الةإــر

والحماسة في معلقته ه ه.
واــان الشــعراء يمــدحون الشــجاع ويةتإــرون بــالقوة والشــجاعة والةروســية .يقــو :طرفــة ب ـ

العبد في معلقته (: 70

أنا الرجل الررص ال ن كعرفــونه

خشا ارأ ،الحية المتوفد
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الذا ابتدر القوم السالل وجـدكـ ـي

مـ يـعا الذا بلت بقائمة يدن

فالقوة واليل السيوف ش والغاراب المريعة ش هي فوام حياة العربي فـي باديتـه ومجـا :فإـرة

وعزه ش حتى أابحت حكمتضم الم شودة كدعو اللى الظلم حتـى يُظلـم ش و يجـر العـدو

على انتقاخ حق ش يقو :قهير ب أبي سلمى (: 75
وم

وم

ي د ع حوضه بسالحـ ــه يضدم وم يظلم ال ا ،يُظلم
يصانا فـي أمــور اـثـيــرةيـرـر ،ب نياص ويوط بم سم

أن م

يم ا ع عشيركه ي  :ش ويشرل ا امعي البيت ا و :بقو ::م مـأل حوضـه لـم

لم يم ا م ه غُشي وهدم وهو كمثيل أن م

ن لل ا ،ظلموه.

وعمرو ب الثوم يقو :في معلقته (: 71

نس رـمـى ظالـمـي ومـا ظـلمـ ا

ولـكـَّا سـ ـبـدأ ظـالـمـِيـ ا

مـتـى نـ ـقـل اللى فــوم رحانا

يكـونـوا في اللـقاء لضا طـحـي ا

يـكـون لقـالضـا شـرفـي نجـد

ولـضـوكضا فـراعـة أجمـعـيـ ا

لم نراه يصيح بانتصاراب فومه وأيامضم المشضورة م مثل فوله (: 77

نطاع ما كراضى ال ـا ،ع ا ونـرـرص بالسيوف الذا غشي ا
ورلـ ا الـمـجد فد علمت معد نـطـاع ـ دونـه حـتـى يبـي ا
نـجـ ر وسـضم في غـير وكر ف ـمــا يـدرون مـاذا يـتـقــونا

اـ ن لـيـابـ ا مـ ـا ومـ ضــم ُخ ـرـبـ ب رجـوان أو طُـلي ا

الضوامش:

 - 1الص اعتي  :خ139.
 - 2طبقاب فحو :الشعراء 20./1
 - 3انظر :الشعر الجاهلي :يحيى الجبورن ش والحياة العربية للحوفي.
 - 0العمدة.

 - 5المةرلياب :خ12.
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 -- 1العمدة  25/1ش والسبح :الماء الجارن ش والجابية :الحوب الرإم.
 - 7الشعر الجاهلي :يحيى الجبورن خ 131.
 - 9ا غاني0. :

 - 8الحيوان للجاحا70./1 :
 - 14انظر العصر الجاهلي للداتور شوفي ضيل خ 38.
 - 11بلوغ ا رص في معرفة أحوا :العرص 15./1
 - 12الصحال للجوهرن.

 - 13العصر الجاهلي :داتور شوفي ضيل خ38.
 - 10انظر الشعر الجاهلي :د .يحيى الجبورن.
 - 15انظر المصدرن السابقي  :العصر الجاهلي ش والشعر الجاهلي.
 - 11المائدة 54 :ش وانظر كةسير اب اثير.

 - 17في ظال :القرآن خ  840ش المجلد الثاني  /ايية  54م سورة المائدة.
 - 19انظر العصر الجاهلي :شـوفي ضـيل خ  38ش والطريـق اللـى المـدائ  :أحمـد عـاد:

اما :خ  04ش وانظر أنساص العرص في أيام العرص لجاد المولى خ  049وما بعدها.
 - 18الطريق اللى المدائ  :أحمد عاد :اما.:
 - 24الشعر الجاهلي :يحيى الجبورن خ 00. - 03
 - 21الطريق اللى المدائ خ 07.
 - 22الطريق اللى المدائ خ 07.

- 23الشعراء الصعالي  :يوسل خليل خ 97.
 - 20ا امعياب :خ 147.
 - 25أشعار الشـعراء السـتة الجـاهليي ش اختيـاراب ا علـم الشـ تمرن خ  231ش وضـية:
فبيلة م ع رة لم م فراعة ش وحدي ،عطةت وأشةقت.

 - 21انظر أسباص الإلا :اتاص الشعراء الصعالي خ  81وما بعدها.
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 - 27العصر الجاهلي :د .شوفي ضيل خ  58ش  14بتصرف.
 - 29المةرلياب رفم القصـيدة ( 140خ  355/ 350ش والحشـد :الـ ي يحتشـدون
ويجتمعون للملماب .الثقل :الغرم والدية وغيرهما .يقـو ::نةعـل ذلـ المـا سـلل ا مربـة بعـد

مرة.
 - 28ا امعياب :رفم القصيدة ( 9خ.37

 - 34شرل أحمد محمد شاار وعبد السالم هارون خ37.
 - 31الشعراء الصعالية خ143. - 142

 - 32شرل القصائد العشر للتبريزن خ  271وما بعدها.
 - 33مضلضل :هو عدن ب ربيعة أخو اليا ش وهو خا :امرئ القيس وهـو جـد عمـرو بـ
الثوم م فبل أمه ش وقهير جده م فبل أبيه.

 - 30المةرلياب ش رفم القصيدة (. 51

 - 35المةرلياب ش رفم القصيدة (. 129
 - 31اختياراب ا علم :خ .022

أ  -يسر :الداخلون في الميسر.

ص  -كةرل آرا نا وسياست ا رأن غيرنا و نإاف ع د الرول بل نثبت ونتوفر.
 --أن وجوه ا مشرفة كركال للكرم.

 - 37المعلقاب العشر شرل التبريزن خ  245وما بعدها.
 - 39ا امعياب رفم القصيدة (. 19

أ  -يقـو ::هــاب عـ را لحــي عـدوان فيمــا فعـل بعرــضم بـبع

مـ القتـل والتباعــد بعـدما مــا

اانوا حية ا رب التي يح رها ال أحد.

ص  -اإلرعاء :اإلبقاء على أخي .

 --القرب :ما يتجاقى به ال ا ،م الحسان والساءة.

 - 38العصر الجاهلي :د .شوفي ضيل ش خ  57وما بعدها.
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 - 04انظر المصدر السابق والشعر الجاهلي :د .يحيى الجبورن.
 - 01اختياراب ا علم القصيدة رفم ( 3خ 242.
 - 02انظر الشعر والشعراء 311/1 :ب فتيبة.

 - 03انظر أيام العرص :يوم عي أباغ خ  51محمد أحمد جاد المولى.
 - 00ا غــاني  121/21ـ ساســي ش والشــعر والشــعراء  380/1ب ـ فتيبــة ش والســدير
فصــر اقلمل ـ ش وأســد خةيــة :الإةيــة غيرــة يتإ ـ ها ا ســد عري ــة أو اســم علــم لم ســدة

بعي ضا.

 - 05انظر يوم أوارة ا و :خ  88أيام العرص.
 - 01مقتوي ا :أن خدما (المعلقة خ  252شرل التبريزن .
 - 07ديوان ال ابغة ش وا علم في اختياراكه خ 181.
 - 09أيام العرص ش يوم أوارة الثاني خ 144.
 - 08الشعر والشعراء  21/1ب فتيبة.
 - 54انظر الديوان ( 71/11واختياراب ا علم.

 - 51انظر العصر الجاهلي :شوفي ضيل خ  08وما بعدها.
 - 52البداية وال ضاية ب اثير  245/2وما بعدها.
 - 53الحيوان للجاحا  101/3واالل ه ا مكة.

 - 50اتاص البلدان ب الةقيه ش نقالا ع اتاص العصر الجاهلي :شوفي ضيل.
 - 55العصر الجاهلي.
 - 51انظر آيام العرص :حروص ا و ،والإزر خ 95. - 12
 - 57وانظر العصر الجاهلي :شوفي ضيل.
 - 59انظر الحياة العربية م الشعر الجاهلي خ  234وما بعدها ش والةروسية فـي الشـعر

الجاهلي ا و :ش د .محمد أحمد الحوفي ش والثاني د .نورن القيسي.
 - 58العقد الةريد241./5 :
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 - 14شرل الحماسة للتبريزن 191/1 :نقالا ع الحياة العربية للحوفي.
 - 11الكامل ب ا لير  211/1ش وأيام العرص خ 121.

 - 12ديوان سالمة ب ج د :خ  21ش نقالا ع الةروسية في الشعر الجاهلي.
 - 13شرل الحماسة للتبريزن 5./1
 - 10بلوغ ا رص في معرفة أحوا :العرص :محمود شكرن ا لوسي 51./2
 - 15العصر الجاهلي :شوفي ضيل خ  12وما بعدها.

 - 11ديوان قهير خ  142ش وا عز :مةرد عز ::وهو م

سالل له ش فزعوا أغالوا.

 - 17المرقوفي  925/2نقالا ع العصر الجاهلي .نلحمه :نطعمه اللحم .الوكر :الث ر.
 - 19المرقوفي  097/2نقالا ع العصر الجاهلي.
 - 18الطرائل ا دبية ش شعر ا فوه ا ودن خ 22.

 - 74الةروسية في الشعر الجاهلي خ  77وما بعدها.
 - 71شرل المعلقاب العشـر للتبريـزن خ  205ش ومـا بعـدها .يتـ امرون :يحـ

بعرـضم

بعرا.
 - 72أشطان الب ر :حباله (ويروى بثغرة نحره .
 - 73شرل القصائد العشـر للتبريـزن .الرـرص :الإةيـل خشـا فيـه فـوة ومرـاء .بلـت:
ظةرب وكمك ت.

 - 70شرل المعلقاب العشر للتبريزن خ 151.
 - 75شرل المعلقاب العشر للتبريزن خ 299.

 - 71المصدر السـابق .والثةـا ::خرفـة كوضـا كحـت الرحـى سـتقبا :مـا يطحـ  .اللضـوة:
القبرة مـ الحـا .يبـي  :يظضـر .الـوكر :الثـ ر .نجـ  :نقطـا ويـروى :نحـز ر وسـضم فـي غيـر
بر .ا رجوان :ابق أحمر.

 - 77العصر الجاهلي :شوفي ضيل.
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معالم
حو :اتابة التاريخ اإلسالمي

بقلم محمد العبدة

كــزداد الـحــاجة يـوم ــ ا بـع ــد يــوم اللــى ك ةيـ مــا طــرل مـ فتــرة غيــر فصــيرة حــو :العــادة اتابــة
التــاريخ اإلســالمي ش بعــد أن عــاي بــه فســادا المستشــرفون والمســتغربون علــى حــد س ـواء ش
وه ا الشعور بالحاجة الملحة له أسباص ن ار بعرضا:

 -1الن ا مة التي كقرأ كاريإضا و كستةيد م ه في حاضرها ومسـتقبلضا لضـي أمـة مقطوعـة
م بتة ش فالمـاضـي لـيس مةـتـاحـ ـا لـةـضــم الحاضـر فحسـا ش بـل هـو مـ أسـس العـادة اـياغة
الحاضر ش ومقولة (التاريخ يعيد نةسه ليـسـت خطـ مـ اـل الوجـوه ش وفـد اسـتإدم القـرآن

الكــريم فص ـ ا مــم الســابقة للت ـ لير فــي نـة ــو ،ال ــا ،ش أو للت ـ لير فــي نةــو ،ال ـ ي لــم
ك ـتكس فطــركضمش فــا :كعــالىَ (( :ذلِـ َ ِمـ أَنبـ ِ
صـهُ َعلَْيـ َ ِم ْـ َضــا فَــائِم وح ِ
صــي ٌد [
ـاء ال ُقـ َـرى نَـ ُق ذ
ْ َ
ٌ َ
هود]144:ش وفا :كعالـى((:أَفَـلَ ْـم يَ ِـسـي ُـروا فِــي ا َْر ِ
ـل َاـا َن َعافِبَـةُ الَـ ِ ي َ ِمـ
ب فَـيَـ ـظُـ ُـروا َا ْي َ
فَ ْـبـلِـ ِض ْم [يوسل.]148:
و بد هل ال عصر م أن يواجضوا ال وع ذاكه م التعقيداب التي واجضضا أسـالفضم ش والن
سجل التاريخ ما هو ال الم ار ال ن ي بـئ المالحـي الجـدد عـ الصـإور المضلكـة التـي فـد
كك ــون خافي ــة كح ــت س ــطح البح ــر .ول ــو أن المس ــلمي ف ــي هـ ـ ا العص ــر اس ــتوعبوا درو،

الماضي لما أخط وا في اثير م ا مور ش اما أن الدراسـة المـتـ مـلــة للحاضـر كسـاعدنا أيرـا
على فضم الماضي ش وال ن جرص كقلباب الدو :والمجتمعاب وشاهــد المـمامراب السياسـية
ش وعاي الراود ا فتصادن ش يكون أفدر على كةضم الحوادي الماضـي ــة التـي ليسـت نسـإة

مطابقة للحاضر ولك فيضا شبه ابير فيه.
يقو :الممرل اب ا ليـر( :وأنـ ه يحـدي أمـر ال وفـد كقـدم هـو أو نـظـيـ ــره فيـزداد اإلنسـان

ب ل عقالا ويصبح ن يقتدن به أهالا (. 1
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الــدو :اين مـ اســتعانتضا بع ااــر أج بيــة وكـةـرـيـلـض ــم علــى

ا فرباء والـدي واللغـة يـدرك طرفـا مـ نظريـة ابـ خلـدون فـي أن الـدو :الذا كمكـ ــت كـبـع ــد
عص ــبيتضا ا ول ــى وكعتم ــد عل ــى عص ــبياب مجلوب ــة ش مـ ـ الإ ــار ش وي ــدرك الم ــمرل عق ــم
المحاولة التي فام بضا الإليةة المعتصم العباسي لتقويـة دولتـه ع ـدما جلـا ا كـراك فتحولـوا
اللى شواة في حلق العباسيي ش وأابح المسلم العربي اما فا :المت بي:

ولك الةـتـى الـعـربي فـيـضا

غـريـا الوجه واليد واللسان

 - 2ل اان التاريخ له أهميته وم زلته ع ـد المتقـدمي مـ العلمـاء حيـ ،فـام بـه أمثـا :ابـ

جرير الطبرن والبإارن واب ا ليـر والـ هبي ش واتـا السـإاون (اإلعـالن بـالتوبيخ لمـ ذم

التـاريخ لـ اـان هـ ا فض ــاك علمـاء لضـم رأن آخـر ش فـالغزالي يــرى أنـه مـ العلـوم المباحــة
التــي لــيس فيضــا نةــا دنيــون و أخــرون ش وأنــه اــالعلم با شــعار التــي ســإل فيـض ــا (2

وكابعـه ال ــوون فــي ذلـ فقــا :فــي (الروضـة ( :الكتــاص يحتــا الليـه لثاللــة أغــراب :التعليــم

والتةــر بالمطالعــة ش وا ســتةادة ش فــالتةر

يعــد حاجــة اافت ــاء اتــا الشــعر والـتـواري ــخ

ونحوها مما ي ةا في ايخرة و في الدنيا (. 3

واـ ــان م ـ نـتـائ ـ هـ ـ ه ال ظـرة أن ضــعل الحـس التـاريإي فــي العصـور المتـ خرة ش وفقــدب

خااية الت مل وا ستةادة م الحوادي ش وأابح التاريخ فصص ا ورواياب للتسـلية وللتةـري

عـ الضـم والغـم ومركبتـه فــي العلـوم كـ كي فـي الدرجـة الثالثـة أو الرابعـة ش ومجـيء مـمرل ابيــر
اــاب خلــدون لــم يغيــر ه ـ ه ال ظــرة ش ن ا مــة اانــت فــي حالــة كــدهور لقــافي ش ولــم يظةــر

اتابه المضم في ال قد التاريإي با همية والمكانة الم اسبة له.

وفــي العصــر الحــدي ،ك بــه المســلمون لمــا للتــاريخ م ـ أهميــة بالغــة ش وخااــة ع ــدما يكــون

الجضد م صبا على (است اف حياة السالمية ول ل

بد م العادة اتابة التاريخ اإلسالمي.

 - 3الن ما اتبـه علما نـا ف ــديما ش والن اـان عمـالا ضـإما ش فـد حةظـوا ل ـا فيـه اـل جزئيـاب
وكةااــيل كاريإ ــا اإلســالمي وجمعــوا روايــاب اثيــرة جــدا ش ال أن هـ ه الروايــاب كحتــا اللــى
ن فيضــا الصــحيح والرــعيل بــل والموضــوع ش وفــد ذاــروا ل ــا مصــادرهم
غربلــة وكمحــي
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حتــى يع ـ روا و نحملضــم المســمولية ش ومــا اتبــه المحــدلون النمــا نســجوا فيــه علــى م ـوا:
المستشــرفي ال ـ ي اهتمــوا اهتمامـا قائــدا بـالـت ــاريخ اإلســالمي لغايــة فــي أنةســضم واــان لضــم
م ض خاخ في البح ،والت قيا ش ولضم مـ ض فــي كةـســير ال صـوخ أاثـره كضويـل ش يـ كون
فيــه بالغرائــا والعجائــا ش وذل ـ بقصــورهم ع ـ فضــم اللـغـ ـ ــة الـعـربـي ــة وفضــم حراــة التــاريخ
اإلسالمي ش باإلضافة اللى ال ية المبيتة لتشويه التاريخ اإلسالمي ش وأعجــا بضـم المسـتغربون

وأا ــبحت المعادل ــة ع ـ ـدهم :م ــا دام ه ــم ء يتقص ــون هـ ـ ا التقص ــي ف ــي كةس ــير ال ص ــوخ
ومدلو كضا فال بد أن يكونوا محايدي .

ووفا المسلمون بي فديم ي ظر له باحترام والنصاف ولك ه لـم يـ ــق مـ ـ الروايـاب المك وبـة

وبي ما اتبه المستشرفون وكالم كضم وفيه ما فيه م د ،وافتراء متعمد.
 -0اسـتـغ ـ ــل أاــحاص ا كجاهــاب الم حرفــة بع ـ

الروايــاب الرــعيةة أو المـوضـوع ـ ــة فــي

الموس ــوعاب التاريإي ــة القديم ــة أو كحل ــيالب المستش ــرفي المش ــوهة ش اس ــتغلوا هـ ـ ا ف ــي
المــدار ،والجامعــاب وغرســوا فــي نةــو ،الشــباص المــتعلم أن كاريإ ــا يعــدو أن يكــون

أحدالا دمويـة يتلـو بعرـضا بعـر ـ ـا وأنـه الذا اسـتث ي ا الإلةـاء الراشـدي ش بـل الذا اسـتث ي ا فتـرة
أبي بكـر وعمـر  -رضـي ا عـ ــضما  -فكـل كاريإ ـا اـراع علـى الحكـم وكـرف وفسـاد فـي
القصور ..وعظمـت المصـيبة ب مـثــا :هـ ــم ء ش والمـتعلم ال اشـئ يتـ لر بمـا يقـا :لـه ش وأاـبح
الشـباص فـي حيـرة واضـطراص ش فع ـدما يسـ لون عـ اتـا التـاريخ لترشـدهم اللـى الحقيقـة

يجدون أمامضم ال اتا الموسوعاب الكبيرة الـت ــي م ـ ـ الصـعا علـى أمثـالضم الرجـوع الليضـا

ش أو الكتا المعاارة وفيضـا مـ الجضـل والتشـويه الش ـ ــيء الـكـثـيــر ش وبـ ل أيرـا عظمـت

التبعة على المسلمي وبدأ المإلصون في التصدن لض ا التيـار فكــتبت دراسـاب حـو :هـ ا
الموضــوع ( 0ش وا ـ ةت اتــا فــي التــاريخ اإلســالمي ش هــي أفرــل بكث ــير ممــا اتــا فــي
المرحلة السابقة ( 5ش ولك اتابة التاريخ اإلسالمي هي أابر م ه ه الجضـ ــود ش و كـزا:
بحاجة اللى كوضيح وبيان ش واياغة جديدة ش والدخو :في التةصيالب بعد التعميماب.
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وه ا المقا :محاولة م ه ه المحاو ب لعله يكـون وغي ــره ارهااـا بـي يـدن اتابـة التـاريخ
اإلسالمي م جديد الن شاء ا .
التةسير اإلسالمي للتاريخ:

يلــح القــرآن الكــريم  -لم ـ كــدبره وعقلــه  -علــى أهميــة الس ـ التــي وضــعضا ا ســبحانه
وكعالى لض ا الكـون ش ولتسـير فطـرة اإلنسـان عليضـا ش وهـ ه السـ اـالحة ش اـالح ا شـامالا
نضا غير مقيدة بالزمان أو المكان ش ويعتقد المسـلمون أن كـاريخ ا م ـ ــم وأيـام ا فـي أهـل
وعرفـ ـ ــا ا ســبحانه م ـ
طاعتــه وأهــل معصــيته مــا هــي ال كةااــيل لجزئيــاب هــ ه الس ـ
ر

ا سباص الكلية للإير والشر (. 1

الن حوادي التاريخ هي م ا ا اإلنسان حقيقـة ش ولك ضـا كجـرن حسـا حكمـة ا وعدلـه
ِ
ـام نُــ َدا ِولُ َضا بَــ ْـي َ الَّـ ِ
ـا [ ،آ:
ومـشـيـ ـت ــه الـمـطـلـقـ ــة فـــي كوجيــه شــمون البشــر ((وكلْ ـ َ ا َيَّـ ُ

عمران ] 104:ش اما أن اإلنسان ع دما يةعل الإير أو الشر له مشي ة حقيقية بضـا يحاسـا
ت
ـاد فِـي البَـ ِّـر َوالْبَ ْحـ ِر بِ َمـا َا َسـبَ ْ
ويجاقى وا خلقه وخلق مشي ته ش فا :كعالى(( :ظَ َض َـر ال َة َس ُ
أَيْ ِدن ال ِ
َّا[ ،الروم.]01:
ِ
اص ُا ِّل َش ْي ٍء [ا نعام.]00:
سوا َما ذُِّا ُروا بِه فَـتَ ْحَا َعلَْي ِض ْم أَبْـ َو َ
((فَـلَ َّما نَ ُ
(( َّ
الن اللَّ َه يُـغَيِّـ ُر َما بَِق ْوٍم َحتَّى يُـغَيِّـ ُروا َما بَِن ُة ِس ِض ْم [الرعد.]11:
وا سبحانه وكعالى يحا دفا الشر في ا رب وهو م سـ ه الكونيـة ش امـا فـا(( ::ولَ ْـو
ِ
ر ُضم بِبـ ْع ٍ لََّةس َد ِ
ب [البقرة.]251:
ب ا َْر ُ
َّا ،بَـ ْع َ َ
َدفْ ُا اللَّه ال َ
َ
ولك ه ا الدفا يجا أن يقوم به أوليا ه المتقون ش فيجاهدون فـي سـبيله ش فـ ذا لـم يقومـوا
به لم ي دفا ش وع دئ كتحو :الحياة البشرية اللى مست قا آس م الشرور.

والذا اــان الغــرص وممرخــوه فــد ك قلــوا بــي نظريــاب اثيــرة لتعليــل أحــداي التــاريخ ش مــا بــي
الت ايد على الجانا الغيبي ( 7ش وما بـي بـروق ال زعـاب الماديـة االتةسـير القـومي ( 9أو

التةسير المادن ( 8ش اما ظضر التةسير التشا مي ع د (اشب جار ( 14ش ونظريـة التحـدن
ع ــد (ك ــوي بي ( 11ش ه ـ ه ال ظري ــاب والن ا ــان فــي بعر ــضا شــيء مـ ـ الح ــق( 12ال أن
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ـداء ع ـ ال ظــرة الغربيــة نــه ي طلــق فــي ا اــل م ـ
التةســير اإلســالمي للتــاريخ يإتلــل ابتـ ا
كك ريم ا لإلنسان ش وأن ا خلق ه ا اإلنسان لعبادكـه ش وسـإر لـه اـل مـا يحتاجـه لعـمــارة
ه ـ ـ ه ا رب ش وأرســل ا نبيــاء وأنــز :الكتــا ليكــون أبلــق فــي العـ ر ش وه ـ ه الحيــاة الــدنيا
ممفتة ش والحياة ا خرى هي البافيةش وأو الحرارة ع د المسـلم هـو ع ـدما يحقـق مـا يريـده
ا م ـ ـ هش وم ــا خل ــق مـ ـ أجل ــه ش وع دئـ ـ يك ــرم با س ــتإالف ف ــي ا رب ش وليس ــت فم ــة
الحرارة بقدر ما يمتلكه م ا شياء وأدواب الترف والغ ى والرفاهية والتدمير.

الن محور التةسير اإلسالمي للتاريخ هو :الن ما يقا م الحـوادي النمـا يإرـا لسـ اللضيـةش

اونيـة أو دي يـة ش والن ظـاهر التـدي أاـيلة فويــة فـي اإلنسـان بـالةطرة التـي خلقـه ا عليضــاش
فضو يتجه اللى الدي ولك شياطي اإلنس والج يجتالونه ع ه ه الةطرة فيغير ويبد.:
وم ه ه الس :

 - 1الن الدولة الكبرى أو الحراراب كقوم ال بدي أو ببقايا دي .
 - 2س ة دفا ا ال ا ،بعرضم ببع

ومداولة ا يام بي ضم ليتبي الحق ويظضر الإير.

 - 3قوا :ا مم وهالاضا بالترف والةساد وعدم الفامة العد.:
 - 0ال ا ،مسمولون ع رفيضم وانحطاطضم.
 - 5استحقام ال صر للممم ي .
وس تكلم ع ال واحدة م ه ه الس بشيء م التةصيل.

أو ا  -م المالحا أن محل الدراسة التاريإية في القرآن الكريم ليس المقصود بضا شعـبـ ـا
مـعـيـ ـ ـا أو دولــة معي ــة بقــدر مــا هـو مقصــود :مــا هــو ديـ هـ ه ا مــة ومــا هــي عقيــدكضاق ومــا
موفةضا م ـ الرسل وا نبياءق فالترايز على (الملة باعتبـار أن ظـاهرة التـدي هـي ا اـل فـي
اإلنســان فــا :كـعـالـ ــىِ َّ (( :
ـادوا والَّصــارى و َّ ِ
آمـ َ بِاللَّـ ِـه
آم ُــوا والَّـ ِ ي َ َهـ ُ
الصــابِ ي َ َمـ ْ َ
الن الَـ ي َ َ
َ َ
وع ـ ِـمل ِ
ِ ِ
ف َعلَـ ْـي ِض ْم و ُهـ ْـم يَ ْح َزنُــو َن
َجـ ُـرُه ْم ِع ـ َد َربِّ ِضـ ْـم و َخـ ْـو ٌ
اــالحا فَـلَ ُضـ ْـم أ ْ
والْيَ ـ ْـوم ايخ ـ ِر َ َ َ
[البقرة ]12/ش فالحـديـ ،هـ ـا ع (ملل معي ـة ولـيس عـ شـعوص أو دو :ش وع ـدما يـ ار
القرآن الحـوادي التـي وفعـت لبـ ـ ــي السـرائيل يسـردها دون كركيـا قم ـي و ن المقصـود أن
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هـ ه ا مــة (يضــود لضــا اــةاب معي ــة ش وه ـ ا واضــح م ـ ســيركضم مــا نبــيضم موســى -عليــه
السالم -ش وفد امت ا على اليضـود المعااري لةجر الدعوة اإلسالمية ب عمة أنعمضـا علـى
آبــائضم ش وذل ـ

نضــم أمــة واحــدة ش وفـصـ ـ

ا نـبـي ـ ــاء فــي القــرآن هــي فصــة الص ـراع بــي

التوحيــد وبــي الول يــة وا مــة اإلســالمية يقابلضــا ا مــم ال ـصـ ــرانية أو المجوســية ..وفــد فــرل
المسـلمون فـي مكـة ببشـارة القـرآن لضـم بانتصــار الـروم علـى الةـر ،ش ن الـروم أهـل اتــاص

فضم أفرص م المجو.،

وكرايز القرآن علي هـ ـ ـ ه الـ ــاحية يماـد أن الـدي هـو العامـل الةعـا :فـي ككـوي الحرـاراب

والدو :الكبرى سواء اان ه ا الدي حقا اما أنزله ا سـبحانه وكعـالى أو فـد حـرف وبـد:ش
المضم هو أن فكرة التـدي أو التطلـا الغيبـي هـي التـي كعطـي الحمـا ،والجـد والعاطةـة التـي

كحتاجضـا الـدو :فـي البـان ك سيسـضا ش وفـد خلـق اإلنسـان متـدي ا بةطركـه ش بالعضـد الـ ن أخـ
ـت بِـ َـربِّ ُك ْم فَــالُوا بَـلَــى بــل يوجــد شــعا مضمــا اــان مــوغالا فــي الضمجيــة ال
عليــه ((ألَ ْسـ ُ
وكطلا اللى الغيبياب ش (والن الغريزة الدي ية المشتراة بي ال ا ج ا ،البشـرية كإتةـي بـل
كرعل ال في فتراب اإلسراف في الحرارة وع د عدد فليل جدا م ا فراد (. 12
يقــو :المةكــر الجزائــرن مال ـ ب ـ ب ــي( :فالحرــارة ك بعــ - ،امــا هــو مالحــا  -ال
بالعقيــدة الدي يــة ش وي بغــي أن نبحــ ،فــي اــل حرــارة م ـ الحرــاراب ع ـ أاــلضا الــدي ي ش
وا نما فدر لإلنسان أ كشرم عليه شمس الحرارة ال حي ،يمتد نظـره اللـى مـا وراء حياكـه

ا رضـية ( 13ش ويقــو :كـوي بي( :والتـحــو :الــدي ي اــان حقيقـة مبــدأ اـل شــيء فـي التــاريخ
ا نكليزن (. 10

وه ـا يثــار ســما ::ايــل كقــوم دو :ابــرى علــى الولـ ـيــة المحرــة ولــيس فيضــا أن ألــر للــدي ش

اـالــدو :الشيوعية في ه ا العصر ش والجواص اما فـا :مالـ بـ نبـي( :هـ ا الإطـ الشـائا
النمــا ي ـ ـ كي أو ا م ـ كةســير أاــو :الشــيوعية باعتبارهــا حرــارة ش ولاني ـا الن ــا نعتبــر الشــيوعية
(أقمة للحرارة الغربية المسيحية ( . 15وه ا التةسير ليس غريبا ش فقد ذارب فبل فليـل
أن نزع ــة التدي

كإلو م ضا أمة م ا مم ال في فتراب استث ائية ش و ب كيمية االم يقـرر
125

مكتبة شبكة مشكاة اإلسالمية

مجلة البيان

فيه شـيـ ـ ـ ـا م ـ ه ـ ـ ا ش يقـو - :رحمـه ا  -بعـد اـالم عـ ا نبيـاء وفرـلضم علـى البشـرية:
(ويقــا :ه ــا :النــه لــيس فــي ا رب مملكــة فائمــة ال ب بــوة أو آلــار نبــوة وأن اــل خيــر فــي

ا رب فم ـ آلــار ال بــواب و يسـتـريـبـ ـ العافـ ـ ــل فــي ا فــوام ال ـ ي درســت ال بــوة فــيضم

االبراهمــة والمجــو 11( ،ش امــا يقــرر اب ـ خلــدون المع ــى نةســه حيــ ،يقــو( ::الــدو:
العامة ا ستيالء ش العظيمة المل أالضا الدي الما م نبوة أو دعوة حق (. 17

ونح ـ يمك ــا أن نرــيل علــى اــالم اب ـ خلــدون :أو (بـةـك ــرة كـبـل ـ ــق ع ــد أاــحابضا مبلــق
التقــديس للــدياناب ويتةــانون فــي كطبيقضــا ش وه ـ ا م ـ ناحيــة نةســية م ـ ناحيــة كاريإيــة ش

وه ه الحراراب والدو :والن فامت ابتـداء علـى الـدي ال أنـه مـا كطـاو :الـزم واإلسـراف
فــي الحرــارة يبــدأ الةســاد ي إــر فيضــا و بــد الذن م ـ مبــدأ الــدفا ال ـ ن س ـ ه ا ســبحانه
وكعالى.

لانيا  -الن مبدأ الصـراع بـي ا مـم ليظضـر الإيـر ويإةـل مـ الشـر ه ـ ــو م ـ ـ أعظـم السـ
ت ِ
ِ
اب
اـلَ َو ٌ
َّا ،بَـ ْع َ
ا َـوام ُا َوبِيَ ٌـا َو َ
ِّم ْ َ
ر ُضم بِبَـ ْع ٍ لَّ ُضد َ
الكونية ش فا :كعالىَ :
((ولَ ْو َدفْ ُا اللَّه ال َ
ِ
ِ
ِ ِ
ومس ِ
ـا،
يضا ْ
اج ُد يُ ْ َا ُر ف َ
اس ُـم اللَّـه َاثيـرا [الحـ  ]04:ش وفـا :كعـالى(( :ولَ ْـو َدفْ ُـا اللَّـه الَّ َ
ََ َ
ر ُضم بِبـ ْع ٍ لََّةس َد ِ
العالَ ِمي َ [البقرة.]251:
ب ولَكِ َّ اللَّ َه ذُو فَ ْ
ب ا َْر ُ
ر ٍل َعلَى َ
بَـ ْع َ َ
َ
فا رب كةسد الذا طا :فيضا مك ،الطواغيت وحكوماكضم الةاسدة ش ولم يقم مـ يجاهـدهم
ويدفا فسادهم ويريح العباد والبالد م ضم ش وا ذو فرل على ال ـا ،أن جعـل هـ ه السـ ة
م س ه الكونية حتى كتطضـر ا رب بـي اـل فتـرة وأخـرى ش امـا أن هـ ا الصـراع يرمـي اللـى

كقوية الممم ي ش فيزداد نشاطضم ويحققوا ما يريده ا م ضم ش يقو :اب كـيـمـيــة شـارحا اييـة

السابقة:

(وف ــد بع ــ ،الرس ــل بتحص ــيل المص ــالح وككميلض ــا ش وكعطي ــل المةاس ــد وكقليلض ــا ش فض ــدم
اـوامـ ـ ــا ال ص ــارى وب ــيعضم فس ــاد ش الذا ه ــدمضا المج ــو ،والمش ــراون ش وأم ــا الذا ه ــدمضا

المسـلمون وجعلــوا أماا ضـا مســاجد يـ ار فيضــا اســم ا فضـ ا خيــر واـالل ش فــا ســبحانه
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ي ــدفا ش ــر الط ــائةتي بإيرهم ــا ام ــا دف ــا المج ــو ،ب ــالروم وال ص ــارى ل ــم دف ــا ال ص ــارى
بالممم ي (. 19

ويـقـ ـ ــو :أحــد المــمرخي الغــربيي (هوايتضــد ( :الن اــراع العقائــد والمـ اها لــيس اارلــة بــل

فراة .
الن الم طقة العربية  -وبالد الشـام خااـة التـي بـارك ا فيضـا  -مـ مرااـز الصـراع الكبـرى

في العالم حتى يتبي الحق والباطل ويتمح أهلضا وي خ وا أجـر الـدفا والجضـاد فـي سـبيل
ِِ
ِِ
ِ
الح َـر ِام
((س ْـب َحا َن الَـ ن أ ْ
الم ْسـجد َ
ا ش فا :كعالى ذااـرا بـالد الشـامُ :
َس َـرى بِ َع ْبـده لَ ْـيالا ِّمـ َ َ
ِ
ِِ
ارْاَا َح ْولَهُ [اإلسراء ]1:ش وفـا(( ::وأ َْوَرلْـَـا ال َقـ ْوَم الَـ ِ ي َ َاـانُوا
الم ْسجد ا َف َ
اللَى َ
ْصا الَ ن بَ َ
ِ
ِ
ر َـع ُةو َن َم َشـا ِر َم ا َْر ِ
يضـا [ا عـراف ]137:ش وب ـوا السـرائيل
يُ ْستَ ْ
ارْاَـا ف َ
ب َ
ومغَا ِربَـ َضـا الَتـي بَ َ
أورل ــوا مشـــارم ومغـــارص ب ــالد الش ــام ش وف ــا :كعـــالى ذااـ ـرا البـــراهيم  -علي ــه الس ــالم :-
ِ
((ونَ َّج ْيـَــاهُ ولُوط ـا اللـ ـــى ا َر ِ ِ
يضــا لِل َْعــالَ ِمي َ [ا نبيــاء ]91:ش والبــراهيم النمــا
ارْاَــا ف َ
ْ
َ
ب الَـت ــي بَ َ

نجاه ا ولوطا اللى أرب الشام.

وع ـ أبــي الــدرداء فــا( ::ســمعت ال بــي -اــلى ا عليــه وســلم -يقــو» ::يــوم الملحمــة
الكبرى فسطاـ المسلمي ب رب يق ــا :لض ــا :الغوطـة ش وفيضـا مدي ـة يقـا :لضـا :دمشـق خيـر

م اق :المسلمي يوم (. 18
وع خريم ب فاك ا سدن فا( ::أهل الشام سـوـ ا فـي ا رب ي ـتقم بضـم ممـ يشـاء

ش ايل يشاء (. 24

اما ورد في الحدي ،الصحيح» :الذا أحا ا فوما ابتالهم«(. 21

وعلــى أرب الشــام ومصــر فــام الصــراع بــي المســلمي والصــليبيي ش فكــان لضــم فرــل رد

هم ء الغزاة ع اـل بـالد المسـلمي ش وعلـى أرب الشـام ُهـزم التتـار و :مـرة بعـد قحةضـم
المدمر على بالد اإلسالم.

وفــي العصــر الحــدي ،ابتليــت بــاليضود وبكــل الحافــدي علــى اإلســالم ش فضــي فــي ا ـراع

مستمر حتى يميز ا الإبي ،م الطيا ويتإ مـ ضم شـضداء ش والـ ن ي ظـر بعـي البصـيرة
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اللى كجما اليضود م ال أنحـاء العـالم ش يـشـع ـ ــر واـزنضم يسـافون سـوفا اللـى هـ ه الم طقـة ش
بــل اســتطاعوا جـ رـر أمريكــا وأوربــا وراءهــم لتصــبح م ـ المرااــز الحساســة جــدا فــي السياســة
العالمية .يقو :الداتور قيـ نـور الـدي قيـ ( :ربمـا لـيس هـ ــاك بـقـع ــة أخـرى فـي الـدنيا الضـا

وفعت حروص على أرضضا وعبرب شعوص لم عادب لتعبر لانية فوم أرضـضا ام طقـة الشـرم
ا دن ــى ش فضـ ـ ه الم طقـــة اانـــت أب ــدا ســـاحة معراـــة للجيـــو ش ام ــا أنضـــا اانـــت معترا ـ ـ ا
للةكـر ( 22ش ويقــو :أيرـ ا( :الن المشـاال الحديثــة التــي جــدب فـي الم طقــة بعــد الحــرص
العالمية الثانية كدفا بالمرء أحيان ا اللى ا ست تا أن القدر ذاكـه اـان م ـ فجـر التـاريخ يلعـا
دورا حاسما في مصير الشرم ا دنى وأنه مكتوص على شـعوص هـ ه الم طقـة أن كعـيش فـي
حالــة مســتمرة م ـ التــوكر والت ــاقع ش وم ـ ســقوـ اإلمبراطوريــة العثمانيــة لــم كحســم فــط فــي

ه ه البقعة م الدنيا فرية واحدة حسما نضائيا (. 23

ويقو :الداتور .،.بادو( :مادام ه اك لمـرة شـضية متدليـة مـ شـجرة فـ ن فطافضـا سـيغون

أحد ال ا ،وه ا هو السر في كورـ م طقة الشرم ا دنى في الشمون العالمية (. 20
والم طقة ليست لمرة شضية للغرص والشرم م ناحية الثرواب الطبيعية فقـط بـل نضـا مراـز

الص ــراع الحر ــارن ف ــالغرص يعتب ــر (السـ ـرائيل امت ــدادا حر ــاري ا ل ــه ش وه ــو ف ــي ا ــراع م ــا

المسلمي فالبد الذن م مساعدة اليضود.

الن اثرة ذار القرآن لليضود وكإصيصضم بال ار هم وال ص ــارى في سورة الةاكحة ليـد :علـى

أن الصـراع بــي المســلمي وبــي هــاكي الة تــي ســيكون اــراعا طــويالا ش امــا يــد :علــى ألــر

ها كي الة تـي فـي ا حـداي العالميـة ش ومـ يقـرأ الكتـا التـي كتـحـ ــدي عـ ألـر اليضـود فـي
الســيطرة علــى اثيــر مـ ـ الممسســاب والــدو :واســتإدامضم  -ف ــي ســبيل ذلـ ـ  -الم ــا:
وال ســاء والصــحافة والواجضــاب م ـ جمعيــاب وأحــزاص ذاب فتــاب برافــة ش م ـ يق ـرأ ه ـ ا
يشعر ب نضم يتالعبون بالشعوص وا مم السادرة في غيضا وضـاللضا ش ومـا أن ه ـاك اـيحاب
كحـ ير مـ ه ـا وه ــاك ممـ عرفـوا حقيقــة مكـرهم وكإطـيطضم مـ وراء السـتار ش وأنضـم هــم
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سـبا الكثيــر مـ ا قمــاب ش ا فتصــادية والسياســية ش ال أن هـ ه التحـ يراب لــم كعرفــل أو
كمخر م سيطركضم.

وأما الدو :التي كسمي نةسضا با شترااية فضي ليست ال لمرة م لمـار اليضـودن (مـاراس

وم لمار المادية ا وروبية.
الن التةس ــير القرآن ــي للت ــاريخ بمدافع ــة ا م ــم بعر ــضا بعرـ ـ ا ه ــو أع ــم وأش ــمل مـ ـ نظري ــة
(التحدن ع د الممرل ا نكليزن (كوي بي التـي هـي اـادفة فـي جانـا مـ جوانـا التـاريخ

اإلنسـاني ش فـ ن كعــرب أمــة لإطــر خــارجي أو داخلــي فـد يظضــر مـ طافــاب أب ائضــا مــا اــان
خامدا ش ف ن وفـت ا قمـاب والمصـائا هـو الوفـت الـ ن يةكـر فيـه ال ـا ،بـالتغيير ش ولكـ

أي ه ه ال ظرية م كةسير القرآن ال ن هـو عمليـة مسـتمرة واـراع دائـم بـي الإيـر والشـر

ليتغلا الإير أو يإةل م الشر.

لالث ـا  -وم ـ س ـ ته ك ع ــالى فــي البشــر أن ا م ــم التــي كبطــر معيش ــتضا ش وكعــيش فــي الت ــرف
وك ضم ـ فــي المل ـ اب ش وكقــارف ا يلــام وال ـ نوص ش بــد أن يصــيبضا العقــاص الن آج ـالا أو

عاجالا وسواء اان ع ابا ماديا حسيا أو ع ابا مع ويا.
ِ
ِ
ِ
يضــا فَ َحـ َّـق َعلَْيـ َضــا ال َقـ ْـو ُ:
يضــا فَـ َة َس ـ ُقوا ف َ
فـ ــا :كـعـال ــى(( :والذَا أ ََر ْدنَــا أَن نذـ ْضل ـ َ فَـ ْريَـةا أ ََم ْرنَــا ُم ْتـ َرف َ
اها كَ ْد ِميرا [اإلسراء ]11:فـضـالك القـرى النما يجيء بعد وجود طبقة المترفي الـ ي
فَ َد َّم ْرنَ َ
يةسقون فيضا ش وا مر ه ا هو أمر فـدرن اـوني ش و داعـي لت ويلضـا بـ ن ا سـبحانه وكعـالى
أمر المترفي ب ن يقيمـوا حـدود ا فلـم يقيموهـا فـحـ ــق عـلـيـضــم الـق ــو :و ن المتـرفي فـي
ا اطالل القرآني فد فسدب فطركضم فال يـسـتـحـقون ه ا التكريم (. 25
ِ
وفا :كعالى(( :ولَو يـ َم ِ
ٍ ِ
اخ ُ اللَّهُ ال ِ
ِّرُه ْم
ْ ُ
َ
َّا ،ب َما َا َسبُوا َما كَـ َر َك َعلَى ظَ ْض ِرَها مـ َدابَّـة ولَكـ يُـ َـمخ ُ
ِ ِ
ادهِ ب ِ
صيرا [ فاطر.]05:
َجلُ ُض ْم فَ َّن اللَّ َه َاا َن بِعبَ َ
اء أ َ
اللَى أ َ
َج ٍل ذم َس ًّمى فَ َذا َج َ
ِ
السرائِيل فِي الكِتَ ِ
اص لَتُـ ْة ِس ُد َّن فِي ا َْر ِ
ب َم َّركَـ ْي ِ ولَـتَـ ْعلُ َّ عُلُـوا َابِيـرا
وفا(( ::وفَ َ
ر ْيـَا اللَى بَ ي ْ َ َ
* فَ ذَا جاء و ْع ُد أُو ُهما بـعثْـَا َعلَْي ُكم ِعبادا لََّا أُولِي ب ٍ ِ ٍ
ـال :الـدِّيَا ِر وَاـا َن
اسـوا ِخ َ
ْ َ
َ ََ
َْ ،شديد فَ َج ُ
ْ َ
ََ
و ْعدا َّم ْةعُو ا [اإلسراء.]5-0:
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وص ِعب ِ
ادهِ َخبِيـرا ب ِ
وفا :كعالى(( :وَام أ َْهلَ ْكَا ِم ال ُقر ِ
صـيرا
ون ِم ْ بَـ ْع ِد نُ ٍ
ول وَا َةى بَِربِّ َ بِ ُ نُ ِ َ
َ
ْ
َ ُ
[اإلسراء.]17:
ٍ
((ولَـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـو أ َّ
ـل ال ُقـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرى َ
آم ُــ ـ ـ ـ ـ ـوا واكَّـ َقـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـوا لََةتَ ْحَـ ـ ـ ـ ـ ــا َعلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـي ِضم بَـ َرَاـ ـ ـ ـ ـ ــاب ِّمــ ـ ـ ـ ـ ـ َ
َن أ َْهـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
الس َم ِاءوا َْر ِ
ب [ا عراف.]81:
َّ
وفد لبت في الصحيحي لما نز :فوله كعالى(( :فُل ُهو ال َق ِ
ـَ ،علَ ْـي ُك ْم َعـ َ اب ا
اد ُر َعلَى أَن يَـ ْبـ َع َ
ْ َ
ِّم فَـوفِ ُكم فا - :الى ا عليه وسلم » : -أعـوذ بوجضـ « ((أ َْو ِمـ كَ ْح ِ
ـت أ َْر ُجلِ ُك ْـم
ْ ْ
ْ ،بَـ ْع ـ ٍ فــا» ::هاك ــان
يق بَـ ْع َ
فــا» ::أعــوذ بوجض ـ « ((أ َْو يَـلْبِ َسـ ـ ُك ْم ِشــيَع ا ويُـ ِ َ
ر ـ ُكم بَـ ـ َ

أهون«(. 21

فع اص التةرم والتحزص هو مـ العـ اص الـ ن يصـيا المسـلمي امـا يصـيا غيـرهم ش بـل
ربمــا اــان فــي المســلمي أشــد ش ن ه ـ ا مـ ع ـ ابضم فــي الــدنيا ش وفــا - :اــلى ا عليــه

وسلم » :-ما ظضر في فوم الربا والزنا ال أحلوا ب نةسضم عقاص ا «(. 27

وما ه ه ا مراب الةتااة التي كظضر بي الةي ـة وا خـرى وكستعصـي علـى الطـا وا طبـاء ش
ال م ع اص ا لض ه ا مم التي انغمست في حم ة الرذيلة ومـا هـ ـ ا القتـل المسـتمر بـي

ال ا ،يدرن القاكل والمقتو :فيم يقتتالن ش ومـا هـ ه الـز ق :المـدمرة فـي لحظـاب ولـوان

ش ال م عقاص ا الظاهر والإةي.
يقو :اب كيمية مطبق ا ه ه القاعدة على التاريخ اإلسـالمي( :وفـد أاـاص أهـل المدي ـة(29
مـ القتـل وال ضـا والإـوف مـا يعلمــه ال ا ش واـان ذلـ

نضـم بعـد الإلةـاء الراشــدي

أحــدلوا أعمــا ا أوجبــت ذلـ ش واــان علــى عضــد الإلةــاء يــدفا ا عـ ضم ب يمــانضم وكقــواهم

(. 28

وجاء في (سير أعالم ال بالء كعليقـا علـى ا حـداي التـي جـرب فـي مكـ ــة بـيـ ـ جـيش يزيـد
بقيادة الحصي ب نمير السكوني وبي جيش عبد ا ب الزبير:

(دخل عبد ا ب عمرو المسجد الحرام والكعبة كحترم حي أدبـر جـيش حصـي بـ نميـر

ش فوفــل وبكــى وفــا ::أيضــا ال ــا ،ش وا لــو أن أبــا هريــرة أخبــرام أنكــم فــاكلوا اب ـ نبــيكم
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(الحسي ب علي ومحرفوا بيت ربكـم لقلـتم :مـا أحـد أاـ ص مـ أبـي هريـرة ش فقـد فعلـتم
( . 34وأمـا مـا حـل بـا مم

فانتظروا نقمة ا فليلبس كم شيعا ش وي يق بعرـكم بـ  ،بعـ
السابقة بسبا فساد أخالفضـا فضـو معـروف مشـضور وأابـر مثـا :علـى ذلـ مـا حـل بالدولـة
الرومانية ش فقد سقطت أمام جحافل الزاحةي عليضـا وا نضـا لـم ككـ والةسـاد والبطـر الـ ن
كمارســه أوربــا فــي ه ـ ا العصــر حــدا بــالعقالء م ـ ضم اللــى الرســا :اــيحاب اإلن ـ ار والإطــر ش

ويقـو :ألكسـس ااريــل( :وهـ ا هـو الســبا فـي أن ا ســر وا مـم وا ج ـا ،التــي لـم كعــرف

ايل كميز بي الحال :والحـرام كـتحطم فـي الكـواري ش فمـرب الحرـارة والحـرص العالميـة

نـتـيـجـتــان ضم يتان نتضاك حرمة ال واميس الكونية (. 31

وااريـل يتحــدي عـ مــرب الحرــارة فبــل الحـرص الثانيــة وبعــدها بقليــل ش فكيــل لــو شــاهد
فمـة التةســخ ا خالفــي وا جتمــاعي الـ ن يعيشــه الغــرص اين .وهـ ا مـا حــدا أيرـا بمــمرل

اتوي بي أن يطلا م الغرص العادة الدي اللى فوكه ا ولى واليقاف جبروب العلم (. 32

رابعا  -ومما هو فريا م الس ة السابقة :أن ال ا ،هم المسمولون عـ رفـيضم وانحطـاطضم
ش فا :كعالىَّ (( :
الن اللَّ َه يُـغَيِّـ ُر َما بَِق ْوٍم َحتَّـى يُـغَيِّـ ُـروا َمـا بَِن ُة ِسـ ِض ْم [الرعـد ]11:ش فـالتغيير
يجـا أن يبـدأ مـ اإلنسـان ش وا سـبحانه وكعـالى ييســر لـه السـبل التـي يريـدها وا مـة التــي
كعشش فيضا ا فكار الميتة وا نانية والبغ

والحسد ش وفد را ـت اللـى الكسـل والإمـو :ش

هـ ـ ه ا م ــة يمـك ـ أن ك ـت كقـدم ا أو شـي ا يـ ار بـل الن حكمـ ا علمانيـ ا يمكـ أن يسـتمر
ويزدهر با كحاد والعــدالة أاثر م حكم أدعياء اإليمان الذا ما را ـوا اللـى ا خـالم الم حلـة

واللى الةوضى والعصيان (. 33

لقد نقل اإلسالم العرص نقلة بعيدة غيرب مـا ب نةسـضم كغييـرا شـامالا وجـ ريا ش واـل ا فكـار
القاكلــة م ـ عصــبياب وخـ ــرافاب وعقائــد ســاذجة مرــحكة ش اــل ه ـ ا كغيــر بعقيــدة التوحيــد

الواضــحة الشــاملة لكــل مـ ـاحــي الـ ةس اإلنســانية وع دئـ اســتطاعوا كغييــر مــا بـ نةس ا مــم
ا خرى ش لقد بدأ التغيير بكلمة ((افـرأ ورجـل الةطـرة الـ ن لـم كةسـده الةلسـةاب البـاردة
أو التــرف المــردن ش الن كــدبر القــرآن الكــريم والس ـ ة ال بويــة اةــيالن بتغييــر مــا بــال ةس م ـ
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أمراب ليعود رجل الةطرة اللى دوره في السير على هدى ا ويحقق ما خلق م أجلـه .والن
كغيير ما بال ةس ليس عملية اعبة فـضـ ـ ه أمم في العصر الحدي ،اسـتطاعت أن كـ ض

مـ

ابوكضا بسبا وجود اإلنسان ال ن ااـتـمـل ــت فيـه الشـروـ ال ةسـية للتغييـر ش ولـيس بسـبا

وجــود المــادة وكراامضــا ش وأابــر مثــا :علــى ذل ـ مــا فعلــه الشــعا ا لمــاني الغربــي بعــد
الحرص العالمية الثانية ش وايل عمـر بلـده بعـد أن أاـبــح خـراب ـ ـ ا بسـبا الحـرص ش ورجعـت

ألمانيـا اـ فوى الـدو :الغربيـة افتصـادي ا ش واـدم فـيضم مـا فالـه الصـحـاب ــي عمـرو بـ العــاخ
ع أجدادهم الروم( :وأسـرع ال ـا ،الفافـة بعـد مصـيبة ( 30ش وع ـدما يـغـيــر المسـلمون مـا

ب نةسضم سي خ ا سبحانه وكعالى ب يديضم ش ن ه ا وعده وم أادم م ا فيالا.
خامسا  -في ارل الحق والباطل سي تصر الحق في ال ضاية والن انـتـةــش الباطل وعربـد فـي

البداية ش وه ه س ة نالحظضا في كةاايل الحيـاة اليوميـة امـا نالحظضـا فـي ا حـداي الكبـار
السـيل َقبـدا َّرابِيـا ِ
ش فا :كعالى(( :أ ِ
السـم ِاء مـاء فَسـالَ ْ ِ
وم َّمـا
ت أ َْوديَـةٌ بَِقـ َد ِرَها فَ ْ
َ
ـل َّ ْ ُ َ
َنز َ :مـ َ َّ َ َ ا َ
احتَ َم َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ـل فَ ََّمـا
اء ِحلْيَ ٍة أ َْو َمتَ ٍ
ـاع َقبَـ ٌد ِّمثْـلُـهُ َاـ َ لِ َ يَ ْ
ص اللَّـهُ َ
رـ ِر ُ
يُوف ُدو َن َعلَْيه في الَّا ِر ابْتغَ َ
الح َّـق والْبَاط َ
ـ ،فِـي ا َْر ِ
ـا:
ص اللَّـهُ ا َْمثَ َ
َّ
ـا ،فَـيَ ْم ُك ُ
ب َاـ َ لِ َ يَ ْ
رـ ِر ُ
ـاء وأ ََّمـا َمـا يَ َة ُـا الَّ َ
ا ُج َة ا
الزبَ ُد فَـيَـ ْ َه ُ
[الرعد.]17:
يقو :اب فتيبة شـارح ا هـ ه اييـاب( :هـ ا مثـل ضـربه ا للحـق والباطـل يقـو ::الباطـل والن
ظضــر علــى الحــق فــي بع ـ

ا ح ـوا :وعــاله ش ف ـ ن ا ســيمحقه ويبطلــه ش ويجـع ــل العافـيـ ــة

السـ ْـي ُل َقبَــدا
ـل َّ
للـحـ ــق وأهلــه ش ومثـل ذلـ مطـر جــود أســا :ا وديـة بقــدرها ((( 35فَ ْ
احتَ َم َ
َّرابِيا أن عالـيـ ـا على الماء اما يعلو الباطل كـارة علـى الحـق ش واـ ل المعـادن الذا دخلـت

ـاء أن يلقيــه
الكيـر يوفـد عليضــا فيعلوهـا مثــل قبـد المــاء لـم فـا(( ::فَ ََّمــا َّ
ا ُج َة ا
الزبَـ ُد فَـيَـ ْ َه ُ
الةلز يق فه الكيـر ش فضـ ا
الماء ع ه فيتعلق ب او :الشجر وج باب الوادن ش وا ل خب ،ر
 ،فِي ا َْر ِ
ب فضو مثل الحق (. 31
َّا ،فَـيَ ْم ُك ُ
مثل الباطل ((وأ ََّما َما يَ َة ُا ال َ
والمسلمون هم أح ــق ال ا ،بض ه الس ة والذا ك خر ع ضم فألمر ما في نةوسضم ش أو نـه لـم
كــتمح

اــةوفضم واـي ـ ــل ي صــرهم ا ســبحانه وهــم أوليــا ه ش وهــل يســتون المجرمــون
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والمســلمون ش وفــد فــا :رســو :ا  -اــلى ا عليــه وســلم » : -نصــرب بالرعــا مســيرة
شــضر« وه ـ ا الكــالم لــيس م ـ بــاص ((نَ ْحــ ُ أَبْـَــاءُ اللَّـ ِـه وأ َِحبَّــا ُ هُ ش فضــ ه يةكــر فيضــا
المســلم ولك ضــا م ـ بــاص وعــد ا الصــادم ب صــر المــمم ي ع ــدما يكونــون مــمم ي فع ـالا ش
فو ا وعمالا ش وليس م فبيل ا ماني ويجا أن يعتقد م ك خر ع ه ال صـر والتمكـي أنـه مـا

ك خر ال لسبا أو سباص ش فال يلوم ال نةسه ش و يرـا المعـاذير ل ةسـه ويلقـي بالتبعـة

على غيره.

للبح ،الة.

الضوامش:

 - 1السإاون :اإلعالن والتوبيخ لم ذم التاريخ 23./
 - 2انظر السإاون :اإلعالن والتوبيخ 23./
 - 3المصدر السابق 08./

 - 0م ـ الكتــا الجيــدة التــي ألةــت مــا اتبــه الــداتور محمــد رشــاد خليــل فــي (الم ـ ض
اإلسالمي لدراسة التاريخ وكةسيره .

 - 5مـ رواد هـ ه المرحلـة التــي كـ لرب بالمستشـرفي  :حسـ البــراهيم حسـ وأحمـد أمــي
وم ك لر بضم م كالم كضم.
 -- 1انظـ ــر :ابـ ـ ـ الق ـ ــيم :الج ـ ــواص الك ـ ــافي  22/ش ودراس ـ ــاب ف ـ ــي حر ـ ــارة اإلس ـ ــالم

لجا152./

 - 7يقو( :نيبور و (ماركيان  :الن هدف التـاريخ يقـا خـار التـاريخ .انظـر :ادوار اـان :مـا

هو التاريخ92./

 - 9ال ن يقو :ب ن ه اك مميزاب خااة لجماعاب خااة م البشر.
 - 8ال ن فا :به ماراس ش وفـد أخـ ه عـ هيغـل الـ ن يقـو :بت اسـخ الحرـاراب وأن اـل
يصــطدم مــا ضــده في ــت شــي ا لالث ـا ش

حرــارة كحمــل فــي داخلضــا ك افر ـا وه ـ ا الت ــاف
وهك ا فالعالم يتجه اللى الرول الكلـي حـور مـاراو ،هـ ه ال ظريـة وفـا ::الن طـرم اإلنتـا
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هي التي كعي طرائق التةكير ش وهكـ ا يسـتمر اـراع الطبقـاب حتـى ي تضـي ا مـر أخيـرا اللـى
حكم طبقة العما :ش انظر لويس جودش  :ايل نةضم التاريخ 508./

 - 14ي ــرى ه ـ ـ ا الم ــمرل أن الحرـ ــارة ااإلنسـ ــان كمامـ ـا ش و بـ ــد أن كمـــر بةتـ ــرة ال شـ ــوء
والشباص لم الضرم فالة اء محتم عليضا.
 - 11يةســر (كــوي بي الحرــارة ب نضــا :رد معــي يقــوم بــه أحــد الشــعوص أو ا ج ــا ،فــي
مواجضة (كحد معي ش والطبيعة بالإصوخ  -أن الجغرافيا  -هي التي كقوم بضـ ا التحـدن

ش وح سا مستوى التحدن وفعالية الرد كقوم حرارة هـ ا الشـعا المـا بالتقـدم والولـوص اللـى
ا مام ش أو الجمود وم لم الة اء .انظر( :شروـ ال ضرة لمال ب نبي. 99/

 - 12محمد عبد ا دراق :الدي 90./
 - 13شروـ ال ضرة  - 17/ـ .مكتبة دار العروبة بالقاهرة.
 - 10مإتصر دراسة للتاريخ 5./1
 - 15شروـ ال ضرة73./
 - 11الصارم المسلو254./ :

 - 17المقدمة  521/2ش نشرة علي عبد الواحد وافي.
 - 19الجواص الصحيح لم بد :دي المسيح 271./1
 - 18أخرجه أبو داود  211/2ش والحـاام وأحمـد ش انظـر فرـائل الشـام للربعـي - 39/

بتحقيق ا لباني.

 - 24فا :ا لباني في كعليقه على م افا الشام ب كيمية :الس اده احيح وهو موفوف.
 - 21احيح الجاما الصغير 138./1

 - 22الصراع الدولي في الشرم ا وسط 10./
 - 23المصــدر الســابق  .191/والمملــل فــي كعبيراكــه (الشــرم ا دنــى أو (ا مبراطوريــة
مت لر بمسمياب الغربيي لتاريإ ا.

 - 20المصدر السابق 24./
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 - 25وفـد يوضــح هـ ا ا مــر الكـوني كةســيران - 1 :أن (أمرنــا ه ـا بمع ــى اثرنـا مـ أمــر
الما :ش ي مر الذا اثر ش يقا ::خيـر المـاِ :س َّـك ِة مـ بورة ش أو مضـرة مـ مورة ش فالمـ مور :الكثيـر

المصلَحة.
الولد ش والسكة :السطر م ال إل ش والم بورةُ :
 - 2وم ـ الق ـراءاب فــي ا ييــة :أمرنــا مترفيضــا ش أن أاــبحوا هــم ا م ـراء حتــى يحــق عليضــا
القو :ش فا يريد أن يضل ه ه القرية لةسادها ش فكانت اثرة المترفي أو وجـودهم اـ مراء
هو السبا المباشر .والتةسيران يرجعان اللى أن ا مر فـدرن اـوني ش وهـو اختيـار ابـ كيميـة

-رحمه ا  .-انظر ا مالي بي علي القارن  .143/1ـ .دار الشعا.

 - 21فتاوى اب كيمية 295./3

 - 27احيح الجاما الصغير  101/5ش فا :ع ه ا لباني :حس .
 - 29يع ي ب ل  :وفعة الحرة ع دما لار أهل المدي ة على يزيد ب معاوية.
 - 28الةتاوى 110./11

 - 34ال هبي :سير أعالم ال بالء 80./3
 - 31ك مالب في سلوم ا نسان  - 01/نشرة جامعة الدو :العربية.

 - 32كوي بي :اإلنسان وأمه ا رب .انظر :قاي محمود  -ه ا العصر ولقافته 27. /
 - 33انظر ما اتبه الداتور محمـد عبـد ا دراق فـي اتابـه( :دسـتور ا خـالم فـي القـرآن
حو :ه ا الموضوع ش وما اتبـه ا سـتاذ جـودب سـعيد حـو :سـ كغيـر مـا بـال ةس فـي اتابـه

(حتى يغيروا ما ب نةسضم .

 - 30مإتصر احيح مسلم للم رن .كحقيق ا لباني281./
 - 35أن :الكبيرة على فدره ش والصغيرة على فدره.

 - 31اب فتيبة :ك ويل مشكل القرآن  - 321/كحقيق :سيد اقر.
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