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افتتاحية العدد

وقد نبني لنا نبينا صلى اهلل عليه وعلى
آله وصحبه وسلم طريق احلق ال حييد عنه
إال خاطئ؛ قال عليه أفضل الصلوات
وأمت التسليم:
"قد تركتكم على البيضاء ليلها
كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك،
ومن يَعِش منكم بعدي فسريى اختالفًا
وسنة
كثيرا؛ فعليكم بما عرفتم من ُسنيت ُ
ً
اخللفاء الراشدين املهديني ،عضوا عليها
بالنواجذ[ ."...أخرجه أمحد وابن ماجه]
وقال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب
رضي اهلل عنه" :تُِرْكتُم على الواضحة ،ليلها
كنهارها ،وكونوا على دين األعراب،
وغلمان ال ُكتاب" .قال ابن األثري :أراد
بقوله" :دين األعراب وغلمان ال ُكتاب":
الوقوف عند قبول ظاهر الشريعة ،واتباعها
الشبَه ،وتنق رري عن
من غري تفتيش عن ُّ
أقوال أهل الزيغ واألهواء[ .جامع األصول

حراس الشريعة

بسم اهلل نبدأ مسريتنا ،ومنه تعاىل
وحده نستمد عزميتنا ،والصالة والسالم
على نيب أمتنا ،وبعد:
فالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
قراءنا الكرام.
ما أحوجنا إىل تعدد املنابر اليت تعرب
عن الصراط املستقيم الذي ال عوج فيه،
والذي أخربنا اهلل تعاىل أنه واحد ال
يتعدد؛ بل وأمرنا سبحانه أن نتبع هذا
الصراط وأال نتبع غريه حىت ال نضل عنه؛
قال اهلل تعاىل{ :وأَن ه َذا ِصر ِ
اطي
َ َ
َ
ِ
السبُ َل فَتَ َفر َق
يما فَاتبِعُوهُ َوَال تَتبِعُوا ُّ
ُم ْستَق ً
بِ ُك ْم َع ْن َسبِيلِ ِه ذَلِ ُك ْم َوصا ُك ْم بِِه لَ َعل ُك ْم
تَت ُقو َن} [األنعام]451 :
ما أحوجنا إىل منرب ال يستسلم
لضغط الواقع ،وال يضفي عليه الشرعية،
وال يربره؛ بل يتصدى له بقوة احلق ،غري
عابئ وال آبه ما دامت وجهته هي احلق،
واحلق وحده.
إن طريق احلق واحد ال يتعدد ،وليس
وراءه إال الباطل؛ قال تعاىل{ :فَ َما َذا بَ ْع َد
احلَق إِال الض َال ُل} [يونس]12 :
ْ

(])292/4

(حراس
من هنا جاءت فكرة جملة ُ
الشريعة)؛ لتحاول أن تُبني جبالء الصراط
املستقيم ،ليس هذا فقط بل وترشد
الطالبني إىل معامله ،ولتمسك بُ َجزهم كي
ال يشذوا عنه.
(حراس الشريعة)
ويف اخلتام :إن جملة ُ
ترحب بكل قلم يدعو ويدافع عن احلق،
وجييد إيصال املعىن ،وصلى اهلل وسلم على
نبينا حممد وآله وصحبه.
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يُقبل غريه» و«اإلسالم» ،و«كتاب اهلل»،
و«النيب صلى اهلل عليه وسلم وصاحباه أبو
كل ذلك هو (الطريق
بكر وعمر» .و ن
الواضحة) الذي هو (الصراط)!
كل هذه األقوال
قال ابن كثري« :و ُّ
صحيحة ،وهي متالزمة  ...كلُّها صحيحة
بعضا ،وهلل احلمد»[ .انظر
بعضها ً
يصدق ُ
تفسري اآلية عند الطربي ،وابن كثري].

«إنما بعثتُك ألبتليك»!
خالد األزهري السلفي

أمحد اهلل عز وجل وأسبح بمده،
وأصلي وأسلم على نبينه وعبده ،وآله
وصحبه من بعده؛ أما بعد:
فليس (العلم) بالوحي و(العلم)
مبعناه ،مث (العمل) مبقتضاه سوى( :كل)
ما هو مطلوب من اخللق بال استثناء ،وهو
مشمول ِ
قول اهلل تعاىل {ما خلقت اجلن
ُ
واإلنس إال ليعبدون} كما هو معلوم،
أي :ليذعنوا بالعبودية ،وهو معىن التوحيد.
ومعلوم أن اتباع الوحي  -وحده -
علما وعمالً ،الذي هو التوحيد ،واإلميان،
ً
واملراد من اخللق :هو «الصراط املستقيم»
الذي أمر اهلل بلزومه وسؤاله يف حنو قوله:
{اهدنا الصراط املستقيم} بإمجاع
املفسرين ،مث ختتلف عباراهتم يف التعبري عن
كل عباراهتم تدل
«الصراط املستقيم» ،و ُّ
على (الوحي) ،فالوارد ال ََيرج عن
«احلق» وهو أمشلها ،و«الدين الذي ال

وقد أخبر اهلل تعالى في محكم كتابه

أهم خصائص (الوحي) التي جعلته
َّ
المتفرد دون
مصدر الصالح الوحيد
ّ
غيره ،للواحد والمجموع ،وهذا في

نفسه نعمة بالغة ،حاسمة للنزاع قاطعة
للريب والشك الذي عساه كان يطرأ في
معرفة (طريق اإلصالح)؛ نعمةٌ استحقت
الحمد والشكر!

وأهمها خصيصتان:
األولى :أن الوحي محفوظ من قبل
اهلل لفظًا ومعنًى:
وهذا يف حنو قوله تعاىل{ :إ نا حنن

ننزلنا الذكر وإنا له حلافظون} ،وقوله:
الباطل من بني
{وإنه لكتاب عزيز ال يأتيه
ُ
يديه وال من ِ
خلفه تنزيل من حكي رم
مجعه وقرآنَه فإذا
محيد} ،وقوله{ :إن علينا َ

فاتبع قرآنه مث إن علينا بيانه}.
قرأناه ْ
4

كل ما
والثانية :أن الوحي قد بيَّن َّ
يحتاج إليه الناس في إصالح الدنيا

بالتشكيك يف اآلخرة{ ،ومن خلفهم}
بالرتغيب يف الدنيا{ ،وعن أمياهنم}
بالشبهات{ ،وعن مشائلهم} بالشهوات.

وهذا يف حنو قوله تعاىل{ :ونزلنا
عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} ،قال
ابن مسعود رضي اهلل عنه« :قد بني لنا يف
هذا القرآن كل علم وكل شيء» ،وقال
السعدي رمحه اهلل« :قوله{ :ونزلنا عليك
الكتاب تبيانًا لكل شيء} يف أصول
الدين وفروعه ،ويف أحكام الدارين» حىت
فلما كان هذا القرآن تبيانًا لكل
قال « :ن
شيء صار حجة اهلل على العباد كلهم؛
فانقطعت به حجة الظاملني وانتفع به
املسلمون».
وقال ابن عباس رضي اهلل عنهما:
«تك نفل اهلل ملن قرأ القرآن وعمل مبا فيه:
أال يضل يف الدنيا ،وال يَشقى يف
اآلخرة» ،مث قرأ {فإما يأتينكم مين هدى

[يراجع تفسري الطربي وابن كثري].

واآلخرة!

قال عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل
حتضره
حمتضر
عنه« :إن الصراط
ُ
َ
الشياطني ،ينادون :يا عبد اهلل! هلم هذا
الطريق ،ليص ندوا عن سبيل اهلل».
* وإذا كان العلم بالوحي والعمل به

هو كل المطلوب ،وإذا كان الوحي

محفوظًا لفظًا ومعنًى ،وإذا كان قد بني
كل ما ُحيتاج إليه يف الدنيا واآلخرة،
فيه ُّ

معتصم الناس
فما أحراه أن يكون
َ
ومفزعهم إذا قُ ندر خالف ،بيث يؤمرون
َ
ر
خالف إليه وحده ،ومن قبل
أن يَ نردوا كل
ذلك يؤمرون باالعتصام به دون سواه.
مجيعا
قال اهلل{ :واعتصموا ببل اهلل ً
صح عن عبد اهلل بن
وال تفرقوا} ،وقد ن
مسعود رضي اهلل عنه – وغ ِري واحد من
حبل اهلل :القرآن»!
السلف  -أنه قالُ « :

فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى}.

* ومع هذه الحال :مل يَبق للشيطان

حال اخلالف
الرد إىل (الوحي) َ
و نأما ن
فهو مشهور معلوم ،مفهوم مذكور يف قوله
تعاىل{ :فإ ْن تنازعتم يف شيء فَ ُرُّدوه إىل
اهللِ وإىل الرسول} ،قال ابن كثري رمحه اهلل:

سبيل على أمة اإلسالم يف حتريف الوحي،
سبال؛ لكننه
كما كان له مع األمم السابقة ً
– أخزاه اهلل  -أقسم فقال{ :ألقعُ َدن هلم
ك املستقيم} أي :الوحي أو
صراطَ َ
اإلسالم أو احلق{ ،مث آلتَِين ُهم ِمن بني أيديهم}

«قال جماهد وغري واحد من السلف :أي:
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إىل كتاب اهلل وسنة رسوله ،وهذا أمر من
كل شيء تنازع الناس فيه
اهلل عز وجل بأ نن ن
من أصول الدين وفروعه؛ أن يُرد التنازعُ يف
ذلك إىل الكتاب والسنة».
* ومع ذلك فمما يُسلَّم َّ
أن أفراد

وهذه هي سبيل النيب صلى اهلل عليه
وسلم واألئمة من صحابته والتابعني فمن
أئمة الدين ،وهي سبيل
بعدهم من ن
املتشرعة ال ينكبون عنها وال حييدون ،فلم
ملمة،
تنزل نازلة عامة باألمة ،وال أل نمت ن
(إمام هدى) العصر ً
داال على
إال كان ُ
الوحي وحده ،را ًدا إليه مبجرده ،ووقائع
ذلك ال حتصى كثرًة ،ال سينما يف أش ند
الفنت اليت أل نمت باملسلمني يف تارَيهم.

العمل بالوحي حتى بعد العلم بمعناه.

أئمة اهلدى من جنس املخلوقني ،ل نما
اشت ند أمر صلح احلديبية على كثري من
أصحابه ،وأجلنهم عمر بن اخلطناب -

يوما على قد ٍر
األمة المسلمة لم يكونوا ً
ٍ
واحد من االعتصام بالوحي (القرآن
والسنة)؛ فهم متفاوتون في العلم بورود
ِ
والعلم بمعناه وما يقتضيه
نص الوحي،
ِّ

* فالنبي صلى اهلل عليه وسلم ،إمام

فضال عن التفاو في
من العمل ،هذا؛ ً
فهذه ثالثة أمور ليس هلا رابع يتفاوت
الناس فيها بالنسبة ألخذهم الوحي :العلم
مبقتضاه ،والعمل به!
بوروده ،والعلم َ
كل ذلك ال يكون إال بسب اجلهل،
و ُّ

وهو من هو  -إذ اشتبه عليه معىن بعض

(الوحي) ،فذهب وهو جيد يف نفسه ما
جيد من أمر الصلح مع الكفار وشرائطه،
ألست نيب اهلل؟ ألسنا على احلق
يسأل:
َ
فلم نعطي الدنية يف
وعدونا على الباطل؟ َ

أو االشتهاء ،أو االشتباه.

* وإذا كان الشيطان قعد للمسلمني
طريق الوحي الواضحة يص ندهم عنها

ديننا (؟)؛ فما زاد النيب صلى اهلل عليه
املوحى
وسلم على تذكريه بكونه الرسولَ ،
إليه ،املتبِع ألمر اهلل ،مث أ نن هذا مبجرده
ر
كاف يف استجالب نصر اهلل« ،إين رسول
اهلل ،ولست أعصيه ،وهو ناصري».
مث كان من الصحابة رضوان اهلل
عليهم ما كان من مبالغة يف اتباع

معا ،فال
بالشبهة أو الشهوة؛ أو هبما ً
ملم رة
ن
شك أنه ما من فتنة ُختشى ،وال ن
ر
(الرد إىل
تَنزل ،وال مصيبة حتُ نل؛ إال كان ن

العالج الناجع األوحد ،وسواء
الوحي) هو
َ

يف ذلك ما تعلق بالفرد أو باجلماعة ،وما

عظيما.
حقريا وما كان ً
كان ً
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(الوحي) باحللق والنحر إذ أل نمت هبم هذه

واملرغوب عنه؛ مهما استغلق استيضاح
ذلك.

بعضا»
بعضهم يَقتل ً
الفتنة؛ حىت كاد « ُ
الغم ،وقد ُعلم ما كان من بركة
من ن
(التسليم للوحي) من نزول اآليات من
وقول عمر بعد أن أقرأه
سورة «الفتح»ُ ،
النيب إياها« :يا رسول اهلل َأوفتح هو؟»،
ُّ
قال« :نعم» ،فطابت نفسه ورجع!

ووظيفة (إمام الهدى) ،بل الواجب

عليه أن يدل اخلاصة والعامة من الناس
وقت الفنت والشبهة على (الوحي)! وال
يسكت عن هذه الداللة أو ُّ
يدل على غري
ُ

ط!
هدى ق ن
إمام ً
الوحي ُ

[راجع الصحيحني :البخاري (،)2314
ومسلم (.])4325

* وعبد اهلل بن عباس رضي اهلل

عنهما ،على خطا (أئمة الهدى) ،يسلك

وكل ذلك من بركة الداللة على
(الوحي) ال سيما يف الفنت ،مث بركة اتباعه
واالعتصام به.
وقد تعلنم الصحابة هذا املعىن كأحسن
ما يكون التعلم ،وتلقوه وبلنغوه كأبلغ ما
تكون األمانة يبلغها (أئمة اهلدى)!
فهذا سهل بن ُحنيف رضي اهلل عنه،
يقوم يوم صفني حاث ًا على درء الفتنة
فيقول« :أيها الناس اهتموا أنفسكم! لقد
كننا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

يف مناظرته مع اخلوارج مسلكهم ،ويتبع
الر ِ
شد
آثارهم ،وال عجب أن يهتدي إىل ُّ
صف اخلوارج بربكة الداللة على
ن ُ
(الوحي)! فهو أحد أفذاذ أمة حممد صلى

وعمال.
علما ً
اهلل عليه وسلم ً

يقف ابن عباس أمام ِ
فتنة نأوِل َمن
ك نفر املسلمني بالذنب ،وقد تسلنح

(بالوحي) يستمع إىل (شبهات) القوم يف

واحدة من أعىت الفنت اليت أل نمت باألمة
املسلمة يف تارَيها؛ فيقول هلم وقد عرضوا

قتاال لقات ْلنا» ،مث
يوم احلديبية ولو نرى ً
يسوق قصة عمر بن اخلطاب رضي اهلل
عنه السابقة[ .صحيح مسلم (،)4325

أت عليكم من
شبههم« :أرأيتَكم إن قر ُ
كتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه و

وشرح النووي].

واملطلوب؛ مهما استغلق فهم وجه كونه

يرد قولَكم؛ أترجعون؟» ،ويف
سلم ما ن
رواية« :أرأيتكم إن أتيتكم من كتاب اهلل

كذلك ،وما عداه هو الباطل واملنكر

المحكم ما تعرفونه ،ومن سنة رسول

(فالوحي)

هو احلق

واملعروف
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اهلل ما ال تنظرون ،هل أنتم راجعون؟»،

املعتصم« :إىل شهادة أال إله إال اهلل»،
ابن ر
عباس يقول:
فثىن ُ
ن
أمحد« :إ نن جدك َ
ل ما ِ
عبد القيس على رسول اهلل
وفد ُ
قدم ُ
ن
سألوه عن اإلميان  »...فساق له من
وحيتج به عليه.
(الوحي) ما يعظه به ن
أمحد أنه
على رسم أئمة اهلدى ،يعلم ُ
ر
قوما عندهم من مسالك التخييل
مالق ً
والتشبيه العقلي الشيء الكثري ،ومثله من
التخييل والتشبيه على نصوص الوحي،
وهو أخطر النوعني.
ويعلم أ نن مواجهة هذه الفتنة  -اليت
العامة واخلاصة  -ليست إال
كادت حترق ن
يف الوعظ بالوحي ،والداللة على لفظه،
واالتباع يف تأويل معناه.
أهل التخييل
وقد علِم
ُ
خصومه ُ
أمحد مهما
والتشبيه،
رءوس الفتنة؛ أن َ
ُ
(استعاذ بالوحي)؛ فليس هلم عليه ِمن
سبيل ،فاجتهدوا أن حي ِرفوه عن طريقته،
وبالغوا يف االجتهاد ليسلكوا به غري طريق
(الوحي) ،فحينئذ يقولون للمعتصم :هذا
(اهلدى) وشبنهَ!
هو أمحد قد ترك َ
احتجوا علي
قال اإلمام أمحد« :لقد ن
ينطلق لساين أن
بشيء ما يقوى قليب وال ُ
أحكيَه! أنكروا اآلثار ،وما ظننتهم على
هذا حىت مسعتُه.

فد نهلم على (الوحي) ،و(معناه) ،و(ما
يقتضيه من عمل)! فكان بذلك هاديًا
للضال ،دارئًا للفتنة ،مستفر ًغا الوسع يف
ن

االتباع!

[يراجع :املصنف لعبد الرزاق (/44
 ،)453وسنن النسائي ( ،)424 /3واألموال
البن زجنويه رقم (])355

* وأمحد بن حنبل رمحه اهلل ورضي
عنه ،مآثره يف خرب حمنة املسلمني معلومة،
وقصته يف فتنة خلق القرآن مشهورة،
والعرب فيها متكاثرة ،والداللة فيها على
املراد أوضح من الشمس!
ُكبن َل أمحد يف قيوده بني يدي
املعتصم ،والفتنة يف أش ندها ،يناظرونه يف
حمبسه ،وحياولون (التخييل) و(التشبيه)،
وهو ثابت يف جوابه كله على شرط واحد؛
ومعىن ،فكان ال
أن يكون بالوحي لفظًا ً
جييبهم سوى مبا ورد من (الوحي)،
و(معناه) ،ومبا (يقتضيه من عمل)!
فلما استيئسوا منه ومحلوه يف قيوده إىل
ن
أمحد واستأذن يف
اخلليفة املعتصم؛ بادر ُ
ظ اخلليفة!
الكالم ليع َ
املعتصم:
فكان نأول ما خاطب به
َ

إالم دعا رسول اهلل؟» ،فأجابه
« َ
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مضلٌّ ِ
مبتدع!) ،فيقول( :كلنموه ،ناظروه)؛
ُ
فأرد عليه ،ويكلمين هذا؛
فيكلنمين هذا؛ ُّ
فأرد عليه.
ُّ
فإذا انقطعوا يقول املعتصم( :وحيك يا
أمحد! ما تقول؟) فأقول :يا أمري املؤمنني،

وجعلوا يرغون ،يقول اخلصم كذا
جت عليهم بالقرآن؛ بقوله:
وكذا،
فاحتج ُ
َ
{يا ِ
بصر}،
أبت ملَ ُ
تعبد ما ال يَ ُ
سمع وال يُ ُ
أفهذا من َكر عن َدكم؟ فقالوا( :شبنهَ يا أمري
املؤمنني! شبنه)»!
كان أحب شيء إليهم أن جييبَهم
فينحرف عن سبيل (أئمة اهلدى)،
أمحد
َ
ُ
فيحملوا البشرى للخليفة أنه شبه؛ ولو
ر
العامة
افرتاء عليه؛ وحينئذ؛ ال يَبقى له عند ن
إماما حرمة!
اليت رضيَْته ً
قال صاحل بن اإلمام أمحد« :وجعل
ابن أيب دؤاد يقول( :يا أمري املؤمنني ،واهلل
لئن أجابك هلو أحب إيل من مائة ألف
دينار ،ومائة ألف دينار) ُّ
فيعد ِمن ذلك ما
شاء اهلل أن يعد ،فقال [يعين املعتصم]:
ِ
كنب
(لئن أجابين ألطل َقن عنه بيدي ،وألر ن
إليه جبنُدي  ،وألطأ نن عقبَه» ،يعين إكر ًاما
له ،بل؛ فتنة الدنيا له!
امنت على نأم رة بأسرها ب (إمام
لكن اهلل ن
(العامة والخاصة) منهم
هدى) ليسلك ب ّ
متر األزمة!
سنن األنبياء واملهتدين ،حىت ن
قال اإلمام أمحد« :وكان يتكلم هذا
فأرد عليه ،فإذا
فأرد عليه ،ويتكلم هذا ُّ
ُّ
انقطع الرجل منهم؛ اعرتض ابن أيب دؤاد
فيقول( :يا أمري املؤمنني ،هو واهلل ٌّ
ضال

أعطوني شيئًا من كتاب اهلل أو سنة
رسول اهلل حتى أقول به ،فيقول أمحد بن

أيب دؤاد( :أنت ال تقول إال ما في
الكتاب أو السنة؟)»!
هكذا تبدو البغضاء من في
المنحرف ،وال ب ّد للعجب أن يتملك
المتأمل!
ّ

فكيف جيتمع البن أيب دؤاد وحزبه -

زعم أن أمحد
املنتسب ً
زورا إىل الشرع ُ -
ٌّ
الناس ،وأهنم حيملون النناس
ضالُّ ،
يضل َ
احلق واإلميان؛ كيف جيتمع هذا مع
على ن
أمحد إال بالكتاب أو
إنكارهم أال يتكلنم ُ
السننة؟!
زعم
وكيف جيتمع ملنتسب إىل الشرع ُ
ِ
اإلصالح وهداية الناس
العمل على
ِ
وجتنيبهم الفنت ،مع كراهيته لنشر (فتوى)
أو (كتاب) أو (بيان) أو (مقال) فيه
تبيان الوارد من (الوحي) أو (معناه) أو
(مقتضاه)؟!
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عليها ،لكن ال يعسر إن شاء اهلل على من
أراد؛ أن يزيد فيها ما شاء اهلل أن يزيد.
فإن املتتبع للفنت العظيمة اليت أملت
بأمة اإلسالم على مدار تارَيها؛ ال يكاد

نعم؛ علم خصوم أمحد أنه ال سبيل

إىل (إمرار الفتنة) إال ب (االنحراف عن
الوحي) ولو أدىن احنراف؛ إىل حيث ميكن
التشبيه والتخييل ،حىت بلغ هبم أن أنكروا
اآلثار ،وهو ثابت كاجلبل ال حييد عن
(بيان الوحي) ،طر ِ
يقة (أئمة اهلدى) يف

جيد فتنة منها إال وقد قينض اهلل هلا (إمام
ه ًدى) يلي األمر باملعروف والنهي عن
املنكر ح ًقا ،ويسلك سبيل أئمة اهلدى
قبله يف األخذ بيد (العامة واخلاصة) على
طريق النجاة من الفتنة ،ال بشيء سوى
بالداللة على (الوحي) و(معىن الوحي)
و(مقتضى الوحي).
كما أنه لن يعييه أن جيد َمن تتعتَع يف
هتو َك ،أو
الفتنة من العامة واخلاصة ،أو ن
عامة!
حت نري ،وإال مل تكن َ
لتدعى فتنة ن
مجيعا أنه ما ِمن
* وقد علم املسلمون ً
شيء حيتاجونه ِمن أمر دينهم ودنياهم؛
إال وهو مضمن يف (الوحي) الذي هو
وحده (احلق) وما عداه (باطل) ،فمىت
ملمة ،أو نزلَت هبم نازلة
أملت باملسلمني ن
فزع العلماءُ فيهم إىل (الوحي) ،يدلنون
ومل يَ َ
عليه ،ويبيننونه ،وينافحون عنه ،ويدلنون
على مواضع النجاة من هذه الفتنة فيه؛
فأي منكر أعظم من هذا؟ وماذا بقي من
ن
ِ
الغمة؟ بل ماذا بقي
السبل لكشف هذه ن

درء الفنت!
يقول املعتصم« :يا أمحد ،واهلل إين
عليك لشفيق ،وإين ألشفق عليك
كشفقيت على ابين هارون! ما تقول؟»،
فريده أمحد إىل الوحي« :أعطوين شيئًا ِمن
ُّ
كتاب اهلل وسنة رسوله» ،يقول املعتصم:
«يا أمحد ،أجبين إىل شيء لك فيه أدىن
ثبت
فرج حىت أطلق عنك بيدي!» ،فيَ ُ
أمحد« :أعطوين شيئًا من كتاب اهلل وسننة
رسوله»!
وقد لقي أمحد من صنوف التعذيب
تارة ،والرتغيب يف الدنيا ،والتخييل،
والتشبيه ،تارات؛ ما هو معلوم ،وهو يف
كل ذلك ثابت على طريقة األنبياء ،فلم
ضرته ،ومل يُن َقل أن دنيا
يُعلَم أن شبهةً ن
لَنوثت قلبَه ،فاختار أن يكون (إمام هدى)
عصره واألعصار بعده.
* وهذه األمثلة القليلة وافية إن شاء
اهلل باملقصود ،وقد كان يف اخلاطر الزيادة

من وظائف (العامل) بعدها؟! وإىل َمن

10

ومىت بقي ِمن الناس َمن يشتبه عليه
(الوحي) ،ويلتبس عليه احلق بالباطل ،فلم
الساكت
جيد َمن يهديه يف َحريته؛ مل يكن
ُ

عمت (شبهة) أو
يهرع الناس إذن إذا ن
(شهوة) مما يلقيه الشيطان؟
ِ
الناس باتباع العلماء
* نعم؛ قد أُمر ُ
لكن ذلك مل
واالنقياد هلم وتقليدهم ،ن
يكن إال ألهنم األدالء على احلق الذي
سبق أ نه منحصر يف (الوحي) و(معناه)
العا
جملرد كوهنم أكثر اطن ً
و(مقتضاه) ،ال ن
فهما من سائر
أو حفظًا أو كتُبًا ،أو حىت ً
الناس.
ر
كجسد ال
«فإ نن حكمةً ال يُتكلم هبا؛
علما ال َُيَرج؛ ك َكن رز ال
ُروح فيه ،وإن ً
يُن َفق» [يراجع أخالق العلماء ،اآلجري ص

(إمام هدى) ،بل مل
عن إرشاده مع قدرته َ
معدودا يف العلماء الذين هم ورثة
يكون
ً
األنبياء ،بل مل يكن إال آمثًا!
وهذا هو امليثاق الغليظ الذي أخذه اهلل
على ورثة األنبياء ،قال السعدي رمحه اهلل
يف تفسري قول اهلل{ :وإذ أخذ اهلل ميثاق
الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال
امليثاق هو العهد الثقيل
تكتمونه} اآليةُ « :
املؤكد ،وهذا امليثاق أخذه اهلل تعاىل على
العلم ،أن
كل من أعطاه الكتب وعلنمه َ
يبني للناس ما حيتاجون إليه مما علنمه اهلل،
نَ
ويبخل عليهم به،
وال يكت َمهم ذلك،
َ

( ،])29و(أئمة الهدى) هم الربانيون

الذين (يُعلمون الكتاب) ،وهم كما قال
ابن القيم رمحه اهلل« :هبم يَهتدي احلريا ُن
يف الظنلماء».
* إذا قُدر اجلهل مبا ينفع من (الوحي)
تبني
يف الفتنة ،أو اشتباه معناه ،أو مل يُ ن
مقتضاه على الوجه؛ أو شيء من ذلك أو
العامة ِمن الناس ،أو
بعضه عند (أكثر) ن
(كثري) منهم؛ لكان الواجب املتحتنم على
(أئمة الهدى) حينئذ أن ينفقوا كل ر
غال
ن
ورخيص يف سبيل (بيان الوحي) بيانًا ال
العامي
كدر فيه وال اشتباه ،بيث يفهمه
ن
واجلاهل واملتعلنم على ح ند سواء.

خصوصا إذا سألوه ،أو وقع ما يُوجب
ً
كل َمن عنده علم؛ يجب
ذلك ،فإ ّن ّ

ويوضح
عليه في تلك الحال أن يبيّنه،
َ
الح ّق ِمن الباطل.
فأما املوفقون ،فقاموا هبذا أمت القيام،
ن
وعلنموا الناس مما علنمهم اهلل ،ابتغاء مرضاة
رهبم ،وشفقةً على اخللق ،وخوفًا من إمث
الكتمان ،وأما الذين أوتوا الكتاب ،من
اليهود والنصارى ومن شابههم ،فنبذوا
هذه العهود واملواثيق وراء ظهورهم ،فلم
يعبأوا هبا ،فكتموا احلق ،وأظهروا الباطل،
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تارًكا ألخص ما أوجبه اهلل على ٍ
عالم؛
فأعظم منه أن يتكلّم بالكالم المشتبه
حقا فيجلّيه ،وال ي ِ
الذي ال يح ّق ًّ
بطل
ُ
باطال فيهدمه!
هبوى ،أو
وقد يفعل بعضهم حنو هذا ً
اعما
ملصلحة م ندعاة ال يبيننها ً
أيضا (!)؛ ز ً
أو ظانًا أنه قد أتى مبا أوجبه اهلل عليه من
(بيان الوحي) ،وقا ِر ْن هذا مبا نسبه
الشاطيب رمحه اهلل للعلماء حقًا حني كتب:
«قد علِم العلماءُ أ نن كل ر
دليل فيه اشتباه
وإشكال :ليس ر
بدليل يف احلقيقة ،حىت
اد منه»[ ،االعتصام
تبني معناه ويَظهر املر ُ
يَ ن
( )51 /2ت :احلميد] ،ومبا قاله النووي
اب
رمحه اهلل « :يَلزم املفيت أن ن
يبني اجلو َ
يل اإلشكال»[ ،مقدمة اجملموع ص
بيانًا يز ُ

جت ًرؤا على حمارم اهلل ،وهتاونًا بقوق اهلل،
وحقوق اخللق ،واشرتوا بذلك الكتمان مثنًا
قليال ،وهو ما حيصل هلم  -إن حصل! -
ً
من بعض الرياسات ،واألموال احلقرية ،من
سفلتهم املتبعني أهواءهم ،املقدمني
شهواهتم على احلق»!
* والعالم ًّ
النيب؛ فالبيا ُن
حقا« :و ُ
ارث ن
في ح ّقه ال ب ّد منه ِمن حيث هو عالم،
والدليل على ذلك أمران:
أحدمها :ما ثبت ِمن كون العلماء ورثةَ
ويلزم
معىن صحيح ثابتَ ،
األنبياء ،وهو ً
ِ
قيامه مقام موروثه يف
من كونه وارثًاُ :
فرضا على
البيان ،وإذا كان البيا ُن
ً
فرضا على
الموروث؛ لزم أن يكون ً
أيضا ،وال فرق في البيان بين ما
الوارث ً
مجمل ِمن األدلة ،وبين
هو مشكل أو َ
ِ
ِ
فأصل
األدلة في اإلتيان بها؛
أصول
ُ
ِ
لحكم الشريعة ،وبيا ُن
التبليغ :بيا ٌن
المبلَّغ :مثلُه بعد التبليغ.
والثاين :ما جاء من األدلة على ذلك
بالنسبة إىل العلماء ،فقد قال{ :إن الذين
يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى}
اآلية{ ،وال تلبسوا احلق بالباطل وتكتموا
احلق وأنتم تعلمون}{ ،ومن أظلم ممن
كتم شهادة عنده من اهلل} ،واآليات كثرية
[ ،»...املوافقات (.])33 ،33 /4
يحل لمنتسب للعلم أن
* وكما ال ّ
يهجر (بيان الوحي) جملةً وإال كان

(.])43

مث بقول ابن القيم رمحه اهلل« :ينبغي
دليل احلُك ِم ومأخ َذه ،ما
للمفيت أن يَذكر َ
أمكنَه ِمن ذلك ،وال يلقيه إىل املستفيت
ِ
ومأخذه ،فهذا
ساذجا جمرًدا عن دليله
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
لضيق عطَنه وقلّة بضاعته من العلم،
تأمل فتاوي النيب صلى اهلل عليه
ومن ن
َ
وسلم؛ الذي قولُه حجة ِ
بنفسه ،رآها
ِ
حكمة احلُك ِم
مشتملةً على التنبيه على
ِ
ووجه مشروعيتِه ،»...حىت قال
ونظ ِريه
السائل
رمحه اهلل« :فينبغي للمفيت أن ينبنه
َ
ِ
ِ
ِ
عرف ذلك،
على علة احلُكم ومأخذه إن َ
حرم عليه أن يفتي بال علم»،
وإال؛ ُ
قل
[أعالم املوقعني ( ،])424 ،421 /4ونَ ُ
املأثوِر يف هذا املذكوِر يطول!
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بأتباعه ِشْبهَ مسالك أئمة الفرق الباطنينة
بأتباعهم!
ِ
اخلفي يف
مث على تقدير ن
صحة علمه ن
نفس األمر؛ فإذا « َ
سكت العاملُ
اجلاهل جبهله ،فمىت يظهر
وتكلم
تقيةً
َ
ُ
احلق؟» ،كما قال اإلمام أمحد رمحه اهلل.
* نأما ورثة النيب صلى اهلل عليه وسلم
حقًا ،ومتبعوه صدقًا؛ فال ب ند أهنم جيعلون
الرب تبارك وتعاىل
نصب أعينهم قول ن
َ
النيب صلى اهلل عليه وسلم كما يف
ن
ملورثهم ن
احلديث القدسي الشريف« :إمنا بعثتُك
ألبتليَك وأبتلي بك»! [صحيح مسلم
َ
النووي رمحه اهلل يف شرحه
( ،])2235قال
ن
له« :ألمتحنَك مبا يظهر منك ِمن ِ
قيامك
َ
ِ
الرسالة ،وغ ِري
مبا أمرتُك به؛ ِمن تبلي ِغ
ِ
ِ
ِ
جهاده،
حق
ذلك من اجلهاد يف اهلل ن
والص ِرب يف اهلل تعاىل ،وغري ذلك».
نسأل اهلل العظيم أن يبارك للمسلمني
يف العلماء منهم ،وأال حيرمهم من (أئمة
هدى) يسلكون هبم سنن املصلحني ،وأن
ً
ضال املسلمني ،وأن يكشف ما
يهدي ن
غمة ،ويرفع ما هبم من كرب ،وأال
هبم من ن
مضل عليهم سلطانًا وال
جيعل لكافر وال ن
شرور
ً
سبيال ،كما نسأله تعاىل أن يقيَنا َ
وشرور
أنفسنا وسيئات أعمالنا،
َ
الشياطني؛ إنه ويل ذلك والقادر عليه،
وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا حممد
وعلى آله وصحبه وسلم ،واحلمد هلل أوال
وآخرا.
ً

* وإين  -تاهلل  -أعجب ِمن ِ
منتسب
ُ
ِ
الناس على (قوله
محل
إىل العلم يريد َ
اجملرد) بال بيان وجه موافقته للشريعة ،أو
ن
يسميه هو بيانًا وهو يف حقيقته مل يزد
مبا ن
الناس إال حرية (!) ،مهما طُلب منه أن
يُبيننه (!) ،ومهما قيل له لقد اشتبه ما
تفعل مبا ال يَعلم (كثري) من
ُ
تقول أو ُ
الناس وجه موافقته للشريعة ،بل يلتبس
احملرم ،بل (كثري) من
عندهم باملنكر ن
الناس (يظننه) خمال ًفا للشرع وال يلتبس!
دهره
مث هو  -مع ذلك  -يبقى َ
احلمال،
متكلن ًما باملشتبه من الكالم ،ن
ِ
بعهد
خاصتُه العاملون
تلف
الذي ََي ُ
ن
خطابه يف مر ِاده منه ،فيحملُه بعضهم على
ظاهره؛ فال يكون هذا املنتسب قد استربأ
لعرضه كما هو مأمور ،ويتكلنف آخرون
ر
مبجرد
َ
الدفاع عنه بال وجه يستساغ ،بل ن
اإلحالة على حسن ظننهم بنية املتكلنم،
وما يعتقدونه من نقاء سريرته ،اليت ال
يعلمهما إال اهلل!
فكيف بغريهم ِمن غري العاملني ِ
بعهد
خطابه وهم أكثر الناس؟!
وبذلك يقع بني الناس – بتقصري هذا
ِ
التفر ُق،
املنتسب إىل العلم – التنازعُ ،و ن
ب يف ضد
التناوش ،و
ُ
و ُ
االختالف ،فيتسبن ُ
املر ِاد منه الو ِ
اجب عليه!
* وأشد من هذا عجبًاَ ،من يتكلنم
احلق يف خاص جمالسه واض ًحا،
ببعض ن
احلمال يف العلن ،وهو مع
ويتكلنم بالكالم ن
كل ذلك :منسوب إىل العلم (!) ،وهو يف
ن
ر
يطالب
خفي
ُ
ن
كل ذلكُ :
حييل على علم ن
العامةَ واخلاصةَ باتباعه عليه ،فهو يسلك

أبو محزة خالد األزهري ،بعد أذان الفجر
من مطلع شهر مجادى األول .4414
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ِ
ين َآمنُوا
وقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِ
احلُُّر
اص ِيف الْ َقْت لَى ْ
ب َعلَْي ُك ُم الْق َ
ص ُ
ُكت َ
احلُر َوالْ َعْب ُد بِالْ َعْب ِد َواْألُنْثَى بِ ْاألُنْثَى فَ َم ْن
بِ ْ
َخ ِيه َشيء فَات باع بِالْمعر ِ
ع ِفي لَه ِمن أ ِ
وف
ْ َ
ُ َ ُ ْ
َ ُْ
وأَداء إِلَي ِه بِِإحس ر ِ
ك َختْ ِفيف ِم ْن َرب ُك ْم
ان َذل َ
ََ ْ ْ َ
ِ
ك فَلَهُ َع َذاب
َوَر ْمحَة فَ َم ِن ْاعتَ َدى بَ ْع َد ذَل َ
أَلِيم}[ .البقرة]432:
فانظر -رعاك اهلل -كيف جعل القاتل
أخا للمقتول؟
ً
وقال جل وعال{ :وإِ ْن طَائَِفتَ ِ
ان ِم َن
َ
ِِ
َصلِ ُحوا بَْي نَ ُه َما فَِإ ْن
الْ ُم ْؤمن َ
ني اقْ تَتَ لُوا فَأ ْ
ُخَرى فَ َقاتِلُوا ال ِيت
ت إِ ْح َد ُ
بَغَ ْ
امهَا َعلَى ْاأل ْ
ِ
ت
تَ ْبغِي َحىت تَفيءَ إِ َىل أ َْم ِر الل ِه فَِإ ْن فَاءَ ْ
فَأ ِ
ِ ِ
ْ
َصل ُحوا بَْي نَ ُه َما بِالْ َع ْدل َوأَقْسطُوا إِن اللهَ
ِِ
ني .إِمنَا الْ ُم ْؤِمنُو َن إِ ْخ َوة
ُِحي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
فَأ ِ
َخ َويْ ُك ْم َوات ُقوا اللهَ لَ َعل ُك ْم
َصل ُحوا بَ ْ َ
ْ
ني أ َ
تُ ْر َمحُو َن}[ .احلجرات]44-9 :
فهاهو والءُ اإلسالم وهاهي إخوته
مجيعا ،
تتسع دائرهتا حىت تشمل املسلمني ً
وفاجرهم حىت
حمسنَهم ومسيئهم ،بَرهم
َ
من ارتكب أعظم املوبقات بعد الشرك
باهلل –وهو القتل.-
إن حقًا على املسلم أن يوايل كل
مسلم مهما أسرف على نفسه ،وأيًا كان

هذا ملتزم وهذا غير ملتزم!

محمد األزهري الحنبلي

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة
والسالم على سيدنا ونبينا ر
حممد وعلى آله
وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فإن املسلمني يتفاوتون فيما بينهم يف
مقدار االستقامة والصالح والتمسك
وظاهرا ،وعلى ما
بتعاليم دينهم باطنًا
ً
بينهم من التفاوت العظيم من ارتكاب
املوبقات إىل أعلى مراتب الورع؛ إال أهنم
مشرتكون يف القاعدة اجلامعة وهي التوحيد
ومطلق اإلميان ،وهذا مينحهم اشرتا ًكا يف
احلرمة واحلقوق ،ف "كل املسلم على املسلم
حرام :دمه وماله وعرضه" ،فلم يفرق
صلوات واهلل وسالمه عليه بني الصاحل
والفاسق.
ِ
ِ
ات
وقال تعاىلَ { :والْ ُم ْؤمنُو َن َوالْ ُم ْؤمنَ ُ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَ ْع ر
ض}[.التوبة ]34:وهذا
بَ ْع ُ
يعم كل من صدق عليه اسم اإلميان.

بلده ،وإن كان الوالء
مظهره ،وأينَما كان ُ
ُ
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ومسرفهم ومقتصدهم وأوهلم وآخرهم قد
ر
وصف تشريف ري
مجيعا يف
أشركهم اهلل ً
ميتازون به على غريهم ،وهو االصطفاء،
فكيف ال يكونون كلُّهم يف أصل احملبة
والوالء مشرتكني؟!
لقد كانت جمتمعات املسلمني وال
أمشاجا خمتلطةً ،ففيها الظاملُ لنفسه،
تز ُال
ً
املقتصد ،وفيها السابق باخلريات
وفيها
ُ
وستظل كذلك كما هي سنة
بإذن اهلل،
ُ
االختالف.
وهذا التفاوت يعم أعمال القلوب
وأعمال اجلوارح كما نص على ذلك شيخ
اإلسالم ابن تيمية يف غري موضع.
التفاوت يف
فاألَوىل أن يكون هذا
ُ
التناصح ،ال إىل
درجة الصالح داعيًا إىل
ِ
األمشاج على
التناف ِر والتضاد؛ فإن هذه
َ
ِ
ر
قاعدة
تفاوهتا يف الدرجات تلتقي يف
ر
ر
أعظم ما ميكن
مشرتكة عريضة هي خريُ و ُ
يلتقي عليه املختلفون ،أال وهي قاعدة
أن َ
اإلميان والتوحيد.
وحنن معنيون أن نبحث عما ُجيمع من
األصول ،ال أ ْن نُفر َق بالفروع ،فذلك
موجودا بني الناس.
كثريا
ً
خريا ً
يفقدنا ً
والق ْد ُر املشرتك الذي يلتقي فيه
املسلمون كلُّهم يف هذا اجملتمع متمثل يف

يزيد وينقص بسب ما عُلق به من وصف
كماال ونقصانًا .لكن أصل الوالء
اإلميان ً
مل تَ ِ
ض ْق دائرته إال عن املشركني واملنافقني.
فليس للمسلم إذن أن يوزع والءاته
ب مصاحلِه وأهوائه.
حس َ
َ
ممنوعا من أن يسع
وإذا كان
املسلم ً
ُ
والؤه غري املسلمني؛ فمن اخلطأ املنكر
أضيق من
كذلك أن حيج َم والءَه يف دائرةر َ
ر
بطائفة أو
خمصوصا
دائرة اإلسالم ،فيجعلَه
ً
ر
بلد أو ِع ر
رق أو حزب.
بأغري من اهلل على
إن َ
أحدنا ليس َ
دينه حىت ي ِ
مطلق والئه عن بعض
ضيق
ُ
َ
عصاة املؤمنني ،فهذه َغرية ال ُحتمد؛ إذ
اسعا وتنفر قريبًا ،فال تزيد هذا
هي حتج ُر و ً
عدا عن الطاعة
العاصي القريب إال بُ ً
وإسرافًا.
وهذا باب غري باب هجر أهل
فقها يف التأصيل
املعاصي؛ فإن لذاك ً
والتطبيق ليس ذا جمالَه.
وتأمل معي -حفظك اهلل -قول اهلل
ِ
ِ
اصطََفْي نَا
ين ْ
تعاىلُ { :مث أ َْوَرثْنَا الْكتَ َ
اب الذ َ
ِمن ِعب ِادنا فَ ِمن هم ظَ ِ
امل لِنَ ْف ِس ِه َوِمْن ُه ْم
ْ َ َ ُْْ
اخلي ر ِ
ِ ِ
ِ ِ
ات بِِإ ْذ ِن الل ِه
ُم ْقتَصد َومْن ُه ْم َسابق ب َْْ َ
ِ
ض ُل الْ َكبِريُ}[.فاطر]12:
ك ُه َو الْ َف ْ
ذَل َ
فهاهم املؤمنون كلُّهم ُحمسنهم ومسيئهم
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دائرةِ التوحيد وأصول اإلميان العريضة اليت
ال ميكن أن ين ند عنها فرد من املسلمني
أسرف على نفسه باملعاصي؛ ألن
مهما
َ
اخلروج عنها يعين اخلروج من دائرة اإلميان
إىل دائرةِ الكفر.
وهذا القدر املشرتك هو أعظم ر
شيء
جاءت به الرسل واألنبياء ،والتقت عليه
أعظم األمور اليت ميكن أن
رساالهتم ،وهو ُ
نلتقي عليها.
فلماذا ال جنعل هذا القدر املشرتك هو
الرابطةَ اليت جيتمع حوهلا املسلمون ظاملهم
ُ
ومقتصدهم وساب ُقهم ،يأتلفون عليها
ُ
ويتحابون يف ِظالهلا ،كما كان النيب صلى
ِ
املشرتك
اهلل عليه وسلم يُذك ُر هبذا الق ْد ِر
بدت بني املسلمني نُفرة أو ظهرت
كلما ْ
منهم على ر
أحد ِغلظة أو جفوة.
خرج الشيخان عن ِعتبان بن مالك
أنه أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال:
يا رسول اهلل ،قد أنكرت بصري وأنا
أصلي لقومي ،فإذا كانت األمطار سال
الوادي الذي بيين وبينهم ،فلم أستطع أن
فأصلي هلم ،ووددت يا
آيت مسجدهم
َ
رسول اهلل أن تأتيَين فتصلي يف بييت
فأختذه مصلى ،فأتى رسول اهلل فقال:

إىل ناحية من البيت ،فصلى  ،وآب إىل
البيت رجال من أهل الدار ،فقال قائل
ُّخ ُش ِن؟ فقال
منهم :أين مالك بن الد ْ
بعضهم :ذلك منافق ال حيب اهلل ورسوله،
بعضهم أن النيب دعا عليه فهلك،
ود ُ
وودوا أنه أصابه شر ،فقال النيب صلى اهلل
عليه وسلم" :أليس يشهد أن ال إله إال
اهلل وأين رسول اهلل؟!" فقالوا :إنه يقول
ذلك وما هو يف قلبه ،فقال" :ال يشهد
أحد أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل
فيدخل النار أو تطعمه".
َ
ويف صحيح البخاري عن عمر أن
رجالً على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم كان يشرب اخلمر ،فيؤتى به إىل
فيجلده ،فأُيت
النيب صلى اهلل عليه وسلم
ُ
فجلد ،فقال رجل من
يوما فأمر به ُ
به ً
القوم :لعنه اهلل ،ما أكثر ما يؤتى به!
علمت إال أنه
فقال" :ال تلعنوه؛ فواهلل ما
ُ
حيب اهلل ورسوله".
النيب صلى اهلل
فهذا الذي ذ نكر به ُ
عليه وسلم من حال ذلك الرجل مل يكن
شيئًا متمي ًزا يبز به أقرانه ،بل فيهم -
قطعا -من هو أوىل منه هبذا الوصف،
ً
وإمنا ذ نكر النيب صلى اهلل عليه وسلم بذلك
القدر املشرتك الذي جيمعهم به يف رباط

"أين حتب أن أصلي من بيتك؟" فأشرت
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واحد ووشيجة واحدة ،أال وهو حمبةُ اهلل
ورسوله.
على أن املتأمل يلحظ أن الرسول
صلى اهلل عليه وسلم مل يَ ُقل هذا الكالم
الرجل يقارف املعصية ،فذلك مدعاة إىل
و ُ
أن حيتقر تلك املعصية ويفر َط يف التوبة،
ولكن قاهلا بعد أن كفر عن ذنبه باحلد؛
ليشعره ويشعرهم أن قلبه ال يزال طيب
الغراس حسن املنبت ،ويف اإلمكان أن
خريا مما كان.
يكون ً
وهكذا الظامل لنفسه من أهل اإلميان
يكون فيه من والية اهلل بقدر إميانه وتقواه
كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره،
فالشخص الواحد قد جتتمع فيه احلسنات
املقتضية للثواب والسيئات املقتضية
للعقاب حىت ميكن أن يثاب ويعاقب وهذا
قول أصحاب رسول اهلل وأئمة اإلسالم
وأهل السنة واجلماعة الذين يقولون إنه ال
َيلد يف النار من يف قلبه مثقال ذرة من
إميان.
ودالئل هذا األصل من الكتاب
والسنة وإمجاع األمة كثري.
وأما الوعيدية القائلون بالتخليد
كاخلوارج أو املعتزلة القائلني إنه ال َيرج

شفاعة للرسول صلى اهلل عليه وسلم وال
لغريه يف أهل الكبائر ال قبل دخول النار
وال بعدها؛ فعندهم ال جيتمع يف الشخص
الواحد ثواب وعقاب وحسنات وسيئات
بل من أثيب ال يعاقب ومن عوقب مل
يثب.
ر
ضيقة
حتجيم الوالء يف دائرة
إن
َ
بعض مسات الصالح الظاهر
حتكمها
ُ
ُ
ر
فئات
يُفضي إىل تشطري اجملتمع إىل
متنافرةر ،أو على أقل تقدير :غ ِري متعاونة،
تتسع بينها الفجوةُ واجلفوة ،وتصبح كأ نهنا
ال تلتقي على شيء.
السمات
فالواجب أن توضع هذه
ُ
الظاهرة حيث وضعها الشرع بال هتويل وال
استهانة ،والذي يعين أهنا شعرية من
الشعائر ،ال شارة كمال تُضفي على
عل
صاحبها
َ
الصالح املطلق ،وال أن ُجت َ
أصالً من أصول اإلسالم يكون فرقانًا بني
ِ
ت
الوالء والرباء واحملبة والبغض .ومىت أُعطيَ ْ
ازم
أكثر من ذلك تو ْ
اردت عليها اللو ُ
الباطلة ،من إطالق الصالح بإطالق ،أو
نفيِه بإطالق.
يفطن إىل أن وجود ِ
بعض
وينبغي أن َ
مسات الصالح الظاهر ال يدل على ِ
كمال

من النار من دخلها من أهل القبلة وإنه ال

الح الباطن بالضرورة ،وعدم وجودها ال
ص ِ
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يدل بالضرورة على كمال فساد الباطن،
بعضنا َح َك ًما يفرض عليه
فلماذا جيعلها ُ
طريقةَ التعامل ويصرف العالقات؟!
وكيف يُعول على أمر ال يدل إال على
نفسه؟!
وقد قال العليم اخلبري تبارك وتعاىل يف
ِ
َج َس ُام ُه ْم
املنافقنيَ { :وإِ َذا َرأَيْتَ ُه ْم تُ ْعجبُ َ
كأْ
َوإِ ْن يَ ُقولُوا تَ ْس َم ْع لَِق ْوهلِِ ْم َكأَن ُه ْم ُخ ُشب
سن َدة}[ .املنافقون]4 :
ُم َ
واستفاض يف الصحاح والسنن
وغريها من حديث علي بن أيب طالب
وأيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنهما عن
النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه ذكر اخلوارج
فقال" :حيقر أحدكم صالته مع صالهتم
وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءهتم
يقرءون القرآن ال جياوز حناجرهم ميرقون
من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية
أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن يف قتلهم
أجرا عند اهلل ملن قتلهم لئن أدركتهم
ً
ألقتلنهم قتل عاد".
بعض
إنك قد ُ
تفتقد يف بعض الناس َ
السمات الظاهرة للصالح ،لكننك ال
تفتقد فيه معامل أخرى للصالح؛ كطيبة
القلب ِ
وعفة اللسان وسالمة الفكر ولني

التذم َم للناس وأداء
على الصالة و ُّ
حقوقِهم ،فهل تلغَى هذه املعامل العظيمة
للصالح ألجل افتقاد ر
شيء من السمات
الظاهرة للصالح؟!
البد أن يصحح مفهوم التدينن لدى
وصف التدين ال
الناس ،حىت يدركوا أن
َ
متنح هذا
حتتكره مسات خاصة باملظهر ُ
ُ
اللقب كل من قامت به وختلعُه عن غريه،
وأن هذا الوصف اجلليل ال َيتص بطائفة
تتميز مبظهرها فقط.
إن مفهوم التدين الذي ينبغي أن
ننصاع إليه وتتنزن هبا النظرة هو غلبةُ خ ِري
اإلنسان مع حتقيق أصول اإلسالم وأركانِه،
فإذا حتقق فيه ذلك كان أهالً أن يض َفى
بعد
عليه هذا الوصف املمدوح .والناس ُ
متفاوتون يف درجات الكمال "ولكل
درجات مما عملوا".
وحنن نقصد من تصحيح مفهوم
يل النفرة اليت قد تبدو من
التدينن إىل أن نز َ
نبطل
بعض الناس ُجتاه آخرين ،وألجل أن َ
طريقة التميي ِز اخلاطئة ،واليت تعول على
أول نظرة للظاهر دون س ررب لألخالق
والفكر واملشاعر.
وإال فقل يل بربك :إذا كان من أعفى

اجلانب وسخاء اليد يف املعروف واحلرص

حليته وقصر ثوبه يوسم بااللتزام والتدين-
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إن اختزال وصف التدين يف الظواهر
كبريا ،فكيف
–مع أمهيتها -بات خطئًا ً
ببعض الظواهر؟!
بل كيف مبا يدخله التأويل ويسوغ فيه
اخلالف منها؟!
وليعلم أن تصحيح مفهوم التدين
مجيعا مسؤولني أمام
وتوسيع دائرته جيعلنا ً
كل هجمة تُراد هبا عقيدتنا ومناهجنا
وتديننا بعامة.
إن األقالم الليربالية والعلمانية
املسمومة ما فتئت تساوم على ما بقي من
أت على ملز
القيم لدى جمتمعاتنا ،وقد اجرت ْ
الدين والطعن يف مناهج الدعوة والنيل من
أعالم األمة ،فتوجهت يف خطاهبا إىل فئة
قصدا؛ لتجعل منهم
خمصوصة قصدهتم ً
مطيةً إىل تلك الغايات الدنيئة ،وأطلقت
وصف (اإلسالميني) ،لتجعل باقي
عليهم
َ
اجملتمع يف وضع احلياد معها ،وكأننا يف
جمتمع ملحد مرجعيته لغري اإلسالم.
مع أن القضية يف املرجعية غري القضية
يف العمل ألهنا يف املرجعية قضية إميان
ِ
ين َآمنُوا
وكفر وال ثالث هلما {يَا أَيُّ َها الذ َ
َطيعوا الله وأ ِ
ِ
ول َوأ ِ
ُويل ْاأل َْم ِر
َطيعُوا الر ُس َ
أ ُ َ َ
ِمْن ُك ْم فَِإ ْن تَنَ َاز ْعتُ ْم ِيف َش ْي رء فَ ُرُّدوهُ إِ َىل الل ِه
والرس ِ
ول إِ ْن ُكْنتُ ْم تُ ْؤِمنُو َن بِالل ِه َوالْيَ ْوِم
َ ُ

مقصرا فيما هو من
عند طائفة -ولو كان ً
أعظم احلقوق كحق الوالدين واألرحام
والزوجة وحنوها ،أفال يكون من قام هبذه
احلقوق أحق هبذه السمة من صاحبه ولو
حلق حليته وأسبل ثوبه؟!
فماذا لو أضيف إىل ذلك حسن
اخللق وصدق احلديث وأداء األمانة والوفاء
بالوعد وطالقة الوجه وسالمة الصدر ...
غري مستحق لوصف
فلو كان هذا َ
التدين فاألول كذلك بل أوىل.
إننا أضحينا نئن من سوء أخالق
ومعشر بعض هؤالء املوسومني بالتدين بال
بينة وال برهان إال بعض مسات الظاهر.
بعضا ممن تفتقد فيه
يف وقت نرى ً
بعض هذه السمات حمق ًقا ألصول
حسن األخالق كرميَ السجايا.
اإلسالمَ ،
أفيقاس النفع املتعدي بالقاصر؟!
مثال من زوج
وماذا تستفيد الزوجة ً
صوام قوام لكنه خبيل غليظ جاف سيء
املعشر؟
وهل هو أنفع هلا ممن يؤدي الفرائض
واليزيد مث هو يكرمها ويعاشرها
باملعروف؟!
وقل مثل ذلك يف األصحاب
واخلالن ،ويف الوظائف والتجارات...
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ِ
َح َس ُن تَأْ ِو ًيال}.
ْاآل ِخ ِر َذل َ
ك َخْي ر َوأ ْ
ِ ِ
ين يَ ْزعُ ُمو َن
[النساء{ ]59:أَ َملْ تَ َر إ َىل الذ َ
ك َوَما أُنْ ِزَل ِم ْن
أَن ُه ْم َآمنُوا ِمبَا أُنْ ِزَل إِلَْي َ
ِ
يدو َن أَ ْن ي تَحا َكموا إِ َىل الطاغُ ِ
وت
ك يُِر ُ
قَ ْبل َ
َ َ ُ
يد الشْيطَا ُن أَ ْن
َوقَ ْد أ ُِم ُروا أَ ْن يَ ْك ُف ُروا بِِه َويُِر ُ
يدا .وإِذَا قِ
ضلهم ض َالًال بعِ
يِ
يل َهلُ ْم تَ َعالَ ْوا
ً
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
َ
إِ َىل ما أَنْزَل الله وإِ َىل الرس ِ
ت
ول َرأَيْ َ
َ َ
ُ
ُ َ
ِِ
ودا}.
صدُّو َن َعْن َ
ص ُد ً
الْ ُمنَافق َ
ك ُ
ني يَ ُ
ك َال يُ ْؤِمنُو َن
[النساء{ ]34-34:فَ َال َوَرب َ
حىت ُحيكم َ ِ
يما َش َجَر بَْي نَ ُه ْم ُمث َال
وك ف َ
َ َ ُ
ِ
ِ
ت
َِجي ُدوا ِيف أَنْ ُفس ِه ْم َحَر ًجا مما قَ َ
ضْي َ
ِ
يما}[.النساء]35:
َويُ َسل ُموا تَ ْسل ً
أما يف العمل فثَم العاصي واملسرف
ومث التقي الورع.
على نفسهَ ،
وهؤالء اخلبثاء من أعداء اإلسالم
يريدون من خالل هذه التسميات ومن
توج ِه نقدهم وملزهم إىل فئة
خالل ُّ
خمصوصة يريدون أن جيعلوا باقي فئات
اجملتمع مبعزل عن املواجهة واملسؤولية يف
دفع هذه احلملة املغ ِرضة.
وهم خاطئون عن عمد وخبث هبذا
اإلطالق ،وَيطئ معهم من يفهم أن
اإلسالميني فئة هلا مسات معينة هي املعنية
هبذه اهلجمة ،ويظل غريُهم يف مأمن من

إن هذا القدر املشرتك بيننا من أصول
مجيعا
التوحيد وأركان اإلميان حيملنا
ً
الدفاع عن هذا الدين والذب عن
مسؤولية ِ
منهج املصطفى .
فكل مسلم َحتا ُك ُمه إىل اهلل ورسوله
ومرجعيتُه الكتاب والسنة فهو إسالمي
وليس مث مسلم إال كذلك ومن سواه
فليس من املسلمني.
مث إذا كان ظاهر اإلنسان ال يدل
على باطنه وال على فكره وال أخالقه
بإطالق ،فمن باب أوىل أن ال يدل على
باطن غريه وفكره وأخالقه ،فال تزر وازرة
وزر أخرى ،وال يؤخذ أحد جبريرة غريه ،إمنا
من عمل صاحلًا فلنفسه ومن أساء فعليها.
اقعا يف فاحشة أو
وقد نرى
شخصا و ً
ً
مرتكبًا لكبرية موبقة ،وقد تفتقد فيه بعض
مسات الصالح الظاهر ،فهل يعين هذا
لز ًاما أن يكون كل من شاكله يف الظاهر
مشاكالً له يف السلوك والفكر والباطن؟!
كال ،وال أظن عاقالً يرى غري هذا .فإذا
كان هذا فكذلك األمر بالعكس ،إذا رأينا
شخصا قد وقع يف موبقة أو غلو وعليه
ً
شيء من مسات الصالح الظاهر ،فهذا ال
يعين أن كل من شاكله يف هذا الظاهر
مشاكِل له يف الفكر والسلوك والباطن.

الفتنة.

20

وقال صلوات اهلل وسالمه عليه:
"بسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه
املسلم".
وبعد:
فهذا املقال يهدف إىل تصحيح
املفاهيم ،ومراجعة بعض التوجهات
واألفكار غري املنضبطة ،ليتحقق التعاون
على الرب والتقوى ،ويسود بني عباد اهلل
التكامل ويتآكل التآكل.
واهلل املستعان وعليه التكالن وال حول وال

بعض
وعلى هذا ال جيوز أن ُجتعل
ُ
ميسما يُعرف به اإلرهاب
السمات
ً
والغلو ،ال سيما إذا كانت سنةً ثابتةً عن
املصطفى .
أخريا ،فكل شعرية من شعائر
و ً
اإلسالم صغريةً كانت أو كبريةً هي جزء
من هذا الدين من أتى هبا فهو أكمل من
غريه يف هذه اجلزئية بعينها وال يلزم من
ذلك التفضيل املطلق.
مث ال جيوز ألحد التحقري من شأن
شعرية وال االستهزاء هبا ،وال االستهانة
بقدرها ،وال السخرية من أصحاهبا ،فإن
االستهزاء بشعرية من شعائر اإلسالم كفر
خمرج من امللة{ ،قُ ْل أَبِالل ِه َوآيَاتِِه َوَر ُسولِِه
ُكنتُ ْم تَ ْستَ ْه ِزئُو َن ال تَ ْعتَ ِذ ُروا قَ ْد َك َف ْرُْمت بَ ْع َد
إِميَانِ ُك ْم}.
وأما االستهزاء مبن قامت فيه تلك
الشعرية فهو سخرية بإنسان حمفوظ
الكرامة والعرض يف اإلسالم ،وقد قال جل
ِ
ين َآمنُوا ال يَ ْس َخ ْر قَوم
ذكره{ :يَا أَيُّ َها الذ َ
ِم ْن قَ ْورم َع َسى أَ ْن يَ ُكونُوا َخْي ًرا ِمْن ُه ْم َوال
نِ َساء ِم ْن نِ َس راء َع َسى أَ ْن يَ ُكن َخْي ًرا ِمْن ُهن
وال تَ ْل ِمزوا أَن ُفس ُكم وال تَنَاب زوا بِاألَلْ َق ِ
اب
َُ
ُ
َ ْ َ
َ
ِ
بِْئس ِ
اال ْس ُم الْ ُف ُس ُ
وق بَ ْع َد ا ِإلميَان َوَم ْن َملْ
َ
ِ
ِ
ك ُه ْم الظال ُمو َن}.
ب فَأ ُْولَئ َ
يَتُ ْ

قوة إال باهلل العلي العظيم.

[احلجرات]44:
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احلَيَاةِ الدُّنْيَا ِيف ْاآل ِخَرةِ إِال
ْاآل ِخَرةِ فَ َما َمتَاعُ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
يما
قَليل * إال تَ ْنف ُروا يُ َعذبْ ُك ْم َع َذابًا أَل ً
ِ
َويَ ْستَْبد ْل قَ ْوًما َغْي َرُك ْم َوَال تَ ُ
ضُّروهُ َشْيئًا َواللهُ
َعلَى ُكل َشي رء قَ ِدير} [التوبة]19 ،12 :
ْ
أما إن كنت قد حدثت نفسك بالغزو
يوما ،فاصدق اهلل يف نيتك يُعِنك؛
فعن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم" :ثالثة حق على اهلل
َعوُهنم ،اجملاهد يف سبيل اهلل ،واملكاتِب
الذي يريد األداء ،والناكح الذي يريد
العفاف"[ .رواه الرتمذي]
وأبشر! فعن أيب هريرة قال :قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :تضمن
جهادا
اهلل ملن خرج يف سبيله ال َيرجه إال ً
يف سبيلي وإميانًا يب وتصدي ًقا برسلي فهو
علي ضامن أن أدخله اجلنة ،أو أرجعه إىل
ن
نائال ما نال من
مسكنه الذي خرج منه ً
أجر أو غنيمة ،والذي نفس حممد بيده ما
(جرح) يُكلَم يف سبيل اهلل إال
من ُكلم ُ
جاء يوم القيامة كهيئته حني ُكلِم لونه لون
دم ورحيه مسك ،والذي نفس حممد بيده
لوال أن يشق على املسلمني ما قعدت
أبدا،
خالف سرية تغزو يف سبيل اهلل ً
ولكن ال أجد َسعة فأمحلهم وال جيدون
سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عين ،والذي
نفس حممد بيده لوددت أين أغزو يف
سبيل اهلل فأقتل مث أغزو فأقتل مث أغزو
فأقتل"[ .رواه البخاري ،ومسلم]

هل حدثت نفسك بالغزو؟

شادي عاطف

في اآلية الكريمةٌ { :
ص َدقوا}،
رجال َ
ضى نَحبَه}،
وهم على صنفينَ { :من قَ َ
و{من ينتظر}؛ فالصادقون إما شهداء
أو ينتظرون الشهادة! فمن أي الفريقين
أنت؟ هل حدثت نفسك بالغزو أم ليس
بعد؟
احلمد هلل والصالة والسالم على
رسول اهلل وعلى آله وصحبه ،أما بعد:
فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :من
يغز ومل ُحيدث به نفسه مات
مات ومل ُ
على ر
شعبة من نفاق"[ .رواه مسلم]
ففي احلديث :أن من نوى فعل عبادة
فمات قبل فعلها ال يتوجه عليه من الذم
ما يتوجه على من مات ومل ين ِوها.
يوما؟
فهل حدثت نفسك بالغزو ً
إن مل تكن فعلت؛ فاحذر أن تكون
على شعبة من النفاق ،واحذر قول امللك
ِ
ين َآمنُوا َما لَ ُك ْم
جل جالله{ :يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ ِ
يل لَ ُك ُم انْ ِف ُروا ِيف َسبِ ِيل الل ِه اثاقَ ْلتُ ْم
إ َذا ق َ
إِ َىل ْاأل َْر ِ
احلَيَاةِ الدُّنْيَا ِم َن
ض أ ََر ِضيتُ ْم بِ ْ
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يقول" :إن أول الناس يُقضى يوم القيامة
نعمه
عليه رجل استشهد فأُيتَ به فعرفه َ
فعرفها ،قال فما عملت فيها؟ قال :قاتلت
فيك حىت استُشهدت ،قال :كذبت
ولكنك قاتلت ألن يقال هو جريء فقد
حب على وجهه حىت
فس َ
قيل! مث أمر به ُ
ألقي يف النار  "...احلديث[ .رواه مسلم]
قال اإلمام النووي يف شرحه على
احلديث" :قوله صلى اهلل عليه وسلم يف
الغازي والعامل واجلواد وعقاهبم على فعلهم
ذلك لغري اهلل وإدخاهلم النار دليل على
تغليظ حترمي الرياء وشدة عقوبته ،وعلى
احلث على وجوب اإلخالص يف األعمال؛
كما قال اهلل تعاىل {وما أمروا إال ليعبدوا
اهلل خملصني له الدين} ،وفيه أن
العمومات الواردة يف فضل اجلهاد إمنا هي
ملن أراد اهلل تعاىل بذلك".
 /2كذلك من الوسائل املعينة على

واعلم أن هلذا األمر استعدادت ينبغي
أن تُتخذ قبل اإلقدام عليه.

أوال :إصالح النية:
ً

فعن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه،
قال :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم يقول" :إمنا األعمال بالنينات ،وإمنا
لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إىل
اهلل ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله ،ومن
كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة
ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه".
[رواه البخاري ومسلم]

فاإلخالص ركن ركني من أركان
القبول ،والرياء يف عبادة اجلهاد من أخطر
أنواع الرياء وأشدها.
 ولتحصيل اإلخالص وسائل،
منها:
 /1أن تعلم أن الناس ال ميلكون لك
نفعا ،وأن تستحضر عاقبة الرياء
ضًرا وال ً
ومغبته يوم القيامة؛ فقد ثبت يف احلديث
الصحيح عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال:
مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

حتصيل اإلخالص :معرفة ثوابه وثواب
الطاعة اليت أنت مقدم عليها؛ قال تعاىل
يف سورة التوبة{ :إِن اللهَ ا ْشتَ َرى ِم َن
ِِ
ني أَنْ ُف َس ُه ْم َوأ َْم َوا َهلُ ْم بِأَن َهلُ ُم ْ
اجلَنةَ
الْ ُم ْؤمن َ
يُ َقاتِلُو َن ِيف َسبِ ِيل الل ِه فَيَ ْقتُلُو َن َويُ ْقتَ لُو َن
ِ
ِ
اإل ِْجن ِيل والْ ُقر ِ
آن
َو ْع ًدا َعلَْيه َحقًا ِيف الت ْوَراة َو ِْ َ ْ
ِ
ِِ ِ
استَْب ِش ُروا
َوَم ْن أ َْو َف بِ َع ْهده م َن الله فَ ْ
ِ
ِ
ك ُه َو الْ َف ْوُز
بِبَ ْيعِ ُك ُم الذي بَايَ ْعتُ ْم بِِه َوذَل َ
ِ
يم} [التوبة]444 :
الْ َعظ ُ
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يقول ابن قيم اجلوزية رمحه اهلل يف
الفوائد" :وقد أمجع العارفون على أن كل
خري فأصله بتوفيق اهلل للعبد ،وكل شر
فأصله خذالنه للعبد ،وأمجعوا أن التوفيق
أن ال يكلك (أي يرتكك) اهلل إىل نفسك،
وأن اخلذالن هو أن َيلي بينك وبني
نفسك؛ فإذا كان كل خري فأصله التوفيق،
وهو بيد اهلل ال بيد العبد؛ فمفتاحه الدعاء
واالفتقار إليه وصدق اللجوء والرغبة
والرهبة إليه؛ فمىت أعطي العبد هذا املفتاح
فقد أراد أن يفتح له ،ومىت أضله عن
املفتاح بقي باب اخلري مرجتًا (أي مغل ًقا)
دونه ،قال أمري املومنني عمر بن اخلطاب:
إين ال أمحل هم اإلجابه ولكن هم الدعاء
فإذا أهلمت الدعاء فإن اإلجابة معه.
وعلى قدر نية العبد ومهته ومراده ورغبته
يف ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته؛
فاملعونة من اهلل تتنزل على العباد على قدر
مهمهم وثباهتم ورغبتهم ورهبتهم ،واخلذالن
ينزل عليهم على حسب ذلك؛ فاهلل
سبحانه أحكم احلاكمني وأعلم العاملني
يضع التوفيق يف موضعه الالئق به
واخلذالن يف موضعه الالئق به ،وهو العليم
احلكيم .وما أُويت من أويت إال من قبل
إضاعة الشكر ،وإمهال االفتقار والدعاء،
وال ظفر من ظفر مبشيئة اهلل وعونه إال
بقيامه الشكر وصدق االفتقار والدعاء،
ومالك ذلك الصرب فإنه من االميان مبنزلة

ففي هذه اآلية َيرب تعاىل أنه عاوض
عباده املؤمنني عن أنفسهم وأمواهلم -إذ
بذلوها يف سبيله -باجلنة ،وهذا من
فضله وكرمه وإحسانه ،فإنه قَبِل العوض
عما ميلكه مبا تفضل به على عباده املطيعني له؛
وهلذا قال احلسن البصري وقتادة" :بايعهم واهلل
فأغلى مثنهم".
ويقول عبد اهلل بن املبارك رمحه اهلل:
"بغض احلياةِ وخ ُ ِ
أخر َجين
ُ
ُ ُ
وف اهلل َ
ليست له ث م نا
وبيع نفسي مبا ْ
ُ
ِ
ِ
ت الذي يبق ى لي ْعدلَ ه
إين وزن ُ
ما ليس يبقى؛ فال واهللِ ما اتزنا"
وقد قال صلى اهلل عليه وسلم" :إن يف
اجلنة مائة درجة أعدها اهلل للمجاهدين يف
سبيل اهلل ،ما بني كل درجتني كما بني السماء
واألرض؛ فإذا سألتم اهلل فاسألوه الفردوس؛ فإنه
أوسط اجلنة وأعلى اجلنة ،وفوقه عرش الرمحن،
ومنه تفجر أهنار اجلنة"[ .رواه البخاري ومسلم]
وأنصح بقراءة كتاب فضائل اجلهاد
من (حتفة األحوذي) شرح سنن الرتمذي
للمباركفوري.
 /3ويعني على اإلخالص :الدعاء،
أن تسأل اهلل أن يرزقك اإلخالص
وتستعيذ به جل جالله من الشيطان
الرجيم ،ومن منكرات األخالق واألعمال
واألهواء واألدواء؛ كالرياء والسمعة
واإلعجاب؛ فمن استعاذ باهلل من ذلك
أعاذه اهلل ،وما ذلك على اهلل بعزيز.
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أن يوفقه اهلل إىل نية صاحلة يتقبله هبا عنده
ويعينه هبا على اجلهاد يف سبيله.
ثالثًا :طلب العلم الشرعي:

الرأس من اجلسد؛ فإذا قُطع الرأس فال
بقاء للجسد" .انتهى كالمه رمحه اهلل.
فالدعاء واالفتقار إذن مها مفتاح التوفيق
لكل خري ،وقد قال صلى اهلل عليه وسلمَ" :من
ر
بصدق بلغَه اهللُ منازل
سأل اهللَ الشهادةَ
الشهداء وإن مات على فراشه"[ .رواه مسلم]
 /4كذلك يعينك على حتصيل
اإلخالص :استحضارك ألجلك ،وتذكرك
هلادم اللذات :املوت؛ فإن مآل املرء يف
اجلهاد إما إىل السالمة أو اإلصابة أو
املوت؛ فإن هو مات على نية غري صاحلة
خسر الدنيا واآلخرة ذلك هو اخلسران
املبني؛ وعن أيب موسى رضي اهلل عنه قال:
ُسئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن
الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل محية ويقاتل
أي ذلك يف سبيل اهلل؟ فقال رسول
رياءًُّ ،
اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :من قاتل
لتكون كلمةُ اهللِ هي العليا فهو يف سبيل
اهلل"[ .رواه البخاري ومسلم]
ثانيًا :إصالح حالك مع اهلل:
فاجلهاد ذروة سنام اإلسالم ،وشعبة
عظيمة من شعب اإلميان ،والسعيد من
وفقه اهلل إلقامة تلك الشعرية العظيمة من
شعائر دين اهلل عز وجل؛ لذا ينبغي على
من رام التوفيق أن جيتهد يف الدعاء
والطاعة والتوبة من ذنوبه ،وإصالح نيته،
واستحالل أصحاب احلقوق عليه ،عسى

فميادين اجلهاد تعج بالرجال ،ولكنها
تفتقر إىل طلبة العلم والعلماء بشدة؛
فعليك بتعلم فقه اجلهاد قبل اخلروج إليه،
والفرق بني جهاد الدفع وجهاد الطلب،
وأحكام كل منهما ،والفرق بني أحكام
جهاد فرض الكفاية وجهاد فرض العني،
وكذلك تعلم كل ما ميكن أن حتتاج إليه يف
رحلتك من آداب السفر وفقه والصحبة
وأخالق العمل اجلماعي وفقه العبادات
واملعامالت ،وغري ذلك مما ينفعك يف
نفسك ويتعدى نفعه إن شاء اهلل إىل
غريك.
وليس معىن كالمي أن متتنع عن
اخلروج حىت تستكمل األصول والفروع
وعلوم فرض الكفاية وتصري عال ًما؛ بل
مفهوم كالمي أن جتتهد يف الطلب
وتستويف ما ينقصك قبل عزمك على أداء
تلك الفريضة بفرتة مناسبة ،حىت تكون
ومستعدا ملا ستواجهه من متاعب
مؤهال
ً
ً
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فضال أن
وبني هؤالء األفاضل؛ فكفاهم ً
خرجوا بأمواهلم وأنفسهم.
اهتم بصحتك ،ونظم طعامك
وشرابك ،وحافظ على وزنك مثاليًا،
وليكن لك نصيب يومي من متارين تنشيط
القلب وإطالة النفس؛ كاملشي أو اجلري أو
ركوب الدراجات أو السباحة ،ومتارين
تقوية العضالت؛ كحمل األثقال،
والتمارين املنزلية؛ كتمرينات البطن والصدر
والذراعني والساقني ،وحبذا لو التحقت
بإحدى الفرق لتدريب الرياضات القتالية.
واجعل لك نصيبًا من مطالعة سري
اجملاهدين من السلف واخللف ،واقرأ عن
فنون احلرب وأساليبها ،وتدرب على فنون
الرماية واتقنها ما استطعت؛ فإن مل تفعل
فقل يل بربك :كيف ستحتمل الع ْدو
والكر والفر والضرب والرمي واجلرح
ومواطن اإلصابة ومشاهد القتل؟
خامسا :رصد ميادين الجهاد:
ً

ومصاعب حتتاج فيها إىل العلم والفهم
الصحيحني أكثر من أي شيء آخر.
ابعا :اإلعداد البدني والقتالي{ ،وأعدوا
رً
لهم ما استطعتم من قوة}:

لألسف البعض َيرج للجهاد قبل أن
يتأهل بدنيًا؛ فقد اعتاد معظمنا حياة
الدعة والرخاء واخلمول ،ومل نعتد خوض
املفاوز أو محل األثقال ملسافات طويلة أو
صعود التالل أو مكابدة احلر والربد
الشديدين.
وقد حكى يل بعضهم أن أمثال هؤالء
ممن مل يتلقوا اإلعداد البدين املناسب كانوا
يذهبون إىل الشيشان فيفت الربد يف
عضدهم ويتعبهم صعود اجلبال وطول
السكك؛ فتخور قواهم سر ًيعا ويشكلون
مزعجا إلخواهنم اجملاهدين،
عبئًا وعائ ًقا
ً
حىت إهنم كانوا يضطرون أحيانًا حلملهم
على أكتافهم ليصعدوا هبم التالل؛ فهل
ستُخاطر بياتك من أجل أن ُحت َمل
كاألطفال؟!
ملحوظة :ورغم ذلك فال وجه
للمقارنة بني أحوال القاعدين منا واملثبطني

قم بعمل دراسة حتليلية ملواطن القتال
وارصد فيها:
حيارب فيها املسلمون
 /1األماكن اليت َ
بشكل عام ،سوريا /فلسطني /الشيشان/
تركستان /أفغانستان /مايل  /العراق  ...إخل
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 /2أقرب البقاع إليك؛ فهم أوىل بك
من سواهم.
 /3عقيدة املقاتلني يف تلك البقعة
وأهدافهم؛ لئال تفاجأ بنفسك تقاتل مع
مثال.
الشيعة يف لبنان ضد السنة ً
 /4نوع االحتياج لدى اجملاهدين يف
هذا املكان :رجال /مال /سالح /طعام/
دواء /أطباء/علماء  ...إخل.
 /5قدر احتياجهم ،وهل حاجتهم
ملحة أو غري ملحة ،وقارن البالد ببعضها.
 /6تعرف على لغة أهل كل بلد ولغة
مقاتليها لتعرف مدى قدرتك على التعامل
معهم.
 /7قدر احتمالك لظروف كل بلد؛
فهناك بالد شديدة الربودة وأخرى جبلية
أو فقرية أو متارس فيها جمازر مجاعية.
 /8تعرف على سبل الوصول اآلمنة
املتاحة لكل ساحة من ساحات القتال
ومدى مالءمتها لظروفك.
بعد دراستك هلذه النقاط (وال تسألين
عن كيفية مجعها) ،راجع ما لديك من
معلومات وتفقد حالك ،مث انتقل إىل
اخلطوة التالية وهي خطوة مهمة بال شك.
ِ
استفت أهل العلم:
سادسا:
ً

مقيم هبا؛ فإن لديهم من العلم والرشاد
حتما قبل
والبصرية ما ستحتاج إليه ً
إقدامك على مثل تلك اخلطوة ،ولكل
شخص ما يناسب حاله ،وقد رد النيب صلى
رجال جاء يستأذنه يف اجلهاد
اهلل عليه وسلم ً
أحي والداك"؟ قال :نعم .قال" :ففيهما
فقالٌّ " :
فجاهد"[.رواه البخاري ومسلم]
فقد ينطبق عليك مثل هذا احلكم
قياسا ،وقد ال ينطبق ملخالفة حالك
ً
ألحكام املسألة الشبيهة؛ فال تفوت
استشارة أهل العلم وسؤاهلم على أي
حال؛ فإن ذلك أقرب لسالمة دينك ومتام
عملك.
افتراض:
لو فرضنا إنك ممن يسقط عنهم
اجلهاد ألي سبب كان ،فهذين احلديثني
هدية لك:
األول :قال صلى اهلل عليه وسلم":من
غارما يف غرمه أو
أعان ً
جماهدا يف سبيل اهلل أو ً
مكاتبًا يف رقبته أظله اهلل يف ظله يوم ال ظل إال
ظله"[ .أخرجه أمحد]
والثاني :قال صلى اهلل عليه وسلم" :من
سأل اهلل الشهادة بصدق بلغه اهلل منازل
الشهداء وإن مات على فراشه"[ .رواه مسلم].
يسر اهلل يل ولك ورزقنا اجلهاد والشهادة يف
سبيله خملصني له الدين ،ونفع بنا ،ومجعنا يف
الدنيا على طاعته ويف اآلخرة يف جنته ،وأسأل
اهلل أن يبلغين وإياك منازل الشهداء وأن يدخلنا
اجلنة بغري حساب وال سابقة عذاب ،آمني،
واحلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال
نيب بعده.

أنصحك بسؤال أهل العلم والفضل
من أهل السنة الثقات يف البلد اليت أنت
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نظرا في ضرورة النقد

مؤله هلا  ،يريد لغريه أن ينصاع له دون
نظر وال عقل .
ضرورة النقد تتصل باإلنسان
واجلماعة ،فاإلنسان املنقود تصبح لديه
الفرصة للنظر يف ذلك النقد املوجه إليه ،
واستلهام ما ينفعه منه  ،فيقدر أن يعدل
من مساره  ،وإذا ما كان هذا الشخص
مؤثرا يف اجلماعة  ،كالقادة والعلماء  ،فإن
أثر هذا اإلجراء يعود بالنفع على سائر
اجلماعة .
ولذلك جند أن اإلسالم قد أحل على
مفاهيم األمر باملعروف والنهي عن املنكر،
والصدع باحلق  ،والنصح  ،الذي جاء يف
السنة أنه مما كان يبايع النيب صلى اهلل
عليه وسلم بعض من كان يأتيه مؤمنا ،
بل ورد يف السنة أن الدين النصيحة ،
تعظيما لشأهنا وخطرها  ،وعظم من شأن
التوبة – وهي يف أثرها الفعلي رجوع عن
اخلطأ  ، -ونوه عمر بالرجوع إىل احلق
وأنه خري من التمادي يف الباطل  ،ولو
كان ذلك يف احلكم والقضاء  ،حيث إن
قولته املشهورة تلك وردت يف كتابه
للقضاء الذي أرسله إىل أيب موسى
األشعري .

عمرو بسيوني

ال شك أن االشتقاق األول لكلمة
النقد من العملية اليت كان يقوم هبا
الصيارفة لتمييز الزيوف من الصحاح من
النقود ؛ ال شك أن هذا االشتقاق الذي
اقتبسته سائر اجملاالت بعد ذلك يوحي
باحلاجة امللحة إىل تلك العملية املسماة
النقد  ،كما هي احلاجة لتمييز النقود
الصحيحة من الفاسدة .
تكمن ضرورة النقد يف احلقيقة املتمثلة
يف أن اإلنسان يبقى عرضة للخطأ
ألسباب كثرية  ،تتعلق بنقصه الشخصي ،
وضعف بعض ملكاته  ،أو تسلط األهواء
والرغبات واملؤثرات عليه .
واحلق إن اإلنسان مثال للنقص
والعجز  ،والكمال فيه قليل  ،سواء كان
هذا النقص علميا أم عمليا  ،فاجلاحد
لضرورة النقد زاعم يف نفسه العصمة ،
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األوىل من تالميذهم جند فعالية تلك
املمارسة النقدية يف الذروة  ،والناظر يف
كتاب األم للشافعي جيد النمط املسيطر
على الكتاب يف الدرس الفقهي هو منط
املناقشة  ،إما بني الشافعي وبني خمالف
معلوم  ،أو مفرتض  ،يوجه الشافعي
ألطروحته انتقادات  ،تصل إىل حد
االنتقاد الالذع يف كثري من األحيان .
بل إن الشافعي كتب استقالال يف
انتقاد مالك رمحه اهلل  ،فكتب (خالف
مالك)  ،وكتب يف الرد على احلنفية كتبا ،
وكتب يف الرد على أيب يوسف ،
واألوزاعي.
وكتب حممد بن احلسن يف الرد على
فقه أهل املدينة كتابه العظيم (احلجة على
أهل املدينة ) .
وكتب كثري من العلماء (أمحد ،
عثمان الدارمي  ،ابن خزمية  /مناذج ) يف
الرد على البدع  ،فكتبوا يف الرد على
القدرية  ،واجلهمية  ،والرافضة  ،واملرجئة .
مث مخدت العملية النقدية لنحو ثالثة
قرون  ،سوى مطارحات فقهية حمدودة ،
كان الغالب عليها التقليد  ،مث أشرق نور
املمارسة النقدية جبالء يف شيخ اإلسالم

والتاريخ اإلسالمي حافل بتلك
املمارسة  ،منذ عصر النيب صلى اهلل عليه
وسلم  ،فاخللفاء الراشدين  ،فمن بعدهم
من السلف الصاحلني  ،فقد انتقد احلباب
ابن املنذر بن اجلموح املنزل الذي نزله
املسلمون يوم بدر  ،وجند يف قوله :
يا رسول اهلل  ،أرأيت هذا املنزل  ،أمنزال
أنزلكه اهلل ليس لنا أن نتقدمه  ،وال نتأخر
عنه  ،أم هو الرأي واحلرب واملكيدة ؟
قال" :بل هو الرأي واحلرب واملكيدة".
فقال  :يا رسول اهلل  ،فإن هذا ليس
مبنزل؛ وجند يف هذا احلوار متييزا واضحا
بني دائريت الوحي  ،والرأي البشري اخلاضع
للعلم والنظر والتجربة .
وجند مناذج كثرية لتلك املمارسة
النقدية يف عصر اخلالفة الراشدة  ،فقد
علي خروج أيب بكر بنفسه ملقاتلة
انتقد ٌّ
املرتدين  ،واستجاب أبو بكر لذلك النقد
لوجاهته  ،وعدل عن هذا القرار  ،وانتقد
بعض الصحابة رأي عمر يف عدم تقسيم
أرض سواد العراق على الفاحتني  ،ومل
يستجب عمر لذلك النقد لوجاهة رأيه
وصحته !
وإذا نظرنا يف عصر التابعني فمن
بعدهم إىل عصر األئمة األربعة والطبقات
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وصاحبها – وسبقها قليال – حماوالت
تصحيحية نقدية يف اليمن  ،عن طريق ابن
الوزير  ،واملقبلي  ،والشوكاين  ،واألمري
الصنعاين  ،مبا وجهوه من نقود للمدرسة
الزيدية فقهيا وعقديا .
إن الشاهد من هذا االستعراض
اخلاطف بيان أن احلركة النقدية مل تتوقف
يف العصر اإلسالمي األول  ،ومل تتخلف
يف العصور الالحقة على عصر األئمة
األربعة إال تالزم معها ختلف املسلمني
نفسه  ،فإن شيوع اجلهل  ،والتقليد ،
والعصبية هي آثار حتمية لغياب العملية
النقدية  ،املنضبطة بالعلم الصحيح ،
والورع التام .
إن الوقت احلايل – ما بعد ما اصطلح
عليه (الربيع العريب) – هلو أحوج األوقات
إىل العودة ملمارسة النقد  ،ممارسة فعالة ،
منضبطة  ،فإن التحديات العلمية
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
العظيمة اليت تواجهها األمة اإلسالمية يف
ذلك الوقت عصية على املواجهة دون
تلك احلركة النقدية .
فهل يعقل قادة األمة السياسيون
والعلميون تلك الضرورة ؟  ،وهل
يستفيدون منها ؟
تلك أسئلة أخرى ..

ابن تيمية يف القرنني السابع والثامن
اهلجريني .
لقد أعاد شيخ اإلسالم ابن تيمية
للممارسة النقدية اعتبارها  ،من خالل
تآليفه املستقلة فيها  ،وغريها من
املناقشات يف تضاعيف مؤلفاته األخرى ،
فابن تيمية مبا حازه من علم واسع
بالشريعة والعلوم العقلية متكن من ممارسة
النقد مع اجتاهات متباينة من املنقودين ،
فمارس النقد الفقهي الداخلي يف إطار
الفقه السين  ،ومارس النقد العقدي مع
الفرق اإلسالمية كاألشاعرة والرافضة
والصوفية وغريها  ،ومارس نقدا عقديا
خارج اإلطار اإلسالمي فكتب يف الرد
على النصارى والفالسفة والدهريني ،
وصاغ تلك النقود كلها صياغة علمية
حمكمة  ،فلم يقع يف كالمه نقد خال من
العلم والعدل .
وبعد شيخ اإلسالم ابن تيمية وطبقة
تالميذه  ،ختبو جذوة النقد تارة أخرى ،
مث تظهر مرة أخرى بعد حنو مخس قرون
يف عصر التجديد اإلسالمي  ،مصاحبا
لإلمام حممد بن عبد الوهاب  ،ومدرسته ،
اليت وجهت نقودا كثريا جلوانب علمية
وعملية كانت سائدة يف عصره ،
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إذا اتضح هذا أحب أن أعرض
فكرتي في النقاط التالية:
( )4املراد بالنخب الثقافية النسائية هو
وجود طبقة من النساء هلا إملام معريف
شرعي وإملام معريف ثقايف وفكري يعينها
على مواجهة التحديات اليت يواجهها
العامل العريب واإلسالمي فيما يتعلق مبلف
أوال ،مث فيما يتعلق بباقي جوانب
املرأة ً
معركة املفاهيم بني املنظومة الغربية
واملنظومة اإلسالمية.
( )2محلة الشهادات األكادميية
(املاجستري والدكتوراه) من النساء
اإلسالميات قليل جدًا باستثناء دول
اخلليج ،وهذا القليل مع الكثري يف دول
اخلليج مل يستطع اإلسالميون جتويد
توظيفه إال يف مناذج حمدودة ،أخص منها
بالذكر والشكر مركز باحثات يف اململكة
العربية السعودية.
( )1التيارات اإلسالمية باجة لبحث
كزا؛ فإن بقاء
هذه القضية بثًا عمي ًقا مر ً
املرأة يف وضعها احلايل يعين فقدان التيار
اإلسالمي لطاقة عظيمة جدًا ،ويف نفس
الوقت يعين وجود أرض قاحلة فراغ ميكن
أن تتمدد فيها النسوية العلمانية ،أو حىت
النسوية اإلسالمية التنويرية املنسحقة أمام
بعض املفاهيم الغربية.
( )4من الواضح هنا أين ال أتكلم عن
تثقيف املرأة؛ بل أتكلم عن أمر أدق

من أجل نخبة نسائية مثقفة

أحمد سالم

احلمد هلل وحده.
تعاين التيارات اإلسالمية من فقر كبري
على مستوى النخب النسائية الثقافية.
وال يعين هذا أهنا استطاعت إنتاج
خنب نسائية سياسية أو تنظيمية بل هي
تعاين نفس العجز فيهما ،وغاية ما جنح
فيه اإلخوان املسلمون -وحلقتهم سلفية
نوعا ما فيه هو إدخال
اإلسكندريةً -
النساء للمعرتك احلركي على األرض يف
العمليات االنتخابية وشيء من العمل
اخلريي.
وال يعين هذا أن التيارات العلمانية
أسعد حظًا؛ فال شك أن هلا نصيبًا ال
بأس به من هذا الفقر إال إن األوساط
األكادميية واإلعالمية مع الدعم السلطوي
الداخلي والغريب سامها يف إنتاج مناذج
تغطي جانبًا من العجز ظاهريًا على األقل،
ويظهر هذا جليًا يف احلركة النسوية
العلمانية.
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املتميزة يف الشبكة العنكبوتية ،وحماولة
استنهاض مهمهم من أجل هذا اهلدف
ورسم معامل خطة ثقافية تعوض نقص
الشرعيات الثقايف ،ونقص املثقفات
الشرعي ،مع تنمية اجلوانب الشرعية
والثقافية لدى صاحباهتا بصورة أحسن من
املوجود.
ثانيًا :إقامة حماضن علمية سواء
معاهد أو دورات أو حقائب تدريبية أو
حماضرات موجهة للناشئات من الفتيات؛
من أجل تنمية هذا اجلانب فيهن وحماولة
االلتقاط املبكر للموهوبات.
ثالثًا :حماولة عقد رابطة بثية بني
الباحثات املؤهالت والواعدات يف هذا

وأعمق من هذا وهو تكوين خنب ثقافية
نسائية موازية لطبقات العلماء واملفكرين
والباحثني املوجودة يف اجلانب الذكوري من
التيار اإلسالمي ،مع حماولة تفادي العيوب
الشائعة يف اجلانب الذكوري واليت ينبغي
أن حياول هو نفسه التخلص منها.
هناك ستة عناصر تشكل معالم
اإلجابة عن سؤال أهمية العناية بتكوين
نخب ثقافية نسائية وهي:
( )4سهولة حركة املرأة يف األوساط
النسائية.
( )2حالة القرب النفسي اليت ال زالت
املرأة العربية واملسلمة تشعر هبا حني
يكون الكالم مع امرأة مثلها.
( )1املصداقية األكرب لكالمها حني
تتناول قضايا املرأة.
( )4أثر القدوة والغرية أحيانًا يف توسيع دائرة
املثقفات املسلمات إذا وجدت خنب
مثقفة نسائية.
( )5العجز الواضح للنسوية املستغربة حني
تصطدم بالنخب الثقافية النسائية
بالذات ،وهو أمر معلوم ملن تابع تاريخ
احلركة النسوية وحاضرها.
( )3األثر األسري واجملتمعي الكبري
للمرأة.
من أجل هذه األهداف المهمة
أتقدم بمقترحا ثالثة أساسية:
أوال :البداية باملوجود من النخب
ً
األكادميية النسائية وصاحبات األقالم

اجملال واحتضان جمهوداهتن البحثية.

تبقى اإلشارة لثالثة عوائق:
األول :العائق االقتصادي خاصة يف
غري دول اخلليج ،وهو الذي يهدد هذه
الفكرة يف البلدان اإلسالمية األخرى.
الثاين :عائق املسؤوليات األسرية أمام
املرأة.
الثالث :عائق املفاهيم املغلوطة عند
بعض اإلسالميني والذي مينعهم من تفهم
هذا الدور العظيم الذي ميكن أن يناط
باملرأة.
وبعد :فهذه فكرة أولية تنتظر أن حيوطها
املهتمون برعايتهم وأفكارهم ،واحلمد هلل
رب العاملني..
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تأمال في سورة هود

هلم؟! ومل تلك اجلرأة يف الرد دون خوف
من بطش أو عقاب؟!
وتأيت اآلية اليت تليها لرتد على ذلك
ت َعلَى الل ِه َريب
التساؤل{ :إِين تَ َوك ْل ُ
ورب ُكم  .ما ِمن داب رة إِال هو ِ
آخذ بِنَ ِ
اصيَتِ َها
ََ ْ َ ْ َ
َُ
إِن ريب علَى ِصر ر
اط ُم ْستَ ِقي رم}[ .هود]53 :
َ َ ٰ َ
إنه حيمل شيئًا يف قلبه ؛ يرى معه كل
ذليال  ،إنه
حقريا  ،وكل متغطرس ً
متكرب ً
حيمل عقيدة منشؤها من عند سدرة
املنتهى فناسب استعالؤه هبا ذلك املنشأ
وعال بعلوها ؛ وهي من حتت عرش
الرمحن.
ويف حديث أيب ذر رضي اهلل عنه
وجماهد بن جرب وغريمها بسند صحيح
مبجموع طرقه وصحح إسناده ابن حجر
يف الفتح أن النيب صلى اهلل عليه وسلم
وصف الكرسي بقوله" :ما السموات
واألرض يف الكرسي إال كحلقة ملقاة يف
األرض الفالة "...احلديث.
وما أمجل استشهاد ابن القيم يف
صواعقه املرسلة حيث قال" :وقد أخرب
النيب أن السموات السبع يف الكرسي
كحلقة ملقاة بأرض فالة ،والكرسي يف
العرش كحلقة ملقاة يف أرض فالة،

د .والء رفاعي سرور

احلمد هلل والصالة والسالم على
رسول اهلل وبعد:
إن املتفكر ف موقف سيدنا هود عليه
السالم وقوته وجرأته ف مواجهة قومه
واستعالئه عليهم حني يقول هلم{ :قَ َال
إِين أُ ْش ِه ُد اللهَ َوا ْش َه ُدوا أَين بَِريء ِمما
يد ِوين َِ
مج ًيعا ُمث َال
تُ ْش ِرُكو َن ِم ْن ُدونِِه  .فَ ِك ُ
تُْن ِظ ُرون}[ .هود]55-54 :
وحيدا مستضع ًفا
وقد وقف أمامهم ً
وهم من عُرفوا بقوهتم وجربوهتم؛ {فَأَما
استَكْبَ ُروا ِيف ْاأل َْر ِ
احلَق َوقَالُوا
ض بِغَ ِْري ْ
َعاد فَ ْ
َش ُّد ِمنا قُوةً  .أوَملْ يََرْوا أَن اللهَ ال ِذي
َم ْن أ َ
َش ُّد ِمْن ُه ْم قُوًة َوَكانُوا بِآيَاتِنَا
َخلَ َق ُه ْم ُه َو أ َ
َْجي َح ُدو َن}[ .فصلتَ { .. ]45:وَزا َد ُك ْم ِيف
اخلَْل ِق بَ ْسطَةً}[ .األعرافَ { .. ]39:وإِذَا
ْ
ِ
ين}[ .الشعراء]414:
بَطَ ْشتُ ْم بَطَ ْشتُ ْم َجبار َ
إذن من أين أتى هود عليه السالم
هبذه القوة وذلك االستعالء يف مواجهته

والعرش ال يقدر قدره إال اهلل ،وهو
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إشعار بالثبات واالستقامة على هذه
العقيدة الراسخة فهي ممتدة إىل آخر
الزمان  ،ومتسكه هبا ال يتغري بتغري األحوال
والظروف ؛ فلن يتعلل بظروف سياسية
جتعله يهادن ف عقيدته ! ولن تطره
ظروف اجتماعية ألن يقول هذا ليس
وقتها ! فاالستقامة والثبات ما دامت هذه
العقيدة إىل هناية الزمان.
وعلى العكس من فكرة الرتهيب الىت
استخدمها قوم هود عليه السالم مع نبيهم
كانت فكرة الرتغيب يف تعامل قوم صاحل
عليه السالم مع نبيهم حني واجههم
بعقيدته {قَالُوا يا ِ
ت فِينَا
صال ُح قَ ْد ُكْن َ
َ َ
َم ْر ُج ًوا قَ ْب َل َٰه َذا}[ .هود ]32 :حماولة
االستمالة بأن له مكانة بني قومه ،وبأنه
صاحب رأي وكلمة بينهم  ،وإشباع
لغروره! حسب ظنهم -حاشاه ذلك-
بأنه قائد عظيم ؛ فينشرح صدره بذلك
املكسب  ،ويتغاضى عما حيمله ف قلبه
من عقيدة.
ذلك األسلوب الذى طاملا استخدمه
أعداء احلركة اإلسالمية للنيل من قادهتا ،
وقد وقع يف شراك ذلك األسلوب بعض
كبار قيادات اجلماعات االسالمية ف

سبحانه فوق عرشه يرى ما عباده عليه؛
فهذا هو الذي قام بقلوب املؤمنني
املصدقني العارفني به سبحانه" .ا.ه
فأي غيب حقري يقف أمام تلك
العقيدة ؟! مث إن اهلل اختار حلمل هذه
العقيدة أقوى مالئكته (جربيل عليه
السالم) ،ويف صحيح البخاري عن عبد
اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه أنه وصف
جربيل بقوله" :رأى جربيل وله ستمائة
جناح"  ،وف رواية عند الرتمذي" :له
ستمائة جناح قد سد األفق" ..فناسبت
قوة نبينا هود عليه السالم ف مواجهته
لقومه بعقيدته قوة حاملها فاستقر ف قلبه
أن هؤالء األذالء ال يقدرون على شيء
إال ما قدره اهلل ،ولذلك استأنف رده
عليهم بأنه {ما ِم ْن داب رة إال هو آ ِخذ
بِ ِ
ناصيَتِها}؛ فليزيدوا من هتديدهم
ووعيدهم فما من دابة إال واهلل آخذ
بناصيتها ،وليتمادوا ف أساليب الضغط
والقهر ؛ فما من دابة إال واهلل آخذ
لتعل أصوات التشويه والتشنيع
بناصيتها ،و ُ
نقول إال اعت ر َاك بعض آهلتِنا بِ ر
سوء}
{إ ْن ُ
ُ
َْ َ
فما من دابة إال واهلل آخذ بناصيتها إن
ريب على صراط مستقيم.

سجون مصر ف السنوات األخرية ! فهذا
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ولذلك كان جوابه عليه السالم هلم
{فَما تَزيدونَين غريُ َختْس رري} ؛ وهكذا فإن
العبد وإن كان نبيًا أو نبياً مرسالً فإنه
حمتاج إىل محاية ربه من مهده وتكليفه
الشرعي إىل حلده ؛ فصاحب الدعوة ال
يكل نفسه إىل نفسه وإال سلط اهلل عليه
النفس ورغباهتا اليت ال تنتهي ! ولذلك
كان من دعاء نبينا صلى اهلل عليه وسلم :
"يا حى يا قيوم برمحتك أستغيث أصلح يل
شأين كله وال تكلين إىل نفسي طرفة
عني".
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

هو مسئول الزيارات ف السجون ،
وذلك املتحدث الرمسي باسم اجلماعة
الفالنية  ،واآلخر مطلوب للتفاوض معه !
إىل آخر تلك األساليب اليت تشبع روح
القيادة عند الفرد !
وهذا األسلوب املدغدغ للمشاعر
أيضا يف الفرتة القادمة يف مفاوضات
متوقع ً
رأس الكفر أمريكا وتعاملها مع قيادات
التيارات اإلسالمية ؛ خاصة بعد اكتساح
تلك التيارات للساحة السياسية فلم يعد
هناك جمال الستخدام أسلوب الرتهيب !
إال أن سيدنا صاحلًا عليه السالم فهم
أنه إن استجاب ومال لرغبات النفس
وانقاد وراء ذلك اجلذب احلسي فقد
انقطعت صلته مبنشأ العقيدة  ،وانقطعت
صلته بالسماء  ،وبقي رهن ذاته يشبع
رغبته باملدح والثناء فيخسر عقيدته،
معا! َيسر عقيدته لتنازله
وَيسر نفسه ً
عنها  ،وَيسر نفسه ألنه ال يلبث بعد
قليل أن جيد نفسه كورقة استنفذ الغرض
منها بعد أن نادت دورها ف خيانة الدعوة!
بالطبع حاشاه ذلك  ،ومن مث فلن يستمر
طويال! ولن ينشرح صدره بالثناء
املدح ً
مذموما خمذوالً!
طويال فريجع إىل نفسه
ً
ً
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الفقه واإليمان

معىن الفقه:
إن للفقه معنيني :أحدمها لغوي،
والثاين اصطالحي.
أما املعىن اللغوي :فالفقه معناه:
ال َفهم .يقال :فقه يفقه :أي فهم يفهم.
قال تعاىل{ :فما هلؤالء القوم ال
يكادون يفقهون حديثًا}[.النساء ]32:أي
ال يفهمون .وقال تعاىل{ :ولكن ال
تفقهون تسبيحهم}[.اإلسراء ]44 :أي ال
تفهمون تسبيحهم.
وقال رس ول اهلل صلى اهلل عليه
ِ
ِ
صَر
وسلم" :إن َ
طول ن
صالة الر ُج ِل وق َ
خطْبَتِ ِه َمئِنة ِم ْن فر ْق ِه ِه"[.رواه مسلم]239:
ُ
أي عالمة فهمه.
وأما املعىن االصطالحي؛ فالفقه يطلق
على أمرين:
األول :معرفة األحكام الشرعية
املتعلقة بأعمال املكلفني وأقواهلم،
واملكتسبة من أدلتها التفصيلية ،وهي
نصوص من القرآن والسنة وما يتفرع
عنهما من إمجاع واجتهاد.
وذلك مثل معرفتنا أن النية يف الوضوء
واجبة أخ ًذا من قوله صلى اهلل عليه
مال بِالنيات"[.رواه
وسلم" :إمنا
األع ُ
ْ

عبد اهلل زكريا

احلمد هلل رب العاملني القائل يف حمكم
كتابه املبنيَ{ :فلَْوَال َنَفَر ِمنكل فِر رقة منهم طائفة
ليتفقه او يف الدين}[.التوبة]429:
والصالة والسالم على سيدنا حممد
الرسول األمني قائد الغر امليامني القائل:
"من يرد اهلل به خرياً يفقه يف الدين".
وعلى آله الطاهرين وأصحابه الذين عملوا
على نشر هذا الدين باحلجة والدليل
الواضح املبني.
وبعد :فإن خري ما يشتغل به اإلنسان
معرفة احلالل واحلرام من األحكام ،وعلم
الصحيح من الفاسد من األعمال؛ وعلم
الفقه هو الذي أخذ على عاتقه بيان
ذلك؛ فاللهم أخلص نياتنا وأعمالنا،
ووفقنا ملا حتبه وترضاه ،وانفع املسلمني مبا
عملنا ،واهدنا سواء السبيل.

البخاري ،4:ومسلم.]4943 :
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وذلك مثل أحكام الوضوء ،وأحكام
الصالة ،وأحكام البيع والشراء ،وأحكام
الزواج والرضاع ،واحلرب واجلهاد ،وغريها.
فهذه األحكام الشرعية نفسها تسمى
صطالحا.
فقها ا
ً
ً
والفرق بني املعنيني :أن األول يطلق
على معرفة األحكام ،والثاين يطلق على
نفس األحكام الشرعية.

وأن النية من الليل شرط يف صحة
الصوم أخ ًذا من قوله صلى اهلل عليه
وسلم" :من َمل يبي ِ
ت الصيَ َام قَ ْب َل ال َف ْج ِر
َْ
فال صيام له"[.رواه البيهقي ،242 /4
والدارقطين  ،432/2وقال :رواته ثقات].
ومعرفتنا أن صالة الوتر مندوبة ،أخ ًذا
من حديث األعرايب الذي سأل النيب عن
الفرائض ،مث قال بعد ذلكَ :ه ْل َعلَي
ع"[.رواه
َغْي ُرها؟ قال" :ال إال أَ ْن تَطَو َ
البخاري ،4392:ومسلم.]44:
وأن الصالة بعد العصر مكروهة أخ ًذا
من هنيه عليه الصالة والسالم عن الصالة
بعد العصر حىت تغرب الشمس[.رواه
البخاري ،534:ومسلم.]223:
وأن مسح بعض الرأس واجب أخ ًذا
من قوله تعاىل{ :وامسحواْ بِرُؤ ِ
وس ُك ْم}.
َْ َ ُ ُ
[املائدة ]3:فمعرفتنا هبذه األحكام الشرعية
اصطالحا.
فقها
تسمى ً
ً
والثاين :األحكام الشرعية نفسها،
وعلى هذا نقول :درست الفقه ،وتعلمته:
أي إنك درست األحكام الفقهية الشرعية
املوجودة يف كتب الفقه ،واملستمدة من
كتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه عليه الصالة
والسالم ،وإمجاع علماء املسلمني،

 ارتباط الفقه بالعقيدة اإلسالمية:
من خصائص الفقه اإلسالمي –وهو
أحكام شرعية ناظمة ألفعال املكلفني
وأقواهلم -أنه مرتبط ارتباطًا وثي ًقا باإلميان
متاما إىل أركان
باهلل تعاىل ،ومشدود ً
العقيدة اإلسالمية ،وال سيما عقيدة
اإلميان باليوم اآلخر.
وذلك ألن عقيدة اإلميان باهلل تعاىل
هي اليت جتعل املسلم متمس ًكا بأحكام
اختيارا.
الدين منساقًا لتطبيقها ً
طوعا و ً
وألن من مل يؤمن باهلل تعاىل ال يتقيد
بصالةر وال ر
صيام ،وال يراعي يف أفعاله
حالال وال حر ًاما؛ فالتزام أحكام الشرع إمنا
ً
هو فرع عن اإلميان مبن أنزهلا وشرعها
لعباده.
واألمثلة يف القرآن الكرمي اليت تبني
ارتباط الفقه باإلميان كثرية جدًا.

واجتهاداهتم.
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ِ
ِ
ك
ك فَأ ُْولَئِ َ
ني * فَ َم ِن ابْتَ غَى َوَراء َذل َ
َملُوم َ
ِ
ين ُه ْم ِأل ََمانَاهتِِ ْم
ُه ُم الْ َع ُ
ادو َن * َوالذ َ
ِ
ِِ
ين ُه ْم َعلَى
َو َع ْهده ْم َراعُو َن * َوالذ َ
ِِ ِ
ك ُه ُم الْ َوا ِرثُو َن *
صلَ َواهت ْم ُحيَافظُو َن * أ ُْولَئِ َ
َ
ِ
ال ِذ َ ِ
س ُه ْم فِ َيها َخالِ ُدو َن}
ين يَرثُو َن الْف ْرَد ْو َ

وسنكتفي بذكر بعضها لنرى مدى هذا
االرتباط بني األحكام واإلميان وبني
الشريعة والعقيدة:
 -4لقد أمر اهلل عز وجل بالطهارة
وجعل ذلك من لوازم اإلميان به سبحانه
ذين آمنوا إذا
وتعاىل فقال{ :يا أَيُّها ال َ
ِ
ِ
وه ُك ْم
قُ ْمتُ ْم إىل الصالة فا ْغسلوا ُو ُج َ
وأَيْ ِديَ ُك ْم إىل املر ِ
افق}[.املائدة.]3:
 -2ذكر اهلل الصالة والزكاة وقرن
بينهما وبني اإلميان باليوم اآلخر ،قال
تعاىل{ :ال ِذ ِ
يمو َن الص َال َة َويُ ْؤتُو َن
ين يُق ُ
َ
الزَكا َة َوُهم بِ ْاآل ِخَرةِ ُه ْم يُوقِنُو َن}[.النمل]1:
 -1فرض اهلل الصوم املفضي إىل
التقوى ،وربطه باإلميان ،قال تعاىل{ :يا
ِ
يام َكما
ب َع ْلي ُك ُم الص ُ
ذين آمنوا ُكت َ
أَيُّها ال َ
ِ
ذين ِم ْن قَ ْبلر ُك ْم لَ َعل ُك ْم
ب على ال َ
ُكت َ
تَت ُقو َن}[.البقرة]421:
 -4ذكر اهلل تعاىل الصفات احلميدة
اليت يتحلى هبا املسلم وربط ذلك باإلميان
به تعاىل واليت يستحق هبا دخول اجلنة،
ِ
ِ
ين ُه ْم ِيف
فقال{ :قَ ْد أَفْ لَ َح الْ ُم ْؤمنُو َن * الذ َ
ِ
ِِ
ِ
ين ُه ْم َع ِن الل ْغ ِو
َ
ص َالهت ْم َخاشعُو َن * َوالذ َ
مع ِرضو َن * وال ِذين هم لِلزَكاةِ فَ ِ
اعلُو َن *
ُْ ُ
َ َ ُْ
وال ِذين هم لُِفر ِ
وج ِه ْم َحافِظُو َن * إِال َعلَى
َ َ ُْ ُ
ِ
ت أَْميَانُ ُه ْم فَِإن ُه ْم َغْي ُر
أ َْزَواج ِه ْم ْأو َما َملَ َك ْ

[املؤمنون]44-4:

اللغو :الباطل وما ال فائدة فيه من
قول أو فعل .لفروجهم حافظون :مجع فرج
وهو اسم لعضو التناسل من الذكر
واألنثى .وحفظها :صيانتها عن احلرام ومن
الوقوع يف الزىن خاصة .ما ملكت أمياهنم:
النساء اململوكات وهن اإلماء .غري
ملومني :بوطئهن .العادون :الظاملون
واجملاوزون.
 -5أمر اهلل تعاىل بسن معاملة
النساء ومهد لذلك بنداء املخاطبني فقال
ِ
ين َآمنُواْ الَ َِحي ُّل لَ ُك ْم
تعاىل{ :يَا أَيُّ َها الذ َ
وهن لِتَ ْذ َهبُواْ
أَن تَ ِرثُواْ الن َساء َك ْرهاً َوالَ تَ ْع ُ
ضلُ ُ
ض ما آتَيتُموهن إِال أَن يأْتِني بَِف ِ
اح َش رة
َ َ
بِبَ ْع ِ َ ْ ُ ُ
اشروهن بِالْمعر ِ
ِ
ر
وف فَِإن
ُّمبَ ي نَة َو َع ُ ُ
َ ُْ
وهن فَ َع َسى أَن تَكَْرُهواْ َشْيئاً َوَْجي َع َل
َك ِرْهتُ ُم ُ
اللنه فِ ِ
يه َخ ْرياً َكثِرياً}[.النساء]49:
ُ
تعضلوهن :متنعوهن من الزواج.
بفاحشة :سوء خلق أو نشوز أو زىن.
مبينة :واضحة وظاهرة.
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 -9حض على العمل وأحاطه بسياج

 -3أمر املطلقة أن تعت ند ثالثة قروء
وأال تكتم ما يف رمحها إن كانت حامالً

من الشعور باملراقبة اإلهلية والشعور
{وقُ ِل ْاع َملُواْ
باملسؤولية؛ قال تعاىلَ :
فَ َسيَ َرى اللنهُ َع َملَ ُك ْم َوَر ُسولُهُ َوالْ ُم ْؤِمنُو َن
ِ
ب والشهادةِ
َو َستُ َرُّدو َن إِ َىل َعامل الْغَْي ِ َ َ َ
فَيُنَبئُ ُكم ِمبَا ُكنتُ ْم تَ ْع َملُو َن}[.التوبة]445:

وعلق ذلك على اإلميان باهلل واليوم اآلخر،

ص َن
قال تعاىل:
{والْ ُمطَل َق ُ
ات يَتَ َرب ْ
َ
بِأَن ُف ِس ِهن ثَالَثَةَ قُ ُرَورء َوالَ َِحي ُّل َهلُن أَن
يَكْتُ ْم َن َما َخلَ َق اللنهُ ِيف أ َْر َح ِام ِهن إِن ُكن
ي ْؤِمن بِاللن ِه والْي وِم ِ
اآلخ ِر}[.البقرة]222:
ُ
َ َْ

حكما من أحكام
وهكذا فقلما جتد ً
الدين يف القرآن إال وهو مقرون باإلميان
باهلل تعاىل ومرتبط بأركان العقيدة
اإلسالمية ،وهبذا اكتسب الفقه اإلسالمي
قداسة دينية ،وكان له سلطان روحي،
ألهنا أحكام شرعية صادرة عن اهلل تعاىل
موجبة لطاعته ورضاه ،ويف خمالفتها خطر
أحكاما قانونية
غضبه وسخطه ،وليست
ً
جمردة ال يشعر اإلنسان هلا برابط يربطها
يف ضمريه ،أو يصلها خبالقه.

-3أمر اهلل سبحانه وتعاىل باجتناب

اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم بعد أن
مشعرا بأن
نادى املؤمنني بوصف اإلميانً ،
اجتناهبا مرتبط خبلوص إمياهنم؛ فقال
ِ
اخلَ ْم ُر
ين َآمنُواْ إِمنَا ْ
تعاىل{ :يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
اب َواأل َْزالَ ُم ِر ْجس م ْن
َوالْ َمْيس ُر َواأل َ
َنص ُ
ِ
اجتَنِبُوهُ لَ َعل ُك ْم
َع َم ِل الشْيطَان فَ ْ
ِ
حو َن}[.املائدة ]94:
تُ ْفل ُ
 -2حرم اهلل سبحانه وتعاىل الربا

وربط بني تركه وحتقيق التقوى واإلميان،
ِ
ين َآمنُواْ الَ
فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها الذ َ
تَأْ ُكلُواْ الربَا أ ْ
َض َعافاً ُّم َ
ضَ
اع َفةً َوات ُقواْ اللنهَ
ِ
حو َن}[.آل عمران]414:
لَ َعل ُك ْم تُ ْفل ُ
ِ
ين َآمنُواْ ات ُقواْ اللنهَ
وقال{ :يَا أَيُّ َها الذ َ
َو َذ ُرواْ َما بَِق َي ِم َن الربَا إِن ُكنتُم
ِِ
ني}[البقرة]232:
ُّم ْؤمن َ
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للعقيدة اإلسالمية  ،والفارق بينهما كبري ؛
فاألوىل تقبل عملية التغريب وتتجاوب مع
الغزو الفكري وال تقبل مرجعية الدين ،
وقد يتحالف أصحاهبا مع اآلخر وتواليه ،
والثانية ترفض ذلك ألسباب كثرية ؛ أمهها
الرباء والوالء .
وكما هو معلوم فقد صاحب سقوط
اخلالفة ظهور حركات ( وطنية ) تنادي
بشعار ( الدين هلل والوطن للجميع )
وشعار ( مصر للمصريني ) وأن اخلالفة ال
داعي هلا؛ بل هناك من قال إن اخلالفة
كانت نكبة على املسلمني ! أمثال علي
عبدالرازق .
وثاين العقبات  :النزعات القومية ؛
وتأيت خطورة هذه العقبة من حيث نشأهتا
اليهودية ؛ فيهود الدومنة هم الذين أثاروا
القومية الطورانية يف تركيا ونادوا هبا ( وقد
كانت قومية تركيا قبل اإلسالم )  ،ويف
تناغم متصل أرسلت بريطانيا "لورانس"
ليؤجج ف العرب روح القومية العربية رًدا
على القومية الطورانية  ،ويدعو ويؤلف
للثورة العربية الكربى ضد دولة اخلالفة !
وابتلع العرب الطعم اإلجنليزي ! وكما هو
معلوم فإن من أوائل من نادى بالقومية
العربية أشخاص غري مسلمني ف سوريا
ولبنان مث انضم إليهم بعض املسلمني ممن

عقبا على طريق الخالفة
د .أمين الدميري

ال شك أن كل مسلم و راع غيور يتمىن
أن تعود اخلالفة  ،لكن كما قال الشاعر :
وما نيل املطالب بالتمين  ..ولكن
تؤخذ الدنيا غالبًا
ولكي يتحول املسلمون من الضعف
إىل القوة ومن ال ُفرقة إىل االجتماع البد -
حسب سنن اهلل عز وجل -أن يكون
البدء من الداخل ،ويتمثل ذلك ف أمرين:
األول  :تغيري ما بالنفس (عقيدة
وأخالق) ،الثاين  :السعي الصحيح
(حتديد اهلدف والدعوة إليه ؛ إحياء
أمرا
الفكرة والقناعة هبا حىت تصبح ً
مل ًحا) ،وهذا هو املسار األول .
أما املسار الثاين فهو حتديد العقبات
اليت كانت وال زالت تقف يف طريق
اخلالفة؛ وأوهلا  :النزعات الوطنية كبديل
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والذخرية"[ .مقدمات ثورة  21يوليو
 ،4952دار املعارف( ،ص.])22
أيضا حزب
ومن هذه األحزاب ً
األحرار الدستوريني (لطفي السيد) الذى
قاد املعركة ضد اخلالفة  ،وضد إعالن
امللك فؤاد خليفة للمسلمني  ،كما رفض
أن ينص الدستور املصري ( )4921على
أن اإلسالم هو دين الدولة ! كما
تأسست أحزاب نسائية علمانية ؛ منها
احلزب النسائي املصرى ( )4924مث
حزب بنت النيل (درية شفيق)  ،وتطورت
بعد ذلك احلركة النسائية للمطالبة باملزيد
من التحرر أو التحلل .
فماذا كان احلصاد ؟
لقد جرت الوطنية والقومية على
العرب واملسلمني التخلف والتفرق واجلهل،
لقد ضحك علينا العلمانيون ودعاة
التغريب ؛ بل أستطيع القول إهنم خانوا
الدين والوطن ؛ قالوا لنا اتركوا الدين كي
تنهضوا ؛ فتم ترك الدين ومل ِ
تأت النهضة؛
وهبذا قدموا لالستعمار هدية عظيمة
وحققوا له أحلى أمانيه وما فشل هو فيه !
لذا فإنين أرى أن واجب الوقت وأجل
األعمال وأفضل ال ُق ُربات هي كشف
العلمانية وفضح دعاة التغريب ؛ فهم
أعداء الدين والوطن وهم العقبة ف طريق
هنضة املسلمني ووحدهتم واجتماعهم حتت
راية واحدة .

خترجوا يف مدارس التبشري  ،وكان من شأن
الشقة وتعميق اخلالف
ذلك توسيع ُّ
والعداوة بني العرب والرتك !
ومن غرائب األمور أن بريطانيا
أطمعت بعض الدول يف نقل اخلالفة
إليها ،ومن هنا فقد كانت القوميات
كارثة من أكرب الكوارث على املسلمني
والعرب  ،واليت جلبت عليهم بعد ذلك
اهلزائم وأثارت بينهم العداوات .
ثالث هذه العقبات  :ظهور األحزاب
العلمانية  ،ومنها حزب الوفد ()4942
والذي توىل الوزارة عام 4924م ،
واملفرتض أن القضية األوىل للحزب هي
الدفاع عن قضية مصر وإهناء االحتالل ،
وقد ألغى النحاس معاهدة 4913م اليت
كانت مربمة مع اإلجنليز دون أن يعلن
اجلهاد أو الكفاح الوطين  ،مع أن الشعب
كان مهيأ لذلك ؛ يقول عبد الرمحن
الرافعي  " :وكان اجلميع يعتقدون أن
الوزارة قد قدرت مجيع االحتماالت اليت
ستعقب اإللغاء  ،واختذت لكل احتمال
عدته  ،واخلطوات العملية اليت ستواجهها
هبا ،ولكن تبني مع الزمن أهنا مل تتخذ أية
عدة ملواجهة املوقف ؛ فال هي نظمت
املقاومة  ،سلبية أو إجيابية ،وال هي دربت
املتطوعني وال سلحتهم  ،وال زودت رجال
البوليس ف مدن القنال بالسالح
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ِ
قاصمة النظم السياسية
عاصمةٌ من

كثري من املسلمني مشوشي الفكر

غير اإلسالمية

مضطريب الرؤية ،فهم ال يعلمون عن
حقيقة هذه املصطلحات إال االسم

طلحة المسير

والشعار ،دون تبصر ألبسط أسس هذه
املصطلحات ،فضال عن معرفة حقيقة
املعرتك املقام حوهلا ،ورؤية كل فريق
وهدفه؛ فتجد من يعلن حبه لإلسالم
ودين اإلسالم ،وهو يف ذات الوقت
يطالب بتطبيق ما يناقض اإلسالم يف هذا

بسم اهلل الرمحن الرحيم

النظام أو ذاك ،وهذه الفكرة أو تلك.

احلمد هلل ،والصالة والسالم على
رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن وااله،
أما بعد:

وغزا اجملتمع سيل من مصطلحات النظم
السياسية غري اإلسالمية؛ كالعلمانية،
والعلمانية الشاملة ،والعلمانية اجلزئية،

فإن املعرتك الفكري يف العامل املعاصر
ميتلئ بكثري من املصطلحات الوافدة اليت
تساق إلينا سوقا ،وتأخذ نصيبا وافرا من
النقاش واجلدل والصراع حوهلا؛ ما بني
مؤيد ومعارض ومتحفظ ،وما بني متبصر
حلقيقة كل مصطلح وآخر يهرف مبا ال
يعرف.

والليربالية،

والدميقراطية،

وآليات

الدميقراطية ،والتكنقراطية ،والدكتاتورية،
والرأمسالية ،واالشرتاكية ،والدولة الدينية،
والدولة املدنية ،واجملتمع املدين ،وامللكية
الدستورية ..إخل.
واحلقيقة اجللية هي أن اإلغراق يف

ويف ظل الضوضاء الصاخبة اليت

مناقشة تفاصيل تلك املذاهب ،ال يناسب

تصاحب تلك املصطلحات ،وحتت تأثري

اخلطاب اجلماهريي العام ،الذي تشتبه

سيل جارف من وسائل الرتبية والتعليم،

عليه املصطلحات ،وتلتبس أمامه الرؤى،

والنشر واإلعالم ،والفكر والثقافة ،أصبح

فال يستطيع تبعا لذلك التمييز بني احلق
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والباطل،

واإلميان

والكفر،

البعض عدال ولكنه يف احلقيقة ظلم

واهلدى

والضاللة.

وإفساد يف األرض؛ ألنه قائم على أسس

وأمام هذا اللبس الواضح يف اجملتمع،
فإن على من محل هم تبصري الناس بقائق
الدين اجللية أن يعمل جاهدا إلنقاذ عموم
اجملتمع من مزالق الفكر ومهاوي الضاللة،
املتضمنة يف تلك املصطلحات.

ختالف شرع اهلل جل وعال ،قال تعاىل:
{ َوإِ َذا قِيل َهلُ ْم َال تُ ْف ِس ُدوا ِيف ْاأل َْر ِ
ض قَالُوا
َ
صلِ ُحو َن أََال إِن ُه ْم ُه ُم الْ ُم ْف ِس ُدو َن
إِمنَا َْحن ُن ُم ْ
َولَ ِك ْن َال يَ ْشعُُرو َن}[.البقرة ،]42-44:قال
ني
استَ َحل أَ ْن َْحي ُك َم بَ ْ َ
ابن تيمية" :فَ َم ِن ْ
الن ِ
اس ِمبَا يََراهُ ُه َو َع ْدًال ِم ْن َغ ِْري ات بَ راع لِ َما
أَنْ َزَل اللهُ فَ ُه َو َكافِر؛ فَِإنهُ َما ِم ْن أُم رة إِال
احلُ ْك ِم بِالْ َع ْد ِلَ ،وقَ ْد يَ ُكو ُن
َوِه َي تَأْ ُم ُر بِ ْ
الْ َع ْد ُل ِيف ِدينِ َها َما َرآهُ أَ َكابُِرُه ْم"[ .منهاج
السنة النبوية.]414 -5 :

وهاك عاصمة من قاصمة تلك النظم
السياسية غري اإلسالمية:
* تبني موقف تلك املذاهب من
تفاصيل وجزئيات نظام احلكم اإلسالمي:
إن من األمور األساسية اليت أدت إىل
االشتباه احلاصل يف أذهان الكثريين هو
اإلمجال املوهم ،واالختصار املخل،
وتلمس ما ميكن أن يكون وجه شبه بني
جانب من جوانب احلكم يف اإلسالم،
وجانب من جوانب احلكم يف تلك النظم
غري اإلسالمية.

على العمل والتجارة ،مث يتحدث عن

فمثال عندما يركز املتحدث حديثه

النظرة الرأمسالية للكسب ،وكذلك من

ويدخل يف ذلك من يتحدث عن
عطف اإلسالم بالفقراء ورمحته هبم ،مث
يتحدث عن نظرة االشرتاكية للفقراء،
وكذلك من يتحدث عن حث اإلسالم

يتحدث عن الشورى يف اإلسالم ،مث

عن أمهية العدل يف اإلسالم ،وحرص تلك

يتحدث عن االنتخابات يف الدميقراطية،

النظم على العدل يف احلكم ،يغيب عن

وكذلك من يتحدث عن أمهية العلم يف

ذهنه أنه ما من أمة من األمم إال وتتغىن

اإلسالم ،مث يتحدث عن احلكم العلماين

بالعدل ،ولكن شتان بني العدل احلق وهو

أو حكم املتخصصني يف التكنقرايطة...إخل

القائم على شرع اهلل جل وعال ،وما حيسبه
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والواقع أن وقوع نوع من أنواع

ومفصلها ،وال بد من إبراز قضايا اإلسالم
اليت يتحاشى أدعياء تلك النحل احلديث
عنها؛ لتتضح األمور واضحة جلية؛
كمثل:

دين اإلسالم بعض ما يف غريه من

 قضية العالقة بني املسلم والكافر،تلك العالقة اليت اشتمل القرآن الكرمي
على مئات اآليات القرآنية اليت تتحدث
عن اهلل والرب ،واإلميان واإلسالم ،والكفر
ومشتقاته؛ ليكون هناك متايز واضح بني
الطرفني ،وقيام احلكم يف اإلسالم على
هذه الصورة الواضحة اجللية من التمايز،
فال يسوي اإلسالم بني املسلم والكافر يف

الذي متيز به املسلمون عن غريهم من
الكفار ،والذي أوجب انقسام البشر إىل
مؤمن وكافر؛ كنبوة حممد صلى اهلل عليه
وسلم عند احلديث عن اليهود والنصارى،
وختمه للنبوة عند احلديث عن القاديانية
والبهائية ،وتنزيه اهلل جل وعال عن النقص
وعن مماثلة خلقه عند احلديث عن مدعي
احللول واالحتاد ...إخل.

ممارسة السياسة واحلكم ،وال يف املشورة،
وال يف إنشاء دور العبادة ،وال يف إظهار
ممارسة شعائر العبادة ،وال يف الدعوة
لألديان ،وال يف احلرب والقتال ،بل وال يف
السالم والتحية ،ويضاف إىل ذلك املوقف
من اجلزية اليت يدفعها أهل الكتاب عن يد
وهم صاغرون ،وحترمي اختاذهم أخالء
وأوداء.

لذلك ال ينبغي عند احلديث عن تلك
النظم السياسية املخالفة لإلسالم أن يكون
بطريقة احلديث اجململ عن اجلمع والتوفيق
بينها وبني اإلسالم ،بل ال بد من توضيح
قضية االنقياد التام للشريعة يف جمملها

فارتباط نظام احلكم يف اإلسالم
بقضية أن اإلسالم هو الدين احلق وأن ما
عداه هو الباطل أمر أوضح من أن
يوضح ،خالفا لكل النظم السياسية
األخرى اليت حتاد هذه النظرة وتعاديها.

التشابه بني اإلسالم والكفر ال جيوز أن
يكون هو األساس عند احلديث عما
يناقض اإلسالم؛ فقد يشبه بعض ما يف
األديان؛ كتلك األديان اليت تؤمن بوجود
اهلل جل وعال وأنه اخلالق الرازق ،وتصدق
بوجود املالئكة ،وتعرتف بنبوة كثري من
األنبياء ،وتوقن بالبعث بعد املوت،
وهكذا.
بل الواجب الرتكيز على بيان املعتقد
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 -قضية العالقة بني نظام احلكم يف

 -قضية اشرتط اإلسالم يف تويل أمر

اإلسالم وأفراد اجملتمع؛ حيث حيدد

املسلمني العام شروطا منها :اإلسالم،

أطرا تضبط السلوك الشخصي
اإلسالم ً
واجلماعي ،خالفًا لغريه من النظم اليت وإن
قبلت ببعض الضبط فال تقبل بالضبط

والذكورة ،والقرشية ،واالجتهاد ،وتلك
اإلسالمية خاصة شرط القرشية وشرط

الكامل لإلسالم ،الذي يرتتب عليه فرض

االجتهاد يف الشريعة.

الشروط حمل رفض من النظم غري

احلجاب ،وحذر املواد الثقافية اليت حتوي

وهكذا فإن تفصيل األحكام يُبني
احلقيقة الواضحة للعالقة بني اإلسالم
وتلك النظم األخرى ،ويكشف حقيقة
التلبيس الذي ميارسه الكثريون عند نشر
مذاهبهم الباطلة.

خمالفات لإلسالم ،ومنع األنشطة الرتفيهية
اليت ال تتفق مع آدابه الكرمية ،وازدراء
اآلهلة اجلاهلية ،ومنع تعظيمها ،وتكسري
األوثان واألصنام ،وضبط العادات
االجتماعية ،وإقامة عقوبات احلدود
الشرعية...إخل.
 قضية العالقة بني اإلسالم والوطن؛حيث يبين اإلسالم اجملتمع املسلم على
قيم مرتكزة على اإلسالم ،ال على األصل،
وال على مكان النشأة ،وال على العرق،
وال على اللغة ،وال على اللون؛ فكانت
لإلسالم أحكامه الظاهرة يف الوالء والرباء
واهلجرة واجلهاد ،خالفا لكل النظم
السياسية األخرى اليت تقيم جمتمعها على
أسس أخرى اقتصادية ،أو قومية ،أو
وطنية شعوبية...إخل
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التكالب العالمي على سوريا

بل إن اهلزمية مل تنل األمريكان والروس
أيضا قد نالت
فقط يف أفغانستان ،لكنها ً
الناتو ،وها هي دول الناتو تنسحب
واحدة تلو األخري فر ًارا من أراضي
األفغان.
واآلن نرى الفرنسيني اآلخذين اإلذن
من الواليات املتحدة لشن محلة إرهابية
غربية أخرى جديدة على شعب مايل
املسلم ،وهم قد وقعوا يف ورطة كبرية،
فاجملاهدون حيققون انتصارات متتالية
عليهم ،والرئيس الفرنسي قد اعرتف
بضخامة خسائرهم هم وأعواهنم من
األفارقة الذين تكالبوا على مايل ،وما
ينتظرهم أكرب إذن اهلل.
أما العراق ،فإن األمريكان مل جيدوا
أحدا يواجههم هناك سوى اجملاهدين،
ً
الذين جتمعوا حتت الكيان املسمي ب "دولة
العراق اإلسالمية" ،والذين كبدوا
األمريكان ومن واالهم اخلسائر الفادحة،
وفرت أمريكا من العراق تاركة األمور
ن
للشيعة ومن حتالف معهم من احلركات
السنية العميلة الغارقة يف وهم التوافق!
وحىت نفهم الوضع يف سوريا فالبد
وأن نعلم اآليت:

كريم الشاهد

سنوات للوراء..
لقد سقطت اإلمرباطورية السوفيتية
وتفككت بعد اهلزمية يف أفغانستان يف
مثانينيات القرن املاضي علي يد اجملاهدين
األفغان والعرب ،مث ُد نكت حصوهنا مرة
أخرى علي يد جماهدي الشيشان.
جيدا قوة
ولذلك فإن الروس يعلمون ً
اجملاهدين ومقدرهتم علي إحداث النكاية
يف عدوهم ،رغم قلة عددهم وعتادهم.
مث هوت اإلمرباطورية األمريكية منذ
بدايات القرن احلايل وحىت اآلن على يد
أيضا ،وال يزالون
اجملاهدين يف أفغانستان ً
غري قادرين على اخلروج من أفغانستان؛
ألهنم إذا خرجوا فسوف يعود اجملاهدون
إىل احلكم مرة أخرى ،مث هم غري قادرين
أيضا على االستمرار يف أفغانستان ألن
ً
خسائرهم املادية والبشرية فاقت كل
التوقعات.
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الواليات املتحدة األمريكية فيما يُسمى
ب "الشرق األوسط".
مث هناك مشكلة أخرى غري القرب من
"إسرائيل" ،وهي أن هؤالء اجملاهدين لن
يقبلوا أن يقيموا عالقات وتعاونًا مع
الغرب كغريهم من "اإلسالميني" احلاكمني
يف السعودية ومصر وتونس.
مث املشكلة الثالثة ،وهي أن جماهدي
جبهة النصرة لن يقبلوا أن يصل أحد
غريهم إىل احلكم ،سواء كان إسالميًا أم
غري إسالمي بعد التجارب املريرة اليت رأوها
قبل الثورات وبعدها.
ولكل ذلك ،فإننا نرى هذا التكالب
الفج على جماهدي سوريا؛ فقد اجتمعت
مصاحل الواليات املتحدة وروسيا والصني
وإيران والعراق وحزب اهلل لبنان والعلمانيني
والعلويني السوريني وغريهم من عمالء
العرب والعجم ،وذلك إلسقاط إرادة
الشعب السوري.
ولكنين أقول إن النصر حليفهم بإذن
اهلل ،وإن نصروا اهلل فإنه ناصرهم ومثبت
أبشر املسلمني أنه إذا انتصر
أقدامهم ،و ُّ
اجملاهدون السوريون فسوف تنقلب خريطة
أسا على عقب ،وسيأتينا
الشرق األوسط ر ً

أوال :لقد جتمع الشيعة من إيران
ً
والعراق وحزب اهلل بلبنان ليساندوا إخواهنم
العلويني يف سوريا ،وميدوهم بالسالح
واملال والرجال.
بل إن حىت اإلخوان يف سوريا ال
يقاتلون ،بل هم ينتظرون حىت يسقط
بشار ليصعدوا إىل احلكم ،مث يقولون
للغرب أهنم مدنيون مساملون ومل يقاتلوا،
وأهنم ال ميثلون أي خطر على الغرب.
ثانيًا :إنه ال يوجد كيان يسمى
"اجليش السوري احلر"؛ بل إن هذا االسم
يُطلق على مجيع الكتائب اليت تقاتل ضد
بشار ،أي يطلق على املقاومة الشعبية
عموما ،وهذه الكتائب منفصلة وليست
ً
جمتمعة حتت كيان واحد أو قيادة واحدة.
أما الكيان الواحد الكبري اجملتمع فهو
"جبهة النصرة" ،وهؤالء هم الذين ميثلون
األزمة الكربى للغرب ،فجبهة النصرة
ليست إال صورة أخرى هلؤالء الذين
يقاتلون الغرب يف أفغانستان والشيشان
والعراق ومايل والصومال وغريهم.
لكن الوضع يف سوريا أشد كارثية
تأزما ،فهؤالء اجملاهدون يقاتلون
وأكثر ً
على حدود ما يُسمى "إسرائيل" ،الدولة

أعداؤنا من الغرب أذلة وهم صاغرون.

الوظيفية القائمة على حتقيق مصاحل
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أنصار الدين إياد أغ غايل من أجل حتييد
قبيلته ،اليت قد تثور يف حالة تصفيته.
ورًدا على تساؤل الكثريين أين جثة
من زعم أهنم قُتلوا من اجملاهدين أجاب
رئيس تشاد" :احرتاما ملبادئ اإلسالم مل
تعرض اجلثتان"!! يف حني قال وزير الدفاع
الفرنسي إنه غري مقتنع بقتلهما لعدم وجود
أدلة كافية.
وقد نفت مصادر مطلعة ل لموقع
اإلخباري "احلدث األزوادي" مقتل
القيادي يف تنظيم القاعدة عبداحلميد أبو
زيد مؤكدة تواجده اآلن يف منطقة ما يف
سليما معاف.
إقليم أزواد مشال مايل ً

العدوان على مالي والحرب الوعرة

ُحراس الشريعة

احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا
حممد خري خلق اهلل وبعد:
فال تزال احلرب اليت شنتها فرنسا على
مشال مايل مشتعلة ،واليت من آكد أهدافها
إىل جانب نسف احلكم اإلسالمي تدمري
النواة الصلبة للحركات اإلسالمية بقتل أو
أسر قادهتا.
ْ
وقد نشرت صحيفة اخلرب اجلزائرية
قائمة بأمساء هؤالء اجملاهدين وعلى رأسهم
عبد احلميد أبو زيد ،وخمتار بلمختار
(الذين أشيع أهنما استشهدا ومل يتأكد
اخلرب بعد يف ظل ورود أخبار تؤكد أهنما
يقودان املعارك) ،وأغوما عبد اهلل ،ومحادة
ولد حممد اخلريي ،وأمحد التلمسي ،ومجال
عكاشة أبو اهلمام ،وعبد الرمحن التندغي
املوريتاين ،وأبو حممد التونسي ،وتومي
ناصر اجلزائري.
وذكرت الصحيفة أن القوات الفرنسية
وحلفاءها تتجنب التعرض ألمري مجاعة

انسحاب أم كمين؟

وكعادة حرب الشوارع أو حرب
العصابات مل يستقر خصوم فرنسا من
احلركات اإلسالمية يف أماكنهم ومقراهتم،
األمر الذي جعل البعض يظن أهنم قد فروا
هاربني!
وقد ذكر مراسل وكالة األناضول
لألنباء أن اجملاهدين انسحبوا إىل بلدة
"تسكوكة" على بعد حوايل  54كيلو مرت
من مدينة كيدال بشمال البالد ،وقال
املراسل إن املئات من مقاتلي مجاعة أنصار
الدين وحركة التوحيد واجلهاد حيتمون
بالتضاريس الوعرة واملغارات العميقة يف
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منطقة تسكوكة من أي هجوم بري أو
جوي تشنه القوات الفرنسية ،ورصدت
أعدادا من املقاتلني يعدون
الوكالة
ً
العشرات من الكمائن ويزرعون العبوات
الناسفة اليت يعتقد أن الفرنسيني
وحلفاءهم من القوات اإلفريقية قد
يسلكوهنا وسط الصحراء القاحلة.

يريدون إزهاق روح هذه اإلمارة املباركة؟
ذنبها الوحيد أهنا تريد حتكيم الشريعة
فقط؟! لقد تركنا هلم الدنيا وما فيها فلماذا
هذه احلرب إذن على املسلمني؟".
وقد جاء بصحيفة نيويورك تاميز
األمريكية ما يفيد أن القوات الفرنسية لن
ينتهي تواجدها مبايل بشكل سريع كما
تتوقع ،بسبب املرونة يف األساليب اليت
يتمتع هبا املسلحون اإلسالميون هناك،
وأن العمليات الفرنسية اجلارية بالتعاون مع
القوات التشادية واليت حصدت بعض
دليال
القتلى يف صفوف الطرفني تعد ً
إضافيًا على أن التدخل العسكري
الفرنسي ضد جهاديي مايل ،والذي كان
ينظر إليه يف بادئ األمر على أنه ضربة
خاطفة ،لن ترتاجع حدته قريبًا.
خسائر فرنسية أفريقية رغم الرعب
من المواجهة!
إذا صدقنا احلكومة الفرنسية فقد
ابعا من
قالت يف تصريح رمسي إن جنديًا ر ً
قواهتا قُتل يف مايل ،وذكر مكتب الرئيس
الفرنسي فرانسوا أولوند أن اجلندي برتبة
سرجنت ،وقتل خالل عملية يف شرق مايل
على بعد حنو  444كليومرت من بلدة
جاو.
وذكرت وزارة الدفاع الفرنسية أن
ثالثني مصابًا من اجلنود الفرنسيني وصلوا

وتذكر األناضول أن اجملاهدين حيملون
أسلحة مضادة للطائرات على منت
سيارات مت طالؤها بالزيوت مث مت رمي
الرمال عليها حىت تتخفى من طائرات
التجسس ،ورصد املراسل عدد غري قليل
وحتديدا من
من املقاتلني قادمني من ليبيا
ً
بنغازي ومصراتة ،حيث احرتفوا احلرب
جيدا يف عملياهتم العسكرية لإلطاحة
ً
بنظام القذايف .
ويقول أحدهم يدعى أبو حممد عطية
اهلل املصرايت ملراسل األناضول "إن أغلب
املقاتلني اليوم يريدون النصر أو الشهادة
وهي إحدى احلسنيني ،فماذا يفعل بنا
أعداؤنا ،قتلنا شهادة وسجننا خلوة ونفينا
سياحة ،تركنا هلم الدنيا وما فيها فلماذا
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التشادي ينحدرون من قبيليت الزغاوة
والقرعان انسحبت من اخلطوط األمامية
للمعارك الدائرة بني قوات االيكواس
مدعومة بالطريان الفرنسي واجملموعات
اجلهادية املتحصنة يف جبال إيفوغاس،
وجاءت عملية االنسحاب بعد إصابة جنل
الرئيس التشادي يف مواجهات مع
اإلسالميني ،وذلك بعد ساعات من مقتل
قائد القوات التشادية مع العشرات من
جنوده يف مواجهة برية مشال كيدال يف
الثاين والعشرين من فرباير.
وتقول اجملموعة املنسحبة من اجليش
التشادي" :إن شجاعة التشاديني اليت
طاملا عُرفوا هبا أصبحت ذريعة الستغالهلم
من قبل فرنسا اليت زجت هبم يف معركة
غري متكافئة مع أشباح يظهرون وَيتفون
فجأة! يف الوقت الذي تتقدم فيه عناصر
اجليش التشادي للخطوط األمامية نشاهد
بقية القوات األفريقية ترفض التقدم".
وحتت عنوان "إدريس ديب اجلزار"
حتدثت صحيفة  tchadactuelإحدى
الصحف التشادية عن اجملزرة اليت تعرضت
هلا وحدة تشادية يف جبال إفوغاس علي
يد اجملاهدين ،الصحيفة ألقت بالالئمة
على الرئيس إدريس ديب الذي سردت
تارَيه الطويل يف اجليش وامللطخ بالدماء.

ف وقت متأخر إىل مطار "رواسى شارل
دجيول" بعد إصابتهم خالل املعارك اجلارية
يف العمليات الىت تدور رحاها يف منطقة
"أدرار إيفوغاس".
وقد قام الرئيس الفرنسي مث وزير
الدفاع الفرنسي بزيارة اجليش الفرنسي
بشمال مايل لرفع معنوياته!
وإذا انتقلنا إىل اجليوش العميلة للقوات
الفرنسية الصليبية فقد تكبدت القوات
املالية والتشادية خسائر فادحة ،حيث
إهنما طليعتا القوات املشاركة يف العدوان
ويكادان يكونان القوتني الرئيستني يف
احلرب ،فاجليش الفرنسي يصدرمها يف كافة
املعارك تقريبًا ،يف حني أن القوات الفرنسية
ملاما ومن
ال تشارك بًرا على األرض إال ً
أجل تصوير الكامريات هلم كاألبطال!
وهي يف احلقيقة يف الغالب ال تشارك إال
جويًا بتغطية القوات اإلفريقية.
وقد مت قتل عبدالعزيز حسن آدم قائد
القوات التشادية العميلة لفرنسا ،وإصابة
اجلنرال حممد ديب ابن الرئيس التشادي
جبروح خطرية يف املعارك الدائرة مع
اإلسالميني بإفوغاس.
صرحت مصادر خاصة من الشمال
و ن
املايل ل "أنباء إنفو" أن جمموعة من اجليش
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األفريقية املوالية هلا إال النادر ،بل وختتلق
معارك ومهية ال أساس هلا من الصحة!
وقد نفت مصادر مقربة من
اإلسالميني الرواية الفرنسية عن املعارك اليت
دارت يف منطقة تغرغارين يف الشمال
الشرقي إلقليم أزواد ،وقالت ل "احلدث
األزوادي"" :إن ما صرحت به قيادة
األركان الفرنسية لوسائل اإلعالم وتبناه
الرئيس فرانسوا أوالند عن مقتل جندي
قتيال يف
فرنسي وحيد يف مقابل عشرين ً
صفوف اجلهاديني خالل معركة تغرغارين
األخرية غري صحيح" .مبينةً أن العدد
احلقيقي للقتلى الفرنسيني ثالثة قتلى يف

وفيما يلي صور جلنازة العشرات من
جنود اجليش التشادي:

ويف اتصال أجري معه من باماكو
أعلن مصدر طيب انفجار سيارة مفخخة
يف كيدال يف حاجز تسيطر عليه "احلركة
الوطنية لتحرير أزواد" املوالية لفرنسا ،وقد
قال املصدر الطيب لوكالة فرانس بريس أن
حصيلة انفجار السيارة املفخخة هو 3
قتلى و  44جرحيًا يف صفوف احلركة.
وقد سبق أن أعلنت مايل رمسيًا أواخر
شهر فرباير مقتل  13من جنودها يف
املواجهات وإصابة . 423
اإلعالم الصهيوصليبي العالمي والفرنسي
ومسلسل الكذب!
ال يذكر اإلعالم الصهيوصلييب العاملي
اخلسائر اليت تتكبدها فرنسا والقوات

هذه املعركة وحدها! باإلضافة إىل إصابة
عشرة جنود آخرين جبراحات خطرية،
ومؤكدة أن خسائر اجلهاديني يف املعركة
حمدودة جدًا.
وأشارت املصادر إىل أن القوات
الفرنسية هي من بدأت املعركة بقصد حترير
رهائن فرنسيني حيتفظ هبم اجملاهدون،
وذلك بناء على معلومات مضللة ،حيث
مت إنزال ما يزيد على  444مظليًا يف أحد
كهوف تغارغرين ،الفتة إىل أن اجملاهدين
أمطروا املظليني بالرصاص مبجرد نزوهلم،
وطوقوهم بصار من القذائف حال بينهم
وبني التقدم!
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فرنسا واإلغراء بالدنيا!

وأوضحت أن املروحيات الفرنسية اليت
متشط املنطقة عجزت عن التدخل خوفًا
نظرا لكون
من إصابة اجلنود الفرنسيني ً
املعارك دارت بعد منتصف الليل ،مشرية
إىل أن الفرنسيني مل يتمكنوا من فك
احلصار إال بعد طلوع الشمس؛ حيث
انسحبوا خملفني وراءهم أسلحة ومعدات
ثقيلة!
أيضا إنه مل حتدث أية معركة
وقالت ً
يف "امناس" وأن ما تناقلته وسائل اإلعالم
عن مقتل ستني جهاديًا يف املدينة غري
صحيح ،الفتة إىل مقتل ثالثة جنود
فرنسيني وأعداد كبرية من القوات التشادية
يف املواجهات اليت جرت بينهم وبني
اجملاهدين يف أضغاغ.
فرنسيون مسلمون يقاتلون جيش
بالدهم!
وقد أعلنت القوات الفرنسية اعتقال
جماهد فرنسي اجلنسية يف مشال مايل يقاتل
مع اجملاهدين ضد جيش فرنسا وحلفائها
ومت نقله إىل فرنسا.
ويف حواره مع قناة "يب اف ام يت يف"

وذكرت وكالة األناضول لألنباء عن
أغ مجار القيادي يف "احلركة الوطنية
لتحرير أزواد" مبدينة غاو يف مشال مايل أن
القوات الفرنسية تعرض مكافآت مالية
ترتاوح ما بني ألف إىل عشرة آالف يورو
لكل من يسلم نفسه طواعية من اجملاهدين
بشرط تسليم سالحه.
وأضاف مجاز أن املكافأة قد تصل إىل
 544ألف يورو لكل من يدل على مكان
احتجاز الفرنسيني أو مواقع املعسكرات
وختزين األسلحة ،أو أماكن قياديي
اجلماعات اإلسالمية.
ويف سياق متصل قال مجار" :إن
املخابرات الفرنسية استجوبت عشرات
املوقوفني من عناصر أنصار الدين يف
قاعدة عسكرية بشمال مايل؛ حيث تدير
العمليات األمنية اليت هتدف للبحث حول
مصري الرهائن الفرنسيني املختطفني لدى
اجلماعات املسلحة يف مشال مايل".
وأشار القيادي بركة أزواد إىل أنه يتم
يوميًا يف هذه القاعدة "استقبال
األشخاص الذي يرغبون يف تقدمي
معلومات حول (تنظيم) القاعدة
واملنظمات املسلحة".

التلفزيونية أكد وزير الداخلية الفرنسي
مانويل فالس أن "حفنة" من الفرنسيني أو
املقيمني يف فرنسا يقاتلون حاليًا يف مايل
وسوريا إىل جانب اجلهاديني.
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ولد محود الذي قُتل بعد دخول القوات
املالية إىل املدينة" :-إن الرسالة األهم اليت
يود املتظاهرون إيصاهلا للرئيس املايل
هي أنه غري مرحب به" .وأضافت
قائلة "إنه سفاح قاتل ،قتل وال يزال يقتل
العشرات من األبرياء العرب والطوارق دون
ذنب اقرتفوه سوى أهنم حيملون بشرة
فاحتة".

ومل يستبعد أغ مجار "وجود ضباط
من املخابرات املركزية األمريكية داخل هذه
القاعدة العسكرية".
الصحراء تقاتل مع المجاهدين!
استنادا إىل
وكشفت "أنباء إنفو"
ً
شهود عيان عن حاالت إغماء بفعل
احلرارة املرتفعة عاىن منها جنود فرنسيون
قرب جسر غاوه ،وحسب تلك املصادر
فإن ما ال يقل عن  14جنديًا فرنسيًا من
بينهم بعض الضباط عانوا من حاالت
إغماء وتقيؤ بفعل احلرارة ،وقد مت إسعافهم
ونقلوا ج ًوا إيل مباكو ،ويأيت توعك اجلنود
الفرنسيني على اثر ارتفاع درجات احلرارة
اليت وصلت يوم 2441-1-44م 44
درجة تقريبًا ويرجح أن تصل حدود 43
درجة منتصف الشهر املقبل ،وهو ما يعين
أن املناخ الصحراوي سيهزم الفرنسيني.
تصفية العرب والمتدينين!
وخالل زيارة رئيس مايل إىل موريتانيا
ندد متظاهرون أمام القصر الرئاسي
بالعاصمة نواكشوط باالنتهاكات والتصفيات
اليت يقوم هبا اجليش املايل العميل يف مشال
مايل ،ودعوا للكشف عن مصري املفقودين
واملختطفني.
ويف حوارها مع "اجلزيرة نت" قالت
املنجية بنت محود -وهي شقيقة ملدير
مدرسة النور املبني يف متبكتو حممد األمني

وطالبت املتظاهرة عيش بنت سيدي
أعلي بالوقف الفوري للقتل ،والكشف
عن مصري املفقودين الذين قالت إنه ال
يعلم مصريهم هل هم أحياء أم أموات،
مرجحة قتلهم.
ومل تتوقف االنتهاكات عند العرب بل
نالت كل من يتحلى بالسمت اإلسالمي
والسنة النبوية! كما يف الصورة التالية:
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الخمر يعود من جديد!

بعد ذلك تعني على أصحاهبا العمل دون بيع

وقد رصدت صحيفة القدس العريب

الكحول ،وقال عثمان املدرس السابق الذي عايش

عودة مشهد رجال يتجمعون عند غروب

تلك األشهر من تطبيق الشريعة" :يف البداية كنا

الشمس الحتساء البرية على ضفة هنر

خنفي الكحول يف أواين الزيت ووسط أكياس

النيجر إىل حياة غاو أكرب مدن مشال

الفحم وحنتسيه خلسة لكننا توقفنا ألن بعضنا

مايل ،وفتحت حانة "بويت دوغون"

تعرض إىل اجللد".

جبدراهنا احلمراء وكراسيها البيضاء وقناين

بل أحياء!

جمددا أبواهبا هذا
البرية غري الباردة،
ً
األسبوع ،وحضر إىل احلانة مساء األحد

وقد أكد مصدر خاص ل"صحراء ميديا" أن
أمري كتيبة "يوسف بن تاشفني" املعروف بالقريواين

عشرة أشخاص جلس بينهم جندي مايل،

وامسه احلقيقي سيدنا أغ هيتا ،استشهد يف

وبندقية الكالشنيكوف بني ساقيه ،وعالمة

اشتباكات عنيفة مع القوات الفرنسية والتشادية يف

فرنسية على صدره ،وقال حيىي مايغا (11

منطقة أجلهوك اليت تبعد  44كيلومرت عن جبال

سنة  -سائق شاحنة) وهو يشرب بريته

تغرغارين اليت يتحصن فيها جماهدون.
وينتمي القريواين إىل الصف األول من

ويدخن سيجارة" :هذه البرية بفضل

اجملاهدين رفقة اجلزائريني عبد احلميد أبو زيد وحيي

فرنسوا أوالند"!
وقد فر صاحب "بويت دوغون" من املدينة بعد

أبو مهام وخالد أبو العباس (بلعوار) ،إضافة إىل

وصول اإلسالميني وجلأ إىل اجلنوب ،لكنه مل يعد

املوريتاين حممد األمني ولد احلسن ولد احلضرمي

إال بعد شهر من وصول الفرنسيني ،وقال" :رغم أننا

املعروف بعبد اهلل الشنقيطي.

مل نكن مستعدين لكن قلنا ال بد من فتح احلانة

ويف اخلتام ،نسأل اهلل تعاىل أن ينصر املسلمني

لنثبت أن كل شيء قد انتهى" .مث قال ضاح ًكا:

يفكل مكان ،وأن يهزم فرنسا واألمريكان ،وكل من

"حرية! ود ًاعا أيها اإلرهابيون".

آذى املسلمني يف كل زمان ،وصلى اهلل وسلم
وبارك على رسولنا حممد النيب العدنان.

وقد كانت غاو هبا عشر حانات ومطاعم

وهي "اليورو" و"بارجي" و"بون سيجور ،"...لكن
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أُمةٌ واحدةٌ

ذلك الشعور الذي ال يُ َوهنه اختالف
األلسن واللهجات ،وتَبايُن العادات
والطباع؛ فإن آثار ما مضى من االختالف
والتباين ال تَ ْعدو إجياد بعض صعوبات يف
ال ُمخالَطة.
ضعِ ُفه صراعُ َملِكني مسلمني
وال يُ ْ
متجاورين على توسيع ُرقْعة ممالكهما؛ إذ
ال تتجاوز عواقِبُه السلطات احلاكمة إىل
الشعوب احملكومة ،بل ال َحيول ذلك
الصراع بني تَعاضد ال َملِكني املسلمني
ضا على
اعا َْحم ً
املتصارعني وإن كان صر ً
صد العدو الكافر الصائل على
الدنيا على َ
ديار املسلمني.
وال جيتثه محية قبلية جاهلية ،قد
يَستعُِر أُو ُارها بني حني وآخر؛ حيث
كانت احلَ ِميةُ لإلسالم تَ ْستَ ْعلِي يف
صدورهم على غريها ،إن رأوا ما ميََسه،
ويُ َهدد كيا َن أُمته.
وال ننكر وجود مناذج يف التاريخ
اإلسالمي َمزقَت مفهوم الكيان الواحد
فح َملَْتها املطامع
لألمة املسلمة،
َ
والشهوات على مواالة الكافرين على
صبِيةُ اجلاهلية إىل
الع َ
املسلمني ،أو َدفَ َعْتها َ
تقدمي رابطة الن َسب واجلِوار على رابطة
الدين ،ولكنها مناذج قليلة يف عموم
التاريخ اإلسالميَ ،مْنبوذة من ُم ْسلِمي
عصرهاُ ،م َشنع عليها ممن أتى بعدهم،
يَ ْق َِرتن ِذ ْك ُرها على الدوام مبعاين اخليانة ،وال

حسام الحفناوي

احلمد هلل والصالة والسالم على
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وبعد؛
روى البخاري ومسلم -واللفظ له-
من حديث النعمان بن بشري رضي اهلل
عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:
"مثَل الْم ْؤِمنِني ِيف تَواد ِهم ،وتَر ُِ
امح ِه ْم،
َ ُ ُ َ
َ ْ ََ
وتَعاطُِف ِهم مثل ْ ِ
ِ
اجلَ َسد إِ َذا ا ْشتَ َكى مْنهُ
َ َ ْ ََ ُ
اجلَ َس ِد بِالس َه ِر
اعى لَهُ َسائُِر ْ
عُ ْ
ضو تَ َد َ
احلُمى".
َو ْ
وروى أبو داود يف سننه من حديث
عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل
عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:
"الْ ُم ْسلِ ُمو َن تَتَ َكافَأُ ِد َم ُاؤُه ْم ،يَ ْس َعى
ِِ
ِ
اه ْم،
صُ
بِذمت ِه ْم أ َْدنَ ُ
اه ْمَ ،وُجيريُ َعلَْي ِه ْم أَقْ َ
َوُه ْم يَد َعلَى َم ْن ِس َو ُاه ْم".
ومنذ أن انساح الصحابة رضي اهلل
عنهم ،يفتحون أقطار األرض ،وينشرون
دين اهلل تعاىل يف اآلفاق ،ويدخلون الناس
اجا ،وشعور األمة الواحدة
يف دين اهلل أفو ً
ُمتَ َجذر يف أعماق املسلمني يف مشارق
األرض ومغارهبا.
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وقد سارع املرابطون إىل تلبية النداء،
وجاء أمريهم يوسف بن تاشفني بنفسه
على رأس اجليوش املرابطية اجملاهدة ،وأنزل
بنصارى قشتالة هزمية ساحقة يف املعركة
التارَيية اخلالدة املعروفة بالزالقة ،وتَ َعفف
عن أخذ شيء من املغامن بعد املعركة.
وقد صنع مثل صنيعه بعد ما يقارب
القرنني من الزمان سلطان الدولة املرينية
احلاكمة لبالد املغرب األقصى ،فبعد أن
تسارع سقوط مدن اإلسالم فيها يف
أواسط القرن السابع اهلجري ،والتهمت
مملكة أراجون النصرانية أغلب أراضي
املسلمني يف شرق األندلس ،وانتزعت
مملكة الربتغال النصرانية ما بقي من غرهبا،
وكان ململكة قشتالة النصيب األوفر يف
انتزاع الكثري من حواضر األندلس ،ومدهنا
الكربى ،واحنسر املسلمون يف جزء صغري
من جنوب شرق األندلس ،أقام فيه بنو
األمحر مملكتهم ،واختذوا من غرناطة
عاصمة هلم ،وقد سارعوا بطلب املدد
والعون من إخواهنم يف مغرب اإلسالم
عندما كاد القشتاليون أن ينتزعوا مملكة
غرناطة ،وينهوا الوجود اإلسالمي يف
فعجل السلطان املغريب
األندلس بالكليةَ ،
يعقوب بن عبد احلق املريين بإرسال
اجملاهدين املرينيني لنجدة أهل األندلس ،مث
عرب بنفسه على رأس اجليوش املرينية ،وغزا
ودك
وخرب ُحصوهناَ ،
أراضي قشتالةَ ،

ك علماء املسلمني عن نَ ْعت أصحاهبا
يَْن َف ُّ
بشىت نُعُوت اخلِسة ،والن َذالة ،وهم هلا أهل
َ
وزيادة.
بعض األمثلة التارَيية لشعور الكيان
الواحد:
إن األمثلة التارَيية املوضحة لشعور
اجلسد الواحد لألمة املسلمة كثرية بمد
اهلل على مدار احلَِقب التارَيية املتتالية،
وسوف نكتفي بإيراد بعض مناذجها من
منطلق إيضاح التطبيق العملي لتَ َر ُّسخ
مفهوم األمة الواحدة.
فعندما تشتت الكيان اإلسالمي يف
األندلس يف القرن اخلامس اهلجري إىل
ممالك عديدة ،يتصارع أكثرها ،ويستعني
بعضها على بعض ،وال يستحيي بعض
ملوكها من طلب العون من نصارى
األندلس القشتاليني على إخوانه يف الدين.
فاغتنم العدو النصراين هذه الفرصة
ووسع أراضيَه على حساب
الذهبيةَ ،
ممتلكات املسلمني ،وكاد أن يلتهم ِشْبه
َسرها ،وصار املسلمون
اجلزيرة األندلسية بأ ْ
يف األندلس يف موقف عصيب ج ًدا،
فاقرتح بعض ملوك الطوائف االستغاثة
بدولة املرابطني اليت كانت حتكم آنذاك
املغرب األقصى ،ومساحة شاسعة من
غرب القارة اإلفريقية ،وتقيم العدل ،وتُ ْعلِي
راية اجلهاد يف سبيل اهلل.
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َمعاقِلها ،وغنم ما ال حيصى من األموال،
واملواشي ،واألسرى ،وأنزل باجليش
القشتايل الكبري الذي قاده "دون نونه" -
وكلمة دون تعين السيد باللغة اإلسبانية-
هزمية ساحقة ،وقتل قائده ،وترك املغامن
ألهل غرناطة كما فعل ابن تاشفني مع
ملوك الطوائف من قبل.
ورغم كل ما لقيه من ملك بين األمحر
من خيانة وغدر ،إال أنه كان يسارع إىل
جندته املرة بعد املرة من جيوش نصارى
معرضا عما بدر منه جتاهه من
قشتالة،
ً
قبل ،رغبة يف ختليص مسلمي األندلس
من شبح اخلطر النصراين ،وقد أكثر من
غزو بالدهم ،حىت صارت بالدهم خرابًا
ُم ْق ِفرة ،فسعوا إليه أ َِذالء ،يَ ْستَ ْجدون يف
طلب الصلح ،فقبل بعد تكرار الطلب
والتذلل فيه ،وشرط ملسلمي األندلس
شروطًا كثرية على نصارى قشتالةَ ،مرغت
أنوفَهم ،وكسرت كربياءهم ،فقبلوها
مضطرين لعجزهم عن دفعه ،وصانوا
املعاهدة إىل حني.
وملا نَقضوا العهد مع غرناطة بعد وفاة
السلطان يعقوب بن عبد احلق ،سارع
ملك غرناطة باالستغاثة بولده يوسف بن
يعقوب بن عبد احلق ،فسار على هنج أبيه
يف املسارعة إىل جندة املسلمني هناك،
وتَأَسى بوالده يف العفو والصفح عن
َغ َدرات ملك بين األمحر الذي كان يريد

الدخول يف ِح ْلف مع قشتالة ضد إخوانه
من املرينيني الذين َم ُّدوا يد العون له مرات
ومرات ،ولكن حرص يوسف بن يعقوب
ص ْولة العدو عن املسلمني يف
على َدفْع َ
األندلس كانت أهم عنده من االنتقام من
ملك بين األمحر ،أو التشفي برتكه لُْقمة
سائغة لعدوه الكافر؛ ألن َختَليَه عنه سيعين
َمتَ ُّكن العدو الكافر من بالد املسلمني،
وأمواهلم ،وأعراضهم.
وقد ضربت الدولة العثمانية املفرتى
عليها أمثلة كثرية للحرص على نصرة
قضايا املسلمني يف مشارق األرض
ومغارهبا؛ فقد كان للقوة العثمانية املشاركة
يف معركة وادي املخازن التارَيية الفاصلة
يف تاريخ املغرب األقصى الدور البارز يف
إنزال اهلزمية الساحقة اليت ُمنِيَت هبا جيوش
مملكة الربتغال ،تلك املعركة اليت كان هلا
األثر البالغ على إضعاف االستعمار
الربتغايل يف سواحل بالد املغرب األقصى،
ومهدت لتحرير العديد من مدن املغرب
َ
الساحلية من قبضته ،وصانَت الداخل
املغريب الذي كان الربتغاليون يتَ َمددون من
املدن الساحلية اليت احتلوها إليه بني ال َفْينة
واألخرى.
وكم غزت األساطيل العثمانية سواحل
إسبانيا ،وأنزلت هبا اخلسائر الفادحة،
وأعانت الكثري من أهلها على الفرار من
وشَرطَت على
بَطْش اإلسبان النصارىَ ،
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ملوك فرنسا وغريهم ممن َمر املسلمون
الفارون بدينهم من إسبانيا ببالدهم أن
حيسنوا معاملتهم ،وييسروا هلم وسائل
السفر اليت تنقلهم إىل ممتلكات الدولة
العثمانية يف شرق أوروبا.
ومل تقتصر جهود العثمانيني يف مناصرة
قضايا املسلمني يف العامل على مسلمي
األندلس ،بل تَ َعدت ذلك إىل ُمسلمي
احلَبشة ،وممالك املسلمني يف سواحل شرق
إفريقية ،وكذلك يف سواحل اخلليج العريب،
والبحر األمحر ،ومسلمي اهلند ،وشرق
آسيا.
وقد كانت سواحل املسلمني يف كل
تلك البالد ُم َهددة من قِبَل األساطيل

انضوت حتت حكم اإلمرباطورية اإلسبانية
حني اتسع ملكها ،وصارت أكرب ممالك
أوروبا النصرانية يف القرن العاشر اهلجري-
السادس عشر امليالدي ،كالبَحارة من
اجلمهوريات البحرية اإليطالية ،مثل جنوة،
والبندقية املعروفة بفينيسيا ،وبيزا ،ونابويل،
وغريها؛ فإضفاء الصفة العلمية احملضة
على كشوف هؤالء اجلغرافية دون النظر يف
دوافعهم الصليبية ،وأعماهلم الوحشية اليت
أنزلوها يف سبيل فرض النصرانية على
ض ْرب من
شعوب املسلمني وغري املسلمني َ
ضروب تزييف التاريخ ،وخداع الشعوب.
ُ
وقد كان للدولة اململوكية اليت كانت
تبسط سيطرهتا على مصر والشام واحلجاز
نصيب من املساعدات العثمانية ضد
الغزوات البحرية الربتغالية ،رغم ما كان من
خالفات بني اململكتني على السيطرة على
بعض مواضع من جنوب تركيا ومشال
الشام ،تلك اخلالفات اليت وصلت إىل
املواجهة العسكرية عدة مرات ،مث تدخلت
الوساطات بني كل من السلطانني العادلني
الصاحلني بايزيد الثاين العثماين وقايتباي
اململوكي اجلركسي ،فأوقفوا الصراع،
وعادت العالقات احلسنة بني الدولتني
كما كانت عليه ملا يزيد على قرن من
الزمان.
فقد أرسل السلطان بايزيد الثاين
األسلحة واملعدات إىل دولة املماليك إبان
السلطان حكم قانصوه الغوري ،ملا َشكل

الربتغالية النصرانية؛ حيث كانت الربتغال
رغم صغر مساحتها -متتلك أقوىأسطول بري يف ذلك الزمان ،وتسعى
لتوسيع دائرة ممتلكاهتا عرب الفتوح البحرية
الواسعة ،وتفرض النصرانية على البالد اليت
حتكمها.
وكثري ممن يَعُدُّهم املؤرخون يف العصر
احلاضر يف صفوف املكتشفني اجلغرافيني
مل يكونوا يف احلقيقة سوى غُزاة صليبيني،
يَ ْسعون لفرض النصرانية على شعوب
العامل أمجع ،سواء كانوا من َبارة
األساطيل اإلسبانية ،أو الربتغالية،
وبعضهم كانوا من شعوب أوروبية أخرى،
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ثبات أولئك احلجازيني
يثبتون يف املعارك َ
الديار واألموال واألهل ،رغبةً
الذين َخلفوا َ
وودعوا حياة األمن
يف نصرة إخواهنمَ ،
واهلدوء ،وأَقْحموا أنفسهم يف املعامع
دفاعا عن أعراض
يلتمسون املوت َمظَانه؛ ً
املسلمني ،وأمواهلم ،وأراضيهم.
ومل يكن الفىت احلليب سليمان بغريب
عن تلك الثُّلة اليت باعت نفسها هلل تعاىل
يف زمن َعم فيه اخلُ ْذالن واخلََور ،فرحل من
أقصى الشام إىل أرض مصر؛ ليقتل كليرب
قائد اجليوش الفرنسية يف مصر بعد
بونابرت ،وقد ظل رمحه اهلل تعاىل يردد
الشهادتني وآيات القرآن بعد أن أحرق
يده اليت قتل هبا كليرب،
الفرنسيون َ
وأجلسوه على خازوق ،وتركوه لساعات
طوال ،تأكل الطيور من جسمه وهو حي،
حىت أشفق عليه جندي فرنسي من طول
فعجل قتله بعد رحيل الضباط من
اآلالم َ
حوله ،وكانت هذه ِ
القْتلة البشعة لسليمان
احلليب هي حكم احملكمة الفرنسية اليت
تَ َشكلت عقب مقتل كليرب؛ لتحكم يف
قاتله بقوانني فرنسا داعية احلرية والتمدن
املزعوم ،وال زال الفرنسيون حيتفظون
هبيكله العظمي إىل اآلن يف أحد
متاحفهم ،ويأبون تسليمه للمسلمني.
هكذا كانت أمة اإلسالم كاجلسد
الواحد ،وهكذا ينبغي أن نسعى إىل أن
تعود مرة أخرى.
تُرى هل يرجع املاضي فإين
أذوب لذلك املاضي َحنينًا
ُ
وآخرا.
واحلمد هلل ً
أوال ً

الوجود البحري الربتغايل يف مدخل البحر
كبريا على
األمحر وبر العرب
خطرا ً
ً
سواحل غرب اجلزيرة العربية ،واليمن،
ومدخل اخلليج العريب ،وهدد ذلك
القوافل التجارية املسلمة الداخلة إىل البحر
هتديدا
األمحر واخلارجة منه ،بل َمثل
ً
ألرض احلرمني حني استطاع الربتغاليون
النزول إىل شواطئ الساحل الغريب من
َ
اجلزيرة العربية.
وملا سقطت السفن املر َسلة من بايزيد
الثاين إىل قانصوه الغوري احململة بالذخائر
يف يد فرسان يوحنا الصليبيني املسيطرين
على جزيرة مالطة آنذاك ،والذين كانوا
ينشطون يف مهامجة سفن املسلمني
وسواحلهم ،أرسل بايزيد بعد ذلك
كامال؛ ليعاون األسطول
أسطوال عثمانيًا ً
ً
اململوكي يف قتال األساطيل الربتغالية.
وعندما َسَرى الضعف والوهن
والتخاذل عن اجلهاد يف نفوس عموم
املسلمني ،بقيت بقية من املسلمني
تستشعر وحدة كيان األمة يف آالمها
وآماهلا؛ فهذا شيخ مغريب يدعى الكيالين
كان جياور احلرمني الشريفني يسارع إىل
َحث املسلمني يف احلجاز على اجلهاد
مبجرد وصول األخبار من الديار املصرية
عن وقوعها يف أيدي الفرنسيني بقيادة
نابليون بونابرت ،وال يكتفي باحلض على
اجلهاد ،بل َيرج مبن أجابه إىل نصرة
املسلمني إىل ساحل البحر األمحر،
ويعربونه إىل مصر على قلة عددهم؛
ليقاتلوا الفرنسيني ،فيلتف حوهلم بعض
املصريني ،ويؤازروهنم ،غري أهنم مل يكونوا
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التتار ال يعرفون الرمحة ،إذن ما احلل
أمام حممد بن خوارزم شاه السلطان
وحاكم الدولة اخلوارزمية الشاسعة؟ احلل
عنده كان الفرار يف أرجاء بالده
الشاسعة؟ هل كان يظن أن التتار الذين
أثرا
متكنوا بكل بساطة من جعل خبارى ً
بعد عني ستقف جحافلهم دون سبب؟
هل كان يظن أن عامل الوقت سيخدمه
أو سيطيل من أمد حكمه؟
جيدا أن
يعلم حممد بن خوارزم شاه ً
جريانه املسلمني لن يساعدوه؛ فجريانه
الغورييون يف اهلند على خالف كبري بل
وصراع وحرب ،ودولة اخلالفة الكارتونية يف
بغداد يفصلها عن دولته اخلوارزمية الدولة
الباطنية اجملوسية اإلمساعيلية اليت أعتربها
علماء املسلمون خارجة عن اإلسالم لن
تنفعه يف مواجهته مع أولئك املتوحشني
من التتار.
ليت شعري أين كان املسلمون وقت
هذه اجملازر؟ كلٌّ رفع راية على رقعة أرض
صغرية وظن أن احلدود الومهية اليت رمسها
ألرضه ستبعد عنه العدو ،تلك األميال
بينه وبني القطر الذي انتهكه العدو حتميه
من التتار ،ليت شعري أين الغضبة
النتهاك احلرمات؟ أين اللوعة لضياع الدين
وضياع النفس واملال؟
وها هم التتار بعد أن اقتحموا خبارى
استاقوا أسراها على أبواب مسرقند؛
فاألسرى قطاع مهم يف احليش الترتي،
جيرب بعضهم على القتال يف صفوف
يأب يُقتل يف حينه ليبث قتله
التتار ،ومن َ
ويصف
الرعب يف قلوب من بقي حيًا،
ن

قلعة على جزيرة نائية

يسرا جالل

احلمد هلل والصالة والسالم على
رسول اهلل وبعد:
فقد فر حممد بن خوارزم شاه من
جنكيز خان من مدينة ألخرى تارًكا
دولته و شعبه وأرض اإلسالم ليخرتقها
التتار بكل سهولة.
مم كان يهرب؟
ف َّ
كثريا يف األسابيع
من مصري مسعه ً
متاما ،صارت
السابقة ،خبارى احرتقت ً
خاويًة على عروشها ،قُتل كل من فيها،
أسروا الذرية والنساء ،فعلوا يف النساء
الفواحش يف حضرة أهليهن؛ ِمن املسلمني
دفاعا عن أهله حىت قُتل ،ومنهم
من قاتل ً
من أُسر فعُذب حىت قتل ،وعال النحيب
يف املدينة وسيق األسرى إىل مسرقند.
مل يفرق التتار يف املعاملة بني
اجملاهدين والعلماء الذين حتصنوا يف قلعة
املدينة وحاولوا قتاهلم وبني أولئك الذين
رأوا أن ال طاقة هلم جبيوش التتار اهلمجية
وفتحوا هلم أبواب املدينة؛ بل وعاونوهم
على ردم اخلنادق حول القلعة ظنًا منهم
أهنم بذلك سيأمنون التتار ،الذين ظهر
بعد عشرة أيام من حصار القتال أهنم {ال
يرقبون يف مؤمن نإال وال ذمة}.
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كثريا عن خبارى
ولكن أورجندة ختتلف ً
ومسرقند؛ فاملدينة يفصلها عن اجليش الترتي هنر
جيحون ،كما أن السلطان اهتم بتحصينها
خوفًا على عائلته ،ولكن اجلميع هنا مطمئن
متاما فخطر التتار بعيد عنهم ،النهر سيحميهم
ً
خاصة أن التتار ال ميلكون سفنًا يعربون هبا
النهر ،وسيشكل النهر محاية طبيعية.
لكنه جلد الفاجر وعجز الثقة،
هيهات للنهر أن يقف أمام مهة عالية
وطموح واسع تدفعه عقيدة قوية ،هيهات
للنهر أن حيمي سلطنة من املتخاذلني،
هيهات للنهر أن يقف أمام سنن اهلل يف
خلقه!
عشرون ألف ترتي فقط كان عددهم
كافيًا للسيطرة على ماليني من أمة كبرية
رضت باهلروب ،وقنعت بالذل وظنت أن
الفرار أمام العدو واالستسالم له سيهب
هلا احلياة!
ال تسلين أين كان املسلمون حني
اضا خشبيةً كبرية ألبسوها
صنع التتار أحو ً
جلود البقر كي ال يغمرها املاء ،ووضعوا
فيها سالحهم وجعلوا خيوهلم يف املقدمة
واخليول جتيد السباحة -وتعلقوا همبأذناهبا ليفاجأ املسلمون بالتتار على
متاما أمامهم ويف
الضفة الغربية من النهر ً
عمق العاصمة.
فر اجلنود املسلمون وتفرقوا يف كل
ناحية ،وخرج سلطاهنم خوارزم شاه ال
يلوي على شيء ،ليس أمامه سوى خطة
واحدة جيب أن تنجح ،خطة يبحث فيها
عن حياته ،خطة الفرار بالنفس ،خطة
اهلروب.

الباقون يف الصفوف األمامية يتمرتس هبم
التتار وجيعلوهنم حصونًا بشرية يقاتلون ِمن
ورائها.
وأمام هذا اهلول هربت احلامية
العسكرية اليت تركها السلطان حلماية
املدينة العريقة واحلاضرة اإلسالمية مسرقند،
فر اجليش ورفض القتال؛ فما كان من
أهل املدينة إال االكتتاب فيما بينهم
وتكوين جيش منهم ،جيش من أهل
املدينة ال حيسنون القتال ومل يتدربوا عليه،
كبريا ،سبعون ألف مقاتل،
كان عددهم ً
ولكن ما فائدة العدد الكبري أمام جيش
مهجي حيكمه طاغية حيركه هدف واحد
هو السيطرة على العامل كله.
ويف مسرقند دفع املسلمون مثن عدم
اكرتاثهم بالرتبية العسكرية ألبنائهم ،دفع
املسلمون مثن عدم تقديرهم للقوى احمليطة
هبم واألخطار احملدقة بوجودهم ،وكان
الثمن غاليًا!
خسر املسلمون سبعني ألًفا من خرية
رجال مسرقند ،بعد أن تظاهر التتار باالنسحاب
ليخرج املسلمون وراءهم ليقاتلوهم ويرتكوا
مدينتهم دون حامية حترسها ،ووقع املسلمون يف
(الكمني) وسقط السبعون ألًفا ،وخرج اجليش
النظامي ليسلم سالحه طالبًا األمان ،وسلموا
السالح ولكن مل ينالوا األمان ،فقد وضع التتار
السيف فيهم وقتلوهم ،بثوا عن حياهتم فلم
جيدوها؛ فاحلياة ليست بيد العدو!
وسقطت مسرقند كما سقطت خبارى،
وجنكيزخان ال هم له سوى الوصول للسلطان
حممد ليعلن سيطرته على هذه الدولة الفسيحة،
ولذا كان الدور على العاصمة أورجندة.
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خطته مل تكن التصدي للتار ،خطته مل
تكن محاية املسلمني ،خطته كانت
وبوضوح بصراحة الفرار! وقد مت له ما أراد
لقد فر وجنا بنفسه.
ولكن ماذا تغين عنه نفسه؛ فبعد أن
عاش مل ًكا حيوطه اخلدم وينتظرون إشارة
يدا ال
يدا شر ً
من ميينه ،ها هو اآلن طر ً
ميلك من الدنيا سوى ما يسرت به جسده
الذي فر به هاربًا.
ولكن جسده هذا مل ميهله ،كان
املوت أسرع إليه يف هذه القلعة القدمية
على اجلزيرة النائية اليت استوطنها هاربًا.
يدا،
شهيدا ليموت طر ً
هرب من املوت ً
مدبرا ،مات
هرب من املوت ً
مقبال ليموت ً
فقريا مل جيدوا ما يكفنوه به سوى فراش
ً
كان ينام عليه.
ذهب امللك واجلاه والسلطان ،وبقيت
الغصة يف احللوق ،وبقيت العربة ملن يعترب!
المو ليس بيد العدو ،والعدو ال
يهب الحياة.
الذئب ال يأكل إال الغنم القاصية.
الثقة وحدها ال تكفي تحتاج معها
صفرا
الجلد ؛ إذ العجز يجعل من الثقة ً
كبيرا في أقصى يسار المعادلة.
ً
نعوذ باهلل من اخلذالن ،نعوذ باهلل من
جلد الفاجر وعجز الثقة ،نعوذ باهلل أن
شديدا ،نعوذ باهلل أن
يكون بأسنا بيننا
ً
تكون قلوبنا شىت ،نعوذ باهلل أن نلقاه
مدبرين غري مقبلني!

بعد أن فر هاربًا من أورجندة العاصمة
إىل مسرقند مث مازندران مث إىل الري فهمذان
حىت وصل إىل بر قزوين ،والعدو خلفه،
واخلزي يتبعه أينما كان.
فيم كان يفكر هذا السلطان
تُرىَ ،
الذي ترك ملكه لينجو بنفسه؟
هل فكر يف املسلمني الذين فقدوا
حياهتم؟ هل فكر يف الدماء اليت أريقت؟
مل يكن خوارزم شاه ضعي ًفا فقد كان
عاما،
ملكه و ً
اسعا أداره لواحد وعشرين ً
أجاد فيها إدارة امللك ،واهتم فيها بأحوال
البالد والعباد ومل يكن بالسلطان املتنعم
املرتف ،وكان طيلة حكمه يهتم بالعلماء
ويعظمهم ويناظرهم.
أين كان اخللل إذن؟
تذكر خوارزم شاه حني مجع كل
املمالك احمليطة بسلطنته حتت رايته ،ومل
يكن له ذلك إال بقتل من وقع حتت يده
من امللوك ،ولوال هذا ملا اتسع ملكه من
العراق إىل تركستان ،ومن غزنة إىل جزء
كبري واسع من بالد فارس.
نعم لقد خسر دعم احمليطني به بعد
أن أوغر صدورهم وقتل ملوكهم ومل
يضمهم لصفه حال اتساع ملكه وسطوة
يده؛ فما كان منهم إال أن ختلوا عنه
مجيعا وقت حمنته!
ً
حسنًا ،هرب من املوت حىت وصل
إىل جزيرة يف عمق البحر ،جنح يف خطته،
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أحمد عادل

زفرة!

والة الدول اآلسيوية وغيرهم ،وخطبهم
الخليفة خطبة عصماء سنعرض طرفًا منها
إن شاء اهلل -بعد الفاصل".كان الفاصل صوت الشيخ عبد الباسط
يقرأ آيات اجلهاد من سورة التوبة واألنفال..
اآلن عاد املذيع وهو ينقل إلينا خطبة
اخلليفة صوتًا وصورة:
"إن احلمد هلل حنمده ونستعني به
ونستهديه ونستغفره  " ...مث تنهد ..والحت
علي وجهه أمارات الغضب ..مث استطرد
قائال:
ً
"أما بعد :فإن الكالم ال حيتاج إىل
ديباجة وال تزيني؛ فيبدو أن املثل القدمي كان
على حق :اتق شر من أحسنت إليه! أوجه
هذه الرسالة من أمري املؤمنني إىل كلب الروم:
إن كنت حتاول جس النبض فردي ما ترى ال
ما تسمع؛ آلتينك جبنود ال قبل لكم هبا،
و."...
وفجأة انقطع اإلرسال بينما أنا أمسع
وفخرا!!
وأنتشي عزةً ً
قطعته أخيت وهي تقول" :يا أمحد قم هيا أفق
هاك طعام العشاء"!
ها؟ ماذا؟ أين؟!
شعرت بغصة شديدة يف حلقي..
تذوقت معها مرارة األمل واحلزن..
ها أنا ذا على األريكة مستلقيًا بلباس
العمل..
أفقت ويف يدي جهاز التحكم ..أفقت
فرأيت مذيعة تنقل خرب اجتماع رؤساء الدول
العربية ،وإذا هبم قد اجتمعوا على كلمة
واحدة وصارمة:
"ندين ونشجب -وبقوة -كل عمل
إرهابي قامت به إسرائيل"!!

يوما شاقًا ،عدت من العمل يف
كان ً
غاية اإلرهاق ،أقاوم النوم بشدة حىت تأتيين
أخيت بطعام العشاء..
ارمتيت على األريكة وعيناي تبحث عن
جهاز التحكم لتشغيل التلفاز ،وباملناسبة هو
(صنع حملي).
ها هي القناة األوىل ،وها هو برنامج
األطفال الشهري" :يوم مع بطل من أبطال
اإلسالم" ،وكان موضوع احللقة (شيخ
اإلسالم ابن تيمية)..
وكانت حلقة كرتونية شيقة؛ ولكين
حتولت إىل قناة أخري ،قناة األخبار العاملية،
وكان اللقاء مع احمللل السياسي العالمة
( ،)...ولكن قطع الربنامج فجأة خرب
عاجل!
"حاولت أمريكا تلك الدولة اللقيطة رد
اعتبارها من جديد بضرب بعض المناطق
بصحراء أرض الخالفة اإلسالمية"!!
تعجبت! كيف جترؤ على ذلك بعدما
تناسى اخلليفة -حفظه اهلل -ماضيها األسود
املشئوم ومسح لبعوثها -بعد إحلاح شديد-
بالدراسة باجلامعة اإلسالمية؟! يا خلبثها!
"فيما كان رد أمير المؤمنين -حفظه
اهلل -بعد طرد المبعوثين أن دعا إلى قمة
إسالمية عاجلة ،وقد لبى الدعوة السادة
والة الشمال األفريقي ووسطه مع بعض
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