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الصــراط  إلــى  والهــادي  بالحــق  الحــق  ناصــر  العامليـــن  رب  هلل   الحمــد 

املســتقيم كافــي املستضعفيـــن وقاهــر الجباريـــن، والصــالة والســالم األتمــان 

األكمــالن علــى خاتــم األنبيــاء واملرسليـــن املبعــوث بالحــق بشيـــرا ونذيـــرا حجــة 

علــى العامليـــن، بنعمــة بعثتــه زهــق الباطــل وعــال الحــق وقــام، وبعــد، 

الباطــل  ومدافعــة  وأهلــه  الحــق  مناصــرة  علــى  هللا  اســتأمن  فقــد   

وســدنته مــن بعــد رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ورثتــه مــن علمــاء األمــة 

لهــا طريــق الحــق  بهــدي القــرآن ويـنيـــرون  فــي األمــة  ودعاتهــا الذيـــن يمشــون 

الدجــى  ومصابيــح  الهــدى  منــارات  الزمــان  مــدى  علــى  فظلــوا  بالبرهــان، 

مطوقيـــن بمــا أخــذه هللا عليهــم مــن ميثــاق علــى البيــان ونفــي الكتمــان فــي قولــه 
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حركــة التصحيــح الدائمــة فــي األمــة دفعــا النتحــال املنتحليـــن ومقاومــة ألهــل 

التحريــف وفلــول الزيــغ املبطليـــن علــى اختــالف صورهــم وتلــون مناهجهــم.



 هكــذا جعلــت الشــريعة منصــب العلمــاء فــي األمــة تربيــة وتعليمــا وتوجيهــا 

وتقويمــا صمــام أمانهــا وضمــان اســتقامتها علــى هــدي هللا وســنة رســوله صلــى 

هللا عليــه وســلم، فــال غــرو أن تشــتد حاجــة األمــة إلــى علمائهــا الصادقيـــن 

فــي زمــن املحــن وعنــد اشــتداد الفتــن ليستبيـــن النــاس منهــم الحــق فيعرفونــه 

ويـــنصرونه، ويميـــزون الباطــل فيدفعونــه فــإذا هــو زاهــق.

قائميـــن  النبويــة  الوراثــة  أوفيــاء ألمانــة  الصادقــون  العلمــاء  وقــد ظــل 

هلل شــهداء بالقســط، فالتفــت األمــة حولهــم أفــرادا ومجتمعــا ملــا ألفــوا فيهــم 

مــن مــالذ مرجعــي آمــن يقصدونهــم كلمــا حزبهــم أمــر مــن أمــور الدنيــا والديـــن 

فــي الســرائر والشــدائد اســتهداء واسترشــادا، فتستكيـــن بأجوبتهــم النفــوس 

وتســتقر بأنــوار فتاواهــم األحــوال، ال يصدهــم عــن ذلــك ظلــم الظامليـــن وال 

فساد املفسديـــن وفتنة الفاتنيـــن، خصوصا بعد افتراق أهل السلطان عن 

أهــل القــرآن، والتفــاف ديــدان القــراء حــول سالطيـــن الطغيــان يكيلــون لهــم 

الفتــاوى حســب مــا يشــتهون، فتمايـــز الفريقــان فريــق يميــل بعلمــه حيــث مــال 

الحاكــم بأمــره، وفريــق آثــر الثبــات علــى الوراثــة النبويــة تربيــة لألمــة وتعليمــا 

وقيامــا بالقســط، فــكان منهــم الشــهيد والسجيـــن والطريــد فمــا بدلــوا ومــا 

كل  فــي  األمــة  فــي  والتوجيــه  واإلصــالح  اإلرشــاد  طريــق  واصلــوا  بــل  غيـــروا، 

العلميــة  القيــادة  هــذه  رمــوز  مــن  نذكــر  أحوالهــا االضطراريــة واالختياريــة، 

الرشــيدة آل البيــت وعمــر بــن عبــد العزيـــز واألئمــة األربعــة والغزالــي والعــز 

بــن عبــد الســالم، وابــن تيميــة وأبــا إســحاق الشــاطبي، والقا�ضــي عيــاض، 

وبعدهــم العالمــة املحــدث أبــا الفيــض محمــد بــن عبــد الكبيــر الكتانــي وعبــد 
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الحميــد بــن باديــس وعبــد هللا كنــون واملختــار السو�ضــي وشــعيب الدكالــي، 

وعــالل الفا�ضــي والطاهــر بــن عاشور...وغيـــرهم كثيـــر.

ويأبــى هللا إال أن يـــزداد الفريقــان تزايــال وتمايـــزا فــي الزمــن املعاصــر 

بفعــل وفضــل مــا ســاقه هللا مــن أحــداث وأهــوال جســام، منهــا مــا تعيشــه 

األمــة هــذه األيــام مــن فتنــة »التطبيــع« مــع عــدو األمــة الصهيونــي التــي دبــت فــي 

الوطــن العربــي كالنــار فــي الهشــيم، حيــث اصطــف ديــدان القــراء مــن علمــاء 

الســلطان إلــى جانــب املطبعيـــن املستبديـــن مــن األنظمــة العربيــة الحاكمــة 

الذيـــن يســومون األمــة ســوء العــذاب ظلمــا وقهــرا، لكــن هللا خذلهــم فيمــا 

يـــنشئون مــن أقــوال، حيــث عقــد ألســنتهم بالعــي، وخــرم بياناتهــم بالخطــل، 

وياليتهــم ســكتوا ومــا نطقــوا، وقيــض لألمــة أهــل الرشــد مــن العلمــاء الوارثيـــن 

فــي هــذه اللحظــة التاريخيــة العسيـــرة يقومــون فــي وجــه املطبعيـــن واملسوغيـــن 

تصحيحــا  التطبيــع  باطــل  زيــف  وكشــف  الحــق  لبيــان  املرجفيـــن  مــن  لــه 

للتصورات وترشيدا للتصرفات، يـردون بعلم وحكمة وتبصر زيف تأويالت 

علمــاء التطبيــع.

 وقــد استشــعر »املركــز العلمــي للنظــر املقاصــدي فــي القضايا العاصرة« 

فــي هــذا الســياق الدقيــق مســؤولية البيــان العلمــي املنصــف لنازلــة التطبيــع 

التــي ابتليــت بهــا األمــة فــي هــذه األيــام العصيبــة قيامــا بالقســط، فنظــم نــدوة 

علميــة دوليــة جمــع لهــا نخبــة عاملــة متميـــزة مــن أهــل النظــر واملعرفــة ملباحثــة 

صفــر   8 الســبت  يــوم  التطبيــع«  علمــاء  خطــاب  تفكيــك  نحــو   « موضــوع: 

1442 ه /26 نونبــر 2020م.
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 ونظــرا لجــودة موضــوع النــدوة وجــدوى مــا قــدم فيهــا مــن أبحــاث علميــة، 

فــي  بــادر موقــع منــار اإلســالم بتعــاون مــع املركــز العلمــي للنظــر املقاصــدي 

القضايــا العاصــرة بإعــداد وتنســيق أعمــال هــذه النــدوة املباركــة وإخراجهــا 

علــى هــذه الصــورة الجميلــة لتكــون وثيقــة علميــة نفســية فــي متنــاول األمــة 

علمائهــا ونخبهــا وجماهيـــرها، تنضــاف لسلســلة الوثائــق العلميــة التــي يواكــب 

بهــا العلمــاء األمــة فــي مسيـــرتها بيانــا وتوجيهــا وتنبيهــا.

 ومــدار هــذا العمــل العلمــي التــي نتشــرف اليــوم بتقديمــه وإخراجــه علــى 

خمســة أبحــاث علميــة محكمــة: أوالهــا للباحــث فــي أصــول الفقــه ومقاصــد 

مــن  الشــرعي  واملوقــف  »العلمــاء  بعنــوان:  كافــي  أحمــد  الدكتــور  الشــريعة 

لخطورة هــذا  التنبيــه  علــى  فيــه  ركــز  أنموذجــا(”،  )فلسطيـــن  املقدســات 

االغتصــاب  تســويغ  علــى  يعملــون  الذيـــن  التطبيــع  علمــاء  مــن  الجنــس 

الصهيوني وتقبلــه بــل والتوقيــع عليــه، وأن الواجــب علــى العلمــاء العامليـــن 

تفكيــك خطــاب التطبيــع، ودحضــه بالحجــة، وفضح املطبعيـــن وتعريتهــم، 

الشــرعية. النصــوص  فــي توظيــف  نقــد منهجهــم  مــن خــالل 

 وثانــي األبحــاث للباحــث فــي أصــول الفقــه ومقاصــد الشــريعة الدكتــور 

عبد هللا الجباري، في موضوع: ” الخطاب العلمائي املساند للتطبيع: سياقه 

للتطبيع ممثــال  الخطاب املســاند  ظهــور  ســياق  فيــه  تنــاول  ومغالطاتــه”، 

فــي املتغيـــرات السياســية العامليــة واإلقليميــة التــي صنعــت علمــاء يغيـــرون 

خصوصــا،  الفلسطيـــنية  والقضيــة  عمومــا  األمــة  قضايــا  مــن  مواقفهــم 

ولخــص األزمــة فــي ثــالث آفــات: أولهــا ” العالــم األجيـــر”، وثانيها مســاندة هــذا 
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الحــكام؛ وثالثهــا:  مــن  لــه  للعــدو الصهيونــي والخادميـــن  العلمــاء  مــن  النــوع 

افتقــار بعــض العلمــاء لصفــة العالــم العــدل. 

 وفــي البحــث الثالــث بعنــوان: “منهــج االســتدالل عنــد علمــاء التطبيــع: 

مقاربــة أصوليــة وســبر مقاصــدي” لرئيــس املركــز العلمــي للنظــر املقاصــدي 

لــزوم  فــي  القضايــا املعاصــرة الدكتــور محمــاد رفيــع، أداره علــى مقدمــة  فــي 

نقــض خطــاب التطبيــع بوصفــه منهجــا قرآنيــا وهديــا نبويــا، فضــال عــن كونــه 

منهجــا علميــا لحمايــة االســتدالل، ومبحثيـــن اثنيـــن: األول فــي نقــض األســاس 

بنيانــه االســتداللي  نقــض  فــي  التطبيــع، والثانــي  املقاصــدي لخطــاب علمــاء 

أصوليــا.

صلـــح  حادثــة  مــع  التعامــل  »منهــج  بعنــوان  فــكان  الرابــع  البحــث  أمــا 

علمــاء  هيــأة  لرئيــس  لــه«  والرافضيـــن  للتطبيــع  الداعيـــن  بيـــن  الحديبيــة 

فلسطيـــن بالخــارج الدكتــور نــواف هايــل تكــروري، تولــى فيــه بيــان وتحليــل 

متمســك املطبعيـــن بقصــة »صلـــح الحديبيــة« مبــرزا الفــوارق الفاحشــة بيـــن 

الحديبيــة، ومنهــا أن مقاصــد  فــي صلـــح  النبــوي  تأويــالت املطبعيـــن واملنهــج 

صلـــح الحديبيــة زمــن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم تنافــي مقاصــد التطبيــع 

انتشــار اإلســالم وعــزة املسلميـــن وأمنهــم،  تــاله  ومآالتــه؛ فصلـــح الحديبيــة 

للعــدو بشــرعية وجــوده وإجرامــه. التطبيــع تســليم  بيـــنما 

 واكتملت األبحاث بخامســها للباحث املقاصدي الدكتور عبد الصمد 

املســاتي كاتــب العــام للمركــز العلمــي للنظــر املقاصــدي فــي القضايــا املعاصــرة 

تنــاول  وحدتهــا«،  وتحقيــق  األمــة  بنــاء  فــي  العلمــاء  »مســؤولية  موضــوع:  فــي 

فيــه بتفصيــل ثــالث قضايــا: أوالهــا بيــان حقيقــة علمــاء األمــة ورثــة النبــوة 
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وثانيهــا العالقــة بيـــن العلمــاء واألمــة وقضاياهــا، وثالثهــا: أولويــات العلمــاء زمن 

التطبيــع.

العلميــة  للجنــة  والدعــاء  بالشــكر  أتوجــه  التقديــم  هــذا  ختــام   وفــي 

أصحــاب  وبعدهــا:  النــدوة  قبــل  األبحــاث  لهــذه  واملدققــة  املتابعــة  للمركــز 

الفضيلــة: الدكتــور أحمــد العمرانــي، والدكتــور ربيــع حمــو والدكتــور عبــد 

محسيـــن. يونــس  والدكتــور  املســاتي  الصمــد 

 ونرجــو هللا متضرعيـــن مفتقريـــن إليــه ســبحانه أن يجعــل هــذا العمــل 

لــه متمحضــا خالصــا ولألمــة وللنــاس أجمعيـــن نافعــا، وأن يتقبلــه منــا ومــن 

الباحثيـــن املشاركيـــن كلمــة حــق فــي قضيــة حــق أمــام أئمــة الباطــل فــي هــذا 

الزمــان.

والحمد هلل رب العامليـن

وصلى هللا على نبيـنا األميـن

ادلكتور حمماد رفيع

املشرف العام على موقع منار اإلسالم
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ابلحث األول

تفكيك خطاب علماء اتلطبيع

د. أمحد اكيف
أستاذ الفقه واألصول واملقاصد بكلية اآلداب ابن مسيك - 

ابليضاء

املبحث األول: محكمات في القضية الفلسطيـنية

املبحث الثاني: تفكيك خطاب علماء التطبيع



مقدمة:

ألول مــرة ظهــرت الخيانــة فــي صــف العلمــاء الذيـــن طلــب منهــم شــرعا أن 

يفــوا بالعهــد، ويتحملــوا أمانــة امليثــاق، ويتشــرفوا بالرســالة مهمــا كلفتهــم مــن 

األثمــان. لقــد ظهــرت طيـــنة جديــدة تبــرر االغتصــاب الصهيونــي، وتقبــل بــه، 

وتوقــع عليــه، بــل وتخطــب مــن فــوق منبــر الحرميـــن الشريفيـــن بهــذه الغدرات 

التــي لــم يقبلهــا علمــاء الصــالح، وال شــعوب األمــة اإلســالمية شــرقا وغربــا، وال 

الشــعب الفلسطيـــني حكومة وشــعبا.

خانــوا  الذيـــن  العلمانييـــن  بعــض  وجــه  فــي  يــوم  ذات  نقــف  كنــا  وقــد   

القضيــة بأقــل مــن هــذا، ولــم ننتبــه إلــى صــف العلمــاء، وانــه إن لــم ُيحــرس 

هــو بــدوره، ويشــنع ويـــنكر علــى مــن ر�ضــي لنفســه أن يكــون بلعامــا جديــدا، 

فإنــه قابــل لالنحــراف هــو أيضــا. ونحمــد هللا تعالــى علــى أنهــم شــرذمة قليلــة، 

ومــا تــزال تتكلــم مــن وراء ســتار، وبالرمــوز ال بالوضــوح، ولــم تخــرج لتدافــع 

عــن رأيهــا، وتشــرح للنــاس موقفهــا.

نذكــر كل  متهاونيـــن، وأن  نكــون جاديـــن معهــم غيـــر  لكــي  الوقــت  آن   

خائــن للقضيــة باســمه، ونعــرف بمفاســده، حتــى ال يخــرج مــن وراء صمتنــا 

عليــه آخريـــن مــن دونــه ال نعلمهــم، هللا يعلــم بانتظارهــم فــي صــف الخيانــة.

الخيانــة  لخــط  التمكيـــن  علــى  املتمرســة  الصهيونيــة  ألن  هــذا،  قلــت 

ستعمل على جمعهم وترميـزهم، وعلى التمكيـن لهم في الكليات والجامعات 

ومؤسسات القرار، كالذي فعلته مع املسيحية حتى اعتذر رجال املسيحية 

عــن االتهــام التاريخــي لهــم بمــا فعلــوه مــع املســيح.
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 ال صمــت عليهــم وعلــى غيـــرهم بعــد اليــوم، وليكــن شــعار املرحلــة: ال 

صمــت علــى مــن ر�ضــي الخيانــة.

االعتراف يساوي التعويض

 إن الصهيونيــة التــي تــأكل مــن الخيانــة إذا اســتتبت لهــا هــذه املراجعــات 

املنكــرة وســط ديــار اإلســالم واملسلميـــن، فإنهــا ســتطالب التعويضــات علــى 

وأرهقناهــا  بحقهــا،  اليــوم  اعترفنــا  إذ  معهــم،  األمــة  خاضتهــا  التــي  الحــروب 

وأرهقتنــا سنيـــن عــددا. وســتفعل ذلــك غيـــر متهيبــة. والــذي فعلتــه مــع قضيــة 

ضــرع  حلــب  علــى  صامــدة  تــزال  ال  فيهــا،  واملبالــغ  املضخمــة  الهولوكوســت 

الــدول التــي اعترفــت لهــا بمــا لــم يكــن.

واجب الشارع العربي واإلسالمي

علــى الشــارع العربــي أن يتعــرى كل النــاس بمواقفهــم، وأن يعرفــوا مــن 

يدافــع عــن مصالـــح األمــة وقــد اختــاروا صفهــا، ممــن اختــار أن يكــون مدافعــا 

علــى العــدو الصهيونــي أو مبــررا ألعمالــه أو مفتيــا لــه أو كاتبــا مــن كتبتــه. علــى 

الشــارع أن يعــرف هــؤالء بلقــب الخيانــة، وأنهــم مــن نســل أبــي رغــال. حتــى 

تنطلــق  باملقدســات، وأن  أرادوا شــرا  إذ  بمــا رحبــت،  تضيــق األرض عليهــم 

مرحلــة جديــدة فــي هجــر مــن ال يؤتمــن علــى ديـــن وال علــى شعيـــرة أو حرمــة. 
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المبحث األول: محكمات في القضية الفلسطيـنية

وفــي  الفلسطيـــنية  القضيــة  فــي  ومواقفنــا  خطابنــا  نؤســس  أن  عليـــنا 

موضــوع األق�ضــى املبــارك، علــى املحكمــات الشــرعية التــي هــي العــرى الوثيقــة 

التــي تكشــف ســوء وســوءة املتشــابهات مــن القــول، التــي يســتند عليهــا مــن فــي 

قلبــه مــرض.

أوال: من غيـر العلماء يحق له أن يتكلم فيها؟

ليتكلــم مــن شــاء مشــكورا مأجــورا عــن أنصفنــا فــي الــكالم، لكــن األولويــة 

فــي: القــدس، وأرض الربــاط، وأرض املنشــر واملحشــر،  للعلمــاء، ألنــه كالم 

وأرض اإلسراء واملعراج، وأولى القبلتيـن، وثاني املسجديـن، وثالث الحرميـن 

الشريفيـــن...إنها األرض املقدســة، أرض النبــوات، وبيــت املقــدس وأكنــاف 

بيــت املقــدس الــذي ندبنــا شــرعا أن نشــد إليــه الرحــال.

إن لم يتكلم العلماء أوال ووسطا وأخيـرا، ويجاهدوا من أجل القضية: 

بالقلــم، والكلمــة الصالحــة الشــجاعة، والفتــوى الرشــيدة وتحريــض النــاس 

علــى الجهــاد بأموالهــم ودعائهــم وصمودهــم مــع إخوانهــم ومشــاعرهم...فمن 

غيـــرهم ســيقوم بذلــك أو يقــدم عليهــم؟؟

إن ســورة بأكملهــا هــي ســورة اإلســراء تتحــدث عــن هــذه األرض املقدســة 

الطيبــة التــي وعدنــا بهــا مهمــا اشــتد ظــالم الغــدر والعــدوان، فقــال عــز مــن 

بــأس شــديد  لنــا أولــي  قائــل:﴿ فــإذا جــآء وعــد أوالهمــا بعثنــا عليكــم عبــادا 

فجاســوا خــالل الديــار وكان وعــدا مفعوال﴾]اإلســراء:5[.
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وهذا الشــرف ال يســتحق إال من اختاره هللا تعالى، ووصفه ب:﴿ عبادا 

لنا﴾.

ولــن يحــوز شــرف الدفــاع عــن فلسطيـــن كل فلسطيـــن، إال مــن كان مــن 

عبــاد هللا، وليــس مــن عبــاد الشــيطان، أو عبــاد الدنيــا الزائفــة.

 ثانيا: تاريخنا في املغرب

لــن نتنكــر لتاريخنــا نحــن أهــل املغــرب األق�ضــى مــع فلسطيـــن، دفاعــا 

شرســا، حتــى أصبــح لنــا دون النــاس حــارة وبابــا باســمنا، أقتطعهــا الخليفــة 

الصالـــح صــالح الديـــن األيوبــي للمغاربــة، وقــال: ولقــد أســكنت هنــاك، مــن 

مــن يؤتمنــون علــى املســجد  البحــر، وخيـــر  فــي  البــر، ويبطشــون  فــي  يثبتــون 

األق�ضــى وعلــى هــذه املديـــنة«.

 وبســبب هــذا اإلقطــاع التاريخــي كان آباؤنــا وأجدادنــا ال يســمون الحــاج 

فــي  والحــج  النبــوي،  املســجد  زيــارة  الثالثــة:  املناســك  أقــام  مــن  إال  حاجــا 

 ، املســجد الحــرام، وزيــارة املســجد األق�ضــى. وكانــت عبارتهــم: الحــاج، مــن َحــجَّ

س. ــر، وقــدَّ وَعمَّ

وقــد علــم املســلمون أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قــد حــظ أمتــه علــى 

زيــارة املســجد األق�ضــى وندبهــا إلــى شــد الرحــال إليــه. وال يـــزال هــذا النــدب 

معتقــال مــن طــرف الصهايـــنة الغاصبيـــن، ولــن يكــون لنــدب نبيـــنا وجــود فــي 

حيــاة املسلميـــن إال بالنفيـــر العــام مــن أجــل تحريـــره بــكل وســائل التحريـــر 
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التــي تملكهــا الشــعوب، ولــن يتحقــق هــذا النــدب النبــوي إال إذا ســاهم كل 

مســلم فــي تحريـــر، وكافــح مــن أجــل أن يعــود إلــى أحضــان أمــة اإلســالم.

ثالثا: غرس معاني اإليمان

بفلسطيـــن،  املتعلقــة  اإليمانيــة  املعانــي  النفــوس  فــي  نغــرس  أن  يجــب 

وديـــنا  تاريخــا وحاضــرا  عــن فلسطيـــن  نعرفــه  ممــا  شــيئا  نســتصغر  وأن ال 

وواقعــا. ألنــه كثيـــرا مــا خيــل لبعضنــا أن مــا يعرفــه هــو بديهــي بالنســبة إليــه، 

فــإذا بنــا نســتيقظ علــى جهــل فظيــع نكــون مسؤوليـــن عــن هــذا التفريــط، 

نواجــه إعــالم الفجــور الــذي يذكــر النــاس بــكل الرذائــل إال بالهويــة والتاريــخ 

والديـــن. والحضــارة 

ال يجــوز أن نفتــر مــن الــكالم عــن القضيــة، وأن نكــرر القــول فيهــا، وال 

نســأم مــن ذلــك، فــإن الفتــن املتالطمــة املتالحقــة تن�ضــي النــاس الحقائــق إذا 

لــم نقــم بجهــاد التعريــف والتربيــة والتعليــم. 

رابعا: فك االرتباط بيـن القضية الفلسطيـنية واألفراد

يجــب عليـــنا فــي ظــل مــا تالحــق مــن الغــدر، أن نفهــم ونعــي أن القضيــة 

وال  بالعلمــاء،  وال  بالحــكام،  ال  مصيـــرها  يـــربط  ال  أن  يجــب  الفلسطيـــنية 

عنــد  وهــم  بأدوارهــم،  يقومــوا  أن  وغيـــرهم  هــؤالء  علــى  بالهيئات...نعــم، 

القيــام بهــا ســيتعرضون لإلكراهــات، والضغوطــات، والحســابات، بــل وحتــى 

االنحرافــات. هنــا يجــب أن تربــط فلسطيـــن باألمــة كلهــا ألنهــا أرض ال حــق 
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قــد  الربــط  هــذا  وألن  أحــد،  علــى  ألحــد  زائــد  حــق  وال  بهــا،  يـــنفرج  أن  ألحــد 

غــدرات. منــه  خرجــت 

إن الشــعوب املســلمة وأمــة املسلميـــن هــي الضمــان الحقيقــي - بعــد هللا 

تعالــى- لبقائهــا صخــرة صمــاء، يتكســر أمامهــا العــدوان واالنحــراف. ولهــذا 

قــال هللا تعالــى:﴿ وإن يـــريدوا أن يخدعــوك فــإن حســبك هللا هــو الــذي أيــدك 

بنصــره وباملؤمنيـــن﴾]األنفال: 62[، ﴿ يــا أيهــا النبــي حســبك هللا ومــن اتبعــك 

مــن املؤمنيـــن﴾]األنفال:64[.

هذا نصرنا:﴿ هو الذي أيدك بنصره وباملؤمنيـن﴾.

وهذا حسبنا:﴿ حسبك هللا ومن اتبعك من املؤمنيـن﴾.

املرحومــة  األمــة  يكذب...فــإن  أو  يخــون،  أو  شــاء،  مــن  فليـــنحرف   

املعصومــة لــن تجتمــع علــى ضاللــة، ولــن تقبــل باالنحــراف، ولــن تقــع فيــه 

حســن«)1(. هللا  عنــد  فهــو  حســنا،  املســلمون  رآه  ومــا  تعالــى.  هللا  بــإذن 

 وإن مــا يقــع اليــوم، وإن كان يحزننــا، وال يـرضيـــنا، وال نرضــاه لبعــض 

بنــي جلدتنــا، مــن بعــض الحــكام والعلمــاء. فــإن األمــل فــي هللا كبيـــر، ولنــا يقيـــن 

أنــه لــن يقــع فــي األرض إال مــا قــّدر هللا تعالــى. ومــن ألطــاف أقــداره ســبحانه 

أن تعــود فلسطيـــن إلــى أحضــان األمــة، وأن الخدعــة الكبيـــرة التــي روجوهــا 

ردحــا مــن الزمــن، آن أن تدخــل فــي التاريــخ املســتفاد منــه، وهــي قولهــم لنــا: 

باســم  والوحيــد  الرســمي  الناطــق  هــي  الفلسطيـــنية  الوطنيــة  الســلطة  إن 

فلسطيـــن.

1- مسند أحمد: حديث رقم: 3600.

19دكتور أحمد كايف



 اآلن فهمنــا، ملــاذا كل هــذا اإلصــرار عبــر وســائل اإلعــالم العامليــة كلهــا، 

علــى: النطــاق الرســمي والوحيــد. إنــه صناعــة منتظــرة أليــام الغــدر واالنفــراد 

بالغنــم القاصيــة، وأخــذ التنــازالت بعــد التخويــف أو التطميــع.

إن أمة محمد صلى هللا عليه وسلم هي الناطق الرسمي والوحيد، وهي 

القــادرة علــى اســترجاع حقوقهــا كاملــة غيـــر منقوصــة او مقتطعــة، وبيســر، 

لــو غيــب هــؤالء الوقحــون الخائنــون وجوههــم عــن طريــق نضــال أمتهــم.

نفسية علماء التطبيع:

علمــاء  فاختــار  الخــط،  علــى  الخليجــي  األرز  دخــل  الشــديد  لألســف 

التطبيــع اختيارهــم، وخافــوا علــى حصتهــم مــن األرز، واعتقــدوا ان مكانتهــم 

ورزقهــم فــي أبــي ظبــي أو الريــاض. وهللا تعالــى يقــول:﴿ وفــي الســماء رزقكــم ومــا 

توعدون فورب السماء واألرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون﴾]الذاريات: 
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أو  واشــنطن  أو  الدوحــة،  أو  دبــي،  أو  ظبــي،  أبــي  فــي  ال  الســماء،  فــي 

باريــس...أو أي مــكان آخــر فــي هــذا الكــون. لقــد أغضبــوا الجليــل حتــى ألجــأوه 

قــال األعرابــي. اليميـــن، كمــا  إلــى 

 هــؤالء العلمــاء، علمــاء التطبيــع، لــم تخالــط بشاشــة قلوبهــم أن الــرزاق 

هــو هللا، وأن املعطــي هــو هللا، وأن املانــع هــو هللا، وأن املحيــي هــو هللا، وأن 

املميــت هــو هللا... وأن البشــرية لــو اجتمعــت علــى أن تنفعــك، مــا نفعتــك إال 

ب�ضــيء قــد كتبــه هللا لــك. وإن اجتمعــوا علــى إذايتــك مــا آذوك، إال ب�ضــيء قــد 

كتبــه هللا عليــك. رفعــت أقــالم األقــدار، وجفــت صحــف النــاس. 
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يتعلمــوا  لــم  ألنهــم  تعالــى،  هللا  مــع  عظيمــة  مشــكلتهم  العلمــاء  هــؤالء 

فقــط. ســبحانه  بيــده  ومقاديـــرها  ومفاتيحهــا  خزائنهــا  وأن  الرازقيــة، 

المبحــث الثانــي: تفكيــك خطــاب علمــاء التطبيــع: 
ــر ــي األم ــن ول ــم م موقفه

اعتمــد خطــاب علمــاء التطبيــع علــى كثافــة القــول فــي وجــوب طاعــة ولــي 

األمــر، وأن النــاس فــي رقبتهــم طاعتــه، وأن عليهــم أن يســمعوا ويطيعــوا وإن 

رأوه يواقــع املحرمــات الغليظــة وكبائــر اإلثــم، وإن ضــرب ظهــرك واعتــدى 

علــى عرضــك ومالــك!!!!!

عليهــم  وجــب  الــذي  الوقــت  ففــي  التطبيــع.  علمــاء  حديــث  هــو  هكــذا 

أن يدافعــوا عــن حقائــق الديـــن، وأعــراض املسلميـــن وأنفســهم وأموالهــم...

اختــاروا تمريغهــا واالســتهتار بهــا، وقــرروا نشــر ثقافــة اإلذعــان والحــط مــن 

للمسلميـــن. اآلدميــة  الكرامــة 

 ومــن زورهــم فــي القــول أنهــم قالــوا بويــل للمصليـــن دون إتمــام مــا يفيــد 

كامــل معناهــا. فــإن الحديــث نصــه الكامــل:

عن ابن عمر ر�ضي هللا عنهما، عن النبي صلى هللا عليه وسلم، 	 

قــال: الســمع والطاعــة حــق مــا لــم يؤمــر باملعصيــة، فــإذا أمــر بمعصيــة، فــال 

ســمع وال طاعــة«)1(. 

عن عبادة بن الصامت، قال: بايعنا رسول هللا صلى هللا عليه 	 

وســلم علــى الســمع والطاعــة فــي املنشــط واملكــره، وأن ال ننــازع األمــر أهلــه، 

1- البخاري: باب السمع والطاعة لإلمام، حديث رقم: 2955.
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وأن نقــوم أو نقــول بالحــق حيثمــا كنــا، ال نخــاف فــي هللا لومــة الئــم«)1(. 

االعتراض األول:

 ففــي الوقــت الــذي أمــر الحديــث النبــوي الشــريف بالطاعــة، قيدهــا 

بــأن تكــون فــي معــروف ال فــي املنكــر. فــإن كانــت تصرفــات ولــي األمــر فــي املنكــر، 

فالحديــث صريــح: فــال ســمع وال طاعــة«.

 وأمرنا ونحن نطيع ولي األمر، وأن ال نفرط في حقنا في قول الحق 	 

وأن نقــوم مــن أجلــه، حيثمــا كنــا. وهــذا الحــق الــذي نقومــه ونقولــه هــو مــن 

أعظــم الجهــاد كمــا صــح فــي حديثــه عليــه الصــالة والســالم)2(.

 وأمرنا أن ال نتهيب من كائن من كان من الوالة، فجاء أمره عليه 	 

الصــالة والســالم: وأن نقــوم أو نقــول بالحــق حيثمــا كنــا، ال نخــاف فــي هللا 

لومــة الئــم«)3(. 

أم يتضمــن أحكامــا  فيــه حكــم واحــد،  األمــر  ولــي  فهــل حديــث طاعــة 

عديــدة ال يـــنفصل بعضهــا عــن بعــض. ولكــن خطــاب دعــاة التطبيــع يأخــذون 

النصــوص الشــرعية عزيـــن. وهــذا دأب املجرميـــن فــي كل زمــان.

1- البخاري: باب كيف يبايع اإلمام الناس، حديث رقم: 7199.
ِر، حديث رقم: 4012. وفيه: عن أبي 

َ
ْنك

ُ ْ
ْهِي َعْن امل ْعُروِف َوالنَّ

َ ْ
ْمِر ِبامل

َ ْ
2- ابن ماجه، َباب األ

أمامة قال: عرض لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجل عند الجمرة األولى فقال: يا رسول 
هللا، أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه فلما رأى الجمرة الثانية سأله، فسكت عنه، فلما رمى 
يا رسول هللا. قال:  أنا  السائل؟ قال:  أيـن  ليـركب، قال:  الغرز  في  العقبة وضع رجله  جمرة 

كلمة حق عند ذي سلطان جائر«.
3-  مسلم: كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء في غيـر معصية، حديث رقم: 3535.
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منصــوص  معروفــة  معلومــة  ديـــننا  فــي  عندنــا  األمــر  ولــي  طاعــة  وإذن، 

عليهــا بقواطــع األدلــة العديــدة، ســواء فــي القــرآن الكريــم أو الســنة النبويــة. 

وهــي طاعــة مبصــرة غيـــر عميــاء. والشــريعة تنهــى عــن طاعــة ولــي األمــر طاعــة 

لــو  باملعصيــة:«  األميـــر  أمرهــم  ملــن  وســلم  عليــه  هللا  صلــى  فقــال  عميــاء، 

فــي املعــروف«)1(. دخلوهــا)أي النــار( مــا خرجــوا منهــا، إنمــا الطاعــة 

االعتراض الثاني:

حيـــنما وليـــنا ولــي األمــرـ كنــا أصحــاب عقــل ورأي وســداد ورشــد ومعرفــة 

باملصالح، وحيـن ننتقد أو ننصح أو نرفض، نصبح في نظرهم جهلة وعوام 

وفاقــدي أهليــة النظــر.

وإن قولكــم هــذا، ليـــنقض أصــل البيعــة إذ اعترفتــم أننــا فقدنــا األهليــة 

فــي عقدهــا، فــال حــق لولــي األمــر فــي �ضــيء مــن البيعــة التــي يـــرفعها.

االعتراض الثالث:

لــم نعهــد فــي ديـــننا وسيـــرة نبيـــنا صلــى هللا عليــه وســلم، وسيـــرة الحكــم 

الراشــد فــي تاريــخ اإلســالم هــذا املنكــر.

املدلجي  مجزز  بن  وعلقمة  السهمي،  حذافة  بن  هللا  عبد  سرية  باب  البخاري:  ففي   -1
ويقال: إنها سرية األنصار، حديث رقم4340. وفيه: عن علي ر�ضي هللا عنه، قال: بعث النبي 
صلى هللا عليه وسلم سرية فاستعمل رجال من األنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب، فقال: 
أليس أمركم النبي صلى هللا عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى، قال: فاجمعوا لي حطبا، 
يمسك  بعضهم  وجعل  فهموا  ادخلوها،  فقال:  فأوقدوها،  نارا،  أوقدوا  فقال:  فجمعوا، 
بعضا، ويقولون: فررنا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم من النار، فما زالوا حتى خمدت النار، 
فسكن غضبه، فبلغ النبي صلى هللا عليه وسلم، فقال: »لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم 

القيامة، الطاعة في املعروف«.
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الــذي نعرفــه وتربيـــنا عليــه أن امــرأة انتقــدت عمــر بــن الخطــاب وهــو 

فــوق املنبــر، وأوقفــت قائلــة لــه: ليــس ذلــك يــا عمــر. فقلمــا أن أوقفــت علــى 

اآليــة التــي غفــل عنهــا، والتــي خالفهــا، قــال فــورا ومــن غيـــر تلكــؤ: أصابــت املــرأة 

وأخطــأ عمــر.

الــذي نعرفــه وتربيـــنا عليــه أن أبــا بكــر الصديــق قــال فــي خطبــة واليتــه:« 

أيهــا النــاس فإنــي وليــت عليكــم ولســت بخيـــركم فــإن أحســنت فأعيـــنوني وإن 

أســأت فقومونــي الصــدق... أطيعونــي مــا أطعــت هللا ورســوله، فــإذا عصيــت 

هللا ورســوله فــال طاعــة لــي عليكــم، قومــوا إلــى صالتكــم يـــرحمكم هللا«)1(. 

فــي خطبــة  قــال  العزيـــز  عبــد  بــن  أن عمــر  عليــه  وتربيـــنا  نعرفــه  الــذي 

توليتــه أمــر النــاس: أيهــا النــاس، مــن أطــاع هللا فقــد وجبــت طاعتــه، ومــن 

ع�ضــى هللا فــال طاعــة لــه، أطيعونــي مــا أطعــت هللا، فــإذا عصيــت هللا فــال 

عليكــم)2(.  لــي  طاعــة 

كرامتهــا  وتمريــغ  األمــة،  تركيــع  بفقــه  التطبيــع  علمــاء  جــاء  أيـــن  فمــن 

نصــوص  عليهــا  توافــق  وال  الســليمة،  الفطــر  تقبلهــا  ال  التــي  األوحــال  فــي 

الشــريعة؟؟

االعتراض الرابع:

لقــد قــال هللا تعالــى:﴿ يــا أيهــا الذيـــن آمنــوا أطيعــوا هللا وأطيعــوا الرســول 

وأولــي األمــر منكــم فــإن تنازعتــم فــي �ضــيء فــردوه إلــى هللا والرســول إن كنتــم 

تؤمنــون بــاهلل واليــوم اآلخــر ذلــك خيـــر وأحســن تأويال﴾]النســاء:59[.

1- الرياض النضرة في مناقب العشرة: محب الديـن الطبري: 2/ص213.
2- تاريخ دمشق: ابن عساكر: 45/ص358.
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هذه هي اآلية كاملة في سياقها، وهي ناطقة باألحكام اآلتية:

واألمــر  قيــد وال شــرط.  غيـــر  مــن  بطاعــة هللا وطاعــة رســوله  األمــر  1ـ 

بطاعــة ولــي األمــر بالقيــد والشــرط. ويظهــر ذلــك جليــا أنــه لــم يقــل عــز مــن 

قائــل:« وأطيعــوا اولــي األمــر منكــم«، بــل حــذف الفعــل« أطيعــوا« حتــى يعلــم 

أنــه أمــر مقيــد ومشــروط.

2ـ قــرر عــز وجــل أنــه يمكننــا أن نتنــازع مــع ولــي فــي قضايــا مــن التدبيـــر. 

وســنة  كتــاب هللا  وهــي:  الوثقــى،  العــروة  إلــى  نحتكــم  أن  تنازعنــا  إن  فأمرنــا 

رســوله، فقــال عــز مــن قائــل:﴿ فــإن تنازعتــم فــي �ضــيء فــردوه إلــى هللا والرســول 

إن كنتــم تؤمنــون بــاهلل واليــوم اآلخــر﴾.

وعمــوم املسلميـــن عندهــم االســتعداد اإليمانــي والقبــول بالحكــم الــذي 

اختــاره هللا تعالــى لنــا عنــد التنــازع، ولكــن هــل يقبــل ولــي األمــر هــذا اإلرجــاع 

الــذي حددتــه اآليــة؟

االعتراض الخامس:

إن هللا تعالى قال في طاعة ولي األمر:﴿ وأولي األمر منكم﴾.

هكــذا قيــده: منكــم. وهــو تصريــح بوجــود ولــي أمــر منــا، وولــي أمــر ليــس 

منــا. وأمرنــا بطاعــة األول، ونهيـــنا عــن طاعــة الثانــي.

 وقــد تكلــم علمــاء التفسيـــر طويــال عــن قيــد:﴿ منكــم﴾. فاســتفادوا أنهــا 

تعــرف بمعياريـــن:
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األول: معيار االختيار

فمــن اخترنــاه فهــو ولــي أمرنــا، وأمــا مــن تولــى عليـــنا بالغلبــة والقهــر وبريــق 

الســيوف...فهل تمــة عاقــل يقــول بــأن هــذا أرهبنــا واذعننــا منــا. فهــؤالء الذيـــن 

تولــوا بهــذه الطريقــة هــم عنــد علمائنــا: اللصــوص املتغلبــة.

 األمــر 
َّ

قــال الزمخشــري:« وكيــف تلــزم طاعــة أمــراء الجــور وقــد جنــح للا

بطاعــة أولــى األمــر بمــا ال يبقــى معــه شــك، وهــو أن أمرهــم أوال بــأداء األمانــات 

 بالرجــوع إلــى الكتــاب والســنة فيمــا أشــكل، 
ً
وبالعــدل فــي الحكــم وأمرهــم آخــرا

وأمراء الجور ال يؤّدون أمانة وال يحكمون بعدل، وال يـــردون شيئا إلى كتاب 

وال إلــى ســنة، إنمــا يتبعــون شــهواتهم حيــث ذهبــت بهــم، فهــم منســلخون عــن 

 ورســوله، وأحــق أســمائهم: اللصــوص 
َّ

صفــات الذيـــن هــم أولــو األمــر عنــد للا

املتغلبة«)1(.

ونحــن أهــل الســنة والجماعــة مجمعــون علــى أن اإلمامــة ال تكــون عندنــا 

إال باالختيــار الحــر مــن جماعــة املسلميـــن، وفــي هــذا نخالــف الشــيعة الذيـــن 

قالــوا: إن اإلمامــة كائنــة بالنــص ال باالختيــار.

لنــا  فليخرجــه  املسلميـــن،  أمــر  واليــة  علــى  نــص  عنــده  مــن  ونتســاءل: 

فيــه؟ لننظــر 

الثاني: معيار املصلحة

فــإذا نحــن اخترنــا ولــي أمرنــا، وقبلنــا بــه. فــإن نهوضــه بأمانــة الواليــة إنمــا 

ــح لنــا، ال لــه وال  هــي علــى وفــق املصلحــة. أي أن يمــارس واليتــه بجلــب املصالـ

1- الكشاف: الزمخشري: 1/ص524.
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ألعدائنــا. ولذلــك قعــد العلمــاء مــن جميــع املذاهــب هــذا الشــرط، فقالــوا فــي 

القاعــدة الفقهيــة: التصــرف علــى الرعيــة منــوط باملصلحــة.

اتصــف  مــن  هــو  طاعتــه،  تجــب  الــذي  األمــر  ولــي  أن  يتبيـــن  وهكــذا 

باملعياريـــن: اختيــار األمــة، والعمــل علــى وفــق املصلحــة. هــذا ولــي أمرنــا، وحــق 

أعناقنــا. فــي  طاعتــه واجبــة 

فــإن مــارس مســؤوليته علــى خــالف كل مــا ذكــر، فهــذا ولــي أمــر آخريـــن 

ممــن ليســوا مــن ملتنــا وال شــريعتنا.

االعتراض السادس:

إن ولــي األمــر عندمــا تقدمــه األمــة، فهــو وكيلهــا، وخادمهــا، والحــارس 

ملصالحهــا...وإن هــذا الخــادم والوكيــل والحــارس، ال يقبــل منــه أن يتســلط 

علــى مــن وكلــه واســتأمنه واســتخدمه. وإن مــن عالمــات الســاعة أن تلــد األمــة 

ربتهــا.

الخاتمة:

إننــي وأنــا أبيـــن املنظــور الشــرعي الــذي أجمعــت األمــة عليــه، ليؤســفني 

انتهــك الحرمــات،  مــن  فــي صــف  العلمــاء ألمانتهــم، والوقــوف  خيانــة بعــض 

هــذه  وتلفــظ  ترفــض  اإلســالم  أمــة  وإن  اآلفــاق.  لشــذاذ  املقدســات  وبــاع 

َعِزيـــُز 
ْ
ــاُء َوُهــَو ال

َ
ِ َيْنُصــُر َمــْن َيش

َّ
ْؤِمُنــوَن ِبَنْصــِر للا

ُ ْ
الخبائــث. ﴿ ويومئــذ َيْفــَرُح امل

 .]5 ِحيُم﴾]الــروم:4ـ  الرَّ
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ابلحث اثلاين

مايئ املساند للتطبيع 
َ
اخلطاب الُعل

أسبابه ومغالطاته

د. عبد اهلل اجلباري
باحث يف ادلراسات اإلسالمية

املســاند  العلمائــي  الخطــاب  ظهــور  أســباب  األول:  املبحــث 

للتطبيــع

املبحث الثاني: مغالطات الخطاب العلمائي املساند للتطبيع:

املبحث الثالث: ما العمل؟



مقدمة:

واألمــة  العربــي  الوطــن  قلــب  فــي  الصهيونــي  الكيــان  اســتنبات  بعــد 

اإلســالمية، وقــع إجمــاع مــن علمــاء املسلميـــن وفقهائهــم علــى نبــذ هــذا الكيــان 

وتحريم التعامل معه، وبقي هذا الحكم املجمع عليه ســاري املفعول، قائم 

الحجيــة، طيلــة الخمسيـــنيات والستيـــنيات والسبعيـــنيات، وبعــد اتفاقيــة 

كامــب ديفيــد املوقعــة بيـــن أنــور الســادات والكيــان الصهيونــي، طــرأت علــى 

الســاحة السياســية تحــوالت، فأثــرت فــي الحيــاة الثقافيــة، فوقعــت تحــوالت 

عنــد كثيـــر مــن املثقفيـــن، ومنهــم الفقهــاء، فطفــت علــى الســطح فتــاوى وآراء 

فقهيــة تســوغ »التطبيــع« مــع الكيــان الغاصــب، إال أنهــا كانــت آراء شــاذة ال 

ُيلتفــت إليهــا.

ومــع مــرور الزمــن، لجــأت دولتــا البحريـــن واإلمــارات العربيــة املتحــدة 

إلــى توقيــع اتفــاق مــع الصهايـــنة، ونظــرا ملــا لدولــة اإلمــارات مــن ثــروة ماليــة، 

ومــن قــدرات إعالميــة، فإنهــا اســتطاعت أن تجلــب - قبــل مــدة- جماعــة مــن 

املثقفيـــن والفقهــاء، وتمنــح بعضهــم جنســيتها، وتغــدق عليهــم بمــا ال يخطــر 

علــى بــال مــن األمــوال واإلكراميــات، ومنحتهــم الفرصــة تلــو الفرصــة للظهــور 

ديـــنية،  بمســوح  وتغطيتهــا  صهيوأمريكيــة،  ملخططــات  للترويــج  اإلعالمــي 

شــرعية. ومســوغات 

هــذا الظهــور اإلعالمــي املتكــرر، والدعــم الســخي، ســيجدان ال محالــة 

حتــى  تهافتهــا،  وتبيــان  مقوالتهــم،  نقــض  رأيـــنا  لــذا  العربــي،  املتلقــي  فــي  أثــرا 

تظهــر عاريــة عــن املســوغ الشــرعي، وقبــل ذلــك، حاولنــا أن نبيـــن ســبب خــرق 
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اإلجمــاع املنعقــد منــذ اســتنبات الكيــان الغاصــب، وأســباب تحــول الخطــاب 

العلمائــي عنــد بعــض فقهائنــا.

المبحــث األول: أســباب ظهــور الخطــاب العلمائــي المســاند 

للتطبيــع:

ســجلنا بدايــة أن فقهاءنــا قــرروا باإلجمــاع، حرمــة التعامــل مــع الكيــان 

الصهيونــي، وحرمــة االعتــراف بــه، ال خــالف بيـــن ســنتهم وشــيعتهم وغيـــرهم، 

وبعــد مــدة مــن املمانعــة، بــدت علــى الســطح مقــوالت ممهــدة أو متوازيــة مــع 

»التطبيــع« الــذي انســاق إليــه بعــض الحــكام، وأحيانــا، نجــد للعاِلــم الواحــد 

ز لــه، فمــا هــي أســباب هــذه  قوليـــن، قــول ضــد التطبيــع، وقــول ناســخ مجــّوِ

التحــوالت؟

بالعــودة إلــى مقــوالت املجوزيـــن، نجدهــا غيـــر مســتندة علــى أدلــة ذات 

وجاهــة، وال نلفيهــا مبنيــة علــى أســس مــن العلــم والنظــر تصمــد أمــام البحــث 

مــن  أكثــر  للتحــوالت،  ذاتيــة  أســباب  عــن  نبحــث  يجعلنــا  ممــا  واملناقشــة، 

البحــث عــن أســباب علميــة.

ومن أهم أسباب تحوالت الخطاب العلمائي:

أوال: العالم األجيـر:

ليحفــظ العالــم علمــه، ويصــون نفســه عــن التحــوالت غيـــر العلميــة، 

عليــه أن يكــون مســتقال، والعالــم األجيـــر غيـــر مســتقل بوجــه مــن الوجــوه، 
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لــه  صيانــة  العالــم  يحتضــن  أن  املدنيــة  بهيئاتــه  املجتمــع  علــى  والواجــب 

وإكرامــا.

ثانيا: ذلة العلماء أمام الحكام:

مــن العلمــاء مــن يــذل نفســه ويهيـــنها، ويــذل علمــه بالتبــع. والعالــم يجــب 

ِبــيَّ النفــس، عالــي الهمــة، وقــد قــال اإلمــام مالــك قولتــه املشــهورة: 
َ
أن يكــون أ

»العلــم يؤتــى وال يأتــي«.

الديـــن،  فــي  دخنــا  يــورث  قــد  بعطاياهــم  والتلــذذ  الحــكام  إلــى  والركــون 

وقــد يؤثــر علــى أقــوال العالــم وفتاويــه، لذلــك حــذر العلمــاء مــن مجالســتهم 

ومخالطتهــم، وقــد بــوب حافــظ املغــرب أبــو عمــر بــن عبــد البــر ألحــد أبــواب 

جامــع بيــان العلــم وفضلــه بقولــه: »بــاب ذم العالــم علــى مداخلــة الســلطان 

مــن  أبعدهــم  األمــراء  »شــر  منهــا:  وأقــواال،  نصوصــا  فيــه  وأورد  الظالــم«، 

»مــا  ســحنون:  اإلمــام  وقــول  األمــراء«،  مــن  أقربهــم  العلمــاء  وشــر  العلمــاء، 

أســمجه بالعالــم أن يؤتــى إلــى مجلســه فــال يوجــد فيــه، فُيســأل عنــه، فيقــال: 

إنــه عنــد األميـــر«، وقــال ابــن عبــد البــر معلقــا ومبيـــنا: »معنــى هــذا البــاب كلــه 

فــي الســلطان الجائــر الفاســق، فأمــا العــدل منهــم الفاضــل فمداخلتــه ورؤيتــه 

وعونه على الصالح من أفضل أعمال البر«1. وحكام اليوم الذيـــن انســاقوا 

مــع التطبيــع مــن النــوع األول فــي تقســيم ابــن عبــد البــر، كمــا يــدرك ذلــك كل 

ذي فهــم.

1-  جامع بيان العلم وفضله: 641/1.
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ثالثا: العلماء غيـر العدول:

العالــم املطلــوب، والعالــم املقتــدى بــه، هــو العالــم العــدل، وقــد أشــار 

مــن كل  العلــم  هــذا  »يحمــل  بقولــه:  عليــه وســلم  النبــي صلــى هللا  ذلــك  إلــى 

خلــف عدولــه، يـــنفون عنــه تحريــف الغاليـــن، وانتحــال املبطليـــن، وتأويــل 

الجاهليـــن«1، وإذا كان العالــم ال يــذب عــن الديـــن، وال يقــوم بواجبــه فــي نفــي 

تحريفــات الغــالة، وال يـــنفي عــن الشــرع مــا انتحلــه املبطلــون ونســبوه إليــه، 

وال يواجــه تأويــالت الجاهليـــن، فإنــه عالــم غيـــر عــدل بنــص الحديــث.

والعالــم إذا لــم يكــن مســتقال، ولــم يكــن أبــي النفــس، ولــم يكــن عــدال، 

الوســع  وســيبذل  وغيـــره،  للتطبيــع  االنتصــار  فــي  ســيجتهد  محالــة  ال  فإنــه 

لـ«تأصيلــه« تأصيــال شــرعيا، وسيصيـــر مــن حيــث ال يتفطــن عاملــا مجتهــدا فــي 

»انتحــال املبطليـــن، وتأويــل الجاهليـــن«. 

وال يحمــي العالــم نفســه إال إن تمثــل قيمــة الزهــد املنصــوص عليهــا فــي 

مبــادئ اإلســالم، ومنــه أحاديــث النبــي صلــى هللا عليــه وســلم فــي حــب الدنيــا 

وكراهيــة املــوت، وتعاســة عبــد الديـــنار والدرهــم، وغيـــر ذلــك ممــا تحفــل بــه 

املصنفــات الحديثيــة بــكل أنواعهــا. 

ــاند  ــي المس ــاب العلمائ ــات الخط ــي: مغالط ــث الثان المبح
ــع: للتطبي

نظــرا ملكانــة الديـــن والتديـــن فــي املجتمعــات املســلمة، فــإن الحــكام غالبــا 

مــا يبحثــون عــن مســوغات شــرعية لكثيـــر مــن تصرفاتهــم، لضمــان قبولهــا 

1-  رواه البزار في مسنده، والطبراني في مسند الشامييـن، والبيهقي في السنن.
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شــعبيا، واستســاغتها مــن العامــة، لذلــك يلجــأون إلــى الفقهــاء إلضفــاء الطابــع 

الشــرعي عليهــا، والبحــث عــن األدلــة املناســبة لهــا.

وقضيــة التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي ال تشــذ عــن قاعدتهــم، لذلــك 

يســتندون  دليــال  يجــدوا  لــم  وملــا  النازلــة،  فــي  الفقهــاء  مــن  بكثيـــر  اســتعانوا 

إليــه، لجــأوا إلــى املغالطــات، ومنهــا:

املغالطة األولى:

اســتندوا فــي تمريـــر مغالطاتهــم علــى آيــة قرآنيــة محكمــة كليــة، وهــي قولــه 

َها« ]ســورة األنفال، اآلية: 61[.
َ
اْجَنْح ل

َ
ِم ف

ْ
ــل تعالى وتقدس: »َوِإْن َجَنُحوا ِللسَّ

وتنزيــل هــذه اآليــة علــى نازلتنــا ال يحيــد عــن »تأويــل الجاهليـــن« الــذي 

ِمــر العلمــاء العــدول بنفيــه والــرد عليــه.
ُ
أ

واآليــة تتضمــن صيغــة الشــرط »إن جنحــوا«، فهــل جنــح الصهايـــنة إلــى 

الســلم حتــى يســتقيم جنــوح غيـــرهم؟

بالتأمل في واقع الصهايـنة، نجدهم ممن جنح إلى الحرب دون سواها، 

متنوعــة؛  وحروبهــم  وغيـــرهم،  الفلسطيـنييـــن  مــع  مســتمرة  حــرب  فــي  فهــم 

وهــم  وغيـــرها؛  اقتصاديــة، وحــروب سياســية،  حــروب عســكرية، وحــروب 

فــي فلسطيـــن؛ والحصــار مــن أنــواع الحــروب؛  إلــى اآلن يحاصــرون إخواننــا 

علــى  وضغطهــم  يتوقــف،  لــم  ومرافقهــم  وبناياتهــم  ألشــخاصهم  وقصفهــم 

جنوحهــم  فأيـــن  مســتمر،  صالحهــم  فــي  قــرار  أي  اســتصدار  ملنــع  العالــم 

للســلم؟
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فــي  واملسلميـــن  العــرب  ضــد  يخوضونهــا  التــي  الثقافيــة  الحــرب  أمــا 

الداخــل والخــارج، فحــدث وال حــرج، فهــم يبثــون فــي كتبهــم املدرســية، وفــي 

أناشــيدهم، وفــي أفالمهــم، كراهــة العــرب واملسلميـــن، وحتــى مشــجعو بعــض 

هــذا  مــن  شــعارات  إال  املالعــب  مدرجــات  فــي  يهتفــون  ال  الرياضيــة،  الفــرق 

القبيــل.

املغالطة الثانية:

بقولــه  واســتدلوا  أيضــا،  الكريــم  القــرآن  علــى  التطبيــع  اســتند فقهــاء 

ْمــِر 
َ ْ
وِلــي األ

ُ
ُســوَل َوأ ِطيُعــوا الرَّ

َ
َ َوأ َّ

ِطيُعــوا للا
َ
ِذيـــَن آَمُنــوا أ

َّ
َهــا ال يُّ

َ
جــل وعــز: »َيــا أ

ــْم« ]ســورة النســاء، اآليــة: 59[. واســتنبطوا مــن اآليــة وجــوب طاعــة ولــي 
ُ

ِمْنك

األمــر، وأضافــوا إليهــا أن عالقــات الســلم والحــرب وســائر العالقــات الدوليــة 

هــي مــن اختصــاص ولــي األمــر حصــرا.

والقــول بــأن هــذه التصرفــات حقــوق حصريــة لإلمــام ال يحــق ألحــد أن 

يتدخــل فيهــا أو يـــناقشها، هــو مــن ديـــن االســتبداد وشــريعته، ومــن نســبه إلــى 

الشــرع فهــو مــن بــاب »انتحــال املبطليـــن« ال غيـــر، وتتجلــى مغالطــة القــوم 

مــن خــالل املالحظــات اآلتيــة:

أ – النبــي صلــى هللا عليــه وســلم هــو ولــي األمــر األول فــي األمــة، وهــو ولــي 

األمــر القــدوة، ورغــم مكانتــه فــي قلــوب أصحابــه، فإنــه لــم يجعــل عالقــات 

الســلم والحــرب مــن اختصاصاتــه الحصريــة، بــل كان يخضعهــا للشــورى، 

ودوننــا مشــورته ألصحابــه فــي أســرى بــدر، ومشــورته لهــم فــي مــكان خــوض 
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معركــة أحــد، وغيـــرهما، وهــذا مــا حــدا بأبــي هريـــرة ليقــول: »مــا رأيــت أحــدا 

قــط كان أكثــر مشــورة ألصحابــه مــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم«1.

والحــكام الذيـــن لجــأوا إلــى التطبيــع مــع العــدو لــم يستشيـــروا أحــدا؛ لــم 

يستشيـــروا مواطنــي بلدهــم فــي اســتفتاءات، ولــم يستشيـــروا الفلسطيـنييـــن 

املوجوديـــن فــي الخنــدق األول للمواجهــة؛ فكيــف نجعــل قولهــم مطاعــا؟

ب – مــن املعلــوم عنــد العلمــاء، أنهــم يـــنظرون إلــى الســياق فــي تفسيـــر 

آي القــرآن، ويـــراعون مبــدأ التناســب بيـــن اآلي داخــل الســورة الواحــدة، أو 

بيـــن الســور، ولفهــم آيــة الطاعــة، ال بــد مــن النظــر فــي اآليــة التــي قبلهــا، وفيهــا 

َعــْدِل« ]ســورة النســاء، 
ْ
ُمــوا ِبال

ُ
ْحك

َ
ْن ت

َ
ــاِس أ ْمُتــْم َبْيــَن النَّ

َ
ا َحك

َ
قولــه تعالــى: »َوِإذ

اآليــة: 58[، قــال أبــو حيــان فــي تفسيـــر آيتنــا: »مناســبتها ملــا قبلهــا، أنــه ملــا أمــر 

الــوالة أن يحكمــوا بالعــدل، أمــر الرعيــة بطاعتهــم«2، وقــال الزمخشــري: »ملــا 

أمــر الــوالة بــأداء األمانــات إلــى أهلهــا وأن يحكمــوا بالعــدل، أمــر النــاس بــأن 

يطيعوهــم ويـــنزلوا علــى قضاياهــم. واملــراد بأولــي األمــر منكــم: أمــراء الحــق، 

 ورســوله 
َّ

ُ ورســوله بريئــان منهــم، فــال يعطفــون علــى للا َّ
ألن أمــراء الجــور للا

 ورســوله واألمــراء املوافقيـــن 
َّ

فــي وجــوب الطاعــة لهــم، وإنمــا يجمــع بيـــن للا

لهمــا فــي إيثــار العــدل، واختيــار الحــق، واألمــر بهمــا، والنهــي عــن أضدادهمــا، 

كالخلفــاء الراشديـــن ومــن تبعهــم بإحســان«3.

1-  مصنف عبد الرزاق: 330/5.
2-  أبو حيان، البحر املحيط: 686/3.

3-  الزمخشري، الكشاف: 524/1.
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وكالم الزمخشــري مهــم فــي توضيــح املقامــات، فالحاكــم العــادل متلبــس 

أمــا  ورســوله،  هللا  علــى  عطفــه  جــاز  لــذا  اإللهيــة،  الصفــات  مــن  بصفــة 

الحاكــم الظالــم املســتبد، فــال يعطــف علــى هللا ورســوله، وليــس لــه فــي ذلــك 

املقــام قــدم، وحــكام التطبيــع - كمــا هــو مشــاهد ملمــوس، وكمــا هــو مثبــت 

فــي التقاريـــر الصــادرة عــن املؤسســات الدوليــة – ليســوا مــن أهــل العــدل، 

وليســوا مــن أهــل الشــورى، وليســوا مــن أهــل الحــق، لذلــك كان عطفهــم علــى 

هللا ورســوله »مــن انتحــال املبطليـــن، وتأويــل الجاهليـــن«. 

ج – بالنظــر فــي آيــة الطاعــة، نجــد األمــر بطاعــة ولــي األمــر فــي الرتبــة 

الثالثــة بعــد األمــر بطاعــة هللا تعالــى وطاعــة الرســول صلــى هللا عليــه وســلم.

وغنــي عــن البيــان، أننــا ال ننتقــل إلــى الرتبــة الثالثــة إال بعــد تحقيــق مــا 

قبلهــا، واملالحــظ أن فقهــاء التطبيــع يـــركزون علــى الرتبــة الثالثــة ويضخمــون 

مــن شــأنها دون ســواها، وال يلتفتــون البتــة إلــى الطاعــة األولــى، وهــي األوجــب 

واآلكــد.

أمــره  أوامــره ســبحانه، ومنهــا  تتحقــق إال بطاعــة  تعالــى ال  وطاعــة هللا 

ْمــِر« ]ســورة آل عمــران، اآليــة: 
َ ْ
ــاِوْرُهْم ِفــي األ

َ
بالشــورى فــي قولــه جــل وعــز: »َوش

ــوَرى َبْيَنُهــْم« ]ســورة الشــورى، اآليــة: 
ُ

ْمُرُهــْم ش
َ
159[، وفــي قولــه ســبحانه: »َوأ

38[، وهنــا نتســاءل: ملــاذا يطالــب علمــاء التطبيــع عامــة النــاس بطاعــة ولــي 

فــي وجــوب تطبيــق  األمــر بنــاء علــى اآليــة، وال يطالبــون الحــكام بطاعــة هللا 

الشــورى بنــاء علــى اآليــة نفســها؟ ممــا يــدل علــى أن االســتدالل باآليــة لــم يكــن 

ســوى مغالطــة منهــم.
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وإذا تجاوزنــا النــص القرآنــي، فإننــا نعتبــر مطالبــة هــؤالء الفقهاء بطاعة 

بمثابــة  هــي  غيـــره،  فيهــا  يشــاركه  األمــر، ومنحــه صالحيــات حصريــة ال  ولــي 

دعــوة صريحــة إلــى التخلــف، وإلــى تثبيتــه وترســيخه فــي املجتمعــات العربيــة 

واإلســالمية، كمــا أن تلــك الدعــوة مخالفــة ملهمــة العلمــاء الذيـــن يجــب عليهــم 

أن يواكبــوا تطــورات املجتمعــات الحديثــة، ومــا فيهــا مــن آليــات ومؤسســات 

ونظــم، وقــد نبــه العالمــة عــالل الفا�ضــي العلمــاء إلــى ضــرورة اســتثمار تجــارب 

األمــم ومــا فيهــا مــن أنظمــة حديثــة، وجعــل ذلــك مــن مهــام العلمــاء، فقــال: 

»ال بد للعلماء أن يســتخدموا من كتاب هللا، وســنة رســوله، وهدي الســلف 

الصالــح، ومــا أفــاده العلــم الحديــث، ]وتجــارب األمــم والشــعوب[، مــا يعــوض 

اإلســالمي  املجتمــع  لبنــاء  منــا،  املطلــوب  التغييـــر  غايــة  يكــون  أن  اإلســالم 

الحديــث، القائــم علــى أصالــة الديـــن، ]وحداثــة األنظمــة واألســاليب[، فعلــى 

علمائنــا أن يعملــوا جهــد املســتطاع لتحقيــق هــذا الهــدف واإلعــداد لــه«1. 

إن املســلم اليــوم يـــنبهر بتجــارب األمــم والشــعوب، ومــا فيهــا مــن أنظمــة 

حديثــة، تفــرز الحاكــم مــن املجتمــع إفــرازا، وال تعطيــه صالحيــات مطلقــة إال 

بالرجــوع إلــى املؤسســات املنصــوص عليهــا دســتوريا، وبــدل أن يـــرى تنظيـــر 

العلمــاء ملثــل هــذه الحداثــة فــي مجتمعاتنــا، نجدهــم يـــنادون بضــرورة طاعــة 

ولــي األمــر، والنهــي عــن مناقشــته فــي اختصاصاتــه »الحصريــة«. وهــذا شــرخ 

حضــاري يتحمــل هــؤالء الفقهــاء مســؤوليته ومســؤولية تبعاتــه.

1-  عالل الفا�ضي، مهمة علماء اإلسالم:78.
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املغالطة الثالثة:

أكثــَر فقهــاء التطبيــع مــن االســتدالل بحادثــة صلـــح الحديبيــة، ليقيســوا 

القر�ضــي،  العــدو  مــع  النبويــة  الهدنــة  علــى  الصهيونــي  العــدو  مــع  التطبيــع 

بيـــن  للفــوارق  نظــرا  باطــل،  قيــاس  مبنيــة علــى  ثالثــة، ألنهــا  وهــذه مغالطــة 

املقيــس واملقيــس عليــه، وذلــك لالعتبــارات اآلتيــة:

معاهــدة  كانــت  قريــش  مــع  وســلم  عليــه  هللا  صلــى  النبــي  معاهــدة   – أ 

مؤقتــة، ال تتجــاوز عشــر ســنوات، والتطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي تطبيــع 

غيـــر مؤقــت، وهــو بمثابــة توقيــع شــيك علــى بيــاض.

ب – أبــرم النبــي صلــى هللا عليــه وســلم املعاهــدة مــع القرشييـــن، وهــم 

أبنــاء البلــد، والصهايـــنة ليســوا أبنــاء البلــد، وإنمــا هــم شــذاذ اآلفــاق، توجهــوا 

إلــى فلسطيـــن مــن روســيا وأوكرانيــا والعــراق واملغــرب وإثيوبيــا وغيـــرها مــن 

البــالد. وغــان عــن البيــان، أن شــذاذ اآلفــاق ال شــرعية لهــم فــي فلسطيـــن وفــي 

أي بلــد احتلــوه واســتوطنوه.

ج – عــادت معاهــدة صلـــح الحديبيــة باملنافــع الجمــة علــى املسلميـــن، 

والتطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي ال يعــود بالنفــع إال عليــه، ألنــه يعانــي مــن 

أزمــة وجوديــة، وهــو فــي أمــس الحاجــة ملــن يعتــرف بــه فقــط، وليــس فــي حاجــة 

ـكـي يمــدوه بالســالح أو املــال أو العتــاد أو مقومــات االقتصــاد،  إلــى العــرب 

والتجــارب أمامنــا ماثلــة، فاملصريــون واألردنيــون لــم يجنــوا مــن التطبيــع معــه 

فوائــد تذكــر، فمــاذا ســيجني املطبعــون الجــدد؟
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إضافــة إلــى أن املطبعيـــن الجــدد لــم يشــترطوا علــى الطــرف اآلخــر أي 

وإطــالق ســراح  الحصــار،  الفلسطيـنييـــن، كرفــع  علــى  بالنفــع  يعــود  شــرط 

املظلوميـــن.  األســرى 

د – كانــت معاهــدة الحديبيــة معاهــدة اســتثنائية، وقــد أبرمهــا ســيدنا 

محمــد صلــى هللا عليــه وســلم باعتبــاره نبيــا يوحــى إليــه، وليــس باعتبــاره ولــي 

األمــر الــذي يمــارس صالحياتــه الدنيويــة بمقت�ضــى أحــكام اإلمامــة، لذلــك 

بــن  لعمــر  وقــال  والرضــوان،  الر�ضــى  عليهــم  الكــرام  الصحابــة  لــم يستشــر 

الخطــاب الــذي لــم يـــرضه االتفــاق: »إنــي رســول هللا، ولســت أعصيــه، وهــو 

ناصــري«1، وفــي هــذا الــكالم النبــوي إملاعــات وإشــارات يجمــل بنــا تأملهــا:

التذكيـــر بأنــه رســول، إشــارة إلــى أنــه أوحــي إليــه باملوافقــة علــى 	 

ظاهرهــا.  فــي  مجحفــة  كانــت  وإن  القرشــية  الشــروط 

تنبيه عمر إلى أنه ال يع�ضي هللا تعالى إشارة إلى أنه تلقى أمرا من 	 

ربــه ســبحانه.

اليقيـن املطلق بأن امتثال أمر هللا تعالى بإمضاء االتفاق يتلوه 	 

النصــر اإللهــي، لذلــك قــال: »وهــو ناصــري«.

وحــكام العــرب الذيـــن هرولــوا نحــو التطبيــع، ليســوا رســال، ولــم يتلقــوا 

أمــرا إلهيــا، وليســت عندهــم بشــارة النصــر، فكيــف نقيســهم علــى النبــي صلــى 

هللا عليــه وســلم فــي هــذه الحادثــة االســتثنائية؟. 

1-  البيهقي، دالئل النبوة: 106/4.
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المبحث الثالث: ما العمل؟

بعــد ســرد أهــم »أدلــة« الفقهــاء املجوزيـــن لتطبيــع الحــكام مــع الكيــان 

ــَبه، 
ُ

الصهيونــي، وتبيــان مــا بهــا مــن ضعــف ووهــن، وأنهــا مجــرد مغالطــات وش

وليســت براهيـــن وأدلــة، نطــرح ســؤال: مــا العمــل؟

قــد نجــد لهــذا الســؤال عــدة إجابــات، إال أننــي ســأتوقف عنــد جوابيـــن 

اثنيـن:

علــى  »الحكــم  قاعــدة  مــن  الفقهــاء  انطــالق  ضــرورة  أولهمــا: 

تصــوره«  عــن  فــرع  ال�شــيء 

وذلــك أثنــاء حكمهــم علــى جــواز أو منــع التطبيــع، وأول تصــوٍر نتعــرف 

عليــه هــو: مــا هــي الصهيونيــة؟ مــا هــي فلسطيـــن؟ مــن هــو الفلسطيـــني؟

أ - ال يمكــن الحديــث عــن الكيــان الصهيونــي وعــن التعامــل معــه إال 

بعــد التعــرف علــى ماهيتــه، ومــن أفــراد هــذه الكليــة: التعــرف علــى مشــروعه، 

حروبــه،  علــى  والتعــرف  أعالمــه،  علــى  والتعــرف  تاريخــه،  علــى  والتعــرف 

هــذه  علــى  يتعــرف  لــم  ومــن  وفاشــيته...  ونازيتــه  عنصريتــه  علــى  والتعــرف 

التفاصيــل فهــو جاهــل بهــذا الكيــان، وال يحــق لــه الحديــث عنــه، أو التنظيـــر 

معــه. للتطبيــع 

وللتعــرف عليــه، ال نحيــل علــى كتابــات الفلسطيـنييـــن أو عمــوم العــرب 

واملسلميـــن، بــل يجــب علــى فقهائنــا أن يتعرفــوا علــى الكيــان الصهيونــي مــن 

تشومســكي،  نعــوم  األمريكــي  اللســاني  كاملفكــر  أوال،  اليهــود  كتابــات  خــالل 

يهــودي،  )مــؤرخ  بابــي  إيــالن  واملــؤرخ  روس،  جاكليـــن  البريطانيــة  واملفكــرة 
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الفلسطيـــنية  القضيــة  عــن  مهمــة  كتابــات  لــه  حيفــا،  مديـــنة  مواليــد  مــن 

املنصفيـــن  اليهــود  مــن  هــؤالء  وغيـــر  الصهيونــي(،  الكيــان  طبيعــة  وعــن 

واملوضوعييـــن.

الغربييـــن  كتابــات  خــالل  مــن  الكيــان  هــذا  علــى  التعــرف  يمكــن  كمــا 

غيـــر اليهــود، كالكتــاب النوعــي »األساطيـــر املؤسســة للسياســة اإلســرائيلية« 

للمفكــر روجــي غــارودي رحمــه هللا، أو كتــاب »دولــة اإلرهــاب: كيــف قامــت 

إســرائيل الحديثــة علــى اإلرهــاب« لتومــاس سواريـــز، وهــو كتــاب مفيــد جــدا، 

مــن  وغيـــره  الصهيونــي  الكيــان  قــادة  وتصريحــات  األرشــيف،  بوثائــق  ملــيء 

قــادة العالــم.

ب – بعــد التعــرف علــى الكيــان الصهيونــي، يجــب علــى الفقهــاء أيضــا 

التعــرف علــى فلسطيـــن وعلــى الفلسطيـنييـــن.

بالنســبة لفلسطيـــن، نســتحضر أنهــا األرض املباركــة؛ مباركــة لذكرهــا 

ــِذي 
َّ
ال »ُســْبَحاَن  القــرآن  فــي  بركتهــا  علــى  للتنصيــص  ومباركــة  القــرآن،  فــي 

َنــا 
ْ

ــِذي َباَرك
َّ
�َضــى ال

ْ
ق

َ ْ
ْســِجِد األ

َ ْ
ــى امل

َ
ِإل َحــَراِم 

ْ
ْســِجِد ال

َ ْ
 ِمــَن امل

ً
ْيــال

َ
ْســَرى ِبَعْبــِدِه ل

َ
أ

َبِصيـــُر« ]ســورة اإلســراء، اآليــة: 1[، 
ْ
ــِميُع ال ــُه ُهــَو السَّ ِرَيــُه ِمــْن آَياِتَنــا ِإنَّ

ُ
ــُه ِلن

َ
َحْول

ومباركــة ألنهــا أرض األنبيــاء، ومجمــع الديانــات التوحيديــة، إضافــة إلــى أنهــا 

أرض اإلســراء واملعــراج، وأرض اللقــاء بيـــن األرض والســماء، وأرض املســجد 

األق�ضــى، وأرض كنيســة القيامــة.

ثغــور متعــددة، مرابــط  املرابــط علــى  الفلسطيـــني، فهــو اإلنســان  أمــا 

فــي أرض الربــاط، ومرابــط فــي املعتقــالت والســجون الصهيونيــة، ومرابــط فــي 

هاَجر بتمسكه بحق العودة املقدس، دون أن نن�ضى الفلسطيـنييـن 
ُ
أرا�ضي امل
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الشــهداء، الذيـــن ارتقــوا فــي عليــاء العليــاء، والذيـــن تعتبــر دماؤهــم الزكيــة 

أمانــة فــي عنــق املسلميـــن وعمــوم الفضــالء وذوي املــروءات مــن النــاس.

علــى  وتعرفــوا  الصهيونــي،  الكيــان  ماهيــة  علــى  الفقهــاء  تعــرف  إذا 

فلسطيـــن األرض املباركــة، والفلسطيـــني اإلنســان املرابــط أو الشــهيد، فإنــه 

يلــزم مــن ذلــك صياغــة فقــه جديــد، فقــه التعامــل مــع الصهيونيــة وأهلهــا، 

وفقــه التعامــل مــع املرابطيـــن، ومــن لــم يســتحضر أبجديــات هذيـــن الفقهيـــن 

ســيخبط فــي املوضــوع ال محالــة، وســيحيد عــن الصــواب، وقــد يقــع فــي دائــرة 

الخيانــة، ســلمنا هللا مــن الوقــوع فيهــا والدنــو منهــا. 

ثانيهما: ضرورة إحداث ثورة أخالقية.

»الثــورة األخالقيــة«، ثــورة دعــا إليهــا الفيلســوف املرابــط الدكتــور طــه 

عبــد الرحمــن فــي كتابــه ثغــور املرابطــة، وبّيــن أن الــذي يـــنهض بهــا ويتحمــل 

مســؤولية ذلــك هــم »الفقهــاء الجــدد« و«السياســيون الجــدد«.

وإذا جاز لنا أن نسمي أحد الطرفيـن بـ«الفقهاء الجدد«، لزم من ذلك 

ضــرورة توســلهم بآليــات وطرائــق جديــدة تميـــزهم عــن غيـــرهم مــن »الفقهــاء 

اصطفــاه  مــن  علــى  أقتــرح  وهنــا  املحافظيـــن«،  »الفقهــاء  أو  التقليدييـــن« 

هللا تعالــى ليحظــى بشــرف االنتســاب إلــى »الفقهــاء الجــدد« بعــض اآلليــات 

الجديــدة التــي لــم يألفهــا التقليديــون، منهــا:

التطبيــع،  فقهــاء  مــن  البــراءة  تتضمــن  مرجعيــة،  وثيقــة  إصــدار   – أ 

وتتضمــن مســردا بأســمائهم، وتحذيـــر املسلميـــن منهــم، ليكونــوا علــى بيـــنة 

مــن أمرهــم، وســيكون إصــدار هــذه الوثيقــة ســببا ليـــنفض النــاس عــن هــؤالء 
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ديـــن، فانظــروا عمــن  العلــم  هــذا  الســلف: »إن  بنــاء علــى مقولــة  الفقهــاء، 

تأخــذون ديـــنكم«، واإلنســان املســلم –بطبعــه- شــحيح بديـــنه، ال يـــر�ضى أن 

يأخــذ الفتــوى ممــن خرمــت مروءتــه، لكنــه فــي حاجــة ماســة إلــى مثــل هــذه 

الوثيقــة التــي تزيــل اللبــس وتوضــح املواقــف.

ب – لعل من واجب الوقت، أن يتبنى »الفقهاء الجدد« آلية االنفتاح 

فــي العالــم، ومنهــم منظمــة  والتعــاون مــع اليهــود غيـــر الصهايـــنة، وهــم كثــر 

ناطوري كارطا، وهي منظمة تجمع اليهود غيـر املواليـن للصهايـنة، ويترأسها 

جماعــة مــن األحبــار، ويـــناضلون ضــد الفكــر الصهيونــي، ويعارضــون بقــوة 

تجميــع اليهــود فــي وطــن واحــد.

غيـــر  واليهــود  الجــدد«  »الفقهــاء  بيـــن  مشــترك  بيــان  إصــدار  إن 

الصهايـــنة، أو االشــتراك في فعاليات ثقافية ونضالية، يعد رســالة ذات بعد 

ســيميولوجي عميــق، إضافــة إلــى أثرهــا علــى الواقــع، حيــث تتجلــى املواقــف 

اإلســالمية الحقيقيــة تجــاه اليهــود أهــل الكتــاب، وأن املسلميـــن ال يعادونهــم 

ديـــنية محضــة. ألســباب 

حملــة  العالــم  فــي  واألكاديمييـــن  الباحثيـــن  مــن  كثيـــر  يخــوض   – ج 

تــؤرق  عامليــة  حملــة  وهــي  وجامعاتــه،  الصهيونــي  الكيــان  مخابــر  مقاطعــة 

الكيــان الصهيونــي وتزعجــه كثيـــرا، وهــي اآلليــة التــي لــم يســاندها الفقهــاء، 

ولــم يدعموهــا ببياناتهــم أو بممارســاتهم، لــذا يمكــن لـ«الفقهــاء الجــدد« أن 

يتبنــوا آليــات داعمــة لهــذه الحركــة، وهــذا مــن التعــاون علــى الخيـــر والبــر. 

وهنــاك آليــات أخــرى قــد يبدعهــا »الفقهــاء الجــدد« فــي ثورتهــم الفقهيــة 

املباركــة. والحــد هلل رب العامليـــن.

الخطاب العلمائي المساند للتطبيع ..أسبابه ومغالطاته44



ابلحث اثلالث

منهج االستدالل عند علماء اتلطبيع
مقاربة أصويلة وسرب مقاصدي

د. حمماد رفيع
أستاذ أصول الفقه ومقاصد الرشيعة جبامعة سيدي حممد بن عبد 

اهلل بفاس

املبحث األول: تهافت استدالل علماء التطبيع مقاصديا

املبحث الثاني: تهافت استدالل علماء التطبيع أصوليا



مقدمة:

 مــن الثابــت املقــرر عنــد العقــالء أن التمــاس الهــدي املعرفــي فــي األقــوال 

واألفعــال إنمــا يتــم باالســتدالل العلمــي عبــر مســالكه املنهجيــة وضوابطــه 

املعرفيــة، غيـــر أنــه قــد يلتبــس علــى غيـــر خبيـــر بصــور مزيفــة ممــا يســميه 

أهــل املناظــرة واملنطــق »االســتدالل املغالــط«، حيــث يعمــد أهــل املغالطــة 

إلــى تزييــف عمليــة االســتدالل وتقديمــه علــى أنــه اســتدالل يقيــم الحجــة ومــا 

هــو باســتدالل.

فــي هــذه األيــام مــن   وإنمــا يجــري مــن قبــل بعــض »علمــاء الشــرعية » 

محاولــة تســويغ مــا تقــوم بــه بعــض الــدول العربيــة مــن عقــد اتفاقيــات تطبيع 

عالقــات التعــاون والشــراكة مــع الكيــان الصهيونــي، علــى أنــه جائــز بمقت�ضــى 

املصلحــة ال يخــرج عــن االســتدالل املغالــط كمــا سنكشــف فــي هــذه املداخلــة 

بــإذن هللا تعالــى بيانــا للحــق ودفعــا لالعتــداء علــى فلسطيـــن.

 وعزمنــا علــى كشــف تهافــت اســتدالالت الشــيوخ الذيـــن لــم يتورعــوا فــي 

تســويغ التطبيــع وتجويـــزه إنمــا هــو اتبــاع ملنهــج القرآنــي واســتهداء بالهــدي 

النبــوي، فمــا زال كتــاب هللا تعالــى فــي خطابــه الحجاجــي املوجــه لإلنســان ذي 

الطبيعــة الجدليــة كمــا وصفــه هللا تعالــى: »وكان اإلنســان أكثــر �ضــيء جــدال«) 

الكهف:53( يقدم هديه تأسيســا، ويدحض شــبهات اإلنســان تبديدا، فدار 

وتقــوم  بيانــا  الصــورة  لتكتمــل  والتبديــد  التأســيس  علــى  القرآنــي  الخطــاب 

الحجــة برهانــا مبيـــنا، وعلــى املنهــج نفســه ســار النبــي صلــى هللا عليــه وســلم 

فــي بيــان رســالته ومحاججتــه لــكل أصنــاف املخالفيـــن واملعارضيـــن.
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ضبــط  والحجــاج  واألصــول  النظــر  أهــل  مــن  العلمــاء  جهابــدة   وتولــى 

وتأصيــل منهــج االســتدالل وبيــان مســالك املغالطيـــن وحيــل املتناظريـــن مــن 

أمثــال الجويـــني والشيـــرازي والغزالــي، والباجــي والفارابــي وغيـــرهم كثيـــر.

 وسيـــرا علــى هــذا املنهــج املؤصــل املقعــد أتولــى بــإذن املنــان الوهــاب بيــان 

أوجــه تهافــت خطــاب علمــاء التطبيــع وكشــف أغلوطاتهــم مــن وجهيـــن اثنيـــن: 

الوجــه املقاصــدي والوجــه األصولــي، وذلــك وفــق املنهــج األصولــي الحجاجــي 

بإنصــاف ودونمــا إجحــاف.

المبحث األول: تهافت استدالل علماء التطبيع مقاصديا

 ملــا كانــت املقاصــد قبلــة املجتهديـــن وميـــزان أعمــال املكلفيـــن، كان البــدء 

بتعييـــر خطــاب القــوم باملقاصــد أولــى مــن التنقيــب األصولــي فــي أغلوطــات 

االســتدالل، وعليــه يمكــن التدليــل علــى تهافــت اســتدالل القــوم مــن جهــة 

املقاصــد باآلتــي:

أوال: من حيث املفارقة بيـن املعلن واملنجز من املقاصد:

فاملالحــظ فــي خطــاب أهــل التطبيــع أنــه متناقــض بيـــن مقاصــد معتبــرة 

املســلمة  املجتمعــات  فــي  الســلم  إقامــة  إلــى  الســعي  قبيــل  مــن  يعلنونهــا 

يـــنجزونه علــى األرض مــن سياســات وقــرارات تقــوم  واإلنســانية، وبيـــن مــا 

علــى إشــعال الحــروب وتمويلهــا بيـــن املجتمعــات املســلمة كمــا فــي اليمــن التــي 

يمعنــون فــي تدميـــره وتفقيـــره، وفــي ســوريا التــي مولــوا تخريبهــا، وفــي ليبيــا التــي 

يمولــون حــرب االنقــالب علــى الســلطة الشــرعية وهكــذا.
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أجــل  مــن  اإلنســانية  بيـــن  املحبــة  إشــاعة  مقاصدهــم  أن  ويعلنــون 

أن  غيـــر  العالــم،  مناطــق  فــي مختلــف  املتفشــية  الحــروب  حــاالت  مواجهــة 

مــا يمارســونه علــى األرض هــو إشــاعة ثقافــة الكراهيــة بيـــن فئــات املجتمــع 

الواحد والسعي للتفريق بيـــنهم فيستعدون جانبا على آخر بدعوى محاربة 

اإلرهــاب والتطــرف، ودول ثــورات الربيــع العربــي شــاهدة علــى هــذا وأكثــر.

مــع املخالــف، وهــو مطلــوب  التعايــش والتســامح  كمــا يعلنــون شــعار 

وحــق، غيـــر أن واقــع الحــال مطــاردة كل مخالــف وطنــي لــرأي الحاكــم بأمــره، 

وقتلــه أو ســجنه، كمــا يحــدث فــي دولــة اإلمــارات والســعودية ومصــر وغيـــرها.

ثانيا: من حيث البناء على مصالـح موهومة:

وتتمثــل املصالـــح املوهومــة التــي أســس عليهــا أهــل التطبيــع مســوغاتهم 

الحمايــة مــن »الخطــر« اإليـــراني وهــو الجــار املســلم فــي كل األحــوال، وذلــك 

باالســتعانة بالعــدو الصهيونــي الــذي أصبــح الحليــف الــودود، وهــو ما يذكرنا 

بصنيــع بعــض ملــوك الطوائــف باألندلــس حيـــن كان يستعيـــن بعضهــم علــى 

ألفونســو1،  ملــك اإلفرنــج  يمثلــه حيـــنها  الــذي كان  الخارجــي  بالعــدو  بعــض 

فكيــف يســتقيم قلــب الوضــع ليصبــح العــدو صديقــا والصديــق عــدوا؟

مــع  التعــاون  أن  التطبيــع  أهــل  يـــروجها  التــي  املوهومــة  املصالـــح  ومــن 

مــا  وهــو  املنطقــة،  فــي  مهمــا  وعســكريا  اقتصاديــا  فتحــا  يضمــن  الصهايـــنة 

يـــناقض الطبيعــة الوظيفيــة للكيــان الصهويـــني الــذي ال يـــرى إال نفســه وال 

يســعى إال للتفــوق واالســتعالء علــى غيـــر اليهــود مــن »األممييـــن« كمــا بيـــن 

1- يـنظر ابن عذاري املراك�ضي، البيان املغرب في أخبار األندلس واملغرب 279/3.
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ذلــك كتــاب هللا تعالــى فــي أكثــر مــن موطــن، منهــا قــول هللا تعالــى علــى لســانهم 

فــي بيــان عالقتهــم باآلخــر: » ذلــك بأنهــم قالــوا ليــس عليـــنا فــي األمييـــن ســبيل« 

.)74 )آل عمــران: 

ثالثا: من حيث املخالفة الصريحة للشريعة ولألمة

ذلــك أن مذهــب القــوم فــي التطبيــع مصــادم ملقــررات القــرآن فــي فضــح 

جــرم اليهــود وعدوانيتهــم علــى املسلميـــن، قــال تعالــى: » لتجــدن أشــد النــاس 

عــداوة للذيـــن آمنــوا اليهــود والذيـــن أشــركوا« ) املائــدة: 84(، وهــو مــا صدقــه 

الواقع العيـني في فلسطيـن وما حول فلسطيـن، كما أن التطبيع في ظل هذا 

الواقــع املاثــل فــي فلسطيـــن يمثــل إقــرارا صريحــا للعــدو علــى كل مــا اقترفــه مــن 

جرائــم واعتــداء طــوال عشــرات السنيـــن.

علــى  خلــف  عــن  ســلفا  العلمــاء  إجمــاع  املطبعيـــن  موقــف  ويصــادم 

وجــوب الجهــاد فــي وجــه العــدو إذا احتــل شــبرا مــن أرض املسلميـــن، فكيــف 

بمــن احتــل الوطــن وقتــل وشــرد شــعب فلسطيـــن ودنــس املقدســات وحاصــر 

غــزة، ومــا يـــزال فــي غيــه ســادر.

رابعا: من حيث املآالت الفاسدة للتطبيع

لعل من املآالت املتأكدة التي يف�ضي إليه التطبيع اآلتي:

مكافأة العدو على جرائمه في فلسطيـن.	 

تمكيـن العدو من تحقيق ما لم يحقق بالحرب توسعا واختراقا 	 
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وإفســادا فــي األرض.

خيانــة أمانــة القــدس وفلسطيـــن والغــدر بالشــعب الفلسطيـــني 	 

األعــزل.

انتحار سيا�ضي وأخالقي وحضاري للمطبعيـن، وال يحيق املكر 	 

بأهلــه. إال  ال�ضــيء 

المبحث الثاني: تهافت استدالل علماء التطبيع أصوليا

الناحيــة  مــن  التطبيــع  علمــاء  اســتدالل  تهافــت  عــن  الكشــف  لعــل 

اثنيـــن: وجهيـــن  مــن  نبــرزه  األصوليــة 

أوال: التهافت في التنزيل

أمــاله عليـــنا منطــق االســتدالل،  التأصيــل  بالتنزيــل قبــل  البــدء   ولعــل 

ذلك أن استدعاء الحكم من نصه إنما يتم بعد تصور املوضوع الوجودي، 

فعلــى نحــو التصــور يكــون الحكــم، قــال الشــاطبي: » كل دليــل شــرعي فمبنــي 

علــى مقدمتيـــن إحداهمــا نظريــة والثانيــة نقليــة، فاألولــى فــي تحقيــق املنــاط 

والثانيــة فــي الحكــم«، كمــا أن املناطقــة قــرروا أن الحكــم علــى ال�ضــيء فــرع 

عــن تصــوره.

 فقد بدا التهافت واضحا في تصويـرهم ملناط الحكم على غيـر حقيقته 

العيـــنية، فهــم صــوروا الكيــان الصهيونــي املحتــل لفلسطيـــن الطــارد ملعظــم 

الشــعب الفلسطيـــني مــن أرضــه إلــى الشــتات، الــذي أقــام دولتــه علــى أشــالء 

العالــم،  بشــهادة  وتشــريدا وحصــارا  وقتــال  ذبحــا  شــعب فلسطيـــن ودمائــه 
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وبشــهادة العديــد مــن القــرارات األمميــة علــى عالتهــا وإجحافهــا، ومقــررات 

الجامعــة العربيــة علــى خذالنهــا، علــى أنهــم يهــود شــركاء للمسلميـــن وللعــرب 

فــي املنطقــة، وليســوا أعــداء، ولذلــك فتطبيــع العالقــة والتعــاون معهــم مبنــي 

علــى املصلحــة التــي يقدرهــا حصــرا ولــي األمــر، ثــم راحــوا يلوون ألســنتهم بأدلة 

مــن الكتــاب والســنة لعلهــا تؤيــد مــا صــوروه وهمــا وخيــاال مــن صلـــح الحديبيــة 

ووثيقــة املديـــنة وغيـــرها ممــا ســنراه الحقــا.

ثانيا: التهافت في التأصيل

 أما التهافت من الناحية التأصيلية فنكتفي ببيانه من وجهيـن اثنيـن: 

الوجه األول: املصادرة على املطلوب

 وأســلوب املصادرة على املطلوب واضح من خالل اعتمادهم على نحو 

مركــزي علــى جملــة مــن املفاهيــم العامــة مثــل ) ولــي األمــر، الطاعــة املطلقــة 

لولــي األمــر..( دون بيــان معانيهــا ووجــه تعلقهــا بمطلوبهــم، والقاعــدة أنــه ال 

يجــوز االســتدالل بدليــل مــع قيــام معــارض، فــكان الــالزم املنهجــي ومقت�ضــى 

األمانــة العلميــة تحريـــر تلــك املفاهيــم قبــل التمــاس الحجــة منهــا.

مفهوم ولي األمر

 مفهــوم ولــي األمــر واحــد مــن املفاهيــم الســحرية التــي تتــردد فــي خطابــات 

قــرار  فــي  يجــادل  مــن  كل  علــى  ويســوقونها حجــة حاســمة  التطبيــع،  علمــاء 

الحاكــم، وأنــه الوحيــد املخــول لــه شــرعا تحديــد املصلحــة جلبــا واملفســدة 
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درءا، متجاهليـــن أن مفهــوم ولــي األمــر دائــر بيـــن املفهــوم التأصيلــي واملفهــوم 

التاريخــي، فتعيـــن بيــان جهــة الحمــل؛ لكــن، مــن أجــل التلبيــس علــى النــاس 

تمــت مصــادرة هــذا البيــان.

علــى  اختيــارا  األمــة  مــن  نبــع  حاكــم  أنــه  األمــر  لولــي  املؤصــل  فاملفهــوم 

جهــة اإلجــارة والوكالــة فــي القيــام بمصالـــح األمــة علــى قاعــدة األمانــة والعــدل، 

مصداقــا لقــول هللا تعالــى: » إن هللا يامركــم أن تــودوا االمانــات إلــى أهلهــا وإذا 

حكمتــم بيـــن النــاس أن تحكمــوا بالعــدل إن هللا نعمــا يعظكــم بــه... أطيعــوا 

هللا وأطيعــوا الرســول وأولــي االمــر منكــم« )النســاء: -57 58(.

قــال الزمخشــري فــي بيــان معانــي اآليتيـــن: »ملــا أمــر الــوالة بــأداء األمانــات 

علــى  ويـــنزلوا  يطيعوهــم  بــأن  النــاس  أمــر  بالعــدل،  يحكمــوا  وأن  أهلهــا  إلــى 

عنــد  اآليــة  فــي  طاعتهــم  الواجــب  األمــر  بأولــي  املقصــود  أمــا  قضاياهــم«)1(، 

الزمخشــري فهــم »أمــراء الحــق، ألن أمــراء الجــور هللا ورســوله بريئــان منهــم، 

فــال يعطفــون علــى هللا ورســوله فــي وجــوب الطاعــة لهــم، وإنمــا يجمــع بيـــن هللا 

ورســوله واألمــراء املوافقيـــن لهمــا فــي إيثــار العــدل واختيــار الحــق واألمــر بهمــا 

والنهــي عــن أضدادهمــا كالخلفــاء الراشديـــن ومــن تبعهــم بإحســان«)2(.

فــي  ووقــف اإلمــام عبــد الســالم ياسيـــن مــع مفهــوم ولــي األمــر املؤصــل 

هــذه اآليــة مــن خــالل لفظــة »منكــم« ليؤكــد أنهــا نبعيــة، تقت�ضــي أن يكــون 

األميـــر عضــوا مــن جســم األمــة نابعــا منهــا اختيــارا ووالء، بحيــث يشــعر بمــا 

طبعة  املعرفة،  دار  بيـروت،  الكشاف،  تفسيـر  محمود،  هللا  جار  الزمخشري،   -1
2009/3، ص242.

2- الزمخشري، املصدر السابق.
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تشــعر بــه ويؤملــه مــا يؤملهــا، يقــول: » فليــس منــا مــن لــم يـــنبع مــن بيـــننا، نكــون 

نحــن اخترنــاه وبايعنــاه واشــترطنا عليــه. منكــم شــورية، فليــس منــا مــن يســتبد 

عليـــنا ويتجــر فــي مصيـــرنا«1.

أمــا املفهــوم التاريخــي لولــي األمــر فيتعلــق بحاكــم نــزا علــى الحكــم 	 

غلبــة أو وراثــة واســتبد بأمــر األمــة دونهــا، وهــو مــا حــدث فــي تاريــخ املسلميـــن 

فــي وقــت مبكــر منــذ تحــول نظــام الحكــم اإلســالمي مــن نظــام الخالفــة إلــى 

نظــام امللــك2، أو بتعبيـــر ابــن نبــي منــذ التحــول مــن حقبــة التأصيــل إلــى حقبــة 

ــني حيـــن قــال: » ولــم أر التمســك بمــا  التوفيــق3، وهــو مــا ذكــره اإلمــام الجويـ

جــرى مــن العهــود مــن الخلفــاء إلــى بنيهــم ألن الخالفــة بعــد منقــرض األربعــة 

الراشديـــن شــابتها شــوائب االســتيالء واالســتعالء، وأضحــى الحــق فــي اإلمامــة 

مرفوضــا، وصــارت اإلمامــة ملــكا عضوضــا«4.

هــم  فــال  الــوالة،  لهــؤالء  ســيئا  امتــدادا  بحــق  التطبيــع  حــكام  ويعــد 

مــن اختيــار األمــة وال هــم مــن أهــل العــدل والشــورى، بــل ولــدوا حكامــا أو 

اغتصبــوا الحكــم حتــى عــدوه حقــا خالصــا لهــم، كمــا قــال مؤســس الحكــم 

الوراثــي فــي اإلســالم معاويــة: » مــن كان يـــريد أن يتكلــم فــي هــذا األمــر فليطلــع 

1- ياسيـن، عبد السالم. املنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا، ص 96.
2- يـنظر تفاصيل مقارنة بيـن مرحلة الخالفة الراشدة ومرحلة امللك العاض أو الخالفة 

الصورية في أمزيان، محمد. في الفقه السيا�ضي مقاربة تاريخية، ص19فما بعدها.
نبي، مجلة  النهوض الحضاري عند مالك بن  في  التاريخ  يـنظر رفيع، محماد. سؤال   -3

سراج اللندية، العدد1/أبريل 2019، ص19.
4- الجويـني، غياث األمم، ص124.
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لنــا قرنــه فلنحــن أحــق بــه منــه ومــن أبيــه«)1(، ثــم صــار ذلــك بدعــة متبعــة 

حتــى قــال أبــو العبــاس الســفاح: » وزعمــت الســبئية أن غيـــرنا أحــق بالرياســة 

وجوههــم...«2. فشــاهت  منــا  والخالفــة  والسياســة 

علــى  أمورهــم  والة  أن  إثبــات  يســتطيعون  ال  التطبيــع  علمــاء  فــألن 

مقت�ضــى نصــوص الكتــاب والســنة كمــا بيـــنا ســلفا، فتراهــم يطلقــون الــكالم 

تلبيســا وتمويهــا علــى النــاس ليحســبوه مــن التأصيــل ومــا هــو مــن التأصيــل، 

ويقولــون علــى هللا الكــذب وهــو يعلمــون.

مفهوم الطاعة 

 مــن املفاهيــم الشــرعية التــي يلــوي بهــا قــراء التطبيــع ألســنتهم مفهــوم 

الطاعــة املطلقــة الواجبــة لــوالة األمــور، دون بيــان وجــوه ورود الطاعــة فــي 

الكتــاب والســنة، وتحديــد املعنــى املقصــود شــرعا، وذلــك تغليطــا مــن القــوم 

وتحريفــا للكلــم عــن مواضعــه.

 والحــق أن الطاعــة وردت فــي القــرآن مأمــورا بــه ومنهيــا عنهــا، فقــد أمــر بهــا 

فــي حــق هللا ورســوله وفــي حــق والة األمــور مــن أهــل العــدل، فقــال ســبحانه: 

» أطيعــوا هللا وأطيعــوا الرســول وأولــي االمــر منكــم » ) النســاء: 58(، وقــال 

ريحكــم«  وتذهــب  فتفشــلوا  تنازعــوا  وال  ورســوله  هللا  اطيعــوا   « ســبحانه: 

تطيعــوا  وال   « تعالــى:  فقــال  الســوء،  فــي  الطاعــة  عــن  ونهــى  )األنفــال:47(، 

أمــر املسرفيـــن الذيـــن يفســدون فــي األرض وال يصلحــون«) الشــعراء: -151 

1- ابن حجر، فتح الباري، كتاب االعتصام، فصل ط ف، 150/1.
2- الطبري، ابن جريـر، تاريخ األمم وامللوك 346/4.
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152(، وقــال: » وال تطــع كل حــالف مهيـــن همــاز مشــاء بنميــم منــاع للخيـــر 

معتــد أثيــم« ) ن:-10 12(، وقــال ســبحانه: » وال تطــع منهــم آثمــا أو كفــورا« 

ْيَس 
َ
ــِرَك ِبي َما ل

ْ
ش

ُ
)اإلنســان: 24(، وقال في حق الوالديـــن: » َوِإْن َجاَهَداَك ِلت

ِطْعُهَمــا« ) العنكبــوت:8(.
ُ
ــال ت

َ
ــٌم ف

ْ
ــَك ِبــِه ِعل

َ
ل

انتفــاء  علــى  قطعــا  ذلــك  دل  والنهــي  األمــر  بيـــن  الطاعــة  دارت  فلمــا   

اإلطــالق عنهــا، وثبــت تقييدهــا باملعــروف، كمــا أكــد ذلــك النبــي صلــى هللا عليــه 

وســلم فــي الحديــث: » إنمــا الطاعــة فــي املعــروف«)1(، وغيـــرها مــن األحاديــث 

الكثيـــرة كمــا ســيأتي:

وفــي الســنة ورد األمــر بالطاعــة مطلقــا فــي ســياق، كمــا فــي قولــه صلــى هللا 

عليــه وســلم: »تســمع وتطيــع لألميـــر وإن ضــرب ظهــرك وأخــذ مالــك فاســمع 

وأطــع«2، وفــي قولــه صلــى هللا عليــه وســلم: »اســمعوا وأطيعــوا وإن اســُتعمل 

عليكــم عبــد حب�ضــي كأن رأســه زبيبــة«3، إلــى غيـــرها مــن األحاديــث، ثــم ورد 

األمــر بالطاعــة مقيــدا فــي ســياق آخــر، كمــا فــي قولــه صلــى هللا عليــه وســلم: 

» ال طاعــة ملــن ع�ضــى هللا«4، وقولــه عليــه الســالم: » اســمعوا وأطيعــوا وإن 

اســُتعمل عليكــم عبــد حب�ضــي كأن رأســه زبيبــة مــا أقــام فيكــم كتــاب هللا«5.

1- البحاري في الجامع الصحيح، رقم 4340، ومسلم في الجامع الصحيح برقم 1840. 
2- مسلم في الجامع الصحيح، كتاب الفتن، من حديث حذيفة بن اليمان.

3- البخاري في الجامع الصحيح، كتاب الفتن، من حديث أنس بن مالك
4- األلباني، سلسلة األحاديث الصحيحة، رقم 2864.

5- مسلم في الجامع الصحيح، كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء في غيـر معصية 
وتحريمها في املعصية، رقم )1838(.
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 وال يصــح االســتدالل هنــا بمثــل هــذه األدلــة إال بعــد بيــان قصــد الشــارع 

مــن هــذه الطاعــة أمطلقــة هــي ام مقيــدة؟ والقاعــدة األصوليــة تق�ضــي بحمــل 

املطلــق علــى املقيــد مــا دام الحكــم والســبب متحديـــن، وذلــك دفعــا للتعــارض 

بيـــن اإلطالق والتقييد.

فهــذه األحاديــث إنمــا تفهــم فــي ســياق ورودهــا، وقــد وردت فــي سياقيـــن 

اثنيـــن متكامليـــن:

أولهمــا: ســياق معالجــة ثقافــة العصبيــة القبليــة التــي اســتفحلت عنــد 

العــرب حتــى إنهــم يـــنفرون مــن الطاعــة والخضــوع، فجــاءت الوصايــا النبويــة 

بالطاعة من أجل نقل املجتمع من العصبية القبلية إلى الحياة الدســتورية 

املنظمــة، وليــس إلــى حيــاة الخنــوع والخضــوع للمستبديـــن والظلمــة.

يســميه  مــا  خــالل  مــن  األمــة  مســتقبل  بغيــب  اإلخبــار  ســياق  ثانيهمــا: 

ممــا  لألمــة  تحذيـــرا  وذلــك  الســاعة،  وأشــراط  الفتــن  بأحاديــث  املحدثــون 

املكروهــة  األقــدار  تلــك  مــع  للتعامــل  لتســتعد  وفتــن  محــن  مــن  يـــنتظرها 

بأقــل  منهــا  تخــرج  حتــى  واالضطــرار  املكنــة  فقــه  وفــق  ومقاومتهــا  ودفعهــا 

الخسائر 

مفهوم الفتنة

ممــا يـــركز عليهــا خطــاب التطبيــع فــي إرهــاب النــاس وإلجائهــم إلــى طاعــة 

كل  واعتبــار  بالفتنــة،  تخويفهــم  بسياســاتهم  والقبــول  املستبديـــن  الحــكام 

مخالفــة للحاكــم بأمــره بابــا مــن أبــواب الفتنــة، متجاهليـــن بذلــك أن القــرآن 

يحــرض علــى مواجهــة مصــدر الفتنــة لوأدهــا وليــس االستســالم لهــا، يقــول 
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هللا تعالــى: » واقتلوهــم حيــث ثقفتموهــم وأخرجوهــم مــن حيــث أخرجوكــم 

والفتنــة أشــد مــن القتــل« ) البقــرة: 190(، وقــال ســبحانه: »وقاتلوهــم حتــى 

ال تكــون فتنــة ويكــون الديـــن كلــه هلل« )األنفــال: 39(، وقــال ســبحانه فــي لــزوم 

حصــار الفتنــة فــي مصدرهــا: »واتقــوا فتنــة ال تصيبــن الذيـــن ظلمــوا منكــم 

خاصــة واعلمــوا أن هللا شــديد العقــاب« )األنفــال: 25(.

والبــن تيميــة تعليــق لطيــف علــى هــذه اآليــة، بقولــه: » إن الظالــم يظلــم 

فيبتلــى النــاس بفتنــة تصيــب مــن لــم يظلــم فيعجــز عــن ردهــا حيـــنئذ، بخــالف 

مــا لــو منــع الظالــم ابتــداء فإنــه كان يـــزول ســبب الفتنــة«

الوجه الثاني: من حيث التعميم الفاسد:

االســتنجاد  علــى  غريــب  إصــرار  التطبيــع  أهــل  اســتدالل  فــي  يالحــظ 

بعمــوم بعــض األدلــة لتشــمل قســرا محــل النــزاع وهــو يعلمــون، كاســتداللهم 

وســلم  عليــه  هللا  صلــى  ومصالحتــه  املديـــنة  فــي  لليهــود  النبويــة  باملصالحــة 

لقريــش فــي صلـــح الحديبيــة، مــع أن حالــة التطبيــع الجاريــة اآلن تســتع�ضي 

حالــة  أمــام  نحــن  إذ  النصــوص،  تلــك  وإطــالق  عمــوم  تحــت  الدخــول  عــن 

عــدو هاجــم أرض املسلميـــن وقتــل وشــرد الســكان األصلييـــن ونــكل بهــم ومــا 

يـــزال علــى مــدى أكثــر مــن سبعيـــن عامــا، وأســس دولتــه علــى أنقــاض شــعب 

فلسطيـــن تقتيــال وتهجيـــرا وأســرا وحصــارا، والصلـــح املأمــور بــه قرآنــا والــذي 

صباحــا  يقتلنــا  مــن  مــع  ال  ســاملنا  مــن  مــع  هــو  إنمــا  بيانــا  الســنة  بــه  جــرت 

ومســاء، مصداقــا لقــول هللا تعالــى: » إنمــا يـــنهاكم هللا عــن الذيـــن قاتلوكــم 
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فــي الديـــن وأخرجوكــم مــن دياركــم وظاهــروا علــى إخراجكــم أن تولوهــم ومــن 

) املمتحنــة:9(. يتولهــم فأولئــك هــم الظاملــون« 

بمــا   لذلــك صــح حجاجيــا أن نســقط تمامــا هــذا االســتدالل املغالــط 

وهــو  املقت�ضــى«،  فــي  واملنازعــة  باملوجــب  القــول   « املناظــرة  أهــل  يســميه 

التســليم بمقت�ضــى تلــك األدلــة الــذي يســتدلون بهــا، لكــن مــع خــروج محــل 

الصهيونــي. العــدو  مــع  التطبيــع  وهــو  النــزاع 

 وهــذا بعــض مــن تهافــت بنيــان االســتدالل عنــد شــيوخ التطبيــع، قــد 

تكــون لنــا عــودة فيمــا يســتحدثونه الحقــا مــن بــدع القــول املزيــف لكشــفه 

وفضحــه.

 وختاما

فعلمــاء التطبيــع يدركــون تمامــا وخاصــة كبيـــرهم الــذي علمهــم ســحر 

املصلحيــة  مقاصدهــم  وســقوط  االســتداللي  بنيانهــم  تهافــت  التلبيــس 

املوهومــة التــي بهــا يتذرعــون ولبيــس مــا كانــوا يصنعــون، ونتلــو عليهــم لعلهــم 

تعالــى:  هللا  قــول  وذلكــم  العلمــاء،  علــى  آيــة  أشــد  غفلتهــم  مــن  يســتفيقون 

»واتــل عليهــم نبــأ الــذي آتيـــناه آياتنــا فانســلخ منهــا فأتبعــه الشــيطان فــكان مــن 

الغاويـــن«، قــال ابــن عاشــور فــي بيــان معنــى اآليــة: »فاالنســالخ علــى اآليــات أثــٌر 

مــن وسوســة الشــيطان، وإذا أطــاع املــرء الوسوســة تمكــن الشــيطان مــن 

مقــاده، فســخره وأدام إضالله...فصــار بذلــك فــي ُزمــرة الغــواة املتمكنيـــن مــن 

الغوايــة«1.

والحمد هلل رب العامليـن

وصلى هللا على نبيـنا محمد وعلى آله الطيبيـن الطاهريـن

1- ابن عاشور، الطاهر. التحريـر والتنويـر 176/9.
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ابلحث الرابع

مناقشة علمّية حول االستدالل 
بصلـح احلديبّية 

ىلع اتلّطبيع مع الكيان الّصهيوين

د. نّواف تكروري
رئيس هيأة علماء فلسطيـن باخلارج

املبحث األول: موقف العلماء من الصلـح مع العدو

إجرائــه  وكيفيــة  الصلـــح  دواعــي  بيــان  فــي  الثانــي:  املبحــث 

نموذجــا الحديبيــة  صلـــح  ومقاصــده: 



مقدمة:

الوقــوع فــي املعصيــة نــوع مــن أنــواع املصائــب التــي تحــل باإلنســان، وال 

شــك أن املعا�ضــي علــى دركات فــي انحدارهــا باإلنســان، وإن منهــا الكبائــر التــي 

األعمــال  تطهرهــا  التــي  والصغائــر  مــم 
ّ
الل ومنهــا  بالعــذاب،  عليهــا  هللا  توعــد 

.
ً
 نهــارا

ً
 عندمــا تكــون جهــارا

ً
الصالحــة اليوميــة، وهــي تــزداد ســوءا

وعلــى كل حــال فإنــه أكبــر مــن املعصيــة ذاتهــا أن يمارســها اإلنســان وهــو 

مرتــاح الضميـــر وال يبالــي أنــه يمارســها ويســتمرؤها، إذ ال صغيـــرة مــع إصــرار 

وال كبيـــرة مع اســتغفار، واســوأ من ذلك كله أن يَدعي وهو يمارس املعصية 

الطاعــة  بثــوب  يغلــف معصيتــه  أن  ويحــاول  ويمــارس فضيلــة  ُيحســن  أنــه 

يوقــع  قــد  وهــذا  وطاعــة،  بــر  أنهــا  ويدعــي  معصيــة  أنهــا  فُينكــر  واإلحســان، 

 ملعلــوم مــن 
ً
صاحبهــا - بحســب املعصيــة - إلــى حــد الكفــر.... إذ قــد تكــون انــكارا

الديـــن بالضــرورة.

وأســوأ مــن ذلــك كلــه أن تجــد علمــاء اختصــوا بكتــاب هللا تعالــى وســنة 

بمــا  يصلحــوا  وأن  للخلــق،  ديـــنه  أحــكام  بيــان  مهمتهــم  أن  واألصــل  نبيــه، 

تــوا مــن علــم وبمــا عاشــوا مــع كتــاب هللا وســنة رســوله وأحــكام ديـــنه.. أن 
ُ
ا

بطابعهــا  وتطبعهــم  النصــوص،  هــذه  نفوســهم  تصقــل  أن  بــدل  تجدهــم 

عــرض 
ُ
 علــى كل أمــر مــن أمــور الحيــاة التــي يمــرون بهــا أو ت

ً
ويجعلونهــا حكمــا

عليهــم تجدهــم مــع هــذه النصــوص التــي يجــب أن يخضعــوا لهــا وُيخِضعــوا لهــا 

مناقشة علمية حول االستدالل بصلح الحديبية على التطبيع مع الكيان الصهيوين60



، يعمدون إلى لّي أعناقها وحرفها عن مضاميـنها 
ً
الخلق أجمعيـن دعوة وبيانا

 الكفــر الــذي 
ً
ــرعوا تلــك املعا�ضــي والذنــوب، وأحيانــا الواضحــة بهــدف أن ُيشَّ

الجــادة  هــم بشــر مثلهــم غلبتهــم أهواؤهــم، فانحرفــوا عــن  أنــاس  مــن  يقــع 

فيتولــى هــؤالء العلمــاء تحسيـــن مــا فعــل هــؤالء الطغــاة والعصــاة مــن قبيــح، 

ونســبة مثلــه إلــى كتــاب هللا وســنة نبيــه صلــى هللا عليــه وســلم، والبــون بيـــن 

األمريـــن شاســع والفــرق واضــح وهــو يـــرى ذلــك ويعلمــه ألنــه ال يـــنطلي عــن 

 عــن عالــم، فهــذا مــن أســوأ الذنــوب وأكبــر الكبائــر وهــو يمثــل 
ً
عامــي فضــال

فعــل املنافــق عليــم اللســان الــذي ُير�ضــي الخلــق علــى حســاب شــريعة الحــق 

.
ً
 أو ِذكــرا

ً
 أو موقعــا

ً
وُيداهــن املبطليـــن ليـــنال منهــم مــاال

المبحث األول: موقف العلماء من الصلـح مع العدو

فــي  أوضــح صورهــا  ومــن  األمــة  بهــا  ابتليــت  التــي  املصائــب  أعظــم  ومــن 

زماننــا مــا نــراه مــن انحــراف نحــو التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي مــن قبــل 

دول عربيــة وإســالمية مــن كامــب ديفيــد إلــى تطبيــع االمــارات والبحريـــن ومــا 

بيـــنهما ومــن يليهمــا...

 فهي ليست 
ً
 ومتابعا

ً
والحق أن تصرفات هؤالء الحكام ال تفاجئ مراقبا

معاهــدات وتطبيــع جديــد ال فــي مظهــره وظهــوره والجهــر بــه فهــو قائــم منــذ 

زمــن بعيــد وتصرفاتهــم مــع شــعوبهم وأمتهــم ومحيطهــم فيــه مؤشــر لذلــك. 

هنــاك  يكــن  فلــم  ُمتفقــة  بشــأنها  العلمــاء  كلمــة  كانــت  املســألة  وهــذه 

أدنــى خــالف بشــأن تجريــم وتحريــم الصلـــح مــع الكيــان الصهيونــي منــذ وقــوع 
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االحتــالل ولذلــك صــدرت الفتــاوى واملواقــف لكبــار العلمــاء وللمؤسســات 

بــدأت  منــذ  ولكــن   
ً
وإجماعــا صراحــة  بذلــك  الفقهيــة  واملجامــع  العلميــة 

الحكومــات تتجــه إلــى املصالحــة بــل للتطبيــع ظهــرت أصــوات بعــض العلمــاء 

للقــول بالجــواز، واملالحــظ أن الذيـــن قالــوا بذلــك أحــد صنفيـــن: 

 1- صنــف لــم تظهــر لــه حقيقــة مــا يتــم مــع العــدو مــن مصالحــة فهــو 

يظنهــا هدنــة )بمعنــى وقــف حالــة الحــرب مــع اليهــود مــدة دون االعتــراف بهــم(، 

وتصــرف يجلــب بــه نفــع علــى وفــق قواعــد الشــرع فــي الهدنــة.

التعامــل معهــم  مــن صــور  مــا يجــري  فهــو علــى غيـــر معرفــة بتفصيــل 

فــي  بــل والء وتجــارة ومــودة معهــم وهــذا يظهــر  وفتــح العالقــات مــع كيانهــم 

فتــاوى الشــيخ بــن بــاز رحمــه هللا تعالــى ومــن مثلــه فــي هــذه املســألة، إذ انــه 

بعــَد أن اجتمــع عــدد  الكيــان، وكان  مــع  رحمــه هللا أفتــى بجــواز املصالحــة 

مــن الشــباب فــي وقتهــا مــن تالمذتــه وســألوه عمــا يجــري مــن مصالحــات وكان 

املقصــود يومهــا )أوســلو ووادي عربــة( أقــول وهــو ال يعلــم حقيقتهــا.

بعــض  مــن  معــه  حــوار  بعــد  تعالــى  هللا  رحمــه  أنــه  ذلــك  يوضــح  وممــا 

 بيـــنوا لــه ان هــذه االتفاقيــات مــن الصلـــح الدائــم فهــل يجــوز 
ً
تالمذتــه مجــددا

الصلـــح الدائمــة مــع اليهــود الغاصبيـــن؟ قــال رحمــه هللا: هــذه مــا أدري بهــا؛ 

اتفاقيــات الصلـــح الدائمــة ال تجــوز. 

واضحــة،  صــورة  علــى  إال  ُيفتــي  أن  يـــنبغي  ال  العالــم  بــأن  ــُد 
ّ

نؤك وهنــا 

نجرمهــم. وال  نخطئهــم  وهــؤالء 
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 2- وأمــا الصنــف الثانــي فهــم علمــاء عرفــوا حقيقتهــا ومــا تنطــوي عليــه 

ــنهم بدنيــا  وإنــي ال أشــك فــي أنهــم يعرفــون ويوقنــون بحرمتهــا ولكنهــم باعــوا ديـ

حكامهــم أو بعــرض مــن الدنيــا قليــل ُمكنــوا منــه، أو وِعــدوا بــه.

بحكــم   
ً
حقــا معنيــون  الذيـــن طبعــوا  حكامهــم  ال  أنــه  أمرهــم  وعجيــب 

الشــارع وال هــم ســألوهم وشــاوروهم قبــل اقتــراف تطبيعهــم ولــم يقدمــوا مــا 

فــي أنفســهم فاســتحضروا  يعلمــون بطالنــه مــن كل وجــه فليتهــم اتقــوا هللا 

املوقــف بيـــن يــدي هللا تعالــى.

ولكنهــم مــن حــكام السالطيـــن الذيـــن يلــوون أعنــاق النصــوص لتكــون 

علــى مقــاس فعــال حكامهــم فيـــرضونهم بســخط هللا تعالــى.

مــن  دعوكــم  بــل  وشــعبها  فلسطيـــن  مــن  دعوكــم  لهــم  أقــول  وللذكــرى 

 ســائرون إلــى هللا 
ً
األق�ضــى واملقدســات فقــط تذكــروا أنفســكم، فإننــا جميعــا

مســؤولون بيـــن يديــه، ولــن يكــون إلــى جانبكــم محمــد بــن زايــد وال عي�ضــى بــن 

حمــد وال غيـــرهم ممــن تبيعــون ديـــنكم إلرضائهــم ونيــل عطاءهــم فتعلمــون 

، واألمــر يومئــٍذ هلل.
ً
 وال نفعــا

ً
أنهــم يومئــٍذ ال يملكــون ألنفســهم ضــرا

وعلــى كل حــال فــإن مــن يقــول بجــواز التطبيــع مــع اليهــود الغاصبيـــن 

يســتدّل بصلـــح الحديبيــة الــذي عقــده رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم مــع 

قريــش بجامــع ان كل منهمــا جهــة معتديــة. 

وإننــي فــي هــذه الورقــة أبيـــن عــدم صالحيــة صلـــح الحديبيــة ألن يكــون 

 لهــذه الفعــال الخارجــة عــن الشــرع مــن كل وجــه والخائنــة لألمــة علــى 
ً
مســتندا

أوضــح مــا تكــون الخيانــة وقبــل أن أوضــح ذلــك أشيـــر إلــى نقطتيـــن: 
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: إن محاولــة تسخيـــر النصــوص املقدســة وفعــال الرســول املنزهــة 
ً
أوال

والتصرفــات  الباطلــة  والــوالءات  املنحرفــة  الفعــال  لخدمــة  النقــص  عــن 

الخائنــة هــذا أكبــر مــن الخيانــة ذاتهــا وذلــك أنهــا تنطــوي علــى اإلســاءة للكتــاب 

الكريم والســنة النبوية وتشــويهها بنســبة فعال فســادها أوضح من الشــمس 

فــي رابعــة النهــار إليهــا، والقائمــون بهــذه الفعــال ال يعنيهــم حكــم الشــرع مــن 

قريــب وال مــن بعيــد، ويمارســون انتهــاك حرمــات الديـــن فــي كل شــأن ســواء 

 
ً
فــي والءهــم واهدارهــم حقــوق املسلميـــن، أو فــي عدوانهــم علــى شــعوبهم قتــال

 أوفــي تحويــل أمــوال الشــعب واألمــة لتصــب فــي خدمــة 
ً
 وقمعــا

ً
 وإذالال

ً
واعتقــاال

اعدائهــا أوفــي الفســاد املستشــري واالنحــراف عــن ديـــن هللا تعالــى، وإقامــة 

املعابــد الوثنيــة ودعمهــا والتضييــق علــى بيــوت هللا تعالــى وهدمهــا وغيـــره ممــا 

 فــي كونــه جرائــم وآثــام وانحــراف، فهــل هــؤالء معنيــون فــي ان 
ً
ال يقبــل خالفــا

 مــن 
ً
 مــع شــرع هللا وهــم لــم يتركــوا شــيئا

ً
تكــون مصالحتهــم وتطبيعهــم منســجما

املوبقــات اال مارســوها، ولــم يمــروا بكبيـــرة مــن الكبائــر اال ارتكبوهــا، فهــم ال 

 فــي األمــة.
ً
، ورســوخا

ً
 وال يـــريدون لشــرعه إقــرارا

ً
يـــرجون هلل وقــارا

مــا يدعمهــا؟ وهــل  إلــى تســويغ فعالهــم وإيجــاد  فهــل هــؤالء يحتاجــون 

والقــرار  ومقدســاتها  األمــة  مصالـــح  علــى  مؤتمنــون  هــؤالء  يكــون  أن  يمكــن 

املسلميـــن؟ حــرب  وحربهــم  املسلميـــن  صلـــح  فصلحهــم  بشــأنها 

أمــا يخ�ضــى هللا تعالــى مــن ُيلحــق فعــال هــؤالء الخائنيـــن بفعــال رســول 

هللا صلــى هللا عليــه وســلم أن يكــون قــد تجــاوز بإســاءته هــذه لرســول هللا 

صلــى هللا عليــه وســلم وشــريعته وديـــنه مــن رســموا الرســوم املســيئة لرســول 

هللا صلــى هللا عليــه وســلم وازواجــه؟! فهــذه تفاهــات ال تقبلهــا عقــول بيـــنما 
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إلحاق هذه ا لفعال بأعمال رســول هللا صلى هللا عليه وســلم قلب للحقائق 

وســخرية بالشــريعة، أراد هــؤالء املفتــون ذلــك أم لــم يـــنتبهوا لــه فــي خضــم 

 عليهــم لعلهــم 
ً
 لهــم وإشــفاقا

ً
ســعيهم إلرضــاء أربــاب نعمهــم أقــول هــذا نصحــا

يعــودون عــن غيهــم.

: قليــل مــن النظــر يجلــي لهــم أن الحــاق هــذا التطبيــع املهيـــن بصلـــح 
ً
ثانيــا

أعــداء  مصالحــة  منهمــا   
ً
كال أن  بجامــع  وســلم  عليــه  هللا  صلــى  هللا  رســول 

أو  بيـــنهما  اللــون  بجامــع  الخمــر  علــى  العصيـــر  يقيــس  كمــن  هــو  معتديـــن 

املصــدر الــذي جــاء منــه، أو لحــم الخــروف علــى لحــم الخنزيـــر بجامــع االســم 

وثمــاره  وآثــاره  الصلـــح  دافــع  فــي  ننظــر  أن  البــد  إذ  لحــم،  كالهمــا  إذ  بيـــنهما 

بنــوده.  خــارج  واملتصــرف  ناقضــه  مــع  التعامــل  وكيفيــة 

وهنــا يـــنبغي أن نطــرح بعــض األســئلة التــي تشيـــر بمجموعهــا إلــى البحــث 

عــن العلــة املشــتركة التــي يمكــن معهــا القيــاس، فنقــول: 

صلـــح  يشــبه  معهــم  والتطبيــع  اليهــود  مــع  الصلـــح  هــل  األول:  الســؤال 

الحديبية من حيث اآلثار املترتبة عليه والثمرة املرجوة منه للبالد والعباد؟

التــي  للبــالد  بالنســبة  الصلـــح  معهــم  ُعقــد  مــن  هــل  الثانــي:  الســؤال 

متقــارب؟ أو  متطابــق  الحالتيـــن  فــي  عليهــا  يقيمــون 

فــي  مشــابه  لــه  املدعــو  التطبيــع-   - املصالحــة  هــل  الثالــث:  الســؤال 

الحديبيــة؟ صلـــح  فــي  تــم  مــا  وتوافقاتــه  طبيعتــه 

الســؤال الرابــع: هــل موانــع الصلـــح التــي اعتمــدت فــي الصلـــح املقيــس 

فــي الصلـــح املقيــس؟ عليــه مرعيــه 
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وغيـــرته  للمسلميـــن  تمثيلــه  فــي  الصلـــح  عاقــد  هــل  الخامــس:  الســؤال 

عليــه وحملــه علــى تحقيــق مصالحهــم ســواء فيأنــس بفعلــه ويطمــأن لقــراره؟

والصفــات  الوصــف  فــي  الواقعتيـــن  مــن  كل  هــل  الســادس:  الســؤال 

؟
ً
واثــرا  

ً
وقتــا متشــابهتان 

بعــض  يقــول  كمــا  ضــرورة  الصلـــح  هــذا  كان  وإذا  الســابع:  الســؤال 

لــو  ثــم  إليــه؟  األمــة مضطــرة   صلـــح ضــرورة، وهــل 
ً
هــو حقــا هــل  املجيـزيـــن 

ســلمنا أنــه ضــرورة فهــل بالفعــل تــم االلتــزام بحــدود مــا أملتــه الضــرورة ومــا 

بهــا؟ يحــل 

إلــى   
ً
حقــا مســتندة  واضحــة  إجابــة  إلــى  تحتــاج  وغيـــرها  األســئلة  هــذه 

الحاكــم.  أو  الــذات  هــوى  عــن   
ً
بعيــدا الشــرع 

ــة  ــح وكيفي ــي الصلـ ــان دواع ــي بي ــي: ف ــث الثان المبح

ــا ــة نموذج ــح الحديبي ــده: صلـ ــه ومقاص إجرائ

الثابــت،  إلثبــات  بحاجــة  بأنــك  وإحساســك  املســلمات  فــي  البحــث  إن 

وتوضيــح الواضــح وشــرح املشــروح، وتبييـــن البيـــن، مــن أصعــب األمــور علــى 

النفــس وأثقلهــا علــى الباحــث عــن الحقيقــة.

األمــر  يـــزيُد  ذلــك  لعــّل   - نقــاط  فــي  أذكــر  ســوف  فإننــي  ذلــك  كل  ومــع 

يمكــن  وال  الحــق  علــى  خــروج  إال  هــي  مــا  الفتــاوى  هــذه  مثــل  بــأن   -
ً
وضوحــا

أن تكــون مــن بــاب االختــالف الفقهــي املشــروع، وإنمــا هــو عمــى أبصــار عــن 
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الحقيقــة وهــو تغليــب ملــا يـــرى أصحــاب الســلطان علــى مــا يـــرى رب األربــاب 

محــدودة. نقــاط  وفــي 

	 من حيث الجهة التي أجري معها الصلح
ً
أوال

 )دار إســالم( بــل هــي 
ً
فــإن مكــة فــي ذلــك الوقــت لــم تكــن بلــدا إســالميا

بلــد كفــر وكانــت الهجــرة منهــا واجبــة إلــى دار اإلســالم )املديـــنة( وقريــش فيهــا 

، فكفــار قريــش لــم يدخلــوا مكــة 
ً
 وليــس وجودهــا طارئــا

ً
 صحيحــا

ً
مالكــة ملــكا

عنــوة علــى وجــه الغصــب والعــدوان بــل هــم أهلهــا ومالكهــا، وأمــا عدوانهــم 

علــى األمــالك الشــخصية للمسلميـــن فهــو عــدوان علــى أمــالك خاصــة وليــس 

 علــى الحــق العــام وســلطان اإلســالم، ألن الســلطة كانــت لهــم إلــى ذلــك 
ً
عدوانــا

الوقــت.

بيـــنما الكيــان الصهيونــي الــذي ُيدعــى ملصالحتــه والتطبيــع معــه قائــم 

علــى الغصــب مــن أساســه، إذ ال وجــود أصيــل لــه، فهــو قائــم علــى العــدوان 

الجائر وأخذ أرض املسلميـن وإخراجهم منها بالقهر والغلبة وإحالل حكمه 

للعدويـــن  بالنســبة  الحــال  فــإن  البــالد، وبالتالــي  لهــذه  محــل حكــم اإلســالم 

ليســت واحــدة، فــاألول جهــاده فــرض كفايــة إال أن يســتنفر اإلمــام، والثانــي 

جهــاده فــرض عيـــن بــكل حــال، وليــس االعتــداء علــى الحــق الخــاص الواقــع 

 الواقــع 
ً
مــن قريــش مثــل االعتــداء علــى الحــق العــام والخــاص والســلطة معــا

مــن الكيــان الصهيونــي.

فالحــق العــام ال يملــك أحــد التنــازل عنــه وال املصالحــة عليــه بحــال مــن 

األحــوال، يقــول اإلمــام الشــاطبي: »كل مــا كان مــن حقــوق هللا فــال خيـــرة فيــه 
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للمكلــف علــى حــال، وأمــا مــا كان مــن حــق العبــد فــي نفســه فلــه فيــه الخيـــرة، 

ترجــع الختيــار  غيـــر ســاقطة وال  أنهــا  علــى  فالدالئــل  تعالــى  أمــا حقــوق هللا 

فــي مــواد الشــريعة ومصادرهــا  التــام  املكلــف، فكثيـــرة، وأعالهــا االســتقراء 

كالطهــارة علــى أنواعهــا والصــالة، واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر الــذي 

أعــاله الجهــاد«1.

فالحــق العــام ال يتنــازل عنــه إال إذا اقتضــت ذلــك ضــرورة، وال بــد مــن 

أن يكــون التنــازل عندئــذ بقــدر الضــرورة ال يتجاوزهــا، ألن )الضــرورة تقــدر 

بقدرهــا(، وال بــد مــن أن يكــون التنــازل غيـــر مقطــوع فيــه، بــل يمكــن التراجــع 

، ألنــه )إذ زال املانــع عــاد 
ً
عنــه حــال زوال الضــرورة فــال بــد مــن كونــه مؤقتــا

املمنــوع(.

ان  لــو  الخــاص،  والحــق  العــام  الحــق  فــي موضــوع   
ً
مثــاال هنــا  وأضــرب 

أرضــه  أو  بيتــه  فاغتصــب  مســلم  علــى  اعتــدى  إســالمي  بلــد  أي  فــي   
ً
يهوديــا

فاختلفــا وتخاصمــا، ثــم رأى املســلم ألي ســبب مــن األســباب أن يتنــازل لــه 

عــن داره ويملكــه إياهــا، أو يتنــازل لــه عــن جــزء منهــا مقابــل اســتعادة جــزء 

آخر لشعوره بالعجز عن استردادها قضاًء، لعدم وجود بيـنة أو ألي سبب 

آخــر، فــإن هــذا التنــازل جائــز وهــو يكــون بذلــك قــد تنــازل عــن مالــه الخــاص 

 منــه لهــذا اليهــودي املعتــدي.
ً
أو جــزءا

 
ً
، ولــو كان املعتــدي مســلما

ً
 عامــا

ً
أمــا لــو كان الحــق املعتــدى عليــه حقــا

كمــا لــو وقــع العــدوان علــى مســجد أو طريــق عــام، أو مدرســة، فإنــه ال يملــك 

1-  الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم اللخمي، املوافقات في أصول الشريعة، تحقيق: أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط1، 1417هـ/ 1997م، 101/3.
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أحــد أن يتنــازل لــه عــن هــذا الحــق ولــو كان خليفــة املسلميـــن، وإن فعــل ذلــك 

فإنــه يبطــل تصرفــه، جــاء فــي )مغنــي املحتــاج(: »ويحــرم الصلـــح علــى إشــراع 

اإلمــام،  ولــو صالـــح عليــه  الطريــق  البنــاء علــى  الجنــاح وهــو خــروج ســقف 

وكذلك الصلـح على غرس شجرة، أو أن يبني في الطريق دكة )أي مصطبة( 

ولــو أذن بــه اإلمــام، ولــو انتفــى الضــرر، ألنــه إن طالــت املــدة أشــبه موضعهمــا 

اإلمــالك، وانتفــى أثــر اســتحقاق الطــروق فيــه«1.

فقــد أبطــل العلمــاء تصــرف اإلمــام فــي التنــازل عــن الحــق العام لشــخص 

 من ضرر متوقع، 
ً
 وإنما خوفا

ً
، ولو كان ال يوقع ضررا

ً
 أو ذميا

ً
ولو كان مسلما

وهــو احتماليــة أن يتحــول هــذا امللــك العــام أو الحــق العــام إلــى حــق خــاص 

أو ملــك خــاص بمــرور الزمــن، فكيــف يصــح التنــازل لليهــود املغتصبيـــن وهــو 

.
ً
 ال متوقعــا

ً
 منجــزا

ً
يــؤول إلــى تمليكهــم حــق املسلميـــن العــام تمليــكا

: من حيث من عقد الصلـح عن املسلميـن.
ً
ثانيا

فصلـــح الحديبيــة عقــده رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، الــذي كان 

قبــل  فعالــه  مــن  ظاهــر  وذلــك  مصالحهــم  علــى   
ً
حريصــا باملسلميـــن   

ً
رحيمــا

الصلـــح وبعــده، يعــادي مــن عــادى املسلميـــن ويوالــي مــن واالهــم، بــل أعمالــه 

كلهــا ترعــى مصالحهــم، وتعبــر عــن تقديمــه للمسلميـــن وتمثيلــه لهــم وجــده فــي 

تحقيــق الخيـــر للعبــاد والبــالد.

1-  شمس الديـن، محمد بن أحمد الخطيب الشربيـني، دالئل مغني املحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ املنهاج، دار الكتب العلمية، بيـروت، ط1، 1415هـ - 1994م، 172/3. بتصرف.
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اســتحضاره  علــى  تحمــل  فإنهــا  منــه  الســلم  إلــى  الدعــوة  جــاءت  فــإذا 

لــكل هــذه املعانــي التــي راعاهــا طــوال حياتــه ومسيـــرته الدعويــة والجهاديــة، 

وســترى مع ذلك أنها كانت محل مراجعة ونظر من الصحب الكرام رضوان 

هللا عليهــم أجمعيـــن.

ولكــن الــذي نجــده أن قــادة التطبيــع مــع العــدو ال يـــرقبون فــي مؤمــن 

 وال ذمــة، فهــم وراء كل إفســاد وقتــل فــي بــالد املسلميـــن، فاليمــن وليبيــا 
ً
إال

وشــرفاء  لــه،  حريــة  ال  مقمــوٌع  وشــعبهم  بأيديهــم،  تدمــر  والعــراق  وســوريا 

فــي حــرب واعتــداٍء  األمــة  مــع شــرفاء  الســجون، وهــم  فــي  يقبعــون  شــعوبهم 

، فــي تركيــا حاولــوا وال زالــوا يحاولــون اإلفســاد واالنقــالب، وفــي مصــر 
ً
دائمــا

األعــداء. غــرض  لتحقيــق  االنقــالب  أوقعــوا 

ومــع الجــوار داخــل الخليــج حاصــروا ويحاصــرون إخوانهــم وال يليـــنون 

إلــى الســلم  ثــم يأتــي مــن هــؤالء الدعــوة  فــي التعامــل مــع مســلم أو مســالم، 

والتطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي الغاصــب املدنــس للمقدســات، فكيــف لنــا 

أن نفسر ذلك بأنه جنوح لسلٍم رائده ومقصده مصالـــح املسلميـــن، وحقن 

 وال ذمــة 
ً
دمائهــم وهــم فيمــا هــو أولــى مــن ذلــك ال يـــرعون فــي دمــاء املسلميـــن إال

وال جــوار وال حتــى خضــوع لســلطانهم بــل هــم أشــداء علــى املسلميـــن رحمــاء 

بالكفــار.

بل إنهم يفتحون دور العبادة لغيـر املسلميـن ويتزلفون إليهم وباملقابل 

يمارسون كل أنواع الظلم واالعتداء بحق املسلميـن ومقدساتهم.
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وقيت
ّ
: من حيث الت

ً
ثالثا

 لعشر سنيـــن، فهو وقف لحالة 
ً
 مؤقتا

ً
فإن صلـــح الحديبية كان صلحا

الحــرب مــع عــدو مــارس العــدوان، ويـــراد كــف شــره، وليــس فيــه أي تنــازل 

عــن أي جــزء مــن بــالد املسلميـــن وال عــن حــق مــن حقوقهــم ومــا تســامح فيــه 

 ال يـــنبني عليهــا �ضــيء فهــو رســول هللا 
ً
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم أمــورا

صلــى هللا عليــه وســلم كتبــوا أم لــم يكتبــوا.

وأمــا هــذه االتفاقيــات فهــي مؤبــدة بــل ليــس مجــرد هدنــة أو مصالحــة، 

إنها تطبيع كامل بل هي جعُل غيـر الطبيعي طبيعي، وهي حالة والء وصداقة 

وحــب وحلــف حتــى صــاروا حلفــاء يمكــن أن تجتمــع جيــوش املطبعيـــن مــع 

الجيــش الصهيونــي فــي إطــار واحــد مــع التجــاوز عــن كونهم يحتلون مقدســاتنا 

 أو غيـــر مســلم.
ً
وأرضنــا بــل قــد يقاتلــون معهــم مســلما

إذا تجاوزنــا عــن كثيـــر مــن الشــروط لصحــة الهدنــة مــع األعــداء ممكــن 

 أن نلحقهــا 
ً
أن نقــول إن وقــف القتــال ســنة / 1948 - -1949 1967 تجــاوزا

بالهدنــة املشــروعة أو بمــا جــاء فــي صلـــح الحديبيــة، أمــا هــذا التطبيــع والــوالء 

مــع الغاصبيـــن فإنــه ال وجــه شــبه لــه مــع صلـــح الحديبيــة.

: من حيث الغرض
ً
رابعا

وسياســية  وإنســانية  اجتماعيــة  أغــراض  الحديبيــة  لصلـــح  كان 

وعســكرية ودعويــة، ســاعد تحقيــق الصلـــح علــى تنفيذهــا والوصــول إليهــا، 

الحديبيــة. صلـــح  إمــرار  مــن  وســلم  عليــه  هللا  صلــى  هللا  رســول  أرادهــا 
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فعلــى املســتوى السيا�ضــي والعســكري أراد رســول هللا صلــى هللا عليــه 

وســلم أن يشــتت شــمل األعــداء واملتوافقيـــن علــى عداوتــه، وقتالــه حيــث 

بالتناصــر،  خيبــر  ويهــود  قريــش  بيـــن  كان   
ً
توافقــا أن  السيـــرة  كتــب  تــروي 

ففــي حــال وقعــت حــرب بيـــن أي منهــا واملسلميـــن، أن يهاجــم الطــرف اآلخــر 

املديـــنة، فصالـــح قريــش وحدهــا وتفــرغ لغيـــرها، فلــم يمــض شــهر ونصــف 

بعــد الحديبيــة حتــى خــرج إلــى خيبــر وفتحهــا دون تدخــل قريــش. وبهــذا فــرق 

خصومــه دون منــح أحــد منهــم والًء وإخــوة وعالقــة مــودة دائمــة.

ومــن الناحيــة الدعويــة: أتــاح الصلـــح فرصــة النتشــار الدعــوة، وإتاحــة 

الفرصــة أمــام قريــش وغيـــرها للتعــرف علــى اإلســالم، ولذلــك دخــل النــاس 

ــنما بعــد سنتيـــن  ، فــكان مــن خرجــوا للحديبيــة 1500 بيـ
ً
فــي ديـــن هللا أفواجــا

فقــط خــرج لفتــح مكــة 10000 مــن املسلميـــن. وهــذا مــن ثمــار الصلـــح الــذي 

.
ً
ســماه هللا فتحــا

أما مصالحة اليهود والتطبيع معهم فيقوم على أساس فرقة املسلميـن 

وتمزيقهــم وتفريــق صفهــم وتعديــل املناهــج شــرط مــن شــروطه، فــال بــد مــن 

حــذف النصــوص التــي تصــف اليهــود وعدائهــم، وآيــات الجهــاد، حتــى صــار 

إقنــاع اليهــود أنهــم مقبولــون فــي املنطقــة وأننــا ال نضيــق بهــم، أي أننــا مرحبــون 

 فهــل فعلهــم هــذا وقبولهــم بالفرقــة 
ً
بهــم محتليـــن لبالدنــا ومقدســاتنا هدفــا

لتحقيــق مصالـــح العــدو الصهيونــي يلحــق بتشــتيت الرســول صلــى هللا عليــه 

 هــذا مــن جهــة املطبعيـــن.
ً
وســلم لصــف األعــداء أم هــو عكســه تمامــا

وأمــا مــن جهــة يهــود فلهــم أهــداف مــن هــذا التطبيــع واملصالحــات فهــم 

 ويشتغلون باآلخر، ويـريدون التفرد بالفلسطيـنييـن 
ً
يحيدون املسلميـن بلدا
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بمنــأى، فقــد  املديـــنة ومكــة عــن تفكيـــرهم  بهــم ومــا  مــا يحيــط  ولــن يســلم 

رفــض اليهــود فــي مدريــد التفــاوض ليــس مــع كل العــرب أو املسلميـــن، بــل حتــى 

مــع كل البــالد املجــاورة لهــم مجتمعــة، وأبــوا إال أن يكــون هــذا التفــاوض مــع 

كل بلــد بمفــرده

واســتغلوا املصالحــات مــع بلــد لضــرب بلــد آخــر، فبعــد كامــب ديفيــد 

احتلــوا لبنــان وضربــوا مفاعــل العــراق النــووي، وبعــد أوســلوا كانــت مجــزرة 

الحــرم االبراهيمــي، وبعــد وادي عربــة كانــت مجــزرة قانــا فــي لبنــان، وتطبيــع 

وضــم  القــدس  ولتهويــد  القــرن  صفقــة  إطــار  فــي  يأتــي  واالمــارات  البحريـــن 

 عــن اإلفســاد األخالقــي والصناعــي والزراعــي.
ً
الضفــة، هــذا فضــال

: صلـــح الحديبيــة اعتــراف مــن قريــش برســول هللا صلــى 
ً
خامســا

هللا عليــه وســلم وبدولتــه

 بعد أن كانوا ممتنعيـــن 
ً
م ندا

ّ
حيث رضو بمعاملته صلى هللا عليه وسل

عــن التعامــل معــه وال يـــرون لــه إال الســيف، والســعي إلنهــاء وجــوده، وتدميـــر 

عليــه  هللا  أمــر محمــد صلــى  أن  منهــم   
ً
إقــرارا الصلـــح  فــكان  ودولتــه  دعوتــه 

 ال يمكــن تجاهلــه، وســلموا لــه بزيارتــه الحــرم ووضعــوا أمــرا 
ً
وســلم صــار واقعــا

 مــن 
ً
، أن يكــون العــام القــادم وبعــد أن كانــوا يعــدون ذلــك انتقاصــا

ً
ًشــكليا

 
ً
، ولذلــك عــده هللا ســبحانه وتعالــى فتحــا

ً
 قاطعــا

ً
ســيادتهم ويـــرفضونه رفضــا

بــل عــده النبــي عليــه  « )الفتــح:1(، 
ً
 مبيـــنا

ً
فقــال فيــه: »إنــا فتحنــا لــك فتحــا

الصــالة والســالم مــن أعظــم الفتــوح فقــال: »هــذا أعظــم الفتــح، لقــد ر�ضــي 
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املشــركون أن يدفعوكــم بالــراح عــن بالدهــم، ويســألونكم القضيــة ويـــرغبوا 

إليكــم فــي األمــان، وقــد رأوا منكــم مــا كرهــوا«1.

وأمــا فــي واقــع التطبيــع واملصالحــة مــع الصهايـــنة فإنــه فيمــا يبــدوا أن 

مــن  أكثــر  منــه  لهــم دراســة معمقــة لصلـــح الحديبيــة واســتفادة  الصهايـــنة 

يوالونــه. الذيـــن  هــؤالء املطبعيـــن 

 ممــا حمــل 
ً
فالناظــر فــي التطبيــع معهــم يجــده يحمــل للمحتليـــن كثيـــرا

صلـــح الحديبيــة للمسلميـــن ويحمــل ملــن صالحوهــم وطبعــوا معهــم مــا حملــه 

صلـــح الحديبيــة لقريــش.

فقــد اعترفــت هــذه البــالد بالكيــان بعــد أن كانــت ترفــض ذلــك ولــم تكــن 

ترى لهم إال السيف - وهو حق- وانفتح اليهود بهذه املصالحات على العالم 

 لبضائعهــم، فاعترفــت بهــم بــالد كانــت 
ً
وصــارت بــالد املسلميـــن وغيـــرها ســوقا

 للعــرب واملسلميـــن ولهــا مصالـــح فــي بالدهــم لــم تكــن تــرى أن 
ً
 وشــأنا

ً
تقيــم وزنــا

تفــرط بهــذه العالقــات مــن أجــل عالقــة مــع الكيــان.

بــالد املسلميـــن أبوابهــا للكيــان ورفرفــت أعالمــه  بــالد مــن  وبــه فتحــت 

علــى عواصمهــا، بــل لقــد تحقــق لهــم بــه أكثــر ممــا كانــوا يتوقعــون، فقــد كان 

العــرب واملســلمون ال يقبلــون ببقائهــم، فقبــل املطبعــون بهــم، ورغبــوا إليهــم 

بــل  بهــم وحســب   
ً
قبــوال ليــس  بــل  الســالم،  مقابــل  الســالم  باألمــان، فصــار 

حلــف معهــم. وإخــاء وتبــادل واعتــراف وليــس مجــرد وقــف لحالــة الحــرب.

1-  دالئل النبوة للبيهقي، باب نزول سورة الفتح مرجعهم من الحديبية وما ظهر في وعد، 
حديث رقم:  1504 .
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 لرســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم أن 
ً
وفــي صلـــح الحديبيــة أصبــح متاحــا

يحالــف مــن كانــوا يخشــون بحلفــه إغضــاب قريــش، فــزال الهاجــس، وهــو مــا 

أوضحنــاه بشــأن الكيــان اليــوم، وهــذا مــا حققــه الكيــان فقــد فتحــت أمامــه 

بــالد لــم تكــن لتقيــم عالقــات مــن شــرق أوروبــا /وإفريقيــا/ وغيـــرها لــوال هــذا 

التطبيــع الــذي جعــل حــكام تلــك البــالد يـــرون أنهــم بمقاطعــة الكيــان ملكيــون 

أكثــر مــن امللــك.

 اآلثار اإلعالمّية 
ُ

: من حيث
ً
سادسا

كانــت  التــي  اإلعالميــة  قريــش  حملــة  إيقــاف  إلــى  الحديبيــة  صلـــح  أدى 

وهومــا  يومئــذ،  القبائــل  فــي  الكلمــة  مســموعة  وهــي  املسلميـــن  ضــد  تثيـــرها 

العــرب  إعــالم  وســائل  فــي  حقيقتــه  يكشــف  مــن  كل  بمنــع  الكيــان  حققــه 

 لــم تحــول رســول 
ً
املطبعيـــن وصــار يوصــف بالجــار والحليــف، بــل إّن قريشــا

 
ً
تــراه مؤقتــا إلــى صديــق ولكنهــا عبــرت عــن عجــز  هللا صلــى هللا عليــه وســلم 

وتســعى إلزالتــه فهادنتــه لســنوات دون أن تنهــي حالــة الحــرب واملواجهــة، فيــا 

ليــت هــؤالء اقتــدوا بقريــش فقالــوا نحــن عاجزيـــن أمــام هــذا العــدو لذلــك 

نوادعــه، ففــي الحقيقــة تجــاوزوا عــن عدوانــه وعــّدوه أخــا وتعاملــوا مــع هــذا 

.
ً
 وحليفــا

ً
الكيــان بوصفــه صديقــا

سابعا: من أهم ما في األمر ان الصلـح عند رسول هللا صلى هللا 

عليــه وســلم لــم يكــن خيــارا وحيدا

فلم يجرد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نفسه وجيشه من البدائل، 

 علــى أصحابــه وجــواره وإخوانــه ليعــود صفــر اليديـــن، بــل 
ً
ولــم يشــن حربــا
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رضــت عليــه فهــو لخبــر قتــل عثمــان يبايــع 
ُ
كان يصالـــح ويســتعد للحــرب إن ف

أصحابــه علــى املــوت ويتفــق معهــم علــى قتــال مــن يصدهــم عــن البيــت عنــد 

 جمعــت، شــاور أصحابــه 
ً
لــزوم ذلــك، وملــا جــاءه العيـــن وقــال لــه إن قريشــا

وكان القــرار قتــال مــن صدهــم.

بيـــنما هــذا التطبيــع يقــوم علــى ســلخ فكــرة الجهــاد واســتثنائها، بــل عــّدوه 

من اإلرهاب الذي يشــترك املطبعون مع الغاصبيـــن في محاربته.

 التزام األطراف
ُ

ثامنا: من حيث

إن الصلـــح الــذي اجــراه رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، هــو صلـــح 

بالتــزام مــن طرفيـــن يـــنتقض فــي حقهــا إذا نقضــه أحدهمــا، ولذلــك انتقــض 

العهــد عندمــا جــاءت قريــش بناقــض، وهــو إعانــة بنــي بكــر علــى العــدوان علــى 

حلفــاء رســول هللا صلــى هللا عليــه، وليــس صلحــا ال يضــره النقــض وإلحــاق 

الضرر باملسلميـن، فمنذ بدأت عملية التطبيع والعدو يـنقض وهم يـنادون 

بالســالم / اســتراتيجيتنا/ ثــم يـــنسب هــذا لرســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم.

تاسعا: من حيث املآالت

صلـــح الحديبــة كان توطئــة لفتــح مكــة، وأمــا مصالحــات اليهــود اليــوم 

املسلميـــن  بــالد  علــى  العــدوان  مــن   
ً
مزيــدا الصهايـــنة  ملمارســة  تمهيــد  فهــي 

مصــر  مــع  الصلـــح  فبعــد  قبــل،  مــن  أشــرنا  كمــا  املسلميـــن  لصــف  وتفريــق 

احتلــوا لبنــان وبعــد اوســلو اقتحمــوا املســجد االبراهيمــي، وبعــد وادي عربــة 
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كانــت مذبحــة قانــا فــي لبنــان. وكل وأحــد مــن هــذه االتفاقــات كانــت مقدمــة 

فــي الســجون. ألســر الشــباب وزجهــم 

وإتاحــة  القــرن  لصفقــة  اســتجابة  يأتــي  البحريـــني  االماراتــي  والتطبيــع 

للمشــروع األمريكــي الصهيونــي لكــي يتــم ويؤتــي أكلــه بضــم القــدس والضفــة.

 املصدر التشريعّي
ُ

: من حيث
ً
عاشرا

وأخيـرا فإن صلـح الحديبية لم يكن باجتهاد النبي صلى هللا عليه وسلم 

وال بــرأي البشــر وإنمــا تــدل األحــداث التــي وقعــت وتصرفــات النبــي صلــى هللا 

عليــه وســلم فــي هــذه الواقعــة والتــي جــاءت علــى خــالف تصرفاتــه صلــى هللا 

عليــه وســلم فــي غزواتــه الســابقة مــن حيــث االستشــارة واالســتماع إلــى اآلراء 

املعارضــة وكذلــك أقوالــه صلــى هللا عليــه وســلم وردوده علــى املعارضيـــن كل 

تــم بأمــر هللا ســبحانه وتعالــى ونفــذه صلــى  يــدل علــى أن هــذا الصلـــح  هــذا 

هللا عليــه وســلم بأمــر الوحــي وبالتالــي فإنــه ال يقــاس عليــه مصالحــة اليهــود 

 أذكــر منهــا 
ً
واألمــور التــي تــدل علــى تدخــل الوحــي فــي هــذا الصلـــح كثيـــرة جــدا

مــا يلــي:

 1- بــروك القصــواء ناقــة رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم فــي ثنيــة املــرار 

قبل دخول الحرم فقد روى ابن هشــام قال: »... وخرج رســول هللا صلى هللا 

عليــه وســلم حتــى إذا ســلك فــي ثنيــة املــرار بركــت ناقتــه فقالــت النــاس خــألت 

القصــواء » قــال: »مــا خــألت ومــا هــو لهــا بخلــق ولكــن حبســها حابــس الفيــل ال 
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تدعونــي قريــش اليــوم إلــى خطــة يســألونني فيهــا عــن صلــة الرحــم إال أعطيتهــم 

إياهــا ثــم قــال للنــاس: انزلــوا«1.

قــال امللهــب: إنمــا قاضاهــم النبــي صلــى هللا عليــه وســلم هــذه القضيــة 

التــي ظاهرهــا الوهــن للمسلميـــن بســبب حبــس هللا ناقــة رســول هللا صلــى هللا 

عليــه وســلم عــن مكــة.

 2- إن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ملــا اعتــرض عمــر وغيـــره مــن 

 علــى اعتراضهــم: »إنــي رســول هللا 
ً
الصحابــة علــى عقــد الصلـــح قــال لهــم ردا

ولســت أعصيــه وهــو ناصــري«2.

بــن عمــرو أحــد بنــي عامــر  فقــد روى أحمــد »أن قريشــا بعثــوا ســهيل 

بــن لــؤي، فقالــوا: ائــت محمــدا فصالحــه، وال يكــون فــي صلحــه إال أن يـــرجع 

عنــا عامــه هــذا، فــوهللا ال تتحــدث العــرب أنــه دخلهــا عليـــنا عنــوة أبــدا، فأتــاه 

ســهيل بــن عمــرو، فلمــا رآه النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قــال: » قــد أراد القــوم 

الصلـــح حيـــن بعثــوا هــذا الرجــل«، فلمــا انتهــى إلــى رســول هللا صلــى هللا عليــه 

وســلم تكلمــا، وأطــاال الــكالم، وتراجعــا حتــى جــرى بيـــنهما الصلــح، فلمــا التــأم 

األمــر ولــم يبــق إال الكتــاب وثــب عمــر بــن الخطــاب، فأتــى أبــا بكــر، فقــال: 

يــا أبــا بكــر، أوليــس برســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم؟ أولســنا باملسلميـــن؟ 

أوليســوا باملشركيـــن؟ قــال: بلــى. قــال: فعــالم نعطــي الذلــة فــي ديـــننا. فقــال 

يــا عمــر الــزم غــرزه حيــث كان، فإنــي أشــهد أنــه رســول هللا. قــال  أبــو بكــر: 

1-  مسند أحمد بن حنبل، أول مسند الكوفييـن، حديث املسور بن مخرمة الزهري، 
حديث رقم:  18525 .

2-  صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد واملصالحة مع أهل الحرب 
وكتابة الشروط، حديث رقم:  2601 .
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عمــر: وأنــا أشــهد، ثــم أتــى رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، فقــال: يــا رســول 

فعــالم  قــال:  »بلــى«،  قــال:  باملشركيـــن؟  أوليســوا  باملسلميـــن؟  أولســنا  هللا، 

نعطــي الذلــة فــي ديـــننا؟ فقــال: »أنــا عبــد هللا ورســوله، لــن أخالــف أمــره، ولــن 

يضيعنــي« ثــم قــال عمــر: مــا زلــت أصــوم وأتصــدق وأصلــي وأعتــق مــن الــذي 

صنعــت مخافــة كالمــي الــذي تكلمــت بــه يومئــذ حتــى رجــوت أن يكــون خيـــرا«1.

وفي هذا الحديث إشارات بل دالئل على كون هذا الصلـح جري بالوحي 

وأن قبــول رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم بــه إنمــا هــو بأمــر هللا عــز وجــل 

الــذي يعلــم مصائــر األمــور فــكان أمــر هللا ســبحانه وتعالــى لرســوله بقبولــه 

لعلــم هللا ســبحانه وتعالــى بــأن هــذه الشــروط التــي ظاهرهــا ضــد املسلميـــن 

فــي إذالل أعدائهــم وخنوعهــم وخضوعهــم.... وقــد كان حتــى  ســتكون ســببا 

تذللــت قريــش لرســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم أن يقبــل مــن جــاءه منهــا 

، وذلــك نقيــض شــرطها فــي الصلـــح إذ إنــه ملــا قطــع طريقهــا أبــو بصيـــر 
ً
مســلما

 عليهــا.
ً
وإخوانــه طلبــت نقــض مــا اشــترطته لنفســها بعــد أن صــار وبــاال

 لعزتهم، فيجب 
ً
 للمسلميـن وتجاوزا

ً
فظاهر هذا الشرط أن فيه إذالال

اعتــرض عمــر  الســماء، ولذلــك  بأنــه وحــي  أخــذ  إذا  العقــل إال  باجتهــاد  رده 

، وامتنــع أبــو بكــر ملــا اعتبــر 
ً
ر�ضــي هللا عنــه ملــا اعتبــر األمــر سياســة واجتهــادا

 ممــن يعلــم خفايــا األمــور وحقائقهــا ســبحانه وتعالــى، وإال فهــو مــن 
ً
األمــر وحيــا

حيــث املعقــول موافــق لعمــر إذ لــم يحــاول إقناعــه بحجــة عقليــة وإنمــا ذكــره 

1-  مسند أحمد بن حنبل، أول مسند الكوفييـن، حديث املسور بن مخرمة الزهري، 
حديث رقم:  18525 .
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بضــرورة طاعــة رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم وعــدم الخــروج علــى أمــره، 

ألنــه ال يـــنطق عــن الهــوى وال يأمــر إال بالوحــي.

عليــه،  فاعتــرض   
ً
قائــدا بصفتــه  ذلــك  يفعــل  هللا  رســول  اعتبــر  فعمــر 

فــي كل تصــرف ظاهــره أنــه يقــود إلــى  وهكــذا يجــب أن يعتــرض علــى القــادة 

ذل املسلميـــن واإلضــرار بهــم، وأمــا أبــو بكــر فقــد عــد أّن رســول هللا صلــى 

هللا عليــه وســلم يتصــرف بصفتــه رســول يأتيــه الوحــي مــن الســماء فســلم 

لــه بهــذه الصفــة ولــم يعتــرض، وهكــذا يجــب التســليم لرســول هللا صلــى هللا 

عليــه وســلم والسيـــر علــى نهجــه ألنــه ال يـــنطق عــن الهــوى وال يســوق األمــة إال 

إلــى الخيـــر، ولذلــك قــال لعمــر: الــزم غــرزه - أمــره- حيــث كان فإنــي أشــهد أنــه 

رســول هللا. 

أشــهد  وأنــا  يقــول  وكأنــه  أشــهد،  وأنــا  عنــه  هللا  ر�ضــي  عمــر  قــول  وكان 

ولكــن أعتــرض علــى فعلــه بصفتــه قائــد، ولذلــك ذهــب إلــى رســول هللا صلــى 

هللا عليــه وســلم يعلــن اعتراضــه علــى فعــل ظاهــر، أنــه ال يتناســب مــع حقــوق 

املسلميـــن وعزتهم ولم يجبه رســول هللا صلى هللا عليه وســلم إجابة عقلية، 

وال ناقشــه وأبــدى لــه حســنات هــذا االتفــاق أو الصلــح، وإنمــا أخبــره أنــه إنمــا 

يفعــل ذلــك بأمــر هللا ســبحانه وتعالــى، وبالتالــي فإنــه ال مجــال للنقــاش فيــه 

وأعطــاه إجابــة قطعيــة بقولــه: »أنــا عبــد هللا ورســوله لــن أخالــف أمــره ولــن 

يضيعنــي«، وحتــى فــي روايــة البخــاري ومســلم فقــد جــاء فيهــا: »يــا بــن الخطــاب 

.1»
ً
إنــي رســول هللا ولــن يضيعنــي هللا أبــدا

1-  صحيح البخاري، كتاب الجزية، باب إثم من عاهد ثم غدر، حديث رقم:  3026 .
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ولذلــك طابــت نفــس عمــر- كمــا ورد فــي روايــة البخــاري ومســلم- ملــا علــم 

أن هــذا األمــر فتــح، وأن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم إنمــا يفعلــه بأمــر 

هللا ووحيــه، ومــن هنــا فقــد أوضــح لنــا تصــور عمــر ر�ضــي هللا عنــه للمســألة - 

تــب الحــق علــى لســانه - أن األمــر إن كان مــن فعــل القائــد فهــو 
ُ

وهــو الــذي ك

قابــل لالعتــراض عليــه واملراجعــة فيــه، وأمــا إن كان مــن فعــل الرســول القائــد 

صلــى هللا عليــه وســلم بصفــة النبــوة فــإن النفــس تطيــب بــه وترضــاه علــى أي 

وجــه كان، ولــو خالــف مــا يـــرشد إليــه العقــل، ألن أمــر الســماء مســلم بــه علــى 

كل حــال.

وأمــا تصــور أبــي بكــر فقــد كان للحالــة الواقعــة فقــط، مرتبطة بشــخص 

القائــم بهــا- رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم - فهــي ال تنطبــق علــى غيـــره مــن 

والة األمــر، فــإن غيـــر رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ال يجــوز االستســالم 

ألن  والهــوان،  الــذل  علــى  اال  ظاهرهــا  يــدل  ال  التــي  تصرفاتهــم  وقبــول  لهــم 

فعلهــم اجتهــاد ورأي بشــر بخــالف النبــي صلــى هللا عليــه وســلم الــذي ال يـــنطق 

عــن الهــوى إن هــو إال وحــي يوحــى.

وكذلــك نجــد رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم يغلــق بــاب االعتــراض 

فــي هــذه املناســبة علــى خــالف عادتــه صلــى هللا عليــه وســلم، إذ كان يشــاور 

بــدر،  يــوم  حصــل  كمــا  األمــور  هــذه  مثــل  فــي  عليهــم  هللا  رضــوان  أصحابــه 

بــل ملــا أراد أن يصالـــح باجتهــاده للمسلميـــن يــوم الخنــدق جمــع السعديـــن 

واستشــارهما ونــزل علــى رأيهمــا ملــا رأى تحمســهما للجهــاد، أمــا فــي هــذه املــرة 

فقــد رفــض صلــى هللا عليــه وســلم االســتجابة ألي اعتــراض، ألنــه يفعــل ذلــك 

بأمــر هللا ووحيــه، وألن ظاهــر مــا يقــدم عليــه علــى خــالف باطنــه، ومــن هنــا 
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لــو شــاور فيــه لكانــت املشــورة علــى عكــس مــا يلــزم مــن علمــه صلــى هللا عليــه 

وســلم الوحــي. ثــم إن آثــار صلـــح الحديبيــة جــاءت وفــق مــا أخبــر رســول هللا 

القــدرة اإللهيــة، وأمــر املصطفــى  أمــر أجرتــه  صلــى هللا عليــه وســلم، فهــو 

هــو  فــاهلل  املقصــود،  خــالف  علــى  للنــاس  ظاهــره  كان  وإن  لــه  باالســتجابة 

الــذي يعلــم الخيـــر ومكمنــه.

انتهى بحمد اهلل
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ابلحث السادس

مسؤويلة العلماء يف بناء األمة 
وحتقيق وحدتها

د. عبد الصمد املسايت
باحث يف مقاصد الرشيعة وقضايا االجتهاد واتلغيـرات املعارصة

املبحث األول: من هم علماء األمة، ورثة األنبياء؟

املبحث الثاني: واجب املسلميـن وواجب علمائهم

املبحث الثالث: أولويات العلماء ومسؤولياتهم في زمن التطبيع



مقدمة:

الحمد هلل رب العامليـن والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعامليـن، 

سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعيـن، وبعد.

فقــد خــرَّج اإلســالم علمــاء عظمــاء فــي شــتى الحقــول املعرفيــة، منــذ عهــد 

الرســالة، وعلــى امتــداد الزمــان واملــكان، ومــا يـــزال هــذا الديـــن يخــرج العلمــاء 

إلــى يــوم القيامــة، فهــم ورثــة األنبيــاء كمــا أخبــر بذلــك الصــادق املعصــوم، 

تحقيقــا وتصديقــا لعامليــة الرســالة التــي يحملونهــا ويـــنوبون فــي تبليغهــا عــن 

الرحمــة املهــداة للعامليـــن.

والشــراب،  للطعــام  حاجتهــم  مــن  أكثــر  العلمــاء  إلــى  بحاجــة   والنــاس 

ســائر  عــن  لــه  هللا  وتكريــم  اإلنســان  تميـــز  فــإن  الحيــاة،  مقومــات  وســائر 

املخلوقــات إنمــا كان بالعقــل واإلدراك الــذي بــه تمييـــز الصالـــح مــن الطالــح، 

والخيـــر مــن الشــر، وهــو ســبب التكليــف، وبــه يتفــاوت النــاس.

والعلمــاء هــم أولــو األمــر الذيـــن أمــر هللا بطاعتهــم، ووجــب علــى النــاس 

الزيــغ  مــن  يعصمونهــا  لألمــة،  األمــان  صمــام  ألنهــم  وتوقيـــرهم،  اتباعهــم 

ــَم 
ْ
ِعل

ْ
 َيْقِبــُض ال

َ
َ ال َّ

والضــالل، مصداقــا لقولــه صلــى هللا عليــه وســلم: »ِإنَّ للا

ــْم 
َ
ا ل

َ
ــى ِإذ َمــاِء، َحتَّ

َ
ُعل

ْ
ْبــِض ال

َ
ــَم ِبق

ْ
ِعل

ْ
ِكــْن َيْقِبــُض ال

َ
ِعَبــاِد َول

ْ
ِزُعــُه ِمــْن ال

َ
 َيْنت

ً
ِتَزاعــا

ْ
ان
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ــوا 
ُّ
َضل

َ
ــٍم، ف

ْ
ْيــِر ِعل

َ
َتــْوا ِبغ

ْ
ف

َ
أ

َ
وا ف

ُ
ُســِئل

َ
، ف

ً
ــاال  ُجهَّ

ً
ــاُس ُرُءوســا  النَّ

َ
ــذ

َ
خ  اتَّ

ً
ُيْبــِق َعامِلــا

ــوا«1.
ُّ
َضل

َ
َوأ

وال شــك أن كل مــا أصــاب األمــة مــن انحــراف فكــري وســلوكي، وهــوان 

املجتمعــات  فــي  والقــدوات  العلمــاء  دور  إضعــاف  نتــاج  هــو  وضعــف، 

 عــن كيــد أعــداء اإلســالم ومكرهــم بالليــل والنهــار إلفســاد 
ً
اإلســالمية، فضــال

املسلميـــن، ونشــر الرذيلــة، ومحاربــة الفضيلــة، ودعــم االنحــالل، وإضعــاف 

االلتــزام.

للنبــوة،  الــوارث  العالــم  حقيقــة  أبيـــن  أن  الورقــة  هــذه  فــي  وســأحاول 

والــذي تقــع عليــه مســؤولية بنــاء األمــة والســعي إلــى تحقيــق وحدتهــا، وتحديــد 

أوليــات العلمــاء فــي زمــن التطبيــع، حســب مــا يقتضيــه ســياق هــذ الورقــة.

المبحث األول: من هم علماء األمة، ورثة األنبياء؟

 
ُ
ــة

َ
َمــاَء ُهــْم َوَرث

َ
نَّ الُعل

َ
أخبــر النبــي صلــى هللا عليــه وســلم فــي الحديــث: »أ

ــُب 
ُ
ل
ْ
ِريًقــا َيط

َ
َك ط

َ
ٍ َواِفــٍر، َوَمــْن َســل

ّ
 ِبَحــظ
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َ
خ

َ
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ــذ

َ
خ
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ْ
ــوا الِعل

ُ
ث ِبَيــاِء، َورَّ

ْ
ن
َ
األ

ــِة«2. ــى الَجنَّ
َ
ِريًقــا ِإل

َ
ــُه ط

َ
ُ ل َّ

َل للا ًمــا َســهَّ
ْ
ِبــِه ِعل

لآلثــار  حفظــه  كثــر  الــذي  ليــس  للنبــوة  الــوارث  العالــم  أن  شــك  وال 

مــن  جمــع  مــن  أو  والفصــول،  املباحــث  بتأليــف  اشــتغل  مــن  أو  والنقــول، 

أقــوال السابقيـــن والالحقيـــن مــا خــط بــه كتابــا أو كتبــا فــي عــدد مــن العلــوم، 

في آخر  العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن  باب رفع  العلم،  1- صحيح مسلم، كتاب 
الزمان، حديث رقم:  4934 .

ْوِل َوالَعَمِل )تبويب(.
َ

ْبَل الق
َ
ُم ق

ْ
2- صحيح البخاري، كتاب العلم، باب: الِعل
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ترتيبهــا  إعــادة  أو  تهذيبهــا  أو  واملدونــات  املصــادر  اختصــار  علــى  انصــب  أو 

فــي شــتى الحقــول، أو حتــى مــن عنــي بجمــع وتحقيــق كتــب مــن تلقــت األمــة 

العقــول. لســلب  الــكالم  اســتخدام  يجيــد  مــن  أو  بالقبــول،  أعمالهــم 

بل العالم الوارث للنبوة، هو الذي يـنوب عنه صلى هللا عليه وسلم في 

بيــان شــرع هللا تعالــى لخلقــه جميعــا، كمــا يـــنوب عنــه صلــى هللا عليــه ســلم فــي 

الدفــاع عــن حرمــات اإلســالم ومقدســاته، وصــون كرامــة اإلنســان وحرماتــه، 

وإصــالح مــا أفســده النــاس ماديــا ومعنويــا، دعــوة إلــى مــكارم األخــالق التــي هــي 

جوهــر الرســالة، واجتهــادا فــي توجيــه النــاس ودعوتهــم إلــى الخيـــر والصــالح، 

واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، ونصــرة املسلميـــن وإعانتهــم علــى مــن 

عاداهــم، والتحذيـــر مــن تولــي الكافريـــن وأعوانهــم، ومــن مناصرتهــم بــأي نــوع 

مــن أنــواع النصــرة، وكــذا بالوقــوف ضــد دعــوات التطبيــع معهــم، بمــا يتطلبه 

ذلــك مــن صبــر ومصابــرة ومرابطــة.

الصــادق  حديــث  مــن  املقصــودة  للوراثــة  الحقيقــي  املعنــى  هــو  وهــذا 

إلهيــة  رســالة  هــو  بمــا  النبــوي  فــاإلرث  وســلم،  عليــه  هللا  صلــى  املعصــوم 

ضابطــة  وتشــريعات  وأحــكام  األخــالق،  ملــكارم  هاديــة  ودعــوة  لإلنســانية، 

لتصرفــات العبــاد وحاكمــة عليهــا، هــو أمانــة ومســؤولية علــى عاتــق العلمــاء، 

للدعــوة إلــى كل ذلــك، وبــذل الجهــود لتحقيــق مقاصــد الرســالة فــي مختلــف 

مجاالتهــا. 

ولذلــك كان العلمــاء - كمــا وصفهــم هللا تعالــى- أكثــر النــاس خشــية هلل 

فــي قولهــم خوفــة الئــم، قــال  تعالــى وحــده وال يخشــون غيـــره، وال يخافــون 

 َ َّ
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َ ِمــْن  َّ
�َضــى للا

ْ
َما َيخ ِ َحِســيًبا« )األحــزاب: 39(، وقــال ســبحانه: »ِإنَّ

َّ
َفــى ِبــالل

َ
َوك

.)28 )فاطــر:  َمــاُء« 
َ
ُعل

ْ
ال ِعَبــاِدِه 

والعالــم الــذي تمثــل تلــك الصفــات، هــو الــذي تناقلــت األمــة نصوصــا في 

مدحــه وتقديـــر مكانتــه بيـــن املؤمنيـــن، ويكفــي فــي هــذا املقــام أن نذكــر نصــا 

جامعــا ماتعــا فــي بيــان فضــل العلمــاء. قــال فيــه محمــد بــن الحسيـــن اآلجــري 

فــي مقدمــة كتابــه أخــالق العلمــاء: »إن هللا عــز وجــل، وتقدســت أســماؤه، 

ســائر  مــن  اختــص  ثــم  لإليمــان،  فهداهــم  أحــب،  مــن  خلقــه  مــن  اختــص 

املؤمنيـــن مــن أحــب، فتفضــل عليهــم، فعلمهــم الكتــاب والحكمــة وفقههــم 

فــي كل  املؤمنيـــن، وذلــك  التأويــل وفضلهــم علــى ســائر  الديـــن، وعلمهــم  فــي 

زمــان وأوان، رفعهــم بالعلــم وزيـــنهم بالحلــم، بهــم يعــرف الحــالل مــن الحــرام، 

فضلهــم  القبيــح.  مــن  والحســن  النافــع،  مــن  والضــار  الباطــل،  مــن  والحــق 

فــي  عظيــم، وخطرهــم جزيــل، ورثــة األنبيــاء، وقــرة عيـــن األوليــاء، الحيتــان 

البحــار لهــم تســتغفر، واملالئكــة بأجنحتهــا لهــم تخضــع، والعلمــاء فــي القيامــة 

أهــل  يـــنزجر  وبأعمالهــم  الحكمــة،  تفيــد  مجالســهم  تشــفع،  األنبيــاء  بعــد 

الغفلــة، هــم أفضــل مــن العبــاد، وأعلــى درجــة مــن الزهــاد، حياتهــم غنيمــة، 

لهــم  يتوقــع  ال  الجاهــل،  ويعلمــون  الغافــل،  يذكــرون  مصيبــة،  وموتهــم 

بائقــة، وال يخــاف منهــم غائلــة، بحســن تأديبهــم يتنــازع املطيعــون، وبجميــل 

موعظتهــم يـــرجع املقصــرون، جميــع الخلــق إلــى علمهــم محتــاج، والصحيــح 

علــى مــن خالــف بقولهــم محجــاج. الطاعــة لهــم مــن جميــع الخلــق واجبــة، 
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ورد  مــا  عنــد،  عصاهــم  ومــن  رشــد،  أطاعهــم  مــن  محرمــة،  لهــم  واملعصيــة 

علــى إمــام املسلميـــن مــن أمــر اشــتبه عليــه، حتــى وقــف فيــه فبقــول العلمــاء 

يعمــل، وعــن رأيهــم يصــدر، ومــا ورد علــى أمــراء املسلميـــن مــن حكــم ال علــم 

بــه فبقولهــم يعملــون، وعــن رأيهــم يصــدرون، ومــا أشــكل علــى قضــاة  لهــم 

املسلميـــن مــن حكــم، فبقــول العلمــاء يحكمــون، وعليــه يعولــون، فهــم ســراج 

العبــاد، ومنــار البــالد، وقــوام األمــة، ويـــنابيع الحكمــة، هــم غيــظ الشــيطان، 

فــي األرض  بهــم تحيــا قلــوب أهــل الحــق، وتمــوت قلــوب أهــل الزيــغ، مثلهــم 

كمثــل النجــوم فــي الســماء، يهتــدى بهــا فــي ظلمــات البــر والبحــر، إذا انطمســت 

النجــوم تحيـــروا، وإذا أســفر عنهــا الظــالم أبصــروا«1.

المبحث الثاني: واجب المسلميـن وواجب علمائهم

عصــر  بعــد  العصــور  مختلــف  وفــي  اليــوم،  اإلســالمية  األمــة  واقــع  إن 

النبــوة والخالفــة الراشــدة، يشــهد علــى انفــراط العقــد الجامــع لهــا، واختــالل 

تعالــى  هللا  ارتضــاه  الــذي  املنهــج  فــي  الحكيــم  الشــارع  رســمها  التــي  املوازيـــن 

لعبــاده، وال أدل علــى ذلــك: عــدم الوفــاء بالواجبــات التــي يتعيـــن التقيــد بهــا 

علمائهــم،  اتجــاه  بواجبهــم  املسلميـــن  قيــام  مقدمتهــا  وفــي  عليهــا،  والحــرص 

اتجــاه املسلميـــن وقضاياهــم. العلمــاء كذلــك بواجبهــم  وقيــام 

إدارات  رئاسة  منشورات  العلماء،  أخالق  الحسيـن،  بن  محمد  بكر  أبو   ، اآلُجّرِيُّ  -1
البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، السعودية، 15/1. 
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أوال: واجب املسلميـن اتجاه علمائهم:

ملــا كان العلمــاء بذلــك القــدر، وبتلــك املنزلــة والدرجــة، فإنــه يتعيـــن علــى 

النــاس جميعــا علــى اختــالف مراتبهــم أن يقدروهــم حــق قدرهــم، ويحبوهــم 

ويعظموهــم، كمــا يجــب عليهــم أن يحفظــوا حرماتهــم، وأن يطيعوهــم فيمــا 

املنزلــة  تلــك  بهــا  التــي اســتحقوا  مــا دامــوا علــى الصفــات واألخــالق  يقولــون 

والدرجــة.

»فقهــاء  طاعتهــم:  ووجــوب  العلمــاء  قــدر  بيــان  فــي  القيــم  ابــن  قــال 

خصــوا  الذيـــن  األنــام،  بيـــن  أقوالهــم  علــى  الفتيــا  دارت  ومــن  اإلســالم، 

باســتنباط األحــكام، وعنــوا بضبــط قواعــد الحــالل والحــرام؛ فهــم فــي األرض 

بمنزلــة النجــوم فــي الســماء، بهــم يهتــدي الحيـــران فــي الظلمــاء، وحاجــة النــاس 

إليهــم أعظــم مــن حاجتهــم إلــى الطعــام والشــراب، وطاعتهــم أفــرض عليهــم مــن 

طاعــة األمهــات واآلبــاء بنــص الكتــاب، قــال هللا تعالــى: »يــا أيهــا الذيـــن آمنــوا 

أطيعــوا هللا وأطيعــوا الرســول وأولــي األمــر منكــم فــإن تنازعتــم فــي �ضــيء فــردوه 

إلــى هللا والرســول إن كنتــم تؤمنــون بــاهلل واليــوم اآلخــر ذلــك خيـــر وأحســن 
.1»)59 )النســاء:  تأويــال« 

وتجنــب  العلمــاء  تعظيــم  وجــوب  فــي  تيميــة  ابــن  اإلســالم  شــيُخ  وقــال 

فــي  الوقيعــة  إلــى  يق�ضــي  ممــا  ســبحانه  بــاهلل  »نعــوذ  أعراضهــم:  فــي  الوقــوع 

بمقاديـــرهم  املعرفــة  عــدم  أو  منهــم،  بأحــد  انتقــاص  أو  األئمــة،  أعــراض 

وفضلهــم، أو محادتهــم وتــرك محبتهــم ومواالتهــم، ونرجــو مــن هللا ســبحانه 

تحقيق:  العامليـن،  رب  عن  املوقعيـن  إعالم  بكر،  أبي  بن  محمد  الجوزية،  قيم  ابن   -1
محمد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيـروت، ط1، 1411هـ - 1991م، 1/8. 
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أن نكــون ممــن يحبهــم ويواليهــم ويعــرف مــن حقوقهــم وفضلهــم مــا ال يعرفــه 

أوفــر نصيــب وأعظــم حــظ«1. ذلــك  مــن  يكــون نصيبنــا  األتبــاع، وأن  أكثــر 

لعظيــم فضلهــم وقدرهــم، وشــرف  إلــى وجــوب مواالتهــم  داعيــا  وقــال 

منزلتهــم: »فيجــب علــى املسلميـــن بعــد مــواالة هللا ورســوله مــواالة املؤمنيـــن 

الذيـــن  األنبيــاء،  ورثــة  هــم  الذيـــن  العلمــاء  القــرآن خصوصــا  بــه  نطــق  كمــا 

جعلهــم هللا بمنزلــة النجــوم يهتــدى بهــم فــي ظلمــات البــر والبحــر وقــد أجمــع 

املســلمون علــى هدايتهــم ودرايتهــم إذ كل أمــة قبــل مبعــث محمــد صلــى هللا 

عليــه وســلم فعلماؤهــا شــرارها إال املسلميـــن فــإن علماءهــم خيارهــم؛ فإنهــم 

خلفــاء الرســول فــي أمتــه واملحيــون ملــا مــات مــن ســنته بهــم قــام الكتــاب وبــه 

قامــوا وبهــم نطــق الكتــاب وبــه نطقــوا«2.

وإنمــا وجــب تعظيــم العلمــاء، ووجبــت طاعتهــم ألن ديـــن اإلســالم: »إنمــا 

يتم بأمريـن: أحدهما: معرفة فضل األئمة وحقوقهم ومقاديـرهم، وترك كل 

مــا يجــر إلــى ثلمهــم. والثانــي: النصيحــة هلل ســبحانه ولكتابــه ولرســوله وألئمــة 

املسلميـــن وعامتهــم، وإبانــة مــا أنــزل هللا ســبحانه مــن البيـــنات والهــدى. وال 

منافــاة أن هللا ســبحانه بيـــن القسميـــن ملــن شــرح هللا صــدره، وإنمــا يضيــق 

عــن ذلــك أحــد رجليـــن: رجــل جاهــل بمقاديـــرهم ومعاذيـــرهم، أو رجــل جاهــل 

بالشــريعة وأصــول األحــكام«3.

1- ابن تيمية، تقي الديـن أحمد الحراني، الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلمية، بيـروت، 
ط1، 1408هـ - 1987م، 92/6. 

الفتاوى، مجمع امللك فهد لطباعة  الديـن أحمد الحراني، مجموع  ابن تيمية، تقي   -2
املصحف الشريف، املديـنة النبوية، 1416هـ/1995م، 232/20.

3- ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، -6/92 93. 
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ثانيا: واجب العلماء اتجاه األمة وقضاياها:

حــازوا  العلمــاء  أن  يتبيـــن  الســابقة  والنصــوص  اآلثــار  إلــى  بالرجــوع 

الشــرف، واســتحقوا اإلجالل والتعظيم، ووجبت لهم الطاعة واالتباع، بما 

حملــوه علــى عاتقهــم مــن مســؤوليات جســام، ومــن أعظــم هــذه املســؤوليات 

نذكــر مــا يلــي:

حفظ ديـن األمة وعقيدتها:

وحفظ الديـن هو أهم وأعظم مقصد جاءت الشريعة لتحقيقه، ألنه 

يحقــق الغايــة التــي مــن أجلهــا خلــق هللا تعالــى اإلنســان، وبعــث ألجلــه األنبيــاء 

والرســل، وأنــزل الكتــب، وفصــل الشــرائع واألحــكام، والعلمــاء العــدول هــم 

ورثــة الرســل فــي ذلــك أوال، قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: »يحمــل 

هــذا العلــم مــن كل خلــف عدولــه، يـــنفون عنــه تحريــف الغاليـــن، وانتحــال 

املبطليـــن، وتأويــل الجاهليـــن«1.

فــأول أوليــات العلمــاء تبليــغ شــرع هللا لعبــاده، بيانــا للحــالل والحــرام، 

واجتهــادا فــي إفتــاء النــاس فيمــا يعــرض لهــم مــن النــوازل والقضايــا، ودعــوة 

جميــع  وعلــى  املجــاالت،  مختلــف  وفــي  أنواعــه  بــكل  واملعــروف،  الخيـــر  إلــى 

قولهــم  مطابقــة  وجــوب  مــع  واألمكنــة،  األزمنــة  مختلــف  وفــي  املســتويات، 

لفعلهــم وسيـــرتهم وســلوكهم بيـــن النــاس، ومتــى خرجــوا عــن ذلــك أو قصــروا 

عليه،  هللا  صلى  هللا  رسول  عن  روي  ما  مشكل  بيان  باب  للطحاوي،  اآلثار  مشكل   -1
حديث رقم:  3268 .
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فيــه، دخلــوا تحــت الوعيــد بــأن يكونــوا »أول خلــق هللا تســعر بهــم النــار يــوم 

مــت«. ِ
ّ
القيامــة«1، بعــد ســؤالهم مــن قبــل هللا تعالــى: »مــاذا عملــت فيمــا ُعل

األمر باملعروف والنهي عن املنكر:

وبذلــك  املنكــر،  عــن  والنهــي  باملعــروف  األمــر  أمــة  هــي  اإلســالم  أمــة 

مدحهــا هللا تعالــى بقولــه ســبحانه: »كنتــم خيـــر أمــة أخرجــت للناس تأمــرون 

باملعــروف وتنهــون عــن املنكــر« )آل عمــران: 110(، وإلــى ذلــك دعــا ســبحانه 

ــى 
َ
 َيْدُعوَن ِإل

ٌ
ــة مَّ

ُ
ــْم أ

ُ
نك ــن ِمّ

ُ
َتك

ْ
علمــاء األمــة خاصــة، فقــال عــز مــن قائــل: »َول

ْفِلُحــوَن« )آل 
ُ ْ
ُهــُم امل ِئــَك 

َٰ
ول

ُ
َوأ  ۚ ــِر 

َ
نك

ُ ْ
َعــِن امل َوَيْنَهــْوَن  ْعــُروِف 

َ ْ
ِبامل ُمــُروَن 

ْ
ْيِر َوَيأ

َ
خ

ْ
ال

.)104 عمــران: 

وقــد بيـــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أن هــذا الواجــب درجــات بســب 

قدرة ومكانة وأهلية كل فرد من األمة في األمر باملعروف والنهي على املنكر، 

فقــال صلــى هللا عليــه وســلم: »مــن رأى منكــم منكــًرا فليغيـــره بيــده، فــإن لــم 

يســتطع فبلســانه، فإن لم يســتطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان«2، وبيـــن 

عليــه الصــالة والســالم أن »أفضــل الجهــاد كلمــة حــّقٍ عنــد ســلطاٍن جائــٍر«3، 

وحــذر صلــى هللا عليــه وســلم الجميــع مــن تــرك واجــب األمــر باملعــروف والنهــي 

ُمــُرنَّ 
ْ
َتأ

َ
ل ِبَيــِدِه،  ْف�ِضــي 

َ
ن ــِذي 

َّ
»وال والســالم:  الصــالة  عليــه  فقــال  املنكــر،  عــن 

1- صحيح ابن حبان، كتاب البر واإلحسان، باب اإلخالص وأعمال السر، حديث رقم: 
. 409 

2- صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان كون النهي عن املنكر من اإليمان، حديث 
رقم:  95 .

3- سنن أبي داود، كتاب املالحم، باب األمر والنهي، حديث رقم:  3802 .
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اًبــا 
َ

ِعق ــْم 
ُ

ْيك
َ
َعل  

َ
َيْبَعــث ْن 

َ
أ  

َّ
نَّ للا

َ
ُيوِشــك

َ
ل ْو 

َ
أ ــِر، 

َ
ْنك

ُ
امل َعــِن   

َتْنَهــُونَّ
َ
ْعــُروِف، ول

َ ْ
بامل

ــْم«1.
ُ

ك
َ
ــال ُيْســَتجاُب ل

َ
ــُه ف

َ
ْدُعون

َ
ــمَّ ت

ُ
ِمْنــُه، ث

الســابقة  النصــوص  علــى  بنــاء  املنكــر  عــن  والنهــي  باملعــروف  واألمــر 

وغيـــرها واجــب كفائــي علــى األمــة فــي عمومهــا، وعلــى علمائهــا خاصــة، فهــم 

األقــدر علــى األمــر والنهــي بمــا علمهــم هللا تعالــى مــن العلــم، وبمــا لهــم مــن 

مكانــة عنــد النــاس، فــإن وجــد مــن العلمــاء مــن يقــوم بــه ســقط اإلثــم علــى 

الجميــع، وإال أثــم الجميــع بتــرك هــذا الواجــب الــذي بــه صــالح األمــة، وصــالح 

أفرادهــا.

الواجــب علــى  املنكــر  باملعــروف والنهــي عــن  أهــم مجــاالت األمــر  ومــن 

الحــق  كلمــة  وقــول  الظالــم،  وجــه  فــي  والوقــوف  املظلــوم،  نصــرة  العلمــاء، 

هللا  صلــى  النبــي  جعلــه  وتبعاتــه  ولصعوبتــه  الجائــر،  الســلطان  وجــه  فــي 

عليــه وســلم أفضــل الجهــاد، وقــد شــهد التاريــخ اإلســالمي علــى دور العلمــاء 

واملوقــف  الصريحــة  بالكلمــة  والصــدح  والسالطيـــن،  الحــكام  توجيــه  فــي 

الواضــح، بإخــالص وصــدق وجــرأة، مهمــا نالهــم مــن ســطوة حــكام العــض 

والجبــر، فمنهــم مــن نفــي ومــن ســجن، ومــن ضــرب وجلــد، ومــن قتــل ليـــرجع 

عــن قــول قالــه فمــا بــاع ديـــنه بدنيــاه، واختــار أن يلقــى ربــه علــى مــا آمــن بــه 

فــي  وقــدوة  ومثــاال  الحيــاة،  ظلمــات  فــي  وضــاءة  نجومــا  فكانــوا  إليــه،  ودعــا 

املوقــف. وفــي صالبــة  الحــق،  علــى  الثبــات 

1- مسند أحمد بن حنبل، مسند األنصار، حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى هللا 
عليه وسلم، حديث رقم:  22682 .
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السعي إلى تحقيق وحدة األمة:

هــي  بــل  اإلســالمية،  للشــريعة  العظيمــة  املقاصــد  مــن  األمــة  وحــدة 

»أهــم  عاشــور:  بــن  الطاهــر  العالمــة  قــال  التشــريع،  مــن  األعظــم  املقصــد 

إليهــا،  الصالـــح  وجلــب  األمــة،  أمــر  انتظــام  التشــريع  مــن  للشــريعة  مقصــد 

ودفــع الضــر والفســاد عنهــا«1، و«املقصــد العــام مــن التشــريع حفــظ نظــام 

اإلنســان«2. نــوع  وهــو  عليــه  املهيمــن  بصــالح  صالحــه  واســتدامة  األمــة 

املحققــة  بوحدتهــا  اإلســالم  أمــة  وتعالــى  ســبحانه  الحــق  امتــدح  وقــد 

للغايــة مــن الوجــود، وهــي عبــادة هللا تعالــى وتقــواه، مصداقــا لقولــه تعالــى: 

اْعُبــُدوِن﴾ )األنبيــاء: 92(، وقولــه 
َ
ــْم ف

ُ
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َ
ن

َ
 َوأ

ً
 َواِحــَدة

ً
ــة مَّ

ُ
ــْم أ

ُ
ُتك مَّ

ُ
ــِذِه أ

ٰ
﴿ِإنَّ َهـ

ُقــوِن﴾ )املؤمنــون:  اتَّ
َ
ــْم ف

ُ
ك ــا َربُّ

َ
ن

َ
 َوأ

ً
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ً
ــة مَّ

ُ
ــْم أ

ُ
ُتك مَّ

ُ
ــِذِه أ

ٰ
عــز مــن قائــل: ﴿َوِإنَّ َهـ

.)52

ومســؤولية العلمــاء فــي تحقيــق وحــدة األمــة أكبــر مــن مســؤولية غيـــرهم، 

بــدءا مــن مســؤوليتهم فــي التعريــف بحقــوق األخــوة اإليمانيــة، وبواجــب نصــرة 

للمسلميـــن بعضهــم لبعــض، وبمقدســات املسلميـــن التــي يتعيـــن افتداؤهــا 

بالغالــي والنفيــس، وفــي مقدمتهــا قضيــة تحريـــر فلسطيـــن وبيــت املقــدس، 

وهــي أرض املحشــر واملنشــر، وأولــى القبلتيـــن، وثالــث الحرميـــن الشريفيـــن، 

وهــي مســؤولية أخــرى جســيمة تتطلــب مــن العلمــاء بــذل قصــارى جهدهــم 

فــي  وشــحذها  الهمــم  إيقــاظ  علــى  والعمــل  املسلميـــن،  مــن  أجيــال  لتربيــة 

الطاهر  محمد  تحقيق:  اإلسالمية،  الشريعة  مقاصد  الطاهر،  محمد  عاشور،  ابن   -1
امليساوي، دار النفائس، ط2، 2001م، ص 405.

2- م ن، ص 273. 
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النفــوس مــن أجــل الدفــاع عــن حــوزة املسلميـــن وأوطانهــم، وبــذل جهــود أكبــر 

لتوحيــد كلمتهــم.

وتحقيــق وحــدة األمــة، ال يعنــي توحيدهــا فــي إطــار نظــام حكــم معيـــن، 

فيهــا  يكــون  والتــي  املوعــودة،  للخالفــة  تحقيقــا  لألمــة  ذلــك مطلبــا  كان  وإن 

أميـــر  ســأله  حيـــن   ،
ً
مجيبــا البصــري  الحســن  قــال  كمــا  اإلمــام  أو  الحاكــم 

املؤمنيـــن عمــر بــن عبــد العزيـــز أن يصــف لــه اإلمــام العــادل، هــو »قــوام كل 

ماثــل، وقصــد كل جائــر، وصــالح كل فاســد، وقــوة كل ضعيــف، ونصفــة 

كل مظلــوم، ومفــزع كل ملهــوف وهــو القائــم بيـــن هللا وبيـــن عبــاده. يســمع 

كالم هللا ويســمعهم ويـــنظر إلــى هللا ويـــريهم، ويـــنقاد إلــى هللا ويقودهــم، وهــو 

كالعبــد الــذي ائتمنــه ســيده واســتحفظه مالــه وعيالــه، وهــو الــذي ال يحكــم 

فــي عبــاد هللا بحكــم الجاهليــة، وال يســلك بهــم ســبيل الظامليـــن، وال يســلط 

املستكبريـــن على املستضعفيـــن، فهو و�ضي اليتامي، وخازن املساكيـــن يـــربي 

صغيـــرهم ويمــون كبيـــرهم«1.

فــي  املقصــود  هــو  األوصــاف  بهــذه  يتصــف  الــذي  اإلمــام  أو  والحاكــم 

منهــم،  ألنهــم  األمــة،  علــى  طاعتهــم  تجــب  الذيـــن  األمــر  أولــي  مــن  اعتبــاره 

وحريصــون علــى مصالحهــم، وهــو مــا يؤكــد القــول بــأن صــالح األمــة بصــالح 

بفســاد علمائهــا وحكامهــا، مصداقــا لحديــث  والحــكام، وفســادها  العلمــاء 

النبــي صلــى هللا عليــه وســلم: »صنفــان مــن النــاس إذا صلحــا صلـــح النــاس 

العلمية،  الكتب  دار  الفريد،  العقد  بن محمد،  أحمد  الديـن  ربه، شهاب  ابن عبد   -1
بيـروت، ط1، 1404 هـ، 33/1. بتصرف.
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وإذا فســدا فســد النــاس: العلمــاء واألمــراء«1، قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة: 

صلـــح  صلحــوا  إذا  الذيـــن  وهــم  والعلمــاء،  األمــراء  صنفــان:  األمــر  »وأولــو 

النــاس، فعلــى كل منهمــا أن يتحــرى بمــا يقولــه ويفعلــه طاعــة هللا ورســوله، 

هللا«2. كتــاب  واتبــاع 

ومتــى كان الحــكام كذلــك فهــم فــي تعــاون مــع العلمــاء علــى إقامــة مقاصــد 

الديـــن وتحقيــق مصالـــح األمــة، وتوحيــد كلمتهــا، فيجــب بذلــك علــى العلمــاء 

الســمع والطاعــة لهــم، تعاونــا علــى الخيـــر واملعــروف، وتوحيــدا للكلمــة، ومتــى 

وخضعــوا  والظلــم،  الفســاد  إلــى  وركنــوا  العــدل،  منهــج  عــن  الحــكام  خــرج 

فــي انتهــاك الحرمــات، وتجــاوز  لشــهوات النفــس وســلطان الهــوى، وأمعنــوا 

الحــدود، ومــواالة الظامليـــن وأعــداء األمــة، والتطبيــع معهــم، فــال ســمع وال 

طاعــة، بــل وجــب علــى العلمــاء تقديــم النصيحــة، والصــدح بكلمــة الحــق، 

فهــم الوارثــون للنبــوة، وخلفــاء هللا فــي األرض، لرعايــة حقــوق العبــاد.

المبحــث الثالــث: أولويــات العلمــاء ومســؤولياتهم فــي زمــن 
التطبيــع:

علــى  تتوالــى  والنكبــات  فلسطيـــن  أرض  إلــى  املحتــل  دخــول  منــذ 

املسلميـــن، ومــن أشــد النكســات والنكبــات وقعــا فــي نفــوس املسلميـــن عامــة، 

وفــي وجــدان الفلسطيـنييـــن خاصــة، خــروج بعــض العلمــاء عــن املنهــج الــذي 

دار  األصفياء،  وطبقات  األولياء  حلية  األصبهاني،  هللا  عبد  بن  أحمد  نعيم،  أبو   -1
السعادة، مصر، 1394هـ - 1974م، 96/4.

2- ابن تيمية، تقي الديـن أحمد الحراني، السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية، 
وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، السعودية، ط1، 1418هـ، 127/1.
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يفتــرض فيهــم، والــذي قوامــه الشــهادة بالقســط، حيــث يبــررون رغبــا أو رهبــا 

بعــض التوجهــات واملواقــف التــي تصــدر عــن حــكام الجبــر، فيضلــوا ويضللــوا 

بأقوالهــم وفتاويهــم، وهــو مــا يـــزيد مــن حجــم املســؤولية علــى عاتــق مــن بقــي 

مــن العلمــاء علــى العهــد واملنهــج القويــم.

بالقضيــة  املرتبطــة  املســؤوليات  هــذه  فــي  األولويــات  أولــى  ومــن   

يلــي: مــا  الفلسطيـــنية 

أوال: التعريف بالقضية الفلسطيـنية ومكانة بيت املقدس:

وبيــت  بفلسطيـــن  التعريــف  فــي  عليــه  التركيـــز  يـــنبغي  مــا  أهــم  ومــن 

يلــي: مــا  املقــدس، 

كــون فلسطيـــن وبيــت املقــدس أرضــا مقدســة، باعتبارهــا أرض 	 

الحرميـــن. وثالــث  القبلتيـــن  وأولــى  واملنشــر،  املحشــر 

اعتبار القدس عاصمة أبدية لفلسطيـن اإلسالمية، وأنها غيـر 	 

االقتســام. أو  للمســاومة  قابلــة 

اعتبار التعلق بالقدس وسائر أرض فلسطيـن عقيدة يتقرب بها 	 

املســلم إلــى ربــه مــن بــاب النصــرة واملــواالة.

اعتبار الدفاع عن أرض فلسطيـن ومقدساتها، بحسب املقدور 	 

عليــه، واجــب املسلميـــن ال يـــنفصل عــن واجبهــم فــي إقامــة شــعائر الديـــن.

زرع اليقيـــن، وإعــادة الثقــة املفقــودة فــي نفــوس أبنــاء األمــة، وفــي 	 

كونهــا خيـــر أمــة أخرجــت للنــاس، وفــي مســتقبل اإلســالم، الــذي ال يـــزيغ عنــه 

إال هالــك، وأنــه علــى املسلميـــن أن يعضــوا علــى منهجــه وشــريعته بالنواجــد 
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ألنــه هــو ســبيل تحقيــق الفــالح والنصــر فــي الدنيــا واآلخــرة، وتقديــم النمــاذج 

الشــاهدة علــى تفــوق املسلميـــن وريادتهــم.

اعتبار النماذج التي يـنبغي للمسلميـن دراسة تاريخها، والتعريف 	 

بهــا، واالقتــداء بسيـــرها، هــي التــي قدمــت لألمــة عامــة ولفلسطيـــن خاصــة 

صــالح  البطــل  املجاهــد  القائــد  مقدمتهــم  وفــي  والتحريـــر،  النصــرة  واجــب 

الديـــن األيوبــي، الــذي كســر الصليبييـــن فــي حطيـــن، وأعــز هللا بــه اإلســالم 

بــه األق�ضــى الســليب1. واملسلميـــن، ورد هللا 

وخذالنــا  خيانــة  واعتبــاره  التطبيــع  مــن  التحذيـــر  ثانيــا: 

: للمسلميـــن

ومن أشكال التطبيع التي يـنبغي التحذيـر منها، والتنبه إليها، ما يلي:

التقليــل مــن جــرم العــدو الصهيونــي فــي عدوانــه علــى فلسطيـــن، 	 

بــدءا مــن احتاللــه لــألرض، وهدمــه للديــار، وإجــالء أهلهــا، وتغييـــر معالــم 

الهويــة اإلســالمية فــي املناطــق املحتلــة، ومــن ذلــك مــا فعلــه الكيــان الغاصــب 

مــن هــدم حــارة املغاربــة وتشــريد أهلهــا، وبنــاء الهيــكل املزعــوم علــى أنقاضهــا.

االعتراف بالكيان الصهيوني املحتل وتسميته ب »دولة إسرائيل«، 	 

ويســتهدف  الغــارة،  تلــو  الغــارة  ويشــن  الدمــاء،  يســفك  إرهابــي  كيــان  فهــو 

لــواء الدفــاع عــن حــوزة األرض وحرمــة أهلهــا وقدســية مآثرهــا  مــن حملــوا 

1- يـنظر للتعريف بالقائد صالح الديـن وبسيـرته: الصالبي، على محمد، صالح الديـن 
األيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحريـر بيت املقدس، دار املعرفة، بيـروت، 

ط1، 2008م.

مسؤولية العلماء يف بناء األمة وتحقيق وحدتها98



التاريخيــة، كمــا يســتهدف األبريــاء العــزل ويقتلهــم أمــام أنظــار العالــم املطبــع 

والداعــم لسياســته االســتيطانية.

ربــط أي عالقــة مــع الكيــان الصهيونــي الغاشــم بــأي شــكل مــن 	 

األشــكال، ســواء مباشــرة أو بطــرق غيـــر مباشــرة، سياســيا مــن خــالل إقامــة 

عالقــات رســمية، أو اقتصاديــا مــن خــالل تبــادل الســلع وفتــح األســواق، أو 

فــي أي مجــال مــن املجــاالت الثقافيــة والرياضيــة والفنيــة وغيـــرها.

ثالثا: بيان حقيقة التكالب العالمي على اإلسالم ومراميه:

ومــن أهــم مــا يـــنبغي بيانــه للحــد مــن التكالــب العالمــي علــى أمــة اإلســالم 

مــا يلــي:

التحذيـر من التداعي العالمي من أجل تشتيت األمة وبث الفرقة 	 

بيـــن أبنائهــا، والتركيـــز علــى مــا يجمــع كلمــة األمــة ويوحدهــا، ونبــذ كل مظاهــر 

الخــالف فــي الخطــاب واملمارســة ممــا يدعــو إلــى التنــازع والفرقــة والخصــام، 

وا 
ُ
ــل

َ
َتْفش

َ
َناَزُعوا ف

َ
ت  

َ
ُه َوال

َ
َوَرُســول  َ َّ

للا ِطيُعــوا 
َ
»َوأ تعالــى:  هللا  ألمــر  اســتجابة 

اِبِريـــَن« )األنفال: 46(، َواْعَتِصُموا  َ َمَع الصَّ َّ
ْم ۖ َواْصِبُروا ۚ ِإنَّ للا

ُ
َهَب ِريُحك

ْ
ذ

َ
َوت

ْعــَداًء 
َ
أ نُتــْم 

ُ
 ك

ْ
ِإذ ــْم 

ُ
ْيك

َ
ِ َعل

َّ
ِنْعَمــَت للا ــُروا 

ُ
ك

ْ
ۚ َواذ ــوا 

ُ
ق َفرَّ

َ
ت  

َ
ِ َجِميًعــا َوال

َّ
ِبَحْبــِل للا

ــَن  ــَفا ُحْفــَرٍة ّمِ
َ

ــٰى ش
َ

نُتــْم َعل
ُ

َواًنــا َوك
ْ

ْصَبْحُتــم ِبِنْعَمِتــِه ِإخ
َ
أ

َ
ــْم ف

ُ
وِبك

ُ
ل

ُ
 َبْيــَن ق

َ
ــف

َّ
ل

َ
أ

َ
ف

ــْم َتْهَتــُدوَن« )آل عمــران: 
ُ

ك
َّ
َعل

َ
ــْم آَياِتــِه ل

ُ
ك

َ
ُ ل َّ

ــُن للا ِلــَك ُيَبّيِ
َٰ

ذ
َ

ْنَهــاۗ  ك ــم ّمِ
ُ

ك
َ

ذ
َ

نق
َ
أ

َ
ــاِر ف النَّ

.)103

التنبيه إلى املخططات والتحديات واملشاريع الخارجية واملؤامرات 	 

99 دكتور عبد الصمد المساتي



املتربصــة واملعاديــة للمشــروع اإلســالمي وللحامليـــن للوائــه، مــع التنبيــه إلــى 

أن الحكمــة ضالــة املؤمــن الــذي يعمــل علــى اســتيعاب إيجابياتهــا وعرضهــا 

فــي كل مــا يتعلــق  وإخضاعهــا للقيــم واألخــالق الناظمــة للســلوك اإلنســاني 

بديـــنه ودنيــاه.

محاربة كل القيم والعادات والتقاليد الدخيلة الناشرة للرذيلة 	 

فــي صفــوف املسلميـــن، والتــي يـــراد منهــا تطبيــع شــخصية املســلم مــع الرذيلــة 

وتقلــد  تقــود،  وال  تقــاد  رعويــة  ذهنيــة  وتكويـــن  وتشــربها،  الدخيلــة  والقيــم 

اآلخريـــن وتتبــع خطواتهــم شــبرا بشــبر، وذراعــا بــذراع، وهــو مــا حــذر منــه النبــي 

صلــى هللا عليــه وســلم1.

ختاما:

التربيــة  األمــة  أبنــاء  تربيــة  فــي  بواجبهــم  يقومــوا  أن  العلمــاء  علــى  فإنــه 

مــا  وهــو  والجماعيــة،  الفرديــة  بواجباتهــم  وتوعيتهــم  املتوازنــة،  اإلســالمية 

يـــنعكس إيجابــا علــى قيــام األمــة بواجبهــا اتجــاه علمائهــا، تقديـــرا وتعظيمــا، 

وطاعــة واتباعــا، كمــا أنــه علــى العلمــاء أن يبذلــوا كل جهودهــم فــي الدفــاع 

عــن قضايــا املسلميـــن، وفــي مقدمتهــا كســر الحصــار الجديــد علــى فلسطيـــن 

الــذي يـــزيد بمســارعة بعــض الــدول العربيــة للتطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي 

الغاصــب، وذلــك بتقديــم النصــح للحــكام، وقــول كلمــة الحــق فــي وجــه مــن 

1- قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر، وذراعا 
بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه«. صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب 

ما ذكر عن بني إسرائيل، حديث رقم:  3287 .
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يخــرج عــن منهــج العــدل، ويضيــع حقــوق البــالد والعبــاد، ويطبــع مــع أعــداء 

الديـــن، وكذلــك بتوعيــة املسلميـــن بواجبهــم نحــو قضايــا األمــة العادلــة، وفــي 

لــكل  مقدمتهــا القضيــة الفلسطيـــنية، وباتخــاذ املواقــف القويــة املتصديــة 

مســعى لتهديــد وتصفيــة القضيــة، وكــذا بتكويـــن مؤسســات وجبهــات عريضــة 

فعالــة لتحقيــق تلكــم املقاصــد التــي خلفــوا فيهــا هللا تعالــى فــي أرضــه، وخلفــوا 

النبــي صلــى هللا عليــه وســلم فــي أمتــه.

والحمد هلل رب العامليـن
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