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املقصد العلي من زيارة سيدي احلبيب عليّ
يف ظالل ذكرى اإلسراء واملعراج
د .حممد ياسر القضماين
احلمد هلل الغين العلي ،والصالة والسالم على خري مرسل ونيب ،سيدنا حممد ،وعلى آله وصحبه ،ومن
كل تقي ونقي وصفي.
تبعهم بإحسان من ِّ
أما بعد:
سحائب فنت ،وشدائد ححمَن ،أورثت كثرياً من الشرور،
جل حواضرنا من شهور متطاولة
فقد تكاثفت على ِّ
ُ
وتفاقمت يف حلكتها األمور ،فحار يف مسالكها احلليم ،وسعد بشؤم وباهلا اللئيم!.
ويف خضم هذا وغمرته وقع شيءٌ مما كنا خنشاه ،وهو نسيان كثري من الناس لقضية كبرية كانت تشغلهم،
وكثرياً ما جتمعهم ،وهي الغرية على شؤون املقدسات اليت انتهكت حرماهتا ،وخباصة شؤون ما يقع إلخواننا يف
فلسطني احملتلة ،وما يتعرض له القدس الشريف من مساوي التهويد ،وما يعانيه أهلوه من مآسي التشريد.
***
زيارة احلبيب علي اجلفري للقدس:
ويف غضون هذا الذي حنن فيه شاء اهلل تعاىل أن تكون زيارة الشريف الداعية علي زين العابدين اجلفري
– أمتع اهلل به – إىل القدس الشريف والتشرف بالصالة يف مسجده املقدس ،وما كان يف طيها – على وجازة
الزيارة – من متابعة خدمة شؤون املسجد وأهله – كان اهلل هلم– وقد تيسرت أسباب ذلك يف يوم األربعاء
 11من مجادى األوىل  ،1311املوافق لـ .1111/3/3
***
دَوْحَةُ احلبيب علي الشريفة ،وتقدير الناس:

وقبل احلديث عن هذه الزيارة وما متليه ،وما تنطوي عليه من بشارة ،ال بد من ذكر نبذة مقتضبة عن
الدوحة اليت ينتسب إليها هذا السيد املبارك ،فأقول:
ُّ
يعد احلبيب الداعية من مشاهري السادة آل باعلوي الكرام ،الذين اشتهرت مدرستهم بثالثة مقاصد:
العلم والعمل والدعوة إىل اهلل تعاىل.
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ويرجع نسب آل باعلوي إىل جدهم الشريف علوي بن عبيد اهلل ،حفيد اإلمام املهاجر إىل اهلل أمحد بن
عيسى النقيب (نقيب األشراف بالعراق) ابن حممد النقيب بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن حممد
الباقر بن علي زين العابدين بن اإلمام احلسني بن علي بن أيب طالب – رضي اهلل عنهم أمجعني . -
وقد تويف اإلمام املهاجر – رمحة اهلل عليه – يف (احلُ َسيِّ َسة) من حضرموت سنة  133هـ ،وبعد مدة
أسفار للدعوة هنا وهناك ،وخباصة إىل اهلند
انتقلت الذرية املباركة إىل (ترمي) سنة 311هـ ،ومن ترمي كانت ٌ
وبالد املاليو وإفريقية الشرقية ،ودخلت بقاع كثرية يف هذه اجلهات يف رحاب اإلسالم بفضل جهودهم
وصدقهم وعظيم هيبتهم الظاهرة.
وقد رأيت ومسعت وحتققت مبخالطات ومعاشرات هبم – يف أرضهم وخارج أرضهم َ -هب ِّم إرثهم عن
كل عصر.
رسول اهلل – صلى اهلل عليه وعلى آله – وعرفت سر الثناء العاطر عليهم من أكابر ِّ
وأكتفي هنا بثناء واحد من أحد مشاهري علماء وقضاة املسلمني املتأخرين ،وهو الشيخ يوسف النبهاين
عرف بالسيد احلبيب أمحد بن حسن العطاس أحد شيوخه وجميزيه قال .... :من آل
(ت  )1131فحينما َّ
باعلوي الكرام سادات الزمان الذين ال أعتقد – واهلل على ما أقول وكيل – أنه ال يوجد يف الدنيا نسب أصح
من نسبهم إىل رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم – (يف كتابه :جواهر البحار يف فضائل النيب املختار –
صلى اهلل عليه وسلم  -ج )081 / 1
ولكاتب هذه السطور دراسة عن هؤالء السادة آل باعلوي الكرام ،تزيد عن ستمائة صحيفة ،أرجو أن
تصدر قريباً ،وأرجو أن تكون من صاحل عملي.
***
وقد َعَرفَت الشام بوجوهها من أهل العلم والفضل قبل العامة قَ ْدر احلبيب علي اجلفري ومكانته ،فقدموه
يف اجملالس اخلاصة رفيعة املقدار ،واستمعوا إليه بكل إكبار وإعجاب وتأثر!
وأكتفي بصورة واحدة من هذا اإلجالل لسيدي احلبيب علي من خاصة أهل الشام ،وهي تقدمي احلبيب
لإلمامة يف الصالة على َم ْن اجتمع فيه العلم واملعرفة والوالية :سيدي العارف باهلل املريب الشيخ عبد الرمحن
الشاغوري – عليه رمحة اهلل – وقد شارك احلبيب بتجهيزه فور وصوله إىل الشام لتشييع الشيخ الراحل.
وهكذا رأينا يف كل أرض ينزل فيها داعيةٌ أو عالٌ من وجوه السادة آل باعلوي الكرام ،كيف جيتمع عليه
اخلاصة قبل العامة ،فيقدموهنم حبكم إرثهم عن رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم – وقوة االنتساب ورفعته
املنيفة.
***
1موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

املقصد العلي من زيارة سيدي احلبيب علي يف ظالل ذكرى اإلسراء واملعراج

شؤون استذكرهتا ،ودروس استخلصتها:

د .حممد ياسر القضماين

االستشارة قبل االستخارة:
يف بيان للحبيب علي اجلفري يف (االنرتنت) إثر هذه الزيارة للقدس قال( :فقد شاورت بعض كبار علماء
األمة واستخرت اهلل تعاىل يف شد الرحال إىل املسجد األقصى فانشرح الصدر لذلك).
أقول :هذا من الفقه الذي ال ينبغي أن يذهل عنه الناس؛ وخباصة املتصدر للمشاريع والربامج املهمة
للناس ،ومن هم يف موضع القيادة واألسوة؛ فاالستشارة قبل االستخارة.
ومن مشاهري من نص على هذا :اإلمام احلجة النووي – رمحه اهلل – حيث قال يف كتابه األذكار –
كتاب أذكار املسافر – باب االستخارة واالستشارة :اعلم أنه يستحب ملن خطر بباله السفر ،أن يشاور فيه
من يعلم من حاله النصيحة واخلحَرية ،ويثق بدينه ومعرفته؛ قال اهلل تعاىل( :وشاورهم باألمر) ،ودالئله كثرية.
وإذا شاور وظهر أنه مصلحة استخار اهلل سبحانه وتعاىل يف ذلك فصلى ركعتني.
قال ابن َّ
عالن يف التعليق على هذا يف كتابه( :الفتوحات الربانية على األذكار النواوية :)09 - 03 / 3
ظاهر كالمه بل تصرحيه تقدمي االستشارة قبل االستخارة .قال ابن حجر اهليتمي :وليس ببعيد حىت عند
التعارض ،ألن الطمأنينة إىل قول املستشار أقوى منها إىل النفس.
وأورد مما أورد من األحاديث اليت حتث على االستشارة واالستخارة حديث أيب هريرة – رضي اهلل عنه –
قال :قال رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم ( :-من أشار على أخيه املسلم بأمر وهو يعلم أن غريه أرشد
منه فقد خانه) .حديث حسن أخرجه أبو داود واحلاكم .وقال يف بعض طرقه صحيح اإلسناد .انتهى.
وقد ذكر احلبيب أمساء عدد من هؤالء األكابر الذين استشارهم يف هذا السفر املهم ،وهم سادة من
ينصح يف مثل هذا!
فضل الصالة يف املسجد األقصى:

***

يف صحيح البخاري – كتاب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة – باب مسجد بيت املقدس.
عن قزعة موىل زياد قال :مسعت أبا سعيد اخلدري رضي اهلل عنه حيدث بأربع عن النيب – صلى اهلل عليه
وسلم – فأعجبنين وآنقنين قال( :ال تسافر املرأة يومني إال معها زوجها أو ذو حمرم ،وال صوم يف يومني الفطر
واألضحى ،وال صالة بعد صالتني بعد الصبح حىت تطلع الشمس وبعد العصر حىت تغرب ،وال تشد الرحال
إال إىل ثالثة مساجد :مسجد احلرام ومسجد األقصى ومسجدي).
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وأورد ابن حجر يف (فتح الباري) قول ابن رشيد :وترجم بفضل الصالة وليس يف احلديث ذكر الصالة؛
مشعر بالصالة .انتهى.
ليبني أن املراد بالرحلة إىل املساجد قصد الصالة فيها؛ ألن لفظ املساجد ٌ
ويف (الفتح) أيضاً إيراد رواية البزار والطرباين من حديث أيب الدرداء رفعه( :الصالة باملسجد احلرام مبائة
ألف صالة ،والصالة يف مسجدي بألف صالة ،والصالة يف بيت املقدس خبمسمائة صالة) .قال البزار:
إسناده حسن.
ويف صحيح مسلم – كتاب احلج – باب :ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد ،روايات :منها رواية أيب
هريرة خيرب أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم – قال( :إمنا يسافر إىل ثالثة مساجد :مسجد الكعبة،
ومسجدي ،ومسجد إيلياء).
قال اإلمام النووي يف شرحه املشهور لصحيح مسلم :ويف هذا احلديث فضيلة هذه املساجد الثالثة،
وفضيلة شد الرحال إليها؛ ألن معناه عند مجهور العلماء  :ال فضيلة يف شد الرحال إىل مسجد غريها ،وقال
الشيخ أبو حممد اجلويين من أصحابنا :حيرم شد الرحال إال غريها .وهو غلط ..
أقول :ذكر اإلمام النووي قبل هذا يف الكتاب نفسه يف باب :سفر املرأة مع حمرم إىل حج وغريه احلديث
املاضي ،وقال :واختلف العلماء يف شد الرحال وإعمال املطي إىل غري املساجد الثالثة ،كالذهاب إىل قبور
الصاحلني ،وإىل املواضع الفاضلة وحنو ذلك .فقال الشيخ أبو حممد اجلويين من أصحابنا :هو حرام .وهو
الذي أشار القاضي عياض إىل اختياره .والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام احلرمني واحملققون :أنه
ال حيرم وال يكره .قالوا :واملراد أن الفضيلة التامة ،إمنا هي يف شد الرحال إىل هذه الثالثة خاصة .واهلل أعلم .
عود إىل فضائل الصالة يف املسجد األقصى:
 ٌففي سنن ابن ماجه – باب ما جاء يف الصالة يف مسجد بيت املقدسإيراد أربع روايات ،يف األوىل أن
فضل الصالة فيه بألف:
عن ميمونة موالة النيب -صلى اهلل عليه وسلم -قالت :يا رسول اهلل ،أفتنا يف بيت املقدس ،قال( :أرض
أحتمل إليه؟
احملشر واملنشر،ائتوه فصلوا فيه فإن صالة فيه كألف صالة يف غريه ،قلت :أرأيت إن ل أستطع أن َّ
قال :فتهدي له زيتاً يُسرج فيه ،فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه).
ويف الرواية الثانية أن الصالة فيه هلل خترجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه :عن عبد اهلل بن عمر عن النيب -
صلى اهلل عليه وسلم -قال( :ملا فرغ سليمان بن داوود من بناء بيت املقدس سأل اهلل ثالثاً :حكماً يصادف
حكمهُ ،وملكاً ال ينبغي ألحد من بعده  ،وأال يأيت هذا املسجد أحد ال يريد إال الصالة فيه إال خرج من
ذنوبه كيوم ولدته أمه) ،فقال النيب -صلى اهلل عليه وسلم( :-أما اثنتان فقد أعطيها وأرجو أن يكون قد
أعطي الثالثة).
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***
األمر بإتيان املسجد مطلقٌ:
مرت معنا رواية ابن ماجه -وورد يف غريه( :-ائتوه فصلوا فيه).
وهذا الفعل (ائتوه) مطلق واملطلق عند علماء األصول جيري على إطالقه ما ل يَحرْد دليل يدل على التقييد.
ص من نصوص أئمة أصول الفقه على سبيل املثال :قال اإلمام أبو إسحاق الشريازي (ت
وخذ هذا النَ َّ
ب مطلقاً
 )379يف كتابه الشهري (اللمع يف أصول الفقه -عند احلديث عن املطلق :-فصل :فإ ْن َ
ورد اخلطا ُ
ال ُمقيِّ َد لهُ ،مح َل على إطالقه...انتهى.
صد بيت املقدسَّ ،
وشد الرحل إليه صحابةٌ وتابعون يف عهد أيب بكر وعمر -رضي اهلل
ومن هنا قَ َ
عنهما -قبل الفتح العمري يف عهد الرومان ،وخالئق من األخيار يف عهد هيمنة الصليبني ،ألهنم ما رأوا قيداً
عدو ،أو احتل داراً لإلسالم.
وخطراً على الزيارة ،إ ْن هيمن ٌّ
***
وأذكر مثاالً ألحد األكابر الذين دخلوا بيت املقدس مع تسلط الكفار وهيمنتهم وكانت منه املخاطرة:
هو اإلمام السمعاين ،وقد ترمجه اإلمام احلافظ الذهيب يف سري أعالم النبالء ( )393-339/11وحاله
بقوله :اإلمام احلافظ الكبري األوحد الثقة حمدث خراسان ،أبو سعد عبد الكرمي بن اإلمام احلافظ الناقد أيب
بكر حممد بن العالمة مفيت خراسان أيب املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار التميمي السمعاين اخلراساين
املروزي صاحب التصانيف الكثرية.ولد مبرو يف شعبان .139
وذكر بالداً كثرية دخلها ومسع فيها ،مث قال الذهيب :وبقاع يطول ذكرها حبيث إنه زار القدس واخلليل ومها
للسلَفي وال البن عساكر.
بأيدي الفرنج ،حتيَّل وخاطر يف ذلك ،وما هتيأ ذلك ِّ
وترمجة ابن العماد يف الشذرات ( :)131-131/9ومما قال :عمل معجم شيوخه يف عشر جملدات
كبار.
قال ابن النجار :مسعت من يذكر أن عدد شيوخه سبعة آالف شيخ ،وهذا شيء ل يبلغه أحد.
وسرد ابن النجار تصانيفه ،وذكر أنه وجدها خبطه؛ فمنها (الذيل على تاريخ اخلطيب) أربعمائة طاقة،
(تاريخ مرو) مخسمائة طاقة( ،طراز الذهب يف أدب الطلب) مائة ومخسون طاقة ،وغري ذلك.
ومما حاله به اإلمام ابن كثري يف تارخيه (البداية والنهاية) ( :)173/11قوام الدين ،أحد األئمة املصنفني.
وذكر بعض كتبه ،قال :منها كتابه الذي مجع فيه ألف حديث عن مائة شيخ ،تكلم عليها إسناداً ومتناً،
وهو مفيد جداً -رمحه اهلل.-
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اإلمام السمعاين جمريُ الدين احلنبلي العليمي (ت  )017يف كتابه األنس اجلليل بتاريخ القدس
وقد ذكر َ

بيت املقدس زائراً له ،وهو يف أيدي الكفار  ..انتهى.
واخلليل ( )331 - 331/1وقال :قدم َ
السمعاين نسبه إىل مسعان :بطن من متيم كما ذكر هو يف (أنسابه) وقال ابن خلكان :مسعت بعض
و َ
العلماء يقول جيوز بكسر السني أيضاً( .سري الذهيب )339/11
أقول :والعجب أن هذا العلَم الكبري تويف عن  39سنة إذ وفاته مبرو سنة .391
***
خاتُم الرسل يقصد املسجد احلرام مرتني قبل الفتح:

َّ
ص َّد
إن قَ ْ
ص َد رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -وشدَّه للرحل حنو املسجد احلرام مرتني :يف احلديبية وقد ُ
عنه ،ويف عمرة القضاء ،وهو حتت هيمنة املشركني – لَمـحن أظهر األدلة على أن املسجد الذي يُشد له الرحل،
ال تنقطع عنه هذه القربة وإن تسلَّط عليه كفار أو مشركون!.
وشد الرحل مرتني من سيد الكونني -صلى اهلل عليه وسلم-
َخصر النصوص على هاتني السفرتنيِّ ،
ومن أ ْ
إىل املسجد احلرام وهو حتت هيمنة املشركني؛ ما جاء يف صحيح البخاري يف كتاب املغازي .باب عمرة
القضاء.
 :3131عن ابن عمر -رضي اهلل عنهما -أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -خرج معتمراً فحال
كفار قريش بينه وبني البيت فنحر هديه وحلق رأسه باحلديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام املقبل ،وال حيمل
سالحاً عليهم إال سيوفاً ،وال يقيم هبا إال ما أحبوا فاعتمر من العام املقبل فدخلها كما كان صاحلهم فلما أن
أقام هبا ثالثاً أمروه أن خيرج فخرج.
قال ابن حجر يف (الفتح) قال احلاكم يف (اإلكليل) :تواترت األخبار أنه -صلى اهلل عليه وسلم -ملا َه َّل
َّ
ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرهتم ،وأن ال يتخلف منهم أحد شهد احلديبية ،فخرجوا إال من
استشهد ،وخرج معه آخرون معتمرين فكانت عدهتم ألفني سوى النساء والصبيان .قال :وتسمى أيضاً عمرة
الصلح
بع :القضاء ،والقضية ،والقصاص ،والصلح.
قلت -والقائل ابن حجر:-
َّ
فتحص َل من أمسائها أر ٌ
وقال ابن األثري :أدخل البخاري عمرة القضاء يف املغازي لكوهنا مسببة عن غزوة احلديبية.
 وقد عقد اإلمام مسلم يف صحيحه يف كتاب اجلهاد باباً ،قال :باب :صلح احلديبية يف احلديبية ،وذكرروايات ،أذكر منها ما يلي:
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 - 3917عن الرباء ،قال :ملا أحصر النيب -صلى اهلل عليه وسلم -عند البيت ،صاحله أهل مكة على
أن يدخلها فيقيم هبا ثالثاً ،وال يدخلها إال جبُلُبَّان السالح ،السيف وقحرابه ،وال خيرج بأحد معه من أهلها ،وال
مينع أحداً ميكث هبا ممن كان معه ،قال لعلي( :اكتب الشرط بيننا ،بسم اهلل الرمحن الرحيم ،هذا ما قاضى
عليه حممد رسول اهلل) ،فقال له املشركون :لو نعلم أنك رسول اهلل تابعناك ولكن اكتب :حممد بن عبد اهلل
فأمر علياً أن ميحاها فقال علي :ال ،واهلل! ال أحماها .فقال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم :-أرين مكاهنا،
فأراه مكاهنا فمحاها ،وكتب :ابن عبد اهلل .فأقام هبا ثالثة أيام ،فلما أن كان يوم الثالث قالوا لعلي :هذا آخر
فأم ْره فليخرج ،فأخربه بذلك ،فقال :نعم ،فخرج.
يوم من شرط صاحبكُ ،
 -رضى النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -بشروط الكفار الثقيلة ،وثقلها على الناس:

كانت الشروط ثقيلة على الصحابة -رضي اهلل عنهم -فالدخول مؤقت بثالث ،وإ ْن جاءنا أحد من
فرده إليهم -وأن ال مينع أحداً ميكث مبكة ممن
حيج ُل يف قيده َّ
أهلها رددناه ،وقد حصل أن جاء أبو جندل ُ
أي مظهر يوحي بقوة وغلبة؛ فالدخول ال سالح إال السيف وقرابه.
كان معه ،وأن ال يكون ُّ
قال النووي :قال العلماء :وإمنا شرطوا هذا لوجهني :أحدمها أن ال يظهر منه دخول الغالبني القاهرين.
والثاين :أنه إن عرض فتنة أو حنوها يكون يف االستعداد بالسالح صعوبة .اهـ.
الكل َش ْرطهم أن ال يدعو منهم أحداً؛ ورسول اهلل ما أُرسل إال للبالغ والدعوة!.
أقول :وأعجب ِّ
جاء يف البخاري يف كتاب اجلزية واملوادعة -باب املصاحلة على ثالثة أيام أو وقت معلوم حديث الرباء -
رضي اهلل عنه -أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -ملا أراد أن يعتمر أرسل إىل أهل مكة يستأذهنم ليدخل
مكة فاشرتطوا عليه أن ال يقيم هبا إال ثالث ليال ،وال يدخلها إال جبُلبَّان السالح ،وال يدعو منهم أحداً.
أيت يف جامع األصول ( :)138/8ويف بعض الروايات وال يدخلها إال جبلبان السالح :السيف
ور ُ
بالرماحوالقنا ،ألهنا أسلحة مظهرة ميكن
والقوس وحنوها ،يريد :ما كان مغمداً حيتاج يف إظهاره إىل معاناة ال ِّ
تعجيل األذى هبا.
وقد استثقل هذه الشروط أقرب الناس إىل رسوله اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فهذا عمر بن اخلطاب -رضي
اهلل عنه -وقد أتى إىل رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم -كما جاء يف مسلم برقم -3930 :فقال :يا
رسول اهلل! ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال( :بلى)قال :أليس قتالنا يف اجلنة وقتالهم يف النار؟ قال:
(بلى) .قال :ففيم نعطي الدَّنيَّة يف ديننا ،ونرجع وملا حيكم اهلل بيننا وبينهم؟ فقال( :يا ابن اخلطاب! إين
رسول اهلل ،ولن يضيعين اهلل أبداً) .قال :فانطلق عمر فلم يصرب متغيظاً ،فأتى أبا بكر (فأعاد ما قاله لرسول
اهلل) فقال :يا ابن اخلطاب إنه رسول اهلل ،ولن يضيعه اهلل أبداً..
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 ويف الطبقات الكربى البن سعد ( :)111 /1عن ابن عباس قال :قال عمر بن اخلطاب ،لقد صاحلعلي أمرياً فصنع
ُ
أهل مكة على صلح وأعطاهم شيئاً لو أن نيب اهلل َّأمَر َّ
رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلمَ -
أطعت..
مسعت له وال
ُ
الذي صنع نيب اهلل ما ُ
 -فما مُسَوِّغات الرضى هبذه الشروط؟!.

كل وجيه ،وكل منظور له ،ليأخذ منه
كل داعية و ُّ
أنقل اآلن كالماً نفيساً لإلمام النووي ينبغي أن يتأمله ُّ
ترجيح املصاحل ،فيقدم ما ينبغي تقدميه ،ويؤخر ما ينبغي تأخريه؛ والسرية مشحونة بالدروس العظيمة ،والفوائد
الغالية اليت ينبغي أن ال ُجتهل:
يقول اإلمام النووي  -رمحه اهلل  -يف شرحه ملسلم بعد إيراد ذلك .قال العلماء :وافقهم النيب  -صلى اهلل
عليه وسلم  -يف ترك كتابة بسم اهلل الرمحن الرحيم ،وأنه كتب بامسك اللهم ،وكذا وافقهم يف حممد بن عبد
اهلل ،وترك كتابة رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -وكذا وافقهم يف رد من جاء منهم إلينا دون من ذهب
منا إليهم ،وإمنا وافقهم يف هذه األمور للمصلحة املهمة احلاصلة بالصلح ،مع أنه ال مفسدة يف هذه األمور.
أما البسملة وبامسك اللهم ،فمعنامها واحد ،وكذا قوله حممد بن عبد اهلل هو أيضاً رسول اهلل  -صلى اهلل
عليه وسلم -وليس يف ترك وصف اهلل سبحانه وتعاىل يف هذا املوضع بالرمحن الرحيم ما ينفي ذلك وال يف ترك
وصفه أيضاً -صلى اهلل عليه وسلم -هنا بالرسالة ما ينفيها ،فال مفسدة فيما طلبوه ،وإمنا املفسدة تكون
لوطلبوا أن يكتب ما ال حيل من تعظيم آهلتهم وحنو ذلك.
وأما شرط رد من جاء منهم ومنع من ذهب إليهم؛ فقد بني النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -احلكمة فيهم
يف هذا احلديث بقوله( :من ذهب منا إليهم فأبعده اهلل ومن جاءنا منهم سيجعل اهلل له فرجاً وجررجاً) مث
كان كما قال  -صلى اهلل عليه وسلم  : -فجعل اهلل للذين جاؤونا منهم وردهم إليهم فرجاً وجررجاً وهلل
احلمد وهذا من املعجزات.
قال العلماء :واملصلحة املرتتبة على إمتام هذا الصلح ما ظهر من مثراته الباهرة ،وفوائده املتظاهرة اليت
كانت عاقبتها فتح مكة وإسالم أهلها كلها ،ودخول الناس يف دين اهلل أوفاجاً .وذلك أهنم قبل الصلح ل
يكونوا خيتلطون باملسلمني ،وال تتظاهر عندهم أمور النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -كما هي ،وال حيلون مبن
يعلمهم هبا مفصلة ،فلما حصل صلح احلديبية اختلطوا باملسلمني وجاؤوا إىل املدينة وذهب املسلمون إىل
مكة وحلوا بأهلهم وأصدقائهم وغريهم ممن يستنصحونه ومسعوا منهم أحوال النيب صلى اهلل عليه وسلم مفصلة
جبزئياهتا ومعجزاهتا الظاهرة ،وأعالم نبوته املتظاهرة ،وحسن سريته ،ومجيل طريقته ،وعاينوا بأنفسهم كثرياً من
ذلك ،فما ذلت نفوسهم إىل اإلميان حىت بادر خلق منهم إىل اإلسالم قبل فتح مكة ،فأسلموا بني صلح
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احلديبية وفتح مكة .وازداد اآلخرون ميالً إىل اإلسالم ،فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم ملا كان قد متهد هلم
بإسالمهم إسالم قريش ،فلما أسلمت قريش
َّاس يَ ْد ُخلُو َن حيف حدي حن اللَّ حه
َوالْ َفْت ُح * َوَرأَيْ َ
ت الن َ

من امليل ،وكانت العرب من غري قريش يف البوادي ينتظرون
ص ُر اللَّ حه
أسلمت العرب يف البوادي .قال تعاىل( :إحذَا َجاء نَ ْ
أَفْـ َواجاً) انتهى كالم النووي.
ذكرت الكالم بطوله ليُعلَم أيضاً أن دخول دار يتسلط عليه الكفار ال يكون إال ملصاحل سائغة
أقول
ُ
مشروعة ،تعود بعوائد حسنة على الداخل ،وعلى املسلمني من باب أوىل ،وإح ْن دخلنا فعرضنا أموراً فيها
مصلحة لنا فلم يَـ ْقبَل املتسلط الكافر تركناها ريثما تَ ْسنَ ُح فرصة نَـ ْق حد ُر فيها على حتقيق ما نريد.

ورفض:
 مما عرضه النبي صلى اهلل عليه وسلم على المشركين بمكة ُجاء يف سرية ابن هشام ( :)173/3قال ابن إسحاق :فأقام رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -مبكة
ثالثاً فأتاه حويطب بن عبد العزى بن أيب قيس بن عبد ود بن مضر بن مالك بن حسل ،يف نفر من قريش،
يف اليوم الثالث ،وكانت قريش قد وَّكلته بإخراج رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -من مكة؛ فقالوا :إنه قد
ت بني
انقضى أجلك ،فاخرج عنا ،فقال النيب -صلى اهلل عليه وسلم( :-وما عليكم لو تركتموين ْ
رس ُ
فأع ْ
أظهركم ،وصنعنا لكم طعاماً فحضرمتوه) قالوا :ال حاجة لنا يف طعامك ،فاخرج عنا ،فخرج رسول اهلل -صلى
اهلل عليه وسلم -وخلف أبا رافع مواله على ميمونة ،حىت أتاه هبا بح َس حرف ،فبىن هبا رسول اهلل -صلى اهلل عليه
وسلم -هنالك ،مث انصرف رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -إىل املدينة يف ذي احلجة.
 حلَ خرج كرباء املشركني من مكة حني طوافه صلى اهلل عليه وسلم؟!جاء يف إمتاع األمساع لإلمام املقريزي ( :)11/0وتغيب رجال من أشراف املشركني كراهية أن ينظروا إىل
رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -وأصحابه غيظاً ،وحنقاً ،ونفاسة ،وحسداً ،خرجوا إىل بوادي مكة.
 حلَ َلْ يَطُف عثمان -رضي اهلل عنه -عام احلديبية؟!جاء يف سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد املشهورة بالسرية الشامية لإلمام حممد بن يوسف
الصاحلي الشامي (ت  :)37/3( )031وقال املسلمون -وهم باحلديبية ،قبل أن يرجع عثمانَ -خلُص
عثمان من بيننا إىل البيت فطاف به ،فقال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم( :-ما أظنه طاف بالبيت وحنن
حمصورون) ،وقالوا :وما مينعه يا رسول اهلل وقد خلُص إليه .قال( :ذلك ظين به أال يطوف بالكعبة حىت
نطوف).
وعند ابن جرير وابن أيب حامت عن سلمة بن األكوع –مرفوعاً( :-لو مكث كذا كذا سنة ما طاف حىت
يت من البيت يا أبا
أطوف) ،فلما رجع عثمان إىل رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -قال املسلمون له :اشتَـ َف َ
مكثت مقيماً هبا سنَةً ،ورسول اهلل -صلى
عبد اهلل! فقال عثمان :بئس ما ظننتم يب! فوالذي نفسي بيده لو
ُ
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طفت حىت يطوف رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -ولقد دعتين قريش
اهلل عليه وسلم -مقيم باحلديبية ما ُ

فأبيت .فقالوا :كان رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -أعلمنا وأحسننا ظناً.
إىل أن أطوف بالبيت ُ
فظاهر ل امتنع عثمان -رضي اهلل عنه -عن الطواف؛ ال ألنه حتت هيمنة كفار حىت يتحرر من
أقول:
ٌ
ربقتهم كما توهم بعضهم؛ وإمنا السبب هو ما ذكره رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم بنفسه( :ما أظنه طاف
بالبيت وحنن حمصورون).
فعثمان هو الذي أثىن عليه رسول اهلل باحلياء ،فأين أدبه وحياؤه من رسول اهلل  -يرتكه جانباً وقد حيل
بينه وبني البيت ،مث يطوف وحده؟!!
ولذا قال بنفسه :فوالذي نفسي بيده لو مكثت مقيماً هبا سنة ،ورسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -مقيم
طفت حىت يطوف...
باحلديبية ما ُ
اإلمام البوصريي صاحب الربدة املشهورة بأبيات يف قصيدته اهلمزية املسماة أم
عرب عن هذا
أقول :وقد َّ
ُ
القرى بقوله:
ح
يطوف بالبيت إذ ل
وأىب أن
َ
يَ ْد ُن منه إىل النيب فنَاءُ
فَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجزتْه عنها ح
ٍ
ببيعة رضوا
ََ
ن ي ٌد من نبيه بيضاءُ
تضاعفت األعـ
ـ ُ
أدب عنده َ
ٌ
ـمال بالرتك حبَّذا األدباءُ
***
وقال ابن حجر اهليتمي يف كتابه :املنح املكية يف شرح اهلمزية املسمى أفضل ح
القرى ل ُقراء أم ال ُقرى (ص
 :)373 - 373ومن عجيب هذا األدب :أنه حصل فيه أمر عظيم ،وفضل مستغرب جسيم ،وذلك أنه
مع كونه تركاً لفعل العبادة تضاعفت األعمال اليت يف ذلك الفعل وهو الطواف؛ أي ثواهبا بسبب الرتك لذلك
العمل ألجله صلى اهلل عليه وسلم ،فكان الرتك هنا أفضل من الفعل لو وقع منه  ...كيف وقد صح أنه صلى
اهلل عليه وسلم قال يف حقه  -وقد استحىي صلى اهلل عليه وسلم منه ملا دخل عليه فجمع ثيابه( :أال أستحي
من رجل تستحي منه املالئكة).
وروي من غري طريق( :أشد أميت حياء عثمان بن عفان)...
***
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ود إىل بيت املقدس وشرفة ومكانته:
ع ٌاحلث على اإلهالل ٍ
بنسك حج أو عمرة من بيت املقدس ،وقد عمل
فقد رأينا يف عدد من كتب السنة َّ
به عدد من الصحابة فمن بعدهم ،وهذا يقتضي أنه ل يـُ ْه َجر يف وقت من األوقات ،وهذه إشارةٌ لبعض هذه
األحاديث واآلثار:
ففي سنن أيب داوود -كتاب املناسك -باب يف املواقيت حديث ( )1718عن أم سلمة زوج النيب -صلى اهلل عليه وسلم -أهنا مسعت رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -يقول( :من أهل حبجة أو عمرة من
املسجد األقصى إىل املسجد احلرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ،أو وجبت له اجلنة) ،شك عبد اهلل
أيتَها قال .قال أبو داوود :يرحم اهلل وكيعاً ،أحرم من بيت املقدس يعين إىل مكة.
 ويف سنن ابن ماجه – كتاب املناسك – باب من أهل بعمرة من بيت املقدس ،وذكر روايتني عن أمسلمة ،األوىل :أن رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم – قال( :من أهل بعمرة من بيت املقدس غفر له).
والثانية :قالت :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم ( :-من أهل بعمرة من بيت املقدس كانت له كفارة
فخرجت ،أي من بيت املقدس بعمرة.
ملا قبلها من الذنوب) .قالت:
ُ
 وقد صحح احلافظ زكي الدين عبد العظيم املنذري حديث ابن ماجه يف كتابه (الرتغيب والرتهيب)،وقد أورد املنذري مجلة من األحاديث حتت عنوان :الرتغيب يف اإلحرام من املسجد األقصى.
ومنها رواية عند ابن حبان يف صحيحه أن أم حكيم بنت أيب أمية بن األخنس ركبت إىل بيت املقدس
حىت أهلت منه بعمرة.
 وعقد اإلمام حمب الدين الطربي يف كتابه العظيم يف املناسك (القرىب لقاصد أم ال ُقرى) فصالً :ما جاءيف استحباب اإلحرام من املسجد األقصى وذكر روايات يف أيب داوود وابن حبان ومسند أمحد .مث قال :وعن
ابن عمر :أنه أهل من بيت املقدس .خرجه الشافعي وسعيد بن منصور وخرجه مالك؛ ولفظه :عن ابن عمر:
أنه أهل من إيلياء.
قال احملب الطربي :وقد استدل هبذه األحاديث من ذهب إىل فضيلة تقدمي اإلحرام عن امليقات ،وحيتمل
صيصى ثبتت لبيت املقدس دون غريه؛ ولو كان ألجل البعد عن مكة لكان غريه مما هو
أن تكون هذه اخلح ِّ
أبعد أوىل بالذكر.
أقول :وانظر حتقيق الشيخ حممد عوامة – من أكابر املشتغلني باحلديث يف هذا العصر – لرواية املصنف
البن أيب شيبة (برقم( :)11817 :من أهل بعمرة من بيت املقدس غفر له).
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فقد أورد يف حتقيقه روايات أخرى – من غري ما ذكر من الكتب آنفاً – عند البخاري يف تارخيه الكبري،

وأبو يعلى ،والدارقطين يف سننه ،والطرباين والبيهقي يف الشعب ،وله ألفاظ جرتلفة هل( :غفر له) مطلقاً ،أو
(غفر له ما تقدم من ذنبه)( ،أو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) (أو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)
أو( :وجبت له اجلنة) بالشك من الراوي ،أو (غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له اجلنة) وهي رواية
الدارقطين يف سننه ،والبيهقي يف الشعب.
ح
أذكر من ل يأيت ذكرهم
 ويف كتاب (األنس اجلليل) ذ ْك ُر عدد من الصحابة أهلوا من بيت املقدسُ .آنفاً :وهو سيدنا سعد بن أيب وقاص فقد جاء ( :)188 / 1أبو إسحاق سعد بن أيب وقاص  ...قدم بيت
أهل منه حبج
املقدس وأحرم منه بعمرة .وأورد يف ( :)101 / 1حممود بن الربيع وقال :نزل بيت املقدس و َّ
وعمرة.
***
نذر عجيب:

جاء يف (األنس اجلليل) أيضاً أن الشريد بن سويد قدم بيت املقدس ألنه كان قد نَ َذر أن يصلي فيه إن
فتح اهلل مكة على رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم – واستأذنه يف ذلك فأذن له.
***
أهل مكة أدرى بشعاهبا:

أقول ال ينبغي الرتدد يف أن نُصرة إخواننا يف فلسطني احملتلة؛ ويف القدس الشريف خباصة – متعينةٌ بكل
أفاضل وجوههم واملسؤولني فيهم زيارهتم عن قرب ،ومعاينة أحواهلم ،وإبالغها
ب منا
السبل املشروعة؛ فإن طَلَ َ
ُ
يف النواحي هنا وهناك فال ينبغي التقاعس عن تلبيتهم ،والتواين عن إجابتهم؛ إذ ليس من رأى كمن مسع،
وليس اخلرب كاملعاينة أو كالعيان كما جاء يف األثر.

***

حرماننا وعقوبتنا ألهل القدس:
أقول :حلَ جنمع على أهل األقصى نكبتني :نكبة االحتالل ،ونكبة حرماهنم الزيارة ،واملواصلة عن قُرب؟!
وما الذي جينيه أهل املكان إن عاقبناهم باهلجران؟! فال حنن استنقذناهم وأطلقناهم من األسر ،وال حنن
وعزة
يد العون عن قرب ،وقد غادر كثري من أهلنا يف بيت املقدس أرضهم وأقصاهم لحقلَّة املواردَّ ،
َم َد ْدنَا هلم َ
املعاون!
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لقد استنبط الفقهاء من قوله عليه الصالة والسالم يف احلديث املشتهر( :إمنا األعمال بالنيات )..قاعدة
عربوا عنها بقوهلم( :األمور مبقاصدها)؛ فينبغي أن نعمل هبا هنا ،ونوظفها يف حبثنا هذا؛ فنقول:
فقهية نفيسة َّ
وروج لتجاراهتم
َم ْن َد َخ َل القدس من خارجها ساعياً ِّ
صَر تعامله عليهم ما استطاعَّ ،
ملد يد العون هلم ،وقَ َ
فأرحبهم ،ونزل فيهم ،فعرف أحواهلم لنشر ما يعود عليهم باخلري والصالح ،وكان سنداً يف نصر قضاياهم
صنيعه ،وأثنينا على أصحاب تلك العزمات ،وأرباب
املُلحة يف كل مكان – َم ْن فعل ذلك َم َدحناه ،وأكربنا َ
وم ْن ال ،فال؛ كما يقول فقهاؤنا!
هاتيك اجملاهداتَ ،
وقد رأينا أمساء قريب من مئيت عال وأستاذ فيهم عدد من امل ْفتحني يف عدد من اجلمهوريات ذكروا يف
بيانات هلم تأييدهم لزيارة الداعية السيد احلبيب علي اجلفري ،وزيارة مفيت مصر العالمة الشيخ علي مجعة اليت
تلت زيارة احلبيب علي بأيام؛ فكانت بشارة بني َعليَّني!!
ورأى املوقعون يف هذه الزيارات مصلحةً لألمة اإلسالمية يف نصرة املسجد األقصى ،وتأييداً للقضية
الفلسطينية ،وإحياءً هلا يف قلوب شباب األمة ،وذلك يف وجه تسارع اجلهود الصهيونية يف طمس هوية
القدس ،وهتويد معاملها.
هذا وقد رأينا بعض أصحاب التخصصات العلمية وغريها من مسلمني أفاضل جاؤوا من دول عديدة،
يعدُّون أزهى أيامهم ،وأفضل أعماهلم تلك اليت كانت منهم عندما وصلوا للقدس ،وأعانوا وساندوا وأيدوا
ضحوا من أجل
ونشروا عن رحالهتم؛ فكان هلا أبلغ األثر يف نصرة القضية ،ورأينا اعتزاز أهلها بأن هلم إخوة ُّ
الوصول إليهم بكل ما ميلكون!
***
شدُّ الرَّحل بني العُسْر واليسر:

أقول :هل ُّ
الرخاء قبل
شد الرحل هلذا املسجد األسري مع املكابدات واجملاهدات كالوصول إليه يف أوقات َّ
االحتالل ،أو بعد حتريره إن شاء اهلل؟!
وقد مر معنا أن اإلمام الذهيب ذكر عن اإلمام تاج اإلسالم السمعاين أنه ملا زار القدس واخلليل ومها
بأيدي الفرنج حتيل وخاطر يف ذلك!
(أجرك على
وقد جاء يف احلديث قوله صلى اهلل عليه وسلم خياطب السيد َة عائشة – رضي اهلل عنها ُ :-
قَ ْدر نَص ح
(األجر على قدر النَصب) .واستثنوا مسائل تُعرف من
بك) .واستنبط الفقهاء من هذه الكلمات:
َ
ُ
كتب القواعد.
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إننا نتذاكر يف هذه الشؤون ،وحنن يف غاية األسى حلال إخواننا؛ واليهود يأتون األقصى مىت شاؤوا يُرتِّلون
برتاتيلهم الباطلة ،ويدنِّسون بكفرهم ح
وشركهم هنا وهناك؟!
ُ
ح
لم من خارج فلسطني أن يصل للمسجد بشروط ليس فيها إعطاء الدَّنحيَّة يف الدِّين،
لذا نقول :إ ْن قَدر ُم ْس ٌ
وال االعرتاف جبواز فعل الغاصبني فما اإلشكال يف ذلك؟!
واحلال كحال أي واحد منا يريد أن يصل ألي دولة أجنبية تطلب منه شروط من أوراق وأموال وغريها،
نقر ما عليه احلكومات األجنبية من جرالفات لديننا ،أو إيذاء إلخواننا املقيمني على
فيحوزها ويدخل؛ وال ُّ
أرضها! ومن رضي فالوبال عليه ،وهو آمث يف كل حلظة!
نعم! هذا املسجد األقصى املبارك ليس َحكراً على أهله؛ وإن حنن حاولنا التفريق بني زيارة الفلسطيين
وغريه فلن نَـ ْق حد َر ،ولن تسعفنا القواعد!!
فاملسجد مسجدنا ،وحرمته ثابتة مؤبدة ،ولن يعكر على قدسيته استيالءٌ وهيمنةٌ طارئةٌ ،ومهما حكم
اليهود أو غريهم بقعة من بقاع املسلمني ،ح
وقد ْرنا على الوصول إليها وإىل أهلها فلن نتوان ،ولن نكسل عن
واجبنا!!
***
زيارة األقصى للصالة فيه من تعظيم حرمات اهلل:

ت نظري عند دراسة شروط احلديبية – واليت منها رد املسلم إىل مكة – ما أورده يف السرية احللبية
لََف َ
( )11/1من قول السهيلي  -رمحه اهلل – ما يلي :ويف رد املسلم إىل مكة عمارة للبيت ،وزيادة خري له يف
الصالة باملسجد احلرام ،والطواف بالبيت ،فكان هذا من تعظيم حرمات اهلل .انتهى.
فالكالم نقوله يف املسجد األقصى فمهما قدر املسلم على عمارته بأن ُيؤَّمه لل ُق ُربات ،والصالة يف هاتيك
الساحات الغاليات فهو معظِّ ٌم لشعائره ،ورافع ملنائره.
***
يف شجون ذكرى اإلسراء واملعراج:
مذ كانت املعجزتان الباهرتان ،واحلديث عنهما ال ينقضي ،والدروس ال تنتهي ،والعظات بالغات،
واإلشارات متكاثرات ،وهل عكر على هذه الرحلة النبوية إىل املسجد األقصى كونه حتت هيمنة غري
املسلمني؟! ما كان ليخطر ببال أحد يف املاضي أن هذا يكدر على قدسية املسجد أو يُذهب هباءه ،فنبينا
صف خلفه
األكرم ورسولنا األعظم – صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم  ،-هو اإلمام يف املسجد األقصى وقد َّ
األنبياءُ واملرسلون واملالئكة املقربون صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني؛ ليتجلى يف أظهر صورة من هو سيِّ ُد
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ح ح
فظهَر شيءٌ من نور مقاماته للعوال
الكل وإمام الكل ،مثَّ املعراج وما كان فيه من رؤية آيات اهلل الكربىَ ،
العلوية والسفلية :تأيت الذكرى هذا العام وقد وطأت زيارةُ من زار بيت ح
املقدس ،وصلى يف املسجد األقصى
ْ
َ
أهل العل حم و ح
اص ح
ت زيارهتم
قبل أيام من خو ِّ
َ
الشَرف والدعوة إىل اهلل تعاىل من اليمن ومصر وغريها؛ أقول :وطأ ْ
املقدس ،وأكناف يف بيت ح
لشؤون وشؤون مرتقبة لبيت ح
املقدس!!
نعم تأيت ح
الذكرى هذا العام ،وجراحات هنا وهناك تذكرنا بقول الشاعر:
تكسر ح
ح
ح
النصال
صال على
هام
ت الن ُ
و ُ
كنت إذا أصابتين س ٌ
َّ َ
ولكن هي السنة اليت ال تتخلف؛ ال يبزغ الفجر إال بعد حلكة الظالم!
***
الوعد احلق بعلوِّنا على اليهود:

حنن موعودون بأبو ٍ
أخرب
وم ٍ
اب من اخلري عميمة ،وعطايا من الربكات العظيمة ،ومقبلون على ٍ
فتوح ُ
نوح َ
ح
ح
ح
عرف
تاب يف ذلك فما َ
وحى) ،ومن ار َ
عنها السيِّ ُد املعصوم الذي ( َوَما يَنط ُق َع حن ا ْهلََوى * إ ْن ُه َو إَّال َو ْح ٌي يُ َ
الرجل بق حرب ح
الرجل
عرف دينَه! ويف صحيح مسلحم – يف كتاب الفنت – باب ال تقوم الساعة حىت َّ
ربَّه ،وال َ
مير ُ
فيتمىن أن يكون مكان امليت من البالء ،جاءَ حديث (برقم  )7198عن أيب هريرة َّ
رسول اهللح صلى اهلل
أن َ
عليه وسلم قال( :ال تقوم الساعة حىت يقاتل املسلمون اليهود ،فيقتلهم املسلمون ،حىت خيتبئ اليهودي من
فتعال فاقتله ،إال
عبد اهلل! هذا
يهودي خلفي َ
وراء احلجر والشجر ،فيقول احلجر أو الشجر :يا مسلم! يا َ
ٌ
الغرقد فإنه من شجر اليهود).
وجاءَ (برقم :)7197 :عن ابن عمر أن رسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلم  -قال( :تقاتلكم اليهود
فتسلطون عليهم.)..
َ
صدق علينا الوصف (يا مسلم) واملسلم احلق نعته
إذاً موعودون بقتلهم والتسلط عليهم؛ ولكن مىت؟ إذا َ
إمام املسلمني وسيِّد املرسلني بقوله( :املسلم من َسلح َم املسلمون من لسانه ويده).
فمهما حتققنا هبذا الوصف حتق َق الوعد؛ ألن اهلل ال خيلف امليعاد! وموعودون كذلك خبروج اإلمام السيِّد
املهدي حممد بن عبد اهلل من نسل السيِّدة فاطمة ،ومتشوقون لفتوحه وانتصاراته وبركاته.
واليهود على يقني من اهلزمية؛ فهم يكثرون من زراعة شجر الغرقد علهم أن يستطيلوا مدة بقائهم ما
األجل احملتوم بزوال ملكهم ،و ِّاحماق سلطاهنم!
استطاعوا؛ ولكن هيهات إن َح َّل
ُ
فكتبت
وقد كانت يف فلسطني يف غرة رجب احلرام عام  1311انتفاضة أقلقت اليهود بل العال أمجَع،
ُ
حينها كلمات ،ونُشرت يف عدة جهات أختم مقاليت هذه ببعض ما قلتُه آنذاك:
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املقصد العلي من زيارة سيدي احلبيب علي يف ظالل ذكرى اإلسراء واملعراج

د .حممد ياسر القضماين

نعم! مازال يف األمة على تفريطها يف أحكام َرِّهبا ،وعجزها وهواهنا على الناس  -بقيَّة من َغرية ،وبقيَّة من
ح
الطاغوت
حرقة ،وأمل يتعاظم بني الفينة واألخرى يف التحرر من العبودية لغري اهلل ،ومن َشَرحك الوقوع يف أسر
بكل صنوفه وألوانه!
ِّ
نعم! كان أعداؤنا وال يزالون خيشون هذه الصحوة ،ويفزعون من هذه االنتعاشة املن حهضة ،وي ح
رعدون ،نعم
ُ
ُ
يح
حد اهلالك خوفاً من الغضبة العارمة اليت تأيت عليهم ،وتقتلعهم من جذورهم ،انتصاراً هلل ورسوله،
رع ُدون إىل ِّ
ُ
وثأراً للمقدَّسات واحلُُرمات.
َّ
حركها بل
الدين هو ِّ
أمم كثرية ما َّ
املقيم امل ْقعد على مدى األيام ،وهاكم ٌ
إن َ
احملرك احلقيقي لإلنسانَ ،
وهو ُ

ومضحني .فلئن نفع الناس أن
فجرها يف وجوه أعدائها إال دوافع وآمال دينية يسعون إليها مقدِّسني ومعظمني
َّ
ِّ
جراء ذلك من حربْـ َق حة أعدائهم على وفرة العُ َد ْد،
يضحوا يف سبيل عقائدهم يف املاضي واحلاضر ويتخلصوا من َّ
ويضحي يف سبيل ص ح
وهنا و ح
الذود عنها؟!
س املسلمو َن هم أحق من ينتصر ملقدَّساته،
ِّ
الع َد ْد  -فَ ْ
َ
وكثرة َ
ألي َ
أليس املسلمون هم أجدر بالنصر إن جلؤوا إىل رِّهبم ،وعظموا أمر نبيِّهم؟!
َ
مرة عن الصدر األول وهم خري القرون؛ َلرت حك نف ٍر منهم
النصر َّ
واهلل ال جيامل أحداً من خلقه ،ولقد تأخَر ُ
رسول اهلل! قال اهلل
تعجب الناس قائلني :أّن هذا؟! وفينا ُ
لتوجيه نبوي واحد مع أهنم متأولني لصواب ،وملَّا َّ
َّن هـ َذا قُل هو حمن حع ح
ح
ند أَنْـ ُف حس ُك ْم إح َّن اللهَ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء
َصابَـْت ُكم ُّمصيبَةٌ قَ ْد أ َ
هلم (:أ ََولَ َّما أ َ
َصْبتُم ِّمثْـلَْيـ َها قُـ ْلتُ ْم أ َّ َ ْ ُ َ ْ
قَ حد ٌير).
يشمر ويستعد ،سنة ال
إننا إذا استوينا مع أعدائنا يف التفريط حبقوق اهلل ورسوله
فسينتصر من يُعحد ،و ِّ
ُ
ح
ح حح ح
َّه ْم َهلُ ُم
تتخلف.قال ربُّنا الذي بيده النصر وخزائن كل خريَ (:ولََق ْد َسبَـ َق ْ
ت َكل َمتُـنَا لعبَادنَا الْ ُم ْر َسل َ
ني*إحنـ ُ
ندنَا َهلُ ُم الْغَالحبُو َن).
ورو َن * َوإح َّن ُج َ
الْ َم ُ
نص ُ
فاملنصور َمن حتلى بعبوديَّته هلل!! فمىت حتََّررنا من عبوديَّة الشهوات وعبودية املصاحل ،وعبودية األهواء
ُ
رب البشر! انتهى.
وعبودية البَ َشر  -نصرنا ُّ
وسنن جديدة ،ولو عشنا ألف ألف عام ،فقد جفَّت
هذا ما قلته فيما مضى ،وليس هناك
ُ
حقائق ٌ
الصحف مبا فيه سعادتنا يف الدنيا واآلخرة!
اللهم أقبل بوجهك ح
الكرمي علينا ،والطُف بنا لطفاً يليق بكرمك العظيم ،وفضلك اجلَسيم ،واحقن دماءَنا
ودماء املسلمني ،إكراماً لنبيِّك ومصطفاك صاحب الذكرى ،وآخر دعوانا ح
رب العاملني.
احلمد هللح ِّ
أن ُ

دمشق ،الشام ،بعد ظهر السبت،
السادس والعشرين من رجب احلرام،
 1311هجري ،املوافق 1111/9 /19:ميالدي.
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