دروس يف التفسري والتدبر ( .................................................................. )ٖٓ8األربعاء ٘ٔ شوال ٔٗٗٓ /ه

بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب العادلني ،ابرئ اخلالئق أمجعني ،ابعث األنبياء وادلرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا أيب
القاسم ادلصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبني الطاىرين األبرار ادلنتجبني ،سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة
األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.
ساج َد َِّ
(ومن أَظْلَم ِِمَّن منَع م ِ
اْسُوُ)
فيها ْ
اَّلل أَ ْن يُ ْذ َك َر َ
ََ ْ ُ ْ َ َ َ
(ٕ )

تدويل القدس ومكة واملدينة
ساج َد َِّ
قال هللا العظيم يف كتابو الكرًن( :ومن أَظْلَم ِِمَّن منَع م ِ
اْسُوُ َو َ عى يف َخر ِاِب ا أُولِِ َ م ا ك ا َن
فيها ْ
اَّلل أَ ْن يُ ْذ َك َر َ
ََ ْ ُ ْ َ َ َ
(ٔ)
ََلم أَ ْن ي ْد ُخلُوىا إِالَّ خائِفني ََلم ِيف ُّ ِ
ِ ِ
ظيم)
ي َوََلُ ْم ِيف ْاْلخ َرة َع ٌ
الدنْيا خ ْز ٌ
ُْ َ
ذاب َع ٌ
َ ُْ
والبحث ،يف ىذا اليوم ،يقع يف زلورين :األول :بعض البصائر القرآنية ،الثاين :تدويل ادلدن ادلقدسة.
إشارة إىل ٍ
حبث عن اإلخبار واإلنشاء

فني) حيتمال يياو ان يكاون إخبااراً
احملور األول :بصائر قرآنية :إ ّن قولو تعااىل( :أُولِِ َ ما كا َن ََلُ ْم أَ ْن يَ ْد ُخلُوىا إِالَّ خ ائِ َ
كما حيتمل ييو ان يكون إنشاءً ،ولدى مزياد التادبر يظهار لناا ان اتاتمالت يف اآياة الشاريفة ىاي ساة ،وذقياق ذلا بعاد
متهيد مقدمة ىي:
إ ّن حبث اإلخبار واإلنشاء يف عملي البالغاة واألواول ،يعا ّد مان أىام البحاوث الا يبتا عليهاا التفقاو يف اآايت الكردياة
والاارواايت الشاريفة ،وذلا ألن بعااض اظماال يفاااىرة يف ايااا إخباريااة وبعاااها يفاااىرة يف ايااا إنشااائية ،لكاان بعااها اآخاار ال
توجاد عليااو عالمااة يفاااىرة يااال بااد ماان اكتشااا كويااا إخبااراً أو إنشاااءً ماان مناساابات احلكاام وادلوضااوع وقرينيااة ادلتعلااق وادلااادة
وشبو ذل .
ينصر رلزومةً كان (ال) يياً وإن كانا ماامومةً كانا (ال) نفيااً
يمثالً :إذا قال (ال ينصر زيد عمراً) ينن كان كلمة ْ
ينصر زيد عمراً) إخبار عنو انو سو ال ينصره يف ادلستقبل.
يا(ال ْ
ينصر زيد عمراً) يي لو عن نصرة عمرو و(ال ُ
ولكان بعاض الكلماات واظمال ال يعلام حاذلاا مباا ىاي ىااي ،ياال باد مان اللجاوء إىل قارائن احلاال ومناسابات احلكام وادلوضااوع،
يمثالً قول (بع كاذا بكاذا) حيتمال كوناو إخبااراً عان انا بعا يف ادلاضاي وحيتمال ان يكاون إنشااء للبياع حااالً ،يانذا قاال زياد
وىو يف متجره (بعت الكتاب أو القلم بكذا) دل قرينة احلال (ادلتجر وكونو ابئعاً )...على انو أراد اإلنشاء .ىذا.
(ما كا َن ََلُ ْم أَ ْن يَ ْد ُخلُوىا) إنشاء أو إخبار؟

اما اآية الشريفة يال يُعلم – بدواً – ايا إخبار أو إنشاء؛ ولذا اختلف ادلفسرون ىهنا.

أ -يقد يسرىا الابعض ابياا إنشاائية تفياد النهاي ،قاال يف تفسا رلماع البياان( :وقاال اظباائي :باني هللا سابحانو أناو لاي

(ٔ) سورة البقرة :آية ٗٔٔ.
1

دروس يف التفسري والتدبر ( .................................................................. )ٖٓ8األربعاء ٘ٔ شوال ٔٗٗٓ /ه

ذلاالالء ادلشااركني دخاول ادلسااجد احلارام وال دخااول غا ه مان ادلساااجد .يانن دخاال ماانهم داخال إىل بعااض ادلسااجد ،كااان علااى
ادلسلمني اخراجاو مناو ،إال أن يادخل إىل بعاض احلكاام خلصاومة بيناو وباني غا ه ،ييكاون يف دخولاو خائفاا مان اإلخاراج علاى
وجااو الطاارد بعااد انفصااال خصااومتو ،وال يقعااد ييااو مطمملنااا كمااا يقعااد ادلساالم .قااال الشاايذ أبااو جعفاار ،قاادس هللا روحااو :وىااذا
يليااق مبااذىبنا ،وديكاان االسااتدالل هبااذه اآيااة علااى أن الكفااار ال كااوز أن دي ّكن اوا ماان دخااول ادلساااجد علااى كاال حااال .ي مااا
ادلساجد احلارام خاواة ،ييساتدل علااى أن ادلشاركني دينعاون مان دخولاو ،وال دي ّكنااون مناو حلكوم ٍاة وال غ ىاا ،نن هللا تعااىل قااد
أمر مبنعهم من دخولو بقولو( :ما كان للمشركني أن يعمروا مساجد هللا شاىدين على أنفسهم ابلكفر) يعا ادلساجد احلارام.
وقولو( :يال يقربوا ادلسجد احلرام بعد عامهم ىذا).)ٔ().
ب -وق ااد يس اارىا ال اابعض ابي ااا إخب ااار ع اان ادلس ااتقبل ،يق ااد (ق ااال الزج اااج :أَعلَ ا َم هللا س اابحانو يف ى ااذه اآي ااة ،أن أم اار ادلس االمني
يظهاار علااى مجيااع ماان خااالفهم ح ا ال ديكاان دخااول سلااالف إىل مساااجدىم إال خائفااا ،وىااذا كقولااو ساابحانو( :ليظهااره علااى الاادين
كلو ولو كره ادلشركون) يك نو قيل :أولمل ما كان ذلم أن يدخلوىا إال خائفني إلعزاز هللا الدين وإيفهاره ادلسلمني)(ٕ).
واما كالم ابن عباس (قال ابن عباس :معناه انو ال يدخل نصراين بي ادلقدس إال ُي ضرابً ،وأبلغ عقوبة ،وىاو كاذل
اليوم)(ٖ) يغ يفاىر الداللة على انو قصد ايهما وإن كان األقرب انو قصد اإلخبار يت مل.
نعم يفاىر نقل الرواية اآتية عن النيب ولى هللا عليو والو وسلم ان انقلها استفاد منها اإلنشاء والنهي (ومن قاال ادلاراد باو
ادلسجد احلرام ،قال :دلا نزل ىذه اآية أمر النيب ولى هللا عليو والو وسالم َحيُج ّان بعاد العاام مشارو ،وال يطاويَن هباذا البيا
عراين ،يكانوا ال يدخلونو بعد ذل )(ٗ).
االحتماالت اخلمسة يف (ما كا َن ََلُ ْم أَ ْن يَ ْد ُخلُوىا)

وعلى أية حال يان التحقيق يقودان إىل وجود سة احتماالت يف اآية الشريفة.
اإلخبار عن أمر مستقبلي

االحتم ال األول :ايااا إخبااار عاان أماار مسااتقبلي وايااا بشااارة للمساالمني ابن الساالطة علااى بيا ادلقاادس وادلسااجد احلارام
وسائر ادلساجد (كما أوضحنا سابقاً وجو التعميم) ستخرج من أيدي الكفار وستقع ذ أيادي ادلسالمني ياياا إذ خرجا
فني) كما ىو ش ن ادلغلوب ادلتسالل إىل مراكاز أعدائاو الساابقني يكياف
من أيدي الكفار يا(ما كا َن ََلُ ْم أَ ْن يَ ْد ُخلُوىا إِالَّ خائِ َ
مبح ا ِّال عبااادهتم إذ خيااا ان يعاقااب علااى جرائمااو السااابقة إن جاااء يفاااىراً ،أو ان يكشااف أمااره إن كااان متس الّالً ،وىااذا مااا
يسره بعاض مان اناو ال يقبال اإلدياان مناو إال والسايف علاى رأساو ييكاون ادلاراد
نستظهره – بناء على انو إخبار – أو ادلراد ما ّ
ادلنايقني منهم.
(ٔ) الشيذ الطربسي ،رلمع البيان يف تفس القرآن  -ط مالسسة األعلمي للمطبوعات :جٔ ص.ٖ٘ٙ
(ٕ) ادلصدر نفسو.
(ٖ) ادلصدر نفسو.
(ٗ) ادلصدر نفسو.
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يساره بفات مكاة و ّأولاو بظهاور قاائم
وقد عمام تفسا الصاايف ىاذا اإلخباار ادلساتقبلي ليشامل زمان الظهاور ادلباارو أي اناو ّ
آل دمحم ولى هللا عليو والو وسلم قال يف الصايف (أقول :يعا إماام العادل يهاو وعاد للماالمنني ابلنصارة واساتخالص ادلسااجد
منهم وقد أصلز وعده بفت مكة دلالم ذل العصر وسينجزه لعامة ادلالمنني حني يفهور العدل)(ٔ).
وذل بناء على ان الوعد إخبار ،وإال دخل يف دائرة اإلنشاء.
اإلنشاء خطاابً للمشركني أو للمسلمني

االحتمال الثاين والثالث :ايا إنشاء وىهنا زلتمالن:
أ -ان اآية خطاب للمشركني ،ب -ايا خطاب للمسلمني.
فني) يعا ال
وعلااى األول يهااي يااي للمشااركني عاان ان ياادخلوا مساااجد هللا ي ا(أُولِِ َ م ا ك ا َن ََلُ ْم أَ ْن يَ ْد ُخلُوىا إِالَّ خ ائِ َ
كوز لكم ان تدخلوىا ،يعلى ىذا تكون اآية الشريفة من أدلة تكليف الكفاار ابلفاروع كماا ىام مكلفاون ابألواول؛ وإال دلاا
و ّ ييهم.
وعلى الثاين :يهي يي للمسلمني عن ان يسمحوا للكفار بدخول ادلساجد ،يع  :ال تسمحوا ذلم ابن يدخلوا إليها.
وعلااى أي يااان اآيااة ،بناااء علااى ايااا يا ٌاي ،تصاال كاادليل علااى حرمااة دخااول الكفااار وادلشااركني للمساااجد ،وامااا ادلشاااىد
ادلشرية يلألولوية – على ما استظهره بعض األعالم –.
وىناو احتماالن آخران يف اآية الشريفة ،صلد ايما أقرب وأيفهر من االحتماالت السابقة وىي:
اإلخبار عن االقتضاء التكويين أو االعتباري

االحتمال الرابع :ان اآية إخبار عن االقتااء التكوي للعدم(ٕ) وادلراد من االقتااء األعم من العِلّية.
االحتمال اخلامس :ايا إخبار عن االقتااء التشريعي أو االعتباري ،للعدم.
وال يتناىف ىذا االحتماالن مع قصد اإلنشاء ،ولكن طولياً ،كما سي يت.
وت إِالَّ ِِْ ْ ِن َِّ
واالقتااء التكاوي  :نظا قولاو تعااىلَ ( :وم ا ك ا َن لِنَ ْف ٍ
اَّلل كِت اابً ُم َ َّجلً)(ٖ) ياان ادلاراد اناو لاي ذلاا
س أَ ْن وَُ َ
ذلا تكوينااً ،أي ان األنفا أليااا شلكنااة ومعلولااة وزلتاجااة للبااارئ تعاااىل يف ذاهتااا وحركاهتااا وسااكناهتا يايااا لااي ذلااا اقتااااء
تكوي الن متوت مبشيملتها ،وىو عبارة أخرى عن انو لي مبقدورىا ذل .
اج َد َِّ ِ
ِ
كني أَ ْن ي ْعم روا مس ِ
دين َعل ى
ْم ْش ِر َ َ ُ ُ َ
واالقتا اااء االعتب اااري أو التشا اريعي :نظ ا قول ااو تع اااىل( :م ا ك ا َن لل ُ
اَّلل ش اى َ
أَنْ ُف ِس ِه ْم ِابلْ ُك ْف ِر)(ٗ) ياان مان يشاهد علاى نفساو ابلكفار كياف يعمار مسااجد هللا أي اناو ال اقتاااء اعتباارايً لاو ليفعال ذلا
أي ال سنخية بينو وبينها مادام يشهد على نفسو ابلكفر.
(ٔ) الفيض الكشاين ،تفس الصايف ،مالسسة األعلمي للمطبوعات – ب وت :جٔ صٖ٘ٔ.
(ٕ) مقابل االحتمال األول :ايا إخبار عن احلدث ادلستقبلي.
(ٖ) سورة آل عمران :آية ٘ٗٔ.
(ٗ) سورة التوبة :آية .ٔٚ
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نعم ،وكما سبق ،يانو ديكن ان يكون إنشاء أيااً ،لكنو إنشاء مب على عدم االنبغاء(ٔ) وعدم االقتااء االعتباري.
ِ ِ
وكااذل قولااو تعاااىل( :م ا ك ا َن لِلنَّ ِ ِ َّ
كني)(ٕ) أي ال انبغاااء وال اقتااااء لكااي يفعاال
ْم ْش ِر َ
ذين َ
آمنُ وا أَ ْن يَ ْس تَ ْْف ُروا لل ُ
َ َوال َ
ّ
ذل  ،أي إن عليهم ان ال يفعلوا ذل ألنو ال ينبغي ذلم يعل ذل !
ووجو دعوى يفهور اآياة الكردياة يف ذلا ىاو يفااىر ىاذا الاكياب ياان (ماا كاان لزياد ان يفعال كاذا) ال يتاامن رلارد اناو
كب ان ال يفعل أو اإلخبار عنو بال يفياد نفاي االنبغااء أو االقتاااء ،وذلا كماا لاو جااء ياساق ليادخل دارو ،ياان قولا :
(ال ينبغااي لا ان تاادخل داري أو مااا كااان لا ان تاادخل داري) أبلااغ ماان قولا ال تاادخل داري؛ ألنااو يف حقيقتااو يتااامن
التعليل أيااً :أي ألنو ال انبغاء وال سنخية بين وبني داري والدخول ييها ،لذا ال تدخل!
وشلاا ساابق يفهاار :ان اإلخبااار قااد ياراد بااو اإلنشاااء ،وان اإلنشاااء قااد يكشااف عاان اإلخبااار أي يكااون ملزومااو اإلخبااار يااان
ادلستعطي إذا قال أعط يان داللتو االلتزامية (أي ملزومو) ان يق زلتاج ي عط !.
واأليفهر :ان اآية إخبار عن نفي االنبغاء ولكنها يف مقام اإلنشاء!
وقد حققنا يف بعض الكتب(ٖ) انو كث اً ما يَِرد الكالم إخبارا يراد بو اإلنشاء كقولو تعاىل ( َوأ َْم ُر ُى ْم ُشورى بَ ْي نَ ُه ْم)(ٗ).
ال يقال :إن ادلشهور :ان اإلنشاء واإلخبار ضدان وايما ال كتمعان وإال كان من استعمال اللفظ يف أكثر من مع .
إ يقال :ديكن مناقشة ذل بوجهني :األول ما وران إليو من ان استعمال اللفظ يف أكثر من مع شلكن ووارد.
الث اااين :م ااا ذى ااب إلي ااو بع ااض األع ااالم(٘) م اان ان اإلخب ااار واإلنش اااء خارج ااان ع اان حقيق ااة الك ااالم ب اال م ااا م اان دواع ااي
االستعمال ،ينرادهتما لي من استعمال اللفظ يف أكثر من مع .
ولكن ذل كلو إذا أريدا يف عرض واحد ،دون ما إذا كااان طاوليني ابن كاان إخبااراً أرياد باو يف طولاو اإلنشااء أو العكا
يانو ال إشكال حين ٍ
ملذ أبداً! واآية الكردية من ىذا القبيل ييما نستظهر يتدبر جيداً(.)ٙ
تنبي و :ماان اظاادير ان تكتااب رسااالة أو اولية – يقهيااة – كالميااة مسااتوعبة حااول ىااذا الفاارع – ومل أجااد ماان حبثااو إال إشااارةً رغاام
أميتو – وىو اإلخبار ادلراد بو اإلنشاء وابلعك مع دراسة تطبيقاتو الكث ة الفقهية والكالمية ونظائرما يف اآايت والرواايت،
مس وليتنا جتاه القدس ومكة واملدينة

احمل ور الث اين :ت دويل الق دس ومك ة واملدين ة ،وقااد س اابق( :وزلااور ىااذا البحااث اخلااام ىااو :مااا الااذي كااب علين ااا
كمسلمني ،وخاوة كموالني ألىل البي عليهم السالم وشيعة ذلم – ان نقوم بو يف قااي ادلساجد األقصاى والبقياع الغرقاد
ح نعياد إعمارىاا باذكر هللا تعااىل ونساتنقذىا مان أيادي اليهاود والوىابياة ،ونعياد بنااء البقياع ومشااىد األئماة األربعاة علايهم
(ٔ) (االنبغاء) استعملناىا من ابب الارورة ،أليا أقرب إىل إيهام ادلقصود.
(ٕ) سورة التوبة :آية ٖٔٔ.
(ٖ) راجع كتاب (شورى الفقهاء والقيادات اإلسالمية)
(ٗ) سورة الشورى :آية .ٖٛ
(٘) واحب الكفاية.
فني).
( )ٙورمبا سنذكر الحقاً تفس ات أخرى لقولو تعاىل( :أُولِِ َ ما كا َن ََلُ ْم أَ ْن يَ ْد ُخلُوىا إِالَّ خائِ َ
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السالم وسائر ادلشاىد ادلشرية ييو ،نيال الصور .
واظ اواب :ان ذل ا يسااتدعي وضااع خارطااة طريااق شاااملة مركبااة تتااامن خطط ااً قص ا ة ادل ادى ومتوسااطة ادلاادى وبعياادة
ادلدى ،مث بعاد ذلا الساعي اظااد واحلثياث لتنفياذ بناود تلا اخلطاة بكال عازم وجاد وإخاالص وحينمل ٍاذ ينازل عليناا النصار مان
ص ُروا َّ
ْدام ُك ْم)(ٔ).
ص ْرُك ْم َو يُثَبِّ ْ
اَّللَ يَ ْن ُ
عند هللا ادلل العزيز اظبار إذ يقول جل امسو( :إِ ْن تَ ْن ُ
ت أَق َ
وسو نش إىل بعاها يف ىذا الدرس وسنكمل يف الدروس القادمة إبذن هللا تعاىل:
(ٕ)

ضع قضييت القدس والبقيع يف ب رة االىتمام املتواصل)...
أ -و ْ
(ب -هتذيب األنفس وتزكيتها

اثنياً :هتذيب األنف وتزكيتهاا وإواالحها والتحلاي بتقاوى هللا تعااىل واجتنااب ماواطن ساخطو ومعصايتو ..وقاد يساتغرب

الابعض مان اعتباار ذلا طريقااً دلكايحاة اتتلاني وادلسااتعمرين واحلكاام ادلساتبدين أو طريقااً إلنقاااذ ادلساجد األقصاى أو البقيااع
الغرقد وتقليم أيفاير اإلرىابيني!
ِ ِ ِ (ٖ)
حق متاماً :أما أوالً يألن اإلوالح يبدأ من الاداخل و(إِ َّن َّ
اَّللَ ال يَُْ ِّريُ م ا بَِق ْوٍم َح َّ يَُْ ِّريُوا م ا ََنْ ُفس ه ْم)
لكن ذل
ّ
اري ابن ينتصاار علااى عاادوه
و(مان أواال ياسااده ،أرغام حاسااده) وماان انتصار علااى عاادوه الااداخلي (الانف واألىاواء) يانااو ح ّ
اخلارجي.
املعاصي قسمان :شخصية ونوعية

(ٗ)

وأما اثنياً يألن ادلعاوي – لدى التدبر – على نوعني)...:
ج -السعي لتدويل األماكن املقد ة

و(للتدويل) وور وأناواع عديادة ،وىاو علاى مراتاب ودرجاات ،بعااها شلاا تريااو احلكوماات متامااً ،وبعااها شلاا ديكان ان
ترضذ لو أو تقبل بو لو عري زلاسنو وواولنا العمل على ذقيقو:
حكومة عامة املسلمني على البلد املقد ة

األطروحة األوىل :وىي أوعب الصيغ على احلكومات ،وىي :ان تقتطع منهاا الابالد ادلقدساة الا ييهاا ،كمكاة وادلديناة
ِ
اوم ادلساالمني شلثلاايهم ماان القااوى
مااثالً ،لتكااون دولااة مسااتقلة ةاااع لساالطة عمااوم ادلساالمني عاارب انتخاااابت يَنتخاب ييهااا عما ُ
الثالث :رئي اظمهورية أو رئي الوزراء ،أعااء رلل األمة ،رئي القوة القاائية(٘).
(ٔ) سورة دمحم :آية .ٚ
(ٕ) الدرس (.)ٖٓٚ
(ٖ) سورة الرعد :آية ٔٔ.
(ٗ) الدرس (.)ٖٓٚ
(٘) اقاحنااا يف كتاااب (الساالطات العشاار والربدلاااانت ادلزدوجااة) ان كااري انتخاااب رئااي رللا القااااء األعلااى أو رئااي القااوة القاااائية ( ورئااي
وأعااء اتكمة الدستورية أو االذادية) كما كري انتخاب رئي اظمهورية وكما كري انتخاب أعااء الربدلان.
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ومن الطبيعي ان تاريض كاياة الادول الا تقاع ييهاا الابالد ادلقدساة ،ىاذه األطروحاة ألياا تراىاا تناتق

مان سايادهتا ،وقاد

تب ىذه األطروحة بعض ادلفكرين(ٔ) ،ولكننا لسنا اآن يف ودد الدعوة إىل ىذه األطروحة (بل ما ندعو لو اآن األطروحاة
الثالثة) وذل رغم ان ذلذه األطروحة مربراهتا الشرعية والعقالئية:
ومنها :قولو تعاىلَ ( :وأ َْم ُر ُى ْم ُش ورى بَ ْي نَ ُه ْم) والابالد ادلقدساة بعااها مان أماور ادلسالمني العاماة وبعااها مان شاالون أتبااع

أىل البي عليهم السالم يلماذا ةت

إدارهتا حبكومة تل الدولة جبغراييتها اتادودة خاواة إذا علمناا ان ىاذه احلادود ماا

ادود اواطنعها االساتعمار (دلصاا
بح ٌ
أنزل هللا هبا من سلطان بل االسوأ ايا ونيعة لوران الربيطااين ،أيهال يعقال ان تسالُ َ

حقوق ادلسلمني يف إدارة مقدساهتم
رآىا وأغراض ومطامع ب عليها)
َ

وإذا كان ا حكومااات الاادول ال ا ذتااان ادلاادن ادلقدسااة حكومااات شااورية ينتخبهااا أىاال ذل ا البلااد ،يلماااذا ال يكااون

للمسلمني (أو أتباع أىل البي عليهم السالم) احلق يف ادلشاركة يف االنتخاابت !
ومنهااا :ان التصاار يف ادلاادن ادلقدسااة ذلااو تصاار غا زلاادود نىااا تلا الدولااة كااي يكااون القارار ييهااا نياادي حكااام
تل الدولة ح لو كانوا منتخبني من أىا وسكان تل الدولة ،بال ىاو تص ّار يف شا ن يارتبط بعاماة ادلسالمني (أو بعاماة
تصر يف ش ن مص ي يع ّد من أىم (إن مل يكن األىم عندىم) شالويم على
أتباع األداين اإلبراىيمية) بل ويوق ذل يانو ّ
اإلطالق ،يلِ َم دينعون عن حق االدالء نوواهتم النتخاب مرشحيهم حلكومة تل ادلدن ادلقدسة
وعلى أي يلسنا اآن يف وارد تب ىذه األطروحة ال تبنّاىا عدد مان ادلفكارين ،وال يف وارد تبا ّ األطروحاة الثانياة التالياة
وال تبناىا عدد آخر من ادلفكرين وىي:
التداول السلمي لسلطة البلد املقد ة

األطروحة الثانية :تدويل ادلدن ادلقدسة مبع ان تكون إدارهتا دورياة باني الابالد اإلساالمية ،يتكاون مكاة ادلشارية وادلديناة
ادلنااورة كاال ساانة ذ ا إدارة إحاادى الاادول اإلسااالمية(ٕ) ماان غا ان ذاادث يوضااى مااادام التنساايق وتبااادل اخلاربات والتعاااون
والتكامل ،قائماً بني حكومة ذل البلد وسائر احلكومات.
وإمنا الذي نتبنااه ابلنسابة دلثال مكاة ادلكرماة وادلديناة ادلشارية ومادننا ادلقدساة ىاو الصايغة الثالثاة ادلخففاة إىل أبعاد احلادود،
وال لو تدبر ييها حكام بالدان لوجدوا ييها اخل الكث وىي:
(ٔ) واقاح بعض ادلفكرين إرجاع سلطة القدس إىل األمم ادلتحدة ،واقاح آخرون ان تكون ذ إدارة دورية ،واقاح بعاهم إرجاع السلطة يف مكة
ادلكرماة وادلديناة ادلشارية إىل منظماة ادلاالمتر اإلساالمي ،واقااح بعااض إلدارة العتباات ادلقدسااة يف باالدان إجاراء انتخاااابت ألتبااع أىاال البيا علاايهم
السالم يف العامل أو ألىل احلل والعقد منهم ،ومهما بدت ادلقاحات أو األطاري غريبة يان من ادلستحسان ان تقاوم ظاان متخصصاة قانونياة –
حقوقية ،بدراستها ودراسة نقاط قوهتا وضعفها وعرضها على أىل احلل والعقد واحلوزات واظامعات.
اإلسالمي.
(ٕ) يبلغ عدد الدول اإلسالمية يف العامل ٘٘ دولة ،ىي مجيعاً أعااء يف منظمة ادلالمتر
ّ
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إدارة البلد املقد ة يف ش وهنا املشرتكةْ ،مجاع اْلراء

األطروح ة الثالث ة :ان تاادار الاابالد ادلقدسااة ،ابلتعاااون مااع كايااة الاادول اإلسااالمية أو الاادول ادلعنيااة ،وذل ا ييمااا ي ارتبط
بشااالون احلاال والعماارة والاازوار والازايرة ،وذلا يعا عاادم ادلساااس بساايادة تلا الدولااة علااى تلا ادلدينااة ييمااا يارتبط بشااالويا
الداخليااة وبش ااالون ش ااعبها(ٔ) وإمن ااا يكااون ت اادويل ال اابالد ادلقدس ااة ييمااا ي ارتبط بش ااالون ال ازايرة والاازوار ،مبع ا ان يك ااون رس اام
السياسااات الكليااة إلدارة ادلوساام أو ادلواساام وتعيااني ادلاادراء وادلسااالولني عاان ادلوساام والق ارارات اإلداريااة كشااالون الفي ازا والرسااوم
وشبهها ،ذ إشرا (األمم اإلسالمية ادلتحدة) مثالً.
ومقتاااى آيااة الشااورى ادلباركااة ان تكااون حكومتهااا (حكومااة الاابالد ادلقدسااة) ابلشااورى وذكاايم رأي أكثريااة ادلساالمني أو
أتباع أىل البي علايهم الساالم (حساب ادلديناة ادلقدساة) والصايغة األخاف :ذكايم رأي أكثرياة حكوماات الابالد اإلساالمية
أو احلكومات ادلعنية ،ولكن ماا تادعو إلياو ىاذه األطروحاة اآن ىاو األخاف مان ذلا كلاو وىاو ان تكاون القارارات ابإلمجااع
يقط ،كما كان األمر يف (دار الندوة) يف مكة ادلكرمة وىاذا يعا اناو ال كاري ااوز رأي الدولاة ادلاايفة واناو بادون موايقتهاا
ال تنفذ القرارات ادلتخذة ،وىذه الصيغة ىاي الصايغة الا ال يصا ان يعااض عليهاا أحاد مان حكاام ادلادن ادلقدساة ألياا ال
تار هبم بل تزيدىم – لو تع ّقلوا – مكانةً بني الدول اإلسالمية.
ّ

إطللة على (دار الندوة) يف مكة املكرمة
وذلذه الصيغة سابقة اترخيية وىي (دار الندوة) ال حظي – يفاىراً – بتقرير الرسول األعظم ولى هللا عليو والو وسلم،

وتكفي إطاللة سريعة على (دار الندوة) للتعر على بعض أبعاد ىذه األطروحة:

لقااد كااان مالسا دار الناادوة ىااو اظا ّد اخلااام للرسااول األعظاام واالى هللا عليااو والااو وساالم وىااو قصا ّاي باان كااالب الااذي
أسسها قبل والدة الرسول ولى هللا عليو والو وسلم نكثر من مائة عام(ٕ) ،وذلا بعاد ان انتقلا سادانة الكعباة إلياو وواار
ّ

زعيماً لقريش وذل لتكون موضاعاً لتاداول شاالون مكاة ادلكرماة ابعتبارىاا مقصاداً ظمياع احلجااج ،بال ذىاب بعاض ادلاالرخني
إىل ان قصي بن كالب اعتربىا داراً للشورى ،لكان الصاحي اياا كانا داراً للتشااور وكانا القارارات تتخاذ ييهاا ابإلمجااع،

وذلا نظاراً ألن مكااة كانا تتك ّاون ماان قبائال شا مكياة وغا مكيااة إذ كانا ذتااان حكمااء قاريش وقبيلااة خزاعاة وقبيلااة
غا وغ ىااا ،وكاان يشاااط يف ادلرشا ان يكاون قااد بلااغ األربعاني (وقياال الثال اني والظاااىر ان األواال كاان األربعااني والثال ااني

استثناء).
وكان قد ىاجر إىل مكة وجهاء وأشخاص وقبائل من شا الابالد وشااركوا أىلهاا يف الساكن ييهاا وقاد ذاالف قسام كبا
(ٔ) وىذا كلو مع قطاع النظار عان اعااضانا علاى احلكوماات ادلساتبدة الا مل بت ابنتخااب حقيقاي للنااس كماا يف الساعودية ،وماع قطاع النظار عان
اعااضنا على الكيان الصهيوين الغاوب ،وإمنا الكالم يف ىذا االقااح حسب قاعدة ادليسور.
(ٕ) عام ٓٗٙم.
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ماانهم مااع أىااا مكااة حا مساوا ابحللفاااء وكااانوا ماان با أسااد وبا ليااث وبا كنانااة وعارابً ماان الاايمن وغا ىم ،وكااان احللفاااء
يشا ّكلون نوعااً مان (احلكوماة ادلبساطة بسالطات زلادودة) وكاانوا حيصاالون باذل علاى دعام أىاا مكاة كماا كاان أىاا مكااة

يتقوون هبم.
واللطيااف يف األماار ان كاال مهاااجر إىل مكااة كااان ديتلا يااوراً كايااة احلقااوق اإلنسااانية الطبيعيااة يكااان لااو احلااق يف ان حيااوز
أرضاً ِ
أقرتاو كاياة األداين ،لكان
ّ
ويعمرىا أو يزرعها وكان ديلكها بذل  ،علاى ماا جارت علياو يطارة اإلنساان وعلاى حساب ماا ّ
احللفاء كان ذلم امتياز أكرب إذ كث اً ما كان احلليف القرشي ي ِ
قطع حليفو القادم أرضاً قريبة من منزلو ،وح ذل احلني كاان
ُ
الكث منهم يسكنويم يف دورىم.
وادلهم يف دار الندوة ايا كان ادلركز الذي تُاتّخذ يياو كاياة القارارات مان أعلاى ادلساتوايت حا أدانىاا يكاان قارار احلارب
والسلم(ٔ) وادلعاىدات وسائر الشالون السياسية واالجتماعية وح الشخصية يتخذ ييها.
ومن أىم األمور ال اةذ القرار ييها يف دار الندوة:
التمهيااد حللااف الفاااول ،حيااث تعاىاادوا علااى ان ال يُظلاام مبكااة غريااب وال قريااب وال حا ّار وال عبااد ،وأ ّن علاايهم مجيع ااً
األخذ حبقو.

وماان الق ارارات ال ا اةااذت باادار الناادوة ادلعاىاادة بااني ب ا ىاشاام وب ا خزاعااة ،باال وح ا الق ارار ادلشاااو ابغتيااال رسااول
هللا ولى هللا عليو والو وسلم اةذ يف دار الندوة؛ إذ السلطة – كما ىو واض – كث اً ما تستخدم للباطل.
ط رحاذلاا يياو وكانا دار النادوة
وكان دار الندوة ىي الدار ال تنطلق منها القوايل التجارياة ألىال مكاة كماا كانا ذا ّ
أيااً ادلنطلق الذي ينطلق منو احلجابة والسقاية وويادة احلاج وريادهتم.
بل – واللطيف يف األمر – ان كث اً مان الشاالون الشخصاية كانا تقاع يف دار النادوة ،يماثالً كاان ختاان األطفاال كارى
ييهااا وكانا الفتيااات (اظاواري) إذا بلغاان سا ّان اتاايض ،يااالتى هباان إىل دار الناادوة وخيلااع علاايهن القمااي كنايااة عاان لاازوم ان
ب.
يتحج َ
ّ
وقيل ان دار الندوة كان اثين دار تب مبكة بعد الكعبة ادلشرية ،وإن انقش يف ذلا بعاض ادلاالرخني ،ولعال وجاو اظماع
ايا اثين (دار عامة) ولي ادلراد الدور الشخصية.
واماا عاان ناوع نظااام احلكام يف مكااة ادلكرماة والااذي كاان مركاازه دار النادوة يا ى بعاض ادلااالرخني (أناو ماان العسا أن ضلاادد
دلكة نظاماً من نظم احلكم ال يعريها الناس" ،يلم يكن ذلا مل  ،ومل تكن مجهورية أرساتقراطية ابدلعا ادلا لو ذلاذه العباارة،
ومل تكن مجهورية دديقراطية ابدلع ادلعرو ذلذه العبارة أيااً ،ومل يكن ذلا طاغية يادير أمورىاا علاى رغمهاا ،وإمناا كانا قبيلاة
عربياة احتفظا بكثا مان خصاائ قبائال البادياة ،يهاي منقسامة إىل أحيااء وبطاون ويصاائل ،والتنااي باني ىاذه مجيعااً قااد
يشتد حيناً ويلني حيناً آخر ولكنو ال يصل إىل اخلصومات الدامية ،كما ىو احلال يف البادية ،وأماور احلكام اري كماا اري
(ٔ) مثالً (أحد) و(اخلندق) وشك بعض ادلالرخني يف انطالق سائر احلروب منها.
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يف البادية.
وكاال مااا وواال إليااو قاريش ماان التطااور يف شااالون احلكاام ،ىااو أيااا مل يكاان ذلااا ساايد أو شاايذ يُرجااع إليااو ييمااا يشااكل ماان
األمر ،وإمنا كان ذلا سادة أو شيوخ يلتملم منهم رلل يف ادلسجد احلرام أو يف دار الندوة")(ٔ).
وموضااع الشاااىد األساااس ىااو ان الق ارارات كان ا تتخ ااذ يف دار الناادوة ابإلمجاااع ،وىااذه ىااي الصاايغة ال ا نقاحه ااا يف
(تدويل ادلدن ادلقدسة) وىاي أبساط وايغة عملياة تقادم حلكوماات الابالد اإلساالمية والا ال يوجاد عاذر منطقاي يف ريااها،
إذ اياا ذقااق مساامة كايااة احلكمااء ماان باالد اإلسااالم يف النهاوض مبكااة وادلديناة (وكايااة األداين الثال اة يف النهااوض ابلقاادس
ال َش ارَكها ِيف ع ُق ِ
الش اريف) يااان ادلشااورة مباركااة (( َوَم ْن َش َاوَر ِّ
وَلَ ا))(ٕ) وقااال رسااول هللا واالى هللا عليااو والااو وساالم:
الر َج َ َ َ ُ
ِ
ِ
يع أ َْم َرهُ))(ٖ).
ري َا َّ
الرأْ ِي َوتُط َ
((ا ْْلَْزُم أَ ْن تَ ْستَش َ
وتكفاي إلقاااء نظاارة علااى مااا ذكرتاو الاارواايت وذكااره ادلفساارون – شاايعة وساانة – مان يوائااد التشاااور وادلشااورة عنااد تطاارقهم
الي ( َوشا ِوْر ُى ْم ِيف ْاأل َْم ِر)(ٗ) و( َوأ َْم ُر ُى ْم ُشورى بَ ْي نَ ُه ْم).
مناقشة مع بعض املعارضني لتدويل مكة واملدينة

اربر إطااالق ،قااال بعاااهم:
وماان ذلا يظهاار ان ةا ّاو الاابعض ادلبااالغ ييااو ماان يكاارة تاادويل مكااة وادلدينااة وغ ىااا ،غا ما ّ
(ويقصااد بتاادويل احلاارمني الشاريفني وضااعهما ذا قيااادة ومراقبااة إسااالمية دوليااة ،وأن تتشااارو عاادة دول يف تسااي مجيااع مااا
خيت

هبما من مجيع النواحي السياسية ،واالقتصادية ،والبشرية ،وكل ما يتبع من خدمات ،وشالون دبلوماسية ،وأمنية ،ومان

مناىل ،وتعيينات للعاملني ييها ،مبا يف ذل القائمون على اإلمامة والفتوى وادلنابر).
التصور ىاو حبساب األطروحاة األوىل للتادويل ،ال يف ساائر الصايغ ،ولاذا ال وجاو لالعاااض باا( :والا
وقد اتا ان ىذا ّ

سااتجعل األماار أشاابو ابلفوضااى ،والبلبل ااة ،واخلااروج كليااا عاان معاااين احل اال والعماارة السااامية ،وتشااويو الطقااوس ،وتسييس ااها،
وتقويض الوحدة اإلسالمية ،لتغدو تنايسا وشتاات ،واختاليا ،ح يف أدىن األمور وأوضحها).
ولي ىذا إال هتويالً ح يف الصيغة ال انقشها ىو(٘) ألنو عمال بقولاو تعااىلَ ( :وأ َْم ُر ُى ْم ُش ورى بَ ْي نَ ُه ْم) وىال يعقال ان
يدعو هللا إىل ما يستلزم الفوضى والبلبلة لوضوح ان االمر لو سار حسب رأيو أكثرياة ادلشااركني (ساواء أقلناا ابيام حكوماات
الدولااة اإلسااالمية حسااب واايغة أو ىاام منتخباوا ادلساالمني حسااب واايغة اثنيااة) أو سااار حبسااب معااادالت التااداول الساالمي
للسلطة واإلدارية الدورية مع كامل التعاون مع حكومة مكة وادلدينة يال تلزم أية يوضى أبداً.
(ٔ) طو حسني ،مرآة اإلسالم :ص.ٜٗٓ
(ٕ) يل البالغة :كلمات قصار ،كلمة ٔ.ٔٙ
(ٖ) احلسن بن أيب احلسن الديلمي ،أعالم الدين ،مالسسة آل البي عليهم السالم – قم :صٗ.ٕٜ
(ٗ) سورة آل عمران :آية .ٜٔ٘
(٘) التدويل مبع  :اإلدارة الدورية.
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والتاااريذ ادلعاواار يشااهد بااذل يقااد كان ا أمريكااا مااثالً دوالً كث ا ة مث اذاادت يف دولااة واحاادة ابساام الااوالايت ادلتحاادة
األمريكية وىي تتشكل من و ٍ
احد و سني واليةً (أي دولة) يهل لزم الفوضى

أخف من حيث السلطات والصالحيات (األمم ادلتحدة) ذات ادلهمات ات ّددة – نظ ماا نادعو إلياو – يهال
ويف مثال ّ
لزم الفوضى من مشاركة ٖ ٜٔدولة حالياً يف اةاذ القرارات ادلشاكة ييها .
مث الغريااب قولااو( :والقااائمون علااى تسااي التاادويل ساايكونون سلتلفااي اظنساايات ،والصااالحيات ،والقاادرات ،وال شا أن
اخلاليات والفوضى ستعم بينهم ،شلا سيستدعي أياا تدخل بعض اظهات والادول األجنبياة العادلياة ،للمسااعدة علاى ضابط
النظام ،وحفظ األمن ،ويض النزاعات ،وتوحيد احلص  ،وتسي ادلواسام ،ولتحقياق اذليمناة ادلسايحية اليهودياة ،وىاذا سايه ّد
كل معاين اإلسالم ،ال مس هللا ،وشلا سيحيل ادلسجدين إىل بالرة إرىاب وحروب وكوارث تفا ييهاا ادلالياني)! وىال لازم مان
اخ ااتال جنس اايات وو ااالحيات وق اادرات الق ااائمني عل ااى األم اام ادلتح اادة الفوض ااى واخلالي ااات وذوذل ااا إىل ب ااالر ل رى اااب
واحلااروب (ٔ) خاوااة وان الكااالم عاان مشاااركة احلكومااات اإلسااالمية يقااط أو عاان انتخاااب عامااة ادلساالمني دلمثلاايهم إلدارة
شالون ادلزارات واحلجاج وادلعتمرين يقط ،ولي الكالم أبداً عن مشاركة الدول ادلسيحية مثالً يف إدارة مكة وادلدينة!
واألغرب قولو ان يكرة التادويل تساتلزم تقاويض الوحادة اإلساالمية! ولعماري اناو العجاب العجااب ان نقاول ابن اساتبداد
السااعودية ابألماار ماان دون إش اراو الاادول اإلسااالمية ،حبكومااة شااالون احلاال وعماارة ،ىااو ماان الوحاادة اإلسااالمية ،امااا مشاااركة
سااائر احلكومااات اإلسااالمية يهااو تقااويض للوحاادة اإلسااالمية! ان ذل ا دلمااا يقااارب ماان بعااض الوجااوه مااا قالااو يرعااون عاان
(ٕ)
َخاف أَ ْن يُبَ ِّد َل دينَ ُك ْم أ َْو أَ ْن يُظْ ِه َر ِيف ْاأل َْر ِ
ساد)
موسى النيب عليو السالم (إِِّين أ ُ
ض الْ َف َ
ومن ادلفيد ان ننقال ىناا ماا ذكاره بعاض يف اإلجاباة عان ىاذه األوىاام الغريباة قاال( :التادويل يعا ادلشااركة الدولياة لتنفياذ
عمل معني ،ذات نطاق مجاعي ،ولي يع االستعمار كما ووفة البعض نتيجاة عادم اخلاربة يف الدراساات الدولياة ،وحينماا
يقاال ياتم إرسااال قاوات دولياة حلفااظ الساالم ياناو يعا تادويل األمان يف إقلاايم جغارايف معاني يتمتااع ابحلماياة الدولياة ادلشاااكة،
وحينما يقال تدويل النطاق اظوي ييع ىذا احلماية األمنية ادلشااكة ،وحينماا يقاال التادويل األما للبحاار واتيطاات ييعا
ىااذا ادلشاااركة اظماعيااة الدوليااة حلمايااة البحااار واتيطااات ذ ا الشاارعية الدوليااة ادلشاااكة أليااا ملكيااة تتمتااع ابدلشاااع الاادو
للعااامل الن مفهااوم احلمايااة الوطنيااة خياااع للحاادود اإلقليميااة كااالبحر اإلقليمااي .وابلتااا يمفهااوم التاادويل ال يااال ر ب ا اً ساالبياً
علاى األمان الااوط أو القاومي للادول كمااا ووافة بعاض الباااحثني ،وإمناا ىاو مفهااوم قادًن االساتخدام وقااد سااعد علاى حفااظ
السالم على ادلستوى العاادلي وتساوية ادلنازعاات الدولياة ابلطارق السالمية أو للحفااظ علاى كياان مان اذلاالو) .وللبحاث والة
إبذن هللا تعاىل.
وآخر دعواان ان اْلمد َّلل رب العاملني وصلى اَّلل على دمحم والو الطيبني الطاىرين
(ٔ) وما لزم يقد لزم لعامل خارج ،ال جملرد تعاون الدول ييما بينها.
(ٕ) سورة غاير :آية .ٕٙ
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