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االفتتاحية

اإلفراط  بني  واإلمهال،  الغلو  بني  اليوم  اإلسالمي  العامل  يتأرجح 
نبذ  إلی  يدعو  الذي  اخلطاب  بني  والضعف،  القوة  بني  والتفريط، 
كل ما يمت إلی اإلسالم بصلة، وحيرض علی اإلباحية واالنفالت 
واحلديث  باجلديد  يتصل  ما  كل  يرفض  الذي  واخلطاب  الديني، 
لقتله وإبادته.  الفرص  الفكرة ويتحني  ويكفر كل من يعارض هذه 
بالرفق  يأخذ  الذي  املعتدل  الديني  ويف غضون ذلك غاب اخلطاب 
أكثر من العنف ويعطي كل ذي حق حقه بحيث ال تطيش كفة علی 

حساب أخری. 
املجالس  حديث  اليوم  والتطرف  اإلرهاب  قضية  أصبحت 
وتكتب  املؤمترات  تعقد  والشعوب،  للحكومات  الشاغل  والشغل 
املقاالت وتؤلف الكتب لتحديد مفهوم اإلرهاب والتطرف وتقديم 
حلول للحد من تنامي العنف والتطرف. مل يقترص التهديد يف البالد 
األخري  القرن  يف  الظاهرة  هذه  ضحية  أصبحت  التي  اإلسالمية 
التطرف  ويالت  من  تعاين  الغرب  دول  أصبحت  بل  فحسب، 

واإلرهاب. 
إن ظاهرة التطرف أخذت تنترش وبرسعة فائقة يف كثري من الدول 
انتشار النار يف اهلشيم، وبدأت تأكل األخرض واليابس، وهتدد أنامط 
حياة األمة وخرياهتا ومستقبلها. وقد استغل كثري من الدول الطاحمة 
هذه  األمة  قيم  علی  واملتآمرة  وثرواهتا  األمة  خلريات  والطامعة 
الظاهرة، فاصطادت من املاء العكر أكرب عدد من األسامك، وحققت 
ما مل حتققه خالل قرون وأعصار.  واحلقيقة أن هذه الظاهرة خدمت 
االستعامر الغريب خدمة غري مسبوقة، بل وقدمت هدايا وحتفا علی 
طبق من ذهب لكل حاقد ومتآمرعلی إقصاء املسلمني عن مسايرة 

الركب البرشي.
وإذا نظرنا إلی التاريخ اإلسالمي نری أن العامل اإلسالمي قد عانی 
الكثري من هذه الفكرة يف تارخيه الطويل امليلء باحلوادث والكوارث، 
والتاريخ اإلسالمي يؤرش أن هذه الفكرة كانت خنجرا يف ظهر األمة 

طيلة القرون واألعصار. 
ويف العرص احلديث ظهرت الفكرة أول ما ظهرت يف مرص جراء 
الديكتاتورية  احلكومة  ارتكبته  التي  واملظامل  الديني  االضطهاد 
النارصية بشأن اجلامعات اإلسالمية، فطفق بعض الشباب املتحمس 
واآليات  النصوص  ظواهر  يتتبع  والتغيري،  اإلصالح  من  اليائس 
القرآنية لتكفري كل من مل حيكم أو يأمر بام أنزل اهلل لإلطاحة باحلكم 

املستبد واالنتقال إلی حكومة إسالمية راشدة.
إن الكثري من هؤالء املتطرفني من الشباب املتحمسني واملخلصني 
وتدهور،  انحطاط  من  اإلسالمي  العامل  يعانيه  ملا  حيرتقون  الذين 
وملا يرونه من جور وظلم من األنظمة املستبدة، وحتاكمها للقوانني 
الوضعية وإلغاء الرشيعة أو إقصاءها عن العمل، كل ذلك يدفعهم 

املتآمرين  بأيدي  فيقعون  األوضاع،  لقلب  والتحمس  لالنتفاضة 
ويساء استعامهلم.

غياب الفهم الصحيح للدين والعمل بظواهر اآليات واألحاديث 
الرتبية وقلة األدب  املتضلعني وسوء  العلامء  العلم عن  تلقي  وعدم 
والتأويالت  الضالل  خانة  يف  وجعلهم  اهلدی  أئمة  يف  والطعن 
اخلاطئة آلراء بعض املفكرين املعارصين واإلعجاب بالرأي وحب 
الظهور والشهرة، واألهم من ذلك غياب العلامء املتضلعني املعتدلني 
هذه  كل  املبطلني؛  وانتحال  الغالني  حتريف  الدين  عن  ينفون  الذين 
يف  التطرف  ظاهرة  فشو  إلی   أدت  التي  العوامل  أهم  من  وغريها 

العرص احلديث.
والسؤال الذين يطرح نفسه من وراء هذه العنارص ومن يدعمها 

ويغذهيا ويقوهيا ويوفر هلا العدد والعتاد واألجهزة؟ 
هذه  مثل  إنشاء  أو  دعم  الشعب  عامة  بإمكان  ليس  أنه  شك  ال 
املجموعات إذ ال يملك العامة سالحا وال عتادا. إذن يبدو أن وراء 
العاملية،  والقوی  احلكومات  من  قوية  أيدي  املتطرفة  العنارص  هذه 
تدعمها وتستغلها وتستعلمها لصاحلها، ويف مقدمتها الدول الغربية 
حيكمها  التي  اإلسالمية  الدول  استطاعت  وقد  أمريكا.  وبخاصة 
الفكرة وتستعملها  العلامنية أن تستغل هذه  املستبد والطغمة  النظام 
أو  الدينية،  واملؤسسات  املعتدلة  اإلسالمية  اجلامعات  حساب  علی 

علی حساب الدول األخری  املنافسة.
والدول  احلكومات  هي  واإلرهاب  للتطرف  األول  فاملسؤول   
الفكرة  هذه  تنّمي  الدول  فبعض  مبارشة،  غري  أو  مبارشة  إما  نفسها 
وتدعمها وتقوهيا ملصاحلها اخلاصة مثل كبت اجلامعات اإلسالمية، 
واهليمنة  قراراهتا  ويف  شؤوهنا  يف  والتدخل  األمة  ثروات  واستغالل 
الدول  وبعض  وأمريكا  األوربية  الدول  تفعل  كام  الدول  تلك  علی 
اإلسالمية الطاحمة، وهذه الدول تتخذ من السذج سلام للوصول إلی 
أهدافها فتصب الزيت علی النار لتوسيع الفكرة وربام جتعل من الذرة 
جبال وتضخم العنارص املتطرفة ولو كانت يف مكان ال يذكر. وبعض 
وترصفاهتا  االستبدادية  سياساهتا  ولكن  الفكرة  تدعم  ال  الدول 
القمعية إزاء اجلامعات اإلسالمية والوقوف يف وجهها بعنف وحرص 
نشاطاهتا  توّلد هذه الفكرة وتنميها، وجتعل من هذه اجلامعات قنبلة 

موقوتة قابلة لالنفجار يف أية حلظة. 
احلكومات  التطرف هي وقوف  نريان  األولی إلمخاد  اخلطوة  إذن 
والدول بإخالص يف وجه الفكرة املتطرفة، ودعم اجلامعات اإلسالمية 
واحلوار.  املفاوضة  عرب  بحقوقها  تطالب  التي  املعتدلة  واجلهادية 
واخلطوة الثانية دخول العلامء يف الساحة ونرش الوعي الديني والفكر 
اإلسالمي الصحيح املعتدل بني عامة املسلمني عرب الوسائل املستجدة 

واملتاحة. لعل اهلل حيدث بعد ذلك أمرا. وما ذلك علی اهلل بعزيز.

من املسؤول عن فشو ظاهرة اإلرهاب والتطرف يف البالد اإلسالمية!

عبد الرمحن حممد مجال
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التفسري املخترص
والقبول،  بالعمل  اهلل{  َأنَزَل  َما  بُِعوا  }اتَّ {املرشكني،  ُم  َلُ ِقيَل  }َوإَِذا 
}َقاُلوا َبْل َنتَّبُِع َما َأْلَفْينَا َعَلْيِه آَباَءَنا{  أي وجدنا عليه آباءنا، }َأَوَلْو َكاَن 
َتُدوَن، َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي  آَباُؤُهْم اَل َيْعِقُلوَن َشْيًئا َواَل َيْ
َينِْعُق باَِم اَل َيْسَمُع إاِلَّ ُدَعاًء َونَِداًء ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم اَل َيْعِقُلوَن{ شّبه 
اهلل تعاىل يف هذه اآلية واعظ الكفار وداعيهم وهو حممد صىل اهلل عليه 
وسلم بالراعي الذي ينعق بالغنم واإلبل فال تسمع إال دعاءه ونداءه، 

وال تفهم ما يقول.
فقه احلياة أو األحكام

ذكر يف هذه اآلية ذّم الذين يتبعون آبائهم يف الضاللة، ويقلدوهنم 
العقل  املذموم ومها: عدم  التقليد  تقليدًا أعمى، كام ذكر سببان هلذا 
يعقلون  ال  آباؤهم  كان  "أولو  قائل:  من  عّز  فقال  االهتداء،  وعدم 
شيئا وال هيتدون"، فكّل من كان هذا شأنه ال جيوز إتباعه وال تقليده، 
نزلت  التي  إىل األحكام الرصحية  باالهتداء هنا هو االهتداء  واملراد 
التي استنبط من النصوص  من السامء، واملراد بالعقل هي األحكام 
آبائهم ما  أّن  أّن سبب عدم جواز االتباع  الرشعية باالجتهاد. فعلم 
كانوا يعلمون األحكام النازلة من اهلل وما كانوا يستطيعون استنباطها 
من النصوص الرشعية، كام علم إشارة أّن العامل الذي عرف الناس 
من  األحكام  يستنبط   أن  عىل  ويقدر  والسنة  بالكتاب  عامل  أّنه  عنه 
النصوص يف موضع مل جيد نصًا رصحيًا، فهذا العامل جيوز هلم إتباعه 
من  واحد  كل  يستطيع  ال  وألّنه  احلق،  اتباع  إتباعه  يف  ألّن  وتقليده 
مجيع  يف  والسنة  الكتاب  من  مبارشة  األحكام  يستنبط  أن  الناس 

األمور، فالبد من اتباع العلامء املجتهدين.
الفرق بني تقليد اجلاهلني وتقليد املجتهدين:

املجتهدين  األئمة  تقليد  خيالفون  الذين  أّن  سابقًا  مّر  مما  علم 
ذكر  الصحيح.   مدلوهلا  فهم  يف  أخطأوا  لقد  اآلية  هبذه  مستدلني 
تقليد  حول  وأحكام  مسائل  اآلية  هذه  تفسري  يف  القرطبي  اإلمام 

األئمة املجتهدين، وقال: 
 تعّلق قوم هبذه اآلية يف ذّم التقليد لذّم اهلل تعاىل الكفار باتباعهم 
آلبائهم يف الباطل، واقتدائهم هبم يف الكفر واملعصية. وهذا يف الباطل 
الدين، وعصمة من  التقليد يف احلق فأصل من أصول  أما  صحيح، 

عصم املسلمني يلجأ إليها اجلاهل املقرص عن درك النظر.

اتباع  اآلية  يف  ذكر  الذي  االتباع  من  املراد  أّن  القرطبي  وأوضح 
والعقائد  األعامل  وليست  الباطلة  واألعامل  العقائد  يف  اآلباء 
يوسف  عىل  أثنى  سبحانه  اهلل  أن  ترى  "أال  قال:  حيث  الصحيحة، 
يؤمنون  ال  قوم  ملة  تركت  قال:"إين  حيث  القرآن  يف  السالم  عليه 
باهلل وهم باآلخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب" فاآلية تدل عىل أن تقليد األباء يف الباطل حرام، ويف احلق 

ليس جائزا فحسب بل هو مستحسن.
التفسري املخترص

الطيبات  أكل  يف  املرشكني  ضالل  إىل  أشارت  السابقة  اآليات 
صدرت  قد  الذين  اإليامن  أهل  ذّكرت  اآليات   وهذه  وإصالحه، 
تذكريبالنعم،  أيضا  وفيها  املسئلة.  هذه  يف  للمرشكني  موافقة  منهم 
وتعليم للشكرعليها. وملا كان الشكر خمتّصا بأهل التوحيد واإليامن 

خاطب هنا أهل االيامن، فقال:
َرَزْقنَاُكْم  َما  َطيَِّباِت  ِمن  انتفعوا،}  ُكُلوا{   آَمنُوا  الَِّذيَن  ا  َ َأيُّ }َيا 
َم  َم َوحَلْ َم َعَلْيُكُم امْلَْيَتَة َوالدَّ اَم َحرَّ اُه َتْعُبُدوَن إِنَّ ـِه إِن ُكنُتْم إِيَّ َواْشُكُروا لِلَّ
إِْثَم  َفاَل  َعاٍد  َواَل  َباٍغ  َغرْيَ  َفَمِن اْضُطرَّ  ـِه   اللَّ لَِغرْيِ  بِِه  ُأِهلَّ  َوَما  نِزيِر  اْلِ

ِحيٌم{. ـَه َغُفوٌر رَّ َعَلْيِه  إِنَّ اللَّ
 املناسبة:

النهي عن حتريم ما أحّل اهلل تعاىل،  مىض يف اآليات السابقة بيان 
فاملرشكون  تعاىل.  اهلل  حرم  ما  إحالل  عن  هني  القادمة  اآليات  ويف 
كانوا مبتلني هبذا املرض حيث يأكلون امليتة وما أهّل به لغري اهلل، يف 
اآلية هني من جانب اهلل تعاىل عن هذا، كام أهنا ذكرت ما هو حمّرم عند 
احليوانات من  أّن حتريم غريها من  أيضا  احليوانات. ودّلت  اهلل من 

تلقاء النفس خطأ وضالل، وهبذا يتأّيد معنى اآليات السابقة أيضا.
فقه احلياة أو األحكام

بركة أكل احلالل وعاقبة أكل احلرام:
الطيبات  أكل  عىل  حّث  كام  احلرام،  أكل  عن  سبحانه  اهلل  حّذر 
اإلنسان،  يف  الرذيلة  اخلصال  يوّلد  احلرام  أكل  ألّن  عليها،  والشكر 
وأكل  يستجاب،  وال  الدعاء  ويرّد  الطاعات،  توفيق  ُيسلب  وبسببه 
الذنوب  من  بربكته  اإلنسان  يتقي  الصدر  يف  نورًا  حُيدث  احلالل 
واملعايص، ويرغب يف الطاعات والعبادات، ويستوحش من الذنوب 
وبسببه يستجاب الدعاء؛ وألجل هذا أمر اهلل رسله  وأوصاهم بأكل 

تفسير معارف القرآن
العالمة املفتي حممد شفيع العثامين

تعريب: املفتي حممد قاسم القاسمي

تفس�ي سورة البقرة آية 173-170

على مائدة القرآن
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احلالل، فقال عزمن قائل: "يا أهيا الّرسل كلوا من الّطيبات واعملوا 
املرء  يوّفق  أن  يف  تأثريًا  احلالل  للرزق  أّن  عىل  تدّل  واآلية  صاحلا"، 
للعمل الصالح، وتأثريا يف قبول الدعاء، كام أّن أكل احلرام يمنع قبول 

الدعاء.
وأخرج مسلم والرتمذي عن أيب حازم، عن أيب هريرة، قال: قال 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: "يا أهيا الناس، إن اهلل طيب وال يقبل 
إال طيبا وإن اهلل أمر املؤمنني بام أمر به املرسلني"، فقال: }يا أهيا الرسل 
الطيبات واعملوا صاحلا إين بام تعملون عليم{ ]املؤمنون:  كلوا من 
51[، وقال: }يا أهيا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم{ ]البقرة: 
172[ قال: "وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب يمد يده إىل السامء 
يا رب، يا رب ومطعمه حرام، ومرشبه حرام، وملبسه حرام، وغذي 

باحلرام، فأنى يستجاب لذلك" ) رواه الرتمذي ومسلم(
"إنام حّرم عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهّل به لغري اهلل فمن 

اضطر غري باغ وال عاد فال إثم عليه إن اهلل غفور رحيم"
وتعاىل  سبحانه  اهلل  أّن  اآلية  فمعنى  احلرص،  عىل  تدّل  كلمة  "إّنام" 
حرم األشياء التالية ومل حيرم سواها، كام ورد الترصيح هبذا املعنى يف 
آية أخرى، حيث قال عز من قائل: "قل ال أجد يف ما أوحي إيل حمرما 

عىل طاعم يطعمه...
اآليات  يف  ذكرها  ورد  حمرمة  أشياء  هناك  أّن  وهي  شبهة  وهنا 
اآلية  يف  احلرص  معنى  ما  إذن  النبوية  األحاديث  أويف  األخرى 

املذكورة؟
بيان مطلق احلالل  ليس  هنا  املراد  أّن  الشبهة:  واإلجابة عن هذه 
املرشكون  اعتقد  التي  احليوانات  هي  بالذكر  املقصود  بل  واحلرام 
حرمتها كام ذكر سابقًا أهّنم حرموا عىل أنفسهم كثريًا من األنعام، فرّد 
اهلل عليهم يف هذه اآلية، وقيل هلم كيف حترمون ما أحل اهلل وحتلون 

ما حرمه. أّما األشياء املحرمة التي ذكرت يف هذه اآلية أربعة:
1ـ امليتة؛
2ـ الدم؛

3ـ حلم اخلنزير؛
4ـ وما أهّل لغري اهلل.

ثّم جاء تفصيل هذا يف اآليات األخرى واألحاديث النبوية.
تفسري اآلية وبعض املسائل:

امليتة: 
مات  ولكنه  ذبح  إذا  حلمه  يؤكل  الذي  احليوان  هو  بامليتة  املراد 
حتف أنفه أو مات منخنقًا أو موقوذًا، أّما السمك ال يعّد من امليتة؛ 

ألّن القرآن رّصح بحلته حيث قال: "أحل لكم صيد البحر".
امليتتان، احلوت واجلراد"، )ابن  لنا  "أحلت  وقد ورد يف احلديث: 

كثري نقاًل عن أمحد، ابن ماجة، الدارقطني(
الذبح. بغري  حالالن  واجلراد  السمك  أّن  عىل  احلديث  دّل 

)اجلصاص(.
وحيّل أكل كّل حيوان ال يقدر عىل ذبحه فرمي وجرح بآلة جارحة 

وذكراسم اهلل عليه.
املسئلة األوىل: ما رمي بالرصاص فامت قبل الذبح فهو كاملوقوذة 

ال حيّل أكله.
املسئلة الثانية: اختلف العلامء بشأن رصاص جارح فقال البعض 
بالقوة  مات  ألّنه  أكله  حيل  ال  أّنه  عىل  واألكثرون  به،  يرمى  ما  حيل 

واخلرق ال باجلرح.
املسئلة الثالثة: حّرمت امليتة يف اآلية مطلقًا فال جيوز أكله وال بيعه 
النجاسات مجيعًا، فال حيل االنتفاع هبا، وال  وال رشاءه وهذا حكم 
مكان  يف  اإلنسان  يضعها  أن  جيوز  نعم   للحيوانات،  إطعامها  جيوز 

ليتناوهلا الكالب والقطط من هناك )اجلصاص والقرطبي(.
والصوف ونحومها  الشعر  القرآن حتريم  ليس يف  الرابعة:  املسئلة 
بل فيه ما يوجب اإلباحة وهو قوله ]واألنعام خلقها لكم فيها دفء 
وذلك  وصوفها  ووبرها  شعرها  من  به  يتدفأ  ما  والدفء  ومنافع[ 
أصوافها  ]ومن  تعاىل  وقال  واحلي  امليتة  من  اجلميع  إباحة  يقتيض 
وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إىل حني[ فعّم اجلميع باإلباحة من 
غري فصل بني املذكى منه وبني امليتة، ومن حظر هذه األشياء من امليتة 
احتج فيه بقوله تعاىل ]حرمت عليكم امليتة[، وذلك يتناوهلا بجميع 
أجزائها  من  ونحوها  والعظام  والشعر  الصوف  كان  فإذا  أجزائها 
فيه  يتأتى  ما  باآلية  املراد  إنام  له  فيقال  مجيعها  حتريم  اآلية  اقتضت 
األكل، والدليل عليه قوله تعاىل يف اآلية األخرى ]قل ال أجد يف ما 
أوحي إيل حمرما عىل طاعم يطعمه[ فأخرب أن التحريم مقصور عىل ما 

يتأتى فيه األكل.) اجلصاص(
املسئلة اخلامسة: إّن شحوم امليتة، وما يصنع منها حرام فال جيوز 

استعامله وال بيعه والرشائه.
املسئلة السادسة: إّن ما يسرتّد من بالد الغرب من صابون وغريه 
إذا استعمل يف صناعته من شحوم امليتة يكره استعامله وإن مل يتيقن 

استعامل الشحوم يف صناعته جازاستعامله.
ريض  األشعري  مويس  وأيب  سعيد  وأيب  عمر  ابن  عن  نقل  وقد 
اهلل عنهام أّن استعامل شحوم امليتة إنام حيرم يف األكل وجيوز استعامله 

اخلارجي، وألجل هذا جيوز بيعها ورشائها.
املسئلة السابعة: قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل: لبن امليتة وإنفحتها 
طاهران ال يلحقهام حكم النجاسة، وقال أبو يوسف وحممد والثوري 
يكره اللبن ألنه يف وعاء نجس وكذلك اإلنفحة إذا كانت مائعة فإن 

كانت جامدة فال بأس. )اجلصاص، والقرطبي( 
الدم:

اليشء الثاين الذي حّرم يف اآلية هو الدم، وأطلق ذكره هنا، وقّيد 
حّلية  عىل  الفقهاء  اتفق  ثّم  ومن  مسفوحًا،  بكونه  األنعام  سورة  يف 

الطحال والكىل وغريها.
املسئلة الثامنة: ملا كان املحرم هو املسفوح فال حيرم الدم املالصق 
باللحم وهو طاهر أيضًا، وتّم اتفاق أهل العلم من الفقهاء عىل ذلك، 
كام ال ينجس دم الذباب والبّق والبعوض، وإذا كثر ينبغي أن يغسل.

)اجلصاص(
املسئلة التاسعة: الدم املسفوح حيرم رشبه واستعامله خارج البدن 

كام حيرم بيعه ورشائه واالنتفاع به كسائر النجاسات، ألّن القرآن
حرم الدم املسفوح مطلقًا فال جيوز استعامله يف أي شكل كان.

على مائدة القرآن
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أبدأ  أن  قررت  حني  أذكر  زلت  ما  عمري،  من  األول  العقد  يف 
ولكن  مشواري  بداية  مريم  سورة  تكون  أن  اخرتت  القرآن،  حفظ 
لست أدري ما الدافع الذي دفعني الختيارها حتى حفظت حروفها 
فقط  واليوم  اختياري  رس  عرفت  فقط  حينها  دروسها،  وحفظت 

أحدثكم عام علمتني إياه..
علمتني مريم، أن مواجهة التهمة الشنيعة.. واملوقف الصعب ليس 
باهلني، ولكن جيب أن استمر يف حيايت بشكل طبيعي.. "ُكيل وارشيب 
وقّري عينًا"، علمتني أن أعيش حيايت وأسعد نفيس، فهناك أشياء حلها 
عند اهلل، ال أرهق نفيس بالتفكري واهلل عنده ُحسن التدبري.. علمتني 

مريم، أنه عىل قدر البالء، يكون العطاء.
مريم ابتالها اهلل بأمر خارق للعادة ولكن العاقبة أهنا أصبحت سيدة 
من سيدات أهل اجلنة، علمتني مريم، أن اهلل يأمرين ببذل األسباب 
إليك  "وُهّزي  كرِمه..  فرزُقه يل من حمض  وإال  األسباب  فقط ملجرد 
بجذع النخلة" وهل تستطيع وهي يف خماض! علمتني مريم، أن اهلل إذا 
أراد للعبد الصرب عىل أذّية الناس أهلََمُه التسبيح قبل رشوق الشمس 
وقبل غروهبا.. علمتني مريم، أن املرأة الصاحلة العفيفة ُتعامل األجنبي 
دائاًم بنظرة الريبة واحلَذر، قالت مريم جلربيل مبارشًة " أعوذ بالرمحن 

منك "
علمتني مريم، أن من عَرف اهلل مل يقنط، ألنه باختصار كل النوايص 
بيد اهلل وأمجل ما يف االبتالء أنه أحيانًا يأتيك الفَرج من حيث ال حتتسب، 

فشكرا مريم ألين من قصتك تعلمت ما تعلمه يل احلياة..
أمنياته  العارف باهلل ال يمنعه أن يدعو اهلل بكل  علمتني مريم، أن 
الولد بال والد ُهو عيّل  وحاجاته مهام كانت عظيمة ، قال اهلل ملسألة 

هنّي" علمتني مريم، أن الصمت عالج ودواء، إذا كنَت حُماطًا بأهل 
القيل والقال.."فقويل إين نذرُت للرمحن صومًا فلن أكّلم اليوم إنسّيا"

علمتني مريم، أن العبد الطاهر إذا أقبلت عليه املكاره استعاذ باهلل 
الدفاع  خط  هب  باهلل  فاالستعادة  دفعها،  عىل  باهلل  واستعان  منها، 
األول! علمتني مريم، أن اهلل ال يشقى أحد من عباده طاملا هو يدعوه 
ُخطاها  من  الواثقة  أن  مريم،  " علمتني  رّب شقّيا  بدعائك  أكن  "ومل 
امُلتَوّكلة عىل موالها ..!ال هتّزها أراجيف امُلبطلني، مريم البتول كانت 

مع اهلل فكفاها..
علمتني مريم، أن القنوت والركوع والسجود أعظم ما تستجلب 
"يا مريم أقنتي لربك واسجدي  به اخلريات، وُتدفع به املكروهات.. 
أعظم  املرأة  كّرم  القرآن  أن  مريم،  "علمتني  الراكعني  مع  واركعي 
اهلل  أن  مريم،  علمتني  مريم..  وسورة  النساء  سورة  فجعل  تكريم، 
يستخرج الواقع من رِحم امُلستحيل.. علمتني مريم، أنه ما عىل ريب من 
عسري، ويف الوقت املناسب ُينزل عىل عبده الصابر أنوار الفرج، رشيطة 

أن ُيديم الثناء عىل اهلل.
علمتني مريم، أن من عَرف اهلل مل يقنط، ألنه باختصار كل النوايص 
بيد اهلل وأمجل ما يف االبتالء أنه أحيانًا يأتيك الفَرج من حيث ال حتتسب.

شكرا مريم ألين من قصتك تعلمت ما تعلمه يل احلياة..
شكرا مريم ألنك نموذج يقتدى به..

شكرا مريم علمتني ما مل تعلمه لنا أمهاتنا اليوم..
شكرا مريم علمتني كيف ال أرد عىل الشامتني..

شكرا مريم علمتني أن الثبات والعفة هلا أصول وعروق..
شكرا مريم .. شكرا للرب الذي خلقك.

علمتين مريم
ي �ج ة �ن ج خد�ي

على مائدة القرآن
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وكان جمال العمل يف بالد العرب فسيحا إذا كان الرسول صىل 
اهلل عليه وسلم رجال إقليميا وسار يف قومه سرية القادة السياسيني 
والزعامء الوطنيني، كان له أن يعقد لألمة العربية لواء تنضم إليه 
يكون  قوية موحدة  إمارة عربية  ويكّون  العربية،  والقبائل  قريش 
رئيسها، وال شك أن أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وغريمها 
ويقاتلون حتته  القومي،  اللواء  هذا  إل  ينضم  من  مقدمة  كانوا يف 

ويقلدونه الزمامة.
أما كانوا يشهدون بصدقه وأمانته؟ أما حكموه يف أكرب حادث 
يف  حكموه  إذ  رشف،  أكرب  ومنحوه  املكية  حياهتم  حوادث  من 
وضع احلجراألسود يف مكاهنه من البيت؟ أما قالوا له عىل لسان 
عتبة، وهم ما عرفووا اإلغراء السيايس: » إن كنت إنام بك الرياسة 
عقدنا ألويتنا لك فكنت رأسا ما بقيت«. وإذا صار له ذلك كان 
وشجعاهنم،  العرب  بفرسان  الفارسية  بالدولة  يرمي  أن  يمكنه 
ويغرز  الظاملني،  العجم  من  وينترص  املهضومة،  للعروبة  وينترص 
علم الفتح العريب واملجد القومي عىل هضاب الروم وفارس، وإذا 
اإلمرباطوريتني يف  إحدى  يناجز  أن  السياسة  يكن من حكمة  لو 
جارة  أو  احلبشة  أو  اليمن  عل  يغري  أن  يمكنه  فكان  احلني،  ذلك 

أخرى ويضمها إل اإلمارة العربية الوليدة.

مل يبعث لينسخ باطال بباطل:
ولكن حممدا صىل اهلل عليه وسلم مل يبعث لينسخ باطال بباطل، 
ويبدل عدوانا بعدوان، وحيّرم شيئا يف مكان وحيله يف مكان آخر، 
قائدا  أو  وطنيا  زعيام  يبعث  مل  أخرى،  أمة  بأثرة  أمة  أثرة  ويبدل 
سياسيا، جير النار إىل قرصه ويصغي اإلناء إىل شقه، وخيرج الناس 
من حكم الفرس والرومان إىل حكم عدنان وقحطان وإنام أرسل 
إىل الناس كافة بشريا ونذيرا، وداعيا إىل اهلل بإذنه ورساجا منريا، إنام 
أرسل ليخرج عباد اهلل مجيعا من عبادة العباد إىل عبادة اهلل وحده، 

وخيرج الناس مجيعا من ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة، ومن 
وينهاهم عن  باملعروف  يأمرهم  اإلسالم،  إىل عدل  األديان  جور 
اخلبائث، ويضع عنهم  عليهم  الطيبات، وحيرم  املنكر، وحيل هلم 

إرصهم واألغالل التي كانت عليهم.
أمة ووطن دون وطن، ولكن كان  فلم يكن خطابة ألمة دون 
العربية  أمته  وكانت  اإلنساين،  وللضمري  البرشية  للنفس  خطابه 
النحطاطها وبؤسها أحق من يبدأ به مهمته اإلصالحية وجهاده 
اجلغرايف  ملوقعها  العربية  واجلزيرة  القرى  أم  وكانت  العظيم، 
العربية  األمة  وكانت  لرسالته،  مركز  خري  السيايس  واستقالهلا 
بخصائصها النفسية ومزاياها األدبية خري حمل لدعوته وخري داعية 

لرسالته.

قفل الطبيعة البرشية ومفتاحها:
ومل يكن صىل اهلل عليه وسلم من عامة املصلحني الذين يأتون 
إليها من نوافذها، ويكافحون  البيوت من ظهورها، أو يتسللون 
من  فمنهم  فحسب،  اخللقية  والعيوب  االجتامعية  األدواء  بعض 
من  ومنهم  البالد،  نواحي  بعض  يف  مؤقتا  بعضها  إلزالة  يوفق 

يموت ومل ينجح يف مهمته.
أتى النبي صىل اهلل عليه وسلم بيت الدعوة واإلصالح من بابه، 
ووضع عىل قفل الطبيعة البرشية مفتاحه، ذلك القفل املعقد الذي 
فتحه  الفرتة؛ وكل من حاول  املصلحني يف عهد  فتحه مجيع  أعيا 
من بعده بغري مفتاحه، ودعا الناس إىل اإليامن باهلل وحده، ورفض 
األوثان والعبادات والكفر بالطاغوت بكل معاين الكلمة، وقام يف 
القوم ينادي: " يا أهيا الناس قولوا ال إله إال اهلل تفلحوا" . ودعاهم 

إىل اإليامن برسالته، واإليامن باآلخرة.

)ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني . ص 145-142(

مل يكن الرسول رجال إقليميا أو زعيما وطنيا

السيرة النبوية

مام السيد أبو احلسن الندوي الإ
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أشار فضيلة الشيخ الشيخ عبد الغني البدري، نائب رئيس 
يف  السنة  ألهل  املؤقت  اجلمعة  وخطيب  العلوم  دار  جامعة 
زاهدان، يف خطبة هذه اجلمعة )18 مجادى الثانية 1438( إىل 
إياه  واصفا  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  سرية  اتباع  أمهية 

بضامن السعادة يف الدنيا واآلخرة.
وأضاف فضيلته قائال: الكثري من الناس واملسلمني يبحثون 
عن األسوة يف عرصنا، مع أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
خري أسوة. فلو جعلت البرشية سرية حياته أسوة له سيصل إىل 

النجاح والعزة وسعادة الدارين.
اهلل  الطاهرة لرسول  الطيبة  السرية  قائال:  واستطرد فضيلته 
صىل اهلل عليه وسلم قرآن عميل، كام تقول أم املؤمنني ريض اهلل 
عنها: “كان خلقه القرآن”. فام نقرأه من أخالق حسنة ومرضية 
يف القرآن الكريم، نجد مثلها يف حياة رسول اهلل صىل اهلل عليه 
لنا  تضمن  وكاملة  جامعة  حياة  نريد  كنا  فإن  وسريته.  وسلم 
اهلل  رسول  سرية  نجعل  أن  علينا  جيب  واآلخرة،  الدنيا  فالح 

صىل اهلل عليه وسلم أسوة لنا.
العبادي  الُبعد  إىل  البدري  الغني  الشيخ عبد  وأشار فضيلة 
يف سرية رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قائال: كان رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وسلم مظهرا للعبدية، وهذه الصفة كانت عىل 

ذروة صفاته وخصائصه البارزة التي كان يتمتع هبا.
واستطرد فضيلته قائال: ختترص سرية رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم يف ثالثة أمور يعد التأيس هبا سببا للفالح والنجاح: 1- 
التعلق مع اهلل. 2- التعلق مع النفس. 3- التعلق مع اخللق. 
كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مرتبطا باهلل دائام. ورد يف 
الرويات: “كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يذكر اهلل عىل 

كل أحيانه”.
الشؤون  يف  زاهدان  العلوم  دار  جامعة  رئيس  نائب  وتابع 
التعليمية: كان رسول اهلل صىل اهلل عليه يتحىل بصفات فردية 
التي  الصفات  وسائر  والشجاعة  والصدق  احلياء  مثل  مجيلة 
إىل  واإلحسان  املرىض،  من  عيادته  لإلنسان.  رضورية  تعد 
الفقراء واملحتاجني، املشاركة يف اجلنائز و… هي من الصفات 
التي كان يتمتع هبا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف ارتباطه 

مع اخللق.
وأضاف فضيلته قائال: يف الغرب توجد عالقات اجتامعية 

ودولية جيدة، لكن ال توجد يف حياهتم عالقة مع اهلل، لذلك 
اهلل  مع  العالقة  ألن  واملشكالت،  باالضطراب  شعوهبم  ابتيل 

جتعل يف احلياة هدوءا واطمئنانا.
وأشار فضيلة الشيخ عبد الغني البدري إىل أمهية االرتباط 
مع الناس وحل مشكالهتم يف اإلسالم قائال: إن كانت العالقة 
مع اهلل تشتمل عىل أجزاء كبرية من تعاليم آيات القرآن، لكن 
وال  راحتهم،  يف  فقط  يفكرون  الذين  يلوم  الكريم  القرآن 

يفكرون يف غريهم.
وأكد أستاذ التفسري واحلديث يف جامعة دار العلوم زاهدان، 
بُِعويِن  قائال: يرصح اهلل تعاىل ويقول: »ُقْل إِْن ُكنُْتْم حُتِبُّوَن اهللََّ َفاتَّ
بِْبُكُم اهللَُّ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم قل إن كنتم حتبون اهلل«. فالطريق  ُيْ
عليه  اهلل  اهلل صىل  نعمل عىل سرية رسول  أن  لنجاتنا  الوحيد 
نطالع سرية رسول اهلل صىل  أن  أبعادها، وجيب  بكافة  وسلم 
تعليامت  اآلخرين.  إىل  ونعرفه  أكثر،  لنتعرف  وسلم  عليه  اهلل 
الرسول الكريم أكمل التعاليم وأفضل أسوة، وعىل املسملني 

أن ال ينخدعوا بالنامذج واألسوة الكاذبة التي تقدم هلم.

نتفائل برحلة فضيلة الشيخ عبد احلميد إىل احلرمني الرشيفني
الغني يف قسم آخر من اخلطبة إىل رحلة  وأشار الشيخ عبد 
فضيلة الشيخ عبد احلميد إىل احلرمني قائال: سافر فضيلة الشيخ 
عبد احلميد وكذلك املفتي حممد قاسم القاسمي حفظهام اهلل بناء 
عىل دعوة رسمية من رابطة العامل اإلسالمي التي مقرها يف مكة 
املكرمة إىل ديار احلرمني الرشفني ليشاركوا يف جلسات املؤمتر 

الذي يعقده املجمع الفقهي التابع للرابطة.
وشكر فضيلته سعة أفق املسؤولني بالنسبة إىل هذه الرحلة، 
وأضاف قائال: أرى من الالزم أن أشكر املسؤولني عىل سعة 
أفقهم ورحابة صدورهم حيث وفروا جمال السفر، وأطمئنهم 
بأن شخصيات مثل الشيخ عبد احلميد أينام سافروا سيكونون 
املسلمني  قلوب  يقربون  الذين  والوحدة  السالم  سفراء  لنا 

بعضهم مع بعض.
بسفر  خريا  نتفائل  نحن  الغني:  عبد  الشيخ  فضيلة  وأكد 
العام  هناية  يف  احلرمني  بالد  إىل  احلميد  عبد  الشيخ  فضيلة 
إىل  الرحالت  تستمر  أن  ونرجو   )1395( الشميس  اهلجري 

أرض احلرمني حسب السابق.

فضيلة الشيخ عبد الغني البدري يف خطبة اجلمعة:

اتباع سرية الرسول الكريم يضمن سعادة الدنيا واآلخرة

الخطب والمحاضرات
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أهل  ونخب  املجلس  ونواب  اجلمعة  خطباء  من  كبري  عدد  أدان 
السنة وشخصيات دينية وسياسية، اإلساءات إىل صحابة رسول اهلل 
امروز”  “وطن  جريدة  يف  أخريا  جاءت  التي  السنة  أهل  ومقدسات 

و”نود”.
ردا عىل هذه اإلساءات، أوىص فضيلة الشيخ عبد احلميد الشيعة 
املقدسات. وأشار فضيلته إىل مؤامرة  والسنة إىل لزوم االحرتام إىل 
يقعوا  أن  من  الفريقني  حمذرا  املسلمني،  بني  الطائفية  األعداء إلثارة 
نحقق  وال  واعني  نكون  أن  جيب  قائال:  وأضاف  األعداء،  فخ  يف 

خمططات األعداء. 
من  إياها  معتربا  البيت،  أهل  حمبة  إىل  السنة  أهل  خطيب  وأشار 
الصحابة  حرمة  حفظ  عىل  مؤكدا  والسنة،  الشيعة  بني  املشرتكات 

وأهل البيت ومقدسات الشيعة والسنة.
إىل  املسيئني  كركيج”،  حسني  “حممد  الشيخ  فضيلة  وصف  بينام 
مقدسات أهل السنة بـ” املتهتكني” مطالبا بإيقاف اجلرائد واملجالت 

املوهنة.
مثل  جرائد  قائال:  شهر،  آزاد  مدينة  يف  السنة  أهل  خطيب  وأكد 
“وطن إمروز” و”نود” التي تيسء إىل الصحابة، تريد تشديد األزمة؛ 
البالد  سكان  ربع  يشكلون  الذين  السنة  أهل  بني  اإلثارة  تريد  إهنا 

والشيعة.
بإيقاف هذه  يقوموا  أن  املسؤولني  نرجو من  قائال:  وأكد فضيلته 
اجلرائد ووسائل اإلعالم املسيئة، ويمنعوا هؤالء املتهتكني الذين ال 
يؤمنون بأي أصل من األصول؛ ألن اإلهانة إىل مقدسات ومعتقدات 
يمكن  ال  التي  واملذهبية  الدينية  املشاعر  إثارة  يسبب  السنة  أهل 

احتوائها.
التمييز الرشعي ألهل  “حسن أميني” قايض  الشيخ  كذلك احتج 
كردستان بإصدار بيان عىل هذه اإلهانات، وعّد استخدام تعبريات 
مصاديق  عنهم  اهلل  ريض  الصحابة  حق  يف  و”املنافق”  “الكافر”  مثل 
بارزة من التكفري؛ وانتقد بشدة أن يقوم البعض باإلهانة إىل أصحاب 

الرسول صىل اهلل عليه وسلم.
وخاطب رئيس جملس مكتب كردستان يف بيانه، اجلهات املذهبية 
والقضائية والتنفيذية، مطالبا إياها بمنع مثل هذه الترصفات املخربة 
املتنّوعة،  والقومّيات  املذاهب  أتباع  بني  الوحدة  ألجل  والسفيهة 

واالجتناب من بث الكراهية بني املسلمني يف العامل.

وأعرب الشيخ “عبد الرمحن تشاهباري” يف خطبة اجلمعة يف مدينة 
تشاهبار عن أسفه من انتشار إساءة األدب يف البالد، وانتقد فضيلته 
عنه،  اهلل  ريض  األشعري  موسى  أيب  اجلليل  الصحايب  إىل  اإلهانة 

مشريا إىل مكانة هذا الصحايب اجلليل.
وقال خطيب أهل السنة يف تشاهبار يف كلامت قصرية عن املسيئني 
اهلل  ألوامر  عندهم  قيمة  ال  أناس  إهنم  السنة:  أهل  مقدسات  إىل 

ورسوله.
ريغي”،  غل  “حممد  الشيخ  السنة،  ألهل  الدينية  الشخصيات  من 
مدير معهد خمزن العلوم يف مدينة خاش، أصدر بيانا احتج فيه عىل 

االساءات األخرية إىل مقدسات أهل السنة.
ورد يف جزء من هذا البيان: من املؤسف أن يسمح يف بلد يدعي 
للثرثارين  للعامل اإلسالمي؛  القرى  أم  إنه  ويقال  الوحدة واحلضارة 
العامة كالتلفاز  الرسمية  املنّصات  أن يسيئوا بكل وقاحة من خالل 
واجلرائد إىل صحابة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم الذين هم معايري 

لإليامن ومن مقدسات أهل السنة.
وطالب الشيخ “حممد غل” وهو العضو األصيل للمجمع الفقهي 
إىل  املوهنة  للجرائد  الفوري  باإليقاف  أيضا  البالد  يف  السنة  ألهل 

مقدسات أهل السنة، واملعاقبة العاجلة للقائمني عليها.
أحناف  معهد  مدير  مطهري”،  الرمحن  “حبيب  الشيخ  ووصف 
الديني يف مدينة خواف وأحد العلامء البارزين ألهل السنة يف إيران، 
بني  للوحدة  املهدمة  بالعوامل  اجلريدتني،  هلاتني  الشنيعة  اخلطوات 
التأيس بسرية عيل ريض  إىل  املسئني  الشيعة والسنة، ونصح فضيلته 

اهلل عنه وفتوى مرشد الثورة.
أهل  وخطيب  إمام  بخش”  شه  الرشيد  “عبد  الشيخ  وصف  بينام 
البالد، الذي يساء كل يوم  الراهن يف  السنة يف مدينة زابل، الوضع 
إىل مقدسات أهل السنة، باملثري للقلق، وأضاف قائال: مع األسف مل 
يتخذ املسؤولون أي إجراءات ضد مجاعة سفيهة تيسء إىل مقدسات 
عىل  أحد  يتجرأ  مل  هؤالء،  ضد  إجراءات  اختذت  فلو  السنة.  أهل 

اإلساءة إىل املقدسات.
لو  ينتبهوا  أن  املسؤولني  عىل  زابل:  يف  السنة  أهل  خطيب  وتابع 
ماذا  الشيعة  لدى  املقبولة  والشخصيات  املقدسات  إىل  إهانة  جرت 
يتخذون من خطوات واجراءات؟ فيطلب أن تتخذ نفس اإلجراءات 
ضد من ييسء إىل مقدسات أهل السنة يف بلد يدعي املساواة والعدل، 

علماء وخنب من أهل السنة ينتقدون اإلساءة إىل 
مقدسات أهل السنة

الخطب والمحاضرات
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واالجتناب من اإلهانة إىل مقدسات املذاهب.
مدينة  السنة يف  أهل  الصمد سادايت” خطيب  “عبد  الشيخ  وأشار 
رساوان، إىل هذا املوضوع، يف قسم من خطبة اجلمعة، قائال: ذكرت 
بعض اجلرائد أخريا الصحايب اجلليل أيب موسى األشعري ريض اهلل 
عنه وأم املؤمنني عائشة الصديقة ريض اهلل عنها بالكلامت السخيفة 
إىل  اإلهانة  أن  دائام  يؤكد  للثورة  األعىل  املرشد  أن  مع  والقبيحة، 

مقدسات أهل السنة حرام ومغاير للقانون.
ورصح خطيب أهل السنة مشريا إىل تكرار اإلهانات إىل مقدسات 
أهل السنة: ال ينبغي للجهات املسؤولة السكوت عىل هذه اإلهانات. 

عليهم اختاذ إجراءات ضد املسيئني.
مدينة  يف  السنة  أهل  خطيب  قادري”  “قادر  مال  ماموستا  الشيخ 
هذه  مثل  إن  قائال:  األخرية،  األهانات  أدان  إيران(  )غريب  “باوه” 

اإلساءات ضد مصالح البلد واملسلمني، ومن أفعال الغالة.
وخاطب  وذنبا،  جريمة  اإلهانات  هذه  جتاه  السكوت  عد  كام 
هذه  حرروا  الذين  األقالم  أولئك  حلملة  أقول  قائال:  املسيئني 
شلت  املشكالت:  من  أنواع  من  املسلمون  يعاين  زمن  يف  اإلهانات 
عائشة  املؤمنني  وأم  اهلل  رسول  صحابة  إىل  أسأتم  حيث  أيديكم 
املسملني  مصلحة  من  الطرف  وتغضون  عنها،  اهلل  ريض  الصديقة 

والبالد اإلسالمية.
“باوه” قائال: مع األسف نحن يف  وأضاف خطيب أهل السنة يف 
نبحث  العلة،  جذور  الستئصال  السعي  بدل  اإلسالمية  اجلمهورية 
عن املعلول. نحن ندين التكفرييني واملتطرفني، ومل نفكر ملاذا يميل 
ملا  املتطرفني  هؤالء  لبعض  زياريت  يف  التنظيامت.  هذه  إىل  الشباب 
دالئل  اجلواب  يف  طرحوا  الطريق،  هذا  اختيارهم  سبب  سألتهم 
خمتلفة أبرزها اإلهانة واإلساءة إىل أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه 

وسلم ورموز ومذهب أهل السنة.
أهل  من  الوحيد  والعضو  املجلس  يف  بوكان  مدينة  نائب  وأعلن 
عىل  احتجاجه  اإلسالمي  الشورى  ملجلس  اإلدارة  هيأة  يف  السنة 
اإلساءات يف جريديت “وطن امروز” و”نود” ضمن حتذير منطوق إىل 

وزير اإلرشاد.
وصف حممد قسيم عثامين اإلهانة إىل مقدسات أهل السنة يف بعض 
املجالت واجلرائد بـ “الترصفات املسلسلة املغايرة لوحدة املسلمني”، 
وطالب وزير اإلرشاد باملتابعة الفورية هلذا املوضوع يف أرسع وقت 

ممكن بتأسيس هيأت الرقابة عىل اجلرائد والصحف.
اإلهانات  من  النوع  هذا  اعترب  املجلس  يف  بوكان  مدينة  نائب 
اختاذ  تقتيض  التي  اجلهل،  من  والناشئة  لألعداء،  املشؤومة  املؤامرة 

اجراءات جادة ضدها.
والنائب  السنة،  ألهل  اجلامعي  واألستاذ  السيايس  الناشط  هكذا 
قناته  يف  كتب  زاده،  جاليل  جالل  الدكتور  سنندج،  ملدينة  السابق 
إهانة  األشعري  موسى  أيب  إىل  اإلهانة  عنواهنا:  مقالة  تلغرام  عىل 
يا  فيها:  قال  عنه،  اهلل  ريض  عيل  وسيدنا  والصحابة  الرسول  إىل 
واملواعظ  املسائل،  توضيح  كتابة  بدل  للشيعة  العظام  املراجع  ليت 
والتخلق  األخالقية،  املسائل  بمراعاة  مقلدهيم  نصحوا  األخالقية، 

بمكارم األخالق.
موقع سني أون الين    

أخبار العامل

للمشاركة يف جلسات املجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل 
اإلسالمي

فضيلة الشيخ عبد احلميد يتوجه نحو بالد احلرمني الرشيفني
ورئيس  السنة  أهل  وخطيب  إمام  احلميد،  عبد  الشيخ  فضيلة  غادر 
جامعة دار العلوم زاهدان ورئيس املجمع الفقهي ألهل السنة يف إيران، 
املكرمة  مكة  إىل  متجها  إيران  اآلخرة،  مجادى  من   17 اخلميس  مساء 
املجمع  يعقده  للمشاركة يف مؤمتر  املتحدة،  العربية  عن طريق اإلمارات 

الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي.
من املقرر أن تبدأ يوم األحد أعامل مؤمتر االجتاهات الفكرية بني حرية 
التعبري وحمكامت الرشيعة، الذي ينظمه املجمع الفقهي اإلسالمي برابطة 
من  العديد  بمشاركة  يومني  ويستمر  املكرمة  مكة  يف  اإلسالمي  العـامل 

اهليئات واملؤسسات اإلسالمية العاملية.
قاسم  املفتي حممد  الشيخ  أيضا  الرحلة  الشيخ يف هذه  ويرافق فضيلة 

القاسمي، رئيس دار اإلفتاء التابعة جلامعة دار العلوم زاهدان.
لرابطة  العام  األمني  قبل  من  لدعوة رسمية  تلبية  الرحلة  جاءت هذه 

العامل اإلسالمي، الدكتور حممد بن عبد الكريم العيسى.
جلسات  يف  املشاركة  هو  الرحلة  من  اهلدف  أن  بالذكر  اجلدير  من 
العمرة، وال يصح غريها من  مناسك  الفقهي اإلسالمي وتأدية  املجمع 

اإلشاعات من مفاوضات مع املسؤولني السعوديني.

قتىل مسجد “اجلينة” بريف حلب من أتباع مجاعة “التبليغ” وليسوا من 
القاعدة

األمريكية  املقاتالت  استهدفتهم  الذين  أن  “األناضول”  مراسل  أفاد 
التابعة ملحافظة حلب)شاميل  األتارب  مدينة  بمسجد يف  أمس اخلميس، 
املناهضة  والدعوة”،  “التبليغ  بجامعة  يسمى  ما  أتباع  من  هم  سوريا(، 

لألفكار املتطرفة، وليسوا أتباع تنظيم القاعدة مثلام أعلنت واشنطن.
وأشار املراسل يف املنطقة إىل أن أغلب أتباع اجلامعة يتواجدون بالريف 
الغريب ملحافظة حلب، وينظمون اجتامعات دورية كل ليلة مخيس عقب 

صالة العشاء يف إحدى املساجد باملنطقة.

سيايس أملاين يدعو حلظر دخول املسلمني
دعا ألكسندر غاوالند نائب رئيس حزب بديل ألملانيا اليميني املتطرف 

إىل حظر واسع عىل دخول املسلمني أملانيا.
واعترب غاوالند أن األشخاص القادمني من دول شاميل أفريقيا إىل أملانيا 

بحثا عن محاية مهاجرون ألسباب اقتصادية.
وأشار إىل أن أملانيا عليها أن تسمح بدخول أراضيها للمسلمني الذين 
خيشون هتديدا عىل حياهتم، وليس الذين يريدون القدوم للبالد بغرض 

حتسني أوضاعهم احلياتية.

جندي أفغاين يطلق النار عىل القوات األمريكية هبلمند
نقل مراسل اجلزيرة يف أفغانستان عن مصدر أمني أن جنديا أطلق النار 

عىل القوات األمريكية يف قاعدة شو-راوك بوالية هلمند جنويب البالد.
اجلندي  ُقتل  حني  يف  أصيبا  أمريكيني  جندينْي  أن  املصدر  وأضاف 
عىل  اآلن  حتى  األمريكية  القوات  تعلق  مل  بينام  النار،  مطلق  األفغاين 

احلادثة.
األولية  املعلومات  إن  البكاري  محدي  كابل  يف  اجلزيرة  مراسل  وقال 
تشري إىل وقوع عدد من املصابني بصفوف اجلنود األمريكيني، حيث من 
املتوقع أن يكون العدد أكرب مما أعلن عنه، مشريا إىل أنه مل يرد أي تعليق 

من قبل القوات األفغانية أو األمريكية.

الخطب والحاضرات
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اقتباسات 
علمية، أدبية، اجتماعية، ثقافية ، فكرية، عملية

ي
ن

ي عبد القادر العار�
ستاذ املف�ت

أ
إعداد: امسحة ال

السؤال الثاين:
قد ذكرنا يف اإلجابة عن السؤال األول أن من ال ينكر شيئا مما علم 
كونه من الدين بالرضورة فإنه مسلم ال جيوز تكفري، فال جيوز تكفري 
املذاهب اإلسالمية التقليدية من النوع الثاين والثالث. وقد ذكرنا من 

يدخل يف هذين النوعني من املذاهب املعروفة اليوم.
أما الصوفية فلهم مدارس خمتلفة. فمنهم من يقرص نفسه عىل إصالح 
نفسه التباع الرشيعة عىل وفق أحد املذاهب الفقهية املعتربة، وليس له 
أحكامها،  تعارض  عملية  طريقة  وال  الرشيعة،  لظاهر  خمالفة  عقيدة 
ولكنه يركز عىل تزكية األخالق وتربيتها بطرق مباحة رشعا، فإن مثل 
هؤالء داخلون يف مذاهب النوع الثاين. وهنالك طوائف سّموا أنفسهم 
صوفية، وهلم عقائد ينفون هبا أحد ما ثبت من الدين بالرضورة، مثل 
هلا  ليس  باطنة  أحكام  واخرتاع  الظاهرة،  الرشيعة  أحكام  إنكارهم 
أساس يف القرآن والسنة، فإهنم داخلون يف النوع األول. ومنهم من ال 
ينكر الرشيعة الظاهرة، وال شيئا مما علم من الدين بالرضورة، ولكنهم 
تفّردوا يف إجياد بدع يف العمل أو يف العقيدة ختالف مجهور األمة. وهؤالء 
داخلون يف النوع الثالث، ولكن ال جيوز تكفريهم. وأما السلفية، فإن 
األئمة  يطعن يف  احلديث، ولكنه ال  يتبع مذهب أصحاب  منهم من 
املجتهدين، وال يف الذين يتبعون مذاهبهم، فهؤالء داخلون يف النوع 
الثاين. ومنهم من يعتقد بطالن املذاهب الفقهية املتنوعة، ويطعن يف 
كل من خالفه، ولو يف مسائل فرعية. فهؤالء داخلون يف النوع الثالث. 

وعىل كل، فال جيوز تكفريهم يف كلتا احلالتني.
السؤال الثالث:

إن اإلسالم ال يعرتف بنظام الكهنوت املوجود يف املسيحية وغريها 
من األديان. فاحلكم كله هلل ولرسوله صىل اهلل عليه وسلم. أما العلامء، 
فإهنم ال يرّشعون األحكام، وإنام يرشحون ما ثبت من القرآن الكريم 
النبوية املطهرة. وبالرغم من نفي نظام الكهنوت، فإنه ال بد  والسنة 
لرشح أحكام الرشيعة من مؤهالت متّكن الشارح من الفهم الصحيح 
القرآن والسنة، فاملفتي يف اإلسالم ليس شارعا لألحكام،  لنصوص 
وإنام هو شارح ومبني ملا رشعه اهلل تعاىل يف كتابه أو يف سنة نبيه صىل اهلل 

عليه وسلم، وملا استقرت عليه الرشيعة عرب القرون.

وبعبارة العالمة ابن قيم اجلوزية رمحه اهلل: إنه موّقع عن اهلل عزوجل. 
فال جيوز اإلفتاء لكل من هّب ودّب، فإنه مسئولية عظيمة ال يؤدهيا إال 
من تبحر يف العلوم اإلسالمية من التفسري واحلديث والفقه والعقائد 
وأصوهلا، كل ذلك لدى أساتذة مهرة ورثوا هذا العلم جيال بعد جيل، 
تامة بأحوال  وكذلك جيب ملن يتصدر لإلفتاء أن يكون عنده معرفة 

أهل زمانه وأعرافهم املتبعة.
والطريق املتوارث الذي عملت به هذه األمة عرب القرون أن جمرد 
دراسة العلوم الرشعية مل تعترب كافية يف تأهيل املرأ لإلفتاء حتى يتدّرب 
لذلك لدى مفت موثق من علامء عرصه، فإن اإلفتاء حيتاج بصرية دينية 
وملكة فقهية ال تكاد حتصل بمجرد دراسة الكتب، وإنام جيب لذلك 
املرىض  بمعاجلة  له  الذي ال يسمح  الطبيب  مثل  جتربة عملية. وهذا 
بمجرد دراسة علم الطب، وإنام يشرتط لذلك أن يتدّرب عىل ذلك 
عمليا لدى طبيب ماهر له جتربة واسعة يف هذا املجال. وهذا املعنى 
أّكد عليه العلامء الذي أّلفوا كتبا يف أصول الفتوى. ) ولرياجع مثال: 
آداب الفتوى للنووي 746: ورشح عقود رسم املفتي يف رسائل ابن 

عابدين 1:51( . 
ومن املؤسف أن هذه النقطة أغفلها اليوم كثري من الناس. فكل من 
اشتهر اسمه كزعيم سيايس أو كقائد حلركة من احلركات، فإنه ال يبايل 
العلوم الرشعية،  بإصدار فتاوى، ولو مل تكن عنده كفاءة مطلوبة يف 
كان  ولو  رشعيا،  حكام  فتواه  فيتعربون  بشهرته  يغرتون  الناس  وإن 
خمالفا ملا استقرت عليه األمة طوال القرون. فال بد من نبذ مثل هذه 
الفتاوى الشاذة التي ال تزيد املسلمني إال شقاقا وخالفا، والتي متزق 

مجع املسلمني وتكرس قوهتم وتعضد مؤامرات أعداءهم.
هذا ما فهمته يف ضوء القرآن والسنة النبوية املطهرة، واتفاق أهل 
العلم الصحيح من األمة اإلسالمية. واهلل سبحانه أعلم، وإياه نسأل أن 
يسدد خطانا ويتوىل هدانا ويعصمنا من مجيع أنواع الضاللة يف فكرنا 
وأعاملنا، ويرشدنا إىل ما فيه رضاه سبحانه وتعاىل. وأسأل اهلل تعاىل 

لكم دوام التوفيق والنجاح وأن ينفع بكم العباد والبالد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته / حممد تقي العثامين/ 12/ 4/ 

1427هـ.ق.

منثورات
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أكد فضيلة الشيخ عبد احلميد، إمام وخطيب أهل السنة يف مدينة 
زاهدان ورئيس املجمع الفقهي ألهل السنة يف إيران، عىل لزوم إهناء 
األزمة بني إيران والسعودية، مشريا إىل مكانة كل من البلدين يف حل 

قضايا العامل اإلسالمي.
“االجتاهات  وقال فضيلة الشيخ عبد احلميد وقد شارك يف مؤمتر 
املجمع  عقده  الذي  الرشيعة”  وحمكامت  التعبري  حرية  بني  الفكرية 
مراسل  سؤال  عىل  ردا  اإلسالمي،  العامل  لرابطة  التابع  الفقهي 
العامل اإلسالمي:  الراهنة يف  األوضاع  العامل اإلسالمي حول  رابطة 
أوضاع العامل اإلسالمي متأزمة؛ تسيل دماء املسلمني يف كل مكان، 
املسلمني  علامء  عىل  املسلمة.  األمة  بني  والنزاعات  الطائفية  ومتوج 

واملسؤولني يف العامل اإلسالمي أن يفكروا حلل هذه األزمات.
ووصف فضيلته “االختالفات” بأكرب حتٍد يواجهه العامل اإلسالمي 
القضية  اإلسالمي؛  العامل  يواجهها  مشكلة  أكرب  االختالفات  قائال: 
املرتصدة  والقوى  لألعداء  اليسء  االستغالل  جمال  وفرت  التي 
فرصة  يوفروا  وال  واعني،  يكونوا  أن  املسلمني  عىل  املرتبصة. 

االستغالل لألعداء.
لزوم  عىل  اإلسالمي  العامل  لرابطة  األعىل  املجلس  عضو  وأكد 
وحدة املسلمني قائال: يف عرصنا الذي تشكل القوى الكربى ألجل 
ملنافعها ومصالح  العامل اإلسالمي  يتحد  ملاذا ال  مصاحلها حتالفات، 
الدين اإلسالمي؟ جيب أن يتحد املسلمون بالتمسك عىل املشرتكات 
بعضهم مع بعض، ويرتكوا املسائل االختالفية لكل مذهب ألتباعه.
وقال فضيلته ردا عىل سؤال مراسل رابطة العامل اإلسالمي بشأن 
هلل  احلمد  والسنة:  الشيعة  بني  التعايش  وكيفية  السنة  أهل  أوضاع 
التعايش موجود بني الشيعة والسنة، وهو متحدون عىل املشرتكات. 
املسائل  وحيلون  الطائفتني،  علامء  بني  جيد  واالرتباط  العالقة 
إيران  يف  السنة  أهل  قائال:  فضيلته  وتابع  والتدبري.  باملفاوضات 
خمالفون ألي نوع من التطرف من أي جهة كان، ويؤكدون دائام عىل 
منطق احلوار، ويتابعون مطالبهم املرشوعة أيضا من خالل املفاوضة 

واحلوار.
ووصف خطيب أهل السنة “إيران والسعودية كبلدين مؤثرين يف 
العامل اإلسالمي”، وأضاف قائال: نظرا إىل أن إيران والسعودية بلدان 
املناسبات  ويف  اإلسالمي  العامل  يف  ومؤثران  واسرتاتيجيان  مهامن 
الدولية، جيب عليهام حل مشكالت سائر البالد اإلسالمية من خالل 

احلوار وعىل طاولة املفاوضات.
وأعرب فضيلته عن أمله يف أن حتل املشكالت التي حدثت أخريا 
إيران  يف  سفارهتا  السعودية  وتفتح  باحلوار،  والسعودية  إيران  بني 

وترسل سفريها أيضا إىل هذا البلد.
العامل  رابطة  إىل  شكره  احلميد  عبد  الشيخ  فضيلة  قدم  اخلتام  يف 
هذه  إقامة  واصفا  الفقهي،  املجمع  مؤمتر  عقد  عىل  اإلسالمي 

اجللسات واملؤمترات حاجة العرص الراهن.

إيران والسعودية 
بلدان مهمان 

واسرتاتيجيان يف 
املنطقة

فضيلة الشيخ عبد الحميد 
في حوار مع مراسل رابطة 

العالم اإلسالمي:

حوار
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إن الشيخ حممد حسن بريف خطيب اجلمعة بطبس مسينا ومدير 
املدرسة الدينية هبا، من العلامء الكبار وأبرز الشخصيات بخراسان 
وبارزين  ربانيني  علامء  مناهل  من  هنلت  التي  الشخصية  اجلنوبية، 
أمثال العالمة حممد يوسف البنوري وموالنا املفتي حممود وموالنا 
اهلل  عبد  وموالنا  لديانوي  أمحد  رشيد  واملفتي  البازي  خان  موسى 
أيضا  نفسه  اهلل، كام هو  درخواستي وموالنا غالم اهلل خان رمحهم 

مصدر خدمات جليلة جدا.
نطالبه  وحينام  متحاورين،  بريف  حسن  حممد  موالنا  مع  نجلس 
ببيان تاريخ أرسته ووالديه املكرمني قبل األخذ يف كالم آخر، جييب 
عن السؤال بالشعر بشكل رائع: پدر ز بجد رشيف مادر از گزيک 

ظريف/ طبس مرا زادگاه به اصل وفرع حنيف
)أيب ُبجدي، وأمي كزيكي، ومسقط رأيس طبس( 

الشيخ حممد حسن هو من ساللة علمية أصيلة، نعرف هذا عندما 
يقول يف توضيح ذلك البيت: " أبائي كلهم كانوا علامء،وقد بقي من 
جدي الكريم املال احلاج حممد بن شاه حممد ، قرآن خمطوط كتذكار 
يرجع تارخيه إىل عام 1210 هـ.ق. وهو موجود إىل اآلن يف مسجد 
يف  أمحد  املال  من  خمطوط  آخر  مصحف  بقي  كام  بجد،  يف  طاحونة 
تأريخ 1301هـ.ق. أمي تنتمي إىل أرسة دينية من مدينة كزيك، قد 
الفقه واألحكام واحلديث  الكثري من كتب  بقي من والدي وخايل 

وهي لدي حاليا.

حينام يصل الكالم إىل عهد صباه وكيفية التحصيل االبتدائي 
يقول: " يف ذلك العهد كانت املشاكل املعيشية كثرية، والفقر العلمي 
أيضا كان يلمس، يف هذه الظروف درست الدروس االبتدائية إىل 
الصف الرابع االبتدائي يف مدرسة طبس مسينا، ثم ذهبت إىل مدينة 
أن  بام  االبتدائية  الدروس  أهنيت  وحينام  التحصيل،  ملتابعة  درميان 
احلاج  إىل  يرسلني  أن  املناسب  من  رأى  متدينا  رجال  كان  والدي 
أن  إال  االبتدائية.  الدروس  لتعلم  الفاضيل يف كزيك  فاضل  السيد 
املدارس الدينية يف منطقتنا ما كانت الدروس فيها رسمية، الكتب 
الدراسية كانت قليلة، درست لدى األستاذ املرحوم السيد الفاضيل 
ابتدائية  "حتفة امللوك" و"مشكوة املصابيح" فقط، وعدة كتب  كتاب 

أخرى.
إىل  التحصيلية  هجرته  ودوافع  عوامل  عن  بريف  موالنا  نسأل 
يرى  وهو  التجلد.  من  يشء  يف  الطرح  عن  جييب  وهو  باكستان، 
املرحوم احلاج إسامعيل كاظمي البجدي والد الشهيد الدكتور عبد 
ومواصلة  باكستان  إىل  الذهاب  يف  الرئييس  مشوقه  كاظمي  العزيز 
يف  واجهها  التي  املصاعب  املصائب  ويلخص  فيها،  التحصيل 
باكستان يف بيت واحد: بگذشت بر رسما هر آنچه بگذشت/ چه به 

صحرا وچه كوه وچه به دشت.

)قد مىض علينا ما مىض، سواء يف الصحراء أو اجلبل أو السهل(.

حمظوظ  بعناية الكرام
وىل(

أ
)احللقة ال نوبية راسان احلج ن ن �ج ي من العملاء البارز�ي

ن
� حوار مع الشيخ حممد حسن �ج

تعريب: السيد مسعود

حوار
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يف باكستان يذهب موالنا حممد حسن بداية إىل "جامعة العلوم 
اإلسالمية بنوري تاون" يف كراتيش، وحيالفه احلظ خالل السنة التي 
يوسف  من موالنا حممد  لالستفادة  العلمي  املركز  هذا  يمضيها يف 
يف  أمضاها  التي  السنة  عن  ويقول  اآلخرين.  واألساتذة  البنوري 
جامعة علوم اإلسالمية: وكان يسود املدرسة جو خاص، الطالب 
كانوا يذهبون إىل املسجد قبل طلوع الفجر، ويتلون القرآن، نزول 
الفيوضات كان ملموسا، وكان لوجود موالنا البنوري دعة خاصة، 
وهو كان من الشخصيات التي كلام يراها اإلنسان يذكر اهلل عفوا، 
ومالمح اهليبة واإلخالص والعلم والظاهري والباطني كانت بادية 

يف وجهه.
التالية  السنة  يف  كراتيش  يغادر  أن  حسن  حممد  الشيخ  يفضل 
يف  التحصيل  إىل  ننظر  أن  بد  وال  العلوم"  "قاسم  مدرسة  ملتان  إىل 
العهد حيظى  العلمية، إذ هو من هذا  ملتان كنقطة عطف يف حياته 
بالتعرف عىل كبار أمثال موالنا املفتي حممود، وموالنا مويس خان 
بباكستان،  املدارس  النهائية لوفاق  البازي، وينجح يف االختبارات 
اهلل  عطاء  شاه  وموالنا  الالهوري  عيل  أمحد  موالنا  لزيارة  ويوفق 
البخاري. يقول الشيخ حول هذه الفرتة اهلامة يف حياته الدراسية: 
املفتي حممود واألديب  العلوم ملتان استفدت من موالنا  يف قاسم 
العايل  البازي، ووفقت إلحراز الرشف  الكبري موالنا موسى خان 
يف اختبارات وفاق املداس، ونلت الرشف الثالث بني الطلبة كلهم.
العلامء  يقع يف ملتان، وهذا ما جعل  املدارس  كان مكتب وفاق 
الكبار والطلبة قد خيتلفون إيل قاسم العلوم، وكنت أغتنم الفرصة 
العلوم،  قاسم  يف  الالهوري  عيل  أمحد  بموالنا  التقيت  وأخدمهم. 
اهلل  عطاء  شاه  موالنا  وزرت  للطالب،  الفاحتة  سورة  فرس  وقد 
البخاري يف مستشفى بملتان، وهذه كانت سعادة حظيت هبا، وعند 

وفاته أيضا وفقت للمشاركة يف تشييع جثامنه املشهود.
خواستي  در  اهلل  عبد  موالنا  تلميذ  هو  بريف  حسن  حممد  موالنا 
املجال: ذهبت  التفسري، ويروي يف هذا  وموالنا غالم اهلل خان يف 

خاكبور  إىل  القرآن  لتفسري  اإلجازة  يف  سنة 
واحلديث  القرآن  حافظ  من  خالهلا  واستفدت 
موالنا عبد اهلل در خواستي، كام وفقت لتحرير 
أسلوب  وفق  القرآنية  واالصطالحات  التقارير 
أخرى  وسنة  الدهلوي،  اهلل  ويل  شاه  اإلمام 
للمشاركة  راولبندي  إىل  ذهبت  اإلجازة  خالل 
ذلك  يف  خان،  اهلل  غالم  موالنا  تفسري  حلقة  يف 
العهد مل يطبع تفسري جواهر القرآن ملوالنا غالم 

اهلل خان.
امتد وتواصل بفضل  حوارنا مع موالنا بريف 
التفاته وجماملته، وتنوعت مراميه، جاء احلديث 
الذين  الكبار  ومن  باكستان،  يف  دراسته  عن 
باحلديث  طالبناه  كام  معزة،  لدهيم  التلمذة  يرى 
حمافظة  يف  واملايض  احلال  يف  السنة  مناطق  عن 
سني  )جلكه  قديم  بتعبري  أو  اجلنوبية  خراسان 
عالقته  عن  معه  احلديث  سقنا  كام  خانه( 
وذكرياته مع موالنا عبد العزيز مالزاده وموالنا 

عبد العزيز اللهياري رمحهاماهلل.
هذا احلوار مع جوابنها املختلفة، رواية تستحق القراءة من حياة 
كرس  ثم  والدين،  العلم  لكسب  الكثرية  املرارات  ذاق  شخصية 

عمرا خلدمة الدين والشعب.
حفظه اهلل تعاىل.

من روعة قاسم العلوم ملتان إىل ذكريات خالدة من موالنا 
حممود املفتي 

صحبة  وصفاء  ملتان  روعة  ذاكرته  يف  حسن  حممد  الشيخ  خلد 
بكل  العهد  ذلك  ذكريات  يذكر  اهلل،  رمحه  حممود  املفتي  موالنا 
استلذاذ ويقول: كان املفتي حممود يعنى بالطالب اإليرانيني عناية 
خاصة، ليايل اجلمعة يأيت إىل غرفنا إلبداء املحبة وإسداء النصيحة، 
اإليرانيني، ألن مجيعهم  الطالب  يقول: يل عالقة خاصة مع  وكان 
يبايع  املفتي حممود  الشيخ  الدروس. كنت سمعت أن  جمتهدون يف 
قبل  إليه  ذهبت  املنطلق  هذا  ومن  العلامء،  من  املريدين  بعض  وله 
وبوّدي  احلديث،  علم  يف  شيخي  أنت  وقلت:  إيران،  إىل  الرجوع 
أن تكون مرشدي يف الطريقة أيضا، فقال: هذا األمر يتطلب زمانا، 
اإلحلاح،  أكثرت  وحينام  يمكن،  ال  حاليا  إيرن،  عىل  مقبل  وأنت 
فقال، إذهب واستخر اهلل، فذهبت واستخرت اهلل ويف الليل رأيت 
أخربك  الذي  تصطحب  وال  منفردا،  ايت  يل:  قال  الشيخ  املنام  يف 
إىل  اذهب  فقال يل  الرؤيا  عليه  يبايع! وحينام قصصت  الفالين  بأن 
املجيء  تستطع  مل  ولو  مراقبتي،  حتت  لتكون  بعد  فيام  وأتني  إيران 
فاعمل بالوصايا التي كتبت يف شهادتك للتخرج، حينام ذهبت إىل 
بيته للتوديع قام يل ورافقني إىل باب املدرسة، وهنا سأل عني أين 
كتبا  متلك  أنت  إذن  فقال:  للكتب،  صناديق  ثالثة  أريته  أمتعتك؟ 

أكثر مني، فقلت: من بربكة أدعيتكم وعنايتكم أنتم األساتذة.
وودعت  اجلنة  تلك  فيها  فارقت  التي  اللحظة  شاقا  كان  كم 

أساتذيت. لن أنسى أبدا ساعة الفراق الشاقة تلك.

حوار
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تصدر  ودعوية  فكرية،  أدبية،  جملة  العربية"  النوادي  "رابطة  جملة 
"رابطة  سكرتارية  قبل  من  بزاهدان،  العلوم  دار  جامعة  من  سنويا 
منها  الثاين  العدد  صدر  لقد  الدينية"  املدارس  بني  العربية  النوادي 
املايض، وقم  املنعقدة يف هناية األسبوع  الرابطة  بالتزامن مع مسابقة 

تم توزيعه بني الضيوف واملشاركني.
الدينية  املدارس  بني  مشرتكة  اسمها  من  يبدو  كام  املجلة  هذه 
املتواجدة عىل مستوى مدينة زاهدان، املشتملة عىل النوادي العربية، 
واملعاهد  املدارس  من  الطالب  وكذلك  النوادي،  مسؤويل  تدعو 
التابعة  الرابطة  سكرتاتية  اىل  مقاالهتم  وإرسال  إعداد  إىل  املختلفة 
اللغة  العلوم بزاهدان، يف موضوعات خمتلفة مع أولوية  جلامعة دار 
أن  كام  بنرشها،  فتقوم  املجال،  هذا  يف  النشاطات  وتقديم  العربية، 
اإلدارة تقوم بإجراء احلوار مع بعض الناشطني يف امليدان، ويف هذا 
العدد قد أجري حوار مع األستاذ عبيد اهلل براهوئي حفظه اهلل املسؤول 
العربية،  اللغة  نشاطات  جمال  يف  الناشطني  كبار  ومن  الرابطة،  عن 
والذي له خطوات معروفة، ومسامهات طيبة يف مترير أهداف النادي 
هتدف؟!  وماذا  الرابطة؟!  هي  ما  احلوار:  وعنوان  بزاهدان،  العريب 
بالرابطة،  التعريف  كفيل عن  ممتعا جدا، وهو  احلوار  وقد جاء هذا 
وأهدافها القصرية والبعيدة املدى، جيعل القارئ عىل اطالع وتعرف 
تامني بالرابطة متضمنا عىل نشأهتا، وانطالقها ورساالهتا وأهدافها، 
التي  باجللسات  يتعلق  تقارير خمتلفة، بعضها  املجلة عىل  تنطوي  كام 
والقرارات  اجلاري،  العام  خالل  اخلاصة  األعضاء  بني  انعقدت 
املصوبة فيها واالقرتاحات عىل املرشفني، وكذلك عن االجتامعات 
بني مسؤويل النوادي التي تنعقد مرة خالل كل ثالثة أشهر، كل مرة 
باستضافة مدرسة، وتضم أيضا تقارير عن املسابقات التي تم عقدها 
خالل السنوات املاضية وقد كانت هذه هي الدورة الرابعة انعقدت 
الواقعة يف شارع جانبازان بمدينة  القرآن  أيام يف مدرسة ترتيل  قبل 
زاهدان، وسط استقبال طيب من طالب املدارس املختلفة، ولفيف 
مستوى  عىل  العربية  النوادي  ومسؤويل  األساتذة  من  به  بأس  ال 
املدينة، وترحيب وحفاوة بالغتني من املدرسة املضيفة، وقد أهدت 
الرابطة جوائز نفيسة إىل الفائزين يف هذه املنافسة النزهية، واملدرسة 
الغالية، رغم تدهور  اهلدايا  ببعض  باألمر،  أكرمت احلكم واملعنيني 
الوضع االقتصادي الذي كانت تعيشه، مما يبعث عىل توجيه الشكر 

والتقدير إىل مدير املدرسة واملدرسني وخاصة األخ الفاضل النشيط 
رشيد أمحد بن عيسى حيث ساعد عىل عقد املسابقة، وفاوض املدير، 
العريب  النادي  نشط  وقد  مرشف،  بشكل  املسابقة  عقد  يف  واجتهد 
باملدرسة وطور يف النشاطات، منذ العام الواحد الذي ذهب إىل هذه 
املدرسة. حرض االختامية معايل األستاذ الدكتور عبيد اهلل بني كامل 
حفظه اهلل األستاذ بجامعة دار العلوم زاهدان، وألقى كلمة هادفة عىل 
احلضور، وجدت قلوبا واعية بحمد اهلل، كام أن األستاذ حبيب اهلل 
مرجاين حفظه اهلل األستاذ بجامعة دار العلوم أيضا قام حمارضا ملقيا 

كلامت قيمة يف ضوء جتاربه الكثرية يف جمال اللغة العربية.
العامل  يف  الكبار  الكتاب  من  متميزة  خمتارة  مقاالت  املجلة  تشمل 
حول دراسة وتعلم اللغة كتابة وخطابة وحوارا، قامت السكرتارية 
واملواقع  الورقية  واملجالت  الكتب  يف  البحث  بعد  باختيارها 

اإللكرتونية.
العربية  واجلرائد  املجالت  أشهر  بتعريف  املجلة  تقوم  وكذلك 
الصادرة من مدارس أهل السنة يف إيران، بالصورة واقتباس املقاالت 

منها.
والنشاطات  العربية،  النوادي  عن  تقارير  أيضا  حتوي  املجلة  هذه 
النادي  جلسات  خالل  واألساتذة  الطالب  هبا  يقوم  التي  األخرى 
خالل العام، وهي تصدر حتت إرشاف األستاذين الكبريين: سامحة 
األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي واألستاذ املفتي عبد القادر العاريف 
حفظهام اهلل تعاىل، ومها يزوداهنا بمقاالهتام القيمة، كام أن الرابطة نفسها 
وتتقدم  وتنشط  األوىل حتت إرشافهام،  لبنها  أيضا أسست ووضعت 
األساتذة  وسائر  احلكيمة،  الرزينة  توجيهاهتام  ضوء  يف  مشوارها  يف 

املكرمني من رواد مضامر اللغة العربية والسابقني األولني يف ميداهنا.
إن سكرتارية الرابطة تعلن عن استعدادها التام لدعوة كافة الناشطني 
يف واحة اللغة العربية عىل مستوى العامل اإلسالمي والعريب إىل املسامهة 
يف تطوير هذه املجلة الناشئة الواعدة عرب تقديم االقرتاحات البناءة، 
وجتميع  املتواضعة،  الرابطة  تنشيط  برجاء  القيمة.  املقاالت  وإرسال 
نشاطات النوادي وتوجيهها، وتكوين بيئة عربية يف املنطقة، وبالتايل 

اختاذ خطوة طيبة نحو خدمة لغة القرآن واإلسالم. 
وما ذلك عىل اهلل بعزيز. 

)إدارة جملة رابطة النوادي العربية( .

نظرة إىل جملة 
رابطة النوادي 

العربية!

التعريف بالمجالت
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احلكيم  البارع  بقلمه  اجلاحظ  وطرق 
البخالء(   ( كتاب  فألف  طريفا،  موضوعا 
فيه  وروى  البخالء،  أخبار  فيه  مجع 
وحتدث  وطرائفهم،  ونوادرهم  أعاجيبهم 
الكرم  عىل  البخل  إليثار  حججهم  عن 
عىل  )اإلرساف(   عىل  )االقتصاد(  أو 
واهلزل  الدعابة  روح  جتلت  زعمهم  
غضون  يف  اجلاحظ  عند  والفكاهة  واهلزل 
هذه األخبار والنوادر التي رواها بأسلوبه 
فتشعر  تقرأها  مظاهرها،  أروع  يف  ولغته، 
هلايت  موضوع  اجلاحظ  أسلوب  كأن 
أمام  واسعة  آفاقا  تفتح  التي  الطرائف 
ملؤلفات  عامة  صفة  هي  وتلك  العقل  
أوال واألدب  العقل  تعلم  اجلاحظ؛ حيث 
ثانيا فيام يقول األستاذ ابن العميد ويتحري 
يتصيدها  التي  احلجج  دقائق  أمام  املرء 
نفس  منهم  تقّزز  ال  الذين  اجلاحظ  بخالء 

خفة  من  بوحي  يبعث  اجلاحظ  ألن  أخبارهم،  يقرأ  حني  القارئ 
الروح التي يتمتع هبا من الرتحم اهلازئ واإلشفاق الساخر ما يدعو 
عىل  لالقتصاد(   ( إليثارهم  يسوقوهنا  التي  باحلجج  االقتناع  لشبه 

)اإلرساف(!.
كتاب  يف  والنوادر  الطرائف  هذه  تقرأ  وأنت  تعرش   جيعلك  مما 
البخالء  كأن اجلاحظ هو امللّقن لبخالئه هذه احلجج البارعة يف فضل 
وموقفهم  الغريب  تفكريهم  تأييد  يف  إليهم   القاذف  وهو  البخل، 
الشاّذ  هبذه املعاين الدقيقة، التي أعمل فيها صاحبها التقعري، وأبعد 
القارئ  أمامها  يقف  بام  اللطيفة  النكت  من  فيها  وأتى  النُجعة،  فيها 

وقفة طويلة، يضحك منها، ويدهش هلا، ويعجب هبا.
إذا شئت فاقرأ احتجاج الكندي وُملح احلزامي ورسالة سهل بن 
هارون، وحديث ابن غزوان، وخطبة احلارثي، وقصة مريم الصنّاع، 
وحماّجة العنربية، وإليك حديث شيخ من أهل خراسان، الذي رواه 

السندي،  بن  إبراهيم  لسان  عىل  اجلاحظ 
عن  يتحدث  اجلاحظ  أن  كيف  لرتى  اقرأ 
قد  وسهولة،  روح  وخفة  ظرف  يف  يشء 
واحلالوة  العذوبة  من  أسلوبه  عىل  أضفتا 
ما يذوقه الوجدان وال يكاد يصفه اللسان.
قال:  السندي،  بن  إبراهيم  )حدثني 
من  لنا  شيخ  )الشاذوران(  ربع  عىل  كان 
من  بعيدا   ، مصححا  وكان  خراسان  أهل 
الفساد، ومن الرشاء، ومن احلكم باهلوى، 
وكان حفّيا جدًا، وكذلك كان يف إمساكه، 
ال  وكان  نفقاته،  يف  وتدنيقه  بخله،  ويف 
ما  إال  يرشب  وال  منه،  بد  ال  ما  إال  يأكل 
إذا كان يف غداة كل  أنه  له منه، غري  بد  ال 
مجعة، محل معه منديال فيه جردقتان وقطع 
حلم سكباج مربد، وقطع جبن، وزيتونات، 
رصة فيها ملح، وأخرى فيها أشنان وأربع 
بيضات، ليس منها بد، ومعه خالل ومىض 
حتت  موضا  وطلب  الكرخ،  بساتني  بعض  يدخل  حتى  وحده، 
شجرة، وسط خرضة وعىل ماء جار؛ فإذا وجد ذلك جلس وبسط 
قّيم   فإن وجد  املنديل، وأكل من هذا مرة، ومن هذا مرة،  يديه  بني 
ذلك البستان، رمى إليه بدرهم، ثم قال: اشرت يل هبذا أو أعطني هبذا 
رطبا إن كان يف زمان الرطب، أو عنبا، إن كان يف زمان العنب ويقول 
له: إياك! إياك أن حتابيني ولكن جتّود يل فإنك إن فعلت مل آكله، ومل 
أعد إليك، واحذر الغبن؛ فإن املغبون ال حممود وال مأجور، فإن أتاه 
به أكل كل يشء معه، وكل يشء أتى به ، ثم ختلل ، وغسل يديه، ثم 
ثم  فينام إىل وقت اجلمعة،  مائة خطوة ثم يضع جنبه،  يميش مقدار 

ينتبه فيغتسل ويميض إىل املسجد(.
أيامه،  من  يوما  هو  فبينا  إبراهيم:  قال  مجعة.  كل  دأبه  كان  هذا   (
يأكل يف بعض املواضع، إذ مّر به رجل فسلم عليه، فرد السالم، ثم 
أن  يريد  راجعا  انثنى  قد  الرجل  إىل  نظر  فلام  اهلل.  عافاك  هلم  قال: 

دراسة يف أسلوب اجلاحظ )2(
ي 

مي�ن
أ
ستاذ نور عامل خليل ال

أ
ال

متى تكون الكتابات مؤثرة ؟ )17(

األدب العربي
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يطفر اجلدول أو يتعّدى النهر، قال له: مكاَنك! فإن العجلة من عمل 
ماذا؟  تريد  وقال  اخلراساين  عليه  فأقبل  الرجل،  فوقف  الشيطان. 
أريد أن أتغذى! قال: ومل ذلك، وكيف طمعت يف هذا! ومن  قال: 
لو  ويكل!  قال:  دعوتني؟  قد  ليس  أو  الرجل:  قال  مايل؟  لك  أباح 
ظننت أن هكذا أمحق مارددت عليك السالم! األمر فيام نحن فيه أن 
أنا  فأقول  فتسلم  أنت  تبدأ  املار،  وأنت  اجلالس،  أنا  كنت  إذا  تكون 
حينئذ جميبا لك: وعليكم السالم! فإن كنت ال آكل شيئا سكتُّ أنا، 
بيان  فهاهنا  آكل،  كنت  وإن  حايل،  عىل  أنا  وقعدت  أنت،  ومضيت 
آخر: وهو أن أبدأ أنا فأقول: » هلّم« وجتيب أنت فتقول: » هنيئا » 
فيكون كالم بكالم! فأما  كالم بفعال، وقول بأكل، فهذا ليس من 
اإلنصاف! ومن هذا خيرج علينا فضال كثريا ! قال: فورد عىل الرجل 
قد  له:  الناحية، وقيل  تلك  بذلك يف  مل يكن يف حسابه، فشهر  يشء 
أعفيناك من السالم ومن تكلف الرد، قال: ما يب إىل ذلك حاجة، إنام 

هو أن أعفي أنا نفيس من » هلّم » وقد استقام األمر(.
استخدامه  هو  خاصة  بصفة  اجلاحظ  عند  حظناه  ال  آخر  ويشء 
بسليقة  واالحتجاج،  االستدالل  معرض  يف  سيام  وال  األضداد، 
مطبوعة، وعىل صورة مل يسبق هلا مثيل، وبسهولة كأن الكلامت لعبة 
القطعة  اقرأ معي  يف يده، والتعابري رهن إشارته ال ختونه متى شاء، 

اآلتية يف وصف »البيان«:
) وهذه اخلصال هي التي ُتقّرهُبا من الفهم، وجتليها للعقل، وجتعل 
التي  اخلفي منها ظاهرا، والغائب منها شاهدا، والبيعد قريبا، وهي 
تلخص امللتبس، وحتّل املنقعد، وجتعل املهمل مقيدا، واملقيد مطلقا، 
واملوسوم  موسوما  والغفل  مألوفا،  والوحيش  معروفا،  واملجهول 

معلوما.
وقطعة أخرى من كتاب )حجج النبوة( » العجب من ترك الفقهاء 
القول يف تصحيح األخبار، وباألخبار  املتكلمني  متييز اآلثار، وترك 
يعرف الناس النبي من املتنبئ، والصادق من الكاذب، وهبا يعرفون 
اإلباحة،  من  واحلظر  النافلة،  من  والفريضة  السنة،  من  الرشيعة 
واالجتامع من الفرقة، والشذوذ من االستفاضة، والرّد من املعارضة، 

والنار من اجلنة، وعامة املفسدة من املصلحة«.
وتقرأ كتابات اجلاحظ، فرتى أنه خيتار األلفاظ والكلامت بعد ما 
جيري عليها عملية غربلة دقيقة، فينتقي ما يؤدي املعنى أو يف األداء، 
التحري: أهيا أوضح معنى، وأوىف  الكلامت يعمل  وكأنه يقف عند 
أداء،  وأخّف  سبكا،  وأمجل  حلنا،  وأحىل  جرسا،  وأعذب  غرضا، 
العبارة  سلك  يف  انتظمت  إذا  بينها  فيام  وتناغام  انسجاما  وأحسن 
البالغتني يف كالمه،  العذوبة واحلالوة  واجلمل، وذلك أحد أسباب 
وقد أعرب عن مذهبه الكتايب قائال » ليس الكتاب إىل يشء أحرج 
منه إىل إفهام معانيه، حتى ال حيتاج السامع ملا فيه، إىل الروية؛ وحيتاج 
من اللفظ إىل مقدار يرتفع به عن ألفاظ السفلة واحلشوة، وحيطه عن 

غريب اإلعراب ووحيش الكالم.
أنه سهل اإلساغة،  إذا  وبينام كان أسلوب اجلاحظ ال غبار عليه، 
املطلب،  شفاف  الغرض،  واضح  اجلرس،  حلو  املوسيقي  عذب 
الضامئر  عليه اضطراب  يؤخذ  إذا  املرضية،  العربية  جيري يف صميم 

املتعاقبة، املؤدية إىل يشء كثري من الغموض وااللتواء.
الكّتاب  الرائع،  الفريد  أن يستهوي أسلوب اجلاحظ  بد  وكان ال 

يزال  وال  عليه،  يتتلمذوا  وأن  العصور،  مر  عىل  واملؤلفني  واألدباء 
اجلاحظ عمالقا شاخما يف الكتابة واألدب والبيان، شموخ اجلبال يف 

األرض، وإماما ُيقّلد، وقدوة حتتذى. 
ومؤلف،  وكاتب  أديب  لكل  أن  جيدا  تعرف  إخالك  ولكني 
مل  املحاكون،  وتأليفية مستقلة، مهام حاكاها  أدبية، وكتابية  شخصية 
أو  الكاتب  أو  األديب  ذلك  ألن  شأوها؛  يبلغوا  أن  يستطيعوا  ولن 
ابتكره  الذي  أن حيسن األسلوب  الطبيعية  بسليقته  له  يتاح  املؤلف، 
أو استوحاه من الدراسة والتقلب يف الرتاث القديم واحلديث، ومن 
والعقلية  النفسية  ومن  معارصة؛  أو  ماضية  شخصيات  عىل  التتلمذ 
التي بدأت تتكون منذ أن كان رضيعا يف حجر أمه  بل وورث بعض 
أهم عنارصه من أبويه وأرسته وعشريته وفصيلته  إىل أن غدا يشدو 
ومن  حوله؛  العامل  عىل  وينفتح  ويتعلم  الطوق،  عن  ويشّب  ويعي، 
هلا،  تعرض  التي  واملشكالت  والقضايا  عارصها،  التي  األحداث 
واألجواء التي تنفس فيها، والبيئة التي عاشها، واملجتمع الذي كان 

عضوا فيه، ونوعية وطراز الثقافات التي حّصلها.
نشأ  املؤلف، وقد  أو  والكاتب  األديب  أحد حياكي هذا  راح  فإذا 
يف بيئة غري بيئته، واستنشق هواء جو غري جّوه، وثقافته غري ثفافته، 
وشخصياته املؤثرة فيه غري شخصياته، وعقليته، وعرصه غري عرصه، 
مل يوفق أن جيعل أسلوبه نفس أسلوب ذلك األديب والكاتب. وقد 
بني  تاما،  شبها  حيدث  أن  يمكن  ال  ولكن  مزاياه،  بعض  يكسب 
أسلوبه وأسلوبه، ومن ثم ال جيوز لنا أن ندعي الوحدة أو الشبه التام 

بني أسلويب األديبني أو الكاتبني أو املؤلفني، يف أي عرص ومرص.
فكيف بأسلوب اجلاحظ العظيم، أنى يتأتى ألحد أن حياكيه حماكاة 

موفقة؟... 
كاتب  لكل  عرصه  وبعد  عرصه  يف  غنية،  َدِسَمٌة  مادة  آثاره  لكن 
واألدب  العلم  مائدة  عىل  متطفل  ولكل  وشاعر  ومؤلف  وأديب 
ويروي  عليله  يشفي  بام  مؤلفاته  عن  يصدر  كل  والبيان،  والفكر 

غليليه، وكل حياول دائام أن ينسج عىل منوال أسلوبه. 

األدب العربي

أسرٌة كرميٌة
ي
ستاذ عبداحلك�ي العثـما�ن

أ
ال

و  القدر  يد  جعلتها  متنوعة  كريمة  أرسة  إيران،  يف  السنة  أهل 
القضاء حتيط بإيران الكبرية.

اجلبال  و  اخلرضاء  الغابات  و  الزرقاء  السواحل  من  عندهم 
ما  املمتعة  الصحاري  و  اجلميلة  التالل  و  اهلضاب  و  الشاخمات 

التوجد يف بقعة أخرى من هذا الوطن العظيم.
مجال الطبيعة و حسن اخللق عنداألكراد و األتراك، كرم الضيافة 
و املروءة عند البلوش و العرب، كامل الثقافة و الوفاء يف خراسان 
تقاليد كريمة أخرى جعلت من هذه األعراق  و عاداٌت سامية و 

الطيبة مكّونًا سنّيا متكامال متزنا يشّد بعضه بعضًا .
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أنه  العرصية  املدارس  طالب  غلبت  التي  اخلاطئة  األفكار  من 
القيادية  املناصب  يف  يستخدمون  ال  هم  فيام  زاهر،  هلم  مستقبل  ال 
تغلب  قد  الفكر  هذا  خاصة  احلساسة،  غري  العادية  الوظائف  وال 
السائدة،  التمييزي  الطابع  ذات  السياسات  مع  الراهنة  الظروف  يف 
مسريهتم  مواصلة  أمام  عثرة  حجر  ويشكل  رغبتهم،  يفل  ما  وهذا 
والكتابة،  القراءة  معرفة  بعد  الدرس  عن  فيعرضون  التحصيلية، 
فيكتفي  باجلامعة  التحق  وإن  الدمبلوم  أو  الدورة  شهادة  نيل  أو 
إحراز  قبل  ويغادرها  األكثر،  عىل  املاجستري  أو  بالبكالوريوس 
والدوائر  املناصب  يستخدم يف  الدكتوراه، وكل هذا ألنه ال  شهادة 
يف املستقبل ويدفع املبالغ اهلائلة والرسوم اجلامعية عبثا دون جدوى.
الدراسة هبدف التوظف وأن يكون التوظف فيها كل يشء؛ اللحمة 
والسدى، ما قد غزا عقول الطالب الدارسني يف اجلامعات، خاصة 
جيدون  ال  فهم  البلد،  يف  هبم  متر  التي  اخلاصة  لظروفهم  السنة  أهل 
حمفزا حيفزهم يف جمال مواصلة الدراسة، بحجة أهنم ليسوا متأكدين 
ملاذا  يقول أحدهم:  بتوظفهم، بل ربام متأكدون بعدم االستخدام.. 

أدرس بينام ال أوظف يف املستقبل؟
فكر منكر غريب جدا، حرص الدراسة يف التوظيف، بحيث لو نفي 
فال يبقى أي دافع آخر غريه، نعم التوظيف أيضا حيتل مكانة حساسة، 
أن  الصاحلني  والعاملني  واملبدعني  املوهوبني  املؤهلني  حقوق  ومن 
التوظيف  أن  إال  واهلوايات،  املؤهالت  حسب  املناصب  يف  يوظفوا 
الفكري  املستوى  ليس هو اهلدف األم، بل اهلدف أسمى وهو رفع 
والثقايف وتوسيع األفق وتنمية العقل والفكر واإلدراك واستكشاف 
املواهب، والذي جيتاز هذه املراحل فهو قد متكن من أهداف سامية 
نبيلة، ولو مل يستخدم يف الدوائر احلكومية الرسمية، وهو سوف جيني 
النجاح يف أي مهنة يزاوهلا ولو كانت حرة، يف ظل علمه ومعرفته، 
العلم  هذا  امتالك  دون  املهنة  نفس  يامرس  الذي  بني  بينه  والفرق 

ملاذا أدرس وأنا ال أوظف غدا ؟!
السيد مسعود

التطور  ومع  كبري  بشكل  الناس  بني  الكمبيوتر  استخدام  ينترش 
سواء  احلياة  وسائل  أهم  الكمبيوتر  املعارص  العامل  يشهده  الذي 
أو  الرشكات  صعيد  يف  أو  شخيص  صعيد  يف  االستخدام  هذا  كان 

املؤسسات.
ال  شخص  يوجد  اجلديد  اجليل  من  يعتربون  الذين  أفكر  ال 
عامل  أمامنا  الذي  العامل  العرصية،  الكمبيوتر يف حياتنا  مكانة  يدري 
له قوة غزيرة،  الذي  له معلومات كثرية ال  الناجح من  املعلومات، 

فالعامل خيطو نحو التنامي يوم بعد يوم. 
واستخدامها  واملجتمع  اإلنسان  بني  العالقات  تبسط  الكمبيوتر 

لتطوير األهداف البرشي.
يمكن أن نقول أكثر منتجات اليوم بمنّو تطبيقات الكمبيوتر فقد 
شحب األعامل اليدوي اليوم وكان لكمبيوتر مكانة هائلة يف مستوى 

الفرد واجلامعة. 
أجهزة  نستخدم  ال  أن  لنا  يسمح  ال  األعامل  وجودة  رسعة 
نطّور  وأن  األجهزة  هذه  ونستخدم  نتعلم  أن  فعلينا  الكمبيوتر. 

مستوى هذه األجهزة وأيضا نستخدم ميزات هذه األجهزة. 
إن دّققنا النظر يف حياتنا رأينا اهلواتف الذكية حيتاج إليها كل فرد يف 
املجتمع، فبهذه األجهزة القصرية نستطيع أن نخزن معلومات وذلك 
لسهولة استخدامها يف حفظ املعلومات ومعاجلتها واسرتجاعها يف 

أي وقت يريده املستخدم. 
هذا يف جانب اهلواتف الذكية التي كانت هلا قوة ضعيفة يف ختزين 

ومعاجلة املعلومات. 
وأصبح  املستحيل،  األعامل  لنا  يمكن  حتى  الكمبيوتر  جاء 

الكمبيوتر جزءا ال ينفك من حياتنا.

حاجة اإلنسان إىل الكمبيوتر
ي اهو�ي عبد النارص �ج

واملعرفة، كام بني السامء واألرض.
األفكار  وتوجيه  السافلة،  العقلية  هذه  مكافحة  الرضوري  من 
هناك  بل  للدراسة،  هدفا  يصلح  ال  بمفرده  التوظيف  بأن  العامة 
أهداف أخرى، مع أن الظروف ال تستمر يف هذا الوضع، فهي تتغري، 

وتتقدم نحو التحسن والتعاطف.
الفكرة،  نفس  يتبنون  الشديد  األسف  مع  أيضا  والكبار  األولياء 
ونساء،  رجاال  األوالد  آذان  يف  والقنوط  اليأس  آيات  ويقرؤون 
ويمنعوهنم من اجلامعات بعد اجتياز املرحلة االبتدائية باستخدامهم 
الدكتوراه،  نالوا شهادة  أنه ال مستقل هلم ولو  يف األعامل، مؤكدين 

قائلني: ملاذا تدرس يا ولدي و... ال يستخدمونك! 
هذا وهم حيلمون بكذا وكذا ؟!

أصل املشكلة أن هؤالء جعلوا اهلدف األول والثاين من التحصيل 
التوصل إىل منصب أو عمل إداري، فيصيبهم التقاعس والكالل يف 
بنفسها هدف، حتى  الدراسة  فكر خاطيء،  وهذا  بالطبع،  طريقهم 

ولو مل يلها توظف، هذا والظروف أيضا تتغري بالتدريج.

متفرقات
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تقارير

بني  العربية  النوادي  "رابطة  ملسابقة  الرابعة  الدورة  انعقدت 
من  األربعاء  يوم  زاهدان،  مدينة  مستوى  عىل  الدينية"  املدارس 
الثانية(  )مجادى  اجلاري  للشهر  ال16  املوافق  املايض  األسبوع 

باستضافة مدرسة ترتيل القرآن يف زاهدان شارع جانبازان.
بدأت هذه الدورة صباح يوم األربعاء واستمرت إىل الليل من 
اليوم نفسه، ساهم فيها أكثر من ثالثني طالبا من املدارس املختلفة 
السنة،  طوال  ناشطة  عربية  نواد  تشمل  التي  املدينة  مستوى  عىل 
سكرتارية  حددهتا  معينة  موضوعات  يف  خطباء  املسامهون  قام 
الرابطة وأرسلتها إىل مجيع املدارس قبل شهر من انعقاد املسابقة يف 
ضمن إعالن يعلن تأريخ املسابقة ومكاهنا، ويؤكد أن رشط قبول 
املشارك  موضوع  يكون  أن  املسابقة  يف  والتسجيل  املوضوعات 
موجودا يف القائمة، كام انطوى اإلعالن عىل تبيني طرق التسجيل 

وآخر موعد له.
ثم يف قسم اخلطابة  املسابقة يف جمايل اخلطابة واألنشودة،  كانت 
أيضا انقسم املشاركون إىل قسمني: 1- العايل 2- املقدمات؛ وذلك 

حسب صفوفهم التي يدرسون فيها.
حسب  كانت  بتعيينها  السكرتارية  قامت  التي  املوضوعات 
أعوامه  يف  الطالب  إليها  حياج  وما  الراهن،  العرص  متطلبات 
وكذلك  الدرب،  يف  يواجهها  قد  التي  التحديات  أو  الدراسية، 
خدمات ومآثر بعض الشخصيات الكبرية من الذين جيد الطالب يف 
استعراض مآثرهم منشوده وضالته واألسوة والنموذج الذي ينور 
واكتساب  والكامالت  العلوم  وحتصيل  األمام  نحو  ويدفعه  دربه 
العلم يف الشدائد واملرارات، وقد نالت املوضوعات استقباال حارا 

من الطلبة كام كان املتوقع.
إىل  صباحا  الثامنة  الساعة  من  للمسابقة  األوىل  احلصة  كانت 
وبقي  اخلطايب  بدورهم  املشاركني  نصف  قام  وقد  الظهر  صالة 
الغداء  بعد  بدأت  التالية  واحلصة  التالية،  للحصة  اآلخر  النصف 
أيضا  العرص  صالة  وبعد  العرص،  صالة  إىل  واستمرت  مبارشة، 
املغرب  صالة  وبعد  املسابقة.  فانتهت  املغرب،  قبيل  إىل  استمرت 
األستاذ  سامحة  دعوة  قررت  كانت  والرابطة  االختتامية،  كانت 
القاسمي حفظه اهلل إىل احلضور يف االختتامية،  املفتي حممد قاسم 
إال أنه قد حدث أن غادر األستاذ زاهدان إىل طهران يف نفس اليوم 
إثر تلقي دعوة من مؤمتر  مع فضيلة موالنا عبد احلميد حفظه اهلل 
"رابطة العامل اإلسالمي" املنعقد يف مكة املكرمة، وقد خلف األستاذ 
بعد الذهاب شقيقه األثري معايل الدكتور عبيد اهلل بني كامل حفظه 
اهلل حيث حرض وشوق احلارضين -طلبة وأساتذة- إلتقان اللغة 

الدورة الرابعة 
ملسابقة رابطة 
النوادي العربية

مرحبا  امليدان،  هذا  يف  واالجتهاد  والسعي  فيها  والتقدم  العربية 
بالرابطة كخطوة واعدة وليدة.

وقد تكلم يف احلصة نفسها األستاذ حبيب اهلل مرجاين حفظه اهلل 
مبينا أمهية اللغة العربية، مرصحا: أن اللغة العربية هي التي توحد 
ومدارسنا  واإلسالم،  والسنة  القرآن  لغة  بحكمها  األمة،  صفوف 
أيضا عربية، إذ الكتب التي تدرس فيها جلها بالعربية، مما هو جدير 

بأن يسرتعي انتباه أصحاب املدارس.
ويف األخري أيضا كان إهداء اجلوائز إىل الفائزين يف هذه املسابقة 

من قبل الرابطة، وكانوا من مدارس متعددة يمثلوهنا. 
وفيام ييل أسامء الفائزين مع ذكر الرشف الذي ناله الكل منهم:

 أسامء الفائزين يف فرع العايل: 
 احلائز عىل الرشف األول:  إبراهيم البدري/ مدرسة بدر العلوم 

زاهدان
 الرشف الثاين:  عبد الوحيد يارحممدزهي/ مدرسة بدر العلوم 

زاهدان
 الرشف الثاين:  حممد رضا أبو زادة/ جامعة دار العلوم زاهدان

جتويد  مدرسة  شاهوزهي/  احلسن  حممود  الثالث:   الرشف   
القرآن

 الرشف الثالث:  عثامن جرجيج/ ترتيل القرآن
فرع املقدمات: 

 احلائزة عىل الرشف األول:  أبوذر آبتني/ جامعة دار العلوم
 الرشف الثاين:  زين الدين إسحاق زهي/ مدرسة بدر العلوم

 الرشف الثاين:  حمسن نور زهي/ بدر العلوم
 الرشف الثالث:  أمني اهلل ساسويل/ مدرسة جتويد القرآن

 الرشف الثالث:  سعيد غفران/ مدرسة موالنا عبد العزيز
 فئات األناشيد احلائزة عىل الرشف: 

دار  جامعة  للعاملني/  رمحة  فئة  األول:   الرشف  عىل  احلائزة   
العلوم زاهدان

 الرشف الثاين:  فئة حممد الفاتح/ جامعة دار العلوم زاهدان
 الرشف الثالث:  فئة نبي الرمحة/ مدرسة جتويد القرآن

 الرشف الثالث:  فئة خالد بن وليد/ مدرسة ترتيل القرآن.
 

)سكرتارية الرابطة(     
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قضايا معاصرة

وتشعبا  وتعقدا  متدادا  املتوقع،  من  أكثر  امتد  السوري  امللف 
رضبوا  الكبار  واملراقبون  والكتاب  والسياسيون  املحللون  كان  ما 
واألشالء،  الدماء  بني  السادس،  عامها  األزمة  دخلت  حسابا،  له 
والدمار واخلراب، البالد تفجعت يف فلذات أكبادها، وهي مازالت 
تنحسم، وال  األزمة ال  لكن  ونفوسها،  بأرواحها  تفدي  الساحة  يف 
أوحال  يف  يوم  كل  تذهب  بل  واحلل،  احلسم  مالمح  عليها  تظهر 
التعقد والتفاقم، نتيجة تدخل األجانب، واستثامرهم األزمة كورقة 

رهان وفوز.
وهذه  وأمريكا،  وإرسائيل  أهدافها،  لنيل  جاهدة  تسعى  روسيا 
مرشوعها  يتم  كي  اغالقها  وعدم  امللف  استمرار  تريد  القوى 
االستثامري، وكل ما يمضيي يف آستانة وجنيف مناورة وذرف دموع 
بأهنا  وطمأنتهم  امللف  عن  األنظار  وحرف  احلقيقة،  يف  التامسيح 

تسعى حلسمه، لتتمكن من مترير أهدافها يف صمت وغفلة.
دون  السورية هنارا وجهارا،  والبالد  املدن  تقصف  بدأت  أمريكا 
يف  كان  مديدة  مدة  بعد  املستور  وجهها  وأبدت  وريبة،  تردد  أي 
احلجاب، تدعم النظام ومتوله عن بعد، وتزيد النار زيتا وتذكي هليبها 
ليكتسح العباد والبالد، ملا ترى يف هذا األمر مصاحلها اخلسيسة، ثم 
املفاوضات ومهزلة املبعوث األممي، واملساعي النتقال وحل سيايس 

كلها هراء وهباء.
السوري  الشعب  مقاومة  هي  اإلشادة  تستحق  التي  والنقطة 
االستثامر  هبدف  البلد  إىل  زحفت  التي  األجانب  جتاه  وصموده 
الواقع، فصمد وقاوم،  املوقف وقرأ  األيب  الشعب  أدرك  واالبتزاز، 
وسقى الثورة املباركة بدمائه الزكية، وهكذا الشعوب أمام طموحات 
اخلبيثة  بأهدافها  لعلمها  الطاغية،  اجلائرة  األخرى  والقوى  أمريكا 

املزعومة، واليقني عىل أهنا تصطاد مصاحلها وال غري.
أو  عربية  دولة  الي  األمريكية  القوات  دخول  بأن  علمنا  التاريخ 
بالتايل،  بمقاومة رشسة، وخسائر برشية كبرية  يقابل  أوسطية  رشق 
عام  بريوت  يف  حدث  ما  وهذا  الوقت،  من  قصرية  فرتة  بعد  ولو 
وال   ،2003 عام  بغداد  ويف   ،1994 عام  مقديشو  ويف   ،1982
أن  وعلينا  استثناء،  ستكون  بالذات  والرقة  السورية  املدن  ان  نعتقد 
بذر  الذي  هو  العراق  األمريكي يف  العسكري  التدخل  أن  ننسى  ال 
األمريكي  العسكري  والتدخل  لـ”الدولة االسالمية”  البذور األوىل 

يف أفغانستان يف الثامنينات هو الذي سقى نبتة تنظيم “القاعدة"

من  الرقة  وحتويل  الورق،  عىل  سهال  يبدو  العسكري  التدخل 
عاصمة لـ”الدولة اإلسالمية” اىل عاصمة حلكم ذايت هجني يف إطار 
خمطط تقسيم سورية، قد ينطبق عليه املثل العريب الذي يقول “كمن 

يستجري من الرمضاء بالنار”.. واهلل أعلم.
ومن الرضوري التعرف عىل نيات أمريكا القصرية والبعيدة املدى 
لتنفيذ مرشوع الرشق األوسط اجلديد، عرب  املنطقة، فهي تسعى  يف 
التحالف، أو التنسيق، مع بعض تيارات اإلسالم السيايس يف املنطقة. 
وال يستبعد أن ينص املرشوع عىل تقسيم سوريا إىل مناطق نفوذ، مع 
اإلبقاء عىل وحدة سوريا اجلغرافّية حتت النفوذ الرويس، ومع ضامن 
مصالح كل األطراف األخرى، بام يف ذك تطمني بعض دول املنطقة.

واحلل يمكن عند اعتبار هذه النقاط:
األوىل: انسحاب األجانب وترك الشعب السوري يقرر مصريه، 
وخيتار رئيسه، وحيكم دعائم احلكم اجلديد حسبام يريد، وهو حّر يف 
هذا املجال دوليا وقانونيا ودبلوماسيا، فليعد إليه حقه هذا املسلوب.
الساحة  يف  املتواجدة  املختلفة  والرشائح  بالقبائل  العناية  الثانية: 
السورية، فالعدو يستهدف التنوع القومي ويتدخل يف الشؤون عرب 
مما  هبا  املطلوبة  العناية  فيام  األخرض،  الضوء  القوميات  هذه  إراءة 

يفشل مؤامرات األعداء احلاملني باستثامرها.
الثالثة: تعاون زعامء البالد اإلسالمية ومفكرهيا عىل جتميع أشتات 
يف  منه  يعاين  الذي  الشديد  التفرق  بعد  شمله  ومل  السوري  الشعب 
الوقت الراهن، وخاصة يف ظل دعايات األعداء السوداء خالل هذه 

السنوات العجاف ورضهبم بعضهم بعضا وإجياد االرتطام بينهم.
والقبلية  القومية  والنزاعات  اخلالفات  الشعب  تفادي  الرابعة: 
شعب  فهو  الواحد،  الشعب  بحكم  معهم،  والتفاهم  واملذهبية، 
واحد وقوم واحد حتت راية واحدة، والتفرق هو الذي يريده العدو 
جلوس  جديدة  آفاقا  العدو  أمام  يفتح  احلقيقة  يف  وهو  ويستثمره، 

الديار، والعيث فيها فسادا ودمارا.
كثريا  االعتبار، سيساعد  األربع هذه يف  النقاط  أن وضع  وأعتقد 
يف إعادة رسم حتالفات الثورة، ويف إعادة صياغة أهدافها وجدولتها 
هذه  لتحقيق  التكتيكات  أفضل  ابتداع  ويف  حمددة،  أولويات  وفق 
وحده،  النظام  ليس  السورية  الثورة  تواجهه  ما  بأن  علام  األهداف، 
وتطلعات  الثورة،  إلجهاض  يسعى  وإقليميا  دوليا  حتالفا  وإنام 

الشعب السوري، وسائر شعوب املنطقة.

سوريا حتت نري القوى  األجانب

السيد مسعود
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الخيفی علينا أن العالمه أبا احلسن الندوي قد بنّي فی كتابه »الرصاع 
بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية« االوضاع 
التی كانت حاكمة علی الشعوب اإلسالمية قبل فرتة االستعامر وما 
واالضطراب  الفوىض  من  املرشق  فی  اإلسالمية  الدول  عليه  كان 
والتقلبات الفكرية والسياسية واالجتامعية التی كانت تتلقاها األمم 

اإلسالمية وَحَظرها من عواقبها الوخيمة.
الساعة، ألّنه  كتاب  كان  الكتاب كام يصفُه مؤلفه:  ولقد كان هذا 
فی  مكانتها  ويعني  اإلسالمية،  لألقطار  مصريية  قضية  عن  يبحث 
العامل  خارطه  وفی  جانب،  فی  واملبدئية  املعنوية  اإلسالم  خارطة 
احلضارية واإلجتامعية فی جانب آخر، وحيدد قيمتها احلقيقة من وجهة 
نظر اإلسالم ورسالته، وأهدافه. وكان من أهم كتب املولف فی نظر 
كثري من أصدقائه وقرأء كتبه، و يعتقد بعض القرأء أّنه يكون احللقة 
طالع  عندما  املسلمني«  بانحطاط  العامل  خرس  »ماذا  كتاب  من  الثانية 
ومن  واملجددين  اإلسالم  رجال  جمد  من  يفهم  الكتاب  هذا  القارئ 
عجائب تفكراهتم واستطاعتهم بعد مطالعة الكتاب، نحن نفهم أن 
لزم الكتاب بالتجديد كام جتدد فی حمتواُه السيد وغرّي بعض مفاهيمه 

وزاد فيه الزيادات ذات القيمة فی ثالث سنواٍت.
الرصاع الفكری

بالكتاب  التعريف  فی  )حفظه اهلل تعالی(  القاسمی  الشيخ  يقول 
والباطل  احلق  بني  معركة  خاض  قد  احلسن  أبا  الشيخ  أن  ومؤلفه 
واإلسالم والغرب وأمعن النظر فيها واظهر عوامل الرصاع الثقافی 
والفكری والسياسی فی البالد اإلسالمية واستنبط أن العامل اإلسالمية 
قد واجهه عقبة كأداء وحتديا عنيفًا وعليه أن يتخذ موقفًا جادًا ليحميی 

نفسه من رشور عواقبه ونتاجيه.
أّنه بني فی هذا الكتاب أن رباطة اجلأش والتغافل عن الواقع املرير 
الفكری  الغزوه  جتاه  االستسالم  وأن  أملا  واليشفی  ضمئًا  اليروی 
اليليق أبدًا بمومٍن يومن باهلل ورسوله. والبد من سلوک طريق يتسري 
فيه التميز بني الصالح وغريه واجليد والردی. وكذلک تتيرس فيه تربية 
جيل يقدر علی التطبيق بني احلياة واحلقايق واألحكام الساموية وينهی 
التناقضات وجيدف بسفينه احلياة إلی شاطئ األمن والسالم ويستمتع 
من الطاقات املادية واملعنوية وينال السعادة اخلالدة فی الدنيا واآلخرة.
فهذا الكتاب إّنام هو تفصيل مما سبق ذكره وتبيني للمخارج الصاحلة 
الواقعية مما حل باملسلمني من املصائب واملعاصی ويا ليت املفكرين 
هذا  إلی  استمعوا  اإلسالمية  املجتمعات  فی  واألفاضل  واجلامعيبن 
النداء وإلی هذه الدعوة وبذلوا جهد حثيثًا فی إنجازه وتطبيقه. فالسيد 
رمحه اهلل إّنام ينفض غبارة من معركة حامية طاملا خفيت عن األبصار إّنه 
يقول بعد التجارب التارخيية واإلجتامعية ونظرًا إلی قول اهلل تعالی »إِنَّ 

وْا َما بَِأْنُفِسِهْم« ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ اهللََّ الَ ُيَغريِّ
وطرائق  املتالمحة  املآزق  من  واملخرج  وكيده  العدو  معرفة  أن 
توجيهات  يستلزم  ومتقدم  ماكر  عدو  مع  الرصاع  فی  والدفاع  الرد 
بني  تسلله  ملنع  املنافذ  سد  و  العدو  مواجهة  فی  نباءة  وترشيدات 
الصفوف املرتاصة مما حصل عليه فضيلة العالمة فهو يقدم النصحية 

لألّمة ويسدی اخلري إليها قائاًل:
املسيحی  التاسع عرش  القرن  منتصف  فی  العامل اإلسالمی  »واجه 

مشكلة فی غاية الدقة والتعقد واخلطورة، وعلی املوقف الذی يتخذه 
جتاه هذه املشكلة احلاسمه يتوقف مستقبله كعامل له شخصيته وكيانه.

والنشاط  باحلياة  الدافقه  الفتية،  الغربية  احلضارة  مشكلة  هی 
احلضارات  أقوی  من  وهی  واإلستيالء،  االنتشار  وقوة  والطموح 
البرشية التی عرفها التاريخ، والتی مل تكن إال مظهرًا من مظاهر العوامل 

التی تكونت واختمرت قدياًم، وظهرت فی أواهنا.
زعيم  هو  ألّنه  لوجه،  وجهًا  املشكلة  هذه  اإلسالمی  العامل  واجه 
البرشی،  الوصاية علی املجتمع  الدينية واخللقية، وصاحب  الرسالة 
بعد ما انسحبت الديانات القديمة من معرتک احلياة، وصاحب القوة 
الواسعة فی هذا  التی حيسب هلا احلساب، وصاحب الدول  الكربی 
القرن، فكان حتدی هذه احلضارة، املادية اآللية للعامل اإلسالمی أعظم 

من حتدهيا ألی أمة، وألی حضارة، وألی جمتمع بطبيعة احلال«
يتسائل  املعركة وحقيقة الرصاع  اللثام عن طبيعة  أزاح  أن  بعد  أّنه 
»أی موقف تتخذه هذه البالد نحو هذه احلضارة وأی منهج تيرس عليه 
لتوثيق جمتمعها باحلياة العرصية وحتقيق مطالب العرص احلديث وإلی 
أی مدی تثبت ذكاءها و شجاعتها اخللقية ملواجهة هذه املعضلة؟« أّنه 
صنف هذا الكتاب عام 1962 م وكأّنه أبرص فی ضوء املواعيد اإلهلية 
العراق  اليمن،  ليبيا، مرص،  تونس،  منها  البالد اإلسالمية  ما ستلقاه 
من  البلدان  هبذه  ماحل  بنفسه  عاين  قد  و  القريب  الغٍد  فی  وسوريا 
املاسی املردية وقد أنذر الوالة املسلمني منها من قبل قائالً: »أن مجيع 
األقطار اإلسالمية وأخص منها ماحتررت حديثًا فی حاجة إلی بحث 
عميق فی هذا املوضوع ألّن أدنی انحراف أو زلة قدم سوف هتوی هبا 

إلی مكان سحيق وتعبدها عن هدفها الصحيح بعده قرون وأجيال.
فی  املسلمني  مجيع  إلی  اهلل  رمحه  السيد  قدمها  التی  املحاذير  أن 
أقطار األرض كافة مل يعن هبا حق عنايتها ومل حيسب هلا حساب حتی 
إليها وراحوا  فطنوا  داهية  وكارثة  وباالً  إذا تضمنت وعادت عليهم 
يلتمسون خمرجًا منها فاصيبوا بام أصيبوا به. واليسعنا فی هذه العجالة 
إال أن نطل علد القطرين من األقطار اإلسالمية العراق وسوريا وما 
منيتا به من مصريحمتوم فی ظل احلضارة الغربية يقول السيد أبو احلسن 

رمحه اهلل :
»إن هذه البالد اإلسالمية اخلصبة الغنية فيها األغلبية الساحقه من 
املسلمني، والتی متلک رصيدًا عظياًم من الرتاث اإلسالمی احلضاری 
من  طويلة  برهة  اإلسالمية  اخلالفة  كمركز  عاشت  والتی  املرشق، 
الزمن َمّرت بأدوار سياسة خمتلفه، وثورات عسكرية مرجتلة متالحقة 
منذ حتررها من نري االستعامر الفرنسی والربيطانی، إن هذين البلدين 
العربني املسلمني أصبحتا تربة صاحلة لنزعات الغرب العقلية واخللقية 
واحلاكم  السياسيون  والزعامء  املثقفة،  الطبقة  التزال  واالجتامعية، 
يزدادون حتساًم للقومية الغربية، والعلامنية والتجدد والتغريب، ورغم 
أن اجلامهري فيها التزال علی إسالميتها وحبها للدين و وفائها له وكثري 
من التقاليد اإلجتامعية القديمة باقية، ويوجد فيها عدد وجية من العلامء 
سيطرة  أن  إال  اإلسالمية،  البالد  فی  نظري  هلم  يوجد  قلام  املتضلعني 
العلامء ومكانتهم  الدين فی املجتمع التزال تضعف وهتار، واحرتام 
ينترشان برسعة،  املرأة وتربجها  بالزوال، وحرية  املجتمع مهددة  فی 
تقدم وازدياد، والتعليم  الثقافية واختالط اجلنسني فی  واملهرجانات 

خسائر فادحة جراء صراع ناعم
ش ن ک�ج شه  �ج بقمل: أ
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املختلط نال رواجًا عامًا فی الشعب   فی ظل العنارص الالدينية تستولی 
علی أزمة البالد وتتحكم فی رقاب الشعب.

بتعاليم  مل تتأثر  التی  والقوميات  العنارص  وجود  ذلک  إلی  أضف 
أحيانًا،  اجلاهلية  بالعقائد  تدين  ومل تزل  كثري،  وال  قليل  فی  اإلسالم 
واملتطرفة أحيانًا أخری التی المتّت إلی اإلسالم بصلة، واألقليات التی 
مل تزل حتمل للجامهري املسلمة والسواد األعظم احلقد الدفني، والعداء 
الشديد، وهی متتاز بالروح العسكرية، وحترتف اجلندية، وتكرب جزءًا 
كبريًا من اجليش السوری كالعلوية والدروزية، وقد أمهلت احلكومات 
اإلسالمية السابقة تعليمها، ونرش الدين الصحيح فيها فكانت فی كل 
وماألت  ووحدهتا،  البالد  سالمة  علی  وخطرًا  كبرية  مشكلة  زمان 
بلبلة فكرية التوجد إال  القوات غري اإلسالمية واالجنبية وأحدثت 
فی بالد عاشت حتت وطأة الفاحتني وكانت حقاًل للمذاهب اهلدامة 
واملراكز  احلكم.  مقاليد  علی  أخريًا  واستولت  املتطرفة،  والديانات 

الرئيسية احلّساسة فی البلد.
القومية والالدينية ومدی  الفكرة  الدليل الساطع علی نفوذ  و من 
تغلغلها فی املجتمع أن حزب البعث العربی االشرتاكی استطاع أن 
يسيطر علی العراق مدة، واستطاع أن يبقی فی احلكم فی سوريا مدة 

أطول.
أن السيد أبا احلسن يعزز قوله ببعض الكتابات من قيادات احلزب 
واعالمه ليثبت أهنم أفرطوا فی الشيوعية والقومية وامتألت نفوسهم 
هبا اعجابًا وإكرامًا هلا واستبسلوا فی دعوة املسلمني من بنی جلدهتم 
الشعب  مطالب  من  وحاجة  ساطعة  حقيقة  جعلوها  حيث  إليها. 
العربی  الشيوعی  البعث  حزب  تدفق  لقد  قالوا:  ذالک  وفی  العربی 
من صميم الشعب العربی وهو مطلب حثيث من مطالبه ألّنه يوفر 
للشعب جماالً واسعًا الجتاز ما خترجه طاقاته ويسعی فی تلبية حاجاته 
الشعب اإلخوة والعدول واملساواة  افراد  املادية واملعنوية ويوثق بني 
التقدم والتقنية. ثم يرشح السيد ما أدی بحزب  ويسّهل طريقًا نحو 
البعث إلی هاوية سحيقة وأصيب به الشعب السوری علی إثره من 
الفلسفه  أو هذه  التفكري  النمط من  يقول: »إن هذا  نكبة و شقاء كام 
للحياة تغلغلت فی عامة العسكريني واجلامعني فی سوريا، وأقبلت 
عقائد  إلی  تنتمی  كانت  التی  الطوائف  تلک  بوجه خاص    عليها   
وديانات خمتلفة وكانت تسيطر علی اجليش، بل هويتها عليها وتبنتها، 
ومفتاح  املوقف،  زمام  يتملكون  أنصاره  و  احلزب  ذلک  واليزال 
العربية  العلامنية والقومية  السياسة  البالد، واستولت  احلكم فی هذه 
واالجتاهات االشرتاكية علی أوضاع البلد استيالء كامالً، واستسلم 
ابناء اإلسالم ومحلة الفكر اإلسالمی للواقع، وضاق جمال النشاط علی 
العاملني لإلسالم، وعلی الدعاة للفكرة اإلسالمية، فغادر عدد كبري 
العواصم  أو  العربية األخری،  البالد  إلی  والتجاؤوا  البلد  منهم هذا 
األروبية، وحرمت سوريا والعراق   التی كانت تعترب حصنا ومالذًا 
وكتاهبا  علامئها  أجل  مرص   بعد  االسالمی  والفكر  الدينية  للعلوم 
وأدبائها، وأقدر قادهتا العسكريني، وأعقل زعامئها السياسيني، وأعلم 
علامء الدين، وجتردت هذه البالد من األكفاء كام تتجرد الشجرة عن 
أوراقها فی فصل اخلريف، واستولت علی البالد عصابة من شباب 
وال  عقل  رجاحة  ال  عملی،  رصيد  وال  فكری  نضج  عندها  مل يكن 
حصافه رأی. ومن ناحية أخری أصيبت هذه البالد التی كانت غنية 
فی ثرواهتا الطبيعة والزراعية بأزمة اقتصادية عامة، وانتقل جزء كبري 
البلد ودخل الشعب إلی اخلارج خوفًا من تتابع الثورات  من موارد 
اليومية وطغی فكر القومية والتفكري املادی املجرد، واإلشرتاكية علی 

العقول واأللباب حتی بدأ عدد كبري من كتاب اجليل اجلديد، وبعض 
كبار املسؤولني والضباط يسخرون من القيم الدينية واالقدار الثابتة 

التی تؤمن هبا سائر األديان الساموية علنًا وجهارًا.
يثبت العالمة الندوي رمحه اهلل الطريق الذي سلكه الشعب السوري 
والعراقي مل يكن سويا بل مها ضال الطريق وما سبب اهنزامهام ويقول:
النشؤة القومية واإلشرتاكية والتحمس هلام والتفانی فی  »فی هذه 
أن  سوريا  واضطرب  والعرب،  إرسائيل  بني  احلرب  وقعت  سبيلهام 
منه  سخرت  الذی  العدو  ذلک  اخلط،  أول  فی  وتقاتله  العدو  تقابل 
زمنا وحتدته طويالً ... باملجد العربی والقومية العربية للقضاء عليه، 
تنترص  أن  فضاًل  وثغورها،  حدودها  عن  تدافع  أن  مل تستطع  ولكنها 
علی العدو، بل كان األمر بالعكس، فقد جاس العدو خالل ديارها 
ومل تستطع أن ترده علی اعقابه فظلت منهوكة األعصاب خائرة القوی، 
وانحطت  العامل،  ضامئر  وتسترصخ  اإلشرتاكية،  بشقيقاهتا  تستنجد 
انحطاطًا ظاهرًا فی املجال اإلقتصادی والسياسی والعسكری، ومن 
العسري التنبؤ بخروجها من هذا املازق واخلطر املحدق، وتغلبها علی 

مشكالهتا وأزماهتا الراهنه.
وفی هناية املطاف يسجل السيدأبو احلسن رمحه اهلل ما عاينه بنفسه من 
النزعة القومية والشيوعية فی العراق وسوريا ويتمكن بمرتعها الوخيم 
أن طال أمدها وحيذر من سوء عواقبها قائالً: »وقد اتفق للمؤلف أن 
يزور سوريا، ويقضی فی دمشق بعض الوقت فی رجب 1393 هـ. 
)آب 1973 م(، وهنا بعض ارتساماته التي سجلها فی رحلته »من 
هنر كابل إلی هنر الريموک« تؤيد ماختوفه املؤلف فی السطور املاضية، 
كان  »لقد  يقول:  الشيوعی،  النظام  من  الشعب  استفاده  عدم  من 
هتاف هؤالء القادة: ولقمه عيش للجائع، وهتيئة احلاجيات« للشعب 
والكفالة بالعيش لرجل الشارع، وكان جهادهم فی سبيل ذلک، فإذا 
مل يتحقق ذلک، وحتقق كل شئ - علی فرض أّنه حتقق  فمعنی ذلک 
تقوم  »تعبديه«  وفلسفات  نظم  والشيوعية  والقومية  االشرتاكية  أن 
علی جمرد عقيدة وايامن وعاطفة، التوزن فی ميزان العقل والتطبيق 
والنتائج، أو مبادی سبيله اليقصد منها إال هدم كيان أو ختلص من 

النظام.
هذا عدا عمليات عسكرية عمياء ووحشية سيتهدف هلا أفراد من 
أصحاب  من  تتجرد  البالد  كادت  وقد  ناهضون  شباب  و  الشعب 
اإلختصاص والنبوغ ومحلة الضامئر والقلوب. كام تتجرد الشجرة من 

أوراقها أيام اخلريف.

فی  الزيارة  هذه  علی  فعلق  الرحلة  هذه  فی  بغداد  املؤلف  وزار 
وأطالع  بغداد.  شوارع  فی  أجتول  وأنا  أشعر  »كنت  آالتية.  السطور 
هذه  فی  اخلاصة  جتربتی  ضوء  وفی  حديثهم،  وأسمع  وجوه الناس، 
الزيارة األخرية أن البالد كانت أكثر رخاء وسعادة، واألّمة أقوی ثقة 
واكثر حرية، قبل الثورة التی قام هبا عبدالكريم قاسم منها اآلن« إلی أن 
يقول: »فام الذی استفادته هذه البالد يا تری بعد الثورات التی قامت 
إلعادة األمور إلی نصاهبا، واحلقوق إلی أصحاهبا وختليص الشعب 

من الظلم واحليف، واالستبداد، وخنق احلريات، وسلبها؟«
فام مضی شئ طفيف من آراء فضيلة العالمة أبی احلسن السديدة 
الغزو  من  ستلقاه  بام  للتعريف  اإلسالمية  لألمة  النصح  وإسداءه 
األبصار.  أولی  يا  فاعتربوا  الغربية،  الدول  من  والثقافی  الفكری 
البالد اإلسالمية وما  القادمة عن سائر  وسوف نتحدث فی األعداد 

قال فيها السيد رمحه اهلل تعالی.
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بعد ما فشلت ثورة 1857م )1274هـ( الشهرية ضد األخطبوط 
اهلندي  الشعب  مجيع  هبا  قام  التي  اهلندية  القارة  شبه  يف  اإلنجليزي 
اإلسالمية  املغولية  الدولة  لفظت  حيث  ؛  سوًءا  احلالة  وتناهت   ،
القائمة اِساًم يف دهيل أنفاسها األخرية ؛ إذ فشلت الثورة بمؤامرات 
من  والُعَدد  الَعَدد  وكثرة  والبنود  اجلنود  وبقوة   ، الصف  داخل  من 
قبل االستعامر ، وعىل ذلك فتم استيالء اإلنجليز عىل اهلند كلها رشًقا 
 ، البالد  أرجاء  ويف  دهيل  يف  املسلمني  يف  السيف  فوضعوا   ، وغرًبا 
وكثر القتىل واجلرحى  وامتألت الشوارع والطرقات بجثث الشهداء 
، وتعّرض العلامء ورجال الفكر والدعوة خصيًصا لغضب اإلنجليز 
ُدْوا ترشيًدا ، وُأْعِدُمْوا شنًقا بعدد ال حُيَْص . ومن  ، فُقتُِّلْوا تقتياًل ورُشِّ
ختلص منهم من ذلك كله ُنُفوا إىل جزيرة إندومان التي كانت منفى 
وجغرافيًّا  طبيعيًّا  مالئمة  غري  لكوهنا   ، اإلنجليز  عهد  عىل  سياسيًّا 

للحياة اإلنسانية والصحة اجلسامنية .
مع  كثرية  مرات  مكشوف  صدام  حماوالت  فشلت  ما  وبعد 
املغولية  الدولة  هنائيًّا عىل  قد قىض  كان  الذي  اإلنجليزي  االستعامر 
اإلسالمية ، وأحكم قبضَته عىل اهلند من أقصاها إىل أقصاها. كانت 
حممد  اإلمام  خاضها  التي  اجلهاد  معركة  اجلريئة  املحاولة  هذه  آخر 
العظام  وشيوخه  وزمالؤه  ديوبند  جامعة  مؤسُس  النانوتوي  قاسم 
يف قرية شاميل بمديريةمظفر نكر بوالية أترابراديش تلك التي سقط 
فيها أحد العلامء الربانيني الكبار احلافظ ضامن عيل وغريهم شهداَء 

عىل أرض املعركة .
مجيَع  اإلنجليُز  صادر  حيث  ؛  كلها  اهلند  عىل  الظالم  خّيم  ثم 
األوقاف والعقارات واإلقطاعات التي كانت مُتِدُّ املدارَس اإلسالميَة 
والفكر  واإلصالح  اإلشعاع  منابع  جتفيف  عىل  وعملوا   ، باحلياة 
االً  والدعوة والتعليم والرتبية ، حتى يتحول املسلمون مع األيام ُجهَّ

يسهل صوُغهم يف بوتقة املسيحية املحرفة .
وبعد ما اشتدت وطأة التبشري املسيحي عىل الدين اإلسالمي الذي 
الشاخمة   ، األركان  املوطدة  اإلنجليزي  االستعامر  دولُة  ه  مُتِدُّ كانت 
البنيان ، املمتدة األطراف التي كانت ال تغرب عنها الشمس . وبعد 
تضم  كانت  التي  اإلسالم  عىل  اهلندوكية  الدعوة  هجامت  كثرت  ما 
فالباطل  ؛  األحايني  أغلب  يف  املسيحي  التبشري  صوت  مع  صوهَتا 

يلتقي دائاًم مع الباطل عىل النقطة املركزية .
بعد ما حصل كل ذلك ، وأصبح املسلمون بالنسبة إىل االحتفاظ 

بدينهم وعقيدهتم كالغنم يف الليلة املطرية الشاتية ، فّكر علامء اإلسالم 
وقادة سفينة اإلسالم واملسلمني يف اهلند يف مجيع الطرق التي كان من 
شأهنا أن تساعدهم عىل عملية اإلبقاء عىل الكيان اإلسالمي يف هذه 
البالد واحلفاظ عىل الرتاث اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية وعقيدة 
الدين اإلسالمي األصيلة ؛ فألقى اهلل يف ُرْوعهم أن يبدأوا بسلسلة 
إقامة الكتاتيب الدينية واملدارس اإلسالمية األهلية السائرة بتربعات 
الشعب املسلم ، وأراهم اهلل تعاىل أن ذلك هو وحده الطريق األنجع 
األسلم إىل بقاء اإلسالم واملسلمني يف هذه الديار يف هذه الظروف 
اإلسالمية  والتعاليم  والسنة  الكتاب  علوم  بذلك  ستنترش  حيث  ؛ 
واشتداد  الظروف  قساوة  رغم  دينهم  عىل  املسلمني  بقاء  ويستمّر 

املحن .
قاسم  حممد  اإلمام  واملشايخ  العلامء  هؤالء  رأس  عىل  وكان 
النانوتوي )املتوىف عام 1297هـ 1879م( الذي أسس بتعاون من 
الكنكوهي  أمحد  الفقيه رشيد  املحدث   : أمثال   ، زمالئه ومشورهتم 
الديوبندي  عيل  الفقار  ذو  والشيخ  1905م(   / 1323هـ  )املتوىف 
)املتوىف 1322هـ / 1904م( واحلاج السّيد حممد عابد الديوبندي 
النانوتوي  يعقوب  حممد  والشيخ  1912م(   / 1331هـ  )املتوىف 
)املتوىف  الدين  رفيع  والشيخ  1884م(  املوافق  1302هـ  )املتوىف 
العثامين  الرمحن  فضل  والشيخ  1890م(  املوافق   / 1308هـ 
الديوبندي )املتوىف 1325هـ املوافق 1907م( مدرســًة صغرية يوم 
اخلميس 15/ حمرم احلرام 1283هـ املوافق 30/ مايو 1866م ، يف 
مسجد أثري صغري )يقع يف اجلانب اجلنويب الرشقي من احلرم اجلامعي 
اليوم وُيْعَرف بـمسجد تشته( كانت نواهتا مدرًسا واحًدا اسمه املال 
حممود وتلميًذا واحًدا كان اسمه حممود حسن الذي اشتهر فيـام بعــد 
أثمر االستقالل  اهلنـد بشكل  بـ شيخ اهلند والذي قاد حركة حتـرير 
)تويف عام 1339هـ املوافق 1920م( . وذلك بقرية ديوبند اجلــامعــة 
التــي كانت ال تتمتع بأيــة ميزة آنذاك ، ثم صارت قــرية جامعـة 
تأسيسها تسميًة بسيطًة  َيْت لدى  ُسمِّ التي  املدرسة  كبرية بفضل هذه 
باسم املدرسة اإلسالمية العربيةL ثم طبَّق صيُت القرية ديوبندخالل 
أيام قليلة أرجاَء اهلند حتي جتاوز إىل البالد النائية ، حتى صارت اآلن 
مدينة نالت من الشهرة ما مل تنله كثري من املدن الرئيسة يف اهلند . وهي 
تقع عىل مسافة نحو 92 مياًل )150ك . م.( يف اجلانب الشاميل من دهيل 

عاصمة اهلند. ) مأخوذ من مقال لألستاذ نور عامل خليل األميني(.

دارالعلوم ديوبند
ي
ت

إعداد: محيد هللا فارو�
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مع  يبقی  و ال  الكفر  مع  يبقی  امللک  ن  أ  اهلل علی  قد جرت سنة 
ر  تستق  ال  كال  الظلم  مع  لكن  و  الكفر  مع  تثبت  فاحلكومة  الظلم 
و  ساكنيها  ظلم  بسبب  تدمرت  و  اهندمت  املعمورات  من  فكم 
التحقت بمستنقع االيام و ال عاقبة للظلم إ ال الدمار و اهلال و اليني 
يظلمون انفسهم و يظلمون اآلخرين فلهم اللعنة  و اخلرسان املبني 
احلديث  فی  املظلومني كام ورد  دنيا  و  دنياهم  يظلمون  الذين  و هم 
الرشيف بأ ن الظلم – ظلامٌت يوم القيامة أی إن الظامل بسبب ظلمه 
التحيريات  و   التهديدات  وأرطر  القيامة  يوم  فی  الظلامت  سيواجه 
قد وردت يف الكتاب و السنة يف الظلم و الظلمة و ال شک فی أن 
عواقب شديد أليمة تنتظرهم فی اآلخرة نظرًا إلی أن الظلم خمالف (
متضاد) لألوامر االهلية و أنه جتاوُز باطل فی حقوق العباد فقد حرم 
فی الرشيعة االسالمية و قد ُفر ضت أساليب خمتلفة فی دفعه وفقًا 
لُيحق  و  فليبادر  الظلم  منع  علی  يقدر  من  كل  اإلسالمية  للتعاليم 

حقوق املظلومني و اليألوا جهًدا فی إباد الظلم.
املجتمع  فی  الشفغة  حس  اجياد  الظلم  مكافحة  اساليب  أحد   
الظلم  بيان عواقب  و  الظاملني  اركاد  و  املظلوم  و  الظامل  الی  بالنسبة 
اإلطالع  و  اإلحساس  اجياد  و  املجتمع  ضمري  ايقاظ  و  هلم  السيئة 

بالنسبة إلی الظلم فی املجتمع.
يلتزم مسئوليته  و  بمسئوليته  يشعر  و  يقظًا  واعيًا  املجتمع  لو كان 
فی  الظامل  و  ضعيف  املهد  فی  هو  و  الظلم  بيُد  ُی  فكان  الظلم  جتاه 
هيه  فی  الواعی  فاملجتمع  أقاربه  يشاور  التجاوز  و  الظلم  بيئة  إعدا 
الظلم  اجلناية و خينق  و  الظلم  ارتكاب  يمنعه من  االبتدائية  املرحلة 
فی مهده فالظلم كام إشتهر ليس أری مال اآلخرين و غصب ملكهم 
بالعوض فحسب بل يشمل كل جتاوز و تع د فی حقوق اآخررين 
و كيلک يشمل مطالبة كیء غري مستح ق من اآخررين و فضال عن 
اظلم  ورباميعدمن  كيلک  ربه  يظلم  و  نفسه  يظلم  قد  اإلنسان  ذلک 

الناس بسبب ارتكابه بعض املنهيات واملحرمات.

سوف نذكر وتوضيحا خمترصًا حول الظلم و العواقب التی تنتظر 
الظلمة و كذلک نبني بعض مصاديق الظلم.

تعريف الظلم و توضيحه
يقول االمام الراغب االصبهانی فی تعريف الظلم: وضع الشیء 
فی غري موضعه املختص به بأ ی طريق كان و كذلک يقال فی جماوز 
احلق الذی جيری جمری نقطة الدائر و هلذا يستعمل فی الذنب الكبري 
و يف الذنب الصغري ثم يستمر فی تعريفه بذكر اقوال بعض احلكامء 

أن قالوا بأن الظلم علی ثالثة انواع:
األول: ظلم بني االنسان و بني اهلل تعالی و اعظمه الكفر و الرش و 

النفاق لذلک قال : » إن الرش لظلم عظيم«.
 « اياه قصد بقوله جل فی عال  الناس و  بينه و بني  الثانی:ظلم  و 
جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا و أصلح فأجره عىل اهلل إنه ال حيب 

الظاملني«. 
والثالث:: ظلم بينه و بني نفسه و إياه قصد بقوله سبحانه و تعالی 

» فمنهم ظامل لنفسه« .
لو أمعنّا النظر ألدركنا بأن كّل هذه الثالثة فی احلقيقة ظلم للنفس 
فإن اإلنسان فی اول ما يه م بالظلم فقد  ظلم نفسه ، هلذا قال تعالی 

فی غري موضع ماظلمهم اهلل و لكن كانوا أنفسهم يظلمون .
يقال لوضع كیء فی غري حمله و هو من حيث  الرشع  الظلم فی 

احلقوق الشخصية عبار عن منع احلق املستحق. 
استخدام الظلم كأسلوب نرغم به الشخص ليعفوعن حقه حرام؛ 
علی سبيل املثال الجيوز للزوج أن يظلم علی زوجته أو يسیء اليها 
النفقة كام قال تعالی وال  لتعفو و تصفح عن حقها مثل الصداق و 
مبينة  بفاحشة  يأتني  أن  إال  آتيتموهن  ما  ببعض  لتيهبوا  تعضلوهن 
شيئا  تكرهوا  أن  فعسی  كرهتموهن  فإن  باملعروف  وعارشوهن 

وجيعل اهلل فيه خريا كثريا.
عنه  اإلنابة  و  الظلم  عن  الرجوع  اإلسالمی  الرشع  فی  كذلک 

ر أمحد زهي ش �ي ن واحد �ج

امعة ( حلج تعريب: عبدالغفار کرد )طالب �ج

الظلم والظلمة

مقاالت مترجمة
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واجب و البد من إرجاع مجيع املظامل إلی صاحبها و هلذا علی أولی 
األمراملسلمني ان يرغموا الظاملني علی إرجاع املظامل إلی اهلها . 

ذم القرآن
و  فمنهم فرعون و هامان  الظلمة  الكتاب عاقبة كثري من  قد بني 
نمرود و قارون و غريهم و ضمنا أ كد أن الظلم ال هناية له إال الذل 

و اهلوان فی الدنيا و العذاب و النار فی اآلخرة.
و اآلن نذكر بعض اآليات التی تبني لنا عواقب الظلم و الظلمة

يِف  َوَسَعى  اْسُمُه  فِيَها  ُيْذَكَر  َأْن  اهللَِّ  َمَساِجَد  َمنََع  مِمَّْن  َأْظَلُم  َوَمْن 
ْنَيا ِخْزٌي  َخَراهِبَا ُأوَلِئَك َما َكاَن هَلُْم َأْن َيْدُخُلوَها إاِلَّ َخاِئِفنَي هَلُْم يِف الدُّ

َوهَلُْم يِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعظِيٌم. 
َأْيِدهيِْم  َباِسُطو  َوامْلَاَلِئَكُة  امْلَْوِت  َغَمَراِت  يِف  الظَّاملُِوَن  إِِذ  َتَرٰى  َلْو 
َزْوَن َعَذاَب اهْلُوِن باَِم ُكنُتْم َتُقوُلوَن َعىَل اهللَِّ  َأْخِرُجوا َأنُفَسُكُم اْلَيْوَم جُتْ

وَن.  َغرْيَ احْلَقِّ َوُكنُتْم َعْن آَياتِِه َتْسَتْكرِبُ
َوَيتَِّخَذ  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ اهللَُّ  َولَِيْعَلَم  النَّاِس  َبنْيَ  ُنَداِوهُلَا  اُم  اأْلَيَّ َوتِْلَك 

ِمنُكْم ُشَهَداَء  َواهللَُّ اَل حُيِبُّ الظَّاملنَِِي.
تِي  الَّ آهِلَُتُهُم  َعنُْهْم  َأْغنَْت  َفاَم  َأنُفَسُهْم  َظَلُموا  ِكن  َوَلٰ َظَلْمنَاُهْم  َوَما 
ٍء ملََّّا َجاَء َأْمُر َربَِّك  َوَما َزاُدوُهْم َغرْيَ َتْتبِيٍب  َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللَِّ ِمن يَشْ
لَِك َأْخُذ َربَِّك إَِذا َأَخَذ اْلُقَرٰى َوِهَي َظاملٌَِة  إِنَّ َأْخَذُه َألِيٌم  )101( َوَكَذٰ

َشِديٌد.
ُرُهْم لَِيْوٍم َتْشَخُص  اَم ُيَؤخِّ َسَبنَّ اهللََّ َغافاًِل َعامَّ َيْعَمُل الظَّاملُِوَن إِنَّ َواَل حَتْ

فِيِه اأْلَْبَصاُر. 
َهَواٌء  َوَأْفِئَدهُتُْم  َطْرُفُهْم  إَِلْيِهْم  َيْرَتدُّ  اَل  ُرُءوِسِهْم  ُمْقنِِعي  ُمْهطِِعنَي 
ْرَنا  نَا َأخِّ ِذيَن َظَلُموا َربَّ )43( َوَأنِذِر النَّاَس َيْوَم َيْأتِيِهُم اْلَعَذاُب َفَيُقوُل الَّ
ن  ُسَل َأَومَلْ َتُكوُنوا َأْقَسْمُتم مِّ إىَِلٰ َأَجٍل َقِريٍب نُِّجْب َدْعَوَتَك َوَنتَّبِِع الرُّ
ِذيَن َظَلُموا َأنُفَسُهْم  ن َزَواٍل )44( َوَسَكنُتْم يِف َمَساِكِن الَّ َقْبُل َما َلُكم مِّ

ْبنَا َلُكُم اأْلَْمَثاَل. َ َلُكْم َكْيَف َفَعْلنَا هِبِْم َورَضَ َوَتَبنيَّ
حتريم اهلل الظلم علی نفسه و علی اآلخرين :

روی عن النبی صلی اهلل عليه و سلم أن اهلل تعالی قال » يا عبادی 
إنی حر مت الظلم علی نفسی و جعلته بينكم حمر مًا فال تظاملوا« .

من  جيتنبوا  ان  تعالی  و  سبحانه  كد  أ  القدسی  احلديث  هذا  فی 
الظلم الذی سبب شقاء الناس و ال نجد تعبريا احسن مما قاله تبارك 
و تعالی » اعلموا يا عبادی إنی حرمت الظلم علی نفسی فيقول هذا 
الكالم فی حا ل ال يصدر الظلم من ذاته سبحانه و تعالی أبدا ألن 
الظلم عبار عن ترصف فی ملک اآلخرين و احلال أن األمالک هلا 

حتت ملكه و اجلميع خلقه )رشح االربعني للنوی، خالدی(.
النهی عن مصاحبة الظاملني

ان اهلل تعالی قدحذرنا يف القرآن عن مصاحبة الظاملني حيث قال:
ن ُدوِن اهللَِّ  َلُكم مِّ َوَما  النَّاُر  ُكُم  َفَتَمسَّ َظَلُموا  ِذيَن  الَّ إىَِل  َتْرَكنُوا  َواَل 

وَن  ِمْن َأْولَِياَء ُثمَّ اَل ُتنرَصُ
إن اهلل تعالی لعدم مصاحبتنا الظلمة أجاز القصاص منهم فقال:

وِء ِمَن اْلَقْوِل إاِلَّ َمن ُظِلَم  َوَكاَن اهللَُّ َسِميًعا  الَّ حُيِبُّ اهللَُّ اجْلَْهَر بِالسُّ
َعِلياًم.

وقال كذلک:
وَن.  ِذيَن إَِذا َأَصاهَبُُم اْلَبْغُي ُهْم َينَترِصُ َوالَّ

مساعدة الظلمة

عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  قال  قال:  أنه  عنه  اهلل  ريض  أنس  عن 
وسلم: أنرص أخاك ظاملا أو مظلوما.

قال  ننرصه ظاملا.  فكيف  ننرصه مظلوما  اهلل هذا  يا رسول  قالوا: 
تأخذ فوق يديه. )بخاري(

التحذير عن دعوة املظلوم
عن ابن عباس رضی اهلل أن النبی صلی اهلل عليه و سلم بعث معاذا 
الی اليمن فقال: اتق دعو املظلوم فإهنا ليس بينها وبني اهلل حجاب. 

) بخاري( . 
احوال الظاملني يوم القيامة

1- الحيميهم و ال يشفع هلم احد: َما لِلظَّاملنَِِي ِمْن مَحِيٍم َواَل َشِفيٍع 
ُيَطاُع.

َعىَل  اهللَِّ  ْعنَُة  لَّ َأن  َبْينَُهْم  ٌن  ُمَؤذِّ َن  َفَأذَّ اهلل:  رمحة  من  يقنطون   -2
الظَّاملنَِِي.

3- لن تنفعم املعذرة و لن تغنی عنهم شيئا: فيومئذ ال ينفع الذين 
ظلموا معذرهتم وال هم يستعتبون. 

ِذيَن َظَلُموا  4- يقال هلم زجرا ذوقوا ما كنتم تعملون: ُثمَّ ِقيَل لِلَّ
َزْوَن إاِلَّ باَِم ُكنُتْم َتْكِسُبوَن. ُذوُقوا َعَذاَب اخْلُْلِد َهْل جُتْ

بعض مصاديق الظلم
1- الصد عن سبيل اهلل: َوَناَدٰى َأْصَحاُب اجْلَنَِّة َأْصَحاَب النَّاِر َأن 
َقاُلوا  ا  ُكْم َحقًّ َربُّ َوَعَد  ا  مَّ َفَهْل َوَجدتُّم  ا  نَا َحقًّ َربُّ َوَعَدَنا  َما  َوَجْدَنا  َقْد 

ْعنَُة اهللَِّ َعىَل الظَّاملنَِِي. ٌن َبْينَُهْم َأن لَّ َن ُمَؤذِّ َنَعْم َفَأذَّ
َوَمْن  ذكراهلل:  دفعا عن  املساجد  فی  احلضور  من  الناس  منع   -2
َأْظَلُم مِمَّْن َمنََع َمَساِجَد اهللَِّ َأْن ُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه َوَسَعى يِف َخَراهِبَا ُأوَلِئَك 
ْنَيا ِخْزٌي َوهَلُْم يِف اآْلِخَرِة  َما َكاَن هَلُْم َأْن َيْدُخُلوَها إاِلَّ َخاِئِفنَي هَلُْم يِف الدُّ

َعَذاٌب َعظِيٌم. 
3- التطفيف فی الكيل و عدم مراعاة العدل فی املعامالت: َوإىَِلٰ 
ُه َواَل  َغرْيُ ٍه  إَِلٰ ْن  مِّ َلُكم  َما  اْعُبُدوا اهللََّ  َقْوِم  َيا  َقاَل  ُشَعْيًبا  َأَخاُهْم  َمْدَيَن 
َعَذاَب  َعَلْيُكْم  َأَخاُف  َوإيِنِّ  بَِخرْيٍ  َأَراُكم  إيِنِّ  َوامْلِيَزاَن  امْلِْكَياَل  َتنُقُصوا 
نَّا  مِّ بَِرمْحٍَة  َمَعُه  آَمنُوا  ِذيَن  َوالَّ ُشَعْيًبا  ْينَا  َنجَّ َأْمُرَنا  َجاَء  َومَلَّا  يٍط.  ِ حمُّ َيْوٍم 

ْيَحُة َفَأْصَبُحوا يِف ِدَياِرِهْم َجاثِِمنَي. ِذيَن َظَلُموا الصَّ َوَأَخَذِت الَّ
إِْبَراِهيَم  إِنَّ  َتُقوُلوَن  َأْم  أداءها:  االمتناع عن  و  الشهادة  كتامن   -4
ُقْل  َنَصاَرٰى  َأْو  َكاُنوا ُهوًدا  َواأْلَْسَباَط  َوَيْعُقوَب  َوإِْسَحاَق  َوإِْساَمِعيَل 
َوَما اهللَُّ  ِمَن اهللَِّ   ِعنَْدُه  َشَهاَدًة  َكَتَم  مِمَّْن  َأْظَلُم  َوَمْن  َأِم اهللَُّ   َأْعَلُم  َأَأْنُتْم 

بَِغافٍِل َعامَّ َتْعَمُلوَن.
5- ظلم قادة املسلمني و دعاهتم عند طرد املومنني الضعفاء: َواَل 
ُْم بِاْلَغَداِة َواْلَعيِشِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َما َعَلْيَك ِمْن  ِذيَن َيْدُعوَن َرهبَّ َتْطُرِد الَّ
ٍء َفَتْطُرَدُهْم َفَتُكوَن  ٍء َوَما ِمْن ِحَسابَِك َعَلْيِهْم ِمْن يَشْ ِحَساهِبِْم ِمْن يَشْ

ِمَن الظَّاملنَِِي.
ن  ِذيَن آَمنُوا اَل َيْسَخْر َقْوٌم مِّ َا الَّ َيا َأهيُّ 6- التنابز باأللقاب السيئة: 
َيُكنَّ  َأن  َعَسٰى  نَِّساٍء  ن  مِّ نَِساٌء  َواَل  نُْهْم  مِّ ا  َخرْيً َيُكوُنوا  َأن  َعَسٰى  َقْوٍم 
ااِلْسُم  بِْئَس  بِاأْلَْلَقاِب   َتنَاَبُزوا  َواَل  َأنُفَسُكْم  َتْلِمُزوا  َواَل  نُْهنَّ  مِّ ا  َخرْيً

ِئَك ُهُم الظَّاملُِوَن. ْ َيُتْب َفُأوَلٰ ياَمِن  َوَمن ملَّ اْلُفُسوُق َبْعَد اإْلِ
ُْم  ِذيَن ُيَقاَتُلوَن بَِأهنَّ 7- اخراج الناس من اوطاهنم بغري حق: ُأِذَن لِلَّ

ِهْم َلَقِديٌر . ُظِلُموا َوإِنَّ اهللََّ َعىَلٰ َنرْصِ

مقاالت مترجمة
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يقوُل شاريل شابلن، أشهر كوميدّي يف تاريخ الّسينام: عندما كنُت 
صغريًا، ذهبُت برفقة أيب ملشاهدة عرٍض يف الّسريك، وقفنا يف صّف 
طويل لقطع التذاكر، وكان أمامنا عائلة مكّونة من ستة أوالد واألم 
نظيفة،  لكنها  قديمة  مالبسهم  عليهم،  باديًا  الفقر  وكان  واألب، 
وكان األوالد فرحني جدًا وهم يتحّدثون عن السريك، وبعد أن جاء 
دورهم، تقّدم األُب إىل شّباك التذاكر، وسأل عن سعر البطاقة، فلام 
تلعثم األب، وأخذ هيمس  التذاكر عن سعرها،  أخربه عامل شّباك 

لزوجته، وعالمات اإلحراج بادية عىل وجهه!
عىل  ورماها  دوالرًا،  عرشين  جيبه  من  أخرج  قد  أيب  فرأيُت 
األرض، ثم انحنى والتقتها، ووضع يده عىل كتف الرجل وقال له: 
لقد سقطْت نقودك! نظر الّرجُل إىل أيب، وقال له والدموع يف عينيه: 
وتراجعنا  يدي،  من  أيب  سحبني  دخلوا،  أن  وبعد  سّيدي!  يا  شكرًا 
أعطاها  التي  دوالر  العرشين  غري  يملك  يكن  مل  ألنه  الطابور،  من 
أمجل  املوقف  ذلك  كان  بأيب،  فخوٌر  وأنا  اليوم  ذلك  ومنذ  للرجل! 
عرٍض شاهدته يف حيايت، أمجل بكثري حتى من عرض السريك الذي 

مل أشاهده!
ورقة تلقيها يف سلة املهمالت أمام ابنك هي أبلغ من ألف خطبة 
عن النّظافة! وصدقة تضعها يف يد فقري أمام ابنتك هي أبلغ من ألف 
خطبة عن الّصدقة! ال يمكنك أن ُتقنع ابنك بمضار الّتدخني وأنت 

تنفث دخان سيجارتك يف وجهه!
لطاملا آمنُت أّن الرتبية بالقدوة ال بالتنظري، ولسُت ُأقلُل من شأن 
فيها  األوالد  مسامع  عىل  نلقيها  قصة  فأحيانًا  والكالم،  النّصيحة 
من  نزيل  هلم  نرشحه  رشيف  نبوّي  وحديث  الكثري،  الدروس  من 
نفوسهم مفاهيم ونزرع أخرى، فال بد من الكالم أحيانًا.. ال بّد أن 
يفهم األوالد ما اخلطأ الذي ارتكبوه ... قوانني البيت، آداب الطعام، 
آداب الطريق، كل هذا ال غنى عن الكالم فيه، ولكن تبقى املواقف 

أبلغ أثرًا، وأصدق من كّل الكالم!
ورقة تلقيها يف سلة املهمالت أمام ابنك هي أبلغ من ألف خطبة 
عن النّظافة! وصدقة تضعها يف يد فقري أمام ابنتك هي أبلغ من ألف 
خطبة عن الّصدقة! ال يمكنك أن ُتقنع ابنك بمضار الّتدخني وأنت 
ابنتِك  تقنعي  أن  يمكنِك  وال  وجهه!  يف  سيجارتك  دخان  تنفث 
يعدو كونه غطاء  دام احلجاب يف ترصفاتك ال  ما  بقدسّية احلجاب 
تعّلمه أمهّية  ابنك للمسجد فإنك  أنَت عندما تصحب  الرأس!  عىل 
صالة اجلامعة حتى لو مل تعقد له يف البيت جلسة للحديث عن أمهّية 

املوضوع! وأنِت حني ال ترفعني صوتِك يف وجه زوجِك أمام ابنتِك 
فإنك تعلمينها درسًا للمستقبل وإن مل تقيمي هلا حمارضة عن ُحسن 
وزيارتِك  ألوالدك!  الرّب  يف  درس  هي  لوالديك  طاعتَك  الّتبعل! 

ألختِك هي درس يف صلة الّرحم البنتك!
رَسَم طفٌل رساًم لبيته املستقبيل، وعرضها عىل أبيه، ُأعجب األب 
الّصبي:  فقال  الواسعة؟  الغرفة  هذه  ما  يسأله:  وأخذ  ابنه،  برسمة 
هنا ستكون غرفة اجللوس! قال األُب: وما هذا املكان يف األسفل؟ 
كام  الصغري  مطبخنا  من  زوجتي  تتذمر  ال  حتى  كبري  مطبخ  أجابه: 
تفعل أمي! عندها قال األب: وما هذه الغرفة الصغرية عند مدخل 
البيت اخلارجي؟ فقال : هذه ستكون لك، أال ترى أهنا تشبه غرفة 
به هو درس لألوالد من  نقوم  فيه؟! كّل يشٍء  التي وضعتها  جدي 
لك  يكون  أن  تتمنى  الذي  االبن  لوالديك  فُكْن   ! ندري  ال  حيث 
احلنظل  يزرع  الذي  لِك.  تكون  أن  التي حتبني  الكنّة  وكوين حلامتك 

ال جيني العنب!
الّسادس  يف  طالبًا  دّرسُت  التدريس،  يف  املهنّية  حيايت  أّول  يف 
االبتدائّي، اسمه حسني، كان ذكّيًا ومتفوقًا، ومل يسبق يل أن التقيُت 
الّسنة، والسبُب أن حسني  امتحانات نصف  بأحد من أهله إال بعد 
أشغله سؤال مل يعرف إجابته، فبقي حائرًا فيه إىل أن انقىض الوقت، 
وملا أرادت املعلمة التي تراقب عليه أخذ الورقة منه، رفض أن يعطيها 
ورقته وقال هلا : مل أنتِه بعد ! فقالت له: ولكن الوقت انتهى. فقال هلا: 

سأكمل إجابايت رغاًم عنِك!
ويف  انتهى..  املوقف  أّن  وظننا  منه،  الورقة  املعلمة  سحبت  هنا 
املدير أن  التايل حرضت أمه إىل املدرسة، وطلبْت من  اليوم  صبيحة 
هذا  ابني  إّن  بقرهبا:  وحسني  قالت  اجتمعنا  فلام  أساتذته،  هلا  جيمع 
قليل أدب، والعلم دون أخالق هو الذي أفسد العامل، الذين صنعوا 
يصبح  أن  البني  أريد  وال  أخالق،  بال  علامء  كانوا  الّذرية  القنابل 
أن  قررُت  هلذا  نفسه،  عىل  رّشه  كان  األن  املدرسة  ترك  إذا  مثلهم، 
قابل  يشء  هذا  وأّن  األمر،  هلا  هُنّون  أخذنا  البيت!  يف  جيلس  أجعله 
يلفظ بكلمة، وكانت أم حسني  يبكي دون أن  للحدوث.. وحسني 
أّن  لو  أمجل عرض شاهدته يف حيايت، ختيلوا  ذلك  أم، وكان  أعظم 
ابنها  أن  بحجة  املعلمة  لرتفع صوهتا عىل  املدرسة  إىل  حرضت  األم 
ابنها،  األم  هذه  ربحت  لقد  االمتحان،  حّل  بإمكانه  وكان  جمتهد 
وأعطته درسًا للعمر، وأنا عىل يقني أهنا كانت تفقه يف الرتبية أكثر منا 

نحن الذين درسنا يف كلية الرتبية!

أمجُل عرٍض شاهدته يف حياتي

قاوي     أدمه �ش

مدّونات
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حامدًا ومصليًا
أثبتت يف تارخيها الطويل  نحن أمة لن ختاف املنون واحلتوف وقد 
شجاعتها وبسالتها فإهنا لعبت باحلتوف احلُمر ومل ترتعد فرائصها منها 

أصالً.
من  بدًء  واإلقدام،  والشجاعة  البطولة  مواصفاهتا  أبرز  أمة  كنا  قد 
مل  الذي  اهلل عليه وسلم  قلوبنا حممد رسول اهلل صىل  سيدنا وحبيب 
يتنازل عن مبادئه قيد أنملة بل قال:  واهلل لو وضعوا الشمس يف يميني 
والقمر يف يساري عىل أن أترك هذا األمر حتى يظهره اهلل أو أهلك فيه 

ما تركته.
ثم تاريخ الصحابة ومن بعدهم حافل بأمثلة الرجولة والبسالة حيث 
مل يراعوا يف احلق كبريًا أو عظيام أو أمريا، فهذا عمر هيتف: أهيا الناس! 

إنه واهلل ما فيكم أحد أقوى عندي من الضعيف حتى آخذ احلق منه.
وينطق باجلمل يف وصف الرجولة والبسالة فتجري جمرى األمثال، 
كأن يقول:  يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم أن يقول: )ال( بملء 

فيه.
أجل؛ تعلمنا من أجدادنا بأّن املوت لن يتكرر سوى مرة، فألجل 
ذلك وددنا أن نعيش بالشجاعة والرجولة حتى املامت كي ال تنعكس 

لألجيال القادمة صورة موتنا يف حالة من اجلبن أو اخلور القّدر اهلل.
تعّلمنا بأّن اجلبن يقتلنا ألف مرة مع أّن الكريم احلر، واأليب الشجاع 

ال يموت إال مرة.
تعّلمنا من الصديقة الطاهرة، املرّبأة من فوق سبع ساموات: إّن هلل 
فأفٍّ  معها،  خفقت  الريح  خفقت  كلام  الطري،  كقلوب  قلوهبم  خلقا 

للجبناء أفٍّ للجبناء! 
وما أمجل ما أنشد الشاعر: 

إذا صّوت العصفور طار فؤاده
وليث حديد الناب عند الثرائد.   

وقال آخر:
يفّر اجلبان عن أبيه وأمه

وحيمي شجاع القوم من ال يناسبه   
وُيرزق معروف اجلواد عدّوه

وحُيرم معروف البخيل أقاربه.   
جيّرب  مل  الذي  األشم  البطل  املسلول،  اهلل  سيف  من  تعلمنا  وقد 
هزيمة يف عمره أصاًل، فعلمنا عندما قال: لقد لقيُت كذا وكذا زحفًا، 
وما يف جسمي موضع شرب إال وفيه رضبة أو طعنة أو رمية ثم هأنذا 

أموت حتف أنفي كام يموت العري، فال نامت أعني اجلبناء.
فتارخينا حافل من هؤالء األفذاذ الذين لّفتوا وجه التاريخ، وغرّيوا 
وامللامت  واملِحن،  اخلطوب  قومهم  عن  ودفعوا  احلوادث،  جمرى 

واإلحن، وأنزلوهم منزلة الرفعة والعز والتمكني تضيق عن وصف 
حاهلم اجلليلة الرسائل والكتب.

فأخي املسلم هل تفكرت إذا كنا يف املايض ذو شوكة ومنعة، وعز 
واالستكانة،  واملهانة  والذلة  الصغار  من  اآلن  نشكو  فلامذا  ورفعة 
قصعتنا  عىل  فتداعوا  األعداء  علينا  واجرتأ  والضيم،  الونى  ونعاين 
إىل  من كل حدٍب وصوب، فشتتوا شملنا ومزقوا مجعنا، وقّسمونا 
دويالت صغرية بعدما كنا نسود العامل يف أوان اخلالفة اإلسالمية وملا 

كانت أزّمة األمور بأيدينا.
أو  بأيدهيم  األخرى  تلو  واحدة  بالدنا  سقطت  ملاذا  سألت  هل 

رزحت حتت نري استعامرهم؟ 
أليس اجلواب سهاًل إذا كنا نتفرس عنه أال وهو أننا انحرفنا عن 
األمني،  نبينا  وهدي  الكريم  ربنا  رشع  عن  وابتعدنا  ديننا  مفاهيم 
وتركنا مصدر قوتنا وعزنا الذي مل يرتكه قوٌم إال وذّلوا أال وهو اجلهاد 

يف سبيل اهلل ودّب فينا دبيب الوهن وكراهية املوت يف سبيل اهلل.
فاجلهاد يف سبيل اهلل قنطرة السعادة - بتعبري العالمة الندوي رمحه 
والتخطيط  اإلخالص  بعد  واإلقدام  والرجولة  والشجاعة  اهلل- 
والربجمة هي التي ترجع سالف جمدنا وعزنا وترجع بالدنا املحتلة وال 
األيام؛  منسيًا يف هذه  نسيًا  التي صارت  احلبيبة األسرية  سيام قدسنا 
ألّن عدسات الكامريات انحرفت عنها إىل قضايا مؤملة أخرى التي 

كرشت عن أنياهبا يف البالد اإلسالمية من جديد.
واهلوان  الذل  يصيبها  حيث  اجلهاد  ترتك  أمة  كل  مصري  وهكذا 
التتار،  زمن  يف  ذلك  حصل  كام  تقاومه،  وال  عدو  ألدنى  وتستسلم 
حيث يستسلم الفرد منها للترتي وإن مل يكن معه سالح حتى يبحث 
هرب،  أو  مقاومة  دون  استسالم  يف  وهو  به  ويقتله  سالحه  عن 
وكادت األمة أن تبيد أو تكون عبيدًا، إىل أن قيض اهلل هلا من األئمة 
والعلامء والدعاة من نادى باجلهاد وأيقظها وأهلب شعورها وقادها 
إىل امليدان للدفاع عن النفس والدين، فاستعادت مكانتها ودحرت 

التتار وأخرجت الصليبيني آنذاك.
فيا أخي املسلم علينا أن نستيقظ ونتبرص يف أمرنا وماضينا، ونغتنم 
اهلل  من  والتأييد  والنرص  بالعزة  فنفوز  ربنا  رىض  ننال  كي  الفرصة 
اهلل،  كلمة  بإعالء  ونرفع شأهنا  أمتنا  الرش عن  ونذود  قدرته،  جلت 

وظهور دينه عىل الدين كله ولو كره الكافرون.
ثابتة ال  إن مل نرع نعم اهلل وننفر ونجاهد يف سبيله، فسنن الكون 
فهل  واخلوف،  اجلوع  لباس  أذاقه  إال  اهلل  بأنعم  أحد  كفر  فام  تتغري، 
من  نفيق  أو  غفلتنا  من  ننتبه  أو  نومنا  من  نستيقظ  نبرص،  أو  نعي 

سدرتنا، يا ليتنا نفعل ذلك.
وفق اهلل اجلميع ملا فيه اخلري والصواب.

ن عيىس ا�ج

مدّونات
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كتاب��ا  و  مهن��دا  الش��آم  احملراب��اح��ّي  و  اخلض��راء  والغوط��ة 

إّن��ا  و  رأي��ت  م��ا  قباب��ا  قباب��ا ليس��ت  فاس��تطال  مت��ّرد  ع��زم 

للعل��ى س��كنت حص��ى و تراب��افالث��م بروح��ك أرضه��ا تلث��م عص��ورا 

األعش��ابا واهب��ط عل��ى ب��ردى يصّف��ق ضاحكا  و  التلع��ات  يس��تعطف 

عش��ية  الس��ماء  م��ن  أط��ّل  ف��رأى اجلم��ال هن��ا .. فح��ّن ، فذاب��اروح 

ضفات��ه  فأوش��كت  ش��ّف  و  منس��ابا وصف��ا  ب��ه  وج��د  م��ن  تنس��اب 

ذرفنه��ا  اجلن��ان  ح��ور  أدم��ع  إياب��ا ب��ا  هل��ّن  متل��ك  مل  و   ، ش��وقا 

رضاب��ا ب��ردى ذكرت��ك للعطاش��ى فارت��ووا  فرتّش��فوك  النه��ى  بن��ى  و 

ومل  ختب��ث  مل  األده��ار  ب��ك  تفس��د وك��م خب��ث الزم��ان وطاب��ام��رت 

موّس��د  الع��راء  يف  أّم��ي  و  راب��ابأب��ي  و  مطامع��ا  احلي��اة  بع��ث 

ترّن��ت  ميس��لون  يف  ث��وى  أطياب��امل��ا  تنّفس��ت  و  هضباته��ا 

فتهافت��ت  حديث��ه  النج��وم  حّجاب��ا وأت��ى  ل��ه  حّراس��ا  لتق��وم 

للن��ور غلغ��ل يف الش��موس فغاب��ا م��ا كان يوس��ف واح��دا ب��ل موكب��ا 

ك��ي ال ي��رى يف جّل��ق األغراب��ا ه��ذا ال��ذي اش��تاق الكرى حت��ت الثرى 

مباج��د  الكري��م  العي��ش  نب��ا  الكري��م صواب��ا وإذا  امل��وت  رأى  ح��ّر 

أحب��ه  و  بالفت��ى  ألزه��ى  صعاب��ا إّن��ي  و  مش��ّقة  احلي��اة  يه��وى 

الوّثاب��ا ويض��وع عط��را كلم��ا ش��ّد األس��ى  قلب��ه  يع��رك  بيدي��ه 

فدف��د  ح��واه  إن  م��اء  ش��هابا ويس��يل  ش��ّع  اللي��ل  ط��واه  إذا  و 

أس��باباوإذا العواص��ف حّجب��ت وج��ه الس��ما  للس��ما  العواص��ف  ج��دل 

بن��ى  آم��ال  ص��رح  تق��ّوض  إذا  خاب��او  رج��اء  م��ن  جدي��دا  أم��ا 

واب��ن الضراغ��م لي��س يع��دم غاب��افاب��ن الكوك��ب كّل أف��ق أفق��ه 

ي 
إيليا أبو ما�ن

حتّية الشام

واحة الشعر
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اللحية

دراسة  حول  تقريرا  اليوم  هذا  الربيطانية  اإلذاعة  هيئة  نرشت 
 jornal of hospital« علمية ُنرشت يف جملة عدوى املستشفيات

infection
وقد ورد يف التقرير أن فريقا من الباحثني األمريكيني، أخذ 408 
يعملون يف  عينات من وجوه رجال ملتحني ورجال غري ملتحني 

املستشفيات.
حيملون  اللحى  حليقي  أن  وجد  حني  البحث  فريق  ُذهل  وقد 
يف  للعدوى  املسببة  البكرتيا  من  امللتحون  حيمله  ما  أضعاف  ثالثة 

املستشفيات.
وتستعيص  املعدية،  األمراض  من  كثريًا  تسبب  بكرتيا  سيام  وال 
عىل كثري من املضادات احليوية. وأورد الباحثون تفسريين حمتملني 

لنتائجهم:
األول: أن حلق اللحية يزيل طبقة رقيقة من اجللد مما يؤدي إىل 

تشجيع مستعمرات البكرتيا عىل النمو والتكاثر.
الثاين: أن اللحية بطبيعتها تقاوم البكرتيا. ثم شككوا يف هذا حني 
ذكروا أهنم أخذوا عينات عشوائية من اللحى وأرسلوها إىل د. آدم 
روبرت يف جامعة كلية لندن، ومتكن من استنبات ما يزيد عىل مائة 

نوع من البكرتيا يف عينات اللحى.
كام  ليست وسخة  اللحى  أن  العلمي  البحث  تبني من هذا  وقد 
حيث  الصحيح،  هو  العكس  وأن  امللتحني،  من  الساخرين  يردد 
الذين  اللحى. فليحذر  املعدية عىل وجوه حالقي  تتكاثر  اجلراثيم 

ُيَقبِّلوهنم ):
أو  وأعفوا  الشوارب  »أحفوا  وسلم  عليه  اهلل  صىل  قال،  وقد 
نعمة اإلسالم والسنة  فاحلمد هلل عىل  متفق عليه.  اللحى«،  وفروا 

اللذان يتوافق فيهام صحيح املنقول مع رصيح املعقول.
وصدق اهلل إذ يقول »َسنُِرهيِْم آَياتِنَا يِف اآْلَفاِق َويِف َأنُفِسِهْم َحتَّٰى 

ٍء َشِهيد«. ُه َعىَلٰ ُكلِّ يَشْ ُه احْلَقُّ  َأَومَلْ َيْكِف بَِربَِّك َأنَّ َ هَلُْم َأنَّ َيَتَبنيَّ
واهلل أعلم.

اكتب يا قلم
عن نبع األم 

عن شعور قد انعدم
قد جف الدموع يف األجفان
وجفت العروق يف الرشيان

فاكتب يف رثاء األوطان 
اكتب عن اخلراب يف البلدان 

عن اليمن والشام وبالد األفغان 
اكتب عن احلرمان 

عن حجم هذا اخلذالن
اكتب عن جفاء اخلالن
وكيف دمعت العينان

وكيف خذلوا ديارنا باهلجران 
وكيف دوسوا جثث قتالنا باحلذيان

اكتب عن ذبح الصبيان 
عن هتك األعراض يف العيان 

وكيف سلبوا منا األمان
وكيف ضاع الرضع يف األحضان

اكتب يا قلم 
عن نبع األمل 

عن وطن قد اهندم
اكتب...اى ظم كان
قد بلغ اجلثث العنان

وضاقت احلناجر من البيان
ولزم الرصاخ اللسان

اكتب ياقلم
عن اجلبان

الذي ارتىض باهلوان
خيطوا له األكفان

ال تقولوا عنه انسان
اكتب يا قلم 

نبع األم يف صدورنا
 اكتب عن نزف اجلراح
 عن الشهيق يف البكاء، 

 اكتب عن الوجع الذي طال مداه
اكتب ، فلن تكتب ما أريد حكايته ولن تستوعب حجم 

مهومنا ولن تنهتي الكلامت ولن تسكن االمواج لكتابتك ولن 
خيجل االنسان من دمعك ولكن اكتب كى تأخذ الدمع من 

أجفاننا.

ال امحدمحج

يف رثاء األوطان
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العلوم  دار  بجامعة  العريب  النادي  بأن  وتعاىل،  سبحانه  اهلل  نحمد 
فأهنئ  الدرايس  العام  هذا  ختام  يف  مطافه  هناية  يف  وصل  قد  بزاهدان 
بذلوا  الذين  الشكر إىل هؤالء من األساتذة والطالب  وأتقدم بخالص 
جهودا جبارة وجهودا مقبولة إن شاء اهلل تعاىل يف إجراء برامج ونشاطات 
النادي املفيدة، وأجرهم عىل اهلل تعاىل وسعيهم مشكور، أما نحن وأنتم 
خالل  ونشاطاته  النادي  جتاه  قسمني  ننقسم  إننا  الطالب؛  عامة  أقصد 
النشاطات  يف  وشاركت  واشرتكت  وأفادت  استفادت  مجاعة  العام.. 
املتنوعة، من العلمية واخلطابية، واملسامهة يف املجالت واجلرائد، فطوبى 
هلؤالء أنتم الذين اشرتكتم وشاركتم كان مشاركتكم فعالة طوال العام، 
حقيقة يغبط بكم ويتأسى بكم سوف جتدون إن شاء اهلل ثامر ما جتشمتم 
يف سبيل النادي ويف سبيل نشاطاته يف املستقبل إن شاء اهلل.. وأما الذين 
تساهلوا وتعاذروا ومع األسف نحن منهم، فلهؤالء أيضا فرصة ولدهيم 
اخلطايب  احلفل  يف  الكريم،  أخي  نعم  أمامهم،  مفتوح  والباب  فرصة 
للنادي العريب الذي كان ينمي فيه الطالب مواهبهم الكامنة وقدراهتم 
املضمرة جتاه اللغة العريبة وآداهبا من التكلم واخلطابة والكتابة .. فهذا 
أمر ال ينكر أحد  رضورته ومكانته يف املايض ويف املستقبل وكذلك يف 
يف  العربية  اللغة  إن  أيضا  التقرير  يف  أخونا  ذكر  وكام  احلال..اخلالصة 
احلقيقة ديننا، وديننا عريب من بعض النواحي كام أثر عن عمر بن اخلطاب 

ريض اهلل عنه: تعلموا العربية فإهنا من دينكم.
ربام  الكالم  أطيل  أن  أريد  أمرين وال  أركز عىل  إخوتنا  ويف اخلطاب 
هذان األمران حيوالن بيننا وبني هذه الرضورة الدينية والثقافية واألدبية 
والعلمية وسم ما شئت اللغة العربية. املانع األول جتاه اللغة العربية، دائام 
يذكرنا أساتذتنا دائام ويذكركم أساتذتكم وعىل رأسهم فضيلة األستاذ 
املفتي حممد قاسم حفظه اهلل تعاىل. وهو ماذا ؟ التسويف؛ يقول الشاعر 
فردا  باز چون  اين سودا كنم/  ترک  فردا  كه  الفاريس: هر شبي گويم 
شود امروز را فردا كنم. كل ليلة أقول أترك هذا العمل غدا، وحينام يأيت 

الغد فأقول غدا .
 نعم أهيا اإلخوة الغد خيدع ويغر اإلنسان ال ندري هل يأيت أم ال يأيت، 
الذي  التسويف  فهذا مرض نفيس كيف نتخلص من هذا املرض وهو 
يبتىل به كل طالب يف حياته الطالبية وبخاصة جتاه اللغة العر بية، أوال: 
اجلد والقيام بالعمل؛ غذا وثقنا واعتقدنا واعتمدنا بأن العربية رضورة، 
العربية كانت أو أي يشء كان، إذا اعتقدنا بأنه رضوري يف احلياة فهناك 
جيب عىل هذا الرجل أن يقوم بالعمل واجلد، الثاين: نعم هناك كثري من 
األشياء التافهة تتحول أشياء مهمة، فهي التي أصبحت مهمة وليست يف 
احلقيقة مهمة يف نفس األمر، فهذه األشياء يا إخوة هي القاتلة واملهلكة 
واملحرية واملضيعة للمرء يف حياته وبخاصة كام ذكرت يف حياة الطالب 
أو يف حياته الطالبية. الثالث: التذكري والتفكري النفيس جتاه األمر الذي 
يراه املرء ويعتقد بأنه رضورة علمية واجتامعية فليتذكر أنه بدونه إذا كان 
نتكلم وسمعنا  العربية،  اللغة  هذا األممر رضوريا؛ مثال نحن اآلن جتاه 

اإلخوة كام أسلفت، نعم نعتقد اللغة العربية رضورية فليتذكر أن اإلنسان 
بدونه أي بدون هذا األمر الرضوري هو َكّل وضعيف وناقص يف احلياة 
، وهذا جربتموه أنتم وجربناه وجرهباآلخرون، فعليه إذا أن يتبادر إىل 
اخلروج من دائرة هذه الكاللة وهذا الضعف وهذا النقص، واهلل هيديه 
إىل سبيل اخلروج. قال اهلل تعاىل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، 
وإن اهلل ملع املحسنني. واألمر الثاين التقاعس؛ والضعف النفيس الفردي 
فالذي يقابل هذا املانع وهذا احلائل هو السبق واملسابقة، فالتخلص من 
هذا املانع يمكن للمرء وبخاصة الطالب بعدة طرق..نعم، لضيق الوقت 
بني  املناقشة  نقول  أو  واملوازنة  املقابلة  وهو  واحد  طريق  بذكر  أكتفي 
التقاعس والتضاعف وما يقابله أال وهو التسابق؛ قال اهلل تعاىل: فاستبقوا 
واألنصار..  املهاجرين  من  األولون  والسابقون  ..وقال:  اخلريات 
سامت  للسباق  وكذلك  ومواقف  وعالمات  سامت،  فللمتقاعس  نعم، 
وعالمات ومواقف السباقون كام قيل: ال يرتبطون بمن حوهلم وال يقعون 
أرسى لواقعهم الطبيعي واالجتامعي ألهنم يرون أهنم مسؤولون عند اهلل 
سبحانه وتعاىل جتاه رضوراهتم الدينية والثقافية واالجتامعية. وكام أسلفنا 
أن اللغة العر بية من مجيع هذه الرضورات .. السباقون ينظرون إىل الناس 
التاريخ، وخارج حدود مسؤولياهتم،  من حوهلم بأهنم يعيشون خارج 
وأما املتقاعسون فهم حيملون مشاعر طفولية أي دائام يتطفلون عىل موائد 
اآلخرين، مشكلتهم دائام ترجع إل نفسهم ال إىل اآلخرين، لغتهم دائام 
باالختصار، املتقاعس املتضاعف وهو كام ذكرت لكم، وهو العامل أو 
احلائل الثاين جتاه حصول ونيل هذا اهلدف أي اللغة العربية، فهذا لغته 
باالختصارونطقه باالختصار واستدالله، ال يستطيع فعل أي يشء، وأما 
لغة السباقني يا إخوة، ماذا يقول هو دائام؟ شعاره ماذا ؟ دعونا ننظر إىل 
البدائل، أو ندخل من باب آخر، أما املتقاعس يقول: هكذا أنا أو هكذا 
نحن أو هكذا البيئة، لن يسمحوا بذلك، أن اإلدارة أو اجلامعة، الظروف 
أو احلياة ال تسمح لنا أن نخطو خطوات إجيابية إىل اللغة العربية وأي يشء 
كان مثال لو رأيناه من الرضورة، أو يقول: هذا صعب للغاية، أو يقول 
مثال أشعر بالعجز أو يقول مثال: أنا ملزم بفعل ذلك، أو يقول: واهلل هذه 
خماطرة. أما السباق يقول: أفّضل أن أفعل كذا، هذه فرصة أمامي واهلل، 
أفضل كذا من األسباب والطرق حتى نستطيع السيطرة عىل مشاعر أو 
عىل مجيع املشكالت، وأحيانا يقول: أنا مسؤول، أسستطيع أن أنجز، أو 
يقول: أنا أستطيع أن أساعدك عىل كذا وكذا. اخلالصة أهيا اإلخوة إذا 
اعتقدنا ووثقنا بأن العربية رضورة دينية وسلوكية فلامذا هذا التسويف؟ 
التقاعس؟ فنسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعلنا من السباقني  وملاذا هذا 
أن  والعمل، هذا وآخر دعواننا  باجلد  بل  والتشهي  بالتمني  والطامحني 
قيم  املقال أخذته وخلصته من كتاب  العاملني.. وإن هذا  احلمد هلل رب 
جدا أويص أوال نفيس وإياكم بمطالعته وبخاصة يف اإلجازات، الربيع 
أو اإلجازات السنوية وهو: "عرصنا والعيش يف زمانه الصعب" للشيخ 

الدكتور عبد الكريم بكار.

خطابة معالي الدكتور عبيد اهلل بين كمال مبناسبة  
اختتامية النادي العربي باجلامعة نهاية العام الدراسي اجلاري

خطبات إصالحية
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جاري الكتابة. ............
إفعل ماشئت  !!!!!

فسيأيت يوم يفعل بك مافعلت !!
-عندما تظِلم - سُتظلم ...

-وعندما تكِذب - سُيكذب عليك ...
-وعندما ُتشوه سمعة أحد  ...

فتأكد أن دورك قادم ....
-فافعل اآلن ماحتب أن ُيفعل بك غدآ ...

فـ كام تدين ُتدان  ...

جاري الكتابة. ............
تذكر أن أسلوبك ...

هو فن التعامل مع اآلخرين ...
وهو يساوي مكانتك ...

فـ كلام ارتقى أسلوبك ...
كلام علت مكانتـك ...

جاري الكتابة. ............

تعجبني األرواح الراقية ...
التي حترتم ذاهتا وحترتم غريها ...

فهي تتحدث ب عمق ...
وتطلب - ب أدب ...

ومتزح - ب ذوق ...
وتعتـذر - ب صدق ...

جاري الكتابة. ............
االنسان االجيايب ال تنتهي أفكاره ...

واإلنسان السلبي ال تنتهي أعـذاره ...

جاري الكتابة. ............
االحرتام ال يدل عىل حب ...
إنام يدل عىل حسن الرتبية ...
احرتمهم حتى لو مل حتبهم ...

جاري الكتابة. ............
إبتسم فليس هناك ماخترسه !!

فهناك من يراك أمري ...
وهناك من يراك حقري ...

ال تعلم كيف وملاذا !!

جاري الكتابة. ............
عاند الدنيا وابتسم  ...

إن بعد الليل فجر يرتسم ...
ال تقل حظي قليل  ...

إنام قل هذا ماقدر ريب وما قسم ...
إبتسم ... ال تتأمل و أبتسم ...

جاري الكتابة. ............
أحيانآ نبتسم ونحن مهمومون ...
ليس ألننا عديموا اإلحساس ...

ولكن ألننا نؤمن بأن ...
إن بعد العرس يرسا ...

جاري الكتابة. ............
 ما أمجل أن تكون مثل البحر ...

بال هناية  خارجك هادئ وأنيق ...
وداخلك عامل عميق ...

جاري الكتابة. ............
من يرفض اليوم قبول النصيحة ...

فسوف يضطر يف الغد ...
إيل رشاء األسف بأغىل األسعار ...

جاري الكتابة. ............
العاقل إذا اخطأ  يتأسف ...

واألمحق إذا اخطأ يتفلسف ...

جاري الكتابة. ............
إذا رضبت شخصًا ..

فقد توجعه للحظه ...
ولكن إذا اوجعته بكلمه ...

فقد توجعه العمر كله ...

جاري الكتابة. ............
اإلعتذار ال يعني إنك عىل خطأ ..
ر العالقة ... ولكنه يعني بأنك تقدِّ

التي جتمعك باآلخرين ...

جاري الكتابة. ............
الُسنبَلة الفارغه ترفع رأسها ...

واملمتلئة بالقمح ختفضه ...
فال يتواضع إال الكبري ...

وال يتكرب إال احلقري ...

جاري الكتابة. ............
عندما ال تقتنع بكالم اآلخرين ...

يكون الصمت احرتامًا ...
وعندما يتجاهلك عزيٌز ...

يكون الصمت أملًا ...
وعندما يتلفظون بكلامت جارحه ...

يكون الصمت قوة ...

جاري الكتابة. ............
الصمت ال يعني ...

عدم القدره عىل الرد ...
وإنام هو التعايل ...

عن التفاهات املطروحة ...
حينام ال ترى جدوى من احلديث ...

جاري الكتابة. ............
هنالك فارق بني ...

الصرب اجلميل وهو صرب بال شكوى ...
واهلجر اجلميل وهو هجر بال أذى ...

والصفح اجلميل وهو صفح بال عتاب ..
 

جاري الكتابة. ............
فإن من يصرب ويسعى وجيتهد ...

سيدهشه اهلل برزق واسع ونرص كبري .

أعجبتين

ينابيع المعرفة
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املحدث  الفقيه  املفرس  العالمة  اإلمام  
التصانيف  صاحب  املؤرخ  اللغوي  األديب 
حمّمد  الطاهر  أبو  الدين  )جمد  املشهورة.  
الشريازي  عمر  بن  إبراهيم  بن  يعقوب  بن 

الفريوزابادي(.

اسمه ونَسبه:
هو حممد بن يعقوب بن إبراهيم بن عمر، 

أبو طاهر، جمد الدين الفريوزآبادي.
إىل  نسبة  بالفريوزابادي  اشتهر  وقد 
كان  مدينة جنوب شرياز  )فريوزآباد( وهي 

منها أبوه وجده.
بفارس قرب شرياز كان  بلدة  فرُيوزآباد: 

اسمها ُجور فغرَيها عضد الدولة .

قال ياقوت:
طيبة  نزهة  مدينة  آباد(  جور)فريوز 
القرب  اسم  وكور  كور”   ” تسميها:  والعجم 
بالفارسية. وكان عضد الدولة بن ُبَويه يكثر 
بكور  ملك  فيقولون:  للتنزه  إليها  اخلروج 
فَكِره  القرب,  إىل  ذهب  امللك  معناه   . رفت 

عضد الدولة ذلك فسامه َفرُيوزأباذ .
قال ابن الفقيه: بنى أردشري بن بابك ملك 
بفارس  )فريوزآباد(  جور  مدينة  ساسان 
أردشري  هبا  فمّر  صحراء  موضعها  وكان 
فأمر ببناء مدينة هناك وساّمها أردشري ُخرة. 
وسّمتها العرب جور وهي مبنّية عىل صورة 

دارابجرد, ونصب فيها بيت نار.
قال الرسي الرفاُء هيجو اخلالدي ويدعي 

عليه أنه رسق شعره:

الشعر  يف     … غاراته    العامل  أنَست  قد  
غارات  املغاوير

أثكلني ِغيد  قواف  غدت   …   أهبى  من 
الغيد  املعاطري

أطَيَب رحيًا من نسيم الصبا … جاءت بريا 
الورد من جور

بن  وأما خرب فتحها: فذكر أمحد بن حييى 
العلم أن  جابر قال: حدثني مجاعة من أهل 
فلم  سنني  عدة  ُغزيت  فريوزاباد(   ( جور 
عبد  فتحها  حتى  أحد؛  فتحها  عىل  يقدر 
بعض  أن  فتحها  سبب  وكان  عامر  بن  اهلل 
جراب  جانبه  وإىل  يصيل,  ليلة  قام  املسلمني 
به  وعَدا  وجره  كلب  فجاء  وحلم  خبز  فيه 
حتى دخل املدينة من مدخل هلا خفي فألظ 
منه  دخلوها  حتى  املدخل  بذلك  املسلمون 
عامر  بن  اهلل  عبد  فتح  وملا  عنوة,  وفتحوها 
ففتحها  إصطخر  إىل  كّر  جور)فريوزاباد( 
بعد  جور  فتحت  بل  يقول:  وبعضهم  عنوة 

إصطخر.
بكر حممد  أبو  منهم  إليها مجاعة،  وينسب 
اجلوري  موسى  بن  عمران  بن  إبراهيم  بن 
اجلَُشمي اجلوري  الفرج  بن  األديب. وأمحد 
املقري. وحممد بن يزداد اجلوري. وحممد بن 
اخلطاب اجلوري وحممد بن احلسن بن أمحد 

اجلوري.

مولده:
وهي  شرياز  مدن  أمجل  من  واحدة  يف 
 ، واألدب  اللغة  أئمة  أحد  ولد  )كارزين( 
إنه )جمد الدين حممد بن يعقوب بن حممد بن 

إبراهيم بن عمر الشريازي الفريوزابادي(.
ولد الفريوزابادي يف سنة 729هـ1329 
من  السابعة  يف  الكريم  القرآن  وحفظ  م، 
عمره، فقد كان رسيع احلفظ، حتى إنه قال: 

)ال أنام حتى أحفظ مائتي سطر كل يوم(.

نشَأُته:
إىل  وانتقل  سبع،  ابن  وهو  القرآن  حفظ 
واللغة  األدب  فأخذ  ثامن،  ابن  وهو  شرياز 
عن والده، ثم عن القوام عبد اهلل بن حممود 
بن النجم، وغريهم من علامء شرياز، وانتقل 
وأخذ  وبغداد،  واسط  فدخل  العراق،  إىل 
عن الرشف عبد اهلل بن بكتاش، وهو قايض 
وظهرت  هبا…  النظامية  ومدرس  بغداد، 

فضائله، وكثر األخذ عنه …

أساتذته:
شيخ  تلميذ  القيم،  ابن  احلافظ  من  سمع 
الدين  تقي  والشيخ  تيمية,  بن  أمحد  اإلسالم 
يوسف  بن  وحممد  السبكي  احلسن  أيب 

الزرندي وابن نباتة ـ رمحهم اهلل ـ وغريهم.
تالميذه:

بالد  مجيع  من  العلم  طالب  قصده 
املسلمني، ينهلون من علمه الغزير، ومعرفته 
الواسعة، وقد أخذ عنه العلم علامء كثريون 
من بالد اإلسالم أشهرهم )اجلامل املراكيش( 
ابن  و)احلافظ  و)الصفدي(  عقيل(  و)ابن 
حجر( الذي أخذ عنه القاموس وأذن له أن 

يروي عنه مجيع ما كتبه.
)يتواصل(   

اللغوي العبقري صاحب القاموس احمليط )الفريوزآبادي(
 أبو حممد البلويش

عباقرة أهل السنة
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انعقدت جلسة النادي العريب االختتامية بجامعة دار العلوم 
بزاهدان، يف العام الدرايس اجلاري، يوم األربعاء من األسبوع 
املايض، املوافق 23 مجادى الثانية بعد صالة العرص مبارشة يف 
بعض  وحضور  الطلبة  من  به  بأس  ال  مجع  بني  اجلامعة،  فناء 

األساتذة والضيوف.
للنادي  جلسة  آخر  هي  اسمها  من  يبدو  كام  احلفلة  وهذه 
خالهلا  النادي  يقوم  الدرايس،  العام  هناية  يف  تنعقد  العريب 

بتكريم أعضائه الناشطني ضمن الربامج املتنوعة األخرى.
املعلن،  قدمها  التي  املقدمة  مع  الصالة  بعد  اجللسة  بدأت 
القرآن  من  آي  لتالوة  املقرئ  استدعائه  ثم  باجللسة،  وتعريفه 

الكريم، مما زاد اجللسة روحانية وهباء.
النادي  ممثال  خطيبا،  اجلامعة  من  طالب  قام  التالوة  بعد 
وأنشد  منشدا  نفسها  اجلامعة  من  آخر  طالب  قام  ثم  العريب، 
أنشودة رائعة، انفعل معها احلضور، وبعد ما انتهت األنشودة، 
النادي  نشاطات  عن  مقررا  النادي  أرسة  من  آخر  عضو  انترب 
العريب يف اجلامعة طوال العام، مركزا عىل تعريف النادي العريب 

وأهدافه ومتطلباته باختصار.
معايل  العريب  النادي  أرسة  اختارت  قد  أنه  بالذكر  جدير 
الدكتور عبيد اهلل بني كامل حفظه اهلل كمحارض يف االختامية، 
وألقى  حمارضا  وقام  بحضوره،  اجللسة  األستاذ  رشف  وقد 
اللغة  لتعلم  طيبة  فرصة  العريب  النادي  معتربا  قيمة،  كلامت 
حيث  للمسلمني،  بالنسبة  دينية  رضورة  تشكل  التي  العربية 
قال: "نحمد اهلل سبحانه وتعاىل بأن النادي العريب بجامعة دار 
العام  هذا  ختام  يف  املطاف  هناية  يف  وصل  قد  زاهدان  العلوم 
الدرايس، فأهنئ وأتقدم بخالص الشكر إىل هؤالء من األساتذة 
والطالب الذين بذلوا جهودا جبارة ومقبولة -إن شاء اهلل- يف 
تنشيط النادي العريب وإجراء نشاطاته املفيدة، فأجرهم عىل اهلل 

وسعيهم مشكور".
واصل األستاذ كالمه يف اإلشادة بدور النادي العريب وتأثريه 
معتربا  ثقافته،  وترفيع  واخلطايب  العلمي  الطالب  تكوين  يف 
التكريم  يستحق  استغله  والذي  رائع  كحقل  العريب  النادي 
اشرتكتم  الذين  لكم  "طوبى  خماطبا:  به،  يغبط  وأن  والتقدير 
يغبط بكم،  فأنتم  فعال مستمر،  السنة بشكل  النادي طوال  يف 
وسوف جتدون إن شاء اهلل يف املستقبل ثامر ما جتشمتم يف سبيل 

النادي العريب".
تابع فضيلة األستاذ كالمه يف التحذير من التسويف واعتربه 
مرضا فاشيا بني الناس وخاصة بني الطالب، سائقا الكالم إىل 
يقابل  عام  منذرا  اخلريات،  يف  والتسابق  باألعامل  والقيام  اجلد 

هذه السامت من التقاعس والتضاعف.
الناشطني  إىل  تكريم  وألواح  جوائز  قدمت  األخري  ويف 
يف  احلضور  عىل  العام  طول  واظبوا  ممن  النادي،  أعضاء  من 
باإلبداع  وزودوه  النادي،  تنشيط  عىل  وساعدوا  اجللسات، 
حفاوة  بكل  الكرام  األساتذة  إليهم  اجلوائز  قدم  واالبتكار، 

وحتبيذ ومباركة للجهود.

احلفلة االختتامية للنادي العربي

أقامت إدارة معهد اللغة العربية والدراسات اإلسالمية التابعة 
جلامعة دار العلوم زاهدان )أكرب مركز علمي وثقايف ألهل السنة 
صالة  بعد  مبارشة  اآلخرة  مجادى   19 السبت  يوم  إيران(،  يف 

العرص حفلة مناقشة لطالهبا.
بكلمة  الكريم  القرآن  من  آيات  تالوة  بعد  احلفلة  افتتحت 
موجزة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبيد اهلل بني كامل، املرشف 
العام عىل بحوث ورسائل الطلبة العلمية يف قسم املعهد، أشار 
فيها إىل أمهية املنهج وتاريخ املعهد وكيفية حترير وإعداد البحوث 

العلمية.
ثم انطلقت األسئلة واألجوبة بني األساتذة والطلبة املناقشني 
وانتهى  العشاء،  صالة  إىل  احلفلة  واستمرت  التخرج،  لرسائل 
عن  املعهد  يف  السادس  الصف  طالب  من  طالبا  عرش  ثالثة 
لبحوثهم  اختاروها  التي  الساخنة  املوضوعات  يف  مناقشتهم 

العلمية.
من اجلدير بالذكر أن التدريس يكون باللغة العربية من الصف 
التمهيدي إىل الصف السادس )وهو العام األخري يف معهد اللغة 
العام  هناية  يف  التخرج  لرسائل  املناقشة  حفلة  وتقام  العربية(، 
وطالب  اجلامعة  أساتذة  من  كبري  عدد  وحيرضها  الدرايس، 

التخصصات والدراسات العليا وطالب املعهد واجلامعة.

السنة  أهل  وخطيب  إمام  عبداحلميد،  الشيخ  فضيلة  التقى 
رابطة  عام  بأمني  زاهدان،  بمدينة  العلوم  دار  جامعة  ورئيس 
حممد  الدكتور  فضيلة  املكرمة،  مكة  يف  اإلسالمي  العـامل 

العيسى، ظهر أمس األربعاء )23 مجادى اآلخرة 1438(.
العـامل  هتم  التي  القضايا  من  عدد  مناقشة  اللقاء  َأْثنَاء  وتم 

اإلسالمي وخاصة مشكلة التطرف.
يف  عبداحلميد  الشيخ  مشاركة  هامش  عىل  اللقاء  وجاء 
التعبري وحمكامت  الفكرية بني حرية  “االجتاهات  الدويل  املؤمتر 
لرابطة  التابع  الفقهي اإلسالمي  املجمع  الذي عقده  الرشيعة” 

العـامل اإلسالمي يف مكة املكرمة.

فضيلة الشيخ عبد احلميد يلتقي 
باألمني العام لرابطة العـامل اإلسالمي 

يف مكة املكرمة

طالب معهد اللغة العربية يف جامعة 
دار العلوم زاهدان ناقشوا رسائل التخّرج

من أنباء الجامعة
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عىل  واظبوا  الذين  األعزة،  اإلخوة  أهيا  عليكم  السالم    
احلضور يف حفالت »النادي العريب« حتى اخلتام.

وقبوال  توفيقا  وزادكم  وعافاكم  مجيعا  جهودكم  اهلل  تقبل 
وجعلكم دعاة ونفع بكم العباد والبالد. 

يف  للنجاح  جهودكم  قصارى  تبذلوا  أن  عليكم  فاآلن 
من  لالستفادة  ختططوا  أن  وأرجو  األخرية،  الفرتة  اختبارات 
فرصة اإلجازة القادمة، مستشريين األساتذة وذوي التجارب 
من الطالب، حتى ال تضيع حلظة من حلظاهتا  والتنسوا اخلروج 
األساتذة  نرجو  كام  قليلة،  أيام  يف  ولو  للدعوة  اهلل  سبيل  يف 
األعامل  من  األفضل  نحو  الطالب  توجيه  منهم  الشبان  سيام 
معتربين  واالصالحية،  التوعوية  النشاطات  معهم  مشاركني 
إياهم دعاة للمستقبل، ورجال الغد، وشهداء للناس. والريب 

أن األساتذة هم أحسن قدوة للجيل املنشود شاؤوا أم أبوا.
العيل  باهلل  إال  والقوه  والحول  واملعني.  املوفق  هو  واهلل 

العظيم. 
         مصدر: املوقع االفرتايض

رسالة مساحة األستاذ املفيت 
حممد قاسم القامسي حفظه 
اهلل املشتملة على مباركة 
جهود أبناء النوادي العربية، 

والتأكيد على مراجعة الدروس 
واستغالل اإلجازة املقبلة:

ُكْم َتْعِقُلوَن )يوسف / 2(  ا َأْنَزْلنَاُه ُقْرآًنا َعَربِيًّا َلَعلَّ إِنَّ
إن مصادر العلوم الرشعية التي بنيت مدارسنا لتعليمها ونقلها 
العلوم،  هلذه  األساسية  امليزة  وإهنا  عربية،  مصادر  كلها  الطلبة  إىل 
وأصوله  احلديث  وكتب  وأصوله  التفسري  كتب  إىل  عابرة  فبنظرة 
والبديع  واملعاين  البالغة  وكتب  وأصوله  الفقه  وكتب  ورشوحه 
والفلسفة  واملنطق  والنحو  والرصف  واألدب  اللغة  وكتب 

والتاريخ، يتبني بأهنا كلها عربية.
اللغة  الدينية عن  املدارس  ابتعاد  وإن أخوف ما خياف عليه هو 
والسنة،  الكتاب  لغة  وتعاىل  سبحانه  اهلل  اختارها  التي  العربية 
واختذها اإلسالم لغة العلم والدين، فلو تعود الطلبة يف فهم الكتب 
العجمية كالفارسية والبلوشية  اللغات  لغة واسطة من  عن طريق 
لصار فهمهم للعلم فهام عجميا ناقصا وصلتهم بالكتاب صلة غري 
واقعية ثم ال يستأنسون بالكتاب وحيتاجون دائام إىل رشح عجمي 
ولغة تكون واسطة بينه وبني فهم الكتاب، والبيئة التي نعيش فيها 

بيئة عجمية ال صلة هبا بالعربية ال قوية وال ضعيفة.
املسلم  بني  االتصال  يطلب  الذي  اإلسالمي  العامل  وواقع  هذا، 
واملسلم والوحدة بني الصفوف، وإن اللغة العربية هي لغة الوحدة 
ولغة األمة اإلسالمية واللغة التي تستطيع أن جتمع العامل اإلسالمي 
عىل صعيد واحد، حيتاج الطالب العلم الرشعي يف هذه األوضاع 
أن يتصل بالعامل اإلسالمي عن طريق هذه اللغة ويطلع عىل أوضاع 
يطلب  ذلك  كل  اللغة  هبذه  أوضاعه  عن  اآلخرين  وخيرب  العامل 
أن  ثانيا  الرشعية  العلوم  طالب  ومن  أوال  املدارس  أصحاب  من 
يكّرسوا جهودهم وجيمعوا كلمتهم عىل تعليم هذه اللغة وتعلمها 
ونرشها وذلك عن طريق االهتامم البالغ بكتب تعليم اللغة العربية 
كسلسلة: "العربية بني يديك" و"العربية للناشئني" القيمني املفيدين، 
العربية  اللغة  لتعليم  كمدرسة  أصبحت  التي  العريبة  وبالنوادي 
املهمة  تقوم هبذه  املدارس ال  أن  خطابة وكتابة وحوارا. وال شك 
إال بعد الرتابط بني املدارس، والرابطة بني النوادي لتكون نشاطاهتا 
مرتابطة متناسقة وليشد بعضها بعضا، من أجل حتقيق هذا اهلدف 
اإلسالمية"  املدارس  بني  العربية  النوادي  "رابطة  تأسست  السامي 
إىل  وحتتاج  والتحسني  التجربة  طور  يف  تزال  وال  مازالت  وإهنا 
من  األحضان  بكل  تستقبل  كام  والقلم  الفكر  أصحاب  مساعدة 
يف  نشاطات  تقديم  بعد  يكون  وذلك  جديدة  مدارس  االلتحاق 

مضامر اللغة العربية.

نسأل اهلل تعاىل أن جيعل هلذه الرابطة مسقبال زاهرا مرشقا ويتقبل 
هذا العمل، إنه هو السميع العليم.

)مصدر: جملة رابطة النوادي العربية، العدد ال2(

رابطة اللغة العربية
ي
ستاذ حبيب هللا مرجا�ن

أ
ال

اللغة العربية
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احلياة من  أن خرجُت هلذه  يوَم  ماطر،  يوٌم شتائيٌّ  التاسُع من ديسمرب، 
ذكًرا  توأًما؛  ي  ُأمِّ َأنجَبت  فقد  شقيقتي،  به  تسّببت  ِزحاٍم  وسَط  أمي  بطن 
اهلل  بحمِد  ولكن  اخِلناق  عيلَّ  اشتدَّ  فقد  اليشء،  بعض  متعًبا  كنُت  وأنثى، 
تعافيت بعد حني، نعم؛ فمعادلَة التوأمية ذاُت أمهيٍِّة بالغٍة يف رصاع البقاء، 
يف دأبِنا نحو ترسيخ وجودنا عىل هذه األرض، فال بأس باإلعياء والشقاء، 
وحيكمها  حُمتّل  يقُطنها  أرٍض  عىل  تولد  أن  ثمُن  هذا  أكثر  دقيًقا  ألكون  أو 
أن  نسيُت  عذًرا  قضيتنا..  عىل  بوضوح  منعكًسا  أراه  تاّم  جناٌس  حُمتّل، 

كم أنني فلسطينّي، فال غرابة! أخرِبَ
نحوك،  خطاه  حيثُّ  إليك  يسعى  َقدَرك  إّن  بل  َقَدره،  خيتاُر  ِمنّا  أحد  ال 
خيتطُفك ليظفَر بك، وال تدري أنت َبعُد أيسعُدك أم ُيشقيك أم ُينظرك إىل 
ِحني. ومن بني كل األراضني اختارتني فِلسطني، فكانت ُهويَّتي وحارضي 
والتمّيز  للجودة  كعالمٍة  معي  كانت  وجهي  يُت  ولَّ ما  وحيُث  ومستقبيل، 
ربام، أو لعّلها كمنبٍه يوقظني حني أغفُل عنها أو أرغُب يف نسياهِنا، تقول 

يل: ال مفّر فمرِجُعك إيّل.
بعد حنٍي نكرُبُ أكثر.. مل َنُعد أطفااًل، ولكن اهتامماتِنا مل تتبّدل كثرًيا، فام 

زال الوطُن َيشَغُلنا وحيتلُّ فينا اجلسد والروح وشغاف القلب.
يف طفولتنا يف فلسطني نكرُب رسيًعا، أو أهّنا طفولُتنا هتجُرنا عىل َعَجل.. 
يف  األطفال  يعتد  مل  مصطلحاٍت  وُنتقن  رسيًعا،  الكالم  نتعلَّم  فرق،  ال 
ُمعتقالت،  جنوٌد،  جيٌش،  مقاومٌة،  انتفاضٌة،  حجارٌة،  ُنطَقها:  الِسنِّ  هذه 
بالسالح،  امُلدّججون  أولئك  ُيرهبنا  ال  القائمة،  وتطوُل  »ُمستوطنات«.. 

فهم جزٌء من يوميِّاتنا، وأخشى أن أقول أّننا اعتدنا عىل وجودهم.
ويف روضاتنا ومدارسنا نغنِّي للوطن ونتغنّى بحبه واالنتامء إليه كوسام 
ففيها  نعشُقها،  أو رشٍف مطبوٍع عىل جباِهنا، ونرتُِّل سورة اإلرساء  فخاٍر 
ُذكر املسجُد األقص، وكذلك هي أقالُمنا وِرَيُشنا ختطُّ وترُسم يف طفولتها 
حّب فلسطني وال تعرف له بدياًل، وحنَي ُنسأل: ماذا تريُد أن ُتصبَح عندما 
ياُت كثرًيا بَِقدِر ما َيعنينا اهلدف، فمهام كان ما تريد أن  تكرُب؟ فال تعنينا امُلسمَّ

تصبح فلزاٌم عليَك أن َتربِطه بِفلسطني.
وجُهها  كذلك  فلها  طفولُتنا،  تعرُفه  الذي  الوحيد  الوجه  هذا  ليس 
مبحوٍح  وصوٍت  وتعب،  كدٍّ  عرِق  من  قطراٌت  عليه  تتدحرج  الشاحب، 
عن  بحٍث  حكاية  تعكس  مرآٌة  الوجه  هذا  وكأّن  طويل،  يوٍم  رصاِخ  من 
قوت عيٍش ال يعنينا بَِقدر ما يبقينا عىل قيد احلياة، بَِقدر ما ُيعينُنا عىل مَحِل 
زالت  ثكىل ال  وأمٍّ  أسري  وأٍخ  بأٍب جريح  ابُتلينا  مُحِّلناها حني  مسؤولياٍت 
تبكي فقدها لفلذة كبدها شهيًدا، حني ابُتلينا بفقٍر وهتجري من حيُث ننتمي، 
ملستحقيها،  ُتعطى  معونة  أكياَس  وكأننا  الَكليم  الوطن  هذا  ِقطُع  ُفنا  تتلقَّ
ذلك  رغَم  ولكننا  أكثرها!  وما  كجراحاتِنا  جلراٍح  والبلسم  الدواء  وكأننا 
حتاًم  أّنه  للقيد  ونقسُم  اجلمر،  عىل  كالقبض  حزننا  عىل  ونقبض  َنبَسم 

سينكرس.
ثّم بعد حنٍي نكرُبُ أكثر.. مل َنُعد أطفااًل، ولكن اهتامماتِنا مل تتبّدل كثرًيا، فام 
زال الوطُن َيشَغُلنا وحيتلُّ فينا اجلسد والروح وشغاف القلب. ولذا نعقد 
العامل من نحن، ننطلق نحو كل ساحات اإلبداع  العزم عىل أن نخرب هذا 
ونسطِّر فيها صفحاٍت من أجماٍد وانتصارات، ال نأبه لواقعنا الذي نعيش، 
ون علينا  ُينغصِّ بنا من كل جانب، ألولئك الذين  هلذا السجن الذي حييط 

َعيشنا يف كل شرٍب من وطننا يرتعون، فإننا وضعنا ُنصب أعيننا أن بقاءهم 
فينا قصري، وأّن وهم دولتهم ال حمالة زائل، ألّننا نعلم أّننا أصحاب حّق، 
هذا اليقني الذي ترّبى فينا مذ كنا صغاًرا، وآمنّا به كباًرا، فكان عنواًنا لكّل 
ث  أبًدا، نحدِّ يغيُب عنّا  أو حمارضة، ال  مناسبة، لكّل احتفال، لكّل درٍس 
عنه أصدقاءنا من كلِّ ُقطٍر أو بلد، هو معنا حيُث كنا، هو رشارُة كّل إبداع، 
قوٌم  هؤالء  يقولون:  حساًبا،  اجلميُع  لنا  حيسب  وبه  ونتفّوق،  نبارز،  وبه 

أصحاب حق، فال طاقة لنا هبم.
واألحزان،  اهلموم  تلك  معنا  وتكرُبُ  فلسطني،  حبُّ  معنا  ويكرُبُ  ونكرُبُ 
أن  فإما  هرب،  وال  مناص  أاّل  حينها  ونعلُم  اإلرصار،  ذلك  معنا  ويكرُبُ 
تكون أوال تكون، وتتضُح احلقيقُة أكثر: ليَس سهاًل أن تكون فلسطينّيا! إّنام 
هو مِحٌل ثقيل، محٌل هدَّ جبااًل، فحَملُته أكتاٌف كانت قد مَحلُته قبُل يف قلوهِبا، 
َبت، ولكنّها سّطرت أجماًدا  فُطوردت يف سبيله وُحورصت، وُسجنت وتعذَّ
وبطوالت، فكانت لنا قدواٍت حُيتذى هبا، ففي فلسطني ال تكاد جتد عائلًة 
دون شهيٍد أو جريٍح أو أسري، نعم فهذه أوارص القرابة فيام بيننا، هو درٌب 
جيل  نحُن  نكن  مل  إن   « تردد:  مجيُعها  األخرى،  تلو  قافلًة  مجيًعا،  نسلُكه 

النرص، فنحُن اجلسور وجيُل النرص يعربنا ».
ويف فلسطني يعرُفنا املوُت جيًدا ويألُفنا، ال َيِميُز بني كبرٍي أو صغري، بني 
ذكٍر أو أنثى، يطوُف بيننا وكأّنه فينا ُمقيم، وكذلك تعشُقنا احلياُة ونعشُقها، 
ليس  فلسطني  ويف  سباق.  يف  دوًما  وكالمها  استطاعتها،  قدَر  عنا  تذود 
ُتعرف، فاحلقُّ  إلينا وبنا  ُتنسب  أو تعريف، فنحُن مصانعها  ُعُمٌر  للرجولة 

جال وتعِرفه الرجال. ُيعرف بالرِّ
كثرًيا،  جتّرعناها  عصارٌة  وأمل،  أملٍ  من  عصارًة  ستذوقون  فلسطني  يف 

ولكّن أماًل فينا يتجدد وعزيمًة ال تلني مها أكرُب من كلِّ أملٍ عشناه.
ويف فلسطني ُتولُد لغُة احلبِّ يعرُفها اجلميع، فاجلاُر للجار، والصديُق أٌخ 
وحبيب، وكل الناِس أعامٌم وعاّمت وأخواٌل وخاالت، وكلُّ الذكور أخوة، 
وكلُّ اإلناث أخوات، وكلُّ النساء أمهات، وفقيٌد يف فلسطني فقيُدنا مجيًعا، 
حالت  ة  الربيَّ رشُّ  نصبها  حواجًزا  هناك  فإّن   ، احلبِّ هذا  كلِّ  رغم  ولكن 
بيننا، فإذا كنت من نابلس فال تستطيُع أن ترتبط بفتاة من القدس أو غزة 
أو األرايض امُلحتّلة أو حتى من اخلارج، إال بعد عناء وشقاء وربام بعدمها 

ال تستطيع!
احلب،  فينا  يقتلون  بذلك  أهنم  وا  تومهَّ قيودهم،  علينا  فرضوا  هكذا 
ولكنّهم مل يعلموا أن حّبنا ينمو فوق األسوار وعىل القيود وداخل اجلدران 
ال يأبه هلم أبًدا، يتسلُل رغاًم عنهم، نحمُله بني الضلوع حيُث ال يرونه وال 

يستطيعون له سبياًل.
مل أحك كّل حكايتنا، وما يزال يف جعبتي الكثري، أتركه لكم لتكتشفوه، 
ليبقى فيكم ذلك الشغف، لتحثُّوا اخلطى نحو فلسطني، فهي تفتُح ذراعيها 
لكل حبيٍب وخُتبُِّئ يف داخلها الكثري من األشواق، ولكن اعلموا يف فلسطني 
فينا  أماًل  ولكّن  كثرًيا،  جتّرعناها  عصارٌة  وأمل،  أملٍ  من  عصارًة  ستذوقون 
نرٍص  لكلِّ  عنواٌن  مها  عشناه،  أملٍ  كلِّ  من  أكرُب  مها  تلني  ال  وعزيمًة  يتجدد 
قادم بإذن اهلل، يف طريقنا نحو التحرير، فال تقلقوا علينا كثرًيا وال جتزعوا 
اُق حياة، وقد تعلمنا صغاًرا » إذا الشعُب يوًما أراد احلياة فال ُبدَّ  ألّننا ُعشَّ

أن يستجيب القدر«.

    يوسف عيد

    اكتب وطالب جامعي

ِفلسطيينٌّ أنا.. فماذا يعين؟

شؤون إسالمية ودولية
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احلامر واحلرية
أن محارا  حيكى 
مربوطا  كان 
بستان،  يف  مقيدا 
وكان حوله طعامه 
العشب  من  القليل 
البستان،  وحشائش 
وكان بجانبه  وكر للغراب 
الغراب  كان  شجرة.  غصن  عىل 
غصن. عىل  غصن  ومن  شجرة،  عىل  شجرة  من  يطري 
يف  وفّكر  للغراب،  احلرية  هبذه  املسكني  احلامر   اغتبط 

طريقة حيقق من خالهلا حريته وأمنيته.
فاجأه  وكره،  إىل  الغراب  رجع  ملا  األيام  من  يوم  يف 
الغراب  بصوت  إعجابه  عن  معربا  بالرتحيب  احلامر 
أن  الغراب  املريح! علم  احلسن ولونه اجلميل وجواره 
جدا،  هام  مطلب  يكمن  احلامري  الرتحيب  هذا  وراء 
ثم  حال،  كل  عىل  التحية  رد  املناسب  من  رأى  لكنه 
تأكدت  أن  إىل  والغراب،  احلامر  بني  التواصل  استمر 
أركان املودة وأسس الوداد بينهام، فرأى احلامر الفرصة 
مناسبة ليطرح مطلبه األصىل، فقال يوما للغراب: عجبا 
لألحباب املخلصني والرفاق الصادقني!  ينطلقون من  
أن  املساكني  ألصدقائهم  ويرضون  غصن،  إىل  غصن 

يظلوا حمبوسني، ومقيدين يف السالسل واألغالل! 
رّد عليه الغراب قائال: كلُّ قدر رزقه يف األزل، وُقرر 
عيشه. أنت أهيا الصديق! أعطيَت نفسا حريصة، وكتب 
لك أن تعيش مربوطا مقيدا، وأنا خلقت قانعا، ففتحْت 
بتينة،  الرزق  اقتنع من  املفتوحة  أنا بأجنحتي  أجنحتي. 
وأنت يف السالسل واألغالل ترسف يف العيش وحترص 

أكثر.
قال احلامر: لست أنا بالذي ال يعرف القناعة. ولست 
بالذي إن حتققت حريته سعى يف إفساد األرض وإهالك 

احلرث والنسل.
من  ومأيوس  حمبوس،  اآلن  أنت  الغراب:  قال 
العيش. لكن إن حصل لك خالص  اللذات ومتتعات 
وفكاك لن تستطيع منع نفسك. وإن بالغت يف اإلفساد 

وأوغلت يف الفساد، ستلقي بأيديك يف التهلكة.
االجتتاب  له  ميرّس  العاقل  أن  تعلم  أال  احلامر:  قال 
عن أسباب اهلالك. واجلاهل يف خوف من هجوم البالء 

والعذاب.
ملا أفرط احلامر يف طلب اإلخالص واالستخالص، 
نزل الغراب من الغصن، وفّك قيوده باملخلب واملنقار.
القفز واجلري  وجد احلامر نفسه حرا طليقا، فبدأ يف 

حيث  األغصان  ويكرس  جيري  فكان  البستان.  داخل  يف  وهناك  هنا 
كرس برضبات رجله يف كل زاوية غصنا، وكان من ضمن ما كرس من 
األغصان غصن قوي له ساق متني مثّبت يف األرض، وله رأس حمدد 

كاملهنّد املسمم.
خاطئ  مرور  له  فكان  األخرى،  األشجار  نحو  جيري  احلامر  كان 
عىل هذا الساق املقطوع. ودخل هذا الساق املقطوع يف رّسته، و مّزق 
باألشجار  تلتصق  وأحشائه  جيري  احلامر  كان  الصدر.  حتى  جسده 
هنا وهناك، وهلك  أمعائه عىل األشجار  تعلقت  وأغصاهنا، بحيث 

أخريا بعدما أفسد البستان. 
الدمار  من  رأى  ما  ورأى  احلامر،  يتفقد  البستان  صاحب  جاء  ملا 

واهلالك، قال:
)آن كه آزاد كرده از بندت  بر تو اين روِز بد پسنديده(

الرتمجة:
الذي حررك من القيد، ريض لك هبذا اليوم اليسء.

التي  الكثريون عن احلرية يف عرصنا، واحلقيقة أن احلرية  يتشّدق 
يريدون  وال  الدين،  ربقة  من  التحرر  هو  إليها  وينادون  ينشدوهنا، 
التحقق من ربقة الدين إال ليفسدوا يف األرض أكثر وليهلكوا احلرث 

والنسل، وليلقوا أنفسهم وغريهم يف التهلكة مثل احلامر املذكور.

مل يرمحوا إسالما وال مسلمني
أن حيكم املسلمني يف بلٍد فريق أو مجاعة باسم وطن أو باسم شعب 
أو باسم عائلة أو باسم قبيلة ألهون عليهم، من أن حيكمهم شخص 
تبلغ شعاراهتم وهتافاهتم يف نرص اإلسالم  باسم اإلسالم  أو مجاعة 
ترى  العمل  جمال  يف  ثم  السامء،  عناَن  الكفار  وحماربة  واملسلمني 
بالباطل،  الناس  ألموال  وأكال  السلوك،  يف  وقسوة  استبدادا  منهم 
يف  ترى  ال  ما  والنسل  للحرث  وإهالكا  الناس،  لعقول  واستخفافا 
غريهم، وترى سجوهنم وزنازينهم ممتلئات، وحماكم التفتيش قائمًة 
لدهيم، وتراهم ُيعدمون شفاء لصدورهم يف كثري من األحيان، تراهم 

يثريون الفتن بني الناس، ويبغون البغي والفساد يف األرض.
تأييد  ختم  إال  لدهيم  ليس  وشعاره  اإلسالم  ذلك  كل  ويف   

جلرائمهم.
 إّن هذا النوع من مّدعي اإلسالم يف احلقيقة مل يرمحوا إسالما وال 
إال  القرآن  من  وال  إسمه  إال  اإلسالم  من  عندهم  وليس  مسلمني، 

رسمه.

بل هو مؤمن منيب
إن الصحايب اجلليل أبا موسى األشعري ريض اهلل عنه هاجر أوالً 
إىل مكة املكرمة فأسلم، فبعثه النبي - صىل اهللّ عليه وسلم - مع من 
النبي - صىّل اهللّ عليه وسلم-  بعث إىل احلبشة، فلام حتقق استقرار 
وأصحابه باملدينة هاجر هو ومن أسلم من قومه إىل املدينة، فوضع 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أول وسام من أوسمة الرشف عىل 

صدره ملا خاطبه قائال:

عبد هللا عبيدالهلي

مقاالت في الفكر
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." "لكم اهلجرة مرتني، هاجرتم إىل النجايش، وهاجرتم إىلَّ
ثم ملا نزلت: }َفَسْوَف َيْأيِت اهللُ بَِقْوٍم حُيِبُُّهْم َوحُيِبُّوَنُه{ ]املائدة:54[. 
معه وسام رشف  وقوَمه  عليه وسلم-  اهلل  اهلل -صىل  أعطاه رسول 
عظيم حيث قال: - َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم -: "هم قومك يا أبا موسى".
وملا طلب بعد واقعة أوطاس أن يستغفر له رسول اهلل يف دعائه، 
"اللهم اغفر لعبد اهلل بن قيس ذنبه وأدخله  فاستغفر له النبي قائال: 
يوم القيامة مدخاًل كرياًم"، ومنحه وساما جعل ذنبه مغفورا، ومدخله 

يوم القيمة كريام.
وملا  وإنابته،  بإيامنه  الرسول  شهد  ملا  آخر  رشف  بوسام  زّوده  كام 
أثنى عىل تالوته وحسن صوته حيث قال صىل اهلل عليه وسلم فيه:  

"بل هو مؤمن منيب، لقد أعطى مزماًرا من مزامري آل داود".
اهلل  التي وضعها رسول  اخلالدة  القيمة  األوسمة  هذه عجالة من 
صىل اهلل عليه وسلم عىل صدر  الصحايب اجلليل أيب موسى األشعرى 

ريض اهلل عنه.
إن الصدر الذي وضعت عليه هذه األوسمة الثمينة القيمة اخلالدة 

ال يصفه بالنفاق إال سفيه أو غبي أو من كان يف قلبه مرض.
ويسيئون إىل عيل ريض اهلل عنه

راضيا  يكن  مل  عنه  اهلل  ريض  عليا  إن  التحكيم  قّصة  يف  يقاُل  ما 
القراء)الذين  عليه  فرض  وإنام  حكاًم،  األشعري  موسى  أيب  باختيار 
اشتهروا بعد ذلك باخلوارج( أبا موسى األشعري ريض اهلل عنه حكاًم 
ليست إال فِرية تارخيية اخرتعها الغالة الروافض، فهؤالء يزعجهم 
أن يظهر عيل ريض اهلل عنه بمظهر املتعاطف مع معاوية وأهل الشام، 
الدم بني  نزيف  إيقاف  الصلح معهم، وأن يسعى يف  وأن يرغب يف 

طائفتني من املسلمني.
يف احلقيقة هؤالء يسيئون إىل عيل ريض اهلل عنه عندما َيعرضون ِمن 
أسد اهلل الغالب عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه صورَة شخص عاجز 
ال يقدر عىل يشٍء فحسب بل ال يملك رأيًا سديدًا قويا يف قضّية من 

القضايا)العياذ باهلل(.
"قضية  مقولُة   عنه  اشتهرْت  فالذي  واجلامعة  السنة  أهل  عند  أما 
أباحسن هلا"، والذي قال عنه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  وال 
عليه  يفرض  أن  ِمن  ومنزلًة  مكانًة  وأرفُع  ألعظُم  عىل"،  "وأقضاهم 
ال  ما  قبول  عىل  جيربوه  أو  رأهيم،  السفهاء  من  غريهم  أو  اخلوارج 

يرىض به.

الوالد ال العجوز
 أثناء احلديث مع شاّب أسمعه يستعمل كلمة"پريمرد")العجوز( 
كثريا، أقول َمن تقصد هبذه الكلمة؟ يقول:والدي، قلت له: ال تقل 
الوالدين واجب عليك مثل  إىل  "پري مرد"، قل: والدي، فاإلحسان 
الصالة املفروضة، ومن اإلحسان إليهام تذكرهتام بوالدي أو والديت 

ال بالعجوز وال باالسم وال باحلاجي وغري ذلك.
آبائهم  يذكرون  األوالد  من  الكثري  أّن  السيئة  العادات  من  هذه   
باألسامء، واألسوء من ذلك يستعمل البعض كلمة "پريمرد" لوالده، 

أو "پريزال" لوالدته.

 اإلسالم واحلضارة الغربية

لكن  هل  والغرب،  بني اإلسالم  التصالح  البعض عن  يتحدث   
ُيوجد يف الفكرة الغربية ما يمكن أن يتصالح عليه اإلسالم دين اهلل 

وهذه الفكرة الغربية؟ 
إن احلضارة املادية املعارصة التي يفتخر بفكرهتا الكثريون ال تتفق 
مع اإلسالم يف يشء، ال يف القيم، وال يف املناهج وال يف التعاليم، وال 

يف السياسة، وال يف االقتصاد وال يف غري ذاك.
احلسنة،  والقروض  الصدقات  عىل  وحّض  الربا  حّرم  اإلسالم 
أساس  وجعلتها  ونرشهتا  الربا  أحلت  املادية  الغربية  احلضارة  بينام 
اقتصادها العنكبويت، وال حمل للصدقات والقروض غري الربوية يف 

مؤسساهتم املالية وبنوكهم التي مألوا هبا العامل.
إن اإلسالم  جعل يف أموال األغنياء حقا للسائل واملحروم،

جهودهم  ويف  الفقراء،  أموال  يف  جعلت  الغربية  احلضارة  بينام 
ومساعيهم املجانية، ويف أراضيهم، ويف سواحل بالدهم، ويف أعضاء 
الكلية والقلب وغري ذلك حقا مسّلام حمددا لألغنياء  أجسامهم من 

امُلرتفني املفسدين.
إن اإلسالم حّرم اإلرساف والتبذير يف كّل يشء حتى يف املاء وإن 

كان املستعِمل عىل هنر جيري أو بحٍر يموج،
بحيث  والتبذير  اإلرساف  عمليا  أحّلت  الغربية  احلضارة  بينام 
أكثر  اإلسالمية  البالد  من  خطاها  عىل  وما  الغرب  بالد  أصبحت 

البالد إهدارا للطعام وتبذيرا للامل العاّم.
أن  لوجدنا  جماٍل  أي  يف  بمقارنة  قمنا  ولو  فيض.  من  غيٌض  هذا 
الشيطان  سبل  الغربية  الفكرة  وأن  املستقيم،  اهلل  رصاط  اإلسالم 

املتفرقة بالبرش عن دين اهلل وسبيله لن يتفقا يف يشء.
األمري الفقري!

قال احلافظ ابن عساكر يف تارخيه:
فقراءهم،  له  يكتبوا  أن  أمرهم  محص  عنه  اهلل  ريض  عمر  قدم  مّلا 
فرجع الكتاب فإذا فيه سعيد بن عامر قال: َمن سعيد بن عامر؟قالوا 
فعجب،  نعم  قالوا:  فقري!  وأمريكم  قال:  أمرينا،  املؤمنني:  أمري  يا 
فقال: كيف يكون أمريكم فقريا؟ أين عطاؤه؟ أين رزقه؟ قالوا : يا 
أمري املؤمنني ال يمسك شيئا، فبكى عمر حتى عمد إىل ألف دينار، 
إليه، وقال اقرءوه منّي السالم، وقولوا له بعث هبا إليك  وبعث هبا 
إليه الرسول فنظر  أمري املؤمنني فاستعن هبا عىل حاجتك، فجاء هبا 
إليها فإذا هي دنانري فجعل يسرتجع فقال له امرأته ما شأنك أصيب 
أمري املؤمنني؟ قال أعظم؟ قالت: فظهرت آية؟ قال أعظم من ذلك، 

قالت فأمر من الساعة؟ قال بل أعظم من ذلك.
قالت فام شأنك، قال: الدنيا، أتتني الفتنة، أتتني حتى حلت عيل، 
قالت فاصنع فيها ما شئت، قال هلا عندك عون؟ قالت: نعم قال ائتني 
به، فأتته بخامرها فرص الدنانري فيها رصرا، ثم جعلها يف خمالة ثم بات 
يصيل حتى إذا أصبح اعرتض هبا جيشا من جنود املسلمني فأمضاها 

كلها... 
عمر ريض اهلل عنه عاش ورعا زاهدا فقريا وعنده مغانم كرسى 
ورعني  عاشوا  األقاليم  عىل  ووالُته  األمصار  عىل  وأمرائه  وقيرص، 

زاهدين متوّرعني فقراء مثله.
 لن يكون أحد مثل عمر وال مثل أمرائه.

 ريض اهلل عنهم مجيعا، ولعن َمن يطعن فيهم.

مقاالت في الفكر
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