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کان رحیل العالمة الكبري املحدث اجلليل ،املفرس البارع واملؤلف
الضليع بقية السلف وقدوة اخللف الشيخ حممد يوسف رمحه اهلل
تعاىل مفاجأة حزينة وصدمة كبرية وثلمة ال تردم بالنسبة إىل الشعب
اإليراين الذي ارتوى من منهله العلمي العذب وانتهل من ينبوعه
العرفاين برهة من الزمن.
كان العالمة رمحه اهلل آية من آيات اهلل ،وقدوة يف كثري من ميادين
احلياة العلمية والدعوية واإلصالحية واالجتامعية ،وبحق يستحق أن
يسمى باملوسوعية ودائرة املعارف .واحلق أن الكلامت لتعجز والقلم
ليتعثر ،واللسان ليعتقل عن أن تصف شخصية مثله.
كانت اجلامعة التي يديرها ويرشف عىل أعامهلا من أرقى وكربى
املدارس ألهل السنة واجلامعة ،وقد أنجبت هذه اجلامعة علامء أكفاء
مؤهلني يف شتى ميادين العلم ،وط ّبقوا األرض وانترشوا يف اآلفاق
وأفادوا الشعب وأسسوا مدارس ومراكز علمية كبرية لعبت دورا
مهام يف األصعدة املختلفة.
ويف میدان التأليف والتصنيف فقد أثرى بمؤلفاته الزاخرة املكتبات
اإلسالمية ،وترك آثارا قيمة هتم الشعب واملجتمع .وكان يعنى
بالكتب التي هتم جمتمعه ويرتجم مثل هذه الكتب ويقف هلا حياته،
فرتمجته لتفسري معارف القرآن ـ التفسري الذي يعدّ بحق موسوعة
إسالمية كبرية ـ للعالمة املفتي حممد شفيع العثامين قد أفاد الشعب
إفادة جليلة ،وعالج كثريا من املسائل العالقة التي هي للشعب كاملاء
للسمك ،وسد فراغا كبريا يف كثري من املجاالت.
وعىل الصعيدين االجتامعي والثقايف فقد م ّثل دورا هاما وعني
بأوضاع املسلمني واملشاكل التي يعانيها الشعب ،ويقوم بعالجها
ويقدّ م حلوال وخيطو خطوات بناءة تساهم يف جمال الثقافة واالجتامع،
وحسبه أنه كان مستشارا خاصا للعالمة الراحل الشيخ عبد العزيز
رمحه اهلل يف األمور السياسية ،ويساعد فضيلة الشيخ الشيخ عبد
احلميد حفظه اهلل ـ إمام وخطيب أهل السنة يف إيران ـ يف مواقفه
ويشد أزره.
ويف جمال الدعوة وإرشاد الناس فقد كان ال يكل وال يمل لنرش العقيدة
الصحيحة النابعة من القرآن والسنة ،يشرتك يف املؤمترات واجللسات
العامة واخلاصة ويعظ الناس ويوجههم توجيها صحيحا ،وإذا شاهد
نقصا أو اعوجاجا يف الدين أو أثريت فتنة ،ثارت محيته الدينية ومل يقر
له قرار حتى يؤدي رسالته وخيمد نار الفتنة.
وكان رمحه اهلل ربانيا بمعنى الكلمة قد أحيا السنة النبوية وقمع
البدعات والرسومات التي اعتادها الناس وجعلوها من الدين
بجهاده املتواصل وسعيه الدؤوب ،وقد مجع بني العلم والعمل،

بني اإلصالح والدعوة ،بني اجلديد النافع والقديم الصالح ،آخذا
بالوسطية واالعتدال يف مجيع اخلطوات ،متجنبا عن مظاهر التطرف
والغلو ،لذلك فإن الشجرة التي بذرته آتت أكلها يانعة ناضجة ،ألن
شجرة االعتدال والوسطية هي التي تنجي األمة اإلسالمية من مزالق
احلياة وتوصله إىل ساحل األمن والسالم.
واحلق إن مثل هذه الشخصيات لن متوت وإن ماتت أجسامهم،
فهم أحياء لقرون وأعصار ،أحياء بأفكارهم ،أحياء بدعوهتم ،أحياء
بإنتاجاهتم ،أحياء بتالميذهم ،أحياء بمدارسهم ،إهنم أوجبوا عىل
الزمان أن حيتفظ بذكرهم ،وأن ينرش أفكارهم ،لذلك من الواجب
عىل اجليل الذي عارصه أن ال يألو جهدا جلمع مآثره اخلالدة وآثاره
العلمية وإنتاجاته القيمة يف شتى جماالت احلياة حتى يستنري هبا اجليل
الالحق.
وانطالقا من هذا ،فإن جملة الصحوة اإلسالمية رأت من واجبها أن
ختص عددا ممتازا يتناول شخصية العالمة الفقيد من النواحي املختلفة
فطلبت من الكتّاب ومحلة األقالم إىل أن يدبجوا برياعهم ويكتبوا
صفحات حول شخصية هذه النابغة ،واحلمد هلل قد تلقت الدعوة
ترحيبا واستقباال حارا من احللقات واألوساط الدينية والعلمية،
كام وسعدت املجلة بإجراء احلوار مع عديد من الشخصيات البارزة
املرموقة يف هذه الديار كشيخ اإلسالم موالنا عبد احلميد حفظه اهلل
واألستاذ الشيخ عبد الغني البدري واألستاذ حممد دهقان ونجل
الفقيد األستاذ عبد الكريم حسني بور ،فجاءت املجلة مستوفية لكثري
من نواحي حياة العالمة الفقيد مع االعرتاف بأن هذه الصفحات
الوجيزة التي كتبت عىل عجل لن تغطي مجيع جوانب حياته
ولن تكفي لتنري الطريق أمام اجليل املعارص والالحق حول هذه
الشخصية ،إال أنه غيض من فيض تكشف بعض النواحي املهمة يف
حياة العالمة الفقيد رمحه اهلل.
واحلق أن فضل هذه الشخصية أعىل من أن تكتب حوله مقاالت،
أو تعقد إللقاء الضوء عىل حياته مؤمترات ،فإن حياته الفياضة املليئة
بالدروس والعرب تقتيض أن يؤلف حوله الكتب الكبار ،مما يستدعي
من أصحاب القلم وتالميذه أن ال يكتفوا بكتابة هذه الكلامت
القليلة .ومن اجلوانب املهمة يف حياته التي مل تتيرس لنا أن نقوم هبا ومع
األسف ألجل ضيق الوقت هو حتليل ودراسة واستعراض خطبه
وآراءه وكلامته التي نطق هبا يف املجاالت واملوضوعات املختلفة ،ولو
قدِّ ر لنا سنقوم يف األعداد التالية بكشف بعض هذه النواحي بإذن اهلل.
والرجاء من القراء والكتّاب الكرام أن يزودونا عن مزيد بام عندهم
من املعلومات حول هذه الشخصية الفريدة.
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االفتتاحية

العوامل التكوينية لشخصية
العالمة السيد حممد يوسف
مساحة األستاذ املفيت حممد قاسم القامسي
أستاذ احلديث والفقه باجلامعة

ترون شجرة باسقة مثمرة ودوحة وارفة الظالل تتساءلون كيف
نبتت ومن سقاها ومن راقبها حتى بلغت مابلغت؟ فيقول
قائل :إن الغرس كان من أطايب الغراس ويقول آخر :البستاين
املحنك هو الذي سبب نضارة هذه الشجرة ويقول آخر:
جودهتا تعود إىل األرض التي نبتت فيها ويقول ،ويقول...
وهكذا شأن الرجال العظامء ،فإذا رأينا رجال عمالقا أعجبنا
شأنه ربام نتساءل كيف بلغ هذا املبلغ ،من الذي علمه ور ّباه،
كونت هذه الشخصية الفذة ،ففي ضوء
ما هي العوامل التي ّ
ما قلنا أعجبنا شأن شيخنا الراحل ،السيد النبيل واملحدث
اجلليل سامحة الشيخ موالنا السيد حممد يوسف حسني بور
والذي شق علينا وبكى عىل فراقه الداين والقايص ،وال يزال
يذكره كل واحد بخري .ههنا جيدر بنا أن نتساءل ما هي العوامل
كونت هذه الشخصية العمالقة وما هي األسباب التي
التي ّ
ساعدت يف بناء هذ العلم الشامخ الذي تالأل يف سامء العلم
والتقى ،واليزال تتالأل آثاره إىل ماشاء اهلل أن تتألأل (رمحه اهلل
تعاىل وأنزل عليه شآبيب رمحته وسحائب كرمه) ولعل عبدا
كونت شخصية
عاجزا مثيل ال يقدر أن حييط بتلك العوامل التي ّ
شيخنا الراحل ألن اإلحاطة بتلك العوامل أيضا حتتاج إىل علم
ومعرفة وبصرية وأنى هذا العبد منها ،ولكن يمكن أن أشري
إشارة عابرة إىل بعض ما خيطر بالبال:
األول :كونه من ساللة النبي صىل اهلل عليه وسلم وطيب نسبه
وعرقه وأرسته .وليس هذا من األمور االختيارية وإنام هو من
فضل اهلل ،يعطيه من يشاء .وقد قال النبي صىل اهلل عليه وسلم
ِ ِ ِ
اد ُن كَمع ِ
النَّاس مع ِ
ال ِ
الذ َه ِ
اد ِن َّ
اه ِل َّي ِة
َ َ
ُ ََ
ب َوا ْلف َّضة ،خ َي ُار ُه ْم ِف ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِخ َي ُار ُه ْم ِف اإل ْسال ِم إ َذا َفق ُهوا.
الثاين :اجلهد واالجتهاد؛ استشهد أبوه ،فلم يضعف ومل
تسقط مهته بل ترعرع وتربى يف ظل عمه اجلليل موالنا السيد
عبدالواحد الغشتي وواصل دراسته حتت إرشافه وهاجر إىل
املناطق النائية ينتهل من املناهل العذبة متحمال املشاق يف سبيل
الدراسة صابرا عىل شدائد التحصيل ،فتحرى الرجال واملعاهد
وأحسن االختيار.
الثالث :أدبه مع أساتذته واتصاله هبم وبأهل العلم؛ كان الشيخ
يكرم أساتذته بل محلة العلم كلهم وال يألو جهدا يف خدمتهم،
ورأيته ذات مرة قام أمام شاب ابن عامل إكراما ألبيه ،كان حيب
أساتذته سيام شيخه املبجل العالمة حممد يوسف البنوري،

ويذكرهم بأدب واحرتام بالغني وكان يعامل الصغار معاملة
الكبار.
الرابع :زهده وقناعته باليسري؛ اختار الشيخ حياة التقشف
والزهد وابتعد عن حياة البذخ والرفاهية فلم يغريه ملعان الدنيا
وزخارفها ،وكان مثاال حيا للسلف الصالح كان مستوى حياته
أسفل من حياة كثري من املدرسني.
اخلامس :صربه وحلمه؛ كان الشيخ آية يف التواضع والصرب
واحللم ،أوذي يف اهلل فصرب ،استشهد والده فلم ينتقم ،أما
تواضعه فحدث عن البحر والحرج ،ولقد صدّ ق اهلل رسوله إذ
قال عليه الصالة والسالم :من تواضع هلل رفعه اهلل .ومن اجلدير
بالذكر ًأن الشيخ مل يكن تواضعه عن تكلف بل كان طبيعة له؛
ودرس احلديث النبوي ومع
خرج العلامء ّ
إنه مع كونه أول من ّ
كونه أستاذا للعلامء ورئيسا ألكرب منظمة علمية ثقافية دينية يف
املنطقة ،كان يرى نفسه كعامة الناس ،وال يرى نفسه أهال ألي
منصب ومقام ،بل كثريا ما سمعته يقرأ حديث النبي صىل اهلل
وسد األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة.
عليه وسلم إذا ّ
السادس :غريته الدينية؛ لقد رزق اهلل سيدنا العزيز غرية دينية
تذكّر اإلنسان بأويل العزم من الرجال ما كان يتحمل أي يشء
خيالف الرشيعة وينايف احلياء ،إنه مع حلمه وتواضعه كان
يغضب هلل وال خياف لومة الئم وكذلك كان شيخه موالنا
السيد حممد يوسف البنوري رمحه اهلل كأنه ورث هذه اخلصلة
منه؛ كان يتخذ مواقف صارمة يف القضايا التي تواجهها األمة
اإلسالمية.
السابع :اهتاممه بالترضع والدعاء؛ كان شيخنا الراحل ُرزق
قلبا خاشعا وحظا كثريا يف الدعاء والترضع وقيام الليل كان
من الذين تتجاىف جنوهبم عن املضاجع ويدعون رهبم خوفا
وطمعا.
يواظب عىل صالة الليل يف احلرض والسفر ،وجيتهد يف العبادة
وهيتم باتباع السنة النبوية يناجي ربه باألسحار ويبدأ أعامله من
الكتابة واملطالعة مبكرا قبل صالة الفجر ،فبارك اهلل يف أعامله
وصحته وعمره وفتح عليه باب الربكة والتوفيق ،ووضع له
القبول يف األرض ،ونفع به العباد والبالد .رمحه اهلل رمحة واسعة
املقربني ،وأنزل عليه شآبيب رمحته وسحائب
وأنزله منازل ّ
كرمه ووفقنا ملواصلة طريقه وحتقيق آماله وهو املستعان وال
حول وال قوة إال باهلل.
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نبذة عن حياة شيخ احلديث السيد
حممد يوسف حسني بور رمحه اهلل
الشيخ عبد احلكيم سيد زاده
أستاذ احلديث مبعهد عني العلوم كشت
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نبذة عن حياة شيخ احلديث السيد حممد يوسف حسني بور
امليالد :ولد الشيخ يف  ١٣٠٩هـ .ش  ١٣٤٩هـ.ق من أرسة
علم ودين وبيت فضل وعلم.
النشأة:
نشأ يتيم األبوين إذ تويف والده وهو طفل وتوفيت والدته وهو
صغری مل یبلغ احللم .فك ّفله عمه الشيخ املوحد حمي السنة وقامع
البدعة السيد عبدالواحد باين جامعة عني العلوم ومؤلف كتاب
«أحسن املقصود يف توحيد املعبود» وأحبه أكثر من أوالده وقام
برعايته وتربيته.
درس الشيخ الفقيد القرآن الكريم ومبادئ العلوم العربية
واإلسالمية عىل عمه الكريم ثم سافر ملواصلة الدراسة العليا
إىل باكستان.
أبرز مشاخيه:
درس الشيخ الراحل عىل عدد من املشايخ فأخذ العلوم والفنون
املتنوعة ،قرأ التجويد عىل القارئ املقرء عبداملالك يف تندو اهلل
يار وقرأ اهلداية يف الفقه احلنفي املجلدين اآلخرين عىل الشيخ
اإلمام السيد حممد يوسف البنوري ورشح الوقاية عىل الشيخ
املحقق عبدالرشيد النعامين واستفاد منه يف البحث والتحقيق.

قرأ املشكوة لدى نجل الشيخ حممد إدريس الكاندهلوي أعني
الشيخ حممد مالك ثم التحق بجامعة قاسم العلوم وتعلم
الصحاح الستة هناك ،قرأ الصحيح البخاري عىل الشيخ
عبداخلالق وصحيح املسلم عىل املفتي حممود رمحهم اهلل تعاىل.
دراسة صحيح البخاري مرة ثانية:
إن املحدث السيد حممد يوسف البنوري طلب من شيخنا حينام
كان يف تندو اهليار أن يلتحق به يف كراتيش فوىف الشيخ بالوعد
وقرأ مرة ثانیة صحيح البخاري والرتمذي عىل أستاذه باإلتقان
وكان شيخنا من أنجب تالميذه وأوفاهم لعلومه وتراثه العلمي
وكان عظيم احلب له وتأثر به من جهة العناية باحلديث.
وملا الحظ أستاذه نبوغه املبكر طلب منه أن يصاحبه ليكون
عون ًا له يف أمر التعلیم ومهمة املدرسة ولكن اهلل قدر أن يرجع
الشيخ إىل إيران وقريته غشت ليتوىل مهمة املديرية ألم املدارس
يف حمافظة بلوشستان أعني عني العلوم التي بناها عمه الشيخ
عبد الواحد رمحهام اهلل.
التجديد:
إن احلديث عن نشاطات الشيخ سيطول ويطول ولن ينتهي
ألنه يعترب من جمددي الدين يف هذا القرن يف بلوشستان وكان
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يصدق عليه هذا احلديث الرشيف« :حيمل هذا الدين من
كل خلف عدوله ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني
وتأويل اجلاهلني».
محل الشيخ عىل كاهله رأية اإلصالح الديني يف امليادين كافة
كان حريصا ملصالح املسلمني ،راجيا من اهلل أن تكون جمتمعاهتم
متمسكة بالدين ،حيل مشاكلهم ويعلم اجلاهل ويرشد الضال
وحيقق هلم اخلري.
التدريس:
كان الشيخ يف التدريس والتعليم من أحسن العلامء وأبلغهم،
كان ذا جلد وصرب عىل مالزمة الدروس وال يتكئ عند
التدريس فكان يدرس املجلد األول من صحيح البخاري بمدة
ساعة ونصف يف الصبح واملجلد الثاين بعد العشاء بمدة ساعتني
يوميا.
أخالقه:
كان الشيخ منذ أن تربى وترعرع صاحلا حمافظا عىل الرشيعة،
متواضعا ،عليه وقار العلم والعبادة وطيب األخالق يف معاملته
للصغري والكبري والغني والفقري وكان عزيز النفس واحلاصل
أنك جتد فيه شبها كثريا بام ورد يف شامئل النبي صىل اهلل عليه
وسلم كان شيخنا جم التواضع ،بعيدا عن حب الظهور
ودعوى الوصول ومن تواضعه أنه كان يصغي لكل من يقصده
حلاجة يستمع إليه ويساعده وما أكثرهم ،ومن تواضعه قيامه
بنفسه ألمور البيت.
ومن صفاته البارزة الصربعىل املكاره ومن صربه حتمله سباب
األعداء.
عوامل تكوينه وشهرته:
يظن الكاتب أن عدة عوامل أدت إىل شهرة الشيخ وتكوينه منها:
 -١صدقه وأخالقه يف التعليم وبذل نفسه يف ذلك ومتكنه من
خمتلف العلوم الرشعية والعقلية والنقلية ،ومن أبرز نتائج تبحره
يف العلوم :توافد طالب العلم عليه من داخل البالد وخارجها،
إن ما أعطاه اهلل لشيخنا يف باب نرش العلم النافع هو إكرام من اهلل
تعاىل يفوق الكرامات اخلوارق للعادات.
 -٢اقرتابه من اهلل تعاىل بأداء الفرائض والنوافل وكان دوما
يويص الطالب بالتعلق مع اهلل واكتساب مقام قرب الفرائض
والنوافل كام جاء يف احلديث القديس :ال يتقرب إيل عبد بيشء
أحب إيل مما افرتضته عليه وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل
حتى أحبه.
 -٣استقامته وحمافظته عىل التدريس طيلة حياته ،كان رمحه
اهلل دؤوبا عىل التدريس والدعوة إىل اهلل وفصل اخلصومات مل
يعرف الكلل وامللل.
 -٤استجابته لكثري من الدعوات املوجهة إليه إللقاء املوعظة أو
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أداء صالة اجلنازة أو حل قضايا الناس أو...
 -٥علو اهلمة ،كان الشيخ بعلو مهته كثري العلم والنشاط ال
شك يف ذلك قد ترجم مطوالت إىل الفارسية وقد رأيت من
ذلك ما أدهشني ،فكان له مدد إهلي ال شك يف ذلك وقد قال
الشاعر قديام
وإذا كانت النفوس كبارا  /تعبت يف مرادها األجساد
 -٦أخالقه؛ كان رمحه اهلل قدوة يف املكارم والفضائل متأسيا
بصاحب اخللق العظيم صىل اهلل عليه وسلم.
 -٧دقته يف األمور وتثبته فيها؛ كان الشيخ يستعمل أسلوب
الدقة والتثبت يف املسائل العلمية الرشعية وكثريا ما يويص
طالبه واملسئولني يف اإلفتاء ويؤكد عليهم منهج التثبت يف
اإلفتاء وعدم العجلة فيه.
 -٨حبه للرسول صىل اهلل عليه وسلم؛ لقد رأيته كيف يتفانى يف
حب النبي صىل اهلل عليه وسلم واتباع سريته.
 -٩أدبه مع األساتذة والتالمذة ومجيع الناس وال يذكر أساتذه
إال بخري ويدعو هلم.
 -١٠استغناءه؛ مل يكن الشيخ يرتدد عىل أبواب احلكام طمعا
وحبا فيام عندهم من املال أو املنصب أو مصلحة لنفسه بل
كان يرتدد مع قلته ملصالح أهل السنة واجلامعة ويف املجالس
احلكومية ما يرتدد عليهم إال بدعوة منهم.
 -١١غريته؛ كان الشيخ غيورا يغضب هلل وكان ال يسكت حينام
يرى أو يسمع انتهاك احلرمات بل يقول احلق وال يراعي مصالح
احلكومة أو مصالح شخصه وكان من الذين يقول النبي صىل
اهلل عليه وسلم « إن اهلل يغار وإن املؤمن يغار وغرية اهلل أن يأيت
املؤمن ما حرم عليه».
 -١٢املشورة؛ كان الشيخ يستشري يف مجيع األمور العلامء
واخلرباء حتى كان يستشري تالميذه.
 -١٣التنويه بالطالب؛ كان الشيخ هيتم بشكايات الطالب
ويقبل اقرتاحاهتم املستقيمة.
 -١٤بعده عن اخلالف والشقاق؛ كان الشيخ يطلب السالمة
فيام جير إىل رش أو يفيض إىل نزاع وشقاق.
هذه العوامل جعلته حمبوبا بني الناس ،قد وضع اهلل له القبول يف
األرض فكان الناس حيبونه حمبة ال تقدر بثمن وكان له زعامة
دينية يف النفوس فكانت كلمته مسموعة وأمره مطاعا وما إن
علم الناس بوفاته حتى أصيبوا بذعر وحزن شديد فسالت
الدموع وحزنت القلوب وبكى الصغري والكبري والقريب
والبعيد وكان يوم تشييع جثامنه مشهورا يف تاريخ بلوشستان بل
إيران ،ش ّيعه أكثر من مائة ألف مسلم وصاحب ذلك اليوم حزنا
شديدا ال تكاد األقالم تعرب فيه عام تكنه الصدور.
رمحه اهلل رمحة واسعة وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه.
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انطباعات عن الشيخ السيد
حممد يوسف رمحه اهلل تعاىل
معالي الدكتورعبيداهلل إمساعيل
أستاذ احلديث والتاريخ باجلامعة

8

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء
للَّ ِمن ِعب ِ
اد ِه ا ْل ُع َل َم ُء».
واملرسلني ،أما بعد :قال تعاىل« :إِ َنَّم َي َْشى ا َ ْ َ
وقال عليه الصالة والسالم " :إن اهلل يبعث هلذه األمة عىل رأس
كل مائة سنة من جيدد هلا دينها " .رواه أبو داود.
لقد كنا يف إعدادات االحتفال السنوي الدرايس  1438هـ لدار
العلوم نوبنديان إذ فوجئنا بنبأ وفاة الشيخ أستاذ األساتذة شيخ
احلديث موالنا السيد حممد يوسف رمحه اهلل تعاىل.
يف بادئ البدء كنا نكذب اخلرب لكن التجارب تشهد بأنه قلام
خرب الوفاة ّ
يكذب وبعد قليل صدق اخلرب فاسرتجعنا وتوسلنا
بام وىص به نبينا عليه الصالة والسالم بالصالة والصرب والدعاء
وقد كان اخلرب مثل الصاعقة علينا وعىل مجيع أهل املدارس
ولكنه ال بد من الصرب والرىض عىل القدر.
بعد ثالثة أيام كان املوعد أن يعقد االحتفال السنوي والشيخ
رمحه اهلل كان من الضيوف بل وعىل رأسهم يف العام املايض
ألنه كان للشيخ رمحه اهلل ارتباط ودعاء وعناية خاصة بدار
العلوم نوبنديان وأهلها ،وكنا نتمتع دائام بفيضه وكرمه ودعائه
ونصحه رمحه اهلل وكانت جتول يف خاطري مجيع تلك اخلواطر
والذكريات .اإلنسان يف مثل هذا املوقع يقع بني أمرين:
موكب احلب والعاطفة وطريق الرشع والعقل فاملحبة الظاهرية
املجردة تقتيض بوقف أو تأجيل مجيع النشاطات لالحتفال لكن
الرشع والعقل وتعليامت الشيخ تأبى ذلك بام أن تاريخ نشأة هذه
االحتفاالت العلمية والرتبوية ألهل املدارس يرجع إىل جهوده
وختطيطه ونتاج فكره رمحه اهلل فله مثوبة وأجر يف هذا اخلري يف
دار القرار اللهم اجعل من هذا اخلري يف ميزان حسناته.
إن الشيخ السيد يوسف رمحه اهلل بعلمه وأخالقه وجهوده
وتضحياته يف طريق العلم واإلصالح والنصح للعامة واخلاصة
وقد عرف بجميع هذه الصفات .لقد كان فيضا من الرمحن
وبركة ونعمة هلذه الديار وإن حياته مليئة وكل ما هو نادر من
حوادث الزمان يف تاريخ العباقرة والرجال بحق إنه كان من
مجاعة املجددين املصلحني الذين جيود هبم الرمحن لعباده يف

خمتلف الزمان والبلدان كام ذكرت الرواية يف مفتتح الكالم.
ومن سنن اهلل تعاىل يف الكون والعباد إذا أراد اهلل تعاىل بأحد خريا
فيسهل له الطريق ويسبب له األسباب البيئة.
ومن هذا املنطلق قد سنحت للشيخ الفرصة أن ينهل من فيض
علوم الشخصيات والرجال البارزين يف زمنه ومن الينابيع
الصافية من لدن عاملقة الفقه واألصول والتفسري واألحكام
أمثال الشيخ السيد يوسف البنوري رمحه اهلل وغريه من كبار
فتزود من معارفهم وتلقى منهم
العلامء يف ديار باكستان آنذاك ّ
الفضل والكامل ثم نال مكانة رفيعة يف العلم ورتبة سامية من
العرفان والسلوك فأصبح متميزا بعلمه وتفقههه وتقواه وورعه.
ثم الذي عرف منه كعامل أسايس لبناء شخصيته بعد أن كان
متصال باخلالق يف آناء الليل وأطراف النهار كان مهتام باالتصال
واملالزمة باألساتذة والشيوخ وإن مالمح هذا االتصال
واملالزمة كانت تلمح يف حياته فكلام يذكر يوسف األستاذ – أي
الشيخ البنوري رمحه اهلل – فيوسف التلميذ يبكي وينكرس صوته
يف تذكار األستاذ وحمبته وهذا هو الرس من األرسار يف تكوين
الرجال رمحه اهلل تعاىل.
أعامل وانجازات علمية
رئاسة عني العلوم جشت
لقد كان للشيخ حممد يوسف رمحه اهلل جهود علمية وخدمات
عديدة ومن أهم األعامل التي ال زالت وال تزال يف ميزان
حسناته وهلا ذكر مجيل وصيت بعيد يف مملكة إيران وخارجها
هي املعهد الديني العلمي عني العلوم بمدينة جشت بفروعها
وشعبها ونشاطاهتا العلمية الدعوية والرتبوية فإهنا خري عمل
وإثر قائم حيث بذل الشيخ رمحه اهلل جهودا جبارة ّ
وجتشم مشاقا
عديدة متنوعة يف سبيل رقيها وازدهارها ظاهريا ومعنويا طوال
أربع وستني سنة وقد كان رئيسا وشيخا ومدرسا وخمططا هلذا
املعهد الديني " عني العلوم " لقد أصبحت اليوم ال عيننا بل هنرا
جاريا وبحرا زاخرا ال ساحل هلا ولنعم ما قيل بأهنا أم املدارس
الدينية وقد ذاع صيتها يف اآلفاق.
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منظمة املدارس الدينية ألهل السنة يف بلوشستان
إن هذه املنظمة ملعاهد ألهل السنة ببلوشستان هلا دور فعال
لتنظيم املدارس وتنسيقه براجمها الدرايس وال ينكر فضلها
وأمهيتها ولكنها من الناحية التارخيية يف تنشئتها وتنشيطها يرجع
الفضل إىل جهود وتفاين الشيخ يوسف رمحه اهلل تعاىل وهذا أمر
يعرفه كل أحد بأن الشيخ رمحه اهلل تعاىل كيف كان مهتام بتنظيم
املدارس الدينية وتطوير نظامها الدارايس فكل ما نجده اآلن يف
إطار نشاطات املنظمة نتاج فكر للشيخ رمحه اهلل لقد رأيناه نحن
الالحقون حضوره وجدّ ه ودقته وإدارته يف لقاءات جلان هذه
املنظمة.
آثاره العلمية
وللشيخ رمحه اهلل تعاىل مؤلفات وحتقيقات قيمة ومرتمجات
عظيمة وال شك بأن عمل التأليف والرتمجة مع إدارة املدرسة
وبخاصة األهلية منها حيث ال ميزانية وال موارد مالية خاصة
مع الربامج الدعوية الشاقة عمل ال يوفق به إال صاحب اهلمة
والعزيمة فهذه االنجازات العلمية تعد يف كراماته وبركاته
وبخاصة ترمجة معارف القرآن باللغة الفارسية حيث قام به
بوحده وهو يف احلقيقة عمل مجاعة وجلنة كبرية يف العرف
األكاديمي.
حرصه عىل اتباع السنة
والذي عرفته عن الشيخ وعرفه اآلخرون إنه كان حريصا
جدا عىل اتباع السنة يف الدقيق واجلليل وحماربة البدعة سواء
كان يف العقيد أم يف العمل والسلوك ،وحياته مليئة بمثل هذه
املواقف أتذكر جيدا ذات مرة كنا معه يف جنازة أحد العلامء من
رساوان الذي اغتيل يف مدينة رساوان ومل يعرف قاتله إىل اآلن
فبعد الفراع من صالة اجلنازة بدأ الناس هيتفون بكلمة الشهادة
بصوت مرتفع كشأن بعض أهل الفرق يف شبه القارة اهلندية
وكنت بجواره رمحه اهلل فتغري وجهه قائال :أيش هذا؟! ويف
جنازة هذا الرجل يا ترى؟!
أخالقه رمحه اهلل
والذي عرفته عن الشيخ رمحه اهلل من خالل بعض االجتامعات
واللقاءات وهو قليل جدا مع األسف لقد كان يستقبلني بحفاوة
بالغة واحرتام كامل يعرقه به اجلبني وإنام كان هذا تعامله مع
اجلميع سواء كان عاملا أو غريه والذي عرفته عن الشيخ رمحه
اهلل صمته وسكينته يف املجالس العلمية واللقاءات والنشاطات
الثقافية والدعوية لقد كان صمته وسكينته يف املجلس يزيدانه
حسنا ومجاال وهيبة ورعبا وإنام الصمت والسكينة اللذان اتصف
هبام الشيخ رمحه اهلل فكأنه ُطبع فيهام ُ
وخلق هبام فطرة وجبلة وإن
لصمته وسكينته معنى خاص لقد جربته ذلك من خالل نظراته
الثاقبة ومالحظاته بمونق عينيه فيذعن بأن هذه النظرة واللحظة
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عميقة جدا ال يمكن ألحد أن يسرب عمقها ،وكم كان ينطلق
لسانه بالدرر والآليل الفريدة واملعاين الغزيرة والكلامت واجلمل
املؤثرة العميقة اخلالدة رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة.
وحقا كان من ساللة السادات احلسنني ولقد كان اجلد األجمد
نبينا املكرم عليه الصالة والسالم متواصل األحزان دائم الفكرة
رس أبيه كام قيل.
وجل نظره املالحظة والولد ّ
والذي عرفته وعرفه اجلميع هو تواضعه احلقيقي الذي كان
دليال عىل طهارة نفسه وسالمة قلبه ولقد كان متواضعا جبلة
وفطرة ال تكلفا وصنعة فكأنه طبع يف التواضع والصفح ولني
اجلانب.
لقد عرفته وعرفه القايص والداين يف زهده وبساطة عيشه يف
مجيع شئون احلياة من اللباس والطعام واملسكن وهذا مما يعرتف
به ويشهد عليه كل من جلس معه حلظة وورد يف بيته مرة أو
سافر معه غدوة لقد كان بدون شك أسوة يف الزهد احلقيقي
يتأسى به وقدوة يف بساطة العيش يقتدى به.
نبذة عن بعض العوامل واملكونات لشخصية الشيخ حممد
يوسف رمحه اهلل
وال شك بأن الشيخ رمحه اهلل تعاىل كان رجال فذا فريد ًا
بخصائصه املتنوعة يف هذه الديار وبخاصة يف العرص الراهن.
فمن هنا ينشأ السؤال يف األذهان فام هي العوامل واألسباب
احلقيقية التي تكون هبا شخصية هذا العامل الرباين الفذ رمحه اهلل؟
اإلجابة والنقاش ملثل هذه األسئلة غري سهل ألمثالنا سوف
يكتب العلامء واملشايخ يف هذه اجلوانب من حياته كام ال يمكن
احلرص والتقييد بعامل وسبب دون آخر ولكل وجه هو موليها
وال ينكر يف هذا املجال فضل األساتذة ومالزمة املشايخ فهام
عامالن أساسيان يف تكوين الرجال وتربيتهم يف شتى املجاالت
كام أسلفت ،فالشيخ رمحه اهلل كان تلميذا خاصا ومالزما للشيخ
حممد يوسف البنوري رمحه اهلل فسقى عنده من شتى العلوم
والفنون وتذوق من مذاقه اخلاص وكذلك تربية الشيخ السيد
عبدالواحد رمحه اهلل وهو عمه مؤسس معهد عني العلوم حيث
ترعرع يف تربيته وإصالحه.
وهذا من فضل اهلل تعاىل عىل املرء بأن يسوقه ويسهل عليه هذا
التوفيق ويتاح له هذا املجال " ذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء "
ولكن إذا أمعنا النظر نجد أن شخصية الشيخ رمحه اهلل قد فاقت
هذه املوازين فإذن يمكن لنا أن نجزم ّ
بأن سنن اهلل وعادته يف
خلقه وحكمته تقتيض ذلك فيجود حينا بعد حني يف قطر دون
قطر برجال موصوفني بصفات متميزة ،عالية ،شاملة ،رمحة
وشفقة عىل العباد والبالد.
رمحه اهلل تعاىل وأسكنه يف اجلنة جنة الفردوس .اللهم ال حترمنا
أجره وال تفتنا بعده.
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وقفات مع شخصية العالمة الفقيد الشيخ حممد يوسف
الشيخ حممد إمساعيل مال زاده
أستاذ باجلامعة وعميد الشؤون اإلدارية بها

إن شخصية أستاذ العلامء موالنا حممد يوسف حسني فور رمحه اهلل شخصية عبقرية نادرة املثال فهو و ّفق خلدمة
القرآن واحلديث النبوي ،عىل مدار ستني عاما ،ويف احلقيقة اختاره اهلل تعاىل خلدمة دينه هذا الردح من الزمن .وهذه بال
قل من حظي هبا ،أو بالتعبري األصح ّ
شك سعادة كبرية ّ
قل من يوفقه اهلل لنيلها ،الفقيد أولع بخدمة الدين وتكريس احلياة
خترجه من العلوم الرشعية ولع املحب بحبيبه وأقبل عليه إقبال الظامئ عىل املورد العذب يف اليوم
املباركة هلذا املجال منذ ّ
القائظ وجعله شغله الشاغل ،إىل أن توفاه اهلل تعاىل واستأثرت به رمحته ،قد وفق لرتبية دعاة وعلامء خملصني مؤثرين الذين
هم يصنعون املجتمعات ومستقبل األمة ،والطالب قد توافدوا إليه لطلب العلم من أنحاء البالد ،وهو علمهم العلوم
الرشعية واإلخالص والتواضع والصفات احلميدة ويا لسعد من يوفق الكتساب هذا اخلري الكبري والنصيب الوافر،
ويصلح لالندراج يف خيار هذه األمة وقد قال صىل اهلل عليه وسلم «خريكم من تعلم القرآن وع ّلمه» .فالشخصية التي
مجعت يف سجلها كل هذه املفاخر واملآثر طبعا يقرص اللسان والقلم عن بيان جامعيته واستيعاب أخالقه وأوصافه ،وإنام
أذكر فيام ييل بعض انطباعايت عن الفقيد ،وربام يتجاوبني اآلخرون أيضا فيها.
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ومن الصفات التي أثرت يف نفيس كثريا
هي تواضع الشيخ رمحه اهلل وانكساره،
وحينام كنت تشاهد تواضعه هلذ احلد
الكبري تذكر األسالف ويسهل عليك
اليقني بام تقرأه يف طيات الكتب حول
تواضعهم وبساطتهم ،وال أنسى ما رأيته
من الشيخ بأم عيني وذلك حينام كنت
طالبا يف دار العلوم زاهدان وذهبت إىل
زيارته يف كشت مع بعض الزمالء ،فنزلنا
يف بيته ،فقد فاجأنا الفقيد عندما رأيناه قد
دخل البيت وبيده اإلبريق يريد أن يغسل
أيدينا ،ومهام حاولنا ألخذ اإلبريق من
يده ورصفه عن العمل كان بال جدوى،
قلنا نحن طلبة يقوم واحد منا هبذا العمل
لكنه أنكر قائال :ال يمكن هذا ،أنتم
ضيوف ،أنتم أحباء اهلل ،ال بد أن أغسل
أيديكم أنا ،ونحن خجلنا كثريا وسالت اجلباه بعرق غزير،
وكان حب الشيخ يف قلوبنا من السابق ،إال أن مشاهدة هذا
املشهد العجيب سببت الزدياد احلب وتضاعفه بمرات وقد بان
لنا هناك تفسري احلديث النبوي من تواضع هلل رفعه اهلل ،فقد رفع
اهلل مكانته يف نفوسنا.
واحلشود احلاشدة إىل كشت لتشييع جنازته قد أذهلت العقول،
ومل تكن باحلسبان ،وهذا بنفسه دليل عىل مكانته يف قلوب
املؤمنني ،ورفعة نظره وطيب فكرته ،الناس كانوا حيبونه
حبا فتجمهروا بمختلف رشائحهم ومذاهبهم وأفكارهم،
ومل يتخلف الساسة عن ركب املودعني وحمافظ سيستان
وبلوشستان كان يف طهران وأرسع إىل غشت وحرض اجلنازة
بعد سامع نبإ الوفاة ،وهو قد تكلم وكان متأثرا بشخصيته املثالية،
وقد رصح هبذا يف كالمه الذي ألقاه عىل الناس ،حيث قال أنا
كنت متأثرا بشخصيته وعلمه وتواضعه وزهده والصفات التي
تؤهله ليكون عاملا ربانيا .نفس الصفات التي أثرت فينا قد عدها
املحافظ أيضا معرتفا بتأثره منها.
ومن املشاهد الرائعة واجلمل التي تستحق أن تكتب بامء الذهب
وختلد عىل جبني التاريخ هي التي قاهلا يف اجتامع خرجيي جامعة
دار العلوم زاهدان بداية العام الدرايس اجلاري حيث حرض فيه
وقال هذه اجلملة اخلالدة :إن جسمي ضعيف وقد أوهنه تعاقب
األمراض وما كنت أستطيع أن أحرض إال أن حب الشيخ جرين
إىل هنا ،اجلملة التي أبكت الفضالء ،وأثرت يف اجلميع ،فكان
حيب مجيع العلامء وخاصة فضيلة الشيخ عبد احلميد ،وكان
متعاطفا ومنسجام معه ويف مواقفه السياسية واالجتامعية،
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ومستشارا له قويا أمينا ،ال يتخذ خطوة
دون املشورة ،كان أسوة يف جرأة القلب
ورجاحة العقل وبعد النظر.
ومما يدل عىل غاية التواضع هو أنه كان
جيمع تربعات املسلمني ملدرسة عني
العلوم كشت بنفسه إىل آخر أيام حياته
مع الطعن يف السن وتدهور الصحة
واملعاناة من األمراض العديدة ،ال ليأخذ
منها نسبة له ،بل احتسابا وحيطة يف بيت
املال ،ويف شهر رمضان املايض أيضا جاء
هنا ،ومكث أياما يف زاهدان خيتلف إىل
املساجد بنفسه .وباختصار كان بقية
ركب السلف رمحهم اهلل كان عاملا ال يشق
له غبار يف العلم وصاحب فنون كثرية،
وبجنب هذا كله عاش يف منتهى البساطة
والزهد والتواضع.
والنقطة املهمة هي أن الفقيد رغم االتصاف هبذه الصفات مل
حيرص نفسه يف جدران املدرسة بل كان هتمه أوضاع املجتمع
والناس ،فكان خيرج إىل املدن والقرى ويصلح بني الناس
ويرأب بينهم ويرفع مشكالهتم ويوطد أوارص األخوة واملحبة
بينهم ،ال يكل عن ذلك وال يمل ،وليس هذا فحسب بل هتمه
أوضاع أهل السنة عامة فيتابع أمورهم ويشارك اجللسات التي
ختص هذا امللف.
نعم قد أمىض حياته املباركة بكل ما حفلت من تضحية وثبات
وصمود وفداء .فام النت له قناة وال فرتت له محاسة وال ضعف
له إيامن .وبرحيله حدث رشخ هائل يف كيان املجتمع ولعلنا
ال نجد يف املجتمع إال شخصا أو شخصني عىل أكثر تقدير
وال أسمي -مثله أو من يشبهه ،مما حيتم عىل العلامء استغاللوجودهم واالستفادة منهم ،وأن حيذوا حذوهم ويقتفوا آثارهم
ليكونوا أكثر تأثريا ونجاحا وشعبية وحاضنة يف املجتمع.
ودعاؤنا أال يفتننا اهلل بعده سائلني إياه أن يكثر أمثال موالنا
حممد يوسف وموالنا عبد العزيز وموالنا حممد عمر رمحهم اهلل
تعاىل ،ألن جمتمعنا بحاجة ماسة إىل الدعاة املخلصني اجلامعني
الذين يلمعون يف خمتلف األبعاد بام فيها الدينية واإلصالحية
واالجتامعية والسياسية ،والذين تنبض قلوهبم من أجل الناس
وهلم آهات يف دياجري الليايل ،وعويلهم يف السحر يشكل
صامم أمن للمجتمع ،نحن نيام عىل الرسر وهم يقظون ،نحن
مضطجعون وهم يبكون عىل أحوال األمة.
رمحهم اهلل مجيعا ووفقنا للميض عىل درهبم ومواصلة مشوارهم،
ورمحنا بمإل فراغهم.
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هكذا رأيت َج ّدي
بقلم حفيده :السيد زبري حسني بور
أستاذ جبامعة عني العلوم كشت

12

نحن اآلن يف ُغشت ،مدينة صغرية يف حمافظة
بلوشستان اإليرانية ،يف العرشين من حمرم احلرام عام
 ١٤٣٩من اهلجرة ،حيث حشدت عرشات اآلالف
حتى
من أهل السنة تتجاوز عددهم مائة آالف
ٰ
قدروها بعض اخلرباء مائة وسبعني ألف ًا يف مدينة ال
یتزايد سكاهنا رجاالً ونسا ًءا وصغار ًا من مخسة آالف
وال جیتمع يف أكرب اجتامعها أكثر من ألفني ،جیتمع
ٰهذه احلشد الرهيب  -الذي مل ير الناس مثله يف
مثلها قط  -من أصناف الناس والعلامء واحلكوميني
وأقىص املدن اإليرانية ووفد من باكستان
أدنى
من ٰ
ٰ
اإلسالمية ألجل تشييع جثامن أبرز علامئهم الذي
كان عل ًام من أعالم اإلسالم ونادرة من نوادر الزمان،
والتقوى آية ظاهرة وكان مدير ًا
والذي كان يف الورع
ٰ
مدبر ًا معتص ًام بحبل اهلل املتني وسنة نبيه الكريم صىل
اهلل عليه وسلم ،أال وهو شيخنا الكريم وأستاذنا
احلكيم ،حمدث العرص موالنا حممد يوسف حسني
بور تغمده اهلل تعا ٰىل بغفرانه وأسكنه فسيح جنانه.
عيل بعد أن قرأت سنن اإلمام النسائي
لقد من اهلل ّ
وصحيح اإلمام البخاري عليه وحجة اهلل البالغة
لإلمام الدهلوي مرتني عنده ،أن أصاحبه يف
السفر واحلرض وأن أكون كاتبه مستفيدا من علومه
وبركاته ،فرأيت أن أكتب كلامت حول سريته العطرة

الصالة
عىل صاحبها ّ
التي كانت مرآ ًة للسرية النبوية ٰ
والسالم.
ّ
شغفه للعلم:
كان رمحه اهلل منكب ًا عىل العلم وكان أفضل نزهته
حتى جعل طلبه
املطالعة يف الكتب وأخلص للعلم ٰ
وقىض حياته ك َّلها مشتغ ً
ال
أكرب غاياته وغاية حياته
ٰ
ودرس علوم القرآن واحلديث
بالعلم والتدريسّ ،
والفقه أكثر من ستني عام ًا وقام بتفسري القرآن
ودرس
الكريم بعد صالة الفجر يف العقود املاضية ّ
اجلامع الصحيح لإلمام البخاري أكثر من أربعني
مرة حصتني يف اليوم وحصتني بعد صالة العشاء،
فكان يف العلم بحر ًا زاخر ًا ،وكان فقيه ًا وحمدث ًا
وكان العلامء الكبار تالمذة أمامه وكان كاتب ًا فنقل
تفسري «معارف القرآن» و«أنوار الباري» رشح
صحيح البخاري من األردية إىل الفارسية و«حجة
اهلل البالغة» من العربية إىل الفارسية و«االنتباهات
املفيدة» من األردية إىل العربية وكتب ًا آخرى من
العربية واألردية إىل الفارسية وله رساالت ومقاالت
أخرى مل نعثر عليها وضاع فيام ضاع.
جهده ملستقبل الطالب واألساتذة:
كان أستاذنا رمحه اهلل حيرضنا ويشوقنا دائ ًام عىل
األعامل العلمية ويأمل كثري ًا أن تكون حياتنا حيا ًة
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علمية عملية ،وكان من أكرب مهومه أن حيمل عن الطالب
واملدرسني مهوم العيش ويفرغهم لطلب العلم وبجنبه التحيل
بالتقى واألخالق ،فهو يذهب بنفسه جلمع تربعات املسلمني
ٰ
وينفقها عليهم.
ومن أجل خلق املنافسة بني طالب املدارس وأساتذهتم بادر
بتأسيس منظمة احتاد املدارس الدينية ألهل السنة بمحافظة
اجلو العلمي ،ومل يأل
حتى ينشأ يف بالدنا ّ
سيستان وبلوشستان ٰ
عىل جلساهتا دائام.
جهد ًا يف تطوير املنظمة وكان يرشف ٰ
األعامل الدعوية:
كان رمحه اهلل شديد التمسك بكتاب اهلل وبسنة رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم وله إملام شديد بتعلم القرآن وتعليمه لألوالد
عىل آداب القرآن والسنة ويؤكد دائ ًام باإلقبال
الصغار وتربيتهم ٰ
عىل كتاب اهلل املجيد وقراءته والعمل به ويقول :إن نرش القرآن
أكرب وسيلة لنرصة الدين ،وحيرض عىل الدعوة إىل اهلل ويذكرنا
والشباب باإلقتداء بسرية رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم واختاذ
زيه عليه السالم ،وكان له حرص شديد عىل إصالح عادات
الناس وبدعاهتم ويكافح الرشك والنداء لغري اهلل وكان مولع ًا
جدًّ ا بإصالح الصالة وتعديل األركان ويع ّلم الصالة تعلي ًام
عملي ًا عىل املنرب كام كان يفعل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
وأصحابه وخلفاؤه.
من ميزاته ونشاطاته االجتامعية:
كان عامل ًا بأنساب قوم البلوش ومل ندر أعلم منه يف بالدنا وجاء
إليه النسابون يصححون أسنادهم من ذاكرته فكان آية يف قوة
احلافظة ،وهو يصل الرحم ودائ ًام يذكر الناس بصلة الرحم
املرىض
وبر الوالدين ،وكان يزور
وإيتاء ذي
القربى حقهم ّ
ٰ
ٰ
ويدعو هلم بالشفاء ويتبع اجلنائز ويعزي املصابني ويواسيهم
عىل نوائب احلق ويشارك الناس يف جمالسهم الدينية
ويعني ٰ
والرتبوية وحيرض يف مناكحاهتم وجيلس حلل اختالفاهتم
األرسية والطائفية ويسعى إلعانة املسجونني فكم من قاتل
عادت له احلياة باستشفاعه وتاب من ذنبه.
خلقه:
وكان من خيار الناس أخالق ًا كام قال النبي صىل اهلل عليه وسلم:
ني إِيامن ًا ُأح ِ
اسن ُُه ْم َأ ْخ َلق ًا ».فيكرم الضيف ويؤنس
« َأك َْم ُل ا ُمل ْؤ ِمنِ َ
َ
اجلليس ويريض العشري ،وكان له معاملة حسنة مع األهل أيض ًا
خيارنا كام أخرب ٰ
بذلك نبي الرمحة صىل اهلل عليه وسلم:
وكان َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
«خ َي ُارك ُْم خ َي ُارك ُْم لن َسائ ِه ْم ».واختار لنفسه وألهله حياة بسيطة
بعيد ًا عن ال ُك َلف ومل تغرره مغريات الدنيا ومزخرفاهتا.
وكان آية باهرة يف التواضع ،يتواضع مع أوالده وأحفاده
وتالميذه وأصدقائه ،وكان ال يضحك كثري ًا وال يقهقه أبد ًا
وجل ضحكه التبسم ويامزح بعض األحيان جلساءه ورفاقه
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ويزيل عنهم التعب ال سي ًام يف السفر.
فكان نموذج ًا مثالي ًا حلديث النبي صىل اهلل عليه وسلمَ « :م ْن
اض َع هلل َر َف َع ُه اهللُ» ،فرفع اهلل منزلته بني الناس ووضع له
ت ََو َ
القبول يف األرض فكان كل من رآه يعظمه وحيبه ويقبل يده حمبة
له.
آرائه يف السياسة:
ومن أجل إخالصه هلل تعا ٰىل وخوفه منه وعبادته هلل واتصاله به
جعل اهلل اخللق كلهم معه وأدخل هيبته يف الصدور ،ومن رآه
بداهة هابه ولكن إذا عارشه أحبه ،وكان خياف اهلل فيخافه كل
يشء وكان من العلامء الذين علموا ليعملوا ويؤمنو فظهر إيامهنم
عىل أقواهلم وأفعاهلم وحركاهتم وسكناهتم ،فكانوا مع الناس
ٰ
ٰ
يف معاشهم ومع امللوك يف مناصبهم ولكن قلوهبم كانت تنبض
بتقوى اهلل ،فكان ال يرى السياسة منقطعة عن الدين بل كان له
نشاطات يف االنتخابات ويذهب يف بعض األحيان ألجل قضايا
الناس وراحتهم إىل األمراء يستشفعهم ويشاورهم.
وكان عامل ًا صادع ًا باحلق ال يبايل بالتبعات وال خياف يف اهلل لومة
الئم فينصح األمراء ووالة األمور والقضاة برعاية العدالة
وتطبيق القانون واإلصالح بني قبائل البلوش ،كان قلق ًا بشأن
توفر السالح لدى الناس فيقول :لو ُأعطوا مكان األسلحة
أقالم ًا لشاهدنا التقدم يف بالدنا أكثر مما كنا فيه ،ويقول كلمة
احلق ويتكلم عن حقوق أهل السنة يف إيران مضايقاهتم وعدم
الكربى كطهران وغريها
حريتهم يف إقامة الصلوات يف املدن
ٰ
وحرماهنم من املساجد وعدم توظيفهم يف املناصب احلكومية
العليا .وينتقد شديد ًا تعاطي الرباء يف النظام املرصيف والقامر
يف الرشكات التأمينية ويقول :يصفون بالدنا بلدان ًا إسالمية
ويريدون املوت ألمريكا ولكنهم مع األسف يطبقون القوانني
األمريكية .وكان يشنع السفور يف البالد وينتقد احلكومة من
أجل بعث التلميذات إىل املعسكرات واملخيامت بال حمارم.
وكان يرى االستقالل للمساجد واملدارس الدينية ويقبل
استرشاف احلكومة فيها وال يقبل تدخلها ويقول :املوت خري
من قبول تدخالت احلكومات يف األمور الدينية .وكان يدافع
عن الصحابة وخيطب كثري ًا حول فضائلهم يف ضوء القرآن
عىل حبهم.
والسنة ويشوق الناس بمطالعة سريهم وحيرضهم ٰ
كان نموذج ًا كام ً
ال من السلف:
فكان كام يقول صاحبه وزميله ،زعيم السنة يف إيران ،فضيلة
الشيخ عبداحلميد حفظه اهلل  -الذي كان شيخنا حيبه كثري ًا
وريض به خليفة ملوالنا عبدالعزيز ويبجله دائ ًام ويرشدنا باألخذ
والقبول آلرائه يف جماالت الفكرية والسياسية واإلقليمية وكان
يقول :هو حقا شيخ لإلسالم :-هو «بقية من السلف الصالح».
قد عاش حياته كلها كمثلهم وقلام نجد بعده مثله.
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يف ذكرى حبيب القلوب!
الشيخ عبداللطيف ناروئي
أستاذ باجلامعة

14

رحل أستاذ العلامء ،شيخ
احلديث موالنا حممد يوسف
حسني بور إىل دار اآلخرة
لينرض وجهه برؤية ربه،
وذلك بعد ستني وبضع سنني
أمضاها يف جمال نرش الدين
والثقافة اإلسالمية.
آوى الشيخ إىل دار البقاء
وتشييعه كان حيمل رسالة
وهي أن املقبولية واملحبوبية
التكتسبان باملال والباجلاه،
وإنام مها نتيجة التواضع
واإلخالص واخلدمة واملجاهدة يف سبيل اهلل.
تويف العالمة وال بد من أن تذوق املوت كل نفس ،ولكنه
غرس جذور العلم طيلة حياته فر َّبى تالميذه هم اليوم كأشجار
مثمرات تنفع املجتمع البرشي أينام كانوا.
كان الشيخ أبا جلميع الناس السيام ألهل العلم وقد ترك القلوب
واخلواطر حزينة برحيله ،فتوافد الناس من القريب ومن كل فج
عميق إىل مدينة غشت ليو ِّدعوا هذا البطل البلوش ،وقلوب
هذا اجلمع الغفري يف هذا اليوم كانت تعلن أهنم اليزالون ُي ُّبون
العلامء الربانيني ويعرفون مكانتهم السامية.
العلامء الذين يغشى ظل رمحتهم ونصحهم اجلميع كسحاب،
يروي العطاش بزالل العلم واحلكمة ،إن هلم مكانة التدانيه
مكانة أخرى ،وإننا راينا هذه احلقيقة بأم عيوننا يف هذا اليوم.
فاحلزن والغم حل بجميع الناس السيام العلامء واملثقفني
والطلبة والساسة ،جراء انطفاء هذا املصباح امليضء ألنه كان
رؤوفا باجلميع ناصحا هلم ،يعاملهم بأخالق كريمة.
وأخالقه التراه يف اآلخرين فإنه مل يكن فظا غليظ القلب
لينفض الناس من حوله بل يعاملهم أحسن املعاملة وأقواله
احلكيمة ومعاملته العذبة قد جذبت قلوب الناس وأثرت فيهم
فهذا ما جعله حمبوبا لآلخرين.
إن العالمة الفقيد كان «أستاذ العلامء» كام لقبه هبذا إمام وخطيب
أهل السنة بمدينة زاهدان فضيلة الشيخ عبد احلميد حفظه اهلل.
فکان له مکانة رفيعة يف قلوب العلامء والطلبة سواء كانوا من
تالميذه أو ممن له صلة خاصة به ،فهذه املكانة قد دفعت القلوب
إىل املسامهة يف تشييع جنازته ،وجتمهرت حشود رهيبة غري

*

مسبوقة ،وإنه كان بمثابة جبل
حيكم كيان املجتمع السيام يف
بلوشستان ،يأوي الناس إىل
ظله الوارف ليكونوا يف أمن،
وكان سدا منيعا يف واجهة
االختالف واالنحراف.

إنه كان رجال من الرجال يف
التاريخ ،له صفات رفيعة ،كــ
السذاجة والتواضع ،والبيان
والفصاحة والصدع باحلق
وعدم اخلوف من لوم الئم،
وهذه الصفات البارزة هي التي أنجحته يف جمال اخلدمة.
واحلق أنه كان مرشدا ألهل املعرفة ،معلام ألهل العلم ،قدوة
لطالبي اإلخالص والتقوى ،وأسوة يف مكارم األخالق ومثال
سائرا يف الزهد والسذاجة.
أتذكر أين حرضت مع عدة أشخاص من أهل الفضل يف بيته
الساذج واملليئ من األنوار فجلست أمامه جلوس التلميذ
أمام األستاذ فقال بالرفق :خذوا راحتكم والتلقوا بأيديكم
إىل التكلف ،فتعلمنا من كالمه وسكوته ومعاملته معنا دروسا
وعربا .وقد سألناه مرة حول املحدث الكبري موالنا حممد
يوسف البنوري-رمحه اهلل -فبدأ بالبكاء فقال متواضعا :أنا
أتفوه حول هذه الشخصية الكبرية.
لست يف مكانة َّ
ومما أعجبني هو أدبه بالنسبة إىل األساتذة والكبار من العلامء ثم
ّبي لنا حياة الشيخ البنوري يف وقت آخر.
إن الشيخ قد شمر عن ساق اجلد لرفع احلاجات االقتصادية
ملدرسة عني العلوم فكان اليشكو من الناس لقلة مباالهتم
هبا بل كان يتحمل املشاكل حتى جيعل املدرسة يف التقدم
واالزدهار ويريب تالميذ صاحلني للمجتمع.
رحم اهلل هذا العاشق الطيب النفس ونتمنى من اهلل الصرب
والثبات لعائلته ولعلامء وطلبة هذه املدرسة ونرجو اهلل أن
جيعل مثواه الفردوس األعىل وحيرشه مع األنبياء والصديقني
وأن يزيد معهد كشت ازدهارا وتقدما لنرش الثقافة اإلسالمية
ويسيلها سيالن املاء من العني.

*

أصل هذا املقال فاريس ،عربته اإلدارة بتلخيص .
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قد ّ
ترجل الفارس!
الشيخ عبد القادر دهقان
األستاذ مبعهد عني العلوم سابقا

يب الكبري شيخ احلديث العالمة
مذكرة حول رحيل األستاذ واملر ّ
حممد يوسف حسني بور رمحه اهلل تعاىل
اليوم يوم األربعاء من حمرم سنة  ١٤٣٩هـ ق ،قد قامت قبل
أسبوع قيامة يف وسائل اإلعالم وكان يتبادل فيها خرب هام،
لقد شاهدت طرق املحافظة ثق ً
ال عجيب ًا وهجمة عنيفة من
السيارات مل تشاهدها ومل تعهدها بعدُ  ،عم يستساءلون؟؟؟
عن النبأ العظيم؟؟!! كأهنم يتساءلون بلسان حاهلم :إىل أين
كل هذه السيارات هبذه الرسعة والعجلة؟ هل قامت القيامة
وهؤالء الناس يرسعون إىل ساحة املحرش؟ كيف وقد سمعنا
أن ال سيارة وال أي نوع من املطايا يف ذلك اليوم؟ فإىل أين
يرسع وهيرول هذا اجلمع املفزوع املدهوش احلريان؟ فيقرع
أسامع املتسائلني نداء :لقد قام حمرش صغري يف أرض تعرفوهنا
بـ«غشت» قد قدم وآن أوان سفر سلطان احلب وملك العشق،
فهذا اجلمع يرسعون عسى أن ال يفوهتم توديعه وتشييعه.
الطبيعي ويشء ال ينكَر أن حيزن ويكتئب مجع األرسة
من
ِّ
واألحباب واألصدقاء إذا و َّدعهم أحد منهم وترك الدنيا إىل
اآلخرة ،فكل شخص ينفعل ويتأثر ويتأسى ويتأسف عىل قدر
الصلة بينه وبني الراحل املرحوم ،الزوج واألوالد أقرب الناس
إىل اإلنسان وأوالهم به ،فهم الذين تصيبهم الصدمة األوىل،
ثم األحباب واألتباع واألصحاب الذين اتبعوه وصحبوه يف
السفر واحلرض ،وقد تكون الصدمة التي تصيب األصحاب
املالزمني ،املريدين املخلصني املقربني لفقدهم مر ِّب َيهم الشفيق
وأستاذهم الرحيم وأخاهم الشقيق ورفيقهم العتيق وصاحبهم
وأعمق وأبقى من التي تصيب األرسة
يف الغار أشدَّ وأقوى
َ
واألقرباء ،فربام حدث أن فقدوا توازهنم الروحي واخللقي إىل
أيام.
إذا ارحتل سيد الكونني صىل اهلل عليه وسلم أصابت أهل بيته
وأصحابه صدمة عظيمة ،قال عيل ريض اللّ تعاىل عنه عندما
جي ّهز النبي صىل اهلل عليه وسلم« :ولوال أنك
كان يغسل و َ
أمرت بالصرب وهنيت عن اجلزع ،ألنفذنا عليك ماء الشؤون،
ولكان الداء مماطالً ،والكمد حمالف ًا ،وقال لك»
من هنا نعلم شدة وقوة وعمق الصدمة التي أصيبوها
واحتملوها ،كان فيهم أليب بكر ريض اللّ تعاىل عنه حال آخر

وكأنه يعيش يف عامل غري هذا العامل ،فقد كان هو أول صاحب
ونارص له ،وكان رفيقه يف السفر واحلرض وصاحبه يف الغار،
فهو الذي كان يقول« :إن من أحب ما أمتناه يف الدنيا النظر إىل
وجهك الكريم» ولكنه كان يف تلك املصيبة العظمى عىل رغم
ما كان حيمل يف قلبه من جبال اهلم والغم ،صبور ًا ثابت ًا راسي ًا
صامد ًا يف ظاهره صمود اجلبال الراسيات ،فنادى بنداء القوة
والعقيدة والتوحيد واإليامن يف وجوه من أنكروا ارحتاله صىل
اهلل عليه وسلم« :من كان يعبد حممد ًا فإن حممد ًا قد مات».
لقد أصابت التالميذ واملريدين املخلصني صدمة عظيمة جراء
ارحتال العالمة حسني بور رمحه اهلل تعاىل ،ولكن الذي صحبه
صحبة أيب بكر ريض اهلل تعاىل عنه للنبي صىل اهلل عليه وسلم
وكان رشيكه من أول هنضته وصاحب أكثر حظ فيها كان له
أيضا احلظ األكرب والقسط األعظم من املصيبة ،وأصابه ما
مل يصب اآلخرين ،نعم ،والدي املكرم موالنا حممد الدهقان
حفظه اهلل تعاىل ورعاه هو الذي مل يكن الشيخ حسني بور يطوق
فراقه يف أي سفر ومل يكن يقوم بأمر قبل أن يستشريه ،كأنام كانا
متالزمني ال يفرتقان ،كانت صحبتهام األخرية يف سفرمها
األخري للقيام بحج بيت اهلل احلرام.
لقد أذكر أن أستاذ ًا سأل التالميذ«:من الصاحبان؟» فأجاب
واحد منهم« :موالنا حممد وموالنا حممد يوسف» ظن ًا من
ذلك الطالب الغر الكريم أهنام اإلمام حممد واإلمام أبويوسف
اللذان يسميان يف الفقه بـ«صاحبني» حق ًا كانا مها «الصاحبني»
يف العهد الذي نعهده نحن.
فلهذا كان حق ًا وجدير ًا أن يساق إليه سيل التعازي والتسليات،
هذا الرجل العظيم ،صاحب اهلم والغم اجلسيم ،الذي تصحبه
يف قلبه جبال حزن قاتل ،ولكنه جالس يف خلوته ،غريق يف
صمته ،مطرق رأسه ،ال يفيض بمكنون صدره وال يبوح به
ولو بكلمة ،فال يدري وال يشعر أحد بام جيري يف قلبه احلزين
الكئيب ،فكأنه يقول بلسان حاله« :إنني أكثر عشاقك حزن ًا
وأسى ،وأكثر الشهداء فيك ظل ًام وهض ًام ،فياويلتاه فإين أكثر
ً
الناس اشتياق ًا للقائك ولكني مع ذلك أحرمهم.
نستطيع أن نعدَّ ه بال أي تسامح من أضحياء العشق الذين جيب
القيام يف شأهنم بعناية أكثر ومحاية أكرب ومؤاساة أجدر.
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يا أسفا على يوسف
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قد أصيبت األمة اإلسالمیة بفقد أحد من أبرز علامئها
ورجاالهتا العلمية املؤثرة ،فی شهر املحرم سنة ،1439
واملصاب بالريب کان جلال وخسارة فادحة ألهل السنة يف
بلوشستان ،بل عىل مستوى إیران والرشق األوسط.
ورمزا من
لقد ش ّیعت األم ُة اإلسالمي ُة عا ًملا من علامئها
ً
رموزها و َع َل ًم من أعالمها الذی اتفق اجلمیع بعلو مهته
وفضله وتواضعه وإخالصه وعبودیته هلل تعالی ومکانته
العلمیة وجهوده الدینیة وخدماته االجتامعیة.
نعم ،األمة َو َّدعت فی الشهر املايض شیخ اإلسالم وقدوة
وم َدِّ د هدی املرسلنی،
املؤمننی وزینة الزهاد والعارفنی ُ
السید الغطریف والعالمة الفقیه واملحدث األصويل والداعیة
العبقری الشیخ حممد یوسف حسنیبور رمحه اهلل علیه رمحة
واسعة ،والذي كانت حياته حافلة بالعطاء العلمي والتدريس
وتعليم كتاب اهلل والسنة املطهرة والفقهاإلسالمي.
قد مات قوم وهم فی الناس
موت التقی حیاة ال نفاد هلا
أحیاء
ش ّيع الشیخ بني آالف مؤلفة من إیران وباکستان وأفغانستان
وتويف عن عمر ناهز الــ 8۷عا ًما قىض ُج َّلها يف تدريس
العلم الرشعي والوعظ واإلرشاد وترك العديد من املؤلفات
والرتاث العلمی فضال عن تربیة آالف التالمیذ والدعاة
والعلامء وأصحاب کراسی العلم والتدریس فی أنحاء
املعمورة من إیران وأفغانستان وطاجکستان وغریها من
الدول العربية واإلسالمية وسائر البالد.
ح ًقا کان رمحه اهلل:
فی اجلود مدرسة فی البذل مملکة /فی العلم نابغة استاذ أجیال
احلق مذهبه والنصح یعجبه /والذکر یطربه حییی به ِ
سال
الکاتب یعرف وحیس بأعامق وجوده فقدان هذا العامل الرباين
ویتذکّر قول اإلمام املحدث ،أیوب السختیانی رمحه اهلل« :إنّه
عضو من
لیبلغنی موت الرجل من أهل السنۀ؛ فکانّام سقط
ٌ
أعضائی».
شطرا من عمره بجوار هذا العامل الرباين
نعم الکاتب قدعاش ً
وتعلم فی مدرسة یرأسها هذا العبقری ُّ
الفذ وحفظ القرآن منذ
خترج عن الدراسة ودرس سنتنی فی قسم
نعومة أظفاره حتی ّ
تلمذ عنده وتلقی الصحیح
التخصص يف الفقه اإلسالمي و ّ
درسا وهکذا رشح املجلة فی الفقه احلنفي
درسا ً
البخاري عنه ً
وحجة اهلل البالغة لإلمام الشاه ويل اهلل الدهلوی.
الکاتب الینسی عندما دخل فی جامعة عنی العلوم غشت
وسمع قبلها عن الشیخ وعن مکانته وشخصیته منذ صغره،

حممد حنيف حسنيزائي
أستاذ جبامعة دارالعلوم احلقانية

فدخل املسجد فی أول مرة وسأل عن الطالب :أین شیخ
احلدیث؟ وقد رسم يف نفسه شخصیة ذات أهبة وهیبة وزعم
أن الشیخ يضع علی رأسه عاممة کتیجان امللوک وبلبس
جبة فاخرة ولکن اندهش عندما أشار الطالب بأن الشیخ
هذا الرجل املتواضع ،فی غایة اخلضوع والعبودیة والتذلل
الت ُّفه والیمتاز عن
أثر من َّ
أمام ر ِّبه عزوجل والیوجد علیه ٌ
اآلخرین إال بعلمه وحلمه و تواضعه وتقاه.
دخلت
من الطرائف التي الأنساها طیلة حیاتی هي عندما
ُ
للتسجیل وااللتحاق بجامعة عنی العلوم وکنت طفال صغریا
الیتجاوز عمري ثالثة عرش سنة ،سألنی املسئول التعلیمی
عن تاریخ والديت وکنت ال أتذکرها ألجل صغري ،فقلت
الأدری .فقال الشیخ رمحه اهلل مازحا مبتسام کعادته :هذا
ال ٌط َفیل ا ٌمل َسیکنی الیتذکر والیتعهد ذلک الیوم الذی ُولِدَ .
عرضت
عندما فرغت عن ترمجة «التفسری الواضح املیرس» و
ُ
سورة البقرة کنموذج علی الشیخ حتی یکتب تقدمة وتقریظا،
فرح الشیخ هبذا العمل فرحا شدیدا و دعا يل ولکن کان له
بعض املالحظات وقال :أصلح هذه األخطاء ثم أکتب شیئا
عيل بکتابة املقدمة
وبعد أن راعيت املالحظات أکرمنی َّ
وفضل َّ
علی التفسری.
غادرت القریة التی
هاجرت الی مدینة إیرانشهر و
وعندما
ُ
ُ
کنت أخدم فیها ،لقینی مرة و تف ّقدَ عن أحوالی و أخربتُه عن
هجريت الی مدینة إیرانشهر ،إتصل إلی الشیخ عبدالصمد،
مدیر جامعة دارالعلوم احلقانیة و ش ّفع لی عنده وذکر أوصا ًفا
لست أهلها ولکن هذا من ِش َی ِم الکرام وعاداهتم الط ّیبة.
ُ
نعم ،لقد عاش هذا االمام رمحه اهلل واه ًبا نفسه هلل تعالی ويف
ب بأستاذ
إحیاء رشع اهلل وإیقاذ األمة وبث الوعی الدینی ،و ٌل ِّق َ
العلامء وشیخ احلدیث ،ألنه من أكثر العلامء اهتامما وعناي ًة
وتفرغ عمره املبارک لتدریسه ورشحه
بصحيح البخاري
ّ
وبسط مسائله وتفاصيله مقرونا بمنهج الزهد والتقشف فی
احلیاة والرغبة عن الدنيا والتقلل منها.
نعم ،ما کان رمحه اهلل إماما فی العلم فحسب  ،بل کان إماما
فی اإلخالص واألخالق والتواضع والورع واخلوف من اهلل
والتوکل واإلنابة واإللتجاء.
فعلی تالمیذ الشیخ وحمبیه وأبناء األمة اإلسالمیة مجيعا أن
یعتربوا بموت أمثال هؤالء العلامء األفذاذ ویشمروا عن ساق
اجلدّ فی مواصلة مشوارهم وامليض يف طریقهم ومنهجهم وأن
یعزموا عىل اغتنام وجود البقیة الباقیة من أمثاهلم مستغلني
الفرص قبل فواهتا ،يف جمال االستفادة من علومهم ومعارفهم.
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لقد ُتركنا على أح ّر من اجلمر
عن عبداهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام قال :سمعت
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول :إن اهلل اليقبض العلم
انتزاع ًا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلامء ،حتى
إذا مل ُيبق عاملا اختذ الناس رؤوس ًا جهاالً ،فسئلوا فأفتوا بغري علم
فضلوا وأضلوا.
( صحيح البخاري )
مل أعد أطيق الكتابة منذ مدة ،فكلام أمسك القلم بيدي ألكتب
شيئا ،فينشغل ذهني ،وتعود ذكرى ذلك املرشد العظيم يف نفيس
وتأخذ بأفكاري لتسري هبا إىل عامل آخر.
كان مساء اإلثنني ،أوليلة الثالثاء -كام ُيعرب عندنا  -التاسع
عرش من شهر املحرم ،وبينام كنت مشغوالً بكتابة مقال حتت
العنوان(الواقع املفرتض وحقوق الوالدين ) ،إذ جاءنا خرب
مفاجئ ونبأ مؤمل ،أال وهو نبأ وفاة العالمة الشيخ حممد
يوسف،فأظلمت الدنيا أمام عيني وضاقت عيل األرض بام
رحبت.
تدفق سيل من االتصاالت والرسائل ،من املدينة ،ومن خمتلف
أنحاء البلد وخارج البلد وذلك لكي يتأكد الناس من صحة هذا
اخلرب ،انقلبت حالتي النفسية إىل أسوأ حال ،وقامت يف أرستنا
قيامة ،فمن جانب كان عيل أن أرد عىل االتصاالت وأجيب
الرسائل ،ومن جانب كانت الرضورة تقتيض أن أسيل أهل
البيت من األم واإلخوة واأل خوات.
مل متض عرشة أيام عىل ذلك اليوم الذي تركنا فيه بذهابه إىل
كراتيش ،فكان هذا البعد يعرص فؤادي ويؤملني ،إىل أن نزلت
داهية الدواهي ،وحدث الفراق األبدي الذي ال لقاء بعده
فأصبح ضغث ًا عىل إبالة ،وزادت نريان احلزن وقود ًا ،تركت
الفكر بعد ذلك عن كل يشء إال عن حيايت بعده ،وعن حياة
الشعب البلوش وعن املدرسة عني العلوم.
لقد شاهدنا يف تشييع جثامنه املبارك وتوديعه إىل منزله األصيل،
مجوع ًا حاشدة تدل بوضوح عىل مكانة األستاذ يف قلوب الناس،
ومدى حبهم له ،ورأينا املصداقية لقوله تعاىل :من كان يريد العزة
فلله العزة مجيع ًا ،ومتثل يف هذا االجتامع العظيم شعر السعدي
الشريازي حيث قال :كن مع اهلل فاهلل يعطيك ملك ًا ومكانة.
كلام كنت أريد أن أكتب من ذكريات جامعة عني العلوم ،وعن
األوقات السعيدة يف صحبة األستاذ ،وأكتب عن مجاله الوادع
وصالبته الفذة ،فيحريين جالله بحيث ال تتحرك أصابعي
لتسطر شيئا.
اآلن وقد مىض قريب من شهر أشعر بوحدة عجيبة ،فكأين ال
أكاد أصدق هذا الفراق ،ومازلت أبحث عن ضالتي رجاء أن

مقاالت

سيد حممد إبراهيم سيد زاده
أستاذ مبدرسة اخلليل آسبيج  -سراوان

أجدها ،ولعل أحد ًا يبرشين بقدومه.
ما أقسى وأمر أيام الفراق ،أصبحت ال أطيق الذهاب إىل غشت،
لقد حاولت مرات بعد وفاة الشيخ زيارهتا ولقاء أساتذهتا لكي
أسليهم لكني ال أجد تلك الطاقة التي حتملني إليها.
أتذكر منذ نعومة أظفاري ،أنه كلام كان يتوىف أحد من علامء
بلوشستان الكبار ،فتتعلق العيون بجامعة غشت ،وتسكن
النفوس بعد اطمئناهنا بوجود الشيخ الفقيد.
أذكر زمن وفاة كثري من العلامء وشاركت يف تشييع جثامن كثري
منهم ،وقد سمعت الشيخ مرار ًا يسيل الناس ويردد هلم هذا
القول :حينام تويف العالمة أنور شاه الكشمريي ،وقد جزع
الناس بوفاته وفزعوا ،قال شيخ العرب والعجم حسني أمحد
املدين  :أهيا الناس ماهذا اجلزع الذي أصابكم! إن هناك علامء
آخرين سيجيبون عن أسئلتكم ،بل ينبغي للعلامء أن يتحريوا
ويفزعوا ،حتى جيدوا عوض ٌا عن الفقيد يقوم بأعامله وجييب عن
مسائل الناس.
حينام تويف العالمة موالنا شهداد ،موالنا عبد العزيز مالزاده،
شاه عبد الواحد غشتي املفتي خدا نظر ،موالنا حممد إبراهيم
دامني ،قايض داد الرمحن قرص قندي ،موالنا قنر الدين مالزهي،
العالمة حممد عمر رسبازي ،موالنا عبد العزيز سادايت ،موالنا
نعمت اهلل توحيدي ،موالنا أمحد الناروئي ،موالنا حممد أنور
املالزهي و....
كان الناس تسكن آالمهم وتلتئم جراحاهتم بوجود الشيخ
موالنا حممد يوسف حسني بور رمحه اهلل تعاىل.
ولكن إىل من يراجع العلامء اليوم ،ومن سيشاوره فضيلة شيخ
اإلسالم موالنا عبد احلميد حفظه اهلل ورعاه ،يف املسائل املهمة.
لقد أيتمت بلوشستان ،بعد إذ دفن التفسري واحلديث والفقه،
وهكذا بني رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،خطر فناء العلامء:
عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام ،قال :سمعت
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول :إن اهلل ال يقبض العلم
انتزاع ًا ينتزعه من العباد ولكن بقبض العلامء ،حتى إذا مل ُيبق
عامل ًا اختذ الناس رؤوس ًا جهاالً فسئلوا فأفتوا بغري عل ٍم فضلوا
وأضلوا(.صحيح البخاري)
وأخري ًا :إنام يلزم عىل تالمذة األستاذ وأتباعه وحمبيه أن يقتدوا
بسريته ،ويرسوا عىل الدرب الذي سار عليه من الكتاب واتباع
السنة.
رمحه اهلل رمحة واسعة وأسكنه فسيح جنانه ،ورفع درجاته يف
أعىل عليني يف جنة الفردوس.
التعريب :إدارة املجلة
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أيقونة التواضع وشيخ احلديث يف ذ ّمة اهلل
رشيد أمحد بن عيسى

18

مثلام فارق أجفاين النّوم والکری ،كذلك طارت الكلامت
واأللفاظ عن ذاكريت وخلدي ،فال أدري ماذا أكتب وماذا
أقول ،فأترك قلمي كي خي ّفف عن كاهيل بعض األهوال
ُعيت برحيل شيخ
واآلالم التي دامهتني هذه الليلة بعدما ن ُ
احلديث وأستاذ العلامء موالنا حممد يوسف حسني بور رمحه
اهلل تعاىل.
أمتمت املصحف الرشيف
أجل؛ ال يفارق ذهني بأنني عندما ْ
درسني األستاذ يف شهري شعبان ورمضان اجلزء األول من
ّ
قصص النبيني لألطفال كي ألتحق مع بداية العام الدرايس
بالصف األول من اإلعدادي ،ويف يو ٍم من األيام كان الكتاب
بيدي ،نعاين أحد إخواين قائالًّ :
إن الكتاب الذي بيدك التحق
مؤلفه إىل جوار اهلل ،فمنذ ذلك احلني رأيت وأنا ٌ
طفل ناشئ
تتابعت املصائب ،وتتالت األحزان يف فقد علامء األمة ،فلم
نفرغ من أمل الوداع وحزن الفراق لشيخنا اإلمام الندوي رمحه
اهلل حتى ح ّلت بنا نكبة أخرى بوفاة مفتي بلوشستان الشيخ
املفتي خدا نظر رمحه اهلل واإلمام املجاهد الشيخ إبراهيم دامني
رمحه اهلل وووو حتى نُعينا يف هذه الليلة برحيل شيخ احلديث
الذي خرس العامل اإلسالمي بوفاته إمام ًا من أئمة احلديث يف
متعمق ًا ،وكاتب ًا عبقري ًا،
هذا العرص ،وعامل ًا جليالً ،وجهبذ ًا
ّ
وتفسري هذا األمر جاء يف حديث البخاري الذي رواه عن
إسامعيل بن أيب أويس :قال :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم يقول " :إِ َّن اللََّ َل ي ْقبِ ُض ا ْل ِع ْلم انْتِ َزا ًعا ينْت َِز ُعه ِمن ا ْل ِعب ِ
اد
ُ َ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو َل ِك ْن َي ْقبِ ُض ا ْل ِع ْل َم بِ َق ْبض ا ْل ُع َل َمء َحتَّى إ َذا َل ْ ُي ْبق َع ً
الا َّات ََذ
وسا ُج َّه ًال َف ُس ِئ ُلوا َف َأ ْفت َْوا بِ َغ ْ ِي ِع ْل ٍم َف َض ُّلوا َو َأ َض ُّلوا "
الن ُ
َّاس ُر ُء ً
وقال أبو الدرداء :
" َف َتع َّلموا َقب َل َأ ْن ير َفع ا ْل ِع ْلم َفإِ َّن ر ْفع ا ْل ِع ْل ِم َذهاب ا ْلع َلمء "ِ
َ َ
ُْ َ
َ ُ ْ
َ ُ ُ َ
ُ
وبوفاة شيخ احلديث العالمة الشيخ حممد يوسف حسني فور

 رمحه اهلل تعاىل -مدير معهد عني العلوم بـ جشت رساوان،واألمني العام ملنظمة احتاد املدارس الدينية بمحافظة سيستان
نجم من نجوم العامل اإلسالمي عموم ًا
وبلوشستان ،أفل
ٌ
وبلوشستان عىل وجه اخلصوص ،وانطوت صفحة تذكّر
بالصاحلني من علامء األمة ،فال يسعنا إال أن نتم ّثل بام قاله
اإلمام البخاري عندما بلغه وفاة شيخه الدّ ارمي:
إن ت ْ
َعش ُت ْفجع باألحبة كلهم
ِ
وذهاب نفسك ال أبا لك أفجع
		
وكلنا يذكر بأننا يف السنوات األخرية شهدنا وفاة كوكبة
من أعالم اإلسالم ،وليس لنا إال أن نقول ( :إنا هلل وإنا إليه
أجرنا يف مصائبنا واخلفنا خري ًا منهم).
راجعون ،اللهم ُ
متمث ً
ال برسول اهلل
وكيف ال نحزن ونحن فقدنا من كنّا نراه ّ
صىل اهلل عليه وسلم إن مل نقل كام ً
ال فهو قريب من الكامل،
من فرق رأسه إىل أمخص قدميه ،يف مظهره ،وتواضعه ،ويف
حديثه وحركاته وسكناته وتبسمه ،ويف أخالقه ،ويف كل ما
يتّصل بحياته اإلنسانية من صغرية أو كبرية.
ّ
متجشام وعثاء السفر ،وهو شيخ طاع ٌن يف الس ّن،
كلام رأيته
ٍ
وكان مريض ًا يف كثري من األوقات إال أنه كان حيرض احلفالت
ظننت ّ
بأن املتنبي
ويدخل الرسور يف قلوب تالميذه وحم ّبيه،
ُ
قرض هذا البيت له:
وإذا كانت النفوس كبار ًا
تعبت يف مرادها األجسام
		
فرمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة وأسكنه فسيح جنّاته ،وأعىل
وجعنا إياه وسائر
منزلته يف عليني ،وتق ّبله يف عباده الصاحلنيَ َ ،
إخواننا وأخواتنا وأحبابنا ومشاخينا يف جنات النعيم بصحبة
سيد املرسلني وأفضل اخللق أمجعني عىل رسر متقابلني ،اللهم
آمني.
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مقاالت

احملبة املثالية بني فضيلة الشيخ عبداحلميد
والشيخ حممد يوسف حسني بور
عبداهلل نيازي
نيمروز/افغانستان

منذ باکورة حیايت الدراسیة ترشفت بمعرفة شیخ احلدیث،
موالنا حممدیوسف احلسنی بور رمحه اهلل .فرأیته يف قمة
التواضع واإلخالص و العمل بالکتاب والسنة واالقتصار
باألقل من رفاهیات احلیاة بل کان یستقبل شظف العیش
ومشاکلها اتباعا بجده الکریم والصحابة األخیار .کان رمحه
اهلل تعالی مصلحا ربانیا ومربیا حکیام تألق نجام ساطعا يف سامء
وضا ًء يف جمال اإلصالح والرتبیة.
العلم واملعرفة وتألأل نورا ّ
إن اجلوانب املضیئة يف حیاة الشیخ کثریة جدا .بد ًء من تواضعه
وبساطته يف العیش وصالبته يف قضایا اجلامعة إلی العلم الغزیر
الذي حتلی به رمحه اهلل .فقد کان رمحه اهلل من العباقرة األفذاذ
واألعالم الکبار الذین
يذودون عن ساحة الدین غبار البدعات واخلرافات
والرشکیات.الیسعني املجال بإلقاء الضوء إلی مجیع جوانب
حیاته ولکن أدا ًء للواجب سألقي ضو ًء بثیثا إلی املحبة املثالیة
القائمة بنی شیخ احلدیث رمحه اهلل وشیخ اإلسالم موالنا
عبداحلمید حفظه اهلل .قدیام قیل :املعارصة سبب املنافرة .حقا
إن التجارب أثبتت أن املعارصة سببت املنافرة بنی کبار العلامء
والشخصیات وقلام یوجد عامل کبری ذو مکانة اجتامعیة تعرتف
بشخصیة أقرانه من املعارصین .أما هذا املثل مل جید مصداقیة
يف حیاة شیخ احلدیث رمحه اهلل .فکان حیب أقرانه ویقدمهم
ویبجلهم .نری ذروة هذه املحبة املثالیة يف حیاة شیخ احلدیث
رمحه اهلل يف حمبته البالغة مع شیخ اإلسالم موالنا عبداحلمید
حفظه اهلل .رغم کرب سن شیخ احلدیث من شیخ اإلسالم،
لکنه کان شدید التأثر منه .وکان یبدی هذا التأثر ویرجح
نظرات وآراء شیخ اإلسالم يف القضایا االجتامعیة والسیاسیة

علی مجیع النظرات واآلراء .والعجیب أن شیخ احلدیث رمحه
اهلل کان ینتهز الفرص إلبداء حمبته البالغة لشیخ اإلسالم.
إن هذه املحبة والتکریم واإلجالل بینهام التي أکرمنا اهلل
بمشاهدة جوانب منها ،کان مثالیا جدا ویذکرنا بتلک املحبة
واإلخاء اللتنی متثلتا يف حیاة الصحابة وسلف هذه األمة .کنا
نقرأ حکایاهتا عن کتب ولکن شاهدناها يف حیاة الشیخنی
اجللیلنی عن کثب وهلل احلمد .ويف اجلانب املقابل کان موقف
شیخ اإلسالم من هذه املحبة والتکریم مثالیا ونموذجیا
جدا .فکان الشیخ یکرم شیخ احلدیث ویبجله ویتعامل معه
تعامل التلمیذ مع األستاذ .یرجع معرفة شیخ احلدیث بشیخ
اإلسالم إلی زمن حیاة شیخ اإلسالم موالنا عبدالعزیز رمحه
اهلل .فکان الصالت الودیة حارة بینه وبنی شیخ احلدیث موالنا
حممدیوسف رمحه اهلل .وکان شیخ اإلسالم الساعد األول
واألقوی ملوالنا عبدالعزیز آن ذاک .أما جهود شیخ اإلسالم
احلثیثة لرقي جامعة دارالعلوم زاهدان وإخالصه يف العمل
وحمبته بالشیخ موالنا عبدالعزیز رمحه اهلل ،جعل العلامء حیبونه
ویعقدون آماهلم بنواصیه .ويف تلک الربهة الزمنیة کانت
األوضاع يف بلوشستان متأزمة وحرجة والعیون ترنو إلی
الشیخ موالنا عبدالعزیز وجامعة دارالعلوم زاهدان وذلک
ملکانتها املرکزیة والقیادة الرشیدة التي قام هبا الشیخ عبدالعزیز
رمحه اهلل .والشیخ عبدالعزیز کان رهنی الفراش ویقيض
هم العلامء املخلصنی أمثال الشیخ
آخر أیام حیاته .فکان ّ
حممدیوسف رمحه اهلل اختیار خلیفة قوي أمنی یستطیع محل
أعباء قیادة الشعب السني بعد الشیخ موالنا عبدالعزیز رمحه
اهلل .وشیخ اإلسالم عبداحلمید حفظه اهلل کان ذاک الرجل
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املنشود الذي عقد العلامء والربانیون بنواصیه آماهلم.
ربام إشارات هؤالء العلامء شجعت الشیخ عبدالعزیز رمحه اهلل
علی اختیار شیخ اإلسالم خلیفة له .یقول شیخ احلدیث موالنا
حممد یوسف رمحه اهلل يف حواره مع فصلیة نداي اسالم  « :مل
تکن دارالعلوم زاهدان آن ذاک علی قطار الرقي واالزدهار.
فحرضت یوما من األیام عند الشیخ موالنا عبدالعزیز رمحه
اهلل فقلت له :ال نشاهد يف مدرستکم رقیا وازدهارا مطلوبا.
والیتأتی الرقي واالزدهار إال بإصالحات واسعة بقسمي
اإلدارة وشئون التعلیم .فقال :إذا ماذا نفعل؟ .فأجبت :علیکم
أن تولوا هذه املسئولیة إلی شاب یقوم هبذه املهة .واقرتحت إلیه
الشیخ عبداحلمید .فقام الشیخ عبدالعزیز رمحه اهلل بعقد حفلة
استشاریة ودعاين إلیها ...و ُف ِّوضت يف تلک احلفلة مسئولية
املدرسة إلی فضیلة الشیخ عبداحلمید .وقال الشیخ عبدالعزیز
خماطبا إلی الشیخ یارحممد « :خضنا الشیخوخة ،األحسن لنا
أن نسلم األمور إلی الشباب ».من ذلک احلنی بدأ ازدهار
دارالعلوم زاهدان».
زاد الشیخ حممدیوسف رمحه اهلل يف حواره  :الشیخ عبدالعزیز
اطلع بفراسته علی شجاعة ومواهب الشیخ عبداحلمید،
لذلک اختاره خلیفة له .کان الشیخ عبداحلمید خادما خملصا
للشیخ عبدالعزیز وکان حیظی بمواهب وصالحیات .یمکن
أن نقطع بأن مجیع أهداف الشیخ عبدالعزیز قد حتققت بجهود
الشیخ عبداحلمید ...علی أي حال مل نکن نری أن یوجد رجل
یمأل فراغ الشیخ عبدالعزیز .کان الشيخ عبدامللک ،مقداما يف
الشجاعة .لکن الشیخ عبدالعزیز مل خیرته خلیفة له .کان الشیخ
عبدالعزیز علی ثقة تامة بالشیخ عبداحلمید .وکنا علی ثقة بأنه
سوف حیقق إنجازات .ولکن أعرتف أننا مل نتکهن آن ذاک أن
یؤدي الشیخ عبداحلمید مسئولیته هبذا التوفیق والنجاح وأن
یصری شیخ اإلسالم .إن الصرب واالستقامة واحلکمة والدرایة
من العوامل التي أوصلته إلی هذه املکانة .حیظی شیخ اإلسالم
عبداحلمید بعلم ومعنویة مقبولة ویری مهتام بأذکاره وأوراده.
حفظه اهلل ورعاه».
انطالقا من هذا احلب الصايف ،کان الشیخ حممد یوسف رمحه
اهلل جیل شیخ اإلسالم وحیرتمه ویقول دائام يف القضایا :رأي
شیخ اإلسالم ،رأینا .وکان یری من متام حبه لشیخ اإلسالم
أن یتمثل برأیه ومشورته .لذلک عندما اقرتحه شیخ اإلسالم
برتشیحه نفسه يف االنتخابات ،متثل بذلک االقرتاح ورشح
نفسه يف االنتخابات رغم میله النفيس يف عدم املشارکة .قبل
بضعة أشهر شارک الشیخ حممدیوسف رمحه اهلل يف حفلة
لقاء خرجیي جامعة دارالعلوم زاهدان رغم تعانیه من املرض
وضعفه اجلسمي .فقال يف حدیثه يف تلک احلفلة « :إنني کنت

مریضا وماکان بمستطاعي املشارکة يف هذه احلفلة .لکن حبي
الشدید للشیخ عبداحلمید دفعني للمشارکة يف هذه احلفلة».
سمعت من تالمیذ شیخ احلدیث رمحه اهلل أنه کان کلام یذکر
شیخ اإلسالم يف الصف ،کان الدموع یسیل علی خدیه وکان
دائم الدعاء له .قال الشیخ عبداحلکیم سیدزاده ،استاذ مدرسة
عنی العلوم( :کان شیخ احلدیث موالنا حممدیوسف رمحه اهلل
یقول يف تعریف موالنا عبداحلمید :حقا إنه شیخ اإلسالم،
إنه اسم یلیق به ).زاد الشیخ سیدزاده يف کالمه أمام طالب
دارالعلوم زاهدان( :مرة جاء إلی شیخ احلدیث رمحه اهلل وفد
من خراسان وسألوه عن االسیاسة واالجتامع ،فسکت الشیخ
حممدیوسف رمحه اهلل ثم قال :شاوروا يف هذه القضیة مع شیخ
اإلسالم موالنا عبداحلمید ).وقد قال الشیخ املفتي حممدقاسم
القاسمي حفظه اهلل يف احلفلة الطالبیة ملعرفة جوانب حیاة
شیخ احلدیث رمحه اهلل( :کان الشیخ حسنی بور رمحه اهلل حامیا
شجاعا وخملصا ملواقف شیخ اإلسالم موالنا عبداحلمید حفظه
اهلل).
إن هذه املواقف ،نامذج رائعة من احلب الصادق الذي ینشأ من
اإلیامن الصادق ویروی بالتواضع واإلخالص واإلیثار.
أما احرتام شیخ اإلسالم عبداحلمید حفظه اهلل ،للشیخ حسنی
بور رمحه اهلل ورسوره البالغ برؤیة شیخ احلدیث رمحه اهلل جانب
آخر من قصة احلب الصادق .کان الشیخ عبداحلمید جیل شیخ
احلدیث ویبالغ يف إکرامه وإجالله .و کان دائم الرتحال
إلی قریة جشت لزیارة شیخ احلدیث رمحه اهلل .فکانت تلک
اللحظات من أحلی حلظات حیاته .التسئل عن مدی استبشار
شیخ اإلسالم ورسوره من قدوم الشیخ حممدیوسف رمحه اهلل
إلی جامعة دارالعلوم زاهدان.
أتذکر أنه کلام کان شیخ احلدیث یأيت إلی زاهدان ویشرتک يف
صالة اجلمعة بمسجد مکي ،کان شیخ اإلسالم یبادر بفرح
ورسور بالغ بإعالم حضور الشیخ حممدیوسف يف احلفلة وکان
یدعوا لصحته وعافیته .وعندما کان یعرفه للحضور یستخدم
أنقی وأبلغ التعابری وأحسنها .والینسی أن یعرفه بـ «أستاذ
العلامء» و«تذکار السلف ».لنتأمل يف کلمة شیخ اإلسالم التي
ألقاها يف احلفلة الطالبیة ملعرفة جوانب حیاة شیخ احلدیث رمحه
اهلل( :إن وجود شیخ احلدیث رمحه اهلل کان سببا لقوة قلوبنا.
فکانت شجاعته ورصاحته واستقامته وبیانه للحق ،تقوینا).
هنا یتذکر اإلنسان حدیث رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم عن
السبعة الذین یظلهم اهلل يف ظله یوم القیامة ،منهم « رجالن حتابا
يف اهلل اجتمعا علیه وتفرقا علیه ».فاملحبة يف اهلل من أرجی لوازم
اخلشیة من اهلل ومن حماسن اإلسالم .نسئل اهلل للشیخ الفقید
اجلنة والغفران وللشیخ اإلسالم دوام الصحة والعافیة.
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رحلة ممتعة إىل مدينة كشت

صباح يوم األربعاء املايض ( 19صفر) توجه سامحة األستاذ
املفتي حممد قاسم القاسمي حفظه اهلل مع وفد إىل مدينة كشت
(من توابع مدينة رساوان) واهلدف من هذه الزيارة كانت
مؤاساة أساتذة وطالب معهد عني العلوم كشت ،بعد رحيل
شيخ احلديث العالمة حممد يوسف حسني بور رمحه اهلل تعاىل،
مدير هذا املعهد الديني سابقا وشيخ احلديث به.
من حسن حظي أين وفقت ملصاحبة سامحة األستاذ حفظه
اهلل يف هذه الرحلة الدعوية املمتعة ،وقد كنت أريد السفر إىل
كشت إلجراء حوارات حول الشيخ الفقيد ،مع بعض من هناك
من رفاقه وتالميذه ،للملف اخلاص الذي عزمت إدارة جملة
"الصحوة اإلسالمية" -الصادرة شهريا من جامعة دار العلوم
زاهدان-إيران -بإصداره هناية الشهر اجلاري (صفر) وحينام
أخربين األستاذ بقصده فرحت كثريا ألجل املصادفة الطيبة،
إذ أصحب األستاذ طول الطريق ،وأستفيد من أقواله وأخالقه
وأفعاله ،كام أنال بغيتي أيضا عىل هامش هذه الزيارة.
وصلنا إىل مدينة كشت ُبعيد الساعة احلادية عرشة ،فقصدنا
بيت الشيخ السيد عبدالكريم حفظه اهلل نجل الشيخ الراحل
وخلفه يف اإلرشاف عىل املعهد وتدريس صحيح البخاري ،وتم
احتساء الشأي عنده يف ضمن إلقاء األستاذ كلامت التعازي له
ومن عنده ،ثم قام األستاذ للوضوء واالستعداد لصالة الظهر
التي أخربنا أهنا تقام يف الثانية عرشة والربع ،وسأل األستاذ عنا
هل نتوضأ يف البيت أم نذهب إىل املدرسة؟ فاخرتنا الذهاب
إىل األخرية لنحسن استغالل الوقت القصري يف التوضؤ ولقاء

مقاالت

أبو سامر السجستاني

يدرسون،
الزمالء واألصدقاء معا الذين يدرسون هناك أو ّ
وهكذا كان إذ تم اللقاء بيني وبني حفنة من األصدقاء والزمالء
بمن فيهم القديم واجلديد.
بعد األذان توجهت إىل املسجد مع األصدقاء ،وبعد الصالة
مبارشة أعلن الشيخ حممد دهقان حفظه اهلل من أبرز األساتذة
باملدرسة ومن رفاق الشيخ الراحل يف احلل والرتحال ،أستاذ
احلديث باملدرسة واملساعد التعليمي هبا ،خماطبا الطالب :بعد
االنتهاء من الصالة تنتظرون يف جملسكم ،ألن الشيخ املفتي
حممد قاسم يتكلم.
لو مل يكن هذا اإلعالن أيضا الطالب كانوا جيلسون وهم سمعوا
بقدوم األستاذ برجاء أن يفيدهم ويزودهم بكلامته ونصائحه
القيمة ،وطبعا اإلعالن فعل فعله يف التأثري ،حيث جلس اجلميع
دون أن يغادر املسجد أحد ال من الطالب واألساتذة وال من
عامة الناس.
بعد محد اهلل والصالة عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم استهل
األستاذ كالمه بتالوة اآليتني من سورة آل عمرانَ :و َما ُم َ َّمدٌ إِ َّل
ِِ
ِ
َر ُس ٌ
ات َأ ْو ُقتِ َل ان َق َل ْبت ُْم َع َ ٰل
الر ُس ُل َأ َفإِن َّم َ
ول َقدْ َخ َل ْت من َق ْبله ُّ
ِ
ِ
ِ
ض اللََّ َش ْي ًئا َو َس َي ْج ِزي
َأ ْع َقابِك ُْم َو َمن َين َقل ْ
ب َع َ ٰل َعق َب ْيه َف َلن َي ُ َّ
الش ِ
َان لِنَ ْف ٍ
()144و َما ك َ
لل َّ
وت إِ َّل بِإِ ْذ ِن اللَِّ ِكتَا ًبا
اك ِري َن
ا َُّ
س َأن َت ُ َ
َ
م َؤج ًل ومن ي ِرد َثواب الدُّ ْنيا ن ُْؤتِ ِه ِمنْها ومن ي ِرد َثواب ْال ِخرةِ
َ َ َ ُ ْ َ َ
َ
َ َ ُ ْ َ َ
ُّ َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ن ُْؤتِ ِه من َْها َو َسن َْجزي َّ
الشاكري َن (.)145
استطرد يف الكالم يف ضوء اآليتني قائال :وما كاد نبأ وفاة النبي
صىل اهلل عليه وسلم يذيع يف البالد حتى ارتدت طوائف من
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حديثي العهد باإلسالم ،إثر إغواء املغرضني إياهم الذين كانوا
ينتظرون هذه الساعة ليعلنوا فيها موت اإلسالم بموت نبيه،
فهبت عواصف عنيفة ،مما جعلت اإلسالم ريشة يف مهب الرياح
العاتية ،هتدد دولة اإلسالم احلديثة باجتثاث جذورها ،لكن اهلل
أبى إال أن تعيش هذه الدعوة املباركة لتتوسع دائرهتا وتنترش
إىل أال يبقى بيت مدر وال وبر إال وجتتاحه ،ولذا ق ّيض أبابكر
الصديق ريض اهلل عنه اخلليفة املختار والرجل الشاهق الباهر
ورجل الساعة املطلوب ،فقام يف الناس وتال هذه اآلية الكريمة:
وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل الخ .حتى خ ّيل إىل
كثري من الصحابة أهنم يتلقون اآلية ألول مرة من أيب بكر ريض
اهلل عنه ،وقام أمام موجة االرتداد ومنع الزكاة هاتفا" :أينقص
الدين وأنا حي؟!" ون ّفذ بعث أسامة إىل الشام كام كان قرر النبي
صىل اهلل عليه وسلم ،دونام توقف وتردد ورغم مواجهة القرار
الرفض من قبل كبار الصحابة يف البداية.
يف مواصلة الكالم نقل األستاذ قول العالمة األستاذ السيد أيب
احلسن الندوي حول موقف أيب بكر التارخيي ،ناقال :يقول
األستاذ العالمة السيد أبو احلسن الندوي رمحه اهلل" :لو مل يسجل
التاريخ لنا من سرية أيب بكر غري هذه اجلملة الوحيدة (أينقص
الدين وأنا حي؟!) لكانت بمفردها كفيلة لتقديم شخصية أيب
بكر العبقرية ،لدى األجيال القادمة إىل يوم القيامة".
وأهله اهلل للقيادة يف تلك الساعة
وأضاف :يف احلقيقة قام أبوبكر ّ
احلاسمة املصريية ألنه مل يرد إضاعة جهود نبيه صىل اهلل عليه
وسلم وال إيقاف رسالته بوفاته ،وهذه هي سنته مع عباده
املخلصني املقبولني.
ثم ربط األستاذ بني ما وقع عند وفاة النبي صىل اهلل عليه وسلم
وقيام أيب بكر ريض اهلل عنه وبني ما وقع واليزال يقع عند وفيات
العباد املقبولني عند اهلل ،كقاعدة ربانية جمربة ،معززا قوله
بالنامذج احلية ،قائال:
وبعد وفاة الشيخ املفتي حممد شفيع العثامين -رمحه اهلل -رأينا
األوالد واخللفاء حتكموا عىل دفة النشاطات والفعاليات بوترية
متسارعة ،وشاهدنا تطورا وازدهارا ملموسني يف دار العلوم
بكراتيش يف املجاالت املختلفة.
وعندما استأثرت رمحة اهلل بالشيخ حممد إلياس الكاندهلوي
رمحه اهلل أمري مجاعة التبليغ يف شبه القارة اهلندية ،خلفه نجله
البارع الصالح الشيخ العالمة حممد يوسف رمحه اهلل ،وقد نرش
فكرة الوالد بعده ،وعمم نطاق ثورته بشكل مثري للعجب.
وهكذا كانت احلال بعد وفاة الشيخ موالنا عبد العزيز -رمحه
اهلل -فلم تتوقف عجلة النشاطات فحسب بل توسعت
النشاطات ومتددت وبورك فيها ،كأن اهلل يظهر للناس قبولية
أعامل العباد املخلصني ،بتداومها وتعزيزها عرب تقييض رجال

أكفاء أمناء بعدهم ،والنامذج يف هذا املجال كثرية ،والقائمة
تطول.
وهنا أيضا نحن نشعر بأن العمل والنشاط جاريان بقوة،
واهلل تعاىل يديم أعامل الشيخ الراحل ويكلل آماله بالتحقيق
وبالنجاح-إن شاء اهلل.-
وواصل األستاذ الكالم منبها عىل وجوب توقري خلفاء الفقيد،
فقال :خليفته ونجله البار الشيخ السيد عبد الكريم ومساعدوه
يواصلون األعامل بحمد اهلل ،وعلينا أن نحرتم ونساعد خلفاءه
كام كنا نكرمه ونساعده يف حياته ،وقد سمعت أن الشيخ الراحل
رمحه اهلل كان ذهب ذات مرة إىل مدرسة منبع العلوم يف كوه ون
وذلك بعد وفاة موالنا حممد عمر الرسبازي وقال للحارضين
يف ضمن وصاياه هلم :عليكم أن تكرموا وحتبوا خلفاء الشيخ
كام كنتم حتبون إياه ،ومن الرضوري أال يكون فرق بينه وبني من
استخلفه عليكم يف نظركم.
ومل هيمل األستاذ الواجبات التي تلقى علينا جتاه الفقيد حيث
تطرق إليها يف كالمه مرصحا :ماذا نفعل بعد وفاته وما هي
حقوقه عىل عواتقنا:
أوال :الدعاء ،واالستغفار له؛ وقد أمر اهلل سبحانه وتعاىل
ني َي ْو َم َي ُقو ُم
بالدعاء للوالدينَ :ر َّبنَا ا ْغ ِف ْر ِل َولِ َوالِدَ َّي َولِ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ِْ
ح ُه َم ك ََم َر َّب َي ِان َص ِغ ًريا
اب (إبراهيمَ .)41/و ُقل َّر ِّب ْار َ ْ
ال َس ُ
(اإلرساء)24 /
واألب نوعان؛ األب الطيني واألب الديني ،والشيخ الراحل
أبوكم يف الدين.
ثانيا :إيصال الثواب إليه؛ وذلك عرب تالوة القرآن أو التصدق
بقدر املستطاع ولو بطعام يتبقى منكم أو بشق مترة.
ثالثا :إنفاذ عهوده؛ تنظرون هل للشيخ عهد عند شخص
فتساعدون يف إنجازه ،وهذا مرصح يف احلديث النبوي ،وكذلك
العمل واملساعدة عىل حتقيق اآلمال التي كان يأملها الشيخ
وحيب حتقيقها ومل تتحق يف حياته.
رابعا :صلة الرحم بمن كان يصلهم يف حياته؛ وكذلك الصلة
بالذين كان حيبهم وجيالسهم ويرافقهم ويتعاطف معهم ،كام
جاء يف احلديث الرشيف أيضا "إن أبر الرب أن يصل الرجل أهل
ود أبيه" ،أنتم تعرفون هؤالء البتة ،فتتعاملون معهم باألخالق
واألدب الذي كان يتعامل معهم الفقيد.
ويف اخلتام لفت فضيلته انتباه احلضور إىل عوامل تكوين
شخصية الشيخ رمحه اهلل ،والوقفة اجلادة بجنبها ،مثريا فيهم
الفضول" :والكلمة األخرية التي أقوهلا لكم هي :فكروا يف
العوامل التي كونت شخصية الشيخ -رمحه اهلل-وجعلت منه
شخصية حمبوبة ناجحة مقبولة عند اهلل وعند الناس ،ثم اجتهدوا
يف التحيل بتلك الصفات واألخالق".
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رثاء

رثاء
الشيخ الكبري املفسر واحملدث اجلليل السيد حممد
يوسف حسني بور رمحه اهلل
الشيخ حممد يوسف األفشاني

أعينـــي جـــودا بالدمـــوع ىلع املـــدى

فــ "يوســـف" بحر العلـــم والفضل قد غدا

غـــدا راحـــا صـــوب الجنـــان بروحـــه

وقـــد كان قبـــل الفقـــد بـــدرا ومقتدا

فـــا عيـــن إال وهـــي دمـــع مـــن األســـى

ســـهدا
وال جفـــن إال بـــات بالحـــزن ُم ْ

فيـــا راحـــا أجـــرى مـــن العلـــم نبعـــة

روي عطـــاش العلم والرشـــد ســـرمدا
ُت ّ

قضيـــت حيـــاة لألحاديـــث ناشـــرا

ضياهـــا ،وكم أهدت من النـــاس فاهتدى

آيـــات "املعـــارف" إنهـــا
وترجمـــت
ِ

معـــارف قـــرآن دليـــل إلـــى الهـــدى

ويف "حجـــة اهلل" لنـــا منـــك مأثـــر

فأكـــرم بـــه إرثـــا وأعـــزز بـــه نـــدى

همـــام رأيـــت الحلـــم يف عطـــف ثوبـــه

ّ
منضـــدا
وللخيـــر يف األقـــوال دّرا

فهـــا أنـــت أعطتـــك القبائـــل حكمهـــا

لترضـــى بما تقضيـــه يف األمر مرشـــدا

فيـــا راقـــد القبـــر الكريـــم بمـــا حـــوى

بكتـــك البواكـــي والنفوس لـــك الفدى

ليبـــك عليـــك العلـــم والخيـــر والتقـــى

ودرس بـــه غيـــم الضـــال تبـــددا

حييـــت حيـــاة الشـــمس يســـطع ضوءهـــا

َ
وغبـــت كمـــا تخفـــي الغياهـــب فرقدا

ومـــا املـــوت إال عيشـــة بعـــد عيشـــة

ومـــا العيـــش إال أن تعيـــش مســـددا

ومامـــات مـــن أبقـــى ىلع األرض خلفـــه

مخلـــدا

علومـــا

وآثـــارا

وذكـــرا

أال يـــا مـــاك الخلـــد أكـــرم جـــواره

وبلغـــه مـــن " يوســـف" قـــوال ُم َم ّجدا

ســـقتك الغـــوادي مـــا تضـــرع ســـاجد

وســـبح طيـــر يف الغصـــون وغـــردا
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جملة «الصحوة اإلسالمية» يف حوار مع فضيلة الشيخ عبد احلميد:

موالنا حممد يوسف رمحه اهلل يصلح ألن يتخذ أسوة
حاوره :
السيد مسعود  -عبد الرمحن أميين

قد كان شيخ احلديث موالنا حسني بور رمحه اهلل عاملا
عامال ،املرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء عىل هذين اجلانبني
العلمي -العميل ،يف شخصية الفقيد؟

24

فضيلة الشيخ :إن شخصية موالنا حسني بور العلمية كانت
عالية حقا ،قد أهله اهلل تعاىل وأعده للقيام بدور مؤثر ،وكان من
النوابغ وبجنب االستعداد واملؤهالت كان جماهدا جمتهدا وقد
بلغ به االجتهاد إىل أن يبلغ شأوا بعيد املدى يف العلم ،وكان
مسلطا عىل الكتب وماهرا فيها يدرس الكتب بعبقرية خاصة،
والطالب قد كانوا يأتوننا ويثنون عىل أسلوبه يف التدريس
وخاصة صحيح البخاري ،فهو يدرس أحسن تدريس ،ويؤدي
حقه ،يستحرض األحاديث ورشحها وآراء العلامء حوهلا ،وال
غرو فهو التلميذ اخلاص ملوالنا حممد يوسف البنوري وهذا
األخري تلميذ خاص للعالمة أنور شاه الكشمريي الذي كان
نسيج وحده ونابغة عرصه.

فمن الناحية العلمية كان يف مستوى عال وفقيه النفس ومتصفا
باجلامعية ورجاحة العقل ،فكانت له آراء صائبة يف القضايا
االجتامعية ،دائام جيود بالرأي األقوم ،ويف املسائل العلمية
والفقهية فهو ابن بجدهتا حيث يبدي آرا ًء دقيقة سديدة ذات
طابع إخصائي.
وأما من الناحية العملية ،فكان خملصا ،جم التقوى والتواضع،
مواظبا عىل السنة والرشيعة ،حساسا عىل العمل هبام ،ويظل
يؤكد يف اجللسات عىل أداء الصلوات يف أوقاهتا ،وجيلس يف
احلفالت واجللسات ساعات متواليات ال يمل وال يكل ،رغم
الطعن يف السن وكان تربطه باملدرسة والدرس عالقة عجيبة،
قلام نجد شخصا له مثل هذه الصلة الوثيقة باملدرسة ،والطالب
كانوا حيبونه كثريا لدجة العشق والغرام ،فيام هو أيضا حيب
الطالب كثريا ،يعرف تالميذه وهيتم هبم ،وال أعرف شخصا
تربطه هذه العالقة الوثيقة بتالميذه ،نحن ال نعرف تالميذنا
بينام هو كان يعرفهم ويتفقدهم ،وقد فقه اهلل للعمل فكان

السنة  -14 :العدد / 2 :صفر  1439هـ.ق

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

حوارات

حريصا للعلم والعمل والتقوى شديد يف تطبيق الرشيعة وكان قد سلمت بعد يوم ولكن الناس استقروا عىل احلدود ينتظرون
طول الوقت.
عاملا خملصا ربانيا ،يصلح ألن يكون قدوة وأسوة يقتدى هبا.
ما هي رسالتكم للعلامء والطالب بعد فقد هذه الشخصية
كان شخصية منقطعة النظري يف البساطة والتواضع والرغبة
عن الدنيا وعدم االلتفات إليها ،كان يسكن يف بيوت قديمة العمالقة؟
ومالبسه أيضا كانت بسيطة جدا ،والذي مل يكن له سابق معرفة فضيلة الشيخ :إن وفاة الشيخ قد أحدثت رشخا هائال يف كيان
به مل يكن يعرفه من زيه ،ربام كان يفكر بأنه عامل عادي وال يظن األمة باملنطقة وعىل صعيد البالد ،وطبعا إن واجب العلامء
أنه يف هذه املكانة الرفيعة من العلم والفضل والكامالت ،استفاد والطالب ورسالتهم تكون ثقيلة بعد رحيله ،فهو قل ضخم
من متاع الدنيا بقدر الرضورة بعيدا عن التكلفات والتصنعات واجبنا مجيعا ،كيف ال وهو كان عاملا متضلعا ربانيا خملصا
وحينام كان ينادى يف احلفالت بــ «شيخ احلديث» ينزعج كثريا متواضعا زاهدا نسيج وحده ،كان سببا يف تثبيت قلوبنا ،ونشعر
بحيث يتغري وجهه وكان يقول ال تقولوا يل شيخ احلديث أننا برحيله فقدنا دعامة عمالقة ،ونرجو أن يبدلنا اهلل من الفقيد
فلست بشيخ احلديث ،ومرة لقب بــ شيخ التفسري فقال نعوذ بدائل كثرية ،وال يفتتننا ،ويرمحنا وينرصنا.
ويف األخري ما هي وصاياكم بشأن سدّ هذه الثلمة التي
باهلل! ينهى بشكل قاطع عن األوصاف واأللقاب ،مما يدل عىل
صدقه وتواضعه وكان يف درجة من التواضع واالنكسار ال حدثت جراء وفاة الشيخ؟
يشعر أمام طالب بأنه أستاذه ،ويعتقد أنه زميله وصديقه ،وكان فضيلة الشيخ :نويص أوال بــ الدعاء؛ وكان الشيخ العالمة عبد
قد يستعمل كلامت متواضعة جدا ،يمكننا أن نقول بأنه يف العلم العزيز رمحه اهلل تعاىل يقول« :إن هذه املدارس اهلل قد تنجب
والعمل واألخالق واإلخالص والبساطة والتواضع كان نادر رجاال عباقرة ،لكن ال دائام وإنام بني حني وآخر» فال يصنع يف
املدارس دائام الشيخ عبد العزيز وال الشيخ حممد يوسف رمحهم
النظري يف عرصه.
شكرا عىل هذا البسط واالستيعاب يف الرد ،واآلن بودنا أن اهلل ،وقد يقيض اهلل أمثاهلم بعد كل ردح من الزمن ،وانطالقا من
تشريوا إىل مدى أثره يف املجتمع؟
هذا علينا أن ندعو هذا من اهلل تعاىل وهو رحيم بالعباد.
فضيلة الشيخ :كان مؤثرا يف االجتامع يشارك يف اجلنائز وهيتم االجتهاد والسعي احلثيثني لسد فراغ هؤالء الكبار ،اهلل قادر عىل
هبذا اجلانب وكنا نذهب ونراه حارضا هناك ،ينطلق فور السامع هذا ،ومن سننه أنه يصنع رجاال لدينه يف املجاالت املختلفة،
بوفاة األشخاص ،يف املناطق والقرى النائية ،ويف االنتخابات وهو يتوىف الرجال األفذاذ بعد انتهاء رسالتهم ،واهلل تعاىل قد
كان صاحب رأي والذي كان يزكيه هو الناس يصوتون له ،توىف النبي صىل اهلل عليه وسلم يف وقت مبكر ألنه أراد راحته،
والناس كانوا ينتظرون أمره يف مدينة رساوان وضواحيها ورأيه وهو صىل اهلل عليه وسلم ربى تالميذه يف أقرص وقت ليقوموا
يف االنتخابات الرئاسية ،وخاصة يف انتخابات جملس الشورى ،بدوره موسعني نطاق دينه ودعوته ،وهؤالء الرجال مجيعا هم
وله يف االجتامع آراء حكيمة صائبة .وأذكر جيدا حينام سافر مريدو رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم داعني إىل سنته ومنهجه.
موالنا عبد العزيز رمحه اهلل إىل طهران للمشاركة يف جملس اخلرباء ونحن نحمد اهلل تعاىل فإن الشيخ حممد يوسف رمحه اهلل ولو
استصحب الفقيد إىل هناك للمشاورة وس ّن القوانني وال أذكر كان فقده خسارة كبرية جدا إال أن مكانه ليس بفارغ ،فله أوالد
كم يوما بقوا هناك لكنهم كانوا معا وموالنا عبد العزيز كان يك ّن بارعون سواء األوالد الصلبية أو الروحية وهم التالميذ ،إن
له حبا كبريا وقد سمى مرة عاملا كبريا يف املنطقة وقال أنا أحب الشيخ السيد عبد الكريم رجل عامل صالح مؤهل ،وكذلك
يوسف أكثر منه ،ألن ذلك العامل يشتغل بالشؤون العرفانية وهذا أوالده اآلخرون ،فهو قد وفق لرتبية أوالده تربية حسنة،
األخري مشتغل بخدمة العلم ،وسمعته يقول له «يوسف جان» ومدرسو املدرسة أيضا أوالده ،فهم يواصلون بعده أعامله بقوة
(يوسف العزيز) والفقيد كان حيرض جمالس الشيخ عبد العزيز بالغة وعمله جار إن شاء اهلل .وقد رأى شخص الفقيد يف الرؤيا
رمحه اهلل .ومجيع العلامء عىل مستوى املنطقة كانوا حيبون الفقيد وهو يتابع أمور بناء مدرسة ويريد حفر بئر هلا إلخراج املاء،
بل العلامء وغري العلامء سواسية يف حبه وكان شخصية حمبوبة ،ويفكر يف نفقات الطالب ،فهذا يدل عىل أنه جنى ثامر أعامله،
وقد رأيتم احلشود احلاشدة يوم تشييع جثامنه ،التي قد شكلت فرييد االستمرار فيها .فأعامله ومساعيه صدقة جارية وباقية
مجعا غري مسبوق يف قرية نائية ،وحينام تلقى الناس نعي الشيخ صاحلة له.
جن جنوهنم وخرجوا من بيوهتم ،كل ركب سيارته وانطلق ،الصحوة اإلسالمية :شكرا فضيلة الشيخ ،فرحنا جدا بإتاحتكم
وقد ازدمحوا عىل احلدود ينتظرون وصول جثامنه من باكستان ،إيانا فرصة للمحاورة ،قد زودمتونا بكلامت قيمة.
وقد اجتاحت احلدود السيارات مرتقبة وصول اجلنازة ،واجلنازة فضيلة الشيخ :حياكم اهلل تعاىل ووفقكم ملرضاته.
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جملة «الصحوة اإلسالمية» يف حوار مع فضيلة الشيخ حممد دهقان:

مل يتكئ عند التدريس رغم ضعفه وكرب سنه
حاوره :
حممد الثاني
عبد الوحيد عمر زهي

إشارة :إن الشيخ حممد دهقان حفظه اهلل أستاذ احلديث بمعهد عني العلوم كشت ،واملساعد التعليمي هبا ،ومن أصحاب الشيخ
الراحل موالنا حممد يوسف رمحه اهلل ،وصاحب غاره ،قد رافقه يف السفر واحلرض ،وكانا كندماين جذيمة حقبة من الدهر ،حتى عرفا
بالصحبة ،واشتهرا بني طالب وأساتذة عني العلوم بــ"الصاحبني" ،بادرت إدارة جملة الصحوة اإلسالمية ،بإجراء حوار مع هذا الرفيق
القديم ،هبدف إضاءة بعض اجلوانب من حياة وصفات الفقيد ،وإليكم نص احلوار:

26

جملة الصحوة اإلسالمية :يف البداية نريد أن تبني لنا كيف
جملة الصحوة اإلسالمية:كيف كان تعامله مع األساتذة
كانت شخصية الشيخ حممد يوسف رمحه اهلل و قد كنت
صاحبا له حقبة من الزمان و هل يمكن لكم أن ترفع اللثام والطالب فی املدرسة؟
عن ميزات الشيخ اجلليل البارزة؟
الشیخ دهقان :کان ذا خلق حسن فی املدرسة و الیری نفسه
الشیخ دهقان :طوال املدة التي صحبته يف السفر و احلرض إال کخادم فیها .ما کان یعزم أمرا إال ویستشری فیه و کان یتلو
كخادم له وجدته شخصية جتمع يف آن واحد بالصفات «وشاورهم فی األمر» و ظل یويص األساتذة أن الیغیبوا
الكاملية يف العلم والصالح والروحانية .لقد كان الشيخ عن الدرس و یراعوا قواننی املدرسة .کان ین ّبه الطالب إذا
متثاال حيا يف التواضع واالخالص وكان بعيدا عن التظاهر اخطأوا يف أمر.
واالدعاء الكذب وكان حیل قضايا املدرسة ،ویقوم بنفسه ویقول :اعلموا أن إكرام الناس وتوقريهم إيانا ليس إال
ألجل هؤالء الطلبة .وکان خیاطب الطلبة فی املسائیات ب
بأعامله الشخصیة.
کان یرجح البساطة فی کل شیئ ،فی املأکل واملرشب وامللبس «طالب عزیز» الطلبة األعزاء!

و کانت حیاته نموذجا حیا من اتباع السنة النبویة.
جملة الصحوة اإلسالمية :كيف كان أسلوب الفقيد رمحه
کان یعیش فی بیت حقری حتکمه البساطة حسب ما جاء فی
اهلل يف مواجهة األمور املالية للمدرسة؟
سریة النبی صلی اهلل علیه وسلم.
کنت تلمیذا له لکنه کان یوقرنی ویعظمنی وکان یأمرنی دائام الشیخ دهقان :کان رمحهاهلل حیتاط کثریا يف أمور بیت املال و
أن أخطب ویرجح السامع .کان قد ألقی اهلل حمبته فی قلوب يف التفریق بنی الصدقة والزکاة کان یسأل أمنی الصندوق عن
مجیع الناس فکانوا خیضعون له والخیرجون علی حکمه .کان النفقات وحياسبه حماسبة ،ويف هناية العام يقوم باملقارنة بني
ذا فراسة وذکاوة عدیمة النظری ،ما من مشکلة تطرح أمامه املبالغ املرصوفة والنفقات ،ويوضح اإلحصائيات للناس
اال وکان عنده حل هلا .کان معظم مهه املجتمع وسیام العلامء .لیعلموا أن أصحاب املدرسة أمناء و لیسوا بمختلسنی.
وفاته كانت مؤملة للغایة ونأمل خریا فی نجله الفاضل وخلفه
جملة الصحوة اإلسالمية:ما هو رس حب الناس إياه و 
البار عبدالکریم حسنیفور الذی هو صنو أبیه فی التواضع
ّ
توقریهم له رغم اتصافه بالرصاحة والشدة فی صدع احلق؟
واحللم.
ال أجد ما أبنی به أحاسیسی بفراق الشیخ اال قول الشاعر الشیخ دهقان :کان الشیخ حمبوبا عند اهلل فکان الناس حیبونه
تطبيقا لقول النبی صلیاهللعلیهوسلم َّ
حب عَبدً ا
«إن اهللَ إ َذا َأ َّ
یقول:
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
َ
ُ
حب فالنًا فأح ّب ُه ،ف ُيح ُّبه جربيل،
نا َدی جربيلَ ،يا جربيل إنِّ أ ُّ
أشکو إلی اهلل ال إلی الناس إننی
ِ
ِ
ِ
ربيل ف ِ
السامءَ :يا َ
َف ُينَادي ج ُ
السامء َّ
ب ُفالنًا
إن اهللَ ُي ُّ
أهل َّ
أهل َّ
أری األرض تبقی واألخالء یذهب.
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َف ِ
وض ُع َله ال َق ُ
أح ُّبو ُهَ ،ف ُيح ُّب ُه ُ
جملة الصحوة اإلسالمية :وفی األخری نرید أن نعلم ما هی
بول ِف األرض»
السامء ُث َّم ُي َ
أهل َّ
العنارص التی كونت هذا الرجل العبقري من وجهة نظركم؟
رواه البخاری.
جملة الصحوة اإلسالمية :قد سمعنا کثریا حول مراعاة
الشیخ رمحه اهلل اآلداب؛ من آداب الصف ،الکتاب ،و ...
لکن نرید أن نسمعك يف هذا املوضوع؟

الشیخ دهقان :کان رمحه اهلل حیرتم الکتاب کثریا وحتى إىل
هنایة عمره املبارک مل یتکىء عند التدریس رغم ضعفه وکرب
سنه .وکان یبجل آالت العلم ویوصی األساتذة دائام بأن
الطلبة هم املحسنون إليكم؛ فإن اهلل ألجل هؤالء یستخدمنا
ولو مل یکونوا هنا ملا کنا.

الشیخ دهقان :يف رأیي املتواضع العنارص املؤثرة يف حیاة العالمة
حممد یوسف هي :إخالصه ،و تقواه ،و تواضعه ،و أخالقه
احلسنة واتباعه و اهتاممه البالغ للسنة النبویة .کان حیب علامء
دیوبند کثریا و کان فناءا فی شیخه و أستاذه العالمة حممد یوسف
البنوری رمحه اهلل و ما كان یذکر اسمه إال ودموعه تسیل .کان
شدید التأثر بالعالمه أنورشاه الکشمریي و ینقل عنه کثریا .کان
يدعو إلی الوحدة والتضامن وجیتنب االختالف واالنقسام.

جملة «الصحوة اإلسالمية» يف حوار مع األستاذ الشيخ عبدالرمحن احمليب حفظه اهلل:

كان ّ
حمدث العصر العالمة السيد البنوري
رمحه اهلل حيبه كثريا
أجراه:
نذير أمحد النهتاني
دين حممد حممد آلق

إشارة :إن الشيخ األستاذ موالنا عبد الرمحن املحبي حفظه اهلل تعاىل ،من أبرز وأقدم األساتذة بجامعة دارالعلوم بزاهدان وأستاذ

صحيح البخاري هبا ،عامل رباين خملص ومرب حمنك ،يتمتع بشخصية حمبوبة لدى الطالب والعلامء ،واشتهر بحب الطالب والتالميذ،

درس عامني بعد
يبادهلم حبا مجا وحنانة أبوية ،هو التلميذ اخلاص ملحدث العرص الشهري الشيخ العالمة حممد يوسف البنوري رمحه اهلل ،قد ّ
التخرج يف معهد عني العلوم كشت ،عند الفقيد موالنا حسني بور ،ولديه خواطر وذكريات ممتعة مع الفقيد ،من الصعب العثور عليها عرب
منبع آخر ،فلذا أقدمت اإلدارة عىل حماورة هذا الصديق الويف لتزويد القراء بمعلومات قيمة حول الشيخ الراحل رمحه اهلل .وإليكم النص:

لقد وردت يف القرآن والسنة مناقب وفضائل عامة للعلامء
ولكن هناك بعض من العلامء هلم تأثري أكرب ومناقب أكثر،
وكان العالمة حممد يوسف حسني بور رمحه اهلل منهم.
لقد كانت حمافظة سيستان وبلوشستان قبل جميء العلامء
حمرومة من العلم واملدارس الدينية .وكان العالمة رمحه اهلل
من الذين سعوا إلصالحها وترقية املدارس الدينية.
وكان من دأبه أنه جيمع العلامء ويدعوهم إليه يف العام مرة
واحدة دون أن يطلع عىل ذلك اآلخرون.

كان أول معرفتي به ،هو أين ملا رجعت إىل قريتي بعد أن درست
ثالث سنني يف بنج كور -سمعت بأن عاملا جاء إىل غشت ،فلام
التقيت به فكان هو العالمة حممد يوسف رمحه اهلل – فسألني
عام درست وعام تعلمت ثم إين طلبت منه أن يكتب يل عريضة
ألمتكن من مواصلة الدرس يف – بنج كور – ولكن الشيخ كتب
عريضة إىل العالمة السيد حممد يوسف البنوري رمحه اهلل فلام
ذهبت إليه وقدمت العريضة فقال السيد إين أعرف موالنا
حممد يوسف غشتي رمحه اهلل وله مكانة عندنا.
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ملا انتهت دراستي يف باكستان طلب مني موالنا عبدالعزيز
البقاء يف زاهدان لكني قلت للشيخ ال أستطيع ذلك ،حتى
ذهبت إىل منطقة زنكيان بطلب من الشيخ عبدالعزيز سادايت.
كان العالمة حممد يوسف رمحه اهلل ترك مدرسة غشت ملدة،
لعدم اهتامم الناس هبا ،فلام ذهب عند العالمة املحدث حممد
يوسف البنوري رمحه اهلل ،فقال له الشيخ ال ينبغي أن ترتكوا
هذه املدرسة ،بل ال بدّ أن حتاولوا يف ترقيتها بجمع التربعات
ويف نفس الوقت قدم تربعا وقال وهذا أول تربع أخذمتوه
وتسريون عىل هذا بعون اهلل ،فلام عاد الشيخ رمحه اهلل وبدأ
بالعمل تقدمت املدرسة.
كانت السنة  58هـ.ش وطلب مني مدارس خمتلفة لقبول مهنة
التدريس ،لكني ذهبت عند العالمة حممد عمر الرسبازي رمحه
اهلل وشاورته يف األمر ،فأشار إيل أن أذهب إىل مدرسة غشت،
وفوض العالمة حممد يوسف رمحه اهلل
فاشتغلت هناكّ ،
تدريس كتاب البيضاوي إيل ،وكان يدرسه بنفسه قبل ذلك،
فانتقد يف أول األمر بعض من الطالب لوصفي أستاذا جديدا،
ولكنهم رضوا بتدرييس بعد ميض أيام ،فقال هلم العالمة
األستاذ إنني لقد استخرت اهلل تعاىل يف املسألة ودعوته أن ال
أعمل عمال يترضر به الطلبة وقد كانت عندي ثقة باألستاذ
اجلديد.
كان من املقرر يف مدرسة غشت تقسيم رواتب األستاذ شهريا،
وكلام كان يغيب أحد منهم انتقص من راتبه ،وكان العالمة
األستاذ رمحه اهلل يسافر إىل زاهدان وطهران كثريا ليصحب
العالمة موالنا عبد العزيز رمحه اهلل حينام كان عضوا يف
جملس اخلرباء فكان من أجل أسفاره هذه وغيابه عن الدرس
ال يتقاىض راتبه الشهري ،فجاء يف خاطري أنه كيف يمكن
العيش للعالمة األستاذ وهو ال يأخذ راتبا ،فاقرتحت لدى
األستاذ بأنه كام هو مدرس فهو كذلك رئيس املدرسة واملهتم
بشؤونه ،فال بد أن نعني له مقدارا من املال إزاء اهتاممه ورعايته
ألمور املدرسة.
لقد رأيتم وشاهدتم بساطة العالمة ،فلم يكن يف حياته ذا
وجتمل ،وكثريا ما كان حيرض املجالس ويلبس املالبس
تكلف ّ
الساذجة ،ولربام منعوه من احلضور يف جملس العلامء لعدم
معرفتهم به فكنا نقول بأن هذا الشيخ أستاذ العلامء يف هذا
البلد.
كان متتعه بالدنيا قليال ،عاش يف بيت مىض عليه مائة عام،
وهذا من عادة الصلحاء حيت يأخذون من الدنيا بقدر
الرضورة ويرتكون الباقي يف سبيل اهلل.
كان مهتام بأمور املسلمني ،يعالج أمورهم ،وحيل مشاكلهم
ويشهد اجلنائز ولو كانت يف أبعد املناطق.

لقد كنت يف مدرسته سنتني فالذي رأيت منه ،هو التقوى
واإلخالص والتواضع الذي ال بد منه للعلامء وكان جادا
جمتهدا وحيب اجلدّ  ،ويشارك يف بناء املدرسة.
تركت تلك املدرسة من أجل األمراض التي كنت أعاين منها
وقد وصف األطباء بعدم السكنى يف القرية فجئت إىل مدينة
زاهدان فقال موالنا عبدالعزيز رمحه اهلل إن اهلل تعاىل أراد
بأن تبقى وتعيش بيننا يف زاهدان ،مع ذلك الصلة بيني وبني
العالمة يوسف كانت مستمرة.
وكان بعض اخلالفات واملشاكل بني الناس يف غشت ولكن
الشيخ كان يعامل اجلميع بحكمة وتدبري.
كان يسافر ملناسبات خمتلفة ،وأتذكر أنه مرة جاء جلمع
التربعات وكان الوقت عيد األضحى ،فنزل املطر وفاضت
األهنار وامتألت الوديان ،مكث الشيخ عندنا ثالثة أيام
النسداد الطرق ،فرأيته يف الليايل يبكي ويترضع إىل اهلل تعاىل
كثريا.
كان له حب وغرام عجيب للحرمني الرشيفني ،وقد كان حي ّن
لزيارهتام ،وكنت أتعجب أنه يؤدي مناسك احلج رغم كونه
ضعيفا نحيفا ،وسمعت من أصحابه بأنه ملا يصل إىل احلرمني
فيتحسن حاله وينشط ألداء املناسك كان يعامل اجلميع بخلق
والعدو.
حسن ،وال فرق عنده بني الصديق
ّ
كان رؤوفا بأبنائه وما سمعت قط أحدا من أبنائه يشكو منه.
ما رأيته قط يقهقه ،كان ّ
جل ضحكه التبسم وال يغتاب أحدا.
لقد جاء يف شهر رمضان املايض لعياديت وقد كنت مريضا،
فقال :إنني أقدم سنا منك ،ومن الشيخ حممد ولكنكم مرىض،
وأقل نشاطا مني ،ومل نكن نعرف بأنه يعيش أيامه األخرية.
كان العالمة السيد حممد يوسف البنوري رمحه اهلل حيبه كثريا،
وكان كلام ذكر اسمه عنده فيقول أنا أعرفه وأحبه ،وقال
خليفته بأن السيد البنوري أوصانا بأن يل يف إيران تالمذة كثرية
ولكن هناك رجلني تعدوهنام من أعضائكم ،مها :حممد يوسف
الغشتي ،وعبدالرمحن اإليراين .فثبت يل بأنه حيب العالمة
حسني بور ،وحقا إنه كان حمببا.

السنة  -14 :العدد / 2 :صفر  1439هـ.ق

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

حوارات

جملة «الصحوة اإلسالمية» يف حوار مع جنل الفقيد فضيلة الشيخ السيد عبد الكريم حفظه اهلل:

مل أجده يف البيت إال ويطالع كتابا أو يتلو القرآن
حاوره:
السيد زبري  -عبدالناصر براهوئي

إشارة إن الشيخ األستاذ السيد عبد الكريم حسني بور حفظه اهلل اسم مأنوس لدى اجلميع ،فهو النجل البارع للشيخ الفقيد موالنا
حممد يوسف رمحه اهلل ،ويف حياة والده العبقري أيضا طبق صيته املنطقة لعلمه وحتقيقه ومطالعته وتواضعه ،حتى قيل ال يقلقن شيخ
احلديث لسد فراغه بعده طاملا ربى ولدا بارا بارعا مثل السيد عبد الكريم ،وهو خلف الفقيد يف تدريس صحيح البخاري وإدارة املعهد،
قامت إدارة املجلة بمحاورة هذا الولد املتفرس كي تيضء للقراء الكرام جوانب خفية من حياة الفقيد خاصة ما يتعلق بقضاء أوقاته داخل
البيت وتعامله مع األهل ،وفيام ييل نص احلوار:

بوصفكم النجل الكبري للشيخ الفقيد العالمة حممد يوسف فال أذكر أن أجده يف البيت وهو ال يطالع كتابا أو يتلو القرآن،
حسني فور رمحه اهلل أخربونا عن شخصيته يف البيت وكيفية إال يف األوقات التي كان منشغال بفصل النزاعات بني الناس ،و
تعامله مع األهل واألوالد ؟
کان حیرض صالة اجلنائز و لو کان بعیدا و یعود املرضی.

کان تعامله رمحه اهلل مع أهل بیته حسنا و کان مصداق حدیث
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم  :خری کم خریکم ألهله ...
کان عنایته رمحه اهلل برتبیة أوالده تربیة دینیة و علمیة فی احلد
(احلدیث) کان رمحه اهلل یعمل بیده الرشیفة بعض أمور املنزل ،و
حتی کنّا جالسنی أمامه ،لکنه مل یأمرنا بتشغیل املروحة مثالً ،فهو األعلی ويعلمهم القرآن بنفسه و حيثهم علی االشتغال بالعلوم
یقوم بنفسه ویشغلها .وکان يقدم بنفسه املاء والشاي والطعام و التحقيقات العلمية .کان حیب أن یکون أبناءه کلهم علامء و
فضالء .و یقول :إن العامل الذی الیأمر أحد أوالده لتحصیل
للضیوف.
العلوم الدینیة  ،کأنه نادم من علمه الذی قرأه.
حقا لقد ازدهر الشيخ يف جماالت خمتلفة ازدهارا واهتم
بجوانب خمتلفة بام فيها العلمي والتحقيقي والعميل واإلصالحي ،كيف كان اهتامم الشيخ رمحه اهلل بمتابعة أوضاع املسلمني يف
مما يتطلب أن يكون لديه تنظيم أوقات ،يف هذا املجال أفيدونا؟ املنطقة والعامل ،علام أنه عاش يف شبه قرية ،بعيدا عن التواصل
ووسائل اإلعالم؟
األصل أنه رمحه اهلل مل هیمل شیئا من أوقاته .کان رمحه اهلل
کان رمحه اهلل هیتم بقضایا و مسائل العامل اإلسالمی و یدعو
بعد الدرس من بعد صالة العشاء یتوضأ و یص ّلی رکعتنی و ینام
علی وضوء ،ثم ینهض لصالة اللیل فیتوضأ و یصلی ما شاء اهلل لضعفاء املسلمنی إینام کانوا ،و ک ّلام وقعت فتنة فی املنطقة سعی
یتوسل بشتّی الوسائل إلمخاد نریان
له ،و بعد الفراغ من التهجد و الذکر کان یکتب و یطالع التفسری قبل اجلميع فی إطفاءه ،و ّ
جو آمن فی املنطقة.
أو غریه من الکتب حتی صالة الفجر ،فیصلی رکعتی الفجر فی الفتن و إجیاد ّ
ثم یذهب إلقامة صالة الصبح ،و کان بعد صالة الصبح
منزلهّ ،
حينام كان يرتكب أحد خطأ ماذا كان رد الفعل ومن أي
یتلو القرآن الکریم ،و بعد اإلرشاق یأکل الفطور و هییء نفسه
طرق كان يستفيد للتذكري واملؤاخذة؟
للذهاب إلی اجلامعة للتدریس و ربام ینام إن کان الوقت أذن
إن کان اخلطأ متعلق ًا بذاته فیتحمل و کان من أحلم الناس
له ،ثم یذهب للتدریس و کان هناک إلی إمتام جرس الدرس،
ثم هییء علی الصرب بقضایا نفسه ،و إن کان اخلطأ فی األمور الدینیة
فیجیء فی املنزل و یتغدّ ی و یقیل قلی ً
ال فی الصیف ّ ،
ثم فیغضب غضب ًا شدیدا یعرف الغضب فی وجهه.
نفسه للتوضئ و الذهاب إلی املسجد إلقامة صالة الظهرّ ،
بعد الصالة جیلس لفصل خصومات الناس ،إلی العرص و ربام و أما طريق تعامله مع املخطئني الخيلو عن حالني:
یطول املجلس الی املغرب و إلی بعد املغرب ،و کان یتعشی بعد  -.۱ٳن کانت املسألة عامة کان يتمسک بام جاء عن رسول اهلل
املغرب ،و یتوضأ و یذهب إلی املسجد ،و بعد صالة العشاء صلی اهلل عليه وسلم أنه کان يقول :ما بال اقوام يفعلون کذا و
یذهب إلی تدریس صحیح البخاری للصف التاسع .و ک ّلام کذا حينام ارتکب واحد من أصحابه عمال غري صالح.
وجد فرصة سارع إلی مطالعة کتاب ،أو تالوة القرآن املجید .۲ .ٳن کانت املسألة خاصة يدعوهم ٳلی مکتبته وينصحهم
ويذکرهم بأخطائهم.
ماذا كانت برامج الفقيد ألوالده؟
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جملة «الصحوة اإلسالمية» يف حوار مع فضيلة الشيخ عبدالغين البدري حفظه اهلل:

موالنا حممد يوسف كان مبثابة الروح
ملنظمة احتاد املدارس

30

حاوره :
السيد مسعود

فضيلتكم من أنشط أعضاء منظمة احتاد املدارس الدينية واألمني العام هلا.
ألهل السنة بمحافظة سيستان وبلوشستان ،وبالتايل تأتت
لدينا منهج درايس خاص ،من البدهيي أنه قد عينت الكتب
لديكم معلومات هامة يف هذا املجال ،فلو حدثتنا عن املنظمة
فيه بعد التفكري واالستعراض واملشورة ،أخربونا كيف تم
بشكل عام؟
اختيار هذه الكتب وصياغة هذا املنهج السائد ،وما هي املعايري؟
أسست منظمة احتاد املدارس قبل أكثر من ثالثني عاما ،إثر
يف احلقيقة منهجنا مأخوذ من منهج مدارس مشاخينا
مشورة من العالمة الفقيد شيخ احلديث موالنا حممد يوسف
حسني بور رمحه اهلل تعاىل ،ويف ذلك العهد أنا كنت طالبا ،كانت وأساتذنا يف اهلند وباكستان كام أننا نستفيد من املناهج السائدة يف
انعقدت أوىل حفالهتا يف معهد عني العلوم بكشت ،وحينام سمع اجلامعات املعتربة يف البالد العربية واإلسالمية ،وهناك للمنظمة
الشيخ موالنا عبد العزيز رمحه اهلل هبذا اخلرب رس جدا وبارك له ،جلنة خاصة ،يتغري أعضاؤها أيضا حيث يضاف إليها األساتذة
ّ
واجللسة الثانية انعقدت يف جامعة دار العلوم زاهدان ،ثم بعد اخلرباء واملجربون ،هذه اللجنة تقوم بالتفكري يف هذا املجال
ذلك جلس العلامء وشكلوا الشورى رسميا بتعيني رئيس وأمني ساعية نحو اإلبداع والتطوير ،مهتمة بمقتضيات العرص ،وعىل
عام وهيئة رئيسية وسكرتري ،وهكذا أسست املنظمة وانطلقت كل عرشة سنوات تنعقد جلسة رسمية هبدف استعراض وتقييم
املنهج الدرايس ،ثم تنعقد جلسة عامة مع مديري املدارس
رسميا يف املحافظة.
يناقش فيها اقرتاحات اللجنة املهمة وتطبق التغيريات بعد
ماهي أبرز األهداف التي كان يرمي إليها مؤسسو منظمة التصويت وموافقة األكثرية ،وتسجل القرارات ،واملنهج يزاد
احتاد املدارس؟
فيه وينقص حسب احلاجة ،شأن املناهج الدراسية عىل مستوى
إن من أبرز األهداف وراء تأسيس منظمة احتاد املدارس العامل ،وقد تم شطب بعض الكتب القديمة من املنهج فالفلسفة
الدينية كام رصح به يف (عقد التأسيس) أيضا  -1النظم القديمة أزيلت وأدمج مكاهنا كتب أخرى ،وكذلك يف جمال
والتخطيط لنشاطات املدارس ،يف جمال التعليم -2تربية علامء تعليم اللغة العربية واألدب العريب حياول جللب أحدث الكتب
خملصني إخصائيني يف خمتلف العلوم -3تنشئة أجيال بارعة وأكثرها نفعا للطالب.

صاحلة للقيام باألعامل اإلصالحية يف املجتمع  -4اإلرشاف
نحن نقول بأن لشيخ احلديث رمحه اهلل كانت جهود جبارة
عىل إدارة املدارس  -5تربية رجال مستعدين مؤهلني لتويل
يف جمال تأسيس وانطالق املنظمة ،إال أننا ال نعرف بالضبط ما
أمور املدارس الدينية ومواصلة مشوارها يف املستقبل ،وغري
هي ،فلو فتحتم هذا الباب أمامنا مزيدا؟
ذلك.
كان الفقيد رمحه اهلل مؤسس املنظمة وبمثابة الروح هلا ،وكافة
هل بإمكانكم أن تذكر لنا أسامء اهليئة الرئيسة آنذاك؟
النشاطات والربامج والتخطيطات كانت باقرتاحه أو حتت
اهليئة الرئيسة ساعتئذ كانت تشكلت من الشيخ الراحل إرشافه ،يرشد يف هذا املجال ويوجه ،مل تكن جلسة تصحيح
العالمة الفقيد موالنا حممد يوسف رمحه اهلل تعاىل ،فضيلة لألوراق إال أنه كان حارضا وكذلك يف طرح األسئلة ،وال
الشيخ عبداحلميد حفظه اهلل ،شيخ احلدديث موالنا عبد الرمحن أذكر جلسة ملديري املدارس وهو غائب عنها ،رغم الضعف،
تشاهباري حفظه اهلل ،الشيخ الراحل العالمة إبراهيم دامني واملعاناة من األمراض يف األعوام األخرية ،وباختصار كان كافة
رمحه اهلل ،موالنا نذير أمحد سالمي ،موالنا حممد كل كرمزهي ،االستطالعات والربامج حتت مراقبته املبارشة وطرح األسئلة
والشيخ عبد العزيز اللهياري وموالنا حممد حسن بيجارزهي للفرتة األخرية تتم يف مدرسته ،ولو أردت تلخيص دوره يف
مجلة لقلت :كان الفقيد املخرج لربامج منظمة احتاد املدارس.
من بريجند.
عي فضيلة الشيخ عبد احلميد رئيسا للمنظمة
يف ذلك العهد ّ
وعني شيخ احلديث موالنا حممد يوسف رمحه اهلل كاملساعد

بعد تناول هذه اجلوانب اجلزئية من أعامل وجهود
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ونشاطات الفقيد ،نريد أن نسوقكم إىل الكالم عن شخصيته
عامة وباختصار؟
كان حقا شخصية منقطعة النظري وكان يقول املفتي حممد
قاسم القاسمي حفظه اهلل حينام كنا نترشف بزيارته أو كان حيرض
هو يف زاهدان ،هذه املقولة :إذا فقدمتوه فلن جتدوا مثله أبدا .كان
حقا مصداقا هلذه املقولة القيمة ،الكثري من العلامء حينام يتوفون
فينتبه اآلخرون ملكانتهم لكن الفقيد قد توصل العلامء يف حياته
بأنه ال نظري له وأنه نسيج وحده ،وباختصار كان الفقيد من
األسالف بنفس األوصاف والفضائل منحنا اهلل إياه وآخر زمانه
إىل يومنا هذا ،كان يف جمال العلم ال يشق له غبار وال يساويه
شخص ويف جمال التواضع والتقوى كذلك ،ويف البساطة كان
أسطورة وأسوة بمعنى الكلمة ،كان عاملا وحمققا وإخصائيا
ورغم ذلك كان يرى نفسه أدنى من صبي ،ال تكلفا وتصنعا بل
صدقا واعتقادا  ..يف احلقيقة كنا نرى أنه يتصاغر أمام اجلميع ..
وحقا إن اهلل تعاىل منحه أوصافا وفضائل عديدة لكن أبرز صفاته
كام أرشت إىل هذا غري مرة يف بعض املواضع هو التواضع ،الين
قد فكرت يف هذا املجال يوم تشييع جثامنه ويف الطريق كنت
أفكر بأن هذا العبد املخلص الصالح املثايل بأي صفات وميزات
يتمتع؟! وفعال ما الذي يميزه عن اآلخرين؟ فرغم أنه كان ال
هيتم بالشهرة بل يفر من الشهرة والظهور والناس أيضا كانوا ال
يعرفونه وكان يعيش يف قرية بعيدا عن االجتامع ،أصبح حمبوبا
هلذا احلد بحيث حينام كنا نذهب إىل كشت للمشاركة يف تشييع
جثامنه ،الطرق كانت مكتظة بالسيارات بحيث ما كان يسمح
لسيارتنا برسعة ،ما بعثنی عىل التفکری يف مالبسات األمر،
فتوصلت إىل أن هناك شيئني هو يمتاز هبام عن اآلخرين وقد بلغ
القمة يف هذين املجالني األول:العلم؛ والثاين األخالق ،وكال
اجلانبني من أهداف نبوة حممد صىل اهلل عليه وسلم العظمى
حيث قال النبي صىل اهلل عليه وسلم يف مقام :إنام بعثت معلام،
كام ثبت عنه قوله :إنام بعثت ألمتم مكارم األخالق ،فالفقيد قد
بلغ الكامل العلمي وأما يف ناحية األخالق أيضا فقد أحسن
التحيل هبا ،وبإمكاننا أن نقول كانت حياته املباركة تفسريا هلذين
احلديثني ،ومن أبرز حمامده األخالقية تواضعه ،حيث كان جم
التواضع إىل أن عرف هبذا الوصف ،وقد قال النبي صىل اهلل
عليه وسلم :من تواضع هلل رفعه اهلل ،نعم ،قد رفعه اهلل ،فأعطاه
عزة وكرامة قلام نجد هلا نظريا يف عرصنا ،ومزيدا عىل ما أسلفت
فقد منحه اهلل تعاىل أوصافا عديدة ،وإين اكتفيت باإلشارة إىل
أبرزها يف رأيي.
شكرا سامحة األستاذ ،فقد منحتنا فرصة للمحاورة رغم
كثرة املشاغل واألعامل.
ال شكر عىل الواجب ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

حوارات

والذي كان مدرسة فكرية افتقدها
العامل اإلسالمي
ابن حبيب صاحلي
خريج جامعة الصديقية بكراتشي

تظل احلقيقة اخلافیة أن وراء أي عمل جنود ًا جمهولني ال یری
العمل النور إال من خالل جهودهم التي ال یراها کثری من
الناس وال یقدرها إال القليل.
ومنهم املربی العظیم ،والداعية احلکیم ،واملفكر املجدد،
واالدیب البارع ،والكاتب القدیر ،وعالمة االیران ورباين
األمة ،ونموذج السلف ،والعامل العامل ،واحلرب الكامل،
والزاهد املجاهد:الشیخ السيد حممد یوسف حسنی فور
رمحه اهلل .صاحب الکتب الفائقة والرسائل الرائقة والرتاجم
املمتعة ،واملحارضات النافعة،والذی أخلص وجهه هلل تعالی،
و سار فی حياته سریةاملسلم املخلص هلل تعالی و رسوله
صلی اهلل عليه وس ّلم ،فدعا إلی اإلسالم با القدوة احلسنة،
ودعا إىل اإلسالم بسیاحته التي حارض فيها ،و وجه وارشد،
والذی کان ذخرا لإلسالم ودعوته ،وكتبه و مؤلفاته تتميز با
الدقة العلمية،و بالغوص العميق يف تفهم أرسار الرشيعة،
و بالتحلیل الدقيق ملشاكل العامل اإلسالمي ال سیام ملشاكل
مسلمی ایران و وسائل معاجلتها ،و الذي عرفته فی شخصیته
و فی قلمه فعرفت فیه الرجل الذي یعیش باإلسالم واإلسالم
علی فقه جید لإلسالم ،والذی کان مدرسة فکریة افتقدها
العامل اإلسالمي برحيله هذه شهادة هلل أودعها.
ومن خلقه کام أخلص له سمو املعالی ،فضيلة الدكتور سامحة
األستاذ منظور امحد مینغل أطال اهلل بقائه حينام کنت لديه عام
1437هـ .ق .قائال":کان جم التواضع هادئ ًا حمبا للخری،
ودودا حمبوب ًا من کافة الطبقات.
کان خری مثل للعامل ،الورع اخللوق ،الذی یضمر اخلری
للجميع ،کان مثاال فی النزاهة ،والتواضع واجلرأة النادرة فی
الدعوة إىل اإلصالح ،واالستقامة ،واحلرص عىل احلق.
کان دائم املطالعة ،حریصا علی صحبةالکتاب فی خلواته
وأوقات فراغه ،وكان شدید اإلهتامم والعناية بكتب التفسري،
واحلديث النبویه -علی صاحبها الف الف حتیه_وبکتب
السلف والتاریخ واألدب.
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كان الوقت بعد العشاء من يوم اإلثنني وكنت جالسا يف اجلامع
املكي ،منشغال بمطالعة كتاب "نوراألنوار" أستعد الختبارات
الفرتة األوىل ،فجاءين زميل وقال هل أخربت بأن شيخ احلديث
قد ارحتل إىل رمحة اهلل؟ فوجئت هبذا النبإ العظيم وما استطعت
عيني كطفل فقد أباه
أن أمتالك نفيس فكانت الدموع تسيل من ّ
وأرسته ،ولساين تعقد فال ينطلق بكلمة واحدة ،فكان ال يساغ
يل رشبة وال تنهضم يل لقمة وكنت حزينا كئيبا واجتمعت
الطلبة يف املسجد وقد اهتز اجلميع هبذا النبأ املؤمل ووقعوا يف
حزن وحرية وجاء املفتي حممد قاسم القاسمي وعزى الطلبة
وسكّن قلوب الطلبة وما وجدت عينا إال وتذرف الدموع،
اشتد عتمة الليل يف عيني ،ومل يغمض يل جفن طوله ،وبعد
صالة الفجر تكلم شيخ اإلسالم حول حياة العالمة السيد
حممد يوسف رمحه اهلل وذهبت إىل الغرفة وعزمت عىل اخلروج
من زاهدان إىل غشت وهيأت نفيس وخرجت من اجلامعة
وحيدا ،ومضيت يف الطريق حتى وصلت إىل خاش اجلوع
أهنكني إذ مل أتعش البارحة بعد سامع النبإ ،وعند ما وصلت
غشت وجدهتا مل تكن تلك التي عهدناها من قبل ،قد فقدت
نورهان ودخلت اجلامعة بعد التاسعة صباحا وشاهدت
الناس والطبة قد غلب علهيم احلزن والبكاء كان يوما مل
يصب اإلسالم واملسلمون يف إيران بمثله منذ فقدوا الشيخ
الكبري موالنا عبدالعزيز رمحه اهلل تعاىل وقد غيش البالد وحشة
ال يعلم مداها إال اهلل ،وكنت يف غشت وليلة األربعاء ذهبت
مع أصدقائي إىل املقربة حيث يدفن الشيخ رمحه اهلل ،وقد أعد

قربه ومأواه األبدي ،وأنا دخلت يف القرب متددت يف اللحد،
مكثت فيه هنية ،وانتاب جسمي ارتعاش عجيب ،ثم خرجت
من القرب وكان أصعب ليلة أمضيتها يف حيايت.
صباح يوم األربعاء وصل جثامن الشيخ إىل مدينة غشت
وانتقل إىل اجلامعة وكانت تكتظ باحلشود احلاشدة ،فارتفعت
األصوات عند رؤية اجلسد وعىل البكاء والعويل ،فال تسال
عن هول الساعة وحزهنا.
قد ترشفت بزيارة الفقيد يف العام املايض نازال يف بيته وقد
أبدى فرحا بلقائنا ،وكنت جالسا بجنبه ،وقد تنورت الغرفة يف
أعيننا ولقاءه كان يثلج الصدور ويزيل اهلموم ويزيد اإلنسان
مهة ونشاطا ،وكان حيب اجلميع يف اهلل ،ويرمحهم ويفكر
إصالحهم ويسعى ألجلهم وجاء باملاء بنفسه وأكرمنا ثم قال
باللغة الرساوانية( :هان بابى چيش پيت) أي ما ذا تريدون
وملاذا جئتم؟ فأجاب واحد منا قائال :جئنا نستنصحكم أهيا
األستاذ الكريم ،فقال :هناك بعض أولياء اهلل ولكم فيهم غنية،
منهم :موالنا دين حممد الدركاين وفضيلة الشيخ عبد احلميد
هؤالء من أولياء اهلل استفيدوا منهم.
ثم دعا لنا بالفوز والنجاح فودعناه ومل ندر أنه آخر عهدنا
معه يف هذه الدار الفانية وكنا نرجو أن نتمتع بحياته املباركة
مستفيدين من علومه إال أن رمحة اهلل استأثرت به وأراد اهلل
إراحته من آالم الدنيا ،وقد صىل عليه الشيخ موالنا عبدالرمحن
التشاهباري حفظه اهلل وأودع مسكنه األبدي .رمحه اهلل تعاىل.
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الطالب يف الصف السادس من املعهد

کان نسیج وحده يف التقوی ،مبادرا نحوا اإلجیابیات بإرادة صارمة
وعزیمة مضاء ،بادیا علیه آثار الوجاهة والرزانة واحلیاء ،جبال من
اجلبال وبحرا من البحار اهلوجاء ،کوکبا يف لیلة الظلامء ،خری خلف
خلریاألسالف ،أستاذي..مل أتتلمذ علیه يف مقاعد معهد ومدرسة
ولکني ککثریین من أبناء العامل تتلمذت علی یدیه من خالل کتبه،
وها..هوالعالمة السید حممد یوسف ـ رمحه اهلل ـ...،
إنام العلامء قاموا وأخذوا القلم أخذ األدیب املتقن ،عندئذ قمت أنا
وحذوت حذوهم ،فأمسکت القلم کي أقید ما جیول يف خاطري وما
یمريف سامء ذهني ،ولکنه أبی أن یرکب بناين بدایة فزجرته آنا وأخذته
آنا آخر ولکنه الیکتب ،کأنه حزین ومغموم من کتابة ماأرید ،فال
یثقل ظهرها بعبئها...
فجاشت إيل النفس أول مرة ::فردت علی مکروهها فاستقرت..
فإذا کلامت قصریة کتبت عن املحدث ،الورع ،الفاضل ،األستاذ
األقدم بجامعة جشت وکان قلبي هیتز بنی کتفي طربا ورهبا؛طربا إذ
أن األمر فخر يل أن أجري القلم يف سامحته ،ورهبا؛ إذ کیف یمکن
ملثيل أن یکتب عن عبقري من العباقرة فأنّی يل وأنا ابن الواحدة
والعرشین من عمري أن أکتب من العامل النحریر الذي نحر العلوم
علام وکام هواملعروف :ال یکتب عن العلامء إال عامل وأنا مازلت يف
میدان التعلم ،أین الثری من الثریا وأین الرضیح من الرضاح ولکنه
حرضني حبي إیاه وهذا یغفر يل ذليل وتقصریي.
هنا کرست ما يف وسعي أن أؤدي حق الکتابة مع أن اإلنسان حمدق
بالضعف مهام بلغ من الدقة ،ربام یکتبه طالب مثيل ببضاعته املزجاة
وذهنه الکلیل.
نعم ،کنا يف اجلامعة کام هو دأبنا منشغلنی بالدروس ،ويف حنی آلخر
یقرع آذاننا أخبار تقلقنا کثریا ویزیدنا اضطرابا ،أخبار عن أعباء العلل
التي تعرتي حمدث بلدنا العالمة السید حممد یوسف ـ رمحه اهلل ـ حیث
حبسته يف قیودها وما کان هلا فکاك إال أن یأذن اهلل ،ألنا فوجئنا بنعي
األستاذ حممد أنور ـ رمحه اهلل ـ قبله بأیام معدودات ،وقبله بسنة بنعي
حمدث اخلراسانات الشیخ العالمة شهاب الدین الشهیدي ،وال تزال
تأتینا األخبار إلی إن کادت قلوبنا أن هتوي يف هاویة اإلمضاض
غافلنی أن کل ما يف الدنیا جمبول بالفناء والباقي هو اهلل.
استذکرنا الدروس ثم ساق بنا النوم نحو الغرف إذ ُأسمعنا بنعي

العالمة کأنه صاعقة نزلت علی مفارقنا ،ومل یکد بعضنا یصدق
بنبأ وفاته ولکنه شاءت احلکمة اإلهلیة أن یتجرع هذا الفقید کأس
املوت بشدهتا وآالمها،فحینئذ شعرت بأن األصوات قد انخفضت
والقلوب قد اضطربت واحلواس قد اختلت والدموع قد اهنمرت
واآلالم قد نسیت واالرض قد ضاقت بام رحبت وآفاق العلم يف
بلدنا قد أظلمت وال أسمع إال "إنا هلل وإنا إلیه راجعون" ،ترکت هذا
النبأ لوعة الثکل حیاری الیدرون ما یفعلون.
وما یدریك ما هي مکانة ذلك األستاذ يف نفوسنا ،إنه قد وقعت ثلمة
يف األمة اإلسالمیة وأفلست األمة عبقریا من العباقرة وفحال من
الفحول وبطال من األبطال ،لو رأیتموه لعرفتم أنه کان رجال ینضح
باطنه بالتقی والعفاف کام یتقد املصباح يف أعامق اللیل املدهلم ،إنه کان
من الرجال الذین یقضهم اهلل يف األزمنة املختلفة واملتباعدة لنرصة
دینه ویستعملهم يف وجوه اخلری وإرشاد الناس ،هؤالء العلامء ـ أمتعنا
اهلل ببقاء من بقي منهم ـ بمثابة األزهار املتلونة اجلمیلة ،کل واحد
منهم کزهرة هلا لون ورائحة ختتص هبا.
االغتنام االغتنام أهیا القارئ الکریم ،کانت مهة األستاذ رفیعة يف
الغایة ،وال یرضی بالوقوف يف أي منزل ومکانة مهام کانت عالیة
وشاخمة بل کان جیتهد فیجتهد ،قل ما یمکن أن یوجد رجل یساویه
ویعدله ،إنه یتعذر وجود أمثاله.
وکانت قرة عینیه يف خطوة تقربه من غایته شربا ،أما أهواء الدنیا فهي
حتت قدمیه ودبر أذنیه.،إنه ـ رمحه اهلل ـ کانت کام تقول اخلنساء يف
بیت مع تغیری فیه للمناسبة :وإن یوسف تأتم اهلداة به::ألنه علم،
يف رأسه نور(..انتهی). ،قد یکون هذا النوع من العلامء يف السلف
الصالح قلیال وصار يف زمانا أقل من القلیل ،فیجدر بنا أن نبذل الغايل
والرخیص ونسلك مسلکهم ،فنتنبه رسیعا رضورة الفصل بنی اهلزل
واجلد يف حیاتنا ،وال بأس بأن نجعل للهو واللعب وقتا الیعدوه
وللجد واإلنتاج وقتا ال یقرصعنه ،ألن أويل األلباب یستحیون أن
یطلبوا السلعة الغالیة بالثمن التافه وهم یبدون استعدادهم للتضحیة
بأنفسهم للقاء ما ینشدون.
کانت وفاة الشیخ العالمة السید حممد یوسف حسنی بورـ رمحه اهلل ـ
خسارة فادحة التعوض عاجال ،نسأل اهلل ـ سبحانه وتعالی ـ أن یمأل
الفراغ ویسکنه اجلنان.
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الدنیا كانت تسلك درب اخلري والسامء
كانت ترشق والنجوم كانت تلمع واألمور
كانت جتري عىل ما يرام ،فإذا نجم فخم خفق
ضياءه وسقط ظالله وحان أجله فأحيط بام مل
حيط به من قبل فبكت عليه السامء واألرض.
ولكنه ماذا يفعل إذا كان هذا األمر بالقدر؟!
وهل يمكن له وعل من هذا؟ ال،اليمكنه
فالسمع والطاعة أجدر له وأجدى.
فهذا احلادث أحزن القلوب الواعية
والصدور احلافظة للقرآن والسنة وأضاق
عليهم عليهم األرض مع رحبها ولكن النفوس احتملت هذا
األمل رضاء لرهبم.
نعم تويف الشيخ،املحدث الكبري موالنا حممد يوسف حسني بور
وآوى عند ربه ليكون من املقربني ،فيا له من كرامة،احتضنه ربه
وغشته رمحته وأحاطته نعمه ،فعزة ال تدانيه عزة.
وإنه كان عاملا حقا أدى رسالته كامال،وحكيام مل يلغ قوله عن
الصواب واحلكمة مل هتده إال إىل سبيل الرشاد فهي كنز اليفنى
عىل اإلنفاق وذخرية اليرضب هلا باإلمالق وحلة الختلق جدهتا
ولذة الترصم مدهتا.
وإنه بدا كنجم يف غياهب الليل فاستوى عىل صهوة العز وقمتها
وحقا أنه كان يعد من نوايص الناس.استمعوا إىل التاريخ
حتى يقيض فيه فإن التاريخ حياة الذكر ومدبر احلياة،سجل
لكل واحد املجد والرشف والفخار،أو الذل والضعة والعار،
فهو احلكم املطلق الواقف باملرصاد،يكافئ من حسنت سريته
ويعاقب من ساءت خطته.
فالتاريخ يشهد بأنه كان من أفضل الناس طمح ببرصه إىل األمام،
وجرد
وعلم أن اآلجال صحائف األيام،فقلدها أفضل األعامل َّ
تارخيه من نقطة سوداء،تشوه وجه صحيفته البيضاء حتى كان
مثاال ملكارم األخالق ومجال الطباع نصريا للمروءة،فهذا اللذي
سجل له التاريخ ذكرا حسنا وحديثا عاطرا وأثرا خالدا.
لونتصفح أوراق حياة هؤالء العباقرة لنجد ما يقودهم إىل األمام
وخيص هلم صفحة باقية يف التاريخ فمن أهم هذه اخلصائص
هلل،فمحص قلبه له فاستقبله الرب
هي اإلخالص يف حياهتم
َّ
بكل حفاوة.
فنرش دين اهلل واحلضارة اإلسالمية بكل جد وإحكام وأفنى
حياته يف سبيل اهلل،فهذا ما جعله نجام يف السامء وخالدا يف

صفحات التاريخ .أال وإن اإلنسان باق
بأعامله فإن أعامل اإلنسان كالنجوم واحلياة
كالنهار واملوت كالليل،ألنه اليظهر فضل
املرء إال بعد موته ،واليعرف مقامه إال بعد
ذوقه كأس احلامم،فكام أن النجوم التظهر إال
يف الليل،كذلك الرجل الترى أعامله إال بعد
موته،فإن كانت صاحلة ترى القوم قد عدت
مآثره،وكان حممود الشهرة طيب الثناء خيلد
له التاريخ صفحة بيضاء ،وإن كانت طاحلة
فقد صب عليه ربه سوط عذاب،وأصحبه
قومه باللعنات وصار اسمه اليذكر إال مرادفا بالتهكم مقرونا
باإلحتقار ،وما ذلك إال ألنه حاد عن طريق اخلري وشذ عن فعل
املعروف،ومل يراع للعاقبة حقا ،ومل خيش هلا بأسا،ومل يدر ماذا
يكون بعده مما يسجله التاريخ له من املجد والفخار أو اخلسة
واالحتقار.
وطبيعته تتفاوت طبيعة اآلخرين فكان ينجز أعامله بإتقان
ويشدد عزمه بإمعان لبلوغ اهلدف ومل يكن راضيا بالنكوص
وال الركود فكان هذا سببا ليطيل الناس إليه النظر وحيدوا
فيه البرص،وينيطوا به جالئل األمور ويعتمدوا عليه يف عظيم
املهامت.
ومن ميزاته الكربى أنه حارب الباطل وما خيالف رشع اهلل حماربة
عنيفة استاصلت جذوره ،فنجا أمة غريقة يف هوايتهم،مرصة
عىل بدعهم بحبل وثيق من اهلل ومىض الباطل مهزوما اليلوي
عىل شيئ ومىض أصحاب الباطل خمذولني،مفزوحني فتفرقوا
طرائق ومتزقوا حزائق وهكذا شأن الباطل كام قال اهلل تبارك
وتعاىل:جاء احلق وزهق الباطل ،إن الباطل كان زهوقا.
وإنه مل يزل حيارب من نازعه ويواقع من واقعه ويسامل من وادعه
فأصلح الغيث ما أفسد الربد.
فاهلل منحه مكانة عظيمة يف القلوب كلها وهذا ظهر عندما تويف
فجاء الناس فوجا فوجا للمسامهة يف الصالة عليه ،ففيهم من
يعرفه ومن اليعرفه،فهذا رشف اليدانيه رشف ثم عاد الناس
أدراجهم ويف النفوس غصة ويف الفؤاد حرسة.
وليغتبط كل واحد من املسلمني غىل مكانته العظيمة عنداهلل وأنا
كذلك وأرجو اهلل أن هيديني عىل سبيل هؤالء املقربني.
أحب الصاحلني ولست منهم لعل اهلل يرزقني صالحا.
ذمتي بام أقول رهينة وأنا به زعيم.
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لقاء حوّل حياتي
اليستطیع الکالم عن إحاطة کل جوانب حیاته وأبعاد معیشته،
وتعبریاتی قارصة من بیان صفاته ومیزاته،وکلامتی عاجزة عن تبینی
مجال منظره وحسن أخالقه وهبجة وجهه الأدری کیف أصفه؟
ویقرص القلم عن الکتابة حول الدر الفرید ونموذج اإلخالص
واإلیامن،ال أفهم عن أی جوانب حیاته أشد نطاق املوضوع .فکرت
کثریا وغرقت فی بحرالتفکروالتعمق،وفی النهایة تذکرت أنه
کان بینی وبنی أستاذ العلامء ومربی األجیال الشیخ الرحیل موالنا
حممدیوسف حسنی بور رمحه اهلل تعالی لقاء علمي مملوء من العشق
والصفاء ومشحون باملحبة والشوق والغرام ،کلام أتذکرهذه اجللسة
العلمیة والدینیة وهذا اللقاء اإلیامنی ینبثق فی قلبی ینابیع األمل
والرجاء ،قد غرس الشیخ املبجل بنصائحه املؤثرة ودرره النفیسة بذر
اإلخالص والتواضع والتخاضع ،عندما وقعت عینی،أول وهلة فی
ب سمو نظر ،وعلو مقام ،نعم کان الشیخ
مجال منظره وجدت ه صاح 
حجة اهلل بني األنام ،و شمس العلامء ورئيس منظمة احتاد املدارس
العربية الدينية ألهل السنة واجلامعة يف إيران ،قامع البدعة واملبتدعني
ونموذج اخللفاء الراشدين،وأستاذ بارع ومتقن يف قسم احلديث و
مدير ناجح بجامعة عني العلوم بجشت كان الشيخ رمحةاهلل عليه من
نوادر عرصنا وقدوة زمننا و حمبوب أكابرنا.
ترشف الشيخ رمحة اهلل عليه مع األساتذة اآلخرين كـ االستاذ
ّ
املفتي عبدالقادر العارفی اهلل ،واحلافظ حممد کریم صالح وشقیقه
موالنا حممد زکریا ،ومن شامل أفغانستان عميد جامعة دارالعلوم
خلفاء الراشدين يف حمافظة كندوز الشيخ حممد العثامين والشيخ
الكبري عبدالسالم العابد من عاصمة افغانستان (كابل) إلی جامعة
دارالعلوم هرات فی سنة20/7 /1436هــ بمناسبة ّأول جلسة
خلتم البخاري انعقدت فی هذه اجلامعة .انعقدت اجللسة لقراءة
آخر حدیث صحیح البخاري و ّملا استدعی عمیداجلامعة(الشیخ
املفتی حممدرسورحفظه اهلل تعاىل) من شیخ احلدیث أن یدرس آخر
احلدیث ،قام الشیخ رمحه اهلل بتدریس احلدیث األخري برباعة كاملة
لست بجدیر أن أقوم أمامکم ّ
ألن بینکم الشیوخ و
وقال فی بدایة ُ
یدرس احلدیث أکثر من
العلامء ا ُمل ِّ
تبحرين فی علم احلدیث وهو ِّ
ِ
،کنت أسمع من تواضع هذا العال ولکن كنت ما رأيته،
مخسنی عاما
ُ
نت هذا الرجل من ٍ
واد آخر ،وبقي أسبوعني
وملا رأیت هذا املنظر تی ّق ُ
هبرات لقد استفاد طالب و أساتذة هذه اجلامعة من الشيخ رمحة اهلل
وذهبت أنا وحيدا مع سامحة الشيخ رمحةاهلل عليه إىل
عليه استفادة،
ُ
املسجد بعد صالة العشاء صافحته وجلست عنده واستقبل مني
بوجه طلق،يف البدايةسأل عن إسمي و منطقتي وملا قلت له أنا من
كندوز(من شامل أفغانستان) زاد فرحه وقام بأسئلة أخرى من

بأقالم الطلبة

عبدالصمد الشريفي
طالب يف السنة السابعة

وتأثرت من تواضعه مع
حاالت مدينة كندوز ومن املدارس الدينية
ُ
عظم شأنه،وكنت حمدقا إىل وجهه النري ألين يف أول مرة قد جلست
بقربه واستفدت من سامحته ،كان يرجتف صويت عندما تكلمت
معه لرعبه وهيبته ثم سلمت إليه كراستي و طلبت منه أن يكتب
يل نصائح فريدة كي أستفيد منها يف حيايت ،فأخذ كراستي وأخرج
سود كراستي بنُكت فريدة و ق ّيمة حتى حتولت
قلمه و بدأ باسم اهلل و ّ
حيايت بعده :وتلك النكت والوصايا فيام ييل ،أذكرها هنا لتعم الفائدة
وليستفيد منها اآلخرون وأكون نارشا لنصائح الفقيد:
 -1يا أخي الكريم :يف البداية أخلص نيتك لوجه اهلل تعاىل.
 -2عليك أن تشكراهلل تعاىل،و صل ركعتي الشكر كل يوم.
وخصص
 -3ادع لوالديك وألساتذتك و لنجاة املسلمني من النار
ّ
وقتا من اليوم للدعاء والترضع ،وسل اهلل تعاىل العلم النافع.
 -4راع قوانني املدرسة واحرضالصف يف أول الوقت.
 -5واظب عىل الصلوات وألزم لنفسك عىل النوافل املحددة يف وقت
ما و استقم يف هذا.
 -5اجتهد يف برامج اجلامعة واحرص أن تكون أوال يف اخلدمة
و.........وكن يف اجلامعة طالبا مثاليا.
 -6ال تغرنك حذاقتك وبراعتك وفوض إىل اهلل تعاىل جل أمورک.
وفقك اهلل تعاىل يف أهدافك ،مأل اهلل قلبك باألنوار وحفظك من
األخطار وجعل حياتك حياة الصاحلني واألبرار.
ثم أعطى كراستي وتبسم يل ببشاشة وقال ادع يل أيضا .وأنا إستفدت
من علمه و فيضه أيضا عندما كنت عنده .
حتولت حيايت إىل طلب
وباملواظبة علی نصائح الشيخ نوراهلل مرقده ّ
العلم واهلجرة لطلبه.
اكنت مع زمالئي غارقا يف
بعد ميض سنتني من هذا اللقاء املمتع و ّمل ُ
مراجعة الدروس اليومية بعد العشاء يف جامعة دارالعلوم بزاهدان،
شاع بني الطالب واألساتذه خرب مؤمل و هو رحلة الشيخ رمحة اهلل
عليه إيل ربه الكريم والرحيم  .ملا سمعت هذا اخلرب حزنت حزنا
شديدا ،كنت أريد أن ألتقي به مرة ثانية ولكن مع األسف الشديد
ماوفقت.
الطالب رئيس داراإلفتاء املفتي حممد القاسم القاسمي
وقد مجع
َ
دامت بركاته العالية يف املسجد وأمر بتالوة سورة يس  .كام قام ببيان
ميزات الشيخ رمحةاهلل عليه و خدماته لألمة اإلسالمية ،و دعا له
باملغفرة و علو الدرجات يف اجلنة.
اللهم ال حترمنا أجره والتفتنا بعده ،إن العني لتبكي،وإن القلب
ليحزن وإنا عىل فراقه ملحزونون وال نقول إال ما يريض ربنا.
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تواترت رسائل التعازي إثر وفاة العالمة الفقيد من
داخل البالد وخارجها وننشر هنا مناذج من أشهرها:
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االحتاد العاملي لعلامء املسلمني ينعي ّ
علمة إیران املحدث حممد
یوسف حسنی بور رمحه اهلل
التاريخ 10 :أكتوبر 2017 ،الكاتب:
فقد تلقينا بقلوب مفعمة بقضاء اهلل وقدره ،نبأ وفاة الشيخ
اجلليل العامل املحدث حممد يوسف حسني بور عن عمر ناهز
 87عام ًا (شيخ احلديث والعالمة اجلليل واملدير بجامعة عني
العلوم كشت من توابع رساوان يف سيستان وبلوشستان حمافظة
ايران) يف  20حمرم احلرام  1439هـ .كام كان الشيخ اجلليل
أمين ًا عام ًا الحتاد املدارس الدينية ألهل السنّة يف حمافظة سيستان
وبلوشستان ،ومدير معهد “عني العلوم” غشت يف رساوان.
ويعدّ الشيخ “حممد يوسف حسني فور” من أبرز تالميذ العالمة
“حممد يوسف البنوري” رمحه اهلل ،أحد كبار علامء شبه القارة
اهلندية ،ومؤسس جامعة العلوم اإلسالمية يف كراتيش.
اشتغل رمحه اهلل عقود ًا يف تدريس اجلامع الصحيح لإلمام
البخاري ،وخلف وراءه جمموعة من املؤلفات أبرزها ترمجة
تفسري معارف القرآن وحجة اهلل البالغة من األردية إىل الفارسية.
الشيخ رمحه اهلل اشتهر بني أهل العلم بـ “شيخ احلديث” و”أستاذ
العلامء”.
وقد نعاه مفتي حممد رسور الرسويل [مدير جامعة دار العلوم
هرات].
وقد فقدت األمة اإلسالمية واحد ًا من أبنائها املجاهدين
املخلصني األفاضل نسأل اهلل العيل القدير أن يغفر له ويرمحه رمحة
واسعة ويعفو عنه ،وجيزيه خري اجلزاء ،ويكرم نزله ،ويدخله جنة
الفردوس ،وأن يلهم أهله وذويه ،وأهله وحمبيه وزمالءه الصرب
والسلوان إنه نعم املوىل ونعم املجيب.

هيئة علماء املسلمني تنعى الشيخ
ّ
احملدث العالمة (حممد يوسف
حسني بور)
نعت هيئة علامء املسلمني ،الشيخ املحدّ ث العالمة (حممد
يوسف حسني بور) األمني العام الحتاد املدارس الدينية يف
حمافظة (سيستان وبلوشستان) ،ومدير معهد (عني العلوم
غشت) يف مدينة (رساوان) جنوب رشقي إيران الذي تويف
يوم االثنني املايض عن عمر ناهز الـ( )86عاما.
واوضحت اهليئة يف النعي الذي اصدرته اليوم اخلميس ان
الشيخ الراحل تويف اثر عملية جراحية يف القلب ُأجريت
له يف مدينة (كراتيش) الباكستانية  ..مشرية اىل ان عرشات
اآلالف من أبناء منطقتي (سيستان وبلوشستان) وغريمها
من املناطق اإليرانية شاركوا يف تشييعه ودفنه يوم أمس
األربعاء.
ولفتت اهليئة ،االنتباه اىل ان الشيخ الفقيد ُيعد من أبرز علامء
أهل السنة واجلامعة يف إيران ،وهو من تالمذة الشيخ العالمة
(حممد يوسف البنوري) املتوىف عام 1977م رئيس جامعة
العلوم اإلسالمية املشهورة يف (كراتيش) ،وأحد كبار علامء
شبه القارة اهلندية ومن ثم باكستان.
واشارت اىل ان العالمة (حسني بور) درس العلوم الرشعية
والسيام علوم احلديث سنوات طويلة ،واستمر عقو ًدا يف
تدريس كتاب اجلامع الصحيح لإلمام البخاري ـ رمحه اهلل
ـ كام كتب وصنّف العديد من الكتب ،وترجم عددا من
مؤلفات علامء اهلند وباكستان من اللغة األُردية إىل اللغة
الفارسية ،من أبرزها( :ترمجة تفسري معارف القرآن) للشيخ
(حممد شفيع العثامين) ،و(حجة اهلل البالغة) لـ(شاه ويل اهلل
الدهلوي)ـ رمحهام اهلل تعاىل ـ ويف ختام النعي ،ابتهلت
هيئة علامء املسلمني اىل اهلل العيل القدير ان يتغمد الشيخ
الفقيد بواسع رمحته ويسكنه فسيح جناته ،وأن يلهم أهله
يم َّن عىل األُ َّمة
وذويه وحمبيه وتالمذته الصرب اجلميل ،وأن َ
بم ْن خيلفه يف نرش العلم وتعليمه.
االسالمية َ
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إلی حرضة األخ الکریم عبدالقادر العاريف

نعزي األمة االسالمية يف وفاة العالمة الشيخ
حممد يوسف بور االمني العام الحتاد املدارس
الدينية ومدير معهد عني العلوم والذي وافته
املنية يوم االثنني املايض نسأل اهلل عزوجل
ان يتغمده بواسع رمحته ويرزقه فسيح جناته
ويرزق أهله الصرب والسلون
إنا هلل وإنا إليه راجعون
الرشيف نايف-مكة املكرمة

احلمد هلل رب العاملنی والصالة والسالم علی رسوله الکریم و
خاتم النبینی و علی آله و صحبه أمجعنی .و بعد
نعزي أهل السنة بإيران يف وفاة شیخ احلدیث حممد یوسف
حسنی فور رمحه اهلل .کان الشیخ مفخرة هلم و خ ّلفت وفاته
ثلمة يف خدام العلوم الدینیة .کان خادما للحديث النبوي
الرشيف و کان ما یقوم به من األعامل اإلجیابیة نسیج وحده
يف بالد إیران ،کان أهل العلم یو ّقرونه و یصدّ رونه يف املحافل
و املجالس وینظرون إلیه بعنی العظمة و اجلالل ،و قد نصب
نفسه کخادم للدین و نال بذلک قبولية عامة يف الدنیا و سعادة
فی اآلخرة و هو یالقیها اآلن.
مسمی .و بلغ
أعامر اإلنسان
ّ
الرب و لکل أجل ّ
مسجلة عند ّ
الشیخ أجله ،لکن بعد أن وقف عمره إلفادة الطلبة و بموته
توقفت اإلفادة ،و أما طریقه فهی التزال مسلوکة و تعد من
صدقاته اجلاریة و هو مأجور علی ذلک إن شاء اهلل.
مل نعرف الشیخ حق املعرفة و ذلک لبعد املسافة و اختالف
البالد و مل یذع صیته فی اهلند کام ذاع فی إیران واملناطق القریبة
به ،لکن علمنا بام حدث و عرفنا الشیخ عرب رسالة تفصیلیة
أرسلها أحد األصدقاء من هناک و عند ذلک أدرکنا .
نسأل اهلل تعالی أن یرفع درجاته و یقبل حسناته و یبارک فی
خدماته و یرزق أهله و حمبیه الصرب اجلمیل.
إنا هلل و إنا إلیه راجعون
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تركت يف جنب ما َ
َ
ما أصغر ما َ
أملت !
أحقر ما
بذلت وما َ
السيد مسعود

38

كان شيخ احلديث العالمة
حممد يوسف حسني بور رمحه
اهلل أسطورة يف الثبات عىل
احلق واالستقامة عىل الرشيعة
والطريقة ،يصدع باحلق وال خيشى
يف اهلل لومة الئم ،كان ميزانا للعدل
والصدق واإلخالص والتواضع
ال تشوبه شائبة وقوة يف احلق ال
تكدرها النوائب وال املصاعب،
يتصف بوضوح كاملاء الزالل
ورصامة كضوء الشمس واستقامة
عىل طاعة اهلل فريدة وحرص نادر عىل رشيعة اهلل ورسوله صىل
اهلل عليه وسلم.
كان برا بالكل ،يد أبوة حانية تطبطب ورساج ييضء يف صمت
ويعمل يف خفاء كي ينري الدرب وكلمة حزم تزيل الشك
وتعانق اليقني .وما شهدنا إال بام علمنا  ..وما عند اهلل خري
وأبقى.
ما عرف الناس منه سوى اخللق الرفيع ،واألدب اجلم ولني
وحسن املعرش والرسيرة.
هنيئا لك إذا سلكت طريق العلم فاكتسبته ،وهنيئا لك بكل
تلك السجايا الكريمة من تواضع وصرب وحلم وورع وصدق
وسالمة صدر وترفع عن الدنيا فهنيئا لك إذ عرفت فلزمت ثم
هنيئا بحسن اخلامتة.
كنت عىل هنج القوم زاهدا ملتزما ما كان عليه أوائل القوم من
صدق وورع وإخالص وتسنن ،مع اعتدال وتوسط.
2
ولقد قرأت يف الكتب األدبية تأبني ابن السامك 1لداود الطائي
يوم وفاته .حيث قام ابن السامك خطيب ًا يف جنازة داود الطائي
خيطب الناس بعد أن ُأهيل عليه الرتاب ،فقال: إن داود رمحه
َ
برص القلب
اهلل نظر بقلبه إىل ما بني يديه من آخرته،
فأعشى ُ
برص العني ،فكان كأنه ال ينظر إىل ما إليه تنظرون ،وكأنكم
َ
تعجبون وهو منكم
ال تنظرون إىل ما إليه ينظر ،فأنتم منه َ
يعجب ،فلام رآكم راغبني مذهولني مغرورين قد أذهلت
َ
الدنيا عقو َلكم وأماتت بحتها قلو َبكم استوحش منكم،
َ
أموات. يا داود
ٍ
وسط
نظرت إليه نظرت إىل ،حي
فكنت إذا
ُ
ُ
نفسك وإنام تريد
ما أعجب شأنك بني أهل زمانك؛ َ
أهنت َ

ِ
املطعم وإنام تريد
أخشنت
وأتعبتها وإنام تريد راحتَها،
إكرا َمها،
َ
َ
ِ
نفسك قبل أن
وأخشنت
طِي َبه
امللبس وإنام تريد لينَه ،ثم َ
َ
َ
أمت َ
وقب َتا َ
ُقبَ ،
وعذبتها وملا تُعذب ،وأغنيتها عن
َ
قبل أن ت َ
متوتَ ،
قدرا
الدنيا لكيال تُذكَر،
ْ
نفسك عن الدنيا فلم ترها لك ً
رغبت ُ
إىل اآلخرة ،فام أظنُّك إال وقد َظ ِفرت بام طالبت؛ كان سيامك
هت يف دينك وتركت
يف رسك ومل يكن سيامك يف عالنيتك ،تف ًق َ
َ
احلديث وتركتهم ُيدَ ُثونَ ،
وخ ِر ْس َت
وسمعت
الناس ُي َغنُّون،
َ
تعيب
األخيار ،وال
عن القول وتركتهم ينطقون ،ال َت ُسد
ُ
َ
األرشار ،وال تقبل من السلطان عطية ،وال من اإلخوان هدية؛
َ
ُ
آنس ما
تكون
ما
وأوحش
ا،
ي
خال
باهلل
كنت
إذا
تكون
آنس ما
َ
ُ
ً
ُ
ِ
وعزم عز َمك!
ربك َ
رب ص َ
يكون الناس؛ فمن سمع بمثلك وص َ
نفسك يف
أحس ُبك إال وقد أتعبت العابدين بعدَ ك،
َ
سجنت َ
ال َ
بيتك فال ُمدَ َ
جليس معك وال َ
فراش حتتك وال
ث لك وال
َ
بد فيها ماؤك وال صحف َة يكون فيها
رتعىل بابك وال قل َة ُي َ ْ
س َ
َغداؤك و َعشاؤكِ ،م ْط َه َرتُك قل ُبك و َق ْصعتُك ت َْو ُرك  .داود ما
كنت تشتهي من املاء بار َده وال من الطعام طي َب ُه وال من اللباس
َ
ِ
أصغر ما بذلت
دت فيه ملا بني يديك ،فام
ل ِّينَه ،ب 
ىل ! ولكن َزه َ
َ
ِ
أملت ،فلام م َّت َش َه َرك ربك
تركت يف جنب ما
أحقر ما
وما
َ
َ
َ
رأيت من
وأكثر تب َعك ،فلو
وألبسك ردا َء عصلك
بموتك،
َ
َ
َ
عرفت ّ
أن ر َّبك قد أكرمك ورشفكَ ،ف ْلتتك ّلم اليوم
حضك
َ
َ
عشريتُك ِّ
أوضح ربك فض َلها بك ،وواهلل
بكل ألسنتها ،فقد
َ
لو مل َيدْ ُع عبدً ا إىل ٍ
خري بعمله إال ُح ْس ُن هذا الن ِ
َرش من كثرة هذا
ال َت َبع ،لقد كان حقي ًقا باالجتهاد واجلهد ملن ال ُيضيع ُمطي ًعا
شاكرا و ُمثي ًبا.
وال ينسى صني ًعا
ً
(جماين األدب يف حدائق العرب)
بعدما تويف الشيخ رمحه اهلل وشاهدت احلشد الرهيب غري
املسبوق يوم جنازته ،فكرت يف صفاته فوجدته يشبه داود
الطائي يف كثري من الصفات.
 -1وابن السامك وهو أبو العباس حممد بن صبيح املعروف بابن السامك.
اشتهر بالزهد والورع ،وفصاحة اللسان يف غري تكلف ،تويف .183
(سري أعالم النبالء).
ِ
 -2من أكابر القوم األعيان وأشياخ الطريق أهل العرفان ،ال َفق ْيه ،القدْ وة،
الزَّاهد ،العارف الشهري ،اإلمام أبو سليامن داود بن نصري ال َّطائِ ُّي ،الك ُْو ِ ُّف،
ِ ِ
مع
يس ْ
َأ َحدُ األَ ْول َياء .مناقب داود هذا كثرية كان رأسا ِف العلم والعمل ،ومل ْ ْ
بمثل جنازته حتى قيل :بات النَّاس ثالث ليال خمافة َأ ْن َي ُف ْوهتم شهوده مات
سنة ( .165سري أعالم النبالء).
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