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االفتتاحية

السـلطات  أن  التقاريـر  أفـادت 
الحكومية لم تسمح  للشيخ عبد الحميد 
أن يسافر إلى منطقة يسكن فيها البلوش 
بمدينـة كبيـرة،  هـي  السـنة وليسـت  وأهـل 
ولـم يقصـد الشـيخ أن يلقـي هنـاك خطابـا 
رسـاالت  يبلغهـم  أن  أراد  وإنمـا  سياسـيا، 
باملعـروف  ويأمرهـم  لهـم  وينصـح  ربهـم 
أن  عليهـم  ويؤكـد  املنكـر  عـن  وينهاهـم 
يتمسـكوا بدينهـم، وهـذا هـو دأب الشـيخ 
فههنـا  املحافظـة،  داخـل  رحالتـه  أكثـر  فـي 
ينشـأ سـوال يشـغل بـال كثيـر مـن النـاس. 
ملـاذا فرضـت السـلطات الحظـر علـى رحلـة 
بيـن  يفصلـوا  أن  يريـدون  هـل  الشـيخ؟ 
الشيخ والشعب؟ هل يريدون أن ينقصوا 
يخافـون  هـل  للشـيخ؟  الشـعب  حـب  مـن 
الشـيعة  إلـى  يصـل  الشـيخ  صـوت  أن 
فيتسننون؟ هل يخافون إثارة الخالفيات 
هـل  للفريقيـن؟  املشـكالت  تسـبب  التـي 
مـن  تعالـى  هللا  آتـاه  مـا  علـى  يحسـدونه 
اقتضـت  األمنيـة  الظـروف  وهـل  فضلـه؟ 
»رمشـك«.  إلـى  الرحلـة  مـن  يمنعـوه  أن 
وهـل رمشـك التـي حالـوا بينهـا وبيـن الشـيخ 
مدينة كبيرة لها أهمية سياسية في قضايا 

املصيريـة.؟ البـالد 
أمـوال  وأصحـاب  أثريـاء  هنـاك  هـل 
تبرعـات  منهـم  يأخـذ  أن  الشـيخ  يتوقـع 
اقتصاديـة  مسـاعدات  علـى  ويحصـل 
هنـاك  وهـل  الدينيـة؟  املعاهـد  لصالـح 
الشـيخ  يريـد  سياسـيون  وخبـراء  رجـال 
النظـام  ضـد  تحريضهـم  أو  مسـاندتهم 

وهـل؟ وهـل؟  أو...  ورجالهـا  والثـورة 
يحـب  مـن  كل  يواجههـا  أسـئلة  هـذه 
البـالد  يحـب  أو  الحميـد  عبـد  الشـيخ 
ويتفكر لصالحها وصالح األمة اإلسـالمية 
نـدري  ال  وإنـا  البـالد،  ملسـتقبل  ويتفكـر 
هـذه  بشـأن  الكبـار  املسـؤولون  فكـر  هـل 
األسـئلة وأمثالهـا؟ وهـل لنـا أن نوجـه إليهـم 
وإلـى مـن يهمـه األمـر هـذه األسـئلة ونطلـب 

منهم إجابة مقنعة، وهل فكر املسؤولون 
فـي تبعـات هـذه الخطـوات التـي يتخذونهـا؟

مـن  السياسـة  هـذه  أن  يؤسـفنا  إننـا   
قبـل املسـؤولين ليسـت ب�شـيء جديـد إنهـم 
قـد فعلـوا قبـل ذلـك مثـل مـا فعلـوا اليـوم، 
فقد منعوا الشيخ من الذهاب إلى تشييع 
فالشـهيدي  الديـن  شـهاب  الشـيخ  جنـازة 
فـي خراسـان، وقبـل ذلـك لـم يسـمحوا لـه 
مـن  ورّدوه  خراسـان  إلـى  دعويـة  برحلـة 

مشـهد.
النظـام  يحمـي  الشـيخ  يـرون  أليسـوا 
إلقامـة  ويسـعى  الفتـن  وجـه  فـي  ويقـف 
فـي  بـل  فحسـب  املحافظـة  فـي  ال  األمـن 
البـالد كلهـا؟ أال يـرون الشـيخ يحـرض أهـل 
السـنة للمشـاركة فـي أسـبوع الوحـدة، وفـي 
ذكـرى  بمناسـبة  تنطلـق  التـي  املسـيرات 
يرونـه  أال  سـنويا،  اإلسـالمية  الثـورة 
يشـارك فـي املؤتمـرات التـي تنعقـد فـي املـدن 
الكبـرى بيـن حيـن وآخـر. وهـل نسـوا دوره 
فـي  عـام  قبـل  الرئاسـية  االنتخابـات  فـي 

روحانـي؟ الدكتـور  انتصـار 
ولرجـال  للبـالد  كناصحيـن  نقتـرح  إننـا 
اتجاهاتهـم  فـي  النظـر  يجـددوا  أن  الدولـة 
العـدو  بيـن  ويميـزوا  الشـيخ.  نحـو 
والصديق وبين الناصح والحاسـد وليعلم 
الجميع أن التاريخ يسجل كل جلي وخفي 
ريـب  وال  وكبيـر،  صغيـر  كل  ويسـتطر 
هـذه  تتحمـل  ال  الحاضـرة  األوضـاع  أن 
رجـال  يبـرر  كيـف  العميـاء،  التصرفـات 
ناصـح  عالـم  علـی  التجـول  حظـر  الدولـة 
ربانـي شـعبي ال يريـد إال خيـرا؟ أليـس هـذا 
إسـاءة إلـى شـعب يحبـه ويكرمـه ويثـق بـه؟

نا نصارح بأن الشيخ ال يختص بأهل 
ّ
إن

مذهب دون آخر بل هو شخصية شعبية 
اإلسـالمي  للوطـن  ونصحـه  خيـره  يعـم 

أجمـع.  وللشـعب 
فهل مدكر؟ وهل متفكر؟ وهل ...؟

كان املرجـّو مـن املسـؤولين أن يمهـدوا 

الطريـق لرحـالت الشـيخ إلـى كافـة املناطـق 
ريـب  وال  نفعـه  ليعـم  البـالد،  خـارج  وإلـى 
أن تواجـد أمثـال الشـيخ عبـد الحميـد فـي 
أي بلـد وانتماءهـم إليهـا مفخـرة للبلـد أي 
مفخرة. كيف وإنه ملن الناصحين، ولنعم 
ليسـوا  قـوم  فـي  خيـر  »ال  العلمـاء:  قـال  مـا 
يحبـون  ال  قـوم  فـي  خيـر  وال  بناصحيـن 
زينتهـا وبهاءهـا هـم  البـالد  إن  الناصحيـن« 
قيمـة  فـال  الناصحـون.  األقويـاء  الرجـال 
رجـال  فيهـا  يوجـد  ال  ملنطقـة  وال  لبـالد 
مخلصـون يعـم خيرهـم للجميـع، وال خيـر 
فـي بـالد يتضايـق فيهـا حملـة العلم والدعاة 
ال  منطقـة  فـي  سـعادة  وال  املصلحـون، 
الصالحـون  ورجالهـا  علماؤهـا  يشـعر 
بـالد  تسـعد  وال  فيهـا،  والراحـة  باألمـن 
يهاجـر منهـا أفضـل رجالهـا وخبراؤهـا خوفـا 
واإلسـاءة  بالسـجن  يهـّددون  أو  وذعـرا 
بالـذل  اإلقامـة  يفضلـون  أو  والتضييـق، 

والحرمـان. والهـوان 
البـالد  أزّمـة  بأيديهـم  الذيـن  ـر 

ّ
فك هـل 

بهـذه  أنهـم  دفتهـا،  يديـرون  والذيـن 
العلـم  أهـل  إلـى  يسـيؤون  ال  التصرفـات 
البـالد  إلـى  يسـيؤون  بـل  فحسـب  والخبـرة 
وال  تجبـر  ال  خسـائر  ويكبدونهـا  نفسـها 
شـك أنهـم مسـؤولون أمـام التاريـخ وأمـام 
الشعب وأمام الضمائر الحرة وأمام ربهم 

العامليـن. رب  النـاس  يقـوم  يـوم 
ننصـح  وإخـالص  حـب  بـكل  وإننـا 
فـي  النظـر  يجـددوا  أن  باألمـر  املعنييـن 
مواقفهـم نحـو البـالد والرجـال. ونوصيهـم 
بتطبيـق العدالـة وتعديـل املناهـج والرفـق 
العنـف  مـن  نحذرهـم  كمـا  واالعتـدال 
تحمـد  ال  التـي  والالقانونيـة  والتشـدد 
ال  و  فئـة  ألي  بفائـدة  تعـود  وال  عقباهـا 
تسـفر إال عـن التنافـر والتباعـد والتفرقـة 

األعـداء.  وشـماتة 
يهـدي  وهـو  القصـد  وراء  مـن  وهللا 

. لسـبيل ا

حظر الرحلة عىل فضيلة الشيخ عبد الحميد
سماحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي

أستاذ الحديث والفقه بالجامعة
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على مائدة القرآن

بيان مبادئ القتال
التفسير املختصر

شـركهم  عـن  املشـركون  امتنـع  فـإذا 
واعتنقـوا  القتـال  بـدأ  بعـد  وكفرهـم 
هللا  ويغفـر  إسـالمهم  فيقبـل  اإلسـالم، 
 كثيـرة وإن لـم يسـلموا 

ً
لهـم ويرزقهـم نعمـا

وأصـروا علـى كفرهـم وشـركهم فقاتلوهـم 
حتـى يتركـوا الشـرك ويدخلـوا فـي ديـن هللا، 
يعاقبـوا  فـال  واهتـدوا  الفتنـة  تركـوا  فـإذا 
هللا،  نعمـة  نسـوا  الذيـن  الظامليـن  إال 

بهـا. وكفـروا 
مـن  تمنـع  الحـرام  الشـهر  حرمـة  إّن 
شـريطة  لهـم  والتعـرض  املشـركين  قتـال 
فيـه  يقاتلوكـم  ولـم  حرمتـه  يراعـوا  أن 
ولكـن إذا اعتـدوا عليكـم وبـدأوا بالقتـال، 
فلكـم أن تدافعـوا عنكـم باالعتـداء عليهـم 
وفـي كل حـال يجـب عليكـم أن تتقـوا هللا؛ 

املتقيـن. مـع  النصـر  ألّن 
الحكم العاشر؛ هو اإلنفاق في الجهاد

سـبيل  فـي  أموالكـم  تنفقـوا  أن  عليكـم 
لهـالك  تسـببوا  وال  الجهـاد،  أي  هللا، 
أنفسـكم بالبخـل واالمتنـاع عـن اإلنفـاق، 
عدوكـم  ويتقـوى  بذلـك  فتضعفـوا 
تعملونـه  عمـل  كل  أحسـنوا  فتهلكـون، 
ومنـه اإلنفـاق بطيـب النفـس واإلخـالص، 
يحـب  وتعالـى  سـبحانه  هللا  أن  ريـب  وال 
بهـا  ويبغـون  األعمـال  يحسـنون  الذيـن 

هللا. وجـه 
فقه الحياة أواألحكام

هللا  عليـه  ـى  
ّ

صل هللا  رسـول  أراد  وملـا 
صلـح  بعـد  الفائتـة  العمـرة  قضـاء  م 

ّ
 وسـل

مـع  املكرمـة  مكـة  إلـى  وتوجـه  الحديبيـة 
الجميـع  كان  املقبـل،  العـام  فـي  أصحابـه 

يعلمـون أّن املشـركين ال ثقـة بمعاهدتهـم 
يبـدأو  أن  املمكـن  مـن  ـه 

ّ
وأن وصلحهـم 

التـي  واملشـكلة  العهـد،  ويخونـوا  بالحـرب 
الحـرب  هـذه  أّن  الصحابـة  أمـام  كانـت 
وفـي األشـهر  الحـرم  فـي أرض  تقـع  تقـع  إ ن 
الحرام، فإذا بادروا بالدفاع عن أنفسهم 
وحاربـوا بهـم كانـوا محاربيـن فـي الحـرم وفـي 
 مـاذا يفعلـون؟ هنالـك 

ً
األشـهر الحـرام إذا

بالشـهر  الحـرام  "الشـهر  اآليـة:  نزلـت 
الحـرام والحرمـات قصـاص فمـن اعتـدى 
اعتـدى  مـا  بمثـل  عليـه  فاعتـدوا  عليكـم 
مـع  هللا  أن  واعلمـوا  هللا  واتقـوا  عليكـم 

املتقين")البقـرة:194(
فـأذن هللا لهـم بالدفـاع عـن أنفسـهم فـي 

الحـرم وفـي األشـهر الحرام.
أربعـة،  الحـرم  األشـهر  مسـئلة: 
الحـرام  ومحـرم  وذوالحجـة  ذوالقعـدة 
الرجـب  شـهر  هـو  والرابـع  متواليـة  وهـذه 

. ملرجـب ا
يحسـبون  الجاهليـة  فـي  النـاس  كان 
 في هذه األشهر، واملشركون 

ً
القتال حراما

حرمتهـا  ويراعـون  ذلـك  يعتقـدون   
ً
أيضـا

واإلسـالم أقـّر الفكـرة حتـى العـام السـابع 
الصحابـة  كان  ذلـك  وألجـل  الهجـرة  مـن 
نسـخت  ثـم  فيهـا  القتـال  مـن  يتحرجـون 
القتـال  بآيـات  األشـهر  هـذه  حرمـة 
قـال  ولكـن  هـذا،  علـى  األمـة  وأجمعـت 
أهـل العلـم ال يجـوز البـدأ بالقتـال فـي هـذه 
ما يجوز الدفاع ضرورة ونظرا 

ّ
األشـهر وإن

إلـى هـذا املفهـوم يمكـن أن يقـال أّن حرمـة 
أّن  كمـا  تنسـخ  لـم  باقيـة  األشـهر  هـذه 
ما جاز 

ّ
حرمة القتال في مكة لم تنسخ وإن
فقـط. الدفـاع  ضـرورة  عنـد  ذلـك 

فـي سـبيل  الحكـم العاشـر؛ هواإلنفـاق 
هللا

قوله تعالى: "وأنفقوا في سبيل هللا"
أن  املسـلمين  علـى  تعالـى  هللا  أوجـب 
سـبيل  فـي  للجهـاد  أموالهـم  مـن  ينفقـوا 
هللا، واسـتنبط الفقهـاء مـن هـذه اآليـة أّن 
 سـوى الـزكاة، وههنـا حقـوق 

ً
فـي املـال حقـا

وال  بدائمـة  ليسـت  ولكنهـا   
ً
أيضـا أخـرى 

نصـاب لهـا وال مقـدار لهـا معيـن، بـل إّنهـا 
وبقدرهـا. الضـرورة  عنـد  تجـب 

إلـى  بأيديكـم  تلقـوا  "وال  تعالـى:  قولـه 
" لتهلكـة ا

املنـع  وهـو  واضـح،  اللفظـي  املعنـى   
مـا  لكـن  الهـالك.  فـي  النفـس  إلقـاء  مـن 
بّيـن  هنـا؟  التهلكـة  فـي  اإللقـاء  مـن  املـراد 
وذكـر  فيـه،  مختلفـة  معانـي  املفّسـرون 
الجصـاص أنـه ال يمتنـع أن يكـون جميـع 
هـذه املعانـي مـرادة باآليـة الحتمـال اللفـظ 

تضـاد.  غيـر  مـن  اجتماعهـا  وجـواز  لهـا 
إنمـا  عنـه  هللا  ر�شـي  أيـوب  أبـو  قـال 
األنصـار  معشـر  فينـا  اآليـة  هـذه  نزلـت 
اإلسـالم  دينـه  وأظهـر  نبيـه  هللا  نصـر  ملـا 
ونصلحهـا  أموالنـا  فـي  نقيـم  هلـم  قلنـا 
هللا  سـبيل  فـي  ]وأنفقـوا  تعالـى  هللا  فأنـزل 
فاإللقـاء  التهلكـة[  إلـى  بأيديكـم  تلقـوا  وال 
أموالنـا  فـي  نقيـم  أن  التهلكـة  إلـى  باأليـدي 
فنصلحهـا ونـدع الجهـاد قـال أبـو عمـران 
فلـم يـزل أبـو أيـوب يجاهـد فـي سـبيل هللا 
أبـو  فأخبـر  بالقسـطنطينية  دفـن  حتـى 
أيـوب أن اإللقـاء باأليـدي إلـى التهلكـة هـو 
فـي  اآليـة  وأن  هللا  سـبيل  فـي  الجهـاد  تـرك 
ابـن عبـاس  عـن  مثلـه  نزلـت، وروي  ذلـك 
ومجاهـد  وقتـادة  والحسـن  وحذيفـة 

تفسير معارف القرآن
العالمة املفتي محمد شفيع العثماني

تعريب: املفتي محمد قاسم القاسمي
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عـازب   بـن  البـراء  عـن  وروي  والضحـاك، 
أّن اإللقـاء باأليـدي إلـى التهلكـة هـو اليـأس 
مـن املغفـرة بارتـكاب املعا�شـي، وقيـل هـو 
اإلسـراف فـي اإلنفـاق حتـى ال يجـد مـا يـأكل 
يقتحـم  أن  هـو  وقيـل  فيتلـف،  ويشـرب 

العـدو. فـي  نكايـة  غيـر  مـن  الحـرب 
بنـاء علـى رأي الجصـاص هـذه األحـكام 

كلهـا مسـتفادة مـن هـذه اآليـة.
يحـب  هللا  إن  }وأحسـنوا  تعالـى  قولـه 

} ملحسـنين ا
إن اإلحسـان يكـون فـي العبـادات ويكـون 
فـي املعامـالت، أّمـا الـذي فـي العبـادات فمـا 
فـي الصحيحيـن فـي حديـث طويـل عـن عمـر 
جبرئيـل  يعنـى  قـال  قـال،  الخطـاب  بـن 
السـالم  عليـه  قـال  اإلحسـان  عـن  أخبرنـي 
أن تعبـد هللا كانـك تـراه فـان لـم تكـن تـراه 
فانه يراك يعنى بالحضور والخشوع- وأّما 
هللا  رسـول  قـال  فقـد  املعامـالت  فـي  الـذي 
صلـى هللا عليـه وسـلم "وأن تحـب للنـاس 
تكـره  مـا  لهـم  وتكـره  لنفسـك  تحـب  مـا 
معـاذ.)  عـن  أحمـد  اإلمـام  رواه  لنفسـك" 

املظهـري( التفسـير 
أحكام الحّج والعمر

التفسير املختصر
الحكـم الحـادي العشـر مـن أبـواب الِبـّر 

ـق بالحـّج والعمـرة:
ّ
متعل

تـؤّدوا  بـأن  هلل{  والعمـرة  الحـج  }وأتّمـوا 
مناسكه وآدابه كاملة، وتخصلوا نّياتكم، 
أو مـرض،  }فـإن أحصرتـم{  بسـبب عـدو 
}فما استيسر من الهدي{ اذبحوا الهدي، 
وأوقفـوا الحـج والعمـرة التـي أحرمتـم لهـا، 
وهـذا يسـمى بالتحلـل مـن اإلحـرام، ووهـو 
}وال  التقصيـر،  وكذلـك  بالحلـق،  يحصـل 
ـه{

ّ
تحلقـوا رؤوسـكم حتـى يبلـغ الهـدي محل

يسـتطع  لـم  فـإن  الحـرم،  فـي  ذبحـه  وهـو 
بنفسـه الذهـاب يرسـله مـع شـخص آخـر 
الهـدي  ذبـح  بعدمـا  الحـرم،  فـي  ليذبحـه 
}فمـن  إحرامـه،  مـن  التحلـل  لـه  يجـوز 
مـن رأسـه{ أذى  بـه  أو  كان منكـم مريضـا 

ذلـك،  أوغيـر  قّمـل  أو  ألـم،  أو  كجراحـة 
}ففديـة مـن صيـام أو صدقـة{ أن يطعـم 
لـكل  الفطـر  صدقـة  مثـل  مسـاكين  سـتة 
ذبـح  نسـك{   }أو  صـاع،  نصـف  مسـكين 
يحـدث  لـم  سـواء  أمنتـم{  }فـإذا  شـاه، 

خـوف أو مانـع قـط أوحـدث لكنـه زال، فـي 
الهـدي علـى كل  ليـس  الصـورة  هـذه  مثـل 
شـخص بـل يجـب علـى بعـض األشـخاص، 
}فمـن تمّتـع بالعمـرة إلـى الحـج{ يعنـي أّدى 
استيسـر  }فمـا  الحـج،   أيـام  فـي  العمـرة 
مّمـن  يجد{الهـدي  لـم  فمـن  الهـدي  مـن 
فقيـرا،  كان  بـأن  الحـّج  مـع  العمـرة  جمـع 
}فصيـام ثالثـة أّيـام فـي الحـّج{ آخرهـا اليوم 
إذا  }وسـبعة  الحجـة،  ذي  مـن  التاسـع 
رجعتم{ معناه إذا انتهيتم عن الحج سواء 
رجعتـم إلـى البيـت أو أقمتـم هنـاك، }تلـك 
بيـن الحـج  عشـرة كاملـة ذلـك{ أي الجمـع 
حاضـري  أهلـه  يكـن  لـم  }ملـن  والعمـرة، 
املسـجد الحـرام{ لـم يكـن وطنـه فـي حـدود 
الحرم، }واتقوا هللا واعلموا أن هللا شديد 

العقـاب{. 
}الحج أشهر معلومات{ يعني شواال وذا 
القعـدة وبعـض ذي الحجـة، }فمـن فـرض 
فيهن الحج فال رفث{ حديث عن الجماع، 
}وال  املحظـورات،  ارتـكاب  فسـوق{   }وال 
مـن  تفعلـوا  ومـا  الحـّج  }فـي  نـزاع،  جـدال{ 
الـزاد  خيـر  فـإّن  وتـزّودوا  هللا  يعلمـه  خيـر 

التقـوى واتقـون يـا أولـي األلبـاب{.
تبتغـوا فضـال  أن  }ليـس عليكـم جنـاح 
مـن ربكـم{ تطلبـوا فضـال ورزقـا مـن ربكـم 
الحـج(  سـفر  فـي  ذلـك  ونحـو  بالتجـارة 
}فـإذا أفضتـم{ أي اندفعتـم }مـن عرفـات 
فـي  الحـرام{  املشـعر  عنـد  هللا  فاذكـروا 
املزدلفة، }واذكروه كما هداكم وإن كنتم 

يـن{.
ّ
الضال ملـن  قبلـه  مـن 

النـاس  أفـاض  حيـث  مـن  أفيضـوا  }ثـّم 
واسـتغفروا هللا إن هللا غفـور رحيـم{ وال 
حيـث  قريـش  يفعـل  كان  مـا  مثـل  تكونـوا 
 عـن 

ً
يقفـون فـي الجاهليـة بمزدلفـة، ترفعـا

عرفـات. فـي  العـرب  مـع  الوقـوف 
}فـإذا قضيتـم مناسـككم فاذكـروا هللا 
كانـت  ذكـرا{  أشـد  أو  آباءكـم  كذكركـم 
تقـف  حجهـا  قضـت  إذا  العـرب  عـادة 
وتذكـر  باآلبـاء،  فتفاخـر  الجمـرة،  عنـد 
وغيـر  وكـرم  بسـالة  مـن  أسـالفها  أيـام 
ذلـك، فنزلـت اآليـة ليلزمـوا أنفسـهم ذكـر 
أيـام  آبائهـم  ذكـر  التزامهـم  مـن  أكثـر  هللا 
ربنـا  يقـول  مـن  النـاس  }فمـن  الجاهليـة، 
آتنـا فـي الدنيـا{ كان مـن عـادة بعـض أهـل 

الجاهليـة أنهـم يدعـون فـي مصالـح الدنيـا 
ال  كانـوا  إذ  اآلخـرة،  يطلبـون  فقـط،وال 
يعرفونهـا وال يؤمنـون بهـا، فنهـوا عـن ذلـك 
الدعـاء املخصـوص بأمـر الدنيـا، }ومـا لـه 
فـي اآلخـرة مـن خـالق{ وليـس لـه نصيـب فـي 
اآلخـرة بسـبب عـدم اعتقـاده لهـا، }ومنهـم{ 
أهل اإليمان، }من يقول ربنا آتنا في الدنيا 
عـذاب  وقنـا  حسـنة  اآلخـرة  وفـي  حسـنة 
النـار، أولئـك لهـم نصيـب مما كسـبوا وهللا 
وال  عـّد،  إلـى  يحتـاج  ال  الحسـاب{  سـريع 
إلـى عقـد، وال إلـى إعمـال فكـر كمـا يفعلـه 
لآلخـرة(،  الحسـنة  تنسـوا  فـال  الحسـاب 
وهـي  معـدودات{  أيـام  فـي  هللا  }واذكـروا 
بطريقـة  الجمـرات  فيهـا  ترمـى  التـي  األيـام 
خاصة، وهذه األيام هي العاشر والحادي 
عشـر والثانـي عشـر، وأيضـا الثالـث عشـر 
ترمـى فيهـا الجمـرات، }فمـن تعّجـل{  بعـد 
ومـن  عليـه  إثـم  فـال  يوميـن  }فـي  العاشـر، 
ـر{ حتـى يرمـى اليـوم الثالـث، }فـال إثـم 

ّ
تأخ

أنكـم  قـى واتقـوا هللا واعلمـوا 
ّ
ات ملـن  عليـه 

تحشـرون{. إليـه 
فقه الحياة أو األحكام

عنـد  الحـّج  مسـائل  بعـض  ذكـر  مـّر 
البيـت  جعلنـا  }واذ  تعالـى  قولـه  تفسـير 
تعالـى  قولـه  وعنـد   ،}

ً
وأمنـا للنـاس  مثابـة 

"وأرنا مناسكنا، وقوله "إّن الصفا واملروة 
إلـى آخـر اآليـة"، وههنـا تذكـر أحـكام بشـأن 
الحـّج مـن اآليـة السادسـة والتسـعين بعـد 
اليخفـى  واملأتيـن.  الثالثـة  اآليـة  إلـى  املائـة 
علـى أحـد أّن الحـج ركـن مـن أركان اإلسـالم 
وأحاديـث  كثيـرة  آيـات  ـت 

ّ
دل األربعـة، 

قـال  الحـج.  فرضيـة  علـى  صحيحـة 
ـرض فـي العـام الثالث 

ُ
الجمهـور: إّن الحـج ف

وقعـت  الـذي  العـام  فـي  أي  الهجـرة  مـن 
تعالـى  ويـدّل عليـه قولـه  أحـد،  فيـه غـزوة 
"هلل علـى النـاس حـج البيـت مـن اسـتطاع 
فـاّن هللا غنـي عـن  اليـه سـبيال ومـن كفـر 

العامليـن". 
قوله تعالى :أتّموا الحّج والعمرة هلل 

اآليـة  هـذه  أّن  َعلـى  املفّسـرون  اتفـق 
العـام  فـي  الحديبيـة  صلـح  عنـد  نزلـت 
يكـون  أن  يحتمـل  الهجـرة،  مـن  السـادس 
�شـيء  بيـان  اآليـة  هـذه  نـزول  مـن  الغـرض 

. والعمـرة  الحـج  أحـكام  مـن 
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الّثامنة:َقاُلوا  و  الّسابعة،  اآلية 
ُكنَّا  ا  إِنَّ ُذُنوَبنَا  َلنَا  اْسَتْغِفْر  َأَباَنا  َيا 
َأْسَتْغِفُر  َسْوَف  َقاَل   )79( َخاطِئنَِي 
ِحيُم  الرَّ اْلَغُفوُر  ُهَو  ُه  إِنَّ َربِّ   َلُكْم 

]يوسف:97،98[
موضوع اآليتني:

مّلا أظهر اهلل املعجزة عىل يد يعقوب  
بشعوره برائحة ابنه يوسف – عليهام 
الّسالم - من مسافٍة بعيدٍة، وأّيد اهلل 
ابنه  وصل  بأن  الشعور  ذلك  تعاىل 
 – يوسف  قميص  محل  اّلذي  األكرب 
ببقائه حّيا  له  مبّشا  الّسالم -،  عليه 
بنيامني، وألقاه عىل وجه  هو وأخوه 
كام  بصريا  فورا  فانقلب  يعقوب، 
كان، و وصل إخوة يوسف اآلخرون 
إىل أبيهم إثر البشري، و تبنّي أمرهم يف 
املعايص  و  الّذنوب  ارتكاهبم ألنواع 
إيذاء أخيهم  من عقوقهم ألبيهم، و 
اعرتفوا  هذا  حدث  ...مّلا  يوسف 
ألبيهم بالّذنوب كام اعرتفوا ليوسف 
من قبل، و سألوه أن يطلب هلم من 
معتذرين  فقالوا  ذنوهبم،  غفران  اهلل 
َلنَا  اْسَتْغِفْر  َأَباَنا  له:َا  مرتّفقني  إليه 

ا ُكنَّا َخاطِئنَِي ]يوسف:97[ ُذُنوَبنَا إِنَّ
»يا«  النّداء  حرف  إيراد  يف  نكتة 
ُهنا  املنادى  أّن  مع  للبعيد،  املوضوع 

قريٌب؟!
نداء  حرُف  ’يا‘‘  أّن  املعلوم  من 
القريب  أّما  و  البعيد،  لنداء  ُوضع 
فقد ُوِضع له ’’أي‘‘ واهلمزة، فكان 
مقتىض الّظاهر أن ُينادوا أباهم بأحد 
إّنام  و  قريٌب،  ألّنه  احلرفني؛  هذين 
عدل عنهام إىل »يا« لنكتٍة،  و هي أّن 
لنداء  ُوضع  حرفًا  كان  إن  و  ’’يا‘‘  
به  ُينادى  قد  ولكن  حقيقًة،  البعيد 

منزلة  للقريب  تنزيال  جمازًا؛  القريب 
املرتبة، و ذلك يف  املنزلة و  البعيد يف 
املقصود  كان  إذا  فيام  منها:  صوٍر، 
النّداء،  يتلو  اّلذي  أي:   - بالنّداء 
ُيعتنى  وخطريًا  هاّمًا،  أمرًا  ويعُقبه- 
بشأنه، ففي هذه الّصورة املنادى وإن 
منزلة  ُينّزل  لكنّه  مفاطنًا،   قريبًا  كان 
البعيد؛ تنبيهًا عىل أّن اّلذي يتلو النّداء 
بشارشه،  فيتلّقاه  جّدا،  به  معنيٌّ 
وجمامع قلبه«. و ما نحن فيه من هذه 
يف:  ُهنا  النّداء   وقع  حيث  الّصورة 
لنداء  املوضوع  النّداء  بحرف  َأَباَنا  َيا 
البعيد مع أّن املنادى قريٌب وحارٌض؛ 
لتنزيله منزلة البعيد؛ تنبيها عىل أّن ما 
َيعقُبه ويتلوه من قوله:  اْسَتْغِفْر َلنَا له 
بشأنه،  ُيعتنى  وخطرٌي  عظيٌم،  اهتامٌم 
 – يعقوب  أبوهم  يتلّقاه  بأن  وجديٌر 
واهلل  قلبه.  بمجامع   - الّسالم  عليه 

تعاىل أعلم، و أستغفر اهلل العظيم!.
و  األبّوة،  بعنوان  النّداء  يف  نكتٌة 
عدم  و  االستغفار،  عىل  االقتصار 

طلب العفو من أبيهم
أباهم  يوسف  إخوة  نادى  ثّم  
األبوة  بعنوان  الّسالم  عليه  يعقوب 
للّشفقة  حتريكا  َأَباَنا  َيا  قالوا:  حيث 
األبوّية و العطف األبوّي، و غرضهم 
بذلك استجالب شفقة أبيهم و عطفه 
االستغفار  و  عنهم  العفو  يف  عليهم 
أن  أبيه  من  يطلبوا  مل  إّنم  ثّم  هلم. 
طلب  عىل  اقترصوا  بل  عنهم،  يعفو 
أدرجوا  كأّنم  و  منه،  االستغفار 
طلب العفو عنه يف االستغفار هلم بام 
– عليه  أّنم كانوا عىل ثقة من عفوه 
الّشفقة  مقتىض  عىل  بناء  الّسالم- 
و علمه  أعلم،  تعاىل  اهلل  األبوّية...و 

أتّم و أحكم!
استغفارالّذنوب  تعليل  فائدُة 
الكالم  إيراد  و  بالّذنب،  باالعرتاف 

مؤّكدًا!
عليه   – يوسف  إخوة  سأل  وملا 
الّسالم- االستغفار لذنوهبم، عّللوه 
باالعرتاف بالذنب، و أّكدوا كالمهم 
حتقيقًا  االسمّية؛  اجلملة  و  بـ’’إّن‘‘ 
ا  إِنَّ فقالوا:  الّتوبة،  يف  لإلخالص 
بام  أي: متعمدين لإلثم  َخاطِئنَِي  ُكنَّا 
الصالة  عليه  يوسف  أمر  يف  ارتكبنا 
بذنبه  املعرتف  حق  ومن  والسالم، 
إّنام  له...و  ويستغفر  عنه  يصفح  أن 
االعرتاف  ألّن  بالّذنب؛  اعرتفوا 
النّبّي  قال  كام  التوبة،  رشط  بالّذنب 
 :- َوَسلََّم  َعَلْيِه  اهللُ  َصىلَّ   - الكريم 
تاب  ثم  بذنبه  اعرتف  إذا  العبَد  »إّن 

تاب اهلل عليه«. 
الوعد  يف  »سوف«  إيراد  فائدٌة 
يوسف  مبادرة  ورّس  باالستغفار، 
االستغفار،  إىل   – الّسالم  عليه   –
 – الّسالم  عليه   – يعقوب  تأخري  و 

لالستغفار إىل مستأنف الّزمان!
ُه  إِنَّ َربِّ   َلُكْم  َأْسَتْغِفُر  قوله:َسْوَف 

ِحيُم ]يوسف:98[  ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ
اهلل  رمحه   – الّرازي  اإلمام  قال 
أنه  َسْوَف  كلمة  من  الظاهر  تعاىل-: 
يف  هلم  يستغفر  مل   - الّسالم  عليه   –
هلم  يستغفر  بأنه  وعدهم  بل  احلال، 
يستغفر  أن  بذلك  وأراد  ذلك،  بعد 
هلم يف وقت الّسحر، أو ليلة اجلمعة. 
واختلفوا يف سبب هذا املعنى عىل 
األّول:ألّن هذا الوقت أوفق  وجوه: 
الثاين: قال  األوقات لرجاء اإلجابة. 
يف  عنهام-  اهلل  -ريض  عباس  ابن 

 أبوحّسان عبد الّرشيد الجالل آبادي 

 األستاذ بمدرسة بيت الّسالم بكرات�شي

تأّمالٌت بالغّية في آيات المغفرة )الحلقة السادسة(
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على مائدة القرآن

إىل  االستغفار  أّخر  أخرى:  رواية 
األوقات  أوفق  ألّنا  اجلمعة؛  ليلة 
يعرف  أن  أراد  الّثالث:  لإلجابة. 
أّنم هل تابوا يف احلقيقة أم ال، وهل 
حصلت توبتهم مقرونة باإلخالص 
الّرابع: أّخره حتى يسأل  الّتام أم ال. 
عفا  فإْن   ،- الّسالم  عليه   - يوسف 
عنهم استغفر هلم. و اهلل تعاىل أعلم، 

و علمه أتّم و أحكم!
الّسالم  – عليه  إّنام بادر يوسف  و 
- إىل االستغفار هلم مع أّنه مل يطلبوه 
منه، و مّلا طلبوا من أبيهم يعقوب - 
عليه الّسالم – أن يستغفرهلم من اهلل 
باالستغفار هلم ىف مستأنف  وعدهم 
الزمان، و مل يستغفر هلم يف احلال، قال 
املراغي: والفارق بني جواب  املفّس 
عليهام   – يوسف  وجواب  يعقوب 
اقتضتها  كثرية  وجوه  من   - الّسالم 

احلكمة:
أبيهم معهم حال  أّن حال  األّول: 
املريّب املرشد للمذنب، ال حال املنتقم 
حسن  من  وليس  أذاه،  خيشى  الذي 
أن  التهذيب  طرق  من  وال  الرتبية، 
يرهيم أّن ذنبهم هنّي لديه حتى يعّجل 

بإجابة مطلبهم باالستغفار هلم.
موّجها  يكن  مل  ذنبهم  أّن  الّثاين: 
يوسف  إىل  موّجه  بل  مبارشة،  إليه 
وأخيه، ثم إليه بالّتبع واللزوم، فليس 
من العدل أن يستغفر هلم إال بعد أن 
ومل  وأخيه،  يوسف  مع  حاهلم  يعلم 
يوسف  بعفو  علم  قد  يعقوب  يكن 
– عليهام الّسالم - عنهم واستغفاره 

هلم.
وإثٌم  كبرٌي،  ذنٌب  هذا  أّن  الّثالث: 
وحدثت  األمد،  عليه  طال  عظيٌم 
وأعامل  وخلقية  نفسية  أرضار  منه 
كان هلا خطرها، فال يّمحى إال بتوبة 
علقت  التي  اجلذور  جتتّث  نصوح 
باضت  اّلتي  واألرجاس  باألنفس، 
من  بعدئذ  حيسن  فيها،فال  وأفرخت 
املريب احلكيم أن يسارع إىل االستغفار 

من  كأنا  حتى  طلبه  عقب  فها  ملقرَتِ
من  ببادرة  تغفر  التي  األمور  هينات 
الندم، ومن ثم تلّبث يعقوب – عليه 
الّسالم - ىف االستغفار هلم إىل أجل، 
وُيعلمهم  جرمهم،  عظيم  ليعلمهم 
بأنه سوف يتوجه إىل ربه ويطلب هلم 

الغفران منه بفضله ورمحته.
الّرابع: أّن حال يوسف معهم كان 
مع  القاهر  املالك  بل  القادر  حال 
جرمه  عظم  لديه،  ضعيف  مسيىء 
الغفران  يكون  أن  يشأ  فلم  عليه، 
خوف  من  فآمنهم  ودعائه،  بشفاعته 
بالنعمة  للّسور  تعجيال  االنتقام 
بني  أمرها  اهلل  جعل  التي  اجلديدة 
فضل  الناس  ويرى  ولريوا  يديه، 
ىف  هلم  وليكون  القدرة،  عند  العفو 
من  هذا  وىف  األسوة،  أحسن  ذلك 
رضوب الرتبية أكرب العظة، ولو أخر 
سيحّل  مما  وجل  ىف  لكانوا  املغفرة 
هبم، وخلافوا رّش االنتقام، فكانوا ىف 
واضطراب  بال،  وتبلبل  دائم،  قلق 
نفس، فكان توّجسهم له عذابا فوق 
العذاب الذي هم فيه، ولكن شاءت 
عاما،  السور  جيعل  أن  هبم  رمحته 
باالطمئنان  حافلة  اجلديدة  واحلياة 
وقرة العني، وهكذا شاءت األقدار، 
وشاء اهلل أن يكون ذلك وهو العليم 

احلكيم. انتهى، واهلل تعاىل أعلم!
بالّذنوب  يوسف  إخوة  ترصيح 
يف  يعقوب  ترصيح  و  الّرب،  دون 

اجلواب بصفة الّرب دون الّذنوب!
عليه   – يعقوب  أوالد  طلب  مّلا  و 
رّصحوا  منه  االستغفار   – الّسالم 
َيا  قالوا:  حيث  اهلل،  دون  بالّذنوب 
ُذُنوَبنَا، و ذلك ملزيد  َلنَا  اْسَتْغِفْر  َأَباَنا 
غلب  كأنم  بالّذنوب،  اهتاممهم 
و  سبحانه   - قهره  إىل  النظر  عليهم 
رّصح  حني  يف  رمحته،  دون  تعاىل- 
باالستغفاربذكر  الوعد  يف  يعقوب 
حيث  الّذنوب،  دون  الّرب 
َلُكْم َربِّ  ؛ إذ ال مقدار  قال:َأْسَتْغِفُر 

هلا بالنظر إىل رمحته التي ريّب هبا الكل. 
اهلل  رمحه   – املهايمي  العالمة  ذكره 
تعاىل -، و زاد قائال: و هم و إن ُغفر 
هلم و رمحوا مل حيصل هلم من القرب 
منه املوجب للقرب من اهلل ما حصل 
الّدين  مجال  العالمة  نقله  ألبويه.  
دقائق  من  هذا  قال:  و  القاسمي، 

لطائف التنزيل وحماسنها فيه.
عىل  عىل  الّرب  صفة  إيثار  فائدة 
أسامء اهلل احلسنى، و إضافتها إىل ياء 

املتكّلم!
عليه   – يعقوب  أورد  إّنام  و 
الّسالم- يف الوعد باالستغفار بصفة 
حيث  املتكّلم،  ياء  إىل  مضافًة  الّرب 
يف  ألّن  ؛  َربِّ   َلُكْم  َأْسَتْغِفُر  قال: 
املغفرة،  يقتيض  معنى  الّربوبّية  صفة 
يزل  مل  الذي  ريّب  لكم  أستغفر  أي: 
حيسن إيّل ويربيني أحسن تربية، فهو 
يفّرق  لبنّي حتى ال  يغفر  بأن  اجلدير 
بيني وبينهم يف دار البقاء، والّربوبية: 
اإلطالق،  عىل  امللك  أتم  هو  ملك 
األنفس  إلنشاء  تعاىل  اهلل  ملك  وهو 
الترصيف  أتم  وترصيفها  باخرتاعها 
من  والتقليب  واإلعدام  اإلجياد  من 
حال إىل حال يف مجيع األمور من غري 

تعب.
باالستغفار  الوعد  تعليل  فائدة 
ِحيُم  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ من اهلل بقوله: إِنَّ

]يوسف:97[
ثّم ملا وعدهم باالستغفار رّجاهم 
ُه ُهَو اْلَغُفوُر  بحصول الغفران بقوله: ِنَّ
ِحيُم  ، أي: واسع املغفرة والّرمحة،  الرَّ
ال ينقطع رجاء املؤمن فيها وإن ظلم 
وأساء. وأّكد بضمري الفصل؛ لتقوية 
لقلوب  تسكينًا  ذلك  كّل  و  اخلرب. 
ليقوى  لرجائهم  وتصحيحًا  أوالده 
ظنهم  عند  تعاىل  فيكون  أملهم، 
بتحقيق اإلجابة وتنجيزًا لطلبه. و اهلل 
دقائق  تنزيله، و  بلطائف  أعلم  تعاىل 
أتّم و أحكم و  حمكم كتابه، و علمه 

أستغفر اهلل العظيم!
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إن مائـة ألـف قـارئ فـي مشـارق األرض 
العـدد   )

ً
)غـدا سـيأخذون  ومغاربهـا، 

وسـيقرؤونه  )الرسـالة(  مـن  املمتـاز 
الذكـرى  هـذه  نفوسـهم  فـي  وسـيحيي 
العظيمـة املحبوبـة التـي نقـف عندهـا فـي 
ْصِحر 

ُ
كل رأس عام هجري، كما يقف امل

فـي واحـة مخضـرة ظليلـة. . . ننشـق منهـا 
النصـر،  أغاريـد  ونتسـمع  املجـد،  عبيـر 
ونتجلـى فـي طلعتهـا طيـف األيـام الباسـمة 
معركـة  ألـف  قطوفهـا  مـن  كان  التـي 
ظافـرة حملـت غارهـا الرايـة اإلسـالمية، 
نالـت  مكتبـة  وألـف  مدرسـة  وألـف 
فخارها وجنت ثمارها البالد اإلسالمية، 
وكان مـن حصادهـا هـذه الحضـارة التـي 
وكانـت  اإلنسـانية،  أفيائهـا  فـي  نعمـت 
بـل  الثـالث  العامليـة  الحضـارات  إحـدى 
كانـت أسـماها )مـن غيـر شـك( وأحفلهـا 

والحـق! والفضيلـة  بالعظمـة 
الهجـرة  ذكـرى  لنحيـي  عـام  كل  نقـف 
ونذكـر  ونقـرأ  فيهـا  فنكتـب  ونحييهـا، 
ونتأمل، ونرتفع على جناح هذه الذكرى 
والفضيلـة  العظمـة  مـن  عـال  جـّو  إلـى 
م،  املحـرَّ بقـي  مـا  فيـه  نبقـى  والشـرف، 
صّوخـت  �شـيء:  كل  معـه  مـر  مـر  فـإذا 
وعدنـا  الذكريـات،  وهجعـت  اآلمـال، 
نتخبـط فـي سـوداء اللجـة. . . ال نربـح مـن 
أقـالم  علـى  يسـيل  مـا  إال  الذكـرى  هـذه 
طرائـف  مـن  البلغـاء  األعـالم  أولئـك 
املمتـاز،  الرسـالة  عـدد  يحويهـا  البيـان 
وال نفيـد مـن املحـرم إال مـا )قـد( نقـرؤه 
القصـص  مـن  واملجـالت  الصحـف  فـي 
يكتـب  ممـا  واملقـاالت. وكثيـر  والقصائـد 
فـي العـدد املمتـاز، وبعـض ممـا ينشـر فـي 

الصحـف واملجـالت، قيـم ثميـن، نعتـده 
الغنيـة  آدابنـا  إلـى  تضـم  جديـدة  ثـروة 
الخصبـة  القرائـح  بثمـرات  الحافلـة 
ولكـن  الطويلـة،  األعصـار  فـي  املمرعـة 
نهضتنـا  فـي  علينـا  يجـدي  يـكاد  ال  ذلـك 
إذا نحـن لـم نحيـي هـذه الذكـرى إحيـاًء، 
صفحـات  علـى  ثانيـة  مـرة  ونكتبهـا 
فـي  تنفعنـا  عبـرة  منهـا  ونأخـذ  الوجـود، 
العـدد  لـه  أن�شـئ  مـا  وهـذا  نهضتنـا، 

إصـداره. مـن  يـراد  مـا  وهـذا  املمتـاز، 
والسـمو  القـوة  مـن  السـيرة  هـذه  وفـي 
نهضـة  عشـرين  يغـذي  مـا  والحيـاة، 
ويمدهـا بالقـوة، ال تدانيهـا فـي هـذا سـيرة 
هـذه  إن  بـل  تشـبهها،  وال  التاريـخ  فـي 
السـيرة أعجوبـة التاريـخ ومعجزتـه، وهـي 
خيـال بالغـت الدنيـا فـي تزيينـه وتزويقـه، 
وأودعتـه مثلهـا العليـا كلهـا. فجعلـه هللا 

. واقعـة.  حقيقـة 
هللا  مـرات  السـيرة  هـذه  قـرأت  ولقـد 
أعلـم بعددهـا، فـي كتـب ال أكاد أحصيهـا، 
ثنـى  فـي  ألجـد  أقرؤهـا  اليـوم  عـدت  ثـم 
حادثـة  أو  مطويـة  قصـة  ثناياهـا  مـن 
أكتبـه   

ً
فصـال عليهـا  أبنـي  مختبئـة، 

أسـير  لـن  أنـي  ظنـي  وفـي  املمتـاز،  للعـدد 
وأعـزف  أملهـا  قليـال حتـى  إال  فـي قراءتهـا 
عنهـا ألنـي ال أجـد فيهـا - وقـد قرأتهـا حتـى 
أنـي  وأقسـم   .  .  .

ً
جديـدا  

ً
خبـرا  - حفظتهـا 

لـم أسـر فيهـا غيـر بعيـد حتـى أحسسـت 
بلـذة فنيـة تمتلـك علـّي أمـري، وتسـتأثر 
بنف�شـي، كاللـذة التـي أمسـها عندمـا أقـرأ 
وتغلبنـي  مـرة،  ألول  البـارع  األدبـي  األثـر 
إلـى قطـع القـراءة   

ً
حتـى تضطرنـي أحيانـا

ألمسـك بقلبـي الواجـب، أو أمسـح عينـي 

الحـق  صـوت  إلـى  أصغـي  أو  املسـتعبرة، 
فـي ضميـري، ومنـادي الفضيلـة فـي قلبـي؛ 
ثم أسير فيها، فأنتقل من اللذة الفنية، 
أعلـى  �شـيء  إلـى  بالجمـال،  والشـعور 
أحـس  الجمـال:  مـن  وأسـمى  الفـن  مـن 
لحـالوة  لإليمـان  وإن  اإليمـان؛  بحـالوة 
جهلهـا،  مـن  وجهلهـا  عرفهـا،  مـن  عرفهـا 
فمـن عـرف درى مـا أقـول، ومـن جهـل لـم 
 فارغـة مـن املعنـى. . . وإذا 

ً
يـر إال حروفـا

جـاء اإليمـان جـاءت معـه البطولـة بـأروع 
أنواعهـا،  بأعجـب  أشـكالها، والتضحيـة 
والقـوة  واإليثـار  الصبـر  معـه  وجـاء 
فضائـل  مـن  فضيلـة  وكل  والشـعور، 
البشـر. . . وكذلـك كانـت حيـاة أصحـاب 

السـيرة! هـذه 
كل  مـن  وأجمـل  أسـمى   

ً
حيـاة كانـت 

تخيلتهـا:  أو  عنهـا  قـرأت  أو  عرفتهـا  حيـاة 
معرفـة للغايـة التـي خلـق هللا النـاس مـن 
الغايـة،  هـذه  سـبيل  فـي  وجهـاد  أجلهـا، 
عـن  وترفـع  الجهـاد،  هـذا  علـى  وجـرى 
بـاهلل  واتصـال  وأالعيبهـا،  الحيـاة  خـدع 
اإلنسـانية  رتبـة  مـن  يرفعهـم  وهللا  يـكاد 
ثـوب  مـن  بهـم  ويخـرج  املالئكـة  رتبـة  إلـى 
 
ً
روحـا يكونـوا  حتـى  املـادّي،  الجسـم 

.  .  .
ً
خالصـا

الحيـاة  مـن  الغايـة  هـي  مـا  عرفـوا 
هـذه  النـاس  وفهموهـا، علـى حيـن جهـل 
: ملـاذا نعيـش؟ 

ً
الغايـة فهـم يسـألون أبـدا

 . قريبـة.  دنيئـة  بغايـات  عنهـا  أو خدعـوا 
الغايـة  فحسـبوا  الغربيـون  هـؤالء  أمـا   .
السـبب  جعلـوا  الحيـاة.  هـي  الحيـاة  مـن 
الغايـة،  هـي  والوسـيلة  املسـّبب،  هـو 
ْرفيـِه الحيـاة، واسـتخدموا 

َ
فعمـدوا إلـى ت

األستاذ الكبير علي الطنطاوي

السيرة النبوية
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فصـارت  عليـه،  قـدروا  مـا  ذلـك  ألجـل 
حضارتهـم آليـة جامـدة، وصـاروا لطـول 
ما اشـتغلوا بالحديد والنحاس يفكرون 
بعقـول مـن حديـد ونحـاس، وانقطعـت 
املـادة.  بالـروح وانبّتـوا ممـا وراء  صلتهـم 
الهنـود  مـن  املشـرقيون،  هـؤالء  وأمـا   .  .
وأمثالهـم، فسـاروا علـى الضـد، وأهملـوا 
بـأن  فظنـوا  للـروح،  وعاشـوا  الجسـم 
غايـة الحيـاة الفنـاء فـي املطمـح الروحـي، 
عـن  وأعرضـوا  أجسـامهم،  فقتلـوا 
تأمـل  فـي  أعمارهـم  وأغرقـوا  دنياهـم، 
وال  منـه  جـدا  وال  آخـر،  وال  لـه  أول  ال 
منهـم  فـكان  الفالسـفة  أمـا   . منفعـة. 
أن  رقاعتهـم  مـن  بلـغ  الذيـن  املاديـون 
 وجحـدوا هللا، وقـال 

ً
أنكـروا الـروح إنـكارا

متكلمهـم: )إن الدمـاغ يفـرز الفكـر كمـا 
تفـرز الكبـد الصفـراء. . .( فجعـل الفكـر 
مـادة سـائلة. . . ومنهـم الروحيـون الذيـن 
الحـق،  إلـى  وأدنـى   ،

ً
نظـرا أصـّح  كانـوا 

ولكنهـم لـم يصلـوا إليـه. . . تسـاءلوا منـذ 
بـدؤوا يفكـرون: ملـاذا نعيـش؟ وال يزالـون 
مختلفيـن يتسـاءلون هـذا السـؤال الـذي 
املسـلمون وحدهـم جوابـه، حيـن  عـرف 
أنزلـه علـى عبـده  الـذي  قـول هللا  قـرءوا 
 
ّ
لقـُت الجـنَّ واإلنـَس إال

َ
ورسـوله: )ومـا خ

ليعبـدون(
علـى  باملخلـوق  املسـلمون  اسـتدّل 
الخالـق، وأرشـدهم هللا إلـى عظمـة هـذا 
ن( فعرفوا منها ما لم يعرفه  الكون )املكوَّ
املادييـن،  العلمـاء  مـن  الفلـك  أصحـاب 
وبيـن  بيننـا  أن  هـؤالء  يعـرف  مـا  غايـة 
الشمس كذا، وأنها أكبر من أرضنا هذه 
بكـذا، ثـم إن مـن هـذه الكواكـب كواكـب 
لـو ألقيـت الشـمس فيهـا لكانـت رملـة فـي 
صحرائهـا، أو نقطـة مـن مائهـا، ومـا بيـن 
أضعـاف  ومغربـه  منهـا  كوكـب  مشـرق 
أضعاف ما بين الشمس واألرض، وغاب 
عنهم ما بعُد من الكواكب، ووقفت دون 
وعجـزت  ومكبراتهـم،  نظاراتهـم  رؤيتـه 
وتصوراتهـم،  عقولهـم  بـه  اإلحاطـة  عـن 
فسـموه )فضـاء غيـر متنـاٍه(، كمـا يظـّن 
لـه  وليـس  ينتهـي  ال  البحـر  أن  الطفـل 
آخـر. . . وهـل �شـيء ليـس لـه آخـر، إال َمـْن 

هو األول واآلخر؟ أما املسـلمون فعرفوا 
 ،

ً
 عظيمـا

ً
أن وراء هـذا الفضـاء مخلوقـا

يحيـط بـه )كالسـقف املرفـوع( ال تقـاس 
بـه هـذه الكواكـب إال قيـاس )املصابيـح( 
إلـى السـقف، تهـون عنـده هـذه الكواكـب 
الكبـر  مـن  لـه  ألن  وتضـؤل،  العظيمـة 
التـي  لغتنـا هـذه  فـي  نجـد  مـا ال  والجـالل 
كلمـة  الحقيـرة  األرض  لهـذه  وضعـت 
السـماء  هـو  املخلـوق  هـذا  عليـه؛  تـدل 
سـموات  سـت  فوقهـا  ومـن  الدنيـا، 
أخـرى طبـاٌق بعضهـا فـوق بعـض، ومـن 
تـكاد هـذه  فوقهـا أشـياء أجـل وأكبـر، ال 
 ،

ً
شـيئا بهـا  قيسـت  إذا  تعـّد  السـموات 

الجنـة،  وهنـاك  والكر�شـي،  العـرش  هـي 
عرضهـا السـموات كلهـا واألرض. . . هـذه 
هـي املخلوقـات، التـي كانـت بـكاٍف ونـون، 
عـرف  ومـن  الباقـي؟  ن  باملكـِوّ ظنـك  فمـا 
يكـون  كيـف  للمخلـوق،  الجـالل  هـذا 
إجاللـه للخالـق؟ وهـل يجـد لحياتـه غاية 
يقـف  وهـل  وعبادتـه؟  بـه  االتصـال  إال 
بـه عقلـه وهمتـه فـي هـذه األرض؟. . . أي 
�شيء هي األرض في هذا الكون؟ ما هي في 

هللا؟ جنـب 
فهمـوا عقيـدة القضـاء والقـدر أصـّح 
محنـة  القـدر  وعقيـدة   - وأجـوده  فهـم 
العقـول  فيهـا  تـزل  البشـري،  العقـل 
الكبيـرة وتضـل املـدارك العاليـة - فـكان 
مـا  علـى  لهـم  �شـيء  أعـوَن  إياهـا  فهمهـم 
سـالح  وأم�شـى  عمـل،  مـن  إليـه  وفقـوا 
بلغـوا مـن ظفـر. عملـوا أن  مـا  بـه  بلغـوا 
كل �شـيء بخلـق هللا وبعلمـه، ولكـن هللا 
 ،

ً
اضطـرارا الخيـر  إلـى   

ً
أحـدا يضطـر  لـم 

وإنمـا   ،
ً
إجبـارا الشـر  علـى  يجبـره  ولـم 

علـى  ودلـه  املميـز،  العقـل  أعطـاه 
هـذا  لـه:  وقـال  املختلفيـن،  الطريقيـن 
النـار  إلـى  وهـذا  والسـعادة،  الجنـة  إلـى 
قـّدر  وأنـه   .  . وعقلـه.  وتركـه  والعـذاب، 
وحـّدد  نقصـان،  وال  زيـادة  فـال  األرزاق 
كان  فمـا  تأخيـر،  تقديـم وال  فـال  اآلجـال 
ومـا  ضعفـك،  علـى  يأتيـك  سـوف  لـك 
لـن تنالـه بقوتـك؛ وإذا جـاء  كان لغيـرك 
أجلك فال تسـتأخر لحظة وال تسـتقدم. 
 .  . الصحـف.  ـت  وَجفَّ األقـالم  رفعـت 

هللا  سـبيل  فـي  املـوت  يهابـون  ال  فمضـوا 
بـأن   

ً
إيمانـا آمنـوا  ألنهـم  يخافونـه،  وال 

املـرء ليـس أدنـى إلـى املـوت، وهـو فـي غمار 
املعركـة الحمـراء منـه وهـو فـي كسـر بيتـه 

.  . وولـده.  أهلـه  بيـن 
يلقـوا  لـم  األوليـن  املسـلمين  ولكـن 
أن  علـى   

ً
اعتمـادا التهلكـة  إلـى  بأيديهـم 

األجـل محـدود، ولـم ُيعرضـوا عـن سـنن 
بـل  تبديـال،  لهـا  تجـد  ال  التـي  الحيـاة 
علـى  وسـاروا  الوجـود،  قوانيـن  اتبعـوا 
نهـج الحـق، وحرصـوا علـى الحيـاة حيـن 
 إلى الحياة، ورضوا 

ً
يكون الواجب داعيا

باملوت حين يدعوهم الواجب إلى املوت. 
السـخيف،  التـوكل  . ولـم يعرفـوا هـذا   .
العمـل، ألنهـم  فينامـوا ويتقاعسـوا عـن 
وال   

ً
ذهبـا تمطـر  ال  السـماء  أن  علمـوا 

فضـة، ولكـن هللا يـرزق النـاس بعضهـم 
قـول هللا  القـرآن  فـي  بعـض. وقـرؤوا  مـن 
)فـإذا  ورسـوله:  عبـده  علـى  أنزلـه  الـذي 
علـى  فعزمـوا  هللا(  علـى  فتـوكل  عْزمـَت 
عنـه،  يتكاسـلوا  فلـم  وتوكلـوا  العمـل، 
كل  وجـدوا  الدنيـا؛  علـى  يتكالبـوا  ولـم 
مـن  إال   

ً
يطلبـوا شـيئا لـم  الجـد، ولكنهـم 

طريقه املشروع، وعملوا لدنياهم كأنهم 
آلخرتهـم  عملـوا  ولكنهـم   ،

ً
أبـدا يحيـون 

غـدا يموتـون  كأنهـم 
وجههـا،  علـى  العقيـدة  هـذه  عرفـوا 
فكانـوا أعـز النـاس علـى النـاس، ولكنهـم 
منهـم  أذلهـم هلل وللمؤمنيـن؛ وكان  كانـوا 
املـال  ألن  أغناهـم،  وهـو  النـاس  أزهـد 
منهـم  وكان  قلبـه؛  فـي  ال  يـده  فـي  كان 
والفقيـر  الغنـي،  والعالـم  الزاهـد،  امللـك 
مـن  خصلـة  مـن  شـئت  ومـا   .  . العزيـز. 
كانـوا  فيهـم  وجدتهـا  إال  الخيـر  خصـال 
)إّيـاَك  فـي الصـالة قولـه تعالـى:  إذا قـرأوا 
صادقيـن،  كانـوا  ْسـَتِعين( 

َ
ن وإّيـاَك  ْعبـُد 

َ
ن

إال  يسـتعينون  وال  هللا،  إال  يعبـدون  ال 
بـه؛ ال يسـألون غيـر هللا مـا ال يقـدر عليـه 
إال هللا، وال يسـتعينون باألمـوات الذيـن 
عجزوا عن معونة أنفسـهم. ولقد قرأت 
فـي  أجـد  فلـم  القـرآن،  وتلـوت  السـيرة 
عليـه  هللا  صلـى   

ً
محمـدا أن  إال  القـرآن 

تركيـب  فـي  البشـر،  كسـائر  بشـر  وسـلم 

السيرة النبوية
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وطبيعـة  ومرضـه  وصحتـه  جسـمه، 
هللا  ولكـن  وصوابـه،  وخطئـه  فكـره، 
مـن  فعصمـه  الكبـرى،  للرسـالة  اختـاره 
أو  الرسـالة،  علـى  الخطـأ  يدخـل  مـا  كل 
فـكان  الرسـول،  يشـين  أو  إليـه،  يـؤدي 
الهـوى،  ينطـق عـن  ، ال 

ً
 مصدقـا

ً
صادقـا

وال يقول )إذا بلغ عن ربه( إال الحق، وال 
يشرع من الدين إال ما أذن به هللا. وكان 
 عن الذنوب واملعايب التي ال يليق 

ً
منزها

بصاحـب الرسـالة أن يتصـف بهـا، فـإذا 
يتصـل  ومـا  الرسـالة  تبليـغ  األمـر  جـاوز 
بالديـن إلـى أمـور الدنيـا فهـو بشـر يخطـئ 
النـاس  أكثـر  مـن  كان  وإن  ويصيـب، 
أكمـل  كان  ألنـه   

ً
غلطـا وأقلهـم   ،

ً
صوابـا

ومـادام  بصيـر؛  وأثقبهـم   
ً
عقـال النـاس 

وإنـه  أجلـه.  جـاء  إذا  يمـوت  فإنـه   
ً
بشـرا

يظـن  قبـره كمـا  فـي   
ً
ليـس حيـا اآلن ميـت 

العـوام،  وأشـباه  العـوام  مـن  الجهلـة 
ميـت،  إنـه  يقولـوا  أن  النـاس  ويمنعـون 
وقـد قـال هللا ذلـك فـي كتابـه، وقالـه أبـو 
علـى  وصديقـه  الرسـول  صاحـب  بكـر 
بحضـرة  مسـجده،  فـي  الرسـول  منبـر 
عمـر  قالـه  الـذي  أمـا  وعترتـه.  أصحابـه 
ساعة من نهار فإنما كان مصدره األلم 
الفكـر،  علـى  الطاغـي  والحـب  املفاجـئ، 
لـم  سـمع،  مـا  بكـر  أبـي  مـن  سـمع  فلمـا 
تحمله رجاله فسقط. . . . قرأت السيرة 
 مـن 

ً
مـن ألفهـا إلـى يائهـا، فلـم أجـد أحـدا

املسـلمين دعـا الرسـول أو لجـأ إليـه إذا 
حـاق بـه الخطـب الـذي ال يقـدر البشـر 
علـى دفعـه، وإنمـا كانـوا يلجئـون إلـى هللا 
ويدعونـه، ال يقولـون مقالـة البوصيـري:

يـا أكـرم الرْسـل، مـا لـي مـن ألـوذ بـه ... 
سـواك. . . عنـد حلـول الحـادث العمـم!

هللا  عبـد  يخاطـب  اآلخـر  قـول  وال 
ال  الـذي  الخطـاب  بهـذا  ورسـوله 
وحـده: هللا  إال  مؤمـن  بـه  يخاطـب 

يا أكرم الرسل على ربه. . . . .
... فـإن  الـذي أشـتكي  عجـل بإذهـاب 

أسـأل؟ فمـن  تأخـرت 
يـدري مـن يسـأل إذا تأخـر رسـول  ال 
يقـرأ  وهـو  يشـتكي؟  الـذي  بإذهـاب  هللا 

أقـل  )علـى  مـرة  عشـرة  سـبعة  يـوم  كل 
تقديـر(: )إّيـاَك نعبـُد وإّيـاَك نسـتعين(؟! 
الرسـول  إلـى  لجـأ   

ً
صحابيـا أجـد  ولـم 

بعـد موتـه يستشـيره فـي أمـر، أو يـراه فـي 
ويأخـذ  حكمـا  رؤيـاه  علـى  فيبنـي  منـام 
. ولقـد اختلفـوا علـى الخالفـة 

ً
منهـا علمـا

بيتـه  فـي  مسـّجًى  عليـه  هللا  صلـى  والنبـي 
يلجئـوا  أن  فكـروا  فمـا  يدفـن،  لـم 
يستشـار  وهـل  يستشـيروه،  وأن  إليـه 
املعجـزات  بإمـكان  صدقـوا  امليـت؟ 
واإليمـان  ممكنـة  )وهـي  والكرامـات 
لـم  بإمكانهـا مـن أصـول الديـن( ولكنهـم 
نفهمهـا  مـا  نحـو  علـى  يفهمونهـا  يكونـوا 
وهـم   - للصحابـة  أجـد  ولـم  اليـوم، 
أفضـل املسـلمين - مثـل هـذه الكرامـات 
 .  . يـوم.  نقـرأ حديثهـا ونسـمعه كل  التـي 
بهـا  تأخـر  كلمـا  السـيرة  كتـب  ووجـدت 
املعجـزات  أحاديـث  فيهـا  زادت  الزمـن، 
حتـى بلغـت هـذه املوالـد العاميـة )مولـد 
مـا  فيهـا  جـاء  التـي  وشـبهه(  البرزنجـي 
نصـه: )ونطقـت بحملـه صلـى هللا عليـه 
وسلم كل دابة لقريش بفصيح األلسن 
وحـوش  بـه  )وتباشـرت   .  . القرشـية!(. 
أمـه  )وحضـرت   .  . واملغـارب(.  املشـارق 
فـي نسـوة مـن  ليلـة مولـده آسـية ومريـم 

)!.  . القدسـية.  الحظيـرة 
فـي  ودققـت  كلهـا،  السـيرة  وقـرأت 
رائحـة  شـممت  فمـا  منهـا  سـطر  كل 
فـي العقيـدة  اختـالف بيـن املسـلمين، ال 
وإنمـا  الطريقـة،  فـي  وال  املذهـب  فـي  وال 
املسـلمون كلهـم اخـوة فـي أسـرة واحـدة، 
مـن  بلغـت  عقيـدة  واحـدة،  عقيدتهـم 
الوضوح واليسر و )البساطة( إلى حيث 
يختلـف  وهـل  الختـالف.   

ً
مجـاال تـدع  ال 

هـذه  الواحـد؟  يسـاوي  الواحـد  أن  فـي 
هـي عقيدتنـا. . . ولكـن املتكلميـن أدخلـوا 
فـي  العقيـدة  مـن  ليسـت  مسـائل  فيهـا 
�شـيء، وملئـوا بهـا كتبهـم التـي عقـدوا فيها 
بحكايـة  حشـوها  حيـن  العقيـدة  هـذه 
كل مذهـب مخالـف والـرد عليـه. وجئنـا 
نحفـظ  حيـن  بـالء  البـالء  نزيـد  نحـن 
الطـالب هـذه املذاهـب والـرد عليهـا وقـد 

.  . دهـور.  منـذ  أصحابهـا  انقـرض 
فـي أصـل  )الطـرق( فليسـت  هـذه  أمـا 
املأثـور  مـع  تم�شـي  تـكاد  وال  فـرع،  وال 
ولهـو  مسـخرة  أكثرهـا  وإن  الذكـر،  مـن 
وغنـاء   ،

ً
ذكـرا سـموه  رقـص  ولعـب: 

دعـوه عبـادة؛ فمـا أدري أهـم أنبيـاء بعـد 
محمد؟ )أم لهم شـركاء شـرعوا لهم من 
الدين ما لم يأذن به هللا(؟ وإال فما بال 
الدمدمـات،  وهـذه  الحمحمـات  هـذه 
نشـهدها  التـي  املخزيـة  الطامـات  وهـذه 
وأشـباهها  املولويـة  الدراويـش  تكيـة  فـي 
من دور أصحاب الطرق أو. . . قطاعها!

وأجهـدت  كلهـا  السـيرة  قـرأت  ولقـد 
 
ً
 من األشـياء، أو مكانا

ً
نف�شـي ألجد شـيئا

وتبركـوا  املسـلمون  قدسـه  األمكنـة  مـن 
تقبيـل  مـن  كان  مـا  إال  أجـد  فلـم  بـه، 
وقـول  اسـتالمه.  أو  األسـود  الحجـر 
عمـر: )إنـي ألعلـم أنـك حجـر ال تضـر وال 
تنفـع، ولـوال أنـي رأيـت رسـول هللا قبلـك 
ما قبلتك(. . . وتمنيت أن أرى في السيرة 
مـن  فـي مصـر  الـذي صـار  املحمـل  ذكـر 
مصـر  عظمـاء  يتبـرك  الحـج،  شـعائر 
فـي  ذلـك  ويعـرض  جملـه،  عنـان  بلمـس 
أركان  مـن  أنـه  علـى  السـينما(  )أفـالم 
النبـي صلـى  أن  السـيرة  فـي  الحـج. وأجـد 
هللا عليـه وسـلم كان - وهـو يعانـي آالم 
مـرض املـوت - ينهـى عـن اتخـاذ القبـور 
املسـلمين  حـال  مـن  فأعجـب  مسـاجد، 
بنـي  إال   

ً
كبيـرا  

ً
مسـجدا أرى  ال  إذ  اليـوم 

. . علـى قبـر أو كان فيـه قبـر. 
 ملـا 

ً
هـذا قليـل مـن كثيـر عرضتـه مثـاال

فـي السـيرة مـن عبـرة تنفعنـا فـي نهضتنـا، 
ودرس يفيدنـا فـي حاضرنـا. فكـرت قبـل 
عرضـه وتـرددت، ثـم آثـرت إرضـاء الحـق 
البـاب  هـذا  ففتحـت  األمـة،  ومصلحـة 
فـال  العظيمـة  السـيرة  هـذه  إلـى  لندخـل 
واملجـد،  والعـز  بالحيـاة  إال  منهـا  نخـرج 
اإلسـالمية  لألمـة  تعيـد  التـي  واملزايـا 

الدنيـا! فـي  مكانتهـا 

املصريـة/ الرسـالة  مجلـة  املصـدر: 
243 العـدد 

السيرة النبوية
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خطب ومحاضرات

الشـيخ عبـد الحميـد،  طالـب فضيلـة 

مدينـة  فـي  السـّنة  أهـل  وخطيـب  إمـام 

املشـكالت  بإزالـة  املسـؤولين  زاهـدان، 

علـى  مؤكـدا  الشـعب،  منهـا  يعانـي  التـي 

إطـار  فـي  للشـعب  الحريـة  توفيـر  ضـرورة 

الدسـتور.

الجمعـة  خطبـة  فـي  فضيلتـه  وقـال 

جميـع  إن   :)1439 األولـى  جمـادى   1(

ليسـت  وقضاياهـم  النـاس  مشـكالت 

املشـكالت  إزالـة  يجـب  بـل  اقتصاديـة، 

السياسية واالجتماعية كذلك. يجب أن 

يكـون الشـعب أحـرارا فـي إطـار الدسـتور. 

املشـكالت  مـن  املعيشـة  و  البطالـة 

أن  املسـؤولين  علـى  يجـب  التـي  األخـرى 

املدنيـة  الحريـات  لحلهـا.  تدابيـر  يتخـذوا 

يجـب  التـي  األخـرى  الحقـوق  مـن  هـي 

توفيرهـا للشـعب وفقـا للدسـتور، ويجـب 

الشـعب. بمطالـب  االهتمـام 
يرفضـون  إيـران  فـي  السـّنة  أهـل 

العنـف، وإنمـا يريـدون العـدل واملسـاواة

قائـال:  السـنة  أهـل  خطيـب  وتابـع 

السـنة  أهـل  بـأن  للمسـؤولين  أقـول 

الشـعب  مـن  جـزءا  أنفسـهم  يـرون 

اإليرانـي ولـم يكونـوا أبـدا وراء التخريـب 

فـي  يرغبـون  وال  والعنـف،  والفتنـة 

العنـف والفتنـة، وإنمـا يطالبـون بالعـدل 

واملسـاواة.

عبـد  الشـيخ  فضيلـة  واسـتطرد 

الحميد قائال: اإلسالم وكذلك الدستور 

بعـض  أن  شـك  وال  التمييـز،  يرفضـان 

التعديـل،  إلـى  بحاجـة  الدسـتور  مـواد 

لكـن هـذا الدسـتور الحالـي أيضـا ضمـن 

الكثيـر مـن حقـوق اإليرانييـن. القوميـات 

وجهـة  مـن  متسـاوية  جميعهـا  اإليرانيـة 

بينهـا. فـرق  وال  القانـون  نظـر 

قائـال:  السـنة  أهـل  خطيـب  وأضـاف 

قوميـات  فيهـا  تعيـش  التـي  املناطـق  فـي 

أن  ينبغـي  ال  جنـب،  إلـى  جنبـا  مختلفـة، 

الفـارق  بسـبب  آخـر  علـى  قـوم  يرجـح 

املذهبـي، وال ينبغـي أن ينظـر إلـى بعضهـم 

أو  القومـي  الفـارق  بسـبب  كاألجانـب 

هنـاك  تكـون  أن  ينبغـي  ال  املذهبـي. 

اإليرانيـة. القوميـات  بيـن  مسـاحات 

أن  الرئيـس  مـن  نرجـو  قائـال:  وتابـع 

فـي  ويسـارع  العـدل،  تنفيـذ  فـي  يسـعى 

مسـؤوليه  ويو�شـي  التمييـزات،  إزالـة 

بيـن القوميـات  يـروا فرقـا  بـأن ال  مؤكـدا 

املحليـة  بالضغـوط  يتأثـر  وال  املختلفـة، 

املوجودة في بعض الدوائر واملؤسسات.

إبـالغ  القومـي  األمـن  مجلـس  علـى 

مرسـوم القائـد بشـأن إزالـة التمييـزات 

للتنفيـذ

الحميـد  عبـد  الشـيخ  فضيلـة  أشـار 

مرسـوم  إلـى  خطبتـه  مـن  آخـر  قسـم  فـي 

التمييـزات،  إزالـة  بشـأن  الثـورة  قائـد 

داعيـا مجلـس األمـن القومـي إلبـالغ هـذا 

للتنفيـذ. املعنيـة  الجهـات  إلـى  املرسـوم 

ـع مـن مجلس 
ّ
وقـال فضيلتـه: كّنـا نتوق

األمن القومي أن يبلغ مرسوم القائد إلى 

ـة املؤسسـات؛ 
ّ
جميـع أركان النظـام وكاف

ألجـل  املرسـوم  هـذا  أعطـى  القائـد  ألّن 

التمييـز  ونفـى  الوطنيـة،  الوحـدة 

وأو�شـى  واملذاهـب،  القوميـات  بيـن 

التمييـز  يمارسـوا  ال  أن  املسـؤولين 

. هـم ضد

الحميـد  عبـد  الشـيخ  فضيلـة  وأشـار 

بيـن  واالنسـجام  الوحـدة  أهميـة  إلـى 

الكريـم  القـرآن  واصفـا  املسـلمين، 

بيـن  الوحـدة  محـور  اإلسـالمي  والديـن 

نشـعر  نحـن  قائـال:  وتابـع  املسـلمين، 

مـع  ولنـا  جميعـا،  البشـر  مـع  باألخـوة 

اإلسـالمية  األخـوة  جميعـا  املسـلمين 

اإلنسـانية. األخـوة  بجانـب 

بيـن  االختالفـات  فضيلتـه  واعتبـر 

وأزماتهـم،  ملشـكالتهم  سـببا  املسـلمين 

فـي  اختالفهـم  رغـم  املسـلمون  قائـال: 

ينبـذوا  أن  وعليهـم  إخـوة،  القوميـات 

النعرات القومية والطائفية، ويتمسكوا 

أحـد  يحسـب  أن  ينبغـي  وال  هللا،  بحبـل 

غيـره. مـن  أفضـل  نفسـه 

فـي  العلـوم  دار  جامعـة  مديـر  وقـال 

قـوم،  علـى  لقـوم  فضـل  ال  زاهـدان: 

اإلسـالم  جعـل  شـعب.  علـى  لشـعب  وال 

الفضـل فـي التقـوى. مـا هـو سـبب للفخـر 

شـأن  فـي  وليـس  واإلسـالم،  القـرآن  هـو 

هـذه األمـة أن تفرقهـا مؤامـرات األعـداء.

وأوضـح رئيـس منظمـة اتحـاد املدارس 

محافظـة  فـي  السـنة  ألهـل  الدينيـة 

علـى  قائـال:  وبلوشسـتان،  سيسـتان 

اإلسـالمية  البـالد  وقـادة  العلمـاء 

واملثقفيـن أن يسـعوا فـي إعـادة املسـلمين 

عـن  ويبعدوهـم  والقـرآن،  اإلسـالم  إلـى 

العالـم  فوحـدة  والفرقـة.  الطائفيـة 

اإلسالمي وسعادة املسلمين في تمسكهم 

بالقرآن والرسـول، واملشـتركات في الدين 

اإلسـالمي.

وتابـع فضيلتـه: الشـعب اإليرانـي رغـم 

والقوميـات،  املذاهـب  فـي  اختالفهـم 

مسـلمون شـركاء فـي الوطـن. كلنـا شـركاء 

الوحـدة  ومضراتـه.  البـالد  منافـع  فـي 

مـن  زادت  الدينيـة  واألخـوة  الوطنيـة 

عالقة بعضنا ببعض. نحن نحب جميع 

وندعـو  ونحترمهـم،  اإليرانيـة  القوميـات 

بعضهـم،  حقـوق  مراعـاة  إلـى  البشـرية 

إلـى  اإليرانـي  والشـعب  املسـلمين  وندعـو 

واالنسـجام. الوحـدة 

الحميـد  عبـد  الشـيخ  فضيلـة  وأشـار 

إلـى حادثـة “سانت�شـي”  فـي نهايـة الخطبـة 

سـائال هللا املولى الكريم املغفرة لضحايا 

هـذه الحادثـة، والصبـر الجميـل لذويهـم.

لفضيلـة  الرسـمي  املوقـع  املصـدر: 

زهـي إسـماعيل  الحميـد  عبـد  الشـيخ 

فضيلة الشيخ عبد الحميد  في خطبة الجمعة:

يجب أن يكون جميع الشعب أحرارا في إطار الدستور
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أصـول األئمـة األربعـة فـي التف�شـي عـن 
تعـارض األخبار

الختـام،  فـّص  يكـون  أن  ينبغـي  وممـا 
عبدالعزيـز  شـاه  الهمـام  الحبـر  ذكـره  مـا 
الدهلـوي  هللا  ولـي  شـاه  نجـل  املحـدث 
طريـق  فـي  البالغـة«  هللا  »حجـة  صاحـب 
تعـارض  عنـد  األعـالم  األربعـة  األئمـة  أخـذ 
قـد  فإنـه  اآلثـار،  واختـالف  الروايـات 
رحمـه  قـال  املـرام،  وسـّهل  الـكالم  أحسـن 

»فتـاواه«: فـي  هللا 
نحمـده ونصلـي علـى نبيـه الكريـم، وعلـى 
آلـه وصحبـه ذوي الفضـل الجسـيم. اعلـم 
عـن  الباحثيـن  املجتهديـن  أن  هللا  رحمـك 
دالئل األحكام الشرعية، ومآخذها، ملا رأوا 
أحاديـث رسـول هللا صلـى هللا عليـه وسـلم 
والتابعيـن  الصحابـة  وآثـار  متعارضـة، 
فـي  وأكثرهـا  املآخـذ  أعـم  وهـي  مختلفـة، 
األحكام، تحّيروا واختلفت آراؤهم في وجه 
واالختـالف. التعـارض  هـذا  عـن  التف�شـي 

فالـذي اختـاره مالـك رحمـه هللا تحكيـم 
بيـت  املدينـة  ألن  املدينـة،  أهـل  عمـل 
الرسـول، وموطـن خلفائـه، ومسـكن أوالد 
الوحـي،  ومهبـط  البيـت،  وأهـل  الصحابـة 
وأهلهـا أعـرف بمعانـي الوحـي، فـكل حديـث 
يكـون  أن  بـد  ال  عملهـم،  يخالـف  أثـر  أو 
أو  مخصصـا  أو  مـؤّوال  أو  منسـوخا، 

بـه.  يعتنـى  فـال  القصـة  محـذوف 
هللا  رحمـه  الشـافعي  اختـاره  والـذي 
بالدرايـة  واشـتغل  الحجـاز،  أهـل  تحكيـم 
علـى  الروايـات  بعـض  وحمـل  ذلـك،  مـع 
حالـة، وبعضهـا علـى حالـة أخـرى، وسـلك 
مسـلك التطبيـق مهمـا أمكـن. ثـم ملـا ارتحـل 
إلـى مصـر والعـراق، وسـمع روايـات كثيـرة 
عـن ثقـات تلـك البـالد، ترجـح عنـده بعـض 
الحجـاز،  أهـل  عمـل  علـى  الروايـات  تلـك 
فحدث في مذهبه قوالن القديم والجديد.

بـن حنبـل رحمـه  أحمـد  اختـاره  والـذي 
هللا إجـراء كل حديـث علـى ظاهـره، لكنـه 
خصصها بمواردها مع اتحاد العلة، وجاء 
واختـالف  القيـاس،  خـالف  علـى  مذهبـه 
نسـب  ولذلـك  الفـارق،  عـدم  مـع  الحكـم 

الظاهريـة. إلـى  مذهبـه 
وأمـا الـذي اختـاره أبـو حنيفـة رحمه هللا 
وتابعـوه هـو أمـر بيـن جـدا، وبيانـه: أنـا إذا 
مـن  صنفيـن  الشـريعة  فـي  فوجدنـا  تتبعنـا 

األحـكام: 
املطـردة  الكليـة  القواعـد  هـي  صنـف 
وزر  وزارة  تـزر  ال  كقولنـا:  املنعكسـة، 
وقولنـا:  بالغـرم،  الغنـم  وقولنـا:  أخـرى، 
العتـاق  وقولنـا:  بالضمـان،  الخـراج 
يتـم  البيـع  وقولنـا:  الفسـخ،  يحتمـل  ال 
علـى  البينـة  وقولنـا:  والقبـول،  باإليجـاب 
املدعـي واليميـن علـى مـن أنكـر، ونحـو ذلـك 

يح�شـى. ال  ممـا  ذلـك 
جزئيـة،  حـوادث  فـي  وردت  وصنـف 
وأسـباب مختصـة، كأنهـا بمنزلـة االسـتثناء 
مـن تلـك الكليـات، فالواجـب علـى املجتهـد 
ويتـرك  الكليـات،  تلـك  علـى  يحافـظ  أن 
الحقيقـة  فـي  الشـريعة  ألن  وراءهـا،  مـا 
األحـكام  وأمـا  الكليـات،  تلـك  عـن  عبـارة 
املخالفـة لتلـك الكليـات فـال نـدري أسـبابها 
ومخصصاتها على اليقين فال يلتفت إليها.

بالشـروط  البيـع يبطـل  مثـال ذلـك: أن 
الفاسـدة، قاعـدة كليـة، ومـا ورد فـي قصـة 
جابـر أنـه اشـترط الحمـالن إلـى املدينـة فـي 
فـال  شـخصية جزئيـة  الجمـل، قصـة  بيـع 

يكـون معارضـا لتلـك الكليـة.
وكـذا حديـث املصـراة يعـارض القاعـدة 
وهـي  قطعـا  الشـرع  فـي  ثبتـت  التـي  الكليـة 
مـن  ذلـك  ونحـو  بالغـرم،  الغنـم  قولنـا: 

املسـائل.
بأحاديـث  العمـل  تـرك  هـذا  مـن  ولـزم 

الجزئـي،  النسـق  هـذا  علـى  وردت  كثيـرة 
االجتهـاد  يعـدون  بـل  بهـا  يبالـون  ال  لكنهـم 
واملحافظـة علـى الكليـات، ودرج الجزئيـات 
وهـذا  أمكـن.  مـا  مهمـا  الكليـات:  تلـك  فـي 
الـكالم اإلجمالـي لـه تفصيـل طويـل ال يسـع 
كالمـه  انتهـى  الهـادي.  وهللا  لـه،  الوقـت 

برمتـه.
وهـذا قليـل مـن كثيـر مـن أحـوال هـؤالء 
األئمة الذين أسـلفنا ذكرهم، ليسـتدل به 
علـى جاللـة قدرهـم وعلـو مرتبتهـم فـي هـذا 
العلـم، رحمـة هللا عليهـم أجميعـن ونبهـت 
فـي غضونـه علـى أشـياء لـو اطلـع عليهـا أحـد 
مـن طـالب هـذا الشـأن يكـون علـى بصيـرة 
إن شاء هللا، وال يظن في حق األئمة الهداة 
يليـق بجنابهـم،  مـا  الفقهـاء املجتهديـن إال 
فيهـم،  النقلـة  بعـض  ألسـنة  تطـاول  رغـم 
سـوء،  بـكل  ألعراضهـم  نهشـهم  ورغـم 
وقانـا هللا تعالـى اتبـاع الهـوى، وكفانـا شـّر 

وآخـرا. أوال  هلل  والحمـد  الحاسـدين، 
- كتـاب اإلمـام ابـن ماجـة وكتابـه السـنن 
عبـد  محمـد  املحـدث  العالمـة  تأليـف 
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عبـد  الشـيخ  الكبيـر  املحـدث  العالمـة 
فـي  وولوعـه  هللا  رحمـه  غـدة  أبـو  الفتـاح 
اقتنـاء الكتـب وتحمـل العنـاء الشـديد فـي 

عليهـا الحصـول 
الفتـاح  عبـد   « الضعيـف  العبـد  وقـال 
أبو غّدة » مؤلف هذه )الصفحات( : كنت 
كأكثـر  مملقـا  والتحصيـل  الطلـب  أيـام  فـي 
طلبـة العلـم، وكنـت أشـتري مـن الكتـب مـا 
نفقتـي  مـن  باالقتطـاع  شـراءه،  أسـتطيع 
بالديـن  أو  الحاضـر  بالنقـد  الضيقـة، 

أمكـن. إذا  اآلجـل 
نـادرة  كتـب  بعـض  يومـا  لـي  وعرضـت 

اقتباسات 
)علمية، أدبية، اجتماعية، ثقافية ، فكرية وعملية(

إعداد: سماحة األستاذ املفتي عبد القادر العارفي

منثورات
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ولكنـي  اقتنائهـا،  فـي  ورغبـت  جـدا،  تهمنـي 
إلـى  سـبيل  فـال  شـديد،  إمـالق  فـي  كنـت 
جـّراء  مـن  وخاطـري  قلبـي  وقلـق  شـرائها! 
مـن  ورثتهـا  التـي  شـالتي(   ( فبعـت  ذلـك، 
الحـراج(،  )سـوق  فـي  تعالـى  هللا  رحمـه  أبـي 
قلبـي  وأرحـت  الكتـب،  تلـك  واشـتريت 
ووصولـي  باقتنائهـا  وفرحـت  وخاطـري، 
ْقـد )الشـالة( 

َ
إليهـا فرحـا عظيمـا أنسـاني ف

هلل. والحمـد 
وكنـت فـي بعـض األحيـان أنـذر هلل تعالـى 
صـالة كـذا وكـذا ركعـة، إذا حصلـت علـى 
فـي  واقعـة  لـي  ووقعـت  الفالنـي،  الكتـاب 
شـأن الحصـول علـى كتـاب، أسـجلها هنـا 
القاهـرة  فـي  كنـت  ملـا  لطرافتهـا:  اسـتطرادا 
بالجامـع  الشـريعة  كليـة  فـي  دراسـتي  أيـام 
اإلمـام  العالمـة  شـيخنا  أوصانـي  األزهـر، 
خـالل  هللا،  رحمـه  الكوثـري  زاهـد  محمـد 
بـاب  فتـح   « كتـاب  باقتنـاء  لـه  مالزمتـي 
للعالمـة  النقايـة«  كتـاب  بشـرح  العنايـة 
علـى  وحضنـي  القـاري،  علـي  الشـيخ 
وكثيـرا،  أكيـدا  حضـا  عليـه  الحصـول 
النـادرة  الكتـب  هـواة  مـن  أنـي  علمـه  مـع 
ه مطبوع في الهند، 

ّ
النافعة، وكنت أظن أن

وقـد مكثـت فـي القاهـرة سـت سـنوات حتـى 
إنهـاء دراسـتي أسـأل عنـه، وأنشـده فـي كل 
قـّدر وجـوده فيهـا، فلـم أظفـر منـه 

ٌ
مكتبـة أ

أثـر. وال  بخبـر 
فتئـت  مـا  حلـب،  بلـدي  إلـى  ُعـدت  وملـا 
أبحث عنه أيضا في كل بلد أزوره أو مكتبة 
أرتادها، وملا كنت أظنه مطبوعا في الهند، 
وكان هـو مـن كتـب فقـه السـادة الحنفيـة، 
كنت أسأل الكتبيين عن مطبوعات الهند 
فـي الفقـه الحنفـي عامـة ، لعلـي أصـل إليـه 
اسـمه،  يجهلـون  قـد  إذ  الطريقـة،  بهـذه 
وكان فـي دمشـق كتبيـون قدمـاءه خبـراء فـي 
الكتـب القديمـة والنفيسـة، وعندهـم مـن 
يغالـون  ولكهـم  الكثيـر،  ونفيسـها  قديمهـا 
السـيد  منهـم  بيعـه،  فـي  ويتشـدوون  بـه 
عزت القصيباتي ووالده، والشـيخ حمدي 

السـفرجالني، والسـيد أحمـد عبيـد.
فسـألت السـيد عـزت القصيباتـي عـن » 
فتح باب العناية » على أنه من مطبوعات 
الهنـد، فقـال: هـو عنـدي، وأخـرج لـي كتـاب 
» البنيـاة بشـرح الهدايـة » لإلمـام العينـي، 
املطبوع في الهند من مئة عام سنة 1293، 
فـي سـت مجلـدات ضخـام كبـار جـدا، وكان 
هـذا الكتـاب أحـد الكتـب النـادرة النفيسـة 

غيـر  بثمـن  فاشـتريته  عنهـا،  أبحـث  التـي 
مغالـى فيـه، إذ كان غيـر الكتـاب املطلـوب 

الـذي سـميته لـه.
ثـم سـألت الشـيخ حمـدي السـفرجالني 
فعلمـت  الكتـاب،  عـن  تعالـى  هللا  رحمـه 
منـه أنـه مطبـوع فـي قـزان مـن بـالد روسـيا، 
وأنـه أنـدر مـن الكبريـت األحمـر كمـا يقـال، 
مـا  بالكتـب  واشـتغاله  حياتـه  طـول  وأنـه 
مـر بـه منـه سـوى نسـخة واحـدة، كان قـد 
األثمـان  بأغلـى  الكوثـري  للعالمـة  باعهـا 
التـي ال تعقـل، فعنـد ذلـك تعيـن عنـي البلـد 
أملـي  وضعـف  الكتـاب،  فيـه  طبـع  الـذي 

عليـه! بالحصـول 
وملا أتاح هللا لي حج بيته الكريم أول مرة 
عام 1376، ودخلت مكة املكرمة: طفقت 
أسـأل عنـه فـي مكتباتهـا، لعلـي أجـده قادمـا 
مـع أحـد املهاجريـن مـن تلـك البـالد إلـى بلـد 

هللا الحـرام؟ فلـم أوفـق لذلـك.
كتبـّيٍ  إلـى  تعالـى  هللا  عنايـة  سـاقتني  ثـم 
قديـم منـزو فـي بعـض األسـواق املتواضعـة 
ثم في مكة املكرمة، وهو الشيخ املصطفى 
تعالـى،  هللا  سـلمه  الشـنقيطي  محمـد  بـن 
الكتـب، وسـألته –  فاشـتريت منـه بعـض 
عنـدي  كان  لـي:  فقـال  عنـه،   – يـأس  علـى 
مـن نحـو أسـبوع، اشـتريته مـن تركـة بعـض 
مـن  لرجـل  وبعتـه  البخارييـن،  العلمـاء 
كريـم،  بثمـن  طشـقند  علمـاء  مـن  بخـارى 
لـي  أصّدقـه حتـى جعـل يصفـه  كـدت  فمـا 
مثبتا ملعرفته به، وأنه الكتاب الذي ألوب 

إليـه!  عليـه، وأسـعى منـذ دهـر 
الطشـقندي  العالـم  هـذا  مـن  فقلـت: 
تذكـرا  يتذكـره  فجعـل  اشـتراه؟  الـذي 
هللا  عنايـة  الشـيخ   ( لـي:  ويسـميه 
أو  مسـكنه  أيـن  فقلـت:  الطشـقندي(. 
محـل عملـه أو ملتقـاه؟ قـال: ال أدري عـن 
عنـه؟  أسـأل  كيـف  فقلـت:  شـيئا،  ذلـك 
يأسـا  ذلـك  عنـد  فـازددت  أدري،  ال  قـال: 

مشـتريه! لقـاء  أو  عليـه  الحصـول  مـن 
فذهبـت بعـد هـذا أسـأل عـن ) الشـيخ 
املسـجد  فـي  أراه  بخـاري  كل   ) هللا  عنايـة 
وصـرت  مكـة،  أسـواق  فـي  أو  الحـرام 
أذهـب إلـى املـدارس والربـط التـي يقـال لـي: 
الشـيخ  هـذا  عـن  ألسـأل  بخاريـون،  فيهـا 
البخاري، حتى ذهبت إلى األحياء الواقعة 
بعـض  فيهـا  لـي:  قيـل  إذ  مكـة،  خـارج 
البخارييـن، ولكـن هيهـات اللقـاء باملنشـود 
عنه؟! وكم في مكة املكرمة من البخاريين 

هللا! عنايـة  يسـمون:  الذيـن 
إلـى  املتتابـع  السـؤال  أوصلنـي  ثـم 
الشـيخ عبدالقـادر الطشـقندي البخـاري 
السـاعاتي رحمـه هللا، فـي جهـة حـي جـرول 
الشـيخ  عـن  فسـألته  مكـة،  أطـراف  مـن 
 ( اسـمه:  لـي  وعيـن  فعرفـه  الطشـقندي، 
ولكـن  الطشـقندي(،  عنايـة  ميـر  الشـيخ 
ال علـم لـه بمسـتقره وملتقـاه، فعنـد ذلـك 
غلبنـي اليـأس مـن لقـاء هـذا الشـيخ الـذي 
فـي  فصـرت  العنايـة«!  بـاب  فتـح   « عنـده 
أثنـاء طوافـي حـول الكعبـة املعظمـة زادهـا 
هللا تشريفا وتعظيما: أطلب من هللا تعالى 
أن يرشـدني إلـى ذلـك اإلنسـان، وييسـر لـي 
هـذا  أكـرر  وصـرت  الكتـاب،  هـذا  اقتنـاء 
الدعـاء والطلـب مـرات تلـو مـرات، وم�شـى 
أسـبوع وأنـا – علـم هللا – فـي تشـتت بـال 
الكتـاب وصاحبـه. البحـث عـن  مـن حـال 

بـاب  سـوق  فـي  أم�شـي  يومـا  كنـت  حتـى 
قبـل  الحـرام  املسـجد  أبـواب  مـن  زيـادة 
دمشـقي  تاجـر  فرآنـي  املسـجد،  توسـعة 
أبـو  لـه:  يقـال  املكرمـة،  مكـة  فـي  قديـم 
عـرب، كان لـه متجـر هنـاك، فدعانـي إلـى 
متجـره ملـا رآنـي شـامي السـحنة واملظهـر، 
فسـألته  وأهلهـا،  الشـام  عـن  يسـائلني 
تاجـر  وهـو   – بالكتـاب  هو�شـي  شـدة  مـن 
دمشـقي شـامي – عـن الشـيخ البخـاري؟! 
فقـال لـي: هـذا ختنـه زوج ابنتـه فـي الـدكان 
بـه،  النـاس  أعـرف  وهـو  أمامـي،  الـذي 
فرحـا  ذلـك  أصـدق  كـدت  مـا  فـوهللا 

وسـرورا.
عنـه،  وسـألته  ختنـه  إلـى  فذهبـت 
يدعـوك  الـذي  مـا  قائـال:  فاسـتغرب 
لـي  صـار  قلـت:  لقائـه؟  وإلـى  عنـه  للسـؤال 
أكثـر مـن أسـبوع وأنـا دائـب البحـث عنـه، 
فأرشـدني  خيـرا،  هللا  جـزاك  عليـه  فدلنـي 
إلـى منزلـه بالتعييـن فـي حـي املسـفلة، جـوار 
بعـد  مـرة  إليـه  فذهبـت  السـقيفة،  قهـوة 
لـي  فتنـازل  لقيتـه،  حتـى  ونهـارا،  ليـال  مـرة 
عـن الكتـاب بالثمـن الـذي اختـار وأحـّب، 
فكانـت عنـدي فرحـة مـن فرحـات العمـر.

األول  الجـزء  بنشـر  علـي  هللا  مـّن  وقـد 
هللا  وأسـأل  محققـا،  الكتـاب  هـذا  مـن 
الكتـاب  باقـي  بنشـر  علـي  يمـن  أن  تعالـى 

وكرمـه. بفضلـه 
كتـاب صفحـات مـن صبـر العلمـاء علـى 
عبـد  بقلـم  والتحصيـل  العلـم  شـدائد 
الفتـاح أبوغـدة رحمـه هللا ص 281-278

منثورات
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متى تكون الكتابات مؤثرة؟ )23(

األستاذ نور عالم خليل األميني 

جمال الدين األفغاني

-1254( األفغاني  الدين  جمال 

1314هـ = 1837 -1897م(

جمال  الحسيني،  صفدر  بن  محمد 

عصره،  في  اإلسالم  فيلسوف  الدين: 

وأحد الرجال األفذاذ الذين قامت على 

الحاضرة.  الشرق  نهضة  سواعدهم  

ونشأ  بأفغانستان  آباد(  )أسعد  في  ولد 

فيها،  والفنون  العلوم  وتلقى  بكابل. 

الهند،  إلى  وسافر  الرياضيات،  في  وبرع 

وطنه،  إلى  وعاد  1273هـ  سنة  وحج 

رجال  سلك  في  وانتظم  بكابل.  فأقام 

الحكومة في عهد )دوست محمد خان( 

ثم رحل مارا بالهند ومصر، إلى اآلستانة 

 – إسطنبول"   " بـ  اليوم  وتعرف   –

أعضاء  من  فيها  فجعل  هـ   1285 سنة 

سنة 1288  منها  ونفي  العارف.  مجلس 

هـ فقصد مصر فنفخ فيها روح النهضة 

اإلصالحية، في الدين والسياسة، وتتلمذ 

عبده،  محمد  الشيخ  مصر  نابغة  له 

وهو  إسحاق،  أديب  وأصدر  وكثيرون. 

من مريديه، جريدة " مصر" فكان جمال 

بن  مظهر   " بتوقيع  فيها  يكتب  الدين 

أما منشوراته بعد ذلك فكان   " وضاح 

توقيعه على بعضها " السيد الحسيني" 

املصرية  الحكومة  ونفته  السيد".   " أو 

آباد  حيدر   " إلى  فرحل  هـ   1296 سنة 

مع  فيها  وأنشأ  باريس.  إلى  ثم  بالهند   "

العروة   " جريدة  عبده  محمد  الشيخ 

فأقام  طويلة،  رحالت  ورحل  الوثقى" 

في العاصمة الروسية " بطرسبرج" كما 

كانت تسمى، أربع سنوات، ومكث قليال 

في " ميونيخ" بـ ) أملانيا( حيث التقى بشاه 

إلى  هذا  ودعاه  الدين"  ناصر   " إيران 

بالده، فسافر إلى إيران. ثم ضيق عليه، 

فاعتكف في أحد املساجد سبعة أشهر، 

كان في خاللها يكتب إلى الصحف مبينا 

خلعه.  على  محرضا  الشاه،  مساويء 

 " فدعاه  بلندن،  ونزل  أوربا،  إلى  وخرج 

اآلستانة،  إلى  عبدالحميد"  السلطان 

السلطان  منه  وطلب  وقابله،  فذهب 

فأطاع.  للشاه،  التعرض  عن  يكف  أن 

 " قابل  أنه  ذلك  بعد  السلطان  وعلم 

قائال:  فعاتبه  الخديوي،  عباس حلمي" 

أتريد أن تجعلها عباسية؟ ومرض بعد 

ه، ويقال: دّس له 
ّ

هذا بالسرطان، في فك

السم. وتوفي باآلستانة صبيحة الثالثاء 

9/ مارس 1897م املوافق 2/ ذو القعدة 

األفغان  بالد  إلى  رفاته  ونقل  1314هـ 

عارفا  وكان  1944م.   / هـ   1363 سنة 

والفارسية  واألفغانية  العربية  باللغات 

وتعلم  والتركية،  والسنسكريتية 

وإذا  والروسية،  واإلنجليزية  الفرنسية 

واسع  الفصحى،  فلغته  بالعربية  تكلم 

اإلطالع على العلوم القديمة والحديثة، 

كريم األخالق كبير العقل، لم يكر من 

في  يبثه  التصنيف اعتمادا على ما كان 

الدعوة  إلى  وانصرافا  العاملين  نفوس 

بالسر والعلن. له " تاريخ األفغان " و " 
إلى  ترجمها  الدهريين"  على  الرد  رسالة 

عبده.  محمد  الشيخ  تلميذه  العربية 

من  كثيرا  املخزومي  باشا  محمد  وجمع 

الدين  " خاطرات جمال  في كتاب  آرائه 

كتاب  مدكور  م 
ّ

سال وملحمد  األفغاني" 

النهضة  باعث  األفغاني  الدين  جمال   "

الفكرية في الشرق" في سيرته.

حذق – السيد جمال الدين األفغاني 

رحالته  ومواطن  حياته  مراحل  في   –

والفارسية  واألردية  العربية  اللغات 

باإلنجليزية  وألم  والفرنسية،  والتركية 
والروسية، فاتصل منها بثقافة الشرق 

أخذ  ثم  والحديث،  القديم  في  والغرب 

أقطار  في  أن يطّوف  يطّوف ماشاء هللا 

وتركيا  ومصر  والحجاز  وإيران  الهند 

بصرا  فازداد  وروسيا،  وفرنسا  وإنجلترا 

بأحوال الدول وأخالق الشعوب. ثم كان 
رحمه هللا متواضع النفس، ألنه عظيم، 

الراحة،  ندّي  الصدر؛ ألنه حّر،  جريء 

قر�شي،  ألنه  اللسان؛  ذرب  زاهد،  ألنه 

أبي الضيم، ألنه أمير، حاّد الطبع، ألنه 

مرهف، صريح القول؛ ألنه رجل. لم يبتغ 

من وراهء هذه الصفات – كما قال – 

إال سكينة القلب. وكان يحمد هللا على 

أن آتاه من الشجاعة ما يعينه على أن 

ومن  يقول.  ما  ويفعل  يعتقد  ما  يقول 

الوسائل  وتلك  الشمائل  هذه  امتزاج 

سعت حوله األرض، وامتّد أمامه 
ّ
فيه ات

األفق، وانصرف همه البعيد عن الدار 

والزوجة والشعيرة إلى الوطن اإلسالمي 

َده أن يدعو إلى 
ْ

كله، فجعل قصده و وك

إنهاضه بالوحدة اإلسالمية لتدفع غائلة 

املستمر، وبالحكومة الدستورية لتقمع 

شرة املستبّد.

باهلل  إيمانه  الدعوة  بهذه  آمن  وقد 

رياضة  السجن  سبيلها  في  رأى  حتى 

والنفي سياحة والقتل شهادة.

وكان الذين يقفون من سيرة األفغاني 

األدب العربي
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جهده  قّصر  أنه  يظنون  الهامش  على 

الكتابة  على  الدعوة  هذه  تحقيق  في 

والخطابة. والواقع الذي الشك فيه أنه 

ر ثم قّدر ثم دّبر؛ ولكن الوحدة كانت 
ّ

فك

من الشتات بحيث ال تلتئم، واالستبداد 

كان من الثبات بحيث ال ينهزم.

نموذج من نثره

يعتب  فكري  باشا  عبدهللا  إلى  كتب 

أمام  ذمه  رجال  أن  بلغه  وقد  عليه 

ولم  فسكت  منه،  مسمع  على  الخديو 

يدافع عنه:

"موالى! إن نسبتك إلى هوادة في الحق 

ُتك – فطرت عليه 
ّ
وأنت – تقدسْت جبل

وتخوض الغمرات إليه، فقد بعت يقيني 

على  حيدانا  فيك  توهمت  وإن  بالشك 

موقن  وأنا  القصد  عن  وجورا  الرشد، 

أنك مازلت على السداد غير مفرط وال 

بالجهل.  علمي  استبدلت  فقد  مفّرط 

في  تأخذهم  الذين  من  إنك  قلت:  ولو 

الحق لومة الئم، وتصدهم عن الصدق 

خشية ظالم، وأنت تصدع به غير وان 

الكوارث  الباطل  ألّب  ولو  والضجر، 

املردية، وأجرى عليك الخطوب املوبقة 

بني من يسمع مقالتي؛ 
ّ

بت نف�شي وكذ
ّ

لكذ

ألن العالم والجاهل والفطن والغبي كلهم 

قد أجمعوا على طهارة سجيتك، ونقاوة 

الفضائل  أن  على  واتفقوا  سريرتك، 

كنت،  أينما  معلك  والحق  أنت،  حيث 

وأنت  اضطررت  لو  املكارم  تفارق  ال 

شر  حول  يحوم  ال  الخير  على  مجبول 

قصدا،  نقيصة  عنك  تصدر  وال  أبدا؛ 

وال تهن في قضاء حق، والتني عن شهادة 

صدق. ومع ذا وهذا وذاك إنك مع علمك 

بواقع أمري، وعرفانك بسريرتي وسري، 

َت عن حق كان واجبا عليك 
ْ
ذ

ُ
أراك ما ذ

عليك  كانت  عهدا  والصنت  حمايته، 
تعلم  وأنت  الشهادة  وكتمت  رعايته، 

للمصريين  وال  للخديو  أضمرت  ما  أني 

خفيات  في  ألحد  أسررت  وال   ،
ً
شّرا

التذل  وأنياب  وتركتني   ،
ً
ضّرا ضميري 

الشبع  نهش  نهشني  حتى  )فالن  اللئيم 

الهرم العظام، ضغينة منه على السيد 

أعدائي  من  وإغراًء  اللقاني،  إبراهيم 

وال  بك،  الظن  هكذا  ما  فالن(!  أحزاب 

وال  وسدادك؛  رشدك  من  املعروف 

يطاوعني لساني – وإن كان قلبي مذعنا 

بعظم منزلتك في الفضائل مقرا بشرف 

مقامك في الكلمات – أن أقول: عفا هللا 

عما سلف، إال أن تصدع بالحق، وتقيم 

الصدق، وتظهر الشهادة إزاحة للشبهة، 

وإدحاضا بالباطل، وإخزاء للشر وأهله، 

الحق  لفريضة  أداء  فعلت  قد  وأظنك 

والعدل. ثم إني يا موالي! أذهب اآلن إلى 

 عليكم. 
ً
ما

ّ
لندن، ومنها إلى باريس، ُمَسل

والسالم عليكم وعلى أخي الفاضل الباّر 

أمين بك.

أثره العلمي واألدبي

األفغاني  الدين  جمال  السيد  أقام 

في مصر، وأخذ يبث تعاليمه في نفوس 

بيئة،  يده  على  فظهرت  تالميذه، 

والعرفان،  العلم  بأنوار  استضاءت 

والحكمة،  األدب  ينابيع  من  وارتوت 

الجمود  قيود  من  عقولها  وتحررت 

الكتابة  فن  خطا  وبفضله  واألوهام، 

واسعة،  خطوات  مصر  في  والخطابة 

ولم تقتصر حلقات دروسه ومجالسه 

على طلبة العلم، بل كان يؤمها كثير من 

وغيرهم،  واألعيان  واملوظفين  العلماء 

كما   " يسأم  ال   " أحاديثه  كل  في  وهو 

يقول عنه محمد عبده، من الكالم فيما 

ينير العقل، أويطهر العقيدة أو يذهب 

يستلفت  أو  األمور،  معالي  إلى  بالنفس 

العامة،  الشؤون  في  النظر  إلى  الفكر 

مما يمس مصلحة البالد وسكانها. وكان 

من  يكتبونه  بما  ينتقلون  العلم  طلبة 

العطلة،  أيام  بالدهم  إلى  املعارف  تلك 

إلى  ينالونه  بما  يذهبون  والزائرون 

أحيائهم، فاستيقظت مشاعر، وتنبهت 

عقول، وخف حجاب الغفلة في أطراف 

متعددة من البالد خصوصا في القاهرة.

آخر  موطن  في  عبده  محمد  وقال 

األفغاني:  على  الكتابة  تطور  يصف 

املصرية  الديار  في  القلم  أرباب  كان   "

املواضيع  في  اإلجادة  على  القادرون 

قليل،  عدد  في  منحصرين  املختلفة 

باشا  عبدهللا  إال  منهم  نعرف  كنا  وما 

فكري وخيري باشا، ومحمد باشا سيد 

ومصطفى  فيه،  ضعف  على  أحمد 

باشا فكري وهبي على اختصاص فيه، 

في  ساجعون  فإما  هؤالء  عدا  ومن 

في  مصنفون  وأما  الخاصة،  املراسالت 

وما  الفقهية  أو  العربية  الفنون  بعض 

كتبة  نرى  سنوات  عشر  ومن  شاكلها، 

قُّ غبارهم وال 
َ

املصري، الُيش القطر  في 

في  أحداث  وأغلبهم  مضمارهم،  يوطأ 

السن، شيوخ في الصناعة وما منهم إال 

من أخذ عنه، أو عن أحد تالميذه، أو 

د املتصلين به.
ّ
قل

األثر  لها  كان  الدين  جمال  فروح 

في  واآلداب  العلوم  نهضة  في  البالغ 

مصر، وال يفوتنا القول بأن البيئة التي 

لغرس  صالحة  للرقي،  مستعدة  كانت 

أو  ثمارها،  وظهور  النهضة،  هذه  بذور 

جامع  فيها  بما  مصر  أن  أخرى  بعبارة 

الحديثة،  العلمية  واملعاهد  األزهر، 

ابتدأ منذ عهد  الذي  العلمي،  والتقدم 

محمد علي، كانت على استعداد لتقّبل 

هذا  ال  ولو  األفغاني.  الحكيم  دعوة 

الدعوة  هذه  على  لق�شي  االستعداد 

كما  مصر،  في  هو  وألخفق  مهدها،  في 

أبواب  وجد  حيث  اآلستانة،  في  أخفق 

لنا  يبين  وهذا  أمامه.  موَصدة  العلم 

جانبا من مكانة مصر، وسبقها األقطار 
ووالفكري  العلمي  التقدم  في  الشرقية 

والسيا�شي. ويزيد هذه الحقيقة وضوحا 

أنك إذا استعرضت حياة جمال الدين 

في مختلف  العامة، وما تركه من األثر 

األقطار الشرقية التي بث فيها دعوته، 

وجدت أثره في مصر أقوى وأعظم منه 

أي بلد من البلدان األخرى، وفي هذا ما 

يدلك على مبلغ استعداد مصر للنهضة 

العمل  أسباب  لها  تهيأت  إذ  والتقدم، 

ووجدت القادة والحكماء.

األدب العربي
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األدب العربي

َعلـٰى   ۚ  ِ
َّ

الل ـى 
َ
ِإل دعـو 

َ
أ َسـبيلي  ٰهـِذِه  ـل 

ُ
ق

ِ َومـا 
َّ

َبَعنـي ۖ َوُسـبحاَن الل نـا َوَمـِن اتَّ
َ
َبصيـَرٍة أ

َو  تعالـى:  قـال  شـِركيَن – وأيضـا 
ُ
امل ِمـَن  نـا 

َ
أ

وا  َيِخـرُّ ـْم 
َ
ل ِهـْم  َرِبّ ِبآيـاِت  ـُروا 

ّ
ِک

ُ
ذ ِإذا  ذيـَن 

َّ
ال

.
ً
ُعْميانـا َو  ـا  ُصمًّ ْيهـا 

َ
َعل

بـن  عمـر  سـيدنا  املؤمنيـن  أميـر  وعـن 
الخطـاب ر�شـي هللا عنـه قـال: قـال رسـول 
َمـا األْعَمـاُل  هللا صلـى هللا عليـه وسـلم: " ِإنَّ
َمـْن 

َ
ف ـَوى 

َ
ن َمـا  اْمـِرٍئ  ِلّ 

ُ
ِلـك َمـا  َوِإنَّ ـاِت  يَّ ِبالِنّ

ٍة 
َ
ـى اْمـَرأ

َ
ْو ِإل

َ
َيـا ُيِصيُبَهـا أ

ْ
ـى ُدن

َ
ـُه ِإل

ُ
ـْت ِهْجَرت

َ
ان

َ
ك

ْيـِه. 
َ
ِإل َهاَجـَر  َمـا  ـى 

َ
ِإل ـُه 

ُ
ِهْجَرت

َ
ف َيْنِكُحَهـا 

زمالئـي وأحبتـي األعـزة نشـكر هللا تعالـى 
وآالئـه  الكاملـة  نعمـه  علـى  نشـكره  وكلنـا 
الشـاملة أنـه سـبحانه تعالـى هيـأ لنـا هـذه 
التعليميـة،  الفـرص  الطيبـة  الفـرص 
التبصيريـة  الفـرص  التوعويـة،  الفـرص 
األسـباب  لنـا  وهيـأ  واإلصالحيـة  والتربويـة 
مـن فضـل هللا سـبحانه  مـا هيأهـا، وهـذا 

وتعالـى.
ِمـَن 

َ
ف ِنعَمـٍة  ِمـن  ـم 

ُ
ِبك َومـا  تعالـى:  قـال 

وتجتهـدون  الطريـق  تواصلـون  إنكـم   . ِ
َّ

الل
وتريـدون أن تسـتفيدوا مـن هـذه الفـرص 

املهيئـة.
خيـرا،  يجزيكـم  أن  تعالـى  هللا  نسـأل 
و  وتوفيقـا  وحيويـة  نشـاطا  ويزيدكـم 

وقبـوال. وعلمـا  وحكمـة  سـدادا 
تتغيـر  واألوضـاع  األحـداث  إخوتـي؛ 
نسـمعه  نكـن  لـم  مـا  تسـمعون  بسـرعة، 
قبـل  نـراه  نكـن  لـم  مـا  وتـرون  ذلـك؛  قبـل 
ولكـن  موجـودة  الحـوادث  كانـت  ذلـك، 
بسـرعة،  وتحـدث  تتجـدد  الحـوادث  اآلن 
تقـوم  ومؤامـرات  بنـا،  تحيـط  وأخطـار 
هللا  صلـى  النبـي  أنـذر  كمـا  وفتـن  ضدنـا، 
املصـدوق؛  الصـادق  وأخبـر  وسـلم  عليـه 
بنـا،  تحيـط  املظلـم«  الليـل  كقطـع  »فتـن 
ومؤامـرات تلـو املؤامـرات. قـال النبـي صلـى 
ُمْؤِمًنـا  ُجـُل  الرَّ ُيْصِبـُح   " وسـلم  عليـه  هللا 

َوُيْصِبـُح  ُمْؤِمًنـا  ُيْم�ِشـي  ْو 
َ
أ اِفـًرا 

َ
ك َوُيْم�ِشـي 

َيـا " يعنـي 
ْ
ن اِفـًرا َيِبيـُع ِديَنـُه ِبَعـَرٍض ِمـْن الدُّ

َ
ك

وتجدونهـا. ترونهـا  بسـرعة  التغييـرات 
الصـف  فـي  طالبـا  وكنـت  أذكـر  أنـا 
السادس عندما حدثت أزمة أفغانستان، 
وكنـا نتمنـى متـى تنتهـي هـذه األزمـة، وأذكـر 
قبل سنة حينما كنت في الصف الخامس 
كشـمير  أزمـة  غيـر  أزمـة  أي  نذكـر  لـم 
وفلسـطين، ولكـن بعـد أن حدثـت قضيـة 
املخلصيـن  مضاجـع  وأقـض  أفغانسـتان 
وأخـرج  مضاجعهـم  أقـض  الربانييـن، 
فـي  ثـورة  وأحدثـت  وأحزنتهـم،  دموعهـم، 
التفكيـر فـي البرامـج. كنـا نتمنـى وندعـو متـى 
بعـد  سـنة،  بعـد  ثـم  األزمـة،  هـذه  تنتهـي 
سـنتين بعـد عشـر سـنوات بعـد عقديـن، 
هنـاك  بـل  تنتهـي  ولـن  اآلن  حتـى  تنتـه  وملـا 
الشـرق  فـي  ترونهـا  كمـا  أزمـات،  حدثـت 
أن  ينبغـي  األوسـط، وبصفتنـا كمسـلمين 
منهـا دروسـا،  نأخـذ  و  إلـى األحـداث  ننظـر 
كان فـي الشـرق األوسـط وفـي الشـام، قـال 
فـي  الخيـر   " وسـلم:  عليـه  هللا  صلـى  النبـي 
فكأنكـم  الشـام،  أهـل  ابتلـي  إذا  الشـام 
هـذا. الحديـث  مفهـوم  جميعـا".  ابتليتـم 

رأيتـم  حتـى  املشـاكل،  هـذه  تنتـه  ولـم 
وسمعتم ما ال تستطيعون أن تعّبروا عما 
حـدث وال يـزال يحـدث فـي بورمـا )ميانمـار( 
ميانمار اسم حديث سموا بها هذه البالد 
أيضـا مؤامـرة، غيـروا اإلسـم، علـى  وهـذه 
وهـذه  فتـن،  وهـذه  مؤامـرات  هـذه  كل؛ 
مشاكل: مثل هذا يذوب القلب عن كمد/ 

إن كان فـي القلـب إسـالم وإيمـان.
تجيـش،  والغيـرة  تـذوب،  القلـوب 
عاملنـا  فـي  يجـري  ملـا  تحتـرق  والضمائـر 

اإلسـالمي. عاملنـا  وفـي  اإلنسـاني 
فمـا ذا واجـب الطـالب؟ أقـول لكـم: إننـا 
نرى في التاريخ إذا كثرت الحوادث، وكثرت 
املؤامـرات،  وكثـرت  واشـتدت  األزمـات 

إحاطـة  باملؤمنيـن؛  الفتـن  وأحاطـت 
السـوار باملعصـم فهنـاك كثـرت الضغـوط 
رأينا في التاريخ عندما نطالع ويئس الناس 
تقـوم،  أن  تريـد  القيامـة  كأن  قالـوا:  حتـى 
ذلـك،  عنـد  القيامـة.  تقـوم  أن  حانـت  أو 
األمـر  يدبـر  الـذي  وتعالـى:  سـبحانه  الـرب 
بالنـاس  خيـرا  أراد  واألرض،  السـماء  مـن 
نـور  إلـى  النـاس  احتـاج  الظـالم  اشـتد  وملـا 
ساطع وإلى انقشاع سحب متراكمة وسنة 
هللا هكـذا، جـرت سـنة هللا تعالـى، إن هللا 
سـبحانه وتعالـى مـن بطـون هـذه الحـوادث 
قّيـض  رجـاال،  قيـض  رجـاال،  أخـرج 
نافعيـن  مخلصيـن  مصلحيـن  مجدديـن 
واسـتحقوا  كبـارا،  رجـاال  متفكريـن، 
يلقبـوا  بـأن  االسـتخالف، وكانـوا جديريـن 
خلفاء النبي في هذا العصر هذه سنة هللا 

أبشـركم. 
ضاقـت  إذا   " فقهيـة  قاعـدة  وهنـاك 
ِجـَد 

َ
ـن ت

َ
انفجـرت" هـذه بشـرى سـعادة  - َول

 ِ
َّ

ِت الل
َّ
ِلُسـن ِجـَد 

َ
ت ـن 

َ
َول  - 

ً
بديـال

َ
ت  ِ

َّ
ِة الل ِلُسـنَّ

 .
ً
ْحِويـال

َ
ت

كان طالبـا لعلـي قصصـت لكـم قصتـه 
وكان  القـرآن،  وحفـظ  هنـا  جـاء  عليكـم، 
يريـد أن يلتحـق بجامعـة راقيـة متقدمـة، 
ولكـن إثـر حـادث انهـدام مسـجد البامـري، 
ووصلنـي  القصـة،  هـذه  سـمعت  ملـا  قـال: 
وشـددت  وعزمـت  صممـت  أنـا  األخبـار 
كتـاب  أحفـظ  أن  بـد  ال  واإلرادة،  العـزم 
وليـس  اإلسـالم،  أخـدم  أن  بـد  وال  هللا، 
اإلسـالم بيتيـم ليـس لـه أحـد، انظـر شـاب 
حـادث  وهكـذا  الثانويـة  فـي  يـدرس  طالـب 
فـي ضميـره وأيقظـه وجاءتـه الصحـوة  أثـر 
إثـر هـذا الحـادث، وحفـظ القـرآن وأتقنـه 
وتعلـم التجويـد حتـى عندمـا نسـمع قراءته 
تذكرنا قراءته بقراءة الحرمين الشريفين، 
الحوادث تفعل وتحدث عجائب، وتحرك 
السـواكن ولكـن ملـاذا، كيـف، متـى توقظنـا 

َمن يعتبر من األحداث؟!
إشارة: كلمات ألقاها سماحة األستاذ املفتي محمد قاسم 

القاسمي خالل الحفل املشترك الشهري للنادي العربي بالجامعة، 
وعلى نفاستها رأينا نشرها.
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خطب إصالحية

تسـبب  متـى  تحركنـا،  متـى  الحـوادث، 
يغيـرون مجـرى  رجـال  تقييـض  الحـوادث 
التاريـخ ويقامـون التيـارات ويحدثـون تيـارا 

التيـار ويغيرونـه. أقـوى مـن ذلـك 
لديـه  تتوفـر  مـن  كل  صفـات  هنـاك 
اإلخـالص،  األولـى:  باألحـداث:  يعتبـر  فهـو 
 - يعتبـرون  الذيـن  هـم  واملخلصـون 
ْبَصـاِر – أولـو األبصـار 

َ
ْوِلـي األ

ُ
اْعَتِبـُروا َيـا أ

َ
ف

يعتبـرون ويأخـذون مـن الحـوادث دروسـا 
وجـه  يبتغـون  الذيـن  املخلصـون  لهـم. 
اآلخـرة،  يريـدون  إال هللا،  يريـدون  ال  هللا، 

باآلخـرة. يرضـون 
فالـذي  اإلسـالمية؛  الغيـرة  والثانيـة: 
لديـه الغيـرة فهـو يأخـذ مـن الحـوادث ومـن 
أبـو  سـيدنا  درسـا.يقول  والفتـن  األزمـات 
الحسـن رحمـه هللا يعلـق علـى حيـاة موالنـا 
السـيد حسـين أحمـد املدنـي: كان العلمـاء 
السـيد  الشـيخ  ولكـن  هنـاك  كثيريـن 
فاقهـم  هللا  رحمـه  املدنـي  أحمـد  حسـين 
�شـيء  بـأي  فاقهـم  لديهـم،  ممتـازا  وصـار 
اإلسـالمية،  بالحميـة  اإلسـالمية،  بالغيـرة 
يـرون  كانـوا  يحركهـم،  ال  مـا  فيحركـه 
ولكـن  ويطالعـون،  ويسـمعون  الحـادث 
يحركهـم  ال  ولكـن  يتأملـون  يعلمـون  ربمـا 
 ُوسـَعها 

ّ
فًسـا ِإال

َ
ُ ن َّ

 الل
ُ

ـف
ّ
ِل

َ
ويقولـون - ال ُيك

مـا  املدنـي  أحمـد  الشـيخ حسـين  – ولكـن 
الغيـرة  براحتـه،  يضحـي  كان  هكـذا،  كان 
اإلسالمية تأتي بالعجائب، ويضحي بنومه 
وبنفسه ونفيسه، وال يبالي. هذه الخصلة 
وعشـقوه   أحبـوه  تالميـذه  أن  سـببت 
أسـوة  وجعلـوه  بـه  وتأثـروا  بـه  وأعجبـوا 
لهـم. فتشـحذون فيكـم الغيـرة اإلسـالمية، 
مـن  وتبرمجـون  تحمسـكم،  مـا  وتقـرؤون 

جديـد. مـن  وتتحمسـون  جديـد 
والسـيرة  التاريـخ  مطالعـة  الثالثـة: 
اإلسـالم  تاريـخ  يـدرس  الـذي  النبويـة، 
تراجـم  ويـدرس  النبويـة،  السـيرة  ويـدرس 
الرجـال، ال يـدرس فقـط بـل يـدارس حتـى 
نحـن بحاجـة إلـى مدارسـة  بعـض الكتـب، 
مـن  البـد  تكفـي،  ال  قـد  وحدهـا  املطالعـة 
مدارسـة ومذاكـرة ومـن مفاوضـة ، وحـوار 
الحـادث؟  هـذا  حـدث  ذا  ملـا  ووتدبـر، 
هـذا  بقـي  إن  وراءه؟  مـا  يريـدون؟  مـاذا 
كيـف  املسـتقبل؟  يكـون  كيـف  الحـال 

املقاومـة؟  طريـق  كيـف  املواجهـة؟  طريـق 
اإلسـالم  تاريـخ  مطالعـة  فـي  فاجتهـدوا 
هـذا  الرجـال،  وتراجـم  النبويـة  والسـيرة 
الحـوادث  مـن  ليأخـذ  اإلنسـان  يؤهـل 

دروسـا.
املعاصريـن  رجـال  مجالسـة  الرابعـة: 
رحمـه  البصـري  الحسـن  يقـول  األكفـاء، 
عقـوال،  أرى  وال  رجـاال  أرى  لـي  مـا   " هللا: 
أي   ." أنيسـا  أرى  وال  حسيسـا،  وأسـمع 
ـْن  ِمّ َرُجـٌل  َوَجـاَء   - الكلمـة  بمعنـى  رجـاال 
ِديَنـِة َيْسـَعٰى – رجـل بطـل، رجـل 

َ ْ
�َشـى امل

ْ
ق

َ
أ

ذو غيـرة، رجـل يأخـذ مـن األحـداث درسـا، 
حائـرا  ويجلـس  فقـط  يبقـى  أن  يريـد  ال 
مكتـوف األيـدي، ومتفرجـا علـى األوضـاع، 

أفعـل؟ ذا  مـا  ـر 
ّ

فك
الحـوادث  هـذه  هـل  إخوتـي؛  فيـا 
ليـرى  التـي سـّببت  الحـوادث  هـذه  وأمثـال 
عبدالعزيـز  بـن  عمـر  مثـل  رجـال  العالـم 
الحسـن  وأبـا  التاريـخ،  مجـرى  غّيـر  الـذي 
األشـعري رحمهمـا هللا مـن كبـار املتكلميـن 
هـذه  وأمثـال  الحـق،  عـن  واملدافعيـن 
السـرهندي  اإلمـام  أنجبـت  التـي  األحـوال 
إن  يقـول:  الـذي  عبداألحـد  بـن  أحمـد 
غيرتـي  يتحـرك،  ينبـض،  الفاروقـي  العـرق 

تتحّمـل.  ال 
وأمثال هذه األحوال هي التي سببت أن 
يقوم رجل، ونرى رجال مثل الشاه ولي هللا 
الدهلـوي إثـر هـذه األحـداث إن هللا قيـض 
الشـيخ قاسـم النانوتـوي الـذي أّسـس دار 
العلـوم ديوبنـد، والشـيخ محمـود الحسـن 
محمـد  والشـيخ  هللا  رحمـه  الديوبنـدي 
إليـاس، يقـول السـيد أبـو الحسـن رحمـه 
اإلسـالمية  الدعـوة  كتـاب  اقـرؤوا  هللا: 

وتطـور اتهـا فـي الهنـد. 
وال  الضغـوط  نخـاف  ال  إخوتـي 
ونعـم  هللا  حسـبنا   - الفتـن  وال  املؤامـرات 
الوكيل – وال ما يجرى في الشرق األوسط 
وال مـا يجـرى فـي الغـرب املهـم أنـت يـا أخـي! 
هـل أنـت مسـتقيظ أم نائـم؟ هـل أنـت ذو 
قلبـك  يحتـرق  هـل  آخـر؟  �شـيء  أم  غيـرة 
أم ال؟ هـل أنـت مخلـص أم ال؟ هـل أنـت 
تريـد أن تقـرأ السـيرة أم ال؟ هـل أنـت تريـد 
لحياتـك  جديـد  مـن  وتبرمـج  تخطـط  أن 
ال  ال؟  أم  والسـنوية  والشـهرية  اليوميـة 

وقـت للبطالـة! بالصراحـة أقـول: ال وقـت 
النفـس  تعطـون  تنامـون  اآلن!  للنـوم 
النـوم،  عليكـم  ليغلـب  ال  ولكـن  حقهـا، 
إضاعـة  وقـت  ليـس   ! الحسـرة  وقـت  وال 
الوقـت  ليـس  يعنيكـم!  ال  فيمـا  العطـالت 
أن يشـغلكم هـذا التواصـل عـن الحقيقـة 
األهـداف  عـن  األصليـة،  املقاصـد  عـن 
ليـس  الذنونـب!  وقـت  ليـس  السـامية، 
وقـت املعصيـة ! ليـس وقـت الغفلـة ! والت 
حيـن منـاص! ليـس وقـت الـال مبـاالة ! بـل 
والتصميـم،  والعـزم،  التحمـس،  وقـت 
وتسـتغيثون  والتخطيـط،  والبرمجـة 
اْسـَتَجاَب 

َ
ف ـْم 

ُ
ك َربَّ وَن 

ُ
ْسـَتِغيث

َ
ت  

ْ
ِإذ  - بربكـم 

وقـت  بالدعـاء،  فاستمسـكوا   – ـْم 
ُ

ك
َ
ل

 – اإلخبـات  وقـت  اإلنابـة  وقـت  الدعـاء 
بـاهلل  االتصـال  وقـت   – املخبتيـن  ـر 

ّ
وبش

إن  العـزم  تصّممـون  وقـت  هللا،  وبرجـال 
وتسـألون  بربكـم،  وتسـتعيدون  هللا  شـاء 
دعائهـم  فـي  يشـركوكم  أن  األسـاتذة  عـن 
وتستفيدون من جميع البرامج، وتسألون 
ربكـم – يـا رب تقبـل منـي – يـا رب أنـا أريـد 
خدمـة دينـك، أريـد إعـالء كلمتـك، يـا رب 
إنـي أريـد أن أقـف حياتـي ألجـل دينـك، يـا 
رب إنـي أتـوب مـن جميـع البطـاالت، ومـن 
يسـبب  وممـا  واملعا�شـي،  الذنـوب  جميـع 
ومـن  الكسـل  ومـن  واإلدبـار،  التقاعـس 
فـي  اجعلنـي  رب  يـا  الظلـم  ومـن  الضعـف 
إذا  هللا  أن  وتيقنـوا  واعلمـوا  املقبوليـن، 
نباتـا  ينبتكـم  حسـنا  قبـوال  لكـم  كتـب 
الذيـن  أنتـم  أيهـا اإلخـوة؛  حسـنا. علـى كل 
 – مشـايخكم  وآمـال  آمالنـا  تحققـون 
َباًتـا 

َ
ن َبَتَهـا 

ْ
ن

َ
َوأ َحَسـٍن  ُبـوٍل 

َ
ِبق َهـا  َربُّ َهـا 

َ
ل بَّ

َ
َتق

َ
ف

َحَسـًنا – تـرون العجائـب فـي حيـاة صبيـة 
عمـران. ينـت  مريـم  وفتـاة 

عندمـا  السـالم  عليـه  زكريـا  فسـيدنا 
يـأس وقنـط تجـدد أملـه لـألوالد – َرِبّ َهـْب 
ُدنـَك ولّيـا – فيـك مواهـب، فيـك 

َّ
ِلـي ِمـن ل

الهمـة،  وفيـك  الذاكـرة،  فيـك  اسـتعداد، 
وفيـك كثيـر مـن الخصائـص. إن شـاء هللا 
فـي  اإلسـالمي،  العالـم  فـي  التغييـر  تسـبب 
طول البالد وعرضها، تكون منقذا، تكون 
ـة الحيـاة إن شـاء 

ّ
منجيـا، تكـون مسـّير دف

هللا، تكـون دوحـة وارفـة الظـالل يسـتظل 
والدانـي.  القا�شـي  بـك 
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االعتـدال  مفهـوم  اليـوم  أصبـح 
الجافـة  الشـعارات  ضحيـة  والوسـطية 
األنظمـة  مـن  للكثيـر  املموهـة  والدعايـات 
واألحـزاب  والديكتاتوريـة  املسـتبدة 
سـلما  اإلسـالم  جعلـت  التـي  املتطرفـة 
جعـل  ممـا  الحكـم  كرامـي  إلـى   للوصـول 
الـذي  املفهـوم  غيـر  مفهومـا  الكلمـة  لهـذه 
يعـرف  ال   فاإلسـالم  اإلسـالم.  إليـه  دعـا 
يعـرف  ال  واإلسـالم  واإلرهـاب،  التطـرف 
�شـئ.  كل  فـي  وسـط  فهـو  والجفـاء،  الغلـو 
وعلى أن العلماء هم حملة العلم الشـرعي 
وينفـون عـن اإلسـالم مـا يعلـق بـه مـن غبـار 
الجاهليـة ويصونـون اإلسـالم مـن تحريـف 
فـي  ويقومـون  املبطليـن  وانتحـال  الغاليـن 
وجـه الطغـاة واملسـتبدين بمـا منحهـم هللا 
تعالـى مـن نـور البصيـرة ومـن الحكمـة التـي 
دعـا إليهـا  القـرآن فـإن مـا يتخـذه العلمـاء 
الربانيـون تجـاه األحـداث واألوضـاع يتفـق 
ال  الربانيـة  والشـريعة  اإلسـالم  وروح 
إفـراط  فيهـا وال تفريـط. والتاريـخ قـد أثبـت  
واملتصفيـن   العلمـاء  مـن  الربانييـن  بـأن 
الذيـن  هـم  واالعتـدال  بالوسـطية 
اسـتطاعوا أن يغيـروا  األحـداث ويجنبـوا 
وهـم  الحيـاة.  مزالـق  مـن  اإلسـالمية  األمـة 
بقـاء  ولدعوتهـم  أثـر  لكلمتهـم  كان  الذيـن 
هـؤالء  مثـل  وإن  اسـتمرار.  ولرسـالتهم 
كل  فـي  تكفلـوا  الذيـن  هـم  الشـخصيات 
اإلسـالمية  الـدول  صيانـة  ومصـر  عصـر 
والتاريـخ  النهائـي  والسـقوط  االنهيـار  مـن 
يشـهد بذلـك ومـا  دور اإلمـام ابـن تيميـة فـي 
الشـام واإلمـام املجـدد الشـيخ السـرهندي 
واإلمـام الشـاه ولـي هللا الدهلـوي فـي الهنـد 

ببعيـد. عنـا 
الحميـد  عبـد  الشـيخ  فضيلـة  وإن 
األفـذاذ  هـؤالء  مـن  تعالـى  هللا  حفظـه 
كثيـر  فـي  متزنـا  إيجابيـا  دورا  لعبـوا  الذيـن 
فيهـا  بمـا  سـواء   حـد  علـى  األصعـدة  مـن 
وقـد  واالجتماعيـة  والسياسـية  الدينيـة 
اعتـرف بذلـك القريـب والبعيـد، الصديـق 
والعـدو، الحكومـة والشـعب، وإن فضيلـة 
أحبـه  قـد  املعتدلـة   بمواقفـه   الشـيخ 
لـه  وصّفـق  والشـيعي،  السـني  الشـعب 

العالقـة  القضايـا   مـن  كثيـر  فـي  الشـعبان 
تعالـى  مـا حبـاه هللا  فـي ضـوء  بهـا  أدلـى  التـي 
مـا  وإن  والحكمـة.  والبصيـرة  الحنكـة  مـن 
فـي  وبخاصـة  السـني  الشـعب  بـه  يتمتـع 
األمـن  مـن  بلوشسـتان  سيسـتان  إقليـم 
والراحـة كلـه بفضـل جهـود فضيلـة الشـيخ 
عانـوا  مـا  مـع  السـنة  فأهـل  الحميـد  عبـد 
ومـا  الطائفـي  والتمييـز  العنصريـة  مـن 
يومـا   يرفعـوا  لـم  االضطهـاد  مـن  قاسـوا 
السـالح ولـم يناهضـوا الحكومـة بـل طالبـوا 
بحقوقهـم عبـر الطـرق املشـروعة وإن مـرد 
الفضل في ذلك يعود إلى ما اتخذه فضيلة 
املرنـة  املواقـف  مـن  الحميـد  عبـد  الشـيخ 
تجـاه القضايـا واألوضـاع السـاخنة. يقـول  
يـوم  فـي  خطبـه  إحـدى  فـي  الشـيخ  فضيلـة 
الجمعة: "أهل السنة يرون أنفسهم جزءا 
مـن الشـعب اإليرانـي ولـم يكونـوا أبـدا وراء 
التخريـب والفتنـة والعنـف، وال يرغبـون فـي 
بالعـدل  يطالبـون  وإنمـا  والفتنـة،  العنـف 

واملسـاواة"
تقتصـر  لـم  الشـيخ  وإن جهـود فضيلـة 
على مطالبات أهل السنة فحسب بل جل 
ما يهمه الشـعب اإليراني بغض النظر عن 
انتماءاتـه الفكريـة والعقديـة، لذلـك فهـو  
وإيرانـي  بشـر  إنـه  مـن حيـث  الشـعب  يـرى 
أفـكار وآراء  مـا يحتضـن مـن  يـرى  قبـل أن 
أن  يجـب  الحكومـة  أن  ويعتقـد  وديانـات 
ال  رعيتهـا  أنـه  علـى  الشـعب   مـع  تتعامـل 
علـى أسـاس الديـن واملذهـب. وفـي حواراتـه  
الدسـتور   تطبيـق  إلـى  يدعـو   وخطبـه 
وإعطـاء الشـعب حـق حريـة التعبيـر وإزالـة 
البطالـة واملشـكالت املعيشـية التـي يعانيهـا 
يكـون  أن  "يجـب  يقـول:   . عامـة  الشـعب 
الشـعب أحـرارا فـي إطـار الدسـتور. البطالـة 
و املعيشة من املشكالت األخرى التي يجب 
علـى املسـؤولين أن يتخـذوا تدابيـر لحلهـا. 
الحريـات املدنيـة هـي مـن الحقـوق األخـرى 
التي يجب توفيرها للشعب وفقا للدستور، 

الشـعب". بمطالـب  االهتمـام  ويجـب 
ويرى فضيلة الشـيخ أن إيران للجميع، 
لـون  أو  آخـر،  دون  ملذهـب  تخـص  وال 
أن  لسـني  حـق  فـال  آخـر،  دون  وعـرق 

ينتحـل  أنـه  أسـاس  علـى  شـيعي  مـن  ينـال 
يسـوغ  وال  وبالعكـس.  الشـيعة  مذهـب 
علـى  كـرد  أو  لبلـوش   يتعـرض  أن  لفـارس 
وبالعكـس.  كـردي  أو  بلو�شـي  أنـه  أسـاس 
مـا  هـو  الشـيخ  عنـد  التفاضـل  أسـاس  إن 
دعـا إليـه اإلسـالم  .إن  أكرمكـم عنـد هللا 
ْعَجِمٍيّ 

َ
ـى أ

َ
ْضـَل ِلَعَرِبـٍيّ َعل

َ
 ف

َ
أتقاكـم. اآليـة. ال

ـى 
َ

َعل ْحَمـَر 
َ
أِل  

َ
َوال َعَرِبـٍيّ  ـى 

َ
َعل ِلَعَجِمـٍيّ   

َ
َوال

ْقـَوى.  ِبالتَّ  
َّ

ِإال ْحَمـَر 
َ
أ ـى 

َ
َعل ْسـَوَد 

َ
أ  

َ
َوال ْسـَوَد 

َ
أ

الحديـث. إذن مـدار التفاضـل هـو التقـوى 
ويـرى  وربـه.  العبـد  بيـن   يكـون  أمـر  وهـو 
تدعـي  التـي  الحكومـة  أن  الشـيخ  فضيلـة 
ينبغـي أن  بنيـت علـى أسـاس اإلسـالم  أنهـا 
يكـون التفاضـل عندهـا وتقاسـم املناصـب 
التـي  املؤهـالت  أسـاس  علـى  والوظائـف 
يتصـف بهـا الرجـل مـن أي عـرق أو لـون أو 

كان.  مذهـب 
هـم  الشـخصيات  هـذه  مثـل  إن 
واملعيـن  العضـد  بمثابـة   الحقيقـة  فـي 
للنظـام  فرصـة  وهـم  والنظـام،  للحكومـة 
فـي وقـت تعيـش بالدنـا حالـة مـن االختنـاق 
وليـس  واليـأس.  واالحتـراب  واالضطـراب 
مـن  طائفـة  نـرى  أن  اإلنصـاف  مـن 
املتشـددين واملتزمتيـن يمنعـون مثـل هـذه 
الشـخصية الكبيـرة مـن السـفر إلـى املـدن  
ثـم  الخنـاق  عليـه  ويضيقـون  املجـاورة 
األطـراف  مـن  إبـداء  أو  إدانـة  أي  نـرى  ال 
تثيـر  قـد  التصرفـات  هـذه  الحكوميـة.إن 
مئـات مـن التسـاؤالت، وتدفـع أهـل السـنة 
وربمـا  والتشـاؤم  اليـأس  مـن  املزيـد  إلـى 
أثـرا سـلبيا علـى املجتمـع اإليرانـي.  تعكـس 
التـي يقودهـا  ولتعـرف الحكومـة الجديـدة 
سـدة  إلـى  تصـل  لـم  أنهـا  روحانـي  الرئيـس 
الحكـم يـوم وصلـت إال بعـد تأييـد فضليـة 
فـي  الشـيخ عبـد الحميـد، فلتكـن منصفـة 
اتخـاذ القـرارات وتوليـة املناصـب وترشـيح 
الوظائـف واالحتـرام بالشـخصيات املؤثـرة 
املعتدلة التي تعضد الحكومة وتكون سدا 
الحكومـة.  تعتـرض  التـي  التحديـات  أمـام 
وهـل تجاهلـت الحكومـة توصيـات املرشـد 
والفـرق  باملذاهـب  يتعلـق  فيمـا  األعلـى 

املناصـب؟! وتوليـة 

الشخصيات المعتدلة فرصة للنظام ال تهديد!
عبدالرحمن محمد جمال

قضايا معاصرة
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توجيهات إسالمية

النظـر  دائـم  اإلنسـان  یکـون  أن  البـد 
الربانیيـن  العلمـاء  و  العظمـاء  سـير  فـی 
ترشـد  فإنهـا  تمعـن،  و  بتفکـر  ویقرأهـا 
تشـحذ  و  األمـور  معالـی  إلـی  اإلنسـان 
الهمـم وتنمـى بواعـث الخيـر و إن سـيرتهم 
الحیـاة  فـی  بـه  تسـتضاء  نبـراس  العطـرة 

الدنیویـة.  و  الدینیـة 
أن  نتیقـن  ـکی  سـيرتهم  نقـرأ  أن  البـد 
هللا  جانـب  مـن  هـی  الحقیقیـة  العـزة 
والجمـال  واملـال  بالقـدرة  والتأتـی  تعالـی 
سـراب  و  زائـل  ظـل  هـی  بـل  فحسـب؛ 
خـادع إن لـم یصاحبهـا اإلیمـان الصـادق 

الخالـص.  العمـل  و 
البـد أن نقـرأ سـير العظمـاء ـکی نعـرف 
تکـون  التـى  هـی  الحقیقیـة  الحیـاة  أن 
والسـعی  وعبادتـه  تعالـی  هللا  طاعـة  فـی 
فـإن  مرضاتـه،  علـی  الحصـول  أجـل  مـن 
البطـوالت  و  باألمجـاد  ملیئـة  حیاتهـم 

 . ت لتضحیـا وا
البـد أن نقـرأ سـير العظمـاء ـکی نعـرف 
إعـالء  سـبیل  فـی  اإلجتهـاد  و  الجـد  معنـى 
کلمـة هللا تعالـی فـإن سـيرتهم الزاکیـة خيـر 
والغـرض  الهـام  الجانـب  هـذا  علـی  دلیـل 

السـامی. 
للنفـس  محفـزة  العظمـاء  سـير  إن 
ضـوء  وفـی  املعالـی  سـمو  إلـی  بهـا  للعـودة 
أن  لإلنسـان  یمکـن  الحیـاة  فـی  منهجهـم 
یطـور حیاتـه و یتمحـور حـول مبادئـه و 

تـه.  معتقدا
البـد أن نقـرأ سـير العظمـاء ـکی نتعـرف 
و  النظـرة  وشـمول  األفـق  سـعة  علـی 
نعرف معنى النقد البناء والنصیحة لکل 
التشـبث  و  املبـادئ  والثبـات علـی  مسـلم 

بهـا.  الشـدید 
وإرشـاداتهم  العظمـاء  سـير  قـراءة  إن 
تعطـی  بهديهـم  واإلسـتهداء  القویمـة 
بالظـروف  التأثـر  مـن  داخلیـة  حصانـة 

املحیطـة.  السـیئة 
حیاتهـم  مـن  التاریـخ  لنـا  سـجل  لقـد 
والعمـل  التطبیـق  صفحـات  اکـرم 

بمنهـج هللا تعالـی والتجنـب عـن الشـقاق 
عـن  والعـزوف  والریـاء  والسـمعة 

والشـبهات.  الشـهوات 
صفحـات  لنـا  التاریـخ  سـجل  لقـد 
مشـرقة مـن جهودهـم فـی ترسـیخ دعائـم 
انـواره  ونشـر  معاملـه  وتوضیـح  الدیـن 
بهمـة و عزیمـة التعـرف الخـور والفتـور و 
إن حیاتهـم هـی الوقـود التـى تشـعل فتیـل 
عـن  والترفـع  املعالـی  الـی  للبلـوغ  النفـوس 

األمـور.  سفاسـف 
السـباعی  مصطفـی  الدکتـور  یقـول 
 : بثـالث  إال  العقـل  : »الینمـوا  رحمـه هللا 
إدامة التفکير و مطالعة کتب الناجحين 

الحیـاة.«  لتجـارب  الیقظـة  و 
البـد أن نهتـم بهـذا الجانـب الهـام وهـو 
إمتـألت  الذیـن  العظمـاء  سـير  مطالعـة 
والـدروس  والکفـاح  باملغامـرة  حیاتهـم 
أن  حاولـوا  أنهـم  نـری  الرائعـة.  العجیبـة 
یصلـوا إلـی املجـد والرفعـة رغـم العقبـات 
کـرروا  و  الوعـرة  والطـرق  واملوانـع 
املحاولـة حتـى وصلـوا إلـی مـا وصلـوا إلیـه 
واتصفـوا بصفـات صادقـة فاعلـة.  کانـت 
وتفوقهـم.  نجاحهـم  سـر  الصفـات  هـذه 
الناجحيـن  سـير  قـراءة  أن  الشـک 
و  العمـل  حـب  فینـا  تنمـى  املوفقيـن  و 
ابـن  اإلمـام  یقـول  واملثابـرة.  الطمـوح 
الجـوزی رحمـه هللا : کانـت همـم القدمـاء 
مـن العلمـاء علیـة تـدل عليهـا تصانیفهـم 
أکثـر  أن  إال  أعمارهـم،  زبـدة  هـی  التـى 
الطـالب  همـم  دثـرت،(ألن  تصانیفهـم 
ضعفـت، فصـاروا یطلبـون املختصرات، 
العلـم،  فـی طلـب  الکمـال  فسـبیل طالـب 
اإلطـالع علـی الکتـب التـى قـد تخلفـت مـن 
فإنـه  املطالعـة،  مـن  فلیکثـر  املصنفـات، 
مـا  هممهـم  وعلـو  القـوم  علـوم  مـن  یـری 
للجـد  عزیمتـه  ویحـرک  خاطـره  یشـحذ 
أعـوذ  و  فائـدة،  مـن  کتـاب  یخلـو  ومـا 
نعاشـرهم،  الذیـن  هـوالء  مـن سـير  بـاهلل 
بـه  ال نـری فيهـم ذا همـة عالیـة فیقتـدی 
املبتـدئ وال صاحـب ورع فیسـتفید منـه 

الزاهد. فاهلل هللا! علیکم بمحافظة سير 
السـلف ومطالعـة تصانیفهـم واخبارهـم. 

)375  / الخاطـر  )صیـد 
قـال العالمـة محمـد عوامـه حفظه هللا 
الجـوزی  ابـن  اإلمـام  قـول  ذکـر  مـا  بعـد 
هـذا :  »وهـذه لفتـة مـن عالـم ذی بصيـرة 
أخبـار  مطالعـة  علـی  یحـض  نافـذة، 
العلماء السـابقين، فإن فی قراءة سـيرهم 
أحوالهـم  تسـری  بهـا  و  لهـم،  معایشـة 
العـود  فـی  املـاء  سـریان  قارئيهـا  أرواح  فـی 
ویثمـر.«  ویقـوی  فیشـتد  األخضـر، 

)421  / إرشـادیة  )معالـم 
تاریـخ  العظمـاء  و  العلمـاء  سـير  إن 
دروس  فیـه  باألمجـاد،  حافـل  مشـرق 
شـهید  وهـو  السـمع  ألقـی  ملـن  عبـر  و 
رائعـة  وواقعـات  عملیـة  تجـارب  وفیـه 
التاریـخ  هـذا  خبایـا  فـی  تـری  و  للموفقيـن 
منیبـة  أواهـة  وقلوبـا  مشـرقة  وجوهـا 
صادقـا  وکالمـا  مؤثـرة  غالیـة  ونصائـح 
إلـی  طریقـه  ویشـق  القلـب  مـن  ینحـدر 
القلوب ویخالط النفوس املؤمنة فيهزها 
اإلنسـانیة.  النفـس  ویحفـز  ویشـجيها 

علـی  الشـیخ  األدیـب  العالمـة  یقـول 
الطنطـاوی :  »إن تاریخنـا أعظـم تاریـخ، 
التاریـخ  ولکننـا أمـة تجهـل تاریخهـا، هـذا 
التاریـخ  هـذا  مثلـه،  ألمـة  لیـس  الـذی 
الـذی یفیـض بالحـب والنبـل والتضحیـة 
والبطولـة واإلیمـان.« )رجـال مـن التاریـخ 

املنـارة(  دار   9  /
الرجـال  سـير  بقـراءة  العنایـة  إن 
فرصـة  املشـرق  تاریخنـا  فـی  البارزیـن 
سانحة لکی نعیش معهم و نق�شى أوقاتا 
وکلماتهـم  السـدیدة  بتوجيهاتهـم  عامـرة 

املاتعـة. 
إن سـيرهم تشـعل لنـا قنادیـل الثقافـة 
تطویـر  فـی  قویـا  تأثيـرا  وتؤثـر  واألدب 
ونقتطـف  مسـتقبلنا  وازدهـار  نشـاطاتنا 
نتربـی  مفاهیـم  ریحانـات  ریاضهـم  مـن 
و  قلوبنـا  بهـا  نغـذی  و  أجیالنـا  بهـا  ونربـی 

 . عقولنـا

الشيخ عبداللطيف النارويي کن دائم النظر یف سير العظماء
أستاذ بالجامعة
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عبقرية ابن أبي حاتم في النقد

فـي  لنـا أن نظهـر عبقريـة االبـن  ويمكـن 

الرئيسـية: التاليـة  بالنقـاط  امليـدان  هـذا 

علـى  يكـون  ونقـده  وتعديلـه:  جرحـه   •

أسـاس أنـه عاصـر املترجـم وسـمع منـه أو 

رآه عـن كثـب فيحكـم عليـه بمـا توصـل مـن  

 خاصة 
ً
سبر أحواله، وقد استعمل ألفاظا

لهـا مدلـوالت خاصـة، أبـان عـن مراتبهـا فـي 

كتابـه »الجـرح والتعديـل« ووضـع قواعـد 

اتبعـه  والتعديـل  الجـرح  أللفـاظ  رئيسـية 

مـن جـاء بعـده.   

• نقلـه أقـوال غيـره مـن األئمـة: وأمـا مـن 

لـم يعاصـره فهـو يصـدر الحكـم عليـه مـن 

خـالل مـا توصلـت إليـه دراسـاته مـن أقوال 

األئمـة اآلخريـن الذيـن سـبروا حـال الـراوي 

 
ً
وحكمـوا عليـه بالجـرح والتعديـل، وغالبـا

مـا ينقـل النقـد عـن األئمـة الثـالث: اإلمـام 

بـن حنبـل،  أحمـد  زرعـة،  أبـي  حاتـم،  أبـي 

 
ّ
كمـا يضيـف أقـوال غيرهـم مـن األئمـة إال

األسـاس  هـي  الثـالث  األئمـة  هـذه  آراء  أن 

األغلـب  فـي  ولكنـه  املعاصريـن،  غيـر  لنقـد 

 علـى آخـر، واليعّقـب إال 
ً
األعـم اليرّجـح رأيـا

 فـي التأليـف بيـن 
ً
 أنـه لـم يـأل جهـدا

ّ
 إال

ً
نـادرا

تناقضهـا،  ورفـع  الـرواة  فـي  األئمـة  أقـوال 

فـي  يقـول  كمـا  صاحبـه  إلـى  القـول  ونسـبة 

كتابه الجرح والتعديل: ونسبنا كل حكاية 

إلـى حاكيهـا والجـواب إلـى صاحبـه، ونظرنـا 

املسـئولين  فـي  األئمـة  أقـوال  اختـالف  فـي 

واحـد  كل  قـول  تناقـض  فحذفنـا  عنهـم، 

منهم، وألحقنا بكل مسئول عنه ما الق به 

وأشـبهه مـن جوابهـم . 1 وقـد جعـل العمـدة 

النقـاد  الحفـاظ  الثقـات  األئمـة  كتبـه  فـي 

املرجـوع إليهـم فـي أحـكام الجـرح والتعديـل، 

ت معرفته بهذا الفن ولم 
ّ
وأعرض عمن قل

يكـن فـارس هـذا امليـدان وتكلـم فـي الـرواة، 

يقـول: ولـم نحـك عـن قـوم تكلمـوا فـي ذلـك 

لقلـة معرفتهـم بـه 2 .

وأمـا  األئمـة:  مـن  غيـره  أقـوال  •تفسـيره 

فهـو  األئمـة  مـن  غيـره  ألفـاظ   تفسـيره 

أو  إبهـام  فيهـا  التـي  األلفـاظ  بتفسـير  يعنـى 

التباس، أو تحتاج إلى �شـيء من اإليضاح، 

األمثلـة: بعـض  وإليـك 

1ـ  قـال عبـد العزيـز األوي�شـي: ملـا خـرج 

بـن  حسـين  إلـى  أويـس  أبـي  بـن  إسـماعيل 

هجـره    
ً
مالـكا وبلـغ  ضميـرة  بـن  هللا  عبـد 

. قـال أبـو محمـد: هجـره، ألنـه 
ً
أربعيـن يومـا

3 . لـم يرضـاه 

2ـ  قال يحيى بن سـعيد: سـألت سـفيان 

عـن حديـث حمـاد عـن ابراهيـم فـي الرجـل 

بـه  يحدثنـي  ال  فجعـل  املجوسـية،  يتـزوج 

بـه  حدثنـي  انمـا  قـال:  ثـم  ايامـا  بـه  مطلنـي 

مـا  حمـال،  عـن   - الجعفـي  يعنـي   - جابـر 

لـم  كأنـه  محمـد:  أبـو  قـال  منـه.  بـه  ترجـو 
4 الجعفـي.  جابـرا  يـرض 

3ـ  قـال يوسـف بـن أسـباط: قـال رجـل 

لسـفيان الثـوري: إنـي جعلـت فـي جـدة  فـي  

بنـاء يبنونـه. يعنـي السـلطان، قـال: ألسـت 

تمنـى بقاءهـم إلـى أن يعطـوك أجـرك ؟ قـال 

 يجـري هللا علـى 
ً
أبـو محمـد: يعنـي كـم ظلمـا

أيديهـم إلـى أن تقبـض أجـرك . 5

 - الدقائـق  تلـك  عامـة  شـعبة:  قـال  4ـ  

بهـا  حـّدث  التـي   - الدقائـق  مسـائل  يعنـي 

يونس - يعني ابن عبيد - عن الحسـن إنما 

كانـت عـن أشـعث - يعنـي ابـن عبـد امللـك.

 أخذهـا 
ً
يعنـي أن يونسـا أبـو محمـد:   قـال 

عـن  سـها 
ّ
ودل الحسـن،  عـن  أشـعث  مـن 

6  . الخبـر  فيـه  يذكـر  ولـم  الحسـن، 

تعليقاتـه وتحليالتـه:  وتتجلـى   •

ميـدان  فـي  العلمـي  وتفوقـه  االبـن  عبقريـة 

الرائعـة  تحليالتـه  فـي  فأكثـر  أكثـر  النقـد 

األئمـة  أقـوال  علـى  النـادرة  وتعليقاتـه 

وتعقباته لها، فهو اليكتفي بسـرد األقوال 

البحتـة، بـل يعمـل فكـره ويسـتعمل عقلـه  

األئمـة،  أقـوال  ونقـل  التراجـم  سـرد  فـي 

 
ً
ويفّسـر األلفـاظ ويحللهـا وينقدهـا أحيانـا

أخـرى، وإذا أجلـت النظـر فـي كتبـه فتجـد 

نذكـر  ونحـن  ذلـك،  علـى  كثيـرة  أمثلـة 

املثـال:  بـاب  علـى  بعضهـا 

1ـ  قـال ابـن نـزار األيلـي : مـا رأيـت أحـدا 

بـن  مالـك  مـن  عزوجـل  هللا  بكتـاب  أنـزع 

خالـد  رأى  وقـد  محمـد:  أبـو  قـال  أنـس. 

سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث 
بـن سـعد وغيرهـم .  7

مـن  ملسـعر:  قلـت  عيينـة:  ابـن  قـال  2ـ 

أثبـت مـن أدركـت ؟ قـال: مـا رأيـت أثبـت مـن 

عمرو بن دينار والقاسـم بن عبد الرحمن 

- يعنـي ابـن عبـد هللا بـن مسـعود. قـال أبـو 

قلـة  بنـا  عيينـة  ابـن  لعنايـة  هـذا  محمـد: 

اآلثـار، سـأل مسـعرا عـن أثبـت مـن أدركـه.8 

مـن  أسـمع  لـم  ليتنـي  سـفيان:  قـال  2ـ 

هذا العلم ب�شـئ،  قال الحسـن: ولم ؟ قال 

أفضـل  مـن  يتخوفـون  كانـوا  محمـد:  أبـو 
9 أعمالهـم. 

اإلمام ابن أبي حاتم الرازي ومنهجه في النقد

عبد الرحمن محمد جمال

دراسات إسالمية

الحلقة الثالثة
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3 ـ قال الشافعي: دخل سفيان الثوري 

علـى أميـر املؤمنيـن فجعـل يتجـان عليهـم، 

ويمسح البساط، ويقول: ما أحسنه! بكم 

أخذتـم هـذا؟ ثـم قـال: البـول، البـول،  حتى 

أخرج. قال أبو محمد: يعني أنه احتال بما 

ويسـلم  منهـم  فيتباعـد  فيـه  ليزهـدوا  فعـل 
مـن برهـم.   10

حدثنـي  املبـارك:   بـن  هللا  عبـد  قـال  4ـ 

عـن  شـعبة  يسـأل  كان  قتـادة  أن  معمـر 

أبـو  قـال  نفسـه.  حديـث  يعنـي   - حديثـه 

نسـيج  العلـم  بـارع  قتـادة  وكان  محمـد: 

وحـده فـي الحفـظ فـي زمانـه ال يتقدمـه كبيـر 

 يرجـع 
ً
أحـد فحـّل شـعبة مـن نفسـه محـال

11 نفسـه.  حديـث  فـي  إليـه 

جميـع  فـي   
ً
صائبـا االبـن  يكـون  وهـل 

تحليالتـه وتعقباتـه؟ الجـواب أن أي إنسـا 

ن اليسـلم من الخطأ، وقد يدفعه التحيز 

 ،
ً
 خاطئا

ً
إلى  مذهب أن يحلل الخبر تحليال

حاتـم،  أبـي  ابـن  اإلمـام  منـه  يسـلم  ولـم 

ذلـك:  علـى  الشـواهد  بعـض  وإليـك 

كتـب  علـى  أنفقـت  الشـافعي:  قـال  1ـ 

ثـم   ،
ً
دينـارا سـتين  الحسـن  بـن  محمـد 

مسـألة  كل  جنـب  إلـى  فوضعـت  تدبرتهـا 

 عليـه.12  
ً
. قـال أبـو محمـد: يعنـي ردا

ً
حديثـا

حيـث  االبـن  مـن  خاطـئ  التحليـل  فهـذا 

مذهـب  تعضيـد  بذلـك  أراد  الشـافعي  إن 

بدالئـل  مدعمـة  أقوالـه  أن  مـن  محمـد 

علـى  حملـه  محمـد  أبـا  ولكـن  حديثيـة، 

الخالف، وذلك ألجل بغضه على أصحاب 

الـرأي.

بـن  مالـك  سـمعت  الشـافعي:  قـال  2ـ   

أنـس وقيـل لـه: تعـرف أبـا حنيفـة؟ فقـال: 

هـذه  قـال:  لـو  برجـل  ظنكـم  مـا  نعـم، 

السـارية مـن ذهـب لقـام دونهـا حتى يجعلها 

مـن ذهـب وهـي مـن خشـب أو حجـارة، قـال 

أبو محمد: يعني أنه كان يثبت على الخطأ 

ويحتج دونه وال يرجع إلى الصواب إذا بان 
لـه .13

مـا  علـى  للداللـة  مسـوق  الخبـر  فهـذا  

العارضـة،  قـوة  مـن  حنيفـة  أبـا  هللا  أتـى 

ال  العلـم  وسـعة  املعانـي  علـى  والغـوص 

للقـدح فيـه، كمـا صـرح بذلـك الكوثـري فـي 

أبـا محمـد  التعصـب حمـل  تأنيبـه، ولكـن 

الخاطـئ. التحليـل  علـى 

3ـ وعـن شـعبة أنـه قـال: كان حمـاد ابـن 

محمـد  أبـو  قـال  يحفـظ.  ال  سـليمان  أبـي 

يـرزق   لـم  وأنـه  الفقـه  عليـه  الغالـب  كان 

 مبنـي 
ً
حفـظ  اآلثـار14 . فهـذا التحليـل أيضـا

التعصـب. علـى 

مـن  كثيـر  علـى  عّقـب  :وقـد  تعقبــاته   •

اآلخريـن،  ـأ 
ّ
وخط البعـض  فصـّوب  األئمـة 

وذلـك فـي ضـوء مـا توصلـت إليـه دراسـاته، 

ذلـك:  علـى  األمثلـة  بعـض  وإليـك 

1ـ قـال أبـو محمـد بعـد أن ذكـر مذهـب 

الشـافعي فـي مسـئلة: ليـس هـذا الجـواب فـي 
�شـيء مـن كتبـه .15

عـن  أبـي  سـألت  محمـد:  أبـو  قـال  2ـ 

عـن   ، مسـلم  بـن  الوليـد  رواه  ؛  حديـث 

إبراهيـم  أبـي  عـن   ، يحيـى  عـن   ، األوزاعـّي 

األنصـارّي رجـل مـن بنـي عبـد األشـهل قـال 

ه سـمع رسـول هللا صلى هللا 
ّ
: حّدثني أبي أن

عليه وسـلم ، يقول في الصالة على املّيت : 

هم اغفر ألولنا ، وآخرنا ، وحّينا ، ومّيتنا 
ّ
الل

فأدخلـوه   ، الّصّديـق  بكـر  وشـاهدنا،   ،

بـن عـوف الحم�شـّي  : محمـد  ، منهـم  فيـه 

 ، الهسـنجاني  يوسـف  بـن  وإبراهيـم   ،
16 وغيرهمـا. 

دراسات إسالمية

1. التقدمة، 13.  
2. نفس املصدر.   

3. نفس املصدر، 21/1.  
4. نفس املصدر، 69/1.  

5. نفس املصدر، 124/1.  
6. نفس املصدر، 124/1.  

7. التقدمة، 18.  
8. نفس املصدر، 46.  
9. نفس املصدر، 62.  

10. نفس املصدر، 107.  
11. نفس املصدر، 127.  
12. آداب الشافعي، 27.  
13. نفس املصدر، 162.  

14. الجرح والتعديل، 137/1.  
15. آداب الشافعي، 217.  

16. نفس املصدر، 392/1.  

المراجع

، والقـى مـن 
ً
"وكلٌّ قـد أبلـى بـالًء حسـنا

العـزم،  أولـو  إال  يتحّملـه  ال  مـا  العنـاء 
تـل، 

ُ
ق مـن  ومنهـم  ـّرد، 

ُ
ش مـن  فمنهـم 

العظمـى،  بالخيانـة  ُرمـي  مـن  ومنهـم 
بيـن  العـدل  فـي  باملسـاواة  نـادى  فمـن 
أو  جنـس  إلـى  نظـر  غيـر  مـن  الرعيـة 
ومـن  املسـلمين،  بمحاربـة  هـم  اتُّ ديـن 
نـادى بتنظيـم الجيـش علـى األسـاليب 
هـم بالتفرنـج والخـروج علـى  الحديثـة اتُّ
التقاليـد، ومـن نـادى بتأسـيس مجلس 
السـلطان،  بمحاربـة  هـم  اتُّ للشـورى، 
نـادى  ومـن  الثـورة،  علـى  والحـّض 
أصـل  إلـى  والرجـوع  العقيـدة  بإصـالح 
وهـم  وهكـذا!  باإللحـاد،  هـم  اتُّ الديـن 
علـى هـذا صابـرون مجاهـدون، أحّبـوا 
أحبـوا  ممـا  أكثـر  اإلصـالح  فـي  مبدأهـم 
بالتعذيـب يحيـُق  يعبئـوا  ولـم  الحيـاة، 
ـت 

ّ
بهـم فـي سـبيل تحقيـق فكرتهـم، وظل

فـي حياتهـم وبعـد  آراؤهـم تعمـُل عملهـا 
موتهـم، حتـى تحّقـق إصالحهـم، وتقـّدم 
الشـرق علـى أيديهـم خطـواٍت تسـتحقُّ 

اإلعجـاب".

الحديـث  العصـر  فـي  اإلصـالح  ]زعمـاء 
])9(

يقول األستاذ أحمد أمين 

فا الرجال  معّرِ
دا  المصلحين محّدِ

النهج لكل من يريد 
أن يحذو حذوهم:
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أهل السنة في إيران

املعقوليـة وجهـه بعـض  فـي غايـة  سـؤال 
التواصـل  مواقـع  فـي  ورّواد  ناشـطين 
االجتماعـي مـن أهـل السـنة إلـى املسـؤولين 
الحميـد  عبـد  الشـيخ  فضيلـة  منـع  فـي 
حفظه هللا من مغادرة محافظة سيسـتان 
)طهـران(  العاصمـة  غيـر  إلـى  وبلوشسـتان 

مالبسـات  ورفـع  باإليضـاح  إياهـم  مطالبيـن  الحـدود،  خـارج  ـه 
ْ
َبل

املوضـوع.
حقا ما هي املادة التي تمنعه من الخروج من املحافظة؟ يبينونها 
وتنحـل  االسـتيضاح،  طلـب  مـن  وينتهـوا  السـائلين  قلـوب  لتطمئـن 

عالمـة االسـتفهام التـي تمـددت فـي أذهانهـم وظلـت تؤذيهـم.
منـذ سـنوات والسـؤال موّجـه إلـى املسـؤولين ال مـن داخـل البـالد 
فحسـب بـل القضيـة تفاقمـت وأثـارت فضـول بعـض الناشـطين فـي 
ليكـون  عـّم  بـل  السـنة  الناشـطين  بيـن  محصـورا  يعـد  ولـم  الخـارج 
لهـذا  يعـرف  ال  بنفسـه  والشـيخ  أيضـا،  الشـيعة  بعـض  اهتمـام  فـي 
الحظـر دليـال وقـد أشـار إلـى هـذا خـالل بعـض الحـوارات واملؤتمـرات 
علـى  ويلّحـون  رّد  منهـم  يصـدر  ال  املسـؤوين  أن  بيـد  الصحفيـة 

!! الصمـت 
تتحمـل  ال  هـي  الدالئـل  بعـض  هنـاك  هـل  يوّضحـون؟  ال  ملـاذا 
مـن  الجانـب  هـذا  فـي  يـرون  وال  لكنهـم  البيـان  يمكنهـم  أم  البيـان، 
وليـس  يشـاؤون  مـا  يفعلـوا  أن  لهـم  أم   ! االستفسـار  علـى  يرغمهـم 
ألحـد أن يسـأل عنهـم: ملـاذا ؟! أو مـا هـذا ؟! أو هـذا مـاذا ؟! لـو كان 

مـّر. فأحـاله  ذكـر  مـا  بـاب  مـن  الدليـل 
شـرت في مجلة، عنوان املقالة "حقوق 

ُ
قبل شـهور كتبُت مقالة ن

أهـل السـنة بيـن مبّيضـة الدسـتور ومسـّودة الجاعليـن" وبّينـُت فيهـا 
فيـه  واعتـرف  عليـه  أجمـع  قـد  عالتـه-  -علـى  اإليرانـي  الدسـتور  أن 
بحقـوق كافـة املواطنين)مـع وجـود بعـض املآخـذ( إال أنـه ال يطّبـق 
بنرجسـّية  يحظـون  الذيـن  البعـض  عنـد  مسـّودة  هنـاك  أن  ويبـدو 
فائقـة ! هـي تطّبـق، وتظـل مفتوحـة دومـا يـزاد فيهـا وينقـص، وهـذه 

املسـّودة مـع األسـف أقـوى مـن ذلـك املبّيـض !
نطـاق  فـي  الجهـود  تبـذل  مبّيضـة  مكتوبـة  دسـاتير  البـالد  كل  فـي 
تطبيقهـا، ونحـن فـي إيـران أيضـا لدينـا دسـتور مبّيـض وآخـر مسـود 
يثيـر القالئـق وال يـكاد يبّيـض! وبتعبيـر أسـهل دسـتور مكتـوب وغيـر 
حـرة  عليـه  املشـرفة  واللجنـة  أثـرا،  أقـوى  األخيـر  وهـذا  مكتـوب 

تشـاء! كمـا  فيـه  تتصـرف 
اليـوم  الطـرح حـول منـع الشـيخ كان موّجهـا منـذ سـنوات ولكـن 
واألعنـاق  السـؤال معقـول،  وقـت م�شـى،  أّي  مـن  أكثـر  يلـّح  أضحـى 

مقنعـا. رّدا  تنتظـر  املسـؤولين  إلـى  اشـرأبت 

طرح يتطلب الرّد

منعـت السـلطات فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد، مـن 
السـنية  األغلبيـة  ذات  "رمشـك"  منطقـة  إلـى  السـفر 
سيسـتان  ملحافظـة  املحاذيـة  كرمـان،  محافظـة  فـي 

وبلوشسـتان.
عبـد  الشـيخ  فضيلـة  يسـافر  أن  املقـرر  مـن  كان 
منظمـة  ورئيـس  السـنة  أهـل  وخطيـب  إمـام  الحميـد، 
محافظـة  فـي  السـنة  ألهـل  الدينيـة  املـدارس  اتحـاد 
فـي  الدعويـه  رحلتـه  ضمـن  وبلوشسـتان،  سيسـتان 
إلـى منطقـة "رمشـك"  بلوشسـتان،  فـي  املركزيـة  املناطـق 
املحاذيـة ملحافظـة سيسـتان وبلوشسـتان فـي بدايـة هـذا 
األسـبوع، حيـث أتـاه منـع السـلطات مـن السـفر إلـى هـذه 

. ملنطقـة ا
أهـل  اسـتياء  أثـار  املذكـور  املنـع  أن  بالذكـر  جديـر 
عبـد  الشـيخ  فضيلـة  انتقـد  كمـا  إيـران،  فـي  السـنة 
خريجـي  تكريـم  بمناسـبة  انعقـدت  جلسـة  فـي  الحميـد 
مدرسـة دينية في قرية "كتيج" من توابع مديرية "فنوج" 
ليـس  اآلن  قائـال:  املنـع  هـذا   1439 الثانـي  ربيـع   25 فـي 
سيسـتان  محافظـة  مـن  أنـت  يقـال  الـذي  الوقـت  ذلـك 
مـا  يقـال  أو  كرمـان،  محافظـة  وهنـاك  وبلوشسـتان، 

هـذا. يشـبه 
و"سيسـتان  و"كرمـان"  "طهـران"،  فضيلتـه:  وتابـع 
وإيـران  إليـران،  املحافظـات  وسـائر  وبلوشسـتان" 

. للجميـع
واألفـق:  التفكيـر  ضيقـي  مخاطبـا  فضيلتـه  وأضـاف 
افتحـوا أعينكـم وانظـروا إلـى مـا يجـري فـي العالـم. ليـس 
اآلن وقـت أن يقـول أحـد آلخـر: أنـت شـيعي أو أنـت سـني!

وقـت  فـي  الحميـد  عبـد  الشـيخ  فضيلـة  وأشـار  هـذا 
إلـى  اإليرانيـة،  "ابتـكار"  جريـدة  مـع  حـوار  وفـي  سـابق 
بالسـفر  لـي  يـؤذن  السـفر والتنقـل، قائـال: ال  منعـه مـن 
إال إلـى مدينتـي “قـم” و”طهـران”. فالبعـض مـن الجهـات 
ال ترغـب فـي رحالتـي الخارجيـة أو الداخليـة، لذلـك لـم 
أستطع املشاركة في الكثير من املؤتمرات الدينية خارج 

البـالد

السلطات تمنع
 فضيلة الشيخ عبد الحميد 

من السفرإىل محافظة 
کرمان

السيد مسعود
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التمهيد:
اللبـق  النحريـر  املبجـل,  الفاضـل 
بـه  يهتـدي  العلـوم,  سـماء  مـن  نجـم 
علـى  وطلـع  زمنـه,  فـي  العلمـي  ـم 

َ
العال

يتنـور  حتـى  اإلسـالمي  الفقـه  أفـق 
العالـم بضوئـه ونتوقـع مـن شـخصيته 
وأهلهـا  الدنيـا  يضيـئ  أن  العبقريـة 
وفيـر  رجـال  حياته.ويسـتفيد  طيلـة 
مـن  خلفـه  مـا  بعـد  العلمـي  تراثـه  مـن 
هللا"ألن  شـاء  "إن  العلميـة  الثـروات 
األحـكام  ـم 

ّ
نظ املرسـوم  الشـيخ 

فـي  الجديـدة  النـوازل  مـن  الكثيـرة 
يتسـنى  اإلسـالمي,حتي  الفقـه  أسـالك 
والتنفيـذ  التطبيـق  اإلسـالمية  لألمـة 
عـن  والتناهـي  لألوامـر  االمتثـال  فـي 
تحّديـات  بعـض  َواَجــَه  النواهي,كذلـك 
ـم املعاصـرة التـي تسـببت ألزمـاٍت 

َ
العال

كبيـرة قـداَم األمـة فـي مجـال االقتصـاد 
والتجارة من جهة البنوك الربوية,كما 
لحـل  عديـدة  خطـوات  تخطـى  أنـه 
فـي  ـت 

ّ
حط التـي  واملعقـدات  املشـاكل 

واألخالقـي  الدينـي,  املسـلمين  نـاء 
َ
ف

والسيا�شـي,  والعلمـي,  والــَمدَر�شي, 
ُيدعـى   

ّ
الفـذ الرجـل  وهـذا  ذلـك.  وغيـر 

القا�شـي,  العثمانـي,  تقـي  محمـد   " بــ 
الرحالـة". الداعيـة  الفقيـه, 

بيـن  العثمانـي  تقـي  محمـد  املفتـي 
والعلميـة الشـخصية  حياتـه 

اسمه ونسبه:
القا�شـي  العثمانـي  تقـي  محمـد  هـو 

فضيلـة  بـن  الرحالـة  الداعيـة  الفقيـه 
الشـيخ املفتـي محمـد شـفيع بـن محمـد 
ميـان  بـن  تحسـين  خليفـة  بـن  ياسـين 
بـن ميـان جـي شـكر هللا  جـي كريـم هللا 

)1( إمـام علـي. 
سـاللة  مـن  تنحـدر  األسـرة  هـذه 
الرسـول  ختـن  الجليـل  الصحابـي 
عفـان   بـن  عثمـان  الثالـث  الخليفـة 
وأضيفـت  النوريـن"  بــــ"ذي  امللقـب 
كلمة "العثماني" إلى الشيخ املفتي تقي 
 إلـى هـذا الصحابـي الفـذ. ونالـت 

ً
نسـبة

العلـم  فـي  رفيعـة  مكانـة  األسـرة  هـذه 
وحسـن  بالخيـر  قـت 

ّ
وُوف والصـالح, 

الديـن  بخدمـات  وارتسـمت  العمـل, 
ونشـر الدعـوة فـي مجـاالت مختلفـة.)2(               

والدته:
وثالثمائــة  ألـف  عـام  املترجـم  ولـد 
عـام  املوافـق  الهجـري  وسـتين  واثنيـن 
وأربعيـن  وثالثـة  وتسعمائــة  ألـف 
ديوبنـد  رأسـه  مسـقط  وكان  امليـالدي 
الشـمالية  الواليـة  بمديريـة سـهارنفور 
قرية"ديوبند"بيـن  واشـتهرت  الهنـد 
للثقافـة  بالعاصمـة  املسـلمين 
لوقـوع  الهنـد  نطـاق  علـى  اإلسـالمية 
الجامعـة اإلسـالمية دارالعلـوم ديوبنـد 
أسسـت  الجامعـة  هـذه  رحابــها.  فـي 
وألـف  ومائتيـن  وثمانيـن  ثـالث  سـنة 
اآلن  إلـى  تأسيسـها  ومنـذ  الهجريـة 
الدعـاة  إعـداد  فـي  هامـا  دورا  تلعـب 
الشـيخ  اإلسـالمي.إن  الفكـر  ورجـال 

خمـس  ماق�شـى  العثمانـي  تقـي  املفتـي 
سـنوات مـن عمـره حتـى ظعـن بمرافقـة 
والـده إلـى الباكسـتان ونـزل فـي أكنـاف 

)3 "كرات�شـي.")
جده األمجد:

أديبـا  كان  ياسـين  محمـد  الشـيخ 
وهـو  والفارسـية  العربيـة  باللغـة 
مـن  ُيَعـدُّ  وكان  العلمـاء,  كبـار  مـن 
ديوبنـد,  دارالعلـوم  فـي  الطلبـة  قدامـى 
أبرزهـم  ومـن  املهـرة  ألساتذتــها  وتلمـذ 
والشـيخ  النانوتـوي,  يعقـوب  الشـيخ 
املفتـي  والشـيخ  الدهلـوي,  سـيدأحمد 
وَدَرَس  الديوبنـدي  حسـن  محمـود 
معـروف  شـاعر  علـى  الفارسـية  اللغـة 
مـرزا أسـد هللا غالب.وبنـاء علـى مهارتـه 
وق�شـى  فيهـا,   

ً
مدرسـا ـَن  ُعِيّ قـد  النـادرة 

فـي حيـاة  أربعيـن عامـا  زهـاء  مـن عمـره 
)4( َمدَرِسـية. 

والده املكرم:
فضيلـة الشـيخ املفتـي األعظـم علـى 
مدى الهند والباكستان"محمد شفيع 
املعتزيـن  العلمـاء  مـن  كان  العثمانـي" 
الشـيخ  املشـتهرين.ُولد  والشـخصيات 
سـنة أربـع عشـرة وثالثمائـة بعـد ألـف 
الهجريـة بديوبند.والتحـق بدارالعلـوم 
وخمـس  وثالثمائـة  ألـف  سـنة  ديوبنـد 
تخـرج  مـا  وبعـد  الهجريـة,  وعشـرين 
ألـف  سـنة  ديوبنـد  العلـوم  دار  فـي 
تمكـن  الهجريـة  وخمسـين  وثالثــمائة 
هـذه  فـي  بالفتـوي  اإلنجـاز  وسـادة  مـن 

إعداد :  محمد حماد الكريمي الندوي *
نقله إلى العربية: عبد الستار األعظمى*

سماحة الشيخ المفتي تقي العثماني 
بين حياته الشخصية والعلمية والنشاطية

الحلقة األوىل

شخصيات إسالمية
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الباكسـتان  انفصـال  وبعـد  اإلدارة 
الباكسـتان  إلـى  ارتحـل  الهنـد؛  مـن 
واسـتوطن هنـاك ثـم اشـتغل بأنشـطة 
عديـدة؛ مـن توطيـد دولـة الباكسـتان 
األمـة  السياسـة,وتثقيف  بدعامـة 
اإلسـالمية بالقـدرات العديـدة, وتعبئـة 
الدينيـة,  بالثقافيـة  املسـلمين  أجيـال 
اإلسـالمي  املجتمـع  أشـبال  وتنشـئة 
لهـذه   

ً
وإنجـازا الدينيـة,  بالعلـوم 

املدرسـة"دارالعلوم  أسـس  األنشـطة 
كرات�شـي"التي تحيـط جميـع األهـداف, 
األفـراد  إعـداد  فـي  مثالـي  بـدور  وتقـوم 
املتفوقيـن الذيـن كانـت لهـم محـاوالت 
األمـة  أهـداف  لتحقيـق  ناجحـة 

الداريـن.)5( سـعادة  إلـى  املوصلـة 
إخوانه األربعة بين السطور:

خمسـا  شـفيع  محمـد  املفتـي  تـرك 
مـن الذكـور؛ أصغرهـم املترجـم محمـد 

العثمانـي. تقـي 
أكبرهم:

وإنـه  كيفـي  زـكي  محمـد  وأكبرهـم 
األردوية,ولـه  األشـعار  فـي   

ً
جـادا كان 

املعـروف  بالشـاعر  الوطيـدة  العالقـة 
مجموعـة  مرادآبادي"وُدونـت  "جكـر 
أشـعاره يقـال لهـا " كيفيـات" املرصعـة 
محمـد  للمفتـي  افتتاحيـة  بكلمـات 
املذكـور  ولألديـب  العثمانـي.  تقـي 
األدب,  علـم  فـي  راسـخة  ملكـة  كانـت 
والثقافـة, وهـذا األخ الكبيـر لـم يتجـاوز 
أيـام شـبابه إلـى أن أجـاب نـداء األجـل, 
العاشـر مـن املحـرم الحـرام سـنة ألـف 
الهجريـة  وتسـعين  وخمـس  وثالثــمائة 

)6( "الَهـور"  مدينـة  فـي  ودفـن 
"الثاني من اإلخوان"

سـنة  العثمانـي  ر�شـي  محمـد  ولـد 
الهجريـة,  وخمسـين  وثالثمائـة  ألـف 
وإنـه كان متصفـا بشـعور ذاكيـة وإملـام 
"داراإلشـاعة"  اإلدارة  وافتتـح  بالعلـم 
السـيد  الدينيـة.  الكتـب  فيهـا  تطبـع 
املحـرم  مـن  السـادس  انتقـل  املرسـوم 
وأربعمائـة  عشـر  إحـدي  سـنة  الحـرام 

هللا,  ذمـة  إلـى  الهجريـة  األلـف  بعـد 
الواسـعة.)7( برحمتـه  تغمـده 

الثالث منهم:
أسـتاذ  هـو  رازي  ولـى  محمـد 
قسـم  الكراتشـية  الجامعـة  فـي 
فـي  غريبـة  مهـارة  عنـده  اإلسـالميات, 
فـى  بارعـة  وقـدرات  األردويـة,  اللغـة 
صناعـة  مـن  وبـرز  التأليـف,  إجـادة 
عالم"حـول  قيم"هـادي  كتـاب  قلمـه 
وسـلم  عليـه  هللا  صلـى  الرسـول  سـيرة 
الـذي يحتـوي علـى خمسـمائة صفحـة 
وأهـم  عبقريتـه  عجائـب  تقريبا.ومـن 
ضخامتـه  رغـم  الكتـاب  هـذ  أن  ميزتـه 

النقـط.)8( مـن  خـال 
الرابع منهم:

العثمانـي  رفيـع  محمـد  الشـيخ 
أنـه  الباكسـتان,  حـول  األعظـم  املفتـي 
دارالعلـوم  اإلسـالمية  الجامعـة  َس 

َّ
ـَرأ

َ
ت

كرات�شـي بإنجـازات فائقـة, ومنحـت لـه 
لـه  فـي تنظيـم األمـور. وكان  إلهيـة  هبـة 
عديـد مـن املؤلفـات الدينيـة و ُيح�شـى 
قـارة  بيـن  الفائقيـن  العلمـاء  كبـار  مـن 

)9( آسـيا. 
القا�شـي  العثمانـي  تقـي  محمـد 

العلميـة حياتـه  بيـن  الفقيـه 
نشأته العلمية والتربية:

تقـي  املفتـي  القا�شـي  الشـيخ 
العلـم  كأس  أول  شـرب  العثمانـي 
تحـت  املنزليـة  املدرسـة  ِبركـة  مـن 
عليهـا  َدَرَس  والدته؛حيـث  رعايـة 
خاتـم  وسـيرة  زيـور  كتاَبي"بهشـتي 
األنبياء"باللغة األردوية وحينما أسـس 
بــها  التحـق  كرات�شـي  دارالعلـوم  والـده 
الدراسـية  املـواد  بعـض  هنـاك  ودرس 
وملابلـغ  واألردويـة  الفارسـية  مـن 
تــّم  تقريبـا  عمـره  مـن  سـنوات  ثمانـي 
النظاميـة  الدراسـة  بمرحلـة  التحاقـه 
املعروفـة فـي شـبه القـارة الهنديـة سـنة 
وخمسـين  وإحـدى  وتسـعمائة  ألـف 
امليالدية,وأتـّم دراسـته النظاميـة سـنة 
وخمسـين  وتسـع  وتسـعمائة  ألـف 

وأنـه  بتقديرممتـاز,  امليالدية,ونجـح 
علـوم  مـن  وافـر  بقسـط  حظـي 
النحـو  مـن  الوسـائل  الشـريعة وعلـوم 
واألدب  واألصـول  والبالغـة  والصـرف 
حـدث  املرحلـة  هـذه  وبعـد  ذلـك  وغيـر 
املنهجيـة  املقـررات  أن  هواجسـه  فـي 
قبـول  عـن  تقصـر  ربمـا  درسـها  التـي 
التحديات الراهنة الواقفة أمام األمة 
والعلـوم  الحقـوق  دراسـة  إلـى  فَمـاَل 
وثيقـة  والسياسـية.ونال  االقتصاديـة 
مـن  والسياسـة  االقتصـاد  فـي  اإلجـازة 
جامعـة كرات�شـي سـنة ألـف وتسـعمائة 
حائـز  كماأنـه  امليالديـة,  وسـتين  وأربـع 
لدارسـة  الــمحامات  شـهادة  علـى 
الحقـوق مـن هـذه الجامعـة سـنة ألـف 
وتسـعمائة وسـبع وسـتين امليالديـة ثـم 
لنيـل شـهادة  العربيـة  اللغـة  إلـى  َوّجـه 

َ
ت

ممتـاز  تقديـر  علـى  فحصـل  املاجسـتر 
مـع الشـرف باملركـز األول مـن جامعـة 
بنجاب سـنة ألف وتسـعمائة وسـبعين 

)10 امليالديـة.)
تربية النفس وتزكيتها:

علـى  تعكـف  شـخصيته  زالـت  مـا 
أن  مـع  العلميـة؛  األهـداف  تحقيـق 
تقـي  املفتـي  األريـب  األديـب  الفاضـل 
العثماني لم يتغافل عن تربية النفس 
وتزكيتهـا مـن أبيـار السـلوك والطريقـة, 
الدكتور/عبـد  الشـيخ  إلـى  كأسـه  فمـّد 
للشـيخ  املجـاز  خليفـة  العارفـي  الحيـئ 
يــملؤه  وجعـل  التهانـوي,  علـي  أشـرف 
مـن أنـوار توجيهـات وإرشـادات الشـيخ 
إلـى أن توفـاه هللا سـنة ألـف وأربعمائـة 
وسـت مـن الهجـرة النبويـة ثـم مـّد يـده 
الشـيخ  للتهانـوي  الثانـي  الخليفـة  إلـى 
الشـيخ  وطفـق  خـان.  هللا  مسـيح 
التربـوي,  نبراسـه  مـن  يسـتضيئ  املفتـي 
رة  فاقتبس ضوًء براقا من إفاداته الَنّيِ
إلـى أن توفـي املرشـد الثانـي سـنة ألـف 

الهجريـة)11( عشـر  وثـالث  وأربعمائـة 
جهده العلمي خالل الدراسة:

مجـدا  كان  العثمانـي  تقـي  محمـد 

شخصيات إسالمية
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ومـازال  تعلمـه,  زمـن  فـي  ومجهتـدا 
وانهماكـه  الـدروس  إلـى  البالـغ  عكوفـه 
ِلُقـه 

َ
وق العلميـة,  باأللغـاز  الشـديد 

الفنـون  مـن  لالسـتفادة  الخالـص 
باملطالعـة,  الصـادق  وولعـه  املختلفـة, 
ـب أوراق الكتـب املتعـددة مـن 

ّ
وأنـه قل

وبـذل  القـاري,  وعمـدة  البـاري,  فتـح 
خـالل  الـدراري  وكوكـب  املجهـود, 
أوقـات  اشـتغل  حتـى  دراسـته.)12( 
فرصـة  وانتهـز  املهمـة  هـذه  فـي  اللعبـة 
وقـرأ  العديـدة  املكتبـات  فـي  العطلـة 
بفهـم  املختلفـة  الفنـون  مـن  الكتـب 
حـالوة  ِق  لتـذوُّ الليالـي  وَسـَهَر  عميـق. 

)13 األدب.)
شيوخه األجالء: 

ن�شـى ذكريـات 
ُ
 فـي حياتـه العلميـة الت

فـي  ُمِهّمـا  دورا  لعبـوا  الذيـن  األسـاتذة 
وفنـون  عديـدة  بعلـوم  املترجـم  تزويـد 
شـتى.وكان الشـيخ املفتي تقي العثماني 
 للمشـايخ 

َ
مـن الطلبـة القدامـى فَتلمـذ

األجالء الذين تحملوا مسـؤلية القيام 
وفـي  كرات�شـي  دارالعلـوم  فـي  بالتدريـس 
مـر  الـذي  النحريـر؛  والـده  طليعتهـم 
العالمـة  ومنهم:الشـيخ  أنفـا.  ذكـره 
العلـم  أهـل  مـن  "أكبرعلـي"كان 
هـذه  فنـاء  بالتدريـس  وقـام  والفضـل 
ودرس  تقريبـا  سـنة  املدرسـة خمسـين 
كثيـرة,  كتبـا  تقـي  محمـد  املفتـي  عليـه 
التلويح"فـي  علـى  "التوضيـح  وأهمهـا 
ومنهـم  الجالليـن"  و"تفسـير  األصـول 
متخصـص  حسـن:  ولـي  املفتـي  الشـيخ 
كبـار  مـن  وهـو  واإلفتـاء.  بالفقـه 
تقـي  محمـد  املفتـي  عليـه  قـرأ  العلمـاء 
مـن  الدراسـية  الكتـب  العثمانـي 
وأبرزهـا  الخامـس  الصـف  إلـى  بدايتـه 
للشـيخ  وكانـت  للمرغينانـي  "الهدايـة" 
القـراءة  ذوق  بتعبئـة  بالغـة  عنايـة 
القا�شـي  شـخصية  فـي  واملطالعـة 
الشـيخ  ومنهـم  الرحالـة.  الفقيـه 
املجاهـد نورأحمـد كان رجـال فعـاال مـع 
شـفيع"في  محمـد  املترجم"املفتـي  والـد 

بشـكل  اإلسـالمية  الدعائـم  إرسـاء 
األسـتاذ  دارالعلوم"كرات�شـي"كلف 
اإلدارة  هـذه  برئاسـة  بأعـاله  املذكـور 
وقـد درس عليـه الشـيخ املفتـي محمـد 
االبتدائيـة  املرحلـة  العثمانـي  تقـي 
املفتـي  العالمـة  الشـيخ  ومنهـم 
التدريـس  ولـى 

ُ
ت الـذي  أحمـد  رشـيد 

ألـف  سـنة  كرات�شـي  دارالعلـوم  فـي 
الهجريـة  وسـبعين  وسـت  وثالثمائـة 
وقـد تلقـى منـه الشـيخ الرحالـة محمـد 
تقـي العثمانـي جامـع الصحيـح لإلمـام 
البخاري.كمـا أن العالمـة محمـد رعاية 
هللا ,الشـيخ الحافظ سـحبان محمود, 
خـان,  هللا  سـليم  الداعيـة  العالمـة 
الحـق وغيرهـم يعـدون  الشـيخ شـمس 
القا�شـي  الفقيـه  املفتـي  أسـاتذة  مـن 

)14 الرحالـة.)

 املصادرواملراجع:
1- روشـن جـراغ  ص:160, ملحـات مـن حيـاة 

املفتـي تقـي ص: 1
الشـاملة,  املكتبـة  شـبكة  مـن  2-املسـتفاد 

ص:160 جـراغ  روشـن 
ص:298  علـم  كاوان  اور  وقـت  متـاع   -3

ص:161 جـراغ  روشـن 
4-روشن جراغ ص:160

علـم  كاوان  اور  وقـت  متـاع  مـن  5-املسـتفاد 
ص:270

جـراغ  روشـن   46 ص:  رفتـكان  6-نقـوش 
162 ص:

7- 324نقوش رفتكان ص: 
8- روشن جراغ ص:162

"  "  "   "  "  " -9
10-متاع وقت اوركاوان علم ص:299

ص:07  تقـي  املفتـي  حيـاة  مـن  11-ملحـات 
ص:165,  جـراغ  روشـن 

12-متاع وقت اوركاوان علم ص:300
13-روشن جراغ ص:163

14-ملحات من حياة املفتي تقي ص: 3 

الهنـد،   * مديـر مجلـة »النصيحـة«، لكنـاؤ، 
العربـي،  اإلسـالمي  للمعهـد  العـام  واألميـن 
gmail.com@hammadkarimi93 بالهنـد. 

كتـاب  مـن  جـزء  األصـل  فـي  املقالـة  هـذه   *
»روشـن جـراغ« باألرديـة، الـذي يشـتمل علـى 
حيـاة عـّدة شـخصيات عامليـة معروفـة، وقبل 
حـول  عربيـة  كتابيـة  مسـابقة  عقـدت  شـهور 
السـتار  عبـد  األخ  فقـام  الشـخصيات،  هـذه 
العربيـة  إلـى  بنقلـه  تايالنـد(  )نزيـل  األعظمـي 
فـي املسـابقة، وحصـل علـى الدرجـة   

ً
مسـاهما

والجـزاء. الشـكر  جزيـل  منـا  فلـه  األولـى، 

أخبار العالم
اليمين املتطرف يتظاهر ضد 

اإلسالم بهولندا 
موقع املسلم - تظاهر مئات األشخاص 
ساحات  إحدى  في  املتطرف  اليمين  من 
مدينة  في  املركزية  القطارات  محطة 
ضد  السبت؛  أمس  الهولندية،  روتردام 

املهاجرين واملسلمين.
فيها  شارك  التي  التظاهرة،  وتأتي 
اليمين  مؤيدي  من  شخص   700 نحو 
األحزاب  تستعد  وقت  في  املتطرف، 
مارس  انتخابات،  لخوض  الهولندية 
القادم، من املتوقع أن تطغى على حمالتها 

قضايا الهجرة واالندماج.
الهولندي،  الحرية  حزب  زعيم  وذكر 
إن  التظاهرة  قاد  الذي  فيلدرز،  غيرت 
)رئيس  بلد  ليست  بلدنا،  هي  »هولندا 

الوزراء( مارك روتي«, على حد قوله.
هنا  نعيش  »نحن  »فيلدرز«:  وقال 
وليس في الرباط، ال نعيش في أنقرة أو في 

السعودية، بل في روتردام في هولندا«.

شخصيات إسالمية

أفغانستان: حركة طالبان تتبنى 
الهجوم على فندق “إنتركونتيننتال” 

وسط كابول
دام  هجوما  السبت  مسلحون  شن   
12 ساعة على فندق “إنتركونتيننتال” في 
العاصمة األفغانية كابول، وأعلنت وزارة 
تبنته  الذي  الهجوم  أن  األحد  الداخلية 
هي  حصيلته  وأن  انتهى  طالبان  حركة 

ستة قتلى على األقل.
قتل ستة أشخاص على األقل في هجوم 
“إنتركونتيننتال”  فندق  على  السبت  ّفذ 

ُ
ن

بكابول وتبنته حركة طالبان.

مسجد  على  هجوم  في  قتيال   11
بنيجيريا

قتل 11 شخصا في هجوم على مسجد 
يتركز  حيث  نيجيريا  شرقي  شمال  في 
وذلك  حرام،  بوكو  جماعة  مع  الصراع 
بعد ساعات من إعالن زعيم الجماعة في 
شريط مصور املسؤولية عن سلسلة من 

الهجمات مؤخرا.
إلدارة  الوطنية  الوكالة  وأكدت 
مقتل  األربعاء  اليوم  نيجيريا  في  الطوارئ 
مسجد  على  هجوم  في  مصلين  عشرة 

بوالية بورنو شمال شرقي نيجيريا.
أنه  جارجا  بشير  الوكالة  منسق  وذكر 
منشآت  إلى  األشخاص  من  عدد  نقل  تم 
نجاال  جامبورو  بلدة  في  مختلفة  طبية 

بالوالية لتلقي العالج.
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في ذمة الله

تلقينا خالل الشهر املا�شي نعي والد الشيخ عبد هللا ريغي حفظه هللا من أساتذة جامعة دار العلوم 
زاهدان ومسؤول مكتب الشؤون الخيرية بها، مع بالغ الحزن واأل�شى، )الحاج بنُدر ريغي رحمه هللا(.

الهيئـة التحريريـة للمجلـة  تعـزي الشـيخ فـي هـذا املصـاب وجميـع األهـل وذويـه، وتتمنـى للمتوفـى العفـو والغفـران وأن 
يسـكنه هللا الجنـة الفـردوس، وللصابريـن صلـوات ربهـم ورحمتـه.

اللهم اغفرله وارحمه وعافه واعف عنه.

تلقينا نبأ وفاة والد الشيخ الحافظ أحمد إسماعيل زهي حفظه هللا من أساتذة دار العلوم بزاهدن،
)الحاج عبد الكريم رحمه هللا(.

 إن إدارة املجلـة تعـزي الشـيخ فـي املصـاب مشـاركة إيـاه فـي احتمـال امللمـة، سـائلة هللا تعالـى العفـو والغفـران للمتوفـى 
واألجـر الجزيـل مقابـل صبـر األهـل وذويـه وكافـة املتأمليـن.

اللهم اغفرله وارحمه وعافه واعف عنه.

واأل�شـى  الحـزن  ببالـغ  اليـوم  تلّقينـا 
والـد  الكريـم  عبـد  الحـاج  رحيـل  نبـأ 
إسـماعيل  أحمـد  الحافـظ  األسـتاذ 
زهـي حفظـه هللا، األسـتاذ بجامعـة دار 
مـن  هللا  رحمـه  كان  زاهـدان،  العلـوم 
أقـدم مقتـدي الجامـع املكـي وأوفاهـم.

يحضـر املسـجد قبـل إقامـة الصـالة 
وبعـد  ويذكـر،  يتنّفـل  إقامتهـا  وينتظـر 
قائمـا  طويـال،  يتنّفـل  أيضـا  الصـالة 
فـي  يبـرح  وليـس  أحيانـا،  وقاعـدا  حينـا 
أخريـات  فـي  املسـجد  يغـادر  مجلسـه، 

القـوم.
 فـي السـّن 

ً
 طاعنـا

ً
الراحـل كان شـيخا

يم�شـي مسـتعينا بالعصا، لكن ضعف 
يمنعـه  لـم  الصحـة  وتدهـور  الجسـم 
مـن الحضـور فـي الجامـع املكـي وإقامـة 
الصـالة مـع الجماعـة فـي الصـف األول.

ُعّمـر فـي خيـر وصـالح يأمـر باملعروف 

إليصـال  يسـعى  املنكـر،  عـن  وينهـى 
ال  املسـتطاع  بقـدر  العبـاد  إلـى  الخيـر 
يـؤذي أحـدا بلسـانه أو يـده، وقلبـه ال 
يحـوي علـى ِغـّل بشـأن أحـد املؤمنيـن، 

والهـدوء. الوقـار  فـي  نمـوذج 
ويجالسـهم،  الصالحيـن  يحـب 
م 

ّ
العـال الكبيـر  الشـيخ  أدرك  قـد 

صاحبـه  هللا،  رحمـه  عبدالعزيـز 
مـن  ذكريـات  ولديـه  مجالسـه  وحضـر 
إال  يذكرهـا  ال  الخوالـي،  األيـام  تلـك 

عينيـه. فـي  تتطايـر  والدمـوع 
ذكريـات  بالراحـل  تربطهـم  الطـالب 
التـي  السـنوات  بامتـداد  كثيـرة 
انكسـرت علـى جـدران هـذه الجامعـة، 
وتوالـي األجيـال عليهـا، كان يوليهـم حبـا 
ممـّض  حـزن  خامرهـم  وقـد  خالصـا، 

النبـأ. تلقـي  عنـد 
السـماع  فـور  الراحـل  إن  يقـال 

مـن  يهاجـر  دارالعلـوم  جامعـة  بإنشـاء 
ويختـار  زاهـدان  مدينـة  إلـى  القريـة 
مسـكنا بقـرب الجامعـة واملسـجد وهـو 
لـو فاتتـه الفرصـة ليكـون طالبـا رسـميا 
فـال ير�شـى ليفـّوت علـى نفسـه فرصـة 
ومبادلتهـم  والطـالب  للعلمـاء  الخدمـة 
معقـال  داره  فجعـل  والحفـاوة،  الحـب 
وحصنا لألسـاتذة والشـيوخ يأمنون في 
يـوم قـّل فيـه املعاقـل ونـدر  فـي  قرارتهـا 

الناصـرون.
أقيمـت صـالة املّيـت علـى جثمانـه فـي 
الجامـع املكـي اليـوم بعـد صـالة الظهـر 
وسـط عشـرات املصليـن، الداعيـن لـه 
املتأمليـن مـن فراقـه، ثـم أصبـح مصيـره 
إلـى حيـث يصيـر كل حـي بعدمـا تفارقـه 

الـروح.

عليه رحمة هللا. 

الشيخ الوقور ... في ذمة اهلل
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إن دراسة اآلداب املختلفة تثبت أن 
النقـد كان واليـزال مـن أقـوى العوامـل 
األساسية التي يقوم عليها بناء النهضة 

األدبية.
ميـدان  مـن  النقـد  عـدم  متـى  وأنـه 
األدب ولـم تتبيـن معالـم الفـن والـذوق 
يكسـب  ولـن   

ً
رقيـا األدب  يلقـى  فلـن 

البيئـة  وفـي  اآلداب.  سـائر  علـى   
ً
تفوقـا

قـد  األدب  فيهـا  ونمـارس  نعيشـها  التـي 
واضحـة  غيـر   

ً
سـقيما النقـد  أصبـح 

غيـر  بمرحلـة  يمـر  يـزال  وال  املعالـم 
إلـى  فيهـا  مانكـون  أحـوج  مرضيـة، 
الضـوء  وتسـليط  املفاهيـم  تصحيـح 
والخـروج  عليهـا  املتفـق  أصولـه  علـى 
مـن أطـر النظريـات واآلراء املحضـة إلـى 

والعمـل. التطبيـق  ميـدان 
وممـا يحمـل علـى األسـف أن بعـض 
عـدة  أكبـر  بـأن  يزعـم  قـد  الفـن  أهـل 
الكافـي  بالقـدر  يتمتـع  أن  هـو  للناقـد 
الجـراءة والصراحـة وتكـون عنـده  مـن 
ثقة بالنفس تساعده على الحكم بكل 
راحـة، فتـرى مـن ليـس مـن  أهـل النقـد 
 مـن 

ً
 أو يتنـاول إبداعـا

ً
 أدبيـا

ً
ويأخـذ أثـرا

طويلـة  مـدة  عليـه  تم�شـي  فـال  فنـان 
حتـى يخـط عليـه خـط البطـالن، وينزلـه 
فـي أدون منـازل األدب، وال يملـك حجـة 
صاحبـه  بـأن  والزعـم  الجـرأة  سـوى 
مـن معاصريـه وال يسـتحق أيـة رتبـة فـي 

األدب.
أوتـرى املبـدع الفنـان قـد يتوجـه إلـى 
أثـره نقـد مقبـول  موافـق لألصـول التـي 

 
ً
أبـدا يتهيـأ  ال  ولكنـه  النقـد  فـي  وضعـت 

لنفسـه  ير�شـى  وال  النقـد،  يسـمع  ألن 
منـه   

ً
زعمـا غيـره  لحكـم  يخضـع  أن 

مـن  نا�شـئ  الغيـر  لحكـم  الخضـوع  بـأن 
العجـز.

معاييـر  األشـخاص  تكـون   
ً
وأحيانـا

مـن  لـألدب   أفسـد  وال�شـئ  النقـد،  فـي 
انقيـاده لهـذا املعيـار، وكـم قـد شـاهدنا 
أجـل  مـن    

ً
قبـوال يلقـوا  لـم  مبدعيـن 

عـدم شـهرتهم، وغيـر مبدعيـن وهبتهـم 
، وهذا  

ً
 وقبوال

ً
مكانتهم وشهرتهم تقديرا

أن  علـى   يـدل  فإنمـا  �شـئ  علـى  دّل  إن 
لـه ميـزان صحيـح،  ليـس  النقـد عندنـا 
فـال الناقـد الجـرئ يـرى مـن الـالزم عليه 
أن يأخـذ باألصـول وال املبـدع املتفـوق 
أن  يريـد  القمـة  فـي  نفسـه  يـرى  الـذي 

للنقـد. يخضـع 
ً
 قويا

ً
إننا إذا أردنا أن نن�شئ جيال

 يحـدث فـي األدب واللغـة نهضـة 
ً
جـدا

أن  مـن   
ً
بـدا نجـد  فـال  بالحيـاة  تنبعـث 

البنـاء،  النقـد  ثقافـة  بيئتنـا  فـي  نكـّون 
وندرس النقد دراسة واعية مستوعبة 
مناسـب،  مر�شـي  بأسـلوب  ونطبقهـا 
نـودع  أن  بـد  فـال  بهـذا  نـرض  لـم  وإن 

بهـا. نحلـم  التـي  النهضـة 
قالـه  ممـا  البـاب  هـذا  فـي  أحكـَم  وال 
هللا:  رحمـه  الرافعـي  الكبيـر  األديـب 
أقـوى  مـن  األدبـي  النقـد  سـقوط  إن 
األسـباب التـي جعلـت الشـعر يتخلـف 
النهضـة  فـي  لـه  الواجبـة  منزلتـه  عـن 
وتتبعهـم  النقـاد  كثـرة  ألن  الحديثـة  

واعتبـار   - والكتـاب   - الشـعراء  علـى 
نقدهـم،  فـي  الكتـب  وتأليـف  أقوالهـم 
كل أولئك من شـأنه أن يرتقي بالشـعر 
تجويـده  فـي  يبالغـون  أهلـه   ويجعـل 
لسـان  يكـون  ال  فالشـاعر  وتهذيبـه، 
زمنـه حتـى ال يوجـد معـه الناقـد الـذي 
هـو عقـل زمنـه، علـى أنـه ليـس بمقـدور 
والقيـام   

ً
ناقـدا يكـون  أن  شـخص  كل 

بمـا يتطلبـه ليـس مـن السـهولة، فثمـة 
صفـات البـد أن تتوافـر فـي كل مـن يريـد 

املهمـة. لهـذه  يتصـدى  أن 
هـذا  فـي  حاولنـا  املنطلـق  هـذا  ومـن 
بيـان  فـي   

ً
 موجـزا

ً
نقـدم بحثـا املقـال أن 

وفوائـده  ومفهومـه  النقـد  أهميـة 
األدب. فـي  وضرورتـه 

:
ً
 واصطالحا

ً
النقد لغة

فـي اللغـة: نقـد الدراهـم ، أي : ميزهـا 
ليعـرف جيدهـا مـن رديئهـا كمـا جـاء فـي 
لسـان العـرب عـن معنـى النقـد: تمييـز 

الزيـف منهـا. الدراهـم وإخـراج 
معجـم  فـي  فـارس  بـن  أحمـد  وقـال 
مقاييـس اللغـة : النـون والقـاف والدال 
�شـئ  إبـراز  علـى  يـدل  صحيـح  أصـل 
اإلصبهانـي  الراغـب  وينسـب  وبـروزه، 
: انتقـاد  إلـى عمـرو بـن العـالء أنـه قـال 
الشعر أشد من نظمه واختيار الرجل 

عقلـه. مـن  قطعـة 
مفهوم النقد األدبي:

بينـه الدكتـور أحمـد أميـن فـي كتابـه 
املصطلـح  هـذا  بـأن  األدبـي'   .'النقـد 
منسـوب  أدبـي   : كلمتيـن  مـن  مكـون 

النقد وضرورته 
في النهضة 

األدبية
نذير أحمد النهتاني

طالب في قسم التخصص

بأقالم الطلبة
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أنـه  لـألدب  تعريـف  وخيـر  األدب،  إلـى 
بعبـارة  أوبعضهـا  الحيـاة  عـن  التعبيـر 

. جميلـة
عـادة  تسـتعمل  كلمـة  وهـي  ونقـد: 
 بمعنـى 

ً
بمعنـى العيـب، وتسـتعمل أيضـا

والحكـم  ال�شـئ  تقويـم  وهـو  أوسـع، 
يتفـق  وهـذا  أوالقبـح،  بالحسـن  عليـه 
أصلهـا  فـإن  الكلمـة  اشـتتقاق  مـع 
مـن  جيدهـا  ملعرفـة  الدراهـم  نقـد  مـن 
اسـتعراض  هنـا  النقـد  فمعنـى  رديئهـا، 
محاسـنها  ملعرفـة  األدبيـة  القطـع 
اآلخـرون  النقـاد  ذكـر  وقـد  ومسـاويها. 
قـال  كمـا  للنقـد  أخـرى  تعريفـات 
محمـد منـدور: إنـه فـي أدق معانيـه، فـن 
دراسة النصوص األدبية والتمييز بين 

املختلفـة. األسـاليب 
املختلفـة  األقـوال  هـذه  خـالل  ومـن 
بـأن  النتيجـة   هـذه   إلـى  نهائيـا  نصـل 

هـو: النقـد 
 
ً
أدبيـا عليـه  والحكـم  النـص  تقييـم 

املتبـع. األسـلوب  مراعـاة  مـع   
ً
وفنيـا

ماهي وظيفة النقد األدبي:
لقد ذكر األديب الناقد سـيد قطب 
أصولـه  'النقـد  كتابـه   فـي  هللا  رحمـه 
ومناهجـه' بـأن وظيفـة النقـد تتلخـص 

فـي: 
الناحيـة  مـن  األدبـي  العمـل  تقويـم 
املوضوعيـة  قيمتـه  وبيـان  الفنيـة، 
وقيمتـه التعبيريـة والشـعورية وتعييـن 
مكانـه فـي خـط سـير األدب وتحديـد مـا 
أضـاف إلـى التـراث األدبـي فـي لغتـه، وفـي 
العالـم األدبـي كلـه وقيـاس مـدى تأثـره 
باملحيـط وتأثيـره فيـه وتصويـر سـمات  
الشـعورية  وخصائصـه  صاحبـه 
والتعبيرية  وكشـف العوامل النفسـية 
والعوامـل  تكوينـه  فـي  اشـترك  التـي 

كذلـك. الخارجيـة 
النقـد  مفهـوم  بيـان  مـن  فعلمنـا 
أسـلحة  للناقـد  بـأن  الهامـة  ووظيفتـه 
حكمـه  فـي  تراعـى  أن  يجـب  ووسـائل 
ملـن  والينبغـي  األدبيـة،  األعمـال  علـى 
يجتـرئ  أن  الوسـائل  بهـذه  يتسـلح  ال 

ويدخـل فـي  ميـدان النقـد، فيحكـم بمـا 
علـم. بـه  لـه  ليـس 

 من أهم وسائل الناقد: 
أساسـان  فهمـا  والـذوق،  العقـل   -1
وكالهمـا  األدب  نقـد  فـي  منهمـا  البـد 
مكمـل لآلخـر، بالعقـل تحصـل للناقـد 
أهميـة  وعـن  والفحـص،  التمييـز  قـوة 
الذوق قال العقاد: ومتى سكت صوت 
النفـس  شـجون  وبطلـت  العطـف 
فلعمري ماذا بقي لألدب واألدباء؟ إنما 
قـوام اآلداب منـذ خلقهـا هللا،العطـف 

النفـس. وأحاديـث 
فـي  األدب  دراسـة  علـى  2-العكـوف 
أشـار  هـذا  وإلـى  املختلفـة،  عصـوره 
تكـون  ال  إنـك  ثـم  قـال:  حيـن  شـكري 
صـادق الحكـم فـي آداب اللغـة العربيـة 
التـي  العصـور  آداب  درسـت  إذا  إال 
تعاقبـت عليهـا.  وفـي األخيـر نذكـر جملـة 

النقـد: فوائـد  مـن 
خدمـة  يقـدم  النقـد  أن  الشـك 
جليلة، وفائدة عظيمة لألديب املن�شئ 
منهـا أنـه يقـوم بتفسـير اآلثـار األدبيـة، 
لفهمهـا،  الالزمـة  األصـول  ويوضـح 
ويبيـن الوجـوه التـي تفهـم عليها، وييسـر 
النقـد  إن  النـاس،  إلـى  ويقربهـا  قراءتهـا 

املجتمـع  أذواق  إلـى  األدبـاء  يرشـد 
تناسـب  التـي  السـائدة  الفنـون  فـي 
بـه  املحيطـة  والظـروف  املجتمـع  واقـع 
إلـى جانـب أنـه أي النقـد األدبـي يعطـي 

فيهـم. النـاس  آراء  األدبـاء 

املراجع:
1- لسان العرب، ابن منظور

2- معجم مقاييس اللغة، أحمد بن 
فارس

3- النقد املنهجي، محمد مندور
4- النقد األدبي، أحمد أمين

علـي  وتطـوره،  األدبـي  النقـد   -5
بـري صا

6- النقـد األدبـي أصولـه ومناهجـه، 
سـيد قطـب 

7- نقد ادبى، د.نعيم عمورى.

أخبار العالم
غضب إسالمي من تغريدة لبرملانية 

أملانية
للمسلمين  املركزي  املجلس  رفض 
تصريحات  األربعاء،  اليوم  أملانيا،  في 
حزب  من  برملانية  نشرتها  عنصرية 
تغريدة  في  املتطرف،  اليميني  “البديل” 

أثارت ضجة كبيرة في البالد.
بياتريكس  وصفت  املا�شي،  واألحد 
الكتلة  رئيس  نائبة  شتورش،  فون 
اليميني  “البديل”  لحزب  البرملانية 
املسلمين  الرجال  تغريدة،  في  املتطرف، 

بـ”عصابات االغتصاب”.
 على ذلك، قال رئيس املجلس 

ً
وتعليقا

في  مزيك،  أيمن  للمسلمين  املركزي 
ازنبروكر  “نيو  لصحيفة  تصريحات 
من  “نحذر  الخاصة  األملانية  تسايتونغ” 
الجن�شي  االعتداء  حول  مضللة  مناقشة 

وهوية مرتكبيه”.

بأقالم الطلبة

هجوم عنصري على سائق مسلم في 
بريطانيا

في  مسلم  أجرة  سيارة  سائق  أبدى 
العمل  إلى  العودة  من  تخوفه  بريطانيا 
أحد  من  عنصرية  تهديدات  تلقى  بعدما 
نشرته  فيديو  أظهره  ما  وفق  الزبائن، 
بـ  البريطانية ووصفته  صحيفة “ذا صن” 

“املقزز”.
 31 العمر  من  البالغ  السائق،  وصور 
يوجه  وهو  للعميل  فيديو  لقطات  عاما، 
تتضمن  وشتائم  عنصرية  تهديدات  له 

كلمة “مسلم”.
إلى  الذهاب  يريد  إنه  الزبون  وقال 
أن  السائق  فأخبره  هورسموندين، 
 42 وتكلف  كيلومترا   19 الرحلة  مسافة 
جنيه أسترليني، فثار غضب الزبون وبدأ 

بكيل الشتائم.
ترمب يهاجم باكستان بأولى 

تغريدات العام الجديد
ترمب  دونالد  األميركى  الرئيس  انتقد 
املتحدة  الواليات  قّدمته  الذي  الدعم 
مضت،  عاما   15 مدى  على  لباكستان 
للواليات  تقدم  لم  باكستان  إن  وقال 
سوى  املساعدات  هذه  مقابل  املتحدة 

الخدع واألكاذيب.
حسابه  على  تغريدة  في  ترمب  وكتب 
“الواليات  االثنين  اليوم  تويتر  بموقع 
 33 من  أكثر  باكستان  منحت  املتحدة 
على  مساعدات  شكل  على  دوالر  مليار 
وفي  املاضية،  عاما  عشر  الخمسة  مدار 
املقابل لم تقدم باكستان سوى األكاذيب 
األميركيين  القادة  أن  معتقدين  والخدع، 

أغبياء”.
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في ضوء كتاب »ابدأ كتابة حياتك« 
لـ. د. مشعل عبدالعزيز الفالحي

دع القلق وابدأ الحياة ص 191
ومـا  بآمالهـا!  الحيـاة  أروع  مـا  هلل 
علـى  والفارغـون  بأهدافهـا!  أجملهـا 
مـن  املر�شـى  املتأّوهـون  هـم  جنباتهـا 
إن   – اإلنسـان  أيهـا   – صدقنـي  آثارهـا! 
بكثيـر  وأكبـر  تظـن،  ممـا  أفسـح  الحيـاة 
األمـل  عليكـم  ضـاق  وهـل  تعتقـد..  ممـا 
حتـى صـار أشـبه مـا يكـون بثقـب إبـرة؟... 
مـن قـال لكـم هـذا؟!.. مـن أقنعكـم بدثار 
املر�شى؟!... قم – أيها اإلنسان – فأنت 
تسـتولد  فلمـاذا  الحاضـر،  اليـوم  وليـد 
اآلجـال؟!.. غيـب  فـي  الزال  وهـو  الغـد 

قـرب؟!... ومـن  أجلـك  إن  لـك:  قـال  مـن 
همـس فـي أذنـك: إن نصيبـك الفشـل؟!.. 
ال األول يستطيع أن يعرف أجل نفسه، 
وال الثاني يمكن أن يعرف قدره! فكيف 
يتهافتـون عليـك كالفـراش الـذي يتهافـت 
مـن  أجهـل  إنهـم  لحتفـه؟!..  النـار  علـى 
يكـون بأقدارهـم وحياتهـم! مـا لـك لهـؤالء 
الكذبـة، املتخرصيـن، القائليـن علـى هللا 

بـال علـم؟! تعالـى 
لحظتـك  فيـه  تعيـش  الـذي  اليـوم 
وتاريخـك.  وحياتـك،  عمـرك،  هـو  هـذه 
أدعـوك هـذه اللحظـة بالـذات أن تقفـل 
وتدفـع  فيهـا،  مـا  بـكل  املا�شـي  أبـواب 
الغـد  بأبـواب  نفسـها  اللحظـة  فـي  اآلن 
بأحالمـه  يومـك  عيـش  ناظريـك.  عـن 
سـعادتك،  صدقنـي  وأفراحـه!  وآمالـه 
واألحـالم  األمـل  حيـاة  أفراحـك،  سـر 
مخبـوءة فـي الحاضـر املاثـل بيـن يديـك، 
ذكريـات  بـاب  توصـد  أن  اآلن  أدعـوك 
األمـس، وبـاب آمـال الغـد، أدعـوك هـذه 
اللحظـات أن تخـرج مـن قفـص الوهـم 
لـه،  إلـى عالـم ال حـدود  والوهـن، اخـرج 
اللحظـات  الطريـق،  فـي عـرض  تقـف  ال 
العالـم  هـي  اآلن  تعيشـها  التـي  املاتعـة 

الـذي تبحـث عنـه، وتجـوب األرض مـن 
فاقـرأ حديـث رسـولك عليـه  قـم  أجلـه: 
السـالم: " واعلـم أن مـا أصابـك لـم يكـن 
ليخطئك، وما أخطأك لم ليصيبك. ما 
دعـك  التفريـط،  لحظـات  ولعتـاب  لـك 
النـدم،  ولحظـات  األحـزان،  حـوار  مـن 
أقفل أبواب املا�شي بكل ما فيه، أتدري 
كيف تقفله؟ ال تفكر فيه، وإذا داهمك 
حدثتـك  الـذي  مشـروعك  فـي  فاشـرع 

محالـة. ال  راحـل  فإنـه  واتركـه  عنـه، 
التـي  القاتمـة  اللحظـات  هـذه  إن 
أوهـام،  مجـرد  نفسـك  فـي  اآلن  تعيشـها 
ليـس إال وسـاوس تحـاول قهـر مشـاعر 

األمـل. 
تداهمـك،  التـي  ولألمـراض  مالـك 
واملصائـب التـي تعصـف بـك، فإنمـا هـي 
تسـمع  ألـم  األقـدار،  لـك  تجرهـا  منـح 
مـا   " السـالم:  عليـه  رسـولك  حديـث 
يصيـب املؤمـن مـن وصـب وال نصـب وال 
هـّم حتـى الشـوكة يشـاكها؛ إال كّفـر هللا 

خطايـاه". مـن  بهـا 
لحديـث  القـارئ  صـوت  سـمعت  أمـا 
وهـو  وسـلم  عليـه  هللا  صلـى  رسـولك 
دينـه،  قـدر  علـى  الرجـل  يبتلـى   " يـردد: 
فـإن كان فـي دينـه شـدة زيـد لـه فـي البـالء.. 

خطيئـة". عليـه  ومـا  هللا  يلقـى  حتـى 
واألحـزان  األمـراض  هـذه  فمـا  قـم 
أ عليهـا 

ّ
واملصائـب واآلالم إال عثـرات تتـوك

وكـم  األفـراح،  عالـم  إلـى  منهـا  لتم�شـي 
أحـداث  فـي عقبهـا  تجـّر  ألـم  لحظـة  مـن 

كلهـا؟! األفـراح 
قـم وانفـض فـراش الوهـن، وقـم لترى 
الشـمس تشـرق في فلكها، والكون يزهر 
أبدع ما يكون، وأحالم اليوم أروع بكثير 
مـن ذكريـات األمـس! قـم فالذيـن حكـم 
حّولـوا  الحيـاة  مـدى  بالسـجن  عليهـم 
فـي  إلـى سـاحات أفـراح! وكتبـوا  السـجن 
اللحظـات املظلمـة والليـل الداهـم أروع 

أنـواع العطـاء!.
قم فاملر�شى حقا هم مر�شى األرواح 
يرجـى  مـن ال  والهمـم، هـؤالء فقـط هـم 
لهـم عافيـة! دع القلـق وابـدأ حياتـك مـن 
جديـد! دعنـي أقـول لـك: مـا ينتظـرك مـن 
األحـداث أعظـم ممـا وقـع لـك ألـم تعلم؟ 
أنـك راحـل مـن األرض كمـا رحـل غيـرك! 
فلمـاذا تأسـف علـى فـوات حبيـب ربـك 
الـذي خلقـه وأخـذه؟ وقـد مـات محمـد 
كل  عـزاء  وهـو  وسـلم  عليـه  هللا  صلـى 
كنـت  إن  يحـب.  مـن  فـوات  فـي  مؤمـن 
أهلـك  ذهـب  أو  مكلومـا،  أو  مريضـا 
وأصحابك، أو خسرت ما لك وحياتك، 
فإن أفراح اآلخرة حين تحتسـب تدملها 

كلهـا وكأنهـا لـم تكـن.
إضـاءة: إيماننـا بالقـدر هـو السـكينة 
تريعهـا  فـال  قلوبنـا،  تلتحـف  التـي 
الحيـاة«. وأبـدأ  القلـق  »دع  األحـداث. 

طاملـا يحـدث أن تذنـب وقلمـا يحـدث 
تتبـع  أن  يحـدث  طاملـا  تسـتغفر،  أن 
لربـك  تخضـع  أن  يحـدث  وقلمـا  الهـوى 
هـو  مـن  إنابـة  إليـه  وتنيـب  وعـال  جـل 
بذنـب أتـى وكأنـك ال تـدري بـأن هللا يـرى 
العلـى.  والسـموات  األرض  خالـق  وهـو 
حـدك،  عـن  وقـف  ربـك  علـى  فتعـرف 
فإن الذي تعصيه ال يستحق العصيان 
وال الخطـأ. فـإذا خلـوت بنفسـك ورأيـت 
قـد  أرخيـت والسـتر  قـد  الليـل  سـجوف 
أسدلت واألبواب قد أغلقت، والذنوب 
تناديـك بنـداء هيـت لـك، فـردد مـا ردده 
هللا  معـاذ  وقـل  السـالم  عليـه  يوسـف 

الشـاعر: قـول  وتذكـر 
فإذا خلوت بريبة في ظلمة

والنفس داعية إلى الطغيان
فاستحي من نظر إال له وقل لها

إن الذي خلق الظالم يراني
الغفلـة،  رقـدة  مـن  باليقظـة  اكتحـل 
فـإن  الرغبـة  ربـك  فـي  لـك  يصـدق  إن 

أمير بلوش ابدأ کتابة حياتك
الصف الرابع من املعهد

بأقالم الطلبة
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ربـه  شـطر  وجهـه  يّمـم   مـن  الكيـس 
يرضيـه  ال  مـا  تـرك  علـى  العـزم  وصمـم 
املحفوفـة  القصيـرة  الحيـاة  هـذه  فـإن 
بالرزايـا مـا هـي إال أيـام قالئـل وتمـر مـر 
السـحاب فـال تكـن متـرددا بيـن تجـاذب 
الدنيـا ودواعـي اآلخـرة والتقـدم رجـال وال 
تؤخـر أخـرى وخـذ سـبيلك إلـى ربـك ودع 
مـا يكـون حائـال بينـك وبيـن ربـك، فتفكـر 
عمـرك  علـى  أشـفيت  قـد  إنـك  لحظـة، 
ولـم يبـق لـك مـن الوقـت إال سـويعات، 
الـذي طويـل سـفره  املسـافر  هـو  وأنـت 
وشـديد حالـه وقليـل زاده وكثيـر ذنوبـه 
املـوت  وصـار  عاتقـه،  علـى  وثقيـل 
يجاذبك بسالسـله إلى اللحد وال يتيسـر 
بـك املعـاودة، فأيـن أنـت مـن ذلـك؟ هـل 
املـوت؟  مـن  تنجـو  وأن  ترجـع  أن  بـك 
الذي ق�شي قلبه وشديد بأسه، ال يمهل 

يهمـل. وال 
تلـك  فـي  مـا كان حزنـك وأسـفك  شـد 
وأنـت  عملـه  يعمـل  واملـوت  اللحظـات 
فمـاذا  لـه!!!  حيلـة  ال  الـذي  املضطـر 
الـذي ال  الخطيـر  اليـوم  لذلـك  أعـددت 
الـذي  اليـوم  لـه، فضـال عـن ذلـك  مفـر 
تقـوم فيـه أمـام ربـك، ليـس بينـك وبينـه 
مـن  أعطـاك  عمـا  ويسـألك  ترجمـان، 
منكـس  إال  تكـون  أن  بـك  وهـل  النعـم، 
هـو  واألنكـى  الوجـه،  ومسـود  الـرأس 
أنـك يومئـذ عـن ربـك ملحجـوب هـذا هـو 
املودع الذي يبكى عليه   فتتنكر األرض 

... وملـا  تنـدم  فيـك 
الشـيطان  مّناهـم  ممـن  تكـن  فـال 
املـوت  إليهـم  وكـره  الحيـاة  إليهـم  وحبـب 
بـل كـن ممـن ظلـت الثقـة واإليمـان تمـأل 
جوانـب نفسـه وتـورع ممـا يثيـر سـخط 
الرضيـع  مالزمـة  االسـتغفار  والزم  ربـك 
فـإن سـلعة  وزفيـر،  فـي كل شـهيق  ألمـه 
هللا ال تحصـل إال بشـق األنفـس، وتلمـذ 
هـذا  ومـرددا  األيـدي  رافعـا  ربـك  عنـد 

البيـت:
يارب إن عظمت ذنوبي كثرة 

فلقد علمت بأن عفوك أعظم
إن كان ال يرجوك إال محسن
فبمن يلوذ ويستجير املجرم

قاموس

املنظمة احتجت على توقيف املرشح الفريق سامي عنان

هيئة التفاوض السوري تعلن مقاطعتها مؤتمر سوت�شي

مـع  لتسـويات  يتوصلـون  الحكيـر  وفـواز  التويجـري  وخالـد  ناصـر  بـن  ترـكي 

ت لسـلطا ا

وطمـس  الفلسـطيني  الشـعب  إهانـة  بتفاصيـل صادمـة عمليـة  يشـهد  العالـم 

هويتـه

حكومة إقلييم كردستان وافقت على تسليم كل النفط للحكومة االتحادية

املرشح املحتمل للرئاسة املصرية خالد علي يعلن انسحابه من االنتخابات

التقارير بشأن الشحنات األمريكية قديمة وغير دقيقة

لن نتخذ قرار املشاركة بمؤتمر سوت�شي إال بمعرفة أهدافه.

إلـى  للوصـول  أعـزاز  مـن  انطالقـا  بريـا  هجومـا  تبـدأ  التركيـة  املسـلحة  القـوات 

عفريـن منطقـة 

روسيا تراقب عن كثب العملية العسكرية التركية في شمال سوريا

توقيف: منع

مقاطعتة: تحریم

تسوية: سازش

طمس الهوية: سلب هویت

الحكومة االتحادية: حکومت مرکزی

انسحاب: عقب نشینى 

الشحنات: محموله ها

سوت�شي: سوچی

هجوم بري: حمله زمینى

كثب: نزدیک

معجم المصطلحات الحديثة 
وکيفية استعمالها )42(

كيفية االستعمال
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السید مسعود

املحسـوبة  املصريـة  اإلعـالم  وسـائل 
السي�شـي  الفتـاح  عبـد  الجنـرال  علـى 
شـهور  قبـل  سـعت  منـه،  واملرتزقـة 
فـي  للسي�شـي  التمديـد  لفكـرة  للترويـج 
سـنتين  الجمهوريـة  رئاسـة  منصـب 
اللجـوء  بـدون  أخـرى  سـنوات  أربـع  أو 
بجمـع  باالكتفـاء  بـل  االنتخابـات  إلـى 
توقيعات من املصريين دالة على تأييد 

التمديـد. هـذا 
الرجـل  هـو  السي�شـي  أن  ودليلهـا 
الرئاسـة،  ملنصـب  الصالـح  الوحيـد 
واألوضـاع االقتصاديـة واألمنيـة للبـالد 
ال تسمح بعقد انتخابات بهذا الحجم !

كل هـذه املسـاعي ألن دولـة السي�شـي 
فشلت في مشوارها من األلف إلى الياء 
أو  املواطـن  يلمسـه  إنجـازا  تحقـق  ولـم 
معيشـته  وسـبل  حياتـه  فـي  الناخـب 
األزمـات  وطـأة  واليتـه  فـي  ازدادت  بـل 
االقتصاديـة والخـروق األمنيـة بصـورة 

مترقبـة. غيـر 
السي�شي يخاف من إجراء انتخابات 
ولـو غيـر نزيهـة، وباختصـار االنتخابـات 
ومجـرد  مضجعـه  أرق  قـد  لـه  كابـوس 
ألن  إزعاجـا،  يزعجـه  فيهـا  التفكيـر 

تشـكل  حالهـا  تكـن  مهمـا  االنتخابـات 
ولـذا  وتتحـداه،  السي�شـي  علـى  خطـرا 
يريـد االنفـالت مـن اللجـوء إليهـا، شـأن 

الديكتاتـورات. عامـة 
للسي�شـي  املنافـس  للمرشـح  ال عبـرة 
من يكون من أي طبقة يكون وأي حزب 

أو تكتل يقف وراءه يدعمه ويسّوق له 
متـى يجعلـه نفـس االنتخابـات كالقاعـد 
أن  عـن  فضـال  املحّمـى،  الحديـد  علـى 
بحاضنـة  يتمتـع  ممـن  ـح 

ّ
املرش يكـون 

قويـة،  شـعبية 
فهنـا يبلـغ االرتبـاك 

مـداه. والقلـق 
أن  شـك  ال 
املصريـة  الدولـة 
تحـت  الحاليـة 
السي�شـي  رحمـة 
إلكثـار  تسـعى 

العراقيل على طريق املرشحين وال تعبأ 
فـي تحقيـق األهـداف بتشـويههم إعالميا 
ال  املرشـحين  ومالحقـة  تخويـف  وحتـى 
يبـدو بعيـدا فيمـا لـو كان هنـاك تهديـد 

. ي جـد
جاهـدا  سـعى  املصـري  اإلعـالم  إن 
إلـى  اللجـوء  مـن  السي�شـي  إلنقـاذ 
بعـض  توقيعـات  بجمـع  االنتخابـات 
الدولـة،  علـى  املحسـوبين  األشـخاص 
والخيبـة،  بالفشـل  بـاء  مسـاعيه  لكـن 
فـي  حضـوره  تيسـير  اآلن  واملتوقـع 
مـن  أوتـوا  مـا  كل  باسـتنفاد  املضمـار 
وصناعـة  القـوة، 
بـال  مضمـار 
يكسـبه  متسـابقين 
قطعـا  السي�شـي 
لـم  متـى  ويقينـا، 
مـن  بـد  هنـاك  يكـن 

 ! ر لحضـو ا
كان،  وهكـذا 
حلبـة  مـن  خـرج  علـي  خالـد  فاملرشـح 
السـباق وانسـحب تحـت الضغوطـات 
الجنـرال  قبـل  مـن  عليـه  املنصّبـة 
يسـتطع  ولـم  وسـلطاته،  السي�شـي 
حركهـا  تشـويهية  موجـات  مقاومـة 

ضـده. املصـري  اإلعـالم 

عـن  أنبـاء  عنـان  سـامي  والفريـق 
اعتـداًء  توقيفـه  يمثـل  فيمـا  توقيفـه 
العامـة  املشـاركة  حقـوق  علـى  سـافرا 
لديـه  كانـت  فهـو  التعبيـر،  وحريـة 

السي�شـي  لتحـدي  الكافيـة  الشـروط 
قويـة  حاضنـة  مـن  بـه  يتمتـع  ملـا 
فـي  كان  وظهيـر شـعبي، وتوقيفـه طبعـا 
تخلـص  الخطـوة  هـذه  ألن  الحسـبان 
معارضـة  أي  مـن  السي�شـي  الرئيـس 

االنتخابـات. فـي  جديـة 
علـى  التعويـل  نسـتطيع  كنـا  مـا 
والتكّهـن  املقبلـة  املصريـة  االنتخابـات 
ال  طاملـا  السي�شـي  سـوى  مرشـح  بفـوز 
تمكـن املراهنـة علـى االنتخابات لتجرى 
مضمـار  فـي  كان  ولـو  مـزّورة  غيـر  نزيهـة 
السـباق الرئا�شـي مرشحون مرموقون، 
واآلن كيف تكون االنتخابات والسي�شي 

!! فـي الحلبـة وحيـدا  يظهـر 
تريـد  املصريـة  السـلطات  أن  يبـدو 
مـن  خـال  ميـدان  إلـى  السي�شـي  دفـع 
الحيـاد  تختـار  ال  طاملـا  املنافسـين، 
وتصـر علـى التدخـل السـافر فـي مجـرى 
بـة بالحياد 

َ
االنتخابـات رغـم كونهـا مطال

ورعايـة القوانيـن للحفـاظ علـى الحريـة 
نزيهـة  االنتخابـات  لتتـم  املشـاركة،  فـي 

نتائجهـا. املواطنـون  يقبـل  شـفافة 
هـي  كمـا  الحـال  اسـتمرت  لـو  فيمـا 
إذ  مهزلـة  مجـرد  االنتخابـات  فهـذه 

متسـابقين. بـال  يغـدو  املضمـار 

انتخابات مصر .. مضمار بال متسابقين 
شؤون إسالمية
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ُمهتـمٌّ بـكل �شـيء، وغيـُر متخصـص 
فـي �شـيء!

تسـأل  قـد  الغربيـة  البلـدان  فـي 
مؤلفـات  لـه  جامعيـا  أسـتاذا 
تقـع  أيـن  تخصصـه  فـي  ومصنفـات 

بالنفـي. يـرّد  إيـران؟ 
لكـن فـي تلـك البلـدان لـو سـألَت آخر 
اإلسـالمي  الشـرق  دراسـة  اختصاصـه 
يعرفـه  مـاال  إيـران  ِمـن  يعـرف  تجـده 
اإليرانيـون وال آبائهـم، يعـرف تاريخهـا، 
ياتهـا 

ّ
وأقل ومذاهبهـا،  وجغرافياهـا، 

وأحزابهـا  الدينيـة،  وجالياتهـا  القوميـة 
و... وثوراتهـا  السياسـية، 

أحدهـم  أّن  الغربييـن  عـادة  مـن 
موضـوع  لدراسـة  نفسـه  يخصـص 
فيـه،  مـا  بـكل  ويحيـط  فيـه  فيتعّمـق 
ذلـك،  كل  فـي  تدعمـه  والحكومـات 
وميتـا  حيـا  وبحوثـه  جهـوده،  وتقـدر 

كبيـرا. تقديـرا 
عندهـم  مـن  خـرج  لذلـك 
الشـرق  مـألوا  كثيـرون،  مستشـرقون 
حـول  والشـبهات  بالشـكوك  اإلسـالمي 
تاريخنـا وديننـا ولغتنـا وفقهنـا والقـرآن 

. لسـنة وا
الشـرق  جامعـات  وفـي  عندنـا  أمـا 
وال  �شـيء،  بـكل  مهتـّم  ـم 

ّ
متعل فـكّل 

يتخصـص فـي �شـيء فـي النهايـة، يـدرس 
ذاك  ومـن  املوضـوع،  هـذا  فـي  شـيئا 
املوضـوع،  وال يتخصـص فـي أّي منـه، 
وأينمـا جـرى بحـث فـي موضـوع يـرى مـن 
الضـروري أن يبـدي برأيـه خطـأ كان أو 

صحيحـا، ويـرى عيبـا لنفسـه أن يظهـر 
موضـوع. فـي  الجهـل 

وبتعبيـر آخـر تجـد خّريـج الجامعـات 
وخبيـرا  ومهندسـا  طبيبـا  عندنـا 
للشـؤون السياسـية ومحلـال للقضايـا 
منهـا،  فـي أي  لـه  ومفتيـا، وال تخصـص 
أو تـرى وزيـرا لبلـد يتحـدث فـي التاريـخ 
وهـو مخطـئ فـي رأيـه تمامـا، وتـرى نائبـا 
و  الحجـاب،  عـن  يتحـدث  البرملـان  فـي 
وآخـر  امليـراث،  عـن  يتكلـم  آخـر  تـرى 
يفتـي فـي الـردة، وآخـر يناقـش فـي ختـم 
شـهاداتهم  إلـى  نظـرَت  ولـو  النبـّوة، 
الجامعيـة تراهـم ال عالقـة لهـا بـأي مـن 
هذه املوضوعات ال عن قريب وال عن 
مـن  واحـد  فـي  ه 

ُ
شـهادت والـذي  بعيـد، 

تلـك املوضوعـات تـراه غيـَر متخصـص 
فـي شـعبته، وغيـر محيـط بـكل جانبـه.

حياتهـم  فـي  الغربيـون  طّبقـه  مـا  إّن 
بـأن  الحقيقـة،  فـي  إسـالمي  تعليـم  هـو 
مـن  شـعبة  فـي  اإلنسـان  يتخصـص 
وال  العلـوم  مـن  علـم  فـي  أو  الحيـاة 
 مـا ليـس لـه بـه علـم ُموقـن مفيـد 

ُ
يقـف

وتعالـى:  تبـارك  هللا  قـال  حيـث  نافـع، 
"فلـوال نفـر مـن كل فرقـة منهـم طائفـة 
األخـرى  الطوائـف  وأمـا  ليتفقهـوا..." 
أخـرى  مجـاالت  فـي  فليتخصصـوا 
والتجـارة،  والسياسـة  الحـرب،  مـن 
والهندسـة  والطـب  والزراعـة، 
مـن  كل  وليسـتفيد  والصناعـة، 
بالـرأي  بـدل االسـتبداد  مهـارات اآلخـر 
الباطـل،  الـرأي  إبـداء  وبـدل  الخاطـئ، 

بالخطـأ. والتمسـك 

الخائفون لن يكونوا مبدعين
 علـى 

ٌ
كاتُبنـا غيـُر مبـدع، وهـو عاكـف

د لهذا الكاتب 
ّ
أساليب األجانب، ومقل
األديـب أو ذاك الكاتـب.

مبـدع،  غيـر  املنابـر  علـى  خطيُبنـا 
. آخـر  بلـد  فـي  أسـلوب خطيـب  يحاـكي 

تعليـم  فـي  ُمبـدع  غيـُر  الكريـم  قارئنـا 
مـا  يطّبـق  أن  يسـعى  الكريـم،  القـرآن 
فـي  بالنعـل  النعـل  حـذو  الغيـر  عنـد 

. تـه حلقا
يـدّرس  ُمبـدع،  غيـُر  مدّرسـنا 
باألسـلوب الذي تلّقاه قبل عقود دون 
وأن  تطـّور،  قـد  الزمـن  أّن  ـر 

ّ
يفك أن 

الجيـل قـد تغّيـر، ودون أن يتأّمـل هـل 
ال؟ أم  أسـلوبه  يفيـد 

أسـاليبنا؟  فـي  مبدعيـن  لسـنا  ملـاذا 
حـرام؟ اإلبـداع  هـل 

كان  فقـد  حرامـا،  ليـس  اإلبـداع 
عبـر  أسـاليبهم  فـي  ُمبدعيـن  العلمـاء 
املجـاالت  فـي  املختلفـة  القـرون 
فـي  لنـا  بالنسـبة  لكـن  املختلفـة، 
أمـام  كبيـر  مانـع  يوجـد  العصـر  هـذا 

الخـوف. وهـو  اإلبـداع، 
كل  مـن  الخـوف  الخـوف،  نعـم! 
مـن  الخـوف  ذلـك  وفـوق  �شـيء، 
تبعـات  يخـاف  الكاتـب  التبعـات، 
يخـاف  كل  املـدّرس،  وهكـذا  مكتوبـه، 
تمـض  لـم  أسـلوب  أو  عمـل  تبعـاَت 
تجربـة سـابقة منـه، كلٌّ يخـاف أن يقـع 
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فـي لـوم أو حـرج وبـالء بسـبب إبداعـه، 
وذلك ألّن في بيئاتنا -مع األسف- اللوم 
علـى  واللـوم  بالعمـل،  اإلشـادة  يغلـب 
ـد إال مجموعـة 

ّ
كل صغيـر وكبيـر ال يول

مـن الخائفيـن، والخائفـون لـن يكونـوا 
مبدعيـن ال فـي الكتابـة وال فـي الخطابـة 
وال فـي التدريـس وال فـي البحـث العلمـي 

و... الدعـوة  فـي  وال 

كرامـة اإلنسـان فـي الفكـرة الغربية 
واإلسالمية

أتبـاع  عنـد  والكرامـة  العـزة  معيـار 
املـال،  هـو  الالدينيـة   الغربيـة  الفكـرة 
وكرامـة،  عـزة  أكثرهـم  مـاال  فأكثرهـم 
فحينمـا يعتـرض أتبـاع الفكـرة الغربيـة 
نصـف  أو  للمـرأة،  الديـة  نصـف  بـأن 
مغايـر  امليـراث  فـي  لألنثـى  الرجـل  حـظ 
لكرامتهـا، فاعتراضهـم هـذا نا�شـئ عـن 
اإلنسـان  بـه  يقّومـون  الـذي  املعيـار 

املـال. وهـو  املسـكين، 
فمعيـار  اإللهـي  الديـن  فـي  لكـن 
الكرامة هي اإلنسانية: "لقد كّرمنا بني 
آدم"، ومعيـار األفضليـة هـو التقـوى: 

أتقاكـم". هللا  عنـد  أكرمكـم  "إّن 
تـه فـال تقـّوم بهمـا 

ّ
أّمـا كثـرة املـال وقل

عـزة إنسـان وال كرامتـه وال  أفضليتـه 
فـي  عالقـة  فـال  تعالـى،   هللا  ديـن  فـي 
واملواريـث  الديـات  ملقاديـر   اإلسـالم 
بكرامـة  املختلفـة  املاليـة  والحقـوق 

األسـاس. مـن  الرجـل  أو  املـرأة 

صوٌر بال رسالة وفائدة!
أحدهـم  أن  كثيـرا،  يؤسـفني  ممـا 
فـي  صداقـة  طلـب  أحيانـا  لـي  يرسـل 
صفحتـه  فـي  فأنظـر  "فيسـبوك"، 
صفحتـه  فأشـاهد  عليـه،  ألتعـّرف 
مـن  بصـور  الذاتيـة،  بصـوره  ممتلئـة 
الصحـراء  فـي  تناولهـا  وجبـات مختلفـة 
الصغـار،  زمالئـه، وصـور ألطفالـه  مـع 
وقـف  لسـيارة  وصـورة  وأالعيبهـم، 

! نبـه بجا
مـن  أعـرف  حينمـا  تأّسـفي  ويـزداد 

خالل الصور أن هذا الشـخص تخّرج 
ذلـك  أيضـا، معنـى  دينيـة  مـن مدرسـة 
والفقـه  والعقيـدة  القـرآن  درس  أنـه 
والحديـث، ويجـب أن تكـون لـه رسـالة 
مواقـع  فـي  كبيـرة  دينيـة  دعويـة  فكريـة 
مـع  لكنـه  االجتماعـي،  التواصـل 
األسـف ن�شـي رسـالته، وبـدأ تبليـغ ذاتـه 
وأطفالـه. وسـياراته  وجباتـه،  وصـورة 

أحـد  ينفـق  أن  الخسـارة  مـن  هـذه 
ووقتـه  مالـه  جامعاتنـا  خريجـي  مـن 
أخـرى  وصـور  الذاتيـة  صـوره  ليحّمـل 
الشـبكة. إلـى  مهمـة  رسـالة  تحمـل  ال 

الصـور  قيمـة  ينكـر  أحـَد  ال 
تحميـل  لكـن  وتأثيرهـا،  اإلعالميـة 
صاحُبهـا  التـي  الشـخصية  الصـورة 
 بجانـب 

ٌ
جالـٌس علـى مائـدة، أو واقـف

تحمـل  ال  الصفحـات  هـذه  إلـى  سـيارة 
املتابعيـن  مـن  ألحـد  رسـالة  وال  فائـدة 

مختلفـة. بلـدان  مـن  هـم  الذيـن 
تحمـل  أن  يجـب  برأيـي  الصـور  إّن 
ورسـالة  رسـالة،  ترافقهـا  أو  رسـالة 
ورسـالة  الدينيـة،  الجامعـات  خّريجـي 
العلمـاء  ورسـالة  الشـرعيين،  الطـالب 
وسـياراتهم  ذواتهـم  تبليـغ  ليسـت 
الديـن  تبليـغ  رسـالتهم  ووجباتهـم، 
وتوعيـة املسـلمين، فليبلـغ واحـد منهـم 
أو  القـرآن  مـن  آيـة  ترجمـة  كانـت  ولـو 
حديـث مـن أقـوال سـّيد املرسـلين، أو 
تصحيـح فكـرة باطلـة أو سـلوك فاسـد 
مـن  العلمـاء  يعلمـه  فمـا  املجتمـع،  فـي 
قـرآن أو حديـث ال يعلمـه املالييـن مـن 
لهـذه  املتصفحيـن  املسـلمين  الشـباب 
يكونـوا عونـا  أن  فليجـب  الصفحـات، 

دينهـم. تعليـم  فـي  لهـم 

النظام الجمهوري
يسـتوي  نظـاٌم  الجمهـوري:  النظـام 
ال  والذيـن  يعلمـون  الذيـن  فيـه 
يعلمـون، يسـتوي فيـه شـيخ الحديـث 
الديـن  عـن  شـيئا  يعـرف  ال  والـذي 

والدنيـا.
النظام الجمهوري:

الطّيبـون  فيـه  يسـتوي  نظـاٌم 
فيـه  يسـتوي  نظـاٌم  والخبيثـون، 
السـارقون والزاهـدون، نظـاٌم يسـتوي 
نظـاٌم  والصادقـون،  الكاذبـون  فيـه 
والصالحـون. السـيئون  فيـه  يسـتوي 

كيـف  الجمهـوري  النظـام  هـذا 
ُيصبـح إسـالمّيا فـي إيـران وأفغانسـتان 

؟ ن كسـتا وبا
هـذه  كرامـات  مـن  هـذه  أّن  أظـن 

الثـالث؟ البـالد 

ما أشبه اليوُم باألمِس!
 إّن الوضـع السيا�شـي الـذي يعيشـه 
املسـلمون فـي هـذا العصـر ُيشـبه ذلـك 
العالـم  علـى  التتـار  فيـه  هجـم  الـذي 
الخالفـة  فيـه  وأسـقطوا  اإلسـالمي، 

العّباسـية:
حدث في ذلك العصر:

)العّباسـية(،  الخالفـة   
ُ
إسـقاط

لحديـن 
ُ
امل الوحشـيين  التتـر  وانتشـار 

الشـام،  نحـو  وتوّجههـم  الفجـرة 
وخيانـاُت  الصليبييـن،  وهجمـاُت 
علـى  املحسـوبة  يـات 

ّ
واألقل الفـرق 

واملسـلمين. اإلسـالم 
حدث في عصرنا:

)العثمانيـة(،  الخالفـة   
ُ
إسـقاط  

)بجرائمهـم  املالعيـن  الـروس  وتوّجـه 
التي ال تقّل وحشية وهمجية وسَبعية 
نحـو  وتوّجههـم  التتـار(  جرائـم  مـن 
الصليبييـن،  وتحالفـاُت  الشـام، 
يـات املحسـوبة 

ّ
وخيانـاُت الفـرق واألقل

واملسـلمين. اإلسـالم  علـى 
مـا أشـبه اليـوم باألمـس! ومـا أخبـث 
بيـن  تعيـش  التـي  الحاقـدة  يـات 

ّ
األقل

وتنمـو،  تكثـر،  التـي  تلـك  املسـلمين، 
املسـلمين  غفلـة  نتيجـة  وتنتشـر 
وابتعادهـم  التفكيـر  فـي  وسـذاجتهم 
عـن شـرع هللا، ثـّم تظهـر بعـد سـيطرة 
كالحشـائش  فجـأة  الصليبييـن 
أكثـر،  فسـد 

ُ
وت فُتجـرم،  الشـيطانية 

تـّم 
ُ
وت الجرائـم،  مـن  بقـي  مـا  كمـل 

ُ
وت

مابقـي مـن الفسـاد والخبـث والتدميـر!
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