AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

1

السنة  -14 :العدد / 5 :جمادى األولى  1439هـ.ق

2

السنة  -14 :العدد / 5 :جمادى األولى  1439هـ.ق

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

محتويات

3

االفتتاحية
متى تنتهي مأساة سوريا؟ /سامحة األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي

2

على مائدة القرآن

تفسري معارف القرآن  /العالمة املفتي حممد شفيع العثامين  /تعريب :األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي

بالغية في آيات املغفرة ( /.)7أبو ّ
تأمالت ّ
حسان عبد الرشيد الجالل آبادي

3
5

خطب وحماضرات

فضيلة الشيخ عبد احلميد:
إعادة النظر يف بعض السياسات الداخلية واخلارجية حتسن أوضاع البالد

دراسات إسالمية
دراسة جذرية يف اخلالف بني املحدثني والفقهاء ( / )1األستاذ عبداللطيف الناروئي

ابن أيب حاتم الرازي ومنهجه يف النقد ( / )4عبد الرمحن حممد مجال

7
10
11

منثورات
اقتباسات (علمية ،أدبية ،اجتامعية ،ثقافية ،فكريةوعملية) /إعداد :األستاذ املفتي عبد القادر العاريف

13

األدب العربي
متى تكون الكتابات مؤثرة؟ ( / )24األستاذ نور عامل خليل األميني

15

واحة الشعر
الشام اجلرحية

17

قضايا معاصرة
مذبحة الغوطة الرشقية وصمة عار عىل جبني البرش  /عبدالرمحن حممد مجال

18

مدونات

احلب أو الفالنتاين /السيد مسعود
ال لعيد ّ

19

رحالت دينية
أربعة أيام يف تركيا  /حممد حنيف حسني زائي  -تعريب :حممد أمني حسني زائي

20

شخصيات إسالمية

سامحة الشيخ األستاذ املفتي تقي العثامين  /...حممد محاد الكريمي الندوي  -تعريب :عبدالستار األعظمي

23

أهل السنة يف إيران
خطباء أهل السنة يف أنحاء البالد يطالبون بإزالة التمييزات ضد أهل السنة

25

تقارير
انعقاد جلسة رؤساء املدارس الدينية ألهل السنة يف حمافظة بلوشستان

26

صفحة الطالب
نعم الصاحب /إحسان اهلل املرادي

27

عباقرة أهل السنة
مولوي جالل الدين الرومي رمحه اهلل  /الشيخ :عبد احلميد مجعة

29

شؤون إسالمية ودولية
روسيا « هتكّر» أمريكا!  /مشاري الذايدي

30

مقاالت يف الفكر
إسالم ونعرة التفاخرات العابثة  /عبداهلل عبيداللهي

31
السنة  -14 :العدد / 5 :جمادى األولى  1439هـ.ق

4

االفتتاحية
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متى تنتهي مأساة سوریا ؟
سماحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي
أستاذ الفقه والحديث بالجامعة

دخلـت سـوريا عامهـا السـابع مـن
الحـرب املدمـرة املبيـدة وأمـا معاناتهـا
فبـدأت منـذ أربعيـن عامـا مـن عهـد األسـد
األب ،وكأنهـا كانـت علـى فوهـة بـركان
انفجـرت باألسـد االبـن -خذلـه هللا وكفـى
البلاد شـره -ولكـن خلال هـذه السـنوات
لـم تشـهد سـوريا إال العـدوان السـافر
و القصـف العشـوائي والدمـار الشـامل
والقتل والتشـريد ،والهدم ،فال أمان ألي
كائـن حـي وال أمـان للعمـران أن يظـل ثابتـا
فـي مكانـه.
جربـت القوتـان الكبريـان إمكاناتهمـا
العسـكرية علـى الشـعب األعـزل مـن
القنابـل والغـازات السـامة والصواريـخ
الفتاكـة واألسـلحة الكيمياويـة املحرمـة
دوليـا ،فـي األرض املباركـة ،وال تـزاالن
تجربانه ّ
ّ
ـا،كل ذلـك بمـرأى العالـم
اإلسلامي واملسـلمين بل والناس أجمعين
في مشارق األرض ومغاربها .والشك أن ما
جـرى فـي تلـك البقـاع املظلومـة ال يطيـق
رؤيتـه بـل حكايتـه مـن يحمـل بيـن جنبيـه
قلبـا فيـه أدنـى رحمـة وعاطفـة فضلا عـن
إيمـان وغيـرة.
انتظـر املسـلمون واألمـة اإلسلامية
انتهـاء املأسـاة طويلا ولكنهـا لـم تنتـه بعـد
بـل ازدادت شـدتها وتفاقمهـا ،وال نـدري
إلـى متـى تسـتمر وإلـى أي �شـيء تنتهـي.
إن التاريـخ يق ّ
ـص علينـا مآ�سـي كثيـرة
منهـا مـا قصـرومنهـا مـا طـال واشـتد ،ولكن
املسـلمين لـم يكونـوا مكتوفـي األيـدي
يتفرجـون األوضـاع بـل كانـوا يبذلـون
محـاوالت ويبحثـون عـن طـرق تنقذهـم
مـن العـذاب .أمـا مـا يثيـر العجـب ويزيـد
األسـف ويـؤذي الضميـر أن الـدول
اإلسلامية التـي بلـغ عددهـا إلـى خمـس
وأربعيـن دولـة ال تـزال تطلـع إلـى أعدائهـا
سـيما القوتيـن الكبيرتيـن الظاملتيـن أو
القـوة الكبـرى التـي تزعـم أنهـا الزعيمـة
الوحيـدة للعالـم املعاصـر ،بينمـا هاتيـن

الدولتيـن متلطخـة أيديهمـا بدمـاء األبريـاء
مـن الرجـال والنسـاء والولـدان الذيـن ال
يجـدون وليـا وال نصيـرا.
أما روسيا صارت نفسها طرف الحرب
بـل متوليتهـا مـع بعـض حلفائهـا مـن الـدول
التـي تدعـي اإلسلام! فهـل السـارق يمكـن
أن يكـون قاضيـا عـادال؟ وكذلـك أمريـكا
التي أجلبت خيلها ورجلها في قلب الشرق
األوسـط وتسـعى لبسـط سـيطرتها علـى
العالم كله وإخضاع املسـلمين لسياسـتها
الجائرة واالنتقام من األمة املسـلمة "وما
يـوم حليمـة بس ّـر".
أال تـرون مـا فعلـت بأفغانسـتان بحجـة
مكافحـة اإلرهـاب أو تحريـر الشـعب؟ ومـا
صنعـت بالعـراق بحجـة خلـع البلاد مـن
األسـلحة النوويـة املحـرم اسـتخدامها
دوليـا ،ولـم يكـن �شـيء منهمـا غيـر الكـذب
واملؤامـرة والتبريـر للتدخـل فـي شـؤون
الـدول اإلسلامية ونهـب ثرواتهـا وخيراتهـا
وإرهـاب أهلهـا .فهـل مـن املعقـول أن تثـق
الـدول اإلسلامية والـدول العربيـة بهـؤالء
األعـداء الحاقديـن املاكريـن ،ويتطلعـوا
إلـى حلـول يمليهـا خبراؤهـم السياسـيون.
أيـن الوعـي اإلسلامي؟ أيـن الكياسـة وأيـن
البصيـرة؟ ألـم تأخـذ الـدول اإلسلامية
دروسـا مـن املا�ضـي؟
إذن ال ح ّـل وال سـبيل إال العـودة إلـى
ديننـا وإلـى طاقاتنـا والثقـة بشـعوبنا
وعواطفهـا اإليمانيـة ،وال سـبيل وال
ح ّـل إال بالرجـوع إلـى هللا الـذي بيـده
ملكـوت كل �شـيء وهـو الـذي يفعـل مـا
يشـاء ويحكـم مـا يريـد؛ وال سـبيل وال
ح ّـل إال بتوحيـد صفـوف األمـة وجمـع
شـملها وإعدادهـا ،كمـا أمـر هللا سـبحانه
ص ْ
وتعالى«َ :و ْاع َت ُ
موا ب َح ْبل هللا َج ً
ميعا َوال
ِ
ِ
َ ِ ْ َْ َ ُ ُ
ََ ُ
وك ْم فـي ّ
الديـن
تف ّرقـوا»« .وِإ ِن اسـتنصر
ِ
َ َُ
َ
َف َع ْلي ُكـم َّ
الن ْ
صـر»«َ .وال ت َن َاز ُع ْـوا ف َت ْفشـلوا
َو َت ْذ َه َـب رْي ُح ُك ْـم َو ْ
اص ِب ُـروا».
ِ
ههنـا يجـب علـى كل دولـة إسلامية أن
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يجـدد النظـر فـي مواقفهـا تجـاه األوضـاع
املأسـاوية الراهنـة.
علمـا أن املسـلمين كجسـد واحـد إن
اشتكى منه عضو تداعى له سائرالجسد
بالسـهر والحمـى ،فكيـف يقـر للمسـلمين
قـرار والعضـو السـورى يتملـل تملـل
السـليم بـل أشـد مـن ذلـك تحـت وطـآت
الظلـم والنيـران املكثفـة وترتفـع صرخاتـه
وت ّ
ـدوي فـي سـماء العالـم اإلسلامي.
أيـن الخبـراء والسياسـيون؟ وأيـن
الزعمـاء املفكـرون؟ وأيـن العلمـاء
الربانيـون؟ وأيـن القـادة املؤمنـون؟ وأيـن
الشـعوب املسـلمة؟ وأيـن أهـل الضمائـر
الحيـة مـن بنـي آدم؟
وال ريـب أن الجميـع وقعـوا فـي محنـة
عظيمـة وليعلـم الـكل أن املشـكلة ليسـت
لدولـة واحـدة ولشـعب واحـد مش ّـرد ،بـل
املسـلمون جميعـا قـادة وشـعوبا ،خاصـة
وعامـة يختبـر إيمانهـم وتختبـر غيرتهـم
وحميتهـم الدينيـة .وال ين�سـى التاريـخ مـا
هـم فيـه مـن تخـاذل إلخوانهـم وتقاعـس
وتنـاس آلالمهـم.
وليعلـم القـادة املسـلمون والشـعوب
املسـلمة أن اختيـار أي موقـف إيجابـي
أو سـلبي لـه نتائـج وتبعـات ،وال يسـعني فـي
هـذا املجـال أن أشـير إلـى مواقـف بعـض
البلاد اإلسلامية السـلبية بشـأن الثـورة
وانحيازهـا إلـى النظـام الحالـي الجائـر،
أو صمـت بعـض الـدول األخـرى تجـاه مـا
يجـري فـي سـوريا املضطهـدة .ومـاذا تكـون
اإلجابـة يـوم الحسـرة إذ القلـوب لـدى
الحناجـر كاظميـن مـا للظامليـن مـن حميـم
وال شـفيع يطـاع.
إن الـروس والواليـات املتحـدة سـوف
تنسـحب قواتهـا مـن سـوريا مخذولـة
مهزومـة مدحـورة إن شـاء هللا .ولكـن
يبقـى العـار واللعـن والخـزي والشـنار لـكل
مـن خـذل املسـلمين بصمتـه أو ناصـر
عدوهـم عليهـم.

على مائدة القرآن
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تفسير معارف القرآن
العالمة املفتي محمد شفيع العثماني
تعريب :املفتي محمد قاسم القاسمي

العمرة وحكمها
إن فريضـة الحـج ثبتـت مـن اآليـة فـي
ّ
سـورة " آل عمران" وهي قوله تعالى "ولله
علـى النـاس حـج البيـت إلـى آخـراآليـة"ّ .أمـا
ّ
قولـه تعالـى ّ
"وأتمـوا الحـج والعمـرة للـه"
فاليـدل علـى نفـس الفرضيـة بـل املـراد
منـه ّإن الـذي بـدأ الحـج والعمـرة فعليـه
أن ّ
يتمهـا مثـل الـذي يبـدأ الصلاة النافلـة
فعليـه أن يكملهـا واليتركهـا ،إذن الت ّ
ـدل
هـذه علـى كـون العمـرة واجبـا.
أخـرج الترمـذي وأحمـد والبيهقـي مـن
حديـث جابـر ر�ضـي هللا.
أن ّ النبـي صلـى هللا عليـه وآلـه وسـلم
سـئل عـن العمـرة أواجبـة هـي؟ قـال ال،
وأن تعتمـروا هوأفضـل" قـال أبوعي�سـى
هـذا حديـث حسـن صحيـح.
وألجـل هـذا اليـرى اإلمـام أبوحنيفـة
ومالـك بـن أنـس رحمهمـا هللا وجـوب
العمـرة ،ولكـن هـي سـنة عندهمـا.
ّ
دلـت اآليـة علـى ّأن الـذي أحـرم بالحـج
والعمـرة فعليـه أن ّ
يتمهمـا ،هنـا ينشـأ
سـوال وهـو مـاذا يفعـل املحـرم بالحـج
والعمـرة إذا عـرض لـه عـذرمانـع؟ فأجـاب
القرآن عن هذا السؤال حيث قال" :فإن
أحصرتـم فمـا استيسـر مـن الهـدي".
مـاذا يفعـل املحـرم إذا حـدث عـذر
ما نـع ؟
نزلـت اآليـة املذكـورة عنـد صلـح
الحديبيـة حيـث كان النبـي صلـى هللا علي ّـه
وآله وسلم وأصحابه في حالة االحرام ،ل ـا
منعهـم املشـركون مـن دخـول مكـة وأداء
العمرة ،فأمروا بذبح الهدي والخروج من
اإلحـرام ،وأوصـوا بـأن اليحلقـوا رؤوسـهم
ّ
حتـى يبلـغ الهـدي محلـه ،واملـراد باملح ّـل
الحرم عند أبي حنيفة رحمه هللا ،وان لم

يسـتطع املحـرم أن يحضـر بنفسـه ويذبـح
ً
ً ّ
الهدي فعليه أن يرسل هديا ويوكل أحدا
عـن نفسـه فيذبـح عنـه الهـدي.
جديـر بالذكـر أن حكـم االحصـار
بالعـدو مص َّـرح فـي اآليـة ،وقـد ألحـق
اإلمـام أبوحنيفـة وبعـض األئمـة املـرض
ّ
العلـة ،وعلـى ّ
كل يجـب علـى
بـه الشـتراك
املحصـر قضـاء العمـرة الفائتـة فـي العـام
القـادم كمـا ّأن النبـي صلـى هللا عليـه وآلـه
وسـلم وصحابتـه قضـوا عمرتهـم الفائتـة
فـي العـام املقبـل.
ُجعـل التحليـق فـي هـذه اآليـة عالمـة
الخـروج مـن االحـرام ،فعلـم مـن هـذا أن
تحليـق الـرأس اليجـوز فـي حالـة االحـرام،
ُ
ث ّـم ذكـر فـي اآليـات التاليـه حك ُـم مـن
يسـتطيع أعمـال الحـج والعمـرة ،لكنـه
اضطـرأن يحلـق رأسـه لعـذرمثـل املـرض.
مـاذا يفعـل املحـرم إذا اضطـر لحلـق
ا لـرأس؟
ً
قولـه تعالى":فمـن كان منكـم مريضـا
أوبـه أذى مـن رأسـه ،ففديـة مـن صيـام
أوصدقـة أونسـك"
فاملحـرم الـذي أصابـه املـرض أواألذى
فـي رأسـه ،واضطـر إلـى الحلـق يجـب عليـه
أداء الفديـة وهـي عبـارة عـن الصيـام
أوالصدقـة أوالنسـك.
ّ
ّ
ّأما النسك فمكانه الحرم ،وأما الصوم
والصدقـة فيجـوزان فـي ّ
كل مـكانّ ،وممـا
ينبغـي التنبيـه نحـوه أن عـدد أيـام الصيام
لـم يذكـركمـا لـم يذكـرمقـدارالصدقـة فـي
اآليـة.
ولكن ورد في السنة ،أن النبي صلى هللا
عليـه وآلـه وسـلم قـال للكعـب بـن عجـرة:
"فليصـم ثالثـة أيـام أوليتصـدق نصـف
صـاع مـن ُّبـر" (بخـاري)

أحـكام الجمـع بيـن الح ّـج والعمـرة فـي
أشـهر الح ّـج
كان العـرب فـي الجاهليـة يعتقـدون ّأن
الجمـع بيـن الح ّـج والعمـرة فـي أشـهر الحـج
اليجـوز ،ويحسـبون ذلـك معصيـة وإثمـا،
ف ّـرد القـرآن الكريـم علـى هـذه الفكـرة،
وإليـه اإلشـارة فـي قولـه تعالـى "ذلـك ملـن لـم
يكـن أهلـه حاضـري املسـجد الحـرام"ّ .أمـا
املنـع بيـن الحـج والعمـرة فـي أشـهر الح ّـج
خ ّ
ـاص ملـن هـو يسـكن داخـل املواقيـت.
ّ
وذلـك ألنـه اليصعـب عليهـم السـفر
ّ
مرتيـن م ّـرة للعمـرة وم ّـرة للح ّـجّ .أمـا الذيـن
يسـكنون خـارج املواقيـت يصعـب عليهـم
ذلـك فجـازلهـم الجمـع بيـن العمـرة والح ّـج
فـي سـفر واحـد.
ّ
لكن من وفق للجمع بين الحج والعمرة
في أشهر ّ
الحج فعليهم أن يؤدوا شكرهذه
النعمة ،وهي نعمة الجمع بين العبادتين،
وأداء الشـكر أن يذبـح هديـا فـي الحـرم
إن كان يقـدر علـى ذلـك والهـدي يجـوز
أن يكـون شـاة ،أوبقـرة أوبدنـة ّأمـا الـذي
اليقدرعلى الهدي فعليه أن يصوم عشرة
أيـام ،ثالثـة فـي أيـام الح ّـج وسـبعة إذا فـرغ
ّ
مـن الح ّـج إن شـاء فـي مكـة املكرمـة وإن
شـاء إذا رجـع إلـى أهلـه فـي بلاده.
واختلف السلف فيمن لم يجد الهدي
ولـم يصـم األيـام الثالثـة قبـل يـوم النحـر
فقـال عمـر بـن الخطـاب وابـن عبـاس
وسـعيد ابـن جبيـر وإبراهيـم وطـاوس ،ال
يجزيـه إال الهـدي وهـو قـول أبـي حنيفـة
رحمـه هللا (الجصـاص)
ّ
والقران
التمتع ِ
الجمـع بيـن العمـرة والح ّـج فـي أيام ّ
الحج
لـه صورتـان ،األولـى أن يحـرم مـن امليقـات
ً
وينـوي العمـرة والحـج معـا ،وهـذا يقـال
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ّ
لـه القـران ،فاليخـرج مـن اإلحـرام اال أن
يكمـل الحـج.
َ
الصـورة الثانيـة أن يحـرم مـن امليقـات
بنيـة العمـرة ،فـاذا وصـل إلـى مكـة املكرمـة
اعتمرثم خرج من اإلحرام ،ثم يحرم يوم
الترويـة مـن الحـرم ألداء الحـج ،هـذا فـي
اإلصطلاح يس ّـمى التمتـع ،لكـن التمتـع فـي
اللغة يشـمل القران والتمتع االصطالحي
أيض ًـا؛ ّ
ألن الح ّ
ـاج يتمتـع بالجمـع بينهمـا،
وإلـى هـذا املعنـى العـام يشـير القـرآن
بقوله":فمـن ّ
تمتـع بالعمـرة إلـى الحـج فمـا
استيسـر مـن الهـدي"
ّ
التقصيرفي أحكام الحج والعمرة
أمرهللا سبحانه في آخراآلية بالتقوى،
فقـال ع ّـز مـن قائـل" :واتقـوا هللا واعلمـوا
ّأن هللا شـديد العقـاب"ّ ،
ممـا يؤسـف
اإلنسـان ّأن الحجـاج واملعتمريـن فـي هـذا
الزمان في غفلة عن هذه الوصية الربانية
حيـث يقصـرون فـي أحـكام الحـج والعمـرة
وآدابهمـا ،الكثيـرمنهـم اليعلمـون األحـكام،
وآخـرون يعلمـون واليعملـون ،والبعـض
ً
منهـم يصحبـون رجـاال غافليـن أومطوفيـن
جاهليـن ،فيقصـرون فـي أداء الواجبـات
ً
فضلا عـن السـنن واآلداب ،أصلـح هللا
الجميـع.
ّ
تتمة أحكام الحج
ّ
تعالى"الحج أشهرمعلومات"
قوله
ّ
العمـرة ليـس لهـا تاريـخ محـدد،
وللمعتمـر أن يـؤدي العمـرة طـوال السـنة
ُ ّ ّ
ـؤدى إال
فـي أي وقـت شـاء ،لك ّـن الحـج الي
فـي أيـام مخصوصـة وأشـهر معلومـة ،ث ّـم
أشـهر الح ّـج فـي اإلسلام ،نفـس األشـهر
فـي الجاهليـة؛ وهـي شـوال ،وذوالقعـدة،
وذوالحجـة كمـا روي عـن أبـي أمامـه وابـن
عمـر ر�ضـي هللا عنهم(.املظهـري)
أشـهر الح ّـج تبـدأ مـن شـوال ،فمـن
أحـرم للحـج قبـل األشـهر لغـى وال ينعقـد
أصلا -وقـال ابـو حنيفـة ومالـك وأحمـد
إن أحـرم قبـل األشـهر للحـج انعقـد لكنـه
يكره(.املظهـري )
ّ
ّ
قوله تعالى":فمن فرض فيهن الحج فال
رفث وال فسوق والجدال في ّ
الحج"

على مائدة القرآن

بيـان ملـا ينافـي حالـة االحـرام ممـا يجـب
علـى املحـرم اجتنابـه مـن األعمـال ،وهـي
ثالثـة :الرفـث ،والفسـوق والجـدال.
الرفـث كلمـة تشـمل الجمـاع ودواعيـه
ومقدماتـه ،فاليجـوز للمحـرم �شـيء منهـا
أمـا الفسـوق فهوالخـروج ،ويطلـق علـى
املعصيـةّ ،
وفسـرابن عمـر ر�ضـي هللا
عنـه الفسـوق هنـا بارتـكاب محظـورات
االحـرام ،ألن املعصيـة التجـوز ألحـد
ً
سـواء كان محرمـا أوغيـر ُمحـرم .فاألعمـال
ً
التي اليجوز فعلها للمحرم وإن كان جائزا
قبـل اإلحـرام أوبعـده ،فهـي سـتة:
االول :الرفـث وهوالـكالم بشـان
الجمـاع ،الثانـي :صيـد الب ّـر أوالداللـة
عليـه ،الثالـث :قطـع الشـعر وق ّ
ـص
األظفـار ،الرابـع :اسـتعمال الرائحـه
الطيبـة ،وهـذه األربعـة يسـتوي فيهـا
الرجـال والنسـاء ،واالثنـان اآلخـران ّ
حرمـا
خاصـةّ ،
علـى الرجـال ّ
األول لبـس الثـوب
املخيـط ،والثانـي تغطيـة الوجـه والـرأس؛
عنـد مالـك وأبـي حنيفـة اليجـوز تغطيـة
ً
الوجـه للنسـاء أيضـا .وإنمـا ق ّـدم الرفـث
علـى غيـره مـن املحظـورات؛ ألن االجتنـاب
مـن الرفـث فـي حالـة اإلحـرام أه ّـم منهـا،
ألن املحظـورات األخـرى يمكـن ّ
ّ
كفارتهـا
بالصدقه والدم ،ولكن الرفث إذا أف�ضى
إلـى الجمـاع قبـل العرفـه يفسـد الحـج
ويجـب علـى املرتكـب بدنـة ّ
وحجـة في العام
املقبلّ ،أما الجدال فهواملخاصمة ،وبهذا
قـال ّ
عامـة املفسـرين ،وقـال طائفـة منهـم:
املـراد بالجـدال ههنـا هوالجـدال فـي وقـت
الحـج وموضعـه ،وكان أهـل الجاهليـة
يختلفـون فـي هذيـن األمريـن منهـم مـن يـرى
وجوب الوقوف في املزدلفه واليرى وجوب
الوقوف في عرفات ،ومنهم من يختلف في
أشـهر الحـج ،وقـد يف�ضـي االختلاف إلـى
املخاصمة والتضليل ،فنهى هللا سبحانه
عـن ذلـك وقـال" :ال جـدال فـي الحـج".
والحكمـة فـي تحريـم هـذه األعمـال
الثالثـة ّأن اإلنسـان كثيـرا مـا يبتلـى
بأحـوال تسـبب ارتـكاب الرفـث والفسـوق
والجـدال؛ َّ
ألن طـول الفـراق مـن األهـل
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واالختلاط مـع النسـاء يبعـث النفـس
علـى الرفـث ،فالـذي اليصبـر اليتمالـك
ّ
نفسـه فيقـع فـي الحـرام ،فحـذر هللا
سـبحانه وتعالـى مـن ذلـك ،وكذلـك
الفسـوق واملعصيـة مثـل السـرقة وغيـره
ّ
تتوفـر أسـبابهّ ،أمـا الجـدال واملخاصمـة
مـع الرفقـة وسـائر النـاس تكثرمواقعـه،
ّ
منهـا ضيـق املـكان وعـدم توفـر الراحـه
فـي كل وقـت وحيـن ،فرّبمـا يق ّـل الصبـر
ويخـرج االنسـان مـن االعتـدال ،فيقـول
ّ
مااليناسـب ،فحـذرهللا تعالـى منـه ،وقـال:
"الجـدال فـي الح ّـج".
بالغة القرآن
ّإن كلمـة "ال" فـي قولـه تعالـى فلا رفـث
والفسـوق والجـدال فـي الح ّـج نفـي جنـس.
فالجملـة نفـي لفظـا ،ولكنـه نهـي معنـى
أي الترفثـوا والتفسـقوا والتجادلـوا ،وفـي
هـذا إشـارة إلـى ّأن الحـج عبـادة اليتصـور
معهـا ارتـكاب هـذه املحظـورات ،والمب ّـرر
الرتكابهـا ،واليليـق بالح ّ
ـاج الـذي ّلبـي نـداء
رّبـه أن يشـتغل بهـذه األمـور املحظـوره
التـي تنافـي شـأن الح ّ
ـاج والح ّـج.
قوله "وماتفعلوا من خيريعلمه هللا"
فيـه ترغيـب إلـى األعمـال الصالحـة،
أي الترفثـوا والتفسـقوا والتجادلـوا،
لتصفونفوسـكم وتتخلـى عـن الرذائـل،
وتتحلـى بالفضائـلّ ،
ألن هللا يعلـم مـا
تفعلـون فيجازيكـم علـى كل خيـرتقدمونـه
ألنفسـكم ،فاشـتغلوا بذكرهللا واألعمال
الصالحـة ابتغـاء وجـه هللا.
ّ
"وتزودوا فإن خيرالزاد التقوى".
نزلـت فـي أنـاس كانـوا يحجـون بلا زاد
ًّ
فيكونـون كال علـى النـاس فقـال لهـم
"تـزودوا مـا يبلغكـم لسـفركم" فليـس
ً
التـزود منافيـا للتـوكل ،وانمـا حقيقـة
التـوكل أن يختـار املـرء مـن األسـباب مـا
ّ
تيسـرّ ،ثم يثق باهلل ويتوكل عليه فالذين
ً
يس ّـمون ترك األسـباب توكال فهم في جهل
عنه ( .روى البخاري وغيره عن ابن عباس
قال :كان أهل اليمن يحجون واليتزودون
ويقولـون :نحـن متوكلـون ،فأنـزل هللا،
وتـزودوا ،فـإن خيـر الـزاد التقـوى).
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ّ ٌ
ّ
تأمالت بالغية في آيات المغفرة (الحلقة السابعة)
ّ
أبوحسان عبد ّ
الرشيد الجالل آبادي
األستاذ بمدرسة بيت ّ
السالم بكرات�شي

قال تعاىل :ولَِّ م ْل ُك السمو ِ
ات
َّ َ َ
َ
ُ
ِ
َو ْالَ ْر ِ
ض َي ْغ ِف ُر َل ْن َي َشا ُء َو ُي َع ِّذ ُب
َم ْن َي َشا ُء َوك َ
ورا َر ِح ًيم
َان اللَُّ َغ ُف ً
[الفتح]14:
موضوع اآلية املباركة:
املفسينّ 1
أن قوله تعاىل:
اختار بعض ّ
ض ي ْغفرِ
ِ
َو َِّ
الس َم َوات َو ْالَ ْر ِ َ ُ
ل ُم ْل ُك َّ
َلِ ْن َي َشا ُء َو ُي َع ِّذ ُب َم ْن َي َشا ُء َوك َ
َان اللَُّ
عطف
ورا َر ِح ًيم [الفتح]14:
ٌ
َغ ُف ً
السابقة ،أعني قوله
عىل آية اجلنود ّ
ِ
الس َم َوات َو ْالَ ْر ِ
ض
تعاىلَ :و َِّ
ل ُجنُو ُد َّ
ِ
َوك َ
َان اللَُّ َع ِز ًيزا َحك ًيم [الفتح ، ]7:و
قال:ملا انقىض حديث اجلنود ،وختم
بعذاب الكافرين َو َم ْن َل ْ ُي ْؤ ِم ْن بِاللَِّ
َو َر ُسولِ ِه َفإِنَّا َأ ْعتَدْ نَا لِ ْلكَافِ ِري َن َس ِع ًريا
املترصف يف
[الفتح ،]13:وكان
ّ
خواص امللك،
اجلنود ر ّبام كان بعض
ّ
ترصفه فيهم تام ًا ،وكان
فال يكون ّ
ِ
امللك قد ال يقدر عىل عذاب من أراد
من جنوده ،وكان إذا قدر قد ال يقدر
السعري
عىل العذاب بكل ما يريده من ّ
املوصوف وغريه؛ لعدم عموم ملكه
قال تعاىل عاطف ًا عىل آية اجلنود :ﭽ
ﯖﭼ أيِ :
امللك األعظم وحده ﭽﯗ ﯘ
ﯙﯚ ﭼ أي :من اجلنود وغريها ،يد ّبر
ذلك كله كيف يشاء ال را ّد حلكمه وال
2
مع ّقب.
يف حني ذهب العالمة ابن عاشور –

رمحه اهلل تعاىل -إىل ّ
أن قوله تعاىل :ﭽ
عطف عىل قوله تعاىل:
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﭼ
ٌ
ِ
ون م َن ْالَ ْع َر ِ
َس َي ُق ُ
ول َل َك ا ُْل َخ َّل ُف َ
اب
اس َت ْغ ِف ْر َلنَا
َش َغ َل ْتنَا َأ ْم َوا ُلنَا َو َأ ْه ُلونَا َف ْ
ون بِ َأ ْل ِسنَتِ ِه ْم َما َل ْي َس ِف ُق ُل ِ
َي ُقو ُل َ
وبِ ْم
لل َش ْي ًئا إِ ْن
ُق ْل َف َم ْن َي ْم ِل ُك َلك ُْم ِم َن ا َِّ
ضا َأ ْو َأ َرا َد بِك ُْم َن ْف ًعا َب ْل ك َ
َان
َأ َرا َد بِك ُْم َ ًّ
اللَُّ بِ َم َت ْع َم ُل َ
ون َخبِ ًريا [الفتح،]11:
فهو من أجزاء القول ،قال – رمحه
اهلل تعاىل :-و ّملا كان قولهَ :س َي ُق ُ
ول
َل َك ا ُْل َخ َّل ُفو َن ِم َن ْالَ ْع َر ِ
اب َش َغ َل ْتنَا
اس َت ْغ ِف ْر َلنَا َي ُقو ُل َ
ون
َأ ْم َوا ُلنَا َو َأ ْه ُلونَا َف ْ
بِ َأ ْل ِسنَتِ ِه ْم َما َل ْي َس ِف ُق ُل ِ
وبِ ْم ُق ْل َف َم ْن
َي ْم ِل ُك َلك ُْم ِم َن اللَِّ َش ْي ًئا إِ ْن َأ َرا َد بِك ُْم
ضا َأ ْو َأ َرا َد بِك ُْم َن ْف ًعا َب ْل ك َ
َان اللَُّ بِ َم
َ ًّ
َت ْع َم ُل َ
ون َخبِ ًريا [الفتح ]11:مشعر ًا
بالتّخويف ،انتقل منه إىل ترغيبهم
يف التّوبة ،و إطامعهم باملغفرة  ،فقال:
ولَِّ م ْل ُك السمو ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
ض َي ْغ ِف ُر َلِ ْن
َّ َ َ
َ ُ
َي َشا ُء َو ُي َع ِّذ ُب َم ْن َي َشا ُء َوك َ
ورا
َان اللَُّ َغ ُف ً
3
َر ِح ًيم [الفتح.]14:
رس تقديم املغفرة عىل التّعذيب عىل
ّ
السابقة من تقديم
عكس ما يف اآلية ّ
الض عىل إرادة النّفع
إرادة ّ
الض يف التّخويف ،و
ثم قدّ م إرادة ّ
ّ
ّأخر إرادة النّفع ،يف قوله تعاىل َس َي ُق ُ
ول
َل َك ا ُْل َخ َّل ُفو َن ِم َن ْالَ ْع َر ِ
اب َش َغ َل ْتنَا
اس َت ْغ ِف ْر َلنَا َي ُقو ُل َ
ون
َأ ْم َوا ُلنَا َو َأ ْه ُلونَا َف ْ

بِ َأ ْل ِسنَتِ ِه ْم َما َل ْي َس ِف ُق ُل ِ
وبِ ْم ُق ْل َف َم ْن
َي ْم ِل ُك َلك ُْم ِم َن اللَِّ َش ْي ًئا إِ ْن َأ َرا َد بِك ُْم
لل بِ َم
ضا َأ ْو َأ َرا َد بِك ُْم َن ْف ًعا َب ْل كَا َن ا َُّ
َ ًّ
َت ْع َم ُل َ
ون َخبِ ًريا [الفتح ،]11:و انعكس
ل م ْل ُك السمو ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
ض
َّ َ َ
األمر َو َِّ ُ
َي ْغ ِف ُر َلِ ْن َي َشا ُء َو ُي َع ِّذ ُب َم ْن َي َشا ُء َوكَا َن
ورا َر ِح ًيم [الفتح ،]14:حيث
اللَُّ َغ ُف ً
قدّ م املغفرة عىل التّعذيب ،و ذلك ألنّه
ّملا كان املقصود من قولهَ :س َي ُق ُ
ول َل َك
ا ُْل َخ َّل ُفو َن ِم َن ْالَ ْع َر ِ
اب َش َغ َل ْتنَا َأ ْم َوا ُلنَا
اس َت ْغ ِف ْر َلنَا َي ُقو ُلو َن بِ َأ ْل ِسنَتِ ِه ْم
َو َأ ْه ُلونَا َف ْ
َما َل ْي َس ِف ُق ُل ِ
وبِ ْم ُق ْل َف َم ْن َي ْم ِل ُك َلك ُْم
ِ
ِ
ضا َأ ْو َأ َرا َد
م َن اللَِّ َش ْي ًئا إ ْن َأ َرا َد بِك ُْم َ ًّ
َان اللَُّ بِ َم َت ْع َم ُل َ
بِك ُْم َن ْف ًعا َب ْل ك َ
ون َخبِ ًريا
[الفتح ]11:هو التّخويف – عىل ما
قاله ابن عاشور – رمحه اهلل تعاىل -
الض عىل النّفع فيه؛ ليكون احتامل
قدّ م ّ
4
الض هبم أسبق يف نفوسهم.
إرادة ّ
ل م ْل ُك السمواتِ
َّ َ َ
و أ ّما قولهَ :و َِّ ُ
َو ْالَ ْر ِ
ض َي ْغ ِف ُر َلِ ْن َي َشا ُء َو ُي َع ِّذ ُب
َم ْن َي َشا ُء َوك َ
ورا َر ِح ًيم
َان اللَُّ َغ ُف ً
فلم كان املقصود فيه
[الفتحّ ،]14:
اإلطامع قدّ مت املغفرة عىل التّعذيب؛
ليتقرر معنى اإلطامع يف نفوسهم،
ّ
فيبتدروا إىل استدراك ما فاهتم 5.و اهلل
تعاىل أعلم بأرسار كتابه!
فائد ٌة يف أسلوب القرآن يف ذكر املغفرة\
الرمحة و العذاب إذا اجتمعا!
ّ
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اعلم أ ّن من أساليب القرآن حيث ذكر
املغفرة \ الرمحة والعذاب أن يبدأ بذكر
\الرمحة ،كقوله تعاىلَ :ولَِّ ُم ْل ُك
املغفرة ّ
السمو ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
ض َي ْغ ِف ُر َلِ ْن َي َشا ُء
َّ َ َ
َو ُي َع ِّذ ُب َم ْن َي َشا ُء َوك َ
ورا
َان اللَُّ َغ ُف ً
َر ِح ًيم [الفتح ،]14:و قوله تعاىلَ :ما
ُي َق ُال َل َك إِ َّل َما َقدْ ِق َيل لِ ُّلر ُس ِل ِم ْن
َق ْب ِل َك إِ َّن َر َّب َك َل ُذو َم ْغ ِف َر ٍة َو ُذو ِع َق ٍ
اب
ِ
[فصلت ،]43:وعىل هذا جاء
َألي ٍم ّ

النبي  -صىل اهلل عليه وسلم
قول ّ
 حكاية عن اهلل تعاىل" :إن رمحتي6
سبقت غضبي".
وقد خرج عن هذه القاعدة مواضع
اقتضت احلكمة فيها تقديم ذكر
العذاب ترهيبا وزجرا ،منها:
لل َل ُه ُم ْل ُك
قوله تعاىل َأ َل ْ َت ْع َل ْم َأ َّن ا ََّ
السمو ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
ض ُي َع ِّذ ُب َم ْن َي َشا ُء
َّ َ َ
للَّ ع َل ك ُِّل َشءٍ
ِ
َو َي ْغ ِف ُر َل ْن َي َشا ُء َوا ُ َ
ْ
َق ِد ٌير [املائدة]40:؛ ألهنا وردت
يف ذكر ق ّطاع ال ّطريق واملحاربني
الس ِار ُق
السابقة َو َّ
والساق يف اآلية ّ
ّ
ِ
ِ
السار َق ُة َفا ْق َط ُعوا َأ ْيد َ ُي َم َج َزا ًء بِ َم
َو َّ
ِ
ِ
يم
ك ََس َبا َنك ًَال م َن اللَِّ َواللَُّ َع ِز ٌيز َحك ٌ
[املائدة ،]38:فكان املناسب تقديم
ذكر العذاب .ومنها قوله تعاىل:
ُي َع ِّذ ُب َم ْن َي َشا ُء َو َي ْر َح ُم َم ْن َي َشا ُء
َوإِ َل ْي ِه ُت ْق َل ُب َ
ون [العنكبوت]21:؛ ألهنا
يف سياق حكاية إنذار إبراهيم لقومه.
ومنها قوله تعاىلَ :و ُه َو ا َّل ِذي َج َع َلك ُْم
ف ْالَ ْر ِ
ض َو َر َف َع َب ْع َضك ُْم َف ْو َق
َخ َل ِئ َ
ض درج ٍ
ات لِ َي ْب ُل َوك ُْم ِف َما آتَاك ُْم إِ َّن
َب ْع ٍ َ َ َ
ِ
َر َّب َك َ ِ
سي ُع ا ْل ِع َق ِ
يم
ور َرح ٌ
اب َوإِ َّن ُه َل َغ ُف ٌ
[األنعام]165:؛ ّ
ألن سورة األنعام
ك ّلها مناظر ٌة للكفار ووعيد هلم،

على مائدة القرآن

خصوصا و قد جاء يف آخرها قبل هذه
اآليات إِ َّن ا َّل ِذي َن َف َّر ُقوا ِدينَ ُه ْم َوكَانُوا
ِ
ِ ِ
ش ٍء إِن ََّم َأ ْم ُر ُه ْم
ش َي ًعا َل ْس َت منْ ُه ْم ف َ ْ
لل ُث َّم ُينَ ِّب ُئ ُه ْم بِ َم كَانُوا َي ْف َع ُل َ
ون
إِ َل ا َِّ
[األنعام ،]159:وهو هتديد ووعيد
إىل قوله ُق ْل َأ َغ ْ َي اللَِّ َأ ْب ِغي َر ًّبا َو ُه َو
ش ٍء َو َل َتك ِْس ُب ك ُُّل َن ْف ٍ
س
َر ُّب ك ُِّل َ ْ
إِ َّل َع َل ْي َها َو َل ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِو ْز َر ُأ ْخ َرى ُث َّم
إِ َل َر ِّبك ُْم َم ْر ِج ُعك ُْم َف ُينَ ِّب ُئك ُْم بِ َم ُكنْت ُْم فِ ِيه
َ ْتت َِل ُف َ
ون [األنعام ،]164:وهو تقريع
للكفار وإفساد لدينهم إىل قوله َو ُه َو
ف ْالَ ْر ِ
ض َو َر َف َع
ا َّل ِذي َج َع َلك ُْم َخ َل ِئ َ
ض درج ٍ
ات لِ َي ْب ُل َوك ُْم
َب ْع َضك ُْم َف ْو َق َب ْع ٍ َ َ َ
ِف َما آتَاك ُْم إِ َّن َر َّب َك َ ِ
سي ُع ا ْل ِع َق ِ
اب َوإِ َّن ُه
ِ
يم [األنعام]165:اآلية ،
ور َرح ٌ
َل َغ ُف ٌ
فكان املناسب تقديم ذكر العقاب؛
ترهيبا للكفار ،وزجرا هلم عن الكفر
والتفرق ،وزجرا للخالئق عن اجلور
يف األحكام .ونحو ذلك يف أواخر
األعراف َ :وإِ ْذ ت ََأ َّذ َن َر ُّب َك َل َي ْب َع َث َّن
َع َل ْي ِه ْم إِ َل َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َم ْن َي ُسو ُم ُه ْم
اب إِ َّن َر َّب َك َل َ ِ
سي ُع ا ْل ِع َق ِ
ُسو َء ا ْل َع َذ ِ
اب
ِ
يم [األعراف]167:؛
ور َرح ٌ
َوإِ َّن ُه َل َغ ُف ٌ
ألهنا يف سياق ذكر معصية أصحاب
السبت وتعذيبه إياهم فتقديم العذاب
ّ
7
أتم
مناسب .واهلل تعاىل أعلم،و علمه ّ
و أحكم!
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
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أخبار العالم
يوم دموي في غوطة دمشق الشرقية
إثرغارات عنيفة للنظام

جددت قوات النظام السوري اليوم
(األربعاء) قصفها الغوطة الشرقية املحاصرة
ً
قرب دمشق موقعة مزيدا من الضحايا ،غداة
يوم يعد األكثر دموية في املنطقة منذ أشهر،
قتل خالله عشرات املدنيين وأصيب أكثر من
مائتين بجروح.
وأفاد املرصد السوري لحقوق اإلنسان
إن  23مدنيا بينهم خمسة أطفال قتلوا
في ضربات جوية على الغوطة الشرقية
الخاضعة لسيطرة املعارضة السورية
والواقعة بالقرب من دمشق اليوم (األربعاء).
وكانت حصيلة أولية أفادت بمقتل 7
مدنيين.
ويتوزع القتلى بين ثمانية مدنيين في مدينة
حمورية وعشرة في بيت سوى بينهم أربعة
أطفال ،وخمسة آخرين في مدينة دوما بينهم
طفل .ويتوزع الجرحى بشكل رئي�سي على مدن
حمورية ودوما وزملكا.

هندو�سي هدم قبة بابري ثم أسلم
وبنى  90مسجدا

لم يكن أحد داخل الهند وخارجها يتصور
أن هندوسيا متعصبا شارك في قيادة العدوان
على مسجد بابري التاريخي بالهند قبل 25
عاما سيعتنق اإلسالم في يوم من األيام.
ولم يكن أخصب كاتبي سيناريوهات األفالم
الهندية خياال يعتقد أن هذا الهندو�سي
ُ
كفر عن جريمته ليس فقط
املتعصب سي ِ
باعتناق اإلسالم بل وبناء عشرات املساجد،
وأن ينذر نفسه للدعوة إلى اإلسالم والدفاع
عن املساجد في ربوع الهند الواسعة.

مناهضة اإلسالم حاضرة في ألعاب
كوريا الجنوبية

ألغت كوريا الجنوبية خطة إلقامة مصلى
لضيوف األوملبياد املسلمين بعد احتجاجات
من جماعة مناهضة في البالد ،وفق وسائل
إعالم محلية.
وذكرت صحيفة كوريا تايمز أمس الجمعة
أن السلطات في مدينة غانغننغ -وهي إحدى
أكبر املدن املستضيفة لألوملبياد -ألغت
الخطة استجابة لحملة توقيعات إلكترونية
ضدها شارك فيها أكثرمن  56ألف شخص.
وأوضحت الصحيفة أن املجموعة التي
أطلقت الحملة تطلق على نفسها اسم
جمعية اإلجراءات املضادة لإلسالم.
وبرر املوقع اإللكتروني للحملة موقفها
بأنه ليس من العدل أن يتم استخدام أموال
دافعي الضرائب الكوريين لدعم ديانة معينة
دون أخرى ،مثل البوذية أو املسيحية.

خطب ومحاضرات
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فضيلة الشيخ عبد الحميد في خطبة الجمعة:

إعادة النظر في بعض السياسات الداخلية والخارجية
تحسن أوضاع البالد

أشارفضيلة الشيخ عبد الحميد ،إمام
وخطيب أهل السنة في مدينة زاهدان ،في
خطبتـه يـوم الجمعـة ( 22جمـادى األولـى
 )1439إلـى ذكـرى انتصـار الثـورة ،قائلا:
الذكـرى السـنوية التاسـعة والثالثيـن
للثـورة تمـربنـا ومعهـا احتجاجـات شـعبية
فـي بعـض مـدن البلاد.
وتابـع فضيلتـه موصيـا املسـؤولين،
قائلا :إن السياسـات الداخليـة
والخارجيـة فـي البلاد تحتـاج إلـى إعـادة
النظـر ،ألن السياسـات مؤثـرة .إن
أصلحنـا السياسـات الداخليـة ،سـتحل
األزمـة االقتصاديـة وسـائر املشـكالت
العالقـة فـي البلاد؛ فإعـادة النظـر فـي
السياسـات الداخلية وتغييرها مهم جدا.
واسـتطرد فضيلتـه قائلا :املشـكالت
االقتصاديـة واألزمـات التـي تواجههـا
البلاد هـذه األيـام ،يعـود قسـم منهـا
إلـى السياسـات الداخليـة ،وقسـم
آخـر إلـى السياسـات الخارجيـة .الكثيـر
مـن السياسـات الخارجيـة بحاجـة إلـى
إعـادة النظـر .ألجـل إزالـة التصعيـدات
واالختالفـات ،يجـب أن نرفـع نحـن

خطـوات ،ألن هـذه التصعيـدات ليسـت
لصالـح أحـد مـن األطـراف ،ولهـا تبعـات
سـلبية .
وتابـع فضيلتـه مشـيرا إلـى السياسـات
الخارجيـة للبلاد :هنـاك مثـل مشـهور
معنـاه أن “املصبـاح الـذي يحتـاج إليـه فـي
البيـت ،ال يحـل للمسـجد” .نحـن فـي هـذا
العصـر لسـنا فـي ظـروف لنسـاعد البلاد
األخـرى ،بـل يجـب حـل مشـكالتنا قبـل كل
�شـيء ،ونزيـل قلـق الشـعب بتهيئـة فـرص
العمـل وإزالـة املشـكالت االقتصاديـة.
“الفسـاد” و”التمييـز” أكبـر تهديـد
ألي مجتمـع ونظـام
وأشـارخطيب أهل السـنة إلى الكلمات
األخيـرة للمرشـد حـول وجـود الفسـاد
والتمييـز فـي املجتمـع ،وأضـاف قائلا:
أشـارمرشـد الثـورة فـي كلماتـه األخيـرة بيـن
أمـراء القـوات الجويـة إلـى قضيـة هامـة،
حيـث قـال“ :الشـعب يشـكون الفسـاد
والتمييـز” .نحـن أيضـا نعتقـد بـأن الفسـاد
وكذلـك التمييـز موجـودان فـي املجتمـع
فـي نطـاق واسـع ،وال بـد مـن تخطيـط
واتخـاذ سياسـات مهمـة ملواجهـة هذيـن

ا ملعضليـن .
وأكـد فضيلتـه قائلا :الفسـاد والتمييـز
تهديـدان ،وال بـد مـن مواجهتهمـا بجـد.
أعتقـد أن مـن ُّاتهـم بالفسـاد ،يجـب أن
تتـم إقالتـه مـن منصبـه ،ويؤظـف علـى
واجب ال يجد فيه فرصة الفساد .التمييز
فـي حـق القوميـات واملذاهـب يجـب إزالتـه
بشـكل كامـل.
ّ
وأشـار خطيـب أهـل السـنة إلـى التمييـز
بحق أهل السنة في إيران ،وأضاف قائال:
كان ألهـل السـنة دور مه ّـم فـي انتصـار
الثـورة .نقـول فـي بدايـة العقـد الرابـع مـن
الثـورة للمرشـد ورئاسـة الجمهوريـة
وسائراملسؤولين ،إنه ال يوجد في الهيكلة
ّ
الرسـمية للقـوات املسـلحة مـن أبنـاء أهـل
السـنة ،وفـي بعـض املؤسسـات ال يوجـد
مؤظـف واحـد مـن أهـل السـنة.
واعتبـر فضيلتـه “الفقـر الثقافـي”
و”الفقـراالقتصـادي” مـن نتائـج التمييـز،
قائلا :التمييـز ي ّ
ـؤدي إلـى الفقـر الثقافـي
والفقـر االقتصـادي ،وبعـض املشـكالت
األخـرى التـي تبـدو واضحـة ظاهـرة فـي
البلاد.
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وأردف :أهـل السـنة ينتمـون إلـى هـذا
الوطـن ،وهـم شـريحة مـن الشـعب
اإليرانـي .يقت�ضـي اإلسلام والدسـتور
أن تتـم إزالـة التمييـز فـي حـق أهـل السـنة
كاملا .
وأضـاف مديـر جامعـة دار العلـوم
زاهـدان ،قائلا :أقتـرح أن يجـري توظيـف
عـدد مـن مؤهلـي أهـل السـنة وكفاءاتهـم
فـي الـوزارات وسـائر اإلدرات واملؤسسـات
ليـزول قلـق القوميـات واملذاهـب.
وطالـب فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد
التدخـل املباشـر للمرشـد ورئيـس
الجمهوريـة إلزالـة التمييـز ،وتابـع قائلا:
برأيي ليس الحل فقط في التوصية إلزالة
التمييـزات والفسـاد ،وتوظيـف القوميات
واملذاهـب ،بـل الظـروف تقت�ضـي أن
يتدخـل املرشـد بنفسـه وكذلـك رئيـس
الجمهوريـة فـي هـذه القضيـة ،ويكـون لهما
اإلشـراف املباشـر علـى هـذه األمـور.
وأشـار خطيـب أهـل السـنة إلـى الـدور
الرئي�سـي للشـعب فـي انتصـار الثـورة،
قائلا :مـن األخطـاء الكبيـرة التـي ارتكبهـا
الشاه في النظام السابق ،أنه اعتمد على
القـوات املسـلحة .لقـد فقـد الشـاه شـعبه
نتيجـة رؤيتـه التـي كان يـرى أن الجيـش
وقـوات الشـرطة تضمـن بقـاء سـلطته،
لكـن القـوات املسـلحة عجـزت مـن صيانـة
الشـاه وسـلطته.
واسـتطرد فضيلتـه قائلا :الثـورة
كمـا انتصـرت بنهضـة الطبقـات
املختلفـة للشـعب ،بقائهـا أيضـا يكمـن
فـي حضـور الشـعب .لذلـك يجـب أن
يسـمع املسـؤولون كالم الشـعب ويهتمـوا
بمطا لبهـم .
السلام؛ عنايـة إلهيـة لترويـج املـودة
واملحبـة فـي املجتمـع
أشـار فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد
فـي القسـم األول مـن خطبتـه إلـى أهميـة
السلام ،كعنايـة إلهيـة خاصـة مـن
جانـب رب العامليـن ،واصفـا إيـاه باالسـم
الحافـل بالبـركات ،ومـن األمـور الهامـة
التـي تكـون سـببا لـ”عافيـة اإلنسـان فـي
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الدنيـا واآلخـرة” ،و”املـودة واملحبـة بيـن
املسـلمين” ،و سـبب “دخـول الجنـة
وحصـول األجـر العظيـم”.
وتابـع فضيلتـه مشـيرا إلـى أهميـة
“السلام” فـي الحضـارة اإلسلامية:
توجـد فـي جميـع الحضـارات والثقافـات
تعابيـر للتهانـئ والتحيـات أثنـاء املقابلات
بهـدف اإلينـاس واأللفـة ،وكان العـرب
يسـتخدمون قبـل اإلسلام تعبيـر “أنعـم
هللا عينيـك”.
فـي اإلسلام أمـر هللا تعالـى بالسلام،
والسلام مـن أسـماء هللا تعالـى ،ودعـاء
بالخيـر ،وعنايـة لـرب العامليـن .السلام
يحمـل البركـة والسلامة فـي الدنيـا واآلخـرة
للطرفيـن .
واعتبـرفضيلتـه “السلام” سـببا لأللفـة
واملحبـة بيـن املسـلمين ،وأضـاف قائلا:
السلام من أسـباب املحبة بين املسـلمين،
ومـن أسـباب دخـول الجنـة .ورد فـي
الحديـث الشـريف“ :ال تدخلـون الجنـة
حتـى تؤمنـوا ،وال تؤمنـوا حتـى تحابـوا ،أوال
أدلكـم علـى �شـيء إذا فعلتمـوه تحاببتـم؟
أفشـوا السلام بينكـم”.
وأضـاف قائلا :ابـن عمـر ر�ضـي هللا
عنهمـا يقـول :جـاء رجـل فسـلم ،فقـال:
السلام عليكـم ،فقـال النبـي صلـى هللا
عليـه وسـلم« :عشـرة» ،فجـاء آخـر،
فقال :السلام عليكم ورحمة هللا ،فقال:
«عشـرون» ،فجـاء آخـر ،فقـال :السلام
عليكـم ورحمـة هللا وبركاتـه ،فقـال:
«ثالثـون» ،يقـول :ثالثـون حسـنة.
وأشـار خطيـب أهـل السـنة إلـى بعـض
آداب السلام قائلا :السلام سـنةّ ،
ورده
وجوابـه واجـب؛ قـال النبـي صلـى هللا
عليـه وسـلم :إذا دخلـت بيتـا ليـس فيـه
أحـد فقـل« :السلام علينـا وعلـى عبـاد هللا
الصالحيـن ،فـإن املالئكـة تـرد عليـك».
في القرآن الكريم وردت تذكرة السلام
على األنبياء“ :سلام على إل ياسـين”.
وأكـد فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد
قائال :السلام من أهم األمور في اإلسلام،
أفشوه ،واقرؤا السالم على من تعرفونهم
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وعلـى مـن ال تعرفونهـم .مـن عالئـم القيامة
أن النـاس يسـلمون علـى مـن يعرفونهـم.
خطبة  ٢٩جمادى األولى
بـدل اإلصـرارعلـى تقسـيم املحافظـة،
ّ
كافحـوا التمييـزووفـروا املشـاغل ألهلهـا
ّ
حـذرفضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد إمـام
وخطيـب أهـل السـنة ،فـي خطبـة الجمعـة
( ٢٩جمـادى األولـى  )١٤٣٩مـن تبعـات
تقسـيم محافظة سيسـتان وبلوشسـتان،
مطالبـا دعـاة التقسـيم بمكافحـة التمييـز
وتوفيـر فـرص االشـتغال ألهـل املحافظـة.
وأشـار فضيلتـه إلـى قضيـة تقسـيم
املحافظـة التـي طرحهـا أخيـرا نائبـان فـي
البرملـان قائلا :مـع األسـف يصـر بعـض
النـواب علـى تقسـيم محافظـة سيسـتان
وبلوشسـتان ،ويطرحـون هـذه املسـئلة فـي
البرملـان ،مـع أن وزيـرالداخليـة يعتقـد أن
هـذا التقسـيم ليـس لصالـح املحافظـة،
وال رغبـة فـي الدولـة لهـذا التقسـيم.
وأضـاف خطيـب أهـل السـنة قائلا:
محافظـة سيسـتان وبلوشسـتان بهـذا
اإلسـم من املحافظات املطروحة ،يعيش
أهلهـا معـا بغيـر أي مشـكالت .ولـو جـرى
تقسـيم املحافظـة إلـى عـدة محافظـات،
ستفرق هذه التقسيمات أهل املخافظة.
واعتبـر فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد
التقسـيم الـذي جـرى للمحافظـات
األخـرى بلا جـدوى ،وتابـع قائلا :لقـد
أثبتـت التجـارب لنـا أن املحافظـات التـي
جـرى تقسـيمها لـم تشـهد أي إيجابيـات،
بـل بقيـت األوضـاع كمـا كانـت فـي السـابق
بجانـب التغييـر الـذي حصـل فـي النسـيج
السـكاني .نحـن نؤيـد رأي املخالفيـن لفكـر
التقسـيم ونراهـم علـى الصـواب.
وأشـار فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد
إلـى التقسـيم املتوقـع ملحافظـة سيسـتان
وبلوشسـتان قائلا :بحـث تقسـيم هـذه
املحافظـة يـؤدي إلـى اختالفـات كبيـرة ال
سـيما فـي كيفيـة التقسـيم ،واالختلاف
فـي رسـم الحـدود ،وتبعـات هـذا االختلاف
خطيـر جـدا ،لذلـك ليـس طـرح هـذه
املسـئلة معقـوال.
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وخاطـب فضيلتـه دعـاة تقسـيم
املحافظـة قائلا :النـواب الذيـن يطرحـون
مسـئلة تقسـيم املحافظـة ،عليهـم أن
يفكـروا فـي حـل مشـكالت هـذه املحافظـة
أكثـر مـن خلال توفيـر الفـرص والتمويـل
األكثـر.
وع ّـد خطيـب أهـل السـنة البطالـة
والتمييـز وعـدم االسـتفادة مـن ظـروف
املنطقـة مـن أبـرز مشـكالت املحافظـة،
وأضـاف قائلا :مشـكلة التمييـز تسـود فـي
محافظـة سيسـتان وبلوشسـتان وخاصـة
فـي منطقـة سيسـتان شـمال املحافظـة
التـي يشـكل أهـل السـنة فيهـا قرابـة نصـف
السـكان ،لكـن رغـم ذلـك لـم يؤظـف سـني
واحـد كحاكـم فـي مدنهـا.
واسـتطرد مديـر جامعـة دار العلـوم
زاهـدان قائلا :النـواب الذيـن يطرحـون
قضيـة تقسـيم املحافظـة ،كانـت لهـم
مناصـب تنفيذيـة فـي املحافظـة سـابقا.
بـدل طـرح قضيـة التقسـيم كان عليهـم
أن ينصحـوا الدولـة بإزالـة التمييـزات بيـن
الشـيعة والسـنة .هـذا هـومقت�ضـى العقـل
والقا نـون .
وأردف فضيلتـه :محافظـة سيسـتان
وبلوشسـتان ال تتقـدم بقـوم وال بطائفـة
واحـدة .إن إعمـار محافظـة سيسـتان
وبلوشسـتان يحتـاج أن يكـون جميـع
الطوائـف معـا فـي املؤسسـات واإلدارات.
وأكـد خطيـب أهـل السـنة علـى لـزوم
الوحـدة قائلا :ال ينبغـي لنـا إثـارة القضايـا
الطائفيـة .كلنـا إخـوة ويجـب أن نكـون
معـا .
وأضـاف قائلا :املـدن املختلفـة فـي
محافظـة سيسـتان وبلوشسـتان مفخـرة
لهـذه املحافظـة وسـبب ّ
لعزهـا .وإن جـرى
تفريـق بيـن مـدن هـذه املحافظـة كمينـاء
«تشـابهار» ،و«سـراوان» و«زاهـدان» ،ال
تبقـى عـزة لهـذه املحافظـة وال مـا يفتخـر
بهـا.
املصـدر :املوقـع الرسـمي لفضيلـة
الشـيخ عبـد الحميـد إسـماعيل زهـي

نكبة سوريا
وأوراق الحل!
أبو زهير

طالـت النكبـة السـورية فـوق املتوقـع
وعارضـت كافـة معـادالت الخبـراء
والسياسـيين ،وألجـل هـذا بـدأت األوراق
تتهاطـل علـى السـوريين مـن قريـب وبعيـد،
باحثـة عـن الحـل.
توالـت عليهـم أوراق مؤتمـرات
موسـكو وأسـتانا وسوت�شـي ومؤتمـرات
جنيـف وبروكسـل وفيينـا ،وأمـا أوراق
دي مسـتورا (املبعـوث الدولـي الخـاص
إلـى سـوريا) فهـي تتسـاقط عليهـم منـذ
سـنوات وأخيـرا جـاءت الواليـات املتحـدة
تتحفهـم بأوراقهـا ّ
امللونـة!
كل يتأبـط حقيبـة فيهـا أوراقـه يزعـم
الحـل كامنـا فـي ثناياهـا مؤكـدا علـى
تطبيقهـا دون أن يعـرف السـوريون مـا
يجـري فـي بطـون هـذه األوراق ّ
املكدسـة.
اسـتمرت األزمـة وهـي مازالـت مسـتمرة
نحوالتعقد دون أن تؤثراألوراق املقدمة
فـي الواقـع إيجابيـا بـل ربمـا سـببت للتعقـد
األكثـروالتصعيـد املزيـد بيـن األحـزاب.
مـرت النكبـة بمؤتمـرات عـدة فـي ربـوع
البلاد املختلفـة ،والسـوريون فـي هـذه
املؤتمـرات ضيـوف ليـس لهـم أي دور
فـي صياغـة االتفاقيـات ،دعـوا إليهـا بعـد
التلفيـق والتبييـض.
ّهـذه األوراق التـي يصفهـا أصحابهـا
وملفقوهـا بالهادفـة والحاسـمة
للنزاعـات ،فـي الحقيقـة ال تخلـو عـن �شـيء
ّ
خلوهـا عـن الهدايـة إلـى الحـل والتسـوية.
الكثيـر مـن املعارضـة ليـس لهـم معرفـة
بمـا فـي األوراق وليـس لهـم قـدرة علـى
قـراءة مـا فيهـا بالدقـة والتكهـن بمـا تتبـع
مـن العواقـب ،ولـذا تسـتهويهم املؤتمـرات
وتغريهـم الحلـول.
لكـن بحمـد هلل يوجـد بينهـم ّ
محنكـون
عارفـون وهـم فـي الحقيقـة الذيـن أنقـذوا
الثـورة مـن املسـاومة والسـوريون قـد
راهنـوا عليهـم فـي الحفـاظ علـى ثورتهـم
وكذلـك املسـلمون فـي أنحـاء العالـم
املحبـون للشـعب السـوري املناضـل
لـم يفقـدوا رجاءهـم فـي الثـورة وأمنـوا
انحرافهـا وضياعهـا بالكامـل لوجـود
هـؤالء املبصريـن املتحفظيـن.

أخبار العالم
سقوط طائرة ركاب في ضواحي سميرم
بأصفهان وسط إيران
أعلـن مسـؤول الطـوارئ اإليرانيـة ،عـن
سـقوط طائـرة ركاب إیرانیـة كانـت متوجهـة مـن
طهـران إلـى مدینـة یاسـوج مركـز كهكیلویـه وبویـر
أحمـد (جنـوب غـرب ایـران).
وأضـاف املسـؤول ،بـأن الطائـرة التـي اختفـت
عـن صفحـة الـرادار خلال رحلـة لهـا مـن طهـران
إلـى ياسـوج قـد سـقطت فـي ضواحـي سـميرم
بمحافظـة أصفهـان وسـط إيـران.
وقال بيرحسين كوليوند في تصريح صحفي في
هـذا الصـدد ،إن هـذه الطائـرة كانـت فـي رحلـة لهـا
من طهران إلى ياسـوج (مركزمحافظة كهكيلوية
وبويـرأحمـد الواقعـة جنـوب غـرب ايـران) وكانـت
قـد اختفـت عـن صفحـة الـرادارأوال.
وأضـاف ،أن الطائـرة سـقطت فـي ضواحـي
منطقـة سـميرم (بمحافظـة أصفهـان وسـط
إيـران) ،وكان علـى متنهـا مـا بيـن  50إلـى  60راكبـا
وليسـت هنالـك أي معلومـات حـول مصيرهـم
لغايـة اآلن.

أوروبا تدعو تركيا «لضبط النفس»
في سوريا

دعت مسؤولة السياسة الخارجية في
االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني تركيا إلى
ضبط النفس في عملياتها العسكرية في شمال
غرب سوريا ،عقب نداء مماثل وجهه وزير
الخارجية األميركي ريكس تيلرسون.
وقالت موغيريني في اجتماع في صوفيا لوزراء
خارجية االتحاد األوروبي ودول غرب البلقان
بمشاركة الوزير التركي للشؤون األوروبية
عمر تشيليك -أمس الجمعة -إن «ما يثير قلق
االتحاد األوروبي هو أن هدف العمليات يجب
أن يبقى تنظيم الدولة اإلسالمية».
وأضافت موغيريني «لقد شددنا على هذا
املوقف اليوم ألصدقائنا األتراك ،وأنا أؤيد
ما قاله تيلرسون في أنقرة عندما شدد أمام
أصدقائنا األتراك على ضرورة ضبط النفس
في عملياتهم العسكرية».

إدلب وحماة في مرمى الطيران الرو�سي
مجددا

شن الطيران الرو�سي غارات جديدة على
بلدات في أرياف إدلب وحماة موقعا ضحايا
جددا ودمارا ،في حين توقفت العملية التعليمية
باملناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة ،فقد
ذكرت شبكة مسار برس أن الطيران الرو�سي
استهدف بلدة التمانعة في ريف إدلب الجنوبي،
مما أوقع جرحى من املدنيين.
وفي األثناء ،قصفت مدفعية النظام مدينة
جسر الشغور في الريف الغربي إلدلب ،مما
أسفر عن مقتل مدنيين اثنين أثناء خروجهما
من صالة الجمعة.
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دراسة جذرية في الخالف بين المحدثين والفقهاء()1
األستاذ عبد اللطيف الناروئي
تعريب :السيد مسعود

ال شـك فـي أن صـدر اإلسلام وبخاصـة
عهـد النبـي صلـى هللا عليـه وسـلم كان
حافلا بالخيـر والسـعادة للمسـلمين،
وكفاهـم خيـرا وسـعادة أنهـم كانـوا
يسـتفيدون مـن املصدريـن الرئيسـين فـي
التشـريع :القـرآن ،والنبـي صلـى هللا عليـه
وسـلم ،وكانـوا يتمتعـون بأقوالـه القيمـة
وبالتالـي یفصلـون القضايـا فـی ضوئهـا.
هـذا وباإلمعـان فـي السـيرة النبويـة
يتجلـى لنـا مـدى اهتمامـه صلـى هللا عليـه
وسـلم بالعقالنية،فهـو قـد حبـذ بالتوسـل
إليه في حل القضايا الدينية طاملا ال تهتك
املوازيـن الشـرعية املنصـوص عليهـا.
فعـن معـاذ أن رسـول هللا صلـى هللا
عليـه وسـلم حيـن بعثـه إلـى اليمـن قـال:
كيـف تصنـع إن عـرض لـك قضـاء؟ قـال
أق�ضـي بمـا فـي كتـاب هللا  .قـال :فـإن لـم
يكـن فـي كتـاب هللا؟ قـال فبسـنة رسـول
هللا صلـى هللا عليـه وسـلم .قـال :فـإن لـم
يكن في سنة رسول هللا ؟ قال أجتهد وإني
ال آلـو .قـال فضـرب رسـول هللا صـدري ثـم
ّ
قـال :الحمـد هلل الـذي وفـق رسـو َل رسـول
هللا ملـا ير�ضـى رسـول هللا.
وهكـذا علا بالعقـل واضعـا إيـاه فـي
موضـع يليـق بـه .وبالتعويـل علـى الحقائـق
الدينيـة والنصـوص بقسـميها املتلـو وغيـر
املتلـو نـدرك بوضـوح ال يحتمـل اللجـاج
أن العقالنيـة واسـتخدام العقـل فـي حـل
القضايـا الشـرعية فـي نطـاق محـدد ليـس
أمـر ال منـاص عنـه فحسـب ،بـل محمـود
أيضـا.
إن التق�صـي فـي الروايـات ومخـزون

األحاديث النبوية يوصلنا إلى أن نكتة هي
أن نـواة االسـتفادة مـن الـرأي قـد تشـكلت
فـي عهـد النبـي صلـى هللا عليـه وسـلم وأن
األصحـاب كانـوا قـد يتناقشـون فيمـا
بينهـم فـي قضيـة مـا.
كمـا نشـاهد اسـتمرار هـذه النقاشـات
واملعـارك الكالميـة بينهـم بعـد النبـي صلـى
هللا عليـه وسـلم ،فـي مجـال االسـتفادة مـن
الـرأي ،والبعـض منهـم نظـرا إلـى تمسـكهم
الشـديد بالسـنة النبويـة مـا كانـوا
يستسـيغون كالمـا يقابـل أقوالـه.
كمـا ورد فـي الروايـات أن أباهريـرة
ر�ضـي هللا عنـه روى يومـا عـن النبـي صلـى
هللا عليـه وسـلم أنـه قـال «توضـؤوا ممـا
غيرت النار« فقال ابن عباس :أتوضأ من
الحميـم فقـال لـه :بابـن أخـي إذا سـمعت
عـن رسـول هللا حديثـا فلا تضـرب لـه
األمثـال.
ومثـل هـذا وقـع بيـن عبـد هللا بـن عمـر
وأبـي هريـرة ر�ضـي هللا عنهـم حسـب مـا
أورده اإلمـام الطحـاوي.
خلفية الخالف
نظـرا إلـى أن األصحـاب ر�ضـي هللا عنهـم
قـد شـهدوا نـزول القـرآن والنبـي صلـى
هللا عليـه وسـلم كان يعيـش بينهـم وهـم
يتأسـون بـه فـي أقوالـه وأعمالـه ،ومـا كانـوا
ليسـألوا عنـه إال عنـد الضـرورة ،فهـم قـد
تلقـوا املسـائل مـن النبـي صلـى هللا عليـه
وسـلم بلا وسـيط وطبقوهـا تطبيقـا،
وكانـوا يختلفـون فـي مجـال إدالء الـرأي فـي
املسـائل الفقهيـة وقـد كان منهـم مـن حـاز
قصـب السـبق فـي هـذا امليـدان ،ويع ّـد مـن
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السـابقين فيـه.
واجـه األصحـاب العديـد مـن املسـائل
بعـد وفـاة النبـي صلـى هللا عليـه وسـلم،
ممـا لـم يكـن لـه فـي القـرآن والسـنة حكـم
صريـح ،ولـذا لـم يـروا طريقـا غيـر اللجـوء
إلـى الـرأي واالسـتنباط ،وألجـل هـذا كانـوا
قد يقولون عند الرد على بعض املسائل:
لـو كان كالمـي صوابـا فهـو مـن هللا وإال
فمنـي ومـن الشـيطان ،وقـد ثبـت هـذا
القول من أبي بكر ،وعمر ،وابن مسـعود
ر�ضـي هللا عنهـم.
يأتـي اسـم أبـي بكـر الصديـق ،وعمـر
بـن الخطـاب ،وعلـي ابـن ابـي طالـب،
وابـن مسـعود ،وزيـد بـن ثابـت ،وأبـي بـن
كعـب ،ومعـاذ بـن جبـل ر�ضـي هللا عنهـم
فـي قائمـة سـابقي هـذا امليدان.وفـي ذات
الوقـت كانـت جماعـة تعـارض االسـتفادة
ّ
مـن الـرأي واالجتهـاد فـي ديـن هللا وتنكبـه
علـى سـبيل االحتيـاط ،منهـم :عبـد هللا بـن
عمـر ،وعبـد هللا بـن عمـرو بـن العـاص
ر�ضـي هللا عنهـم.
اسـتمرت املدرسـتان مـع عهـد التابعيـن
أيضـا بشـأن اعتبـار الـرأي ورفضـه،
وكان فـي هـذا املجـال فريقـان .ومـن أبـرز
مـن يرفـض هـذه الفكـرة :ابـن سـيرين،
وعطـاء ،وسـعيد بـن املسـيب ،فيمـا كان
ربيعـة الـرأي ،وعلقمـة ،وإبراهيـم النخعـي
يقولـون باالسـتفادة مـن الـرأي عنـد
الضرورة .وهكذا كان فاتجه الفريقان في
اتجاهيـن مختلفيـن.
وبمـا أن عبـد هللا بـن مسـعود كان
شـديد التاثـر بـآراء عمـر بـن الخطـاب
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الفقهيـة ،أصبـح رائـدا فـي تأسـيس هـذه
الفكـرة فـي العـراق ،ثـم أصبـح العـراق فـي
عهـد علـي ر�ضـي هللا عنـه عاصمـة الخالفة
اإلسلامية .ممـا جعـل هـذه املنطقـة
قاعـدة للفقهـاء واملحدثيـن ،والكثيـر مـن
فقهـاء الصحابـة هاجـر إليهـا.
صـار العـراق مهـد لفقـه ابـن مسـعود
وغيره من فقهاء الصحابة ،وتلقى علقمة
الفقـه مـن ابـن مسـعود ثـم تلقـى إبراهيـم
مـن علقمـة وتلقـى حمـاد بـن سـليمان مـن
إبراهيـم وأبـو حنيفـة مـن حمـاد.
أكثـرعلمـاء الحجـازينتمـون إلـى مدرسـة
املحدثيـن بينمـا ينتمـي أكثـر علمـاء العـراق
إلـى مدرسـة الفقهـاء؛ ذلـك ألن الحجـار
قلمـا يحـدث فيهـا مـا لـم يكـن مسـبوقا
فـي عهـد املاضيـن والحيـاة لـم تتغيـر فيهـا
بينمـا العـراق نظـرا إلـى تأثـره بالحضـارة
الفارسـية وبالسـابقين فتطـرح مسـائل
تحتـاج إلـى إعمـال الفكـر والـرأي.
إن االتجـاه العقالنـي لبعـض الكبـار فـي
القـرون األولـى مـن تاريـخ اإلسلام بخاصـة
فـي مجـال املسـائل املسـتحدثة والجديـدة
مـن ناحيـة كان حلا ناجعـا لهـذه القضايـا
الشـرعية والفقهيةاملعقـدة وكذلـك
اهتمامـا بالعقالنيـة والتفكـر ،ولكـن فـي
ذات الوقـت جعـل هـذه الجماعـة التـي
عرفـت بأهـل الـرأي فـي مواجهـة املحدثيـن
وجهـا لوجـه.
كمـا أسـلفنا ،إن أسـاس الـرأي والفكـر
قـد وضـع منـذ فجـرتاريـخ اإلسلام ،غيـرأن
الجاجـة قـد تجـددت مـع تشـعب القضايـا
وذلـك بعـد ّ
توسـع نطـاق الفتوحـات
اإلسلامية ودخـول القبائـل املختلفـة فـي
ّ
حظيـرة اإلسلام األمـر الـذي قـد تطلـب
البحـث عـن حلـول لهـذه القضايـا فـي
الشـريعة اإلسلامية.
ولـم يـر علمـاء اإلسلام تجـاه هـذه
القضايـا والتحديـات حلا أمامهـم ،غيـر
ّ
صب املسائل املستجدة في ميزان املسائل
املنصوصـة وفتـح املـآزق بمفتـاح القوانين
الشـرعية املحكمـة .فلـم يدخـروا جهـدا فـي
(يتواصـل)
هـذا النطـاق.

اإلمام ابن أبي حاتم الرازي ومنهجه في النقد
الحلقة الرابعة
عبد الرحمن محمد جمال

املناقشـة الطويلـة مـع بعـض األئمـة
إذا لـم ترتـح نفسـه:
وهـويناقـش األئمـة إذا لـم يطمئـن قلبـه
باللفـظ الـذي أطلقـه الناقـد علـى الـراوي،
ويراجعهـم فـي ذلـك حتـى يصـل إلـى نتيجـة
صالحـة ،وهـذه املناقشـة قـد تطـول جـدا
ممـا يـدل علـى تبحـر االبـن فـي هـذا الفـن
ومعرفته التامة بعلم الرجال ،ونذكرعلى
بـاب املثـال بعـض األمثلـة:
ـ قـال أبـومحمـد :ذكـره أبـي عـن إسـحق
بن منصور عن يحيى بن معين ،وقلت له:
قتادة عن ابن أبي مليكة أسمع منه؟ قال:
ال لـم يسـمع منـه ،قـال :ولـم يسـمع قتـادة
مـن حميـد بـن عبدالرحمـن الحميـري؟
قلـت :قتـادة سـمع مـن علـي األزدي؟ قـال:
ال أدري؛ قـد روى عنـه ،قلـت :قتـادة سـمع
من حكيم بن عقال؟ قال :ال أدري ،قلت:
سـمع مـن سـليمان بـن يسـار؟ قـال :ال،
قلـت :قتـادة سـمع مـن أبـي قالبـة؟ قـال :ال،
قلت :سـمع من مسـلم بن يسـار؟ قال :ال،
قلـت :مـن رجـاء بـن حيـوة؟ قـال :ال( .ابـن
أبـي حاتـم ،املراسـيل ،بلا تاريـخ)172:
ـ قـال أبـو محمـد :سـألت أبـي عـن يحيـى
بـن أبـي كثيـرعـن عبدالرحمـن األعـرج ،هـل
سـمع منـه؟ قـال :ال أراه سـمع منـه ،قلـت:
يحيـى بـن أبـي كثيـرعـن أنـس بـن مالـك هـل
سـمع منـه؟ قـال :رآه ،قلـت :يحيـى بـن أبـي
كثيرعن السائب بن زيد أسمع منه؟ قال:
ال لـم يسـمع منـه ،قلـت :يحيـى بـن أبـي كثيـر
عـن أبـي بكـر بـن عبدالرحمـن بـن الحـارث
بـن هشـام أسـمع منـه؟ قـال :ال لـم يسـمع
منـه ،قلـت :يحيـى بـن أبـي كثيـر عـن نـوف
أسـمع منـه؟ قـال :ال لـم يسـمع منـه( .نفـس
املصـدر)242:
ـ قـال أبـو محمـد :سـألت أبـا زرعـة  ،عـن
حديث ؛ رواه معاوية بن عبد هللا ُّ
الزَبيري،

عن عائشة بنت ُّ
الزبيربن هشام بن عروة
 ،عـن هشـام بـن عـروة  ،عـن مو�سـى بـن
عقبة  ،عن عطاء بن يسـار ،عن ّ
السـائب
بـن خلاد .عـن رسـول هللا صلـى هللا عليـه
ّ
وسـلم  ،أنـه قـال  :اللهـم مـن ظلـم أهـل
املدينـة وأخافهـم فأخفـه وعليـه لعنـة هللا
وذكرالحديث.فقال أبو زرعة  :وروى هذا
الحديـث الليـث بـن سـعد  ،عـن هشـام بـن
عـروة  ،عـن مو�سـى بـن عقبـة  ،عـن عطـاء
بـن قلـت ألبـي زرعـة  :مـا حـال معاويـة بـن
عبد هللا هذا ؟ قال  :ال بأس به كتبنا عنه
بالبصـرة  ،أخـرج إلينـا جـزءا عـن عائشـة
فانتخبـت منـه أحاديـث عـن أبيـه وتركـت
املشـاهير.قلت  :مـا حـال عائشـة ؟ هـل
روى عنها أحد سوى معاوية ؟ قال  :نعم ،
ّ
حدثنا عنها ّ
املدنيون(.ابن أبي حاتم ،علل
الحديـث1427 ،ه ـ ق)380:
تصويب آراء والده وغيره من األئمة:
وهـو يص ّ ِـوب آراء والـده وغيـره مـن
األئمـة إذا ارتاحـت نفسـه فيمـا ذهبـوا
إليـه ،ووجـد مـا يعضـد قولهـم ،ففـي علـل
الحديـث لـه:
ـ قال أبو محمد :سألت أبي عن حديث
ّ
؛ رواه أبو هارون البكاء  ،عن ابن لهيعة ،
عـن عقيـل  ،عـن ابـن شـهاب  ،عـن عـروة ،
عـن عائشـة  ،قالـت  :إن أول آيـة نزلـت فـي
ُ
ُ
ُ ّ
الجهـاد  :أ ِذن ِلل ِذيـن ُيقاتلـون ِب ّأن ُهـم ظ ِل ُمـوا
ّ
لقدي ٌـر .قـال أبـي :
نصر ِهـم ِ
ِوإن هللا علـى ِ
الصحيـح مـا يرويـه يونـس  ،عـن الزهـري
عـن عـروة فقـط .قـال أبـو محمـدّ :
وحدثنـي
علي بن الحسين بن الجنيد  ،عن ابن أبي
رزمـة  ،عـن سـلمويه املـروزي  ،عـن ابـن
املبـارك  ،عـن يونـس  ،عـن الزهـري  ،عـن
عـروة  ،عـن عائشـة وذكـر الحديـث .قـال
أبـو محمـدّ :
وحدثنـي أبـي  ،عـن عبـدة بـن
سـليمان  ،عـن ابـن املبـارك  ،عـن يونـس
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بـن يزيـد  ،عـن الزهـري  ،عـن عـروة  .قـال
أبـو محمـد :وحدثنـا يونـس بـن عبـد األعلـى
 ،عـن ابـن وهـب  ،عـن يونـس بـن يزيـد ،
عـن الزهـري  ،عـن عـروة فقـط  ،ف ّ
ـدل أن
الصحيـح مـا قالـه أبـي  ،عـن الزهـري  ،عـن
عـروة فقـط( .نفـس املصـدر)669/4:
ـ قال أبو محمد :سألت أبي عن حديث
ّ
مطرف  ،عن
؛ رواه أبوغسان  ،محمد بن ِ
زيـد بـن أسـلم  ،عـن عطـاء بـن يسـار ،عـن
عبـادة  ،عـن النبـي صلـى هللا عليـه وسـلم :
ّ
صلـى ّ
الصلـوات الخمـس فأت ّـم ركوعهـا
مـن
وسـجودها  ،كان لـه عنـد هللا عهـد أن ال
ّ
يعذبـه .قـال أبـي  :سـمعت هـذا الحديـث
ِ
عـن عبـادة منـذ حيـن  ،وكنـت أنكـره ،
ولـم أفهـم عورتـه حتـى رأيتـه اآلن .قـال أبـو
محمـد ّ :
حدثنـا أبـو صالـح  ،عـن الليـث ،
عـن هشـام بـن سـعد  ،عـن زيـد بـن أسـلم
 ،عـن محمـد بـن يحيـى بـن حبـان  ،عـن ابن
محيريـز  ،عـن عبـادة  ،سـمعت رسـول هللا
صلـى هللا عليـه وسـلم يقـول  :فعلمـت أن
الصحيـح هـذا  ،وأن محمـد بـن مط ّ ِـرف لـم
يضبـط هـذا الحديـث  ،وكان محمـد بـن
مط ّ ِـرف ثقـة( .نفـس املصـدر)97/2:
ـ قـال أبومحمـد  :سـألت أبـي عـن
حديـث ؛ رواه قبيصـة  ،عـن سـفيان ،
عـن أبـي إسـحاق  ،عـن السـائب بـن مالـك
 ،عـن النبـي صلـى هللا عليـه وسـلم فـي
صلاة الكسـوف ركعتيـن .قـال أبـي  :هـذا
الصحيـح .قلـت  :ألن بعـض النـاس روى ،
عـن أبـي إسـحاق  ،عـن السـائب بـن مالـك
 ،عـن عبـد هللا بـن عمـرو  ،عـن النبـي صلـى
هللا عليـه وسـلم .والصحيـح هـذا الـذي
رواه الثـوري  ،وأراد أب  ،أن الصحيـح
مـن حديـث أبـي إسـحاق مرسلا( .نفـس
املصـدر)155/2 :
رأيه الشخ�صي وإمامته في النقد:
وإذا كان األئمـة لـم يشـبعوا الجـواب،
ّ
ويبينـوا علـة الحديـث ،ويذكـروا وجـه
الصـواب ،ولـم يطمئـن قلبـه فيمـا ذهـب
إليه األئمة ،فال يرتاح ضميره حتى يجد ما
يطمئنـه ويزيـل عنـه الريبـة ،ثـم إذا وصـل
إلـى نتيجـة صالحـة يق ّـدم رأيـه الشـخ�صي،
ّ
ويميـز بيـن الصحيـح
ويذكـر العلـة،

دراسات إسالمية
والسـقيم ،وهاك بعض األمثلة على ذلك:
ـ قال أبو محمد :سألت أبي عن حديث
؛ رواه عبد الرحمن بن عبد الحميد بن
سـالم املهـري  ،خـال أبـي طاهـر أحمـد
بـن عمـرو بـن ّ
السـرح  ،عـن عقيـل  ،عـن
ّ
الزهـر ّي  ،عـن سـالم  ،عـن أبيـه  ،عـن
النبـي صلـى هللا عليـه وسـلم أنـه قـال :
ّ
توضـؤوا ممـا مسـت النـار .فقـال أبـي  :هـو
ّ
خطـأ ولـم ّ
يبيـن ّ
الصـواب مـا هـو  ،ومـا علـة
ِ
ذلك .والذي عندي  :أن الصحيح ما رواه
معمر ،عن الزهري ،عن سـالم  ،عن أبيه
موقوفـا .ورواه .شـعيب بـن أبـي حمـزة ،
وعبد الرحمن بن إسحاق  ،وابن أبي ذئب
 ،عـن الزهـري  ،عـن عمـربـن عبـد العزيـز،
عـن عبـد هللا بـن إبراهيـم بـن قـارظ  ،عـن
أبيـه  ،عـن أبـي هريـرة  ،عـن النبـي صلـى هللا
عليـه وسـلم( .نفـس املصـدر)28/2:
ـ قال أبو محمد  :سألت أبي عن حديث
؛ رواه يحيى بن أيوب  ،واختلف في الرواية
علـى يحيـى بـن ّأيـوب .فـروى عبـد هللا بـن
وهـب ،عـن يحيـى بـن ّأيـوب  ،عـن يعقـوب
بـن إبراهيـم بـن عبـد هللا بـن حنيـن  ،عـن
محمـد بـن ثابـت بـن شـرحبيل  ،عـن عبـد
هللا بـن يزيـد  ،عـن أبـي ّأيـوب األنصـار ّي ،
ّأن رسـول هللا صلى هللا عليه وسـلم  ،قال
 :مـن كان يؤمـن بـاهلل واليـوم إلـخ .وروى
ّ
الليـث بـن سـعد  ،وعمـرو بـن ّ
الربيـع بـن
طـارق  ،كالهمـا عـن يحيـى بـن ّأيـوب  ،عـن
يعقـوب بـن إبراهيـم بـن عبـد هللا بـن حنين
 ،عـن محمـد بـن ثابـت بـن شـرحبيل  ،عـن
عبـد هللا بـن سـويد الخطمـي  ،عـن أبـي
أيـوب  ،عـن النبـي صلـى هللا عليـه وسـلم ،
غيـر أن الليـث زاد فـي اإلسـناد رجلا ،روى
ّ
الليـث  ،عـن يحيـى بـن ّأيـوب  ،عـن يعقـوب
بـن إبراهيـم  ،عـن عبـد الرحمـن بـن جبيـر،
عن محمد بن ثابت بن شـرحبيل القر�ش ّـي
 ،مـن بنـي عبـد الـدار  ،أن عبـد هللا بـن
سـويد الخطمـي  ،أخبـره عـن أبـي أيـوب
 ،عـن رسـول هللا صلـى هللا عليـه وسـلم.
فسـمعت أبـي يقـول  :عبـد هللا بـن سـويد
أشبه .قلت :والذي عندي أن األصح على
مـا رواه ابـن وهـب  ،عـن يحيـى بـن أيـوب ،
عـن يعقـوب  ،عـن محمـد بـن ثابـت  ،عـن
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عبد هللا بن يزيد الخطمي  ،عن أبي أيوب.
(نفـس املصـدر)31/2:
ـ قـال أبـو محمـد :سـئل أبـو زرعـة عـن
حديـث ؛ رواه سـعيد بـن سـليمان  ،عـن
سـليمان بـن داود اليمامـي  ،عـن يحيـى
بـن أبـي كثيـر  ،عـن أبـي سـلمة  ،عـن أبـي
هريـرة  ،عـن النبـي صلـى هللا عليـه وسـلم
 ،قـال  :مـن بنـى بيتـا إلـخ .قـال أبـو زرعـة :
هـذا الحديـث مـن حديـث أبـي هريـرة وهـم.
قلـت  :ولـم يشـبع الجـواب ولـم ّ
يبيـن علـة
ِ
ِ
الحديـث بأكثـر ممـا ذكـره .والـذي عنـدي
 :أن الصحيـح علـى مـا رواه أبـان العطـار
 ،عـن يحيـى بـن أبـي كثيـر  ،عـن محمـد بـن
عمـرو  ،عـن أسـماء بنـت يزيـد بـن السـكن
 ،عـن النبـي صلـى هللا عليـه وسـلم .وعـن
يحيـى  ،عـن محمـود بـن عمـرو  ،عـن أبـي
هريـرة موقوفـا .وسـمعت أبـي يقـول  :هـو
محمـود بـن عمـرو بـن يزيـد بـن السـكن.
(نفـس املصـدر)45/2:
ـ قـال أبـو محمـد :سـئل أبـو زرعـة عـن
حديـث حـدث بـه عـن أبـي سـعيد األشـج
 ،عـن أبـي خالـد األحمـر  ،عـن حجـاج بـن
أرطـاة  ،عـن يعلـى بـن عطـاء  ،عـن أبيـه ،
عـن عبـد هللا بـن عمـرو  ،قـال  :صلـى النبـي
صلـى هللا عليـه وسـلم صلاة الفجـر إلـخ.
قـال أبـو زرعـة  :هـذا وهـم عنـدي .قلـت :
لـم ّ
يبيـن مـا الصحيـح  ،والـذي عنـدي أن
ِ
الصحيـح  :مـا رواه شـعبة  ،وسـفيان،
وهشـام بـن ّ
حسـان  ،وحمـاد بـن سـلمة ،
وأبوعوانة  ،وشريك  ،وهشيم  ،عن يعلى
بن عطاء  ،عن جابربن يزيد بن األسود ،
عن أبيه  ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم.
(نفـس املصـدر)477/2:
ففـي هـذه الكلمـات تظهـر إمامـة االبـن
فـي النقـد حيـث سـبر أقـوال غيـره ،ثـم
قـارن بينهـا ولكـن لـم يطمئـن بمـا حشـده
مـن األقـوال ،فانطلـق يبحـث عـن وجـه
ً
الصـواب حتـى وجـد إلـى الصـواب سـبيال،
فمـن هـذا تبيـن أنـه ليـس بالناقـل املحض؛
بـل يعقـب وينقـد وينقـب ّ
ويبيـن الصـواب،
ّ
ويميـز بيـن الغـث والسـمين.
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اقتباسات
(علمية ،أدبية ،اجتماعية ،ثقافية  ،فكرية وعملية)
إعداد :سماحة األستاذ املفتي عبد القادرالعارفي

قصـة اإلفـك ومـا فيهـا مـن دروس
وعبرفي ضوء ما كتبه الدكتور سعيد
رمضـان البوطـي
وأما قصة اإلفك ،فإنها حلقة فريدة
مـن سلسـلة فنـون اإليـذاء واملحـن التـي
لقيهـا رسـول هللا صلـى هللا عليـه وسـلم
مـن أعـداء الديـن ،ولقـد كانـت هـذه
األذيـة أشـد فـي وقعهـا علـى نفسـه صلـى
هللا عليـه وسـلم مـن ّ
كل تلـك املحـن
السـابقة ،وتلـك هـي طبيعـة الشـر
الـذي يصـدر مـن املنافقيـن ،فهـو دائمـا
يكـون أق�سـى مـن غيـره وأبلـغ فـي املكيـدة
والضـرر ،إذ تكـون الفـرص واألسـباب
خاضعـة لهـم أكثـر مـن غيرهـم ،وخبـر
اإلفـك صـورة فريـدة للأذى الـذي تفـرد
بـه املنافقـون.
وإنمـا كانـت هـذه القصـة أبلـغ مـن
غيرهـا فـي إيـذاء النبـي صلـى هللا عليـه
وسـلم ،ألن كل مـا كان قـد كابـده قبـل
ذلـك مـن املحـن التـي تحدثنـا عـن طـرف
منهـا ،أمـور كان يتوقعهـا ،وقـد وطـن
نفسـه لقبولهـا وتحملهـا ،بـل كان منهـا
علـى ميعـاد فـي طريـق الدعـوة ،أمـا
هـذه فقـد فوجـئ بهـا .ألنهـا ليـس ممـا
قـد اعتـاده  ،أو توقعـه إنهـا اليـوم �شـيء
آخـر ..إنهـا شـائعة ،لـو صحـت لكانـت
طعنـة نجلاء فـي أخـص مـا يعتـز بـه،

إنسـان ،أخ ّ
ـص مـا يتصـف بـه الشـرف
والكرامـة ،ومـا الـذي أدراه أنهـا شـائعة
صحيحـة أو باطلـة؟!
مـن هنـا كانـت هـذه األذيـة أبلـغ فـي
تأثيرهـا مـن كل مـا عداهـا ،ألنهـا جـاءت
لتلقـي بشـعوره النفسـاني فـي اضطـراب
مثيـر ال منـاص منـه .ومـع ذلـك فلـو
أن الوحـي سـارع إلـى كشـف الحقيقـة
وفضـح إفـك املنافقيـن لـكان فـي ذلـك
مخلص من هذا االضطراب والشكوك
املثيرة ،ولكن الوحي ّ
تلبث أكثرمن شهر
ال يعلـق علـى ذلـك ،فـكان ذلـك مصـدرا
آخـر للقلـق والشـكوك.
ومـع ذلـك فـإن محنـة اإلفـك هـذه،
جـاءت منطويـة علـى حكمـة إلهيـة
اتجهـت إلـى إبـراز شـخصية النبـي صلـى
هللا عليـه وسـلم ،وإظهارهـا صافيـة
مميزة عن كل ما قد يلتبس بها .إن معنى
النبـوة فـي حياتـه صلـى هللا عليـه وسـلم
كان مـن املحتمـل أن يبقـى مشـوبا ،فـي
وهـم بعـض املؤمنيـن بـه ،والكافريـن،
علـى السـواء ،لـو لـم تـأت حادثـة اإلفـك
هـذه لتهـز شـخصية النبـي صلـى هللا
عليـه وسـلم هـزا قويـا يفصـل إنسـانيته
العاديـة عـن معنـى النبـوة الصافيـة
فيـه ،ثـم لتجلـي معنـى النبـوة والوحـي
تجليـة تامـة أمـام األنظـار واألفـكار،

حتـى ال يبقـى أي مجـال التبـاس بينـه
وبيـن أي معنـة مـن املعانـي النفسـية أو
الشـعورية األخـرى.
لقـد فاجـأت هـذه الشـائعة سـمع
النبـي صلـى هللا عليـه وسـلم ،وهـو طـور
فـي مـن إنسـانيته العاديـة ،يتصـرف
ويتأمـل ويفكـر كأي أحـد مـن النـاس
ضمـن حـدود العصمـة املعروفـة
لألنبيـاء واملرسـلمين ،فاسـتقبلها كمـا
يسـتقبل مثلهـا أي بشـر مـن النـاس،
ليـس لـه اطلاع علـى غيـب مكنـون وال
ضميـر مجهـول ،وال علـى قصـد ملفـق
كاذب .فاضطـرب كمـا يضطربـون،
وشـك كمـا يشـكون ،وأخـذ يقلـب
الـرأي علـى وجوهـه ،ويسـتنجد فـي ذلـك
بمشـورة أولـي الـرأي مـن أصحابـه.
وكان من مقت�ضى الحكمة اإللهية في
إبـرازهـذا الجانـب اإلنسـاني املجـرد فيـه
صلـى هللا عليـه وسـلم أن يتأخـر الوحـي
كل هـذه الفتـرة التـي تأخرهـا ،كـي تتجلـى
للنـاس حقيقتـان ،كل منهمـا علـى غايـة
مـن األهميـة:
أمـا الحقيقـة األولـى ،فهـي أن النبـي
صلـى هللا عليـه وسـلم لـم يخـرج بنبوتـه
ورسـالته عـن كونـه بشـرا مـن النـاس،
فلا ينبغـي ملـن آمـن بـه أن يتصـور أن
النبـوة قـد تجـاوزت بـه حـدود البشـرية،
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فينسـب إليـه مـن األمـور أو التأثيـر فـي
األشياء ما ال يجوز نسبته إال هلل وحده.
وأما الحقيقة الثانية ،فهي أن الوحي
اإللهـي ليـس شـعورا نفسـيا ينبثـق
مـن كيـان النبـي صلـى هللا عليـه وسـلم
كمـا أنـه ليـس شـيئا خاضعـا إلرادتـه أو
تطلعـه وأمنياتـه .إذ لـو كان كذلـك لـكان
مـن السـهل عليـه أن ينهـي هـذه املشـكلة
مـن يـوم ميالدهـا ويريـح نفسـه مـن
ذيولها ونتائجها،ويجعل مما يعتقد من
الخيـرواالسـتقامة فـي أهلـه قرآنـا يطمئـن
به أصحابه املؤمنين ،ويسـكت اآلخرين
مـن أصحـاب الفضـول .ولكنـه لـم يفعل
ألنـه ال يملـك ذلـك.
ولننقـل لـك مـا يقولـه فـي بيـان هـذه
الحقيقـة الدكتـور محمـد عبـد هللا دراز
فـي كتابـه ( النبـأ العظيـم) يقـول :ألـم
يرجـف املنافقـون بحديـث اإلفـك عـن
زوجـه عائشـة ر�ضـي هللا عنهـا ،وأبطـأ
الوحـي وطـال األمروالنـاس يخوضـون،
حتـى بلغـت القلـوب الحناجـر ،وهـو
ال يسـتطيع إال أن يقـول بـكل تحفـظ
واحتـراس :إنـي ال أعلـم عنهـا إال خيـرا،
ثـم إنـه بعـد أن بـذل جهـده فـي التحـري
والسـؤال واستشـارة األصحـاب وم�ضـى
شـهربأكملـه والـكل يقولـون « :مـا علمنـا
عليهـا مـن سـوء» لـم يـزد علـى أن قـال لهـا
آخـر األمـر « :يـا عائشـة أمـا إنـه بلغنـي
كـذا وكـذا فـإن كنـت بريئـة فسـيبرئك
هللا ،وإن كنت أملمت بذنب فاستغفري
هللا».
هـذا كالمـه بوحـي ضميـره ،وهـو كمـا
تـرى كالم البشـر الـذي ال يعلـم الغيـب،
وكالم الصديـق املتثبـت الـذي ال يتبـع
الظن وال يقول ما ليس له به علم ،على
أنـه لـم يغـادر مكانـه بعـد أن قـال هـذه
الكلمـات حتـى نـزل صـدر سـورة النـور
معلنـا براءتهـا ومصـدرا الحكـم املبـرم
بشـرفها وطهارتهـا.
فمـاذا كان يمنعـه – لـو أن أمـر
القـرآن إليـه – أن يتقـول هـذه الكلمـات
الحاسـمة مـن قبـل ليحمـي بهـا عرضـه

منثورات

ويـذب بهـا عـن عرينـه وينسـبها إلـى الوحـي
السماوي ،لتنقطع ألسنة املتخرصين؟
ولكنـه مـا كان ليـذر الكـذب علـى النـاس
ويكـذب علـى هللا َو َل ْـو َت َق َّـو َل َع َل ْي َنـا َب ْع َ
ـض
ْ
ََْ
َََ َْ
الق ِاوي ِـل ( )44لخذنـا ِم ْن ُـه ِبال َي ِمي ِـن
ُ ََ َ
ْ
َ
( )45ث َّـم ل َقط ْع َنـا ِم ْن ُـه ال َو ِتي َـن ( )46ف َمـا
ُ
ِمنكـم ِّم ْـن أ َح ٍـد َع ْن ُـه َح ِاج ِزي َـن .الحاقـة
– .47 – 44 /69
ولقـد كانـت السـيدة عائشـة ر�ضـي
هللا عنهـا ،أول مـن تجلـت لهـا هاتـان
الحقيقتـان ،حتـى ذهبـت فـي توحيدهـا
وعبودتيهـا هلل وحـده مذهبـا أنسـاها مـا
سـواه مـن سـواه ،فلذلـك أجابـت أمهـا
حينمـا طلبـت إليهـا أن تقـوم فتشـكر
النبـي صلـى هللا عليـه وسـلم قائلـة « :ال
أقـوم إليـه وال أحمـد إال هلل ،هـو الـذي
أنـزل برائتـي».
إن هذا الكالم من السيدة عائشة قد
يبـدو وكأن فيـه شـيئا مـن عـدم اللباقـة
تجـاه النبـي صلـى هللا عليـه وسـلم غيـر
أن الظـرف والحالـة ،همـا اللـذان أمليـا
عليهـا هـذا الـكالم ،فهـي إنمـا انسـاقت
بوحـي الحالـة التـي كونتهـا الحكمـة
اإللهية تثبيتا لعقيدة املؤمنين ،وقطعا
إلفـك املنافقيـن وامللحديـن ،وإظهـارا
ملعنـى التوحيـد والعبوديـة الشـاملة هلل
وحـده.
وهكذا فقد انطوت قصة اإلفك على
حكمـة إلهيـة باهـرة اسـتهدفت تثبيـت
العقيـدة اإلسلامية ،ورد مـا قـد يعـرض
مـن شـبه عليهـا ،وتلـك هـي الخيريـة التـي
َ َ ْ َ ُ ُ َ
وه ش ًّـرا
عبـر هللا عنهـا بقولـه :ل تحسـب
َ َّ ُ
َّ ُ
لكـم ۖ َب ْـل ُه َـو خ ْي ٌـر لك ْـم  .النـور.24/11 /
خامسـا :فـي قصـة اإلفـك هـذه ،مـا
يدلنـا علـى مشـروعية حـد القـذف فقـد
رأينا أن النبي صلى هللا عليه وسلم أمر
بأولئـك الـذي ّ
تفوهـوا بصريـح القـذف،
ُ
فضربـوا حـد القـذف وهـو ثمانـون
جلـدة .وليـس فـي هـذا مـن إشـكال.
إنمـا اإلشـكال فـي أن ينجـو مـن الحـد
الـذي تولـى كبـر هـذه الشـائعة وتسـييرها
بيـن النـاس ،وهـو عبـد هللا بـن أبـي
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سـلول ،والسـبب ،كمـا قـال ابـن القيـم:
أنـه كان يعالـج الحديـث مـن اإلفـك بيـن
النـاس بخبث،فـكان يستو�شـي الـكالم
فيـه ويجمعـه ويحكيـه فـي قوالـب مـن ال
ينسـب إليـه .وأنـت خبيـرأن حـد القـذف
إنمـا يقـع علـى مـن يتفـوه بـه بصريـح
القـول .
هـذا ولنختـم الحديـث عـن قصـة
اإلفـك ودروسـها ،بذكـر اآليـات العشـرة
التـي نزلـت ببـراءة أم املؤمنيـن عائشـة
ر�ضـي هللا عنهـا ،وإدانـة املنافقيـن
والخاطئيـن.
َّ َّ
َ
َ
ُ
يقـول هللا تعالـىِ :إن ال ِذيـن جـاءوا
ْ ْ ُ ٌَْ ّ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ
وه ش ًّـرا
الف ِـك عصبـة ِمنكـم ۚ ل تحسـب
ب
َِّ ُ ِ َ ْ ُ َ َ ْ ٌ َّ ُ ْ ُ
ْ
ّ
ْ
ّ
ُ
لكـم ۖ بـل هـو خيـر لكـم ۚ ِلـك ِل ام ِـر ٍئ ِمنهـم
َّ ْ َ َ َ َ ْ ْ َّ َ َّ
الث ِـم ۚ َوال ِـذي ت َول ٰـى ِك ْب َـر ُه
مـا اكتس
ـب َِمـن ِ
َ
َّ ْ َ ْ
َ
َ
ٌ
ٌ
ِم ْن ُه ْـم ل ُـه عـذاب ْع ِظيـم ( ْ )11لـول ِإذ
وه َظ َّـن الُ ْؤم ُنـو َن َوالُ ْؤم َن ُ
َسـم ْع ُت ُم ُ
ـات
َ ُ ِ ٰ َ ْ ِ
َ ِ
َ
ِبأ ُنف ِس ِـه ْم خ ْي ًـرا َوقالـوا َه َـذا ِإف ٌـك ُّم ِبي ٌـن
َّ َ
َ
ُ
( )12ل ْـول ْ َج ُـاءوا َعل ْي ِـه ِبأ ْرَ ُب َع ٰ ِـة ش َـه َد َاء
َ َ
َ ْ َ ُ
ُّ
ۚ ف ِـإذ ل ْـم َيأتـوا ِبالش َـه َد ِاء فأول ِئ َـك ِعن َـد
َّ
اللـه ُه ُـم ْال َكاذ ُبـو َن (َ )13و َل ْـوَل َف ْ
ض ُـل
ِ
ِ
ُّ ْ ْ
َّ َ ُ
الدن َيـا َوال ِخ َـر ِة
َالل ِـه َعل ْيك ْـم َو َر ْح َ َم ُت ُـه ِفـي
لَ َّس ُـك ْم فـي َمـا أ َف ْ
ض ُت ْـم ِفي ِـه َع َـذ ٌ
اب
ِ
ْ ََ َ َْ َ ُ
(ِ )14إذ تل َّق ْون ُـه ِبأل ِسـن ِتك ْم
َعظي ٌـم
َ َ ُِ ُ َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ َ ُ
وتقولـون ِبأفو ِاهكـم مـا ليـس لكـم ِب ِـه
َّ
ْ َ
َ
ِعل ٌـم َوت ْح َس ُـبون ُه َه ِّي ًنـا َو ُه َـو ِعن َـد الل ِـه
ََ َْ ْ َ ْ ُ ُ ُ ُْ
وه قل ُتـم
َع ِظي ٌـم (َ )15ولـول ِإذ س ِـمعتم
ُ ُ َ
َ َّ َ
َ
َّمـا َيكـون ل َنـا أن َّن َتكل َـم ِب َٰهـذا ُس ْـب َحان َك
ُ ُ َّ
َٰه َـذا ُب ْه َت ٌ
ـان َع ِظي َ ٌـم (َ )16ي ِعظك ُـم الل ُـه
ُ
َ َُ ُ ْ
ْ
ـودوا ِ ِلث ِل ِـه أ َب ًـدا ِإن ك ُنتـم ُّمؤ ِم ِني َـن
أن تع
َ ُ َ ّ ُ َّ ُ َ ُ ُ ْ َ َ َّ
الل ُه َع ِليمٌ
ات ۚ و
( )17ويب ِين الله لكم الي ِ
( )18إ َّن َّالذ َين ُيح ُّبو َن َأن َتشيعَ
َح ِك ٌ
يم َ ُ ِ َّ ِ ُ ِ
َِ
َ
ْال َف ِاحشـة فـي ال ِذي َـن َآمنـوا ل ُه ْـم َعـذ ٌ
اب
َ
ِ ُّ ْ ْ
َ
َّ
الدن َيـا َوال ِخ َـر ِة ۚ َوالل ُـه َي ْعل ُـم
أ ِ َلي ٌـم ِفـي
َ َ ْ َ َ ْ َّ
َ َ َ َ
ض ُـل الل ِـه
َوأ ُنت ْـم ل ت ْعل ُمـون َ( )19ولـول ف
َّ
َ ُ
ٌ
َعل ْيك ْـم َو َر ْح َم ُت ُـه َوأ َّن الل َـه َر ُءوف َّر ِحي ٌـم
( )20النـور – .20 -11 /24
(كتاب فقه السيرة النبوية مع موجز
لتاريـخ الخالفـة الراشـدة ل ـ الدكتـور
محمـد سـعيد رمضـان البوطـي ص
)212-210

األدب العربي
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متى تكون الكتابات مؤثرة؟ ()24
محمود سامي البارودي
الشيخ محمد عبده
األستاذ نور عالم خليل األميني

محمـود سـامي البـارودي (-1255
)1904-1838 -1322
اللـواء محمـود سـامي بـن حسـن
حسـين بـن عبـدهللا البـارودي املصـري:
شـاعر مصـري  ،رائـد مدرسـة البعـث
واإلحياء في الشعرالعربي الحديث ،وهو
أحـد زعمـاء الثـورة العربيـة وتولـى وزارة
الحربية ثم رئاسة الوزارة باختيارالثوار
لـه.
ولـد فـي  / 27رجـب  1255ه ـ = أكتوبـر
 1838م فـي دمنهـور البحيـرة ألبويـن
مـن أصـل شرك�سـي مـن سلالة املقـام
السـيفي نـوروز األتابكـي ( أخـي برسـباي
) وكان أجـداده ملتزمـي إقطاعيـة أيتـاي
البـارود بمحافظـة البحيـرة ويجمـع
الضرائب من أهلها .يعتبرالبارودي رائد
الشـعر العربـي الحديـث الـذي جـدد فـي
القصيـدة العربيـة شـكال ومضمونـا.
نشـأ البـارودي فـي أسـرة علـى �شـيء مـن
الثـراء والسـلطان ،فأبـوه كان ضابطـا فـي
الجيـش املصـري برتبـة لـواء ُ
وعيـن مديـرا
ملدينتـي بربـرودنقلـة فـي السـودان ،ومـات
هنـاك ،وكان محمـود سـامي حينئـذ فـي
السـابعة مـن عمـره.
دراسته
تلقـى البـارودي دروسـه األولـى فتعلـم

القـراءة والكتابـة ،وحفـظ القـرآن
الكريـم ،وتعلـم مبـادئ النحـو والصـرف،
ودرس شـيئا مـن الفقـة والتاريـخ
والحسـاب ،حتـى أتـم دراسـته االبتدائيـة
عـام 1267ه ـ  1851 /م حيـث لـم
يكـن فـي هـذه املرحلـة سـوى مدرسـة
واحـدة لتدريـس املرحلـة االبتدائيـة
وهـي مدرسـة املبتديـان ،وكانـت خاصـة
باألسـر املرموقـة وأوالد األكابـر ومـع أنـه
كان من أسرة مرموقة قد جلبت والدته
لـه املعلميـن لتعليمـه فـي البيـت .ثـم
انضـم وهـو فـي الثانيـة عشـرة مـن عمـره
إلـى املدرسـة الحربيـة سـنة  1268هــ/
1852م ،فالتحـق باملرحلـة التهجيزيـة
من املدرسة الحربية وانتظم فيها يدرس
فنـون الحـرب ،وعلـوم الديـن واللغـة
والحسـاب والجبـر ،بـدأ يظهـر شـغفا
بالشـعرالعربـي وشـعرائه الفحـول ،حتـى
تخـرج مـن املدرسـة عـام  1855م برتبـة
" باشـجاويش" ولـم يسـتطع اسـتكمال
دراسـته العليـا ،والتحـق بالجيـش
ا لسـلطا ني .
كان أحـد أبطـال ثـورة عـام 1881
م الشـهيرة ضـد الخديـوي توفيـق
باالشـتراك مـع أحمـد عرابـي ،وقـد
أسـندت إليـه رئاسـة الـوزارة الوطنيـة

فـي  /4فبرايـر  1882م حتـى  / 26مايـو
1882م .بعـد سلسـلة مـن أعمـال
الكفـاح والنضـال ضـد فسـاد الحكـم
وضـد االحتلال اإلنجليـزي ملصـر عـام
 1882م قـررت السـلطات الحاكمـة
نفيـه مـع زعمـاء الثـورة العرابيـة فـي
 /3ديسـمبر عـام  1882م إلـى جزيـرة
سـرنديب ( سـريالنكا).
ظل في املنفى بمدينة " كولومبو" أكثر
مـن سـبعة عشـر عامـا يعانـي الوحـدة
واملـرض والغربـة عـن وطنـه ،فسـجل كل
ذلـك فـي شـعره النابـع مـن أملـه وحنينـه.
وفـي املنفـى شـغل البـارودي نفسـه
بتعلـم اإلنجليزيـة حتـى أتقنهـا ،وانصـرف
إلـى تعليـم أهـل الجزيـرة اللغـة العربيـة
ليعرفوا لغة دينهم الحنيف ،وإلى اعتالء
املنابـر فـي مسـاجد املدينـة ليفقـه أهلهـا
شـعائراإلسلام .وطـوال هـذه الفتـرة قـال
قصائده الخالدة ،التي يسكب فيها آالمه
وحنينـه إلـى الوطـن ،ويرثـي مـن مـات مـن
أهلـه وأحبابـه وأصدقائـه ،ويتذكـر أيـام
شبابه ولهوه وما آله إليه حاله ،ومضت
بـه أيـام فـي املنفـى ثقيلـة واجتمعـت عليـه
علل األمراض ،وفقدان األهل واألحباب
فسـاءت صحتـه ،وبعـد أن بلـغ السـتين
مـن عمـره اشـتدت عليـه وطـأة املـرض
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وضعـف بصـره فقـرر عودتـه إلـى وطنـه
(مصـر) للعلاج ،فعـاد إلـى مصـر يـوم 12
 /سـبتمبر 1899م وكانـت فرحتـه غامـرة
بعودتـه إلـى الوطـن.
وفاته
بعـد عودتـه إلـى القاهـرة تـرك العمـل
السيا�سي ،وفتح بيته لألدباء والشعراء،
يسـتمع إليهـم ،ويسـمعون منـه ،وكان
علـى رأسـهم شـوقي وحافـظ ومطـران،
وإسـماعيل صبـري ،وقـد تأثـروا بـه
ونسـجوا علـى منوالـه ،فخطـوا بالشـعر
خطـوات واسـعة ،وأطلـق عليهـم "
مدرسـة النهضـة " أو " مدرسـة اإلحيـاء
" .توفـي البـاردوي فـي  12ديسـمبر 1904
م املوافـق  /3ذو القعـدة 1322ه ـ بعـد
سلسـلة مـن الكفـاح والنضـال مـن أجـل
اسـتقالل مصـر وحريتهـا وعزتهـا.
من آثاره
" ديـوان شـعر فـي جزئيـن " " ،
مجموعـات شـعرية سـميت مختـارات
البـارودي جمـع فيهـا مقتطفـات لثالثيـن
شـاعرا مـن الشـعرالعبا�سـي"  ،مختـارات
مـن النثـر تسـمى قيـد األوابـد "  ،نظـم
البـارودي مطولـة فـي مـدح الرسـول
عليـه الصلاة والسلام ،تقـع فـي أربعمائـة
وسـبعة وأربعيـن بيتـا ،وقـد جـارى فيهـا
قصيـدة البوصيـري البـردة ،قافيـة ووزنـا
وسـماها ( كشـف الغمـة فـي مـدح سـيد
األمـة".
الشيخ محمد عبده ( 1323 -1266هـ
= 1905 -1849م)
محمـد عبـده بـن حسـن خيـرهللا ،مـن
آل التركمانـي :مفتـي الديـار املصريـة،
ومـن كبـار رجـال اإلصلاح والتجديـد فـي
اإلسلام .قـال أحـد مـن كتبـوا عنـه" :
تتلخص رسالة حياته في أمرين :الدعوة
إلـى تحريـر الفكـر مـن قيـد التقليـد ،ثـم
التمييزبين ما للحكومة من حق الطاعة
علـى الشـعب ومـا للشـعب مـن حـق
العدالـة علـى الحكومـة".
ولـد فـي " شـنزا" (مـن قـرى الغربيـة
بمصـر) ونشـأ فـي محلـة " نصـر" بالبحيـرة
وأح ّـب فـي صبـاه الفروسـية والرمايـة
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والسـباحة .وتعلـم بالجامـع األحمـدي
بطنطـا ،ثـم باألزهـر .وتصـوف وتفلسـف
وعمـل فـي التعليـم ،وكتـب فـي الصحـف
وال سـيما جريـدة " الوقائـع املصريـة
" وقـد تولـى تحريرهـا .وأجـاد اللغـة
الفرنسـية بعـد َ األربعيـن .وملـا احتـل
َ
اإلنكليزمصرن َاوأ ُهم وشـارك في مناصرة
الثـورة العرابيـة ،فسـجن  3أشـهر
للتحقيـق ،ونفـي إلـى بلاد الشـام ،سـنة
1299ه ـ (1881م) وسـافر إلـى " باريـس
" فأصـدر مـع صديقـه وأسـتاذه جمـال
الدين األفغاني جريدة " العروة الوثقى"
وعـاد إلـى بيـروت فاشـتغل بالتدريـس
والتأليـف ُ
وسـمح لـه بالدخـول مصـر،
فعـاد سـنة 1306ه ـ (  1888م) وتولـى
منصـب القضـاء ،ثـم جعـل مستشـارا
فـي محكمـة االسـتئناف فمفتيـا للديـار
املصريـة سـنة 1317ه ـ واسـتمر إلـى أن
توفـي باإلسـنكندرية ،ودفـن فـي القاهـرة.
لـه " تفسـير القـرآن الكريـم " لـم يتمـه،
و " رسـالة التوحيـد " و " الـرد علـى
هانوتـو" و " رسـالة الـواردات" صغيـرة،
فـي الفلسـفة والتصـوف ،و " حاشـية
علـى شـرج الدوانـي للعقائـد العضديـة"
و " شـرح نهـج البالغـة " و " شـرح
مقامـات البديـع الهمذانـي" و " اإلسلام
و الـرد علـى منتقديـه" مـن مقاالتـه و "
اإلسلام والنصرانيـة مـع العلـم واملدنيـة"
كالسـابق ،و " الثـورة العرابيـة" لـم يتمـه.
وترجـم رسـالة "الـرد علـى الدهرييـن"
وللسـيد محمـد رشـيد رضـا كتـاب جمـع
فيه آثاره وأخباره وما قيل في رثائه سماه
" تاريـخ األسـتاذ اإلمـام" فـي ثالثـة أجـزاء
كبيـرة .ولعثمـان أميـن  ،كتـاب " محمـد
عبـده " ومثلـه ألحمـد الشـايب ،وللشـيخ
مصطفـى عبدالـرزاق " سـيرة اإلمـام
الشـيخ محمـد عبـده " ولعبـد املنعـم
حمـادة "األسـتاذ اإلمـام محمـد عبـده".
يقول الزيات في ترجمته:
"لـم يكـن منهـاج التعليـم األزهـري
فـي ذلـك العهـد كفيلا بتخريـج الطالـب
كمـا كان اإلمـام صحيـح الحكـم ،وثيـق
الحجـة ،سـاحر البيـان ،غزيـر العلـم،
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كريـم الخلـق ،ثابـت البصيـرة؛ ولكـن
السـيد جمـال الديـن األفغانـي حكيـم
الشـرق وفيلسـوف اإلسلام هـو الـذي
جملـه بهـذه الصفـات ّ
ّ
وكملـه بتلـك
العلـوم .ورد ذلـك الحكيـم مص َـر فـي
عهـد " إسـماعيل" فـورد ش َ
ـرعته أذكي ُـاء
َ ِ
الطلاب ،فكانـوا دعـاة النهضـة الحديثـة
َ
وهداتهـا.
وكان اإلمـام آثرهـم عنـده وأوفرهـم
حظـا منـه ،حتـى قـال فيـه وهـو مفـارق
ّ
مصـر" إنـي خلف ُـت فـي مصـرخيـرا كثيـرا فـي
علـم الشـيخ محمـد عبـده".
فلمـا رحـل جمـال الديـن عـن مصـر
اسـتأنف األسـتاذ النظـر فـي العلـوم،
واسـتقى الديـن مـن مشـارعه الصافيـة،
حتـى أصبـح إمامـا فـي العلـوم العقليـة
والنقليـة واللسـانية ،فنـال درجـة
العامليـة سـنة 1294ه ـ ثـم اختيـر مدرسـا
للأدب والتاريـخ بـدار العلـوم ومدرسـة
األلسن ،وأسندت إليه بعد ذلك رئاسة
تحريـر" الوقائـع املصريـة" وإصلاح اللغة
العربيـة.
ُ
ثـم أخـذت مبـادئ األفغانـي تزكـو فـي
القلـوب ،وتهفـو بالنفـوس ،حتـى أفضـت
إلـى الثـورة العرابيـة ،وكان األسـتاذ ممـن
شايع وبايع ،وأفتى بخلع الخديوتوفيق،
فحكـم عليـه بالنفـي ،فقصـد سـوريا
ولبـث فيهـا سـت سـنين ،شـرح فـي أثنائهـا
كتابي " نهج البالغة " و" مقامات البديع"
ثم غادرها إلى " باريس" حيث كان جمال
الديـن ،فأنشـأ معـا جريـدة " العـروة
الوثقـى" ونشـرا بهـا دعـوة الديـن والعلـم
واألدب واإلصلاح ،فاهتـزت لهـا القلـوب
الطيبـة فـي العالـم اإلسلامي؛ ولكنهـا لـم
تـدم طويلا .واسـتهوى األسـتاذ مـا رأى
وسـمح مـن حضـارة الغـرب ،وعلومـه
فطمعـت نفسـه إلـى األخـذ منهـا بنصيـب،
فابتغـى الوسـيلة إلـى ذلـك بتعلـم اللسـان
الفرن�سـي ،فتعلمـه فـي بضعـة أشـهر .ثـم
شـمله العفـو الخديـوي فعـاد إلـى وطنـه
نيـر القلـب ،غزيـر العلـم ،محنـك السـن،
وعيـن مستشـارا فـي محكمـة االسـتئناف،
وعنـي بتدريـس البيـان وتفسـير القـرآن
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باألزهـر .فـكان درسـه مجمعـا لرجـال
القانـون واألدب والصحافـة والتعليـم.
وتولـى منصـب اإلفتـاء ،فظـل فيـه حتـى
توفـاه هللا بالسـرطان فـي اإلسـكندرية
ودفـن بالقاهـرة.
أثره في اللغة واألدب
كانـت اللغـة فـي عهـده فريسـة العجمـة
رهينـة البلـى فجاهـد فـي إنقاذهـا وإحيائهـا
حـق جهـاده :كان وهـو يحـرر الجريـدة
الرسـمية يراقـب مـا ينشـر فـي الصحـف
ويكتـب فـي الدواويـنّ ،
ويدبـج الفصـول
فـي نقـد األسـاليب وخطـأ التراكيـب،
وينشـر نمـاذج مـن تلـك الكتابـات
السـقيمة العقيمـة ،ويـدل علـى عيوبهـا،
ويكتـب غيرهـا فـي موضعهـا تعليمـا
للكتـاب وتدريبـا للناشـئة .ثـم سـلك فـي
التدريـس غيـر سـبيل األزهرييـن ،فقـرأ
كتابـي عبـد القاهـر فـي البالغـة بأسـلوب
يملـك األسـماع والقلـوبّ ،
وفسـر كتـاب
هللا بلسـان رسـوله .فـكان فـي درسـه
خطيبـا جـزل املنطـق ،قـوي املعارضـة،
ال تدركـه حبسـة وال يرهقـه حصـر،
فأفـاد الطلاب ببيانـه مثـل مـا أفادهـم
بتبيينـه .وهـو الـذي سـاعد علـى إحيـاء
الكتـب العربيـة ،وس ّـن فـي األزهـر تدريـس
األدب فاعتضـد فـي األول باإلمـام محمـد
محمـود الشـنقيطي ،واعتمـد فـي الثانـي
علـى أسـتاذنا سـيد بـن علـي املرصفـي.
أسلوبه
لألــستاذ فـي الترسـل أسـلوب خـاص
كأنـه قطـع الريـاض ،تقـرأه فـي الـردود
واملقـاالت :وقـد ينحـو فـي رسـائله نحـو
ابـن العميـد فيتكلـف السـجع ويكلـف
بالصنعـة؛ ويقصـد قصـد الجاحـظ فـي
تأليفـه ،فتتسـاوق أغراضـه ،وتتراصـف
فقـره؛ فهـو متصـرف فـي أنـواع الـكالم
يلبس كل معنى ما يالئمه من األساليب،
أمـا الشـعر فمـا علمنـاه يقرضـه؛ ولكـن
النـاس رووا لـه أبياتـا.
وفاته
 /11يوليـو 1905م املوافـق /7
جمـادى األولـى 1323ه.

الشام الجريحة

َ
ـرار قــد ُقتِـــلوا
ا ِْسـ ِر ْج جِيـــا َد َك فاألبـ ُ

ـات يَ ْغ َت ِســ ُ
ـل
و َم ْس ِج ٌد بِدمـــا ُهم بــ َ
ـدأَ ِة الفج ِر واألقوا ُم ت َْب َت ِهــ ُ
ـل
فـــي َهـ ْ
بالخلْ ِق يَ َّت ِصــ ُ
ـب ٌب َ
ـل
ومـــا لَ ُهـــم َسـ َ

ـوس إلى
دين ال َم ُجــ ِ
ت َّبا لهـــا َج َم َع ْت َ

ـر يَ ْك َتم ُ
ِل
ـث َّ
ـن لِ َع ْفلَ َق حيــ ُ
دِيــ ٍ
الشـ ُّ

ـن بِ ِه
ـن َ
الوالديـ ِ
االبن َظـ َّ
مـــا َخ َّيـــب ُ

فـــفي َحمـــا َة بَ َدا ُج ْر ٌم لهم َجلَــ ُ
ـل

بالشـــام إ ْذ عـــاثَ ْت ثَعال ُِبهــا
هنـــاك ّ

ـون ربّــا لهــم َع ْون ـاً وعـاف َِيـ ـ ًة
يَ ْدعــ َ

ـدراً لَِت ْق ُتلَهــم
ِالب ال ِعــدا َغـ ْ
جــا َء ْت ك ُ
ما ْ
القريب إذا
ـس
ِ
ـب َه اليـــو َم باألَ ْمـ ِ
أشـ َ

ـاب عـــا ِط ٍر ن ِ
َظ ٍر
ـم َق َّتلــوا مــن َشبــ ٍ
َكـ ْ
كــم َه َّدمــوا مِن بُيـ ٍ
وق ســا ِكنِها
ـوت َف َ
ـارتَه
ـر إِ ْذ َهــ ُّ
َو ِسـ ْ
ـدوا حِجــ َ
ـج ُن ت َْد ُمـ َ
ـجدِها
َوهــا ُه َو اليــو َم فــي َد ْرعا َو َمسـ ِ
ـوق َص ْه َوتِها
وار َف ْع َفـ َ
إِ ْسـ ِر ْج جِيـــا َد َك ْ

وا ْه ِتـ ْ
ِص ِ
وت ال ُهدى فــي ُك ِّل رابِ ِي ٍة
ـف ب َ
مـــاعا َد يُجدي ُســكوتاً عن َجرائِ ِم ِهم
مس ِجداً ُع َم ِريَّــاً كـــان يَ ْج َم ُع ُهم
يـــا ْ
ـم اليـــو َم بُ ْنيـــاناً يُ َخ ِّض ُبــ ُه
مـــا أَ ْعظـ َ
ِـزتِـنـــا
الشهـــاد ِة ُع
َد ُم َّ
نـــوان لِع َّ
ٌ
الشـــا ِم التَ ِه ُنوا
يـــا أ ْهلَنـــا في بــا ِد َّ
تبـــار َك اللــ ُه إ ْذ أَســرى ب َِس ِّيـدِنـــا
َ
صيب ُتنا
ُعودي إِلينـــا َف َقـ ْ
ـد طـــالَ ْت ُم َ

الرحمـن ُم ْن َشغ ُ
ِـل
و َقلْ ُب ُهم في َهوى ّ
ُســرا ُة َقـــو ٍم َغ َد ْت ُّ
بالظلــ ِم تَ ْن َجد ُ
ِل

َح َتم ُ
ِل
َك ْم يَ َّتموا من ِصغـــا ٍر ليس ت ْ
ـسوان ُم ْن َخ ِضــ ُ
ـل
وقـــا ُعها ب َِد ِم ِّ
النــ ِ

َف ْو َق األَ َســـارى َفال يُدرى لَ ُه ْم َطلَ ُل
ـدم ُ
الن ْ
ِـل
ليس يَ ْن َ
يُ َج ِد ُد َّ
ـذ ُل ُج ْرحاً َ

ـار ُج ُل
الحـ ِّ
بَيـ َ
ـق َّ
ـارق َ
والتوحيــ ِد يــ َ
والج َب ُل
ـب َك ال َغ ْو ُر في َح َ
ـوران َ
يُجيــ ُ
الجوزا ُء بّ ْل ُز َحــ ُ
ـل
ـر ُهم ُدونَــ ُه َّ
َف َشـ ُّ

تِــ ْه عـــالياً ب ِ
ـاب ِم ْنــه تَ ْك َت ِح ُل
ِخضـ ٍ
الشهـــاد ِة فــي َد ْرعا َف َي ْح َتمِــ ُ
ـل
َد ُم ِّ
ـخذ ُ
إذا رأتــه العِـــدا يَومــاً َس َت ْنــ َ
ِل
َف َن ْص ُر ُكـــم قــد أَتى والـ ُك ُّل يَ ْح َتف ُ
ِل
الشا ِم يَ ْن َتقِــ ُ
ـل
ض َّ
الب ِ
راق ألَ ْر ِ
علـــى ُ
ـن َس َّحـــا ٌء َوتَ ْن َه ِمـ ُ
ـل
ـع ال َع ْيــ ِ
وأَ ْد ُمــ ُ
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قضايا معاصرة

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

مذبحة الغوطة الشرقية وصمة عار عىل جبين البشر
عبد الرحمن محمد جمال

أمطـرت قـوات النظـام السـوري
املجـرم بمسـاندة روسـية شـآبيب القنابـل
والبراميـل املتفجـرة علـى سـكان الغوطـة
الشرقية التي تبعد عن العاصمة دمشق
 10كيلومتـرات .وقـد قتـل خلال األيـام
القليلـة املاضيـة أكثـر مـن  500شـخص
وجـرح آالف ،واسـتهدفت املستشـفيات
وأماكـن السـكن .ومنـذ خمسـة أعـوام
قـد فـرض عليهـم النظـام الديكتاتـوري
السـوري حصـارا خانقـا ،ويعيـش سـكانها
فـي حالـة مـن الذعـر واملجاعـة واملـرض
ويتعرضـون ألبشـع هجمـات مـن قبـل
النظـام السـوري واملليشـيات املواليـة لـه.
فقـد هاجـم النظـام السـوري الغوطـة
الشـرقية باألسـلحة الكيميائيـة 46
مـرة منـذ بـدء الحـرب فـي هـذه املنطقـة.
وفـي الهجـوم الكيميائـي الكبيـر الـذي
اسـتهدف املنطقـة قـد راح ضحيتهـا أكثـر
مـن  1400مدنـي .وقـد اسـتخدم فـي هـذه
املنطقـة قنابـل النابالـم الحـارق والقنابـل
العنقوديـة املحرمـة دوليـا وغـاز الكلـور
السـام وغیرهـا مـن القنابـل املحرقـة
التـي تسـوي األرض وتحرقهـا وال تؤهلهـا
للسـكن والعيـش.
إن الغوطـة الشـرقية ليسـت هـي
األولـى التـي تتعـرض للهجمـات الوحشـية
واملمنهجـة فـي سـوريا بـل سـبقتها املـدن
السـورية األخـرى وقـد محيـت كثيـر مـن
املـدن والقـرى مـن األرض وأصحبـت
الكثيـر منهـا مجـرد أطلال ،ولـم تسـلم
املسـاجد واملشـفيات واألسـواق واألماكـن
العامـة التـي يرتادهـا النـاس وحتى األماكن
التاريخيـة واألثريـة مـن قهـر املجـرم
وقصفـه .بـل وقـد أبـاد النظـام أماكـن
ومناطـق تاريخيـة كانـت قائمـة منـذ فجـر
الحضـارة ولهـا قـدم تاريخـي.
إن مـا يجـري فـي سـوريا وفـي الغوطـة

الشـرقية بالضبـط مـا هـو إال حـرب إبـادة
جماعيـة بمعنـى الكلمـة فالنظـام ال ير�ضـى
بتهجيرالسكان األبرياء الذين ال ناقة لهم
فـي القضايـا وال جمـل بـل يسـعى بإبادتهـم
وقتلهـم عـن آخرهـم.
وما يقع في سـوريا من املجازر البشـعة
التي يندرنظيرها في التاريخ إنما يقع بمرآى
من العالم ومسمع .إذن أليس في العالم
مـن لـه ضميـر يخـزه؟ أليـس فـي العالـم مـن
فيـه أدنـى شـعور ومسـكة غيـرة إنسـانية
يرفـع صوتـه ويناشـد العالـم إلنقـاذ مـا
ّ
تبقـى مـن العـدد القليـل؟ أليـس أهـل
سـوريا مـن جنـس البشـر؟ أيـن املجتمـع
الدولـي الـذي يقـوم وال يقعـد ألجـل أدنـى
حركـة فـي بلاد الغـرب يسـتهدف مدنيـا أو
رجلا غربيـا ونصرانيـا فـي أي بقعـة مـن
بقاع األرض؟ فأين العالم املتمدن ،وأين
املنـادون بحقـوق البشـر ،وأيـن املنـادون
بالديمقراطيـة ،وأيـن املنـادون بالحريـة؟
وأين الذين نصبوا أنفسهم زعماء البالد
ويدعـون أنهـم يدافعـون عـن البشـر؟ هـل
نامت العيون ،وماتت الضمائر أم هناك
اتفـاق دولـي وإقليمـي إلبـادة الشـعب
السـوري ومحوهـم مـن األرض؟
وهـل يكفـي لوقـف املجـازر مجـرد
اإلدانـات البـاردة ،هـل أوقـف النظـام
املجـرم أعمالـه اإلجراميـة يومـا ألجـل
ّ
إدانـة دوليـة أو إسلامية وعربيـة؟ كال!
ال يزيـده اإلدانـة والشـجب إال توغلا فـي
اإلبـادة والتمشـيط ألنـه يعـرف أنهـا مجـرد
كلمـات تقـال ليـس لهـا فـي الخـارج تطبيـق
عملـي .وألنـه يطبـق مـا أملـي عليـه خلـف
السـتار وفـي الغـرف املغلقـة ال مـا يتفـوه
به بعض قادة الدول الغربية واإلسالمية
مـن كلمـات إدانـة وإبـداء اسـتياء وغضـب.
إن الشـعب السـوري قـد ضـرب أروع
األمثلـة طـوال هـذه املحنـة التـي طـال
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أمدهـا وقـد صمـد صمـود األبطـال رغـم
التخـادل العربـي واإلسلامي وضحـى بـكل
مـا يملـك للدفـاع عـن الوطـن وعـن الهويـة
وثبـت ثبوتـا منقطـع النظيـروتحمـل الجـوع
واإلذالل والحرمـان والحصـار ،وقـد ق ّـدم
هـذا الشـعب الصمـود األبـي كل مـا فـي
جعبتـه بقـي اآلن للمسـلمين فـي مشـارق
األرض ومغاربهـا أن يهبـوا لنجدتهـم وأن
يخرجوهـم مـن براثـن هـذا العدو الغاشـم.
إن الحل في القضية السورية ال يكمن
في صمود الشعب فقط ،فالقضية أعلى
مـن أن يحلهـا الشـعب بنفسـه فقـد جـاء
الـدب الرو�سـي بقضـه وقضيضـه وأجلـب
عليهـم بخيلـه ورجلـه ،وتدخلـت كثيـر مـن
دول الجـوار للدفـاع عـن النظـام املجـرم
املتهـاوي ،وال يفيـد فـي مثـل هـذه األوضـاع
مجـرد البـكاء والنحيـب وإظهـار التأسـف
والتحسر .بل الحل يكمن أن يهب العالم
شـرقا وغربـا لوقـف هـذه اإلبـادة فعلـى
الصعيد الدولي يجب أن يتدخل املجتمع
الدولـي عسـكريا ألن النظـام ال يردعـه
الشجب وال يفيد معه الحوارواملفاوضة.
وعلـى صعيـد الحكومـات اإلسلامية يجـب
علـى القـادة أن يتدخلـوا فـي شـؤون
الشـعب ويعرضـوا هـذه القضيـة فـي
املجتمـع الدولـي ويضغطـوا عليـه ليكبـح
جمـاح املجـرم .وعلـى الصعيـد الشـعبي
ينبغـي للشـعب أن يرفعـوا أصواتهـم
ََ َ
متضرعيـن إلـى هللا ،قـال تعالـى :فل ْـول
إ ْذ َج َاء ُه ْـم َب ْأ ُس َـنا َت َ
ض َّر ُعـوا .ويقيمـوا
ِ
مظاهـرات واحتجاجـات واسـعة فـي
العالـم .وعلـى حملـة األقلام أن يكتبـوا فـي
هـذه القضيـة ويملأوا صفحـات التواصل
االجتماعـي ليرغـم العالـم باعتـراف مجـازر
النظـام السـوري املجـرم ويفكـرفـي العلاج.
لعـل هللا يحـدث بعـد ذلـك أمـرا ومـا ذلـك
علـى هللا بعزيـز.

مدوّنات

ال
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لعيد الحب

أو الفالنتاين !
السيد مسعود

عيـد الحـب أو عيـد الفالنتايـن
( )valentineاملصـادف ليـوم 14
فبرايـر ،نسـمع عنـه كثيـرا هـذه األيـام
فـي املجتمعـات اإلسلامية وخاصـة بيـن
الشـباب والشـابات ،وكادوا أن يحتفلـوا
بـه احتفالهـم بالعيديـن اإلسلاميين،
ينشـرون فـي وسـائل التواصـل االجتماعـي
مـا يـدل علـى مـدى اهتمامهـم بذكـراه،
ويجعلـون علـى صفحاتهـم الشـخصية
أزهـارا وعبـارات تهنئـة بهـذه املناسـبة.
ليـس هـذا اليـوم عندنـا ذات حظـوة
وأهميـة لنكتـب عنـه ونخصـص لـه

مقـاالت غيـر أن سـلوكيات الشـبان
والشـابات والفتيـان والفتيـات ال تسـمح
لنـا أن نمـربهـذا اليـوم مـرورالكـرام ،وإنمـا
تحتـم علينـا إيضـاح األمـركـي ال يقع أحدنا
فـي هـذه الشـبكة علـى حيـن غفلـة منـه.
وألجـل هـذا ينبغـي أن نعـرف أصـل هـذا
اليـوم والحقيقـة الدائـرة فـي هـذا املـدار
وبالتالـي الحكـم املرتـب علـى االحتفـال
بـه واعتبـاره عيـدا ،رغـم أن حقيقـة هـذا
اليـوم يحفـه الغمـوض شـأن كل مـا يم ّـت
إلـى النصـارى والكفـارمـن تاريـخ وماض بل
مـن ديـن وأخلاق.
فـي بالدنـا يسـمى هـذا اليـوم عيـد الحـب
وعنوانـه األصلـي عيـد القديـس فالنتايـن
()valentine
وحدد يوم  14من فبرايرلالحتفال بهذا
العيـد بحسـب املحتفليـن ،مـع أنـه ليـس

ب ِعي ٍـد بـل االحتفـال بـه يعـرض الشـخص
لعواقـب وتبعـات وردت فـي األحاديـث
النبويـة نتيجـة التشـبه بالكفـار واليهـود
والنصـارى .
ليعلـم بـادئ ذي بـدء أن حقيقـة هـذه
املناسـبة غيـر واضحـة ومـن نظـر فـي دائـرة
املعـارف واملوسـوعات أيضـا ال يوفـق فـي
التوصل إلى نتيجة معروفة أوقناعة بهذا
الشـأن ،القصـص التـي تذكـر فـي معـرض
شـأن ورود هـذه املناسـبة فيهـا اضطـراب
عيـان ،بحيـث يجعـل القـارئ والسـامع فـي
حيـص بيـص.
يحتـار كل منـا هـل هـذا اليـوم مـن إرث
النصـارى كمـا يزعمـون أم أنـه مـن إرث
الرومـان حيـث عندهـم آلهـة تعـد وال
تح�صـى منهـا إلـه الحـب الـذي يمكـن أن
يكـون مصداقـا ملـا نحـن فيـه كمـا لهـم
آلهـة أخـرى؛ كإلـه النـور والظلام والنبـات
واملطـر والبحـار والنهـار و...
مـن األسـاطير والقصـص التـي ترويهـا
النصـارى فـي تقديـس هـذا اليـوم هـي أن
القديـس فالنتايـن يسـجن ثـم يـرى فـي يـوم
من األيام ابنة الس ّـجان فيتمكن رصاص
حبهـا مـن فـؤاد ّ
القديـس ! وكان يرسـل لهـا
رسـائل غراميـة! وفـي بعـض طـرق الروايـة
أنـه اجتمـع معهـا فـي بغـاء وحـرام!
ثـم ُعـدم هـذا القديـس شـنقا فسـمي
يـوم إعدامـه يـوم عيـد الحـب !! فـي هـذا
اليـوم يتبـادل النـاس األزهـار والجملات
الشـاعرة والغراميـة إحي ًـاء لهـذا الحـب
الـذي كان بيـن القديـس وابنـة السـجان!
ومـن ذلـك اليـوم أصبـح هـذا القديـس
أسـوة فـي الحـب !! لجنسـين يحـب كل
واحـد منهمـا اآلخـر والظـروف ال ترفدهمـا
علـى االجتمـاع شـرعيا أو قانونيـا! الفتيـان

يقدمـون إلـى خليالتهـم أزهـارا ويتحفونهـم
بعبـارات شـاعرة فـي هـذا اليـوم ،مبديـن
لهـم الحـب والغـرام !! وكـذاك تتعامـل
الفتيـات مـع أخدانهـن! وهـذا اليـوم يـوم
االجتمـاع واالسـتمتاع.
هـذا حالنـا اليـوم بـكل أسـف أمـة تتألـم
وكثيرمن أبنائها يعيشون الوهم والضياع
وليسـت فلسـطين وسـوريا والعـراق منـا
ببعيـد .وجـراح أمتنـا لـم تلتئـم بعـد فـي
أفغانسـتان والشيشـان بـل فـي كل مـكان.
حـروب علـى أمتنـا ..يرفـع رايتهـا الصليـب
الذي يحتفل كثيرمن أبناء أمتنا بأعياده.
ال يشـك عاقـل أن هـذا الفعـل ال يفعلـه
إال مـن ضعـف إيمانـه وقـل صالحـه ،ومـع
شـديد األسـف نـرى عـددا ملحوظـا مـن
الشـبان املسـلمين فـي بالدنـا يمارسـون
نفـس عمـل النصـارى والكفـار ،مـن تبادل
األزهـار والتهنئـة ،ويعتبرونـه عيـدا مـع
أنـه ليـس فـي اإلسلام عيـد غيـر العيديـن
(الفطـر واألضحـى).
فعـن أنـس ر�ضـي هللا عنـه قـال :قـدم
رسـول هللا صلـى هللا عليـه وسـلم املدينـة
ولهـم يومـان يلعبـون فيهمـا ،فقـال :مـا
هـذان اليومـان؟ قالـوا :كنـا نلعـب فيهمـا
فـي الجاهليـة  ،فقـال رسـول هللا صلـى هللا
عليـه وسـلم :إن هللا قـد أبدلكـم بهمـا خيـرا
منهمـا يـوم األضحـى ويـوم الفطـر.
(رواه أبو داود)
اعلـم ،أنـك لـو احتفلـت فـي هـذا اليـوم
واعتبرته عيدا ،لخالفت شريعة الرحمن،
ّ
ومشـيت في بدعة الشـيطان ،وقلدت -بال
تعقـل -أهـل الجحـود والكفـران! وهـا أنـت
تعـاون أهـل السـفور والعصيـان! فهلا
صحـوت مـن هـذا الهذيان؟وتبـت إلـى ربـك
واتبعـت نبيـك العدنـان؟
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أربعة أیام یف ترکیا

حینمـا کنـت فـی املدرسـة االبتدائیـه
تعرفـت علـى ترکیـا و علمـت أنهـا مـن
الـدول املتاخمـة الغربیـة لبالدنـا إیـران
وكذلـك تعرفـت فـي دراسـاتي الشـرعية
علـى القسـطنطینة و فاتحهـا السـلطان
محمد ا لفا تـح .
بعـد ذلـک أقبلـت علـى مطالعـة تاریـخ
هـذه البلاد و خاصـة اإلسلامی منـه و
مايتعلق باٳلمبراطوریة العثمانیة والشک
أن بعد سقوط الدولة العثمانیة وتقسیم
البلاد اإلسلامیة إلـى دويلات صغیـرة ُم ِنـي
العالـم اإلسلامي بنکبـات ومآ�سـي مؤملـة
جـدا التـي نحـس مرارتهـا و التـي نسـجت فـي
تضاعيـف األمـة اإلسلامیة ومـن أشـدها
کارثة احتالل فلسطین الحبیبة وسیطرة
االسـتعمار الصهیونـی الغاصـب علـی
الـدول االسلامیة واسـتغاللها.
ولکـن منـذ تولـى حـزب العدالـة
والتنمیـة أزمـة الحكـم فـی ترکیـا نفخـت
حیـاة جدیـدة فـی جسـد األمـة اإلسلامیة
فـي ترکیـا بحیـث ارتقـی وتصاعدالحـزب
نحـو التمیـز والتقـدم فـی شـتی املجـاالت
الدینیـة ،والسیاسـیة ،واالقتصادیـة،
والثقافیـة والعلمیـة وغیرهـا ،قـد باغـت
األعـداء بانتصاراتـه الباهـرة فـي البرملـان
و إدارة البلاد و جعلهـم فـي عمـق الرعـب
و املفاجـأة وعلـی التواصـل سـمعت مـن
وسـائل اإلعلام والقنـوات الفضائیـة
أخبـارالترکیـا والرئیـس الترکـی رجب طیب
أردغـان ومنشـوراته النشـیطه وکنـت

أتفـاءل مـن أعمالـه ونشـاطاته الرائعـه
ولذلـک کنـت أشـعر فـی نف�سـي بحاجـة
لرحلـة الـی تلـک البلاد و لکـي أزور األماکـن
التاریخیـة والشـعب التركـي و أتعـرف
علـی الشـخصیات الفکریـة والعلمـاء و
املثقفين ولكي أرى عن كثب ما بلغني نبأه
مـن خلال الكتـب و القنـوات الفضائيـة و
كمـا قيـل ليـس الخبـر كالعيـان.
من طهران إلی إسطنبول
فـی تاریـخ  96/2/16ش .بطائـرة قشـم
ایرالین رقم الرحلة 19/2215بالتوقيت
املحلي غادرت طهران إلی إسطنبول وبعد
ثالث ساعات هبطت الطائرة فی ترکیا فی
مطـارأتاتـورک الدولـي قـد شـارک صدیقـي
العزیـزعبدالرحمـن الغمشـادزهی كممثـل
ملجلـة الصحـوة اإلسلامیة،الصادرة
مـن جامعـة دارالعلـوم بزاهـدان ومـع
سـماحة الشـیخ نصیراحمـد سـیدزاده
املسـؤول الداخلـي ملجلـة «نـداء إسلام»
(الفارسـية) فـی املعـرض الدولـي للصحـف
واملجلات فـی إسـطنبول لقدکنـت أخبـرت
الشـیخ الغمشـادزهی مـن قبـل مـن رحلتـي
وبعدالخـروج مـن املطـار اتصلـت بـه
وتلقیـت العنـوان منـه الواقـع فـی شـارع
سـرکیجی; وملـا دخلـت الفنـدق مـن حسـن
حظـي تشـرفت بزیـارة الدکتـور صلاح
الدیـن شـهنواز وكان ٱستاذاسـابقا فـی
مدرسـة مخـزن العلـوم بخـاش والدکتـور
صلاح الدیـن أحـد ّ
الکتـاب واملترجمیـن
البارزیـن وهـو خبیـر باللغـات املختلفـة
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الكاتب :محمد حنیف حسین زایی
تعریب :محمد أمین حسین زایی

السـیما الفارسـیة والعربیـة واألردیـة
والترکیـة واالنجلیزیـة ولغتـه األم هـي
البلوشـیة ومنـذ زمـن طویـل غـادر إیـران
الـی الترکیـا للدارسـة الجامعیـة هنـاک
وفـی الحقیقـة یکـون الدکتـور دليلا لسـائر
الجامعییـن الذیـن یریـدون الدراسـة
مـن إقليـم بلوچسـتان فـي اسـطنبول
وسـاعدنی الدکتـور علـی حجـز غرفـة فـی
فنـدق قولـدن هـورن وبعـد أن أدیـت
صلاة العشـاء مسـنی التعـب فنمـت نومـة
عمیقـة حتـی أیقظتنـی املنبهـة لصلاة
ا لفجـر .
زيـارة املعـرض الدولـی للصحـف
واملجلات فـی اسـطنبول
وأمـا مدینـة إسـطنبول هـي مـن أجمـل
املـدن فـی العالـم و هـی املدینـة الوحیـدة
التـی جـزء منهـا فـی أوروبـا وجـزء ٱخـر فـی
آسـیا; وخلال هـذه األیـام کنـت حجـزت
غرفة فی القسـم األوروبی وفی صباح یوم
األحـد ( )96\2\17بعـد زیـارة للمعـرض
الدولـی عزمـت علـى زیـارة األماکـن
التاریخیة وتحدثت مع کثیرمن األصدقاء
الذیـن جـاءوا مـن مختلـف البلاد مثـل
الجزائر ،ومصر ،والسودان،وفلسـطین،
وأفغانسـتان وزرت رؤسـاءهم وتکلمـت
معهـم وكان وجـود مجلتـي نـداء إسلام
والصحـوة اإلسلامیة الصادرتيـن مـن
جامعـة دارالعلـوم بزاهـدان کان لـي
مصـدر فخـر وسـرور ومباهـاة هکـذا علـم
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الجمهوریـة اإلسلامیة الإلیرانیـة کان
معلقـا فـي املعـرض الدولـی مباهـاة لنـا.
مسجد السلطان احمد
بعـد صلاة الظهـر وبعـد اسـتراحة
قلیلـة قمـت بزيـارة األماکـن التاریخیـة
وعلـى رأسـه کنیسـة أیاصوفیـا التـي
تحولـت إلـی مسـجد بعـد فتحـه وسـرای
تـوب کابـی(اسـم مـکان) ومسـجد سـلطان
أحمـد کلهـا كان مقتربـا بعضهـا مـع بعـض
وقـد تاخـرت فـزرت مسـجد سـلطان
احمـد فقـط جلسـت هنـاک ملـدة طویلـة
وقمـت بمطالعـة حـول إسـطنبول وفتـح
القسـطنطینة والسلاطین العثمانییـن
واألماکن التاریخیة وکان مسجد سلطان
احمد قریبا من أيا صوفیا ،أمرالسلطان
املهندسـین واملعمارییـن أن یبنـوا املسـجد
أحسـن وأجمـل مـن أیـا صوفیـا.
االماکـن السـیاحیة والتاریخیـة فـي
القسـطنطینیة اسـطنبول تدعو آالفا من
السـیاحین إلـی زیارتهـا مـن أنحـاء العالـم
هـذه املدینـة عریقـة فـی القـدم ومتقهقـرة
إلـی آالف سـنین مـن قبـل حیـث کانـت
عاصمـة لنصـاری الشـرق وخاصـة عندمـا
یتـم بنـاء أیـا صوفیـا الکنیسـة املسـیحیة
یباهـی بهـا القسـطنطین األکبـر سـیدنا
سـلیمان حیـث فـاق بنـاءه البیـت املقـدس
ولـذا خصصـت الیـوم الثانـي لزیـارة
الکنیسـة فدخلتهـا اوال و هـي بنـاء یرجـع
الی حوالی ثالثة قرون قبل االسالم یتحیر
املـرء مـن بنـاء هـا حینمـا یشـاهد حتـی لـم
تمحـو منهـا آثـار الصلیـب ومـازال موجـودا
هنـاک قـال رسـول هللا صلـی هللا علیـه
وسـلم ; لتفتحـن القسـطنطینیة فلنعـم
األمیـرأمیرهـا ولنعـم الجیـش ذلـک الجیـش
انتظـر املسـلمون ثمانیـة قـرون ونصـف
وحـاول کثیـر مـن الفاتحيـن والغـزاة فـی
عصرالصحابـة والتابعیـن أن ینـال هـذه
السـعادة والشـرف منهـم يزيدبـن معاويـة
وقـد س ّـيرجيشـا اليهـا وکان فیـه الصحابـی
الجلیـل أبـو ایـوب االنصـاری ولكنـه لـم
ينـل الفتـح وتوفـی ابـو ایـوب االنصـاری فـی
هـذه الحملـة املباركـة و دفـن تحـت اسـوار
هـذا البلـد .حتـی تحققـت هـذه البشـارة

وفتحـت القسـطنطینة بقیـادة السـلطان
محمـد الفاتـح :ر�ضـی هللا عنـه سـرای تـوب
کابـی کان خلـف الکنیسـة علـی الشـاطئ
حیـث دخلهـا السـلطان مـن الیمیـن ;
وامرالسـلطان أن یبنـی بنـاء کبیـر وجمیـل
هنـاک اسـتقر السلاطین العثمانییـن
فیهـا الـی نهایـة عصرهـم والیـوم اسـتبدل
بمتحـف وفیـه کثیرمـن اآلثـار التاریخیـة
بمثل شـعرالرسـول صلی هللا علیه وسـلم
واالسـنان وبعض من آثارالصحابة ر�ضی
هللا عنـه وفـی قسـم ٱخـر بعـض آثـار العهـد
العثمانـی کاسـلحة وغیرهـا مـن اآلثـار
تعرفـت عليهـا و علـي تاریخهـا مـن خلال
جهـاز الصـوت.
فـی یـوم الثالثـاء مـع مرافقـة الشـیخ
نصیـر احمـد سـیدزاده اسـتاذ بجامعـة
دارالعلوم بزاهدان و الشیخ عبدالرحمن
غمشـادزهی بارشـاد وداللـة أحـد مـن
الطلاب السـابقين بجامعـة دارالعلـوم
زاهـدان کان اسـمه محمـد جـان زرنـا
قبـر أبـی ایـوب االنصـاری وغیرهـم مـن
الصحابـة رضـوان هللا تعالـی علیهـم
اجمعیـن وشـاهدنا الجـدران املحصنـة
القسـطنطینة وقرأنـا سـورة الفاتحـة
علـی قبـر أبـی ایـوب االنصـاری ومـن هنـاک
امتطینـا العربـات املعلقـة و وصلنـا ٳلـی
حیـث تتـرأی مدینـة اسـطنبول زاهیـة
وجمیلـة فـی مشـهد رائـع جـدا یـروق کل
عیـن .
زیارة املکتبات فی اسطنبول
أحـد االماکـن التـی خططنـا لیـوم
االربعـاء.
القسم الثانی
زیارة عبدالوهاب آکینجی
تعرفـت عبـر وسـائل التواصـل
االجتماعـی مـن قبـل مـع صدیقـی العزیـز
السـید قاسـم عـادل قوقنـدی مـن خریجـی
جامعـة دارالعلـوم دیوبنـد مـع مرافقـة
الشیخ قاسم عادل والشیخ عبدالرحمن
غمشـادزهی لقینـا الدکتـور عبدالوهـاب
أکینجـی رئیـس هئیـة علمـاء ترکیـا وعضـو
االتحـاد العالمـی لعلمـاء املسـلمین.
اللقـاء مـع الدکتـور عبدالوهـاب

أکینجـی ٳنـه مـن کبـار العلمـاء فـی ترکیـا
ومـن دیـار بکـر اصلا
ویبـدو مـن کالمـه أنـه رجـل مطلـع علـی
القضایـا االسلامیة والعاملیـة ویتقـن
العربیـة ویکـون قـادرا علـی تحلیـل املسـائل
والقضایـا العالمـی واالقلیمـی ولـه اهلیـة
کاملـة لرئاسـة هیئـة العلمـاء فـی بلاد تـرک :
ولقـد تبادلنـا اآلراء واالحادیـث
فـی مختلـف القضایـا فـی لقـاء معـه
واسـتفدنامنه ومـن آراءه.
نبذة من آراءه
ٳنـه أشـار فـي کالمـه الـی بعـض مایجـب
االهتمـام بـه :
 -1یجـب اال یصـرم املسـلمون اواصـر
االخـوة التـی عقدهـا االسلام بینهـم
ویجعلهـم االخـوة فـی االحـزاب والجماعـات
-2یجـب علـی املسـلمین أن یکـون بینهـم
املـودة واملحبـة ویجتنبـوا عـن الضغائـن
واالحقـاد والحسـد.
 -3ٳنـه مـن السـفه والجهالـة أن نفضـل
أحدمـن العلمـاء علـی اآلخـربـل البـد لنـا أن
نوسـع املجـال للجمیـع ونحبهـم ونحترمهـم.
 -4أن کثـرة االحـزاب والجماعـات لـم
تعد خطرا بل فرصة سانحة أن االحزاب
کآلغواصیـن یخوضـون فـی اعمـاق البحـار
ویسـتخرجون اللؤلـؤ والـدرر .
فاملواقـف واآلراء التـی تتخذهـا هـذه
االحـزاب والجماعـات هـی الـدرر واللؤلـؤ :
ومـن حسـن الحـظ قدلقینـا فـی املرکـز
العلمـی لدکتـور أکینجـی .
االخ الدکتور ابراهیم الساعدی رودی
مـن الکتـاب واملترجمیـن ومـن مثقفـی اهـل
السـنة فـی ایـران وقـد تحدثـت مـن قبـل
هاتفیـا.
زیـارة معهـد االمـام ابـی حنیفـة واللقاء
مع االسـاتذة والطلبة
لقـد اتاحـت لنـا فـی هـذه الرحلـة زیـارة
عـن معهداالمـام ابـی حنیفـة کان معهـد
فـی املتنـزه الـذی یجـاور مسجدالسـلطان
القانونی وکان طالبه من البالد اآلسـیویة
الوسـطی وکان املشـایخ فیـہ یعظمـون
دارالعلـوم دیوبنـد ورجالهـا.
لقـد تنسـمت فـی نفوسـنا حیویـة وروح
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جدیـده فـی تلـک السـاعات التـی کنـا
عندهـم نـود ونحـب أن نبقـی اکثـر عنـد
هـوالء الطلبـة.
تحدثنامع رئیس املعهد الشیخ رضوان
فی القضایا االسالمیة و
سـألته عـن مسـتقبل العالـم االسلامی
فـکان یبـدو متفائلا جـدا.
فقـرأ قـول هللا تعالـی :الذیـن طغـوا فـی
البلاد فاکثـروا فیهاالفسـاد فصـب علیهـم
ربـک سـوط عـذاب ٳن هـذه االیـة الکریمـة
عینـت وحـددت عواقـب الظلـم وخواتیـم
الظلمـة وکذلـک قـرأ هـذه اآلیـة :ونریـد أن
نمـن علـی الذیـن اسـتضعفوا فـی االرض
ونجعلهـم أئمـة ونجعلـه الوارثیـن ونمکـن
لهـم فـی االرض ونـری فرعـون وهامـان
وجنودهـا مـا کانـوا خاطئیـن.
قـال الشـیخ فـی تفسـیر االیـة أننـا
الیسـتحق لنـا قیـادة وسـیادة االمـة ولکـن
هللا تعالـی یمـن علینـا فیؤهلنـا لهـذا العمـل
املبـارک والعظیـم.
وکان یـوم االربعـاء آخـر ايامنـا فـی ترکیـا
ولـذا خصصنـا صبـاح یـوم االربعـاء لزیـارة
املکتبـات القریبـة مـن جامـع اسـطنبول
وبعـد صلاة الظهـر ذهبناالـی السـوق
للشـراء والزیـارة وکان اسـواق اسـطنبول
مزدهـرا ومنمقـا
یبـدو أن الرکـود الـذی یتفـج ویجتـاز
معظـم البلاد والشـعوب والـدول وتقلـص
مـن املعاملات والتجـارة وجعلهـم علـی
انحـدار االفلاس وکان ترکیـا أقـل تاثیـرا
مـن الرکـود والتقلـص وکان النـاس
مشـغولون فـی تجارتهـم واعمالهـم مـع
الجهـد الکامـل واالنتعـاش.
العودة ٳلی طهران :
غـادرت االسـطنبول الـی طهـران فـی
السـاعة 20\22بوقـت االسـطنبول مـع
الطائرة التابان رقم الرحلة 7272هبطت
الطائـرة فـی مطـار االمـام الخمینـی الدولـی
فـی طهـران فـی السـاعة 3صباحـا بوقـت
طهـران.
وأما ال�شيء الذی أرید أن اقول خاصة
بالرئیـس الترکـی والعلمـاء واملثقفیـن
وعامـة النـاس فـی بلاد التـرک.

رحالت دينية
کلمة مع رجب طیب أردوغان
ایهـا الرئیـس الترکـی أردوغـان نحـن زرنـا
بقعـة مـن املناطـق الواسـعة مـن بالدکـم،
إن التقـدم واالزدهـار فـی بالدکـم یکـون
مباهـاة وسـرورا لنـا ونتمنـی مـن هللا لکـم
التوفیق والسداد فی مسیرالحق ذات یوم
کان ترکیـا محـور العالـم املسـیحی ولکـن
بشـر رسـول هللا صلـی هللا علیـه وسـلم
علـی فتحهـا وحـاول کثیـر مـن الفاتحیـن
والغـزاة فـی التاریـخ أن ینـال هـذه السـعادة
والشـرف لـم یصبهـم حتـی تحققـت هـذه
البشـاره بقیـادة القائـد الترکـی السـلطان
محمـد الفاتـح .ولکـن مـع سـقوط وانهیـار
االمبراطوریـة العثمانیـة وقـع العالـم
االسلامی فـی خسـارة عظیـم ایهاالرئیـس
بالدکـم فـی تبخـط املسـیحیة کثیـر مـن
الشـؤون والقوانیـن تحاکـی کفـر العالمـی
الینبغـی للدولـة االسلامیة ولشـعبهم أن
یکون االسالم فی بلدهم غریبا لونظرنا الی
ظاهـرالواقـع واالمرمـن املسـتحیل فـی تلـک
االیـام أن ینکسـرهـذه الجـدران املحصنـة
واملنیعة القسطنطینة وأن یکون الطریق
مفتوحـا للغـزاة امـا ال�شـی الـذی سـیطر
وسـلط الفاتـح الکبیـر السـلطان محمـد
الفاتـح وهـو االیمـان القـوی والراسـخ
بـاهلل تعالـی والیقیـن بمـا وعـده سـبحانه
واالسـتغاثة والحـاح فـی جـوف اللیـل :
وکل مانری ونشاهده الیوم من التذلل
واملشاکل کلها یرجع الی عدم االرتباط مع
هللا والثبات فی الدین ونحن نتیقن جمیع
مؤامـرات الکفـار ومکائدهـم وضرباتهـم
امام هللا لیس ٳال بمثل نسیج العنکبوت:
مـازال املؤمنـون یرفعـون ایدهـم للدعـا
ٳن یخلـص هللا تعالـی املسـتضعفین مـن
قبضـة وبراثـن الجبابـرة برجـال کامثـال
:صلاح الدیـن والقائـد قطـز ومحمـد
الفاتـح رحمهـم هللا تعالـی أجمعیـن
واسـتعن بـاهلل وسـر فـی طریقـک واعلـم
أنـک تضطلـع أعبـاء نصـرة االسلام فـی
اقطـار االرض کلهـا.
کلمة مع العلماء األتراك
أیهـا السـادة الكـرام ،إنکـم الیـوم
حملتـم رسـالة فـی ظـل دولـة تسـعی

السنة  -14 :العدد / 5 :جمادى األولى  1439هـ.ق

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

لالصلاح والعـودة الـی االسلام ویقودهـا
القـرآن واألمـل ملجـد املسـلمین،ٳن بالدکم
مفتوحـة علـی مصراعیهـا ملـن یدخلهـا مـن
االجانـب سـائحا أو زائـرا ،وبامکانکـم أن
تحسنوا استغالل هذه الفرصة السانحة
للدعـوة الـی هللا ورسـوله ونشراالسلام
وبیـان محاسـن الشـریعة السـمحة :
فضاعفـوا الجهـود وحرکـوا السـواکن
وبـادروا بالعمـل خلال الکتـب والجرائـد
فـی تعریـف االسلام واسـتخدموا فـی هـذا
السبیل املبارک من جمیع وسائل االعالم
،حتـی تکـون للدیـن کلمـة مسـموعة ویـد
مرفوعـة .لقـد تجشـم الصحابـة ر�ضـی
هللا عنـه والفاتحـون السـابقون االولـون
العناء وقطعوا الطریق لفتح هذه االرض
وانتـم الیـوم تملکونهـا امانـة مـن آباءکـم
فـی أعناقکـم فلا تدعـوا الکفـرة واالعـداء
لیجوسـوا خاللهـا ویروجـوا الفاحشـة
والفسـاد ایهـا السـادة ٳنهـا سـاعة فلا
مجـال للخمـول والتراخـی.
کلمة مع الشعب الترکی الحبیب:
ایتهـا االمـة املغیـار التـزال سـالفة
امجادکـم فـی التاریـخ االسلامی فقـد
جعلکـم هللا تعالـی قـادة البلاد وسـادة
النـاس ،ٳن وفـود السـیاح تأتـی الـی هـذه
البلاد التعجبهـا الفنـادق الزاهیـة واملبانـی
الشـاهقة والشـامخة واالسـواق النافقـة
وٳن ماینزعهـم لزیـارة هـذه البلاد هـی
العبـرة ممـا بنـاه سلاطینکم مـن سـالف
االمجـاد ولیـروا مآثـرالفاتحیـن والحضـارة
االسلامیة التـی تتدفـق فـی هـذه البلاد .
أولئـک الرجـال الذیـن رفعـوا رأیـة
االسلام خفاقة فی ربوع املشـرق االسلامی
شـماال وجنوبـا والغـرب املسـیحی ،رجـال
کانـت اوروبـا تتضعضـع رعبـا مـن جاللتهـم
هـذه أمریـکا تدفـع الجزیـة لوالـی الدولـة
العثمانیـة فـی الجزائر،ٳنکـم ورثتـم تلـک
الدولـة العظیمـة فلا تکونـوا عالـة علیهـم
وتقلدوهـم فـی شـعارهم .واعلمـوا أن
العـزة هلل ولرسـوله وللمؤمنیـن فهلمـوا
واصنعـوا االمجـاد وتمسـکوا باالسلام
وشـریعته،حینئذ تشـرق علیکـم طالئـع
النصـر والفتـح ٳن شـاهللا.
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سماحة الشيخ المفتي تقي العثماني
بين حياته الشخصية والعلمية والنشاطية ()2

إعداد  :محمد حماد الكريمي الندوي
نقله إلى العربية :عبد الستاراألعظمى

الفصل الثاني
املفتي تقي العثماني بين نشاطاته العديدة
وجهوده العلمية.
نشاطه ال َـم َ
در�سي:
كان لـه فكـر دائـم فـي شـؤون املـدارس
اإلسلامية ومناهجهـا؛ وألسـنته ناطقـة وبنانـه
سـايرة فـي تحسـين نظـام التعليـم وتركيبـه علـى
منهج قويم .ويقول إن نظام التعليم املتكيف
بالعصـرالراهـن أسـاس الحجـرفـي تطـور األمـة
وبقائهـا ,وتثقيـف األجيـال وتقدمهـا ,لذلـك قام
بـدور هـام فـي دعـم هيئـة وفـاق املـدارس هدفـا
لوحـدة مناهـج املـدارس اإلسلامية وتقييـم
شـهادتها حتـى تصلـح فـي تعـادل املؤهلات
الحكومية,كمـا أن محاوالتـه الشـاقة تهـدف
إلى امتزاج املنهج الديني باملنهج العصري ألجل
أسـلمة التعلي َـم فـي املـدارس العصريـة .ومـن
ُ
أهـم نشـاطه امل ــدر�سي؛التكليف بالنيابـة عـن
ُ
والتعرض
رئاسـة جامعة دارالعلوم بكرات�شـي,
ملناهـج املقـررات والنظـام التعليمـي بنظـر
دقيـق ,فأنتـج كتابيـن "نظامنـا التعليمـي" و"
كيـف يـدرس املنهـج النظامـي".
نشاطه التدري�سي:
وبعـد مـا تخـرج الشـيخ املفتـي تقـي العثمانـي
ُّ
فـي دارالعلـوم كرات�شـي كلـف بتدريـس
ّ
فانضم
املوادالعلمية ,وأنـجزه بــخطوة ناجحة,
إلـى صـف األسـاتذة املتفوقيـن ومـازال يتقـدم
إلـى التطـور حتـى بلـغ ذروة التدريـس والسـيما
نـال قبـوال حسـنا فـي تدريـس الحديـث والفقـه
ُود ّ ِونـت مجموعـة دروسـه بشـكل الكتـاب مـن
ً
درس ترمذي ,وتقريرترمذي ,وأيضا أنه حصل
علـى تجـاوب الطلبـة لـدروس صحيـح البخـاري
وسـميت مجموعتهـا ب ـ ـ إنعـام البـاري التـي
احتـوت علـى ثمانـي مجلـدات ,والجديـربالذكر
أن الشيخ املفتي تقي العثماني مثيل في ضبط
األوقـات لقيـام هـذه املهمـة ,ويجتـاز املراحـل
التدريسـة بتقسـيمات مسـاوية عبـر الخطـة
السنوية الذهنية ,ومع كثرة أسفاره يستكمل
()15
دروسـه بـدون أثـر سـلبي.
نشاطه الدعوي باإلرشاد والتوجيه
فضيلـة الشـيخ املفتـي تقـي" زاده هللا مـن
كل خيـر وذاد عنـه مـن كل شـر وضير"يوفـر

ً
قـدرا كبيـرا مـن أوقاتـه الشـاغلة حرصـا علـى
ً
أمرالدعـوة واإلرشـاد ,وتركيـزا علـى العنايـة
البالغـة بإلقـاء التوجيهـات السـديدة التـي
تكون متطلبات لتثقيف األمة بالعلم والدين,
ويظهرذلك في نشـاطاته الدعوية على الدئراة
الواسـعة بالوسـائل املتنوعـة ,مـن الوعـظ,
والخطابـة ,والـدروس العامـة ,التـي تـدور علـى
األحـكام الشـرعية ومـا يتعلـق بهـا مـن عقيـدة,
ّ
عبـادة ,معاملات ,وأخالق,كمـا أنـه ركـز علـى
العنايـة الهامـة بإصلاح املجتمـع والبيئـة,
وجمعـت دروسـه العامـة فـي عـدة املجلـدات
املعروفـة ب ـ ــ"إصالحـي خطبـات" وباإلضافـة
إلـى أن تمـت رحالتـه الدعويـة إجابـة لنـداء
املسـلمين للمواعـظ وإلقـاء املحاضـرة (.)16
نشاطه السيا�سي لدولة باكستان:
بعـد قيـام دولـة باكسـتان أنهـا تحتـاج إلـى
اإلرشـاد والتوجيـه فـي حقـل السياسـة؛ ِوفـق
الشـريعة اإلسلامية ,فبـذل الشـيخ املفتـي تقـي
جهـودا واسـعة فـي تسـديد حاجـات باكسـتان
السياسـية مـن وضـع املبـادي الدسـتورية
والقانونيـة وتدوينهـا طبقـا للشـريعة
ّ
املطهرة,وألـف كتابـا مسـتقال "اإلسلام
والسياسـة الراهنـة" و"حكيـم األمـة وأفـكاره
السياسـية"وجعل خطـة عريضـة مسـتمدة
من الكتاب والسنة وإنـها محتوية على النقاط
ً
املعدودة التي صارت مصدرا أساسيا لتحديد
أهـداف الدسـتور.
نشاطه الصحافي:
الصحافـة اإلسلامية لــها دور بـارز فـي مهمـة
اإلبالغ واإلعالم السيما في بث الوعي اإلسالمي
بيـن األمـة ,وزرع اليقظـة اإليمانيـة فـي املجتمـع,
فالشـيخ املفتـي لـم يتـرك هـذهُ السـاحة حتـى
اقتحـم فيهـا بخطـوة سـايرة .وأولـى إنتاجـه فـي
ساحة الصحافة؛ املساهمة الجدية بإصدار
املجلـة "البلاغ" التـي بـدأ تأسيسـها سـنة ألـف
وتسـعمائة وسـت وسـبعين امليالديـة ,وكلماتــها
االفتتاحيـة منقوشـة بــرشحات قلـم الشـيخ,
وأنها صارت وسيلة مؤثرة ,وأداة قيمة؛ إلرساء
الفكـرة اإلسلامية والنزعـات اإليمانيـة بيـن
األجيال.ومنـذ ذلـك الوقـت إلـى اآلن مازالـت
تسابقت إلى إنجازاألهداف الرفيعة والغايات

()17

النيبلـة.
نشاطه فى اإلفتاء والفتوى:
وفـي زمـن طلبـه للعلـم بـدأ املمارسـة علـى
كتابـة الفتـوى تحـت إشـراف أبيـه" الشـيخ
محمد شـفيع عليه الرحمة" ُ
وح ِظ َي بالتقدير
والثنـاء مـن جميـع أسـاتذته ومشـايخه وازداد
عكوفـه علـى الفتـوى بعـد تخرجـه فـي الدراسـة
وتـم تصديـر آالف الفتـوي املؤيـد بالحجـة
الباهرة واألدلة املستمدة من الكتاب والسنة
َ
ول ّفت أنظاره الفقهية إلى النوازل الجديدة من
املسـائل املعاصرة نحو"التجنس بالجنسـيات
األجنبية ,وخطورة تنشـئة األبناء املسـلمين في
البلاد األجنبيـة ,وحكـم بيـع املسـاجد ,وسـفر
املرأة بغيراملحرم ,والعمل في املطاعم التي تبيع
الخمـور والخنازيـر ,وحكـم األدويـة املركبـة مـن
الكوحل ,وحكم الجالتين املتخذة من الخنازير
وغيرذلـك ,فتعـرض لــها بدقـة النظر,وعمـق
الدراسة,وسالسـة األسـلوب مـع مراعـاة
ًّ
مهتما بذكر
األوضاع العصرية وذكراملذاهب
األدلـة الشـرعية فـي نقـاش هـذه األحـكام.)18( .
نشاطه الحركي:
لـم تشـكل الحـركات اإلسلامية داخـل
باكسـتان وخارجهـا مـن حركـة دعويـة
واقتصاديـة وفقهيـة وفكريـة وقضائيـة
وتعليميـة إال كانـت لـه املشـاركة الجـادة قيـادة
ورئاسة وعضوية ,والتفاف الشيخ املفتي تقي
حول معظم الحركات يهدف إلى إنجازغاياتـها
علـى درب األسلاف واألكابـر ,ومـن أبـرز املثـال؛
مشـاركته فـي مجلـس الفكـر اإلسلامي .وبعـد
ُ
الدولة"ضياءالحق"ألحـد
مـا رشـحه رئيـس
أعضاء هذ املجلس فشارك مع منسوبي هذه
الهيئـة فـي خدمـة تحويـل القوانيـن فـي البلاد إلى
اإلسالم وما زال في جهد األعمال إلى سنة ألف
وتسـعمائة وإحـدى وثمانيـن امليالديـة ,وقـد
وضع املجلس تقاريرهامة منها ما وضع في قيد
التطبيـق والتنفيـذ بعـد موافقـة الحكومـة.
نشاطه القضائي:
م ّـن هللا علـى الشـيخ بــحظ وافـر مـن
تفنـن القضـاء ,واإلتقـان فـي تدويـن القوانيـن
الشـرعية ,ولـه عمليـة بـارزة فـي هـذا اإلطـار,
ّ
ُورشـح عضـوا مـن أعضـاء تقييـن الدسـاتير
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ليقـوم بخدمـات جليلـة أقـوى أثـرا فـي سـبيل
تطبيـق الشـريعة اإلسلامية.هو أول مـن رفـع
أصواتـه بإنشـاء لجنـة خاصـة فـي املحكمـة
العليـاء َوم ِنحهـا سـلطة كاملـة لتعديـل أي
قانـون مضـاد للشـريعة املطهـرةُ ,
فم ِن َـح نـداؤه
ووجـهَ
تجاوبـا حسـنا لألوسـاط الحكوميـة؛ ّ
رئيـس الجمهوريـة خطابـا رسـميا إلـى املجلـس
بإنشـاء "محكمـة شـرعية مركزيـة" ومنحهـا
سـلطات محاكمـة ,وفـوض إليهـا اإلشـراف
علـى مراجعـة القوانيـن ومالحظـة قـرارات
املحاكـم الجنائيـة وقـد شـغل القا�ضـى املفتـي
تقـي العثمانـي منصـب القضـاء في"محكمـة
وتسعمائة واثنتين
شرعية مركزية"سنة ألف َ
ّ
وثمانيـن امليالديـة وبعـد ذلـك تــم ترويجـه إلـى
مجلس النقض والتميزبالقضاء العالي ومازال
()19
مشـتغال بـه إلـى اآلن.
َ
الت َ
جوالي:
نشاطه
ُو ِهبـت لـه الفرصـة الكثيـرة للرحلات بيـن
غيرمرة
العالم حتي طاف حول الكرة األرضية
ٍ
ُ
ومعظم رحالته يحتوي على الندوات املنعقدة
من العلمية  ,الدينية ,الدعوية فاستفاد منها,
وأفادهـا علميـا ,ودعويـا ,وجـاب بلاد العالـم
ً
هدفـا إلـى حـل عقـدة الثقافـة ,والسياسـة,
واالقتصاد ,وعنده شغف قوي بزيارة األمكنة
التاريخيـة ,واآلثـار القديمـة ,واملآثراملشـتهرة,
وكانت سـياحته التقف على نزهة ترفيهية؛بل
يالحظهـا مـن ناحيـة التاريخيـة الواقعيـة,
والجغرافيـة .ومنـذ سـنة ألـف وتسـعمائة
وثلاث وسـتين امليالديـة جعـل الشـيخ املفتـي
تقـي يسـجل رحالتـه بأسـلوب جاذبـة وجـادة
ً
كأن القاري يشعربمشاهدتــها عينا ومن أبرز
سـجالت سـياحته "جهـان ديـده" ,دنيـا ميـرۓ
آك ـ ــى(.)20
عوامـل بـروز شـخصيته العلميـة بيـن
جهابـذة العلمـاء:
بـرزت شـخصيته الهامـة بيـن الفقهـاء
واملحدثيـن واملفكريـن بقدراتـه العجيبـة مـن
إدالءاألراء الفقهيـة ,ومهارتـه األنيقـة بقبـول
ِ
َ
التحديـات املعاصـرة ,والتخطـي أقدامـه فـي
ميدان التأليفات النفيسة ,وإليكم باالختص
ار.
آراؤه الفقهية الفذة:
تصـدى الشـيخ القا�ضـي تقـي العثمانـي
لتقديـم اآلراء الفقهيـة املعتدلـة املرتسـمة
باملرونـة العصريـة للتعامـل خلال التجـارة
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وتنحـل بــها املعقـدات الفقهيـة بيـن املسـلمين
فأذكـر بعضهـا باإليجـاز:
أوال :عن إنجازالوعد
ذكرالقا�ضي املفتي تقي تحت شرح باب»من
()21
أمربإنجازالوعد» لصحيح البخاري
األقـوال املختلفـة فـي وجـوب إنجـازالوعـد
وعـدم وجوبـه
القـول األول :إن إنجـاز الوعـد مـن
املسـتحبات ومـكارم األخلاق واملوافـاة ليـس
بواجـب ديانـة وقضـاء .ينتسـب هـذ القـول إلـى
األئمـة األربعـة؛وإن كانـت نسـبته إلـى اإلمـام أبي
حنيفـة ,واإلمـام مالـك مشـتبهة.
القول الثاني :موافاة الوعد وإنجازه واجب
ديانة وال قضاء.
القـول الثالـث :يجـب إيفـاؤ الوعـد ديانـة
وقضاء.اختـاره اإلمـام البخـاري وابـن
األشـوع ( . )22
ّ
وعقـب ذلـك قـدم رأيـه املعتـدل بينهـم وهـو
مرونـة للتعامـل الزمنـي مـع العقـود خلال
التجـارة وزيـن رأيـه بمثـال العقديـن مـن بيـع
مضاف إلى املسـتقبل ,وعقد التوريد ,فإذا لم
يقرر لزومهما لكونهما وعدا اليجب إيفاؤه,كاد
أن يتعـرض حـرج كبيـر لبعـض العقـود ويقـع
أحد املتعاقدين في خسارة فاحشة .نظرا لهذه
القضيـة املعقـدة قـال الشـيخ املفتـي تقـي إن
وجوب إنجازالوعد أوعدم وجوبـه؛ يدور على
أوضاع العقود فإذا كان فيها حرج كبيرأوكانت
خسارة فاحشة ألحد املتعاقدين؛وجب إيفاؤ
الوعـد قضـاء وديانـة ,وإن لـم يكـن فيهـا حـرج
الخطبـة ,والوعـد فـي
كبيـرمثـل الوعـد فـي قبـول ِ
توفير َ
الدين ثم أنكرالواعد لسبب ما؛ فيجوز
له اإلنكارواليجب عليه إيفاؤه ديانة والقضاء.

صرح بأن الحقوق كثيرة واستثني بعضها عن
القاعـدة العامـة نظـرا ألهميـة كبيرة في عصرنا
الحاضـر(.)26
ثالثا عن حكم التصوير:
جـرت أقلام الفقهاءالقدامـى والجـدد عـن
حكـم التصويـر؛ فكتـب القا�ضـي املفتـي تقـي
بحثا مفيدا مستمدا من أدلة الكتاب والسنة
وآثارالصحابـة وجمـع آراء مختلفـة للعلمـاء
املعاصريـن عـن حكـم الصـور الشمسـية
والزيتيـة أواملائيـة بآلـة يدويـة وفوتوغرافيـة
وبعـد ذلـك قـدم رأيـه القيـم امللتصـق باملثـال
وقال:الواقع أن التفريق بين الصور املرسومة
والصور الشمسية اليبني على أصل قوي ومن
املقرر شرعا أن ما كان حراما أوغيرمشروع في
أصلـه اليتغيـرحكمـه بتغيـراآللـة فالخمرحرام
سـواء ّ
خمـرت باليـد ,أوباملاكينـات الحديثـة.
والقتـل حـرام سـواء باشـره املـرء بسـكين,
أوبإطالق الرصاص .فكذلك الصورة قد نهى
الشـارع عـن صنعهـا واقتنائهـا فالفـرق بينمـا
كانـت الصـورة قـد اتخـذت بريشـة املصـور
()27
أوبـآالت الفوتوغرافيـة.
َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ ُْ
رابعـا (:واستش ِـهدوا ش ِـهيدي ِن َ ِمـن ِرج ِالكـم
َ َ ُ َ َ َ
َ
()28
ف ِـإ ْن ل ْـم َيكونـا َر ُجل ْي ِـن ف َر ُج ٌـل َو ْام َرأتـان)
وهـذه املسـئلة خالفيـة بيـن الجمهـور
واألحناف في اعتبارالقضاء بيمين وشاهد من
قبـل املدعـي فأجـازه الجمهـور سـوى األحنـاف
( )29فاعتنـق القا�ضـي املفتـي تقـي رأيـا وسـيطا
في هذه القضية وقال وإنما األصل هوالحكم
الذي ينطق به القرآن يعني إكمال الشاهدين
فـي القضـاء .ولكـن بعـض القضايـا التـي صعـب
ُ
فيهـا حضـور الشـاهدين اسـتثنيت مـن هـذا
األصـل حفاظـة لبعـض الحقـوق مـن الضيـاع.

ثانيا :عن بيع الحقوق:
قـد ورد الحديـث :نــهى رسـول هللا صلـى هللا
عليـه وسـلم عـن بيـع الـوالء وعـن هبتـه ( )24قـد
انعقـد اإلجمـاع علـى حكمـه فالخلاف فـي أن
الوالء كالنسب فاليباع واليوهب وقد يستدل
بهـذا الحديـث علـى أن الحقـوق اليجـوز بيعهـا
وقـد ذكـر الفقهـاء أن بيـع الحقـوق املجـردة
أو االعتيـاض عنهـا اليجـوز )25(.وأشـار الشـيخ
املفتي إلى جوازاالعتياض عن بعض الحقوق
العرفيـة مـن حـق الفكـرة للمنتجـات ,وحـق
رخصىـة االسـتيراد ,والتصديـر ,وحـق الشـرب,
وحق الطباعة ,وحق التقاعد ,وغيرذلك .وكذا
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أهل السنة في إيران
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في ذكرى انتصار الثورة في إيران؛

خطباء أهل السنة في أنحاء البالد يطالبون
ّ
بإزالة التمييزات ضد أهل السنة
طالـب خطبـاء أهـل الس ّـنة فـي
مختلـف محافظـات إيـران فـي خطـب
هـذه الجمعـة ( 22جمـادى األولـى
 )1439مشـيرين إلـى ذكـرى انتصـار
الثـورة ،املسـؤولين فـي البلاد بحـل
مشـكالت أهـل السـنة العالقـة،
وأبرزهـا التمييـز فـي التوظيفـات وكبـت
الحريـات الدينيـة.
ففـي مدينـة زاهـدان ،أشـار فضيلـة
الشـيخ عبـد الحميـد ،إمـام وخطيـب
أهـل السـنة إلـى ذكـرى انتصـار الثـورة،
قائلا :الذكـرى السـنوية التاسـعة
والثالثيـن للثـورة تمـر بنـا ومعهـا
احتجاجـات شـعبية فـي بعـض مـدن
البلاد.
وتابـع فضيلتـه موصيـا املسـؤولين:
إن السياسـات الداخليـة والخارجيـة
فـي البلاد تحتـاج إلـى إعـادة النظـر،
ألن السياسـات مؤثـرة .إن أصلحنـا
السياسـات الداخليـة ،سـتحل األزمـة
االقتصادية وسـائراملشـكالت العالقة
في البالد؛ فإعادة النظرفي السياسات
الداخليـة وتغييرهـا مهـم جـدا.
ّ
وأشـار خطيـب أهـل السـنة إلـى
التمييـز بحـق أهـل السـنة فـي إيـران،
قائلا :كان ألهـل السـنة دور مه ّـم فـي
انتصـار الثـورة .نقـول فـي بدايـة العقـد
الرابـع مـن الثـورة للمرشـد ورئيـس
الجمهوريـة وسـائر املسـؤولين ،إنـه ال
يوج ّـد فـي الهيكلـة الرسـمية للقـوات
املسـلحة مـن أبنـاء أهـل السـنة ،وفـي
بعـض املؤسسـات ال يوجـد مؤظـف
واحـد مـن أهـل السـنة.
واعتبـر فضيلتـه “الفقـر الثقافـي”
و”الفقـر االقتصـادي” مـن نتائـج

التمييـز ،قائلا:
التمييـز ي ّ
ـؤدي
الفقـر
إلـى
الثقافـي والفقـر
ا ال قتصـا د ي ،
وبعـض املشـكالت
األخـرى التـي تبـدو
واضحـة ظاهـرة فـي
ا لبلا د .
وأردف :أهـل السـنة ينتمـون إلـى هـذا
الوطـن ،وهـم شـريحة مـن الشـعب
اإليرانـي .يقت�ضـي اإلسلام والدسـتور
أن تتـم إزالـة التمييـز فـي حـق أهـل
السـنة كاملا.
وأضـاف مديـر جامعـة دار العلـوم
زاهـدان ،قائلا :أقتـرح أن يجـري
توظيـف عـدد مـن مؤهلـي أهـل السـنة
وكفاءاتهـم فـي الـوزارات وسـائراإلدرات
واملؤسسـات ليـزول قلـق القوميـات
واملذا هـب.
الشـيخ محمـد عثمـان يؤكـد علـى
إزالـة التمييـزات وحـل مشـكالت أهـل
السـنة
كمـا أكـد خطيـب أهـل السـنة
فـي مدينـة خـاش ،الشـيخ “محمـد
عثمـان” ،علـى ضـرورة إزالـة التمييـزات
وح ّـل مشـكالت أهـل السـنة وتوفيـر
الحريـات الدينيـة لهـم ،وأضـاف قائلا:
إن كان مذهب الشيعة ّ
حرا ،يجب أن
تكـون هـذه الحريـة أيضـا ألهـل السـنة.
إن كان بنـاء املسـاجد متاحـا للشـيعة
بـكل الحريـة ،يجـب أن يكـون ذلـك
متاحـا ألبنـاء أهـل السـنة أيضـا .يجـب

أن يكـون أهـل السـنة أحـرارا أينمـا
كا نـوا.
ليس ألي مؤسسـة حق التدخل في
األمور الدينية
مـن شـمال إيـران وتحديـدا فـي
محافظـة كلسـتان ،انتقـد الشـيخ
“محمـد حسـين كركيـج” إغلاق بعـض
مصليـات أهـل السـنة مـن جانـب
السـلطات فـي مدينـة مشـهد قائلا :مـن
املؤسـف أننـا نشـهد إغلاق مصليـات
أهـل السـنة وكتاتيـب تعليـم القـرآن
الكريـم بعـد مـرور أربعـة عقـود مـن
عمـر الثـورة .يجـب أن تكـون املسـاجد
واملصليـات والكتاتيـب القرآنيـة بيـد
العلمـاء .تتفـق كلمـة علمـاء الشـيعة
والسـنة علـى ذلـك.
وأكـد مديـر معهـد “دارالعلـوم
فاروقيـة” فـي مدينـة كاليكـش علـى
أن املـدارس الدينيـة لـم تكـن تتعلـق
بالحكومـات أبـدا ،وتابـع قائلا:
ليـس مـن حـق الحكومـة التدخـل فـي
األمـور املذهبيـة وإن كانـت إسلامية،
فالعلمـاء واملـدارس عبـر التاريـخ
العالم الذي
اإلسلامي كانت مسـتقلةِ .
ينقـاد للحكومـات لـن يرفـع صوتـه علـى
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السياسـات الخاطئـة لهـا.
“إزالـة التمييـزات” مـن أهـم الطـرق
ملواجهـة مؤامـرات األعـداء
فـي محافظـة خراسـان ،اعتبـرالشـيخ
حبيب الرحمن مطهري ،إمام وخطيب
أهـل السـنة فـي مدينـة خـواف “العـدل”
و”إزالـة التمييـزات” و”مشـاركة
القوميـات واملذاهـب فـي إدارة البلاد”،
مـن أهـم طـرق مواجهـة مؤامـرات
األعـداء ،وتابـع قائلا :مـا يضمـن بقـاء
الثـورة هـي الوحـدة واألخـوة والعـدل،
ومحاربة التمييز ،ومشاركة القوميات
واملذاهـب فـي إدارة البلاد ،ومراعـاة
حقـوق املواطنيـن جميعـا .فـإن تضـرر
أي واحـد مـن هـذه األمـور ،فالخطـر
قـادم.
فـي العقـد الرابـع مـن الثـورة يجـب
أن نعيـد النظـر فـي تصرفاتنـا
أشارالشيخ “قادرقادري” في خطبة
الجمعـة فـي مدينـة “بـاوه” فـي محافظـة
“كرمانشـاه” ،إلـى الذكـرى التاسـعة
والثالثيـن للثـورة مؤكـدا علـى لـزوم
إعـادة النظـر فـي السياسـات وإزالـة
النقا ئـص.
وتابـع قائلا :مـن بلـغ عمـره إلى أربعين
سـنة ولـم يعـد النظـر فـي تفكـره ،ال
يرجـى إصالحـه؛ عمـر ثورتنـا اقتـرب
مـن األربعيـن ويجـب علـى املسـؤولين
أن يعيـدوا النظـر ،ويسـعوا فـي إزالـة
النقائـص املوجـودة .نرجـو أن نعيـد
النظـر فـي العقـد الرابـع مـن الثـورة،
ونقلـل أخطائنـا.
البعـض مـن املسـؤولين ال يهتمـون
باملطالـب املشـروعة ألهـل السـنة
وقـال خطيـب أهـل السـنة فـي مدينـة
“بنـدرعبـاس” (جنوبـي إيـران) ،الشـيخ
السـيد “عبـد الباعـث قتالـي” فـي خطبـة
الجمعـة :ليسـت ألهـل السـنة مطالـب
غيـر مشـروعة ،لكـن رغـم ذلـك يهمـل
بعـض املسـؤولين مطالـب أهـل السـنة
بسـبب ضيـق األفـق فيهـم ،وبسـبب
املشـكالت الفرديـة ،ويقفـون تجـاه
هـذه املطالـب املشـروعة.
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تقارير

جلسة رؤساء المدارس الدينية ألهل السنة
في محافظة سيستان وبلوشستان

انعقـدت جلسـة رؤسـاء املـدارس الدينيـة ألهـل السـنة فـي سيسـتان وبلوشسـتان فـي
معهـد عيـن العلـوم غشـت  ٢٨جمـادى األولـى .١٤٣٩
نوقشـت فـي هـذه الجلسـة التـي حضرهـا فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد ،رئيـس منظمـة
اتحـاد املـدارس الدينيـة ألهـل السـنة فـي سيسـتان وبلوشسـتان ،والشـيخ عبـد الكريـم
حسـين فـور ،األميـن العـام لهـذا االتحـاد ،ورؤسـاء سـائر املـدارس الدينيـة ألهـل الس ّـنة
في سيستان وبلوشستان ،مسائل ّ
مهمة كدراسة األوضاع التعليمية والتربوية ،وتغيير
املنهـج التعليمـي ،وتاريـخ انعقـاد االمتحانـات النهائيـة التحـاد املـدارس الدينيـة ألهـل
السـنة.
أشـارفضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد فـي هـذه الجلسـة إلـى واجـب العلمـاء تجـاه النـاس،
معتبـرا إيـاه عظيمـا ،وأضـاف قائلا :الشـعوب اليـوم فـي عـذاب وقحـط وتشـتت وزلـزال،
وهـذه الباليـا كلهـا بسـبب الذنـوب ،فلـو أهلكـت الشـعوب بالعـذاب ،العلمـاء هـم
املسـؤولون .
وأكـد رئيـس منظمـة اتحـاد املـدارس الدينيـة ألهـل السـنة فـي سيسـتان وبلوشسـتان
قائال :يجب أن يكون العلماء ذاكرين وعاملين وملتزمين بالشريعة ،ألن الناس ينظرون
إلـى صلاة العلمـاء وتقواهـم وعملهـم.
وتابـع فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد قائلا :يجـب أن نهتـم فـي املـدارس الدينيـة بتعليـم
الطلاب وتربيتهـم ،ألن هـؤالء هـم قـادة املسـتقبل.
كمـا أشـار املفتـي محمـد قاسـم القاسـمي ،رئيـس دار اإلفتـاء التابعـة لجامعـة دار
العلـوم زاهـدان ،فـي هـذه الجلسـة ،إلـى أهميـة الصلاة وااللتـزام بهـا.
قرأ الشيخ “عبد القهارميربلوج زهي” تقريرلجنة التفتيش والرقابة التحاد املدارس
الدينيـة ،وأشـار فـي تقريـره إلـى املقاديـر املقـروءة للكتـب الدراسـية ،واألخلاق وآداب
الطلبـة ،ونظافـة بيئـة املـدارس ،والبرنامـج التنفيـذي لقـرارات االتحـاد.
بنـاء علـى مقـررات جلسـة رؤسـاء مـدارس العلـوم الدينيـة ت ّـم تحديـد بدايـة موعـد
االمتحانـات النهائيـة للمـدارس التابعـة التحـاد املـدارس الدينيـة ألهـل السـنة  13رجـب
 1439و نهايتهـا  22مـن شـهر رجـب.
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نعم الصاحب
حركـت القلـم ،وكتبـت علـي القرطـاس
من املشاعراملقنعة التي ال بد أن أبرزها
وأرسـمها کـي ال تبقـي کامنـة ومختفیـة
فـي قلبـي ،تعـودت أن أکتـب وأخـط مـا
فـي القلـب ومـا یـدور فـي الذهـن والخاطـر
کل حیـن وزمـان ،وال یطیـب لـي حیـاة بلا
کتابـة ،وزمـان بلا تحـرک القلـم ،وال
أسـتطیع أن أتحمـل الفـراق مـن القلـم
وعـدم ممارسـة الکتابـة،
أشـکر هللا تعالـي حیـث زرع فـي قلبـي
وروحـي الشـغف والعالقـة بالکتابـة،
الجـري والحرکـة فـي وادي الکتابـة
والهفـو إلـي السـمو واملعالـي ،قبـل
أسـبوعین أو ثالثـة أسـابیع کان ذهنـي
وخاطـري منشـغال بمراجعـة وتکـرار کتـب
الدراسـیة ،ومـا سـنحت الفرصـة بکتابـة
املطالـب والذکریـات ،حتـي رحلـت أیـام
اإلختبـارات بـکل صعوبتهـا ومشـاقها
التـي قـد أضنانـي وأتعبنـي کثیـرا .ولکـن
بحمـدهللا تعالـي وامتنانـه قدمضـت
هـذه األیـام ،بـدأت الکتابـة مـن جدیـد،
و احتضنـت صاحبـي العزیـز ،وأسـکنت
غلیـل صـدری بمرافقتـه،
ومارأیـت مـن املالئـم أن أنـام وال أهتـم
بواجباتـي ،وأسـمح للفتـور والکسـل
والخمول أن یتطرق إلي نف�سي وجسدي،
بـل وال أحـب للفـرد العاقـل أن یضیـع
أوقاتهـا وثوانیهـا عاطلـة وبلا فائـدة،
وله أن یفیض خاطره ویهتم باللوازم،
والفرص کثیرة والتفکیرأیضا فارغ وخال
مـن کل الشـواغل والعوائـق ،ولیـس شـیئا
أن یمنعنـا مـن الکتابـة والتمریـن ،بـدأت
کتابـا جدیـدا ومفیـدا مشـوقا ،بـروح
جدیـد ،وبانطبـاع جمیـل ،هـو الکتـاب
الـذي أرشـدني الشـیخ عبداللطیـف

الناروئـي بمطالعتـه ،إسـمه الجمیـل﴿
إبـدأ کتابـة حیاتـك﴾ ووجـدت فـي هـذا
الکتـاب مـن الآللـي والـدرر ومـن الکلمـات
ّ
املحفـزة ،ومـن العبـارات املحرضـة التـي
ِ
تمنـح لإلنسـان حیـاة ،وللقلـوب حماسـة،
وللجسـم والجسـد حرکـة قویـة ،ملـن
یهفـوا إلـي املعالـي فلیبـدأ هـذا الکتـاب،
والیترکـه فـي طـاق النسـیان ،بـل علیـه أن
یسـتثمرو یسـتمتع من مزایاه أکثرفأکثر،
فوائـده وافـرة ومزایـاه کثیـرة خـارج عـن
تعریفـي الناقـص ،وعـن کلماتـي الجافـة،
وأیضا ال یسـمح لي املجال أن أسـطرکله،
ولیـس مـن املناسـب أن ِأک ّل القارئیـن،
وأمـل الشـائقین بالقـراءة ،وال أطیـل ألن
ال تحـس القـارئ بالتعـب والسـآمة عنـد
القـراءة،
أخـي العزیـز :إذا أوقـع فـي نفسـک
الشـیطان الکسـل والفتـور اإلبتعـاد
والخمـول ،فعلیـک أن تطالـع کتـاب (إبـدأ
کتابـة حیاتـك) هـو کتـاب رائـع وشـائق،
مح ّـث ّ
ومحفـز ،مثیـر ومفیـد قـد یؤثـر فـي
ِ
القلـب والـروح تأثیـرا عمیقـا ،ویبـذر فـي
قلبـك بـذر العشـق واملحبـة ،وینبثـق فـي
قلبـك ینابیـع األمـل واألمنیـة،
ویسـاعد الطالـب والشـاغف فـی
املجـاالت کلهـا الرتقـاء مسـتواهم العلمـي
ونموهـم الفکـري ،وتطورهـم الذاتـي،
نعـم أوراقـه روح ،وکلماتـه وعباراتـه
ّ
محفـزة للنفـس للعـودة بهـا إلـي سـمو
املعالـي وإلـي قمـة الرقـي ،عندمـا أخـذت
وبـدأت بمطالعتـه قـد انبثـق فـی قلبـي أمـل
وطمـوح ،وقـد أزال عنـي الفتـور والضجـر
واإلنکسـار ،وکان مطالعتـه مثـل الغـذاء
ّ
والطعـام بـل أحلـي وألـذ مـن الطعـام
الـذي لیـس لـه فائـدة إال امتلاء البطـن

إحسان هللا املرادی

وإشـباعه ،ولکـن هـذا الکتـاب یؤملـك
ویعطـي لـك األمـل والشـوق ،ویمنـح
لـك اللـذة والقـوة ،وجدیـر أن تحفـظ
کلماتـه ،تجـد حلمـك ورؤیـاك داخـل
أوراقـه االمـع ،وسـطوره الباهـر ،عندمـا
تبـدأ تجـد حلوتـه وخطوطـه مفعمـة بـکل
معانـي الجمـال فـي الحیـاة ،بـل أقـول هـذا
الکتـاب مرجـع الستنشـاق جمـال الحیـاة
مـن جدیـد ،عندمـا بـدأت وجـدت فیـه
الراحـة واإلرتیـاح ،والنبـض والعالقـة،
بل هذا الکتاب خالج عقلي وخاطري ُّ
بت
أتلـذذ بـه ،أسـرني وأیقـظ شـعلة الهمـة فـي
أعماقي ،یالها من روعة وإعجاب ،وأقول
للذي فقد األمل وتعب جسـمه وجسـده،
ودائمـا یعانـي بانشـغال الفکـر والذهـن
والهواجس ،وکل من ّ
قل عالقته ومحبته
بالـدروس واسـتمرار الحیـاة وال یرتـاح
لـه الحیـاة ،فعلیـه أن یطالـع وال یفوتـه،
ألنـه مق ّ ٍـو ومحیـی القلـوب املنکسـرة،
والخواطـر املضطربـة واملشـغولة ،الـذي
یهفـو قلبـه للمعالـي وتتـوق وتعشـق نفسـه
للنجـاح فعلیـه بمطالعـة هـذا الکتـاب،
وفـي األخیـر :أنقـل عبـارة جمیلـة رائعـة
مـن الکتـاب املذکـور التـي تهـزك إن شـاء
هللا هـزة ،ویجـدد لـك األمـل واألمنیـة،
وکـي یصیـر سـببا التقـاء هممنا،وارتفـاع
عزمنا ،نعم :إن النجاح ال یأتي من قاعد
علـي أریکتـه .کال! إنمـا یأتـي مـن سـاع إلـي
املجـد ،مقبـل علیـه بوجهـه ،راکـض إلـي
سـاحات العلا ،متطلـع إلـي کل فضیلـة،
مـا أروع هـذه الجملـة سـبحان هللا،
مـع رغیبـة التفـوق والسـمو إلـي املعالـي،
ومـع أمنیـة مطالعـة األحبـاب واألصدقـاء
کلهـم هـذا الکتـاب
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كم بطنا للنحلة؟
اقرا من سورة النحل :
(يخرج من بطونها شراب )...
وملـاذا قـال رب العـزة بطونهـا بالجمـع
ولـم يقـل بطنهـا باملفـرد ؟؟
تبيـن ان النحلـة فيهـا ثالثـة بطـون
تاخـذ الرحيـق ويدخـل للبطـن االول فتـرة
ثـم يفتـح صمامـا فينـزل الـى البطـن الثانـي.
الـذي يحولـه إلـی عسـل وفـي نهايـة البطـن
الثاني صمام اليسمح بنزول العسل منه

الـى البطـن الثالـث اال للضـرورة وب�شـيء
قليـل  ،والبطـن الثالـث فيـه احشـاء
النحلـة اذ تتغـذى بهـذا القليـل اثنـاء
طيرانهـا ولتسـتكمل رحلتهـا وعندمـا تعـود
النحلـة الـى الخليـة هنـا املعجـزة فانهـا
تسـتعيد مافـي البطـن الثانـي مـن العسـل
الصافـي وتخرجـه مـن فمهـا وتضعـه فـي
فتحـات الخليـة -وليـس مـن امعائهـا.
سـبحان الـذي اعطـى كل �شـيء خلقـه بطـون وليـس بطـن واحـد( .أفلا يتدبـرون
ثـم هـدى -سـبحان مـن أبلغنـا بـأن للنحـل القـرأن أم علـي قلـوب أقفالهـا)

يحكى أن ديكا كان يؤذن
عند فجر كل يوم ..
وذات يوم قال له صاحبه:
ايهـا الديـك ال تـؤذن واال سـانتف
ريشـك !
فخـاف الديـك وقـال فـي نفسـه
"الضـرورات تبيـح املحظـورات" ومـن
السياسـة الشـرعية ان اتنـازل وان انحنـي
قليلا للعاصفـة حتـى تمـر ،حفاظـا علـى
نف�سـي ،فهنـاك ديـوك غيـري تـؤذن.
ومرت األيام والديك على ذلك الحال.
وبعد أسبوع جاء صاحب الديك وقال:

ايهـا الديـك إن لـم تكاكـي كالدجاجـات
ذبحتـك! فقـال الديـك فـي نفسـه مثـل
مـا قـال سـابقا "الضـرورات تبيـح
املحظـورات" ..ومـن السياسـة الشـرعية
ان اتنازل وان انحني قليال للعاصفة حتى
تمـر ،حفاظـا علـى نف�سـي.
ياليتني مت وأنا اؤذن !!!!! .....
وتمـر األيـام وديكنـا الـذي كان يوقظنـا
هكـذا تكـون سلسـلة التنـازالت عـن
للصالة.اصبـح وكأنـه دجاجـه! ! !
املبـادئ والقيـم واالخلاق تحـت مسـمى
وبعـد شـهر قـال صاحـب الديـك  :ايهـا "فقـه الواقـع" ؛ مكلفـا  ...باهظـا  ...مميتـا .
الديـك اآلن إمـا ان تبيـض كالدجـاج أو
كمـا يقـال :القـرارات التـي تصنعهـا
سـأذبحك غـدا!
الكرامـة ( صائبـة )
عندها بكى الديك وقال :
وان أوجعت !!

طرفة جميلة

 ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ :ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻋﺮاﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﻳﻮﻧﺲ ﻓﻘﺎﻝ :اﻟﺤﻤﺪ ﻪﻠﻟ ﻛﻤﺎ ﻫﻮﺃﻫﻠﻪ،ﻭﻧﻌﻮﺫ ﺑﺎﻪﻠﻟ ﺃﻥ ﺃﺫﻛﺮ ﺑﻪ ﻭﺃﻧﺴﺎﻩ ،ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ اﻤﻟﺪﻳﻨﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﻪﻠﻟا ﺻﻠﻰ ﻪﻠﻟا ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﺭﺟﻼ ﻣﻤﻦ ﺃﺧﺮﺟﺘﻪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﻭﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻤﻟﻜﺮﻭﻩ ﻻ ﻳﻤﺮﺿﻮﻥ ﻣﺮﻳﻀﻬﻢ،
ﻭﻻ ﻳﺪﻓﻨﻮﻥ ﻣﻴﺘﻬﻢ ،ﻭﻻ ﻳﻨﺘﻘﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺰﻝ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺮﻫﻮﻩ ،ﻭﻪﻠﻟا ﻳﺎ ﻗﻮﻡ ،ﻟﻘﺪ
ﺟﻌﺖ ﺣﺘﻰ ﺃﻛﻠﺖ اﻟﻨﻮﻯ اﻤﻟﺤﺮﻕ ،ﻭﻟﻘﺪ ﻣﺸﻴﺖ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻌﻠﺖ اﻟﺪﻡ ،ﻭﺣﺘﻰ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ
ﻗﺪﻣﻲ ﻟﺤﻢ ﻛﺜﻴﺮ .ﺃﻓﻼ ﺭﺟﻞ ﻳﺮﺣﻢ اﺑﻦ ﺳﺒﻴﻞ ،ﺃﺫﻝ ﻃﺮﻳﻖ ،ﻭﻧﻀﻮ ﺳﻔﺮ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻗﻠﻴﻞ
ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ،ﻭﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻦ ﻪﻠﻟا ﻋﺰﻭﺟﻞ ،ﻭﻻ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﻤﻟﻮﺕ ،ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻝ ﺟﻞ ﺫﻛﺮﻩ « ﻣﻦ
ﺫا اﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮﺽ ﻪﻠﻟا ﻗﺮﺿﺎ ﺣﺴﻨﺎ ﻓﻴﻀﺎﻋﻔﻪ » .
ﻗﺎﻝ ﻓﺒﻠﻐﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﺮﺡ ﺣﺘﻰ ﺃﺧﺬ ﺳﺘﻴﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭا.

نظـر رجـل طفيلـي إلـى قـوم ذاهبيـن
فاعتقـد أنهـم فـى دعـوة إلـى وليمـة ،فقـام
وتبعهـم ،فإذا_هم_شـعراء قـد قصـدوا
السـلطان بمدائـح لهـم فلمـا أنشـد كل
واحـد شـعره وأخـذ جائزتـه لـم يبـق إال
الطفيلـي وهـو جالـس سـاكت،
فقيل له أنشد شعرك!!...
فقال  :لست بشاعر...
قيل  :فمن أنت ؟.
َ
قـال مـن الغ ِاويـن ،الـذي قـال هللا فيهـم
َ ُّ
الش َـع َر ُاء َي َّتب ُع ُه ُـم ْال َغ ُـاو َ
ون) فضحـك
(و
ِ
السـلطان مـن رده وأمـر لـه بجائـزة.
[مـن قصـص الصالحيـن ونـوادر
الزاهديـن ص]٢١٠

 ﻭﻗﻔﺖ اﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ اﻷﻋﺮاﺏ ﻣﻦ ﻫﻮاﺯﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮﺓ ﻓﻘﺎﻟﺖﺃﺻﻠﺤﻚ ﻪﻠﻟا ،ﺃﻗﺒﻠﺖ ﻣﻦ ﺃﺭﺽ ﺷﺎﺳﻌﺔ ،ﻳﺮﻓﻌﻨﻲ ﺭاﻓﻌﺔ ،ﻭﻳﺨﻔﻀﻨﻲ ﺧﺎﻓﻀﺔ ﺑﻤﻠﻤﺎﺕ
ﻣﻦ اﻟﺒﻼء ،ﻭﻣﻠﻤﺎﺕ ﻣﻦ اﻟﺪﻫﻮﺭ ﺑﺮﻳﻦ ﻋﻈﻤﻲ ،ﻭﺃﺫﻫﺒﻦ ﻟﺤﻤﻲ ،ﻭﺗﺮﻛﻨﻨﻲ ﻭﻟﻬﺔ ﺃﻣ�ﺸﻲ
ﺑﺎﻟﺤﻀﻴﺾ ،ﻭﻗﺪ ﺿﺎﻕ ﺑﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻌﺮﻳﺾ ،ﻻ ﻋﺸﻴﺮﺓ ﺗﺤﻤﻴﻨﻲ ،ﻭﻻ ﺣﻤﻴﻢ ﻳﻜﻔﻴﻨﻲ،
ﻓﺴﺄﻟﺖ ﻓﻲ ﺃﺣﻴﺎء اﻟﻌﺮﺏ ﻣﻦ اﻤﻟﺮﺟﻮ ﺳﻴﺒﻪ ،اﻤﻟﺄﻣﻮﻥ ﻋﻴﺒﻪ ،اﻤﻟﻜﻔﻲ ﺳﺎﺋﻠﻪ ،اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ
ﺷﻤﺎﺋﻠﻪ ،اﻤﻟﺄﻣﻮﻝ ﻧﺎﺋﻠﻪ ،ﻓﺄﺭﺷﺪﺕ ﺇﻟﻴﻚ ،ﻭﺃﻧﺎ اﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﻫﻮاﺯﻥ ،ﻣﺎﺕ اﻟﻮاﻟﺪ ﻭﻏﺎﺏ
اﻟﺮاﻓﺪ ،ﻭﺃﻧﺖ ﺑﻌﺪ ﻪﻠﻟا ﻏﻴﺎﺛﻲ ،ﻭﻣﻨﺘﻬﻰ ﺃﻣﻠﻲ ،ﻓﺎﺻﻨﻊ ﺇﻟﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺛﻼﺙ :ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻴﻢ
ﺃﻭﺩﻱ ،ﺃﻭ ﺗﺤﺴﻦ ﺻﻔﺪﻱ ،ﺃﻭ ﺗﺮﺩﻧﻲ ﺇﻟﻰﺑﻠﺪﻱ .ﻗﺎﻝ :ﺑﻞ :ﺃﺟﻤﻌﻬﻦ ﻟﻚ..
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مولوي جالل الدين الرومي رحمه اهلل ()1
جلال الديـن الرومـي ( ،موالنـا جلال
الدیـن محمـد بلخـى كمـا يعـرف بمحمـد
رومـی) أديـب و فقيـه و شـاعر إسلامي
إیرانـي ,ولـد جلال الديـن البلخـي فـي بلـخ فًـي
خراسـان (مـا يعـرف بأفغانسـتان حاليـا)
فـي ( 6مـن ربيـع األول 604ه ـ =  30مـن
سـبتمبر 1207م) ألسـرة قيـل :إن نسـبها
ينتهـي إلـى "أبـي بكـر" ،وتحظـى بمصاهـرة
البيـت الحاكـم فـي "خـوارزم" ،وأمـه كانـت
ابنـة "خـوارزم شـاه علاء الديـن محمـد".
بلخ:
مدينـة مشـهورة بخراسـان ,ومـن أجـل
مدنها خضعت بعد موت األسكندرالكبير
للحكـم السـلجوقي زمنـا ثـم خرجـت عليـه
وانضمت إلى فارس ,وكانت مركزا للثقافة
اليونانية وسوقا نشطا للتجارة  .تقع على
الشـاطئ الجنوبـي لنهـرجيحـون وهـي اليوم
مـن بلاد األفغـان.
وينسـب إليهـا كثيـر مـن العلمـاء ,منهـم:
الحافـظ أبـو بكـر عبـدهللا بـن جيـاش
البلخـي ,والحسـن بـن شـجاع أبـو علـي
البلخـي املحـدث ,وأبوإسـحاق إبراهيـم بـن
يوسـف الباهلـي البلخـي ,وجلال الديـن
الرومـي الزاهـد وغيرهـم.
قـال ياقـوت فـي معجـم البلـدان(ج /1
ص :)347
بل ُـخ :مدينـة مشـهورة بخراسـان … وبلـخ
مـن ًأج ّـل ُم ُـدن خراسـان وأذكرهـا وأكثرهـا
خيـرا وأوسـعها غلـة تحمـل غلتهـا إلـى جميـع
خراسـان وإلـى خـوارزم.
قيـل :إن أول مـن بناهـا َ
لهراسـف
امللـك ملـا خـرب صاحبـه بخـت نصـر بيـت
االسكندربناها وكانت
املقدس .وقيل :بل
ً
تسـمى اإلسـكندرية قديمـا  ,فافتتحهـا
األحنـف بـن قيـس مـن قبـل عبـد هللا بـن
عامـر بـن كري ِـز فـي أيـام عثمـان بـن عفـان
ر�ضـي هللا عنـه.
الحافظ:
قال عبيد هللا بن عبد هللا
ً
مكرهـا …
ـداد
أقـول وقـد فارق ُـت بغ
َ
سلام علـى أهـل القطيعـة والكـرخ
واملسير ُ
َه َو َ
ُ
خالفه
اي َو َر َائي
فقلبي إلى كرخ ووجهي إلى بلخ

نسبه:
جلال الديـن البلخـي هـو مـن الشـعراء
القومييـن إلیـران و كان و مـا زال لـه
تأثيـر كبي ًـر فـي ثقافـة إیـران و ًأفغانسـتان
خصوصـا و بلاد فـارس عمومـا ,يعتقـد أن
إسمه الكامل هو"جالل الدين محمد بن
محمـد بـن حسـين بـن أحمـد بـن قاسـم بـن
مسـيب بـن عبـد هللا بـن عبـد الرحمـن بـن
أبـي بكـرالصديـق ر�ضـي هللا عنـه" و بذلـك
فإنـه ينتمـي بالنسـب إلـى الخليفـة أبـو بكـر
الصديـق .ومـا كاد يبلـغ الثالثـة مـن عمـره
حتـى انتقـل مـع أبيـه إلـى "بغـداد" سـنة
[607ه ـ = 1210م] علـى إثـر خلاف بيـن
أبيه والوالي "محمد قطب الدين خوارزم
شـاه" .وسـريعا قـام والـده محمـد امللقـب
" بهاءالديـن ولـد" ,مـن كبـار علمـاء بلاده
ومشـائخ عصـره  ,وقـد ّلقـب" بسـلطان
العلماء" برحلة واسـعة زارخاللها دمشـق
ومكـة وملسـطية و أرزبخـان و الرنـد ،ثـم
تعـددت سـفراته إلـى حلـب ودمشـق وقابـل
واستقرآخراألمرفي
العلماء واملتصوفيين ً
قونيـة (فـي مـا يعـرف حاليـا بتركيـا) فـي عـام
[632ه ـ = 1226م] حيـث وجـد الحمايـة
والرعايـة فـي كنـف األميـر السـلجوقي علاء
الديـن قيقبـاذ ،واختيـر للتدريـس فـي أربـع
مـدارس بـ"قونيـة" حتـى توفـي سـنة [628ه ـ
= 1231م] ،فخلفـه ابنـه "جلال الديـن"
فـي التدريـس بتلـك املـدارس.
مولده:
ولـد جلال الديـن محمـد الرومـي  ,فـي
سـادس ربيـع األول ,سـنة  604ه فـي بلـخ
مـن أعمـال أفغانسـتان.
وقـد كان والـده الشـيخ (بهاءالديـن )
ينتقد علماء عصره لعكوفهم على دراسة
العلـوم العقليـة وتعليمهـا  ,و انصرافه ًـم
والحديـث  .وكان الشـيخ مهابـا
عـن القـرآن
ّ
جليـل القـدر يجلـه العامـة و الخاصـة
 ,وتأتيـه الفتـاوى مـن أقا�صـي البلاد,
فحسـده العلمـاء ,و أوغـروا صـدر امللـك
عليـه  ,وقـد هالـه التفـات النـاس حولـه…
فهاجـرالشـيخ بأهلـه وأقـام فـي مـدن كثيـرة
كان فيهـا موضـع حفـاوة بالغـة وإجلال

الشيخ عبد الحميد جمعة

حتـى اسـتقر فـي قونيـة سـنة  626مـن
الهجرة بدعوة من (العالء الدين كيقباد)
سـلطان الـروم .
مكـث الشـيخ بهاءالديـن سـنتين فـي
قونيـة وتوفـي سـنة 638ه  ,وخلفـه ولـده
النابغة موالنا جالل الدين وبنى له األمير"
بدرالديـن كهرتـاش" مدرسـة ُعرفـت
بمدرسة ّ" خداوندكار" و وقف لها أوقافا
واسـعة وله رئاسـتها.
عصره:
عـاش جلال الديـن الرومـي فـي عصـر
تقـدم العلـم واآلداب  ,عصرالغلـو فـي
املسـائل العقليـة  ,عصـر جـدل بيـن
األشـاعرة واملعتزلـة …
يقول أبوالحسن الندوي رحمه هللا:
انتصـر األشـاعرة علـى املعتزلـة
والفالسـفة  ,وفقـد اإلعتـزال والفلسـفة
شـيئا كثيـرا مـن سـيطرتهما و نفوذهمـا
؛ لكـن روح اإلعتـزال والنزعـة العقليـة
تغلغلـت فـي أحشـاء علـم الـكالم ,
وسـيطرت علـى تفكيـره ومناهـج بحثـه …
لقد اسـتطاع املتكلمون بقوة اسـتداللهم
وبراعتهـم فـي املناظـرة أن يقطعـوا لسـان
املعترضيـن ويفحمـوا املجادليـن ؛ ولكنهـم
لـم يسـتطيعوا أن يبعثـوا فـي القلـوب
سـكينة وإيمانـا ,وفـي أهـل الشـك يقينـا
وإذعا نـا.
وقـد ضعفـت فـي األمـة بتأثيـرعلم الكالم
والفلسـفة قـوة العمـل ولوعـة الحـب التـي
كانت مصدرا من مصادرقوة هذه األمة…
كان العالـم اإلسلامي حينئـذ فـي حاجـة
شـديدة إلـى شـخصية قويـة عبقريـة…
شـخصية تسـتطيع أن تنفخ بقلبها الولوع
وعاطفتها القوية روحا جديدة في املجتمع
 ,الـذي طغـى عليـه العقـل ـ علـى حسـاب
العاطفـة ـ وسـاد عليـه الخمـود …
لقـد ُوجـد هـذا الرجـل الطلـوب فـي
شخصية موالنا جالل الدين الرومي وقد
كان ديـوان شـعره الـذي يعـرف عـادة ب
(املثنـوي املعنـوي) ثـورة علـى علـم الـكالم
الـذي فقـد ّ
جدتـه ّ
وقوتـه  ,ونقـد الفلسـفة
فـي اتجاههـا ومنهجهـا .

السنة  -14 :العدد / 5 :جمادى األولى  1439هـ.ق

32

شؤونإسالميةودولية

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

ّ
روسيا «تهكر» أميركا!

مشاري الذايدي
صحافي وكاتب سعودي

االتهامـات الصريحـة التـي خلـص إليهـا
تقريـر املسـؤول األميركـي األمنـي الكبيـر
روبـرت مولـر ،وتحـدث حولـه فـي جلسـة
اسـتماع بالكونغـرس األميركـي ،تكشـف
عـن عمـق االختـراق الرو�سـي للحيـاة
األميركيـة كلهـا ،وليـس فقـط االنتخابـات.
ً
تقريـر مولـر اتهـم  13روسـيا بالتـورط
فـي مؤامـرة تهـدف للتأثيـر علـى نتائـج
االنتخابـات الرئاسـية األميركيـة فـي
 2016باسـتخدام سـجالت «فيسـبوك»
و«إنسـتغرام» علـى نطـاق واسـع.
فـي التفاصيـل ،سـواء بتقريـر مولـر ،أو
فـي مطالعـات صحافيـة أميركيـة ،نجـد
الحديـث عـن نشـاط رو�سـي محمـوم علـى
مـدى سـنين ،لخلـق محتـوى ّ
موجـه فـي
منصـات الـ«سوشـيال ميديـا» األميركيـة،
وصناعـة قضايـا واهتمامـات تخـدم
املخطـط الرو�سـي؛ هنـاك فـي مبنـى بـارد
بموسـكو أو سـانت بطرسـبرغ.
القصـة مهولـة وضخمـة وفـي بداياتهـا.
نحـن أمـام فصـل خـاص مـن فصـول
الحـرب الروسـية  -األميركيـة الجديـدة،
السلاح فيهـا هـو شـباب روس أو عملاء
أميـركان ،مهـرة فـي «البرمجيـات» يتالعبون
بعقـول ومشـاعر املسـتهلكين األميركييـن
العادييـن.
مـا فعلتـه االسـتخبارات الروسـية،
تفعلـه أطـراف أخـرى ،فـي عاملنـا العربـي،
تبـرز حيلـة «اللجـان اإللكترونيـة»
علـى يـد شـباب جماعـة «اإلخـوان» أو
املتعاطفيـن معهـا أو الدائريـن فـي فلكهـا،
نكايـة بالـدول القائمـة ،وتصـرف دول
ترعـى «اإلخـوان» فـي املنطقـة املـال لخلـق
محتـوى يخـدم الدعايـات اإلخوانيـة؛ كمـا
هـو ملحـوظ فـي منصـات قطـر اإلعالميـة
ومواقعهـا علـى اإلنترنـت ...كل يـوم موقـع
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باسـم «خنفشـاري» جديـد ،تنقـل عنـه
ً
ً ً
«الجزيـرة» بوصفـه موقعـا مهنيـا محترفـا!
ً
وطبعـا الحسـابات الوهميـة علـى «تويتـر»
و«فيسـبوك» ،وبرامـج علـى «يوتيـوب»،
تفقـس مـع كل سـاعة؛ بـل كل دقيقـة،
إلربـاك املشـهد السـعودي واملصـري
واإلماراتـي بشـكل خـاص.
نعـود للغـزو الرو�سـي «السـيبراني»
ألميركا ،وللغرب كله ...ألنه حتى فرنسا لم
تسـلم من مخالب الهاكرز الروس ،وهم،
أي الـروس ،لهـم قصـب السـبق فـي ولـوج
هـذه الحـرب الجديـدة ،وكلنـا نتذكرقصة
الجاسـوس الرو�سـي األميركـي سـنودن.
آن رافيـل ،العضـو السـابق بلجنـة
االنتخابـات االتحاديـة األميركيـة ،وهـي
تتحـدث عـن منصـة مثـل «فيسـبوك»
ً
كانـت مسـرحا للعمليـات الروسـية
األخيـرة ،تقـول« :شـركات اإلنترنـت ربمـا
تحتـاج لالسـتعانة بممارسـات تتبعهـا
البنـوك للتعـرف علـى هويـات زبائنهـا،
ً
وتبـادل املعلومـات دوريـا مـع السـلطات».
أمـا «فيسـبوك» فقالـت إنهـا تقـوم
ً
«باسـتثمارات كبيـرة» تحسـبا لهجمـات
مسـتقبلية ،وتتعـاون مـع األمـن األميركـي.
ً
الـروس انتبهـوا مبكـرا لتوظيـف
«شـقاوات» الشـباب ،وح ّ
ـس املغامـرة
لديهـم ،وصـاروا كتيبـة «كومانـدوز»
ً
روسـية عامليـة ...مثلا فـي  2016فـازت
جامعـة سـانت بطرسـبرغ باملركـز
األول للمـرة الخامسـة علـى التوالـي فـي
البرمجيـات .وفـي حفـل لتكريـم الطلبـة،
قـال وزيـر الدفـاع الرو�سـي« :يجـب علينـا
العمـل مـع هـؤالء الشـباب بطريقـة مـا،
ألننـا نحتاجهـم ،وبشـدة».
نحـن فـي عالـم مـن األوهـام القاتلـة
ً
حقـا !...
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اإلسالم ونعرة التفاخرات العابثة!
ُ
ّ
أحدهم ُولد إير ّ
انيا وآخر أفغانيا،
ُ
وأحدهم ُولد عربيا ،وآخر ّ
تركيا ،أو
باكستانياّ .ثم أحدهم ُولد أبيض ،وآخر
أسود...
ُ
ّ
الذي ولد عربيا لم يولد عربيا بإرادته
ّ
أفغانيا لم
واختياره ،كذلك الذي ولد
ّ
أفغانيا بإرادته واختياره وكسبه.
ُيولد
والذي ولد أسود ،لم يولد أسود بإرادته
واختياره ،بل بإرادة هللا ومشيئته.
ّ
فهل يعقل أن يفتخر أحدهم ويتعصب
ألمر ال اختيار وال إرادة له فيه؟ وهل
بأمر ليس ذلك
يعقل أن يفتخر أحدهم ُ ٍ
ُ
من صنعه وكسبه ،وهل يعقل أن يسخر
من إنسان ،أو بستهزئ ويزدرأ به بسبب
ٌ
وكسب.
أمرليس له فيه اختيار
فاالختالف في األجناس واألعراق واأللوان
واألوطان ليس باختيارالبشر ،وليس من
ٌ
كسبهم بل هومن صنع هللا تعالى وآية من
آياته ،كما أشيرإليه في القرآن الكريم.
ً
لذلك لم تجعل الشريعة ّأيا من هذا
معيارا لتفضيل إنسان على آخر،
ألنه ليس معقوال أن يجري التفضيل
والتفاضل بين البشر في أمور ليست في
اختيارهم ،فال فضل في اإلسالم لعربي
على أعجمي ،وال ألسود على أبيض
إال بالتقوى التي هي املعيار الوحيد
لألفضلية والكرامة عند هللا؛ ألن التقوى
تحصل باختياراإلنسان.
ّ
ّثم اإلسالم يعلم أتباعه أن ال يفتخروا،

عبد هللا عبداللهي

وال يتفاضلوا على غيرهم بما يكتسبون
من إيمان وأعمال صالحة مراعاة
ملشاعرالناس وأحاسيسهم.
هكذا اإلسالم لم ّ
يحرم التفاخر في
األعراق وااللوان واألوطان فقط بل
ّ
حرم التفاخر بين الناس فيما هو معيار
األفضلية عند هللا تعالى من التقوى
واألعمال والعبادات.
بينما الحضارة الغربية املادية املعاصرة
التي ال يشبع البعض من تمجيدها والثناء
عليها لفقد فتحت باب االفتخارات
ّ
والتعصبات الجوفاء املؤذية على
العابثة
مصراعيه في أمور غيراختيارية كاألعراق
واألوطان واألجناس بين البشراملعاصر.

أراكان ُ
خيردليل على ذلك.
من حسن حظ املسلمين ّأن هذه األمم
الوحشية اليوم مغلوبة الغرب القوي،
ّ
والتقدم ،ومن
لكنها تقطع طرق الرقي
سعى في املاديات سعيه كافرا أو مؤمنا
يرى نتيجة سعيه ،وهؤالء يسعون
سعيهم ،فيحصلون على تقدم مادي
عاجال أو أجال،
لكن تقدمهم املادي ليس خطرا على
الغرب وال على اإلمريكان ،بل هو خطر
على جيرانهم املسلمين ،فإن لم يأخذ
املسلمون في البالد املجاورة لهذه األمم
الوحشية حذرهم مسبقا ،فويل لهم من
ّ
شرقد اقترب.

ويل للمسلمين من شرقد اقترب!
لم ُيظلم في تاريخنا املعاصر أقلية من
األقليات ،أو قومية من القوميات أو
طائفة من الطوائف في أي بقعة من
بقاع العالم مثل الروهينجا املسلمين.
ّ
الجميع ظلموهم؛ ظلمهم حكام
ْ
وظلمتهم القوى
املسلمين بالخذالن،
الكبرى بإعطاء الضوء األخضر للجيش
البوذي امليانماري بإبادتهم.
في الحقيقة هذه األمم املوجودة في
شرق آسيا من كوريا وميانمار ،والصين
وغيرها أمم وحشية عنصرية إجرامية
باملعنى الكامل لإلجرام ،وهي أكثر إجراما
ّ
من األمم الغربية إذا ُمكنوا في أرض غير
أراضيها-ال سمح هللا -وما يجري ملسلمي

ّ
املهم أن تق�ضي حياتك مخلصا
إن َ
كنت داعيا إلى هللا ،فليس املهم
أن يهتدي بدعوتك جميع الناس ،بل
ّ
املهم أن تق�ضي حياتك في هذه السبيل
خالصا مخلصا.
ّ
وإن كنت مجاهدا ،فليس املهم أن
تنتصر ال محالة ،وليس املهم هل ير�ضى
الناس عنك أو يسخطون ،بل املهم أن
تق�ضي ْ
نح َبك مخلصا مقبال مقاوما غير
مدبرفي سبيل هللا تعالى.
وإن ٍ َ
ّ
كنت كاتبا ،فليس املهم أن تمتأل
ُ
مكاتب العالم ،بل
بإنتاجات قلمك
َ
ّ
املهم أن تق�ضي حياتك وأنت تكتب
في املعروف مخلصا مدافعا عن الحق
والحقيقة.
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هكذا ،إن َ
كنت في أي شعبة من شعب
الدين ومجال من مجاالت الحياة فليس
ّ
املهم إكمال تلك الشعبة وإيصالها إلى
الخاتمة ،بل ّ
املهم أن تق�ضي حياتك
ُ
وتكملها وتختمها خالصا مخلصا.
وحشية أسوء من وحشية التتار!
مجازر تلو املجازر لطيران الروس
األوغاد في الشام في هذه األيام الباردة،
قرأت اليوم في األخبار ّأن هؤالء األوغاد
الوحوش املجرمين القتلة ،يستخدمون
في القصف نوعا من القنابل ال ينفجر
عند السقوطّ ،
ألنها تحتوي على مؤقت
زمني لكي تنفجر بعد ّ
عدة دقائق عندما
ّ
يتجمع السكان واملدنيون حولها ،لتقتل
أكبرعدد منهم!
ّ
هذه الوحشية والتفنن في قتل األبرياء
من األطفال والنساء واملدنيين ُيشبه
كثيرا ما ذكره ّاملؤرخون من وحشية
التتار القدامى ل ـا انتشروا كالجراد في
العالم اإلسالمي إفسادا وإجراما وقتال.
ونتفائل بهالك تتار األمس في الشام ،أن
يكون هالك تتار اليوم ومن معهم من
األذيال والعمالء ،ودمارهم وزوالهم في
الشام بإذن هللا تعالى.
حينما تدافع ذئاب العالم عن ّ
حرية
النساء
ّ
ساق الراعي أغنامه إلى حظيرتها ،وغلق
األبواب ّكلهاّ ،
فلما جاءت الذئاب
الجائعة وجدوا األبواب مغلقة ،ويئسوا
من الوصول إليهاّ ،دبروا خطة لتحرير
األغنام من الحظيرة.
في تلك الخطة توصلت الذئاب إلى أنّ
الطريق هي إقامة مظاهرة أمام بيت
الراعي يهتفون فيها ّ
بالحرية لألغنام.
ّ
نظمت الذئاب مظاهرة طويلة طافوا بها
حول الحظيرة،
فلما سمعت األغنام أن الذئاب
أقامت مظاهرة تدافع فيها عن ّ
حريتهم
وحقوقهم ،تأثروا بها ،وانضموا إليها،
فبدأوا ينطحون جدران الحظيرة

مقاالت في الفكر

واألبواب بأقرانها حتى انكسرت ،وفتحت
األبواب وتحرروا جميعا ،فهربوا إلى
الصحارى ،والذئاب تهرول ورائها،
والراعي ينادي ويصرخ مرة ،ويلقي عصاه
مرة أخرى ليصرفهم ،ولم يجد فائدة من
النداء وال من العصا.
وجدت الذئاب األغنام في بادية مكشوفة
بال راع وال حارس ،فكانت تلك الليلة
ليلة سوداء على األغنام املحررين ،وليلة
بصين.
شهية للذئاب املتر ّ
في اليوم التالي ل ـا جاء الراعي إلى
ْ
وجدت األغنام فيها
الصحراء التي
ّ
ّ
حريتهم لم يجد إل أشالء ممزقة وعظاما
ملطخة بالدماء...
أسطورة قد سمعتموها!
لكن ما أشبه مظاهرة ذئاب العالم
ّ
لحرية النساء بهذه األسطورة.
ّ
ل ـا شاهد ذئاب العالم أن وصولهم إلى
النساء املؤمنات العفيفات مستحيل
بسبب والية آبائهم وبسبب بقائهن في
البيوت ،وبسبب الحجاب والنقاب،
أقاموا مظاهرات يطالبون ّ
بحريتهن،
والهدف ليست حر ّ
يتهن بل حرية
الوصول ّ
إليهن.
ُّ
ما ينبغي للكاتب التعلق به
قال ابن األثيرفي املثل السائر:
َّ
يتعل َق بكلّ
«قد قيل :ينبغي للكاتب أن
ِ
ع ْلمَ ُّ ،
فتقر إليه أنواع ثمانية:
وأهم ما ي ِ
ِ ٍ
علم العربية ،وأمثال العرب َ
الع ِارَبة َوم ْن
ّ
َب َ
واالط ُ
ُ
عدهم ُ
الع على
ووقائعهم،
وأيامهم
ُ
ّ
املتقدمين من الك َّتاب في َّ
النظم
كالم
ِ
ُ
َّ
كثيرمنه ،ومعرفة األحكام
والن
ثر ،وحفظ ٍ
َ
ُ
ْ
ُّ
ُّ
والتدرب به،
السلطانية ،وحفظ القرآن
ومشهور األخبارالنبوية».
ِ
اإلرشاد املذكور للكاتب ،نقله ابن
العاشور في كتابه أصول اإلنشاء
والخطابة.
ْ
ُ
في هذا اإلرشاد جعلت معرفة األحكام
ّ
السلطانية مما ينبغي للكاتب التعلق بها،
ومن ّ
أهم ما يفتقر إليه.
ال شك أن لغة األحكام السلطانية
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ومصطلحاتها ّ
متغيرة في ّ
كل عصر نظرا
قُ
إلى التطورات واملتغيرات ،وطر معرفتها
أيضا مختلفة من عصرإلى عصر.
ُ
في عصرنا تعرف من خالل وسائل
ّ
اإلعالم كالصحف واملجلت واملواقع
ّ
وغيرها ،لذلك ينبغي للكاتب التعلق بهذه
الوسائل ومصطلحاتها وأساليبها أيضا
ّ
إلى جانب تعلقه بسائر األنواع األخرى
حتى يبدع في اإلنشاء و يبرع في الكتابة.
َمن ُيضلل ُ
هللا فال هادي له
أحد هؤالء ّ
يق�ضي ُ
الكفار األوروبيين
سنوات ّ
وأياما وساعات من عمره في
البوادي والبحار والغابات للبحث في
كائن صغير ،فيستوعب ّ
بكل مهارة
ّ
ّ
ومشقة،
ودقة وخبرة ومثابرة وصبر
َ
األمور الدقيقة من عجائب أسرار حياة
ذلك الكائن املائي أو ّ
البري ،ويعرض
تفاصيله للناظرين في وثائقي ُم ّ
صور،
ويكتب نتائج بحوثه وتحقيقاته وما
ّ
توصل إليها للمؤسسات والجامعات
الكبرى ،وفي النهاية نسمعه يربط ّ
كل
�شيء بالطبيعة ويختصرها في الطبيعة،
ويقول :إن الطبيعة جميلة جدا ،إن
الطبيعة فعلت كذا ،وتفعل كذا ،لكن
ال يهتدي عقله أكثر من هذا ،وال يهتدي
من جمال الطبيعة إلى ذلك الجمال
ُ
ّ
واملتصرف
والكمال املطلقين لخالقها
فيهاّ ،
واملدبرألمورها .صدق هللا العظيم:
«من يضلل هللا فال هادي له»
َمن ُيضلله هللا فالهادي له ولوأفنى حياته
ّكله في ّ
التدبر في كائنات األرض وأفالك
السماء ودراسة تفاصيلها وعجائبها
وأسرارها ،وخفاياها .من يضلله هللا فال
هادي له ولو اجتمعت ّ
الجن واإلنس أن
يهدوه إلى سواء السبيل.
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