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وتوجــه  الجديــد  الدرا�ســي  العــام  بــدأ 
الطــاب إلــى املعاهــد واملــدارس الدينيــة 
العلــم،  يطلبــون  ووحدانــا  زرافــات 
فمرحبــا بهــم بوصيــة رســول هللا صلــى هللا 

وســلم. عليــه 
ــِه 

َّ
، َعــْن َرُســوِل الل ــْدِرّيِ

ُ
خ

ْ
ِبــي َســِعيٍد ال

َ
عــن أ

ْم 
ُ
ِتيك

ْ
ــاَل: » َســَيأ

َ
َم ق

َّ
ْيــِه َوَســل

َ
ــُه َعل

َّ
ــى الل

َّ
َصل

ْيُتُموُهــْم، 
َ
ا َرأ

َ
ــِإذ

َ
ــَم، ف

ْ
ِعل

ْ
ُبــوَن ال

ُ
ل
ْ
ــَواٌم َيط

ْ
ق

َ
أ

ــِة َرُســوِل  ُهــْم: َمْرَحًبــا َمْرَحًبــا ِبَوِصيَّ
َ
ــوا ل

ُ
ُقول

َ
ف

ُنوُهــْم 
ْ
َواق َم، 

َّ
َوَســل ْيــِه 

َ
َعل ــُه 

َّ
الل ــى 

َّ
َصل ــِه 

َّ
الل

ــاَل: 
َ
ُنوُهــْم» ؟ ق

ْ
ــِم : » َمــا اق

َ
َحك

ْ
ــُت ِلل

ْ
ل
ُ
» ، ق

ُموُهــْم ». )رواه ابــن ماجــة/ فــي َبــاب  ِ
ّ
» َعل

ــم(
ْ
َبــة الِعل

َ
ل
َ
َوَصــاِة ِبط

ْ
ال

أن  وســلم  عليــه  هللا  صلــى  النبــي  علــم 
مســتقبل األمــة اإلســامية معقــود بجهــود 
الذيــن  هــم  العلــم.  طلبــة  تســمى  فئــة 
يرثــون نبيهــم ويحيــون ســنته ويواصلــون 
غــون رســاالت هللا ويصلحــون 

ّ
طريقــه ويبل

مــا أفســد النــاس، ويجاهــدون فــي ســبيل 
ويســعون  الئــم،  لومــة  يخافــون  وال  هللا 
إلســعاد العامليــن، فأو�ســى حملــة العلــم 
يرّحبــوا  بــأن  عامــة  واملســلمين  خاصــة 
يقصــروا  خيــرا وال  بهــم  ويســتوصوا  بهــم 
بــررة. مــن كــرام  تجاههــم، فيــا للطــاب 

اختاركــم هللا  األعــزة،  الطلبــة  أيهــا  نعــم 
وألقــى  عظيــم  ملنصــب  وتعالــى  ســبحانه 
علــى كاهليكــم مســؤولية عظيمــة، تجــاه 
املســلمين بل البشــرية جمعاء فعليكم أن 
تشــكروا ربكــم علــى هــذا االختيــار الجميــل 
وتســتعينوا بــه وتســألوه العــون والنصــر 

املســئولية. هــذه  ألداء 
 اعلمــوا أيهــا الطلبــة األعــزة أن الطريــق 
التي اخترتموها وأن الدرب الذي تسيرون 
عليــه طريــق اختــاره هللا لرســله وخلفائهــم 
الصادقيــن فهــو صــراط مســتقيم يوصــل 
العبــاد إلــى هللا تعالــى. كمــا قــال عــز مــن 
ــِبيِل«. وقــال:  ْصــُد السَّ

َ
ــِه ق

َّ
ــى الل

َ
قائــل: »َوَعل

ْسَتِقيٍم« . ففي هذا  ٰى ِصَراٍط مُّ
َ
ي َعل  َرّبِ

»ِإنَّ

الطريــق تجــدون نعمــة وســرورا ونجاحــا 
وحبــورا ولكــن ال يعزبــن عــن البــال أن هللا 
قــد يختبــر عبــاده الصادقيــن ثــم يمنحهــم 
والرضــوان.  والشــرف  العــز  أوســمة 
ــْم 

ُ
َجاِهِديــَن ِمنك

ُ ْ
ــَم ال

َ
ْعل

َ
ــٰى ن ــْم َحتَّ

ُ
ك َونَّ

ُ
َنْبل

َ
»َول

ــْم« )31- محمد(  
ُ
َباَرك

ْ
خ

َ
ــَو أ

ُ
ْبل

َ
اِبِريــَن َون َوالصَّ

ن 
َ
ــاُس أ َحِســَب النَّ

َ
وقــال فــي مقــام آخــر:  »أ

 ُيْفَتُنــوَن )2( 
َ

ــا َوُهــْم ال ــوا آَمنَّ
ُ
ن َيُقول

َ
ــوا أ

ُ
َرك

ْ
ُيت

َمــنَّ 
َ
َيْعل

َ
ل
َ
ْبِلِهــْم ۖ ف

َ
ِذيــَن ِمــن ق

َّ
ــا ال َتنَّ

َ
ــْد ف

َ
ق

َ
َول

اِذِبيــَن« 
َ
ك

ْ
َمــنَّ ال

َ
َيْعل

َ
ــوا َول

ُ
ِذيــَن َصَدق

َّ
ــُه ال

َّ
الل

)3/ العنكبــوت(. إذن تواجهــون عقبــات 
وعراقيــل، وآفــات ومشــكات.

 قــد تميــل النفــس إلــى الراحــة وتركــن إلــى 
ر الفقر عن 

ّ
الشهوات واللذات، وقد يكش

أنيابــه يهددكــم، وقــد يوســوس الشــيطان 
ويعدكــم الفقــر والفحشــاء، وقــد يتحــول 
مــن  ألداء،وتســمعون  أعــداء  األصدقــاء 
كــم 

ّ
األقربــاء مــا يســوءكم، وأحيانــا يخوف

الشــيطان أوليــاءه. هنالــك توقنــون أنكــم 
وقعتــم فــي امتحــان ال ينصركــم فيــه إال 
وهنالــك  إال هللا  منــه  ينقذكــم  وال  هللا، 
ليهديكــم  بربكــم  تســتغيثوا  أن  ينبغــي 
وينصركــم ويســهل الطريــق لكــم، وهنــاك 
ينبغــي أن تراجعــوا ســيرة نبيكــم صلــى هللا 
عليــه وســلم وتتخذوهــا نبراســا فــي معتــرك 
اَن 

َ
ــْد ك

َ
ق

َّ
الحيــاة. وقــد قــال عــز مــن قائــل: ل

اَن 
َ
ــن ك

َ
ِ
ّ
 مل

ٌ
 َحَســَنة

ٌ
ْســَوة

ُ
ــِه أ

َّ
ــْم ِفــي َرُســوِل الل

ُ
ك

َ
ل

ِثيــًرا 
َ
ــَه ك

َّ
ــَر الل

َ
ك

َ
ِخــَر َوذ

ْ
َيــْوَم ال

ْ
ــَه َوال

َّ
َيْرُجــو الل

)األحــزاب(.  )21(
وكيــف  هللا  ســبيل  فــي  اســتقام  كيــف 
اســتغاث بربــه وكيــف دعــا إلــى هللا وكيــف 
صبــر علــى املــكاره وكيــف قا�ســى الشــدائد، 

وكيــف واجــه األزمــات، حتــى جــاء نصــر 
هللا والفتــح، واعلمــوا أنكــم أيهــا الطــاب 
وإلــى  الســامية  الغايــات  إلــى  تصلــوا  لــن 
الصادقــة  بالنيــة  إال  النبيلــة  األهــداف 
والجاهــدة  والجــد  واملصابــرة  والصبــر 
الصــادق.  والحــب  والتضــرع  والدعــاء 

ولنعــم مــا قــال املفكــر الحكيــم:
فاتــح  محبــت  پيهــم  عمــل  محكــم  يقيــن   
ميــن  زندگانــی  جهــاد  هيــن  يهيــن  عالــم/ 

شمشــيری. ـکـی  مــردون 
)اليقيــن القــوي الراســخ والكفــاح الدائــم 
املستمر والحبة التي يفتح بها العالم هذه 
هــي ســيوف الرجــال فــي معتــرك الحيــاة(. 
وأن لكــم أســوة فــي حيــاة الســلف الصالــح 
وســيرهم  حياتهــم  بدراســة  فعليكــم 
يتأللــؤوا  لــم  إنهــم  وصبرهــم.  وأخاقهــم 
العلــم واملعرفــة واإلصــاح إال  فــي ســماء 
بعــد أن ذاقــوا مــرارة املشــاق والشــدائد، 
تحملــوا الجــوع، ســهروا اليالــي، صاحبــوا 
علــى  وواظبــوا  الداب  وراعــوا  األســاتذة 
األوقــات وضنــوا بهــا وتركــوا مــا ال يعنيهــم 
وطبقــوا مــا تعلمــوه، وســافروا إلــى البــاد 
الحيــاة  ملــذات  عــن  وابتعــدوا  النائيــة 
املعا�ســي  وهجــروا  األوطــان  وفارقــوا 
والذنــوب وجاهــدوا بأموالهــم و أنفســهم 
فــي ســبيل هللا فتقبــل هللا جهودهــم وكتــب 
لهــم النجــاح والقبــول ونفــع بهــم العبــاد 
فجــّدد هللا  وتأللــؤوا،  فأشــرقوا  والبــاد 
بهــم دينــه ولنعــم مــا قيــل: مــن لــم تكــن لــه 
بدايــة محرقــة لــم تكــن لــه نهايــة مشــرقة. 
إن األمــة اإلســامية فــي األوضــاع الراهنــة 
وقــادة  مصلحيــن  دعــاة  إلــى  بحاجــة 
األوضــاع  هــذه  مــن  ينقذونهــا  مخلصيــن 
املأساوية املؤملة التي تهدد كيانها ولعل هللا 
َنــا 

ْ
يختــار منكــم أولئــك املنشــودين »َوَجَعل

ــوا 
ُ
ان

َ
ــا َصَبــُرواۖ  َوك

َّ َ
ــا مل

َ
ْمِرن

َ
 َيْهــُدوَن ِبأ

ً
ــة ِئمَّ

َ
ِمْنُهــْم أ

)24،الســجدة( ُيوِقُنــوَن»  ِبآَياِتَنــا 

مكانة طلبة العلم ودورهم في المستقبل
سماحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي

 أستاذ الحديث والفقه بالجامعة

االفتتاحية
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الحاجة إلى بعثة الرسل
ـــُه 

َّ
الل  

َ
َبَعــث

َ
ف  

ً
َواِحــَدة  

ً
ــة مَّ

ُ
أ ــاُس 

َّ
الن  

َ
ان

َ
ك

نــَزَل َمَعُهــُم 
َ
ــِريَن َوُمنِذِريــَن َوأ

ّ
 ُمَبِش

َ
يــن ِبِيّ

َّ
الن

ــاِس 
َّ
الن  

َ
َبْيــن ــَم 

ُ
ِلَيْحك َحــِقّ 

ْ
ِبال ــاَب 

َ
ِكت

ْ
ال

 
َّ

 ِفيــِه ِإل
َ

ــف
َ
ل
َ
ت

ْ
ــوا ِفيــِهۚ  َوَمــا اخ

ُ
ف

َ
ل
َ
ت

ْ
ِفيَمــا اخ

 
ُ

ات
َ
ن َبِيّ

ْ
وُه ِمن َبْعِد َما َجاَءْتُهُم ال

ُ
وت

ُ
ِذيَن أ

َّ
ال

ــا 
َ
ــوا مِل

ُ
ِذيــَن آَمن

َّ
ـــُه ال

َّ
َهــَدى الل

َ
ًيــا َبْيَنُهــْمۖ  ف

ْ
َبغ

ـــُه 
َّ
َوالل  ۗ ِنــِه 

ْ
ِبِإذ َحــِقّ 

ْ
ِمــَن ال ِفيــِه  ــوا 

ُ
ف

َ
ل
َ
ت

ْ
اخ

ِقيٍم 
َ
ْســت مُّ ِصــَراٍط  ــٰى 

َ
ِإل ــاُء 

َ
َيش َمــن  َيْهــِدي 

﴾٢١٣﴿
املناسبة:

ســبب  أّن  إلــى  أشــارت  الســابقة  اليــات 
مخالفــة الحــّق هوحــّب الدنيــا، وفــي هــذه 
اليــات إيضــاح مزيــد لهــذا الســبب؛ وألّن 
هللا تعالــى بعــث الدالئــل الواضحــة للديــن، 
أنكروهــا  أو  بّدلوهــا  الدنيــا  ب 

ّ
طــا لكــن 

املاّديــة.  ألطماعهــم  تحقيقــا 
التفسير املختصر

}كان الّنــاس أّمــة واحــدة{ كان بنــو آدم علــى 
دين واحد، ألن آدم عليه الصاة والسام 
يعملــون  فكانــوا  الحــق،  ديــن  مهــم 

ّ
عل

عليــه، ومضــت مــدة علــى هــذه الحالــة، 
الطبائــع،  فــي  اختافــات  ظهــرت  حتــى 
تلــك االختافــات  أّدت إلــى االختــاف فــي 
ثــم نشــأت بعدهــا اختافــات  األهــداف، 
فــي األعمــال والعقائــد، }فبعــث هللا النبييــن 
ــرين ومنذريــن وأنــزل معهــم الكتــاب 

ّ
مبش

بالحــق ليحكــم بيــن النــاس فيمــا اختلفــوا 

فيه{ألن الرســل والكتب يبّينان الحقائق، 
فــكان  الباطــل،  يــزول  الحقائــق  وببيــان 
عليهــم أن يؤمنــوا بأولئــك الرســل والكتــب 
التــي ُبعثــت معهــم وينتهــوا عــن اختافاتهــم 
كلهــا، لكــن الكثيريــن منهــم لــم يؤمنــوا بهــذه 
الكتــب، بــل بــدأوا االختــاف فــي الكتــاب 
أيضــا. }ومــا اختلــف فيــه إال الذيــن أوتــوه{ 
وهــم علمائهــم وأهــل الفنــون، أمــا العــوام 
فكانــوا أتباعــا لهــم. }مــن بعــد مــا جاءتهــم 
البينــات{ يعنــي اختافهــم مــع ديــن هللا كان 
مــن  الواضحــة  الدالئــل  نــت 

ّ
تمك بعدمــا 

عقولهــم، }بغيــا بينهــم{ وســبب اختافهــم 
مــع الديــن هــو بغــي بعضهــم علــى بعــض 
طلبــا للرئاســة، فلــم يكــن تفرقهــم لقصــور 
املــال  لحــّب  ولكــن  والحجــج،  البيــان  فــي 
بالدنيــا.  واالشــتغال  املنصــب  حــّب  أو 
}فهــدى هللا الذيــن آمنــوا ملــا اختلفــوا فيــه 
مــن الحــّق بإذنــه{ فلــم يضّرهــم اختــاف 
الكفــار، }وهللا يهــدي مــن يشــاء إلــى صــراط 

. مســتقيم{
فقه الحياة أو األحكام

فــي اليــة إشــارة إلــى أّن النــاس كانــوا علــى 
وتلــك  واحــدة  ــة 

ّ
مل وعلــى  واحــد،  ديــن 

طــر النــاس عليهــا، ثــّم 
ُ
هــي الفطــرة التــي ف

اختلفــوا وتفرقــوا إلــى مذاهــب واتجاهــات 
شــتى حتــى صعبــت معرفــة الحــق والباطــل 
فبعــث هللا تعالــى النبييــن يوّضحــون الحــق 
للنــاس، فأنــزل هللا تعالــى عليهــم الكتــاب 

بالدعــوة  األنبيــاء  فقــام  إليهــم،  وأوحــى 
واإلصــاح، فانقســم النــاس إلــى صنفيــن، 
صنــف آمــن بــاهلل وصــدق الرســل، فصــار 
ب 

ّ
وكــذ بــاهلل  كفــر  آخــر  وصنــف  مؤمنــا 

كافــرا. فصــار  الرســل 
قوله تعالى: "كان الناس أّمة واحدة"

قــال اإلمــام الراغــب فــي "مفــردات القــرآن": 
األّمــة كّل جماعــة يجمعهــم أمرّمــا إّمــا ديــن 
واحــد أو زمــان واحــد، أومــكان واحــد ســواء 
كان ذلــك األمرالجامــع تســخيرا أواختيــارا. 
يفهــم مــن اليــة أن النــاس جميعــا كانــوا 
واحــدة.  وجماعــة  متحديــن  زمــان  فــي 
بالوحــدة  ماملــراد  األول:  ســؤاالن،  هنــا 
هنــا؟ الثانــي: فــي أّي زمــان تحققــت هــذه 
الوحــدة؟ أّمــا اإلجابــة عــن الســؤال األول 
أّن  هذه الوحدة كانت في الفكر والعقيدة 
هــذا  علــى  يــدّل  اليــة  وآخــر  والديانــة، 
الجــواب، ألّن االختــاف الــذي حــدث بعــد 
مجــيء األنبيــاء لــم يكــن فــي اللغــة والوطــن 
واللون بل كان في الفكر والعقيدة والدين 
وهــذا نفســه يــدّل علــى أّن الوحــدة أيضــا 
كانــت فــي الفكروالعقيــدة والديــن ثــّم فــي 
هــذه الوحــدة احتمــاالن؛ األول أّن النــاس 
جميعا كانوا متحدين ومتفقين على الحق 
والتوحيــد واإليمــان، الثانــي، إنهــم كانــوا 
والقــول  والضــال،  الكفــر  علــى  متفقيــن 
الراجــح عنــد جمهــور املفســرين االحتمــال 
التاليــة  اليــات  فــي  األول، وإليــه اإلشــارة 

تفسير معارف القرآن
العالمة املفتي محمد شفيع العثماني

تعريب: املفتي محمد قاسم القاسمي

آية ٢١٣

على مائدة القرآن
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:}وما كان الناس اال أّمة واحدة، فاختلفوا 
ولــوال كلمــة ســبقت مــن ربــك لق�ســي بينهــم 

فيمــا فيــه يختلفــون{. ) یونــس(
وفــي ســورة املؤمنــون "إّن هــذه أمتكلــم أّمــة 

واحــدة وأنــا ربكــم فاتقــون".
ظاهــر هــذه اليــات يــدل علــى أّن النــاس 
وعقيــدة  واحــد  ديــن  علــى  جميعــا  كانــوا 
واحــدة، لكــن هــذه الوحــدة إلــى متــى كانــت 
االختــاف؟  حــدث  متــى  أومنــذ  قائمــة؟ 
روي عــن أبــي بــن كعــب وابــن زيــد أن هــذه 
حيــث  األرواح  عالــم  فــي  كانــت  الوحــدة 
سئلوا: ألست بربكم؟ قالوا بلى،وقال ابن 
عبــاس: إّن هــذه الوحــدة كانــت فــي زمــن آدم 
هــم كانــوا علــى عقيــدة 

ّ
ريتــه األولــى، فكل

ُ
وذ

قابيــل.   
ّ
إال لــه  وتبعــا  الســام  عليــه  آدم 

وفــي مســند بــزار عــن ابــن عبــاس ر�ســي هللا 
عنــه أّن الوحــدة فــي العقيــدة كانــت مــن 
زمــن آدم إلــى زمــن ادريــس عليهمــا الســام، 
واملدة بينهما عشــرة قرون، وكّل قرن مائة 
سنة فيكون ألف سنة، وقال البعض: إن 
الوحــدة فــي العقيــدة كانــت فــي زمــن ســيدنا 
بعــد أن هلــك عاّمــة  الســام  نــوح عليــه 
الناس بالطوفان وبقي من ركب السفينة 
واحــدة  عقيــدة  علــى  فكانــوا  نــوح،  مــع 

الحــق. يتبعــون 
الثاثــة  األقــوال  بيــن  ُيجمــع  أن  ويمكــن 
علــى  كانــوا  النــاس  إن  وُيقــال  املذكــورة، 
عقيــدة واحــدة فــي هــذه األزمنــة املاضيــة 
ثــّم اختلفــوا، فبعــث هللا النبــي مبشــرين 
بالحــق  الكتــاب  معهــم  وأنــزل  ومنذريــن 
ليحكــم بيــن النــاس فيمــا اختلفــوا فيــه. 
ولقائــل أن يقــول مــا املناســبة بيــن هاتيــن 
الجملتيــن فــي اليــة؟  الجملــة األولــى "كان 
الثانيــة  والجملــة  واحــدة"،  أّمــة  النــاس 
"فبعــث هللا النبييــن"؛ ألّن مهمــة األنبيــاء 
كانــت القضــاء علــى االختــاف، واالختــاف 
لــم يكــن موجــودا فلمــاذا بعثــوا بعــد أن 
كان الّنــاس أّمــة واحــدة، ولكــن الجــواب 
واضــح بّيــن، إّن االختــاف حــدث بعــد أن 
كانــوا أّمــة واحــدة ثــّم بعــث هللا األنبيــاء؛ 
فــإذا قيــل ملــاذا لــم يذكــر ذلــك فــي اليــة؟ 
فالجــواب: أّن القــرآن الكريــم إنمــا يذكــر 
من القصص وأحوال األمم أجزاء خاّصة 

للعبــرة، فهوليــس مثــل كتــب التاريــخ حيــث 
مثــا  انظــر  بتفاصيلهــا.  القصــص  تذكــر 
قصة سيدنا يوسف عليه السام وتعبيره 
ألن  منهــا،  قطعــة  القــرآن   ذكــر  للرؤيــا، 
الخاطب يدرك الباقي بالقرينه والســياق، 
وهنــا لــم تكــن حاجــة إلــى ذكــر االختــاف، 
فليــس  وقــت  كل  يشــاهد  االختــاف  ألن 
أن  هنــا  املقصــود  وكان  يســتغرب؛  ممــا 
يعلــم الخاطبــون أن النــاس جميعــا كانــوا 
علــى عقيــدة واحــدة قبــل هــذه االختافــات 
الكثيــرة اتباعــا للحــق ثــم حــدث االختــاف 
والتفــرق، فمــّن هللا علــى البشــرية وبعــث 
بالجنــة  الحــق  متبعــي  يبشــرون  النبييــن 
جهّنــم،  نــار  العصــاة  وينــذرون  واملغفــرة 
يبينــوا  النبييــن حتــى  علــى  الكتــب  وأنــزل 
بعــث  ــا 

ّ
ـ ـ ملـ ثــّم  فيــه.   مــا اختلفــوا  للنــاس 

األنبيــاء ونــزل الكتــاب انقســم النــاس إلــى 
فئتيــن؛ فئــة آمنــت بــاهلل والرســل وقبلــت 
الحــق، وفئــة أخــرى اســتكبرت ولــم تقبــل 
البينــات بغيــا وعنــادا ومــن العجيــب أّن 
املنكريــن لدعــوة الحــق كانــوا مــن الذيــن 
أرســل إليهــم الرســل قبــل ذلــك، وكانــوا مــن 
الذيــن أوتــوا الكتــاب مــن قبــل؛ والقــرآن 
يشــير إلــى هاتيــن الفئتيــن فــي ســورة التغابــن 

"خلقكــم فمنكــم كافــر ومنكــم مؤمــن".
مسائل واستنباطات 

املسألة األولى:
ســتنبط  مــن قولــه تعالــى "كان النــاس 

ُ
 ت

أّمــة واحــدة إلــى آخــر اليــة" أمــور، منهــا أّن 
ــا اختلفــوا بعــد أن  كانــوا علــى 

ّ
ـ ـ النــاس ملـ

وتعالــى  ســبحانه  أرســل هللا  واحــدة  ــة 
ّ
مل

مــا  إلــى  ليعــودوا  الكتــب  وأنــزل  الرســل 
ــة، 

ّ
كانــوا عليــه مــن وحــدة فــي االعتقــاد واملل

مــا 
ّ
فكل األنبيــاء،  سلســلة  جــرت  وهكــذا 

الرســل  لهدايتهــم  أرســل  النــاس  انحــرف 
وأنــزل عليهــم  الكتــاب. مثــا يمــرض أحــد 
�ســىء  فالصحــة  الــدواء،  لــه  فيوصــف 
مــا اعتــرى 

ّ
واحــد ولكــن األدويــة كثيــرة، فكل

داء وصــف لــه دواء وهلــم جــّرا، وفــي األخيــر 
يــوم  إلــى  ناجعــة  شــاملة  وصفــة  وصــف 
القيامــة، وتلــك الوصفــة الشــاملة ليســت 
إال اإلســام، أرســل له خاتم النبيين وأنزل 
ســبحانه  ثــّم ضمــن هللا  الكريــم  القــرآن 

وتعالــى القــرآن وصيانتــه مــن أّي تحريــف 
يــوم القيامــة، التــزال طائفــة  إلــى  وتغييــر 
مــن األّمــة الحمديــة قائمــة علــى الحق تأمر 
باملعروف وتنهى عن املنكر وتدعو إلى هللا، 
اليضّرهم من خذلهم وال من خالفهم، ثّم 
تــم النبيــون 

ُ
أغلــق بــاب النبــوة والوحــي فخ

بمحمــد صلــى هللا عليــه وســلم.
ــه الينبغــي أن يظــّن أحــد 

ّ
خاصــة الــكام أن

أّن االختــاف كان بســبب بعثــة األنبيــاء 
ونزول الكتب الختلفة بل األمر بالعكس؛ 
مــا بعــث النبييــن 

ّ
ألّن هللا ســبحانه وتعالــى إن

وأنــزل معهــم الكتــاب ليجتمــع النــاس علــى 
الحــق وال يتفّرقــوا.

املسألة الثانية:
مــن  تســتنبط  التــي  الثانيــة  املســألة 
إلــى صنفيــن  اليــة أّن النــاس ينقســمون 
الحــق  يقبــل  صنــف  الديانــة،  باعتبــار 
وهــم املؤمنــون، وصنــف ينكــر الحــق وهــم 
الكافرون،كمــا قــال هللا ســبحانه تعالــى: 
ومنكــم  كافــر  فمنكــم  خلقكــم  }هوالــذي 

. مؤمــن{
أســاس  يكــون  أن  يمكــن  ال  فالوطــن 
الوحــدة؛ ألّن الوحــدة لــم تكــن علــى أســاس 
العقيــدة  بــل كانــت علــى أســاس  الوطــن 
والديــن، وكان األنبيــاء يدعــون النــاس إلــى 
هــذه الوحــدة، فالذيــن لــم يقبلــوا دعوتهــم 
فأولئــك الذيــن تفرقــوا وانشــقوا وخرجــوا 

الوحــدة. مــن 
املسألة الثالثة:

ه جرت سنة هللا في الناس 
ّ
 ُعلم من الية أن

منــذ القديــم أّن الفســقة مــن النــاس كانــوا 
يخالفــون األنبيــاء فــي كل زمــان ويجادلــون 
بالباطــل ويقومــون فــي وجــه الحــق، إذن ال 
ينبغــي أن يتضايــق املؤمنــون مــن صنيــع 
الخالفين في سائر األزمنة وفي هذا الزمان. 
 

ّ
فالكفــار واملعانــدون اليــوم ال يتبعــون اال
ســلفهم أفــا يجــدر باملؤمنيــن الصالحيــن 
أن يتأســوا باألنبيــاء والصالحيــن قبلهــم، 
ويدعــو  الخالفيــن  أذى  علــى  فليصبــروا 
الحســنة،  واملوعظــة  بالحكمــة  النــاس 
 املســلمين علــى 

ّ
ــه بهــذه املناســبة حــث

ّ
ولعل

الصبر واالســتقامة في ســبيل هللا في اليات 
التيــة.

على مائدة القرآن
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أشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد، إمــام 
وخطيــب أهــل الســنة فــي مدينــة زاهــدان، فــي 
خطبتــه يــوم الجمعــة )15 شــوال 1439( 
إلــى املشــكات واألزمــات املوجــودة فــي البــاد، 
بمحــوري  االهتمــام  ضــرورة  علــى  مؤكــدا 
“العــون اإللهــي” و”معيــة الشــعب” للخــروج 

مــن هــذه األزمــات.
الواليــات  تحــاول  قائــا:  فضيلتــه  وقــال 
مــن  انســحابها  بعــد  اإلمريكيــة  املتحــدة 
االتفــاق النــووي، فــرض عقوبــات شــديدة 
علــى البــاد، واملشــكات التــي نشــأت هــذه 

القضيــة. هــذه  إلــى  تعــود  األيــام 
عقوبــات  تنفــذ  لــم  وإن  قائــا:  وأضــاف 
بالطريقــة  إيــران  ضــد  املتحــدة  الواليــات 
كانــت ســببا  انتشــار خبرهــا  لكــن  الكاملــة، 
مــن  وزادت  األســواق،  فــي  وقلــق  ألزمــات 

االقتصاديــة. املشــكات 
وأشــار خطيــب أهــل الســنة فــي زاهــدان إلــى 
املشــكات  علــى  الشــعبية  االعتراضــات 
قائــا:  وأضــاف  البــاد،  فــي  االقتصاديــة 
هــذه األيــام تجــري اعتراضــات شــعبية ضــد 
املشــكات واألزمــات االقتصاديــة فــي البــاد 
مــن جانــب، ومــن ناحيــة أخــرى يطــرح بعــض 
السياسيين ضرورة املفاوضات مع الواليات 

للمشــكات. كحــل  املتحــدة 
مــع  املفاوضــة  إلــى قضيــة  وأضــاف مشــيرا 

نؤكــد  كنــا  اإلمريكيــة:  املتحــدة  الواليــات 
أن  واملشــكات  املســائل  كافــة  فــي  دائمــا 
الجلــوس علــى كر�ســي املفاوضــات هــو أفضــل 
مــع  املفاوضــو  نرفــض  ال  نحــن  الحلــول. 
الواليــات املتحــدة اإلمريكيــة، لكننــا نعتقــد 
أن املفاوضــات أصبحــت صعبــة نظــرا إلــى 
الشــروط التــي طرحــت مــن جانــب الواليــات 
املتحــدة اإلمريكــة بحيــث قــد ال تــؤدي إلــى 

مطلوبــة. إيجابيــة  نتائــج 
واســتطرد فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد: ال 
أعتقــد أن املفاوضــات مــع الواليــات املتحــدة 
هــو الحــل الكامــل، بــل أعتقــد أن الطريــق 
الوحيــد للخــروج مــن األزمــات واملشــكات، 
هــي املفاوضــة مــع الشــعب اإليرانــي نفســه. 
الشــعب  ومرضــاة  هللا،  مرضــاة  اكتســاب 
وتلبيــة حاجاتهــم بإمكانهــا أن تكــون مؤثــرة فــي 

مجــال حــل أزمــة البــاد.
وأضــاف مديــر جامعــة دار العلــوم زاهــدان: 
محور”الشــعب”  و  بــاهلل”  “اإليمــان  محــور 
لــم  بهمــا  اهتممنــا  إن  مهمــان  محــوران 
تخضعنــا قــوة. لقــد صــرح القــرآن الكريــم إلــى 
هذيــن الحوريــن قائــا: “ياأيهــا النبــي حســبك 
هللا  إن  املؤمنيــن”.  مــن  اتبعــك  ومــن  هللا 
خاطــب الرســول الكريــم الــذي كان صاحــب 
الوحــي وكان معصومــا وكان العقــل التــام، 

بــأن هللا يكفيــه واملؤمنــون.

وأضــاف قائــا: املســؤولون والذيــن بأيديهــم 
وبشــعبهم،  بــاهلل  تمســكوا  إن  البــاد  أمــور 
ســينجون مــن األزمــات، وتكــون املفاوضــات 
أيضــا  اإلمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  مــع 
مفيــدة، لكــن إن لــم نســتطع أن نجعــل هللا 
والشــعب معنــا، لــن تنجينــا املفاوضــات مــع 

اإلمريكيــة. املتحــدة  الواليــات 
وأضــاف خطيــب أهــل الســنة قائــا: يجــب 
علينا جميعا أن نعيد النظر في سلوكنا. ربما 
لم نطبق شرع هللا جيدا في حياتنا أو ارتكبنا 
ظلمــا أو جــورا بحــق أشــخاص أو جماعــات، 
وضاعــت حقــوق، حيــث ابتانــا هللا بالقحــط 
والزلــزال، وتســليط ظالــم علينــا كالواليــات 

املتحــدة اإلمريكيــة.
كان  إذا  نبحــث  أن  يجــب  قائــا:  وأضــاف 
شــطر مــن الجتمــع تعــرض للظلــم والتمييــز 
نتيجــة السياســات، ال بــد مــن كســب قلوبهــم 
املســئوولين  يجــب علــى  وجلــب مرضاتهــم. 
أن يســمعوا صوتهــم، وال بــد مــن االســتجابة 
لاعتراضات الشروعية واملطالب القانونية 

للشــعب.
وأضــاف قائــا: أركان النظــام واملســؤولون 
ليســوا  واملراجــع  والعلمــاء  والرؤســاء 
فــي هــذه البــاد. جميــع القــادة  معصوميــن 
والشــخصيات اإلســامية في العالم مكلفون 
مطالــب  ويحققــوا  بالشــريعة،  يعملــوا  أن 

فضيلة الشيخ عبد الحميد في خطبة الجمعة:

اكتساب مرضاة اهلل و مرافقة الشعب
هما الحل لخروج البالد من األزمات الراهنة

خطب ومحاضرات
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هلل  }فاتقــوا  تعالــى:  هللا  يقــول  شــعوبهم. 
هللا  اتقينــا  إن  بينكــم{.  ذات  وأصلحــوا 
واكتســبنا مرضاة الشــعب تنحل مشــكاتنا.
نشــوء  أســباب  أهــم  الضعفــاء  الرؤســاء 

الحتجاجــات
وأكــد خطيــب أهــل الســنة علــى لــزوم إعــادة 
النظر في سياسات تعيين الرؤساء واملوافقة 
علــى أهليــة األشــخاص قائــا: لقــد أكــدت 
مــرارا قضيــة تغييــر بعــض السياســات. مــن 
السياســات التــي يجــب أن يعــاد النظــر فيهــا، 
سياسة الباد في قضية املوافقة على أهلية 

األشــخاص.
واســتطرد فضيلتــه قائــا: مــع األســف يهمــل 
مبــدء الجــدارة واألهليــة فــي سياســة البــاد 
فــي مجــال تأييــد أهليــة األشــخاص، ويرفــض 
األشخاص املؤهلون بسبب الفارق املذهبي 
أو املســائل األخــرى. الكثــر مــن األشــخاص 
املؤهلين واملثقفين تم رفضهم فقط بسبب 
مــن  األول  الصــف  فــي  يشــاركوا  لــم  أنهــم 
الصاة أو املظاهرات. هكذا رفض أشخاص 
مؤهلون مرشــحون للرئاســة أو نيابة البرملان 

وســائر القطاعــات ألعــذار مختلفــة.
السياســة  هــذه  قائــا:  فضيلتــه  وصــرح 
املناصــب،  وتوليــة  االنتخــاب  فــي  الخاطئــة 
مناصــب  أنــاس ضعفــاء  يتولــى  أن  ســّببت 
إداريــة، وهــؤالء املــدراء والرؤســاء الضعفــاء 
كانــوا مــن أســباب االحتجاجــات فــي البــاد.

املشكلة ل تحل بتغيير وزير أو وزيرين
إلــى  الحميــد  عبــد  الشــيخ  فضيلــة  وأشــار 
قائــا:  الرؤســاء  لتغييــر  املطالبــات  بعــض 
الرؤســاء الضعفــاء ليســوا فــي الدولــة فقــط 
لتحــل املشــكلة بتغييــر وزيــر أو وزيريــن، بــل 
فــي  موجــودون  الضعفــاء  الرؤســاء  هــؤالء 

والحاكميــة. الدولــة  جســد 
االقتصــادي  الفســاد  إلــى  مشــيرا  وأضــاف 
واملشــكات  املســائل  مــن  الكثيــر  قائــا: 
كان يجــب حلهــا ســابقا، لكــن مــع األســف 
ضاعــت الفــرص فــي هــذه الجــاالت. واملعاقبة 
بوحدهــا ال تكفــي ملنــع املفاســد االقتصاديــة 
واالختاســات املاليــة التــي حدثــت، بــل الــذي 
فــي  يمنــع الفســاد االقتصــادي هــو التغييــر 

السياســات.
الحــل  أهــل  “مجلــس  تأســيس  يجــب 
الراهنــة األزمــات  مــن  للخــروج  والعقــد” 
واعتبر فضيلة الشــيخ عبد الحميد تأســيس 
املتكــّون  والعقــد  الحــل  أهــل  مــن  مجلــس 

حاجــة  واألفــكار،  االتجاهــات  كافــة  مــن 
البــاد للخــروج مــن األزمــات الراهنــة، وتابــع 
قائــا: اليــوم ليســت القضيــة قضيــة الدولــة 
قضيــة  القضيــة  بــل  فقــط،  والحكومــة 
وطنيــة. حــل مشــكات البــاد وأزماتهــا تحتاج 
إلــى تأســيس مجلــس حــل وعقــد يضــم كافــة 
املؤهليــن وأصحــاب الفكــر والــرأي، بغــض 

النظــر عــن قومياتهــم ومذاهبهــم.
إطــاق  وقــت  حــان  قائــا:  فضيلتــه  وأكــد 
لنســتفيد  السياســيين،  الســجناء  ســراح 
مــن آرائهــم لحــل مشــكات البلــد. أصحــاب 
الــرأي ليســوا فقــط فــي الدولــة والحكومــة، 
بــل هــم موجــودون فــي الجامعييــن والحــوزات 
ســائر  وفــي  الســوق،  وأهــل  العلميــة، 
القطاعــات والطبقــات يوجــد أنــاس لديهــم 

وفكــرة. رؤيــة 
وأكد فضيلة الشيخ عبد الحميد على لزوم 
إعــادة النظــر فــي السياســات الخارجيــة قائــا: 
يجب أن نعيد النظر في سياساتنا الخارجية 
وندرســها جيــدا لنتبيــن أيــن ارتكبنــا أخطــاء. 
يجب أن نعيد النظر في البرامج والسياسات 

التــي نفــذت فــي ســائر البــاد.
إلــى منــع أهــل  وأشــار خطيــب أهــل الســنة 
الســنة مــن إقامــة صــاة العيــد فــي طهــران 
وبعض املدن الكبرى، منتقدا هذا السلوك، 
قائــا: لــم يكــن يتوقــع أهــل الســنة أن يمنعــوا 
فــي هــذه الظــروف املتأزمــة مــن إقامــة صــاة 
عيــد الفطــر فــي بعــض املــدن. الذيــن ينشــئون 
للوطــن  الخيــر  يريــدون  ال  املشــكات  هــذه 

والبــاد.
وأكــد خطيــب أهــل الســنة قائــا: ال يعلــم 
إلــى أي حــد يريــد العــدو أن يضــر بالوطــن 
وباالقتصــاد واألمــن ويضغــط علــى شــعبنا. 
مشــكاتنا  لحــل  نفكــر  أن  يجــب  لذلــك 
نرجــو  والتضامــن.  والتعــاون  بالتنســيق 
األزمــة  مــن  للخــروج  املســؤولون  يفكــر  أن 

أساســيا. تفكيــرا  الوطنيــة 
يجــب اســتخدام أهــل الســنة فــي القــوات 

رســميا املســلحة 
وأدان خطيــب أهــل الســنة فــي نهايــة الخطبــة 
القــوات  لــه  تعــّرض  الــذي  األخيــر  الهجــوم 
املســلحة علــى الحــدود، وأضــاف قائــا: فــي 
الحادثــة األخيــرة قتــل عــدد مــن شــباب أهــل 
الســنة فــي قــوات التعبئــة، وهــذا يثبــت أن 
أهــل الســنة مســتعدون للتضحيــة بأراوحهــم 

حفظــا للوطــن.

الحميــد  عبــد  الشــيخ  فضيلــة  وطالــب 
االســتخدام الرســمي ألهل الســنة في القوات 
مــع األســف منــذ أربعيــن  املســلحة، قائــا: 
ســنة ويمنــع حضــور أهــل الســنة فــي القــوات 
أن  املســؤولين  نطالــب  لذلــك  املســلحة. 
يســتخدموا أهــل الســنة رســميا فــي القــوات 
الحقــوق  مــن  املطلــب  وهــذا  املســلحة، 

الســنة. ألهــل  القانونيــة 
علــى القضــاء أن يكــون جــادا فــي التصــرف مــع 

مجرمــي الحادثــة األخيــرة في إيرانشــهر
أشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد، إمــام 
وخطيــب أهــل الســنة فــي مدينــة زاهــدان، فــي 
خطبة الجمعة )8 شــوال 1439( إلى حادثة 
اغتصــاب الفتيــات التــي وقعــت فــي مدينــة 
القضائيــة  الســلطة  مطالبــا  إيرانشــهر، 
أن تكــون جــادة فــي التعامــل مــع الجرميــن 

القانــون. إلــى  وتفويضهــم 
قضيــة  إلــى  بالنســبة  فضيلتــه:  وقــال 
إيرانشــهر، أشــرت ســابقا إلــى مطلبيــن: األول 
فــي  جــادة  القضائيــة  الســلطة  تكــون  أن 
التصرف مع كل من ارتكب جريمة، والحمد 
هلل تؤكــد الســلطة القضائيــة فــي الحافظــة 
على هذا. املطلب الثاني موّجه إلى الشــعب، 
ليســوا  للظلــم  تعرضــوا  الذيــن  أن  وهــو 
مجرميــن، وينبغــي أن ال يكــون الحيــاء تغطيــة 
للظلــم والشــكوى، بــل يجــب رفــع الشــكاوي 

القضائيــة. الســلطة  إلــى 
وأو�ســى فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد أقــارب 
املتهمين قائا: حسب ما نعلم، ألقي القبض 
فوضــه  الثالــث  والشــخص  متهميــن،  علــى 
ونطالــب  القضائيــة،  الســلطة  إلــى  أقاربــه 
أقــارب املتهَميــن الخريــن أن يســلموهما إلــى 
القانــون، فــإن كانــا ارتكبــا جريمــة يعترفــان 

وإال يدافعــا عــن أنفســهما.
وأو�ســى فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد النــاس 
إلــى التــزام الهــدوء قائــا: نطالــب مــن أهــل 
إيرانشــهر  ســكان  مــن  وكذلــك  الحافظــة 
ويحتفظــوا  هدوءهــم،  علــى  يحافظــوا  أن 
بمشــاعرهم، ألن األعــداء يريــدون اإلخــال 
بأمــن البــاد والحافظــة، لذلــك يجــب أن 
الظــروف  إلــى  نظــرا  األمــن  علــى  نحافــظ 
األمــن  حفــظ  ألن  للمنقطــة،  الحساســة 
مهــم جــدا، واألمــن املتوفــر حاليــا هــي نتيجــة 

والشــعب. املســؤولين  بيــن  التعــاون 
املصــدر: املوقــع الرســمي لفضيلــة الشــيخ 

عبــد الحميــد إســماعيل زهــي

خطب ومحاضرات
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خطب ومحاضرات

تطــّرق األســتاذ القاســمي  أّوال إلــى أهميــة 

عقيــدة ختــم النبــوة فــي اإلســام ومكانتهــا 

قائــا: عقيــدة ختــم النبــوة ليســت اجتهــاد 

مجتهد أو استنباط مستنبط يمكن حوله 

النقــاش والبحــث وتبــادل الراء بيــن األمــة 

اإلســامية، بــل هــذه القضيــة مــن ثوابــت 

البديهيــات  ومــن  اإلســامية  العقيــدة 

اإلســامي. الديــن  وخصائــص 

ثــّم أشــار فضيلتــه إلــى إغــاق أبــواب النبــوة 

إلى يوم القيامة، وإلى أنه لوال عقيدة ختم 

النبــوة ملــا كان العالــم فــي شــكله الراهــن، 

وتابــع قائــا: إن هللا تعالــى يبّيــن فــي آيــة "مــا 

كان محمــد أبــا أحــد مــن رجالكــم ولكــن 
رســول هللا وخاتــم النبييــن وكان هللا بــكل 

�ســيء عليمــا" قضيــة ختــم النبــّوة بصراحــة 

الكريــم صلــى هللا  الرســول  هكــذا  تامــة. 

عليــه وســلم بقولــه: "ال تقــوم الســاعة حتــى 

تلحــق قبائــل مــن أمتــي باملشــركين وحتــى 

أمتــي  فــي  ســيكون  وإنــه  األوثــان،  يعبــدوا 

ثاثــون كذابــون، كلهــم يزعــم أنــه نبــي، وأنــا 

ــة 
ّ
خاتــم النبييــن ال نبــي بعــدي"، أبطــل كاف

ادعــاءات النبــّوة مــن جانــب األشــخاص، 

بنــاء علــى مــا ورد فــي هــذه اليــة والحديــث، 

أغلقــت أبــواُب النبــوة لألبــد.

دوافع مّدعي النبّوة الكاذبة

وأشــار األســتاذ القاســمي إلى بيان العوامل 

ادعــاء  إلــى  األفــراد  بعــض  دفعــت  التــي 

النبوة بعد نبوة رسول هللا صلى هللا عليه 

وســلم عبــر التاريــخ، وذكــر أربعــة عوامــل 

لذلــك وهــي: 1- املشــكات النفســية؛ 2- 

العمالــة   -3 واملنصــب؛  الشــهرة  ابتغــاء 

التلبيســات   -4 )املســتعمرين(؛  لألعــداء 

نية. لشــيطا ا

وأوضح أستاذ الحديث والفقه في جامعة 

دارالعلــوم زاهــدان، فــي بيــان هــذه العوامــل 

األربعــة، قائــا: املشــكات النفســية مــن 

العوامــل التــي دفعــت فــي التاريــخ اإلســامي 

النبــوة،  يّدعــوا  أن  البشــر  مــن  البعــض 

املطلوبــة  التحقيقــات  بعــد  تبيــن  بحيــث 

أن مّدعــي النبــوة كان يعانــي مــن اختــاالت 

نفسية، كما أن بعض من لديه مشكات 

فــي إيــران وفــي  نفســية اّدعــى  "املهدويــة" 

بعــض البــاد األخــرى.

العامــل  القاســمي:  الشــيخ  وأضــاف 

الخــر الــذي كان وراء ادعــاء النبــوة، هــو 

إلــى املنصــب والشــهرة والثــروة  الوصــول 

وتكريمهــم؛  النــاس  محبــة  واكتســاب 

فهــؤالء ملــا رأوا مكانــة األنبيــاء ومحبتهــم فــي 

قلــوب أفــراد الجتمــع، ادعــوا النبــوة رجــاء 

مــن جانــب  وتعظيمــا  تكريمــا  يجــدوا  أن 

واســتعبدوا  الجتمــع،  أشــخاص  بعــض 

واســتثمروا مــن هــذا الطريــق الكثيــر مــن 

لنــاس. ا

وأشــار املفتــي محمــد قاســم القاســمي إلــى 

صفــات األنبيــاء الصادقيــن وخصائصهــم 

قائــا: األنبيــاء الصادقــون لــم يســتعبدوا 

أنفســهم  بعبــادة  يأمروهــم  ولــم  النــاس، 

وعبوديتهــم. يقــول هللا تعالــى فــي وصفهــم: 

الكتــاب  هللا  يؤتيــه  أن  لبشــر  كان  "مــا 

والحكــم والنبــّوة ثــم يقــول للنــاس كونــوا 

عبــادا لــي مــن دون هللا ولكــن كونــوا ربانييــن 

كنتــم  وبمــا  الكتــاب  تعلمــون  كنتــم  بمــا 

تدرســون". يــرى األنبيــاء عبديتهــم هلل تعالــى 

أعظــم مفاخرهــم، وكانــت خاصــة أهداف 

حياتهــم أن يكونــوا هــم وأتباعهــم عبــادا هلل 

تعالــى. خاطــب رســول هللا صلــى هللا عليــه 

وســلم املســلمين: "ال تطرونــي كمــا أطــرت 

النصــارى عي�ســى ابــن مريــم".

وأشــار رئيــس دار االفتــاء التابعــة لجامعــة 

دار العلــوم زاهــدان إلــى عمالــة أحــد مدعــي 

النبوة في الهند للقوى االستكبارية، وتابع 

مــن  كان  قاديانــي"  أحمــد  "غــام  قائــا: 

األشــخاص الذيــن ادعــوا النبــوة بتحريــض 

البريطانييــن الذيــن اســتعمروا الهنــد.

وأضــاف قائــا: اإلنكليــز اســتعمروا الهنــد 

بعــد أن حكمهــا املســلمون لقــرون، بحيــث 

ــا دخلــت القــوات البريطانيــة هذه الباد، 
ّ
ملـــ

ضّدهــا  كبيــرة  معركــة  املســلمون  أقــام 

ــى قيادتهــا علمــاء كبــار 
ّ
ســنة 1857م. تول

النانوتــوي"،  قاســم  "محمــد  كالشــيخ 

والشــيخ "رشــيد أحمــد كنكوهــي"، وحافــظ 

نظرة إىل أبعاد عقيدة ختم 
النبّوة وفوائدها

إشارة: عقدت إدارة جامعة  دار العلوم زاهدان دورة في السيرة النبوية مّدتها عشرون يوما، بداية من أّول 
شهر شعبان، قام فيها األساتذة الكبار بإلقاء محاضرات تناولت الجوانب واألبعاد املختلفة من السيرة 

النبوية املطهرة، كما ألقى فضيلة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي مساء الثنين )7 شعبان ١4٣9( 
كلمة حول موضوع "ختم النبوة".
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مهاجــر  هللا  "إمــداد  والحــاج  "ضامــن"، 

مكــي".

"محبــة  القاســمي  األســتاذ  وصــف 

مــن  الجهاديــة"  "والــروح  الرســول"،  

خصائــص مســلمي الهنــد تجــاه الحتليــن 

اإلنكليــز، واســتطرد قائــا: وصــل اإلنكليــز 

إلى هذه النتيجة بأنهم للنجاح في برامجهم 

االســتعمارية، ولحاربــة هاتيــن الصفتيــن، 

ــوا محبــة نبــي كاذب 
ّ
يحتاجــون إلــى أن يحل

مــكان محبــة الرســول فــي قلــوب املســلمين، 

الخالفــة  جــرأة  ألحــد  تكــون  ال  بحيــث 

أيضــا؛ لذلــك انتخبــوا "مــرزا غــام أحمــد" 

الذي كان ذكّيا وعابدا، لكنه كان ســاذجا 

املهمــة. لهــذه  واختــاروه  فخدعــوه، 

قائــا:  القاســمي  االســتاذ  فضيلــة  وتابــع 

اســتطاع اإلنكليــز الخادعــون أن ينجحــوا 

بشــكل كبيــر فــي برامجهــم ويحدثــوا اختافــا 

وقلقا بين األمة املسلمة بانتخاب شخص 

للمشــاعر  ال�ســيء  وباالســتغال  هنــدي، 

القوميــة للشــعب الهنــدي حيــث أوهموهم 

بــأن منهــم أيضــا بعــث نبــي.

 9 نحــو  القاديانيــة  فتنــة  اســتمرت  لقــد 

ســنة، إلــى أن اســتطاع املســلمون بجهــود 

الشــيخ "محمــد يوســف البنــوري" رحمــه 

هللا مــن خــال تأســيس مؤسســة "مجلــس 
فتــاوى  احتشــاد  باكســتان  فــي  العمــل" 

العلماء ضد هذه الفتنة، بحيث اضطرت 

بهــذه  اســتنادا  الباكســتانية  الحكومــة 

الطائفــة  تكفــر  أن  اإلجماعيــة  الفتــاوى 

القاديانيــة وتعّدهــا جماعــة خارجــة مــن 

اإلســامي. الديــن 

قال األستاذ القاسمي حول العامل الرابع 

مــن عوامــل اّدعــاء النبــّوة الكاذبــة: ُيلقــي 

ذهــن  فــي  والوهــم  الوسوســة  الشــيطان 

شــخص فــي حالــة اليقظــة أو النــوم، بحيــث 

يبتلــى بنــوع مــن الثقــة املفرطــة والزائــدة 

وهــذا  مقدســة،  نفســه  ويــرى  بنفســها، 

اإلفــراط فــي التقــدس يوســوس فيــه بــأن 

النبــوة. يدعــي 

لألّمــة  النبــوة  ختــم  عقيــدة  فوائــد 
البشــري والعالــم  اإلســامية 

واصــل رئيــس تحريــر "مجلــة نــداي إســام" 

كلمتــه باإلشــارة إلــى بيــان فوائــد وثمــرات 

 " واعتبــر فضيلتــه  النبــوة.  عقيــدة ختــم 

التصــدي  و"  اإلســامي"،  الديــن  تكامــل 

رّد  أو  القبــول  فــي  األمــة  قــدرات  لضيــاع 
مدعــي النبــوة"، و"تكويــن صناعــة قبــول 
الــذات، وصاحيــة قيــادة الجتمــع البشــري 

فــي األمــة"، مــن أبــرز فوائــد هــذه العقيــدة، 

وأوضــح كل واحــد مــن هــذه العوامــل:

1- تكامل الدين اإلسامي:

النبــوة عامــة ودليــل علــى كمــال   ختــم 

الديــن اإلســامي، يعنــي الديــن اإلســامي 

كافــة  فــي  والكمــال  التكامــل  إلــى  وصــل 

)االعتقــادات،  واألبعــاد  الشــعب 

واألخاقيــات، واملعامــات، والســلوكيات( 

وليســت هنــاك حاجــة إلــى شــريعة وال إلــى 

نبي جديد. يقول هللا تعالى: "اليوم أكملت 

نعمتــي  عليكــم  وأتممــت  دينكــم  لكــم 

دينــا". اإلســام  لكــم  ورضيــت 

اســتعدادات  ضيــاع  مــن  التصــدي    -2

األمــة فــي قبــول أو رد مدعــي النبــوة:

 فلــوال ختمــت النبــوة، ولــوال أغلقــت أبــواب 

النبــوة لألبــد، لضــاع قســم كبيــر مــن طاقــة 

األمــة واســتعداده فــي مســألة "هــل  الــذي 

اّدعــى النبــوة صــادق فــي دعــواه أم كاذب؟"

فلــو كان الفــرد املدعــي نبّيــا صادقــا، وأنكــره 

الناس، هلكوا جميعا وأصابهم عذاب هللا 

تعالــى، ولــو كان نبيــا كاذبــا وصّدقــه النــاس، 

وقعــوا فــي الضــال املبيــن. أراد هللا تعالــى 

أن تبــذل طاقــات هــذه األّمــة وقدراتهــا فــي 

أعمــال إصاحيــة وتربويــة.

بالــذات،  قبــول  صناعــة  تكويــن   -3

األمــة: فــي  للبشــرية  القيــادة  وصاحيــة 

كوامــن  فــي  تصنــع  النبــوة  ختــم  عقيــدة   

بــأن  والثقــة  العقيــدة  هــذه  األمــة  أبنــاء 

الرشــد  مــن  إلــى درجــة  املســلمين وصلــوا 
نهــم مــن تربيــة رجــال يقــودون 

ّ
واألهليــة تمك

البشــرية مــن غيــر أن يكونــوا أنبيــاء. فلــو 

اســتمرت سلســة إرســال الرســل، لتكاســل 

أفــراد الجتمــع فــي القيــام بواجــب اإلصــاح 

والتربية، رجاء بعثة نبي جديد. لذلك تدّل 

قضيــة ختــم النبــوة علــى أن األمــة املســلمة  

فيهــا طاقــات وكفــاءات فأصبــح موضــع ثقــة 

الرحمــن حيــث منحــه أهليــة نجــاة البشــرية 

وقيادتهــا.

سبل تكامل األمة املسلمة

ــا أغلقــت أبــواب النبــوة كيــف يمكــن أن 
ّ
ـ ـ ملـ

يصــل أفــراد األمــة إلــى الكمــال والتكامــل؟ 

زمــة لقيــادة 
ّ

وكيــف يحققــون األهليــة الا

الجتمــع؟

في القسم النهائي من املوضوع، رّد األستاذ 

القاســمي علــى هــذا الســؤال، مشــيرا إلــى 

بيــان طــرق الوصــول إلــى الكمــال، وتابــع 

قائــا: يعــّد العامــة الســيد أبــو الحســن 

الكريــم  "القــرآن  هللا،  رحمــه  النــدوي 

إلــى  للوصــول  الطــرق  أفضــل  والصــاة" 

الكمــال والتكامــل، ال ســيما  ملــن حرمــوا 

ومجالســته. الرســول  صحبــة 

واستطرد  قائا: سّر الكمال والتكامل من 

خــال القــرآن الكريــم يكمــن فــي العمــل علــى 

الســيرة النبويــة الكريمــة، ألّن رســول هللا 

صلــى هللا عليــه وســلم كان خلقــه القــرآن 

الكريــم، وكان أســوة عمليــة حســنة مــن 

القــرآن لنــا جميعــا. يقــول هللا تعالــى: "لقــد 

كان لكــم فــي رســول هللا أســوة حســنة ملــن 

كان يرجــو هللا واليــوم الخــر".

جامعــة  فــي  الحديــث  أســتاذ  أشــار  ثــم 

دارالعلــوم زاهــدان إلــى التأثيــرات العميقــة 

للصاة في كمال الفرد، قائا: االرتباط مع 

هللا تعالــى، والتقــرب واالقتــراب مــع الــرّب، 

إلــى منصــب الواليــة مــن أهــّم  والوصــول 

تأثيــرات الصــاة. الصــاة توصــل اإلنســان 

واملعرفــة  والعلــم  واليقيــن  اإليمــان  إلــى 

والواليــة. والقــرب  واملعنويــة  واألخــاق 

وأكــد األســتاذ القاســمي كنتيجــة البحــث 

قائــا: إن عقيــدة ختــم النبــوة كمــا أنهــا 

ميــزة وعــزة لألمــة املســلمة، تجعــل هــذه 

املســؤولية علــى كاهــل األمــة أن يواصلــوا 
رســالة األنبيــاء مــن غيــر أن يكونــوا أنبيــاء، 

ويقومــوا بعمــل النبــوة. فالعمــل الــذي كان 
رســالة األنبيــاء وخاتــم النبييــن والصحابــة، 

هو مسؤولية كل فرد من أفراد هذه األمة. 

يقــول هللا تعالــى: "ثــم أورثنــا الكتــاب الذيــن 

اصطفينــا مــن عبادنــا".

خطب ومحاضرات
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الحاجة إلى الفكر اإلسالمي

يقول العامة الحدث الكبير نور الدين عتر 

حفظــه هللا فــي كتابــه القيــم الفكــر »املســلم 

الفكــر  حــول  الثالثــة«  األلــف  وتحديــات 

اإلســامي: 

وهكــذا نــرى أن جيلنــا املتعلــم النا�ســئ هــو 

بأمــّس الحاجــة إلــى دراســة الفكــر اإلســامي، 

العلــوم  مــن  املســلم  الفكــر  تناولــه  ومــا 

خدمــات،  مــن  فيهــا  قــدم  ومــا  والفنــون، 

ونهضــة، وذلــك لألســباب التيــة التــي يوجــز 

مطــوال: بحثــا  منهــا  كل 

1. أنــه يتوصــل بــه إلــى تكويــن فكــرة جامعــة 

وسريعة عن اإلسام، يصعب التوصل إليها 

بواسطة التعليم التقليدي إال بعد دراسات 

طويلــة.

املســلم،  الفكــر  ســعة  علــى  يطلــع  أنــه   .2

وأنــه لــم يتقيــد بحــدود ضيقــة مــن البحــوث 

الدينيــة علــى علــوم الدنيــا كافــة.

3. صلــة علــوم الكــون والطبيعــة واإلنســان... 

باإلسام، بل بمصدريه األساسيين: القرآن، 

والحديــث، وأنهــا صلــة علميــة موضوعيــة، 

قامــت علــى دعــم اإلســام للتقــدم العلمــي، 

بــل إن اإلســام قــد بنــى عقيدتــه علــى توســيع 

آفاق الفكر اإلنساني، وإطاعه على عجائب 
صنــع هللا فــي الكــون، فــي حيــن كان هــذا اللــون 

مــن الفكــر محرمــا عنــد ســائر أهــل األديــان 

الخــرى، أو مهجــورا هجــرا كليــا لــدى بعــض 

فئــات منهــم، حتــى وبــخ القــرآن املشــركين على 

إهمــال التفكــر الكونــي.

النهضــة  هــو واضــع أســس  4. إن اإلســام 

العلميــة والحضاريــة، ومــن ثــّم فــإن تقــدم 

القــوة  مــن  بمزيــد  يأتــي  والحضــارة  العلــم 

لحجــج القــرآن العقليــة، وإلعجــازه العلمــي 

الــذي ال ينضــب معينــه بينمــا جــاء تقــدم 

العلــم والحضــارة قاضيــا علــى فكــر األديــان 

بالبطــان. األخــرى 

مــن  اإلســامية  الحضــارة  إنصــاف   .5

االفتــراء واالنتقــاص الظالــم، الــذي اختلقــه 

أبنــاء  مــن  أتباعهــم  املتستشــرقون وبعــض 

جلدتنــا، وبيــان حقائــق مجدهــا الســاطعة.

6. توســيع آفــاق الــدارس، بتحصيــل جملــة 

وافرة وواسعة من العلوم الكثيرة املتنوعة، 

بدراســة واحــدة ميســرة، وغيــر مطولــة.

7. تمكيــن ثقــة املســلم بدينــه، ملــا يــرى مــن 

الثــار البّنــاءة فــي العلــم والحضــارة، علــى حيــن 
األخــرى  لألديــان  املنســوبة  التقاليــد  كانــت 

ســببا للجمــود والتخلــف.

8. إثارة التقدم العلمي والحضاري، وحوافز 

ملــا  التقــدم عنــد املســلم،  فــي هــذا  الســبق 

يــرى مــن الدوافــع الدينيــة التــي تفــرض عليــه 
هــذا التقــدم، كمــا ســنفصله، ثــم مــا يــرى 

التاريــخ فيمــا حققــه أســافه  مــن مفخــرة 

مــن إنجــازات ضخمــة، فــي مجــاالت العلــوم 

والفنون كافة، وشتى ميادين الحضارة حتى 

ظلــوا أســاتذة الدنيــا ومرجــع العالــم فيهــا على 

مــدى ألــف عــام مــن الســنين وأكثــر.

يفقــه  الــذي  الواعــي،  املســلم  تكويــن   .9

الحيــاة، ويصوغهــا بقالــب اإلســام، واتبــاع 

تعالــى. شــرع هللا 

10. التمهيــد لدراســة أقــوى وأعلــى لعلــوم 

اإلســام.

الفكــر  يحــرص  الــذي  الســتار  إزاحــة   .11

األجنبي بكل اتجاهاته أن يبقى مسدال يخفي 
املســلمون  فيهــا  ســاد  التاريــخ  مــن  مراحــل 

بفضل اإلسام على مراكز التوجيه في الفكر 

والتاريــخ والثقافــة واالقتصــاد، والسياســة، 

واألخــاق. واالجتمــاع، 

الحاضــر  الواقــع  حقيقــة  كشــف   .12

للمســلمين، وأســباب تخلفهــم، ومــاذا يمكــن 

من الحلول لتافي هذا التخلف، حتى يمكن 

للمســلمين أداء وظيفتهــم فــي الحيــاة، وتبليــغ 
رســالتهم التــي نزلــت رحمــة للعامليــن.

خصائص الفكر املسلم:

ر 
َ
ر املســلمة من غيرها – من الِفك

َ
تتميز الِفك

والثقافــات الدينيــة، وغيــر الدينيــة – بمزايــا 

تختــص بهــا، نذكــر منهــا مــا يأتــي:

1. الشــمول: فهــي ليســت دينيــة منحصــرة 

فــي الديــن، وال دنيويــة تختــص بالدنيــا، أو 

بجانــب معيــن مــن العلــوم أو الفنــون، بــل إنهــا 

تشــمل كل جوانــب العلــوم والفنــون والحيــاة 

والحضــارة.

2. أنهــا تقــوم علــى مرتكــزات ثابتــة محــددة 

مــن العقيــدة اإليمانيــة، ومقــررات القــرآن 

والسنة الثابتة، وهما مصدران معصومان، 

اقتباسات 

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

إعداد: سماحة األستاذ املفتي عبد القادر العارفي

منثورات
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الدخيــل،  مــن  حفظهــا  إلــى  يــؤدي  وذلــك 

والخرافــة، ويضــع لهــا ســياجا يحفظهــا مــن 

واألوهــام. األباطيــل 

3. مرونــة هــذه املرتكــزات الثابتــة، فإنهــا لــم 

تكــن ســبب ضيــق أو جمــود، للفكــر املســلم 

العكــس  علــى  بــل  اإلســامية  الحضــارة  أو 

كانــت ســبب اتســاع وشــمول، وســبب تقــدم 
أصــول  مــن  عليــه  اشــتملت  ملــا  ونهــوض، 

والحضاريــة. العلميــة  النهضــة 

4. احترامهــا للعقــل، والحــس، والواقــع، بــل 

اعتبارهــا مــن مصادرهــا أيضــا، األمــر الــذي 

يجعلهــا منســجمة مــع تقــدم اإلنســان.

الفكــر  تقــدم  نحــو  املســلم  الفكــر  5. دفــع 

والعلــم والحضــارة؛ فإنــه يســتع ويتــاءم مــع 

ويتجــاوب  واالكتشــافات  العلــوم،  اتســاع 

معها، أو قل: إن توسع العلوم واالكتشافات 

والثقافــة  املســلم  الفكــر  أهــداف  يحقــق 

اإلســامية، ويدعمهــا، كمــا أنهــا تتــاءم مــع 

احتياجات اإلنسان املتجددة، بل إنها تدفع 

نحــو اتســاع العلــوم، ورقــي الحضــارة، كمــا 

ســتقف عليــه، فــي هــذا الكتــاب.

)كتــاب فكــر املســلم وتحديــات األلــف الثالثة 

ص 11 – 13 األســتاذ نــور الديــن عتــر( 

الفراسة على ثالثة أنواع:

قــال العامــة ابــن أبــي العــز الحنفــي في شــرحه 

على العقيدة الطحاوية: ومما ينبغي التنبيه 

عليه ههنا: أن الفراســة ثاثة أنواع: 

1. إيمانيــة، وســببها نــور يقذفــه هللا فــي قلــب 

أنهــا خاطــر يهجــم، علــى  عبــده، وحقيقتهــا 

القلــب، يثــب كوثــوب األســد علــى الفريســة، 

ومنهــا اشــتقاقها وهــذه الفراســة علــى حســب 

قــوة اإليمــان، فمــن كان أقــوى إيمانــا فهــو 

الدارانــي  ســليمان  أبــو  قــال  فراســة،  أحــد 
النفــس  مكاشــفة  الفراســة  هللا:  رحمــه 

ومعاينــة الغيــب، وهــي مــن مقدمــات اإليمان.

تحصــل  التــي  وهــي  رياضيــة،  وفراســة   .2

بالجــوع والســهر والتخلــي، فــإن النفــس إذا 

تجــردت عــن العوائــق صــار لهــا مــن الفراســة 

والكشــف بحســب تجردهــا، وهــذه فراســة 

مشــتركة بيــن املؤمــن والكافــر، وال تــدل علــى 

إيمــان، وال علــى واليــة، وال تكشــف عــن حــق 

نافــع وال عــن طريــق مســتقيم، بــل كشــفها 

مــن جنــس فراســة الــوالة وأصحــاب عبــادة 

ونحوهــم. واألظنــاء  الرؤســاء 

3. وفراســة ِخليقــة، وهــي التــي صنــف فيهــا 

علــى  لــق 
َ
بالخ واســتدلوا  وغيرهــم،  األطبــاء 

الــذي  االرتبــاط،  مــن  بينهمــا  ملــا  لــق، 
ُ
الخ

اقتضتــه حكمــة هللا، كاالســتدالل بصغــر 

الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل، 

وبكبــره علــى كبــره، وســعة الصــدر علــى ســعة 

وبجمــود  ضيقــه،  علــى  وبضيقــه  لــق، 
ُ
الخ

العينيــن وكال نظرهمــا علــى بــادة صاحبهما 

وضعــف حــرارة قلبــه، ونحــو ذلــك.

)كتــاب شــرح العقيــدة الطحاويــة للعامــة 

ابــن أبــي العــّز الحنفــي ص 498- 499(

نــدوة العلمــاء ودورهــا فــي الكفــاح العلمــي 

والدعــوة اإلســالمية والتربيــة الدينيــة

يقــول العامــة واضــح رشــيد النــدوي ابــن 
أخت اإلمام السيد أبي الحسن علي الندوي 
فــي كتابــه القيــم: اإلمــام أحمــد  رحمــه هللا 

بــن عرفــان الشــهيد، نــدوة العلمــاء ويصــل 

نســب املدرســة التي أنشــئت في لكناؤ في ســنة 

1894م – 1312هـــ وهــي املدرســة الثالثــة 

الكبــرى، إلــى هــذا الجيــل مــن الربانييــن، فقــد 

علــي  محمــد  الشــيخ  العلمــاء  نــدوة  أســس 

املونجيــري ونخبــة مــن العلمــاء، وكان مــن 

كبــار مســاعديه الشــيخ عبــد الحــي الحســني 

) والــد الشــيخ أبــي الحســن علــي النــدوي ( 

وكان كاهمــا مــن مسترشــدي الشــيخ فضــل 

الرحمــن الكنــج مــراد آبــادي، وهــو مــن تاميــذ 

الشــيخ عبــد العزيــز الدهلــوي، وكان الشــيخ 

عبــد الحــي مــن أســرة اإلمــام أحمــد بــن عرفان 

وجــده الســيد عبــد العلــي مــن مسترشــدي 

الشــهيد  بــن عرفــان  اإلمــام أحمــد  الســيد 

وجــده مــن  جهــة األم الشــيخ الســيد ســراج 

مــن أصحــاب اإلمــام  الهســوي كان  الديــن 

الشــهيد.

كانــت نــدوة العلمــاء التــي أنشــئت كحركــة 

تعليميــة وتربويــة تجربــة فريــدة فــي التعليــم 

الحركــة  هــذه  إلــى  انضــم  فقــد  والدعــوة، 

النعمانــي  كالعامــة شــبلي  باحثــون  علمــاء 

1332هـ صاحب املؤلفات الكثيرة، ومؤسس 

املصنفيــن  بــدار  املعــروف  العلمــي  الجمــع 

فــي أعظــم كــراه، وعــدد مــن كبــار املشــايخ 

واملصلحين، وقد كان تأسيس هذه املدرسة 

بغــرض إقامــة قنطــرة تصــل بيــن الثقافتيــن 

علمــاء  والطبقتيــن  والغربيــة،  اإلســامية، 

الديــن واملثقفيــن العصرييــن، وإحــداث فكــر 

جديد يجمع بين محاســن القديم والجديد.

كان لهــذه املدرســة فضــل ال يســتهان بــه فــي 

الســيرة  وعــرض  اإلســامية،  الثقافــة  نشــر 

فــي  وتعاليمــه  اإلســام  ومحاســن  النبويــة، 

قشــيب،  وثــوب  قــوي،  عصــري  أســلوب 

فقــد كان لكتابــات العامــة شــبلي النعمانــي 

وتلميــذه النابغــة العامــة الســيد ســليمان 

النــدوي واألســتاذ عبــد البــاري النــدوي تأثيــر 

قوي في نشر الفكر اإلسامي ورد كيد أعداء 

اإلســام بأســلوب علمــي رزيــن.

وتولــى رياســة نــدوة العلمــاء ســماحة الشــيخ 

)م  النــدوي  الحســني  علــى  الحســن  أبــي 
رمضــان 1420هـــ - ديســمبر 1999م( ابــن 

العامة الســيد عبد الحي الحســني فقطعت 

ندوة العلماء شوطا بعيدا في الكفاح العلمي 

والدعوة اإلســامية والتربية الدينية في عهد 
فــي  قيــادي  بــدور  وقــام ســماحته  رياســته، 

معظم الحركات الدينية والتربوية باإلضافة 

إلــى مجهــوده العلمــي الجبــار.

وكان يــرأس الشــيخ النــدوي بجانــب رياســة 

اإلســامي  األدب  رابطــة  العلمــاء  نــدوة 

اإلســامية  الدراســات  ومركــز  العامليــة، 

الشــخصية  األحــوال  وهيئــة  بأكســفورد، 

اإلســامية لعمــوم الهنــد، والجمــع اإلســامي 

بأعظــم  املصنفيــن  ودار  بلكنــاؤ،  العلمــي 

وعــدة  الدينــي  التعليــم  ومجلــس  جــراه، 

وعامليــة. هنديــة  منظمــات 

وفي عهد رئاسة الشيخ الندوي لم تعد ندوة 

العلماء مجرد مدرسة تعليمية، بل تعددت 

فأصبحــت  نشــاطاتها،  وتنوعــت  أهدافهــا، 

التعليــم  مجــاالت  يغطــي  إســاميا،  مركــزا 

والتربيــة، والتثقيــف، والتوعيــة اإلســامية، 

نشــاطاتها  وتعــدت  واإلرشــاد،  والدعــوة 

مــن التعليــم إلــى اإلعــام، ورقابــة اإلعــام، 

وصــدرت منهــا مجــات وصحــف كـــ » البعــث 

اإلســامي«، و » الرائــد« بالعربيــة، و » تعميــر 

حيــات » باألرديــة، ومجلــة إنجليزيــة ومجلــة 

هنديــة، وأســهم املتخرجــون فــي النــدوة فــي 

مياديــن التعليــم والدعــوة واإلعــام بنطــاق 

واســع، كان لــه تأثيــر محليــا وعامليــا.

) كتاب اإلمام أحمد بن عرفان الشهيد ص 

 )207-209

منثورات
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-١٢97( الرافعــي  صــادق  مصطفــى 
١880-١9٣7م(   = ١٣65هـــ 

مصطفــى صــادق عبدالــرزاق بــن ســعيد 
بــن أحمــد بــن عبدالقــادر الرافعــي: األديــب 
األدب  نابغــة  املوهــوب  العبقــري  األملعــي 
وحجة العرب. ولد في بيت جده ألمه في 16 
/ صفــر 1297هـــ املوافــق 1/ ينايــر 1880 م 
فــي قريــة " بهيتــم " بمحافظــة " القليوبيــة" 
وعــاش حياتــه فــي طنطــا. ينتمــي إلــى مدرســة 
الحافظتيــن وهــي مدرســة شــعرية تابعــة 
للشــعر الكاســيكي. لقب مصطفى صادق 

الرافعــي بمعجــزة األدب العربــي.
تولــى والــده منصــب القضــاء الشــرعي فــي 
كثيــر مــن أقاليــم مصــر وكان آخــر عمــل لــه 
هــو رئاســة محكمــة طنطــا الشــرعية. أمــا 
األصــل  ســورية  فكانــت  الرافعــي  والــدة 
كأبيــه، وكان أبوهــا الشــيخ الطوخــي تاجــرا 
تســير قوافلــه بالتجــارة بيــن مصــر والشــام، 
 " فــي  إقامتــه  وكانــت  مــن حلــب،  وأصلــه 

بهيتــم" مــن قــرى محافظــة القليوبيــة.
أرادت أمــه أن تكــون والدتــه فــي بيــت أبيهــا 
فــي قريــة بهيتــم. دخــل الرافعــي املدرســة 
والــده  كان  دمنهــور حيــث  فــي  االبتدائيــة 
الشــهادة  علــى  وحصــل  بهــا  قاضيــا 
بمــرض  أصيــب  ثــم  بتفــوق  االبتدائيــة 
يقــال: إنــه التيفــود أقعــده عــدة شــهور فــي 
املــرض مصابــا  هــذا  مــن  ســريره، وخــرج 
فــي أذنيــه واســتفحل بــه املــرض حتــى فقــد 
ســمعه نهائيــا فــي الثاثيــن مــن عمــره. لــم 
يحصــل الرافعــي فــي تعلميــه النظامــي علــى 
أكثــر مــن الشــهادة االبتدائيــة، مثــل العّقــاد 
علــى  يحصــل  لــم  فكاهمــا  تعليمــه،  فــي 
كذلــك  االبتدائيــة  الشــهادة  غيــر  شــهادة 
طــه حســين صاحــب  مثــل  الرافعــي  كان 

عاهــة دائمــة هــي فقــدان البصــر عنــد طــه 
حســين وفقــدان الســمع عنــد الرافعــي ومــع 
ذلــك قــد كان الرافعــي مثــل زميلــه العقــاد 
وطــه حســين مــن أصحــاب اإلرادة الحازمــة 
القويــة فلــم يعبــأ بالعقبــات، وإنمــا اشــتد 
واالجتهــاد،  بالجــد  بنفســه  وأخــذ  عزمــه 

وتعلــم علــى يــد والــده.
علــى الرغــم مــن أن الرافعــي لــم يســتمر 
طويــا فــي ميــدان الشــعر فقــد انصــرف عــن 
الشــعر إلــى الكتابــة النثريــة؛ ألنــه وجدهــا 
ظاهــرة  أمــام  نتوقــف  وعندمــا  أطــوع. 
أنــه  انصرافــه األدبــي مــن نجــاح، ورغــم 
فــي  يكــن  لــم  األنظــار  يلفــت  أن  اســتطاع 
الواقــع يســتطيع أن يتجــاوز املكانــة التــي 
عصــره  فــي  الكبــار  الشــعراء  إليهــا  وصــل 
وخاصــة أحمــد شــوقي وحافــظ إبراهيــم 
فقــد أعطــي هــذان الشــاعران التعبيــر عــن 
مشــاعر النــاس وهمومهــم فــي هــذا الجيــل.
لعــل الرافعــي هــو أول مــن أطلــق صرخــة 
التقليــدي  العربــي  الشــعر  علــى  اعتــراض 
فــي أدبنــا؛ فقــد كان يقــول: " إن فــي الشــعر 

العربي قيودا ال تتيح له أن ينظم بالشــعر 
كل مــا يريــد أن يعبــر بــه عــن نفســه" وهــذه 
القيــود هــي الــوزن والقافيــة. كانــت وقفــة 
التقليديــة  الشــعر  قيــود  ضــد  الرافعــي 
أخطــر وأول وقفــة عرفهــا األدب العربــي فــي 
تاريخــه الطويــل. وأهميــة هــذه الوقفــة أنهــا 
كانــت حوالــي ســنة 1910 م وقبــل طهــور 
التــي  األخــرى  األدبيــة  الدعــوات  معظــم 
دعــت إلــى تحريــر الشــعر العربــي جزئيــا أو 

كليــا مــن الــوزن والقافيــة.
امليــدان األول الــذي انتقــل إليــه الرافعــي 
الــذي كان مقيــدا بالــوزن والقافيــة هــو 
ميــدان النثــر الشــعري الحــر فــي التعبيــر عــن 
عواطفه العتيقة التي كانت تمأل قلبه. أما 
امليــدان الثانــي الــذي خــرج إليــه الرافعــي 
فهو ميدان الدراسات األدبية وأهمها كان 
كتابــه عــن تاريــخ آداب العــرب، وهــو كتــاب 
فــي  كتــاب  أول  كان  ولعلــه  القيمــة  بالــغ 
موضوعــه يظهــر فــي العصــر الحديــث؛ ألنــه 
ظهــر فــي أوائــل القــرن العشــرين وبالتحديــد 
ســنة 1911م. ثــم كتــب الرافعــي بعــد ذلــك 
كتابــه املشــهور " تحــت رايــة القــرآن" وفيــه 
يتحــدث عــن إعجــاز القــرآن، ويــرد علــى آراء 
الدكتــور طــه حســين فــي كتابــه املعــروف 

باســم " فــي الشــعر الجاهلــي".
فيــه  تجلــت  الــذي  األخيــر  امليــدان  يأتــي 
عبقريــة الرافعــي ووصــل فيــه إلــى مكانتــه 
العالية في األدب العربي املعاصر والقديم 
لــه  أخلــص  والــذي  املقــال  مجــال  وهــو 
الرافعــي فــي الجــزء األخيــر مــن حياتــه وأبــدع 
فيــه إبداعــا عجيبــا وهــذه املقــاالت التــي 
جمعهــا الرافعــي فــي كتابــه " وحــي القلــم".

قالوا عنه
جــاء فــي مقــال لألســتاذ وائــل حافــظ خلــف 

متى تكون الكتابات مؤثرة؟ )28(
مصطفى صادق الرافعي

األستاذ نور عالم خليل األميني 

أدباء وشعراء النهضة الحديثة

األدب العربي
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نشرته مجلة " الجتمع "الكويتية في ذكرى 
وفــاة الرافعــي )5/5/ 2012م( بعنــوان : 

الرافعــي نابغــة األدب وحجــة العــرب..
كتــب إلــى الرافعــي اإلمــام محمــد عبــده: " 
ولدنــا األديــب الفاضــل مصطفــى أفنــدي 
صادق الرافعي، زاده هللا أدبا.. هلل ما أثمر 
أدبك، وهلل ما ضمن لي قلبك، ال أقارضك 
ثنــاء بثنــاء، فليــس ذلــك شــأن البــاء مــع 
األبنــاء، ولكنــي أعــدك مــن خلــص األوليــاء، 
وأقدم صفك على صف األقرباء.. وأســأل 
هللا أن يجعــل للحــق مــن لســانك ســيفا 
يمحــق الباطــل، وأن يقيمــك فــي األواخــر 

مقــام حّســان فــي األوائــل والســام".
وقــال الزعيــم مصطفــى كامــل: " ســيأتي 
يــوم إذا ذكــر فيــه الرافعــي قــال النــاس: هــو 
الحكمــة العاليــة مصوغــة فــي أجمــل قالــب 

مــن البيــان".
وقــال واصفــا إيــاه الســيد محمــد رشــيد 
األديــب   " املنــار":   " رضــا من�ســيء مجلــة 
املبــدع، صاحــب  الناثــر  والشــاعر  األروع 
الذوق الرقيق، والفهم الدقيق، الغواص 
علــى جواهــر املعانــي، الضــارب علــى أوتــار 

واملثانــي". مثالثهــا 
وقــال عنــه األديــب عبــاس محمــود العقــاد 
إن   " ســنين:  بثــاث  الرافعــي  وفــاة  بعــد 
للرافعــي أســلوبا جــزال، وإن لــه مــن باغــة 
اإلنشــاء مــا يســلكه فــي الطبقــة األولــى مــن 

املنشــئين". العربيــة  كّتــاب 
 شــكيب أرســان كلمة رائعة. عنوَنها 

ّ
وخط

بـــ " مــا وراء األكمــة" صّدرهــا بقولــه عــن 
العبقــري،  األســتاذ  حضــرة   " الرافعــي: 

نابغــة األدب وحجــة العــرب".
وقــال عنــه الحــدث أحمــد محمــد شــاكر: 
" إمــام الكّتــاب فــي هــذا العصــر، وحجــة 

العــرب".
مؤلفاته

أجــزاء،  ثاثــة  العــرب  آداب  تاريــخ   .1
عــام  جزأيــن  فــي  األولــى  طبعتــه  صــدرت 
1329هـــ، 1911م. وصــدر الجــزء الثالــث 
ســعيد  محمــد  بتحقيــق  وفاتــه  بعــد 
العريان.وذلــك عــام 1359هـــ املوافــق لعــام 

1940م.
2. إعجــاز القــرآن والباغــة النبويــة وهــو 

آداب  تاريــخ  كتابــه  مــن  الثانــي  الجــزء 
باســم  األولــى  طبعتــه  وصــدرت  العــرب، 
عــام  النبويــة  والباغــة  القــرآن  إعجــاز 

1928م.
3. كتــاب املســاكين، صــدرت طبعتــه األولــى 

عام 1917م.
4. السحاب األحمر 

5. حديث القمر
6. رســائل الرافعــي، وهــي مجموعــة رســائل 
خاصــة كان يبعــث بهــا إلــى محمــود أبــي ريــة، 
وقد اشــتملت على كثير من آرائه في األدب 

والسياســة رجالهمــا. 
األدب  مقــاالت  القــرآن،  رايــة  7.تحــت 
العربــي فــي الجامعــة، والــرد علــى كتــاب فــي 

حســين. لطــه  الجاهلــي  الشــعر 
عبــاس  علــى  رد  وهــو  الســفود،  علــى   .8

العقــاد. محمــود 
وهــو  أجــزاء(  )ثاثــة  القلــم،  وحــي   .9
وقصــص،  ومقــاالت  فصــول  مجموعــة 
الرســالة  لجلــة  أكثــره  املؤلــف  كتــب 
1936م.   -1934 عامــي  بيــن  القاهريــة 
وفيهــا: 1( اليمامتــان 2( الطفولتــان 3( فــي 

األرزق  الربيــع 
10. أوراق الورد

11. رسائل األحزان
12. ديوان الرافعي ) ثاثة أجزاء( صدرت 

طبعته األولى عام 1900م.
صــدرت  )شــعر(  النظــرات  ديــوان   .13

1908م. عــام  األولــى  طبعتــه 
والجمــال  األعظــم  الروحــي  الســمو   .14
بحــث  وهــو  النبويــة،  الباغــة  فــي  الفنــي 
لدعــوة  إجابــة  الرافعــي  أنشــأه  نفيــس 
جمعيــة " الهدايــة اإلســامية" بالعــراق؛ 
ســنة  النبــوي  املولــد  ذكــرى  فــي  لتنشــره 
خلــف،  بتحقيــق  منشــور  وهــو  1352هـــ. 
وقــد قــال فــي مقدمــة تحقيقــه عــن هــذا 
البحــث: " وهــو خليــق بــأن يصــل ليــد كل 
عربــي قــارئ ومقمنــة ألن يتلــى علــى كل أمــي 

بــئ. عا

أخبار العالم

أردوغان يفوز بانتخابات الرئاسة ويتعهد 
بإصالحات جديدة

إن  تركيــا  فــي  لانتخابــات  العليــا  اللجنــة  قالــت 
الرئيــس الترـكـي رجــب طيــب أردوغــان فــاز بأكثــر 
فــي االنتخابــات الرئاســية  مــن نصــف األصــوات 
التــي أجريــت أمــس األحــد بعــد فــرز 97.2% مــن 
األصــوات، وتعهــد أردوغــان ببــدء العمــل اليــوم 

بتعهداتــه. للوفــاء 
وفي كلمة بمقر اللجنة بالعاصمة أنقرة بعد إجراء 
رئيســها  قــال  والبرملانيــة،  الرئاســية  االنتخابــات 
ســعدي جوفــن إن حــزب الشــعوب الديمقراطــي 
املؤيــد لألكــراد تجــاوز عتبــة 10% مــن األصــوات 

ليضمــن بذلــك التواجــد فــي البرملــان.

 اغتيال الدكتور »عبد الشكور الكردي« من 
علماء مدينة خاش في بلوشستان

شــوال  الخميــس21  اليــوم  صبــاح  أغتيــل 
فــي  الكــردي«  الشــكور  »عبــد  الدكتــور   1439
محافظــة سيســتان  مــدن  مــن  »خــاش«  مدينــة 
وبلوشستان، حيث أطلق عليه عناصر مجهولون 
النــار وهــو واقــف أمــام جامــع »التوحيديــة« فــي هــذه 

املدينــة.
العلمــاء  مــن  الشــكور«  »عبــد  الدكتــور  كان 
والوجهــاء والناشــطين فــي مدينــة خــاش، وهــو نجــل 
الشــيخ »عبــد الســتار الكــردي« رحمــه هللا الــذي 
كان أحــد كبــار علمــاء بلوشســتان وخطيــب أهــل 

الســنة فــي مدينــة خــاش ســابقا.
جديــر بالذكــر أن الصــاة علــى جنــازة الدكتــور 
سُتقام مساء اليوم في الساعة الخامسة، بإمامة 
فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد، إمــام وخطيــب أهــل 

الســنة فــي مدينــة زاهــدان.

األدب العربي

باكستان.. حداد عام في بلوشستان بعد 
هجوم أوقع ١٢8 قتيال

أعلنــت حكومــة إقليــم بلوشســتان الباكســتاني، 
يوم السبت، الحداد ملدة يومين في اإلقليم، بعد 
هجــوم انتحــاري أوقــع 128 قتيــا وأكثــر مــن 150 

مصابــا.
جــاء ذلــك حســب مــا أعلــن تلفزيــون “جيــو نيــوز” 

الباكســتاني، نقــا عــن الســلطات الحليــة.
وحســب املصــدر نفســه، ســيتم تنكيــس العلــم 
الباكســتاني علــى جميــع املنشــآت العامــة خــال 
التجمعــات  إلغــاء  ســيتم  كمــا  الحــداد،  يومــي 

الفتــرة نفســها. فــي  االنتخابيــة 
ووقــع الهجــوم يــوم الجمعــة واســتهدف تجمعــا 

ماســتونغ. ببلــدة  انتخابيــا 
فــي  انتخابــي  قــرب تجمــع  كمــا وقــع تفجيــر آخــر 
مدينــة بانــو، بإقليــم خيبــر باختونخــوا )غــرب(، 
وأوقع 4 قتلى إضافة إلصابة أكثر من 20 آخرين.
وتبنــى تنظيــم “داعــش” تفجيــر بلوشســتان، الــذي 

وقــع بعــد ســاعات مــن تفجيــر خيبــر باختونخــوا.
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قــد هبــت ريــاح املكرمــات 

 - املبــركات  آونــة  وحانــت 

كيــرال  ســواحل  شــهدت 

التعبيــر  حســب  مليبــار   (

القديــم ( واقعــة أفضــت 

مــا  إلــى  وأهلهــا  أرضهــا 

النغخــات  لهــم  أهديــت 

والرســالة  الربانيــة 

هــي  وهــا   – األحمديــة 

العــرب  مــن  وفــد  وصــول 

بهــدف الدعــوة اإلســامية 

!! وقــد كانــت هــذه املنطقة 

قد تشرفت بقدوم التجار 

العــرب مــن قبــل، ومنــه يبتــدأ عاقــة أهــل 

كيــرال مــع العــرب واللغــة العربيــة. فــذا قبــل 

الســنين. مــن  آالف 

وهــؤالء التجــار يبتاعــون التوابــل واألمتعــة 

ويصدرونهــا إلــى البلــدان مختلفــة. وبمــا أنــه 

كان من أهل كيرال من يجدد اللغة العربية 

ويعملهــا كترجمــان بيــن التجــار العــرب وبيــن 

هــذه  اشــدداد  إلــى  أدت  قــد  كيــرال  أهــل 

العاقــة ونشــرها وبثهــا. عــاوة علــى ذلــك، 

قــد توطــدت هــذه العاقــة بقــدوم وفــد مــن 

الصحابــة الكــرام لنشــر ديــن محمــد صلــى 

هللا عليــه وعلــى آلــه. فــازداد شــغف أهــل 

كيــرال باللغــة العربيــة حيــث انضــم الدافــع 

الدينــي إلــى الدوافــع األخــرى.

وبمــا أن دســتور اإلســام كام هللا القــرآن 

الكريــم ومزيتهــا التقــرب إلــى هللا بالصلــوات 

الخمــس قــد قبــل كل مســلم ومســلمة فــي 

هــذه املنطقــة علــى دراســة اللغــة العربيــة 

الــدروس  وكانــت حلقــات  قــراءة وكتابــة. 

فــي املســاجد هــي املناهــل التــي يتــروى منهــا 

الدراســة  فــي  التعمــق  إلــى  املتعطشــون 

اإلســامية وفــي إتقــان اللغــة العربيــة. وكان 

مــن بيــن املدرســين فــي هــذه املســاجد علمــاء 

أجــاء وفــدوا مــن البلــدان العربيــة. كمــا 

كان مــن أهــل كيــرال مــن ارتحــل إلــى الحجــاز 

العربيــة  البلــدان  مــن  وغيرهــا  ومصــر 

لهــذه  وكان  العليــا.  اإلســامية  للدراســة 

التبادالت العلمية أثر بالغ في ترويح اللغة 

العربيــة بيــن أهالــي كيــرال.

حلقات الدرس واملسجد

ثورتهــم  فــي  كيــرال  علمــاء  احتــذى  فقــد 

العلميــة حــذو النبــي صلــى هللا عليــه وســلم 

املدينــة  فــي  املثاليــة  إصاحاتــه  وأقلعــوا 

مجــال  فــي  النبويــة  الهجــرة  بعــد  املنــورة 

كيــرال  ربــوع  وغرزوهافــي  والتعليــم  العلــم 

نصــا وروحــا. فأســس أولــى حلقــات الــدرس 

فــي املســجد مالــك بــن حبيــب رحمــة هللا 

واحــد مــن أعظــاء أول وفــد يتكــون مــن اثنــى 

عشــر شــخصا جاءوا إلى باد كيرال للدعوة 

الحنيــف  هللا  ديــن  إلــى 

ثــم انتشــر هــذا املشــروع 

يخــل  لــم  حتــى  وازدهــر 

حلقــة  عــن  مســجد 
تحــول  فأخيــرا  الــدرس. 

الحلقــات  مــن  بعــض 

إلــى  املســجدية 

اإلســامية  الجامعــات 

الشــرعية. وقــد تعجــب 

ابــن  العالــم  ســياح 

حلقــة  مــن  بطوطــة 

درس تجــري بنظــام تــام 

وســجل  كامــل.  وترتيــب 

فــي رحلتــه غــروه عــن حلقــة درس شــاهدها 

 : وقــال  الشــهيرة  العامليــة  رحلتــه  أثنــاء 

مدينــة هيلــي ) تتبــع واليــة كيــرال ( معظمــة 

عنــد املســلمين والكفــار بســبب مســجدها 
ومشــرق  البركــة  عظيــم  فإنــه  الجامــع 

النــور وركاب البحــر ينــذرون لــه النــذور 

تحــت  مــال عظيمــة  ولــه خزانــة  الكثيــرة 

الــوزان  وحســن  حســين  الخطيــب  نظــر 

جماعــة  املســجد  وبهــذا  املســلمين  كبيــر 

مــن الطلبــة يتعلمــون العلــم- لهــم مرتبــات 

مــن مــال املســجد ولــه مطبــخ يصنــع فيــه 

الطعــام للــوارد والصــادر وإلطعــام الفقــراء 

واملساكين. ) رحلة ابن بطوطة 813 ص (

التــي  العلميــة  الثــورة  أن  علــى  غبــار  فــا 

شــاهدت ضواحــي كيــرال نجحــت بــكل مــا 

واســتطاعت  معنــى  مــن  الكلمــة  تحملــه 

بارعيــن  علمــاء  تنجــب  أن  فضلهــا  مــن 

وليســوا  األرض،  أقطــار  فــي  صيتهــم  ذاع 

منحصريــن فــي فــن دون فــن بــل فــي ضمنهــم 

تطور اللغة العربية في والية »كيرال« الهندية

بين الماضي والحاضر
مزمل عثمان العلوي

جامعة حديقة مركز

األدب العربي
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املفســرون والحدثــون والفقهــاء واألدبــاء 
واملفتــون  والقضــاة  والنحــاة  والشــعراء 

والزهــاد ومشــايخ التربيــة وأقطــاب الزمــان. 

الفنــون وكلماتهــا  لهــم حــروف  فأطاعــت 

بقضهــا وقضيضهــا حتــى ال يشــك باحــث 
أول  مــن  كيــرال  أن  التاريــخ  فــي  مصنــف 

بــاد بعــد البــاد العربيــة يتحمــس أهلهــا 

واللغــة  الشــرعية  بالعلــوم  االشــتغال  فــي 

العربيــة.

التأليــف  كيــرال سلســلة  علمــاء  ويتــوارث 

نظمــا ونثــرا مــن ظهــور اإلســام فــي نواحيهــا 

قرنــا بعــد قــرن. وال يح�ســى عــدد املؤلفــات 

الفائضــة مــن أقــام علمائهــا. وهــي واقعــة 

فــي جميــع أنــواع العلــم مــن التفســير وعلــوم 

القــرآن والحديــث وعلمــه وعلمــي الــكام 

والتصــوف  وأصولــه  والفقــه  وامليــزان 

واملعانــي  والصــرف  والنحــو  والتاريــخ 

والبيــان وعلــم الفلــك والطــب والهندســة 

وعلــم امليقــات علــى اختــاف لغتهــا. ومــن 

بينهــا كتــب يعتمــد عليهــا فــي فنهــا ال يتضــاءل 

منهــا  ونذكــر  العصــور.  مــر  علــى  رونقهــا 

بعضها على سبيل املثال ال الحصر أن من 

أشــهرها فتــح املعيــن علــى قــرة العيــن الــذي 

ألفــه الشــيخ زيــن الديــن الخــدوم الفنانــي 

وقــد ســجل  الشــافعي.  الفقــه  فــي  الثانــي 

التاريــخ عنــه : " فتــح املعيــن كتــاب شــأنه 

عجــب : حــوا مــن الفقــه مــا لــم يحــوه كتــب 

". وقــد طبــع الكتــاب مــرارا مــن خــارج الهنــد 

مثــل مصــر وماليزيــا وســنغافورا وســريلنغا 

وغيرهــا. وكتــب عليهــا بعــض علمــاء العــرب 

والتحقيقــات.  الحوا�ســي 

الجاهديــن  تحفــة  أيضــا  أشــهرها  ومــن 

الديــن  زيــن  الشــيخ  بوضعــه  قــام  الــذي 

الخــدوم نفســه فــي تاريــخ كيــرال. وقــد ترجــم 

هــذا الكتــاب إلــى أكثــر اللغــات العامليــة مثــل 

إنجليز وفرنسا وفورتغل والتين وسبانيش 

وهنــدي وأردو وغيرهــا. وهــذا هــو الــذي نــال 

درجة أول كتاب صنف في تاريخ كيرال وهو 
املعتمــد عليــه فــي تاريــخ كيــرال فــي الشــرق 

والغــرب. وكفاهــا فضــا أنــه قــد نقــل منهــا 

أكثــر مــن خمــس مائــة مــؤرخ. وقــد صنــف 

الشــيخ أيضــا كتــاب إرشــاد العبــاد وطبــع 

هــذا فــي مصــر مــرارا.

الجامعات والكليات

وفــي هــذا الصــدد تجــدر اإلشــارة إلــى أهميــة 

الجامعــات والكليــات فــي ترقيــة اللغــة بيــن 

أهــل كيــرال. وهنــاك عــدة كليــات إســامية 

تبــذل جهــودا محمــودة فــي ســبيل ترقيــة 

اللغــة العربيــة ونشــرها. وينهــى عددهــا إلــى 

املئــات. وبمــا أن اللغــة العربيــة مضمنــة فــي 

جميــع املراحــل مــن اإلبتدائيــة إلــى الثانويــة 

وفــي درجــة الباكالوريــوس واملاجســتر أيضــا 

بمنهــج وأســلوب صاغهــا العلمــاء العباقــر 

واملتخصصــون فــي هــذا الصــدد. وقــد حــاز 

الدكاتــره  الباحثيــن  مــن  كثيــر  الن  حتــى 

فــي اللغــة العربيــة وغيرهــا مــن الجامعــات 

املميــزة التــي تميــز كيــرال مــن جميــع أقطــار 

الهنــد.

الدرا�ســي  املنهــج  أن  القــول،  نافلــة  وفــي 

فــي  اإلســامية  والكليــات  للجامعــات 

العربيــة  للغــة  بالغــا  اهتمامــا  يولــي  كيــرال 

فــي جميــع مراحيلهــا : الثانويــة والثانويــة 

العليــا والعاليــة والعليــا. وهــو يشــتمل علــى 

واملعانــي  البيــان  وعلــم  والصــرف  النحــو 

واإلنشــاء  والقوافــي  والعــروض  والبديــع 

العربــي والترجمــة والتعريــب وتاريــخ األدب 

العربــي منــذ العصــر الجاهلــي إلــى عصــر 

النهضــة الجديــدة والنقــد العربــي وغيرهــا 

مــن الفنــون العربيــة إذافــة إلــى أن أكثــر 

الكتــب املضمنــة فــي املنهــد املتداولــة بيــن 

الطاب هي باللســان العربي. فطالب هذه 

يــدرس  الدراســية  فترتــه  خــال  الكليــات 

النحــو الواضــح وكتــاب النفائــض اإلرتضــة 

وخاصــة األلفيــة البــن مالــك مــع بعــض 

والرشــيدية  املعانــي  ومختصــر  الشــروح 

إلــى ذلــك. وهنــاك  وقصــص األنبيــاء ومــا 

كتــب خاصــة لترقيــة قــدرات الطالــب فــي 

وامليــزان  الزنجــان  باســم  العربيــة  اللغــة 

التعمــق  يريــد  ملــن  يكفــي  وهــذا  وغيرهــا. 

واشــتقاقها.  الجمــل  كتركيــب  اللغــة  فــي 

واملناقشــات  والحــاورات  واملناظــرات 

الاتي تجري بين الطاب تخيل في قلوبهم 

الرغــب فــي التشــمير فــي التعلــم والتعليــم.

املجالت والصحائف

وال مجــال للقلــق أن دور الجــات العربيــة 

التــي  الجامعــات والجرائــد  مــن  الصــادرة 

تنشــر تحــت املنظمــات قــد أثــرت أثــرا بعيــد 

املــدى فــي ترقيــة اللغــة العربيــة وتعميمهــا 

الكليــات  طــاب  إن  حيــث  وانتشــارها 

مواهبهــم  لترقيــة  يقرؤونهــا  اإلســامية 

وقدراتهــم فــي ميــدان اللغــة العربيــة. ويظهر 

مــن املاحظــات أن هــذه الجــات نتيجــة 

لرسائل قلمية تنشر من الكليات العربية.

عالــم  إلــى  العربيــة  اللغــة  دخــول  وبعــد 

اإلنترنــت جعــل كثيــر مــن الشــعراء والكتــاب 

واملعاصريــن ال ســيما الجيــل الجديــد منهــم 

يفضلــون الشبكةلنســر إبداعاتهــم الفنيــة 
ملــا تتيحهــم تلــك الوســيبة مــن فــرض كبــرى 

للتأثيــر واالنتقــال إلــى القــراء عبــر الحــدود 

بــا قيــةد وال رقابــة. حتــى أن الكتــاب الذيــن 

كانــوا صامتيــن عــن أفكارهــم وموافقهــم 

القــوات  أو  مجتمعهــم  ضــد  املتمــردة  

الحاليــة عليهــم قــد نهضــوا بســبب تطــور 

مهــارة األدب الرقمــي وذاقــوا حريــة النشــر 

لهــم  كانــت  التيــن  التعبيــر  وديموقراطيــة 

محرومتيــن. ثمرتيــن 

ومــن املعلــوم أن  هــذا العصــر الراهــن قــد 

شــهد قرضــا صغيــرا يضــم عشــرات الالف 

مــن الكتــب. وبمــا فيــه مــن ســهولة البحــث 

والتحقيــق يســتطيع املعلــم أن يطلــع علــى 

جوانــب مختلفــة ملوضوعــه بــدون ضيــاع 

وقــت كثيــر. عــاوة علــى ذلــك قــد اســتفد 

الطــاب مــن املواقــع الكثيــرة علــى اإلنترنــت 

تضــم آالف مــن الكتــب املصــورة كاملكتبــة 

الواقفيــة واملكتبــة الشــاملة.

فــي  بــارزا  تلعــب دور  الرقميــة  واملكتبــات 

إعــداد طالــب مثالــي قــادر علــى اكتشــاف 

بهــا  ويســتعين  للمعرفــة.  جديــدة  آفــاق 

الطالب في ترقية قدراته اللغوية بأن يقرأ 

الجــات اإللكترونيــة واالتصــال بمشــاهير 

العالمــي  املســتوى  فــي  الشــخصيات 

واالســتماع إلــى األخبــار وقــراءة الصحــف 

اليوميــة مــن شــتى أنحــاء العالــم.

األدب العربي
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إن هللا جعــل اإلســام آخــر األديــان واختــار 
محمدا صلى هللا عليه وسلم خاتم النبيين 
واألمــة اإلســامية آخــر األمــم. واملســلمون 
علــى قناعــة تامــة بأنــه ال نبــي بعــد محمــد 
صلــى هللا عليــه وســلم وأن عــبء الدعــوة 
إلــى هللا قــد ألقــي علــى كاهــل كل واحــد مــن 
املســلمين واملصلحيــن والجدديــن فــي هــذه 
ــٍة  مَّ

ُ
ْيــَر أ

َ
ْنُتــْم خ

ُ
األمــة، كمــا جــاء فــي القــرآن: "ك

ِرَجــْت ِللّنــاِس" )آل عمــران-110(.
ْ
خ

ُ
أ

والنكتــة املهمــة هــي أن املــراد مــن الدعــوة 
إلــى هللا هــو الدعــوة إلــى أصــول الديــن ال 
واملكاتــب  والفقهيــة  الكاميــة  املذاهــب 
واحــد،  ديــن  فــي  املتواجــدة  الفكريــة 
تعريــف  نتنــاول  النكتــة  هــذه  وإليضــاح 
الديــن واملذهــب أوال، ثــم القواعــد التــي ال 
بــد أن يراعيهــا الدعــاة واملبلغــون فــي مجــال 

إلــى هللا: الدعــوة 
الدين هو الشرع اإللهي املتلقى عن طريق 
ل جبرئيــل عليــه الســام 

ّ
الوحــي، وقــد ُوك

تنزيله على النبي صلى هللا عليه وسلم، وال 
مجــال فيهــا للعقــل، والنبــي صلــى هللا عليــه 
غ الدين كاما ولم ينقص منه أي 

ّ
وسلم بل

�سيء، وال شك في صحته وكونه من جانب 
هللا تعالــى.

يطلــق علــى  فهــو مصطلــح  املذهــب  وأمــا 
املكاتــب املتفرعــة مــن الديــن كـــ املذاهــب 
العالــم  فــي  الســائدة  والفقهيــة  الكاميــة 
اإلسامي التي فيها مجال للعقل البشري، 
وقــد ســار كل إمــام مــن أئمــة االجتهــاد فــي 
والســنة  القــرآن  مــن  اســتنباطه  ضــوء 
فــي  االتجاهــات  اختلفــت  وطبعــا  مســارا 
إلــى  نهائيــا  أدى  ممــا  املســائل  اســتنباط 

املذاهــب. هــذه  ظهــور 
ومــن هــذا املنطلــق ال يجيــز العلمــاء الدعــوة 
إلــى مذهــٍب مــا  إلــى املذهــب ألن الدعــوة 

يســتلزم نفــي حقانيــة املذاهــب األخــرى وال 
شــك أن هــذه ظاهــرة خطيــرة.

ألنهــا تســبب للمزيــد مــن الخــاف والفرقــة 
بين األمة اإلســامية ويســتلزم انتهاك نبذة 
بنــى  التــي  والســنة  القــرآن  نصــوص  مــن 
األئمة الخرون على أساسها استنباطاتهم 
وكانــت معمــوال بهــا طيلــة القــرون املتماديــة 

فــي أنحــاء العالــم اإلســامي.
املكاتــب  تقــوم  أن  األســف  كل  واألســف 
نفســه  الديــن  مقــام  ديــن  فــي  الفكريــة 
ويعتقــد أتباعهــا أنهــم علــى الحق والصراط 
اتبــاع  إلــى  الخريــن  ويدعــو  املســتقيم 

. مكتبهــم
إلــى مــا م�ســى يجــب علــى الدعــاة  ونظــرا 
اإلســام  جوهــر  يجعلــوا  أن  واملبلغيــن 
ال  حيــث  الدعويــة  لنشــاطاتهم  محــورا 
شــك فــي صحتــه وأن يتحاشــوا الدعــوة إلــى 
املذهب. ومن الواجب ماحظة الفرق بين 
املقولتيــن، ألنــه لــو أهمــل الفــرق واحتــل 
املذهــب مــكان الديــن الشــتدت الخافــات 
والنزاعــات يومــا ليــوم وانفــرط عقــد األمــة 
جعــل  مــن  كل  نــرى  وعليــه  اإلســامية 
الدعــوة إلــى أصــل اإلســام فــي اهتمامــه غيــر 
متعــرض للمذاهــب واملســالك هــو يوفــق فــي 
مجــال الدعــوة واإلصــاح والســعى فــي لــّم 
ودعوتهــا  وتوحيــد صفوفهــا  األمــة  شــمل 
إلــى الوحــدة رغــم وجــود املذاهــب واملكاتــب 

الختلفــة. الفكريــة 
وال يحملن كامنا على رفض املناقشة بين 
العلمــاء أو مكافحــة البدعــات والخرافــات 
واملوعظــة  الحكمــة  مبــدإ  رعايــة  مــع 
الحســنة والجادلــة بالتــي هــي أحســن، وكل 
ما نعني هو أن توسيع نطاق هذه املباحث 
واملناقشــات ونقلهــا إلــى الجماهيــر وتبديــع 
رؤوس  علــى  بعضــا  البعــض  تفســيق  و 

بالنبــي  يتأســون  بدعــاة  يليــق  األشــهاد ال 
صلــى هللا عليــه وســلم.

يجب على األمة اإلسامية جمعاء الدعوة 
متحــدة  منســجمة  متعاطفــة  الديــن  إلــى 
اإلمكانيــات  الجــال  هــذا  فــي  تســتخدم 
لديهــا وأن  تتوفــر  التــي  املاديــة واملعنويــة 
لتكــون  للجميــع  ونفعهــا  نصحهــا  تثبــت 
ــٍة  مَّ

ُ
ْيــَر أ

َ
ْنُتــْم خ

ُ
مصداقــا لقــول هللا تعالــى " ك

ْنَهــْوَن 
َ
ْعــُرْوِف وت

َ ْ
ُمــُرْوَن بامل

ْ
أ
َ
ِرَجــْت ِللّنــاِس ت

ْ
خ

ُ
أ

لــِه" ســاعتها تفلــح 
ْ
ْؤِمُنــْوَن ِبال

ُ
ــِر َوت

َ
ْنك

ُ ْ
َعــِن امل

األمــة وتســعد، وإن توســيع نطــاق هــذه 
بحــل  عليــه  يراهــن  الخالصــة  الدعــوة 

العالقــة. املشــاكل  مــن  العديــد 
شــفيع  محمــد  املفتــي  العامــة  يقــول 
العثمانــي رحمــه هللا فــي تفســير هــذه اليــة: 
لــو جعلــت األمــة اإلســامية هدفهــا دعــوة 
امللــل إلــى الخيــر لزالــت األمــراض واملشــاكل 
املتفشــية فــي محيطهــا نتيجــة تقليــد امللــل 
األخــرى. ألنــه حينمــا تتضافــر أمــة ألجــل 
هــذا الهــدف الســامي هــي طبعــا تبــدأ تفكــر 
مجــال  فــي  العالــم  ملــل  علــى  التفــوق  فــي 
مســؤولة  أنهــا  بموجــب  والعمــل  العلــم 
تــزول  وهكــذا  وهدايتهــا.  إصاحهــا  عــن 
الخافــات بيــن أفرادهــا ألن الجميــع يســعى 
لتحقيــق هــذا الهــدف الكبيــر. وإن هــذه 
النقطــة كانــت ســّر نجــاح النبــي صلــى هللا 
عليــه وســلم والصحابــة رضــوان هللا عليهــم 
ألنهــم  الدعــوي.  مشــوارهم  فــي  أجمعيــن 
كانوا ينظرون إلى أنفســهم كدعاة يدعون 
العامليــن إلــى الخيــر وكان ســعيهم ونشــاطهم 

يصــّب دائمــا فــي هــذا الجــال.
مــّر  ســبب  األســف-  شــديد  -مــع  لكــن 
الزمــان وظهــور الفــرق الختلفــة واحتــدام 
الخافــات الداخليــة ألن ين�ســى املســلمون 
تحــت  ويذهبــوا  األسا�ســي،  هدفهــم 

الدعوة إىل الدين أم إىل المذهب ؟!
سماحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي

التوجيه اإلسالمي

نشرهذا املقال في افتتاحية مجلة "نداء إسالم" الفارسية، لسماحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي، العدد ٣١، 
عام ١٣86هـ.ش. املوافق ١4٢8هـ.ق.  قام بتعريبه:  سيد مسعود



AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA 18

السنة : 14- العدد:10 / شوال  1439 هـ.ق 

ضــد  طاقاتهــم  ويســتهلكوا  كوكــب،  كل 
بعضهــم بعضــا. واســتمر الوضــع ليتغيــر 
اتجــاه النشــاطات آنــا فآنــا وتندفــع األمــة 
ويهَمــل  مختلفــة،  تيــارات  إلــى  اإلســامية 
العــدو املشــترك إهمــاال وأن يصــّب املســلم 
فــي طاقتــه  غضبــه وكراهيتــه وجميــع مــا 
علــى إخوانــه املســلمين بــدل أن يصبهــا علــى 
الكفــار والطغــاة. وقــد أســاء العــدو الثــؤور 
االستفادة من هذه النقطة دوما كموطن 

. ضعــف
مؤلــم جــدا أن نشــاهد أعــداء هللا ورســوله 
فــا  املســلم  ســهام  مــن  مصونــون  هــم 
يتعــرض املشــرك والكافــر واملنافــق لغــارات 
املســلم فــي وقــت يهيــن إخوانــه املســلمين 
ويؤذيهــم بجميــع مــا فــي الطاقــة بحجــة أنهــم 
يتبنــون إتجاهــا آخرغيــر مــا يتبنــاه هــو، رغم 
قــول النبــي صلــى هللا عليــه وســلم: املســلُم 

َمــن ســِلَم املســلموَن ِمــن لســاِنه ويــِده.
الفــرح  يســتخفهم  اإلســام  أعــداء  إن 
لكونهــم فــي أمــن مــن جراحــات املســلمين 
اللســانية والســنانية. وكأن املســلم بــات 
لهــم.  بالنســبة  الفــداء  يلعــب دور كبــش 
فاملســلم هــو الــذي يمــاَرس فــي حقــه الغيبــة 
والطعــن، وهــو الــذي ُيقتــل وُيســجن، وهــو 
الــذي ُينتقــد آراؤه واتجاهاتــه ويــام عليهــا 
وليس إال. ومن يتمتع من املسلمين بـ طاقة 
و حــول فــي مجــال االســتدالل واملنطــق فهــو 
أيضــا يســتخدمها فــي إفشــال أخيــه املســلم 
بــدل اســتخدامها فــي دحــر الباطــل. وهللا 
واألمــوال  املزَهقــة  النفــوس  نســبة  يعلــم 
هــذا  فــي  عــة  املضيَّ والطاقــات  هــَدرة 

ُ
امل

الجــال.
ويــا حبــذا لوكانــت تنفــق هــذه الطاقــات 
مجــال  فــي  والفكريــة  واملاليــة  النفســية 
وضــد  البشــر  لكافــة  والنصــح  الهدايــة 

الحاقديــن. األعــداء 
وهــذه املآ�ســي يــا ليتهــا أصبحــت خبــر كان 
ومــا تكــررت فــي هــذا العصــر املتحضــر وفــي 
هــذه القريــة العامليــة التــي قــد شــّد الكفــار 
فيهــا علــى أيديهــم، وأضحــوا يشــنون عليهــم 
مــن كل حــدب وصــوب،  غــارات شــاملة 
وينشــطون فــي تكتــات متعــددة بمــا فيهــا 
والفكريــة  واالقتصاديــة  السياســية 

أن  يبــدو  األســف  مــع  ولكــن  والثقافيــة. 
مشــاريع األعــداء مــا زالــت تنفــذ فــي أرجــاء 
األصدقــاء  بعــض  طريــق  عــن  العالــم 
الجاهليــن أو املتجاهليــن. يقــول الشــاعر: 
 / علــى 

ً
وظلــم ذوي القربــى أشــّد مضاضــة

املــرء مــن َوقــع الُحســام املهّنــِد
مــن  كل  يــرى  أال  طبعــا  الضــروري  ومــن 
الشــيعة والســنة الخــر خارجــا عــن إطــار 
اإلســام وأال يقــوم بدعــوة أتبــاع املذهــب 
الخــر إلــى قبــول مذهبــه. ألن هــذا اإلقــدام 
جــر  ســوى  نتيجــة  لــه  يكــون  ولــن  لــم 
العالــم اإلســامي نحــو املزيــد مــن الفرقــة 

والعــراك. والتحــّزب  والكراهيــة 
قــد شــهد الشــعب اإليرانــي خــال شــهر 
رمضان أنه حضر اإلعام اإليراني الوطني 
أشخاص ادعوا أنهم كانوا من أتباع السنة 
فاهتــدوا إلــى الشــيعة، فجرحــوا مشــاعر 
املايين من الشعب بكلمات طائشة مثيرة 
للفتــن، وســببوا لفــرح األعــداء، مقدميــن 
ملعار�ســي الثــورة مــواد إعانيــة، إلحــداث 
وأتبــاع  اإليرانــي  الشــعب  بيــن  الشــرخ 
قامــوا  أنهــم  كمــا  اإلســامية.  املذاهــب 
بنفــي حقانيــة املذاهــب اإلســامية كلهــا فــي 
اإلعــام الوطنــي للجمهوريــة اإلســامية فــي 
عــام عنــون بــــ االتحــاد الوطنــي واالنســجام 

اإلســامي!
هــل  هنــا:  نفســه  يطــرح  الــذي  والســوال 
تابعــة  أم  صدفــة  القضيــة  هــذه  كانــت 
لسياسة يتجه إليها اإلعام ؟ لو كانت هذه 
السياســة تابعــة التجــاه اإلعــام الوطنــي 
فاإلنصــاف يقت�ســي دعــوة الشــخصيات 
التــي تركــت مذهــب الشــيعة إلــى املذاهــب 
األخــرى ليحضــروا فــي التلفــاز ويبينــوا كيف 
مالــوا إلــى املذهــب الخــر وماهــي دالئلهــم فــي 
تغييــر االتجــاه لكــي يســهل الحكــم لعامــة 
الناس. أو يســمح لعلماء الســنة بالحضور 
أي  دون  الوطنــي  اإلعــام  شاشــة  علــى 
إرعاب وضغط ليبينوا مبادئ أهل السنة 
وينتقــدوا دعــاوى هــؤالء املدعيــن. وأمــا لــو 
لــم يكــن هنــاك اتجــاه خــاص وجــاء بــث 
هــذا البرنامــج صدفــة فليمتنــع اإلعــام عــن 

إعــادة مثــل هــذه البرامــج املســتفزة.
ولــم يتلــق النــاس ردا مقنعــا مــن جانــب 

اإلعام الوطني على هذا الطرح حتى دعت 
قنــاة معروفــة الحــال، عاملــا مــن العلمــاء 
االتجــاه  هــذا  اســتنكر  ممــن  البارزيــن 
البــاد  خــارج  مــن  تدعــم  وهــي  لإلعــام، 
ورســالتها دس الشــبهات ونبــش القبــور فــي 
التاريــخ، فــي البدايــة دعتــه إلــى املناظــرة ثــم 
قامت بتخريب شــخصيته، هللا يعلم ماذا 
يم�ســي وراء الكواليــس ومــن الخرجــون 
األصليــون لهــذه القنــاة. لكــن الســؤال هــو: 
هــل املناظــرات التــي تصــب فــي هــذا االتجــاه 
هــي تحــل أزمــات العالــم اإلســامي؟ حقــا 
هــل عــرف لهــؤالء نشــاط وإقــدام فــي مجــال 
دعــوة غيــر املســلمين إلــى اإلســام؟ وهــل 
حــدث أن تنتقــد هــذه القنــاة عقائــد أتبــاع 
األديــان األخــرى أو تدعــو واحــدا منهــم إلــى 

واملناقشــة؟ املناظــرة 
ليســت  املناظــرة  أن  مذعنــون  نحــن 
ممنوعــة وأن البحــث والدراســة املنصفــة 
عمــل محمــود، إال أن عــرض هــذه املباحــث 
فــي اإلعــام الوطنــي ال يقلــل مــن مشــاكل 
فــي صالــح  يصــب  بــل  اإلســامي،  العالــم 

وابتهاجهــم. فرحهــم  ويســبب  األعــداء 
نفــرض أنــه يخــرج طــرف واحــد مــن خــال 
هــذه املناظــرات - فيمــا لــو أجريــت بشــكل 
عــادل- ظانــا إيــاه ناجحــا وخصمــه ضــاال 
باطــا، فهــل تفتــح عقــدة مــن عقــد األمــة 
اإلســامية؟ وهــل تتــرك القــوى املهاجمــة 
تنتهــي  وهــل  والعــراق  أفغانســتان 
علــى  املفروضــة  والعقوبــات  التهديــدات 
الجماهيــر  يجعــل  بالعكــس  أم  بادنــا؟ 
ينشــغلون بهــذه املســائل محرفــا غضبهــم 
عــن األعــداء الحقيقييــن دافعــا إياهــم إلــى 

بعضــا؟ البعــض  مواجهــة 
علــى أي حــال نحــن نعتقــد أن الحــل فــي 
التمســك  فــي  يكمــن  الســائدة  الظــروف 
بأصــل اإلســام واالجتنــاب عــن املناظــرات 
واملباحــث العابثــة. والتأكيــد علــى اإليمــان 
ورعايــة  املشــتركة  والقواســم  والتقــوى 
األخــاق اإلســامية واإلنســانية والســعي 
للعمــل اإلســامي  أســوة  أنفســنا  إلعــداد 
لتصرفــات  الذـكـي  والترصــد  واإلنســاني 

واملغرضيــن. األعــداء 

التوجيه اإلسالمي
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أســفرت االنتخابــات الرئاســية والبرملانيــة 
يونيــو  فــي24  املنعقــدة  تركيــا  فــي  األخيــرة 
2018م  عــن فــوز رجــب طيــب أردوغــان فــي 
الرئاسة وعن فوز حزبه العدالة والتنمية 
فــي البرملــان، كانــت نســبة املشــاركة فــي هــذه 
االنتخابــات ملفتــا للنظــر حيــث صــّوت مــا 
وقــد  الترـكـي.   الشــعب  مــن  يقــارب %90 
أردوغــان، علــى 53  حصــل رجــب طيــب 
بینمــا  الناخبيــن،  أصــوات  مــن  باملائــة 
مرشــح  إينجــة  محــرم  منافســه  حصــل 
حــزب "الشــعب الجمهــوري"، ، علــى 31 
باملائــة مــن األصــوات، مــا أّهــل أردوغــان 
وبــذا  بانفــراده.  للبــاد  رئيســا  ليكــون 
یحصــل أردوغــان علــى تفويــض سيا�ســي 
مــن الشــعب الترـكـي لتغييــر مامــح النظــام 
السيا�ســي فــي البــاد ألول مــرة منــذ إعــان 
الدولــة التركيــة علمانیــة علــى يــد أتاتــورك 
قبــل اكثــر مــن تســعين عامــا.  وعلیــه فــإن 
تركيا ستشهد والدة جديدة وعهدا متميزا 
ســيؤثر علــى كل مفاصــل الحيــاة فــي تركيــا 
الصعيديــن  علــى  بعيــد  أثــر  لهــا  ويكــون 

والدولــي.  اإلقليمــي 
كانــت لهــذه االنتخابــات صداهــا وأهميتهــا 
اإلقليمــي  الصعيديــن  علــى  البالغــة 
كان  أردوغــان  فــوز  حيــث  والعالمــي، 
العلمانيــة  وللنخــب  للغــرب  بالنســبة 
الحاكمة في بعض الدول اإلســامية  خبرا 
ســيئا وحزينــا، بينمــا كان خبــرا ســارا ملــن 
يعرف باإلساميين أو الذين فيهم الصبغة 
شــاهدوا  أن  بعــد  والدينيــة  اإلســامية 
مــن أردوغــان وحزبــه دورا فعــاال فــي تركيــا 
وخارج تركيا لنصرة املضطهدين والحرية 
بفــوز  الحكومــة  إعــان  وفــور  الدينيــة. 
إعــام  وســائل  أظهــرت  وحزبــه  أردوغــان 
أوربيــة اســتياءها وشــككت فــي  شــفافيتها 
ونزاهتهــا مــع العلــم بــأن الدعايــات املكثفــة 
والحملــة العشــوائية القاســية التــي شــنتها 

وســائل  إعــام غربيــة وعميلــة للحــد مــن 
شعبية أردوغان وتشويه سمعته لم تثمر 
بــل زادت النخبــة الحاكمــة قــوة وصابــة.
وممــا زاد الثقــة بالشــعب التركــي ودّل علــى 
أن  هــو  للديمراطيــة  واحترامــه  نضجــه 
منافــس أردوغــان األكبــر محــرم إينجــه بعــد 
بفــوز  لانتخابــات  العليــا  اللجنــة  إعــان 
أردوغــان أقــر بهزيمتــه وبــادر بإعــان قبولــه 
نتائــج االنتخابــات ونزاهتهــا بينمــا كان كثيــر 
من وســائل غربية وعميلة تشــك في صحة 

االنتخابــات وتتهــم  أردوغــان بالتزويــر. 
نموذجــا  التركيــة  االنتخابــات  كانــت 
للديمقراطيــة والحريــة والنضــج الفكــري 
والعقلــي الــذي وصــل إليــه الشــعب التركــي 
والتنميــة  العدالــة  حــزب  وصــول  بعــد 
إلــى ســدة الحكــم، وفــي هــذه املــرة كانــت 
إلــى  متجهــة  وغربــا  شــرقا  العالــم  أنظــار 
االنتخابــات التركيــة كونهــا تحديــا للــدول 
التــي تمــارس اإلرهــاب والقــوة فــي إخضــاع 
شــعبها، وقــد كان الشــعب الترـكـي يــدرك 
بالديمقراطيــة  تهتــف  التــي  الــدول  أن 
وتصــف أردوغــان بالديكتاتــوري وتكثــف 
الدعايــة وتنفــق األمــوال الطائلــة لإلطاحــة 
مدمــرة   آلــة  إال  ليســت  فإنهــا  بأردوغــان 
للحريــة والديمقراطيــة فاختــار الشــعب مــا 
هــو صالــح لــه وملســتقبل تركيــا. ولــم تثنــه 
الزوابــع والعواصــف عــن أن يحيــد عــن 
الحــق ويميــل إلــى مــا هــو شــر شــأن كثيــر مــن 
الشــعوب التــي تنخــدع بالشــعارات املزيفــة 

وتم�ســي وراء كل مــن هــب ودب.
إن نجــاح التجربــة التركيــة  تجربــة ناجحــة  
الضغــوط  عانــت  التــي  للشــعوب  يمكــن 
أن  حكامهــا  مــن  واالضطهــاد  واإلرهــاب 
تأت�سي بها وتتمسك بها للخروج من املآزق 
التــي تقاســيها، فالشــعوب اإلســامية منــذ 
زمــان تتطلــع إلــى هــذا النمــوذج بعــد أن 
والحــركات   السياســية  األحــزاب  فشــلت 

التــي تعــرف بالجهاديــة مــن تقديــم نمــوذج 
صالــح تخــرج الشــعوب مــن املــآزق بــل قــد 
زادت الطيــن بلــة وأدخلــت شــعوبهاـ  نتيجــة 
فــي   ـ   والحنكــة  بالحكمــة  أخذهــا  عــدم 
نفــق مظلــم. فحــري بالشــعوب اإلســامية 
املضطهــدة أن تجــدد النظــر  فــي انتخابهــا 

واتجاههــا. 
التركيــة قــد كشــفت  إن نجــاح التجربــة 
التــي  الديمقراطيــة  حقيقــة  عــن  اللثــام 
وتتحمــس  الغربيــة  الــدول  بهــا  تهتــف 
لتنفيذهــا فــي الــدول اإلســامية والعربيــة، 
أدعيــاء  التجربــة  هــذه  أعطــت  وقــد 
أن  وهــو  درســا  املزيفــة  الديمقراطيــة  
إرادة  هــي  الحقيقيــة  الديمقراطيــة 
الــدول  هــذه   تفرضــه  مــا  ال  الشــعوب 
الشــعوب وترغمهــا  بالحديــد والنــار علــى 
علــى اإلذعــان بــكل مــا تأمــر وتنهــى وال  حــق 
مجــاالت  مــن  مجــال  أي   فــي  للشــعوب 
الحيــاة، ثــم تدعــي أنهــا دول ديمقراطيــة 
دوال  كونهــا  الغربيــة  الــدول  وتدعمهــا 

! طيــة يمقرا د
ــذ فــي  إن الديمقراطيــة الغربيــة التــي تنفَّ
الــدول اإلســامية قــد آتــت أكلهــا وظهــرت 
ســوآتها وبخاصــة بعــد التجربــة التركيــة، 
وقــد علمــت الشــعوب أن الديمقراطيــة 
ال تعنــي  عنــد الغــرب إال فــرض الحصــار  
للــدول  والتبعيــة  واألغــال  والقيــود 
اإلســامية وقــد خرجــت تركيــا مــن هــذه 
الترـكـي  الشــعب  إرادة  بفضــل  القيــود 
ونضجــه  العقلــي وآن لــدول تعيــش تحــت 
وطــأة البطــش والقــوة وليســت انتخاباتهــا 
إال مــزورة أو أصواتــا معــدة مــن الســابق 
للطغــم الحاكمــة الفاســدة أن تخــرج مــن 
الضيــق  واإلطــار  القســري  الســجن  هــذا 
لقنــت  التــي  التركيــة  بالتجربــة  وتحتــذي 
والديمقراطيــة  والحريــة  األخــاق  درس 

لــم.  للعا

االنتخابات التركية ونجاح الديمقراطية
عبدالرحمن محمد جمال

قضايا معاصرة
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تفاقمــت األوضــاع فــي إيــران منــذ انســحاب 
الشــهر  ترامــب  دونالــد  األميرـكـي  الرئيــس 
املا�ســي مــن االتفــاق النــووي املبــرم عــام 
2015 مع القوى الست العاملية، وإعانه 
علــى  االقتصاديــة  العقوبــات  تشــديد 

البــاد.
األزمة االقتصادية التي تعصف بالشــعب 
اإليرانــي مــع واليــة الرئيــس روحانــي الثانيــة 
وأغلفــت  األولــى  الصفحــات  احتلــت 
الــذى  املطبوعــة،  اإليرانيــة  الجرائــد 
أن  بعــد  مايــو2017  فــي  انتخابــه  أعيــد 
تعهــد بتحســين اقتصــاد البــاد وإحــداث 
والعنايــة  جذريــة  اجتماعيــة  إصاحــات 
وأتبــاع  واألقــوام  باألقليــات  الخاصــة 
املذاهــب الختلفــة املتواجديــن فــي إيــران 
واملذهبيــة  القوميــة  التمييــزات  وإزالــة 
األقليــات  تعانيهــا  التــي  واأليديولوجيــة 

البــاد.  فــي  الرســمي  املذهــب  ســوى 
البــاد  وشــهدت  األوضــاع  تفاقمــت 
الجماهيــر  غضــب  أنحائهــا  فــي  اإليرانيــة 
وخروج الشارع وخروج املئات من التجار 
وأصحاب الحات التجارية الذين أغلقوا 
 علــى 

ً
محالهــم فــي الســوق الكبيــر احتجاجــا

الريــال  قيمــة  وهبــوط  األســعار  ارتفــاع 
اإليرانــي. وتعــد تلــك املظاهــرات األكبــر فــي 
رضــت 

ُ
إيــران منــذ عــام 2012، عندمــا ف

بنشــاط  املتعلقــة  الدوليــة  العقوبــات 
إيــران النووي.وقــد وصــل األمــر إلــى أن بــدأ 
اســتجواب النــواب فــي البرملــان حــول عــدم 
كفــاءة الدولــة إلدارة البــاد إلعفــاء دولــة 

التدبيــر واألمــل وتولــي دولــة جديــدة األمــور 
مــع عقــد انتخابــات مبكــرة.

وتنص املادة 89 من الدستور اإليرانى "فى 
حالــة تقديــم ثلــث عــدد النــواب علــى األقــل 
 لرئيــس الجمهوريــة فــى مجلــس 

ً
اســتجوابا

مســؤولياته  بشــأن  اإلســامي  الشــورى 
التنفيذيــة  األمــور  وإدارة  التنفيذيــة 
أن  الجمهوريــة  رئيــس  علــى  البــاد،  فــي 
يحضــر فــي الجلــس، خــال شــهر مــن طلــب 
االســتجواب، ويقــدم اإليضاحــات الكافية 
انتهــاء  وعنــد  املطروحــة.  املســائل  بشــأن 
مناقشــات النــواب املعارضيــن واملؤيديــن 
وجــواب رئيــس الجمهوريــة، إذا صوتــت 
أكثرية ثلثى النواب على عدم كفاءة رئيس 
الجمهوريــة، يرفــع األمــر إلــى مقــام القيــادة 

الطاعهــا".
فــي خضــم هــذه الظــروف العويصــة خــرج 
الــذى  روحانــى  حســن  اإليرانــى  الرئيــس 
فــى  الجماهيــر  غضــب  إلحتــواء  يســعى 
حديــث متلفــز، رفــض مــن خالــه  تقديــم 
دعــوات  واقــع  علــى  حكومتــه  اســتقالة 
املتشــددين بتنحــي روحانــي قائــا" يخطــئ 
مــن يعتقــد أن حكومتــه خائفــة. الحکومــة 
الحکومــة  أن  البعــض  ویزعــم   .. تقــاوم 
تســتقیل تحــت الضغــوط"و شــدد الرئیــس 
روحانــی قائا:"تقــف الحکومــة اإلیرانیــة 
إلــی جانــب الســوق بــکل قواهــا". وأضــاف 
"علــی املنتجيــن و املســتثمرین و أصحــاب 
العمــل أن یعلمــوا أننــا نقــوم بتأميــن املــواد 
األولیــة بالعملــة الرســمیة". محــاوال إلقــاء 

املتحــدة،  الواليــات  علــى  واللــوم  الكــرة 
الواليــات  انســحاب  إلــى  إشــارة  فــي  قائــا 
املتحــدة مــن االتفــاق النــووي مــع طهــران، 
إن اإليرانيين يجب أن يتحدوا في مواجهة 
"يجعلــوا  أن  ويجــب  األمريكــي،  الضغــط 
أمريكا تركع"، وقال:"سنواجه املشكات، 
نضحــي  لــن  لكننــا  الضغــوط،  ســنواجه 

باســتقالنا". 
ظهر الرئيس في حديث متلفز ولكن حديثه 
طبعــا ال ولــم يغيــر الواقــع ولــم يخفــف مــن 
قلــق النــاس وال غصبهــم علــى الدولــة، ألن 
الشــعب يريــد أن يــرى التغييــر ويلمــس فــي 
واقعــه إصاحــا حقيقيــا وأمــا الــكام فهــو 

قــد ملــه مــن كثــرة الســماع.
فــي جولتــه األوروبيــة التــي قــام بهــا  أثنــاء 
بهــدف املفاوضــة مــع القــوى حــول امللــف 
النمســا  فــي  تواجــده  عنــد  تكلــم  النــووي 
مهددا أمريكا وإسرائيل مما قد أثار القلق 
املزيــد فــي قلــوب الشــعب إذ املتوقــع مــن 
الرئيــس خــال الرحلــة أن يســعى بــكل مــا 
يملــك مــن طاقــة الحتــواء األزمــة عــن طريــق 
املفاوضــة والحــوار ال التهديــد وهــذا هــو 
املنهــج املألــوف للتيــار اإلصاحــي فــي إيــران 
الــذي يمثلــه روحانــي، وقــد رشــح نفســه 
فــي االنتخابــات بإعــان الحــوار واملفاوضــة 
العاقــات  نشــاطاته وتوطيــد  فــي  محــورا 
خاصــة العاقــات االلدوليــة، وصــوت لــه 
إذ  الوعــود  هــذه  عنــد ســماع  الناخبــون 
وجــدوه كفيــا بســوق البــاد إلــى مخــرج مــن 
األزمــات التــي تــزرح فيهــا نتيجــة سياســات 

قضايا معاصرة

قام الشعب 
اإليراني 
يطالب 
بالتغيير

السيد مسعود
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الســابقة. الدولــة 
البــاد  فــي  السياســيين  مــن  الكثيــر  ورأى 
نفســها،  أمريــكا  مــع  املفاوضــة  فــي  الحــل 
ورأوا أن املنقذ للباد من وطأة العقوبات 
املقبلــة الشــديدة هــو الحــوار واملفاوضــة 
والتنــازل عــن بعــض مــا تريــد أمريــكا بقــدر 
اإلمــكان، وقــد راســلوا الرئيــس وطلبــوا منــه 
اللجوء إلى املفاوضة في الظروف الراهنة، 
النــواب  النظريــة  هــذه  قائلــي  بيــن  كان 
فــي  الخــرون  والسياســيون  الجلــس  فــي 
البــاد وكذلــك مــن األعيــان والشــخصيات 

السياســية.  غيــر  والناشــطين 
الدولــة  يطالــب  اإليرانــي  الشــعب  إن 
بإصــاح السياســة الداخليــة والخارجيــة، 
وبخاصــة  الداخليــة  املشــاكل  يعلــل  بــل 
والسياســات  بالعاقــات  االقتصاديــة 
الخارجيــة وتواجــد البــاد وإنفــاق الثــروات 
بيــن  وكان  الخارجيــة.  املشــاريع  علــى 
الشــعارات التي أطلقها املتظاهرون خال 
األيــام املاضيــة: "اتركــوا ســوريا وانظــروا 
لحالنــا" و"اخرجــوا مــن ســوريا"، "ال غــزة 
غــادروا  إليــران..  فــداء  روحــي  لبنــان  وال 
ســوريا" هــذه شــعارات أطلقهــا املواطنــون 
العاصمــة  منهــا  الكبيــرة  املــدن  بعــض  فــي 
الشــعب  بــأن  انطباعــا  وتعطــي  طهــران، 
غاضــب ويعتقــد أن الثــروات التــي تتعلــق 
بــه تصــب علــى الشــعوب والــدول األخــرى 

حســاب. ودونمــا  بســخاء 
ــم املشــكلة فــي البــاد وجعلهــا تتســع 

ّ
مــا ضخ

وتتحــول إلــى أزمــة مســتعصية علــى الحــل، 
هــو أن املســؤول ال يقبــل تفريطــه وخطــاءه 
واملشــاكل  األزمــات  حــدوث  فــي  وإســهامه 
وتم�ســي  البــاد  فــي  تتغلغــل  غــدت  التــي 

بشــكل ملحــوظ !!
ويــراه  التيــار  ذلــك  يتهــم  التيــار  هــذا  نــرى 
مســؤوال عــن تفاقــم األوضــاع، والبرملــان 
يتهــم الدولــة، والدولــة تتهــم القضــاء !! ممــا 
وســط  مضطربــة  الشــعب  ســفينة  تــرك 
بحــر متاطــم، فــي غيــاب الرّبــان، تقذفهــا 

العاتيــة. األمــواج 
هــذا يتهــم ذلــك وذلــك يلقــي العــبء علــى 
غيــره دون أن يقبــل !!! فــا يعــرف مــن أيــن 
املشــكلة، وبالتالــي ال يعــرف حــل بــل تتســع 

وتتمــدد ليــؤدي الوضــع إلــى مــا نشــاهده 
اليــوم فــي صــورة اعتصامــات واحتجاجــات 
البــاد  طــول  فــي  الدولــة  ضــد  انطلقــت 

وعرضهــا.
وفــي الحقيقــة كل املســؤولين مســهمون فــي 
إحــداث هــذه األوضــاع املتأزمــة -كل بقــدر 
مســؤوليته- ومــن الضــروري أن ُيفكــروا 
ويعيدوا النظر في السياسات والتصرفات 
لكي تخرج الباد من األزمات التي تواجهها 

فــي هــذه األيــام.
هــو  عليــه  التركيــز  يجــب  مــا  أهــم  ومــن 
الداخــل  فــي  عامــة  الشــعب  ر�ســى  جلــب 
وســمع صوتــه والســعي الحقيقــي لتوفيــر 
متطلباتــه، والعنايــة باألقليــات واألقــوام 
وأتبــاع مختلــف املذاهــب خاصــة، وأهــل 
الســنة يشــكلون األغلبيــة الثانيــة فــي البــاد 
وهــم لغايــة الن حقوقهــم مهضومــة وهــي 
حقــوق نــص عليهــا الدســتور واعتــرف بهــا، 
املناصــب  فــي  اســتخدامهم  عــدم  أهمهــا 
املســلحة،  والقــوات  الهامــة  الحكوميــة 
الناجمــة عــن ممارســة التمييــز بواســطة 
املؤسســات واملســؤولين رغــم بيــان قائــد 
منهــم  ملحوظــة  ونســبة  األخيــر،  الثــورة 
تعانــي املشــكل فــي بطاقــة الهويــة. وليــس 
لهــم مســجد واحــد فــي العاصمــة، مــع مــرور 

أربعيــن عامــا مــن عمــر الثــورة !
إن العــدو بــدأ يخطــط لإلطاحــة بالنظــام 
ومــا يشــكل لــه الضــوء األخضــر ويمنيــه فــي 
الوصول إلى أهدافه غير الجميلة  هو عدم 
ر�ســى الشــعب، وكلمــا ازدادت مشــكات 
الشــعب وكثــرت الشــكاوى واالحتجاجــات 
كلمــا قــوي أمــل العــدو فــي تنفيــذ مخططاتــه 
الهدامــة، وبإمــكان النظــام تخييــب آمــال 
العــدو عــن طريــق إر ضــاء الشــعب وإراءة 
العالــم بــأن الشــعب قائــم بجنبــه وال يريــد 
منــه بديــا. وال يمكــن حــل األزمــة الداهمــة 
بتغيير الفريق االقتصادي وال حتى بتغيير 
الدولــة بــل األزمــة تحتــاج فــي حلهــا إلــى تغييــر 
الداخليــة  السياســة  مجــال  فــي  جــذري 
والخارجيــة وتوظيــف الخلصيــن للبــاد فــي 
املناصــب واملســؤوليات. الذيــن يفكــرون 
فــي صالــح الشــعب واملصالــح الوطنيــة ال 

الحزبيــة والقوميــة الضيقــة.

أ،  األفــوه  بملــئ  نقــول  أن  نســتطيع  ثــم 
أمريــكا غيــر قــادرة غيــر إخضاعنــا واإلطاحــة 

. أخبار العالمبنــا

خبيــران: اتفــاق ميانمــار واألمــم املتحــدة حــول 
الروهنغيــا قــد يــؤدي لـ”مجــازر” جديــدة

وصــف خبيــران دوليــان االتفــاق املبــرم حديثــا بيــن 
ميانمــار واألمــم املتحــدة بأنــه “غيــر كاٍف”، وطالبــوا 
بتوفيــر قــوة أمنيــة أمميــة لضمــان العــودة المنــة 
التــي  الجــازر  مــن  الناجيــن  الروهنغيــا  لاجئــي 

ميانمــار. ارتكبتهــا 
وفي 6 يونيو الجاري، وقعت حكومة ميانمار اتفاقا 
مــع برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي واملفوضيــة 
الســماح  شــأنه  مــن  الاجئيــن،  لشــؤون  العليــا 
فــي  باالنخــراط  املذكورتيــن  األمميتيــن  للوكالتيــن 
عملية إعادة الجئي الروهنغيا، املؤجلة منذ فترة.
وتعقيبــا علــى هــذا االتفــاق، قــال ماونــغ زارنــي، 
منسق الشؤون االستراتيجية في تحالف “ذا فري 
روهنغيــا”، وناتالــي برينهــام، الباحثــة االقتصاديــة 
مــاري”  كويــن  “ذا  جامعــة  فــي  واالجتماعيــة 
ــه ال وجــود ألي 

ّ
بالعاصمــة البريطانيــة لنــدن: إن

مؤشــرات حــول قبــول ميانمــار رســميا الروهنغيــا 
كأقليــة عرقيــة ال تتجــزأ مــن الدولــة.

شرطة مكافحة الفساد توقف رئيس الوزراء 
املاليزي السابق

أوقفــت الشــرطة املاليزيــة رئيــس الــوزراء الســابق، 
بتهــم  التحقيقــات  إطــار  فــي  عبدالــرزاق،  نجيــب 

الفســاد املوجهــة إليــه.
الثاثــاء،  اليــوم  املاليزيــة،  الســلطات  وأعلنــت 
توقيــف عبــد الــرزاق، فــي منزلــه، مــن قبــل شــرطة 

الفســاد. مكافحــة 
الداخليــة  وزيــر  اســتجواب  تــم  االثنيــن،  وأمــس 
الســابق، أحمــد زاهــد حميــدي، فــي إطــار تحقيــق 

موّســع فــي قضايــا فســاد وغســيل أمــوال.
ونقلت أسوشييتد برس عن وسائل إعام محلية 
اعتــراف  بشــأن  “حميــدي”  اســتجواب  توقعهــا 
لــه يعــود إلــى عــام 2015، بتلقــي رئيــس الــوزراء 
السابق، نجيب عبد الرزاق، تبرعات بقيمة 700 

دوالر. مليــون 

عقــب أداء أردوغــان اليميــن الدســتورية.. تركيــا 
تنتقل رسميا إلى النظام الرئا�سي

أدى الرئيــس الترـكـي رجــب طيــب أردوغــان، يــوم 
البرملــان،  أمــام  الدســتورية  اليميــن  اإلثنيــن، 

الرئا�ســي. النظــام  إلــى  البــاد رســميا  لتنتقــل 
ولدى وصول أردوغان إلى البرملان، استقبل عدد 
مــن املواطنيــن األتــراك رئيســهم الجديــد باألعــام 
وترديد الشعارات، كما ألقوا الورود على سيارته 
أمنيــة  اجــراءات  وســط  موكبــه،  مــرور  خــال 

مشــددة.
وعقــب اســتقباله مــن قبــل نائــب رئيــس البرملــان 
املؤقــت، حقــي كولــو، وقــف أردوغــان أمــام منصة 
أمــام  الدســتورية  اليميــن  نــص  وقــرأ  البرملــان، 
أعضاء البرملان، ليبدأ رسميا بمهامه كأول رئيس 

فــي ظــل النظــام الجديــد.

قضايا معاصرة
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واحة الشعر

ــــواك  ســــــ يجيــــــــــر  ومـــن  أســـتجير  بحماكــــــــــابـــك  يحتمـــي   
ً
ضعيفـــــــــــا فأجـــر 

قــــــــــــوى  علـــى  استعيــــن  ضعيـــف  ـــي 
ّ
قواكـــــــــــــاإِن ببعـــض  ومعصيتــــــي  ذنبـــي 

ذنوبــــــــــــي  وآذتنـــي  ربــــــي  يــــا  كـــــــــــــــــاأذنبــــت  إال  غافــــــــــــــر  مـــن  لهــــا  مـــا 

غــــــــــــــــــرني  وعفـــوك  غرتنـــي  ذاكـــــــــــــــــــادنيـــاي  أو  هـــذه  فـــي  حيلتـــي  مـــا 

 
ً
مؤمنـــــــــــــــا يـــك  لـــم  شـــك  قلبـــي  أن  وعصاكــــــــــالـــو  غــــــوى  مـــا  ــــوك  عفـ بكريـــم 

واألبـــــــــــصار  األبصـــــــــــار  مــــــــــدرك  إدراكـــــــــــــــايـــا  ولكنهـــــــــــه  لـــه  تـــدري  ال 

مــــــــــدى  لهـــا  والعيـــــــــــون  عيـــن  ملداكــــــــــــــاأتـــراك  مـــــــــدى  وال  جاوزتـــه  مـــا 

فإننــــــــي  تـــراك  عينـــي  تكـــــــــــن  لـــم  ُعاكـــــــــــــاإن  أســـتبين  شــــيء  كل  فـــي 

الشـــــــــــــذا  عــــاطرة  األزهـــــار  منبـــت  شذاكــــــــــــــايـــا  نفـــح  الفـــواح  الشـــذا  هـــذا 

موسيقاكــــــــــــا  الهـــــــــام  الُربـــــــــــاصدحاتهــــــا  فـــي  تصــــدح  األطيـــار  مرســـل  يـــا   

جريانهــــــــــا  مـــا  األنهـــــــــــــار  مجـــري  لنداكـــــــــــــــــايـــا  قطـــــــــــــرة  انفعالـــة  إال 
الهــــــــــــوى  مـــن  خلصــــــــت  أنـــا  هـــا  هواكـــــــــــــــاربـــاه  الخلـــي  القلـــب  واســـتقبل 

ولهوهــــــــــا  الحيـــاة  فـــي  ن�ِســـي 
ُ
أ نجواكـــــــــــــــاوتركـــت  فــــي  األنـــس  كل  ولقيـــت 

أحبتـــــي  واعتزلـــــــــــت  حبـــي  أنســــــــاكاونسيــــت  أن  خـــــوف  نف�ســـي  ونســـيت 

غشـــــــــــــاوة  أسيــــــر  ربـــي  يـــا  كنـــت  سناكـــــــــــــاأنـــا  فضـــــل  قلبـــي  علـــى  رانـــت 

غشاوتـــــــــي  مسحـــــت  ربـــي  يـــا  أراكــــــــــــاواليـــوم  البصيــــــــــــر  بالقلـــب  وبـــدأت 

الـــردى  يــــــــــد  تخطفتــــــــه  للطبيـــب  أرداكـــــــــاقـــل  مـــن  األمــــــــــراض  شـــافي  يـــا 

بعدمــــــا  وعوفــــــي  نجـــا  للمريــــــــض  قـــل  عافاكـــــــــــــــا  مـــن  الطـــب  فنـــون  عجـــزت 

دهاكـــــــــــــا  صحيـــح  يـــا  باملنايـــــــــا  علــــــــــةمـــن  مـــن  ال  يمـــــــــوت  للصحيـــح  قـــل 

حفـــــــــــرة  يحـــــــــذر  وكان  للبصيــــر  أهواكـــــــــاقـــل  الـــذي  ذا  مـــن  بهــــــــــا  فهـــوى 

الزحـــــــام  بيـــن  خطـــا  األعمــــى  ســـائل  خطاكــــــــــــــــــابـــل  يقـــود  مـــن  اصطـــدام  بـــا 

بـــــــــا   
ً
معـــــــــــزوال يعيـــش  للجنيـــن  يرعاكـــــــــاقـــل  الـــذي  ذلـــك  مـــن  ومرعـــى  راع 

بالبكـــــــــاء  وأجهـــش  بكـــى  للوليـــــــد  أبكاكـــــــــــــــــاقـــل  الـــذي  مـــن  الـــوالدة  لـــدى 

ُسمـــــــــــه  ينفــــــث  الثعبـــــان  تــــرى  حشاكــــــــــــاوإذا  بالســـموم  ذا  مـــن  فســـأله 

فاكـــــــــــــــــــاواسألـــــــــــه كيـــف تعيـــش يـــا ثعبــــــان أو تحيـــا  يمـــأل  الســـم  وهــــذا 

تقاطــــــــــرت  كيـــف  النحـــل  بطـــون  حاكـــــــــــــــاواســـأل  مـــن  للشـــهد  وفـــل   
ً
شـــهدا

بيـــــن دم  اللبـــن املصفـــــى كان  صفاكــــــــــــــــابـــل سائـــــل  الـــذي  مـــــــن  فـــرث  و 

حنايـــــــــا  مـــن  يخـــــــرج  الحـــي  رأيـــت  أحياكــــــــــــــــاوإذا  مـــن  فسألــــــــــــه  ميـــت 

 
ً
ناصعــــــــــــا أبيـــض  الســـود  ابـــن  تـــرى  أتاكــــــــــــــــــاوإذا  البيـــاض  أيـــن  مـــن  فســـأله 

 
ً
فاحمـــــــــــا أســـود  البيـــض  ابـــن  تـــرى  فســـأله مـــن ذا الـــذي بالســـواد طاكـــــــاوإذا 

ويخفــــــى  األيــــــــدي  تحســـه  للهـــواء  أخفاكـــــــــــــــــاقـــل  مـــن  النـــاس  عيـــون  عـــن 

بك أستجير ومن يجير سواك
إبراهيم علي بديوي
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السنة : 14- العدد:10 / شوال  1439 هـ.ق 

دعــا 19 نائًبــا فــي البرملــان اإليرانــي، يــوم 

وزارتــي   ،)1439 شــوال   20( األربعــاء 

الداخليــة واالســتخبارات إلــى رفــع حظــر 

الســفر عــن إمــام وخطيــب أهــل الســنة 

الشــيخ  فضيلــة  زاهــدان،  مدينــة  فــي 

زهــي”. إســماعيل  الحميــد  “عبــد 

صادقــي”  “محمــود  الدكتــور  واعتبــر 

أحــد نــواب مدينــة طهــران فــي البرملــان، 

نائبــا   18 مــن  أكثــر  وقعهــا  رســالة  فــي 

التقييــد  سياســة  البرملــان،  فــي  آخــر 

علــى رحــات الشــيخ عبــد الحميــد مــن 

“الغريبــة  بـــ  األمنيــة  الســلطات  جانــب 

واملثيــرة لألســف”، مؤكــدا علــى أهميــة 

تقويــة التضامــن الوطنــي فــي ظــل وجــود 

األجنبيــة. التهديــدات 

التــي  الرســالة  هــذه  مــن  جــزء  فــي  ورد 

نشــرت صورتهــا فــي صفحــة النائــب علــى 

تويتــر: “حــق التجــول مــن مــكان إلى مكان 

مــن الحقــوق األساســية والبديهيــة لــكل 

شــخص، وتقييــده مغايــر للدســتور”.

إلــى  املوّجهــة  الرســالة  هــذه  فــي  جــاء 

الدكتــور “الســيد محمــود علــوي” )وزيــر 

“رحمانــي  والدكتــور  االســتخبارات( 

قــرار  “إن  الداخليــة(:  )وزيــر  فضلــي” 

جــوالت  تقييــد  األمنيــة  الســلطات 

ورحــات فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد، 

أحــد القــادة الشــرفاء ألهــل الســنة فــي 

لألســف”. ومثيــر  غريــب  إيــران، 

وعــود  إلــى  الرســالة  ختــام  فــي  وأشــير 
دولــة التدبيــر واألمــل حــول توفيــر حقــوق 

أصحــاب  مــن  طلبــوا  كمــا  املواطنــة، 

القــرار أن يجتنبــوا مــن اتخــاذ القــرارات 

الكراهيــة  مــن  تزيــد  التــي  والخطــوات 

وتغايــر الوحــدة الوطنيــة، وأن يرفعــوا 

الحظــر املوجــود علــى رحــات الشــيخ فــي 

وقــت ممكــن. أســرع 

نواب في البرلمان اإليراني 
يطالبون برفع حظر السفر عن 

فضيلة الشيخ عبدالحميد

أهل السنة في إيران

فضيلة الشيخ عبد الحميد 
يشكر رئيس والية بونتالند 

في الصومال

بعــث فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد، إمــام 
وخطيــب أهــل الســنة ورئيــس جامعــة دار 
العلــوم بمدينــة زاهــدان، برســالة شــكر 
الولــي محمــد  “الحــاج عبــد  إلــى  وامتنــان 
فــي  بونتانــد  واليــة  رئيــس  غــاس”،  علــي 
الصومال، شكره فيها على جهوده وجهود 
ســراح  إطــاق  فــي  دور  لهــم  كان  الذيــن 
الصياديــن اإليرانييــن الحتجزيــن فــي أحــد 

الصومــال. فــي  الســجون 
ورد فــي جــزء مــن هــذه الرســالة مــا يلــي: “إن 
وإن  شــعبنا،  بطلــب  الخاصــة  عنايتكــم 
مســاعيكم بشــأن إعفــاء هــؤالء املعتقليــن 
من الغرامة والسجن، تركت تأثيرا إيجابيا 
وصــورة جيــدة مــن دولــة واليــة بونتانــد فــي 

أذهــان طبقــات الشــعب”.
واعتبر خطيب أهل السنة دوره في إطاق 
ســراح هــؤالء الصياديــن “فضــا إلهيــا”، 
وأضــاف قائــا: “هــذا كان مــن فضــل ربنــا 
تبــارك وتعالــى حيــث جعلنــا وســيلة إلطــاق 
هؤالء السجناء، وال شك أّن أدعية هؤالء 
والعافيــة،  بالخيــر  وعوائلهــم  الصياديــن 
لحريتهــم،  ســببا  كان  َمــن  دنيــا  ســتعمر 

وســتعمر آخرتهــم إن شــاء هللا”.
مــن  شــخصا   17 أن  بالذكــر  جديــر 
الســنة،  أهــل  مــن  اإليرانييــن  الصياديــن 
احتجــزوا الســنة املاضيــة بتهمــة الدخــول 
فــي امليــاه الصوماليــة مــن جانــب الســلطات 
الحكمــة  وأصــدرت  الصوماليــة، 
ســنتين  بالحبــس  حكمــا  الصوماليــة 
وتغريــم كل واحــد منهــم 1500 دوالرا. ثــم 
أطلــق ســراح هــؤالء الصياديــن بوســاطة 
وبعــد  الحميــد  عبــد  الشــيخ  فضيلــة 
مطالبتــه الســلطات الصوماليــة بإطــاق 
الحبــس  مــن  إعفائهــم  وتــم  ســراحهم، 
وأداء الغرامــة املاليــة، وعــادوا الخميــس 7 

البــاد. إلــى  شــوال 
املصــدر: املوقــع الرســمي لفضيلــة الشــيخ 

عبــد الحميــد إســماعيل زهــي

أطلــق ســراح ســبعة عشــر مــن الصياديــن 

الحكومــة  اعتقلتهــم  الذيــن  البلــوش 

بالســجن  عليهــم  وحكمــت  الصوماليــة، 

مــدة ســنتين، وغّرمتهــم 1500 دوالرا )لــكل 

. ) شــخص

وبعــد جهــود فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد، 

خطيــب أهــل الســنة ورئيــس جامعــة دار 

العلــوم بمدينــة زاهــدان، واتصالــه ببعــض 

كبار العلماء والوجهاء الصوماليين وكذلك 

الجهات الحكومية هناك، وافقت الحكمة 

علــى إعفاءهــم مــن دفــع الغرامــة والســجن.

املذكوريــن  الصياديــن  أن  بالذكــر  جديــر 

عشــر  ســبعة  إلــى  عددهــم  يبلــغ  الذيــن 

الصوماليــة  الحكومــة  اعتقلتهــم  شــخصا، 

الســنة املاضيــة ملــا دخلــوا امليــاه الصوماليــة.

هــؤالء الصيــادون مــن أهالــي مدينة “كنارك” 

جنوب محافظة سيستان وبلوشستان.

بجهود فضيلة الشيخ عبد 
الحميد ووساطته:

إطالق سراح الصيادين 
البلوش المعتقلين في 

السجون الصومالية

 اغتيال الدكتور »عبد الشكور 
الكردي« من علماء مدينة 

خاش في بلوشستان
شــوال  الخميــس21  اليــوم  صبــاح  أغتيــل 

1439 الدكتــور »عبــد الشــكور الكــردي« فــي 

مدينــة »خــاش« مــن مــدن محافظــة سيســتان 

عناصــر  عليــه  أطلــق  حيــث  وبلوشســتان، 

جامــع  أمــام  واقــف  وهــو  النــار  مجهولــون 

املدينــة. هــذه  فــي  »التوحيديــة« 

العلمــاء  مــن  الشــكور«  »عبــد  الدكتــور  كان 

والوجهــاء والناشــطين فــي مدينــة خــاش، وهــو 

نجــل الشــيخ »عبــد الســتار الكــردي« رحمــه 

هللا الــذي كان أحــد كبــار علمــاء بلوشســتان 

وخطيــب أهــل الســنة فــي مدينــة خــاش ســابقا.

جديــر بالذكــر أن الصــاة علــى جنــازة الدكتــور 

ســُتقام مســاء اليــوم فــي الســاعة الخامســة، 

بإمامــة فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد، إمــام 

وخطيــب أهــل الســنة فــي مدينــة زاهــدان.
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العــرب، تصرفــون قواكــم  أيهــا  "إلــى متــى 
الجبــارة التــي فتحتــم بهــا العالــم القديــم فــي 
مياديــن ضيقــة محــدودة وإلــى متــى ينحصــر 
هــذا الســيل العــرم الــذي جــرف باألمــس 
الحكومــات فــي حــدود هــذا الــوادي الضيق، 
أمواجــه ويلتهــم بعضــه بعضــا،  تصطــرع 
الفســيح  اإلنســاني  العالــم  هــذا  إليكــم 
واجتباكــم  لقيادتــه  هللا  اختاركــم  الــذي 
لهدايتــه، وكانــت البعثــة الحمديــة فاتحــة 
هــذا العهــد الجديــد فــي تاريــخ أمتكــم وفــي 
تاريخ العالم جميعا، وفي مصيركم ومصير 
العالــم جميعــا، فاحتضنــوا هــذه الدعــوة 
اإلســامية مــن جديــد وتفانــوا فــي ســبيلها 

فيهــا". وجاهــدوا 
رســمها  التــي  الســطور  مــن  بعــض  هــذه 
العالم الكبير أبو الحسن الندوي في كتابه 
»مــاذا خســر العالــم بانحطــاط املســلمين« 
املفقــود  الوعــي  لنــا  تعيــد  التــي  الســطور 
مــدى  لنــا  وتســتدعي  أمتنــا  جســد  مــن 
االنتصــارات التــي حققهــا العالــم العربــي 
الكلمــات  هــذه  حقــا  القــرون،  متــن  علــى 
تبعــث فينــا روح األمــل وتشــيد لنــا صروحــا 
تخفــق فيهــا ألويــة الحــق والنجــاح، وتــرى 
لقــد  الصارمــة،  ســيوفه  ملعــات  خالهــا 
توجه الندوي إلى العالم العربي بحماسته 
ماضيــه  عــن  إشــعاره  وحــاول  الدافقــة 

الفاخــر، وأيامــه البارقــة، فعلــى ملتقــى مــن 
التاريــخ نقــف علــى أطالــه ونطــل إلى شــعب 
الشــهوات  إليــه  وتســربت  روحــه  تثقبــت 
وأغلقــت مصاريــع الجهــاد والزهــد، أســير 
النفــط ومكتــوف اليــد، وهــذا الشــعب هــو 
نفســه الــذي تغيــر مــن رعــاة الغنــم إلــى قــواد 
األمــم ثــم انحــط مــن متــن الســمو واإلبــاء إلــى 
ميادين كرة القدم، هكذا تقلبت بنا األيام 
ولعبــت دورهــا الفاعــل فــي طمــس هويتــه.
مــن تدهــور  م�ســى ســتة وتســعون عامــا 
البوصلــة،  وتغيــر  العثمانيــة  الخافــة 
وافتــراق ســبل األمــة مــن ســطح الوجــود، 
بل م�سى تسعون عاما من ضياع القدس 
ذكــرى  نعيــش  نحــن  وهــا  ومعنــى،  لفظــا 
النكســة النكــراء التــي ال نرغــب فــي إحيــاء 
لياليها وأيامها بعد أن تجرعنا مرارة النكبة 
الكبــرى، حيــن تفككــت الوحــدات العربيــة 
وتنكســت  املصريــة  الشــوكة  وانكســرت 
األعام األبية حزنا من الخسارة املتراكمة، 
ومجازفــة  أســطورة  نخوتنــا  ومضــت 
قصصيــة، ومــر القــرن العشــرون والواحــد 
أليمــة  ذكريــات  دفتيــه  وفــي  والعشــرون 
وظاهــرات  سياســية،  مصيريــة  وتقلبــات 
كارثيــة دككــت حصــون الديــن، ومراحــل 
جذريــة انبثقــت فــي ديــار اإلســام، تثقبــت 
معاقــل الديــن سياســة ودولــة، وتســربت 

الجراثيــم والبراغيــث مــن الــكل الشــقوق، 
وتأرجحت األمة في درب االستقرار واألمن، 
وانكسرت شوكة املسلمين في مد الحضارة 
الغربيــة وجزرهــا، واشــتغلوا فيمــا بينهــم 
واصطدمــوا فــي سفاســف األمــور وأشــهروا 
الســيوف، فبنــوا فــي العــراق قصــر الكســرى 

وفــي الشــام قصــر القيصــر.
حيــث  األمــة،  جــو  فــي  توشــحت  ظلمــات 
ســاد فيهــا الهلــع والقلــق علــى مســتقبلهم 
مــن  مسلســات  واد  كل  فــي  وماضيهــم، 
طموحــات  تبــدد  وكوابيــس  األشــجان 
اإلســامية  العواصــم  العــودة، وســقطت 
بأيــدي حراســها مــع أن األمــة ال تتحمــل 

والقــدس. األندلــس  بعــد  لســقوط 
تســتدعي  القرنيــن  هذيــن  فخاصــة   
مراجعــة عماقــة فــي تيــارات األمــة القادمــة 
حتــى ال تتكــرر هــذه الكبــوة أو الكارثــة فــا 
تطيــق األمــة للصحــوة إال بانحنــاء رؤوســهم 
وخفــض هاماتهــم ذال وهوانــا، لقــد رســم 
النــدوي رحمــه هللا فــي باكورتــه »مــاذا خســر 
العالم بانحطاط املسلمين« عن البواعث 
التي أدت إلى انهيار اإلسام وانكماش بدره، 
علــى  الحتكــرة  وقيادتهــا  الغــرب  وهيمنــة 
سائر امليادين التي احتلها املسلمون، فمن 
أيــن نبــدأ مرحلــة التغييــر والنهضــة هــل هــي 
تنطلــق بتحريــف ماضينــا وتجديــد أفكارنــا 

مدّونات

هكذا خسر 
العالم 
والعرب

 بانحطاط 
المسلمين

صبغة هللا الهدوي

 )أستاذ جامعي(
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متعريــة مــن عبــق التــراث والتقليــد وتناســيا 
عــن هــؤالء األجــداد الذيــن نفــذوا أوامــر هللا 
ليــل نهــار أم بانقيادنــا لطموحــات الغــرب 

واالنهــزام أمــام مكرهــم حيــاة وثقافــة.
مــع أننــا نملــك ثــروة ضخمــة تتســع البحــر 
أمــام  أطرحهــا  أســئلة  فهــذه  والصحــراء، 
الشــباب العربــي الــذي حــن إليــه النــدوي 
إلــى  واشــتاق  وخطابــة  كتابــة  هللا  رحمــه 
فتــرة تنطلــق فيهــا الجزيــرة العربيــة بمواكبــة 
لهــا  وتســهم  اإلســامية  األمــة  تطلعــات 
إنجازات كبيرة دنيا ودينا، إلى فترة ال ترسم 
فيهــا الجزيــرة شــعبا مــن األمــم املتناحــرة وال 
مــن القبائــل املنتحــرة ملتعــة العيــش ولــذة 
الدنيــا إلــى زمــان تصيــر فيــه نوقنــا وخيولنــا 
أقــوى مــن الدبابــات والرشاشــات إلــى زمــان 
يلتقي فيه األكراد واألتراك والعرب عناقا 
ويقاســمون فيــه حديــث األمــة ويتبادلــون 
ويراجعــون  والتقــدم  النهضــة  فكــرة  فيــه 
تاريخهم ويستعيدون عبرهم حتى ال تشكل 

الكبــوات يأســا وقلقــا فــي مســير النهضــة.
فــإن الوعــي الــذي أوجــده الوحــي اإلســامي 
والــذي احتضنــه أجــداد العربيــة مــن بعــد 
فــي صميــم هــذا الشــعب،  ال زال متبقيــا 
فقــط  وبــه  وآخــر،  حينــا  قبســاته  ويشــع 
الجبــال  رعــاة  مــن  العربيــة  األمــة  ترعــرع 
والشــعوب إلــى رعــاة األمــم والقلــوب، فمــاذا 
كانــت البطاريــة التــي أذكــت تلــك الخواطــر 
البطوليــة والخيــاالت الرائعــة، إنها اإلســام 
والعيــش فــي كنــف القــرآن وعلــى ضفــاف 
الفتــح  هــذا  مــن  محالــة  فــا  الحديــث، 
والقيــادة للعالــم إال عدنــا مــن جاهليتنــا إلــى 
إســاميتنا واشــتغلنا بديننــا وتركنــا الدنيــا 

ظهورنــا. وراء 
فلسفة االنتصارات التي حققها العرب: 

قبــل اإلســام كان العــرب حطامــا تــذروه 
الريح مبعثر/ راوية تسهر حتى الفجر وتنام 
إلــى الليــل تســهر فــي وادي عبقــر/ شــاعرهم 
يمدح ملكا يرجو كسرى واألخر يمدح ملكا 

يرجــو وّد القيصــر.
لقــد خرجــوا مــن ضيــق جزيــرة العــرب ومــن 
ضيــق الحيــاة فيهــا ومــن ضيــق التفكيــر فــي 
مســائلها ومصالحهــا ومــن ضيــق التناحــر 
التكالــب علــى  علــى ســيادتها ومــن ضيــق 

حطامهــا القليــل وملكهــا الضئيــل وعيشــها 
الســيادة  مــن  جديــد  عالــم  إلــى  الذليــل، 
الروحية والخلقية والعلمية والسياســية، 
أســاس  علــى  الكبيــر  العالــم  قــام  لقــد 
العميــق  واإليمــان  الواحــدة  العقيــدة 
والصلــة الروحيــة القويــة، يربطــه اإلســام 
وال غيــر، وكان أوســع عالــم عرفــه التاريــخ، 
فإن الطريق إلى هذه القيادة التي سقطت 
علــى حيــن غفلــة مــن أهلهــا ملمهــدة ميســورة 
التــي  الوحيــدة  الطريــق  وهــي  للعــرب، 
جربوها في عهدهم األول اإلخاص للدعوة 
اإلســامية واحتضانهــا وتبنيهــا والتفانــي فــي 
ســبيلها وتفضيــل منهــج الحيــاة اإلســامي 

علــى جميــع مناهــج الحيــاة.
أخبــارا  نشــارك  اللحظــة،  نفــس  وفــي 
مخجلــة عــن العالــم العربــي ونــرى األخــوة 
ويتمركــزون  أجدادهــم  عــن  يتناســون 
ويضعــون  والبتــرول  النفــط  حقــول  فــي 
املليــارات  خلــف  ويدهســونه  األمــة  هــم 
ومــن  الصهاينــة  أعطــان  مــن  املنصبــة 
مصــادر مجهولــة، وال نراهــم يتفقــون إال 
على الخيبة والنكســة واملؤامرة، ومع ذلك 
لهــم فئــات ومنصــات عامليــة تصــدر قــرارات 
طارئــة جوفــاء مــرة وأخــرى، فمتــى أصبحنــا 
نتكالــب علــى شــعارات ال تســمن وال تغنــي 
مــن الوطنــي العربــي والجــد العربــي حتــى 
الرســالة األخيــرة الحمديــة،  عــن  تخلينــا 
وتورطنا نحن في تدمير هويتنا فعدنا أوسا 
وخــزرج أمــا يمتلــك العالــم العربــي أهميــة 
كبيــرة فــي خريطــة العالــم السياســية، أمــا 
لــه منابــع الثــروة والقــوة الكبــرى املغريــة، 
الجســم  دم  هــو  الــذي  األســود  الذهــب 
الصناعــي والحربــي اليــوم، وألجلــه يحتــرق 
التــراث  مــدن  وتحتــرق  األوســط  الشــرق 
اإلســامي وتجــف شــواطئ الفــرات والنيــل، 
أمــا هــو الــذي يوصــل الشــرق بالغــرب بــل 
يحــرص عليــه كل املتربصيــن، لقــد فتحنــا 
العالــم ومضينــا ننتصــر والنفــط مدفونــة 
فــي ودياننــا وصحارينــا، فلمــا نبشــنا النفــط 
ووأدنــا اإليمــان فــي مكانهــا أصبــح العالم يئد 
حضارتنــا فــي عقــر دارنــا، أمــا تنفــد النفــط 

وال تنفــد كلمــات ربهــا.
اإليمــان هــو قــوة العالــم العربــي واإلســامي 

"كنــا أمــة ترعــى الغنــم، تســوق القطعــان إلــى 
الهضبــات والوديــان، فجــاء إلينــا اإلســام 
وبــث فينــا بــذور األمــل والرجــاء والبصيــرة 
حتى أخذنا ناصية األمم، وعمرنا املساجد 
والعواصــم، ورســمنا خريطــة العالــم مــن 
وأروع  األرا�ســي  أثــرى  وامتلكنــا  جديــد، 
البقــاع، ثــم تركنــا الديــن وخلينــا أمــره فلــم 
يلبــث حتــى غمرتنــا ســحب اليــأس الداكنــة 
والجهــاد،  الصــاة  عــن  الجهــاز  وشــغلتنا 
فهــا هنــا تســوقنا األمــم بعصاهــا وســياطها، 
وتضرب في ذاتنا وهويتنا ونحن مشغولون 
بكــرة القــدم، وحريصــون علــى رفــع أعــام 
األجانــب ونصفــق لهــم، ونتــواكل ثــم نتــواكل 

فــي قضيــة املقدســات اإلســامية". 
بالتحــرر  إال  تنهــض  ال  اإلســامية  األمــة 
مــن ســطوة الغــرب وال تبعــث إال بالرجــوع 
إلــى مــا خلقــوا ألجلــه، مــن رســالة التوحيــد 
وتحريــر العبــاد مــن ضيــق امللــذات الفانيــة، 
العشــوائية  االندفاعــات  مــن  والخــروج 
مــن  صــدرت  وإن  التيــارات  كل  وراء 
الكمائــن، فاإليمــان الــذي يخفــق كالعلــم 
العالــي هــو وحــده يخلــص األمــة مــن أمثــال 
هــذه املظاهــر الخائبــة والكبــوات املنتابــة، 
وال يليــق بهــا التســتر خلــف التــراث التليــد 
والتراجــع مــن مبادئهــا ومقوماتهــا الخالــدة، 
وال يليــق بهــا التصومــع فــي االعتــزاز بأصالــة 
الــذات وعفــة الصلــب، بــل ال بــد لهــا مــن 
يقظة وسير حثيث نحو الفلق النير وابتكار 
الالت الجديــدة ملواجهــة األخطــار املتراكمــة 
وتخطيــط االســتراتيجية الســامية، والعيــن 
تــودي  التــي  التجسســات  الحــادة ملراقبــة 

األمــة. بوجــودة 
وسيبقى اإلسام ماضيا رغم كل العراقيل 
وســيلقم الحجــر لــكل مــن فغــرت أفواهــه 
وصعرت خده بشأن األمة، وتحيا األمة التي 
عاشــت مئــات القــرون فــي ظــل الحضــارات 
الرائعة وتحت الســام واألمن واالســتقرار، 
وستصير هذه املشاكل واملشقات فقاعات 
تحدث في الفين والخر، ونردد دائما "وأنتم 
األعلــون إن كنتــم مؤمنيــن" بــل كنتــم خيــر 
باملعــروف  تأمــرون  للنــاس  أخرجــت  أمــة 

وتنهــون عــن املنكــر وتؤمنــون بــاهلل.
املصدر: الجزيرة

مدّونات
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هــذه األيــام توافــق لدينــا بــدء الدراســة فــي 
اتحــاد  ملنظمــة  التابعــة  الدينيــة  املــدارس 
محافظــة  فــي  الســنة،  ألهــل  املــدارس 
سيســتان وبلوشســتان، وذلــك بعــد انقضــاء 
اإلجــازة الســنوية التــي تمتــد لثاثــة أشــهر، 
تبــدأ مــن أواخــر رجــب وتنتهــي أواخــر شــوال.
بــل  محافظتنــا  تخــص  ال  املناســبة  وهــذه 
تشمل بعض الباد املتاخمة لبادنا كـ الهند 
وباكســتان حيــث تنتهــي اإلجــازة خــال األيام 
الجاريــة هنــاك وتفتــح املــدارس والجامعــات 
الدينية أبوابها على مصراعيها أمام الطاب 

وعطــاش العلــم، مســتأنفة عملهــا.
جميلــة  رائعــة  أيــام  لدينــا  الجاريــة  األيــام 
لهــم  بــل  فحســب  والطالبــات  للطــاب  ال 
ســواء.  حــد  علــى  واألســاتذة  وللمــدارس 
الطــاب يتهافتــون علــى املــدارس، يــزورون 
باعــدت  بعدمــا  وأســاتذتهم  أصدقاءهــم 
بينهــم اإلجــازة، يتصافحــون ويتعانقــون كمــا 
أن املــدارس يــدّب فــي شــرايينها دبيــب الحيــاة 
والنشــاط مــن جديــد وتشــهد فــي ســاحاتها 
الهــب والــدب بعــد فتــرة حدثــت مــع اإلجــازة 
الســنوية وفارقهــا الطــاب الذيــن هــم بمثابــة 
أن  كمــا  املــدارس  لهــذه  النابضــة  الــروح 

لهــم. العلــم روح 
فــي كافــة املــدارس الدينيــة ألهــل الســنة فــي 
التســجيل، هنــاك  تبــدأ عمليــة  الحافظــة 
مدرســة تقبــل خمســين طالبــا وأخــرى مائــة، 
خمســمائة  إلــى  مئتيــن،  تقبــل  ومدرســة 
طالــب، فعــدد طــاب املــدارس الكبيــرة زهــاء 
هــذا -للحــد األق�ســى- إال جامعــة دار العلــوم 
الطــاب،  العشــرات  تقبــل  حيــث  زاهــدان 
وعددهــم يربــو علــى األلــف بمــن فيهــم طــاب 
القســم العــادي )الفار�ســي( والقســم العربــي 
)معهــد اللغــة العربيــة( وقســم التخصــص 
والدراســات العليــا، والصفــوف االبتدائيــة 

وفــرع تحفيــظ القــرآن، وتضــم طابــا مــن 
مختلــف املــدن والبــاد، وعمــادة الشــؤون 
فــي  جهــدا  تّدخــر  ال  للجامعــة  التعليميــة 
ومعاملتهــم  وتســجيلهم  الطــاب  اســتقبال 

الحســن. بالوجــه 
عامــة املــدارس لديهــا نســبة محــددة لقبــول 
الطاب فا تقبل أكثر منها ألجل ضيق املكان 
وكذلك الظروف االقتصادية الصبعة التي 
تقاســيها البــاد فــي الوقــت الحالــي، فاملــدارس 
الدينيــة فــي الظــروف االقتصاديــة املائمــة 
أيضــا أكثرهــا تواجــه مشــاكل فــي مجــال نفقــة 
الطــاب وإســكانهم ودفــع رواتــب املدرســين 
واعتمادهــا علــى االســتقراض ملــا أنهــا تعيــش 
علــى التبرعــات والخيــرات الشــعبية وال تقبــل 
دعمــا مــن الحكومــة، وأمــا هــذه الظــروف 
املــدارس  فتزيــد  املســبوقة  غيــر  املتأزمــة 
علــى  ومشــاكل  صعوبــات  علــى  صعوبــات 

مشــاكل وضغثــا علــى إبالــة.
العلــوم  دار  جامعــة  فــي  التســجيل  عملّيــة 
بالنســبة  أكبــر  وقتــا  تســتغرق  زاهــدان 
للمــدارس األخــرى وذلــك لكثــرة الطالبيــن، 
وتســتمر إلــى أواخــر الشــهر الجــاري )شــوال( 
رســميا  الجديــد  الدرا�ســي  العــام  يبــدأ  ثــم 
بإلقــاء الحديــث األول مــن صحيــح البخــاري 
وخطيــب  وأمــام  الجامعــة  مديــر  بواســطة 
أهــل الســنة بمدينــة زاهــدان فضيلــة الشــيخ 
عبــد الحميــد حفظــه هللا فــي حفــل يجمــع 
الطــاب واألســاتذة ينعقــد فــي الجامــع املكــي.
أبــواب  يقرعــون  الذيــن  الجــدد  الطــاب 
ركــب  إلــى   لينضــووا  مــرة  ألول  املــدارس 
املتعلميــن ويواصلــوا هــذا املشــوار العلمــي 
األيــام مشــاعر خاصــة،  هــذه  فــي  تغمرهــم 
وربما يدانيهم في هذه الحالة الطاب الذين 
يغادرون مدرسة ليلتحقوا بمدرسة أخرى، 
ويتلمــذون  جديــدة  مدرســة  يدخلــون  إذ 

علــى أســاتذة جــدد ويتعرفــون علــى زمــاء 
جديديــن. وأصدقــاء 

املــدارس  فتــح  عنــد  والســرور  الفــرح  إن 
يحظى به كل من عرف هدفه من االلتحاق 
باملدرســة أساســا، ال ذلــك الــذي قــد ألجأتــه 
الظــروف إلــى االنســاك فــي ســلك الطــاب 
فيدعــى طالبــا، وليــس بطالــب! ملــا أن هدفــه 
ليــس العلــم والتعلــم والصعــود نحــو مراقــي 
رهــا ألجــل غايــة 

ُ
العلــم، بــل دخــل املدرســة ك

هــذا  بإنهــاء  إال  يبلغهــا  ال  بحتــة،  دنياويــة 
املشــوار. طبعــا هــذه األيــام ليســت ســعيدة 
بالنســبة له، كيف وهو يرى املدرســة ســجنا 
املــكاَن  الهــدف  ذو  يــراه  وقــت  فــي  ومنفــى؟ 

املنشــود وجنــة ونعيمــا.
إن الفريــق الثانــي ال يجــد فــي الذهــاب إلــى 
املدرسة رغبة وال دافعا، أضحى يقّدم رجا 
ويؤخــر أخــرى، وأمــا الفريــق األول فيتحيــن 
الســاعات النفتــاح املــدراس، ويســعى ليكــون 
الســابق فــي اليــوم األول. ونحمــد هللا علــى أن 
أكثــر املســجلين فــي مدارســنا هادفــون ومــن 

الفريــق األول.
جــّس  ينبغــي  الدرا�ســي  العــام  مســتهل  فــي 
الطــاب واختبارهــم والبحــث حولهــم وبــذل 
الحساسية أكثر من املا�سي ليحصل التأكد 
مــن أن املســّجل جــاء ينشــد العلــم واملعرفــة، 
وُيجَهــض العاطــل الــذي يســتخدم املدرســة 
مهجعــا ومطعمــا، ضــّل بنفســه ويعمــل علــى 
املدرســة  بيئــة  ويفســد  الخريــن،  إضــال 
املباركة، ألن الظروف االقتصادية املتأزمة 
قد جعلت املدارس ال تستطيع قبول نسبة 
كبيــرة مــن الطــاب فمــن املؤســف أن يكــون 
فــي هــؤالء النفــر عاطلــون مهِملــون، تنفــق 
عليهــم وترفــض طلــب الطالــب املثالــي بحجــة 

أن العــدد قــد اكتمــل. 

بداية العام الدراسي وتهافت 
الطالب عىل المدارس

كتبه: أبو زهير

مدّونات



27 AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

السنة : 14- العدد:10 / شوال  1439 هـ.ق 

إن نعم هللا تعالى على عباده كثيرة ال تح�سى، 
ويدركوهــا  يحصوهــا  أن  للبشــر  يمكــن  وال 
واســتمرارها،  لكثرتهــا،  وذلــك  علــى حقيقتهــا 
وتفــاوت  بهــا،  هللا  إنعــام  وتتابــع  ويســرها، 
مــدارك النــاس بهــا، وصــدق هللا العظيــم إذ 
يقــول: وإن تعــدوا نعمــة هللا ال تحصوهــا إن 
اإلنســان لظلــوم كفــار. ســورة إبراهيــم/ 34.
وإن للنعــم أصــوال وفروعــا فمــن فــروع النعــم 

مثــا: البســطة فــي العلــم والجســم واملــال...
وأمــا أصــول النعــم فكثيــرة أيضــا ال تح�ســى، 
وأول أصــول النعــم اإليمــان بــاهلل تعالــى وبمــا 
والعافيــة  الصحــة  ونعمــة  عنــده،  مــن  جــاء 
ونعمــة العلــم. ومــن أصــول النعمــة أيضــا بــل 
)الزمــن(  نعمــة  وأعاهــا:  أصولهــا  أجــّل  مــن 
وجــود  وميــدان  الحيــاة،  عمــر  هــو  فالزمــن 
ونفعــه  وبقائــه  ظلــه  وســاحة  اإلنســان، 

)15-17 ص  الزمــن"  )قيمــة  وانتفاعــه. 
قــال الحســن البصــري: يــا ابــن آدم، إنمــا أنــت 
أيــام، فــإذا ذهــب يــوم ذهــب بعضــك. " قيمــة 

الزمــن" ص 27
فضل الكتاب وأهميته:

إن الكتــاب والقلــم ألعظــم عامــل فــي حفــظ 
األفــكار ونقلهــا عــن الســلف إلــى الخلــف، ومــن 
أمة إلى أخرى عبر العصور واألجيال. )عشــاق 

الكتــب ص 9(
خــر والعقــدة 

ّ
قــال الجاحــظ: الكتــاب نعــم الذ

هــو، ونعــم الجليــس والُعــّدة، ونعــم النشــرة 
ونعــم  والحرفــة،  املشــتغل  ونعــم  والنزهــة، 
األنيــس لســاعة الوحــدة، ونعــم املعرفــة ببــاد 
الغربة، ونعم القرين والدخيل، ونعم الوزير 

والنزيــل. )عشــاق الكتــب ص 21(
يطريــك،  ال  الــذي  الجليــس  هــو  الكتــاب 
والصديــق الــذي ال يغريــك، والرفيــق الــذي ال 
ــك، واملســتميح الــذي ال يســتريثك، والجــار 

ّ
يمل

ال  الــذي  والصاحــب  يســتبطيك،  ال  الــذي 
يريــد اســتخراج مــا عنــدك بامللــق، وال يعاملــك 
باملكــرة وال يخدعــك بالنفــاق، وال يحتــال لــك 

بالكــذب. " )عشــاق الكتــب ص 31(

شدة التعلق بالكتب:
قــال أبــو هــال العســكري فــي كتــاب " الحــث 
علــى طلــب العلــم واالجتهــاد فــي جمعــه": وحكــى 
عن ثعلب – أحمد بن يحيى الشيباني الكوفي 
البغــدادي، أحــد أئمــة النحــو واللغــة واألدب 
والحديــث الشــريف والقــراءات، املولــود ســنة 
200، واملتوفــى ســنة 291 رحمــه هللا تعالــى، 
أنــه كان ال يفارقــه كتــاب يدرســه، فــإذا دعــاه 
رجــل إلــى دعــوة، شــرط عليــه أن يوســع لــه 
مقــدار مــورة – هــي املّتــكأ مــن الجلــد – يضــع 

فيهــا كتابــا ويقــرأ. " قيمــة الزمــن " ص 41
قــال الحافــظ الذهبــي فــي تذكــرة الحّفــاظ فــي 
بغــداد  مــؤرخ  البغــدادي  الخطيــب  ترجمــة 
ومحّدثهــا، املولــود ســنة 392، واملتوفــى ســنة 
463 رحمــه هللا تعالــى: " كان الخطيــب يم�ســي 
وفــي يــده جــزء يطالعــه". قيمــة الزمــن ص 51
قــال ابــن الجــوزي رحمــه هللا تعالــى: وإنــي أخبــر 
عــن حالــي، مــا أشــبع مــن مطالعــة الكتــب، وإذا 
رأيــت كتابــا لــم أره فكأنــي وقعــت علــى كنــز. 

)قيمــة الزمــن ص 61(
حــّدث أبــو عفــان قــال: " لــم أر قــط وال ســمعت 
مــن أحــب الكتــب والعلــوم أكثــر مــن الجاحــظ، 
فإنــه لــم يقــع بيــده كتــاب قــط، وإال اســتوفي 
قراءتــه، كائنــا مــا كان، حتــى إنــه كان يكتــري 
اق 

ّ
دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر". )عش

الكتــب ص 18(
قــال الزبيــر بــن بــكار القر�ســي: قالــت بنــت أخــي 
لزوجتــي: خالــي خيــر رجــل ألهلــه، ال يّتخــذ ضــرة 
وال يشــتري جاريــة فقالــت املــرأة: وهللا لهــذه 
الكتــب أشــد علــي مــن ثــاث ضرائــر. )عشــاق 

الكتــب ص 251(
مكانة القراءة في اإلسالم:

وألهميــة القــراءة فــي اإلســام، كانــت أول كلمــة 
فــي أول ســورة نزلــت علــى الرســول صلــى هللا 
عليه وسلم هي أمره بالقراءة بادئا باسم هللا، 
كمــا قــال تعالــى: اقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق. 
علــق/ 1 ثــم كــّرر األمــر بهــا فقــال: اقــرأ وربــك 

األكــرم. علــق/ 3. )عاشــق ص 37(

فوائد القراءة:
أمــا فوائــد القــراءة فإنهــا تفيــد العلــم وتنفــي 
العقــل،  وتنضــج  الذاكــرة،  وتقــّوي  الجهــل، 
وتنقــل لــك التجــارب والعبــرة، وتطلق لســانك، 
وتكشــف لــك األســرار، وتختصــر لــك الزمــان 
للطلــب،  الرحلــة  عــن  وتعّوضــك  واملــكان، 
الوحــدة،  فــي  يك 

ّ
وتســل وتزجــرك،  وتعظــك 

وتطــرد عنــك الهــّم والســأم.
والقــراءة تريحــك مــن جليــس الســوء وتجالــس 
مــن خالهــا الصالحيــن، وتحفــظ العلــم لــك، 
وتمنعــك مــن الوســاوس، وتمــأل بهــا فراغــك، 
هّمتــك،  وترفــع  واملاحــة،  املهابــة  وترزقــك 
فــي  النــاس  وتحبــب  قيمتــك،  مــن  وتعلــي 

)42 ص  )عاشــق  مجالســتك. 
م كيف تعشق؟

ّ
تعل

عــّدد الكتــب حولــك لئــا تمــّل، ونــّوع قراءتــك، 
واجعــل فــي جيبــك وعنــد رأســك، وفــي مجلســك 
وســيارتك  وحقيبتــك،  انتظــارك،  وصالــون 
كتبــا حتــى تســعد نفســك وغيــرك باملطالعــة، 
فإنك بهذا العمل تطرد عنك سحابة الحزن، 
وســيل الهــّم، وتنّمــي فكــرك، وتزيــد مــن علمــك 
وفهمــك، إن الــذي ال يقــرأ رجــل بســيط عــادّي 
ــد مكــّرر، ال جديــد عنــده، وال فائــدة لديــه، 

ّ
مقل

وال حــاوة لكامــه. )عاشــق / ص 179(.
أعطني دفترا ودعني وحيدا    

كيف ترجو طول الحياة العبيدا 	
أغلق الباب وافتح اللون واقرأ    

لترى عاملا وفجرا جديدا 	
)عاشق / ص 71(

املراجع:
1- قيمة الزمن عند العلماء، عبد الفتاح أبو 
غــده، الطبعــة العاشــرة، مكتــب املطبوعــات 

اإلســامية.
يوســف  الرحمــن  عبــد  الكتــب،  ــاق 

ّ
عش  -2

اإلســامية. البشــائر  دار  الفرحــان، 
مؤسســة  القرنــي،  عائــض  د.  عاشــق،   -3

لريــان. ا

أهمية المطالعة 
وفوائدها

مسعود دامني مقدم

مدّونات
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اإلعجاز العددي ... في سورة الكوثر
وعــدد  القــرآن  ســور  أقصــر  هــي  -الكوثــر 

كلمــات  10 الســورة  هــذه  كلمــات 
مــن  تّضمنــت  الكوثــر  مــن  األولــي  اليــة   -

أحــرف   10 الهجائيــة  الحــروف 
- اليــة الثانيــة مــن الكوثــر تّضمنــت مــن 

أحــرف  10 الهجائيــة  الحــروف 
- اليــة الثالثــة مــن الكوثــر تّضمنــت مــن 

أحــرف  10 الهجائيــة  الحــروف 
هــو  الســورة  فــي  تكــرارا  الحــروف  -أكثــر 

ّمــرات  10 فيهــا  ــرر 
ّ
وتك األلــف 

- الحروف التي ورد كل منها ّمرة واحدة في 
سورة الكوثر عددها 10•

جميع آيات السورة ختمت بحرف الراء ، 
وترتيبه الهجائي رقم 10•

ــراء 
ّ
- ســور القــرآن التــي تنتهــي بحــرف ال

الكوثــر  آخرهــا  عددهــا 10 ســور 
- ماهــي حقيقــة الرقــم 10 داخــل الســورة 
إنــه اليــوم العاشــر مــن ذي الحجــة فقولــه 

تعالــي " فصــل لربــك وانحــر " 

وهو يوم النحر …
- ســبحان هللا كل هــذا فــي أقصــر ســورة فــي 

القــرأن الكريــم مكونــة 
من سطر فما بالكم بالسور األكبر ؟

-وصــدق هللا إذ يقــول ) وإن كنتــم فــي ريــب 
ممــا نزلنــا علــي عبدنــا فأتــوا بســورة مــن 

مثلــه. (
- ســقاني هللا وإياكــم مــن نهــر الكوثــر شــربة 

...آميــن.
ً
هنيئــة ال نظمــأ بعدهــا أبدا

فنان رسم لوحته وظن أنها الجمل على 
اإلطــالق ... 

أراد أن يتحــدى بهــا الجميــع فوضعهــا فــي 
مــكان عــام و كتــب فوقهــا العبــارة التاليــة: 
ا فليضــع إشــارة 

ً
"مــن رأى خلــا ولــو بســيط

حمــراء فوقهــا" ...
عــاد فــي املســاء ليجدهــا مشــوهة بإشــارات 
حمراء تدل على خلل هنا و هنا لدرجة أن 

اللوحــة األصليــة طمســت تماًمــا ..
ذهــب إلــى معلمــه و قــرر تــرك الرســم لشــدة 

ســوئه ... 
 ... فقــط  العبــارة  يغيــر  أن  املعلــم  أخبــره 
فرسم ذات اللوحة ووضعها بذات املكان 
و لكنــه وضــع ألواًنــا و ريشــة و كتــب تحتهــا 

العبــارة التاليــة : 
 فليمســك الريشــة و القلــم 

ً
"مــن رأى خلــا

و ليصلــح (

" لم يقترب أحد من اللوحة حتى املساء. 
و تركها أياًما و لم يقترب منها أحد ...

هنا الجوهر
قال له املعلم :

 كثيــرون الذيــن يــرون الخلــل فــي كل �ســيء 
... ولكــن املصلحيــن نادريــن ...هــذا هــو حــال 
النــاس نــرى االخطــاء، نعشــق االنتقــاد وال 

احــد يقــدم الحلــول..!!؟

.
ً
في زمان التشابه كْن مختلفا

أنــت  كــن  الســلبيات..  تشــابِه  زمــان  فــي 
الختلفــة.. اإليجابيــة 

فــي زمــان "متــى" و"كيــف".. كــْن أنــت "الن" 
و"هكــذا"... 

.."
ً
في زمان "األنا"... كْن "نحن معا

فــي زمــان الفرديــة القاتلــة... كــِن املؤسســة 
الجامعــة...

فــي زمــان "لــم أعــد أقــدر" .. كــْن " حــاول 
وتــوكل".. 

كــِن   ... والغمــوض  التعقيــد  زمــان  فــي 
األمــل.  تعيــد  التــي  البســاطة 

فــي زمــان التشــتت والتفرقــة... كــِن الــذي 
يجمــع النــاس علــى الخيــر. 

الــذي  التواضــع  كــِن  الغــرور..  زمــان  فــي 
الحاجــات.. أصحــاب  فيــك  يحّبــب 

فــي زمــان الحيــرة والتيــه.. كــن املنــارة التــي 
ت�ســيء ويــأوي إليهــا املتعبــون. 

فــي زمــن العيــش فــي البــروج العاجيــة.. انــزل 
الــى النــاس وعــش احتياجاتهــم وأفراحهــم 

وأتراحهــم..  
فــي زمــان يكثــر فيــه املنظــرون املتفيهقــون... 
 دون أن تخســر الوعــي وُبعــَد 

ً
كــْن عمليــا

النظــر.. 
فــي زمــان حــِب الخلــود إلــى الراحــة والهــروب 
مــن املســؤولية.. كــن أنــت الــذي ال يخّيــب 

آمــاَل الحتاجيــن. 
فــي زمــان الشــكوى مــن كثــرة األعبــاء. كنــت 
ظهــرك  يقــوي  أن  هللا  يدعــو  مــن  أنــت 

خيــرك.. ويوســع 
فــي زمــان التذبــذب والتلــون... كــن الثابــت 

الــذي ال يتغيــر وال يتلــون. 
الــذي  كــن  والفــراغ..  البطالــة  زمــان  فــي 
واألشــغال.  األعمــال  بابــه  علــى  تتزاحــم 
مــا   

ً
قليــا الذيــن  الغائبيــن  زمــان  فــي 

 مــا 
ً
يحضــرون.. كــن الحاضــر الــذي قليــا

 . يغيــب
فــي زمــان يكثــر فيــه الــكام وتقــل األفعــال.. 
افعــل مــا تســتطيع دون كثيــر مــن الــكام.

تطلــب  التــي  األيــدي  فيــه  تكثــر  زمــان  فــي 
املســاعدة.. كــن اليــد التــي تمتــد باإلحســان 

واملعــروف. 
 .. ــق" 

ّ
واملوث ر  املصــوَّ "اإلحســان  زمــان  فــي 

كــِن اإلحســان الــذي يحتــرم كرامــة النــاس 
إحراجهــم...  دون   

ً
مبتســما وينســحب 

فيــه  النــاس  وجــود  أصبــح  زمــاٍن  فــي 

التواصــل  وســائل  علــى   
ً
وأحامــا  

ً
كامــا

االجتماعــي... ليكــْن لــك وجــوٌد علــى األرض 
ويدحــض  الخيــَر  ويخــدم  الوقائــَع  يغيــر 

 . لشــر ا
فــي زمــاٍن أصبــح النــاس فيــه يهربــون مــن 
لهــم  ملجــأ  كــن  ين... 

ّ
واملســتغل الكاذبيــن 

وإنســانيتك. وعفافــك  بصدقــك 
فــي زمــاٍن لــم يعــد فيــه النــاس يصّدقــون 
الــذي  الخيــَر  كــِن  الخيــر..  أهــل  بوجــوِد 

التشــاؤم.  هــذا  يدحــض 
في زماٍن أصبح الناس فيه يتفننون لتبرير 
انهزامهــم وتقاعســهم عــن فعــل الخيــر... 
ب 

ّ
كــن صخــرة الخيــر واإلحســاِن التــي تكــذ

هــذه املزاعــم. 
فــي زمــاٍن ينشــغل فيــه النــاس بنصــرة فريــق 
ريا�ســي أو نجــم عالمــي.. كــْن مــن ينشــغل 

بخدمــة الخلــق ونصــرة الحــق..
فــي زمــاٍن ينشــغل فيــه النــاس بتجارتهــم .. 
كْن أنت من ينشغل بالتجارة التي ال تبور.
فــي زمــاٍن يخــاف النــاس فيــه علــى أرزاقهم... 
كــن أنــت مــن يســير مــع الحــق وال يخ�ســى 

ضيــاع الــرزق.
شادي األيوبي.

ينابيع المعرفة
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لــم يــزل العالــم اإلســامي منــذ قــرون فــي موقــف 
دفاعــي ذميــم تجــاه الغــزو الحضــاري الوافــد، 
التخــاذ  جاهــد  ســعي  أي  منــه  فلم	یشــاهد 
موقف هجومي على الغرب كما لم	ير منه أخذ 
أي خطوة علمية استطاعية بأي طريق كان؛ 
من عقد لجان في الجامعات اإلسامية الكبيرة 
لتنــاول املوضــوع بالبحــث والفحــص ومــن ثــم 
االنطــاق ألخــذ جميــع نواحــي الغــرب سياســيا 
وعقديــا وجغرافيــا وتاريخيــا بالدراســة دراســة 
جريئــة تنظــر إليــه مــن منظــار النقــد، أو إرســال 
وفــود للدراســة فــي الجامعــات الغربيــة بباعــث 
انتقــاء املعلومــات وجمــع املزيــد مــن العلــم عــن 
وأماكــن  انهيــاره،  وطائــع  ضعفــه،  مواضــع 
فــي مجــال  عاتــه، وعوامــل نهوضــه وتقدمــه 
العلــم والتكنولوجيــا، أو علــى األقــل لم	يشــاهد 
منــه أي حركــة لانفــات مــن هــذه الهجمــات، 
فلم	يــزل قائمــا فــي خندقــه يدافــع عــن نفســه، 
ويبــرئ ســاحه ممــا يتوجــه إليــه مــن التهــم، ولــم 
تجــري  بعيــد  أمــد  مــن  يــزل يصبــح مدروســا 
عليــه عمليــة الجــرح والتعديــل، ويصيــر عرضــة 

للنقدالــاذع.
 وأمــا الغــرب رغــم أنــه كان مدروســا حينــا مــن 
الدهــر ومتعرضــا للهجــوم حينــا لخــر عســكريا 
وفكريــا؛ فدومــا ثابــت علــى موقفــه الهجومــي، 
يهجــم علــى العالــم اإلســامي، ويبــث ضــده، 
وينقــع فضائــه، ويســتهلك خيراتــه مــن معــادن 
وطــره  علــى  عندالحاجــة  ويضــرب  ومناجــم، 
الحساس، ويضع اإلصبع على مواضع ضعفه 

وهكــذا يتقــدم يومــا فيومــا.
 فممــا ال شــك فيــه أن املوقــف الهجومــي لــه 
 
ً
أهمیــة بالغــة فــي قامــوس السیاســة، فوفقــا
للعلــوم السیاســية إن اتخــاذ موقــف هجومــي؛ 
واتخــاذ  االنتصــار،  مــن   %70 تحقیــق  یعنــي 
موقــف دفاعــي؛ یعنــي قبــول 70% مــن الهزیمــة.
املوقــف  هــذا  اتخــذ  اإلســامي  العالــم  فــإن 
مــن  مؤيــدا  دينــا  يحتضــن  أنــه  رغــم  الســلبي 
السماء؛ دين الفطرة تقبلها العقول السليمة، 
ديــن كامــل شــامل لديــه مبــادئ ونظــم تشــمل 
لديــه  وأنــه  وشــؤونها.  الحيــاة  مراحــل  جميــع 
رجــال عباقــرة و عمالقــة؛ عمالقــة فــي الفكــر، 
وعمالقة في األدب، وعمالقة في معرفة التاريخ 

والجتمعــات.

فلیعلــم العالــم اإلســامي قبــل الهزيمــة الکاملــة 
فــي هــذه املعركــة الحاســمة،  إنــه إن لــم يتقــدم 
إلــى األمــام، وإن لــم يأخــذ خطــى عاجلــة فــي هــذا 
الصــدد، ســيضطر غــدا بــأن یتأخــر، ویتقهقــر، 
وســيدوم قهقرائــه حتــى يبلــغ إلــى نهايــة املطــاف 
وآخــر األشــواط، ومــا نهايــة املطــاف إال الهزيمــة 

املــرة النكــراء.
 فابد من التحرك، والبد من االنطاق، والبد 

من أخذ خطى واسعة تجاه ذلك.
والبد من اجتياز هذه املرحلة الخاضعة، والبد 
مــن الهجــوم علــى الغــرب، والبــد مــن دراســته 
تنــاول جميــع  كاملــة شــاملة،  دراســة جريئــة 
نواحيه بالنقد؛ لنستفید من معطيات الغرب 
اإليجابيــة وإنتاجاتــه املفيــدة، ولنأخــذ بأســباب 
القــوة املاديــة التــي وصــل إليهــا الغــرب، أليــس 
فــي كتــاب ربنــا مــا يؤيــد ذلــك) وأعــدوا لهــم مــا 
اســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــاط الخيــل ترهبــون 
بــه عــدو هللا وعدوكــم(، وأمــا أمرنــا نبينــا صلــى 
هللا عليه وسلم بأخذ الحكمة؛ أينما كان وعند 
من كان ) الحكمة ضالة املؤمن فأينما وجدها 
فهــو أحــق بهــا( و هــل لم	یکــن أســافنا الفاتحيــن 
وحكامنــا الصالحيــن حينمــا خرجــوا مــن جزيــرة 
األخــرى،  الشــعوب  علــى  متعرفيــن  العــرب 
وعاملين بعقائدهم، ومطلعين على جغرافياهم 
وسياســتهم، فأخــذوا مــا أفادهــم مــن وســائل 
والبريــد،  الديــوان،  أخــذوا  حیــث  املدنيــة؛ 
وبعض الصناعات املهمة، مثل صناعة الورق 
)الكاغــد( التــي طوّرهــا أســافنا حتــى أصبحــت 
صناعة إسامية، وألم	تصبح كتابات أسافنا 
األرض  أحشــاء  فــي  ضربــوا  بعدمــا  الصالــح 
مهاجريــن واطلعــوا علــى عاداتهــم وتعرفــوا بهــم؛ 
األخــرى  الشــعوب  دراســة  فــي   

ً
عامليــا  

ً
مرجعــا

كأمثــال ابــن خلــدون وابن	بطوطــة وغيرهــم. 
الضربــات  مــن  ننفلــت  أن  األهــم  بــل  فاملهــم 
التشــويهية التــي تتوجــه فينــة بعــد فينــة إلــى 
كيــان العالــم اإلســامي؛ بــل تتوجــه إلــى اإلســام 
واملســلمين التــي صــارت أكبــر مانــع مــن اعتنــاق 
الغربييــن لإلســام، والتــي كانــت دافعــة كبيــرة 
شــبابنا  بــه  أصيبــب  الــذي  النقــص  ملركــب 

ملثقــف. ا
فلمــاذا ال نتجــرأ نحــن علــى اإلقــدام لنتعــرف 
علــى الغــرب ونتعمــق فــي معرفتــه، ونفقــه روحــه 

فــي خضمــه ونســبر  املســيطرة	علیه ونخــوض 
عمقــه ونجمــع عــوده.

عوامــل  بدراســة  نقــوم  أن  نتجــرأ  ال  وملــاذا   
تقدمــه  وأســباب  الحضاريــة  نهضتــه  نهــوض 
ونكات ضعفه وعاته ومن ثم ننقل إلى العالم 

اإلســامي مــا صفــا ونتــرك مــا كــدر.
هــذا والغــرب قــد قــام منــذ عــدة قــرون بإنشــاء 
مراكــز ومعاهــد وأقســام علميــة لدراســة العالــم 
 مــن أبنائهــا 

ً
اإلســامي بــل إنهــا خصصــت عــددا

لدراسة الشعوب واألمم األخرى جميعها فكما 
 لدراســة العالــم اإلســامي 

ً
أن لديهــم أقســاما

کذلــک لديهــم املتخصصــون فــي الصينيــات وفي 
دراســة اليابــان بــل إن كل دولــة أوروبيــة تقــوم 
 لــدى 

ً
بدراســة الــدول األوروبيــة األخــرى فمثــا

لنــدن( معهــد للدراســات  بريطانيــا )بجامعــة 
األمريكيــة و يمنــح درجــة املاجســتير فــي دراســة 
 
ً
الواليــات املتحــدة األمريكيــة، ويوجــد فــي أملانيــا
أضخم مركز للدراسات األمريكية يسمى مركز 
كنيــدي للدراســات األمريكيــة، كمــا أن كنــدا 
املاصقــة ألمريــكا لديهــا دراســات أمريكيــة وفــي 
بريطانيــا يدرســون الواليــات املتحــدة وتعطــي 
جامعــة لنــدن درجتــي املاجســتير والدكتــوراه فــي 

الدراســات األمريكيــة الشــمالية والجنوبيــة.
أليــس العالــم اإلســام أحــق مــن الغــرب بــأن 

تقــوم بدراســته والهجــوم عليــه؟
مــن تحــت  بــأن ننفلــت  مــن الضــرور  وأليــس 
مــن  نتخلــص  وأن  والتعديــل  الجــرح  عمليــة 

الــاذع.. النقــد  ورطــة 
وأما كلمة األخير:

كيف ندرس الغرب؟
 ال بــد مــن التخطيــط الفّعــال فــي هــذه القضيــة 
 في معرفة الغرب واإلفادة 

ً
إن أردنا النجاح حقا

مــن املعطيــات اإليجابيــة للحضــارة الغربيــة. 
فــي  اللجــان  إلــى عشــرات  األمــر  هــذا  ويحتــاج 
العديــد مــن الجامعــات العربيــة واإلســامية 
لوضع الخطط الازمة لهذه الدراســات. ولكن 
حتى يتم ذلك البد من التفكير في الطرق املثلى 

لهــذه الدراســات.
فالشرق اإلسامي يتمتع من مفكرين وعمالقة 
فليأخــذ هــؤالء األقــام وليطرحــوا اقتراحــات 
بنــاءة وليبســطوا هــذه القضيــة وليثيــروه مــن 

جديــد لعــل هللا یحــدث بعــد ذلــك أمــرا.

محمد الراشد

طالب في السنة الثامنة إىل االستغراب من جديد
بأقالم الطلبة



AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA 30

السنة : 14- العدد:10 / شوال  1439 هـ.ق 

بــدأت طائــع العــام الجديــد الدرا�ســي تظهــر، 
ومامحــه تنبثــق مشــرقة لتجتمــع الطــاب 
مــرة أخــرى فــي هــذه البيئــة اإليمانيــة واألجــواء 
القرانيــة) املــدارس الدينيــة( هاهــي قوافــل 
طلبــة العلــم تســتعد للقــدوم، وتنســل مــن 
كل حــدب وصــوب، وتقطــع الوهــاد والنجــاد 
وكرهــم  فــي  وتقطــب  عرينهــم،  فــي  لتكتــص 

وعشــهم الــذي يترعرعــون فيــه.
بــدأت عائــم الفرحــة تغمــر الوجــوه، وتغطــي 
تلتقــي  الشــفاه،  تعلــو  والبســمة  غضونهــا، 
يالهــا  باألتــراب،  باألحبــة، واألتــراب  األحبــة 
من فرحة وبســمة، تظهرالحيوية والنشــاط، 
فــي الطــاب القدامــى  والجديــة واالنتعــاش 

والجــدد. 
في بداية كل سنة دراسية يرى الطاب الجدد 
أكثرنشــاطا وحيوية، يشــتركون في الحفات، 
ويحضــرون النــدوات، ويتصــدرون صفــوف 
الصلوات، ويصغون للخطب والحاضرات.

وفــي جانــب آخــر تــرى املكتبــة تمــوج بالطلبــة 
يطالعون ويناقشون، ويسجلون ويمارسون، 
ال تــكاد تجــد مكانــا شــاغرا لتجلــس وتطالــع، 
ولكــن مــا هــي إال أيــام قائــل فيتطــرق إليهــم 
الخمــول  ويتعبهــم  الكســالة،  و  الضعــف 
والامباالة، "إال من رحم هللا" فتخمد جذوة 
الحاســمة التي اتقدت فيهم، وتنطفئ شــعلة 
روح  وتذهــب  اشــتعلت،  التــي  االنتعــاش 
الصمــود والتضحيــة بمــرور األيــام والليالــي، 
فيبقــى بعضهــم حيــارى ال يــدرون أي ســلك 

يســلكون، وأي بــاب يطرقــون. 
مشــروعا  يملكــون  ال  معظمهــم  ألن  ذلــك 
إلــى  يوصلهــم  دقيقــا  وبرنامجــا  صحيحــا، 

املقصــود. وغرضهــم  املنشــود،  هدفهــم 
باملدرســة،  التحقــت  إنــك  الطالــب!  أخــي 
وقصــدت أن تم�ســى علــى مم�ســى الســلف، 
خلــف،  خيــر  لهــم  لتكــون  حذوهــم  وتحــذو 
فعليــك أن تشــمر عــن ســاعد الجــد، وتغتنــم 
فــي  الســانحة   الذهبيــة  الفرصــة  هــذه 
املدرســة، و تهتــم بمهــدك الــذي تتربــى فيــه، 

وتحقــق مــا ترمــي إليــه املدرســة واملدرســون 
. ومؤسســوها

نعــم، املدرســة مــكان يجتمــع فيهــا متعطشــو 
وطالبــوا  اإلســامية،  والحضــارة  العلــم 
نهمهــم  ليــرووا  الدينيــة،  والثقافــة  املعرفــة 

الثقافــي،  وظمأهــم  العلمــي، 
وأنــت حينمــا التحقــت بالجامعــة، وانســلكت 
فــي هــذا الطريــق  هــذا الســلك، وانخرطــت 
حثيثــة،  محــاوالت  تبــذل  أن  فعليــك 
ومجهــودات كثيفــة؛ لتنــال منــاك، وتنشــد مــا 

. تلتمــس
اجتهــد أن تحصــل علــى حــظ وافــر مــن العلــوم 
التــي ال بــد منهــا لطالــب العلــم، وأن تتقــن 
اللغــة  الســيما  مســتطاعك،  قــدر  العلــوم 
التــي يتوجــب علينــا تعلمهــا،) ألن  العربيــة 
أكثــر الكتــب التــي نقرؤهــا هــي باللغــة العربيــة( 
القــرآن  تعلــم  بعــد  أمانينــا  أق�ســى  ولتكــن 
والسنة، "وإن كان القرآن والسنة) أحاديث 
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم( همــا عموديــن 
ازدهــرت  وبهمــا  العربيــة،  للغــة  أساســيين 
اللغــة العربيــة وســمت، وبهمــا اســتحقت كل 

هــذه املكانــة والجــدارة".
فعلينــا أن نهتــم بهــا جــل اهتمامنــا، ونجعلهــا 
نصــب أعيننــا؛ ألنهــا مــن ديننــا، وبهــا تحفــظ 
مقدســاتنا  وتصــان  الدينيــة،  شــعائرنا 

اإلســامية،
وأنهــا أكثــر اللغــات ثــراء وغنــًى، وبهــا تزينــت 
صفحاتــه،  تجملــت  و  التأريــخ،  أوراق 

أركانــه؛  وتحكمــت 
  ألن هــذه اللغــة مــن أروع لغــات العالــم 
وأجملهــا، وأن لهــا ميــزات ال توجــد فــي أي لغــة 
أخرى، وأهم ميزاتها أنها خالدة خلود الدنيا، 

وتبقــى لتكــون هــي آخرلغــات العالــم، ولقــد 
أدركــت الغــرب هــذه الحقيقــة؛ لذلــك تعيــر 
اهتمامــا بالغــا بهــذه اللغــة، حتــى وصــل األمــر 
إلــى حــد أنهــا تســعى لتكتــب أرشــيفها باللغــة 
العربيــة؛ ألن ســائر اللغــات تضمحــل وتفنــى، 
وتبيــد وتنق�ســي علــى مــر األعــوام والدهــور.

جعــل  محاســنا...  اللغــات  مــأل  الــذي  إن 
الضــاد. فــي  وســّره  الجمــال 

 لعلك تسأل أخي القارئ! كيف الوصول إلى 
اللغــة العربيــة، ومــا طريــق تعلمهــا وإتقانهــا؟ 
ســهل  العربيــة  اللغــة  إلــى  الوصــول  أقــول: 
نافعــة،  مشــاريع  ظــل  فــي  كان  إذا  ميســور 
وعلــى  هادفــة،  وخطــط  مفيــدة،  وبرامــج 
األخــص فــي مدارســنا هــذه، ألن البيئــة متاحــة 
املهــرة  واألســاتذة  متوفــرة،  واإلمكانيــات   ،
والخبــراء متهيــؤون ليســاعدوا الطلبــة فيمــا 
ينشــدون ويطلبــون، وبــاب املكتبــة الزاخــرة 
بالكتــب العربيــة القديمــة واملعاصــرة مفتــوح 
لــكل مــن يريــد أن يطالــع ويبحــث، ومجلــة 
لتــزود  شــهريا  تصــدر  اإلســامية  الصحــوة 
ومصطلحــات  متنوعــة،  بكتابــات  قراءهــا 

رائعــة. ومقــاالت  جديــدة، 
 واألمــر املهــم مــن كل هــذا أن النــادي العربــي 
يهيــب بنــا، وينادينــا ليــل نهــار، وهــو ال شــك 
واضطلعــوا،  الكثيــرون  فيــه  تــدرب  مــكان 
وأتقنــوا العربيــة وارتفعــوا، وهــا هــم اليــوم 
بهــم  يخدمــون الجتمــع اإلســامي، وينتفــع 
الطــاب، ويشــد إليهــم الرحــال، ويقصــدون 
مــن قريــب وبعيــد، ومــع هــذه النعــم الكثيــرة، 
واإلمكانيات الوفيرة، فلنعلم أن مهمتنا نحو 
هــذه اللغــة كبيــرة جــدا، وأن واجبنــا تجاههــا 
عظيم، فلو تكاسلنا وتغافلنا، ولم نتعلمها، 
ومســؤولون،  مؤاخــدون  فإننــا  نتقنهــا  ولــم 
وإن المنــا بعــد ذلــك أحــد فحقــه أن يلومنــا، 
فحقنــا أن نــام ونســئل، مــاذا فعلنــا وعلــى 

مــاذا حصلنــا؟
 فقبــل فــوات األوان، وم�ســي الزمــان، البــد 

أن نعتــزم ونجــزم علــى أمــر  رشــد.

إسحاق الفاحص

طالب في السنة الثامنة

واجبنا تجاه اللغة العربية في العام الدراسي الجديد
بأقالم الطلبة
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الرئاســية  االنتخابــات  علينــا  تفــرض 
جريــت 

ُ
أ -التــي  األخيــرة  التركيــة  والنيابيــة 

احتــراَم   -2018 يونيو/حزيــران   24 فــي 
الترـكـي  بالشــعب  بــدءا  أطرافهــا؛  جميــع 
بكثافــة  شــارك  الــذي  العــرس  صاحــب 
كبيــرة وإيجابيــة تامــة فــي اختيــار ممثليــه 
ــف  ِ

ّ
ورئيســه، ثــم الحكومــة التــي لــم توظ

مواقعهــا فــي دعــم مرشــحيها أو التأثيــر علــى 
مجــرى العمليــة االنتخابيــة، بــأي صــورة 

الصــور. مــن 
خاضــت  التــي  بأطيافهــا  املعارضــة  ثــم 
املنافســة بجســارة عاليــة وتقبلــت الهزيمــة 
بخســارتها  ســريعا  واعترفــت  بأريحيــة، 
للســباق الســاخن؛ واللجــان واملؤسســات 
اإلعاميــة التــي تنافســت بقــوة ونديــة فــي 
االنتخابــي  والتســويق  الدعايــة  حمــات 
ذات األداء الرفيع؛ وأخيرا األجهزة األمنية 
واللجــان التنظيميــة التــي أدارت العمليــة 

عــاٍل. واقتــدار  باحتــراف  االنتخابيــة 
العرف الديمقراطي

إال أن املراقب يكتشف بسهولة أن املشهد 
الديمقراطــي التركــي ُيخفــي عيوبــا فــي بنيتــه 
الداخليــة، تحتــاج مــن الجماعــة الوطنيــة 
التركيــة فــي عمومهــا أن تســعى إلــى الخــاص 
منهــا؛ حتــى تقــدم لبادهــا وللواقــع والتاريــخ 
نموذجــا حقيقيــا ومتكامــا للديمقراطيــة، 
التــي يتســاوى أطرافهــا وفرصهــم فــي الفــوز 
مهمــا تبادلــوا مواقعهــم بيــن كرا�ســي الحكم 
ومقاعــد املعارضــة، فــي منافســة شــريفة 

علــى بنــاء الدولــة املســتقلة والقويــة.
حــكام  اختيــار  فــي  أســلوب  الديمقراطيــة 
الــدول ونــواب الشــعب، وتنظيــم العاقــة 
التنفيذيــة  الثــاث  الســلطات  بيــن 
والتشــريعية والقضائيــة؛ وليســت وســيلة 
والســيطرة  الحكــم  إلــى  للوصــول  مؤقتــة 
علــى الدولــة، ثــم تــوَدع فــي معبــد السياســة 

االســتبداد. قرابيــن  لهــا  لُتقــّدم 
هــم اإلســاميون كثيــرا -وفــي أغلــب  وقــد اتُّ
الــدول التــي نشــطوا فيهــا سياســيا- بأنهــم 
ال يحترمــون الديمقراطيــة إال بقــدر مــا تأتــي 
بهــم إلــى كرا�ســي الحكــم، وأنهــم ســيكونون 
أول كافــر بهــا فيمــا بعــد. ولــم يقــدم لنــا 

الواقع مثاال واحدا يصدق هذه الدعوى، 
فــي حيــن مــورس ضدهــم كثيــر مــن صــور 
اإلقصــاء وحيــل التزويــر التــي حالــت بينهــم 
فــي اختيــار  وبيــن حقهــم وحــق الجماهيــر 
املقابــل  املعســكر  وتمســك  ممثليهــم، 
بالســلطة ولــم يتنــازل عنهــا فــي معظــم بادنا 

مضطــرا! إال 
املشــهد  أن  بســهولة  يكتشــف  "املراقــب 
الديمقراطــي التركــي ُيخفــي عيوبــا فــي بنيتــه 
الداخليــة، تحتــاج مــن الجماعــة الوطنيــة 
التركيــة فــي عمومهــا أن تســعى إلــى الخــاص 
منهــا؛ حتــى تقــدم لبادهــا وللواقــع والتاريــخ 
نموذجــا حقيقيــا ومتكامــا للديمقراطيــة، 
التــي يتســاوى أطرافهــا وفرصهــم فــي الفــوز 
مهمــا تبادلــوا مواقعهــم بيــن كرا�ســي الحكم 
ومقاعــد املعارضــة، فــي منافســة شــريفة 

علــى بنــاء الدولــة املســتقلة والقويــة"
بالديمقراطيــة  التمســك  أن  والحقيقــة 
هــذه  فحتــى  لألشــكال؛  عبــادة  ليــس 
الليــة الجيــدة فــي تــداول الســلطة يمكــن 
االنحــراف بهــا، وهــو أمــر ليــس وليــد عصرنــا 

وال وليــد عصــر قريــب منــا.
الشــهير  اليونانــي  الفيلســوف  تنبــه  فقــد 
أفاطــون -فــي القــرن الرابــع قبــل املياد- إلى 
أن شــكل الحكــم مهمــا يكــن فإنــه عرضــة 
للتاعــب واالنحــراف بــه حيــن تقــوم عليــه 
ضمائــر وعقــول خربــة، وأن شــكل الحكــم 
قــد يكــون أقــل عدالــة والتزامــا بالشــورى 
إال أنــه أنفــع مــن أشــكال أخــرى، بســبب 
بمصالــح  واهتمامهــم  عليــه  القائميــن 

القانــون. وإنفــاذ  النــاس 
ويمكــن تطبيــق هــذا علــى القائــد الفرن�ســي 
الشــهير نابليــون بونابــرت فــي القــرن التاســع 
عشــر الــذي كان دكتاتــورا بمعنــى الكلمــة، 
إال أنــه قــاد بــاده -فــي فتــرة فو�ســى عارمــة 
أعقبــت الثــورة الفرنســية الشــهيرة- حتــى 
عليــه  أثنــت  وقــد  االســتقرار،  لهــا  حقــق 
إحــدى الصحــف حينهــا قائلــة: إن البــاد 
هــذه  مــن  دكتاتــور  إلــى  بحاجــة  كانــت 
وتشــغل  الفو�ســى  تمنــع  التــي  النوعيــة 

بّنــاءة. وطنيــة  بمشــروعات  النــاس 
آليــات  أقــرب  هــي  الديمقراطيــة  أن  إال 

نبيل الفولي

كاتب وباحث مصري

تركيا بعد 
االنتخابات 

هل ستظل 
ديمقراطيتها 

قلقة؟

شؤون إسالمية ودولية
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اختيــار الحاكــم حيــادا وتأسيســا لوضــع 
سيا�ســي مســتقر، فالعــرف الديمقراطــي 
ومتبادلــة  متســاوية  حقــوق  علــى  قائــم 
بيــن طرفيــن أو أطــراف متعــددة، تتنافــس 
سياســيا علــى قبــول الناخبيــن الحــر لهــم 
وعلــى  والقيــادة،  الحكــم  فــي  ولبرامجهــم 
ضمــان الطــرف الحاكــم الســتمرار عمليــة 
التداول على السلطة بينه وبين منافسيه.
ومــن حــق تركيــا علــى سياســييها فــي املرحلــة 
يراعــوا  أن  ومعارضــة(  )حكامــا  الحاليــة 
هــذا العــرف الديمقراطــي تمامــا؛ خاصــة 
أن حكــم الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان 
أثبــت  والتنميــة  العدالــة  وحــزب  وحــزب 
مقاومتــه،  مكــن 

ُ
ت الخارجــي  الضغــط  أن 

وأن تدخــل أي دولــة فــي شــؤون تركيــا هــو 
مــن الحرمــات التــي يجــب التأكيــد عليهــا 
التعــاون  مســتوى  يكــن  مهمــا  ومنعهــا، 
والتحالــف  االقتصــادي  والتبــادل 

الدولــة. هــذه  مــع  العســكري 
بوادر طيبة.. ولكن

أثنــاء الحاولــة االنقابيــة الفاشــلة لبعــض 
ضبــاط الجيــش التركــي فــي 15 يوليو/تمــوز 
2016؛ حســمت املعارضــة موقفهــا منهــا 
وســاندت  االنقــاب  فرفضــت  بســرعة، 
الشــرعية، وعّبــر موقُفهــا عــن وحــدة مــع 
وجهــات  فــي  والتنميــة  العدالــة  حكومــة 
فــي  الديمقراطيــة  يهــدد  مــا  تجــاه  النظــر 

. تركيــا
وهــذه نقطــة انطــاق ممتــازة نحــو تأســيس 
وضــع ديمقراطــي جيــد فــي تركيــا، يخلــو مــن 
أن  مــن  الخــوف  وأســباب  القلــق  دواعــي 
ُيضطَهــد هــذا الفريــق أو ذاك، فــي حــال 

انتقــال الســلطة إلــى غريمــه.
وتأكــد هــذا املوقــف بصــورة أخــرى حيــن 
إلــى  أردوغــان  الرئيــس  منافســو  ســارع 
االعتــراف بالهزيمــة فــي االنتخابــات األخيرة، 
وفــي مقدمتهــم محــرم إنجــه مرشــح حــزب 
الشــعب الجمهــوري وصاحــب ثانــي أعلــى 
بيــن  مــن  الناخبيــن  أصــوات  فــي  نســبة 

الرئاســة. مرشــحي 
 الطريــَق علــى أي 

ُ
وقــد قطــع ذلــك االعتــراف

انتقــادات مــن جهــات وحكومــات أجنبيــة 
التهــام  العــدة  أعــدت  كانــت  مغرضــة، 

الحكومــة التركيــة بتزويــر االنتخابــات فــي 
صــد بــه 

ُ
حــال فــوز أردوغــان وحزبــه، ممــا ق

أن يصنــع حالــة مــن البلبلــة وعــدم اليقيــن 
واالقتصــادي  السيا�ســي  بالوضــع  تضــر 

لتركيــا.
فَهم مسارعة املعارضة إلى االعتراف 

ُ
وقد ت

بهزيمتهــا علــى أنهــا تبرئــة للذمــة مــن أي اتهــام 
بالتواطــؤ مــع جهــات خارجيــة، إن حــدث 
أي تشــكيك منهــا فــي نتائــج االنتخابــات؛ إال 
أن الحكمــة والواقعيــة فــي هــذا التصــرف 
كانــت حاضــرة علــى كل حــال، وينبغــي أن 
تمتــد بحيــث تكــون ســلوكا حقيقيــا وأصيــا 

فــي جميــع أطــراف الديمقراطيــة التركيــة.
تتماهــى  أن  هــذا  مــن  املقصــود  وليــس 
تفقــد  بحيــث  الحكومــة  مــع  املعارضــة 
فهــذا  أيديولوجيتهــا،  تغيــر  أو  شــخصيتها 
�ســيء ال يســتطيع أحــد أن يفرضــه عليهــا، 
تخفــف  أن  املعارضــة  مــن  يــراد  ال  كمــا 
السياســات  تجــاه  النقديــة  لهجتهــا 
فــي  معتــاد  أســلوب  فهــذا  الحكوميــة، 
حــال. أيــة  علــى  الديمقراطيــة  التجــارب 
الديمقراطيــة  بحمايــة  يتعلــق  "فيمــا   
لهــا؛  االســتمرار  عناصــر  وتوفيــر  التركيــة 
ينبغــي التأكيــد علــى الواجــب الحكومــي، 
وأولــه ضمــان الحريــة للجميــع كمــا هــو نهــج 
ثابتــا،  مبــدأ  باعتبــاره  والتنميــة  العدالــة 
وليــس باعتبــاره شــماعة إلتاحــة الحريــة 
لفصيــل بعينــه كان مضطهــدا قبــل ذلــك، 
وإتاحة مســاحة أمام املعارضة للمشــاركة 

بالــرأي فــي بعــض أمــور الحكــم"
لكــن ينبغــي أن تتــآزر أصــوات املعارضــة 
اســتقال  تعزيــز  فــي  الحكومــة  وأصــوات 
تدخــل  أي  مــن  وحمايتــه  الترـكـي  القــرار 
 
ُ
الحكومــة تنتقــد  أن  يكفــي  وال  خارجــي؛ 

األطــراف  بعــض   
َ
عنصريــة التركيــة 

وال  واألتــراك،  تركيــا  ضــد  األوروبيــة 
ــَل بعــض الــدول فــي الشــأن التركــي، وال  تدخُّ
 مــن عهــود الدكتاتوريــة والفســاد 

َ
البــراءة

الســابقة، وال انتقــاَد املســاعي األجنبيــة فــي 
تحطيــم االقتصــاد الترـكـي؛ بــل يجــب أن 
تتخــذ املعارضــة الوطنيــة املوقــف نفســه.
يكــون  ال  قــد  الحكومــة؟  علــى  ومــاذا 
بــاد  إلــى  املنتســبين  -نحــن  حقنــا  مــن 

نصائــح  نوجــه  أن  ديمقراطيــا-  فاشــلة 
إال  املضمــار،  هــذا  فــي  الناجحيــن  إلــى 
إلــى أي تجربــة اجتماعيــة أو  أن الناظــر 
سياســية مــن خارجهــا قــد يبصــر منهــا مــا ال 
يبصــره أصحابهــا الغارقــون إلــى رقابهــم فــي 
التفاصيــل اليوميــة، وهــذا هــو حالنــا نحــن 

تركيــا. وحــال  العــرب  أكثــر 
الديمقراطيــة  بحمايــة  يتعلــق  وفيمــا 
لهــا؛  االســتمرار  عناصــر  وتوفيــر  التركيــة 
ينبغــي التأكيــد علــى الواجــب الحكومــي، 
وأولــه ضمــان الحريــة للجميــع كمــا هــو نهــج 
ثابتــا،  باعتبــاره مبــدأ  العدالــة والتنميــة 
وليــس باعتبــاره شــماعة إلتاحــة الحريــة 
لفصيــل بعينــه كان مضطهــدا قبــل ذلــك، 
وإتاحة مساحة أمام املعارضة للمشاركة 

بالــرأي فــي بعــض أمــور الحكــم.
تبــادل الهجــاء  كمــا ينبغــي االبتعــاد عــن 
قــدر  املعارضــة  زعامــات  مــع  الشــديد 
بيــن  الثلــج  إذابــة  إلــى  والســعي  اإلمــكان، 
فــي  معــا  باملشــاركة  واملعارضــة  الحكومــة 

واالجتماعيــة. الوطنيــة  املناســبات 
إن التأكيــد علــى البعــد الوطنــي والتحــرر 
تأثيــر  ومقاومــة  للخــارج،  تبعيــة  أي  مــن 
األطــراف اإلقليميــة والدوليــة فــي الضغــط 
معينــا  نهجــا  تلــزم  بحيــث  تركيــا  علــى 
ُيفــَرض عليهــا فــي سياســتها الخارجيــة، مــع 
فتــح مجــال التعــاون الترـكـي مــع أي طــرف 
خارجــي يحتــرم هــذا املوقــف؛ لهــي همــوم 
مشــتركة بيــن الحكومــة واملعارضــة التــي إن 
لــم تكــن جــزءا مــن الحكــم فهــي جــزء مــن 

الوطــن.
لقــد اعتبــر املفكــر املصــري الدكتــور رفيــق 
حبيــب العلمانييــن العــرب أقليــة ثقافيــة 
فــي بادنــا؛ ألنهــم ال يمثلــون تاريخنــا وال 
يحملــون طموحاتنــا. وقــد دفعــت كراهيــة 
أكثرهــم لإلســاميين -بعــد ثــورات الربيــع 
الدكتاتوريــة  تفضيــل  إلــى  العربــي- 
حكــم  علــى  والفســاد  العســكرية 
اإلســاميين؛ وهو أمر برئت منه العلمانية 
التركيــة فــي عهــد العدالــة والتنميــة، ويجب 

أن تبــرأ منــه دائمــا.

املصدر : الجزيرة

شؤون إسالمية ودولية
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ــرة بالعــرف أم الواجبــات 
َ

املــودة واملعاش
والحقــوق!؟

ال يجــب علــى املــرأة أن تقــوم بخدمــة بيتهــا 
الزوجــي مــن طبــخ وكنــس وتنظيــف باتفــاق 
املذاهــب األربعــة، وكذلــك ال يجــب علــى 
الــزوج أن يطبــب زوجتــه إذا مرضــت وأن 
يدخلهــا املشــفى وأن يشــتري لهــا الــدواء، 
الواجبــة عليــه  النفقــة  مــن  ذلــك  فليــس 
 أن يتبــرع، بــل 

ّ
باتفــاق املذاهــب األربعــة، إال

ال يجب عليه أن يشــتري لها أكثر من ثوبين 
فــي الســنة، فمتعــة التســوق فــي الحــات 
ليســت واجبــة علــى الــزوج، وال أن يأخذهــا 
فــي نزهــات ورحــات واســتجمام وغيــر ذلــك 
مــن مرافــق الحيــاة، بــل ال يجــب عليــه أن 

يشــتري لهــا هاتفــا.
هــذه نمــاذج ممــا يجــب للزوجيــن بعضهمــا 
علــى بعــض أو ال يجــب، ومثــل هــذه النمــاذج 

موجــودة فــي القوانيــن املدنيــة أيضــا،
الزوجيــن  مــن  طــرف  كل  تمســك  فلــو   
تمّســكت  إذا  ســيما  وال  بحقوقهمــا، 
الزوجــة بحقوقهــا وواجباتهــا علــى الــزوج فــي 
الحيــاة الزوجيــة كمــا يحّرضهــا الحداثيــون 
واملتنــورون فــي عصرنــا، لــن تــدوم الحيــاة 
 بضــع ســاعات، بــل تتفــكك 

ّ
الزوجيــة إال

عنــد أول املطالبــات بالحقــوق والواجبــات، 
ملــاذا؟ ألن العاقــة بيــن الزوجيــن ليســت 
وإنمــا  والواجبــات،  الحقــوق  علــى  قائمــة 
يلجــأ إلــى الحقــوق  عنــد النــزاع فقــط، بــل 
العاقــة بيــن الزوجيــن قائمــة علــى أمريــن 

: مهميــن
التــي  والرحمــة  املــودة  علــى  األول:  األمــر 
جعلهــا هللا عــز وجــل بيــن الزوجين}وجعــل 
بينكــم مــودة ورحمــة{ التــي بموجبهــا يتبــرع 

الرجــل إلرضــاء زوجتــه وتتبــرع املــرأة إلرضــاء 
زوجهــا، فليســت هــي خادمــة عنــده، وليــس 
الــزوج مصرفــا متنقــا عندهــا، بــل األصــل 
التعــاون علــى البــر والتعــاون }وتعاونــوا علــى 

البــر والتقــوى{.
}وعاشــروهن  العــرف  علــى  الثانــي:  األمــر 
باملعروف{،}وأمــر بالعــرف{، فمــا يحكــم بــه 
العــرف فــي تــوزع املهــام بيــن الزوجيــن ينبغــي 
على الطرفين أن يلتزما به فهو كالشــرط في 
عقــد الــزواج }املعــروف عرفــا كاملشــروط 
شــرطا{، فلــو شــرط فــي عقــد الــزواج أن 
تخــدم الزوجــة زوجهــا وأن يعالــج الــزوج 
االلتــزام  الطرفيــن  علــى  لوجــب  زوجتــه، 
بالشــرط، وكذلــك لــو حكــم العــرف بذلــك 

لــكان كالشــرط فــي العقــد.
قــد جــرى العــرف العــام فــي بــاد اإلســام أّن 
علــى الزوجــة خدمــة بيــت زوجهــا وخدمــة 
خــارج  العمــل  الــزوج  علــى  وأن  أوالدهــا، 
البيــت لتأميــن حاجيــات ومســلتزمات بيتــه 
وزوجتــه وأوالده، وأن يتكفــل بــكل عــاج 

زوجتــه إذا مرضــت.
إذا العــرف حكــم علــى الزوجــة بالخدمــة، 
وعلــى الــزوج بالعــاج وتأميــن مســتلزمات 
مــة{، فإنــه يعــاب 

ّ
الزوجــة، }والعــادة محك

عرفــا علــى الزوجــة أن تهمــل نظافــة بيتهــا 
وخدمتــه، كمــا يعــاب أن يقــدر الرجــل علــى 

عــاج زوجتــه ثــم يطالــب أهلهــا بعاجهــا.
كفيــان  والعــرف  املــوّدة  األمــران  وهــذان 
فــا  الزوجيــة،  الســعادة  علــى  بالبقــاء 
الحقــوق  فــي  املتنوريــن  هتافــات  كــم 

ّ
تغرن

والواجبــات، ألنهــا وإن كانــت فــي ظاهرهــا 
هتافات معسولة، لكن في حقيقتها معاول 
هــدم يريــدون بهــا تهديــم األســرة، وتخريــب 

الزوجيــة. العاقــة  وإفســاد  البيــوت 

حين نهى عن ضربهّن
القدامــى  الفاســفة  كتــب  فــي  انظــروا 
والجــدد، وانظــروا فــي املقــوالت املعســولة 
ظاهرها ملّدعي التنّور والتثّقف في عصرنا، 
الســماوية  الديانــات  تعاليــم  فــي  وانظــروا 
وانظــروا  منهــا،  والحّرفــة  منهــا  املنحرفــة 
والوحشــية،  البدائيــة  األمــم  قوانيــن  فــي 
وانظروا في  هتافات الديموقراطية الغربية 
وتأّملــوا  جميعــا  فيهــا  انظــروا  املعاصــرة، 
 أعــدَل 

ً
ال تجــدون ولــن تجــدوا فيهــا تعليمــا

وحقوقهــا  الكاملــة  كرامتهــا  املــرأة  أعطــى 
الشــاملة مــن تعاليــم نبّينــا وحبيــب قلوبنــا 
و�ّســى  حيــن  واملرســلين  األنبيــاء  خاتــم 
بالنســاء قائــا : "اســتوصوا بالنســاء خيــرا"، 
وحيــن أخبــر صحابتــه عــن ســلوكه املثالــي 
مــع زوجاتــه وبناتــه قائــا: "خيركــم خيركــم 
ألهلــه، وأنــا خيركــم ألهلــي"، وحيــن نــادى 
حــق"،  عليكــم  بحقوقهّن:"ولنســائكم 
وحيــن نهــى عــن ضربهــّن وتقبيحهــّن قائــا: 
أطعموهــّن مّمــا تأكلــون، واكســوهّن ممــا 
تكتســون، وال تضربوهــّن وال تقبحوهــّن".

اإلنسانية ليست في اللحم والشحم
مقولــة  عصرنــا  فــي  األلســنة  علــى  تتــردد 
»اإلنســانية«، ولــم أعــرف حتــى الن تعريفــا 
واضحــا لهــذه املقولــة، حتــى مــررُت أمــس 
بأبيــات شــعر ملوالنــا جــال الديــن الرومــي، 
الرومــي  الديــن  جــال  العــارف  فأعطانــي 
تعريفا واضحا ال غبار فيه عن اإلنســانية، 
وأنــا اقتنعــت بهــذا التعريــف وال أرى تعريفــا 
آخــر لإلنســانية، واعتقــد أّن الــذي يبتغــي 
معنى آخر لإلنســانية والدمية غيَر ما أشــار 

مقاالت في الفكر

عبد هللا عبداللهي

مقاالت في الفكر
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إليــه الرومــي رحمــه هللا مــن الخاطئيــن.
يقــول موالنــا جــال الديــن الرومــي رحمــه 

: هللا
زندگی از بهر طاعت و بندگی است

 بی عبادت زندگی شرمندگی است.
 آدمیت لحم وشحم و پوست نیست 

 آدمیت جز رضای دوست نیست.
]ترجمة األشعار:[

إّن الحياة خلقت ألجل الطاعة والعبادة
والحياة بغيرهما ندامة،واإلنسانية ليست 
فــي اللحــم والشــحم والجلد،بــل اإلنســانية 

فــي مرضــاة الحبيــب.
فــكّل هتــاف لإلنســانية ُيرفــع أمامنــا فــي هــذا 
العصــر وليــس معهــا إيمــان بــاهلل الواحــد 
األمــي  النبــي  بالرســول  وإيمــان  القهــار، 
وصحبــه األخيــار، وليســت غايتهــا ابتغــاء 
اإلنســانية  تلــك  والجنــة،  هللا  مرضــاة 
فحســب،  وجلــد  وشــحم  لحــم   

ُ
إنســانية

 املنافــع واملصالــح 
ُ
تلــك اإلنســانية إنســانية

أهــواء  إنســانية  اإلنســانية  تلــك  املاديــة، 
النفــس و تلبيــة شــهواتها وقضــاء حاجاتهــا، 
تلك اإلنسانية إنسانية مزّيفة تنحصر على 
هذه الحياة الدنيا ومصالحها ومنافها دون 
 
َ
 اإلنســانية

ُ
الخــرة، وليســت تلــك اإلنســانية

املطلوبــة التــي غايتهــا رضــوان هللا وجناتــه.
وشــّتان بيــن إنســانية مزّيفــة غايتهــا مصالــح 
ماديــة وتلبيــة شــهوات النفــس وأهوائــه، 
وبيــن إنســانية غايتهــا رضــوان هللا والجنــة!
األولــى إنســانية الغــرب وقادتــه، والثانيــة 
منــا إّياهــا جــال الديــن الرومــي 

ّ
إنســانية يعل

فــي  ترّبــي  الــذي  وزاهــده  الشــرق  عــارف 
والســنة. القــرآن  مدرســة 

لم أنس ذلك اليوم
الجمعــة،  يــوم  وكان  رمضــان،  شــهر  كان 
ــي الجمعــة، 

ّ
جئــُت إلــى الجامــع املكــي ألصل

الحميــد  عبــد  موالنــا  شــيخنا  فســمعُت 
حفظه هللا يعلن عن وفاة شخصية كبيرة، 
وعالم خدم اإلسام واملسلمين، فأصغيت 
إلى مكبرة الصوت وكنت بعيدا مصطّفا في 

الشــارع، يــا تــرى مــن هــذه الشــخصية؟
 فلمــا أعلــن أنــه عالــم الهنــد العامــة أبــو 
الحســن النــدوي، غشــيني غــّم وهــّم وحــزن، 
وكنــت ملّبــا آنــذاك علــى مصنفاتــه ومعجبــا 

بهــا، متأثــرا بأدبــه وعلمــه وفكــره.
 لــم أنــس ذلــك الشــهر، ولــم أنــس ذلــك 
اليــوم، ولــم أنــس ذلــك اإلعــان مــن منبــر 
الجامــع املكــي، ولــم أنــس املــكان الــذي كنــت 

واقفــا فيــه أســمع هــذا الخبــر املؤلــم.
رحــم هللا أبــا الحســن النــدوي، كان مجــددا  
فــي ميــدان الفكــر والدعــوة، ولقــد تعلمــُت 

مــن مصنفاتــه الكثيــر والكثيــر.
مــت أن أدافــع عــن اإلســام واملســلمين 

ّ
تعل

العلمــي  وتاريخنــا  اإلســامية  والحضــارة 
مــا  ولســاني  قلمــي  واســتخدم  والدينــي، 
واالتجاهــات  االفــكار  ضــّد  اســتطعت 
مُت 

ّ
الباطلة التي تغزو أفكارنا وديارنا؛ وتعل

الكافــرة وال   أثنــي علــى الجتمعــات  أن ال 
أكــون معجبــا بهــا علــى صناعاتهــا وتقنياتهــا 
الرقــي  مــن  بلغــت  ومنتجاتهــا، فهــي مهمــا 
فــي ظاهــر حيــاة الدنيــا،  والتقــدم والعلــم 
لــن تســاوي تلــك الدنيــا أمــام هللا جنــاح 
بعوضــة، وإّن حفنــة مــن تــراب تعلــو فيهــا 

كلمــة هللا أعلــى مــن جميعهــا.
تراثنــا  علــى  أعكــف  أن  أيضــا   وتعلمــت 
الحضــاري والدينــي والعلمــي وأتمّســك بــه 
وأعــّض عليــه بالنواجــذ، وأرّحــب بالجديــد 
إذا كان  فيــه خيــرا ونفعــا لدينــي أو دنيــاي.

بين فكرين سياسيين مختلفين
 الفكــر السيا�ســي الــذي يحملــه شــخصية 
أو زعيــم وال ســّيما إذا كان زعيمــا دينيــا 
قــد يكــون فكــرا سياســيا ثوريــا تحريضيــا، 
وقــد يكــون فكــرا سياســيا دعويــا إصاحيــا، 
األخيــر كان الغالــب فــي حيــاة علمــاء األّمــة 
عبــر القــرون املاضيــة، بينمــا الفكــر الثــوري 
هــو الغالــب فــي عصرنــا فــي كثيــر مــن البلــدان 
تبعــات  خطيــرة  لــه  اإلســامية، وظهــرت 

أيضــا.
فــي الفكــر السيا�ســي الثــوري يجــري التركيــز 
الحكــم  أنظمــة  مــن  نظــام  إســقاط  علــى 
ــة 

ّ
كاف ومقاطعــة  بــه،  االعتــراف  وعــدم   ،

نشــاطاته الحســنة والســيئة، والتحريــض 
ضــده، واالجتنــاب مــن لقــاء املســؤولين، 
مــن لــوازم الفكــر السيا�ســي الثــوري دعــوات 
املقاطعــة واالحتجاجــات وغيــر ذلــك عندمــا 
ال تلّبــى مطالــب أصحابــه، لكــن فــي الفكــر 
السيا�ســي اإلصاحــي القائــم علــى الدعــوة 

والنصيحــة، فــا يمكــن أن ُيوجــد �ســيء مــن 
ذلــك، فــا يمكــن أن تكــون داعيــا مصلحــا 
تسعى لإلصاح ثّم ترفض لقاء َمن له تأثير 

فــي الجتمــع، أو تقاطعــه. 
ال شــك أن الفكــر السيا�ســي الــذي يحملــه 
سيا�ســي  فكــر  هــو  الحميــد  عبــد  الشــيخ 
وقــد  والنصيحــة،  اإلصــاح  علــى  قائــم 
أكــد  فصيلتــه مــرارا فــي مواقفــه أن هدفــه 
مــن املطالــب التــي يطرحهــا هــي إرادة الخيــر 
الحاكمــة  والطبقــة  للوطــن  والنصيحــة 
والشعب اإليراني، فحينما يحمل فضيلته 
الفكــر  القائــم علــى النصيحــة والدعــوة، 
وللرعيــة  للراعــي  الخيــر  وإرادة  واإلصــاح 
كليهمــا، فمــن شــأنه أن يغتنــم كّل فرصــة 
إلــى  ودعوتــه  نصيحتــه  مائــدة  ليبســط 

اإلصــاح.
التفصيل في الكتابة

مــن محاســن آيــات كتــاب هللا تعالــى أنهــا 
مفّصلــة، وأشــير إلــى ذلــك أكثــر مــن مــّرة فــي 

تعالــى. كتــاب هللا 
والتفصيــل مــن الفصــل، وهــو فصــل كل 
معنــى أو مطلــب عــن آخــر، التفصيــل هــو 
وبيــان  املقصــود،  املوضــوع  إلــى  التطــّرق 

تفاصيلــه دون الخلــط مــع غيــره.
فكّل مقالة اختلط فيها املوضوع املقصود 
غيــر  مــن  آخــر  موضــوع  مــع  تفاصيلــه  أو 
مناسبة، تلك املقالة غير مفّصلة، ومن ثّم 

غيــر فصيحــة.
 املقــاالت غيــر املفصلــة قــد تكــون طويلــة 
ــة، وغيــر مفيــدة فــي غالــب األحيــان، 

ّ
وممل

بخــاف املفصلــة فهــي أوقــع فــي النفــوس 
إفــادة وتأثيــرا. وأكثــر 

علــى اإلخــوة الطلبــة املبتدئيــن فــي الكتابــة 
الذيــن يكتبــون مقــاالت أن يجتنبــوا مــن 
خلــط األبحــاث املتعــددة لتكــون مقاالتهــم 
مفصلــة، وَمــن أراد أن يقــّدم بحثــا طويــا، 
وليعلــم  مختلفــة،  فصــول  فــي  فليجعلــه 
أن التفصيــل ال ُيزّيــن املقالــة، وال يجعلهــا 
فصيحــة بليغــة فحســب بــل يجعلهــا لقمــة 
ســائغة للقارئ بحيث يتناولها بكّل ســهولة 
ويســتوعب مقصود الكاتب في أســرع وقت 

ممكــن.

مقاالت في الفكر
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