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االفتتاحية

العملاق  العاملة  استشلهاد  بنبلأ  فوجئنلا 

واملجاهلد الكبلر موالنلا الشليخ سلميع الحلق 

هلل.ق.  1440 صفلر  ملن   22 الجمعلة  يلوم 

يف  يسلريح  الشلهيد  الراحلل  الشليخ  كان 

منزلله مبدينلة راولبنلدي املجلاورة إلسلام آبلاد 

مجهوللون  أفلراد  عليله  هاجلم  إذ  العاصملة، 

حتلى  جهلة  أيلة  تعللن  ومل  وهربلوا  فاغتاللوه 

االغتيلال  هلذا  مسلؤولية  تحملهلا  علن  اليلوم 

كبلار  ملن  الحلق  الشليخ سلميع  كان  الجبلان. 

عللاء باكسلتان وكان مأوى طالبان ومرشلدهم 

فلرة  طلوال  للمجاهديلن  مسلاندا  كان  كلا 

السلوفيايت. االحتلال  ضلد  األفغلاين  الجهلاد 

كان واللده الشليخ، املحلّدث، العلارف ملن كبار 

العللاء يف علره وكان تلميلذاً لإلملام املجاهد 

موالنلا السليد حسلن أحملد امللدين -رحمهلا 

اللله- أّسلس دار العلوم حقانيلة يف إقليم »خيرب 

بختونخلواه« بباكسلتان وهلي تعد أكلرب جامعة 

دينيلة أهلية تخّرج فيهلا آالف الطلبة، وانترشوا 

يف البلاد دعلاة مدرسلن وأبطلاال مجاهدين. 

خللف الشليخ سلميع الحلق أبلاه بعلد وفاتله 

فلكان خلر خللف لخلر سللف فازدهلرت دار 

العللوم الحقانيلة تحلت إرشافه ازدهلارا مرموقا 

قصدهلا اللداين والقلايص، وال ينىس دور الشليخ 

وتاميلذه يف الجهلاد وال ينسلاه التاريلخ.

كان الشليخ سلميع الحق رئيس جمعية العلاء 

ثلم  الباكسلتاين  الربمللان  نائبلا يف  انتخلب  وقلد 

صلار عضلوا يف مجللس الشليوخ وهكلذا جملع 

بلن السياسلة والتعليلم والربيلة، وملا أصعلب 

الجملع بينهلا! وملن ثَّم، فرجلال الحكلم كانوا 

يهابونله ويُجلّونله، ويف األيلام األخلرة دافع عن 

عقيلدة ختلم النبلوة وطاللب الحكوملة مبجازاة 

الحلّكام  وأوىص  الرسلول �  إىل  أسلاء  ملن 

القلوى  ضغلوط  تجلاه  بالصملود  والقضلاة 

الكلربى.

كان ذا صللة قوية بالشليخ محملد تقي العثاين 

حفظله اللله وكان بينهلا صداقلة وملودة عدميلة 

النظلر. كانا يتبادالن الرأي والفكر تجاه مسلائل 

اللله والنشلاطات  الدعلوة إىل  شلتى، سليا يف 

اإلعاميلة، فلكان الشليخ رئيلس التحريلر ملجللة 

العللوم  دار  ملن  الصلادرة  الشلهرية  »الحلق« 

الحقانيلة والشليخ محملد تقلي العثلاين رئيس 

التحريلر ملجللة »الباغ« الشلهرية الصلادرة من 

دار العللوم كراتلي. وال ينلىس كاتلب السلطور 

أنله كان ملن قرائهلا واملعجبلن بهلا، أذكر أين 

كنلت أتطللع إىل بدايلة كل شلهر لصلدور مجلة 

" الحلق " وكنلت أقرأ افتتاحيات الشليخ سلميع 

الحلق حيلث يكتلب بأسللوب قلوي، يدافع عن 

قضايلا العلامل اإلسلامي بكل قلوة ويوقّع يف آخر 

االفتتاحيلة: واللله يقلول الحق ويهدي السلبيل. 

اإلملام  بكتابلات سليدنا  أنله كان معجبلا  ومبلا 

اللله-كان  النلدوي -رحمله  السليد أيب الحسلن 

ينلرش مقاالتله يف املجللة فاسلتفدت منهلا كثرا، 

ومللا زار جامعلة دار العللوم بزاهلدان ذكرت له 

ذللك فأبلدى ارتياحله وفلرح ودعا.

حافللة  حيلاة  الحلق  سلميع  الشليخ  قلى   

بالجهلاد والتعليلم وتربيلة الجيلل املعلارص ثلم 

تلرشّف باالستشلهاد يف سلبيل اللله، فحقلّق الله 

أمنيتله القدميلة، فعلاش سلعيدا وملات شلهيدا.

أملا الذيلن ارتكبلوا جرميلة القتلل، فرنجلو اللله 

سلبحانه ونسلأله أن يعاقبهلم ويعاقلب الذيلن 

ذو  عزيلز  وهلو  لله،  وخططلوا  بقتلله  أملروا 

انتقلام.

وأويل  العللم  حَمللة  انتبلاه  نلفلت  األخلر  ويف 

الغلرة ملن أهلل الديلن يف باكسلتان أال يقفلوا 

األيلدي،  مكتلويف  امللآيس  هلذه  مثلل  تجلاه 

فعليهلم أن يدرسلوا عواملها وأسلبابها، وال شلك 

مدبَّلرة  الكبلار  واملشلايخ  العللاء  اغتيلال  أن 

مدروسلة ملن قبلل األعلداء األلداء سلواء كانت 

ملن الحكوملات األجنبية العاقلرة أو من الفئات 

املتطرفلة الحاسلدة أو هواة الطائفيلة البغيضة.

أن  والدعلوة  الفكلر  ورجلال  للعللاء  يلأن  أمل 

على  ويتعرفلوا  صفوفهلم  ويوحلدوا  يجتمعلوا 

عواملل الفلن العمياء ويربمجوا ملسلتقبل الدين 

يسلبب  املظللوم  الشليهد  دم  ولعلل  والبلاد؟ 

الكثريلن  ويحملل  والعملل  الفكلر  يف  صحلوة 

على الحركلة والنشلاط ونبلذ الخافلات الراهنة 

اإلسلام واملسللمن. لصاللح 

الحلق  سلميع  الشليخ  بلدور  ننلّوه  إذا  إننلا 

ونشلاطاته يف مجلال الربيلة والتعليلم ومواقفه 

وبطوالتله يف سلاحات السياسلة والجهلاد، نعزي 

أوالده وذويله وتاميلذه سلائلن اللله لهلم صربا 

جميلا وأجلرا عظيلا.

نسلأله تعلاىل ونتلرع إليله أن يلهمهلم الصلرب 

بسلحائب  الراحلل  الشليخ  ويتغملد  والسللوان 

ويعلي  شلهادته  ويتقبلل  والغفلران  الرحملة 

درجتله. 

اللهلم اغفلر لله وارحمله وارفلع درجاتله وأعلل 

واملأ  رحمتلك  شلآبيب  عليله  وأنلزل  مقامله 

برحيلله.  حلدث  اللذي  الفلراغ 

اللهلم التفتّنا بعده وال تحرمنا أجره.

اغتيال العالمة اجملاهد الشيخ مسيع احلق 
هزة شديدة

سماحة األستاذ المفتي محمد قاسم القاسمي 
أستاذ الحديث والفقه بالجامعة
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تحريم القامر وامليرس

امليلر مصدر ومعنلاه يف اللغلة التوزيع، ويقال 

كانلت  امليلر  ملن  وأنلواع  للملوزع،  اليلارس 

إبلا  يذبحلون  ملا  منهلا  الجاهليلة،  يف  رائجلة 

ويوزّعلون لحمله على طريلق امليلر، فتكلون 

حّصلة البعلض أكلر من بعلض آخر، وقلد يكون 

البعلض محروملا، وكان الواجلب على املحلروم 

أن يلؤّدي مثلن اإلبلل، وكانلوا يعطلون سلهامهم 

للفقلراء وال يسلتفيدون منه، ومبلا أّن هذا النوع 

ملن امليلر يسلتفيد منله الفقلراء فيعلّد جلودا 

وسلخاء ملن املقامريلن فيتباهون بذللك، والذي 

أجملع  نحسلا،  أو  بخيلا  يعلّد  فيهلا  يشلرك  ال 

الصحابلة والتابعلون على أن امليلر بأقسلامها 

واإلملام  تفسلره،  يف  كثلر  ابلن  نقلل  حلرام، 

عبلاس  ابلن  أن  القلرآن  أحلكام  يف  الجّصلاص 

وابلن عملر وقتلادة ومعاويلة بن صاللح وعطاء 

لعلب  حتلى  القلار  امليلر  قاللوا:  وطلاووس، 

والجلوز. بالكعلاب  الصبيلان 

اللله عنها:»املخاطلرة  وقلال ابلن عبلاس ريض 

ملن القلار« )جصاص( وقال ابن سلرين رحمه 

اللله: » كل ىشء فيله َخطلر فهلو ملن امليلر« 

بلن  تلدور  البيلان(  واملخاطلرة معامللة  )روح 

النفلع واللرر، أي يحتملل أن يربلح الشلخص 

ربحلا وافيلا كاملا  أو  يخلر خسلارة تاملة كا 

يحلدث اليلوم يف الطلرق املختلفلة لجوائلز »يلا 

نصيلب«، وهلي يف علداد  امليلر وكلّهلا حلرام 

قطعلا، وامليلر أو القلار هلو تعليلق التمليلك 

على الخطلر، أي على رشط يسلتوي فيله جانبلا 

يف  العقلد  طرفلا  فيتسلاوى  والعلدم  الوجلود 

احتلال الغراملة ويردد األمر للكل واحد منها 

أن يغنلم أو يغلرم )راجع حاشلية ابلن عابدين(، 

فلكل عقلد تضملن هلذا املعنلى ل أي التعليلق 

على الخطلرل فهو رضٌب من امليلر الذي حرمه 

اللله، سلواء  كان عقلدا موجلودا يف امللايض أو 

ملا نشلأ وذاع اليلوم، وعليله يدخلل يف امليلر 

عاّملُة أنواع جوائلز اليانصيب التجلاري املنترشة 

املكافلأة ملن جانلب  إذا كانلت   اليلوم، لكنله 

واحلد بلأن يقلال ملن فعلل كلذا فلله كلذا، فلا 

بلأس بله ل رشيطلة أن ال يؤخذ رسلم السلتحقاق 

بلن  دائلرا  يكلون  األملر حينئلذ  ألّن  ل  الجائلزة 

النفلع وعدمله ال بلن النفلع واللرر.

وعلى هلذا وردت أحاديلث صحيحلة يف تحريم 

املخاطلرة،  ملن  فيهلا  مللا  واللرند  الشلطرنج 

وألعلاب الورق إذا اشلتملت على املخاطرة عى 

امللال فهلي يف علداد امليلر أيضلا. ويف صحيلح 

مسللم علن بريلدة بلن الحصيب األسللمي قال: 

قلال رسلول اللله � »ملن لعلب بالرندشلر، 

فكأمنلا صبلغ يلده يف لحلم خنزيلر ودمله« وأّملا 

الشلطرنج فقلد قلال عبد اللله بن عملر: إنه رّش 

ملن اللرند، وعلن علي أنه قلال: هو ملن املير؛ 

كلذا يف تفسلر ابلن كثر.

اإلسلام  بدايلة  يف  محظلور  غلر  امليلر  وكان 

كالخملر، ومللا نلزل مسلتهل سلورة اللروم وتنبلأ 

القلرآن بلأن الروم بعلد َغلَبهم سليغلبون الفرس 

يف بضلع سلنن، أنكلر مرشكوا مكة ذللك، فخاطر 

أبوبكلر ريض اللله عنله أحلَد املرشكلن على أنله 

للو تحققلت غلبلة اللروم فعى الرجلل أن يدفع 

إليله كلذا من امللال، واتفلق الطرفان على ذلك، 

ثلم وقلع األمر كلا تنبأ القلرآن، فتسللم أبوبكر 

ريض اللله عنله املال وذهب بله إىل النبي � 

فلرُّ بله �، لكنله أمر بتصدق امللال. وليس 

هلذا إال ألّن اللله تعلاىل حفظ نبيه عليه السلام 

فقلد  بعلد زملان،  كان سليحرّم  مبلاح  علن كل 

وقلد  وامليلر،  الخملر  علن  متجنبلا  بقليملسو هيلع هللا ىلص 

أن  روي  فقلد  أيضلا،  الصحابلة  كبلار  تجنبهلا 

جربيلل عليه السلام قلال للنبلي �: إن الله 

تعلاىل شلكر لجعفلر الطيلار رىض الله عنله أربع 

خصلال كان عليهلا يف الجاهليلة وهلو عليهلا يف 

اإلسلام، فسلأل النبلي � جعفلرا علن ذللك، 

اطلعلك  اللله  أّن  للوال  اللله،  رسلول  يلا  فقلال: 

عليهلا مللا أخربتلك بهلا، ملا رشبلت الخملر قلط، 

ألىن رأيتهلا تزيلل العقلل وأنلا إىل أن أزيلد فيله 

أحلوج منلي إىل أن أزيله؛ وما عبلدت صنا قط 

ألىن رأيتله ال يلر وال ينفلع، وملا زنيلت قلط 

لغلريت على أهلي، وملا كذبلت قلط الىن رأيتله 

القلار  البيلان 340/1( مفاسلد  دنلاءة«. )روح 

االجتاعيلة واإلنسلانية:

وقلد ذكلر القلرآن القلار مبلا وصلف بله الخمر 

ملن أّن فيله منفعلة للنلاس لكلن إمثله أكلرب من 

أحلد  على  تخفلى  ال  امليلر  ومنافلع  نفعله، 

عشلية  بلن  الطلارئ  والغنلى  اليسلار  وهلي 

تفسري معارف القرآن

العالمة المفتي محمد شفيع العثماني
تعريب: المفتي محمد قاسم القاسمي

آية219 - البقرة

على مائدة القرآن
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وضحاهلا، ولكلن مفاسلده ومضلاره االجتاعيلة 

واالقتصاديلة والخلقيلة واإلنسلانية تخفلى على 

كثلر من النلاس، ومجمل ذلك أن أسلاس القار 

هلو أن منفعلة الشلخص موقلوف على ملرة 

منفعلة  كل  إن  آخلر  وبتعبلر  آخلر،  شلخص 

الخلارس  للرر  نتيجلٌة  الرابلح  عليهلا  يحصلل 

بالقلار  تتزايلد  ال  أنله  ذللك  ومعنلى  متاملا، 

ثلروات املجتملع بلل تبقلى جاملدة كلا كانت، 

غلر أنهلا تسللب بهلذا العبلث من أنلاس لتصل 

بجميلع  القلار  كان  هنلا  وملن  آخريلن،  إىل 

صلوره سلببا النهيلار الشلعوب وموتلا للعاطفلة 

البرشيلة، ألن اإلنسلان اللذي كان ملن املفلرض 

أن تكلون آيلة للنفلع واإليثلار واملؤاسلاة ينقلب 

إىل حيلوان مفلرس يلرى حياتله يف ملوت أخيله 

ومنفعتله يف مرّتله  أخيله  ابتلاء  يف  وعافيتله 

وهلذا  ذللك،  سلبيل  يف  مجهلوده  كل  فيفلرغ 

بخلاف التجلارة وصلور البيلع واللرشاء املباحلة 

التلي تتناملى بهلا اللروات وينتفلع فيهلا البائلع 

بثارهلا. ويُحظيلان  واملشلري 

وملن أرضار القلار البالغلة أّن ملن تعلّوده فإنه 

يُحلرَم الجهلَد والعملل والكسلب الصحيلح، ألنه 

اآلخلر بربلة  ملال  أن يسلتحوذ على  يتمنلى 

حلّظ ملن غلر جهلد وال تعلب، وذكلر بعضهلم 

وجله تسلمية القلار ميلرا أنه سلبب لكسلب 

بيُر. امللال 

قليللن  أنلاس  بلن  كان  للو  القلار  وإن  هلذا 

لكانلت أرضاره ظاهلرة بينلة ولكلن يف العلر 

الراهلن اللذي يسلميه بعلض النلاس ل لقصور يف 

رؤيتهلم ل علَر التقلدم والرقلي،  كلا ظهلرت 

أقسلام وأسلاء جديلدة للخملر، وكلا انتلرشت 

صلور  يف  للربلا  حديثلة  ورضوب  أسلاليب 

اجتاعيلة باسلم املرفية، كذلك ظهرت أقسلام 

شلتى للقلار تعلّد بالعلرشات، منهلا  ملا تجمع 

فيله  أملواُل جاعلة كبلرة فيسلتحقها أحدهلم 

لتقّسلمها  حينئلذ  امللرّة  تظهلر  وال  بالقرعلة، 

على الجميلع، لكلن املنفعلة تكون ظاهلرة ألنها 

تصلل إىل واحلد، وملن هنلا يلرى بعضهلم هلذه 

املنفعلة القلارصة وحدهلا ويتغافلل علن املرة 

العاملة املحيطلة باملجتملع كلله، فيزعلم إباحلة 

الصلور الحديثلة للقلار، يف حلن أنهلا تشلمل 

جميلع األرضار واملفاسلد التلي توجلد يف صلور 

القلار املحلدود بلن بضعة ملن النلاس ، بل إن 

مفاسلدها ل ملن ناحيلة أخلرى ل تعللو مفاسلد 

الصلورة األوىل؛ ألن هلذه مفاسلد وأرضار بعيدة 

امللدى مدّملرة للجاعلة واألفلراد، ألن مآلهلا إن 

أملوال عاملة الشلعب تندفلق إىل جيلوب ثللة 

قليللة ملن األغنيلاء وعائلات محلددة، كلا هو 

املشلاهد اليلوم يف سلوق القلار، وملن أسلس 

كل  يحلرّم   أنله  اإلسلامي  االقتصلادي  النظلام 

عقلد تذهلب به ثلروات الشلعب إىل طائفة من 

األثريلاء، حيلث قلال اللله تبلارك وتعلاىل مبينلا 

ُدولَلًة  يَُكلوَن  اَل  ﴿َكْ  اللروات:  توزيلع  أسلس 

بَلْنَ اأْلَْغِنيَلاِء ِمْنُكلْم ﴾ ]الحلرش:7[ أي الضوابلط 

املقلررة لتقسليم ملال الفليء لئلا يكلون امللال 

متلداوال بلن األغنيلاء وحدهلم.

وملن مفاسلد امليلر أنله كالخملر يثلر الفتنلة 

املقامريلن،  بلن  والتباغلض  التشلاحن  ويلورث 

فيمتلأ الخلارس حنقا وغيظلا عى الرابلح، وهذا 

البلرشي ويقطّلع أوصالله،  يلدّك املجتملع  أملر 

بذكلر هلذه  الكريلم  القلرآن  اعتنلى  ثلّم  وملن 

ليْطَاُن أَْن يُوِقَع  َلا يُِريلُد الشَّ املفسلدة فقلال: ﴿إمِنَّ

 ﴾ بَيَْنُكلُم الَْعلَداَوَة َوالْبَْغَضلاَء يِف الَْخْملِر َوالَْميِْرِ

]البقلرة:219[

وملن مفاسلد امليلر أن العاكف عليه يتشلاغل 

علن ذكلر اللله وعلن الصلاة ، ولعلله ملن هنلا 

للميلر  أّن  القلرآن فأشلاَر إىل  بينهلا يف  قلرن 

خلره  علن  امللرء  يلهلي  الخملر  كسلكر  سلكرا 

ورشه، فجملع أرضارهلا بأنهلا يورثلان العدواة 

والبغضلاء و يصلدان عن ذكر اللله وعن الصاة.

ومنهلا أن امليلر وسليلة إىل أكل أملوال بغلر 

حلق وال علوض وال جهد معقلول، وقد نهى عنه 

أَْمَوالَُكلْم   تَأْكُلُلوا   فقلال: ﴿َواَل  الكريلم  القلرآن 

بَيَْنكلُلْم  ِبالْبَاِطلِل﴾ ]البقلرة:188[ 

وملن مفاسلده أن امليلر يهلدم بيوتلا وعوائلل  

كبلرة، ألنله حينلا يخر رجلل ثلري، ال تقتر 

الخسلارة عليله، بلل تعلّم أهلله وعشلرته، بلل 

وللو تأّمللَت فإّن الخسلارة تنصّب على املجتمع 

تعاهلد  ملن  كل  إىل  تتلرب  آثلاره  ألن  كلله، 

املقاملر أو تعاقلد معه أو اسلتقرضه، فإذا أفلس 

فلإن آثلاره تتّعلدى إليهلم أجمعلن.

ومنهلا أن املير يضعف يف اإلنسلان قوة العمل 

األربلاح  إىل  والتقاعلِس   التكاسلل  إىل  ويجلره 

الخياليلة الطارئلة، فبلدال ملن أن ينملي ثروتله 

بكلّد ميينله أو عقلله، يظلل يحللم باالسلتحواذ 

على ثلروات اآلخريلن ملن دون مشلقة  وعناء؛ 

فهلذه قامئلة مختلرة ملفاسلد القلار وأرضاره 

التلي ال تعلود إىل املقاملر فحسلب بلل تتجلاوز 

إىل أهلله وذويله واملجتملع كلله، وملن ثلّم قال 

اللله تبلارك وتعلاىل:

﴿َوإمِْثُُهلَا أَكْرَبُ ِمْن نَْفِعِهَا﴾ ]البقرة:219[

أخبار العالم

ترامب يلوح بنرش 15 ألف جندي لوقف قافلة 

املهاجرين

أبوظبللي - سللكاي نيللوز عربيللة أعلللن الرئيللس 

األمللرك، دونالللد ترامللب، األربعللاء، أن عللدد 

الجنللود الذيللن سلليتم نرشهللم عللى الحللدود 

مللع املكسلليك، مللن أجللل وقللف تسلللل قوافللل 

مهاجللري أمللركا الوسللطى قللد يصللل اىل 15 

ألللف جنللدي.

وبعللد إرسللال أكللر مللن خمسللة آالف جنللدي 

أمللرك ملللؤازرة حللرس الحللدود، قللال ترامللب 

للصحافيللن: »سللرنفع العللدد إىل مللا بللن 10 و15 

ألللف جنللدي«. وفقللا لفرانللس بللرس.

إندونيسيا.. تحطم طائرة ركاب تقل 189 راكباً

تابعة  االثنن  إندونيسية  ركاب  تحطمت طائرة 

التكلفة،  املنخفض  للطران  إير"  "ليون  لرشكة 

الطائرة  أن  اإلندونيسية  النقل  وزارة  وأعلنت 

املنكوبة كانت تحمل 189 شخصاً.

وأوضح املدير العام للنقل املدين يف وزارة النقل 

سيندو ريهايو أّن الطائرة من طراز بوينغ 737 

ماكس 8 ، وكانت تقّل 189 شخصاً .

وقالت رشكة "ليون إير" إن الطائرة، التي كانت 

متجهة إىل مدينة بانكال بينانج بجزيرة سومطرة 

يف رحلة مدتها ساعة وعرش دقائق، كانت تقل 

181 راكبا - بينهم طفل ورضيعان - ومثانية من 

أفراد الطاقم.

إندونيسيا  يف  طران  كارثة  أسوأ  هذه  أن  يذكر 

 - آسيا  طران  لرشكة  تابعة  طائرة  تحطم  منذ 

إىل  سورابايا  مدينة  من  طريقها  يف  كانت  التي 

سنغافورة - يف ديسمرب/ كانون أول عام 2014، 

ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 162.

وأشار تقرير ملكتب جاكرتا للبحث واإلنقاذ نقا 

شاهدوا  أنهم  مطاطي  قارب  طاقم  أفراد  عن 

طائرة تابعة لرشكة ليون تهوي يف البحر.

عسكريو ميامنار يدنسون املصاحف ويهددون 

املصلني

قالللت مندوبللة واشللنطن لللدى األمللم املتحللدة 

نيللي هيللي، األربعللاء، إن قللوات األمللن يف 

الرجللال وخطللف  “باعتقللال  تقللوم  ميامنللار 

بتدنيللس  العسللكريون  ويقللوم  النسللاء، 

املصاحللف وتهديللد الذيللن يصلللون يف بيوتهللم” 

بإقليللم أراكان، غللريب البللاد.

وأضافللت أن السللام “لللن يتحقللق يف بورمللا 

)ميامنللار( دون محاسللبة املتورطللن يف الجرائللم 

الفظيعللة” التللي ارتكبهللا العسللكريون بحللق 

الروهنغيللا.

على مائدة القرآن
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املحلارضة  هلذه  يف  نتنلاول  إننلا  اإلخلوة!  أيهلا 

الجانلب العملّي للسلرة املحمديلة، حتلى تتبن 

لنلا تللك املواضلع واألماكلن التلي نقتلدي فيهلا 

يتجلى  كلا  ونتبعله،  الكريلم �  بالرسلول 

وكيفيتله  واالتبلاع،  االقتلداء  هلذا  سلبب  لنلا 

وطريقتله.

وإذا قمنلا بتتبلع سلر األنبياء السلابقن، وزعاء 

واسلتقصينا  الديانلات،  ومؤسلي  املذاهلب 

حياتهلم للبحلث علن هلذه الناحيلة، لوجدنا أن 

صفحلات تاريخهلم وأوراق سلرهم خاليلة ملن 

هلذا البلاب، بينا نرى يف سلرة رسلولنا العظيم 

محملد � أن هلذا هلو البلاب اللذي أخلذ 

حجلا أكلرب وسلعة أضخم ملن صفحات سلرته 

�، وحسلبنا هلذه املسلتوى، وهلذا امليلزان 

واملقيلاس للحكلم على أنله هلو خاتلم األنبيلاء 

واملرسللن؛ اللذي خلّلف مللن جلاء بعلده أسلوة 

عمليلة، وقلدوة تطبيقيلة.

الحللوة  الكللات  تنقصله  ال  اليلوم  العلامل  إن 

وعبلارات  الغاليلة،  القيملة  والنصائلح  العذبلة، 

السلديدة  واإلرشلادات  التوجيهلات  ملن  رنّانلة 

والرشليدة، لكلن الليء الوحيلد اللذي ينقصله، 

وينلدر ويعلز وجلوده هلو )العملل( والتطبيلق 

والتنفيلذ.

واقلرؤوا ملا شلئتم ملن صفحلات تاريلخ األنبياء 

والديانلات  املذاهلب  زعلاء  وسلر  السلابقن، 

لطائلف  فيهلا  تجلدون  إنكلم  املوجلودة، 

حكيملة، ونكتلا قيمة، وفلسلفات نلادرة، تركم 

وتعجبكلم، وحكايات وقصص تسلتميل قلوبكم، 

أذهانكلم،  وتلأرس  خواطركلم  تسلحر  وخطلب 

وعبلارات فصيحلة وبليغلة غنيلة باالسلتعارات 

والكنايلات والتشلبيهات والتمثيلات، وأسلاليب 

رشليقة على قملة التلوازن واالعتلدال، تفرحكم 

للن  اللذي  الليء  أن  إال  الزملن،  ملن  لفلرة 

تجلدوه هنلاك فهلو الجانلب العملي، والناحيلة 

واألواملر  النصائلح  بتللك  والعملل  التطبيقيلة، 

الصلادرة ملن الشلارع نفسله.

نسلميها  التلي  والفعليلة  العليملة  السلرة  إن 

)الخللق( أو )األخلاق( ال توجلد يف العلامل اليوم 

الرشائلع  أو رشيعلة ملن  أيُّ صحيفلة سلاوية 

املوجلودة تشلهد لشلارعها ونبيهلا أنله كان عى 

أعلى مكانلة وأسلمى مرتبلة منهلا سلوى القرآن 

الجميلع، األصدقلاء  أملام  الكريلم، فإنله يعللن 

منهلم واألعلداء بلكل رصاحلة ووضلوح: ﴿َوإِنَّ 

ُخلُلٍق  لََعلَىٰ  َوإِنَّلَك   - َمْمُنلوٍن  َغلْرَ  أَلَْجلرًا  لَلَك 

 .]4-3 ]القللم:  َعِظيلٍم﴾. 

وهاتلان الِفقرتلان ملن كتلاب اللله العزيلز، وإن 

كانلت الواحلدة منهلا معطوفلة على األخلرى، 

لكنهلا تلدالن بإشلارة النلص، وحسلب اقتضلاء 

الركيب واألسللوب أنها مبثابلة العلة واملعلول، 

فالواحلدة دعوى واألخرى دليلل، والفقرة األوىل 

تلدل عى اسلتمرار أجره � وعلدم انقطاعه 

كدعلوى، بينلا الثانية تقلّدم خلقه� كدليل 

على هلذه الدعلوى، واملعنلى: أن خلقله � 

علدم  على  دليلل  بنفسلها خلر  وأعالله هلي 

انقطلاع أجلره � كيلف ال؟ فقلد كان هلذا 

لِلَم  معلنلا:  النلاس  بلن  يلرخ   � النبلي 

تَُقولُلوَن َملا اَل تَْفَعلُلوَن. )الصلف: 2(، وحلق لله 

أن يعللن ذللك، ألنله � ال يتكللم بليء أو 

يأملر بأمر أحلدا إال وهو يعمل بله أوال، وينّفذه 

يف حياتله.

على  صعلد  اللذي  الواعلظ  سلرة  اسلتعرضوا 

جبلل الزيتلون )عيىس عليه السلام( وسلرة من 

صعلد على جبلل الصفلا يدعلو النلاس، وقارنلوا 

بلن السلرتن ملن ناحيلة العملل، لتجلدن بعدا 

شاسلعا وفرقا كبرا ملموسلا، فسلرة األول خالية 

بينلا سلرة  العملي،  الجانلب  ملن هلذا  كليلا 

الثلاين غنيلة بأمثلال ومنلاذج ال تعلّد وال تحلى 

الباب. ملن هلذا 

فاللذي يقلدر على االنتقلام ثلم يعفلو ويصفلح 

إنله ذو خللق عظيلم، حليلم، لكلن  لله:  يقلال 

الضعيلف والعاجلز إذا سلكت ومل يتحلرك، فلا 

يقلال: إنله حليلم ذو عفلو وصفلح، وإن الذي مل 

يلرب أحلدا، ومل يقتلل شلخصا ومل ينهلب ملال 

أحلد، مل يلن مسلكنا، مل يجملع ماال، مل يسلئ إىل 

أحلد، ال شلك أن هلذا كلله يعلد ملن محاسلنه 

السللبية ومحاملده املنفيلة، لكلن أخلربوين: إنله 

إذا مل يلرب أحلدا فهلل نلر مظلوملا، أو ملّد 

يلد العون إىل شلخص مقهور؟ إنله مل يقتل أحدا 

فهلل عصلم دم أحد؟ إنله مل يسلئ إىل أحد فهل 

أحسلن إىل أحلد؟ إنله مل ينهلب ملال أحلد، ومل 

يغضلب ثلروة شلخص له أعطى مسلكينا شليئا؟ 

أو قلّدم إىل محتلاج شليئا؟ إنله مل ين لله بيتا، مل 

يعملر لله قلرا، فهلل وفّلر ملعلدم مسلكنا؟ أو 

آوى أحلدا يف بيلت؟ إنله مل يجمع لنفسله شليئا، 

لكلن هلل نفلع اآلخريلن بليء؟ أو أفادهلم؟

إن العلامل يف حاجلة إىل هلذه املحاسلن واملحامد 

االيجابيلة، واألخلاق الثبوتية العمليلة، وهذا ما 

يعلرّب عنله بالعملل، والقلرآن الكريم خر شلاهد 

على ذلك. 

لَن اللَّلِه لِنَت  يقلول جلّل شلأنه: ﴿فَِبلَا رَْحَملٍة مِّ

اجلانب العملي للسرية النبوية )احللقة األوىل(

السرية النبوية

محاضرات في السيرة النبوية ألقاها العالمة الحكيم السيد سليمان الندوي كبير علماء الهند في عصره وشيخ الندويين
 مأخوذة من كتاب الرسالة المحمدية
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َغلِيلَظ  فَظًّلا  كُنلَت  َولَلْو   - لَُهلْم 

َحْولِلَك﴾.  ِملْن  لوا  اَلنَفضُّ الَْقلْلِب 

)159 عملران:  )آل 

لرأفتله  متواتلر  لبيلان  هلذا  إن 

قلبله،  ورقّلة  جانبله  وللن   �

وهلو موجلود ملع دعلواه ودليله 

يف الكتلاب الربلاين املجيلد، وفعا 

للو مل يكن صلى الله عليه وسللم 

القللب،  رقيلق  الجانلب،  للّن 

رفيقلا مللا اجتملع هلؤالء العلرب 

الطبائلع  أصحلاب  الوحلوش، 

حولله. الشلديدة  واألمزجلة  الصلبلة  الخشلنة 

وقلد جلاء يف آيلة أخلرى قلول البلاري تعلاىل: ﴿

لَقلْد َجاءَكُلْم رَُسلوٌل ِملْن أَنُْفِسلُكْم َعِزيلٌز َعلَيْلِه 

رَُءوٌف  ِبالُْمْؤِمِنلَن  َعلَيُْكلْم  َحِريلٌص  َعِنتُّلْم  َملا 

رَِحيٌم﴾.)التوبلة: 128(، وقلد تناوللت اآلية بيان 

تللك العواطلف الغنيلة مبعلاين الرحملة والرأفة، 

والرقلة،  والرفلق  بالللن  العاملرة  واملشلاعر 

التلي كانلت تتبللور يف الرسلول الكريلم �، 

فلرح القلرآن الكريلم يف قولله: يلا أيهلا النلاس 

ورفضكلم  واملصائلب،  املشلاق  تحملكلم  إن 

للحلق وعلدم قبولله، وإرصاركلم على املعلايص 

ويشلّق   � الرسلول  على  يعلّز  والخطايلا، 

لهدايتكلم  الحلرص  كل  حريلص  وإنله  عليله، 

ورشلدكم، ونصيحتله هلذه للنلوع البلرشي هلي 

التلي تحثله على دعوتكم ونصحكم وإرشلادكم، 

فإنله  نلداءه،  ويلبّلون  لله،  يسلتجيبون  واللذي 

يكلون رحيلا بهلم، شلفيقا عليهلم.

إذن فهلذه اآليلة شلهادة مفتوحلة ورصيحلة أن 

النبلي � كان يريلد الخلر والصلاح والرشلد 

وكانلت  جميعلا،  البلرشي  للنلوع  والهدايلة 

رحمتله ورأفتله باملسللمن واملؤمنلن على وجه 

املخصلوص.

ألخاقله  السلاوية  الشلهادة  هلي  وهلذه 

إال  الكريلم  القلرآن  وملا   ،� العمليلة 

مجموعلة أحلكام اإلسلام، والتعاليلم الشلفوية 

التلي تلقتهلا اإلنسلانية ملن لسلان �، كلا 

 – الزكيلة  الطهلرة  وسلرته  املباركلة  حياتله  أن 

ملن حيلث كونله رسلوال- تفسلر عملي للقلرآن 

إليله � ملن  أوحلي  ملا  كّل  العظيلم، وإن 

إليله  أرشلد  ملا  وكل  بهلا،  عملل  قلد  األحلكام 

النلاس ووّجله إليهلم ملن التعليلات يف مجلال 

اإلميلان والتوحيلد، والعبلادات )الصلاة واللزكاة 

الخلر  وأعلال  والصدقلات  والحلج(،  والصلوم 

والصلرب  والتضحيلة،  واإليثلار،  والجهلاد  واللرب، 

والخللق  العملل،  وحسلن  والشلكر،  والتحملل، 

النبيلل الفضيلل، إمنلا هلو عملل بله أوال، وقلّدم 

أسلوته الحسلنة العمليلة يف كل ذللك، فلكل ملا 

جلاء يف القلرآن الكريلم تحريلرا ونظريلا متثل يف 

وتطبيقلا. عملا   � حياتله 

كان خلقه القرآن:

جلاء نلاس ملن أصحلاب رسلول اللله � إىل 

اللله  رسلول  خللق  علن  حدثينلي  املؤمنلن  أم 

�؟ قاللت: »ألسلت تقلرأ القرآن، فلإن خلق 

رسلول الله � كان القلرآن«. فالقرآن كلات 

تفسلره   � وسلرته  وعبلارات،  وألفلاظ 

العملي.

بأحلوال  وأعللم  أدرى  أحلد  ال  أنله  معلروف 

الشلخص وأخبلاره وأخاقله وعاداتله وأعالله، 

النبلوة  النبلي �  ادعلى  ملن زوجتله، وملّلا 

كان قلد ملى على زواجه ملن خديجلة خمس 

تكفلي  الطويللة  املدينلة  وهلذه  سلنة،  علرشة 

ملعرفلة الشلخص، واالطاع عى أحوالله وعاداته 

هلذه  نتيجلة  شلاهدنا  نحلن  وهلا  وخصائلله، 

املعرفلة، ومثلرة هذا االطلاع الشلخيص لخديجة 

ريض اللله  عنهلا، وذللك أن النبلي � ملا كاد 

يدفعهلا  بخديجلة  وإذا  النبلوة  بكلملة  ينطلق 

قلبهلا إىل تأييلده � وتصديقله واإلميلان بله، 

ومللا يرجف فلؤاده �  بثقلل النبوة ويخىش 

على نفسله يرجلع إىل خديجلة ويقلول: )لقلد 

كا  خديجلة:  فقاللت  نفلي(،  على  خشليت 

واللله ملا يخزيلك اللله أبلدا، إنك لتصلل الرحم، 

وتقلري  املعلدوم،  وتكسلب  اللكّل،  وتحملل 

الضيلف، وتعلن على نوائلب الحلق.

العاليلة،  الفاضللة  األخلاق  هلذه  إىل  انظلروا 

والخلال والحميلدة العمليلة، التلي كان يتحلّى 

بهلا النبلي الكريلم � قبلل النبلوة.

كانلت أم املؤمنلن عائشلة ريض اللله عنهلا ملن 

املؤمنلن  أّم  بعلد   � النبلي  أزواج  أحلّب 

خديجلة ريض اللله عنهلا، وقد حظيلت وترشفت 

بصحبلة النبلي � زهلاء تسلع 

سلنوات، إنهلا تشلهد وتقلول: » مل 

يكلن � فاحشلا وال متفّحشلا 

وال صّخابلا يف األسلواق، وال يجزي 

يعفلو  ولكلن  السليئة،  بالسليئة 

ويصفلح«.

»ملا  عنهلا:  اللله  ريض  وتقلول 

شليئا   � اللله  رسلول  رضَب 

قلط بيلده، وال املرأة، وال خادملا، 

إال أن يجاهلد يف سلبيل اللله، وما 

نيلَل منله يشء قلط فينتقلم ملن 

اللله،  ملن محلارم  يُنتهلك يشء  أن  إال  صاحبله 

عزوجلل«. للله  فينتقلم 

ومل يلردَّ سلائا قلط، وكان إذا جلاءه السلائل أو 

طُلبلت إليلله حللاجة قلال: »اشلفعوا تؤجلروا، 

ويقلي اللله على لسلان نبيله � ملا شلاء.

وأملا ملن األقلارب فلكان علّي ريض اللله عنله 

هلو أعللم النلاس برسلول اللله � وأخاقله 

وعاداتله، وقلد خدم النبي � منلذ صباه إىل 

أن بللغ سلّن الرشلد، يقول ريض اللله عنه: » كان 

رسلول اللله � دائلم  البلرش، سلهل الخللق، 

للّن الجانب، ليلس بفّظ وال غليلظ، وال صّخاب، 

ال فّحلاش، وال عيّلاب وال مشلاح، يتغافلل عا ال 

يشلهتي، وال يؤيلس منه راجيله، وال يخيّب فيه.

كان ريض اللله عنله يقلول: » كان أجلود النلاس 

صلدرا، وأصلدق النلاس لهجلة، وألينهلم عريكة، 

وأكرمهلم علرشة، ملن رآه بديهلة هابله، وملن 

خالطله معرفلة أحبّله.

هلذه هلي نفلس االنطباعلات التي أعلرب عنها 

بعلد  )غيبلون(  بلل  املعلروف  الربيطلاين  امللؤرخ 

دراسلته للسلرة النبويلة.

وهلا هلو هند بلن أيب هالة كان ابلن أم املؤمنن 

خديجلة ريض اللله عنهلا ملن اللزوج األول، وقد 

رّب يف حجلر النبلي�، يقلول وهلو يصلف 

خللق النبلي �: »ليلس بالجلايف وال املهلن، 

يعظّلم النعملة وإن دقّلت، ال يلذّم منهلا شليئا، 

غلر أنله مل يكلن ذواقلا، وال ميدحله، وال تغضبله 

الحلق مل  تعلدي  فلإذا  لهلا،  كان  ملا  الدنيلا وال 

يقلم لغضبله يشء حتلى ينتلر لله، وال يغضب 

لنفسله وال ينتلر لهلا«.

هلذه شلهادة أولئلك الذيلن كانوا علارشوا النبي 

� وصحبلوه صبلاح مسلاء وليل نهلار، وهم 

أعلرف النلاس بله �، وبهلذا يتّضلح لنا مدى 

الكلال  أوج  املباركلة  العمليلة  سلرته  وصلول 

وذروة االرتفلاع وقملة الفضيللة.

السرية النبوية
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املقدمة

قضللاء لحظللة مللن الحیللاة مللع الرسللول �، 

وملحللة النظللر إلللی وجهلله املرشقللة واملليئللة 

بالعطوفللة، والتکلللم معلله � لحظللة، مللا 

یثلللج الصللدر ویوجللد الللرور والفللرح ویضللیء 

الجسللم والوجلله، الللذي ال یوصللف باللسللان وال 

یمکللن کتابتلله بالقلللم.

کللم کانللوا مسللعودین صحابللة الرسللول � 

الذیللن کانللوا معلله دامئللاً ویسللتفیدون مللن 

محظوظیللن  کانللوا  وکللم  وأحادیثلله،  أقواللله 

سللاعاتهم  کل  ویقضللون  یخدمونلله  الذیللن 

الرسللول �. مللع  وثوانیهللم  ودقائقهللم 

املسللعودین  أولئللك  مللن  واحللد  نعللم، 

م  واملحظوظیللن، أنللس بللن مالللك. الللذي قُللدِّ

إلللی النبللي � خادمللاً عندمللا كان عمللره 

حللوايل عللرش سللنوات، والزَم الرسللول الكريللَم 

وخادًمللا  للله  مرافًقللا  سللنوات،  عللرش   �

ومتعلللًا منلله، و يف هللذه املللدة قللى أفضللل 

لحظللاٍت يف حياتلله. وشللاهد بللأم عینیلله عبادات 

وفرحلله  وتواضعلله  وصلواتلله   � النبللي 

وجمیللع  وقیاملله  وقعللوده  ومشللیه  وحزنلله 

حرکاتلله وسللکناته وأیضللاً مصائبلله التللي تحّمللل 

يف مسللیر الدعللوة. وشللارك يف املعللارك مللع النبي  

� ورأى شللجاعته وخلقلله الحسللنة وحلملله 

وعفللوه ومعاملتلله مللع خصوملله وأعدائلله. لللو 

ُحللرِم أنللس يف أیللام الطفولللة مللن ظللل والللده، 

لکللن أصبللح تحللت رعایللة أب أشللفق، وأحسللن 

وأوفرهللم  صللدًرا،  وأرحبهللم  ُخلًقللا،  النللاس 

حنانًللا، وتعلّللم درس الحیللاة منلله. وتربّللی ونشللأ 

بتعالیملله وهدایاتلله، وتعلّللم سللیرته الکریمللة 

وحفظهللا يف ذاکرتلله بللکل تفاصیلهللا، وذلللك 

والرأفللة  الرحمللة  رسللول  إال  یکللن  مل  األب، 

محمللد� . حقللاً، الصحبللة واملرافقللة مللع 

ال  عظیللم  ورشف  سللعادة  املخلوقللات  أرشف 

یحصللل للجمیللع. مللا تقللرؤون يف هللذا املقللال، 

مقتطللف مللن حیللاة صحللايب جلیللل، أنللس بللن 

مالللك. ريض الللله عنلله وعللن جمیللع أصحللاب 

النبللي �. 

اسمه ونسبه وکنیته

 أنللس بللن مالللك بللن النللر بللن ضمضللم بللن 

زيللد بللن حللرام بللن جنللدب بللن عامللر بللن غنللم 

بللن عللدي بللن النجللار أبللو حمللزة األنصللاري 

الخزرجللي، خللادم رسللول الللله �. )ابللن 

حجللر عسللقاين، اإلصابللة يف متییللز الصحابللة، 

)111/1

وكان يجتمللع هللو وأم عبللد املطلللب جللدة 

النبللي � واسللمها: سلللمى بنللت عمللرو بللن 

زيللد بللن أسللد بللن خللداش بللن عامللر، يف عامللر 

بللن غنللم. )ابللن األثیللر، أسللد الغابللة يف معرفللة 

الصحابللة، 149/1(

أم سليم، أم أنس ريض الله عنه

أم سللليم بنللت ملحللان بللن خالللد بللن زيللد بللن 

حللرام بللن جنللدب بللن عامللر بللن غنللم بللن 

عللدي بللن النجللار، اختلللف يف اسللمها فقيللل: 

سللهلة. وقيللل رميلللة. وقيللل رميثللة. وقيللل 

مليكللة، ويقللال الغميصللاء أو الرميصللاء كانللت 

تحللت مالللك بللن النللر أيب أنللس بللن مالللك 

يف الجاهليللة. فولللدت للله أنللس بللن مالللك، 

فلللا جللاء الللله باإلسللام أسلللمت مللع قومهللا، 

وعرضللت اإلسللام عللى زوجهللا، فغضللب عليهللا، 

وخللرج إىل الشللام فهلللك هنللاك ثللم خلللف 

عليهللا بعللده أبللو طلحللة األنصللاري، خطبهللا 

مللرشكاً فلللا علللم أنلله ال سللبيل للله إليهللا إال 

باإلسللام أسلللم وتزوجهللا، وحسللن إسللامه. 

)ابللن عبدالللرب، االسللتیعاب يف معرفللة األصحاب، 

)932 صل 

یقللول أنللس: أن أبللا طلحللة خطللب أم سللليم 

فقالللت: يللا أبللا طلحللة، ألسللت تعلللم أن إلهللك 

الللذي تعبُللد ينبللت مللن األرض، ينجرهللا حبللي 

بنللي فللان؟ قللال: بللى. قالللت: أفللا تسللتحي 

تعبُللد خشللبة؟! إن أنللت أسلللمت فللإين ال أريللد 

منللك الصللداق غللره. قللال: حتللى أنظللر يف 

أمللري. فذهللب ثللم جللاء فقللال: أشللهد أن ال 

للداً رسللول الللله. فقالللت:  إللله إال الللله ، وأن ُمَحمَّ

يللا أنللس، زّوج أبللا طلحللة. فتزّوجهللا. وكانللت 

تغللزو مللع رسللول الللله صللّى الللله عليلله وسلللّم، 

وروت عنلله أحاديللث، وروى عنهللا ابنهللا أنللس. 

)ابللن األثیللر، أسللد الغابللة يف معرفللة الصحابللة، 

)457/5

من فضائل أم سلیم

قللال أنللس: كان النبللي � ال يدخللل عللى 

أحللد مللن النسللاء إال عللى أزواجلله إال أم سللليم 

فإنلله كان يدخللل عليهللا فقيللل للله يف ذلللك 

فقللال إين أرحمهللا قتللل أخوهللا معللي )اإلمللام 

الصحابي اجلليل أنس بن مالك، عشر سنني يف خدمة الرسول � )1(

مسعود الدامني مقدم

الصحابة
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النیشللابوري، صحیللح مسلللم، رقللم الحدیللث، 

)2455

ویللروي أیضللاً عللن النبللي � قللال: دخلللت 

الجنللة فسللمعت خشللفة فقلللت مللن هللذا؟ 

قالللوا: هللذه الغميصللاء بنللت ملحللان أم أنللس 

بللن مالللك )اإلمللام النیشللابوري، صحیللح مسلللم، 

رقللم الحدیللث، 2456(

براء بن مالك، أخو أنس ريض الله عنه

هللو ثللاين أخويللن عاشللا يف الللله، أمللا أولهللا 

فهللو أنللس بللن مالللك خللادم رسللول الللله عليلله 

السللام، وثللاين األخويللن، هللو الللرباء بللن مالللك. 

ومللن كان يللراه، وهللو يقاتللل يف سللبيل الللله، 

كان يللرى عجبللا يفللوق العجللب.. فلللم يكللن 

الللرباء حللن يجاهللد املرشكللن بسلليفه ممللن 

يبحثللون عللن النللر، وان يكللن النللر آنئللذ 

أجللّل غايللة.. إمنللا كان يبحللث عللن الشللهادة.. 

كانللت كل أمانيلله، أن ميللوت شللهيدا، مللن أجللل 

هللذا، مل يتخلللف عللن مشللهد وال غللزوة.. ولقللد 

صللدق الللله ظنلله فيلله، فلللم ميللت الللرباء عللى 

فراشلله، بللل مللات شللهيدا يف معركللة مللن أروع 

معللارك االسللام..!! أمللا آن لعاشللق املللوت أن 

يبلللغ غايتلله..؟؟ بللى آن..!! وهاهللي ذي موقعللة 

تسللر تجلليء لياقللي املسلللمون فيهللا جيللوش 

فللارس ولتكللون لللل الللرباء عيللدا أي عيد.. احتشللد 

كثيللف  جيللش  يف  والفللرس  األهللواز،  أهللل 

ليناجللزوا املسلللمن.. وبللدأت الحللرب باملبللارزة، 

فللرع الللرباء وحللده مائللة مبللارز مللن الفللرس.. 

ثللم التحمللت الجيللوش، وانقللذف املسلللمون 

يف استبسللال مل تألفلله الدنيللا مللن سللواهم.. 

ونللروا نللرا مبينللا. ووسللط شللهداء املعركللة، 

كان هنللاك الللرباء تعلللو وجهلله ابتسللامة هانئللة 

كضللوء الفجللر.. وتقبللض مينللاه عللى حثيّللة مللن 

تللراب مضّمخللة بدملله الطهللور.. لقللد بلللغ 

املسللافر داره.  )خالللد محمللد خالللد، رجللال 

حللول الرسللول �، مختللر  مللن صلللل 310 

الللرباء، وذلللك سللنة  إلللی صلللل 314( وقتللل 

عرشيللن يف قللول الواقللدي، وقيللل: سللنة تسللع 

عللرشة وقيللل: سللنة ثللاث وعرشيللن، فقتللله 

الهرمللزان. )ابللن األثیللر، أسللد الغابللة يف معرفللة 

الصحابللة، 200/1(                                                                                                         

خدمة أنس للنبي صلی الله علیه وسلم

یقلول أنلس: جلاءت يب أملي أم أنلس إىل رسلول 

اللله � وقد أزرتني بنصلف خارها وردتني 

بنصفله فقاللت يلا رسلول الله هلذا أنيلس ابني 

أتيتلك بله يخدملك فلادع اللله لله فقلال اللهلم 

إن ملايل  فواللله  أنلس  قلال  مالله ووللده  أكلر 

لكثلر وإن وللدي ووللد وللدي ليتعلادون على 

نحلو املائلة اليلوم. )اإلملام النیشلابوري، صحیلح 

مسللم، رقلم الحدیلث، 2481(

قیلل: خلدم النبلی � علرش سلنین، وقیلل: 

خدمله مثانیلاً، وقیلل: سلبعاً. أملا أکلر الروایلات 

تؤیلد علرش سلنین.  کلا قلال أنلس بلن ماللك:

1- »خدملت النبلي � علرش سلنن فلا قال 

يل أف قلط، وملا قال لليء صنعته مل صنعته وال 

لليء تركتله مل تركتله، وكان رسلول اللله � 

ملن أحسلن النلاس خلقاً، وال مسسلت خلزاً قط 

وال حريلراً وال شليئاً كان أللن ملن كلف رسلول 

اللله �، وال شلممت مسلكاً قلط وال عطلراً 

كان أطيلب ملن علرق النبلي �« )سللیان 

                                                                                              )320-319/2 املحمدیلة،  املواهلب  عملر،  بلن 

2- ویقلول أیضاً: قدم رسلول اللله � املدينة 

وأنلا ابلن علرش سلنن وتلويف وأنلا ابلن عرشيلن 

. سنة

)ابلن عبداللرب، االسلتیعاب يف معرفلة األصحاب، 

صل 90(

أنـس                                                                                                                                          حـق  يف   � النبـي  دعـاء  اسـتجابة 

قاللت أم سلليم: يلا رسلول اللله أدع اللله ألنلس 

فقلال: »اللهلم أكلر ماله ووللده وبارك لله فيه« 

قلال أنلس: فلقلد دفنلت ملن صلبلي سلوى ولد 

وللدي مائلة وخمسلة وعرشيلن وأن أريض لتثمر 

يف السلنة مرتلن. وقلال جعفلر بلن سلليان عن 

ثابلت علن أنلس: جلاءت يب أم سلليم إىل النبلي 

� وأنلا غلام فقاللت: يلا رسلول اللله: أنلس 

أدع اللله لله فقلال النبلي �: »اللهلم أكلر 

مالله ووللده وأدخلله الجنلة« قلال: قلد رأيلت 

اثنتلن وأنلا أرجلو الثالثة.)ابلن حجلر عسلقاين، 

اإلصابلة يف متییلز الصحابلة، 112/1(

أوالده

اختلفلت الروایلات يف علدد أوالده. ذکرنلا ملن 

قبلل، کلا قلال أنلس: فلقلد دفنلت ملن صلبلي 

سلوى ولد وللدي مائة وخمسلة وعرشين، وقیل 

يف روایلة أخلری: فوللد له من صلبله مثانون ذكراً 

وابنتلان، إحداهلا: حفصة، واألخلرى: أم عمرو، 

وملات ولله من وللده وولد وللده مائة وعرشون 

وللداً، وقيلل: نحو مائلة. )ابن األثیر، أسلد الغابة 

يف معرفلة الصحابة، 150/1(

طاعلون  يف  ألنلس  ملات  الیقظلان:  أبلو  قلال 

الجلارف )وقلع يف البلرة سلنة 69 هلل. و ملات 

ابنلاً وقیلل سلبعون.  فیله خللق کثیلر( مثانلون 

)489/4 النبلاء،  أعلام  سلیر  )الذهبلي، 

روایاته عن رسول الله �

روی علن النبلي صللی اللله علیله وسللم عللاً 

جلاً، وهلو أحد املکریلن من الصحابة. مسلنده 

ألفلان ومائتان وسلتة ومثانون حدیثلاً. وروی عن 

أيب بکلر، وعمر، وعثلان، ومعاذ، وطائفة. وروی 

والزهلري،  الحسلن،  منهلم  عظیلم،  خللق  عنله 

وقتلادة و... وقلد رسّد امللزّي نحلو مائتلي نفلس 

ملن اللرواة علن أنلس. )البغلدادي، عبدالباقلي، 

معجلم الصحابلة، 240/1(

اتفلق لله البخلاري ومسللم عللی مائلة ومثانیلن 

حدیثلاً، وانفلرد البخلاري بثانین حدیثاً ومسللم 

بتسلعین.)الذهبي، سلیر أعلام النبلاء، 490/4(

قلال ثابلت البنلاين: قلال يل أنلس بلن ماللك: يلا 

ثابلت، خلذ عنلي فإنك للن تأخذ عن أحلد أوثق 

منلي إين أخذتله علن رسلول اللله � وأخلذه 

رسلول اللله � علن جربئيلل وأخلذه جربئيلل 

علن اللله علّز وجّل

)اإلملام الرملذي، سلنن الرمذي، رقلم الحدیث، 

)3835

مـزاح النبـي صلـی اللـه علیـه وسـلم مـع أنس 

وأخیه

قلال النلووي : اعللم أن امللزاح املنهي هلو الذي 

فيله إفلراط ويلداوم عليله فإنله يلورث الضحلك 

وقسلوة القللب ويشلغل علن ذكلر اللله والكفر 

يف مهلات الديلن، ويئلول يف كثلر ملن األوقات 

إىل اإليلذاء، ويلورث األحقلاد، ويسلقط املهابلة 

والوقلار. فأملا ملا سللم ملن هلذه األملور فهلو 

يفعلله   � اللله  رسلول  كان  اللذي  املبلاح 

على النلدرة، ملصلحلة تطييلب نفلس املخاطلب 

ومؤانسلته، وهلو سلنة مسلتحبة، فاعللم هلذا 

فإنله ملا يعظلم االحتيلاج إليله. نلری يف کثیلر 

ملن الروایلات ملزاح النبلي � ملع أصحابله 

وخاصلة ملع أنلس وأخیله. کلا روی أنلس، كان 

رسلول الله � يدخل علينا وكان يل أخ صغر 

وكان لله نغلر يلعلب به فلات نغره اللذي كان 

يلعلب بله فدخلل النبلي � ذات يلوم فلرآه 

حزينلاً فقلال لله ما شلأن أيب عملر حزينلاً فقالوا 

ملات نغلره اللذي كان يلعلب بله يلا رسلول الله 

فقلال أبلا عملر، ما فعلل النغر   )اإلملام أحمد، 

مسلند اإلملام أحملد، الجلزء الرابع، مسلند أنس 

بلن ماللک، 288/3، رقلم الحدیلث، 13657(

وکلا یقول يف روایة أخلری: أن النبي � قال 

لله يلا ذا األذنلن قلال محملود قلال أبلو أسلامة 

يعنلي مازحله. )اإلملام الرملذي، سلنن الرمذي، 

رقم الحدیلث، 1991(

الصحابة
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سُنســـأل يـــوم القيامـــة أمـــام اللـــه والعاملـــني 

عـــن أقوالنـــا وأعاملنـــا

تطلللرق فضيللللة الشللليخ عبلللد الحميلللد، بعلللد 

تلللاوة آيلللة: ﴿اقْلللَرََب لِلنَّلللاِس ِحَسلللابُُهْم َوُهلللْم 

لللن  لللن ِذكْلللٍر مِّ ْعرُِضلللوَن- َملللا يَأْتِيِهلللم مِّ يِف َغْفلَلللٍة مُّ

ْحلللَدٍث إاِلَّ اْسلللتََمُعوُه َوُهلللْم يَلَْعبُلللوَن﴾،  بِِّهلللم مُّ رَّ

إىل بيلللان أن كل شلللخص نظلللرا إىل مكانتللله 

ومسلللئوليته سللليكون يلللوم القياملللة مسلللئوال 

علللن أعالللله وأقوالللله أملللام اللللله تعلللاىل وأملللام 

العامللللن.

وتابلللع فضيلتللله قائلللا: ليلللس لإلنسلللان أن 

يرتكلللب ملللا يشلللاء، بلللل علللّن اللللله تعلللاىل لللله 

نطاقلللا وحلللدودا باسلللم الرشيعلللة، واإلنسلللان 

مكللللف أن يسلللر وفقلللا لهلللذه الحلللدود، 

وفقلللا  كلهلللا  وحياتللله  أعالللله  ويجعلللل 

للرشيعلللة.

وأشلللار خطيلللب أهلللل السلللنة إىل أن يلللوم 

الحسلللاب والكتلللاب قريلللب، وأضلللاف قائلللا: 

أعالنلللا كلهلللا تكتلللب وتسلللجل، وسيَسلللأل 

اللللله تعلللاىل اإلنسلللان علللن أعالللله، ويجلللب 

أن يكلللون كل شلللخص مسلللئوال عنهلللا. إن 

اللللله تعلللاىل حذرنلللا ملللن القياملللة والحسلللاب 

والكتلللاب. ملللع األسلللف يعيلللش النلللاس يف 

غفللللة ونسلللوا سلللكرات امللللوت والوحشلللة 

وسلللؤال القلللرب، والحلللرش والحسلللاب والكتلللاب. 

يقلللول اللللله تعلللاىل: ﴿إِنَُّهلللْم يََرْونَلللُه بَِعيًدا-َونَلللرَاُه 

قَِريبًلللا﴾. النلللاس يلللرون القياملللة بعيلللدا، لكلللن 

اللللله تعلللاىل يلللراه قريبلللا. فاليلللوم اللللذي نكلللون 

مسلللئولن أملللام اللللله تعلللاىل علللن أعالنلللا 

قريبلللة.

تعلللاىل  اللللله  إن  قائلللا:  فضيلتللله  وتابلللع 

سيحاسلللبنا ويسلللألنا يلللوم القياملللة؛ لكلللن 

السلللؤال ليلللس علللن أعالنلللا، فجميلللع أعالنلللا 

مسلللجلة يف كتلللاب أعالنلللا ويف عللللم اللللله 

تعلللاىل، بلللل السلللؤال مللللاذا عملنلللا هلللذه 

األعلللال؟ ونُسلللأل علللن العقائلللد كلللا ورد 

يصيلللب يف  الروايلللات، واملؤملللن  بعلللض  يف 

الجلللواب، وتتبلللن مكانتللله الرفيعلللة والعاليلللة، 

لكلللن املنافلللق يعجلللز علللن اإلجابلللة، فيفضلللح 

ويبتلللى بعلللذاب اللللله تعلللاىل.

وتابلللع خطيلللب أهلللل السلللنة يف زاهلللدان: 

أنفسلللنا  إىل  بالنسلللبة  مسلللؤولون  نحلللن 

وأهلنلللا؛ قلللال رسلللول اللللله �: “كلكلللم راع 

وكلكلللم مسلللؤول علللن رعيتللله”. راعلللي الغنلللم، 

وامللللزارع، والواللللد يف البيلللت، والعللللاء وأمئلللة 

املسلللاجد، ومديلللرو املنطقلللة، وقلللادة البلللاد، 

وجميلللع النلللاس مسلللؤولون وعليهلللم أن يجبيلللوا 

علللن مسلللؤولياتهم.

واسلللتطرد فضيلتللله قائلللا: كل شلللخص مسلللؤول 

بنلللاء علللى قدرتللله ومكانتللله تجلللاه تلللرك 

املعروفلللات وشللليوع املنكلللرات واملفاسلللد يف 

املجتملللع، ويجلللب أن يقلللوم بواجبللله األملللر 

باملعلللروف والنهلللي علللن املنكلللر؛ وملللن كانلللت 

مكانتللله ومسلللئوليته أكلللر، يتعلللرض للسلللؤال 

أكلللر. مسلللؤولية العللللاء واألمئلللة ثقيللللة، 

ويسلللألهم اللللله تعلللاىل علللن ضلللال النلللاس، 

ومللللاذا مل يرشلللدوا النلللاس بالوعلللظ.

وتابلللع مديلللر جامعلللة دار العللللوم زاهلللدان: 

يجلللب أن يشلللعر الجميلللع باملسلللؤولية، ونحلللن 

مسلللؤولون علللى كل كلملللة قبيحلللة تصلللدر ملللن 

ألسلللنتنا وسُنسلللأل عنهلللا. يجلللب أن يسلللعى 

الجميلللع بقلللدر مسلللؤولياتهم، وملللن تكاسلللل 

وقلللر يجلللب يحاسلللب علللى ذللللك، وملللن 

عملللل أكلللر ملللن واجبللله ومسلللؤوليته سلللينال 

أجلللرا وثوابلللا أكلللر. يجلللب أن يشلللعر كل 

منلللا أن الحسلللاب والكتلللاب قريلللب، ويجلللب 

أن نُدخلللل مخافلللة اللللله يف القللللوب، ونفكلللر 

دامئلللا يف اآلخلللرة، ونحلللن مسلللؤولون بالنسلللبة 

إىل أعالنلللا وسللللوكنا.

الضغـــوط عـــى املســـاجد واملـــدارس الدينيـــة 

مغايـــرة للدســـتور ومخلـــة بالوحـــدة

ويف قسلللم آخلللر ملللن خطبتللله، نصلللح فضيللللة 

الشللليخ عبلللد الحميلللد، املسلللؤولن “بالعلللدل 

القوميلللة  الترفلللات  ملللن  واالجتنلللاب 

من خطب ومواقف فضيلة 
الشيخ عبد احلميد

خطب وحماضرات

إمام وخطيب أهل السنة بزاهدان
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واملذهبيلللة”، منتقلللدا مارسلللة الضغلللوط علللى 

بعلللض املسلللاجد وامللللدارس الدينيلللة ألهلللل 

السلللنة يف اآلونلللة األخلللرة.

وقلال فضيلتله: على املسلؤولن وكافلة الرؤسلاء 

أن يكلون سللوكهم ملع الشلعب سللوكا علادال، 

وليجتنبلوا ملن الترفلات القوميلة واملذهبيلة، 

وال مييلزوا بلن القوميلات والطوائلف.

وأشلار خطيب أهلل السلنة إىل الضغوطات عى 

بعلض املسلاجد وامللدارس الدينيلة ألهل السلنة 

يف البلاد، وتابلع قائا: تلقينا أخلرا تقارير تحي 

املسلاجد  بعلض  على  الضغوطلات  بعلض  علن 

وامللدارس الدينيلة ألهلل السلنة، والتضييق عى 

بعلض  يف  املذهبيلة  والشلعائر  الصلاة  إقاملة 

الباد. نقلاط 

مدينلة  يف  العللوم  دار  جامعلة  مديلر  ورّصح 

هلذه  مثلل  ملن  نسلتحيي  نحلن  زاهلدان: 

ملن  املنلع  ونتعجلب.  والحلركات  الترفلات 

شلؤون  يف  التدخلل  أو  دينيلة  مدرسلة  نشلاط 

مسلجد؛ كل هذا مغاير للوحدة واالنسلجام، وال 

بعلض. ملع  بعضله  شلعبنا  يقلرب 

بلل  الترفلات  هلذه  مثلل  فضيلتله  ووصلف 

“الترفلات الصبيانيلة”، وتابع قائا: مع األسلف 

يرتكلب البعلض ملن األشلخاص الذيلن يصفلون 

منلع  صبيانيلة.  أعلاال  باملسلؤولن،  أنفسلهم 

العبلادات واألعلال التعليملة مغايلر للدسلتور، 

التاملة يف مجلال  الحريلة  الدسلتور أعطلى  ألن 

والربيلة. والتعليلم  الصلاة  وإقاملة  املسلاجد 

ملن  قائلا:  السلنة  أهلل  خطيلب  واسلتطرد 

قللة الوعلي والتعقلل ومغايلر لسلعة األفلق أن 

يلأيت أنلاس يف الظلروف املتأزملة الحاليلة التلي 

يواجله الشلعب أنواعلا ملن الضغوطلات املاليلة 

ويقوملوا  الظامللة،  والعقوبلات  واالقتصاديلة 

والتضييقلات  واألعلال  الترفلات  هلذه  مبثلل 

املذهبيلة.

وأضللاف قائللا: الترفللات القوميللة والطائفيللة 

تللر املجتمللع والبللاد، ويتحللدى أي نظللام 

وحكومللة. يجللب أن تكللون خطللوات املسللؤولن 

وتحللركات الرؤسللاء يف اتجللاه العللدل والرؤيللة 

املتسللاوية، فاملواطنللون كلهللم مبثابللة أبنللاء 

الحكومللة، وعللى الحكومللة أن تعللدل بينهللم 

والرؤيللة  العللدل  بهللم.  شللفيقة  وتكللون 

املتسللاوية إىل الجميللع يضمللن أمللن املجتمللع 

والهللدوء فيلله.

وأوىص فضيلللة الشلليخ عبللد الحميللد املسللؤولن 

املسللؤولن  ننصللح  قائللا:  األفللق  سللعة  إىل 

املسللائل.  كافللة  يف  صدورهللم  يوسللعوا  أن 

مللع األسللف يف بادنللا ويف محافظتنللا يوجللد 

مسللؤولون يرتكبللون أعللاال قوميللة ومذهبيللة. 

هللؤالء رؤسللاء ضعيفللون. املسللؤول القللوي هللو 

الللذي ميلللك نظللرا واسللعا ويللرى مشللكات 

جميللع القوميللات واملذاهللب ويحلهللا.

نرجو أن يعود الجنود املختطفون إىل عوائلهم

وأشلار فضيللة الشليخ عبلد الحميلد يف القسلم 

األخلر ملن خطبتله إىل قضيلة اختطلاف علدد 

ملن حلرس الحلدود، وتابلع قائلا: يف األسلبوع 

الحلدود.  حلرس  ملن  علدد  اختطلف  املنلرم 

هلذه الحادثلة مؤملة لنلا ومريرة. نأملل أن يعود 

هلؤالء الجنلود إىل أحضلان عوائلهلم.

وأكلد فضيلتله على املحافظلة عى األملن وعى 

قائلا:  وأضلاف  بالحلوار،  املشلكات  مطالبلة 

املحافظلة على أملن البلاد ال سليا حفلظ أملن 

الحلدود مهلم جلدا. يجلب أن نحلل مشلكاتنا 

ومسلائلنا ملن خلال أفضل طريق وهلو الحوار.

يجـب عـى املسـؤولني أن يسـعوا أكـر إلعـامر 

دنيـا اآلخريـن

واعتلرب خطيلب أهل السلنة الجهود إلعلار دنيا 

ريض  والصحابلة  األنبيلاء  خصائلص  ملن  الغلر 

اللله عنهلم، وتابلع قائلا: واجبنلا أن نعملر دنيلا 

الغلر، وال بلأس أن يعملر اإلنسلان دنيلاه أيضلا، 

لكلن املسلؤولن أكلر ما يفكلرون يف إعلار دنيا 

اآلخرين ويسلعون له، ال سليا يف بداية اإلسلام 

مسلؤوليات  عليهلم  كان  ملن  يهتلم  يكلن  مل 

بدنياهلم، بلل كانلوا يهتملون بدنيلا الغلر.

يجلب  الحميلد:  عبلد  الشليخ  فضيللة  وأضلاف 

أن نسلعى أن نعملر آخرتنلا ودنيانلا، ويجلب أن 

يكلون لنلا وملجتمعنلا وألوالدنلا مسلتقبل زاهلر، 

ونعلمهلم العللم الصحيلح والتقلوى.

وأضلاف مديلر جامعة دار العللوم زاهدان قائا: 

قلال النبلي �: “ملروا أوالدكلم بالصاة وهم 

أبنلاء سلبع سلنن، وارضبوهلم عليها وهلم أبناء 

عرش…”.

للربيلة  البدايلة  منلذ  نسلعى  أن  يجلب  لذللك 

ليتقدملوا  لهلا،  ونخطلط  ألوالدنلا  الصحيحلة 

وليعمللوا على األحلكام ويصللوا، ويجتنبلوا ملن 

والذنلوب. املعلايص 

اآلبلاء مسلؤولون علن  قائلا:  وأضلاف فضيلتله 

تعليلم أوالدهلم، ويجلب أن يرسللوهم لتعللم 

ويتخصصلوا،  الجامعلة  إىل  ليذهبلوا  العللوم؛ 

الديلن،  عللوم  الدينيلة  امللدارس  يدرسلوا يف  أو 

العلميلة. املجلاالت  يف  متخصصلن  ليكونلوا 

وتابلع فضيلتله مشلرا إىل مكانلة العللم: العللم 

العللوم  أنلواع  جميلع  تعللم  ومهلم.  رضوري 

تبلارك  اللله  عنلد  محبوبلة  والعريلة  الدينيلة 

العللم، ويحلب  تعلاىل يحلب  اللله  إن  وتعلاىل. 

ال  اللذي  املعللم  ويحلب  والتعللم،  التعليلم 

يتسلاهل يف تعليلم تامذتله ويسلعى ويجتهلد، 

ويشلعر  بهلم،  ومشلفقا  لهلم  مصلحلا  ويكلون 

تجاههلم. باملسلؤولية 

مسلؤولية  علينلا  السلنة:  أهلل  خطيلب  وتابلع 

بالنسلبة إىل مسلتقبل أوالدنلا. يجلب أن نفكلر 

ملسلتقبل أوالدنلا ومجتمعنلا، ليكونلوا متدينلن 

عارفلن باللله تعلاىل، ربانيلن، ويتعلملوا علوملا، 

ويسلعوا  واآلخلرة،  الدنيلا  إعلار  يف  ويفكلروا 

لهلا. ويسلتعدوا  آلخرتهلم 

قائلا:  الحميلد  عبلد  الشليخ  فضيللة  وأضلاف 

يف  يفكلرون  مصلحلن  أوالدنلا  نلريب  أن  يجلب 

أنفسلهم.  يف  يفكلروا  أن  ال  املجتملع،  إصلاح 

الطلبلة والنخلب واملثقفلن يجلب أن يفكلروا يف 

وخدمتله. املجتملع  إصلاح 

نفكلر  أن  ينبغلي  ال  قائلا:  فضيلتله  وتابلع 

لطبقلات  نفكلر  أن  يجلب  بلل  فقلط،  ألنفسلنا 

املجتملع جميعلا. توفر فرص العمل، ومسلاعدة 

العاطللن والفقلراء، وتعليلم الحلرف واملهن لهم 

الشلعور باملسلؤولية. ملن أفضلل أسلاليب 

يجب السعي لحل مشكالت مدينة زاهدان

وأشللار فضيلللة الشلليخ عبللد الحميللد يف قسللم 

آخللر مللن خطبتلله، إىل بعللض مشللكات مدينللة 

زاهللدان، وتابللع قائللا: رئيللس بلديللة زاهللدان 

مللن املديريللن املؤهلللن، ولديلله رؤيللة وتخطيط. 

هكللذا أكللر أعضللاء املجلللس املحللي لهللذه 

الللدورة، أنللاس مجربللون، ولديهللم القللدر الللكايف 

مللن الخللربة. نرجللو أن يسللعى هللؤالء بهمللة 

ورغبللة أكللر يف إعللار البلللد وإزالللة معضللات 

املدينللة، وال سلليا يف املناطللق الهامشللية.

وأضللاف فضيلتلله قائللا: مدينتنللا وكذلللك بادنللا 

تواجلله مشللكات كبللرة؛ الغللاء يسللود البللاد، 

هللذه  مثللل  يف  امليزانيللة  انخفظللت  ولقللد 

الظللروف، مللع ذلللك نرجللو أن يسللعى رؤسللاء 

البلديللات املختلفللة وكافللة املسللؤولن املعنيللن 

إىل مدينللة  وتبديلهللا  املدينللة  إلعللار هللذه 

خللراء، ويحلللوا مشللكاتها ال سلليا التللي توجد 

يف مناطللق الريللف منهللا.

خطب وحماضرات
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سجود  يف  الطهارة  اشرتاط  يف  الفقهاء  اختالف 

التالوة والشكر

لسجود  الطهارة  اشراط  يف  الفقهاء  اختلف 

التاوة:

يشرط  ما  له  يشرط  الصاة  سجود  فقيل:إن 

وسر  والخبث،  الحدث  طهارة  من  للصاة، 

العورة، واستقبال القبلة.

والشافعية،  واملالكية،  الحنفية،  مذهب  وهو 

لسجود  الطهارة  تشرط  ال  وقيل:  والحنابلة. 

املسيب،  وابن  عمر،  ابن  مذهب  وهو  التاوة، 

وابن  تيمية،  وابن  ابن حزم،  واختيار  والشعبي، 

القيم.

دليل الجمهور عى اشرتاط الطهارة:

الرشع  يف  جاء  وقد  صاة،  السجود  إن  قالوا: 

إطاق السجود عى الصاة، فهذا دليل عى أن 

من طريق  البخاري  روى  فقد  الصاة،  له حكم 

ابن عمر ريض  نافع، عن  قال: أخربين  عبيدالله، 

الله  رسول  مع  صليت  قال:  عنها  تعاىل  الله 

بعد  وسجدتن  الظهر،  قبل  سجدتن    �

بعد  وسجدتن  املغرب،  بعد  وسجدتن  الظهر، 

املغرب  فأما  الجمعة،  بعد  وسجدتن  العشاء 

بيته.  ففي   - والجمعة  مسلم  زاد   - والعشاء 

وروى البخاري من حديث حفصة أن النبي  كان 

الفجر.  يطلع  ما  بعد  خفيفتن  سجدتن  يصي 

فلو مل يكن السجود صاة ما أطلق السجود عى 

الصاة، وإذا كان السجود صاة. 

فقد روى مسلم يف صحيحه من طريق أيب عوانة، 

عن ساك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال: 

يعوده،  عامر  ابن  عمر عى  بن  الله  عبد  دخل 

وهو مريض، فقال: أال تدعو الله يل يا ابن عمر، 

قال: إين سمعت رسول الله يقول: ال تقبل صاة 

عى  وكنت  غلول  من  صدقة  وال  طهور،  بغر 

البرة.

وأجيب عن ذلك:

قال ابن حزم يف املحى: " ال يكون بعض الصاة 

أن  ولو  املصي،  بها  أمر  كا  متت  إذا  إال  صاة 

قال أحد من  ملا  امرأ كرب وركع، ثم قطع عمدا 

أهل اإلسام إنه صى شيئا، بل يقولون كلهم إنه 

يف  ركعتن  أو  الوتر  يف  ركعة  أمتها  فلو  يصل،  مل 

الجمعة والصبح والسفر والتطوع لكان قد صى 

باخاف، ثم نقول لهم: إن القيام بعض الصاة 

بعض  القرآن  أم  وقراءة  الصاة  بعض  والتكبر 

ألحد  تجيزوا  ال  أن  هذا  عى  فيلزمكم  الصاة 

 ، القرآن  أم  يقرأ  أن  وال  يكرب،  أن  وال  يقوم،  أن 

وال يجلس، وال يسلم إال عى وضوء، فهذا ما ال 

يقولونه، فبطل احتجاجهم. وبالله تعاىل التوفيق 

."

ممتنع  الصاة  عى  قياسه   " القيم:  ابن  وقال 

لوجهن:

أحدها: أن الفارق بينه وبن الصاة أظهر وأكر 

من الجامع؛ إذ ال قراءة فيه، وال ركوع، وال فرضا 

والسنة ثابتة بالتسليم، ويجوز أن يكون القارئ 

خلف اإلمام فيه، وال مصافة فيه، وليس إلحاق 

إلحاقه  من  أوىل  االتفاق  بصورة  النزاع  محل 

بصورة االفراق.

الثاين: أن هذا القياس إمنا ميتنع لو كان صحيحا 

إذا مل يكن املقيس قد فعل يف عهد النبي �  

، ثم تقع الحادثة، فيحتاج املجتهد أن يلحقها مبا 

وقع عى عهده �    من الحوادث أو شملها 

نصه، وأما مع سجوده وسجود أصحابه، وإطاق 

فيمتننع  بوضوء،  تقييد  غر  من  ذلك  يف  اإلذن 

التقييد به ".

الدليل الثاين: 

القرآن  سجود  أن  يف  خاف  ال   " القرطبي:  قال 

يحتاج إىل ما تحتاج إليه الصاة من طهارة حدث 

ونجس إال ما ذكره البخاري عن عبدالله بن عمر 

كان يسجد عى غر  أنه  تعاىل عنها  الله  ريض 

طهارة، وذكره ابن املنذر عن الشعبي".

ويجاب عن ذلك:

أوال: أن الصواب ال يعرف بالكرة، ومع ذلك فهو 

معارض مبا قاله ابن القيم رحمه الله يف تهذيب 

السنن بأن القول بعدم اشراط الطهارة هو قول 

كثر من السلف حكاه عنهم ابن بطال يف رشح 

البخاري.

دليل من قال: ال تشرتط الطهارة:

للطهارة.  املوجب  الدليل  عدم  األول:  الدليل 

واألصل براءة الذمة حتى يرّد دليل عليها.

الدليل الثاين: ما رواه البخاري، من طريق أيوب، 

تعاىل  الله  ريض  عباس  ابن  عن  عكرمة،  عن 

عنها، أن النبي �    سجد بالنجم، وسجد 

معه املسلون واملرشكون والجن واإلنس.

بأنه   " حجر:  ابن  الحافظ  قال  االستدالل:  وجه 

من  من حر  يكون جميع  أن  العادة  يف  يبعد 

وضوء؛  عى  اآلية  قراءة  عند  كانوا  املسلمن 

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

إعداد: سماحة األستاذ المفتي عبد القادر العارفي
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فمن  كذلك  كان  وإذا  لذلك،  يتأهبوا  مل  ألنهم 

با ضوء،  الفوت  السجود خوف  إىل  منهم  بادر 

النبي  عى ذلك استدل بذلك عى جواز  وأقره 

السجود با وضوء عند وجود املشقة بالوضوء، 

املسلمون  ) وسجد معه  املن:  أن لفظ  ويؤيده 

واملرشكون والجن واإلنس( فسوى ابن عباس يف 

يصح  ال  من  وفيهم  الجميع  بن  السجود  نسبة 

منه الوضوء، فيلزم أن يصح السجود ممن كان 

بوضوء وممن مل يكن بوضوء. والله أعلم".

الدليل الثالث: ما رواه البخاري من طريق عبيد 

النبي  كان  قال:  عمر،  ابن  عن  نافع،  عن  الله، 

فيسجد،  عنده،  ونحن  السجدة،  يقرأ     �

أحدنا  يجد  ما  حتى  فنزدحم  معه،  ونسجد 

لجبهته موضعا يسجد عليه. ورواه مسلم.

قال ابن القيم: " املسلمون الذين سجدوا معه  مل 

ينقل أن النبي  أمرهم بالطهارة، وال سألهم هل 

كنتم متطهرين أم ال؟ ولو كانت الطهارة رشطا 

لهم  أمره  يتقدم  أن  إما  األمرين:  أحد  للزم  فيه 

ليبن  السجود؛  بعد  يسألهم  أن  وإما  بالطهارة. 

منها..  واحدا  مسلم  ينقل  ومل  االشراط،  لهم 

يف  القرآن  عليهم  يقرأ    � النبي  كان  ولقد 

كلهم  يكون  أن  البعيد جدا  كلها، ومن  املجامع 

إذ ذاك عى وضوء، وكانوا يسجدون حتى ال يجد 

بعضهم مكانا لجبهته، ومعلوم أن مجامع الناس 

الوضوء  لعل  قيل  فإن  وغره.  املتوضئ  تجمع 

تأخرت مرشوعيته عن ذلك، وهذا جواب بعض 

املوجبن.

قيل: الطهارة رشعت للصاة من حن البعث، ومل 

يصل قط إال بطهارة، أتاه جربيل فعلمه الطهارة 

والصاة ".

الدليل الرابع: مارواه الرمذي من طريق سفيان، 

محمد  عن  عقيل،  بن  محمد  بن  الله  عبد  عن 

بن الحنفية، عن عي، عن النبي �  : مفتاح 

وتحليلها  التكبر،  وتحرميها  الطهور،  الصاة 

التسليم. ]حسن[

يف  الله  رحمه  البخاري  قال  الخامس:  الدليل 

تعاىل عنها  الله  ابن عمر ريض  صحيحه: وكان 

يسجد عى غر وضوء.

قال ابن تيمية: " كان ابن عمر يسجد عى غر 

    � النبي  كان  لو  أنه  املعلوم  ومن  وضوء، 

بن ألصحابه أن السجود ال يكون إىل عى وضوء 

كانوا  ألنهم  عامتهم؛  يعلمه  ما  هذا  لكان 

الصحابه،  يف  شائعا  هذا  وكان  معه،  يسجدون 

فإذا  مل يعرف عن أحد منهم أنه أوجب الطهارة 

أعلمهم  من  عمر  ابن  وكان  التاوة،  لسجود 

آخر  إىل  بقي  وقد  للسنة،  وأتبعهم  وأفقههم 

األمر، ويسجد للتاوة، عى غر طهارة وكان هذا 

الطهارة  أن  بينهم  معروفا  يكن  مل  أنه  يبن  ما 

واجبة لها، ولو كان هذا ما أوجبه النبي �    

لكان شائعا بينهم كشياع وجوب الطهارة للصاة 

وصاة الجنازة. وابن عمر مل يعرف أن غره من 

سجودها  ولكن  فيها،  الطهارة  أوجب  الصحابة 

كامه  إلخ  املسلمن.  باتفاق  أفضل  طهارة  عى 

رحمه الله.

هذا فيا يتعلق الكام بسجود التاوة، والراجح 

من  لنا  تبن  كا  ليست برشط  الطهارة  أن  فيه 

خال األدلة.

سببه  الذي  السجود  وهو  الشكر:  سجود  أما 

أو  النعم  تجدد  عند  وتعاىل  سبحانه  شكرالله 

له  الطهارة  اشراط  يف  فالخاف  النقم،  اندفاع 

كالخاف يف سجود التاوة، بل هو أضعف؛ ألن 

سجود الشكر مختلف يف مرشوعيته بن الفقهاء 

بحث  يف  تعاىل  الله  شاء  إن  تحريره  سيأيت  كا 

صاة التطوع، بخاف سجود التاوة فإنه مرشوع 

باإلجاع. 

أن  والحنابلة،  الشافعية،  مذهب  من  فاملشهور 

للصاة من  ما يشرط  له  الشكر يشرط  سجود 

الطهارة واستقبال القبلة، وسر العورة، واجتناب 

النجاسة.

واختار بعض املالكية بأنه ال تشرط له الطهارة، 

مع أن املاليكة مختلفون يف حكمه فأكرهم عى 

أنه  بعضهم  واختار  مكروه.  الشكر  سجود  أن 

الطهارة، هو  له  وكونه ال تشرط  )مباح(.  جائز 

اختيار ابن تيمية.

أدلة من قال بوجوب الطهارة:

هو  الشكر  لسجود  الطهارة  اشراط  يف  أدلتهم 

يطلق  كونه  من  التاوة  سجود  يف  أدلتهم  عن 

السجود ويراد به الصاة؛ وألنه ركن يف الصاة، 

وبعض الصاة صاة، وقياسا عى سجود السهو... 

إلخ أدلتهم التي ذكرناها هناك.

دليل من مل يشرتط الطهارة:

له،  بالطهارة  األمر  يرد  مل  كونه  مع  ذلك  عللوا 

ومل يأمر النبي  أصحابه بالطهارة له فإن األخبار 

السارة قد تأيت بغتة للعبد ، وهو عى غر طهارة، 

وهذا  املناسبة،  لفاتت  يتطهر  حتى  تراخى  فلو 

هو الراجح، والله أعلم.

)موسوعة أحكام الطهارة/ دبيان محمد الدبيان- 

املجلد الثامن، ص456-463(

أخبار العالم
رشيدة طليب أول مسلمة مبجلس النواب 

األمرييك

فلسلطيني  أصلل  ملن  أمركيلة  طليلب  رشليدة 

)رويلرز( أخواتهلا  كلربى  وهلي 

األربعلاء  اليلوم  فجلر  رسلمي  بشلكل  أعللن 

انتخلاب رشليدة طليب كأول مسللمة يف مجلس 

النلواب األملرك علن واليلة ميشليغان، وذلك يف 

انتخابلات التجديلد النصفلي التلي جلرت يلوم 

أغللب  وأغلقلت  املتحلدة،  الواليلات  يف  أملس 

مكاتلب التصويلت فيها، يف حلن ال يزال يتواصل 

بلن  حلاد  اسلتقطاب  وسلط  األصلوات  فلرز 

والجمهوريلن. الدميقراطيلن 

أصلل  ملن  أمركيلة  هلي  طليلب  ورشليدة 

الواليلات  يف   1976 علام  وللدت  فلسلطيني، 

وكان   ،13 اللل  أخواتهلا  كلربى  وهلي  املتحلدة، 

سليارات  مصانلع  يف  يعملل  املهاجلر  والدهلا 

ميشليغان. بواليلة  ديرويلت  فلورديف 

بيلت حنينلا  بللدة  وواللد رشليدة ملن مواليلد 

قبلل  نيكاراغلوا  يف  فلرة  وعلاش  رشقالقلدس، 

قدومله إىل ميشليغان، بينلا تنحلدر والدتها من 

قريلة "بيلت علور الفوقا" ملن محافظلة رام الله 

بالضفلة الغربيلة. 

العللوم  يف  الجامعيلة  الشلهادة  رشليدة  ناللت 

السياسلية علام 1998، ثلم حصللت عى شلهادة 

عملهلا  خلال  وملن   .2004 علام  القانلون  يف 

محاميلة دخلت سلاحة العمل السليايس، وكانت 

ناشلطة يف العملل االجتاعلي والبيئي يف واليتها.

كلا فلازت إلهلان عملر أيضلا مبقعلد نيلايب علن 

الحلزب الدميقراطلي يف واليلة مينيسلوتا.

العقوبــات ضــد إيــران: الواليــات املتحــدة 
تتوعــد طهــران بضغــط "ال هــوادة فيــه"

الخارجيللة  وزيللر  بومبيللو،  مايللك  حللذر 
األمريللي، مللن أن الواليللات املتحللدة سللوف 
متللي يف الضغللط "بللا هللوادة" عللى إيللران مللا 

مل تغللر األخللرة "مسللارها الثللوري".
تللأيت هللذه التريحللات عقللب إعللادة واشللنطن 
االقتصاديللة عللى  العقوبللات  فللرض جميللع 
طهللران، والتللي رُفعللت مللن قبللل بعللد إبللرام 
االتفللاق النللووي بللن إيللران وقللوى الغللرب 
للقطاعللات  اسللتهداف  يف  وذلللك   ،2015 يف 

االقتصاديللة الرئيسللة اإليرانيللة.
اإليللراين محمللد  الرئيللس  تبنللى  املقابللل،  يف 
حسللن روحللاين لهجللة يغلللب عليهللا التحللدي 
يف تريحاتلله التللي جللاءت ردا عللى اإلجللراءات 
األمريكيللة، مؤكللدا أن بللاده سللوف تسللتمر يف 

"بيللع النفللط".
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سيد قطب )1324-1386هـ = 1906-1966م(

كاتلب  الشلاذيل  حسلن  إبراهيلم  قطلب  سليد 

وأديلب ومنظر إسلامي مري وعضو سلابق يف 

مكتلب إرشلاد جاعة اإلخوان املسللمن ورئيس 

سلابق لقسلم نلرش الدعلوة يف الجاعلة ورئيس 

تحريلر جريلدة اإلخوان املسللمن.

قلرى  إحلدى  وهلي  "موشلا"  قريلة  يف  وللد 

األويل  تعليمله  تلقلى  بهلا  "أسليوط".  محافظلة 

مبدرسلة  التحلق  ثلم  الكريلم  القلرآن  وحفلظ 

بالقاهلرة ونلال  العزيلز  املعلّملن األوليلة عبلد 

علام  وتخلرج  العللوم  بلدار  والتحلق  شلهادتها، 

1352هلل/1933م. 

عملل بلوزارة املعلارف بوظائف تربويلة وإدارية 

وابتعثتله اللوزارة إىل أمريلكا مللدة عاملن وعلاد 

علام 1370هلل / 1950م. انضلم إىل حلزب الوفد 

امللري لسلنوات وتركله على أثر خلاف يف عام 

1361هل 1942م ويف عام 1370هل 1950م انضم 

املسللمن وخلاض معهلم  اإلخلوان  إىل جاعلة 

محنتهلم التلي بلدات منلذ علام 1954 إىل علام 

1966م وحوكلم بتهملة التآمر على نظام الحكم 

وصلدر الحكلم بإعدامله وأعلدم علام 1385هلل/ 

1966م.

يعتلرب سليد قطلب ملن أكلر الشلخصيات تأثلرا 

يف الحلركات اإلسلامية التلي وجلدت يف بدايلة 

الخمسلينات ملن القلرن امللايض، لله العديد من 

املؤلّفلات والكتابلات حلول الحضلارة اإلسلامية، 

و الفكلر اإلسلامي. هلو االبلن األول ألمله بعلد 

أخلت تكلربه بثلاث سلنوات وأخ ملن أبيله غلر 

شلقيق يكلربه بجيلل كاملل. وكانلت أمله تريلد 

منله أن يكلون متعللا مثلل أخوالله كلا كان 

أبلوه عضلوا يف لجنلة الحزب الوطنلي وعميدا له 

لعائلتله التلي كانلت ظاهلرة االمتيلاز يف القرية، 

يضلاف إىل ذللك أنله كان دينلا يف سللوكه.

الدراسة

تلقلى دراسلته االبتدائيلة يف قريتله. ثلم سلافر 

القاهلرة والتحلق مبدرسلة  إىل  يف سلنة 1920م 

الكفلاءة  نلال منله شلهادة  املعلّملن األوليلة و 

للتعليلم األويل. بلدأ بحفلظ القلرآن الكريلم يف 

مثلاين  حلوايل  وعملره  االبتلدايئ  الثانيلة  السلنة 

سلنوات وبعلد ثلاث سلنوات أتلم حفلظ القرآن 

العللوم. ويف  بتجهيزيلة دار  التحلق  ثلم  كاملا. 

سلنة 1932م حصلل على شلهادة البكالوريلوس 

يف اآلداب ملن كليلة دار العللوم.

عندملا خلرج سليد قطلب إىل املدرسلة ظهلرت 

ملن  باللذات  الثقلة  جانلب  إىل  جديلدة  صفلة 

أمله واملشلاعر النبيللة ملن أبيله وكانلت اإلدارة 

القويلة وملن شلواهدها حفظله القلرآن الكريلم 

كاملا بدافلع ملن نفسله يف سلن العلارشة؛ ألنله 

تعلود أال يفاخلره أبنلاء الكتاتيلب بعلد إشلاعة 

بلأن املدرسلة مل تعد تهتلم بتحفيظ القلرآن. ويف 

فلورة اإلحسلاس والثقلة بالنفلس كان لظلروف 

لثلورة  املمهلدة  السليايس واالجتاعلي  النضلال 

علام 1919م أثلر يف تشلبعه بحلب الوطلن كلا 

تأثلر ملن الثلورة باإلحسلاس باالسلتقال وحرية 

سليد  شلارك  لللرأي  نلدوة  داره  وكانلت  اإلدارة 

قطلب فيهلا بقلراءة جريلدة الحلزب الوطني ثم 

الخطلب واألشلعار  بله األملر إىل كتابلة  انتهلى 

وإلقائهلا على النلاس يف املجاملع واملسلاجد.

ذهلب سليد قطلب إىل القاهلرة يف سلن الرابعة 

علرشة وضملن له القدر اإلقامة عنلد أرسة واعية 

اللذي  خالله  أرسة  وهلي  التعليلم  إىل  وجهتُله 

يعملل بالتدريلس والصحافلة، وكان للدى الفتى 

حلرص شلديد على التعليم. والتحق سليد قطب 

أوال بإحلدى ملدارس املعلملن األولية – مدرسلة 

عبلد العزيلز- ومل يكلد ينتهلي ملن الدراسلة بها 

حتلى بلغلت أحلوال األرسة درجلة ملن السلوء 

جعلتله يتحملل املسلئولية قبل أوانهلا، وتحولت 

مهمتله إىل إنقلاذ األرسة ملن الضيلاع.

مل سليد قطب طفا كغلره فعندما كان بالعارشة 

ملن عملره كان محافظلا على الصللوات متاملا 

كالرجلال ويجللس معهلم إىل السلاعة العلارشة 

باملسلجد بينلا األطفلال يلهلون ويلعبون. سلأل 

سليد قطلب يف طفولته الشليخ عن سلبب حذل 

حلرف العللة يف قولله تعلاىل: " قَلاَل َذٰلَِك َملا كُنَّا 

نَبْلغِ". بلا ملربر ظاهلر. واتصلف بالشلجاعة مللا 

دافلع علن الفتيلات يف املرحللة االبتدائيلة ضلد 

الفتيلان الذيلن يعاكسلونهم يف املدرسلة.

الدراسة يف أمريكا

حصلل سليد على بعثة للواليلات املتحلدة يف 3/ 

نوفملرب 1948م ملن وزارة املعلارف للتخصص يف 

الربيلة وأصلول املناهج لدراسلة الربيلة وأصول 

املختلفلة علن  املقلاالت  يكتلب  املناهلج، وكان 

الحيلاة يف أمريلكا وينرشهلا يف الجرائلد املرية، 

ومنهلا مقلال بعنوان " أمريكا التلي رأيت" يقول 

: فيه

" شلعب يبللغ يف علامل العلم والعملل قمة النمو 

واالرتقلاء بينلا هلو يف علامل الشلعور والسللوك 

بلدايئ مل يفلارق ملدراج البرشيلة األوىل؛ بل أقل 

ملن بلدايئ يف بعلض نواحي الشلعور والسللوك". 

ويذكلر أيضلا الكثلر ملن الحقائلق التي عايشلها 

تفاصيلهلا.  مختللف  األمريكيلة يف  الحيلاة  علن 

ويذكلر أنله أيضلا تعلرف على حركلة اإلخلوان 

املسللمن ومؤسسلها "حسلن البنا" هنلاك إذ أنه 

عندملا تلم اغتيال حسلن البنلا أخلذ األمريكيون 

باالبتهلاج والفرح ما أثّر يف نفسلية سليد قطب 

وأراد أن يتعلرّف على هذه الحركلة عندما يعود 

خاصلة  الحقيقلي  التحلول  يف  فبلدأ  بللده.  إىل 

بعدملا رأى بعينيله كراهيلة الغلرب لإلسلامين 

العلرب وفرحهلم الشلديد مبقتلل حسلن البنلا. 

وعند عودته أحسلن اإلخوان اسلتقباله فأحسلن 

االرتبلاط بهلم وأكلد صلتله حتلى أصبلح عضلوا 

يف الجاعلة.

الحس األديب

امتللك سليد قطلب موهبلة أدبيلة قاملت على 

أسلاس نظري وإرصار قوي على تنميتها بالبحث 

الدائلم والتحصيلل املسلتمر حتلى مّكنتله ملن 

التعبلر علن ذاته وعن عقيدتله يقول: " إن الر 

العجيلب – يف قلوة التعبلر وحيويتله – ليلس يف 

بريلق الكللات وموسليقي العبلارات، وإمنلا هو 

كاملن يف قلوة اإلميلان مبدلول الكللات وما وراء 

املدللول، وإن يف ذللك التصميلم الحاسلم على 

متى تكون الكتابات مؤثرة؟ )32(

األستاذ نور عالم خليل األميني سيد قطب
أدباء وشعراء النهضة الحديثة

األدب العربي
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تحويلل الكلملة املكتوبلة إىل حركة حيلة املعنى 

املفهلوم، إىل واقلع ملموس".

وطلوال مسلرته رضب سليد قطب مثلل األديب 

اللذي ُغلرس فيله الطملوُح واالعتلداد بالنفلس 

وتسللح بقلوة اإلرادة والصلرب والعملل الدائلب 

الحضلارة  تفتنله  ومل  وأملله  ذاتله  يحقلق  ك 

الغريبلة ملن إدراك ملا فيهلا ملن خلر ورش بلل 

منحتله فرصلة ليقارن بينهلا وبن حضلارة الفكر 

اإلسلامي. وجملع بينله وبن حلزب الوفلد حبُّ 

وبلن  بينله  وجملع  الوطنيلة،  واملشلاعر  ملر 

وتحقيلق  الرشيعلة  حلّب  املسللمن  اإلخلوان 

إسلامي  مجتملع  وبلنء  االجتاعيلة  العداللة 

متكاملل. واسلتطاع بكلمته الصادقلة أن يؤثر يف 

كثلر من الرجال والشلباب التّفلوا حوله رغم كل 

العقبلات واألخطلار التلي أحاطلت بهلم، وأصبح 

ملن األدبلاء القائلل الذيلن قّدملوا حياتهلم يف 

سلبيل الدعلوة التلي آمنلوا بهلا.

الدراسلات  يف  ضالتله  قطلب  سليد  وجلد 

االجتاعيلة والقرآنيلة التلي اتجه إليهلا بعد فرة 

الضيلاع الفكلري واللراع النفلي بلن التيارات 

الثقافيلة الغربيلة. ويصلف قطلب هلذه الحاللة 

بأنهلا اعلرت معظلم أبنلاء الوطلن نتيجلة للغزو 

األورويب املطللق؛ ولكلن امللرور بهلا مّكنله ملن 

رفلض النظريلات االجتاعيلة الغربيلة؛ بلل إنله 

املتكاملل  اإلسلامي  التصلور  يسلتمد  أن  رفلض 

علن األلوهيلة والكلون والحيلاة واإلنسلان ملن 

ألن  وغرهلم  والفلارايب  رشلد  وابلن  سلينا  ابلن 

فلسلفتهم –يف رأيله– ظال للفلسلفة اإلغريقية.

املحاكمة .. املعتقل

توطدت عاقة سليد باإلخوان املسللمن وسلاهم 

يف تشلكيل الهيئلة التأسيسلية لجاعلة اإلخوان. 

كان  اللذي  الوحيلد  امللدين  قطلب  سليد  وكان 

يحلر اجتاعلات مجللس الثلورة التي قلام بها 

الضبلاط األحلرار بقيلادة محملد نجيلب؛ ولكنله 

رسعلان ملا اختللف معهلم على منهجية تسلير 

األملور ملا اضطلره إىل االنفصلال عنهلم. بدأت 

محنتله باعتقالله – بعلد حادثلة املنشلية يف عام 

اغتيلال  محاوللة  اإلخلوان  اتهلم  حيلث  1954م 

الرئيلس امللري جلال عبدالنلارص، ضملن ألف 

شلخص ملن اإلخلوان، وحكلم عليه بالسلجن 15 

سلنة ذاق خالهلا ألوانا ملن التعذيلب والتنكيل 

الشلديدين. ومع ذلك أخرج كتيب "هذا الدين" 

و"املسلتقبل لهلذا الدين" كا أكمل تفسلره "يف 

ظلال القلرآن" . تلم اإلفلراج عنله بعفلو صحلي 

يف مايلو علام 1964م وكان ملن كلاتله وقتذاك: 

" إن إقاملة النظلام اإلسلامي تسلتدعي جهلودا 

طويللة يف الربيلة واإلعلداد وإنهلا ال تجليء عن 

طريلق إحلدث انقاب".

قبلض  عندملا  االنتهلاء  على  املحنلة  وأوشلكت 

على أخيه محملد قطب يلوم 30/ يوليو 1965م 

/ أغسلطس علام 1965م و قلدم ملع كثلر ملن 

 7 وعلى  عليله  وحكلم  للمحاكملة  اإلخلوان 

آخريلن باإلعلدام، ومل يضعلف أملام اإلغلراءات 

التلي كانلت تنهال عليله من أجل العفلو عنه يف 

مقابلل أن ميلدح الثورة وقوادها فلكان رده بكل 

ثبلات وعزميلة.

"إن السلبّابة التي ترتفع لهامات لسلاء موحدة 

تأييلد  رقيلة  تكتلب  أن  لتلأب  عزوجلل  باللله 

لطاغيلة ولنظلام مخالف ملنهج اللله الذي رشعه 

لعباده".

عبلد  املشلر  األسلبق  العراقلي  الرئيلس  تدخلل 

السلام علارف للدى الرئيس عبد النلارص لإلفراج 

عنله يف مايلو علام 1964م، إال أنله ملا لبلث أن 

اعتقلل ثانيلة بعلد حلوايل مثانيلة أشلهر بتهملة 

التحريلض على حلرق معاملل حللوان إلسلقاط 

الحكوملة كلا حلدث يف حريلق القاهلرة. عملل 

سليد خلال فلرة بقائله يف السلجن على إكلال 

أهلم كتبله: التفسلر الشلهر " يف ظلال القرآن " 

وكتابله " معلامل يف الطريق" و " املمسلتقبل لهذا 

الديلن". وقلد جعل سليد السلجن نتاجا إسلاميا 

لؤلفاتله مل يكلن سلجينا ذليا فعندملا كان يقدم 

يذوقله  ال  كان  السلجن  يف  الدجلاج  لله  أهلله 

ثباتله  كان  وقلد  املسلاجن.  إلخوانله  ويقدمله 

ومعاندتله للباطلل ممتلدة إىل أن فارقلت روحه 

هلذه الدنيلا؛ فقلد حوكم ملن قبل القلايض فؤاد 

الدجلي مبحاكملة عسلكرية إىل أن حكلم عليله 

باإلعلدام.

الحكم 

يف يلوم 30/ يوليو 1965م ألقت الرشطة املرية 

القبلض على شلقيق سليد قطلب محملد قطب 

وقلام سليد بإرسلال رسلالة احتجلاج للمباحلث 

أدت  أغسلطس 1965م.   /  9 تاريلخ  العاملة يف 

تللك الرسلالة إىل إلقلاء القبض عى سليد والكثر 

ملن أعضلاء جاعلة اإلخلوان املسللمن وحكلم 

عليله باإلعدام ملع 6 آخرين، وتلم تنفيذ الحكم 

يف فجلر االثنلن 13 / جلادة اآلخلرة 1386 هلل 

املوافلق 29/ أغسلطس 1966م. 

يف  رصيحلا  كنلت  مللاذا  إخوانله:  أحلد  "سلأله 

املحكملة التلي متتلك رقبتك؟ قلال: " ألن التورية 

ال تجلوز يف العقيلدة، وليلس للقائلد أن يأخلذ 

باإلعلدام  عليله  الحكلم  سلمع  ومللا  بالرخلص". 

قلال: " الحملد للله. لقلد علملت خسلمة علرش 

عاملا لنيلل الشلهادة". 

أثناء محاكمة سليد قطلب طلب القايض – الذي 

الحقيقلة  الثلورة – ملن سليد أن يذكلر  عينتله 

فكشلف سليد قطلب عن ظهلره وصلدره اللذين 

تظهلر عليهلا آثلار السلياط وعصيلان الحلراس 

وقلال للقلايض: أتريلد الحقيقلة؟ .. هلذه هلي 

الحقيقلة.. وبعدهلا أصبحت جلسلات املحاكمة 

مثلار السلخرية بلن الجمهور.

اإلعدام

ُعلرض على سليد قطلب يف يلوم تنفيلذ اإلعلدام 

وبعلد أن وضلع على كلريس املشلنقة أن يعتلذر 

إصلدار  ويتلم  الرشيعلة  لتطبيلق  دعوتله  علن 

عفلو عنله فقلال: »للن أعتلذر علن العملل ملع 

اللله«. فقاللوا لله إن مل تعتلذر فاطللب الرحملة 

الرئيلس. فقلال: مللاذا أسلرحم؟ إن كنلت  ملن 

الحلق وإن  أرتلي حكلم  فأنلا  محكوملا بحلق 

كنلت محكوملا بباطل فأنلا أكرب من أن أسلرحم 

الباطلل. وروي أيضا أن اللذي قام بعملية تلقينه 

الشلهادتن قبلل اإلعلدام قال له: تشلهد فقال له 

سليد: حتلى أنلت جئلت تكملل املرحيلة نحن 

يلا أخلي نعلدم ألجلل ال إلله إال الله وأنلت تأكل 

الخبلز بلا إلله إال اللله.

كان سليد قطب يبتسلم عندما سيق إىل املشنقة 

ابتسلامة عريضلة نقلتها كاملرات وكاالت األنباء 

تنفيلذ  املكللف  الضابلط  أن  حتلى  األجنبيلة 

الحكلم سلأله: من هو الشلهيد؟! فرد عليه سليد 

قطلب بثبلات وعزميلة "هلو ملن شلهد أن رشع 

اللله أغلى من حياتله" وقبلل أن أن ينفذ الحكم 

جلاؤوه برجلل ملن األزاهلرة فقال له "قلل ال إله 

إال اللله" فلرد عليله سليد قطلب: " وهلل جئلت 

هنلا إال ملن أجلهلا" وتلم تنفيلذ حكلم اإلعلدام 

ونّفلذ فيله يف فجلر اإلثنلن 13/ جلادى األوىل 

1386هلل املوافلق 29 أغسلطس علام 1966م.

الفكر األديب 

مضلت حيلاة سليد قطلب يف مرحلتلن: مرحللة 

النشلاط األديب ومرحللة العملل اإلسلامي. وقلد 

العللوم  بلدار  طالبلا  كان  منلذ  األوىل  بلدأت 

فنلرش العديلد من املقلاالت النقديلة يف املجات 

وتوفيلق  والرافعلي  العقلاد  علن  والصحلف 

الحكيلم ونجيلب محفلوظ، وجملع بعضهلا يف 

كتابله " كتلب وشلخصيات" وكانلت لله معاركله 

النقديلة الحلادة. كا أصدر ديوان شلعر بعنوان 

" الشلاطئ املجهلول" علام 1935م وكتاب "طفل 

األدب العربي
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ذاتيلة  سلرة  وهلو  1946م  علام  القريلة"  ملن 

ملن وحلي كتلاب األيلام لطله حسلن، ويف هلذه 

املرحللة أيضا أصلدر كتاب " النقلد األديب أصوله 

قطلب  سليد  متيلز  1948م.  علام  ومناهجله" 

بلرزت  وفيله  واملعلارصة  األصاللة  بلن  بالجملع 

بدايلات نظريتله يف كتبلاه " يف ظلال القلرآن".

ويف املرحللة األدبيلة ظهلرت بواكلر اهتاماتله 

يف  الفنلي  التصويلر   " مقالله  فنلرش  اإلسلامية 

ثلم  1939م  علام  املقتطلف  مجللة  يف  القلرآن" 

ملا لبلث أن علاد إىل الفكلرة ذاتهلا فاتسلع بهلا 

وأصلدر "التصويلر الفني يف القلرآن" عام 1945م 

1947م  علام  القلرآن"  يف  القياملة  و"مشلاهد 

وها دراسلة جاليلة باغية جديلدة يف اإلعجاز 

البيلاين للقلرآن.

بلن  جمعلت  فقلد  اإلسلامية  املرحللة  وأملا 

العملل اإلسلامي والكتابلة اإلسلامية وفيها نرش 

1951م  عاملي  بلن  القلرآن"  ظلال  "يف  كتلاب 

إىل 1964م يف ثاثلن جلزءا جملع فيله خاصلة 

القرآنيلة  وتأماتله  واألدبيلة  الفكريلة  ثقافاتله 

اإلسلامي  العلام  واقلع  يف  وآرائله  العميقلة 

خاصلة واألوضلاع اإلنسلانية يف العلامل املعلارص. 

وكانلت فكلرة الظلال والقيلم التعربيلة ركيلزة 

أصلدر طائفلة  كذللك  الكتلاب.  هاملة يف هلذا 

ملن الكتلب اإلسلامية ذات طابلع خلاص منهلا: 

العداللة االجتاعيلة يف اإلسلام. علام 1949م " 

السلام العامللي واإلسلام" علام 1951م " معلامل 

يف الطريلق". وقلد بلغلت مؤلفاتله حلوايل سلتة 

كتابلا. وعرشيلن 

انتقادات

ينتقلد سليد قطب من قبلل العديد ملن الكتاب 

واملؤلفلن ورجلال الديلن اإلسلامي على كتاباته 

وأفلكاره السليا تللك التلي تكفلر املجتمعات يف 

فهمهلا القلارص وملن بلن ملن انتقلدوا أفلكاره 

التكفريلة الشليخ يوسلف القرضاوي اللذي قال: 

إن السلنة والجاعة يقتصدون يف عملية التكفر 

حتلى ملع الخلوارج، مؤكلدا أن قطلب أخطلأ يف 

واألنظملة.  والحلكام  املسللمن  جملوع  تكفلر 

لكلن يلرد البعلض أن سليد قطب اسلتخدم لفظ 

الجاهليلة يف وصلف املجتمعلات اإلسلامية ومل 

يسلتخدم لفلظ الكفلر ومل يلرح بتكفلر فرد أو 

مجتملع. والنبلي � وصلف اسلتعداد األوس 

والخلزرج للقتلال بقولله: أبدعلوى الجاهلية وأنا 

بلن ظهرانيكلم" وأيضلا عندما قلال النبي � 

فيلك جاهليلة"  املرؤ  إنلك   " الفغلاري  ذر  أليب 

وذللك عندملا عايلر بلال بن ربلاح بأمه. وسليد 

قطلب كان أديبلا ومفكرا أكر ملن أن يكون عامل 

ديلن؛ ولذللك قد ال يكلون قد التلزم مصطلحات 

العللاء يف كتاباته.

ومن االنتقادات لسليد قطلب طعنه يف الصحابة 

ريض اللله عنهلم يف كتابله )كتلب وشلخصيات(، 

فقلد طعلن يف الصحابين معاوية بن أيب سلفيان 

وعملرو بلن العلاص فقلد اتهمها بلل )النفاق( و 

)الرشلوة( و )الخيانة( و )الكذب( و )الخديعة(، 

وطعلن يف خافلة عثلان بلن عفلان ريض اللله 

عنله، واعتلرب خافة عي بلن أيب طالب ريض الله 

عنله امتلداد طبيعلي لخافلة عمر بلن الخطاب 

ريض اللله عنله، وأن خافلة عثلان هلي فجلوة 

. بينها

ويدافلع عنله البعض بلأن تللك الكتابات صدرت 

الدينلي  بالفكلر  تأثلره  قبلل  قطلب  سليد  ملن 

تقريبلا علام 1944م وخال مرحللة تيهان فكري 

قلام  حيلث  قطلب،  سليد  عندهلا  يعيشله  كان 

بتعديلل بلل وتغيلر أفلكاره بعلد نضلوج وعيله 

تللك  مثلل  توقلف علن  الدينلي الحقلا، حيلث 

الكتابلات الحقلا. وياحلظ ذللك يف كتبله التلي 

صلدرت بعلد علام 1945م مثلل تفسلر القلرآن 

واملسلتقبل لهلذا الديلن وغرهلا.

اإلنتاج األديب 

يف فلرة األربعينلات كانلت خطوات سليد قطب 

يف النقلد األديب قلد اتسلعت ومتيلزت وظهلر لله 

»والنقلد  وشلخصيات«،  »كتلب  هلا:  كتابلان 

األديب أصولله ومناهجله«. وبعلد ميلدان النقلد 

سللك سليد قطلب مسللكا آخلر بعيلدا: بكتابله 

»التصويلر الفنلي يف القلرآن« الذي القلى مقابلة 

طيبلة ملن األوسلاط األدبيلة والعلميلة فكتلب: 

»مشلاهد القياملة يف القلرآن«، ووعلد بإخلراج: 

و"النلاذج  والقلرآن"  التلوراة  بلن  "القصلة 

الوجلداين يف  املنطلق  و"  القلرآن"  اإلنسلانية يف 

القلرآن" و " أسلاليب العلرض الفنلي يف القلرآن" 

دراسلة  وأوقعتله  يشء.  منهلا  يظهلر  مل  ولكلن 

النلص القلرآين على غذاء روحلي لنفسله التي مل 

تلزل متطلعلة إىل اللروح. وهلذ املجلال الروحلي 

فكتلب  القرآنيلة  الدراسلات  كتابلة  إىل  شلّده 

مبنظلور  االجتاعيلة  العداللة   " بعنلوان  مقلاال 

علام 1944م. إسلامي" يف 

 " العقيلل يف مجللة  اللله  عبلد  املستشلار  قلال 

بعلث  قلد  سليد  إن  1972م:  سلنة  املجتملع" 

إلخوانله يف ملر والعلامل العلريب أنله ال يعتملد 

سلوى سلتة مؤلفلات لله وهلي: »هلذا الديلن، 

ومشلكات  اإلسلام  الديلن،  لهلذا  املسلتقبل 

الحضلارة، خصائلص التصلور اإلسلامي، يف ظال 

بعلض  وتشلر  الطريلق«.  يف  ومعلامل  القلرآن، 

املصادر إىل أن السليد قطب أكر من 400 مقالة 

موزعلة على عدد السلنن التلي كان يكتب فيها، 

باإلضافلة إىل الكثلر ملن القصائد واألشلعار التي 

كانلت متثلل رؤيتله للحيلاة. باإلضافلة إىل ذللك 

فلإن بعلض األجلزاء ملن كتلب سليد قلد ضاعت 

نظلرا ألنله كان يكتلب على كل ملا يتوفلر لديله 

ملن ورق، وملن ضملن ذللك أوراق االدعلاء يف 

املحكملة، باإلضافلة إىل أن معظلم كتبه أصبحت 

ممنوعلة يف ملر يف عهلد عبدالنلارص. 

املؤلفات األدبية

أشلواك   * ذاتيلة(  )سلرة  القريلة  ملن  *طفلل 

)روايلة(. *املدينلة املسلحورة )قصة أسلطورية(. 

*النقلد األديب: أصولله ومناهجله. *التصور النفي 

يف القلرآن. *مشلاهد القياملة يف القلرآن. *كتلب 

وشلخصيات. *مهملة الشلاعر يف الحيلاة. *أفراح 

اللروح )رسلالة بعلث بهلا سليد قطلب إىل أختله 

قطب(. أمينلة 

املؤلفات اإلسالمية

*املسلتقبل  الديلن  هلذا   * الطريلق  يف  *معلامل 

لهلذا الديلن *يف ظلال القلرآن )مثانيلة مجلدات 

االجتاعيلة  *العداللة  الكريلم.  للقلرآن  تفسلر 

فكلرة  التاريلخ  *يف  العامللي  والسلام  *اإلسلام 

ومنهلاج. *مللاذا أعدملوين؟ )مجموعلة مقلاالت 

كتبتهلا جريلدة املسللمون التلي تصلدر يف لندن 

قطلب  سليد  كتبهلا  التلي  الشلهادة  باعتبارهلا 

إسلامية  *دراسلات  إعدامله.  قبلل  يلده  بخلط 

)مجموعلة مقلاالت( * السلام العاملي واإلسلام. 

*خصائص التصور اإلسلامي ومقوماتله. *أمريكا 

ملن الداخل مبنظار سليد قطب، )مقلاالت كتبها 

سليد قطلب أيلام ابتعاثله يف الواليلات املتحلدة، 

جملع وإعداد صلاح الخالدي(. *معركة اإلسلام 

ملع  )باألشلراك  األنبيلاء  *قصلص  والرأسلالية 

عبدالحميلد جودة السلحار *اإلسلام ومشلكات 

الحضلارة.

مؤلفـات مقتطعـة من كتبه املشـهورة ومقاالته 

يف الصحـف واملجالت

*سليناء بلن أطلاع االسلتعامرين والهصيونين، 

الرشيلف.  وكاملل  البنلا  حسلن  ملع  باالشلراك 

باالشلراك ملع حسلن  اللله  *الجهلاد يف سلبيل 

ملع  *معركتنلا  امللودودي.  األعلى  وأيب  البنلاء 

اليهلود. *يف التاريلخ فكلرة ومنهلاج. *تصلورات 

إسلامية )مجموعلة مقاالت يف كتلاب(. *مفرق 

الطلرق. *قيملة الفضيللة بلن الفلرد والجاعلة.

األدب العربي
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عبد الله عبداللهي

تكيلف نكشلف معنلى املفلردات يف املعاجلم؟ 

سلؤاٌل يخطلر ببلال كّل متعلّلم أثنلاء املطالعلة 

أو أثنلاء الرجملة إىل العربيلة أو الرجملة ملن 

العربية، والسلبب أن املعاجلم العربية متنّوعة 

شلديدة التنلوع نظلرا إىل أهدافهلا ومناهجها.

واالسلتفادة  املشلكلة  هلذه  ملن  للخلروج 

معرفلة  ملن  بلّد  ال  املعاجلم  ملن  املطلوبلة 

أسلاليبها، ألجلل هذا نحاول يف هلذه املقالة أن 

نعلرض باختصلاٍر أسلاليب املعاجلم ومناهجها، 

وطلرُق كشلف املفلردات، فيهلا والتلي يجلب 

على كّل متعللم أْن يعرفهلا. 

يف البداية نشلر إىل تقسليات املعاجم بحسلب 

الهلدف، ويف الختلام سلتكون لنلا نظلرة خاطفلة 

إىل املعاجلم الحاسلوبية التلي ظهلرْت يف عرنا، 

للباحثلن  والكشلف  البحلث  سلهلت  والتلي 

. جميعا

ألف( املعاجم بحسب األهداف:

ثاثلة  إىل  الهلدف  بحسلب  املعاجلم  تنقسلم 

يلي: ملا  وهلي  أنلواع، 

معاجم األلفاظ؛

بيلان معلاين األلفلاظ،   هلذه املعاجلم هدفهلا 

فاللفلظ هنا معللوم لكن املعنى مجهلول، وهذا 

هلو ملا عليله الحلال يف أغللب املعاجلم العربية 

املحيلط  والقاملوس  للجوهلري،  كالصحلاح 

للفلروز آبلادي، ولسلان العلرب البلن منظلور، 

املنلر  واملصبلاح  للزبيلدي،  العلروس  وتلاج 

للفيومي...إللخ.

 معاجم املعاين؛

األلفلاظ  بيلان  املعاجلم  هلذه  ملن  الهلدف 

املناسلبة للمعلاين، فاملعنلى هنلا معللوم، لكلن 

اللفلظ الدقيلق اللداّل عليله هو املجهلول، ومن 

سليّده. البلن  لص  املَُخصَّ املعلاين  معاجلم  أهلم 

 معاجم األبنية؛ 

وهلي معاجم تهلدف إىل حر األلفلاظ العربية 

موزعلًة على أبنيتهلا )األوزان الرفيلة(، فاألبنية 

هنلا هي أسلاس العمل، ثّم تأيت املفلردات تابعًة 

لهلذا البنلاء أو ذللك، فبنلاء الثلايّث املجلرَّد مثلاً 

األسلاء،  وكذللك  املجلرَّدة،  األفعلال  كلَّ  ينظلم 

وهكلذا يف الرباعلي والخلايس، ومن أشلهر تلك 

املعاجلم ديلوان األدب للفارايب.

ب( املعاجم بحسب املنهج:

 تختللف املعاجلم فيا بينها يف ترتيب املفردات، 

فهنلاك أكر ملن طريقة لهذا الرتيلب، واملعاجم 

أربعلة أنواع ملن هذه الناحيلة، وهي كا يي:

املعاجم الصوتية التقليبية؛

 يف هلذه املعاجلم تُرتَُّب املفلرداُت وفًقا للرتيب 

الصلويت، فاملفلردات التلي تحتلوي على أعملق 

األصلوات تُْذكَلر أوَّالً، ثّم يليهلا األقّل ُعْمًقا فاألقل 

وهكلذا، ثُلمَّ تُْذكَر امللادة اللغوية بلكل تقليباتها 

املمكنلة، فامللادة )ج ر ح(، يذكلر معهلا أيًضللا 

)ج ح ر( و )ر ج ح( و)ر ح ج( و ) ح ر ج(، 

و)ح ج ر(، ثلم يُنلّص على ملا اسلتعمله العلرب 

وملا أهمللوه، وملن أشلهر هلذه املعاجلم العن 

للخليلل بلن أحملد، وتهذيلب اللّغلة لأزهري.

املعاجم األلفبائية التقليبية؛

 وهلي معاجلم حافظلت على فكلرة التقليلب 

وفًقلا  اللّغويلة  امللواّد  رتّبلت  لكنهلا  السلابقة، 

األلفبلايئ،  الرتيلب  يف  الحلروف  ألسلبقية 

الهملزة  حلرف  على  تحتلوي  التلي  فالكللات 

تُذكلر أّوالً ثلّم تليهلا التلي تشلتمل على حلرف 

البلاء يف بدايتهلا، ثُلمَّ التلي تحتلوي على حلرف 

ملن  النلوع  هلذا  أشلهر  وملن  وهكلذا،  التلاء، 

دريلد. البلن  الجمهلرة  املعاجلم 

املعاجم األلفبائية بحسب األّول؛

التقليلب،   وهلذه املعاجلم تتخلىَّ علن فكلرة 

فُرتّلب امللواّد اللّغويلة وفًقا للحلرف األول فيها، 

حيلث نجلد امللواّد التلي تبلدأ بحلرف الهملزة 

كلهلا يف بلاب الهملزة، والتلي تبدأ بحلرف الباء 

كلهلا يف هذا الباب، وكذللك التي تبدأ بالتاء أو 

الثلاء ...إللخ، وملن أشلهر هذه املعاجلم الجيم 

للشليباين وأسلاس الباغلة للزمخلرشي، ففيها 

و)أملر(  و)أدب(  )أخلذ(  و  )أثلر(  أنَّ  نجلد 

و)أوى( كلّهلا يف بلاب واحلد هلو الهملزة.

املعاجم األلفبائية بحسب اآلخر؛

معاجلم  وهلي  القافيلة  معاجلم  وتُسلّمى   

ترتِّلب امللواد اللغويلة وفًقلا للرتيلب األلفبلايّئ 

كالسلابقة لكنهلا تضلع الكللات التلي تنتهلي 

بالبلاب،  وه  َسلمَّ ملا  إطلار  يف  واحلد  بحلرف 

فالكللات التلي تنتهلي بحلرف الجيلم توضلع 

يف بلاب واحلد هلو بلاب الجيلم، والتلي تنتهلي 

بحلرف الحلاء يف بلاب الحاء، والتلي تنتهي بالتاء 

يف بلاب التلاء، وهكلذا، بقطع النظر علن أوائلها، 

فلهلذه األوائلل تصنيفهلا يف صلورة فصلول.

 وملن أشلهر هلذه املعاجلم، الصحلاح ولسلان 

أّن  نجلد  حيلث  املحيلط،  والقاملوس  العلرب 

)جلرع(، )جلزع(، مثلاً يف بلاب واحلد هلو باب 

العلن ويف فصلل واحلد أيًضلا هلو فصلل الجيلم 

واحلد  بلاب  ملن  فهلا  و)جلاع(،  )بلاع(  أملا 

ولكنهلا ملن فصلن مختلفن، و)بلرك( و)بعث( 

ملن بابلن مختلفلن وللكلٍّ منها فصلٌل يف بابه.

وكّل معجلم ملن هلذه املعاجلم التلي ذكلرت، 

يف  يشلر  أن  بلّد  ال  مناهجهلا،  اختلاف  على 

مقدمتله إىل املنهلج اللذي سلار عليله يف ترتيلب 

التلي يوظِّفهلا يف عملله،  الرملوز  ملواّده، وإىل 

فعنلد البحلث علن كلملة يف املعجلم، ال بلد من 

معرفلة أصلل هلذه الكلملة، وللوصلول إىل ذلك 

يللزم أن يتتبلع الباحلث الخطلوات التاليلة:

التجريد من الزيادة؛

 إن كانلت الكلملة امللراد الكشلف عنهلا مزيدة، 

مثلل: )اسلتعام( التلي زادت علن أصلهلا )علم( 

بأربعلة حلروف هلي )أ، س، ت، ا(، ال بلد ملن 

تجريدهلا ملن تللك الزيلادة حيث تبقلى أصول 

الكلملة التلي هلي )ع ل م(.

الرّد إىل املفرد؛

عّرْف على أساليب املعاجم، قبل البحث فيها!

األدب العربي
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بلد  فلا  جمًعلا  أو  مثنلى  الكلملة  كانلت  فلإن 

تلرّد  )قوسلان(  فكلملة  مبفردهلا،  اإلتيلان  ملن 

إىل مفردهلا )ق و س( وكلملة )رجلال( تلرّد إىل 

إىل  تلرد  )هنلدات(  وكلملة  ل(،  ج  )ر  مفردهلا 

مفردهلا ) هلل ن د(.

الرّد إىل املايض؛

 وإن كانلت الكلملة امللراد الكشلف عنهلا فعلاً 

مضارًعلا أو أملرًا فلا بلّد ملن رّدهلا إىل امللايض؛ 

ألنهلا يف صلورة املضارعلة أو صلورة األملر تفقلد 

بعلض أصولهلا خلال االسلتعال فكلملة مثلل: 

كان  امللايض  إىل  رددتهلا  إن  املضلارع،  )يعلي( 

فعلهلا )وعلى( فلإّن اللواو حذفلت ملن املضارع 

ولكّنهلا علادت عنلد اإلتيلان بامللايض، وكللات 

مثلل: )ِصلْل( و )قُلْل( و )ِبلْع( و )الْلُه(، أفعلال 

على  كانلت  ماضيهلا  إىل  رددناهلا  إن  األملر 

الرتيلب )وصلل( و)قلال( و)بلاع( و)لهلا(.

رّد األلف إىل أصلها؛

فللإن كان أحللد أصللول الفعللل املللايض ألفللا رّدت 

اليللاء(، ذلللك باإلتيللان  إىل أصلهللا )الللواو أو 

مبضللارع الفعللل املتضمللن ألًفللا مثللل: )يقللول( 

يف )قللال( و)يبيللع( يف )بللاع(، و)يلهللو( يف )لهللا(، 

إذن فأصللل األلللف يف )قللال( الللواو )ق و ل( ويف 

)بللاع( اليللاء )ب ي ع( ويف )لهللا( الللواو )ل هللل 

و(، وقللد تللرّد هللذه األلللف باالسللتناد إىل ضائللر 

الرفللع املتحركللة مثللل )لهللوت(، أّمللا األلللف يف 

األسللاء فغالللب أمرهللا أنهللا زائللدة تحللذف 

تبعللا لتجريللد الكلمللة مللن الزيللادة مثللل ألللف 

)جالللس( تصللر الكلمللة بعللد حذفهللا ) ج ل 

س(.

بعللد أن تجتللاز الكلمللة هللذه الخطللوات، تكللون 

جاهللزة ألن يُكشللف عنهللا يف معجللم ّمللا، وتبعللا 

العربيللة،  املعاجللم  األلفللاظ داخللل  لرتيللب 

بللرزت طريقتللان لذلللك:

الطريقة األوىل:

 هللي التللي سللار عليهللا الخليللل بللن أحمللد حللن 

رتّللب ماّدتلله عللى ترتيللب الحللروف حسللب 

مخارجهللا دون النظللر إىل أوائلهللا أو أواخرهللا.

الطريقة الثانية:

التللي اتخللذت األلفبائيللة، يف ترتيللب   هللي 

نهجللن: يف  ومتثّلللت  أبوابهللا 

األول يرتّللب ألفاظلله باعتبللار األواخللر أبوابللا 

والثللاين  حشللًوا،  والوسللط  فصللوالً  واألوائللل 

يرتللب ألفاظلله باعتبللار أوائللل األصللول فالثللواين 

فالثوالللث، والنهللج األخللر هللو الللذي سللاد 

املعاجللم الحديثللة، والنمللوذج التللايل يوضللح 

كيفيللة هللذه الطللرق:

الطريقلللة    الكلملللة  حرف الرتيب

طريقة املخارج  شعر  العني

ملع  العن - علم  العن

الطريقة األلفبائية  شعر  الراء

بحسب األواخر  ملع  العن

علم  امليم

الطريقة األلفبائية  شعر  الشني

بحسب األوائل  ملع  الام

علم  العن.

د( املعاجم بحسب العموم والخصوص:

 ليسللت مفللردات اللغللة كلّهللا عللى مسللتوى 

فبعضهللا  والشللهرة،  االسللتعال  مللن  واحللد 

يسللتعمله املتكلّللم العللادي يف أحاديثلله وكتاباته، 

وبعضهللا ال يسللتعمله عللادة إاّل املتخّصصللون 

يف مجاالتهللم ذات االهتللام الخللاص، علميللًة 

أو ثقافيللًة، ومللن ثَللمَّ كان هنللاك نوعللان مللن 

املعاجللم:

املعاجم العامة؛

وهللي التللي تهتللم يف األسللاس باملفللردات ذات 

الشلليوع والذيللوع، أي تلللك التللي تنتمللي إىل 

النللوع األّول، ويف هللذه الحالللة قللد تُْذكَللُر بعللض 

املصطلحللات العلميللة التللي لهللا قسللط كبللر 

مللن الشللهرة.

املعاجم املتخصصة؛

وهللي التللي توّجلله اهتامهللا إىل فئللة معيّنللة 

مللن البللرش، فتقتللر عللى تسللجيل املفللردات 

التللي تَفللي بحاجاتهللم الخاصللة كللا هللو الحللال 

الطبيللة والهندسللية والفيزيائيللة  املعاجللم  يف 

األعللام  وتراجللم  والجغرافيللة  والفلسللفية 

والبلللدان والكتللب والعلللوم.

خ(املعاجم بحسب الزمن:

ال شللك أن املعللاين تتطللور مللن زمللن إىل آخللر، 

ومللن النللادر أن تحافللظ املفللردات عللى معانيهللا 

األصليللة، يللربز لنللا مللن هللذه الناحيللة نوعللان 

مللن املعاجللم:

 املعاجم غري الزمنية؛

 وهللي التللي ال تهتللم بتطللور معللاين املفللردات 

زمنيّللا، وتقتللر عللى ذكللر معللاين الكلمللة دون 

متييللز بللن املعنللى األصللي واملعنللى املتطللّور، 

وعللى هللذا النحللو تسللر كّل املعاجللم العربيللة 

تقريبًللا، أمللا تطللّور األلفللاظ ذاتهللا فهللو نللادر ومل 

يتنبَّلله إليلله واضعللو املعاجللم العربيللة قدميهللا 

وحديثهللا عللى السللواء.

املعاجم التاريخية؛

 هللي تلللك التللي تعنللى بالتسللجيل التاريخللي 

ملعللاين كل كلمللة مللع محاولللة ذكللر تواريللخ 

هللذه املعللاين حسللب ظهورهللا واسللتعاالتها 

كيفيللة  املعاجللم  هللذه  للُح  توضِّ مللا  وغالبًللا 

الزمنيللة  املراحللل  خللال  الكلمللة  اسللتعال 

املختلفللة، وواضللح أن املكتبللة العربيللة تخلللو 

مللن هللذا النللوع، وإْن كانللت هنللاك محاولللة 

متواضعللة مللن هللذا النهللج يقللوم بهللا مجمللع 

اللّغللة العربيللة بالقاهللرة يف معجملله املوسللوم 

باملعجللم الكبللر.

دها: ه(املعاجم بحسب وحدة اللغة وتعدُّ

تنقسللم املعاجللم بحسللب اللّغللة إىل معاجللم 

أُحاديللة اللّغللة، ومعاجللم متعللددة اللغللة.

 املعاجم أحادية اللغة؛

وهللي املعاجللم التللي تقتللر يف عملهللا عللى 

االنشللغال بألفللاظ لغللة واحللدة معينللة، ومعللاين 

هللذه األلفللاظ، كللا هللو الحللال يف جميللع 

املعاجللم العربيللة القدميللة املوروثللة، وعللدد كبر 

مللن املعاجللم العربيللة الحديثللة.

املعاجم متعددة اللغة؛

 تهتللم املعاجللم يف العللر الحديللث باالنشللغال 

بأكللر مللن لغللة، فتللورد ألفللاظ لغللة ّمللا وترتبهللا 

بحسللب املنهللج املأخللوذ بلله يف هللذه اللّغللة 

وتجعلهللا مداخللل املللاّدة، ثللّم تذكللر مللا يقابلهللا 

مللن كلمللة يف لغللة أخللرى أو أكللر، وذلللك كأْن 

تذكللر الكلمللة العربيللة متبوعللًة مبللا يقابلهللا يف 

اإلنجليزيللة أو الفرنسللية أو كلتيهللا، وهللذه 

تسللمى باملعاجللم ثنائيللة اللّغللة أو ثاثيتهللا، ويف 

املكتبللة العربيللة اآلن منللاذج كثللرة مللن هذيللن 

النوعللن كليهللا، مثللل معاجللم: إليللاس واملللورد 

والروس.

ه( املعاجم الحاسوبية:

معاجلٌم  األخلرة  اآلونلة  يف  ظهلرت  وقلد 

وتتألّلف  الحاسلوبية،  املعاجلم  عليهلا  يطللق 

ماّدتهابتخزيلن مفلردات لغلة ملا يف الحاسلوب 

ملع ملا يقابلها من لغلة أو لغات أخلرى، تتجاوز 

سلبع لغلات أحيانًلا، والكشلف يف هلذه املعاجم 

يتلّم بطريقلة آليلة، إْذ يكتفلي الباحلث بالضغط 

على األزرار التي تحمل حلروف الكلمة املطلوبة 

فتُلربز لله عى شاشلة اآلللة مصحوبًة مبلا يقابلها 

يف اللّغلة أو اللغلات املخزونلة، وملن هلذا النوع 

ى املعجم  منلوذج آخلر أكرُ تطلوًرا، وهو ما يسلمَّ

الناطلق اللذي يقّدم ملسلتخدمه النطلق الصحيح 

للكلملة، باإلضافلة إىل ملا قد يقّدمه ملن طريقة 

. بتها كتا

األدب العربي
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أملا مجلال كتابتله فقد سلبق أنله طلرق العديد 

ملن املوضوعلات، ويختللف أسللوبه باختافهلا 

فيكتلب بدقلة ومتانلة وسلامة وروعلة حينلا 

كتلب يف موضلوع التاريلخ، واذا كتلب يف سلرة 

ل  فيعطلي  ل وهلو معظلم ماكتلب عنله  أحلد 

كل ذي حلق حقله، وعنلده لألفلاظ والكللات 

حلرارة وبلرودة ودرجلة تحددهلا، ففلي كتابله 

" إذاهبلت ريلح اإلميلان " ل اللذي يجملع بلن 

ينثلال قلمله رقلة ويسليل  ل   السلرة والتاريلخ 

عذوبلة وسلامة، فهلو النملوذج األمثلل لعلرض 

املطبلوع. السللس  املرسلل  األدب 

لقلد فاتنلا شليئ من الحديلث عن أسللوبه وهو 

أنله وإن مل يكلن شلاعرا ومل يقلل شلعرا قلط إال 

أن كامله تسلبح عليله مسلحة ملن الشلعر فان 

الشلعرعند كثرملن األدبلاء يطللق علي كل كام 

تضملن خيلاالً رفيعلا وإن مل يكلن مرتبطلا بلوزن 

حلن  البنله  حسلان  قلول  ذللك  وملن  أوقافيلة 

سلمعه وصلف زبنلوراً لسلعه ومل يكلن يعلرف 

حلربة  بلربدي  ملتلف  طائركأنله  اسمه"لسلعني 
ميانيله"]11[

فكذللك كام الشليخ يتصلف يف بعلض مواقعله 

ناصيلة  الميللك  أنله  رغلم  الشلعرية  بالسلات 

الشلعر ونلري ذللك واضحلاً يف ترجمتله لشلعر 

الحسلني  الرابلع  محملد  الشليخ  يقلول  إقبلال 

النلدوي علن هلذا الكتلاب : "فنحلن اذا رأينلا يف 

نقلله لشلعر اقبلال يف الشلعر العلريب وجدنلاه 

أنله اعتنلى اعتنلاء كاملا وبليغلا يف نقلل املغزى 

وحسلن أداءه يف شلعره وكان يف ذللك ناجحلا, 

وبذللك اسلتطاع املحافظة عى الروعة الشلعرية 

التي أسلبغها الشلاعر عى  كامله باللغة األردية 

العربيلة  اللغلة  إىل  نقلل مضاملن شلعره  عنلد 

بحيلث أنله للو أضلاف إىل  هلذا اللكام املنقلول 

ملن اللغلة األرديلة وزنلا وقافية مل يكلن أقل من 

شلعر اقبلال يف روعتله وأصالتله األدبيلة يف اللغة 
العربيلة منقولله ملن اللغلة األرديلة"]12[

يقلول أحلد األدبلاء الناقديلن علن مزايلا كتابله 

" روائلع اقبلال " ودراسلته إلقبلال : "ولقلد كان 

النلدوي يف هلذه الدراسلة كاتبلا وناقلدا، دراسلا 

وشلاعرا، مرجلا وذواقلة للجلال وباحثلا علن 
]13[" الحقيقلة 

ترجمتله  وهلي  للرجملة  أخلري  عمليلة  ولله 

الشلهيد  للعاملة   " اإلميلان  "تقويلة  لكتلاب 

التوحيلد"  "رسلالة  باسلم  الدهللوي  إسلاعيل 

سلبكه  وحسلن  تعابلره  جلودة  ألجلات  ورمبلا 

وسلامته يف البيان إىل دراسلة ذلك الكتاب الذي 

النلاس  علن  والغفللة  الخملول  معلرض  يف  كان 

النلاس  فأصبلح  أسللوبه  وجفلاف  لغتله  لقلدم 

يتوجهلون إليله، وهكلذا صلار هذا الكتاب سلببا 

الهتلداء كثلر من النلاس، العرب منهلم والعجم 

إىل سلواء اللراط والعقيلدة الصحيحلة والبعلد 

البلدع واملحدثلات. علن 

العاطفة:

الفنيلة  الخصائلص  ملن  الثلاين  العنلر  أملا 

والعنلارص األدبيلة فهو " العاطفة " وكام الشليخ 

مليلئ ومتدفلق بها، وإن العاطفلة تتجي وتلمح 

يف غضلون كامله وتسلبح يف عباراتله وهلو ركلن 

ركلن وأسلاس متلن لكام الشليخ وأقلوى عنارص 

املطبلوع  الحلي  للأدب  املقيلاس  وهلو  األدب 

. عنده

يقلول الشليخ مصطفي منجد بهجلت :"العاطفة 

أو االنفعلال واملشلاعر عنلد الشليخ ركلن ركلن 

األديب,  العملل  عليله  يقلوم  متلن  وأسلاس 
يفرقلان"]14[ ال  صنلوان  والطبلع  والعاطفلة 

:"وأسللوبه  الرشبلايص  أحملد  الشليخ  ويقلول 
امللتهلب"]15[ العاطفلي  العنلر  عليله  يغللب 

ويقلول الشليخ واضلح رشليد الحسلني النلدوي 

" وقلد ركزعلى  هلذه النقطلة بأسللوبه املمتلع 

الوجلداين  تأثلر األسللوب  اللذي يحملل  املؤثلر 
فينلا شلد القللب"]16[

ويلرى الشليخ الندوي أن الجلال وقوة التأثر يف 

العملل األديب الناجلح يعودان إىل  قلوة العقيدة 

الكتابلات  بعلض  اتسلمت  فقلد  والعاطفلة 

القدملاء  علاءنلا  للدى  والدينيلة  العلميلة 

الكبلر يف  بالجلال والرباعلة والتأثلر والسلبب 

ذللك هلو أنهلا قلد كتلب علن عقيلدة وعاطفة.

اهتاملا  العاطفلة  النلدوي  الشليخ  أوىل   وقلد 

كبلرا وعنايلة فائقلة وجعلها للتأثر على النفس 

وازدهلار  وسليلة,  أكلرب  القللب  على  والوقلع 

اللغلة عنلده بأربعلة عنلارص والعنراملهلم منها 

هوالعاطفلة.

يف  نصيلب  أيضلا  "وللعاطفلة  الشليخ:  يقلول 

فإذاكانلت  وازدهارهلا  ورقيهلا  اللغلة  حيلاة 

عاملرة بالديلن ومليئلة باللروح اإلسلامية كانت 

الكللات التلي تلدل على املدللوالت الدينيلة يف 
]17[". للخلروج  تتشلوق  القللب  مكاملن 

العاطفلة  تجليلة  على  معلن  يقول:"وخلر  ثلم 

مائدتهلا  يف  تكلون  العربيلة  فاللغلة  الصلدق 

يف  ملا  وفلق  الكللات  صلدرت  إذا  اإلسلامية 

وملن  وحرارتله  اإلميلان  ملن  املسللمن  ضائلر 
وشلالها"]18[ العقيلدة 

للشلاعر  سلحرالقصائد  حللل  حينلا  وكذللك 

يف  مكنلون  سلحرها  أن  أبلرز  اقبلال  محملد 

العقيلدة التلي كان يحملهلا والعاطفة التي رشح 
لهلا]19[ صلدره 

املشلائخ  لكللات  الشليخ  جعلل  وكذللك 

والصوفيلة وكام أهلل القللوب وأدبهلم مكانلة 

عاليلة مرموقلة وأحلهلا محلل األوليلة يف اللراث 

األديب اإلسلامي القيلم ألن أدبهلم يحمل عاطفة 

عظيملة  عاليلة  وقيلا  عاليلا  ووجدانلا  جياشلة 

اخلصائص الفنية يف كتابات 
مساحة الشيخ السيد أبي احلسن الندوي )2(

)املقال الفائز بالجائزة يف مسابقة رابطة األدب اإلسالمي العاملية عى مستوى شبه القارة الهندية املنعقدة يف 
رحاب ندوة العلامء سنة 2011(

بقلم: طلحة نعمت الندوي 
استهانوان. بهار شريف -الهند
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وثلروة صالحلة مهملة إلصلاح النفلوس وتعاليم 

دينيلة وخليقلة بليغلة املعلاين والكللات التلي 

نبعلت علن قللوب مؤمنلة باللله دافقلة بالحب 
والحنلان.]20[

وكذللك كان تعريلف الشليخ للأدب اإلسلامي " 

أنله تعبلر عن الحيلاة وعلن الشلعور والوجدان 

يف أسللوب مفهلم مؤثلر"]21[  وأشلار إىل معلامل 

األدب  ذللك   " بقولله:  املهملة  اإلسلامي  األدب 

الطبيعلي اللذي يحملل اللكام املؤثلر والتعبلر 

البليلغ، يحلرك النفلوس ويثلر األعجاب ويوسلع 

آفلاق الفكر ويغلري بالتقليد ويبعلث يف النفس 
الثقلة "]22[

ويتحلدث الشليخ النلدوي علن خصائلص األدباء 

وملن اعتنلوا باملكتبلة األدبيلة يحلدد أوصافهلم 

تلكاد  األدبيلة  املكتبلة  "إن  فيقلول:  ومعاملهلم، 

تكلون ركازا أدبيلا تنتظلر هملا عاليلة ونظلرات 

بالجلال  وهياملا  قويلة  أمنيلة  وأيلد  واسلعة 

والقلوة والحيلاة وباغلة التعبلر ودقلة التصوير 

وإعجلاب القللوب وإثلارة النفلوس والقدرة عى 
تحريلك العاطفلة وحاسلة الجلال"]23[

هلذا هلو تصويلر الشليخ علن األدب وخصائصه 

ووجلوه معاملله، وإذاقارنلا كام الشليخ عى هذا 

املقيلاس واختربنلاه على  هذه األصلول واملبادئ 

التلي حددهلا هلو بنفسله وجدنلاه يتسلم بتلك 

السلات الجميلة الرائعلة ومتتازبتلك الخصائص 

الفنيلة املهملة ويوافقهلا موافقلة متاملا اليحيلد 

عنهلا شليئا وال يعلدل عنهلا ذرة فنجلد يف كامله 

تعبلرا بليغلا مرشقلا واضحلا وتحريلكا للنفلس 

وإثلارة وهلزة للقللوب وإطرابا للضمر وتوسليع 

الفكر. آفلاق 

الخيال:

التلي  واألدبيلة  الفنيلة  العنلارص  أحلد  الخيلال 

وتحليلة  الكتابلة  تحسلن  يف  بدورهلا  تقلوم 

والبهلاء  والحلاوة  والحسلن  بالروعلة  جيدهلا 

والكتابلات  الحقيقلة  دون  التخيلل  واليعنلي 

تشلوبها  أن  دون  املجلردة  الخياليلة  والقصلص 

فكلرة أويلمسلها شليئ ملن الحقيقلة وإمنلا هلو 

الجلال عليهلا. العبلارة وإسلباع  لتحسلن  أداة 

يقلول الشليخ محملد الرابلع الحسلني النلدوي: 

التعبلر  لغلة  الحقيقلة  يف  فهلو  الخيلال  "أملا 

بديعلة ألداءاملعنلى,  الجميللة وطريقلة مؤثلرة 

يسلتعن  األديلب وعبقريتله  مهلارة  تلدل على 

بهلا املنتلج يف عملله األديب فيزيلد بله يف روعلة 

أدبله ويزيلد يف قلوة املعنلى  وتأثلره وهلو يف 

ذللك يفضلل املجاز على الحقيقة حينلا ويفضل 

يؤثلر  كلا  آخلر  حينلا  املجلاز  على   الحقيقلة 

املبالغلة علي الواقع حينلا آخر ويؤثر السلذاجة 

االسلتعارة  طريلق  أويسلتخدم  الدقلة  على  
والتمثيلل والكنايلة أو يزهلد يف اسلتعالها".]24[

على ملا سلبق إذا بحثنلا ذللك العنلر يف كام 

الشليخ وجدنلاه يزخلر بأمثلال هلذا ملع البعلد 

علن اإلرساف يف ذللك والتجنلب علا تشلم منله 

رائحلة التكللف والتصنلع.

والخيلال كان ملن أهلم تللك العنلارص األدبيلة 

األربلع التلي يقلوم رصح األدب والنقلد عليهلا 

عنلد الشليخ أيب الحسلن النلدوي فإنله يشلر إىل 

أهميلة تللك القطع األدبيلة املختلارة ويربز أهم 

ملا يف فيهلا بقولله " تكلون مادة لغويلة ومنبعا 
فياضلا للخيلال والتعبلر والكتابلة "]25[

ويف موضلع آخر يشلر إىل الخيلال بتعبر"القدرة 

البيانية".

ويلملس القلارئ وجوه الخيال يف كتابات الشليخ 

النلدوي بصورة واضحة.

 القيم اإلنسانية يف كتابات الشيخ الندوي:

اليلزال موضلوع القيلم اإلنسلانية يف األدب مثلار 

جلدل و خلاف بلن النقلاد واالدباء،يقلول أحلد 

أبللغ  يعنلي  الحديلث  األديب  "والنقلد  األدبلاء: 

عنايلة بالبحلث علن القيلم اإلنسلانية يف األعال 

ملن  األدبلاء  علن  يصلدر  فيلا  سلواء  األدبيلة 

موضوعات وأفكار سللمية تسلتوعبها مؤلفاتهم، 

أو فيلا يدرسله أولئلك األدبلاء ملن خلال كتاب 
اللله تعلاىل"]26[

وإذا قمنلا باسلتعراض كتابلات الشليخ النلدوي 

وتحليلهلا والبحلث علن تللك القيلم االنسلانية 

يف مؤلفاتله وكتاباتله وجدناهلا تزخلر بهلا، فهي 

النقطلة الركيزة األساسلية التي ركز عليها الشليخ 

عناياتله ومجهوداتله وجعلهلا يف  النلدوي جلّل 

املحلل الرفيلع ملن كتاباتله.

وكذللك االلتلزام ملن أهلم العنلارص التلي ترفلع 

قيملة أي أدب وكتابلة، وعليله يحكلم بالجلودة 

التلزام  بااللتلزام  وامللراد   ، أدب  ألي  واللرداءة 

الجوانلب الدينيلة والخلقية وتحليلة جيد الكام 

بلن سلعد  الدكتلور محملد  يقلول  بله,  واألدب 

الذبل:"وليلس معى ما قدمنلا أن القيم األخاقية 

الوحيلد  املقيلاس  كانلت  االنسلانية  والفضائلل 

إذا توفلرت فيله  بالجلودة  للحكلم على األدب 

وباللرداءة إذا خلا منله، وقلد تتحقلق الجلودة 
للفلن األديب ملن خلال التلزام األديلب".]27[

ويسلتطرد قائلاً: "واليغيلن علن البلال أن فكلرة 

االلتلزام التلي سلادت يف بيئلات النقلد األديب يف 

عرفتهلا   ، القلدم  يف  موغللة  قضيلة  هذاالزملان 

اإلنسلانية بفطرتهلا ومبلا هداهلا اللله ‘ىل الحلق 

ملن  والخلر  الباطلل  ملن  الحلق  متييلز  ملن 

اللرش"]28[.   

وخصائـص  النـدوي  الشـيخ  كتابـات  مجـاالت 

فيهـا:  أسـاليبه 

وبعلد هلذا البحلث نلرى أن نلملح إىل أسللوب 

الشليخ النلدوي ونذكر مجاالت كتابه  وماتتسلم 

 ، رائعلة  أدبيلة  رفيعلة  عاليلة  ملن سلات  بله 

ونشلر إىل اختلاف األسلاليب حسلب اختلاف 

املوضوعلات.

طلرق  أنله  سلبق  فقلد  كتاباتله  مجلاالت  أملا 

منهلا  الجوانلب،  العديلدة  املوضوعلات 

املوضوعلات اإلسلامية والدينيلة، ومنهلا التاريخ 

والراجلم  واألدب  والرحلات  الذاتيلة  والسلرة 

األطفلال  وأدب  والدينلي  والفكراإلسلامي 

والقصلص.  ونتنلاول بالبحلث أوالً فلن القصلة 

وأدب األطفلال مللا أنهلا تعلد ملن أبلرز خدمات 

الشليخ النلدوي وملن أخلص خصائصله للنلشء 

ملن  كثلر  أوىل  وقلد  القلادم،  والجيلل  الجديلد 

النلدوي. للشليخ  بهذالجانلب  اهتاملاً  األدبلاء 

----------------------------
الهوامش:

لأسلتاذ  العلريب  الشلعر  يف  تأثراإلسلام    ]11[
النلدوي غلر مطبلوع ورقلة 17  مسلعود علامل 

]12[  املسحة األدبية ص10
]13[  املصدر السابق

املمتلاز  العلدد  اإلسلامي  األدب  مجللة    ]14[
ص60  بهجلت  مصطفلى  الشليخ  مقلال 

املسللمن  بانحطلاط  العلامل  ملاذا خلر    ]15[
ص50

]16[  أعلام األدب العلريب للشليخ واضلح رشليد 
الحسلني النلدوي ص321

]17[  نظرات يف األدب ص 32
]18[  املصدر السابق

]19[ مجلة األدب اإلسامي ص74    
]20[ راجلع كتابله تاريلخ دعلوت وعزميلت يف 
رشف  الشليخ  ترجملة  الثاللث  الجلزء  األرديلة 

املنلري     الديلن 
]21[ نظرات يف األدب ص35
]22[  املصدر السابق ص 22

]23[  األدب اإلسلامي وصلتله بالحيلاة للشليخ 
محملد الرابلع الحسلني النلدوي، املقدملة   

]24[  األدب العريب ص28
]25[  مختارات من أدب العرب 6/1

]26[  الخصائص الفنية يف الحديث النبوي 
]27[ نفس املصدر

]28[ نفس املصدر ص 27 
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قضايا معاصرة

وطللأة  تحللت  اليللوم  اإلسللامية  البللاد  تللن 

االسللتبداد والديكتاتوريللة بللا اسللتثناء اللهللم إال 

بعللض البللاد التللي بللدت عليهللا بللوادر االنطللاق 

والنهللوض بفضللل اسللتقالها الجللزيئ وتطبيقهللا 

الدميقراطيللة الحقيقيللة.

والعجيللب مللن أمللر الدميقراطيللة اليللوم أن 

البللاد التللي متللارس أبشللع أنللواع  الظلللم والقتللل 

بحللق شللعبها وتكمللم أفللواه الصحافللة واإلعللام 

وتفللرض  النللار والحديللد عللى شللعبها ومتتللأ 

سللجونها باملعتقلللن هللي أكللر البللاد  هتافللا 

واعتللزازا بشللعار الديقراطيللة مللع أنلله ليللس 

الدميقراطيللة  ألفللاظ  مللن  يشء  قاموسللها  يف 

والحريللة والعللدل، واألعجللب أن  مثللل هللذه  

البللاد املسللتبدة التللي ترفللع يف الظاهللر شللعار 

الدميقراطيللة تلقللى تجاوبللا واحتفللاءا  مللن قبللل 

الللدول الغربيللة التللي ترفللع ل  عللى حللد زعمهللا 

ل علللم الدميقراطيللة يف العللامل، فالبللاد الغربيللة 

تتفاعللل وتتناغللم معهللا وتشللجعها ورمبللا تصفق 

لهللا وتدعمهللا وتنفللق لهللا أمللواال طائلللة.

ال نللدري عللن أي دميقراطيللة يتحدثللون؟! أهللذه 

الدميقراطيللة التللي يطبقونهللا يف البللاد اإلسللامية 

ويدعمونهللا ويطبلللون لهللا ويجلللون قادتهللا 

ويؤمنللون مببادئهللا وال يسللتعدون لتطبيقهللا يف 

بادهللم أم أن الدميقراطيللة تختلللف يف بادهللم 

عللن التللي تطبللق يف البللاد اإلسللامية مللع العلللم 

بللأن كلمللة الدميقراطيللة أصبحللت اليللوم كلمللة 

مرفوضللة قللد عفللا عليهللا الزمللن وناهضهللا حتللى 

القللادة الغربيللون ولفظوهللا لفللظ النللواة.

مللن  عانللت  قللد  اإلسللامية  الشللعوب  إن 

الديقمراطيللة املزيفللة حينللا مللن الدهللر، فقللد 

تسللر الديكتاتوريللون واملسللتبدون  وراء هللذا 

الشللعار الرنللان وحققللوا كثللرا مللن أمانيهللم  

املعسللولة، وداسللوا كرامللة الشللعوب وصبللوا 

عليهللم ألللوان العللذاب بذريعللة هللذا  الشللعار 

املزيللف.

الحقيقللة إن الدميقراطيللة التللي يريللد الغللرب 

تطبيقهللا يف البللاد اإلسللامية ليسللت إال  تربيللرا  

لتطبيللق أهدافلله ومخططاتلله االسللتعارية، وال 

تختلللف هللذه  الدميقراطيللة عللن الديكتاتوريللة 

الغللريب  املللرشوع  نجللح  وقللد  االسللم،  يف  إال 

الهللادف إىل سلليطرة العللامل اإلسللامي فكريللا  

وثقافيللا واقتصاديللا، واسللتطاع أن يوصللل مللن 

خللال هذا الشللعار أذنابلله إىل سللدة الحكم، وأن 

يحكللم السلليطرة عللى العامل اإلسللامي، وليسللت 

االنتخابللات يف البللاد اإلسللامية إال لتحقيللق هذا 

املللرشوع مللع العلللم بأنلله ال يجلللس عللى كللريس 

الحكللم إال مللن يؤيللده الغللرب وإال مللن يكللون 

عميللل الغللرب وتابعلله يف كل يشء، وإال مللن 

يؤمللن بالغللرب إميانللا صادقللا يتحمللس لتطبيللق 

مبادئلله ويسللتميت إلجللراء كل مللا ميللى عليلله 

مللن الللدول الغربيللة.

يحكللم عللى  البللاد اإلسللامية اليللوم صنفللان 

مللن النللاس ؛ بللاد يحكمهللا امللللوك واألمللراء 

وليللس فيهللا أي أثللر للدميقراطيللة، وبللاد يحكللم 

وينتخللب  الدميقراطيللة  شللعار  تحللت  فيهللا 

الشللعب عللرب التصويللت مللن يرضللاه يف الحكللم، 

فأمللا نظللام امللللوك فهللو مللا دام يخللدم مصالللح 

الغللرب فليللس فيلله مللا يدعللو إىل االضطللراب 

وقلللب النظللام وحشللد املظاهللرات و... وأمللا 

األنظمللة التللي  تخضللع لانتخابللات والنظللام 

الدميقراطللي فللإن انتخللب الشللعب  مللن يعارض 

الغللرب يف الفكللر وال يخللدم الغللرب  فيتللذرع  

الغللرب بللكل الوسللائل املتاحللة لديلله لانقللاب 

عليلله كللا شللاهدنا يف مللر  وتونللس و... وأمللا 

مللن  يخللدم الغللرب ومصالحلله فليللس ألحللد 

القيللام ضللده وإال فسلليقابل بالحديللد ويلصللق 

بأنللواع التهللم.  إذن ليللس مصطلللح الدميقراطيللة 

الللرباق والجميللل إال لخدمللة املللرشوع الغللريب 

والصهيللوين.

هللذ ه هللى الدميقراطيللة  التللى يسللعى الغللرب  

لتطبيقهللا يف البللاد اإلسللامية دون أن يهللدف 

أي تحقيللق يف مجللال التنميللة والتقللدم والرقللي، 

انظللر إىل البللاد التللي مارسللت الدميقراطيللة 

منللذ زمللان، كللم تقدمللت يف الصناعللة والعلللم 

فيهللا  يحكللم  املائللة  يف  كللم  والتكنولوجيللا؟! 

الشللعب؟! املتتبللع ألوضللاع هللذه البللاد يللدرك 

أن الشللعب ال حللول للله وال قللوة يف األمللر، وليس 

للله أي نصيللب يف الحكللم، وال تعيش هللذه الدول 

إال تحللت االنتللداب وال تتقللدم يف املجللاالت التي 

تعللود إىل الشللعب بالفائللدة والربللح كالصناعللة 

والتكنولوجيللا واألجهللزة الحديثللة إال مللا يلقللى 

عليهللا مللن فتللات الغربيللن  متطفلللن عللى 

موائدهللم وزوائدهللم. 

إن الغللرب ال يهملله املصطلحللات واأللفللاظ مللا 

دامللت تخللدم الغللرب فللا فللرق عنللده بللن 

الدميقراطيللة  وامللوكيللة مللا دامللت يف صالللح 

الغللرب، كللا نشللاهد دعللا غربيللا غريبللا يف 

الللدول اإلسللامية للدميقراطيللة املزيفللة وامللوكية 

املسللتبدة. 

هللذا مللا يهللم الغللرب أن تطبللق يف البللاد 

أو  ومفربكللة  مزيفللة  دميقراطيللة  اإلسللامية 

ملوكيللة مسللتبدة يسللتطيع مللن خالهللا إحللكام 

والعللريب  اإلسللامي  العللامل  عللى  السلليطرة 

وإيصللال أذنابلله إىل سللدة الحكللم، لتبقللى هللذه 

البللاد عاجللزة فاشلللة فيسللتمر النهللب والهيمنللة 

وال معللارض، والكثرمللن مفكرينللا ومللن أهللل 

الصحللوة واملعنيللن بشللؤون األمللة اإلسللامية 

ومللع األسللف يدعللون إىل النظللام الدميقراطللي 

الغللريب عللن وعللي أو ال وعللي ويخدمللون الغرب 

بهللذا خدمللة جليلللة ويفسللحون للله ويقدمللون 

للله البللاد اإلسللامية عللى طبللق مللن ذهللب 

للغللرب املعللادي معجبللن باملبللادئ الدميقراطيللة 

وهللم  النقللاش  تقبللل  ال  مسلللات  كأنهللا 

يحسللبون أنهللم يحسللنون صنعللا. 

إن العللامل اإلسللامي قللد جللرّب حينللا مللن الدهللر 

الدميقراطيللة املزيفللة وعللاش تحللت امللوكيللة 

املسللتبدة ردحللة مللن الزمللن وعللاىن منهللا مللا 

عللاىن، وحللان للله اآلن أن يسللتقل يف جميللع 

ويف  والعلميللة  والثقافيللة  الفكريللة  املياديللن 

مضللار  ويف  والتكنولوجيللا  التقنيللة  مجللال 

مللن  والترشيللع، ويخللرج  التقنللن  و  العمللل 

طللور العبوديللة والتبعيللة إىل طللور السلليادة 

واالسللتقال، فهللل يف العللامل اإلسللامي مللن يفكللر 

لاسللتقال؟!

الدميقراطية املزيفة!
عبدالرحمن محمد جمال
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شخصيات إسالمية

على الرغلم ملن انتلايئ الديوبنلدي منهجلا و 

مسللكا، فلإن التریح بعزو نفلي إىل "ديوبند" 

يف خطابلايت أو كتابلايت، متثلا بهلذا االنتلاء۔۔۔ 

أملر كان و مل يلزل يِحلّز يف قلبلي؛ ألين أجلد يف 

هلذا العنلوان ُشلّمة ملن الطائفیلة، و إن بعلض 

النلاس يجرّهلم هلذا الشلكل ملن العناويلن إىل 

الديوبنلدي،  للمنهلج  بالنسلبة   تفاهلم  سلوء 

فرقلة  ميثِّلل  الديوبنلدي  االنتلاء  أن  فيزعملون 

ملن الفلرق التلي حلادت علن السلواد األعظلم 

غلر  فكريلا  طريقلا  لنفسلها  شلقت  و   ، لأملة 

طريلق املسللمن ، و الواقلع أن العللاء املنتمن 

و  ديوبنلد(   )دارالعللوم  اإلسلامية  للجامعلة 

الفکریلة يفلّرون الكتلاب و السلنة  مدرسلتها 

النبويلة املطهلرة ذللك التفسلر الوسلطي املتّزن  

اللذي مل يلزل متوارثلا يف هلذه األملة منلذ أربعة 

علرش قرنلا ، إنهلم مل يُحدثلوا فرقلة جديلدة ، بل 

كانلوا و مل يزاللوا  متمّسلكن بلكل ملا كان عليله 

جمهلور األملة ملن عقائلد و  أعلال ، عاّضلن 

عليهلا بالنواجلذ،  نعلم، كلَّلا  ثلار حولَهلا نقلُع‘ 

و غبلاُر‘ ، حاوللوا إزاحتله بالحكملة و العقلل، 

أن  معانِديهلم  ملن  لبعلض  سلّوَغ  اللذي  األملر 

يُثلروا حولهلم شلبهات ، ال ِقبلَل لهلم بهلا ، و 

صّوروهلم و لكأمنلا هلم فرقة محَدثلة ، و ما هم 

كذللك ، و ألصقلوا بصورتهلم املرشقلة ملن التهم 

و الااعتلداالت ملا هلي عنها بلريء، و لقد ألَّف 

يف هلذا املوضلوع حكيم األسلام العامة الشليخ 

القلارئ محمد طیلب –رحمه الله تعلاىل- 1  كتابا 

باسلم :" عللاء ديوبنلد عقيلدةً  و منهجلاً "،2 و 

هلو أحسلن ملا یلرشح رؤيلة عللاء ديوبنلد و 

منهاجهلم العلملي املتزن و املتلوارث ، كا زدتُها 

إيضاحلا يف مقدمتله ، ولكلن اللذي يهّمنلي هنلا 

هلو أين و إن كنلت أعتلرب سلاَدتنا عللاَء ديوبند 

أتكفكلف  أين  إال   ، الدیلن  شلئون  يف  يل  قلدوًة 

علن القلول بلأين " ديوبنلدي " ، ألين أجلد فيله 

رائحلة ملن االنحیلاز الطائفلي ، و مهلا يكلن، 

املولِلد"، و إين  "ديوبنلدي  فلإين على كل حلال 

أحتسلب عى الله تعاىل  سلعادةً  ،بفضل منه و 

كرمله ، أنله أكرمنلي باللوالدة يف "قصبلة" كهذه، 

حيلث أنجبلت  " جامعلُة دارالعللوم /دیوبنلد" 

ِجبلاال شلامخاٍت  ملن العللم و املعرفلة ، والعزم 

و االسلتقامة ، والفضلل و الِعصاميلة ، ممن ينُدر 

نظرهلم نُلدرَة الكربيلت األحملر يف هلذه اآلونة 

األخرة۔

وكان أجدادنلا يف " ديوبنلد" معروفلن بلقلب " 

ميلاں جلي" ، وكان هلذا لقبلا ، يحملل مدللوال 

خاصلا ، و قلد  رشحله والدي الكريلم رحمه الله 

كالتايل: تعلاىل 

" اللذي يبلدو يل أن أسلاتذة الكتاتيلب املنتلرشة 

يف القلرى و األريلاف يوَمهلا كانلوا يُدَعلون بهلذا 

اللقلب:" ميلاں جلي " ، و كانت هلذه الكتاتيب 

توفِّلر بعد مرحللة تعليم القرآن الکریلم ، تعلیَم 

امللواد التاليلة: األردية ، الفارسلية ، الحسلاب ، و 

كان هلذا التعليلم مبسلتوى أفضل ما هو سلائد 

األسلاكيل  يف  املتوسلطة  املرحللة  باسلم  الیلوم 

العريلة ، و اللقلب املذكلور ، عاوة عى داللته 

علي األسلاتذة املتزوديلن بالعلم الرشعلي ، كان 

يعني أن صاحبه متسلم بالسللوك الحسن ، متاما 

كلا ُعلرف إطاقُله على أمثلال " مياں جلي نور 

محملد "وهلو شليخ حلرِة الحلاج إملداد اللله 

املهاجلر امللي ) رحمة الله عليهلا( ، حيث كان 

ذائلع الصیلت يف الِحلدادة، و " ميلاں جلي منلى 

شلاه " رحمله اللله تعلاىل( اللذي كان معروفلا 

بكشلوفه و كراماتله يف ديوبنلد"

و قد قال ساحة والدي رحمه الله أيضا:

يف  بله  موثلوق  و  ثابلت  سلجّل  يبلغنلي   مل   "

خصوص سلسللة نسلب أرسيت ، و لكن الرشيعة 

مل تشلرط  إلثبلات أملور كهلذه اتصاَل السلند ،و 

اعتلربت اسلتفاضة الخرب عى ألسلنة آباءها كابرا 

علن كابلر  كافيلا إلثبات النسلب ، و قد سلمعت 

ملن كبلار أرسيت بتواتلر أن أرستنلا منحلدرة ملن 
سلالة سليدنا عثلان ريض اللله تعلاىل عنله "3 

قلد أبلرت نوَر الوجلود لخملس )5( خلون من 

شلوال علام 1۳۴2 ملن الهجلرة ،ا كلا ظفلرت 

بهلذا التاريلخ نفسله يف " مذكلرة " والدي املاجد 

رحمله اللله تعاىل ، و حيث کان من السلائد یوَم 

ذاک تسلجیل التواریلخ وفلق التقویلم الهجلري 

، فلإين مل أجلد تاريلخ موللدي بحسلاب التقويلم 

امليلادي ، و لكلن قلد توصلنلا  بعلُد يف ضلوء 

حسلابات مختلفلة أنله يوافلق الثاللث)۳( ملن 

أكتوبلر علام 1۴۴۳من املیلاد، و مبناسلبة والديت 

فقلد سلمعت ملن واللديت و إخلويت أين كنت قد 

ُوضعلت يلوم والديت على بسلاٍط ، قلد سلقطت 

عليله حيلة ملن جهلة السلقف ، و للوال أن أهي 

قلد متكنلوا ملن إبعادهلا عن بسلاطي ثلم قتلِها 

ملن  شلهد  قلد  املعملورة  هلذه  وجله  كان  مللا 

سليئايت ملا شلهد۔۔۔۔۔! 

وعلي كل ، فلإين مل أجلد ملن عملري ملا أقضيله 

يف قصبلة " ديوبنلد " إال أربعلة أعلوام و سلبعة 

أشلهر )من شلهر أكتوبر 1۹۴۳ء  إىل  شلهر مايو 

1۴۴۸ء(، و کانلت هلذه الفلرة ملن عملري هي 

ذكريات للعالمة الفقيه حممد تقي العثماني - حفظه اهلل -

تعريب:عبدالوهاب سلطان الدِّيروي 
جامعة دارالعلوم كراتشي

)سلسلة ترجمة و تعريب "ذكريات " لشيخنا العالمة العثامين- حفظه الله تعاىل - ، و قد تفضل سامحته بتسجيل ذكرياته 

العطرة التي تغطي حوايل نصف قرن و ما يزيد من  حياته املعمورة باألعامل اإلبداعية املوفقة يف شتى أسلمة الحياة املعارصة املتحركة ، 

قد كان اإللحاح عى الشيخ دامئا مستمرا ، ولکن أىب الشيخ املتواضع أن يرى نفسه تليق أن تذكر يف سجالت الذكريات و الرتاجم ، إال أن قيض 

الله تعاىل العالمة محمد أحمد الالجبوري الهندي ليقِنع شيخنا العالمة بذلك ، فقام بفتح هذه السلسلة الشيقة من ذكرياته نزوال عند رغبة 

العالمة الشيخ الالجبوري حفظه الله تعاىل ، و قد رشعنا يف ترجمة حلقاتها املنشورة يف صفحات مجلة البالغ األردية ، بإذن شفوي من صاحبها 

،جزاه الله تعاىل عنا كل خري ، و نفعنا بعلومه و بركاته۔ املرتجم(
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التوجيه اإلسالمي

فلرة الصبلا التلي ال يتفتّلح فيهلا وعلي أطفلال 

مثلي على ملا وراء عالَلم ألعابهم الصغلر الذي 

تلام علا  غنلًى  ، يف  أنفسلهم  ينسلجونه حلول 

یحلدث خلارج هذا العلامل  ،الفرة التي علادًة ّما 

ينلىس النلاس أحداثهلا عندملا يكلرب بهم السلن ، 

و لكنلي أتذكلر حتلى يوملي هلذا ملن أحاديثها 

و أحداثهلا و لكأنهلا ماثللة  للعيلان ۔)متواصلل(

---------------------------------

الهوامش
)دارالعللوم  اإلسلامية  للجامعلة  األسلبق  الرئیلس   -1

لهنلد( ديوبند۔ا

للو نقلنلا غيضلا ملن فيلض هلذه  باملقلام  2- و يجملل 

املقدملة الجامعلة النافعلة فيا يلي: فمن ما قاله شليخنا 

الكريلم حفظله اللله تعلاىل يف مقدملة الكتلاب املذكلور 

:۔۔۔« ۔۔إن الديلن و تعاليمله  األساسلية إمنلا تنبلع ملن 

الكتلاب و السلنة ، وإنهلا –تعالیلم الکتلاب والسلنة- يف 

شلكلها الكاملل هلي أسلاس مذهلب عللاء ديوبنلد۔ خذ 

أي كتلاب موثلوق بله يف عقائلد أهلل السلنة و الجاعلة ، 

و اقلرأه سلتجد أن مذهلب عللاء ديوبند هلو كل ما جاء 

فيله  ملن العقائلد ، و اقرأ أي كتاب موثلوق به يف الفقه و 

أصلول الفقله عى مذهب اإلمام أيب حنيفة ، سلتجد أن ما 

جلاء فيله من املسلائل الفقهيلة ، و األصولية هلو املذهب 

الفقهلي للدى عللاء ديوبند ، و راجلع أي كتاب صحيح يف 

األخلاق و اإلحسلان ، سلتجد أنه هو مرجلع علاء ديوبند 

يف اإلحسلان و تزكيلة األخلاق ،إنهلم إمنلا يتخلذون أولئک 

األشلخاص الذيلن أجمعلت األملة على جاللة قدرهلم و 

مكانتهلم العلميلة ، العلملية –بدءا باألنبيلاء الكرام � 

، و ملرورا بالصحابلة و التابعلن ، و انتهلاءا باأولياء األمة و 

صلحائهلا –منلاذج جديلرة باالتبلاع و التلقليد.+

نواحلي  ملن  ناحيلة  هنلاك  ليلس  إنله   : القلول  وجمللة 

علن  شلعرة  قيلد  ديوبنلد  عللاء  فيهلا  ينحلرف  الديلن 

ذوقله  و  مزاجله  علن  و   ، لإلسلام  املتلوارث  التفسلر 

على  يطللع  أن  أحلد  شلاء  فللو  األصيلل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

مذهبهلم فعليله مبراجعة املوثلوق به لدي جمهلور علاء 

األملة ملن تفاسلر القلرأن ، و رشوح الحديلث ، و كتلب 

الفقه الحنفي ، و العقائد و الکام ، و اإلحسلان و األخاق 

، التلي تتحلدث عنله –علن مذهبهلم – يف تفصيلل ۔۔۔، 

»)راجلع للتفصيلل : عللاء ديوبنلد عقيلدة و منهجا ، ص: 

10 اللخ، مكتبلة إدارة املعلارف كراتي(، و أردفه سلاحته 

بالحديلث علن األسلباب و امللربرات  الداعية لهلذا املؤلف  

،لحلن مل تكلن مثلة حاجة إىل إحلداث ذلك ، ملا دام علاء 

ديوبنلد حلقلة متصللة و مرابطلة ملع حلقلات جمهلور 

عللاء األملة األسلامية منلذ أربعلة علرش قرنلا كلا ذكلره 

أعلاه، و الكتلاب جديلر باملراجعلة ، عللا أنله تلم طبعله 

فيلا نعللم ملن دار القللم بدمشلق أيضلا۔

3- و تفاصيلل سلسللة نسلبنا  مذكلورة يف كتلاب واللدي 

–قلدس رسہ-باسلم »واللدي املاجلد«

أيها املسلم أنت القائد.. فقد خسر العامل بذهابك
الشيخ عبداللطيف الناروئي

أستاذ بالجامعة

أبللو  اإلمللام  خاطللب  أصيلللة  فكللرة  هللذه 

الحسللن عللي النللدوي بهللا كل مسلللم يف العللامل 

كتاباتلله ومؤلفاتلله ومحارضاتلله  مللن خللال 

ولقاءاتلله، إنلله نللادى بهللا كلللا منحللت للله 

الفرصللة وكان يعتقللد أن املسلللمن إذا اتجهللوا 

إىل مهمتهللم يف الحيللاة وهللي الدعوة اإلسللامية 

الخالصللة ومتسللكوا بشللعائر دينهللم ومل يتأثللروا 

مللن زخللارف الدنيللا وبهرجتهللا ورجعللوا إىل 

اإلسللام مللن جديللد، فللإن الللله يدافللع عنهللم 

وينرهللم.

هللذه الفكللرة الواعيللة التللي تقبلهللا التاريللخ 

اإلسللامي املعللارص قبللوال حسللنا وتسللببت إىل 

صحللوة إسللامية راشللدة يف كثللر مللن األقطار يف 

الللرشق والغللرب وتبناهللا الفئللة املختللارة مللن 

املخلصللن تتجللى يف جميللع كتاباتلله املليئللة 

بالجواهللر والللدرر.

يسللعى يف  الللله  النللدوي رحملله  اإلمللام  إن 

إقنللاع املسلللم أنلله قائللد للعللامل والبللد أن يغللر 

وجهتلله يف الحيللاة ويصللل إىل قمللة الشللعور 

باملسللئولية ويكللون هاديللا مهديللا وبإمكانلله أن 

يحتفللظ عللى هللذه الخصيصللة الهامللة واملكانللة 

السللامية وهكللذا املسلللمون يسللتطيعون أن 

يكونللوا مصابيللح الهللدى وهللداة مهتديللن.

يقللول اإلمللام النللدوي رحملله الللله: " مللن 

املعلللوم أن حيللاة األمللم بالرسللالة والدعللوة وأن 

األمللة التللي ال تحمللل رسللالة وال تسللتصحب 

دعللوة، حياتهللا مصطنعللة غللر طبيعيللة، وأنهللا 

كورقللة انفصلللت عللن شللجرتها فللا ميكللن 

بَللُد فَيَْذَهللُب  للا الزَّ أن تحيللا بسللقى أورى: فَأَمَّ

للا َمللا يَنَفللُع النَّللاَس فَيَْمُكللُث يِف األَرِْض  ُجَفللاء َوأَمَّ

. الرعللد: 17

إننللا أيهللا القللراء أمللة الحللارض وأمللة املسللتقبل، 

قللد كتللب لنللا الخلللود والنللر، ألننللا أصحللاب 

دعللوة ورسللالة نبويللة، وهللي الرسللالة األبديللة 

التللي قللى الللله بخلودهللا وظهورهللا، فلسللنا 

تحللت سلليطرة املللادة وحكللم الزمللان، بللرشط 

أن نقللوم بدعوتنللا ونسللتقبل برسللالتنا ونعللود 

أمللة دعللوة نبويللة كللا بدأنللا، دعللوة فيللا 

بيننللا معللرش املسلللمن ودعللوة غرنللا مللن 

األجانللب يف الديللن. )إىل اإلسللام مللن جديللد 

)21-20 ص 

أن  املسلللمن  ينللادي  النللدوي  اإلمللام  إن 

ويشللوقهم  بدينهللم  بصللرة  عللى  يكونللوا 

بالديللن  واالعتللزاز  والتقللدم  النهللوض  إىل 

تخلفهللم،  وأسللباب  وبعيوبهللم  ويبرهللم 

بدينهللا  اتصلللت  إذا  اإلسللامية  األمللة  فللإن 

ومبادئهللا فتتكللون لهللا قللوة تغللر مجللرى 

األحللداث وتتقللدم تقدمللا باهللرا عللى الصعيللد 

االجتاعيللة والدينيللة واالقتصاديللة والسياسللية 

إيجللاد وضللع  كبللر يف  لهللا سللهم  سلليكون 

لرجللال  العللامل وسللتكون  متميللز يف  إيجللايب 

الديللن وأهللل الحللق كلمللة مسللموعة يف عللامل 

تكثفللت فيلله اآلراء واالتجاهللات والثقافللات 

وسلليكون للمسلللمن دور مسللترشق ممتللاز يف 

عللامل يسللوده الظللام والتنافللس عللى املللادة 

والسلللطان، وهللذه هللي الحقيقللة التللي أشللار 

إليهللا اإلمللام النللدوي رحملله الللله. يقللول رحملله 

الللله: الطريللق الوحيللد لعللودة املسلللمن إىل 

حيللاة رشيفللة، وحيللاة تليللق بهللم كخلفللاء 

للرسللل وكأمموريللن إلصللاح العللامل، عليهللم 

أن ميللأوا الفللراغ الللذي يوجللد يف البللاد وهللو 

فللراغ القيللادة الصحيحللة املخلصللة الخاشللعة 

لللله تعللاىل واملحرمللة لإلنسللانية، لذلللك بللدأ 

بعللض إخواننللا وأنللا مللن جملتهللم بحمللل 

رسللالة وهللي رسللالة اإلنسللانية. )آخللر لقللاء مللع 

20 عاملللا ومفكللر إسللاميا ص 150، محمللد خللر 

رمضللان يوسللف، دار ابللن حللزم( ويقللول أيضللا: 

وأنصللح املسلللمن برسللوخ العقيللدة اإلسللامية، 

واإلخللاص لللله تبللارك وتعللاىل، وحللب الخللر 

لإلنسللانية، والغللرة عللى مسللتقبل اإلنسللانية، 

والغللرة عللى الللرشف اإلنسللاين، هللذا هللو 

الللذي يفتللح الطريللق ويزيللل العوائللق وهكللذا 

كان املسلللمون خللال التاريللخ. )نفللس املصللدر 

 )151 ص 

ويقللول أيضللا: يللا أصحللاب القلللوب املؤمنللة، 
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التوجيه اإلسالمي

أنتللم املجتمللع، يف قسللات وجوهكللم وضائللر 

عقولكللم يرقللد املسللتقبل الزاهللر الللذي نؤمللله، 

خلقيللة،  روحيللة،  تهيئللة  نفوسللكم  فهيئللوا 

الوقللت  نللداء  هللو  هللذا  إميانيللة،  علميللة، 

وواجللب السللاعة وجهللاد اليللوم. ) إىل اإلسللام 

مللن جديللد ص 149 دار وحللي القلللم(

إن اإلمللام النللدوي يسللعى دومللا ويفكللر ك 

ينهللض العللامل اإلسللامي مللن كبوتلله وسللباته 

يحللدث تغيللرا يف التفكللر ويتخطللى العقبللات 

واملوانللع وهللذه الفكللرة هللي التللي تقدملله يف 

مهمتلله ورسللالته وهللو يرشللد املسلللم بكلاتلله 

النابعللة عللن تحقيللق ودراسللة وإميللان وفهللم 

إىل تكويللن وجللدان يتشللبع باإلميللان الصللادق 

ركللز  العامللة  والنصيحللة  الصالللح  والعمللل 

جهللوده أن يكللون املسلللمون مركللز التأثللر وأن 

يكونللوا قللادة للعللامل وأن يدركللوا واجبهللم وأن 

يقومللوا بللدور حاسللم عللى سللاحة العللامل يقللول 

رحملله الللله عللن كتابلله النافللع "مللاذا خللر 

العللامل بإنحطللاط املسلللمن" العمليللة التللي 

قللام بهللا هللذا الكتللاب ونجللح فيهللا، وعللذرا 

يف ذلللك، هللي أنهللا غللرت مركللز املسلللم مللن 

كونلله ممثللا مقلللدا تابعللا، محكومللا عليلله 

وسللابكا  عامللا  صائغللا  كونلله  إىل  مأمللورا، 

ومغللرا للمصللر، ومبللرشا لجيللل جديللد.

فلللا كان املسلللمون هللم القللادة للعللامل البرشي 

ولرجللال البرشيللة، كان العللامل يسللر يف طريللق 

سللوي، وملللا عللزل املسلللمون عللن قيادتهللم 

العامليللة أصحبللت األمللم كالللدواب السللامئة... 

مبركللب  مصابللون  املسلللمن  أن  الحقيقللة 

النقللص، وبنتائللج االنسللحاب واالنهللزام، فللاآلن 

أصحبللوا يرحبللون بكونهللم يتمتعللون بلليء 

مللن الحريللة، مللن غللر أن يكللون لهللم تأثللر 

عاملللي يف سللبك الحيللاة وصياغتهللا ويف صياغللة 

املسللتقبل كذلللك، فالجللواب األول والكبللر هللو 

أن يرفللع تفكللر املسلللمن ومسللتواهم العقللي 

إىل  وسللائبة  وأتباعهللا  تاميللذ  كونهللم  مللن 

كونهللم قللادة. )آخللر لقللاء ص 148(

الشللك أن املسلللمن اليللوم قللد وقعللوا فريسللة 

املؤامللرات  لهللم  وتحللاك  املاكريللن  مكللر 

املخططللات املاكللرة والبللد أن يدققللوا النظللر يف 

كلللات العلللاء الربانيللن واملفكريللن الذيللن 

يبرونهللم مبكائللد األعللام ومؤامرتهللم، وال بللد 

أن يتنبهللوا عللن نللوم الغفلللة ويكونللوا آذانللا 

صاغيللة لهللذه النصائللح الغاليللة.

أمتلله  أزمللات  عايللش  النللدوي  اإلمللام  إن 

وتحدياتهللا املختلفللة ودرس املللايض والحللارض 

رجللل  رؤيللة  املسللتقبل  إىل  رؤيتلله  وكانللت 

التفكللر وكانللت للله  محنللك مجللرب غائللر 

حلللول ناجعللة لأمللة للخللروج مللن األزمللات 

الراهنللة ومآسلليها وأبللدى آراء صائبللة يف ضللوء 

اآليللات القرآنيللة واألحاديللث النبويللة والتاريللخ 

اإلسللامي القديللم والحديللث أراد أن يكللون 

املسلللم ذا صلللة ويثقلله بربلله معتللزا بدينلله 

وحامللا لرسللالة اإلسللام الخالللدة وأن يعيللش 

مرفللوع الللرأس موفللور الكرامللة حيللاة سللعيدة 

آمنللة يف ظللل النهللوض بأعبللاء دينلله وأمتلله 

وتقديللر القيللم الروحيللة والخلقيللة وإال سللتكون 

فريسللة لللأدواء الخلقيللة واالجتاعيللة وخللواء 

الللروح وإفللاس الباطللن ومللوت الضمللر.

ونللراه مللرارا يخاطللب زعللاء األمللة اإلسللامية 

وعللي  عللى  يكونللوا  أن  العباقللرة  ورجالهللا 

العللر  ومتطلبللات  الوقللت  بللأدب  كامللل 

األمللم  بللن  السللامية  مبكانتهللم  ويذكرهللم 

معالجللة  يف  جللادة  خطللوات  للله  وكانللت 

كبللوة األمللة وانحرافهللا عللن املنهللج السللوي 

ورسللم يف كتاباتلله النافعللة خطوطللا منهجيللة 

لخللروج العللامل اإلسللامي مللن أوضللاع التمللزق 

والتدهللور ووصوللله إىل قمللة العللزة والكرامللة.

يقللول اإلمللام النللدوي رحملله الللله: ال ينهللض 

العللامل اإلسللامي إال برسللالته التللي وكلهللا إليلله 

مؤسسلله � واإلميللان بهللا واالسللتاتة يف 

سللبيلها، وهللي رسللالة قويللة واضحللة مرشقللة، 

مل يعللرف العللامل رسللالة أعللدل منهللا وال أفضللل 

وال أميللن للبرشيللة منهللا.

وهللي نفللس الرسللالة التللي حملهللا املسلللمون 

يف فتوحهللم األوىل، والتللي لخصهللا أحللد رسلللهم 

يف مجلللس يزدجللرد ملللك إيللران بقوللله: " الللله 

ابتعثنللا لنخللرج مللن شللاء مللن عبللادة العبللاد 

إىل عبللادة الللله وحللده، ومللن ضيللق الدنيللا إىل 

سللعتها ومللن جللور األديللان إىل عللدل اإلسللام". 

كلمللة وزيللادة  تغيللر  إىل  تحتللاج  رسللالة ال 

حللرف. )مللاذا خللر العللامل بانحطللاط املسلللمن 

فرسللالة   " ويقللول:  كثللر(  دارابللن   362 ص 

العللامل اإلسللامي هللي الدعللوة إىل الللله ورسللوله 

واإلميللان باليللوم اآلخللر وجائزتلله الخللروج مللن 

الظلللات إىل النللور، ومللن عبللادة النللاس إىل 

عبللادة الللله وحللده، والخللروج مللن ضيللق 

الدنيللا إىل سللعتها، ومللن جللور األديللان إىل عللدل 

اإلسللام وقللد ظهللر فضللل هللذه الرسللالة وسللهل 

فهمهللا هللذه العللر أكللر مللن كل عللر، فقللد 

افتضحللت الجاهليللة وبللدت سللوءاتها للنللاس 

واشللتد تذمللر النللاس منهللا، فهللذا طللور إنتقللال 

العللامل مللن قيللادة الجاهليللة إىل قيللادة اإلسللام، 

لللو نهللض العللامل اإلسللامي، واحتضللن هللذه 

الرسللالة بللكل إخللاص وحاسللة وعزميللة، وإن 

التللي تسللتطيع أن  الوحيللدة  بهللا كالرسللالة 

تنقللذ العللامل مللن االنهيللار واالنحللال. )نفللس 

املصللدر ص 364(. 

أدرك  قللد  الللله  رحملله  النللدوي  اإلمللام  إن 

وابتعادهللم  باملسلللمن  املحدقللة  األخطللار 

عللن القيللم الدينيللة يوضللح معللامل الوصللول 

إىل املكانللة املرموقللة ويرشللد األجيللال ملعرفللة 

قللرآين ودينللي. حقيقتهللم مللن منظللور 

يقللول رحملله الللله: فاملهللم األهللم لقللادة العللامل 

اإلسللامي وجمعياتلله وهيئاتلله الدينيللة وللللدول 

اإلسللامية غللرس اإلميللان يف قلللوب املسلللمن، 

وإشللعال العاطفللة الدينيللة، نللرش الدعللوة إىل 

الللله ورسللوله، واإلميللان باآلخللرة عللى منهللاج 

الدعللوة اإلسللامية األوىل ال تدخللر يف ذلللك 

الوسللائل  جيمللع  لذلللك  وتسللتخدم  وسللعا، 

القدميللة والحديثللة وطللرق النللرش والتعليللم، 

كتجللوال الدعللاة يف القللرى واملللدن، وتنظيللم 

الخطللب والللدروس، ونللرش الكتللب واملقللاالت 

ومدارسللة كتللب السللرة وأخبللار الصحابللة، 

وكتللب املغللازي والفتللوح اإلسللامية، وأخبللار 

أبطللال اإلسللام وشللهدائه، ومذاكللرة أبللواب 

الجهللاد وفضائللل الشللهداء وتسللتخدم كذلللك 

وجيمللع  األدب  وكتللب  والصحافللة  اإلذاعللة 

القللوى والوسللائل العريللة. )نفللس املصللدر: 

)365-6 ص 

هللذه الكلللات املرشقللة تسللقى جللذور اإلميللان 

إىل  الوصللول  طريللق  يف  اسللتبصارا  ومتنحنللا 

العللزة يف الدنيللا والسللعادة يف اآلخللرة وتبعللث 

األمللل يف قلللوب املسلللمن ك ال يستسلللموا 

أمللام كتائللب األحللزان ومؤامللرات األعللداء.

ال شللك أن العللامل اإلسللامي يجتللاز فللرة عصبيللة 

قللد وقللع فريسللة األعللداء الحاقديللن وعمللاء 

الللرشق والغللرب ولكللن أمثللال هللذه الكلللات 

لهللا تأثللر كبللر يف تصحيللح االتجللاه وتنميللة 

الشللعور وإصللاح الباطللن وترشللد املسلللم أن 

يتمحللور حللول مبادئلله ومعتقداتلله ويحللرص 

توفللر  يف  ويسللهم  والنصيحللة  الخللر  عللى 

املنللاخ املائللم لتثقيللف الجيللل الجديللد بثقافللة 

اإلسللام الخالللدة والرجللوع إىل اإلسللام مللن 

جديللد. 
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ينابيع املعرفة

 7 أنواع من األغذية الشتوية اليت جيب عليك اعتمادها يف الشتاء !
الشتاء هو املوسم الرائع الذي يوفر الكثري من األنشطة الرتفيهية واملناظر الطبيعة الخالبة. ومع ذلك، فصل الشتاء هو أيضا موسم ألمراض عديدة، مبا يف ذلك 

الربد واالنفلونزا، وهذا هو السبب انها الوقت املناسب للحسم و لتقوية الجهاز املناعي من خالل تناول هذه األطعمة  كل يوم. انها لن تأخذ الكثري من الوقت 

والجهد لدمج هذه األطعمة الصحية يف نظامك الغذايئ اليومي. ليس فقط ألنها تساعد يف تحسني الجهاز املناعي، وتحافظ عى الطاقة الخاصة بك عالية خالل 

أشهر الشتاء الباردة والفاترة.

الرمان _ انار- 

 الرمللان هللو واحللد مللن األطعمللة األكللر شللعبية وصحيللة يجللب أن تللدرج يف خطللة تنللاول الطعللام الخاصللة بللك. ميكنللك 

أن تللأكل الرمللان سللهل، . رشب كللوب منلله يف الصبللاح يسللاعد عللى تلبيللة حاجللة الجسللم مللن البوتاسلليوم.

 الرمللان غنللي أيضللا مضللادات األكسللدة القويللة التللي ميكللن أن تسللاعد عللى منللع بعللض أنللواع الرطللان، مبللا يف ذلللك 

الجلللد الربوسللتاتا ورسطللان الثللدي، وميكللن أن تسللاعد يف الحللد مللن خطللر اإلصابللة بأمللراض القلللب.

الكيوي - کیوی -

 واحد من أفضل األطعمة يف فصل الشتاء ورائع تناوله يومياً .. فاكهة الكيوي هو مصدر ممتاز للفيتامينات و فيه نسبة 

عالية من األلياف والبوتاسيوم، ومنخفض السعرات الحرارية )أ فاكهة الكيوي صغر يحتوي عى 40 سعرة حرارية(. فاكهة 

الكيوي تساعد عى تقوية الجهاز املناعي، ومفيدة لقلبك وللنظر.

الربوكيل - کلم بروکلی-

قللد ال يبللدو لذيللذ، ولكنلله جيللد للصحللة. إذا كنللت تطبللخ براعللم الللربوكي بشللكل صحيللح، سلليكون لديللك أصللح وألللذ 

وجبللة الشللتاء مللن أي وقللت مللى! براعللم الللربوكي هللي رسيعللة وسللهلة للطهللي ،  أنهللا تأخللذ حللوايل 8-10 دقائللق 

لاسللتعداد. شللواء أو قللي أو سلللق عللى البخللار .

براعللم بروكسللل غنيللة باألليللاف والبوتاسلليوم وفيتامللن A، فيتامللن C، وفيتامللن K. لديهللم تأثللر كمضللاد لالتهابللات، 

ويسللاعد عللى تعزيللز مسللتويات  وتحسللن الجهللاز املناعللي ومنللع نللزالت الللربد واالنفلونللزا.

الحمضيات - ترشیجات - 

النظللام الغللذايئ يف فصللل الشللتاء لللن يكللون كامللاً دون الحمضيللات. مللن الجريللب فللروت والربتقللال واليوسللفي والليمللون 

الحامللض والليمللون، ويفضللل أكللله أكللر خللال موسللم الشللتاء. الحمضيللات لذيللذة ومنعشللة، وتقللدم وجبللة خفيفللة صحيللة 

متامللا. الحمضيللات هللي واحللدة مللن أفضللل مصللادر فيتامللن C . الحمضيللات لهللا خصائللص مضللادة للرطللان قويللة بسللبب 

محتواهللا العللايل مللن مركبللات الفافونويللد.

الكايك - خرمالو - 

مللن أهللم األغذيللة يف الشللتاء و تحتللوي عللى نسللبة عاليللة مللن الكربوهيللدرات والصوديللوم واألليللاف الغذائيللة والبوتاسلليوم 

والكالسلليوم واملغنيسلليوم واملنغنيللز والحديللد، وتحتللوي عللى القليللل مللن الدهللون والربوتللن. بللل هللي أيضللا وفللرة مللن 

.A وفيتامللن C فيتامللن

القرفة - دارچین - 

القرفللة مللن التوابللل الشللعبية خللال فصللل الشللتاء. ويوفللر بعضللاً مللن الللدفء ، ميكنللك اسللتخدامه يف الكوكيللز والفطائللر 

واملعجنللات والحلويللات، العصائللر والحسللاء ، واملرشوبللات مثللل الشللوكوال السللاخنة والشللاي والنبيللذ. القرفللة تسللاعد 

عللى تعزيللز جهللاز املناعللة لديللك، وتحسللن وظيفللة  الدمللاغ، وجيللدة لصحللة قلبللك. و يحتللوي عللى الزيللوت األساسللية 

التللي تتباهللى بالخصائللص املضللادة للميكروبللات ومضللادة لالتهابللات القويللة. وعللاوة عللى ذلللك، القرفللة تحتللوي عللى 

الكالسلليوم واملنغنيللز، واألليللاف والحديللد وبالفافانللول ومضللادات األكسللدة التللي تسللاعد عللى منللع الرطللان.

البقوليات - حبوبات - 

هللذا الشللتاء، يتوجللب اسللتخدام املزيللد مللن البقللول يف وجبللات الطعللام الخاصللة بللك للبقللاء يف صحللة جيللدة وطاقة 

كاملللة لتحقيللق قللرارات السللنة الجديللدة الخاصللة بللك. البقوليللات تحتللوي عللى العنللارص الغذائيللة األساسللية مثللل 

الربوتللن، واألليللاف والحديللد والزنللك والكالسلليوم، وفيتامينللات ب. وميكللن أن تسللاعد يف الحللد مللن خطللر إصابتللك 

بالرطللان وأمللراض القلللب. اختيللار الفاصوليللا، الحمللص، الفللول بينتللو والفاصوليللا والعللدس والفاصوليللا .. ميكللن 

اسللتخدام البقوليللات بديللا جيللدا وصحيللا للحللوم.

)موقع ملاذا(
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مازاللت  الوطنيلة  والوحلدة  والتطويلر،  األملن، 

وال تلزال ثاثلة عواملل متاسلكة لبنلاء مجتملع 

األملن  يعوزهلا  التلي  البلاد  إن  مثلايل.  بلرشي 

فهلي بلا شلك ليسلت مبتطلورة، كلا ال تحظلى 

بوحلدة وطنيلة مطلوبلة، والبلاد غلر املتطلورة 

لهلا  حلظ  ال  كلا  املطللوب  باألملن  تحظلى  ال 

ملن الوحلدة الوطنيلة، وباملقابل البلاد املتمتعة 

باألملن والتطويلر املسلتدام هي تتمتلع بالوحدة 

الوطنيلة القويلة وبالعكلس.

مثللث،  كأضلاع  هلي  الثاثلة  العنلارص  هلذه 

منشلودا  متطلورا  مجتمعلا  تبنلي  أن  تسلتطيع 

قويلا عنلد توافرهلا املتلوازن واملعقلول. وأملا ملا 

يضملن األملن والوحلدة لشلعب هلي مشلاركة 

أعضلاء املجتملع كافة يف عمليلة تطوير مجتمعه 

ملن  يبللغ  أن  يسلتطيع  فمجتملع  وإدارتله. 

أنفسلهم  أفلراده  يلرى  مبلغلا  واألملن  التطويلر 

واحلدا واحلدا مواطنلن على السلوية ومتمتعن 

متسلاوية.  بحقلوق 

يشلكل  ال  هلو  واملذهبلي  القوملي  التنلوع  إن 

تهديلدا بقلدر ملا هلو فرصلة مواتيلة يف تعزيلز 

االنسلجام واالقتلدار الوطني. ميكننلا اعتبار إيران 

مينوتلورا جميا ملن األقوام واملذاهلب اإليرانية، 

التلي كانلت تشلد بعضها بعضلا وصانت سليادة 

هلذه البلاد وثقافتهلا عى امتلداد التاريلخ. ولذا 

إيلران تعنلي ألوانهلا كلهلا وإن إهلال جلزء من 

األضلاع  انهيلار  إىل  يلؤدي  الرائلع  اللكل  هلذا 

الثاثلة للمجتملع املنشلود.

املثللث  هلذا  ملن  جلزء  هلم  السلنة  أهلل  إن 

الجميلل، وإجاللة النظلر يف تاريخ نضال الشلعب 

اإلسلامية  الثلورة  مجلاالت  يف  الكبلر  اإليلراين 

ملن  متكننلا  و...  املقلدس  والدفلاع  املختلفلة، 

اسلتيعاب صحبلة أهلل السلنة وتعاطفهلم ملع 

النظلام.

إن املكلون السلني قلد سلجل اسلمه يف مثللث 

)األملن، والتطوير، والوحلدة الوطنية( وذلك عن 

طريلق تقديلم اثني عرش شلهيدا وآالف املضحن 

يف سلبيل الوطن ومرافقة النظام. فهو قد أسلدى 

َدينله للنظام. فهلو يف إيران مواطلن إيراين وليس 

بلأدىن ملن أي قومية أخرى يف جنسليته اإليرانية.

يف هلذا الصلدد اإلغلاض علن مطالبلات املكون 

السلني القانونيلة املرحلة واملفلرة يف »ميثاق 

حقلوق املواطلن« انتهلاك سلافر لحقلوق هلؤالء 

اإليرانين. املواطنلن 

االتحاديلة  اإلسلامية  الثلورة  قائلد  نوايلا  إن 

والداعيلة نحلو الوحلدة وأوامر سلاحته املعززة 

لأخلّوة بلن املذاهب، وتوكيد رئيلس الجمهورية 

وسياسلته يف مجال العنايلة بحق املواطنة لأقوام 

ورؤيتله  األمنلي  الجهلاز  وتشلديد  واملذاهلب، 

الظلروف  وكذللك  املوضلوع  لهلذا   اإليجابيلة 

السلائدة يف املنطقة، وتهديدات األعداء والسلعي 

يف التفريلق بلن الصفلوف، كلهلا ملا يللّح على 

وجلوب تحقلق حلق املواطنلة ألهلل السلنة.

ملن أهم شلكاوى املكّون السلني عدم اسلتخدام 

نخبهلم ومؤهليهم يف املناصب العليا واملتوسلطة 

والسفى.

يبلدو أن ملا يحلول دون تحقلق هلذه اللرورة 

رغلم كل األسلس القانونيلة، وأواملر أركان النظام 

واسلتخدام  الوحلدة  وجلوب  على  وتأكيدهلا 

املسلؤولن،  قناعلة  هلو  السلنة،  أهلل  مؤهلي 

ملع األسلف الشلديد ملن املسلؤولن الذيلن هم 

هلذه  تحقيلق  يف  عامللن  ليكونلوا  مرشلحون 

األمنيلة هلم بأنفسلهم ملا بلغلوا هلذه الثقة ومل 

يتأكلدوا من أنهلم مطالبون بتنفيذ هلذه املهمة، 

يف الحقيقلة هلؤالء املسلؤولون مل يصلوا إىل الثقة 

املطلوبلة، وال يزاللون خاضعلن مللا متلي عليهلم 

أذواقهلم، بلدل الخضلوع للدسلتور.

يف  تعهدهللم  وعللدم  املللدراء  ثقللة  عللدم  إن 

الحقيقللة إغللاض عللن أوامللر القائللد الحكيمللة 

هللذا  يف  االسللتمرار  وإن  الدولللة،  وسياسللات 

اإلهللال ليسللت للله نتيجللة سللوى اليللأس وغلبللة 

القنللوط عللى املجتمللع السللني وال شللك أنلله 

ميّهللد األرضيللة لنفللوذ أعللداء البللاد ومعارضيهللا 

بللن األقللوام واملذاهللب.

 منللذ سللنن واملجتمللع السللني يرفللض دعللاوى 

األعللداء ومواعيدهللم الكاذبللة، ومللا خضللع قللط 

أمللام مخططللات األعللداء املشللؤومة، ولكللن عدم 

التفللات املسللؤولن إىل هللذه الحقيقللة، قللد وفّللر 

معطيللات ترويجيللة ألذيللال األعللداء ووكائهللم، 

بينللا العنايللة بهللذا الحللق للمجتمللع السللني 

االنتخللاب  عجلللة  يف  مؤهليهللم  واسللتخدام 

واالنتصللاب يف املناصللب الرئيسللة واملتوسللطة 

كفيللل بللرد أيللدي األعللداء األلللداء فارغللة خائبللة 

وباملنللع مللن التعلللل والدعايللات السلللبية ودس 

بللذور التمييللز والنفللاق يف املجتمللع.

أهل السنة؛ حقوق املواطنة وثقة املسؤولني
سيد عالء الدين الحيدري

تعريب: سيد مسعود

أهل السنة يف إيران
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محافظلللة  يف  األمنيلللة  السللللطات  قاملللت 

“هرملللزكان” جنويب إيلللران، يلللوم األربعاء 7 

صفلللر 1440، باقتحام مدرسلللة دينية يف قرية 

توابلللع مدينة “سلللريك”  ملللن  “قلمويلللي” 

واعتقال مدير املدرسلللة واثنن من أسلللاتذتها.

أفادت مصلللادر محليلللة أن القلللوات األمنية 

الدينية  القلللرآن”  حارصت مدرسلللة “تعليلللم 

يف قريلللة “قلمويي” يف محافظلللة “هرمزكان”، 

واعتقلوا الشللليخ “هاشلللم جعفرزاده” )مدير 

املدرسلللة(، والشللليخ “أحمد قلندري”، والشيخ 

أحمدي”. “أيلللوب 

ويف وقلللت متأخلللر أكلللدت املصلللادر املحلية 

إطلللاق رساح الشللليخ أحملللد قلنلللدري، وأن 

الشلللخصن مل يلللزاال قيلللد االعتقال.

وقاللللت املصلللادر إن عنارص القلللوات األمنية 

ذهبلللوا إىل منازل هلللؤالء الشللليوخ املعتقلن، 

وحمللللوا معهلللم بعلللض الكتلللب وأجهلللزة 

. تر لكمبيو ا

جديلللر بالذكلللر أن العللللاء البارزيلللن ألهل 

السلللنة ملللن ملللدن “جاسلللك” و”سلللريك” 

و”مينلللاب” نظملللوا وقفلللة احتجاجيلللة أمام 

وطالبوا  “سلللريك”،  مقاميلللة  قائلللم  مبنلللى 

بإطاق رساح أسلللاتذة مدرسلللة تعليم القرآن 

قلمويي. قريلللة  يف  الدينيلللة 

إّن املدرسلللة الدينيلللة املذكلللورة تعلللّد ملللن 

يف  بشلللعبية  وتتمتلللع  الناشلللطة،  امللللدارس 

محافظلللة هرملللزكان، تقلللوم بتعليلللم القرآن 

السلللنة  الدينية ألبناء أهل  الكريم واألحلللكام 

دينية  املنطقلللة، ولهلللا نشلللاطات  يف هلللذه 

والحريلللات  الدسلللتور  إطلللار  يف  ومذهبيلللة 

فيه. املرحلللة  القانونيلللة 

اقتحام مدرسة دينية ألهل السنة يف “سرييك” واعتقال أساتذتها

اسلللتياء أهل  األمنية  السللللطات  أثارت 

السلللنة يف مدينلللة “أروميلللة”، مركلللز 

محافظلللة “آذربيجلللان الغربية”، وذلك 

من خلللال عزل إملللام مسلللجد ألهل 

السلللنة يف هلللذه املدينلللة والتدخل يف 

املسجد. شلللؤون 

بناء عى األخبلللار والتقارير الواصلة إىل 

“سلللني أون الين” من مدينلللة أرومية، 

ملا اتخلللذ أهل السلللنة يف مدينة أرومية 

“النبي  توسللليع مسلللجد  بشلللأن  قرارا 

األكلللرم”، قاملللت السللللطات األمنيلللة بفرض 

الضغلللوط علللى الشللليخ “منلللاف شلللمس” 

املعروف بلللل “ما عبد الوهلللاب” وهيئة أمناء 

املذكور. املسلللجد 

يقال إن الشللليخ “مناف شلللمس” الذي اختر 

“النبي  الجمعة ملسلللجد  كاإلملللام وخطيلللب 

األكرم” يف مدينة “أروميلللة” من جانب الناس، 

تم عزله ملللن قبل السللللطات األمنية، ونصب 

مكانه شلللخص آخر إلمامة املسلللجد املذكور، 

املصلن  أثلللارت مخالفلللة  الخطلللوة  وهلللذه 

الشلللديد. واحتجاجهم 

وفقا لتقاريلللر املصادر املحلية ملللن “أرومية”، 

إن املؤسسلللة التي توصف بل “املركز اإلسلللامي 

الكبلللر يف غلللرب البلللاد ومكتب ممثل 

اللللويل الفقيه يف شلللؤون أهل السلللنة” 

منعلللت يلللوم الجمعة 1 صفلللر 1440 

من دخول الشللليخ “مناف شلللمس” إىل 

ملللكان إقاملللة الجمعة، حيلللث تجمع 

النلللاس اعراضلللا علللى هلللذا املنع يف 

املصلون  يسلللتطع  ومل  املسجد،  ضواحي 

إقاملللة الجمعة.

جدير بالذكر أن الشللليخ “مناف شمس” 

كان قد اشلللتغل قبل هذا بجانب إمامة 

مسلللجد “النبي األكرم” يف “أرومية” بالتدريس 

يف مدرسلللة “صاح الدين األيلللويب” الدينية يف 

“أروميلللة” أيضا. واملدرسلللة الدينيلللة املذكورة 

واجهلللت ملللن جانلللب السللللطات األمنيلللة 

مشلللكات وضغوطات وتقييدات قبل سلللنتن 

ملللا أدى إىل تعطيل هذه املدرسلللة الدينية.

تدّخل السلطات األمنية يف شؤون أحد مساجد أهل السنة يف مدينة أرومية

من أنباء أهل السنة يف إيران

أهل السنة يف إيران
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وصابـــا أملـــا  مهجتـــي  ودمـــع العـــني يـــزداد انســـكاباتعـــاين 

ــاً  ــيّل َصِعقـ ــيُّ عـ ــزل الّنعـ ــد نـ والعذابـــافقـ همومـــا  وخلّفنـــي 

ــافقـــد ُخـــرّبت أّن إمـــام عـــري ــوٍق أجابـ ــوت يف شـ ــي املـ لداعـ

نـــار األحشـــاء  ويف  ومنطـــر بالّدمـــوع لهـــا ســـحاباوخلَّفنـــا 

ـــدري ـــَت ت ـــون؟ ولس ـــا َمن ـــدري ي ـــاأت ـــد أصاب ـــهُمك ق ـــري س ـــَم الخ صمي

ــى ــاَب حتـ ــَن األعصـ ــاٌب أوهـ حســـبُت الـــروَح تذهـــب واللُّبابـــامصـ

ــا  ــليم اللـــه أرضـ ومل نـــك نرتجـــي منـــه الذهابـــاثـــوى شـــيخي سـ

والّشـــباباأيـــا شـــيخ الحديـــث بُعـــدَت عّنـــا املشـــايخ  وأبكيـــت 

ــا ــك ملّـ ــوم عليـ ــك الُعلـ ــت تلـ ـــابكـ ـــت ونجـــُم علمـــك حـــني غاب مضي

ــاوقـــد أمـــى الوفـــاُق رهـــني حـــزن ــرَّ العجابـ ــخصك الغـ ــر شـ ويذكـ

ـــّرى ـــَي ح ــدارس َوْه ـــك املـ انتحابـــاوتبكي يبـــي  علمهـــا  ومنـــرب 

املســـتطاباأيـــا شـــيخي لقـــد أحييـــت عهـــدا  العهـــود  يف  مضيئـــا 

عهـــد زال  ولكـــن  ترحـــل  ــاومل  ــربكات طابـ ــأن بالـ ــم الشـ عظيـ

رطابـــاتذكّـــرُت الـــدروس نـــرت فيهـــا يانعـــة  العلـــم  مثـــار 

كريـــم القلـــب، تّتبـــع الكتابـــافكنـــَت تقـــيَّ ديـــن ذا خشـــوع

أبّيـــا بطـــال  قائـــدا  ــاشـــجاعا  ــى العتابـ ــق ال تخـ ــول الحـ تقـ

بنـــور العلـــم عّمـــرت الشـــعاباهدمـــت الجهـــل واإلفســـاد دومـــا

ـــات ـــة يف ثب ـــى الصحاب ـــت ِحم وعشـــت لـــذى األهـــوا شـــهاباَحَمي

أرض كل  مـــن  غوايـــة  وُصغـــَت بجهـــدك العجـــب العجابـــاقلعـــت 

شـــفيقا أبـــا  كنـــت  جنابـــاوللطـــالب  ألينهـــم  وللصلحـــاء 

وثبتـــا ثقـــة  مســـندا،  قـــوّي الجـــأش حـــني الـــّرُّ نابـــاوعـــدال، 

رقيقـــا ورعـــا،  عاليـــا،  ســـخّيا، ناصحـــا، يقظـــا، مهابـــاوقـــورا، 

ـــاطويـــل الصمـــت حـــني الصمـــُت خـــري ـــي الجواب ـــول ال يخط ـــح الق فصي

وذلّـــل مـــن مســـائلها الصعابـــالقـــد خـــدم العلـــوم بـــكل فـــن 

خـــري فعـــل  إال  منـــه  نـــر  ــاباومل  ـــربا واحتسـ ــاَس ص ــاق النـ وفـ

الثوابـــاهجـــرت لذائـــذ الدنيـــا جميعـــا مـــوالك  عنـــد  تؤّمـــل 

وبـــاب الزّهـــو ال ترضـــاه بابـــاوعشـــت حيـــاة زهـــد باختيـــار

نـــرّيات  نجـــوم  وثـــَوْت  ــاثـــوى  وأرض العلـــم قـــد أضحـــى يبابـ

خرابـــاســـامء املجـــد مـــن أســـف تهـــاوت نبرهـــا  العـــّز  وأرض 

ظـــالم يغشـــاه  العلـــم  ــاودرب  ــف الضبابـ ــم يلتحـ ــور الفهـ ونـ

قـــرب بطـــن  يف  بعدهـــا  الرتابـــاأتغـــدو  وتفـــرتش  بـــه  تنـــام 

حـــق اللـــِه  َقـــَدَر  إن  الكتابـــالعمـــري  تنتظـــر  النـــاس  وكلُّ 

فينـــا األشـــياء  أمثـــن  ــاوذكـــرك  ــدنا الصوابـ ــدرب، ترشـ ــري الـ تنـ

ــرتْى ــامِت تـ ــُم بالرْحـ ــقاك الغيـ وظـــّل لديـــك يْنَصـــّب انصبابـــاسـ

خلـــد جنـــان  اإللـــه  والثوابـــاوأســـكنك  الفضائـــَل  وأمـــالك 

وّريب  أمـــيل  يـــا  الكـــون  اقرتابـــاإلـــه  ألتمـــس  منـــك  بجـــود 

ـــود ـــض ج ـــو في ـــاء يرج ـــف ج بعفـــوك أرتجـــي، وِقِنـــي العقابـــافيوس

رثاء
اإلمام اجلليل فخر العلماء الراسخني، رئيس احملدثني، العامل الرباني، 

الشيخ سليم اهلل خان نّور اهلل مرقده

إشــارة : قصيــدة رثــى هبــا ســامحة الداعيــة موالنا الشــيخ 
حممــد يوســف األفشــاين البلــويش  شــيَخه و أســتاذه 
الراحــل املحــدث الكبــري موالنــا الشــيخ ســليم اهلل خــان 

ــام  1438 ه. ق ــوىف ع املت
ــاين  ــب األفش ــب األري ــيخ األدي ــر أن الش ــر بالذك و جدي
يعــد مــن كبــار العلــامء واألســاتذة يف كراتــي باكســتان 
ــاك،  ــاد هن ــة، و دّرس و أف ــة الفاروقي ــّرج يف جامع و خت
ــالد  ــافر إىل ب ــغ ، وس ــوة والتبلي ــة الدع ــل بحرك واتص
ــن  ــالح م ــة واإلص ــازة بالبيع ــه اإلج ــت ل ــرية. حصل كث
قبــل املشــايخ الكبــار وهــو مــدّرس ناجــح وداعيــة موّفق 

ــٌص. ــربٍّ خمل و م
 و قــد أنشــد قصائــد عديــدة منهــا مــا يقــدم إىل قــراء جملــة 

ــامية. الصحوة اإلس
بارك اهلل ىف علمه و عمله و نفع به العباد و البالد.
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سلألني األسلتاذ عبيداللهلي بعلد ما رأى شلغفي 

باملتنبلي ملا اللذي جعللك تعشلق املتنبي؟

القلول،  أجمللُت  للو  جوابله:  يف  آنلذاك  قللُت 

السلتعرُت فيله لسلان عائلض القرين إذ قلال إنه: 

الشلعراء. إمرباطلور 

إنله  لقللت:  التفصيلل  ملن  بليٍء  أتيلت  وللو 

شلاعر الحنلن وأسلتاذ الوفلاء، قّنلة املجلد وذرى 

الطملوح، يفرحلك إن شلاء أو يبكيلك، فالعللاء 

والحكلاء  بأشلعاره،  يستشلهدون  واملفلّرون 

بحَكمله.. يتمثللون 

 كيلف ال أعشلقه وقلد تزاحلم العللاء واألدبلاء 

رشوحاتله  زادت  حتلى  ديوانله  رشح  على 

الخمسلن. وقلال ياقلوت الحملوي: »ومل نسلمع 

اإلسلام  يف  وال  الجاهليلة  يف  شلعري  بديلوان 

رشح هكلذا بهلذه اللرشوح الكثلرة سلوى هلذا 

الديلوان، و ال بتلداول شلعر يف أمثال أو طُرف أو 

غرائلب على ألسلنة األدبلاء يف نظلم أو نلر أكر 

ملن شلعر املتنبلي«.

باملثلل  متمثلاً  واحلد  قلول  باسلتناد  أكتفلي 

السلائر: وحسلبك من القلادة ما أحلاط بالعنق.

فكلا ضعفت همتي، علّمني املتنبي:

وإذا كانت النفوس كباراً

تعبت يف مرادها األجسام.  

وقال:

عى قدر أهل العزم تأيت العزائم   

وتأيت عى قدر الكرام املكارم.  

وتعظم يف عن الصغر صغارها   

وتصغر يف عن العظيم العظائم.  

وقال:

لوال املشقة ساد الناس كلهم

الجود يفقر واإلقدام قتّال.  

أعشلقه ألنله يعلمنلي الحيلاة الكرميلة، ويبعدين 

الخسلة  كرامتهلا  مسلت  ملا  إذا  الحيلاة  علن 

فيعلّلم: والدنلاءة، 

وإن مل متت تحت السيوف مكرًّما

متت وتقايس الذل غر مكرم.  

ويقول:

ال يسللم اللرشف الرفيلع ملن األذى  حتلى يراق 

على جوانبله الدم.

وإذا ما عضتني داهية، هّدأُت نفي بقوله:

رماين الدهر باألرزاء حتى    

فؤادي يف غشاء من نبال.  

فرُت إذا أصابتني سهاٌم

تكّرت النصال عى النصال.  

إًذا املتنبلي جديلٌر بلأن نعشلقه، ونعشلق تفننله 

وإبداعله وتحليقله، وهلذا ملا دفعنلي ك أويص 

البعلض بأن يأيت يل بديوانه علن معرض الطهران 

اللدويل، فأنسلاه الشليطان ذكلره، فأوصيت أحد 

الحجلاج ك يشلريه يل ملن مكلة املكرملة، فلأىت 

بطبلعٍ أنيلق جميل، فجلزاه اللله خرًا.

فأعشلق ملن الشلعراء القداملى املتنبّلي وأروي 

املعارصيلن  الشلعراء  أّملا ملن  بروائعله،  غلتلي 

فأعشلق أشلعار الدكتور عبد الرحمن العشاوي 

حفظله اللله، مل أملك من دواوينله الورقية إال ما 

كنلُت أقلرأ يف صفحتله على تويلر أو فيسلبوك، 

فكنلُت يف حلرة دواوينه الورقية، أّملا املكتبات 

يف بلدتنلا فلا متللك كل ملا تهلوى أو تريلد، بلل 

رمّبلا تجلد يف بعلض األوقلات بعلض ملا تحتلاج 

إليله ملّا يجعلك بلأن تكون كالصيلاد تردد عى 

املكتبلات بلن الفينلة واألخرى وتحتلاج إىل قليٍل 

ملن حسلن الحلّظ ك تنلال بُغيتلك إذا شلاء الله 

وقّدره.

أن أذهلب إىل اللوّراق الشلهر »الحافلظ أملر« 

البائلع الوحيلد يف مدينلة زاهلدان اللذي خّصص 

مكتبتله للكتلب العربيلة من أعايل بعلد الفينة 

ورمّبلا  الشلوارد  بعلض  أقتنلص  فرمّبلا  والفينلة، 

أرجلع خلايل الكّفن إذا رأيُت األسلعار تبلغ عنان 

الساء.

بغيتلي يف مكتبلة  ملا وجلدُت  أيلة حلال  على 

اللله  قبلل  الحلّظ  ملن حسلن  ولكلن  الحافلظ، 

ملن  وهلو  عبلاده  ملن  عبلًدا  وتعلاىل  سلبحانه 

أصدقلايئ املحببلن لزيلارة بيتله يف العلام الحايل، 

فقللُت له: أخلي الكريم أحتلاج إىل كتاٍب. فقال: 

ويف  املكرملة.  مكلة  املكتبلات يف  سلأزور  أبلرش 

املسلاء أرسلل يل رسلالة علرب واتسلاب: يلا أخلي 

ذهبلُت إىل جميلع مكتبلات مكلة املكرّمة ولكن 

مل أجلد ديوان الدكتور عبد الرحمن العشلاوي.

ديلوان  يوجلد  ال  مللاذا  فقللُت  إعجلايب،  فأثلار 

بلاده،  يف  السلعودية  العربيلة  اململكلة  شلاعر 

وتأّسلفت، إال أّن صديقلي بلرّشين بأنّله سليبحث 

علن الكتلاب يف املدينلة املنلّورة، وفيلا بعد قال 

صديقلي: بذلنلا جهلًدا ووقتًلا بالغن حتلى دلّونا 

على أكلرب مكتبلة يف املدينلة املنلّورة وقاللوا إن 

مل تجلدوا كتابكلم يف هلذه املكتبلة فلا تبحثلوا 

عنله يف ملكاٍن آخلر. فعندما دخلنا املكتبة سلألنا 

علن الديلوان، قال البائلع: ال يوجد. قلنلا يا أخي 

نحلن علن بلاد إيلران واسلتعطفناه بأنّنلا أتعبنا 

أنفسلنا بحثًلا علن هلذا الكتلاب. فنظلَر إيّل ثلم 

اصرب. قلال: 

فذهلب إىل امللكان الخلفي وبحلث هنالك حتى 

وجلد بعلض الدواويلن القدميلة، تعلود طبعاتهلا 

إىل 1412 و 1413 و 1420هلل.ق وقلال أمللك 

تريدهلا؟  القدميلة هلل  الدواويلن  فقلط هلذه 

فقللُت: أجلل واقتنيتهلا.

أّملا ُهياملي وغراملي بالشلاعر العشلاوي ألنّله 

تتلّرب  والسلهولة  العذوبلة  غايلة  يف  يرنّلم 

أشلعاره بلا تريّث أو تلكؤ يف فلؤادك، وال تحتاج 

أثنلاء قلراءة أشلعاره إىل املعاجلم والقواميلس، 

أكلرب  ملن  املتواضلع  رأيلي  وفلق  ميلزة  وهلذه 

امليلزات ال يتحلّى بها إال القليلل، وهو فوق ذلك 

شلاعٌر مسللم يتفاعلل بقلوة ملع أحلوال أمتله 

ومشلكاتها وبشلكل دائلم يدعلو إىل اإلعجلاب.

فالعشلاوي هلو صاحلب القصائلد التلي تدعلو 

إىل بلزوغ فجلر جديلد يف هلذه األملة الّناعسلة 

وهلو صاحلب األسللوب الحلايس الشليّق الذي 

ال يحتلاج إال إىل رجلال يفهملون ملا تعنيه أبيات 

قصائلده التلي تبلي حلرة على ملا آللت إليله 

الهملم  الوقلت يشلحذ  أمورنلا، وهلو يف نفلس 

اإلرشاقلة  وعلن  القلادم  األملل  علن  ويتكللم 

الجديلدة للشلمس التلي يتمنلى العشلاوي أن 

تنلر سلاء األملة اإلسلامية ملن جديلد.

مشغوٌف بالشاعرين العمالقني
رشيد أحمد بن عيسى

مدّونات
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مدّونات

إن واقع الحياة املعارص قد فرض علينا أن نعيش 

التي  العاتية  أمواجه  ونصارع  التغير،  بحر  يف 

أمامنا.. فقد قل عنر االستقرار، وصار  تتاطم 

اإلنسان مجربا عى أن ميي مع التيار وإال غرق.. 

كيفية  يعلم  الذي  هو  الفريد  املميز  وأصبح 

التعامل مع التغير بطريقة ذكية.

وقد يفهم البعض: أن التغير هو تغير كل الناس 

حولك، أو تغير البيئة التي أنت فيها، أو تغير 

ومطلوب  سام  الهدف  هذا  أن  ومع  املجتمع.. 

ولكن هذه ليست مهمتك األوىل يف الحياة.. إن 

إن  أنت..  نفسك  تغير  هي  الحقيقية  مهمتك 

أصل وجوهر التغير يبدأ من الداخل.. ال تقلل 

من قيمة فعلك، ترّف وكأن التغير الذي تقوم 

بهذه  منا  كّل  التزم  فلو  العامل..  وجه  سيغر  به 

وأمة  كامل  مجتمع  فكر  سيتغر  حتا  القناعة، 

بأرسها وبالتايل كل العامل.

لكن يجب عى اإلنسان أوال أن يعد نفسه ألجل 

التغير، ألن جوهر التغير يبدأ من الداخل، إذا 

كان اإلنسان قادرا عى الترف عى نفسه، كان 

قادرا عى أن أثّر عى مجتمعه. 

إن إعداد النفس للتغير ال يتأىت إال بالجهد، ألن 

فراوغ  والخمول،  الكسل  إىل  تشتهي  النفس 

نفسك باألمور التايل:

مفاتيح فّعالة لرتويض النفس:

وإليك مفاتيح فعالة لُراوغ نفسك إذا أحسست 

بأنها ال تستجيب لك وتعصيك يف بعض األحيان، 

سيئة  بعادات  محكومة  أنها  املمكن  فمن 

التصقت بها منذ زمن بعيد ولزم إعادة الهيكلة.

التدرج:

ملا  تصل  أن  لتحاول  نفسك،  عى  هّن  أسلوب 

تريد دون أن ترفض وتأب ما تطلبه منها.

مثال للتوضيح:

عن  دراسة  أو  ما،  ببحث  تقوم  أن  نويت  إذا 

موضوع، واستعصت عليك نفسك يف التنفيذ.

يف  تكتب  أن  وقّرر  والتدرج،  بالحكمة  خذها 

نفسك:  وحدث  فقط،  واحدة  صفحة  البداية 

وأنك ستكون  يرهقها،  لن  بسيط  أّن هذا عمل 

مرتاحا يف التنفيذ، فإذا ما قمت بهذه الخطوة، 

ثاث  مثا  والتي هي  الثانية  املرحلة  إىل  انقلها 

صفحات يوميّا، ومنها إىل إمتام ما تريده، النفس 

كالطفل الصغر العبها وخذ ما تريد منها.

كن أذىك من نفسك، واعرف مداخلها ومخارجها، 

وراقب كل مراوغاتها.

أدرى  بلدهم  مع  مكة  أهل  كان  كا  معها  كن 

بشعابها.

أّمارة  فقط  ليست  النفس  أن  يقن:  عى  وكن 

بالسوء، وإمنا بالكسل والخمول، وإن مل تحكمها 

أنت فليس هناك بد من أن تستسلم لها، وترىض 

بأن تكون كعامة الناس.

الشيطان  عرف  التدرج  أسلوب  إن  قيل:  وقد 

النفوس، فأخذه ساحا له يف إغواء  فعاليته مع 

جّل  قائا  منه  تعاىل  الله  حذرنا  لذلك  الناس.. 

ُخطَُواِت  تَتَِّبُعوا  اَل  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا  وعا:. 

يْطَاِن )النور:21( الشَّ

فالله أعلم بنفوسنا وطباعها منها؛ لذلك حذرنا 

إلغوائنا،  الشيطان  اتبعه  الذي  األسلوب  من 

فلاذا ال نستخدم هذه االسراتيجية مع أنفسنا 

يف الخر؟!..

النفس أهون عليها وعليك، فبدال  التدرج مع   "

من أن تستقيها زجاجة الّدواء يف رشبة واحدة، 

اسقها يف جرعات صغرة كّل مرة قد تنزعج من 

ورويدا  ترفضه..  ال  لكنها  البداية  يف  املُر  الدواء 

صارت  عليه  أدمنت  هي  إذا  ثم  تقبله،  رويدا 

تطلبه ".

الجسدية  والقوة  والّصفاء  النشاط  أوقات 

والعقلية:

لكل منا لحظات وأوقات يشعر فيها بأن داخله 

بركان هائج من القوة والنشاط، وبأنه قادر عى 

صنع املستحيل.

بالوهن  فيها  يشعر  ساعات  به  متر  وباملقابل 

والضعف، وبأنه غر قادر حتى عى النهوض من 

الرير..

ونشاطك  قوتك  لوقت  استغالك  فإن  لذا 

واملهام  األعال  إنجاز  يف  الذهني  وصفائك 

املرسومة من قبلك.. هو من أهم االسراتيجيات 

يف التعامل مع النفس..

وتشعر  وتستغلها  األوقات  هذه  عى  ولتحافظ 

بأن  ألحد  تسمح  ال  بأن  الثمن  كالذهب  بأنها 

إشغالك  اآلخرون  حاول  ما  فإذا  منك..  يرقه 

أن  إال  لك  فا  لهو،  أو  رضويرية  غر  مبكاملات 

تغلق هاتفك، وتغلق بابك، وتنعم بهذه األوقات 

املنتجة لتنهي أهم األمور والواجبات التي ترغب 

بإنجازها..

أو  اإلنجاز  أهمية  وتكرارا  مرارا  لنفسك  أكّد 

العمل الذي تطلبه منها:

حّدث نفسك دامئا وأكد لها أهمية العمل الذي 

يجب أن تقوم به.. وذكّرها برسالتك وأهدافك، 

فالنفس  مهمة..  كّل  إنجاز  تبعات  لها  ووّضح 

بعد  الكرة  وتعيد  لها،  ترشح  ألن  دامئا  تحتاج 

بأجمل  الحقا  سيأيت  الَوتَر  عى  فالضغط  الكرة، 

األلحان..

أقم الحجة عى نفسك:

عندما تخاطبك نفسك بأنها غر قادرة عى إمتام 

قاعدة  فتذكر  منها،  تطلبه  عمل  أن  مهمة  أي 

هامة:

»العقل يبني عى آخر تجربة«

علمية  كشهادة  به  قامت  إنجاز  بآخر  وذكّرها 

أو تحقيق هدف صحّي بتنزيل الوزن الزائد، أو 

بحث أكادميي قمت به... وأكّد لها بأن من قام 

بالخطوة هذه هو أنت نفسك، وأنك ستقودها 

لتحقيق الخطوة التالية بنجاح..

بهذه  قاموا  بأناس  نفسك  تذكر  أن  تنس  وال 

الخطوات قبلك، ونجحوا يف األمر.. وبالتايل فهم 

رس  عرفوا  الناجحن  وأن  منك..  أفضل  ليسوا 

بكل  إليه  والسعي  ما  يشء  عى  الركيز  وقيمة 

يا  عى:  تركيزهم  فكان  الفاشلون  أما  الوسائل. 

ليت، ويا ريت. فحصدوا: لعل، وعىس...

العامل كّل قواه عى  إذا ركّز أضعف مخلوق يف 

تحقيق هدف واحد ميكن أن يصل لنتائج جيدة، 

يف  مخلوق  أقوى  شتت  إذا  صحيح،  والعكس 

أيّا  يحقق  فلن  كثرة،  أعال  العامل جهوده عى 

منها... إن استمرار تساقط قطرات املاء مها كان 

السيل  أن  حن  يف  الصخور،  أقوى  يفتت  بطيئا 

املندفع يتاىش برعة دون أن يرك أثرا.

تحتاج  النفس  هذه  إن  وعلّمها..  نفسك  ناقش 

عليها  وأقمت  ناقشتها  فإن  والربهان،  الحجة 

الحجة، وأثبّت لها بأنها قادرة ستطيك حتا..

----------------------

* »مأخوذ من كتاب أنت ونفسك رحلة التغيري«- لـ سهري 

عدنان الدالل

*مفاتيح فّعالة لرتويض النفس

عبدالناصر براهويي
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إن أهلم ملا يف حيلاة اإلنسلان، هلو الوقت، وهو 

نعملة ملن اللله سلبحانه وتعلاىل أنعلَم ِبهلا عى 

البرشيَّلة حتلى إنّله أمثلن وأغلى ملن امللال، ألن 

امللال قلد یحصلل بأی طریلق ممکلن وال یحصل 

أو  دقيقلة،  وإن ذهبلت   فلات.  اللذی  الوقلت 

لحظلة فللن تعلود أبلداً .ولنعلم ما قال الشلاعر: 

أال لیلت الشلباب یعلود یوملا

  فأخربه مبا فعل املشیب

الوقلت هلو ذللك الليء الّلذي یعاملنلا بشلكٍل 

يوملي، ويرافقنلا كظلّنا  فإّما أن نهلدره باألعال 

واألنشلطة الّتلي ال أهمیلة لهلا، أو أن ننظّلم كّل 

سلاعاتنا اليومیلة للقيلام بأعلال مفيلدة، وهلذا 

ملا يسلّمى بتنظيلم الوقلت. و فلی هلذا املجلال 

صنلف أسلتاذنا الشلیخ نارویی کتابا وجیلزا یُغیِّر 

مجلری أوقاتنلا فکلم ملن کتیبات غیلرت مجری 

اإلنسلان. حیاة 

فعنلد ملوت اإلنسلان ينتهي وقتله ، فيجب عى 

كّل إنسلان اغتنلام وقتله بالشلكل الصحيلح قبل 

فلوات األوان .و قلال تعلاىل فلی أهمیلة الوقت: 

)َوالَْعلْرِ ﴿1﴾  إِنَّ اإْلِنَسلاَن لَِفلي ُخلْرٍ ﴿2﴾ 

َوتََواَصلْوا  الَِحلاِت  الصَّ َوَعِملُلوا  آَمُنلوا  الَِّذيلَن  إاِلَّ 

إَِذا  َواللَّيْلِل  ﴿3﴾؛  لرْبِ  ِبالصَّ َوتََواَصلْوا  ِبالَْحلقِّ 

َوالَْفْجلِر  تََجلىَّ ﴿2﴾؛  إَِذا  يَْغلىَش ﴿1﴾َوالنََّهلاِر 

﴿1﴾ َولَيَلاٍل َعلرْشٍ ﴿2﴾، جلاء القسلم بالدهلر 

يف  منله  االسلتفادة  و  الوقلت  اهميلة  ألجلل 

مسلیر السلعادة، و أالنقلي شلیئا منله بأعلال 

غیرمفیلدة.

عبلاس ريض  ابلن  علن  الرشيلف  الحديلث  ويف 

اللله عنهلا أّن رسلول اللله � قلال: نعمتان 

مغبلوٌن فيهلا كثٌر ملن الناس، الصحلة والفراغ، 

)سلنن ابلن ماجله ت األرنلؤوط حدیلث 4170 

بلاب الحکملة(. وقلال رسلول اللله � لرجلل 

يعظله: اغتِنلْم خمًسلا قبلل خملٍس: شلبابَك قبل 

قبلل  وغنلاك  ِسلَقِمك،  قبلل  تَلك  وِصحَّ ِهرَِملك، 

قبلل  وحياتَلك  ُشلغلِك،  قبلل  وفراَغلك  فقلرِك، 

کتلاب  الصحيحلن  على  )املسلتدرك  موتِلك. 

الرقاق.حدیلث:7957(

الکتلب  يف  قرأنلا  و  األسلاتذه  بعلض  لنلا  قلال 

املختلفلة: إن أهمیلة الوقلت يف عملر اإلنسلان، 

مثلل موسلم اللزرع يف الدنيلا، ليكلون الحصاد يف 

اآلخلرة.

الظللة  مسلایرة  املسلایر،  الوقلت  هلذا  ومثلل 

.و  اإلنفلاق  ألجلل  منله  أعللی  أو  امللال  کمثلل 

جدیلر باملؤملن أن یسلتفید منله  أحسلنها فلا 

يُنِفلق وقتله يف أقلوال  و أعلال غلر مفيلدة، أو 

يف مجاللس الغيبلة والنَّميملة، أو فيلا يُغِضلب 

الللَه جللَّ وَعلا.

قلد أفللح يف الدنيلا واآلخلرة، اللذي اغتنلم وقته 

يف األعلال الصالحلة ، قَْد أَفْلََح َملن َزكَّاَها ﴿9﴾ 

 و قلد خلاب وخلر ملن أضلاع وقتله وعملره 

َملن  َخلاَب  َوقَلْد   . الصاللح  العملل  تلرك  فلی 

لاَها﴿10﴾  فیللزم للمؤملن أن يعلرف كيلف  َدسَّ

كلی اليکلون  عليله  يُحافلظ  وأن  وقتله،  يقلي 

عدیلم الفائلدة و التکون له حلرة یوم الحرة.

و یقول املغّنی ماهر زین: 

لن أنتظر الفرصة حتى  ترأف

يب بل أصنعها باإلرصار امللهتب  

لن أقَي وقتي باللوم وبالعتب

    بادر واستبق الخر ستسعد ذاك يقین

منلي  أسلاؤنا  سلمت  وبهلا  أعالنلا  أعارنلا 

وتبقلی هلا هنلا فتأمللت فجلسلت، أفکلر فیلا 

یذکلر حیلن یقلال: رحلم اللله فانلا، کان و کان، 

للن تذکلر إال األعلال.

بالحقيقلة أعارنا أعالنا .و یسلئل األنسلان من 

الوقلت اللذی يف یديله  ألجلل أّی شليئ رصفله، 

وملن أدرك أهميلة الوقلت،  اجتهلد فلی رصف 

وملئلِه  بله  واالهتلام  صحيلح  بشلكل  الوقلت 

بالعملل املفيلد حتلى ال يقلوده إلی الفسلاد ألن 

الفلراغ داٍع إىل الفسلاد، ومفتلاح لللرّش، والنفس 

بالطاعلة،  اإلنسلان  يُشلغلها  مل  إن  البرشيلة 

والعملل املفيلد فتشلغل  باملعصيلة.إِنَّ النَّْفلَس 

لوِء. لارٌَة ِبالسُّ أَلَمَّ

لتنظيم الوقت فوائد عديدة منها: 

1.يلرى املسللم بركلة الوقت وسلعته يف التنظيم، 

و ألجلله قلام کثیلر من العللاء بآثلار و تألیفات 

مهملة و ضخمة.

2.یُتیح له فرصة کثیرة لعبادة الله.

واجبلات  ملن  عليله  ملا  فعلل  و  التوفيلق،   .3

ومسلؤوليات.

4.إنتاج  كثر يف وقٍت أقل.

لکسلب  الوقلت  ملن  ُمتسلعاً  اإلنسلان  5.يجلد 

االقتصاديلة.  و  الحياتيلة  و  العلميلة  املهلارات 

أّی  و  القلرآن  لقلراءة  اللكايف  الوقلت  يجلد   .6

كتلاٍب.

7.التنظيلم الجيلد مُيّكلن اإلنسلان ملن تحقيلق 

أحامله وتطلعاتله املسلتقبلية، واألهلداف التلي 

يرجلو تحقيقهلا.

8.تقليلل األخطلاء يف العملل و أيضلايف التکللم و 

الخطابة.

9.ملع التنظيلم يصعلد اإلنسلان  من خطلوة إيل  

للم. حتلي يصلل إىل  خطلوات أخلری، مثلل السُّ

لغاية. ا

إن کنلا أردنلا الرقلي والفلوز وعدم ضیلاع الوقت 

فلنلتلزم باألملور اآلتية :

1.الفکر يف آیات القرآن و العمل بها.

2.مطالعة سیرة النبي � و أعاله الیومیة.

3.صحبة العلاء و مطالعة سیرهم.

»کتلاب  حسلب  األوقلات  برناملج  4.تنظیلم 

مدیریت زمان« لأسلتاذ عبداللطیف النارویی  و 

للبهرامبلور. کتلاب »از شلنبه« 

عندالعللاء«  الزملن  »قیملة  کتلاب  5.مطالعلة 

لعبلد الفتلاح أيب غلدة اللذي  یعلد ملن أوفلی  

الکتلب فلی هلذا املجلال.

فرنجلو اللله أن یوفقنلا عللی بلذل الوقلت فلی 

األعلال الصالحة لنصلل الی السلعادة الحقيقية.

أهمية  الوقت  يف حياتنا

أمين اهلل ساالرزهي

مدّونات
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يف ذمة اهلل

الشيخ موالنا مسيع احلق يف ذمة اهلل
اغتيلل رجلل الديلن الباكسلتاين موالنلا سلميع الحق، مديلر جامعة الحقانية يف شلايل باكسلتان، وشليخ الحديث بها.املعلروف بلاألب الروحي لحركة 

“طالبلان”، وملن كبلار العللاء يف البلاد، يف هجلوم بالسلكاكن مبنزله، يف عمر يناهلز 83 عاما. يلوم الجمعة 22 صفلر 1440هل.ق.

اشلتغل موالنلا سلميع الحلق بالعملل السليايس علرب حزبله املسلمى جمعيلة علاء باكسلتان فصيل سلميع الحق، وشلارك يف تأسليس مجللس العمل 

املوحلد اللذي ضلم علدة جاعلات وأحلزاب دينيلة إبلان حكلم الرئيس السلابق الجلرنال برويز ملرشف، وسلبق أن انتخب عضلوا يف مجلس الشليوخ 

الباكسلتاين لفرتلن ملا بلن عاملي 1985 – 1991 و 1991- 1997.

وشلاركت جمعيتله يف العديلد ملن االنتخابلات سلواء بشلكل منفصلل أو علرب التحاللف مع جاعلات دينيلة كمجلس العملل املوحد، وأحلزب أخرى 

لعلل آخرهلا حركلة اإلنصلاف بزعاملة عملران خلان التي خاضلت جاعتله االنتخابات األخلرة إىل جانبهلا يف 25 أغسلطس 2018، وقد فشلل املولوي 

سلميع الحلق بالرشلح لعضويلة مجللس الشليوخ يف انتخابلات علام 2014 بالتحالف مع حركلة اإلنصاف.

ويعلد موالنلا سلميع الحلق ملن عللاء الديلن الذيلن كان لهلم دور مهم يف دعلم برامج تطعيلم األطفلال يف إقليم خيرب بختلون خواه، كا أنه شلارك 

ضملن جهلود الحكوملة الحالية إلصلاح وتطوير أنظملة التعليم يف امللدارس الدينية.

ويوصلف موالنلا سلميع الحلق بأنله املعللم وامللريب لقيادات طالبان يف باكسلتان وأفغانسلتان، ومن أبلرز تاميذه امللا محمد عمر الذي أسلس حركة 

طالبان يف أفغانسلتان.

وجلاء اغتيلال موالنلا سلميع الحلق يف وقلت حلرج للحكوملة الباكسلتانية، حيلث شلهدت مختللف امللدن حلاال من التوتلر والشللل عى ملدار األيام 

املاضيلة بسلبب االحتجاجلات التلي تنظمهلا جاعلات دينية تنديلدا بقرار املحكمة العليا اإلفراج عن سليدة مسليحية سلبق أن حكم عليهلا باإلعدام 

يف قضيلة تجديلف قبلل أن تتوصلل الحكوملة وأبرز الجاعلات املحتجلة التفاق إلنهلاء التظاهرات.

إن مجللة "الصحلوة اإلسلامية" بدورهلا تقلدم تعازيهلا ألهلل الراحلل وذويله وتاميلذه ومحبيله ومسللمي املنطقلة يف هلذا املصلاب الكبلر، معتربة 

االغتيلال جبانلا جبانلا، راجيلة عقلاب املجرملن، ورفلع درجلات الفقيلد يف جنلات النعيم.

الشيخ حممد حسن بريف يف ذمة اهلل
تللويّف الشلليخ “محمللد حسللن بللريف” مللن كبللار علللاء أهللل السللنة يف محافظللة “خراسللان الجنوبيللة” مسللاء الثاثللاء 27 صفللر 1440 عللن عمللر 

يناهللز 83 عامللا.

كان الشلليخ “محمللد حسللن بللريف” إمللام الجمعللة وخطيللب أهللل السللنة يف مدينللة “طبللس مسللينا”، ومديللر مدرسللة عللي بللن أيب طالللب الرشعيللة 

يف هللذه املدينللة.

كان الشلليخ الراحللل مللن العلللاء البارزيللن ألهللل السللنة يف إيللران، وقللد تلّقللى العلللوم الرشعيللة مللن أسللاتذة كبللار كالعامللة محمللد يوسللف 

البنللوري، والشلليخ املفتللي محمللود، واملفتللي رشلليد احمللد اللدهيانللوي )مللن كبللار العلللاء والشللخصيات العلميللة يف باكسللتان( رحمهللم الللله تعللاىل.

قللام الشلليخ بنشللاطات وخدمللات كبللرة يف منطقللة خراسللان الجنوبيللة، كللا اشللتهر رحملله الللله براحتلله وشللجاعته يف بيللان املسللائل االعتقاديللة 

واالجتاعيللة بجانللب تخصصلله يف العلللوم املختلفللة.

إن مجلللة الصحللوة اإلسللامية تقللدم تعازيهللا بشللأن وفللاة هللذا العللامل الجليللل ألهللله وذويلله أوال وطابلله وتاميللذه وأهللل خراسللان ثانيللا وألهللل 

السللنة جميعللا ثالثللا. راجيللة للراحللل رفللع الدرجللات والراحللة يف فيحللاء الجنللات.
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إن نبلأ اغتيلال رجلل الدين الباكسلتاين 

الشلهر الشليخ سلميع الحلق الحقلاين 

اللله، بالشلكل الرهيلب اللذي  رحمله 

مسلاء  يسلريح  وهلو  بيتله  يف  وقلع 

يلوم الجمعلة امللايض، قلد هلّز املنطقة 

وفّجلع التاميلذ واملحبلن وكل من كان 

لله معرفله به من املسللمن يف املنطقة 

وأنحلاء العلامل.

كان الهجلوم جبانلا جلدا، انقلّض عليله 

أشلخاص مجهوللون يف منزلله بإحلدى 

املجلاورة  راولبنلدي  مدينلة  ضواحلي 

وطعنلوه  آبلاد،  إسلام  للعاصملة 

بالسلكاكن طنعلات يف الصلدر والوجه 

حتلى امللوت فلا ُوجلد إال يف فراشله 

ميتا وجسلده مرج سلابح يف الدم السلائل.

كان الشليخ رجا ملن العظام يف مجايل العلم 

والسياسلية، فهلو بجنلب كونله عامللا عاملا 

متضلعلا علاش ملتزملا باالعتلدال والوسلطية 

لإلصلاح  يسلتخدمها  واسلعة  شلعبية  ولله 

بلن النلاس، وتحقيلق السللم بلن األطلراف 

املتخاصملة، ورأب الصلدع وإخاد النزاعات.

شلايل  يف  الحقانيلة  الجامعلة  يديلر  كان 

املكثفلة  النشلاطات  بجنلب  باكسلتان، 

األخلرى، وقلد درس لديله يف هلذه الجامعلة 

وملن  العللم  عطلاش  ملن  اآلالف  العريقلة 

البارزيلن. واملجاهديلن  العللاء 

ريلادي  الجامعلة دور  كان ملتخرجلي هلذه 

يف الجهلاد واملقاوملة األفغانيلة ضلد الغلزو 

السلوفيتي الغاشلم علام 1979م، ملا سلبب 

يف تلقيب الفقيلد بل»الزعيم الروحي« لحركة 

طالبلان األفغانيلة.

كافيلة  كانلت  عاشلها  التلي  اللل81  األعلوام 

وطيلب  وإخاصله  نصحله  النلاس  ليختلرب 

رسيرتله، فأحبلوه كللرجل دين ربّلاين، ومعلم 

خبر، وسليايس محّنك يخدم اإلسلام وينتر 

لله يف مختللف املجلاالت.

خليلة  الشليخ  اغتيلال  وراء  أن  شلك  ال 

شلطب  على  تعملل  مزعوملة  اسلتخباراتية 

النزيهلن  والسياسلين  والعللاء  األعيلان 

ملن السلاحة، خاصلة والراحلل كان يسلعى 

جاهلدا للمصالحلة وإنهلاء الحلروب األهلية، 

وتحقيلق الوئلام واملصافلاة، وإزاللة أسلباب 

الخصلام. ملا ال تطيقله الجهلات املتطرفلة 

حلقهلا. شلوكة يف  إيلاه  معتلربة 

وهلي  القدميلة  وضآلتله  أمنيّتله  نلال  إنله 

الشلهادة يف سلبيل اللله وهلو قائلل املقوللة 

الشلهرة: »إن الشلهيد يوقّلع رشعيلة الديلن 

ولكلن  دمله«.  بلل  يسللكه  اللذي  والطريلق 

الذيلن لطّخلوا أيديهلم اآلمثلة بدمله الطاهر 

وسلّجلوا  أنفسلهم  أشلقوا  قلد  الذيلن  هلم 

بقتلل شليخ مسلامل  أبلدا  باسلمهم  الرببريلة 

يف الثانينلات ملن العملر، يسلريح يف بيتله 

وحيلدا.

تدفلق آالف من السياسلين والعلاء والدعاة 

الدينيلة، إىل »أكلورة  وطلبلة عللم امللدارس 

ختلك« مسلقط رأس الشليخ ملع تلقي 

فلكان  تشلييعه،  يف  ليشلاركوا  النبلأ، 

ولتتحقلق  البلاد،  يف  مشلهودا  يوملا 

مقوللة اإلملام أحملد بلن حنبلل رحمه 

يلوم  وبينكلم  »بيننلا  التاريخيلة:  اللله 

الجنائلز«.

الشليخ  يقبلل  أن  تعلاىل  اللله  نسلأل 

حياتله  طيللة  أملله  كان  كلا  شلهيدا 

النعيلم،  جّنلات  يف  درجاتله  ويرفلع 

ويجعلل دمله اللزك سلببا النقلاب يف 

األوضلاع السلائدة، ويفضلح الفاتكلن، 

كلا نطالب الجهاز القضايئ الباكسلتاين 

القضيلة  هلذه  يف  الجلاّد  بالتحقيلق 

املرّوعلة وجللب املجرملن إىل العدالة.

يقـول سـامحة األسـتاذ املفتي محمد قاسـم 

القاسـمي حفظـه الله:

إين دعلوت إثلر وقلوع هلذا الحلدث البشلع 

بن طلاب »دورة الحديلث« للجامعة بثاث 

أدعية:

األول: أن يقبلل الله شلهادته ويعلو بدرجاته 

ويلزرق أهله وذويه الصرب والسللوان.

دمله  انسلكاب  اللله  يجعلل  أن  الثلاين: 

وتعاطفهلم  اإلسلام  عللاء  لوحلدة  سلببا 

اإلسلامية،  األملة  وهدايلِة  وانسلجامهم، 

يكلون  فقلد  األوضلاع.  يف  عظيلم  وانقلاٍب 

منطلقلا  الخلواص  بعلض  دملاء  إهلراق 

لتحلوالت عظيملة عارملة. وملن شلأن هلذه 

التفكلر. على  النلاس  تبعلث  أن  الدملاء 

الثاللث: أن يعاِقلب اللله كل ملن لله نصيب 

كان أو  البشلعة منّفلذاً  ملن هلذه الجرميلة 

مسلبّباً آملراً كان أو مخطّطلاً وأن يحصيهلم 

علددا ويقتلهلم بلددا وال يغادر منهلم أحدا، 

ليكلون مصرهلم آيلة مللن خلفهلم.

آمن.

األخرية

 أبشر بـ َنيل بغيتك !
سيد مسعود
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