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اغتيال العالمة اجملاهد الشيخ مسيع احلق
هزة شديدة
سماحة األستاذ المفتي محمد قاسم القاسمي
أستاذ الحديث والفقه بالجامعة

فوجئنـا بنبـأ استشـهاد العالمـة العملاق
واملجاهـد الكبير موالنـا الشـيخ سـميع الحـق
يـوم الجمعـة  22مـن صفـر  1440هــ.ق.
كان الشـيخ الراحـل الشـهيد يستريح يف
منزلـه مبدينـة راولبنـدي املجـاورة إلسلام آبـاد
العاصمـة ،إذ هاجـم عليـه أفـراد مجهولـون
فاغتالـوه وهربـوا ومل تعلـن أيـة جهـة حتـى
اليـوم عـن تحملهـا مسـؤولية هـذا االغتيـال
الجبـان .كان الشـيخ سـميع الحـق مـن كبـار
علماء باكسـتان وكان مأوى طالبان ومرشـدهم
كما كان مسـاندا للمجاهديـن طـوال فترة
الجهـاد األفغـاين ضـد االحتلال السـوفيايت.
كان والـده الشـيخ ،املحـ ّدث ،العـارف مـن كبار
العلماء يف عصره وكان تلميـذا ً لإلمـام املجاهد
موالنـا السـيد حسين أحمـد املـدين -رحمهما
اللـهّ -أسـس دار العلوم حقانيـة يف إقليم «خيرب
بختونخـواه» بباكسـتان وهـي تعد أكبر جامعة
دينيـة أهلية تخ ّرج فيهـا آالف الطلبة ،وانترشوا
يف البلاد دعـاة مدرسين وأبطـاال مجاهدين.
خلـف الشـيخ سـميع الحـق أبـاه بعـد وفاتـه
فـكان خير خلـف لخير سـلف فازدهـرت دار
العلـوم الحقانيـة تحـت إرشافه ازدهـارا مرموقا
قصدهـا الـداين والقـايص ،وال ينىس دور الشـيخ
وتالميـذه يف الجهـاد وال ينسـاه التاريـخ.
كان الشـيخ سـميع الحق رئيس جمعية العلامء
وقـد انتخـب نائبـا يف الربملـان الباكسـتاين ثـم
صـار عضـوا يف مجلـس الشـيوخ وهكـذا جمـع
بين السياسـة والتعليـم والرتبيـة ،ومـا أصعـب
الجمـع بينهما! ومـن ث َ ّم ،فرجـال الحكـم كانوا
يهابونـه ويُجلّونـه ،ويف األيـام األخيرة دافع عن

عقيـدة ختـم النبـوة وطالـب الحكومـة مبجازاة
مـن أسـاء إىل الرسـول  وأوىص الحـكّام
والقضـاة بالصمـود تجـاه ضغـوط القـوى
الكبرى.
كان ذا صلـة قوية بالشـيخ محمـد تقي العثامين
حفظـه اللـه وكان بينهما صداقـة ومـودة عدميـة
النظير .كانا يتبادالن الرأي والفكر تجاه مسـائل
شـتى ،سـيام يف الدعـوة إىل اللـه والنشـاطات
اإلعالميـة ،فـكان الشـيخ رئيـس التحريـر ملجلـة
«الحـق» الشـهرية الصـادرة مـن دار العلـوم
الحقانيـة والشـيخ محمـد تقـي العثماين رئيس
التحريـر ملجلـة «البالغ» الشـهرية الصـادرة من
دار العلـوم كراتشي .وال ينسى كاتـب السـطور
أنـه كان مـن قرائهما واملعجبين بهما ،أذكر أين
كنـت أتطلـع إىل بدايـة كل شـهر لصـدور مجلة
" الحـق " وكنـت أقرأ افتتاحيات الشـيخ سـميع
الحـق حيـث يكتـب بأسـلوب قـوي ،يدافع عن
قضايـا العـامل اإلسلامي بكل قـوة ويوقّع يف آخر
االفتتاحيـة :واللـه يقـول الحق ويهدي السـبيل.
ومبـا أنـه كان معجبـا بكتابـات سـيدنا اإلمـام
السـيد أيب الحسـن النـدوي -رحمـه اللـه-كان
ينشر مقاالتـه يف املجلـة فاسـتفدت منهـا كثريا،
وملـا زار جامعـة دار العلـوم بزاهـدان ذكرت له
ذلـك فأبـدى ارتياحـه وفـرح ودعا.
قضى الشـيخ سـميع الحـق حيـاة حافلـة
بالجهـاد والتعليـم وتربيـة الجيـل املعـارص ثـم
فحقـق الله
شرف باالستشـهاد يف سـبيل اللـه،
ّ
ت ّ
أمنيتـه القدميـة ،فعـاش سـعيدا ومـات شـهيدا.
أمـا الذيـن ارتكبـوا جرميـة القتـل ،فرنجـو اللـه
سـبحانه ونسـأله أن يعاقبهـم ويعاقـب الذيـن
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أمـروا بقتلـه وخططـوا لـه ،وهـو عزيـز ذو
انتقـام.
ويف األخير نلفـت انتبـاه ح َملـة العلـم وأويل
الغيرة مـن أهـل الديـن يف باكسـتان أال يقفـوا
تجـاه مثـل هـذه املـآيس مكتـويف األيـدي،
فعليهـم أن يدرسـوا عواملها وأسـبابها ،وال شـك
أن اغتيـال العلماء واملشـايخ الكبـار مدبَّـرة
مدروسـة مـن قبـل األعـداء األلداء سـواء كانت
مـن الحكومـات األجنبية العاقـرة أو من الفئات
املتطرفـة الحاسـدة أو هواة الطائفيـة البغيضة.
أمل يـأن للعلماء ورجـال الفكـر والدعـوة أن
يجتمعـوا ويوحـدوا صفوفهـم ويتعرفـوا على
عوامـل الفتن العمياء ويربمجوا ملسـتقبل الدين
والبلاد؟ ولعـل دم الشـيهد املظلـوم يسـبب
صحـوة يف الفكـر والعمـل ويحمـل الكثرييـن
على الحركـة والنشـاط ونبـذ الخالفـات الراهنة
لصالـح اإلسلام واملسـلمني.
إننـا إذا ننـ ّوه بـدور الشـيخ سـميع الحـق
ونشـاطاته يف مجـال الرتبيـة والتعليـم ومواقفه
وبطوالتـه يف سـاحات السياسـة والجهـاد ،نعزي
أوالده وذويـه وتالميـذه سـائلني اللـه لهـم صربا
جميلا وأجـرا عظيما.
نسـأله تعـاىل ونتضرع إليـه أن يلهمهـم الصبر
والسـلوان ويتغمـد الشـيخ الراحـل بسـحائب
الرحمـة والغفـران ويتقبـل شـهادته ويعلي
درجتـه.
اللهـم اغفـر لـه وارحمـه وارفـع درجاتـه وأعـل
مقامـه وأنـزل عليـه شـآبيب رحمتـك واملأ
الفـراغ الـذي حـدث برحيلـه.
اللهـم التفت ّنا بعده وال تحرمنا أجره.
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تفسري معارف القرآن
العالمة المفتي محمد شفيع العثماني
تعريب :المفتي محمد قاسم القاسمي

آية - 219البقرة

تحريم القامر وامليرس
امليسر مصدر ومعنـاه يف اللغـة التوزيع ،ويقال
اليـارس للمـوزع ،وأنـواع مـن امليسر كانـت
رائجـة يف الجاهليـة ،منهـا مـا يذبحـون إبلا
ويوزّعـون لحمـه على طريـق امليسر ،فتكـون
حصـة البعـض أكثر من بعـض آخر ،وقـد يكون
ّ
البعـض محرومـا ،وكان الواجـب على املحـروم
أن يـؤ ّدي مثـن اإلبـل ،وكانـوا يعطـون سـهامهم
للفقـراء وال يسـتفيدون منه ،ومبـا أ ّن هذا النوع
مـن امليسر يسـتفيد منـه الفقـراء فيعـ ّد جـودا
وسـخاء مـن املقامريـن فيتباهون بذلـك ،والذي
ال يشترك فيهـا يعـ ّد بخيلا أو نحسـا ،أجمـع
الصحابـة والتابعـون على أن امليسر بأقسـامها
حـرام ،نقـل ابـن كثير يف تفسيره ،واإلمـام
الجصـاص يف أحـكام القـرآن أن ابـن عبـاس
ّ
وابـن عمـر وقتـادة ومعاويـة بن صالـح وعطاء
وطـاووس ،قالـوا :امليسر القمار حتـى لعـب
الصبيـان بالكعـاب والجـوز.
وقـال ابـن عبـاس ريض اللـه عنهام«:املخاطـرة
مـن القمار» (جصاص) وقال ابن سيرين رحمه
اللـه « :كل ىشء فيـه خَطـر فهـو مـن امليسر»
(روح البيـان) واملخاطـرة معاملـة تـدور بين
النفـع والضرر ،أي يحتمـل أن يربـح الشـخص
ربحـا وافيـا كاملا أو يخسر خسـارة تامـة كام
يحـدث اليـوم يف الطـرق املختلفـة لجوائـز «يـا
نصيـب» ،وهـي يف عـداد امليسر وكلّهـا حـرام
قطعـا ،وامليسر أو القمار هـو تعليـق التمليـك

على الخطـر ،أي على رشط يسـتوي فيـه جانبـا
الوجـود والعـدم فيتسـاوى طرفـا العقـد يف
احتمال الغرامـة ويرتدد األمر لـكل واحد منهام
أن يغنـم أو يغـرم (راجع حاشـية ابـن عابدين)،
فـكل عقـد تضمـن هـذا املعنـى ـ أي التعليـق
رضب من امليسر الذي حرمه
على الخطـرـ فهو ٌ
اللـه ،سـواء كان عقـدا موجـودا يف املـايض أو
مما نشـأ وذاع اليـوم ،وعليـه يدخـل يف امليسر
عا ّمـ ُة أنواع جوائـز اليانصيب التجـاري املنترشة
اليـوم ،لكنـه إذا كانـت املكافـأة مـن جانـب
واحـد بـأن يقـال مـن فعـل كـذا فلـه كـذا ،فلا
بـأس بـه ـ رشيطـة أن ال يؤخذ رسـم السـتحقاق
الجائـزة ـ أل ّن األمـر حينئـذ يكـون دائـرا بين
النفـع وعدمـه ال بين النفـع والضرر.
وعلى هـذا وردت أحاديـث صحيحـة يف تحريم
الشـطرنج والنرد ملـا فيهما مـن املخاطـرة،
وألعـاب الورق إذا اشـتملت على املخاطرة عىل
املـال فهـي يف عـداد امليسر أيضـا .ويف صحيـح
مسـلم عـن بريـدة بـن الحصيب األسـلمي قال:
قـال رسـول اللـه  «مـن لعـب بالرندشير،
فكأمنـا صبـغ يـده يف لحـم خنزيـر ودمـه» وأ ّمـا
رش
الشـطرنج فقـد قـال عبد اللـه بن عمـر :إنه ّ
مـن النرد ،وعـن علي أنه قـال :هو مـن امليرس؛
كـذا يف تفسير ابـن كثري.
وكان امليسر غير محظـور يف بدايـة اإلسلام
كالخمـر ،وملـا نـزل مسـتهل سـورة الـروم وتنبـأ
القـرآن بـأن الروم بعـد َغلَبهم سـيغلبون الفرس

يف بضـع سـنني ،أنكـر مرشكوا مكة ذلـك ،فخاطر
أبوبكـر ريض اللـه عنـه أحـ َد املرشكين على أنـه
لـو تحققـت غلبـة الـروم فعىل الرجـل أن يدفع
إليـه كـذا من املـال ،واتفـق الطرفان على ذلك،
ثـم وقـع األمر كما تنبأ القـرآن ،فتسـلم أبوبكر
ريض اللـه عنـه املال وذهب بـه إىل النبي 
ر بـه  ،لكنـه أمر بتصدق املـال .وليس
فس ُّ
هـذا إال أل ّن اللـه تعـاىل حفظ نبيه عليه السلام
عـن كل مبـاح كان سـيح ّرم بعـد زمـان ،فقـد
بقـيﷺ متجنبـا عـن الخمـر وامليسر ،وقـد
تجنبهما كبـار الصحابـة أيضـا ،فقـد روي أن
جربيـل عليه السلام قـال للنبـي  :إن الله
تعـاىل شـكر لجعفـر الطيـار رىض الله عنـه أربع
خصـال كان عليهـا يف الجاهليـة وهـو عليهـا يف
اإلسلام ،فسـأل النبـي  جعفـرا عـن ذلـك،
فقـال :يـا رسـول اللـه ،لـوال أ ّن اللـه اطلعـك
عليهـا ملـا أخربتـك بهـا ،مـا رشبـت الخمـر قـط،
ألىن رأيتهـا تزيـل العقـل وأنـا إىل أن أزيـد فيـه
أحـوج منـي إىل أن أزيله؛ وما عبـدت صنام قط
ألىن رأيتـه ال يضر وال ينفـع ،ومـا زنيـت قـط
لغيريت على أهلي ،ومـا كذبـت قـط الىن رأيتـه
دنـاءة»( .روح البيـان  )340/1مفاسـد القمار
االجتامعيـة واإلنسـانية:
وقـد ذكـر القـرآن القمار مبـا وصـف بـه الخمر
مـن أ ّن فيـه منفعـة للنـاس لكـن إمثـه أكبر من
نفعـه ،ومنافـع امليسر ال تخفـى على أحـد
وهـي اليسـار والغنـى الطـارئ بين عشـية

السنة  -15 :العدد / 2:صفر  1440هـ.ق

6

على مائدة القرآن

وضحاهـا ،ولكـن مفاسـده ومضـاره االجتامعيـة
واالقتصاديـة والخلقيـة واإلنسـانية تخفـى على
كثير من النـاس ،ومجمل ذلك أن أسـاس القامر
هـو أن منفعـة الشـخص موقـوف على مضرة
شـخص آخـر ،وبتعبير آخـر إن كل منفعـة
يحصـل عليهـا الرابـح نتيجـ ٌة لضرر الخـارس
متامـا ،ومعنـى ذلـك أنـه ال تتزايـد بالقمار
ثـروات املجتمـع بـل تبقـى جامـدة كما كانت،
غير أنهـا تسـلب بهـذا العبـث من أنـاس لتصل
إىل آخريـن ،ومـن هنـا كان القمار بجميـع
صـوره سـببا النهيـار الشـعوب وموتـا للعاطفـة
البرشيـة ،ألن اإلنسـان الـذي كان مـن املفترض
أن تكـون آيـة للنفـع واإليثـار واملؤاسـاة ينقلب
إىل حيـوان مفترس يـرى حياتـه يف مـوت أخيـه
رضتـه
وعافيتـه يف ابتلاء أخيـه ومنفعتـه يف م ّ
فيفـرغ كل مجهـوده يف سـبيل ذلـك ،وهـذا
بخلاف التجـارة وصـور البيـع والشراء املباحـة
التـي تتنامـى بهـا الثروات وينتفـع فيهـا البائـع
واملشتري ويُحظيـان بثامرهـا.
ومـن أرضار القمار البالغـة أ ّن مـن تعـ ّوده فإنه
ي ُحـ َرم الجهـ َد والعمـل والكسـب الصحيـح ،ألنه
يتمنـى أن يسـتحوذ على مـال اآلخـر برضبـة
حـ ّظ مـن غير جهـد وال تعـب ،وذكـر بعضهـم
وجـه تسـمية القمار ميسرا أنه سـبب لكسـب
املـال ب ُيرس.
هـذا وإن القمار لـو كان بين أنـاس قليلين
لكانـت أرضاره ظاهـرة بينـة ولكـن يف العصر
الراهـن الـذي يسـميه بعـض النـاس ـ لقصور يف
ر التقـدم والرقـي ،كما ظهـرت
رؤيتهـم ـ عص َ
أقسـام وأسماء جديـدة للخمـر ،وكما انتشرت
أسـاليب ورضوب حديثـة للربـا يف صـور
اجتامعيـة باسـم املرصفية ،كذلك ظهرت أقسـام
شـتى للقمار تعـ ّد بالعشرات ،منهـا مـا تجمع
ُ
أمـوال جامعـة كبيرة فيسـتحقها أحدهـم
فيـه
لتقسـمها
حينئـذ
ة
ر
املض
تظهـر
وال
بالقرعـة،
ّ
ّ
على الجميـع ،لكـن املنفعـة تكون ظاهـرة ألنها
تصـل إىل واحـد ،ومـن هنـا يـرى بعضهـم هـذه
املنفعـة القـارصة وحدهـا ويتغافـل عـن املرضة
العامـة املحيطـة باملجتمـع كلـه ،فيزعـم إباحـة
الصـور الحديثـة للقمار ،يف حين أنهـا تشـمل
جميـع األرضار واملفاسـد التـي توجـد يف صـور
القمار املحـدود بين بضعة مـن النـاس  ،بل إن
مفاسـدها ـ مـن ناحيـة أخـرى ـ تعلـو مفاسـد
الصـورة األوىل؛ ألن هـذه مفاسـد وأرضار بعيدة
املـدى مد ّمـرة للجامعـة واألفـراد ،ألن مآلهـا إن

أمـوال عامـة الشـعب تندفـق إىل جيـوب ثلـة
قليلـة مـن األغنيـاء وعائلات محـددة ،كما هو
املشـاهد اليـوم يف سـوق القمار ،ومـن أسـس
النظـام االقتصـادي اإلسلامي أنـه يحـ ّرم كل
عقـد تذهـب به ثـروات الشـعب إىل طائفة من
األثريـاء ،حيـث قـال اللـه تبـارك وتعـاىل مبينـا
﴿ك لَ يَكُـو َن ُدولَـ ًة
أسـس توزيـع الثرواتْ َ :
ين ْالَ ْغ ِن َيـا ِء ِم ْنكُـ ْم ﴾ [الحشر ]7:أي الضوابـط
بَ ْ َ
املقـررة لتقسـيم مـال الفـيء لئلا يكـون املـال
متـداوال بين األغنيـاء وحدهـم.
ومـن مفاسـد امليسر أنـه كالخمـر يثير الفتنـة
ويـورث التشـاحن والتباغـض بين املقامريـن،
فيمتلأ الخـارس حنقا وغيظـا عىل الرابـح ،وهذا
أمـر ّ
يـدك املجتمـع البشري ويقطّـع أوصالـه،
ومـن ثـ ّم اعتنـى القـرآن الكريـم بذكـر هـذه
املفسـدة فقـال﴿ :إِنَّ َـا يُرِيـ ُد الشَّ ـ ْيطَا ُن أَ ْن يُو ِق َع
بَ ْي َنكُـ ُم الْ َعـ َدا َو َة َوالْ َبغْضَ ـا َء ِف الْ َخ ْمـ ِر َوالْ َم ْي ِسِ﴾
[البقـرة]219:
ومـن مفاسـد امليسر أن العاكف عليه يتشـاغل
عـن ذكـر اللـه وعـن الصلاة  ،ولعلـه مـن هنـا
قـرن بينهما يف القـرآن فأشـا َر إىل أ ّن للميسر
سـكرا كسـكر الخمـر يلهـي املـرء عـن خيره
ورشه ،فجمـع أرضارهما بأنهما يورثـان العدواة
والبغضـاء و يصـدان عن ذكر اللـه وعن الصالة.
ومنهـا أن امليسر وسـيلة إىل أكل أمـوال بغير
حـق وال عـوض وال جهد معقـول ،وقد نهى عنه
القـرآن الكريـم فقـالَ ﴿ :و َل تَأْكُلُـوا أَ ْم َوالَكُـ ْم
بَ ْي َنك ُــ ْم بِالْ َب ِاطـلِ ﴾ [البقـرة]188:
ومـن مفاسـده أن امليسر يهـدم بيوتـا وعوائـل
كبيرة ،ألنـه حينما يخرس رجـل ثـري ،ال تقترص
الخسـارة عليـه ،بـل تعـ ّم أهلـه وعشيرته ،بـل
تنصب على املجتمع
لـت فإ ّن الخسـارة
ولـو تأ ّم َ
ّ
كلـه ،ألن آثـاره تتسرب إىل كل مـن تعاهـد
املقامـر أو تعاقـد معه أو اسـتقرضه ،فإذا أفلس
فـإن آثـاره تت ّعـدى إليهـم أجمعين.
ومنهـا أن امليرس يضعف يف اإلنسـان قوة العمل
ِ
والتقاعـس إىل األربـاح
ويجـره إىل التكاسـل
الخياليـة الطارئـة ،فبـدال مـن أن ينمـي ثروتـه
بكـ ّد ميينـه أو عقلـه ،يظـل يحلـم باالسـتحواذ
على ثـروات اآلخريـن مـن دون مشـقة وعناء؛
فهـذه قامئـة مختصرة ملفاسـد القمار وأرضاره
التـي ال تعـود إىل املقامـر فحسـب بـل تتجـاوز
إىل أهلـه وذويـه واملجتمـع كلـه ،ومـن ثـ ّم قال
اللـه تبـارك وتعـاىل:
﴿ َوإِثْ ُ ُه َما أَك َ ُْب ِم ْن نَ ْف ِعه َِم﴾ [البقرة]219:
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أخبار العالم
إندونيسيا ..تحطم طائرة ركاب تقل  189راكباً
تحطمت طائرة ركاب إندونيسية االثنني تابعة
لرشكة "ليون إير" للطريان املنخفض التكلفة،
وأعلنت وزارة النقل اإلندونيسية أن الطائرة
املنكوبة كانت تحمل  189شخصاً.
وأوضح املدير العام للنقل املدين يف وزارة النقل
سيندو ريهايو أ ّن الطائرة من طراز بوينغ 737
تقل  189شخصاً .
ماكس  ، 8وكانت ّ
وقالت رشكة "ليون إير" إن الطائرة ،التي كانت
متجهة إىل مدينة بانكال بينانج بجزيرة سومطرة
يف رحلة مدتها ساعة وعرش دقائق ،كانت تقل
 181راكبا  -بينهم طفل ورضيعان  -ومثانية من
أفراد الطاقم.
يذكر أن هذه أسوأ كارثة طريان يف إندونيسيا
منذ تحطم طائرة تابعة لرشكة طريان آسيا -
التي كانت يف طريقها من مدينة سورابايا إىل
سنغافورة  -يف ديسمرب /كانون أول عام ،2014
ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم .162
وأشار تقرير ملكتب جاكرتا للبحث واإلنقاذ نقال
عن أفراد طاقم قارب مطاطي أنهم شاهدوا
طائرة تابعة لرشكة ليون تهوي يف البحر.
عسكريو ميامنار يدنسون املصاحف ويهددون
املصلني
قالــت مندوبــة واشــنطن لــدى األمــم املتحــدة
نيــي هيــي ،األربعــاء ،إن قــوات األمــن يف
ميامنــار تقــوم “باعتقــال الرجــال وخطــف
النســاء ،ويقــوم العســكريون بتدنيــس
املصاحــف وتهديــد الذيــن يصلــون يف بيوتهــم”
بإقليــم أراكان ،غــريب البــاد.
وأضافــت أن الســام “لــن يتحقــق يف بورمــا
(ميامنــار) دون محاســبة املتورطــن يف الجرائــم
الفظيعــة” التــي ارتكبهــا العســكريون بحــق
الروهنغيــا.
ترامب يلوح بنرش  15ألف جندي لوقف قافلة
املهاجرين
أبوظبــي  -ســكاي نيــوز عربيــة أعلــن الرئيــس
األمــريك ،دونالــد ترامــب ،األربعــاء ،أن عــدد
الجنــود الذيــن ســيتم نرشهــم عــى الحــدود
مــع املكســيك ،مــن أجــل وقــف تســلل قوافــل
مهاجــري أمــركا الوســطى قــد يصــل اىل 15
ألــف جنــدي.
وبعــد إرســال أكــر مــن خمســة آالف جنــدي
أمــريك ملــؤازرة حــرس الحــدود ،قــال ترامــب
للصحافيــن« :ســرفع العــدد إىل مــا بــن  10و15
ألــف جنــدي» .وفقــا لفرانــس بــرس.
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اجلانب العملي للسرية النبوية

(احللقة األوىل)

محاضرات في السيرة النبوية ألقاها العالمة الحكيم السيد سليمان الندوي كبير علماء الهند في عصره وشيخ الندويين
مأخوذة من كتاب الرسالة المحمدية

أيهـا اإلخـوة! إننـا نتنـاول يف هـذه املحـارضة
ي للسيرة املحمديـة ،حتـى تتبني
الجانـب العمل ّ
لنـا تلـك املواضـع واألماكـن التـي نقتـدي فيهـا
بالرسـول الكريـم  ونتبعـه ،كما يتجلى
لنـا سـبب هـذا االقتـداء واالتبـاع ،وكيفيتـه
وطريقتـه.
وإذا قمنـا بتتبـع سير األنبياء السـابقني ،وزعامء
املذاهـب ومؤسسي الديانـات ،واسـتقصينا
حياتهـم للبحـث عـن هـذه الناحيـة ،لوجدنا أن
صفحـات تاريخهـم وأوراق سيرهم خاليـة مـن
هـذا البـاب ،بينام نرى يف سيرة رسـولنا العظيم
محمـد  أن هـذا هـو البـاب الـذي أخـذ
حجما أكبر وسـعة أضخم مـن صفحات سيرته
 ،وحسـبنا هـذه املسـتوى ،وهـذا امليـزان
واملقيـاس للحكـم على أنـه هـو خاتـم األنبيـاء
واملرسـلني؛ الـذي خلّـف ملـن جـاء بعـده أسـوة
عمليـة ،وقـدوة تطبيقيـة.
إن العـامل اليـوم ال تنقصـه الكلمات الحلـوة
العذبـة ،والنصائـح القيمـة الغاليـة ،وعبـارات
رنّانـة مـن التوجيهـات واإلرشـادات السـديدة
والرشـيدة ،لكـن الشيء الوحيـد الـذي ينقصـه،
وينـدر ويعـز وجـوده هـو (العمـل) والتطبيـق
والتنفيـذ.
واقـرؤوا مـا شـئتم مـن صفحـات تاريـخ األنبياء
السـابقني ،وسير زعماء املذاهـب والديانـات
املوجـودة ،إنكـم تجـدون فيهـا لطائـف
حكيمـة ،ونكتـا قيمة ،وفلسـفات نـادرة ،ترسكم
وتعجبكـم ،وحكايات وقصص تسـتميل قلوبكم،
وخطـب تسـحر خواطركـم وتـأرس أذهانكـم،
وعبـارات فصيحـة وبليغـة غنيـة باالسـتعامرات

والكنايـات والتشـبيهات والتمثيلات ،وأسـاليب
رشـيقة على قمـة التـوازن واالعتـدال ،تفرحكم
لفترة مـن الزمـن ،إال أن الشيء الـذي لـن
تجـدوه هنـاك فهـو الجانـب العملي ،والناحيـة
التطبيقيـة ،والعمـل بتلـك النصائـح واألوامـر
الصـادرة مـن الشـارع نفسـه.
إن السيرة العليمـة والفعليـة التـي نسـميها
(الخلـق) أو (األخلاق) ال توجـد يف العـامل اليوم
أي صحيفـة سماوية أو رشيعـة مـن الرشائـع
ُّ
املوجـودة تشـهد لشـارعها ونبيهـا أنـه كان عىل
أعلى مكانـة وأسـمى مرتبـة منهـا سـوى القرآن
الكريـم ،فإنـه يعلـن أمـام الجميـع ،األصدقـاء
منهـم واألعـداء بـكل رصاحـة ووضـوحَ ﴿ :وإِ َّن
لى ُخلُـقٍ
ل ََـك َلَ ْجـ ًرا غ ْ َ
َير َم ْم ُنـونٍ َ -وإِن ََّـك لَ َع َ ٰ
َع ِظيـمٍ ﴾[ .القلـم.]4-3 :
وهاتـان ال ِفقرتـان مـن كتـاب اللـه العزيـز ،وإن
كانـت الواحـدة منهما معطوفـة على األخـرى،
لكنهما تـدالن بإشـارة النـص ،وحسـب اقتضـاء
الرتكيب واألسـلوب أنهام مبثابـة العلة واملعلول،
فالواحـدة دعوى واألخرى دليـل ،والفقرة األوىل
تـدل عىل اسـتمرار أجره  وعـدم انقطاعه
كدعـوى ،بينما الثانية تقـ ّدم خلقه كدليل
على هـذه الدعـوى ،واملعنـى :أن خلقـه 
وأعاملـه هـي بنفسـها خير دليـل على عـدم
انقطـاع أجـره  كيـف ال؟ فقـد كان هـذا
النبـي  يصرخ بين النـاس معلنـا :لِـ َم
تَقُولُـو َن َمـا لَ ت َ ْف َعلُـو َن( .الصـف ،)2 :وحـق لـه
أن يعلـن ذلـك ،ألنـه  ال يتكلـم بشيء أو
يأمـر بأمر أحـدا إال وهو يعمل بـه أوال ،وينفّذه
يف حياتـه.

اسـتعرضوا سيرة الواعـظ الـذي صعـد على
جبـل الزيتـون (عيىس عليه السلام) وسيرة من
صعـد على جبـل الصفـا يدعـو النـاس ،وقارنـوا
بين السيرتني مـن ناحيـة العمـل ،لتجـدن بعدا
شاسـعا وفرقا كبريا ملموسـا ،فسيرة األول خالية
كليـا مـن هـذا الجانـب العملي ،بينما سيرة
الثـاين غنيـة بأمثـال ومنـاذج ال تعـ ّد وال تحصى
مـن هـذا الباب.
فالـذي يقـدر على االنتقـام ثـم يعفـو ويصفـح
يقـال لـه :إنـه ذو خلـق عظيـم ،حليـم ،لكـن
الضعيـف والعاجـز إذا سـكت ومل يتحـرك ،فلا
يقـال :إنـه حليـم ذو عفـو وصفـح ،وإن الذي مل
يضرب أحـدا ،ومل يقتـل شـخصا ومل ينهـب مـال
أحـد ،مل يبن مسـكنا ،مل يجمـع ماال ،مل يسـئ إىل
أحـد ،ال شـك أن هـذا كلـه يعـد مـن محاسـنه
السـلبية ومحامـده املنفيـة ،لكـن أخبروين :إنـه
إذا مل يضرب أحـدا فهـل نصر مظلومـا ،أو مـ ّد
يـد العون إىل شـخص مقهور؟ إنـه مل يقتل أحدا
فهـل عصـم دم أحد؟ إنـه مل يسـئ إىل أحد فهل
أحسـن إىل أحـد؟ إنـه مل ينهـب مـال أحـد ،ومل
يغضـب ثـروة شـخص له أعطى مسـكينا شـيئا؟
أو قـ ّدم إىل محتـاج شـيئا؟ إنـه مل ينب لـه بيتا ،مل
يعمـر لـه قصرا ،فهـل وفّـر ملعـدم مسـكنا؟ أو
آوى أحـدا يف بيـت؟ إنـه مل يجمع لنفسـه شـيئا،
لكـن هـل نفـع اآلخريـن بشيء؟ أو أفادهـم؟
إن العـامل يف حاجـة إىل هـذه املحاسـن واملحامد
االيجابيـة ،واألخلاق الثبوتية العمليـة ،وهذا ما
يعبر عنـه بالعمـل ،والقـرآن الكريم خري شـاهد
ّ
على ذلك.
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ُنـت فَظًّـا َغلِيـ َظ
لَ ُهـ ْم َ -ولَـ ْو ك َ
ِ
ْـب َلنفَضُّ ـوا مـ ْن َح ْولِ َـك﴾.
الْ َقل ِ
(آل عمـران)159 :
إن هـذا لبيـان متواتـر لرأفتـه
 ولين جانبـه ورقّـة قلبـه،
وهـو موجـود مـع دعـواه ودليله
يف الكتـاب الربـاين املجيـد ،وفعال
لـو مل يكن صلى الله عليه وسـلم
لين الجانـب ،رقيـق القلـب،
ّ
رفيقـا ملـا اجتمـع هـؤالء العـرب
الوحـوش ،أصحـاب الطبائـع
الخشـنة الصلبـة واألمزجـة الشـديدة حولـه.
وقـد جـاء يف آيـة أخـرى قـول البـاري تعـاىل﴿ :
لقَـ ْد َجا َءكُـ ْم َر ُس ٌ
ـول ِمـ ْن أَنْف ُِسـ ُك ْم َعزِيـ ٌز َعلَيْـ ِه
ِيـص َعلَ ْيكُـ ْم بِالْ ُم ْؤ ِم ِني َن َر ُء ٌ
وف
َمـا َع ِنتُّـ ْم َحر ٌ
َر ِحي ٌم﴾(.التوبـة ،)128 :وقـد تناولـت اآلية بيان
تلـك العواطـف الغنيـة مبعـاين الرحمـة والرأفة،
واملشـاعر العامـرة باللين والرفـق والرقـة،
التـي كانـت تتبلـور يف الرسـول الكريـم ،
فصرح القـرآن الكريـم يف قولـه :يـا أيهـا النـاس
إن تحملكـم املشـاق واملصائـب ،ورفضكـم
للحـق وعـدم قبولـه ،وإرصاركـم على املعـايص
ويشـق
والخطايـا ،يعـ ّز على الرسـول 
ّ
عليـه ،وإنـه حريـص كل الحـرص لهدايتكـم
ورشـدكم ،ونصيحتـه هـذه للنـوع البشري هـي
التـي تحثـه على دعوتكم ونصحكم وإرشـادكم،
والـذي يسـتجيبون لـه ،ويل ّبـون نـداءه ،فإنـه
يكـون رحيما بهـم ،شـفيقا عليهـم.
إذن فهـذه اآليـة شـهادة مفتوحـة ورصيحـة أن
النبـي  كان يريـد الخير والصلاح والرشـد
والهدايـة للنـوع البشري جميعـا ،وكانـت
رحمتـه ورأفتـه باملسـلمني واملؤمنين على وجه
املخصـوص.
وهـذه هـي الشـهادة السماوية ألخالقـه
العمليـة  ،ومـا القـرآن الكريـم إال
مجموعـة أحـكام اإلسلام ،والتعاليـم الشـفوية
التـي تلقتهـا اإلنسـانية مـن لسـان  ،كما
أن حياتـه املباركـة وسيرته الطهـرة الزكيـة –
مـن حيـث كونـه رسـوال -تفسير عملي للقـرآن
كل مـا أوحـي إليـه  مـن
العظيـم ،وإن ّ
األحـكام قـد عمـل بهـا ،وكل مـا أرشـد إليـه
النـاس وو ّجـه إليهـم مـن التعليمات يف مجـال
اإلميـان والتوحيـد ،والعبـادات (الصلاة والـزكاة
والصـوم والحـج) ،والصدقـات وأعمال الخير
والبر ،والجهـاد واإليثـار ،والتضحيـة ،والصبر

والتحمـل ،والشـكر ،وحسـن العمـل ،والخلـق
النبيـل الفضيـل ،إمنـا هـو عمـل بـه أوال ،وقـ ّدم
أسـوته الحسـنة العمليـة يف كل ذلـك ،فـكل مـا
جـاء يف القـرآن الكريـم تحريـرا ونظريـا متثل يف
حياتـه  عملا وتطبيقـا.
كان خلقه القرآن:
جـاء نـاس مـن أصحـاب رسـول اللـه  إىل
أم املؤمنين حدثينـي عـن خلـق رسـول اللـه
؟ قالـت« :ألسـت تقـرأ القرآن ،فـإن خلق
رسـول الله  كان القـرآن» .فالقرآن كلامت
وألفـاظ وعبـارات ،وسيرته  تفسيره
العملي.
معـروف أنـه ال أحـد أدرى وأعلـم بأحـوال
الشـخص وأخبـاره وأخالقـه وعاداتـه وأعاملـه،
مـن زوجتـه ،ومل ّـا ادعـى النبـي  النبـوة
كان قـد مضى على زواجه مـن خديجـة خمس
عشرة سـنة ،وهـذه املدينـة الطويلـة تكفـي
ملعرفـة الشـخص ،واالطالع عىل أحوالـه وعاداته
وخصائلـه ،وهـا نحـن شـاهدنا نتيجـة هـذه
املعرفـة ،ومثـرة هذا االطلاع الشـخيص لخديجة
ريض اللـه عنهـا ،وذلـك أن النبـي  مـا كاد
ينطـق بكلمـة النبـوة وإذا بخديجـة يدفعهـا
قلبهـا إىل تأييـده  وتصديقـه واإلميـان بـه،
وملـا يرجف فـؤاده  بثقـل النبوة ويخىش
على نفسـه يرجـع إىل خديجـة ويقـول( :لقـد
خشـيت على نفسي) ،فقالـت خديجـة :كال
واللـه مـا يخزيـك اللـه أبـدا ،إنك لتصـل الرحم،
الـكل ،وتكسـب املعـدوم ،وتقـري
ّ
وتحمـل
الضيـف ،وتعين على نوائـب الحـق.
انظـروا إىل هـذه األخلاق الفاضلـة العاليـة،
ى
والخلال والحميـدة العمليـة ،التـي كان يتحل ّ
بهـا النبـي الكريـم  قبـل النبـوة.
كانـت أم املؤمنين عائشـة ريض اللـه عنهـا مـن
أحـب أزواج النبـي  بعـد أ ّم املؤمنين
ّ
خديجـة ريض اللـه عنهـا ،وقد حظيـت وترشفت
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بصحبـة النبـي  زهـاء تسـع
سـنوات ،إنهـا تشـهد وتقـول « :مل
يكـن  فاحشـا وال متف ّحشـا
وال صخّابـا يف األسـواق ،وال يجزي
بالسـيئة السـيئة ،ولكـن يعفـو
ويصفـح».
وتقـول ريض اللـه عنهـا« :مـا
رضب رسـول اللـه  شـيئا
َ
قـط بيـده ،وال امـرأة ،وال خادمـا،
إال أن يجاهـد يف سـبيل اللـه ،وما
نيـل منـه يشء قـط فينتقـم مـن
َ
صاحبـه إال أن يُنتهـك يشء مـن محـارم اللـه،
فينتقـم للـه عزوجـل».
ومل يـر َّد سـائال قـط ،وكان إذا جـاءه السـائل أو
طُلبـت إليــه حــاجة قـال« :اشـفعوا تؤجـروا،
ويقضي اللـه على لسـان نبيـه  مـا شـاء.
ي ريض اللـه عنـه
وأمـا مـن األقـارب فـكان عل ّ
هـو أعلـم النـاس برسـول اللـه  وأخالقـه
وعاداتـه ،وقـد خدم النبي  منـذ صباه إىل
أن بلـغ سـ ّن الرشـد ،يقول ريض اللـه عنه « :كان
رسـول اللـه  دائـم البشر ،سـهل الخلـق،
لين الجانب ،ليـس بف ّظ وال غليـظ ،وال صخّاب،
ّ
ال ف ّحـاش ،وال عيّـاب وال مشـاح ،يتغافـل عام ال
يشـهتي ،وال يؤيـس منه راجيـه ،وال يخيّب فيه.
كان ريض اللـه عنـه يقـول « :كان أجـود النـاس
صـدرا ،وأصـدق النـاس لهجـة ،وألينهـم عريكة،
وأكرمهـم عشرة ،مـن رآه بديهـة هابـه ،ومـن
خالطـه معرفـة أح ّبـه.
هـذه هـي نفـس االنطباعـات التي أعـرب عنها
املـؤرخ الربيطـاين املعـروف بــ (غيبـون) بعـد
دراسـته للسيرة النبويـة.
وهـا هـو هند بـن أيب هالة كان ابـن أم املؤمنني
خديجـة ريض اللـه عنهـا مـن الـزوج األول ،وقد
رب يف حجـر النبـي ،يقـول وهـو يصـف
ّ
خلـق النبـي « :ليـس بالجـايف وال املهين،
يعظّـم النعمـة وإن دقّـت ،ال يـذ ّم منهـا شـيئا،
غير أنـه مل يكـن ذواقـا ،وال ميدحـه ،وال تغضبـه
الدنيـا وال مـا كان لهـا ،فـإذا تعـدي الحـق مل
يقـم لغضبـه يشء حتـى ينتصر لـه ،وال يغضب
لنفسـه وال ينتصر لهـا».
هـذه شـهادة أولئـك الذيـن كانوا عـارشوا النبي
 وصحبـوه صبـاح مسـاء وليل نهـار ،وهم
أعـرف النـاس بـه  ،وبهـذا يتّضـح لنا مدى
وصـول سيرته العمليـة املباركـة أوج الكمال
وذروة االرتفـاع وقمـة الفضيلـة.
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الصحابي اجلليل أنس بن مالك ،عشر سنني يف خدمة الرسول  ()1

مسعود الدامنيمقدم

املقدمة
قضــاء لحظــة مــن الحیــاة مــع الرســول ،
وملحــة النظــر إلــی وجهــه املرشقــة واملليئــة
بالعطوفــة ،والتکلــم معــه  لحظــة ،مــا
یثلــج الصــدر ویوجــد الــرور والفــرح ویضــیء
الجســم والوجــه ،الــذي ال یوصــف باللســان وال
یمکــن کتابتــه بالقلــم.
کــم کانــوا مســعودین صحابــة الرســول 
الذیــن کانــوا معــه دامئــاً ویســتفیدون مــن
أقوالــه وأحادیثــه ،وکــم کانــوا محظوظیــن
الذیــن یخدمونــه ویقضــون کل ســاعاتهم
ودقائقهــم وثوانیهــم مــع الرســول .
نعــم ،واحــد مــن أولئــك املســعودین
واملحظوظیــن ،أنــس بــن مالــك .الــذي قُــ ِّدم
إلــی النبــي  خادمــاً عندمــا كان عمــره
حــوايل عــر ســنوات ،والزَم الرســول الكريــ َم
 عــر ســنوات ،مرافقًــا لــه وخاد ًمــا
ومتعلــا منــه ،و يف هــذه املــدة قــى أفضــل
ً
لحظ ٍ
ــات يف حياتــه .وشــاهد بــأم عینیــه عبادات
النبــي  وصلواتــه وتواضعــه وفرحــه
وحزنــه ومشــیه وقعــوده وقیامــه وجمیــع
حرکاتــه وســکناته وأیضــاً مصائبــه التــي تح ّمــل
يف مســیر الدعــوة .وشــارك يف املعــارك مــع النبي
 ورأى شــجاعته وخلقــه الحســنة وحلمــه
وعفــوه ومعاملتــه مــع خصومــه وأعدائــه .لــو
ُحــرِم أنــس يف أیــام الطفولــة مــن ظــل والــده،
لکــن أصبــح تحــت رعایــة أب أشــفق ،وأحســن
النــاس خُلقًــا ،وأرحبهــم صــد ًرا ،وأوفرهــم

حنانًــا ،وتعلّــم درس الحیــاة منــه .وتربّــی ونشــأ
بتعالیمــه وهدایاتــه ،وتعلّــم ســیرته الکریمــة
وحفظهــا يف ذاکرتــه بــکل تفاصیلهــا ،وذلــك
األب ،مل یکــن إال رســول الرحمــة والرأفــة
محمــد  .حقــاً ،الصحبــة واملرافقــة مــع
أرشف املخلوقــات ســعادة ورشف عظیــم ال
یحصــل للجمیــع .مــا تقــرؤون يف هــذا املقــال،
مقتطــف مــن حیــاة صحــايب جلیــل ،أنــس بــن
مالــك .ريض اللــه عنــه وعــن جمیــع أصحــاب
النبــي .
اسمه ونسبه وکنیته
أنــس بــن مالــك بــن النــر بــن ضمضــم بــن
زيــد بــن حــرام بــن جنــدب بــن عامــر بــن غنــم
بــن عــدي بــن النجــار أبــو حمــزة األنصــاري
الخزرجــي ،خــادم رســول اللــه ( .ابــن
حجــر عســقالين ،اإلصابــة يف متییــز الصحابــة،
)111/1
وكان يجتمــع هــو وأم عبــد املطلــب جــدة
النبــي  واســمها :ســلمى بنــت عمــرو بــن
زيــد بــن أســد بــن خــداش بــن عامــر ،يف عامــر
بــن غنــم( .ابــن األثیــر ،أســد الغابــة يف معرفــة
الصحابــة)149/1 ،
أم سليم ،أم أنس ريض الله عنه
أم ســليم بنــت ملحــان بــن خالــد بــن زيــد بــن
حــرام بــن جنــدب بــن عامــر بــن غنــم بــن
عــدي بــن النجــار ،اختلــف يف اســمها فقيــل:
ســهلة .وقيــل رميلــة .وقيــل رميثــة .وقيــل
مليكــة ،ويقــال الغميصــاء أو الرميصــاء كانــت

تحــت مالــك بــن النــر أيب أنــس بــن مالــك
يف الجاهليــة .فولــدت لــه أنــس بــن مالــك،
فلــا جــاء اللــه باإلســام أســلمت مــع قومهــا،
وعرضــت اإلســام عــى زوجهــا ،فغضــب عليهــا،
وخــرج إىل الشــام فهلــك هنــاك ثــم خلــف
عليهــا بعــده أبــو طلحــة األنصــاري ،خطبهــا
مــركاً فلــا علــم أنــه ال ســبيل لــه إليهــا إال
باإلســام أســلم وتزوجهــا ،وحســن إســامه.
(ابــن عبدالــر ،االســتیعاب يف معرفــة األصحاب،
صـ )932
یقــول أنــس :أن أبــا طلحــة خطــب أم ســليم
فقالــت :يــا أبــا طلحــة ،ألســت تعلــم أن إلهــك
الــذي تعبُــد ينبــت مــن األرض ،ينجرهــا حبــي
بنــي فــان؟ قــال :بــى .قالــت :أفــا تســتحي
تعبُــد خشــبة؟! إن أنــت أســلمت فــإين ال أريــد
منــك الصــداق غــره .قــال :حتــى أنظــر يف
أمــري .فذهــب ثــم جــاء فقــال :أشــهد أن ال
إلــه إال اللــه  ،وأن ُم َح َّمــدا ً رســول اللــه .فقالــت:
يــا أنــس ،ز ّوج أبــا طلحــة .فتز ّوجهــا .وكانــت
تغــزو مــع رســول اللــه ص ّــى اللــه عليــه وســلّم،
وروت عنــه أحاديــث ،وروى عنهــا ابنهــا أنــس.
(ابــن األثیــر ،أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة،
)457/5
من فضائل أم سلیم
قــال أنــس :كان النبــي  ال يدخــل عــى
أحــد مــن النســاء إال عــى أزواجــه إال أم ســليم
فإنــه كان يدخــل عليهــا فقيــل لــه يف ذلــك
فقــال إين أرحمهــا قتــل أخوهــا معــي (اإلمــام
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النیشــابوري ،صحیــح مســلم ،رقــم الحدیــث،
)2455
ویــروي أیضــاً عــن النبــي  قــال :دخلــت
الجنــة فســمعت خشــفة فقلــت مــن هــذا؟
قالــوا :هــذه الغميصــاء بنــت ملحــان أم أنــس
بــن مالــك (اإلمــام النیشــابوري ،صحیــح مســلم،
رقــم الحدیــث)2456 ،
براء بن مالك ،أخو أنس ريض الله عنه
هــو ثــاين أخويــن عاشــا يف اللــه ،أمــا أولهــا
فهــو أنــس بــن مالــك خــادم رســول اللــه عليــه
الســام ،وثــاين األخويــن ،هــو الــراء بــن مالــك.
ومــن كان يــراه ،وهــو يقاتــل يف ســبيل اللــه،
كان يــرى عجبــا يفــوق العجــب ..فلــم يكــن
الــراء حــن يجاهــد املرشكــن بســيفه ممــن
يبحثــون عــن النــر ،وان يكــن النــر آنئــذ
أجــل غايــة ..إمنــا كان يبحــث عــن الشــهادة..
ّ
كانــت كل أمانيــه ،أن ميــوت شــهيدا ،مــن أجــل
هــذا ،مل يتخلــف عــن مشــهد وال غــزوة ..ولقــد
صــدق اللــه ظنــه فيــه ،فلــم ميــت الــراء عــى
فراشــه ،بــل مــات شــهيدا يف معركــة مــن أروع
معــارك االســام !!..أمــا آن لعاشــق املــوت أن
يبلــغ غايتــه..؟؟ بــى آن !!..وهاهــي ذي موقعــة
تســر تجــيء ليالقــي املســلمون فيهــا جيــوش
فــارس ولتكــون لـــ الــراء عيــدا أي عيد ..احتشــد
أهــل األهــواز ،والفــرس يف جيــش كثيــف
ليناجــزوا املســلمني ..وبــدأت الحــرب باملبــارزة،
فــرع الــراء وحــده مائــة مبــارز مــن الفــرس..
ثــم التحمــت الجيــوش ،وانقــذف املســلمون
يف استبســال مل تألفــه الدنيــا مــن ســواهم..
ونــروا نــرا مبينــا .ووســط شــهداء املعركــة،
كان هنــاك الــراء تعلــو وجهــه ابتســامة هانئــة
كضــوء الفجــر ..وتقبــض مينــاه عــى حث ّيــة مــن
تــراب مض ّمخــة بدمــه الطهــور ..لقــد بلــغ
املســافر داره( .خالــد محمــد خالــد ،رجــال
حــول الرســول  ،مختــر مــن صــــ 310
إلــی صــــ  )314وقتــل الــراء ،وذلــك ســنة
عرشيــن يف قــول الواقــدي ،وقيــل :ســنة تســع
عــرة وقيــل :ســنة ثــاث وعرشيــن ،فقتلــه
الهرمــزان( .ابــن األثیــر ،أســد الغابــة يف معرفــة
الصحابــة)200/1 ،
خدمة أنس للنبي صلی الله علیه وسلم
یقـول أنـس :جـاءت يب أمـي أم أنـس إىل رسـول
اللـه  وقد أزرتني بنصـف خامرها وردتني
بنصفـه فقالـت يـا رسـول الله هـذا أنيـس ابني
أتيتـك بـه يخدمـك فـادع اللـه لـه فقـال اللهـم

أكثر مالـه وولـده قـال أنـس فواللـه إن مـايل
لكثير وإن ولـدي وولـد ولـدي ليتعـادون على
نحـو املائـة اليـوم( .اإلمـام النیشـابوري ،صحیـح
مسـلم ،رقـم الحدیـث)2481 ،
قیـل :خـدم النبـی  عشر سـنین ،وقیـل:
خدمـه مثانیـاً ،وقیـل :سـبعاً .أمـا أکثر الروایـات
تؤیـد عشر سـنین .کما قـال أنـس بـن مالـك:
« -1خدمـت النبـي  عشر سـنني فما قال
يل أف قـط ،ومـا قال لشيء صنعته مل صنعته وال
لشيء تركتـه مل تركتـه ،وكان رسـول اللـه 
مـن أحسـن النـاس خلقاً ،وال مسسـت خـزا ً قط
وال حريـرا ً وال شـيئاً كان ألين مـن كـف رسـول
اللـه  ،وال شـممت مسـكاً قـط وال عطـرا ً
كان أطيـب مـن عـرق النبـي » (سـلیامن
بـن عمـر ،املواهـب املحمدیـة)320-319/2 ،
 -2ویقـول أیضاً :قدم رسـول اللـه  املدينة
وأنـا ابـن عشر سـنني وتـويف وأنـا ابـن عرشيـن
سنة .
(ابـن عبدالبر ،االسـتیعاب يف معرفـة األصحاب،
صـ )90
اسـتجابة دعـاء النبـي  يف حـق أنـس
قالـت أم سـليم :يـا رسـول اللـه أدع اللـه ألنـس
فقـال« :اللهـم أكثر ماله وولـده وبارك لـه فيه»
قـال أنـس :فلقـد دفنـت مـن صلبـي سـوى ولد
ولـدي مائـة وخمسـة وعرشيـن وأن أريض لتثمر
يف السـنة مرتين .وقـال جعفـر بـن سـليامن عن
ثابـت عـن أنـس :جـاءت يب أم سـليم إىل النبـي
 وأنـا غلام فقالـت :يـا رسـول اللـه :أنـس
أدع اللـه لـه فقـال النبـي « :اللهـم أكثر
مالـه وولـده وأدخلـه الجنـة» قـال :قـد رأيـت
اثنتين وأنـا أرجـو الثالثة(.ابـن حجـر عسـقالين،
اإلصابـة يف متییـز الصحابـة)112/1 ،
أوالده
اختلفـت الروایـات يف عـدد أوالده .ذکرنـا مـن
قبـل ،کما قـال أنـس :فلقـد دفنـت مـن صلبـي
سـوى ولد ولـدي مائة وخمسـة وعرشين ،وقیل
يف روایـة أخـری :فولـد له من صلبـه مثانون ذكرا ً
وابنتـان ،إحداهما :حفصة ،واألخـرى :أم عمرو،
ومـات ولـه من ولـده وولد ولـده مائة وعرشون
ولـدا ً ،وقيـل :نحو مائـة( .ابن األثیر ،أسـد الغابة
يف معرفـة الصحابة)150/1 ،
قـال أبـو الیقظـان :مـات ألنـس يف طاعـون
الجـارف (وقـع يف البصرة سـنة  69هــ .و مـات
فیـه خلـق کثیـر) مثانـون ابنـاً وقیـل سـبعون.
(الذهبـي ،سـیر أعلام النبلاء)489/4 ،
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روایاته عن رسول الله 
روی عـن النبـي صلـی اللـه علیـه وسـلم علماً
جماً ،وهـو أحد املکرثیـن من الصحابة .مسـنده
ألفـان ومائتان وسـتة ومثانون حدیثـاً .وروی عن
أيب بکـر ،وعمر ،وعثمان ،ومعاذ ،وطائفة .وروی
عنـه خلـق عظیـم ،منهـم الحسـن ،والزهـري،
رسد املـ ّزي نحـو مائتـي نفـس
وقتـادة و ...وقـد ّ
مـن الـرواة عـن أنـس( .البغـدادي ،عبدالباقـي،
معجـم الصحابـة)240/1 ،
اتفـق لـه البخـاري ومسـلم علـی مائـة ومثانیـن
حدیثـاً ،وانفـرد البخـاري بثامنین حدیثاً ومسـلم
بتسـعین(.الذهبي ،سـیر أعلام النبلاء)490/4 ،
قـال ثابـت البنـاين :قـال يل أنـس بـن مالـك :يـا
ثابـت ،خـذ عنـي فإنك لـن تأخذ عن أحـد أوثق
منـي إين أخذتـه عـن رسـول اللـه  وأخـذه
رسـول اللـه  عـن جربئيـل وأخـذه جربئيـل
وجل
عـن اللـه عـ ّز ّ
(اإلمـام الرتمـذي ،سـنن الرتمذي ،رقـم الحدیث،
)3835
مـزاح النبـي صلـی اللـه علیـه وسـلم مـع أنس
وأخیه
قـال النـووي  :اعلـم أن املـزاح املنهي هـو الذي
فيـه إفـراط ويـداوم عليـه فإنـه يـورث الضحـك
وقسـوة القلـب ويشـغل عـن ذكـر اللـه والكفر
يف مهمات الديـن ،ويئـول يف كثير مـن األوقات
إىل اإليـذاء ،ويـورث األحقـاد ،ويسـقط املهابـة
والوقـار .فأمـا مـا سـلم مـن هـذه األمـور فهـو
املبـاح الـذي كان رسـول اللـه  يفعلـه
على النـدرة ،ملصلحـة تطييـب نفـس املخاطـب
ومؤانسـته ،وهـو سـنة مسـتحبة ،فاعلـم هـذا
فإنـه مما يعظـم االحتيـاج إليـه .نـری يف کثیـر
مـن الروایـات مـزاح النبـي  مـع أصحابـه
وخاصـة مـع أنـس وأخیـه .کما روی أنـس ،كان
رسـول الله  يدخل علينا وكان يل أخ صغري
وكان لـه نغير يلعـب به فمات نغره الـذي كان
يلعـب بـه فدخـل النبـي  ذات يـوم فـرآه
حزينـاً فقـال لـه ما شـأن أيب عمير حزينـاً فقالوا
مـات نغـره الـذي كان يلعـب بـه يـا رسـول الله
فقـال أبـا عمير ،ما فعـل النغري (اإلمـام أحمد،
مسـند اإلمـام أحمـد ،الجـزء الرابع ،مسـند أنس
بـن مالـک ،288/3 ،رقـم الحدیـث)13657 ،
وکما یقول يف روایة أخـری :أن النبي  قال
لـه يـا ذا األذنين قـال محمـود قـال أبـو أسـامة
يعنـي مازحـه( .اإلمـام الرتمـذي ،سـنن الرتمذي،
رقم الحدیـث)1991 ،
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من خطب ومواقف فضيلة
الشيخ عبد احلميد
إمام وخطيب أهل السنة بزاهدان

س ُنس ــأل ي ــوم القيام ــة أم ــام الل ــه والعامل ــن
ع ــن أقوالن ــا وأعاملن ــا
تطـــرق فضيلـــة الشـــيخ عبـــد الحميـــد ،بعـــد
ْـــر َب لِلن ِ
َّـــاس ِح َســـابُ ُه ْم َو ُهـــ ْم
تـــاوة آيـــة﴿ :اق َ َ
ِف َغ ْفلَـــ ٍة ُّم ْعرِضُ ـــونََ -مـــا يَأْتِيهِـــم مِّـــن ِذكْـــ ٍر مِّـــن
َّربِّهِـــم ُّم ْحـــ َد ٍث إِلَّ ْاســـتَ َم ُعو ُه َو ُهـــ ْم يَلْ َع ُبـــونَ﴾،
إىل بيـــان أن كل شـــخص نظـــرا إىل مكانتـــه
ومســـئوليته ســـيكون يـــوم القيامـــة مســـئوال
عـــن أعاملـــه وأقوالـــه أمـــام اللـــه تعـــاىل وأمـــام
العاملـــن.
وتابـــع فضيلتـــه قائـــا :ليـــس لإلنســـان أن
عـــن اللـــه تعـــاىل لـــه
يرتكـــب مـــا يشـــاء ،بـــل ّ
نطاقـــا وحـــدودا باســـم الرشيعـــة ،واإلنســـان
مكلـــف أن يســـر وفقـــا لهـــذه الحـــدود،
ويجعـــل أعاملـــه وحياتـــه كلهـــا وفقـــا
للرشيعـــة.
وأشـــار خطيـــب أهـــل الســـنة إىل أن يـــوم
الحســـاب والكتـــاب قريـــب ،وأضـــاف قائـــا:
أعاملنـــا كلهـــا تكتـــب وتســـجل ،وسيَســـأل
اللـــه تعـــاىل اإلنســـان عـــن أعاملـــه ،ويجـــب
أن يكـــون كل شـــخص مســـئوال عنهـــا .إن
اللـــه تعـــاىل حذرنـــا مـــن القيامـــة والحســـاب
والكتـــاب .مـــع األســـف يعيـــش النـــاس يف
غفلـــة ونســـوا ســـكرات املـــوت والوحشـــة
وســـؤال القـــر ،والحـــر والحســـاب والكتـــاب.

يقـــول اللـــه تعـــاىل﴿ :إِنَّ ُهـــ ْم يَ َر ْونَـــ ُه بَ ِعي ًداَ -ونَـــ َرا ُه
قَرِي ًبـــا﴾ .النـــاس يـــرون القيامـــة بعيـــدا ،لكـــن
اللـــه تعـــاىل يـــراه قريبـــا .فاليـــوم الـــذي نكـــون
مســـئولني أمـــام اللـــه تعـــاىل عـــن أعاملنـــا
قريبـــة.
وتابـــع فضيلتـــه قائـــا :إن اللـــه تعـــاىل
سيحاســـبنا ويســـألنا يـــوم القيامـــة؛ لكـــن
الســـؤال ليـــس عـــن أعاملنـــا ،فجميـــع أعاملنـــا
مســـجلة يف كتـــاب أعاملنـــا ويف علـــم اللـــه
تعـــاىل ،بـــل الســـؤال ملـــاذا عملنـــا هـــذه
األعـــال؟ ونُســـأل عـــن العقائـــد كـــا ورد
يف بعـــض الروايـــات ،واملؤمـــن يصيـــب يف
الجـــواب ،وتتبـــن مكانتـــه الرفيعـــة والعاليـــة،
لكـــن املنافـــق يعجـــز عـــن اإلجابـــة ،فيفضـــح
ويبتـــى بعـــذاب اللـــه تعـــاىل.
وتابـــع خطيـــب أهـــل الســـنة يف زاهـــدان:
نحـــن مســـؤولون بالنســـبة إىل أنفســـنا
وأهلنـــا؛ قـــال رســـول اللـــه “ :كلكـــم راع
وكلكـــم مســـؤول عـــن رعيتـــه” .راعـــي الغنـــم،
واملـــزارع ،والوالـــد يف البيـــت ،والعلـــاء وأمئـــة
املســـاجد ،ومديـــرو املنطقـــة ،وقـــادة البـــاد،
وجميـــع النـــاس مســـؤولون وعليهـــم أن يجبيـــوا
عـــن مســـؤولياتهم.
واســـتطرد فضيلتـــه قائـــا :كل شـــخص مســـؤول
بنـــاء عـــى قدرتـــه ومكانتـــه تجـــاه تـــرك

املعروفـــات وشـــيوع املنكـــرات واملفاســـد يف
املجتمـــع ،ويجـــب أن يقـــوم بواجبـــه األمـــر
باملعـــروف والنهـــي عـــن املنكـــر؛ ومـــن كانـــت
مكانتـــه ومســـئوليته أكـــر ،يتعـــرض للســـؤال
أكـــر .مســـؤولية العلـــاء واألمئـــة ثقيلـــة،
ويســـألهم اللـــه تعـــاىل عـــن ضـــال النـــاس،
وملـــاذا مل يرشـــدوا النـــاس بالوعـــظ.
وتابـــع مديـــر جامعـــة دار العلـــوم زاهـــدان:
يجـــب أن يشـــعر الجميـــع باملســـؤولية ،ونحـــن
مســـؤولون عـــى كل كلمـــة قبيحـــة تصـــدر مـــن
ألســـنتنا وس ُنســـأل عنهـــا .يجـــب أن يســـعى
الجميـــع بقـــدر مســـؤولياتهم ،ومـــن تكاســـل
وقـــر يجـــب يحاســـب عـــى ذلـــك ،ومـــن
عمـــل أكـــر مـــن واجبـــه ومســـؤوليته ســـينال
أجـــرا وثوابـــا أكـــر .يجـــب أن يشـــعر كل
منـــا أن الحســـاب والكتـــاب قريـــب ،ويجـــب
أن نُدخـــل مخافـــة اللـــه يف القلـــوب ،ونفكـــر
دامئـــا يف اآلخـــرة ،ونحـــن مســـؤولون بالنســـبة
إىل أعاملنـــا وســـلوكنا.
الضغ ــوط ع ــى املس ــاجد وامل ــدارس الديني ــة
مغاي ــرة للدس ــتور ومخل ــة بالوح ــدة
ويف قســـم آخـــر مـــن خطبتـــه ،نصـــح فضيلـــة
الشـــيخ عبـــد الحميـــد ،املســـؤولني “بالعـــدل
واالجتنـــاب مـــن الترصفـــات القوميـــة
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واملذهبيـــة” ،منتقـــدا مامرســـة الضغـــوط عـــى
بعـــض املســـاجد واملـــدارس الدينيـــة ألهـــل
الســـنة يف اآلونـــة األخـــرة.
وقـال فضيلتـه :على املسـؤولني وكافـة الرؤسـاء
أن يكـون سـلوكهم مـع الشـعب سـلوكا عـادال،
وليجتنبـوا مـن الترصفـات القوميـة واملذهبيـة،
وال مييـزوا بين القوميـات والطوائـف.
وأشـار خطيب أهـل السـنة إىل الضغوطات عىل
بعـض املسـاجد واملـدارس الدينيـة ألهل السـنة
يف البلاد ،وتابـع قائال :تلقينا أخيرا تقارير تحيك
عـن بعـض الضغوطـات على بعـض املسـاجد
واملـدارس الدينيـة ألهـل السـنة ،والتضييق عىل
إقامـة الصلاة والشـعائر املذهبيـة يف بعـض
نقـاط البالد.
رصح مديـر جامعـة دار العلـوم يف مدينـة
و ّ
زاهـدان :نحـن نسـتحيي مـن مثـل هـذه
الترصفـات والحـركات ونتعجـب .املنـع مـن
نشـاط مدرسـة دينيـة أو التدخـل يف شـؤون
مسـجد؛ كل هذا مغاير للوحدة واالنسـجام ،وال
يقـرب شـعبنا بعضـه مـع بعـض.
ووصـف فضيلتـه مثـل هـذه الترصفـات بــ
“الترصفـات الصبيانيـة” ،وتابع قائال :مع األسـف
يرتكـب البعـض مـن األشـخاص الذيـن يصفـون
أنفسـهم باملسـؤولني ،أعماال صبيانيـة .منـع
العبـادات واألعمال التعليمـة مغايـر للدسـتور،
ألن الدسـتور أعطـى الحريـة التامـة يف مجـال
املسـاجد وإقامـة الصلاة والتعليـم والرتبيـة.
واسـتطرد خطيـب أهـل السـنة قائلا :مـن
قلـة الوعـي والتعقـل ومغايـر لسـعة األفـق أن
يـأيت أنـاس يف الظـروف املتأزمـة الحاليـة التـي
يواجـه الشـعب أنواعـا مـن الضغوطـات املاليـة
واالقتصاديـة والعقوبـات الظاملـة ،ويقومـوا
مبثـل هـذه الترصفـات واألعمال والتضييقـات
املذهبيـة.
وأضــاف قائــا :الترصفــات القوميــة والطائفيــة
تــر املجتمــع والبــاد ،ويتحــدى أي نظــام
وحكومــة .يجــب أن تكــون خطــوات املســؤولني
وتحــركات الرؤســاء يف اتجــاه العــدل والرؤيــة
املتســاوية ،فاملواطنــون كلهــم مبثابــة أبنــاء
الحكومــة ،وعــى الحكومــة أن تعــدل بينهــم
وتكــون شــفيقة بهــم .العــدل والرؤيــة
املتســاوية إىل الجميــع يضمــن أمــن املجتمــع
والهــدوء فيــه.
وأوىص فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد املســؤولني
إىل ســعة األفــق قائــا :ننصــح املســؤولني

أن يوســعوا صدورهــم يف كافــة املســائل.
مــع األســف يف بالدنــا ويف محافظتنــا يوجــد
مســؤولون يرتكبــون أعــاال قوميــة ومذهبيــة.
هــؤالء رؤســاء ضعيفــون .املســؤول القــوي هــو
الــذي ميلــك نظــرا واســعا ويــرى مشــكالت
جميــع القوميــات واملذاهــب ويحلهــا.
نرجو أن يعود الجنود املختطفون إىل عوائلهم
وأشـار فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد يف القسـم
األخير مـن خطبتـه إىل قضيـة اختطـاف عـدد
مـن حـرس الحـدود ،وتابـع قائلا :يف األسـبوع
املنصرم اختطـف عـدد مـن حـرس الحـدود.
هـذه الحادثـة مؤملة لنـا ومريرة .نأمـل أن يعود
هـؤالء الجنـود إىل أحضـان عوائلهـم.
وأكـد فضيلتـه على املحافظـة عىل األمـن وعىل
مطالبـة املشـكالت بالحـوار ،وأضـاف قائلا:
املحافظـة على أمـن البلاد ال سـيام حفـظ أمـن
الحـدود مهـم جـدا .يجـب أن نحـل مشـكالتنا
ومسـائلنا مـن خلال أفضل طريق وهـو الحوار.
يجـب على املسـؤولني أن يسـعوا أكثر إلعمار
دنيـا اآلخريـن
واعتبر خطيـب أهل السـنة الجهود إلعمار دنيا
الغير مـن خصائـص األنبيـاء والصحابـة ريض
اللـه عنهـم ،وتابـع قائلا :واجبنـا أن نعمـر دنيـا
الغير ،وال بـأس أن يعمـر اإلنسـان دنيـاه أيضـا،
لكـن املسـؤولني أكثر ما يفكـرون يف إعمار دنيا
اآلخرين ويسـعون له ،ال سـيام يف بداية اإلسلام
مل يكـن يهتـم مـن كان عليهـم مسـؤوليات
بدنياهـم ،بـل كانـوا يهتمـون بدنيـا الغير.
وأضـاف فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد :يجـب
أن نسـعى أن نعمـر آخرتنـا ودنيانـا ،ويجـب أن
يكـون لنـا وملجتمعنـا وألوالدنـا مسـتقبل زاهـر،
ونعلمهـم العلـم الصحيـح والتقـوى.
وأضـاف مديـر جامعة دار العلـوم زاهدان قائال:
قـال النبـي “ :مـروا أوالدكـم بالصالة وهم
أبنـاء سـبع سـنني ،وارضبوهـم عليها وهـم أبناء
عرش…”.
لذلـك يجـب أن نسـعى منـذ البدايـة للرتبيـة
الصحيحـة ألوالدنـا ونخطـط لهـا ،ليتقدمـوا
وليعملـوا على األحـكام ويصلـوا ،ويجتنبـوا مـن
املعـايص والذنـوب.
وأضـاف فضيلتـه قائلا :اآلبـاء مسـؤولون عـن
تعليـم أوالدهـم ،ويجـب أن يرسـلوهم لتعلـم
العلـوم؛ ليذهبـوا إىل الجامعـة ويتخصصـوا،
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أو يدرسـوا يف املـدارس الدينيـة علـوم الديـن،
ليكونـوا متخصصين يف املجـاالت العلميـة.
وتابـع فضيلتـه مشيرا إىل مكانـة العلـم :العلـم
رضوري ومهـم .تعلـم جميـع أنـواع العلـوم
الدينيـة والعرصيـة محبوبـة عنـد اللـه تبـارك
وتعـاىل .إن اللـه تعـاىل يحـب العلـم ،ويحـب
التعليـم والتعلـم ،ويحـب املعلـم الـذي ال
يتسـاهل يف تعليـم تالمذتـه ويسـعى ويجتهـد،
ويكـون مصلحـا لهـم ومشـفقا بهـم ،ويشـعر
باملسـؤولية تجاههـم.
وتابـع خطيـب أهـل السـنة :علينـا مسـؤولية
بالنسـبة إىل مسـتقبل أوالدنـا .يجـب أن نفكـر
ملسـتقبل أوالدنـا ومجتمعنـا ،ليكونـوا متدينين
عارفين باللـه تعـاىل ،ربانيين ،ويتعلمـوا علومـا،
ويفكـروا يف إعمار الدنيـا واآلخـرة ،ويسـعوا
آلخرتهـم ويسـتعدوا لهـا.
وأضـاف فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد قائلا:
يجـب أن نـريب أوالدنـا مصلحين يفكـرون يف
إصلاح املجتمـع ،ال أن يفكـروا يف أنفسـهم.
الطلبـة والنخـب واملثقفين يجـب أن يفكـروا يف
إصلاح املجتمـع وخدمتـه.
وتابـع فضيلتـه قائلا :ال ينبغـي أن نفكـر
ألنفسـنا فقـط ،بـل يجـب أن نفكـر لطبقـات
املجتمـع جميعـا .توفري فرص العمل ،ومسـاعدة
العاطلين والفقـراء ،وتعليـم الحـرف واملهن لهم
مـن أفضـل أسـاليب الشـعور باملسـؤولية.
يجب السعي لحل مشكالت مدينة زاهدان
وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد يف قســم
آخــر مــن خطبتــه ،إىل بعــض مشــكالت مدينــة
زاهــدان ،وتابــع قائــا :رئيــس بلديــة زاهــدان
مــن املديريــن املؤهلــن ،ولديــه رؤيــة وتخطيط.
هكــذا أكــر أعضــاء املجلــس املحــي لهــذه
الــدورة ،أنــاس مجربــون ،ولديهــم القــدر الــكايف
مــن الخــرة .نرجــو أن يســعى هــؤالء بهمــة
ورغبــة أكــر يف إعــار البلــد وإزالــة معضــات
املدينــة ،وال ســيام يف املناطــق الهامشــية.
وأضــاف فضيلتــه قائــا :مدينتنــا وكذلــك بالدنــا
تواجــه مشــكالت كبــرة؛ الغــاء يســود البــاد،
ولقــد انخفظــت امليزانيــة يف مثــل هــذه
الظــروف ،مــع ذلــك نرجــو أن يســعى رؤســاء
البلديــات املختلفــة وكافــة املســؤولني املعنيــن
إلعــار هــذه املدينــة وتبديلهــا إىل مدينــة
خــراء ،ويحلــوا مشــكالتها ال ســيام التــي توجد
يف مناطــق الريــف منهــا.
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اقتباسات
(علمية ،أدبية ،اجتماعية ،ثقافية  ،فكرية وعملية)
إعداد :سماحة األستاذ المفتي عبد القادر العارفي

اختالف الفقهاء يف اشرتاط الطهارة يف سجود
التالوة والشكر
اختلف الفقهاء يف اشرتاط الطهارة لسجود
التالوة:
فقيل:إن سجود الصالة يشرتط له ما يشرتط
للصالة ،من طهارة الحدث والخبث ،وسرت
العورة ،واستقبال القبلة.
وهو مذهب الحنفية ،واملالكية ،والشافعية،
والحنابلة .وقيل :ال تشرتط الطهارة لسجود
التالوة ،وهو مذهب ابن عمر ،وابن املسيب،
والشعبي ،واختيار ابن حزم ،وابن تيمية ،وابن
القيم.
دليل الجمهور عىل اشرتاط الطهارة:
قالوا :إن السجود صالة ،وقد جاء يف الرشع
إطالق السجود عىل الصالة ،فهذا دليل عىل أن
له حكم الصالة ،فقد روى البخاري من طريق
عبيدالله ،قال :أخربين نافع ،عن ابن عمر ريض
الله تعاىل عنهام قال :صليت مع رسول الله
 سجدتني قبل الظهر ،وسجدتني بعد
الظهر ،وسجدتني بعد املغرب ،وسجدتني بعد
العشاء وسجدتني بعد الجمعة ،فأما املغرب
والعشاء  -زاد مسلم والجمعة  -ففي بيته.
وروى البخاري من حديث حفصة أن النبي كان
يصيل سجدتني خفيفتني بعد ما يطلع الفجر.
فلو مل يكن السجود صالة ما أطلق السجود عىل
الصالة ،وإذا كان السجود صالة.
فقد روى مسلم يف صحيحه من طريق أيب عوانة،
عن سامك بن حرب ،عن مصعب بن سعد ،قال:

دخل عبد الله بن عمر عىل ابن عامر يعوده،
وهو مريض ،فقال :أال تدعو الله يل يا ابن عمر،
قال :إين سمعت رسول الله يقول :ال تقبل صالة
بغري طهور ،وال صدقة من غلول وكنت عىل
البرصة.
وأجيب عن ذلك:
قال ابن حزم يف املحىل " :ال يكون بعض الصالة
صالة إال إذا متت كام أمر بها املصيل ،ولو أن
امرأ كرب وركع ،ثم قطع عمدا ملا قال أحد من
أهل اإلسالم إنه صىل شيئا ،بل يقولون كلهم إنه
مل يصل ،فلو أمتها ركعة يف الوتر أو ركعتني يف
الجمعة والصبح والسفر والتطوع لكان قد صىل
بالخالف ،ثم نقول لهم :إن القيام بعض الصالة
والتكبري بعض الصالة وقراءة أم القرآن بعض
الصالة فيلزمكم عىل هذا أن ال تجيزوا ألحد
أن يقوم ،وال أن يكرب ،وال أن يقرأ أم القرآن ،
وال يجلس ،وال يسلم إال عىل وضوء ،فهذا ما ال
يقولونه ،فبطل احتجاجهم .وبالله تعاىل التوفيق
".
وقال ابن القيم " :قياسه عىل الصالة ممتنع
لوجهني:
أحدهام :أن الفارق بينه وبني الصالة أظهر وأكرث
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
محل النزاع بصورة االتفاق أوىل من إلحاقه
بصورة االفرتاق.
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 عىل عهده  من الحوادث أو شملها
نصه ،وأما مع سجوده وسجود أصحابه ،وإطالق
اإلذن يف ذلك من غري تقييد بوضوء ،فيمتننع
التقييد به ".
الدليل الثاين:
قال القرطبي " :ال خالف يف أن سجود القرآن
يحتاج إىل ما تحتاج إليه الصالة من طهارة حدث
ونجس إال ما ذكره البخاري عن عبدالله بن عمر
ريض الله تعاىل عنهام أنه كان يسجد عىل غري
طهارة ،وذكره ابن املنذر عن الشعبي".
ويجاب عن ذلك:
أوال :أن الصواب ال يعرف بالكرثة ،ومع ذلك فهو
معارض مبا قاله ابن القيم رحمه الله يف تهذيب
السنن بأن القول بعدم اشرتاط الطهارة هو قول
كثري من السلف حكاه عنهم ابن بطال يف رشح
البخاري.
دليل من قال :ال تشرتط الطهارة:
الدليل األول :عدم الدليل املوجب للطهارة.
واألصل براءة الذمة حتى ير ّد دليل عليها.
الدليل الثاين :ما رواه البخاري ،من طريق أيوب،
عن عكرمة ،عن ابن عباس ريض الله تعاىل
عنهام ،أن النبي  سجد بالنجم ،وسجد
معه املسلون واملرشكون والجن واإلنس.
وجه االستدالل :قال الحافظ ابن حجر " :بأنه
يبعد يف العادة أن يكون جميع من حرض من
املسلمني كانوا عند قراءة اآلية عىل وضوء؛
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ألنهم مل يتأهبوا لذلك ،وإذا كان كذلك فمن
بادر منهم إىل السجود خوف الفوت بال ضوء،
وأقره النبي عىل ذلك استدل بذلك عىل جواز
السجود بال وضوء عند وجود املشقة بالوضوء،
ويؤيده أن لفظ املنت ( :وسجد معه املسلمون
واملرشكون والجن واإلنس) فسوى ابن عباس يف
نسبة السجود بني الجميع وفيهم من ال يصح
منه الوضوء ،فيلزم أن يصح السجود ممن كان
بوضوء وممن مل يكن بوضوء .والله أعلم".
الدليل الثالث :ما رواه البخاري من طريق عبيد
الله ،عن نافع ،عن ابن عمر ،قال :كان النبي
 يقرأ السجدة ،ونحن عنده ،فيسجد،
ونسجد معه ،فنزدحم حتى ما يجد أحدنا
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
فيه للزم أحد األمرين :إما أن يتقدم أمره لهم
بالطهارة .وإما أن يسألهم بعد السجود؛ ليبني
لهم االشرتاط ،ومل ينقل مسلم واحدا منهام..
ولقد كان النبي  يقرأ عليهم القرآن يف
املجامع كلها ،ومن البعيد جدا أن يكون كلهم
إذ ذاك عىل وضوء ،وكانوا يسجدون حتى ال يجد
بعضهم مكانا لجبهته ،ومعلوم أن مجامع الناس
تجمع املتوضئ وغريه .فإن قيل لعل الوضوء
تأخرت مرشوعيته عن ذلك ،وهذا جواب بعض
املوجبني.
قيل :الطهارة رشعت للصالة من حني البعث ،ومل
يصل قط إال بطهارة ،أتاه جربيل فعلمه الطهارة
والصالة ".
الدليل الرابع :مارواه الرتمذي من طريق سفيان،
عن عبد الله بن محمد بن عقيل ،عن محمد
بن الحنفية ،عن عيل ،عن النبي   :مفتاح
الصالة الطهور ،وتحرميها التكبري ،وتحليلها
التسليم[ .حسن]
الدليل الخامس :قال البخاري رحمه الله يف
صحيحه :وكان ابن عمر ريض الله تعاىل عنهام
يسجد عىل غري وضوء.
قال ابن تيمية " :كان ابن عمر يسجد عىل غري
وضوء ،ومن املعلوم أنه لو كان النبي 
بني ألصحابه أن السجود ال يكون إىل عىل وضوء
لكان هذا مام يعلمه عامتهم؛ ألنهم كانوا
يسجدون معه ،وكان هذا شائعا يف الصحابه،
فإذا مل يعرف عن أحد منهم أنه أوجب الطهارة

لسجود التالوة ،وكان ابن عمر من أعلمهم
وأفقههم وأتبعهم للسنة ،وقد بقي إىل آخر
األمر ،ويسجد للتالوة ،عىل غري طهارة وكان هذا
مام يبني أنه مل يكن معروفا بينهم أن الطهارة
واجبة لها ،ولو كان هذا مام أوجبه النبي 
لكان شائعا بينهم كشياع وجوب الطهارة للصالة
وصالة الجنازة .وابن عمر مل يعرف أن غريه من
الصحابة أوجب الطهارة فيها ،ولكن سجودها
عىل طهارة أفضل باتفاق املسلمني .إلخ كالمه
رحمه الله.
هذا فيام يتعلق الكالم بسجود التالوة ،والراجح
فيه أن الطهارة ليست برشط كام تبني لنا من
خالل األدلة.
أما سجود الشكر :وهو السجود الذي سببه
شكرالله سبحانه وتعاىل عند تجدد النعم أو
اندفاع النقم ،فالخالف يف اشرتاط الطهارة له
كالخالف يف سجود التالوة ،بل هو أضعف؛ ألن
سجود الشكر مختلف يف مرشوعيته بني الفقهاء
كام سيأيت تحريره إن شاء الله تعاىل يف بحث
صالة التطوع ،بخالف سجود التالوة فإنه مرشوع
باإلجامع.
فاملشهور من مذهب الشافعية ،والحنابلة ،أن
سجود الشكر يشرتط له ما يشرتط للصالة من
الطهارة واستقبال القبلة ،وسرت العورة ،واجتناب
النجاسة.
واختار بعض املالكية بأنه ال تشرتط له الطهارة،
مع أن املاليكة مختلفون يف حكمه فأكرثهم عىل
أن سجود الشكر مكروه .واختار بعضهم أنه
جائز (مباح) .وكونه ال تشرتط له الطهارة ،هو
اختيار ابن تيمية.
أدلة من قال بوجوب الطهارة:
أدلتهم يف اشرتاط الطهارة لسجود الشكر هو
عني أدلتهم يف سجود التالوة من كونه يطلق
السجود ويراد به الصالة؛ وألنه ركن يف الصالة،
وبعض الصالة صالة ،وقياسا عىل سجود السهو...
إلخ أدلتهم التي ذكرناها هناك.
دليل من مل يشرتط الطهارة:
عللوا ذلك مع كونه مل يرد األمر بالطهارة له،
ومل يأمر النبي أصحابه بالطهارة له فإن األخبار
السارة قد تأيت بغتة للعبد  ،وهو عىل غري طهارة،
فلو تراخى حتى يتطهر لفاتت املناسبة ،وهذا
هو الراجح ،والله أعلم.
(موسوعة أحكام الطهارة /دبيان محمد الدبيان-
املجلد الثامن ،ص)456-463
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أخبار العالم
رشيدة طليب أول مسلمة مبجلس النواب
األمرييك
رشـيدة طليـب أمريكيـة مـن أصـل فلسـطيني
وهـي كبرى أخواتهـا (رويترز)
أعلـن بشـكل رسـمي فجـر اليـوم األربعـاء
انتخـاب رشـيدة طليب كأول مسـلمة يف مجلس
النـواب األميريك عـن واليـة ميشـيغان ،وذلك يف
انتخابـات التجديـد النصفـي التـي جـرت يـوم
أمـس يف الواليـات املتحـدة ،وأغلقـت أغلـب
مكاتـب التصويـت فيها ،يف حين ال يزال يتواصل
فـرز األصـوات وسـط اسـتقطاب حـاد بين
الدميقراطيين والجمهوريين.
ورشـيدة طليـب هـي أمريكيـة مـن أصـل
فلسـطيني ،ولـدت عـام  1976يف الواليـات
املتحـدة ،وهـي كبرى أخواتهـا الــ  ،13وكان
والدهـا املهاجـر يعمـل يف مصانـع سـيارات
فـورديف ديرتويـت بواليـة ميشـيغان.
ووالـد رشـيدة مـن مواليـد بلـدة بيـت حنينـا
رشقالقـدس ،وعـاش فترة يف نيكاراغـوا قبـل
قدومـه إىل ميشـيغان ،بينما تنحـدر والدتها من
قريـة "بيـت عـور الفوقا" مـن محافظـة رام الله
بالضفـة الغربيـة.
نالـت رشـيدة الشـهادة الجامعيـة يف العلـوم
السياسـية عـام  ،1998ثـم حصلـت عىل شـهادة
يف القانـون عـام  .2004ومـن خلال عملهـا
محاميـة دخلت سـاحة العمل السـيايس ،وكانت
ناشـطة يف العمـل االجتامعـي والبيئي يف واليتها.
كما فـازت إلهـان عمـر أيضـا مبقعـد نيـايب عـن
الحـزب الدميقراطـي يف واليـة مينيسـوتا.
العقوبــات ضــد إيــران :الواليــات املتحــدة
تتوعــد طهــران بضغــط "ال هــوادة فيــه"
حــذر مايــك بومبيــو ،وزيــر الخارجيــة
األمريــي ،مــن أن الواليــات املتحــدة ســوف
متــي يف الضغــط "بــا هــوادة" عــى إيــران مــا
مل تغــر األخــرة "مســارها الثــوري".
تــأيت هــذه الترصيحــات عقــب إعــادة واشــنطن
فــرض جميــع العقوبــات االقتصاديــة عــى
طهــران ،والتــي ُرفعــت مــن قبــل بعــد إبــرام
االتفــاق النــووي بــن إيــران وقــوى الغــرب
يف  ،2015وذلــك يف اســتهداف للقطاعــات
االقتصاديــة الرئيســة اإليرانيــة.
يف املقابــل ،تبنــى الرئيــس اإليــراين محمــد
حســن روحــاين لهجــة يغلــب عليهــا التحــدي
يف ترصيحاتــه التــي جــاءت ردا عــى اإلجــراءات
األمريكيــة ،مؤكــدا أن بــاده ســوف تســتمر يف
"بيــع النفــط".
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متى تكون الكتابات مؤثرة؟ ()32
أدباء وشعراء النهضة الحديثة
سيد قطب
سيد قطب (1386-1324هـ = 1966-1906م)
سـيد قطـب إبراهيـم حسين الشـاذيل كاتـب
وأديـب ومنظر إسلامي مرصي وعضو سـابق يف
مكتـب إرشـاد جامعة اإلخوان املسـلمني ورئيس
سـابق لقسـم نشر الدعـوة يف الجامعـة ورئيس
تحريـر جريـدة اإلخوان املسـلمني.
ولـد يف قريـة "موشـا" وهـي إحـدى قـرى
محافظـة "أسـيوط" .بهـا تلقـى تعليمـه األويل
وحفـظ القـرآن الكريـم ثـم التحـق مبدرسـة
املعلّمين األوليـة عبـد العزيـز بالقاهـرة ونـال
شـهادتها ،والتحـق بـدار العلـوم وتخـرج عـام
1352هــ1933/م.
عمـل بـوزارة املعـارف بوظائف تربويـة وإدارية
وابتعثتـه الـوزارة إىل أمريـكا ملـدة عامين وعـاد
عـام 1370هــ 1950 /م .انضـم إىل حـزب الوفد
املصري لسـنوات وتركـه على أثر خلاف يف عام
1361هـ 1942م ويف عام 1370هـ 1950م انضم
إىل جامعـة اإلخـوان املسـلمني وخـاض معهـم
محنتهـم التـي بـدات منـذ عـام  1954إىل عـام
1966م وحوكـم بتهمـة التآمر على نظام الحكم
وصـدر الحكـم بإعدامـه وأعـدم عـام 1385هــ/
1966م.
يعتبر سـيد قطـب مـن أكثر الشـخصيات تأثيرا
يف الحـركات اإلسلامية التـي وجـدت يف بدايـة
الخمسـينات مـن القـرن املـايض ،لـه العديد من
املؤلّفـات والكتابـات حـول الحضـارة اإلسلامية،
و الفكـر اإلسلامي .هـو االبـن األول ألمـه بعـد
أخـت تكبره بثلاث سـنوات وأخ مـن أبيـه غير
شـقيق يكبره بجيـل كامـل .وكانـت أمـه تريـد
منـه أن يكـون متعلما مثـل أخوالـه كما كان
أبـوه عضـوا يف لجنـة الحزب الوطنـي وعميدا له
لعائلتـه التـي كانـت ظاهـرة االمتيـاز يف القرية،
يضـاف إىل ذلـك أنـه كان دينـا يف سـلوكه.
الدراسة
تلقـى دراسـته االبتدائيـة يف قريتـه .ثـم سـافر
يف سـنة 1920م إىل القاهـرة والتحـق مبدرسـة
املعلّمين األوليـة و نـال منـه شـهادة الكفـاءة

األستاذ نور عالم خليل األميني

للتعليـم األويل .بـدأ بحفـظ القـرآن الكريـم يف
السـنة الثانيـة االبتـدايئ وعمـره حـوايل مثـاين
سـنوات وبعـد ثلاث سـنوات أتـم حفـظ القرآن
كاملا .ثـم التحـق بتجهيزيـة دار العلـوم .ويف
سـنة 1932م حصـل على شـهادة البكالوريـوس
يف اآلداب مـن كليـة دار العلـوم.
عندمـا خـرج سـيد قطـب إىل املدرسـة ظهـرت
صفـة جديـدة إىل جانـب الثقـة بالـذات مـن
أمـه واملشـاعر النبيلـة مـن أبيـه وكانـت اإلدارة
القويـة ومـن شـواهدها حفظـه القـرآن الكريـم
كاملا بدافـع مـن نفسـه يف سـن العـارشة؛ ألنـه
تعـود أال يفاخـره أبنـاء الكتاتيـب بعـد إشـاعة
بـأن املدرسـة مل تعد تهتـم بتحفيظ القـرآن .ويف
فـورة اإلحسـاس والثقـة بالنفـس كان لظـروف
النضـال السـيايس واالجتامعـي املمهـدة لثـورة
عـام 1919م أثـر يف تشـبعه بحـب الوطـن كما
تأثـر مـن الثـورة باإلحسـاس باالسـتقالل وحرية
اإلدارة وكانـت داره نـدوة للـرأي شـارك سـيد
قطـب فيهـا بقـراءة جريـدة الحـزب الوطني ثم
انتهـى بـه األمـر إىل كتابـة الخطـب واألشـعار
وإلقائهـا على النـاس يف املجامـع واملسـاجد.
ذهـب سـيد قطـب إىل القاهـرة يف سـن الرابعة
عشرة وضمـن له القدر اإلقامة عنـد أرسة واعية
وجهتُـه إىل التعليـم وهـي أرسة خالـه الـذي
يعمـل بالتدريـس والصحافـة ،وكان لـدى الفتى
حـرص شـديد على التعليم .والتحق سـيد قطب
أوال بإحـدى مـدارس املعلمين األولية – مدرسـة
عبـد العزيـز -ومل يكـد ينتهـي مـن الدراسـة بها
حتـى بلغـت أحـوال األرسة درجـة مـن السـوء
جعلتـه يتحمـل املسـئولية قبل أوانهـا ،وتحولت
مهمتـه إىل إنقـاذ األرسة مـن الضيـاع.
مل سـيد قطب طفال كغيره فعندما كان بالعارشة
مـن عمـره كان محافظـا على الصلـوات متامـا
كالرجـال ويجلـس معهـم إىل السـاعة العـارشة
باملسـجد بينما األطفـال يلهـون ويلعبون .سـأل
سـيد قطـب يف طفولته الشـيخ عن سـبب حذل
حـرف العلـة يف قولـه تعـاىل " :ق َ
َـال َٰذلِ َك َمـا كُ َّنا

نَ ْبـغِ" .بلا مبرر ظاهـر .واتصـف بالشـجاعة ملـا
دافـع عـن الفتيـات يف املرحلـة االبتدائيـة ضـد
الفتيـان الذيـن يعاكسـونهم يف املدرسـة.
الدراسة يف أمريكا
حصـل سـيد على بعثة للواليـات املتحـدة يف /3
نوفمبر 1948م مـن وزارة املعـارف للتخصص يف
الرتبيـة وأصـول املناهج لدراسـة الرتبيـة وأصول
املناهـج ،وكان يكتـب املقـاالت املختلفـة عـن
الحيـاة يف أمريـكا وينرشهـا يف الجرائـد املرصية،
ومنهـا مقـال بعنوان " أمريكا التـي رأيت" يقول
فيه :
" شـعب يبلـغ يف عـامل العلم والعمـل قمة النمو
واالرتقـاء بينما هـو يف عـامل الشـعور والسـلوك
بـدايئ مل يفـارق مـدراج البرشيـة األوىل؛ بل أقل
مـن بـدايئ يف بعـض نواحي الشـعور والسـلوك".
ويذكـر أيضـا الكثير مـن الحقائـق التي عايشـها
عـن الحيـاة األمريكيـة يف مختلـف تفاصيلهـا.
ويذكـر أنـه أيضـا تعـرف على حركـة اإلخـوان
املسـلمني ومؤسسـها "حسـن البنا" هنـاك إذ أنه
عندمـا تـم اغتيال حسـن البنـا أخـذ األمريكيون
باالبتهـاج والفرح مام أث ّر يف نفسـية سـيد قطب
وأراد أن يتعـ ّرف على هذه الحركـة عندما يعود
إىل بلـده .فبـدأ يف التحـول الحقيقـي خاصـة
بعدمـا رأى بعينيـه كراهيـة الغـرب لإلسلاميني
العـرب وفرحهـم الشـديد مبقتـل حسـن البنـا.
وعند عودته أحسـن اإلخوان اسـتقباله فأحسـن
االرتبـاط بهـم وأكـد صلتـه حتـى أصبـح عضـوا
يف الجامعـة.
الحس األديب
امتلـك سـيد قطـب موهبـة أدبيـة قامـت على
أسـاس نظري وإرصار قوي على تنميتها بالبحث
الدائـم والتحصيـل املسـتمر حتـى مكّنتـه مـن
التعبير عـن ذاته وعن عقيدتـه يقول " :إن الرس
العجيـب – يف قـوة التعبير وحيويتـه – ليـس يف
بريـق الكلمات وموسـيقي العبـارات ،وإمنـا هو
كامـن يف قـوة اإلميـان مبدلول الكلمات وما وراء
املدلـول ،وإن يف ذلـك التصميـم الحاسـم على
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تحويـل الكلمـة املكتوبـة إىل حركة حيـة املعنى
املفهـوم ،إىل واقـع ملموس".
وطـوال مسيرته رضب سـيد قطب مثـل األديب
الطمـوح واالعتـداد بالنفـس
الـذي غُـرس فيـه
ُ
وتسـلح بقـوة اإلرادة والصبر والعمـل الدائـب
يك يحقـق ذاتـه وأملـه ومل تفتنـه الحضـارة
الغريبـة مـن إدراك مـا فيهـا مـن خير ورش بـل
منحتـه فرصـة ليقارن بينهـا وبني حضـارة الفكر
حب
اإلسلامي .وجمـع بينـه وبني حـزب الوفـد ُّ
مصر واملشـاعر الوطنيـة ،وجمـع بينـه وبين
حـب الرشيعـة وتحقيـق
اإلخـوان املسـلمني ّ
العدالـة االجتامعيـة وبينء مجتمـع إسلامي
متكامـل .واسـتطاع بكلمته الصادقـة أن يؤثر يف
كثير من الرجال والشـباب التفّـوا حوله رغم كل
العقبـات واألخطـار التـي أحاطـت بهـم ،وأصبح
مـن األدبـاء القالئـل الذيـن ق ّدمـوا حياتهـم يف
سـبيل الدعـوة التـي آمنـوا بهـا.
وجـد سـيد قطـب ضالتـه يف الدراسـات
االجتامعيـة والقرآنيـة التـي اتجه إليهـا بعد فرتة
الضيـاع الفكـري والصراع النفسي بين التيارات
الثقافيـة الغربيـة .ويصـف قطـب هـذه الحالـة
بأنهـا اعترت معظـم أبنـاء الوطـن نتيجـة للغزو
األورويب املطلـق؛ ولكـن املـرور بهـا مكّنـه مـن
رفـض النظريـات االجتامعيـة الغربيـة؛ بـل إنـه
رفـض أن يسـتمد التصـور اإلسلامي املتكامـل
عـن األلوهيـة والكـون والحيـاة واإلنسـان مـن
ابـن سـينا وابـن رشـد والفـارايب وغريهـم ألن
فلسـفتهم –يف رأيـه– ظالل للفلسـفة اإلغريقية.
املحاكمة  ..املعتقل
توطدت عالقة سـيد باإلخوان املسـلمني وسـاهم
يف تشـكيل الهيئـة التأسيسـية لجامعـة اإلخوان.
وكان سـيد قطـب املـدين الوحيـد الـذي كان
يحضر اجتامعـات مجلـس الثـورة التي قـام بها
الضبـاط األحـرار بقيـادة محمـد نجيـب؛ ولكنـه
رسعـان مـا اختلـف معهـم على منهجية تسـيري
األمـور مما اضطـره إىل االنفصـال عنهـم .بدأت
محنتـه باعتقالـه – بعـد حادثـة املنشـية يف عام
1954م حيـث اتهـم اإلخـوان محاولـة اغتيـال
الرئيـس املصري جمال عبدالنـارص ،ضمـن ألف
شـخص مـن اإلخـوان ،وحكـم عليه بالسـجن 15
سـنة ذاق خاللهـا ألوانا مـن التعذيـب والتنكيل
الشـديدين .ومع ذلك أخرج كتيب "هذا الدين"
و"املسـتقبل لهـذا الدين" كام أكمل تفسيره "يف
ظلال القـرآن"  .تـم اإلفـراج عنـه بعفـو صحـي
يف مايـو عـام 1964م وكان مـن كلامتـه وقتذاك:

" إن إقامـة النظـام اإلسلامي تسـتدعي جهـودا
طويلـة يف الرتبيـة واإلعـداد وإنهـا ال تجـيء عن
طريـق إحـدث انقالب".
وأوشـكت املحنـة على االنتهـاء عندمـا قبـض
على أخيه محمـد قطب يـوم  /30يوليو 1965م
 /أغسـطس عـام 1965م و قـدم مـع كثير مـن
اإلخـوان للمحاكمـة وحكـم عليـه وعلى 7
آخريـن باإلعـدام ،ومل يضعـف أمـام اإلغـراءات
التـي كانـت تنهال عليـه من أجل العفـو عنه يف
مقابـل أن ميـدح الثورة وقوادها فـكان رده بكل
ثبـات وعزميـة.
"إن السـبّابة التي ترتفع لهامات لسماء موحدة
باللـه عزوجـل لتـأىب أن تكتـب رقيـة تأييـد
لطاغيـة ولنظـام مخالف ملنهج اللـه الذي رشعه
لعباده".
تدخـل الرئيـس العراقـي األسـبق املشير عبـد
السلام عـارف لـدى الرئيس عبد النـارص لإلفراج
عنـه يف مايـو عـام 1964م ،إال أنـه مـا لبـث أن
اعتقـل ثانيـة بعـد حـوايل مثانيـة أشـهر بتهمـة
التحريـض على حـرق معامـل حلـوان إلسـقاط
الحكومـة كما حـدث يف حريـق القاهـرة .عمـل
سـيد خلال فترة بقائـه يف السـجن على إكمال
أهـم كتبـه :التفسير الشـهري " يف ظلال القرآن "
وكتابـه " معـامل يف الطريق" و " املمسـتقبل لهذا
الديـن" .وقـد جعل سـيد السـجن نتاجا إسلاميا
لؤلفاتـه مل يكـن سـجينا ذليال فعندمـا كان يقدم
أهلـه لـه الدجـاج يف السـجن كان ال يذوقـه
ويقدمـه إلخوانـه املسـاجني .وقـد كان ثباتـه
ومعاندتـه للباطـل ممتـدة إىل أن فارقـت روحه
هـذه الدنيـا؛ فقـد حوكم مـن قبل القـايض فؤاد
الدجـي مبحاكمـة عسـكرية إىل أن حكـم عليـه
باإلعـدام.
الحكم
يف يـوم  /30يوليو 1965م ألقت الرشطة املرصية
القبـض على شـقيق سـيد قطـب محمـد قطب
وقـام سـيد بإرسـال رسـالة احتجـاج للمباحـث
العامـة يف تاريـخ  / 9أغسـطس 1965م .أدت
تلـك الرسـالة إىل إلقـاء القبض عىل سـيد والكثري
مـن أعضـاء جامعـة اإلخـوان املسـلمني وحكـم
عليـه باإلعدام مـع  6آخرين ،وتـم تنفيذ الحكم
يف فجـر االثنين  / 13جمادة اآلخـرة  1386هــ
املوافـق  /29أغسـطس 1966م.
"سـأله أحـد إخوانـه :ملـاذا كنـت رصيحـا يف
املحكمـة التـي متتلك رقبتك؟ قـال " :ألن التورية
ال تجـوز يف العقيـدة ،وليـس للقائـد أن يأخـذ
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بالرخـص" .وملـا سـمع الحكـم عليـه باإلعـدام
قـال " :الحمـد للـه .لقـد علمـت خسـمة عشر
عامـا لنيـل الشـهادة".
أثناء محاكمة سـيد قطـب طلب القايض – الذي
عينتـه الثـورة – مـن سـيد أن يذكـر الحقيقـة
فكشـف سـيد قطـب عن ظهـره وصـدره اللذين
تظهـر عليهما آثـار السـياط وعصيـان الحـراس
وقـال للقـايض :أتريـد الحقيقـة؟  ..هـذه هـي
الحقيقـة ..وبعدهـا أصبحت جلسـات املحاكمة
مثـار السـخرية بين الجمهور.
اإلعدام
ُعـرض على سـيد قطـب يف يـوم تنفيـذ اإلعـدام
وبعـد أن وضـع على كـريس املشـنقة أن يعتـذر
عـن دعوتـه لتطبيـق الرشيعـة ويتـم إصـدار
عفـو عنـه فقـال« :لـن أعتـذر عـن العمـل مـع
اللـه» .فقالـوا لـه إن مل تعتـذر فاطلـب الرحمـة
مـن الرئيـس .فقـال :ملـاذا أسترحم؟ إن كنـت
محكومـا بحـق فأنـا أرتضي حكـم الحـق وإن
كنـت محكومـا بباطل فأنـا أكرب من أن أسترحم
الباطـل .وروي أيضا أن الـذي قام بعملية تلقينه
الشـهادتني قبـل اإلعـدام قال له :تشـهد فقال له
سـيد :حتـى أنـت جئـت تكمـل املرسحيـة نحن
يـا أخـي نعـدم ألجـل ال إلـه إال الله وأنـت تأكل
الخبـز بلا إلـه إال اللـه.
كان سـيد قطب يبتسـم عندما سيق إىل املشنقة
ابتسـامة عريضـة نقلتها كاميرات وكاالت األنباء
األجنبيـة حتـى أن الضابـط املكلـف تنفيـذ
الحكـم سـأله :من هو الشـهيد؟! فرد عليه سـيد
قطـب بثبـات وعزميـة "هـو مـن شـهد أن رشع
اللـه أغلى من حياتـه" وقبـل أن أن ينفذ الحكم
جـاؤوه برجـل مـن األزاهـرة فقال له "قـل ال إله
إال اللـه" فـرد عليـه سـيد قطـب " :وهـل جئـت
هنـا إال مـن أجلهـا" وتـم تنفيـذ حكـم اإلعـدام
ونفّـذ فيـه يف فجـر اإلثنين  /13جمادى األوىل
1386هــ املوافـق  29أغسـطس عـام 1966م.
الفكر األديب
مضـت حيـاة سـيد قطـب يف مرحلتين :مرحلـة
النشـاط األديب ومرحلـة العمـل اإلسلامي .وقـد
بـدأت األوىل منـذ كان طالبـا بـدار العلـوم
فنشر العديـد من املقـاالت النقديـة يف املجالت
والصحـف عـن العقـاد والرافعـي وتوفيـق
الحكيـم ونجيـب محفـوظ ،وجمـع بعضهـا يف
كتابـه " كتـب وشـخصيات" وكانـت لـه معاركـه
النقديـة الحـادة .كام أصدر ديوان شـعر بعنوان
" الشـاطئ املجهـول" عـام 1935م وكتاب "طفل
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مـن القريـة" عـام 1946م وهـو سيرة ذاتيـة
مـن وحـي كتـاب األيـام لطـه حسين ،ويف هـذه
املرحلـة أيضا أصـدر كتاب " النقـد األديب أصوله
ومناهجـه" عـام 1948م .متيـز سـيد قطـب
بالجمـع بين األصالـة واملعـارصة وفيـه بـرزت
بدايـات نظريتـه يف كتبـاه " يف ظلال القـرآن".
ويف املرحلـة األدبيـة ظهـرت بواكير اهتامماتـه
اإلسلامية فنشر مقالـه " التصويـر الفنـي يف
القـرآن" يف مجلـة املقتطـف عـام 1939م ثـم
مـا لبـث أن عـاد إىل الفكـرة ذاتهـا فاتسـع بهـا
وأصـدر "التصويـر الفني يف القـرآن" عام 1945م
و"مشـاهد القيامـة يف القـرآن" عـام 1947م
وهام دراسـة جامليـة بالغية جديـدة يف اإلعجاز
البيـاين للقـرآن.
وأمـا املرحلـة اإلسلامية فقـد جمعـت بين
العمـل اإلسلامي والكتابـة اإلسلامية وفيها نرش
كتـاب "يف ظلال القـرآن" بين عامـي 1951م
إىل 1964م يف ثالثين جـزءا جمـع فيـه خالصـة
ثقافاتـه الفكريـة واألدبيـة وتأمالتـه القرآنيـة
العميقـة وآرائـه يف واقـع العـام اإلسلامي
خاصـة واألوضـاع اإلنسـانية يف العـامل املعـارص.
وكانـت فكـرة الظلال والقيـم التعربيـة ركيـزة
هامـة يف هـذا الكتـاب .كذلـك أصـدر طائفـة
مـن الكتـب اإلسلامية ذات طابـع خـاص منهـا:
العدالـة االجتامعيـة يف اإلسلام .عـام 1949م "
السلام العاملـي واإلسلام" عـام 1951م " معـامل
يف الطريـق" .وقـد بلغـت مؤلفاتـه حـوايل سـتة
وعرشيـن كتابـا.
انتقادات
ينتقـد سـيد قطب من قبـل العديد مـن الكتاب
واملؤلفين ورجـال الديـن اإلسلامي على كتاباته
وأفـكاره السـيام تلـك التـي تكفـر املجتمعات يف
فهمهما القـارص ومـن بين مـن انتقـدوا أفـكاره
التكفرييـة الشـيخ يوسـف القرضاوي الـذي قال:
إن السـنة والجامعة يقتصدون يف عملية التكفري
حتـى مـع الخـوارج ،مؤكـدا أن قطـب أخطـأ يف
تكفير جمـوع املسـلمني والحـكام واألنظمـة.
لكـن يـرد البعـض أن سـيد قطب اسـتخدم لفظ
الجاهليـة يف وصـف املجتمعـات اإلسلامية ومل
يسـتخدم لفـظ الكفـر ومل يصرح بتكفير فرد أو
مجتمـع .والنبـي  وصـف اسـتعداد األوس
والخـزرج للقتـال بقولـه :أبدعـوى الجاهلية وأنا
بين ظهرانيكـم" وأيضـا عندما قـال النبي 
أليب ذر الفغـاري " إنـك امـرؤ فيـك جاهليـة"
وذلـك عندمـا عايـر بلال بن ربـاح بأمه .وسـيد

قطـب كان أديبـا ومفكرا أكرث مـن أن يكون عامل
ديـن؛ ولذلـك قد ال يكـون قد التـزم مصطلحات
العلماء يف كتاباته.
ومن االنتقادات لسـيد قطـب طعنه يف الصحابة
ريض اللـه عنهـم يف كتابـه (كتـب وشـخصيات)،
فقـد طعـن يف الصحابيني معاوية بن أيب سـفيان
وعمـرو بـن العـاص فقـد اتهمهام بــ (النفاق) و
(الرشـوة) و (الخيانة) و (الكذب) و (الخديعة)،
وطعـن يف خالفـة عثمان بـن عفـان ريض اللـه
عنـه ،واعتبر خالفة عيل بـن أيب طالب ريض الله
عنـه امتـداد طبيعـي لخالفـة عمر بـن الخطاب
ريض اللـه عنـه ،وأن خالفـة عثمان هـي فجـوة
بينهام .
ويدافـع عنـه البعض بـأن تلـك الكتابات صدرت
مـن سـيد قطـب قبـل تأثـره بالفكـر الدينـي
تقريبـا عـام 1944م وخالل مرحلـة تيهان فكري
كان يعيشـه عندهـا سـيد قطـب ،حيـث قـام
بتعديـل بـل وتغيير أفـكاره بعـد نضـوج وعيـه
الدينـي الحقـا ،حيـث توقـف عـن مثـل تلـك
الكتابـات الحقـا .ويالحـظ ذلـك يف كتبـه التـي
صـدرت بعـد عـام 1945م مثـل تفسير القـرآن
واملسـتقبل لهـذا الديـن وغريهما.
اإلنتاج األديب
يف فترة األربعينـات كانـت خطوات سـيد قطب
يف النقـد األديب قـد اتسـعت ومتيـزت وظهـر لـه
كتابـان هما« :كتـب وشـخصيات»« ،والنقـد
األديب أصولـه ومناهجـه» .وبعـد ميـدان النقـد
سـلك سـيد قطـب مسـلكا آخـر بعيـدا :بكتابـه
«التصويـر الفنـي يف القـرآن» الذي القـى مقابلة
طيبـة مـن األوسـاط األدبيـة والعلميـة فكتـب:
«مشـاهد القيامـة يف القـرآن» ،ووعـد بإخـراج:
"القصـة بين التـوراة والقـرآن" و"النماذج
اإلنسـانية يف القـرآن" و" املنطـق الوجـداين يف
القـرآن" و " أسـاليب العـرض الفنـي يف القـرآن"
ولكـن مل يظهـر منهـا يشء .وأوقعتـه دراسـة
النـص القـرآين على غذاء روحـي لنفسـه التي مل
تـزل متطلعـة إىل الـروح .وهـذ املجـال الروحـي
شـ ّده إىل كتابـة الدراسـات القرآنيـة فكتـب
مقـاال بعنـوان " العدالـة االجتامعيـة مبنظـور
إسلامي" يف عـام 1944م.
قـال املستشـار عبـد اللـه العقيـل يف مجلـة "
املجتمـع" سـنة 1972م :إن سـيد قـد بعـث
إلخوانـه يف مصر والعـامل العـريب أنـه ال يعتمـد
سـوى سـتة مؤلفـات لـه وهـي« :هـذا الديـن،
املسـتقبل لهـذا الديـن ،اإلسلام ومشـكالت

الحضـارة ،خصائـص التصـور اإلسلامي ،يف ظالل
القـرآن ،ومعـامل يف الطريـق» .وتشير بعـض
املصادر إىل أن السـيد قطب أكرث من  400مقالة
موزعـة على عدد السـنني التـي كان يكتب فيها،
باإلضافـة إىل الكثير مـن القصائد واألشـعار التي
كانـت متثـل رؤيتـه للحيـاة .باإلضافـة إىل ذلـك
فـإن بعـض األجـزاء مـن كتـب سـيد قـد ضاعت
نظـرا ألنـه كان يكتـب على كل مـا يتوفـر لديـه
مـن ورق ،ومـن ضمـن ذلـك أوراق االدعـاء يف
املحكمـة ،باإلضافـة إىل أن معظـم كتبه أصبحت
ممنوعـة يف مصر يف عهـد عبدالنـارص.
املؤلفات األدبية
*طفـل مـن القريـة (سيرة ذاتيـة) * أشـواك
(روايـة)* .املدينـة املسـحورة (قصة أسـطورية).
*النقـد األديب :أصولـه ومناهجـه* .التصور النفي
يف القـرآن* .مشـاهد القيامـة يف القـرآن* .كتـب
وشـخصيات* .مهمـة الشـاعر يف الحيـاة* .أفراح
الـروح (رسـالة بعـث بهـا سـيد قطـب إىل أختـه
أمينـة قطب).
املؤلفات اإلسالمية
*معـامل يف الطريـق * هـذا الديـن *املسـتقبل
لهـذا الديـن *يف ظلال القـرآن (مثانيـة مجلدات
تفسير للقـرآن الكريـم* .العدالـة االجتامعيـة
*اإلسلام والسلام العاملـي *يف التاريـخ فكـرة
ومنهـاج* .ملـاذا أعدمـوين؟ (مجموعـة مقـاالت
كتبتهـا جريـدة املسـلمون التـي تصـدر يف لندن
باعتبارهـا الشـهادة التـي كتبهـا سـيد قطـب
بخـط يـده قبـل إعدامـه* .دراسـات إسلامية
(مجموعـة مقـاالت) * السلام العاملي واإلسلام.
*خصائص التصور اإلسلامي ومقوماتـه* .أمريكا
مـن الداخل مبنظار سـيد قطب( ،مقـاالت كتبها
سـيد قطـب أيـام ابتعاثـه يف الواليـات املتحـدة،
جمـع وإعداد صلاح الخالدي)* .معركة اإلسلام
والرأسمالية *قصـص األنبيـاء (باألشتراك مـع
عبدالحميـد جودة السـحار *اإلسلام ومشـكالت
الحضـارة.
مؤلفـات مقتطعـة من كتبه املشـهورة ومقاالته
يف الصحـف واملجالت
*سـيناء بين أطماع االسـتعامريني والهصيونيني،
باالشتراك مـع حسـن البنـا وكامـل الرشيـف.
*الجهـاد يف سـبيل اللـه باالشتراك مـع حسـن
البنـاء وأيب األعلى املـودودي* .معركتنـا مـع
اليهـود* .يف التاريـخ فكـرة ومنهـاج* .تصـورات
إسلامية (مجموعـة مقاالت يف كتـاب)* .مفرتق
الطـرق* .قيمـة الفضيلـة بين الفـرد والجامعـة.

السنة  -15 :العدد / 2:صفر  1440هـ.ق

18

األدب العربي

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

ْ
ّ
عرف على أساليب املعاجم ،قبل البحث فيها!
عبد الله عبداللهي
تكيـف نكشـف معنـى املفـردات يف املعاجـم؟
ٌ
كل متعلّـم أثنـاء املطالعـة
سـؤال يخطـر ببـال ّ
أو أثنـاء الرتجمـة إىل العربيـة أو الرتجمـة مـن
العربية ،والسـبب أن املعاجـم العربية متن ّوعة
شـديدة التنـوع نظـرا إىل أهدافهـا ومناهجها.
للخـروج مـن هـذه املشـكلة واالسـتفادة
املطلوبـة مـن املعاجـم ال بـ ّد مـن معرفـة
أسـاليبها ،ألجـل هذا نحاول يف هـذه املقالة أن
نعـرض باختصـا ٍر أسـاليب املعاجـم ومناهجها،
وطـ ُرق كشـف املفـردات ،فيهـا والتـي يجـب
كل متعلـم أ ْن يعرفهـا.
على ّ
يف البداية نشير إىل تقسـيامت املعاجم بحسـب
الهـدف ،ويف الختـام سـتكون لنـا نظـرة خاطفـة
إىل املعاجـم الحاسـوبية التـي ظهـرتْ يف عرصنا،
والتـي سـهلت البحـث والكشـف للباحثين
جميعا .
ألف) املعاجم بحسب األهداف:
تنقسـم املعاجـم بحسـب الهـدف إىل ثالثـة
أنـواع ،وهـي مـا يلي:
معاجم األلفاظ؛
هـذه املعاجـم هدفهـا بيـان معـاين األلفـاظ،
فاللفـظ هنا معلـوم لكن املعنى مجهـول ،وهذا
هـو مـا عليـه الحـال يف أغلـب املعاجـم العربية
كالصحـاح للجوهـري ،والقامـوس املحيـط
للفيروز آبـادي ،ولسـان العـرب البـن منظـور،
وتـاج العـروس للزبيـدي ،واملصبـاح املنير
للفيومي...إلـخ.
معاجم املعاين؛
الهـدف مـن هـذه املعاجـم بيـان األلفـاظ
املناسـبة للمعـاين ،فاملعنـى هنـا معلـوم ،لكـن
اللفـظ الدقيـق ّ
الـدال عليـه هو املجهـول ،ومن
أهـم معاجـم املعـاين املُخ ََّصـص البـن سـ ّيده.
معاجم األبنية؛
وهـي معاجم تهـدف إىل حرص األلفـاظ العربية
موزعـ ًة على أبنيتهـا (األوزان الرصفيـة) ،فاألبنية
هنـا هي أسـاس العمل ،ث ّم تأيت املفـردات تابع ًة
لهـذا البنـاء أو ذلـك ،فبنـاء الثلا ّيث املجـ َّرد مثلاً
كل األفعـال املجـ َّردة ،وكذلـك األسماء،
ينظـم َّ

وهكـذا يف الرباعـي والخمايس ،ومن أشـهر تلك
املعاجـم ديـوان األدب للفارايب.
ب) املعاجم بحسب املنهج:
تختلـف املعاجـم فيام بينها يف ترتيب املفردات،
فهنـاك أكرث مـن طريقة لهذا الرتتيـب ،واملعاجم
أربعـة أنواع مـن هذه الناحيـة ،وهي كام ييل:
املعاجم الصوتية التقليبية؛
يف هـذه املعاجـم تُرت َُّب املفـرداتُ وفقًا للرتتيب
الصـويت ،فاملفـردات التـي تحتـوي على أعمـق
األقل ُع ْمقًا فاألقل
األصـوات تُ ْذكَـر أ َّوالً ،ث ّم يليهـا ّ
وهكـذا ،ث ُـ َّم تُ ْذكَر املـادة اللغوية بـكل تقليباتها
املمكنـة ،فاملـادة (ج ر ح) ،يذكـر معهـا أيضً ــا
(ج ح ر) و (ر ج ح) و(ر ح ج) و ( ح ر ج)،
نـص على مـا اسـتعمله العـرب
و(ح ج ر) ،ثـم يُ ّ
ومـا أهملـوه ،ومـن أشـهر هـذه املعاجـم العني
للخليـل بـن أحمـد ،وتهذيـب اللّغـة لألزهري.
املعاجم األلفبائية التقليبية؛
وهـي معاجـم حافظـت على فكـرة التقليـب
السـابقة ،لكنهـا رتّبـت املـوا ّد اللّغويـة وفقًـا
ألسـبقية الحـروف يف الرتتيـب األلفبـايئ،
فالكلمات التـي تحتـوي على حـرف الهمـزة
ت ُذكـر أ ّوالً ثـ ّم تليهـا التـي تشـتمل على حـرف
البـاء يف بدايتهـا ،ث ُـ َّم التـي تحتـوي على حـرف
التـاء ،وهكـذا ،ومـن أشـهر هـذا النـوع مـن
املعاجـم الجمهـرة البـن دريـد.
املعاجم األلفبائية بحسب األ ّول؛
تتخلى عـن فكـرة التقليـب،
َّ
وهـذه املعاجـم
فتتّـب املـوا ّد اللّغويـة وفقًا للحـرف األول فيها،
ُ
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حيـث نجـد املـوا ّد التـي تبـدأ بحـرف الهمـزة
كلهـا يف بـاب الهمـزة ،والتـي تبدأ بحـرف الباء
كلهـا يف هذا الباب ،وكذلـك التي تبدأ بالتاء أو
الثـاء ...إلـخ ،ومـن أشـهر هذه املعاجـم الجيم
للشـيباين وأسـاس البالغـة للزمخشري ،ففيهام
نجـد أ َّن (أثـر) و (أخـذ) و(أدب) و(أمـر)
و(أوى) كلّهـا يف بـاب واحـد هـو الهمـزة.
املعاجم األلفبائية بحسب اآلخر؛
وتُسـ ّمى معاجـم القافيـة وهـي معاجـم
ترتِّـب املـواد اللغويـة وفقًـا للرتتيـب األلفبـا ّيئ
كالسـابقة لكنهـا تضـع الكلمات التـي تنتهـي
بحـرف واحـد يف إطـار مـا َسـ َّموه بالبـاب،
فالكلمات التـي تنتهـي بحـرف الجيـم توضـع
يف بـاب واحـد هـو بـاب الجيـم ،والتـي تنتهـي
بحـرف الحـاء يف بـاب الحاء ،والتـي تنتهي بالتاء
يف بـاب التـاء ،وهكـذا ،بقطع النظر عـن أوائلها،
فلهـذه األوائـل تصنيفهـا يف صـورة فصـول.
ومـن أشـهر هـذه املعاجـم ،الصحـاح ولسـان
العـرب والقامـوس املحيـط ،حيـث نجـد أ ّن
(جـرع)( ،جـزع) ،مثلاً يف بـاب واحـد هـو باب
العين ويف فصـل واحـد أيضً ـا هـو فصـل الجيـم
أمـا (بـاع) و(جـاع) ،فهما مـن بـاب واحـد
ولكنهما مـن فصلني مختلفني ،و(بـرك) و(بعث)
فصـل يف بابه.
ولـكل منهام ٌ
مـن بابين مختلفين ٍّ
وكل معجـم مـن هـذه املعاجـم التـي ذكـرت،
ّ
على اختلاف مناهجهـا ،ال بـ ّد أن يشير يف
مقدمتـه إىل املنهـج الـذي سـار عليـه يف ترتيـب
مـوا ّده ،وإىل الرمـوز التـي يوظِّفهـا يف عملـه،
فعنـد البحـث عـن كلمـة يف املعجـم ،ال بـد من
معرفـة أصـل هـذه الكلمـة ،وللوصـول إىل ذلك
يلـزم أن يتتبـع الباحـث الخطـوات التاليـة:
التجريد من الزيادة؛
إن كانـت الكلمـة املـراد الكشـف عنهـا مزيدة،
مثـل( :اسـتعالم) التـي زادت عـن أصلهـا (علم)
بأربعـة حـروف هـي (أ ،س ،ت ،ا) ،ال بـد مـن
تجريدهـا مـن تلـك الزيـادة حيث تبقـى أصول
الكلمـة التـي هـي (ع ل م).
الر ّد إىل املفرد؛
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فـإن كانـت الكلمـة مثنـى أو جم ًعـا فلا بـد
مـن اإلتيـان مبفردهـا ،فكلمـة (قوسـان) تـر ّد
إىل مفردهـا (ق و س) وكلمـة (رجـال) تـر ّد إىل
مفردهـا (ر ج ل) ،وكلمـة (هنـدات) تـرد إىل
مفردهـا ( هــ ن د).
الر ّد إىل املايض؛
وإن كانـت الكلمـة املـراد الكشـف عنهـا فعلاً
مضار ًعـا أو أمـ ًرا فلا بـ ّد مـن ر ّدهـا إىل املـايض؛
ألنهـا يف صـورة املضارعـة أو صـورة األمـر تفقـد
بعـض أصولهـا خلال االسـتعامل فكلمـة مثـل:
(يعـي) املضـارع ،إن رددتهـا إىل املـايض كان
فعلهـا (وعـى) فـإ ّن الـواو حذفـت مـن املضارع
ولك ّنهـا عـادت عنـد اإلتيـان باملـايض ،وكلمات
مثـلِ :
(ص ْـل) و (ق ُْـل) و (بِـ ْع) و (الْـهُ) ،أفعـال
األمـر إن رددناهـا إىل ماضيهـا كانـت على
الرتتيـب (وصـل) و(قـال) و(بـاع) و(لهـا).
ر ّد األلف إىل أصلها؛
فــإن كان أحــد أصــول الفعــل املــايض ألفــا ر ّدت
إىل أصلهــا (الــواو أو اليــاء) ،ذلــك باإلتيــان
مبضــارع الفعــل املتضمــن ألفًــا مثــل( :يقــول)
يف (قــال) و(يبيــع) يف (بــاع) ،و(يلهــو) يف (لهــا)،
إذن فأصــل األلــف يف (قــال) الــواو (ق و ل) ويف
(بــاع) اليــاء (ب ي ع) ويف (لهــا) الــواو (ل هـــ
و) ،وقــد تــر ّد هــذه األلــف باالســتناد إىل ضامئــر
الرفــع املتحركــة مثــل (لهــوت) ،أ ّمــا األلــف يف
األســاء فغالــب أمرهــا أنهــا زائــدة تحــذف
تبعــا لتجريــد الكلمــة مــن الزيــادة مثــل ألــف
(جالــس) تصــر الكلمــة بعــد حذفهــا ( ج ل
س).
بعــد أن تجتــاز الكلمــة هــذه الخطــوات ،تكــون
جاهــزة ألن يُكشــف عنهــا يف معجــم ّمــا ،وتبعــا
لرتتيــب األلفــاظ داخــل املعاجــم العربيــة،
بــرزت طريقتــان لذلــك:
الطريقة األوىل:
هــي التــي ســار عليهــا الخليــل بــن أحمــد حــن
رت ّــب ما ّدتــه عــى ترتيــب الحــروف حســب
مخارجهــا دون النظــر إىل أوائلهــا أو أواخرهــا.
الطريقة الثانية:
هــي التــي اتخــذت األلفبائيــة ،يف ترتيــب
أبوابهــا ومتثّلــت يف نهجــن:
األول يرتّــب ألفاظــه باعتبــار األواخــر أبوابــا
واألوائــل فصــوالً والوســط حشــ ًوا ،والثــاين
يرتــب ألفاظــه باعتبــار أوائــل األصــول فالثــواين
فالثوالــث ،والنهــج األخــر هــو الــذي ســاد
املعاجــم الحديثــة ،والنمــوذج التــايل يوضــح

كيفيــة هــذه الطــرق:
الطريقـــة الكلمـــة حرف الرتتيب
طريقة املخارج شعر العني
ملع العني  -علم العني
الطريقة األلفبائية شعر الراء
بحسب األواخر ملع العني
علم امليم
الطريقة األلفبائية شعر الشني
بحسب األوائل ملع الالم
علم العني.
د) املعاجم بحسب العموم والخصوص:
ليســت مفــردات اللغــة كلّهــا عــى مســتوى
واحــد مــن االســتعامل والشــهرة ،فبعضهــا
يســتعمله املتكلّــم العــادي يف أحاديثــه وكتاباته،
املتخصصــون
وبعضهــا ال يســتعمله عــادة ّإل
ّ
يف مجاالتهــم ذات االهتــام الخــاص ،علميــ ًة
أو ثقافيــةً ،ومــن ث َــ َّم كان هنــاك نوعــان مــن
املعاجــم:
املعاجم العامة؛
وهــي التــي تهتــم يف األســاس باملفــردات ذات
الشــيوع والذيــوع ،أي تلــك التــي تنتمــي إىل
النــوع األ ّول ،ويف هــذه الحالــة قــد تُ ْذكَــ ُر بعــض
املصطلحــات العلميــة التــي لهــا قســط كبــر
مــن الشــهرة.
املعاجم املتخصصة؛
وهــي التــي تو ّجــه اهتاممهــا إىل فئــة مع ّينــة
مــن البــر ،فتقتــر عــى تســجيل املفــردات
التــي تَفــي بحاجاتهــم الخاصــة كــا هــو الحــال
يف املعاجــم الطبيــة والهندســية والفيزيائيــة
والفلســفية والجغرافيــة وتراجــم األعــام
والبلــدان والكتــب والعلــوم.
خ)املعاجم بحسب الزمن:
ال شــك أن املعــاين تتطــور مــن زمــن إىل آخــر،
ومــن النــادر أن تحافــظ املفــردات عــى معانيهــا
األصليــة ،يــرز لنــا مــن هــذه الناحيــة نوعــان
مــن املعاجــم:
املعاجم غري الزمنية؛
وهــي التــي ال تهتــم بتطــور معــاين املفــردات
زمن ّيــا ،وتقتــر عــى ذكــر معــاين الكلمــة دون
متييــز بــن املعنــى األصــي واملعنــى املتطــ ّور،
كل املعاجــم العربيــة
وعــى هــذا النحــو تســر ّ
تقريبًــا ،أمــا تطــ ّور األلفــاظ ذاتهــا فهــو نــادر ومل
يتنبَّــه إليــه واضعــو املعاجــم العربيــة قدميهــا
وحديثهــا عــى الســواء.
املعاجم التاريخية؛

هــي تلــك التــي تعنــى بالتســجيل التاريخــي
ملعــاين كل كلمــة مــع محاولــة ذكــر تواريــخ
هــذه املعــاين حســب ظهورهــا واســتعامالتها
ــح هــذه املعاجــم كيفيــة
وغالبًــا مــا توضِّ ُ
اســتعامل الكلمــة خــال املراحــل الزمنيــة
املختلفــة ،وواضــح أن املكتبــة العربيــة تخلــو
مــن هــذا النــوع ،وإ ْن كانــت هنــاك محاولــة
متواضعــة مــن هــذا النهــج يقــوم بهــا مجمــع
اللّغــة العربيــة بالقاهــرة يف معجمــه املوســوم
باملعجــم الكبــر.
ه)املعاجم بحسب وحدة اللغة وتع ُّددها:
تنقســم املعاجــم بحســب اللّغــة إىل معاجــم
أُحاديــة اللّغــة ،ومعاجــم متعــددة اللغــة.
املعاجم أحادية اللغة؛
وهــي املعاجــم التــي تقتــر يف عملهــا عــى
االنشــغال بألفــاظ لغــة واحــدة معينــة ،ومعــاين
هــذه األلفــاظ ،كــا هــو الحــال يف جميــع
املعاجــم العربيــة القدميــة املوروثــة ،وعــدد كبري
مــن املعاجــم العربيــة الحديثــة.
املعاجم متعددة اللغة؛
تهتــم املعاجــم يف العــر الحديــث باالنشــغال
بأكــر مــن لغــة ،فتــورد ألفــاظ لغــة ّمــا وترتبهــا
بحســب املنهــج املأخــوذ بــه يف هــذه اللّغــة
وتجعلهــا مداخــل املــا ّدة ،ثــ ّم تذكــر مــا يقابلهــا
مــن كلمــة يف لغــة أخــرى أو أكــر ،وذلــك كأ ْن
تذكــر الكلمــة العربيــة متبوعــ ًة مبــا يقابلهــا يف
اإلنجليزيــة أو الفرنســية أو كلتيهــا ،وهــذه
تســمى باملعاجــم ثنائيــة اللّغــة أو ثالثيتهــا ،ويف
املكتبــة العربيــة اآلن منــاذج كثــرة مــن هذيــن
النوعــن كليهــا ،مثــل معاجــم :إليــاس واملــورد
والروس.
ه) املعاجم الحاسوبية:
وقـد ظهـرت يف اآلونـة األخيرة معاجـ ٌم
يطلـق عليهـا املعاجـم الحاسـوبية ،وتتألّـف
ما ّدتهابتخزيـن مفـردات لغـة مـا يف الحاسـوب
مـع مـا يقابلها من لغـة أو لغات أخـرى ،تتجاوز
سـبع لغـات أحيانًـا ،والكشـف يف هـذه املعاجم
يتـ ّم بطريقـة آليـة ،إ ْذ يكتفـي الباحـث بالضغط
على األزرار التي تحمل حـروف الكلمة املطلوبة
فتُبرز لـه عىل شاشـة اآللـة مصحوب ًة مبـا يقابلها
يف اللّغـة أو اللغـات املخزونـة ،ومـن هـذا النوع
منـوذج آخـر أكرثُ تطـو ًرا ،وهو ما يسـ َّمى املعجم
الناطـق الـذي يق ّدم ملسـتخدمه النطـق الصحيح
للكلمـة ،باإلضافـة إىل مـا قد يق ّدمه مـن طريقة
كتابتها.

السنة  -15 :العدد / 2:صفر  1440هـ.ق

20

دراسات إسالمية

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

اخلصائص الفنية يف كتابات
مساحة الشيخ السيد أبي احلسن الندوي ()2
(املقال الفائز بالجائزة يف مسابقة رابطة األدب اإلسالمي العاملية عىل مستوى شبه القارة الهندية املنعقدة يف
رحاب ندوة العلامء سنة )2011
بقلم :طلحة نعمت الندوي
استهانوان .بهار شريف -الهند

أمـا مجـال كتابتـه فقد سـبق أنـه طـرق العديد
مـن املوضوعـات ،ويختلـف أسـلوبه باختالفهـا
فيكتـب بدقـة ومتانـة وسلامة وروعـة حينما
كتـب يف موضـوع التاريـخ ،واذا كتـب يف سيرة
أحـد ـ وهـو معظـم ماكتـب عنـه ـ فيعطـي
كل ذي حـق حقـه ،وعنـده لأللفـاظ والكلمات
حـرارة وبـرودة ودرجـة تحددهـا ،ففـي كتابـه
" إذاهبـت ريـح اإلميـان " ـ الـذي يجمـع بين
السيرة والتاريـخ ـ ينثـال قلمـه رقـة ويسـيل
عذوبـة وسلامة ،فهـو النمـوذج األمثـل لعـرض
األدب املرسـل السـلس املطبـوع.
لقـد فاتنـا شـيئ من الحديـث عن أسـلوبه وهو
أنـه وإن مل يكـن شـاعرا ومل يقـل شـعرا قـط إال
أن كالمـه تسـبح عليـه مسـحة مـن الشـعر فان
الشـعرعند كثريمـن األدبـاء يطلـق علي كل كالم
تضمـن خيـاالً رفيعـا وإن مل يكـن مرتبطـا بـوزن
أوقافيـة ومـن ذلـك قـول حسـان البنـه حين
سـمعه وصـف زبنـورا ً لسـعه ومل يكـن يعـرف
اسمه"لسـعني طائركأنـه ملتـف ببردي حبرة
[]11
ميانيـه"
فكذلـك كالم الشـيخ يتصـف يف بعـض مواقعـه
بالسمات الشـعرية رغـم أنـه الميلـك ناصيـة
الشـعر ونـري ذلـك واضحـاً يف ترجمتـه لشـعر
إقبـال يقـول الشـيخ محمـد الرابـع الحسـني
النـدوي عـن هـذا الكتـاب " :فنحـن اذا رأينـا يف
نقلـه لشـعر اقبـال يف الشـعر العـريب وجدنـاه
أنـه اعتنـى اعتنـاء كاملا وبليغـا يف نقـل املغزى
وحسـن أداءه يف شـعره وكان يف ذلـك ناجحـا,
وبذلـك اسـتطاع املحافظة عىل الروعة الشـعرية
التي أسـبغها الشـاعر عىل كالمـه باللغة األردية
عنـد نقـل مضامين شـعره إىل اللغـة العربيـة
بحيـث أنـه لـو أضـاف إىل هـذا الـكالم املنقـول
مـن اللغـة األرديـة وزنـا وقافية مل يكـن أقل من

شـعر اقبـال يف روعتـه وأصالتـه األدبيـة يف اللغة
[]12
العربيـة منقولـه مـن اللغـة األرديـة"
يقـول أحـد األدبـاء الناقديـن عـن مزايـا كتابـه
" روائـع اقبـال " ودراسـته إلقبـال " :ولقـد كان
النـدوي يف هـذه الدراسـة كاتبـا وناقـدا ،دراسـا
وشـاعرا ،مرتجما وذواقـة للجمال وباحثـا عـن
[]13
الحقيقـة "
ولـه عمليـة أخـري للرتجمـة وهـي ترجمتـه
لكتـاب "تقويـة اإلميـان " للعالمـة الشـهيد
إسماعيل الدهلـوي باسـم "رسـالة التوحيـد"
ورمبـا ألجـات جـودة تعابيره وحسـن سـبكه
وسلامته يف البيان إىل دراسـة ذلك الكتاب الذي
كان يف معـرض الخمـول والغفلـة عـن النـاس
لقـدم لغتـه وجفـاف أسـلوبه فأصبـح النـاس
يتوجهـون إليـه ،وهكـذا صـار هذا الكتاب سـببا
الهتـداء كثير من النـاس ،العرب منهـم والعجم
إىل سـواء الصراط والعقيـدة الصحيحـة والبعـد
عـن البـدع واملحدثـات.
العاطفة:
أمـا العنصر الثـاين مـن الخصائـص الفنيـة
والعنـارص األدبيـة فهو " العاطفة " وكالم الشـيخ
مليـئ ومتدفـق بها ،وإن العاطفـة تتجيل وتلمح
يف غضـون كالمـه وتسـبح يف عباراتـه وهـو ركـن
ركين وأسـاس متين لكالم الشـيخ وأقـوى عنارص
األدب وهـو املقيـاس للأدب الحـي املطبـوع
عنده.
يقـول الشـيخ مصطفي منجد بهجـت ":العاطفة
أو االنفعـال واملشـاعر عنـد الشـيخ ركـن ركين
وأسـاس متين يقـوم عليـه العمـل األديب,
[]14
والعاطفـة والطبـع صنـوان ال يفرتقـان"
ويقـول الشـيخ أحمـد الرشبـايص ":وأسـلوبه
[]15
يغلـب عليـه العنصر العاطفـي امللتهـب"
ويقـول الشـيخ واضـح رشـيد الحسـني النـدوي
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" وقـد ركزعلى هـذه النقطـة بأسـلوبه املمتـع
املؤثـر الـذي يحمـل تأثير األسـلوب الوجـداين
[]16
فينـا شـد القلـب"
ويـرى الشـيخ الندوي أن الجمال وقوة التأثري يف
العمـل األديب الناجـح يعودان إىل قـوة العقيدة
والعاطفـة فقـد اتسـمت بعـض الكتابـات
العلميـة والدينيـة لـدى علامءنـا القدمـاء
بالجمال والرباعـة والتأثير والسـبب الكبير يف
ذلـك هـو أنهـا قـد كتـب عـن عقيـدة وعاطفة.
وقـد أوىل الشـيخ النـدوي العاطفـة اهتاممـا
كبيرا وعنايـة فائقـة وجعلها للتأثري على النفس
والوقـع على القلـب أكبر وسـيلة ,وازدهـار
اللغـة عنـده بأربعـة عنـارص والعنرصاملهـم منها
هوالعاطفـة.
يقـول الشـيخ" :وللعاطفـة أيضـا نصيـب يف
حيـاة اللغـة ورقيهـا وازدهارهـا فإذاكانـت
عامـرة بالديـن ومليئـة بالـروح اإلسلامية كانت
الكلمات التـي تـدل على املدلـوالت الدينيـة يف
[]17
مكامـن القلـب تتشـوق للخـروج ".
ثـم يقول":وخير معين على تجليـة العاطفـة
الصـدق فاللغـة العربيـة تكـون يف مائدتهـا
اإلسلامية إذا صـدرت الكلمات وفـق مـا يف
ضامئـر املسـلمني مـن اإلميـان وحرارتـه ومـن
[]18
العقيـدة وشلالها"
وكذلـك حينما حلـل سـحرالقصائد للشـاعر
محمـد اقبـال أبـرز أن سـحرها مكنـون يف
العقيـدة التـي كان يحملهـا والعاطفة التي رشح
[]19
صـدره لهـا
وكذلـك جعـل الشـيخ لكلمات املشـائخ
والصوفيـة وكالم أهـل القلـوب وأدبهـم مكانـة
عاليـة مرموقـة وأحلهـا محـل األوليـة يف التراث
األديب اإلسلامي القيـم ألن أدبهـم يحمل عاطفة
جياشـة ووجدانـا عاليـا وقيما عاليـة عظيمـة
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وثـروة صالحـة مهمـة إلصلاح النفـوس وتعاليم
دينيـة وخليقـة بليغـة املعـاين والكلمات التـي
نبعـت عـن قلـوب مؤمنـة باللـه دافقـة بالحب
[]20
والحنـان.
وكذلـك كان تعريـف الشـيخ للأدب اإلسلامي "
أنـه تعبير عن الحيـاة وعـن الشـعور والوجدان
يف أسـلوب مفهـم مؤثـر"[ ]21وأشـار إىل معـامل
األدب اإلسلامي املهمـة بقولـه " :ذلـك األدب
الطبيعـي الـذي يحمـل الـكالم املؤثـر والتعبير
البليـغ ،يحـرك النفـوس ويثير األعجاب ويوسـع
آفـاق الفكر ويغـري بالتقليد ويبعـث يف النفس
[]22
الثقـة "
ويتحـدث الشـيخ النـدوي عـن خصائـص األدباء
ومـن اعتنـوا باملكتبـة األدبيـة يحـدد أوصافهـم
ومعاملهـم ،فيقـول" :إن املكتبـة األدبيـة تـكاد
تكـون ركازا أدبيـا تنتظـر همما عاليـة ونظـرات
واسـعة وأيـد أمنيـة قويـة وهيامـا بالجمال
والقـوة والحيـاة وبالغـة التعبير ودقـة التصوير
وإعجـاب القلـوب وإثـارة النفـوس والقدرة عىل
[]23
تحريـك العاطفـة وحاسـة الجمال"
هـذا هـو تصويـر الشـيخ عـن األدب وخصائصه
ووجـوه معاملـه ،وإذاقارنـا كالم الشـيخ عىل هذا
املقيـاس واختربنـاه على هذه األصـول واملبادئ
التـي حددهـا هـو بنفسـه وجدنـاه يتسـم بتلك
السمات الجميلة الرائعـة ومتتازبتلك الخصائص
الفنيـة املهمـة ويوافقهـا موافقـة متامـا اليحيـد
عنهـا شـيئا وال يعـدل عنهـا ذرة فنجـد يف كالمـه
تعبيرا بليغـا مرشقـا واضحـا وتحريـكا للنفـس
وإثـارة وهـزة للقلـوب وإطرابا للضمري وتوسـيع
آفـاق الفكر.
الخيال:
الخيـال أحـد العنـارص الفنيـة واألدبيـة التـي
تقـوم بدورهـا يف تحسين الكتابـة وتحليـة
جيدهـا بالروعـة والحسـن والحلاوة والبهـاء
واليعنـي التخيـل دون الحقيقـة والكتابـات
والقصـص الخياليـة املجـردة دون أن تشـوبها
فكـرة أويلمسـها شـيئ مـن الحقيقـة وإمنـا هـو
أداة لتحسين العبـارة وإسـباع الجمال عليهـا.
يقـول الشـيخ محمـد الرابـع الحسـني النـدوي:
"أمـا الخيـال فهـو يف الحقيقـة لغـة التعبير
الجميلـة وطريقـة مؤثـرة بديعـة ألداءاملعنـى,
تـدل على مهـارة األديـب وعبقريتـه يسـتعني
بهـا املنتـج يف عملـه األديب فيزيـد بـه يف روعـة
أدبـه ويزيـد يف قـوة املعنـى وتأثيره وهـو يف
ذلـك يفضـل املجاز على الحقيقة حينـا ويفضل

الحقيقـة على املجـاز حينـا آخـر كما يؤثـر
املبالغـة علي الواقع حينـا آخر ويؤثر السـذاجة
على الدقـة أويسـتخدم طريـق االسـتعارة
[]24
والتمثيـل والكنايـة أو يزهـد يف اسـتعاملها".
على مـا سـبق إذا بحثنـا ذلـك العنصر يف كالم
الشـيخ وجدنـاه يزخـر بأمثـال هـذا مـع البعـد
عـن اإلرساف يف ذلـك والتجنـب عما تشـم منـه
رائحـة التكلـف والتصنـع.
والخيـال كان مـن أهـم تلـك العنـارص األدبيـة
األربـع التـي يقـوم رصح األدب والنقـد عليهـا
عنـد الشـيخ أيب الحسـن النـدوي فإنـه يشير إىل
أهميـة تلـك القطع األدبيـة املختـارة ويربز أهم
مـا يف فيهما بقولـه " تكـون مادة لغويـة ومنبعا
[]25
فياضـا للخيـال والتعبير والكتابـة "
ويف موضـع آخر يشير إىل الخيـال بتعبري"القدرة
البيانية".
ويلمـس القـارئ وجوه الخيال يف كتابات الشـيخ
النـدوي بصورة واضحة.
القيم اإلنسانية يف كتابات الشيخ الندوي:
اليـزال موضـوع القيـم اإلنسـانية يف األدب مثـار
جـدل و خلاف بين النقـاد واالدباء،يقـول أحـد
األدبـاء" :والنقـد األديب الحديـث يعنـي أبلـغ
عنايـة بالبحـث عـن القيـم اإلنسـانية يف األعامل
األدبيـة سـواء فيما يصـدر عـن األدبـاء مـن
موضوعات وأفكار سـلمية تسـتوعبها مؤلفاتهم،
أو فيما يدرسـه أولئـك األدبـاء مـن خلال كتاب
[]26
اللـه تعـاىل"
وإذا قمنـا باسـتعراض كتابـات الشـيخ النـدوي
وتحليلهـا والبحـث عـن تلـك القيـم االنسـانية
يف مؤلفاتـه وكتاباتـه وجدناهـا تزخـر بهـا ،فهي
النقطـة الركيزة األساسـية التي ركز عليها الشـيخ
جـل عناياتـه ومجهوداتـه وجعلهـا يف
النـدوي ّ
املحـل الرفيـع مـن كتاباتـه.
وكذلـك االلتـزام مـن أهـم العنـارص التـي ترفـع
قيمـة أي أدب وكتابـة ،وعليـه يحكـم بالجـودة
والـرداءة ألي أدب  ،واملـراد بااللتـزام التـزام
الجوانـب الدينيـة والخلقية وتحليـة جيد الكالم
واألدب بـه ,يقـول الدكتـور محمـد بـن سـعد
الذبل":وليـس معى ما قدمنـا أن القيم األخالقية
والفضائـل االنسـانية كانـت املقيـاس الوحيـد
للحكـم على األدب بالجـودة إذا توفـرت فيـه
وبالـرداءة إذا خلا منـه ،وقـد تتحقـق الجـودة
[]27
للفـن األديب مـن خلال التـزام األديـب".
ويسـتطرد قائلاً" :واليغيبن عـن البـال أن فكـرة
االلتـزام التـي سـادت يف بيئـات النقـد األديب يف

هذاالزمـان قضيـة موغلـة يف القـدم  ،عرفتهـا
اإلنسـانية بفطرتهـا ومبـا هداهـا اللـه ‘ىل الحـق
مـن متييـز الحـق مـن الباطـل والخير مـن
الشر"[.]28
مجـاالت كتابـات الشـيخ النـدوي وخصائـص
أسـاليبه فيهـا:
وبعـد هـذا البحـث نـرى أن نلمـح إىل أسـلوب
الشـيخ النـدوي ونذكر مجاالت كتابه وماتتسـم
بـه مـن سمات عاليـة رفيعـة أدبيـة رائعـة ،
ونشير إىل اختلاف األسـاليب حسـب اختلاف
املوضوعـات.
أمـا مجـاالت كتاباتـه فقـد سـبق أنـه طـرق
املوضوعـات العديـدة الجوانـب ،منهـا
املوضوعـات اإلسلامية والدينيـة ،ومنهـا التاريخ
والسيرة الذاتيـة والرحلات واألدب والرتاجـم
والفكراإلسلامي والدينـي وأدب األطفـال
والقصـص .ونتنـاول بالبحـث أوالً فـن القصـة
وأدب األطفـال ملـا أنهـا تعـد مـن أبـرز خدمات
الشـيخ النـدوي ومـن أخـص خصائصـه للنـشء
الجديـد والجيـل القـادم ،وقـد أوىل كثير مـن
األدبـاء اهتاممـاً بهذالجانـب للشـيخ النـدوي.
---------------------------الهوامش:
[ ]11تأثرياإلسلام يف الشـعر العـريب لألسـتاذ
مسـعود عـامل النـدوي غير مطبـوع ورقـة 17
[ ]12املسحة األدبية ص10
[ ]13املصدر السابق
[ ]14مجلـة األدب اإلسلامي العـدد املمتـاز
مقـال الشـيخ مصطفـى بهجـت ص60
[ ]15مـاذا خسر العـامل بانحطـاط املسـلمني
ص50
[ ]16أعلام األدب العـريب للشـيخ واضـح رشـيد
الحسـني النـدوي ص321
[ ]17نظرات يف األدب ص 32
[ ]18املصدر السابق
[ ]19مجلة األدب اإلسالمي ص74
[ ]20راجـع كتابـه تاريـخ دعـوت وعزميـت يف
األرديـة الجـزء الثالـث ترجمـة الشـيخ رشف
الديـن املنيري
[ ]21نظرات يف األدب ص35
[ ]22املصدر السابق ص 22
[ ]23األدب اإلسلامي وصلتـه بالحيـاة للشـيخ
محمـد الرابـع الحسـني النـدوي ،املقدمـة
[ ]24األدب العريب ص28
[ ]25مختارات من أدب العرب 6/1
[ ]26الخصائص الفنية يف الحديث النبوي
[ ]27نفس املصدر
[ ]28نفس املصدر ص 27
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AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

الدميقراطية املزيفة!
عبدالرحمن محمد جمال

تــن البــاد اإلســامية اليــوم تحــت وطــأة
االســتبداد والديكتاتوريــة بــا اســتثناء اللهــم إال
بعــض البــاد التــي بــدت عليهــا بــوادر االنطــاق
والنهــوض بفضــل اســتقاللها الجــزيئ وتطبيقهــا
الدميقراطيــة الحقيقيــة.
والعجيــب مــن أمــر الدميقراطيــة اليــوم أن
البــاد التــي متــارس أبشــع أنــواع الظلــم والقتــل
بحــق شــعبها وتكمــم أفــواه الصحافــة واإلعــام
وتفــرض النــار والحديــد عــى شــعبها ومتتــأ
ســجونها باملعتقلــن هــي أكــر البــاد هتافــا
واعتــزازا بشــعار الديقراطيــة مــع أنــه ليــس
يف قاموســها يشء مــن ألفــاظ الدميقراطيــة
والحريــة والعــدل ،واألعجــب أن مثــل هــذه
البــاد املســتبدة التــي ترفــع يف الظاهــر شــعار
الدميقراطيــة تلقــى تجاوبــا واحتفــاءا مــن قبــل
الــدول الغربيــة التــي ترفــع ـ عــى حــد زعمهــا
ـ علــم الدميقراطيــة يف العــامل ،فالبــاد الغربيــة
تتفاعــل وتتناغــم معهــا وتشــجعها ورمبــا تصفق
لهــا وتدعمهــا وتنفــق لهــا أمــواال طائلــة.
ال نــدري عــن أي دميقراطيــة يتحدثــون؟! أهــذه
الدميقراطيــة التــي يطبقونهــا يف البــاد اإلســامية
ويدعمونهــا ويطبلــون لهــا ويجلــون قادتهــا
ويؤمنــون مببادئهــا وال يســتعدون لتطبيقهــا يف
بالدهــم أم أن الدميقراطيــة تختلــف يف بالدهــم
عــن التــي تطبــق يف البــاد اإلســامية مــع العلــم
بــأن كلمــة الدميقراطيــة أصبحــت اليــوم كلمــة
مرفوضــة قــد عفــا عليهــا الزمــن وناهضهــا حتــى
القــادة الغربيــون ولفظوهــا لفــظ النــواة.
إن الشــعوب اإلســامية قــد عانــت مــن
الديقمراطيــة املزيفــة حينــا مــن الدهــر ،فقــد
تســر الديكتاتوريــون واملســتبدون وراء هــذا
الشــعار الرنــان وحققــوا كثــرا مــن أمانيهــم
املعســولة ،وداســوا كرامــة الشــعوب وصبــوا
عليهــم ألــوان العــذاب بذريعــة هــذا الشــعار
املزيــف.
الحقيقــة إن الدميقراطيــة التــي يريــد الغــرب
تطبيقهــا يف البــاد اإلســامية ليســت إال تربيــرا
لتطبيــق أهدافــه ومخططاتــه االســتعامرية ،وال

تختلــف هــذه الدميقراطيــة عــن الديكتاتوريــة
إال يف االســم ،وقــد نجــح املــروع الغــريب
الهــادف إىل ســيطرة العــامل اإلســامي فكريــا
وثقافيــا واقتصاديــا ،واســتطاع أن يوصــل مــن
خــال هذا الشــعار أذنابــه إىل ســدة الحكم ،وأن
يحكــم الســيطرة عــى العامل اإلســامي ،وليســت
االنتخابــات يف البــاد اإلســامية إال لتحقيــق هذا
املــروع مــع العلــم بأنــه ال يجلــس عــى كــريس
الحكــم إال مــن يؤيــده الغــرب وإال مــن يكــون
عميــل الغــرب وتابعــه يف كل يشء ،وإال مــن
يؤمــن بالغــرب إميانــا صادقــا يتحمــس لتطبيــق
مبادئــه ويســتميت إلجــراء كل مــا ميــى عليــه
مــن الــدول الغربيــة.
يحكــم عــى البــاد اإلســامية اليــوم صنفــان
مــن النــاس ؛ بــاد يحكمهــا امللــوك واألمــراء
وليــس فيهــا أي أثــر للدميقراطيــة ،وبــاد يحكــم
فيهــا تحــت شــعار الدميقراطيــة وينتخــب
الشــعب عــر التصويــت مــن يرضــاه يف الحكــم،
فأمــا نظــام امللــوك فهــو مــا دام يخــدم مصالــح
الغــرب فليــس فيــه مــا يدعــو إىل االضطــراب
وقلــب النظــام وحشــد املظاهــرات و ...وأمــا
األنظمــة التــي تخضــع لالنتخابــات والنظــام
الدميقراطــي فــإن انتخــب الشــعب مــن يعارض
الغــرب يف الفكــر وال يخــدم الغــرب فيتــذرع
الغــرب بــكل الوســائل املتاحــة لديــه لالنقــاب
عليــه كــا شــاهدنا يف مــر وتونــس و ...وأمــا
مــن يخــدم الغــرب ومصالحــه فليــس ألحــد
القيــام ضــده وإال فســيقابل بالحديــد ويلصــق
بأنــواع التهــم .إذن ليــس مصطلــح الدميقراطيــة
الــراق والجميــل إال لخدمــة املــروع الغــريب
والصهيــوين.
هــذ ه هــى الدميقراطيــة التــى يســعى الغــرب
لتطبيقهــا يف البــاد اإلســامية دون أن يهــدف
أي تحقيــق يف مجــال التنميــة والتقــدم والرقــي،
انظــر إىل البــاد التــي مارســت الدميقراطيــة
منــذ زمــان ،كــم تقدمــت يف الصناعــة والعلــم
والتكنولوجيــا؟! كــم يف املائــة يحكــم فيهــا
الشــعب؟! املتتبــع ألوضــاع هــذه البــاد يــدرك
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أن الشــعب ال حــول لــه وال قــوة يف األمــر ،وليس
لــه أي نصيــب يف الحكــم ،وال تعيش هــذه الدول
إال تحــت االنتــداب وال تتقــدم يف املجــاالت التي
تعــود إىل الشــعب بالفائــدة والربــح كالصناعــة
والتكنولوجيــا واألجهــزة الحديثــة إال مــا يلقــى
عليهــا مــن فتــات الغربيــن متطفلــن عــى
موائدهــم وزوائدهــم.
إن الغــرب ال يهمــه املصطلحــات واأللفــاظ مــا
دامــت تخــدم الغــرب فــا فــرق عنــده بــن
الدميقراطيــة وامللوكيــة مــا دامــت يف صالــح
الغــرب ،كــا نشــاهد دعــا غربيــا غريبــا يف
الــدول اإلســامية للدميقراطيــة املزيفــة وامللوكية
املســتبدة.
هــذا مــا يهــم الغــرب أن تطبــق يف البــاد
اإلســامية دميقراطيــة مزيفــة ومفربكــة أو
ملوكيــة مســتبدة يســتطيع مــن خاللهــا إحــكام
الســيطرة عــى العــامل اإلســامي والعــريب
وإيصــال أذنابــه إىل ســدة الحكــم ،لتبقــى هــذه
البــاد عاجــزة فاشــلة فيســتمر النهــب والهيمنــة
وال معــارض ،والكثريمــن مفكرينــا ومــن أهــل
الصحــوة واملعنيــن بشــؤون األمــة اإلســامية
ومــع األســف يدعــون إىل النظــام الدميقراطــي
الغــريب عــن وعــي أو ال وعــي ويخدمــون الغرب
بهــذا خدمــة جليلــة ويفســحون لــه ويقدمــون
لــه البــاد اإلســامية عــى طبــق مــن ذهــب
للغــرب املعــادي معجبــن باملبــادئ الدميقراطيــة
كأنهــا مســلامت ال تقبــل النقــاش وهــم
يحســبون أنهــم يحســنون صنعــا.
إن العــامل اإلســامي قــد جــ ّرب حينــا مــن الدهــر
الدميقراطيــة املزيفــة وعــاش تحــت امللوكيــة
املســتبدة ردحــة مــن الزمــن وعــاىن منهــا مــا
عــاىن ،وحــان لــه اآلن أن يســتقل يف جميــع
املياديــن الفكريــة والثقافيــة والعلميــة ويف
مجــال التقنيــة والتكنولوجيــا ويف مضــار
العمــل و التقنــن والترشيــع ،ويخــرج مــن
طــور العبوديــة والتبعيــة إىل طــور الســيادة
واالســتقالل ،فهــل يف العــامل اإلســامي مــن يفكــر
لالســتقالل؟!
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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 عىل 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 ليق ِنع 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)
على الرغـم مـن انتمايئ الديوبنـدي منهجـا و
مسـلكا ،فـإن الترصیح بعزو نفسي إىل "ديوبند"
يف خطابـايت أو كتابـايت ،متثلا بهـذا االنتماء۔۔۔
أمـر كان و مل يـزل ِ
يحـ ّز يف قلبـي؛ ألين أجـد يف
هـذا العنـوان شُ ـ ّمة مـن الطائفیـة ،و إن بعـض
النـاس يج ّرهـم هـذا الشـكل مـن العناويـن إىل
سـوء تفاهـم بالنسـبة للمنهـج الديوبنـدي،
فيزعمـون أن االنتماء الديوبنـدي ميثِّـل فرقـة
مـن الفـرق التـي حـادت عـن السـواد األعظـم
لألمـة  ،و شـقت لنفسـها طريقـا فكريـا غير
طريـق املسـلمني  ،و الواقـع أن العلماء املنتمني
للجامعـة اإلسلامية (دارالعلـوم ديوبنـد) و
يفسرون الكتـاب و السـنة
مدرسـتها الفکریـة ّ
النبويـة املطهـرة ذلـك التفسير الوسـطي املتّزن
الـذي مل يـزل متوارثـا يف هـذه األمـة منـذ أربعة
عشر قرنـا  ،إنهـم مل يُحدثـوا فرقـة جديـدة  ،بل
متمسـكني بـكل مـا كان عليـه
كانـوا و مل يزالـوا
ّ
جمهـور األمـة مـن عقائـد و أعمال  ،عاضّ ين
عليهـا بالنواجـذ ،نعـم ،كلَّما ثـار حول َهـا نقـ ُع‘
و غبـا ُر‘  ،حاولـوا إزاحتـه بالحكمـة و العقـل،
ِ
معانديهـم أن
األمـر الـذي سـ ّو َغ لبعـض مـن
بـل لهـم بهـا  ،و
يُثيروا حولهـم شـبهات  ،ال ِق َ
ص ّوروهـم و لكأمنـا هـم فرقة مح َدثـة  ،و ما هم
كذلـك  ،و ألصقـوا بصورتهـم املرشقـة مـن التهم
و الالاعتـداالت مـا هـي عنها بـريء ،و لقد ألَّف
يف هـذا املوضـوع حكيم األسلام العالمة الشـيخ
القـارئ محمد طیـب –رحمه الله تعـاىل 1 -كتابا
باسـم  ":علماء ديوبنـد عقيـدة ً و منهجـاً " 2،و
هـو أحسـن مـا یشرح رؤيـة علماء ديوبنـد و
منهاجهـم العلمـي املتزن و املتـوارث  ،كام زدت ُها

إيضاحـا يف مقدمتـه  ،ولكـن الـذي يه ّمنـي هنـا
هـو أين و إن كنـت أعتبر سـا َدتنا علما َء ديوبند
قـدو ًة يل يف شـئون الدیـن  ،إال أين أتكفكـف
عـن القـول بـأين " ديوبنـدي "  ،ألين أجـد فيـه
رائحـة مـن االنحیـاز الطائفـي  ،و مهما يكـن،
فـإين على كل حـال "ديوبنـدي املولِـد" ،و إين
أحتسـب عىل الله تعاىل سـعادة ً ،بفضل منه و
كرمـه  ،أنـه أكرمنـي بالـوالدة يف "قصبـة" كهذه،
حيـث أنجبـت " جامعـ ُة دارالعلـوم /دیوبنـد"
ٍ
شـامخات مـن العلـم و املعرفـة  ،والعزم
جِبـاال
و االسـتقامة  ،والفضـل و ال ِعصاميـة  ،ممن ين ُدر
نظريهـم نُـدر َة الكربيـت األحمـر يف هـذه اآلونة
األخرية۔
وكان أجدادنـا يف " ديوبنـد" معروفين بلقـب "
ميـاں جـي"  ،وكان هـذا لقبـا  ،يحمـل مدلـوال
خاصـا  ،و قـد رشحـه والدي الكريـم رحمه الله
تعـاىل كالتايل:
" الـذي يبـدو يل أن أسـاتذة الكتاتيـب املنتشرة
يف القـرى و األريـاف يو َمهـا كانـوا يُد َعـون بهـذا
اللقـب ":ميـاں جـي "  ،و كانت هـذه الكتاتيب
توفِّـر بعد مرحلـة تعليم القرآن الکریـم  ،تعلی َم
املـواد التاليـة :األردية  ،الفارسـية  ،الحسـاب  ،و
كان هـذا التعليـم مبسـتوى أفضل مام هو سـائد
الیـوم باسـم املرحلـة املتوسـطة يف األسـاكيل
العرصيـة  ،و اللقـب املذكـور  ،عالوة عىل داللته
علي األسـاتذة املتزوديـن بالعلم الرشعـي  ،كان
يعني أن صاحبه متسـم بالسـلوك الحسن  ،متاما
كما ُعـرف إطالقُـه على أمثـال " مياں جـي نور
محمـد "وهـو شـيخ حضر ِة الحـاج إمـداد اللـه
املهاجـر املكي ( رحمة الله عليهما)  ،حيث كان

ذائـع الصیـت يف ِ
الحـدادة ،و " ميـاں جـي منـى
شـاه " رحمـه اللـه تعـاىل) الـذي كان معروفـا
بكشـوفه و كراماتـه يف ديوبنـد"
و قد قال سامحة والدي رحمه الله أيضا:
سـجل ثابـت و موثـوق بـه يف
ّ
" مل يبلغنـي
خصوص سلسـلة نسـب أرسيت  ،و لكن الرشيعة
مل تشترط إلثبـات أمـور كهـذه َ
اتصال السـند ،و
اعتبرت اسـتفاضة الخرب عىل ألسـنة آباءها كابرا
عـن كابـر كافيـا إلثبات النسـب  ،و قد سـمعت
مـن كبـار أرسيت بتواتـر أن أرستنـا منحـدرة مـن
3
سلالة سـيدنا عثمان ريض اللـه تعـاىل عنـه "
قـد أبصرت نو َر الوجـود لخمـس ( )۵خلون من
شـوال عـام  ۱۳۴۲مـن الهجـرة ،ا كما ظفـرت
بهـذا التاريـخ نفسـه يف " مذكـرة " والدي املاجد
رحمـه اللـه تعاىل  ،و حيث کان من السـائد یو َم
ذاک تسـجیل التواریـخ وفـق التقویـم الهجـري
 ،فـإين مل أجـد تاريـخ مولـدي بحسـاب التقويـم
امليلادي  ،و لكـن قـد توصلنـا بعـ ُد يف ضـوء
حسـابات مختلفـة أنـه يوافـق الثالـث( )۳مـن
أكتوبـر عـام ۱۴۴۳من املیلاد ،و مبناسـبة والديت
فقـد سـمعت مـن والـديت و إخـويت أين كنت قد
ٍ
بسـاط  ،قـد سـقطت
ُوضعـت يـوم والديت على
عليـه حيـة مـن جهـة السـقف  ،و لـوال أن أهيل
قـد متكنـوا مـن إبعادهـا عن بسـاطي ثـم قتلِها
ملـا كان وجـه هـذه املعمـورة قـد شـهد مـن
سـيئايت مـا شـهد۔۔۔۔۔!
وعلي كل  ،فـإين مل أجـد مـن عمـري مـا أقضيـه
يف قصبـة " ديوبنـد " إال أربعـة أعـوام و سـبعة
أشـهر (من شـهر أكتوبر ۱۹۴۳ء إىل شـهر مايو
۱۴۴۸ء) ،و کانـت هـذه الفترة مـن عمـري هي
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فترة الصبـا التـي ال يتفتّـح فيهـا وعـي أطفـال
مثلي على مـا وراء عالَـم ألعابهم الصغير الذي
غنـى تـام عما
ينسـجونه حـول أنفسـهم  ،يف ً
یحـدث خـارج هذا العـامل ،الفرتة التي عـاد ًة ّما
ينسى النـاس أحداثهـا عندمـا يكبر بهم السـن ،
و لكنـي أتذكـر حتـى يومـي هـذا مـن أحاديثها
و أحداثهـا و لكأنهـا ماثلـة للعيـان ۔(متواصـل)
--------------------------------الهوامش
 -1الرئیـس األسـبق للجامعـة اإلسلامية (دارالعلـوم
ديوبند۔الهنـد)
 -2و يجمـل باملقـام لـو نقلنـا غيضـا مـن فيـض هـذه
املقدمـة الجامعـة النافعـة فيام يلي :فمن ما قاله شـيخنا
الكريـم حفظـه اللـه تعـاىل يف مقدمـة الكتـاب املذكـور
:۔۔۔» ۔۔إن الديـن و تعاليمـه األساسـية إمنـا تنبـع مـن

الكتـاب و السـنة  ،وإنهـا –تعالیـم الکتـاب والسـنة -يف
شـكلها الكامـل هـي أسـاس مذهـب علماء ديوبنـد۔ خذ
أي كتـاب موثـوق بـه يف عقائـد أهـل السـنة و الجامعـة ،
و اقـرأه سـتجد أن مذهـب علماء ديوبند هـو كل ما جاء
فيـه مـن العقائـد  ،و اقرأ أي كتاب موثـوق به يف الفقه و
أصـول الفقـه عىل مذهب اإلمام أيب حنيفة  ،سـتجد أن ما
جـاء فيـه من املسـائل الفقهيـة  ،و األصولية هـو املذهب
الفقهـي لـدى علماء ديوبند  ،و راجـع أي كتاب صحيح يف
األخلاق و اإلحسـان  ،سـتجد أنه هو مرجـع علامء ديوبند
يف اإلحسـان و تزكيـة األخلاق ،إنهـم إمنـا يتخـذون أولئک
األشـخاص الذيـن أجمعـت األمـة على جاللـة قدرهـم و
مكانتهـم العلميـة  ،العلملية –بدءا باألنبيـاء الكرام 
 ،و مـرورا بالصحابـة و التابعين  ،و انتهـاءا باأولياء األمة و
صلحائهـا –منـاذج جديـرة باالتبـاع و التلقليد+.
وجملـة القـول  :إنـه ليـس هنـاك ناحيـة مـن نواحـي
الديـن ينحـرف فيهـا علماء ديوبنـد قيـد شـعرة عـن
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التفسير املتـوارث لإلسلام  ،و عـن مزاجـه و ذوقـه
األصيـل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فلـو شـاء أحـد أن يطلـع على
مذهبهـم فعليـه مبراجعة املوثـوق به لدي جمهـور علامء
األمـة مـن تفاسير القـرأن  ،و رشوح الحديـث  ،و كتـب
الفقه الحنفي  ،و العقائد و الکالم  ،و اإلحسـان و األخالق
 ،التـي تتحـدث عنـه –عـن مذهبهـم – يف تفصيـل ۔۔۔،
«(راجـع للتفصيـل  :علماء ديوبنـد عقيـدة و منهجا  ،ص:
 ۱۰الـخ ،مكتبـة إدارة املعـارف كراتيش) ،و أردفه سماحته
بالحديـث عـن األسـباب و املبررات الداعية لهـذا املؤلف
،لحين مل تكـن مثـة حاجة إىل إحـداث ذلك  ،مـا دام علامء
ديوبنـد حلقـة متصلـة و مرتابطـة مـع حلقـات جمهـور
علماء األمـة األسلامية منـذ أربعـة عشر قرنـا كما ذكـره
أعلاه ،و الكتـاب جديـر باملراجعـة  ،علما أنـه تـم طبعـه
فيما نعلـم مـن دار القلـم بدمشـق أيضـا۔
 -3و تفاصيـل سلسـلة نسـبنا مذكـورة يف كتـاب والـدي
–قـدس رسہ-باسـم «والـدي املاجـد»

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

هــذه فكــرة أصيلــة خاطــب اإلمــام أبــو
الحســن عــي النــدوي بهــا كل مســلم يف العــامل
مــن خــال كتاباتــه ومؤلفاتــه ومحارضاتــه
ولقاءاتــه ،إنــه نــادى بهــا كلــا منحــت لــه
الفرصــة وكان يعتقــد أن املســلمني إذا اتجهــوا
إىل مهمتهــم يف الحيــاة وهــي الدعوة اإلســامية
الخالصــة ومتســكوا بشــعائر دينهــم ومل يتأثــروا
مــن زخــارف الدنيــا وبهرجتهــا ورجعــوا إىل
اإلســام مــن جديــد ،فــإن اللــه يدافــع عنهــم
وينرصهــم.
هــذه الفكــرة الواعيــة التــي تقبلهــا التاريــخ
اإلســامي املعــارص قبــوال حســنا وتســببت إىل
صحــوة إســامية راشــدة يف كثــر مــن األقطار يف
الــرق والغــرب وتبناهــا الفئــة املختــارة مــن
املخلصــن تتجــى يف جميــع كتاباتــه املليئــة
بالجواهــر والــدرر.
إن اإلمــام النــدوي رحمــه اللــه يســعى يف
إقنــاع املســلم أنــه قائــد للعــامل والبــد أن يغــر
وجهتــه يف الحيــاة ويصــل إىل قمــة الشــعور
باملســئولية ويكــون هاديــا مهديــا وبإمكانــه أن
يحتفــظ عــى هــذه الخصيصــة الهامــة واملكانــة
الســامية وهكــذا املســلمون يســتطيعون أن
يكونــوا مصابيــح الهــدى وهــداة مهتديــن.
يقــول اإلمــام النــدوي رحمــه اللــه " :مــن
املعلــوم أن حيــاة األمــم بالرســالة والدعــوة وأن

األمــة التــي ال تحمــل رســالة وال تســتصحب
دعــوة ،حياتهــا مصطنعــة غــر طبيعيــة ،وأنهــا
كورقــة انفصلــت عــن شــجرتها فــا ميكــن
ــب
أن تحيــا بســقى أورى :فَأَ َّمــا ال َّزبَــ ُد فَيَ ْذ َه ُ
ــاس فَيَ ْمكُــثُ ِف األَ ْر ِض
ُجفَــاء َوأَ َّمــا َمــا يَنفَــ ُع ال َّن َ
 .الرعــد17 :
إننــا أيهــا القــراء أمــة الحــارض وأمــة املســتقبل،
قــد كتــب لنــا الخلــود والنــر ،ألننــا أصحــاب
دعــوة ورســالة نبويــة ،وهــي الرســالة األبديــة
التــي قــى اللــه بخلودهــا وظهورهــا ،فلســنا
تحــت ســيطرة املــادة وحكــم الزمــان ،بــرط
أن نقــوم بدعوتنــا ونســتقبل برســالتنا ونعــود
أمــة دعــوة نبويــة كــا بدأنــا ،دعــوة فيــا
بيننــا معــر املســلمني ودعــوة غرينــا مــن
األجانــب يف الديــن( .إىل اإلســام مــن جديــد
ص )21-20
إن اإلمــام النــدوي ينــادي املســلمني أن
يكونــوا عــى بصــرة بدينهــم ويشــوقهم
إىل النهــوض والتقــدم واالعتــزاز بالديــن
ويبرصهــم وبعيوبهــم وأســباب تخلفهــم،
فــإن األمــة اإلســامية إذا اتصلــت بدينهــا
ومبادئهــا فتتكــون لهــا قــوة تغــر مجــرى
األحــداث وتتقــدم تقدمــا باهــرا عــى الصعيــد
االجتامعيــة والدينيــة واالقتصاديــة والسياســية
ســيكون لهــا ســهم كبــر يف إيجــاد وضــع
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إيجــايب متميــز يف العــامل وســتكون لرجــال
الديــن وأهــل الحــق كلمــة مســموعة يف عــامل
تكثفــت فيــه اآلراء واالتجاهــات والثقافــات
وســيكون للمســلمني دور مســترشق ممتــاز يف
عــامل يســوده الظــام والتنافــس عــى املــادة
والســلطان ،وهــذه هــي الحقيقــة التــي أشــار
إليهــا اإلمــام النــدوي رحمــه اللــه .يقــول رحمــه
اللــه :الطريــق الوحيــد لعــودة املســلمني إىل
حيــاة رشيفــة ،وحيــاة تليــق بهــم كخلفــاء
للرســل وكأمموريــن إلصــاح العــامل ،عليهــم
أن ميــأوا الفــراغ الــذي يوجــد يف البــاد وهــو
فــراغ القيــادة الصحيحــة املخلصــة الخاشــعة
للــه تعــاىل واملحرتمــة لإلنســانية ،لذلــك بــدأ
بعــض إخواننــا وأنــا مــن جملتهــم بحمــل
رســالة وهــي رســالة اإلنســانية( .آخــر لقــاء مــع
 20عاملــا ومفكــر إســاميا ص  ،150محمــد خــر
رمضــان يوســف ،دار ابــن حــزم) ويقــول أيضــا:
وأنصــح املســلمني برســوخ العقيــدة اإلســامية،
واإلخــاص للــه تبــارك وتعــاىل ،وحــب الخــر
لإلنســانية ،والغــرة عــى مســتقبل اإلنســانية،
والغــرة عــى الــرف اإلنســاين ،هــذا هــو
الــذي يفتــح الطريــق ويزيــل العوائــق وهكــذا
كان املســلمون خــال التاريــخ( .نفــس املصــدر
ص )151
ويقــول أيضــا :يــا أصحــاب القلــوب املؤمنــة،
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أنتــم املجتمــع ،يف قســات وجوهكــم وضامئــر
عقولكــم يرقــد املســتقبل الزاهــر الــذي نؤملــه،
فهيئــوا نفوســكم تهيئــة روحيــة ،خلقيــة،
علميــة ،إميانيــة ،هــذا هــو نــداء الوقــت
وواجــب الســاعة وجهــاد اليــوم ( .إىل اإلســام
مــن جديــد ص  149دار وحــي القلــم)
إن اإلمــام النــدوي يســعى دومــا ويفكــر يك
ينهــض العــامل اإلســامي مــن كبوتــه وســباته
يحــدث تغيــرا يف التفكــر ويتخطــى العقبــات
واملوانــع وهــذه الفكــرة هــي التــي تقدمــه يف
مهمتــه ورســالته وهــو يرشــد املســلم بكلامتــه
النابعــة عــن تحقيــق ودراســة وإميــان وفهــم
إىل تكويــن وجــدان يتشــبع باإلميــان الصــادق
والعمــل الصالــح والنصيحــة العامــة ركــز
جهــوده أن يكــون املســلمون مركــز التأثــر وأن
يكونــوا قــادة للعــامل وأن يدركــوا واجبهــم وأن
يقومــوا بــدور حاســم عــى ســاحة العــامل يقــول
رحمــه اللــه عــن كتابــه النافــع "مــاذا خــر
العــامل بإنحطــاط املســلمني" العمليــة التــي
قــام بهــا هــذا الكتــاب ونجــح فيهــا ،وعــذرا
يف ذلــك ،هــي أنهــا غــرت مركــز املســلم مــن
كونــه ممثــا مقلــدا تابعــا ،محكومــا عليــه
مأمــورا ،إىل كونــه صائغــا عامــا وســابكا
ومغــرا للمصــر ،ومبــرا لجيــل جديــد.
فلــا كان املســلمون هــم القــادة للعــامل البرشي
ولرجــال البرشيــة ،كان العــامل يســر يف طريــق
ســوي ،وملــا عــزل املســلمون عــن قيادتهــم
العامليــة أصحبــت األمــم كالــدواب الســامئة...
الحقيقــة أن املســلمني مصابــون مبركــب
النقــص ،وبنتائــج االنســحاب واالنهــزام ،فــاآلن
أصحبــوا يرحبــون بكونهــم يتمتعــون بــيء
مــن الحريــة ،مــن غــر أن يكــون لهــم تأثــر
عاملــي يف ســبك الحيــاة وصياغتهــا ويف صياغــة
املســتقبل كذلــك ،فالجــواب األول والكبــر هــو
أن يرفــع تفكــر املســلمني ومســتواهم العقــي
مــن كونهــم تالميــذ وأتباعهــا وســائبة إىل
كونهــم قــادة( .آخــر لقــاء ص )148
الشــك أن املســلمني اليــوم قــد وقعــوا فريســة
مكــر املاكريــن وتحــاك لهــم املؤامــرات
املخططــات املاكــرة والبــد أن يدققــوا النظــر يف
كلــات العلــاء الربانيــن واملفكريــن الذيــن
يبرصونهــم مبكائــد األعــام ومؤامرتهــم ،وال بــد
أن يتنبهــوا عــن نــوم الغفلــة ويكونــوا آذانــا
صاغيــة لهــذه النصائــح الغاليــة.
إن اإلمــام النــدوي عايــش أزمــات أمتــه

وتحدياتهــا املختلفــة ودرس املــايض والحــارض
وكانــت رؤيتــه إىل املســتقبل رؤيــة رجــل
محنــك مجــرب غائــر التفكــر وكانــت لــه
حلــول ناجعــة لألمــة للخــروج مــن األزمــات
الراهنــة ومآســيها وأبــدى آراء صائبــة يف ضــوء
اآليــات القرآنيــة واألحاديــث النبويــة والتاريــخ
اإلســامي القديــم والحديــث أراد أن يكــون
املســلم ذا صلــة ويثقــه بربــه معتــزا بدينــه
وحامــا لرســالة اإلســام الخالــدة وأن يعيــش
مرفــوع الــرأس موفــور الكرامــة حيــاة ســعيدة
آمنــة يف ظــل النهــوض بأعبــاء دينــه وأمتــه
وتقديــر القيــم الروحيــة والخلقيــة وإال ســتكون
فريســة لــأدواء الخلقيــة واالجتامعيــة وخــواء
الــروح وإفــاس الباطــن ومــوت الضمــر.
ونــراه مــرارا يخاطــب زعــاء األمــة اإلســامية
ورجالهــا العباقــرة أن يكونــوا عــى وعــي
كامــل بــأدب الوقــت ومتطلبــات العــر
ويذكرهــم مبكانتهــم الســامية بــن األمــم
وكانــت لــه خطــوات جــادة يف معالجــة
كبــوة األمــة وانحرافهــا عــن املنهــج الســوي
ورســم يف كتاباتــه النافعــة خطوطــا منهجيــة
لخــروج العــامل اإلســامي مــن أوضــاع التمــزق
والتدهــور ووصولــه إىل قمــة العــزة والكرامــة.
يقــول اإلمــام النــدوي رحمــه اللــه :ال ينهــض
العــامل اإلســامي إال برســالته التــي وكلهــا إليــه
مؤسســه  واإلميــان بهــا واالســتامتة يف
ســبيلها ،وهــي رســالة قويــة واضحــة مرشقــة،
مل يعــرف العــامل رســالة أعــدل منهــا وال أفضــل
وال أميــن للبرشيــة منهــا.
وهــي نفــس الرســالة التــي حملهــا املســلمون
يف فتوحهــم األوىل ،والتــي لخصهــا أحــد رســلهم
يف مجلــس يزدجــرد ملــك إيــران بقولــه " :اللــه
ابتعثنــا لنخــرج مــن شــاء مــن عبــادة العبــاد
إىل عبــادة اللــه وحــده ،ومــن ضيــق الدنيــا إىل
ســعتها ومــن جــور األديــان إىل عــدل اإلســام".
رســالة ال تحتــاج إىل تغيــر كلمــة وزيــادة
حــرف( .مــاذا خــر العــامل بانحطــاط املســلمني
ص  362دارابــن كثــر) ويقــول " :فرســالة
العــامل اإلســامي هــي الدعــوة إىل اللــه ورســوله
واإلميــان باليــوم اآلخــر وجائزتــه الخــروج مــن
الظلــات إىل النــور ،ومــن عبــادة النــاس إىل
عبــادة اللــه وحــده ،والخــروج مــن ضيــق
الدنيــا إىل ســعتها ،ومــن جــور األديــان إىل عــدل
اإلســام وقــد ظهــر فضــل هــذه الرســالة وســهل
فهمهــا هــذه العــر أكــر مــن كل عــر ،فقــد

افتضحــت الجاهليــة وبــدت ســوءاتها للنــاس
واشــتد تذمــر النــاس منهــا ،فهــذا طــور إنتقــال
العــامل مــن قيــادة الجاهليــة إىل قيــادة اإلســام،
لــو نهــض العــامل اإلســامي ،واحتضــن هــذه
الرســالة بــكل إخــاص وحامســة وعزميــة ،وإن
بهــا كالرســالة الوحيــدة التــي تســتطيع أن
تنقــذ العــامل مــن االنهيــار واالنحــال( .نفــس
املصــدر ص .)364
إن اإلمــام النــدوي رحمــه اللــه قــد أدرك
األخطــار املحدقــة باملســلمني وابتعادهــم
عــن القيــم الدينيــة يوضــح معــامل الوصــول
إىل املكانــة املرموقــة ويرشــد األجيــال ملعرفــة
حقيقتهــم مــن منظــور قــرآين ودينــي.
يقــول رحمــه اللــه :فاملهــم األهــم لقــادة العــامل
اإلســامي وجمعياتــه وهيئاتــه الدينيــة وللــدول
اإلســامية غــرس اإلميــان يف قلــوب املســلمني،
وإشــعال العاطفــة الدينيــة ،نــر الدعــوة إىل
اللــه ورســوله ،واإلميــان باآلخــرة عــى منهــاج
الدعــوة اإلســامية األوىل ال تدخــر يف ذلــك
وســعا ،وتســتخدم لذلــك جيمــع الوســائل
القدميــة والحديثــة وطــرق النــر والتعليــم،
كتجــوال الدعــاة يف القــرى واملــدن ،وتنظيــم
الخطــب والــدروس ،ونــر الكتــب واملقــاالت
ومدارســة كتــب الســرة وأخبــار الصحابــة،
وكتــب املغــازي والفتــوح اإلســامية ،وأخبــار
أبطــال اإلســام وشــهدائه ،ومذاكــرة أبــواب
الجهــاد وفضائــل الشــهداء وتســتخدم كذلــك
اإلذاعــة والصحافــة وكتــب األدب وجيمــع
القــوى والوســائل العرصيــة( .نفــس املصــدر:
ص )365-6
هــذه الكلــات املرشقــة تســقى جــذور اإلميــان
ومتنحنــا اســتبصارا يف طريــق الوصــول إىل
العــزة يف الدنيــا والســعادة يف اآلخــرة وتبعــث
األمــل يف قلــوب املســلمني يك ال يستســلموا
أمــام كتائــب األحــزان ومؤامــرات األعــداء.
ال شــك أن العــامل اإلســامي يجتــاز فــرة عصبيــة
قــد وقــع فريســة األعــداء الحاقديــن وعمــاء
الــرق والغــرب ولكــن أمثــال هــذه الكلــات
لهــا تأثــر كبــر يف تصحيــح االتجــاه وتنميــة
الشــعور وإصــاح الباطــن وترشــد املســلم أن
يتمحــور حــول مبادئــه ومعتقداتــه ويحــرص
عــى الخــر والنصيحــة ويســهم يف توفــر
املنــاخ املالئــم لتثقيــف الجيــل الجديــد بثقافــة
اإلســام الخالــدة والرجــوع إىل اإلســام مــن
جديــد.
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 7أنواع 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 عىل الطاقة الخاصة بك عالية خالل
أشهر الشتاء الباردة والفاترة.
الرمان _ انار-
الرمــان هــو واحــد مــن األطعمــة األكــر شــعبية وصحيــة يجــب أن تــدرج يف خطــة تنــاول الطعــام الخاصــة بــك .ميكنــك
أن تــأكل الرمــان ســهل . ،رشب كــوب منــه يف الصبــاح يســاعد عــى تلبيــة حاجــة الجســم مــن البوتاســيوم.
الرمــان غنــي أيضــا مضــادات األكســدة القويــة التــي ميكــن أن تســاعد عــى منــع بعــض أنــواع الرسطــان ،مبــا يف ذلــك
الجلــد الربوســتاتا ورسطــان الثــدي ،وميكــن أن تســاعد يف الحــد مــن خطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب.
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 صغري يحتوي عىل  40سعرة حرارية) .فاكهة
الكيوي تساعد عىل تقوية الجهاز املناعي ،ومفيدة لقلبك وللنظر.
الربوكيل  -کلم بروکلی-
قــد ال يبــدو لذيــذ ،ولكنــه جيــد للصحــة .إذا كنــت تطبــخ براعــم الــروكيل بشــكل صحيــح ،ســيكون لديــك أصــح وألــذ
وجبــة الشــتاء مــن أي وقــت مــى! براعــم الــروكيل هــي رسيعــة وســهلة للطهــي  ،أنهــا تأخــذ حــوايل  10-8دقائــق
لالســتعداد .شــواء أو قــي أو ســلق عــى البخــار .
براعــم بروكســل غنيــة باألليــاف والبوتاســيوم وفيتامــن  ،Aفيتامــن  ،Cوفيتامــن  .Kلديهــم تأثــر كمضــاد لاللتهابــات،
ويســاعد عــى تعزيــز مســتويات وتحســن الجهــاز املناعــي ومنــع نــزالت الــرد واالنفلونــزا.
الحمضيات  -ترشیجات -
النظــام الغــذايئ يف فصــل الشــتاء لــن يكــون كامــاً دون الحمضيــات .مــن الجريــب فــروت والربتقــال واليوســفي والليمــون
الحامــض والليمــون ،ويفضــل أكلــه أكــر خــال موســم الشــتاء .الحمضيــات لذيــذة ومنعشــة ،وتقــدم وجبــة خفيفــة صحيــة
متامــا .الحمضيــات هــي واحــدة مــن أفضــل مصــادر فيتامــن  . Cالحمضيــات لهــا خصائــص مضــادة للرسطــان قويــة بســبب
محتواهــا العــايل مــن مركبــات الفالفونويــد.
الكايك  -خرمالو -
مــن أهــم األغذيــة يف الشــتاء و تحتــوي عــى نســبة عاليــة مــن الكربوهيــدرات والصوديــوم واألليــاف الغذائيــة والبوتاســيوم
والكالســيوم واملغنيســيوم واملنغنيــز والحديــد ،وتحتــوي عــى القليــل مــن الدهــون والربوتــن .بــل هــي أيضــا وفــرة مــن
فيتامــن  Cوفيتامــن .A
القرفة  -دارچین -
القرفــة مــن التوابــل الشــعبية خــال فصــل الشــتاء .ويوفــر بعضــاً مــن الــدفء  ،ميكنــك اســتخدامه يف الكوكيــز والفطائــر
واملعجنــات والحلويــات ،العصائــر والحســاء  ،واملرشوبــات مثــل الشــوكوال الســاخنة والشــاي والنبيــذ .القرفــة تســاعد
عــى تعزيــز جهــاز املناعــة لديــك ،وتحســن وظيفــة الدمــاغ ،وجيــدة لصحــة قلبــك .و يحتــوي عــى الزيــوت األساســية
التــي تتباهــى بالخصائــص املضــادة للميكروبــات ومضــادة لاللتهابــات القويــة .وعــاوة عــى ذلــك ،القرفــة تحتــوي عــى
الكالســيوم واملنغنيــز ،واألليــاف والحديــد وبالفالفانــول ومضــادات األكســدة التــي تســاعد عــى منــع الرسطــان.
البقوليات  -حبوبات -
هــذا الشــتاء ،يتوجــب اســتخدام املزيــد مــن البقــول يف وجبــات الطعــام الخاصــة بــك للبقــاء يف صحــة جيــدة وطاقة
كاملــة لتحقيــق قــرارات الســنة الجديــدة الخاصــة بــك .البقوليــات تحتــوي عــى العنــارص الغذائيــة األساســية مثــل
الربوتــن ،واألليــاف والحديــد والزنــك والكالســيوم ،وفيتامينــات ب .وميكــن أن تســاعد يف الحــد مــن خطــر إصابتــك
بالرسطــان وأمــراض القلــب .اختيــار الفاصوليــا ،الحمــص ،الفــول بينتــو والفاصوليــا والعــدس والفاصوليــا  ..ميكــن
اســتخدام البقوليــات بديــا جيــدا وصحيــا للحــوم.

(موقع ملاذا)
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أهل السنة؛ حقوق املواطنة وثقة املسؤولني
سيد عالء الدين الحيدري
تعريب :سيد مسعود

األمـن ،والتطويـر ،والوحـدة الوطنيـة مازالـت
وال تـزال ثالثـة عوامـل متامسـكة لبنـاء مجتمـع
بشري مثـايل .إن البلاد التـي يعوزهـا األمـن
فهـي بلا شـك ليسـت مبتطـورة ،كما ال تحظـى
بوحـدة وطنيـة مطلوبـة ،والبلاد غير املتطـورة
ال تحظـى باألمـن املطلـوب كما ال حـظ لهـا
مـن الوحـدة الوطنيـة ،وباملقابل البلاد املتمتعة
باألمـن والتطويـر املسـتدام هي تتمتـع بالوحدة
الوطنيـة القويـة وبالعكـس.
هـذه العنـارص الثالثـة هـي كأضلاع مثلـث،
تسـتطيع أن تبنـي مجتمعـا متطـورا منشـودا
قويـا عنـد توافرهـا املتـوازن واملعقـول .وأمـا مـا
يضمـن األمـن والوحـدة لشـعب هـي مشـاركة
أعضـاء املجتمـع كافة يف عمليـة تطوير مجتمعه
وإدارتـه .فمجتمـع يسـتطيع أن يبلـغ مـن
التطويـر واألمـن مبلغـا يـرى أفـراده أنفسـهم
واحـدا واحـدا مواطنين على السـوية ومتمتعني
بحقـوق متسـاوية.
إن التنـوع القومـي واملذهبـي هـو ال يشـكل
تهديـدا بقـدر مـا هـو فرصـة مواتيـة يف تعزيـز
االنسـجام واالقتـدار الوطني .ميكننـا اعتبار إيران
مينوتـورا جميال مـن األقوام واملذاهـب اإليرانية،
التـي كانـت تشـد بعضها بعضـا وصانت سـيادة
هـذه البلاد وثقافتهـا عىل امتـداد التاريـخ .ولذا
إيـران تعنـي ألوانهـا كلهـا وإن إهمال جـزء من
هـذا الـكل الرائـع يـؤدي إىل انهيـار األضلاع
الثالثـة للمجتمـع املنشـود.
إن أهـل السـنة هـم جـزء مـن هـذا املثلـث
الجميـل ،وإجالـة النظـر يف تاريخ نضال الشـعب
اإليـراين الكبير يف مجـاالت الثـورة اإلسلامية
املختلفـة ،والدفـاع املقـدس و ...متكننـا مـن
اسـتيعاب صحبـة أهـل السـنة وتعاطفهـم مـع
النظـام.
إن املكـون السـني قـد سـجل اسـمه يف مثلـث
(األمـن ،والتطوير ،والوحـدة الوطنية) وذلك عن
طريـق تقديـم اثني عرش شـهيدا وآالف املضحني
يف سـبيل الوطن ومرافقة النظام .فهو قد أسـدى
َدينـه للنظام .فهـو يف إيران مواطـن إيراين وليس
بـأدىن مـن أي قومية أخرى يف جنسـيته اإليرانية.
يف هـذا الصـدد اإلغماض عـن مطالبـات املكون

السـني القانونيـة املرصحـة واملفسرة يف «ميثاق
حقـوق املواطـن» انتهـاك سـافر لحقـوق هـؤالء
املواطنين اإليرانيني.
إن نوايـا قائـد الثـورة اإلسلامية االتحاديـة
والداعيـة نحـو الوحـدة وأوامر سماحته املعززة
لألخـ ّوة بين املذاهب ،وتوكيد رئيـس الجمهورية
وسياسـته يف مجال العنايـة بحق املواطنة لألقوام
واملذاهـب ،وتشـديد الجهـاز األمنـي ورؤيتـه
اإليجابيـة لهـذا املوضـوع وكذلـك الظـروف
السـائدة يف املنطقة ،وتهديدات األعداء والسـعي
يلـح على
يف التفريـق بين الصفـوف ،كلهـا مما ّ
وجـوب تحقـق حـق املواطنـة ألهـل السـنة.
مـن أهم شـكاوى املك ّون السـني عدم اسـتخدام
نخبهـم ومؤهليهم يف املناصب العليا واملتوسـطة
والسفىل.
يبـدو أن مـا يحـول دون تحقـق هـذه الضرورة
رغـم كل األسـس القانونيـة ،وأوامـر أركان النظام
وتأكيدهـا على وجـوب الوحـدة واسـتخدام
مؤهلي أهـل السـنة ،هـو قناعـة املسـؤولني،
مـع األسـف الشـديد مـن املسـؤولني الذيـن هم
مرشـحون ليكونـوا عاملين يف تحقيـق هـذه
األمنيـة هـم بأنفسـهم مـا بلغـوا هـذه الثقة ومل

يتأكـدوا من أنهـم مطالبون بتنفيذ هـذه املهمة،
يف الحقيقـة هـؤالء املسـؤولون مل يصلوا إىل الثقة
املطلوبـة ،وال يزالـون خاضعين ملـا متلي عليهـم
أذواقهـم ،بـدل الخضـوع للدسـتور.
إن عــدم ثقــة املــدراء وعــدم تعهدهــم يف
الحقيقــة إغــاض عــن أوامــر القائــد الحكيمــة
وسياســات الدولــة ،وإن االســتمرار يف هــذا
اإلهــال ليســت لــه نتيجــة ســوى اليــأس وغلبــة
القنــوط عــى املجتمــع الســني وال شــك أنــه
مي ّهــد األرضيــة لنفــوذ أعــداء البــاد ومعارضيهــا
بــن األقــوام واملذاهــب.
منــذ ســنني واملجتمــع الســني يرفــض دعــاوى
األعــداء ومواعيدهــم الكاذبــة ،ومــا خضــع قــط
أمــام مخططــات األعــداء املشــؤومة ،ولكــن عدم
التفــات املســؤولني إىل هــذه الحقيقــة ،قــد وفّــر
معطيــات ترويجيــة ألذيــال األعــداء ووكالئهــم،
بينــا العنايــة بهــذا الحــق للمجتمــع الســني
واســتخدام مؤهليهــم يف عجلــة االنتخــاب
واالنتصــاب يف املناصــب الرئيســة واملتوســطة
كفيــل بــرد أيــدي األعــداء األلــداء فارغــة خائبــة
وباملنــع مــن التعلــل والدعايــات الســلبية ودس
بــذور التمييــز والنفــاق يف املجتمــع.
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من أنباء أهل السنة يف إيران

اقتحام مدرسة دينية ألهل السنة يف “سرييك” واعتقال أساتذتها
قامـــت الســـلطات األمنيـــة يف محافظـــة
“هرمـــزكان” جنويب إيـــران ،يـــوم األربعاء 7
صفـــر  ،1440باقتحام مدرســـة دينية يف قرية
“قلمويـــي” مـــن توابـــع مدينة “ســـريك”
واعتقال مدير املدرســـة واثنني من أســـاتذتها.
أفادت مصـــادر محليـــة أن القـــوات األمنية
حارصت مدرســـة “تعليـــم القـــرآن” الدينية
يف قريـــة “قلمويي” يف محافظـــة “هرمزكان”،
واعتقلوا الشـــيخ “هاشـــم جعفرزاده” (مدير
املدرســـة) ،والشـــيخ “أحمد قلندري” ،والشيخ
“أيـــوب أحمدي”.
ويف وقـــت متأخـــر أكـــدت املصـــادر املحلية
إطـــاق رساح الشـــيخ أحمـــد قلنـــدري ،وأن

جديـــر بالذكـــر أن العلـــاء البارزيـــن ألهل
الســـنة مـــن مـــدن “جاســـك” و”ســـريك”
و”مينـــاب” نظمـــوا وقفـــة احتجاجيـــة أمام
مبنـــى قائـــم مقاميـــة “ســـريك” ،وطالبوا
بإطالق رساح أســـاتذة مدرســـة تعليم القرآن
الدينيـــة يف قريـــة قلمويي.
إ ّن املدرســـة الدينيـــة املذكـــورة تعـــ ّد مـــن
املـــدارس الناشـــطة ،وتتمتـــع بشـــعبية يف
محافظـــة هرمـــزكان ،تقـــوم بتعليـــم القرآن
الشـــخصني مل يـــزاال قيـــد االعتقال.
وقالـــت املصـــادر إن عنارص القـــوات األمنية الكريم واألحـــكام الدينية ألبناء أهل الســـنة
ذهبـــوا إىل منازل هـــؤالء الشـــيوخ املعتقلني ،يف هـــذه املنطقـــة ،ولهـــا نشـــاطات دينية
وحملـــوا معهـــم بعـــض الكتـــب وأجهـــزة ومذهبيـــة يف إطـــار الدســـتور والحريـــات
القانونيـــة املرصحـــة فيه.
ا لكمبيو تر .

ّ
تدخل السلطات األمنية يف شؤون أحد مساجد أهل السنة يف مدينة أرومية
أثارت الســـلطات األمنية اســـتياء أهل
الســـنة يف مدينـــة “أروميـــة” ،مركـــز
محافظـــة “آذربيجـــان الغربية” ،وذلك
من خـــال عزل إمـــام مســـجد ألهل
الســـنة يف هـــذه املدينـــة والتدخل يف
شـــؤون املسجد.
بناء عىل األخبـــار والتقارير الواصلة إىل
“ســـني أون الين” من مدينـــة أرومية،
ملا اتخـــذ أهل الســـنة يف مدينة أرومية
قرارا بشـــأن توســـيع مســـجد “النبي
األكـــرم” ،قامـــت الســـلطات األمنيـــة بفرض
الضغـــوط عـــى الشـــيخ “منـــاف شـــمس”
املعروف بــــ “مال عبد الوهـــاب” وهيئة أمناء
املســـجد املذكور.
يقال إن الشـــيخ “مناف شـــمس” الذي اختري
كاإلمـــام وخطيـــب الجمعة ملســـجد “النبي

األكرم” يف مدينة “أروميـــة” من جانب الناس،
تم عزله مـــن قبل الســـلطات األمنية ،ونصب
مكانه شـــخص آخر إلمامة املســـجد املذكور،
وهـــذه الخطـــوة أثـــارت مخالفـــة املصلني
واحتجاجهم الشـــديد.
وفقا لتقاريـــر املصادر املحلية مـــن “أرومية”،
إن املؤسســـة التي توصف بـ “املركز اإلســـامي
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الكبـــر يف غـــرب البـــاد ومكتب ممثل
الـــويل الفقيه يف شـــؤون أهل الســـنة”
منعـــت يـــوم الجمعة  1صفـــر 1440
من دخول الشـــيخ “مناف شـــمس” إىل
مـــكان إقامـــة الجمعة ،حيـــث تجمع
النـــاس اعرتاضـــا عـــى هـــذا املنع يف
ضواحي املسجد ،ومل يســـتطع املصلون
إقامـــة الجمعة.
جدير بالذكر أن الشـــيخ “مناف شمس”
كان قد اشـــتغل قبل هذا بجانب إمامة
مســـجد “النبي األكرم” يف “أرومية” بالتدريس
يف مدرســـة “صالح الدين األيـــويب” الدينية يف
“أروميـــة” أيضا .واملدرســـة الدينيـــة املذكورة
واجهـــت مـــن جانـــب الســـلطات األمنيـــة
مشـــكالت وضغوطات وتقييدات قبل ســـنتني
مـــا أدى إىل تعطيل هذه املدرســـة الدينية.

واحة الشعر
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رثاء
اإلمام اجلليل فخر العلماء الراسخني ،رئيس احملدثني ،العامل الرباني،
الشيخ سليم اهلل خان ّ
نور اهلل مرقده
إشــارة  :قصيــدة رثــى هبــا ســاحة الداعيــة موالنا الشــيخ

َ
شــيخه و أســتاذه
حممــد يوســف األفشــاين البلــويش
الراحــل املحــدث الكبــر موالنــا الشــيخ ســليم اهلل خــان

املتــوىف عــام  1438ه .ق

و جديــر بالذكــر أن الشــيخ األديــب األريــب األفشــاين

يعــد مــن كبــار العلــاء واألســاتذة يف كراتــي باكســتان
درس و أفــاد هنــاك،
ختــرج يف جامعــة الفاروقيــة ،و ّ
و ّ
واتصــل بحركــة الدعــوة والتبليــغ  ،وســافر إىل بــاد

كثــرة .حصلــت لــه اإلجــازة بالبيعــة واإلصــاح مــن
ـدرس ناجــح وداعيــة مو ّفق
قبــل املشــايخ الكبــار وهــو مـ ّ
خملــص.
مــرب
و
ٌ
ٍّ

و قــد أنشــد قصائــد عديــدة منهــا مــا يقــدم إىل قــراء جملــة
الصحوة اإلســامية.

بارك اهلل ىف علمه و عمله و نفع به العباد و البالد.

ودمـــع العـــن يـــزداد انســـكابا
تعـــاين مهجتـــي أملـــا وصابـــا
ي َص ِعقـــاً
وخلّفنـــي همومـــا والعذابـــا
عـــي عـــ ّ
فقـــد نـــزل ال ّن ُّ
لداعـــي املـــوت يف شـــوقٍ أجابـــا
ُـــرت أنّ إمـــام عـــري
فقـــد خ ّ
ومنطـــر بالدّ مـــوع لهـــا ســـحابا
وخلَّفنـــا ويف األحشـــاء نـــار
ـم الخ ــر س ــه ُمك ق ــد أصاب ــا
ـت ت ــدري
أت ــدري ي ــا َمن ــون؟ ولس ـ َ
صمي ـ َ
ـروح تذه ــب واللُّباب ــا
حس ـ ُ
األعصـــاب حتـــى
مصـــاب أوهـــ َن
ـبت ال ـ َ
َ
ٌ
ومل نـــك نرتجـــي منـــه الذهابـــا
ثـــوى شـــيخي ســـليم اللـــه أرضـــا
وأبكيـــت املشـــايخ والشّ ـــبابا
ـــدت ع ّنـــا
أيـــا شـــيخ الحديـــث ب ُع َ
ـم علم ــك ح ــن غاب ــا
بكـــت تلـــك ال ُعلـــوم عليـــك ملّـــا
مضي ــت ونج ـ ُ
وق ــد أم ــى الوف ـ ُ
ويذكـــر شـــخصك الغـــ َّر العجابـــا
ـاق ره ــن ح ــزن
ومنـــر علمهـــا يبـــي انتحابـــا
ْـــي حـــ ّرى
وتبكيـــك املـــدارس َوه َ
مضيئـــا يف العهـــود املســـتطابا
أيـــا شـــيخي لقـــد أحييـــت عهـــدا
عظيـــم الشـــأن بالـــركات طابـــا
ومل ترحـــل ولكـــن زال عهـــد
مثـــار العلـــم يانعـــة رطابـــا
ّـــرت الـــدروس نـــرت فيهـــا
تذك ُ
كريـــم القلـــب ،ت ّتبـــع الكتابـــا
تقـــي ديـــن ذا خشـــوع
فكنـــت
َ
َّ
تقـــول الحـــق ال تخـــى العتابـــا
شـــجاعا قائـــدا بطـــا أب ّيـــا
بنـــور العلـــم ع ّمـــرت الشـــعابا
هدمـــت الجهـــل واإلفســـاد دومـــا
وعشـــت لـــذى األهـــوا شـــهابا
َح َمي ــت ِحم ــى الصحاب ــة يف ثب ــات
ـت بجهــدك العجــب العجابــا
وصغـ َ
قلعـــت غوايـــة مـــن كل أرض
ُ
وللصلحـــاء ألينهـــم جنابـــا
وللطـــاب كنـــت أبـــا شـــفيقا
الـــر نابـــا
وعـــدال ،مســـندا ،ثقـــة وثبتـــا
ّ
قـــوي الجـــأش حـــن ّ ُّ
ســـخ ّيا ،ناصحـــا ،يقظـــا ،مهابـــا
وقـــورا ،عاليـــا ،ورعـــا ،رقيقـــا
فصي ــح الق ــول ال يخط ــي الجواب ــا
ـت خــر
طويــل الصمــت حــن الصمـ ُ
وذلّـــل مـــن مســـائلها الصعابـــا
لقـــد خـــدم العلـــوم بـــكل فـــن
النـــاس صـــرا واحتســـابا
وفـــاق
ومل نـــر منـــه إال فعـــل خـــر
َ
تؤ ّمـــل عنـــد مـــوالك الثوابـــا
هجـــرت لذائـــذ الدنيـــا جميعـــا
وبـــاب ال ّزهـــو ال ترضـــاه بابـــا
وعشـــت حيـــاة زهـــد باختيـــار
وأرض العلـــم قـــد أضحـــى يبابـــا
نـــرات
ثـــوى وثـــ َو ْت نجـــوم ّ
وأرض العـــ ّز نبرصهـــا خرابـــا
س ــاء املج ــد م ــن أس ــف ته ــاوت
ونـــور الفهـــم يلتحـــف الضبابـــا
ودرب العلـــم يغشـــاه ظـــام
تنـــام بـــه وتفـــرش الرتابـــا
أتغـــدو بعدهـــا يف بطـــن قـــر
وكل النـــاس تنتظـــر الكتابـــا
ُّ
لعمـــري إن َقـــدَ َر اللـــ ِه حـــق
تنـــر الـــدرب ،ترشـــدنا الصوابـــا
وذكـــرك أمثـــن األشـــياء فينـــا
الغيـــم بالر ْح ِ
ـــب انصبابـــا
ّ
ـــات تـــرْى
ســـقاك
ُ
وظـــل لديـــك ي ْن َص ّ
الفضائـــل والثوابـــا
َ
وأمـــاك
وأســـكنك اإللـــه جنـــان خلـــد
بجـــود منـــك ألتمـــس اقرتابـــا
إلـــه الكـــون يـــا أمـــي و ّريب
هـ.ق ِنـــي العقابـــا
أرتجـــي ،و ِق
-15ج ــود
السنةفي:ــض
فيوس ــف ج ــاء يرج ــو
بعفـــوك1440
العدد / 2:صفر
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مدوّنات
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ٌ
مشغوف بالشاعرين العمالقني
رشيد أحمد بن عيسى

سـألني األسـتاذ عبيداللهـي بعـد ما رأى شـغفي
باملتنبـي مـا الـذي جعلـك تعشـق املتنبي؟
أجملـت القـول،
قلـت آنـذاك يف جوابـه :لـو
ُ
ُ
السـتعرتُ فيـه لسـان عائـض القرين إذ قـال إنه:
إمرباطـور الشـعراء.
ولـو أتيـت بشي ٍء مـن التفصيـل لقلـت :إنـه
شـاعر الحنين وأسـتاذ الوفـاء ،ق ّنـة املجـد وذرى
الطمـوح ،يفرحـك إن شـاء أو يبكيـك ،فالعلماء
واملفسرون يستشـهدون بأشـعاره ،والحكماء
ّ
يتمثلـون بحكَمـه..
كيـف ال أعشـقه وقـد تزاحـم العلماء واألدبـاء
على رشح ديوانـه حتـى زادت رشوحاتـه
الخمسين .وقـال ياقـوت الحمـوي« :ومل نسـمع
بديـوان شـعري يف الجاهليـة وال يف اإلسلام
رشح هكـذا بهـذه الشروح الكثيرة سـوى هـذا
الديـوان ،و ال بتـداول شـعر يف أمثال أو طُرف أو
غرائـب على ألسـنة األدبـاء يف نظـم أو نثر أكرث
مـن شـعر املتنبـي».
أكتفـي باسـتناد قـول واحـد متمثلاً باملثـل
السـائر :وحسـبك من القلادة ما أحـاط بالعنق.
فكلام ضعفت همتي ،علّمني املتنبي:
وإذا كانت النفوس كبارا ً
تعبت يف مرادها األجسام.
وقال:
عىل قدر أهل العزم تأيت العزائم
وتأيت عىل قدر الكرام املكارم.
وتعظم يف عني الصغري صغارها
وتصغر يف عني العظيم العظائم.
وقال:
لوال املشقة ساد الناس كلهم
الجود يفقر واإلقدام قتّال.
أعشـقه ألنـه يعلمنـي الحيـاة الكرميـة ،ويبعدين
عـن الحيـاة إذا مـا مسـت كرامتهـا الخسـة
والدنـاءة ،فيعلّـم:
وإن مل متت تحت السيوف مك ّر ًما
متت وتقايس الذل غري مكرم.
ويقول:

ال يسـلم الشرف الرفيـع مـن األذى حتـى يراق
على جوانبـه الدم.
وإذا ما عضتني داهية ،هدّأتُ نفيس بقوله:
رماين الدهر باألرزاء حتى
فؤادي يف غشاء من نبال.
فرصتُ إذا أصابتني سها ٌم
تكست النصال عىل النصال.
ّ
إذًا املتنبـي جديـ ٌر بـأن نعشـقه ،ونعشـق تفننـه
وإبداعـه وتحليقـه ،وهـذا مـا دفعنـي يك أويص
البعـض بأن يأيت يل بديوانه عـن معرض الطهران
الـدويل ،فأنسـاه الشـيطان ذكـره ،فأوصيت أحد
الحجـاج يك يشتريه يل مـن مكـة املكرمـة ،فـأىت
بطبـعٍ أنيـق جميل ،فجـزاه اللـه خ ًريا.
فأعشـق مـن الشـعراء القدامـى املتن ّبـي وأروي
غلتـي بروائعـه ،أ ّمـا مـن الشـعراء املعارصيـن
فأعشـق أشـعار الدكتور عبد الرحمن العشاموي
حفظـه اللـه ،مل أملك من دواوينـه الورقية إال ما
كنـت أقـرأ يف صفحتـه على تويتر أو فيسـبوك،
ُ
فكنـت يف حسرة دواوينه الورقية ،أ ّمـا املكتبات
ُ
يف بلدتنـا فلا متلـك كل مـا تهـوى أو تريـد ،بـل
ربـا تجـد يف بعـض األوقـات بعـض مـا تحتـاج
ّ
مما يجعلك بـأن تكون كالصيـاد ترتدد عىل
إليـه
ّ
املكتبـات بين الفينـة واألخرى وتحتـاج إىل قليلٍ
مـن حسـن الحـ ّظ يك تنـال بُغيتـك إذا شـاء الله
وق ّد ره.
أن أذهـب إىل الـو ّراق الشـهري «الحافـظ أمير»
خصص
البائـع الوحيـد يف مدينـة زاهـدان الـذي ّ
مكتبتـه للكتـب العربيـة من أعاميل بعـد الفينة
وربـا
فربـا أقتنـص بعـض الشـوارد ّ
والفينـةّ ،
رأيت األسـعار تبلغ عنان
أرجـع خـايل الكفّني إذا ُ
السامء.
على أيـة حـال مـا وجـدتُ بغيتـي يف مكتبـة
الحافـظ ،ولكـن مـن حسـن الحـ ّظ قبـل اللـه
سـبحانه وتعـاىل عبـ ًدا مـن عبـاده وهـو مـن
أصدقـايئ املحببين لزيـارة بيتـه يف العـام الحايل،
كتاب .فقال:
فقلـت له :أخـي الكريم أحتـاج إىل ٍ
ُ
أبشر سـأزور املكتبـات يف مكـة املكرمـة .ويف
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املسـاء أرسـل يل رسـالة عبر واتسـاب :يـا أخـي
ذهبـت إىل جميـع مكتبـات مكـة املك ّرمة ولكن
ُ
مل أجـد ديوان الدكتور عبد الرحمن العشماوي.
فقلـت ملـاذا ال يوجـد ديـوان
فأثـار إعجـايب،
ُ
شـاعر اململكـة العربيـة السـعودية يف بلاده،
بشرين بأنّـه سـيبحث
وتأسـفت ،إال أ ّن صديقـي ّ
ّ
عـن الكتـاب يف املدينـة املنـ ّورة ،وفيما بعد قال
صديقـي :بذلنـا جهـ ًدا ووقتًـا بالغني حتـى دلّونا
على أكبر مكتبـة يف املدينـة املنـ ّورة وقالـوا إن
مل تجـدوا كتابكـم يف هـذه املكتبـة فلا تبحثـوا
عنـه يف مـكانٍ آخـر .فعندما دخلنا املكتبة سـألنا
عـن الديـوان ،قال البائـع :ال يوجد .قلنـا يا أخي
نحـن عـن بلاد إيـران واسـتعطفناه بأنّنـا أتعبنا
أنفسـنا بحثًـا عـن هـذا الكتـاب .فنظـ َر إ ّيل ثـم
قـال :اصرب.
فذهـب إىل املـكان الخلفي وبحـث هنالك حتى
وجـد بعـض الدواويـن القدميـة ،تعـود طبعاتهـا
إىل  1412و  1413و 1420هــ.ق وقـال أملـك
فقـط هـذه الدواويـن القدميـة هـل تريدهـا؟
فقلـت :أجـل واقتنيتهـا.
ُ
أ ّمـا ُهيامـي وغرامـي بالشـاعر العشماوي ألنّـه
رب
يرتنّـم يف غايـة العذوبـة والسـهولة تتس ّ
أشـعاره بلا تريّث أو تلكؤ يف فـؤادك ،وال تحتاج
أثنـاء قـراءة أشـعاره إىل املعاجـم والقواميـس،
وهـذه ميـزة وفـق رأيـي املتواضـع مـن أكبر
يتحلى بها إال القليـل ،وهو فوق ذلك
امليـزات ال ّ
شـاع ٌر مسـلم يتفاعـل بقـوة مـع أحـوال أمتـه
ومشـكالتها وبشـكل دائـم يدعـو إىل اإلعجـاب.
فالعشماوي هـو صاحـب القصائـد التـي تدعـو
إىل بـزوغ فجـر جديـد يف هـذه األمـة ال ّناعسـة
وهـو صاحـب األسـلوب الحمايس الشـ ّيق الذي
ال يحتـاج إال إىل رجـال يفهمـون مـا تعنيه أبيات
قصائـده التـي تبكي حسرة على مـا آلـت إليـه
أمورنـا ،وهـو يف نفـس الوقـت يشـحذ الهمـم
ويتكلـم عـن األمـل القـادم وعـن اإلرشاقـة
الجديـدة للشـمس التـي يتمنـى العشماوي أن
تنير سماء األمـة اإلسلامية مـن جديـد.
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مفاتيح ّ
فعالة لرتويض النفس *
عبدالناصر براهويي

إن واقع الحياة املعارص قد فرض علينا أن نعيش
يف بحر التغيري ،ونصارع أمواجه العاتية التي
تتالطم أمامنا ..فقد قل عنرص االستقرار ،وصار
اإلنسان مجربا عىل أن مييش مع التيار وإال غرق..
وأصبح املميز الفريد هو الذي يعلم كيفية
التعامل مع التغيري بطريقة ذكية.
وقد يفهم البعض :أن التغيري هو تغيري كل الناس
حولك ،أو تغيري البيئة التي أنت فيها ،أو تغيري
املجتمع ..ومع أن هذا الهدف سام ومطلوب
ولكن هذه ليست مهمتك األوىل يف الحياة ..إن
مهمتك الحقيقية هي تغيري نفسك أنت ..إن
أصل وجوهر التغيري يبدأ من الداخل ..ال تقلل
رصف وكأن التغيري الذي تقوم
من قيمة فعلك ،ت ّ
كل منا بهذه
به سيغري وجه العامل ..فلو التزم ّ
القناعة ،حتام سيتغري فكر مجتمع كامل وأمة
بأرسها وبالتايل كل العامل.
لكن يجب عىل اإلنسان أوال أن يعد نفسه ألجل
التغيري ،ألن جوهر التغيري يبدأ من الداخل ،إذا
كان اإلنسان قادرا عىل الترصف عىل نفسه ،كان
قادرا عىل أن أث ّر عىل مجتمعه.
إن إعداد النفس للتغيري ال يتأىت إال بالجهد ،ألن
النفس تشتهي إىل الكسل والخمول ،فرتاوغ
نفسك باألمور التايل:
مفاتيح ف ّعالة لرتويض النفس:
وإليك مفاتيح فعالة ُلتاوغ نفسك إذا أحسست
بأنها ال تستجيب لك وتعصيك يف بعض األحيان،
فمن املمكن أنها محكومة بعادات سيئة
التصقت بها منذ زمن بعيد ولزم إعادة الهيكلة.
التدرج:
هي عىل نفسك ،لتحاول أن تصل ملا
أسلوب ّ
تريد دون أن ترفض وتأىب ما تطلبه منها.
مثال للتوضيح:
إذا نويت أن تقوم ببحث ما ،أو دراسة عن
موضوع ،واستعصت عليك نفسك يف التنفيذ.
خذها بالحكمة والتدرج ،وق ّرر أن تكتب يف
البداية صفحة واحدة فقط ،وحدث نفسك:
أ ّن هذا عمل بسيط لن يرهقها ،وأنك ستكون
مرتاحا يف التنفيذ ،فإذا ما قمت بهذه الخطوة،
انقلها إىل املرحلة الثانية والتي هي مثال ثالث
صفحات يوميّا ،ومنها إىل إمتام ما تريده ،النفس

تغلق هاتفك ،وتغلق بابك ،وتنعم بهذه األوقات
املنتجة لتنهي أهم األمور والواجبات التي ترغب
بإنجازها..
أكّد لنفسك مرارا وتكرارا أهمية اإلنجاز أو
العمل الذي تطلبه منها:
ح ّدث نفسك دامئا وأكد لها أهمية العمل الذي
يجب أن تقوم به ..وذكّرها برسالتك وأهدافك،
كل مهمة ..فالنفس
ووضّ ح لها تبعات إنجاز ّ
تحتاج دامئا ألن ترشح لها ،وتعيد الكرة بعد
الكرة ،فالضغط عىل ال َوتَر سيأيت الحقا بأجمل
األلحان..
أقم الحجة عىل نفسك:
عندما تخاطبك نفسك بأنها غري قادرة عىل إمتام
أي مهمة أن عمل تطلبه منها ،فتذكر قاعدة
هامة:
«العقل يبني عىل آخر تجربة»
وذكّرها بآخر إنجاز قامت به كشهادة علمية
صحي بتنزيل الوزن الزائد ،أو
أو تحقيق هدف
ّ
بحث أكادميي قمت به ...وأكّد لها بأن من قام
بالخطوة هذه هو أنت نفسك ،وأنك ستقودها
لتحقيق الخطوة التالية بنجاح..
وال تنس أن تذكر نفسك بأناس قاموا بهذه
الخطوات قبلك ،ونجحوا يف األمر ..وبالتايل فهم
ليسوا أفضل منك ..وأن الناجحني عرفوا رس
وقيمة الرتكيز عىل يشء ما والسعي إليه بكل
الوسائل .أما الفاشلون فكان تركيزهم عىل :يا
ليت ،ويا ريت .فحصدوا :لعل ،وعىس...
كل قواه عىل
إذا ركّز أضعف مخلوق يف العامل ّ
تحقيق هدف واحد ميكن أن يصل لنتائج جيدة،
والعكس صحيح ،إذا شتت أقوى مخلوق يف
العامل جهوده عىل أعامل كثرية ،فلن يحقق أيّا
منها ...إن استمرار تساقط قطرات املاء مهام كان
بطيئا يفتت أقوى الصخور ،يف حني أن السيل
املندفع يتالىش برسعة دون أن يرتك أثرا.
ناقش نفسك وعلّمها ..إن هذه النفس تحتاج
الحجة والربهان ،فإن ناقشتها وأقمت عليها
وأثبت لها بأنها قادرة ستطيك حتام..
الحجة،
ّ
----------------------

كالطفل الصغري العبها وخذ ما تريد منها.
كن أذىك من نفسك ،واعرف مداخلها ومخارجها،
وراقب كل مراوغاتها.
كن معها كام كان أهل مكة مع بلدهم أدرى
بشعابها.
وكن عىل يقني :أن النفس ليست فقط أ ّمارة
بالسوء ،وإمنا بالكسل والخمول ،وإن مل تحكمها
أنت فليس هناك بد من أن تستسلم لها ،وترىض
بأن تكون كعامة الناس.
وقد قيل :إن أسلوب التدرج عرف الشيطان
فعاليته مع النفوس ،فأخذه سالحا له يف إغواء
جل
الناس ..لذلك حذرنا الله تعاىل منه قائال ّ
وعال .:يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن آ َم ُنوا َل تَتَّ ِب ُعوا ُخطُ َو ِ
ات
الشَّ ْيطَانِ (النور)21:
فالله أعلم بنفوسنا وطباعها منها؛ لذلك حذرنا
من األسلوب الذي اتبعه الشيطان إلغوائنا،
فلامذا ال نستخدم هذه االسرتاتيجية مع أنفسنا
يف الخري؟!..
" التدرج مع النفس أهون عليها وعليك ،فبدال
من أن تستقيها زجاجة ال ّدواء يف رشبة واحدة،
كل مرة قد تنزعج من
اسقها يف جرعات صغرية ّ
الدواء امل ُر يف البداية لكنها ال ترفضه ..ورويدا
رويدا تقبله ،ثم إذا هي أدمنت عليه صارت
تطلبه ".
والصفاء والقوة الجسدية
أوقات النشاط
ّ
والعقلية:
لكل منا لحظات وأوقات يشعر فيها بأن داخله
بركان هائج من القوة والنشاط ،وبأنه قادر عىل
صنع املستحيل.
وباملقابل متر به ساعات يشعر فيها بالوهن
والضعف ،وبأنه غري قادر حتى عىل النهوض من
الرسير..
لذا فإن استغاللك لوقت قوتك ونشاطك
وصفائك الذهني يف إنجاز األعامل واملهام
املرسومة من قبلك ..هو من أهم االسرتاتيجيات
يف التعامل مع النفس..
ولتحافظ عىل هذه األوقات وتستغلها وتشعر
بأنها كالذهب الثمني بأن ال تسمح ألحد بأن
يرسقه منك ..فإذا ما حاول اآلخرون إشغالك * «مأخوذ من كتاب أنت ونفسك رحلة التغيري» -لـ سهري
مبكاملات غري رضويرية أو لهو ،فام لك إال أن عدنان الدالل
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أهمية الوقت يف حياتنا
أمين اهلل ساالرزهي

إن أهـم مـا يف حيـاة اإلنسـان ،هـو الوقت ،وهو
نعمـة مـن اللـه سـبحانه وتعـاىل أنعـ َم بِهـا عىل
البرشيَّـة حتـى إنّـه أمثـن وأغلى مـن املـال ،ألن
املـال قـد یحصـل بأی طریـق ممکـن وال یحصل
الوقـت الـذی فـات .وإن ذهبـت دقيقـة ،أو
لحظـة فلـن تعـود أبـدا ً .ولنعـم ما قال الشـاعر:
أال لیـت الشـباب یعـود یومـا
فأخربه مبا فعل املشیب
الوقـت هـو ذلـك الشيء الّـذي یعاملنـا بشـكلٍ
يومـي ،ويرافقنـا كظلّنا فإ ّما أن نهـدره باألعامل
كل
واألنشـطة الّتـي ال أهمیـة لهـا ،أو أن ننظّـم ّ
سـاعاتنا اليومیـة للقيـام بأعمال مفيـدة ،وهـذا
مـا يسـ ّمى بتنظيـم الوقـت .و فـی هـذا املجـال
صنـف أسـتاذنا الشـیخ نارویی کتابا وجیـزا یُغیِّر
مجـری أوقاتنـا فکـم مـن کتیبات غیـرت مجری
حیاة اإلنسـان.
فعنـد مـوت اإلنسـان ينتهي وقتـه  ،فيجب عىل
كل إنسـان اغتنـام وقتـه بالشـكل الصحيـح قبل
ّ
فـوات األوان .و قـال تعـاىل فـی أهمیـة الوقت:
صر ﴿ ﴾1إِ َّن ْ ِ
ُسر ﴿﴾2
نسـا َن لَ ِفـي خ ْ ٍ
( َوالْ َع ْ ِ
ال َ
الصالِ َح ِ
اصـ ْوا
ـات َوتَ َو َ
إِ َّل ال َِّذيـ َن آ َم ُنـوا َو َع ِملُـوا َّ
ِالص ْ ِ
بر ﴿﴾3؛ َواللَّيْـلِ إِذَا
اصـ ْوا ب َّ
بِالْ َح ِّـق َوت َ َو َ
ْشى ﴿َ ﴾1وال َّن َهـا ِر إِذَا تَ َج َّلى ﴿﴾2؛ َوالْ َف ْجـ ِر
يَغ َ
شر ﴿ ،﴾2جـاء القسـم بالدهـر
﴿َ ﴾1ولَيَـا ٍل َع ْ ٍ
ألجـل اهميـة الوقـت و االسـتفادة منـه يف
مسـیر السـعادة ،و أالنقضي شـیئا منـه بأعمال
غیرمفیـدة.
ويف الحديـث الرشيـف عـن ابـن عبـاس ريض
اللـه عنهما أ ّن رسـول اللـه  قـال :نعمتان
مغبـو ٌن فيهما كث ٌري مـن الناس ،الصحـة والفراغ،
(سـنن ابـن ماجـه ت األرنـؤوط حدیـث 4170
بـاب الحکمـة) .وقـال رسـول اللـه  لرجـل
ٍ
خمـس :شـبابَك قبل
خمسـا قبـل
يعظـه :اغت ِنـ ْم ً
ِه َر ِمـكِ ،
وص َّحتَـك قبـل ِسـ َق ِمك ،وغنـاك قبـل
فقـرِك ،وفراغَـك قبـل شُ ـغلِك ،وحياتَـك قبـل

موتِـك( .املسـتدرك على الصحيحين کتـاب
الرقاق.حدیـث)7957:
قـال لنـا بعـض األسـاتذه و قرأنـا يف الکتـب
املختلفـة :إن أهمیـة الوقـت يف عمـر اإلنسـان،
مثـل موسـم الـزرع يف الدنيـا ،ليكـون الحصاد يف
اآلخـرة.
ومثـل هـذا الوقـت املسـایر ،مسـایرة الظلـة
کمثـل املـال أو أعلـی منـه ألجـل اإلنفـاق .و
جدیـر باملؤمـن أن یسـتفید منـه أحسـنها فلا
يُن ِفـق وقتـه يف أقـوال و أعمال غير مفيـدة ،أو
يف مجالـس الغيبـة وال َّنميمـة ،أو فيما يُ ِ
غضـب
جـل و َعلا.
اللـ َه َّ
قـد أفلـح يف الدنيـا واآلخـرة ،الـذي اغتنـم وقته
يف األعمال الصالحـة  ،قَ ْد أَفْل ََح َمـن َزكَّا َها ﴿﴾9
و قـد خـاب وخسر مـن أضـاع وقتـه وعمـره
َـاب َمـن
فـی تـرك العمـل الصالـح َ .وقَـ ْد خ َ
َد َّسـا َها﴿ ﴾10فیلـزم للمؤمـن أن يعـرف كيـف
يقضي وقتـه ،وأن يُحافـظ عليـه كـی اليکـون
عدیـم الفائـدة و التکون له حسرة یوم الحرسة.
و یقول املغ ّنی ماهر زین:
لن أنتظر الفرصة حتى ترأف
يب بل أصنعها باإلرصار امللهتب
أقيض وقتي باللوم وبالعتب
لن َ
بادر واستبق الخري ستسعد ذاك يقین
أعامرنـا أعاملنـا وبهـا سـمت أسماؤنا منضي
وتبقـی هـا هنـا فتأملـت فجلسـت ،أفکـر فیما
یذکـر حیـن یقـال :رحـم اللـه فالنـا ،کان و کان،
لـن تذکـر إال األعمال.
بالحقيقـة أعامرنا أعاملنا .و یسـئل األنسـان من
أی شـيئ رصفـه،
الوقـت الـذی يف یديـه ألجـل ّ
ومـن أدرك أهميـة الوقـت ،اجتهـد فـی رصف
الوقـت بشـكل صحيـح واالهتمام بـه وملئـ ِه
بالعمـل املفيـد حتـى ال يقـوده إلی الفسـاد ألن
شر ،والنفس
الفـراغ دا ٍع إىل الفسـاد ،ومفتـاح لل ّ
البرشيـة إن مل يُشـغلها اإلنسـان بالطاعـة،
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ْـس
والعمـل املفيـد فتشـغل باملعصيـة.إِ َّن ال َّنف َ
لَ َمَّـا َر ٌة بِالسُّـو ِء.
لتنظيم الوقت فوائد عديدة منها:
.1يـرى املسـلم بركـة الوقت وسـعته يف التنظيم،
و ألجلـه قـام کثیـر من العلماء بآثـار و تألیفات
مهمـة و ضخمة.
.2یُتیح له فرصة کثیرة لعبادة الله.
 .3التوفيـق ،و فعـل مـا عليـه مـن واجبـات
ومسـؤوليات.
.4إنتاج كثري يف ٍ
وقت أقل.
.5يجـد اإلنسـان ُمتسـعاً مـن الوقـت لکسـب
املهـارات العلميـة و الحياتيـة و االقتصاديـة.
أی
 .6يجـد الوقـت الـكايف لقـراءة القـرآن و ّ
كتـاب .
ٍ
.7التنظيـم الجيـد ُيكّـن اإلنسـان مـن تحقيـق
أحالمـه وتطلعاتـه املسـتقبلية ،واألهـداف التـي
يرجـو تحقيقهـا.
.8تقليـل األخطـاء يف العمـل و أيضـايف التکلـم و
الخطابة.
.9مـع التنظيـم يصعـد اإلنسـان من خطـوة إيل
السـلم .حتـي يصـل إىل
خطـوات أخـری ،مثـل ُّ
الغاية.
إن کنـا أردنـا الرتقـي والفـوز وعدم ضیـاع الوقت
فلنلتـزم باألمـور اآلتية :
.1الفکر يف آیات القرآن و العمل بها.
.2مطالعة سیرة النبي  و أعامله الیومیة.
.3صحبة العلامء و مطالعة سیرهم.
.4تنظیـم برنامـج األوقـات حسـب «کتـاب
مدیریت زمان» لألسـتاذ عبداللطیف النارویی و
کتـاب «از شـنبه» للبهرامبـور.
.5مطالعـة کتـاب «قیمـة الزمـن عندالعلماء»
لعبـد الفتـاح أيب غـدة الـذي یعـد مـن أوفـی
الکتـب فـی هـذا املجـال.
فرنجـو اللـه أن یوفقنـا علـی بـذل الوقـت فـی
األعمال الصالحة لنصـل الی السـعادة الحقيقية.

يف ذمة اهلل
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الشيخ موالنا مسيع احلق يف ذمة اهلل

اغتيـل رجـل الديـن الباكسـتاين موالنـا سـميع الحق ،مديـر جامعة الحقانية يف شمايل باكسـتان ،وشـيخ الحديث بها.املعـروف بـاألب الروحي لحركة
“طالبـان” ،ومـن كبـار العلماء يف البلاد ،يف هجـوم بالسـكاكني مبنزله ،يف عمر يناهـز  83عاما .يـوم الجمعة  22صفـر 1440هـ.ق.
اشـتغل موالنـا سـميع الحـق بالعمـل السـيايس عبر حزبـه املسـمى جمعيـة علامء باكسـتان فصيل سـميع الحق ،وشـارك يف تأسـيس مجلـس العمل
املوحـد الـذي ضـم عـدة جامعـات وأحـزاب دينيـة إبـان حكـم الرئيس السـابق الجنرال برويز مشرف ،وسـبق أن انتخب عضـوا يف مجلس الشـيوخ
الباكسـتاين لفرتتين مـا بين عامـي  1991 – 1985و .1997 -1991
وشـاركت جمعيتـه يف العديـد مـن االنتخابـات سـواء بشـكل منفصـل أو عبر التحالـف مع جامعـات دينيـة كمجلس العمـل املوحد ،وأحـزب أخرى
لعـل آخرهـا حركـة اإلنصـاف بزعامـة عمـران خـان التي خاضـت جامعتـه االنتخابات األخيرة إىل جانبهـا يف  25أغسـطس  ،2018وقد فشـل املولوي
سـميع الحـق بالرتشـح لعضويـة مجلـس الشـيوخ يف انتخابـات عـام  2014بالتحالف مع حركـة اإلنصاف.
ويعـد موالنـا سـميع الحـق مـن علماء الديـن الذيـن كان لهـم دور مهم يف دعـم برامج تطعيـم األطفـال يف إقليم خيرب بختـون خواه ،كام أنه شـارك
ضمـن جهـود الحكومـة الحالية إلصلاح وتطوير أنظمـة التعليم يف املـدارس الدينية.
ويوصـف موالنـا سـميع الحـق بأنـه املعلـم واملـريب لقيادات طالبان يف باكسـتان وأفغانسـتان ،ومن أبـرز تالميذه امللا محمد عمر الذي أسـس حركة
طالبان يف أفغانسـتان.
وجـاء اغتيـال موالنـا سـميع الحـق يف وقـت حـرج للحكومـة الباكسـتانية ،حيـث شـهدت مختلـف املـدن حـاال من التوتـر والشـلل عىل مـدار األيام
املاضيـة بسـبب االحتجاجـات التـي تنظمهـا جامعـات دينية تنديـدا بقرار املحكمة العليا اإلفراج عن سـيدة مسـيحية سـبق أن حكم عليهـا باإلعدام
يف قضيـة تجديـف قبـل أن تتوصـل الحكومـة وأبرز الجامعـات املحتجـة التفاق إلنهـاء التظاهرات.
إن مجلـة "الصحـوة اإلسلامية" بدورهـا تقـدم تعازيهـا ألهـل الراحـل وذويـه وتالميـذه ومحبيـه ومسـلمي املنطقـة يف هـذا املصـاب الكبير ،معتربة
االغتيـال جبانـا جبانـا ،راجيـة عقـاب املجرمين ،ورفـع درجـات الفقيـد يف جنـات النعيم.

الشيخ حممد حسن بريف يف ذمة اهلل

ّ
تــوف الشــيخ “محمــد حســن بــريف” مــن كبــار علــاء أهــل الســنة يف محافظــة “خراســان الجنوبيــة” مســاء الثالثــاء  ٢٧صفــر  1440عــن عمــر
يناهــز  ٨٣عامــا.
كان الشــيخ “محمــد حســن بــريف” إمــام الجمعــة وخطيــب أهــل الســنة يف مدينــة “طبــس مســينا” ،ومديــر مدرســة عــي بــن أيب طالــب الرشعيــة
يف هــذه املدينــة.
كان الشــيخ الراحــل مــن العلــاء البارزيــن ألهــل الســنة يف إيــران ،وقــد تلقّــى العلــوم الرشعيــة مــن أســاتذة كبــار كالعالمــة محمــد يوســف
البنــوري ،والشــيخ املفتــي محمــود ،واملفتــي رشــيد احمــد اللدهيانــوي (مــن كبــار العلــاء والشــخصيات العلميــة يف باكســتان) رحمهــم اللــه تعــاىل.
قــام الشــيخ بنشــاطات وخدمــات كبــرة يف منطقــة خراســان الجنوبيــة ،كــا اشــتهر رحمــه اللــه برصاحتــه وشــجاعته يف بيــان املســائل االعتقاديــة
واالجتامعيــة بجانــب تخصصــه يف العلــوم املختلفــة.
إن مجلــة الصحــوة اإلســامية تقــدم تعازيهــا بشــأن وفــاة هــذا العــامل الجليــل ألهلــه وذويــه أوال وطالبــه وتالميــذه وأهــل خراســان ثانيــا وألهــل
الســنة جميعــا ثالثــا .راجيــة للراحــل رفــع الدرجــات والراحــة يف فيحــاء الجنــات.
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األخرية

أبشر بـ َنيل بغيتك !
سيد مسعود

إن نبـأ اغتيـال رجـل الدين الباكسـتاين
الشـهري الشـيخ سـميع الحـق الحقـاين
رحمـه اللـه ،بالشـكل الرهيـب الـذي
وقـع يف بيتـه وهـو يستريح مسـاء
يـوم الجمعـة املـايض ،قـد هـ ّز املنطقة
وف ّجـع التالميـذ واملحبين وكل من كان
لـه معرفـه به من املسـلمني يف املنطقة
وأنحـاء العـامل.
انقـض عليـه
كان الهجـوم جبانـا جـداّ ،
أشـخاص مجهولـون يف منزلـه بإحـدى
ضواحـي مدينـة راولبنـدي املجـاورة
للعاصمـة إسلام آبـاد ،وطعنـوه
بالسـكاكني طنعـات يف الصـدر والوجه
حتـى املـوت فما ُوجـد إال يف فراشـه
ميتا وجسـده مرضج سـابح يف الدم السـائل.
كان الشـيخ رجال مـن العظام يف مجايل العلم
والسياسـية ،فهـو بجنـب كونـه عاملـا عاملا
متضلعـا عـاش ملتزمـا باالعتـدال والوسـطية
ولـه شـعبية واسـعة يسـتخدمها لإلصلاح
بين النـاس ،وتحقيـق السـلم بين األطـراف
املتخاصمـة ،ورأب الصـدع وإخامد النزاعات.
كان يديـر الجامعـة الحقانيـة يف شمايل
باكسـتان ،بجنـب النشـاطات املكثفـة
األخـرى ،وقـد درس لديـه يف هـذه الجامعـة
العريقـة اآلالف مـن عطـاش العلـم ومـن
العلماء واملجاهديـن البارزيـن.
كان ملتخرجـي هـذه الجامعـة دور ريـادي
يف الجهـاد واملقاومـة األفغانيـة ضـد الغـزو
السـوفيتي الغاشـم عـام 1979م ،مما سـبب
يف تلقيب الفقيـد بـ«الزعيم الروحي» لحركة
طالبـان األفغانيـة.
األعـوام الــ ٨١التـي عاشـها كانـت كافيـة
ليختبر النـاس نصحـه وإخالصـه وطيـب
رسيرتـه ،فأحبـوه كــرجل دين ربّـاين ،ومعلم

خبري ،وسـيايس مح ّنك يخدم اإلسلام وينترص
لـه يف مختلـف املجـاالت.
ال شـك أن وراء اغتيـال الشـيخ خليـة
اسـتخباراتية مزعومـة تعمـل على شـطب
األعيـان والعلماء والسياسـيني النزيهين
مـن السـاحة ،خاصـة والراحـل كان يسـعى
جاهـدا للمصالحـة وإنهـاء الحـروب األهلية،
وتحقيـق الوئـام واملصافـاة ،وإزالـة أسـباب
الخصـام .مما ال تطيقـه الجهـات املتطرفـة
معتبرة إيـاه شـوكة يف حلقهـا.
إنـه نـال أمن ّيتـه وضآلتـه القدميـة وهـي
الشـهادة يف سـبيل اللـه وهـو قائـل املقولـة
الشـهرية« :إن الشـهيد يوقّـع رشعيـة الديـن
والطريـق الـذي يسـلكه بــ دمـه» .ولكـن
الذيـن لطّخـوا أيديهـم اآلمثـة بدمـه الطاهر
هـم الذيـن قـد أشـقوا أنفسـهم وسـ ّجلوا
الرببريـة باسـمهم أبـدا بقتـل شـيخ مسـامل
يف الثامنينـات مـن العمـر ،يستريح يف بيتـه
وحيـدا.
تدفـق آالف من السياسـيني والعلامء والدعاة
وطلبـة علـم املـدارس الدينيـة ،إىل «أكـورة
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ختـك» مسـقط رأس الشـيخ مـع تلقي
النبـأ ،ليشـاركوا يف تشـييعه ،فـكان
يومـا مشـهودا يف البلاد ،ولتتحقـق
مقولـة اإلمـام أحمـد بـن حنبـل رحمه
اللـه التاريخيـة« :بيننـا وبينكـم يـوم
الجنائـز».
نسـأل اللـه تعـاىل أن يقبـل الشـيخ
شـهيدا كما كان أملـه طيلـة حياتـه
ويرفـع درجاتـه يف ج ّنـات النعيـم،
ويجعـل دمـه الـزيك سـببا النقلاب يف
األوضـاع السـائدة ،ويفضـح الفاتكين،
كما نطالب الجهاز القضايئ الباكسـتاين
بالتحقيـق الجـا ّد يف هـذه القضيـة
املر ّوعـة وجلـب املجرمين إىل العدالة.
يقـول سماحة األسـتاذ املفتي محمد قاسـم
القاسـمي حفظـه الله:
إين دعـوت إثـر وقـوع هـذا الحـدث البشـع
بني طلاب «دورة الحديـث» للجامعة بثالث
أدعية:
األول :أن يقبـل الله شـهادته ويعلو بدرجاته
ويـزرق أهله وذويه الصرب والسـلوان.
الثـاين :أن يجعـل اللـه انسـكاب دمـه
سـببا لوحـدة علماء اإلسلام وتعاطفهـم
وانسـجامهم ،وهدايـ ِة األمـة اإلسلامية،
وانقلاب عظيـم يف األوضـاع .فقـد يكـون
ٍ
إهـراق دمـاء بعـض الخـواص منطلقـا
لتحـوالت عظيمـة عارمـة .ومـن شـأن هـذه
الدمـاء أن تبعـث النـاس على التفكير.
الثالـث :أن يعا ِقـب اللـه كل مـن لـه نصيب
مـن هـذه الجرميـة البشـعة منفّـذا ً كان أو
مسـ ّبباً آمـرا ً كان أو مخطّطـاً وأن يحصيهـم
عـددا ويقتلهـم بـددا وال يغادر منهـم أحدا،
ليكـون مصريهـم آيـة ملـن خلفهـم.
آمني.
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