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مـن  العـودة  بعـد 

الجمعـة  يـوم  الجامـع 

الحادثـة  اطلعـت عـى 

محاولـة  وهـي  املريـرة 

اغتيـال األسـتاذ العالمة 

تقـي  محمـد  املفتـي 

اللـه  حفظـه  العثـاين 

تلـك  يف  الفاشـلة، 

السـاعة كانـت "الحمـد 

الوحيـدة  الكلمـة  للـه" 

التـي انطلق بها لسـاين. 

لقـد مّن اللـه علينا مّنة 

إحسـانا  إلينـا  وأحسـن 

هـذه  اإلسـالمي يف  املجتمـُع  ـل  يُحمَّ مل  حيـث 

الحادثـة كارثـًة. هـذا مـا يوجب علينـا الحمد 

واالمتنـان بـل ينبغـي أن نؤدي سـجدة الشـكر.

ولسـنا وحدنـا املتأملـن يف هـذه الحادثـة وإمنـا 

مـن  واسـتفاد  األسـتاذ  عـى  تعـرّف  مـن  كل 

علومـه بشـكل مبـارش أو غـر مبارش لـه نصيب 

مـن وقع هـذه الصدمة. ملـاذا يتعـرّض لالغتيال 

شـخصية عرفـت باالعتـدال والنصـح والشـفقة 

بأكملـه  اإلسـالمي  والعـامل  املسـلمن  عـى 

وإضـار الحـب لـه. شـخصية ناصحـة للفـرق 

جمعـاء؟!  للبرشيـة  بـل  اإلسـالمية  واألحـزاب 

شـخصية اسـتفاد منهـا املسـلمون عـى اختالف 

عقائدهـم ومشـاربهم. وهنـاك أشـخاص هم يف 

الحقيقـة رأس مـال البرشية كلهـا والناس كلّهم، 

يواسـون الجميـع، ويقفـون بجنبهم، كـا يقول 

اللـه  الكريـم صـى  النبـي  تعـاىل واصفـا  اللـه 

ِّلَْعالَِمَن  عليـه وسـلم: َوَمـا أَرَْسـلَْناَك إاِلَّ رَْحَمـًة لل

)األنبيـاء 107( ومل يقـل: وما أرسـلناك إال رحمة 

للمسـلمن.

نحـن نعتقد أن خلفاء الرسـول -صـى الله عليه 

وسـلم- الصادقـن الخالصـن هـم أيضـا تحرروا 

مـن هـذه القيـود واألغـالل. فهـم رحمـة لخلق 

اللـه كلـه وللعاملن كلهـم. فكرهـم، ووجودهم، 

وبرامجهـم ودعاؤهـم يعـّم الجميـع. إن شـيخ 

اإلسـالم املفتـي محمـد تقي العثـاين من هؤالء 

الرجـال األفـذاذ جعلـه اللـه تعاىل رحمـة لألمة، 

إنـه ال ينتمـي إىل بلـد، أو طبقـة، أو حـزب، أو 

مدرسـة. وانطالقـا مـن هـذا فقـد مـّن الله عى 

الجميـع بإنقـاذه يف هذه الحادثـة الدموية، إننا 

جميعـا نشـكره تعـاىل، والتعابـر باتـت تخوننـا 

يف أداء شـكره مقابـل هـذه املّنة.

العثـاين  تقـي  محمـد  العالمـة  لألسـتاذ  إن 

واعتدالـه،  العديـدة،  مناقبـه  إىل  باإلضافـة 

وخدماتـه التـي قّدمها، وإنجازاتـه العلمية التي 

أثـرت املكتبـة اإلسـالمية، والشـعبية الفائقة بن 

املذاهـب والرشائـح والجاعـات، سـمًة أخـرى، 

وهـي الـراءة الخاصـة التـي يتمتع بهـا؛ فإنه ما 

آذى أحـدا ومـا اتخذ موقفا شـديدا تجاه فرد أو 

فرقـة. وهكـذا كان والده العظيـم، ويف الحقيقة 

هذه امليزة هي التي سـببت لشـعبيته الواسـعة 

وحـّب الجميع إيـاه وألن يوِدعوا منـه أذهانهم 

شـخصيًة باعثـًة عـى الرحمة. األمـر الذي جعل 

الحادثـة أكـر هـوالً وصدمًة بالنسـبة لنا بحيث 

مل نسـتطع أن نصـّدق وقوعهـا.

ال يوجـد أحـد يحمـل ضمـرا ثـم ال ينـدد هذه 

الحادثـة، أجـل، إن الجميع ينـدد، ومن الواجب 

د بأشـد التعابـر وأقـى الكلـات. ومن  أن تنـدَّ

الواجـب أن يتـم إبـداء االشـمئزاز واالسـتنكار 

الجبانـة،  العمليـة  هـذه  خطّطـوا  الذيـن  مـن 

وممـن وّجهـوا ونّفـذوا.

أن  اللـه  ندعـو  نحـن   

الحادثـة  هـذه  تكـون 

األخـرة يف نوعهـا، كـا 

ونلتمسـه  هـذا  نرجـو 

يسـمع  حيـث  إىل 

كالمنـا. إن عنـارص هذه 

عـى  رضبـوا  العمليـة 

الوتر الحسـاس، وأثبتت 

أن  بدورهـا  العمليـة 

األزمـة جدية، وأن األمر 

الجـد،  مبلـغ  بلـغ  قـد 

املجتمـع  أصبـح  فـإذا 

ال يطـاق فيـه العـامل املعتـدل فهـذا يعنـي أن 

تفاقمـت. قـد  األزمـة 

نرجـو أن تسـبب هـذه الحادثـة تطـورا كبرا يف 

األوضـاع، وتبعـث الجميع عى التفكـر، مبا فيه 

الـدول والشـعوب وأن تبعـث العلـاء بشـكل 

خـاص عـى التفكـر. إذ ال ينبغـي أن منـّر بهـا 

الكرام. مـرور 

إن العلـاء للعالَـم والعالِـم للعالَـم كلـه، ومـن 

تجـاه  الحكومـات  مسـؤولية  تتضخـم  هنـا 

وإن  مسـؤولة.  باكسـتان  فحكومـة  أرواحهـم، 

مسـؤوليتها تجـاه هـؤالء الرجـال هـي أضخـم 

وترسـانة  مصنـع  حفـظ  مـن  مبـرات  وأكـر 

حربيـة. إن الرجـال الناصحـن هـم رشف العامل 

اإلسـالمي، ورشف بلـد، ورشف طبقـة العلـاء، 

فليشـعر  الجميـع.  واجـب  صيانتهـم  وبالتـايل 

الجميـع باملسـؤولية يف هـذا املجـال، وغني عن 

القـول بـأن اللـه هـو الحافـظ ولكن الـكالم هنا 

عـن األخـذ باألسـباب.

إن اإلدانـة اللفظيـة واللّف والـدوران ملثل هذه 

الحـوادث عمـل معتـاد، واألهـم هـو جلـوس 

العلـاء والتوسـل إىل الدعـاء واالسـتعانة بالله، 

والتفكـر الجـاد واسـتعراض علـل وقوعهـا.

يف  وأمـرّه  النظـر  يلفـت  حـادث  أدهـى  إن 

حماولة اغتيال العالمة حممد تقي العثماني جرمية مستنكرة

اإلفتتاحية

سامحة األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي
أستاذ احلديث والفقه باجلامعة
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تفسري معارف القرآن

العالمة املفتي حممد شفيع العثامين
تعريب: املفتي حممد قاسم القاسمي

آية 233 البقرة

ال تتالعبوا بالنكاح والطالق

أوىص اللـه سـبحانه عبـاده، فقـال عز مـن قائل: 

}وال تتخـذوا آيـات اللـه هـزًوا{ قالـوا يف تفسـر 

هـذه اآليـة أن ال تخالفوا مـا رشع الله تعاىل من 

حـدود وأحـكام بشـأن الطـالق والنـكاح، وروي 

عـن أيب الـدرداء ريض الله عنـه قـال: كان الرجـل 

يطلـق ثـم يقـول: "لعبـت "ويعتـق ثـم يقـول: 

"لعبـت"، فأنـزل اللـه تعـاىل }وال تتخـذوا آيـات 

اللـه هـزًوا{، فقـرأ رسـول اللـه صـى  اللـه   عليـه 

 وسـلم وقـال: "ثـالث جدهـن جد وهزلهـن جد: 

النـكاح والطـالق والرجعـة") (، وقـال أيضـاً: من 

طلـق العبـاً أو أعتـق العبـاً فقـد جـاز عليـه) (.

نعمتـه  يذكـروا  بـأن  عبـاده  اللـه  ذكّـر  ثـم 

ويتمسـكوا بالكتـاب، ويتقـوا الله، فقـال عز من 

قائـل:

}واذكـروا نعمـت اللـه عليكـم ومـا أنـزل عليكم 

مـن الكتـاب والحكمـة يعظكـم بـه واتقـوا الله 

واعلمـوا أن اللـه بـكل يشٍء عليـم{.

فليعلـم العبـاد أن اللـه سـبحانه وتعـاىل خبـر 

بنياتهـم وأعالهـم وبعدلهم وظلمهـم وحلمهم 

مـن  فليحـذروا  وسـلوكهم  وخلقهـم  وغضبهـم 

إيـذاء املسـلمن واملسـلات سـيا النسـاء الاليت 

طلقوهـن فـال ينبغـي لهـم أن ينتقمـوا منهـن 

بـأذي وظلـم وإتـالف حـق.

األصل يف الطالق أن يكون رصيحاً ورجعياً:

دّل قولـه تعاىل}فـإذا بلغـن أجلهن فأمسـكوهن 

مبعـروٍف أو فارقوهـن مبعـروٍف{ عـى أن األصل 

يف الطـالق أن يكـون رصيحـاً ورجعيـاً حتـى إذا 

أراد  الرجـل الرجـوع أمكـن له ذلـك، فال ينبغي 

أو ثالثـاً ألن الطلقـات  بائنـاً  أن يطلقهـا طالقـاً 

الثـالث تحـرم الرجوع.

بـدون  الـزواج  مـن  املطلقـات  منـع  يجـوز  وال 

رشعـي: مـرر 

قولـه تعـاىل: }وإذا طلقتم النسـاء فبلغن أجلهن 

فـال تعضلوهن أن ينكحـن أزواجهن{

 نهـى األوليـاء عـن الظلـم عـى املـرأة املطلقـة، 

ومـن الظلـم أن مينـع الـزوج األول أو األوليـاء 

بعـد  آخـر  برجـل  الـزواج  مـن  املطلقـة  املـرأة 

انقضـاء العـدة بحجة أن هذا الـزواج ينقص من 

عـزة األرسة أو القبيلـة التـي تنتهـي إليهـا املـرأة 

وقـد تـرىض املـرأة وتحـب أن تعـود إىل الـزوج 

األول بعـد البينونـة بنـكاح جديد، لكـن األولياء 

أحدثهـا  عـداوة  ذلـك ألجـل  عـى  يوافقـون  ال 

الطـالق بينهـم وبـن الـزوج وأرستـه، فهـذا كلـه 

يعـد ظلـاً يف حـق املـرأة.

 ذكـر اإلمـام البخاري يف صحيحه يف سـبب نزول 

اآليـة عـن معقـل بـن يسـار: "أن أخـت معقـل 

بـن يسـار طلقهـا زوجهـا فرتكهـا حتـى انقضـت 

}فـال  فنزلـت:  معقـل"،  فـأىب  فخطبهـا،  عدتهـا، 

تعضلوهـن أن ينكحـن أزواجهـن{) (.

ومبـا أن الصحابـة كانـوا قـدوة يف طاعة الرسـول 

فلـا  فيهـا،  ويسـارعون  وسـلم  صى الله  عليـه  

الرسـول صى الله  عليـه  سـمع اآليـة مـن لسـان 

أختـه  زوج  إىل  فذهـب  غضبـه  سـكن   وسـلم 

السـابق، وزوجـه أختـه، وكّفر عن ميينـه، وكذلك 

فعـل جابر بن عبداللـه ريض الله عنـه. فالخطاب 

ينكحـن  أن  تعضلوهـن  }فـال  تعـاىل:  قولـه  يف 

أزواجهـن إذا تراضـوا بينهـم باملعـروف{ موّجـه 

إىل األزواج الذيـن طلقـوا نسـائهم وإىل أوليـاء 

النسـاء أيضـاً.

ففـي ضـوء هـذه اآلية ال يجـوز للـزوج األول أن 

مينـع زوجتـه املطلقـة مـن الـزواج برجـل آخـر 

يجـوز ألوليـاء  ال  العـدة وكذلـك  انقضـاء  بعـد 

املـرأة أن مينعوهـا. ولكـن دل قولـه تعـاىل: }إذا 

بينهـم  الـرتايض  أن  باملعـروف{  بينهـم  تراضـوا 

باملعـروف رشط، أي إذا تـراىض الزوجـان عـى 

فَلِـَم  األنبيـاء }قُـْل  اليهـود هـو قتلهـم  تاريـخ 

قتـل  يرتكبـون  كانـوا  اللـه{  أَنِْبيَـآَء  تَْقتُلُـوَن 

األنبيـاء وهـذا الجانـب مـن تاريـخ اليهـود هـو 

يعـد أظلـم جانـب وأبشـعه. إن العلـاء هـم 

املصنَّفـون  العلـاء  وبخاصـة  األنبيـاء،  ورثـة 

العلـاء  يوّجهـون  الذیـن  الصفـوة  عـداد  يف 

اآلخريـن ويشـكلون لهـم الـرشف، وهـم مبثابة 

بطاقـة الهويـة للعلاء املوجوديـن يف العامل. إن 

اسـتهداف أمثـال هـؤالء العلـاء والشـخصيات 

البـارزة يعنـي اسـتهداف القيـم جميعهـا، وإن 

املخططیـن الغتيالهـم واملنّفذیـن هـذه الخطَط 

املزعومـة هـم بـال ريـب أشـقى العاملیـن.

إن التعـرض لعلـاء شـعب وشـخصياته املؤثـرة 

هـي أزمـة كبـرة تهـّدد كيانـه، وليفكـر العـامل 

األزمـة،  هـذه  ملكافحـة  بأكملـه  اإلسـالمي 

والرجـاء أن يصبـح الحـادث منطلقـا النقـالب 

ويجـب  األزمـة.  هـذه  مقاومـة  نحـو  جـذري 

عـى علـاء باكسـتان املوقريـن التكفـر يف هذا 

الحزبيـة. النزاعـات  ناسـن  املجـال 

نحـن نعتقـد أن العـامل والزعيم الدينـي -ولو مل 

يكـن مسـلا- فهـو ليـس مـن حقـه أن يغتـال 

ويهـراق دمـه، ولعل هـذه هي أسـوأ ظاهرة يف 

القرنـن )21-20( حيث أصبـح العلاء والرجال 

املؤثـرون الذيـن هـم رأس مـال األمـة ومفخـرة 

العـامل اإلسـالمي، يتعرّضـون لالغتيال.

هـزت  -التـي  الحادثـة  هـذه  يـي  أن  ينبغـي 

باكسـتان والعـامل اإلسـالمي- تشـكيل إجـراءات 

ومخططـات مؤثرة يف سـبيل صيانـة علاء األمة 

الجبانـة  العمليـات  هـذه  عنـارص  واكتشـاف 

العميـاء عـى حـد سـواء.

إن اللـه تعـاىل حفـظ فضيلـة األسـتاذ يف هـذه 

وال  الشـكر،  سـجود  أدينـا  ونحـن  الحادثـة، 

نجـد كلـات نسـتخدمها ملزيـد الشـكر، فاللـه 

هـو وقـى لنـا هـذا الرجـل املحبـوب، املفيـد، 

املتواضـع، املوسـوعي، العالَمي، الـذي هو رأس 

مـال األمـة اإلسـالمية، وبهـذا مـّن علينـا كثـرا. 

فينـا  ببقائـه  اإلحسـان  هـذا  يـدوم  أن  برجـاء 

معـاىًف، ميتّع األمة اإلسـالمية بوجـوده وينفعهم 

بعلومـه، وتصـر الحادثـة مصـدرا التحـاد العامل 

قبـل،  ذي  أكـر  العلـاء  وتعاطـف  اإلسـالمي، 

للتوصـل إىل حـل ناجـع يف احتـواء مثـل هـذه 

واألزمـات. الكـوارث 

أصل املقال كان باللغة الفارسية .
 نقله إىل العربية: سيد مسعود

على مائدة القرآن
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الطريقـة الرشعيـة فال يجوز منعهـا من النكاح 

الرشعيـة  الطريقـة  عـى  يرتاضيـا  مل  إذا  ولكـن 

نـكاح  بـدون  معـاً  يعيشـا  أن  عـى  وافقـا  بـل 

أو  تطليقـات  ثـالث  بعـد  يرتاجعـا  أن  أرادا  أو 

أراد رجـل آخـر أن يتـزوج باملـرأة قبـل انقضـاء 

عدتهـا مـن الـزوج األول فحينئٍذ يجـب عى كل 

مسـلم وخاّصـة أولياء املـرأة أن مينعها حسـب 

املسـتطاع. وكذلـك يجـوز منع املرأة مـن النكاح 

إذا رضيـت بالنـكاح يف غر الكـفء أو مبهر قليل 

يدخـل العـار عـى األرسة.

دل قولـه تعاىل "إذا تراضـوا" أن البنت البالغة ال 

يجـوز نكاحهـا بغر إذنها.

 وقولـه تعـاىل: "ذلـك يوعـظ بـه مـن كان منكم 

يؤمـن باللـه واليـوم اآلخـر" فيـه إشـارة إىل أن 

تطبيـق  اآلخـر  واليـوم  باللـه  اإلميـان  مقتـى 

رشع اللـه يف الحيـاة ، فالذيـن يقـرون يف ذلك 

فليعلمـوا أن يف إميانهـم خلـالً.

فيـه  وأطهـر"  لكـم  أزىك  "ذلكـم  تعـاىل:  قولـه 

إشـارة  إىل أن املواظبـة عـى مـا أمـر اللـه بـه 

يوجـب الطهـارة والعفاف، كـا أن مخالفة هذه 

األحكام تسـبب الفتنة والفسـاد، وذلك ألن منع 

البنـت العاقلـة البالغـة ظلـم يف حقهـا، ولعلهـا 

األوليـاء  فيأثـم  وقعـت  وإن  املعصيـة  يف  تقـع 

املانعـون، وقـد يفيض كل ذلـك إىل حرب و قتال 

بـن الرجـال وهـذا مـا نشـاهده دامئـاً، وإن مل 

متنـع البنـت البالغـة من النـكاح ولكـن أكرهت 

عـى النكاح برجـل ال ترضاها فذلـك أيضاً تفيض 

إىل املشـكالت مثل الخلع والطـالق وإىل التفكك 

األرسي يف كثـر مـن األحـوال، وألجل هـذا وذلك 

أوىص اللـه سـبحانه وتعـاىل عباده فقـال عز من 

قائـل }فـال تعضلوهـن أن ينكحـن أزواجهـن إذا 

تراضـوا بينهـم باملعـروف ذلـك يوعـظ بـه مـن 

كان منكـم يؤمـن باللـه واليوم اآلخـر ذلكم أزىك 

وأطهر{. لكـم 

ال  وأنتـم  يعلـم  }واللـه  اآليـة:  آخـر  يف  قـال 

} ن تعلمـو

إمنـا  املطلقـات  النسـاء  يعضلـون  الذيـن  إن 

يعضلونهـن ألجـل مصلحـة يريدونهـا أو فائـدة 

يرجونهـا، فاللـه سـبحانه تعـاىل خاطـب هـؤالء، 

األمـور  حقائـق  تعلمـون  ال  إنكـم  لهـم  وقـال 

وإن علمتـم شـيئاً خفيـت عليكـم األشـياء، ومـا 

تعدونـه مصلحـة وفائـدة لعلهـا تفـيض إىل فتنة 

وشـقاء، وفسـاد وشـقاق، فال سـبيل إىل السعادة 

يعلـم  ألنـه  اللـه  أوامـر  بامتثـال  إال  الحقيقيـة 

وأنتـم ال تعلمـون.

أسلوب القرآن يف الترشيع والتطبيق

مـا يجـدر بالذكـر أن القـرآن الكريم بـّن قانوناً 

للمـرأة املطلقـة وهـو أنـه ال يجـوز عضلهـا مـن 

النـكاح، ثـم ذكـر ثالث جمل تسـهل تطبيق هذا 

القانـون والعمـل بـه، فقال جـل وعال:

}ذلـك يوعـظ بـه مـن كان منكـم يؤمـن باللـه 

واليـوم اآلخـر{ ،}ذلكم أزىك لكـم وأطهر{ ،}والله 

يعلـم وأنتـم ال تعلمـون{.

ففـي الجملـة األويل حـذر العبـاد مـن أحـوال 

اآلخـرة حتـي يطيعـوا مـا رشع اللـه لهـم، ويف 

الجملـة الثانيـة تحذير ملن يخالف هـذا القانون 

وتشـجيع ملـن يطبقـه، ويف الجملـة الثالثـة بـّن 

لهـم حقيقـة األمر وهـي أن الله سـبحانه وتعاىل 

أعلـم مبصالـح العبـاد مـن أنفسـهم فعليهـم أن 

يقدمـوا مـا رشع اللـه لهـم ويرتكـوا ما فكـروا أو 

وصلـوا إليـه من تجربة ألن النـاس ال يعرفون إال 

ظاهـراً مـن األمور وهـم عن الحقيقـة جاهلون.

عرفنـا مـا سـبق أن أسـلوب القـرآن يف الترشيع 

والتقنـن ال يكتفـي بالترشيـع فقـط بـل يذكـر 

اللـه يف  النـاس باآلخـرة ويحثهـم عـى مراقبـة 

جميـع شـؤونهم ومراعـاة التقـوى يف أعالهـم، 

ومـن ثـم نـرى يبـدأ قبـل بيـان األحـكام بقولـه 

}اتقـوا اللـه{ أو }إن اللـه خبـر مبـا تعملـون{ أو 

}إن اللـه مبـا تعملـون بصـر{ ألن اإلنسـان مـا مل 

يتـق اللـه ومـا مل يراقبـه ال ميتثـل أوامـر الله وال 

يطبـق الـرشع يف حياته حق اإلمتثـال والتطبيق.

إن القـرآن كتـاب يعـرض نظامـاً شـامالً للحيـاة 

ويبـن األحـكام لجميـع شـؤونها، ولكنـه يختلف 

عـن سـائر الكتـب التـي تعنـي بيـان القوانـن، 

والحكيـم  تربـوي  أسـلوب  القـرآن  إسـلوب  إن 

يحـث  بـل  فقـط  األوامـر  بإصـدار  يكتفـي  ال 

للقبـول  القلـوب  ويهـيء  العمـل  عـى  النـاس 

للعقـاب،  يتعرضـوا  وال  الخـالف  يرتكبـوا  ال  يك 

أمـا الحكومـات البرشيـة فهـي تـرشع القوانـن 

أشـد  عاقبتـه  خالفهـا  فمـن  وتعلنهـا  وتنرشهـا 

العقاب وال تباىل، ولألسـلوب القـرآين يف الترشيع 

فائـدة أخـرى وهـي أن اإلنسـان عندمـا علم  ما 

رشع اللـه لـه مـن قوانـن يطبقـه وال يخالفـه ال 

ألنـه إن خالـف يعاقـب يف الدنيـا بـل ألنـه لـو 

خالـف يسـخط اللـه عليـه ويعاقبـه يف اآلخـرة، 

فاإلنسـان الـذي يكـون هـذا اعتقـاده وتفكـره 

يخـى اللـه يف الـر والعالنيـة، ويصـر ظاهـره 

وباطنـه سـواء حتـى إذا علم أنه اليـراه أحد من 

رجـال األمـن والرشطـة ال يخالـف الـرشع ألنـه 

عـى يقـن بـأن اللـه يراقبـه ويـراه يف كل مـكان 

فهـو خبـر بـكل يشء.

تنفيـذ  أن  يعتقـد  الكريـم  بالقـرآن  املؤمـن  إن 

الغايـة  هـي  الحيـاة  يف  وتطبيقهـا  الرشيعـة 

العلىـا، فـال ميهـل يف العمـل بهـا ولـو مل يراقبـه 

أحـد، فميـزة النظـام القـرآين للحكـم أنـه يبـن 

إصـالح  عـى  املؤمنـن  يحـرض  ثـم  القوانـن 

اللـه  رشع  مبـا  والعمـل  واألخـالق  األعـال 

بـل  القوانـن  العمـل ومراعـاة  فيسـهل عليهـم 

يكـون أمـراً تقتضيه الطبيعة وال تسـتصعبه، ولو 

والشـعوب  الحكومـات  تاريـخ  نظـرة يف  ألقينـا 

لنـا  ثبـت  والعقوبـات  والجرائـم  والوقائـع  

إلصـالح  يكفـي  ال  وحـده  القوانـن  ترشيـع  أن 

الفـرد واملجتمـع وال تتوقـف الجرائـم بالرشطـة 

والعسـاكر مـا مل يكـن وراء القوانـن خشـية الله 

يف القلـوب. والريـب أن الـذي مينـع النـاس مـن 

الوقـوع يف املعـايص والجرائـم هـو مخافـة اللـه 

الحسـاب. ويـوم  باآلخـرة  واإلميـان 

أحكام الرضاع

التفسر املختر

كاملـن  حولـن  أوالدهـن  يرضعـن  }والوالـدات 

لـه  املولـود  وعـى  الرضاعـة  يتـم  أن  أراد  ملـن 

رزقهـن وعـى الـوارث مثـل ذلـك{ إن مل يكـن 

والـد املولـود حيـا،  }فـإن أرادا فصااًل عـن تراٍض 

منهـا وتشـاوٍر فـال جنـاح عليهـا وإن أردتـم 

أن تسـرتضعوا أوالدكـم{ إذا كان لـن األم مـرا 

مـا  سـلمتم  إذا  عليكـم  جنـاح  }فـال  للمولـود، 

آتيتـم باملعـروف واتقـوا الله واعلمـوا أن الله مبا 

تعملـون بصـر{

فقه الحياة أو األحكام

الرضاعـة،  أحـكام  عـى  مشـتملة  اآليـة  هـذه 

واآليـات التي قبلها وبعدها كانت مشـتملة عى 

أحـكام الطالق، واملناسـبة بـن الرضاعة والطالق 

أن حضانـة األوالد ورضاعتهـم قـد تكـون سـبب 

النـزاع بعـد وقـوع الطـالق، فبـن اللـه سـبحانه 

بهـذا  واملـرأة  الرجـل  عـى  يجـب  مـا  وتعـاىل 

الشـأن فـإذا التـزم الفريقان العمل مبـا رشع الله 

سـبحانه يسـد بـاب الظلـم والفسـاد.

قوله تعـاىل }والوالدات يرضعـن أوالدهن حولن 

كاملـن ملـن أراد أن يتم الرضاعة{

تسـتنبط مـن هـذه اآليـة املسـائل التالية بشـأن 

الرضاعة:

اإلرضاع واجب عىل املرأة:

إرضـاع الصبـي واجـب عـى املـرأة مـا مل يكـن 

لديهـا عـذر رشعـي، فهـي تأثـم إن مل تقـم بهـذا 

الواجـب بـدون العذر، واملـرأة ال تسـتحق أجرة 

مقابـل اإلرضـاع مـا كانـت تحـت الرجـل الـذي 

هـو أب الرضيـع.

على مائدة القرآن
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 تأّمالت بالغّية في آيات 
المغفرة )الحلقة الخامسة عشرة(

الشيخ أبو حّسان عبدالرشيد الجالل آبادي

أستاذ مبدرسة بيت السالم بباكستان

بقية النكات يف اآلية السابعة عرشة

قـال تعـاىل: }يَـا أَيَُّهـا الَِّذيـَن آَمُنـوا تُوبُـوا إىَِل اللـه 

َر َعْنُكْم َسـيِّئَاتُِكْم  تَْوبَـًة نَُصوًحا َعَى َربُُّكْم أَْن يَُكفِّ

َويُْدِخلَُكـْم َجنَّـاٍت تَْجـِري ِمـْن تَْحِتَهـا اأْلَنَْهـاُر يَْوَم 

اَل يُْخـِزي اللـه النَِّبـيَّ َوالَِّذيـَن آَمُنـوا َمَعـُه نُورُُهـْم 

يَْسـَعى بَـْنَ أَيِْديِهـْم َوِبأمَْيَانِِهـْم يَُقولُـوَن َربََّنـا أمَْتِْم 

ٍء قَِديـٌر{   َك َعـَى كُلِّ يَشْ لََنـا نُورَنَـا َواْغِفـْر لََنـا إِنَـّ

]التحريـم:8[

نكتٌة يف إيثار التفعيل عىل املجرّد!

ـَر َعْنُكـْم َسـيِّئَاتُِكْم{  قولـه: }َعـَى َربُُّكـْم أَْن يَُكفِّ

املؤاخـذة  السـيئات: سـرتها والعفـو عـن  تكفـر 

بهـا، مـن: كّفر الـيَء، مبالغـًة يف "كفـَر" املخّفف 

املتعـّدي الـذي هـو مشـتّق مـن الَكْفـر – بفتـح 

سـرته  إذا  كفـره،  يقـال:  السـرت،  مبعنـى  الـكاف- 

بالـرتاب، إذا سـرته  البـذَر  الـزارُع  وغطـاه، وكفـر 

بـه. وإذا كان املجـرّد متعّديـا إىل مفعـوٍل، و نُقـل 

إىل التفعيـل، ومل يكسـب مفعـوال ثانيـا كان النقل 

َر  إلفـادة املبالغـة يف معنـى املجـرّد، فمعنـى }يَُكفِّ

َعْنُكـْم َسـيِّئَاتُِكْم{ أي: يسـرتها ويغطيهـا تغطيـًة 

عظيمـة، ويجعلهـا كأن مل تكـن.

نكتٌة يف جمع "جنات" جمع القلّة، وتنكرها!

ملـا ذكـر تعـاىل نفـع التوبـة يف دفـع املضـاّر، ذكـر 

نفعهـا يف جلـب املسـاّر، فقـال: }َويُْدِخلَُكـْم{ أي: 

يـوم الفصـل }َجنَّـاٍت{ أي: بسـاتن كثـرة األشـجار 

تسـرت داخلهـا }تَْجـِري ِمـْن تَْحِتَهـا اأْلَنَْهـار{ فهـي 

ريّا. التـزال 

الجّنـات: جمـع جّنـة، والجنـة فَْعلة مـن: جّنه، إذا 

سـرته، وكيفـا دارت هذه املاّدة دلّت عى السـرت، 

ومنـه الِجـّن: السـتتارهم عن العيون، لذلك سـّمي 

مقابلهـم باإلنـس؛ ألنهـم يؤنسـون، أي: يُبـرون. 

لكونـه  للقلـب؛  الجيـم(  )بفتـح  الَجنـان  ومنـه: 

املجنـون؛  ومنـه:  بالصـدر.  البـر  عـن  مسـتورا 

لكونـه مسـتور العقل. ومنـه: الجنـن؛ لكونه ولدا 

مسـتورا يف بطـن أّمـه...

تكاثـرت  الـذي  املـكان  عـى  الَجنَّـُة:  أطلـق  ثـم 

أشـجاره، والتـّف بعضهـا ببعـٍض حتّـى كـُر ظلّها؛ 

وسـّمي جّنـًة؛ ألنّـه يسـرت بأشـجاره األرض، وقـد 

تسـمى األشـجار السـاترة نفسـها َجنَّة. ثّم سّميت 

داُر الثـواب بالجّنـة ملـا فيهـا مـن كـرة الِجنـان.

اللـه  رحمـه   – األصبهـاين  الراغـب  اإلمـام  وقـال 

تعـاىل-: سـميت دار الثـواب يف اآلخـرة جّنـًة إّمـا 

تشـبيها بالجّنـة يف األرض- وإن كان بينهـا بـوٌن-، 

وإّمـا لسـرتها عّنـا نَِعَمهـا عّنـا املشـار إليهـا بقوله 

تعـاىل: }فَـال تَْعلَـُم نَْفـٌس مـا أُْخِفـَي لَُهـْم ِمـْن قُرَِّة 

{ ]السـجدة/ 17[.  أَْعـُنٍ

وُهنـا لقائـل أن يقـول: مـا الر يف جمـع "جّنات" 

جمـع قلّـة، ويف تنكرها؟

وأجيـب بــ أّمـا جمعهـا جمع قلّـٍة، فـألّن الجّنة – 

كـا ذكُر- اسـٌم لدار الثـواب، وهي مشـتملة عى 

ِجنـاٍن عددهـا عـدد القلـة، كـا قـال ابـن عبـاس 

- - ريض اللـه تعـاىل عْنهـا - "إن الِجنـان سـبع: 

جّنـة الفردوس، وجّنـة عدن، وجّنـة النعيم، وجّنة 

املـأوى، ودار الخلـد، ودار السـالم، وعليّـون".

وأّمـا تنكرهـا فللتنويـع، أي: للداللـة عـى تنـّوع 

كّل هـذه الجنـان، أي: كّل جّنـة منهـا نوٌع يختلف 

عـن نـوٍع آخـر، وذات درجـات ومراتـب متفاوتـة 

إّن  وقيـل:  وأصحابهـا.  األعـال  تفـاوت  بحسـب 

جـّدا.  عظيمـٌة  جّنـات  فإنّهـا  للتعظيـم،  التنكـر 

واللـه تعـاىل أعلـم!

نكتٌة يف تنكر }َجنَّاٍت{، وتعريف }اأْلَنَْهار{!

ِمـْن  تَْجـِري  َجنَّـاٍت  }َويُْدِخلَُكـْم  تعـاىل:  قولـه 

تَْحِتَهـا اأْلَنَْهـار{ لقائـل أن يقـول: ملـاذا خولف بن 

نّكـر األول، وعـرّف  }اأْلَنَْهـار{ حيـث  }َجنَّـاٍت{ و 

الثـاين؟

أنهـا  }َجنَّـاٍت{ فقـد ذكـر  أّمـا تنكـر  بــ:  أجيـب 

بحسـب  واختالفهـا  تنّوعهـا  عـى  ليـدّل  نّكـرت؛ 

اسـتحقاق سـاكنيها، وأمـا تعريـف }اأْلَنَْهـار{ ففيه 

وجـوٌه ثالثـة:

أن  مبعنـى  التقديـري،  للعهـد  الـالم  أن  أحدهـا: 

السـامع  لذهـن  اسـتحر  ذكـرت  ملـا  الجنـات 

لوازمهـا ومقارناتهـا، وهـي األنهـار - فـإن الريـاض 

وإن كانـت آنـق يشء ال تبهـج النفـس، وال تجلب 

األنهـار-  فيهـا  تجـري  حتـى  والنشـاط  األريحيـة 

فسـاغ للمتكلم أن يشـر إىل ذلـك املعهود، فجيء 

بالالم.

إىل  بهـا  واإلشـارة  للعهـد،  فيهـا  الـالم  أّن  ثانيهـا: 

األنهـار األربعـة املذكـورة يف قولـه تعـاىل: }ِفيَهـا 

 ْ أَنَْهـاٌر ِمـْن َمـاٍء َغْرِ آِسـٍن َوأَنَْهـاٌر ِمْن لََبٍ لَـْم يَتََغرَّ

ـاِرِبَن َوأَنَْهـاٌر  ٍة لِلشَّ طَْعُمـُه َوأَنَْهـاٌر ِمـْن َخْمـٍر لَـذَّ

ـى{ ]محّمد:15[ ، فعـرّف األنهار؛  ِمـْن َعَسـٍل ُمَصفًّ

ليعلـم أن هنـاك أنهـارا معهـودة بـن املخاِطـب 

واملخاطَـب، واملـراد إحضارهـا فـال بد من اإلشـارة 

. ليها إ

ثالثهـا: ويـرى العالمـة ابـن عاشـور – رحمـه اللـه 

تعـاىل- أن الداعـي إىل التعريـف هـو التفنـن؛ لئال 

يعـاد التنكـر مرة ثانية، فخولـف بينها يف اللفظ. 

واللـه تعـاىل أعلم وأسـتغفر اللـه العظيم!

فائدٌة يف بيان صورة جري األنهار تحت الجنات!

فـإن قيـل: إن قولـه تعـاىل: }َجنَّـاٍت تَْجـِري ِمـْن 

تَْحِتَهـا اأْلَنَْهـاُر{ ]التحريـم: 8[  "مـن" فيـه البتـداء 

الغايـة، وذلك يقتـيض أن يكون ابتـداء الجري من 

تحـت أشـجار الجنـات وأصولهـا، وهـذا عـى غر 

مـا هـو عليـه املشـاهد يف الدنيا.

وأجيـب عنـه بثالثـة أوجـه: أحدهـا: أن }تَْحتََهـا{ 

صفـة موصـوف محـذوف، واملعنى: جنـات تجري 

كـا  األشـجار  تحـت  كائـن  مـكان  مـن  األنهـار 

تـري األشـجار النابتـة عـى شـواطئ األنهـار. قاله 

"عـى  وقولـه:  الكشـاف.  الزمخـرشي يف  العالمـة 

املـراد مـن  أي: عـى جوانبهـا، وهـي  شـواطئها" 

تحتهـا، فإنّهـا تحـت بالنسـبة إىل فـروع األشـجار 

بالنسـبة إىل أصولهـا. وأغصانهـا، وجانـٌب 

وثانيهـا: أنـه ال يبعـد ذلـك، ألن أوصـاف الجنـة 

عـى خـالف املشـاهد كـا روى عـن مـروق: أن 

أنهـار الجنـة تجـري يف غـر أخـدود. واألخـدود: 

شـق يف األرض مسـتطيٌل.

وثالثهـا: واختـار العالمـة ابن عاشـور – رحمه الله 

تعـاىل- غـر الوجهـن، قـال: "والتحـت اسـم لجهة 

املـكان األسـفل، وهـو ضـد األعـى، ولـكل مـكان 

علـو وسـفل، وال يقتـيض ذلـك ارتفـاع مـا أضيـف 

إليـه التحـت عـى التحـت بـل غايـة مدلولـه أنـه 

فرعـون:  عـن  حكايـة  تعـاىل  قـال  سـفله  بجهـة 

]الزخـرف:  تَْحِتـي{  ِمـْن  تَْجـِري  اأْلَنَْهـاُر  }َوَهـِذِه 

51[ فـال حاجـة إىل تأويـل الجنـة هنـا باألشـجار؛ 

التكلفـات".  التحـت وال إىل غـره مـن  لتصحيـح 

وأضـاف قائـال: "الظاهـر أّن قولـه: }مـن تحتهـا{ 

قيـد كاشـٌف، قصد منـه زيادة إحضـار حالة جري 

األحـوال  بعـض  يف  تكـون  ال  األنهـار  إذ  األنهـار؛ 

على مائدة القرآن
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تجـري من فوق... فهذا الوصـف جيء به لتصوير 

الحالـة للسـامع؛ لزيـادة تحسـن وصـف الجنات؛ 

لقصـد الرتغيـب، وهـذا مـن مقاصـد البلغـاء إذ 

ليـس البليـغ يقتـر عـى مجـرد اإلفهـام".

نكتـة يف إسـناد الجـري إىل مجـرى املـاء مـع أّن 

الجـاري هـو املـاء!

تَْحِتَهـا  ِمـْن  تَْجـِري  َجنَّـاٍت  }َويُْدِخلَُكـْم  قولـه: 

اأْلَنَْهـاُر{ الجـري: حقيقته رسعة شـديدة يف املي، 

متكـّررا  سـيال  املـاء  سـيل  عـى  مجـازا  ويطلـق 

؛  متعاقبـا، وأحسـن املـاء مـا كان جاريـا غـر قـارٍّ

ألنّـه يكـون بذلك جديـدا كلا اغرتف منه شـارب 

اغتسـل مغتسـل. أو 

واألنهـار جمـع: نهـر، وهـو مجـرى املـاء الواسـع 

البحـر، وهـو مشـتق مـن  الجـدول ودون  فـوق 

واالتسـاع.  االنشـقاق  عـى  الدالـة  "نهـر"  مـادة 

والجـاري يف الحقيقـة هـو املـاء، وإمّنـا أسـند إىل 

األنهـار التـي هـي املجـارى للتلبـس بينهـا؛ ألنها 

، وهـو مجـاٌز يف اإلسـناد  ظرفـه، فهـو مجـاٌز عقـيٌّ

كقولهـم:   ، ظرفـه  إىل  الـيء  إسـناد  قبيـل  مـن 

سـال الـوادي، والنكتـة يف اختيـار املجـاز العقـي 

ُهنـا املبالغـة يف شـّدة الجريـان، كأّن شـّدة جريان 

املـاء بلغـت مبلغـا تاّمـا بحيـث رسى إىل املجـاري 

أنفسـها فجـرت.

عليـه  تعـاىل  اللـه  –صـى  النبـّي  ذكـر  يف  نكتـٌة 

الصلـة! يف  اإلميـان  وصفـة  وسـلم- 

وملـا ذكـر اللـه تعـاىل الغفـران واإلكرام ذكـر وقته 

فقـال مبـرشاً ألهله:}يَـْوَم اَل يُْخِزي اللـه{ أي: امللك 

{ أي:  األعظـم الـذي لـه اإلحاطـة بالكـال }النَِّبـيَّ

الرجـل الـذي ينبئـه اللـه مبـا يوجـب لـه الرفعـة 

التامـة مـن األخبـار التـي هـي يف غايـة العظمة.

قـال اإلمـام الراغـب – رحمـه اللـه تعـاىل-: َخـِزَي 

وإّمـا  نفسـه،  مـن  إّمـا  انكسـار،  لحقـه  الرّجـل: 

مـن غـره، فالـذي يلحقـه مـن نفسـه هـو الحياء 

املفـرط، ومصـدره الَخزَايَة ورجـل َخْزيَـان، وامرأة 

َخْزيَـى وجمعـه َخزَايَـا. والـذي يلحقـه مـن غـره 

ومصـدره  االسـتخفاف،  مـن  رضٌب  هـو  يقـال: 

لَُهـْم  }ذلِـَك  تعـاىل:  قـال  خـزي.  ورجـل  الِخـزْي، 

نْيـا{ ]املائـدة: 33[ ، وقـال تعـاىل: }إِنَّ  ِخـزٌْي يِف الدُّ

ـوَء َعـَى الْكاِفِريـَن{ ]النحـل:  الِْخـزَْي الْيَـْوَم َوالسُّ

27[ وقولـه: }يَـْوَم ال يُْخـِزي اللـه النَِّبـيَّ َوالَِّذيـَن 

آَمُنـوا{ ]التحريـم: 8[ ، فهـو مـن الخـزي أقـرب.

{ للعهـد، واملراد به سـيّد األنبياء  وتعريـف }النَِّبـيَّ

محمـد - صـّى اللـه تعـاىل عليـه وسـلم-، واملـراد 

بنفـي اإلخـزاء إثبـات أنـواع الكرامة والعـز، وهذا 

ثنـاء عـى النبـي الكريـم واملؤمنن بانتفـاء الخزي 

عنهـم، كـا أنّـه تعريـٌض بالذيـن مل يؤمنـوا معـه 

مـن أهـل الكفـر والفسـوق أنّهـم يخزيهـم اللـه 

تعـاىل يـوم القيامـة، واسـتحاٌد إىل املؤمنـن عـى 

أنّـه عصمهـم مـن مثـل حالهم.

 قـال ابـن عاشـور: وذكـر النبـي الكريـم – صـى 

اللـه تعـاىل وسـلّم- مـع الذيـن آمنـوا لترشيـف 

بـأن  إيـذاٌن  آَمُنـو{  }الَِّذيـَن  صلـة  ويف  املؤمنـن. 

انتفـاء الخـزي عنهـم هـو إميانهـم. سـبب 

بيان االستعارة يف اآلية والنكتة فيها!

أَيِْديِهـْم  بَـْنَ  يَْسـَعى  }نُورُُهـْم  تعـاىل:  قولـه 

َوِبأمَْيَانِِهـْم{ املعنـى: يسـعى نورهم حن يسـعون، 

فحـذف ذلـك؛ ألن النـور إمنـا يسـعى إذا سـعى 

الُهوينـا  ميشـون  وهـم  سـعى  إذا  ألنّـه  صاحبـه، 

خلفـه. وتركهـم  عنهـم  انفصـل 

والسـعي: هـو املـي الريع القـوي، واملـراد ُهنا: 

امتـداد النـور وانتشـاره إىل جهتي األمـام واليمن. 

وفيـه اسـتعارة مرحـة تبعيّة، حيث شـبّه امتداُد 

النـور وانتشـاره بالسـعي الـذي هـو رسعـة مـي 

املـايش واشـتداده،  وذلـك أنـه يحيـط بهـم حيثا 

انتقلـوا تنويهـا بشـأنهم كـا تنـرش األعـالم بـن 

بـن  الجيـاد  تسـاق  وكـا  والقائـد  األمـر  يـدي 

يـدي الخليفـة. ثـّم رّصح باملشـبّه به، واشـتّق من 

السـعي فعـل "يسـعى". والنكتـة يف التشـبيه هي 

اإلشـارة إىل كـال ملعـان هـذا النـور.

عـن  التعبـر  ويف  الجـر،  حـرف  حـذف  نكتـٌة يف 

جمعـا! إيـراده  ويف  األيـدي"،  بـ"بـن  األمـام 

األيـدي جمـع يـٍد، وهـي الجارحـة، واملـراد بـ"بن 

أيديهـم" أمامهـم، وإيـراد الجمـع "أيِْديِْهـْم" إمـا 

بإطالقـه عـى التثنيـة وإّمـا بكـرة أيـدي العبـاد.

قـال العالمـة ابـن عاشـور – رحمـه اللـه تعـاىل: 

"مابـن أيـدي املـرء" هـو أمامـه، فهـو يسـتقبله، 

إليـه، ومـا خلفـه  ويُشـاهده، ويسـعى للوصـول 

هـو: مـا وراء ظهـره، فهو قد تخلّف عنـه وانقطع، 

يُشـاهده". وال 

قلـُت: ويف هـذ التعبـر }بَـْنَ أَيِْديِْهْم{مـن الداللـة 

عـى امتـداد النـور إىل غايـة حـّد البـر يف جهتي 

اإلمـام واليمـن، وذلـك ألنّه ملـا كان }بَـْنَ أَيِْديِْهْم{ 

كنايـة عـن األمام، ومعلـوٌم أّن كون الـيء أمامك 

بعيـداً،  أو  منـك  قريبـا  كونـه  بـن  فيـه  فـرق  ال 

فـال يبعـد أن تكـون يف اآليـة إشـارة إىل أّن هـذا 

النـور إمنـا يكـون ممتـّدا إىل جهـة اإلمـام إىل مـّد 

البـر، بـل إىل مـا ال نهايـة لـه، وكـذا التفصيل يف 

جهـة اليمـن، فـإّن جهـة اليمـن كذلـك التختلف 

يف صـوريت القـرب والبعـد... واللـه تعـاىل أعلـم، 

وأسـتغفر اللـه العظيـم!

قلـت: ولعل إىل هذا أشـار العالمـة البقاعي- وهو 

يذكـر النكتـة يف حـذف حـرف الجـر قبـل "بـن"، 

حيـث قـال: "وحـذف الجـار إشـارة إىل أنـه مـأل 

تلـك الجهـة". واللـه تعـاىل أعلـم وأسـتغفر اللـه 

العظيـم!

نكتـٌة يف تخصيـص األمـام واليمـن بالذكـر من بن 

الجهـات األخرى!

لقائـل أن يقـول: إّن املفريـن قاطبـًة عـى النـور 

إمّنـا يكـون يف جميـع جهاتهم، فلاذاخـص بالذكر 

مـن الجهـات األمـام واليمن؟

وأجيـب بــ: أّمـا تخصيص جهـة األمـام، فألجل أن 

يقتـدي اإلنسـان بـه؛ ألنّـه موضـع حاجة اإلنسـان 

النور. إىل 

 وأمـا تخصيـص اليمـن فتكرميـاً لليمـن وترشيفـا 

لهـا، ولتكـون شـعارا إلعطاءهـم كتـب أعالهـم 

بأميانهـم. قـال اإلمـام الزمخـرشي: إمنـا قـال: }بَـْنَ 

أَيِْديِهـْم َوِبأمَْيانِِهـْم{؛ ألّن السـعداء يؤتون صحائف 

أعالهـم مـن هاتـن الجهتـن، كـا أن األشـقياء 

يؤتونها من شـائلهم ومـن وراء ظهورهم، فجعل 

النـور يف الجهتـن شـعارا لهـم وآيـة.

ال  باإلميـان  التقييـد  الرشبينـي:  الخطيـب  وقـال 

ينفـي أن لهـم نـوراً عـن شـائلهم، بـل لهـم نوٌر، 

لكـن ال يلتفتـون إليـه؛ ألنهـم إمـا مـن السـابقن، 

وإمـا مـن أهـل اليمـن، فهـم ميشـون يف هاتـن 

الجهتـن، ويؤتـون صحائـف أعالهم منهـا، وأما 

أصحـاب الشـال فيعطونهـا مـن وراء ظهورهـم 

ومـن شـائلهم. ويف "كشـف األرسار": ألن طريـق 

الجنـة مينـٌة، وتجاههـم، وطريـق أهل النـار يرة 

ذات شـال.

نكتـٌة يف تقديـم النـور عـى فعـل السـعي عـى 

الفعـل  وإيـراد  الحديـد،  آيـة  يف  ورد  مـا  عكـس 

املضـارع! بصيغـة 

قـال تعاىل ُهنا يف سـورة التحريم: }نُورُُهْم يَْسـَعى 

بَـْنَ أَيِْديِهـْم َوِبأمَْيَانِِهـْم{ فقـّدم النـور عـى فعـل 

فقـّدم  الحديـد،  السـعي، وقـد عكـس يف سـورة 

فعـل السـعي عـى النور حيـث قـال تعـاىل: }يَْوَم 

تَـَرى الُْمْؤِمِنـَن َوالُْمْؤِمَنـاِت يَْسـَعى نُورُُهـْم بَـْنَ 

أَيِْديِهـْم َوِبأمَْيَانِِهـم{ ]الحديـد:12[ ؟

وأجـاب العالمـة البقاعـي – رحمـه اللـه تعـاىل- 

بأنّـه ملـا كان السـياق يف سـورة التحريـم لتعظيـم 

النبـّي – صـى اللـه تعاىل عليه وسـلّم- قـّدم النور 

سـورة  يف  مامـى  بخـالف  السـعي،  فعـل  عـى 

- صـى  الرسـول  ذكـر  ُهنـاك  ليـس  إذ  الحديـد، 

اللـه تعـاىل عليـه وسـلّم-، وإمّنا فيها ذكـر املؤمنن 

واملؤمنـات فحسـب.

ثـّم أُورِد فعـل السـعي بصيغـة املضـارع؛ للداللـة 

عـى التجّدد االسـتمرارّي، فاملعنى:نورهم يسـعى 

سـعياً مسـتمّر التجدد.

فائدٌة يف بيان أّن هذا النور عى حسب اإلميان!

قـال العالمـة ابـن عثيمـن – رحمـه اللـه تعـاىل-: 

قولـه: }يَْسـَعى نُْورُُهـم{ يفيـد أّن هـذا النـور عى 

حسـب اإلميـان، ألّن الحكـم إذا علـق بوصف كان 

ا بقـوة ذلـك الوصـف، وضعيفاً بضعفـه، إذْن  قويًـّ

نورهـم عـى حسـب إميانهـم الذكـر واألنثى.

على مائدة القرآن
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وسـلم  عليـه  اللـه  صـى  إصالحـه  مـن  منـاذج 

العـرب: عنـد  السـيئة  والعـادات  والتقاليـد 

مـن املعـروف أن االحتفـاظ بالعـرض والـرشف 

والكرامـة تـأيت درجتهـا بعـد النفس واملـال، وأن 

بجهـود  أحـد  يقـوم  أن  يـرىض  ال  قـد  اإلنسـان 

اإلصـالح يف األمـور التـي يعترهـا كرامـة ورشفـا 

املصلحـن  كبـار  أقـدام  أن  نـرىض  ولـذا  لـه، 

والزعـاء قـد تـزل يف هـذا املجـال، ويواجههـم 

إصـالح  عـى  اإلقـدام  مـن  والـرتدد  الخـوف 

الطقـوس والتقاليـد والعـادات السـائدة يف عقـر 

دارهـم، ولكـن مـا هـو شـأن الرسـول صـى الله 

عليـه وسـلم يف هـذا البـاب؟

إن العرب كانوا يسـتلذون العبيد، وجاء الرسـول 

صـى اللـه عليـه وسـلم فعلـم النـاس املسـاواة، 

وقـدم أمام اإلنسـانية مثاال رائعا لهذه املسـاواة، 

حيـث تبنـى عبـدا وقـام برعايتـه، كان العـرب 

قـد تفشـت فيهـم العصبيـة القبليـة والنزاعـات 

األرسيـة، فكانوا يقيمون رشافـة الناس وكرامتهم 

بالقبيلـة، ويزنونهـا مبيـزان األرسة، وبلـغ فيهـم 

الفخـر واإلباء مبلغـا بحيث كانوا بـدؤوا يراعون 

كان  مـا  فالرشيـف  والحـرب،  السـلم  يف  ذلـك 

يـرىض أن يدنـس سـيفه بـدم الوضيـع، ويعتـر 

ذلـك لـه ذلـة، لكنه صـى الله عليه وسـلم قى 

عـى كل هـذه النخـوات، ومعاين الفخـر واإلباء، 

فاسـتأصل جـذور العصبيـات القبليـة والنزعـات 

األرسيـة، وأعلـن بن يـدي العامل: " يـا أيها الناس 

كلكـم مـن بنـي آدم، وآدم خلـق مـن تـراب، فال 

فضـل ألبيض عى أسـود، وال ألسـود عـى أبيضن 

وال لعـريب عـى أعجمـي، وال ألعجمـي عى عريب 

ِه أَتَْقاكُـْم. ]  إال بالتقـوى". إِنَّ أَكْرََمُكـْم ِعنـَد اللَـّ

الحجرات:13[.

فجـاء هذا التعليم النبـوي املبارك بثار يانعة يف 

مجـال إيجاد مسـاواة بـن كل عال ودان، وسـيد 

ورقيـق، وغنـي وفقـر، وأقـر أنهـم سواسـية، يف 

صـف واحـد، ال يتفاضلـون، إال أن الحاجة كانت 

متطلبـة ملثـال عمي دقيـق، وأسـوة عملية لهذا 

التعليـم، فجـاءت حيـاة النبـي صـى اللـه عليـه 

املثـال  مقدمـة  التعليـم،  لهـذا  مطابقـة  وسـلم 

الرائـع والصورة الحيـة لتلك املسـاواة واملعادلة:

1-فـزّوج النبـي صـى اللـه عليـه وسـلم غالمـه 

ابنـة عمتـه التـي كانـت مـن أرشاف قريـش.

2- ملـا جـاء اإلسـالم بنقـض نظـام التبنـي، فـأول 

عليـه  اللـه  النبـي صـى  هـو  ذلـك  طبّـق  مـن 

وسـلم، فسـمي ) زيـد بـن محمـد( بــ )زيـد بن 

حارثـة(.

3- إن العـرب مـا كانـوا يبيحـون الـزواج بزوجـة 

املتبنـى املطلقـة، مثـل زوجـة االبـن الحقيقـي، 

لكـن ملّـا رأى اإلسـالم أن هـذ القرابـة - قرابـة 

التبنـي – قامئـة عـى الكلـات فقـط، وليس لها 

أي أصـل رشعـي أو أسـاس قانـوين، باإلضافـة إىل 

ذلـك مـا أدت إليـه من إيجـاد عدد مـن القبائح 

يف املجتمـع، وإثـارة النزعـات القبليـة الفاسـدة 

القرابـة،  بإلغـاء هـذه  أمـر  القبائـل،  فيـا بـن 

وعـدم اعتبارهـا يف كل يشء، لكـن كانت الحاجة 

ماّسـة إىل متثيـل عمـي ومنـوذج تطبيقـي حـي 

ينفـذ هـذا القانـون، وينظـر إليـه بعـن االعتبار 

يف واقـع الحيـاة، ومبا أن هـذا كان يتعلق بعرض 

اإلنسـان ورشفـه وكرامتـه، فـكان اإلصـالح فيـه 

مـن األمـور الصعبـة الحرجة، فتقـّدم النبي صى 

اللـه عليـه وسـلم بتطبيـق عمـي لهـذا التعليم، 

وتـزوج مـن زينـب بنت جحـش ريض اللـه عنها 

التـي كان متبّنـاه زيـد بـن حارثـة ريض الله عنه 

قـد طلقهـا، ومـن هنا يكـون قد قى صـى الله 

التـي سـادت  العـادة  عليـه وسـلم عـى هـذه 

كلهم. العـرب 

إذ تتبعنـا كتـب السـرة والتاريـخ لرأينـا الكثـر 

الكثـر من أمثـال هذا الوقائع واألحـداث، وأرجو 

منكـم أن تسـتعرضوا حيـاة وسـر األنبيـاء كلهـم 

منـذ سـيدنا آدم عليـه السـالم، إىل سـيدنا عيـى 

عليـه السـالم، ومـن بـالد الشـام إىل شـبه القـارة 

الهنديـة، يف ضـوء مـا قدمنـاه بـن أيديكـم مـن 

الحقائـق، وانظـروا وتأملـوا يف حيـاة كل مصلـح 

ومرشـد وزعيـم دينـي، هـل تقفـون عـى مثـال 

واحـد لهـذا الهـدي العمـي واألسـوة الكاملـة؟

أيهـا اإلخـوة! لعـي أطلت عليكـم اليـوم، وأرجو 

أن تصـروا قليـال دقائـق معدودة.

أحيانـا نـرى بعـض الوّعـاظ الـذي يسـتخدمون 

كلـات عذبـة، وعبـارات حلوة، وأسـاليب رقيقة 

ورشـيقة يف ذكـر محبـة الله تعاىل، ولكن حسـب 

مـن  تعـرف  الشـجرة   " ومقولتهـم:  اعتقادهـم 

مثرهـا" هـل نلمـح شـيئا مـن أثـر هـذا الحـب 

الطاهـر املقـدس يف حياتهـم؟ سـيكون الجـواب 

لنفي. با

ويف مقابـل ذلـك اقرؤوا سـرة هذا النبـي العريب، 

وقصة حبة لله، وعشـقه له، واسـتاتته يف سبيله 

لـرتون أن الليـل أرخـى سـتاره والنـاس كلهم نيام 

ولكـن عينـاه ال تنامـان، وهو ماد يديـه إىل فاطر 

السـموات واألرض، رطـب اللسـان بذكـره تعـاىل 

وحمـده والثنـاء عليـه، حامـل بـن جنبيـه قلبـا 

مضطربـا، عينـاه تذرفان الدموع، هـل هذه هي 

صـورة الحـب الحقيقي ومظهر العشـق األصيل؟ 

أم ذاك الـذي ال يعـدو كلات وعبارات جوفاء؟!. 

إن نبـي اللـه عيـى عليه السـالم ملـا أردوا صلبه 

كان لسـانه يلفـظ هـذه الكلـات: " إيي إيي مل  

سـبقتني؟" يعنـي: أي ريب مل خذلتنـي وتركتنـي؟! 

بينـا الرسـول الكريـم محمـد صـى اللـه عليـه 

وسـلم ملـا حرتـه الوفـاة وأوشـك عـى اللقـاء 

بالرفيـق األعـى كان لسـانه رطبـا بقولـه: " اللهم 

الرفيـق األعى".

قارنـوا بـن هـذه وتلـك، أي فقـرة مـن هاتـن 

الفقرتـن تعـر عن أسـمى معاين الحـب وأصدق 

مشـاعر العشـق، وأخلـص عواطـف الشـوق إىل 

الـرب األعـى والحنـن إليـه؟

اللهـم صـى عـى محمـد، وعـى سـائر األنبيـاء 

واملرسـلن.

السيرة النبوية
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من خطب ومواقف
 فضيلة الشيخ عبد احلميد

)إمام وخطيب أهل السنة بزاهدان(

اآلخـرة  و”إيثـار  الصـالة”  و”إقامـة  “التزكيـة” 
عـىل الدنيـا” مـن أبـرز عوامـل تكوين اإلنسـان

إمـام  الحميـد،  عبـد  الشـيخ  فضيلـة  تطـرق 
يف  زاهـدان،  مدينـة  يف  السـنة  أهـل  وخطيـب 
خطبتـه يـوم الجمعـة )15 رجـب 1440( بعـد 
، َوذَكََر اْسـَم َربِِّه  تـالوة آيـة “قَـْد أَفْلََح َمـْن تَـزىَكَّ
نْيَا، َواآْلِخـرَُة َخْرٌ  ، بَـْل تُؤْثِـُروَن الَْحيَـاَة الدُّ فََصـىَّ
ُحـِف اأْلُوىَل، ُصُحـِف  َوأَبَْقـى، إِنَّ َهـَذا لَِفـي الصُّ
إِبْرَاِهيـَم َوُمـوَس”، إىل أن اللـه تعـاىل جعـل يف 
هـذه األيـات “التزكيـة” و”اإلصـالح” و”الصالة” 
مـن أهـم عوامـل اإلصـالح وبنـاء اإلنسـان، كـا 
أشـار إىل أن ترجيـح حيـاة الدنيـا عـى اآلخـرة، 

مـن مواضـع الضعـف يف اإلنسـان.
وأضـاف فضيلتـه مشـرا إىل أن أحد أهم درجات 
الـرشك  مـن  القلـب  تطهـر  والتزكيـة،  اإلصـالح 
مؤسـف،  كرطـان  للقلـب  الـرشك  والكفـر: 
يطهـر  حينـا  كامـال.  اإلنسـان  إميـان  ويزيـل 
اإلنسـان قلبـه مـن أي نـوع مـن الـرشك والكفر، 

التزكيـة والتقـوى. يصـل إىل أعـى درجـات 
وتابـع خطيـب أهل السـنة قائال: حينـا ال يهتم 
اإلنسـان بتزكيـة نفسـه وإصالحها، يتعـرض قلبه 
كالتكـر،  الباطنيـة  واملعـايص  الذنـوب  لهجـوم 
للـال  الشـديد  والحـب  والحقـد،  والحسـد، 
واملنصـب، ومثـل هـذا القلـب ال يهتـم بحقـوق 
الطريـق  عـن  وينحـرف  النـاس،  وحقـوق  اللـه 

الصحيـح.
واسـتطرد فضيلتـه معتـرا “الصـالة” أهـم جـر 
للتعلـق مـع اللـه تبارك وتعـاىل: من أهـم أركان 
اإلسـالم الصـالة. اإلنسـان يتعلق بربـه من خالل 
الصـالة، وينشـأ يف وجـوده التواضـع والخضـوع. 
املعـايص  ارتـكاب  مـن  اإلنسـان  متنـع  الصـالة 

والذنـوب الصغـرة والكبـرة.
واعتـر مديـر جامعة دار العلـوم زاهدان ترجيح 
الـروة واملنصـب عـى اآلخـرة مـن أهـم عوامل 

الدنيـا  قائـال: محبـة  وتابـع  والذنـوب،  الفسـاد 
محبـة  دخلـت  إذا  واملعـايص.  الذنـوب  محـور 
الدنيـا يف القلـب، تكون سـببا ألنواع من الفسـاد 
الدنيـا،  بالسـعي الكتسـاب  بـأس  ال  والذنـوب. 
لكـن يجب أن نكـون مواظبن لئـال يتمكن حب 
الدنيـا يف القلـب، ألن القلـب يجـب أن يكـون 
موضـع محبـة اللـه ورسـوله واألعـال الصالحة.

وأشـار فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد إىل نوعـي 
النفـاق  والعمـي، وأضـاف:  االعتقـادي  النفـاق 
عـى نوعـن: النفـاق االعتقـادي الـذي ال يؤمـن 
فيـه الشـخص بالله ورسـوله واإلسـالم، كمنافقي 
املدينـة املنـورة يف عهد الرسـول الكريم. والنفاق 
العمـي هـو أن يعتقـد املرء بالله ورسـوله؛ لكنه 
وينقـض  يكـذب،  املنافقـن؛  بأسـاليب  مصـاب 

العهـد، ويشـتم، ويخـون يف األمانـة.
ووصـف رئيـس منظمـة اتحـاد املـدارس الدينية 
ألهـل السـنة يف محافظة سيسـتان وبلوشسـتان، 
“البخـل” مـن األمراض املهلكـة والخطرة للقب، 
وتابـع قائـال: مـن األمـراض الظاهـرة للقلـب أن 
تنسـد عروقهـا، لكـن مـرض البخـل أخطـر بكثر 
مـن هـذه األمـراض. البعـض ابتلـوا بحـب املـال 
بحيث إذا أدوا زكاة أموالهم يحاسـبونها أضعاف 
األسـعار الرائجـة يف السـوق، وهكـذا يريدون أن 

يخدعـوا اللـه سـبحانه وتعاىل.
واسـتطرد فضيلتـه قائـال: الذيـن ال يسـتحيون، 
يرتكبـون املعـايص الكبـرة، ويفرقـون بـن أفراد 
ويرتكبـون  ويزنـون،  بالسـحر،  واحـدة  عائلـة 
القتـل، وال يغضـون أبصارهـم، وأعينهـم ممتـدة 

نحـو أمـوال النـاس وأعراضهـم وثرواتهـم.

شعبان ورمضان؛ شهرا التزكية واإلصالح
شـهري  الحميـد  عبـد  الشـيخ  فضيلـة  واعتـر 
التزكيـة  “شـهري  بــ  ورمضـان”  “شـعبان 
واإلصـالح”، قائـال: نقـرتب مـن شـهري شـعبان 

ورمضـان اللذيـن هـا شـهرا التزكيـة واإلصـالح. 
علينـا أن نصـوم أكـر، ونعبده، ونخرج يف سـبيل 
اللـه. أسـالفنا كانـوا يعطلـون املـدارس الدينيـة 
يف رجـب وشـعبان، ليشـتغل الطلبـة والعلـاء 
يف هذيـن الشـهرين بتزكيـة الظاهـر والباطـن، 

الرذائـل. مـن  أنفسـهم  ويصلحـوا 

فضيلـة الشـيخ عبد الحميـد يف الحفل السـنوي 
العلـوم  مبناسـبة تكريـم خريجـي جامعـة دار 

زاهدان:
العنـف  يرفضـون  إيـران  يف  السـّنة  أهـل 

ئفيـة لطا ا و
إمـام  الحميـد،  عبـد  الشـيخ  فضيلـة  اعتـر 
يف  زاهـدان،  مدينـة  يف  السـنة  أهـل  وخطيـب 
مبناسـبة  والعرشيـن  الثامـن  السـنوي  الحفـل 
تكريـم خريجـي جامعـة دار العلـوم زاهـدان، 
مغايـرة  الجامـدة”،  و”العصبيـات  “التطـرف” 
لتعاليـم الرشيعة اإلسـالمية، مؤكـدا فضيلته عى 
أن أهـل السـنة يف إيـران يرفضـون أي نـوع مـن 

والطائفيـة. العنـف 
وهـو  الحميـد  عبـد  الشـيخ  فضيلـة  وأضـاف 
يخاطـب الجاهـر املشـاركن يف هـذا الحفـل: 
بــ  الكريـم  القـرآن  يف  املسـلمة  األمـة  ُسـّميت 
اإلسـالمي هـو  الديـن  منهـج  الوسـط”.  “األمـة 
األمـة  ابتليـت  األسـف  مـع  لكـن  االعتـدال، 
مـن  البعـض  والتفريـط.  باإلفـراط  املسـلمة 
املسـلمن ال يهتمـون بالديـن، والبعـض يزعمون 
أنفسـهم متدينـن، لكنهـم ابتعـدوا عـن املنهـج 

باإلفـراط. وابتلـوا  للديـن  القويـم 
وتابـع فضيلـة الشـيخ عبـد الحميد قائـال: الكثر 
مـن التحديات التـي يواجهها العامل اإلسـالمي يف 
عرنـا، هـي العصبيـات الجامـدة التـي ال صلـة 
اللـه عليـه  اللـه صـى  إن رسـول  بالديـن.  لهـا 
وسـلم عقـد صلحا مـع املرشكن الذيـن أخرجوه 

خطب ومحاضرات
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املدينـة  يهـود  مـع  صلحـا  وعقـد  مكـة،  مـن 
املنـورة، والتـزم بـه حتـى نقـض اليهـود الصلـح.

اإلسـالم  الحميـد:  عبـد  الشـيخ  فضيلـة  وتابـع 
ديـن فيـه سـعة كبـرة، ومـن املهـم أن يتحمـل 
املسـلمون بعضهـم بعضـا، وتكـون لديهم سـعة 
األفـق ورحابة الصدر. املؤسـف أن رحابة الصدر 
التـي كانـت موجـودة يف سـرة الرسـول الكريـم 
والصحابـة وأهـل البيـت، ال توجـد يف املسـلمن 
املعارصيـن، وال يف أتبـاع الصحابـة وأهـل البيت 

ريض اللـه عنهـم.
وأضـاف خطيـب أهـل السـنة يف زاهـدان: ندعو 
املسـلمن إىل االتفـاق ووحدة كلمتهـم، والعودة 
النبويـة  والسـنة  الكريـم  والقـرآن  الديـن  إىل 
الحفلـة هـي االعتـدال.  الكرميـة. رسـالة هـذه 
هـذه الحفلـة ليسـت ألهـل السـنة فقـط، بـل 
نفّكـر يف هـذه الجلسـة لصالح جميع املسـلمن 
والشـعب اإليـراين وحتى اإلنسـانية كلها، ونرجو 
الجلسـة سـببا لهدايـة جميـع  أن تكـون هـذه 

لناس. ا
زاهـدان  العلـوم  دار  جامعـة  مديـر  وأضـاف 
قائـال: أهـل السـنة يرفضـون العنـف والطائفيـة 
ومـا يـر بأمـن البـالد، وال نـرىض بغيـاب األمن 
ألي بلـد مـن البـالد، وقـد بذلنـا سـعينا يف مجال 

الحفـاظ عـى أمـن البـالد.
واسـتطرد رئيـس اتحـاد املـدارس الدينيـة ألهـل 
السـنة يف محافظـة سيسـتان وبلوشسـتان: نحن 
البعـض  املسـلحة.  والعمليـات  العنـف  نرفـض 
العنـف  إىل  يبـادرون  الجهـال  األشـخاص  مـن 
والعمليات املسـلحة، لكن أكر الناس سـاخطون 

عـى أعالهـم ويرفضونهـا.
وأضـاف فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد: ال يوجـد 
السـائرين؛  إىل  بالنسـبة  بغـض وعـداوة  هنـاك 
نحـن نشـعر بالتضامـن مـع جميـع املسـلمن، 
ونشـعر باألخـوة مـع البرشيـة سـوى املجرمـن 

واملعتديـن ومـن ال يعرفـون منطـق الحـوار.

الحوار هو ضالة املسلمني املعارصين
وتابـع فضيلـة الشـيخ عبـد الحميد قائـال: منهج 
والعمليـات  العنـف  منهـج  ليـس  السـنة  أهـل 
بلـد،  أي  يف  الحـرب  نؤيـد  ال  نحـن  املسـلحة. 
بـل نعتقـد أن تحـل مشـكالت العـامل اإلسـالمي 
بالحـوار. نحن ندعـو إىل الحوار، وهذه الجلسـة 
التـي يشـارك فيهـا علـاء مـن الشـيعة والسـنة 
واآلكادميـن واملسـؤولن، مـن مصاديـق الحوار.

ضالـة  الحـوار  قائـال:  الشـيخ  فضيلـة  وتابـع 
جميـع  ندعـو  نحـن  املعارصيـن.  املسـلمن 
املسـلمن يف بـالد مثـل اليمـن والعـراق وسـوريا 
الحـوار،  التـي تواجـه تحديـات ومشـكالت إىل 

ونوصيهم بتأسـيس حكومات شـاملة، ومشـاركة 
وحـل  األقليـات،  حقـوق  ومراعـاة  املسـاعي، 

مشـكالتهم.
لشـكوى  مجـاال  يـرتك  مل  السـّني  املكـّون 
املسـؤولن/ لـو نفـذ مرسـوم املرشـد حـول إزالة 

السـنة أهـل  مشـكالت  لحلـت  التمييـزات، 
زاهـدان:  العلـوم  دار  واسـتطرد مديـر جامعـة 
نحـن نفتخـر بديننـا وببلدنـا. نحـن وقفنـا ضـد 
التطـرف، واليـوم نجنـي مثـرات هـذا الوقـوف. 
لشـكوى  مجـاال  يـرتك  مل  يف  السـني  فاملكـون 

املسـؤولن.
توظيـف  لـزوم  عـى  مؤكـدا  فضيلتـه  وتابـع 
نخـب أهـل السـنة قائال: نحـن نطالب بـأن يتم 
توظيـف كفـاءات أهـل السـنة بجانـب اإلخـوة 
الشـيعة، ويجـري اهتـام بحقـوق أهل السـنة، 
البلـد  إعـار  يف  سـعوا  أيضـا  السـنة  أهـل  ألن 

لبلدهـم. التقـدم  ووحدتـه وأمنـه، ويريـدون 
وقـال فضيلة الشـيخ عبد الحميد: لو أن مرسـوم 
املرشـد بشـأن إزالـة التمييـزات من أهل السـنة، 
تـم تطبيقه، لحلت مشـكالت أهل السـنة. نرجو 
أن ينفـذ املسـؤولون مرسـوم املرشـد حـول إزالة 

التمييزات بسـعة األفق.

اللـه  إىل  العـودة  هـي  الجلسـة  هـذه  رسـالة 
تعـاىل

ووصـف فضيلـة الشـيخ عبـد الحميد يف القسـم 
تعـاىل”  اللـه  إىل  “العـودة  كلمتـه،  مـن  األّول 

رسـالة هـذه الجلسـة.
وأضـاف فضيلتـه مؤكـدا: الطريـق للخـروج مـن 
املـآزق السياسـية واالجتاعية وأنواع املشـكالت 

هـي العـودة إىل اللـه تعاىل.
واسـتطرد خطيـب أهـل السـّنة قائـال: قبـل كل 
عـى هـذه  تعـاىل  اللـه  نشـكر  أن  يجـب  يشء 
النعـم  وتعـاىل.  تبـارك  إليـه  ونتوجـه  النعمـة، 
املاديـة واملعنويـة، كلهـا تعـود إىل اللـه تعـاىل. 

“ومـا بكـم مـن نعمـة فمـن اللـه”.
وتابـع: إن كانـت هنـاك نعمـة، علينـا أن نشـكر 
اللـه تعـاىل، وإن نزلـت آفـة أو مصيبـة، نتـرع 

إىل اللـه تبـارك وتعاىل.
وأضـاف فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد يف قسـم 
آخـر مـن كلمتـه قائـال: سلسـلة نـزول الوحـي 
مـن سـيدنا آدم إىل سـيدنا رسـول اللـه صى الله 
عليـه وسـلم، كانـت ألجـل إيصـال اإلنسـان إىل 
اللـه  إطاعـة  السـعادة يف  الحقيقيـة.  السـعادة 
تبـارك وتعـاىل، والوقوف أمام النفس والشـيطان 

والطغـاة، وحايـة الديـن اإللهـي.
وتعـاىل  تبـارك  اللـه  إن  قائـال:  فضيلتـه  وتابـع 
هدايـة  سـبيل  ويف  سـبيله  يف  السـعي  يحـب 

الخلـق. واللـه تبـارك وتعـاىل يحب املشـقات يف 
سـبيله. لقـد تحمـل رسـول اللـه صى اللـه عليه 
وسـلم مشـقات كبرة يف سـبيل الوصول إىل الله 
تعـاىل، إىل أن فتـح اللـه أبـواب الرحمـة عليـه، 
وبعـث جريـل مـع الوحي، وأمـر النبـي الكريم 

بالقـراءة.
وأكـد فضيلة الشـيخ عبـد الحميد قائال: اإلسـالم 
آخـر األديـان، والقـرآن آخـر الكتـب السـاوية 
وأعظمهـا، وال يوجـد عنـد الله تعـاىل يشء أحب 

مـن دينـه، والعمـل الصالـح، ونبيه.
والسـنة،  بالقـرآن  يهتّمـون  الذيـن  وأردف: 
يسـعون دامئـا نحـو الـرب تبـارك وتعـاىل، لكـن 
باللـه  يهتّمـون  وال  باملاديـات  يفكـرون  الذيـن 

يخـرون. سـوف  ورسـاالته،  تعـاىل 
وأضـاف فضيلته قائـال: غرنا يفتخـرون بالروات 
املاديـة، لكـن هذه الـروات املاديـة ال تقاس بها 

الـروة التـي منحنا الله تبـارك وتعاىل.
إن اللـه تعـاىل أعطاكـم ثـروة القـرآن واإلسـالم 
والسـنة، إن نفذتـم هـذه التعاليـم يف حياتكـم، 

تفلحـون يف الدنيـا واآلخـرة.
وأضـاف مديـر جامعة دار العلـوم زاهدان قائال: 
إن اللـه تبـارك وتعاىل منحنا نعـا معنوية كثرة، 
والطريـق الصحيـح لالسـتفادة مـن هـذه النعـم 
هـو االستسـالم للـه تعـاىل. يجـب أن نستسـلم 
أمـام اللـه تعـاىل مثل إبراهيـم؛ فإبراهيـم أصبح 
تبـارك  اللـه  أمـام  اللـه بهـذا االستسـالم  خليـل 
وتعـاىل، وسـيدنا رسـول اللـه صـى اللـه عليـه 
وهكـذا  العظيمـة،  املكانـة  تلـك  نـال  وسـلم 
الصحابـة وأهـل البيـت نالـوا رشفـا وعـزا بركـة 
تسـليمهم تجـاه الرشيعـة، وتحمـل الصعوبـات 

يف سـبيل اللـه تعـاىل.
وأردف: رسـالة هـذه الجلسـة أن يعـود الجميـع 
املـآزق  للخـروج مـن  الطريـق  تعـاىل.  اللـه  إىل 
السياسـية واال جتاعيـة وأنـواع املشـكالت، هو 

العـودة إىل اللـه تبـارك وتعـاىل.
أعالنـا  ولكـن  كثـرة،  اقوالنـا  بالقـول:  وتابـع 
قليلـة. كـر فينا اإلعجاب بالـرأي وعبادة النفس، 
ويوجـد عبـادة النفـس واألهواء أكر مـن عبادة 
اللـه تعـاىل. الصحابـة قبـل كل جهـاد، جاهـدوا 

أنفسـهم.
وأعـرب فضيلـة الشـيخ عـن أسـفه مـن شـيوع 
املعـايص قائـال: مـن املؤسـف أن الصـالة تفوت، 
الذنـوب  وأن الصدقـات ال تدفـع، وأنـواع مـن 
واملعـايص تنتـرش يف املجتمـع. من رسـاالت هذه 
الحفلـة أن يتـوب العواّم والخـواّص ويعودوا إىل 

تعاىل. اللـه 
املصـدر: املوقـع الرسـمي لفضيلـة الشـيخ عبـد 

الحميـد إسـاعيل زهـي

خطب ومحاضرات
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متى تكون الكتابات مؤثرة؟ )37(
)أدباء وشعراء النهضة الحديثة(

نجيب الكيالني - علي الطنطاوي
األستاذ نور عامل خليل األميني

رئيس حترير جملة »الداعي« العربية الشهرية
 وأستاذ األدب العريب باجلامعة اإلسالمية دار العلوم / ديوبند ، يويب ، اهلند 

نجيب الكيالين
)1350-1415هـ = 1955-1931(

نجيـب الكيـالين أديـب إسـالمي مـري شـهر. 
ولـد يف قريـة » رششـابة« التابعة ملركـز » زفتى« 
مبحافظة الغربيـة بجمهورية مر العربية. وكان 
مولـده يف 12/ صفر 1350هــ، يف اليوم األول من 
شـهر يونيـو 1931م، وكان أول مولـود يولد ألبيه 
وأمـه، وعـى غـرار عـادة أهـل الريـف يف هـذا 
الوقـت التحـق نجيـب الكيـالين بكتـاب القريـة، 
وعمـره أربـع سـنوات، وظـل بـه حتـى السـابعة 
مـن عمـره حيـث حفـظ معظـم أجـزاء القـرآن، 
وبعـد أن أنهـى دراسـة الثانويـة التحـق بكليـة 
طـب القـر العينـي وتخـرج فيها سـنة 1960م. 
بعدها سـجن الكيـالين يف السـجون الحربية زمن 
عبـد النـارص التهامـه بانتائـه لجاعـة اإلخـوان 
املسـلمن وعـّذب تعذيبـا شـديدا، وذكـر ذلك يف 
مذكراتـه التـي كتبهـا يف 3 أجـزاء. بعـد خروجـه 
مـن السـجن سـافر إىل دولـة اإلمـارات العربيـة 
املتحـدة عـام 1968م وعمـل بهـا كطبيـب ثـم 
كمديـر للثقافـة الصحيـة ثـم رجـع إىل موطنـه 
مـرض  مـع  رشسـة  معركـة  ليخـوض  )طنطـا(؛ 
رسطـان البنكريـاس، الـذي مل يسـتمر معـه أكـر 
مـن سـتة أشـهر، لقـي بعدهـا ربـه بعـد عيـد 
الفطـر املبـارك بيوم واحـد،يف 2/ شـوال 1415هـ 

املوافـق 7/ مـارس 1995م.
أعاله األدبية

روايات
1956م  سـنة  باملعتقـل  لـه  نـري  عمـل  أول   *
نالـت  التـي  الطويـل،  الطريـق  بروايـة  دشـنه 
جائـزة وزارة الرتبيـة والتعليـم سـنة 1957م ثـم 
قـررت للتدريـس عـى طـالب املرحلـة الثانويـة 
يف الصـف الثـاين الثانـوي عـام 1959م. * روايـة 
يـوم املوعـود، عـام 1960م، التـي نالـت جائـزة 
املجلـس األعـى لرعايـة الفنـون واآلداب مبـر 
يف العـام نفسـه. * رويـاة يف الظـالم نالـت نفـس 
الجائـزة يف العـام التـايل 1961م. * روايـة قاتـل 
حمـزة. * أهل الحميديـة. * مملكة البلعوطي. * 

روايـة نـور اللـه. * ليل وقضبان. * رجـال وذئاب. 
* حكايـة جـاد اللـه. * مواكـب األحـرار. * عمـر 
عالقـة   * تركسـتان.  ليـايل   * بالقـدس.  يظهـر 
الشـال. * أمـرة الجبـل. * عـذراء جاكرتا ] وهي 
مـن أفضـل رواياتـه[. * اعرتافات عبـد املتجي. * 

امـرأة عبـد املتجـي. * الكابـوس.
قصص

*عنـد الرحيـل. * موعدنـا غـدا * العـامل الضيق * 
رجـال اللـه * فـارس هـوازن *حكايـات طبيـب * 

الكابوس.
مؤلفاته األدبية والفكرية

* املجتمـع املـريض * اإلسـالم والقـوى املضـادة * 
الطريـق إىل اتحـاد إسـالمي * مدخـل إىل األدب 
اإلسـالمي * اإلسـالمية واملذاهـب األدبيـة * آفاق 
األدب اإلسـالمي * األدب اإلسـالمي بـن النظريـة 
والتطبيـق * تجربتي الذاتية يف القصة اإلسـالمية. 
* ملحـات من حيايت، سـرة ذاتية * إقبال الشـاعر 
الثائـر * شـوقي يف ركاب الخالديـن. * يف رحـاب 

الطـب النبوي.
جوائز حصل عليها 

والقصـة  1958م  الروايـة  جائـزة  عـى  *حصـل 
مـن  الذهبيـة  طـه حسـن  *ميداليـة  القصـرة. 
نـادي القصـة 1959م، * املجلـس األعـى للفنون 
واآلداب 1960م، * جائـزة مجمـع اللغـة العربية 
الرئيـس  مـن  الذهبيـة  امليداليـة   * 1972م، 

1978م. الباكسـتاين 
سامت مؤلفاته 

أن  الكيـالين  نجيـب  الراحـل  األديـب  اسـتطاع 
يقـدم صـورة لـألدب اإلسـالمي املنشـود، وأثبـت 
أنـه وثيـق الصلـة بواقـع الحيـاة، ويقف شـامخا 
يف مواجهـة اآلداب األخـرى، ويـرد علميـا عـى 
كانـت  جـادة  حيـاة  عـر  التافهـة،  اإلبداعـات 
حافلـة بالعطـاءات األدبيـة كـا قـال العالمـة » 

النـدوي«. الحسـن  أبـو 
معـروف عنـه أنـه األديـب الوحيـد الـذي خـرج 
بالروايـة خـارج حـدود بلـده، وطـاف بهـا ومعها 
بلدانـا أخرى كثرة، متفاعال مـع بيئاتها املختلفة، 

فـكان مـع ثـوار نيجريـا يف » عالقـة الشـال« 
ويف أثيوبيا يف » الظل األسـود«، ودمشـق يف » دم 
لفطـر صهيـون«، و » عـى أسـوار دمشـق«، ويف 
فلسـطن » عمـر يظهـر يف القدس«، وإندونيسـيا 
ليـايل   « يف  وتركسـتان  جاكرتـا«،  عـذارء   « يف 
تركسـتان« والتـي تنبـأ فيهـا بسـقوط الشـيوعية 
منـذ أكـر من ثالثـن عامـا. واألديب عامـة إن مل 
ميلـك تلك القدرة عى االسـترشاف والتنبؤ بجوار 

الرؤيـة الفنيـة فـال خـر يف كثـر مـن أعاله.
آراء األدباء فيه

يـرى د. جابـر قميحـة أن الكيالين لديه إحسـاس 
املرتبـط  الفنـي  الجـال  بتكثيـف  عميـق 
أنـه ال  إال  أعالـه،  بعـض  أحيانـا يف  بالغمـوض 
ينـى مسـئوليته تجـاه القـارئ وخوفـه مـن أن 
يقـع يف براثـن الفهم الخاطئ فـرتاه يف كل أعاله 
ينبـض بخيـوط الوعـي املتيقظ، التـي تجعل من 

كتاباتـه الرائيـة متعـة خاصـة.
كـا يؤكـد د. حلمـي القاعود أن نجيـب الكيالين 
كان فريـدا يف فـك الفضاءات املكانيـة واملجاالت 
وحفاوتـه  احرتافـه  عـر  أعالـه  يف  الزمانيـة 
بالتحليـل الدقيـق واملُنمِنات، واسـتطاع أن ميأل 
السـاحة بالبديـل الصحيـح؛ حيـث يعتـر أغـزر 
الكتّـاب إنتاجـا عى اإلطالق، بينـا يأيت » نجيب 
محفـوظ« و« السـحار« يف املرتبـة الثانيـة مـن 

الكم!   حيـث 
حيـث قـال عنـه نجيـب محفـوظ: » إن نجيـب 
اآلن«؛  اإلسـالمي  األدب  منظّـر  هـو  الكيـالين 
الروائيـة  وأعالـه  النقديـة،  مقوالتـه  ألن  ذلـك 
لهـا  أدبيـة  نظريـة  مالمـح  تشـكل  والقصصيـة 
غزرتهـا  التـي  القويـة،  وشـواهدها  حجمهـا 
دراسـاته حـول » آفـاق النظريـة والتطبيـق« و 
تجربتـي   « و  اإلسـالمي«،  األدب  إىل  مدخـل   «

اإلسـالمية«. القصـة  يف  الذاتيـة 
إنتـاج  كل  أن  عبداللـه  حسـن  د.محمـد  يـرى 
وشـفافية  وعمـق  مؤمنـة،  هافيـة  ذو  الكيـالين 
متصوفـة تبـدو كومـض الخاطـر بـن السـطور، 
وهـو جاد وعميق ومؤثر، ومتصـل أوثق االتصال 

األدب العربي
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بـروح هذا الشـعب، وميلك التأثـر يف حياة قومه 
التـي كان واحـدا مـن أفذاذهـا املتفرديـن.

والكيـالين يف شـعره ال يقـل منلـزة عـن قصصصه 
ورواياتـه، فهـو شـاعر » األمـل الطريـد«، الـذي 
دواوينـه  عـر  واألبـداع  اإليقـاع  ناصيـة  ميتلـك 
ذي  األصيـل،  بالفـن  تنطـق  التـي  الثانيـة، 
املويحـة،  اللفظـة  عـر  والغايـات،  الضوابـط 
لقواعـد  الراهـف  والتلمـس  الربانيـة،  والنعمـة 

الجميـل. الفـن 
دواوينه الشعرية

 * الشـهاداء.  عـر   * 1963م.  الغربـاء  *أغـاين 
كيـف ألقـاك 1978م. * مهاجـر 1986م. * مدينة 
الكبائـر 1988م. * أغنيـات الليل الطويل 1990م. 

*
وفاته

تـويف عـن 64 عامـا يف 2/ شـوال 1415هـ املوافق 
7/ مارس 1995م.

عيل الطنطاوي
 )1327- 1420هـ = 1909-1999م(

هـو الشـيخ عـي بـن مصطفـى الطنطـاوي مـن 
أحـب الكتّـاب األدبـاء إىل الجيـل املعـارص، الذي 
القـراء وال سـميا  قلـوب  بكتاباتـه بحجـز  أخـذ 
قاضيـا،  فقيهـا  أديبـا  كان  اإلسـالمن،  الشـباب 
ويعتـر من كبـار أعالم الدعوة اإلسـالمية واألدب 
العـريب يف القرن العرشين امليـالدي, ويفوق كثرا 
منهـم العتبـارات عديـدة. لـه أسـلوب سـاحر يف 
الكتابـة رمبـا مل يدانـه أحـد فيها ومل يشـق غباره. 
إن كتاباتـه متتـك عـى القـارئ القلـب والعقـل 

ويسـكره بحيـث يغفـل عـن مشـاغله ومهاّمـه.
1327هــ  األوىل  جـادى   /23 يف  مبشـق  ولـد 
بجـدة  وتـويف  1909م.  يونيـو   /12 املوافـق 
باململكـة العربيـة السـعودية يف 90 مـن عمـره 
يـوم 4/ ربيـع األول 1420هــ املوافـق 18/ يونيو 

1999م.
مـن  الطنطـاوي  مصطفـى  الشـيخ  أبـوه  كان 
العلـاء املعدودين يف الشـام وانتهـت إليه أمانة 
الفتـوى يف دمشـق، وأرسة أمـه )الخطيـب( أيضا 
مـن األرسة العلميـة يف الشـام. وكان خالـه )أخـو 
اسـتوطن  الـذي  الخطيـب  الديـن  أمـه( محـب 
و  الفتـح«   « صحيفتـي  فيهـا  وأنشـأ  مـر، 
»الزهـراء« وكان كبـر األثـر يف الدعوة اإلسـالمية 
يف مطلـع القـرن العرشيـن امليـالدي، وكان مـن 
واللغـة  الديـن  عـى  الغيـارى  الكتـب  العلـاء 
العربيـة وشـديد املقـت للصهيونيـة واملسـيحية 
عـى مكائدها ضد اإلسـالم. كان عي الطنطاوي 
مـن أوائـل الذيـن جمعـوا بـن طريقـي التلقـي 
عـى املشـايخ والدراسـة يف املـدارس النظاميـة، 

نـال البكالوريـا )الثانويـة العامـة( عـام 1928م 
مـن » مكتـب عنر« الـذي كان الثانويـة الكاملة 
الوحيـدة يف دمشـق حينـذاك. درس الحقـوق يف 
جامعـة دمشـق ونـال الليسـانس )البكالوريوس( 
 « جريـدة  يف  مقالـة  أول  نـرش  1933م.  عـام 
املقتبـس« عـام 1926م وهـو يف 17 مـن عمـره، 
والصحافـة  الكتابـة  عـن  ينقطـع  مل  ذلـك  بعـد 
فشـارك يف تحريـر مجلتـي خالـه محـب الديـن 
الخطيـب. وملـا عاد إىل الشـام عمـل يف جريدة » 
فتـى العـرب« ثـم يف » ألـف باء« ثـم  كان مدير 
تحريـر جريـدة » األيام«. وخـالل ذلك كتب يف » 
الناقد« و« الشـعب« وعام 1933م أنشـأ األديب 
الكبـر أحمـد حسـن الزيـات » الرسـالة« فـكان 
الطنطـاوي مـن كتبهـا وظـل يكتـب فيهـا عـى 
مـدى عرشين سـنة حتى احتجبت عـام 1953م. 
 « جريـديت  ويف  »املسـلمون«  مجلـة  يف  وكتـب 
األيـام« و » النـر«، وحـن انتقـل إىل اململكـة 
السـعودية » كتـب يف مجلـة » الحـج« وجريـدة 
» املدينـة« ونـرش ذكرياته يف » الرشق األوسـط« 

عـى مـدى نحـو خمـس سـنوات.
-1931 بـن  مـا  الفـرتة  يف  بالتدريـس  اشـتغل 
1940م يف كل مـن سـوريا والعـراق وبـروت، ثم 
دخـل سـلك القضـاء وأمى فيـه 25 عامـا كانت 
كثـرة  برحـالت  وقـام  حياتـه،  أعـوام  أخصـب 
وشـاركفي مؤمترات كثـرة، وأهم مشـاركة كانت 
لـه يف » املؤمتـر اإلسـالمي الشـعبي« يف القـدس 
عـام 1953م الـذي متخضت عنه سـفرته الطويلة 
يف سـبيل الدعايـة لفلسـطن التي طـّوف فيها يف 
كل مـن باكسـتان والهنـد وماليزيـا وإندونيسـيا، 
 « كتابـه  يف  الرحلـة  تلـك  ذكريـات  ودّون 
الرحلـة  شـارك يف 1953م يف  كـا  إندونيسـيا«. 
األوىل لكشـف طريـق الحـج الـري بـن دمشـق 
ومكـة. وقـد تحدث عنها يف كتابـه » من نفحات 

الحـرم«.
يف عـام 1963م سـافر إىل الريـاض مدرسـا يف » 
بعـد  فيـا  تحولـت  التـي  واملعاهـد«  الكليـات 
جامعـة باسـم » جامعـة اإلمام محمد بن سـعود 
اإلسـالمية« ثـم انتقـل إىل مكـة املكرمـة ثـم إىل 
جـدة وقـد أمـى يف اململكـة 35 سـنة وأقـام بــ 
» أجيـاد« مبكـة املكرمـة 21 سـنة ثـم انتقـل إىل 
العزيزيـة )طـرف مكـة مـن قبـل منى( فسـكنها 
حيـث  جـدة.  إىل  انتقـل  ثـم  سـنوات،  سـبع 
عـام 1420هــ 1999م. درّس  وفاتـه  إىل  مكـث 
برنامـج  أدار  ثـم  الرتبيـة«  كليـة   « يف  مكـة  يف 
التوعيـة اإلسـالمية، ثـم تغـرف للفتـوى، ثـم بـدأ 
و  اإلذاعـة،  يف  املشـكالت«  »مسـائل  برنامجيـه 
»نـور وهدايـة« يف الـرايئ ) و« الـرايئ« هو االسـم 
للتلفزيـون(  الطنطـاوي  الشـيخ  اقرتحـه  الـذي 

مائـدة  عـى   « األشـهر  برنامجـه  إىل  باإلضافـة 
اإلفطـار« وكانـت هـذه الرامـج أطـول عمـرا يف 
تاريـخ إذاعـة اململكـة ورائيهـا. وكان الطنطـاوي 
مـن أقـدم مذيعـي العـامل العـريب بـل لعلـه مـن 
أقـدم مذيعـي العـامل كلـه: وكانـت هـذه الرامج 
اسـتقطبت ماليـن املسـتمعن واملشـاهدين عى 

اختـالف ميولهـم وأعارهـم وأجناسـهم.
حينـا بلـغ 80 سـنة مـن عمـره آثر تـرك اإلذاعة 
قـراءه  وودّع  العزلـة،  يف  وعـاش  والتلفزيـون 
املحبـن لـه مـن أعـاق القلـوب قائـال: » لقـد 
عزمـت عـى أن أطـوي أوراقـي، وأمسـح قمـي، 
التـي  املاديـة  كالعزلـة  فكريـة  غزلـة  إىل  وآوي 
أعيشـها من سـنن، فـال أكاد أخرج مـن بيتي، وال 

أكاد ألقـى أحـدا مـن رفاقـي وصحبـي«.
األول  الجمعـة 4/ربيـع  يـوم  بعـد عشـاء  تـويف 
يونيـو 1999م يف قسـم  املوافـق 18/  1420هــ 
العنايـة املركـزة يف مستشـفى امللـك فهـد بجدة،  
ودفـن يف مكـة املكرمـة يف اليـوم التـايل: السـبت 
5/ ربيـع األول= 19/ يونيـو بعدمـا ُصّي عليه يف 

الحـرم املـي الرشيـف.
مؤلفاته

فيـا يـي أسـاء أهـم مؤلفاتـه مـع ذكرسـنوات 
صـدور الطبعـة األوىل منهـا: * أبوبكـر الصديـق 
1935م * أخبـار عمـر 1959م. * أعـالم التاريـخ 
مشـاهدات  بغـداد:   * 1960م.  )7أجـزاء( 
وذكريـات 1960م. * تعريـف عـام بدين اإلسـالم 
1960م  دمشـق  يف  األمـوي  الجامـع   * 1970م 
* حكايـات مـن التاريـخ ) 7 أجـزاء( 1960م. * 
دمشـق: صـور مـن جالهـا وعـر مـن نضالهـا 
1959م * ذكريـات عـي الطنطـاوي )8 أجـزاء ( 
التاريـخ 1958م.  مـن  رجـال   * -1989م.   1985
* صـور وخواطـر 1958م. * صيـد الخاطـر البـن 
الجـوزي )تحقيق وتعليق( 1960م. * فتاوى عي 
الطنطـاوي 1985م. * فصـول إسـالمية 1960م * 
فكر ومباحث 1960م. * يف إندونيسـيا 1960م. * 
يف سـبيل اإلصـالح 1959م. * قصـص مـن التاريخ 
مـع   * 1959م.  الحيـاة  مـن  قصـص   * 1957م. 
النـاس 1960م. * مقـاالت يف كلـات 1959م. * 
مـن حديـث النفس 1960م * مـن نفحات الحرم 

1960.* هتـاف املسـجد 1960م.
بعـد  ديرانيـة  مأمـون  مجاهـد  حفيـده  ونـرش 
وفاتـه عـددا مـن الكتب التـي جمـع مادتها من 
مقـاالت وأحاديـث مل يسـبق نرشهـا، وتلك هي: 
 * 2001م.   )2 )الجـزء  الطنطـاوي  عـي  فتـاوى 
فصول اجتاعيـة 2002م. * نور وهداية 2006م. 
الثقافـة واألدب 2007م. * فصـول  * فصـول يف 
يف الدعـوة واإلصـالح 2008م. * البواكـر 2009م.

األدب العربي
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الشـيخ،  يحاورنـا  كان  عندمـا  "أمـت":  جريـدة 
وكنـا نحن نـذرف الدموع، كانت تـرده اتصاالت 
و"إنجلـرتا"  "الدمنـارك"  كــ  مختلفـة  بـالد  مـن 
املواسـاة  بهـدف  وغرهـا  و"السـعودية" 
والتعاطـف وكسـب املزيد مـن املعلومات حول 
الحادثـة. قـدم أحـد تالميـذه مـن إسـبانيا فقـط 
الشـيخ صالـح بـن عبـد  ألجـل زيـارة أسـتاذه. 
اللـه بـن حميد، إمـام وخطيـب املسـجد الحرام 
وعضـو كبار العلـاء يف السـعودية اتصل هاتفيا 
ليسـأل الشـيخ املفتـي محمد تقـي العثاين عن 
حالـه. قـد قـال لنـا بعـض محبيـه: إن الشـيخ 
مبكانـة  يتمتـع  العثـاين  تقـي  محمـد  املفتـي 
رفيعـة يف السـعودية، ولقد اقرتحـت عليه مرات 
عديـدة إعطـاء جنسـية تلـك البالد لـه ولعائلته، 

إاّل أّن الشـيخ فّضـل البقـاء يف بلـده. 
نائـب  العثـاين،  تقـي  محمـد  املفتـي  الشـيخ 
وشـيخ  بكراتـي  العلـوم  دار  جامعـة  رئيـس 
الحديـث فيهـا )أسـتاذ صحيـح البخـاري(، ويعّد 
وهـو  اإلسـالمي،  العـامل  يف  العلـاء  أبـرز  مـن 
عضـو املجمـع الفقهـي اإلسـالمي لرابطـة العـامل 
اإلسـالمي مبكـة املكرمـة؛ ألـّف عـرشات الكتـب 
االقتصـادي  النظـام  بتأسـيس  وقـام  القيمـة، 
وفقـا للمبـادئ اإلسـالمية عـى مسـتوى العـامل. 
الرشعيـة  باملحكمـة  قاضيـا  عامـن  اشـتغل 
املركزيـة بباكسـتان، وعرشيـن عامـا يف املحكمة 
العليـا للبـالد، کـا کان کبیـر القضـاة يف محكمة 
االسـتئناف )محكمة رشيعة/ رشيعت( ومسـاعد 
كبـر القضـاة بها. نتيجة هـذه الخدمات الجليلة 

اسـتحق أن يلقـب بـ"شـيخ اإلسـالم".
قبـل أيـام تعرّض الشـيخ العثاين لهجـوم إرهايب 
جبـان، ولكـن اللـه تعـاىل نّجـى فضيلـة الشـيخ 
وعائلتـه بفضلـه، وبالتـايل نجـا العـامل اإلسـالمي 
مـن ملّمـة كـرى، وقـد استشـهد أثنـاء الهجـوم 

بالغـة.  بجـروح  آخـران  أصيـب  كـا  شـخصان، 
وصـف فضيلتـه نجاتـه مـن هـذه الحادثـة بــ 
»املعجـزة«، قائـال: "أظـن أن اللـه تعـاىل أرسـل 

مالئكتـه ليغـروا اتجـاه الرصاصـات"
قـام فضلـة الشـيخ املفتـي محمد تقـي العثاين 
الحملـة يف  تفاصيـل هـذه  ببيـان  اللـه  حفظـه 
)األّمـة(  "أمـت"  صحيفـة  مـع  مبسـوط  حـوار 
األرديـة، يقـدم هـذا الحـوار إىل القـراء الكـرام:

إّن نجاتكـم مـن هـذا الهجوم اإلجرامـي ال تقّل 
عـن معجـزة؛ هـل كنتـم تقـرؤون دعـاًء خاصـا 

الهجوم؟ أثنـاء 
وأن  معجـزة؛  كانـت  نجـايت  أّن  شـك  ال   
الرصاصـات  تطايـر  مـن  حفظنـي  تعـاىل  اللـه 
بحيـث مل أصـب بخمـش وال بجـرح بسـيط، إال 
أن استشـهاد اثنـن مـن رفقتـي وإصابـة آخرين 
بجـروح عميقـة يؤملنـي جـدا؛ وأمـا يف اإلجابـة 
عـن الشـق الثـاين مـن السـؤال، فأقـول: أنـا ال 
أقـرأ الدعـاء، بـل أدعو، وفـرق بن قـراءة الدعاء 
والدعـاء. تعـّودت الدعـاء طيلـة السـفر، وأتلـو 
بوجـه  ليـال  النافلـة  الصـالة  يف  الكهـف  سـورة 
عـام، وال تفوتنـي تـالوة جـزء مـن القـرآن حتـى 
أسـتعد  كنـت  الهجـوم  بـدأ  عندمـا  السـفر.  يف 
لتـالوة سـورة الكهـف، وإن إطالق النـار صادف 
رشوعـي يف التـالوة، فأصابـت الرصاصـات زجاج 
السـيارة األمامي، والعجيـب أن دوّي الرصاصات 
املطلقـة بـدت يل يف بـادئ األمر كقطـرات املطر 
الغزيـر، فبـدى يل أن مطـرا غزيـرا يهطـل، ثـم 
عند مشـاهدة زجاجـة السـيارة املنكرة عرفت 
أن مـا ينـزل هـو الرصـاص وليس مطـرا. قبل كل 
يشء خطـر ببـايل أن عـددا مـن اإلرهابيـن قـد 
قصدوا اسـتهدافنا. املهاجمون كانوا يسـتخدمون 
طـورا،  األمـام  إىل  يتقدمـون  ناريـة،  دراجـات 
ويرجعـون إىل أعقابهـم طـورا آخـر، ويطلقـون 

فضيلة الشيخ املفيت حممد تقي العثماني يف أول 
حوار مبسوط بعد حماولة اغتياله الفاشلة مع 

جريدة أمت الباكستانية:
 أظن أن الله تعاىل أرسل مالئكته ليغريوا اتجاه الرصاصات

 أدعو املهاجمني إىل الرصاط السوي

 أؤكد أنه ال ينبغي إعطاء الهجوم عيّل طابعا طائفيا

نقله إىل العربية: السيد مسعود
 جامعة دار العلوم زاهدان

الحوار
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النـران علينـا، وقـد يطلقـون النران فـی الهواء.
وردت يف األنباء أن املهاجمني كانوا يسـتخدمون 

ثـالث دراجات ناريـة، هل هذا صحيح؟
 نعـم، كانـت ثـالث دراجات، عـى كل منها 
مهاجـان، لكنـي مل أسـتطع أن أتبـن يف بدايـة 
قلـت  وكـا  بالضبـط.  املهاجمـن  عـدد  األمـر 
الكهـف،  سـورة  بتـالوة  منشـغال  كنـت  سـابقا، 
ممسـكا املصحـف بيـدّي، واسـتغرقت يف التالوة 
يف  عـاديت  ومـن  وصلنـا.  أيـن  أفهـم  مل  بحيـث 
األسـفار أين أنشـغل بتالوة القـرآن أو بعمل آخر 
مـا يشـغلني عـن سـر السـيارة، وعنـد الهجوم 
أيضـا كان هكـذا، مل أعـرف أيـن وصلنـا، وفجـأة  
تعرضنـا للنـران، ومـع إصابـة الرصاصـة لزجـاج 
السـيارة األمامـي انكـر زجـاج الجانـب األميـن 

. يضا أ
الرصاصـات  كـم كانـت املسـاحة بينكـم وبـني 

التـي كانـت متـّر بكـم؟
رجـال  مـن  حـارس  كان  السـائق  بجنـب   
الخلفيـة  املقاعـد  عـى  والجالسـون  الرشطـة، 
كنـت أنـا وزوجتـي وحفيـدان لنـا. إطـالق النـار 
الرصاصـات  انقطـاع؛  يتخللـه  ال  مسـتمرا  كان 
املطلقـة مـن الجانـب الخلفـي كانت متـر بقرب 
مـن رؤوسـنا، وتدخـل يف املقاعـد األماميـة، يف 
)الـذي يدعـى  السـائق  السـاعة أصابـت  هـذه 
الجانـب  مـن  أطلقـت  قـد  "حبيـب"( رصاصـة 
أن  غـر  بالتمـدد،  السـائق  أمـرين  هنـا  األميـن، 
فانحنيـت  للتمـدد،  تسـع  كانـت  مـا  السـيارة 
قليـال، وبقيـت يف حالـة قريبـة مـن االضطجـاع. 
مـا إن مضـت لحظـة حتـى بـدأ إطـالق النـران 
معاناتـه  رغـم  والسـائق  جوانـب،  ثـالث  مـن 
مـن اإلصابـات يسـوق السـيارة إىل األمـام حتـى 
انرفـوا  لعلهـم  فقلنـا  املهاجمـن،  مـن  ابتعـد 
لظنهـم القضـاء علينـا والفراغ مـن املهمة، ولكن 
ارتفـع صـوت "حبيـب" ليبطل مـا تخيلنـا، قائال: 
"املهاجمـون أخـذوا يعودون! اخفضوا رؤوسـكم 
بـكل ما تسـتطيعون". فوصـل املهاجمون وبدأوا 
بإطـالق النـار، وهـذه املرة مـن أربعـة جوانب! 
ومـن غريـب مـا حـدث لنـا يف الهجـوم وهو أين 
كنـت جالسـا لـدى البـاب مـن الجانـب األيـر، 
وقـد ثقبت هـذا البـاب رصاصة واجتـازت منها، 
وأصابـت بالضبـط يف مـكان تقابلـه رجـي! مـا 
يحتّـم إصابـة رجـي، ولكـن رجي سـليمة! فأين 
ذهبـت هـذه الرصاصـة؟ نحـن كذلـك ال نعرف، 
وهذه املسـئلة تحولت بالنسـبة لنا إىل لُغز! لغز 
لعلـه ال يفـك أبـدا! إين كنـت جالسـا يف الخلـف 
مـع األرسة وهـذا مـا جعـل املهاجمـن يطلقـون 
مـن الخلـف أكـر مـن الجهـات األخـرى، بحيث 
تقطعـت زجاجـة السـيارة الخلفيـة، ولكن فضل 

اللـه ورحمتـه قد حالت بـن املهاجمن وتحقيق 
هدفهـم. مل تتوقـف النـار مـع انهيـار الزجاجـة، 
مـن  املطلقـة  الرصاصـات  وأكـر  تتابعـت؛  بـل 
خلـف  مـن  تتمكـن  كانـت  الخلفـي  الجانـب 
املقاعـد األماميـة. بعـض الرصاصـات تعرت فی 
باملقاعـد  املتصلـة  للسـيارة  الحديديـة  الجعبـة 
الخلفيـة. حتـى الحـزام املحيـط بالزجـاج للباب 
الخلفـي كان لـه نصيـب مـن الرصاصـات.  مـع 
هـذا مل تصـب رصاصـة مـن هـذه الرصاصـات 

املتطايـرة إيـاي وال أحـدا مـن أهـي.
لـو وصفت لنـا حال زوجتـك وحفيديك األبرياء 

يف هذه السـاعة الحرجة.
سـنوات،  خمـس  ابـن  "اليـان"  حفيـدي   
هـا  سـنوات،  سـبع  ابنـة  "دينـا"  وحفيـديت 
أصيـب  عندمـا  حـدث.  مـاذا  أصـال  يعرفـان  ال 
عـى  يـده  اليـان  وضـع  والحـارس،  السـائق 
صـدره، قائـال: هنـا أصـاب يـا أيب! فقلقـت جدا، 
وباختصـار قامـت مـع كالمـه قيامـة، فدعـوت: 
يـا رب أنقـذ أوالدي! ومـن فـوري فتحـت أزرار 
قميـص اليـان، فوجـدت شـظايا الزجـاج التـي 
تناثـرت نتيجـة إصابـة الرصاصـات، هـي أصابت 
صـدره، كـا أصابـت شـظايا الزجاجـات زوجتي 
الهجـوم  عنـد  يداهـا.  أصيبـت  وقـد  أيضـا، 
كانـت زوجتـي تتلـو القـرآن. وبحمـد اللـه هـي 
أيضـا كانـت كمثـي مطمئنـة غـر مضطربـة وال 
متخّوفـة، وكان لسـانها دوما يتحـرك بتالوة هذه 
اآليـة مـن سـورة يـس: َوَجَعلَْنـا ِمـن بَـْنِ أَيِْديِهْم 
اَل  فَُهـْم  فَأَْغَشـيَْناُهْم  ا  َسـدًّ َخلِْفِهـْم  َوِمـْن  ا  َسـدًّ

)يـس/9( يُبْـِرُوَن 
عندما حدث الهجوم هل كانت لكم سيارتان؟

هونـدا  سـيارة  سـيارتن،  يف  كنـا  نعـم،   
سـيفيك )Civic(  التـي كانت تتقـدم، وكنت أنا 
مـع األهـل والسـائق )حبيـب( وضابـط الرشطة 
والسـيارة  ركابهـا.  نشـّكل  فـاروق(  )محمـد 
"عامـر"  يسـوقها  خلفنـا  تتحـرك  كانـت  التـي 
أصيـب  )صنوبـر(.  الشـخيص  حـاريس  ومعـه 
عامـر بشـدة، وهـو حاليـا أيضـا يف وضـع صحي 
متدهـور، واستشـهد حاريس الشـخيص )صنوبر(، 
وبهـذا استشـهد اثنـان، وأصيـب آخـران بشـدة، 
أشـخاص،  مثانيـة  مـن  يتكـون  كان  وفدنـا  وإن 
أربعـة هـم: أنـا وأهـي، وأربعـة هم: السـائقان 
واستشـهد  السـائقان،  جـرح  والحارسـان؛ 
فنجونـا بشـكل غريـب  نحـن  وأمـا  الحارسـان، 

للعـادة! خـارق 
كـم رصاصـة أصابـت الضابـط والسـائق، ومتـى 

أصابتهام؟ 
"حبيـب"،  سـائقي  كتفـي  كلتـا  أصيبـت   
يـداه  وتلطخـت  ذراعـه،  رصاصـة  وأصابـت 

وذراعـه بالـدم، ولكنـه ظل يواصل السـياقة، كا 
أصابـت رصاصـة رأس الضابـط الجالـس بجنبـه.

هـل أصيـب السـائق والضابـط  خـالل الهجـوم 
األول أم أصيبـا بعدمـا كـّر اإلرهابيـون للمـرّة 

الثانيـة؟
أخـرين السـائق نفسـه بأنـه أصيـب، ولكني 
ال أسـتطيع أن أحـّدد بالضبـط متـى أصيـب. يف 
اسـتهداف  يريـدون  املجرمـون  كان  الحقيقـة 
رأس السـائق إاّل أن اللـه تعـاىل نّجـاه، ولو كانت 
األمـر  لُقـيض  السـائق،  رأس  رصاصـة  تصيـب 
وطويـت صحيفتنا، ألن السـائق هو الذي أوصل 
السـيارة إىل املستشـفى، وكان يسـر برعة رغم 
بأننـا  شـعرت  وعندمـا  وكتفيـه،  ذراعـه  إصابـة 
خلّفنـا املهاجمـن وابتعدنـا منهم، وجـدت يديه 
وذراعـه يجـري الـدم منهـا بغزارة، وقـد بلغ منه 
الجهـد مبلغـه، تعطلـت يـده اليـرى بالكامـل 
وبـات يسـوق بيـد واحـدة، وعندمـا أخـرين بأن 
بيـد  يسـوق  وهـو  تعطلـت  قـد  يديـه  إحـدى 
واحـدة، طلبـت منـه التوقف ألکون أنا السـائق، 
فنذهـب إىل املستشـفى، إال أنـه رفـض وقال "ال 
ميكـن هـذا، ألنكـم يف خطـر، ميكـن أن يعـود 
أسـوق  أنـا  أجـازف،  أن  أسـتطيع  املجرمـون، ال 
إىل املستشـفى مهـا کان األمـر". ومل یمـض إال 
قليـل حتـى تعطلـت يـده اليمنـى أيضـا فأصبح 
يسـوق بـرؤوس أصابـع يده اليمنـى، متجها نحو 

مستشـفى "لياقـت" الوطنـي.
ونظـرا إىل أين كنـت متوجهـا إىل مسـجد "بيـت 
املكـرم" إلمامـة صـالة الجمعـة، لذلـك أخـرت 
املصلـن أثنـاء الطريـق هاتفيـا بوقـوع حـادث 
مؤمل، وبأين ال اسـتطيع الحضـور لإلمامة، ووصلنا 
قسـم  نحـو  فتوجهنـا  قليـل،  بعـد  املستشـفى 
الطـوارئ مـن فورنـا، وطلبـت رسيـرا، وجعلـت 
"محمـد فـاروق" عليـه؛ كنت أرجـو أن ينجو، إال 
أنـه قـى نحبـه قبـل الوصـول إىل املستشـفى، 
وقـد أصيب السـائق بثالث رصاصـات، وكان من 
الطبيعـي أن يفقـد وعيه، ولكـم أن تقّدروا مدى 
شـجاعته وجراءتـه مـن خـالل مـا أسـلفنا. هـو 
فعـال شـاب شـجاع ذو همة، ومل يكـن من طاقم 
املستشـفى إال التدخـل فـورا، وأول مـن أرسعت 
إىل رسيـره ألكتشـف حالـه عـن الطبيـب، هـو 
الحـارس، فأخـر الطبيب بأنه فـارق الحياة، وقد 
وافتـه املنيـة يف الطريـق، وأمـا السـائق فقالـوا 
بأنـه ال بـد أن يخضـع لعملية جراحيـة وحاله ال 
تدعـو إىل القلـق، فحمـدت اللـه، ويف هذا الحن 
جاءنـا رئيـس املستشـفى فقلـت لـه حـان وقت 
صـالة الجمعـة وأريـد أن أصـي، فدلنـي عـى 
مسـجد املستشـفى وأديـت الصـالة، وذهايب إىل 
هـذا املسـجد كان موافقـا لوقـت النـداء الثـاين، 

الحوار
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وبهـذا قـد بقيـت يف املستشـفى سـاعة تقريبـا.
يبـدو أن املهاجمـني كانـوا أطلقـوا النـريان ملـدة 
قـوات  األثنـاء  هـذه  تشـاهدوا يف  أمل  طويلـة، 

الرشطـة يف مـكان مـا؟
 يف مـکان الحادثـة مل يكـن الرشطـة، بيـد 
إىل  الطريـق  أثنـاء  للرشطـة  دوريـة  رأينـا  أننـا 
املستشـفى وهـي ممتلئة بقـوات الرشطة واقفة 
سـيارتنا  السـائق  فقـرّب  سـنرت"،  "اكسـبو  عنـد 
مـن الرشطـة فقلـت لهـم: "إن السـائق مصـاب 
بجـروح بالغـة، لـو جلـس أحدكـم خلـف املقود 
عـدم  أبـدوا  لكنهـم  املستشـفى"،  إىل  لیسـوقنا 
رغبتهـم يف األمـر قائلن: اذهبوا أنتم بأنفسـكم! 
قلـت يف نفـي إن الوقـت ال یتحمـل الضیـاع يف 
الجـدال العابـث؛ ألن كل دقيقـة هـی مصريـة 
بالنسـبة لنـا. كان كالمنـا مع الرشطة أثناء السـر 
عندمـا  ولكنـه  تكلـم،  أيضـا  بنفسـه  والسـائق 
رأى إعراضهـم، أرسع يف السـر إىل املستشـفى، 
ومـن حسـن حظنـا أنـه مل يكـن زحـام يف املرور، 
فوصلنـا إىل املستشـفى يف غضـون عـرش دقائـق 

. يبا تقر
بـدأت  متـى  تهديـدات،  تلقيتـم  إنكـم  يقـال: 

التهديـدات؟
لكـن  يهـّددين أحـد يف اآلونـة األخـرة،   مل 
كانـت ترسـل إيّل تهديـدات قبل هـذا بعامن أو 
عامـن ونصـف، إال أين مل آخذهـا مأخـذ الجـد، 
ومل أخـر بها املسـؤولن، علا مّنـي أن املهددين 
ينسـبون  التـي  املنظـات  إىل  بصلـة  ميتـون  ال 
أنفسـهم إليهـا، مـا يـدل عـى أن التهديـدات 

كانـت مزيفـة. 
مبـاذ كانـوا يهددون عـىل التحديد، وهـل كانت 

عـر الهاتف؟
التهديـدات كانـت مجهولـة، وكانـوا   أكـر 
يهـددون عـر الرسـائل. يف بعض الرسـائل يّدعي 
املرِسـل بـأن الرسـالة مـن قبـل تنظيـم داعـش 
ويكتـب مهـددا: "إين قائـد التنظيـم، والتّخـاذك 

املوقـف الفـالين لـن نـرتكك )حيّـا(.
أي موقف تحديدا؟

املسـلحة  العمليـات  خالفـت  دامئـا  إننـي   
كانـت  الرسـائل  ويف  االنتحاريـة،  والهجـات 
املرسـلن  بعـض  هـذا.  موقفـي  إىل  اإلشـارة 
ينسـبون أنفسـهم إىل تنظيـم داعـش، كا كانت 
تأتينـي رسـائل مشـابهة مـن قبـل حركـة طالبان 
الباكسـتانية )TTP( عـى مـا يبـدو، وال أعـرف 
هـل كانـت حقيقـة أم زائفـة. حـدث مـرات أين 
قـد تلقيت رسـائل مهـددة ممـن كانـوا يعرّفون 
أنفسـهم مسـؤولن يف حركة طالبان الباكستانية، 
ثـم كانـت تليهـا رسـائل من قبـل حركـة طالبان 
تفيـد: "إنـك مل تهدد من جانبا"، هـذا ما جعلني 

ال آخـذ هـذه الرسـائل مأخـذ الجـد. هـددوين 
مـرة أو مرتـن بأننـا ال نـرتكك تعيـش، وقلـت يف 
معـرض الـرد عليهـم: "إن اللـه هو املالـك". ومع 
واضـح  املسـلحة  العمليـات  تجـاه  موقفـي  أن 
عـى مسـتوى البـالد، بيـد أين مـا كنـت أفكـر أن 
يعادينـي أحـد، وأن الذيـن يدعـون االنتـاء إىل 
داعـش، هـم يكذبـون، خاصة ويف ذلـك العهد مل 
يكـن تنظيـم داعـش يف باكسـتان، والطريف أنه 
كتـب مـرة يف الرسـالة: "إين قائد تنظيـم داعش، 

وأسـكن هنـا قريبـا منكـم!".
فلـامذا قـال محافـظ إقليـم "سـند" إذن إنكـم 

تلقيتـم تهديـدات حديثـا؟
السـيد  التبـس عـى   بظنـي أن األمـر قـد 
الحقيقـة  يف  مـا.  وأنـه حـدث خطـأ  املحافـظ، 
عندمـا تـم اسـرتداد حـراس العلـاء، قـام بعـض 
بلقـاءات  املـدارس"  وفـاق  "منظمـة  مسـؤويل 
مـع املسـؤولن مطالبـن إياهـم بإعـادة الحراس 
أن  دون. ميكـن  العلـاء مهـدَّ بعـض  أن  بحجـة 
هـذه القضيـة هـي التـي سـببت اللتبـاس األمـر 
عـى املحافـظ، وبعـد هـذا الهجـوم جاء السـيد 
املحافـظ لعيـاديت، وهـذا اجتاعنـا األول، وأمـا 

قبـل هـذا فلـم يكـن بيننـا أي لقـاء.
كم حارسا لك رسميا من جانب الحكومة؟

 يف السـابق مل يكـن يل حـارس أصـال، وقبـل 
عـام ونصـف تّم تعيـن ضابط  لحایتـی، أردت 
أخـرج  قلـا  ألين  الواحـد،  الحـارس  هـذا  رّد 
وأتردد، كا أن يل حارسـا شـخصيا وهو يكفيني، 
غـر أن  األحبـة واألقربـاء أشـاروا إىل بقـاء هـذا 
الحـارس، فلـم أعمـل عى رأيـي، وعندمـا قررت 
الحكومـة اسـرتداد حراس العلاء، اسـرتدت هذا 
الحـارس أيضـا، ثـم يف اليـوم التـايل خصصـت يل 
حارسـن بـدل الحـارس الواحـد، وقبـل الحادثـة 
كان  الهجـوم  ووقـت  حارسـا،  اسـتعادت  بيـوم 
يصحبنـي حـارس حكومـي واحـد وهـو محمـد 

فـاروق املذكـور أعـاله والـذي استشـهد.
يقال عادة إن الحاّسـة السادسـة لإلنسـان تقول 
لـه الكثـري من املسـائل، هل خطـر  ببالكم يشء 

من هـذا القبيل يف يـوم الهجوم؟
الرصاصـات  إن  لكـم:  أرّصح  دعـوين  كال،   
ال  بأنهـا  متيقنـا  كنـت  تتطايـر،  كانـت  عندمـا 
األمـر،  يف  مبالغـا  ولسـت  صّدقـوين  تصيبنـي! 
وإمنـا أقـول الحـق، ولكـن مـاذا كان باعـث هذا 
اليقـن واالطمئنان! فهذا ما ال أسـتطيع إفشـاءه، 
وأرجوكـم أن تعـذروين يف بيانه، وكل ما أسـتطيع 

قولـه هـو "أن اللـه تعـاىل أراد أن ينقـذين".
يقـال إن عمليـة االغتيـال نفـذت بعـد تخطيط 
يف  جمعـة  كل  تخـرج  فضيلتكـم  هـل  دقيـق، 

وقـت معـني إىل الجامـع إلمامـة الجمعـة؟

بانتظـام، باألكيـد   نعـم، هـذا مـا أمارسـه 
خطـط املهاجمـون العمليـة عـن دقـة ودراسـة، 
والدليـل عـى هـذا هـو أنـه مل يكـن مـن املقرر 
أن أكـون هـذه الجمعـة يف كراتـي وأذهب إىل 
الذهـاب  قـررت  فقـد  املكـرم"،  "بيـت  مسـجد 
ليـوم  التذكـرة  وحجـزت  "ملتـان"  مدينـة  إىل 
األربعـاء، وأكـر خاصتـي كانـوا عى علـم بأين ال 
أذهـب يـوم الجمعة إىل مسـجد "بيـت املكرم"، 
ولكـن فجـأة ألغيـت رحلـة الطـران، وبالتـايل مل 
أسـتطع الذهـاب إىل مدينة ملتـان، ولكن الذين 
أخـِروا بإلغـاء الرحلـة وبالتـايل بذهـايب إىل بيت 
املكـرم كذلـك، كانوا قلـة وأكرهم مـن خاصتي، 
وقـد علمنـا فيـا بعـد بـأن املهاجمـن أرسـلوا 
جواسيسـهم إىل "دار العلـوم" للتأكـد املزيد من 
الخـر، حيث جـاء قبل الهجوم بدقائق أشـخاص 
إىل "دار العلـوم" وسـألوا: من يـؤّم بالناس اليوم، 
بأنهـم  أيـة سـاعة تقـام الصـالة؟ وأظهـروا  ويف 
جـاؤوا يريـدون االقتـداء مبعـايل املفتـي. يبـدو 
أنهـم جـاؤا ليعرفـوا سـاعة انطالقـي ويتأكـدوا 

مـن ذهـايب إىل بيـت املكـرم.
تفّضلتـم بـأّن الذيـن عرفـوا إلغـاء الرحلـة إىل 
مدينـة ملتـان كانـوا قلّـة، فهـل اطلع عـىل ذلك 

أفـراد مـن خـارج الجامعـة؟
الخـارج،  يف  البعـض  يطلـع  أن  طبيعـي    
خاصـة وأين أخـرت أهـل ملتـان بأين ال أسـتطيع 

أن آتيكـم بسـبب إلغـاء الرحلـة.
حـول التحقيقـات التـي تجـري بشـأن الحادثة، 

هـل تجلـب قـوات األمـن ثقتكم؟
أن  أظـّن  بالكامـل،  نعـم، هـم يخروننـي   
التحقيـق يجـري بقـوة وجديـة، ويتـم مـن قبل 
القانـون،  بتنفيـذ  املعنيـة  املختلفـة  الدوائـر 
وهنـاك شـعور هـذه املـرّة بـأن التحقيقـات تتم 
بجديـة. نعـم، هنـاك بعـض األمـور ال يقـال، وال 
مسـاّر  عـى  مطمـن  أين  إاّل  اإلعـالم،  يف  ينـرش 

واتجاههـا. التحقيقـات 
ما هو تقييمك بشأن هذا االغتيال؟

 قـد قلـت سـابقا أيضـا، وأؤكـد هنـا بأنـه ال 
ينبغـي إعطـاء الهجوم عـّي طابعـا طائفيا. يبدو 
أن الهجـوم كانـت مؤامـرة مـن جانـب أعـداء 
البـالد، أرادوا مـن خاللـه زعزعـة البـالد يف اليوم 
الوطنـي، ولكـن الله أحبـط كيدهـم ومؤامرتهم 

باستشـهاد صاحبـّي وإصابـة اثنن.
ما هي رسالتكم للقتلة؟

 أدعـو القتلـة إىل الـراط السـوي، وأسـأل 
اللـه تعـاىل أن يهديهـم ويوفقهـم للخـر.

الحوار
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إن اللـه تعـايل حفـظ لنا أسـتاذنا الكبـر العالمة 

الشـيخ مفتـي محمـد تقـي العثـاين حفظه الله 

مـن کیـد األعـداء، و محاولتهـم األثیمـة، وأرانـا 

عجائـب قدرتـه فـی هـذه القضیـة وال شـك أن 

مـن كان للـه ، كان اللـه لـه ، ولكـن فـی طیـات 

الحادثـة دروس وعـر البـد أن ال نغفـل  هـذه 

. عنها

 إن هـذه املخطـط الفاشـل الـذي دبـره أعـداء 

وبعـده  وأقعـده،  العـامل  أقامـت  قـد  اإلسـالم 

الـرشق  مـن  كثـرة  وبيانـات  تقاريـر  وجهـت 

العلـاء  ونـدده  الكريـم  األسـتاذ  إىل  والغـرب 

والزعـاء وكل مـن يحـرتق قلبـه لإلسـالم وأهله 

، وهـذا شـاهد عيـان عـى أن للعلـاء الصادقن 

وعـزة  القلـوب  يف  ومكانـة  الصـدور  يف  محبـة 

الدنيـا  يف  وکرامـة  عـزة  أي  تدانيهـا  ال  وکرامـة 

الکرامـة  هـذه  بـل  وتشـرتى،  تبـاع  والهـی 

والقبولیـة هديـة مثينة من جانـب الله تعاىل وال 

ميکـن الحصول علیـه بالقدرة و املال و النسـب.

 إسـتفدنا مـن هـذا الحـادث األلیـم أن العـامل 

وأقضـت  الحنيـف  الديـن  لخدمـة  تجـرد  إذا 

 ، واملتأزمـة  املتدهـورة  األمـة  أحـوال  مضجعـه 

وسـعی سـعيا مشـكورا يف مجال الدعوة إىل الله 

تعـاىل وتحصـن املسـلمن ضـد األفـكار الوافـدة 

، ونبههـم علـی خطـورة الثقافـات املسـتوردة و 

املدنيـة الزائفـة ویریهم الداء ویصـف لهم الواء 

، وسـعی يف إصـالح أحوالهـم الدينية واملعيشـية 

واإلقتصاديـة واإلجتاعيـة وبرهم باملخططات 

املاكـرة ضدهـم ، وقـام بدور حاسـم يف املجاالت 

املختلفـة بنيـة صادقـة ووعـی کامـل ، فـإن الله 

تعـاىل يحبـه ويحببه إىل الناس ويضـع له القبول 

يف األرض كـا شـاهدنا يف هـذه القضیـة.

 إن العالمـة املحقق املفتـي محمد تقي العثاين 

مـن  والزمـن  الحيـاة  قيمـة  عـرف  حفظه اللـه 

قديـم ، فتقدم نحو آمالـه الدينية والعلمية بجد 

واجتهـاد وصـر ومثابرة ، وترک أسـباب الرفاهية 

والدعـة ووصل إىل مكانة عالية مرموقة والسـیا 

يف العلـوم اإلسـالمية وقـدم حلـوال ناجعـا لكثـر 

مـن املشـاكل املاليـة واإلقتصادية فـی العامل كا 

تشـهد بهـا مؤلفاته القيمـة املاتعة.

 ومـن ناحيـة أخـرى هـو کان مهمومـا بهمـوم 

بالنظـرة  إليهـا  وينظـر   ، وطنـه  وقضايـا  أمتـه 

الثاقبـة الرصينـة ، فهـو یرشـد الساسـة ویناجـي 

طالبـان وال يغفـل عـن عافيـة الصديقیة ویقرتح 

إقرتاحـات مفیـدة لكبـار القضـاة يف باكسـتان ، 

ويهتـم بأمـور املسـلمن إهتامـا بالغـا ، وهكذا 

يكـون العلـاء الصادقـون.

 نـراه يف محـراب العبادة واإلنابة كعادة أسـالفه 

اللـه  بذكـر  رطبـا  لسـانه  يـزال  وال   ، الربانيـن 

تعـاىل، یحافـظ عـى األوراد واألذكار ، بـل يذكـر 

اللـه ذكـرا كثـرا وال يغفـل بعـد الجمعـة عـن 

تـالوة سـورة الكهـف يف الطريـق واقتفـی أثـر 

اإلمـام أحمـد رحمه اللـه ، فقـد جاء فـی املغنی: 

610/2 : »أنـه کان یقـرأ الکهـف فـی الطریـق 

للجامـع«. ويشـتغل بتـالوة القرآن كلا سـنحت 

لـه الفرصـة كـا شـاهدته مـرارا إذا خـرج مـن 

بيتـه كان بيـده املصحـف يتلـوه إىل أن ینتهـي 

إىل املسـجد ، وهكـذا يكـون العلـاء الربانيـون.

 إنـه يسـعى دومـا لرتبيـة األجيـال عـن طريـق 

وال   ، والتزکیـة  واإلرشـاد  والتدريـس  التعليـم 

املحققـة  ودروسـه  املتتاليـة  رحالتـه  متنعـه 

الكثـرة واشـتغاله بالتصنيـف والكتابـة عن هذا 

الجانـب الهـام يف تربيـة األجيـال ، فـإن األمة إذا 

أفلسـت يف ميـدان الـروح واألخـالق وضعفـت 

و  بالفشـل  تبـوء  فإنهـا   ، تعـاىل  باللـه  صلتهـا 

اإلندثـار ، وتصـر أمـة منفعلـة ضعيفـة کغثـاء 

الصوفيـة  بالطريقـة  استمسـك  إنـه  السـيل. 

الصحيحـة مـن غر إفـراط وتفريـط ، ویتقدم يف 

هـذا الطریق السـوی بإسـتقامة واعتـدال ، یعظ 

وينصح ويرشـد األمة ، راسـا طریـق العودة إىل 

اللـه تعـاىل ، ويغـرس يف النفـوس معـاىن اإلیان 

واإلخـالص وهكـذا يكـون العلـاء املخلصـون.

 إنـه عـرف قيمـة الزمـن ووفـق توفيقـا كبـرا يف 

إدارة الوقـت واسـتغالله فيـا يهمـه يف الدنيـا 

و اآلخـرة واسـتمع إىل نصیحـة اإلمـام الشـافعي 

رحمه اللـه وجلـس علـی مائدتـه حيـث قـال : 

»الوقـت سـيف إن مل تقطعه قطعك.« فبحسـن 

إدارتـه للوقـت أرشق يف سـاء العلـم واملعرفة ، 

وحصـل عـى علـوم جمـة فصنف کتبـا يف مجلد 

البيـان  يف  ووضـوح  أنيـق  بتحقيـق  ومجلـدات 

بالعربيـة واألرديـة واإلنجليزيـة وقیـض اللـه لـه 

رجـاال شـمروا عـن سـاعد الجـد فجمعـوا خطبه 

ومواعظـه وطبعـت منهـا مجموعـات عديـدة ، 

وكل مجموعـة تشـتمل عـى مجلـدات ، وهكذا 

بـارك اللـه يف علمـه وإنجازاتـه وحياتـه ومل يـزل 

يتـدرج يف املعـايل بـإذن اللـه تعـاىل.

 سـافر إىل كثـر من أقطـار األرض وبلدانها ورأی 

املدنيـة الغربيـة وزخرفاتهـا عـن کثـب وناقـش 

آراء أهـل الغـرب واتجاهاتهـم ، ولكنه مل يتقاعد 

قيـد شـر عـن تراثـه اإلسـالمي األصيل، بـل كان 

همـه الدعـوة إىل الله تعـاىل والنصيحة الحكيمة 

وحسـن متثيلـه لإلسـالم أينـا حـل وارتحـل ويف 

أماكـن خفتـت أصـوات الحـق وخبـت مصابیـح 

ناجعـة  مؤثـرة  حلـوال  واقـرتح   ، فيهـا  اإلصـالح 

للمسـائل الشـائكة ، وأوىص باإلصـالح والرتبيـة 

والتعليـم ولـزوم الدعـوة إىل الله تعـاىل کا جاء 

فـی رحالتـه املطبوعـة ، و هكـذا كان دیدنـه يف 

أسـفاره ورحالتـه املباركة.

إن هـذه القضیـة املؤملـة أسـفرت عـن مكانتـه 

العاليـة يف العـامل ومحبتـه يف النفـوس ، فليعلـم 

كل عـامل أن مـن جاهـد فإمنـا يجاهـد لنفسـه 

ومـن اتبـع طريـق الحـق بنیـة صادقـة ومنهـج 

صحیـح وتحـي بصفات أصحـاب الفكر والدعوة 

، وأخلـص العمـل لله تعـاىل وعرف قيمـة الزمن 

وأدارها إدارة حسـنة ، وصر لحكم ربه واسـتقام 

عـى طريق اإلسـالم ونصـح األمة وكشـف الغمة 

 ، املحسـنن  أجـر  يضيـع  ال  تعـاىل  اللـه  فـإن   ،

بركنـه  ویكنفـه  التنـام  التـي  بعينـه  ويحفظـه 

الـذي اليرام وهـذه هی الدروس املسـتفادة من 

هـذه القضیـة املحزنـة ، وصلـی اللـه تعـاىل عى 

خـر خلقـه محمـد وعـى آلـه وصحبـه اجمعن

حمبة يف الصدور ومكانة يف القلوب
الشيخ عبداللطيف الناروئي

مدّرس باجلامعة

محاولة اغتيال الفاشلة
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فوجئنـا بنبـأ محاولـة اغتيـال العالمـة املحـدث 

املفتـي محمـد تقي العثاين حفظـه الله تعاىل، 

وقـد أفشـل اللـه املخطـط - ولله الحمـد واملنة 

– وخـرج الشـیخ مـن هـذا الهجـوم الوحـي 

رغـم  قـرح  أي  ميسـه  أن  دون  سـاملا صحيحـا 

رشاسـة الهجـوم الجبـان إال أنـه اغتيـل بعـض 

حـراس الشـيخ رحمهـم اللـه تعـاىل وأسـكنهم 

فسـيح جناتـه.

كان نجـاة العالمـة مـن هذا الهجـوم الرشس آية 

حـر الجميع فقد اسـتهدف الشـيخ مرتن وبكل 

رشاسـة ولكـن اللـه سـلم وقـد أراد اللـه تعـاىل 

أن ال يحـرم األمـة اإلسـالمية مـن خـره وعلومـه 

املخلصـون  العلـاء  قـل  وقـت  يف  ومعارفـه 

والدعـاة املصلحـون والعلـاء املحققـون. 

الهجـوم  بعـد  العالمـة  شـأن  اللـه  رفـع  وقـد 

واملفكـرون  العلـاء  عليـه  فتهافـت  الفاشـل 

املوافقـن  مـن  البـارزة  والشـخصيات  والزعـاء 

واملخالفـن كتهافـت الفـراش عـى النـور ونـدد 

إقليميـة ودوليـة.  الهجـوم جهـات وشـخصيات 

ولكـن السـؤال املطـروح من هو منفـذ الهجوم؟ 

الجبـان؟  الهجـوم  هـذا  وراء  الهـدف  هـو  ومـا 

ملـاذا يسـتهدف العلـاء والشـخصیات الدينيـة 

يف باكسـتان؟ ملـاذا ال ميـر شـهر إال ويغتـال يف 

باكسـتان عـامل دينـي كبـر؟! هناك قامئـة طويلة 

يف  واملؤثريـن  واملصلحـن  العلـاء  الغتيـال 

باكسـتان، فقد شـهدت باكسـتان اغتياالت كثرة 

الذيـن  العلـاء  بخاصـة  املؤثـرة  للشـخصيات 

يلعبـون دورا توجيهيـا وإصالحيـا كبـرا يف هـذه 

الخطـة.

والعجيـب أن أغلـب املهاجمـن مل يتـم القبـض 

صلتهـم  اآلن  لحـد  عنهـم  يعـرف  ومل  عليهـم 

بجهـات معينـة، مـا يعنـي أن االغتيـال يتم بكل 

دقـة وإتقـان وتخطيط مسـبق وأن هناك جهات 

هنـاك  وأن  الحكـم  مفاصـل  يف  قـوي  أثـر  لهـا 

منظـات رسيـة للغايـة تعمـل يف منتهـى الدقة 

واإلتقـان ولهـا نفـوذ كبـر يف هـذه الخطـة.

يف  املتجـذرة  وأذرعهـا  العامليـة  الصهيونيـة  إن 

جسـم األمة اإلسـالمية ويف قلب البالد اإلسـالمية 

خلـق  يف  فعـال  ودور  ملموسـة  نشـاطات  لهـا 

العلـاء  واغتيـال  االسـتقرار  وزعزعـة  األزمـات 

وقـد  باكسـتان.  يف  اإلسـالمية  والشـخصيات 

نجحـت الصهيونيـة يف جـذب عـدد ال بـأس بـه 

املزعومـة  واملنظـات  الحاكمـة  النخـب  مـن 

وأصبحـت هـذه الطائفة آلة فعالة ومع األسـف 

بأيـدي الصهيونيـة تعمل لصالحها وتسـتميت يف 

سـبيل تحقيـق أهـداف املرشوع الصهيـوين ورمبا 

تقـدم كل غالهـا ونفيسـها. 

التـي باضـت وفرخـت يف القـرن  إن املاسـونية 

األخر يف البالد اإلسـالمية ويف باكسـتان بالتحديد 

املسـلمن  أبنـاء  مـن  كبـرا  عـددا  جذبـت  قـد 

والنخبـة  املثقفـة  الطبقـة  خاصـة  أنفسـهم 

الحاكمـة لتحقيـق الحلـم الصهيـوين وهـو إقامة 

دولـة يهوديـة ممتـدة األصـول وفرض السـيطرة 

عـى العـامل البرشي. وهـي من أخطـر املنظات 

العامليـة التـي تعمـل وتنشـط يف معظـم البـالد 

مخططاتهـا  كـرى  ومـن  واإلسـالمية  العربيـة 

وأهدافهـا اغتيـال العلـاء والشـخصيات املفيدة 

واملؤثـرة بغيـة إطفاء نـور الحق وإيقـاف الرقي 

املـادي للبـالد املسـتهدفة.

وقد اسـتعرض األسـتاذ املفتي أبو لبابة  ـ األستاذ 

الجمعيـة  أعالهـذه  كراتشـيـ  الرشـيد  بجامعـة 

باكسـتان  يف  امللموسـة  ونشـاطاتها  الخطـرة 

وألقـى الضـوء عـى مـا تقـوم بـه هـذه املنظمة 

يف باكسـتان مـن خلـق أوضاع متشـنجة وأزمات 

خانقـة واغتیـال واسـع للعلـاء واملفكريـن ومـا 

ضـد  وضغينـة  حقـد  مـن  املنظمـة  بـه  تكـن 

الشـعب الباكسـتاين املشـهور بالغرة والحاسـة 

أحـد  قـول  األسـتاذ  وينقـل  الدينيـة.  والحميـة 

كبرهـم إذ يقـول يف إحدى املؤمترات الصهيونية: 

"إن عـى الصهيونيـة أال تتغـاىض عـن األخطـار 

التـي تهددهـا مـن باكسـتان، وباكسـتان ال بـد 

أن تكـون يف مقدمـة العنايـة ومحـور ارتكازنـا، 

ألن هـذا البلـد املذهبـي خطـر  لنـا كبـر، وإن 

الباكسـتانين يبغضـون اليهـود ويحبـون العرب، 

وحبهـم للعـرب أخطر لنا من العرب أنفسـهم. 

الصهيونيـة  املنظمـة  عـى  هـذا  مـن  انطالقـا 

الخطـة وتجعلهـا موضـع  تبـادر إىل هـذه  أن 

ننطلـق  أن  علينـا  الـالزم  ..ومـن  عنايتهـا. 

مبنظاتنـا الريـة نحـو باكسـتان وننشـطها يف 

طـول البلـد وعرضه".)عاملي يهـودي تنظيمن(

مزعومـة  وأحـزاب  رسيـة  منظـات  وهنـاك 

تعمـل لصالح املاسـونية وإجهاز باكسـتان أشـار 

إليهـا األسـتاذ أبولبابـة يف كتابـه "عاملـي يهـودي 

القاديانيـة،  املنظـات:  هـذه  ومـن  تنظيمـن" 

البهائيـة، اإلسـاعيلية، املتجـددون مـن أصحاب 

املؤهـالت والكفـاءات العاليـة.

إذن إن مـا يجـري اآلن يف باكسـتان مـن اغتيـال 

املخطـط  ذلـك  مـن  جـزءا  إال  ليـس  للعلـاء 

الخبيـث وقـد اسـتغلت الصهيونيـة يف باكسـتان 

والفـرق  املذاهـب  وكـرة  األحـزاب  تشـعب 

واختـالف األلـوان واأللسـن لخلـق وضـع منهـار 

الفرقـة  البعـض وإيجـاد  البعـض ضـد  وتأليـب 

والقوميـات. وامللـل  األحـزاب  بـن  والخـالف 

وإن كثـرا من املنظـات والجاعـات واألحزاب 

الخطـر  املـرشوع  هـذا  تخـدم  األسـف  ومـع 

مـن  والكثـر  وعـي،  ال  أو  وعـي  عـن  بإخـالص 

التطـرف  أصبحـت ضحيـة  الدينيـة  الجاعـات 

نتيجـة التدخـل الصهيـوين. وأصبحـت باكسـتان 

ألعوبـة تتالعـب بهـا األيـدي األجنبيـة تعزل من 

تشـاء  تشـاء وتغتـال مـن  تشـاء وتنصـب مـن 

وتعمـل مـا طـاب لهـا ولـّذ دون أي رادع.

الحكومـة  مـن  يتطلـب  الوضـع  هـذا  إن 

واالسـتخبارات الباكسـتانية أن تعـي املخططات 

التحديـات  هـذه  وجـه  يف  تقـوم  وأن  الهادفـة 

التـي أجهـزت باكسـتان وأنهكتهـا وخلفتهـا عـن 

دورهـا املنشـود. وعـى الشـعب أن يتحـد وأن 

يـدرس األوضـاع ويـدرك األخطـار املحدقة بهذه 

البـالد العريقـة اإلسـالمية، وتناس عنـد األزمات 

والتحديـات اختـالف األلسـن واأللـوان واألعراق 

واملذاهـب. إن ذهبـت باكسـتان ـ ال قـدر الله ـ 

فـال شـعب وال حـزب وال عرق بل يذهـب معها 

كل رطـب ويابـس. ومـا يـوم حليمـة بـر.

اغتيال العلماء يف باكستان جزء من املخطط الصهيوني
عبدالرمحن حممد مجال

مدّرس باجلامعة

محاولة اغتيال الفاشلة
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مل نكد نصّدق ما نشهده من األوضاع املأساوية 
املقاطع  تكن  مل  لو  األيام  هذه  خالل  البالد  يف 
املرئيه والصور توثّقه مبا تدع سبيال للشك ومجاال 

لإلنكار.
والجداول  واألودية  األنهاَر  السيوُل  أسالت 
والسواقي بل الطرَق املعبّدة ومعابَر السيارات، 
البيوت  حتى  السيول  وغزت  نفسها  املدَن  بل 

والدور من داخلها، يف بعض املدن اإليرانية ! 
الوضع بلغ من الهول مبلغه، و»بلغ السيل الّزىب« 
مبعنى الكلمة، يف بعض املدن ملحافظات كلستان 
وفارس ولرستان وخوزستان اإليرانيات. كا تهدد 

السيول العديد من املحافظات األخرى كذلك.
العام الشمي  النوروز وبداية  السيول صادفت 
بن  واإلجازة  النروز  مبناسبة  والناس  الجديد 
راحل ومقيم وضيف ومضيف مستغلن اإلجازة 
الطويلة، واملتوقع أن يعيشوا أيام الفرح والرور 
يف النروز وبداية العام الشمي الجديد، إال أن 
السيل جاء يف بعض املدن منّغصا العيش، مِقّضا 
آمن  مكان  عن  يبحثون  الناس  جاعال  املضجع، 
الجبال  إىل  لجأوا  وقد  السيل  فيه  يهّددهم  ال 
بأرواحهم،  فاّرين  والهضاب،  والتالل  والكهوف 
العاتية،  األمواج  بها  تتالعب  البيوت  تاركن 
األمواج  تقذفها  األسباب  والسيارات وغرها من 
قذفا. وأما تدمر املزارع وإفسادها بهذه السيول 

أردى  والذين  حرج.  وال  عنه  فحّدث  الجارفة 
السيل بحياتهم منذ اليوم األول إىل اآلن ال يقل 
يقدرون  أصيبوا  والذين  نفرا،   50 عن  عددهم 

200 شخص تقريبا.
يف  املدن  هذه  تشهده  ما  بأن  شك  هناك  ليس 
هو  الغرب  وجنوب  والغرب  والجنوب  الشال 
فيها  ومعاصيهم  العباد  ولغفلة  إلهي،  اختبار 
نصيب. ولكن هذا ال يرّؤ املسؤولن أبدا وال يرر 
البالد،  إدارة  يف  وضعفهم  واجبهم  عن  تنّصلهم 
بقدر  للشعب  والراحة  الرفاهية  توفر  وعدم 
اإلمكان، نظرا إىل ثروات البالد، وخاصة املسارعة 
العاجلة إىل إسعافهم وإدراكهم يف هذه الظروف 

القاسية !

ولكن  وصدمته،  وهوله  وقعه  له  السيل  إن 
تعامل  هو  مضاعفة  أضعافا  املصيبة  جعل  ما 
املسؤولن غر املطلوب مع هذه النازلة! وعدم 
قوم  صدور  ويشفي  يُذكر  بارز  بدور  قيامهم 

منكوبن مكتئبن.
واملحافظ  كلستان  محافظة  يف  السيل  جاء 
انترشت أخباره بعد أيام مضت عى املحنة لتزّف 
بالنوروز هناك  ليحتفل  البالد، ذهب  أنه خارج 

! رغم املعرفة بالتنبؤات الجوية مبا سيحدث ! 
من هنا ميكننا تقدير الهوة الهائلة بن الشعب 
الراعي  بن  الشاسع  والبون  املسؤولن  وبن 

والرعية.
وغياب  والغالء  الفقر  من  الشعب  معاناة  إن 
الهّن  باألمر  بدورها  يكن  مل  )الكاملة(  العدالة 
فجاء السيل ليكون »ضغثا عى إبّالة« من جهة، 
وليزيل القناع عن الضعف يف مجال اإلدارة من 
جهة أخرى، فاإلثم يتوىل كره املسؤولون حيث 
األخطار  ملقاومة  املتاحة  اإلمكانيات  يوفروا  مل 

والسيول.
بحيث  القوة  تكن من  مل  السيول  خاصة وهذه 
الضعف وعدم اإلرشاف  تلجم وتقاوم، ولكن  ال 
والعناية الدقيقة ببناء السدود والجسور ورعاية 
فالبعض  بلّة«،  الطن  التي »زادت  الغابات هي 
من الجسور عّفى عليه الزمن وأكل عليه الدهر 
املتدفقة،  املياه  مقاومة  يستطع  فلم  ورشب 
من  أدىن  أو  قوسن  قاب  أصبح  اآلخر  والبعض 
عنه  تغيب  األماكن  وبعض  والتصدع،  االنهيار 
السدود والجسور إطالقا، األمر الذي ينذر بوقوع 
»تسونامي« فيا لو استمر الوضع. وال قدر الله. 
وانطالقا من هذا خلّف السيل تدمرا وإفسادا مل 

يكن ملثله أن يخلّف كل هذا يف العادة.
الخرية  والجمعيات  الشعبية  املؤسسات  إن 
واإلسعاف،  املدد  يف  به  بأس  ال  كان  دورها 
بعضا  بعضهم  تجاه  باملسؤولية  الناس  وشعور 
املنكوبة  املناطق  يف  تتواجد  واجبة.  به  اإلشادة 
يف  بنهارها  ليلها  وصلت  شعبية  مؤسسات 
الطعام  من  الحوائج  وتقديم  والنجدة  اإلسعاف 
اكتسح  التي  أماكن آمنة لألرس  والرشاب وتوفر 
أبدوا  والناس  لألخطار.  املتعرضة  أو  بيوتها  املاء 
والجمعيات،  املؤسسسات  ارتياحهم حيال هذه 
يخدمه  ملن  شاكر  الشعب  أن  عى  يدل  ما 
ويضحي له ويسهر ألجله ويهتم به. ولو مل تكن 
ونشاط  الشعبية  والترعات  املساعدات  هذه 
الخرية، ال نعرف كيف  الجمعيات واملؤسسات 

كان الوضع اليوم.

املوثّقة  والفيديوهات  الصور  تأيت  وباملناسبة 
لشعور املسؤولن يف الغرب والرشق باملسؤولية 
شعوبهم  مع  املثايل  وتعاملهم  النوازل،  عند 
بجنبهم  املرشّف  ووقوفهم  الفاعل  وحضورهم 
ومواجهتهم القوية ملثل هذه الظروف بل رمبا يف 
أدىن ما نحن فيه، وحتى مواجهة ترمب الذي 
نلعنه ونشتمه دوما ! يف وقت غاب املسؤولون 
اإليرانيون عن الساحة ! ومل يسجلوا لهم حضورا 

يليق بهم.
أعلن الرئيس اإليراين بأن الدولة ستدفع الخسائر 
الالحقة مبنكويب السيول يف هذه املحافظات! نعم 
هذه خطوة طيبة مباركة، تقتيض اإلشادة والثناء، 
ولكن هناك مالحظة وهي أن دفع هذه الخسائر 
يف  الخسائر  وجر  باهضة  ألنها  الدولة  ترر 
مختلف املجاالت أمر صعب، والدولة لو كانت 
تفكر يف القضية والحادث قبل وقوعه ما كانت 
سبيل  يف  الهائلة  األموال  دفع  إىل  بحاجة  اليوم 
جر تدارك خسائر الشعب، إذ كان بإمكانها منع 
وقوع هذه الكارثة بإنفاق معشار ما تريد إنفاقه 
وموارد  الجسور  برعاية  وهذا  أنفها،  رغم  اليوم 
املياه ومسايل السيول ورعاية الغابات. وإن هذه 
األمور كانت تحمل الدولة ميزانية أقل بكثر ما 

تدفع اليوم للمنكوبن.
واملؤسسات  الدولة  مساعي  إىل  اإلشارة  وعدم 
الثوري  الحرس  فيها  مبا  املختلفة  الحكومية 
والهالل  وغرها  العسكرية  والقوات  والجيش 
كلها  ألن  الحق،  يف  وشطط  إجحاف  األحمر، 
سعى وقام بالنجدة ولكن الكالم هنا عن النجدة 
والشعب  مطلوبة،  ماكانت  فالنجدة  املطلوبة، 
الدولة  من  هذا  من  أكر  يتوقع  كان  الثوري 
والنظام يف هذه الساعة العرة والحالة الحرجة. 
لتمرير  األعداء  يستغلها  الساعات  هذه  ومثل 
أهدافها املزعومة، وهم يفرحون بشعور الشعب 
باإلهال وارتفاع صوته وكل هذا ما يشكل له 
تغذية إعالمية. وينبغي أن تتيقظ الحكومة أكر 

وتفّوت العدو استغالل األوضاع.
برجاء أن ال تشهد البالد يف املستقبل مثل هذه 

الكوارث وتعيش يف أمن وسالم مستمرين.

الشعب اإليراني بني جتريف السيول وتقليص النجدة املطلوبة
سيد مسعود

قضايا معاصرة
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كانـت أمـي املاجـدة صاحبـة الفضيلـة /السـیدۃ 
نفیسـة –أمطـر اللـه تعـاىل عليهـا ِمـن سـحائب 
رحمتـه- أّمـا مثاليـة ، و صاحبـَة بيـت مثاليـة ِمن 
النـوع األهـي التقليـدي، كانـت تنتمـي إىل أرسة 
"أنصاريـة" معروفـة يف قريـة ديوبنـد، و لهـا آیات 
و أحاديـث يف مسـاندِة سـيدي الوالـدي الكريـم 
يف الـراء و الـراء، حتـى أوفتـه حـق الرِفـاق يف 
، و الحديـث عنهـا ذو شـجون ، و  درب الحيـاة 

هـو موضـوع برأسـه  ، و لقـد سـبَق أن  كتبـت 
مقالـَة  رثـاءٍ  إثـَر  رحيلها و  قد ُضَمت إىل سلسـلة 
مقـااليت املطبوعـة باسـم " نقـوش رفتـگاں " )آثاُر 
، فلقـد کانـت –الوالدة الكرمية-  الراحلـن( ،و كُكلٍّ
هـي األخرى سـیدة عابـدة زاهـدة،  مل تُفتها قراءُة 
نصیـٍب ِمـن أوراِدهـا اليوميـة  من القـرآن الکریم 
و الذکـر و النفـل طـواَل حیاتِهـا مـا دامـت واعيـًة  

أو تُحـّس  رِكـزا
و أمـا بالنسـبة لنـا فلقـد كانت مالكا ِمـن العطف 
و الحنـان، و هبـت لصالِحنـا كّل أوقاتِهـا ، حتـى 
ظلّـت تواصـل الليـل بالنهـار ، و الصبـوح بالغبوق 
، سـاهرًة علـی إشـباِع حوائجنـا، و توفيـة راحتنـا، 

مؤثـرًة إياهـا عى حسـاِب نفِسـها دامئـا ، فال تكاد 
تأخـذ حتى قسـَط نفِسـها مـن االسـرتاحة ،و مها 
يكـن نصيـُب حبّها سواسـيًة لِجميـع أوالِدها ، فإيّن 
–و لِكـوين أصغرَهـم سـّنا- قـد نالنـي مـن حبِّهـا و 
َداللِهـا الحـظ األكـر،و كان من نتيجة هـذا الدالل 
أين مل أزل أتعاطـي الطعـام ِمـن يَديهـا ، فـال أكاد 
أكل مـا مل تناِولنـي بيَديهـا لقمـًة لقمًة، عـدا ذلك، 
فإنهـا –الوالـدۃ الکریمـة- کلـا ارتـادت بیتـا يف 
الجـوار، فلـم يكـن ِمـن املتصـوَّر أن أتخـى عـن 

مصاحبِتهـا ۔
اسـتحداُث  تلـك  أياَمنـا  الحسـباِن  يف  یکـن  مل  و 
مراكـب آلیـة ِمـن نوِع السـيارات وغرهـا يف قرية 
ک"ديوبنـد"، و ال عسـا أن يكـون  ألحـٍد مل يتجاوز 
كّل  مبشـاهدتها،  عهـٍد   أيُّ  القريـة  هـذه  ثغـوَر 
مـا كان مثـَة ِمـن َمركـٍب مبتناولهـم ،فهـو " عربـة 
الحصـان" التي يسـتخدمها الناس لقطع املسـافات 
الداخليـة، عـى أنهـا –هـي األخـرى- إمنـا كانـت 
تخـّص الرجـال ، و يُعـاب عـى النسـاء ركوبهـا ،و 
إن تسـرتت بالحجـاب، إال اللهـم أن تحـدث حاجُة 

سـفٍر إىل جهـة بعيـدة ،  يشـّق السـفر إليها بدون 
العربـة، فيَتـّم حيَنئـٍذ إسـداُل سـتائر عـى العربـة 
،بحيـث يحيـط بهـا مـن جهاتِهـا األربعـة، فرتكبهـا 
أمـا  يقعـدن داخلَهـا ۔و  ، و  املتحجبـات  النسـاء 
وسـيلة التنقـل بن املحالت غـر املتباعدة، فکانت 
هـي " الحجلة/الهـودج" ، و كانـت تسـمى يف لغة 

أهـِل ديوبنـد ب" ڈويل"۔
و كان يحِمـل هـذا الهـودج رجـالن عـى أكتافها 

، و كانـو يدعـون حاِملـه " كُهـار"، فكلـا دعـت 
الهـودج  إىل  الحـي  أهـل  مـن  سـيدًة  الحاجـُة 
، وضَعـه " كُهـار" يف حـدوِد بيتهـا، و خـى بينـه 
و بـن السـيدة ، و ذهـب خارجـا،  فتقعـد هـي 
فيـه، و رمبـا تضـع إىل جانِبهـا حجرا ، بهـدِف أن ال 
يتنبّـه الحامـل )كُهـار( ملـدى ثِقل السـيدة و وزنِها 
الصبيـاَن  يحـدو  قـد  و  الحمـل،  أثنـاَء  الحقيقـي 
شـوقُهم إىل التمتـع مبركـب " الهـودج " مبصاحبـة 
أمهاتهـم ، فيغنيِهـّن ثقلُهـم عـن وضـع حجـٍر، و 
ِمـن ثـّم فـإن والـديت  الكرميـة كانت تسـتصحبني 
عنـد اختالِفهـا إىل بيـٍت أحـٍد ِمـن جهـة خؤولتنـا، 
و كانـت سـتائر الهـودج تحـول دون إطـاليل عـى 

معالِـم الطريـق فلـم أكـن ألتنبـه لهـا،  و لكن كنا 
نتمتـع باهتـزازات الهـودج املتأرجحـة ، و التي كنا 
نعـّر عـن شـعورِنا بهـذا التمتـع يف لغتنـا املحليـة 
"نوبـاِت"   أمتـَع  مـا   ( يعنـي(:  )مـا  ِل"ديوبنـد" 

الهـودج۔۔!۔۔( 
أوالِد  ِمـن  أخـواٍت  و  إخوانـا   : تسـعة  كنـا  و 
سـعادة الوالـد الكريـم رحمـه الله تعـاىل، أكرهم 
الفضيلـة / السـیدة نعيمـة )الراحلـة يف  صاحبـة 
ذمـة اللـه ( –رحمهـا اللـه تعـاىل- و كنـا ندعوهـا 
"آپاجان"]صیغـة حـٍب و تعظيم تسـتخدم لأِلخت 
الكـرى[، و قـد سـبق تزوُجهـا ميـالدي، كا سـبق 
لهـا ِوالُد بنتَـن و ابٍن قبل ميـالدي كذلك ، و كانت 
سـيدة مرِحـًة طلِقـة الوجـه، يتعامـل معهـا سـائر 
أشـقايئ بـكّل بُسـوطة و انفتـاح، و لكـن اسـتويل 
عـي ِمـن هيبِتهـا منـذ فجـِر طفولتـي مـا جعلنـي 
أهابهـا أكـر مـن والـديت الكرميـة حتـى، و لعـّل 
سـبب شـعوري بالهيبـة تجاههـا يرِجـع إىل قصـٍة 
يل معهـا ، ُمفاُدهـا : أن أختـي هذه كانت تسـاكن 
رشيـف  السـيد  الحكيـم   " لـه:  املغفـور  زوَجهـا 

حسـن " يف بيـت واقـع عـى معـالة مـن محلـة 
مقاِبلـة لِمحلِّتنـا ، تُدعـى " ٹيلـه" ]تعنـي: التلـة[، 
و كانـت تلـة صغـرة ، و لكن تـرتاءى لنـا و لكأنها 

جبـل عـى أقلـه۔
و كان زوجهـا املذكـور أعـاله رجال أنيقـا نظيفا ، و 
يبـدو مـن ِسـياه و لكأنـه ضـارِب   إىل " رؤسـاء 
"مدينـة أودھ" ؛ لِمنتهـي اعتنائـه بأناقـة املظهـر، 
البيـت  النظافـة يف  يُـويل  كان   ، املنـزل  نظافـة  و 

يجعلـه  الـذي  األمـر  الـالزم،  مـن  أكـرَ  اهتامـا 
يتحـّرج ِمـن أخّف تـنٍّ و التواء يجـده عى ِملحفه 
رسيـرِه ، و کان مـن دأيب كلا أذهـب إىل بيتها،أن 
كانـوا  الذيـن  أختـي  أبنـاء  مـع  باللعـب  أنشـغل 
أنـدادا يل يف السـن، و قـد حـدث مـرًة و أنا ألعب 
معهـم كالعـادة : أن وطـأت بقدمـّي املتّسـختَن 
ملحفـَة أختـي، فنظـرت إيل نظرًة شـزراَء ، و قالت 
كانـت  بقدومـك" ۔۔۔!(، و  "تتفضـل  بـس،ال   (  :
هـي املـرة األوىل التـي مـسَّ فيهـا سـمعي لفظُة " 
قـدم رنجـه " ]كلمـة ترشيـف للتعبر عـن القدوم 
خـَر مقـَدم[ ، و مهـا يكـن تنـّم هـذه اللفظـة 
عـن معـاٍن ِمـن التهكـم و التعريـض الخفـي، إال 

املقـام كان  اكتنفـت  التـي  الشـزراء  أن  نظراتِهـا 
أشـد وقعـا عـّي من داللـة هذه اللفظـة ، و كانت 
مبعـَث هيبـة دامئـة اسـتولت عـى قلبـي تجاهها 
، حتـى مل يكـن بإمـكاين أن أتفـادى مـع وقِعهـا إال 
بعـد أعـوام ، حـَن اسـتطعت  االنفتـاح معهـا إىل 
حـّد ال بـأس بـه، و مل أكـن أعلـم أن توجيـَه نظـرة 
غاضبـة إىل أحـد بهـذا الشـكل يسـّمى " گھورنا" ] 
و يعنـي توجيـه نظـرة شـذراء إىل أحـد[ ، و إمنـا 
اطلعـت عـى مدلوهـا حـَن حكـت أختـى هـذه 
القصـة عـى سـائر إخـواين ، فـكان أول عهـد ألذين 
بهـذه الكلمـة ،و كانت هي كرى أخـوايت ،  وافتها 
املنيـة و لهـا مـن العمـر أربـع و ثالثـون، و كنـت 
يوَمئـٍذ ابـن ثـالث عرشة سـنة، أسـكنها اللـه تعاىل 
فراديـس جنانـه ، و أفـاض عليهـا مـن نعیمهـا و 
َروحهـا و ريحانهـا، فلقـد كانـت مثـاال فـذا  مـن 
اإلبـاء و املثابـرة عـى قلـة ذات يدهـا و حتـى يف 
أشـد أياِمهـا مـن الناحيـة االقتصاديـة ، و هنا قصة 
بسـاِط  عـى  نفَسـها  تفـرض  حياتهـا  مـن  أخـرى 

۔۔۔۔۔)متواصـل( الكتابـة 

ذكريات للعالمة الفقيه حممد تقي العثماني )4(
يروي )عضو رابطة األدب اإلسالمي  العاملية بالرياض( تعريب :عبدالوّهاب سلطان الدِّ

)سلسلة ترجمة وتعريب "ذكريات " لشيخنا العالمة العثاين- حفظه الله تعاىل - وقد تفضل ساحته بتسجيل ذكرياته العطرة التي تغطي حوايل نصف 

قرن وما يزيد من  حياته املعمورة باألعال اإلبداعية املوفقة يف شتى أسلمة الحياة املعارصة املتحركة، قد كان اإللحاح عى الشيخ دامئا مستمرا، ولکن أىب الشيخ 

املتواضع أن يرى نفسه تليق أن تذكر يف سجالت الذكريات والرتاجم، إال أن قيض الله تعاىل العالمة محمد أحمد الالجبوري الهندي ليقِنع شيخنا العالمة بذلك، 

فقام بفتح هذه السلسلة الشيقة من ذكرياته نزوال عند رغبة العالمة الشيخ الالجبوري حفظه الله تعاىل، وقد رشعنا يف ترجمة حلقاتها املنشورة يف صفحات 

مجلة البالغ األردية، بإذن شفوي من صاحبها، جزاه الله تعاىل عنا كل خر، ونفعنا بعلومه وبركاته۔ املرتجم(

شخصيات إسالمية
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إّن عجلـة الحيـاة تسـر برعـة، وإّن كل عـٍر 

جديـد يـأيت معـه بتطـورات ومسـائل جديـدة، 

ظهـرت  التـي  الصناعيـة  الثـورة  بعـد  سـيا  ال 

تأثّـر  وقـد  إاّل  الحيـاة  مـن  شـعبة  توجـد  فـال 

مبعطياتهـا ومخرتعاتهـا، هـذه الثـورة فتحـت يف 

كل علـم وفـن ميادين جديـدة للبحث والنقاش، 

مـن  شـعبة  كل  يف  جديـدة  مسـائل  وأحدثـت 

الحيـاة.

لـو ألقينـا نظـرة إىل الديانـات األخـرى نجدهـا 

الثـورة  هـذه  مـع  للتعامـل  صالحيـة  متلـك  ال 

العظيمـة، ألّن تعاليـم تلـك الديانات ناشـئة من 

اإللهـي، وهـي  الوحـي  وليـس  البـرشي  العقـل 

تعاليـم مل تحقـق مطالـب الفطرة اإلنسـانية، ومل 

تـراع األحـوال املتطـّورة البـرش كـا هـو حقهـا، 

ومل تكـن لديهـا رؤيـة حكيمـة عـى إمكانـات 

أغلـب  أّن  ذلـك  نتيجـة  فكانـت  املسـتقبل، 

تعاليـم تلـك الديانات ذابت يف الثـورة الصناعية 

الديانـات  تلـك  أتبـاع  أمـام  يبـق  الحديثـة، ومل 

إاّل طريقـان ال ثالـث لهـا، فـإن كانـوا يريـدون 

تعاليـم  يوّدعـوا  أن  فعليهـم  الزمـان  مسـايرة 

ديانتهـم، فـإن كانـت الديانـة عزيـزة عندهـم، 

فعليهـم أن يرفـوا وجوههـم مـن ضيـاء الفكر 

والشـعور، ويعلمـوا أنهم ليسـوا من بـرش القرن 

العرشيـن.

لكـّن البعـض مـن أذكيـاء تلـك الديانـات أتـوا 

بطريـق ثالـث، ملـا حاولـوا أن يأتـوا بالتغيـرات 

القـرن  يف  بالعمـل  جديـرا  ليكـون  دينهـم  يف 

العرشيـن، لكـن بعـد تلـك العمليـة الجراحيـة 

القـول بـأن تلـك الديانـة هـي الديانـة األصليـة 

يبـدو مجـرد تسـلية للنفـس وال يشء أكـر مـن 

هـذا، والحقيقـة أن دينهـم األصـي مسـخ متاما، 

الظاهـري  القالـب  سـوى  أمامهـم  اآلن  وليـس 

بـروح  ممتلـئ  هـو  الـذي  القالـب  ذلـك  منـه، 

جديـد. مذهـب 

لكـن قضيـة اإلسـالم مختلفـة متامـا عـن هـذا، 

الكـون  هـذا  يف  الوحيـد  الديـن  هـو  فاإلسـالم 

يحمـل تعاليـم حيـة خالـدة إىل يـوم القيمة، لن 

تبـى  مهـا حدثـت ثـورات، وظهـرت تطـّورات 

عـر الزمـن، هـي جديـدة اليـوم وسـتظل تبقـى 

أصولهـا  ألن  واضـح،  ذلـك  وسـبب  جديـدة، 

الـذي  البـرشي  العقـل  يحددهـا  مل  وضوابطهـا 

يجهـل األحـوال القادمـة، بـل مصـدر تعلياتـه 

الوحـي اإللهـي، فالـذي جعل هذا النظـام لحياة 

وخلـق  الكائنـات  فطـر  الـذي  هـو  اإلنسـان، 

اإلنسـان، ويعـرف فطرتـه، ويعلم حاجاتـه كلها. 

وهـو عليـم بكافة األحـوال املتطـّورة، وهو عليم 

مبـا هـو حـادث وسـيحدث مـن أحـوال، وهـذا 

مـن إعجـاز ذلـك الـكالم  بحيث مـا أوضحه من  

قواعد اإلسـالم وأصوله، والتـي علّمنا إياها خاتم 

القضايـا  كافّـة  أحـكام  عـى  تشـتمل  املرسـلن، 

واملسـائل التـي تظهـر إىل يـوم القيمـة. فلـو أن 

الدنيـا تبدلـت وتغـرت ألـف مـرة، لـن تحـدث 

لتغيرهـا. وال  األحـكام  تلـك  لتبديـل  رضورة 

إن قواعـد اإلسـالم وأصولـه كافيـة يف كل عـر 

ومـر لهدايـة اإلنسـان. لكن املؤسـف أن طبقة 

يف العـامل اإلسـالمي، والتـي يعـرف باملتجدديـن، 

مل يسـتوعبوا هـذه الحقيقـة، فتأّسـوا بأصحـاب 

الديانـات األخـرى، وبـدؤوا بالتحريـف والتغيـر 

يف ثوابـت الديـن اإلسـالمي، ورأوا مـن واجبهـم 

الدينـي إثبـات كل مـا يتعلـق بالثـورة الصناعية 

سـواء كان سـيئا أو جيـدا، ويحتجـون يف ذلك أن 

العـامل تغـّر كثـرا بعـد الثـورة الصناعيـة، ولقـد 

تغيـر  مـن  بـّد  فـال  ثوريـة،  تغيـرات  ظهـرت 

أحـكام اإلسـالم.

ال بـد مـن القـول بـأن مـا ظهـرت مـن تطـورات 

يف كافـة شـعب الحيـاة يف أوروبـا نتيجـة الثـورة 

الصناعيـة جانبـان، جانب منها ما كانت رضورية 

للرقـي الحـايل، فلـم يكـن مـن املمكـن الوصـول 

وتكنولوجيـا  العلـوم  مـن  الحـايل  املسـتوى  إىل 

الجديـدة بغـر تلـك التطـّورات الصناعيـة. فقـد 

تعرّفـت الدنيـا بفضلهـا عى مخرتعـات جديدة، 

مص وبنيـت 

انـع كبرة، وجسـور عمالقـة، وحصلـت إضافات 

أن هـذا  البـرش. ال شـك  معلومـات  مفيـدة يف 

الجانـب جديـر باإلشـادة، وال بـد مـن أن يتقدم 

العـامل اإلسـالمي يف هـذا الجانب، واإلسـالم ليس 

مانعـا تجـاه هذا، بل يشـيد بهذا اإلعـداد للقوة. 

لكـن هنـاك تطـّورات مل تكـن رضوريـة للرقـي 

الصناعـي واملـادي، لكـن الغـرب أضافتهـا بغـر 

رضورة إىل ثورتهـا الصناعيـة، وهـي اليـوم تنـوح 

خطأها. عـى 

املختلطـة،  واالجتاعـات  والفحشـاء،  الخالعـة، 

النسـل،  وتحديـد  والربـا،  واملوسـيقى  والرقـص 

هـي كلّهـا أمـور ليسـت لهـا عالقـة مـع الرقـي 

الصناعـي واملـادي ال مـن قريـب وال مـن بعيـد، 

بـل أثبتـت التجربـة أن هـذه األشـياء قـد تكون 

عرقلـة تجـاه الرقـي والتقدم، لكنها مل تسـاعد يف 

هـذا املجـال أبـدا، وهذه هي األمـور التي يجب 

عـى العـامل اإلسـالمي أن يجتنـب منهـا.

 ال بـد مـن الثـورة الصناعيـة يف العامل اإلسـالمي، 

لكـن يجـب أن تكـون ثـورة محفوظـة ومصونـة 

الغربيـة والتـي  الخبائـث للحضـارة  عـن هـذه 

جعلـت املجتمعـات الغربيـة عـى شـفا جـرف 

مـن الدمـار واالنهيـار.

لكـن املؤسـف أن طبقـة املتجدديـن يف العـامل 

اإلسـالمي يريـدون مّنا أن نقبل الثـورة الصناعية 

للغـرب بكامـل مـا فيهـا، وملّـا دخلـت الصناعـة 

بـل  ذلـك  مـع  اسـتغرقوا  كانـوا  قـد  حياتنـا  يف 

قبـل ذلـك يف جميـع تلـك الضـالالت الفكريـة 

باملسـلمن  يتقدمـوا  أن  بـدل  فهـم  والعمليـة، 

يف مجـال العلـوم وتكنولوجيـا يبذلـون قواهـم 

أكـر يف أن يجعلـوا الديـن اإلسـالمي يتفـق مـع 

الحضـارة الغربيـة، وهـؤالء ال يـرون فرقـا بـن 

والعـامل  اإلسـالمي  العـامل  يف  الصناعيـة  الثـورة 

الغـريب.

ال بـأس بالثـورة الصناعيـة، لكـن ما يدعـون إليه 

مـن تغيـر يف أفـكار النـاس حـول قضايـا مثـل  

تحديـد للنسـل، والعالقـات بـن الجنسـن، هـي 

سـموم مهلكـة للعامل اإلسـالمي، هـذه التغيرات 

وإّن  اإلسـالمي،  الديـن  تعاليـم  مـع  تتفـق  ال 

الدراسـة يف الثـورة الصناعيـة للغـرب يـدّل عـى 

أننـا إذا أردنـا أن نقـيض يف ظل الصناعـات حياة 

آمنـة هادئـة علينـا االجتنـاب مـن هـذه األمور.

قـال العالمـة محمـد إقبـال بعـد دراسـة عميقة 

الغرب: ألحـوال 

الغرب اسوّدت من دخان املاكينات.

وقال أيضا:

اإلسالم والثورة الصناعية
فضيلة الشيخ املفتي حممد تقي العثامين 

تعريب: عبداهلل عبداللهي - مدّرس بجامعة دار العلوم زاهدان

دراسات إسالمية
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يف سلطة املاكينات موت القلب.

واآلالت تدمر الشعور باملرّوة.

وال يـدل هـذا عى أن إقبـال كان مخالفـا للثورة 

سـلط  التـي  الباليـا  أن  قصـد  بـل   الصناعيـة، 

املغـرب عى نفسـها بسـبب هـذه اآلالت واجبة 

االجتنـاب.

فالطريـق الصحيـح للعمـل أمامنـا يف الظـروف 

الراهنـة أن ال نجـري شـوقا بالتقـدم الصناعـي 

عـى  الغـرب  أوصلـت  التـي  الطـرق  يف  عميـا 

شـفا جـرف مـن االنهيـار، بـل يجـب أن نرّحـب 

بصـرة  بـكّل  الجديـدة  وتكنولوجيـا  بالعلـوم 

ووعـي، وبطريقـة ال تـّر هويتنـا الدينيـة، فـا 

جـاءت الثـورة الصناعيـة مـن مشـكالت جديدة  

يوجـد يف اإلسـالم حلّهـا الـذي يجعلهـا محفوظة 

مـن نقائـص الحضـارة الغربيـة، وعى الدارسـن 

أن يبحثـوا هـذا الحـل الـذي وفقا لالصـول التي 

وضعهـا اإلسـالم أمامهـم السـتنباط األحـكام.

لكـن خالفـا لذلـك إذا جـرى التغيـر  يف اإلسـالم 

نفسـه حتـى يكـون موافقـا ملقتضيـات العـر 

الحـارض، ثم يجعـل بطريقة مـا موافقا للظروف 

الجديـدة، فـأّي كـال هـذا للديـن إذن؟

ميكـن بالنقـض والتحريف والتبديـل والتغير أن 

تجعـل ديانة متفقـة ملقتضيات العـر الحارض، 

وقـد قـام أتبـاع بعـض الديانـات بذلـك، لكن إن 

جعلـت ديانـة بهذه الطريقـة موافقة ملقتضيات 

العـر، ميكـن لنا أن نسـميه كـال أتباعه، لكنه 

ليـس كاال لذلـك الدين.

نحـن نقـول بـكل رصاحـة أنـه ال يجـوز قيـاس 

اإلسـالم عى سـائر الديانـات، وال يعقل السـلوك 

معـه بهـذه الطريقـة بحـال مـن األحـوال، وهذا 

النـوع مـن الجهـود يسـمى تحريفـا، ويسـتحق 

. الذّم

ال شـك أن الكثر من تعاليم اإلسـالم تتغر بتغر 

الزمـان، لكـن هنـاك أصـول لهذا التغـر، واألصل 

أّن مـا ثبـت بالقـرآن الكريم والسـنة النبوية من 

أحـكام وتعاليـم هي ثوابت ال تتغـر، وال يغّرها 

الزمـان، لكـن القضايـا التـي يغّرهـا الزمـان، مل 

أعطـى  بـل  ثابتـة  اإلسـالم عنهـا أحكامـا  يعـط 

أصـوال وقواعـد تسـتنبط منهـا أحـكام املسـائل 

املسـتجدة يف كل عـر.

فلـو كان املطلـوب أن يـرّشع مسـلمو كل عـر 

أحكامهـم نظـرا إىل مقتضيـات عرهـم خالفـا 

إلجـاع األمـة يف املـايض، ثـم يجعلوهـا أحكامـا 

إسـالمية، فـا الحاجـة إذن إىل كل هذه األحكام 

التفصيليـة يف مختلـف شـعب الحيـاة؟

بـل كان يكفـي أن يقـال: اصنعـوا القوانـن وفقا 

لبيئتكـم يف كل عـر، خالفـا لذلـك فـإن ثوابـت 

القـرآن والسـنة واإلجـاع تـدل عى أنهـا خالدة 

باقيـة إىل يـوم القيمـة، وأنهـا لـن يغرهـا مـيض 

الزمـان. فـال ميكـن تبديـل هـذه األحـكام بحجة 

واجبـة  األحـكام  هـذه  وليسـت  الزمـان،  تغـر 

االتبـاع إىل يـوم القيمة فحسـب، بـل يكمن فيها 

رّس الرقـي املـادي للمسـلمن، لكن تلـك االحكام 

التـي أودعهـا القـرآن والسـنة إىل الزمـان جديرة 

بالتغيـر، وميكـن التغير فيها وفقـا لحاجات كل 

عـر، وقـد جـرى ذلـك عر القـرون.

ال  التغيـر  بحّجـة  عندنـا  املتجدديـن  لكـن 

يريـدون التغيـر يف تلـك األحـكام التـي توارثهـا 

األّمـة منـذ أربعة عـرش قرنا، بل يريـدون التغير 

يف الكثـر مـن العقائـد مبـا هي مغايـرة لنصوص 

القـرآن الكريـم والسـنة النبويـة الكرميـة، والتي 

مل يسـلّمها إىل اآلن أحـد مـن أفـراد األمـة.

إن سـلمنا هـذا النـوع مـن التغيـرات يف مجـال 

الديـن  هـل  قليـال  نفكـر  أن  فعلينـا  العقيـدة، 

الـذي فهـم النـاس عقائـده خطـأ ملـدة أربعـة 

عـرش قرنـا هـل يليـق بـأن يتبـع كديـن حـق؟

ثـم الغريـب أن هـؤالء املتجدديـن إمنـا يذكرون 

إثبـات  أو  إباحـة  منـه  تخـرج  كان  إذا  التغيـر 

نظريـة غربيـة، لكن أينـا كان تغـر الزمن ينتج 

مشـقة، ال أحـد يذكـر ذلـك.

مثالـه الواضـح أننـا نسـمع املتجدديـن يقولون: 

إن الزمـان تغـر، فيجـب إحـالل الربـا، لكننـا مل 

نسـمع إىل اآلن عـى لسـان متجـدد يقـول: إن 

الزمـان تغـر، فال بـد من إزالة القـر يف الصالة، 

الوقـت  بذلـك  منوطـا  كان  بالقـر  اإلذن  ألن 

الـذي كان السـفر يشـتمل عـى مشـقات، ومنذ 

املـزودة  بالطائـرات  يسـافرون  النـاس  بـدأ  أن 

القـر،  لهـم  يجـوز  أن  ينبغـي  ال  باملكيفـات، 

والفطـر يف الصـوم.

بإمكانكـم أن تعرفـوا مـن التناقـض املوجـود يف 

يف  املوجـودة  اإلباحيـة  العقليـة  السـلوك  هـذا 

التجـدد، فهـي يف الحقيقة تبحث عـن أدلة آلراء 

قامئـة مـن قبـل، وملـا أن املطلـوب هـو إدخـال 

هـذا  يتوفـر  فأينـا  اإلسـالم،  يف  الغربيـة  اآلراء 

وأينـا  دليـال،  سـاقط  كالم  كل  يكـون  املقصـد 

يكـون ذلـك الدليـل مخالفـا للمقاصـد، ال يكون 

جديـرا باالهتـام. فيـا ليـت املتجدديـن فكـروا 

يف هـذه األمـور عـن بصـرة ودراسـة للحقيقـة، 

وبذلـوا جهودهـم الفكريـة يف بنـاء وإعار بدل 

والتعديـل. التحريـف 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملن.

أخبار العامل
أردوغــان: العربيــة لغــة دوليــة وإحــدى لغــات 

األمــم املتحــدة الرســمية
أردوغــان،  طيــب  رجــب  الــرتيك  الرئيــس  انتقــد 
مرشــحًة باالنتخابــات املحليــة عــن أحــد أحــزاب 
املعارضــة، عــى خلفيــة رفضهــا لوجــود الفتــات 
باللغــة العربيــة بأحــد أحيــاء مدينــة إســطنبول.

جــاء ذلــك يف كلمــه ألقاها "أردوغــان" الجمعــة، أمام 
ــة"  ــة والتنمي ــزب "العدال ــه ح ــعبي نظم ــع ش تجم
الــذي يتزعمــه، مبدينــة إســطنبول، متهيــًدا لالنتخابات 

املحليــة املقــررة نهايــة مــارس/آذار الجــاري.
وقــال الرئيــس الــرتيك بهــذا الخصــوص: "العربيــة 
لغــة دوليــة، وهــي إحــدى اللغــات الرســمية يف 

األمــم املتحــدة".

للمشاركة يف مؤمتر “اإلسالم رسالة الرحمة 
والسالم”.. فضيلة الشيخ عبد الحميد يسافر إىل 

روسيا
ــوم  ــاح الي ــد صب ــد الحمي ــيخ عب ــة الش ــادر فضيل غ
الخميــس 21 رجــب 1440 مطــار طهــران متجهــا إىل 
ــالة  ــالم رس ــاركة يف مؤمتر”اإلس ــدف املش ــكو به موس
الرحمــة والســالم” الــذي تعقــده رابطــة العــامل 
ــالمية  ــؤون اإلس ــع إدارة الش ــاون م ــالمي بالتع اإلس

واإلفتــاء يف الشيشــان.
جديــر بالذكــر أن فعاليــات املؤمتــر املذكــور انطلقــت 
اليــوم الخميــس 21 رجــب 1440 يف مدينــة موســكو، 
وتختتــم يف مدينــة غــروزين عاصمــة “الشيشــان” 
يــوم الســبت 23 رجــب 1440، مبشــاركة نخبــة مــن 
العلــاء وقــادة األديــان ومنظــري الثقافــة والفكــر يف 

روســيا ومختلــف دول العــامل.
ــد يف هــذا املؤمتــر  ــد الحمي ــا شــارك الشــيخ عب وإمن

ــر. ــن إدارة املؤمت ــوة رســمية م ــه دع ــد تلقي بع
حســب البيــان الــذي نرشتــه إدارة املؤمتــر، ســتناقش 
يف جلســات املؤمتــر املحــاور األربعــة التاليــة: 1- 
ــيا  ــلمو روس ــالم. 2- مس ــش يف اإلس ــات التعاي مقوم
 -4 والتطــرف.  اإلرهــاب  الســالم.3-  ومجتمــع 

املســلمون والتواصــل الحضــاري.

ارتفــاع عــدد ضحايــا الســيول ىف إيــران إىل 19 قتيــال 
و105 مصابــني

أعلــن وزيــر الصحــة والعــالج والتعليــم الطبــى 
ــا الســيول  ــراىن ســعيد منــى ارتفــاع عــدد ضحاي اإلي
ــوب  ــراز جن ــة ش ــت مدين ــى رضب ــات الت والفيضان
غــرىب إيــران، اليــوم الثالثــاء، إىل 19 قتيــال و105 

مصابــن.
ــى  ــن من ــة ع ــا” اإليراني ــاء “إيرن ــة أنب ــت وكال ونقل
قولــه، خــالل اجتــاع لجنــة األزمــة ىف محافظــة 
ــة  ــا ىف حادث ــدد الضحاي ــاء، إن ع ــر الثالث ــراز فج ش
الســيول ىف مدينــة شــراز ارتفــع إىل 19 شــخصا 
ىف  مصابــا   20 هنــاك  زال  مــا  أنــه  إىل  مشــرا   ..

الــالزم. العــالج  املستشــفيات الســتكال 
ــار  ــن األمط ــة ع ــة الناجم ــيول الجارف ــر أن الس يذك
الغزيــرة التــى اجتاحــت مدينــة شــراز أمــس االثنــن، 
خاصــة املدخــل الشــاىل )دروازه قــرآن( جرفــت 
معهــا نحــو 200 ســيارة ىف طريقهــا مــا أدى إىل 

ــا. ــد منه ــم العدي ــالب وتحط ــدام وانق اصط
]مرتجم بيشء من الترصف من »كتاب اسالم أور جدت 

پسندي« لفضيلة الشيخ املفتي محمد تقي العثامين 

حفظه الله.[

دراسات إسالمية
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أدان فضيلة الشيخ عبد الحميد، إمام وخطيب 

اغتيال  محاولة  زاهدان،  مدينة  يف  السّنة  أهل 

الشيخ املفتي محمد تقي العثاين، يف بيان مريئ 

أصدره.

ووصف فضيلته الشيخ تقي العثاين من ثروات 

 15 الجمعة  )يوم  اليوم  قائال:  اإلسالمي،  العامل 

رجب( تعرّض العالمة محمد تقي العثاين أثناء 

خروجه ألداء الجمعة لهجوم إرهايب من جانب 

أشخاص أشقياء ونجا بفضل الله وكرمه من هذه 

الحادثة.

مبا أن هذا الشخصية العلمية البارزة ليس خاصا 

بباكستان بل للعامل اإلسالمي كله، وآثارُه العلمية 

العامل،  يف  العلمية  املراكز  كافة  يف  منها  تستفاد 

هذه  هزّت  لذلك  العلمية،  املراكز  بها  وتنتفع 

ونحن  كله،  اإلسالمي  العامل  اإلرهابية  الحادثة 

نشكر الله تعاىل حيث عصمه ونّجاه، وهذه من 

الله تعاىل أن ينر عباده الصالحن وأهل  سنة 

الحق.

واستنكر فضيلته هذه الحادثة قائال: نحن ندين 

ونستنكرها،  قوة  بكّل  اإلرهابية  الحادثة  هذه 

ونسأل الله تعاىل أن يرفع درجات شهداء هذه 

الحادثة وأن يشفي الجرحى عاجال.

وطالب الشيخ عبد الحميد الحكومة الباكستانية 

اإلرهابية  الحادثة  هذه  عوامل  بتحديد 

باكستان  دولة  نطالب  قائال:  وتابع  ومعاقبتهم، 

تغتال  التي  اإلجرامية  العصابات  تكتشف  بأن 

وتستأصل  آخر،  تلو  واحدا  البارزين  العلاء 

جذورها. وإن هذه الخدمة لو قامت بها دولة 

باكستان تكون سببا ملرضاة الشعب الباكستاين و 

مرضاة سائر الشعوب املسلمة.

عبد  الشيخ  لفضيلة  الرسمي  املوقع  املصدر: 

الحميد إساعيل زهي

فضيلة الشيخ عبد احلميد يدين حماولة اغتيال
 العالمة املفيت حممد تقي العثماني

مـارس   15 الجمعـة  يـوم  نيوزيلنـدا،  شـهدت 

تاريـخ  يف  دمويـة  األكـر  هـي  مذبحـة   2019

البـالد، إذ تعرض مصلون يف مسـجدين لهجومن 

إرهابيـن أسـفرا عـن مقتـل 49 شـخصا وإصابـة 

أكـر مـن 40 آخريـن.

مسـلم  ألـف   46 نحـو  نيوزيلنـدا  يف  ويعيـش 

بحسـب إحصـاء أجرتـه السـلطات عـام 2013، 

ويشـكون نحـو واحـد يف املئة من سـكان الدولة 

التـي يبلـغ عـدد سـكانها 5 ماليـن شـخص.

ويتجمـع املسـلمون يف 3 مناطـق أكرها منطقة 

أو كالنـد ومدينة كريسـت تشـرش، التي وقعت 

"النـور"  مسـجدي  واسـتهدفت  املجـزرة  فيهـا 

و"لينوود".

عـام  نيوزيلنـدا  يف  مسـجد  أول  شـيّد  وقـد 

البـالد. شـايل  أوكالنـد  1970مبدينـة 

مجتمع إسالمي متنوع

وارتفـع عـدد املسـلمن يف نيوزيلنـدا بنسـبة 28 

يف املئـة بـن عامـي 2006 و 2013، وفـق هيئـة 

نحـو  إن  تقـول  التـي  النيوزيلينديـة،  اإلحصـاء 

ربعهـم ولـدوا يف البـالد.

ومـن بـن املسـلمن يف نيوزيلنـدا 29 يف املئـة 

مـن أصـول هنديـة، و21 يف املئـة ينحـدرون من 

منطقـة الـرشق األوسـط.

عربيـة  بلـدان  مـن  املهاجريـن  جانـب  وإىل 

وإسـالمية، يتكـون املجتمـع اإلسـالمي يف هـذه 

مثـل  اإلسـالم،  اعتنقـوا  مواطنـن  مـن  الدولـة 

السـكان األصليـن )مـاوري( وآخرين مـن أصول 

أوروبيـة.

أرديـرن،  جاسـيندا  الـوزراء،  رئيسـة  وحاولـت 

تطمـن  اإلرهـايب،  الهجـوم  بعيـد  خطابهـا  يف 

املسـلمن يف البـالد، قائلة:" نحن فخـورون بأكر 

مـن 200 عـرق وأكـر مـن 160 لغة، ومـا يجمع 

هـذا التنـوع الكبـر قيـم عـدة".

ويف مقابلـة مـع التلفزيـون الرسـمي بنيوزيلندا، 

البـالد،  يف  اإلسـالمية  الجمعيـات  رئيـس  قـال 

دامئـا  كانـوا  املسـلمن  إن  فـاروق،  مصطفـى 

عـى  املطلـة  الدولـة  يف  األمـن  يف  يشـعرون 

الهـادئ. املحيـط 

املسلمون يف نيوزيلندا.. أرقام وحقائق

بيان
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واإليمـــان اإلســـالم  إخـــوة  ــدوان؟يـــا  ــة العـ ــن عصبـ ــرى مـ ــاذا جـ مـ

محاضـــٍر اللغـــاِت،  شـــيخ  ــيلمؤلـــف،  ــم العثمانـ ــوم، العالـ ــي العلـ مفتـ

ــدى ــوم الهـ ــي يـ ــم كادوه فـ ــل لهـ الدّيـــانويـ نقمـــة  مـــن  لهـــم  ويـــل 

كيدهـــم َتَقْهَقـــر  لمـــا  لنـــا  وذوى كمـــا يـــذوي الظلـــوم الشـــانيبشـــرى 

وعزاؤنـــا بنجاتـــه،  لنـــا  الرحمـــنبشـــرى  وجنـــة  الشـــفاء  أمـــل 

نصيحـــة للحاكميـــن  الشـــيطانونقولهـــا  ســـْطوَة  كفـــواً  باللـــه 

ــدى ــُرج الُهـ ــن ُسـ ّب عـ ــذَّ ــرفوا بالـ العدنانـــيوتشـ المصطفـــى  الوارثيـــن 

ــمنا ــجدين بجسـ ــرح المسـ ــّف جـ ــا جـ ـــيمـ ـــاء الثان ـــى... فج ـــة األول ـــي الجمع ف

ـــنا ـــن شموس ـــد الدفي ـــئ الحق ـــن يطف هيهـــات كيـــد المعتـــدي والجانـــيل

يخضعـــوا  لـــن  أعالمنـــا..  األركانعلماؤنـــا  شـــامخ  طـــود  والديـــن 

أبيات بمناسبة نجاة الشيخ العالمة املفتي حممد تقي العثامين حفظه اهلل من حماولة االغتيال يف كراتيش بباكستان.

آالم وآمال
حممد الصادق املغلس املراين

واحة الشعر
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معركـٌة بقـَي أثرها مغروًسـا يف ذاكـرة األوروبيّن 
عاّمـًة، واملجريّن بشـكٍل خـاّص، حتّى أنّـه إذا ما 
مشـيت يف شـوارع املجر ستسـمع حتـًا أحدهم 
يقـول:  »أَْسـوأُ مـن هزميتنـا يف ُموهاكُـس«، وهو 
لحـادث  تعرّضـوا  كلّـا  شـعبّي يربونـه  مثـٌل 

أليم.
}مذبحـة  إرهـايّب  تارانـت«  »برنتـون  أشـار 
السـاجدين{ بـ»نيوزيلنـدا«  مـن خـالل سـالحه، 
إىل معركـة »ُموهاكُـس«، وهـي معركـٌة أُخـرى، 
اندلعـت قبـل أكـر مـن 400 عـاٍم، عندمـا َذبَـَح 
يسـالف  »فيـالد  أوروبـا  وزعيـم  املجـر  ملـُك 
الثّـاين«، رسـوالً أرسـله سـلطان الّدولـة العثانيّة 

القانـوين. سـليان  وقتهـا، 
أسباب املعركة

حادثـة ذبـح الرّسـول الّـذي بعـث بـه الّسـلطان 
سـليان القانـوين، جـّدت يف العـام األّول الّـذي 
لوالـده  ـلْطة خلًفـا  السُّ األخـر  فيـه هـذا  تـوىّل 
ـلطان  بالسُّ سـليم خـان؛ ليسـتخّف األوروبيّـون 
ـاب، معلنـن، ويف مقّدمتهم املجـر، نقض كلِّ  الشَّ

العهـود مـع الّدولـة العثانيـة.
ـلطان سـليان القانـويّن، مـا إن علـم  انتفـض السُّ
بخـر ذبـح رسـوله عـى يـد ملـك املجـر، الّتـي 
كانـت متلـك واحًدا من أقوى الجيـوش يف أوروبا، 
وأنـا  العثانيـة  الدولـة  سـفر  »أيُقتَـل  صارًخـا: 
حـي! غـًدا تعلـم أوروبا عاقبة أمرهـا«، وأمر بعد 
ذلـك بتجهيـز 100 ألـف مقاتـٍل و350 مدفًعـا 

و800 سـفينٍة؛ اسـتعداًدا للغـزو« .
وبحسـب مؤرّخـن، فـإّن أوروبـا كانـت تسـتعد 
العثانيّـة؛ حيـث  الّدولـة  مـع  للحـرب  مسـبًقا 
كثّـف ملوك القـارّة العجـوز تحالفاتهـم، وهو ما 
يفـّر إقـدام »فيـالد يسـالف الثّـاين« عـى ذبـح 

مبعـوث سـليان القانـوين.
ومـع وصـول خـر قـرار الّدولـة العثانيّـة شـّن 
وقتهـا  الفاتيـكان  أعلـن  املجـر،  عـى  حـرٍب 
»كليمنت الّسـابع«، حالًة الّنفـر يف أرجاء أوروبا، 
سـليان  الّسـلطان  بقتـل  املجـر  ملـك  مكلًّفـا 
القانـويّن، كـا تـّم تكويـن ِحلْـٍف عسـكرّي يضّم 
كالّ من »إسـبانيا، إيطاليا، أملانيا، النمسـا، هولندا، 
بلجيكا، سـويرا، لوكسـمبورغ، ومناطق واسـعة 
يف فرنسـا، وأراض أوروبّيـة أخـرى ومملكـة املجر 
الّتـي تشـمل »املجر، وسـلوفاكيا ورومانيا، إضافًة 

كرواتيـا،  ومملكـة  والتّشـيك،  رصبيـا،  لشـال 
ومملكـة بولنـدا، وإمـارة بافاريـا األملانيـّة« .

ُخطَّة االلتحام
انطلـق الّسـلطان سـليان القانـوين، يف 23 مـن 
وادي  إىل  بجيشـه،   ،1526 لسـنة  أبريـل  شـهر 
»ُموهاكُـس« بعـد أن أعّد ُخطًّة السـتدراج جيش 
أوروبـا، متثّلـت يف أن تصمـد القّوات االنكشـاريّة 
الجيـش  مـع  االلتحـام  نقطـة  يف  والفرسـان 
الخصـم، حتّـى تـأيت إشـارة االسـتدراج، فينشـطر 
صّفـي الّقـوات العثانيـة، إىل الجانبـن ويهربون 
ُمَمـوٍَّه إىل نقطـة محـّددة، فيندفـع  تََقْهُقـٍر  يف 
الخصـم دون دراية خلفهـم ملالحقتهم، ظنًّا أنهم 
ُهزُِمـوا، إىل أن يدخلـوا مرمـى املدافـع والقّناصـة 
املتمركـزة يف الّصـف الخلفي، فتحصـد أرواحهم.

بثُّ روحِ الحامسة
رصخ الّسـلطان سـليان القانـويّن يف جنـوده: إنَّ 
»روَح رسـول اللـه تنظـر إليكم وتطـوف بينكم«، 

وبعـد صالة العـر بـدأت املعركة.
هجـم املجريّـون عـى الجيـش العثـاين، ونجـح 
الفرسـان والقـّوات االنكشـاريّة يف تنفيـذ أوامـر 
القـّوات  فأبـادوا  القانـوين،  سـليان  السـلطان 
القـّوة  مبثابـة  كانـت  الّتـي  املدّرعـة  األوروبيّـة 
الّضاربة لألوروبيّن، إىل أن جاءت إشـارة التَّقهُقِر 
وتطبيـق الُخطّـة، ففّروا من جانبـْي الوادي وصار 

قلـب الجيـش العثـايّن مفتوًحـا.
الحرُب ُخْدعٌة

ظّنـت جيـوش أوروبـا أنّهـا انتـرت، وهجمـت 
برشاسـٍة لتجـد نفسـها وجًهـا لوجه أمـام املدافع 
العثانيّـة وقـد فتحـت نرانهـا عليهـم مـن كل 
سـاعة  حـوايل  قـدرت  زمنيـة  وملـدة  الّنواحـي، 

ونصـف تقريبًـا، قضـت عليهـم بالكامـل.
وكان  الجيـش األورويب قـد أراد االستسـالم ؛ لكن 
قرار السـلطان سـليان القانوين الذي لن تنسـاه 
أوروبـا له حتـى اآلن ولألتـراك العثانين وتذكره 

بـكل حقـد : ال أرسى ! .
أخالق الحرب

 وأخـذ الجنـود العثانيـون يناولـون مـن يريـد 
األرْس من األوروبين سـالحه؛ ليقاتَل أو يُْذبََح حيًا 
! ألنهـم ال يقتلـون الُعـزَّل مـن السـالح، وبالفعل 
قاتلـوا قتـال امليئًـوس واليائـس، وانتهـت املعركة 
مبقتل فيالد، وأسـاقفته السـبعة، ومبعـوث البابا، 

وسـبعون ألـف فـارس، ورغـم هـذا تـم أرْس 25 
يف  عسـكرّي  عـرض  عمـل  وتـم   ، جريـح  ألـف 
العاصمـة املجريـة مـن قبـل العثانيـن، وقبَّـل 
الجميـع يـد السـلطان سـليان تكرميًـا لـه، مبـا 
الدولـة  شـؤون  م  ونظَـّ األعظـم،  الصـدر  فيهـم 
ليومـن ورحـل، وانتهت أُْسـطورُة أوروبـا واملجر، 
وقـد استُشـِهد مـن العثانيـن 150 جنديًـا فقط 
)مختلـف عليه(، وجـرح 3000 آالف، والجيش يف 

كامـل قوتـه مل يُسـتنزَف أبـًدا. 
معركة »موهاكس« يف ميزان التاريخ

معركـة »ُموهاكُـس«، قـال عنهـا املـؤّرخ الـرّتيك 
»يلـاز أوزتونـا«: إّن »هـذه املعركـة لهـي أكـُر 
يف  والكالسـيكية  النموذجيَّـة  اإلبـادة  حـروب 
التاريـخ، اسـتمرَّت الحـرُب سـاعًة ونصـف فقط، 
ة أصبـح الجيـُش املجـرِيِّ  ويف نهايـة هـذه املـدَّ

ـة التاريـخ«. الـذي عـاش 637 سـنًة يف ِذمَّ
نتائج املعركة

كانـت تلـك املعركـة حادثـًة نـادرًة يف التاريـخ؛ 
حيـث ترتـب عليهـا ضيـاع اسـتقالل املجـر، بعد 
هزميـٍة  يف  الصـورة  هـذه  عـى  جيشـها  ضيـاع 

عـٍة ىف سـاعٍة ونصـٍف فقـط. ُمَروِّ
وماذا بعد؟

بعـد ُموهاكُـس، دخـل املسـلمون عاصمـة املجر 
»بـودا« وهـي جزٌء مـن العاصمـة الحالية للمجر 
مدينـة  مـع  اتحـدت  أن  بعـد  »بودابيسـت«، 
بيسـت، دخـل املسـلمون املدينـة وهـم يكرون، 
وتَصـاَدَف أن يدخلوهـا يف عيـد األضحـى، فتلقَّى 
سـليان القانـوين تهاين عيـد األضحـى والنر يف 
»بـودا«، بعـد أن كان قـد تلقَّى تهـاين عيد الفطر 

و النـر يف »بلغـراد« .
وكان مـن نتائـج هـذه املعركـة أيًضا، أن اسـتوىل 
بـن  املمتـدة  املنطقـة  كل  عـى  العثانيـون 
الحاجـز  وانهـار  فيينـا،  أسـوار  إىل  عاصمتهـم 
العثانيـن  وجـه  يف  يقـف  كان  الـذي  املجـري 

وأملانيـا. النمسـا  إىل  للوصـول 
ملاذا »ُموهاكُس« من أغرب املعارك؟

هـذه املعركـة من أغـرب املعـارك يف التاريخ، من 
حيـث رسعـة الَحْسـم، ومازالـت تثـر تسـاؤالت 
املؤرخـن  بعـض  ودهشـة  وحقـد  واسـتهجان 
األوربيـن، عـى الرغـم من انقضاء أكـر من 400 

م. عا

حممد حافظ

أسوأ من هزميتنا يف »موهاكس«

مدّونات
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النـور  إىل  خـرج  الفقـه  أن  مـن  الرغـم  عـى 

منـذ عهـد بـرز فيـه العبـادات, قـد تغـر شـكله 

بتعاقـب األجيـال بـدور متواصل ملحـور األزمنة. 

وقـد نسـخت أحـكام متعـددة من رشيعـة  آدم 

عليـه السـالم ملـا وصل دور األزمنـة إىل فرتة نوح 

عليـه السـالم مشـرا إىل تصاعـد الفقـه وترويجه 

حتـى رّشف سـبحانه وتعـاىل األمـة األخـرة مبنح 

أكمـل الصياغـة للفقـه. وأّدى رسـول اللـه صـى 

اللـه عليـه وسـلم حقـه بتوزيـع علمـه للصحابة 

إىل كل  الصحابـة  بواسـطة  العلـم  الكـرام وذاع 

أوب مـن العـامل حتـى إىل منطقتنا هذا بواسـطة 

أيـادي العلـاء الذيـن طـارت شـهرتهم يف أنحاء 

العـامل وأقطـاره. وقد تحقق للصحابـة كل األمور 

بـدون توقـف إال عـى القـرآن الذي أنـزل إليهم 

وعـى سـنة رسـول اللـه صـى اللـه عليه وسـلم 

إلجـراء الرشيعـة اإلسـالمية،وحضوره صـى اللـه 

عليـه وسـلم يكفي لـكل أمور ينشـأ مـن بينهم.

أمـور  حدثـت  األعـى  الرفيـق  إىل  فصـل  وملـا 

مشـتتة دون حـل وال جـر لـه مـن نـص القـرآن 

الوجـود  بـرز اإلجـاع والقيـاس إىل  والحديـث 

نتيجـة مـن إذاعـة خالفـة اإلسـالم. وقـد تدفـق 

النـاس مـن أطـراف العـامل إىل هـؤالء األصحـاب 

العباقـرة متعطشـن لرتويـة مـن علومهـم ولحل 

اإلشـكاالت مـن حتـى بنـوا أساسـا متينـا للديـن 

بالفتـاوى وأداء حقوقهـم.

وبعـد ذلـك ملا ظهـرت املذاهـب باجتهادهم قد 

حصـل للفقـه غايـة من الكـال والفضـل وتزايد 

وآرائهـم  املختلفـة  بأفكارهـم  كثـرة  مذاهـب 

املشـتتة حتـى ضعفـت كلهـا إال األربعـة -اإلمام 

األعظـم أبـو حنيفـة بكوفـة واإلمـام مالـك بـن 

أنـس يف املدينـة وإمامنـا الشـافعي الـذي جعل 

بغـداد ومـر محـورا ألنشـطته واإلمـام أحمـد 

بـن حنبـل ريض اللـه عنهـم-.

  وقـد أروى الصحابـة عطشـهم مـن رسـول الله 

صـى اللـه عليه وسـلم بال واسـطة والتابعن من 

الصحابـة الذيـن ملـح فيهـم أثـر قوّي من رسـول 

اللـه صى الله عليـه وسـلم.وملا تبادلت العصور 

عـرا بعـد عـر بـدأ أن ميحـى أثرهـم قليـال 

واحتـاج إىل التصنيف ملحافظـة العلوم بدون أّي 

نقـص فيـه عـى أنـه بدعة حسـنة عـن الصحابة 

الـذي ليـس فيهم أي من التصانيـف والتقليدات 

إال القـرآن والسـنة, كان للصحابـة سـببان لئـال 

يؤلفـوا الكتـب كـا أشـار إليـه يف مقدمـة فتـح 

الباري:1(االرتفـاع اختالفـات مـن جوانب شـتى 

)2 والحديـث  القـرآن  اختـالط  الحتـال  سـببا 

وللصحابـة توسـع مألّـق يف عقولهـم بتحصيـل 

العلـوم عيانـا مـن وجـه رسـول اللـه صـى اللـه 

عليه وسـلم والسـيا أن أغلبيّتهم أميون يف ذلك 

األوان.

تـويف الصحابـة كلهـم بوفـاة أيب طفيـل عامر بن 

باسـلة اليثـّي بحلـول القـرن الثـاين مـن الهجـرة 

الـذي هـو مبـدأ عـر التصنيـف حيـث قـام به 

ألول مـرة عبـد مالـك بـن جريـج شـيخ الشـيخ 

لإلمام الشـافعي كـا نص عليـه يف التحفة .وبدأ 

يف التصنيـف الفقـه يف نفـس القـرن حيـث ألّف 

اإلمـام أبـو حنيفـة ريض اللـه عنـه أول الكتـاب 

الكتـاب،  اسـم  ذكـر  بـدون   وذلـك  الفقـه  يف 

مـن غـرس شـجرة  كأّول  الشـافعي  يُعتراإلمـام 

مثمـرة  يف أصـول الفقـه باسـم "الرسـالة" . وكان 

قـدوم الشـافعي ريض اللـه عنـه مصداقـا إلعالن 

رسـول اللـه صـى الله عليه وسـلم بأن يـأيت عامل 

مـن قريش ميـأل العلم طـول العـامل وعرضه,وقد 

أعالـه  وحسـن  باجتهـاده  ذلـك  عـى  حـاز 

وأنشـطته الثمينـة التي تحّدر أصله من أسـتاذه 

اإلمـام مالـك ريض اللـه عنـه  حتى صـاغ مذهبه 

يف قالـب ممتـاز بحيـث يعجـب الناظريـن. 

لبغـداد  مقدسـة  تربـة  يف  البـذر  هـذا  ونبـت 

وانطلـق إىل مكـة املكرمـة التي يعـد حياته فيها 

أول مرحلـة هامـة مـن حياتـه التـي انقسـمت 

إىل ثـالث قسـم مهـم مـن حياتـه ريض اللـه عنه 

فالثـاين يعـد الرجـوع إىل بلـده املفـدى  كـا أن 

االجتهـاد  عـى  يف مرمعتكفـا  حياتـه  الثالـث 

املتواصـل ويف هـذه املرحلـة صنـف ريض اللـه 

عنـه  كتبـا كثـرا.  يعتـد الفتـاوى التـي أخرجهـا  

بعـد وصولـه إىل مـر يعـّد جديـدا ومـا قبلهـا 

قدميـا  نسـخت بالجديـد إال يف مسـائل قليلـة 

الركعتـن  يف  السـورة  القرائـة  سـنة  عـدم  مثـل 

األخرتـن وسـنة التثويـب يف أذان الصبـح. 

وقـد كتـب يف سـجالت التاريـخ مبـداد ذهبي أن 

لـكل نبـي أتباعـا سـواء كانـوا قليلـن أو كثريـن 

ملتابعـة أثرهـم ونـرش مذاهـب  املتنوعـة كـا 

قـام األصحـاب البارعـن  لإلمـام الشـافعي ريض 

الشـافعّي   للفقـه  اللـه عنـه بلعـب دور فّعـال 

مـن  يحـّدر  والتصانيـف  العلـوم  وأداء  باإلفتـاء 

كتـب اإلمام الشـافعي رشحا وتفسـرا واختصارا. 

بعـدم  غـره  عـن  يتميـز  والحديـث  والقـرآن 

اسـتطاع التخصـر التـي يعـد خصوصيـة عامـة 

للفقـه وغـره.

قـد  بقرنـن  الكـرام  أصحابـه  عهـد  مـى  وملـا 

ازدهـر التصنيـف يف القـرن الخامـس  بعد ثالث 

التابعـن  العلـاء  بأيـدي  ابتدائـه  مـن  قـرون 

كإمـام الحرمـن .يعتـر مـا قـام بـه اإلمـام مـن 

جمـع أربـع كتـب لإلمـام الشـافعي -أم ، إمـالء، 

بويطـي ، مختـر املزين باسـم نهايـة املطلب يف 

درايـة املذهـب  يعتـر أساسـا متينـا يف مذهـب 

قرنـا  التصنيـف  بعـده  تواصـل  الشـافعي.وقد 

بقـرن بـال انقطـاع وال تحـّول أصـل كاآليل مـن 

قـالدة واحدة.ثم جاء اإلمـام الغزايل )450-501(

تلميـذ الشـيخ إمـام الحرمـن ثـم جعـل  لكتاب 

أسـتاذه املشـهور وجيـزا ومختـرا .وكان اإلمـام 

الرافعـي هيتميّـا بارعا يف القرن السـادس وبارق 

أمـل يف ممـرات مظلمـة بغفـر فكـره  ووفـر 

علمـه الـذي انعكـس أثـره الثمـن عـى مقتـر 

وصغـر. كبـر  ,ورشح  مبحـرر  متسـا  للوجيـز 

التاسـع  القـرن  نـور يف  قبسـة  النـووي  واإلمـام 

وموئـل للمتعطشـن ومعقـل للجوعان, وأشـفى 

الروضـة)رشح عزيـز  بكتـاب  غلتهـم وجوعهـم 

للمحـرر( الرافعـي( واملنهاج)مختـر  لإلمـام 

  وملـا نلحـظ النظـر إىل أوراق هـذه الكتب نجد 

مـن بينهـا قد رتبـت برتتيب نافـع للمطالعن بال 

أي ملـل وال سـأم مـن حيـث انـه  قسـم الكتاب 

كتابـا بابـا وفصـال وفرعـا  وغرهـا. كـا تـرى يف 

صفحـات فتـح املعـن يف رشح قـرة العـن التـي 

املخـدوم  الديـن  زيـن  الشـيخ  بيـد  سـعيه  تـم 

الصغـر يف 982 مـن الهجـرة - رمضـان 24 يـوم 

الخميس.عـى الرغـم مـن أنهـا ألفـت يف بيئـة 

كـرال يعتمـد عـدة من البـالد لحـّل إشـكاالتهم.

الفقه وازدهار مذهب الشافعي
مزمل عثامن
كريال -اهلند
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أليس من الُخران أّن ليالياً         متّر بالنفعٍ و 

تحسب من ُعُمري

أال إّن األنسـان له نعمـة عظيمـة ـ أهداه الله 

لو  و  العامل  الهديّة يف  تلك  ـ التُوجد مثل  تعاىل 

فهي  ؛أال  األرض  يف  ينقمس  أو  الساء  يرقى 

جوهر  الوقـت  أّن  أحـٍد  عن  اليغـرُب  الوقت. 

َعنـان  إىل  األرض  تـخوم  من  قيمتُـه  تـمأل  مثن 

الساء. و نحن أحطنا عى أنفسنا علاً أّن حياتنا 

أنّها  نعي  إذا دقّقنا نظراً  أو  أعوام  تشّكلت من 

حينا  تُعجبك  بل  محدودة  أيّام  من  تشّكلت 

ثانيٌة  ثانيٍة  كلَّ  بك  محصورًة متيض  ثوانياً  رأيتها 

منها و أنت ترى مع كلِّ ثانيٍة نهايَة عمرك. 

قُم الليَل يا هذا لعلّك ترشُد

إىل كم تنام الليل والعمر ينفُد  

حقَّ  الثواين  هذه  من  استفدت  إذا  فيالَلحظِّ 

االستفادة ،و هو أن تستعمل وتستفيدها بصورة 

التلهف و التحزن يف نهاية األمر عليها.

بَقـدر الكّد تُعطى ما تـروُم

فَمن راَم الـُمنى ليـالً يـقـوُم  

وأيّـاَم الَحـــداثـة فاغـتِنمـها

أال إّن الحــــداثـة التـــدوُم  

من  الصحيحة  االستفادة  أّن  يقن  عى  نحن 

األوقات و الفرص ،الّتي الندامة عليها و الأَسف 

و الَسَدم و اليَنسِحق قلبُك و التُؤنِّب ضمرَك و 

،هـي  لها  الَنَدم  ِسنَّ  التَقَرع  و  باطَنك  ع  التُقرِّ

ُسـّنَة  تسلَك  و  الرحيم  ربّك  بأحكام  تَشتِغَل  أن 

رضوان  ـ  أصحابه  أثَر  تَقتَـفَي  و  الكريم  نبيّـك 

السلَف  حذَو  تحـذَو  و  ـ  أجمعـن  عليهم  الله 

الصالح. فـعي هذا نستـنتج أّن َمن كان كيـّسـاً 

يبذل  إنّه  ،و  بها  التمّسك  يف  جهد  أّي  فـاليألـو 

الرّب و  لرىض  تبعاً  املنطلق  قُصارى جهده لهذا 

وفقاً لالقتضاء.

هناك موضوع يجتذب األنظاَر إىل أهّمـيّته ،و هو 

تنظيم الوقت. و إّن املاهنة  به يُجِدي البـرَش 

العالـُم و  و جداًء ثقيالً ؛فمها يكن  كثراً  نفعاً 

اُت و التجهيزاُت ،و ترقّت  حسبـا تقّدمت املُعدَّ

اإلمكانيّات ،و ارتقت التِّقـانة ،و تحّسنت العتاد 

شامخاً  تضبُّطاً  الَشوكات  و  الُقُدرات  اشتّدت  ،و 

أنُفها يف نهايته ،فـإّن العامل يف حاجٍة ماّسٍة ُملِّحٍة 

القدرات  تلك  مع  البرشيّة  و  الوقت  تنظيم  إىل 

الفقر  و  الحاجة  بهذه  تُِحّس  كلِّها  التطوُّرات  و 

تُرتِّب  أن  العزم  أقداَم  تُوطِّد  فـإنّها   ، الَوطَر  أو 

أهدافـها  إىل  للوصول  ُمخطَّطاً  تنظياً  أوقـاتها 

العاليه.

من ثَّم أّن التخطيط و التصميم لألعال اليوميّة 

َحيَِويّاً و رضوريّاً يف حياة اإلنسان و  يُدور َدوراً 

عزميـته  و  راحلته  يف  وعُضَده  أَرزَه  د  يُشدِّ أنّه 

نحـو النجاح و السعادة و الفوز يف أهدافه حتّى 

الّتي يَستِحيل التصديُق بها و تكون ثقيَل الظّن 

و صعَب االحتال.

و  جدوالً  يضع  أن  البُدَّ  الجاّد  اإلنسان  فـهكذا 

يُحرِق  لـي  اليـوميّة  ألعمـاله  منظَّاً  برنامجـاً 

كلَّ الحواجز. و مـّا ياُلَحظ هنا أّن هذا الكالم 

لـيس مبسـتساٍغ و جديٍر بالقول أن تُحرِق فَحَمَة 

ليلك يف العمل ، ألّن اإلرساف يف األمر و اإلفراط 

يف العمل و التجـاوز عن الحـّد يستـفحل عليك 

يرُْق  أو  لديك  حُسن  إْن  ؛و  فاحشاً  استـفحاالً 

من  كثـٌر  انحـرف  كا  مزاُجك  فانحـرف  لك 

اإلفراطـيّن و زاُدوا ِضغـثاً عى إبّالـٍة يف العامل.

من باب الفضل أن تَعـلَم أّن االعتـدال و التوّسـط 

يف الطريق اليقـّل عن التخطيـط و الرتتيب بـاالً 

د أولويّاتـه  و أهّمـيًّة. فـَمن يُنظِّم أوقـاته و يُحدِّ

بُغـيته و  ُمرِشـٍد ُمخِطـٍئ فـإنـّه يـصل إىل  دوَن 

مرشـٍد  بــ"دوَن  ذلك  قيـّدُت  ينـجح.  و  يـسعد 

الناَس عن  ُرمّبـا من مرشٍد أضّل  ُمخِطـٍئ" ألنّـه 

صحيح الَسـَنن ، ولكنه من الرورة له أن يجعل 

مرشٍد  إرشاف  تحت  أولويّاتـه  و  أوقاتـه  نظام 

له صفاٌت خاّصٌة منها أن يكون ملـتزِماً ألحكام 

الله  صّى  ـ  الـنبّي  بُسـّنة  كاً  متمسِّ ،و  القـرآن 

عليه و سلّم ـ ،و يـحذو حـذو األكابر و السلَف 

مبـصاحبة  تاعـه  و  الطريق  قدقـطع  ،و  الصالح 

باً  شـيٍخ كامـٍل ،و يكون ُمـحنَّكاً وُمتـمرِّناً وُمتـدرِّ

و قدتقّدمت بـه الـسنُّ يف هذا املنـطلق.

تالـَه  و  الفكر  تائِـَه  الكـريم! التكـن  أخـي  فـيا 

الكـسالة  عن  انقِطـع  و  البال  سـارَح  و  العقل 

و مجـاٍل  بـازٍخ  أنت مبـكاٍن  أتـدري  الغفـلة.  و 

شامـٍخ و دوٍر فـارٍغ و َمـهٍل سامـٍق؟! ألـيس لـك 

انتـهازيٌّة لـتَـنتِهـز الـفرص أو تَنـتِهل من مناهـل 

النجـاح؟!  إلـى  بها  تبـلغ  أو  الُصـُعد  و  و  العلُـّ

و  هالٍك  و  للفنـاء  قابٍل  لكـّل  نفَسك  التُنـِهْك 

زاهـٍق و ُمضمِحلٍّ ،و التَـزِد يف استهالك قابليّتـك 

أوقاتك  تضـييع  عى  ضغـطك  يف  و  طاقـك  و 

الطـريفة.  وحيـاتك  الشـاذة  فرصـك  و  الغاليـة 

أالتـرى أنّـها التتـكّرر ،و أنّها التقُفـل راجعـاً إىل 

مـرَّ  بك  تـمّر  أنّها  ،و  التتـجّدد  أنّـها  ،و  مـكانه 

؟! اكـِشف  السحـاب كأنّها راكـبة عى فرٍس زافٍّ

الطـينَة  التَـزِد  و  عـينيك  عن  السـتاَر  و  القـناَع 

بَلّـًة. إن فـاتتـك فـرٌص كثـٌر فالتبـِك و التضـّج 

فوات  قبل  ،بـل  فاتتـك  مـا  عى  بالشـكوى 

جـديـٍد  مـن  الفـرص  اغتـِنم  األوان  و  الوقـت 

عصـارة  و  جهـدك  كّل  أعِمل  و  قاطعـٍة  بهّمـٍة 

طاقـتك يف االنتـهازيّـة بـصورٍة مـرَمٍة و اكـتُب 

يف  جهـٍد  و  سـعٍي  أّي  التألـو  أن  نفـسك  علـى 

هذا املنطلق و احِبس نفسـك عى الوصـول إىل 

مـزِمع عى ذلك  أنت  و  الكـريم  ربّـك  رضـوان 

،و  الضعـف  و  العجـز  منتـهي  إىل  لـوبلغت  ،و 

عانقـك الكسـُح و الكسـُد ،و تشـرّدَت يف حياتك 

تيـهاً و شـرداً ،و بلـغ منـك الجهـُد ،و َخِسـئَت 

الدنيـا ياسـاً  ،و أقنطـك  ،وِخبـَت تخـيّباً  تخـّوقاً 

،ألنّـه  ُسفالَة فكرتك خرقـاً  َغـوَر قلبك و  ثقـب 

طازٌَج  فإنّـه  املـاء  من  السـمَك  ِصـدَت  كلّـا 

صاِبـٌح. هذا الكالم يُغِنيـنا عن التطويل. لزيادة 

اإليضاح مل يَبَق اسـتزادٌة ملستِزيد فهمه و لـيس 

له من مزيٍد.

ق أن  فمن الجـّي و الواضح أّن كّل مـدٍع اليُوفِـّ

يفـوز بأداء حّق هذه النعمـة ـ أي الوقت ـ ،و 

،وكّل  باستـعالها  يتـفّوق  أن  الينال  واهـٍم  كّل 

مَيُـّد  َمن  إال  حاِحبَيـها  ـج  يُزجِّ أن  اليقدر  زاِعـٍم 

يـد االستـعانة إىل حـول اللّـه و قّوتـه ،فالحول 

والقـوة إال بالله العّي العظـيم؛و كُـن واعياً عى 

أنّه البّد من مشـيّة الرحمـن ،فـلوال مشـئته ـ عّز 

و جّل ـ لهلكـنا يف غررات الطـريق و لقدتـذوب 

أنّه  القول  نافـلة  ،ومن  تحقيقها  يف  أظفارنا 

من  يسرًة  نظرًة  ،وأّن  له  نتيـجة  ال  و  فائدة  ال 

يفـوز  بأنّـه  تُـقِنعنا  أن  ـ خليقٌة  ـ تعايل  رحمته 

بتنـميق استـخدامها نحو السعـادة و النجـاح.

فيـا أخـي العـزيـز فاغـتِنم الفـرص مـن جـديٍد...

اغتنم الفرص من جديد
أمـريمحـزة أطلـيس

طالب بمدرسة أنوار العلوم خري آباد

صفحة الطالب
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تشـهد سـنويّا مدينـة “زاهـدان” يف العرش 

األخـر مـن شـهر رجـب اجتاعـا عظيـا 

دار  جامعـة  خريجـي  تكريـم  مبناسـبة 

العلـوم، التي هي أكـر مركز علمي وثقايف 

ألهـل السـنة يف إيـران. انعقـدت الحفلـة 

يف هـذا العـام، يـوم الخميـس 28 رجـب 

1440 بحضـور أكـر مـن مائـة وخمسـن 

ألـف شـخص وفدوا مـن مختلـف مناطق 

أهـل السـنة يف إيـران.

كان االجتـاع مشـتمال عـى برامج مفيدة 

واألناشـيد  واملحـارضات  كالخطـب  ومتنّوعـة، 

اإلسـالمية الرائعـة.

الجلسة التمهيدية للحفلة

السـنوي  للحفـل  التمهيديـة  الجلسـة  بـدأت 

خريجـي  تكريـم  مبناسـبة  والعرشيـن  الثامـن 

صـالة  بعـد  زاهـدان،  العلـوم  دار  جامعـة 

املغـرب يـوم األربعـاء 27 رجـب 1440 بحضـور 

سيسـتان  محافظـة  داخـل  مـن  لضيـوف  رائـع 

وبلوشسـتان وخارجهـا، يف مصـّى الجمعة ألهل 

زاهـدان. يف  السـنة 

بـدأت الجلسـة بتالوة آيـات من القـرآن الكريم 

وخطبـة ألقاهـا “حسـن طاهـري” ممثـال عـن 

خريجـي طـالب الجامعـة يف السـنة الجاريـة.

كان الشـيخ “عبيـد اللـه مـوس زاده”، مـن كبار 

علـاء أهـل السـنة يف طهـران، والشـيخ “حامـد 

مـن  “ريـزه”  الجمعـة يف  إمـام  شـيخ جامـي”، 

توابـع مدينـة “تايبـاد” يف خراسـان املركزية، من 

أهـم خطباء هذا الحفل، كا ألقى األخ “حسـن 

نـادري” من مثقفـي مدينة تايباد، و”هانية شـه 

بخـش” مـن براعم روضـة األطفال للمـي )فرع 

جامعـة دارالعلـوم زاهدان(، وفرقة األنشـودة لـ 

“نبـي الرحمـة” يف هـذا الحفـل أناشـيد رائعة.

حسـني طاهـري: يجـب التصـدي للمبرشيـن يف 

املجـاالت العلميـة والثقافيـة والسياسـية

أشـار “حسـن طاهري” ممثل خريجـي الجامعة 

املؤسسـات  نشـاطات  إىل  السـنة،  هـذه  يف 

التبشـرية، وتببـن أهدافهـا، وطـرق مواجهتهـا، 

وحـّذر مـن نشـاطات هـذه املؤسسـات، وتابـع 

إلضـالل  تسـعى  التـي  املؤسسـات  مـن  قائـال: 

املسـيحية.  التبشـرية  الجهـات  هـي  العـامل، 

الحركـة التبشـرية جعلـت ثالثة خطـوات نصب 

عينهـا بهدف إضـالل الناس:1- تنصر املسـلمن؛ 

2- إثارة الشـكوك يف املسـلمن تجاه اإلسـالم؛ 3- 

إبعـاد املسـلمن عـن اإلسـالم.

وأضـاف طاهـري مشـرا إىل الحركـة التبشـرية 

إنهـاء  النصـارى  املبرشيـن  أهـداف  مـن  قائـال: 

املسـلمن  ثقـة  وزعزعـة  اإلسـالمية،  العقيـدة 

وعـرض  القـرآن،  وتحريـف  اإلسـالمي،  بدينهـم 

حقائقـه بطريقـة مزورة محرفة، والسـيطرة عى 

اإلسـالمية. البـالد 

العلـوم  دار  جامعـة  خريجـي  ممثـل  وأضـاف 

زاهـدان قائـال: مـن أبـرز نشـاطات املؤسسـات 

التبشـرية، تأسـيس الجامعات واملراكز العلمية، 

القنـوات  وتدشـن  ونرشهـا،  الكتـب  وتصنيـف 

الفضائيـة واملواقـع عى الشـبكة، ونرش األناجيل 

باللغـات املختلفـة، وإرسـال البعثات التبشـرية 

إىل أنحـاء البـالد، وتوفـر املراكـز الصحية. يجب 

ملواجهـة هـذه النشـاطات أن يكـون سـعي يف 

املجـاالت الثالث العلميـة والثقافية والسياسـية، 

ليحفـظ املسـلمون مـن مؤامـرات األعـداء.

الشـيخ حامد شـيخ جامي: ال مكان للغروب يف 

اإلسالم قاموس 

وأشـار الشـيخ حامد شـيخ جامي، إمـام الجمعة 

يف منطقـة “ريـزه” يف مدينة “تايبـاد”، يف كلمته 

للحفـل  التمهيديـة  الجلسـة  يف  ألقاهـا  التـي 

السـنوي الثامـن والعرشيـن، إىل تبيـن خصائص 

الديـن اإلسـالمي، واصفـا إياه بـ “الديـن املقبول 

عنـد اللـه تبـارك وتعـاىل”، وتابـع قائـال: الديـن 

كافـة  أزال  الـذي  الديـن  هـو  اإلسـالمي 

والقوميـة،  العنريـة  التمييـزات  أنـواع 

وأعلـن “إن أكرمكـم عنـد اللـه أتقاكـم”.

وأشـار إمـام جمعـة “ريـزة” إىل مؤامـرات 

الكفـار ضـد الدين اإلسـالمي، وتابـع قائال: 

لقـد نهـض عالَـم الكفـر بكافـة قـواه ومبـا 

ملواجهـة  لديهـا،  وآالت  ثـروة  مـن  ميلـك 

اإلسـالم.

الجميـع  يعلـم  أن  يجـب  قائـال:  وتابـع 

مـكان  وال  مرشقـة،  كشـمس  اإلسـالم  أن 

يلمـع  أن  يجـب  اإلسـالم؛  قامـوس  للغـروب يف 

لألبـد. اإلسـالم 

يف  اإلخـالص  لـزوم  عـى  جامـي  الشـيخ  وأكـد 

األعـال، وتابـع قائـال: كل حركـة وعمـل يجـب 

أن يكـون يف مجـال اكتسـاب مرضاة اللـه تعاىل، 

ويجـب أن نسـعى أن نراعـي مرضـاة اللـه تعاىل 

يف كافـة أعالنـا.

الشـيخ عبيـد الله موىس زاده: يجب أن نسـعى 

اإلميان لتقوية 

وأشـار فضيلـة الشـيخ “عبيـد الله مـوس زاده”، 

إىل  طهـران،  العاصمـة  يف  بونـك  مصـى  إمـام 

لـزوم  عـى  وأكـد  الحيـاة،  يف  اإلميـان  أهميـة 

أرسـل  تعـاىل  اللـه  إن  قائـال:  وأضـاف  تقويتـه، 

الديـن؛  نعمـة  وهـي  عظميـة  بنعمـة  رسـوله 

رغبـة  بـكل  املسـلمون  قبلهـا  التـي  النعمـة 

الرسـول  بهـا  أىت  تحفـة  أعظـم  الديـن  وشـوق. 

وسـلم. عليـه  اللـه  الكريـم صـى 

واسـتطرد فضيلتـه قائـال: اإلميان هو مـخ الدين. 

يجـب أن يتمكـن اإلميـان يف القلـب والجـوارح، 

فـإذا صلـح القلب، صلح الجسـد كلـه؛ والناذج 

البارزيـن لـه الصحابـة الصادقـون لرسـول اللـه 

صـى اللـه عليـه وسـلم. يقـول العالمـة “أرشف 

إميـان  كان  إذا  اللـه:  رحمـه  التهانـوي”  عـي 

اإلنسـان كامـال، يكـون العمل عى شـعب الدين 

أسهل.

وأكـد الشـيخ “مـوس زاده” عـى لـزوم تقويـة 

اإلميـان قائـال: اإلميـان القليـل يكفـي للعبـادة، 

لكنـه ال يكفـي للتعايـش والتعامـالت. يجـب أن 

نسـعى لتقويـة اإلميـان. اإلميـان يقـوى بالدعـاء 

تقرير عن احلفل السنوي الثامن والعشرين 

لتكريم خرجيي جامعة دار العلوم زاهدان

تقارير
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واملجالسـة مـع الصادقـن ومطالعة 

سـرة الصالحـن.

البـارز مـن مدينـة  العـامل  وأضـاف 

طهـران: اليـوم نحـن نتحـدث عـن 

االسـتكبار العاملـي، علينـا أن نعـرف 

أن العـدو ال يكون ذليـال إال إذا كان 

إمياننـا كإميان رسـول الله والصحابة.

مؤامـرات  إىل  فضيلتـه  وأشـار 

اإلميـان يف  إضعـاف  األعـداء ألجـل 

املجتمعـات اإلسـالمية، وتابـع قائال: 

اليـوم سـلب العـامل الغـريب كل يشء 

منـا، ومل يبـق مـن الديـن إال أعـال ظاهـرة مع 

األسـف. إذا قلنا شـيئا وكان عملنـا خالفه، تكون 

سـلبية. النتائـج 

السـنوي  للحفـل  التمهيديـة  الجلسـة  انتهـت 

خريجـي  تكريـم  مبناسـبة  والعرشيـن  الثامـن 

موجـزة  بكلمـة  زاهـدان  العلـوم  دار  جامعـة 

ألقاهـا فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد، دعـا فيهـا 

الحارضيـن يف الجلسـة إىل التوجـة إىل الله تعاىل 

واالسـتفادة األكـر مـن برامـج الحفـل املذكـور.

أعامل الجلسة الرسمية لتكريم الخريجني

انعقـدت الجلسـة الرسـمية صبـاح الخميس 28 

القديـم.  السـنة  أهـل  مصـّى  يف   1440 رجـب 

بـدأت الجلسـة بتـالوة آيات من القـرآن الكريم. 

الصبـاح  فـرتيت  يف  الرسـمية  الجلسـة  انعقـدت 

ممثـل  كان  الصباحيـة،  الجلسـة  يف  واملسـاء. 

الخريجـن أول مـن ألقـى كلمتـه.

يف  للتمييـز  مـكان  ال  مرادقـيل:  الحميـد  عبـد 

اإلسـالم

أشـار “عبـد الحميـد مرادقـي” بعـد تـالوة آية: 

رضروة  إىل  جميعـا”،  اللـه  بحبـل  “واعتصمـوا 

مـن  واالختـالف”  “التفـرق  معتـرا  الوحـدة، 

أسـباب زوال عظمـة األمـة وعزتهـا، وتابـع قائال: 

االضطرابـات  عـامل  فيـه،  نعيـش  الـذي  العـامل 

هـذه  مـن  للنجـاة  الوحيـد  الحـل  والقالقـل. 

الديـن  اإلسـالم؛  إىل  العـودة  هـو  االضطرابـات، 

والتضامـن. الوحـدة  إىل  البـرش  يدعـو  الـذي 

إىل  بالدعـوة  الكريـم  النبـي  أراد  قائـال:  وتابـع 

االتحـاد والوحـدة، أن يرينـا بـأن هـذه األمـة ال 

تنمـو وال تتقـدم مـا مل تنـر فيهـا بـذور الوحدة.

وأضـاف مؤكـدا عى رضورة الوحدة: قال رسـول 

اللـه صـى اللـه عليـه وسـلم يف حجـة الـوداع: 

“أال ال فضـل لعـريب عـى عجمـي، وال لعجمـي 

عـى عـريب، وال ألحمـر عـى أسـود، وال أسـود 

عنـد  أكرمكـم  إن  بالتقـوى،  إال  أحمـر،  عـى 

اللـه أتقاكـم”. إن الديـن اإلسـالمي يـرى جميـع 

متسـاوية. بنظـرة  الشـعوب 

وتابـع  واالختـالف،  التفـرق  تبعـات  إىل  وأشـار 

قائـال: منـذ أن ظهـرت االختالفـات بـن األمـة، 

وعزتهـا. فقـدت مجدهـا  فإنهـا 

الكريـم  القـرآن  الحنفـي:  العزيـز  املفتـي عبـد 

دعانـا إىل حسـن املعاملـة وإرادة الخـر للجميع

ويف كلمتـه التي ألقاها يف الحفل السـنوي، أشـار 

الحنفـي”، مديـر معهـد  العزيـز  املفتـي “عبـد 

“نـور” يف مدينـة “سـيمن شـهر” يف محافظـة 

التـي  الخسـائر  إىل  إيـران(  )شـايل  “كلسـتان” 

محافظـة  يف  والفيضانـات  السـيول  أوقعتهـا 

تجـاه  الصـر  رضورة  عـى  مؤكـدا  كلسـتان، 

واملواسـاة. واالتحـاد  املصائـب، 

وتابـع الشـيخ حنفـي: تعقـد جلسـات سـنوية 

كثـرة، يجـب أن نسـعى للمشـاركة يف مثل هذه 

الجلسـات ألجـل أن تـأيت تغيـرات يف أنفسـنا.

بعـض  اجتاحـت  التـي  الفيضانـات  إىل  وأشـار 

املناطـق من البـالد، قائال: لقد اجتاحت السـيول 

البـالد،  مـن  مختلفـة  مناطـق  والفيضانـات 

والسـنة  القـرآن  ضـوء  يف  كلسـتان.  كمحافظـة 

ميكـن أخـذ ثـالث نتائـج مـن هـذا السـيل: 1- 

الوحـدة   -2 واملحـن؛  املشـكالت،  تجـاه  الصـر 

والتضامـن؛ 3- املواسـاة وحـب الخـر للجميـع.

وأضـاف الشـيخ حنفي قائـال: إن القـرآن الكريم 

مسـائلها  وبـن  املعاملـة،  حسـن  إىل  دعانـا 

عليـه  اللـه  صـى  الكريـم  والنبـي  بالتفصيـل. 

وسـلم شـبه املؤمنـن جميعـا بجسـد واحـد إن 

اشـتى عضـو منـه اشـتى الجسـد كلـه.

إىل  كلمتـه  ختـام  يف  حنفـي  املفتـي  وأشـار 

مسـاعدات مؤسسـة محسـنن الخريـة )التابعة 

املناطـق  يف  زاهـدان(  العلـوم  دار  لجامعـة 

املتـررة بالسـيول يف محافظـة كلسـتان، وتابـع 

الحميـد  عبـد  الشـيخ  فضيلـة  أشـكر  قائـال: 

ومؤسسـة محسـنن الخريـة حيـث سـارعوا إىل 

مسـاعدة املترريـن، ومل يـزل يسـاعدون أهـل 

املناطـق. تلـك 

مـع  املحبـة  محمـد:  غـل  الشـيخ 

اإلميـان رشط  الرسـول 

أشـار الشـيخ “غـل محمـد مؤمـن” 

مـن علاء مدينة “خواف”، وأسـتاذ 

معهـد أحنـاف يف محافظة خراسـان 

الرسـول  مـع  املحبـة  إىل  الرضويـة، 

الكريـم وطـرق الوصـول إليهـا.

الرحمـة  نبـي  قائـال: وجـود  وتابـع 

نعـرف  أن  يجـب  نعمـة  أعظـم 

مـن  الكريـم  الرسـول  مـع  واملحبـة  قدرهـا، 

والتقديـر. الشـكر  اقتضـاءات 

وأضـاف فضيلتـه قائـال: إن صـدق املحبـة مـع 

الرسـول الكريـم تتبـن إذا تعـارض مـع محبـة 

املـال واملنصـب، ويتخـى املـرء عن جميـع ذلك 

بسـبب محبة رسـول الله صى الله عليه وسـلم. 

املحبـة مـع الرسـول الكريـم رشط اإلميـان. مـن 

كانـت لديـه محبـة أكر بالنسـبة إىل رسـول الله 

صـى اللـه عليـه وسـلم، يتمتـع بإميـان أقوى.

وأشـار الشـيخ “غـل محمـد مؤمـن” إىل طـرق 

للوصـول  الكريـم:  الرسـول  ملحبـة  الوصـول 

إىل محبـة رسـول اللـه صـى اللـه عليـه وسـلم 

ومتكنهـا يف القلـوب، يجـب أن نطالع دامئا سـرة 

الرسـول الكريـم وأحوالـه. يجـب أن نتذكر أجور 

أحـكام  إىل  ونتوّجـه  الكريـم،  الرسـول  محبـة 

الديـن اإلسـالمي، ونتبـع سـنته وأقوالـه الطيبـة.

أن  يجـب  الرسـول  مـع  املحبـة  قائـال:  وأضـاف 

تكـون عـن إخـالص وعلـم. املحبـة مـع الرسـول 

الكريـم مـن أقـوى مؤثـرات الوحـدة اإلسـالمية.

درع  اإلميـان  مالزهـي:  طيـب  محمـد  الشـيخ 

الـرشور تجـاه  قـوي 

تطـرق فضيلـة الشـيخ “محمد طيـب مالزهي”، 

مديـر معهد “شـمس العلـوم” الرشعي يف مدينة 

“ايرانشـهر”، إىل بيـان مكانـة اإلميـان يف الحيـاة، 

واعترها سـببا للهـدوء واالطمئنان.

فوائـد جسـمية  لإلميـان  قائـال:  فضيلتـه  وتابـع 

ومعنويـة وروحيـة ومادية واجتاعية لإلنسـان؛ 

هـذه كلهـا مـن إنجـازات اإلميـان لإلنسـان.

وتابـع فضيلة الشـيخ قائال: اإلميـان الذي تغلغل 

يف القلـب والجـوارح يعـد درعـا قويـا لإلنسـان 

تجـاه اآلفـات والباليـا والصفات السـيئة. اإلميان 

القلـوب  تطمـن  وباإلميـان  اإلنسـان،  يريـح 

وترتـاح. قـال رسـول اللـه صـى الله عليه وسـلم 

لبـالل: يـا بـالل أرحنـا بالصـالة.

نحـو  مييـل  اإلنسـان  مالزهـي:  الشـيخ  وأكـد 

املعـايص والذنـوب بسـبب غرائـزه، لكـن حينا 

تقارير
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يتمكـن اإلميـان يف قلبـه وجوارحـه، يكـون هـذا 

اإلميـان درعـا لإلنسـان تجـاه اآلفـات والصفـات 

السـيئة.

وراء  العامليـة  الصهيونيـة  أحـدي:  اللـه  آيـة 

لليهـود عامليـة  حكومـة  تأسـيس 

وأشـار آيـة اللـه أحـدي، أحـد مـدريس الحـوزة 

العلميـة يف مدينـة “قم” إىل مسـاعي الصهيونية 

لليهـود،  عامليـة  حكومـة  لتأسـيس  العامليـة 

وأضـاف: يجـب أن نكـون حذريـن بالنسـبة إىل 

اليهـود؛ الصهيونيـة العامليـة ال تـرىض بالقليـل، 

وتسـعى يف حكومـة عامليـة، وللوصـول إىل هذه 

الغايـة تسـفك الدمـاء لتجعـل اليهوديـة عاملية.

وأضـاف قائـال: يف يـوم من األيام كنتم تسـافرون 

زاهـدان،  العلـوم  دار  عندكـم  واآلن  للعلـم، 

العلـم. عليكـم أن تهتمـوا  العـامل إىل  وتدعـون 

أمـران،  لديكـم  كان  إن  العلميـة.  بقدرتكـم 

سـتقودون العـامل: التوحيـد، والرسـالة النبويـة.

عـى  فـرد:  امينـي  نعيـم  محمـد  الدكتـور 

السـنة بأهـل  أكـر  يهتّمـوا  أن  املسـؤولن 

فـرد”،  امينـي  نعيـم  “محمـد  الدكتـور  أشـار 

مجلـس  يف  “ايرانشـهر”  مدينـة  عـن  النائـب 

الشـورى اإلسالمى، إىل دور أهل السنة يف سيادة 

األرايض والدفـاع مـن الوطـن، مطالبا السـلطات 

باالهتـام األكـر إىل أهـل السـنة ومناطقهـم.

اللـه عليـه  اللـه صـى  وتابـع قائـال: إن رسـول 

تربيـة  يف  عظيمـة  قيـادة  لديـه  كانـت  وسـلم 

الرجـال، والصحابـة أمثلة بـارزون لهـذه الرتبية.

لنـا،  وطنـي  كميثـاق  الدسـتور  قائـال:  وأضـاف 

ولقـد راعـى حقـوق أفـراد الشـعب. ينبغـي أن 

نكـرم ذكـرى الشـيخ عبـد العزيـز رحمـه اللـه 

)مؤسـس جامعـة دار العلـوم زاهـدان(، والـذي 

الدسـتور  تقريـر  بطـويل مهـم يف  بـدور  شـارك 

كعضـو ملجلـس خـراء القيـادة.

وتابـع نائـب مدينة ايرانشـهر يف املجلس مؤكدا: 

دور أهل السـنة يف سيادة األرايض جدير بالذكر، 

فنطالب مسـؤويل األمر بأن يهتموا بأهل السـنة 

واملناطـق البعيدة أكر.

األرسة  نظـام  تقويـة  الفقهـي:  بهـزاد  الشـيخ 

واالجتـاع والسياسـة، تكمن يف األمـر باملعروف 

والنهـي عـن املنكـر

تطـرق الشـيخ “بهـزاد فقهـي”، مـدرس معهـد 

جامـع  وخطيـب  التايبـادي”،  ابوبكـر  “موالنـا 

األمـر  رضورة  إىل  “تايبـاد”،  يف  امللـك”  “مالـك 

إيـاه  واصفـا  املنكـر،  عـن  والنهـي  باملعـروف 

اإلسـالمي. الديـن  يف  املهمـة  بالرسـالة 

واعتـر الشـيخ فقهـي “األمـر باملعـروف والنهي 

عـن املنكـر” من خصائـص األمة اإلسـالمية قائال: 

األمـر باملعـروف والنهـي عـن املنكـر مـن عالئم 

األمـة اإلسـالمية. النبـي بعث لهذه األمـة، واألمة 

للبرشية. بعثـت 

املؤمتـرات  ديـن  ليـس  اإلسـالم  قائـال:  وأضـاف 

والجلسـات، بـل دين الحركـة والحيوية. نحن إن 

نسـينا رسـالتنا، نتبدل إىل أزمة ألنفسـنا ولجميع 

الناس.

البـارز ألهـل السـنة: إن  وأكـد هـذا الخطيـب 

امتـألت الدنيـا باملفاسـد، هـذا األمـر ليـس لقوة 

الباطـل، بـل ألجـل ضعـف أهـل الحـق. يجـب 

أن نزيـل الباطـل بشـبهاته وشـهواته من صفحة 

الزمن.

األرسة  نظـام  تقويـة  قائـال:  فضيلتـه  وأضـاف 

واالجتـاع والسياسـة، تكمن يف األمـر باملعروف 

وتأديـة  الصـالة،  إقامـة  املنكـر.  عـن  والنهـي 

باملعـروف والنهـي، مـن فـروع  الـزكاة، واألمـر 

اإلسـالم. سـيايس يف  نظـام 

وتابـع فضيلتـه مؤكدا: إذا أحيـي األمر باملعروف 

األمـة  سـتصلح  األمـة،  يف  املنكـر  عـن  والنهـي 

باملعنـى الحقيقـي. األمة املسـلمة هـي الوحيدة 

التـي بإمكانهـا أن تنفـذ العـدل يف ضـوء تعاليـم 

والسـنة. القرآن 

الجلسـة  هـذه  رسـالة  كـرد:  عـي  املهنـدس 

والتضامـن الوحـدة 

مدينـة  نائـب  كـرد”،  “عـي  املهنـدس  اعتـر 

السـنوي”  “الحفـل  هـذا  الرملـان،  يف  “خـاش” 

والتضامـن. الوحـدة  مـن  منوذجـا 

وأضـاف املهنـدس كـرد: أبـارك للشـعب اإليـراين 

للوحـدة  بـارز  مثـال  هـو  الـذي  الحفـل  هـذا 

الوحـدة  هـي  الحفـل  هـذا  رسـالة  والتضامـن. 

الرشقيـة. الحـدود  لكافـة  والتضامـن 

نحـن  الرملـان:  يف  خـاش  مدينـة  نائـب  وتابـع 

مشـكالت  نواجـه  إيـران  مـن  نقطـة  أبعـد  يف 

عـل  واألمـل  التدبـر  دولـة  نشـكر  ونقائـص. 

خدماتـه لهـذه املحافظـة، لكـن األزمـة يف هـذه 

الجـذور. عميقـة  املحافظـة 

البلـوش  دور  كان  الثـورة  طـوال  قائـال:  وتابـع 

وأهـل السـنة رائعا. الشـعب البلـويش كان محبا 

يتوفـر  أن  نريـد  نحـن  التاريـخ.  عـر  للوطـن 

املجـال املناسـب ألهـل السـنة وفقـا للدسـتور.

وأشـار “عـي كرد” إىل السـيول األخـرة يف بعض 

الشـيخ  فضيلـة  نشـكر  قائـال:  البـالد،  مناطـق 

عبـد الحميـد حيـث بـذل جهـدا كبرا يف إرسـال 

الفيضانـات. مسـاعدات ملتـرري 

الشـيخ محمـد عثـان خـايش: إميـان الصحابـة 

القـرآن  لتريـح  وفقـا  اإلميـان  لقبـول  معيـار 

الكريـم

واعتـر فضيلـة الشـيخ “محمـد عثـان” مديـر 

مدرسـة “مدينـة العلـوم” الرشعيـة يف “خـاش” 

إميـان الصحابـة معيـارا لقبـول إميـان النـاس.

وأضـاف الشـيح مشـرا إىل أن مـن نطـق بــ “ال 

إلـه إال اللـه” يدخل يف األمن: “يقول رسـول الله 

صـى اللـه عليه وسـلم: “أمـرت أن أقاتـل الناس 

حتـى يقولـوا: ال إله إال الله، فـإذا قالوها عصموا 

منـي دماءهـم وأموالهـم إال بحقهـا وحسـابهم 

عـى الله”.

وتابـع فضيلتـه قائـال: املسـلم من لديـه تصديق 

بالجـوارح،  وعمـل  باللسـان،  وإقـرار  قلبـي، 

وبـراءة مـن سـائر الديانـات الباطلـة. اإلميـان له 

تعلـق بالقلـب، والقلب ال يعلمـه إال الله تعاىل.

وأكـد فضيلـة الشـيخ محمـد عثـان قائـال: إن 

يف  آمنـوا  الذيـن  للمنافقـن  يقـول  تعـاىل  اللـه 

الظاهـر: “آمنـوا كـا آمـن النـاس”؛ يعنـي آمنوا 

كإميـان الصحابـة، فإميـان الصحابـة هـو معيـار 

القبـول.

واسـتطرد فضيلـة الشـيخ محمـد عثـان قائـال: 

العبـادات  وكافـة  اإلميـان  يكـون  أن  يجـب 

واملعامـالت واألخالقيـات، مثـل إميـان الصحابـة. 

عمـل  مـن  ومنـوذج  صـورة  الصحابـة  عمـل 

رسـول اللـه صـى اللـه عليـه وسـلم. إن كنتـم 

مـع الصحابـة، فاعلمـوا أنكـم تكونـون مؤيديـن 

مـن جانـب اللـه تعـاىل. الصحابـة هـم الصـورة 

الكريـم. الرسـول  لسـرة  واالعتقاديـة  العمليـة 

الشـيخ محمـد عيـى أمـريي: يجـب أن نجعـل 

حيـاة األكابـر أسـوة لنـا يف حياتنا

قـرأ الشـيخ “محمد عيى أمري”، من األسـاتذة 

البارزيـن لجامعـة الحرمـن الرشيفـن يف مدينـة 

الشـيخ  رسـالة  بلوشسـتان(،  )جنـويب  تشـابهار 

“عبـد الرحمـن التشـابهاري” إمـام الجمعـة يف 

بهار. تشا

عبـد  العالمـة  “الشـيخ  أمـري  الشـيخ  واعتـر 

العزيـز” والشـيخ “عبـد الحميـد” كشـخصيتن 

كنتـم  إن  قائـال:  الضيـوف  وخاطـب  مؤثرتـن، 

تريدون أن تنجحوا، فتأسـوا بهذين الشـخصيتن. 

لنتعلـم الدروس مـن األكابر، وال نكـون أصحاب 

األكابـر  ولنجعـل حيـاة  والشـعارات،  الهتافـات 

نصـب أعيننـا.

وتابـع الشـيخ أمري: إن كنا نريـد أن تكون راية 

اإلسـالم مرفوعة يف أنحاء العـامل، يجب أن نجعل 

شـعار أيب بكـر الصديـق ريض اللـه عنـه “أينقص 

الديـن وأنـا حي” نصـب أعيننا.

جديـر بالذكـر أن يف القسـم األول مـن الجلسـة 

تقارير
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لتكريـم  والعرشيـن  الثامـن  للحفـل  الرسـمية 

خريجـي جامعـة دار العلـوم زاهـدان، قدمـت 

فئـة أنشـودة “نـداي أمـت” و” بيـام آوران” و 

دينيـة.  أناشـيد  بتقديـم  و…  اسـالمي”  “آواى 

ابنـة  نارويـي”  الطفلـة “غزالـة  كذلـك قدمـت 

الشـيخ احمـد رحمـه اللـه )نائب رئيـس جامعة 

تذكـرة  شـعرا  سـابقا(  زاهـدان  العلـوم  دار 

لوالدهـا، وقـدرت مسـاعي الشـيخ عبـد الحميد 

والشـيخ عبـد الغنـي البـدري حفظهـا اللـه.

الرسـمية  الجلسـة  مـن  األول  القسـم  اختتـم 

للحفـل، بتكريـم 40 حافظـا و10 قارئـا، والدعاء 

الخاشـع للشـيخ “محمـد غـل كرم زهـي”، مدير 

معهـد “مخـزن العلوم” يف مدينة خـاش، وإقامة 

الظهر. صـالة 

برامج الجلسة النهائية للحفل

القسـم الثـاين مـن الجلسـة الرسـمية، بـدأ بعـد 

العشـاء.  صـالة  حتـى  واسـتمر  العـر،  صـالة 

يف هـذا القسـم مـن الجلسـة تحـدث املهنـدس 

مدينـة  عـن  النائـب  محمـدي”،  يـا  “عليـم 

زاهـدان يف مجلـس الشـورى، والقـايض “رشف 

الديـن جامـي األحمـدي”، إمـام الجمعـة ألهـل 

السـنة يف مدينـة “تربـت جام”، واألسـتاذ املفتي 

“محمـد قاسـم القاسـمي”، رئيـس دار االفتاء يف 

جامعـة دار العلـوم زاهـدان، والشـيخ “حبيـب 

الرحمـن مطهري”، مدير معهـد أحناف الرشعي 

يف مدينـة “خـواف”، وحجـة اإلسـالم “مصطفـى 

زاهـدان،  يف  للشـيعة  الجمعـة  إمـام  محامـي” 

وكانـت الكلمـة األخـرة يف هـذا الحفـل لفضيلة 

الشـيخ عبـد الحميـد.

بـدأت الجلسـة بتـالوة آيات من القـرآن الكريم، 

نائـب  يارمحمـدي”  “عليـم  املهنـدس  قـام  ثـم 

مدينـة زاهـدان يف مجلـس الشـورى، وشـكر يف 

كلمـة وجيـزة مدير جامعـة دارا لعلـوم زاهدان 

عـى توفـر هـذه البيئة.

املعيشـية  املشـكالت  إزالـة  لـرورة  أشـار  ثـم 

والتعليميـة يف محافظـة سيسـتان وبلوشسـتان 

إىل تنفيـذ بنـود 31، 43، 48 من الدسـتور، وتابع 

مؤكـدا: لـو نفـذت بنـود 31، 43، 48 جيـدا، ملـا 

كانـت هنـاك مشـكالت معيشـية وال تعليميـة 

لشـعبنا، وملـا تخلف لدينـا اآلالف من الدراسـة.

مل  املجلـس:  يف  زاهـدان  مدينـة  ممثـل  وتابـع 

ينفـذ مرسـوم حقـوق املواطنـة يف منطقتنـا، ال 

توجـد  واملذهبيـة  الدينيـة  الحقـوق  يف  سـيا 

هنـاك مشـكالت، وال بـد مـن إزالـة املشـكالت. 

مشـكالت النـاس حـول قضايـا الهويـة مـا زالـت 

موجـودة، ومل نـزل نتابـع هـذه القضيـة.

جامـي  الديـن  “رشف  الشـيخ  تحـدث  ثـم 

يف  السـنة  ألهـل  الجمعـة  إمـام  األحمـدي”، 

مدينـة “تربـت جـام” ومديـر معهـد “أحمدية” 

يف هـذه املدينـة، حـول أهميـة الوحـدة، وأزمـة 

السـيول األخـرة يف البـالد، وتابـع قائـال: إن أزمة 

السـيول يف البـالد مثرة لألسـف. يجـب أن تتحد 

املشـكلة،  لحـل  وتفكـر  املختلفـة،  املؤسسـات 

وال بـد مـن االسـتفادة مـن النفقـات الباهظـة 

السـيول. لتصـدي هـذه 

فضيلـة الشـيخ املفتـي محمد قاسـم القاسـمي: 

اإلميـان أكـر ثـروة يف حياتنا

قاسـم  محمـد  املفتـي  الشـيخ  فضيلـة  واعتـر 

التابعـة لجامعـة  القاسـمي، رئيـس دار االفتـاء 

دار العلـوم زاهـدان، “التقـوى” مـن اقتضـاءت 

اإلميـان، وأشـار إىل ثالثـة أعـداء لإلميـان، قائـال: 

لإلميـان ثالثـة أعـداء: الـرشك، والنفـاق، والكفر. 

إن اللـه تعـاىل يريـد منا إميانـا خالصـا. ال ينبغي 

والنفـاق  اإلميـان  بـن  خلـط  هنـاك  يكـون  أن 

والكفـر يف عقيـدة املسـلم.

وتابع فضيلة الشـيخ القاسـمي: اإلميـان الصادق 

عـى  ويحمـل  والرشـادة،  الغـرة  معـه  يحمـل 

عـى  املـرء  يحمـل  اإلميـان  واملسـاواة.  العـدل 

مراعـاة حقـوق اللـه وحقـوق العبـاد، ويحمـل 

الزوجـن عـى مراعـاة حقـوق بعضهـا البعض.

اإلسـالم”  “نـداء  مجلـة  تحريـر  رئيـس  وأوىص 

الحارضيـن إىل إقامـة التعلق مـع القرآن الكريم، 

والصحابـة،  الكرميـة  النبويـة  السـرة  ومطالعـة 

وتزكيـة النفـس، وتابـع قائـال: يجـب أن تكـون 

أن  يجـب  الكريـم.  القـرآن  مـع  قويـة  صلتنـا 

نطالع سـرة الرسـول والصحابـة ريض الله عنهم، 

دعـاة،  ولنكـن  الصالحـن،  مصاحبـة  ننـس  وال 

ونشـعر باملسـؤولية لنحصـل عى إميـان صادق، 

وندعـو الله تعـاىل خاضعن للحصـول عى إميان 

صادق.

أن  يجـب  مطهـري:  الرحمـن  حبيـب  الشـيخ 

نكـون شـاكرين ألنعـم اللـه املاديـة واملعنويـة

وأكـد الشـيخ “حبيـب الرحمـن مطهـري” مدير 

معهـد “أحنـاف” الرشعـي يف مدينـة “خـواف” 

عـى رضورة الشـكر، معتـرا كفـران النعمـة من 

سـلبها. أسباب 

وتابـع فضيلتـه قائال: يجـب أن نعـرف قدر نعم 

مثـل اإلميـان ونعمـة رسـول الله صى اللـه عليه 

وسـلم. كفـران النعمـة يسـلب منـا النعمـة. بنو 

إرسائيـل بعـد متتعهـم بالنعم املاديـة واملعنوية، 

وكفـروا  العجـل،  بعبادتهـم  الـرشك  إىل  أقبلـوا 

منهـم  وسـلب  تعـاىل  اللـه  فعاقبهـم  بالنعـم، 

لنعم. ا

وأضـاف الشـيخ مطهـري قائـال: يجـب أن نكون 

املاديـة واملعنويـة،  اللـه تعـاىل  لنعـم  شـاكرين 

ونقـدر قيمـة األمـن، ليزيـد اللـه تعـاىل نعمـه 

. علينا

حجـة اإلسـالم مصطفـى محامـي: عقـد هـذه 

للعلـم تكريـم  الجلسـة 

محامـي”،  “مصطفـى  اإلسـالم  حجـة  واعتـر 

إمـام الجمعـة للشـيعة يف زاهـدان، إقامـة هذه 

الجسـلة بــ “تكريـم العلـم”، تابـع قائـال: إقامة 

هـذه الجلسـة تكريـم للعلـم والعلـاء، وأبـارك 

للخريجـن، وأرجـو أن يكونـوا سـببا للوحدة بن 

األمة.

ضـد  الثقـايف  بالغـزو  قامـوا  األعـداء  وتابـع: 

املسـلمن  بـن  االختالفـات  وأثـاروا  املسـلمن، 

وهـذا  ثرواتهـم،  ليدمـروا  أخـرى،  ناحيـة  مـن 

العلـاء  عـى  العاملـي.  االسـتكبار  لصالـح  كلـه 

بطريقـة  مجتمعاتهـم  يعرفـوا  أن  املعارصيـن 

اإلسـالمي. املجتمـع  ويسـتوعبوا  خاصـة، 

رضورة  عـى  “محامـي”  اإلسـالم  حجـة  وأكـد 

مراعـاة حقـوق األقـوام واملذاهـب، قائـال: قـال 

املرشـد ال حـد يف مجـال مراعاة حقـوق املواطنة 

إىل  والوصـول  بيننـا  املختلفـة.  القوميـات  بـن 

الهـدف املطلـوب مسـاحة، ويجـب أن نسـعى 

لرقـي البلـد ومنـوه معـا.

فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد: أهـل السـّنة يف 

والطائفيـة العنـف  يرفضـون  إيـران 

يف كلمتـه التـي ألقاهـا أمام الجاهر املشـاركن 

يف الحفـل السـنوي الثامـن والعرشيـن لتكريـم 

اعتـر  زاهـدان،  العلـوم  دار  جامعـة  خريجـي 

وخطيـب  إمـام  الحميـد،  عبـد  الشـيخ  فضيلـة 

“التطـرف”  زاهـدان،  مدينـة  يف  السـنة  أهـل 

لتعاليـم  مغايـرة  الجامـدة”،  و”العصبيـات 

أهـل  أن  عـى  مؤكـدا  اإلسـالمية،  الرشيعـة 

السـنة يف إيـران يرفضـون أي نـوع مـن العنـف 

والطائفيـة.

وأضـاف فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد: ُسـّميت 

“األمـة  بــ  الكريـم  القـرآن  يف  املسـلمة  األمـة 

الوسـط”. منهـج الديـن اإلسـالمي هـو االعتدال، 

املسـلمة  األمـة  ابتليـت  األسـف  مـع  لكـن 

املسـلمن ال  البعـض مـن  والتفريـط.  باإلفـراط 

أنفسـهم  يزعمـون  والبعـض  بالديـن،  يهتمـون 

ابتعـدوا عـن املنهـج القويـم  متدينـن، لكنهـم 

باإلفـراط. وابتلـوا  للديـن 

وتابـع فضيلـة الشـيخ عبـد الحميد قائـال: الكثر 

مـن التحديات التـي يواجهها العامل اإلسـالمي يف 

عرنـا، هـي العصبيـات الجامـدة التـي ال صلـة 
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اللـه عليـه  اللـه صـى  إن رسـول  بالديـن.  لهـا 

وسـلم عقـد صلحا مـع املرشكن الذيـن أخرجوه 

املدينـة  يهـود  مـع  صلحـا  وعقـد  مكـة،  مـن 

املنـورة، والتـزم بـه حتـى نقـض اليهـود الصلـح.

اإلسـالم  الحميـد:  عبـد  الشـيخ  فضيلـة  وتابـع 

ديـن فيـه سـعة كبـرة، ومـن املهـم أن يتحمـل 

املسـلمون بعضهـم بعضـا، وتكـون لديهم سـعة 

األفـق ورحابة الصدر. املؤسـف أن رحابة الصدر 

التـي كانـت موجـودة يف سـرة الرسـول الكريـم 

والصحابـة وأهـل البيـت، ال توجـد يف املسـلمن 

املعارصيـن، وال يف أتبـاع الصحابـة وأهـل البيت 

ريض اللـه عنهـم.

وأضـاف خطيـب أهـل السـنة يف زاهـدان: ندعو 

املسـلمن إىل االتفـاق ووحدة كلمتهـم، والعودة 

النبويـة  والسـنة  الكريـم  والقـرآن  الديـن  إىل 

الحفلـة هـي االعتـدال.  الكرميـة. رسـالة هـذه 

هـذه الحفلـة ليسـت ألهـل السـنة فقـط، بـل 

نفّكـر يف هـذه الجلسـة لصالح جميع املسـلمن 

والشـعب اإليـراين وحتى اإلنسـانية كلها، ونرجو 

الجلسـة سـببا لهدايـة جميـع  أن تكـون هـذه 

لناس. ا

زاهـدان  العلـوم  دار  جامعـة  مديـر  وأضـاف 

قائـال: أهـل السـنة يرفضـون العنـف والطائفيـة 

ومـا يـر بأمـن البـالد، وال نـرىض بغيـاب األمن 

ألي بلـد مـن البـالد، وقـد بذلنـا سـعينا يف مجال 

الحفـاظ عـى أمـن البـالد.

واسـتطرد رئيـس اتحـاد املـدارس الدينيـة ألهـل 

السـنة يف محافظـة سيسـتان وبلوشسـتان: نحن 

البعـض  املسـلحة.  والعمليـات  العنـف  نرفـض 

العنـف  إىل  يبـادرون  الجهـال  األشـخاص  مـن 

والعمليات املسـلحة، لكن أكر الناس سـاخطون 

عـى أعالهـم ويرفضونهـا.

وأضـاف فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد: ال يوجـد 

السـائرين؛  إىل  بالنسـبة  بغـض وعـداوة  هنـاك 

نحـن نشـعر بالتضامـن مـع جميـع املسـلمن، 

ونشـعر باألخـوة مـع البرشيـة سـوى املجرمـن 

واملعتديـن ومـن ال يعرفـون منطـق الحـوار.

الحوار هو ضالة املسلمني املعارصين

وتابـع فضيلـة الشـيخ عبـد الحميد قائـال: منهج 

والعمليـات  العنـف  منهـج  ليـس  السـنة  أهـل 

بلـد،  أي  يف  الحـرب  نؤيـد  ال  نحـن  املسـلحة. 

بـل نعتقـد أن تحـل مشـكالت العـامل اإلسـالمي 

بالحـوار. نحن ندعـو إىل الحوار، وهذه الجلسـة 

التـي يشـارك فيهـا علـاء مـن الشـيعة والسـنة 

واآلكادميـن واملسـؤولن، مـن مصاديـق الحوار.

ضالـة  الحـوار  قائـال:  الشـيخ  فضيلـة  وتابـع 

جميـع  ندعـو  نحـن  املعارصيـن.  املسـلمن 

املسـلمن يف بـالد مثـل اليمـن والعـراق وسـوريا 

الحـوار،  التـي تواجـه تحديـات ومشـكالت إىل 

ونوصيهم بتأسـيس حكومات شـاملة، ومشـاركة 

وحـل  األقليـات،  حقـوق  ومراعـاة  املسـاعي، 

مشـكالتهم.

لشـكوى  مجـاال  يـرتك  مل  السـّني  املكـّون 

املسـؤولن/ لـو نفـذ مرسـوم املرشـد حـول إزالة 

السـنة أهـل  مشـكالت  لحلـت  التمييـزات، 

زاهـدان:  العلـوم  دار  واسـتطرد مديـر جامعـة 

نحـن نفتخـر بديننـا وببلدنـا. نحـن وقفنـا ضـد 

التطـرف، واليـوم نجنـي مثـرات هـذا الوقـوف. 

لشـكوى  مجـاال  يـرتك  مل  يف  السـني  فاملكـون 

املسـؤولن.

توظيـف  لـزوم  عـى  مؤكـدا  فضيلتـه  وتابـع 

نخـب أهـل السـنة قائال: نحـن نطالب بـأن يتم 

توظيـف كفـاءات أهـل السـنة بجانـب اإلخـوة 

الشـيعة، ويجـري اهتـام بحقـوق أهل السـنة، 

البلـد  إعـار  يف  سـعوا  أيضـا  السـنة  أهـل  ألن 

لبلدهـم. التقـدم  ووحدتـه وأمنـه، ويريـدون 

وقـال فضيلة الشـيخ عبد الحميد: لو أن مرسـوم 

املرشـد بشـأن إزالـة التمييـزات من أهل السـنة، 

تـم تطبيقه، لحلت مشـكالت أهل السـنة. نرجو 

أن ينفـذ املسـؤولون مرسـوم املرشـد حـول إزالة 

التمييزات بسـعة األفق.

رسالة هذه الجلسة هي العودة إىل الله تعاىل

ووصـف فضيلـة الشـيخ عبـد الحميد يف القسـم 

تعـاىل”  اللـه  إىل  “العـودة  كلمتـه،  مـن  األّول 

رسـالة هـذه الجلسـة.

وأضـاف فضيلتـه مؤكـدا: الطريـق للخـروج مـن 

املـآزق السياسـية واالجتاعية وأنواع املشـكالت 

هـي العـودة إىل اللـه تعاىل.

واسـتطرد خطيـب أهـل السـّنة قائـال: قبـل كل 

عـى هـذه  تعـاىل  اللـه  نشـكر  أن  يجـب  يشء 

النعـم  وتعـاىل.  تبـارك  إليـه  ونتوجـه  النعمـة، 

املاديـة واملعنويـة، كلهـا تعـود إىل اللـه تعـاىل. 

“ومـا بكـم مـن نعمـة فمـن اللـه”.

وتابـع: إن كانـت هنـاك نعمـة، علينـا أن نشـكر 

اللـه تعـاىل، وإن نزلـت آفـة أو مصيبـة، نتـرع 

إىل اللـه تبـارك وتعاىل.

وأضـاف فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد يف قسـم 

آخـر مـن كلمتـه قائـال: سلسـلة نـزول الوحـي 

مـن سـيدنا آدم إىل سـيدنا رسـول اللـه صى الله 

عليـه وسـلم، كانـت ألجـل إيصـال اإلنسـان إىل 

اللـه  إطاعـة  السـعادة يف  الحقيقيـة.  السـعادة 

تبـارك وتعـاىل، والوقوف أمام النفس والشـيطان 

والطغـاة، وحايـة الديـن اإللهـي.

وتعـاىل  تبـارك  اللـه  إن  قائـال:  فضيلتـه  وتابـع 

هدايـة  سـبيل  ويف  سـبيله  يف  السـعي  يحـب 

الخلـق. واللـه تبـارك وتعـاىل يحب املشـقات يف 

سـبيله. لقـد تحمـل رسـول اللـه صى اللـه عليه 

وسـلم مشـقات كبرة يف سـبيل الوصول إىل الله 

تعـاىل، إىل أن فتـح اللـه أبـواب الرحمـة عليـه، 

وبعـث جريـل مـع الوحي، وأمـر النبـي الكريم 

بالقـراءة.

وأكـد فضيلة الشـيخ عبـد الحميد قائال: اإلسـالم 

آخـر األديـان، والقـرآن آخـر الكتـب السـاوية 

وأعظمهـا، وال يوجـد عنـد الله تعـاىل يشء أحب 

مـن دينـه، والعمـل الصالـح، ونبيه.

والسـنة،  بالقـرآن  يهتّمـون  الذيـن  وأردف: 

يسـعون دامئـا نحـو الـرب تبـارك وتعـاىل، لكـن 

باللـه  يهتّمـون  وال  باملاديـات  يفكـرون  الذيـن 

يخـرون. سـوف  ورسـاالته،  تعـاىل 

وأضـاف فضيلته قائـال: غرنا يفتخـرون بالروات 

املاديـة، لكـن هذه الـروات املاديـة ال تقاس بها 

الـروة التـي منحنا الله تبـارك وتعاىل.

إن اللـه تعـاىل أعطاكـم ثـروة القـرآن واإلسـالم 

والسـنة، إن نفذتـم هـذه التعاليـم يف حياتكـم، 

تفلحـون يف الدنيـا واآلخـرة.

وأضـاف مديـر جامعة دار العلـوم زاهدان قائال: 

إن اللـه تبـارك وتعاىل منحنا نعـا معنوية كثرة، 

والطريـق الصحيـح لالسـتفادة مـن هـذه النعـم 

هـو االستسـالم للـه تعـاىل. يجـب أن نستسـلم 

أمـام اللـه تعـاىل مثل إبراهيـم؛ فإبراهيـم أصبح 

تبـارك  اللـه  أمـام  اللـه بهـذا االستسـالم  خليـل 

وتعـاىل، وسـيدنا رسـول اللـه صـى اللـه عليـه 

وهكـذا  العظيمـة،  املكانـة  تلـك  نـال  وسـلم 

الصحابـة وأهـل البيـت نالـوا رشفـا وعـزا بركـة 

تسـليمهم تجـاه الرشيعـة، وتحمـل الصعوبـات 

يف سـبيل اللـه تعـاىل.

وأردف: رسـالة هـذه الجلسـة أن يعـود الجميـع 

املـآزق  للخـروج مـن  الطريـق  تعـاىل.  اللـه  إىل 

السياسـية واال جتاعيـة وأنـواع املشـكالت، هو 

العـودة إىل اللـه تبـارك وتعـاىل.

أعالنـا  ولكـن  كثـرة،  اقوالنـا  بالقـول:  وتابـع 

قليلـة. كـر فينا اإلعجاب بالـرأي وعبادة النفس، 

ويوجـد عبـادة النفـس واألهواء أكر مـن عبادة 

اللـه تعـاىل. الصحابـة قبـل كل جهـاد، جاهـدوا 

أنفسـهم.

وأعـرب فضيلـة الشـيخ عـن أسـفه مـن شـيوع 

املعـايص قائـال: مـن املؤسـف أن الصـالة تفوت، 

الذنـوب  وأن الصدقـات ال تدفـع، وأنـواع مـن 

واملعـايص تنتـرش يف املجتمـع. من رسـاالت هذه 

الحفلـة أن يتـوب العواّم والخـواّص ويعودوا إىل 

تعاىل. اللـه 
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األحـد  يـوم  الرتكيـة  البلديـات  انتخابـات  انتهـت 

املـايض املوافـق 31 مـارس، بانتصار حـزب العدالة 

والتنميـة عى حزب الشـعب الجمهـوري املعارض 

املعـارك  أشـد  مـن  االنتخابـات  هـذه  وتعـد  لـه، 

عـي  الحزبـن  بـن  تنافسـية  واألكـر  االنتخابيـة 

رئاسـة املـدن والبلديـات الرتكية، وعـى الرغم من 

فـوز تحالـف الشـعب الـذي يضـّم حـزب العدالة 

والتنميـة والحركـة القوميـة بأكر مـن 51 يف املائة 

مـن األصـوات، إال أنـه خـر يف املـدن التـي تُعـد 

مراكـز القـوة يف تركيا مثل: أنقـرة - إزمر – أنطاليا 

– أضنة- مرسـن وما زالت بعد إسـطنبول مل تظهر 

الحاسـمة، لوجـود طعـون مقدمـة مـن  النتيجـة 

حـزب العدالـة والتنمية بخصـوص الفـرز والنتائج 

التـي كانـت قـد أعلنـت بتقـدم مرشـح املعارضـة 

أمـام أوغلـو عـى مرشـح العدالـة والتنميـة رئيس 

الـوزراء السـابق عـى يلدريـم، حيث هنـاك جدل 

واسـع بخصـوص هـذه النتيجـة وعمليـات الفـرز.

ولكـن رغـم انتصـار العدالـة والتنميـة يف العديـد 

مـن املـدن الرتكية، إال أنه حقيقة خـر أكر املدن 

الرتكيـة وأكرهـا ثقـل يف كافـة املجاالت سـواء من 

حيـث الكثافـة السـكانية أو القيمـة االقتصادية أو 

السياسـية أو السـياحية، لكـن مـن وجهـة نظـري 

الخســارة األكـر يف العاصمة أنقرة وإسـطنبول إذا 

ذهبـت للمعارضـة، حيث أن املدينتـن كانتا تحت 

فلـاذا  عاًمـا،  منـذ 25  والتنميـة  العدالـة  قيـادة 

وهـل  القـوي،  مراكـز  والتنميـة  العدالـة  خـر 

سـتحكم العلانيـة تركيـا مجـدًدا؟

االقتصـاد،  هـو  الـرتيك  للناخـب  الرئيـي  املحـرك 

لذلـك يتـم الضغـط عـى العملـة خـالل كل فـرتة 

متـر فيهـا تركيـا بانتخابـات، لذلك قد حـان الوقت 

السياسـات  لبعـض  الحاكـم  الحـزب  ملراجعـة 

التـي  الدوامـة  هـذه  يف  أدخلتـه  التـي  الخاطئـة 

املعارضـة بانتصـار  تسـببت 

منـذ  للدولـة  العلـاين  النظـام  تركيـا  يف  قـام 

انتهـاء الحـرب العامليـة الثانيـة، وسـقوط الخالفـة 

أتاتـورك  كـال  مصطفـى  وتأسـيس  العثانيـة، 

للجمهوريـة الرتكيـة، ومـع صعـود الرئيـس الـرتيك 

رجـب طيـب أردوغـان وحـزب العدالـة والتنميـة 

املواطنـن  األعبـاء عـن  الكثـر مـن  تـم تخفيـف 

األتـراك امللتزمـن بالدين اإلسـالمي، حيـث تم رفع 

الحظـر الـذي كان مفروضـاً عى الحجـاب، قبل أن 

يتـم السـاح للمحجبـات بالدخـول إىل الجامعات 

ثـم الرملـان والرشطـة والجيـش الـرتيك، كـا شـهد 

املسـاجد،  مئـات  وترميـم  بنـاء  أردوغـان  عهـد 

االقتصاديـة  النهضـة  عـن  فضـالً  بهـا،  واالهتـام 

الكبـرة التـي قـاد الدولـة إليهـا بعـد أن فـاز يف 

جميـع السـباقات االنتخابيـة التـي دخلهـا، ولكـن 

يبقـا السـؤال ملـاذا خـر العدالـة والتنميـة مركـز 

قوتـه يف املـدن الكـرى؟

مـن وجهـة نظـري ومـن واقـع معايشـتي لتلـك 

االنتخابـات عـى أرض الواقـع، ومـن الحديـث مع 

األتـراك والسـاع آلرائهـم املختلفـة، هنـاك عـدة 

أسـباب كانـت وراء خسـارة هـذه املـدن، فعنـد 

النسـبة  تشـكل  املـدن  هـذه  أن  نجـد  التدقيـق 

مسـتوى  وأيضـا  السـكانية،  الكثافـة  يف  األكـر 

سياسـيًا  األكـر حركـة  والتعليـم، وهـي  املعيشـة 

وفكريًـا، فاملواطنـن لديهـم الوعي الـكايف، للتمييز 

بـن برامـج وخطابات كل حزب، فنجـد أن خطاب 

أغلـب  يف  متكـرر  كان  والتنميـة  العدالـة  حـزب 

اإلرهـاب  دوًمـا  الخطـاب  ويتضمـن  األماكـن، 

واملعارضـة وخطرهـم عـى الدولـة الرتكيـة، مـا 

جعـل الكثـر ميـل تلـك الخطابـات بـل ويرفضهـا، 

وأيضـا أغلبهـا تناول مشـاريع البنيـة التحتية ولعل 

كان أبرزهـا خطـاب العدالة والتنمية يف إسـطنبول 

التـي تضـم أكـر كتلـة سـكانية وميزانيـة يف تركيا، 

تعليـم  مـن  الـرتيك  املواطـن  أوضـاع  يتنـاول  ومل 

وصحـة وغـذاء وسـلع وبطالـة وغرها من األشـياء 

التـي تهـم املواطـن الـرتيك اليـوم، وخصوًصـا بعـد 

اهتـزاز االقتصـاد الـرتيك وارتفـاع الـدوالر مقابـل 

اللـرة.

هـذه األشـياء اسـتغلتها املعارضـة براعة، وملسـت 

يف  يعانيـه  ومـا  الـرتيك  املواطـن  حـال  املعارضـة 

أيضـا  واسـتغلت  عليـه،  ولعبـت  اليوميـة  حياتـه 

الحالـة االقتصادية وارتفاع الـدوالر بل عملت عى 

تضخيـم املوضـوع لدرجـة أنهـا جعلـت املواطـن 

الـرتيك يشـعر بأن فـوز العدالـة والتنمية، سـيكون 

نتيجتـه ارتفـاع جنـوين يف الـدوالر، ومع األسـف مل 

ينجـح العدالـة والتنميـة الحـزب الحاكـم حاليًا يف 

السـيطرة عـى ارتفاع معـدل الدوالر مقابـل اللرة 

رغـم الوعـود املتكررة، وأيضـا الصـدام املتكرر بن 

الحكومـة الرتكيـة والحكومـة األمريكيـة يف اآلونـة 

األخـرة كان سـبب غـر مبـارش يف هـذه النتيجـة، 

حيـث تريـد الحكومة الرتكية خلق سـيادة منفردة 

وقـرار منفـرد بقضاياهـا وشـؤونها بعيـَدا عـن أي 

تدخـالت مـن القـوي الدوليـة مثـل أمريـكا، ولكن 

مـع األسـف الكثر من األتـراك ال يصـل إليهم هذا 

الفكـر، بـل يصـل إليهـم فقـط مـا ينتج عـن هذه 

السياسـة مـن حـروب اقتصاديـة تره وهـذا أكر 

مـا يقلـق املواطـن الرتيك مـن واقع معايشـتي األن 

املجتمع. لهـذا 

أن املحـرك الرئيـي للناخـب الـرتيك هـو االقتصاد، 

لذلـك يتـم الضغـط عـى العملـة خـالل كل فـرتة 

متـر فيهـا تركيـا بانتخابـات، لذلك قد حـان الوقت 

السياسـات  لبعـض  الحاكـم  الحـزب  ملراجعـة 

التـي  الدوامـة  هـذه  يف  أدخلتـه  التـي  الخاطئـة 

أن  املجتمـع  وعـى  املعارضـة،  بانتصـار  تسـببت 

االنتخابات 
احمللية 

الرتكية.. 
هل 

ستحكم 
العلمانية 

تركيا 
جمدًدا؟

عبداللطيف مرشف
    كاتب وأكاديمي

شؤون إسالمية ودولية
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ذلـك مـن هـو  بعـد  يحكـم  ثـم  البديـل  يجـرب 

توجههـا  رغـم  األحـزاب  بعـض  ونجـد  األفضـل، 

للمعارضـة  أصواتهـا  أعطـت  أنهـا  إال  اإلسـالمي 

أن  حيـث  والتنميـة،  العدالـة  حـزب  يف  نكايـة 

حـزب السـعادة اإلسـالمي لعـب دوراً بطريقـة أو 

بأخـرى يف حـال خسـارة حـزب العدالـة والتنميـة 

ألـف   150 الحـزب  ميتلـك  حيـث  إلسـطنبول، 

عضـواً يف إسـطنبول جميعهـم مل يصّوتـوا ملرشـح 

وكذلـك  يلدريـم،  عـي  والتنميـة  العدالـة  حـزب 

مناطـق األكـراد مثـل ديـار بكـر وغرها مـن املدن 

املختلفـة، فكانـت هـذه أهـم األسـباب يف تراجـع 

العدالـة والتنميـة يف املـدن الكرى وغرهـا، ولكن 

يبقـا سـؤال آخـر، ملـاذا ربحـت املعارضـة املـدن 

الكـرى ومراكـز القـوي وارتفـاع نسـبة التصويـت 

لصالحهـا؟ ويعـود هـذا االرتفـاع -وفقـا لقـراءات 

متعـددة جمعتهـا الجزيـرة نـت- إىل ارتفـاع حدة 

وحـد  الـذي  البلديـة  االنتخابـات  يف  االسـتقطاب 

الجمهـور املعـارض للرئيـس الـرتيك رجـب طيـب 

أكـرم  األقـوى  املعارضـة  مرشـح  خلـف  أردوغـان 

إمـام أوغلـو، وهـي قـراءة يعززهـا التـدين الكبـر 

يف نسـبة التصويت ملرشـحي املعارضـة اآلخرين يف 

إسـطنبول.

عـى الجميـع يف نهايـة املطـاف أن يحـرتم إرادة 

الـذي  العدالـة والتنميـة  الشـعب، تحيـة لحـزب 

مل يسـتخدم سياسـات التشـبيح للمطالبـة بحقـه 

املهـدور، وتحية للمعارضة التـي انصاعت للقانون 

والدسـتور

العدالـة  خسـارة  مـن  سـابًقا  ذكرتـه  مـا  وأيضـا 

رغـم  الناخبـن  مـن  تصويتيـة  لكتـل  والتنميـة 

بعـض  لرفضهـم  وذلـك  اإلسـالمي،  توجههـم 

الخطـاب  وكذلـك  الحاكـم،  الحـزب  سياسـات 

مـا  والتنميـة،  للعدالـة  واالنتخـايب  السـيايس 

صـب يف مصلحـة املعارضـة بـل واسـتغلته أفضـل 

اسـتغالل، وأيضـا األزمـة االقتصاديـة التـي متـر بها 

البـالد وتراجـع اللـرة وفقدانهـا 30 يف املائـة مـن 

قيمتهـا أمـا الـدوالر، وأيًضـا أصيـب حـزب العدالة 

باإلرهـاق بعـد سـيطرته الطويلـة واملتواصلـة عى 

مفاصـل الدولـة، وبعـد فـوزه يف كافـة املحطـات 

2002م. عـام  منـذ  االنتخابيـة 

وخـالل هـذه املرحلـة خـر الحـزب العديـد مـن 

كـوادره مـن جيـل اآلبـاء املؤسسـن الذيـن توجـه 

بعضهـم إىل توجيـه نقـد الذع لسياسـات الحـزب 

ورئيسـه أردوغـان، مـا أفقد قواعد الحـزب الكثر 

مـن زخمهـا التاريخـي، ولعـل أهـم األسـباب مـن 

وجهـة نظـري أن الحـزب يعاين من أزمـة مع جيل 

الشـباب الـرتيك الـذي مل يعـارص حالـة البـالد قبـل 

املـزاج  متقلـب  جيـل  وهـو  الحكـم،  إىل  وصولـه 

رسيـع الحكـم مختلـف املتطلبـات عـن األجيـال 

السابقة.

كـرى،  فكريـة  فجـوة  لديـه  يوجـد  الجيـل  هـذا 

وطمـوح  أفـكار  بـن  الفجـوة  هـذه  تتمثـل 

الطبيعـة  ذات  والتنميـة  العدالـة  وخطابـات 

اإلسـالمية والخلفيـة الحضاريـة وبـن مـا يدرسـه 

هـؤالء يف املناهـج التعليميـة ذات التوجه العلاين 

الـرف البعيد عن الخلفية اإلسـالمية والحضارية، 

وهنـا تكمـن الفجـوة الكبـرة وعى حـزب العدالة 

وعليـه  ويقـوم  النقطـة  لهـذه  االنتبـاه  والتنميـة 

مـع  يتوافـق  مـا  مـع  املناهـج  بتعديـل  القيـام 

عقيـدة الدولـة وهـي اإلسـالم، وإال سـتكون نقطة 

ضعـف كبـرة يف مسـرته ومـا يطمـح إليـه، حيث 

أن املعارضـة لعبـت أيضـا عـى ذلك واسـتخدمت 

توجـه  وكانـت  مرشـحيها  بـن  شـبابية  وجـوه 

خطاباتهـا أكـر للشـباب، حيث أن هؤالء الشـباب 

مل يعيشـوا معانـاة تركيـا االقتصاديـة والسياسـية 

السـابقة، بل عاشـوا أمجاد تركيا الحالية، فيقيسـوا 

والكـرى،  العظمـي  الـدول  كباقـي  األن  تركيـا 

العدالـة  فعـي  واملزيـد،  املزيـد  إىل  فيتطلعـون 

والتنميـة أخـذ هـذه النقطـة يف الحسـبان وتوجيه 

الخطـاب للشـباب، وتعديـل املناهج الدراسـية مبا 

يتوافـق مـع املجتمـع وعقيدتـه اإلسـالمية.

نسـبة  وارتفـاع  التحليـل  هـذا  عـى  والدليـل 

مبفاجـأة  هـذا  ليـس  لهـا،  والتصويـت  املعارضـة 

ويشء جديـد، واملتابع للشـأن الـرتيك يجد، الصعود 

الالفـت للحـزب املعـارض منـذ انتخابـات الرئاسـة 

األخـرة حـن حصل مرشـحه محرم إنجـة عى أكر 

مـن 30 يف املائـة يف انتخابـات الرئاسـة التـي فـاز 

فيهـا أردوغـان يف 24 يوليـو 2018، وهـي النسـبة 

األعـى ملرشـح الجمهورين يف آخـر 12 عاما، وأيضا 

ظهـرت الكثـر مـن املؤرشات عـى إمكانيـة تراجع 

الرئيسـية  معاقلـه  يف  والتنميـة  العدالـة  حـزب 

الحصينـة  قلعتـه  الحـزب  خـر  إذ  بإسـطنبول، 

"باشـاك شـهر" يف التصويـت عى اسـتفتاء تعديل 

الدسـتور عـام 2017.

ويف النهايـة إن أظهـرت النتائج فوز حزب الشـعب 

بخدمـة  يبـدأ  أن  وعليـه  لـه  فهنيئـا  الجمهـوري 

االنتخابـات  يف  سيحاسـبونه  الذيـن  املواطنـن 

املقبلـة، وإن أظهـرت النتائـج فـوز حزب الشـعب 

الجمهـوري فعى حـزب العدالـة والتنمية معالجة 

القصـور عنده والتحضر بشـكل أقـوى لالنتخابات 

املقبلـة، تركيـا اليـوم بلـد يحكمـه القانـون وليـس 

أهـواء هذا الحـزب أو ذاك، وعى الجميع يف نهاية 

املطـاف أن يحـرتم إرادة الشـعب، تحيـة لحـزب 

سياسـات  يسـتخدم  مل  الـذي  والتنميـة  العدالـة 

وتحيـة  املهـدور،  بحقـه  للمطالبـة  التشـبيح 

والدسـتور  للقانـون  انصاعـت  التـي  للمعارضـة 

وتنافسـت سياسـيًا مبـا يليـق مبكانـة تركيـا األن.

أخبار العامل

»التعاون اإلسالمي« تدين االعرتاف األمرييك بالسيادة 
اإلرسائيلية عىل الجوالن املحتل

اإلدارة  اعـرتاف  اإلسـالمي  التعـاون  منظمـة  أدانـت 
الجـوالن  هضبـة  عـى  اإلرسائيليـة  بالسـيادة  األمركيـة 

املحتلـة. السـورية 
وعـدت املنظمـة، أن هـذا القـرار يـأيت يف إطـار تكريـس 
لهضبـة  اإلرسائيـي  االحتـالل  ورشعنـة  الواقـع،  األمـر 
الجـوالن، مؤكـدة أن هـذا اإلجـراء ميثـل مخالفة رصيحة 
للقانـون الـدويل، وقـرارات األمـم املتحـدة ذات الصلـة، 
خاصـة قـراري مجلـس األمـن 242 لعـام 1967. و497 

لعـام 1981.
وأكـدت األمانـة العامـة للمنظمـة أن القـرار األمـريك ال 
السـورية  الجـوالن  القانـوين لهضبـة  الوضـع  يغـر مـن 
للقانـون  وفقـاً  محتلـة،  سـورية  عربيـة  أرضـاً  بصفتهـا 

الصلـة. ذات  املتحـدة  األمـم  وقـرارات  الـدويل 

نجاة العالمة املفتي “محمد تقي العثامين” من محاولة 
اغتيال

تعــرض العالمــة املفتــي “محمــد تقــي العثــاين” نائــب 
رئيــس جامعــة دار العلــوم كراتــي، اليــوم الجمعــة 15 
ــد أن  ــي، بع ــة كرات ــال يف مدين ــة اغتي ــب، ملحاول رج

فتــح مســلحون النــار عــى ســيارته.
أفــادت وســائل اإلعالم املحلية أن مســلحن يســتخدمون 
ــي  ــران عــى ســيارة املفت ــوا الن ــن أطلق ــن ناريت دراجت
ــاء  ــي، أثن ــل يف كرات ــارع فيص ــاين” يف ش ــي العث “تق
خروجــه ألداء صــالة الجمعــة إىل مســجد بيــت املكــرم.
ــي  ــي “عمــران أرشف” نجــل املفت هــذا، وتحــدث املفت
“محمــد تقــي العثاين” لوســائل اإلعــالم الباكســتانية أن 
ســاحة املفتــي بخــرٍ وعافيــة، لكــن قــى أحــد رجــال 
حايتــه نحبــه، وجــرح ســائق ســيارته نتيجــة الهجــوم.

مــن جانــب آخــر أخــر “ســعود العثــاين” ابــن اخ 
ــة  ــا زوج ــْت له ــطحية تعرض ــات س ــن إصاب ــي ع املفت

املفتــي وكذلــك أحفــاده.
إىل اآلن مل تتضح هوية املهاجمن ودوافع هجومهم.

تقــي  “محمــد  املفتــي  الشــيخ  أن  بالذكــر  جديــر 
العثــاين” يعــّد من أبــرز الشــخصيات الدينيــة والعلمية 
يف العــامل اإلســالمي، ولــه العديــد مــن املؤلفــات باللغتن 
العربيــة واألورديــة، مــن أبرزهــا “تكملــة فتــح امللهــم” 

عــى صحيــح مســلم.

انقالب عسكري يف السودان: إطاحة البشري وتعطيل 
الدستور وحّل املؤسسات

أعلـن الجيـش السـوداين يـوم الخميـس، يف بيـان تـاله 
الدفـاع عـوض بـن عـوف، إطاحـة نظـام عمـر  وزيـر 
البشـر والتحفـظ عليـه مـع تشـكيل مجلـس عسـكري 

يتـوىّل إدارة البـالد ملـدة عامـن.
وجـاء هـذا البيـان الـذي تـاله وزيـر الدفـاع عـوض بن 
عـوف، بعـد سـاعات من االنتظـار إثر إعـالن التلفزيون 

الرسـمي أن الجيـش سـيذيع »بيانـاً هاماً«.
كان  »الشـعب  إن  السـوداين  الدفـاع  وزيـر  وقـال 
متسـامحاً رغـم كل الظـروف الصعبـة«، ثـم أضـاف أن 
»اللجنـة األمنيـة العليا تعتـذر عن كل االنتهـاكات التي 

حصلـت«.

شؤون إسالمية ودولية
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