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جيب االمتناع من ختريب املساجد واملعابد
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آت  ..كيف نستثمره؟  /فوزي بن حديد
موسم اخلريات ٍ
مغرتب ..فأتاك رمضان غريبا؟  /هيا توركو
التوجيه اإلسالمي
اإلسالم الوسطي أم اإلسالم األمريكي! /عبدالرمحن حممد مجال
ّ
علمتين الصحوة اإلسالمية /د .حممدعيل الصاليب
دراسات إسالمية
اإلسالم والعلم /فضيلة الشيخ املفتي حممد تقي العثامين -تعريب :عبداهلل عبيداللهي
مدوّنات
إن احلياة دقائق وثواني /الشيخ عبداللطيف الناروئي
السرية الذاتية ..رسالة احلالي حيال التالي /سيد مسعود
االمرباطور أورنكزيب  ..سادس اخللفاء الراشدين! /صبغة اهلل اهلدوي
صحفة الطالب
تربية النشئ اجلديد وحتديد األهداف /إلياس نظري
ّ
إىل كل طالب حائر يهفو قلبه للمعالي وتتوق نفسه للنجاح ! حممد صديق الرسبازي
ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها!  /حممد سعيد بني كامل
منوّعات
ماذا تنوي عند تالوة القرآن؟
ينابيع املعرفة
 10نصائح من برنامج األغذية العاملي يف شهر رمضان
شؤون إسالمية ودولية
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رمضان ربيع املتقني ومدرس��ة التزكية واإلصالح
سامحة األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي
أستاذ احلديث والفقه باجلامعة

قـال اللـه تعـاىل :يَـا أَيُّ َهـا ال َِّذيـ َن
الص َيـا ُم ك ََما
ـب َعلَ ْيكُـ ُم ِّ
آ َم ُنـوا كُ ِت َ
ـب َع َلى ال َِّذيـ َن ِمـن قَ ْبلِكُـ ْم
كُ ِت َ
لَ َعلَّكُـ ْم تَتَّقُـونَ [ .البقـرة]183 :
فـرض اللـه سـبحانه وتعـاىل صـوم
رمضان عىل املؤمنني وسـ ّن رسـول
اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم قيام
لياليـه ليحصلوا على التقوى الذي
هـو زاد اآلخـرة ،وسـبب الكرامـة
والعـزة والفلاح يف الداريـن .إمنـا
أرسـل الله سـبحانه وتعاىل األنبياء
وأنـزل الكتـب إلسـعاد البرشيـة
وتزكيـة نفوسـها .والتاريـخ خير
شـاهد أن اإلنسـان إذا جـرى وراء الشـهوات
وأتبـع النفـس هواهـا واعتنـى بالجسـم
على حسـاب الـروح وآثـر اللـذات الفانيـة
ومل يبـال بالقيـم واملعـاين وطغـت عليـه
املاديـة ،سـقط يف مسـتنقع الفسـاد وأفسـد
اآلخريـن وصـار أضل مـن األنعـام ،ولنعم ما
قـال الـرب سـبحانه وتعـاىلَ :وال َِّذيـ َن كَفَـ ُروا
يَتَ َمتَّ ُعـو َن َويَأْكُلُـو َن ك ََم ت َـأْك ُُل ْالَنْ َعـا ُم َوال َّنا ُر
َمثْـ ًوى لَّ ُهـ ْم[ .محمـد ]12 :إن املسـلمني هـم
األمـة التـي أخرجـت للنـاس وبعثـت لهداية
البرشيـة وإنقاذهـا مـن الفسـاد والهلاك،
إن املسـلمني هـم معلمـو البرشيـة يعلمـون
النـاس التوحيد والعبـادات واألخالق واملنهج
األفضـل للمعـارشة ومنـط الحيـاة السـعيدة.
إنهـم إمنـا بعثـوا ليقـودوا النـاس إىل البر
والخير والسـعادة والعـزة ويبعدوهـم عـن
الفسـاد والشر والسـوء والشـقاء .ولكـن
متـى يؤهلـون لهـذا املنصـب الجليـل ،ومتى
يحتلـون هـذه املكانـة السـامية ،وكيـف
يكونـون أمئـة يهـدون بأمـر الله ،وشـامة بني
النـاس.
نعـم ال يكـون ذلـك إال بالتقـوى مبعنـى
الكلمـة ،إن اللـه ال يـرىض للمؤمنين وهـم
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قـادة اإلنسـانية ومنقذوهـا ومو ّجهوهـا أن
ينغمسـوا يف اللـذات الفانيـة ويتيهـوا يف
دياجير الغفلـة والضالل ال يهمهـم إال البطن
واملعـدة ،إمنـا أراد اللـه للمؤمنين أن تزكـو
نفوسـهم وتسـمو أرواحهم ويتخلقـوا ببعض
أخلاق اللـه ويتشـبهوا باملالئكـة يف بعـض
صفاتهـم ويلتحقـوا بامللأ األعلى ،يرتعون يف
ريـاض الـروح والقلب ويرسحـون يف ملكوت
السـموات واألرض ويتمتعـون بلـذة ال عهـد
لهـم بهـا يف ألـوان الطعـام والشراب ويف
الشـبع املفـرط والتخمـة اململـة ،ومـن ثـم
فـرض عليهـم الصلـوات وأكرمهـم برمضـان
وأمرهـم بالصيـام والقيام واالعتـكاف ،ولنعم
مـا قالـه اإلمـام الغـزايل يف أسـلوبه الخـاص:
املقصـود مـن الصـوم التخلـق بخلـق مـن
أخلاق اللـه واالقتداء باملالئكـة يف الكف عن
الشـهوات بحسـب اإلمـكان فإنهـم منزهـون
عـن الشـهوات ،واإلنسـان رتبتـه فـوق رتبـة
البهائم لقدرته بنور العقل عىل كرس شـهوته
ودون رتبـة املالئكة السـتيالء الشـهوات عليه
وكونـه مبتلى مبجاهدتهـا فكلما انهمـك يف
الشـهوات انحط إىل أسفل السـافلني والتحق
بغمار البهائـم وكلما قمـع الشـهوات ارتفع
إىل أعلى عليين والتحـق بأفـق املالئكـة.

[إحيـاء علـوم الديـن ج.212 – 1/
وقـال العالمـة ابـن القيـم رحمـه
اللـه يف رشح أرسار الصـوم
ومقاصـده مـا ملخصـه :وللصـوم
تأثير عجيـب يف حفـظ الجـوارح
الظاهـرة والقـوى الباطنة ،فالصوم
يحفـظ على القلـب والجـوارح
صحتهـا ويعيـد إليهـا مـا اسـتلبته
منهـا أيـدي الشـهوات فهـو مـن
أكبر العـون على التقـوى وكما
قـال اللـه تعـاىل :يَـا أَيُّ َهـا ال َِّذيـ َن
الص َيـا ُم ك ََما
ـب َعلَ ْيكُـ ُم ِّ
آ َم ُنـوا كُ ِت َ
ـب َع َلى ال َِّذيـ َن ِمـن قَ ْبلِكُـ ْم
كُ ِت َ
لَ َعلَّكُـ ْم تَتَّقُـونَ [ .البقـرة .]183 :ويقـول
رحمـه اللـه مب ّينـا حكمـة الصيـام :وملـا كان
صلاح القلـب واسـتقامته على طريق سيره
إىل اللـه متوقفـا على جمعيتـه على الله وملّ
شـعثه بإقبالـه بالكليـة عىل الله ،فإن شـعث
القلـب ال يل ّمـه إال اإلقبـال على اللـه تعـاىل،
وكان فضـول الطعـام والشراب وفضـول
مخالطـة األنـام وفضـول الـكالم وفضـول
املنـام مما يزيـده شـعثا ويشـتّته يف كل واد
يقطعـه عـن سيره إىل اللـه تعـاىل أو يضعفه
أو يعوقـه ويوقفـه ،اقتضـت رحمـة العزيـز
الرحيـم بعبـاده أن رشع لهـم مـن الصوم ما
يذهـب فضـول الطعـام والرشاب ويسـتفرغ
مـن القلـب أخلاط الشـهوات املعوقـة عـن
سيره إىل اللـه ( .زاد املعـاد نقال عـن األركان
األربعـة لإلمـام النـدوي صــ.)187
ولسـائل كيـف ميكـن الحصـول على هـذه
الفوائـد والثمار التـي ذكرها أهـل العلم ،أو
كيـف السـبيل إىل جنـي مثـرة الصـوم وهـو
التقـوى مبعنـى الكلمـة؟ فالجـواب عـن هذا
السـؤال ،إمنـا ميكـن ذلـك مبراعـات اآلداب
وتحقيـق الشروط الالزمـة ،وقـد قيـل إذا
فـات الشرط فـات املشروط.
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ـم أوىص أهل العلـم واملعرفة
ومـن ثَ ّ
والصالحـون مـن عبـاده باألمـور
التاليـة:
-1االسـتعانة باللـه تعـاىل والتوجـه
إليـه بصـدق ،والتوبـة والرجـوع إليه
رجوعـا صادقـا خالصـا.
 -2كثرة التلاوة وإمعـان النظـر يف
كالم اللـه تعـاىل والتدبـر يف معانيـه
وإمعـان النظـر يف الهـدي النبـوي
وهـدي الصحابـة وهـدي السـلف
الصالـح يف اسـتغالل شـهر رمضـان.
 -3تـرك جميـع الذنـوب واملعـايص واالبتعاد
عـن األسـباب املؤديـة إليهـا .وقد قـال النبي
صلى اللـه عليـه وسـلم (اتـق املحـارم تكـن
أعبـد النـاس) .وال ريـب أن ارتـكاب الذنوب
واملعـايص يُذهـب نـور العبـادة ويسـبب
الحرمـان مـن بـركات رمضـان.
 -4االهتمام بالصلـوات الخمس مع الجامعة
واإلكثـار من النوافل وقـراءة القرآن فيها.
 -5مسـاعدة الفقراء واملسـاكني وإنفاق املال
يف سـبيل اللـه ،واملبـادرة بـكل خير يف هـذا
الشـهر .وهكـذا كان دأب النبـي صلى اللـه
عليـه وسـلم ،كما روى ابْـن َع َّب ٍ
ـاسريض الله
عنهما :كَا َن َر ُس ُ
ص َّلى اللَّـ ُه َعلَ ْيـ ِه
ـول اللَّـ ِه  َ
َو َسـلَّ َمأَ ْجـ َو َد ال َّن ِ
ـاس َوكَا َن أَ ْجـ َو ُد َمـا يَكُو ُن ِف
ِيـل َوكَا َن يَلْقَا ُه ِف ك ُِّل
ين يَلْقَا ُهج ِْب ُ
َر َمضَ ـا َن ِح َ
لَ ْيلَـ ٍة ِمـ ْن َر َمضَ ـا َن فَ ُي َدار ُِسـ ُه الْقُـ ْرآ َن فَلَ َر ُس ُ
ـول
ص َّلى اللَّـ ُه َعلَ ْيـ ِه َو َسـلَّ َمأَ ْجـ َو ُد بِالْخ َْيرِ
اللَّـ ِه َ
ِمـ ْن ال ِّريـ ِحالْ ُم ْر َسـلَ ِة ( .رواه البخـاري)
 -6اإلكثـار مـن الدعاء والتضرع إىل الله ،وال
يخفـى على أحـد أهميـة الدعـاء ومكانته يف
العبـادات ،كيـف وهـو مـ ّخ العبـادة وروحها
وإليـه اإلشـارة يف قولـه تعـاىل بعـد ذكـر
رمضـان حيث قال عـز من قائلَ :وإِذَا َسـأَل ََك
ِيـب َد ْعـ َو َة
ِيـب -أُج ُ
ِع َبـا ِدي َع ِّنـي فَـ ِإنِّ قَر ٌ
الـ َّدا ِع إِذَا َد َعانِ  -فَلْ َي ْسـتَجِي ُبوا ِل َولْ ُي ْؤ ِم ُنوا ِب
لَ َعلَّ ُهـ ْم يَ ْرشُ ـ ُدو َن [ البقـرة]186 :
قـال العالمـة ابـن كثير يف تفسيره :ويف ذكره
تعـاىل هـذه اآلية الباعثة على الدعاء متخللة
بين أحـكام الصيـام إرشـاد إىل االجتهـاد يف
الدعـاء عنـد إكمال ال ِعـ ّدة وعنـد كل فطـر.
(ابـن كثير )208 /1
كما روى اإلمـام أبـو داود يف مسـنده عـن
عبداللـه بـن عمـر قـال سـمعت رسـول اللـه

صلى اللـه عليـه وسـلم يقـول :للصائـم عند
إفطـاره دعوة مسـتجابة ،فكان ابـن عمر إذا
أفطـر دعـا أهلـه وولـده ودعـا .وروى اإلمام
الرتمـذي عـن أيب هريـرة عـن النبـي صلى
اللـه عليـه وسـلم( :ث َالث َـ ٌة ال ت ُـ َر ُّد َد ْع َوت ُ ُهـ ْم:
ين يُف ِْطـ ُر َو َد ْعـ َو ُة
الصائِـ ُم ِح َ
ا ِإل َمـا ُم الْ َعـا ِد ُل َو َّ
ـح لَ َهـا
الْ َمظْل ِ
ُـوم يَ ْرفَ ُع َهـا فَـ ْو َق الْغ َ
َما ِم َوت ُ َفتَّ ُ
ِ
ِ
الس َماء َويَق ُ
ُول ال َّر ُّب َعـ َّز َو َج َّل َوع َّز ِت
اب َّ
أَبْـ َو ُ
ْصنَّـك َولَـ ْو بَ ْعـ َد ِحينٍ).
ألَن ُ َ
إذن ينبغـي للصامئين أن يغتنمـوا فرصـة
رمضـان ويسـتغلوها بالدعـاء والتضرع
واالطـراح على عتبـة عبوديتـه واالرمتـاء يف
أحضـان رحمتـه واالنقطـاع إليـه بالقلـب
والقالـب سـيام يف هـذه الظـروف املأسـوية
الحالكـة التـي تحـاك املؤامـرات ضد اإلسلام
وتهـب عواصف
واملسـلمني من قبـل األعداء
ّ
الفتن العميـاء مـن كل جهة ،وال نـدري ماذا
سـيحدث غـدا أو بعـد غد وصـارت الظروف
الراهنـة مصـداق الحديـث النبـوي :إن بين
يـدي السـاعة فتنـا كقطـع الليـل املظلـم،
يصبـح الرجـل فيهـا مؤمنـا وميسي كافـرا،
وميسي مؤمنـا ويصبـح كافـرا ،القاعـد فيهـا
خير مـن القائـم ،واملـايش فيهـا خير مـن
السـاعي ،فكسروا فيهـا قسـيّكم ،وقطعـوا
فيهـا أوتاركـم ،وارضبـوا سـيوفكم بالحجارة،
فـإن دخـل على أحـد منكـم فليكـن كخير
ابنـي آدم( .رواه أبـو داود)
تشـاهد فتنا يف سـاحات السياسـة واالجتامع،
وفتنـا يف األرسة والبيوتـات ،وفتنـا يف دور
التعليـم واألسـواق ،وفتنـا تحيـط باملسـلمني
إحاطـة السـوار باملعصـم .وال سـبيل إىل
الخلاص والنجـاة إال باالعتصـام بحبـل اللـه
والرجـوع واإلنابـة إليـه وهـا هـي الفرصـة
الغاليـة التـي هيأهـا اللـه السـتجابة الدعـاء
سـيام وقـت السـحر واإلفطار وقد قـال عليه
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لصائِـمِ ِع ْنـ َد
الصلاة والسلام « إِ َّن لِ َّ
ِفطْـر ِِه لَ َد ْعـ َو ًة َمـا ت ُـ َر ُّد» ( .رواه
ابـن ماجـه) أمـا وقـت السـحر فلا
تسـأل عـن مكانتـه وأهميتـه ،كيف
وقـد أثنـى اللـه سـبحانه وتعـاىل
على املسـتغفرين فيهـا فقـال
عزوجلَ :وب ِْالَ ْسـ َحا ِر ُه ْم يَ ْسـتَ ْغ ِف ُرو َن
(ذاريـات.)18
فهـل مـن مسـتغل ومسـتفيد ،وهل
يجعـل املسـلمون مـن شـهر رمضان
محطـة يتـزودون منهـا بــ طاقـات
تضمـن لهم دميومـة دوافع الخير ومقاومتها
نـواز َع الشر؟ وهـل يجعلـون منـه فرصـة
للتوبـة وتزكيـة النفس من الرذائـل وتحليتها
بالفضائـل؟ وهـل يكون شـهر رمضان موسـم
عـودة إىل القـرآن الكريـم بعـد التباعـد
والهجـران؟ وهـل يكـون هـذا الشـهر املبارك
مجـاال للتدريـب عىل املعاين السـامية والقيم
واملثُـل التـي افتقدناهـا يف حياتنـا؟ وهـل
ميكـن أن تحـدث ثـورة أو تغيير يف حياتنـا
وسـلوكنا يف رمضـان وبعـده؟ وال يعزبـ ّن عن
البـال أن إضاعـة أي لحظـة مـن لحظـات
رمضـان ودقائقـه وثوانيـه تعـ ّد خسـارة ال
تعدلهـا خسـارة.
ولنعـم مـا قـال اإلمـام الرسهنـدي يف بعـض
رسـائله :إذا ُوف َّق اإلنسـا ُن للخيرات واألعامل
الصالحـة يف هـذا الشـهر ،حالفـه التوفيـق
يف طـول السـنة ،وإذا مضى هـذا الشـهر يف
تـوزّع بـال وتشـتّت حـا ٍل ،مضى العـام كلّـه
يف تشـتّت وتشـويش( .األركان األربعة لإلمام
النـدوي ص )213
فحـذار حـذار ! أيهـا الصامئـون مـن كل مـا
يضيـع الوقـت ويشـوش الفكـر ويشـتت
البـال.
ههنـا ينبغـي للدعـاة واملربين واملصلحين
املخلصين أن يجعلـوا رمضـان مدرسـة
تربويـة إلصلاح الفـرد واملجتمـع وتذكير
النـاس وتوجيـه الشـباب ،وسـوقهم إىل درب
الهـدى والصلاح ،وال يكـون ذلـك إال بالهمـة
العاليـة واإلرادة القويـة والتخطيط والربمجة
وتطبيـق املناهـج النافعـة.
ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
ويومئـذ يصلح املسـلمون ويؤ ّدون رسـالتهم،
وتسـعد البرشيـة ،ويعـ ّم الخير يف العـامل،
وينـزل النصر ،ويؤمئـذ يفـرح املؤمنـون.
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تفسري معارف القرآن
العالمة املفتي حممد شفيع العثامين

تعريب :املفتي حممد قاسم القاسمي

مدة اإلرضاع الكاملة:
املسألة الثانية:
علـم مـن هـذه اآليـة أ ّن مـدة الرضاعـة سـنتان،
وأن مـن حـق الصبـي على األم أن تتـم الرضاعة
إال عنـد العـذر الرشعـي ،ويرى اإلمـام أبوحنيفة
نظـرا ً إىل بعـض اآليـات واألحاديـث أن مـدة
الرضاعـة ثالثـون شـهرا ً.
قولـه تعـاىل{ :وعىل املولود له رزقهن وكسـوتهن
باملعروف ال تكلف نفس إال وسـعها}.
ومن الجدير بالتدبر أن القرآن الكريم اسـتخدم
ٍ
كلمات ،وهي{:والوالـدات} ،األمهـات
ههنـا
عبر عـن
ومل يسـتعمل كلمـة الوالـد {األب} بـل ّ
األب بقولـه {وعلى املولـود لـه} بينما نـرى يف
مقـام آخـر عبر عـن األب بالوالـد كما يف قولـه
تعـاىل{ :ال يجـزي والـد عـن ولـده} ،والسر يف
ذلـك أن القـرآن الكريـم له أسـلوب خـاص ميتاز
عـن سـائر الكتـب فهـو ال يبين القوانين مثل ما
تبينهـا الحكومـات بـل يبينهـا بأسـلوب متزجـه
الرحمـة والشـفقة وجوانـب الرتبيـة والنصيحـة،
فيؤثـر ذلك عىل اإلنسـان ويسـهل العمـل عليه،
وهكـذا فههنـا ألقيت مسـئولية نفقـة الولد عىل
األب والحـال أن الولـد للأب واألم كليهما فكان
مـن املمكـن أن يسـتثقل األب هـذه املسـئولية
فأشـار القـرآن الكريـم بقوله {وعلى املولود له}
إىل أن الولـد يف الحقيقـة للوالـد وينسـب إليـه
فلا ينبغـي لـه أن يسـتثقل مسـئولية النفقـة
والخدمـة.
مسـئولية اإلرضـاع على األم ومسـئولية النفقـة
على األب:
املسـألة الثالثـة التـي تسـتنبط مـن اآليـة أن
اإلرضـاع يجـب على األ ّم ولكن يجـب عىل األب
أن يهيـأ النفقـة للأم مـا دامـت يف النـكاح أو
العـدة ،ولكـن إذا طلقهـا وانقضـت العـدة فلا
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يشء على الـزوج غير أجـرة اإلرضـاع.
مقدارنفقة الزوجة:
اتفـق أهـل العلـم إن كان الزوجـان مورسيـن
فتجـب على الـزوج نفقـة املـورس ،وإن كانـا
معرسيـن فعليـه نفقـة املعسر ،ولكـن إذا كان
أحدهما مـورسا ً واآلخـر معسرا ً ففـي هـذا
اختلـف أهـل العلـم ،واختـار صاحـب الهدايـة
قـول الخصـاف وأفتـى بـه إذا كانـت معسرة
والـزوج مـورسا فنفقتهـا دون نفقـة املـورسات
وفـوق نفقـة املعسرات .وقـال الكرخـي :يعتبر
حـال الـزوج .ونقل صاحـب الفتح القديـر أقوال
الكثير مـن الفقهـاء يف املسـألة( ).
قولـه تعـاىل{ :ال تضـار والدة بولدهـا وال مولود
لـه بولده}.
إن اللـه سـبحانه وتعـاىل يـويص الوالديـن أن
ال يتخـذا مـن الطفـل سـبباً ملضـارة اآلخـر ،فلا
ينبغـي أن يسـتغل األب عواطـف األم وحنانهـا
ولهفتهـا على طفلهـا ليهددهـا فيـه أو تجربهـا
باإلرضـاع بلا مقابـل ،وال ينبغي أن تسـتغل األم
عطـف األب على ابنـه وحبه لـه لتسـتغل أهله
مبطالبهـا سـيام إذا كان األب فقيرا ً الميلـك شـيئاً
ومل يكـن لـدى األم سـوى اإلرضـاع.
هل تجرب األم عىل اإلرضاع:
دل قولـه تعـاىل{ :ال تضـار والـدة بولدهـا} أن
األم إذا امتنعـت مـن اإلرضـاع لضرورة مـا فلا
يجـوز للأب الرضيـع أن تكرههـا على ذلـك إال
إذا أىب الرضيـع أن يرتضـع مـن غريهـا فعند ذلك
تجبر األم على اإلرضـاع حتى ال يتعـرض الرضيع
للضياع.
ليسـت للأم أن تطلـب أجـرة الرضـاع مادامـت
هـي يف النـكاح:
املسـألة السادسـة :علـم مما ذكـر أن األم ال
تطالـب األجرة على اإلرضاع مادامـت يف النكاح

أو يف العـدة بـل تكفيهـا النفقـة التـي يعطيهـا
الـزوج ،فلا تطالب باملزيـد عىل النفقـة املعطاة
ألن املطالبـة باملزيد تعـد إرضارا ً باألب ولكن إذا
انقضـت العـدة فعند ذلك لهـا أن تطلب األجرة
ألنهـا إن مل تعـط األجـرة تتضرر ،ولكـن مقـدار
األجـرة املطلوبـة كأجـرة املثل فإن طلبـت مازاد
ٍ
حينئـذ أن يسـتأجر
على أجـرة املثـل جاز للأب
مرضعـة أخرى.
مسئولية إرضاع اليتيم:
{وعلى الـوارث مثـل ذلـك} دلّـت اآليـة عىل أن
مسـئولية إرضـاع اليتيـم ونفقتـه تقعـان على
الـوارث الـذي يـرث اليتيـم بعد موتـه وإذا كانوا
أكثر مـن واحـد فعلى الجميـع بقـدر سـهامهم
من امليراث.
قـال اإلمـام أبوحنيفـة ريضاللهعنـه :إن نفقـة
الولـد بعـد الفطـام على الورثـة ،فـإذا كانـت أم
اليتيـم وجـده كالهما يف قيـد الحيـاة فالنفقـة
عليهما بقـدر حصتهما مـن امليراث ،فثلـث
النفقـة يف مثل هـذه الصورة على األب والثلثان
منهـا على الجـ ّد ،وعلم من هـذا أن حق الحفيد
اليتيـم يجـب على الجـد أكثر مـن حـق أوالده
البالغين؛ ألن نفقـة األوالد البالغين ال يجـب
عليـه ولكـن نفقـة الحفيـد اليتيـم يجـب عليـه،
واليعزبـن عـن البـال أن الحفيـد ال يـرث الجـد
إذا كان أوالده أحيـاء وقـد أخـرج البخـاري يف
صحيحـه عـن ابـن ٍ
عبـاس ريض اللـه عنـه قـال:
قـال رسـول اللـه صلى الله عليـه وسـلم :ألحقوا
الفرائـض بأهلهـا فما بقـي فهو ألوىل رجـلٍ ذك ٍر
( ).
جواز الوصية للحفيد:
إن الحفيـد ال يـرث الجـد ولكـن جـاز للجـد أن
يـويص لليتيـم ،والوصيـة تنفـذ مـن ثلـث املـال
بعـد مـوت الجـد.
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أحكام الرضاعة والفطام:
فصـال عن تـر ٍ
اض منهام
ً
قولـه تعـاىل{ :فـإن أرادا
وتشـاو ٍر فال جنـاح عليهام}
فـإذا اتفـق األبـوان بعـد التشـاور والترايض أن
يفطـم الولـد مـن الرضـاع يف أقـل مـن مـدة
سـنتني لعـذر أو مصلحـة أو مـرض فلا يأمثـان
بذلـك وعليهما أن يراعيـا دامئاً مصلحـة الرضيع
وال يتنازعـا يف أمـره.
أحكام اإلرضاع من غري األم:
دل قولـه تعـاىل{ :وإن أردتـم أن تسترضعوا
أوالدكـم فلا جنـاح علىكم إذا سـلمتم مـا آتيتم
باملعـروف}
إن األم إذا رضيـت باإلرضـاع ولكـن األب اعتقـد
أن لبن األم يضر الولـد فجـاز لـه أن مينـع األم
مـن اإلرضـاع ويسـتأجر إمـرأة أخـرى لإلرضـاع،
ولتكـن األجـرة معلومـة حتـى ال يفضي اإلرضاع
إىل النـزاع ،وينبغـي أن تعطـي املرضعـة أجرتهـا
يف الوقـت املعين حسـب املوعـد ،وال تجـوز
املامطلـة يف ذلـك.
ختـم اللـه أحـكام الرضاعـة بقولـه{ :واتقـوا الله
واعلمـوا أن اللـه مبـا تعملـون بصري}.
ألن التقـوى ملاك الحسـنات وأن مراقبـة
اللـه سـبحانه تعـاىل هـي الباعثـة على العمـل
باألحـكام فـإذا تيقـن العبـد أن الله يـراه ويعلم
يف قلبـه فلا يخالـف أمـر اللـه بشـأن رضاعـة
الولـد الصغير وال يقرص يف حـب الرضيع الصغري
الـذي يسـتحق الشـفقة والحنـان.
ّ
املتوف عنها زوجها
أحكام
التفسري املخترص
عدة املتوىف عنها زوجها:
{والذيـن يتوفـون منكـم} ميوتـون{ ،ويـذرون}
يرتكـون{ ،أزوا ًجا يرتبصن بأنفسـهن أربعة أشـه ٍر
شرا فـإذا بلغـن أجلهـن} عدتهن{ ،فلا جناح
وع ً
عليكـم فيام فعلن يف أنفسـهن} لكـن إذا ارتكنب
مـا هـو مخالـف للرشيعـة وأنتـم مـع قدرتكـم
على منعهـا مل متنعوهن تكونـون رشكاء يف اإلثم،
{باملعـروف واللـه مبـا تعملـون خبير وال جنـاح
عليكـم فيما عرضتـم بـه مـن خطبـة النسـاء أو
أكننتـم يف أنفسـكم}أضمرتم يف قلوبكـم فلـم
تذكـروه رصيحـا او تعريضـا {علـم اللـه أنكـم
سـتذكرونهن ولكـن ال تواعدوهـن رسا}نكاحـا
قـول معروفًـا وال تعزموا
رصيحـا{ ،إال أن تقولـوا ً
عقـدة النـكاح حتى يبلـغ الكتاب أجلـه واعلموا
أن اللـه يعلـم ما يف أنفسـكم فاحـذروه واعلموا

أن اللـه غفـور حليـم}.
فقه الحياة أو األحكام
من أحكام العدة:
-1ال يجوزإلمـرأة مـات زوجهـا أن تسـتعمل
الطيـب أثناء العـدة ،أو تتزين وتكتحل وتتدهن
وتختضـب أو تلبـس لباسـاً فيـه زينـة وجمال،
كما ال يجـوز لهـا أن تنكـح زوجـاً آخـر قبـل أن
تقتضي عدتهـا ،وال يجـوز لهـا أن تبيـت يف منزل
آخـر غير منزلهـا ،وتلحقها يف الحكم املـرأة التي
طلقهـا زوجهـا تطليقـة بائنـة غير أنهـا ال تخرج
يف النهـار مـن منزلها إال عند الرضورة الشـديدة.
 -2مسـئلة :إن تـويف الـزوج على رأس الشـهر يف
ليلـة الهلال فعدة زوجتهـا أربعة أشـهر وعرشة
أيـام سـواء كان الشـهر تسـعاً وعرشيـن يومـاً
أو ثالثين ،وإن تـويف الـزوج بعـد ليلـة الهلال
فعنـد ذلـك عـدة زوجتهـا مائـة وعشرون يوماً،
فـإذا مضـت انقضـت عدتهـا ،فلينتبـه لهـذا فإن
كثيرا ً مـن النـاس عنـه غافلـون ،ويسـتنبط مـن
قولـه تعـاىل« :فلا جنـاح علىكـم فيما فعلـن يف
أنفسـهن باملعـروف» ،أنـه إذا ارتكـب أحد عمالً
ينـايف الرشيعـة فيجـب على اآلخريـن أن ينهوه
عـن ذلـك إن اسـتطاعوا وإال فيأثـم الجميـع،
وههنـا إن كان النـكاح على طريقـة رشعيـة فلا
تنهـى املـرأة عـن ذلـك وإال فتنهـى ومتنـع.
بيـان الوجـوب أو عـدم جـوب املهـر للمطلقـة
قبـل الدخـول:
معنـى الطلاق قبل الدخـول أن يحـدث الطالق
قبـل دخـول الـزوج على زوجتهـا أو الخلـوة
الصحيحـة بينهما .هـذه املسـألة لهـا صورتـان؛
إمـا سـمي للمـرأة مهـر عنـد النـكاح أو مل يسـم
لهـا مهـر .ذكـر حكـم الصـورة األوىل أوال:
{ال جنـاح عليكـم إن طلقتـم النسـاء مـا مل
متسـوهن أو تفرضـوا لهـن فريضـ ًة ومتعوهـن}
أعطوهـن مـن مالكـم مـا يتمتعـن بـه{ ،على
املوسـع قـدره وعلى املقتر قـدره متا ًعـا
باملعروف}بالوجـه الـذي يستحسـنه الشرع،
{حقـا على املحسـنني} ثـم ذكـر حكـم الصـورة
الثانيـة{ :وإن طلقتموهـن من قبل أن متسـوهن
وقـد فرضتـم لهن فريضـ ًة فنصف مـا فرضتم إال
أن يعفـون أو يعفـو الـذي بيـده عقـدة النـكاح
وهـو الـويل وأن تعفـوا أقـرب للتقـوى{ ،ملـا فيه
مـن الثـواب واألجـر{ ،وال تنسـوا الفضـل بينكـم
إن اللـه مبـا تعملـون بصير}.
فقه الحياة أو األحكام
تفصيل وجوب املهر للمطلقة قبل الدخول:
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إذا طلـق الرجـل زوجتـه قبل أن يخلـو بها خلوة
صحيحـة فهنـاك أربعة صور:
الصـورة األوىل :طلقهـا ومل يسـم لهـا مهـرا ً ومل
يخـل بهـا.
الصـورة الثانيـة :طلقهـا وسـمى لهـا مهـرا ً ومل
يخـل بهـا.
الصـورة الثالثـة :طلقهـا وسـمى لهـا مهـرا ً وقـد
خلا بهـا خلـوة صحيحـة.
الصـورة الرابعـة :طلّقهـا ومل يسـم لها مهـرا ً وقد
خلا بها.
فحكـم الصـورة األوىل والثانيـة ذكـر يف قولـه
تعـاىل{ :ال جنـاح علىكـم إن طلقتـم النسـاء مـا
مل متسـوهن أو تفرضـوا لهـن فريضـ ًة ومتعوهن
على املوسـع قـدره وعلى املقتر قـدره متا ًعـا
باملعـروف حقـا على املحسـنني}.
فيجـب عىل الـزوج يف الصـورة األوىل أن يعطيها
متعـة حسـب إسـتطاعته وأقـل مقدارهـا أن
يكـون كسـوة مشـتملة على درع وخمار وإزار.
وروى الحسـن بـن عىل أنه متـع زوجته عرشين
ألـف درهـم ،وعـن رشيـح أنـه متـع زوجتـه
بخمـس مائـة درهم ،وعـن ابن عبـاس ريض الله
عنـه أن أدىن املتعـة أن ميتعهـا بكسـوة.
وحكـم الصـورة الثانية (طلّقها وسـ ّمى لهـا مهرا ً
ومل يخـل بهـا) أن يعطيهـا نصـف املهـر ،إال أن
تعفـو املـرأة أو يعطـي الـزوج املهـر كلـه ،كما
قـال سـبحانه وتعـاىل{ :إال أن يعفـون أو يعفـو
الـذي بيـده عقـدة النـكاح}.
عبر القـرآن الكريـم عـن إعطـاء املهـر
لقـد ّ
كلـه بالعفـو مـن جانـب الـزوج ولعـل السـبب
يف اختيـار هـذا التعبير أنـه جـرت العـادة يف
املجتمـع العـريب آنـذاك بإعطـاء املهـر كلـه عند
الـزواج فـإذا وقـع الطلاق قبـل الخلوة اسـتحق
الـزوج الرجـوع يف النصـف ،وقـد ميتنـع مـن
الرجـوع فـكان يعبر عن ذلـك بالعفـو ،وال ريب
أن العفـو هـو أفضـل وأقـرب للتقـوى ،ألنـه من
بـاب امل ّن واإلحسـان وحسـن السـلوك ،ويف ذلك
أجـر عظيـم ،سـواء كان العفـو مـن قبـل الرجـل
أو املـرأة .وقـد أخـرج الدارقطنـي ،بسـنده عـن
عمـرو بـن شـعيب عـن أبيه عـن جـده مرفوعاً،
وعـن على وابـن عبـاس ريض اللـه عنهـم يف
تفسير قولـه تعـاىل{ :الـذي بيده عقـدة النكاح}
ويل عقـدة النـكاح هـو الـزوج( ) .وثبـت مـن
ذلـك أن بقـاء النـكاح وفسـخه بيـد الـزوج وهو
الـذي عليه الطالق وال اختيـار ٍ
ألحد يف التطليق.
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تأ ّم�ل�ات بالغيّة يف آيات املغفرة
(احللقة السادسة عشرة)

(اآلية الثامنة عرشة)
قال تعاىلَ { :وإِ ْذ قُلْ َنا ا ْد ُخلُوا َه ِذ ِه الْ َق ْريَ َة فَ ُكلُوا
اب ُس َّج ًدا َوقُولُوا
ِم ْن َها َحيْثُ ِشئْتُ ْم َر َغ ًدا َوا ْد ُخلُوا الْبَ َ
ِحطَّ ٌة نَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم َخطَايَاكُ ْم َو َس َنزِي ُد الْ ُم ْح ِس ِن َني}
[البقرة]58:
نكت ٌة يف تعليق الذكر والقصة بالزمان دون املكان
مع أ ّن الحادث يف وجوده يحتاج كليهام!
قوله تعاىلَ { :وإِ ْذ قُلْ َنا ا ْد ُخلُوا َه ِذ ِه الْ َق ْريَةَ}
[البقرة]59:
"إذ" ُهنا اسم زمانٍ منصوب بـ"اذكر" املقدر ،أي:
اذكر اآلن ذلك الوقت الّذي قلنا فيه لبني إرسائيل:
ادخلوا هذه القرية ...وليست ُهنا ظرفا؛ إذ ليس
الذكر واقعا يف ذلك الوقت...
خص تعليق الذكر بالزمان
ث ّم لقائل أن يقول :ملاذا ّ
دون املكان مع أن الحادث كام يحتاج يف وجوده
إىل الزمان ،فإنه يحتاج إىل املكان كذلك؟
وأجيب بأ ّن تخصيص تعليق الذكر باسم الزمان
دون اسم املكان ألجل أ ّن الناس إنّ ا تعارفوا إسناد
القصص والحوادث التاريخية إىل أزمان وقوعها ،ال
إىل أمكنة وقوعها .كنسبة بعض الحوادث التاريخية
إىل عام الحزن ...وكام يُسند اآلن حادث تفجري
برجي مركز التجارة العاملي يف أمريكة الذي لقي
يف نتيجته ما يقارب ثالثة آالف شخص مصارعهم...
يُسند هذا الحادث إىل زمانه ،دون مكانه ،ويقال:
"أحداث  11سبتمر 2001مـ" أو "هجامت الـ11
من أيلول\ سبتمرب".
نكت ٌة يف تعليق الذكر بالزمان مع أنّ املقصود
تعليقه مبا وقع فيه من الحوادث!
ثم املقصود من تعليق الذكر والقصة بالزمان يف
قوله تعاىلَ { :وإِ ْذ قُلْ َنا ا ْد ُخلُوا َه ِذ ِه الْ َق ْريَةَ} ،ويف
نظائره إنّ ا هو ما حصل يف ذلك الزمان من األحوال،
وإنّ ا و ّج ُه األمر بالذكر إىل الوقت دون ما وقع
فيه من الحوادث مع أنّها املقصود ُة بالذات؛ ألنّه
يُناسب البالغة واملبالغة يف إيجاب ذكرالحوادث؛
فإ ّن ذكر الوقت يشعر بالحادث الذي وقع فيه،
فيكون أبلغ من حيث إن الوقت إذا استُ ِ
حض
كانت الحوادث حارض ًة بتفاصيلها كأنها مشا َهد ٌة
ِعياناً .والله تعاىل أعلم بأرسار كتابه!
مستغنى عنه!
نكت ٌة يف إعادة اسم الزمان مع أنه
ً
ِ
ِ
وقوله تعاىلَ { :وإِ ْذ قُلْ َنا ا ْد ُخلُوا َهذه الْ َق ْريَةَ}
عطف عىل "إذ" املذكور يف قوله تعاىل:
[البقرةٌ ]59:
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منصوب
{ َوإِ ْذ نَ َّج ْي َناكُ ْم ِم ْن آ ِل ِف ْر َع ْونَ} [البقرة]49:
ٌ
ٍ
مبا نصبه من املضمر ،أو بناصب مستقلٍ
معطوف
عطف القصة عىل القصة ،أي :واذكر
عىل ناصبه َ
وقت قولِنا لهم.
َ
ولو مل يعد "إذ" ُهنا ،وقيل" :وقلنا ادخلوا هذه
القرية "...عطفا عىل {نَ َّج ْي َناكُ ْم} لكان صحيحا
داخال تحت "إذ" األ ّول ،لكن يف إعادته تنبي ٌه عىل
أ ّن ذكر هذه النعمة مقصو ٌد بذاته؛ ألنهم استقلوا
بكفران هذه النعمة الجليلة كام كفروا النعم
أسلوب يؤذي باالستقالل
السابقة ،فجاءت عىل
ٍ
واالهتامم.
نكت ٌة يف العدول عن املصدر الرصيح إىل الفعل!
قوله تعاىلَ { :وإِ ْذ قُلْ َنا ا ْد ُخلُوا َه ِذ ِه الْ َق ْريَةَ}
[البقرة" ]59:إذ" ُهنا اسم زمان مفعول به لفعل
مقدر ،والتقدير :اذكروا وقت قلنا لهم ،...وملا غلبت
إضافة أسامء الزمان إىل الجمل وكان معنى الجملة
بعدها يف معنى املصدر كان التقدير :اذكروا وقت
قولنا لهم ،وفائدة العدول عن اإلتيان باملصدر
الرصيح إىل الفعل أن يف اإلتيان بـ"إذ" املقتضية
للجملة استحضارا للتكوين العجيب املستفاد من
هيئة الفعل؛ ألن الذهن إذا تص ّور املصدر مل يتص ّور
إال معنى الحدث ،وإذا سمع الجملة الدالة عليه
تص ّور حدوث الفعل وفاعلَه ومفعولَه ومتعلّقاته
دفعة واحدة ،فنشأت من ذلك صورة عجيبة،
فوزان اإلتيان باملصدر وزان االستعارة املفردة،
ووزان اإلتيان بالفعل وزان االستعارة التمثيلية.
قول الرسول ألمته من ّز ٌل منزلة خطاب الله تعاىل
لهم!
قد يرد عىل قوله تعاىلَ { :وإِ ْذ قُلْ َنا ا ْد ُخلُوا َه ِذ ِه
الْ َق ْريَةَ} أ ّن الله تعاىل مل يخاطب بني إرسائيل بهذا
القول ،وإنّ ا بارشهم به أنبياءهم ،فكيف أسند
القول إليه سبحانه؟
وأجيب بأ ّن إسناد القول إليه تعاىل من قبيل املجاز
يف اإلسناد؛ أل ّن قول ال ّرسول لهم من ّز ٌل منزلة خطاب
الله لهم ،قال الله تعاىلَ { :م ْن يُّ ِطعِ ال َّر ُس ْو َل فَ َق ْد
بنيت
أَطَا َع الله} [النساء ،]80:وكام يقول امللِكُ :
وكاتبت فالنا بكذا ،وهو مل يفعله بنفسه،
داري،
ُ
إمنا فعله أعوانه وخدمه.
فائد ٌة يف إيراد اسم اإلشارة املشار به إىل القريب،
ويف أ ّن القرية كام تطلق عىل البلد الصغري فإنها
تطلق عىل املدينة والبلدة الكبرية كذلك!

قوله تعاىلَ { :وإِ ْذ قُلْ َنا ا ْد ُخلُوا َه ِذ ِه الْ َق ْريَةَ}
[البقرة]58:
ِ
ِ
ْ
دليل عىل أنهم
يف إيراد اسم اإلشارة {هذه ال َق ْريَةَ} ٌ
قاربوا القرية وعاينوها؛ أل ّن "هذه" يشار بها إىل
قريب.
رض ٍ
حا ٍ
والقرية :مشتقة من ال َق ْري ،وهو الجمع ،يقال:
قريت املاء يف الحوض ،إذا جمعتَه فيه ،فتسمية
ُ
األرض بذلك ألنها تجمع الناس عىل طريقة
املساكنة .ثم القري ُة تطلق عىل البلدة الصغرية
وعىل املدينة الكبرية ذات األسوار واألبواب .قال
اإلمام اللغوي أبوإسحاق الطرابليس" :الْق ْريَة كل
َمكَان اتَّ َصلت ِفي ِه األبنية َواتخذ قراراَ ،و َجمع َها
قُ َرى ،وتقَع ذَلك عىل املدن َوغَري َها" .فام قيل:
قل املساكنون قيل لها :قرية ،وإن كرثوا قيل
إن ّ
لها:مدينة غ ُري صحي ٍح .نعم ،غلب استعاملها يف
البالد الصغرية ...واملراد ُهنا يف اآلية املدينة والبلدة
الكبرية ،بدليل قوله تعاىل{ :فَ ُكلُوا ِم ْن َها َح ْيثُ ِشئْتُ ْم
يتيس
َر َغ ًدا}؛ فإ ّن ال َرغَد – وهو األكل الواسع – ال ّ
لإلنسان كام يشاء إال يف املدن الواسعة الحضارة.
فائدة إيراد كلمة { َر َغ ًدا}!
قوله تعاىل{ :فَ ُكلُوا ِم ْن َها َحيْثُ ِشئْتُ ْم َر َغ ًدا}
أي مكان أردتم منها ،وهذا
[البقرة ]58:أيَّ :
ٌ
األكل منها عىل وجه
أبيح لهم ُ
يل حيث َ
إطالق ك ٌّ
التوسع ِة البالغ ِة .و"رغَدا" صف ٌة ملصد ٍر محذوفٍ،
أي :أكال رغَدا ً ،وال ّرغَد :هو الكثري الواسع العناء فيه
والتقتري ،من ر ِغد عيشُ ه رغَدا ،ورغُد رغادة :طاب،
وات ّسع ،ون ُعم.
قال العالمة اآللويس – رحمه الله تعاىل :-يف الكالم
حل جميع مواضعها لهم ،أو اإلذن بنقل
إشارة إىل ّ
حاصلها إىل أي موضع شاؤوا مع داللة { َرغَدا ً} عىل
أنهم مرخّصون باألكل منها واسعا ،وليس عليهم
القناعة لس ّد الجوعة ،ويحتمل أن يكون وعدا لهم
بكرثة املحصوالت وعدم الغالء.
نكت ٌة يف تأخري { َرغَداً} عىل خالف ماجاء يف قصة
آدم ،وتخصيص نعمة األكل بالذكر!
قوله تعاىل{ :فَ ُكلُوا ِم ْن َها َح ْيثُ ِشئْتُ ْم َر َغ ًدا}
[البقرة]58:
قصة
يف
تقدميه
مع
هنا
ً}
ا
َد
غ
ر
{
املنصوب
أخّر هذا
ّ
َ
آدم  -عليه السالمَ { -وك َُل ِم ْن َها َر َغ ًدا َح ْيثُ ِشئْتُ َم}
قصة آدم – عليه السالم-
[البقرة ،]35:أما تقدميه يف ّ
فظاه ٌر؛ فإنه من صفات األكل أو اآلكل ،فناسب أن
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يكون قريبا من العامل فيه وال يؤخر عنه ،وأما هنا
فإنّه أخر ملناسبة الفاصلة بعده ،أال ترى أ ّن قوله:
{فَ ُكلُوا ِم ْنها َح ْيثُ ِشئْتُ ْم َرغَدا ً} ،وقولهَ { :وا ْد ُخلُوا
ْباب ُس َّجدا ً} ،فاصلتان متناسبتان؟ .والله تعاىل
ال َ
أعلم وعلمه أتم وأحكم!
وتخصيص األكل بالذكر ال يعني عدم إباحة
خص
االستمتاع بالنعم األخرى يف القرية ،وإمنا ً
بالذكر؛ ألنه معظم املقصود.
نكت ٌة يف إعادة فعل الدخول ،ويف جمع ساجد عىل
"س ُجود"!
{س ّجدا} دون ُ
ُ
ْ
اب ُس َّج ًدا} [البقرة ]58:املراد
ب
ل
ا
ُوا
ل
خ
د
ا
و
{
قوله:
ُ
ْ
َ
َ َ
اب} باب القرية؛ ألن "الـ" متعينة للعوضية
بـ{الْبَ َ
عن املضاف إليه ،الدال عليه اللفظ املتقدم { َه ِذ ِه
الْ َق ْريَةَ}.
وإمنّا أعيد فعل الدخول الذي سبق يف الجملة
السابقة {ا ْد ُخلُوا َه ِذ ِه الْ َق ْريَةَ}؛ ألجل وصفهم
{س َّجدا ً}
بالسجود ،فليس بتكرارٍ .وقولُه تعاىلُ :
ِ
ساجد .قال العالمة أبو البقاء :هو أَبْلَ ُغ من
جمع
السجود ،يعني أ َّن َج ْم َعه عىل "فُ َّعل" في ِه من
ليس يف َج ْم ِع ِه عىل "فُ ُعول" .والله تعاىل
املبالغ ِة ما َ
أعلم ،وعلمه أت ّم وأحكم!
نكت ٌة يف الجمع بني األمر بالدخول حالة السجود
واألمر بقول ِ
{حطّةٌ} ،ويف تقديم األول عىل الثاين!
اب ُس َّج ًدا َوقُولُوا ِحطَّةٌ}
قال تعاىلَ { :وا ْد ُخلُوا الْ َب َ
[البقرة]58:
أمر الله سبحانه وتعاىل بني إرسائيل بشيئني .1 :أن
يدخلوا الباب عىل وجه الخضوع .2 ،وأن يذكروا
بلسانهم التامس ح ّط الذنوب ،وهو االستغفار
باللسان ،وذلك ليكونوا جامعني بني ندم القلب
وخضوع الجوارح واالستغفار باللسان.
والحكمة يف األمر بالجمع بني هذين األمرين أن
التوبة صفة القلب ،فال يطّلع الغري عليها ،فإذا
اشتهر واحد بالذنب ،ثم تاب بعده لزمه أن يحيك
توبته ملن شاهد منه الذنب ،ال ألن التوبة ال تت ّم
إال به ،إذ األخرس تصح توبته وإن مل يوجد منه
الكالم ،بل ألجل تعريف الغري عدوله عن الذنب
إىل التوبة ،وإلزالة التهمة عن نفسه ،وكذلك من
تبي له الحق فإنه يلزمه
عرف مبذهب خطأ ،ثم ّ
أن يع ّرف إخوانه الذين عرفوه بالخطأ عدوله عنه؛
لتزول عنه التهمة يف الثبات عىل الباطل ،وليعودوا
إىل مواالته بعد معاداته ،فلهذا السبب ألزم الله
تعاىل بني إرسائيل مع الخضوع الذي هو صفة
القلب أن يذكروا اللفظ الدال عىل تلك التوبة،
وهو قولهَ { :وقُ ْولُ ْوا ِحطَّةٌ} [البقرة.]58 :
ث ّم ملا كان السياق لبيان ع ّد النعم عىل بني
إرسائيل ناسب أن يقدم األمر بالدخول حالة
السجود عىل األمر بالتامس الحط؛ ألن الدخول
هو السار للنفوس ،والسجود أقرب مق ّرب للحرضة
الرشيفة ،وأ ّما التامس الحط فهو مشع ٌر بالذنب.
ّ
"حط" إىل { ِحطّ ٌة} ،و يف
نكت ٌة يف العدول عن

العدول عن النصب إىل الرفع!
قال تعاىلَ { :وقُولُوا ِحطَّةٌ} [البقرة]58:
قولهِ :
{حطَّة} مصد ٌر للنوع ،كالجِلسة ،من الحط
مبعنى الوضع واإلنزال ،وأصله إنزال اليشء من ُعل ّو،
يقال :استحطّه وزره ،سأله أن يحطّه عنه وينزله.
ومعنى كونه مصدرا للنوع أنه ّ
يدل عىل الهيئة
والنوع ،والتنوين فيه للتعظيم ،فيكون املعنى:
مسألتنا نو ٌع عظي ٌم من الحط والعفو بحيث
ذنب من الذنوب ،كام هو شأن ستّار
اليبقى معه ٌ
العيوب ،وهذا هو الوجه يف العدول عن "الحط"
إىل ِ
{حطّةٌ}.
ِ
ث ّم قوله{ :حطَّةٌ} "حطّة" خ ٌرب ملبتدأ محذوف،
واألصل فيه
ُ
أي :مسألتُنا ِحطَّة أو أم ُرك ِحطَّة،
النصب  -ألنّه مصد ٌر ،واألصل يف املصدر النصب -
ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
مبعنىُ :حط عنا ذنوبَنا حطةً ،وإمنا ُرف َع ْت لتعط َي
ِ
الثبات واالستمرار ،كام يف {الْ َح ْم ُد لله} [
معنى
و{س َال ٌم َعلَيْكُم} [الرعد ]24 :و[ف ََص ْ ٌب
الفاتحةَ ،]1:
َج ِم ْي ٌل} [يوسف ،]18:وكام يف قول الشاعر:
			
شَ كا إ َّيل َج َميل ط َُول السُّ َى
جميل ف ِكالنا ُمبْتَ َل
َص ْ ٌب ٌ
واألصلَ :ص ْبا ً ،عىل معنى :اص ْرب صربا ً  .قاله
ُ
العالمة الزمخرشي يف الكشاف ،واستحسنه العالمة
أبوحيّان األندليس يف تفسريه.
نكت ٌة يف التعبري عن فعل املغفرة بنون العظمة!
قوله تعاىل{ :نَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم َخطَايَاكُ ْم} [البقرة]58:
عب عن فعل املغفرة بنون العظمة يف قوله:
ّ
{نَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم} إشارة إىل أنه ال يتعاظمه ذنب وإن
عظُم كاتخاذ العجل إذا ُج ّب وأزيل بالتوبة ،وهو
استعطاف منه تعاىل إىل التوبة.
نكت ٌة يف التعبري عن الذنوب بجمع الكرثة!
قوله تعاىل{ :نَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم َخطَايَاكُ ْم} [البقرة]58:
{ َخطَايَاكُ ْم} جمع ِ
"خطيئَة" :وهي ال َّذن ُْب ،أوما
ُ
ِ
منه،كالخ ْط ِء – بالكرس ،-وال َخطَأ :ما مل
ت ُ ُع ِّم َد
يُتَ َع َّم ْد.
وملا كان السياق هنا لكرثة تعداد النعم عىل بني
يعب عن ذنوبهم بجمع الكرثة،
إرسائيل ُ
حسن أن ّ
لذا قال تعاىل{ :نَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم َخطَايَاكُ ْم} إشارة إىل أنهم
أرصوا عليها ،وأكرثوا بحيث كادوا أن يجعلوا بإزاء
كل نعمة ذنباً.
نكت ٌة يف حذف أ ّول مفعويل فعل {نَ ِزيْدُ } ،وذكر
ثانيهام ،ويف التعبري عن صفة اإلحسان باسم
الفاعل!
قال تعاىلَ { :و َس َنزِي ُد الْ ُم ْح ِس ِن َني} أي :الذين يحسنون
بالطاعة وامتثال أمرنا نزيدهم ثوابا من فضلنا.
وعب عن صفة اإلحسان باسم الفاعل {الْ ُم ْح ِس ِن َني}
ّ
دون الفعل؛ لرعاية الفاصلة ،وللتهييج عىل
االتصاف بذلك ،وإشارة إىل أ ّن الزيادة إمنا هي ملن
وحصل منه الح ّظ الوافر.
بالغ يف اإلحسان ّ
وحذف املفعول الثاين لفعل {نَ ِزيْ ُد} ،وهو "ثوابا"،
وإنّ ا حذف؛ للعلم به ،وملكان الفاصلة ،فإ ّن اآلية

السنة  -15 :العدد /8-9:شعبان-رمضان 1440هـ.ق

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

السابقة مختتمة بـ{يَظْلِ ُم ْونَ} [البقرة ،]57:واآلتية
مختتمة بـ{يَف ُْس ُق ْونَ} [البقرة.]59:
وقال العالمة القونوي :حذف ما زيد – وهو
املفعول الثاين "ثوابا" ،-وذكر من زيد له – وهو
املحسن-؛ مدحاً له باإلحسان ،وإشار ًة إىل علّة
الحكم .عىل حني اختار العالمة ابن عاشور أ ّن
حذف املفعول الثاين إلفادة أنّه وع ٌد بالزيادة من
خريي الدنيا واآلخرة.
نكت ٌة يف إخراج { َو َس َنزِيدُ الْ ُم ْح ِس ِن َني} عن صورة
الجواب ،وإبرازه يف صورة الوعد!
قال تعاىلَ { :و َس َنزِي ُد الْ ُم ْح ِس ِن َني} السني فيه للتأكيد
{س َن ْكتُ ُب َما قالُ ْوا} [آل
كالسني يف قوله تعاىلَ :
عطف عىل جواب األمر {نَ ْغ ِف ْر
عمران ]181:وهذا ٌ
لَ ُك ْم َخطَايَاكُ ْم} ،فهو مجزو ٌم محال ،وإنّ ا مل ينجزم
لفظا؛ أل ّن السني متنع الجزاء عن قبول الجزم ،فهو
جواب وإن مل يكن يف صورة الجواب ،وإنّ ا أخرجه
ٌ
من صورة الجواب إىل صورة الوعد بإدخال السني
يستحق زياة الثواب وإن فرض
إيهاما بأ ّن املحسن
ّ
عدم امتثاله لألمر املذكور ،فكيف إذا فعله ،وأنّه
تعاىل يفعل ذلك – زيادة الثواب -المحالة ،قاله
القايض البيضاوي – رحمه الله تعاىل.-
ووجه هذا اإليهام أنّه ملا مل يجعل الوعد بزيادة
الثواب يف صورة الجواب صار كأنّه مل يالحظ سببية
االمتثال املذكور لذلك الوعد ،وجعل وعدا مستقال.
وزاده العالمة الطيبي وضوحا حيث قال" :أراد أ ّن
مم
االستزادة إذا كانت عن وعد الله كانت أقطع ّ
إذا كانت مس ّببة عن فعلهم".
تشتمل اآلية عىل الجمع مع التفريق وهو من
املحسنات املعنو ّية!
ّ
قال تعاىلَ { :و َس َنزِي ُد الْ ُم ْح ِس ِن َني} أي :من كان محسناً
منكم كانت تلك الكلمة سبباً يف زيادة ثوابه ،ومن
كان مسيئا كانت له توبة ومغفرة .جعل الله
سبحان تعاىل امتثال بني إرسائيل ألمره تعاىل –
وهو التامسهم حط الذنوب – توب ًة للميسء منهم،
حيث قال{ :نَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم َخطَايَاكُ ْم} وجعل االمتثال
املذكور سبب زيادة الثواب للمحسن حيث قال:
{ َو َس َنزِي ُد الْ ُم ْح ِس ِن َني} ،فظهر من هذا البيان أن يف
الكالم جمعا مع التفريق ،أ ّما الجمع فإن قوله:
{ق ْولُوا ِحطَّةٌ} جمع الفريقني :امليسء واملحسن
معاً ،وأ ّما التفريق فإ ّن قوله{ :نَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم َخطَايَاكُ ْم}
و { َو َس َنزِي ُد الْ ُم ْح ِس ِن َني} ف ّرق ذلك الجمع ،حيث
تعلّق األ ّول بامليسء ،و الثاين باملحسن .والله تعاىل
أعم بأرسار كتابه ،وعلمه أت ّم وأحكم!
هذا وقد ذكرت هذه القصة يف [سورة األعراف:
 ]161أيضا ،إال أ ّن ألفاظها يف آية البقرة تخالف
ألفاظ آية األعراف من وجوه ،وسنتع ّرض لبيان
النكات والفوائد يف تخالف األلفاظ يف الحلقة
القادمة إن شاء الله تعاىل!
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من خطب ومواقف
فضيلة الشيخ عبد احلميد
(إمام وخطيب أهل السنة بزاهدان)

يجب االمتناع من تخريب املساجد واملعابد
خاطـب إمـام وخطيـب أهـل السـنة ،القضـاة
واملسـؤولني يف البلاد ،وتابـع قائلا :للمسـاجد
مكانـة خاصـة ،فـإن بنيـت قريـة يف منطقـة
بطريقـة غير قانونية ويريد املسـئولون تخريبها،
ال نؤيـد نحـن التخريـب أوال ونعتقـد أنـه يجب
أن ال يـؤذن مـن البدايـة بالبنـاء واإلعمار يف
مناطـق ممنوعـة .فإن تم البناء يجـب أن يبحثوا
عـن حـل آخر غير التخريب .ال أوافـق أن يجري
تخريـب مسـاكن النـاس؛ فـإن جـرى تخريـب
املسـاكن ،ال يبنغـي تخريـب املسـجد الـذي كان
هناك.
وتابـع فضيلـة الشـيخ عبد الحميد قائلا :البيوت
منسـوبة إىل النـاس ،ولكـن املسـجد بيـت اللـه،
وهـذه النسـبة لهـا احرتامهـا؛ يجـب أن تحفـظ
حرمـة املسـاجد .يشـاهد أحيانـا أن املسـؤولني
يخ ّربـون مسـجدا يف قريـة بسـبب شـكوى مـن
إدارة؛ هـذا ليـس بعمـل مناسـب .فـإن بنـي يف
مـكان مسـجد وال يسـكن أحـد ذلـك املـكان،
يجـب أن يترك املسـجد لحالـه .رمبـا يذهـب
مسـافر للصلاة أو االستراحة إىل ذلـك املـكان،
واملسـاجد ال ينبغـي تخريبها ألجل هذه النسـب
التـي بينهـا مـع اللـه تعـاىل.
واعترب فضيلة الشـيخ عبد الحميد االسـتدالل من
قضيـة “مسـجد رضار” يف عهـد الرسـول الكريـم
لتخريـب املسـاجد ،خطـأ ،وأضـاف قائلا :يف
قضيـة مسـجد رضار نزل الوحي والقـرآن الكريم
بـأن املسـجد املذكـور بنـاه اليهـود واملنافقـون
بهـدف املؤامـرة والتفريـق بين املسـلمني؛
وكانـوا يريـدون أن يسـتفيدوا منهـا كثكنـة ضـد
املسـلمني ،وملـا رجـع النبـي الكريـم مـن غـزوة
تبـوك ،طلبـوا مـن الرسـول أن يصلي فيـه ،فأنزل
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اللـه تعـاىل اآليـات بـأن املسـجد املذكـور أسـس
للتفريـق بين املسـلمني ،وأمـر النبـي صلى اللـه
عليـه وسـلم بتخريبـه.
وأكـد فضيلة الشـيخ عبد الحميد على االجتناب
مـن تخريـب املسـاجد واملعابـد قائلا :أحيانـا
يقال أن البعض يبنون املسـاجد بهدف االسـتيالء
على األراض؛ ال بـد مـن منـع الشـخص الـذي
يريـد االسـتفادة السـيئة ،لكـن املسـجد الـذي
بنـاه يجـب أن تحفـظ حرمته؛ ألن املسـجد ثكنة
دينيـة للنـاس .املسـجد يجـب أن تحفـظ حرمته
أينما بنيـت .هكـذا يجـب أن تراعـى حرمـة
معابـد غير املسـلمني.
وأشـار خطيـب أهل السـنة إىل عواقـب وتبعات
تخريـب املسـاجد وانتهاك حرمتهـا ،قائال :انتهاك
حرمـة املسـاجد يأيت بـاألرضار والتبعات .بسـبب
بعـض التخريبـات التـي وقعـت يف بالدنـا لقـد
ترضرنـا بغري حسـاب.
وخاطـب إمـام وخطيب أهـل السـنة يف زاهدان
املسـؤولني قائلا :ال تخربوا مسـاجد الشـيعة وال
السـنة .تخريـب املسـاجد لهـا أرضار وتبعـات؛
تجـري دعايـات ضـد النظـام ،وينشـأ الحسـد
والحقـد .يجـب أن نحرتم جميع املسـاجد .يجب
مراعـاة حرمـة الكنائـس ومعابـد اليهـود ومعابد
كل مسـؤول عن طريقة
أتبـاع الديانـات األخرىٌ .
عبادته.
الهجوم عىل كنائس رسيالنكا كان مؤسفا
وأعـرب فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد يف قسـم
آخـر مـن الخطبـة عـن أسـفه على التفجيرات
التـي اسـتهدفت كنائـس يف رسيالنـكا ،مطالبـا
بحفـظ حرمـة املسـاجد واملعابـد.
وأضاف فضيلة الشـيخ عبـد الحميد قائال :حادثة
رسيالنـكا التـي هاجم عدد مـن املتطرفني معابد

النصـارى ،وقتـل منهـم البعـض وجـرح آخـرون،
كانت مؤسـفة.
وتابـع فضيلـة الشـيخ عبـد الحميد :لقـد وقعت
قبـل هـذا جرميـة نيوزيلنـدا التـي قتـل متطرف
الكثير مـن املصلني أثنـاء الصالة .هـذه الحوادث
مؤسـفة ومؤملـة ،ولقـد تألّـم كافـة أحـرار العـامل
بسببها .
ونـدد خطيـب أهل السـنة الهجوم على املعابد،
قائلا :ملـاذا يتعـرض للهجـوم مـن يترددون
إىل املعابـد واملسـاجد؟ ملـاذا تجعـل املعابـد
واملسـاجد غير آمنة؟ ملـاذا تهدد املسـاجد؟ ملاذا
تهـدد معابـد غير املسـلمني؟
واعتبر فضيلتـه الهجـوم على أماكـن العبـادة
مغايـرا للعقـل والثقافـة ،وتابـع قائلا :الهجـوم
على املعابـد مغاير للعقـل .إن الرشع اإلسلامي
وكذلـك الثقافـات يف العـامل ال تقبـل أن يتعـرض
معبـد للهجـوم ،سـواء كان مسـجدا أو كنيسـة.
هـذه املسـائل مؤملـة وفيها إنـذار كبري للشـعب
اإليـراين وكافـة أحـرار العـامل.
معابد جميع األديان لها حرمة
وأكـد فضيلـة الشـيخ عبـد الحميد قائلا :املعابد
كلهـا لهـا حرمـة؛ ال ينبغـي أن يتعـرض أي معبـد
للتعـدي .ال ينبغـي أن يتعـرض النـاس الذيـن
يشـتغلون بالعبـادة ،سـواء كانـت عبادتهـم
صحيحـة أو خاطئـة.
واسـتطرد مديـر دار العلـوم زاهـدان مشيرا إىل
الهجـوم على املعابـد يف رسيالنـكا ،وتابـع قائلا:
نحـن نعلـن قلقنـا على هـذه القضيـة ،ومـن
وجهـة نظرنـا حادثـة رسيالنـكا حادثـة خاطئـة
مثـل حادثـة نيوزيلنـدا.
وأكـد فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد قائلا :أوىص
كافـة الجامعـات واألحـزاب ،إىل أي ثقافـة ودين
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ينتمـون ،أن يتخلـوا عـن التطـرف والعنـف ،وال
يجرحـوا مشـاعر النـاس يف العـامل.
رمضان شـهر الـورع واملواسـاة والسـخاء وتالوة
القرآن
أشـار فضيلة الشـيخ عبد الحميـد ،إمام وخطيب
أهـل السـنة يف مدينـة زاهـدان ،يف خطبـة
الجمعـة ( 27شـعبان  )1440إىل حلـول شـهر
رمضـان ،واصفـا إيـاه بشـهر الـورع ،واملواسـاة،
والسـخاء ،وتلاوة القـرآن الكريـم ،مؤكـدا على
لـزوم االسـتفادة مـن الفـرص الذهبيـة لهـذا
الشـهر الكريـم.
وأضـاف فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد قائلا:
رمضـان شـهر الـورع ،شـهر االسـتعداد لآلخـرة،
واملواسـاة مـع النـاس ،والتبرع على املحتاجين؛
فلـو وجدتـم أدىن فرصـة ،سـارعوا إىل مسـاعدة
املحتاجين ،وشـاركوا الجنائـز ،واذهبـوا لتعزيـة
منكسري القلـوب ،وعـودوا املـرىض ،وفكـروا يف
السـفر إىل اآلخـرة والحسـاب والكتـاب والجنـة
والنـار؛ هـذه كلهـا تقربكـم إىل اللـه تعـاىل.
وتابـع قائلا :يجـب أن يكـون كالمكـم عـن
انصـاف ،إن اللـه تعـاىل ذو كـرم وفضـل ،ويحب
اإلنسـان السـخي الكريـم .إن اللـه تعـاىل حليـم
صابـر ،ويحـب الصابريـن .تخلقـوا بأخلاق الله،
وال تغضبـوا ألدىن مسـئلة.
وأشـار فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد إىل بعـض
فضائـل شـهر رمضـان :املـال ،والشـباب ،والرثوة،
والفـراغ ،وكل لحظـة متـر مـن الليـل أو النهـار،
فرصـة للتقـرب إىل اللـه تعـاىل واآلخـرة ،بإمـكان
املـرء أن تحقـق بهـذه الفـرص اقرتابـه مـن اللـه
تعـاىل ،لكـن رمضـان فرصـة اسـتثنائية وخاصـة،
رمضـان شـهر أنـزل فيـه القـرآن الكريـم ،وفيـه
ليلـة القـدر ،الليلـة التـي إن نالنـا أجرهـا وثوابها
سـيكون ذخـرا كبيرا ،ويكـون سـببا للقـرب مـن
اللـه تعاىل.
تابع قائال :رمضان شـهر الجود والبذل والسـخاء؛
إن اللـه تعـاىل يبـذل ويجـود يف هـذا الشـهر،
فأعـدوا أنفسـكم للجـود والبـذل على النـاس.
وتابـع فضيلتـه قائلا :فلـو أفطرتـم الصامئين،
سـتنالون مـن األجـور بالقـدر الـذي يعطـى
للصائـم ،واآلن فرصـة لإلفطـار ،بعـد رمضـان ال
نسـتطيع أن نعثر على صائـم لنفطـره.
وأضـاف فضيلتـه قائلا :رمضـان شـهر التلاوة
والذكـر؛ سـئل النبـي صلى اللـه عليـه وسـلم أي
الحـج أفضـل؟ وسـئل أي األعمال أفضـل ،فـكان
جوابـه مـا يكـون فيـه ذكـر اللـه كثيرا ،وهكـذا

الصـوم؛ فمـن أكثر مـن ذكـر اللـه ،وأكثر مـن
التلاوة ،يكـون أجره أكرث ،فابتعـدوا من الذنوب،
ألن املعصيـة تفسـد الصـوم وتذهـب بأجـره.
اإلميـان والعمـل الصالـح سـبب قـرب اللـه،
والتعلـق الزائـد بأسـباب الدنيـا سـبب االبتعـاد
مـن اللـه
واعتبر فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد يف خطبتـه
“اإلميـان والعمـل الصالـح” مـن أسـباب القـرب
إىل اللـه تعـاىل ،و”اإلفـراط يف طلـب الدنيـا” من
أسـباب االبتعـاد عـن الله تعـاىل ،وتابـع قائال :إن
اللـه تعـاىل رزق البرش أنواعا مـن النعم املعنوية
واملاديـة ،ويريـد أن يسـتفيد اإلنسـان مـن كافـة
النعـم اإللهية ،وال شـك أن املائـدة املعنوية التي
وضعهـا اللـه تعـاىل أمـام العبـاد ،أوسـع وأبسـط
مـن كافـة املوائد.
وأكـد فضيلتـه على االسـتفادة الصحيحـة مـن
النعـم املاديـة والفـرص املعنويـة ،وتابـع قائلا:
خلـق اللـه تعـاىل كل نعمـة لهـدف ،والنعـم
املاديـة كلهـا ألجـل أن نلبـي حاجاتنـا .إن اللـه
تعـاىل بعـث نعما معنويـة كاألنبيـاء ،والكتـب
السماوية ،والديـن والرشيعـة ،وجعـل فرصـا
لنسـتفيد منهـا يف الوصول إىل اللـه تعاىل وتقوية
البعـد املعنـوي فينـا ،فعلينا أن نسـتفيد بطريقة
صحيحـة مـن النعـم املاديـة.
وأضـاف فضيلتـه قائلا :إعطـاء الـزكاة والصدقة،
والرتبيـة الصحيحة لألوالد ،مـن األعامل الصالحة
التـي تقـرب اإلنسـان إىل اللـه تعـاىل .الولـد إذا
كان صالحـا أو ورعـا ومفيـدا ،يكون مـن األعامل
الصالحـة ،ويقـرب الوالديـن مـن الله تعـاىل ،ألن
الوالديـن بـذال جهدهما يف تربيـة هـذا الولد.
واعتبر مدير جامعة دار العلـوم زاهدان “اإلكثار
يف املـال واملاديـة” مضرة للمعنويـة ،وتابع قائال:
أحيانـا يزيـد املـال واألوالد املسـافة بني اإلنسـان
وربـه ،فـاألوالد إذا كانـوا سـيئني متكاسـلني يف
الصلاة ،يبعـدون اإلنسـان مـن الله تعـاىل ،ورمبا
طلب الدنيا يفسـد آخرتنـا .إن اإلكثار من الدنيا،
وادخارهـا يحـرم اإلنسـان من طلب مرضـاة الله
تعـاىل ،بحيـث تبذل كل قوانا يف سـبيل املاديات،
وال نجـد فرصة للتقـرب إىل الله تعاىل .إن مل تكن
هنـاك قناعـة ،قـد يحرمنـا طلب الدنيـا من متاع
اآلخرة.
وأضـاف قائلا :أهديـت إىل سـيدنا عمـر ريض
اللـه عنـه عبـاءة ،فتذكـر ريض اللـه عنـه شـهداء
أحـد الذيـن توفـوا ومل يكـن هنـاك قماش كاف
لتكفينهـم .وقـال عمـر ريض الله عنـه :أخاف أن
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تعجل حسـناتنا يف الدنيا .اإلنسـان املؤمن حينام
يصـل إىل مـال الدنيـا يقلق بدل الفـرح والرسور،
مخافـة أن ترض ثروته الدنيويـة برثوته األخروية.
وأضـاف خطيـب أهـل السـنة يف زاهـدان قائلا:
ال شـك أن املـال الـذي ال يجـد اليتيـم واملسـكني
خيرا ،يحـرم اإلنسـان ،لكـن املـال الـذي يسـتفاد
منـه لنفـع اليتيم والسـجني واملسـجد ويف سـبيل
اللـه وطلبـة العلـم ويف سـبيل صلاح النـاس،
يقـرب اإلنسـان إىل اللـه تعـاىل.
وأكـد فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد يف نهايـة
خطبتـه على تقويـة اإلميـان وأضـاف قائلا:
يجـب أن نقوي اإلميـان ،واإلميان يتقـوى بالعمل
الصالـح والتقـوى والـورع ،ويتضرر باملعـايص
والذنـوب.
ال ينبغـي أن يتكاسـل األثريـاء يف أداء زكـوات
أموالهـم
تابـع فضيلتـه قائلا :نحـن يف شـهر شـعبان
املبـارك ،وشـهر رمضـان املبـارك أمامنـا .األزمنـة
كلهـا فـرص لنـا .إن اللـه تعـاىل جعـل الفـرص
أحيانـا يف األماكـن وفضّ ـل بعـض األماكـن على
بعضهـا .يجـد اإلنسـان أحيانـا فرصـة يصـل إىل
األماكـن املقدسـة ،كاملسـجد الحـرام ،ومسـجد
النبـي ومسـجد املقـدس .فـإن حالفتنا السـعادة
وكنـا يف هـذه األماكـن ،يجـب أن نسـتفيد مـن
هـذه الفـرص .مسـاجد الحـي وجوامـع املـدن
أيضـا فـرص ،وصلاة الجامعـة يف مسـجد الحـي
لهـا فضـل عىل الصلاة وحدها بخمـس وعرشين
درجـة ،ويف املسـجد الجامـع بخمسمائة درجـة.
وأضـاف فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد قائلا:
هكـذا األزمنـة فـرص؛ يجـب أن نسـتفيد مـن
شـهر شـعبان الـذي هـو مفتتـح رمضان ،ونشـم
منـه رائحة رمضان ونسـتعد لهذا الشـهر املبارك.
نتطـرق إىل الذكـر والتلاوة أكرث ،ونتـوب إىل الله
تعـاىل ،ونصـوم ،ونفكـر يف حسـاب أموالنـا ألداء
الزكاة.
وصـف فضيلتـه “الـزكاة” بأحـد أهـم أركان
اإلسلام ،وأضـاف قائلا :الصلاة والـزكاة والصوم
وحـج بيـت الله الحـرام ،من أهم أركان اإلسلام.
الـزكاة مهمـة جـدا؛ الـزكاة تطهـر اإلنسـان مـن
الذنـوب وال سـيام مـن ذنـب البخـل .إن اللـه
تعـاىل أيضـا ال يحـب البخيـل .إنـه تعـاىل يعطي
اإلنسـان ثـروة ليسـتفيد منه يف سـبيل الله ،لكن
البخيـل ال ينفـق منـه.
واعتبر فضيلتـه الـزكاة مـن أبـرز خصائـص
اإلسلام ،قائلا :إن الله تعاىل قـادر عىل أن يجعل
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األغنيـاء أفقر مـن الفقراء ،لكنـه ابتالهم بإعطاء
املـال ،ليعطـوا مـن أموالهـم الفقـراء واملسـاكني
واملسـتحقني.
الـزكاة والتصـدق لهـا أجر كبي ٌر؛ مـن يتصدق يف
طـرق الخير يكسـب دعـاء الفقـراء ومحبتهـم.
الـزكاة مـن الخصائـص التـي ال توجـد يف األمـم
األخـرى.
وأضـاف خطيـب أهـل السـنة قائلا :يخـاف
النـاس أنهـم لـو أعطـوا زكاة أموالهـم ينقـص
مالهـم ،والحقيقـة أن الصدقـات ال تنقـص املـال
بـل تزيدهـا ،فاللـه تعـاىل ميحـق الربـا ويـريب
الصدقـات.
واسـتطرد فضيلتـه قائلا :كلـوا مـن الحلال فإنه
يدخـل يف الجسـم النـور والخير ،واجتنبـوا مـن
الحـرام واملشـكوك ،ألنـه يجلـب الشـقاء ،ولتكن
تجارتكـم مـع مـن يبتغـون الحلال .البعـض
يرسقـون املـوايش أو أمـوال النـاس ثـم يأتـون
ويبيعونهـا .مـن القبيـح أن يكـون لدى اإلنسـان
مـال حلال ويشتري بـه الحـرام.
وأضـاف فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد قائلا :ال
تحتالـوا إلسـقاط الـزكاة .حاسـبوا زكاة أموالكـم
بدقـة ،وإذا اسـتطعتم ادفعـوا الزيـادة .مـن ال
يدفـع زكاة املـال فهـو بخيـل ،فليعـد البخيـل
نفسـه لجهنـم ،ألن البخـل واإلميـان ال يجتمعان.
واعتبر فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد الـزكاة
مـن حقـوق املسـتحقني ،وتابـع قائلا :الـزكاة
حـق املحتاجين واملسـتحقني .حينما ال تعطـون
حقوقهـم يسـخط اللـه تعـاىل .إن اللـه أعطانـا
هـذه الثروة ،لكنه من املؤسـف أن ال نعطي من
األربعين مليونـا مليونـا واحـدا كالـزكاة.
وأشـار فضيلتـه مشيرا إىل عواقـب تـرك الـزكاة
مخاطبـا األغنيـاء :رسـالتي إىل التجـار واألغنيـاء
أن تكونـوا دقيقين يف زكاة أموالكـم؛ ألنكـم إذا
مل تدفعـوا الـزكاة تواجهـون املشـكلة يف الدنيـا
واآلخـرة.
ال بد من إزالة موانع الرتخيص لآلبار الزراعية
وأضـاف فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد قائلا:
بفضـل اللـه وكرمـه لقـد نزلـت أمطـار يف البلاد
شـح املياه التي كان الشـعب واملسـؤولون
أزالت ّ
قلقـون بسـببها يف السـابق .إن تركنـا نحن البخل
وضيـق األفـق ،فاللـه تعـاىل قـادر على أن يديـم
علينـا هـذه الرحمة ،ويحل املشـكالت السـابقة.
وأضـاف فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد قائلا:
الكثير مـن الشـعب واملسـؤولني كانـوا قلقني أن
تجـف خلال السـنوات القادمة يف
امليـاه سـوف ّ
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املنطقـة ،وتغيـض ،لكـ ّن اللـه تعـاىل أرانـا قدرته
شـح املياه خالل شـهر أو شهرين.
وأزال مشـكلة ّ
واسـتطرد فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد قائلا:
كان الكثيرون ينفخـون اليـأس ،وكانـوا قلقين
بسـبب جفـاف منطقـة سيسـتان ،لكـن اللـه
تعـاىل أنـزل أمطـارا مـن حيـث ال نحتسـب؛ فقد
جـرت األنهـار ،وامتلأت الوديـان ،وامليـاه تجري
يف نهـر هريمنـد ،فـإن أحسـنا الظـن باللـه تعـاىل
وتركنـا ضيـق األفق ،سـيزيد الله تعـاىل علينا من
تقـل فيها
رحمتـه ،ولـن يترك بالدنـا ومحافظتنـا ّ
املياه.
وأكـد خطيب أهل السـنة على لـزوم إزالة قيود
الرتخيـص عن اآلبـار الزراعية ،وتابع قائال :أطالب
وزارة الطاقـة ،ومؤسسـات امليـاه اإلقليميـة يف
البالد وال سـيام يف محافظة سيسـتان وبلوشستان
أن يقومـوا بإزالـة املنـع املوجـود بشـأن ترخيص
اآلبـار الزراعيـة ،وأن يعطوا الرتخيـص لآلبار التي
ال يوجـد لهـا ترخيص.
وأضـاف فضيلتـه قائلا :الكثير مـن املواطنين
الذيـن اشـتغلوا بالزراعة والبسـاتني منذ عرشين
أو ثالثين سـنة ،وأنفقـوا يف ذلـك املاليين ،مل
مينحـوا الرتخيـص آلبارهـم الزراعيـة بحجـة قلـة
امليـاه الجوفيـة .واآلن مل توفـر امليـاه فقـط ،بـل
امتلأت السـدود وجـرت األنهـار ،ال ينبغـي أن
يبخـل املسـئولون ،وينبغي أن يعطـوا للمواطنني
الرتخيصـات الالزمـة ،ليزيـد اللـه مـن رحمتـه يف
املنطقـة.
وتابـع فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد مطالبـا
بإصـدار الوثائـق مـن جانـب مؤسسـة الجهـاد
الزراعـي للفالحين ،وتابـع قائلا :يف الظـروف
الراهنـة يجـب االهتامم بالزراعة ،وعىل مؤسسـة
الجهـاد الزراعـي أن تصـدر وثائـق للفالحني ،ألن
سـعبني إىل مثانين يف املائـة مـن سـكان املحافظة
يعملـون يف مجـال الزراعـة.
لـن تدخـل محبـة اللـه يف قلـب متكنـت فيهـا
محبـة الدنيـا
وقـال فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد ،يف القسـم
األول مـن الخطبـة ،بعـد تلاوة آيـة { َو َمـا َه ِـذ ِه
ـب َوإِ َّن الـ َّدا َر ْال ِخـ َر َة
الْ َحيَـا ُة ال ُّدنْيَـا إِ َّل لَ ْهـ ٌو َولَ ِع ٌ
ِـي الْ َحيَـ َوا ُن لَـ ْو كَانُـوا يَ ْعلَ ُمـونَ} :نحـن يف
لَه َ
الظـروف املعـارصة حينما نـدرس أوضـاع العـامل
واملسـلمني ،وأحوالنـا الشـخصية ،نشـعر أننـا مل
نـزل نعيش يف غفلة ،ألن شـوق العبـادة والرغبة
يف العبوديـة و التفكـر يف اآلخـرة واملحبـة يف
الديـن ضعيفـة فينـا .لقـد ضعفـت يف حياتنـا

فكـرة اآلخـرة وفكرة املـوت ،وهـذه الغفلة أدت
إىل أن تـزداد املعـايص يف حياتنـا يومـا فيومـا،
ونبتلى باملعـايص ،وال توجـد فينـا رغبـة وافـرة
إىل األعمال الصالحـة ،كالصلاة والذكـر والتلاوة
والحضـور يف املسـاجد.
وتابـع فضيلتـه قائلا :حينما نقـف للصلاة ،ال
يوجـد يف صالتنـا تركيـز على الحضـور أمـام رب
العاملين ،وقلبنـا ليـس متوجها إىل اللـه تعاىل ،بل
متعلـق بالدنيا .السـبب يف أن الناس يهربون من
العمـل عىل األحـكام التي يصعـب العمل عليها،
ويقعـون يف املعـايص التـي يعـد االجتنـاب منهـا
هينـا ،يعـود إىل أن اإلميـان باليـوم اآلخر ضعيف
فينا .
وأضـاف فضيلتـه قائلا :االعتقـاد بوجـود جهنـم
وعذابهـا ضعيـف فينـا ،ولقـد ضعـف االعتقـاد
بالرسـالة وأصـل التوحيـد فينـا .إن مشـكلتنا
أساسـية ،وحينما يوجـد ضعـف يف أسـاس البناء
يبقـى البنـاء ضعيفـا .هنـاك مشـكلة أساسـية يف
املسـلمني ،وهـو ضعـف االعتقـاد بوعـود اللـه،
وبالقبر والحشر والحسـاب والكتـاب ونعيـم
الجنـة وعـذاب النـار .يوجـد املؤمـن يف عرصنـا،
لكنـه مؤمـن ضعيـف ،وحينما تضعـف العقيدة
تصـدر مـن املسـلم الذنـوب واملعـايص.
واسـتطرد فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد قائلا :ال
شـك أن الدنيـا حاجتنـا ورضورتنـا ،ويجـب أن
نحتفـظ بالضرورة يف أيدينـا وخـارج القلب ،ألن
محبـة الدنيـا إذا دخلـت يف القلـب لـن تدخـل
فيهـا محبـة اللـه ،ولـن يحصـل تركيـز لآلخـرة
واألعمال الصالحـة ،ولـن تؤثـر صالتنـا وعبادتنـا
تأثيره الحقيقـي إذا كانـت يف القلـب محبـة
الدنيـا.
إذا أردنـا أن نُدخـل اللـه يف القلـب ،علينـا أن
نخـرج محبـة الدنيـا؛ فكما أن املـاء رضوري
لتحـرك السـفينة ،لكـن هذا املاء يجـب أن يكون
خـارج السـفينة ال داخلهـا ،وإذا دخـل املـاء يف
السـفينة يكـون سـببا لغرقهـا.
وأضـاف فضيلـة الشـيخ قائلا :يجـب أن نقـوي
فينـا اإلميـان بتوحيـد اللـه ،وحقانيـة األنبيـاء،
واليـوم اآلخـر ،ونغير أحوالنـا ،ونفكـر يف اآلخرة،
فالدنيـا رضورة زائلـة ،وال ينبغـي أن نعلـق بهـا
قلوبنـا ونخـ ّرب آخرتنـا ومعنويتنـا.
وتابـع :يجـب أن نفكـر لآلخـرة ،ونبكي ليـوم
الحسـاب والكتـاب ،ونبعـد عـن أنفسـنا الغفلة،
ونهتـم بتعاليـم اللـه تعـاىل ،وال نـأذن للشـيطان
أن يغرنـا ،وال ننسى املـوت.
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متى تكون الكتابات مؤثرة؟ ()38
(أدباء وشعراء النهضة الحديثة)

الشيخ أبو الحسن علي الندوي

األستاذ نور عامل خليل األميني

رئيس حترير جملة «الداعي» العربية الشهرية

وأستاذ األدب العريب باجلامعة اإلسالمية دار العلوم  /ديوبند  ،يويب  ،اهلند

الشيخ أبو الحسن عيل الندوي
(1420-1332هـ =)1999-1913
هو مفكر إسالمي وأديب بارز وكاتب مكرث
وداعية كبري ولد بقرية «تكية كالن» مديرية رايئ
برييل ،الهند عام 1332هـ 1913 /م.
اسمه ونسبه
عيل أبو الحسن بن عبد الحي بن فخر الدين
الحسني – ينتهي نسبه إىل عبد الله األشرت بن
محمد ذي النفس الزكية بن عبدالله املحض بن
الحسن املثنى بن اإلمام الحسن السبط األكرب
بن عيل ابن أيب طالب .هاجر بعض أجداده
وهو األمري السيد قطب الدين محمد املدين
(م677هـ) إىل الهند يف أوائل القرن السابع
الهجري.
أبوه عالمة الهند ومؤرخها السيد عبد الحي بن
فخر الدين الحسني صاحب املصنفات املشهورة:
« نزهة الخواطر وبهجة املسامع والنواظر يف
تراجم علامء الهند وأعيانها» يف مثانية مجلدات
عن أعالم املسلمني يف الهند وعاملقتهم ،طبع
أخريا باسم «اإلعالم مبن يف تاريخ الهند من
األعالم» حتى استحق بجداره لقب « ابن خلكان
الهند» .أمه يرحمها الله كانت من السيدات
الفاضالت ،املربيات النادرات ،املؤلفات
املعدودات الحافظات للقرآن الكريم ،تقرض
الشعر ،وقد نظمت مجموعة من األبيات يف
مدح رسول الله صىل الله عليه وسلم.
نشأته
بدأ تعلمه للقرآن الكريم يف البيت تعاونه أمه،
ثم بدأ يف تعلم اللغتني األردية والفارسية ،تويف
أبوه عام 1341هـ1923 /م وهو مل يزل دون
العارشة ،فتوىل تربيته أمه الفاضلة ،وأخوه األكرب
الدكتور عبد العيل الحسني الذي كان هو اآلخر
طالبا يف كلية الطب بعد تخرجه من دار العلوم
ندوة العلامء ومن دار العلوم مبدينة ديوبند
بالهند.
بدأ تعلم العربية عىل الشيخ خليل بن محمد

األنصاري اليامين عام 1342هـ 1924 /م ،وتخرج
عليه ،كام استفاد – يف دراسة اللغة العربية
وآدابها – من عميه الشيخ عزيز الرحمن والشيخ
محمد طلحة ،وتوسع فيها وتخصص عىل
األستاذ الدكتور تقي الدين الهاليل عند مقدمه
يف ندوة العلامء عام 1930م .حرض احتفال
ندوة العلامء بكانفور عام 1926م ،وشد انتباه
املشاركني يف االحتفال بكالمه العريب ،واستعان
به بعض الضيوف العرب يف تنقالته خارج مق ّر
الحفل .التحق بجامعة لكنهؤ يف القسم العريب
عام 1927م – وكان أصغر طالب الجامعة سنا
– وحصل عىل شهادة « فاضل أدب» يف اللغة
العربية وآدابها.
قرأ – أيام دراسة اللغة العربية األوىل – كتبا
تعترب يف القمة يف اللغة األردية وآدابها ،مام
أعانه عىل القيام بواجب الدعوة ،ورشح الفكرة
اإلسالمية الصحيحة ،وإقناع الطبقة املثقفة
بالثقافة العرصية .عكف عىل دراسة اللغة
اإلنجليزية يف الفرتة ما بني 1930-1928م مام
مكّنه من قراءة الكتب املؤلفة – باإلنجليزية -يف
املواضيع اإلسالمية والحضارة الغربية وتاريخها
وتطورها ،واالستفادة منها مبارشة.
التحق بدار العلوم لندوة العلامء عام 1929م،
وحرض دروس الحديث الرشيف للعالمة
املحدث املريب حيدر حسن خان – وكان قد
درس كتاب الجهاد من صحيح مسلم عىل شيخه
خليل األنصاري – والزمه سنتني كاملتني فقرأ
عليه الصحيحني ،وسنن أيب داود ،وسنن الرتمذي
حرفا حرفا ،وقرأ عليه دروسا يف تفسري البيضاوي
أيضا ،وقرأ عىل الشيخ الفقيه املفتي شبيل
الجرياجبوري األعظمي بعض كتب الفقه.
تلقى تفسري سور مختارة من شيخه خليل
األنصاري ،ثم تلقى دروسا يف التفسري من
الشيخ عبد الحي الفاروقي ،وحرض دروس
البيضاوي للمحدث حيدر حسن خان ،ودرس
التفسري لكامل القرآن – حسب املنهج الخاص
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للمتخرجني من املدارس اإلسالمية – عىل العالمة
املفرس أحمد عيل الالهوري يف الهور عام
1351هـ 1932 /م .أقام عند العالمة املجاهد
حسني أحمد املدين عام كامل ،وحرض دروسه يف
صحيح البخاري وسنن الرتمذي ،واستفاد منه يف
التفسري وعلوم القرآن الكريم أيضا ،كام استفاد
يف دار العلوم  /ديوبند من الشيخ الفقيه األديب
محمد إعزاز عيل يف الفقه ،ومن الشيخ املقرئ
أصغر عيل يف التجويد عىل رواية حفص.
حياته العلمية وجهوده الدعوية
*تعني مدرسا يف دار العلوم لندوة العلامء عام
1934م ،ود ّرس فيها التفسري والحديث ،واألدب
العريب وتاريخه ،واملنطق.
*تز ّوج عام 1934م ،وعوضه الله عن أوالده
من الصلب ابن األخ الداعية الكاتب املوهوب
محمد الحسني وأبناء األخت الصالحني الربرة
الدعاة املخلصني محمد الثاين ،محمد الرابع،
ومحمد الخامس ،وهو العروف بـ :واضح رشيد.
* استفاد من الصحف واملجالت العربية الصادرة
يف البالد العربية – والتي كانت تصل إىل أخيه
األكرب ،أو إىل دار العلوم ندوة العلامء – مام
عرفه عىل البالد العربية وأحوالها ،وعلامئها
وأدبائها ومفكريها عن كثب .بدأ يتوسع يف
املطالعة والدراسة – خارجا عن نطاق التفسري
والحديث واألدب والتاريخ أيضا – منذ عام
1937م ،واستفاد من كتب املعارصين من الدعاة
واملفكرين العرب ،وفضالء الغرب ،والزعامء
السياسيني.
*قام برحلة استطالعية للمراكز الدينية يف الهند
عام 1939م تعرف فيها عىل الشيخ املريب عبد
القادر الراي بوري والداعية املصلح الكبري الشيخ
محمد إلياس الكاندهلوي مؤسس جامعة
الدعوة والتبليغ الشهرية يف أرجاء العامل كله،
وبقي عىل صلة بهام ،فتلقى الرتبية الروحية
من األول وتأىس بالثاين يف القيام بواجب الدعوة
وإصالح املجتمع ،فقىض زمنا يف رحالت دعوية
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متتابعة للرتبية واإلصالح والتوجيه الديني عىل
منهجه ،واستمرت الرحالت الدعوية – عىل
اختالف يف الشكل والنظام – إىل مرض وفاته يف
ذي الحجة عام 1420هـ.
*أسس مركزا للتعليامت اإلسالمية عام 1943م،
ونظّم فيها حلقات درس للقرآن الكريم والسنة
النبوية فتهافت عليها الناس من الطبقة املثقفة
واملوظفني الكبار .اختري عضوا يف املجلس اإلداري
لندوة العلامء عام 1948م ،عني نائبا لوكيل
ندوة العلامء للشؤن التعليمية برتشيح من وكيل
الشؤون التعليمية العالمة السيد سليامن الندوي
– عام 1951م ،واختري معتمدا – إثر وفاة العالمة
– عام 1954م ،ثم وقع عليه االختيار أمينا عاما
لندوة العلامء – بعد وفاة أخيه الدكتور السيد
عبد العيل الحسني – عام 1961م.
*أسس حركة رسالة اإلنسانية عام 1951م.
* أسس املجمع اإلسالمي العلمي يف لكنهؤ
عام 1959م * .شارك يف تأسيس هيئة التعليم
الديني للوالية الشاملية ( ( U.Pعام 1960م،
ويف تأسيس املجلس االستشاري اإلسالمي لعموم
الهند عام 1964م ،وشارك يف املؤمتر العام الذي
عقد لتأسيس هيئة األحوال الشخصية اإلسالمية
لعموم الهند عام 1972م .دعا إىل أول ندوة
عاملية عن األدب اإلسالمي يف رحاب دار العلوم
لندوة العلامء عام 1981م.
أهم مؤلفاته
*نرش له أول مقال بالعربية يف مجلة املنار
للسيد رشيد رضا عام 1931م حول حركة اإلما
السيد أحمد بن عرفان (الشهيد يف باالكوت
عام 1831م) * ظهر له أول كتاب باألردية عام
1938م بعنوان سرية سيد أحمد شهيد ونال
قبوال واسعا يف األوساط الدينية والدعوية.
* ألف كتابه مختارات يف أدب العرب عام
1940م ،وسلسلة قصص النبيني لألطفال وسلسلة
أخرى لألطفال باسم :القراءة الراشدة يف الفرتة
ما بني 1944-1942م * .بدأ يف تأليف كتابه
املشهور ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني
عام 1944م ،وأكمله عام 1947م ،وقد طبعت
ترجمته األردية يف الهند قبل رحلته األوىل للحج
عام 1947م * .ألف – عام 1947م – رسالة
بعنوان :إىل ممثيل البالد اإلسالمية موجهة إىل
املندوبني املسلمني والعرب املشاركني يف املؤمتر
اآلسيوي املنعقد يف دلهي – عىل دعوة من رئيس
وزراء الهند وقتها :جوار الل نهرو – فكانت أول
رسالة له انترشت يف الحجاز عند رحلته األوىل* .
كلّفته الجامعة اإلسالمية يف عليكره ( ( A.M.U
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الهند ،وضع منهاج لطلبة الليسانس يف التعليم
الديني أسامه إسالميات ،وألقى يف الجامعة
امللية بدلهي – عىل دعوة منها – عام 1942م
محارضة طبعت بعنوان :بني الدين واملدنية* .
دعي أستاذا زائرا يف جامعة دمشق عام 1956م،
وألقى محارضات بعنوان :التجديد واملجددون
يف تاريخ الفكر اإلسالمي ضمت – فيام بعد –
إىل كتابه الكبري رجال الفكر والدعوة يف اإلسالم.
* ألقى محارضات يف الجامعة اإلسالمية باملدينة
املنورة – عىل دعوة من نائب رئيسها سامحة
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز _ عام
1963م ،طبعت بعنوان :النبوة واألنبياء يف ضوء
القرآن * .سافر إىل الرياض – عىل دعوة من وزير
املعارف السعودي – عام 1968م للمشاركة يف
دراسة خطة كلية الرشيعة ،وألقى بها عدة
محارضات يف جامعة الرياض ويف كلية املعلمني،
وقد ضم بعضها إىل كتابه :نحو الرتبية اإلسالمية
الحرة يف الحكومات والبالد اإلسالمية * .ألف –
بتوجيه من شيخه عبدالقادر الراي بوري – كتابا
حول القاديانية ،بعنوان :القادياين والقاديانية
عام 1958م * .ألّف كتابه الرصاع بني الفكرة
اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية
عام 1965م ،وكتابه بني الفكرة اإلسالمية والفكرة
الغربية يف األقطار اإلسالمية عام 1965م ،وكتابه
األركان األربعة عام 1967م ،والعقيدة والعبادة
والسلوك عام 1980م ،وصورتان متضادتان
لنتائج جهود الرسول األعظم واملسلمني األوائل
عند أهل السنة والشيعة ،عام 1984م ،واملرتىض
يف سرية أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عام
1988م * .له كتاب بعنوان :منذ خمسني عاما
أريد أن أتحدث إىل اإلخوان.
الصحافة
شارك يف تحرير مجلة « الضياء» العربية الصادرة
من ندوة العلامء عام 1932م ،ومجلة الندوة
األردية الصادرة منها أيضا عام 1940م ،وأصدر
مجلة التعمري األردية عام 1948م.
وتوىل كتابة افتتاحيات مجلة «املسلمون» –
الصادرة من دمشق – يف الفرتة ما بني -1958
1959م وكانت أوالها هي التي نرشت فيام بعد
بعنوان :ر ّدة وال أبابكر لها ،كام ظهرت له مقاالت
يف مجلة الفتح لألستاذ محب الدين الخطيب.
أرشف عىل إصدار جريدة « نداي ملت» األردية
الصادرة عام 1962م ،وكان املرشف العام عىل
مجلة « البعث اإلسالمي « العربية الصادرة منذ
عام 1955م ،وجريدة « الرائد» العربية الصادرة
منذ عام 1959م ،وجريدة « تعمري حيات»

األردية الصادرة منذ عام 1963م ،واملجلة
اإلنجليزية (باإلنكليزية (THE Fragrance
الصادرة منذ عام 1998م ،وهذه املجالت األربع
تصدر عن ندوة العلامء ،وكان هو املرشف العام
عىل مجلة « معارف « األردية الصادرة من دار
املصنفني بأعظم كره ،ومجلة « األدب اإلسالمي
« الصادرة من « رابطة األدب اإلسالمي العاملية»
مكتب البالد العربية ،ومجلة « كاروان أدب»
الصادرة من « رابطة األدب اإلسالمي العاملية»
مكتب بالد شبه القارة الهندية.
رحالته يف طلب العلم
سافر إىل مدينة الهور عام 1929م ،وكانت أول
رحلة له إىل بلد بعيد حيث تعرف عىل علامئها
وأعيانها ،والتقى بشاعر اإلسالم الدكتور محمد
إقبال وكان قد ترجم بعض قصائده – قصيدة
القمر – إىل النرث العريب ،ويف هذه الرحلة عرضه
عمه الشيخ محمد طلحة عىل املريب الكبري
الشيخ محمد شفيع واستشاره يف امليدان الذي
يختاره للدراسة يف املستقبل فأشار عليه املذكور
باالستمرار يف تعلم العربية.
*سافر ثانية إىل الهور عام 1930م وقرأ عىل
العالمة أحمد عيل الالهوري تفسري أوائل سورة
البقرة.
*ويف رحلته الثالثة إىل الهور عام 1931م قرأ عىل
العالمة الالهوري كتاب حجة الله البالغة لإلمام
شاه ويل الله الدهلوي.
* رافق العالمة الدكتور تقي الدين الهاليل يف
رحلته إىل بنارس وأعظم كره ومئو ومبارك فور،
ولعله يف هذه الرحلة قرأ أوائل الصحاح عىل
صحاب تحفة األحوذي العالمة عبد الرحمن
املباركفوري وأخذ منه – أيضا – اإلجازة يف
الحديث .سافر إىل ديوبند عام 1932م وأقام
بالجامعة اإلسالمية األم يف شبه القارة الهندية
املعروفة يف العامل بدار العلوم ديوبند للحضور يف
دروس العالمة املحدث املريب املجاهد املناضل
الكبري ضد االستعامر اإلنجليزي الشيخ السيد
حسني أحمد املدين يف الحديث الرشيف ،كام
استفاد منه بصفة خاصة يف التفسري وعلوم
القرآن.
* ويف رحلته الرابعة إىل الهور عام 1932م
قرأ عىل العالمة الالهوري تفسري كامل القرآن
الكريم حسب املنهاج املقرر للمتخرجني من
املدارس اإلسالمية .رافق العالمة السيد سليامن
الندري يف سفره إىل كرنال وباين بت ،وتهانيرس
ودلهي عام 1939م.
متواصل ...
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رمضان كريم

شهر انتصار اإلنسان
اإلنسـان كائن عجيب ،خلقـه الله مزدوج
الطبيعـة ،فيـه عنصر مـادي طينـي،
وعنصر روحـي سماوي ،فيـه الطين
والحمأ املسـنون ،وفيـه الـروح الـذي
أودعـه اللـه فيـه ،وهـذا واضـح يف خلـق
اإلنسـان األول آدم أيب البشر "إِ ْذ ق َ
َـال
شرا ِمـ ْن ِط ٍني
َربُّ َـك لِلْ َمالئِكَـ ِة إِنِّ خَالِ ٌـق بَ َ ً
ْـت ِفيـ ِه ِمـ ْن ُر ِ
وحـي
* فَـ ِإذَا َسـ َّويْتُ ُه َونَ َفخ ُ
فَ َق ُعـوا لَـ ُه َسـاج ِِدين" (ص .)71،72 :فلـم
يسـتحق آدم التكريـم وسـجود املالئكـة بعنرصه
الطينـي ،بـل بالنفخـة الروحيـة فيـه.
وهـذا الخلـق املـزدوج مقصـود لخالق اإلنسـان؛
ألنـه مخلـوق ليعيـش يف عاملين :عـامل املـادة،
وعـامل الـروح ،ولـه تعامـل مـع األرض وتواصـل
مـع السماء .فهـو يف حاجـة إىل مـا يخـرج مـن
األرض ليـأكل ،ويشرب ،ويلبـس ،ويعيـشَ " :و َما
َج ْعلَ َنا ُهـ ْم َج َسـ ًدا ال يَأْكُلُـو َن الطَّ َعـا َم َو َمـا كَانُـوا
خَالِ ِديـن" (األنبيـاء .)8 :كما أنـه يف حاجـة إىل
مـا ينـزل مـن السماء مـن وحـي اللـه؛ لريقى يف
مـدارج املعرفـة باللـه ،واإلدراك للحـق ،واملحبـة
للخير ،والتـذوق للجمال ،وعمـل الصالحـات؛
ولهـذا ز َّود اإلنسـان بالغرائـز التـي تعينـه على
عمارة األرض واالسـتمتاع بطيباتهـا ،كما ز َّود
بامللـكات الروحية التي تسـمو بـه وتصله بالرب
األعىل.
وهـذه الغرائـز والشـهوات املربوطـة بالعنصر
الطينـي يف اإلنسـان ،قـد تهبـط بـه وتهبط حتى
يغـدو كاألنعـام أو أضـل سـبيالً ،وتلـك امللـكات
واألشـواق الروحيـة قـد تعلـو بـه وتعلـو حتـى
يلتحـق باملالئكـة املقربين ،وقد يفضـل بعضهم
مبجاهدتـه.
ومهمـة الديـن أنـه يعليِّ الجانـب الروحي عىل
الجانـب الطينـي يف اإلنسـان ،فلا تطغـى قبضة
الطين على نفخـة الـروح ،وليـس هـذا باألمـر
الهين ،فـإن للطني ضغطه ووطأته عىل اإلنسـان،
برضوراتـه وحاجاتـه ورغباتـه ،والنفـس أميـل
إىل اتبـاع الشـهوات ،واسـتثقال طريـق الحـق
والهـدى؛ لهـذا كان ال بد لإلنسـان مـن مجاهدة
نفسـه ،بسلاح الصبر وسلاح اليقين ،حتـى
يصـل إىل اإلمامـة يف الديـن ،كما قـال تعـاىل:
بروا
" َو َج َعلْ َنـا ِم ْن ُهـ ْم أَ ِئَّـ ًة يَ ْهـ ُدو َن ِبأَ ْم ِرنَـا ل ََّما َص َ ُ

َوكَانُـوا بِآيَاتِ َنـا يُو ِق ُنون" (السـجدة .)24 :فبالصرب
يُقـاوم الشـهوات ،وباليقين يُقـاوم الشـبهات،
حتـى يحصـل على الهدايـة اإللهية التـي يتطلع
إليهـا األبـرار مـن النـاس " َوال َِّذيـ َن َجا َهـ ُدوا ِفي َنا
لَ َن ْه ِديَ َّن ُهـ ْم ُسـ ُبلَ َنا َوإِ َّن اللـ َه لَ َمـ َع الْ ُم ْح ِسـ ِنني"
(العنكبـوت.)69 :
ولقـد رشع اإلسلام وسـائل لإلنسـان؛ لينترص بها
على الجانـب الطينـي يف كيانـه ،ويف مقدمتهـا:
العبـادات الشـعائرية التـي اعتبرت مـن أركان
اإلسلام مـن الصلاة ،والصيـام ،والـزكاة ،والحـج.
والصيـام يعتبر مـن أعظـم سـاحات الجهـاد
الروحـي لإلنسـان يف اإلسلام ،ففيـه ميسـك
اإلنسـان طو ًعـا عـن الطعـام ،والشراب،
والشـهوات ،كشـهوة الجنـس ،ابتغـاء وجـه اللـه
تعـاىل ،فهـو ميتنـع بإرادتـه عـن تنـاول هـذه
األشـياء التـي يشـتهيها ،وال ميـ ّد يـده إليها ،وهي
ميسـورة لـه ،فهو يجـوع وبجواره طيـب الغذاء،
ويظمأ وأمامـه بـارد املـاء ،وميتنـع عـن مبـارشة
زوجـه ،وهـي بجانبـه ،وال يتنـاول السـيجارة
وعلبتهـا يف جيبـه ،إنـه اختبـار حقيقـي ملـدى
إميـان اإلنسـان ،وإرادة اإلنسـان .واملؤمـن قط ًعا
ينجـح يف االمتحـان الصعـب ،ويحقق االسـتعالء
االختيـاري ،الـذي يثبـت بحـق انتصار اإلنسـان،
حين تنتصر فيـه الـروح على الطين والصلصال
والحمأ املسـنون ،تنتصر أشـواق الـروح
الصاعـدة ،على غرائز الجسـم الهابطـة ،وتنترص
إرادة اإلنسـان على شـهوة الحيـوان.
فمـن الفـوارق الجوهريـة بين اإلنسـان
وا لحيـوا ن :
أن الحيـوان يفعـل مـا يشـتهي يف أي زمـان
ويف أي مـكان ويف أي حـال ،ليـس لديـه عقـل
ً
مينعـه ،وال ديـن يردعـ ًًه ،وال ضمري يحجـزه ،فإذا
أراد أن يبـول بـال يف الطريـق أو البيـت أو يف
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األستاذ العالمة يوسف القرضاوي
أي مـكان ،وإذا أراد أن يـأكل وأمامـه مـا
يـؤكل مل يزعـه ًوازع عـن األكل ،فـكل مـا
يأكلـه مثلـه حلال لـه ،أمـا اإلنسـان فهو
الـذي يتحكـم يف غرائـزه ،ويحكـم عقلـه
ودينـه يف أفعالـه ،حتـى يتشـبه باملالئكة
فيـدع األكل والشرب ومبـارشة النسـاء
طو ًعـا واختيـا ًرا ،مبتغ ًيـا مثوبـة اللـه
وحـده ،مرتف ًعـا عـن حيـاة الذيـن عاشـوا
خد ًمـا ألجسـادهم وغرائزهـم ،أسـارى
لشـهواتهم ،وهـم الذيـن خاطبهـم الشـاعر "أبو
الفتـح البسـتي" قدميًـا يف قصيدتـه حين قـال:
يا خـادم الجسم كم تسعى لخدمته
أتطلب الربح مام فيه خرسان؟!
أقبل عىل الروح واستكمل فضائلها
فأنت بالروح ال بالجسم إنسان!
لهـذا نسـب اللـه تعـاىل  -يف الحديـث القـديس
 الصيـام لذاتـه املقدسـة حين قـال" :كل عمـلابـن آدم لـه إال الصـوم ،فإنـه يل ،وأنـا أجـزي به،
يـدع طعامـه من أجلي ،ويدع رشابه مـن أجيل،
ويـدع زوجتـه مـن أجلي ،ويـدع شـهوته مـن
أجيل".
مـن أجـل اللـه وحـده ،تـرك اإلنسـان لذَّاتـه
وشـهواته ،وصـام عنهـا شـه ًرا كاملاً مـن تبين
الفجـر إىل غـروب الشـمس ،إميانًـا واحتسـابًا،
فـكان هذا الشـهر تطه ًريا له من دنس السـيئات
التـي رمبـا تـ َّورط فيهـا طـوال عامـه ،وكأن هـذا
الصيـام َح َّما ٌم روحـي يغتسـل فيـه سـنويًّا مـن
أدران خطايـاه ،فيخـرج منـه نظيفًـا طاه ًرا ،وهو
عبر عنـه الحديـث النبـوي الـذي قـال فيـه
مـا َّ
(صلى اللـه عليـه وسـلم)" :مـن صـام رمضـان
إميانًـا واحتسـابًا ُغ ِفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه".
وإذا كانـت الصلوات الخمس حام ًما أو مغتسلاً
يوم ًّيـا ،يغتسـل فيـه املسـلم كل يـوم خمـس
مـرات ،فـإن صيـام رمضـان مغتسـل سـنوي،
يكمـل مـا تقـوم بـه الصلـوات الخمـس مـن
تطهير.
يؤكـد هـذا أن رمضـان ليـس شـهر صيـام فقـط،
بـل هـو صيـام بالنهـار ،وقيـام بالليـل ،ففيـه
متتلـئ املسـاجد باملصلين الذيـن يقومـون الليل
بصلاة الرتاويـح ،وفيـه جـاء الحديـث "ومن قام
رمضـان إميانًـا واحتسـابًا ُغ ِفـر لـه مـا تقـدم من
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ذنبـه" .فما أجملهـا وأرقاهـا من حياة لإلنسـان
املؤمـن ،أن يكـون بالنهـار صامئًـا ،وبالليـل قامئًا،
وهـو يحـس بنشـوة روحية ال يتذوقهـا من غلظ
حجابـه ،وال يعـرف قدرهـا مـن سـجن يف رغباته
املاديـة ،ف ُحرِم تلك السـعادة الروحيـة ،التي قال
عنهـا بعـض أهلهـا :نحـن نعيـش يف سـعادة لـو
علـم بهـا امللـوك لجالدونـا عليهـا بالسـيوف!،
ولكـن مـن حسـن حظهـم أن امللوك والسلاطني
ال يعرفـون قيمتهـا ،فرتكوهـا لهـم ،يسـتمتعون
بهـا وحدهـم بال منـازع.
تذكري بنعم الله
يحـس املسـلم مبقـدار نعمـة
يف شـهر رمضـان
ُّ
اللـه عليـه يف الشـبع والـري ،فـإن إلـف النعـم
يفقـد املرء اإلحسـاس بقيمتهـا ،وال تُعرف النعم
الكثيرة إال عنـد فقدهـا؛ ولهذا قيـل :الصحة تاج
عىل رؤوس األصحاء ال يراه إال املرىض ،واإلنسـان
إذا أمسـك طـوال النهـار عن الطعـام حتى عضَّ ه
مسـه الظمأ ،حتى
الجـوع ،وعـن الشراب حتى َّ
إذا جـاء املغـرب ،فأشـبع جوعـه ،وروى ظمأه،
أحـس مبقـدار هـذه النعمـة ،وقـال حامـ ًدا اللـه
تعـاىل :ذهـب الظمأ ،وابتلَّـت العـروق ،وثبـت
األجـر إن شـاء الله.
حل له
هنـا يحس اإلنسـان بفرحة فطريـة ،حني َّ
مـا كان محر ًمـا عليـه طـوال يومـه ،وهو مـا عبَّ
عنـه الرسـول الكريـم (صلى اللـه عليـه وسـلم)
بقولـه" :للصائـم فرحتـان يفرحهما :إذا أفطـر
فـرح بفطـره ،وإذا لقـي ربـه فـرح بصومه".
شهر التعاطف
بالصـوم كذلـك يشـعر اإلنسـان بـآالم اآلخريـن،
وبجـوع الجائعين ،وحرمـان املحرومين ،حين
يـذوق مرارة الجـوع ،وحرارة العطـش ،فيعطف
عليهـم قلبـه ،وتنبسـط إليهم يـده .ولهـذا ُعرِف
رمضـان بأنـه شـهر املواسـاة والب ِّر والخيرات
والصدقـات ،وكان رسـول اللـه (صلى اللـه عليه
وسـلم) يف رمضـان أجـود مـا يكـون ،فهـو أجرى
بالخير مـن الريـح املرسـلة ،كما قال ابـن عباس
ريض اللـه عنهما.
ولقـد ُح ِكي عن يوسـف الص ِّديق (عليه السلام)
أنـه كان ال يشـبع مـن طعـام ،وبيـده خزائـن
األرض يف مصر ،فلما ُسـ ِئل يف ذلـك ،قال :أخىش
إذا شـبعت أن أنسى جـوع الفقـراء!.
إن رمضـان شـهر فريـد يف حيـاة الفـرد املسـلم،
ويف حيـاة األرسة املسـلمة ،ويف حيـاة الجامعـة
اإلسلامية ،وأنـا أسـميه (ربيع الحياة اإلسلامية)
فيـه تتجدد الحيـاة كلها :تتجدد العقـول بالعلم
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واملعرفـة ،وتتجـدد القلـوب باإلميـان والتقـوى،
ويتجـدد املجتمـع بالرتابـط والتواصـل ،وتتجـدد
العزائـم باسـتباق الخير؛ إذ تكرث حوافـزه ،وتقل
أسـباب الشر ودواعيـه ،وتطـرد مالئكـة الخير
عبر عـن ذلـك الحديـث
شـياطني الشر ،وقـد َّ
الرشيـف" :إذا جاء رمضـان فتحت أبواب الجنة،
وغلقـت أبـواب جهنـم ،وصفـدت الشـياطني"،
ويف روايـة" :ونـادى منـا ٍد :يـا با ِغـي الخير أقبل،
ويـا باغـي الشر أقرص".
هـذا االحتفـاء السماوي الكبير مبقـدم رمضـان:
تفتيـح أبـواب الجنـان ،وتغليـق أبـواب النيران،
وتصفيـد كل شـيطان :دليـل على أن لهـذا
الشـهر منزلـة جليلـة ،وأن لـه يف حياة املسـلمني
عبر عنهـا القـرآن
رسـالة عظيمـة ،وهـي مـا َّ
الكريـم بتهيئـة الجامعـة املؤمنـة للتقـوى ،كما
ـب َعلَ ْي ُك ُم
قـال تعـاىل" :يَـا أَيُّ َهـا ال َِّذيـ َن آ َم ُنـوا كُ ِت َ
الص َيـا ُم ك ََما كُ ِت َب َع َلى ال َِّذي َن ِم ْن قَ ْبلِكُـ ْم لَ َعلَّ ُك ْم
ِّ
تَتَّقُـون" (البقـرة.)183 :
ومـن راقـب حيـاة املسـلمني يف كل عـام قبـل
قـدوم رمضـان ،وبعـد رحيـل رمضـان؛ يسـتيقن
مـن هـذه الحقيقـة االجتامعيـة الثابتـة
باملشـاهدة ،وهي توافر الخير وعمل الصالحات
يف هـذا الشـهر ،وقلـة الرش والجرائـم فيه؛ ولهذا
يجتهـد الو َّعـاظ والخطبـاء يف أواخـر الشـهر أن
يُغـروا جامهير النـاس باسـتمرار هـذه الن َّيـات
الصالحـة ،والعزائـم الصادقـة على عمـل الخير،
وخير العمـل ،وكثي ًرا مـا سـمعناهم يقولـون يف
خطبهـم ودروسـهم :مـن كان يعبد رمضـان فإن
رمضـان قـد مـات ،ومـن كان يعبد الله فـإن الله
حـي ال ميـوت .بئـس القوم قـوم ال يعرفـون الله
إال يف رمضـان ،كـن ربَّان ًّيـا ،وال تكـن رمضان ًّيـا!.
وإنـك لتعجـب مـن تأثير هـذا الشـهر يف بعـض
النـاس الذيـن انقطـع حبـل الصلـة بينهـم
وبين اللـه ربهـم وخالقهـم ورازقهـم ،فـإذا هـم
يعـودون إليـه يف رمضـان ،ويعرفـون املسـجد،
وتلاوة القـرآن .وبعضهـم يصومـون هذا الشـهر
وإن مل يزاولـوا الصلاة.

ولكن ..كيف نستقبله؟
وإنـك لترى أثـر ذلـك يف أجهـزة اإلعلام ،فرناهـا
يف هـذا الشـهر العظيـم تسـتحي مـن تقديـم ما
ال تسـتحي منـه يف سـائر الشـهور ،مـن أغـانٍ ،
وأفلام ،ومتثيليـات ،ومسلسلات ،ومرسحيـات،
بـل تُ ِعـ ّد لهـذا الشـهر برامـج خاصـة ،تغـذِّي
وتـزك
ِّ
الـروح ،وتن ِّمـي اإلميـان ،وت ُعلي القيـم،
األنفـس ،وتطارد الفحشـاء واملنكـر والبغي ،لوال
مـا يشـوبها يف بعـض األقطـار مـن بدعـة راجت
سـوقها ،مـا أنـزل اللـه بهـا مـن سـلطان ،وهـي
مـا سـ َّموه (فوازيـر رمضـان) التـي اشـتىك منهـا
العلماء والعقالء ،وقالـوا :إن رمضان بريء منها،
وال يجـوز أن تُنسـب إليـه بحـال مـن األحـوال.
تحـس وتشـاهد أثـر هـذا الشـهر يف
وكذلـك
ّ
الحيـاة االجتامعيـة ،حيـث تزداد األرسة متاسـكًا،
فيفطـرون م ًعـا ،ويتسـحرون م ًعـا ،ويـزداد
املجتمـع تواصلاً ،فيـزور النـاس بعضهـم بعضً ـا،
ويحـس
ويدعـو بعضهـم بعضً ـا على اإلفطـار،
ُّ
الفقـراء بأنهـم يف هـذا الشـهر أحسـن حـاالً،
وأوسـع عيشً ـا مـن الشـهور األخـرى؛ بسـبب
موائـد الرحمـن ،التـي يقدمهـا امل ِ
ُـوسون
لل ُمعوزيـن مـن النـاس؛ لينالـوا أجـر تفطير
الصائـم ،وتنتعـش املرشوعـات الخرييـة مبـا
يقـدم إليهـا مـن مسـاعدات مـن أهـل الخير،
مـن الزكـوات املفروضـة التـي يؤثـر كثير مـن
املسـلمني إخراجهـا يف رمضـان ،ومـن الصدقـات
املسـتحبة التـي يتسـابق النـاس إليهـا يف هـذا
الشـهر الكريـم.
أال مـا أحـوج أمتنـا إىل أن تسـتفيد مـن هـذا
شـهر رمضـان ،فهـو موسـم املتَّقين ،ومتّجـر
الصالحين ،وميـدان املتسـابقني ،ومغتسـل
التائبين؛ ولهـذا كان السـلف إذا جـاء رمضـان
يقولـون :مرحبًـا بامل ُط ِّهـر! فهـو فرصـة للتطهـر
مـن الذنـوب والسـيئات ،كما أنه فرصـة للتزود
مـن الصالحـات والحسـنات.
فلنتخـذ مـن رمضـان (معسـك ًرا) إميانيًّـا؛ لتجنيد
الطاقـات ،وتعبئـة اإلرادات ،وتقويـة العزائـم،
وشـحذ الهمـم ،وإذكاء البواعـث؛ للسـعي
الـدؤوب لتحقيـق اآلمـال الكبـار ،وتحويـل
األحلام إىل حقائق ،واملثاليـات املرتجاة إىل واقع
معيـش.
ورحـم اللـه أديـب العربيـة واإلسلام مصطفـى
صـادق الرافعـي الذي قـال :لو أنصفـك الناس يا
رمضـان لسـ َّموك (مدرسـة الثالثين يو ًما)!.
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أهال بكم يف مدرس��ة الثالثني يوما
سيد مسعود
يحين شـهر رمضـان واملؤمنـون
يسـجلون يف مدرسـته التـي تقيم دورة
ملـدة ثالثين يومـا ،واملدرسـة ليسـت
عاديـة بـل هـي تضمـن للمسـجل يف
الـدورة تحقيـق هدفه مقابـل الرضيبة
التـي تأخذهـا منـه بشرط مراعـاة
الشروط والضوابـط ،واغتنـام الفـرص
يف األيـام املعـدودات ،وعـدم إحـداث
خـرق يف نظـام املدرسـة مام يسـتنكره
القامئـون عليهـا.
وفیما یلـی نذكر أهـم ميزات هذه الـدورة وما
تضمن لنـا تعليمه:
أول مـا نتعلمـه يف مدرسـة رمضـان هـو
اإلخلاص فهـو مرتبـة مـن أسـمى املراتـب
وبلـوغ العبـد فيـه مبلغـا ليـس سـهال ميسـورا،
فهـو األسـاس الـذي يرتتـب على صحتـه قبـول
العمـل .واإلخلاص والتقـوى قريبـان ومتالزمـان
فاإلخلاص هـو الطريـق املـؤدي إىل التقوى وقد
اعتبره اللـه تعـاىل الهـدف األسـمى لصيـام هذا
الشـهر الكريـم ،يف قولـه تعـاىل :يَـا أَيُّ َهـا ال َِّذيـ َن
ـب َع َلى
ـب َعلَيْكُـ ُم ِّ
الصيَـا ُم ك ََما كُ ِت َ
آ َم ُنـوا كُ ِت َ
ال َِّذيـ َن ِمـن قَبْلِكُـ ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّقُـو َن (البقرة.)183،
تـدرب ومامرسـة على حصـول
إن الصيـام
ٌ
اإلخلاص ،ألنـه كما نعلـم عبـادة أقـرب إىل
الباطـن منهـا إىل الظاهـر ،فهـو أمـر بين العبـد
وربـه على خلاف العبـادات األخـرى التـي ترى
يف حالـة مامرسـة العبـد إياها .ولعل السـبب يف
تـويل اللـه تعـاىل جـزاء الصائـم هـو أن الصيـام
أمـر خفـي ال يعلم به إال العليم بـذات الصدور،
فقـد ورد يف الحديـث القـديس ( :كل عمـل ابـن
آدم لـه إال الصـوم ،فإنـه يل وأنـا أجـزي بـه ) ويا
سـعادة مـن جـزاه اللـه تعـاىل .وهكـذا يتـدرب
الصائـم على اإلخالص بعد شـهر رمضـان ملا يرى
مـن عظيـم األجـر مقابـل اإلخلاص.
نتعلـم يف مدرسـة رمضـان الصبر ،وهـذه الصفة
ليسـت هينـة ،وإجالـة نظـر يف القـرآن الكريـم
يجعلنـا واقفين على درجـة الصبر ومرتبـة
الصابريـن .فرمضـان كلـه صبر ،فيـه صيـام عـن

الطعـام والشراب مـع الشـعور امللـح بالجـوع
والعطـش ،ولكـن املطلـوب هـو الصبر .وفيـه
قـراءة القـرآن بالتدبـر وختمـه وهـو يتطلـب
الصبر ،وفيـه املحافظـة على األعمال واألوراد
اليوميـة وهـي تقتضي الصبر .وفيـه قيـام الليل
يف الرتاويـح والتهجـد وكلـه مما يرهـق اإلنسـان
ويح ّملـه املشـاق لكنـه يقـاوم التعـب واملشـقة
راغبـا يف الدعـاء والتضرع ،وهـذا هـو الصبر.
وفيـه االسـتيقاظ وقـت السـحور رغـم التعـب
والعنـاء ،تطبيقـا لسـنة النبـي صلى اللـه عليـه
وسـلم يف أكل السـحور ،وهذا ما يحتاج إىل صرب.
وفيـه مقاومـة الشـهوات وامللـذات والنـزوات
التـي تشـتهيها وتزينهـا النفـس األمـارة بالسـوء
حرصـا على صيانـة الصـوم ،وليس يفـوز فيها إال
مـن تحلى بالصبر .وهكـذا يخـرج الصائـم مـن
هـذا الشـهر الكريـم وقـد أصبـح الصبر خلُقـه
والحلـم والتر ّوي صفـات ال تفارقـه.
نتعلم يف شـهر رمضان الحيـاة بالقرآن والحصول
على الطأمنينـة تحـت ظلـه ،فهـو نـور ينورنـا،
وضيـاء يضيئنـا ،وهـو خلـق النبـي صلى اللـه
عليـه وسـلم كما قالـت عائشـة ريض اللـه عنها،
ويف ضوئـه رىب الصحابـة رهبانـا بالليـل وفرسـانا
بالنهـار ،وجعلهـم يفتحـون مشـارق األرض
ومغاربهـا ويدوخـون اإلمرباطوريـات الكبيرة.
فكانـوا أعمـق النـاس علما ،وأقلهـم تكلفـا،
وأبرهـم قلوبـا ،وأصبحوا أناسـا ما عـرف التاريخ
أمثالهـم .نتعـرف عىل اآليـات القرآنية يف رمضان
أكثر وذلـك لورودنـا على هـذا املعين الربـاين
الـذي ال يعـرف النضـوب.
يعلمنـا رمضـان التوبـة واألوبـة ،فاملؤمنـون
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جميعـا يتوبـون يف هذا الشـهر املبارك،
فيغفـر اللـه لهـم مـا تقـدم مـن ذنب،
فيتطهـرون ،ويوثقـون صلتهـم باللـه،
ويسـعون دامئـا يف أن يكونـوا أقـرب
إىل اللـه ،والتوبـة ال تعـرف موسما
وال موعـدا ،فعلى املؤمـن أن يكـون
دائـم األوبـة واإلنابة كما كان حاله يف
رمضـان وليـس يف رمضـان هـذا األخري
فقط .
يعلمنـا رمضـان املواسـاة ،فإننـا كلَّما
نشـعر بالجـوع والعطـش يف النهـار نتذكـر
الفقـراء واملسـاكني الذيـن ال يجـدون طعامـاً
يشـبع بطونهـم ورشابـاً يروي ظأمهـم عىل مدار
السـنة وليس فقط يف رمضان أو بسـبب الصيام،
فتدفعنـا هـذه التذكـرة للمبـادرة إىل فعل الخري
ومسـاعدة املحتاجين.
نتخلى
َّ
يعلمنـا رمضـان أنَّنـا كما اسـتطعنا أن
عـن الطعـام والشراب اللذيـن يشـكالن أهـم
مقومـات الحيـاة ،فإنَّنـا قـادرون على التخليِّ
عـن مـا هـو أدىن وأسـهل مـن ذلـك كالتدخين
واملخـدرات والخمر وامليسر واملراهنات وكل ما
ر بصحتنـا وحياتنـا االجتامعيـة واالقتصادية،
يض ُّ
تخلى عـن الطعـام والشراب لـن يعجـزه
فمـن َّ
التخلي عـن هـذه األمـور.
يعلمنـا رمضـان أ َّن مـن اسـتطاع أن يحفـظ
لسـانه عـن اللعـن والشـتم والغيبـة وهـو صائم
حفاظـاً على صيامـه فهو قـادر أيضـاً عىل حفظ
لسـانه عـن أذى ال َّنـاس واسـتغابتهم ونرش الفنت
واألكاذيـب واإلشـاعات بين النـاس ليحافظ عىل
دينـه وحسـناته يف غير رمضـان.
نتعلـم يف مدرسـة رمضـان املسـارعة إىل طاعـة
اللـه ،نـرى يف رمضـان يف املسـجد أناسـا مل
يكـن لهـم عهـد قريـب باملسـجد ،وقـد أقبلـوا
على املسـجد يف هـذا الشـهر فهنيئـا لهـم هـذا
التوفيـق ،وإن هـذا توفيـق مـن اللـه تعـاىل
وإال فبعـض النـاس يجانبهـم التوفيـق حتـى يف
هـذا الشـهر الفضيـل ،أليـس هنـا مـن ال يصـوم
يف رمضـان وال يصلي وال يطـرق بـاب املسـجد
! فاملهتـدى إىل املسـجد يف رمضـان موفـق مـن
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اللـه تعـاىل وعليـه أن يقـدر هـذه النعمـة
ويوسـعها وال يهملهـا بعـد رمضـان.
تعلمنـا مدرسـة رمضـان أنَّنـا كما اجتمعنا
ٍ
واحـد يف
وتوحدنـا للصلاة خلـف إمـامٍ
ٍ
مسـجد واحـد على اختلاف أعاملنـا
وثقافاتنـا ومراكزنـا ومناصبنـا فإنَّه يتوجب
علينـا أن نجتمـع دامئـاً خلـف علامئنـا
ومسـؤولينا الصادقين املخلصين ألمتهـم
ووطنهـم ومجتمعهـم لننهـض بأمتنـا
ومجتمعاتنـا وتصبـح أحوالنـا أفضـل
ومسـتوياتنا أرقـى.
يعلمنـا رمضـان أ َّن العائلـة التـي تقـدر على أن
تجتمـع حول مائـد ٍة واحدة ألجـل اإلفطار يوميا
هـي قـادرة على االجتماع على املصالـح العليـا
للعائلـة وأن تتوحـد باألمـور املصرييـة التي هي
أهـم مـن الطعـام والرشاب.
يعلمنـا رمضـان أ َّن مـن جاهد نفسـه واسـتيقظ
يف وقـت السـحور مـن فراشـه وهـو منهـك
متعـب ألجـل الطعـام والشراب هـو قـاد ٌر عىل
االسـتيقاظ لصلاة الفجـر طاعـة لربِّـه مـن غير
أن يتح َّجـج ببعـض الحجـج واألسـباب الواهيـة.
نتعلـم يف مدرسـة رمضـان التغيير اإليجـايب،
فالوقـت الـذي كان يضيـع يف النـوم يسـتغل يف
تلاوة القـرآن! والوقـت الذي كان يذهب سـدى
أصبـح يهتبـل يف الذكـر واالسـتغفار واإلنابـة
! واملـال الـذي كان يصرف يف اللهـو واللعـب
أضحـى ينفـق يف سـبيل الله ويتصدق بـه ابتغاء
وجـه اللـه! واألخلاق السـيئة التـي كادت تكون
مالزمـة للمـرء ال يرجـو يف الخلاص منهـا ،قـد
فارقتـه وصـارت أثـرا بعـد عين! وسـاعات الليل
التـي كانـت تذهـب يف السـهر الحـرام باتـت
تنقلـب إىل صلاة وقيـام ودعـاء!
يعلمنـا رمضـان أن نكـون منظَّمين يف حياتنـا
دقيقين يف مواعيدنـا مق ِّدرين ألوقاتنا مسـتغلِّني
كل دقيق ٍة وثانيـ ٍة يف حياتنا للقيام
كل سـاع ٍة بـل َّ
بـكل مـا يعود به النفـع عىل أنفسـنا ومجتمعنا.
ُ
ميسـك عـن الطعـام عنـد أذان
فالصائـم الـذي
الفجـر وبـأول كلمـة «اللـه أكبر» وال يتجـرأ أن
يسـتمر يف طعامـه ولـو لحظـة ،ويفطـر عنـد
جالـس على مائـدة اإلفطـار
أذان املغـرب وهـو
ٌ
ينتظـر األذان وهـو يعـ ُّد الثـواين والدقائـق وال
ميكنـه أن يفطـر قبـل الوقـت ولـو بدقيقـة أو
ثانيـة ،فماذا نتعلـم منـه؟ أليـس جديـر بنـا أن
نتعلـم مـن هـذه الدقـة والتخطيط الـذي ميليه
علينـا رمضـان أهميـة الوقـت يف حياتنـا والوفاء
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قـال القاسـم بـن محمـد« :كانـت عائشـة
ريض اللـه عنهـا إذا عملـت عملاً لزمتـه»
(رواه مسـلم).
وسـئلت أم املؤمنين عائشـة ريض اللـه
عنهـا :كيـف كان عمـل رسـول اللـه صلى
اللـه عليـه وسـلم؟ هـل كان يخـص شـيئاً
مـن األيـام؟ فقالـت« :كان عملـه دميـة،
وأيكـم يسـتطيع مـا كان يعمل رسـول الله
صلى اللـه عليـه وسـلم» (رواه مسـلم).
بوعودنـا ومواعيدنـا مـع ال َّنـاس .أوال يعلمنـا
ومـن هنـا كـره العلماء االنقطـاع عـن
نظـام رمضـان الدقيـق الخضـوع للنظـام العـام العمـل أخـذا ً مـن حديـث «ال تكـن مثـل فلان
يف الطرقـات والتقيـد بإشـارات املـرور ،ورعايـة كان يقـوم الليـل فترك قيـام الليـل».
الـدور يف طوابير الدكاكين واملصـارف واملخابـز
واملؤسسـات والدوائـر والكف عـن االعتامد عىل ورمبـا يقـول قائـل :لرمضـان خصائـص ،ال تتوافر
والوسـائط واملعـارف.
إال فيـه ،كيـف تطالبنـي أن أكـون يف غري رمضان
نتعلـم يف دورة رمضـان أن اإلنسـان إذا أراد كما أنـا يف رمضـان؟ فهـل هـذا منطـق رشعـي
وتـوكل عىل الله فهو يسـتطيع ،فهـذه التغيريات صحيح ؟
وبتعبير أصـح هـذه اإلنجـازات جـاءت نتيجـة وتكون اإلجابة ،عىل هذا السؤال ،مبا يأيت:
اإلرادة القويـة ،فـاإلرادة التي قاومت الشـهوات  -1رمضـان لـه خصوصيتـه نعـم ،ولكنه مدرسـة
واألهـواء وجاهـدت النفـس يف إتيـان األوامـر يجـب أن تترك آثارهـا علينـا بعده.
والكـف عـن النواهـي يف رمضـان فهـي قـادرة  -2املطلـوب أن نفهـم منهـج العبوديـة لله حق
على االسـتمرار بعـد رمضـان كذلـك وبالتـايل الفهـم ،فنعبـد اللـه يف كل السـنة ،ونسـتقبل
تغيير الحيـاة نحـو األفضل .فام أجمـل أن تكون رمضـان بنصفهـا ،ونودعـه بالنصـف اآلخـر،
إيجابيـا هكـذا دامئـا يف حياتـك.
مبعنـى :إن مدرسـة رمضـان بـكل مفرداتهـا إمنـا
ومـاذا لـو تعلمنـا كل هـذا مـن رمضـان ،يحصل
لنـا مجتمع صالح مثايل منشـود طاملا تسـترشف
نحـوه األعنـاق .هـذا باإلضافـة إىل تحقيـق
الهـدف األسـمى منـه وهـو التقـوى حيـث قـال
الص َيا ُم
تعـاىل :يَـا أَيُّ َهـا ال َِّذي َن آ َم ُنـوا كُ ِت َب َعلَ ْيكُـ ُم ِّ
ـب َع َل ال َِّذي َن ِمـن قَ ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّكُـ ْم تَتَّقُو َن
ك ََما كُ ِت َ
(البقـرة.)183،
أجـل ،يعلمنا شـهر رمضـان كل هـذا والكثري غري
مـا ذكرنـا ،وهـذه العجالـة ال تتحمـل ذكـر كل
الـدروس التـي نتعلمها يف مدرسـة رمضان والتي
تضمـن الـدورة تعليمهـا للمسـجلني فيهـا ،فهذا
بعـض مـا يتعلمـون يف رحـاب هـذه املدرسـة
وغضـون هـذه الـدورة الشـهرية املضغوطـة.
وأخيرا -وليـس آخـرا -مـا يعلمنـا رمضـان هـي
الدميومـة على مـا تعلمنـاه فيـه ،فمهم جـدا أن
تبقـى هـذه الـدروس والصفـات يف حياتنـا بعـد
رمضـان وعلى مـدى الحيـاة ،وإال فاالسـتفادة
تكـون محصـورة ضيقـة .والدميومـة على
العمـل مطلوبـة ،أمـا االنقطـاع عنـه كما يفعـل
«املوسـميون» فهـذا خلـل يف الرتبيـة ،وضيـاع يف
القيـم ،وعالمـة عـدم القبـول.

هـي مصـدر تربيـة وتكويـن وإعـداد.
 -3مما شـاع عىل ألسـن الوعـاظ أن رب رمضان
هـو رب شـوال ورب سـائر الشـهور ،وهـذه
بدهيـة مفهومـة معلومـة ،يشـار مـن خاللها إىل
معنـى دقيـق ،يف مفهـوم الدميومـة يف الطاعـة،
حتـى تكـون حيـاة املسـلم ،بـكل شـهورها
وأيامهـا ،كلهـا للـه تعـاىل ،مبفهـوم العبوديـة
الشـامل ،الـذي ينتظـم شـؤون الحيـاة جميعـاً.
وهنـاك أنـاس إذا أقبـل رمضـان ،أقبلـوا بكليتهم
نحـو الطاعـة ،ورمبا تفانـوا يف العبـادة ،وإذا جاء
العيـد رأيـت حالهـم عىل غير حال ،وعـادوا من
حيـث أتـوا ،وانقلبـوا على مشروع الخير الذي
اسـتأنفوه بدخـول مدرسـة رمضـان ،وهـذا خلل
كبير ،ومنحنـى وبيـل ،ورش مسـتطري .وهـؤالء
املوسـميون رسـبوا يف االختبـار الـذي يكـون
عنـد نهايـة الـدورة ،وأمـا الناجحون فهـم الذين
يتخـذون مـن رمضـان منهـاج حيـاة.
وإن شـعار رمضـان :فيـا باغـي الخير أقبـل
برمضـان ،وال يجـوز أن ينقطع هـذا بعد رمضان،
ويـا باغـي الشر أقرص يف رمضـان ليكـون منهاج
حيـاة لـك بعـد رمضـان.
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رمض��ان فرصة ذهبية للتصاحل مع ذواتنا
أمني أمكاح
كاتب وباحث مغريب
تهـب علينـا نسـائم رمضـان العذبـة معلنـة
قـدوم أيـام مباركـة متكننا نحن معشر الصامئني
مـن التصالـح مـع ذواتنـا يف شـهر الصفـاء الذي
تنظـف فيـه النفـوس مـن كافـة مـا علـق بهـا
على مـدار العـام ،فنخـرج يف نهايتـه بـذوات
طاهـرة وكأمنـا ولـدت مـن جديـد ،لتخـوض
الحيـاة بإحسـاس جميـل غامـر باالنشراح بعـد
تعديـل سـلوكياتنا السـافلة قيميـا واملنحطـة
إنسـانيا .يعـد رمضـان أهـم محطـة ميكـن لنـا
فيهـا إدراك مكامـن العطـب يف ذواتنـا التـي
تفتقـد للتناغـم بني جوهرهـا وظاهرهـا ،فإغناء
الجانـب الروحـي مـن أكثر مـا يدفـع للتصالـح
مـع أنفسـنا ،والـذي ميثـل أرقـى مراتـب الوعي
العملي ملـا يرتتب عنه مـن فوائـد ومنافع جراء
التخلـص مـن أوهـام األنـا ورغباتـه املانعـة من
إصلاح دواخلنـا ،كما أنـه يزيـد مـن اكتشـافنا
للعمـق األخالقي الذي أودع فينـا؛ فاالبتعاد عن
إشـباع جانبنـا املـادي يسـهل مـن عمليـة سبر
أغـوار ذواتنـا والتعـرف على مكنوناتهـا.
وقـد تعتـاد النفـوس على ارتكاب املعـايص بعد
غرقهـا يف مسـتنقعات الشـهوات ،لكـن مبجـيء
رمضـان متنـح لهـا فرصـة مثينـة لتنجـوا يف شـهر
ميتـاز بجـو روحـاين مثـايل ،فتسـتغله لتغيري منط
الحيـاة اليوميـة والتوقـف عىل اقتراف ما كانت
تقـوم بـه قبـل دخولـه ،فكـم مـن عـادة سـيئة
يصعـب التخلـص منهـا إال أنـه يف رمضـان نقدر
على ذلـك بسـهولة بعـد االنقطـاع عـن ملذات
أبداننـا فيـه ،والـذي ما هو إال إدخال أنفسـنا يف
مرحلـة صقـل وترويـض ،ورفع درجـات تحملها
إىل مسـتويات عليـا ،مما يخلـق لديهـا قـوة
وحالـة تزكيـة مـن املسـتوى الرفيـع .إن رمضان
هديتنـا الربانيـة وإن كان زمنهـا محـدود إال أن
نتاج اسـتغاللها الجيد ميتـد طويال؛ بتصالحنا مع
ذواتنـا يف هـذا الشـهر املبـارك ومعرفـة قدرهـا
والسـعي ملعالجـة جوانـب الخلـل واالعوجـاج
فيهـا ،لهـذا يسـتوجب منـا رمضـان حسـن
اسـتثامره حتـى يعـود علينـا بأغىل املنافـع التي
تفضي إىل تـوازن نفسي وامتالك صحة جسـدية

وعقليـة جيـدة ،والفائـزون الحقيقيـون فيه هم
الذيـن سـيتمكنون من اسـتغالله يف التصالح مع
ذواتهـم الـذي بـه سيسـتطيعون حتما تغيري ما
يصعـب تغييره ،وتعديـل مـا يعسر تعديله.
إن الذيـن يهملـون ضامئرهـم سـيبقون بحاجـة
دامئـة إىل الشـعور بالسلام والتوافـق الداخلي،
وال ميكـن أن يتحقـق هذا النوع مـن االطمئنان،
إال مـن خالل السـعي لبلوغ التصالـح مع ذواتنا
الـذي يـوازن شـخصيتنا وميكننـا مـن تجـاوز
سلبيا تها
يسـهل حصـول التصالـح مـع ذواتنـا يف شـهر
رمضـان كلما متكنـا مـن تطهير أرواحنـا وتنقية
قلوبنـا مـن أدران الذنـوب وعوالـق الشـهوات،
والـذي يتطلب مصارحة نفوسـنا بـل ومجادلتها
حـول مـا يصـدر منهـا ،ومسـاءلتها عـن مـاذا
صـدر منهـا؟ وهـل ما كسـبت مشروع أخالقيا؟
ومـا مـدى اسـتحقاقها ملا جنـت؟ ومـاذا قدمت
للـه ولآلخريـن؟ وهـل فعلا لذواتنـا القـدرة
على تحمـل األمانـة اإلنسـانية؟ وهـل تتجىل يف
نفوسـنا روح املحبـة والبـذل والعطـاء ومـا لـه
صلـة بالقيـم النبيلـة أم أننـا نظل مجرد أجسـاد
مملـوءة لـذوات معطوبـة أخالقيـا وقيميـا؟
ويبقـى رمضـان أفضل وقت للتصالـح مع ذواتنا
بإزالـة حالـة الخلاف والتناقـض معهـا ،وحقيقة
الصيـام قـوال وفعلا تثبـت لنـا مـدى قابليـة
نفوسـنا لالندمـاج معـه ،لنكـون على مسـتوى
رقـي ورشف هـذا الشـهر املقـدس الـذي ميثـل
اختبـارا حقيقيـا لنفوسـنا وقدراتها على التحمل
والصبر لكي تواكـب التحديـات التـي سـطرتها
فيـه ،وال يتـم ذلـك من دون تكبد املعاناة سـواء
كانـت جوعـا أو عطشـا أو ضبطـا للنفـس مبـا
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يوائـم عظمـة هـذا الشـهر الحميـد ،ملـا فيه من
روحانيـة متكننـا مـن إحـداث التغيير الـذايت يف
حياتنـا ،فمـن كان معتـادا على ترصفات سـلبية
آن لـه األوان للتخلي عنهـا ،فمـن يقـدر على
تحمـل الجـوع والعطـش وغريها مـن الحاجات
األساسـية لهـو قـادر على تحمـل أيـة معانـاة
أخـرى مهما بلغـت حدتهـا ،فالصيـام ليـس
حرمانـا بقـدر مـا هو نـوع مـن أنـواع التدريب
وتربيـة النفـس على امتلاك اإلرادة القويـة
والعزميـة التـي ال تلين ،لترك كل مـا يفسـد
نفوسـنا والتطـوع لفعـل الخيرات.
تجـدر اإلشـارة إىل أن التصالـح مـع ذواتنـا ال
يعنـي الرضـا التـام على ترصفاتنـا وتعاملنـا
مـع أنفسـنا؛ فهـذا منطـق مالئكي وال يعنـي
أيضـا عـدم الشـعور بالذنـب ،بـل هـو التعامـل
بتلقائيـة مـن ذواتنـا ودون تكلـف وال تصنـع
وال مباهـاة ،والرضـا والقناعـة مبـا نحـن عليـه
رغـم نقائصنـا التـي نسـعى إلصالحهـا ،ورفـض
الثقـة املفرطـة والغـرور بصـورة مطلقـة،
فالتصالـح مـع ذواتنـا متعلـق بضامئرنـا التـي
بهـا نحصـل على االسـتقرار النفسي بعـد الحـد
مـن التبايـن الحاصـل بين مـا يف دواخلنـا ومـا
نظهـره بعيـدا عـن الصراع الخارجـي الـذي
يفـرزه غرينـا والـذي ال دخـل لنـا فيـه .البـد من
إيضـاح فكـرة أن التصالـح مـع ذواتنـا ال يدخـل
فيـه اللهـاث وراء إشـباع الجانـب املـادي وحده
فينـا ،مـع ذلـك ال ميكـن إنـكار الصراع الـذي
تخوضـه نفوسـنا مـع املاديـات ،ورمبـا لهـذا
السـبب تكثر األمـراض النفسـية يف مجتمعاتنـا،
فحينما يطغـى السـعي نحـو إشـباع رغباتنـا
املاديـة على حسـاب الروحانيـات نصبـح ممـن
يعيـش يف مـأزق االغتراب مـع أنفسـنا ،لهـذا
يظـل االهتمام بالجانـب الروحي أكثر ما ميكن
ذواتنـا مـن خلـق حالـة تصالـح معها ،وهـذا ما
يؤكـد أهمية رمضـان عىل اعتبـاره فرصة ذهبية
لتحقيـق املوازنـة بين املـادة والـروح ،فكالهما
جـزء أسـايس يف تركيبـة اإلنسـان ،وأي خلـل يف
هـذا الجانـب أو ذاك سـوف ينعكـس بصـورة

19

رمضان كريم

سـلبية مبـارشة على ذواتنـا.
إن الذيـن يهملـون ضامئرهـم سـيبقون بحاجـة
دامئـة إىل الشـعور بالسلام والتوافـق الداخلي،
وال ميكـن أن يتحقـق هذا النوع مـن االطمئنان،
إال مـن خلال السـعي لبلـوغ التصالـح مـع
ذواتنـا الـذي يـوازن شـخصيتنا وميكننـا مـن
تجـاوز سـلبياتها ،واسـتخراج الخير الكامـن فيها
بعـد القضـاء على رواسـب وسـاوس الشـياطني
وتهذيـب نـوازع الشر املوجـودة يف دواخلنـا.
يعـ َّول أشـخاص كثيرون على االسـتفادة مـن
رمضـان يف املصالحـة مـع ذواتهـم والتـي تعتبر
مـن أعظـم الجهـاد املمكـن يف هـذا الشـهر
املبـارك ،بـل ومـن أفضـل األمـور التي نسـتطيع
أن نقـوم بهـا فيـه ،فالتخلـص من رشور نفوسـنا
أمـر غير سـهل كما يعتقـد البعـض إذ ليـس
مبقـدور الجميـع فعـل ذلك ،خصوصـا مع وجود
مـن يسـتفيدون من تلك الرشور ومـن اختبائهم
وراءهـا ،فخبثهـم الدفين جعلهـم يفعلـون كل
يشء مـن أجـل اإلرضار باآلخرين ويقومون بدور
ال تقـوى حتـى الشـياطني على فعلـه.
وبالرغـم مـن أن رمضـان فرصة ذهبيـة للتصالح
مـع ذواتنـا ليعـود إليهـا بريقهـا وصفاؤهـا
ونقاؤها الفطري ،إال أنه لألسـف الشـديد واقعنا
يظهـر نقيـض ذلـك ،ألن الكثرييـن منـا يرتكـون
هـذه الفرصـة متـر مـرورا سـيئا لجعلهـم شـهر
رمضـان ليلا خـاص للأكل والشرب والسـهر،
والتفـرج يف الـرداءة التـي تبـث يف الربامـج
الرمضانيـة الهابطـة واملسلسلات الدنيئـة ،بـل
ويخصصـه البعـض للنـوم الطويل نهارا والكسـل
والخمول وكأن رمضان موسـم للسـبات والغفلة،
وهـذا انحـراف صـارخ عـن مقصـد وجـود هـذا
شـهر وعـن فلسـفة الصـوم ومرتكزاتـه القيميـة
وحكمتـه وسـمو غاياتـه وأهدافـه الرتبويـة،
والـذي ينـم أيضـا عـن جهـل تـام بحقيقـة هـذا
الشـهر العظيـم مـن جهة أو عـن تضليل متعمد
ممـن يتحكمـون بزمـام الوسـائل اإلعالميـة.
اغتنمـوا رمضـان واجعلـوا منـه موسما للتصالح
مـع ذواتكـم ومناسـبة للرقي بها ،خصوصـا وأننا
فيـه نرتـاح من عنـاء إشـباع أبداننا ،لتروا الحياة
مـن منظـور نـوراين مضيء ألنفسـكم يضعهـا
فـوق كل مـا قـد يحـاك لهـا مـن مسـاوئ وكل
مـا تواجهـه مـن رشور يف هـذه الدنيـا ،الشيء
الـذي ميكنهـا مـن توفير تـوازن داخلي وسلام
ذايت ،فتغمـر نفوسـنا بالسـكينة وتزهـر قلوبنـا
بالسـعادة.
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الق��رآنَ ..
كثر مبيعًا وقراء ًة يف رمضان!
األ ُ
عبد اللطيف الخراز
طالب جامعي
يعجبـه ولـه مكانـة يف قلبـه ،وهكـذا تجـده ذاهبـا
إىل العمـل أو خارجـا مـن املنـزل والسماعة يف أذنـه
ينصـت للقـرآن الكريم ،وأيضـا ال تجد من هو جالس
يف الحافلـة أو املتنـزه أو غريهـا مـن األمكنـة إال وهو
مركـز رأسـه ونظـره نحـو الهاتـف يقـرأ مـا تيرس من
آيـات أو سـورة أو أجـزاء منـه.
ومـن امللفـت للنظـر يف هـذا ،حتـى أن األطفـال
تجدهـم مشـاركني يف هـذه العمليـة ،إذ تجـد الكثري
منهـم يف البيوت وكذا يف املسـاجد يأخذون املصحف
وأول مـا يكـون اهتاممهـم منـه هـو الجـزء األخير
منـه لكونـه يشـتمل على قصر السـور مـن القـرآن،
وهـم بذلـك يحصـل لهم نشـاط وهمة عنـد فراغهم
مـن سـورة واالنتقـال إىل أخـرى .ومـن األطفـال إىل
الشـباب ،فحالهـم يف هـذا يكون فيـه يشء من العزم
واملرونـة على غريهم ،فهم قبـل كل يشء يكونون قد
بَر َمجـوا مـن أعاملهم يف هذا الشـهر أنهم سـيختمون
القـرآن ختمـة أو ختمتين ..بعدهـا ينطلقـون إىل
عمليـة التنفيـذ والعمل ،فتجـده يقـرأ يف املنزل وكذا
يف العمـل ولـو صفحـات تضمـن لـه سيرورة الخطـة
التـي قد رسـمها سـابقا ليتـم بها عمليـة الختم ،حتى
بعـد األذان وانتظـار الصلاة تـراه قـد أخـرج هاتفـه
مـن جيبـه وسـاخ يف القـراءة إىل أن ت ُرفـع اإلقامـة،
ومـن مل يكـن معـه هاتـف تراه قـد امتطت يـده إىل
مصحـف وبـدأ يقلـب صفحاتـه يبحـث عـن املـكان
أو الجـزء الـذي كان قـد وقـف فيه سـابقا ليسـتأنف
العمليـة وينطلـق مـن جديـد .والحال لدى الشـيوخ
والكهـول ليـس ببعيـد عما قلنـاه ،فتجـد أن مـن
يحسـن القـراءة قابضـا يف يـده مصحفـا وقـد انعـزل
ناحيـة مـن املسـجد يقـرأ فيـه كغيره ،وأحـرى إذا
مـا كان حافظـا لـه فهـو تجـده غالـب الوقـت يحرك
شـفاه تاليـا للقـرآن ،ويبقـى مـن ال يُحسـن القـراءة
ليـس خارجـا عـن هـذا املـدار ،فهـو يشـارك يف هذه
العمليـة بالسـمع والحضـور يف مجالـس يتلى فيهـا
القـرآن إن ٌوجـدت.
وبهـذا يكـون أو يبقـى الهاجـس لـدى الـكل هـو
مـن سـيكون األكثر قـراءة وكـذا األكثر أجـرا ً وتخلقاً
بأخلاق هـذا الكتاب العظيـم ،والكل بهـذه العملية
يكـون مشـاركا بقصـد أو بغير قصد يف إخـراج صورة
تليـق بهـذا الشـهر املبـارك ،وإن كان األمـر ال ينبغـي
أن يكون مقترصا عىل هذا الشـهر فقط ،بل يف سـائر
األيـام والشـهور ،إال أن هـذا الشـهر لـه حيـز زمـاين
خـاص ينبغـي أن تكـون العمليـة فيـه أكثر وأشـمل،
بحكـم كونـه كما قـال اللـه تعـاىل" :شَ ـ ْه ُر َرمضـا َن الذي

مـا بـال النـاس يشترون ويقـرؤون القـرآن بكثرة يف
رمضـان؟ هـل كونـه شـهرا نـزل فيـه القـرآن دفعهـم
لذلـك أم أن طريقـة عرضـه للبيـع مـن قبـل املحالت
واملكتبـات أغرتهم وجعلتهم يشترونه كباقي األشـياء
التـي تشترى ،ولكـن ال لشيء ،إال لكونهـا ُعرِضـت
يف ُحلـة لبقـة أوقعـت ناظريهـا يف حـب االقتنـاء
واالسـتهالك؟
مـع دخـول شـهر رمضان املبـارك يحـدث يف املجتمع
وكـذا يف األفـراد عموما تحوال جذريا نوعا ما ،تحسـباً
ملكانـة هـذا الشـهر العظيم عنـد النـاس ،لكونه يعد
شـعرية عظيمـة مـن شـعائر اإلسلام املفروضـة على
املسـلمني ،كيـف ال يكـون كذلـك وهو شـهر نزل فيه
القـرآن فـكان خير الشـهور ،وأُنـزل يف ليلـة فكانـت
مـن خير ألـف شـهر ،ومـن نـزل بـه كان مـن أفضل
املالئكـة املقربين مـن اللـه تعـاىل ،ومـن أُنـزل عليـه
كان مـن أفضـل الرسـل والخالئـق أجمعين ،واألمـة
التـي نـزل عليهـا كانـت خير أمـة أخرجـت للناس.
ومتاشـيا مع هذا يكون السـتقبال هذا الشـهر العظيم
اسـتقباال خاصـا يليق مبقـام هذا الضيـف الغايل عىل
القلـوب واألحبـاب ،والـذي ال تكـون زيارتـه إال بعـد
أن يطـول االشـتياق إليـه من طرف املشـتاقني ،وذلك
لكونـه ال يحـل علينـا ضيفـا إال مـرة يف السـنة ،فكان
ُهيء األجـواء وكذا األحـوال لقدومه،
لزامـا علينـا أن ن ِّ
وهـو مـا متثـل يف الحيز الذي خ ٍُّصص به سـواء املكاين
والزمـاين مـن كل األفـراد على اختلاف أعامرهـم
ومسـتوياتهم ،فقبل دخول الشـهر أصحاب املكتبات
واملحلات يهيـؤون غالـب مكتبتهـم لِقُـوت هـذا
الشـهر املبـارك واملتمثـل يف القرآن الكريـم ،فتجد أن
املكتبـة بعـد أن كانـت عىل شـكل صارت عىل شـكل
آخـر متامـا ،مصاحـف على أشـكالها وأحجامهـا تبهر
الناظريـنُ ،مشـكِّلة بذلـك لوحـ ًة من الجمال والبهاء
تليـق بهـذا الكتـاب الـذي أُودع فيـه رس هـذا الكون
ومـن فيـه عبر امتـداه الزمـاين واملـكاين ،ونظـرا لهذا
ال يجـد اإلنسـان نفسـه إال وهـو قـد اشترى مصحفا
ووضـع يف ذهنـه خطـة أنـه سـيختمه يف هذا الشـهر
مـرة أو مرتني.
ومـن هـذا االحتفـاء بهذا الكتاب يف هذا الشـهر تجد
العديـد مـن األفـراد بعـد أن كانـت هواتفهـم مليئة
باألغـاين وغريهـا قـد اسـتبدلوها بالقـرآن الكريـم
سـواء السـمعي منـه أو املـريئ ،ومـن الطرائـف يف
هـذا السـياق تجـد أن مـن ال يُ ِ
حسـن تنزيـل ذلـك
تـراه ذاهبـا إىل أصحـاب املحالت املتخصصـة يف ذلك
طلبـه يف ذلـك واحدا ال يتعداه :املأ يل هذه البطاقة
ـاس وبَيِّ ٍ
ُـدى لِل َّن ِ
نات ِمـ َن الْ ُهـدَى َوالْفُرقَان".
"بطاقـة  " SDبالقـرآن ،مشيرا إليـه بالقـارئ الـذي ا ُٔنـز َِل ِفيـ ِه القُـرآ ُن ه ً
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آت ..كيف نستثمره؟
موسم اخلريات ٍ
فوزي بن حديد
مدون
حـل علينـا وعلى األ ّمـة اإلسلامية شـهر رمضـان
ّ
الصيـام والتقـ ّرب إىل اللـه
املبـارك ،وهـو شـه ٌر ّ
بأنـواع القربـات ،شـه ُر القـرآن بدليـل قولـه
تعاىل":شـهر رمضـان الـذي أنـزل فيـه القـرآن
هـدى للنـاس وبينـات مـن الهـدى والفرقـان"،
شـه ٌر تسـبح فيـه روح املؤمـن يف ملكـوت اللـه،
وتتغـذى مـن رياحينـه ،يحمـل معـه الخيرات
والبركات ،وينفـخ فينـا روح مقاومـة الجـوع
والشـهوات" ،فمـن شـهد منكم الشـهر فليصمه"
إال مـن كان مريضـا أو على سـفر ،فيجـوز لـه
اإلفطـار رف ًعـا للمشـقة واملعانـاة التـي يتك ّبدهـا
اإلنسـان ،إنهـا الرحمـة يف أتـ ّم معانيهـا ،كما أنه
فرصـ ٌة للمخطئين أن يفرشـوا ذنوبهم وسـيئاتهم
ويحاسـبوا النفـس األ ّمـارة بالسـوء التـي كانـت
متـوج وتسرح ومتـرح قبل حلـول الشـهر الكريم
باملعـايص ،وأن يـؤوب النـاس ويتوبـوا إىل اللـه
ويطلبـوا املغفـرة منـه.
ولكـن قبـل اإلقـدام والتفكير يف الصيـام ،على
املؤمـن أن يقـف وقفـة صادقـة مـع نفسـه ،مـا
هـو االسـتعداد األمثـل السـتقبال هـذا الضيـف
العزيـز؟ يبدو يل أن االسـتعداد النفيس هو األه ّم
على اإلطلاق ألنـه يجعـل النفـس تتق ّبـل الواقع
وتتك ّيـف مـع الحدث الجديـد ،وقد سـاد اعتقاد
خاطئ عند املسـلمني أن الصيام يف النصف الثاين
مـن شـهر شـعبان مكـروه وينبغـي عىل املسـلم
أن يكثر مـن زاد األكل اسـتعدادا لصيـام رمضـان
والحـال أن العكـس هو الصحيح ،فالرسـول صىل
اللـه عليـه وسـلم كان أكثر صيامه يف شـعبان ملا
تبي أن الصيام يف شـعبان
روي عنه من أحاديث ّ
محبوب ومسـنو ٌن
وهـو الشـهر السـابق لرمضان
ٌ
لالسـتعداد لرمضـان ،وهـو جانـب مـن جوانـب
االسـتعداد النفسي املطلـوب ،ففـي الحديـث
عـن عائشـة ريض اللـه عنهـا قالـت" :كان رسـول
اللـه صلى الله عليه وسـلم يصوم حتـى نقول ال
يفطـر ويفطـر حتـى نقـول ال يصـوم ،فما رأيت
رسـول الله صىل الله عليه وسـلم اسـتكمل صيام
شـهر إال شـهر رمضان ومـا رأيته أكثر صياما منه
يف شـعبان" ،ويف الحديث عن أم سـلمة ريض الله
عنهـا قالـت" :مـا رأيـت النبـي صلى اللـه عليـه

وسـلم يصوم شـهرين متتابعني
إال شـعبان ورمضـان" ويف رواية
أخـرى عـن عائشـة ريض اللـه
عنهـا أنهـا قالـت" :مـا رأيـت
النبـي صلى اللـه عليـه وسـلم
يف شـهر أكثر صيامـا منـه يف
شـعبان كان يصومـه إال قليلا
بـل كان يصومـه كلـه" ،فـكل
هـذه األدلـة تعلّـم األمـة كيف
تسـتقبل الشـهر العظيـم مـن خلال االسـتعداد
النفسي والبدين.
لكـن مـا يحصـل اليـوم أمـ ٌر ينـده لـه الجبين
تغيرت أحوالهـم
ويحـ ّز يف النفـس أن املسـلمني ّ
وتب ّدلـت ،وهـم يسـتقبلون رمضـان على وقـع
قلـوب شـابتها أمـراض وأدران ،إذ كيف يسـتقبل
املسـلم رمضـان ويف قلبـه حقـ ٌد على فلان
وحسـ ٌد على فلان ،ويكـذب على هـذا وينافـق
مـع هـذا ويجامـل آخـر ،بـل ويتعامـل بربـا أو
يشرب دخانـا يف ليـل رمضـان أو يجعلـه وجبـة
مـع اإلفطـار ،أو يسـلك سـلوكا خبيثـا ،كل ذلـك
ال ينفـع مـع حلـول الضيـف الكريـم ،فلا بـ ّد أن
ينتبـه املسـلم أوال ويغسـل نفسـه مـن املوبقات
والكبائـر وال ّدنـس والـ ّدرن العالـق بـه ،ويصفّـي
قلبـه وينقّيـه مـن هـذه الشرور ونفسـه الغَرور
وغريهـا مـن املعـايص ،ثـم يغتسـل من النجاسـة
ويه ّيئ نفسـه السـتقبال الشـهر الكريم اسـتقباال
يليـق بـه ،اسـتقباال فيـه اسـتعداد نفسي وبـدين
لتق ّبـل املشـقة التـي سـيلقاها وهـو يسـتطيع
تح ّملهـا كب ًحـا للشـهوات ومن ًعـا ألي مخالفـة قد
تحـدث يف رمضـان وتكلفـه خسـارة كبيرة.
إنه مرشوع اسـتثامري مـن الدرجة العالية ،يعقد
صفقـة مع نفسـه أوال بـأن يعلّمها أصـول الرتبية
الروحانيـة يف رمضـان ،ويرطّب لسـانه بذكر الله،
ويوطّنـه عىل التسـبيح والتهليـل والتكبري وقراءة
القـرآن ،ويتقـ ّرب إىل الله بالنوافـل وجميع أنواع
القربـات ،وال ننسى صلـة األرحـام والتصـ ّدق
على الفقـراء واملحتاجين واملسـاكني ،وال نعقـد
صفقـة مـع الشـيطان بالتخمـة يف األكل والنـوم
والسـهر يف املقاهـي إىل مطلـع الفجـر ،ثم نعقد
ّ
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العـزم مـرة أخـرى على أن نقـف وقفـة أخـرى
مـع الضيـف املبجـل على كل ضيـف ،ونغـرس
يف نفوسـنا أصـول الضيافـة التـي يسـتحقها ،مـن
أولـه إىل آخـره ،ألنـه مما يؤسـف لـه حقّـا هـو
االسـتقبال الكبير يف أ ّولـه فتجـد الجوامـع ملأى
بالـزوار واملصلين وقـ ّراء القـرآن الكريـم ،ومـا أن
ينقيض األسـبوع األول أو الثلـث األول حتى تجد
النـاس قـد بـدؤوا يف االنسـحاب وكأ ّن الشـيطان
ينـكل بهـم ويسـتدرجهم مـرة أخرى نحـو الدنيا
وملذاتهـا رغـم أن األجر يتضاعـف كلام انتصفت
أيامـه وبـدأ يف وداعنا ،ويخرجهـم من النور الذي
كانـوا يسـتضيئون بـه ،هوى يف أنفسـهم وابتعادا
عـن االلتـزام مبـا أمـر املـوىل عـز وجل.
انتبـه أخـي الصائـم ،إنـه رمضـان شـهر الصيـام
والقيـام ،شـهر ليـس ككل الشـهور ،ال يقبل منك
يـرب النفـس على الطاعـة
تكاسلا أو ارتـداداّ ،
واالستسلام ألمـر اللـه والخضـوع والخنـوع
شـكرا للـه تبـارك وتعـاىل على نعمة هذا الشـهر
ونفحاتـه الكبرى التـي تخرجـه مـن الظلمات
إىل النفحـات والبركات ،ال تجعـل االسـتقبال
أقبـل بـكل
مبتـورا أو منقوصـا أو محتشما بـل ْ
عزميـة وإرصار وتحـ ٍّد مـن أجـل الرقـي بنفسـك
ِّ
مصـاف املالئكـة املقربني ومـن أجل أن تكون
إىل
مـن الذيـن يدخلـون بـاب الريان الـذي خصصه
املـوىل سـبحانه وتعـاىل للصامئين وال يدخـل منه
غريهـم مـن املؤمنين ،أولئـك الذيـن جاهـدوا
بأموالهـم وأنفسـهم يف سـبيل اللـه مـن أجـل أن
رشفة عنـد املالئكة
تكـون لهم مكانـة عظيمة وم ّ
املقربين.
انتبـه إنـه رمضان الشـهر الـذي ذكر فيـه القرآن،
ترشيفـا لـه وتعظيما لشـأنه ومكانتـه عنـد
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املسـلمني الذيـن يفهمـون حقيقتـه ،ولسيرة
الرسـول الكريم صلى الله عليه وسـلم وصحابته
الكـرام ،منـوذج رائـع لهذا النـوع من االسـتقبال،
فليـس التنويـع يف موائـد الطعـام واإلرساف
والتبذيـر هنـا وهنـاك عنـوان الشرف يف رمضان
بـل حبـس النفـس عنهـا والتقيـد مبـا أمـر املوىل
عـز وجـل وما أمر رسـوله الكريم صلى الله عليه
وسـلم ،وليس السهر يف املقاهي إىل مطلع الفجر
والعبـث واملجـون ميكـن أن يكفّـر السـيئات يف
رمضـان بـل مـن فعـل ذلـك فقـد انتهـك حرمـة
الشـهر ولـو كان مـا ميارسـه ليلا ،وال تجعـل
نفسـك تعبـث بأفـكارك فتخرجـك مـن عبـاءة
اإلميـان ،إىل وحـل الفجـور والطغيـان ،فتنسـاق
نفسـك مـرة أخـرى إىل الشـهوات ،كـن رصينـا

يف معامالتـك ،وأكثر مـن النوافـل والطاعـات
وابتعـد عن مشـاهدة املسلسلات واألفلام فإنها
بليّـة هـذا الزمـان ،وداوم على ذكـر اللـه وعلى
الصالحـات التـي تنفعـك يف أخـراك ،فلنترك
األعامل الجاهلية ولنسـارع إىل تلبيـة نداء الروح
لننجـو من عـذاب الله ونحـ ّط الرحـال يف رحاب
هـذا الشـهر املبـارك.
لنتعلـم الـدرس مـن رمضـان ،فهـو خير معلّـم
ومـد ّرب للنفـس ،ألنـه شـهر يوطّـن اإلنسـان
ويجبره على تغيير منطـه يف الحيـاة ،واكتشـاف
الجانـب اإليجايب يف شـخصه ،والرتكيـز عىل الخري
يف معامالتـه ،والبحـث عـن مواطـن الضعـف
وإصالحهـا ،والبعـد عـن كل مـا يوجـع النفـس
وهواهـا ،والتحلي باألخلاق النبويـة الرشيفـة
التـي رىب رسـولنا الكريم صىل اللـه عليه أصحابه
وتبناهـا من بعدهـم أولياء اللـه الصالحني الذين
فقهـوا الحياة ومارسـوا العبادات وطقوسـها عىل
الوجـه األكمـل ونالـوا بالتـايل رضـا اللـه يف الدنيا
واآلخـرة ،تلـك هـي املنفعة التي يجنيها اإلنسـان
مـن هـذا الضيـف الكريم الـذي ميـ ّر رسيعا عىل
اإلنسـان وال تبقـى إال آثـاره مثـارا يانعـة طيبـة
الرائحـة تتجلى يف النـور الـذي مينحـه املـوىل
تبـارك وتعـاىل ملثل هـؤالء الذين اسـتضاؤوا بنور
اللـه عـز وجل.
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مغرتب ..فأتاك رمضان غريبا؟
هيا توركو
كاتبة شيشانية
يختلـف الحـال بيننـا قليلاً ،فرمضانكـم يقـف
على األبـواب ويطرقهـا بـكل لطـف ،ليحـل
بعدهـا ضيفـا خفيفـا عليكـم ،أمـا رمضاننـا فإنه
ال يـأيت ،وال يقـرع البـاب ،بـل ومهما انتظرنـاه
على رشفـات املنـازل ليال طويلـة فإنه لـن يأت
على اإلطلاق ،رمضاننـا يـأيت مـن الداخـل ،مـن
داخـل بيوتنـا ،مـن أناملنـا وأفكارنـا ،مـن تلـك
التفاصيـل الصغيرة التـي تبـث غـذاء الـروح يف
باطننـا.
رمضـان هنـا غريب ،ال أسـتطيع أن أميز مالمحه
عـن باقـي الشـهور ،شمسـه طويلـة ،وشـاقة
ومتعبـة ،وليلـه قصير جـدا ال يتجـاوز األربعـة
سـاعات ،أخـرج يف نهـاره إىل العمـل فـأرى
الطعـام بأشـهى أشـكاله ،لكنـي ال أهتـم ،إذ أنها
عقيـديت التـي أنـا راضيـة عنهـا متامـا ،وإمنـا مـا
يثير حـزين هـو أولئك الذيـن تخلوا عـن رمضان
فـور وصولهـم إىل هنـا ،الذيـن ناجـوا الرحمـن
طيلـة رحلـة بحريـة صعبـة ،وما أن وصلوا شـط
النجـاة حتـى تاهـوا وضلـوا ،ثـم ال يشء أبـدا.
أنـا أهتـم بالتفاصيـل التـي كانـت أجمـل مـا
تبقـى يل مـن ذاكـريت ،كالطقـوس الرمضانيـة،
وفرحـة األهل ،وأناشـيد رمضان ،وقـرآن رمضان،
وحلـوى رمضـان ،وفانـوس رمضـان ،تلك األشـياء
التـي شـاركنا بهـا والدينـا ،وبقيـت إىل يومنـا
هـذا قابعـة يف ثنايـا الذاكـرة ،لذلـك حينما
أتيـت إىل هنـا ،انتظـرت رمضـان طويلا ألريـه
ألبنـايئ ،ألريهـم دعـوات أيب عىل مائـدة اإلفطار،
ألريهـم جارنـا املسـحرايت الـذي يقـرع الطبـل
يوميـا ليوقظنـا عىل السـحور ،لكنه مل يـأت أبدا،
فقـررت صنعـه بيـدي ،وقطعـت على نفسي
عهـدا أال ميـر رمضان أو العيـد إال وتكون والدته
هنـا يف منزلنـا.
إن الطقـوس اإلسلامية املقدسـة تعد مسـؤولية
عظمـى أمامنـا ،إذ أنهـا األمانـة التـي حملناهـا
على أكتافنـا حينما حملنا عتادنـا وقررنا الهجرة
عـن الوطـن ،وأمـا عـن أوالدنـا فإنهـم األمانـة
األعظـم الذيـن مـن حقهـم أن ينالـوا مـن متعة
رمضـان مـا نلنـاه نحـن يف صغرنـا ،وال يشء
يسـاوي جمال ذاك الشـعور.
ملـة العائلـة ،ازدحـام املوائد ،وأزمات السير بعد

العصر ،وفـراغ الشـوارع أثناء اإلفطـار ،وأصوات
مكبرات املسـاجد يف أرجـاء الحـي أثنـاء إقامـة
الرتاويـح ،وزيـارات الجيران ،وإطعـام الفقـراء،
وتنظيـف الشـوارع بسـواعد أهـل الحـي ،يـدا ً
بيـد ،كلهـا تفاصيـل صغيرة تـأيت لذاكرتـك بينام
أنـت قابعـا على مائدتـك وحيـدا ً ،تنظـر إىل
سـاعة هاتفـك تنتظـر منهـا أن تطابـق الوقـت
املحـدد لإلفطـار ،تنظـر إىل أطفالـك فتجدهـم
يف نـوم عميـق ،إذ أن اإلفطـار هنـا يـأيت مبـا
يقـارب العـارشة والنصـف مسـا ًء ،وهـذا يف
منتصـف الليـل بالنسـبة إليهـم ،تفتـح نافذتـك
فالشـوارع فارغـة ،ال يشء حولـك على اإلطلاق
يوحـي بـأن هـذا الشـهر هـو رمضـان ،فتـدرك
فيما بعـد أنـك أمـام خياريـن مختلفين ،إمـا أن
تتابـع حياتـك بالشـكل هـذا ،وتكون السـبب يف
فقـدان أطفالـك االسـتمتاع بهويتهـم الدينيـة،
أو أنـك تبـذل قصـارى جهـدك ،فتحـول واقعـك
البعيـد متامـا عـن رمضـان إىل واقـع جميل ميلء
بالروحانيـات والوجدانيـات الرمضانيـة ،وكانـت
اري.
الثانيـة قـر َ
العيـد ،ومـا احتفظنـا بـه مـن زيـارات العائالت
والجيران ،وصلاة العيـد وقبلة الوالديـن ،وثياب
العيـد املحفوفـة بعنايـة تامـة طيلة ليلـة العيد،
نتفقدهـا كل سـاعة واألخـرى ،كلهـا أشـياء ضاع
بريقهـا هنـا يف الغربـة ،لكننـا ومـع ذلـك حاولنا
أن نصنـع لهـا بريقاً جديدا ً ،اسـتبدلناها بطقوس
أخـرى جديـدة ،يسـتيقظ فيهـا أطفـايل صبـاح
العيـد على أصـوات التلفـاز وتكبيرات العيـد
تصـدح أرجـاء املنـزل ،لينبهروا فيام بعد مبشـهد
البالونـات امللونـة وهـي مرتصـة على جـدران
املنـزل ،وعلـب الهدايـا كلهـا مرتبـة يف أجمـل
زاويـة مـن زوايـا البيـت ،ترتبـع عـرش الحلـوى
والفوانيـس املضيئـة ،وعبـارات عيـد مبـارك
موزعـة على النوافـذ ،وثيـاب العيـد مرتبـة أمام
الهدايـا وننتظـر أطفايل أيضـا ،كلها أمـور صغرية
قـد صنعتهـا يف غربتـي علني أحمل عـن أطفايل
قليلا مـن وحشـة الغربـة التـي تلتهـم الطقوس
الدينيـة ،على أمـل أن أزرع يف ذاكرتهـم تلـك
اللـذة النـادرة التـي ال تنالها الـروح إال مرتني كل
عام.
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اإلسالم الوسطي أم اإلسالم األمريكي؟
عبد الرحمن محمد جامل
أستاذ بالجامعة
نـرى كثيرا مـن يتشـدق يف هـذه األيام باإلسلام
الوسـطي ويتحمـس لهـذا اﻹسلام ويدعـو إليـه
بـكل قوة ،ويدعو إىل التمسـك بهذا اإلسلام ،ﻷن
اإلسلام الـذي يدعـو إليـه هـو اﻹسلام الوسـطي
املعتـدل الـذي ﻻ يقبـل اﻹفـراط والتفريـط.
وهنالـك مـن العلماء مـن يدعو إىل هذا اﻹسلام
وإىل هـذا االنتامء مسـتدلني باﻵيـات واألحاديث
التـي تـدل على الوسـطية يف اإلسلام .وقـد
يتحمـس لهذا اإلسلام املعتدل النخـب العلامنية
ويتجنـد اإلعلام له وتدعمـه أمريـكا وأوربا بكل
مـا لديهـا مـن طاقات.
إن اإلسلام الوسـطي الـذي يدعـو إليـه هـؤالء
املتحمسـون ال يعني إال أن يخلع املسـلم نفسـه
عـن كل مـا ميت إىل اإلسلام بصلـة ويكون مجرد
اسـم ورمبـا بعـض الشـعائر التـي ال متـس إىل
الحكومـات وليـس لـه أي عالقـة باملجتمـع.
إن إسلامهم الوسـطي بال جهاد ﻷن الجهاد ذروة
سـنام اإلسلام وبه يقهـر الكفر ويدحـض الباطل
ويهتـز عـرش الفجـرة الكفـرة الذيـن ال يألـون
جهـدا إلطفـاء نـور الحق.
إن إسلامهم الوسـطي بلا سياسـة ﻷن السياسـة
تدعـو إىل التفاعـل مـع املجتمـع وإىل أن يكـون
املسـلم جـزءا مـن املجتمـع يعيـش مـع آالمـه
ويـداوي جرحـه ويقـوم يف وجـه املتغطرسين
الذيـن سـلبوا األمة حقهـا وحرموها مـن خرياتها.
إن إسلامهم الوسـطي بلا دعـوة ﻷن الدعـوة
تصـون األمـة اإلسلامية مـن مزالـق الحیـاة
وتجنبهـا املعـايص وتصونهـا مام أصـاب املجتمع
الغـريب مـن مفاسـد وانحلال خلقـي.
إن إسلامهم الوسـطي يدعو إىل التبرج والدعارة
وفتـح البـاب لـكل مـن هـب ودب مـن أهـل
الفسـاد والزيـغ لیصیـح املجتمـع نسـخة صادقة
عـن املجتمـع األوريب حيـث الدعـارة واملجـون
واالنحطـاط الخلقـي.
إن إسلامهم الوسـطي شـديد عىل املؤمنني رحيم
بالكفـار يرحـب بالعدو ويکبـت الصديق يبغض
املسـلم ويبعـده ويقصيه ويحب الكافر ويفسـح
لـه ويدنيه.
إن إسلامهم الوسـطي يحارب الصحوة اإلسلامية

مبـا تحمـل الكلمـة مـن املعـاين السـامية ،ألن
الصحـوة توقـظ األمـة مـن سـباتها وتقودهـا إىل
الرشـد والقيـادة وتحمس األمة السترداد مجدها
التليـد ،وألن الصحـوة كافحـت وتكافـح من أجل
تحريـر البلاد من براثن االسـتعامر البغيض الذي
أنشـب أظفـاره يف قلـب املجتمع اإلسلامي.
إن إسلامهم الوسـطي يدعـو إىل كل مـا ميت إىل
الغـرب بصلة ويعض عليـه بالنواجذ ويبغض كل
فكـر رشقـي وإسلامي ،كل مـا جـاء مـن الغـرب
فهـو مستحسـن وإن كان فيـه أرضار للمجتمـع
وكل مـا جـاء مـن الشرق فهـو مرفـوض ومردود
وإن كان فيـه نفـع لألمـة واملجتمـع.
إن إسلامهم الوسـطي بلا لحيـة وال رسوال
وقميـص ،يبيـح املعـازف ويفتـح بيـوت الدعـارة
واملجـون .يحـب أهـل الزيـغ والفسـاد ويبغـض
أهـل الصلاح واملتمسـكني بهـدي النبـي املكـرم
صلى اللـه عليـه وسـلم.
إن إسلامهم الوسـطي يدعـو املرأة إىل التكشـف
والتعـري والتبرج ويسـتنكر عليهـا الحشـمة
والحيـاء .یسـتنکر علیهـا اللبـاس ویستحسـن
تعریهـا ،يحرضهـا على السـفور والخـروج مـن
البيـت ويسـتنكر عليهـا مالزمـة بيتهـا وتربيـة
أبناءهـا.
إن إسلامهم الوسـطي يريد من املسـلم أن ينفع
وﻻ يضر يفيـد وال يسـتفيد يعطـي وال يأخـذ
يرجـى وال يرجـو .يعطـي للمسـتعمرين خيرات
األرض وكنـوز األمـة وال يأخـذ إزاء مـا يعطـي
سـوى مثـن بخـس.
إن إسلامهم الوسـطي يريد من املسـلم أن يكون
قابعـا يف بيتـه مكبـا على أعاملـه الشـخصية ال
عالقـة لـه باملجتمـع وال مبـا يتعلـق باالقتصـاد
والسياسـة واالجتماع.
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إن إسلامهم الوسـطي ميـارس بعـض الشـعائر
الدينية التي ال تخرج املسـلم عن حظرية اإلسلام
يف الظاهـر أمـا يكـون يكـون فاعال متحـركا يأخذ
بناصيـة املجتمـع فليـس يف قامـوس إسلامهم
الوسـطي مـا يدعـو إىل ذلـك.
إن إسلامهم الوسـطي يهـون على املسـلم
املعـايص والذنـوب ويسـهل لـه البلـوغ إليهـا
ويصعب عليه مامرسـة الشـعائر الدينية ویجعل
يف طريقـه عقبـات وعوائـق.
إن إسلامهم الوسـطي هو اﻹسلام األمرييك الذي
يريـد مـن املسـلم أن يكتفـي بالصلاة والـزكاة
وأداء بعـض الشـعائر الدينيـة دون أن يكـون لـه
دور إيجـايب يف املجتمـع.
فليعلم كل من يتشـدق باﻹسلام الوسطي اليوم
مسـتغال مـا طـرأ على املسـلمني من كـوارث أن
إسلامهم ليـس إال أمريكيا وأنهـم ال يخدمون إال
أمريـكا وإرسائيل.
أمـا إسلامنا واإلسلام الـذي جاء بـه محمد صىل
اللـه عليه وسـلم فهـو الدعوة والجهاد ،السياسـة
واالجتماع ،الديـن والدولـة ،إن إسلامنا شـديد
على الكفـار رحيم باملؤمنين ،إن إلسلامنا جهادا
وهـو مسـتمر مـا دام للدنيـا مـن حيـاة ،جهـاد
باللسـان والقلـم وجهـاد بالسـيف والبندقية.
إن إسلامنا خلاف مـا يتصـور املتوسـطون
والعلامنيـون! فاعـل حـريك يدخـل يف قلـب
املجتمـع ويوجـه ويرشـد يأمـر وينهـى يأخذ بيد
الظـامل ويعطـي املظلـوم حقه ويحارب السترداد
حقـه كل الطغـاة.
إن إسلامنا كام أنه ينفع يرض أيضا ينفع املؤمنني
ويضر الكفـار املحاربين املحتلين الغاصبني .كام
أنـه يعطـي مـا حبـاه الله مـن خيرات يأخذ من
اآلخريـن مـا منحهـم الله من خيرات وتجارب يف
سـبيل تحقيق الخیر والسـعادة لألمة اإلسلامية.
إن قـوة إسلامنا بعـد اﻹميـان باللـه تعـاىل تكمن
يف الرمـي وأعـدوا لهم ما اسـتطعتم مـن قوة .أال
إن القـوة يف الرمـي! أال إن القـوة يف الرمـي!
إن إسلامنا يهـز عـرش الكفـر ويقـض مضاجـع
العلامنيين الذيـن حصروا اﻹسلام يف بعـض
الشـعائر الجزئيـة.
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علمتني الصحوة اإلسلامية ولسـت مـن روادها،
ولكننـي مـن تالميذهـا ،معـاين وقيـم ومبـادئ
سـامية ترسـم طريـق اإلنسـان يف مسيرة الحيـاة
وتدلـه على عـامل الخلـود واآلخـرة:
️علمتنـي الصحوة اإلسلامية بأن االنتامء لإلسلام
العظيـم رشف ونعمـة من الله عز وجل تسـتحق
الشـكر والحمد والثنـاء ،قال تعاىلَ " :و َم ْن أَ ْح َسـ ُن
قَـ ْو ًل ِّم َّمـن َد َعـا إِ َل اللَّ ِه َو َع ِم َل َصالِ ًحـا َوق ََال إِنَّ ِني
ِمـ َن الْ ُم ْسـلِ ِم َني" (فصلت :اآلية .)33
️علمتنـي الصحـوة اإلسلامية أن أعيـش هـذه
الحيـاة بطاعـة اللـه تعـاىل والعيـش مـع القـرآن
الكريـم واالقتـداء بالنبـي الكريم صلى الله عليه
وسـلم ،وأهمية أن يكون لك رسـالة وهدف سـامٍ
يف الوجـود.
علمتنـي الصحـوة اإلسلامية أن هـذه األمـة
العظيمـة جاهـدت وناضلـت وكافحـت حتـى
حـررت ديارهـا وبلدانهـا من االسـتعامر البغيض،
وقدمـت تضحيـات كبيرة حتـى وصلـت إىل
مبتغاهـا.
️علمتنـي الصحوة اإلسلامية أن الجهود العظيمة
التـي قـام بهـا دعـاة اإلسلام يف القرنين املاضيين
(الفترة الحديثـة) على امتـداد بقـاع العـامل مـن
الهنـد إىل املغـرب األقصى وإندونيسـيا وبلاد
الغـرب والشرق ،بـأن وسـطية الدعوة اإلسلامية
التـي تبنوهـا أعلـت مـن قيمـة الديـن الحنيـف
وعظمة الرسـالة التي هي سـبيل سـعادة اإلنسان
املسلم يف كل زمان ومكان ،وبدت أهمية الجهود
واملشـاق التـي تحملهـا دعاة اإلسلام طـوال تلك
املرحلـة ،مـن خلال فهـم كتـاب الله وسـنة نبيه
صلى اللـه عليـه وسـلم وإظهـار الحـق ومحاربة
األباطيـل ،وبـأن السلسـلة الذهبيـة للدعـاة إىل
اللـه تعاىل من عهد النبـوة إىل الصحابة والتابعني
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وأتبـاع التابعين إىل القرنين املاضيين مـن أمثـال
محمـد بـن عبـد الوهـاب ومحمـد بـن علي
السـنويس وعبـد الكريـم الخطـايب وخير الديـن
التونسي ومحمـد عبـده وجمال الديـن األفعـاين
ورشـيد رضا وعبـد الحميد بن باديـس إىل محمد
بشير اإلبراهيمـي ،بـدت حلقـات متواصلـة
وجهـود تراكميـة يف مراحـل الصحـوة اإلسلامية.
️علمتنـي الصحـوة اإلسلامية أهميـة العلـم
واملعرفـة وأن الحضـارة اإلسلامية أعظـم حضـارة
عرفتهـا اإلنسـانية وإشـعاعاتها يف املعمـورة ال
تنكسر ومنهـا الصروح العلميـة العاليـة مثـل
جامعـات القرويين والزيتونـة واألزهـر الرشيـف
ومـدارس الشـام والعـراق واملدينة املنـورة ومكة
املكرمـة .كما علمتنـي أن أعظم حضارة إنسـانية
هي الحضارة اإلسلامية والتـي ظهرت يف كتابات:
شـكيب أرسلان وسـعيد النـوريس ومصطفـى
السـباعي وأبـو األعلى املـودودي وسـيد قطـب
وعصـام العطـار وعبـد الكريـم زيـدان ومحفوظ
النحنـاح وراشـد الغنـويش والقرضـاوي وغريهـم
بالعشرات.
️علمتنـي الصحـوة اإلسلامية أن الحيـاة تتطـور
وتتقديـم يف عامل األفـكار والوسـائل واالجتهادات
البرشيـة وتبقـى الثوابـت يف العقيـدة والقيـم
واألخلاق واملبـادئ التـي جـاءت يف القـرآن.
علمتنـي الصحوة اإلسلامية أن املـدارس الفكرية
اإلسلامية تتكامـل وتتعـاون وتتضامـن وبـأن
خلاف التنـوع هـو نعمـة وليـس نقمـة ،ولذلـك
أحببـت يف اللـه تعـاىل :الشـيخ عبـد العزيـز بـن
باز وابن عثيمني والشـيخ األلباين والشـيخ حسـن
البنـا وسـيد قطـب والقرضـاوي وفتحـي يكـن،
وعبـد الحميـد بـن باديـس وبشير اإلبراهيمـي،
وعلماء الجزائـر األفـذاذ ممـن ناضلـوا وكافحـوا

ضـد االسـتعامر ،والشـيخ الطاهـر بـن عاشـور
والثعالبـي والغنـويش ،وأحمد الرشيف السـنويس
وعمـر املختار والطاهر الزاوي وسـليامن الباروين،
وعبـد الكريـم الخطـايب والكتـاين ومـاء العينين،
وأبـو الحسـن النـدوي وويل الدیـن الدهلـوي
واملباركفـوري وأبـو األعلى املـودودي رحمـة الله
على األحيـاء واألمـوات جميعـاً.
️علمتنـي الصحـوة اإلسلامية بـأن معـاين الحرية
واملسـاواة والكرامـة والعدالة االجتامعية وحقوق
اإلنسـان واألخوة اإلنسـانية واإلسلامية واملشـاعر
النبيلـة نحـو بنـي اإلنسـان والحرص على إيصال
رسـاالت اللـه لهـم يف أي مكان.
علمتنـي الصحـوة اإلسلامية بـأن قيمة اإلنسـان
هـي يف مسـتوى عالقته بالله وتحقيقـه العبودية
للـه وطاعتـه ومحاربـة الظلـم والتصـدي للجهل
وإعانـة امللهـوف ومسـاعدة الناس بكل إنسـانية
ولطـف ابتغـاء مرضـاة الله.
️علمتنـي الصحوة اإلسلامية بأن نضال الشـعوب
وجهادهـا وكفاحهـا ضـد االسـتبداد والدكتاتورية
والغـزاة وعبـادة للـه إذا أخلـص العبـد نيته لله.
علمتنـي الصحـوة اإلسلامية أن الحيـاة تتطـور
وتتقـدم يف عـامل األفـكار والوسـائل واالجتهـادات
البرشيـة وتبقـى الثوابـت يف العقيـدة والقيـم
واألخلاق واملبـادئ التـي جـاءت يف القـرآن
الكريـم.
️علمتني الصحوة اإلسلامية أن الشهود الحضاري
لإلسلام قـادم ،وبـأن تحريـر فلسـطني حتمي كام
حررهـا صلاح الدين األيـويب بعد جهـود تراكمية
شـارك فيهـا الكثير مـن األبطـال مثـل نـور الدين
زنكي والقايض الفاضـل وغريهم.
علمتنـي الصحوة اإلسلامية أهمية املصالحة بني
الشـعوب وحكامهـا وأن ذلك هو مقصد إسلامي
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كبير وقيمـة إنسـانية رفيعـة ،وأهميـة وجـود
قاعـدة دسـتورية بين الحاكـم واملحكـوم تعطـي
للشـعب حقـه ،وكذلـك للحاكـم وقـف بيعـة
شـوري.
تـرايض واختيـار
ّ
علمتنـي الصحـوة اإلسلامية أن التعايـش بين
الديانـات الكبرى هدي نبـوي كريـم وأن الثقافة
الدسـتورية راسـخة يف حضارتنـا العظيمة ووثيقة
املدينـة املنـورة خير دليـل على ذلك.
️علمتنـي الصحوة اإلسلامية أن التعـاون بني بني
اإلنسـان بالخير مقصد إسلامي وهـدي محمدي
كريـم ومنهـج راشـدي سـار عليـه الخلفـاء
الراشـدين يف الدولتين الصديقيـة وال ُعمرية ومن
جـاء بعدهـم.
علمتنـي الصحـوة اإلسلامية أن قيمـة الوفـاء
ألولئـك الذيـن بذلـوا الغـايل والثمين يف تبليـغ
رسـاالت اإلسلام يف أرجـاء املعمـورة.
️علمتنـي الصحـوة اإلسلامية فنـوف املعـارف
وفقـه الحضـارة اإلسلامية وأسـاليب الدعـوة من
خلال روادهـا أمثـال العلماء املصلحين والدعاة
واألسـتاذة الكبـار :جمال الدين األفغـاين ومحمد
عبـده وحسـن البنا ومحمد الغـزايل وعبد الكريم
زيـدان ومحمـد أحمـد الراشـد وحسـن الترايب
وجمال الديـن القاسـمي ومصطفـى السـباعي
وعثمان بـن فـوده ووهبـي ال ُزحيلي ومحمـد
سـعيد رمضـان البوطـي وعصـام البشير وعمـر
األشـقر ومحمـد أحمـد جيلي ومحمـد بحيري
ومبـارك رحمـة وياسين عبد العزيـز وعبد املجيد
الزنـداين والديلمـي والكشـك ومحمـد متـويل
الشـعراوي وأكـرم ضيـاء العمـري وأحمـد نوفـل
ومحمـد راتـب النابلسي وعبـد الـرزاق قسـوم
وعـوض القـرين وسـفر الحـوايل وعماد الديـن
خليـل وعلي القرداغـي ومحمـد الحسـن ولـد
الـددو وأحمـد الريسـوين وعبـد املجيـد النجـار
وآخـرون.
علمتنـي الصحـوة اإلسلامية أن املسـتقبل
للشـعوب التـي تسـعى لنيـل حقوقهـا وكرامتهـا.
️علمتنـي الصحـوة اإلسلامية أن إرادة الشـعوب
تنتصر على إرادة الطغـاة واملسـتبدين.
علمتنـي الصحـوة اإلسلامية أن الدنيـا دار ابتالء
وامتحـان ومـا بعدهـا مرهون بالعمـل الصالح يف
الدنيـا ابتغـاء مرضاة اللـه "أَ ْم نَ ْج َع ُـل ال َِّذي َن آ َم ُنوا
الصالِ َح ِ
ـات كَالْ ُمف ِْس ِـدي َن ِف الْ َ ْر ِض أَ ْم
َو َع ِملُـوا َّ
ين كَالْ ُف َّجـارِ" (ص.)28 :
نَ ْج َع ُـل الْ ُمتَّ ِق َ
️الصحـوة اإلسلامية رشف يتسـامى وغـرس رباين
يُـأيت مثـاره يف كل حين بـإذن ربه.
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اإلسالم والعلم
فضيلة الشيخ املفتي محمد تقي العثامين حفظه الله
التعريب :عبد الله عبيد اللّهي
مدرس بالجامعة
"مـا وصـل إليـه العلـم الجديـد مـن اكتشـافات
يصـح
عـن القمـر والشـمس والسـيّارات ،هـل
ّ
مـن وجهـة نظـر القـرآن الكريـم؟ هنـاك البعض
يقولـون :ال تعـارض بين العلـم ومـا يف القـرآن
والسـنة ،فـكل ما يقولـه العلم صحيـح ،والبعض
يقولـون :إن آراء العلـم الجديـدة تتعـارض مـع
القـرآن الكريـم ،مـن فضلكـم أفيدونـا يف هـذه

الديـن يرشـد إىل االسـتعامل الصحيـح لتلـك
الطاقـات ،وهـو الـذي يختـار الجهـة الصحيحـة
لتلـك االكتشـافات ،ويوفّـر لهـا البيئـة املناسـبة،
فالعلـوم والتقنيات ال تكون مفيدة لإلنسـانية ّإل
إذا اسـتخدمت وفقـا لألصـول التـي أرشـد إليهـا
وإل فلا أحـد ينكـر بـأن العلـوم كما
إإلسلامّ ،
وتحسـن أوضاع
أنـه يكـون سـببا لفالحنا املـا ّدي ّ

القضيـة برأيكم الجامـع واملانع" ( .السـائل :عبد
الحـي فريـد بـور مـن باكسـتان الرشقيـة).
إ ّن جـواب سـؤالكم يف الحقيقـة يتطلّـب مقالـة
مبسـوطةّ ،إل أننـا نشير هنـا إىل بعـض الكلامت
الرضوريـة كمبـادئ أصليـة ،واملرجـ ّو أن تكـون
معينـة يف حـل مشـكلتكم.
كل يشء يجـب أن نعـرف بـأ ّن الهـدف
 -1قبـل ّ
األصلي للعلـوم الطبيعية اكتشـاف تلك الطاقات
التـي أودعهـا اللـه تعاىل يف هـذه الكائنـات ،فإن
اسـتخدمت هـذه الطاقـات يف تحسين أوضـاع
اإلنسـانية وتطويرهـا ،فهـذا ليـس جائـزا مـن
وجهـة نظـر اإلسلام بـل مستحسـن ،واإلسلام
بـدل أن يعرقل تجاه ذلك ،يشـجعهم ويشـوقهم
على ذلـك ،لكـن كل مـا يطالبـه اإلسلام يف هـذا
املجـال أن تُسـتخدم هـذه الطاقـات ملقاصـد
هـي مرشوعـة مـن وجهـة نظـر اإلسلام ،وتكون
مفيـدة ،بتعبير آخـر إ ّن واجـب العلـم أن
يكتشـف الطاقـات الخفيـة للكائنـات ،لكـن

املعيشـة كذلك من شـأنه أن يكـون مدمرا مهلكا
إذا أيسء اسـتخدامه ،ومثالـه أمامنـا ،ففي املايض
القريـب ملـا وفّـر العلـم للبشر أسـباب الراحـة
والسـهولة مـن جانـب ،بـ ّدل مـن جانـب آخـر
اسـتعامله الخاطئ كافة العـامل إىل جهنم ،فالعلم
صنـع املراكـب الرسيعة ،وهو الذي أنشـأ الطاقة
الذريـة والهيدروجينيـة ،فاالسـتفادة الصحيحـة
للعلـم ال يكـون إال إذا جـرى اسـتعامله وفقـا
لألصـول التـي أرشـد إليهـا اإلسلام.
 -2والـكالم الثـاين الـذي يجـب أن نعرفـه ،هـو
أن اكتشـافات العلـم نوعـان ،نـوع منهـا قائـم
على املشـاهدة الرصيحـة ،هـذا النـوع مـن
االكتشـافات مل يتعـارض ولـن يتعـارض مـع
الكتـاب والسـنة ،بـل املشـاهدة تـدل على أن
هـذه االكتشـافات كانـت مؤيدة للقرآن والسـنة
دامئـا ،فالكثري مـن كالم القرآن والسـنة الذي كان
يصعـب فهمـه سـابقا ،أصبح فهمه سـهال يف ظل
اكتشـافات العلـم .مثلا يف قصـة املعـراج ،ورد
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الحديـث عـن رسعـة البراق يف روايـات عديـدة،
ولقـد كان يـرى البعـض مـن مدعـي العقالنية يف
املـايض هـذه الرسعـة أمـرا بعيـدا عـن العقـل،
لكـن العلـم الجديـد أثبـت أن الرسعـة يف الجري
صفـة ال ميكـن وضـع حد لهـا .والنوع الثـاين؛ من
االكتشـافات العلميـة قامئة على التخمني والظن
ونقـص العلم بـدل املشـاهدة واليقين ،فالعلامء
مل يصلـوا يف هـذا املجـال إىل نتائـج يقينيـة ،هذا
النـوع من االكتشـافات والدراسـات قـد تتعارض
مـع القرآن الكريم والسـنة ،والطريـق الواضح يف
مثـل هـذه الحـاالت أن نؤمـن مبـا ورد يف القـرآن
والسـنة بغير تأويـل ،ونجـزم القـول عـن مـا
يتعـارض معهام من دراسـات العلم واكتشـافاته،
بـأن العلـم ملـا يصـل إىل أصـل الحقيقـة ،وكلما
ازدادت معلومـات اإلنسـان العلميـة كلام اقرتب
مـن الحقائـق التـي بيّنها القـرآن الكريم والسـنة
النبويـة أكرث.
مثلا يـرى البعـض مـن العلماء أنـه ال وجـود
للسماء ،ال شـك أن رأيهـم هذا مل يقـم عىل أنهم
وجـدوا دليلا قطعيّـا يقينيـا على عـدم وجـود
السماء ،بـل حاصـل اسـتداللهم أنهم مل يكسـبوا
علما عـن وجـود السماء ،لذلـك ال يسـلمون
وجـوده ،وبتعبير آخر هذا الـرأي قائم عىل عدم
العلـم ،بـدل أن يكـون قامئـا على علـم العـدم..
ألجـل هـذا نحـن الذين نؤمـن مبـا ورد يف القرآن
والسـنة نقـول بـكل رصاحـة :إن هـذا الـرأي
لهـؤالء العلماء غير صحيـح ،والـكالم الصحيـح
أن السماء موجـود مبـا ثبـت يف القـرآن والسـنة،
لكـن العلم مل يصـل إليه نتيجة بضاعتـه املزجاة،
فـإن ازدادت يف املعلومـات العلميـة لإلنسـان،
مـن املمكـن أن يـدرك علماء الطبيعـة خطأهـم
يف القـادم ،ويسـلموا وجـود السماء كما سـلموا
الكثير مـن األشـياء التي أنكـروا وجودها سـابقا.
واملشـكلة عندنـا أن عقلية وضـع كل يشء مكانه
قـد انتهـت ،وحينما تتمكـن أهميـة يشء يف
العقـل ،تكـون هنـاك مجـاوزة مـن حـدوده ،فال
شـك يف أن العلـم والتقانـة مفيـدة ،ومـن الفنون
أمـس حاجـات املسـلمني يف
الرضوريـة ،ومـن ّ
عرصنـا أن يهتموا إىل هذه الفنون اهتامما خاصا،
ويسـعوا يف الرقي والتطور فيـه إىل النهاية ،ألنهم
ال ينالـون مكانتهـم الالئقـة يف العـامل املعـارص
بغريهـا ،لكـن ال يعقـل أبـدا أن يطـرح أحـد رأيـا
لـه عـن ظـن وتخمين ،ثـم نسـلم نحـن ذلـك
الـرأي كالوحي ،أو نفتح بسـببه أبـواب التحريف
والتغيير يف القـرآن ،أو نـورد بسـببه الشـكوك
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والشـبهات يف كتاب الله ،وال سـيام وأننا نشـاهد
كيـف تتبـدل آراء العلـم وجهاته حينـا بعد حني.
 -3ال ننـس أن قضيـة اإلسلام تختلـف عـن
النرصانيـة ،ففـي الديانـة النرصانيـة مل يكـن
هـذا املقـدار مـن الطاقـة أن تصمـد يف وجـه
الرضوريـات الجديـدة لإلنسـان واملعلومـات
العلميـة ،لذلـك ُعـ ّدت كخطـر عظيـم للعلـم،
فـكان عىل أصحابها إمـا أن يخالفوا العلم حفاظا
يغيوا دينهـم ،يف البداية
على وقار الكنيسـة أن ّ
اختارت الكنيسـة الكاتوليكيـة الرومانية الطريقة
األوىل ،وملـا أن سـيطرة العـوام كان عليها ،فواجه
علماء مثـل "غاليليـو" مشـكالت وموانـع كثيرة،
لكـن ملـا انهـارت قـوة الكنيسـة ،مل يبـق أمامهـم
سـوى طريـق واحـد ،وهـو أن يقومـوا بالتغيير
يف دينهـم ،ويعرضـوا عنه تفسيرا جديـدا وتعبريا
جديـدا ،كما أن مكتـب أهـل التجـدد عندهـم
( )modernismاختـاروا هـذه الطريقـة.
وكل هـذا كان بسـبب أنهـم أقامـوا الديانـة
النرصانيـة على مبـادئ مغايـرة للفطـرة والعقل،
لكـن قضيـة اإلسلام تختلـف عـن هـذا متامـا،
فاإلسلام ديـن الفطـرة ،وال يسـتطيع أن يتحـداه
دليـل عقلي ،وهـو دين صالـح لتلبيـة كل حاجة
مـن حاجـات الزمـان ،وهـو ديـن يصلح ملسـايرة
كل عصر بعلومه واكتشـافاته ،فلسـنا بحاجة إىل
مخالفـة العلـم ألجـل الحفاظ عىل وقار االسلام،
وال إىل تبديـل اإلسلام ،ثـم نحـن مؤمنـون بـأن
العلـم مهما تقدم وتطور ،ومهما ازداد يف ذخرية
اإلنسـان مـن العلـوم ،يـزداد اإلسلام حقانيـة
وصدقـا ،مرشوطـا بـأن يكـون رأي اإلنسـان قامئا
على علم صحيح ،وال يعطـي للقياس أو التخمني
مكانـة اليقين واملشـاهدة.
هـذا هـو الـكالم الـذي يصرح بـه علماء الدين
دامئـا ،وخالصته أن يوضع كل يشء يف محله ،وإن
مجـاوزة الحـدود بسـبب التأثـر مـن الشـعارات
الرباقـة ال يتفـق مـع العلـم والعاملية .لكـن املثري
للحيرة أن مـع هـذا الـكالم االعتـدايل واملعقـول
متامـا يـروج البعض بـأن العلامء يخالفـون العلم
والتقانـة ،وال يريـدون الرقـي يف هـذه املجـاالت
أبـدا ،ويف جـواب هـذه التهمة ليس لنـا أن ندعو
اللـه تعـاىل أن يـرزق هـؤالء فكرا سـليام.
[ تعريب من «كتاب اسلام أور جدت پسـندي»
لفضيلـة الشـيخ املفتـي محمـد تقـي العثماين
حفظـه الله]

أخبار العامل
أمرييك يدهس مارة بسيارته ظناً أنهم مسلمون
قالــت رشطــة كاليفورنيــا إن ســائقاً دهــس مــارة
بســيارته عــن عمــد يف ســانيفيل ،قــرب ســان
فرانسيســكو ،ظنــاً منــه أنهــم مســلمون ،فيــا
وصــف املدعــي العــام الحــادث بأنــه «جرميــة
مروعــة».
وأوضحــت الرشطــة أن الســائق ،ويدعــى إيزايــا
بيبلــز ( 34عام ـاً) ،مســتهدف بتحقيــق يف محاولــة
قتــل بدافــع عنــري.
وقــال الرشطــي فــان نغــو ،خــال مؤمتــر صحــايف:
«هنــاك أدلــة جديــدة تفيــد بــأن بيبلــز اســتهدف
عمــدا ً ضحايــاه بســبب عرقهــم ،وقناعــة منــه
بأنهــم مســلمون».
البشري مطلوب أيضا لدى املحكمة الجنائية الدولية
يف الهاي
ســكاي نيــوز عربيــة  -أبوظبــي أقــ ّر الرئيــس
الســوداين الســابق ،عمــر البشــر ،الســبت ،بالتهــم
التــي وجهتهــا لــه النيابــة العامــة املتعلقــة
بالفســاد ،وكشــف عــن أســاء متورطــة معــه يف
تلــك القضايــا.
ووفــق مــا نــرت صحيفــة «الجريــدة» الســودانية،
فقــد اعــرف البشــر بالتهــم ذات الصلــة بالفســاد
املــايل ومخالفــة قوانــن النقــد األجنبــي وغســيل
األمــوال.
نتنياهـو يفـاوض األحـزاب السـابقة يف حكومتـه
لتشـكيل طاقـم وزاري
وكاالت  -أبوظبـي قـال متحـدث إن رئيـس الـوزراء
اإلرسائيلي بنيامين نتنياهـو سـيطلب مـن الرئيـس
منحـه وقتـا أكبر لتشـكيل حكومـة جديـدة.
وطبقـا للقانـون اإلرسائيلي حصـل نتنياهـو على
فترة مبدئيـة مدتهـا  28يومـا لتشـكيل حكومـة مع
احتمال متديدهـا  14يومـا .وتنتهـي الفترة املبدئية
يـوم األربعـاء .وسـتنتهي مهلتـه األخيرة ،إذا متـت
املوافقـة على التأجيـل ،يف  29مايـو.
ويتفـاوض نتنياهـو على الشروط مـع كل األحـزاب
اليمينيـة والقوميـة والدينيـة التـي كانـت تشـكل
حكومتـه املنتهيـة واليتهـا .ومل يفـز أي حـزب على
اإلطلاق يف إرسائيـل بأغلبيـة مطلقـة يف الكنيسـت
املؤلـف مـن  120عضـوا مما يجعـل الحكومـات
االئتالفيـة التقليـد الـذي غالبـا مـا تجـري عليـه
املفاوضـات السياسـية.
إرسائيل متنع الفلسطينيني من االعتكاف داخل
“األقىص”
أخرجــت القــوات اإلرسائيليــة بالقــوة ،مســاء
الســبت ،املصلــن الفلســطينيني املعتكفــن يف
املســجد األقــى وســط مدينــة القــدس املحتلــة،
حســب شــهود عيــان.
وقــال الشــهود ملراســل “األناضــول” إن عــرات
العنــارص مــن الرشطــة اإلرسائيليــة الخاصــة اقتحمــوا
باحــات املســجد األقــى ،وأخرجــوا املعتكفــن
بالقــوة.
وأفــادت مصــادر صحفيــة لـ”األناضــول” ،بــأن
الســلطات اإلرسائيليــة تعتــزم منــع االعتــكاف داخــل
املســجد األقــى ،وقــره عــى العــر األواخــر مــن
شــهر رمضــان.
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إن احلياة دقائق وثواني
الشیخ عبداللطيف النارويئ
أستاذ بالجامعة
إن سـاعات الحيـاة وثوانيهـا ال تتوقـف حتـى
نسـتيقظ مـن الغفلـة و السـبات العمیـق بـل
متضـی وتنقضي و يبقـى اإلنسـان متخلفـا
وخـارسا يف كثير مـن األمـور املهمـة يف حياته إن
مل یدرکهـا.
إن الشـمس ال تتوقـف وال تنتظـر کـی ننتبـه
مـن الغفـوة ونرجـع من صحـاری التیـه والحیرة
 ،بـل متـر األيـام والليـايل مـر السـحاب و ال يفوز
فـی سـباق الحیـاة إال مـن عـرف قـدر الحيـاة
والدقائـق والثـواين واسـتغلها يف إنجـاز املهـام و
الحصـول على املراتـب العليـة.
اليـوم مل يبـق إسـم وال أثـر مـن الذيـن أعجبهم
الرسيـر الهـادئ و الفـراش الهنیئ والنـوم الكثري
بـل فضلـوا النـوم على القيـم فنامـت قواهـم
وتالشـت قدراتهـم وذبلـت أوراق حياتهـم ومل
يبلغـوا مجـدا أثیلا وعـزا حقیقیـا.
إن التاريـخ لـن یذکـر يف طياتـه أناسـا مل يعرفوا
املجاهـدة والهمـة العالیـة وجانبـوا الصعـاب
واألهـوال وكثرت حـاالت التسـويف والتأجيـل
يف حياتهـم وراحـوا يغفلـون عن لحظـات تنبض
بالحيويـة والنشـاط واإلنجـازات املميـزة.
إن اإلنسـان ليس بإمكانـه إیقاف الزمان وحرکة
الشـمس ولكـن يسـتطيع أن يسـتغل كل دقيقة
و لحظـة يف مـا يهمـه مـن أمور الدنيـا و اآلخرة.
لقـد صفـق التاريـخ و أقـر بفضـل رجـال ذوو
عزميـة سـابقوا الفجـر فأرشقـوا يف دياجير
الظلمات قبـل بـزوغ الفجـر  ،فنـوروا العـامل
بضيـاء العلـم واإلميـان واسـترشفوا آفـاق
املسـتقبل بنظرهـم الثاقـب وبصیرتهـم النافـذة
ومجاهدتهـم الصادقـة  ،فوفقـوا ملعرفـة
معطيـات الزمـان واملـكان وال شـک أنهـم ال
ينسـاهم التاريـخ وال املؤرخـون.
لقـد نجـح أقـوام نهضـوا بالجـد والعـزم فـی
سـبیل الوصـول إىل األهـداف النبیلـة واسـتفاقو
مـن رقدتهـم وبـادروا نحـو معـايل األمـور بصبر
على الشـدائد واملـکاره وتقدمـوا نحـو القيـم
بخطـوات ثابتـة وعزائـم فوالذيـة وكرسـوا

علمهـم ومواهبهـم
وکفایتهـم نحو الخري
و السـعادة وحفظـوا
أنفسـهم مـن علـل
التبطـل ولوثـات
الفـراغ.
إن الحيـاة دقائـق
وثـواين و كل مـن
اغتنـم هـذه الدقائق
والثـواين وعرف قدرها وسـعی يف تجنيد مواهبه
يف مجـاالت املعرفـة و العمـل و اسـتيقظ حينام
كان النـاس يتمتعـون بالنـوم الهـادئ واجتهـد
حينما رأي اآلخريـن يف غفلـة ومجالـس فارغـة
واسـتثمر اللحظات يف إنجاح املشـاريع و التقدم
نحـو املرامـى واسـتفرغ وسـعه يف األهـداف
النبيلـة  ،فـذا هـو الـذی قـد عـرف قـدر الحيـاة
وسـتكون حياته ذات محاصيـل رائعة وإنجازات
هامة.
لقـد عـرف قـدر الحيـاة الصحابـی الجلیـل أبـو
هریـرة رضـی اللـه عنـه الـذی تـرک جمیـع
مطالـب الدنیـا ولـزم النبـی صلـی اللـه علیـه و
سـلم بشـبع بطنـه کـی ال تفوتـه درر کالم النبی
صلـی اللـه علیـه و سـلم ومجالسـته النافعـة.
لقـد عـرف قـدر الحيـاة عمر بـن الخطـاب أمیر
املومنیـن رضـی اللـه عنـه الـذی کانـت خطواته
وأقدامـه فـی ظلمـة اللیالی تشـق طریق العدل
واألمـن للمجتمـع اإلسلامي والذی قـال ملعاویة
بـن خدیـج رضـی اللـه عنـه « :لئن منـت النهـار
ألضیعـن رعیتـی  ،ولئن منـت اللیـل ألضیعـن
نفسـی  ،فکیـف بالنوم مع هذین یـا معاویة؟!»
کما جـاء فـی کتـاب الزهـد لإلمام احمـد رحمه
الله.
وقـد عـرف قدر الحيـاة اإلمـام ابوحنیفـة رحمه
اللـه الـذی أنـس بوحشـة اللیـل البهیـم وأنارهـا
دومـا بالعبـادة واإلنابـة والغـوص فـی املعانـی
العلمیـة واملعنویـة.
ولقـد عـرف قـدر الحيـاة اإلمام الشـافعی رحمه
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اللـه الـذی قـال مقالتـه الطيبة « :الوقت سـیف
إن مل تقطعـه قطعک».
نـری كثيرا مـن النـاس يذكـرون اللـه تعـاىل و
يشـتغلون بالتلاوة او القـراءة أو مـا يعنيهـم
كلما سـنحت لهـم الفرصة حني املشي و القعود
وقبـل النـوم ويف السـيارة والطائـرة  ،وآخـرون
يلتفتـون ميينـا وشماال يك يشـتغلوا بـكالم لغـو
فـارغ ال يعنيهـم اليف الديـن وال يف الدنيا و هذه
العـادة السـيئة قـد اسـتحوذت على جمهـرة
كبيرة مـن أبنـاء األمـة.
إن أهـل التوفيـق يحرصـون على أوقاتهـم
ولحظاتهـم أكثر مـن حـرص أصحـاب الدراهـم
والدنانير على دراهمهم ودنانريهـم ویتعرضون
لنفحـات اللـه تعـاىل يف أيامه ويلتمسـون أوقات
الربكـة و ال يغفلـون عنهـا.
لقـد فـاز السـابقون بسـبقهم يف مواطـن الخير
و اإلميـان و مسـارعتهم نحـو الفضائـل واملـكارم
وصربهـم ومثابرتهـم يف سـبيل الوصـول إىل
املعـايل .إن الناجحني هم الذيـن يحرمون املوائد
واملـآکل الشـهية يك يصلـوا إيل مايغـذی روحهـم
وفکرتهـم مـن املـآکل املعنوية والعلميـة ،فآثروا
الباقـي علي الفـاين ووصلـوا قمـة املجـد والعزة
وفاقـوا أقرانهـم وبقيـت لهـم ذكـرى خالـدة يف
صفحـات التاريـخ وخلفـوا مآثـر كرميـة وتراثـا
مثينا .
فحبـذا مبـن اقتفـی أثرهـم وتأسـی بهـم
ونظـر ببصیرتـه يف حياتهـم املليئـة بالتجـارب
و املجاهـدات واإلنجـازات ومضى على هـذا
الـدرب املضيء.
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الس�ي�رة الذاتية  ..رسالة احلالي حيال التالي
️ سيد مسعود
إن كتـب «السيرة الذاتية» تحتـل مكانة كبرية يف
مكتبـة اللغـات وآدابهـا ،وقـد انترش حـول العامل
إىل اآلن الكثير مـن هـذه الكتـب ،ونالـت القدر
األكبر مـن عناية القـراء واملهتمين ،واإلحصاءات
تؤكـد أن هـذا النوع مـن الكتب للمشـاهري هي
األكثر مبيعـا يف البلاد املهتمـة بالقـراءة مبـا فيها
الواليـات املتحـدة األمريكيـة والبلاد األوروبيـة
واآلسـيوية .ألن اإلنسـان مبوجـب الطبيعة راغب
يف قـراءة السيرة الذاتيـة ملـن يتمتـع عنـده
بالنجـاح والقبـول والتأثير مـن بنـي جلدتـه ،يف
مختلـف املجـاالت .وألن كتـب السيرة الذاتيـة
تكشـف عـن األحـداث واملنعطفـات واألرسار
والرمـوز يف نجـاح هـؤالء البارزيـن واملؤثريـن
خالل مسيرتهم والتـي كانت خافية على الناس.
وال يسـتطيع أحـد البـوح بهذه الحقائـق والرموز
كام يسـتطيع صاحب السيرة نفسـه .كام
أن هـذه الكتـب يف ذات الوقـت مليئـة
بالتشـويق والتحريض والتحفيز بالنسـبة
للقـارئ ،والعجيـب أن بعـض هـؤالء
العباقـرة والنوابـغ والناجحين الذيـن
بـادروا بكتابـة سيرتهم الذاتيـة ،قد كتب
عنهـم بعض الخاصـة والتالميـذ واملحبني
واملريديـن قبـل ذلـك وبعـده كثيرا .إال
أن تلـك الكتـب املكتوبة بأيـدي التالميذ
واملعارصيـن مل تلـق الـرواج الـذي لقيـه كتـاب
السيرة الذاتيـة الذي كتبـه صاحب السيرة بيده
ويف حياتـه ! ألن اآلخريـن رمبـا يسـتمدون خالل
كتابـة السير مـن الخيـال ،وبخاصـة األسـلوب
يف كتـب السيرة الذاتيـة أسـلوب الروايـة وهـي
للخيـال فيها نصيـب وافر ،ولكن صاحب السيرة
نفسـه لـو كتب فهـو ليـس بحاجة إىل اسـتخدام
الخيـال ألن املسيرة واضحـة لديـه بــ ُعجرهـا
وبُ َجرهـا وحلوهـا وم ّرهـا ،فيقـول الحقائـق كما
هـي .وهـذا مـا جعـل النـاس يف أنحـاء العـامل
يقبلـون على كتـب السيرة الذاتية للكبـار إقباال
قياسا.
يقـال إن أول مـن أبـدع هذا الفن ،هـو اإلمام أبو
حامـد محمـد الغـزايل الطـويس يف كتابـه "املنقذ
مـن الضلال واملفصـح عـن األحـوال" ،حيـث
ص ّنـف بعـض العلامء هذا الكتـاب يف قامئة كتب
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السيرة الذاتيـة ،وقيـل أسـامة بن منقـذ يف كتابه
"االعتبار".
وأول كتـاب وضـع يف السيرة الذاتيـة يف أوروبـا
هـو كتـاب "اعرتافـات" لــ جـان جـاك روسـو
الفرنسي الـذي القـى قـدرا كبيرا مـن االنتشـار
والـرواج يف القـارة األوروبيـة .ثـم طـه حسين
علـه أول معـارص نقـل السيرة الذاتيـة إىل اللغـة
العربيـة حينما كتـب سيرته يف كتابـه الشـهري
املعنـون بــ "األيـام".
والسيرة الذاتيـة ليسـت تخـص رشيحـة دون
أخـرى كالسياسـيني أو املجدديـن أو األدبـاء أو
العلماء أو الدعـاة أو املصلحين أو الرحالين أو
ذوي املناصـب القيادية ،بـل هي لكل من تجمع
لديـه يشء طول مسيرة حياتـه ،ويعتقد أنه يفيد
األجيـال القادمـة لو وصلها .كما أن الجدير أيضاً

هـو أن تتوافـر كتب السيرة الذاتيـة للناجحني يف
كل من يريد أن يسـلك
املجـاالت املختلفـة ليجد ّ
مسيرة مقتـداه ،ويتخذ من تجـارب ذلك الناجح
نرباسـا لـه يهديه إىل املراشـد.
أجـل ،الصالحـون ميتنعـون عـن كتابـة السيرة
الذاتيـة لهـم ،ألن الحديـث فيهـا عـن النفـس،
وهـذا مـا يجعلهـم غير مرتاحين ،إذ فيـه تزكيـة
النفـس ،ومتجيـد الـذات ،وتجميلهـا يف أعين
القـراء ،وهذا األمر ال يستحسـنه الشرع والخلق
على حـد سـواء .وألجـل هـذا الكثير مـن الكبار
تخلّـوا عـن كتابـة السيرة الذاتيـة لهـم ،وبالتـايل
حرمـت األجيـال التاليـة تاريخهـم وجهادهـم
وتجاربهـم ومعارفهـم ،يف وقـت هـي ضآلتهـا
وباتـت تنشـدها.
إن يف السيرة الذاتيـة للكبـار ومسيرتهم خيرا ً
لألجيـال القادمـة الواعـدة ففيهـا الشـخصية،

والعلـم ،واملنهـج ،والجهـاد ،والكفـاح ،واملواقـف
والتاريـخ ،وفيهـا ما هـي عربة للقادمين ،وما هو
حافـز على العمـل ،وباعـث على األمـل.
والذيـن بادروا بهذا العمـل رأوا فيه خريا ً وحكمة
وموعظـة ولعلهـم يف البدايـة مـا كانـوا مرتاحني،
ويق ّدمـون رجلا ويؤخّـرون أخـرى ،للمالحظـات
املذكـورة .ثـم انشرح صدرهـم وهـذا مـا نلفيـه
مرصحـا بـه يف مقدمـات كتبهـم ،ونحـن اليـوم
نجـد كتـب سيرتهم الذاتيـة ،صـارت يف متنـاول
الجميـع ،وفيهـا دروس وفوائـد ال تحصى.
إن هـذا الجانـب مل يعـط حقـه مـن العنايـة مع
األسـف ،والكثير مـن الشـخصيات والعباقـرة ال
يجـد أحدنـا سيرته الذاتيـة املكتوبـة بيـده ،وأما
كتابـات اآلخريـن فتوجـد حولهـم ولكـن املـرء
بحكـم الطبيعـة ال يشـعر بالثقـة واالطمئنـان
الـذي ينبغـي أن يشـعره بـه عنـد
قرائتهـا ،وذلـك لوجـود احتمال الخطأ
واإلفـراط والتفريـط يف النقـل ،األمـر
الـذي يزهدنـا يف القراءة وال يسـمح لنا
باملواصلـة.
وتوجـد كتب «السيرة الذاتيـة» لبعض
الشـخصيات والعباقـرة والنوابـغ
والناحجين يف مسيرة الحيـاة مـن
املعارصيـن ،منهـا أو أشـهرها" :األيـام"
للدكتـور طـه حسين ،و"أنـا" لألسـتاذ عبـاس
محمـود العقـاد ،و"حيـايت" لألسـتاذ الدكتـور
أحمـد أمين ،و"قصة أيامي" للشـيخ عبد الحميد
كشـك ،و"ذكريات" لألسـتاذ عيل الطنطاوي و"يف
مسيرة الحياة" (معـرب كاروان زندگـی) للعالمة
السـيد أيب الحسـن النـدوي ،و"يوميـات نائـب
يف األريـاف" للكاتـب الـروايئ توفيـق الحكيـم،
و"وقفـة قبـل املنحـدر" للكاتب والـروايئ املرصي
علاء الديـن حـب اللـه الديـب ،و"ابـن القريـة
والكتـاب" للشـيخ العالمـة يوسـف القرضـاوي،
وغريهـا لغريهـم ،وإن مـا ذكرتـه كان عىل سـبيل
املثـال وليـس اإلحصـاء والحصر .كما اتخـذتُ
العربيـة معيـارا يف اختيارهـا وإال فهنـاك الكثير
مـن هـذه الكتـب باللغـات األخرى ،فـكل ناجح
وبـارز كتب سيرته بلغتـه األم أو لغـة أخرى من
اللغـات الحيـة الرائجـة يجيدهـا.
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قـام هـؤالء الكبـار بكتابـة سيرتهم ومسيرتهم
رسائهـا
بوردهـا وشـوكها ،وحلوهـا وم ّرهـا ،و ّ
رضائهـا ،فزينـوا بهـا املكتبـة العربيـة وأضافـوا
و ّ
إىل رصيدهـا تراثـا أي تـراث ،ونالـت اسـتجابة
رائعـة لـدى القراء ،وهـي تعد إنجـازات يف اللغة
العربيـة ،وأكثر هـذه الكتـب مصنفـة يف الكتب
األدبيـة ،وتتمتـع بقيمـة أدبيـة فائقـة ،وهـي
متوفـرة يف املكتبـة العربيـة الزاخـرة.
إننـا يف مجتمعنـا السـني اإليـراين نشـعر بفـراغ
هائـل يف هـذا املجـال ،فبعـض الكبـار والرجـال
املؤثريـن املصلحين ارتحلـوا واسـتأثرت بهـم
رحمـة اللـه وال نجـد لهـم كتابـا يوث ّـق حياتهـم
ويقـ ّدم سيرتهم ومسيرتهم إىل الجيـل الحـارض
واألجيـال القادمة قد سـجله هو بنفسـه ،وكذلك
األحيـاء الذيـن هـم بين ظهرانينـا حاليـا ،وقـد
تج ّمـع لديهـم مـن التجـارب واألرسار واألحـداث
املصرييّـة واملناهـج والجهـاد والتاريـخ يف
مسيرتهم مـا يسـتحق الكتابـة والتدويـن ليكون
نرباسـا للتالميـذ واملحبين واملريديـن الحارضيـن
وللقادمين مـن األجيـال.
وكـم هو مؤسـف أن يذهب هـذا التاريخ الزاخر
مـع السـابق وال يصـل إىل التـايل ! فالخاصـة
والتالميـذ واملحبـون لعلهـم يكتبـون لكـن
بزيـادة ونقصـان وإفـراط وتفريـط وال يجيـدون
إجـادة صاحبـه .فلـو كتب هـؤالء الرجـال الكبار
واملربّـون والبـارزون يف مختلـف املجـاالت
سيرتهم ومسيرتهم ليتوىل الخاصة واملستفيدون
منهـم واملتأثـرون بهـم نرشهـا وتعميمهـا ونقلها
إىل اللغـات األخـرى لـكان خيرا ً.
فاألجيـال القادمـة المحالـة تبحـث عـن تاريـخ
السـابق
رجالهـا وقادتهـا القدامـى وعما يـورِث
ُ
التـا َيل ،وهـي يف حاجـة ماسـة إليـه ،فلتجـده
موثوقـا بـه يف كتـب سيرتهم الذاتيـة املوث ّقـة
بأقالمهـم ويف حياتهـم ،فالعـامل مقبـل على هـذا
النـوع الشـيق مـن الكتـب كما أسـلفنا.
وليـس مـن الضروري أن يكـون صاحـب هـذه
السيرة الـذي يكتبهـا ويسـجلها رجلا عامليـاً
ومجـددا ،بـل كل مـن نجـح يف مسيرة ،وتفـ ّوق
يف مجـال ،ومـن لـه أثـر يف مجتمعـه ،ويتمتـع
بشـعبية وقبـول لـدى النـاس ،وكانت له مسيرة،
كافـح ألجلهـا ،ويؤمـن بصحتهـا فهـو لـو كتـب
َ
سيرته ،لوجـد قـ ّراءه ومتابعيـه واملرحبين بـه،
وهـو بعملـه هـذا اإليجـايب الهـادف يحسـن إىل
األجيـال القادمـة ويـؤدي رسـالته حيالهـا ،كما
يخلّـد فيهـا ذكـراه العطـرة.
والله ويل التوفيق

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

االمرباطور أورنكزيب ..س��ادس اخللفاء الراشدين!
صبغة الله الهدوي
أستاذ جامعي

أن تخـوض يف غمار تاريـخ الهنـد معنـاه
املغـاورة واملخاطـرة بجميـع حسـيات علومـك
ومواجهـة تيـارات التزويـر والتحريـف ،والفتـح
أمامـك سـجال مـن الغمـوض والخفـاء املـروع،
تناقضـات إثـر تناقضـات ،وأسـاطري تتذيـل
للحقائـق الناصعـة ،ومقوالت تنحـدر من رؤوس
املناصـب واملعـايل ،وتعليقـات غامضـة ملطخـة
بدمـاء نازفـة مـن ذوي األقلام املرتزقـة العميلة
للعصابـات املختلفة ،العابثـة بالتاريخ العائثة يف
حلبتهـا األصيلـة.
كان السـلطان أورنكزيـب محـط أنظـار التاريـخ
الهنـدي العميـق ،السـلطان املظلـوم املفترى
عليـه ،يحكـم عليـه مـن قـرأ مـن حياتـه سـطرا
ورأى مـن مملكتـه شبرا ،سـلطان أسـس أكبر
مملكـة مغوليـة يف شـبه القـارة الهنديـة ،رجـل
كان ميـاال إىل الوجهـة اإلسلامية بـل طبقهـا
فعلا لحـد أن طـرد القينـات واملغنين وحظـر
حفلات املوسـيقى وجوقتـه التـي كانـت تعزف
يف القصـور أوتار املتعة والشـهوة ،وسـعى بعدة
محـاوالت ناجحـة يف تطبيـق الرشيعـة وكسر
شـوكة الخلاف املتمـرد عليـه ،وأعـاد للمملكـة
املغوليـة هيبتهـا ،وأخفـق يف كل الحـارات
واألحويـة رايتهـا ،لكنه مل يتربأ مـن األقالم األمارة
بالتزييـف ليقـف يف قفـص االتهـام ،وأشيرت
إليـه أكـف وأصابـع االنتقـادات والعتابـات وتم
توسـيمه بحامل لـواء الطائفيـة ومجهض مبادئ
املسـاواة والعلامنيـة بينما وصفـه املسـلمون
بسـادس الخلفـاء الراشـدين ،واإلمرباطور الصالح
العـامل الزاهـد ،ومل تـزل هنـاك حجب بين الحق
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املفلـج والباطـل الطاغـي ،فـإن الرحلـة إىل ذلك
اإلمرباطـور ممتأل باألشـواك واألسـياج ،ال تهدمها
إال الحقائـق البيـض املفـارق التـي تخـرق سـتار
الكـذب واألوهـام.
كان يخـط بيديـه املصاحـف ويكسـب منهـا،
وهـذا العمـل باليـد مل يـك هوايـة تقضي بهـا
شـهوة نفسـه بـل كانـت اسـتعاضة عـن عـدم
اسـتطاعته ألداء الحـج حتـى أرسـل املصاحـف
التـي خطهـا بيـده إىل مكـة واملدينـة
تعـد ترجمـة اإلمرباطـور أورنكزيـب رائعة جدا،
فهـو نجـل البطـل واإلمرباطـور املغـويل امللـك
شـاهجهان بـاين تـاج محـل أعجوبة الدنيـا ،ملك
العمارات الشـاهقة وحاضـن البسـاتني ورب
الجمال والغـرام ،وقـد عنـى والـده بابنـه أشـد
عناية ،ال سـيام يف تربيته وتعليمه بأسـاتذة كبار،
حتـى درج أورنكزيـب عىل وعي كامل يف العلوم
اإلسلامية ال سـيام يف الفقـه الحنفـي ،وهـذه
العنايـة قـد لعبـت دورا فاعلا يف توجيـه فكرته
ورؤيتـه نحو نشر اإلسلام والقيـام بالدعوة ،ومل
تقـف الدراسـة على الدينيـات فقـط بل توسـع
نطاقهـا نحـو اللغـات مثـل الرتكيـة والفارسـية،
والشـغتاي ،والعربية ،وأحسـن البطل أورنكزيب
هـذه العلـوم واللغات مام جعلته نـادرة امللوك،
وكان على عكـس جـد امللـك العظيم أكبر الذي
رسـم دينـا جديدا لتعـود مملكتـه إىل الطأمنينة
والسكون.
يقـول األديب واملفكر اإلسلامي علي الطنطاوي
عـن اإلمرباطـور أورنكزيـب "إنـه بقيـة الخلفـاء
الراشـدين أو سـادس الخلفاء الراشـدين" ،وهذه
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الصفـة مل تلتصـق بـه كصفة امللـوك الذين ذيلوا
ألسمائهم أوصـاف املجـد والفخـر ،لكـن كانـت
هـذه الصفـة نتيجـة خدماتـه ومواقفـه الجريئة
التـي أبداهـا يف دولـة كانـت الوثنيـة علمهـا
األكرب والخرافات سـفرها املوقـر ،إذ كمم األفواه
املتملقـة والخطبـاء املداحين ،وحظـر عـادة
تقبيـل األرض واالنحنـاء بين يديـه ،ومل يـرض
ليكـون طاغوتـا تولـده العـادات والطقـوس ،بل
اقتنـع وارتضى بتحية اإلسلام ،ومـن رشفه الكبري
أنـه حفظ القـرآن بعـد أن أصبح سـلطانا وواليا،
وأظهـر للمسـلمني مكانـة القـرآن السـامقة يف
حياتهم.
لقـد كان يخـط بيديه املصاحف ويكسـب منها،
وهـذا العمـل باليـد مل يـك هوايـة تقضي بهـا
شـهوة نفسـه بـل كانـت اسـتعاضة عـن عـدم
اسـتطاعته ألداء الحـج حتـى أرسـل املصاحـف
التـي خطهـا بيـده إىل مكـة واملدينـة ،وهنـاك
طريفـة حدثـت يف حياتـه ،إنـه رأى ذات مـرة
املغنين والقينـات والراقصين يشـيعون جنـازة،
الطمين على صدورهـم ،شـاقني جيوبهـم،
مظهريـن أشـد الحـزن والعـزاء على املرحـوم،
فسـألهم مـن هذا املحمـول عىل النعـش ،فقالوا
لـه ،إنه املوسـيقا وآالتـه ،نقوم بتشـييعها ودفنها
فقـال لهـم "أيـوا فأحسـنوا دفنها حتـى ال تبعث
مـن األرض للمـرة الثانية" ،فإن هـذا كان موقف
اإلمرباطـور أورنكزيـب مـن املوسـيقى واألغـاين
التـي كانـت متلأ جـدران قصره ليل نهـار ،فمن
هـذه النقطـة تولـدت اتجاهـات عـدة تهجـم
عليـه ،مـا بينها مـن يصفـه دكتاتور ظـامل ،وملك
متطـرف طائفـي ،وإسلامي سـعى يف تخريـب
بنيـة الهنـد العريقـة.
لكـن البحـث عـن الحقائـق تهـدم وتدحـض
هـذه الخرافـات املبنيـة على أسـس هاويـة ،بل
إمنـا قصـد بهـا اإلمرباطور إقصـاء الترف والرتفيه
واإلرساف الـذي زلزل ميزانيـة مملكته ،وأدى إىل
زحزحـة نيته ومهمتـه ،إذ كان املغنون يحصلون
على جوائـز ماليـة هائلـة بينما كان الفقـراء
مطروديـن مـن هـذه النعمـة امللكيـة ،وهـذه
الظاهـرة ،يعنـي ظاهـرة الرتنـم ألجـل املصالـح
قـد عمـت جميـع أرجـاء بلاده وفشـت مثـل
الجراثيـم املعديـة ،ثـم كانـت النقطـة األخـرى
عداوتـه مـع السـيخيني ،الذيـن سـعوا تحـت
إرشاف زعيمهـم لقلـب الدولة والسـيطرة عليها،
حتـى دفعـت هـذه الحادثـة إىل قتـل زعيمهـم
شـنقا ،وإن أثـر هـذا اإلعـدام تأثير أمل ودم
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بين السـيخيني لكـن سـاعده يف ترسـيخ قدمـه
وتوسـيع نطـاق رقعـة دولتـه.
رغـم وابـل االتهامـات ونفايـات الشـتم لقد كان
أورنكزيـب قيامـة طامـة على الذيـن تربصـوا
بدولته السـوء والتشـتيت ،فمذ عرفـت بريطانيا
بـأن دولـة كالهند الحبىل بالثقافـات والحضارات
ال تعـود إىل أحضانهـا إال بإجهـاض كل حركـة
تتبنـى فكـرة الجمـع والوحـدة ،وإال بتبديـد كل
مبـاين التسـامح ومعانيـه ،وألجـل هـذا املقصـد
السـخيف صممـوا فكـرة خطـرة أصابـت صميم
قلـب الهنـد هي تفريـق الهنـد إىل عهدين ،عهد
اإلسلاميني وعهد الهندوسـيني ،فعهد اإلسلاميني
يعبر عن القرون التي ملكها جميع من سلاطني
املغـول والخلجيين والغوريين والغزنويين بينام
يعبر العهد الهنـدويس أليام امللك املرايت الشـهري
شـواجي وأليـام مملكـة راجـا فـوت ،وكان لهـذا
التقسـيم املاكـر أثـر بالـغ يف تعميـق الخنـادق
بين الفرقتين العظيمتين ،وقـد نجحـت خطـة
بريطانيـا يف تقسـيم قلـب الهنـد فكـرة وحضارة
ليتسـهل لهـم األمـر يف احتاللهـا أرضـا ،وخلال
هـذه التزويـرات املروعـة كان همهـم األكبر
واألول تشـويه صـورة أورنكزيـب ومتجيـد جـده
امللـك األكبر الـذي رفـض مبـادئ الديـن وصنـع
لنفسـه عقديـدة جديـدة على وجـه يريـد بـه
إسـاءة اإلسلام ورفـع رايـة العلامنيـة ،ومما
يثير الدهشـة واالنبهـار فـإن تعـداد املوظفين
الهندوسـيني يف قصره كانـوا أكثر من أيـام جده
امللـك األكبر ،يف الجقيقـة كان للديانـات األخرى
مكانـة عاليـة يف إدارية مملكته الواسـعة ،وكفى
هـذا اإلقبـال الكبير من قبـل أصحـاب الديانات
األخـرى حجـة لتضرب ناصيـة الوشـاة وأتبـاع
الهوى.
ومـن إنجـازات امللـك أورنكزيـب إرشافـه على
جمـع الفتـاوى الفقهيـة على مذهـب األحنـاف
املعروفـة بالفتـاوى العاملكرييـة أو الفتـاوى
الهنديـة ،وتـم جمعهـا برئاسـة الشـيخ نظـام
الديـن الربنهابـوري ،رتبوهـا على ترتيـب كتـاب
الهدايـة رشح بدايـة املبتـدي للمرغينـاين ،ومـن
أخطـر مـا وجهـت إليـه شـعارات الطائفيـة
والتطـرف اإلسلامي إذ ألصقـوه وصمـة مدمـر
الهيـاكل وقاهـر املخالفين دينـا وسياسـة ،فلا
بـد لتمزيـق هـذه السـتائر املنسـدلة أمـام باب
الحـق املشـيد ،وأمـا موقفـه مـن الهنـدوس مل
يبعـث مـن العنـف والقهـر بـل كانت السياسـة
السـبب الرئيسي لـكل حملـة قـام بهـا على

الهندوسـيني ،منهـا مـا قـام بهـا على تحـركات
شـيواجي ومؤمـرات وخططـه املتذامـرة ،ومنهـا
مـا رضب زعامـة األرسة امللكيـة راجـا بـوت التي
كانـت تتمتـع بالشرف واملكانـة السـامية بين
طبقـات الهنادكـة ،وكما يقـول املـؤرخ الهنـدي
رام بوريـاين " أورنكزيـب مل يـك أبـدا يف فترة
سياسـته متطرفـا طائفيـا ،إمنـا كانـت فعاله نتاج
البيئـة التـي يعيشـه."،
وإن كان قـد منـع بنـاء هيـاكل من جديـد ،فقد
سـمح للهنـدوس ترميـم الهيـاكل املتواجـدة
يف وقتـه ،وإن هـدم بعـض الهيـاكل ألمـور
سياسـية محضـة تـوىل هـو نفسـه أمر بنـاء عدة
هيـاكل ،وهـذه الدالئـل تشير إىل أن البواعـث
الحقيقيـة كانـت هـي السياسـة واالقتصاديـة ال
غير لكـن تسـتغل بعـض األقلام غير املنصفـة
هـذه الحملات السياسـية لتمثيـل صـورة
امللـك وتنكيلـه ،كما رصدهـا بعـض املحللـون
املقصرون يف حقـه بـأن أورنكزيـب كانـت
مهمتـه تحويـل الهنـد التـي هـي دار الحرب إىل
دار اإلسلام ،ويستشـهدون مـن بعـض تعامالتـه
السياسـية مـن فـرض الجزية عىل غري املسـلمني
وهـدم معابد الوثنيـة ،وحظر الطقـوس الهندية
العريقـة ،وتغيير أسماء املناطـق وتجديدهـا
بنكهـة دينيـة كما غير اسـم مدينـة مـادوراي
إىل إسلام آبـاد ،وانطالقـا مـن هـذه الحملات
الرشسـة واالتهامـات املربحة هـل ميكن أن نثبت
ونقعـد بأنـه كان دكتاتـورا ظاملـا مل ينصـف بغري
املسـلمني ال سـيام بالهنادكـة والسـيخيني.
وانطالقـا مـن هـذه التهـم العاتيـة نلجـأ إىل
بعـض املؤرخين الذيـن أدركـوا حقيقـة األمـور
بعيـدا عـن الريـاح العصبيـة ،وبعيـدا عـن
السياسـات ذات العين الواحـدة ومـن قولهـم
عنـه أورنكزيـب مل يكـن رجال طائفيـا كام صوره
بعـض املؤرخين ،لكـن كان رجلا متدينـا متسـك
بأوامـر دينـه ،ومل يـك قتل مخالفيه الهندوسـيني
والسـيخيني نتيجـة تعصبـه أو حميتـه بـل كانت
لظـروف سياسـية كما هـدم املعابد الهندوسـية
ذات القناطير املقنطـرة مـن الذهـب والفضـة
لظـروف اقتصاديـة ،بـل هـو الـذي قتـل وقضى
على إخوتـه وحبـس والـده ،وكل هـذه األمـور
تشير إىل أنهـا كانـت نتـاج السياسـة املتأزمـة،
ومل يـك باعثـه األصلي الديـن أو العقيـدة ،على
أي حـال فـإن قـراءة ترجمته يف زمـن الطواغيت
والعـروش القامئـة على سـياط التهديـد والنـار
لشيء ممتـع جـدا.
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تربية النش��ئ اجلديد وحتديد األهداف
إلياس نظري  -طالب يف الصف السادس
أصبح الزمان جادا نشيطا ،یمر برسعة ويتقدم
إىل األمام ويقطع مسافته بخطوات واسعة بل
أوسع مام كنا نتوقعه ،ال يرحم الضعيف وال
الشيخ الكبري ،وال یحنو علی من بکی وال یرق
علی من شکا ،وال يشفق علی من تأخر عن
الركب ولو لحاجة أخرته أو مصيبة مسته ،يتقدم
بحزم ،وال يتوقف لحظة وال لحيظة ،أصبح جادا
يف تواصله ،ليس هو ما نعرفه من قبل ،فال يقبل
الرجاء وال الشفاعة ،وال يعرف العدل وال النرص
 ،وكل ما أقول فيه أقل مام فيه ومن جانب
لیس باملذنب امللوم ألنه للذلك وضع وبه فُطر
والخیار له.
تقدم الزمان علمیا تقدما یستحق الثناء
والتصفيق ،وخطا يف الصناعة أشواطا بعيدة
وكبرية أصبحت حديث النوادي واملحافل،
وبلغ قمم جبال التكنولوجيا مبلغا من حيث
اليحتسب ،وله أيضا من االنحطاط إىل الحضيض،
واحتضان التقهقر والتدهور والرکود َوال ُه ِ
بوط
حامسيا واجتامعیا َوأَ َد ِبيّاً ودينيا نصيب وافر ال
ينكر ،فأتأسف له ،وأتأمل.
الزمان یتقدم ويف الحقيقة يتأخر ،ويرجع إىل
القهقرى ألن املدنية الغربية تسوده ،والتعاليم
الغربية تغزوه ،كله ظالم يف ظالم ،أحيط
بالتخطيطات األجنبية التي ماورثها رسول الله
(صىل الله عليه وسلم) وخلفاءه الراشدون
وال من تبعهم كإحاطة السوار باملعصم ،غزت
البيوت وغشيت القلوب ،وأرخت ستارها
املذموم عىل وجه العامل اإلسالمي وقدمت إليه
أبشع ماميكن تقدميها ،ووهبته الخالعة واملجون،
وكشفت حديثا عن وجهها القذر ذي التجاعيد
والبثور وخطت خطوات جهنمية للقضاء عليه
وإطفاء أواره.
فلنأخذ حذرنا وأسلحتنا اإلميانية ،ألن املتأمل
لتاريخ الغرب ودارسه منذ بزوغ فجره وصوال إىل
أيامنا الحالية هذه ال يجد الكفرة إال وهم يودون
أن نغفل ليميلوا علينا ميلة واحدة ،وتشهد
بذلك خططهم املدبرة املتوخاة ،وخطاباتهم
القاطرة الكرب والغطرسة ،وترصيحاتهم املمتلئة
بالتهديد والوعيد وما نشاهد منهم عيانا والله
أعلم مبا تخفي صدورهم ،ثم ال تكون ومل تكن

مطالبهم تتخلص بأكرث من جملة واحدة (إبادة
توحيد الله).
فمن لإلسالم؟ فمن لإلميان؟
نفكر ثم نفكر ،نجلس يف جلسات متتابعة،
ناسني راحاتنا نجعل ألنفسنا الكواليس والغرف
املغلقة ،نصل الليل بالنهار ،ونذيب األجسام
ونحرق القلوب ونهرق دموع العني ودماء الكبد،
ألن هذا الوضع يحكم وينطق بأن تأخري دقيقة
واحدة سوف يلحق الرضر بالقرون واألجيال.
هذه فكرة بدأت تدريجا تدغدغ نفيس ،وأحدثت
اضطرابا يف تفكريي وعقليتي ،ثم عرصت ذاكريت
ألستخرج من ذهني الكليل حلوال جذرية مفيدة
للقراء الكرام ،فأقدم بعض الحلول الناجعة
ليكون نقطة عطف يف حياة القارئني.
تربية النشئ الجديد:
طرق شتى ُسلكت ،وآراء قيمة قُدمت وطرحت،
وأطراف األحاديث تبودلت ،وأعامل إيجابية
جربّت ،فهيهات ملا طَلعت ،طلع فجر والفجر
واملياه تسري يف مسارها وال سري ،والرياح تجري
مبا تشتهيه سفن أهدافنا ومرامينا وال جريان،
طيور اآلمال تتحلق يف سامءنا وتطري وال تحلق
وال طريان واألمل مل ينقطع كليا ،فبصيص منه
يرى ،ترى انعكاساته يف أسارير وجوه أطفالنا
وشبابنا.
االختيار املثايل والسبيل القويم الذي أقرتحه،
تربية النشئ الجديد تربية إسالمية ،والقيام
بتخطيط تناسب تفكريهم وعقليتهم ،وتنمية
مهاراتهم وكفاءاتهم ،وصنعهم رجاال مفيدين
ذوي املؤهالت ،وذا يتطلب أمورا ،ويتطلب
برنامج مرنة ،يتطلب معلّمني ،مشفقني ،ليجعلوا
التلميذ ضيعتهم ،ومرشوع عمرهم ،يبذرون يف
تربتهم الجد والحمية الدينية ،ويسقونهم ماء
االهتامم ،ويتطلب أساتذة مهرة ليصهروهم يف
بوتقة دينية وتصوغهم يف قالب الطموحات،
ويلبسوهم األهداف كشعار ودثار.
تحديد األهداف:
إن للبيئة تأثريا الينكر ،لو كانت البيئة بيئة مالمئة
تسایر أهدافا وتعايش طموحات فينبغي عقد
اآلمال بنواصيها ،ولو خلت عن تحدید أهداف
سامية فحري أن يكرب عليها أربع.
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فعلی اآلباء أن يحددوا ألبنائهم أهدافا قبل
أن يفكروا يف مأكلهم ومرشبهم وملبسهم،
وعىل األساتذة واملعلمني أن يعينوا لتالمذتهم
طموحات قبل أن يهمهم يشء آخر ،فحياة
الطالب أو النشئ الجديد  -يف إطار أوسع  -تدور
حول هذا القطب ،فالحياة بال هدف حياة باردة،
مصطنعة غري حقيقية.
هذه مأساة علمية وحضارية نرى حبل الشباب
املتعلمني وغريهم عىل غاربهم ،فخطواتهم ال
تتجاوز العشوائية ،وال تتعداها قيد شرب ،نرى
تلبيتهم لكل نعرة وهتاف واندفاعهم وراء كل
حركة ودعوة  ،فقلت آنفا لو مل ندرك األوان
وتأخرنا دقيقة واحدة سيلحق الرضر بالجميع،
وتأخر لحظة تساوى تأخر عقود وأزمان...
صنع الرجال:
أوجه خطايب إىل أصحاب املعايل والهمم ..إىل
أصحاب املدارس ..إىل العلامء ..إىل كل من يرأس
مجموعة ويدير فئة ..العامل ليس عن الناصحني
والعلامء الربانيني ،الخريتني الحاذقني بغني ولو
ساعة ،يتأمل العامل مبا يجري فيه وال أبابكر له ،وال
أحد له يواسيه ،وأن األمة متر بها من محن وإحن
وتحديات وصعاب وأخطار ،وال رجال لها.
العامل الیوم يحمل من الذل والشقاء ماال يقيد،
ووسم بوسمة عار تنكس الرؤوس خجال وحياء
يا أساتذيت التذرونا نتجول كيف نشاء وحيث
نشاء ،نكون شباب اليوم فحولونا رجال الغد ،ال
تدعونا نجرب ما جرب الخارسون ،ونحن أمامكم
وال نرفع أمرا وال نعمل عمال دونكم ،رأينا كل
يشء فأصبحنا اليوم امليت يف يد الغسال ،فانظروا
ماذا تأمرون.
أخريا أطلق عنان قلمي إىل الطالب وأفالذ كبد
األساتذة ،أخاطبكم زماليئ :الفكر اليهودي
والقوة املسيحة تريد غزو العامل ،وتتقرب بهدفها
املذموم يوما فيوما ،أحدثت تيارا ال ميسكه إال
تيار مثله ،فننتبه ونفكر ،العرص الحارض عرص
سيطرة األفكار ،فسيل األفكار الغربية ال يدفع إال
بسيل أشد وأقوى ،أصارحكم  :لنقم من جديد
ونصنع مستقبلنا  -إن شاء الله  -فاعلموا أن
عيش لحظة واحدة كاألسد ،أكرم وأعز من أن
عيش قرن كامل كابن آوى ،واألمر إليكم.
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AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

إىل ّ
كل طال��ب حائر يهفو قلبه للمعالي وتتوق نفس��ه للنجاح!
محمد صديق الرسبازي
طالب يف الصف الثاين
رب العاملين ،والصلاة والسلام على
الحمدللـه ّ
سـيدنا محمـد وعلى آلـه وصحبـه أجمعين.
أما بعد.
ٍ
هـذه كلمات مسـطَّرة عـن واقعـات مريـرة،
حـوال الطالب
وظـروف كاحلة أو باسـمة تلتَ ّف ِ
اغب يف عمل
حين دراسـته ،فتجعله هادئاً غير ر ٍ
أي يشء.
إنـك إذا تت ّبعـت حياة طالب العلم قـد تراه يبدأ
العـام الـدرايس بشـغف ونهـم ،وجـ ّد واجتهـاد
للغايـة ،عاكفـاً على الـدروس و آنسـاً بالكتب ،ال
يقـ ّر لـه قـرار وال يهـدأ لـه بـال ،تأ ّججـت رغباته
املشـتعلة ،وال يه ّمـه غير القـراءة واملطالعة،
لكـن بعـد فترة ليسـت بطويلـة ،تجـد هـذه
الرغبـات تنقـص شـيئاً فشـيئاً ،حتـى تـراه يصبح
متكاسلاً ومييس متملمالً ،مشـعرا ً بامللل والض َجر
واالكتئـاب ،ال يرغـب يف عمـل أي يشء ،يحضر
كل
الصـف وكأنّـه يجـ ّر على خلفـه أثقاالً ،فيرى ّ
ّ
يشء غير موضعـه حتّـى األشـياء التي أحبّهـا حبّاً
جماً فقـد طعمهـا ،ال يطيـب لـه ذوقها.
ّ
و ِمـن ث َـ ّم إذا دنـت االختبـارات تجـده شـاردة
اب ومالمح الحـزن واألىس بادية
الذهـن ،االسـتغر ُ
يجبر مـا فاتتـه مـن
على وجهـه .فيحـاول أن َ
الـدروس ،لك ّنـه عبثـاً يحـاول؛ حيـث أ ّن الدروس
ُحـل وال ت ّ
ُفـك.
أصبحـت ُعقَـد معقّـدة ال ت ّ
كل يشء،
ميـل وييئـس ،ويهجـر ّ
عندئـذ تجـده ّ
فتتحـ ّول األحلام إىل الكوابيـس ،وتتبـ ّدل اآلمـال
لتصبـح أطلاالً.
ال أنسى يومـاً مـن أيـام حيايت التي كنـت أقضيها
يف املدرسـة ،أصبحـت متو ّرطـاً يف مثـل هـذه،
أي عمـل ،ولكـن مـع
حائـرا ً ثائـرا ً ،ال يطيـب يل ّ
ذلـك كلـه مل أقنـط ،بـل تابعـت عميل بأسـاليب
مما يُثير رشر
مختلفـة ،فلـم أجـد أكثر تأثيرا ً ّ
نـار الحامسـة و اإلميـان يف النفـوس مـن توطيـد
العالقـة باألسـاتذة واالسرتشـاد منهـم.
نعـم ،إ ّن هـذه العالقـات أحيتنـي مـن جديـد!
بعثتنـي مـن جديـد! كانـت يف حيـايت دروسـاً
ممتّعـ ًة تُعيد النشـاط املفقود ،وتسـوق املرء إىل
غيت
أن تعقـد أملاً عىل الحيـاة من جديـد ،بل ّ
مجـرى حيـايت كلّها.
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فآنذاك تعلّمت أن ال داعي لليأس.
الكثيرون إذا بلغتهـم مشـكلة يلبسـون رداء
اليـأس والقنـوط ،مـع أنّـه ال ينبغـي للمسـلم أن
يقنـط مـن رحمة اللـه؛ أل ّن فرص النجـاح متاحة
لـكل واحـد م ّنا.
ّ
ذات يـوم اتصلـت بأحـد األصدقـاء -و هو يدرس
يف إحـدى جامعـات بلوشسـتان -ألسـتفرس عـن
حالـه ،فـر ّدين كالعـادة ،فبـادرت بإلقـاء التح ّيـة
عليـه ،غير ّأن أحسسـت أل ّول وهلـة أنّه منزعج،
فظل يشـكو عن أصدقائـه بأنّهم يكرهونـه ج ّرا َء
ّ
اجتهـاده يف الـدروس ،فقـالّ :أن كلّام أقوم بعملٍ
تصلنـي أنبـاء تصقعنـي -وكانـت عالئـم كالمـه
يسـودها االغرتاب الشّ ـديد ،وآثار الحـزن واليأس
باديـة على وجهـه ،-ث ُـ ّم أرسع يف سـؤايل قائلاً:
يـا فلان ،لِـ َم يبغـض الطلاّب بعضهـم البعـض
بـدالً مـن أن يحـثّ أحـد اآلخـر على االهتمام
بالواجبـات؟
فقاطعتـه مشـاركاً يف دائـه :ه ِّدأ مـن روعك أخي
الكريم!
فقمـت أشـ ّوقه وأح ّرضه ليهدأ بالـه ،فقلت له :ال
طبيعـي أن ال يرىض
تجـزع يـا حبيبي ،هـذا يشء
ّ
متل
أحـد أن يفوقـه اآلخر يف يشء؛ فلا ينبغي أن ّ
وتيئس.
ّ
املشـاق ،وإيّـاك أن
عليـك بالصبر وتح ّمـل هـذه
تترك نشـاطاتك لتفـ ّوه ال ّناس.
مما يفجـع األكبـاد هـو أ ّن كثيرا ّ م ّنـا حزيـن
و ّ
ملسـتقبله ،مـاذا لـو مل أحصـل أبـدا ً على بيـت
كبير؟ مـاذا لـو مل أجـد عملاً جيـدا ً؟
يا سـبحان الله!! لِ َم نُشـغل أنفسـنا بالغد القادم
وكل مـا فيه مكتوب؟!
ّ
أعجـب يشء يف اإلنسـان أنّـه يفكّـر يف الغـد قبل

أن يأيت.
أقـول لـك :إ ّن البيـت اليُسـعد اإلنسـان ،فالقلب
التّعيـس لـن يجـد الرضـا يف بيـت أكبر ،ولكـ ّن
أي بيـت سـعيدا ً.
القلـب امل َـرِح سـيجعل ّ
إذا مل تسـتطع أن تعمل لتنال أجرا ً فسوف تعمل
عنـد الله ،فمكافأة العمل عنده ال ت ُضاهى.
فقـد أقفل رسـولنا باب اله ّم والحـزن والتفكري يف
هـذه الطريـق بقوله يف حديث ابن مسـعود(:ث ّم
وشـقي وسـعيد).
يكتب أجله ورزقه،
ّ
أخـي يف اللـهِ ،عـش لحظتـك التـي أنـت فيهـا...
عش يومك فحسـب ،أمل تسـمع إىل رسولك و هو
يصـوت يف مسـمعك( :إذا أصبحـت فلا تنتظـر
الصباح).
املسـاء ،وإن أمسـيت فلا تنتظـر ّ
باللـه عليـك ،إن عشـت يف حـدود يومـك تـرى
رس الحيـاة
ربيـع األيّـام يزهـر قبـل حينـه؛ فـإ ّن ّ
الحقيقيـة يف عيـش اللحظـة واالسـتمتاع بها عىل
أكمـل وجه.
واألعجـب مـن ذلـك أ ّن البعـض م ّمـن ال يألـو
جهـدا ً يف قـراءة الـدروس تـراه قـد اليهتـ ّم مثـل
السـابق ،واآلخـر قـد ال يرغـب يف يشء؛ بسـبب
فشـل يف االختبار أو يف مباراة علمية أو ما شـابه
ذلك.
فيحـزن ملـا حـدث له أسيرا ً يف قيـود املايض حتى
يُدركـه اليأس.
فشـلت يف دراسـة! أو
ـب أنّـك
َ
أخـي الطالـبَ ،ه ْ
أخفقـت يف مسـابقة!
وقعـت يف جرميـة! أو
َ
َ
ال َ
عليك من كل ذلك.
انهـض ...وإيّـاك أن يـأرسك املـايض بأحزانـه ،أو
ت ُعيقـك نفسـك بأحداثه ...فانهـض ،وحقّق ذاتك
املم َّيـز ،واصنع الحيـاة من جديد؛ فـإ ّن الناجحني
ال تُعيقهـم أحـداث املـايض ولـو كانت كبيرة ،وال
تُثنيهـم العراقيـل ولو كانـت كثرية.
ما فات مىض وما سيأتيك فأين
قم واغتنم الفرصة ما بني العدمني.
ولكـ ّن مشـكلتنا أنّنا نعجز عن حارضنا ،ونشـتغل
مباضينـا ،والحـال أ ّن الحـزن ملـآيس املـايض ُحمق
و ُجنـون ،وقتـل لإلرادة وتبديـد للحياة الحارضة.
ملـف املـايض عنـد العقلاء يُطـوى وال يُروى؛
إ ّن ّ
ألنّـه مضى وانتهـى ،ال الحـزن يُعيـده ،وال الهـ ّم
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يُصلحـه ،وال الغـ ّم يُص ّححـه ،ال الكـدر يُحييـه؛
ألنّـه عدم.
فالتعـش يف كابـوس املـايض وتحـت مظلّـة
الفائـت ،انتهـى األمـر و قُضي ،وال طائـل مـن
ترشيـح جثـة الزمـان ،و إعـاد ِة عجلـة التاريـخ.
إ ّن الرجـل العاقل ال ينظـر إىل الوراء ،وال يلتفت
إىل الخلـف؛ أل ّن الريـح تتّجـه إىل األمـام واملـاء
ينحـدر إىل األمـام ،والقافلة تسير إىل األمام ،فال
تخالـف سـ ّنة الحياة ،بـل قُم ،وانفض هـذا اله ّم
الجاثـم على قلبـك ،واكسر قفـل القيـود؛ فـإ ّن
القيـود مهما كانـت قويـ ًة ال تصمد أمـام همم
األقويـاء ،والتاريـخ مهما كان مظلماً تُضيئـه
شـمس الرجال الشـارقة.

محمد سعيد بني كامل
طالب يف الصف السادس

الختام:
لِتكُـن حيـاة الطالب حيـا ًة مختلفة اختالفـاً تا ّماً
عـن حيـاة اآلخريـن ،كما يذكّرنـا أسـتاذنا دامئاً:
إ ّن الطالـب ميشي على األشـواك وال ميشي عىل
األفراش.
ّ
املشـاق والتالتـل يف هذا السـبيل ،فال
فليتحمـل
ّ
ينبغـي أن ميلّـه اليأس.
إضافـ ًة إىل هـذه كلهـا ،البـ ّد أن يكـون طالـب
العلـم ذا رغبات متأ ّججة مشـتعلة على ال ّدوام،
حتّـى يسبر أغـوار العلـم ،ويصـل إىل قُلـل
املعرفـة و ِقممهـا ،وليقـود نفسـه نحـو معـامل
العلا والسـعادة.
وال يخفـى على أهل العلـم والخبرة أ ّن قدرات
أحـد رغباته.
يُحكى أ ّن شـاباً سـأل سـقراط كيـف حصل عىل
َ
اط(:تعال معي).
الحكمـة؟ فأجـاب سـقر
وأخـذ الشـاب إىل النهـر ووضـع رأسـه تحـت
املـاء و أمسـكه حتّـى لهـث ،طالبـاً الهـواء ،ثـ ّم
استرخى وأخـرج رأسـه ،وعندمـا اسـتعاد الفتى
رباطة جأشـه ،سـئل سـقراط(:مالّذي ترغب فيه
أكثر عندمـا تكـون تحت املـاء)؟
أجاب الفتى(:أريد الهواء).
قـال سـقراط :عندمـا تريـد الحكمـة بقـدر مـا
أردت الهـواء عندمـا كنـت غارقـاً يف املـاء؛ فإنّك
سـتحصل عليهـا.
هكـذا فليكـن طلاب العلـم يف طلـب العلـوم
والفنـون رشعيـ ًة أو غريهـا.
---------- .1صحيح البخاري.
 .2صحيح مسلم.
 .3هل فات األوان لتبدأ من جديد.
 .4ال تحزن.
 .5إبدأ كتابة حياتك.

كنـت يف الشـهر املـايض يف رحلـة مـع سماحة
الوالـد إىل خراسـان و ماتـدري مـا لـذة السـفر
مـع العلماء ؟كلها أو جلها نـكات ودروس وعرب.
وسـتصدقوين إن شـاء اللـه بعـد مـا قرأتـم هذه
القصة.
ودعنـا مدينـة سـنگان بــ خـواف (خراسـان
الرضويـة) مبكـرا بعـد صلاة الفجـر و أردنا أكل
الفطـور يف الطریـق .توقفنـا بعد مـا ابتعدنا عن
املدينـة يف أرض مخضبـة و أرض اللـه مفروشـة
بالخضروات و الـوردة الشـقائق و تراها خرضاء
مـرة وحمـراء أخرى.
ورأينـا قطيـع أغنـام يتلـذذ اإلنسـان مـن رؤيتها
ألن اللـه تعـاىل قـال حولهـا :و لكـم فيهـا جمال
حين تريحـون وحين ترسحون.
وسـلمنا على الراعـي وطلبنا منـه إبريقه لنصنع
الشاى.
وحين الرفقـاء مشـغول بصنـع الشـاى إذ رأيـت
سماحة الوالـد يذكرنـا بنكتـة عجيبـة حيـث
سـألنا :أال يتعـرض علينـا كلـب القطيـع؟ فأجاب
أحـد املرافقين :ال ،ألننـا رصنـا أصدقـاء مـع
الراعـي و الكلـب ينظـر يف أمـر مـواله.
فقـال الوالـد و هـذا هـو رمـز أوليـاء الرحمـن
كلما صـاروا مـع اللـه فخضـع الجميـع أمامهـم
مـن اإلنـس والجـن والـدواب ألن اللـه تعـاىل ما
مـن دابـة إال هـو آخـذ بناصيتهـا
وخير شـاهد لـه مـا تـرون :حينما رصتـم رفقاء
مـع الراعـي فصـار الكلـب خاضعـا أمامكـم ألنه
ينظـر إىل صاحبـه.

َما ِم ْن َداَّب ٍة ِإال ُه َو
اص َيِت َها
آخ ٌذ ِب َن ِ
ِ
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أخبار العامل
السودان ..لجنة التفاوض بني “العسكر” واملعارضة
تتوقع نتائج إيجابية
أعلــن ممثلــون عــن املجلــس العســكري االنتقــايل
بالســودان ،وقــوى إعــان الحريــة والتغيــر ،الســبت،
تفاؤلهــم بإمكانيــة الوصــول إىل تقــارب يف وجهــات
النظــر يف القضايــا الخالفيــة ،يف أول لقــاء بينهــا.
جــاء ذلــك يف مؤمتــر صحفــي مشــرك ،بالقــر
الرئــايس بالخرطــوم ،تابعــه مراســل األناضــول.
وقــال املتحــدث الرســمي باســم املجلــس العســكري،
شــمس الديــن كبــايش ،إن “اجتــاع لجنــة التفــاوض
املشــركة بــن املجلــس العســكري ،وقــوى إعــان
الحريــة والتغيــر ســادته روح طيبــة ،ومســؤولية
إعــاء قيمــة الوطــن”.
نيوزيلندا ..تدابري جديدة باملساجد يف رمضان
أعلــن رئيــس اتحــاد الجمعيــات اإلســامية يف
نيوزيلنــدا ،مصطفــى فــاروق ،إلغــاء فعاليــات
اإلفطــار الجامعــي خــال شــهر رمضــان ،يف مســاجد
البــاد.
وأوضــح فــاروق أن الخطــوة تــأيت يف إطــار تدابــر
إضافيــة ،بهــدف توفــر األمــن للمصلــن طــوال شــهر
الصيــام ،بحســب مــا نقلــه راديــو نيوزيلنــدا.
وأضــاف فــاروق أن التدابــر الجديــدة اتخــذت
بالتعــاون مــع الرشطــة النيوزيلنديــة ،التــي شــكرها
عــى دعمهــا.
تقرير رسمي :انتهاكات وظروف غري إنسانية يف
السجون اإلرسائيلية
كشــف تقريــر أعدتــه وحــدة خاصــة يف وزارة
القضــاء اإلرسائيليــة عــن وجــود انتهــاكات عديــدة
متــارس يف الســجون اإلرسائيليــة ضــد الســجناء
الجنائيــن واألرسى السياســيني الفلســطينيني ،حســبام
أفــادت صحيفــة هآرتــس العربيــة ،األحــد.
وبــن التقريــر الــذي أعــده مكتــب املحامــي العــام
يف وزارة القضــاء اإلرسائيليــة عــن وجــود انتهــاكات
للقانــون اإلرسائيــي ذاتــه بحــق الســجناء واألرسى
(الجنائيــن اإلرسائيليــن واألرسى الفلســطينيني)
كاإلهانــات اليوميــة والنــوم عــى األرض بســبب
االزدحــام ،وتكبيــل األرسى وأيديهــم فــوق رؤوســهم
كإجــراء عقــايب ،والتفتيــش العــاري دون ســبب،
وعــدم توفــر ظــروف تالئــم الحيــاة اإلنســانية يف
الســجون ،واعتبــار األوضــاع يف الســجون متــس
بالحقــوق األساســية وباحــرام الســجناء واألرسى
بشــكل يومــي.
املحامــي العــام هــو مســؤول عــن منــح متثيــل
مالئــم لجميــع املشــبوهني واملوقوفــن واملتهمــن
واملدانــن املســتحقني للمســاعدة القانونيــة يف
اإلجــراءات الجنائيــة.
وركــز التقريــر عــى التفتيــش العــاري الــذي يجــري
دون ســبب حســب إفــادات بعــض الســجناء.
وبــن أن تفتيــش األرسى دون ســبب يتعــارض مــع
القانــون اإلرسائيــي نفســه الــذي ينــص عــى أن
هــذا التفتيــش يجــب أن يكــون مبوافقــة الســجني
أو األســر نفســه ،لكــن يتــم اللجــوء بشــكل يجعلــه
ظاهــرة منتــرة يف الســجون ،بهــدف “خلــق حالــة
ردع” يف صفــوف النــزالء.
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م��اذا تنوي عند تالوة القران الكريم؟
كثير من املسـلمني
ال يقـرأ القـرآن
إالّ بقصـد الثّـواب
واألجـر ،وقصر
علمـه عـن عظيـم
منافـع القـرآن وأنّه
كلّما قـرأ القـرآن
بن ّيـة نـال فضلهـا
كما قـال ال ّنبي ﷺ :إمنـا األعمال بالنيات وإمنا
لـكل امـرئ ما نـوى» -الحديث-
فالقـرآن منهـج حيـاة ،والنيـة تجـارة العلماء
فمـن هـذا املبـدأ أذكـر نفسي وإخـواين بـأن
تكـون نيـة املسـلم عنـد القـراءة:
 -1أقرأ القرآن ألجل العلم والعمل به.
 -2أقرأ القرآن بقصد الهداية من الله.
 -3أقرأ القرآن بقصد مناجاة الله تعاىل.
 -4أقـرأ القـرآن بقصـد االستشـفاء بـه مـن
األمـراض الظاهـرة والباطنـة.
 -5أقـرأ القـرآن بقصـد أن يخرجنـي اللـه مـن
الظلمات إىل النـور.
 -6أقـرأ القـرآن ألنـه عالج لقسـوة القلـب ،وفيه
طأمنينـة القلـب ،وحياة القلب ،وعمارة القلب.
 -7أقـرأ القـرآن بقصـد أن القـرآن مأدبـة اللـه
تعـاىل.
 -8أقـرأ القـرآن حتـى ال أكتـب مـن الغافلين
وأكـون مـن الذاكريـن.
 -9أقـرأ القـرآن بقصـد زيـادة اليقين واإلميـان
باللـه.
 -10أقـرأ القـرآن بقصـد االمتثال ألمـر الله تعاىل
بالرتتيل.
 -11أقـرأ القـرآن للثـواب حتـى يكـون ىل بـكل
حـرف  10حسـنات ،واللـه يضاعـف ملـن يشـاء.
 -12أقـرأ القـرآن حتـى أنـال شـفاعة القـرآن
الكريـم يـوم القيامـة.
 -13أقرأ القرآن بقصد اتباع وصية النبى ﷺ.
 -14أقـرأ القـرآن حتـى يرفعنـي اللـه بـه ويرفع
بـه األمة.
 -15أقـرأ القـرآن حتـى أرتقي يف درجـات الجنة،
وألبـس تـاج الوقـار ،ويكسى والـداي بحلتين ال
تقـوم لهما الدنيا.
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 -16أقـرأ القـرآن
بقصـد التقـرب إىل
اللـه بكالمـه.
 -17أقـرأ القـرآن
حتـى أكـون مـن
أهل اللـه وخاصته.
 -18أقـرأ القـرآن
بقصـد أن املاهـر بالقـرآن مـع السـفرة الكـرام
البررة.
 -19أقـرأ القـرآن بقصـد النجـاة مـن النـار ومـن
عـذاب الله.
 -20أقرأ القرآن حتى أكون يف معية الله تعاىل.
 -21أقرأ القرآن حتى ال أرد إىل أرذل العمر.
ىل.
 -22أقرأ القرآن حتى يكون حجة يل ال ع ّ
 -23أقرأ القرآن طالبا من الله أن يثبتني به .
 -24أقـرأ القـرآن حتـى تنـزل علي السـكينة
وتغشـاين الرحمـة ،ويذكـرين اللـه فيمـن عنـده.
 -25أقـرأ القـرآن بقصـد الحصـول على الخرييـة
والفضـل عنـد الله.
 -26أقرأ القرآن حتى يكون ريحي طيبا.
 -27أقـرأ القـرآن حتـى ال أضـل يف الدنيـا وال
اشـقى يف اآلخـرة.
 -28أقـرأ القـرآن ألن اللـه يجلي بـه األحـزان،
ويذهـب بـه الهمـوم والغمـوم.
 -29أقـرأ القـرآن ليكـون أنيسي يف قبري ،ونـورا
يل على الصراط ،وهاديـاً يل يف الدنيا ،وسـائقاً يل
إىل الجنة.
 -30أقـرأ القرآن لريبيني اللـه ويؤدبني باألخالق
التي تحىل بها الرسـول ﷺ.
 -31أقـرأ القـرآن ألشـغل نفسي بالحـق حتـى ال
تشـغلني بالباطل.
 -32أقـرأ القـرآن ملجاهـدة النفـس والشـيطان
والهـوى.
 -33أقـرأ القـرآن ليجعـل اللـه بينـي وبين
الكافريـن حجابـاً مسـتورا ً يـوم القيامـة.
فهيا لنكون من أهل القرآن!!
وهـذه هـي التجارة مـع الله املضمونـة الرابحة،
والتـي يعطـي اللـه عليهـا مـن فضلـه الكريـم
وعطائـه الـذي ال ينفـد.
وذكر بالقرآن.

َه ْل َأ َنا َح َّقا م ْ
ُل َتِزم؟!

ُملْتَزِم ..لَ ِكن لَيْ َس ِل َح ٌّظ ِم ْن ِقيَامِ اللَّيْلِ !
ُملْتَزِمَ ..ولَيْ َس ِل ِو َر ّد يَ ْو ِمي ِم َن الْ ُق ْرآنِ !
وس ِف الْ َع ِقي َد ِة!
ُملْتَزِمَ ..ولَيْ َس ْت ِل ُد ُر ٌ
السـ َنن
ُملْتَـزِمَ ..ول ََس ُ
ـت َحرِيـص َع َلى األذكَار َو ُّ
ـب!
ال َّر َواتِ َ
ُملْتَزِمَ ..ولَ تَ ْد َم ْع َعيْ ِني ِم ْن خَشْ يَ ِة اللـ ِه!
ـات  ،أَنَـام َحتَّـى
ُملْتَـزِم ..لَ ِكـن الْفَـ ْو َض تَ ََّلأ َحيَ ِ
الظُّ ْهـ ِر َوأَ ْسـ َه ُر َحتَّـى الْ َف ْجـ ِر َو َوقْ ِتِـي كُلَّـ ُه ضَ ائِعِ،
ف ََلا أ ْعـ َر ُف ِقي َمـ ِة الْ َوق ِ
ْـت!
ـج الْ َجـا َّدة ،فَـ ِإذَا
ـي َل أَت َ ْح َّم ُـل ال َ َْبا ِم ُ
ُملْتَـزِم ..لَ ِك ِن ّ
كَا َن ال َ ْْبنَا َمـج َم َر ًحـا ُم ْم ِت ًعـا بِال ِّن ْسـبَ ِة ِل َو َج َدت ْ ِني
وس الْ َجـا َّد َة َوال َّد ْو َر ِ
ات
أَ َّو َل الْ َح ِاضِيـ َن ،أَ َّمـا الـ ُّد ُر َ
الشَّ ْ ِعيَّـ َة فَ ُعـ ْذ ًرا أَنَا َمشْ ـغُول!!..
ُملْتَزِم ..لَ ِك ِّن ّي كَ ِث َري الشَّ كْوى ِف يَ ْو ِميَّ ِات!
ُملْتَزِم ..لَ ِك ِّن ّي كَ ِثري الْ َغيْبَة!..
ُملْتَـزِم ..لَ ِكـن أَغْـ َر ِان ِهندامي ومظهـري فَظَ َن ْن ُت
أَ َّن َع َملي قَـ ْد قُبِّ َـل َو أَ ْع َما ِل َمضْ ُمونـة َوالْ َج َّنـة
ِف َجيْبِـي!!..
( أَفَأَ ِم ُنـوا َمكْـ َر اللــ ِه ف ََلا يَأْ َمـ ُن َمكْـ َر اللــ ِه إلَِّ
َـاسونَ)
الْقَـ ْو ُم الْخ ِ ُ
ـي لَ أَقْبَ ُـل ال َّن ِصي َحـة ،فَـ ِإذَا ن ََص َح ِنـي
ُملْتَـزِم ..لَ ِك ِّن ّ
أ َحد ضَ َ
ـاق َصـ ْدر ِّي!
َ
ِ
ِ
ْ
َ
ُملْتَـزِمَ ..وآخـ ُر َمـ َّر ًة قَـ َرأتُ القُـ ْرآ َن في َهـا قبْ َـل
أَشْ ـهرٍ!!..
ـي َل آمـ ُر بِالْ َم ْعـ ُر ِ
وف َوانْ َهـى َعـنِ
ُملْتَـزِم ..لَ ِك ِّن ّ
ـاس َع َلى اإللتـزام!
الْ ُم ْنكـ ِر َو َل أ ْحـثُ ال َّن َ
ُملْتَزِمَ ..ولَ ِك ِّن ّي لَ أتعبّد إلَّ ِف َر َمضَ انِ !
ِ #مـ ْن ُه َنـا أَت ََسـا َء ُلَ ...ه ْـل نَ ْحـ ُن ُملْتَ ِز ُمـو َن
َح ِقيقَـ ًة ؟ ؟
أَ ْم أَنَّ َنـا نَخْـ َد ُع أَنَف ُْسـ َنا بِ َظَا ِهـ ِر اإللتـ َزام
َوالْ ِ ْسـ ِتقَا َم َة َونَ ْحـ ُن أَبْ َعـ ُد َمـا نَكُـو ُن َع ْن ُهـ ْم!
اج إىل إِ َعا َد َة نَظَر ِف ال ِت َزام َنا!
" نَ ْحتَ ُ
و َما أُب ّرئُ نفيس.
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 10نصائ��ح م��ن برنامج األغذية العاملي من أجل صحة أفضل
يف شهر رمضان املبارك
يصوم املسلمون يف جميع أنحاء العامل شهر رمضان ،وهو الشهر التاسع يف التقويم الهجري .وقيل إن كلمة رمضان مشتقة من كلمة
"الرمضاء" وهي تعني حرارة الشمس الحارقة أو الجفاف الشديد .وينبغي خالل شهر رمضان اتباع العادات الغذائية الصحية التي قد يغفلها البعض
أحياناً نظراً للحرمان من الطعام والرشاب لساعات طويلة .لذا ،يقدم لك خرباء التغذية بربنامج األغذية العاملي بعض النصائح ملساعدتك عىل
الحفاظ عىل لياقتك ونشاطك طوال الشهر الكريم.
 )1ال ترتك وجبة 'السحور' أبداً!
وجبـة اإلفطـار هـي أهم وجبـة يف اليـوم ،ولكن
تعتبر وجبـة السـحور (الوجبـة التي تـؤكل قبل
الفجـر) على القـدر نفسـه مـن األهميـة خلال
شـهر رمضـان فهـي تسـاعد على الحفـاظ على
السـوائل يف جسـمك ومتـده بالطاقـة والعنـارص
الغذائيـة حتـى الوجبـة التاليـة عنـد اإلفطـار.
كما أنها تسـاعدك عىل تجنب اإلفـراط يف تناول
الطعـام عندمـا تفطـر عنـد غـروب الشـمس.
سلسلة "وصفة من بلدي"
يقـدم املسـتفيدون مـن مسـاعدات الربنامج من
مختلـف أنحـاء العامل وصفات ألطباق شـهرية يف
بلدانهـم .جربـوا بعض هـذه الوصفات.
تحتـوي وجبـة 'السـحور' املتوازنة على العنارص
التالية:
مجموعة الكربوهيدرات
يعتبر الشـوفان والقمـح والعـدس والحبـوب
وغريهـا مـن الكربوهيـدرات األخـرى (مثـل
الفـول) من الكربوهيـدرات بطيئـة التحلل ،مام
يسـاعد على إبقـاء نسـبة السـكر يف الـدم ثابتة
ويعطيـك شـعورا ً باالمتلاء خلال الجـزء األكبر
مـن اليـوم.
األطعمة الغنية باأللياف
يتـم هضـم األطعمـة الغنيـة باألليـاف ببـطء
وتشـمل هـذه األطعمـة الحبـوب والتمـر
والتين والنخالـة والقمـح الكامـل والبطاطـس
والخضروات والفواكـه كلهـا تقريبـاً وخاصـة
املشـمش والخـوخ .كما يعتبر املـوز مصـدرا ً
جيـدا ً للبوتاسـيوم وغيره مـن العنـارص الغذائية
األساسـية التـي تسـاعد على الحفـاظ على
السـوائل يف جسـمك.
األطعمة الغنية بالربوتني
كما ننصح أيضـاً باألغذيـة الغنيـة بالربوتني مثل
البيـض والجبن والزبادي أو اللحوم ألنها تسـاعد
على تجديـد الطاقة عىل مـدار اليوم.

وأفـادت دراسـة بريطانيـة حديثـة حسـبام ذكر
موقـع يب يب يس بـأن تنـاول سـبع حصـص مـن
الخضروات أو الفاكهـة يوميا يقلـل خطر الوفاة
جـراء اإلصابة مبـرض الرسطان وبأمـراض القلب.
 )3حـاول خفـض كميـة األطعمـة السـكرية
وا ملصنعـة
تجنـب األطعمـة املصنعـة والوجبـات الرسيعـة
التـي تحتـوي على الكربوهيدرات املكـررة مثل
 )2احـرص على تنـاول ما ال يقـل عن  7حصص السـكريات والدقيـق األبيـض وكذلـك األطعمـة
من الفواكـه والخرضوات كل يوم
الدسـمة مثـل حلويـات رمضـان ،ألنهـا تحتـوي
تعتبر الفواكـه والخضروات وجبـة خفيفـة على نسـبة عاليـة مـن الدهـون ومنخفضـة
بامتيـاز بين وجبـات الطعـام الرئيسـية ،وبديـل القيمـة الغذائيـة.
صحـي للمعجنـات والحلويـات التـي نتناولهـا
عـاد ًة خلال شـهر رمضـان .تحتـوي بعـض  )4اكرس صيامك ببطء وال تفرط يف األكل
الفواكـه والخضروات بطبيعتهـا على كميـات ال شـك يف أن اإلفـراط يف األكل بعـد يـوم مـن
كبيرة مـن امليـاه وخاصـ ًة الخيـار والبطيـخ الحرمـان مـن الطعـام أمر مغـر ،ولكـن تذكر أن
والشمام والكوسـة والقـرع العسلي .ويسـاعد عليـك أن تتمهـل.
تنـاول هـذه األنـواع بعـد سـاعات الصيـام على ابـدأ ببضـع متـرات مع املـاء ثم انتظـر قليالً قبل
الشـعور باالرتـواء .ميكـن تنـاول حصـة واحـدة بـدء الوجبـة الرئيسـية .البلـح هـو مصـدر مهم
مـن الفواكـه والخضروات على النحـو التـايل :إلمـداد الجسـم بالطاقـة ،ويسـاعده على إفـراز
• ½ كـوب ( 125مـل) مـن الخضروات أو اإلنزميـات الهاضمـة اسـتعدادا ً للوجبـة القادمة.
الفاكهة املشـكلة الطازجـة أو املجمدة /أو عصري رمبـا تبـدأ بعـد ذلـك يف تنـاول بعـض الحسـاء
الدافئ.
تجنـب الزيـوت والدهـون الثقيلـة يف وجبتـك.
تأكـد مـن أنـك تـأكل الكثير مـن الخضراوات
وجـزء كبير مـن الربوتين والكربوهيـدرات مبـا
فيـه الكفايـة ،مـع القليـل مـن الدهـون.
تذكـر أنـك يجـب أن تـأكل ببـطء وأن متنـح
جسـمك الوقـت الـكايف لهضـم الطعـام.
الفاكهـة أو الخضـار الطبيعـي بنسـبة  )5 .٪100اجعـل الحسـاء طبقـاً منتظماً على مائـدة
•  1كـوب ( 250مـل) مـن الخضراوات الورقيـة إفطـارك
الطازجـة أو السـلطة الخضراء.
يعتبر الحسـاء طعامـاً دافئـاً ،ومهدئـاً وسـهل
•  1مثرة فاكهة (متوسطة الحجم)
الهضـم على املعـدة! إنه ميد الجسـم بالسـوائل

السنة  -15 :العدد /8-9:شعبان-رمضان 1440هـ.ق

35

ينابيع المعرفة

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

والحسـاء متد الجسـم بالسوائل ،إال
أن املـاء يظـل هـو الخيـار األفضـل،
لذلـك حـاول اسـتهالك املرشوبـات
األخـرى بصـورة معتدلـة.
 )7تجنـب املرشوبـات التي تحتوي
عىل الكافيني
الكافيين مـدر للبـول مما يسـاعد
على فقـدان املـاء بشـكل أرسع ،ويـؤدي
إىل الجفـاف .مـن األفضـل تجنـب
املرشوبـات املحتويـة على الكافيين
مثـل الشـاي الثقيـل والقهـوة والكـوال،
أو تناولهـم باعتـدال.

والفيتامينـات واملعـادن وهـو يف الوقـت نفسـه
وسـيلة رائعـة لتنـاول الخضراوات .حـاول صنع
الحسـاء مـن الخضراوات امللونـة املتاحـة يف
السـوق مثل الجـزر والطامطم والقـرع والفلفل
والسـبانخ ،والكوسـة والباذنجـان .تذكـر أن
تقلـل مـن كمية امللـح والزيت الذي تسـتخدمه
يف إعدادهـم .ميكنـك إضافـة نكهـة مميـزة من
خلال إضافـة األعشـاب الطازجـة كالـروز ماري  )8تجنب قيل الطعام
والزعرت.
حـاول تجنـب األطعمة املقليـة أو التي
يتـم إعدادها باسـتخدام كميـات كبرية
 )6حافظ عىل بقاء جسمك رطباً!
مـن الزيـت .إذا مل ميكـن تجنـب القيل
ارشب عىل األقل  12 - 8كوب من املاء يومياً
ننصح بالحد من كمية الزيت املسـتخدمة .بدالً
ارشب الكثير مـن السـوائل لرتطيـب جسـمك يف مـن اسـتخدام كـوب مـن الزيـت ميكنـك خفض
الكميـة إىل نصـف أو ربـع كـوب .مـن األفضـل
تجنـب القلي بشـحوم حيوانيـة مثـل السـمن.
بـدالً مـن ذلك ،ننصـح باسـتخدام الزيـوت التي
تحتـوي على الدهـون األحاديـة غير املشـبعة
مثـل زيـت عبـاد الشـمس والكانـوال ،وزيـت
الـذرة .ال ينصـح بقلي األطعمـة بزيـت الزيتون
ألنـه ال يتحمـل الحـرارة العالية ومـن ثم يحرتق
الفترة من اإلفطار حتى وقت السـحور .وننصح ويفقـد خواصـه الغذائيـة ويصبح ضـارا ً.
بعـدم اإلفـراط يف تنـاول مرشوبـات رمضـان
السـكرية الشـعبية مثل التمر هنـدي والكركديه  )9تجنـب التامريـن الرياضيـة أثنـاء سـاعات
وقمـر الديـن الحتوائهـا على السـكر بنسـب الصيـام
كبيرة .على الرغـم مـن أن العصائـر والحليـب لكي تتجنـب الجفـاف ،مـن األفضـل أن تؤجـل
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التامريـن حتـى بعـد سـاعات الصيـام .نقترح
عليـك القيـام بالتامريـن الرياضيـة يف الفترة بني
اإلفطـار والسـحور عندما يكون مسـتوى الطاقة
لديـك يف أفضـل حاالتـه وميكنـك حينهـا تنـاول
السـوائل التـي تجنبـك الجفـاف .انتظـر 3-2
سـاعات على األقـل بعـد اإلفطـار لكي تبـدأ يف
متريناتـك الروتينيـة ،لتعطـي جسـمك مـا يكفي
مـن الوقـت لهضـم الطعـام بشـكل صحيـح.
حافـظ على تنـاول السـوائل طـوال التمريـن

وال تنسى أن تشرب الكثير مـن املـاء بعـده
لتجديـد الفاقـد مـن السـوائل واملعـادن بسـبب
العـرق .ينظم املـاء درجة حرارة الجسـم ،ويلني
املفاصـل ،وينقـل املـواد الغذائيـة يف جميـع
أنحـاء الجسـم .مـن املهـم للغايـة الحفاظ عىل
السـوائل يف جسـمك أثنـاء مامرسـة الرياضـة.
 )10تأكد من قدرتك صحياً عىل تحمل الصيام
قبـل رمضـان ،يجـب على املسـلمني استشـارة
الطبيـب ملعرفـة إذا مـا كانـت حالتهـم الصحيـة
متكنهـم مـن الصـوم أم ال ،خاصـة كبـار السـن
والنسـاء الحوامـل واألطفـال ،وأيضـاً مـرىض
السـكري الذيـن يتناولـون أدويـة للتحكـم يف
مسـتويات األنسـولني لديهـم.

اسـتأثرت رحمـة اللـه بالعـامل املعمر موالنـا محمد نور الحسـني إمام وخطيب
أهـل السـنة يف قريـة تيس التابعـة ملدينة شـابهار ،كان رحمه اللـه من العلامء
البارزيـن يف املنطقـة ومـن الذيـن مل يحصروا أنفسـهم ونشـاطاتهم يف مجـال
التدريـس والخدمـة العلمية فحسـب ،منقطعين عن املجتمع ومـا يجري فيه،
فكان متابعا لقضايا األمة والشـعب وكان له شـعبية طيبة بني الناس يسـتغلها
يف رأب الصـدع وإصلاح ذات البين وحـل النزاعـات والخالفـات القبليـة .جزاه
الله خير الجزاء.
إن هيئـة التحريـر للمجلة تتقـدم بالتعزية إىل أرسة الشـيخ الراحـل وذويه أوال
والشـعب الشـابهاري ثانيـا واملجتمـع السـني ثالثـا يف فقـد هـذا العـامل الرباين
املخلـص املؤثـر ،راجيـة لـه العفو والغفـران والراحـة يف أعطـاف الرحمة.
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نجـاح طالبـان مل يكـن يف هـذه الفتره فقـط وال نقصـد بـه املفاوضـات التـي
تتـم اآلن بين واشـنطن والحركـة يف الدوحـة .ولكـن نجـاح تجربتهـا يف البدايـات
بفـرض سـيطرتها على أفغانسـتان وقدرتهـا عىل تشـكيل حكومـة وتحويـل الحركة
املجاهـدة إىل حكومـة عمليـة تحكـم دولـة إسلامية طـردت منهـا السـوفيت بلا
رجعـة وشـكلت فـرق دبلوماسـية لتقـود مرحلـة اعتراف دول العـامل بهـا وكانـت
البدايـة باعتراف أربـع دول بحركـة طالبـان كحكومـه دولـة أفغانسـتان.
بغـض النظـر عـن أسـلوب إدارة الحركـة لدولـة أفغانسـتان ومحاولـة تهويل صورة
الحركـة بأنهـا رجعيـة متشـددة ال تعترف إال بالشـدة والعنـف حتى بعـد حصولها
على الحكـم وتحولهـا مـن حركـة مقاومـة إىل هيئـة حاكمـة وبغـض النظـر عـن
اسـتفزاز الغـرب للحركـة وتشـويه صورتهـا بأذرعـه اإلعالميـة ومحافلـه الدولية .إال
أن وقعـت حادثـة برجـي التجـارة العاملـي وبـدأت الحركـة تخسر كل مكاسـبها.
فبعـد سـقوط الحركـة يف عـام  ٢٠٠١إال أنهـا اسـتطاعت إجبـار الواليـات املتحـدة
األمريكيـة يف ظـل إداره أشـد رئيـس ميينـي متطـرف على الجلـوس على طاولـة
املفاوضـات يف الدوحـة بـل واملفاوضـون مـن الحركـة هـم قـادة معتقلـون وقـادة
مصنفـون على القوائـم اإلرهابيـة ولكـن تـم إصدار قـرارات بالعفو عنهم وشـطب
أسمائهم مـن قوائـم اإلرهـاب ليجلسـوا وجهـا إىل وجه مـع املفاوضين األمريكان.
فكيـف اسـتطاعت طالبـان الصمـود؟ وكيف اسـتطاعت إدارة هذا املشـهد؟ وكيف
تعلمـت طالبـان املناورات السياسـية واسـتغاللها بعد أن كانت حركـة تجيد القتال
فقـط؟ وكيـف اسـتطاعت تهميـش حكومـة أفغانسـتان ومطالبتهـا بالجلـوس مـع
واشـنطن على الطاولـة باعتبـار أن حكومـة أفغانسـتان مجـرد دمـى يف يـد البيـت
األبيـض ،والسـؤال األهـم كيـف صمـدت الحركـة يف ظـل خفـوق وانهيـار معظـم
الحـركات الجهاديـة واإلسلامية يف العـامل اإلسلامي ،هـذا مـا سـنحاول توضيحـه يف
هـذه التدوينة.
أوال :الحاضنة االجتامعية والدينية:
مل تكتسـب الحركـة فكـر متشـدد منفـرا ملـن حولها فلم تحـاول اسـتعداء الحركات
الجهاديـة ومل تحـاول أن تنتهـج فكـر التكفير ملـن ال ينضـم للحركـة ومل تحـاول
معـاداة الـدول املجـاورة والحكومـات كانـت الطبيعـه األفغانيـة منسـجمة دينيـة
واجتامعيـة مـع حالـة الجهـاد األفغـاين لذلـك وفـرت هـذه الحالـة الدعـم الرشعي
والدينـي للجهـاد األفغـاين الطالبـاين ودعمتـه بخالف مـا حصل للحـركات الجهادية
األخـري يف الكثير مـن املناطـق اإلسلامية حيـث مل يتوفـر هـذا الدعـم للفصائـل
الجهاديـة فكانـت الحاضنـة الدينيـة واالجتامعيـة ضعيفـة.
ثانيا :سياسة النفس الطويل وفهم الواقع:
كانـت حركـة طالبـان تقـرأ املشـهد جيـدا وتفهـم الواقـع بحنكـة فلم تؤثـر النفس
القصير على النفـس الطويـل ومل تكـن رؤيتهـا السياسـية ضيقـة ومقتصرة على
الجهـاد فقـط فلـم تسـعى طالبـان إىل فتـح جبهات معاديـه لها يف البالد اإلسلامية
ومل تشـتت نفسـها بالخالفـات بين الفصائل الجهاديـة وبالدول املجـاورة وباألخص
باكسـتان التي كانت تسـعي لخلع طالبان عن السـلطه وتورط باكسـتان يف اعتقال
قـادة طالبان وتسـليمهم إىل واشـنطن وعىل راسـهم سـفري طالبان وعلى الرغم من
ذلـك كانـت تـدرك طالبـان الطبيعـة الجغرافيـة السياسـية لباكسـتان فرفـض زعيم
الحركـه امللا عمـر الدخـول يف معـارك هامشـية ووضـح ذلـك يف رسـالته إىل زعيـم
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الحركة يف باكسـتان.
فاعتمـدت الحركة يف هذا الوقت سياسـه النفس
الطويـل واقرتـه منهاجـا للحركـة أدى يف النهايـة
إىل جلـوس الحركـه مـع واشـنطن لتملي طالبان
رشوطهـا .وهذا ما مل تتعلمـه الحركات الجهادية
األخـرى ورشعـت يف إعلان الخالفـة واعتمـدت
على املنظـور القتـايل الضيـق دون النظـر إىل
تداعيـات املسـتقبل .كانت طالبـان تفهم الواقع
األفغـاين جيـدا وكانـت تفهـم معاناتـه واألمـة
فلـم تعامـل الشـعب األفغـاين يومـا على أنهـا
وصيـة عليـه ومل تسـمح بدخـول األجانـب يف
صفوفـه ألنهـا تـدرك جيـدا أن حاضنـة الشـعب
هـي املقيـاس األهـم لنجـاح خطـط الحركـة ،أما
الحـركات األخـرى فرني أنها هبطـت عىل أرايض
ال تعـرف جغرافيتهـا وال طبيعتهـا وسـمحت
مبجاهديـن أجانـب ال يتحدثـون اللغـة العربيـة
حتـى كانـوا أوصيـاء عىل الشـعب فلم تكتسـب
هـذه الحـركات حاضنـة اجتامعيـة وال شـعبية.
ثالثا :عدم اكتساب األعداء:
مل تكتسـب الحركـة فكـر متشـدد منفـرا ملـن
حولهـا فلـم تحاول اسـتعداء الحـركات الجهادية
ومل تحـاول أن تنتهـج فكـر التكفري ملـن ال ينضم
للحركـة ومل تحـاول معـاداة الـدول املجـاورة
والحكومـات التـي كانـت على عالقـة بهـا قبـل
حادثـة برجـي التجـارة العاملـي .بـل سـعت
الحركـة إىل تجنـب الدخـول يف معـارك داخليـة
ومعـارك حدوديـة ومل تخرج الحركـة خارج إطار
أفغانسـتان وقامـت الحركـة باحتـواء جميـع
الفصائـل املجاهـدة واحتـواء عنارصهـا ومل
تنفرهـا فلم تحـدث انشـقاقات داخلية ومل نجد
انقسـامات يف الفصائل املجاهدة يف أفغانسـتان.
فـإذا نظرنـا إىل سـاحات الجهـاد األخـري مثـل
سـوريا والعـراق تجـد أن الحـركات اإلسلامية
األخـرى انشـقت منهـا حـركات كثيرة وبـدأت
بقتـال بعضهـا وتكفير الخارجين عنهـا فكانـت
النتيجـة ماليين القتلي والجرحـي واملترشديـن
وفقـد الكثير مـن األرايض لصالـح األطـراف
األخـرى وانتهـاء التجربـة.
رابعا :النضوج الفكري
حركـه طالبـان كانت مبنية أساسـا على املدارس
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العلميـة األفغانيـة التقليديـة وعندمـا قـررت
الحركـة الدخـول يف املعترك السـيايس والجهادي
بعد أن كانت متتاز بالسـلبية السياسـية فدخلت
الحركـة هـذا املعترك بفكـر ناضـج غير منحرف
فلـم تتحـول الحركـة إىل تكفرييـة ذات غلـو يف
الديـن ومل تتحـول إىل حركـه تابعـة للسـلطة
والقـوى الغربيـة كحـال الحـركات التـي كانـت
يف معتـزل عـن السياسـة وودخلـت املعترك
السـيايس ألهـداف تخريبيـة حتـى لـو كانـت
بالخطـأ نتيجـة للسـذاج الفكـري .طالبـان
امتـازت بالفكـر الناضـج الـذي ال غلـو يف الديـن
وال السـذاجة الفكريـة وهـو مـا مكنهـا مـن
تكويـن أرض صلبـة تحافـظ على مكتسـباتها
طيلـة السـبعه عرش عامـا املاضيـة وتحافظ عىل
عنارصهـا الداخليـة بـدون انشـقاقات .أمـا حال
الكثير مـن الجامعـات األخـرى فـكان الغلـو يف
الديـن والتكفير واالنحـراف الفكـري هـو اللبنة
التـي قامـت عليهـا هـذه الجامعـات األخـرى
فكانـت النتيجـة انشـقاقات وتراجعـات ميدانية
إىل أن وصلـو إىل الفشـل التـام وانتهـاء التجربة.
خامسا :الكاريزما القيادية
اسـتطاعت طالبـان أن تسـاوم بورقـة الـروس
والـدول الصاعـدة إقليميـا مثـل إيـران وتركيـا
باإلضافـة السـتغالل النجـاح السـاحق للحركـة
على األرض سـاعدها يف مسـاومة واشـنطن عىل
طاولـة املفاوضـات
نجحـت طالبـان يف تكويـن كـوادر قيادية سـواء
شـبابية أو تاريخيـة فـكان القـادة يتميـزون
باملهـارات اللغويـة والخطابيـة وامليدانيـة
باإلضافـة إىل املهـارات القتاليـة والسياسـية
ناهيـك عـن اإلخلاص واالنتماء الذي كان سـمه
أساسـية يف هـؤالء القـادة ،فخطـاب القـادة
لقواعـد وكـوادر الحركـه مل يكـن مبتـزال ومل يكن
عاطفيـا ومل يكـن خياليـا بل كان موزونـا وفكريا
وواقعيـا ،مل ينـس القـادة ماهيتهـم القتاليـة
والجهاديـة فكانـوا دامئا يف نظر الشـعب وقواعد
الحركـة مجاهديـن مقاتلين جنبـا إىل صفتهـم
السياسـية فكانت هذه السمات ال تسـمح ألحد
بالطعـن يف نوايـا القـادة أو تشـويه صورتهـم أو
تصويرهـم أنهـم منتفعين.

سادسا :املهارة القتالية واملناورة السياسية
امتـازت طالبـان باملهـارة القتاليـة كحـال
الجامعـات األخـرى ولكـن طالبـان كانـت تتميز
مبعرفتهـا بفنـون الحـرب جيـدا فعلي الرغم من
تعرضهـا لنكسـات عسـكرية جديـدة وكانـت
تفقـد األرايض الخاضعـة تحـت سـيطرتها بعـد
حادثـه برجـي التجـارة العاملـي إال أنهـا اتقنـت
فـن االنسـحاب والرتاجـع واتقنت فن السـيطرة
على املواقـع االستراتيجية وسـاعدها يف ذلـك
معرفتهـا الوطيـدة بالطبيعـة الجغرافيـة للأرض
األفغانيـة فاسـتطاعت الحركـة السـيطرة مـرة
أخـرى على أراضيها واسـتطاعت هزميـة القوات
األفغانيـة والقـوات األمريكيـة وإلحـاق األرضار
مبعداتهـم وقواتهـم.
أمـا الحـركات األخـرى فكانت متفوقـه قتاليا فال
أحـد ينكـر ذلـك لكن الفـارق التقنـي الكبري بني
هـذه الجامعـات والجيـوش النظاميـة كان كبيرا
لذلـك كان لزاما لهذه الحركات عدم االسـتعجال
وعدم الكشـف عـن جميع األوراق االستراتيجية
وعـدم اسـتعجال النصر وإعلان إقامـة دولـة
أمميـة .أمـا بالنسـبة للمنـاورات السياسـية
فاسـتطاعت طالبـان أن تسـاوم بورقـة الـروس
والـدول الصاعـدة إقليميـا مثـل إيـران وتركيـا
باإلضافـة السـتغالل النجـاح السـاحق للحركـة
على األرض سـاعدها يف مسـاومة واشـنطن عىل
طاولـة املفاوضـات.
خامتة:
يف نهايـة هـذه الورقـة نحـن ال نطعـن يف نوايـا
الحـركات الجهاديـة وال إخالصهـا وال نهمـش
فكرهـا ولكـن هـذه الورقـة نقديـة ألسـاليب
الحـركات الجهاديـة ومحاولـة تقييـم تجاربهـا
باإلضافـة إىل االسـتدالل بتجربـة ناجحـة صامدة
مثـل حركـة طالبـان .نحـاول أن ننـوه أيضـا يف
هـذه التدوينـة أن اإلخلاص يف النيـة ال يكفـي
لنجـاح الحـركات اإلسلامية وال يكفـي إلقامـة
دول إسلامية لكـن البـد مـن النضـوج الفكـري
والدهـاء السـيايس والتخطيـط االستراتيجي
طويـل املـدى املعتمـد على سياسـة النفـس
الطويـل ،فلا ننظـر إىل امللعـب الصغير وننسى
الدوائـر اإلقليميـة والدوليـة الكبيرة.
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