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العبــادة ّ
لـب األحكــام
نحمـده ونصلي على رسـوله الكريـم ،وبعـد :
ـج أَشْ ـ ُه ٌر
قـال اللـه تعـاىل يف كتابـه العزيـز :الْ َح ُّ
َّم ْعلُو َمـاتٌ فَ َمـن فَـ َر َض ِفي ِه َّن الْ َح َّج ف ََلا َرفَثَ َو َل
ف ُُس َ
ـج [البقـرة ،اآلية]197 :
ـوق َو َل جِـ َد َال ِف الْ َح ِّ
إن اللـه سـبحانه وتعـاىل خلـق اإلنسـان ورزقـه
عقلا وفهما وأرقـى مكانتـه وجعـل خالئـق من
خلقـه يف خدمتـه وتحـت أمره ويجعله اإلنسـان
عبـدا خالصـا لنفسـه ،ليعبـد ربـه ويسـجده
ويركـن إليـه ويجعلـه نصـب عينيـه ومحطـة
فكـره وذكـره ،ثـم يبلغـه اللـه تعـاىل إىل أقصى
درجـات العـز والشرف ،واملكانـة والرقـى ومـا
يكـون هـذا إال جنة الفـردوس وفـردوس األعىل.
ثـم يصـب عليه نعمـه الظاهرة والباطنـة ويزيد
عليـه منهـا بحيـث ينتهي عقلـه ويصـل منتهاه،
ومـع ذلـك يرزقـه ويعطيـه مـا يفـوق عقلـه
وفكرتـه وهـو مـا عبر الرسـول الهـادي األمين
ين َرأَتْ
صلى اللـه عليـه وسـلم بقولـهَ :مـا َل َع ْ ٌ
شرٍ.
َو َل أُ ُذ ٌن َسـ ِم َع ْت َو َل َخطَـ َر َع َلى قَل ِ
ْـب بَ َ
نعـم هـذه هـي الكرامـة األبديـة والعـز الدائـم
القائـم الخـاص بذرية آدم عليه الصلوة والسلام
الذيـن آمنـوا وعملـوا الصالحـات وأسـلموا
وأخبتـوا إىل ربهـم سـبحانه وتعـاىل.
وإن السـلم الـذي يوصـل اإلنسـان إىل هـذا
املنتهـى هـو اإلميـان والعمـل الصالـح.
فاإلميـان مـا يعرتف بـه البرش مـن عبوديته لربه
ودخوله يف سـلك من أسـلم نفسـه إليه سـبحانه
وتعـاىل وأمـا العمـل الصالـح فهـو يظهـر يف
عبـادات وطقـوس فرضهـا الله تعاىل على عباده
املؤمنين وأرسـل األنبيـاء وال سـيام خاتـم النبيني
عليهـم الصلوة والسلام لتعريفهم بهـا وتربيتهم
عليهـا وجعلهـم أسـوة للمؤمنين حيـث أعلن يف
كتابـه املعجز النـور الهادي املبني :لقَـ ْد كَا َن لَ ُك ْم
ِف َر ُسـو ِل اللَّـ ِه أُ ْسـ َو ٌة َح َسـ َنةٌ .ومـن أهـم هـذه
العبـادات فريضـة حـج بيـت اللـه الحـرام الذي
فرضـه اللـه على املؤمنين واملسـلمني برشائطـه
الخاصـة وطريقتـه املباركـة امليمونـة املؤثـرة
على القلـب والقالـب وقد ذكـر اإلمـام ويل الله
الدهلـوي رحمـه اللـه يف كتابـه النافـع الحـاوي
ألرسار الديـن يف بـاب بيـان الحـج وأرساره
ومصالحـه ،مـا يحير العقـل البشري ويرغمـه
أن يعترف بوجـود حكـم ومصالـح يف الطاعـات
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أنـه اهتـم اهتاممـا بالغـا بفريضـة الحـج وذكره
مفصلا ومطـوال واهتم بجميع أبعـاده وجوانبه.
ومـن املعجـز البليـغ للقـرآن أنـه اهتـم يف خالل
آيـات أحـكام الحـج مبـا فـرض لـه الحـج وهـو
العبوديـة والتسـليم واإلخبـات إليـه سـبحانه
وتعـاىل.
حيـث ذكر خالل أحـكام الحـج وأرساره ورموزه،
مـا يريب اإلنسـان تربية روحيـة ومعنوية ويزكية
تزكيـة عمليـة ويكفـي أن يقـرأ القـاري من اآلية
 197إىل اآليـة  203مـن سـورة البقـرة ،يجد فيها
منهجـا تربويـا كاملا وبرنامجـا منظما ومنسـقا
يهديـه إىل تزكية نفسـه وتربيـة روحه.
يبـدأ اللـه عزوجـل هذا املنهـج بقوله :فَلا َرفَثَ
َوال ف ُُس َ
ـوق َوال ِج َد َال ِف الْ َح ِّج  ،ثم يردفه بقوله:
ول
َير ال َّزا ِد التَّقْـ َو ٰى َواتَّقُـونِ يَا أُ ِ
َوتَـ َز َّو ُدوا فَـ ِإ َّن خ ْ َ
ـاب ثـم يواصلـه مبـا يـزيك النفـس البرشيـة
الْ َلْ َب ِ
ويقربـه إىل ربـه ويبعـده عن الشـيطان والنفس
األمـارة بقولـه :فَا ْذكُـ ُروا اللَّـ َه ِعنـ َد الْ َمشْ ـ َع ِر
الْ َحـ َرامِ َوا ْذكُـ ُرو ُه ك ََما َه َداكُ ْم َ ...و ْاسـتَ ْغ ِف ُروا اللَّ َه
إِ َّن اللَّـ َه َغفُـو ٌر َّر ِحيـ ٌم .ثم يعلمه الدعـاء الجامع
لخيري الدنيـا واآلخـرةَ :و ِم ْن ُهـم َّمـن يَق ُ
ُـول َربَّ َنـا
آتِ َنـا ِف ال ُّدنْ َيـا َح َسـ َن ًة َو ِف ْال ِخـ َر ِة َح َسـ َن ًة َو ِق َنـا
َاب ال َّنـارِ ...ثـم يأمـره بالذكـرَ :وا ْذكُـ ُروا اللَّـ َه
َعـذ َ
ِف أَيَّـامٍ َّم ْعـ ُدو َد ٍ
ين ف ََلا
ات فَ َمـن ت َ َع َّج َـل ِف يَ ْو َم ْ ِ
إِث ْـ َم َعلَ ْيـ ِه َو َمـن تَأَخَّـ َر ف ََلا إِث ْـ َم َعلَ ْي ِه لِ َمـنِ اتَّق َٰى
شونَ.
َواتَّقُـوا اللَّـ َه َوا ْعلَ ُمـوا أَنَّكُـ ْم إِلَ ْيـ ِه ت ُ ْح َ ُ
ومن تدبّر يف آيات القرآن وسوره يصل إىل حقيقة
ْت ال ِج َّن َوا ِإلن َْس إِالّ
معنى قوله تعاىلَ :و َما َخلَق ُ
لب األحكام والفرائض الدينية كلها
لِ َي ْع ُب ُدو َن ألن ّ
يشري إىل هدف واحد وهو العبودية والعبادة
من املخلوق للخالق ومن العبد لربه وال ميكن
النجاح والفوز إال بنيل هذه األهداف النبيلة.
رزقنا الله إياها وجعل حج الحجاج الكرام
حجا مربورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور.
وصىل الله تعاىل عىل خري خلقه محمد وعىل
آله وأصحابه أجميعن ومن تبعهم بإحسان إىل
يوم الدين.
---------------------

والعبـادات املفروضـة على املؤمنين وإن كانـت
العقـول البرشيـة عاجـزة عـن إدراكهـا ،وننقـل
إىل القـارئ اقتباسـا منـه ليظهـر لـه أهميـة
األحـكام والعبـادات :يقـول اإلمـام الدهلـوي:
«ومـن بـاب الطهـارة النفسـانية الحلـول مبوضع
مل يـزل الصالحـون يعظمونـه ويحلّـون فيـه،
ويعمرونـه بذكـر اللـه ،فـإن ذلـك يجلـب تعلق
همـم املالئكـة السـفلية ،ويعطـف عليـه دعـوة
حـل بـه
امللأ األعلى الكليـة ألهـل الخير ،فـإذا ّ
غلـب ألوانهـم على نفسـه ،وقـد شـاهدت ذلك
رأي عين.
ومـن بـاب ذكـر اللـه تعـاىل :رؤيـة شـعائر اللـه
وتعظيمهـا ،فإنهـا إذا ُرئيـت ذكر اللـه ،كام يذكّر
امللـزوم اللازم ،ال سـيام عنـد التـزام هيئـات
تعظيميـة ،وقيـود وحـدود تنبـه النفـس تنبيهـا
عظيما.
ورمبـا يشـتاق اإلنسـان إىل ربـه أشـد شـوق،
فيحتـاج إىل يشء يقضي بـه شـوقه ،فلا يجـده
إال الحـج.
1
وكما أن الدولـة تحتـاج إىل عرضـة بعـد كل
الغـاش ،واملنقـاد
ّ
مـدة ،ليتميـز الناصـح مـن
مـن املتمـرد ،ولريتفـع الصيـت ،وتعلـو الكلمـة،
ويتعـارف أهلهـا فيما بينهـم ،فكذلـك امللـة
تحتـاج إىل حـج ،ليتميـز املوافـق مـن املنافـق،
وليظهـر دخـول النـاس يف ديـن اللـه أفواجـا،
وليرى بعضهـم بعضـا فيسـتفيد كل واحـد مـا
ليـس عنده ،إذ الرغائب إمنا تكتسـب باملصاحبة
والترايئ.
وإذا جعـل الحج رسما مشـهورا نفـع عن غوائل
الرسوم.
وال يشء مثلـه يف تذكّـر الحالـة التـي كان فيهـا
أمئـة امللـة ،والتحضيـض على األخـذ بهـا.
وملـا كان الحـج سـفرا شاسـعا ،وعملا شـاقّا ،ال
يتـم إال بجهـد األنفـس ،كان مبارشتـه خالصـا
للـه مكفـرا للخطايـا ،هادمـا ملـا قبلـه ،مبنزلـة
2
اإلميـان».
نعـم هـذه قطرة مـن بحر مـ ّواج يف أرسار الدين
ورشائع اإلسالم.
ونحـن حينما نراجع القـرآن الكريـم ونرجع إىل  -1العرضة :االختبار ،أي جمع أركان الدولة ورؤساء امللك
هـذا املنهـل العذب املـورود وننظـر يف ما جعله يف رأس كل سنة مثال ليخترب أحوالهم.
اللـه نـورا وهدايـة لهـذه األمـة املهـداة ،نـرى  -2حجة الله البالغة262/1 :
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احلج مدرسة األخوة وملتقى الفكر والتضامن اإلسالمي
عبدالرمحن حممد مجال

نســتهل شــهر ذي الحجــة واملســلمون
يولّــون وجوههــم شــطر املســجد
الحــرام مــن كل فــج عميــق ألداء
فريضــة إلهيــة وســنة إبراهيميــة ،بــا
تفريــق بــن األســود واألحمــر ،بــن
الكبــر والصغــر ،بــن الغنــي والفقري،
بــن امللــك والرعيــة ،بــن العــريب
والعجمــي ،بــن مذهــب وآخــر،
بــن فرقــة وأخــرى ،كلهــم ـ دون
اســتثناء ودون متييــز ـ يلبســون لبــاس
اإلحـرام ويحجــون بهيئــة واحــدة عــى مختلــف
الطبقــات واأللــوان واملذاهــب واملســالك.
کلهــم يتجــردون مــن ثيابهــم ويلبســون ثيــاب
اإلحــرام ويرفعــون عقريتهــم بتوحيــد اللــه
تعــاىل وإخــاص العبوديــة لــه ،ملبــن" :لبيــك
اللهــم لبيــك ،لبيــك ال رشيــك لــك لبيــك ،إن
الحمــد والنعمــة لــك وامللــك ال رشيــك لــك".
إن الحــج أكــر مجمــع ميثــل الوحــدة اإلســامية
يف أســمى معانيهــا عــى مختلــف شــعوبها
ولغاتهــا وألوانهــا ،فيــه ينصهــر املســلمون
جميعــا يف بوتقــة واحــدة ،فيــه تلتقــي األفئــدة
وتــذوب جميــع الفــروق املذهبيــة والفكريــة
واملســلكية ،إذن يصــح أن يقــال :إن الحــج رمــز
الوحــدة وملتقــى األفــكار والــرؤى واالتجاهــات،
إذ كل يلبــي وينــادي إلهــا واحــدا ،ويخضــع
أمــام رب واحــد ،ويطــوف مكانــا واحــدا ،كل
يقــر بذنبــه ويعــرف عــى مــا اقرتفتــه يديــه
مــن الذنــوب واملعــايص ،کل یخلــع عنــه
ثيــاب العصيــان واإلجــرام ،كل يطلــب العفــو
واملغفــرة ،كل يطــوف ويرمــي ويــؤدي جميــع
شــعائر الحــج دون أن ينقــص أو يزيــد .فــرى
الوحــدة يف كل يشء :وحــدة يف املشــاعر ،وحدة
يف الهــدف ،وحــدة يف الشــعائر ،وحــدة يف
الهــدف ،وحــدة يف االتجــاه ،وحــدة يف الدعــاء
والتــرع ،وحــدة يف العمــل ووحــدة يف القــول.
"إن ربكــم واحــد ،وإن أباكــم واحــد ،فــا فضــل
لعــريب عــى أعجمــي ،وال ألحمــر عــى أســود
إال بالتقــوى".
إن هــذا االتحــاد يف العمــل مــع االختــاف يف
املــرب واملذهــب إن دل عــى يشء فإمنــا يــدل

عــى أن األصــل عنــد جميــع الفــرق واملذاهــب
اإلســامية هــو اإلســام ،وأنــه هــو لــب اللبــاب
وأصــل األصــول ومــدار العمــل والعبــادات ،وأن
اســم اإلســام هــو الــذي يصــح أن تجتمــع
األمــة تحــت رايتــه ،وأن يكــون اســم اإلســام
هــو الطابــع الغالــب عنــد امللــات والكــوارث
واألزمــات والتحديــات التــي عصفــت باألمــة
اإلســامية أخــرا ،ألن املســلمني أينــا حلــوا
وأينــا كانــوا عــى اختــاف أجناســهم وفروقهــم
اللغويــة هــم جســد واحــد ،حيــث إذا اشــتىك
عــن اشــتىك كل ،وإذا اشــتىك رأس اشــتىك كل،
إذا اشــتىك مســلم يف أقــى العــامل اشــتىك
جميــع املســلمني وطــار نومهــم وجــن جنونهــم،
وهبــوا لنجدتــه.
إن الحــج هــو الــذي يذكــر املســلم بالوحــدة،
وأنــه مســلم أينــا حــل وذهــب ،ويف أي
مذهــب انتمــى ومــن أي مــرب كان فهــو
املســلم أوال وآخ ـرا ،ألنــه يخضــع لــرب واحــد
أوال وآخــرا وهــو ال يعــرف غــر اللــه يف
هــذا الكــون ،وأمــا االختــاف يف العمــل واألداء
فهــو ال يعنــي املســلم وليــس مبكلــف لشــق
القلــوب ،فاللــه هــو العــامل عــى أرسار القلــوب.
قــل كل يعمــل عــى شــاكلته فربكــم أعلــم مبــن
هــو أهــدى إليــه ســبيال .اآليــة .فاملســلم إذا
كان يُعــرف بصفــة كونــه مســلام فهــو يشــعر
بالقــوة واالعتــداد بالنفــس ،وهــو يشــعر بأنــه
يحتــل ربــع ســكان األرض ،وهــو يشــعر بــأن
أغنــى وأخصــب أرايض اللــه هــي بــاده فبــاده
كلهــا غنيــة بالــروات الهائلــة مــن النفــط
والغــاز واملعــادن وغريهــا.
مــا يجــري اليــوم أيــام حرجــة ســوداء بالنســبة
للمســلمني يف جميــع أنحــاء العــامل ،فاملســلمون
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اليــوم يعيشــون ظروفــا متأزمــة
قاصمــة الظهــر ،قــد تفــرق جمعهــم،
وتكالــب األعــداء عليهــم مــن كل
جانــب ،وأصبحــوا شــيعا وفرقــا
يتقاتلــون ،جهادهــم ميــي يف غــر
جهــاد ،قتالهــم يف غــر موضعــه،
يقربــون العــدو والخصــم ،ويبعــدون
الصديــق الناصــح ،وأصبحــت
الحكومــة ألعوبــة بأيــدي القــوى
العامليــة الرشقيــة والغربيــة يتالعبــون
بهــا حســب هواهــم ومصالحهــم ،وأصبــح
الحــكام والقــادة ال ميلكــون مــن أمرهــم شــيئا
بــل قــد يصبحــون آلــة فعالــة مدمــرة لتدمــر
مــا قــد بنتــه األمــة لقــرون ويعــادون كل مــا
ميــت إىل الصحــوة اإلســامية بصلــة بحجــة
مكافحــة اإلرهــاب والتطــرف.
يف مثــل هــذه الظــروف القاســية يكــون الحــج
فرصــة مباركــة وأرضيــة مناســبة لتنــايس جميــع
الخالفــات املذهبيــة والفكريــة واالجتــاع
تحــت مســمى واحــد ،مســمى اإلســام
تجــاه التحديــات التــي تعصــف اليــوم باألمــة
اإلســامية عامــة ،والوقــوف تجــاه عــدو واحــد
مشــرك عــدو يخاصــم ويكيــد لجميع املســلمني
بــا تفريــق بــن األســود واألحمــر ،بــن الرشقــي
والغــريب ،بــن العــرب والعجــم ،عــدو ال يهمــه
إال اســم اإلســام!
فالحــج فرصــة قــد ال تتهيــأ إال مــرة يف الســنة
فليغتنمهــا القــادة وليغتنمهــا الدعــاة
واملخلصــون الذيــن يهمهــم شــأن األمــة
اإلســامية وتوملهــم أوضــاع العــامل اإلســامي
الراهنــة متناســن الخالفــات املذهبيــة والفكرية
والفــروق الجغرافيــة واللغويــة ليتمكنــوا مــن
جمــع األمــة تحــت رايــة اإلســام ،ويســتعرضوا
مواضــع الضعــف والقــوة مــع تقديــم حلــول
للخــروج مــن األزمــات الراهنــة والتحديــات
التــي تهــدد كيــان األمــة ومصريهــا ،عــى اللــه
أن يبــدد الظــام وينهــي هــذه الليلــة الظلــاء
ويكشــف الغمــة عــن األمــة ،وقــد صــدق عــز
مــن قائــل :وال تنازعــوا فتفشــلوا وتذهــب
ريحكــم اآليــة.
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على مائدة القرآن

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

تفسري معارف القرآن
العالمة املفتي حممد شفيع العثامين

تعريب :املفتي حممد قاسم القاسمي

سورة البقرة 245-252
التفسري املخترص
"مــن ذا الــذي يقــرض اللــه قرضً ــا
حسـ ًنا(باإلخالص) فيضاعفــه( يزيــد مــن أجــره)
لــه أضعافًــا كثــر ًة واللــه يقبــض ويبســط (فــا
تخافــوا مــن أن اإلنفــاق ينقــص املــال ألن اللــه
تعــاىل يقبــض الــرزق ملــن يشــاء ويبصــط ملــن
يشــاء ) وإليــه ترجعــون( وتــرون أجــر إنفاقكــم
يف الخــر وعقوبــة عــدم التصــدق يف الواجبات).
ترغيــب اإلنفــاق يف الجهــاد وغريهــا مــن
األعــال:
فقه الحياة أو األحكام
قولــه تعالــی "يقــرض اللــه قرضً ــا حسـ ًنا" املـراد
بالقــرض مامرســة األعــال الصالحــة واإلنفــاق
يف ســبيل اللــه وتســمية ذلــك قرض ـاً مجــاز ألن
الجميــع ملــك اللــه رب العاملــن .واملقصــود
منــه كــا يــرد القــرض هكــذا يــرد إليكــم
عــوض إنفاقكــم ،ورد يف الحديــث الرشيــف يف
بيــان مضاعفــة األجر":مــن تصــدق بعــدل متــرة
مــن كســب طيــب وال يقبــل اللــه اال الطيــب
فــان اللــه يتقبلهــا بيمينــه ثــم يربيهــا لصاحبهــا
كــا يــريب أح ُدكــم فُلُــ َّوه حتــى يكــون مثــل
الجبــل"( ).
قيــل أيضــا إن امل ـراد مــن إق ـراض اللــه تعــاىل
إعطــاء القــرض لعبــاده وتلبيــة حاجاتهــم ،ورد
يف الحديــث الرشيــف ،قــال ":مــا مــن مســلم
يقــرض مســلامً قرض ـاً مرتــن اال كان كصدقتــه
مــرة"( )( .رواه ابــن ماجــه).
قــال ابــن العــريب  :انقســم الخلــق بحكــم
الخالــق وحكمتــه وقدرتــه ومشــيئته وقضائــه
وقــدره حــن ســمعوا هــذه اآليــة أقســاما ،
فتفرقــوا فرقــا ثالثــة  ( :الفرقــة األوىل ) الــرذىل
قالــوا  :إن رب محمــد محتــاج فقــر إلينــا ونحن
أغنيــاء  ،فهــذه جهالــة ال تخفــى عــى ذي لــب
 ،فــرد اللــه عليهــم بقولــه  :لقــد ســمع اللــه
قــول الذيــن قالــوا إن اللــه فقــر ونحــن أغنيــاء.
(الفرقــة الثانيــة ) ملــا ســمعت هــذا القــول
آثــرت الشــح والبخــل وقدمــت الرغبــة يف املــال
فــا أنفقــت يف ســبيل اللــه وال فكــت أسـرا وال
أعانــت أحــدا تكاســا عــن الطاعــة وركونــا إىل
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هــذه الــدار  ( .الفرقــة الثالثــة ) ملــا ســمعت
بــادرت إىل امتثالــه وآثــر املجيــب منهــم برسعــة
مبالــه كأيب الدحــداح ريض اللــه عنــه وغــره.
فلــا نــزل  :مــن ذا الــذي يقــرض اللــه قرضــا
حســنا قــال أبــو الدحــداح  :فــداك أيب وأمــي
يــا رســول اللــه إن اللــه يســتقرضنا وهــو غنــي
عــن القــرض ؟ قــال  ( :نعــم يريــد أن يدخلكــم
الجنــة بــه )  .قــال  :فــإين إن أقرضــت ريب قرضــا
يضمــن يل بــه ولصبيتــي الدحداحــة معــي
الجنــة ؟ قــال  ( :نعــم ) قــال  :فناولنــي يــدك ،
فناولــه رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يده
 :فقــال  :إن يل حديقتــن إحداهــا بالســافلة
واألخــرى بالعاليــة  ،واللــه ال أملــك غريهــا  ،قد
جعلتهــا قرضــا للــه تعــاىل  .قــال رســول اللــه
صــى اللــه عليــه وســلم  ( :اجعــل إحداهــا
للــه واألخــرى دعهــا معيشــة لــك ولعيالــك )
قــال  :فأشــهدك يــا رســول اللــه أين قــد جعلــت
خريهــا للــه تعــاىل  ،وهــو حائــط فيــه ســتامئة
نخلــة  .قــال  ( :إذا يجزيــك اللــه بــه الجنــة).
فانطلــق أبــو الدحــداح حتــى جــاء أم الدحــداح
وأخربهــا بذلــك.
فقالــت أم الدحــداح  :ربــح بيعــك بــارك اللــه
لــك فيــا اشــريت.
وقــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم  :كــم
مــن عــذق رداح ودار فيــاح أليب الدحــداح.
(القرطبــي ج)239/3
ويجــوز أن يــرد أفضــل مــا اســتقرضه إذا
مل يشــرط ذلــك عليــه ؛ ألن ذلــك مــن بــاب
املعــروف  ،قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم" :إن خياركــم أحســنكم قضــاء"( ) .لكــن
إذا اشــرطت الزيــادة فذلــك حــرام وربــا.
قصة طالوت وجالوت
املناسبة:
املقصــود باآليــات املذكــورة هــو الرتغيــب إىل
القتــال والقصــة الســابقة إمنــا ذكــرت متهيــدا ً
لهــذا الغــرض وجــاء ذكــر طالــوت وجالــوت
تأكيــدا ً للقتــال .القصــة تعــرض مشــهدا ً للقبــض
والبســط الــذي جــاء ذكرهــا يف اآليــة الســابقة
ومــن مشــاهد القبــض والبســط إعطــاء امللــك

للفقــر ونــزع امللــك ممــن يشــاء فســبحن
الــذي بيــده القبــض والبســط.
التفسري املخترص
{أمل تــر إىل املــإ مــن بنــي إرسائيــل} الــذي
كان جالــوت تســلط عليهــم واغتصــب بعــض
مناطقهــم {مــن بعــد مــوىس} بعــد وفــاة
مــوىس{ ،إذ قالــوا لنبــي لهــم ابعــث لنــا }
جالــوت {ملــكا نقاتــل يف ســبيل اللــه قــال هــل
عســيتم إن كتــب عليكــم القتــال أال تقاتلــوا}
بعــد أن فــرض عليكــم{ ،قالــوا ومــا لنــا أال نقاتل
يف ســبيل اللــه} وعندنــا الباعــث عــى القتــال
يف ســبيل اللــه} وهوكالتــايل{ :وقــد أخرجنــا
مــن ديارنــا وأبنائنــا} بســبب هــؤالء الكفــار
الذيــن احتلــوا بعــض قرانــا وأرسوا أبنائنــا{ ،فلام
كتــب عليهــم القتــال تولــوا إال قليــا منهــم}
ســيأيت يف اآليــات التاليــة الــكالم املفصــل عــن
األهــداف مــن تعيــن امللــك للجهــاد وتــويل
النــاس عــن القتــال{ ،واللــه عليــم بالظاملــن}
العاصــن{ ،وقــال لهــم نبيهــم إن اللــه قــد
بعــث لكــم طالــوت ملــكا قالــوا أىن يكــون
لــه امللــك علينــا ونحــن أحــق بامللــك منــه ومل
يــؤت ســعة مــن املــال} ألن طالــوت كان رجــا
فق ـرا{ ،قــال إن اللــه اصطفــاه عليكــم} واللــه
تعــاىل أعلــم بالحكــم املوجــودة يف اصطفائــه،
{وزاده بســطة يف العلــم} والسياســة والقيــادة
{والجســم} وهــذه الزيــادة يف العلــم رضروة
للقيــادة وامللوكيــة ليكــون قــادرا عــى إدارة
شــؤون امللــك ،والجســامة رضورة إليقــاع الهيبــة
يف قلــب املوافــق واملخالــف{ ،واللــه يــؤيت
ملكــه مــن يشــاء} وليــس ألحــد أن يســئله عــى
ذلــك{ ،واللــه واســع}يف الفضــل لــن ينقــص
العطــاء عــى العبــاد مــن فضلــه شــيئا لتقعــوا
يف االشــتباه بســبب ذلــك{ ،عليم}مبــن يليــق
بامللــك.
{وقــال لهــم نبيهــم إن آيــة ملكــه} مــن جانــب
اللــه {أن يأتيكــم التابــوت} الصنــدوق{ ،فيــه
ســكينة وبركــة مــن ربكــم} أي التــوراة التــي
هــي مــن جانــب اللــه تعــاىل{ ،وبقيــة مــا
تــرك آل مــوىس وآل هارون}مــن مالبــس وثيــاب
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وأشــياء أخــرى{ ،تحملــه املالئكــة إن يف ذلــك
آليــة لكــم إن كنتــم مؤمنــن}.
{فلــا فصــل طالــوت بالجنود}خــرج بهــم إىل
قتــال العاملقــة يف بيــت املقــدس{ ،قــال إن
اللــه مبتليكم}معاملكــم معاملــة املختــر {
بنهر}متــرون عليــه وأنتــم عطــاش{ ،فمــن رشب
منــه} أفــرط يف الــرب{ ،فليــس منــي ومــن
مل يطعمــه فإنــه منــي إال مــن اغــرف غرفــة
بيــده} اكتفــى بكــف واحــد{ ،فرشبــوا منــه}
أفرطــوا يف الــرب{ ،إال قليــا منهــم} وبقــي
بعــض املؤمنــن مل يــرب شــيئا وأخــذ بعضهــم
الغرفــة{ ،فلــا جــاوزه هــو والذيــن آمنــوا معــه
قالــوا} ملــا رأوا أن عددهــم قليــل{،ال طاقــة لنــا
اليــوم بجالــوت وجنــوده قــال الذيــن يظنــون}
يوقنــون{ ،أنهــم مالقــوا اللــه كــم مــن فئــة}
جامعــة قليلــة غلبــت فئــة كثــرة بــإذن اللــه}
ألن األصــل هــي االســتقامة والثبــات{ ،واللــه
مــع الصابريــن}.
{وملــا بــرزوا لجالــوت وجنــوده} وصلــوا إىل
ديــار العاملقــة ،قالــوا يف دعائهــم {ربنــا أفــرغ
علينــا} عــى قلوبنــا{ ،صــرا} اســتقامة مــن
الغيــب{ ،وثبــت أقدامنــا وانرصنــا عــى القــوم
الكافريــن فهزموهــم} هزمــوا جالــوت وجنــده،
{بــإذن اللــه وقتــل داوود جالــوت} ،ورجــع
منتـرا فائـزا {وآتــاه اللــه} داؤد عليهم الســام،
{امللــك والحكمــة وعلمــه مــا يشــاء}كصنعة
الــدروع{ ،ولــوال دفــع اللــه النــاس بعضهــم}
املفســدين {ببعــض} هــم مصلحــون{ ،لفســدت
األرض ولكــن اللــه ذو فضــل عــى العاملــن تلــك
آيــات اللــه نتلوهــا عليــك بالحــق وإنــك ملــن
املرســلني}.
فقه الحياة أو األحكام
 .1قــال تعــاىل" :إذ قالــوا لنبــي لهــم ابعــث لنــا
ملـكًا نقاتــل يف ســبيل اللــه"
ملــا تســاهل بنــو إرسائيــل يف امتثــال أوامــر اللــه
وعصــوه فســلط اللــه عليهــم العاملقــة فتنبهــوا
وجعلــوا يفكــرون يف اإلصــاح ،والنبــي الــذي
ذكــر ههنــا ورد اســمه يف بعــض الروايــات،
الشــموئيل عليــهالســام.
 .2قوله تعاىل" :أن يأتيكم التابوت"
كان لــدى بنــي إرسائيــل صنــدوق فيــه مــا
يتــرك بــه وكان ســيدنا مــوىس وغــره مــن
أنبيــاء بنــي إرسائيــل يقدمــون هــذا الصنــدوق
أمامهــم حــن الحــرب مــع األعــداء فيفتــح اللــه
عليهــم بــه ،عندمــا هــزم جالــوت بنــي إرسائيــل
ذهــب بهــذا الصنــدوق ،لكــن اللــه ســبحانه

وتعــاىل ملــا أراد أن يعيــد هــذا الصنــدوق إىل
بنــي إرسائيــل ســلط عــى بــاد أعدائهــم الوبــاء
والبــاء فخربــت خمســة مــدن مــن ديارهــم
فاضطــروا أن يحملــوا هــذا الصنــدوق عــى
ثوريــن ويســوقوهام إىل طالــوت ،فجــاءت
املالئكــة بالصنــدوق إىل بيــت طالــوت فأيقــن
بنــو إرسائيــل عــى كونــه ملــكاً فاســتعد طالوت
للقتــال وكان ذلــك وقــت الحــر والصيــف.
 .3قوله تعاىل" :إن الله مبتليكم بنهر"
أعتقــد أن يف هــذا االبتــاء حكمــة وهــي أن يف
مثــل هــذه املواقــع يحتشــد اآلالف متحمســن
 ،لكــن أهــل االســتقامة والقــوة منهــم عنــد
الشــدة قليــل عددهــم دامئــا ،ووجــود مثــل
هــؤالء الضعفــاء يضعــف همــم اآلخريــن يف
القتــال ومواقــع الشــدة .فــأراد اللــه تعــاىل أن
ميحــص هــذه الجامعــة مــن هــؤالء الضعفــاء
بهــذا االبتــاء الــذي هــو يف الحقيقــة كان
يناســب تلــك الظــروف الواقعــة؛ ألن يف القتــال
تشــتد الحاجــة إىل االســتقامة والجفــوة .فضبــط
النفــس عــى املــاء عنــد العطــش الشــديد يــدل
عــى االســتقالل واالســتقامة يف ذلــك الشــخص.
ووقوعــه عــى املــاء مثــل الســفيه األعمــى يــدل
عــى الضعــف وفقــدان الثبــات واالســتقامة .ثــم
ماحــدث مــن عجــز مــن أفرطــوا يف الــرب يف
الحــرب فهــي معجــزة خارقــة للعــادة.
األحــوال واألقــوال املذكــورة يف هــذه القصــة
تــدل عــى أنهــم كانــوا ثالثــة طوائــف-1 ،
ضعفــاء اإلميــان الذيــن مل ينجحــوا يف هــذا
االمتحــان -2 ،الكاملــون يف اإلميــان الذيــن كانــوا
قلقــن بســبب قلتهــم -3 ،واألعلــون إميانــا
ممــن مل تقلقهــم قلتهــم.
درجات الرسل وأحوال بعض األمم
التفسري املخترص
{تلــك الرســل}م ّر ذكرهــم ســابقا يف «إنــك ملــن
املرســلني» {فضلنــا بعضهــم عــى بعـ ٍ
ـض منهــم
مــن كلــم اللــه} بغــر واســطة امللــك واملــراد
ســيدنا مــوىس عليــه الصــاة والســام{ ،ورفــع
ٍ
درجــات وآتينــا عيــى ابــن مريــم
بعضهــم
البينــات} املعج ـزات {وأيدنــاه بــروح القــدس}
جربئيــل كان يحفظــه مــن رش اليهــود{ ،ولــو
شــاء اللــه مــا اقتتــل الذيــن مــن بعدهــم مــن
بعــد مــا جاءتهــم البينــات ولكــن اختلفــوا}
بســبب أن اللــه تعــاىل أراد بعــض الحكــم مــن
خــال هــذا االختــاف فلــم يوجــد فيهــم إتفــاق
يف املذهــب والديــن{ ،فمنهــم مــن آمــن ومنهــم
مــن كفــر ولــو شــاء اللــه مــا اقتتلــوا ولكــن اللــه
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يفعــل مــا يريــد}.
فقه الحياة أو األحكام
».1تلك الرسل»
عندمــا أعلــن الرســول صىلاللهعليــهوســلم
رســالته ودعــا النــاس إليهــا فآمــن به نــاس وكفر
بــه آخــرون وأنكــروا رســالته وكذبوه فشــق ذلك
عــى الرســول املكــرم صىلاللهعليــه وســلم
فثبــت اللــه فــؤاده قائـاً« :إنــك ملــن املرســلني»
فــا تبتئــس مبــا يقولــون ،ثــم ذكــر الرســل الذين
مضــوا قبلــه وأشــار إىل تفــاوت درجاتهــم ،وبــن
أن النــاس يف كل زمــان ينقســمون إىل فئتــن،
فئــة تؤمــن باللــه ورســله وأخــرى كافــرة منكــرة
فــا يوجــد رســول آمــن بــه النــاس أجمعــون،
إذن الداعــي للحــزن واألســف إذا مل يؤمــن
النــاس جميعـاً بخاتــم النبيــن ،ويف ذلــك حكــم
كثــرة اليعلمهــا إال القليــل.
« .2تلك الرسل فضلنا بعضهم عىل ٍ
بعض»
ههنــا ســؤال :وهــو أن هــذه اآليــة تــرح أن
ٍ
بعــض ولكــن
الرســل بعضعهــم أفضــل مــن
روي عــن النبــي صــىاللــهعليــهوســلم أنــه
قــال :ويف روايــة «ال تفضلــوا بــن أنبيــاء اللــه»
 .ويف روايــة «ال تخــروا بــن األنبيــاء» ( )« .ال
تخــروين عــى مــويس»( ) .ويف روايــة «ال أقــول
أن أحــدا ً أفضــل مــن يونــس بــن متــي» ( ).
والجــواب عــن هــذا الســؤال أن ال تفضلــوا
برأيكــم نبي ـاً عــى آخــر ألنــه ال يعلــم ذلــك إال
اللــه ســبحانه وتعــاىل ولكــن إذا ثبــت بالكتــاب
والســنة فضــل أحــد عــى آخــر عنــد ذلــك
يجــب االعتقــاد بذلــك.
أ ّمــا قولــه صىلاللهعليــه وســلم «ال أقــول
أحــدا ً أفضــل مــن يونــس بــن متى»وقولــه
وســلم»التخيوين عــى مــوىس»
صىلاللهعليــه
ّ
فهــذا كان قبــل أن يوحــى إلىــه.
« .3منهم من كلم الله»
تكليــم اللــه مــوىس كان بــدون واســطة امللــك
ولكــن كان وراء الحجــاب فــا تعــارض بــن
هــذه اآليــة وقولــه تعــاىل يف ســورة شــورى
ر أن يكلمــه اللــه إال وحيًــا أو
{ومــا كان لبــ ٍ
رســول فيوحــي
ً
حجــاب أو يرســل
مــن وراء
ٍ
بإذنــه مــا يشــاء إنــه عــى حكيــم} ألنــه إمنــا
نفــى التكليــم ههنــا إذا كان بــدون حجــاب،
وميكــن أن يقــال :يكــون التكليــم املبــارش يــوم
القيامــة وإليــه اإلشــارة يف هــذه اآليــة ومــا جــاء
يف ســورة شــورى فهــو يف الدنيــا ألنــه يف الدنيــا
اليكلــم اللــه أحــدا ً إال مــن وراء الحجــاب.
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على مائدة القرآن

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

فائدة يف حرف العطف املسبوق
بهمزة االستفهام
حسان عبدالرشيد الجالل آبادي
الشيخ أبو ّ
أستاذ مبدرسة بيت السالم بباكستان
قــد ورد يف القــرآن الكريــم آيــات كثــرة ،دخلــت
فيهــا همــزة االســتفهام عــى أحــد حــروف العطــف
الثّالثــة – الفــاء ،والــواو ،و ثـ ّم – كقولــه تعــاىل{ :أَفَـاَ
ت َ ْع ِقلُــونَ} [البقــرة ،]44:وقولــه تعــاىل{ :أَ َوالَ يَ ْعلَ ُمــونَ}
[البقــرة ،]77 :و قولــه تعــاىل{ :أَث ُــ َّم إِذَا َمــا َوقَــ َع
َآ َم ْنتُ ـ ْم ِب ـ ِه} [يونــس]51 :
قــال ابــن عاشــور – رحمــه اللــه تعــاىل :-دخــول
همــزة االســتفهام عــى حــرف العطــف املفيــد
للترشيــك يف الحكــم اســتعامل متّبــع يف كالم العــرب،
و ملــا كان ظاهــره غريبــا -؛ألنــه يقتــي أن يكــون
االســتفهام متســلّطا عــى العاطــف واملعطــوف،
وتس ـلُّط االســتفهام عــى حــرف العطــف غريــب -
رصفــه علــا ُء النحــو عــن ظاهــره...
وللعلامء يف مثل هذه الرتاكيب طريقان:
األ ّول :طريــق ســيبويه  -وعليــه الجمهــور  ،-وهــو
أ ّن الهمــزة يف األصــل مؤ ّخــر ٌة عــن حــرف العطــف،
الصــدارة يف
إال أنّهــا قدّمــت ألجــل أنّهــا تقتــى ّ
الــكالم ،فهــي يف نيــة التأخــر عــن حــرف العطــف،
و إن كانــت مقدّمـ ًة يف اللفــظ ،فتقديــر أصــل الــكالم
عنــد ســيبويه يكــون كالتــايل’’ :فــأال تعقلــون‘‘’’ ،وأال
يعلمــون‘‘’’ ،فــأمل يــروا‘‘ .فعــى هــذه الطريقــة
يكــون حــرف العطــف واردا عــى االســتفهام ،وتكــون
الجملــة االســتفهاميّة معطوفــة عــى التــي قبلهــا ،أو
معطوفــة عــى محــذوف بحســب مــا يســمح بــه
املقــام ،وســيأيت إيضاحــه باملثــال ،فانتظــره.
قلــت :ويــرد عــى هــذا الطريــق أنّــه يلــزم فيــه ورود
همــزة االســتفهام بــن املعطــوف واملعطــوف عليــه،
وهــو ممنــوعٌ؛ ألنّــه يبطــل صــدارة الهمــزة املقتضيــة
لها ؟
وأجــاب العالمــة اآللــويس عــن هــذا اإلي ـراد بقولــه:
"وال يلــزم بطــان صــدارة الهمــزة؛ إذ مل يتقدّمهــا
يشء مــن الــكالم الــذي دخلــت هــي عليــه ،وتعلّــق
توســطت بــن
معناهــا مبضمونــه ،غايــة األمــر أنّهــا ّ
كالمــن؛ إلفــادة إنــكار جمــع الثــاين مــع األ ّول ،أو
لوقوعــه بعــده مرتاخيــا أو غــر م ـراخ....
وذكــر العالمــة الطيبــي – نقــا عــن صاحــب
"اإليجــاز"" :-إمنــا تدخــل همــزة االســتفهام عــى فــاء
العطــف  -مــع منافــاة العطــف-؛ لالســتئناف ،ألن
التنــايف يف املفــرد ،إ ِذ الثــاين إذا عمــل فيــه األول كان
مــن الــكالم األول ،واالســتئناف يخرجــه عــن أن يكون
منــه .ويصــح ذلــك يف عطــف جمل ـ ٍة عــى جملــة،
ألنــه عــى اســتئناف جملــة بعــد جملــة".
وحاصــل هــذا القــول أ ّن املمنــوع هــو دخــول
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همــزة االســتفهام عــى املعطــوف املفــرد ،أ ّمــا إذا
كان املعطــوف جملــة فــا منافــاة؛ ألنّهــا تكــون يف
حكــم جمل ـ ٍة مســتأنف ٍة جــيء بهــا بعــد مســتأنفة
أخــرى ،يعنــي :الجملــة املعطــوف عليهــا ،فــا تبطــل
الصــدارة التــي تقتضيهــا الهمــزة .واللــه تعــاىل أعلــم!
الطريق الثّاين:
هــو طريــق العالمــة الزمخــري ،وهــو أنّــه ليــس
يف الــكالم تقديــ ٌم وتأخــ ٌر ،بــل حــروف العطــف -
الــواو والفــاء وثـ ّم  -بعــد الهمــزة واقعــة يف موضعها،
واالســتفهام داخـ ٌـل عــى حــرف العطــف ،ويقـدّر بني
الهمــزة وحــرف العطــف جملــة حســب مــا يقتضيــه
املقــام ،وتعطــف الجملــة الواقعــة بعــد العاطــف
عــى الجملــة املق ـدّرة قبلــه ،وتكــون هــذه الجملــة
املق ـدّرة مســتأنفة ،عطــف عليهــا مــا عطــف.
إيضاح الطريقني باملثالني
و نذكــر ُهنــا مثالــن يتجـ ّـى فيهــا انطبــاق الطريقني
املذكورين:
املثــال األ ّول :قولــه تعــاىل{ :أَ َولَـ َّـا أَصابَتْ ُك ـ ْم ُم ِصي َب ـ ٌة
ُــل ُهــ َو ِمــ ْن
قَــ ْد أَ َصبْتُــ ْم ِمثْلَيْهــا قُلْتُــ ْم أَنَّ هــذا ق ْ
ِع ْن ِ
ش ٍء ق َِديــ ٌر} [آل
ــد أَنْف ُِســ ُك ْم إِ َّن اللــه َعــى ك ُِّل َ ْ
عمـران ،]165:قــد دخــل الهمــزة عىل حــرف العطف
"الــواو" يف قولــه{ :أَ َولَـ َّـا أَصابَتْ ُك ـ ْم ُم ِصي َب ـةٌ} ،فــإذا
أردت تحليلــه عــى طريــق ســيبويه و الجمهور قلت:
الهمــزة يف األصــل متأ ّخــرة عــن حــرف العطــف ،وكان
األصــل" :وأمل ّــا أصابتكــم مصيبــةٌ "...وإمنــا قدّمــت؛
القتضائهــا الصــدراة ،والجملــة االســتفهام ّية معطوفــة
عــى مــا مــى مــن مضمــون قولــه تعــاىلَ { :ولَ َق ـ ْد
َص َدقَ ُكـ ُم اللــه َو ْعـدَهُ إِ ْذ ت َ ُح ُّســونَ ُه ْم ِب ِإ ْذنِـ ِه َحتَّــى إِذَا
ف َِش ـلْتُ ْم َوت َ َنا َز ْعتُ ـ ْم ِف الْ َ ْم ـ ِر َو َع َص ْيتُ ـ ْم ِم ـ ْن بَ ْعـ ِـد َمــا
أَ َراكُــ ْم َمــا ت ُِح ُّبــو َن ِم ْنكُم}اآليــة [آل عمــران،]152:
وتقديــر الــكالم :كان مــن اللــه الوعــد بالنــر عــى
أعدائكــم بــرط الصــر والتقــوى ،فأملـــا فشــلتم
وتنازعتــم يف األمــر وعصيتــم أمــر الرســول صلــوات
اللــه عليــه ،وأصابكــم اللــه مبــا أصابكــم {قُلْتُـ ْم} حني
أصابكــم ذلــك{ :أَنَّ َه ـذَا}؟ واملقصــود إنــكار جمــع
ـأن هــذا حــن الفشــل والتنــازع
الثاين(وهــو القــول بـ ّ
يف األمــر) مــع األ ّول (وهــو الوعــد مــن اللــه تعــاىل
بالنــر بــرط الصــر والتقــوى).
وإذا أردتّ تحليلــه عــى طريــق الزمخــري قلت :إ ّن
همــزة االســتفهام يف موضعهــا ،والجملــة بعــد حــرف
العطــف معطوفـ ٌة عــى املعطــوف عليــه املحــذوف،
والتقديــر :أفعلتــم كــذا ،أي :الفشــل والتنــازع
والعصيــان أو الخــروج مــن املدينــة واإللحــاح عــى

النبــي صــى اللــه عليه وســلم ،وملــا أصابتكــم مصيب ٌة
قلتــم :أىن هــذا؟ فالهمــزة حينئــذ دخلــت عــى صــدر
الــكالم ،وال تقديــم والتأخــر.
املثال الثاين:
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ـى ابْ ـ َن َم ْريَ ـ َم الْبَيِّنــاتِ
بَ ْعـ ِـد ِه بِال ُّر ُســلِ َوآتَيْنــا عيـ َ
َوأَيَّدْنــا ُه ِب ـ ُرو ِح الْ ُق ـد ُِس أَفَ ُكلَّــا جا َءكُ ـ ْم َر ُسـ ٌ
ـول بِ ــا
َل تَ ْهــوى أَنْف ُُسـ ُك ُم ْاسـتَك َ ْْبت ُ ْم فَ َفرِيقـاً كَ َّذبْتُـ ْم َوفَرِيقـاً
ت َ ْقتُلُــونَ} [البقــرة]87:
فقــد دخلــت الهمــزة عــى الفــاء العاطفــة يف
قولــه{ :أَفَ ُكلَّــا} فــإذا أردت تحليلــه عــى طريــق
الجمهــور قلــت :الهمــزة يف األصــل متأخّــرة عــن
حــرف العطــف ،وكان األصــل" :فأكلّــا جاءكــم" وإمنا
قدّمــت؛ القتضائهــا الصــدراة ،والجملــة االســتفهام ّية
معطوفــ ٌة عــى ماقبلهــا مــن غــر حــذف يشء،
كأنــه قــال :ولقــد آت َ ْينــا أنبيا َءكــم يــا بنــي إرسائيـ َـل
رس ٌ
ــول بِ ــا َل تَ ْهــوى
مــا آتينا ُهــ ْم فأكلــا جا َءكــم ُ
أَنْف ُُس ـ ُك ُم ْاس ـتَك َ ْْبتُ ْم .واملقصــود إنــكار جمــع الثــاين
(وهــو االســتكبار) مــع األول (وهــو اإلنعــام عــى
بنــي إرسائيــل وعــى آبائهــم).
وإذا أجريتــه عــى طريــق الزمخــري قلــت :الهمــزة
واقع ـ ٌة يف موقعهــا ،والفــاء عاطف ـ ٌة عــى محـ ٍ
ـذوف
قبلهــا ،والتقديــر" :أمل تطيعوهــم فكلــا جاءكــم
رسـ ٌ
ـول منهــم مبــا ال تهــوى أنفســكم اســتكربتم."...
قائــل
هــل الزمخــري مجــ ّو ٌز للطريقــن ،أو هــو ٌ
بالطريــق الثــاين فحســب؟
ٍ
ّربــا يتو ّهــم مــن اقتصــار الزمخــري يف كث ـر مــن
اآليــات الداخلــة فيهــا همــزة االســتفهام عــى حــرف
العطــف عــى الطريــق الثــاين أنّــه ال يج ـ ّوز طريــق
الجمهــور ،ولكــن الصحيــح أنّــه يجــ ّوز الطريقــن،
والدليــل عليــه تع ّرضــه لهــا يف بعــض اآليــات ،بــل
قــد اقتــر يف بعــض اآليــات  -التــي ســتقف عليهــا
ـب -عــى طريــق الجمهــور  ،وأ ّمــا عــدم
عــن قريـ ٍ
التعــرض لطريــق الجمهــور يف بعــض اآليــات األخرى،
فقــد قــال ابــن عاشــور – رحمــه اللــه تعــاىل" :-إ ّن
ٌ
ذهــول منــه ،وقــد تداركــه بذكــره يف بعــض
ذلــك
اآليــات" .واللــه تعــاىل أعلــم!
ومــا اخرتنــاه يتأيّــد مبــا ذكــره العالمــة الســمني ،فقــد
قــال – بعــد أن نقــل الطريــق الثــاين :-هــذا هــو
الطريــق واألصــل عنــد الزمخــري ،ولك ّنــه وافــق
الجمهــو َر يف مواض ـ َع يــأيت التنبي ـ ُه عليهــا.
قلــت :ومــن املواضــع التــي جــرى فيهــا العالمــة
ــل الْقُــ َرى أَ ْن
الزمخــري قولــه تعاىل{:أَفَأَ ِمــ َن أَ ْه ُ
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على مائدة القرآن
يَأْتِ َي ُهـ ْم بَأْ ُسـ َنا بَ َياتًــا َو ُهـ ْم ن َِائُــو َن ( )97أَ َوأَ ِمـ َن أَ ْهـ ُـل
الْقُــ َرى أَ ْن يَأْتِيَ ُهــ ْم بَأْ ُســ َنا ضُ ًحــى َو ُهــ ْم يَلْ َعبُــونَ}
[األعــراف]97،98:
َ
َ
رصح الزمخــري أن الفــاء والــواو يف {أفَأ ِم ـ َن}
فقــد ّ
و {أَ َوأَ ِم ـ َن} عاطفتــان عــى مــا قبلهــا ،وهــو قولــه
تعــاىل{ :فَأَ َخذْنا ُهــ ْم بَ ْغتَةً}[األعــراف ،]95:وقولــه:
{ َولَ ـ ْو أَ َّن أَ ْهـ َـل الْ ُقــرى} إىل قولــه{ :يَك ِْس ـ ُبونَ} وقــع
اعرتاضـاً بــن املعطــوف واملعطــوف عليــه .واملعنــى:
فعلــوا وصنعــوا فأخذناهــم بغتــة أبعــد ذلــك أمــن
أهــل القــرى أن يأتيهــم بأســنا بياتـاً وأمنــوا أن يأتيهم
بأســنا ضحــى؟.
ونقلــه العالمــة أبــو حيّــان األندلــي يف تفســره،
وع ـدّه رجوعــا مــن الزمخــري إىل قــول الجمهــور،
حيــث قــال" :وهــذا الــذي ذكــره رجــو ٌع عــن مذهبــه
يف مثــل ذلــك إىل مذهــب الجامعــة".
أقــول :قــد جانبــه الصــواب يف مــا نســبه إىل
الزمخــري مــن الرجــوع عــن مذهبــه؛ فإنّــه ال
يخفــى أنّــه الداللــة يف هــذا عــى رجوعــه عــن قولــه
إىل قــول الجمهــور ،بــل ذكــره ُهنــا كوجــه راج ـ ٍح يف
هــذه اآليــة بالنســبة إىل الوجــه اآلخــر.
ومنهــا :قولــه تعــاىلَ { :وكَانُــوا يَقُولُــو َن أَئِـذَا ِمتْ َنــا َوكُ َّنــا
ت ُ َرابًــا َو ِعظَا ًمــا أَإِنَّــا لَ َم ْب ُعوث ُــونَ* أَ َوآبَا ُؤنَــا ْالَ َّولُــونَ}
[الواقعــة ،]47،48 :فقــد دخلــت همــزة االســتفهام
عــى حــرف العطــف يف قولــه{ :أَ َوآبا ُؤنَــا} ،ومــى فيه
الزمخــرى عــى طريــق الجمهــور حيــث اختــار أنّــه
عطــف عــى الضمــر املســترت يف { َم ْب ُعوثُــونَ} ،ولــذا
أقــام الســؤال والجــواب فقــال ":فــإن قلــت :كيــف
حســن العطــف عــى املضمــر يف لَ َم ْب ُعوثُــو َن مــن غري
تأكيــد بنحــن؟ قلــت :حســن للفاصــل الــذي هــو
شكْنــا َوال
الهمــزة ،كــا حســن يف قولــه تعاىل{:مــا أَ ْ َ
آباؤُنــا} [األنعــام ]148:لِفصــلِ "ال" املؤكــدة النفــي.
اجح؟
ّ
أي الطريقني ر ٌ
املفسيــن برتجيــح طريــق
رصح كثــ ٌر مــن ّ
قــد ّ
ســيبويه والجمهــور ،وض ّعفــوا طريــق الزمخــري،
ومــن هــؤالء :العالمــة ابــن عاشــور – رحمــه اللــه
تعــاىل-؛ فقــد قــال يف قولــه تعــاىل{ :أَفَ َمـ ْن ُهـ َو قَائِـ ٌم
ــى ك ُِّل نَف ٍ
ْــس بِ َــا ك ََســ َب ْت} [الرعــد ]33:بعــد أن
َع َ
ذكــر طريــق ســيبويه" :وذلــك هــو الوجــه يف وقــوع
حــروف العطــف الثالثــة الــواو والفــاء وثــم بعــد
االســتفهام وهــو رأي املحققــن ،خالفــا ملــن يجعلــون
االســتفهام واردا عــى حــرف العطــف ومــا عطفــه.
ومنهــم :اإلمــام أبــو حيّــان األندلــي ،فإنّــه ر ّد طريــق
الزمخــري وض ّعفــه يف كثــرٍ مــن املواضــع مــن
تفســره ،وص ّحــح طريــق الجمهــور.
يف حــن أ ّن البعــض اآلخــر ير ّجــح طريــق الزمخــري؛
لجزالــة املعنــى ،أل ّن يف طريقــه يكــر املعنــى مــع
قلّــة اللفــظ ،فهــو يعــود إىل اإليجــاز بالحــذف.
ور ّجحــه كذلــك العالمــة الطيبــي – رحمــه اللــه
تعــاىل -يف [آيــة البقــرة .]87:وإذا راجعــت مثــل هذه
املفسيــن
اآليــات املباركــة يف تفاســر املحقّقــن مــن ّ
مــن أمثــال أيب الســعود وغــره رأيتهــم يقتــرون –
عا ّمــة -يف تحليــل اآليــات عــى طريــق الزمخــرى

مــن غــر إشــار ٍة إىل طريــق الجمهــور ،ولــذا فإنّــا ال
نوافــق أباحيّــان األندلــي عــى تضعيــف طريــق
الزمخــري وترديــده مطلقــا ،بــل نقــول :الحاجــة إىل
ترجيــح أحــد الطريقــن وتضعيــف الطريــق اآلخــر
مطلقــا ،بــل ينبغــي أن يحمــل بعــض املواضــع عــى
طريــق الجمهــور ،والبعــض اآلخــر – وهــو األكــر-
عــى طريــق الزمخــري بحســب مــا يقتضيــه املقام،
ويناســبه الســياق والســباق ،وهــو الــذي اختــاره
املفــر املحقّــق العالمــة اآللــويس – رحمــه اللــه
ّ
ـص عبارتــه:
تعــاىل ،وإليــك نـ ّ
"ويف كــون الهمــزة الداخلــة عــى جملــة معطوفــة-
بالــواو أو الفــاء ،أو ثــم -يف محلهــا األصــي ،أو مقدمة
مــن تأخــر حيــث إن محلهــا بعــد العاطــف خــاف
مشــهور بــن أهــل العربيــة ،وبعــض املحققــن
يحملهــا يف بعــض املواضــع -عــى هــذا -ويف البعــض-
عــى ذلــك -بحســب مقتــى املقــام ومســاق الكالم-
والقلــب مييــل إليــه.-
فوائد:
الفائــدة األوىل  :قــال ابــن عاشــور – رحمــه اللــه
تعــاىل  :-ال أثــر لهذيــن الطريقــن إال يف اختــاف
االعتبــار والتقديــر ،فأمــا معنــى الــكالم فــا يتغــر
عــى كال االعتباريــن؛ أل ّن العطــف واالســتفهام كليهام
متو ّجهــان إىل الجملــة الواقعــة بعدهــا.
الفائــدة الثانيــة :تقديــم االســتفهام عــى حــرف
خــاص بالهمــزة دون غريهــا مــن كلــات
العطــف ٌّ
االســتفهام؛ وإمنــا خصــوا التقديــم بالهمــزة؛ أل ّن
متأصلــة يف االســتفهام؛ إذ هــي الحــرف
الهمــزة ّ
املوضــوع لالســتفهام األكــر اســتعامال فيــه ،وأمــا
غريهــا فكلــات أرشبــت معنــى االســتفهام ،منهــا
مــا هــو اســم مثــل" :أيــن"  ،ومنهــا مــا هــو حــرف
تحقيــق ،وهــو " َهـ ْـل" ،فإنّــه مبعنــى "قــد" ،فلــا كــر
دخــول همــزة االســتفهام عليــه حذفــوا الهمــزة لكرثة
االســتعامل ،فأصــل "هــل فعلــت" :أهــل فعلــت.
الفائــدة الثالثــة :كلّــا تقدّمــت همــزة االســتفهام
ـي،
عــى حــرف العطــف كان االســتفهام غــر حقيقـ ٍّ
فقــد قــال ابــن عاشــور -رحمــه اللــه تعــاىل" :-قــد
اســتقريت هــذا االســتعامل فوجــدت مواقعــه خاصة
باالســتفهام غــر الحقيقــي".
عــد ٌد مــن اآليــات الكرميــة ،دخلــت فيهــا همــزة
االســتفهام عــى حــرف عطــف مــن حــروف العطف
الثالثــة مشــفوعة بتحليلهــا عــى أحــد الطريقــن
املذكوريــن
قلــت :بعــد ذكــر الفائــدة بتفاصيلهــا يناســب أن
أذكــر عــددا مــن اآليــات الكرميــة مشــفوعة بتحليلهــا
عــى طريــق الزمخــري؛ إذ هــو الطريــق الــذي
املفسيــن
مــى عليــه – يف األغلــب -املحقّقــون مــن ّ
يف تحليــل اآليــات الكذائيــة.
ــف
( :)1قــال تعــاىل{ :أَف َ
َــا يَ ْنظُــ ُرو َن إِ َل الْ ِبِــلِ كَيْ َ
َت}[الغاشــية]17:
ُخلِق ْ
َ
ملــا كان الغــرض مــن قولــه تعــاىل{ :أفَـ َـا يَ ْنظُ ـ ُرو َن
إِ َل ْ ِ
َت}[الغاشــية ]17:الــرد عــى
البِــلِ كَ ْي َ
ــف ُخلِق ْ
منكــري البعــث ومســتبعديه ،واالستشــهاد عليــه
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مبــا اليســتطيعون إنــكاره مــن خلــق اإلبــل ورفــع
الســاء ...كان التقديــر كالتــايل{":أَ} ينكــرو َن مــا ذكِــر
مــن البعــث وأحكامــه ،ويســتبعدو َن وقو َعــ ُه مــن
قــدر ِة اللــه عـ َّز وجـ َّـل {فَـ َـا يَ ْنظُـ ُرو َن إِ َل ْ ِ
ال ِبــلِ} التــي
كل حـ ٍن إىل أنَّهــا
هــي نصــب أعينهــم يســتعملونها َّ
ـت} خلقـاً بديعـاً معــدوالً بــه عــن ســننِ
{كَيْـ َـف ُخلِ َقـ ْ
خلقــة ســائ ِر أنــواع الحيوانــات...
( :)2قولــه تعــاىلَ { :و َمــا ُم َح َّمـ ٌد إِ َّل َر ُسـ ٌ
ـت
ـول قَـ ْد َخلَـ ْ
ِمـ ْن قَ ْبلِـ ِه ال ُّر ُسـ ُـل أَفَـ ِإ ْن َمــاتَ أَ ْو قُ ِتـ َـل انْ َقلَ ْبتُـ ْم َعـ َـى
ـر اللــه
أَ ْعقَا ِب ُكـ ْم َو َمـ ْن يَ ْن َقلِـ ْ
ـب َعـ َـى َع ِقبَيْـ ِه فَلَـ ْن يَـ ُ َّ
شَ ـ ْيئًا َو َسـ َي ْجزِي اللــه الشَّ ــاكِرِي َن} [آل عمـران]144:
قــال العالمــة الســمني الحلبــي نقــا عــن ابــن
الخطيــب – رحمهــا اللــه تعــاىل" :-األ ْو َجـ ُه أَ ْن يُ َقـ َّد َر
محـ ٌ
ـذوف بعــد الهمــزة وقيــل الفــاء تكــو ُن عاطف ـ ًة
عليــه ،ولــو رصح بــه لقيــل :أتؤمنــون بــه مــد َة حياته
فــإ ْن مــات ارت َددْتــم فتخالِفــوا َس ـ َن َن اتِّبــاع األنبيــا ِء
قبلَكــم يف ثباتِهــم عــى ِملَــلِ أنبيائِهــم بعــد َم ْوتِهــم».
( :)3قــال تعــاىل{ :أَف ََل يَتُوبُــو َن إِ َل الله َويَ ْسـتَ ْغ ِف ُرونَ ُه
َوالله َغ ُفــو ٌر َر ِحي ٌم}[املائدة]74:
قــال العالمــة أبــو الســعود – رحمــه اللــه " :-وهمــزة
االســتفهام إلنــكار الواقــع واســتبعاده ...والفــاء
للعطــف عــى مقــدر يقتضيــه املقــا ُم ،أي :أال ينتهــون
عــن تلــك العقائــد الزائغــة واألقاويــل الباطلــة ،فــا
يتوبــون إىل اللــه تعــاىل ويســتغفرونه بالتوحيــد
والتنزيــه عــا نســبوه إليــه مــن االتحــاد والحلــول؟
فمــدا ُر اإلنــكار والتعجيــب عــد ُم االنتهــاء وعــدم
التوبــة معـاً .أو أيَ ْســمعون هــذه الشـ ِ
ـهادات املكــررة
والتشــديدات املقــررة فــا يتوبــون عقيــب ذلــك؟!
ـب تح ُّقــق مــا يوجبهــا
فمدا ُرهــا عــدم التوبــة َعقيـ َ
مــن ســاع تلــك القــوارع الهائلــة".
( :)4قــال تعــاىلَ { :وإِ َل َعــا ٍد أَخَا ُهــ ْم ُهــودًا ق َ
َــال
ـرهُ أَفَـ َـا
يَاقَ ـ ْومِ ا ْع ُب ـدُوا اللــه َمــا لَ ُك ـ ْم ِم ـ ْن إِلَ ـ ٍه َغـ ْ ُ
تَتَّقُــونَ} [األعــراف]65:
"قوله{أَفَـاَ تَتَّ ُقــونَ} إنــكا ٌر واســتبعا ٌد لعــدم اتّقائِهــم
ـذاب اللــه تعــاىل بع ـ َد مــا علمــوا مــا حـ ّـل بقــوم
عـ َ
نــو ٍح ،والفــاء للعطــف عــى مق ـدّر يقتضيــه املقــا ُم،
أي :أال تتف ّكــرون أو أتغفُلــون فــا تت ّقــون؟ فالتوبيـ ُخ
عــى املعطوفــن معـاً .أو أتعلمــون ذلــك فــا تتقون؟
فالتوبيـ ُخ عــى املعطــوف فقــط".
َ
( :)5قــال تعــاىل{ :أَ َو َل يَ ْذكُــ ُر ْ ِ
الن َْســا ُن أنَّــا َخلَ ْق َنــا ُه
ِم ـ ْن قَ ْبـ ُـل َولَ ـ ْم يَـ ُـك شَ ـ ْيئًا} [مريــم]67:
ـي ،والــوا ُو لعطــف الجملــة
"الهمــز ُة لإلنــكار التوبيخـ ِّ
املنفي ـ ِة عــى مق ـدّر يـ ُّ
ـدل عليــه يقــول ،أي :أيقــول
ذلــك وال يذكــر {أَنَّــا َخلَ ْق َنــا ُه ِمــن قَبْـ ُـل} أي :مــن قبــل
الحالــة التــي هــو فيهــا وهــي حالـ ُة بقائِــه { َولَـ ْم يَـ ُـك
شَ ـيْئاً} أي :والحـ ُ
ـال أنــه مل يكــن حينئــذ شــيئاً أص ـاً،
فحيــث خلقنــاه وهــو يف تلــك الحالـ ِة املنافيـ ِة للخلق
بالكليــة مــع كونــه أبع ـ َد مــن الوقــوع ف ـأَ ْن نَبعثَــه
بجمــع املــوا ِّد املتف ِّرقــة وإيجــا ِد مثــلِ مــا كان فيهــا
مــن األع ـراض أوىل وأظهــر ،فاملــه ال يذكُــره فيق ـ َع
فيــا يقــع فيــه مــن النكــر؟!".
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AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

من خطب ومواقف
فضيلة الشيخ عبد احلميد
(إمام وخطيب أهل السنة بزاهدان)

التقوى خري زاد لحجاج بيت الله الحرام
أوىص فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد ،إمــام
وخطيــب أهــل الســنة يف مدينــة زاهــدان ،يف
خطبتــه يــوم الجمعــة ( 16ذوالقعــدة )1440
حجــاج بيــت اللــه الحـرام باالســتفادة مــن أيــام
الحــج وفرصــه الذهبيــة ،واصفــا التقــوى بخــر
زاد للحجيــج.
وتابــع فضيلتــه قائــا :خــر الـزاد لحجــاج بيــت
اللــه تعــاىل هــو التقــوى؛ يقــول اللــه تبــارك
وتعــاىل“ :وتــزودوا فــإن خــر الــزاد التقــوى
واتقــون يــا أويل األلبــاب” .التقــوى يعنــي
االجتنــاب مــن كافــة الذنــوب واملعــايص
واملنكــرات .يف أيــام الحــج يحــرم الرجــال
والنســاء .وصيتنــا لحجــاج بيــت اللــه أن
يحفظــوا جوارجهــم يف هــذه األيــام وال ســيام
العــن والســمع واللســان ،ويحملــوا معهــم مــا
يحتاجــون إليــه مــن وســائل وال يســألوا النــاس
شــيئا.
وأضــاف فضيلتــه قائــا :يجــب عــى الحجــاج أن
يرتكــوا البيــع والتجــارة واالختــاط غــر املفيــد
مــع النــاس ،ويفوضــوا األمــور كلهــا إىل اللــه
تعــاىل.
واســتطرد فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد :مثــل
الحــاج مثــل امليــت الــذي يرتــدي الكفــن؛ كــا
أن آخــر كلمــة املحتــر هــي شــهادة “أن ال إلــه
إال اللــه وأن محمــدا رســول اللــه” ،وينتقــل إىل
اللــه تعــاىل ،هكــذا الحــاج ينتقــل إىل اللــه تعــاىل
ويــردد عــى لســانه كلمــة التوحيــد.
ونصــح فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد الحجيــج
بالدعــاء ،وأضــاف قائــا :وصيتــي للحجــاج أن
يذكــروا املحافظــة والبــاد والعــامل اإلســامي
وكافــة النــاس يف أدعيتهــم .عــى حجــاج
محافظــة سيســتان وبلوشســتان أن يذكــروا
هــذه املحافظــة يف أدعيتهــم بصفــة خاصــة
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ليحفظهــا اللــه تعــاىل مــن اآلفــات.
اإلســام راعــى جميــع الحاجــات املاديــة
واملعنويــة للبــر
واســتطرد فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد بعــد
تــاوة آيــة “وقــل اعملــوا فســرى اللــه عملكــم
ورســوله واملؤمنــون” ،قائــا :اإلســام دين واســع،
لقــد روعــي فيــه جميــع الحاجــات املاديــة
والدينيــة للبــر .ال توجــد يف اإلســام الرهبانيــة
وتــرك الدنيــا ،بــل شــجع اإلنســان عــى إعــار
عــامل جيــد وآخــرة طيبــة.
ووصــف فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد تعاليــم
اإلســام بـــ “املعتدلــة يف كافــة املجــاالت” ،وتابــع
قائــا :لقــد قــ ّدم اإلســام يف جميــع املجــاالت
تعاليــم معتدلــة .حينــا نطالــع العقائــد يف
اإلســام ،نظــن أن الديــن كلــه اإلميــان واالعتقــاد،
وحينــا نبحــث مكانــة األخــاق يف اإلســام،
نجــد أن الروايــات واآليــات أكــدت عــى
األخــاق بحيــث نظــن أن اإلســام هــو األخــاق،
فــإذا كانــت األخــاق ،يحصــل كل يشء.
وأضــاف فضيلتــه قائــا :حينــا نطالــع تعاليــم
اإلســام يف املســائل االقتصاديــة واملعيشــية،
وتعلــم املهــارات والفنــون والحــرف ،نجــزم
أن اإلســام ديــن العمــل والجهــد ،والنشــاط
واكتســاب الــرزق .يف الحيــاة املباركــة لرســول
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم والصحابــة الكـرام
جــاء التأكيــد عــى كســب الحــال .جعــل يف
اإلســام الســعي لجمــع الــرزق الحــال وتعلــم
املهــارة عبــادة مــن العبــادات.
واعتــر فضيلتــه مراعــاة الرشيعــة يف املعامــات
مــن أعظــم العبــادات قائــا :حينــا نطالــع
تعاليــم اإلســام يف التجــارة واملعامــات نــدرك
أن اإلســام شــجع عــى الزراعــة ،ورعــي الغنــم،
واملعامــات الرشعيــة ،وجميــع املشــاغل

الصحيحــة .كــا أن الصــاة واألخــاق واالعتقــاد
الصحيــح يعتــر عبــادة يف اإلســام ،كذلــك
املعامــات تعتــر عبــادة .مــن يســعى لكســب
الحــال وتوفــر تكاليــف األهــل واألوالد،
ويتحمــل العنــاء واملشــكالت ،ســيعطيه اللــه
أجــره.
واعتــر خطيــب الجمعــة مراعــاة الصــدق
واألمانــة يف التجــارة ســببا لصحبــة األنبيــاء
والصالحــن ،وتابــع قائــا :التاجــر وكل مــن
يشــتغل يف املجــاالت األخــرى ،إذا كانــوا صادقــن
وأمنــاء يف حقــوق النــاس وواجباتهــم ،ويراعــوا
األخــاق اإلســامية ،ويوفــوا العهــد ،ســينالون
عــى هــذا أجرهــم .يقــول رســول اللــه صــى
اللــه عليــه وســلم :التاجــر الصــدوق األمــن
مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء والصالحــن.
ملصاحبــة األنبيــاء يف الجنــة ،إىل أي أعــال
نحتــاج؟ إن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم
جعــل األمانــة والصداقــة يف التجــارة ســببا
للقــرب مــع األنبيــاء والصديقــن والشــهداء
والصالحــن.
ونــدد فضيلتــه البطالــة يف الشــباب ،وتابــع قائال:
اإلســام شــجع عــى االشــتغال والعمــل؛ ال ينبغي
أن نقــي أوقاتنــا يف البطالــة والنــوم .لقد أصيب
الكثــرون يف عرصنــا ببــاء وآفــة وهــي الســهر
يف الليــايل والنــوم يف النهــار ،مــع أن اللــه تبــارك
وتعــاىل جعــل الليــل للنــوم ،وجعــل النهــار
للمعــاش“ .وجعلنــا الليــل لباســا وجعلنــا النهــار
معاشــا” .الليــل أفضــل فرصــة للنوم واالسـراحة.
االس ـراحة يف الليــل يف اتجــاه الفطــرة.
وتابــع فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد قائــا:
النهــار للعمــل واملعــاش .مــن ليــس عنــده
شــغل ،ليخــرج مــن البيــت ويبحــث عــن العمل؛
البحــث عــن الشــغل والحرفــة يف الشــوارع
أفضــل مــن النــوم .ال ينبغــي أن نكــون أعبــاء
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عــى املجتمــع ،بــل يجــب أن نســاعد املجتمــع.
املشــاركة يف دورات تدريــب الحــرف واملهــارات
حاجــة شــبابنا ،وهــي مؤثــرة ومفيــدة.
وأضــاف فضيلتــه قائــا :إذا ملكتــم يومــا مــاال
كبـرا ،ليــس معنــى ذلــك أن تجلســوا يف البيــت،
بــل اإلنســان العاقــل يبحــث عــن العمــل ،فــإن
اللــه تبــارك و تعــاىل كــا أنــه يــرزق الطــر
والحيتــان والــدواب واألنعــام والســباع وجميــع
الكائنــات التــي تبحــث عــن الــرزق ،هكــذا
يــرزق مــن يبحــث ويســعى.
وقــال فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد يف قســم
آخــر مــن خطبتــه :هنــاك معــاص وتلوثــات
كثــرة يف مجتمعاتنــا .الكثــرون مصابــون
بتعاطــي املخــدرات والكحــول ،واألعــال
املغايــرة للرشيعــة التــي تــر باإلنســان.
كونــوا حذريــن أن يجلــس أوالدكــم مــع الذيــن
يتعاطــون املخــدرات ،وليجالســوا أهــل الفنــون
والعلــوم املفيــدة.
ونصــح فضيلتــه الشــباب باملجالســة مــع
الصالحــن ،قائــا :يكون الشــباب أســوة ملجتمعنا
إذا درســوا يف الجامعــات واملــدارس الدينيــة،
ويحفظــوا القــرآن الكريــم ،ويتعلمــوا التجويــد
وعلــوم الديــن ،ويكســبوا الــرف يف املجــاالت
املختلفــة الرياضيــة للمحافظــة والبــاد .نحــن
نــويص شــبابنا أن يخرجــوا يف جامعــات التبليــغ،
ويقــرؤوا القــرآن الكريــم واملســاجد والكتــاب .يف
هــذا عــزة لشــبابنا.
واســتنكر خطيــب أهــل الســنة جرميــة القتــل
قائــا :االنتحــار ،وتعاطــي املخــدرات ،وقتــل
اإلنســان الــريء ،أمــور مســتنكرة لشــبابنا .كــر
القتــل يف عرصنــا .البعــض يتوســلون إىل الســكني
والبندقيــة وإطــاق النــار .هــذا يسء ملجتمعنــا.
وأضــاف فضيلتــه قائــا :القتــل جرميــة كبــرة
وعظيمــة ،ال توجــد معصيــة رصيحــة وجرميــة
كبــرة بعــد الــرك والكفــر أكــر مــن قتــل
اإلنســان الــريء .قــال النبــي صــى اللــه عليــه
وســلم« :لــو أن أهــل الســاء وأهــل األرض
اشــركوا يف دم مؤمــن ألكبهــم اللــه يف النــار».
علينا أن نستفيد من فرصة ذي الحجة
علينا أن نستفيد من فرصة ذي الحجة
أشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد ،إمــام
وخطيــب أهــل الســنة يف كدينــة زاهــدان ،يف
خطبــة الجمعــة ( 30ذوالقعــدة  )1440إىل بــدء
شــهر ذي الحجــة ،مؤكــدا عــى رضورة حســن
االســتفادة مــن العقــد األول مــن هــذا الشــهر.

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

وقــال فضيلتــه :نحــن يف أوائــل ذي الحجــة .أن نجــدد شــكرها ونشــكر اللــه تعــاىل عليهــا.
لقــد أقســم اللــه تعــاىل يف بدايــة ســورة الفجــر
بفجــر يــوم العيــد وعــر ذي الحجــة ،والــذي ليجتنب الشباب من حيازة السالح
يــدل عــى أهميــة وعظمــة هــذه العــرة .هذه واعتــر فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد يف قســم
العــرة فرصــة للحجــاج وللعاملــن ،ويف هــذه آخــر مــن خطبتــه ،الجيــل الشــاب بـــ “مفخــرة
العــرة يكــون حــج بيــت اللــه ومناســك الحــج .املجتمــع” قائــا :احرتمــوا الجيــل الشــاب .علينــا
وأضــاف فضيلتــه قائــا :مــن مل يوفــق لحــج بيت باملحبــة مــع شــبابنا وأوالدنــا ،وأن نرشــدهم
اللــه وزيــارة الكعبــة ،عليــه أن يســتفيد أحســن إىل الطــرق الصحيحــة .الشــاب كــا أنــه ميلــك
االســتفادة مــن عــر ذي الحجة؛ فصــوم كل يوم الطاقــة ،يحتــاج إىل التوجيــه والشــفقة واملحبــة.
مــن هــذه العــرة يســاوي صــوم ســنة كاملــة ،يجــب أن نفكــر ملشــاغل الشــباب وحرفهــم.
ولقــد وردت يف األحاديــث أن العبــادة يف هــذه وأضــاف فضيلتــه قائــا :الشــباب إذا كانــوا
ربانيــن ،يعــدون مــن ثرواتنــا ومفاخرنــا .عــى
العــرة لهــا فضيلــة ليســت ألي وقــت آخــر.
العلــاء واملثقفــن ورؤســاء القبائــل أن يدركــوا
الشــباب ويخططــوا لهــم ليتبــع الشــباب العلــم،
تجدد النعم يستلزم تجدد الشكر
وقــال فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد بعــد ويتعلمــوا املهــارات والفنــون.
تــاوة آيــة “فاذكــروين أذكركــم واشــكروا يل وال وحــذر فضيلــة الشــيخ مــن حمــل الســاح قائال:
تكفــرون” :أمرنــا اللــه تعــاىل أن نكــر مــن ذكره ،أنصــح الشــباب أن يجتنبــوا مــن حمــل الســاح،
ونــؤدي شــكر نعمــه .عــى العبــاد أن يــؤدوا ألن الشــاب حينــا يغضــب يأخــذ الســكني
شــكر نعــم اللــه تعــاىل .إن اللــه تعــاىل يحــب ويهجــم عــى غــره ،وقــد يــؤدي إىل القتــل،
لكــن إذا مل يحمــل الســاح ال يــؤدي التنــازع إىل
العبــاد الشــاكرين.
وأكــد فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد عــى تذكــرة القتــل.
النعــم املاديــة واملعنويــة قائــا :القــرآن يخاطــب
املســلمني ويخاطــب جميــع النــاس يف العــامل أن تســليم مرتكبــي القتــل إىل الســلطات القضائيــة
يــروا نعــم اللــه تعــاىل ويــؤدوا شــكرها .نحــن يســاعد يف تثبيــت األمن
إذا رأينــا هــذه النعــم التــي وضعهــا اللــه فينــا وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد يف نهايــة
وأدينــا شــكرها ،نكــون محببــن عنــد اللــه تبــارك كلمتــه إىل وقــوع نزاعــن يف مدينــة زاهــدان،
وتعــاىل .لقــد وضــع اللــه نعــا عظيمــة فينــا ،والــذي أديــا إىل القتــل ،معت ـرا تســليم القاتــل
بالعــن نبــر العــامل ،وباللســان نتكلــم ،وبــاألذن إىل الســلطات القضائيــة مــن األمــور الجديــرة
نســمع كالم بعضنــا ،وبالعقــل منيــز الخــر مــن باإلشــادة ،وتابــع قائــا :لقــد حدثــت مــع
الــر ،والنعــم األخــرى التــي كل منهــا ملنافــع األســف حادثــة مؤملــة قتــل فيهــا شــخص نتيجــة
اســتخدام الســكاكني يف النــزاع .لكــن الجديــر
كثــرة.
وتابــع فضيلتــه قائــا :كل نعمــة مــن هــذه باإلشــادة أن القاتــل تــم تســليمه إىل الســلطات
النعــم عظيمــة يف مكانهــا .فــإذا اختــل عمــل بعــد دقائــق مــن هــذه الحادثــة .قبــل مــدة
واحــد مــن األعضــاء ،تســلب الراحــة مــن أيضــا قتــل شــخص يف نــزاع وجــرح آخــرون،
وجودنــا كلــه .النعــم املوجــودة داخــل البــدن تــم هنــاك أيضــا تســليم بعــض املجرمــن إىل
وخارجــه كثــرة ال تعــد وال تحــى .املهــم أن الســلطات القضائيــة .هــذه ظاهــرة جيــدة،
نســتحرض هــذه النعــم يف أذهاننــا ،ونــؤدي ألنهــا تســاعد عــى األمــن ،وفيهــا تحذيــر أيضــا
شــكر اللــه تبــارك وتعــاىل .كــا أن النعــم اإللهية ملــن يرتكبــون الجرميــة والقتــل ،وبــأن املجــرم
تجــدد يوميــا ينبغــي أن يتجــدد شــكرها أيضــا .يجــب أن يعاقــب ويحاســب ويلقــى يف الســجن
وتابــع فضيلتــه مؤكــدا :حينــا ندخــل املنــزل ويقتــص منــه.
لنقــل“ :الحمــد للــه” ،ونــؤدي شــكر اللــه تبــارك وأشــار مديــر جامعــة دار العلــوم زاهــدان يف
وتعــاىل .إن اللــه تعــاىل يحــب كلمــة “الحمــد نهايــة خطبتــه إىل قــروض وديــون تراكمــت
للــه” .لذلــك يجــب أن نحمــد اللــه مقابــل كل نتيجــة بنــاء الجامــع امليك،مطالبــا املواطنــن
نعمــة .حينــا نســريح ،علينــا أن نحمــد اللــه ،وخاصــة أهــايل مدينــة زاهــدان أن يخصصــوا يف
وحينــا يرزقنــا اللــه ولــدا نحمــده ،وحينــا نــرى عيــد األضحــى القــادم مبلــغ مائــة ألــف تومــان
أوالدنــا الصالحــن وحينــا تجــدد نعمــة ،ينبغــي تربعــا لبنــاء الجامــع املــي.
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اقتباسات
(علمية ،أدبية ،اجتماعية ،ثقافية  ،فكرية وعملية)
إعداد :سامحة األستاذ املفتي عبد القادر العاريف
أستاذ باجلامعة

املطلب الثاين ظهور املذهب الحنفي
املقصــود بطــور الظهــور هــو حالــة املذهــب
الحنفــي يف حيــاة اإلمــام أيب حنيفــة (رحمــه
اللــه) الــذي قضاهــا يف التعليــم والفتــوى،
وعنــي بالتعليــم والتفقيــه أكــر مــن غــره.
وقــد ســاعد عــى بــزوغ فجــر مذهبــه أنــه
(رحمــه اللــه) إىل جانــب مــا كان يتمتــع بــه
مــن مواهــب فقهيــة فائقــة انصــب اهتاممــه
عــى االجتهــاد والتفقيــه؛ فســلك يف اجتهاداتــه
الفقهيــة منهجــا واضحــا أســفر عــن ظهــور
التــف
فقهــه وآرائــه ،وســار يف تفقيــه مــن ّ
حولــه مــن األصحــاب والتالميــذ عــى طريقــة
ـرب يف ظاللــه جيــل
ناجحــة وأســلوب فريــد تـ ّ
متميــز مــن الفقهــاء ،شــاركوه االســتنباط
ودراســة املســائل يف حياتــه ،وســاروا عــى
دربــه بعــد وفاتــه؛ فكانــوا عونــا لــه عــى
ظهــور مذهبــه وآرائــه.
ومــن هنــا يحلوا للباحــث أن يســتعرض يف هذا
املطلــب منهجــه (رحمــه اللــه) يف تعليــم الفقه
وتأهيــل األصحــاب ،مــع تقديــم الخالصــة عــن
منهجــه يف االســتنباط الــذي كان يبنــي عليــه
فتــاواه وآراءه وأقوالــه ،إىل جانــب اإلشــارة إىل
بدايــة ظهــور مذهبــه ،يف محاولــة لكشــف
النقــاب عــن طــور ظهــور املذهــب الحنفــي،
وذلــك يف ثالثــة فــروع:
الفــرع األول –بدايــة ظهــور مذهــب اإلمــام
أيب حنيفــة:
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لقــد ظـ ّـل أبــو حنيفــة رحمــه اللــه عاكفــا عــى
طلــب العلــم يف حيــاة شــيخه حــاد بــن أيب
ســليامن رحمــه اللــه ،حريصــا عــى حضــور
حلقاتــه ،وعنــد مــا تــويف شــيخه ســنة عرشيــن
ومائــة ت ـ ّوج عــى كرســيه ،واختــر خلفــا حـ ّـل
مكانــه يف الفتيــا والتدريــس ،كــا ســبق ،فــكان
ذلــك بدايــة لظهــور فقهــه وآرائــه.
وإذا كانــت والدتــه ســنة مثانــن كــا ســلف؛
فــإن هــذا يعنــي أنــه ح ّمــل هــذه األمانــة
وهــو آخــذ يف العقــد الرابــع مــن عمــره ،وهــي
الســن املناســبة لإلفــادة والتوجيــه ،حيــث
تنضــج فيهــا قــوى العقــل وتســتوي فيهــا
1
املــدارك.
الفرع الثاين -خالصة منهجه يف االستنباط:
مل يضــع اإلمــام أبــو حنيفــة رحمــه اللــه كتابــا
يف األصــول مثــل مــا فعلــه اإلمــام الشــافعي
رحمــه اللــه ،إال أنــه كان عــى منهــاج واضــح
يف تفريــع املســائل واســتنباطها ،وقــد أثــرت
عنــه أقــوال تحــدد الخطــوط العريضــة ملــا
ســار عليــه يف فقهــه واجتهــاده 2 ،مــن األخــذ
بالكتــاب والســنة واالختيــار مــن أقــوال
الصحابــة ريض اللــه عنهــم ،ومــن ذلــك قولــه:
« إين آخــذ بكتــاب اللــه إذا وجدتــه ،فــا مل
أجــده فيــه أخــذت بســنة رســول اللــه صــى
اللــه عليــه وســلم واآلثــار الصحــاح عنــه التــي
فشــت يف أيــدي الثقــات عــن الثقــات ،فــإذا مل
أجــد يف كتــاب اللــه وال ســنة رســول اللــه صــى

اللــه عليــه وســلم أخــذت بقــول أصحابــه مــن
شــئت ،وأدع قــول مــن شــئت ،ثــم ال أخــرج
عــن قولهــم إىل قــول غريهــم ،فــإذا انتهــى
األمــر إىل إبراهيــم والشــعبي والحســن وابــن
ســرين  3وســعيد بــن املس ـ ّيب وع ـ ّدد رجــاالً
4
قــد اجتهــدوا فــي أن أجتهــد كــا اجتهــدوا».
وهــذا الــكالم بإجاملــه جامــع لكثــر مــن
معــاين االجتهــاد املتعلــق بالنصــوص ،واألقــوال
5
املرويــة عنــه يف هــذا املعنــى كثــرة.
وعــن منهجــه فميــا يتعلــق بغــر النصــوص
جــاء يف مناقبــه للموفــق املــي  6رحمــه اللــه:
« كالم أيب حنيفــة أخــذ بالثقــة وفــرار مــن
القبــح ،والنظــر يف معامــات النــاس ومــا
اســتقاموا عليــه وصلــح عليــه أمورهــم ،ميــي
األمــور عــى القيــاس ،فــإذا قبــح القيــاس ميضيه
عــى االستحســان مــا دام ميــي لــه ،فــإذا مل
ميــض لــه رجــع إىل مــا يتعامــل املســلمون بــه،
وكان يوصــل الحديــث املعــروف الــذي قــد
أجمــع عليــه ،ثــم يقيــس عليــه مــا دام القيــاس
ســائغا ،ثــم يرجــع إىل االستحســان ،أيهــا كان
7
أوثــق رجــع إليــه».
فالرجــوع إىل الكتــاب ،والســنة ،واإلجــاع،
واالختيــار مــن أقــوال الصحابــة ريض اللــه
عنهــم ،واللجــوء إىل القيــاس والعــرف
واالستحســان ،مــن أهــم األصــول التــي راعاهــا
اإلمــام أبــو حنيفــة رحمــه اللــه يف اســتنباطه
واجتهــاده 8،ومآلهــا إىل :الكتــاب ،والســنة،
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واإلجــاع ،والقيــاس 9،وإليهــا أشــار املوفــق
املــي رحمــه اللــه بقولــه:
إن اإلمــام أبــا حنيفــة مل يــذق عينيــه قــط
لــذاذة اإلغفــاء
وعــى كتــاب اللــه مذهبــه بنــى للــه ثــم
الســنة الغــراء
ثــم اجتــاع املســلمني فإنهــم نظــروا بنــور
الحــق يف الظلــاء
ثــم القيــاس عــى األصــول فإنــه زهــر منــا يف
10
امللــة الزه ـراء
الفــرع الثالــث -منهجــه يف تعليــم الفقــه
وتأهيــل األصحــاب:
لقــد وفّــق اإلمــام أبــو حنيفــة رحمــه اللــه يف
حمــل األمانــة وأداء املهمــة التــي كلّــف بهــا
بصــورة لفتــت أنظــار طلبــة العلــم؛ فأقبلــوا
عليــه مــن كل حــدب وصــوب ،كــا ســبق،
وفيهــم كبــار طلبــة العلــم ومــن هــو فقيــه
صالــح للفتيــا والقضــاء 11 ،ممــن هــو يف غنــى
عــن التلقــن واإلمــاء يف التلقــي عليــه.
ولذلــك اختــار أفضــل طــرق التدريــس وأنفــع
أســاليب بحــث املســائل الفقهيــة وأليقهــا
بشــأنهم ،وســار عــى طريقــة النقــاش وتبــادل
اآلراء مــع أصحابــه بــدال مــن اإلمــاء واإللقــاء
املجــرد؛ فــكان مجلــس درســه شــورى بــن
أصحابــه ،تناقــش فيــه املســائل ،ويبــدي كل
واحــد رأيــه فيهــا ،فــإن اختلفــوا دعــم كل
قائــل قولــه بالدليــل ،حتــى يســتقر رأيهــم فيها
عــى يشء ،فيثبتهــا مــن يصنــف املســائل ،ثــم
يعرضهــا عليــه ،وكان ينهــى عــن كتابة املســائل
12
قبــل متحيصهــا.
وكبــار أصحابــه كانــوا يواظبــون عــى حضــور
الحلقــة ،ال يغيبــون عنهــا يف الغالــب 13 ،حتــى
روي عــن اإلمــام أيب يوســف رحمــه اللــه أنــه
تــويف شــخص مــن أهلــه ،فــوكّل مــن يقــوم
عنــه بالجهــاز والدفــن ،حتــى ال يفوتــه مــن
14
الــدرس مــا ال يعــ ّوض بالتوكيــل.
وذلــك ألنــه كان حريصــا عــى حضورهــم
ومشــاركتهم يف دراســة املســائل ،حتــى إنــه
عاتــب أبــا يوســف يومــا عــى غيابــه مــدة
انقطــع فيهــا إىل ابــن إســحاق  15رحمــه اللــه
عندمــا قــدم الكوفــة ،ليأخــذ عنــه الســر
واملغــازي 16 ،كــا أنــه أرســل إليــه مــن يظهــر
عجــزه وافتقــاره بســؤال دقيــق ،عندمــا شــعر
وأحــس مــن نفســه
باالســتغناء عــن درســه،
ّ
بأنــه قــد آن لــه أن يعقــد مجلســا يســتقل
فيــه بحلقــة ،بعدمــا عــاده اإلمــام مريضــا،

وأثنــى عليــه بقولــه :لقــد كنــت أؤ ّملــك بعــدي
للمســلمني ،ولــن أصيــب النــاس بــك ليموت ـ ّن
معــك علــم كثــر 17 ،وذلــك ليعــود إىل الحلقــة
األم؛ فيســتم ّر تبــادل العطــاء :التــد ّرب عــى
االجتهــاد ،واإلســهام يف دراســة املســائل وإرســاء
قواعــد املذهــب.
بــل إنــه بلــغ بــه الحــرص عــى مشــاركتهم إىل
ـت يف بعــض األحــكام إىل حــن
ح ـ ّد إرجــاء البـ ّ
حضــور بعضهــم ،كــا جــاء فيــا رواه الصيمري
رحمــه اللــه بســنده قــال « :كان أصحــاب أيب
حنيفــة يخوضــون معــه يف املســألة ،فــإذا مل
يحــر عافيــة قــال أبــو حنيفــة :ال ترفعــوا
املســألة حتــى يحــر عافيــة!  18فــإذا حــر
عافيــة ووافقهــم قــال أبــو حنيفــة :أثبتوهــا،
19
وإن مل يوافقهــم قــال :ال تثبتوهــا».
وملــا كان للمناقشــة العلميــة وتبــادل اآلراء
يف املســائل مــن أثــر بــارز يف صقــل األذهــان
والتــد ّرب عــى اســتنباط املســائل ومامرســة
االجتهــاد ،كان اإلمــام أبوحنيفــة رحمــه اللــه
يوليهــا العنايــة التامــة يف دروســه ،ويــد ّرب
عليهــا أصحابــه ،وقــد تطــول املناقشــة يف
املســألة وترتفــع فيهــا أصواتهــم بــن ســائل
20
ومجيــب ومخطــئ ومصيــب.
وكان اإلمــام رحمــه اللــه ويــرك لهــم يف ذلــك
ح ّريــة ،ال يس ـكّتهم ،وال يه ّدئهــم ،وال ينهاهــم
عــن رفــع األصــوات ،ألنــه كان كان يــرى ذلــك
مســاعدا عــى التعلّــم والتفقــه ،حتــى عندمــا
مـ ّر بــه ســفيان بــن عيينــة رحمــه اللــه وحولــه
أصحابــه ،وقــد ارتفعــت أصواتهــم؛ فقــال لــه:
« أال تنهاهــم عــن رفــع الصــوت يف املســجد»؟
21
قــال « :دعهــم؛ فإنهــم ال يتفقــون إال بهــذا».
نعــم ،إن الســكوت كان ينتابهــم إذا احتاجــوا
إىل الــرح والتوضيــح مــن شــيخ الحلقــة« ،
فــإذا أخــذ أبوحنيفــة يف رشح مــا كانــوا فيــه
ســكتوا كأن ليــس يف املجلــس أحــد ،وفيهــم
22
الرتــوت مــن أهــل الفقــه واملعرفــة».
وأكــر مــن ذلــك أن مــن حــر مجلــس درســه
ملــك خيــار االعـراض وحريــة التخطئــة ونســبة
ـاب
الخطــأ إليــه ،ولذلــك عندمــا ألقــى عليــه شـ ّ
مســألة ،فأجابــه فيهــا ،فقــال :أخطــأت يــا أبــا
حنيفــة! ثــم ســأله عــن مســألة أخــرى ،وقــال
بعــد جوابــه :أخطــأت يــا أبــا حنيفــة ،والحــظ
ذلــك بعــض مــن شــاهد املوقــف ،وقــال
ملــن حولــه مــن أصحابــه :ســبحان اللــه ،أال
تعظمــون هــذا الشــيخ؟ يــأيت غــام ،فيخطئــه
مرتــن وأنتــم ســكوت! كان رده أن يقــول:
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دعهــم؛ فــإين قــد ع ّودتهــم هــذا مــن نفــي.
وكل ذلــك؛ ألنــه كان يؤمــن بعظيــم فائــدة
النقــاش الحـ ّر ،الــذي تـزال فيــه كافــة الحواجــز
بــن الشــيخ والتالميــذ؛ ليفيــد بعضهــم بعضــا
يف جــوء يســوده الــو ّد واإلخــاص وتحــ ّري
الحــق والصــواب.
وكانــت املناقشــات التــي تــدور يف مجالــس أيب
حنيفــة وحلقــات دروســه عــى أنــواع:
منهــا :مــا كان عامــا يشــارك فيــه جـ ّـل أصحابــه،
وهــي عامــة املناقشــات الدرســية ،ومــن ذلــك:
مــا رواه عبداللــه بــن منــر  24رحمــه اللــه
بقولــه « :كان أبــو حنيفــة إذا جلــس جلــس
حولــه أصحابــه :القاســم بــن معــن 25،وعافيــة
بــن يزيــد ،وداود الطــايئ  26وزفــر بــن الهذيــل
وأشــكالهم ،فيتطارحــون مســألة فيــا بينهــم،
فريفعــون أصواتهــم ،ويكــر كالمهــم فيهــا ،فــإذا
أخــذ أبــو حنيفــة يف الــكالم ســكتوا أجمــع ،فلم
يتكلمــوا حتــى يفــرغ مــن كالمــه ،فــإذ فــرغ
اشــتغلوا بتحفــظ مــا تكلــم بــه يف املســألة،
27
فــإذا أحكمواهــا أخــذوا يف مســألة أخــرى».
ومنهــا :مــا كان خاصــا يــدور بــن بعــض
أصحابــه ،ومنــه :مــا رواه حــاد ابــن أيب
حنيفــة 28عــن زفــر وأيب يوســف رحمهــا اللــه
يناقشــان عنــد اإلمــام ،قــال « :رأيــت أبــا حنيفة
يومــا ،وعــن ميينــه أبــو يوســف ،وعــن يســاره
زفــر ،وهــا يتجــادالن يف مســألة ،فــا يقــول
أبــو يوســف قــوال إال أفســده زفــر ،وال يقــول
زفــر قــوال إال أفســده أبــو يوســف إىل وقــت
الظهــر ،فلــا أذن املــؤذن رفــع أبــو حنيفــة
يــده ،فــرب بهــا عــى فخــذ زفــر ،وقــال :ال
تطمــع يف رئاســة ببلــدة فيهــا أبــو يوســف!
29
قــال :وقــى أليب يوســف عــى زفــر».
وال يخفــى مــا يف قولــه « :ال تطمــع» مــن
تشــجيع أليب يوســف وتحفيــز لزفــر ،مــع
اعرتافــه بفضلــه واعتبــاره إمامــا كــا ســبق.
أخــص مــن ذلــك ،يحصــل
ومنهــا :مــا كان
ّ
بينــه وبــن بعــض أصحابــه ،ومــن أمثلتــه :مــا
رواه خالــد بــن صبيــح 30رحمــه اللــه ،قــال:
خــرج أبوحنيفــة مــن صــاة العشــاء ونعلــه يف
يــده ،فكلّمــه زفــر يف مســألة ،فتجاريــا فيهــا
يتقايســان حتــى نــودي لصــاة الفجــر وهــا
قامئــان ،فرجعــا إىل املســجد ،وصلّيــا الغــداة ثم
رجعــا إىل املســألة ،فلــم يـزاال عــى ذلــك حتــى
31
اســتق ّرت املســألة عــى قــول أيب حنيفــة».
وإذا نظرنــا يف هــذه الروايــات ومــا يف معناهــا،
عرفنــا أن املناقشــات التــي كان يديرهــا اإلمــام
23
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أبــو حنيفــة رحمــه اللــه يف مجالــس دروســه
كانــت من ّوعــة ومنظّمــة ،تحصــل عــن قناعــة
وبصــرة ،وتحظــى بعنايــة واهتــام.
وقــد كان لهــذه الطريقــة الفــذة -التــي ســار
عليهــا اإلمــام أبوحنيفــة رحمــه اللــه يف تفقيــه
أصحابــه – أثرهــا البالــغ يف تنميــة مواهبهــم
ورفــع مســتواهم العلمــي ،حتــى إنهــم كانــوا
عــى درجــة عاليــة مــن النضــج العلمــي
واألهليــة للفتيــا والقضــاء يف حــن
مل يــزل فيــه حضورهــم لحلقاتــه وتلقيهــم
العلــم عليــه ،وكان اإلمــام أبوحنيفــة رحمــه
اللــه يــدرك ذلــك بجــاء ،ويلمــس فيهــم
مالمحــه بوضــوح ،حتــى قــال عنهــم يومــا« :
أصحابنــا هــؤالء ســتة وثالثــون ،منهــم مثانيــة
وعــرون يصلحــون للقضــاء ،ومنهــم ســتة
يصلحــون للفتيــا ،ومنهــم اثنــان يؤ ّدبــان
القضــاة وأصحــاب الفتــوى وأشــار إىل أيب
32
يوســف وزفــر».
وكان أصحابــه يك ّمــل بعضهــم بعضــا ،فمنهــم
مــن بــرز يف الحديــث ،ومنهــم مــن بــرز يف
اللغــة ،ومنهــم مــن بــرز يف القيــاس ،وكان كل
واحــد منهــم يتمتــع بصفــة علميــة متميــزة
تؤهلــه لإلســهام يف دراســة املســائل ومــا
يــدور يف مجالســه مــن مناقشــات علميــة،
مــا يتطلــب رســوخا يف العلــم ودقّــة يف
الفهــم والنظــر ،فكانــوا أعوانــا لــه يف مســرته
االجتهاديــة وإرســاء قواعــد مذهبــه ،ولذلــك
عندمــا نُســب إليــه الخطــأ يف مجلــس اإلمــام
وكيــع بــن الج ـراح رحمــه اللــه اســتبعد ذلــك
وكيــع ،وقــال « :يقــدر أبوحنيفــة يخطــئ
ومعــه مثــل أيب يوســف وزفــر يف قياســهام،
ومثــل يحيــى بــن أيب زائــدة  33وحفــص
بــن غيــاث  34وح ّبــان  35ومنــدل يف حفظهــم
للحديــث ،والقاســم بــن معــن يف معرفتــه
باللغــة العربيــة ،وفضيــل بــن عيــاض وداود
الطــايئ يف زهدهــا وورعهــا؟ مــن كان هــؤالء
جلســاءه مل يخطــيء؛ ألنــه إن أخطــأ ردوه» .36
إىل الصــواب.
وهكــذا كان مجلــس درس اإلمــام أيب حنيفــة
رحمــه اللــه مبثابــة مجمــع فقهــي يضــم عــددا
كبــرا مــن فطاحــل العلــاء ،ويرأســه أحــد
37
عاملقــة الفقــه اإلســامي.
وقــد بــدأ ظهــور فقهــه منــذ أن جلــس عــى
مســند الفتيــا والتدريــس ســنة عرشيــن ومائــة،
واســتم ّر يف ذلــك حتــى وفاتــه ســنة خمســن
ومائــة.

14

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

وقــد ظهــر مذهبــه يف خــال هــذه املــدة عــن
طريــق االجتهــاد والفتيــا والتدريــس ظهــورا
كبـرا تجــاوز إقليمــه ،فقــد تحــدث بــه العلــاء
وطلبــة العلــم يف املجالــس والحلقــات العلميــة
يف أصقــاع كثــرة ،وأخــذ بــه النــاس وصاحبــه ال
يـزال عــى قيــد الحيــاة.
الحواشي
الحواشي

 -1أبو حنيفة :حياته وعرصه أليب زهرة
 -2املدخل لدراسة الرشيعة لزيدان
 -3طبقات ابن سعد
 -4أخبار أيب حنيفة وأصحابه للصمريي
 -5أخبار أيب حنيفة وأصحابه للصمريي
 -6الجواهر املضية للقريش
 -7مناقب أيب حنيفة
 -8أبو حنيفة حياته وعرصه أليب زهرة
 -9مجامع الحقائق للخادمي
 -10مناقب أيب حنيفة
 -11أخبار أيب حنيفة
 -12مناقب أيب حنيفة للميك
 -13أخبار أيب حنيفة للصمريي
 -14أخبار أيب حنيفة للصمريي
 -15سري أعالم النبالء للذهبي
 -16مناقب أيب حنيفة للميك
 -17أخبار أيب حنيفة للصمريي
 -18تقريب التهذيب البن حجر
 -19أخبار أيب حنيفة وأصحابه للصمريي
 -20مناقب أيب حنيفة للميك
 -21مناقب أيب حنيفة وصاحبيه للذهبي
 -22مناقب أيب حنيفة للميك
 -23مناقب أيب حنيفة للميك
 -24طبقات ابن سعد
-25طبقات ابن سعد
 -26أخبار أيب حنيفة وأصحابه للصمريي
 -27مناقب أيب حنيفة للميك
 -28الجواهر املضية للقريش
 -29أخبار أيب حنيفة وأصحابه للصمريي
 -30الجواهر املضية للقريش
-31مناقب أيب حنيفة للميك
 -32أخبار أيب حنيفة وأصحابه للصمريي
 -33طبقات ابن سعد
 -34سري أعالم النبالء
 -35تاريخ بغداد للخطيب
 -36الجواهر املضية للقريش
 -37أخبار أيب حنيفة للصمريي

أخبار العامل
البنتاغون :داعش "يظهر مجددا" بسوريا و"يعزز
قدراته" يف العراق
أعلــن مفتــش عــام يف وزارة الدفــاع األمريكيــة يف
تقريــر ،الثالثــاء ،أن تنظيــم داعــش "يعــاود الظهــور"
يف ســوريا مــع ســحب الواليــات املتحــدة ق ّواتهــا مــن
البــاد ،وأنــه "عــزز قدراتــه" يف الع ـراق.
وقــال التقريــر "رغــم خســارته (خالفتــه) (عــى
املســتوى) اإلقليمــي ،إال أ ّن تنظيــم داعــش يف العـراق
وســوريا عــزز قدراتــه يف العـراق واســتأنف أنشــطته
يف ســوريا خــال الربــع الحــايل" مــن الســنة.
وأضــاف أ ّن التنظيــم اســتطاع "توحيــد ودعــم
عمل ّيــات" يف كال البلديــن ،والســبب يف ذلــك يرجــع
بشــكل جــزيئ إىل كــون القــوات املحليــة "غــر قــادرة
عــى مواصلــة عمليــات طويلــة األجــل ،أو شــن
عمليــات يف وقــت واحــد ،أو الحفــاظ عــى األرايض"
التــي اســتعادتها.
كيم جونغ أون :ما فعلناه تحذير مناسب ألمريكا
وكوريا الجنوبية
أعلــن الزعيــم الكــوري الشــايل كيــم جونــغ اون أ ّن
عمل ّيــات اإلطــاق الصاروخ ّيــة األخــرة التــي أجرتهــا
بــاده هــي "تحذيــر" لواشــنطن وســيول ،وفــق
مــا نقلــت عنــه األربعــاء وكالــة األنبــاء الرســمية
الكوريــة الشــالية.
وقالــت الوكالــة إن كيــم "أشــاد بنجــاح" عمل ّيــات
اإلطــاق الصاروخيــة.
ـكري كان فرصــة
وأشــار إىل أن "هــذا العمــل العسـ ّ
لتوجيــه تحذيــر مناســب" ردا عــى املنــاورات
العســكريّة املشــركة التــي تجريهــا الواليــات املتحــدة
وكوريــا الجنوبيــة.
"نداء تونس" يعلن تأييده للزبيدي يف االنتخابات
الرئاسية
أعلــن حــزب "حركــة نــداء تونــس" تأييــده لرتشــيح
وزيــر الدفــاع التونــي عبــد الكريــم الزبيــدي
لالنتخابــات الرئاســية املبكــرة التــي ستشــهدها
البــاد ،واملقــرر إجراؤهــا يف  15ســبتمرب عقــب وفــاة
الرئيــس الباجــي قايــد الســبيس.
وأوضــح بيــان صــادر عــن الحركــة أمــس الثالثــاء أن
"حــزب الزعيــم املؤســس الباجــي قائــد الســبيس..
قــرر مســاندة ترشــح الســيد عبــد الكريــم الزبيــدي
ملــا يحــوزه مــن خصــال الكفــاءة والتجربــة والنزاهــة
والوفــاء لنهــج الزعيــم الراحــل".
النفط يهبط مع تصاعد التوترات التجارية بني أمريكا
والصني
انخفضــت أســعار النفــط أكــر مــن واحــد باملئــة
أمــس الثالثــاء ،وأغلــق خــام برنــت قــرب أدىن
مســتوياته يف  7أشــهر دون  60دوالرا للربميــل ،مــع
تأجــج املخــاوف مــن ضعــف الطلــب العاملــي جـراء
التوت ـرات التجاريــة بــن الواليــات املتحــدة والصــن.
وخــال الجلســة ،جــرى تــداول برنــت عنــد 58.81
دوالر للربميــل ،بانخفــاض أكــر مــن  22باملئــة عــن
ذروتــه املســجلة يف أبريــل نيســان.
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الحوار
فضيلة الشيخ عبداحلميد يف حوار مع سوين أون الين:
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فضیلة الشيخ عبدالحميد يف حوار مع موقع سني أون الين:

البالد حباجة إىل تغيري يف السياسات
الداخلية للتغلب على األزمات الراهنة
تواجه إيران والشعب اإليراني مشكالت وأزمات عديدة داخلية وخارجية في
هذه األيام ،ولقد زادت العقوبات الجائرة األخيرة وال سيما التهديدات اإلمريكية
العسكرية على هذه المشكالت والمخاوف.
تتطلب األوضاع الراهنة أن يسعى المسؤولون والسياسيون ،مع النخب
والمثقفين ،بغض النظر عن الفوارق الحزبية والجهوية ،لحل هذه المشكالت
وإزالة المخاوف والتهديدات.
ّ
ُيعد فضيلة الشيخ عبد الحميد ،إمام وخطيب أهل السنة في مدينة زاهدان،
من المفكرين والمطلعين على المسائل والقضايا ،ولقد تطرق في حوار له مع
موقع “سني أون الين” إلى دراسة المشكالت واألزمات الداخلية والخارجية
للبالد ،وقدم حلوال للخروج من مأزق المشكالت.

وفيام ييل نص الحوار:
ينبغــي أن يكــون دعــم إيــران لألقليــات يف الــدول اإلســامية مــن الطــرق
الدبلوماســية
اعتــر فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد األزمــات الداخليــة والخارجيــة املوجــودة
يف البــاد بـــ “غــر املســبوقة” ،مؤكــدا عــى لــزوم دراســتها مــن جانــب الخـراء،
وأشــار فضيلتــه يف البدايــة إىل األزمــات الخارجيــة قائــا :إذا قمنــا بدراســة
لألزمــات الخارجيــة ،نجــد أن أفضــل طريقــة لدعم األقليــات يف البالد اإلســامية،
وكذلــك دعــم األكرثيــة التــي ضيعــت حقوقهــا وتعرضــوا للظلــم واالضطهــاد،
هــو الدعــم الســيايس والدبلومــايس .فــإن كانــت الجمهوريــة اإلســامية تعتــزم
يف بعــض البــاد دعــم الشــعوب ،يجــب أن يكــون هــذا الدعــم مــن الطــرق
السياســية والدبلوماســية ،وتســتخدم نفوذهــا يف هــذا املجــال فحســب.
اللجوء إىل الدعم العسكري يسبب األزمات الخارجية
وتابــع فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد قائــا :الدعــم العســكري مــن أي دولــة
خارجيــة أو حركــة أو حــزب ســيايس أو طائفــي ليــس لصالــح بلــد مــن البــاد،
ويــر مبصالحــه الوطنيــة ،ألن الخيــار العســكري مل يكــن مفيــدا لدولــة حتــى
اآلن ،بــل أدى إىل ظهــور أزمــات خارجيــة ،وأوقعــت تلــك البــاد يف خســائر
اقتصاديــة وأمنيــة.
رصح فضيلتــه قائــا :ليــس ألي دولــة أن تــأذن لألفـراد أو املؤسســات واألجهزة
و ّ
بالنشــاط العســكري يف بلــد آخــر ،ألنــه يتعــارض مــع املصالــح الوطنيــة لذلــك
البلــد ،ويؤثــر ســلبا عــى مكانتــه االجتامعيــة ومصداقيتــه.
إيران وسائر البالد املتأزمة يف الرشق األوسط بحاجة إىل األمن والسالم
ووصــف فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد األمــن والســام حاجــة ملحــة للــدول
اإلســامية ،وتابــع قائــا :أفضــل حــل للنزاعــات الراهنــة بــن البــاد اإلســامية
هــو الســام .ينهــى القــرآن الكريــم املســلمني مــن النـزاع والخــاف ويدعوهــم
إىل الصــر والتســامح ،ويؤكــد قائــا{ :وأطيعــوا اللــه ورســوله وال تنازعــوا
فتفشــلوا وتذهــب ريحكــم واصــروا إن اللــه مــع الصابريــن}.
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لذلــك نظــرا إىل هــذه اآليــة يجــب عــى
املســلمني والبــاد اإلســامية أن يتحملــوا
االتجاهــات واملذاهــب والثقافــات املختلفــة
لئــا تحــدث اختالفــات ورصاعــات.
واســتطرد مديــر جامعــة دار العلــوم زاهدان
قائــا :إيــران وســائر البــاد اإلســامية
املتأزمــة يف الــرق األوســط بحاجــة إىل
األمــن والســام .يف الظــروف الراهنــة تتحرك
القــوى األجنبيــة لجعــل البــاد اإلســامية
بعضهــا يف مواجهــة بعــض بهــدف حاميــة
الكيــان الصهيــوين ،وتخــوف بعضهــا مــن
بعــض .يف مثــل هــذه الظــروف يجــب أن
نكــون يقظــن حذريــن ونتخــذ سياســات
تحــول دون توجــه بعــض الــدول اإلســامية
إىل إرسائيــل ،ألن إرسائيــل كيــان محتــل
مغتصــب احتــل القبلــة األوىل للمســلمني،
ويظلــم الشــعب الفلســطيني لعقــود،
ويرفــض الحــوار والســام الــذي يقــر
للشــعب الفلســطني حــق الســيادة عــى
األرايض الفلســطينية.
ونصــح فضيلتــه إيــران إىل التغيــر يف
السياســة الخارجيــة ،قائــا :إن األوضــاع
الراهنــة يف العــامل تتطلــب أن نعيــد التفكــر
يف سياســاتنا ،والبــاد تحتــاج إىل تحــول
ســيايس يف السياســة الخارجيــة .يجــب أن
نعمــل بــذكاء ،ونغــر السياســات التــي
فشــلت ،والتــي تحمــل معهــا أخطــارا ،أو
نعدلهــا .ســيحل جــزء كبــر مــن األزمــات
التــي ينظمهــا العــدو ضدنــا بالتعديــات
السياســية والتغيــر يف بعــض السياســات.
غيــاب الحريــات السياســية املرشوعــة؛
أهــم األزمــات الداخليــة
وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد إىل
األزمــات الداخليــة قائــا :غيــاب الحريــات
السياســية املرشوعــة والقانونيــة كـــحرية
التعبــر والقلــم ،واألحــزاب ،واملكونــات
السياســية ،وعــدم تحمــل االنتقــادات
البنــاءة ،والحريــات املرشوعيــة ،أهــم
األزمــات الداخليــة.
واســتطرد فضيلتــه قائــا :عــدم تحمــل
املخالفــن واملعارضني مشــكلة كبــرة تتحدى
البلــد .إطــاق رساح الســجناء السياســيني،
ورفــع اإلقامــة الجربيــة عــن املحبوســن بعــد
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مطالــب الشــعب ،والحــوار مــع املعارضــن،
مــن شــأنه أن يســاعد يف حــل املشــكالت
الداخليــة.
واعتــر فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد
“االســتقرار الســيايس” كأحــد طــرق الخــروج
مــن األزمــات الداخليــة والخارجيــة ،وأضــاف
قائــا :عــدم االســتقرار الســيايس هــو ســبب
هــذه األزمــات .توفــر الحريــات املرشوعــة
والقانونيــة ،واالهتــام باالنتقــادات البنــاءة،
ومراعــاة حقــوق األقليــات ،واالهتــام
مبطالــب الشــعب ،وإزالــة التصعيــدات
الخارجيــة ،ســيقربنا مــن االســتقرار
الســيايس.
أســباب املشــكالت االقتصاديــة يف البــاد
سياســية
وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد إىل
املشــكالت االقتصاديــة يف البــاد ،معت ـرا أن
جذورهــا سياســية ،قائــا :األزمات السياســية
وغيــاب االســتقرار الســيايس ،الســبب األصيل
لألزمــات االقتصاديــة الراهنــة يف البــاد.
ورصح فضيلتــه قائــا :املشــكلة األصليــة يف
البــاد ليســت اقتصاديــة ،بــل هــي سياســية؛
فــإن حلــت املشــكالت السياســية يف البــاد،
ســتقل املشــكالت االقتصاديــة تبعــا لهــا.
وأضــاف فضيلتــه قائــا :ننصــح العســكريني
أن يجتنبــوا مــن التنافــس يف املجــاالت
السياســية واالقتصاديــة ،ويهتمــوا بواجبهــم
األصــي ويشــتغلوا بــه؛ وال شــك أن هــذا
يزيــد مــن شــعبيتهم ومكانتهــم يف قلــوب
الشــعب اإليــراين.

وال ميلكــون األمانــة الكافيــة للعمــل للمهــام
املوكلــة إليهــم.
وتابــع فضيلتــه قائــا :املفاســد اإلداريــة
الكبــرة تــدل بوضــوح إىل أن اســتخدام
املديريــن مل تســلك مســارا صحيحــا ،ودفــع
البــاد نحــو املــأزق ،وهــذه قضيــة يعــرف
بهــا الجميــع مبــن فيهــم املســؤولون
والشــعب.
الشــعب يشــعر بخيبــة أمل مــن اإلصالحيني
واألصوليني
ووصــف فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد
التياريــن اإلصالحــي واألصــويل بالفاشــلني يف
حــل مشــكالت البلــد ،وتابــع قائــا :التاريــخ
الســيايس للبــاد يشــر إىل فشــل التياريــن
اإلصالحــي والســيايس ،وإىل أنهــا مل يتمكنــا
مــن القيــام بــيء تجــاه مشــكالت الشــعب
اإليــراين وخــروج البــاد مــن األزمــات
الراهنــة .الشــعب يشــعر بخيبــة أمــل مــن
اإلصالحيــن وكذلــك األصوليــن.

الربملــان عاجــز مــن أن يوصــل البــاد إىل
مكانهــا الطبيعــي
وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد إىل
القــوة الترشيعيــة يف البــاد قائــا :الربملــان
الحــايل الــذي هــو حصيلــة مجلــس صيانــة
الدســتور ،رغــم نشــاطه خــال العقــود
األربعــة املاضيــة ،ليــس يف وضــع ميكــن لــه
أن يوصــل البــاد إىل مكانــه الطبيعــي الــذي
يليــق بالشــعب اإليـراين ،ويزيــل التحديــات
مــن الطريــق.
وتابــع فضيلتــه قائــا :يف الربملــان يوجــد
عــدم االهتــام بالكفــاءات يف التوظيــف ،أشــخاص أقويــاء ،لكنهــم يف األقليــة ،لكــن
الجــزء الكبــر مــن النــواب ال ميلكــون
هــو العامــل الثــاين لألزمــات الداخليــة
و أعــرب مديــر جامعــة دار العلــوم زاهــدان القــدرات الكافيــة.
عــن قلقــه بســبب تجاهــل مبــدأ الكفــاءة
يف االســتخدامات يف املناطــق املختلفــة مــن سياســة مجلــس صيانــة الدســتور يف الرفــض
البــاد ،وتابــع قائــا :مــع األســف ال يتــم والقبــول ،أحــد أهــم أســباب املشــكالت
اســتخدام األف ـراد واملديريــن يف املســتويات الداخليــة يف البــاد
والقطاعــات املختلفــة عــى مبــدء الكفــاءة ووصــف فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد
والجــدارة يف األشــخاص ،وهــذه السياســة “تقييــم مجلــس صيانــة الدســتور لقبــول
تحــول دون وصــول املؤهلــن األقويــاء أهليــة األفــراد ورفــض قبولهــا” بأحــد
واألمنــاء إىل املناصــب العامــة ،بحيــث فــوض أســبات األزمــات اإلداريــة يف البــاد ،وتابــع
كثــر مــن املناصــب إىل أشــخاص ضعفــاء قائــا :مــن املشــكالت الرائجــة يف البــاد،
وعاجزيــن يفتقــدون األهليــة والجــدارة ،تضييــق دائــرة قبــول الكفــاءات ورفضهــا
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مــن جانــب مجلــس صيانــة الدســتور .لقــد
كانــت السياســة الحاليــة ملجلــس صيانــة
الدســتور ســببا لئــا يتمكــن املؤهلــون
واألقويــاء مــن أبنــاء الشــعب مــن الوصــول
إىل الربملــان ورئاســة الجمهوريــة وســائر
القطاعــات االنتخابيــة.
واســتطرد فضيلتــه قائــا :تقتــي الــروط
الراهنــة للعــامل أن ننظــر إىل املســائل مــن
خــال الســعة املوجــودة يف الدين اإلســامي،
ونكــون أســوة لغرينــا ،لكننــا مــع األســف
مل نســتطع أن نكــون أســوة لغرينــا حتــى
اآلن ،وعجزنــا مــن أن نقــدم أســوة متطــورة
مــن اإلســام تكــون متفقــة مــع الظــروف
العامليــة الراهنــة ،وتســرعى انتبــاه العــامل.
مــا زال التمييــز جاريــا ضــد أهــل الســنة يف
إيـران
وأشــار رئيــس منظمــة اتحــاد املــدارس
الدينيــة ألهــل الســنة يف محافظــة سيســتان
وبلوشســتان ،إىل مشــكلة التمييــز ضــد أهــل
الســنة ،وتابــع قائــا :مــع األســف رغــم مرور
أربعــن ســنة مــن عمــر الثــورة ،مل تتحســن
أوضــاع أهــل الســنة فيهــا ،ويواجهــون
أنواعــا مــن التمميــزات واملضايقــات.
ورصح فضيلتــه قائــا :وجــود أهــل الســنة
يف اإلدارات ال يــكاد يذكــر ،وقليــل جــدا ،ومل
يـراع التــوازن يف هــذا املجــال ،وأهــل الســنة
يشــكون مــن هــذا ،ويتوقعــون بفــارغ
الصــر أن يُســتخدم مؤهلوهــم وكفاءاتهــم.
ال تراعــى الحريــات الدينيــة يف بعــض
املناطــق بحــق أهــل الســنة
وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد إىل
“غيــاب الحريــات الدينيــة” كمشــكلة
أخــرى مــن مشــكالت أهــل الســنة قائــا:
رغــم أن أهــل الســنة لديهــم حريــة نســبية
يف مناطقهــم ،لكنهــم يف املــدن الكــرى
واملناطــق التــي يعيشــون فيهــا كأقليــة
يواجهــون ضغوطــات ومضايقــات ،وال
ميكلــون حريــة كاملــة يف مامرســة العبــادات
وتعليــم أبنائهــم ،وال يــؤذن لهــم ببنــاء
املســاجد ،ويف بعــض املناطــق يواجهــون
مضايقــات حتــى بشــأن إقامــة الصــاة يف
املصليــات.
واســتمر فضيلتــه قائــا :ال تراعــى الحريــات

الدينيــة واالعتقاديــة يف بعــض املناطــق
التــي يعيــش أهــل الســنة فيهــا كأقليــات.
فإخوتنــا وأخواتنــا يف محافظــة خوزســتان
يتعرضــون للضغــوط بســبب املســائل
االعتقاديــة ،وهــذه الضغوطــات كــا أنهــا
تجلــب ســخط اللــه تعــاىل ،تغايــر الدســتور
مغايــرة رصيحــة.
وأضــاف مديــر جامعــة دار العلــوم زاهــدان
قائــا :يشــكو أهــل الســنة مــن عــدم وجــود
مســاجد يف طهــران ،ويقولــون :النصــارى
واليهــود لهــم كنائســهم وبيعهــم يف طهـران،
والزرادشــتني لديهــم معابدهــم ،ونحــن
فخــورون بــأن هنــاك حريــة لألقليــات
الدينيــة ،لكــن الشــكوى ملــاذا ال يــؤذن
ألهــل الســنة ببنــاء املســاجد؟
وأضــاف فضيلتــه قائــا :مــع األســف تجــري
تدخــات عابثــة يف الشــؤون الدينيــة ألهــل
الســنة يف بعــض املحافظــات كمحافظــات
“خراســان” أو مدينــة “بــم” و”كرمــان”
ومناطــق أخــرى ،مــع أننــا ال نجــد يف أي
مــكان للعــامل أن تتدخــل الحكومــات والدول
يف شــؤون النــاس الدينيــة ،حتــي الــروس
الذيــن كانــوا ميارســون أكــر قــدر ممكن من
الضغــط والتمييــز ضــد املســلمني والديانــات
األخــرى ،توصلــوا اآلن إىل هــذه النتيجــة
أنهــم يجــب أن يغــروا سياســتهم ،ويجــب
أن تكــون ألتبــاع املذاهــب والديانــات
حريتهــم الدينيــة واملذهبيــة .بنــاء أكــر
جامــع للمســلمني يف موســكو بالقــرب مــن
الســاحة الحمــراء وقــر الكرملــن منــوذج
عــى هــذا التغيــر يف سياســة قــادة روســيا.
وتابــع فضيلتــه قائــا :تشــر الدراســات
أن املســلمني لديهــم مســاجد وجوامــع يف
جميــع العواصــم غــر اإلســامية ،وميارســون
عباداتهــم مــن صــاة الجمعــة والعيديــن
بحريــة تامــة .يف الريــاض عاصمــة اململكــة
العربيــة الســعودية مســجد للشــيعة
يقيمــون الجمعــة والعيديــن .فــا توجــد
تقييــدات عــى الصــاة والقيــام بالعبــادات
يف أي مــكان مــن العــامل.
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الرســالة قائــا :الرســالة التــي كتبــت إىل
املرشــد والجــواب الحافــل باألمــل الــذي
كتبــه املرشــد وفقــا للظــروف الراهنــة
واملعرفــة الصائبــة ،أثــارت إشــادة الجميــع،
لكــن عمليــا مل يســتجب أحــد ملحتــوى
هــذه الرســالة ومل يســع لتطبيقهــا عمليــا،
ال مجلــس األمــن ،وال بيــت املرشــد ،وال أي
مــكان آخــر؛ هــذا كان مرســوم املرشــد ،وكان
يجــب أن ينفــذ .فأهــل الســنة يشــكون مــن
إهــال هــذه الرســالة ،وجعلهــا رســالة بــا
قيمــة مؤثــرة يف مجــال العمــل والتطبيــق.
اإلرصار عــى السياســات القدميــة يُبقــي
البــاد يف األزمــات
وقــال فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد :إذا
أردنــا أن نســتمر عــى السياســات املاضيــة،
ونجــري تلــك الربامــج والسياســات ،ال نأمــل
يف املســتقبل ،فمــن املمكــن أن يكــون القادم
لصالــح مــن يريــدون التغيــر األســايس.
ورصح فضيلتــه قائال:علينــا أن نزيــل مــن
هــذا النظــام الضغوطــات واملضايقــات
والتقييــدات التــي ال توجــد يف الديــن
اإلســامي ،ونطبــق الرؤيــة القرآنيــة الدينيــة
الواســعة .إذا اســتطعنا تنفيــذ هــذه
التغيــرات ،ميكــن لنــا أن نأمــل يف حــل
األزمــات الداخليــة والخارجيــة وجلــب
مرضــاة الشــعب.
الكلمة األخرية
رصح فضيلتــه قائــا :نحــن كمواطنــن
و ّ
نريــد الخــر والصــاح للشــعب ،ونقــول
هــذه الكلــات عــن شــفقة وإرادة الخــر.
رســالتنا للمســؤولني أننــا إن مل نعــد التفكــر
يف سياســتنا ،ومل نغــر هــذه السياســات
بشــكل عاجــل ،مــن املحتمــل أن نواجــه
تحديــات جــادة يف املســتقبل ،لكننــا إن قمنا
بتعديــل سياســات البلــد ،ســتحل الشــكالت
واألزمــات ،ســواء قمنــا باملفاوضــات مــع
الواليــات املتحــدة أم مل نقــم.
(موقع سني أون الين)

أهــل الســنة يشــكون مــن إهــال رســالة
املرشــد بشــأن إزالــة التميي ـزات
وأشــار خطيــب أهــل الســنة إىل رســالة
كتبهــا إىل املرشــد ،ور ّد املرشــد عــى تلــك
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ذكريات للعالمة الفقيه حممد تقي العثماني ()6
:عبدالوهاب سلطان الدِّ يروي (عضو رابطة األدب اإلسالمي العاملية بالرياض)
تعريب
ّ

(سلسلة ترجمة و تعريب «ذكريات « لشيخنا العالمة العثامين -حفظه الله تعاىل  ، -و قد تفضل سامحته بتسجيل ذكرياته العطرة التي تغطي حوايل
نصف قرن و ما يزيد من حياته املعمورة باألعامل اإلبداعية املوفقة يف شتى أسلمة الحياة املعارصة املتحركة  ،قد كان اإللحاح عىل الشيخ دامئا مستمرا ،
ولکن أىب الشيخ املتواضع أن يرى نفسه تليق أن تذكر يف سجالت الذكريات و الرتاجم  ،إال أن قيض الله تعاىل العالمة أحمد الخانفوري الهندي ليق ِنع شيخنا
العالمة بذلك  ،فقام بفتح هذه السلسلة الشيقة من ذكرياته نزوال عند رغبة العالمة الشيخ الخانفوري حفظه الله تعاىل  ،و لينفض به غبار اللبس عن وقائع
من حياته ،قد اشتبهت مالبساتها عىل بعض األفاضل املرتجمني لحياته و املعنيني بذكر جهوده و أعامله ،و قد رشعنا يف ترجمة حلقاتها املنشورة يف صفحات
«مجلة البالغ األردية» إىل اللغة العربية  ،بإذن شفوي من صاحبها قبل ظهورها إىل حيز النرش ،جزاه الله تعاىل عنا كل خري  ،و نفعنا بعلومه و بركاته۔ املرتجم)
و يـأيت بعـد هاتين األختين دور األخ األكبر
صاحـب السـعادة السـيد محمـد زيك الكيفـي
–رحمـه اللـه تعـاىل ،-و کنـا ننادیـه باسـم "
بهائـی جـان" [ نـداء حـب و تكريـم للأخ] ،و
كان قـد بلـغ يف دراسـته إىل مرحلة " املتوسـطة"
يف جامعـة دارالعلـوم /دیوبنـد حسـب املنهـج
الـدرايس النظامـي املتَّبـع فيها ،و لکـن مل یتمکن
مـن مواصلـة مسيرته الدراسـية بعـد ذلـك
ٍ
لظـروف قاهـرة اضطرتـه لذلـك ،فأصبـح يتـوىل
إدارة املكتبـة التجاريـة املعروفة ب" داراإلشـاعة
" و التـي أسسـها السـيد الوالـد الكريـم رحمـه
اللـه تعـاىل ،و لكـن ذلـك كلـه مل يفـ ِّوت عليـه
القـراء َة يف الكثير و الكثير مـن الكتـب ذات
التوجـه اإلسلامي ،و مـن ثـم كان واسـع اإلطالع
على مواضيـع دينيـة كالسيرة و التاريـخ ،و
التزكيـة و اإلحسـان ،و تراجم السـلف الصالحني
و ِسير العظماء مـن علماء ديوبنـد  ،و كان قد
تضلـع منهـا و توسـع فيهـا و بلغ منهـا مبلغا قد
ال يـدرك فيـه شـأ َوه جِيـا ُد العلماء ،عـدا ذلـك
فقـد كان مـن املسرتشـدين بالعالمـة أرشف عيل
التهانـوي –قـدس رسه (-امللقـب بحکیـم األمـة)
و مبايعـا على يـده الكرميـة ،و ِ
موطـ َن عنايـة
كرميـة لغيره من كبـا ِر العلماء الربانيني يف هذه
الديـار ،فـكان ِممـن يحبـه و يعتني به :الشـيخ
موالنـا محمـد إدريـس الكاندهلـوي ،و الشـيخ
موالنـا داؤد الغزنـوي ،و الشـيخ موالنـا رسـول
خـان رحمهـم اللـه تعـاىل ،و كلما اتفـق لهـؤالء
املشـائخ أن ميـ ّروا بشـارع " انـاركيل" يف الهـور[
حيـث كان يشـتغل بـإدارة مكتبتـه بعـد هجرته
إىل باكسـتان] كانـوا يع ّرجون عليه  ،و يجلسـون
معـه مليّـا ،و يفيدونـه مبعارفهـم ،
و كان سماحة األخ َولوعا بتلاوة القرآن الکریم،
فیختـم يف شـهر رمضـان الكريم عشر مرات إىل
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خمـس عشرة مرة ،و كان كذلك شـاعرا ُمبدعا و
قديـرا ،و قد نال ديوانه الشـعري املطبوع باسـم
 " :کیفیـات" رواجـا واسـعا  ،مفتوحـا بكلمـة يل
مـت لـه بها كديباجة ،و قـد ع ِقد قرانه بفتاة
ق َّد ُ
الشـيخ موالنـا محمـد مبين رحمه اللـه تعاىل يف
سـنة ۱۹۴۶ء ،إذ كان يل مـن العمـر ثالث ،و كان
هـذا األخري مـن تالمذة العالمة محمود الحسـن
( امللقـب بشـيخ الهند يف هذه الديار) ،و شـاغال
ِ
منصـب الخطابـة الدينيـة يف " مصلى العيـد"
مبنطقـة " ديوبنـد" ،و مام أتذكـره حتى اللحضة
مـا عـدا واقعة زواجه-سماحة األخ -أن السـيدالوالـد الكريـم قـد بنـى لـه قبـل الـزواج غرفتني
يف الجانـب الشمايل مـن بيتنـا يف "ديوبنـد" ،و
كان يو َمهـا قـد قُـ ّرر ناظـرا ملكتبـة السـيد الوالد
يكبين ِسـ ّنا بنحو
الكريم  ":داراإلشـاعة"  ،و كان ُ
أربـع عشرة سـنة ،و ِمـن ثـم كان کذلـک ممـن
کنـت أهابـه و أجـد يف نفسي مـن هيبته الشـئ
الکثیـر بعـد األختَني اآلنـف ذکرهام،
وکان شـدید الولـوع بتحسـین خـط الیـد ،و
یقضي وطـ َره من ذلـك بكتابـة شـعر أو حكمة
على کاغـذ أو ورق مقـوي مـن حني آلخر برسـم
جميـل ،و ذات مـرة كان منشـغال بهـذه الهوايـة
فجئـت أنـا
كالعـادة ،فغـادر مكانـه لحاجـة ،
ُ
مكانـه ،و أخـذت أحاكيـه يف هوايتـه ،و لكـن
غمسـت القلـم يف محربتـه غمسـا قلبهـا رأسـا
على عقـب ،فانكبـت و انسـكب كل ِحربِهـا
على األرض ،و كنـت أهـاب جان َبـه كما ذكـرت
أعلاه ،و لكـن هذا الشـعور بالهيبـة إمنا كان من
طـرف واحـد ،و هـو طريف أنـا ،ألنه مل يسـبق أن
يرضبنـي بـأي شـكل ،و لكـن بعد هـذه البادرة
أصبحـت على يقين ِمـن أنـه
التـي ارتكبتهـا
ُ
سيجسـد اليـوم شـعوري النظـري بالهيبة تجاهه
ِّ
تجسـيدا عمليـا ،و لكـن مل أكـن ألقـ ِّدر كـم

سـيكون سـيئا و شـدیدا هذا التجسـيد العلمي،
حتـى أسـتع ّد لـه نفسـيا مـن ذي قبـل ،و ألجـل
تحقيـق هـذا األمـر فقد تركـت املحربة و شـأنَها
و انطلقـت أسـأل كل مـن أجـده مـن إخـوة و
أخـوات  " :كيـف تقـع يـد سماحة األخ ؟" (
أعنـي بذلـك هـل يكـون َوقـ ُع ِ
يـد أخـي شـديدا
عنـد صف ِعـه أحـدا أم ال) ،و كان هـؤالء الذين مل
يعرفـوا بعـد عـن جنايتـي تحيروا و تسـاءلو :مل
أصبـح هـذا الولـد يتحقـق مـن صفعـة سماحة
األخ ! ،و عندمـا قصصـت عليهم قصتي ،ضحكوا
مبـلء أفواههـم ،حتـى عندمـا بلغ سماحة أخي
مـن أمـري هـذا  ،أصبـح يتمتـع بقصـة تحقيقي
ملـدى بطـش يـده بـدال مـن أن يحقّـق يل ذلـك
رست قصتـي
بصفعـة تطبيقيـة و عمليـة  ،ثـم َ
مضرب طريفـة أُضيـف إىل قامئـة قصـص
هـذه
َ
فطانتـي و صـارت ت ُحكى يف املحافـل األهليـة
للتدليـل عليهـا.
ثم جاء زمان تحولت فيه هذه الهيبة إىل شبه
الصداقة املنفتحة الحرة إن مل يكنها ،حيث
جعلَنا األخ الكريم ننبسط معه و كأننا أصدقاء،
كنت أحيانا ِ
أرسل له قوال،
و بدافع هذا االنفتاح ُ
أو تبتدر مني كلمة عىل سبيل املزاح ،فيداخلني
بعده شعور بالخجل خشي َة أن أكون قد أسأتُ
قصت يف جانبه ،و كان هذا االنفتاح
إليه أو ّ
يحفِّزنا عىل االجتامع به و اغتنام كل فرصة
مؤاتية من أجل ذلك ،و كان يراقب أنشطتَنا
التي كنا منارسها بجامعة دارالعلوم كراتيش ،و
يز ِّودنا بتوجيهاته و مشوراته القيمة الغالية ،و
منذ أن بدأت الكتابة  ،صار يتابع كتابايت  ،و
يعلق عليها  ،و يشري عيل يف ذلك  ،و قد ألّفت
كتايب  " :سيدنا معاوية ريض الله عنه يف ضوء
الثوابت التاريخية "[ يف األردية] تلبي ًة لرغبته  ،و
سيأيت ذكر ذلك الحقا إنشاءالله تعاىل.
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شخصيات إسالمية

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

األسلوب الدعوي للكاتب علي الطنطاوي
سخاوت اهلل

طالب يف قسم اإلفتاء بجامعة دارالعلوم كراتيش

هــل توافقــون أن الشــخصية العبقريــة عــي
الطنطــاوي ــــــ رحمــه اللــه تعــاىل ــــــــ نعرفــه
كأديــب وليــس كداعيــة؟ وحينــا نســتفيد
مــن كتبــه ورســائله نالحــظ فيهــا أدبــه العــريب
فقــط؟ يقولــون إذا أردت أدب اللغــة وأنواعــه
فعليــك بكتــب الشــيخ فإنهــا مجموعــة مــن
رســائل أدبيــة ،ومــن ثــم نتمتــع بتعبرياتــه
األدبيــة الســاحرة ،ونكتفــي بكلــات رســائله
عــن الرســائل الحقيقيــة التــي تحملهــا رســائله!
والنســتفيد مــن دعوتــه الذهبيــة ونصائحــه
القيمــة التــي كانــت تصــدر عــن قلــب ملتهــب،
والتــي توحــي بصدقــه وأمانتــه ووفــاءه وغريتــه
وغــور فكرتــه ومــدى إخالصــه تجــاه األمــة
اإلســامية وبالدهــا وأوضاعهــا.
إنــه الداعيــة عــي الطنطــاوي رحمــه اللــه
تعــاىل ،الشــخصية التــي نأخــذ مــن أدبــه،
ونقطــف مــن "بواكــره" ،ونتعلــم األدب مــن
"مقاالتــه" ،ونغــرف مــن ينابيــع "ذكرياتــه"،
ومــن "مباحثــه اإلســامية" والثقافيــة ،ومــن
علومــه ومعارفــه ،و ننســاه عندمــا نکتــب عــن
شــخصیة لينــر ذكــره يف صحيفــة يوميــة ،أو
مجلــة شــهرية ،ونتغافــل عــن جانــب كتابتــه
املعنــوي ،ورســالته التــي كان يدعــو إليهــا
طــوال حياتــه ،والنهضــة اإلســامية التــي كان
يتمنــى بريقهــا ،ويحلــم بــإرشاق شمســها.
والحــق أن الشــيخ املرحــوم كان داعيــا ومفكـرا،
كان رصيحــا يف دعوتــه ،يحمــل مــن الشــجاعة
والجــرأة التــي التخــاف يف اللــه لومــة الئــم،
كان معالجــا حقيقيــا للمجتمــع املســلم وفيــا
لــه ،ينظــر إليــه مــن كل جانبــه ،كان بالنســبة
إىل بلدتــه كالجــد الرحيــم الــذي يــرف عــى
شــؤون بيتــه وتربيــة أرستــه ،كان عاضــا جــدا
عــى الثقافــة اإلســامية ،مفتخــرا ،يعشــقها

ويغــار عليهــا ،يدعــو إليهــا ويتنفــر مــن الثقافــة
األجنبيــة ورجالهــا وشــؤونها و سياســتها ،يبــدأ
اإلصــاح مــن نفســه ومــن أرستــه ،ومــن جريانــه
وأصدقائــه وشــباب وطنــه وبناتــه وميــي
يكتــب عــن الدعــاة واملصلحــن ،ورجــال
اإلذاعــة الوطنيــة ورجــال السياســة واملرشــحني
وعــن رســائل النــوادي والجمعيات واملؤسســات
التعلیميــة التــي تدعــو إىل الثقافــة األجنبيــة
الغربيــة ،والمينعــه الخــوف مــن الكتابــة والنقــد
وكشــف الغطــاء عــن حقائــق الواقــع حتــى عــن
زعــاء الوقــت وحكامــه ومحاكــم العدالــة.
ـب اإلســام وفضــل اللغــة
يغــرس الفضيل ـ ُة حـ ّ
العربيــة يف قلــوب الشــباب املســلمني فــكان
خــر غــارس ،يحــثّ عــى العفــاف والعفــة،
وينصــح اآلبــاء باالهتــام ببناتهــم وأبناءهــم
كــاكان يــويص األبنــاء بطاعــة الوالديــن ،يدعــو
إىل الحيــاء والــزواج ومينــع عــن املخالطــة
والدعــارة وهتــك األع ـراض ،وعــن كل مايــؤدي
إىل الخنوثــة واالنخــاع مــن الســينام ومحــات
الــرب ومحطــات الســوء ،يحــث عــى مكافــأة
النجــاح ومعاقبــة الســوء ،يتحــدث عــن
املشــاكل العائليــة واالجتامعيــة ويقــدم الحلــول
األليــق بهــا.
يلتـزم الفضيلـة إىل جانـب االسـتدالل بالقـرأن
الكريـم واألحاديـث النبويـة برسد قصـص قرأها
يف التاريـخ اإلسلامي ،أوطالعهـا يف جريـدة أو
مجلـة ،أوحكاهـا لـه أحـد أصدقـاءه ،أو رأى من
املناظـر مافـرح به قلبه أو فـزع ،وحصل به عىل
خبرة أو كان فيهـا عبرة ، ،واليكتفـي على ذكـر
محاسـن اإلسلام ،واملجتمـع املسـلم بـل يأخـذ
الحـق والعبرة أينما وجدهـا ،يهتـم بالوقائـع
التاريخيـة العظيمـة ،ويعلـق عليهـا تعليقـات
رائعـة ممتعـة التخلـو عـن فوائـد ،ولـذا يحـس
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القـارئ الجاذبيـة يف كالمـه ،ويحـب املواصلة يف
قراءته.
وقدكانـت األوضـاع السياسـية لألمـة املسـلمة
وانهيارهـا تؤملـه كثيرا و هـو الجانـب األهـم
الـذي أكرثمـا يناقشـه يف رسـائله ،و يحـاول مـن
خاللهـا إيقـاظ األمة مـن الغفلـة ،ويدعوها فيها
إىل الجهاد وإىل االسـتعداد للحـرب قبل أن تبدأ،
ورشاء األسـلحة وإعـداد القـوة بـدل التيعـش
واالشـتغال باملالهـي وإرساف األموال يف سـبيلها،
ويعلـن باسـم اليهـود الغاشـم خاصـة ويصرح
بالجهـود الحيـة التـي يبذلونهـا تجـاه أهدافهـم
املنشـودة يف الـدول اإلسلامية والعربيـة ويف
احتلال فلسـطني خاصـة.
وقـد كانـت مقاالتـه تنشر يف الصحـف اليوميـة
ك "النصر" و"األيـام" ،وكان لهـا مـن األثـر يف
املجتمـع مـا رصح بـه الشـيخ الداعيـة بنفسـه:
"كلمـة صغيرة كصغر القنبلـة الدويـة  ،لها مثل
دويهـا ومثـل أثرهـا يف تدمير الباطـل" ،وتـذاع
خطبـه يف وسـائل النشر والبلاغ ،وبالجملة كان
داعيـا قلما نجـد أمثالـه اليـوم ،وكان أسـلوبه
الدعـوي منوذجـا حيـا لدعـاة العصر ليـس يف
املتابعـة يف الكتابـة العربيـة واالهتمام بأدبـه
املوهـوب ،بـل يف منهجـه الـذي اختـاره لدعـوة
الديـن اإللهـي ونصيحـة األمة الخري،ومـا أحوجنا
إىل االهتمام مبثل هذه الدعوة املثالية الشـاملة،
بدايتهـا من صفاء القلب وإخلاص النية،وتنتهي
بدراسـة األمـراض االجتامعيـة وتقديـم تحليلها،
ومعالجتهـا ،والكشـف عن أسـبابها ،والتي تهدي
إىل طـرق الخلاص والنجـاة منهـا ،وهـذا الـذي
كتبتـه باختصـار إمنـا هـي انطباعـات مـن جملة
ماقـرأت واسـتفدت مـن بعـض رسـائله ،رحـم
اللـه الشـيخ وتغمـده بغفرانـه وأدخلـه فسـيح
جنانـه والكمال للـه وحـده.
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التوجيه اإلسالمي

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

سعادة األمة اإلسالمية يف اتصاهلا برّبها
الشيخ عبداللطيف الناروئي
أستاذ باجلامعة

بعــد إمعــان النظــر فــی ســیرة الرســول الکریــم
صلیاللهعلیهوســلم وأصحابــه الکــرام
 ،نــری مــن أبــرز خصائصهــم أنهــم کانــوا
یتصلــون بربهــم فــی الــراء والــراء وفــی
کل مرحلــة مــن مراحــل الحیــاة  ،ولقــد کانــوا
علــی عهــد وثیــق بربهــم وخالقهــم یدعونــه
ویترضعــون ویطلبــون منــه الرحمــة والغف ـران
 ،ویســئلونه مســألة املســکین ویبتهلــون
إلیــه إبتهــال املذنــب الذلیــل ویخضعــون لــه
رقبتهــم ویرجــون رحمتــه ویخافــون عذابــه
ویخشــونه وال یخشــون أحــدا إال اللــه  ،وهــم
مــن خشــیته مشــفقون ویدعونــه ترضعــا
وخیفــة  ،ویســتغیثونه فــی امللــات والخطــوب
 ،ویســتنرصونه علــی األعــداء ویذکرونــه قیامــا
وقعــودا وعلــی جنوبهــم ویتفکــرون فــی
عظمــة مخلوقاتــه وعظیــم قدرتــه.
هــذه بعــض الخصائــص التــی امتــاز بهــا النبــی
الکریــم صلیاللهعلیهوســلم وأصحــاب
الــررة  ،فوجــدوا رحمــة مــن اللــه وفضــا
وحصلــوا علــی رضــوان اللــه جــل وعــا ورســوله
صلیاللهعلیهوســلم ونرصهــم اللــه نــرا
مــؤزرا وســعدوا فــی الدنیــا واآلخــرة بصــدق
نیاتهــم وحســن رسیرتهــم وأعاملهــم الصالحــة
 ،وصفــاء قلوبهــم واجتهــدوا فــی تنمیــة حــب
اللــه ورســوله فــی قلوبهــم  ،فعظمــت مکانتهــم
وارتاحــت قلوبهــم .وهــذه طریقــة راشــدة
وخطــة واضحــة لألمــة اإلســامیة کــی تشــق
طریقهــا إلــی الســعادة والهدایــة.
فاألمــة اإلســامیة بحاجــة ماســة إلــی دراســة
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الســیرة النبویــة وأصحابــه الکـرام کــی تتعــرف
علــی مجــاالت اإلتصــال باللــه تعالــی وتخطــط
لهــا املشــاریع وترســم األهــداف.
هــذا هوالنبــی صلیاللهعلیهوســلم یتصــل
بربــه فــی أشــ ّد الســاعات  ،فــی غــزوة بــدر
؛ فــی أولهــا ووســطها وآخرهــا وال یذهــل
عــن الدعــاء  ،وعنــد مــا یــری الهــال یقــول:
اللهــم أهلّــه علینــا باألمــن واإلیــان والســامة
واإلســام  ،وعنــد مــا یریــد الســفر  ،فیدعــوا وإذ
أراد النــوم فیدعــوا  ،وعنداإلســتیقاظ هکــذا ،
وإذا جــاء أول املطــر فــی الشــتاء تعــرض لهــا
بجســمه ویقــول« :هــذا مطــر  ،حدیــث عهــد
بربــه ».وفــی آخــر لحظــة مــن حیاتــه املبارکــة
ال ینســی خالقــه  ،بــل یشــتاق إلیــه ویقــول:
«إلــی الرفیــق األعلــی».
فقــد ســعدت أمــة دققــت النظــر فــی أحــوال
نبیــه صلیاللهعلیهوســلم وأقوالــه وتلقــت
هــذه الــدروس املســتفادة مــن ســیرته العطــرة
ومضــت فــی هــذا الطریــق امللیــئ بالــورود
واألزهــار .لقــد ســعدت األمــة اإلســامیة فــی
مختلــف عهودهــا ملــا اســتیقظت مــن ســباتها
العمیــق  ،ونفضــت غبــار التخلــف والغفلــة
عــن نفســها وثبتــت علــی املبــادئ وتشــبثت
بدینهــا  ،فالحــت لهــا بــوارق الفــاح والســعادة
 ،وأنجبــت حضــارة إســامیة زاهیــة باهــرة.
هــذا هوعمربــن عبدالعزیــز الــذی مــأ الدنیــا
قســطا وعــدال ،قویــت صلتــه باللــه تعالــی ،
فثبتــت أرکان ملکــه ونــر اللــه تعالــی فــی
دینــه  ،فنــره اللــه تعالــی ووضــع لــه القبــول

فــی األرض  ،ومنحــه طاقــة روحیــة دافعــة إلــی
النهــوض مبســئولیة األمــة اإلســامیة  ،فوفقــه
اللــه تعالــی وتوضحــت بهدیــه معــامل الطریــق
إلــی اللــه تعالــی وزهــد فــی الدنیــا وتــرک
زخارفهــا.
قــال مالــک بــن دینــار :یقولــون إنــی زاهــد،
إمنــا الزاهــد عمربــن عبدالعزیــز الــذی أتتــه
الدنیــا فرتکهــا.
وقــال مغیــرة بــن حکیــم :قالــت لــی فاطمــة
بنــت عبدامللــک بــن مــروان إمــرة عمربــن
عبدالعزیــز :یکــون فــی النــاس مــن هوأکــر
صومــا وصلــوة مــن عمــر  ،ومــا رأیــت أحــدا
أشــد فرقــا مــن ربــه مــن عمــر ،کان إذا صلــی
العشــاء قعــد فــی املســجد  ،ثــم یرفــع یدیــه ،
فلــم یــزل یبکــی حتــی یغلبــه النــوم  ،ثــم ینتبــه
فــا یـزال یدعــوا رافعــا یدیــه  ،فلــم یــزل یبکــی
حتــی تغلبــه عینــاه ،یفعــل ذلــک لیلــه أجمــع.
(تذکرة الحفاظ)120/1 :
هکــذا یکــون اإلتصــال بالــرب عزوجــل وبهــذه
اإلنابــة الصادقــة إلــی اللــه تعالــی إســتطاع
أن یغیــر مجــری الخالفــة ویرجــع األمــر إلــی
نصابــه ویتــزود بــزاد التقــوی.
وال للمســلم أن یکــون حــذرا مــن هجــات
النفــس والهــوی ویقــاوم أمــام نزعــات النفــس
الشــدیدة ویحفــظ إیامنــه کــا یحفــظ
الشــحیح املــورس مالــه فــی صندوقــه ویتحمــس
فــی هــذا املجــال.
فلیــدع اللــه تعالــی أن الیکلــه إلــی نفســه
طرفــة عیــن  ،کــا دعــا الرســول الکریــم
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صلــیاللـه علیــهوســلم بهــذا
الدعــاء املبــارک وأن یکــر مــن
هــذا الدعــاء« :یــا مقلــب
القلــوب ثبــت قلبــی علــی
دینــک( ».رواه الرتمــذی)
فاإلتصــال باللــه تعالــی هــو
رس نجــاح األمــة اإلســامیة
فــی الدنیــا واآلخــرة والدعــاء
ســبب قریــب میــر فــی
هــذا.
وأیضــا ذکراللــه تعالــی یعیــن
اإلنســان فــی تعزیــز هــذه
الصلــة الروحیــة باللــه تعالــی وقــد أمرنــا اللــه
تعالــی أن نذکــره ذک ـرا کثی ـرا وقــال عزوجــل:
«أذکرواللــه ذکــرا کثیــرا وســبحوه بکــرة
وأصیــا».
فالذکــر حصــن حصیــن لإلنســان حتــی ال
یقــع فــی مصیــدة الغفلــة والنســیان واللهــو
واإلعــراض عــن اللــه تعالــی  ،وکــرة الذکــر
تشــحذ القریحــة وتقــوی العزیمــة وتثبــت
القلــب فــی أحلــک الظــروف وأقســاها.
فمــن أجــل هــذا جــاء فــی ســیرة الرســول
صلیاللهعلیهوســلم أنــه کان یذکــر اللــه
تعالــی فــی جمیــع أحوالــه وأحیانــه  ،فــإن
الذکــر وقایــة لإلنســان عــن هجــات النفــس
والشــیطان وبهــذا الربــاط اإلیامنــی القــوی
یطمــن القلــب کــا قــال اللــه تعالــی« :أال
ــن ال ُقلُــوب».
ب ِِذکْرِاللــه تَطْ َم ِ ُ
ومــن األمــور الهامــة فــی متتیــن الصلــة باللــه
تعالــی هواإلتصــال الدائــم بالقــرآن الــذی
هوشــفاء ورحمــة للمؤمنیــن ،فإنــه یرشــد
اإلنســان إلــی الســعادة الحقیقیــة ویشــعل فــی
قلبــه جــذوة اإلیــان ویغــذی عقلــه وروحــه
ویهدیــه إلــی رصاط مســتقیم ویتحفــه الحیــاة
الطیبــة واإلرشاق الروحــی.
فاملؤمنــون املخلصــون وعباقــرة الرجــال کانــوا
یهتمــون بالقــرآن إهتاممــا بلیغــا ویجعلونــه
دســتور حیاتهــم ویعیشــون تحــت ظــال آیاتــه
ویهتــدون بهدیــه  ،کــا جــاء أن بعضهــم کانــوا
یختصــون ثلــث اللیــل للتــاوة وبعضهــم کانــوا
یختمــون فــی کل ســبعة أیــام وبعضهــم فــی
ثالثــة أیــام  ،وکانــوا یملکــون قــوة اإلرصار علــی
املضــی فــی هــذا الطریــق املوصــل إلــی اللــه
تعالــی  ،وهکــذا البــد للمســلم الواعــی الیقــظ
أن یهتــم بالعبــادات والنوافــل  ،فــإن الســعادة
تقــوم علــی اإلیــان وتقدیــر القیــم الروحیــة
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واإلتصــال الدائــم باللــه عزوجــل وال بــد أن
تکــون هــذه الصلــة العمیقــة متغلغلــة فــی
أحشــاء املســلم وتســیطر علــی حیاتــه وتفکیره.
إن العبــادة صلــة مبــارشة باللــه تعالــی یقطــع
العبــد عالقتــه بالدنیــا وأهلهــا ویقبــل علــی الله
تعالــی ویتعــوذ باللــه تعالــی مــن تســویالت
الشــیطان وأعوانــه ویتقــرب إلــی اللــه تعالــی.
وجــاء فــی الحدیــث القدســی« :ومــا تقــرب
إلــی عبــدی بشــیء أحــب إلــی مــا افرتضــت
علیــه ،ومــا زال عبــدی یتقــرب إلــی بالنوافــل
حتــی أحبــه؛ فــإذا أحببتــه کنــت ســمعه الــذی
یســمع بــه ،وبــره الــذی یبــر بــه ،ویــده
التــی یبطــش بهــا ورجلــه التــی یمشــی بهــا،
ولــن ســئالنی ،ألعطینــه ولــن اســتعاذنی
ألعیذنــه».
(رواه البخاری فی الرقاق)
وإن املوفقیــن والناجحیــن کانــت لهــم عنایــة
تامــة بالعبــادات وکلــا کانــت صلتهــم باللــه
تعالــی أقــوی وبالغــوا فــی اإلهتــام بالعبــادات
 ،کثفــت إنجازاتهــم العلمیــة وبورکــت فــی
نشــاطاتهم اإلجتامعیــة والدینیــة وقدمــوا أروع
النتــاج فــی کافــة األصعــدة  ،کــا أن األمئــة
املشــهورین بالفقــه واإلجتهــاد وکــرة اإلنتــاج
العلمــی  ،والذیــن ملئــوا الدنیــا علــا ودعــوة
وامتــازوا علــی أقرانهــم وفاقــوا علــی معارصیهم
فــی علمهــم وجهادهــم ومجاهدتهــم وأداروا
الکــری  ،کان لهــم حــظ
املعاهــد العلمیــة
ٰ
وافــر مــن العبــادة وســعوا فــی توطیــد الصلــة
باللــه تعالــی فــی هــذا الجانــب الهــام  ،کــا
ذکــر املؤرخــون واملحدثــون وکتــاب الرتاجــم
عــن هــذا الجانــب منــاذج رائعــة  ،ینبغــی لــکل
مؤمــن أن یتأمــل فــی أحوالهــم ویقتفــی قــدر
املســتطاع آثارهــم ویتحلــی بهــذه الخصــال
الحمیــدة.
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جونسون يبدأ رحلة "الحفاظ عىل وحدة "بريطانيا
يجــري رئيــس الــوزراء الربيطــاين الجديــد بوريــس
جونســون اليــوم االثنــن زيارةرســمية هــي األوىل له
إىل اســكتلندا حيــث ســيدعو إىل الوحــدة يف مواجهة
تحذيــرات بشــأن خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد
األورويب بــدون اتفــاق.
ويفــرض أن يعلــن جونســون عــن متويــل جديــد
للمجتمعــات املحلّيــة حيــث ســيقول" :م ًعــا نحــن
أكــر أمانًــا وأكــر قـ ّو ًة وأكــر ازدهــارا" ،وفــق بيــان
صــادر عــن مكتبــه.
وســتكون اســكتلندا املحطــة األوىل يف جولــة
لجونســون يف مختلــف أرجــاء اململكــة املتحــدة،
حيــث سيســعى رئيــس الــوزراء خاللهــا إىل دعــم
خطّتــه لربيكســت ويضــع حــدا للترصيحــات حــول
احتــال حــل االتحــاد.
ويتوجــب عــى جونســون أن يجــد ســبيالً للتّعامــل
مــع ضغــوط الحــزب القومــي االســكتلندي الــذي
يُهيمــن عــى السياســة يف اســكتلندا بزعامــة رئيســة
الــوزراء االســكتلنديّة نيكــوال ســتورجون.
الجيــش الــرويس :القــوات األمريكيــة تنهــب
منشــآت النفــط الســورية مبنطقــة الفــرات
اتهــم الجيــش الــرويس ،اإلثنــن ،القــوات األمريكيــة
يف ســوريا بــ”نهــب املنشــآت النفطيــة” يف منطقــة
الف ـرات.
ونقلــت وكالــة أنبــاء “ســبوتنيك” الروســية عــن
رئيــس إدارة العمليــات العامــة التابعــة لهيئــة
األركان العامــة للقــوات املســلحة بالبــاد ،الفريــق
أول ســرغي رودســكوي ،قولــه“ :باإلضافــة إىل
تدريــب املســلحني ،تنشــغل الهيــاكل األمريكيــة
يف ســوريا بنهــب املنشــآت النفطيــة والحقــول يف
منطقــة الفــرات”.
أنقرة :مطلبنا هو أن يعيش أتراك اإليغور يف سالم
تحت مظلة الصني املوحدة
قــال وزيــر الخارجيــة الــريك مولــود تشــاووش
أوغلــو ،الثالثــاء ،إن مطلــب بــاده الوحيــد ،هــو أن
يعيــش أتـراك اإليغــور (ســكان تركســتان الرشقيــة)،
يف ســام ورخــاء تحــت مظلــة “الصــن املوحــدة”.
جــاء ذلــك يف ترصيــح لألناضــول عــى هامــش
االجتــاع الـــ 52لــوزراء خارجيــة قمــة رابطــة دول
جنــوب رشق آســيا (آســيان) ،املنعقــد يف العاصمــة
التايالنديــة بانكــوك.
ســلطات ميامنــار تــدرس تجنيــس املســلمني
الروهنغيــا
أعلــن مســؤول كبــر يف ميامنــار أن مســلمي
الروهنغيــا ،الذيــن فــروا مــن ميامنــار إىل بنغــادش
املجــاورة بعــد حملــة عســكرية وحشــية“ ،رمبــا
يتمكنــون مــن التقــدم بطلبــات للحصــول عــى
الجنســية إذا عــادوا إىل البالد”.وتــرأس وزيــر
خارجيــة ميامنــار الدائــم ،يــو مينــت ثــو ،وفــدا
مــن عــرة أعضــاء إىل بنغــادش إلجـراء محادثــات
حــول إعــادة الروهنغيــا إىل وطنهــم؛ والزال الكثــر
منهــم يف مخيــات لالجئــن يف بنغــادش.
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التوجيه اإلسالمي

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

عندما تباكى القادياني عند سيّده
عبد اهلل عبيداللهي
مدرس باجلامعة
ّ

تصـوروا رشكـة تجاريـة اشـتهرتْ ِ
بسـلعها
وعالم ِتهـا التجارية يف ٍ
بلد منذ قرنٍ تنشـط وتُنتج
وتكتسـب أرباحـا كبرية واكتسـبت شـهرة عاملية،
ثـم تظهـر فجـأة رشكـة أخـرى بنفـس اإلسـم،
وبنفـس العالمـة التجاريـة تُنتـج سـل ًعا ُمزيّفـة
تصـدر إىل العـامل مـن نفـس البلـد.
حـق الرشكـة األصليـة
هنـا يـرى العـامل كلّـه مـن ّ
أن تحـارب الرشكـة املزيّفـة وتد ّمرهـا ،ومتنعهـا
مـن اإلنتـاج ألنهـا قضيـة مـوت أو حيـاة بين
الرشكتين ،وألنهـا قضيـة وجـود وزوال بينهما،
يف هـذه القضيـة صاحـب الحـق معلـوم واضـح
للجميـع ،وال يوجـد َمـن ميلـك مثقـال ذ ّرة مـن
العقـل واإلنصـاف ثـم يقـول بـأن الرشكـة الثانية
املـز ّورة التـي تنتـج وتُصـدر سـل ًعا ُمزيفـة مز ّورة
باسـم رشكـة أخـرى مظلومـ ٌة ولهـا حق النشـاط
والعمـل واإلنتـاج ،والرشكـ َة التـي اشـتهرتْ نحـو
قـرن بسـلعها األصليـة ظاملـ ٌة ليـس مـن حقهـا
تدمير الرشكـة األوىل.
هـذا ومنـذ أكثر مـن أربعـة عشر قرنًـا ويُعـرف
اإلسلام يف العالَـم بعقائـده ومبادئـه وثوابتـه
الرصيحـة الواضحـة ،و ِمـن ثوابتـه أن رسـول
اللـه محمـد صلى اللـه عليـه وسـلم هـو خاتـم
املرسـلني ،لكـن فجأة ظهرتْ يف عرصنـا القاديانية
تعـرض إسلا ًما مزيّفـا وتنكـر فيـه خامتيـة
التـي
ُ
رسـول اللـه صىل الله عليه وسـلم ،ويـرى أتبا ُعها
أنفسـهم مسـلمني!
هنـا وفقـا للمعايير والقوانني واملواثيق املسـلَّمة
لـدى البشر جميعـا يثبـت حقـا للمسـلمني أن
يحاربـوا هذا اإلسلام املزيّـف واملـز ّور ،ويد ّمروه
كاملا مؤيَّديـن غير ملومين ،ويثبت مـن حقهم
ً
أن مينعـوا هـذا اإلسلام املزيـف مـن النشـاط يف
أي بلـد؛ ألن القضيـة قضية مـوت وحياة ،وقضية
وجـود وزوال بني اإلسلام األصيل واآلخـر املزيّف
الكاذب.
لكـن املثير للغرابـة أن اإلنصـاف والحـق يغيبان
عـن السـاحة متا ًمـا يف هـذه القضيـة لـدى قـادة
مقاييـس متييز الظامل من
الغـرب ،وتتبـدل لديهم
ُ
املظلـوم ،وتنعكس تلـك املوازين املسـلّمة دول ّيا،
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بحيـث يصبـح القاديـا ُين الظامل مظلو ًمـا يتباىك يف
مسـمع ومـرأى مـن العـامل أمـام سـيده ومـواله
كبير قـادة الغـرب! وكل ذلـك فقـط أل ّن األمـر
يتعلّق باإلسلام واملسـلمني!!
كل قضيـة يتعلّـق األمـر باإلسلام
هكـذا يف ّ
َ
اإلنصاف والعدل،
واملسـلمني ينىس قاد ُة الغـرب
وكل يشء ،بينما املسـلمون
والحـق َّ
واإلنسـاني َة
َّ
علتهـم وضعفهـم وتخلّفهـم
املعـارصون رغـم ّ
أقـرب إىل العـدل واإلنسـانية
وانحطاطهـم
ُ
واإلنصـاف منهـم يف قضايـا وحـوادث مشـابهة.

القاديانية؛ أكرب إساءة إىل سيد
املرسلني
قد يحسـب البعض من املسـلمني أ ّن أكرب إسـاءة
وأعظـم إهانـة إىل خاتـم األنبيـاء واملرسـلني أن
يرسـم سـاخ ٌر ُمسـخّر يف جريـدة صـور ًة مسـيئة
فلما
إىل الرسـول الكريـم ،أو يُنتـج فنـان ملحـد ً
يسيء فيـه إىل النبـي املصطفـى ،وال شـك أن
هـذه إهانـات وإسـاءات كبيرة ،لكنهـا إهانـات
وإسـاءات مؤقتـة عابـرة ،ثـ ّم ال خـوف منها عىل
زعزعـة عقيـدة املسـلم املحـب لسـيّد الخلـق،
لكـن هنـاك صـورة سـاخرة أخـرى مـن اإلهانـة
إىل سـيد املرسـلني زرعهـا قـادة الغـرب يف العـامل
اإلسلامي وهـي صـورة دامئـة اإلهانـة ،وهنـاك
مسلسـل موهـن دائم اإلسـاءة إىل النبـي الكريم
مسلسل
ُ
مسلسـل القاديانية،
ُ
أنتجه الغرب ،وهو
دجـا ٍل كـذاب ماكـر ،عديـم الحسـب والشرف
واألصالـة يـرى نفسـه وحياتَـه الحافلـة بالكـذب
والدجـل والفسـاد نـ ّدا لخير املرسـلني!!
بـل إذا تتتبعنـا اإلهانـات واإلسـاءات إىل النبـي
الكريـم يف عرصنـا نجـد أن وجـود القاديـاين
الكـذاب يف عواصـم الكفر ونشـاطه املدعوم من
قـادة الغـرب هو بنفسـه أكبر إهانة وإسـاءة إىل
سـيد املرسـلني ال إهانـة فوقهـا ،وال دجـال أخطر
مـن القاديـاين يف عرصنـا على عقائـد املسـلمني
يف قضيـة محبـة النبـي واإلميـان بـه وبأنـه خاتم
املرسـلني.

فـإ ْن أسـاء غي ُر القاديـاين الكـذاب مـ ّرة واحـدة
بصـورة سـاخرة يف جريـدة أو كلمـة إىل النبـي
الكريـم ،أو أسـاء ملحـد مـرة بفلـمٍ  ...فهـذا
القاديـاين الكـذّاب وجـو ُده القـذر ،ولحظـات
حياتِـه ،وثوانيهـا ودقائقهـا كلّهـا يف الحقيقـة
صورة سـاخرة دامئة يف اإلسـاءة إىل مكانة النبوة
بصفة عامة ومكانة سـيد املرسـلني بصفة خاصة.
لقـد وقـف علامئنـا ودعاتنـا يف الهند وباكسـتان
موقفـا بطوليـا تجاه أسلاف هـذا الدجـال املاكر
كـذاب القـرن ،وأفتـوا على قلـب رجـل واحـد
بكفـره وكفـر مـن صدقـه وأيـده واتبعـه ونرصه.
لكـن هـذا القـدر ال يكفـي ،ال يكفـي أن يرحـل
هـؤالء الكذابـون الدجالـون املسـيئون املوهنون
وعصابتهـم مـن بلاد املسـلمني ويرتاحـوا يف
أحضـان قـادة الغـرب.
ال يكفـي أن يُكتفـى بتكفير هـؤالء ،فيلجـأوا إىل
عواصـم الغرب الكافر ويتخذوا مـن تلك البلدان
أوكا ًرا لنشـاطات الدجـل والكـذب والخـداع،
فينشروا سـمومهم بين املسـلمني ،ويبحثـوا
مـن هنـاك عـن موطـئ قـدم لهـم يف حكومـات
املسـلمني وبالدهـم.
ال يكفـي أن يجعـل فقط علامء باكسـتان والهند
هـذه القضيـة موضـع اهتاممهـا ،وكأنّهـا ليسـت
قضيـة إميـان وعقيـدة لكافـة املسـلمني يف سـائر
بلاد العامل اإلسلامي.
بـل يجـب أن يقـف املسـلمون حكامـا وعلماء
يف كافـة أنحـاء العـامل اإلسلامي تجـاه هـذا
املوهـن املسيء إىل نبينـا الكريم وقفـة الص ّديق
والصحابـة تجاه كذّاب عرصهـم ،وال تأخذهم يف
القضـاء عليـه وعلى حركتـه الشـيطانية الخبيثـة
رأفـة وال رحمـة ،فلا يليـق باملسـلمني املحبين
للرسـول الكريـم وال يليـق بعشـاق الرسـول يف
الهنـد وباكسـتان وبلاد العـرب رجـاال ونسـاء،
ق34عـرق ينبـض والدجـال القاديـاين يعيـش
مرتا ًحـا بعقائـده ونشـاطاته وتدجيالتـه املوهنة
املسـيئة إىل مقـام النبي الشـامخ ،وميكـر ويد ّجل
ويخـدع ويـراوغ وينافـق.
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مدوّنات

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

أضحية العيد وانتقائية مشاعر الرمحة
إحسان الفقيه
كاتبة أردنية

كالنتــوء عــى وجــه القمــرُ ،حفــرت ذكريــات
الطفولــة يف عقولنــا ،ال نســتعيد فقــط
صورتهــا ،بــل يعاودنــا مذاقهــا ،ملمســها،
روائحهــا ،فــا منلــك إال أن نبتســم.
مــن هــذه املشــاهد التــي تعاودنــا ذكراهــا،
مشــهد ذلــك الكائــن الــذي كنــا نالعبــه
ونطعمــه ونهابــه ونتحــرش بــه يف حــذر،
تربطنــا بــه عالقــة غريبــة ،نعــم ..كنــا
نحــب ذلــك الخــروف امل ُع ـ ّد للذبــح يف عيــد
األضحــى ،لكــن هــذا التعلّــق مل يحجــب
عنــا الفرحــة لــدى ذبحــه ،فقــد كنــا نســأل
الكبــار ،فــر ُوون لنــا قصــة الذبــح والفــداء،
وأنهــا ســنة اتبعهــا النبــي (صــى اللــه عليــه
وســلم) وماضيــة يف أمتــه إىل أن يــرث اللــه
األرض ومــن عليهــا ،وأننــا ســوف ننــال األجــر
واملثوبــة مــن اللــه عــى فعلهــا ،وأن هــذه
البهائــم التــي ال تعقــل شــيئًا خلقهــا اللــه
لنــا ،وأننــا نتعبــد إىل اللــه بالنحــر يف ذلــك
اليــوم ،وبعــد ذلــك تطمــن قلوبنــا إىل أن
املوضــوع بعيــد كل البعــد عــن تعذيــب
الحيوانــات بســفك دمائهــا.
تعلّمنــا أن مــن عنــارص االعتقــاد يف اإلســام،
هــو التســليم امل ُطلــق بشــعائره التعبّديّــة؛

ومنهــا األضحيــة لقولــه تعــاىل« :قــل إن
صــايت ونســي ومحيــاي ومــايت للــه رب
العاملــن ،ال رشيــك لــه وبذلــك أُ ْمــرِتُ
وأنــا أول املســلمني» (األنعــام، )163-162:
وتعظيــم هــذه الشــعرية واجــب قــال تعــاىل:
ــك َو َمــ ْن يُ َعظِّــ ْم ُح ُر َم ِ
« َذلِ َ
ــات اللَّــ ِه فَ ُهــ َو
َــر لَــ ُه ِع ْنــ َد َربِّــه» (الحــج ،)30:وقولــه:
خ ٌْ
« َذلِ َ
ــك َو َمــ ْن يُ َعظِّــ ْم شَ ــ َعائِ َر اللَّــ ِه فَ ِإنَّ َهــا
ُــوب» (الحــج ،)32:هكــذا
ِمــ ْن تَقْــ َوى الْ ُقل ِ
تعامــل املســلمون مــع هــذا اإلرث الدينــي
والتاريخــي ،ومل يجــدوا يف ذلــك أي غضاضــة،
إىل أن تجــرأ أصحــاب أقــام بعــض بنــي
جلدتنــا ،ونالــوا مــن هــذه الشــعرية.
فأحدهــم يتهكــم عــى ذبــح األضحيــة
ويعتــره ســلوكًا رجع ًيــا ،ويقــول إنــه
اســتيطان إســامي رجعــي يشــوه مــدن
بــاده ذات الطــراز الفرنــي ،ويطالــب
بإيقــاف هــذا البــدو الــذي يهــدد املــدن،
يعنــي األضحيــة .وآخــر بعــد ســخريته مــن
شــعائر ومناســك الحــج يصــف األضحيــة
بأنهــا إهــدار بــا مثــن لــروة حيوانيــة هائلــة،
وعمليــة وحشــية بــا معنــى ..وإحداهــن
تســميها مذبحــة تاريخيــة ترتكــب منــذ أكــر
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مــن ألــف عــام ،بســبب مــا أســمته «كابــوس
ألحــد الصالحــن» ،وتعنــي رؤيــة خليــل اللــه
إبراهيــم ،ثــم تقــول إن الكابــوس مـ ّر بســام،
إال أن دمــاء الكائنــات الحيــة تــراق ســنويا
بــدون ذنــب ،وإن مــا يدفــع اإلنســان لذلــك
هــو شــهوة الذبــح التــي تجعلــه يُلبــس
قدســية النــص القــرآين مــا مل يقــل ،عــى حــد
زعمهــا.
وهكــذا صـ ّور بعــض مــن زعمــوا بأنهــم مــن
أصحــاب الفكــر (املســتنري) ،أضحيــة العيــد
عــى أنهــا رجعيــة وتخلــف وجرميــة بحــق
الحيــوان ،حالهــم كحــال املنافقــن ،الذيــن
َــن َســأَلْتَ ُه ْم
وصفهــم اللــه يف كتابــهَ « :ول ِ ْ
ـب قُـ ْـل أَبِاللَّـ ِه
لَ َيقُولُـ َّن إِنَّ َــا كُ َّنــا نَ ُخـ ُ
ـوض َونَلْ َعـ ُ
َوآيَاتِــ ِه َو َر ُســولِ ِه كُ ْنتُــ ْم ت َْســتَ ْه ِزئُونَ» ،لكــن
يف املقابــل ،مل يتهــم هــؤالء مــن أصحــاب
القلــوب امل ُرهفــة ،األمــ َة اإلســبانية بأنهــا
متخلفــة وظاملــة ومنــزو ٌع منهــا إنســانيتها،
إزاء مصارعــة الثــران التــي اشــتهرت بهــا،
حيــث ميــوت اآلالف مــن هــذه الحيوانــات
تعذيبــا ،مــن أجــل أن يتلــذذ الجامهــر
وتربــح الدولــة والقامئــون عــى هــذه
املباريــات ،ال ضــر ،فهــي رياضــة.
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وعندمــا تتحــول ميــاه جــزر فــارو الدمناركيــة
إىل اللــون األحمــر ،بعــد أن يذبــح الســكان
املحليــون فيهــا عــرات الحيتــان ســنويا
بعــد اصطيادهــا وكــر عنقهــا ثــم إعادتهــا
إىل الشــاطئ ،فــا بــأس ،فهــذا (فلكلــور)
متبــع منــذ القــرن الســادس عــر.
هــذه املظاهــر وأشــباهها نــادرا مــا يتناولهــا
علامنيــو بالدنــا العربيــة واإلســامية ،طاملــا
كانــت بعيــدة عــن الشــكل التعبــدي ،وعــى
وجــه الدقــة الشــكل التعبــدي يف امللــة
اإلســامية ،وإال فــإن اليهــود كذلــك يقيمــون
(مذبحــة) للديــوك البيضــاء يف عيــد الغفـران،
بعــد إج ـراء طقــوس معينــة يعتقــدون أنهــا
تنقــل خطايــا اليهــودي إىل الديــك ،ثــم يتــم
ذبحــه ،ومــع ذلــك ال يتعــرض قومنــا لتلــك
(املذبحــة) باعتبارهــا شــأنا تعبديــا خاصــا
باليهــود ،والحديــث عنــه يدخــل يف نطــاق
ازدراء األديــان.
ولكــن الهــدف األول لدعــاة العلامنيــة
وأربــاب الغــزو الثقــايف يف بالدنــا إصابــة
العلــوم الدينيــة يف مقاتلهــا بعــد إســقاطها
مــن مكانتهــا التقليديــة ،كــا قــال الغـزايل يف
كتابــه «الغــزو الثقــايف ميتــد يف فراغنــا» ،ومــع
مجال
هــذا فاإلســام مل يدع لهــؤالء الطاعنــن ً
منطقيــا للطعــن يف رعايتــه للحيوان ،وحســن
التعامــل معــه ،باعتبــاره رو ًحــا مخلوقــة ،فقد
جعــل يف كل ذات كبــد رطبــة أجــر ،ونهــى
عــن اتخــاذ الحيــوان غرضــا للرمــي ،وعاتــب
النبــي ﷺ رجـ ًـا ألنــه يجيــع ج َملَــه ويضنيه
باألعــال الشــاقة ،وامتــدت تلــك الرعايــة إىل
االلتـزام مبــا يُج ِّنــب الحيــوان التعذيــب حتــى

يف ذمة اهلل
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لــدى ذبحــه ،فقــد جــاء يف الحديــث « َوإِذَا
ــح َولْ ُي ِحــ َّد أَ َح ُدكُــ ْم
َذبَ ْحتُــ ْم فَأَ ْح ِســ ُنوا ال َّذبْ َ
شَ ـ ْف َرتَ ُه َولْـ ُـر ِْح َذبِي َحتَ ـهُ».
فــإن اعتــر هــؤالء أن الذبــح منـ ٍ
ـاف للرحمــة
بالحيــوان فلينــادوا مبنــع ذبــح البقــر
واملاشــية واألغنــام التــي يأكلهــا البــر
جمي ًعــا ،بــل يأكلونهــا ُهــم ،فــا الفــارق بــن
أن تُذبــح هــذه الحيوانــات تع ّبـ ًدا وأن تذبــح
مــن أجــل األكل؟ ثــم إن هــذه األضحيــة
تتعلــق ببعـ ٍـد إنســاين ،إذ أنهــا تكــون طعمـ ًة
للفق ـراء واملســاكني ،فتتــم التوســعة عليهــم
يف ذلــك اليــوم ،فــا أبالــغ إن قلــت ،إن مــن
النــاس مــن ال يــأكل اللحــم إال مــن طريــق
إحســان املحســنني ،وينتظــر هــذا اليــوم
بفــارغ صــره.
ومــا يعجــب منــه املــرء ،أن بعــض هــؤالء
الناقمــن عــى شــعرية األضحيــة ،واملزايديــن
عــى اإلســام يف حقــوق الحيــوان ،مل يتورعــوا
عــن التعــاون والتربيــر ألنظمــة مســتبدة
أراقــت دمــاء األبريــاء ،بــل رقصــوا عــى
األشــاء فر ًحــا ،ومل يتحدثــوا ســاعتها عــن
الرفــق باإلنســان كــا يتحدثــون عــن الرفــق
بالحيــوان .إنهــا انتقائيــة املشــاعر اإلنســانية
وتطويعهــا للتو ّجهــات.

فصــل الديــن عــن نظــام الدولــة ،تجدهــم
يناقضــون كالمهــم وينالــون مــن الشــعائر
التــي ال تتعلــق بنظــام الدولــة بالتهكــم
والســخرية والتطــاول واالتهــام بالرجعيــة
والتخلــف ،صــدق الشــيخ محمــد الغــزايل
رحمــه اللــه بوصفــه إفســاد هــؤالء بقولــه
يف كتابــه «الحــق امل ـ ّر»« :أكفــر باللــه تكــن
ُمبدعــا ،حــارب التعاليــم والحــدود الرشعيــة
تكــن ُمبدعــا ،إجمــع القاممــات الفكريــة
مــن مواطــن الزبالــة يف العــامل أَ ْجمــع واِ ْرمِ
بهــا املجتمــع اإلســامي تكــن ُمبدعــا،
هــل عرفتــم اإلبــداع يف منطــق مفســدي
األوضــاع».
إال أنهــا حقيقــة مــا يــدور يف صدورهــم
كــا قــال يحيــى بــن معــاذ ،رحمــه اللــه:
الصــ ُدو ِر تَغ ِ
ْــي بِ َــا
ُــوب كَالْقُــ ُدو ِر ِف ُّ
«الْ ُقل ُ
ــل
ِفي َهــا َو َمغَا ِرفُ َهــا أَل ِْســ َنتُ َها ،فَانْتَ ِظــ ِر ال َّر ُج َ
َحتَّــى يَتَ َكلَّ ـ َم ،فَ ـ ِإ َّن لِ َســانَ ُه يَ ْغـ َـر ُِف لَـ َـك َمــا
ــن ُحلْــ ٍو َو َحا ِم ٍ
ــض َو َعــذ ٍْب
ِف قَلْبِــ ِه ِمــ ْن بَ ْ ِ
ْــر ُاف
َوأُ َجــا ٍج يخ ِ ُ
ْــر َك َعــ ْن طَ ْعــمِ قَلْبِــ ِه اغ ِ َ
لِ َســانِ ِه» ،إننــا نناشــد هــؤالء باحـرام دينهــم
الــذي ينتســبون إليــه ،كــا هــو ُمثبــت يف
وأل يجعلوا
األوراق (الثبوتيــة) لــدى أغلبهــمّ ،
معاركهــم يف ال ّن ْيــل مــن ترشيعاتــه ،وهــذا
ال شــك يفتــح البــاب للعنــف والتطــرف
الفكــري ،إذ أن أي تطــرف يقابلــه تطــرف
مضــاد ،واللــه غالــب عــى أمــره ولكــن أكــر
النــاس ال يعلمــون.

ال أدري مــاذا يريــد العلامنيــون يف أمتنــا
مــن اإلســام؟ ففــي الوقــت الــذي يُر ّوجــون
فيــه أنــه ليســت لديهــم مشــكلة مــع
اإلســام كشــعائر تعبديــة وعالقــة بــن
العبــد وخالقــه ،ومنظومــة أخالقيــة يتعامــل املصدر :القدس العريب
بهــا النــاس ،وأن مــا يدعــون إليــه هــو

انتقــل إىل رحمــة اللــه والــد الشــيخ عبــد الرحمــن محمــد جــال األســتاذ
بالجامعــة ونائــب رئيــس تحريــر مجلــة الصحــوة اإلســامية ،الحــاج الصويف
لعــل محمــد رحمــه اللــه تعــاىل عــن عمــر يناهــز الثامنــن .وكان صالحــا
مــن الصالحــن ،عــرف بــن النــاس بالصــاح والتقــوى والنصــح واألمــر
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر والحــرص للعمــل بالرشعيــة وإنــكار مــا
يخالفهــا.
والهيئــة التحريريــة للمجلــة إذا عــزت الشــيخ يف مصابــه الجلــل ،تســأل
اللــه تعــاىل العفــو والغفـران والجنــة للمتــوىف .كــا تســأله تعــاىل أن يرزقــه
وذويــه واملتفجعــن جميعــا الصــر الجميــل الــذي يعقبــه األجــر الجزيــل.
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ال ُيبنى اجملتمع بالتشريع وحده

سامحة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي

إن اإلسلام ليـس مجـرد ترشيـع وقانـون؛ إنـه
عقيـدة تفسر الوجـود ،وعبـادة تـريب الـروح،
وأخلاق تـزىك النفـس ،ومفاهيم تصحـح التصور،
وقيم تسـمو باإلنسـان ،وآداب تجمـل بها الحياة،
وآيـات األحـكام الترشيعيـة ال تبلـغ عشر آيـات
القـرآن ،وهـي ممزوجة مزجـاً بالعقيدة والضمري،
مقرونـة بالوعـد والوعيد ،مرتبطـة ارتباطاً عضوياً
بسـائر توجيهـات القـرآن.
ُ
{الطَّالق
إقـرأ مثلاً يف أحـكام األرسة قولـه تعـاىل:
ـاك بِ َ ْعـ ُر ٍ
َم َّرتَـانِ فَ ِإ ْم َس ٌ
ِيح ِب ِإ ْح َسـانٍ َوالَ
وف أَ ْو ت َْس ٌ
يَ ِح ُّـل لَكُـ ْم أَن تَأْخُـذُوا ْ ِممَّ آتَيْتُ ُمو ُه َّن شَ ـيْئًا إِالَّ أَن
يم
يما ُحـ ُدو َد اللَّ ِه فَـ ِإ ْن ِخ ْفتُـ ْم أَالَّ يُ ِق َ
يَخَافَـا أَالَّ يُ ِق َ
يما افْتَـدَتْ بِـ ِه
ِما ِف َ
ـاح َعلَ ْيه َ
ُحـ ُدو َد اللَّـ ِه فَلاَ ُج َن َ
تِل َْـك ُحـ ُدو ُد اللَّـ ِه فَلاَ تَ ْعتَ ُدو َها َو َمن يَتَ َعـ َّد ُح ُدو َد
اللَّـ ِه فَأُولَ ِئ َـك ُهـ ُم الظَّالِ ُمـونَ} (البقـرة.)229:
هـذا ليـس ترشيعـاً جافـاً كمـواد القانـون ،بـل
هـو ترشيـع ودعـوة وتوجيـه وتربيـة وترغيـب
وترهيـب.
واقـرأ يف أحـكام الحـدود قولـه جـل شـأنه:
السـا ِرقَ ُة فَاقْطَ ُعـوا ْ أَيْ ِديَ ُه َما َجـ َزاء بِ َا
السـار ُِق َو َّ
{ َو َّ
ِ
ِ
ك ََسـبَا نَـكَاالً ِّمـ َن اللَّـه َواللَّـ ُه َعزِيـ ٌز َحكيـ ٌم * فَ َمن
ـوب
َـاب ِمـن بَ ْع ِـد ظُلْ ِمـ ِه َوأَ ْصل َ
َـح فَـ ِإ َّن اللَّـ َه يَتُ ُ
ت َ
َعلَ ْيـ ِه إِ َّن اللَّـ َه َغفُـو ٌر َّر ِحيـ ٌم * أَلَـ ْم تَ ْعلَـ ْم أَ َّن اللَّـ َه
َّما َو ِ
ات َواألَ ْر ِض يُ َعـذ ُِّب َمـن يَشَ ـاء
لَـ ُه ُمل ُْـك الس َ
ش ٍء ق َِديـ ٌر}
َويَ ْغ ِفـ ُر لِ َمـن يَشَ ـاء َواللَّـ ُه َع َلى ك ُِّل َ ْ
(املائـدة)40-38:
هنـا نجـد كذلك الترشيـع الزاجر ،مقرونـاً بالوعد
والوعيـد ،حاملاً التخويـف والرتجيـة ،والتوجيـه
والرتبيـة ،مرغبـاً يف التوبـة واإلصلاح ،مذكـرا ً
بأسماء اللـه الحسـنى :العزيـز إذا أمـر ونهـى،
الحكيـم فيما رشع ،والغفـور الرحيـم ملـن تـاب
وأصلـح .مالـك الكـون ،وصاحـب الخلـق واألمـر،
وهـو على كل شـئ قديـر .هـذا هـو سـياق
الترشيـع يف القـرآن ،ومثلـه يف السـنة ،فليـس
بالترشيـع وحـده يبنـى املجتمـع املسـلم ،بـل ال
بـد مـن وسـيلتني أخريين :الدعـوة والتوعيـة ،ثم
التعليـم والرتبيـة ،إىل جـوار الترشيـع والقانـون،
بـل قبـل الترشيـع والتقنين.
ولهـذا بـدأ اإلسلام باملرحلـة املكيـة -مرحلـة
الدعـوة والرتبيـة -قبـل املرحلـة املدنيـة ،مرحلـة
الترشيـع والتنظيـم ،وىف هـذه املرحلـة نـرى
الترشيـع ميتـزج بالرتبيـة أيضـاً امتـزاج الجسـم

بالـروح .إن مجـرد تغيير القوانني وحـده ال يصنع
املجتمـع املسـلم .إن تغيير مـا باألنفـس هـو
األسـاس.
وأعظـم مـا يعين على تغيير مـا باألنفـس هـو
اإلميـان الذي ينشـئ اإلنسـان خلقاً آخـر ،مبا يضع
لـه مـن أهداف ،ومـا مينحه من حوافـز وضوابط،
ومـا يرتبـه على عملـه مـن جـزاء يف الدنيـا
واآلخـرة ،واإلسلام كل ال يتجـزأ ،فـإذا أردنـا أن
نحـارب جرميـة مام رشعت لـه الحدود ،فليسـت
محاربتهـا بإقامـة الحد فقـط ،وال بالترشيع فقط،
بـل الحـد هـو آخر الخطـوات يف طريـق اإلصالح.
إن العقـاب إمنا هو للمنحرفني من الناس ،وهؤالء
ليسـوا هـم األكرثيـن ،وليسـوا هـم القاعـدة ،بـل
هـم الشـواذ عن القاعـدة ،واإلسلام مل يجئ فقط
لعلاج املنحرفين ،بـل لتوجيه األسـوياء ووقايتهم
أن ينحرفـوا ،والعقوبة ليسـت هـي العامل األكرب
يف معالجـة الجرميـة يف نظـر اإلسلام ،بـل الوقاية
منهـا مبنـع أسـبابها هـو العامـل األكبر ،فالوقايـة
دامئـا خري مـن العالج.
فـإذا نظرنـا إىل جرميـة كالـزىن نجـد أن القـرآن
الكريـم ذكـر يف شـأن عقوبـة الحـد فيهـا آيـة
واحـدة يف مطلع سـورة النـور ،وهى قولـه تعاىل:
{ال َّزانِ َيـ ُة َوالـ َّز ِان فَا ْجلِـ ُدوا ك َُّل َو ِاح ٍـد ِّم ْن ُه َما ِمائَـ َة
ِما َرأْفَـ ٌة ِف ِديـنِ اللَّـ ِه إِن
َجلْـ َد ٍة َوال تَأْ ُخ ْذكُـم ِبه َ
كُنتُـ ْم تُ ْؤ ِم ُنـو َن بِاللَّـ ِه َوالْ َيـ ْومِ ِ
اآلخرِ}(النـور، )2:
ولكـن السـورة نفسـها اشـتملت على عشرات
اآليـات األخـرى التـي توجـه إىل الوقايـة مـن
الجرمية؛ وحسـبنا قولـه تعاىل{ :إِ َّن ال َِّذيـ َن يُ ِحبُّو َن
أَن ت َِشـي َع الْف ِ
َاب
َاحشَ ـ ُة ِف ال َِّذيـ َن آ َم ُنـوا لَ ُهـ ْم َعـذ ٌ
أَلِيـ ٌم ِف ال ُّدنْيَـا َو ِ
اآلخـ َر ِة} (النـور )19:وقولـه
سـبحانه يف تنظيـم التـزاور وآدابـه ،واحترام
البيـوت ورعايـة حرماتهـا{ :يَـا أَيُّ َهـا ال َِّذيـ َن آ َم ُنـوا
َير بُ ُيوتِكُـ ْم َحتَّـى ت َْستَأْنِ ُسـوا
ال تَ ْد ُخلُـوا بُ ُيوتًـا غ ْ َ
َير لَّكُـ ْم لَ َعلَّكُـ ْم
َوت َُسـلِّ ُموا َع َلى أَ ْهلِ َهـا َذلِكُـ ْم خ ْ ٌ
تَ َذكَّـ ُرونَ} (النـور.)27:
ويدخـل فيهـا آداب االسـتئذان للخـدم واألطفـال
الذيـن مل يبلغـوا الحلـم{ :يَـا أَيُّ َهـا ال َِّذيـ َن آ َم ُنـوا
َـت أَ ْ َيانُكُـ ْم َوال َِّذيـ َن لَـ ْم
لِيَ ْسـتَأْ ِذن ُك ُم ال َِّذيـ َن َملَك ْ
يَبْلُغُـوا الْ ُحلُـ َم ِمنكُـ ْم ث َالثَ َمـ َّر ٍ
ات ِمن قَبْـلِ َصال ِة
ِ
ِ
الْ َف ْجـ ِر َو ِحي َن تَضَ ُعـو َن ثِيَابَكُـم ِّم َن الظَّهِي َرة َومن
بَ ْع ِد َصال ِة الْ ِعشَ ـاء ث َالثُ َعـ ْو َر ٍ
ات لَّ ُك ْم}(النور.)58:
وأهـم مـن ذلـك تربيـة املؤمنين واملؤمنـات عىل
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خلـق العفـاف واإلحصـان ،بغـض البصر وحفـظ
الفـروج ،وذلك يف قوله جل شـأنه{ :قُل �لِّلْ ُم ْؤ ِم ِن َني
يَغُضُّ ـوا ِمـ ْن أَبْ َصا ِر ِهـ ْم َويَ ْح َفظُـوا فُ ُرو َج ُهـ ْم َذلِ َـك
أَز َْك لَ ُهـ ْم إِ َّن اللَّـ َه َخبِي ٌر بِ َـا يَ ْص َن ُعـو َن * َوقُـل
�لِّلْ ُم ْؤ ِم َن ِ
ـات يَغْضُ ضْ ـ َن ِمـ ْن أَبْ َصا ِر ِهـ َّن َويَ ْح َفظْـ َن
فُ ُرو َج ُهـ َّن َوال يُ ْب ِديـ َن زِي َنتَ ُهـ َّن إِالَّ َمـا ظَ َهـ َر ِم ْن َهـا
ضبْـ َن ِب ُخ ُم ِر ِهـ َّن َع َلى ُج ُيو ِبهِـ َّن ..اآليـة}
َولْ َي ْ ِ
(النـور )31-30:وهنا برز عنصر جديد يف الوقاية
مـن الزنـا وجرائـم الجنـس ،وهو منع النسـاء من
الظهـور مبظهـر اإلغـراء والفتنـة للرجـال ،وإثـارة
غرائزهـم وأخيلتهـم ،حتـى جـاء يف اآليـة الكرمية
ضبْـ َن ِبأَ ْر ُجلِهِـ َّن لِ ُي ْعلَـ َم َمـا
قولـه تعـاىلَ { :وال يَ ْ ِ
يُ ْخ ِفي َن ِمـن زِي َن ِت ِه َّن}(النـور ، )31:ثـم تختـم اآلية
بقولـه سـبحانهَ { :وتُوبُـوا إِ َل اللَّـ ِه َج ِمي ًعـا أَيُّ َهـا
الْ ُم ْؤ ِم ُنـو َن لَ َعلَّكُـ ْم تُ ْفلِ ُحـونَ}.
ومعنـى هـذا :وجوب تطهري املجتمع من أسـباب
اإلغـراء والفتنـة ،وسـد الذرائع إىل الفسـاد ،وأهم
مـن ذلـك كله األمـر بتزويـج األيامى مـن الرجال
والنسـاء ،ومخاطبـة املجتمع كله بذلـك ،باعتباره
مسـؤوالً مسـؤولية تضامنيـةَ { :وأَن ِك ُحـوا األَيَا َمـى
الصالِ ِحي َن ِمـ ْن ِعبَا ِدكُـ ْم َوإِ َمائِكُـ ْم إِن
ِمنكُـ ْم َو َّ
يَكُونُـوا فُقَـ َراء يُ ْغ ِن ِه ُم اللَّـ ُه ِمن فَضْ لِ ِه َواللَّ ُه َو ِاسـ ٌع
َعلِي ٌم}(النـور.)32:
ومسـؤولية املجتمـع هنـا -وعلى رأسـه الحـكام-
تتمثـل يف تيسير أسـباب االرتبـاط الحلال ،إىل
جـوار سـد أبـواب الحـرام ،وذلك بإزاحـة العوائق
املاديـة واالجتامعيـه أمـام راغبـي الـزواج ،مـن
غلاء املهـور ،واإلرساف يف الهدايـا والدعـوات
والوالئـم والتأثيـث ،ومـا يتصل بذلك من شـؤون،
ومسـاعدتهم -ماديـاً وأدبيـاً -على تكويـن بيوت
مسـلمة؛ فليسـت إقامـة الحـد إذن هـي التـي
تحـل املشـكلة ،والواقـع أن الحـد هنـا ال ميكـن
أن يقـام برشوطـه الرشعيـة إال يف حالـة اإلقـرار
يف مجلـس القضـاء ،أربـع مـرات ،على مـا يـراه
عـدد مـن األمئـة ،أو شـهادة أربعـة شـهود عدول
برؤيـة الجرميـة رؤيـة مبـارشة أثنـاء وقوعهـا،
ومـن الصعـب أن يتـاح ذلـك؛ فـكأن القصـد هنا
هـو منـع املجاهـرة بالجرميـة ،أمـا مـن ابتلى بها
مسـترتا ً فلا يقـع تحـت طائلـة العقـاب الدنيوي
وأمـره يف اآلخـرة إىل اللـه سـبحانه.
املصــدر« :املجتمــع املســلم الــذي ننشــده»
لفضيلــة الشــيخ.
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قضايا معاصرة

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

أزمة احلدود واحلل املفقود
سيد مسعود

ُعرفــت الحــدود فرصــة مواتيــة
للتبــادل واملقايضــة بــن البــاد،
والقاطنــون عــى الحــدود عــادة
هــم أكــر املواطنــن اســتفادة مــن
هــذه الفرصــة للتجــارة واألخــذ
واإلعطــاء .ولعــل هــذا ألنهــم أكــر
تعرضــا لألخطــار بالنســبة للمواطنــن
اآلخريــن فهــم مــن جعلــوا مــن
صدورهــم ُج ّنــة يف واجهــة هجــات
األعــداء واألجانــب ،فصدورهــم ُج ّنــة
دون املواطنــن ،وموتهــم يكــون
دون عيشــهم ،فكــا يســتفيدون مــن مرافــق
الحــدود مــن جانــب ،هــم مــن يســهرون
ألجلهــا ويقاومــون العــدو ،مــن جانــب آخــر،
والعــدو هــذا األخــر البــد لــه مــن دوســهم
واملــرور بهــم ليتقــدم يف البــاد وتطــأ قدمــاه
أرضهــا ليجــوس فيهــا ،وقــد قيــل ال ُغــرم بالغُنــم.
إال أن الحــدود يف إيـران تختلــف متامــا فليســت
فرصــة للمواطنــن القاطنــن عليهــا ،وليــس هــذا
فحســب بــل هــي قــد تح ّولــت إىل خطــر رصف

وتهديــد محــض والــذي هــو أدهــى وأمــ ّر أن
هــذا الخطــر والتهديــد ال يكونــان مــن جانــب
األعــداء الخارجيــن ! وإمنــا مــن قبــل الداخليــن
! فحــرس الحــدود مل يصــر لهجــوم العــدو
الخارجــي عــى البــاد ليكــون بادئــا بالقاطنــن
عــى الحــدود قبــل اآلخريــن حيــث ع ّجــل لهــم
التعذيــب والتنكيــل واإلهانــة واإلذالل ،وعــى
هــذا فنحــن شــاهدون يوميــا مــآيس وكــوارث
تحــل بأهلنــا يف الحــدود الرشقيــة والغربيــة
ّ
عــى يــد حــرس الحــدود الداخــي !!
املواطــن يريــد اجتيــاز الحــد بهــدف تبــادل
الســلع والتصديــر والتوريــد ،ال بالشــاحنات
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كــا يفعــل البعــض بــل حمــا عــى الظهــر
والكتــف ومبــا ميكّنــه هــو وأهلــه الــذي يعولــه
مــن البقــاء !
ولكــن رشطــة الحــدود ال تعــرف الرفــق
والهــوادة بشــأن هــؤالء املســاكني ! مــع أنهــم
ليســوا أجانــب بــل مــن مواطنيهــا يشــاركونها
يف الوطــن والجنســية ! تهدفهــم بالرصــاص
مــرة ،وتــيء إليهــم أخــرى ،وتصــادر مــا معهــم
وترصفهــم عــن العمــل مبعامــات هــي الغايــة
يف االحتقــار واإلذالل واإلهانــة! وترصفــات
اســتفزازية ال متــارس بشــأن األجنبــي
فضــا عــن املواطــن !
وعندمــا يــأيت دور الخــداع واملعســول
مــن الــكالم فينتقــي أحــد املســؤولني
مــن الكلــات أكرثهــا زخرفــة وتزويقــا
للعــب مبشــاعر قاطنــي الحــدود ! "بأن
الحــدود يحفظهــا هــؤالء فهــم صانوها
وضمنــوا أمنهــا ،وســهروا ألجلهــا لينــام
املواطنــون ،تخوفــوا ليأمــن اآلخــرون وكابــدوا
الوجــل لينعــم النــاس يف أمــن ورغــد ! فيجــب
علينــا شــكرهم واإلشــادة بدورهــم ! والبــاد
مدينــة يف أمنهــا لهــم ولســهرهم وأرقهــم
ورقابتهــم وتيقّظهــم ،وكــذا وكــذا !"
القاطنــون عــى الحــدود نصيبهــم هــذه
الكلــات الفارغــة ! واإلشــادات الكاذبــة ! وهــي
أيضــا قــارصة عــى مواســم ومناســبات خاصــة
متــر بهــا البــاد!
إن القاطنــن عــى الحــدود هنــا ليــس لهــم غُنم
بــل غُــرم يف غــرم وليــس لهــم نعمــة تعقبهــا
النقمــة بــل نقمــة يف نقمــة وليــس الخــراج

بالضــان ،بــل ضــان يف ضــان !
وليســت املنافــع تليهــا التكاليــف بــل
تكاليــف يف تكاليــف وهــي قاصمــة
ثقيلــة ،خالفــا للقانــون الفقهــي
والحقوقــي الســائد ،ومــع األســف
يدفعــون أبهــظ الرضائــب وأغالهــا،
حيــث يدفعونهــا مــن أرواحهــم
وأنفســهم !
القاطــن عــى الحــد هنــا أتعــس
النــاس ،إذ يعيــش يف لعــب دائــم
برأســه وحياتــه إىل أن تطــوى صفحتــه
برصــاص يتمكــن مــن قلبــه أو رأســه ! أو تكــون
نهايتــه يف ســيارة أحرقــت واشــتعلت مــا فيهــا
مــن محروقــات نتيجــة إطــاق الرشطــي النــار
! فيحــرق بــن لهيــب النــران ويتحــول فحــا
ال يعــرف وال يــرى لــه أثــر ! هنــا القاطنــون
عــى الحــد يعيشــون خوفــا دامئــا ومطــاردة
عنيفــة ومالحقــة ال هــوادة فيهــا ال مــن العــدو
الخارجــي بــل مــن الحــرس الداخــي الــذي كان
مــن واجبــه إدارة الحــدود بشــكل نزيــه وتأمــن
املواطنــن وترفيههــم.
هنــا الغــرم للمواطــن القاطــن عــى الحــد،
غــر ٌم ال غنــم فيــه ،والغنــم كلــه لبعــض ليســوا
القاطنــن عليــه ،غنـ ٌم ال غــرم فيــه .وهــل هــذا
مــن العدالــة يف يشء؟ لــو كان مــن املقــرر أن
يســتفاد مــن الحــد فالقاطنــون عليــه هــم
أحــق النــاس باالســتفادة منــه ألنهــم الحارســون
تهددهــم األخطــار ويتحملــون املصاعــب
وينبغــي أن يكــون لهــم نصيــب مــن املرافــق
واملرابــح مقابــل الغــرم واألخطــار واملضايقــات.
هــؤالء الذيــن يريــدون العيــش عــن طريــق
الحــد هــم مواطنــون وليســوا أجانــب ليرضبــوا
رضب غرائــب اإلبــل ويهانــوا ويذلــوا بشــتى
الطــرق.
ال أحــد يدعــو إىل سـ ّد الحــدود إال أن األوضــاع
لــو تقدمــت هكــذا بــأن تصبــح الحــدود خطـرا
يهــدد حيــاة املواطنــن فالخــر يف إغالقهــا ،بــدل
أن تكــون حكــرا عــى البعــض فيهــا يكــون
الدنــو منهــا محرمــا عــى بعــض آخــر.
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واحة الشعر

يا راحلني إىل منى

ياراحل�ين إىل من��ى بقي��ادي

ُ
هيجت��م ي��وم الرحي��ل ف��ؤادي

س��رمت وس��ار دليلك��م ياوحش�تي

الش��وق أقلق�ني وص��وت احل��ادي

حرمتم��وا جف�ني املن��ام ببعدك��م

ياس��اكنني

وال��واد

ويل��وح ل��ي ماب�ين زم��زم والصف��ا
ويقول لي يا نائما ّ
جد الســـــــــــــرا

عن��د املق��ام مسع��ت ص��وت من��ادي
عرف��ات جت��دو كل قل��ب ص��ادي

م��ن ن��ال م��ن عرف��ات نظ��رة س��اعة

ن��ال الس��رور ون��ال كل م��رادي

ت��اهلل ماأحل��ى املبي��ت عل��ى من��ى

يف لي��ل عي��د أب��رك االعي��ادي

ضح��وا ضحاياه��م وس��ال دماؤه��ا

وأن��ا املتي��م ق��د حن��رت ف��ؤادي

لبس��وا ثي��اب البي��ض ش��ارات الرض��ا

ّ
املل��وع ق��د لبس��ت س��وادي
وأن��ا

ي��ارب أن��ت وصلته��م صل�ني به��م
ّ
فبلغ��وا
ف��إذا وصلت��م س��املني

فلحقك��م ي��ارب ف��ك قي��ادي
أهي��ل ذاك ال��واد
م�ني الس�لام ٌ

قول��وا هل��م  :عب��د الرمح��ن ّ
متي��م

ومف��ارق

واالوالد

صل��ى علي��ك اهلل ياعل��م اهل��دى

ّ
ت��رن ح��ادي
ماس��ار رك��ب أو

املنحن��ى

االحب��اب

للشيخ عبدالرحيم الربعي اليمني
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 6أطعمة تنشط عقلك ..ال تبعدها عن مائدتك
تلعب األطعمة التي يتناولها اإلنسان دورا رئيسيا في الحفاظ على صحة العقل ،ال سيما وأن العقل مركز التحكم في الجسم
ومسؤول عن الحفاظ على نبضات قلبك وتنفس الرئتين والسماح لك بالتحرك والشعور والتفكير.
ومن هنا يأتي دور اختيار األطعمة في تعزيز نشاط العقل والحفاظ على صحته ،ال سيما الذاكرة والتركيز ،نستعرض هنا  6منها
وفق ما ذكر موقع "ستاندرد ميديا".
لــك يوميــا عــن طريــق تنــاول حبــة واحــد مــن
القهوة
الربتقــال متوســطة الحجــم ،فهــذا الفيتامــن
املكونــان الرئيســيان يف القهــوة ،الكافيــن الربوكيل
ومضــادات األكســدة ،تســاعدان العقــل .إذ الــروكيل مــيء باملركبــات القويــة ،مبــا يف ذلــك عامــل رئيــي يف منــع التدهــور العقــي املرتبــط
يزيــد الكافيــن اليقظــة ويحســن الحالــة مضــادات األكســدة ،كــا أنــه يحتــوي عــى بالشــيخوخة ومــرض ألزهاميــر.
نســبة عاليــة جــدا مــن فيتامــن ( ،)Kإذ ميكــن
للشــخص الحصــول الكميــة املــوىص بهــا يوميــا
منــه مــن خــال  91غ ـرام مــن الــروكيل.
ويعــد هــذا الفيتامــن القابــل للذوبــان يف
الدهــون رضوريــا لتكويــن الســفينجوليبيدز،
املزاجيــة ويجعــل الرتكيــز أكــر حــدة.
ويعــد فيتامــن ( )Cهــو أحــد مضــادات
ووجــدت دراســة أن الذيــن يرشبــون القهــوة يف
األكســدة القويــة ،التــي تســاعد عــى محاربــة
الصبــاح أو بكميــات قليلــة طــوال اليــوم هــم
الجــذور الحــرة التــي ميكــن أن تلحــق الــرر
أكــر فاعليــة يف املهــام التــي تتطلــب الرتكيــز.
يف خاليــا الدمــاغ وتدعــم صحتــه مــع تقــدم
ويرتبــط رشب القهــوة عــى املــدى الطويــل
العمــر.
بتقليــل خطــر اإلصابــة باألمــراض العصبيــة،
وميكــن أيضــا الحصــول عــى كميــات ممتــازة
مثــل الشــلل الرعــاش وألزهاميــر.
وهــو نــوع مــن الدهــون يتــم تعبئتــه بكثافــة مــن فيتامــن ( )Cمــن الفلفــل الحلــو والجوافــة
والكيــوي والطامطــم والفراولــة.
يف خاليــا املــخ.
الكركم
تبــن أن الكركمــن ،وهــو العنــر النشــط يف باإلضافــة إىل فيتامــن ( ،)Kيحتــوي الــروكيل
الكركــم ،يعــر حاجــز الــدم يف الدمــاغ ،مــا عــى عــدد مــن املركبــات التــي تجعلــه مضــادا األسامك الدهنية
يعنــي أنــه ميكــن أن يدخــل الدمــاغ مبــارشة لاللتهابــات واألكســدة ،والتــي قــد تســاعد يف األســاك الدهنيــة غالبــا مــا تكــون عــى رأس
قامئــة األطعمــة املغذيــة للدمــاغ ،ومــن بينهــا
وتســتفيد منــه الخاليــا .وهــو مركــب قــوي حاميــة الدمــاغ مــن التلــف.
الســلمون والســلمون املرقــط والرسديــن ،وكلهــا
مصــادر غنيــة بأحــاض أوميغــا  3الدهنيــة.
بذور اليقطني
تحتــوي بــذور اليقطــن عــى مضادات األكســدة وتشــكل الدهــون حــوايل  60باملئــة مــن
القويــة ،التــي تحمــي الجســم والدمــاغ مــن الدهــون ،نصــف هــذه الدهــون مــن نــوع
أرضار الجــذور الحــرة .كــا أنهــا مصــدر ممتــاز أوميغــا  ،3التــي يســتخدمها العقــل لبنــاء خاليــا
املــخ واألعصــاب ،وهــذه الدهــون رضوريــة
للمغنيســيوم والحديــد والزنــك والنحــاس.
والزنــك عنــر رضوري إلشــارة األعصــاب ،للتعلــم وتعزيــز الذاكــرة.
مضــاد لألكســدة ومضــاد لاللتهابــات.
ويســاعد الكركمــن يف تحســن الذاكــرة لــدى واملغنيســيوم رضوري للتعلــم والذاكــرة أمــا
مــرىض ألزهاميــر ،كــا يخفــف االكتئــاب ويعــزز النحــاس فيســتخدمه العقــل للمســاعدة يف
الســروتونني والدوبامــن مــا يحســن الحالــة التحكــم يف اإلشــارات العصبيــة .ويرتبــط نقــص
الحديــد غالبــا بضعــف يف وظائــف املــخ.
املزاجيــة.
ويلعــب الكركمــن دورا كبــرا يف بنــاء خاليــا
الدمــاغ الجديــدة ،ويعــزز التغذيــة العصبيــة الربتقال
ميكنــك الحصــول عــى فيتامــن ( )Cالــازم
املشــتقة مــن الدمــاغ.
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انعقدت الجلسة االفتتاحية للنادي العريب بجامعة دار العلوم زاهدان .انعقدت مساء يوم الثالثاء  20من ذي القعدة يف ساحة الجامعة
وسط حشد من الطلبة األفاضل وعدد من األساتذة األكارم .قام خاللها سامحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي بإلقاء كلمة قيمة .ولنفاساها
ننرشها بنصها وفصها تعميام للفائدة.

كلمة مساحة األستاذ املفيت حممد قاسم القامسي
يف افتتاحية النادي العربي باجلامعة

نحمده ونصيل عىل رسوله الکریم.
إخـويت الطلبـة ،نر ّحب بقدوكم يف هذه األمسـية
املباركة ونشـكر الله تعاىل على هذا التوفيق ثم
نشـكر املعنيين بعقدها .إخـويت! أنتم رأس مال
الجامعة واألسـاتذة .واألسـاتذة جميعا يشـعرون
باألهميـة حیالکـم ولكن هناك أسـاتذة يعرتفون
بأهميتكـم ومبكانتكـم وبدرجاتكـم ،وتصعـب
عليهـم مفارقتكـم ،وهـم يشـعرون بالضيـق
والحنين عندمـا يفقدونکـم يف السـاحة .وهـذا
مـا ملسـناه يف أيـام اإلجـازات .تصبـح دار العلوم
هـذه يف اإلجـازة كأنهـا أرض مفقـرة أو صحـراء
قاحلـة .فـإن وجودكـم نعمـة .وقـد أنعـم اللـه
عليكـم ،وأنعـم علينـا بكـم .اللهـم لـك الحمـد
ولـك الشـكر .أذكـر كلمـة ألسـتاذنا وشـيخنا
كبير املفتين يف باكسـتان الشـيخ محمـد رفيـع
العثماين حفظـه اللـه .كنـا طلبـة والشـيخ كان
مريضـا وتحـت العنايـة يف إحـدى املستشـفيات
ذهبنـا إليـه عائديـن .ومـن الذيـن كان معنـا
الشـيخ إبراهيـم صفـي زاده الـذي استشـهد
قبـل شـهور يف أفغانسـتان .وجدنـا الشـيخ على
الرسيـر فسـلمناه وصافحنـاه والشـيخ أخـذ بيد
الشـيخ صفـي زاده ومل يترك يـده وكان يـردد
"أنتـم كثيري ،وأنتـم قليلي ،وأنتـم دراهمـي،
وأنتـم دنانريي" وغمرت الشـيخ عاطفـة عجيبة.
فاألسـاتذة هكذا معكم والشـيوخ هكذا وشيخنا
(فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد ،مديـر الجامعـة)
هكـذا يحمـل بني جنبيـه قلبا عامـرا بالعواطف.
فاغتنمـوا هـذا وقدروه.
اليـوم كان موعـد الجلسـة اإلصالحيـة لنـا يف
املسـجد مـع الطلاب ولكننـا فضلنـا عقـد هـذه

الحفلـة هنـا وجمعنـا بين الجلسـتني النـادي
العـريب وتلك الجلسـة ودعونـا الطلبة املجتمعني
هنـاك إىل هنـا.
إن اللـه تعـاىل جعلكـم يف هـذا الزمـان ،فاعرفوا
زمانكـم واألوضـاع الراهنـة ،واعرفوا مـاذا يجري
يف العـامل ،واعرفـوا األحوال وادرسـوها وافهموها
وعوهـا ،وانتبهـوا لهـا .إن اللـه جعلكـم يف هـذا
الزمـان وجمعكـم يف رحاب هذه الدار الواسـعة
وهـذه الجامعـة العريقـة .فهـل تعرفـون مـاذا
يجـري وراءكـم ومـاذا يجـري حولكـم؟ هنـاك
تخطيطـات وإرادات وأعمال للكفـرة واألعـداء.
واللـه تعـاىل نبهنـا :أَلَـ ْم تَـ َر إِ َل ال َِّذيـ َن أُوت ُـوا
ترو َن الض ََّللَـ َة َويُرِيـ ُدو َن
ن َِصي ًبـا ِّمـ َن الْ ِكتَ ِ
ـاب يَشْ َ ُ
السـب َِيل (َ )44واللَّـ ُه أَ ْعلَـ ُم ِبأَ ْع َدائِكُـ ْم
أَن ت َِضلُّـوا َّ
َـى بِاللَّـ ِه ن َِصي ًرا ()45
َـى بِاللَّـ ِه َولِ ًّيـا َوكَف ٰ
َوكَف ٰ
(النسـاء) تبين لنـا هـذه اآليـة وتصرح أن لكـم
أعـداء ،مـن أهـل الكتـاب وممـن يدعـون أنهـم
على الحـق ،يشترون الضاللـة ويريـدون أن
تضلـوا السـبيل .فليسـوا براضين عـن اجتامعكم
هنـا ،أمريـكا ال تـرىض وروسـيا ال تـرىض وكذلـك
األعـداء ال يرضـونَ ،و ُّدوا لَـ ْو ت َ ْك ُف ُرو َن ك ََما كَ َف ُروا
فَتَكُونُـو َن َسـ َوا ًء .هذه ترصيحات مـن ربنا تعاىل
يف محكـم كتابـه .أفلا تتيقنـون !
واألعــداء يخططــون ويصنعــون فينــا ومنــا
رجــاال ،أمل تســمعوا ولعــل الذيــن يتواجــدون يف
التواصــل والواقــع االف ـرايض عرفــوا أن الرجــل
الضــال املــارق القادياين(القاديانيــة فرقــة
ضالــة قامــت بثــورة ضــد النبــوة املحمديــة
وخامتيتهــا) ذهــب قبــل أيــام إىل ترمــب وقــال
إننــا مســلمون ومضطهــدون ومظلومــون
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وجئنــاك نطلــب العــون .والرجــل وعــده وهــو
ســيده وزعيمــه وهــم الذيــن صنعــوا هــذا
القاديــاين املــارق وربــوه .ولــه عاممــة ولحيــة
ويدعــي اإلســام يؤمــن بالقــرآن ومبحمــد صــى
اللــه عليــه وســلم .ولكنهــم يف الحقيقــة كفــرة،
وترمــب وعدهــم بأننــا ســنفعل كــذا وتكلــم
وانتــرت كلمتــه .هكــذا يخطــط األعــداء
ويخططــون عليكــم ولكــم ومنكــم وفيكــم
ويريــدون أن يصطــادوا منكــم ويؤثــروا يف
مجتمعكــم ،ويخططــون للشــباب والنســاء
واملثقفــن ويخططــون للجامهــر والحكومــات
اإلســامية ،ويفكــرون كيــف ينجحــون يف
التفريــق بــن الحكومــات اإلســامية .وهنــاك
تآمــرات ودســائس ومخططــات .وإىل هــذا
يشــر القــرآن يف قولــه :أَلَـ ْم ت َـ َر إِ َل ال َِّذيـ َن أُوتُــوا
ـرو َن الض ََّللَـ َة َويُرِيـ ُدو َن
ن َِصي ًبــا ِّمـ َن الْ ِكتَـ ِ
ـاب يَشْ ـ َ ُ
الســب َِيل .يف مثــل هــذه األوضــاع
أَن ت َِضلُّــوا َّ
ينبغــي أن تجيــش يف قلوبكــم الحمية اإلســامية
والغــرة عــى الديــن ،نعــم الغــرة! ألن الغــرة
تــأيت بالعجائــب إذا دخلــت قلبــا ،وينبغــي أن
يعرصكــم الحــزن واألمل تجــاه مــا تشــاهدون مــن
األوضــاع الســائدة يف العــر الراهــن .وال يقــر
لكــم ق ـرار وال ينبغــي أن تفوتكــم الصــاة مــع
الجامعــة ومذاكــرة الــدروس ،ال مــرر للبطالــة،
ال مــرر للتقاعــس ،ال مــرر لليــأس ،وينبغــي أن
تنفخــوا فيكــم ويف إخوتكــم النشــاط ،ملــاذا؟
ألنكــم قــد اختاركــم اللــه تعــاىل ويختــار منكــم
رجــاال لقلــب األوضــاع الفاســدة وإلصــاح
املجتمــع البــري ،ومتــى يكــون هــذا وكيــف
يكــون؟! هــل بالبطالــة؟ هــل باللعــب؟ هــل
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بالكســل ؟ كال ،وحاشــا ،ال يكــون بهــذا .أنتــم
طلبــة  ،وهــذا الزمــن زمــن الدراســة ،وزمــن
الحداثــة ،وهــو توقيــت هــام جــدا .ألنــه زمــن
األخــذ وکلــا أكرثتــم االســتفادة ستســتطيعون
اإلفــادة والعطــاء ،وســتعطون غــدا بقــدر مــا
تأخــذون اليــوم ،وكــم تفيــدون غــدا؟ بقــدر
مــا تســتفيدون اليــوم ،بقــدر مــا تكــ ّدون
وتجتهــدون ،أنتــم تتأللــؤون يف ســاء املجــد
والنشــاط غــدا والــدور يكــون لكــم.
الشـيخ عبـد العزيـز ووالـده موالنـا عبـد اللـه
رحمهـا اللـه( ،ولتكـن ذكـرى هـؤالء املشـايخ يف
مجالسـنا الذيـن نديـن لهـم ،ولنـدرس حياتهـم،
ونسـأل عنهـم ونتكلـم ،ونتذاكـر) هنـاك كلمـة
للشـيخ عبـد العزيز جـاءت يف رسـالة وجهها إىل
نجلـه البـا ّر البـارع الشـهيد الشـيخ عبـد امللـك
رحمـه اللـه عندمـا كان يف كراتشي وأوصيكـم
بقراءتهـا وهـذه رسـالة صدرت عن قلـب فائض
عامـر باليقين .وقـد طبعناهـا سـابقا ونرشناهـا
وعلقناهـا بالجـدران .فمـن الـذي قـرأ منكـم
هـذه الرسـالة ؟ مـن قـرأ؟ (مـا شـاء اللـه رفـع
البعـض أيدیهـم) .سـجلوا هـذه الرسـالة على
ألـواح قلوبكـم ،يؤكـد الشـيخ على ولـده وهـو
كان يف كراتشي والشـيخ يف زاهـدان ،وأوصـاه
مبـا أوىص .وقـد أكـد الشـيخ رحمـه اللـه على
ولـده ألنـه كان يعرف أن املسـؤولية سـتقع عىل
كاهلـه يف املسـتقبل .وأنتم أوالده ،والشـيخ عبد
الحميـد أيضـا يوصينـا قائال أوالدكم هـم الطلبة،
وأمـا أوالدكـم الصلبيـة فال تدرون مـاذا يكونون،
وأمـا هؤالء فأوالدكـم وأعاملكم الباقيـة .وأعتقد
أن هـذا ليـس مجاملـة منه بل هو إميان الشـيخ
وفكرتـه ومعتقـده.
عــى كل ،واجبكــم قلــب األوضــاع وإصــاح
املجتمــع البــري .ولكــن متــى يكــون ويتيــر؟
وهنــا يحلــو يل أن أذكــر لكــم كلمــة لســيدنا
العالمــة أيب الحســن النــدوي رحمــه اللــه
وســجلوها عــى ألــواح قلوبكم(،أخذتهــا مــن
كتــاب رجــال الفكــر والدعــوة) يقــول الشــيخ:
«إنــه ال تقــوم ثــورة حقيقيــة عــى أســاس
الخطابــة الســاحرة ،وغــزارة العلــم ،وســعة
الثقافــة» ،فــا تنقلــب األوضــاع ،وال تدفــع
التيــارات الباطلــة «إذا مل تكــن وراءهــا» أربعــة
أشــياء:
 -1النفــس الزكيــة الخاشــعة /البــد أن تحصلــوا
عــى هــذه الدرجــة .قــد أفلــح املؤمنــون .قــد
أفلــح مــن زكاهــا .أي إذا كانــت نفــس العــامل
والداعــي زكيــة مــزكاة طاهــرة ،اهتــم بهــا
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وزكاهــا ،واهتــم
با لتز كيــة
والرتبيــة ،وحصــل
عــى الخشــوع.
القلــب
-2
العامــر الفائــض
با إل خــا ص
واليقــن /مــن
أيــن نحصــل عــى
هــذا اإلخــاص؟
مــن معادنــه.
مــن مجالســة املخلصــن ،واملجاهــدة يف ســبيل
تحصيــل هــذا اإلخــاص .واليقــن ،ألنــه ال يكــون
بــدون اليقــنَ .و َج َعلْ َنــا ِم ْن ُهــ ْم أَ ِئَّــ ًة يَ ْهــ ُدو َن
ـروا َوكَانُــوا بِآيَاتِ َنــا يُو ِق ُنــونَ .فلــم
ِبأَ ْم ِرنَــا لَـ َّـا َصـ َ ُ
يقــل يؤمنــون أو يعتقــدون بــل يوقنــون.
 -3التوجع لحال املسلمني
مـاذا يجـري يف ميامنـار .مـاذا يجـري يف سـوريا،
مـاذا يجـري يف تركسـتان الرشقيـة ومـاذا تفعـل
الصين؟ كيـف تضطهـد املسـلمني وتظلمهـم
وتحرمهـم الحقـوق الرشعيـة والدينيـة
واإلنسـانية؟ فالطالـب والعـامل هو الـذي يتوجع
ويشـعر بالوجع لحال املسـلمني ،ويتسـاءل :ملاذا
الفقـر واالضطهـاد ،وملـاذا هـؤالء املظلومـون.
 -4التأمل مام أصاب الدين
ملـاذا البـدع ذائعـة ،والسـنن مهجـورة ،وعقيدة
التوحيـد مظلومـة ،واملنكـرات شـائعة ،وملـاذا
الشـباب غافلـون؟ وملـاذا يتعاطـى النـاس
املخـدرات؟ ويرتكبون الفواحش ،وملاذا الشـباب
الجامعـي واملثقـف يبتعـد مـن الديـن؟ ومـاذا
ينبغـي أن يكـون دوري ،وهـل ميكـن أن أؤثـر
فيهـم ،ومـا هـو الطريـق؟ هـل أتصـل بهـم أم
أذهـب إليهـم  ،هـل أقيـم لهـم دورات أم مـاذا
أفعل؟ فال تسـتطيع أن تربمـج لهم إال إذا تأملت.
ف ــإذا ش ــعرتم به ــذه األم ــور وتحليت ــم به ــذه
الصفـــات فتســـتطيعون أن تـــؤدوا دورا يف
غرفتكـــم ويف مدرســـتكم ،ويف قريتكـــم ،ويف
ريفكـــم ،ويف مدينتكـــم ،ويف محافظتكـــم،
ويف بالدك ــم ،ويف الع ــامل ال ــذي تعيش ــون في ــه.
الغرفـــة التـــي تســـكن فيهـــا ال مـــرر ألحـــد
أن تفوتـــه الصـــاة مـــع الجامعـــة ،أو التـــاوة
والخ ــروج يف الجامع ــة التبليغي ــة .ث ــم يق ــول
اإلمـــام النـــدوي« :وهـــي صفـــات ال تنشـــأ
غالبـــا إال مـــع:
األول« :ك ــرة الذك ــر والعب ــادة» والش ــيخ عب ــد
الل ــه وال ــد الش ــيخ عب ــد العزي ــز كان يت ــرف

بزي ــارة النب ــي يف املن ــام خ ــال عه ــد الطل ــب.
ملـــاذا؟ ألنـــه كان يتحـــرى ســـنة النبـــي صـــى
اللـــه عليـــه وســـلم ،والشـــيخ حفظـــه اللـــه
يح ــي لن ــا م ــن مواظب ــة موالن ــا عب ــد العزي ــز
رحمـــه اللـــه عـــى الســـواك وعـــى الســـنة
عامـــة ،فـــكان يعشـــق ويحـــب النبـــي .وقـــد
ح ــى يل ش ــاعر وكان رضيــرا يدع ــى الحاف ــظ
رشي ــف ،ق ــال ح ــرت مجلس ــا م ــن مجال ــس
الشـــيخ عبـــد العزيـــز .وكان الشـــيخ عبـــد
الرحمـــن الرسبـــازي ولفيـــف مـــن العلـــاء
هنـــاك .فقالـــوا يل أنشـــدنا ،فأنشـــدتهم نعتـــا
وقصي ــدة يف م ــدح الرس ــول ص ــى الل ــه علي ــه
وس ــلم وأن ــا أعم ــى ال أب ــر ش ــيئا .فل ــم أب ــرح
أنشـــد حتـــى أخـــذ الشـــيخ عبـــد الرحمـــن
بكتف ــي وحركن ــي وه ــزين هــزا عنيف ــا قائ ــا:
مه ــا ،مه ــا ،أ تري ــد أن تفط ــر قل ــب الش ــيخ
عب ــد العزي ــز! والش ــيخ رحم ــه الل ــه م ــا كان
يتاملـــك نفســـه مـــن البـــكاء ،وتجـــود عينـــاه
بالدم ــوع س ــحا وتس ــكابا ،ه ــذا ه ــو الح ــب
وه ــذا ه ــو رس نجاحه ــم وتوفيقه ــم .أي ك ــرة
الذك ــر والعب ــادة والص ــاة ع ــى النب ــي ص ــى
الل ــه علي ــه وس ــلم واالبتع ــاد ع ــن الغفل ــة.
والثـــاين« :مجالســـة الصالحـــن» .وإن مل
توفقـــوا بذلـــك فاقـــرؤوا حياتهـــم .اقـــرؤوا
حيـــاة الشـــيخ عبـــد العزيـــز ،حيـــاة الشـــيخ
عب ــد الق ــادر الجي ــاين ،الش ــيخ مج ــدد األل ــف
الثـــاين ،الشـــيخ الشـــاه ويل اللـــه الدهلـــوي
رحمهـــم اللـــه .وحيـــاة الصالحـــن اآلخريـــن.
واقـــرؤوا رجـــال الفكـــر والدعـــوة ،اقـــرؤوا
وعـــوا وانتبهـــوا وســـجلوا واحفظـــوا وطبقـــوا.
«ترس ــم خط ــى املتق ــن» .فينبغ ــي
والثال ــثّ :
أن يك ــون لك ــم ق ــدوة يف الصالح ــن الس ــابقني
واملعارصي ــن .تح ــروا الق ــدوة الصالح ــةَ ،م ــن
أس ــوتك يف الحي ــاة ؟! ه ــل ل ــك أس ــوة؟! كي ــف
كان ــوا يصل ــون ويتل ــون ويبتهل ــون ويجاه ــدون
ويجتهـــدون وكيـــف يتعلمـــون ويعلمـــون
ويطالعـــون ويؤلفـــون .وكيـــف يوقّـــرون
الس ــنة النبوي ــة ويطبّقونه ــا يف حياته ــم .به ــذه
الصف ــات ميكنك ــم تغي ــر األوض ــاع وقلبه ــا إن
شـــاء اللـــه ،وتـــؤدون رســـاالت اللـــه .ال َِّذيـــ َن
ـال ِت اللَّ ـ ِه َويَخْشَ ـ ْونَ ُه َو َل يَخْشَ ـ ْو َن
يُبَلِّ ُغ ــو َن ر َِس ـ َ
أَ َحــ ًدا إِلَّ اللَّــهَ.
تهتمـــون بربامـــج النـــادي وتحـــرون فيهـــا
وتنشـــطون وتنشّ ـــطون وتســـاعدون القامئـــن
عليه ــا .فه ــذا لصالحك ــم وصال ــح مس ــتقبلكم.
إن ش ــاء الل ــه.
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بأقالم الطلبة

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

رحلة خيالية إىل احلرمني الشريفني
إسحاق الفاحص

هــذه األيــام أيــام الحــج والعمــرة ،أيــام
الذهــاب إىل ديــار الحبيــب ،أيــام تــرى فيهــا
القوافــل تتحــرك صــوب تلــك األرايض ،قوافــل
إثــر قوافــل ،جامعــات بعــد جامعــات ،كل يــروم
البيــت وينشــد ،ويســعى إليــه ويجتهــد ،كل
واحــد يبحــث عــن جعبتــه ومتاعــه وأســباب
ســفره ،ويتهيــأ لهــذا الســفر الجميــل ،ولهــذا
االرتحــال الرائــع.
وبــن ذلــك املــد والجــزر أنــا أيضــا أتــوق إىل
الحــج بنفــس تواقــة ،وأرنــو إىل مكــة بقلــب
جيــاش وأمــل يحفــزين عــى املســر ،وأصبــو إىل
هــذا البيــت العتيــق ،وأريــد أن أزوره ،وأكتحــل
برؤيــاه عينــي ،وأملســه وأســتلمه مــن قريــب،
فيــا لوعتــا ويــا شــوقا وجــوى.
فتاقــت النفــس ،واشــتاق القلــب ،وذرفــت
العــن ،وســالت ال َعــرة ،وجــرى الدمــع عندمــا
وصــل الخــر بــأن القرعــة قــد خرجــت ،وأن
املســاهمة بحقنــا قــد نجحــت ،وأن الحجــاج
لقــد تهيــؤوا للخــروج ،وأن املعتمريــن بــدأوا
بالنــزوح ،لبســنا ثــوب اإلحــرام ،ودخلنــا يف
أكفاننــا لنلقــي عــى الدنيــا الســام ،ونقــول لهــا:
هــذا ،نحــن لبســنا األكفــان ،ونحــن متهيــؤون
للمــوت والحــام ،وال نخــاف املنايــا ،ونركــب
املطايــا ،ونحــذر وتحــرز مــن الخطايــا ،ونرجــو
مــن ربنــا العطايــا.
نعــم ،لقــد آن أوان االلتقــاء ،وأىت زمــان الوصــل
باملحبــوب ،بــدأت الفرحــة واملــرة عــى
القســات ،وظهــرت البهجــة والغبطــة عــى
الوجنــات ،هشــت األســارير ،وبشــت املالمــح
وتــأألت كأنهــا القواريــر ،ذلــك لقــرب امليعــاد،
ودنــو الرحيــل ومغــادرة البــاد ،واالســتعداد
لزيــارة تلــك البقعــة الطاهــرة ،والتهيــؤ ملالقــاة
تلــك الرقعــة النقيــة التــي تجــذب النــاس
كجــذب املغناطيــس الحديــ َد.
رحلــة ولكــن ال حقيقــة لهــا" أرجــو اللــه أن
يجعلهــا حقيقــة يف يــوم مــن األيــام" بــل خيالية
شــط يب خيــايل يومــا ،وســاقني هــذا املســاق،
وزرع يف نفــي هــذه الثقــة ،ونفــخ ّيف هــذه
الــروح الوثابــة.
اآلن وصــل حــاىل كأن نــارا محرقــة هادئــة

تعتمــل يف ذايت ،وتحــرك الشــوق والحنــن
يف نفــي فتتجاذبنــي الخواطــر ،وتســوقني
الخوالــج يف قطــع تلــك املفــاوز املرتاميــه،
والصحــارى الشاســعة ،والفيــايف العريضــة،
والفقــار الواســعة.
كأين أشــعر بــأن جســدي ملقــى عــى األرض،
وروحــي تطــر مــع الحجــاج يف الطائــرات،
وتقطــع الفضــاء ،وتســابق الريــح والهــواء،
وترنــو مكــه ورواءهــا ،واملدينــة وبهاءهــا،
وتقصــد الكعبــة وزيارتهــا ،وزمــزم واالرتشــاف
واالحتســاء مــن مياههــا .يــا لجــال هــذه
الرحلــة ،ويــا لذكريــات هــذا الســفر التــي ال
تنــى ،ويــا لروعــة هــذه املناظــر واملشــاهد.
هــا نحــن اآلن مــع جامعتنــا الصغــرة بعــد مــا
تحملنــا أوصــاب الســفر ،وتجشــمنا متاعــب
الرحلــة ،وصلنــا إىل بيــت اللــه ،وأقررنــا عيوننــا
برؤيــة بيــت اللــه الحـرام ،ودققنــا النظــر فيهــا
فاســتوقفتني العظمــة ،وغــط وجــودي االحـرام
والتبجيــل ،بقينــا لســاعات نســتفيد مــن
هــذا النــور األبلــج ،والعطــر الفــواح ،فنــرت
الطيــوب ،ونــرت الزهــور ،وفاحــت رائحــة
العطــور ،فــإذا نحــن أمــام جمــع غفــر ضخــم
هائــل يتحــر اإلنســان برؤيتهــم ،ويندهــش
بكرثتهــم.
لقــد كنــا فاتــري العزميــة والهمــة وشــاردي
الفكــر والذهــن ،كأن اآلمــا شــديدة تعترصنــا
وتضغــط علينــا؛ جـراء ســفر اســتغرق ســاعات.
فــإذا دنونــا واقرتبنــا مــن الكعبــة املعظمــة ،زال
الخــوف ،وذهبــت الســآمة والكلــل ،ورجعــت
الحيويــة والنشــاط ،وبدأنــا العمــل مــن جديــد،
ونســينا تعبنــا الــذي واجهنــاه ،والنصــب الــذي
تحملنــاه ،بدأنــا بطــواف القــدوم فطفنــا حــول
البيــت ،وســعينا حــول الصفــا واملــروة ،ورجعنــا
لنجلــس يف عتبــات املســجد الح ـرام ،ونستشــم
منهــا نســائم عطــرة ،ونســتفيد مــن فيوضــات
املســجد ،ونتلــو بعــض اآليــات مــن القــرآن،
فرأينــا مصاحــف موضوعــة يف الرفــوف ،ونــورا
باهتــا يتشعشــع مــن املصابيــح التــي أضــاءت
البيــت بــأرسه.
أقمنــا يف مكــة الليــايل واأليــام ،وقضيناهــا يف
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هــدوء ووئــام ،فمــرت األيــام مــرور الــرق،
وذهبــت الســاعات واللحظــات ذهــاب
الســحابة التــي تســوقها الريــاح ،حتــى جــاء
يــوم الثامــن والتاســع مــن أيــام الحــج فخرجنــا
نحــو املنــى ،وتركنــا كل يشء وراءنــا يف البيــت،
تركنــا تلــك الصلــوات التــي كانــت يعــادل كل
منهــا مبئــات مــن الصلــوات يف غريهــا ،وغادرنــا
الكعبــة وتلــك الصلــوات التــي يصليهــا بنــا
الق ـراء الك ـرام ،وكانــوا يتلــون فيهــا بأصواتهــم
الرخيــة العذبــة الرخيمــة ،تركنــا أرواحنــا عالقــة
بالبيــت ،وخرجنــا بأحســادنا وجثثنــا ،خرجنــا
بأمــر مــن اللــه ،وإال نحــن نحــب البقــاء يف
تلــك القطعــة ،مــع ذلــك رحلنــا وودعنــا البيــت
ليــوم ويومــن ،بعــد رجوعنــا وإيابنــا مــن املنــى
والعرفــات ،تجولنــا يف بطحــاء مكــة ،ومشــينا
يف وديانهــا مهللــن مكربيــن حتــى انتهينــا مــن
أعــال الحــج واملنســك.
بعــد ذلــك بثالثــة أيــام تهيأنــا للخــروج إىل
مهــوى القلــوب ،ومــأوى األفئــدة بعــد بيــت
اللــه الح ـرام .فســيارتنا تســوقنا نحــو املدينــة،
والجــوى واللهفــة التــي تحرقنــا ،واللوعــة التــي
تجتاحنــا وتســتأصلنا ،وتبعــد مســرنا.
قطعنــا طريــق الهجــرة التــي قطعهــا النبــي
صــى اللــه عليــه وســلم قبــل أربعــة عــر
قرنــا مــن هــذا اليــوم .فالذكريــات تنتابنــي،
والخواطــر تتــواىل عــي ،كأننــي اآلن أرى
حبيبــي ،ونــور قلبــي ،وقــرة عينــي صــى اللــه
عليــه وســلم وصاحبــه أبابكــر ريض اللــه عنــه
ميشــيان يف هــذا الطريــق.
وصلنــا إىل املدينــة ،ورأينــا فيهــا روضــة
املصطفــى صلــوات اللــه عليــه وســامه ،ورأينــا
مســجد قبــاء وصلينــا فيــه ،وزرنــا مســاجد
وأماكــن أخــرى ،وبقينــا عــدة أيــام يف املدينــة
ثــم رجعنــا إىل مكــة املكرمــة.
هــذا كان ســفري الخيــايل إىل الحرمــن
الرشيفــن .أرجــو اللــه تعــاىل أن يحققــه يف يــوم
مــن األيــام ،وأن يرشفنــي وجميــع املســلمني
الذيــن يتوقــون ويشــتاقون إىل تلــك البقعــة
بالحــج والعمــرة.
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التجديد ضرورة حياتية
حممد داود السوايت

الغــرو إن قلــت " :إن التجديــد
أمــر مهــم يف الرشيعــة اإلســامية
 ،ومقصــد جليــل مــن مقاصــد
الحنفيــة الســمحة التــي بســطت
جناحيهــا عــى اإلنســانية بالرحمــة
والرأفــة ؛ لتمهــد لهــا طــرق العيش
 ،وســبل الحيــاة الســعيدة الطيبــة
 ،وترشــد النــاس إىل ماهــو األصلــح
واألنفــع للتكافــل االجتامعــي
واملجتمــع اإلســامي  ،ونحــن نعلــم
يقينــا أن اإلســام اليزاحــم األفــكار
 ،واليصادمهــا بــل يضــع القواعــد
والضوابــط التــي تحمــي النــاس مــن الســموم
الضــا ّرة والدعــوات الضالّــة والعقائــد املنحرفــة
؛ حتــى اليقــع أي فــرد مــن أف ـراد املجتمــع يف
فخّهــا فيجذبــه رونقهــا ( الظاهــري ) و هــذا مــا
أشــار اإلمــام الغ ـزايل رحمــه اللــه بقولــه " :إن
اإلســام يحفــظ عــى النــاس دينهــم ونفســهم
وعقلهــم ونســلهم ومالهــم)1(......
والناظــر يف تاريــخ املســلمني يــرى أن عوامــل
الركــود والجمــود الفكــري التــي رانــت عــى
صــدر األمــة املحمديــة كانــت أشــد خطــرا
ووقعــا عــى كل مــن ينتمــي إىل اإلســام ،
ويحــذو حــذوه ؛ فــإن
املســتعمرين والتغريبــن قــد وجــدوا يف ذلــك
الجمــود والرقــود والتخلــف والرتاجــع والتقاعــد
فرص ـ ًة مــن خــال االســتهزاء بنــا يف محافلهــم
ومؤمتراتهــم حتــى صــارت أمتنــا اإلســامية
ألعوبــة يتالعــب بهــا الالعبــون ولقمــة ســائغة
يتناولهــا الطاعمــون بعــد أن كانــت شــوكة
وخنجــرا جارحــا يف أعنــاق الجبابــرة وحلــوق
األعــداء....
واألنــى مــن ذلــك أنهــم غــزوا عقــر ديارنــا ،
وجاســوا خاللهــا فلــم يخرجــوا منهــا إال وقــد
أعــدوا جيــا جديــدا مــن التغريبــن الذيــن
تربّــوا يف مــدارس اإلرســاليات التبشــرية  .فلــا
عــادوا مــن بعثاتهــم التــي جلســوا خاللهــا عــى
موائــد املســترشقني  ،وقــد تــزودوا مبعلوماتهــم ،
وتثقفــوا بثقافتهــم  ،زعمــوا أنفســهم مجدديــن
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ينشــدون تخليــص األمــة مــن جمودهــا
وإيقاظهــا مــن رقدتهــا وغفلتهــا ؛ فابتدعــوا
أســاء ب ّراقــة خادعــة تــأرس فــؤاد رائيهــا  ،فــا
مضــت عليهــا برهــة مــن الزمــان إال وقــد ســار
وراءهــا كثــر مــن ضعــاف املســلمني الســذج
الذيــن رقــت قبضــة اإلســام يف قلوبهــم....
وتفاقــم األمــر وبلغــت الخطــورة ذروتهــا بعدما
تطرقــت العجمــة إىل أســاليب األدبــاء والشــعراء
 ،ورست فيهــا رسيــان املــرض يف الجســد  ،دون
أن يشــعروا برسيانهــا !! ..وتأثــروا بهــا تأثــرا
بالغــا إىل أن بــدؤوا يســتخدمونها يف تواصلهــم
االجتامعــي  ،ويتداولونهــا يف حياتهــم اليوميــة
حتــى ادعى"دعــاة التجديــد املزيفــون "أن اللغة
العربيــة تعجــز عــن وصــف ( اإللكرتونيــات
) الحديثــة  ،وتقــر عــن وصــف آالتهــا ؛
فشــوهوا صــورة اللغــة العربيــة الفصحــى
وألبســوها لباســا غــر اللبــاس الــذي لبســته
اللغــة منــذ القــرون األوىل  ،و بالنظــر إىل هــذه
البليــة النازلــة يف ســاحة األدب يقــول حافــظ
إبراهيــم :
أنا البحر يف أحشائه الدر كام ٌن
فهل سائلوا الغ ّواص عن صدفايت .
فكيــف أضيــق اليــوم عــن وصــف آلــة
آي بــه وعظــات
وماضقــت عــن ٍ
وكان يف أوائــل مــن تأثــروا بذلــك الشــاعر
إبراهيــم اليازجــي وقصيدتــه البابيــة معروفــة
يف هــذا البــاب........
فالغرابــة إذ رأينــا مســحة مــن التجديــد عنــد

كبــار الكتــاب املفكريــن والباحثــن
اإلســاميني الذيــن أتعبــوا أنفســهم
ليــل نهــار يف إعــادة اللغــة إىل
أســاليبها ورشفهــا وكرامتهــا  ،وقــد
عــا يف هــذه الجهــود الجبــارة
والســعي املكثــف نجــم أمــر
البيــان شــكيب أرســان ومصطفــى
صــادق الرافعــي ومصطفــى لطفــي
املنفلوطــي الذيــن امتلكــوا ناصيــة
القلــم وفــن املقــال والتعبــر.......
والــذي نريــد أن نلفــت إليــه أنظار
القـراء الكـرام إزاء قضيــة التجديــد
 جوهرهــا وحقيقتهــا  -أن التجديــد الحقيقــيمرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالكتــاب والســنة .
فالتجديــد اليعنــي أن نلفــظ القديــم  ،ونغــر
الثابــت يف الــرع بــل هــو  " :اجتهــاد لتكييــف
العــر مــع الــرع ولجمــع شــتات العلــم "
الكــا يتمنــاه دعــاة العرصنــة الذيــن يــودون
تجديــد الفكــر العــريب مــن خــال مهاجمتهــم
الــراث اإلســامي واســتئصال قواعــد املدرســة
البيانيــة وإح ـراق املكتبــة اإلســامية  ،وإعــان
العقالنيــة املاديــة التــي قــد مــال إليهــا الدكتــور
زيك نجيــب محمــود وحســن أحمــد وحســن
حنفــي وفتحــي عثــان وآخــرون..........
فقــد ســلكوا طريقــا وع ـرا يف تقدميهــم العقــل
عــى النقــل...
وإليــك نــص مــا قالــه حســن حنفــي يزعــم
أن النصــوص الرشعيــة ليســت بحجــة والعقــل
أقــوى يف االحتجــاج منهــا )2(......
"إىل أن قــال الســلطان إال للعقــل والســلطة إال
لــرورة الواقــع الــذي نعيــش فيــه")3(......
وقــد بلــغ الســيل الــزىب وزاد الطــن بلــة بعدمــا
أثنــى نجيــب محمــود عــى املعتزلــة ثنــاء
عاط ـرا فلــم مييــز الغــث مــن الســمني والقــر
مــن اللبــاب والكــوع مــن البــوع....و....و....و..
فيقول":أهــم جامعــة املعتزلــة أن يرثهــا يف
وجهــة نظرهــا ........هــي جامعــة املعتزلــة
التــي جعلــت العقــل مبدأهــا األســايس كلــا
أشــكل أمــر"(......)4
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والــذي يعنينــا يف هــذا املقــال أن نثبتــه أن
التجديــد رضورة لتخليــص األمــة اإلســامية
مــن املصائــب والشــدائد التــي انثالــت عــى
كتفيهــا ؛ فأقعدتهــا عــن إنجــاز بطوالتهــا
التــي قامــت تقدمهــا لبنــي جلدتهــا يف
ســالف الزمــان واآلن آل بهــا األمــر إىل أن
صــار كل شــيئ يف غــر موضعــه الالئــق بــه
فمــن إنــاء قــد تكــر  ،ومــن مســتقيم قــد
اعــوج  ،ومــن عــامل قــد اغتيــل ومــن شــاب
قــد استشــهد....و...و....و"فال تســئل وظــن رشا"
واملخــرج مــن هــذه الكــوارث والحــوادث يكمن
يف التجديــد كــا يــراه األســتاذ عبــد الســام
ياســن  -بعــد أن كشــف املــرض فشــخص الــداء
 ،ووصــف الــدواء  -وقــال  :إننــا مســلمون
فرديــون مفتونــون  ،وإننــا يف حاجــة إىل تجديــد
يبــر املســلمني الفرديــن مبنهــاج العلمــل بعــد
أن يجــدد لهــم إميانــا ( )5إذن البــد لنــا مــن
منهــاج نســر يف ضوئــه إىل هدفنــا األصــي بعــد
أن نجــدد إمياننــا الــذي قــد يخلــق يف القلــب
كــا يخلــق الثــوب  ،ورحــم اللــه القائــل " :وكل
ثــوب إذا مــارثّ ينخلــع"
بــل اســتمع معــي إىل الحديــث النبــوي
الرشيــف يقــول الرســول عليــه الســام إن
اإلميــان يخلــق -يبــى  -يف القلــب كــا يخلــق
الثــوب فجــددوا إميانكــم ()6
وناهيــك عــن التجديــد املئــوي الــذي يهيــئ
اللــه فيــه رجــاال ينشــدون اإلصــاح والخــر لكل
مــن ينخــرط يف ســلك املســلمني  ،وميتطــون
ظهــر كل فــرس جمــوح وذلــول يف نــر الوعــي
اإلســامي  ،وبــث الشــعور الدينــي  ،ولــن يتــأىت
ذلــك التجديــد إال أن يجــدد لهــم الديــن الذيــن
هــو نقطــة تحولهــم ورس تطورهــم  ،وإليــك
حديــث ســيدنا رســول اللــه  -صــى اللــه عليــه
وســلم  -يف إرســاء حقيقــة التجديــد " :إن اللــه
يبعــث لهــذه األمــة عــى رأس كل مائــة ســنة
مــن يجــدد لهــا دينهــا" ()7
ومــن هــذا املنطلــق يقــول العالمــة املنــاوي
 ،مظهــرا حكمــة التجديــد املئــوي  ( :ألنــه
ســبحانه وتعــاىل ملــا جعــل املصطفــى خاتــم
األنبيــاء والرســل اقتضــت حكمــة امللــك العــام
ظهــور قــرم مــن األعــام يف غــرة كل قــرن ؛
لتقــوم بأعبــاء الحــوادث إجــراء لهــذه األمــة
مــن علامئهــا مجــرى بنــي إرسئيــل مــع أنبيائهــا
) ()8
ولــو تصفحنــا صفحــات التاريــخ لوجدنــا حقيقة
التجديــد منحــرة يف إعــادة الديــن بنصوصــه
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معجم املصطلحات
احلديثة وكيفة
استعماهلا()45
وقواعــده ومفاهيمــه الصحيحــة وفــق الكتــاب
والســنة  ،ويف إحيائهــا يف حيــاة النــاس الفرديــة
واالجتامعيــة  ،الســيام متطلبــات العــر الراهن
إىل حالتــه األوىل التــي وضــع عليهــا الشــارع
لبنــة اإلســام يف أول عهــده ومنــذ نشــأته.....
وإن أمتنــا اليــوم بحاجــة ماســة إىل تجديــد
حقيقــي يقــوم أساســه عــى أيــدي علــاء
ربانيــن مخلصــن يعملــون يف تنزيــل الرشيعــة
مبقاصدهــا يف حيــاة األنــام حتــى يعيــش
الــكل مطمــن البــال مرتــاح النفــس  ،والتــزل
أقدامهــم دون الوصــول إىل هدفهــم إال وقــد
أعــادوا لإلســام رونقــه ونضارتــه ،
ولنهمــس يف أذن العــامل بأننــا نعيــش تحــت
أضــواء الصحــوة اإلســامية متمســكني بالوحيــن
مســتنني بســر ســلفنا الصالــح بــل ونختــار
جميــع الوســائل والرضوريــات التــي متســح
مســحة عــى األفــكار الغربيــة التــي اجتاحــت
العــامل اإلســامي حتــى اليبقــى ألعــداء اإلســام
اســم والرســم !!..
وقصــارى القــول وأحمــده " :أن التجديد رضورة
حياتيــة تقــوم عــى ثوابــت إميانيــة التســتغني
عنهــا اإلنســانية يف حياتهــا الحضاريــة".
_______________
()1السياسة واإلدارة يف اإلسالم....
(")2ظاهــرة اليســار اإلســامي" م" :محســن
امليــي" رقــم الصفحــة 54
()3املرجع نفسه رقم الصفحة 57
(")4تجديــد الفكــر العــريب"م":زيك نجيــب
محمود"رقــم الصفحــة 118 .117
()5اإلســام غــدا م" :عبــد الســام ياســن" رقــم
الصفحــة 472
()6رواه اإلمــام أحمــد يف مســنده وصححــه
الســيوطي.
()7رواه أبو داؤد يف سننه.
(")8فيض القدير رشح الجامع الصغري"
م :عبــد الــرؤوف املنــاوي ج  1رقــم الصفحــة
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تقليص االلتزامات :كاهش تعهدات
منظــات الصناعــات الدفاعيــة وااللكرتونية:
ســازمان هــای صنایــع دفاعــی و الکرتونیکــی
ميثل :منایندگی میکند
الكيان السيايس :نهاد سیاسی
تيارخاص :جريان خاص
إعاقة جهود :مامنعت از تالشها
مخــزون اليورانيــوم املخصــب :انبــار
اورانیــوم غنــی شــده
إنتاج املاء الثقيل :تولید آب سنگین
مخطط إمارايت :طرح اماراتی
أجــراس الحــرب تقــرع :زنگهــای جنــگ
بــه صــدا در آمــد

کیفية استعاملها
 -1إيــران ســتتخذ خطواتهــا بتقليــص التزاماتهــا يف
غضــون أشــهر
 -2أزيــح الســتار اليــوم الثالثــاء عــن قنابــل متطــورة
ذكيــة مصنعــة مــن قبــل خـراء منظــات الصناعــات
الدفاعيــة وااللكرتونيــة بــوزارة الدفــاع.
 -3روحاين :ظريف ميثل الشعب اإليراين جميعا
 -4يطبــق مــا يطلبــه منــه النظــام والكيــان الســيايس
وان كان يختلــف معــه يف بعــض االمــور .
 -5فهــو يتكلــم باســم جميــع الشــعب وليــس حــزب
أو تيارخــاص.
 -6وصــف الرئيــس االيـراين حســن روحــاين ،املتطرفیــن
االمريكيیــن والكيــان الصهيــوين والرجعيــة العربيــة
بانهــم يشــكلون مثلــث الــر ،ويحاولــون بشــتى
االســاليب إعاقــة جهــود ايــران.
 -7وفيــا لفــت كاملونــدي يف ترصيحــات لــه اإلثنــن،
إىل أن مخــزون اليورانيــوم املخصــب يف تزايــد مســتمر
وأن منشــأة أراك تعمــل بكامــل طاقاتهــا ملضاعفــة
إنتــاج املــاء الثقيــل
 -8مصــادر تحــذر مــن مخطــط إمــارايت للســيطرة
عــى عــدن
 -9أجــراس الحــرب تقــرع بســبب كشــمري ..إســام
آبــاد تحــذر وبكــن تنتقــد نيودلهــي
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ترامب ُيذكي الكراهية ويقود
أمريكا إىل اخلراب
حــذر ماكــس بــوت كاتــب األعمــدة يف
صحيفــة “واشــنطن بوســت” مــن أن الرئيــس
دونالــد ترامــب يقــود الواليــات املتحــدة
للخــراب بإذكائــه جــذوة الكراهيــة .ودعــا
الكاتــب ترامــب لوضــع حــد للعنــف الــذي
يــرب البــاد ،ووقــف تحريضــه ملــن وصفهــم
باملعتوهــن يف البــاد.
وجــاء املقــال تعليقــا عــى حــوادث إطــاق
النــار الجامعــي التــي بلغــت  249هــذا العــام
فقــط ،وخلفــت عــددا كبــرا مــن الضحايــا
األبريــاء ،وآخرهــا حادثتــي الســبت املــايض يف
مدينتــي إل باســو بواليــة تكســاس ودايتــون يف
أوهايــو ،اللتــن قُتــل فيهــا  29شــخصا ،وكان
دافعهــا عنرصيــا عــى مــا يبــدو.
ويــرى الكاتــب أن هــذه النزعــة نحــو إطــاق
النــار الجامعــي تتزامــن مــع انتشــار أيديولوجية
تف ـ ّوق العــرق األبيــض ،التــي يذكيهــا ترامــب.
ورضب أمثلــة عــى ذلــك مبــا حــدث يف مــدن
مثــل شارلســتون بواليــة كارولينــا الجنوبيــة،
حيــث قتــل تســعة أشــخاص داخــل كنيســة
لألمريكيــن الســود عــام  ،2015وحــن قُتــل
مثانيــة أشــخاص يف معبــد يهــودي مبدينــة
بيتســرغ يف  ،2018هــذا باإلضافــة إىل حادثــة
إطــاق نــار خــال مهرجــان الثــوم يف غيلــروي
بواليــة كاليفورنيــا ،التــي لقــي فيهــا أربعــة
أشــخاص مرصعهــم األســبوع املــايض.

يجــري بحــق الجحيــم” .بينــا وصــف ترامــب
حادثــة إطــاق النــار الجامعــي يف مدينــة إل
باســو ،بأنهــا مــن أعــال الكراهيــة دون أن
يُبــدي أي تــرف تجاههــا.
وهاجــم الكاتــب ترامــب قائــا“ :ســواء كنــت
تــدري أو ال تــدري ،فإنــك تثــر بتهــورك
معتوهــي أمــركا… كــا أنــك ترفــض التصــدي
لســهولة حيــازة أســلحة الحــرب يف أمريــكا”.
وخاطبــه “أيهــا الرئيــس ،إن كنــت تهتــم أصــا
برفــاه الشــعب األمــريك فعليــك أن تفعــل مــا
أقولــه لــك ،لكنــك مســتمر يف إثــارة الكراهيــة”.
واقــرح عليــه بــأن “يكــف بشــكل تــام وشــامل
عــن التحريــض والخطــب العنرصيــة” ،وفــرض
حظــر “تــام وشــامل” عــى مبيعــات األســلحة
الهجوميــة كتلــك التــي اســتخدمها الجــاين الــذي
ارتكــب جرميــة إل باســو.
وذكَّــر ترامــب بخطابــه العنــري التحريــي،
الشــهر املــايض ،حــن دعــا نائبــات “ملونــات”
يف الكونغــرس إىل العــودة إىل بلدانهــن األصليــة،
ومطالبتــه يف مايو/أيــار املــايض أمــام حشــد
بواليــة فلوريــدا إىل وقــف تدفــق املهاجريــن
غــر الرشعيــن إىل بــاده.
وأشــار إىل أن يف تلــك املناســبة ،صــاح أحــد
أنصــار ترامــب وســط الجامهــر بأعــى صوتــه
قائــا “أطلــق عليهــم النــار” .وبــدل أن يعاقبــه
ابتســم ترامــب وهـ ّز رأســه وأجــاب مازحــا “يف
بانهانــدل فقــط ميكنــك اإلفــات مبثــل هــذه
األفعــال ،يف إشــارة إىل املدينــة الواقعــة بواليــة
فلوريــدا.
وانتقــد الكاتــب ترامــب لرفضــه أن يطلــب مــن
الكونغــرس حظــر بيــع األســلحة الهجوميــة ،أو
حتــى رشاء كل األســلحة املوجــودة يف املتاجــر
مثلــا فعلــت أس ـراليا مــن قبــل ،رغــم أنهــا مل
تشــهد مجــزرة شــبيهة مبــا وقــع يف الواليــات
املتحــدة ،التــي شــهدت ،عــى النقيــض مــن
أسـراليا 249 ،حــادث إطــاق نــار جامعــي هــذا
العــام فقــط.

ويــرى الكاتــب أن الهجــات التــي شــنها أنصــار
اليمــن األبيــض املتطــرف يف الواليــات املتحــدة
كان مــن املمكــن أن تكــون أســوأ مــن ذلــك
بكثــر.
وقــارن الكاتــب بــن تعليــق ترامــب عــى
حادثــة برناردينــو بواليــة كاليفورنيــا ،حيــث
لقــي  14شــخصا حتفهــم يف هجــوم شــنه اثنــان
مــن املســلمني يف الثــاين مــن ديســمرب/كانون
األول  ،2015حيــث دعــا ترامــب ،وكان حينهــا
مرشــحا للرئاســة ،إىل “فــرض حظــر تــام وشــامل
عــى دخــول املســلمني إىل الواليــات املتحــدة
حتــى يعــرف نوابنــا (بالكونغــرس) مــا الــذي (القدس العريب)
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