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باكستان إىل أين؟!

فيتجاوز   1947 عام  باكستان  دولة  تأسست 

عمرها حاليا السبعني.

دولة  الهندية  القارة  شبه  أو  الهند  كانت 

قرونا  املسلمون  وحكمها  األطراف  مرتامية 

حتى جاء اإلنجليز واستعمرها بحيل وخدع، 

فقام رجال من أويل الغرية من املسلمني ماثلین 

يف وجه املستعمرين كالسلطان املجاهد تيبوا 

ولكنهم انهزموا فاستشهد السلطان وكثري من 

جنوده يف املعركة فتمكن اإلنجليز من إنشاب 

أظفاره فی کیان البالد وبسط السيطرة عليها، 

ثم يف عام 1857 انتهض العارف اإلمام إمداد 

موالنا  الرباين  العامل  ومعه  امليك  املهاجر  الله 

النانوتوي والعالمة رشيد أحمد  محمد قاسم 

جهاد  يف  فأبلوا  الله-  -رحمهم  الكنكوهي 

اإلنجليز بالًء حسنا ولكن نظرا إىل إمكانياتهم 

من  طائفة  وغدر  القليلة  وعّدتهم  الضئيلة 

أهل الهند انهزموا يف معركة شاميل الشهرية.

مـن  وانتقمـوا  املسـتعمرين  غضـب  فثـار 

توّسـموا  َمـن  كل  ومـن  والعلـاء  الشـعب 

فيـه مسـحة الغـرية الدينيـة فقتلـوا وأعدمـوا 

ورشّدوا كثـريا مـن العلـاء ورجـال السياسـية 

املأسـاة  هـذه  قصـة  وإن  الشـباب،  وعاّمـة 

طويلـة مريرة غاية املرارة ومن شـاء التفصيل 

فلرياجـع كتـاب »املسـلمون يف الهنـد« لإلمام 

السـيد أيب الحسـن الندوي رحمـه الله. ولكن 

ييأسـوا  مل  منهـم  العلـاء  سـيا  املسـلمني 

وجهريـة  ومحـاوالت رسيـة  بجهـود  وبـدأوا 

لتحريـر البالد من أيدي املسـتعمرين وضّحوا 

حتـى  والرخيـص،  بالغـايل  السـبيل  هـذا  يف 

اضطـر املسـتعمرون إىل االنسـحاب إال أنهـم 

الهنـد،  ملسـتقبل  التخطيـط  عـن  يغفلـوا  مل 

حتـى ال يعـود الحكـم اإلسـالمي إليهـا بعـد 

ذهابهـم منهـا. ومـن ناحيـة أخـرى رأى كثـري 

أن  والسياسـية  الفكـر  ورجـال  العلـاء  مـن 

مسـتقبل املسـلمني يف الهنـد مهـدد بالخطـر 

مـن جانـب األكرثيـة وهـم الهنـادك، وزعموا 

أن عـودة الحكـم اإلسـالمي مسـتحيلة فال بد 

أن تتغلـب األكرثيـة السـاحقة عـى األقليـة، 

إذن ال بد من إنشـاء دولة مستقلة للمسلمني 

حتـى ميكـن تطبيـق الرشيعة اإلسـالمية فيها. 

دولـة  وتأسسـت  الهنـد  انقسـمت  وهكـذا 

باكسـتان ومعنـى الكلمـة )باكسـتان( األرض 

الطاهـرة أو مسـكن املتطهريـن.

فهاجـر كثـري مـن املسـلمني مـن مـدن الهنـد 

الجديـدة«  »الدولـة  باكسـتان  إىل  وقراهـا 

وهـم يحلمـون بتطبيـق الرشيعـة اإلسـالمية 

والسياسـيون  الزعـاء  وعدهـم  وهكـذا 

أن  بالذكـر  الجديـر  ومـن  الكبـار.  والعلـاء 

مسـاهمة أهل العلـم يف حركـة التحرير ومن 

ثـّم تأسـيس باكسـتان كانت مسـاهمة فعالة 

جـدا حتـى يقـال إن آالفـا مـن العلـاء لقـوا 

واالسـتقالل. التحريـر  سـبيل  مرصعهـم يف 

الرئيس  والهدف  السيايس  الدافع  فكان 

لتأسيس باكستان هو التعايش يف ظل اإلسالم 

الحلم  هذا  يتحقق  مل  ولكن  الدينية  والقيم 

ألسباب يطول ذكرها، كأن رجال الحكم نسوا 

باكستان  فتحررت  الرئيس  الهدف  تناسوا  أو 

جغرافيا وسياسيا ولکنها مل تزل تزرح يف قيود 

العلم  أهل  يئس  الرق فكريا وثقافيا، هنالك 

واملدارس  املعاهد  بتأسيس  بعضهم  فاشتغل 

األهلية ألبناء املسلمني وقام البعض بتأسيس 

أحزاب وجمعيات سعيا منهم لتطبيق تعاليم 

الدين يف البالد عن طريق االنتخابات والربملان 

وحاول البعض الجمع بني األمرين.

القوانني  ألسلمة  حاولت  التي  األحزاب  ومن 

حزُب  البالد  يف  اإلسالمية  الرشيعة  وتطبيق 

فرعا  كانت  التي  اإلسالم  علاء  جمعية 

لجمعية علاء الهند. وكان يتزعم هذا الحزب 

العامل الكبري املفتي محمود رحمه الله تعاىل، 

ومنها الجاعة اإلسالمية التي أسسها األستاذ 

علاء  جمعية  ومنها  املودودي،  األعى  أبو 

باكستان، وتأسست هناك أحزاب أخرى، منها 

ما هو علاين، ومنها ما هو قومي، ومنها ما 

حاول الجمع بني القومية والدين. 

دراسته  أيام  السطور  هذه  كاتب  ينىس  وال 

كان  األحزاب  بني  الرصاع  أن  باكستان  يف 

ومسريات،  فتنافس،  االنتخابات  زمن  يشتد 

ودفاعيات  توّجه،  وتهم  ومدائح،  ودعايات، 

تندلع،  دامية  وغري  دامية  واشتباكات  تنرش، 

ويقولون مربرين: إن هذه طبيعة الجمهورية. 

وعى كل كان الناجحون يف عامة األحوال هم 

أصحاب األحزاب األخری غري اإلسالمية وما 

يثري العجب أن أهل باكستان أكرثهم يصلون 

العلم  أهل  ويراجعون  والجاعات  الجمعة 

للحج  أداًء  أكرث  وهم  ويستفتونهم  والدين 

يصّوتون  االنتخابات  يف  ولكن  و...  والعمرة، 

لصالح األحزاب األخرى ومل نر حتى اليوم أن 

جميعا  اإلسالم  إىل  املنتمية  األحزاب  تحصل 

عى أكرث املقاعد يف الربملان، ومن ثم تراهم يف 

أن كل  األحزاب  دامئا، ومن طبيعة  املعارضة 

حزب يبحث عن منقصة أو تهاون وخلل يف 

غريه من األحزاب اإلسالمية فيا يعترب نفسه 

فشل  وإذا  خلل،  أو  عيب  كل  من  نجوة  يف 

يف االنتخابات يتهم منافسه بالغّش والتزوير 

فيحّقره ويسخر منه. وقد ال يسلّمون النتائج 

ومسیرات  مظاهرات  فتنطلق  االنتخابية 

فرتى  بالجميع  ويطيح  الجيش  يتدخل  وقد 

مدة  الحكم  كريس  عى  جامثني  العسكريني 

هي  باكستان  بأن  القول  يسّوغ  ما  طويلة. 

واالنقالبات  واملسريات  املظاهرات  بلدة 

خلّفتها  التي  األمور  هي  وهذه  العسكرية 

منذ  األجنبية  الديون  تحت  تنئ  وجعلتها 

تأسيسها.

حتـى اليـوم وترى الفجوة تتسـع بـني العلاء 

والطبقـة املثقفـة فـال يطـاق اإلسـالم ويفشـو 

الظلـم والفسـاد والفـوىض وعـدم املسـاوات 

وبالتـايل تنمـو الحـركات االنفصاليـة القومية. 

األحـزاب  تتحـد  ال  ملـاذا  سـؤال:  وههنـا 

اإلسـالمية بـل أكرثهـا تتشـعب وتتفـرع إىل 

أحـزاب صغـرية بعـد مـدة، وال ريـب أن هذا 

الشـعب  عامـة  يثـق  فـال  بلـة  الطـني  يزيـد 

القائـم  الشـقاق  بسـبب  الدينيـة  باألحـزاب 

فخـور  فـرح  لديـه  مبـا  حـزب  فـكل  بينهـا. 

وهـو يريـد أن يكـون فاتـح امليـدان وكاسـب 

الرهـان وأن يتـم تنفيـذ الرشيعـة عـى يـده 

ويف حسـابه وال يرتـاح أن يسـجل أي نجـاح 

لحـزب آخـر، قـد أصابهـم داء االنقسـام، فـال 

سامحة األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي
أستاذ احلديث والفقه باجلامعة

االفتتاحية
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تفسري 
معارف القرآن

العالمة املفتي حممد شفيع العثامين
تعريب: املفتي حممد قاسم القاسمي

سورة البقرة 258-260

أهّمية اإلنفاق يف سبيل الله ورشوطها

التفسري املخترص

سـبيل  يف  أموالهـم  يُنفقـون  الذيـن  }مثـل 

مثـل  حّبـة{  }كمثـل  الخـري،  أعـال  اللـه{ 

نفقتهـم كمثـل حبّـة، }أنبتـت سـبع سـنابل 

يف كل سـنبلة مائـة حبـة{ هكـذا تتضاعـف 

}واللـه يضاعـف  تعـاىل،  اللـه  عنـد  أجورهـا 

ومشـقته،  إخالصـة  حسـب  يشـاء{  ملـن 

يتفضـل  مـا  }واللـه واسـع{ ال يضيـق عليـه 

بـه مـن الزيـادة، }عليـم{  بنيـات املنفقـني. 

اللـه  سـبيل  يف  أموالهـم  ينفقـون  }الذيـن 

ثـّم ال يتبعـون مـا أنفقـوا مّنـا{ بـأن يعتـّد 

بإحسـانه عـى مـن أحسـن إليـه، }وال أذى{

أن يتطـاول عـى السـائل، }لهـم أجرهـم عند 

ربهـم وال خـوف عليهـم وال هـم يحزنـون{. 

}قـول معـروف{ كالم حسـن ورّد جميـل عى 

السـائل، }ومغفـرة{ أي تجـاوز عـن السـائل 

املُلـّح بالـرّد الجميل، }خري مـن صدقة يتبعها 

أذى واللـه غنـي حليـم. يـا أيها الذيـن آمنوا 

ال تبطلـوا{ أجـور، }صدقاتكـم باملـن واألذى{

عى السـائل، }كالـذي ينفق ماله رئـاء الناس 

وال يؤمـن باللـه واليـوم اآلخـر فمثلـه كمثـل 

صفوان{الصخـر األملس، }عليـه تراب فأصابه 

أي  صلـدا{  }فرتكـه  الشـديد،  املطـر  وابـل{ 

أملـس يابسـا، وكذلـك أعال املرائـني تذهب 

وتضمحـل عند الله وإن ظهر لهم أعال فيا 

يـرى النـاس كالـرتاب، }ال يقـدرون عىل يشء 

مـا كسـبوا والله ال يهـدي القـوم الكافرين. 

ومثـل الذيـن ينفقون أموالهـم ابتغاء مرضاة 

اللـه وتثبيتـا مـن أنفسـهم{ متثبتـون أن الله 

سـيجزيهم عـى ذلـك أوفـر الجـزاء، }كمثـل 

األرض،  مـن  املرتفـع  بربوة{املـكان  جنـة 

}أصابهـا وابـل فآتـت أكلهـا ضعفـن فـإن مل 

يصبهـا وابـل  فطّل{اللـني مـن املطـر، }واللـه 

مبـا تعملـون بصـري. أيوّد أحدكـم أن تكون له 

جنـة مـن نخيـل وأعنـاب تجـري مـن تحتهـا 

األنهـار لـه فيهـا مـن كّل الثمـرات وأصابـه 

الكـر ولـه ذريـة ضعفـاء{ صغـارا أو نسـاء ال 

يقدرون عى الكسـب، }فأصابهـا إعصار{ريح 

عاصفـة ترتفـع اىل السـاء كانّها عمـود، }فيه 

نـار فاحرتقـت{ واملعنـى أنـه ال يـوّد أحدكـم 

أن يكـون لـه مال جيـد من النخيـل واألعناب  

فيحـرتق يف حـال كال حاجتـه إىل ذلك املال، 

فيخيـب ويتحـّر مـا دام حيّـا يف عـامل الفناء 

فكيـف يـوّد أحدكـم أن تبطـل حسـناته يـوم 

القيامـة يف حـال كـال حاجتـه إليهـا فيخيب 

ويتحـّر لألبـد يف دار الخلـد، }كذلـك يبـن 

اللـه لكـم اآليـات لعلكـم تتفكـرون{.

فقه الحياة أو األحكام

اآليـات األخرية من سـورة البقـرة )من هنا إىل 

آخـر السـورة( تشـتمل عـى أبحاث أساسـية، 

منهـا أحـد وعـرشون آيـة تبحـث عـن األمور 

املاليـة، ولـو طبّـق أهـل الدنيـا مـا يف هـذه 

اآليـات مـن توجيهـات قيّمـة بشـأن األمـوال 

والتـي  االقتصاديـة  املشـكالت  بقيـت  ملـا 

يتخبـط فيهـا العـامل املعارص فرتى الرأسـالية 

الجائـرة يف ناحيـة، ويف ناحيـة أخـرى ظهـرت 

االشـرتاكية والشـيوعية كـرّد فعل للرأسـالية 

فتشـاجر هـذا النظامـان حتـى أدى ذلـك إىل 

إراقـة الدمـاء وصـار العـامل كحفرة مـن النار، 

هنـا تتجـى التوجيهات االقتصادية اإلسـالمية 

يف ضـوء اآليـات القرآنيـة، وإليكـم أهمهـا:

عـن  الزائـد  املـال  إنفـاق  عـى  الرتكيـز  1ـ 

الحاجـات؛ وذوي  الفقـراء  عـى  الحاجـة 

يـدوم اتحادهـم إال شـهورا أو سـنوات قليلة.

كأنهـم اتحـدوا عـى أن ال يتحـدوا إال لوقـت 

قليـل، هـذا هـو الواقـع املـؤمل املریـر الـذي 

تأمـل  إذا  بـه كل مـن عنـده بصـرية  يشـعر 

األوضـاع تأمـل محايـد بصـري خبـري.

ويحلـو يل هنـا أن أنقـل كلمـة لإلمـام السـيد 

أيب الحسـن النـدوي رحمـه اللـه عندمـا زار 

باكسـتان وملـس وشـعر باألوضـاع املتأزمـة يف 

البـالد فخاطـب العلـاء واملفكريـن وزعـاء 

األحـزاب موصيـا إياهـم:

اإلسـالم  بقـاء  أن  رأيتـم  إذا  السـادة،  »أيهـا 

يتطلـب أن متحـى جميـع األسـاء والالفتـات 

والشـعارات والشـارات واألحزاب والجاعات 

فليكـن ذلك موضع عنايتكـم، وال يقعن تلكؤ 

ولتكـن  واحـدة،  للحظـة  إحجـام  أو  منكـم 

مصلحـة الديـن والعقيـدة مفّضلـة عـى كل 

مصلحـة حزبيـة أو جاعيـة، وليكـن نصـب 

أعيينـا هو الديـن واإلميان وانتصارها، سـواء 

رجـع الفضـل إلينـا أو إىل غرينا مـن اإلخوة يف 

العقيـدة والديـن. وقـد كان من معجـزة نبي 

اإلسـالم أنه جعل الصحابـة ال يطمحون يف أن 

تنتمـي إليهـم مأثـرة أو يرجـع إليهـم الفضل 

يف تحقيـق بطولـة، وكان هّمهـم الوحيـد هـو 

تحقيـق املأثرة والبطولـة، وإرضاء ربهم تبارك 

وتعـاىل، ثـم ال يبالـون بيشء«.)محـارضات يف 

الفكـر والدعـوة| ٣/٢8٠(

تشـكيلية  اختـالف  عـى  عنايتكـم  ارصفـوا 

هـذه  إىل  واملناهـج  واملذاهـب  الطبقـات 

وجبهـة  اإلسـالمية  الدعـوة  جبهـة  الجبهـة؛ 

صـوغ الحيـاة يف بوتقـة الرشيعـة اإلسـالمية، 

إيجـاد  يف  جهودكـم  قصـارى  تبذلـون  كـا 

االنسـجام والتـالؤم بـني األحـزاب اإلسـالمية 

ثـم لتقليـل الفجـوة بـني األحـزاب والشـارع 

عليهـا  والرتكيـز  املثقفـة  الطبقـة  وبخاصـة 

وتوجيههـا  لتقريبهـا  املنظـم  التخطيـط  عـرب 

عـى  الجاهـريي  الطابـع  إلضفـاء  والسـعي 

ثقـة  تكتسـب  حتـى  اإلسـالمية  األحـزاب 

الجمهـور ويشـعر األخـري أنهـا انبعثـت منـه 

ولـه وهـي عـى اختـالف اتجاهاتهـا تشـكل 

يـدا واحـدة يف واجهة العـدو األجنبي، وليكن 

هـذا البلد الكريـم ]باكسـتان[ منوذجا للحياة 

اإلنسـان  يراهـا  أن  ميكـن  التـي  اإلسـالمية 

بالبنـان. ويلمسـها  بـل  بالعيـان 

على مائدة القرآن
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2ـ تحريم الربا والتحذير منه؛

ففـي اآليـات األخـرية مـن البقـرة تأكيـد عى 

اإلنفـاق  عـى  وتشـجيع  املطلبـني  هذيـن 

والتصـّدق وتحذيـر مـن املعامـالت الربويـة 

وبيـان للطـرق املرشوعة لإلقـراض واالقرتاض، 

وذكـر ملـا يسـبب إبطـال الصدقـة.

ومـا جـدر ذكـره أّن اإلنفـاق يف سـبيل اللـه 

بالتصـدق، وقـد يعـرب  القـرآن  يعـرّب عنـه يف 

واإلطعـام  اإلنفـاق  واإليتـاء.  باإلطعـام  عنـه 

يُبتغـى  إعطـاء  كل  عـى  يطلـق  والتصـدق 

بـه وجـُه اللـه سـواء كان فرضـاً أو واجبـاً أو 

مسـتحباً، أمـا اإليتـاء فيسـتعمل ألداء الـزكاة 

املفروضـة، ومـا ذكرت من األحـكام يف اآليات 

األخـرية مـن سـورة البقـرة تشـمل كّل صدقة 

وإنفـاق يف سـبيل اللـه تعـاىل.

مثال لإلنفاق يف سبيل الله:

بـنّي اللـه سـبحانه وتعـاىل أّن الذيـن ينفقـون 

أموالهـم يف سـبيل اللـه كالحـج والجهـاد، أو 

واملسـاكني  الفقـراء  عـى  أموالهـم  ينفقـون 

واألرامـل واأليتـام، أو عى األقربني واألصدقاء، 

مثـال ذلـك كمثـل رجـل ألقى حبـة يف األرض 

مائـة  سـنبلة  كل  يف  سـنابل  سـبع  فأنبتـت 

حبـة، فالـذي أنفق درهـاً يف سـبيل الله فله 

بـكل درهـم سـبعائة. ووردت السـنة أيضـاً 

بتضعيـف الحسـنة إىل سـبعائة.

رشوط إيجابية لقبول الصدقة:

أنبتـت  الحبـة  مثـال  بـنّي  سـبحانه  اللـه  إّن 

سـبع سـنابل، فالحبّـة ال تنبـت شـيئاً إال إذا 

كانـت طيبـة غـري فاسـدة والـزارع كان ماهراً 

واألرض التـي تلقـى فيها الحبّـة كانت صالحة 

للزراعـة واإلنبـات، فـإذا فقـد رشط مـن هذه 

الـرشوط فالحبـة تضيـع فضالً أن تنبـت، وإذا 

نبتـت فـال تنبـت إال قليالً؛ فاألعـال الصالحة 

ويضاعـف  تقبـل  إمنـا  منهـا  اإلنفـاق  سـيّا 

أجرهـا إذا وجـدت فيهـا ثالثـة رشوط:

األول: أن يكـون املـال حـالالً طيّبـاً؛ ألنّـه ورد 

يف السـنه أّن اللـه طيّـب اليقبـل إال الطيـب؛

الثـاين: أن تكون نية املنفـق صحيحة فالتقبل 

صدقـة املـرايئ الـذي اليبتغي وجـه الله، فهي 

كالحبـة الضائعـة التي ال تنبت؛

الثالـث: أن تكـون الجهـة التـي ينفـق عليهـا 

مسـتحقة، فالصدقـة إذا كانـت مقرونة بهذه 

الصفـات تقبـل وإال فـرتد وتضيع.

املسـنونة  الصحيحـة  الطريقـة  بـنّي  ثـم 

}الذيـن  قائـل:  مـن  عـز  فقـال  للتصـّدق، 

ينفقـون أموالهم يف سـبيل الله ثم ال يتبعون 

مـا أنفقـوا منـا وال أذى لهـم أجرهـم عنـد 

ربهـم وال خـوف عليهـم وال هـم يحزنـون{.

رشوط سلبية لقبول الصدقة:

لقبـول  سـلبيني  رشطـني  تعـاىل  اللـه  بـنّي 

املنفـق عـى مـن  أن الميـّن  األول  الصدقـة؛ 

يتصـدق؛ الثـاين أن اليعاملـه معاملـة يشـعر 

واألذى. بالـذّل 

ثـم أكّـد هـذا املعنـى يف اآليـة الثالثـة، حيث 

قـال عـّز مـن قائـل: "قـول معـروف ومغفرة 

غنـي  واللـه  أذى  يتبعهـا  صدقـة  مـن  خـري 

حليـم".

املـال  إىل صاحـب  سـائل  أو  فقـري  يـأيت  قـد 

فيسـأله شـيئاً، ولكـن صاحـب املـال لعـذر ّما 

ال يسـتطيع أن يعطيـه شـيئاً فعليـه عند ذلك 

أن يعتـذر بـكالم مناسـب، وإن ألـّح السـائل 

مـن  خـري  وهـذا  والصفـح،  بالعفـو  فعليـه 

صدقـة يتصـدق بهـا الرجل ثم يؤذي السـائل 

وميـّن عليه ويحّقـره، وليعلم اإلنسـان أّن الله 

هـو الغنـي الحليـم ال حاجة لـه إىل أحد، فا 

ينفـق العباد عـى الفقراء، فإمنـا ينفقون عى 

أنفسـهم ألّن ثـواب ذلـك يعـود إىل أنفسـهم، 

فـإذا أحـّس أّن السـائل الفقـري مل يشـكره، أو 

فعـل فعـالً ال يناسـب فعى صاحـب املال أن 

يصـرب ويعفـو عنـه ويعاملـه بخلق حسـن.

قولـه تعـاىل: }يـا أيهـا الذيـن آمنـوا ال تبطلوا 

صدقاتكـم باملـن واألذى كالـذي ينفـق مالـه 

رئـاء النـاس وال يؤمـن باللـه واليـوم اآلخـر 

فمثلـه كمثـل صفـوان عليـه تـراب فأصابـه 

وابـل فرتكـه صلـدا ال يقدرون عـىل يشء ما 

كسـبوا واللـه ال يهـدي القـوم الكافريـن{.

يف هـذه اآليـة تأكيـد مزيـد عـى مـا سـبق، 

الصدقـة  يبطـالن  واألذى  املـّن  أن  فاتضـح 

وثوابهـا، ثـم علـم مـن هـذه اآليـة رشط آخر 

لقبـول الصدقـة وهو اإلخـالص وعـدم الرياء، 

فالتقبـل صدقـة املـرايئ الـذي اليؤمـن باللـه 

واليـوم اآلخـر كا قـال عّز من قائـل: }كالذي 

باللـه  يؤمـن  وال  النـاس  رئـاء  مالـه  ينفـق 

واليـوم اآلخـر فمثلـه كمثـل صفـوان عليـه 

تـراب فأصابـه وابـل فرتكـه صلـدا ال يقدرون 

عـىل يشء مـا كسـبوا واللـه ال يهـدي القوم 

الكافريـن{.

واملـرايئ وإن كان مؤمناً باآلخـرة، لكنه اليُثاب 

عـى الصدقـة، ودّل قولـه تعـاىل "وال يؤمـن 

ونقـص،  خلـل  إميانـه  يف  املـرايئ  إّن  باللـه" 

كأنّـه اليؤمـن، لّكـن املؤمـن الحقيقـي يبتعـد 

عـن الريـاء، واليبتغـي بصدقتـه إال وجـه ربه 

األعى.

قوله تعاىل: "والله ال يهدي القوم الكافرين"

مـن  وتعـاىل  سـبحانه  اللـه  أنـزل  مـا  إّن 

آيـات هـي هـدي للنـاس كافّـة. لكـن يُحـرم 

بآيـات  الذيـن  الكافـرون  بهـا  االهتـداء  مـن 

التوفيـق  منهـم  ويُسـلب  يسـتهزؤون،  اللـه 

فاليهتـدون.

قولـه تعـاىل: "ومثل الذيـن ينفقـون أموالهم 

أنفسـهم  مـن  وتثبيتـا  اللـه  مرضـاة  ابتغـاء 

كمثـل جنـة بربـوة أصابهـا وابل فآتـت أكلها 

ضعفـن فـإن مل يصبهـا وابـل فطـل واللـه مبا 

تعملـون بصـري"

هـذا مثـال للصدقـة املقبولة عند اللـه تعاىل، 

دلّـت هـذه اآلية عـى أّن الصدقـة وإن كانت 

باإلخـالص  مقرونـة  كانـت  إذا  ولكـن  قليلـة 

والـرشوط املوجبـة للقبـول فثمراتهـا كثـرية، 

وأجورهـا عظيمـة يف اآلخـرة.

لـه  أيـود أحدكـم أن تكـون   " قولـه تعـاىل: 

جنـة مـن نخيـل وأعنـاب تجـري مـن تحتهـا 

األنهـار لـه فيهـا مـن كل الثمـرات وأصابـه 

الكـر ولـه ذرية ضعفـاء فأصابهـا إعصار فيه 

نـار فاحرتقـت كذلـك يبـّن اللـه لكـم اآليات 

لعلكـم تتفكـرون".

هـذا مثـال للصدقـة املـردودة التـي مل يبتـغ 

بهـا صاحبهـا وجـه اللـه فيظّن صاحـب هذه 

الصدقـة أنّـه يقدم خـرياً إىل اآلخـرة ويّدخره، 

لكـن ال أجـر له عنـد الله فخر مالـه وأبطل 

هـذا  يف  االنتبـاه  يسـرتعي  ومـا  صدقتـه، 

تقبـل  مل  الـذي  املـرايئ  املتصـدق  أّن  املثـال 

صدقتـه ُشـبّه برجـل ضعيف طاعن يف السـّن 

لـه أوالد صغـار ضعفـاء، فمثـل هـذا الرجـل 

إذا احرتقـت حديقتـه اليقـدر عـى إعارهـا 

مـن جديـد؛ ألنّـه ضعيـف طاعن يف السـّن ال 

يسـتطيع أن يغـرس أو يزرع أو يسـقي شـيئاً، 

وأوالده صغـار اليقـدرون عـى أن يسـاعدوه، 

فهـذا الرجـل يزداد أسـفاً وحـرة حينا يرى 

محتاجـني،  أوالده  ويـرى  تحـرتق،  حديقتـه 

على مائدة القرآن
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تأمالٌت بالغية يف 
آيات املغفرة 

الشيخ أبو حّسان عبدالرشيد الجالل آبادي

مدرس مبدرسة بيت السالم بباكستان

)احللقة التاسعة عشرة(

فائدٌة يف تقديم الصفة عىل املوصوف 

أربعـة  يف  يقـع  الفائـدة  هـذه  يف  الـكالم 

عـى  الصفـة  تقديـم  مسـألة   -1 مواضـع: 

املوصـوف. 2- حكم صفـة النكرة إذا تقّدمت 

عـى موصوفهـا. 3– حكـم صفـة املعرفـة إذا 

ملحوظـة.  -4 موصوفهـا.  عـى  تقّدمـت 

1- مسألة تقديم الصفة عىل املوصوف:

تقديـم  يجـوز  ال  أنّـه  عـى  النحـاة  اتّفـق   

الصفـة  بقـاء  مـع  املوصـوف  عـى  الصفـة 

إال  اصطالحيّـا  موصوفـاً  املوصـوف  و  صفـًة، 

يف صـورة واحـدٍة، و ذلـك يف مـا إذا كانـت 

الصفـة الثنـني أو لجاعـة، و قـد تقـّدم أحـد 

املوصوفـني، فحينئـٍذ يجـوز أن تقـّدم الصفـة 

عـى أحـد املوصوفـني، نحو: قاَم زيـٌد و عمرٌو 

العاقـالِن. ففـي هـذا جـاز أن تقول: قـاَم زيٌد 

العاقـالن وعمـرٌو، و يُعـرب ’’زيـٌد و عمـرو‘‘ 

موصوفـاً، و ’’العاقالن‘‘ صفـًة. و جاز يف مثل: 

نجـح محّمـد و عـيّل الزكيّـان‘‘ أن تقول: نجح 

محّمـد الزكيّـان و عـيّل‘‘.

ويف غـري هـذه الصورة ال يجـوز تقديم الّصفة 

عـى املوصـوف مع بقاءهـا صفـًة وموصوفاً 

الّصفـُة  تبـق  مل  قّدمـت  إذا  و  اصطالحيّـني. 

صفـًة، واملوصـوف موصوفـاً اصطالحيّـا، بـل 

كان  لــّا  و  آخـر،  مصطلـٌح  عليهـا  يطلـق 

التقديـم يختلـف  النكـرة بعـد  حكـم صفـة 

عـن حكـم صفة املعرفـة، وجب أن نفـرد كّل 

واحـٍد منهـا بالذكـر.

عـىل  تقّدمـت  إذا  النكـرة  صفـة  حكـم   -2

التقديـم: بعـد  إعرابهـا  و  موصوفهـا، 

عـى  النكـرة  صفـة  تتقـّدم  أن  ويجـوز   

و  العـرب،  كالم  يف  كثـرٌي  هـو  و  موصوفهـا، 

لكّنهـا إذا تقّدمـت مل تبـق صفًة، بـل انقلبت 

الحـال.  ذا  املوصـوف  انقلـب  و  حـاال، 

تعاىل-:مـن  اللـه  رحمـه   – القيّـم  ابـن  قـال 

قّدمـت  نكـرٍة  صفـِة  ’’كل  النحـو:  كليـات 

عليهـا انقلبـت حـاال؛ ال سـتحالة كونهـا صفة 

ففارقهـا  حـاال،  فتعـرُب  تقدمهـا  مـع  تابعـة 

لفـظ الصفـة ال معناهـا، فـإن الحـال صفٌة يف 

املعنـى، مثل: ’’جاء طالٌب فقـرٌي‘‘، فـ’’طالٌب‘‘ 

موصـوٌف، و’’فقـرٌي‘‘ صفٌة، فإذا تقـّدم الّنعُت، 

وقيـل: ’’جـاء فقـريا طالـٌب‘‘، أعـرب ’’فقـرياً‘‘ 

حـاال مقّدمـة، و ’’طالـٌب‘‘ ذا الحـال املؤّخـر.

عـىل  تقّدمـت  إذا  املعرفـة  صفـة  حكـم   -3

التقديـم. بعـد  إعرابهـا  و  موصوفهـا، 

حيّـان  أبـو  نقـل  فقـد  املعرفـة  صفـة  أّمـا 

بـن  الحسـن  أيب  األسـتاذ  عـن  األندلـي 

عصفـور أنّـه قـال: ال تقّدم صفـة املعرفة عى 

قليـٌل. وذلـك  ُسـمع،  حيـث  إال  موصوفهـا 

الـمثال األول: 

 ومــّا جـاء فيـه تقديـم صفـة املعرفـة عـى 

بْيَـاين: املوصـوف قـول النَّابغـِة الذُّ

َوالُْمْؤِمِن الَْعائَِذاِت الطَّرْيَ مَيَْسُحَها   

ـَنِد َوالسَّ الَْغيْـِل  بَـنْيَ  َمكَّـَة  ُركْبَـاُن 

)واملؤمـن هـو اللـه تعـاىل، وهـو اسـم فاعـل 

مـن بـاب اإلفعال متعـّد إىل مفعولـني، والواو 

للقسـم، واملفعـول الثاين محذوف أي: أقسـم 

باللـه تعـاىل الـذي آمـن الطـري العائـذات أن 

تصـاد أو أن تؤخـذ. وقولـه: ’’ ُركْبَـاُن َمكَّـَة‘‘، 

أللفتهـا  يهجونهـا؛  وال  عليهـا  ميسـحون  أي: 

لهـم واستئناسـها بهـم. والَْغيْـل: بفتح الــغني 

ـَند: بفتح السـني والنون،  وسـكون اليـاء، والسَّ

املـاء،  فيهـا  الحـرم  جانـب  يف  موضعـان 

وهـو اليسـتطيع أن يفعـل شـيئاً إال الحـرة 

والبـكاء، ولـو كان هـذا الرجل شـاباًّ قويـاً، أو 

كان أوالده شـباناً أقويـاء لـكان قـادرا عى أن 

يجـدد العمـل يف حديقتـه بالغـرس والـزرع 

مبسـاعدة أوالده فـا كان يتحـر ويتأسـف 

كثـرياً عـى مـا حدث.

أن  دون  مرائيـاً  مالـه  أنفـق  الـذي  اإلنسـان 

يطلـب بذلـك ابتغـاء وجـه الله فمثلـه كمثل 

الـذي بنـى حديقـة لتنفعـه يف أيـام الحاجـة، 

مثلـه  صـار  ميـوت  حينـا  املـرايئ  واملنفـق 

واحرتقـت  والضعـف  الكـرب  بلغـه  كالـذي 

حديقتـه ألنّه بعـد املوت اليسـتطيع أن يجرب 

مـا فاتـه، فيـزداد حـرة وأسـفاً.

رشط  اإلنفـاق  عنـد  اإلخـالص  أن  فامللّخـص 

أسـايس للقبـول عنـد اللـه، وأّن اللـه اليقبـل 

صدقـة املـرايئ الـذي ينفـق مالـه رئـاء الناس، 

يـوم  صاحبهـا  التنفـع  الصدقـة  هـذه  وأّن 

القيامـة.

ويتبـّن بالنظـر إىل مجمـوع اآليـات املذكورة 

بشـأن الصدقة أّن هناك سـتة رشوط تسـبب 

قبـول الصدقـة عند اللـه تعاىل:

األول: أن يكون املال حالالً طيباً؛

الثـاين: أن يكـون اإلنفـاق عـى طريق السـنة 

النبوية؛

الثالث: أن يكون املحّل صالحاً؛

الرابع: أن ال ميّن صاحب الصدقة؛

معاملـة  ق  املتصـدِّ يعامـل  ال  أن  الخامـس: 

واملسـتحقني؛ للفقـراء  األذى  توجـب 

ق صحيحـة،  السـادس: أن تكـون نيـة املتصـدِّ

واليبتغـي بصدقتـه إال وجـه اللـه.

أّمـا الـرشط الثـاين وهواإلنفـاق عـى طريقـة 

السـنة النبويـة فتفصيلـه أن اليضيع املتصدق 

مـن  ينقـص  وال  اآلخريـن،  بصدقتـه حقـوق 

نفقـات عيالـه بـدون رضاهـم، ومـن مقتـى 

جهـة  يختـار  أن  اإلنفـاق  يف  السـنة  طريـق 

اإلنفـاق بإمعـاٍن فيقـّدم األحـوج ثـّم األحوج.

ال  النيـة  أّن  الثالـث  الـرشط  مقتـى  ومـن 

تكفـي يف أداء األعـال، وهل يثـاب الرجل يف 

اإلنفـاق عـى أمـر غـري رشعـي كالّ! بـل يأثم، 

أمـراً  ينفـق عليـه  مـا  يكـون  أن  إذن يجـب 

مباحـاً مل يحـرم الـرشع اإلنفـاق عليـه أو أمراً 

الشـارع. استحسـنه 

على مائدة القرآن
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وجـواب القسـم هـو البيـت الـذي بعـده:

ٍء أَنَْت تكرَُهُه  ما إْن أَتَيُْت ِبيَشْ

إَذْن فاَل رَفََعْت َسْوِطي إيلَّ يَدي 

)’’إْن‘‘ هنـا زائـدٌة جـيء بها للتأكيـد، ومعنى 

’’ فَـاَل رفعـت َسـْوِطي إيّل يَدي‘‘ أي: شـلَّْت(

فقـد قّدمـت فيـه الصفـة –  وهـي العائذات 

– عـى املوصـوف الـذي هـو ’’الطـري‘‘، و لـو 

جـاء عـى األصـل لـكان الرتكيـب: َوالُْمْؤِمـِن 

رْيَ الَْعائِـَذاِت. الطَـّ

الـمثال الثاين: 

وكذا قول الشاعر:

ة رأساً أزعرا  أخذت بالـُجمَّ

والثنايا الواضحات الُدرُدرا

وبالطويل الُعْمِر ُعْمراً َحيَْدراً 

كا اشرتى املسلم إذا تنرصا

الرأس،  الجيم( مجتمع شعر  ة: )بضم  )الـُجمَّ

الدالني  )بضم  والُدرُدر:   ، األصلع  واألزعر: 

املهملتني( منبت األسنان بعد سقوطها، وقال 

والحيدر:  الصبى.  أسنان  مغارز   : الجوهرى 

عن  لرغبة  فاستعمل  اتسع  ثم  القصري، 

اشرتى  ’’كـا  وقوله:  غريه.  ىف  طمعاً  الشئ 

)وهو  املسلم  اشرتى  كا  أي:  الـمسلم...‘‘ 

حني  باإلسالم  الكفر   ، غسان(  ملِك  جبلة، 

تنرص(.

بالعمر  أصله،  الُعْمِر‘‘  بالطويل   ’’ وقوله: 

الطويل، فقّدمت الصفة عى املوصوف، فصار 

الـموصوف بدال أو عطف بيان.

ُوِجد  فيا  للعرب  األندلي:  حيّان  أبو  قال 

من ذلك – يعني: تقديم صفة الـمعرفةعى 

موصوفها- وجهان:

م الصفة وتبقيَها عى ما  الوجه األّول: أن تقدِّ

كانت عليه – يعني: ال تضيفها إىل املوصوف 

-، ويف إعراب مثل هذا وجهان: 1-: أن تعربها 

نعتا مقّدما، و ما بعدها موصوفاً متأّخرا. ٢-: 

بعدها  ما  و  منه،  مبدال  أو  مبيّنا  تجعلها  أن 

بدال أو عطف بياٍن.

والوجه الثاين: أن تضيف الصفة إىل املوصوف 

إذا قّدمتها. 

نعت  بأّن  الدسوقي  العالمة  رّصح  و  قلت: 

املعرفة، كا  نعت  معاملة  يُعامل  قد  النكرة 

فـ’’أحٍد‘‘  أحٍد‘‘،  مبثلك  مررُت  ’’ما  قولك:  يف 

بدٌل أو عطُف بياٍن لـ’’مثلك‘‘.

مثال صفة املعرفة املقّدمة عىل موصوفها من 

القرآن الكريم:

املوصوف  عى  املقّدمة  املعرفة  صفة  ومثال 

قوله تعاىل: }كِتَاٌب أَنْزَلَْناُه إِلَيَْك لِتُْخِرَج النَّاَس 

رِصَاِط  إِىَل  َربِِّهْم  النُّورِبِإْذِن  إِىَل  الظُّلَُاِت  ِمَن 

َاَواِت  الَْعِزيِز الَْحِميد * الله الَِّذي لَُه َما يِف السَّ

قّدمت  إبراهيم:1-٢[،  اأْلَرِْض{ ]سورة  يِف  َوَما 

فيه الصفتان  }الَْعِزيِز الَْحِميد{ عى املوصوف 

العزيز  الله  }الله{؛ إذ كان األصل: إىل رصاط 

عصفور  ابن  ذكره  ما  الذي...فعى  الحميد 

صفتني  الَْحِميد{  }الَْعِزيِز  يُّعرب  أن  يجوز 

موصوفا  ’’الله‘‘  لفظ  ويعرب  متقّدمتني، 

يعربا  أن  يجوز  كا  األقّل.  عليه  و  متأخرا، 

مبدال أو مبيّناً، و لفظ الجاللة بدال أو عطف 

بيان، وعليه األكرث.   

 – القيّم  البن  الفوائد(  )بدائع  يف  و  قلت: 

رحمه الله تعاىل-: ’’إذا قّدمت صفة املعرفة 

عى موصوفها انقلب املوصوف عطف بيان؛ 

ألّن الثاين تابٌع له مبّنٌي له، سواء كان )املعرفة( 

املوصوف علاً، أو غري علٍم، مثال األّول نحو: 

مررت بالكريم زيد، و مثال الثاين نحو قولك: 

’’مررت بالكريم أخيك‘‘.

أو  بياٍن  عطف  جعله  أوىل،  أيّها  قيل:  فإن 

بدالً؟

البيان  وعطف  للبدلية  صلح  تابعٍ  كل  قلنا:   

فجعلُه  بيان  زيادَة  تضّمن  فإن  فيه،  نظرت 

مل  وإن  بدال،  جعله  من  أوىل  بياٍن  عطف 

األول  مثال  أوىل،  بدال  فجعله  ذلك  يتضّمن 

ارٌَة طََعاُم َمَساكنَِي{، وقوله  قوله تعاىل: }أَْو كَفَّ

رَشِْقيٍَّة  اَل  َزيْتُونٍَة  ُمبَاَركٍَة  َشَجرٍَة  }ِمْن  تعاىل: 

َمَفازاً  لِلُْمتَِّقنَي  }إِنَّ  تعاىل:  وقوله  َغْرِبيَّة{  َواَل 

َحَدائَِق َوأَْعَناباً{. والله تعاىل أعلم

4 -: ملحوظة:

 قلت: ما نقله أبو حيّان األندلي عن األستاذ 

تقّدم  ’’ال  قوله:  من  عصفور  بن  الحسن  أيب 

صفة املعرفة عى موصوفها إال حيث ُسمع‘‘ 

عى  الصفة  تقديم  يجوز  ال  أنّه  عى  يدّل 

يف  يقترص  و  ماورد،  يف  إال  املعرفة  املوصوف 

القيّم   ابن  ذلك عى املسموع، يف حني أمثلة 

زيد‘‘،   بالكريم  ’’مررت   – سابقا  املذكورة 

جواز  يف  رصيحٌة  أخيك‘‘-  بالكريم  ’’مررت 

لـا  أنّه غري منحرٍص يف املسموع، و  ذلك، و 

راجعنا كتب النحو العربيّة الجديدة وجدناها 

تؤيّد الرأي الثاين.

السامیة  باملعاين  والحافل  املوجز  املقال  هذا  يف 

الکبیرة، أشار األستاذ موالنا عبدالغني البدري ــ 

اللتین  الُنکتتین األساسیتین  ـــ علی  الله  حفظه 

تشريان علی کیفیة تأثیر الوحي الرباين، والقرآن 

اإللهي يف حیاة املسلمین، وإراءة الطرق الحسنة 

الجیدة لتطبیقها يف الحیاة الیومیة.

املجید  القرآن  تالوة  تٔوثّر  لکي  األولٰی:   النکتة 

مرتّلة،  جیدة  تالوًة  تالوته  من  بّد  ال  الحیاة؛  يف 

حتٰی یؤّدٰی حق التالوة والقراءة. کا أن الدستور 

الواضحة  الحقیقة  هذه  علی  یؤکد  الرباين 

حّق  یتلونه  الکتاب  آتیناهم  الذين   « الناصعة: 

تالوته أولئك یؤمنون به«.

إّن حّق التالوة؛ هو قراءة القرآن الکریم مع رعایة 

قواعد التجوید والتحسین کــ أداء الحروف علی 

النهج الصحیح، و االهتام علی الرتتیل يف تکرار 

الکلات والجمالت، والتدبر يف اآلیات، واإلمعان 

ولهذه  املتنوعة،  وأنواعها  السور  يف  والتدقیق 

املوارد املذکورة دوٌر أسايس ألداء »حّق التالوة«.

 الثانیة: إن »الزمان« و»املکان« کالها یساعدان 

واالستمتاع  الوافر،  بالحظ  األخذ  علی  اإلنسان 

الکثیر من تالوة القرآن املجید. لو اختیر الزمان 

األحسن، واملکان املعنوي األلیق، الروحاين البعید 

من الشجب والشغب، ومن الغوغاء والضوضاء، 

لکان التأثیر أکرث وأزید وأوقع يف النفس والقلب. 

ومن أحسن األوقات للتالوة، تالوته داخل الصالة، 

وإن أحسن الصالة؛ هو قیام اللیل »التهجد«، کا 

أن الله تعالی بعد أن أمَر بقیام اللیل، يف بدایة 

سورة املزمل، بیّن قائال » ورتّل القرآن ترتیال«. ويف 

هذه اآلیات املبارکة، یأمر الله نبیّه املحبوب علی 

اآلیات  وترتیل  اللیل،  منتصف  يف  الجاّد  القیام 

وترمّنها يف الصالة. 

النکات  هذه  رعایة  يف  بُذل  الجهد  أّن  لو 

حیاتنا  يف  التالوة  تأثیر  لتضاعف  واإلرشادات، 

والرور  والخیر  والرحمة  الربکة  وازدادت  أکرث، 

فیها أشمل وأوسع.

ماذا نفعل بأن 
يؤثر الكالم 

اإلهلي يف حياتنا؟
فضيلة األستاذ موالنا عبدالغني البدري

تعريب: إحسان اهلل املرادي

على مائدة القرآن
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من خطب ومواقف
 فضيلة الشيخ عبد احلميد

)إمام وخطيب أهل السنة بزاهدان(

ذكر الله تعاىل أهّم وصفة إلزالة الغفلة

ــد، إمــام  ــد الحمي ــة الشــيخ عب تطــرق فضيل

ــة زاهــدان،  ــب أهــل الســنة، يف مدين وخطي

يف خطبــة الجمعــة )٣ ربيــع أألول 1441(، 

بعــد تــالوة آيــات 19٠- 191 مــن ســورة آل 

عمــران املباركــة، إىل بيــان أهميــة “ذكــر اللــه 

تعــاىل” كأهــّم وصفــة إلزالــة الغفلــة، واصفــا 

إيــاه ســببا للحفــظ مــن أي ذنــب وعــدو.

ــت يف  ــة عم ــال: الغفل ــه قائ ــاف فضيلت وأض

عرصنــا مــع األســف. نحــن ال نغتنــم الفــرص 

ــاىل  ــارك وتع ــه تب ــا الل ــي منحن ــدة الت العدي

اللــه  لذكــر  والعافيــة  والفــراغ  كالشــباب 

تبــارك وتعــاىل وللتعلــق مــع اللــه عــز وجــل. 

ــة  ــر املعنوي ــرة، وتدم ــرة ومدم ــة م الغفل

ــاىل. ــارك وتع ــه تب ــع الل ــان م ــة اإلنس وعالق

وأضــاف فضيلتــه قائــال: أهــم يشء يزيــل 

الغفلــة هــي ذكــر اللــه تبــارك وتعــاىل. ذكــر 

اللــه تعــاىل أعظــم نعمــة، ليــس يشء أعظــم 

لنــا مــن ذكــر اللــه تعــاىل والتعلــق مــع اللــه 

ــارك  ــه تب تبــارك وتعــاىل. يجــب أن نذكــر الل

وتعــاىل يف كل زمــان ومــكان، ويف املــكان 

الــذي ال نســتطيع أن نذكــره باللســان، نذكــره 

ــا،  ــاىل علين ــه تع ــم الل ــر نع ــب، ونذك يف القل

ونفكــر يف آياتــه، ونتوجــه إىل اللــه تبــارك 

وتعــاىل.

وتطــرق فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد إىل 

ــاف  ــاىل، وأض ــارك وتع ــه تب ــر الل ــة ذك أهمي

ــا  ــه أين ــر اإلنســان الل ــال: يجــب أن يذك قائ

الــرشف  الحديــث  يف  شــبه  ولقــد  كان. 

اإلنســان الذاكــر بـ”الحــّي” واإلنســان الغافــل 

بـ”امليــت”؛ »مثــل الــذي يذكــر ربــه والــذي 

ــت«. توجــد  ــل الحــي واملي ــه مث ــر رب ال يذك

ــر  ــاىل. ذك ــارك وتع ــه تب ــم الل ــة يف اس الربك

اللــه تبــارك وتعــاىل يحيــي اإلنســان ويقويــه، 

وبالذكــر ينمــو فكــر اإلنســان وينشــط بدنــه 

أيضــا. الكائنــات تســتمد قوتــه وإرادتــه مــن 

ــاىل. ــارك وتع ــه تب الل

ــال  ــم أع ــن لديه ــال: م ــه قائ ــع فضيلت وتاب

ومشــاغل كثــرية، عليهــم أن يذكــروا اللــه 

عنــد  يتقــوى  اإلنســان  ألن  أكــرث،  تعــاىل 

التعلــق مــع اللــه تبــارك وتعــاىل. لذلــك 

ــن  ــار م ــاىل باإلكث ــارك وتع ــه تب ــر الل مل يأم

عبــادة إال الذكــر، حيــث يقــول: “اذكــروا 

ــرثا”. ــرا ك ــه ذك الل

ليسـت  أيضـا  الطهـارة  فضيلتـه:  واسـتطرد 

رضوريـة لهـذه العبادة. ولقـد أذن الله تبارك 

وتعـاىل لنـا أن نذكـره عـز وجـل سـواء كنـا 

عـى طهـارة أو مل نكـن، لئـال نحـرم مـن هذه 

وتعـاىل.  تبـارك  اللـه  مـع  والتعلـق  العبـادة 

يقـول رسـول الله صـى الله عليه وسـلم فيا 

يرويـه عـن ربـه: “وأنـا معـه إذا ذكـرين، فـإن 

ذكـرين يف نفسـه ذكرتـه يف نفـي وإن ذكـرين 

يف مـأل ذكرتـه يف مـأل خـري منهـم”.

التعلـق مـع اللـه تبـارك وتعاىل مصـدر الخري 

لكثري ا

واســتطرد خطيــب أهل الســنة قائــال: التعلق 

كثــري وحســنات  اللــه مصــدر خــري  مــع 

ــه  ــر الل ــة بذك ــزداد محب ــدة؛ اإلنســان ي عدي

ــورا، ويوفــق للعمــل  ــه ن ــزداد قلب تعــاىل، وي

ــه.  ــة حيات ــة والرحم ــود الربك ــح، وتس الصال

التعلــق مــع اللــه الــذي يحصــل بالذكــر 

والعمــل عــى الرشيعــة والســنة، واالجتنــاب 

والســكون  بالرحمــة  تــأيت  الذنــوب  مــن 

والهــدوء واطمئنــان القلــب؛ }أال بذكــر اللــه 

تطمــنئ القلــوب{.

وأضــاف فضيلتــه قائــال: اذكــروا اللــه يوميــا، 

وصلــوا عــى الرســول الكريــم. لقــد أمــر 

ــى  ــالة ع ــر والص ــاىل بالذك ــارك وتع ــه تب الل

ــإذا  ــاص؛ }ف ــكل خ ــة بش ــوم الجمع ــي ي النب

قضيــت الصــالة فانتــرشوا يف األرض وابتغــوا 

مــن فضــل اللــه واذكــروا اللــه كثــريا لعلكــم 

تفلحــون{.

يف مثـل هـذا اليـوم يجـب اإلكثـار مـن ذكـر 

الكريـم.  النبـي  عـى  والصـالة  تعـاىل  اللـه 

معناهـا طلـب  الكريـم  النبـي  عـى  الصـالة 

خطب ومحاضرات
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الرحمـة لرسـول اللـه من اللـه تبـارك وتعاىل. 

الصـالة تكـون سـببا لفـرح رسـول اللـه، كـا 

أن اللـه ينـزل عـرشة رحـات عـى اإلنسـان 

بسـبب صـالة واحـدة.

زاهـدان  العلـوم  دار  جامعـة  مديـر  وتابـع 

قائـال: حينـا يوجـد مجـال لصفقـة عظميـة 

مثـل هذا، ملاذا نحرم أنفسـنا؟ ملـاذا ال نتعلق 

مـع اللـه تبـارك وتعـاىل؟ ملـاذا ال نقيـم تعلقا 

مـع اللـه بالذكـرو الصـالة والتـالوة وعيـادة 

ألهلهـا،  والدعـاء  القبـور  وزيـارة  املريـض، 

ولقـاء األقـارب وسـائر العبـادات؟

النجــاة يف اللجــوء إىل اللــه تبــارك وتعــاىل يف 

الدنيــا واآلخــرة

ــر  ــد ذك ــد الحمي ــيخ عب ــة الش ــرب فضيل واعت

اللــه تبــارك وتعــاىل ســببا لحفــظ النفــس من 

الذنــوب والعــدو، وتابــع قائــال: لنذكــر اللــه 

تعــاىل وندعــوه باللســان، ولنقــرأ األدعيــة 

ــة واألذكار:  ــورة. فمــن قــرأ هــذه األدعي املأث

“ســبحان اللــه والحمــد للــه وال إلــه إال اللــه 

واللــه أكــرب”. “ال إلــه إال اللــه وحــده ال 

رشيــك لــه، لــه امللــك ولــه الحمــد وهــو عــى 

ــده،  ــه وبحم ــبحان الل ــر”، “س كل يشء قدي

ســبحان اللــه العظيــم”، “رب اغفــريل وتــب 

عــيل إنــك أنــت التــواب الرحيــم”، مــن قرأها 

ــارك  ــه تب ــاظ الل ــن حف ــة م ــيكون يف قلع س

ــه شــيطان وال عــدو. وتعــاىل، وال يقــرتب من

ــه  ــال: ســيدنا يوســف علي ــه قائ وأكــد فضيلت

ــق  ــالء، تعل ــة وابت ــع يف محن ــا وق ــالم مل الس

لحظــة.  كل  يف  وتعــاىل  تبــارك  اللــه  مــع 

لذلــك يجــب أن يلجــأ اإلنســان يف كل محنــة 

اللــه تبــارك وتعــاىل. نجــاة  ومشــكلة إىل 

ــا  ــاىل يف الدني ــه تع ــوء إىل الل ــد يف اللج العب

ــد  ــه تعــاىل أن يلجــأ العب ــد الل واآلخــرة. يري

إليــه يف كل محنــة ومشــقة. يقــول اللــه 

تبــارك وتعــاىل: }فلــوال إذ جاءهــم بأســنا 

ترعــوا ولكــن قســت قلوبهــم{.

ــة  ــنة يف مدين ــل الس ــب أه ــتطرد خطي واس

زاهــدان قائــال: ملــاذا العبــاد ال يترعــون 

عنــد العــذاب؟ ملــاذا ال يدعــون عنــد القحــط 

والعقوبــات واملحــن واألمــراض؟ ملــاذا الــذي 

أصيــب بالرطــان وأنــواع مــن املشــكالت ال 

يدعــو اللــه تعــاىل؟ اإلنســان الغافــل حينــا 

ــه  يبتــى باملشــكالت واملصائــب ال يدعــو الل

تبــارك وتعــاىل، لكــن املؤمــن إذا أصابتــه 

ــورا. ــه ف ــر الل املشــكالت يتذك

إبراهيــم  وســيدنا  اللــه  رســول  صحابــة 

ــت  ــوا مشــكالت كان ــا واجه ــه الســالم مل علي

ــه  تجــري عــى ألســنتهم كلمــة “حســبي الل

ونعــم الوكيــل”. لقــد نجــى اللــه تعــاىل 

ســيدنا إبراهيــم مــن النــار وأنقــذ الصحابــة 

دنيويــة  مبنافــع  وأكرمهــم  األرضار،  مــن 

ــه وفضــل مل  ــوا بنعمــة مــن الل أيضــا. }انقلب

ميسســهم ســوء{.

مــن  أمنــا  أكــر  وبلوشســتان  سيســتان 

العاصمــة والكثــري مــن املحافظــات األخــرى

وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد إىل 

ــن يف  ــأن األم ــيئة بش ــات الس ــض الدعاي بع

قائــال:  وبلوشســتان،  سيســتان  محافظــة 

أحيانــا نســمع البعــض مــن األعــداء األذكيــاء 

ينــرشون الدعايــات ضــد املحافظــة، بــأن 

أن  ويســعون  لألمــن  قتــل وغيــاب  فيهــا 

يقدمــوا صــورة مشــوهة مــن املحافظــة.

ــات:  ــذه الدعاي ــى ه ــه ردا ع ورصح فضيلت

بإمكاننــا أن نقــول برصاحــة أن “سيســتان 

وبلوشســتان” أكــرث أمنــا مــن املحافظــات 

األخــرى حتــى العاصمــة طهــران، والكثــريون 

األمــن  الحقيقــة. يســود  بهــذه  يعرتفــون 

واألمــان محافظــة سيســتان وبلوشســتان، وال 

ــا. ــكالت هن ــد مش توج

ــدان  ــوم زاه ــة دار العل ــر جامع ــد مدي وأك

كريــم  شــعب  اإليــراين  الشــعب  قائــال: 

سيســتان  محافظــة  أهــل  لكــن  رشيــف، 

وبلوشســتان مــن أرشف طبقــات الشــعب 

ــات اإلســالمية. أهــل هــذه  ــراين والقومي اإلي

املحافظــة مشــهورون بالكــرم والضيافــة. فلــو 

ســافر الســياح وكذلــك قــدم رجــال األعــال 

إىل هــذه املحافظــة لــن يجــدوا إال الكــرم 

والضيافــة واالحــرتام.

وانتقــد فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد قصــور 

ــح  ــف الصحي ــمي يف التعري ــون الرس التلفزي

للقوميــات اإليرانيــة قائال: الدعايات الســلبية 

ســبب لتخريــب األذهــان. ملــاذا ال يقــوم 

ــأداء واجبــه يف مجــال  التلفزيــون الرســمي ب

ــات  ــة وإيجابي ــات اإليراني ــف بالقومي التعري

ــا. ــة وخصائصه املحافظ

أخبار العامل

خطب ومحاضرات

 مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

 ٢7 اليوم  األمريكية  "نيوزويك"  صحيفة  أعلنت 

التنظيم  زعيم  مقتل  عن  /أكتوبر،  األول  ترشين 

اإلرهايب داعش بغارة أمريكية يف الشال السوري 

وتحديداً يف محافظة إدلب.

أن  الصحيفة  البنتاغون  يف  كبري  مسؤول  وأبلغ 

للغاية يف آخر  لعملية رسية  البغدادي كان هدفاً 

 NBC معقل للمتشددين يف سوريا. وأشارت قناة

املبنى  دمرت  املتحدة  الواليات  أن  إىل  األمريكية 

كا  ادلب،  باريشا  قرب  البغدادي  فيه  كان  الذي 

نفذت غارة جوية عى موكب سيارات بالقرب من 

املكان. 

مسؤول  عن  نقال  لألنباء،  رويرتز«  وكالة  وذكرت 

أمرييك قوله، إن الواليات نفذت عملية ضد زعيم 

تنظيم داعش، لكن أكد أنه ليس من الواضح حتى 

اآلن إن كانت العملية قد نجحت بالفعل.

)صحيفة-نيوزويك(

 مظاهرات لبنان مستمرة

يف  جديد  من  للواجهة  املغلقة"  "الطرق  عادت 

مظاهرات لبنان، حيث أغلق املحتجون الطرق يف 

مواصلني  االثنني،  الدولة  من  أخرى  وأجزاء  بريوت 

يف  الحاكمة  النخبة  عى  احتجاجات  موجة  بذلك 

البالد التي تعاين أزمة اقتصادية حادة.

باكستان.. حشود للمعارضة تطالب باستقالة 

الحكومة وعمران خان يتحدى

العاصمة  يف  املتظاهرين  من  حشود  تجمعت 

علاء  جمعية  من  بدعوة  آباد  إسالم  الباكستانية 

عمران  الوزراء  رئيس  باستقالة  للمطالبة  اإلسالم 

التي تواجه حكومته صعوبة تحسني األوضاع  خان 

االقتصادية.

وتجمع عرشات اآلالف من املتظاهرين يف العاصمة 

عقب صالة الجمعة يف إطار ما أطلق عليه "املسرية 

من أجل الحرية".

ويف مواجهة زحف املعارضني، أعلن رئيس الوزراء يف 

ترصيحات له اليوم الجمعة مبدينة غلغيت )شايل 

البالد( أن املظاهرات ال تخيفه.

عى  تدفقوا  املتظاهرين  إن  خان  عمران  وقال 

باملحاسبة، مؤكدا تصميمه عى  للمطالبة  العاصمة 

مكافحة الفساد.

وانطلقت مسرية األحزاب اإلسالمية املعارضة األحد 

)جنوب(  السند  إقليم  عاصمة  كراتيش  من  املايض 

فضل  موالنا  اإلسالم  علاء  جمعية  زعيم  بقيادة 

سبعة  يضم  تحالف  ضمن  والجمعية  الرحمن، 

مقعدا   ٣4٢ مجموع  من  مقعدا   16 لديها  أحزاب 

مبجلس النواب. علا بأن حركة إنصاف التي يقودها 

عمران خان لديها 155 مقعدا.
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إعداد: سامحة األستاذ املفتي عبد القادر العاريف

أستاذ باجلامعة

الحمـد للـه رب العاملـني والعاقبـة والصلـوة 

والسـالم عـى محمـد وآلـه وأصحابـه وأهـل 

بيتـه وذريتـه أجمعـني ومـن تبعهم بإحسـان 

ودعـا بدعوتهـم إىل يـوم الديـن وبعـد قـال 

اللـه تعـاىل: ِمـَن الُْمْؤِمِنـَن ِرَجـاٌل َصَدُقـوا َما 

ـن َقـَى نَْحَبُه  َعاَهـُدوا اللَّـَه َعلَْيـِه َفِمْنُهـم مَّ

تَْبِديـاًل﴿ لُـوا  بَدَّ َوَمـا  يَنَتِظـُر  ـن  مَّ َوِمْنُهـم 

األحـزاب:٢٣﴾

شـيخي املبجـل العالمـة السـيد محمـد رابـع 

الحسـني النـدوي حفظـه اللـه ورعـاه، رئيس 

هـذا املؤمتـر الكبري وقائد هـذ الركب الجليل، 

وجميـع املشـايخ املبجلـني والعلـاء املكرمني 

الحارضيـن،  وجميـع  املؤقريـن  املدعويـن 

فالسـالم  الخالـدة،  اإلسـالم  بتحيـة  أحييكـم 

مـن  أشـكر  وبركاتـه.  اللـه  ورحمـة  عليكـم 

املؤمتـر حيـث  بهـذا  املعنيـني  قلبـي  أعـاق 

وّجهـوا لنـا دعـوة للحضـور يف هـذا املؤمتـر 

الكبـري، فجزاهـم اللـه خـريا وتقبـل منهـم.

ساديت الكرام!

عـيل  أيب  السـيد  اإلمـام  عـن  الـكالم  إن 

الحسـني، أنـزل اللـه تعـاىل شـآبيب رحمتـه 

وغفرانـه يف مثـل هـذا املومتـر الجليـل وهـذا 

الوقـت املختـرص الضيـق أمـام الحشـد الكبري 

صعـب جـدا عى طالـب يعيش بعيـدا عنكم 

وعـن البلـد واملركـز الـذي ينتمي إليه السـيد 

النـدوي رحمـه اللـه تعـاىل. كـا يشـعر كل 

مـن أراد أن يكتـب عـن هـذا اإلمـام الجليـل 

املوفـق،  والرجـل  النبيـل  املخلـص  والداعيـة 

بـأن األبعـاد التـي ينبغي إبرازها عـن جوانب 

حياة الشـيخ رحمه اللـه، وأن صفاته املرموقة 

التـي يجـب بيانهـا ورشحهـا وتوصيفهـا كثرية 

ومتنوعة ومبسـوطة ال ميكـن التطرق إليها يف 

مؤمتـرات فضـال عـن مؤمتـر.

لذلـك نـرى أنـه بعـد مـي قرابـة ربـع قـرن 

وحفـالت  مؤمتـرات  تعقـد  رحيلـه،  عـن 

وآرائـه  وأفـكاره  شـخصيته  حـول  ونـدوات 

املباركـة الطيبـة، وسـتظل تعقـد مبشـيئة الله 

املسـتقبل. يف  وتعـاىل  سـبحانه 

سادايت! 

والفكريـة  الدينيـة  الشـيخ  إن مالمـح حيـاة 

كثـرية جـدا،  والعلميـة  والدعويـة  والرتبويـة 

فإنـه رحمـه اللـه كان مـن الذين اجتبـاه الله 

تعـاىل لخدمـة دينـه وترشـيد أمـة نبيـه صى 

هكـذا  ونحسـبه  ونـراه  وسـلم-  عليـه  اللـه 

واللـه حسـيبه و ال نـزيك عـى الله أحـدا وأنه 

رحمـه اللـه ممـن يصـدق عليـه مـا أخرجـه 

الشـيخان عـن أيب هريـرة ريض اللـه عنـه أن 

رسـول اللـه صـى اللـه عليـه وسـلم قـال: إن 

نـادى  عبـدا  أحـب  إذا  وتعـاىل  تبـارك  اللـه 

جربيـل إن اللـه قد أحـب فالنا فأحبـه فيحبه 

جربيـل ثـم ينـادي جربيـل يف السـاء إن الله 

قـد أحـب فالنـا فأحبـوه فيحبه أهل السـاء 

ويوضـع لـه القبـول يف أهـل األرض.

يقـول الداعية الكبري العالمه الدكتور يوسـف 

القرضـاوي وهـو يتكلـم عـن الشـيخ رحمـه 

اللـه: إن هـذا الحـب الـذي تحسـه وتلمسـه 

الجليـل  للشـيخ  عامـة  املسـلمني  قلـوب  يف 

والـذي بـدأ للـه واسـتمر للـه واتسـع نطاقـه 

للـه ليـدل عـى أن لهـذا الرجـل مكانـة عنـد 

اللـه عزوجـل، فحـب النـاس اليـأيت مـن فراغ 

وألسـنة الخلـق أقـالم الحق والنبـي صى الله 

عليـه وآلـه وسـلم قـال عنهـم: " شـهداء اللـه 

." يف األرض 

ويقول أحد الدعاة املخلصن:

هذه محارضة حول أفكار اإلمام السيد أبو الحسن عيل الندوي رحمه الله وآرائه قدمها الكاتب يف »مؤمتر السيد أيب الحسن عيل 

الندوي وأفكاره« املنعقد يف الجامعة اإلسالمية مدينة بهتكل – الهند – عام 1439هجري وقد حرض فيه كبار الشخصيات من الهند كا 

حرض عدد من خارج الهند.

وألقيت هذه املحارضة يف األخرية يف حضور جميع املشرتكن واملحارضين وال سيا الجلسة مسؤويل ندوة العلاء وجامعتها، منهم العالمة 

السيد محمد الرابع الحسني الندوي أمن عام ندوة العلاء والدكتور سعيد الرحمن األعظمي مدير دار العلوم ندوة العلاء ورئيس 

التحرير ملجلة البعث اإلسالمي الهند.

ومن حسن حظ هذه املحارضة أنها هي الوحيدة التي ألقيت من أولها إىل آخرها يف الجلسة الختامية وأما املحارضات األخرى قدم 

ملخصها، ولإلفادة نقدمها إىل القراء الكرام للمجلة ونرجو الله تعاىل أن يتقبلها ويجعلها يف ميزان حسنات اإلمام املفكر رحمه الله 

والكاتب وكل من ساهم فيه. )املحارض(

اإلمام أبو احلسن الندوي؛ ميزاته وركائز فقه الدعوة عنده ومسئولية 
تالميذه وحمبيه جتاه تراثه العلمي والفكري

دراسات إسالمية
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وهكـذا كان الشـيخ محبوبـا مقـّدرا يف العـامل 

العـريب والعـامل اإلسـالمي وبـني املسـلمني يف 

أنحـاء العـامل، ولـو جـاز أن ينعقـد اإلجـاع 

عـى فضـل إنسـان ومكانتـه النعقـد اإلجاع 

النـاس  أن  اللـه  سـنة  جـرت  ولكـن  عليـه 

اليزالـون مختلفـني إال مـن رحـم ربـك ولذلك 

خلقهـم.

ساديت الكرام!

اإللهيـة  باملواهـب  مليئـة  الشـيخ  حيـاة  إن 

والنعـم الجليلـة التـي أنعـم اللـه بهـا عـى 

عبـده.

التـي  هـذه  املتواضعـة  كلمتـي  يف  ولكنـي 

أرجـو أن ينفعنـي اللـه تعـاىل بهـا يف الدنيـا 

وأن يرزقنـي شـفاعته ومصاحبتـه يف اآلخـرة، 

ووصـف  عظيمـة  صفـة  إىل  أشـري  أن  أريـد 

كتاباتـه  خـالل  مـن  شـخصيته  يف  كريـم 

الوسـيطة  وهـي  ومحارضاتـه  ورسـائله 

واالعتـدال يف جميـع األمـور واالجتنـاب عـن 

اإلفـراط والتفريـط يف جميع القضايـا الدينية 

والفرديـة. والسياسـية  واالجتاعيـة 

ويعلـم مـن لـه إملـام بحيـاة السـابقني مـن 

األمـم وامللـل أن النجاح والفـالح اليرافقان إال 

مـن رزقـه اللـه تعـاىل هـذه الصفـة الكرميـة 

وهـي الوسـطية التـي أصبحت شـعارا لجميع 

الشـعوب واألمـم الناجحـة وامللـل املوفقـة ال 

سـيا يف اإلسـالم واملسـلمني.

وسـلم  عليـه  اللـه  صـى  النبـي  حيـاة  إن 

الصالحـني  والسـلف  وتابعيهـم  والصحابـة 

مليئـة بهـذه الصفـة الكرميـة الالمعـة املنرية، 

يلمسـها كل مـن لـه قلـب سـليم وفكـر نـري 

إن  الكرميـة.  والسـنة  الكتـاب  مـن  مسـتنري 

اإلمـام النـدوي رحمـه اللـه تعاىل اختـار هذه 

الصفـة بـني أصحابـه ومحبيـه وبـني موافقيـه 

ومخالفيـه، وكل مـن دنـا منـه يـرى ضالتـه 

بالغربـة والهجـران سـواء  عنـده، وال يشـعر 

اتفـق معـه فكريا أو اختلـف، وال فرق بني أن 

يكـون مـن تالميـذه ومحبيه أو مـن مخالفيه 

اآلراء والتعابـري. يف بعـض 

القـرآن  أشـار  الكرميـة  الصفـة  هـذه  وإىل 

ًة َوَسـطًا  الكريـم قائـال: َوكََذلِـَك َجَعلَْناكُـْم أُمَّ

ُسـوُل  لَِّتكُونُـواْ ُشـَهَداء َعـىَل النَّاِس َويَكُوَن الرَّ

﴿البقـرة: 14٣﴾ َشـِهيًدا.  َعلَْيكُـْم 

وهـذه امليـزة املباركـة مـن الجوانـب املهمـة 

يف حيـاة الشـيخ رحمـه اللـه قـد أشـار إليـه 

الذيـن  والكتّـاب  املؤلفـني  مـن  الكثـريون 

حياتـه. ترجمـة  إىل  تطرقـوا 

ال شـك أن اإلمـام النـدوي رحمـه اللـه تعـاىل 

عـاش يف هـذه البالد، وترعـرع يف بيئة علمية، 

ودرس يف هـذه املـدارس الدينيـة التي يتخرج 

منهـا كثـري مـن العلاءالذيـن درسـوا وتلقـوا 

نفـس مـا تلقـاه اإلمـام النـدوي مـن دروس 

وعلـوم ومقـررات يف املنهج، لكن مع األسـف 

ويف ظـل األوضـاع املتدهـورة التـي تعيشـها 

األمـة اإلسـالمية وخاصة يف البـالد التي يعيش 

فيهـا املسـلمون وفيهـا أعـداء أشـداء لدينهم 

لتدمـري  الفـرص  يرتبصـون  ممـن  ودنياهـم 

هـذه األمـة وإبادتهـا، نـرى الكثري مـن هؤالء 

العلـاء وطالب العلوم الدينية يسـارعون إىل 

إثـارة املسـائل الخالفيـة مـع إخوانهـم بحيث 

يصـل األمـر إىل التكفـري والتبديـع والتفسـيق 

الخالفيـة  املسـائل  هـذه  مـن  كثـريا  أن  مـع 

مجـال  وفيهـا  واجتهاديـة،  فقهيـة  مسـائل 

إبـداء الـرأي، واملصيـب لـه أجـران واملخطـئ 

لـه أجـر واحد.

فقيهـا  كان  اللـه  رحمـه  النـدوي  فاإلمـام 

متبحـرا، وعاملـا جليـال، لكن رغم ذلـك النجد 

يف مؤلفاتـه مـا نسـميه يف املصطلـح الفقهـي 

عظيـا  مرشـدا  وكان  الـرأي(،  يف  )التفـرد 

ومربيـا روحيـا كبـريا لكن مع ذلـك ال نجد يف 

حياتـه ما يسـبب الخالف بني األمة اإلسـالمية 

باختيـار نـوع خـاص مـن املصطلـح وتـرك ما 

هـو املتفـق بـني األمـة اإسـالمية، وهـذا مـا 

الحجـم  صغـري  القيـم  كتابـه  يف  إليـه  أشـار 

وكبـري الفائـدة )ربانيـة الرهبانيـة( ودعـا فيه 

التـي جنـت  املصطلحـات  تـرك  إىل  الجميـع 

عـى األمة اإلسـالمية، واقرتح لهـم أن يختاروا 

مـا يوحدهـم ويقربهـم.

إن شـيخنا رد عى األفكار الزائغة التي نرشت 

عنيفـا عميقـا  ردا  أخـريا  اإلسـالمية  األمـة  يف 

وعلميـا  تاريخيـا  وموثقـة  واضحـة  بدالئـل 

ال سـيا يف كتابـه القيـم الـذي ضـاع صيتـه 

اإلسـالمية  الفكـرة  بـني  الـرصاع   " العـامل:  يف 

والفكـرة الغربيـة يف األقطـار اإلسـالمية" ورّد 

كل مـا ال يتفـق مع اإلسـالم والدين اإلسـالمي 

الحنيـف وتعاليـم النبـي الكريـم صـى اللـه 

إليـه  يحتـاج  مبـا  أقـر  لكنـه  وسـلم،  عليـه 

املسـلمون يف حياتهـم الفرديـة واالجتاعيـة 

مـن الحضـارة املاديـة مـا الميـس بـيشء من 

تعاليـم الديـن، وجعل شـعاره الوحيد يف مثل 

هـذه األمـور " خـذ مـا صفـا ودع مـا كـدر".

وعـدم  الشـيخ  وسـطية  عـى  يـدل  مـا 

التعصـب مـا قرأته يف إحـدى رحالته إىل مرص 

حيـث زار أحـد مشـايخ الكبـار وجلـس معـه 

وذكـر املضيـف الكريم خـالل كالمـه وزيارته 

عصبيـة  وأبـدى  الفقهيـة  الخالفـات  بعـض 

محضـة يف إبـداء الـرأي والـرد عـى مخالفيه، 

فكتـب الشـيخ يف رحلتـه أين لقيـت الشـيخ 

الفـالين وسـمعت منـه مـا مل يعجبنـي وهو ال 

يوافـق طبيعتـي.

الـذي  العـرص  هـذا  يف  نحتـاج  إننـا  نعـم! 

احتضـار  يف  اإلسـالمي  العـامل  فيـه  يعيـش 

واألمـة اإلسـالمية يف تشـتت وتفـرق وتكـدر 

إىل مـا ركّـز عليـه الشـيخ رحمـه اللـه تعـاىل 

مـن الوسـطية واالعتـدال واختيـار مـا ليـس 

املسـاعي  بـذل  وإىل  تفريـط،  وال  بافـراط 

وتوحيـد  واحـدة  كلمـة  عـى  األمـة  لجمـع 

صفوفهـا وإبعادهـا عـن الخالفـات الفقهيـة 

واملذهبية والسياسـية واالجتاعيـة والرتبوية 

لتعليميـة. وا

ومـن أحسـن مـا قـرأت مـن التعابـري حـول 

وسـطيته  يف  اللـه  رحمـه  النـدوي  اإلمـام 

واعتدالـه ما كتبـه فضيلة الدكتـور القرضاوي 

يقـول:  القيـم حيـث  اللـه يف كتابـه  حفظـه 

والشـيخ بطبيعتـه رجـل معتـدل يف تفكـريه 

قديـم  فهـو  كلهـا  حياتـه  ويف  سـلوكه  ويف 

سـلفي  وهـو  عـرصي،  تـرايث  وهـو  جديـد، 

الحريـر  لـني  يف  ومتطـور،  ثابـت  وصـويف، 

الحديـد. وصالبـة 

وأمـا األمـر الثـاين الـذي أريـد أن أركـز عليـه 

يف هـذه الفرصـة مـا كتبـه األسـتاذ القرضاوي 

حفظـه اللـه حـول ركائـز فقـه الدعـوة عنـد 

اإلمـام النـدوي رحمـه اللـه.

وأقـول بالرصاحـة: مـا كتبـه الدكتـور يوسـف 

القرضـاوي وجمعـه ورتبـه مـن ركائـز فقـه 

الدعـوة عنـد اإلمـام أعجبنـي كثـريا، مل أجـد 

مـن  غـريه  عنـد  والرتتيـب  االسـتقصاء  هـذا 

مـن  كثـريا  أعجبنـي  بـل  والكتّـاب،  املؤلفـني 

هـذا مـا كتبـه يف آخـر هـذه الركائـز وأشـار 

إىل أهميـة مسـؤولية تالميـذه وتالميـذ اإلمام 

دراسات إسالمية



AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

ق 13
هـ.

 14
41

فر 
ص

 /2
دد:

الع
 -1

6 :
نة 

لس
ا

ومحبيـه وجعلـه حقـا عـى عاتقهـم إلمامهم 

الجليـل حيـث قـال: " أرجـو مـن تالميذي أن 

يجعلـوا مـن هـذه الركائـز العرشيـن منطلقا 

لرسـائل علميـة تتحـدث عن الشـيخ وتقدمه 

الشـيخ  حـق  مـن  وهـذا  القادمـة،  لألجيـال 

الجليـل عليهـم، أدعـو يل ولهـم بالتوفيـق".

إليـه  أشـار  التـي  العرشيـن  الركائـز  أذكـر 

كتابـه: عـن  نقـال  بحثـه  يف  الدكتـور 

1- تعميق اإلميان يف مواجهة املادية؛

٢- إعالء الوحي عى العقل؛

٣- توثيق الصلة بالقرآن الكريم؛

4- توثيق الصلة بالسنة والسرية النبويتني؛

)الربانيـة  الروحانيـة  الجـذوة  إشـعال   -5

بيـة(؛ اإليجا

6- البناء ال الهدم والجمع ال التفريق؛

7- إحياء روح الجهاد يف سبيل الله؛

8- استحياء التاريخ اإلسالمي وبطوالته؛

9- نقد الفكرة الغربية والحضارة املادية؛

والعصبيـات  القوميـة  الفكـرة  نقـد    -1٠

؛ هليـة لجا ا

النبـوة ومقاومـة  تأكيـد عقيـدة ختـم    -11

القاديانيـة؛ الفتنـة 

1٢-  مقاومة الردة الفكرية؛

1٣-  تأكيـد دور األمـة املسـلمة واسـتمرارها 

يف التاريـخ؛

يف  ومنزلتهـم  الصحابـة  فضـل  بيـان    -14

الديـن؛

15-  التنويه بقضية فلسطني وتحريرها؛

16-  العناية بالرتبية اإلسالمية الحرة؛

17-  العناية بالطفولة والنشئ؛

الربانيـني  والدعـاة  العلـاء  إعـداد   -18

؛ يـن رص ملعا ا

19-  ترشيد الصحوة والحركات اإلسالمية؛

٢٠-  دعوة غري املسلمني؛

يف  املحوريـة  العرشيـن  الركائـز  هـي  هـذه 

فقـه الدعـوة عنـد اإلمـام أيب الحسـن عـيل 

املؤلـف  ذكـر  وكـا  اللـه،  رحمـه  النـدوي 

وبسـط  رشح  إىل  تحتـاج  الركائـز  هـذه  أن 

مـن  املثقـف  بالجيـل  وجديـر  وتفصيـل؛ 

العلـاء الشـباب واملفكريـن أن يهتمـوا بهـا 

اهتامـا بليغـا؛ ويجعلوهـا محورا أساسـيا يف 

أنشـطتهم،  ومجـاالت  كتاباتهـم وخطاباتهـم 

وأخـريا أقـّدم اقرتاحـا إىل املعنيـني بخدمـات 

وكتاباتـه،  وأفـكاره  الراحـل  الجليـل  اإلمـام 

أكادميـات  لديهـم  تكـون  بـأن  وخطاباتـه 

ولجـان ومراكـز ومجتعـات ومعاهـد خاصـة 

لنـرش فكرة اإلمام وترشـيد الصحوة اإلسـالمية 

إىل كتاباتـه وأفـكاره وآرائـه، ولرتتيب مؤلفاته 

وبسـطها  ترتيبـا جديـدا، ولرشحهـا  وأفـكاره 

الحيـة  واللغـات  واألرديـة  العربيـة  باللغـة 

األخـرى يف العـامل ال سـيا يف القضايـا الهامـة 

ومحارضاتـه  كتاباتـه  يف  املبعـرثة  الجديـدة 

أيضـا،  املوجـود  بواقعنـا  ارتبـاط  لـه  فيـا 

ولتوزيـع مؤلفاتـه ومحارضاتـه بني املسـلمني 

العلـوم العرصيـة  العلـاء والطـالب يف  مـن 

املسـلمني. غـري  وبـني  والرشعيـة 

وال ننـس هنـا أن نتذاكـر مـا يقـوم بـه عـدد 

مـن املراكـز العلميـة ومن أهمهـا مركز اإلمام 

النـدوي يف " راي بريـيل" مـن توابـع مدينـة 

الراحـل، مـن  بلـد اإلمـام  " لكنـاو -الهنـد-" 

ترتيـب جديـد وتوزيـع ملؤلفاتـه عـى نطـاق 

واسـع، وكذلـك ما يقوم به اإلخـوة املخلصون 

يف "بهتـكل محافظـة كرناتـك جنـويب الهنـد" 

تحـت إرشاف مركـز آكادميـة اإلمـام النـدوي 

فيهـا، ويل اقـرتاح خـاص ال سـيا إىل املعنيـني 

مبركـز اإلمام الندوي رحمـه الله يف رايئ برييل 

لكنـاو وهـذا املركـز يف " بهتـكل " أن يبتكـروا 

بعقـد  الشـباب  العلـاء  مـن  للمتخرجـني 

دورة علميـة تجربيـة وتخصصيـة ملـدة سـنة 

تتنـاول أفـكار اإلمـام الراحـل وآرائـه بدراسـة 

مقارنـة بينهـا وبـني آراء غـريه مـن املفكريـن 

يف العـامل وكـا ذكـرت يف األمر الثـاين أنه حق 

اإلمـام عـى عاتـق تالميـذه ومحبيـه وورثتـه 

العلميـة والنسـبية االهتام إىل هـذا الجانب 

واسـتعراض هـذا الكنـز املبـارك وتقدميـه إىل 

الجيـل املثقـف الحائـر مـن شـباب املسـلمني 

يف جميـع العـامل وإىل أهـل الشـعور والثقافـة 

مـن أبناء البـرش الذين يبحثون عن السـعادة 

والرقـي واإلذهـاب يف جميع مجاالت حياتهم.

الجهـود  يتقبّـل هـذه  اللـه تعـاىل أن  نرجـو 

املباركـة ويرزقنـا االسـتفادة منهـا وينفـع بهـا 

األمـة اإلسـالمية ويرفـع بهـا درجـات إمامنـا 

وشـيخنا الراحـل، ويجزيـه عنـا وعـن جميـع 

الجـزاء.  أحسـن  املسـلمني 

وصـى اللـه تعـاىل عـى خـري خلقـه محمـد 

آلـه وصحبـه أجمعـني. وعـى 

أخبار العامل
العراق.. جرحى واعتقاالت مع استمرار 

االحتجاجات رغم وعد بتعديل وزاري

ــداد  ــط بغ ــن وس ــن املتظاهري ــد م ــب العدي أصي

اليــوم الســبت بحــاالت اختنــاق نتيجــة اســتخدام 

ــل  ــوع وقناب ــيلة للدم ــل املس ــن القناب ــوات األم ق

الصــوت لتفريــق املعتصمــني يف ســاحة الِســَنك 

الســفارة  ملقــر  املــؤدي  الجــر  مــن  القريبــة 

اإليرانيــة واملنطقــة الخــراء وســط العاصمــة، 

حســبا أفــاد ســامر يوســف مراســل الجزيــرة مــن 

ــاك. هن

وأشــار املراســل إىل أن قــوات األمــن تســعى إلنهــاء 

االعتصــام املســتمر منــذ أســبوعني يف الســاحة 

ــر،  ــاحة التحري ــن س ــة م ــى مقرب ــع ع ــي تق الت

ــا. ــؤدي إليه ــق امل ــح الطري ــادة فت إلع

بقــرار نهــايئ ومثــري.. املحكمــة العليــا بالهنــد 

تحســم مصــري أرض مســجد بابــري التاريخــي

يف قــرار مثــري، أصــدرت املحكمــة العليــا يف الهنــد 

اليــوم الســبت حكــا بحــّل النــزاع الطويــل األمــد 

ــع مســجد  ــدوس واملســلمني بشــأن موق ــني الهن ب

ــدوس ويســعون  ــره الهن ــذي دم ــري الشــهري ال باب

ــد. ــه إىل معب لتحويل

ــليم  ــة بتس ــا الهندي ــة العلي ــم املحكم ــى حك وق

للهنــدوس،  بابــري  ملســجد  التاريخيــة  األرض 

لتشــييد معبــد عليــه، مقابــل منــح املســلمني أرضــا 

ــا،  ــاء مســجد عليه ــن، لبن ــة مبســاحة هكتاري بديل

ــو  ــش، وه ــار باردي ــة أت ــا، بوالي ــة أيودي يف منطق

قــرار رمبــا يعمــق االســتقطاب الدينــي يف الدولــة 

ــيا. ــوب آس ــة جن الواقع

“مذبحــة  مــن  الناجــي  املســجد  إمــام  فــوز 

بنيوزيلنــدا رســمي  مبنصــب  كرايستشــريش” 

انتخــب جــال فــودة إمــام مســجد النــور عضــوا يف 

املجالــس املحليــة يف مدينــة “كرايستشــريش”، حيــث 

مــارس/آذار  نيوزيلنــدا” يف 15  “مذبحــة  وقعــت 

ــني و51  ــن املصل ــال م ــت 51 قتي ــي خلف ــايض، الت امل

مصابــا.

فــودة، هــو أحــد الناجــني مــن مذبحــة مســجد النــور 

يف “كرايستشــريش”، وكان أول الشــخصيات املســلمة 

بنيوزلنــدا التــي ظهــرت إعالميــا بعــد وقوع الحــادث، 

متحدثــا عــن رضورة التصــدي لخطــاب الكراهية ضد 

املسلمني.

خطبة السالم

ــوة إىل  ــد الحــادث بأســبوع يف الدع ــودة بع نجــح ف

التجمــع لصــالة الجمعــة يف متنــزه كرايستشــريش، إذ 

اســتمع اآلالف مــن جميــع أنحاء نيوزلنــدا إىل خطبته 

الداعيــة للســالم، مؤكــدا يف رســالته أن األيديولوجيــة 

الرشيــرة لــن تنتــرص عــى املحبــة والوحــدة.

دراسات إسالمية
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حدود العقل واإلسالم )2(
العالمة املفتي حممد تقي العثامين

تعريب: عبد اهلل عبيداللهي

الحاجة إىل الوحي إإللهي
 )rationalism( للعقالنية  كبري  ضجيج  هناك 
يف عرصنا، بحيث يؤكد عى أن كل يشء يجب 
أن يوضع يف ميزان العقل ويوزن به، ثم ينبغي 
اختياره، لكن ال توجد عند العقل معادلة معينة 
Formula، وال مبدأ أسايس Principle يتصف 
تكون   ،)Universal Truth( عاملية  كحقيقة 
مقبولة لدى شعوب العامل، و مييّز بها الخري من 
الرش، والحسن من القبيح، ويعرف ما هو القبيح 
اختياره؟  عليهم  يجب  وماذا  الحسن؟  هو  وما 
حينا  التحكيم  هذا  اختياره؟  ينبغي  ال  وما 
نفوضه إىل العقل، ونقلب أوراق التاريخ وننظر 
فيه نجد أن املواضع التي خدع العقل اإلنسان 
حرّا  هكذا  العقل  تُرك  فإن  تحىص.  وال  تعد  ال 
إىل  الدرجات  أعى  من  اإلنسان  ليهوي  مطلقا، 
أسفل الدركات. وأقدم إليكم بعض الناذج من 

التاريخ أمثلة لذلك:
 الزواج من األخت ليس مغايرا للعقل!

اإلسالم  تاريخ  يف  قرون  مثانية  قبل  مضت  لقد 
أحد  والقرامطة، كتب  بالباطنية  طائفة تسمى 
مشاهري زعاء هذه الطائفة والذي كان اسمه 
عبيد الله بن حسن القريواين يف مكتوب له إىل 

أتباعه:
"َوَما الْعجب من ىشء كالعجب من رجل يدعى 
الْعقل ثمَّ يكون لَُه أخت اَْو بنت حسناء َولَيَْست 
لَُه زَْوَجة ىف حسنها فيحرمها عى نَفسه وينكحها 
أََحق  أنه  لعلم  الَْجاِهل  عقل  َولَو  أجنبى  من 
الفرق  بني  )الفرق  األجنبى".  من  وبنته  بأخته 

للبغدادي، وبيان مذاهب الباطنية للديلمي(.
حسن  بن  الله  عبيد  يرشد  آخر  موضع  يف   
املجرد  العقل  عى  اعتادا  أتباعه  القريواين 
التي  األخت  أن  السبب  ما  متسائال:   فيقول 
تطبخ الطعام لراحة أخيه، وتوفّر الرير ملنامه، 
ال  رضوراته،  بكافة  وتهتم  مالبسه،  له  وتخيط 
إلرضاء  أخيها  عى  نفسها  تعرض  أن  تستطيع 

شهوته الجنسية؟
العقل عاجز عن الجواب

 لكم أن تلعنوا ما شئتم هذه الفكرة، لكن إذا 
مل  الذي  املجرد  بالعقل  عليه  تردوا  أن  أردتم 
أن  تستطعيوا  لن  اإللهي،  الوحي  بضياء  يتمتع 

تردوا جواب هذا االستدالل إىل يوم القيمة.

 فلو قال شخص: إن هذه رذيلة أخالقية، وسلوك 
قبيح جدا، فيجاب بأن رذالة هذا العمل وقبحه 
إمنا نايشء من تصورات البيئة، فأنت ولدت يف 
بيئة يرون هذا قبيحا وعيبا، لذلك تراه قبيحا، 

وإال فليس ذلك قبيحا من وجهة نظر العقل.
وإن قلت: إن النسب والحسب يختالن بسبب 
النسب  أن  وهو  أيضا،  موجود  فالجواب  ذلك، 
إذا اختل فا العيب يف أن يختل النسب؟ فهل 
النسب  عى  الحفاظ  يرى  عقيل  مبدأ  هناك 

رضوريّا؟
يحمل أرضار طبية،  ذلك  أن  الرد  قلت يف  فإن 
 Incest( ألنه ظهر اآلن بأن االستلذاذ باألقارب
نعلم  أن  يجب  لكن  صحية.  أرضار  إىل  يؤدي 
بأن هناك كتبا وتقارير ظهرت يف العامل الغريب 
تشري إىل أن االستلذاذ باألقارب Incest شطر من 
الشهوات الفطرية  )Human Urge( لإلنسان، 

وما يقال عن األرضار الصحية لها غري صحيح.
حسن  بن  الله  عبيد  رفعه  الذي  الهتاف  ذلك 
القريواين قبل مثانية قرون، ال يسمع اليوم صداه 
أو  بطريقة  الغرب  يف  عليه  يعمل  بل  فحسب 

أخرى.
 نتيجة التحرر من الوحي اإللهي

ملاذا يحدث كل هذا؟ ألنه يتم استخدام العقل 
أعاله  نطاق  من  ليست  هي  مجاالت  يف 
يف  العقل  استخدام  ويجري   .)Jurisdiction(
موضع كان الواجب فيه استخدام الوحي اإللهي. 
وكان من نتائج تحرر العقل من الوحي اإللهي 
 )Homosexuality( أن قانون مرشوعية املثلية
يف الربملان الربيطاين تم ترشيعه يف ظل أصوات 
مرة  علم.  إىل  رسميا  تبدلت  واآلن  التصفيق، 
قسم  فكان هناك  نيويورك،  مكتبة  إىل  سافرت 
 Gay( منفصل كتب عليه: أسلوب حياة املثليني
Style Of Life(. وقد ظهرت يف ذلك ذخرية من 
وجاعاتهم،  وأحزابهم  مواقعهم  ولهم  الكتب، 
نيويورك يف  رفيعه، وعمدة  مناصب  ويشغلون 

.)Gay( هذا الزمان شاذ مثيل
 خدعة العقل:

إعفاء  خرب  األمريكية  تايم  مجلة  يف  ورد  لقد 
الخليجية  الحرب  يف  شاركوا  ممن  جندي  ألف 
فقط ألنهم كانوا مثليني )Homosexual(. لكن 
واستمرت  الخطوة،  حدثت ضجة بسبب هذه 

مكان  كل  من  األصوات  وعلت  االحتجاجات، 
الجيش  من  طردهم  تم  األشخاص  هؤالء  بأن 
مخالف  وهذا  مثليني،  كانوا  أنهم  ألجل  فقط 
للعقل، ويجب إعادتهم من جديد إىل مناصبهم، 
وحجتهم يف ذلك كله أن هذه رغبات إنسانية 
Human Urge، واليوم يف عرصنا تحت ذريعة 
يف  قبيح  يشء  كل  تربير  يتم  البرشية  الرغبات 

العامل. 
 خدعة أخرى للعقل:

ذكرْت دائرة املعارف الربيطانية العلمية الكبرية 
مقالته  يف   )Encyclopedia of Britannica(
لقد  واقرؤوها،  افتحوها  الذرية،  القنبلة  حول 
العامل  الذرية يف  القنبلة  استعال  أن  فيها  ذكر 
يف  واآلخر  هريوشيا  يف  أحدها  مرتني  كانت 
ناكازايك، ثم يذكر الخسائر التي كانت يف هذين 
بأن  املقالة  هذه  بداءة  كانت  لكن  املوضعني، 
ناكازايك وهريوشيا  ألقيتا عى  اللتني  القنبلتني 
لو  إمرييك، وذكرت  مليون جندي  أنقذتا حياة 
الستمرت  املدينتني  عى  تلق  مل  القنبلتني  أن 
إنسان  مليون  يهلك  بأن  تقدر  وكانت  الحرب، 
آخر. فعرف القنبلة الذرية بأنها أنقذت أرواح 
  )Justification(مليون إنسان، إمنا يعرض تربير
تلك الواقعة التي يلعنها العامل كله ألنها قتلت 
التربير  وهذا  أجياال،  ودمرت  وأبرياء  أطفاال 
قائم عى العقل أيضا، ففي  ظل هذا املنطق ال 
يبقى أبشع جرمية وسلوك قبيح إال وعند العقل 
تربيره،  العامل كله يلعن الفاشية )Fascism( يف 
عرصنا، وتبدل اسم موسوليني وهتلر شتيمة يف 
عامل السياسة. لكن انظر قليال كيف قدم أولئك 
فاشيتهم)Fascism( يف أسلوب فلسفي. فلو قرأ 
شخص بسيط الفهم الفلسفة الفاشية، سيعرتف 
بأن هذا الكالم معقول. ملاذا؟ ألن العقل يجره 

إىل ذلك امليدان.
بشعا  كان  وإن  عمل  يوجد  ال  حال   كل  عى 
يف العامل وإال لقد بذل العقل جهده ليعرتف به 
كعمل صحيح. لذلك يستعمل العقل يف موطن 

ليس له.
 مثال العقل:

مؤرخا  كان  الذي  خلدون  ابن  العالمة  ذكر 
فيلسوفا املثال التايل للعقل:

بل العقل ميزان صحيح فأحكامه يقينيّة ال كذب 

دراسات إسالمية
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فيها. غري أنّك ال تطمع أن تزن به أمور التّوحيد 
واآلخرة وحقيقة الّنبوة وحقائق الّصفات اإللهيّة 
محال.  يف  طمع  ذلك  فإّن  طوره  وراء  ما  وكّل 
ومثال ذلك مثال رجل رأى امليزان الّذي يوزن به 
الّذهب فطمع أن يزن به الجبال وهذا ال يدرك. 
عى أّن امليزان يف أحكامه غري صادق لكّن العقل 
قد يقف عنده وال يتعّدى طوره حتّى يكون له 
ذرّات  من  ذرّة  فإنّه  وبصفاته  باللَّه  يحيط  أن 

الوجود الحاصل منه. )مقدمة بن خلدون(
 الفرق بن اإلسالم والعلانية

الفرق األسايس بني اإلسالم والعلانية أن اإلسالم 
الذي  نطاقه  يف  لكن  العقل  باستخدام  يقول 
العقل  تعجز  مرحلة  تأيت  وقد  وينفع،  يفيد 
عن اإلفادة، بل يبدأ يف إعطاء جوابات خاطئة، 
كالحاسوب إن استخدمته للعمل الذي من أجله 
صنع، سيستجيب فورا، لكن اليشء الذي مل يتم 
معرفة  أردت  فإذا  الحاسوب،  هذا  يف  إدخاله 
يعطي  بل  الحاسوب فحسب،  يعمل  لن  ذلك، 
نتائج خاطئة. هكذا ما مل يغّذ به العقل، واليشء 
الذي جعل الله تعاىل ملعرفته مصدرا ثالثا للعلم، 
وهو الوحي اإللهي، إذا أردنا معرفته من العقل 
يبدا العقل يف إعطاء جوابات خاطئة، وهذا هو 
السبب يف بعثة النبي الكريم وإنزل الكتاب من 

أجله.
إِلَيَْك الِْكتَاَب ِبالَْحقِّ  يقول الله تعاىل: }نَّا أَنْزَلَْنا 
لِتَْحُكَم بنَْيَ النَّاِس مِبَا أََراَك اللَُّه{.  )سورة النساء 

.)1٠5
هذا القرآن الكريم سوف يحكم ما هو الحق، 
وما ليس بحق، وسيقول ما هو الصواب وما هو 
الخاطئ؟ وما هو الخري و ما هو الرش؟ وهذه 

األمور كلها ال تعرف مبجرد العقول.
 منظمة ترفع رأية حرية التعبري!

منظمة  اسمها  معروفة  عاملية  مؤسسة  هناك 
باحثيها  أحد  جاء  مدة  قبل  الدولية،  العفو 
للبحث إىل باكستان. والله أعلم ملاذا جاؤوا به 
هدفننا  أن  وتكلم  عيل،  قدم  فلا  ملقابلة،  إيل 
الكثري  الرأي، هناك  أجل حرية  العمل من  هو 
من الناس معتقلون بسبب حرية الرأي، ونريد 
ال  متنازعة  غري  قضية  وهذه  منها.  إخراجهم 
باكستان  إىل  أرسلت  وإمنا  إثنان.  فيها  يختلف 
أنكم  املختلفة. وسمعت  الطبقات  آراء  ألعرف 
أطرح  أن  أردت  لذلك  العلم،  أهل  إىل  تنتمون 

عليكم بعض األسئلة أيضا.
منوذ من البحوث املعارصة:

ملا سألته ألي غرض تُجري هذا البحث؟ أجابني 
يف  املختلفة  الطبقات  آراء  معرفة  يريد  بأنه 
باكستان تجاه هذه القضية. سألته متى وصلت 

كراتيش، أجاب وصلت صباحا. سألته متى تعود؟ 
آباد.  إسالم  إىل  صباحا  غدا  ذاهب  أنه  أجابني 
) وكانت مقابلتنا يف الليل(. سألته كم تبقى يف 
إسالم آباد؟ قال: يوما واحدا. قلت له أخربين أّوال 
أنك تريد إجراء دراسة عن مختلف الطبقات، ثم 
تعد بعد ذلك تقريرا، فهل يكفي لهذه الدراسة 
ثالثة  وخالل  مدن  ثالث  أو  مدينتني  يف  قيامك 
أيام؟ قال: ال شك أنه ال ميكن االطالع عى آراء 
الجميع خالل ثالثة أيام. لكني سألتقي مبختلف 
من  البعض  مع  مقابالت  وهناك  االتجاهات. 
العامة أيضا. وألجل هذا أتيت إليكم. فأرشدوين 
من فضلكم. فسألته كم شخصا التقيت بهم يف 
السادسة.  وأنتم  بخمس  التقيت  قال  كراتيش؟ 
فقلت له باطالعك عى آراء هؤالء الستة سوف 
كراتيش.  سكان  رأي  هو  هذا  بأن  تقريرا  تعد 
أرجو املعذرة فإين أشك يف منهجية دراستك. ألن 
البحث التحقيقي أو الدراسة العلمية امليدانية ال 
تكون بهذا األسلوب. لذلك أعتذر إليكم من الرد 
عى أسئلتك. فقدم يل أعذارا بأن الوقت قليل 
عنده. لذلك التقي بعدد من األشخاص. فقلت 
له نظرا إىل ضيق الوقت هل كان من الروري 
القيام بهذه الدراسة؟ أرص بعد ذلك بأن اعرتاضك 
أسئلتي.  بعض  فضيلتكم  لتجب  لكن  صحيح، 
فقدمت من جديد عذري من التعاون مع هذا 
االستطالع غري العقالين والناقص. لكن إن أذنت 
قال  منظمتك.  حول  األسئلة  بعض  أسالك  فأين 
كانت  إن  لكن  إين جئت ألسألكم،  الحقيقة  يف 
فضيلتكم ال تجيب عى أسئلتي فلكم الحق أن 

تسأل ما تشاء حول منظمتنا.
 هل نظرية حرية الرأي مطلقة )Absolute(؟

من  أرسلت  مؤسسة  إىل  أرشت  إنك  له،  قلت 
شك  ال  الرأي،  حرية  رأية  ترفع  وهي  جانبها 
أسأل: هل  لكني  جيد،  عمل  الفكر   حرية  أن 
)Absolute(؟  مطلقة  نظركم  يف  الحرية  هذه 
كالمك.  استوعب  مل  قال:  تقيد؟  أن  يجب  أم 
الفكر هل  رؤية حرية  إن  له مقصدي:  فقلت 
اإلنسان  نفس  اشتهت  ما  بحيث  مطلقة  هي 
إليه؟  الناس  ويدعو  بتبليغه  ويقوم  به،  يرصح 
مثال لدي فكرة أن األغنياء جمعوا أمواال كثرية، 
يجب أن تكون لدى الفقراء حرية يف أن يرقوا 
أموال األغنياء، وأقوم أنا بتبليغ هذه الفكرة، بأن 
عليهم،  القبض  أحد  يلقي  وال  الفقراء،  يذهب 
ألن األغنياء امتصوا دماء الفقراء، وجمعوا هذه 
األموال. فهل تدعم أنت هذه الحرية للفكر أم 
ال؟ فقال هذا النوع من الحرية ال ندعمها نحن؟ 
قلت له أنا أردت التوضيح أيضا بأن حرية الفكر 
أن  يجب  أنه  تعتقد  فهل  مطلقة،  تكن  مل  إذا 

تكون قيودا علينا، فقال: نعم. يجب أن تكون 
حرية  إىل  يضاف  أن  اعتقد  فأنا  قيودا.  هناك 
 )Violence( العنف  يلحق  ال  أن  رشط  الرأي 
أنت  القيد  هذا  إن  له  قلت  نتيجته.  بالناس 
أضفته بناء عى فكرك، فلو أن شخصا رأى أنه 
ال ميكن الحصول عى مقاصد عالية بغري التشدد 
والتشدد  العنف  تحمل  من  بد  وال  والعنف، 
لتحقيق تلك املقاصد، فهل هذه الفكره جديرة 
باالحرتام أم ال؟ واملطلب اآلخر أنك كا أضفت 
قيدا إىل حرية الفكر من عقلك، فبأمكان شخص 
فينبغي  وإال  القيد،  هذا  مثل  يضيف  أن  آخر 
أن يكون هناك وجه ترجيح للعمل عى فكرك 
وإهال فكر اآلخر. ثم السؤال األصيل هو ماذا 
بأن  يحكم  القيود؟ ومن  تكون هذه  أن  يجب 
القيد الفالين ينبغي أن يكون أو ال يكون؟ وما 
هو املعيار عندك للحكم بأن القيد الفالين يجب 
أن يضاف إىل حرية الرأي، وأن القيد الفالين ال 
عى  تدلني  أن  املرجو  إليها.  يضاف  أن  ينبغي 
خالله  من  ميكن   )Yardstick(مقياس معيار  
التقييم بأن التقييد الفالين مرشوع، وأن التقييد 
نفكر  مل  سيدي!  أجاب:  مرشوع.  غري  الفالين 
أبدا يف هذا الجانب رسميا. قلت: أنت مرتبط 
مبنظمة عاملية كبرية مثل هذه، وتذهب إلجراء 
السؤال  لكن  بأعبائها،  والقيام  حولها،  دراسات 
األسايس وهو ماذا يجب أن تكون حدود حرية 
الرأي؟ ماذا ينبغي أن يكون نطاقها )Scope(؟ 
برنامجك  أرى  ال  هذا  ألجل  ذهنك،  يف  ليس 
مفيدا. من فضلكم وفروا جواب هذا السؤال يف 
تقريركم، أو وفروها باالستشارة مع سائر األفراد.

 ال ميزان لدى اإلنسان سوى الوحي:
تقريرا  وسأوفر  إداريت،  إىل  آرائك  سأبلغ  قال: 
باردا،  شكرا  وقدموا  هذا،  قال  املجال.  هذا  يف 
أتطلع  يومنا هذا  وإىل  املكان برعة.  وغادروا 
التقرير حسب وعدهم،  أو  السؤال  إىل جواب 
وأنا عى يقني أنهم لن يستيطعوا توفري جواب 
عاملي  معيار  تقديم  يستطيعون  وال  السؤال، 
 Universally Applicableيتمتع بشعبية عاملية

.)
آخر  شخص  ويقوم  معيار،  بتعيني  تقوم  ألنك 
ناشئ من تفكريك،  بتعيني معيار آخر. معيارك 
ومعياره أيضا ناشء من تفكريه. فلو أراد شخص 
أن يعني معيارا يكون مقبوال للعامل بأرسه، أقول 
بال خوف أنه ال يوجد سوى الوحي اإللهي لدى 
اإلنسان ما ميكن به إقامة معيار رضوري وأبدي 
املفاهيم  تلك  عى  املرشوعة  الحدود  إلقامة 
هدي  سوى  اإلنسان  لدى  يوجد  فال  الغامضة. 

الله تبارك وتعاىل.

دراسات إسالمية
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كارثة العامل العربي وأسبابها احلقيقة )3(
اإلمام السيد أبو احلسن عيل الندوي

خرجـت املواكـب واملظاهـرات يف العواصـم 

االسـتعار  سنسـحق  تهتـف:  العربيـة 

األمريـيك، سنسـحق الرجعية العربيـة، - التي 

هـي أبغـض األعـداء إليهـا- فلـم تثبـت هذه 

الحكومـات يف املعركـة ثالثـة أيـام، وطلبـت 

وقـف إطـالق النـار مـن غـري رشط وال قيـد، 

وكان مـا كان، مـا ذل بـه كل مسـلم فضـال 

عـن العـرب، يف كل بقعـة مـن بقـاع األرض.

أمـا إرسائيـل فلـم تضيـع سـاعة، بـل دقيقـة 

يف تقويـة مركزهـا وتجنيـد سـكانها، واألخـذ 

بالجـد واللبـاب، وتهيئـة الوسـائل واألسـباب 

لكسـب املعركة، وغسـل العار الذي لحقها يف 

معركـة القتـال"  فلـم نسـمع بثورة عسـكرية 

فيهـا، وال بقيـام حكومـة " دكتاتورية" تصادر 

وتفلـج  الحيـاة،  وتشـل  الحريـات  جميـع 

أو  دينـي  إصـالح  كل  وتحـارب  الضمـري، 

خلقـي، وتطـارد كل جاعـة تنادي بالتمسـك 

ومل  الفاضلـة،  واألخـالق  الدينيـة  بالتعاليـم 

القـادة  بإعـدام  املـدة  هـذه  طـوال  نسـمع 

والزعـاء  العسـكريني  والضبـاط  الحربيـني 

السياسـيني وإجالئهم وترشيدهم، كا نسـمع 

ذلـك يف كل فـرتة ومـدة قصرية عـن العواصم 

العربيـة، وركـزت كل جهودها ووسـائلها عى 

مجاربـة العـدو املحيـط بها، واالنتصـار عليه، 

والدفـاع عـن " الوطـن املقدس" ذلـك كله يف 

هـدوء وصمـت، ويف حيطـة وحـذر، ومن غري 

دعايـة وتهريـج وطعن يف املنافسـني، وإهدار 

كراماتهـم، وينسـب أهلها نفوسـهم ودولتهم 

وكفاحهـم إىل أنبيـاء اللـه وأحبائـه وتنتسـب 

إىل مـوىس – حـني ينتسـب كثـري مـن العـرب 

يف مـرص إىل فرعـون- وتعترب كفاحهـا " جهادا 

مقدسـا " وحربـا دينيـة، وقد فوجـئ كثري من 

أصدقائنـا حـني رأوا العرب يتناسـون اإلسـالم، 

ويتغافلـون عن العبـادة والدعـاء، ويخرجون 

يف غـرور وخيـالء، ورأوا ذلـك يف " التلفزيون" 

ورأوا اليهـود بالعكـس، وقد صامـوا عن بكرة 

أبيهـم يوم السـبت، وخرجـوا يرفعون صحف 

اللـه ويسـألونه  بأيدهـم، ويدعـون  التـواراة 

والتأييد.  النـرص 

مـن  كثـري  ظهـر  يقصـم  مـا  يقـع  هنالـك 

العقيـدة،  يف  للعـرب  واملشـاركني  املسـلمني 

بـكل  لهـم  املحبـني  والطـني  النسـل  ويف 

قلوبهـم وعقولهـم، الذيـن يعتقـدون أن ذل 

املسـلمني بـذل العـرب، وعـز املسـلمني بعـز 

العـرب، وأنهـم كنانـة اإلسـالم ومـأرز اإلميان، 

وصعـب عـى كثـري منهـم فهمـه واحتالـه، 

ولكـن الذي عرف سـنة اللـه يف خلقه، ودرس 

القـرآن دراسـة عميقـة مجـردة، وقـرأ إنـكاره 

عـى اليهـود الذين كانـوا يعتقـدون أن بينهم 

اللـه نسـبا ورحـا، ولهـم عليـه دالـة  وبـني 

وحـق، فهـم ال يؤاخـذون عـى التفريـط، وال 

يعاقبـون عـى األعـال واألخـالق، فقـال يف 

بالغـة  ويف  رصاحـة،  فوقهـا  ليسـت  رصاحـة 

الْيَُهـوُد  َوقَالَـِت   " بالغـة،  فوقهـا  ليسـت 

اُؤُه قُْل فَلَِم  ِه َوأَِحبَـّ َوالنََّصـاَرٰى نَْحـُن أَبَْناُء اللَـّ

ـْن َخلََق  مَّ بُُكـم ِبُذنُوِبُكـم بَـْل أَنتُـم برََشٌ مِّ يَُعذِّ

ِه  ُب َمـن يََشـاُء َولِلَـّ يَْغِفـُر لَِمـن يََشـاُء َويَُعـذِّ

ـَاَواِت َواأْلَرِْض َوَمـا بَيَْنُهـَا َوإِلَيْـِه  ُملْـُك السَّ

 ﴾18 الَْمِصرُي﴿املائـدة: 

األعـال  عـى  الجـزاء  قانـون  أن  وأعلـن 

واألخـالق عـام محيـط ليسـت فيـه مداهنـة 

وال محابـاة، وأنـه ليـس هنالـك عنـد اللـه مـا 

يسـمى املحسـوبية يف الحكومـات واإلدارات، 

َوال  ِبأََمانِيُِّكـْم  لَّيْـَس  منـذرا:  محـذارا  فقـال 

أََمـايِنِّ أَْهـِل الِْكتَـاِب َمـن يَْعَمـْل ُسـوًءا يُْجـَز 

َوالَ  َولِيًّـا  اللّـِه  ُدوِن  ِمـن  لَـُه  يَِجـْد  َوالَ  ِبـِه 

السـعى  أن  وذكـر   ﴾1٢٣ النسـاء:   ﴿ نَِصـريًا 

والجهـاد، ال تتخلـف عنهـا نتائجهـا، وإنـه 

ال يشـرتط فيهـا مؤمـن وال كافـر، فقـال: " 

َوأَن لَّيْـَس لإِْلِنَسـاِن إاِلَّ َمـا َسـَعى ﴿٣9﴾ َوأَنَّ 

َسـْعيَُه َسـْوَف يُـَرى ﴿4٠﴾ ثُـمَّ يُْجـزَاُه الَْجزَاء 

كُالًّ   " وقـال:  سـورةالنجم[.   [  ﴾41﴿ اأْلَْوىَف 

ِـدُّ َهـؤاُلء َوَهـؤاُلء ِمـْن َعطَـاء َربَِّك َوَمـا كَاَن  منُّ

َك َمْحظُـوًرا ﴿ اإلرساء: ٢٠﴾ ونفـى  َعطَـاء َربِـّ

عـن نفسـه الظلـم وتطفيـف الكيـل، وبخس 

ِّلَْعِبيـِد ﴿ لل ٍم  ِبظَـالَّ َك  َربُـّ َوَمـا  فقـال:  الحـق، 

فصلـت: 46﴾ وقـال: إِنَّ اللّـَه الَ يَظْلِـُم النَّاَس 

﴿ يَظْلُِمـوَن  أَنُفَسـُهْم  النَّـاَس  َولَِكـنَّ  َشـيْئًا 

يونـس: 44﴾ وهـدم القـرآن عقيـدة متجيـد 

النسـل وتقديـس السـاللة، واالسـتئثار بيـت 

اليهـود  عنـد  شـائعة  كانـت  كـا  خـاص، 

واملجـوس، ويف إيـران والهنـد، وأرىس قاعـدة 

العمـل والجـزاء، والسـعى والكفـاح، وربـط 

يف  باألعـال  والنتائـج  باألسـباب،  املسـببات 

غالـب األحـوال، فقـال: فََمـن يَْعَمـْل ِمثَْقـاَل 

ِمثَْقـاَل  يَْعَمـْل  َوَمـن   ﴾7﴿ يَـرَُه  َخـرْيًا  َذرٍَّة 

َذرٍَّة رَشًّا يَـرَُه ﴿8﴾ ] سـورة الزلـزال[ وعاقب 

عـى الظلـم وسـفك الدمـاء الربيئـة، والعبث 

بـاألرواح، يف كل مـكان وزمـان، ويف كل أمـة 

وجيـل، ويف كل ديـن ورشيعـة، وعاقـب عـى 

السـفاهة والرعونة وتعطيـل العقل واملنطق، 

إىل  واالسرتسـال  والعلـل  األسـباب  وتضييـع 

األوهـام واألحـالم، والجـدل والـكالم، يف كل 

مـن  دور  كل  ويف  األرض  بقـاع  مـن  بقعـة 

فيا ييل نص البحث القيم الذي كتبه ساحة األستاذ اإلمام السيد أيب الحسن عيل الحسني الندوي رحمه الله، ونرشه املجمع 

اإلسالمي العلمي بدار العلوم لندوة العلاء  لكناؤ بالهند. ونظرا لنفاسة هذه الدراسة و قيمتها وانطباقها عىل الواقع العريب 

املؤمل حرفيا، رأت إدارة املجلة نرشها وتقدميها إىل القراء الكرام يف حلقات، حرصا لتعميم فائدتها.

التوجيه اإلسالمي
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أدوار التاريـخ، وذم الطاعـة والعميـاء الرعناء 

ألي قائـد مزهـو بقوتـه، ومغـرور بنفسـه، ال 

يرجـوا معـادا وال يخـى حسـابا وال يرقـب 

رحمـة  وال  هـوادة  يعـرف  وال  ذمـة،  وال  إال 

فقـال: " فَاتَّبَُعـواْ أَْمـَر ِفْرَعْوَن َوَما أَْمـُر ِفْرَعْوَن 

إِىَل  تَرْكَُنـواْ  َوالَ  وقـال:  ﴿هـود:97﴾  ِبرَِشـيٍد 

لَُكـم  َوَمـا  النَّـاُر  ـُكُم  فَتََمسَّ ظَلَُمـواْ  الَِّذيـَن 

وَن  تُنـرَصُ الَ  ثُـمَّ  أَْولِيَـاء  ِمـْن  اللّـِه  ُدوِن  ـن  مِّ

﴿ هـود:11٣﴾ وقـد اقرتنـت بهـذه األخـالق 

والصفـات، وبهـذه املناهـج من الحيـاة نقمة 

اللـه وسـخطه بقطـع النظـر عـن األشـخاص 

واملذاهـب  والجاعـات،  واألفـراد  والـذوات، 

والديانـات، فـكل مـا وقـع – وياليتـه مل يقـع 

– تصديقـا للقـرآن، وبرهانا سـاطعا عى عدل 

اللـه، وصـدق اإلسـالم، وصحـة مـا جـاء بـه 

الرسـول، ونطـق بـه الكتـاب والسـنة، " أَفَـالَ 

ُروَن الُْقـرْآَن َولَـْو كَاَن ِمـْن ِعنـِد َغـرْيِ اللِّه  يَتََدبَـّ

لََوَجـُدواْ ِفيـِه اْخِتالَفًـا كَِثـريًا ﴿نسـاء:8٢﴾ أمـا 

بعـد! فالكارثـة فادحـة تقصم الظهـر وتذيب 

األعصـاب،  العقـل، وتحطـم  املهجـة، وتحـري 

وكل مـا يقـال عنهـا قليل وقـارص، ولكن هذه 

األمـة ظلـت تحتمـل النكبات، ومتـر بكوارث، 

كانـت أولهـا وأعظمهـا وفـاة نبيهـا وارتـداد 

عامـة العرب، وانحصار اإلسـالم واملسـلمني، - 

وجعلهـم بـل كلهـم مـن العـرب – يف مدينـة 

صغـرية، وقريـة أو قريتـني من الجزيـرة ميوج 

وتكتنفهـم  والعـداء،  الكفـر  بحـر  حولهـم 

إمرباطوريتـان عظيمتـان قـد هاجتـا عليهـم، 

وطمعتـا فيهـم، فهـو كـا يقـول عـروة بـن 

الشـاتية،  املطـرية  الليلـة  يف  كالغنـم  الزبـري: 

لفقـد نبيهـم صـى اللـه عليـه وسـلم وقلتهم 

الجيـوش  تدفـق  والثانيـة  عدوهـم"  وكـرثة 

بأرسهـا  األوروبيـة  والحكومـات  الصليبيـة 

وخيلهـا ورجلهـا عـى جزء صغري مـن اململكة 

قـوس  عـن  للمسـلمني  ورميهـا  اإلسـالمية 

واحـدة، واسـتيالؤها عـى القـدس واملسـجد 

األقـىص، وكثري مـن املـدن العربية اإلسـالمية، 

ومرقـد  ملركـزه  وتهددهـا  لإلسـالم  وتحديهـا 

نبيـه عليـه الصـالة والسـالم، فهـم يف مدهـم 

األول كالوتـد الحريـري يغـرز يف خشـب ينء 

ناعـم، كـا يقول " اسـتييل لني بـول" وثالثتها 

زحـف التتـار الوحـوش عـى العامل اإلسـالمي، 

وتحطيمهـم لـه من أقصـاه إىل أقصـاه فكانوا 

يرحـون عـى جثثه وأشـالئه مـن غري خوف 

أو احتشـام، وقـد كان العـامل اإلسـالمي مقربة 

واسـعة يهيمـن عليهـا املـوت، ويسـود عليهـا 

املتفائلـون  قطـع  وقـد  الرهيـب،  الصمـت 

هـذا  ويذكـر  نهضتهـم،  يف  الرجـاء  األقويـاء 

الحـادث املؤرخـون العرب، فتنهمـل عرباتهم، 

وتنقطـع أنفاسـهم ويفضلـون السـكوت عى 

ويذكـره  الحيـاة،  عـى  واملـوت  الحديـث، 

املـؤرخ ابـن األثري الجزري فيقـول: لقد بقيت 

عـدة سـنني معرضـا عـن ذكـر هـذه الحادثـة 

اسـتعظاما لهـا كارها لذكرهـا، فأنا أقـدم إليه 

رجـال وأخـر أخـرى فمـن الـذي يسـهل عليـه 

ومـن  واملسـلمني،  اإلسـالم  نعـي  يكتـب  أن 

الـذي يهـون عليـه ذكـر ذلـك، فيـا ليـت أمي 

مل تلـدين ويـا ليتنـي مـت قبـل هـذا وكنـت 

نسـيا منسـيا. وكانـت هـذه الكـوارث خليقـة 

بالقضـاء عـى أمـة مـن أعظـم األمـم، ولكـن 

األمـة اإلسـالمية – ويف مقدمتهـا وعى رأسـها 

الشـعوب العربيـة – خرجـت تحـت الـركام، 

قويـة  األنقـاض حيـة جديـدة،  تحـت  ومـن 

نشـيطة، ونفضـت عنهـا غبـار املـوت، وتراب 

القـرب الـذي تخيله أعداء اإلسـالم، واسـتأنفت 

السـري يف إميـان جديـد، وثقـة مسـتأنفة، ودم 

مسـتعد  والتاريـخ  زائـدة،  وحاسـة  فاتـر، 

إلعـادة نفسـه إذا طلـب منه ذلـك، واخيرت له 

السـبيل القويـم والـرصاط املسـتقيم.

التـي وقعـت يف  الثـالث  الكـوارث  إن هـذه 

اإلسـالمية  األمـة  وانتفاضـة  مختلفـة  عصـور 

بعدهـا ونهـوض العـرب، يلتقـي عـى نقطـة 

واحـدة، وهـي وجـود قيـادة مؤمنة، راسـخة 

اللـه ونـرصه  العقيـدة، قويـة اإلميـان بوعـد 

وبصالح اإلسـالم، بالقوة الكامنة فيه، شـديدة 

وأخالقـه،  وآدابـه  اإلسـالم  بتعاليـم  التمسـك 

أنانيـة، وعصبيـة جاهليـة،  مجـردة عـن كل 

أبوبكـر  األوىل  االنتفاضـة  رأس  عـى  فـكان 

الصديـق ريض اللـه عنـه ورفقتـه، وكان عـى 

رأس االنتفاضـة الثانيـة صـالح الديـن األيـويب 

وأنصـاره، وكان عـى رأس االنتفاضـة الثالثـة 

علـاء ربانيـون، ووزراء صالحـون أسـلم عى 

أيديهـم التتـار أفـرادا وأمـة، وتحولـوا حـاة 

والغـرب،  الـرشق  يف  لوائـه  وحملـة  لإلسـالم 

ويلتقـي هـؤالء القادة عـى أنهم كلهـم كانوا 

بسـيف  ويقاتلـون  اإلسـالم  بدعـوة  يدعـون 

واسـتحقوا  والسـالم،  الصـالة  عليـه  محمـد 

للعـادة،  الخـارق  اللـه وتأييـده  بذلـك نـرص 

أُْولَِئـَك  اللـه: "  وظهـرت املعجـزة فقـد قـال 

ِه أاََل إِنَّ ِحـزَْب اللَِّه ُهـُم الُْمْفلُِحوَن"  ِحـزُْب اللَـّ

لَُهـُم  ُجنَدنَـا  َوإِنَّ   " وقـال:  ﴿املجادلـة:٢٢﴾ 

الَْغالِبُـوَن " ﴿الصافـات:17٣﴾ يجـب علينـا – 

نحن معرش العرب واملسـلمني – أن نسـتأنف 

السـري مـن جديد فنعـرتف – بالشـجاعة التي 

عرفـت بهـا العـرب يف التاريـخ – إن الطريـق 

الـذي اخرتنـاه لبناء كياننـا الجديد، واسـرتداد 

مركزنـا يف العـامل الجديـد، ويف كسـب القـوة 

طريقـا  كان  فلسـطني،  إنقـاذ  ويف  والوحـدة 

ويخيـب  املسـاعي  يحبـط  منحرفـا  عقيـا 

وتأييـد،  اللـه  بنـرص  يقـرتن  ال  وأنـه  اآلمـال، 

حـني ال عـز وال كرامـة وال ظفـر وال انتصـار 

إال بنـرصه وتأييـده، ونعرتف بشـجاعة أن الله 

ربـط مصرينـا باإلسـالم ومبحمـد النبـي األمي، 

ِبـِه َوَعـزَُّروُه  وبتأييـد دينـه " فَالَِّذيـَن آَمُنـواْ 

َمَعـُه  أُنـزَِل  ِذَي  الَـّ النُّـوَر  َواتَّبَُعـواْ  وُه  َونَـرَصُ

﴿األعـراف:157﴾   " الُْمْفلُِحـوَن  ُهـُم  أُْولَِئـَك 

َك َولَِقْوِمـَك َوَسـْوَف تُْسـأَلُوَن"  ُه لَِذكْـٌر لَـّ "َوإِنَـّ

﴿زخـرف: 44﴾ ونعـرتف بالشـجاعة أن دعوة 

قـد أخفقـت وافتضحـت  العربيـة،  القوميـة 

وأنهـا كانـت " كََرَاٍب ِبِقيَعٍة يَْحَسـبُُه الظَّْمُن 

ى إَِذا َجـاءُه لَـْم يَِجـْدُه َشـيْئًا َوَوَجـَد  َمـاء َحتَـّ

يـُع  رَسِ ُه  َواللَـّ ِحَسـابَُه  اُه  فََوفَـّ ِعنـَدُه  َه  اللَـّ

بشـجاعة  ونعـرتف   ﴾٣9 ﴿النـور:  الِْحَسـاِب 

أن الظلـم مرتفعـه وخيـم، وإن الطريـق التي 

الشـيوعية  الدكتاتوريـة  الحكومـات  تسـلكه 

مبيـد للبـالد، مهلـك للحـرث والنسـل، وأنه ال 

يتفـق مـع اإلسـالم وال مـع اإلنسـانية، وال مع 

الحريـة الحقيقـة وال املسـاواة وال الجمهورية 

وإن الطاعـة املطلقـة العميـاء لقائـد أو أمري، 

طاعـة  ويف  رش،  ويف  خـري  يف  لـه  والخضـوع 

ويف معصيـة، وتسـليطه عـى العقـل والنفس 

محاسـبته  وعـدم  واآللهـة  األصنـام  تسـليط 

يف ترصفاتـه يجـر النـار والدمـار عـى العبـاد 

الرثثـرة  بـأن  بشـجاعة  نعـرتف  وأن  والبـالد، 

تفيـد  ال  الفارغـة  والدعـاوي  الـكالم  وكـرثة 

وعـدم  االسـتعداد،  يف  التفريـط  وإن  شـيئا، 

مقابلـة الحديـد بالحديـد والغفلـة واألخطـاء 

الصبيانيـة يف ميـدان الحـرب جرميـة ال تغتفر 

يف عـامل األسـباب.

التوجيه اإلسالمي
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ثـمانية أيام يف مجهورية تتارستان )2(

سافر فضيلة الشيخ عبد الحميد حفظه الله إىل جمهورية تتارستان يف 12 املحرم 1441، واستغرقت هذه الرحلة مثانية أيام، وبادر 

الشيخ محمد إساعيل مالزهي مساعد اإلدارة والشؤون املالية بجامعة دار العلوم زاهدان، والذي قد استصحبه الشيخ، بإمالء تفاصيل هذه 

الرحلة شفاهيا عىل األخ الفاضل محمد يعقوب شه بخش )سكرتري الخر يف مجلة نداء إسالم الفارسية( حّررها األخري باللغة الفارسية وتّم 

نرشها يف موقع سني أون الين. وإن قيمة هذه املذكرات واشتالها عىل معلومات جيدة وذكريات رائعة كفيلة بإفادة القراء، شجعني عىل 

تعريبها تعميا للنفع وإمتاعا لقراء لغة الضاد. وستنرشها مجلة »الصحوة اإلسالمية« يف سلسة ذات حلقات. املعرّب. 

تعريب: سيد مسعود

الشـيخ  لفضيلـة  واألخـرية  الثالثـة  املحـارضة 
عبـد الحميد حفظـه اللـه يف األكادميية كانت 
صبـاح اليـوم الثالث من رحلتنـا إىل جمهورية 
واإلصـالح"  "التزكيـة  موضوعهـا  تتارسـتان، 
وكان املوضـوع مقرتحـا مـن قبـل الجامعيـني 
أنفسـهم، وكلـات الشـيخ يف هـذه الجلسـة 
أيضـا كانـت مؤثـرة كسـابقاتها، والكثـري مـن 
الطـالب الذيـن زرتهـم كانوا يبـدون رسورهم 
مـن  اسـتفدنا  "قـد  قائلـني:  وإعجابهـم، 
محـارضة الشـيخ كثرياً، ونعتقد أنـه من أولياء 
اللـه البارزين". ومـا هنالك مـن التعابري التي 

تلتقـي عـى معـاين الحـب واإلعجـاب.
مـع هـذه الجلسـة انتهـت الربامـج العلميـة 
وبدأنـا  بلغـار  مدينـة  يف  الشـيخ  لفضيلـة 
نقـوم باإلجـراءات للعـودة إىل قـازان، ولكـن 
املضيفـني اقرتحـوا عـى الشـيخ تفقـد متحف 
هـذا  يضـم  وقالـوا  مغادرتهـا،  قبـل  بلغـار 

املتحـف نسـخة مـن القـرآن نسـيج وحدهـا 
بودنـا أن تشـاهدوها، فقبـل الشـيخ وتعينت 
الثانيـة مسـاء السـتعراض املتحـف. السـاعة 

ومـا يجـدر بالذكـر هـو أن السـيدات موثوق 
الشـؤون  بعـض  إليهـن  بهـن هنـا وفوضـت 
التنفيذيـة يف األكادمييـة، السـيدة كلنـاز هـي 
من املسـؤوالت التنفيذية، السـيدة النشـيطة 
التـي مـن املقـرر أن تصحبنـا إىل املتحـف مع 
مبنـى  سـيارات،  بثـالث  زمالئهـا  مـن  اثنـني 
املتحـف يضم سـت طوابـق، ُخّصـص طابقان 
طوابـق  وثـالث  اإلسـالمية  اآلثـار  لصيانـة 
لالحتفـاظ عـى األشـياء األثرية للتـار، يحدثنا 
دليـل املتحف عـن رقعة حكم التتـار املمتدة 
مـن املحيـط الهـادئ إىل بحـر الصـني وعـن 
سـكان هـذه املنطقـة التـي قـد كانـت تحت 
سـيطرة املغـول وعـن ظلمهـم عى السـكان.

يشبه  آخر  مبنى  املتحف  مبنى  بجنب  بنوا 

من  عتيقة  نسخا  فيه  ويحفظون  املسجد 
نسخة  أكرب  فيه  يحفظ  كا  الكريم  القرآن 
مطبوعة للقرآن يف العامل يف 6٣٢ صفحة يوزن 
بـ 8٠٠ كيلو غرام، طلبت جمهورية تتارستان 
إىل  باهض  مبلغ  دفع  بعد  القرآن  هذا  طبع 
 )ACR Group( دار النرش اإليطالية الشهرية
استخدمت يف هذا القرآن األوراق اإلسكتلندية 
الخاصة، التي ال يجد البى إليها سبيال عى مر 
واستخدم  جدا  جميل  أيضا  وجلده  العصور، 
فيه معادن مثل الذهب والفضة وأحجار مثل 

اليشم والفريوز.
قصدنـا  املتحـف  تفقـد  مـن  الفـراغ  بعـد 
أننـا  إال  املتحـف  بقـرب  يقـع  كان  مسـجدا 
مل نجـد لألسـف مـن يصـيل يف هـذا املسـجد 
سـوى رجل أو رجلني، وقد سـألنا عن السـبب 
مدينـة  املغـول  دّمـر  قـد  قائلـني:  فأخربونـا 
بلغـار مـع كل ما كان لها مـن تاريخ وحضارة 

رحالت
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وهـذه املدينـة هـي بلغـار الجديدة ويشـكل 
التتـار  واملسـلمون  الـروس،  سـكانها  أكرثيـة 
أنتـم  قليلـون وعـى هـذا  املدينـة  يف هـذه 
تجـدون املصلـني يف املسـاجد معدوديـن عى 

األصابـع.
املغـرب،  صـالة  وأدينـا  األكادمييـة  إىل  عدنـا 
وبعـد صالة املغـرب جـاء زوجان خراسـانيان 
وكانـا  الشـيخ،  لزيـارة  تايبـاد  مدينـة  مـن 
طالبیـن يدرسـان يف مسـكو، السـید طبيـب 
األسـنان والسـيدة صيدلية، كانـا يقوالن أنها 
قطعـا مسـافات بعيـدة وليـس لهـم هـدف 
مفعمـني  كانـا  كالهـا  الشـيخ،  لقـاء  سـوى 
الشـيخ  قابلـوا  وعندمـا  الدينيـة.  باملشـاعر 
تحقـق مشـهد إميـاين يفـوق الوصـف، جـرى 
الدمـع مـن عيونها، وكأنها كانـا عى ميعاد 

مـن هـذا اللقـاء.
اليـوم  وهـو  املحـرم   15 األحـد  يـوم  صبـاح 
الرابـع مـن رحلتنـا إىل جمهوريـة تتارسـتان 
كان موعـد مغـادرة مدينـة بلغـار التاريخيـة 
السـاعة  يف  لالنطـالق  تأهبنـا  قـازان،  إىل 
كلنـاز  السـيدة  تعينـت  صباحـا،  العـارشة 
مشـایعتنا  بإجـراءات  القيـام  عـن  مسـؤولة 
وتوفیـر السـیارة لعودتنـا إىل قـازان، عـى كل 
ودعنـا مضيفينـا يف أكادمييـة بلغار اإلسـالمية 
معبـدة  جـادة  عـرب  قـازان.  نحـو  متوجهـني 
عاديـة كجـادة زاهدان-خـاش توصـل مدينـة 
بلغـار التاريخيـة إىل قازان عاصمـة جمهورية 
تتارسـتان. قضينـا سـاعتني تقريبـا يف الطريق، 
كانـت املناظـر الخالبـة التـي تحـف الجـادة 
تقـع  تـكاد  تقـري عيوننـا وال  الجانبـني  مـن 
العـني عـى موضـع جـاف مقفـر. والطريـف 
هـو كـا أننـا يف إيـران ننفق املبالـغ يف إيجاد 
املسـاحات الخـراء واملنتزهـات فهنـا ينفـق 
املسـؤولون نفـس املبالـغ يف إيجـاد املحيـط 
اليابـس فهـم يبحثـون عـن املحيـط اليابـس، 
إىل هـذا املـدى أخصـب اللـه هـذه املناطـق 

وعّمرهـا.
والنكتـة األخـرى هـي أن السـاء ال ترى  هنا 
صافيـة طـوال العـام إال خمسـني يومـا فقط، 
ويف ٣1٠ أو ٣15 يـوم تظـل غامئـة، وال تـرى 
الشـمس فيهـا، وعندمـا وافيناهـا قالـوا لنـا: 
قدومكـم صافيـة،  بفضـل  السـاء  أصبحـت 
يف  يتمنـى  الـذي  إن  مازحـني  لهـم  فقلنـا 
ديارنـا صفـاء السـاء وإمسـاكها عـن الغيـث 
هـو ال يسـلم مـن بطـش الناس، نحـن نتمنى 
أن متطـر السـاء يف األيـام التـي نقضيها هنا. 

عـى كل، انطلقنـا صـوب قـازان عـرب طريـق 
بديعـة خالبـة تشـق عبـاب املـزارع الخـراء 
الشـمس،  عبـاد  وخائـل  والقمـح،  للـذرة 
القـرى  يف  تتأللـؤ  مبآذنهـا  املسـاجد  وكانـت 
التـي منـر بهـا تـألأل الفـص يف الخاتـم وها قد 
أصبحـت املناطق التي بذلـت الجهود إلطفاء 
نـور اللـه وقمع الحـق فيها مراكـز لنرش النور 
والضيـاء، فكان املشـهد سـارا لنـا للغاية، وقد 

تـرى املعابـد بجنـب املسـاجد.
إىل  لتّونـا  ذهبنـا  قـازان  إىل  الوصـول  عنـد 
مسـجد كان النـاس يسـمونه مسـجد العائلة، 
األحـوال  لرقابـة  محـل  املسـجد  أن  ومبـا 
للمسـلمني  األرسيـة  والقضايـا  الشـخصية 
اشـتهر بهـذا االسـم. وعقـد الـزواج لـألزواج 
هـذا  يف  توثيقـه  يتـم  املسـلمني  القازانيـني 
املسـجد وخالل املـدة القصرية التـي قضيناها 
هنا شـهدنا ثـالث أو أربع عقد للـزواج، إلمام 
مـدار  عـى  مفتتـوح  مكتـب وهـو  املسـجد 
السـاعة ومسـتعد للتسـجيل، واألطفـال بعـد 
الـوالدة يـؤىت بهـم إىل هـذا املسـجد ليـؤذن 
األمام يف آذانهم، ويسـميهم بأسـاء إسالمية، 
وقـال إمـام املسـجد إن الخمسـني يف املائـة 
مـن الزواجات تبوء بالفشـل ويكـون مصیرها 
إىل الفرقـة، مـا أقلقنـا بشـكل جـدي ونحـن 
نفكـر هنـا يف بقـاء عقـد الزواج وإنقـاذ األرس 

مـن االنهيـار.
هـذا  إىل  يختلفـن  كـن  مـا  كثـريا  النسـاء 
املسـجد، ويف سـاحة املسـجد صنعـوا منتزهـا 
صغـريا لتسـلية األوالد، كان املسـجد جميـال 

قـازان. عنـد دخولنـا  فيـه  وصلينـا 
اجتاعـا مـع  قـازان  كان يف  التـايل  الربنامـج 
األعيـان الطاجيـك سـواء الناشـطون يف مجال 
الديـن والناشـطون يف مجـال االقتصـاد، وتـم 
التخطيـط السـابق وكانـوا بانتظارنا، اسـتقبلنا 
اإلخـوة  مـن  نفـرا  أربعـون  أو  ثالثـون  هنـا 
بعـض  اللقـاء  أبـدى خـالل هـذا  الطاجيـك، 
اإلخـوة الطاجيـك انطباعـات تنبـئ عـن حب 
وإخـالص ونصـح قـد فـاق الوصـف مـا أثـر 
بفضيلـة  وعلقهـم  حبهـم  إن  للغايـة،  فينـا 
كان  العلـوم  ودار  املـيك  والجامـع  الشـيخ 
مشـاعرهم  األنثـاء  هـذه  يف  وألقـوا  عجيبـا 
الـذي  الشـاب  مؤثـرة،  وعبـارات  جمـل  يف 
كان منسـق هـذا اللقـاء قـال للشـيخ وعينـاه 
تذرفـان دمعـا: مل يخطـر لنـا عـى بـال أننـا 
نسـعد بلقـاءك هنـا قـط، أنتـم يف زاهـدان، 
ونحـن مـن هنـا قلوبنـا وأفكارنا معكـم، أنتم 

قدوتنـا، منكـم نأخـذ فقهنـا، وكل مـا منلكـه 
هـو بربكـة زاهدان، ونحـن عالقـون بزاهدان، 
إن قلوبنـا وأفكارنـا عالقـة بعلـاء زاهـدان.
للغـداء كنـا لـدى هـؤالء الطاجيـك، أكرمونـا 
بالطعـام الطاجيـيك  املفضـل، ثـم ذهبنـا إىل 
الفنـدق الـذي يسـمى كورسـتون، ونظـرا أننا 
ذهبنـا قبـل املوعـد الذي عينه عاقـدو املؤمتر 
بيـوم واحـد كانـت نفقـة اإلقامـة يف الفنـدق 
هـذا اليـوم علينـا، خضوعا للضوابـط الخاصة 
التـي كانـت عندهـم، واأليـام الثالثـة األخرى 

كنـا ضيوفـا لـدى العاقدين.
إنهـم  اإلخـوة  بعـض  قـال  األحـد  مسـاء 
برمجـوا للذهـاب إىل مسـجد يسـمى قـازان 
نـوري، فذهبنـا هنـاك ووجدنـا مـن اإلخـوة 
الطاجيـك عددا يقدر مبائة أو مائة وخمسـني 
اإلخـوة  مـن  البعـض  كان  كـا  مجتمعـني، 
سـاعة  نصـف  لهـم  الشـيخ  فتكلـم  التتـار، 
تقريبـا، وأكـد خـالل كلاته عى عـّض الدين 
بالنواجـذ، واالهتـام بتحصيـل العلم، ورصح 
والعـامل  العلـم،  يكتسـب  ملـن  املسـتقبل  أن 
اإلسـالمي يحتـاج يف املسـتقبل إىل مـن متهـر 
يف العلـم وتحـى بالتقـوى، ويحتـاج إىل مـن 
يرفـع صيـت املسـلمني، ثـم انتهـت الجلسـة 
طـرح  مـع  هنـا  الربنامـج  واسـتمر  بالدعـاء 
عليهـا  والـرد  الحارضيـن  قبـل  مـن  األسـئلة 
مـن جانـب فضيلـة الشـيخ، وأکـرث مـا تـدور 
رحـى األسـئلة حـول الربـا وحكم نـكاح أهل 
الشـيخ  وكان  أخـرى،  وموضوعـات  الكتـاب 
يشـري  أو  املطروحـة،  األسـئلة  عـن  يجيـب 
إىل موالنـا البـدري للبسـط يف الجـواب فيـا 

والتفصيـل. البسـط  إىل  الحاجـة  مسـت 
عـى كل مكانـة الشـيخ كانـت واضحـة لـدى 
النـاس هنا، وكانوا يعرفونـه، كا أن معرفتهم 
البـدري مل تكـن قليلـة، إذ  بالنسـبة للشـيخ 
كانـوا عـى معرفـة جيـدة بـه، فقـد عرفـوه 
عـن طريـق متابعـة دروسـه القرآنيـة، كانـوا 
يقولـون لـه: إننـا نتابـع حلقاتـك التفسـريية 
الواقـع  وشـبكات  الفضائيـات  طريـق  عـن 
مـن  الكثـري  يسـتخدمون  وكانـوا  االفـرتايض. 

االجتاعـي. التواصـل  وسـائل 
وقـد  الطيبـني  اإلخـوة  لـدى هـؤالء  تعشـينا 
التتاريـة  باألطعمـة  الشـيخ وصحبـه  أكرمـوا 
والطاجيكيـة املفّضلة، والضيافـة كانت كاملة 
مبعنـى الكلمـة، جزاهـم الله خريا وبـارك لهم 
وزادهـم  وأوالدهـم  وأموالهـم  أنفسـهم  يف 

هدايـة وسـدادا. )يتواصـل(

رحالت
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الثالثة مساًء  الساعة  السيارة يف  بنا  انطلقت 

تُقلُّنا  اإلثنني،من جامعة دارالعلوم وهي  يوم 

لعقد  املحافظة يف رحلة ممتعة  نحو جنوب 

التعني  التي  املدارس  يف  العربية  النوادي 

و  العربية  اللغة  الجانب من مارسات  بهذا 

برامجها.

لقد كنت أشتاق إىل هذه الرحلة و إىل صحبة 

أدهم  األستاذ  ها:ساحة  جليلني  أستاذين 

و  السنني  حصاد  معه  يحمل  الذي  سباهي 

تجارب األيام و األستا عبدالرحمن جال.

بداية الرحلة

و  العرص،  قبيل  املدينة  من  خرجنا  لقد 

صلينا الصالة خلف األستاذ عبدالرحمن عند 

خروجنا من مرافق املدينة، وكانت أيام الشتاء 

و  للغروب  الشمس  تضيفت  ما  رسعان  و 

اشتعل األفق احمراراً و لغروب الشمس روعة 

يف البادية تختلف عا ألفناه يف الحارضة من 

البنايات  و  العائر  خلف  الشمس  غياب 

الشاهقة.

فقد يتجى يف البادية معنى الظالم و اإلصباح 

و تُِحسُّ عن كثب كيف يخيم السكون عى 

اآلفاق و ميّد الليل رواقه.

الساء  تزينت  و  الظالم  حّل  أن  نلبث  مل  و 

يف  تومض  كانت  التي  الكواكب  و  بالنجوم 

الغياهب؛و الليل مبا فيه من الظلات يُظهر 

يأرس  و  اللب  يخلب  الذي  الطبيعة  جال 

الفؤاد.

مختلفة  موضوعات  يف  يدور  الحديث  كان 

أن  آثرت  قد  و  الفكر  و  التعليم  يف  أكرثها 

أستمع إىل هذه األحاديث و أتزّود منها و لكن 

ليس من يسافر يف الليايل أن يستمتع مبشاهد 

الطبيعة الخاّلبة و اليلتفت مييناً أو يساراً ألن 

الليل قد استحوذ بجحافل من الظالم الحالك 

عى الدنيا و اليرى إال أشباحاً ماثلة يف األفق 

ترتاءى من بعيد و كأنها سحب داكنة حجبت 

ضوء الشمس و هي الجبال الراسيات.

منه  اليوقظه  عميقاً  نوماً  السيارة  يف  ينام  أو 

إال بلوغ الغاية أو االستقرار،وقد زادت ظلمة 

الليل عى عناء السفر.

كانت السيارة تقطع البالد طوالً  و متّر بالقرى 

و األرياف حتى وصلنا إيل مدينة نيكشهر يف 

الفاروقية  نزلنا مبدرسة  الليل و  منتصف من 

فِبتْنا  املدينة  من  كيلومرتين  بُعد  تقع  التي 

فيها.

ثم خرجنا منها و انطلقنا نحو مدينة تشابهار 

الشمس  و  الراحة  من  قسطاً  أخذنا  بعدما 

مازالت يف ِخدر أّمها و مل تبزغ،كانت خيوط 

أشّعتها  ترسل  الشمس  و  الظالم  تشّق  النور 

بالضياء.لقد  وتجود  الظالم  حلكة  لتبّدد 

أال و هو  الحقوق  أبسط  املدنية من  حرمتنا 

الحياة بجالها و طبيعتها نقاوتها، لقد كنت 

التي  النعمة  هذه  عى  البادية  أبناء  أغتبط 

أفاءها الله عليهم.

مدينة تشابهار

عى  املدينة  هذه  مدخل  عند  عرّجنا  لقد 

ضواحي   من  هي  تسّمى"رِسْجان"و  قرية 

عند  و  املساحة  كبرية  مدرسة  تشابهار،وفيها 

بحفاوة  املدرسة  اصحاب  استقبلنا  دخولنا 

عبداالحد  الشيخ  املدرسة  هذه  يرأس  بالغة. 

من  املتخرجني  قدامى  من  وهو  الرجاين 

الشيخ  يتميز  بزاهدان،  دارالعلوم  جامعة 

بالحيوية و االنطالق و اليألو جهداً يف الشؤون 

املدرسية. و مل متض ساعة حتى اجتمع أساتذة 

و  بالكالم  سباهي  األستاذ  فبادر  املدرسة 

تحّدث عن مناهج التدريس و االساليب التي 

يجب أن تُْدرس الكتب من خاللها، ثم تحّدث 

األستاذ عبد الرحمن حول:رضورة عقد النادي 

العريب و رّغبهم إليه و دعا األساتذة بالعناية 

إىل هذا الجانب و يف خالل ذلك ألقى األستاذ 

عبدالرحمن كلمة توجيهية للطلبة حول اللغة 

العربية و مكانتها و تعلمها وعن عقد النادي 

فيه،وتّم  الخطابة  إلقاء  و  بينهم  فيا  العريب 

إيداع مسؤول للنادي العريب يف تلك املدرسة.

الرشيفني  الحرمني  جامعة  إىل  غادرناها  ثم 

املدينة.  و هي أكرب جامعة إسالمية يف هذه 

وكنت أمتنى أن احظى برؤيتها عن كثب و قد 

مّن الله تعاىل بذلك و له الحمد.

و عند دخولنا الجامعة وجدنا من ينتظرنا يف 

الساحة و دلّنا عى داراإلفتاء بالجامعة و إن 

من الخصائص التي تتفرد بها املعاهد الرشعية 

عدداً  تضم  التي  اإلفتاء  دور  بلوشستان  يف 

البأس به من اإلخصائيني  يف الفقه اإلسالمي 

باألحكام  يتعلق  ما  األسئلة  عن  يجيبون 

و جزاهم  حاٍف  باستقبال  و حظينا  الرشعية 

الله خرياً.و مل متض دقائق حتى اجتمع بعض 

دار  و  العربية  باللغة  املعنيني  من  االساتذة 

الحديث حول العنوان املحدد.

وقوراً  شيخاً  األساتذة  بني  من  ملحت  قد  و 

البحر  أن  إال  األستاذ  كالم  إىل  يستمع  صامتاً 

األستاذ  تحدث  عندما  تدفّق  الشالل  و  ماج 

عن النادي و رضورة الربامج و املارسات التي 

توفّر األرضية لتعلم العربية نطقاً و كتابًة و 

قراءًة.

رئيي  ملِك  عبدالقادر  الشيخ  تحّدث  لقد 

جامعة  أساتذة  أبرز  من  علمته  فيا  هو  و 

عى  واسع  اطالع  و  جّم  علم  ذو  و  الحرمني 

مختلف العلوم و الفنون.كان ساحته يعاين 

و  بالعلوم  الناشئني  الطلبة  اهتام  عدم  عن 

املطالعة يف أبواب العلم و بدأ يرشح الظروف 

البعد  و  الجنوب  يف  املدارس  تعيشها  التي 

العلمي  التقّدم  دون  حال  الذي  الشاسع 

املطلوب عى حّد تعبريه.

و ساحته من العلاء الناهضني و املتخرجني 

ألّف  بباكستان.وقد  الرشعية  املعاهد  من 

عى  الطلبة  تساعد  التي  الكتب  من  عدداً 

تعلم الرصف و النحو و العربية.

و  الظهر  صلينا  بعدما  الجامعة  من  خرجنا 

وّدَعنا ساحتُه و قد انتفعنا بآراءه يف مجال 

يومان يف جنوب حمافظة 
سيستان بلوشستان

جميب اهلل رجيي

رحالت
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التعليم.

هذا و قد عانينا من تعب الرحلة ما أرهقنا و 

قد أعاد األستاذ سباهي "حفظه الله" الحيوية 

تلك  يف  يقع  الذي  بيته  يف  إيانا  باستضافته 

املدينة.

جامعة نوبنديان

و  تشابهار  مدينة  الجامعةخارج  هذه  تقع 

تُعرف  الجامعة  و  نوبنديان،  تسّمى  قرية  يف 

باسم هذه القرية.

بعدما  رحالنا  محطة  الجامعة  هذه  كانت 

هذه  يرأس  سباهي،  األستاذ  منزل  يف  تغدينا 

االستاذ  ساحة  الشيخ  فضيلة  الجامعة 

سكان  من  طالبها  الله"و  القاسمي"حفظه 

الجامعات  من  هي  و  غريها  من  و  القرية 

الشهرية عى مستوى املحافظة و من كربيات 

املعاهد الرشعية يف تشابهار.

دخلنا هذه الجامعة قبيل صالة العرص مساء 

و  الطلبة  فرغ  بعدما  ذلك  و  الثلثاء  يوم 

األساتذة من عقد النادي العريب و تفرقوا إىل 

منازلهم.و مل نلبث أن صلينا العرص يف مسجد 

مدينة  يف  املساجد  أكرب  من  هو  و  الجامعة 

تشابهار،منّصع الجدران و له أعمدة مرتفعة 

املسجد  هذا  زادت  معلقة،  قناديل  فيه  و 

بهاًء و نوراً، ثم قام أحد الطلبة بعد الصالة و 

أخذ كتاب" خودرا دريابيد"و هو للشيخ أبو 

يتكّون  الكتاب  الله"و  الندوي"رحمه  الحسن 

الشيخ  ألقاها  التى  الخطابات  مجموعة  من 

لطلبة ندوة العلاء صغاراً و كباراً يف الهند و 

الفارسية.ثم  اللغة  إىل  القاسمي  األستاذ  نقله 

الله  النبي"صى  بالصالة عى  األلسنة  فاضت 

عليه و سلّم" و قام األستاذ عبدالرحمن خطيباً 

تعلم  عى  الطلبة  فيها  حرّض  كلمة  ألقى  و 

ساعة  ربع  الخطابة  تتابعت هذه  و  العربية 

أثناء ذلك كان األستاذ  إىل عرشين دقيقًة، و 

مبناهج  الجامعة  أساتذة  يحّدث  سباهي 

التدريس التي تعوزها املدارس الدينية.

املغرب  صالة  بعد  الجامعة  هذه  غادرنا  ثم 

مدرسة  إىل  بالتحديد  و  نيكشهر  مدينة  نحو 

الفاروقية التي سبق ذكرها.

الفضالء  املدرسة  بأساتذة  موعد  عى  كنا  و 

املجاالت  يف  االختصاص  و  الخربة  ذوي  و 

و  املدرسة  هذه  املختلفة.دخلنا  العلمية 

الساعة الثامنة ليالً و لقينا عند بوابة املدرسة 

املدرسة  رئيس  فيهم  و  األساتذة  من  جمعاً 

املوقر فضيلة الشيخ املفتي عبدالغني"حفظه 

الله"و كانوا قد بسطوا من قبل بساطاً عليه 

استقباالً  املدرسة  فناء  يف  الوسائد  و  النضائد 

و  عليهم  فسلّمنا  تشابهار،  من  القادم  للوفد 

جلسنا عى البساط و تعرّف بعضنا عى بعض 

من  و  مختلفة  موضوعات  يف  دارالحديث  و 

البعيدة  املدرسة  هذه  أن  علمنا  ذلك  خالل 

عن املدينة تضم بني جناحيها رجاالت العلم 

العلمية و كان من نعمة  املواد  املختصني يف 

الله سبحانه التعرف عى هؤالء األجلة، وكنا 

يف حديث مع هؤالء العلاء حتى مى هزيع 

من الليل و مل نشعر به. ثم استأذنّا من الشيخ 

عبدالغني للخروج إال أن الشيخ كان يلّح علينا 

للبقاء و قد ذهب يف ذلك مذاهب مختلفة إال 

أننا نصد عليه الباب من كل وجه و اعتذرنا 

من ساحته و غادرنا املدرسة.

و الجدير بالذكر إن أهلنا يف الجنوب يتّسمون 

عند  الطالقة  و  الكريم  الخلق  و  بالساحة 

نزول الضيف كائناً من كان، وقد لقينا البرش 

الله  نزلناه، فجزاهم  الرتحاب يف كل منزل  و 

خرياً.

الليل  من  منتصف  يف  ايرانشهر  مدينة  بلغنا 

و تفضل األستاذ سباهي باستضافتنا يف بيت 

ولده كا هو املعهود من دأبه.

لزيارة  استعددنا  الشمس  أرشقت  عندما  و 

املدارس يف مدينة ايرانشهر و كانت الجامعة 

و  فيه.  رحالنا  لحط  األول  املوطن  الصديقية 

كغريهاتجمع  و  رشعية  إسالمية  جامعة  هي 

يف أحضانها من العلاء و الشيوخ ممن تقادم 

بهم العهد يف مشوار التعليم.

عند  زرنا  و  صباحاً  املدرسة  هذه  دخلنا 

مقدمنا بعض األساتذة املبجلني و مكثنا فيها 

حتى حانت حصة االسرتاحة و اجتمع شمل 

يف  بالحديث  سباهي  األستاذ  فبادر  األساتذة 

العنوان املحدد من قبل.

فيها،  العريب  النادي  لعقد  الدعوة  متت  و 

أكرب  الحقانية و هي  الجامعة  إىل  ثم خرجنا 

ايرانشهر،  مدينة  صعيد  عى  رشعية  جامعة 

عبدالصمد  القايض  الشيخ  فضيلة  يرأسها  و 

العلاء  من  هو  و  الله"  الدامني"حفظه 

املتقدمني يف هذه املدينة. لقينا عند مقدمنا 

من  هو  و  زايئ  حسني  حنيف  محمد  الشيخ 

ساقنا  و  بنا  فرحب  الجامعة،  هذه  أساتذة 

نحو مكتب األساتذة و اجتمع األساتذة فيه و 

تكلم األستاذ سباهي و الشيخ جال.و عندما 

أردنا الخروج أرّص الشيخ الدامني عى البقاء 

و التغّدي عنده، فوعدناه بذلك .

و يف العارشة و النصف غادرنا هذه الجامعة 

من  إذن  هي  و  العلوم  شمس  مدرسة  إىل 

املدينة و لكن مع  املعاهد الرشعية يف هذه 

الوقت  ألن  األساتذة  بزيارة  نحظ  مل  األسف 

كان متأخراً و كانت الساعة الحادية عرش إال 

أننا زرنا بعض األساتذة و تعرفنا عى املدرسة 

و أقسامها املختلفة.

يف بيت الشيخ الدامني

خرجنا من مدرسة شمس العلوم و ُعدنا إىل 

الجامعة الحقانية و صلينا الظهر فيها و لقينا 

عند باب املسجد حفيد الشيخ و كان يتميز 

بالحيوية و االنطالق، اليسأم من جالسه ما 

له من البسطة يف الخلق.

املأدبة،  بإعداد  إليه  أعوز  قد  الشيخ  كان  و 

هو  كا  بنا  حبّذ  و  الشيخ  بيت  إىل  فأَخذنا 

تبادلنا  و  الجنوب،  يف  أهلنا  عند  العادة 

املعاهد  و  ايرانشهر  مدينة  حول  الحديث 

البارزين عى صعيد  العلاء  الرشعية فيها و 

املدينة و التعرف عى ساحة الشيخ الدامني.

يعرفان  الشيخ جال  و  سباهي  األستاذ  كان 

الشيخ من قبل أّما أنا فكانت هذه أول مرة 

ألتقي فيها بالشيخ و أتعرف عليه عن كثب.

و  بالبرش  بضيوفه  مرحباً  الشيخ  جاء 

و  السانحة  الفرصة  هذه  الطالقة،فانتهزنا 

موضوعات  يف  الحديث  أطراف  تجاذبنا 

شتى. و علمنا من خالل ذلك أنه من الطلبة 

املتقدمني يف جامعة دارالعلوم كراتيش. 

قال فضيلته:ارتحلنا أنا و أربعة من أصدقائنا 

إىل باكستان لطلب العلم و اتجهنا إىل كراتيش 

مدرسة  حينئذ  دارالعلوم  جامعة  كانت  و 

خمسة  من  طالبها  عدد  اليتجاوز  صغرية 

أننا  علينا  الله  نعمة  من  كان  و  عرشين،  و 

درسنا بعض الكتب عند الشيخ محمد شفيع 

العثاين"رحمه الله"....

الشيخ اآلن مشتغل بالقضاء و اإلفتاء و فصل 

مرجعاً  جعله  ما  الناس  بني  الخصومات 

الحكومية  الدوائر  إن  و  القضاء  يف  عظياً 

تعجز  التي  القضايا  بعض  فصل  به  تستعني 

عن حلّها.ثم تغدينا عند فضيلته،و يف الساعة 

نحو  انطلقنا  األربعاء  يوم  من  مساء  الرابعة 

زاهدان راشدين و لله الحمد.

رحالت
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تشهد العراق منذ أكرث من شهرين مظاهرات 

وازدادت  وعرضها،  البالد  طول  يف  عنيفة 

حيث ضجت  األخرية  األيام  يف  سوءا  األحوال 

املظاهرات  وقوبلت  باملتظاهرين  املدن 

راح  الحكومة  قبل  من  والحديد  بالعنف 

السلميني  املواطنني  من  العرشات  ضحيته 

وأصيب املئات واعتقل اآلالف، وكلا قمعت 

بعنف ازدادت اشتعاال واشتد عودها وتفاقم 

وضعها. 

ليس  اليوم  العراق  يف  يجري  ما  أن  شك  وال 

والتمييز  العنف  ملارسة  حتمية  نتيجة  إال 

وإهال  الحكومة  متارسه  الذي  العنرصي 

املطالبات الشعبية ومحاولة اإلقصاء واستئثار 

طائفة خاصة بالحكم، وتقديم مصالح حزبية 

وطائفية عى مصالح الحكومة والشعب. 

تحت  العراق  تتوحد  أن  املتوقع  من  كان 

إذ رضب  السقوط  بعد  منسجمة حرة  قيادة 

االحتالل األمرييك للعراق مل يكن إال بحجة أن 

الشعب ال يتمتع بالحرية الكاملة وأن صدام 

والطائفي،  العنرصي  التمييز  ميارس  حسني 

يف  سوءا  إال  السقوط  بعد  نشاهد  مل  ولكن 

واالقتصادية  السياسية  سواء  األصعدة  جميع 

واالجتاعية، وقد عم الفقر والبطالة ومل يعد 

الناس يأمنون عى أموالهم وأنفسهم.

بالحكم  استأثرت  التي  الطائفة  جعلت  وقد 

من  العراق  حكمت  التي  العظمى  الغالبية 

قرون يف التهميش، وقسموهم إىل أكراد وسنة 

بيوتهم عى  انقضت  ثم  األقلية،  يف  ليصبحوا 

رؤوسهم، وارتكبت العنارص املوتورة يف حقهم 

جرائم قتل وتدمري وقمع، فُكبتوا وقُتلوا ورشدوا 

وُمنعوا من املشاركة يف االنتخابات، كل ذلك 

فخفتت  اصطنعوه،  الذي  اإلرهاب  بذريعة 

ومل  بالكامل  مدنهم  وُدمرت  السنة،  أصوات 

يرفع لهم رأس بعد، ومل تبك لهم البوايك.

التي  الغالبية  من  ليس  اليوم  يجري  وما 

بالحديد  أفواهها  وكممت  وُهجرت  ُهمشت 

التي  الطائفة  من  انتفاضة  هو  بل  والنار، 

فكأنهم  السنة،  أهل  وتقيص  العراق  تحكم 

اليوم أدركوا أيضا أنهم ُخدعوا، وأن التهميش 

يف  استغلت  وقيامهم  ثورتهم  وأن  أرضهم، 

صالح قوى خارجية أنشبت أظفارها يف الجسم 

العراقي وال تريد إصالح العراق بل ليس لها 

هدف سوى بسط سيطرتها واستغالل موارد 

ممتلكاتها،  وتدمري  ثرواتها  ونهب  العراق 

وإبادة شعبها بحجج واهية.

بالكامل  ركنوا  أنهم  العراق  حكام  خطأ  إن 

القوى  وتجاهلوا  الخارجية  القوى  إىل 

إن  إذ  الغباوة  من  نوع  هذا  وكان  الداخلية، 

وتهب  كالربكان  تنفجر  يوما  الداخلية  القوى 

كالعاصفة العاتية فال تبقي وتذر، وأما القوى 

الخارجية وإن دعمتك اليوم فغدا ستخذلك، 

الداخيل  التيار  وجه  يف  القيام  تطيق  ولن 

الجارف.

عى  طغى  قد  العراق  يف  الداخيل  التيار  إن 

التيار الخارجي، فلم يكن للتيار الخارجي إال 

اللجوء إىل العنف وإسكات األصوات بالحديد 

أيام  من  انقعطت  النت  إن  ويقال  والنار، 

واإلبادة  القمع  من  أرادوا  ما  لهم  ليطيب 

الثورة  يخمد  العنف  هل  ولكن  والتنكيل. 

امللتهبة ويطفئ الغضب الشعبي؟! 

يبدو أن األوضاع يف العراق يف تفاقم متزايد، 

جسم  يف  استرشيا  والفساد  الفوىض  وأن 

العراق، وقد ال يرجى اإلصالح إذا سارت األمور 

مطالب  الحكام  يتلب  ومل  النمط  هذا  عى 

واإلحباط،  باليأس  الناس  فيصاب  الشعب، 

ويزداودن حنقا واستياء.

إن العراق تسري اآلن سريا حثيثا  إىل الهاوية، 

ويبدو أن الشعب مرّص عى التغيري واإلصالح، 

العنف  تجدي  ال  الظروف  هذه  مثل  ففي 

بالعراق ويزيد  العنف قد ير  إن  بل  نفعا، 

األوضاع تفاقا وفوىض.

شعبا  العراق  يف  به  القيام  اآلن  يجب  وما   

وحكومة ما ييل: 

إىل  واإلصغاء  الشعب  مطالب  تلبية  1ـ 

الشكاوي النابعة من الظلم والفساد.

٢- تقديم املصالح العامة عى املصالح الخاصة 

الحزبية والذاتية، ألن مصالح العراق مقدمة 

عى كل مصلحة حزبية أو شخصية.

العنرصي  التمييز  إىل  ميت  ما  كل  إزالة   -٣

موحدة  حكومة  وتشكيل  بصلة،  والطائفي 

التمييز  أساس  عى  ال  املؤهالت  أساس  عى 

العنرصي والقرابة.

4- عدم الساح ألي قوى خارجية للتدخل يف 

وكا  األوضاع،  تحسني  بحجة  العراق  شؤون 

أنت  فتول  ظفرك،  إال  جلدك  حك  ما  يقال: 

جميع أمرك. فليس تدخل القوى الخارجية إال 

ملصالحها الخاصة، وليس هناك حكومة تبغي 

ضوء  يف  إال  الدعم  وتقديم  للعراقيني  الخري 

بيد  واإلصالح  التغيري  وإن  الخاصة.  مصالحها 

العراقيني أنفسهم.

الحكومة،  يف  املسترشي  الفساد  إزالة   -5

املوضع  وتحسني  والبطالة  الفقر  وإزاحة 

املعييش للعراقيني.

العراق ينتفض ويشتعل!!
عبد الرمحن حممد مجال

قضايا معاصرة
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بـال  املـرة  هـذه  البغـدادي  قتـل 

ذلـك  الروايـة  صحـة  يف  شـك 

الرجـل الـذي مـات سـبع مـرات 

كل  ويف  عـاش  ثـم  األقـل  عـى 

التقاريـر  تكـّذب  كانـت  مـرة 

الالحقـة التقاريـر السـابقة التـي 

كـرثة  وبسـبب  مقتلـه!  أعلنـت 

هـذه التقاريـر املتضاربـة كاد أن 

يشـتهر بني النـاس: إذ قيل لك إن 

البغـدادي قـد مـات فال تصـّدق! 

ولكـن هـذه املـرة مل تكـذب التقاريـر املعلنة 

إلنـكاره! مجـال  فـال  موتـه، 

املطـروح هنهـا: هـل ميكـن  السـؤال  ولكـن 

اعتبـار مقتـل البغدادي نهايـة تنظيم الدولة؟ 

وللدقـة هـل طويـت صفحـُة اإلرهـاب مـع 

طـّي صحيفـة البغـدادي؟

إن مقتـل البغـدادي يشـكل رضبـة للتنظيـم 

إال أن الربة ليسـت باألهمية التي تعكسـها 

وذلـك  والناخبـني،  للعـامل  األمريكيـة  اإلدارة 

ألن سـقوط البغـدادي ال يعنـي مطلقـا تاليش 

اإلرهـاب  تبـدد  عـن  فضـال  الدولـة  تنظيـم 

الـذي أقـض مضاجع القـوى العامليـة الكربى. 

خاصـة وأن قتلـه جـاء بعـد تقهقـر التنظيـم 

مـن مراكـزه وبعـد خسـارته املسـاحات التي 

كان يتوسـع فيهـا سـابقا فلـم يعـد موجـودا 

املهمـة  املـدن  يف  وال  موصـل  وال  الرقـة  يف 

واالسـرتاتيجية األخـرى يف العـراق وسـوريا.

ثـم إن مكافحـة اإلرهاب ال تنجـح عن طريق 

اصطيـاد رؤوسـه وإمنـا عـن طريـق اجتثـاث 

يف  وجـوده  وتعـّزز  تغّذيـه  التـي  األسـباب 

العـامل، فكـا أن الهـدف األمريـيك مـا تحقـق 

بقتـل أسـامة بـن الدن يف سـببه نهايـة تنظيم 

الزرقـاوي بـل جـاء  القاعـدة وكذلـك مقتـل 

بعدهـم مـن حملـوا الرايـة وواصلـوا الـدرب 

كذلـك  وأوسـع،  أكـرب  ورضبـات  أكـرث  بقـوة 

يكـون الحـال مـع البغـدادي.

البغـدادي  بقتـل  يريـد  كان  لـو  ترمـب  إن 

دورة  األمريكيـني يف  الناخبـني  آراء  اجتـذاب 

إذ  أراد  مـا  قـد حقـق  فهـو  الثانيـة  رئاسـته 

يف  ويصـّب  لدولتـه  إنجـازا  يعـد  الحـدث 

بـن  أسـامة  قتـل  أن  كـا  انتخابيـا  صالحـه 

سـلفه  إدارة  إنجـازات  مـن  كان  قبلـه  الدن 

بـاراك أوبامـا عـام ٢٠11، ولكنه لـو أراد إنهاء 

اإلرهـاب -عـى حـد تعبـريه- فا هكـذا تورد 

يـا سـعد اإلبـل.

ذلـك إلن اإلرهـاب يصنعـه العنـف والتمييـز 

وتفـيش  والحريـات،  الدميوقراطيـة  وغيـاب 

الجرائـم  ترتكـب  التـي  القمعيـة  األنظمـة 

بحـق شـعوبها املقهـورة عـى صبـاح مسـاء. 

وقـف  تسـتدعي  اإلرهـاب  مكافحـة  وإن 

محاربـة  قبـل  اإلرهابيـة  لألنظمـة  الدعـم 

متارسـه  مـا  ليـس  أو  اإلرهابيـة،  التنظيـات 

هـذه األنظمـة ضد شـعوبها األبريـاء إرهابا؟! 

بـى إنـه إرهـاب بنمـرة واسـتارة، بـل هـذا 

هـو اإلرهـاب الحقيقي، وأعني تلـك األنظمة 

الفاسـدة التـي تحـرم شـعوبها مـن املشـاركة 

السياسـية يف تحچیـچ مصـري بالدهـا، وتقـوم 

إلجـراء  تسـمح  وال  االنتخابـات  بتزويـر 

البـالد  ثـروات  وتـرق  نزيهـة،  انتخابـات 

والعبـاد، العجيـب أن أمريـكا وإدارة ترمـب 

تدعـم هـذا اإلرهـاب وترحب بـه حيثا كان 

ثم تالحـق التنظيـات والجاعـات وتعتربها 

إرهابيـة ! كأن اإلرهـاب مكتـوب باسـم هذه 

فسـاد  نتيجـة  إال  تقـم  مل  التـي  التنظيـات 

أنظمـة املنطقـة وقمعهـا وقهرهـا وبطشـها.

اإلرهـاب  ملحاربـة  املسـار  هـذا 

ألغـراض  كان  لـو  أسـلفت  كـا 

مـن  يبـدوا  كـا  انتخابيـة 

فـال  وأعوانـه  ترمـب  ترصفـات 

بـأس وإال فلن ينجـح وهو يعزز 

الحقيقـي. اإلرهـاب 

 إن تنظيـم الدولـة کان صيحـة 

يف  النظـر  إلعـادة  للبـالد  إنـذار 

سياسـاتها السـابقة، إذ متخضـت 

املخيّمـة  الديكتاتوريـة  عنـه 

عـى البـالد واملحاصصـة الطائفيـة والعرقيـة 

يف املناصـب وسياسـة هضم حقـوق األقليات 

املواطنـني  أصـوات  إىل  اإلنصـات  وعـدم 

املرتفعـة يف أنحـاء البـالد وکان وليـد األحقـاد 

الدفينـة املتكدسـة خـالل عقـود ظهـر نهائيـا 

املرعبـة. الهيئـة  يف هـذه 

والعنـارص  التحالـف  دول  تحتفلـّن  فـال   

املحاربـة لإلرهـاب بالقضـاء عـى البغـدادي 

ومعهـا  املتحـدة،  الواليـات  الحقتـه  بعدمـا 

املنطقـة،  دول  أغلـب  يضـم  دويل  تحالـف 

خـالل  واسـتطاع  سـنوات،  سـبع  مـن  أكـرث 

أجهـزة  كافـة  الهـروب مـن  السـنوات  هـذه 

مـن  متلـك  مـا  بـكل  العامليـة  االسـتخبارات 

وإمكانـات. طاقـات 

حتـى لـو فرضوا تـاليش هـذا التنظيـم بأكمله 

مـن  آمنـني  فليسـوا  عـادة-  ممتنـع  -وهـو 

ظهـور جاعات وتنظيات ماثلة يف املشـهد 

مادامـوا ال يقومـون بالقضـاء عـى األسـباب 

والعنـارص املشـّكلة لهـا ومـا داموا يسـتمرون 

يف تخويـن الثـورات الشـعبية ودفعهـا بقـوة 

النـار والحديـد ومـا مل يعتنـوا مبكافحـة العلة 

أكـرث مـن عنايتهـم مبكافحـة املعلـول، والعلة 

هـي وجـود اإلرهـاب الحقيقي الذي متارسـة 

األنظمـة الفاسـدة يف املنطقـة. أجـل، سـوف 

عندمـا  لكـن  اإلرهابيـة  التنظيـات  تنتهـي 

انتهـت األنظمـة اإلرهابيـة ولكـن األخـرية يف 

منـو وتزايـد مسـتمرين لألسـف.

هل ينتهي »اإلرهاب« بقتل البغدادي ؟
سيد مسعود

قضايا معاصرة
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الفضيلــة  صاحــب  ويتلوهــا 

رحمــه  العثــاين  ريض  محمــد 

ــة  ــتاذا للغ ــاىل، وكان أس ــه تع الل

الفارســية يف دارالعلوم/ديوبنــد، 

وكان شــديد الحــب واالهتــام 

ــرية  ــه بص ــا كان  ل ــال، ك باألطف

ثاقبــة يف االطــالع عــى نفســيّاتهم 

ــّودين  ــد ع ــدة، وق ــة املعّق الدقيق

عــى التعامــل  معه بالــّدالل  أكرث 

مــن الــالزم، فيســعى لتحقيق  كل 

رغبــة يل، وكنــا نحــن الصغــار نناديــه بـــ" األخ 

ــغ  ــاين األلث ــوه بلس ــت أدع ــا كن ريض"، بين

"بهائــی  ]وأصلــه:  لجــی"،  يوَمئٍذ"بهائــی 

ــی"[ رض

عــن  فأعــرّب  طلبــا  يل  يحقــق  ال  وعندمــا 

ســخطي و اســتيايئ لــه بحــذف كلمــة " 

األخ" مــن الخطــاب، وأناديــه بلهجــة غاضبــة 

باســمه قائــال  :"لجــي"!.

وقــد علــم مــرة أين أفــرح للحــام، و كان لــه 

صديــق مــن أبنــاء أخ العالمــة الشــيخ شــبري 

ــي  ــاىل يقتن ــه تع ــه الل ــاين رحم ــد العث أحم

ــه  ــس من ــم التم ــل األخ الكري ــام، و لع الح

ــا  ــه يوم ــأىت ب ــه، ف ــدا من ــا واح ــر لن أن يوفّ

ــك،  ــي ذل ــه لرُيين ــا، و أخــذين األخ إلي إىل بابن

ــت  ــام، وعلم ــى الح ــرصي ع ــع ب ــا وق ومل

أنــه أحــر يل خاصــة، اســتبرشت بــه فرَحــا  

ــي  ــاعة فرَح ــر س ــت أتذك ــف، وال زل ال يوَص

تلــك.

وكان  الكريــم،  أخــي  تعــاىل  اللــه  غفــر 

ــم  عــى  ــا يرس ــدوره صغــرَي الســّن، ورمّب ب

الكاغــذ رســوما مختلفــة  إلفراحــي، وقــد 

ــه رســم عــى الكاغــذ صــورا  ــرّة أن حــدث م

والحــار  والطــري،  والليمــون،  للجوافــة، 

ــٍم  ــابق عل ــى س ــت ع ــيّل كن ــراب، ولع والغ

يســوءه  أنــه  الكريــم  والــدي  أمــر  مــن 

تصويــُر الحيوانــات، ومــن ثــّم كنــت إذا 

أناديــه  لســبٍب  نفــي  وجــدت عليــه يف 

باســمه، وأقــول بلســاين األلثــغ: " املــود، 

ــا، ددھــا، تّوا")وأصلهــا: امــرود،  نيمــوں، چلي

ليمــوں، چڑيــا، گدھــا، كــّوا، يعنــي الجوافــة 

، والحــار والغــراب(،  والليمــون، والطــري 

ــو مل  ــك ل ــا بأن ــا خفيّ ــّن تحّدي ــذا يُك وكان ه

تضمــن إرضــايئ فــإين ســأرفع أمــرك إىل الوالــد 

ــوَر  ــمت ص ــك رس ــه أن ــكو إلي ــم وأش الكري

الطــري والحــار والغــراب، ومــع مــرور األيــام 

ــتم  ــَذ الش ــة مأخ ــذه الجمل ــذت ه ــد أخ ق

عــى لســاين ، فكنت أســتخدمه كأداٍة للشــتم 

أُوّجهــه ليــس إليــه فحســب، بــل إىل كل مــن 

أســخط عليــه، و أشــعر منــه باســتياٍء يف 

نفــي، فأقــول لــه بنــربة غضــٍب: 

"املــود، نيمــوں، چليــا، ددهــا، 

تــّوا"، و كان أغلــظ شــتٍم بالنســبة 

يل عندمــا كنــت أوّجهــه إىل أحــد 

ــجار.  ــد الش ــال عن ــن األطف م

أمطــر اللــه تعــاىل عــى أخــي 

املغفــرة  شــآبیب  الكريــم  ريض 

حبّــه  مــن  کان  و  الرضــوان،  و 

الجــّم الشــديد يب أنــه ملــاّ وّجهــت 

إىل  دعــوة  الكريــم  والــدي  إىل 

دارالعلوم/دابهيــل ليتــوىّل تدريــس الصحيــح 

اإلســالم  شــيخ  مــكاَن  البخــاري  لإلمــام 

العالمــة شــبري أحمــد العثــاين قــّدس رسّه، 

ــا  ــه، و مكث ــم مع ــد الكري ــتصحبه الوال فاس

ــارغ  ــرين بف ــكان يتذكّ ــاك عــدة شــهور، ف هن

ــه  ــب يف مقالت ــد كت ــغ األىس، وق الصــرب و بال

ــم  ــد الكري ــل الوال ــا مبناســبة رحي ــي كتبه الت

ــن  ــرّب ع ــا يع ــة م ــالغ" األردي ــة " الب يف مجل

مشــاعره كالتــايل:

" وكان األحقر]يعنــي نفَســه تواضعــا[ يــدرس 

القــرآن الکریــم نظــرا، و التحــق بقســِمه، 

ــه واجــا  ــة يقــي أكــرث أوقات و بعــد العطل

ــام وال  ــن الطع ــه شــئ م ــروق ل ــا، ال ي صامت

ــي  ــن األعــال، وكان الســبب الرئی ــره م غی

وراءه أن شــيَخ اليــوم: محمــد تقــي العثــاين 

ــنتني أو  ــَن س ــالغ( كان اب ــة الب ــر مجل )مدي

ســنتني و نصــف يوَمئــٍذ، وکنــت لبالــغ حبــي 

ــه واتصــال حبــل الــوداد بــه ال أكاد أقــي  ل

ـاَن بقــايئ  حتــى ســاعة واحــدة بدونــه إبَـّ

ذكريات للعالمة الفقيه حممد تقي العثماني )8(
يروي تعريب:عبدالوّهاب سلطان الدِّ

)عضو رابطة األدب اإلسالمي  العاملية بالرياض(

)سلسلة ترجمة و تعريب »ذكريات » لشيخنا العالمة العثاين- حفظه الله تعاىل - ، و قد تفضل ساحته بتسجيل ذكرياته العطرة التي 

تغطي حوايل نصف قرن و ما يزيد من  حياته املعمورة باألعال 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 ليقِنع 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 املرتجمن 

لحياته و املعنين بذكر جهوده و أعاله،   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(

شخصيات إسالمية
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يف ديوبنــد، ويف "دابهيــل" كان هــو 

اآلخــر محــوَر أفــكاري و تصــورايت، 

وعندمــا تضيــق يب الســبل كلّهــا ألجــأ 

إىل الجــداران فأرســم عليهــا اســمه 

" )العــدد الخــاص باملفتــي األعظــم 

ملجلــة البــالغ ،ج:۲، ص :۱۰۴۴(.

األخ  تضحيــات  عظيــم  مــن  وكان 

بعــد  أنــه  بذلهــا:  التــي  الكريــم 

الهجــرة إىل باكســتان –و بحکــم کونــه أكربَنــا 

ســّنا، واألقــدَر عــى مســاعدة الوالــد الكريــم 

 " مطبــع  إدارة  املعیشــة-توىّل  شــئون  يف 

داراإلشــاعة" بصفتــه ناظــرا لهــا، وصــار شــبَه 

الوقــف عــى أمرِهــا، فلــم يســتطع مــن أجــل 

ذلــك مواصلــة ســريه التعليمــي، ولكــن  كان 

مــن فضــل اللــه عليــه أنــه ظــّل مغبوطــا يف 

حياتــه العمليــة للكثرييــن مبعارفــه وخرباتــه 

الدينيــة النابعــة عــن مطالعاتــه املوفَّقــة، 

ــن  ــاف م ــة املط ــى نهاي ــا حت ــي واصلَه والت

حياتــه، وكان يســتمد مــن هــذه املطالعــات 

رصيــدا مســتمرا مــن املعلومــات واملعــارف. 

وقــد ُرزِق ولَعــا متميــزا بالرحيــل إىل الحرمني 

الرشيفــني، وكان مــن دأبــه الخــروج للحــج أو 

العمــرة عــى مــدار كل ســنة  مدفوعــا إليــه 

ــه والشــَغف. ــاين الَولَ ــى مع مبنته

ويتلــوه يف املرتبــة الســابعة صاحــب الفضيلة 

ظلّهــم-، وکان یحفظ  محمــد ويل الــرازي –ُمدَّ

دارالعلوم/دیوبنــد،  فــی  الکریــم  القــرآن 

وقــد أُويت بفضــل اللــه تعــاىل مــن الــذكاء و 

ــع  ــة، ومالحــة الطب ــة، و رسعــة البديه الفطن

ميــدان  كل  فــارس  وهــو  الكثــري،  الــيشء 

ولَجــه،  عندمــا طــرق بــاَب الشــعر ودخــل يف 

مشــواره أبَعــد فيــه وأجــاد، وعندمــا دخــل يف 

ــوم  ــس العل ــم، وانشــغل بتدري شــعبة التعلي

ــكول" و "  ــر س ــي گرام ــالمية يف " كراچ اإلس

جامعــة كراتــيش" أحــدث انقالبــات صالحــة 

بشــهادة  فــاز  وملّــا  الكثرييــن،  حيــاة  يف 

املاجســتري يف قســم اللغــة اإلنكليزيــة ســّخر 

كفاءاتــه اللغويــة املكتســبة منهــا يف ترجمــة 

اللغــة  إىل  الدينيــة  الكتــب  مــن  العديــد 

ــني : "  ــل الكتابَ ــذي نق ــو ال ــة. و ه اإلنكليزي

ــم"و"   ــرآن الکری ــم إىل الق ــد القدي ــن العه م

ــد مــن الطائفة  موقــف األمــة اإلســالمية املوحَّ

الذكريــات  ]كتابــان لصاحــب  القاديانيــة" 

ــة. ومل  ــة اإلنجليزي ــة[ إىل اللغ ــة األردي باللغ

تصــدر  اإلنجليزيــة  "البــالغ"  مجلــة  تــزل 

ذكاءه  وتتجــّى  تحريــره.  رئاســة  تحــت 

الخــارق وفطنتــه املتوقــدة مــن خــالل تأليفه 

ــه  ــاب املســّمى: "هــادي عــامل صــى الل للكت

عليــه وســلم" والــذي طــار بصيتــه الرکبــان يف 

اآلفــاق. وقــد ألـّـف ســاحته هــذا الكتــاب يف 

ــه  ــم صــى الل موضــوع ســرية الرســول الكري

عليــه وســلم ملتزمــا منهجــا متميــزا وفريــدا 

مــن نوعــه، حيــث انتهــج أن ال يــورِد يف بيــان 

ســرية الرســول صــى اللــه عليــه وســلم عــى 

ــد  ــة، وق ــة منقوطــة معجم ــَة كلم ــا أي طولِه

ــل، فلــم يــرد يف هــذه الســرية  املحتويــة  فَع

ــا  ــة صفحــة )۴۰۰( مــن ألِفه ــع مائ عــى أرب

إىل ياِءهــا أي كلمــة ذات نقطــة، وبالتــايل 

ــا،  ــن نوِعه ــدة م ــة فري ــل خصيص ــه ميثّ فإن

ورمّبــا ال نجانــب الصــواب إذا قلنــا  بــأّن 

هــذه الخصيصــة ســّجلت رقــا قياســيا عامليّا 

يف هــذا الخصــوص. فــا أصعــب أن تنــيشء 

كتابــًة طويلــًة يف األرديــة عاريــًة عــن النقاط، 

ــه  ــَة ســرية الرســول صــى الل و ال ســيّا كتاب

ــن  ــّدث ع ــا و ح ــب به ــلم، فأصِع ــه وس علي

البحــر وال حــرج، وقــد أطلــت نَفــي بعــَض 

الــيشء للتدليــل عــى  خطــورة هــذا النــوع 

مــن الكتابــة يف مقدمتــي لهــذا الكتــاب. 

ولكــن حالــَف ســاحتَه توفيــق ربــاين خــاص 

إذ أنَجــز هــذه املكرُمــة يف عــداد أشــهر، 

وســّجل رقــا قياســيا. ولِســاحته كتــب 

ومقــاالت أخــرى غــري هــذا، وهــي كثــري، 

ومتثّــل مــرآۃ التجاهاتــه األدبيــة والدينيــة 

إدمانَــه  تعِكــس  كــا  املتيــزة،  والعلميــة 

للقــراءة. وقــد جعلَــه اللــه تعــاىل مــالكا مــن 

ــزل  ــع. ومل ي ــذاجِة الطب ــغ وس ــع البال التواض

عاكفــا عــى خدمتــه للعلــم والديــن مبقاالتــه 

ــهرة  ــباب الش ــن أس ــداً ع ــا  بعي ــي يكتبه الت

ــة. ــواق الدعاي ــن أب ــزٍل ع ومبع

شخصيات إسالمية

قائد الثورة يتفقد معرض الرشكات املعرفية والتقنيات 

املتطورة ويؤكد رضورة التخيل عن االقتصاد النفطي.

تقبلوا  لكنهم  يعرتفوا  مل  أنهم  رغم  البالد  أعداء  إن 

باءت  القصوى  الضغوط  اسرتاتيجية  أن  حقيقة 

بالفشل، وأن عليهم التخيل عن هذا النهج يف معاداة 

الشعب.

تزايدت أعداد الضحايا خالل فض تجمعات املحتجن 

يف مدن العراق، وأكدت مصادر محلية مبدينة كربالء 

بغداد،  ويف  املاضية.  الليلة  وجرحى  قتى  سقوط 

تحدى املتظاهرون حظر التجول الذي أعلنه الجيش.

جميع  بتعبئة  روحاين  حسن  اإليراين  الرئيس  أوعز 

االمكانيات واإلغاثة املؤثرة والريعة ملنكويب الزلزال 

الذي رضب مناطق مبحافظة آذربيجان الرشقية فجر 

يوم الجمعة.

بني  توتّر  أجواء  بظّل  األمرييك  املوقف  هذا  ويأيت 

استئناف  إيران  إعالن  أعقاب  يف  وطهران،  واشنطن 

نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم يف منشأة فوردو تحت 

األرض.

محتجني  عى  السلطات  تنفذها  حملة  أودت 

منذ  شخصا   ٢6٠ من  أكرث  بحياة  عزل-  -معظمهم 

املايض  األول  أكتوبر/ترشين  أول  االضطرابات  تفجر 

والبنية  الخدمات  وتردي  الوظائف،  نقص  بسبب 

عىل  والفساد  والعقوبات  الرصاع  بفعل  األساسية 

مدى عقود.

البيان أن األمني العام يحث جميع الجهات  وأضاف 

والتحقيق  العنف  االمتناع عن مارسة  الفاعلة عى 

بني  مفيد  إجراء حوار  إىل  داعيا  فيا حدث،  بجدية 

الحكومة واملتظاهرين.

دانش  رشکت های  منایشگاه  املعرفية:  الرشكات  معرض 

بنیان

التقنيات املتطورة: فن آوری های پیرشفته

اسرتاتيجية الضغوط القصوى: اسرتاتژی فشار شدید

فض تجمعات املحتجن: شكسنت تجمع معرتضین

تعبئة جميع االمكانيات: بسیج همه امکانات

منكويب الزلزال: قربانیان زلزله

تخصيب اليورانيوم يف منشأة فوردو: غنی سازی اورانیوم 

در تأسیسات فردو

تردي الخدمات والبنية األساسية: ضعف خدمات و زیر 

ساختهای اساسی

بفعل الرصاع والعقوبات والفساد عىل مدى عقود: در اثر 

جنگ وتحریمها وفساد در طول چند دهه

جميع الجهات الفاعلة: مقامات مسئول

كيفية استعماهلا

معجم املصطلحات 
احلديثة 46

معجم املصطلحات 
احلديثة )47(
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رضورة التمــرن عىل الخطابة يف زماننا:

ــني  ــان وب ــك الزم ــني ذل ــرق ب ــاك ف ــم هن ث

ــن  ــان إذا مل يك ــك الزم ــان - يف ذل ــذا الزم ه

اإلنســان يتعــود عــى الخطابــة والكتابــة ومل 

ــه ال يحــول  يتعــود عــى الحــوار العــريب فإن

بــني تقديــم خدماتــه العلميــة والدينيــة، 

ــا  ــا كله ــون أن الدني ــا تعرف ــوم ك ــن الي لك

تالقــي  فهنــاك  واحــدة،  قريــة  أصبحــت 

املرشقيــني  بــني  اآلراء  وتبــادل  األفــكار 

هنــا  حادثــة  تحــدث  كلــا  واملغربيــني، 

تعــرف يف أقــىص املغــرب تعــرف هنــا يف 

ثــوان، وهنــاك لقــاءات بــني املســلمني نحــن 

بحاجــة شــديدة أن تتكــرر وتكــرث هــذه 

يف  العامليــة  املؤمتــرات  وتعقــد  اللقــاءات 

ــات،  ــا الكل ــي فيه ــاع األرض وتلق ــتى بق ش

ــريب  ــوار الع ــى الح ــرن ع ــن نتم ــإذا مل نك ف

ــالد  ــا إىل الب ــو ذهبن ــا ل ــريب فإنن ــكالم الع وال

العربيــة ال نســتطيع أن نظاهــر مــا يف قلوبنــا 

ــرب وإن  ــا الع ــارة يفهمه ــا بعب ــرب عنه أو نع

هــذا  األمــر يحــدث فواصــل بيننــا وبــني 

ــة  ــون األم ــب أن تك ــرب واآلن يج ــالد الغ ب

اإلســالمية تتفــق عــى كلمــة واحــدة أن 

ــذا  ــكان وه ــدا يف كل م ــدا واح ــون جس تك

يقتــي منــا أن نكــون مــع إخواننــا العــرب.

ــدة  ــن وح ــن م ــامل تتمك ــة الع ــة لغ العربي

املســلمن:

اللغــة العربيــة هــي التــي تتمكــن أن توحــد 

العــامل اإلســالمي، ألنهــا لغــة القــرآن الكريــم 

ولغــة الرســول العظيــم صــى اللــه عليــه 

وســلم وإن هــذه هــي اللغــة التــي أصبحــت 

لغــة مشــرتكة يف العــامل اإلســالمي كلــه حتــى 

ــالد  ــا، ويف الب ــيا وماليزي ــا واألندونس يف تركي

الرشقيــة كلهــا، ال ميكــن لهــم أن يتصلــوا 

مــع إخوانهــم املســلمني إال بالعربيــة فلذلــك 

أصبــح الحــوار العــريب والكتابــة بالعربيــة 

مهمــة بالنســبة إىل ماضينــا القريــب ولــذا أنا 

أوصيكــم يــا أبنــايئ أن تتعمقــوا يف دراســتكم 

ــوا أن تكــون  ــم يف نفــس الوقــت حاول أوال ث

مارســتكم باللغــة العربيــة مارســة جيــدة 

- ومــن حســن حظكــم أن مثــل هــذا النــادي 

موجــود يف جامعــة يف جامعــةدار العلــوم 

ــد  ــكل واح ــهرية فل ــة ش ــد حفل ــو يعق وه

أن يشــارك فيهــا حتــى ولــو يف القاعــة أنتــم 

ــام  ــح أم ــه للتصحي ــيئا وتعرضون ــون ش تكتب

أســاتذتكم وتحفظــون وتلقــون تلــك الكلمــة 

ــة األمــر، ألن  ــأس يف بداي مــن حفظكــم، ال ب

اإلنســان يتــدرج إىل حصــول املقصــود وهــذا 

التــدرج رمبــا يقتــي أن تكــون كلمتكــم 

مكتوبــة و تحفظونهــا حتــى ولــو أخطأتــم يف 

الــكالم فــإن األخطاء ولكــن جربوا ومارســوا - 

والــذي أحــب منكــم أن يكــون كالمكــم فيــا 

بينكــم بالعربيــة حتــى يف دار اإلقامــة حتــى 

يف املطعــم ولــو أخطئتــم ال بــأس - بعــد ذلك 

تحصلــون عــى ملكــة متكنكــم مــن إبــداء مــا 

يف ضائركــم بطريقــة صحيحــة وفصيحــة.

اقرؤا كتب األدب بدقة: 

ويف نفــس الوقــت أنــا أنصحكــم بــأن تقــرؤا 

كتــب األدب بدقــة وأهميــة حتــى تكــون 

ــة  ــاظ العربي ــة لأللف ــية وافي ــم ذخس عندك

والكلــات العربيــة، وأحدثــوا يف أنفســكم 

ذوقــا ســليا لفهــم األدب العــريب ســواء 

كان نــرثا أو شــعرا فــإن هــذا يفيدكــم إن 

شــاء اللــه وإين أقــول لكــم إين يف بدايــة 

كان  واره  نانــك  العلــوم  دار  يف  دراســتي  

أســتاذنا الشــيخ ســحبان محمــود رحمــه 

الكتابــة  عــى  يدربنــا  كان  تعــاىل  اللــه 

العربيــة وإلقــاء الكلــات ومــا إىل ذلــك 

ــي  ــت بنف ــا كن ــه وأن ــا الحمدلل كان يدربن

ــت  ــا كن ــإين حين ــب األدب ف ــتاق إىل كت أش

أدرس ديــوان املتنبــي فكنــت أذهــب إىل 

الكتــب  عــن  وأبحــث  العلميــة  املكتبــة 

األدبيــة العتيــدة فــإين مثــال أخــذت يف اللغــة 

ــي( وحفظــت  ــة" )للثعالب ــه اللغ ــاب "فق كت

مــن ذلــك الكتــب أشــياء وهــو كتــاب قيــم 

نفيــس يف بيــان الفــروق بــني الكلــات، مثــال 

يف زمــن الجاهليــة كان هنــاك مســابقات بــني 

ــأيت  ــذي كان ي أفــراس "مســابقة الفــرس" فال

ــذي  ــم ال ــابقا ث ــمى س ــابقة أوال يس يف املس

يســمى  والثالــث  مصليــا  يســمى  بعــده 

مجليــا والرابــع يســمى مقفيــا والخامــس 

يســمى مرتاحــا هكــذا كان عــرش أقســام 

ــه  حفظتهــا جميعــا اآلن نســيتها والحمــد لل

والنــوم لــه درجــات فهنــاك مثــال. ســنة 

وهنــاك خفقــة وهنــاك هجــوع وهنــاك نــوم 

ومــا إىل ذلــك فاللغــة العربيــة واســعة جــدا 

اللغة العربية يف املدارس الدينية ودورها
 يف العصراحلاضر )األخرية(

كلمة شيخ اإلسالم املفتي محمد تقي العثاين – أدام الله ظله علينا – ألقاها يف الحفلة السنوية »للنادي العريب« بجامعة دار العلوم يف رحاب 

املسجد الجامع بالجامعة ليلة األربعاء 25 جادي الثانية 1439هـ .ق.

األدب العربي
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وســعة عظيمــة ال يوجــد مثلهــا 

اللغــة  تعلمــت  لغــة،  أي  يف 

مــا  ولكــن  أيضــا  اإلنكليزيــة 

ــة يف  ــذه اللغ ــل ه ــدت مث وج

ــا إذ  ــا و أن ــعتها ويف جودته وس

ذاك ابــن اثنتــي عــرشة ســنة 

ــة"  ــه اللغ ــظ " فق ــت أحف وكن

ــن  ــع العمــدة ) الب ــت أطال وكن

الرشــيق( وكتــب األدب األخــرى 

األدبــاء  وكتــب  وللمنفلوطــي 

وكنــت أميــل إىل أن أطالعهــا بنفــي مــع 

دراســتي الديــوان للمتنبــي واملقامــات. 

أمنية ملا تكتمل: 

ــريب ضــاع  ــا يف األدب الع ــت ألفــت كتاب وكن

ــا ذكــرت فيــه معنــى األدب  عنــي اليــوم وأن

العــريب  األدب  وتاريــخ  واصطالحــا  لغــة 

وأنــواع األدب العــريب، والنــرث، والنظــم، ومــن 

القصائــد، واألجــزال، بينــت فيــه جميعــا 

وانتخبــت منهــا قصائــد وانتخبــت منهــا 

ذاك  إذ  أريــد  وكنــت  البليغــة،  العبــارات 

ــل  ــري أن يجع ــات الحري ــدرس مقام ــا م وأن

هــذا الكتــاب مقــررا دراســيا بــدل املقامــات 

بــني  جامعــا  ليكــون  املتنبــي  بــدل  أو 

ــالميني  ــعر اإلس ــني الش ــيل وب ــعر الجاه الش

واملخرميــني والعباســيني، وكنــت كتبــت 

هــذا الكتــاب وال أدري لعــل الكتــاب اشــتمل 

عــى أكــرث مــن مائــة وخمســني صفحــة وكان 

ــام  ــيخ اإلم ــت أن الش ــال فعرف ــب اإلك قري

اللــه  النــدوي رحمــه  عــيل  الحســن  أبــا 

ــت  ــا ذهب ــيش فأن ــاء إىل كرات ــو ج ــاىل ه تع

ــي  ــه ليدعــو يل ولينصحن بهــذه املســودة إلي

يف تأليفــه أو يقــرتح شــيئا مــن اإلضافــة 

والحــذف فعرفــت عليــه تلــک املســودة، 

فأعجبتــه جــدا وأثنــى عليهــا ودعــاين إىل 

إكالهــا ولكــن حينــا رجعــت يف ســيارة 

األجــرة فحــني نزلــت هنا نســيت املســودة يف 

الســيارة ومل يكــن إذ ذاك كمبيوتــر ومل يكــن 

إذ ذاك أســباب النقــل والحفــظ، فأعلنــت يف 

ــودة  ــت مس ــف أين ضيع ــد ويف الصح الجرائ

مــن ردهــا عــيل فــإين أمنحــه جائــزة ولكــن 

قــدر اللــه مــا شــاء وفعــل ومل أفــز بحصــول 

ــرد منــي أن  ــه مل ي تلــك املســودة، ولعــل الل

ــاب ولكــن أقــول لكــم: أن  ــع هــذا الكت يطب

املقصــود أن تكــون عنايتكــم بــاألدب العــريب 

عنايــة فائقــة وال تقتــرصوا عــى الكتــب 

ــب. ــا فحس ــي تقرؤونه الت

والعلــم  بالكتــب  زاخــرة  مكتبــة  عندنــا 

اليوجــد نظريهــا يف املــدارس الدينيــة، أنــا 

ــول  ــرية يف الحص ــاقا كب ــت مش ــي حمل بنف

ــا أســافر إىل  ــت كل ــب، كن عــى هــذه الكت

ــات وأبحــث  ــت أذهــب إىل املكتب ــد، فكن بل

ــا إىل  ــب القدميــة وأشــرتيها وأنقله ــن الكت ع

ــت  ــا أعني ــة م ــذه املكتب ــة فه ــذه املكتب ه

ــا  ــم أيه ــا أنصحك ــا، فأن ــع كتبه ــي بجم نف

الطلبــة أن تســتفيدوا مــن هــذه املكتبــة 

ــاء  ــإن ش ــرؤون ف ــا تق ــى م ــرصوا ع وال تقت

اللــه بهــذا الطريــق تكونــون قــادة تقــودون 

األمــة اإلســالمية بتعلــم علومكــم وتعمقكــم 

فيهــا يف جانــب وبإبــداء مــا يف ضائركــم 

ــريا  ــكالم كث ــت ال ــيل أطل ــر لع ــب آخ يف جان

ــذا  ــويل ه ــول ق ــرى فأق ــات أخ ــاك كل وهن

ــني. ــائر املؤمن ــم ولس ــه يل ولك ــتغفر الل أس

بالكلــات  جــدا  فرحــت  الواقــع  يف  وإين 

التــي ســمعتها مــن بعــض اإلخــوة هــذه 

ــا  ــة كان فيه ــة بليغ ــت فصيح ــات كان الكل

مضمــون جيــد، ويف نفــس الوقــت كانــت 

األنبــاء التــي نرشمتوهــا علينــا هــذه طريقــة 

بإلقــاء  املارســة  عــى  للحصــول  جيــدة 

الكلــات وبالحــوار فهــذا مــا أعجبنــي، وأنــا 

أثنــي عــى هــؤالء الطلبــة الذيــن ألقــوا هذه 

الكلــات وشــاركوا يف هــذا النشــاط، فبــارك 

اللــه فيكــم وجزاكــم اللــه خــريا ونفــع اللــه 

ــا  ــال صالح ــا وعم ــا نافع ــم عل ــم ورزقك بك

ــذا  ــا وبه ــعا طيب ــالال واس ــا ح ــال ورزق متقب

عليكــم  والســالم  اإلجــازة.  اســتمنحكم 

ــه. ــه وبركات ــة الل ورحم

األدب العربي

أوال: رشب الكثري من السوائل

رشب الكثري من السـوائل  يسـاعد عى تقليل افرازات 

األنـف ، وترطيـب الحلـق وتحميـك مـن الجفـاف، ال 

تعتمـد السـوائل فقـط عـى امليـاه ولكـن قد تسـاعد 

املرشوبـات الرياضية واألعشـاب ومرشوبـات الفواكه 

أو مرشوبـات الزنجبيـل عـى ترطيب الجسـم أيضا.

ثانيا: استنشاق البخار

ميكـن تخفيـف انسـداد األنـف مـن خالل استنشـاق 

بعـض البخـار، فقـط ضع رأسـك فـوق وعاء مـن املاء 

املغـيل وتنفـس ببـطء مـن خـالل أنفـك، ولكـن كـن 

حريصـا مـع الحـرارة التـى قـد تحـرق أنفـك، حـاول 

أيضـا أن الحصـول عـى بعـض الرطوبـة مـن خـالل 

االسـتحام مبـاء سـاخن مـع غلق بـاب الحـام جيدا.

ثالثا: التخلص من افرازات األنف مباء امللح

 ميكـن أن يسـاعد يف التخلـص مـن افـرازات األنـف 

الجهـاز  ىف  املخـاط  تراكـم  منـع  وبالتـاىل  بسـهولة 

مـن خـالل: بذلـك  القيـام  التنفـىس، ميكـن 

خلـط ٣ مالعـق صغـرية من امللـح الخايل مـن اليود و 

1 ملعقـة صغـرية من صودا واسـتخدام معلقة صغرية 

مـن الخليـط عـى املـاء املغـى أو املقطر وغسـل كل 

أنـف جيـدا باسـتخدام حقنـة مليئـة بذلـك املحلـول 

للتخلـص من افـرازات األنـف وسـهولة التنفس.

رابعا:  الراحة ىف املنزل وتدفئة الجسم

مـن املهـم بشـكل خـاص الحصـول عـى قسـط مـن 

الراحـة عنـد اإلصابة بالـزكام أو األنفلونـزا، ألن الراحة 

محاربـة  إىل  طاقتـه  توجيـه  عـى  جسـمك  تجعـل 

العـدوى.

خامسا: الغرغرة مباء امللح الدافئ

نصـف ملعقـة صغرية مـن امللح املـذوب يف ٢٠٠ مى 

مـن املـاء الدافـئ أربع مـرات يف اليوم، وذلـك لتهدئة 

حرقـة الحلق.

سادسا: تهدئة التهاب الجيوب االنفية

يف  اسـتخدامها  يعـاد  التـي  قطـع  رشاء  خـالل  مـن 

خـالل  مـن  واحـدة،  بنفسـك  اصنـع  أو  الصيدليـة 

اسـتخدام قطعـة قـاش مبللـة وقـم بتدفئتهـا  ملـدة 

٣٠ ثانيـة يف امليكروويـف ثـم يتم وضعهـا عى االنف 

للتخلـص مـن التهـاب الجيـوب االنفيـة وتهدئتهـا.

النـوم يسـاعد عـى عـالج الـزكام النـوم يسـاعد عـى 

الـزكام عالج 

سابعا: وضع وسادة إضافية تحت رأسك

يف  للمسـاعدة  النـوم  عنـد  الليـل  يف  هـذا  افعـل   

تخفيـف التهـاب املمـرات األنفيـة املزدحمـة، ومنـع 

. الصـدر  ىف  املخـاط  تراكـم 

رشب السـوائل لعـالج الـزكام رشب السـوائل لعـالج 

الزكام

ثامنا:  النوم

النوم رضوري للجسـم للحصول عى الراحة والشـفاء، 

و عـى الرغـم مـن أن النـوم لن يسـاعدك يف التخلص 

مـن الـزكام ، إال أنـه سـوف يسـمح للجهـاز املناعـى 

مبكافحـة االلتهابات.

عالج الزكام



AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

28 ق 
هـ.

 14
41

فر 
ص

 /2
دد:

الع
 -1

6 :
نة 

لس
ا

مل  التعصـب  أن  جيـدا  تعلمـون  أنكـم  كـا 

يـزل  بيننـا، ومل  يـزال ترسـخ قدمـه  يـزل وال 

يشـتد العـدوان والطغيـان، ويعـم التجسـس 

والعصيـان،  التسـلط  ويتعـدي  والتحاسـد، 

باإلضافـة إىل ذلـك الكـرب والريـاء قـد أحـاط 

النـاس مـن جميـع الجهـات، واملفاسـد التـي 

توجـد فيـا بيننا، سـببها واحـد وهوالتعصب، 

ومـا تركـت هذه األمـراض املهلكـة أحدا،حتى 

مل يبـق اإلنسـان إنسـانا، ومل توجـد اإلنسـانية 

بـني النـاس؛ ألن هـذه األمـراض القلبيـة تحث 

النـاس عى القتـل والقتال والظلـم والعصيان، 

ويقـوم النـاس بهـذه األمـور القبيحـة، مـع أن 

ذلـك قـال اللـه تعـاىل يف القـرآن املجيـد: َمـن 

اأْلَرِْض  يِف  فََسـاٍد  أَْو  نَْفـٍس  ِبَغـرْيِ  نَْفًسـا  قَتَـَل 

َا  َـا قَتََل النَّـاَس َجِميًعا َوَمـْن أَْحيَاَها فََكأمَنَّ فََكأمَنَّ

أَْحيَـا النَّـاَس َجِميًعـا.

لكـن النـاس ال يبالـون وال ينتهـون عـن هـذه 

يذهبـون  وهـم  القبيحـة،  الشـنيعة  األفعـال 

إىل الضاللـة والظـالم، ويلقـون بأنفسـهم إىل 

الفاسـدة  األغـراض  عـى  للحصـول  التهلكـة 

واملصالـح الشـخصية، وهـذا يـؤدي إىل عـدم 

وصـول الحقـوق إىل أهلهـا.

الحاصـل أن الظلـم واألمـراض القلبية أظلمت 

العـامل كلـه، حتى يسـود الظـالم يف الدنيا رشقا 

وغربـا، ومل يسـلك النـاس مسـلك النبـي صى 

الله عليه وسـلم إال رسـا، مع ذلك أشـار الله 

سـبحانه وتعاىل:

  لََقْد كَاَن لَُكْم يِف رَُسوِل اللَِّه أُْسَوٌة َحَسَنٌة

قـد حصحـص مضـار التعصـب فتالحظـوا مـا 

هـو التعصـب؟ 

العصبية والتعصب لغة: املحاماة واملدافعة،

  ويف االصطـالح: التعصـب هـو عـدم قبـول 

الحـق عنـد ظهـور الدليـل بنـاء عى ميـل إىل 

جانـب، أو التعصـب هو شـعور داخيل يجعل 

اإلنسـان يشـتد فـريى نفسـه دامئا عـى الحق، 

ويـرى اآلخـر عـى باطـل بـال حجـة وبرهان.

وال يجـوز التعصـب يف الـرشع أبدا سـواء بأي 

نـوع هو.

  كا روي يف الحديث النبوي الرشيف:

قـال النبـي صـى الله عليـه وسـلم: لَیْـَس ِمنَّا 

َمـْن َدَعـا اِلـی َعَصِبیَّـٍة َولَیْـَس ِمنَّـا َمـْن قَاتَـَل 

ـاَت َعلٰـی َعَصِبیَّـٍة  َعَصِبیَّـًة َولَیْـَس ِمنَّـا َمـْن مَّ

مشـکوة/۴۱۸۔ ابـوداود،  رواہ 

  وللتعصـب أنـواع مختلفـة، منها:التعصب يف 

الديـن أو املسـلك أو السياسـة أو االجتـاع أو 

اللسـان أو البـالد وكل ذلـك يلحـق بصاحبـه 

ومجتمعـه أرضارا فادحـة جـدا.

  أمـا التعصـب يف الديـن: فهـو مـا يكـون بـني 

والكافر. املسـلم 

أمـا التعصـب يف املسـلك: فهـو مـا يوجـد بني 

أهـل السـنة وأهـل البـدع ومـا عـدا ذلك.

  أمـا التعصـب يف السياسـه: فذلـك مـا يكـون 

لألغـراض السياسـية أو لنيل املناصـب العالية.

 أمـا التعصـب االجتاعـي: فاألعـزة واألقربـاء 

يتعصبـون بينهـم سـواء بـأي سـبب هو.

التعصـب اللسـاين: هـو مـا يحـدث باختـالف 

األلسـنة واأللـوان 

التعصـب البـالدي: هـو مـا يكـون  الختـالف 

البـالد.

املذكـورة  األصنـاف  مـن هـذه  وكل صنـف   

ألن  وزن؛  لـه  يـوزن  وال  الـرشع  يف  ممنـوع 

النبـي صـى اللـه عليـه وسـلم قـال:

ثََنـا َمـْن  ثَِنـی أو َحدَّ َعـْن اَِبـی نَـْرََة قَـاَل َحدَّ

یٰایَُّہـا  فََقـاَل  الـخ  ِہ  اللٰـّ رَُسـوِل  َشـِہَد ُخطَـَب 

النَّـاُس أاَلَ اِنَّ َربَُّکـْم َواِحـٌد وأنَّ اَبَاکُـْم َواِحٌد أاَلَ 

الَ فَْضـَل لَِعَرِبـّی َعلٰی َعَجِمـّی َوالَ َعَجِمیِّ َعلٰی 

َعَرِبـّی َوالَ أِلْسـَوَد علٰـی اَْحَمـَر َوالَ اِلَْحَمَر َعلٰی 

اَْسـَوَد ااِلَّ ِبالتَّْقـٰوی أاَلَ ہَـْل بَلَّْغـُت قَالُـْوا نََعـْم 

ـاہُِد الَْغائِب. غِ الشَّ قَـاَل لِیُبَلِـّ

  كـا علمتـم يف الحديـث أن جميـع بني آدم 

سـواء ال فرق بينهم إال بالتقوى فلم يبق يشء 

واالستكبار. للتعصب 

واعلـم ! أن التعصـب يـأيت بكثري مـن األمراض 

الخلقيـة الباطنيـة يف حيـاة اإلنسـان الطيبـة 

من الكرب والحسـد، والريـاء والغيبة والنميمة، 

والقتـل والقتال، والجور والعصيـان، والغصب 

واإلغـارة عـى حقوق النـاس، ومـن املهم جدا 

أن املتعصـب يكـون مصداقـا لٰهـذه املقولـة: 

"يخـرج عـن وده وال يخـرج عـن طبعـه " وال 

يقبـل أي قـول، وال يسـلم أي عمـل، والحقارة 

لغـريه يـزداد يف قلبـه، وهـو يتمسـك بالباطل، 

املناصـب  إىل  اإلنسـان  يتوجـه  حينـا  فلـذا 

أي  رئاسـة  يـويل  أو  معارصهـم  بـني  العاليـة 

منصـب مـن املناصـب، أو يكسـب مـاال كثـريا 

بعدمـا كان فقـريا، فاملتعصب ينظرہ ويحسـد 

واملناصـب  مالـه،  يهلـك  أن  ويريـد  عليـه، 

تصلـب وتعطى له، واملتعصـب مل يزل يحاول، 

وبالتعصـب ينـأى بجانبـه، حينـا ال يفـوز يف 

مقاصـده، فيقـوم باإلغارة عى حقـوق الناس، 

ويلجـئ النـاس إىل نزع األيدي عـن مناصبهم، 

هكـذا يتخلـف املسـلمون حينـا بعـد حـني، 

ويقهـر  واالختـالف،  التنافـر  بينهـم  ويكـرث 

أعدائنـا وهم)األعداء( يسـتغلون من اختالفنا.

 أماعالماتـه: يوجـد الجمود الفكري والتسـلط 

والتشـدد، وال يسـلم )املتعصـب(أي أحد قوال 

عليهـا  ويعـض  بالباطـل  وفعـال، ويستمسـك 

ويسـتبكر، بالنواجذ، 

أمـا نقصاناتـه: يغمـض )املتعصـب( عـن أداء 

والبغـض  الحسـد  ويغـزر  العبـاد،  حقـوق 

والتنافـس، ويزدادالظلـم والعصيـان واالفـرتاء 

والبهتان، واملتعصب مل يوقر كبريه، ويسـتخف 

بـه، ويتطـاول يف النعمـة التـي أعطيهـا غـريه، 

هكـذا يشـتد يف التعصـب حتي تصـل الكارثة 

إيل قمـة الجبـل وهـو

يقاتل ويهرق دمه.

يحصل عى  أن  لكل شخص  بد  ال  أماعالجه: 

به،  ويعمل  الديني  للتعليم  السليم  الفهم 

ويرتك األعال القبيحة، وطريقتهايقبل القول 

 مفتي صديق أمحد جوغوار
نوساري غجرات اهلند

العصبية، مضارها وأسبابها وعالجها
األخالق اإلسالمي
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راض  وهو  الديانة،  مع  ويسلمه  الصحيح 

بتقدير الله تعاىل يف كل حني وآن وكل زمان 

الجرح  ويقبل  بالخطأ  يعرتف  وهو  ومكان، 

ويخربالناس  الفنت  عى  ويتعاقب  والتعديل، 

العلوم  وينرش  رسهم  ويفيش  املضلني،  عن 

الدينية مع التعاون بينهم، ويحق الحق ويبطل 

الباطل، وال بد له أن يوقر املشاعر واألحاسيس 

ويحكم  الغيظ،  ويكظم  الصرب،  ويلزم  لغريه، 

عى ذاته ال عى غريه، ويتجشم مشقةالكلات 

الشديدة التي يسمعها، ويقدم املصالح العامة 

عى املصالح الخاصة، ويويل الرئاسة إىل أهلهم،

بعد ما تقوم بالعمل عيل جميع ماقدمت إليك 

فستكون من الناجحني يف مجال التجنب عن 

التعصب. 

وكرث،  فاض  قد  التعصب  أن  الكالم  خالصة 

الضارة  األمراض  من  كثري  ينشأ  وبالتعصب 

يزداد حتى  ثم  يزداد  ثم  يزداد  املهلكة وهذا 

يجرتئ )املتعصب(عى القتل والقتال والظلم 

والعصيان،  ومل يبق فيه رمق اإلسالم، وبالتعصب 

ينشأ كثري من النزاعات واالختالفات والبليات 

واملصائب واآلالم، حتى وصلت الكارثة إىل قمة 

الجبل، وأصحاب األخالق الكرمية من الناس يف 

العرص الراهن كالشعرة البيضاء يف جلد الثور 

فقال  والسالم،  األمن  يعلّم  واإلسالم  األسود، 

الناس  الله عليه وسلم ”َمن آذی  النبي صى 

آذی اللّٰہ“ وقال أيضا ”ال رضر وال رضار“ أي ال 

رضر وال رضار يف اإلسالم، فكيف يجوز للمسلم 

التعصب الذي هو منبع األمراض املهلكة، فال 

بد لكل شخص أن يجتنب عن التعصب فيا 

إخوانهم  الله ويساعد  بتقسيم  بينهم ويرىض 

يف كل مجال من مجاالت الحياة، ويرحم من 

اللّٰہ  عبد  بن  جریر  ”عن  روي  كا  األرض  يف 

قال: قال رسول اللّٰہ، ال یرحُم اللّٰہ من ال یرحم 

الّناس“ )بخاری:۸۸۹/۲(

يجنبنا  أن  وتعاىل  سبحانه  الله  أدعو  أخريا 

التعصب وما عدا ذلك جميع األمراض القلبية، 

ويهدي إىل رصاط مستقيم، ويوفقنا ملا يحب 

ويرىض ويرزقنا الهداية والتقى، ويحفظنا من 

جميع اآلفات والبليات واملصائب واآلالم.اٰمني 

يارب العاملني. 

وأرجو أن ال تنسوين من صالح دعواتكم.

احلب و دوره يف التقدم
حممد البلوش

عضو يف مركز البحوث والدراسات باجلامعة

الف- أهمية الحب

إَِذا أَنَْت لَْم تَْعَشْق َولَْم تَْدِر َما الَْهَوى

فَأَنَْت َو ِعرٌي يِف الَْفاَلِة َسَواُء

إليـه كل إنسـان يف  • مـن أهـم مـا يحتـاج 

الحـب.  هـو  النجـاح 

كل فئـة مـن الفئـات يحتاج إىل الحـب والود 

والعشـق. يحتاج إليه التلميـذ واملعلم ويعوز 

إليـه الباحـث واملتعلـم ويفتقـر إليـه الداعي 

واملدعـو واملـريب والطالـب، فـإن أهـم شـيئ 

يف كل عمـل هـو اللـذة والشـعور باالرتيـاح 

العميـق الـذي يناقـض األمل والبشـاعة 

وبالحب يسـهل كل عسـري ويتير كل صعب 

ويـزول كل عائـق. بالعشـق يسـتطاب كل مر 

ويستسـاغ كل سهر ويسـتعذب كل عذاب.

تـرى العريـس والعروسـة يتمنيـان أن يطـول 

الليـل وأن يـزول النـوم وأن يقـف الصبـح وال 

يطلـع؛ يتمنى العروسـان أن يتحقـق ما تغناه 

الشاعر:

يا ليل طل يا نوم زل

يا صبح قف ال تطلع

ونـرى ثانيـة واحـدة من الفـراق طويلـة جدا 

كأنهـا َسـنة واحـدة، ونجـد سـنة كاملـة مـن 

واحـدة  ثانيـة  كأنهـا  جـدا  قصـرية  الوصـال 

وَسـنة  َسـنٌة  الفـراق  ِسـنة  أن  يف  والنشـك 

ِسـنة. الوصـال 

• روى ابـن عسـاكر يف كتابـه القيـم تاريـخ 

لـو  قـال:  أدهـم  بـن  ابراهيـم  أن  دمشـق 

علـم امللـوك وأبنـاء امللـوك مـا نحـن فيه من 

أيـام  بالسـيوف  لجالدونـا  والـرور  النعيـم 

الحيـاة عـى مـا نحـن فيـه مـن لذيـذ العيش 

التعـب. وقلـة 

ة يف كتابـه القيـم  وحـى إبـن القيـم  الَجْوِزيَـّ

نعبـد  إيـاك  منـازل  بـني  السـالكني  مـدارج 

نسـتعني: وإيـاك 

َس  قَـدَّ تَيِْميَّـَة  ابْـَن  اإْلِْسـاَلِم  َشـيَْخ  َوَسـِمْعُت 

نْيَـا َجنَّـًة َمـْن لَْم  ُه ُروَحـُه يَُقـوُل: إِنَّ يِف الدُّ اللَـّ

يَْدُخلَْهـا لَـْم يَْدُخـْل َجنَّـَة اآْلِخـرَِة.

ِبالَْقلْـِب  لَيَُمـرُّ  ُه  إِنَـّ الَْعارِِفـنَي:  بَْعـُض  َوقَـاَل 

أَْوقَـاٌت، أَقُـوُل: إِْن كَاَن أَْهـُل الَْجنَّـِة يِف ِمثْـِل 

َعيْـٍش طَيِّـٍب. لَِفـي  إِنَُّهـْم  َهـَذا، 

ونقـل عـن ابـن تيمية يف كتابـه القيـم الوابل 

الصيـب مـن الكلـم الطيـب: وقـال يل مـرة: 

مـا يصنـع أعـدايئ يب؟ أنـا جنتـي وبسـتاين يف 

صـدري، إن رحـت فهي معـي ال تفارقني، إن 

حبـي خلـوة، وقتـيل شـهادة، وإخراجي من 

سـياحة. بلدي 

وكان يقـول يف محبسـه يف القلعـة: لـو بذلت 

عنـدي  عـدل  مـا  ذهبـاً  القاعـة  مـلء هـذه 

شـكر هـذه النعمـة.أو قـال مـا جزيتهـم عى 

مـا تسـببوا يل فيـه مـن الخـري.

كل هـذا نـاىشء عـن قلـب ميـوج حبـا وعـن 

فـؤاد  يفيـض ودا  وعـن جنـان يطفـح عشـقا

• التعايـش مـع اآلخريـن نعمـة تفـرج الهـم 

وتكشـف الهـم وتزيل الكـرب ولكـن إذا كان 

بـدون الحـب تتحـول إىل جهـد البـالء.

قال الشافعي يف ديوانه:

أَكْرَثَ النَّاُس يف النَِّساِء َوقالُوا 

األخالق اإلسالمي
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 إنَّ ُحبَّ النَِّساِء َجْهُد الْباَلِء

ليَس حُب النساِء جهداً ولكَن 

 قُرُْب َمْن الَ تُِحبُّ جْهُد الْباَلِء

وتضطـرب  الحيـاة  تتنغـص  الحـب  بـدون 

العيشـة. وتتكـدر  املعيشـة 

وصـف اإلمـام الشـافعي رحمـه اللـه الحيـاة 

رائعـا  األحبـاب وصفـا صادقـا، جميـال  بعـد 

وقـال:

َواَحْرَة ً للفتى ساعة

يَِعيُشها بَعد أَِودَّائِه 

ه عمُر الفتى لو كان يف كفِّ

رمى به بعد أحبَّائِه

الحب إكسـري يقلب كل يشء رأسـا عى عقب 

ويحـول كل رخيـص إىل ذهـب وبـه يسـهل 

إدراك الغايـة ويتيـر الظفـر باملطلوب.

ولله در الرومي حيث قال:

تـربا  والـرتاب  حلـوا  املـر  يحـول  الحـب  إن 

والكـدر صفـاء واألمل شـفاء والسـجن روضـة 

الـذي  وهـو  رحمـة  والقهـر  نعمـة  والسـقم 

يلـني الحديـد ويذيـب الحجر ويبعـث امليت 

وينفـخ فيـه الحيـاة ويسـود العبـد.

ولله ما تغنى به:

شاد باش ای عشق خوش سودای ما

 ای طبیب جمله علتهای ما

ای دوای نخوت وناموس ما 

ای تو افالطون و جالینوس ما

حيـاك اللـه أيهـا الحـب املضنـي، يـا طبيـب 

يـا  وكـربي  نخـويت  دواء  يـا  وسـقمي  علتـي 

اآليس. مـداوي  يـا  النطـايس  طبيبـي 

ب- املؤمن والحب

رقيـق  فـرتاه  الحـب  عـى  مجبـول  املؤمـن 

املشـاعر  رقيـق  العاطفـة  جيـاش  القلـب 

شـفيقا. حنونـا  رحيـا  رئوفـا  وتجـده 

ولله در السعدي:

به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست

عاشقم بر همه عامل که همه عامل ازوست 

أنـا مـرور ومبتهـج يف العامل فـإن العامل صار 

قريرالعـني بـه وأنـا عاشـق عـى العـامل كلـه 

فـإن العـامل كلـه له.

ويضحـك  ويفـرح  يحـزن  عاطفـي  املؤمـن 

ويبـيك وعاطفـة حبه أقوى بكثـري من عاطفة 

بغضـه وكرهـه.

روى البخـاري ومسـلم عـن أنـس رض: قَـاَل: 

َدَخلَْنـا َمـَع رَُسـوِل اللَِّه َصـىَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسـلََّم 

إِلِبْرَاِهيـَم  ِظـْرًا  وَكَاَن  الَْقـنْيِ  َسـيٍْف  أيَِب  َعـَى 

َوَسـلََّم  َعلَيْـِه  ُه  اللَـّ ِه َصـىَّ  اللَـّ رَُسـوُل  فَأََخـَذ 

ُه ثُـمَّ َدَخلَْنـا َعلَيْـِه بَْعَد  إِبْرَاِهيـَم فََقبَّلَـُه َوَشـمَّ

َذلِـَك َوإِبْرَاِهيـُم يَُجـوُد ِبَنْفِسـِه فََجَعلَـْت َعيَْنا 

ُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم تَْذرِفَـاِن.  ِه َصـىَّ اللَـّ رَُسـوِل اللَـّ

فََقـاَل لَـُه َعبْـُد الرَّْحَمـِن بْـُن َعـْوٍف: َوأَنْـَت يَا 

ِه؟ فََقـاَل: " يَا ابَْن َعـْوٍف إِنََّها رَْحَمٌة  رَُسـوَل اللَـّ

تَْدَمـُع  الَْعـنْيَ  إِنَّ  فََقـاَل:  ِبأُْخـَرى  أَتْبََعَهـا  ثُـمَّ 

َوالَْقلْـَب يَْحـزَُن َواَل نَُقـوُل إاِلَّ َمـا يُـريِْض َربََّنـا 

ا ِبِفرَاِقـك يَـا إِبْرَاِهيـم لََمْحزُونُـوَن. َوإِنَـّ

ليـس املؤمـن جامـد العاطفـة قـايس الجنـان 

غليـط القلب فلـن تجده فظا جـاف الطبيعة 

. فيا جا

روى البخـاري ومسـلم عـن أيب هريـرة ريض 

ُه  ِه َصـىَّ اللَـّ اللـه عنـه قَـاَل: قَبـَل رَُسـول اللَـّ

َعلَيِْه َوَسـلََّم الَْحَسـَن بْـَن َعيِلٍّ َوِعْنـَدُه اأْلَقَْرُع 

بْـُن َحاِبـٍس. فََقـاَل اأْلَقْـَرُع: إِنَّ يِل َعـرَشًَة ِمـَن 

الَْولَـِد َمـا قَبَّلُْت ِمْنُهـْم أََحًدا فََنظََر إِلَيِْه رَُسـوُل 

ُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم ثُمَّ قَـاَل: »َمْن اَل  ِه َصـىَّ اللَـّ اللَـّ

يَرَْحـْم اَل يُرَْحْم«

ج- الحب املعني

إن الحـب الـذي هـو خالـب لأللبـاب وأخـاذ 

ويسـحر  القلـوب  يـأرس  والـذي  للعقـول 

النفـوس هـو الحـب الـذي تنـزه عـن شـائبة 

الهـوى ونقـي عـن دنـس النفـس وصفـا عـن 

ينشـأ  مل  الـذي  الحـب  الشـيطان، هـو  قـذر 

عـن دافـع املـال ومل يتولـد من حافـز الجال 

امليـل  ومل ينجـم مـن داعـي الحسـب، فـإن 

وزخارفهـا  وقناطريهـا  وشـهواتها  الدنيـا  إىل 

أن يسـمى حبـا. وأصحابهـا ال يسـتحق 

ولله درالشافعي رحمه الله يف وصفه الدنيا:

َوَمن يَُذِق الُدنيا فَِإيّن طَعمتُها

َوسيَق إِلَينا َعذبُها َوَعذاِبها  

فَلَم أَرَها إاِّل ُغروراً َوباِطالً

كَا الَح يف ظَهِر الَفالِة رَسابُها  

َوماِهَي إاِّل ِجيََفٌة ُمستَحيلٌَة

ُهنَّ اِجِتذابُها   َعلَيها كاِلٌب َهمُّ

فَِإن تَجتَِنبها كُنَت ِسلاً أِلَهلِها

  َوإِن تَجتَِذبها نازََعتَك كاِلبُها

فَطوىب لَِنفٍس أُولَِعت قَعَر دارِها

ُمَغلَِّقَة األَبواِب ُمرَخًى ِحجابُها  

بـل هـو الحـب الذي نشـأ عـن دافـع اإلميان 

وتولـد مـن حافـز التقـرب إىل اللـه ونجم من 

داعـي الديـن، هـي املحبـة اإلميانيَّـة، واملحبَّة 

الدينيَّـة غـرَي مشـوبٍة باألَغـراض الدنيويَّة، وال 

ة؛ فـإنَّ َمـن أحـبَّ لذلـك،  الحظـوِظ البرشيَـّ

انقطَعـت محبَّتـه إن حَصـَل لـه ذلـك الغرَُض 

أو يِئـَس ِمـن حصوله.

د- الحب يحبب إىل الله والناس

إن هـذا الحـب يرتضيـه اللـه ورسـوله وأولـو 

األلبـاب وإن هـذه املحبـة تقـرب املحـب إىل 

اللـه وإىل النـاس  وتجعلـه خليـل الله وتصريه 

والدنيـا  الديـن  يف  فتنفعـه  النـاس،  حبيـب 

وتفيـده  يف األوىل واآلخـرة وتجديه يف اإلميان 

واالعتقاد. 

مـن أحـب اآلخرين أحبـه اآلخرون فـإن املرء 

مجـزي مبثـل مـا صنـع. هـل ميكـن أن تكـره 

مـن يحبـك وتبغـض مـن يـودك وتنفـر مـن 

الذي يعشـقك؟! وال سـيا إذا كان حبه لله ال 

طمعـا يف مالـك وال رغبة إىل جاهك وال حرصا 

عـى منصبـك هـذا إذا دل عـى يشء ليـدل 

عـى أن الحـب الخالـص يعُقبـه التحابب وأن 

الـود النقـي يليه التـواد فمن قـرع باب قلب 

أحـد، ولـج ولـج كـا أن الحب النقـي يحبب 

إىل النـاس ويقـرب إىل قلـوب الشـعب ويدين 

إىل أفئـدة األمـة يحبـب  أيضـا إىل اللـه تعاىل 

ويلحـق صاحبـه يـوم القيامـة مبـن مل يبلغهم 

علـا وعمال وعبـادة ويجعله يغبطـه النَِّبيُّوَن 

َهَداء. َوالشُّ

يف الصحيحـني َعـِن ابْـِن َمْسـُعوٍد قَـاَل: َجـاَء 

ُه َعلَيِْه َوَسـلََّم فََقاَل:  رَُجـٌل إِىَل النَِّبـيِّ َصىَّ اللَـّ

ِه كَيْـَف تَُقـوُل يِف رَُجـٍل أََحـبَّ  يَـا رَُسـوَل اللَـّ

قَْوًمـا َولَـْم يَلَْحـْق ِبِهـْم؟ فََقاَل: »املـرُء مَع من 

أحب«

وَعـن ُمَعـاِذ بْـِن َجبَـٍل قَـاَل: َسـِمْعُت رَُسـوَل 

ُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم يَُقـوُل: " قَـاَل  ِه َصـىَّ اللَـّ اللَـّ

يِفَّ  نَي  لِلُْمتََحابِـّ َمَحبَِّتـي  َوَجبَـْت  تََعـاىَل:  ُه  اللَـّ

َوالُْمتََجالِِسـنَي يِفَّ َوالُْمتَزَاِوِريـَن يِفَّ َوالُْمتَبَاِذلِـنَي 

َمالِـٌك.  َرَواُه   ." يِفَّ 

ُه تََعاىَل:  ِْمـِذيَّ قَـاَل: " يَُقـوُل اللَـّ َويِف ِرَوايَـِة الرتِّ

نُـوٍر  ِمـْن  َمَناِبـُر  لَُهـْم  َجـاَليِل  يِف  وَن  الُْمتََحابُـّ

ـَهَداء َوالشُّ النَِّبيُّـوَن  يَْغِبطُُهـُم 

األخالق اإلسالمي
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بهديتها  بلقيس  رسل  جاء  ما  بعد 

لهم  فقال  السالم  عليه  سليان  إىل 

تارة  أبعثكم  إين  تام  وهدوء  برفق 

أخرى إىل امللكة قاصدا ووكيال مني 

إليها  مني  الهدية  رّد  بأن  واعلموا 

خري لكم من قبولها.

اى رسوالن مى فرستم تان رسول

رد من بهرت شا را از قبول 

الذي  الطريق  بلقيس  رسل  رأى 

جاءوا إىل سليان عليه السالم وكان 

من الذهب قالهم سليان قولوا لها 

ما رأيتم من العجب! أعني صحراء 

الذهب.

پیش بلقیس آنچ دیدیت از عجب

باز گویید از بیابان ذهب

وكان املسري الذهبي مسافة أربعني 

منزال وكان هديتهم خفيفا ووضيعا 

بنسبة إمكانيات سليان وخجلوا.

که چهل منزل به روی زر بدید

می  چون  خجل  هدیه  چنین  وز 

شوید

يك تعلموا بأننا لسنا طامعا للذهب 

والفضة ونأخذ الذهب والرثوة من 

خالق الذهب.

تا بداند که به زر طامع نه ایم

ما زر از زرآفرین آورده ایم

ذهبا  األرض  تراب  جعل  شاء  إن 

إىل  والدليل   ( مثني.  در  إىل  وصريه 

ذلك موجود يف القرآن والسنة( يوم 

األرض  غري  األرض  يغري  الله  الحرش 

ويجعله كالفضة.

حق برای آن کند ای زرگزین

روز محرش این زمین را نقره گین

ال نبال بالرثوة  الذهب والفضة ألننا 

أوىل  به  ونجعل  الكيميا  فن  نعلم 

الوضيع  به  ونجعل  ذهبيا  الرتاب 

حبة  والذرة  مثينا  والرخيص  رفيعا 

والحبة قلة.

فارغیم از زر که ما بس پر فنیم

خاکیان را رس به رس زرین کنیم

عامل  نجعلكم  بل  ماال  نسألكم  ال 

الكيمياء.

از شا کی کدیٔه زر می کنیم

ما شا را کیمیاگر می کنیم

واتريك ها أيتها بلقيس ولو كانت تلك 

وحضارتها  زهرتها  مع  سبأ  حكومة 

كثرية  مالك  والطني  املاء  وراء  ألن 

وكبرية. تظنون وتزعمون بأنكم أولو 

عبيد  ولكنكم  ورفيع  جميل  رسير 

وذليل لذلك الرير.

ترک آن گیرید گر ملک سباست

که برون آب و گل بس ملکهاست

تختش  که  آن  تخته بندست 

خوانده ای

صدر پنداری و بر در مانده ای

كيف تحكم وتسلط الشعب وإنك 

وحياتك  شعرك  عى  تسيطرين  ال 

غري  عى  الشعر  يتبيض  وشبابك. 

مرادك أال تسحتي من ضعفك وقلة 

حيلتك؟

پادشاهی نیستت بر ریش خود

پادشاهی چون کنی بر نیک و بد

بی مراد تو شود ریشت سپید

رشم دار از ریش خود ای کژ امید

هو  له  جبهته  ووضع  خضع  من 

مالك امللك يتيح له مأة مملكه دون 

العامل من الرتاب.

مالک امللک است هر کش رس نهد

بی جهان خاک صد ملکش دهد

ورئيت  وعرفت  بصريتك  فتح  إذا 

بأنه  تعاىل  لله  سجدة  وقيمة  ذوق 

خري لك وأفضل من مائتي دولة.

لیک ذوق سجده ای پیش خدا

خوشرت آید از دو صد دولت ترا

وخضوع  بإلحاح  الله  تسأل  إذا 

السجدة  تلك  دولة  وارزقني  وبكاء 

وال أريد أبدا دوال وال مالك.

پس بنالی که نخواهم ملکها

ملک آن سجده مسلم کن مرا

عقولهم  خفة  من  العامل  ملوك 

وخستهم ما علموا وما عرفوا قيمة 

امللك  تركوا  وإال  ولذتها.  العبودية 

فورا وفروا منها كالسلطان إبراهيم 

بن أدهم.

پادشاهان جهان از بدرگی

بو نربدند از رشاب بندگی

ورنه ادهم وار رسگردان و دنگ

ملک را برهم زدندی بی درنگ

عيونهم  عى  ختم  الله  ولكن 

وقراره  العامل  لثبات  وأفواههم 

ونظمه.

لیک حق بهر ثبات این جهان

مهرشان بنهاد بر چشم و دهان

ليكون الرير والتاج عندهم لذيذا 

الخراج  العامل  من  وليأخذوا  وحلوا 

والجبايات.

تا شود شیرین بریشان تخت و تاج

که ستانیم از جهانداران خراج

كثريا  والجباية  الخراج  أخذت  ولو 

يف  الجبال  وثقل  الرمال  كعدد  جا 

النهاية ترتكه إرثاء لآلخرين.

از خراج ار جمع آری زر چو ریگ

آخر آن از تو مباند مردریگ

الذهب وامللك يصاحبك بعد حياتك 

لشرتي  الرثوة  أنفق  موتك،  وعند 

رأسا فيه نظرا ثاقبا وبصرية نرية ترى 

بتلك  ترى  األشياء كا هي. حينئذا 

البصارة والبصرية بأن العامل بر ضيق 

لسيدنا  الوثقى  بالعدوة  واعتصم 

يوسف عليه السالم.

همره جانت نگردد ملک و زر

زر بده رسمه ستان بهر نظر

تا ببینی کین جهان چاهیست تنگ

یوسفانه آن رسن آری به چنگ

والضنك  الضيق  من  خرجت  إذا 

يا   « بأن  ويهنئك  روحك  يرهبك 

برشى لنا هذا غالم« 

تا بگوید چون ز چاه آیی به بام

جان که یا برشای هذا لی غالم

توجد يف البر انعكاسات النظر ترى 

أسفل  للبري  الصايف  املاء  يف  الساء 

مع أنه إىل األعى – أقل العكس بأن 

ترى الحجر ذهبا.

هست در چاه انعکاسات نظر

کمرتین آنک مناید سنگ زر

والحجر  الخذف  يظعمون  األطفال 

ونقص  الختالل  وثروة  فلوسا 

عقليتهم.

وقت بازی کودکان را ز اختالل

می مناید آن خزفها زر و مال

املثنوي دفرت 4، كليد مثنوي ج 1٣ 

ص 1٣6

رّد امللك هدية امللكة إليها

كان »املثنوي العظيم« مصدر إميان جديد وإذعان مزيد يف كل عرص تنرشح بقراءته الصدور الحرجة وتطمنئ بدراسته العقول 

املضطربة؛ ويجد فيه كثري من القراء حال ملعضالتهم؛ وشفاءا لدائهم وهو »موالنا جالل الدين« من هذه الناحية مؤسس علم جديد. وإذا 

كان ال بد من مصطلح فلسلفة فهو مؤسس فلسفة جديدة وهو يف ذلك إمام مجتهد من أمئة الكالم ال يقلد وال يتبع إال القرآن الحكيم وال 

يستوحي إال فطرته السليمة.

رجال الفكرة والدعوة يف اإلسالم للعالمة السيد أيب الحسن عيل الندوي ج 1/2 ص 390

عبدالواحد قلندرزهي

على مائدة المثنوي
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حقوق األسرى يف ضوء السنة النبوّية و املواثيق الدولّية )2-2(
إعداد: حممد داود السوايت

 املحور الرابع: 

 مفهوم األسري يف القانون الدويل اإلنساين:

اليوجد تعريف معني الصطالح أرسى الحرب 

الصلة  ذات  الدولية  االتفاقيات  اكتفت  وقد 

باإلشارة إىل الفئات التي ينطبق عليها وصف 
أرسى الحرب)14(

فمن مثّة نجد أن البعض يعرفهم بأنهم: "كل 

العدّو بسبب عسكرّي  أيدي  يقع يف  شخص 

ال بسبب جرمية ارتكبها، ويعرفهم آخرون مبا 

ييل: "كل مقاتل يقع يف قبضة العدو،ّ أو يف 

أيدي الخصم، ويراعي أن أرسى الحرب يكون 

تحت سلطة العدو التحت سلطة األفراد أو 
الوحدات العسكرية التي أرستهم)15(

وبنظرة عاّمة إىل اتفاقيات جيف لعام 1949 

مل  أنها  نجد  الحرب  أرسى  بشأن  املعنية 

تتعرض لذكر تعريف األسري، و إمنا اشرتطت 

بأن ينتمي إىل إحدى الفئات الواردة ذكرها 

الثالثة  جيف  اتفاقية  من  الرابعة  املادة  يف 

املقاتل  مفهوم  باتساع  واعتبارا   1949 لسنة 

واصطلحت  الدول  عليها  تعارفت  قذ  الذي 

الثالثة  جيف  اتفاقيات  واضعوا  سعى  عليها 

لسنة 19٣9 إىل توسيع مفهوم أرسى الحرب 

االتفاقية  أضافت  قد  التوسيع  هذا  وخالل 

معاملة  يف  الحق  لها  أخريني  فئتني  الثالثة 

أرسى الحرب وها:

الذين تقيد سلطات االحتالل  1 األشخاص   -

بينا  أفرجت عنهم  أن كانت  اعتقالهم بعد 

التزال العمليات الحربية قامئة خارج األرايض 

مصلحة  تعتربها  لرورات  وذلك  املحتلة 

لاللتحاق  منهم  فاشلة  بعد محاولة  خصوصا 

ألمر  االنصياع  رفضهم  أو  املحاربة  بقواتهم 

اعتقالهم.

الذين  مادة4  يف  املذكورون  األشخاص   -٢

محارب  وغري  محايد  طرف  بأرض  يلتحقون 

القانون  وفق  طرفه  من  إيوائهم  ويتم 
الدويل)16(

وانطالقا ما ذكرنا تجدر اإلشارة واإلحالة إىل 

الفروق الثالثة بني تعريف األرسى من ناحية 

ومن  اإلسالمية-  اإلسالمي-الرشيعة  الفقه 

ناحية القانون الدويل اإلنساين.

أوال: يقوم القانون الدويل عى أساس إقليمي 

الرشيعة  وتقوم  مستقلة  دول  بني  موزع 

أحكامه  و  عاملية  دعوة  بطبيعتها  اإلسالمية 
أحكام دولية أساسية. )17(

تري  أحكام  الدويل  القانون  أحكام  ثانيا: 

السلطان  سيادة  ذات  مستقلة  دول  عى 

تبارش  عليها  سلطات  والتوجد  عليها  لدولة 

وإلزام  الدولية  املنازعات  حل  اختصاص 

عند  بالقوة  الحل  هذا  باحرتام  الدول 
الرورة.)18(

عى  فيقوم  اإلسالمية  الرشيعة  أحكام  أما 

بسائر  يقينهم  وقوة  املؤمنني  إميان  تنفيذها 

األحكام الدينية والهدف منها إصالح العامل 

أحكام  أن  القانون  رشاح  بعض  يرى  ثالثا:   

وأن  إلزام  صفة  لها  ليست  الدويل  القانون 
الخروج عليها اليعد خروجا عى القانون)19(

شتى  يف  اإلسالمية  الرشيعة  أحكام  وأما 

الترشيع  ثوب  الدين  ألبسها  فقد  املجاالت 

الطاعة  عى  انطباعا  طاعته  تجب  الذي 

وتعاىل)٢٠(وبالتايل:  سبحانه  الله  وعبادة 

الدويل  القانون  مستوى  يصل  مل  فإنه 

اإلنساين حتى اآلن إىل املستوى املأمول فيا 

العطف  من  اإلسالمية  الرشيعة  فيه  سبقت 

الحسنة  واملوعظة  والرأفة  والرحمة  الحنان 

واملشاهدة عى هذا خري برهان

املبحث الثاين

ملحة تاريخية عن األسري يف األمم السابقة:

محور هذا املبحث يدور حول ثالثة مطالب:

املطلب األول: األرسى يف العصور القدمية؛

املطلب الثاين: األرسى يف العصور الوسطى؛ 

يف  األرسى  بواقع  مناذج  الثالث:  املطلب 

العرص الحديث؛

القدمية:  العصور  يف  األرسى  األول:  املطلب 

أمة  وجدنا  ما  التاريخ  صفحات  تصّفحنا  لو 

األمم  حاربت  قد  و  إال  الخالية  األمم  من 

السالفة  الدول  من  دولة  نجد  ومل  املجاورة، 

ونزعات  أهليها رصاعات  بني  قامت  وقد  إال 

نلقي  أن   وددنا  هذا  من  وانطالقا  وشيكة 

هذا  عن  الحجاب  يكشف  يسريا  ضوءا 

الجانب التاريخي عى النحو التايل: 

يف  املاضون  السومريني:حاول  عهد  يف  أوال   

نفوس  يف  الّرعب  يقذفوا  أن  العهد  هذا 

من  عرشة  ذبحهم  خالل  من  أعدائهم 

و  قّوتهم،  وإلظهار  آللهتهم  قربانا  األرسى؛ 

للماطلة بإعالمهم بأن لديهم قوة عسكريّة 

الدولية؛  املواثيق  يف  املقررة  الحقوق  من 

واستفحل األمر إىل أن ملؤوا قصورهم بالعبيد 

مواليهم  يستخدمهم  كان  الذين  األرسى  من 

األسري  فكان  املعابد؛  وخدمة  الزراعة،  يف 

التنكيل،  من  يشاء  ما  به  ويُفعل  يُستعبد، 

واالضطهاد،  واإليذاء،  والقتل،  والتعذيب 

واإلرهاق النفي، والجسدي  حسب ما كان 

أيديهم  يف  أسقط  بعدما  ولكن  ملواله،  يلوح 

الجرائم  ارتكبوه من  الندم والحرة عى ما 

و  الجنايات العظيمة رأوا أن يعود األسري إىل 

قّوته وشخيّته وكرامته التي قد فقدها جرّاء 

بأقالم الطلبة
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املصائب املنصبّة عليه يف السجن؛ ليقتدر عى 

يسامحونه،  فبدأو  بها  يُكلّف  التي  األعال 

ويتساهلون يف أمره حتى بدأ يستعيد العبد 

حقوقه املدنيّة فدخل يف املعامالت التجارية  

النقود، ويشرتي  وأصبح بوسعه أن يستدين 

حريّته إىل أن تطور هذا التعامل مع األرسى 

بإطالق  الرومانية  الدولة  قامت  أن  لدرجة 

رساح أرسى بعفو عام دون " "مادي رخيص 

عى  ساسية  ضغط  مالية"كأوراق  ومكافئة 
دول هؤالء األرسى)٢1(

حمورايب  عهد  يف  حمورايب:  عهد  يف  ثانيا 

بعض  عى  األرسى  حصل  املشهور  املرشع 

يدفع  السيد  وكان  والضانات،  الحقوق 

أجر الطبيب عن عن عبده، وتقديم الطعام 

سن  أوبلغ  العمل،  عن  توقف  أو  مرض  إذا 

يؤكل  أن  السيد  حق  من  وكان  الشيخوخة، 

عبيده عمال من األعال التجارية، وللعبد أن 

بها  يبتاع  وأن  العمل،  أرباح  ببعض  يحتفظ 

حريته وكان بعض السادة يعتقون عبيدهم 

إذا  أو  جيدة  بصورة  الخدمة  أدائهم  عند 
خدموا فرتات طويلة باإلخالص)٢٢(

ثالثا: أرسى الحرب عند اآلشوريني: 

يدّمرون  األكباد  قناة غالظ  اآلشورييون  كان 

املدن التي يفتحونها بعد حصارها ويتفننون 

األسري  وكان  والتمثيل  والتعذيب  القتل  يف 

يوهب ويكافأ الجنود عن كل رأس مقطوع 

يعتمدون  وقد  املعركة  ميدان  من  يحمل 

يف  األرسى  جميع  قتل  إىل  األحيان  بعض  يف 

ساحات املعركة عند كرثتهم لكيال يستهلكوا 

الكثري من الطعام وكانت طريقة قتل األرسى 

أن يركعوا متجهني بظهورهم للغالبني مكبيل 

ترب  ثم  األعني  معصويب  واألرجل  األيدي 

رؤوسهم بالهراوات أو تقطع رقابهم بالسيف 

ليعرفوا  القتى؛  عدد  يحصون  الكتبة  بينا 

مقدار خسائر العدو، و يقدروا حصة الجنود 

الزدياد  تبعا  تزداد  كانت  التي  األنفال  من 

هذه  يرأسون  امللوك  وكان  أرساهم،  عدد 

املجازر الفضيعة يف بعض األحيان ويبدأونها 

بقفأ عيون بعض األرسى أو قطع رقابهم أما 

األرسى من األُمراء و األرشاف فكانوا يعذبون 

أنوفهم  وتجدع  آذانهم  فتعلم  القتل  قبل 

أوتسلخ  وأرجلهم  وأيديهم  ألسنتهم  وتقطع 

أجسادهم  تشوى  أو  أحياء  وهم  جلودهم 

التاريخ  ويحدثنا  عالية  أبراج  من  النار  فوق 

بالقسوة  اشتهروا  قد  "أشور"  ملوك  أن 

نارص  فامللك)أشور  قتل األرسى  والبشاعة يف 

بال الثاين( استخدم األرسى يف إعادة عاصمة 

منرود وشيّد لنفسه قرصا ضخا وكان يسلخ 

جلود األرسى وهم أحياء وامللك تفالت فالس: 

كان يصلب األرسى عى الخوازيق بينا يقوم 

الرماة بقتلهم بالسهام واملرقاة)٢٣(

رابعا: يف عهد الحضارات الهندية:

النظر  التاريخ ورسحنا  قلبنا صفحات  ما  إذا 

الحضارات  عهد  يف  أن  لنا  تجلّت  فيها 

وتزداد   تتكاثر،  الحروب  تكن  مل  الهنديّة 

ذكرها  بنا  مّر  قد  التي  العصور  إىل  بالنسبة 

والسالم  قليلني،  نادرين  كانوا  فاألرسى  آنفا 

قد  أنها  إال  مزدهر  والجّو  املجتمع،  يسود 

ومجدت  وتدابريها،  بتداريبها  اهتمت 

الداخلية  القوات  وكرّمت  املنظمة،  األسلحة 

أمامها إجالال وتعظيا؛  تكريم وتوقفت  أميا 

للمقاتل ميثاق رشف وللجندي مكانة  فكان 

متميزة وعى الرغم من كل هذه االعتناءات 

الهنود  التاريخ عن قسوة معاملة  يحدثنا  مل 

قد  "مانو"  قانون  فإن  تعذيبهم؛  أو  لألرسى 

حذر وأوعد املقاتل أن يقتل عدوه إذا سلم 

نفسه إليه أو وقع يف األرسى وكذلك من كان 

غري  أو  السالح  عن  مجردا  كان  من  أو  نامئا 
املقاتلني من املسلمني)٢4(

 املطلب الثاين: األرسى يف العصور الوسطى:

كبريا  تطورا  الوسطى  العصور  شهدت  لقد 

بكثري  متيّزت  حيث  األرسى  مع  التعامل  من 

التي  الحميدة  والخصال  الحسنة  املزايا  من 

بيانها،  أسلفنا  التي  العصور  تنعدم يف  كانت 

يف  كبريا  دورا  لعبت  أنها  ذلك  عى  وعالوة 

القواعد  ووضع  الهمجية  العادات  تلطيف 

التي يقوم أساسها عى  اإلنسانية واألخالقية 

الرحمة والرأفة حيال معاملة املحاربني حتى 

األرسى  قضية  مع  التعامل  أساليب  تنّوعت 

أخرى ومن مجتمع  إىل  ديانة  وتعددت من 

إىل آخر وزمن إىل آخر واليعزب عن األذهان 

ظهور  قبل  الجميع-  يغلب  كان  الذي  أن 

والظلم  والقسوة  والغلظة  اإلسالم-الشدة 

والقهر.

وميكننا أن نلخص البحث عن هذه العصور 

يف النقاط الثالثة التالية:

يتقدم  أن  اليهودية:قبل  الديانة  يف  األوىل: 

عى  الضوء  إللقاء  التعرض  إىل  الباحث 

الديانة اليهودية، يرى من املناسب أن يلفت 

أنظار القراء إىل أن اليهود أكرث األقوام غلظة 

ووحشيّة وهمجية ورمبا تسبق وتريتهم هذه 

من حيث الغلظة معاملة اآلشوريني ألرساهم 

فإنهم قد وضعوا البنود التي منعت وحذرت 

مل  ولكن  والنساء  األطفال  قتل  عن  املقاتلني 

تجد أي تطبيق يف عامل الواقع بل كانت من 

مساها  اسمها  اليطابق  التي  االتفاقيات 

الكتاب  فروا  قد  اليهودي  الدين  ومفري 

الخالق فآمنوا  حسب أهوائهم ال وفق مراد 

وإمنا  آياته  ببعض  وكفروا  الكتاب  ببعض 

وجوه  يف  اليء  اإلقدام  هذا  إىل  انجروا 

رب  ربهم  أن  اعتقدوا  قد  أنهم  مبا  األرسى 

االنتقام  وهم شعب الله املختار يف زعمهم 

اليتمكنون  أنهم  زعموا  ذلك  عى  وعالوة 

من االستيالء عى أية دولة يريدون الهيمنة 

الفساد  يذيعوا  أن  بعد  إال  عليها  والغطرسة 

والبغض  الحقد  أشجار  ويغرسوا  الناس  بني 

يف  الشوكات  ويزرعوا  املسلمني  أودية  يف 

طرقهم.فقد جاء يف سفر التثنية من التوارة: 

شعب  ألنكم  إلهكم؛  الرب  أوالد  "أنتم 

ليك  الرب  اختارك  وقد  إلهك  للرب  مقدس 

الشعب  فوق جميع  خاصا  شعبا  لهم  يكون 

عى وجه األرض"وينّص أحد كتبهم برصاحة 

تامة من"أن متحوا اسمهم من تحت الساء 

تفنيهم  حتى  وجهك  يف  إنسان  اليقف 
تدريجيا لئال تكرث عليك وحوش الربية")٢5(

بأقالم الطلبة

القانون  يف  األرسى  "حاية  رسالة  من  نقال  يسري:  )14(بترصف 

الدويل اإلنساين والرشيعة اإلسالمية إعداد مروان عبد الرحمن 

بن عبد الله ص ٢٢

)15( القانون الدويل العام يف وقت السلم /16املنظات الدولية 

محمد حافظ غانم ط أوىل ص 15

ص  خميس  الحميد  عليها"عبد  والعقاب  الحرب  )61("جرائم 

٢11

)17(تاريخ الترشيع اإلسالمي د: محمد سالم مدكور ص 85

)18(عبد الكريم فرحان أرسى الحرب عرب التاريخ دار الطليعة 

بريوت 1979 ص 14

)19(املرجع السابق نفسه بترصف بسيط.

)٢٠(املرجع السابق نفسه ص ٢7/16/14، بترصف يسري.

)٢1(عبد الواحد محمد الفار القانون الدويل العام درا النهضة 

سنة 1994م ص 449/45٠

)٢٢(حاية أرسى الحرب.......ص7

)٢٣(جعفر عبد السالم مبادئ القانون الدويل العام ص 795

)٢4(كتاب العهد القديم والجديد دار الكتاب املقدس يف الرشق 

األوسط ص 6٣٣

)٢5(عبد السالم بن الحسن حكم األرسى يف اإلسالم ص55
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أبنـاء  مـن  آالف  تحتضـن  الدينيـة  املـدارس 

املسـلمني، وهـم يرتعرعـون فيهـا، ويتعلمون 

علـوم الرشيعـة، ويتضلعـون فيهـا، املـدارس 

ميلكهـا  دينيـة  ثـروة  أكـرب  هـي  الدينيـة 

ويف  وإيـران  وباكسـتان  الهنـد  يف  املسـلمون 

بـالد أخـرى، وأّدت هـذه املـدارس دوراً كبـرياً 

العلـاء  فيهـا  تخـرج  اإلنسـانية،  خدمـة  يف 

والدعاة واملفكرون، الذين يقودون املسـلمني 

إىل الحـق، الذيـن يفنـون أعارهـم يف خدمة 

املؤمنـني،  أكبـاد  أفـالذ  ويربّـون  اإلسـالم، 

ويثقفونهـم بثقافـة اإلسـالم، ويغرسـون حب 

اللـه ورسـوله يف قلوبهـم، ويؤهلونهـم لقيادة 

البرشيـة، وكـا نعلـم تـدور هـذه املـدارس 

املاليـة،  املسـلمني  ومسـاعدات  بنفقـات 

وتُجمـع  املـدارس،  عـى  املسـلمون  وينفـق 

عـى  تُنفـق  وثـم  والصدقـات،  التربعـات 

املـدارس الدينيـة، وال يقبـل مـدراء املـدارس 

املاليـة  املسـاعدات  مـن  نـوع  أي  الدينيـة 

مـن الحكومـات، وال يسـمحون للحكومـة أن 

املـدارس.  شـؤون  يف  تتدخـل 

وهـذه املـدارس هدفهـا الرئيـي هوالحفـاظ 

عـى الرشيعـة اإلسـالمية، والعلوم اإلسـالمية، 

املـدارس  هـذه  بُنيـت  البرشيـة،  وخدمـة 

حتـى يـرتىب فيهـا العلـاء والدعـاة والقـادة 

اإلسـالميون، لينرشوا الرسـالة اإللهية يف أرجاء 

املعمـورة، وأن ينقـذوا البرشيـة مـن عبـادة 

العبـاد، وينقـذوا البرشيـة مـن هـذه األزمات 

والظـروف واألوضـاع السـاخنة التـي أحلـت 

بهـا، جميع هـذه الحروب الداميـة والظروف 

القاهـرة القاسـية التـي أحلـت بالعامل، سـببها 

هوابتعـاد البرشيـة عـن قوانـني اللـه تعـاىل.

اإللهيـة،  الرسـالة  املـدارس يك تحمـل  بنيـت 

وتنـرش الدعـوة إىل اللـه يف أقـىص العـامل، أمـا 

نـرى األعـداء األلـداء يضغطون عـى املدارس 

الدينيـة، ويتهمونهـا بالتهم الواهيـة الضئيلة، 

املـدارس،  عـى  اإلرهـاب  الفتـة  ويلصقـون 

أويعتقلونهـم  املـدراء والدارسـني،  ويغتالـون 

ويعذبونهـم.

سيسـتان  تاريـخ  عـى  نظرنـا  أمعنـا  فلـو 

البدعـات  ظهـرت  كيـف  نـرى  وبلوشسـتان 

املناطـق،  الضالـة يف هـذه  الباطلـة  والِفـرق 

وأفسـدت عقيدة املسـلمني، وجـاء املبتدعون 

يف  النـاس  وأوقعـوا  الضالـون  واملتصوفـون 

مصابيـح  وأطفئـت  البدعـات،  مسـتتقع 

التعاليـم اإلسـالمية،ومل يدر الناس من اإلسـالم 

والدعـاة،  العلـاء  جـاء  حينـا  أمـا  شـيئاً، 

نـزوات  ونفثـوا  الدينيـة،  املـدارس  وأسسـوا 

اإلميـان  نسـات  وهبـت  وجذواتـه،  اإلميـان 

اإلميـان،  زوابـع  وهبـت  املناطـق،  هـذه  يف 

والرشكيـات.  البدعـات،  جـذور  واجتثـت 

ومـن هـذه املـدارس مدرسـة منبـع العلـوم 

الواقعـة يف كـوه ون. 

أقامـه  علميـة  مدرسـة  العلـوم  منبـع 

املحـدث  الكبـري  العالمـة  وأسسـه 

الجليل،املفرالبارع،واملؤلف الضليع، الشـيخ 

محمـد عمـر الربـازي ]غمـره اللـه برحمته 

نوعـه  يف  فريـد  املدرسـة  وهـذه  وغفرانـه[ 

يف هـذه املنطقة؛وقـد نالـت هـذه املدرسـة 

ك-أفغانسـتان،  البـالد  يف  طيبـة  سـمعة 

البـالد-  مـن  وكثـري  باكسـتان  طاجيكسـتان، 

يف  املسـلني  لـدى  مرموقـة  مكانـة  وتحتـل 

سيسـتان وبلوشسـتان وخاصـة عند األوسـاط 

أن  املسـلمني  عنـد  أمنيـة  العلمية،وأعظـم 

ويستنشـقوا  العتيقـة  الـدار  هـذه  يـزوروا 

وعرفانـا...  علـا  تفـوح  التـي  أجوائهـا  يف 

الرحـال  أنحاءالعـامل يشـدون  فاملسـلمون يف 

إىل منبـع العلـوم ب كـوه ون ليتمتعوا بزيارة 

كبـار رجالهـا ويسـتفيدوا مـن صحبتهـم ولـو 

لسـاعة أو لدقائـق ويتعلـم فيهـا حاليا حواىل 

ونيـف. طـالب   5٠٠

يف  وعلميـة  دينيـة  مدرسـة  أكـرب  وهـي 

سيسـتان وبلوشسـتان ألهل السـنة والجاعة 

الشـيخ  فضيلـة  حاليـا  يديرهـا  إيـران،  يف 

األسـتاذ عبداللـه املالزهـي ]حفظـه اللـه مـن 

بقـاءه[  اللـه  وأطـال  واملصائـب،  الباليـا  كل 

وإن هـذه املدرسـة ينـم عـن طمـوح وهمـة 

املالزهـي  عبداللـه  الشـيخ  الشـاب  مديرهـا 

الـذي قـد واجـه أعاصـري يف حياتـه وتحديات 

كلهـا كالجبـال إال أنـه مازال وال يـزال )وأدعو 

أن يظـل دامئا(صامـدا كجلـود صخـر. اللـه 

هـذه هي املدرسـة التـي تلقيت فيهـا دروس 

الحيـاة مـن كبـار العلـاء ومن عظـاء العلم 

ومـن فحـول التعليم والرتبيـة يف الفرتة ما بني 

14٣٠ - 14٣8 هـق. إنهـا أحـى مـدة قضيتها 

متعلـا يف دارالتحفيظ وأربع سـنوات للكتب 

الدراسـية، وحقـا قضيـت هنالـك أسـعد أيـام 

حيـايت متعلـا وآخـذا من معلميهـا العظام.

اللهـم احفـظ مدارسـنا ومعاهدنـا وأسـاتذتنا 

الذيـن يخدمون اإلسـالم واملسـلمني وجها لله 

تعاىل.

مدرسة منبع العلوم كوه ون 
يارساملحمدي
طالب باجلامعة

بأقالم الطلبة



AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

ق 35
هـ.

 14
41

فر 
ص

 /2
دد:

الع
 -1

6 :
نة 

لس
ا



AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

36 ق 
هـ.

 14
41

فر 
ص

 /2
دد:

الع
 -1

6 :
نة 

لس
ا


