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أعلـن الرئيـس األمريـي دونالـد ترامـب عـن 

خطـة ُهيّئـت منذ سـنني أو منذ قرون سـّميت 

السـام  خطـة  أنهـا  زاعـا  القـرن«  »صفقـة 

التـي أعّدتهـا إدارتـه، بعدمـا اعرتفـت حكومته 

وأمـرت  عاصمـًة إلرسائيـل،  املحتلّـة  بالقـدس 

بنقـل السـفارة األمريكيـة مـن تـل أبيـب إىل 

القـدس يف ديسـمرب 2017.

ليسـت صفقـة القـرن وليـدة اليـوم أو وليـدة 

فكـرة ترامـب وال شـك أنهـا تتميـم لسلسـلة 

الكيـد العظيـم التـي أريـدت بهـا هـذه األمـة 

عـى امتـداد تاريخهـا. إن اليهـود منـذ قـرون 

بـدأوا كفاحهم السـتعادة فلسـطني زاعمني أنها 

أرض امليعـاد، يعتـزون بها وميوتون يف سـبيلها، 

نفـوس  العقيـدة يف  هـذه  ويحاولـون إلحيـاء 

شـبابهم، ويربّـون صغارهـم عى هـذه الفكرة، 

فالـذي حـدث اآلن مثرة كفاح مسـتمر وعقيدة 

راسـخة ومخططـات مدروسـة، وعمـل دؤوب 

السـنني يف  اليهـود طيلـة مئـات مـن  لزعـاء 

سـبيل العـودة املزعومـة وذلـك قبل اكتشـاف 

االسـتعار  )مقـر  أمريكيـة.  لقـارة  العـامل 

الحديـث(.

اسـتمرت جهود اليهود السـتعادة فلسـطني ومل 

كفاحهـم  وواصلـوا  ييأسـوا  مل  ولكنهـم  تنجـح 

متطلعـني إىل فرص فيسـتغلونها، إىل أن حدثت 

الحـرب العثانيـة اليونانيـة التـي أفضـت إىل 

»هرتـزل«  فتحـرك  العثانيـة  الرتكيـة  إفـاس 

الفرصـة  مسـتغا  الصهيـوين  الفكـري  الزعيـم 

عـرب  الحميـد  عبـد  السـلطان  عـى  وعـرض 

السـفري العثاين يف )فينيا( تربعـا يهوديا ضخا 

نظري السـاح بهجرة اليهود إىل فلسـطني فجاء 

تجلّـت  وصارمـا،  قويـا  املؤمـن  السـلطان  رد 

فيـه الغـرية اإلسـامية حيـث رد عليهـم بقوله: 

»إننـي لـن أسـتطيع أن أتخـى عـن شـرب واحد 

مـن فلسـطني، ألنهـا ليسـت ملـك ميينـي بـل 

ملك شـعبي، لقد ناضل شـعبي يف سـبيل هذه 

األرض ورّواهـا بدمـه«.

يف  يفكـر  تيودورهرتـزل(   ( بـدأ  هنـا  مـن 

القضـاء عـى الخافـة العثانيـة بعـد أن علـم 

الخافـة  مادامـت  تتحقـق  لـن  أحامـه  أن 

هرتـزل  أصـدر  باقيـة،  اإلسـامية  العثانيـة 

ودعـا  اليهوديـة«  الدولـة   « كتابـه  اليهـودي، 

فيـه إىل إقامـة دولـة يهوديـة يف فلسـطني، ثـم 

توالـت املؤمتـرات لتطبيـق الفكـرة بـأي طريق 

ممكـن وبـدأت مؤامـرات إلزاحـة املانـع األكرب 

»الخافـة العثانيـة« وحاولـت القـوى الكربى 

العـرب واألتـراك. العاقـات بـني  توتـري 

أرشاف  مـن  رجـا  قيّضـوا  السـياق  هـذا  ويف 

األخـري  فقـام  حسـني  الرشيـف  وهـو  العـرب 

وغـريه من قيـادات العرب بتنظيـم ثورة عربية 

ضـد الحكـم الـرتيك وتحالفوا مـع بريطانيا عى 

فوافقـت  الشـام.  بـاد  منطقـة  تعطيهـم  أن 

بريطانيـا ظاهريـا إال أنهـا غـدرت بهم كا هم 

غـدروا الخافـة العثانيـة فاتفقـت بريطانيـا 

مـع فرنسـا فيـا بعـد عى تقسـيم باد الشـام 

سـايكس   « باسـم  عرفـت  باتفاقيـة  بينهـا 

الخارجيـة  وزيـر  كان  و«سـايكس«  بيكـو« 

الخارجيـة  وزيـر  كان  و«بيكـو«  الربيطـاين 

الفرنـي فاالتفاقيـة سـميت باسـم الوزيريـن، 

السـاحة.  عـن  الغائبـون  هـم  واملسـلمون 

فانظـروا إىل مؤامـرة األعـداء واغـرتار العـرب 

الكاذبـة.  بوعودهـم 

أعلنـت الثـورة العربيـة الكـربى بتشـجيع مـن 

بريطانيا عـام 1916-1334هــ وبانتهاء الحرب 

العامليـة األوىل انتهـى الحكم العثـاين وانتهت 

الخافة اإلسـامية وتقسـمت الدولة اإلسـامية 

إىل دول عديـدة تحكمهـا بريطانيـا أو فرنسـا 

الربيطـاين  الحكـم  تحـت  فلسـطني  ووقعـت 

فيـا  ليمهـد  مقصـودا  التوزيـع  هـذا  وكان 

بعـد إىل تطبيـق وعـد بلفـور )وزيـر خارجيـة 

بريطانيـا( مبنـح فلسـطني لليهـود وهـذا ما تم 

العمـل عليـه فيـا بعـد.

ال شـك أن تـوزع العـرب، إىل دول ودويـات، 

كانـت  التـي  الخافـة  عـن  وانفصالهـم 

القضيـة  جعـل  ثـم  اإلسـامية،  للقـوة  رمـزا 

الفلسـطينية قضيـة عربيـة قومية، ثم اسـتياء 

الحضـارة الغربيـة وابتعـاد الحـكام العرب من 

املناصـب  يف  باملنافسـة  وانشـغالهم  اإلسـام، 

هـو  الـذي  الجهـاد  عـن  وتخلّيهـم  واألمـوال، 

ذروة سـنام الديـن وثقتهـم بالكفـار، هي التي 

عـادت عـى البـاد العربيـة بالويـات وجّرأت 

األعـداء عـى احتال فلسـطني والقـدس، حتى 

وصـل األمـر إىل سـيادة إمريـكا، فا يـد للدول 

العربيـة واإلسـامية ال يف حـرب وال يف سـلم، 

وتـوىل عـروش الحكـم رجـال جـاوزة، ال هـّم 

وثرواتهـم  بكراسـيهم،  االحتفـاظ  سـوى  لهـم 

يف  واسـتدامته  الحكـم  واسـتقرار  الشـخصية 

أرستهـم، وهم ألعوبة بأيدي سـادتهم الغربيني 

مـن اإلمريـكان واإلنجليـز و...

كـا  وهـم  األسـياد،  وبئـس  العبيـد  فبئـس 

وصفهـم العامـة السـيد أبـو الحسـن النـدوي 

أن  وال شـك  التاريـخ«،  عرفهـم  »أسـوء جيـل 

األمـة اإلسـامية وقعـت يف محنـة كبـرية ويف 

ذل ظاهـر، ومـن هنـا ينبغـي أن تفكـر األمـة 

ومثقفوهـا  الغيـارى  وزعاؤهـا  وعلاؤهـا 

ومفكروهـا يف طـرق التخلـص من هـذا الواقع 

املريـر وهـذه األوضاع املأسـاوية، فهـل إىل عّز 

ونجـاة مـن سـبيل؟

العاقبـة للمؤمنـني املتقـني وأن  إنـا نؤمـن أن 

اإلسـام يعلـو وال يعى عليه، ونؤمـن بأن األمة 

اإلسـامية هـي األمـة األخـرية التـي أخرجـت 

للنـاس، وفّوضـت إليهـا مهمة الدعـوة إىل الله، 

ومهمـة إصـاح العـامل ومحاربـة الفسـاد. إنـا 

هكذا بدأت املؤامرات متهيدا لصفقة القرن
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

أساس شبهة املرابني:

ــع كليهــا  ــا والبي كان أســاس شــبهتهم أّن الرب

ــدة، فينبغــي أن يكــون  يحققــان الربــح والفائ

حكمهــا واحــداً، ولكــن اللــه ســبحانه وتعــاىل 

ــع  ــه البي ــّل الل ــاً: }وأح ــم قائ ــى زعمه رّد ع

ــه  ــيئاً حرم ــون ش ــف تقيس ــا{ فكي ــرم الرب وح

اللــه عــى يشء أحلــه اللــه تعــاىل، وهــو أعلــم 

بحقائــق األشــياء ومبــا يــّر ومبــا ينفــع، وهــو 

العليــم الخبــري، ال يخفــى عليــه يشء يف األرض 

ــاء. وال يف الس

ــات  ــراداً أو جاع ــوا أف ــواء كان ــاد س ــا العب أّم

وإن كانــوا يعلمــون شــيئاً قليــاً مــا ينفعهــم 

لهــم بجميــع  لكّنهــم ال علــم  أو يرّهــم، 

املصالــح واملفاســد، وهنالــك أمــور قــد تحقــق 

ربحــاً وفائــدة ألحــد أو طائفــة، لكنهــا تســبب 

ــاد. ــاس والب ــة الن ــات ومشــكات لعاّم وي

مــن  موعظــة  جــاءه  "فمــن  تعــاىل:  قولــه 

ــه  ــره إىل الل ــا ســلف وأم ــه م ــى فل ــه فانته ربّ

ــار هــم فيهــا  ومــن عــاد فأولئــك أصحــاب الن

خالــدون".

اللــه  مــن  الربــا  تحريــم  بلغــه  فمــن  أي 

ــه  ــاً فل ــاب صادق ــى وت ــاىل فانته ــبحانه وتع س

مــا أخــذه مــن الربــا قبــل التحريــم، أّمــا الــذي 

مل يتــب صادقــاً مخلصــاً فاللــه أعلــم بــه، وإليــه 

أمــره يف اآلخــرة، ومــن عــاد إىل أخــذ الربــا بعــد 

تحرميــه فقــد اســتوجب عــى نفســه العقوبــة، 

ــأن  ــار؛ ألّن مقالتهــم ب ــود يف الن واســتحق الخل

الربــا حــال مثــل البيــع يضاهــي كفــرا.

وقيــل املــراد بالخلــود هنــا: مكــث الطويــل يف 

ــن  ــرب ع ــا ع ــاً وإّن ــل مؤمن ــار إذا كان الفاع الن

ذلــك بالخلــود زجــرا وتغليظــاً لفعلــه.

ويــريب  الربــا  اللــه  "ميحــق  تعــاىل:  قولــه 

لصدقــات" ا

إّن اللــه ســبحانه وتعــاىل قــارن بــني الربــا 

تختلــف  متناقضــان  وهــا  والصدقــات 

ومحــق،  قــّل  إىل  الربــا  فعاقبــة  عاقبتهــا، 

وعاقبــة الصدقــة إىل كــرة وبركــة، إّن املتصــدق 

يعطــي مالــه بــدون عــوٍض، وإّن آكل الربــا 

ــوض، وهــذا هــو  ــدون ع ــري ب ــال الغ يأخــذ م

التناقــض بــني حقيقتهــا. وهنــاك تناقــض 

آخــر أيضــا وهــو بــني نيــة املتصــدق ونيــة آكل 

الربــا، فاملتصــدق يضّحــي مبالــه ابتغــاء مرضــاة 

اللــه وثــواب اآلخــرة، أّمــا آخــذ الربــا إنــا 

ــا التناقــض  ــادة، أم ــاً يف الزي ــا طمع يأخــذ الرب

يف النتيجــة فاللــه ســبحانه وتعــاىل ميحــق الربــا 

وال ينميــه وال يزيــده يف الحقيقــة والواقــع، 

على مائدة القرآن

نؤمـن بـأن »الجهـاد مـاض إىل يـوم القيامـة«، 

كـا نؤمـن بـأن الباطـل زاهـق ال يـدوم، وأن 

اليهـود رضبـت عليهـم الذلـة واملسـكنة.

 إذن ينبغـي للمسـلمني قـادة وشـعوبا االنتباه 

التالية:  لألمـور 

يف  السـامية،  الديـن  تعاليـم  إىل  1-العـودة 

والسـلوك. والعبـادة  والفكـرة  العقيـدة 

2- االعتصـام بحبـل الله وتوحيـد صفوف األمة 

الخافـات  التفـرق والتـرشذم ونبـذ  ومحاربـة 

الداخلية.

3- الرتكيـز عـى جعـل القضيـة قضيـة األمـة 

واإلسـام والعقيـدة اإلسـامية والتحذيـر مـن 

جعلهـا قضيـة عربيـة قوميـة.

والشـعور  الجاهـري  يف  الوعـي  إيجـاد   -4

باملسـؤولية تجـاه قضايـا األمـة ال سـيا قضيـة 

وفلسـطني. القـدس 

5- االبتعـاد عـن حيـاة البـذخ والدعـة والـرتف 

والجـري وراء املاديـة واللـذات.

الروحـي والصناعـي  6- االهتـام باالسـتعداد 

والتنظيـم العلمـي الجديـد يف األمـة.

7- نفخ روح الجهاد يف الجيل املعارص.

8- تربيـة رجـال يسـتويل عليهـم فكـرة تحريـر 

القـدس ومتلـك مشـاعرهم وتفكريهـم.

9- إدانـة صفقـة القـرن وكل حـّل يقـر بدولـة 

إرسائيـل.

10- الدعـاء والتـرع إىل الله والتوبة الصادقة 

واالسـتعانة بالله القـوي القادر عى كل يشء.

ويحلـو يل أن أنقـل هنـا كلمـة لإلمـام املفكـر 

لكارثـة  يتملمـل  كان  الـذي  النـدوي  السـيد 

القـدس وفلسـطني متلمـل السـليم ويبـي لهـا 

بـكاء الحزيـن، فقـال رحمـه اللـه: »إن قضيـة 

فلسـطني سـهلة هيّنة، وانتصار العرب مضمون 

إذا كانـوا أحـرارا يف ترصفهـم، مالكـني لزمامهم، 

بأرواحهـم  مغامريـن  لسياسـتهم،  مدبريـن 

وأسـّنتهم، واثقـني بنـرص اللـه، معتمديـن عى 

سـواعدهم، متمرّديـن عـى املادة والشـهوات، 

مصّممـني عـى الكفاح والجهـاد، ويومئذ يفرح 

املؤمنـون بنـرص اللـه ينـرص مـن يشـاء وهـو 

العزيـز الرحيـم«.
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ــا  ــاىل ينميه ــبحانه وتع ــه س ــة فالل ــا الصدق أّم

ــا. ــارك فيه ويب

محق الربا وإرباء الصدقات:

قــال طائفــة مــن املفرسيــن: إّن املحــق يف 

ــان  ــا يتحقق ــات إّن ــادة يف الصدق ــا والزي الرب

ــه يف اآلخــرة،  يف اآلخــرة أي الينفــع املــرايب مال

ــو يف  ــدق فه ــا املتص ــيئاً، أم ــه ش ــي عن وال يغن

النعيــم األبــدي، وهــذا املعنــى ظاهــر مقبــول 

ــه. ال شــّك في

وقــال عاّمــة املفرسيــن: إّن محــق الربــا وإربــاء 

الدنيــا كــا  الصدقــات يتحققــان يف هــذه 

يتحققــان يف اآلخــرة. إّن الربــا إذا خالــط مــاالً 

أهلكــه وأفنــاه كــا يشــاهد أن كثــرياً مــن 

املرابــني والذيــن يعاملــون باملعامــات الربويــة 

يخــرسون ويفلســون، ويصــريون فقــراء بعد أن 

كانــوا أغنيــاء وأصحــاب املليــارات، وال نشــاهد 

يحــذرون  الذيــن  املتقــني  التجــار  يف  هــذا 

الربــا. وقــال كثــري مــن أهــل التجربــة أن الربــا 

ــع  ــى، وال تنتف ــه ال تبق ــن مثرات ــر ولك وإن ك

ــا  ــرياً مــا رأين ــل القــادم، وكث ــة والجي ــه الذري ب

ــال  ــه، وق ــات فذهــب كل ــا تعــرض آلف أّن الرب

معمــر: ســمعنا مــن املشــايخ ال متــي 40 ســنة 

ــاق  ــه للمح ــرض مال ــا إال ويتع ــى آكل الرب ع

ــرسان. والخ

وأثبتــت التجــارب أّن الربــا إن مل يذهــب كلــه 

ــا  ــد ب ــربكات والفوائ ــه ال لكــن ســيحرم صاحب

شــّك؛ وذلــك ألّن املــال والذهــب والفضــة 

بنفســها  ألنّهــا  بالــذات،  ليســت مقصــودة 

تقــي حــراً  وال  وال عطشــاً  تزيــل جوعــاً  ال 

ــكن  ــس واملس ــل امللب ــل مح ــردا، وال تح وال ب

ــال  ــن امل ــرض م ــا الغ ــا، وإّن ــب وغريه واملرك

لــدى كل عاقــل أن يحصــل بــه اإلنســان عــى 

ــة  ــة مرضي ــا عيش ــش به ــه ويعي ــياء تنفع أش

مريحــة، ومــن طبيعــة اإلنســان أنّــه كــا 

يحــب أّن يعيــش بعــّز وراحــة كذلــك يتمنــى 

ــة مريحــة،  ــاة طيب ــه حي ــه وذوي ألوالده وذريت

بــأي طريقــة ولكــن مل  مالــه  فالــذي كــر 

ــه  ــه ومل تتحقــق أماني ــه يف حيات تتحقــق أماني

يف ذريتــه، فكأنــه ُحــرم بــركات املــال ومثراتــه، 

ــا الــذي قــّل مالــه يف الظاهــر ولكــن عــاش  أّم

ــة، وانتفعــوا  ــه عيشــة طيب هــو وأوالده وذريت

ــروة  ــم ازدادوا ث ــال، فكأنه ــن امل ــم م مباعنده

وأمــواالً؛ ألنّهــم تحققــت أمانيهــم الحلــوة 

بشــأن أنفســهم وذرياتهــم. فليلــق الناظــر 

نظــرة يف َمــن يتعاطــون الربــا ثــم لينظــر أيضــا 

بــركات الصدقــة واإلنفــاق، يجــد أّن آخــذ الربــا 

وإن ازداد ثــروة ومــاالً، لكنــه كالــذي تــورّم 

ــك ســمناً وصحــة،  جســمه، وهــو يحســب ذل

أّمــا الذيــن يعرفــون الواقــع يعلمــون أّن هــذه 

ــؤدي إىل  ــادة ت ــورّم زي ــم املت ــادة يف جس الزي

الهــاك والفنــاء، فهكــذا أكلــة الربــا وإن كــرت 

أموالهــم لكّنهــم محرومــون مــن الســعادة 

ــاة. ــة يف الحي والراح

شبهة وجوابها:

رمبــا يقــول شــخص: إننــا نــرى أكلــة الربــا 

يعيشــون يف عــّز وراحــة، ويســكنون املســاكن 

ــد  ــحاب، وق ــات الس ــم ناطح ــة، ولديه الفاره

ــة،  ــة والرفاهي ــات الراح ــم إمكاني ــرت له توفّ

يأكلــون ويرشبــون ويتمتعــون كــا يشــاؤون؟

أّن  جيــدا  علــم  العاقــل،  تدبّــر  إذا  لكــن 

ــة  ــة يشء، والراح ــة والراح ــات الرفاهي إمكاني

نفســها يشء آخــر، كثــرياً مــا نــرى النــاس 

ميلكــون إمكانيــات الرفاهيــة والراحــة، مــع 

ذلــك يعيشــون حيــاة قلــق واضطــراب ال راحــة 

لهــم وال طأمنينــة.

يف  تصنــع  وإمكانياتهــا  الراحــة  أســباب  إّن 

ــن  ــواق، لك ــاع يف األس ــرض وتُب ــع، وتُع املصان

الراحــة نفســها ال تصنــع يف املصانــع، وال تبــاع 

يف األســواق، وال ريــب أّن الراحــة رحمــة مــن 

اللــه رّب العاملــني ونعمــة ميّنهــا عــى مــن 

ــاده. ــن عب ــاء م يش

ــر أســباب وإمكانيــات كثــرية لواحــد،  قــد تتوفّ

لكــن الراحــة ال تحصــل وال تتحقــق بهــا، انظــر 

عــى ســبيل املثــال إىل النــوم وهــو نعمــة 

وراحــة، قــد ال يحصــل ملــن يبســط فراشــاً 

ناعــاً عــى رسيــر يف بيــت مريــح مكيّــف 

ــع هــذا اإلنســان  ــّم انظــر هــل متت ــواء، ث باله

بالنــوم، فــإن مل تجــرب أنــت فاســأل اآلخريــن، 

ــم حرمــوا النــوم  يعــرتف آالف مــن النــاس أنّه

ــات. ــر اإلمكاني ــع توفّ ــح م املري

ــاد  ــكا والب ــرشة يف أمري ــر املنت ــا التقاري تفيدن

الراقيــة األخــرى أّن معظــم النــاس يف تلــك 

البــاد ال ينامــون إال باملنّومــات، وأحيانــا ال 

ــاً. ــة أيض ــراص املنّوم ــم األق تفيده

ثــم اســتعرض أحــوال أكلــه الربــا يف ضــوء مــا 

بيّنــا تجــد عندهــم أمــواالً باهظــة وإمكانيــات 

كثــرية، لكــن ال تجدهــم مرتاحــني، بــل تراهــم 

القلــق  ويســودهم  يعمهــون،  ســكرتهم  يف 

رشاب،  وال  طعــام  يســيغهم  وال  والضغــط، 

قــد ينســون كل يشء حتــى األهــل واألوالد، 

تشــتغل،  مصانعهــم  املــال.  إال  واليهّمهــم 

ذلــك  رغــم  البحــار  يف  تســري  وســفنهم 

محرومــون عــن الراحــة، وإّن هــوالء املســاكني 

لكنهــم  الراحــة،  أســباب  ألنفســهم  وفّــروا 

حرمــوا الراحــة والطأمنينــة يف الحيــاة.

تلــك حــال راحتهــم التــي ضّحــوا ألجلهــا، 

ــوا عنهــا ثــم مل يجدوهــا، وإذا شــئت أن  وبحث

تــرى حــال حرستهــم فتدبّــر يف شــأنهم. إّن 

ــة  ــون رق ــا(  يُحرم ــة الرب ــاة )أكل ــوالء العص ه

القلــب فتقســو قلوبهــم، ويُفكــرون دامئــاً 

كيــف ميكــن لهــم أن يســتغلوا النــاس وميتصــوا 

دمائهــم، فــا يحبهــم النــاس وال يؤقرونهــم بــل 

ــون لهــم يف قلوبهــم بغضــا شــديدا، اقــرء  يكن

ــص  ــرء قص ــادك واق ــا يف ب ــة الرب ــص أكل قص

اليهــود يف بــاد الشــام، كانــت صناديقهــم 

ــرة  ــري املقنط ــم القناط ــوال ولديه ــة باألم مليئ

وال  العــزة  ولكــن  والفضــة  الذهــب  مــن 

كرامــة لهــم عنــد أحــد مــن النــاس، بــل كانــوا 

يبغضونهــم ويكرهونهــم.

الحرب بني الرأسامليني واالشرتاكيني:

الرأســاليني  بــني  القامئــة  الحــرب  ومــا 

واالشــرتاكيني إال نتيجــة البغضــاء التــي كانــت 

بــني الفقــراء املســتضعفني واألغنيــاء املســتغلني 

الذيــن امتصــوا دمــاء النــاس. وال يخفــى عــى 

أحــد أّن الشــيوعية ونشــاطاتها الهّدامة ليســت 

إال رّد فعــل عنيــف ملــا ارتكبتــه الرأســالية 

الغاشــمة التــي قامــت عــى أســاس الربــا وأكل 

ــداوة  ــك ع ــاس بالباطــل، فأنشــأ ذل ــوال الن أم

وبغضــاء جعلتــا العــامل اإلنســاين يف بوتقــة مــن 

ــذاب. الع

على مائدة القرآن
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 ال يخفـى عـى الـدارس  واملتطفـل عـى مائـدة 

القـرآن الكريـم، أن سـورة "الحجـرات "، التـي تيل 

م البرشيـة واإلنسـانية آداب  سـورة "الفتـح"، تُعلِـّ

الحیـاة واملعیشـة، وأسـالیب املعاملـة واملصانعـة 

النظـم  مـع اآلخریـن، ال شـك ترشـدها إلصـاح 

الهادئـة  الحیـاة  وإلقامـة  واألرسيـة،  االجتاعيـة 

البعیـدة عـن الضوضـاء والتلـّوث، وتوجيههـا إلی 

اإلنسـان وخیـره وسـعادته.  فیـه صـاح  مـا  کل 

واسـرتعت  نظـري  لفتـت  التـي  النکتـة  ولکـن 

انتباهـي مـن شـيخي وأسـتاذي موالنـا عبدالغني 

البـدري، وحملتنـي عـى کتابتهـا وضبطهـا، هـا 

وأنـا أجعلهـا نصـب أعينكـم، وأحـّب أن تطلقـوا 

عنـان عنایتکـم إلیهـا.

عبدالغنـي  الشـیخ  التفسـیر  أسـتاذ  سـاحة  إّن 

البـدري، مـن خـال الّسـباحة يف بحـر التفاسـیر 

املختلفـة، وإضنـاء الفکـر والجسـم يف درك کنـه 

املختبئـة  وأرسارهـا  الکامنـة  ومعانیهـا  اآلیـات، 

ورموزهـا النـادرة، اسـتطاع أن یسـتخرج النـکات 

والفرائـد، ویُبـنّي املصادیـق التـي تحمـل اآلیـات 

يف نفسـها.

الکریمة﴿إنـا  اآليـة  هـذه  تفسـري  بعـد  نعـم، 

املؤمنـون الذين آمنوا بالله ورسـوله ثـم مل يرتابوا 

اللـه،  سـبيل  يف  وأنفسـهم  بأموالهـم  وجاهـدوا 

الّصادقـون﴾ أولئـك هـم 

بیّـن األسـتاذ قائـا: إننـي أسـتطیع أن أصارحكـم 

بوضـوح ال خفـاء فيـه: إن مصـداق "الصادقـني" 

هـم  األول:  الفريـق  فريقـان،  اآليـة  هـذه  يف 

الذيـن  اللـه  سـبيل  يف  املکافحـون  املجاهـدون 

یجاهـدون ویناضلـون للدفـاع عـن حوزة اإلسـام 

وأعـراض املسـلمین، والـذود عـن حیـاض البـاد 

والسـهول  الصحـاری  يف  ویحاربـون  اإلسـامیة، 

دومـاً  ویقولـون  األلـداء،  األعـداء  مـع  والجبـال 

بلسـان قالهم ولسـان حالهم: إن القرآن دسـتورنا، 

والرسـول زعیمنـا، املـوت والتضحیـة والتفـاين يف 

سـبیل اللـه، الجهـاد والنضال مع الکفـار واألعداء 

أعـّز وأسـمٰی أمانینـا.

هـم  والتبلیـغ؛  الدعـوة  أهـل  الثـاين:  والفریـق 

الذیـن یخرجـون يف سـبیل اللـه جاعیـا؛ ألجـل 

هـذه املهمـة الکـربٰی، ویبذلـون الغـايل والنفیس 

الشـببة  وإرشـاد  البرشیـة،  الرشائـح  ترشـید  يف 

والشـیوخ  وسـوقهم إلـی تعلّـم مسـائل الدیـن 

والحدیـث  اإللهـي  الـکام  وتحبیـب  الرشیـف، 

النبـوي يف قلوبهـم، وزرع بـذور اإلیـان والثقـة 

الحسـنة  بأخاقهـم  نفوسـهم  أعـاق  يف  باللـه 

وهـم  الحمیـدة،  وأفعالهـم  الطیبـة  وأعالهـم 

الذيـن ینـرصون الله ورسـوله بأموالهم وأنفسـهم 

إلـی  یطمحـون  أیاديهـم، وال  مـا متلـك  وأفضـل 

جیـوب النـاس وأموالهـم، بل یسـافرون ویرحلون 

إلـی أمکنـة بعیدة، ویقطعون مسـافات شاسـعة 

وفجـوات سـاحقة، ویجتـازون الطـرق والسـكك 

ـمون  واألزقة بأرجلهم ووسـائلهم النقلیة، ویتجشَّ

کّل هـذه املشـاق والتکالیـف؛ ألجـل نـرصة دیـن 

اللـه فقـط دون طمـع نفي إلـی زخـارف الدنیا 

الفانیـة ومتاعهـا الزائـل وبريقهـا العاجـل. وأّمـا 

الدلیـل لجعلهـم مصداق »الصادقیـن«: إّن هؤالء 

معارفهـم،  وضئیلـة  علومهـم  قلّـة  مـع  األکارم 

وال  بهـا،  واالهتـام  للعمـل  جاهـدا  یسـعون 

یرتکون شـيئا إمـا دینیا،  وإما أخاقیـا، أو إصاحیا  

الـذي تعلمـوه إالّ ویعملـون بـه، وینفضـون عـن 

وجودهـم غبـار التعـب، ویُزیلـون طائـر الکـرٰی 

عـن أجفانهـم؛ ألجـل التهجـد وقیـام اللیـل. إنهم 

نِعـم املثـل والُقـدوة الکریمـة يف مجـال العمـل 

واملواظبـة. وإّن مصاحبـة هـؤالء املخلصیـن تُعـّد 

مـن طـرق إیجـاد التقـوٰی واإلخـاص يف القلـوب، 

یحـدث  معهـم  والخـروج  مجالسـتهم  وبسـبب 

التغییـر والتحـول يف النفـوس. 

وأّمـا فذلکـة الـکام: إّن حرکـة الدعـوة والتبیلـغ 

التـي تجري يف مشـارق األرض ومغاربها، تعّد من 

أحسـن ُصـور اإلصاح الحسـنة النافعـة يف عرصنا 

الحـارض بـل ونسـتطیع أن نقـول: إنّهـا مدرسـة 

ناشـطة قویة لإلصـاح والتزکیة واإلحسـان، وهذا 

املسـري هـو الذي أیـده جمهـور العلـاء والدعاة 

الکرام.

)تعریب: إحسان الله املرادي(

سلسلة دروس في تفسير القرآن الكريم لسماحة األستاذ الشيخ عبد الغني البدري

أستاذ الحديث والتفسير بالجامعة

مصداق »الصادقني«

على مائدة القرآن

ــا ال  ــة الرب ــروة أكل ــت أّن ث ــارب أثبت إّن التج

ــا  ــي إم ــة، فه ــال القادم ــائغة لألجي ــون س تك

تضيــع وإّمــا ال تســيغ، فيحــرم ذريــة أكلــة 

الربــا خريهــا ومثراتهــا، فهــي تــورث الــذل 

النــاس  يغــرتّ  أن  الينبغــي  إذن  والحرمــان، 

بأحــوال أكلــة الربــا يف أروبــا والبــاد الغربيــة؛ 

ــا. ــا بيّن ــة ك ــة حقيقي ــوا يف راح ــم ليس ألنّه

التــي ال تحصــل إال  ثــم أّي قيمــة للراحــة 

عــى حســاب شــقاء اآلخريــن؟ وأي قيمــة 

للــال الــذي حصــل بامتصــاص دمــاء الفقــراء 

واملحتاجــني؟ وهــل تعجبــك عــارة قريــة 

افتقــر  حصلــت بعــد خــراب قــرى كثــرية 

أهلهــا، وجــاع ســّكانها، وإّنــا كّل ذلــك ليعيــش 

أهــل قريــة واحــدة بالرفاهيــة والهنــاء، وكذلك 

ــا  ــن، أّم ــا ال يحصــل إال بعــد افتقــار كثريي الرب

ــم لراحــة  ــون بأمواله ــا يضّح ــات فأهله الصدق

يف  أموالهــم  تقــّل  وإن  فهــؤالء  اآلخريــن، 

الظاهــر، لكّنهــم يتمتعــون بطأمنينــة القلــوب 

وهــي الراحــة الحقيقيــة، وهــم محبوبــون 

يف  مكانــة  ولهــم  أجمعــني،  النــاس  لــدى 

قلوبهــم، فتدبّــر يف قولــه تعــاىل: »ميحــق اللــه 

ــي  ــر قــول النب ــريب الصدقــات«. وتدب ــا وي الرب

صــى  اللــه   عليــه  وســلّم: »الربــا وإن كَــُر فــإن 

ــن  ــد واب « . )رواه أحم ــلٍّ ــه تصــري إىل قُـ عاقبت

ــه(. ماج

وختمــت اآليــة بقولــه تعــاىل: »واللــه ال يحــّب 

ــذي  ــارة إىل أّن ال ــا إش ــم«، وفيه ــار أثي كل كف

اليحــرم الربــا  كافــر، والــذي يحرمــه اعتقاديــا، 

لكنــه يتعاطــاه عمليــا فهــو آثــم فاســق.

وعملــوا  آمنــوا  الذيــن  }إن  تعــاىل:  قولــه 

الصالحــات وأقامــوا الصــاة وآتــوا الــزكاة لهــم 

أجرهــم عنــد ربهــم وال خــوف عليهــم وال هــم 

ــون{: يحزن

مــدح الحــق تعــاىل املؤمنــني بربهــم، املطيعــني 

ــزكاة مخــرباً  ــاء ال ألمــره يف إقامــة الصــاة وإيت

عــا أعــّد لهــم مــن الكرامــة وأنّهــم يــوم 

القيامــة آمنــون، ليكــون ذلــك يف خــال املقارنة 

مــع أكلــة الربــا أدعــى لامتثــال واالبتعــاد عــن 

الربــا الــذي حرمــه اللــه عــى العبــاد.
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أساليب الدعوة احلكيمة يف ضوء السرية النبوية )األخرية(

3ـ 1 الخطبة

يف  البيـاين  األداء  فنـون  مـن  فـن  الخطبـة 

مخاطبة الجاهريذات املسـتويات املختلفات 

عـى  االعتـاد  فيهـا  يستحسـن  بطريقـة 

مخـزون الذاكـرة، ومبتكـرات الفكـر، أو مـع 

مسـاندة مذكرات مكتوبة، تذكربعنارصمهمة، 

ورمبـا تقـوم مقامهـا الخطبـة املكتوبـة. يقول 

الشـيخ نورالديـن عـرت يف تعريـف الخطبـة:« 

وهـي كلمـة تلقى عـى الناس بقصـد تحريك 

لتحقيـق  مشـاعرهم  إثـارة  أو  عواطفهـم، 

الهـدف الـذي يرمـي إليـه الداعيـة« .

وأهميـة الخطبـة يشء واضح؛ ألن الخطبة من 

إحدى وسـائل األداء البياين يف اإلسـام، للدعوة 

بأصولـه  والتذكـري  دينـه،  وتبليـغ  اللـه،  إىل 

عـن  والنهـي  باملعـروف  واألمـر  وفروعـه، 

املنكروالنصح واإلرشـاد إىل الخريات والفضائل 

الفكريـة والسـلوكية الباطنـة والظاهـرة .

لقـد كان رسـول اللـه صـى اللـه عليـه وسـلم 

يسـتخدم هـذا األسـلوب يف الدعـوة، ولـه يف 

الخطبة مواقف كثرية، ومشـاهد عديدة، وكان 

صـى اللـه عليـه وسـلم يخطـب يف كل وقت 

ومصلحتهـم،  املخاطبـني  حاجـة  تقضيـه  مبـا 

ولكـن كان يراعـي أحـوال النـاس يف خطبتـه، 

فتـارة يقـرص وهـو الغالب، وتـارة يطيلها عند 

حاجـة النـاس، اختـص النبـي صـى اللـه عليه 

ثنايـا  مـن  وتـألألت  الكلـم،  بجوامـع  وسـلم 

كامـه بدائع الحكم، فكانـت أحاديثه وخطبه 

األسـلوب،  وجـودة  األلفـاظ،  متتازبسـهولة 

وكانـت تتفـرد بالعبـارات القليلـة التي تجمع 

يف  التكلـف  عـن  بعيـدة  العظيمـة،  املعـاين 

األلفـاظ أو اإلطنـاب يف العبـارات. 

فعـى الداعيـة أن ال يغفـل عن هذا األسـلوب 

الرائـع الجميـل؛ ألنـه يحـرك القلـوب، ويوجه 

العقـول، ويشـحن السـامعني ويشـحذ همهم 

يقـول الشـيخ عبد الرحمـن حنبكة:«والخطبة 

هـي مبثابـة محـرك ذي حـرارة وقـوة، يوجـه 

واملشـاعرالداخلية،  النفـوس  ويهـز  العقـول، 

ليسـتثريما فيها مـن طاقات كامنات سـاكنات، 

حتـى تعمل عـى توجيـه اإلرادات لتطبيق ما 

تهـدي إليـه، وتنصـح به، أو ملا تأمـر به وتنهى 

 . عنه

3ـ 2 املناظرة والجدل

مـن طـرق الدعـوة وأسـاليبها التـي يسـتطيع 

الداعيـة أن يدعـو الناس بهـا، ويتعامل معهم 

املناظـرة  ويوجههـم ويرشـدهم هـو طريـق 

والجـدل، وهـذا األسـلوب مأخـوذ مـن سـرية 

رسـول اللـه صى الله عليه وسـلم« لقد جرت 

مناظـرات ومجـادالت كثرية بني الرسـول صى 

اللـه عليـه وسـلم وبني كفار قريـش من جهة، 

وبينـه صـى اللـه عليـه وسـلم وبـني اليهـود 

مـن جهـة أخـرى، كـا دارت مناظـرة بينـه 

وبـني نصـارى، وكان قصـد رسـول اللـه صـى 

اللـه عليـه وسـلم يف كل مناظراتـه ومجادالته 

توضيـح الحـق وحيـاة القـوم« . نـوذج مـن 

مناظراتـه التـي قـام بهـا طليلـة حياتـه، فهي 

مذكـورة مسـجلة يف كتـب األحاديث والسـري: 

مناظرتـه لعـدي بن حاتم، مناظرتـه لعتبة بن 

ربيعـة، ومناظرتـه لوفـد نجران.

3ـ 3 إرسال الرسائل إىل امللوك

 من األساليب التي ينبغي للداعي أن يتمسك 

بهـا يف دعوته هوأسـلوب إرسـال الرسـائل إىل 

الكبـار واملسـؤولني والحـكام وامللـوك، ولقـد 

وفـق الله تعـاىل داعيـة العرصالشـيخ الندوي 

بالعمـل عى هـذا األسـلوب املمتازالحكيم.

إن املنهـج املعتمـد يف الدعـوة إىل اللـه تعـاىل 

لـدى رسـول اللـه صـى اللـه عليـه وسـلم هو 

املنهـج السـلمي، القائم عى التبليـغ، وإيصال 

كلمـة الحـق إىل أذهـان الجميـع، ولقـد كان 

مـن جملـة أهـداف الرسايـا والغـزوات إزاحة 

العوائـق والحواجزالتـي تقـف بوجـه الدعـاة 

إىل اللـه تعـاىل. فاإلسـام ديـن عـام لجميـع 

أمـم األرض وشـعوبها، يقـول اللـه تعاىل}ومـا 

أرسـلناك إال كافـة للنـاس بشـريا ونذيرا{]سـبأ: 

.]28

الدعـوة  البوطـي:«إن  رمضـان  يقـول سـعيد 

التـي بعـث بهـا رسـول اللـه صـى اللـه عليـه 

وسـلم، إنـا بعـث بهـا إىل النـاس كافـة، ال إىل 

قـوم بأعيانهـم، وأن رسـالته إنـا هي إنسـانية 

أوقوميـة  طابـع عنرصيـة  لهـا  ليـس  شـاملة 

اللـه  اتجـه صـى  أوجاعـة معينـة، ولذلـك 

عليـه وسـلم بدعوتـه يبلغهـا إىل كل حـكام 

وملوكهـا  األرض 

ما حصلنا عليه من هذا املقال: 

1. أن دعوة رسـول الله صى الله عليه وسـلم 

وأسـاليبه التـي أخـذ بهـا، وانتهجهـا تضمـن 

يف  والنجـاة  الفوزوالفـاح  الدعـاة،  لجميـع 

الداريـن.

مـن  منـار  هـي  النبويـة  السـرية  أن   .2

النوروالهـدى يهـدى بهـا الحيـارى، ويجـد بها 

طريقهـم الضالـون 

3. أسـاليب الدعـوة يف ضـوء السـرية النبويـة 

كثـرية جـدا، وكل مـن يريـد أن يرشحهـا فعى 

أن يبنـش الكتـب ويبحـث يف املكتبـات.

الداعيـة  نذكرقـول  األخـريأن  يف  بنـا  ويجـدر 

الكبريالشـيخ السـباعي رحمـه الله:« إن سـرية 

رسـول اللـه صـى اللـه عليـه وسـلم شـاملة 

لجميـع النواحـي اإلنسـانية يف املجتمـع، مـا 

يجعلـه القـدوة الصالحـة لـكل داعيـة، وكل 

قائـد، وكل أب وكل زوج وهكـذا... » فينبغـي 

للداعيـة أن ميـي يف ضـوء سـرية رسـول اللـه 

صى الله عليه وسـلم، ويأخذ بهذه األسـاليب 

التـي بيناهـا يف ضـوء سـريته صـى اللـه عليه 

وسـلم؛ ألن اتباعـه فوزوفـاح، ورشـد ونجـاة، 

والحصـول عـى مرضـاة اللـه يف الداريـن.

أساليب الدعوة احلكيمة يف ضوء السرية النبوية )األخرية(

السرية النبوية
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من خطب ومواقف
 فضيلة الشيخ عبد احلميد

)إمام وخطيب أهل السنة بزاهدان(

البالد بحاجة إىل تغيري أسايس يف 

السياسات الداخلية والخارجية

أكــد فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد، إمــام 

وخطيــب أهــل الســنة يف مدينــة زاهــدان، يف 

خطبــة الجمعــة )21 جــادى األوىل 1441( 

السياســات  يف  النظــر  إعــادة  رضرة  عــى 

الداخليــة والخارجيــة يف البــاد.

ــى أن  ــدت ع ــابق أك ــه: يف الس ــال فضيلت وق

البــاد تحتــاج إىل تغيــري أســايس يف السياســات 

ــم العمــل عــى  ــو ت ــة، ول ــة والخارجي الداخلي

هــذه النصيحــة التــي كانــت عــن إرادة للخــري، 

ملــا واجهــت البــاد هــذه املشــكات الراهنــة، 

وملــا شــهدت االحتجاجــات الجاريــة.

ــة  ــت التجرب ــد أثبت ــا: لق ــه قائ ورصح فضيلت

أن الكــر مــن القوانــني والظــروف يف اســتخدام 

األفــراد واملديريــن مل تكــن مفيــدة، بــل أرضت 

بالبــاد، وكان ســببا يف أن يتــوىل املناصــب 

ــاد. ــاء أرض ســلوكهم بالب ــرون ضعف مدي

وتابــع مديــر جامعــة دار العلــوم زاهــدان 

ــط  ــي فق ــاء ال تكف ــاب الرؤس ــا: يف انتخ قائ

ــرات،  ــة واملظاه ــاة الجمع ــاركتهم يف ص مش

بــل يجــب االهتــام بكفاءتهــم وصدقهــم 

وأمانتهــم مــن غــري النظــر إىل االنتــاءات 

ــن  ــتفادة م ــب االس ــة. يج ــة والقومي املذهبي

مؤهــيل أتبــاع الديانــات األخــرى ليمكــن لنــا 

ــاد. ــر الب تطوي

ــام  ــد، قي ــد الحمي ــيخ عب ــة الش ــد فضيل وانتق

مجلــس صيانــة الدســتور الرفــض الواســع 

ــس،  ــرش للمجل ــة ع ــدورة الحادي ــحي ال ملرش

مؤكــدا عــى لــزوم التنــوع يف االنتخابــات.

لقــد رشــح جمــع  قائــا:  وتابــع فضيلتــه 

ــة  ــات املختل ــني والطبق ــب واملثقف ــن النخ م

ــض  ــن الرف ــس، لك ــات املجل ــهم النتخاب أنفس

الواســع لصاحيــة هــؤالء األفــراد مــن جانــب 

مجلــس صيانــة الدســتور كان مثــريا للعجــب.

ورصح فضيلتــه قائــا: مجلس صيانة الدســتور 

أشــخاصا  اختــار  األفــراد  أهليــة  تأييــد  يف 

ــائرين، وإن  ــة الس ــض صاحي ــن، ورف محددي

ــذا  ــن ه ــتور م ــة الدس ــس صيان ــدف مجل ه

ــدا. ــح ج ــل واض العم

ــت  ــي رفض ــور الت ــن األم ــا: م ــتطرد قائ واس

صاحيــة األفــراد بنــاء عليهــا، هــي “عــدم 

أن  والغريــب  باإلســام”،  العمــيل  االلتــزام 

البعــض مــن علــاء الشــيعة والســنة تــم 

ــاء عــى هــذا؛ إن مل يكــن  ــم بن ــض أهليته رف

العلــاء ملتزمــني عمليــا باإلســام، فمــن هــو 

امللتــزم باإلســام عمــا؟!

ــا:  ــد قائ ــد الحمي ــيخ عب ــة الش ورصح فضيل

مجلــس صيانــة الدســتور وضــع رشط االلتــزام 

األفــراد  أهليــة  لتأييــد  باإلســام  العمــيل 

للتمثيــل يف الربملــان؛ فهــل يريــد هــذا املجلــس 

تنصيــب أمئــة للمســاجد أو مدرســني للمدارس 

الدينيــة، حيــث يضــع مثــل هــذه الــرشوط؟!

الشــورى  مجلــس  قائــا:  فضيلتــه  ورصح 

ــر  ــب أن يح ــني. يج ــع والتقن ــز الترشي مرك

ــائل  ــون باملس ــب عارف ــيون ونخ ــال سياس رج

الداخليــة والخارجيــة يف املجلــس. إن كنــا 

نريــد أن يتقــدم بادنــا ونصــل إىل املــكان 

ــوب، يجــب اســتخدام النخــب  ــي املطل العامل

والكفــاءات. واملؤهلــني 

وأكــد خطيــب أهــل الســنة عــى لــزوم التنوع 

يف االنتخابــات قائــا: كلنــا نعلــم جيــدا أنــه ال 

ــة للمشــاركة يف  توجــد دوافــع العقــود املاضي

االنتخابــات. إن مل يكــن تنــوع يف االنتخابــات، 

النــاس  لــدى  املطلــوب  الدافــع  يبقــى  ال 

ــل  ــل أن تق ــات، ويحتم للمشــاركة يف االنتخاب

نســبة املشــاركني.

واســتطرد مديــر جامعــة دار العلــوم زاهــدان 

لــن  الواحــد  االتجــاه  ذو  املجلــس  قائــا: 

ــكان  ــس م ــاد. املجل ــي الب ــببا لرق ــون س يك

لدراســة القضايــا، ومــكان ملناقشــة االتجاهات 

ــدم  ــاد إىل التق ــل الب ــة لتص ــكار املختلف واألف

ــور. والتط

ــاء إىل  ــب االعتن ــا: يج ــه قائ ــاف فضيلت وأض

الشــعب أكــر ليختــاروا األفضــل. ال ميكــن 

صيانــة حكومــة وبقائهــا بالقــوة والســاح، 

بــل يجــب اكتســاب قلــوب النــاس. اســتمرار 

اســتمع  إذا  ميكــن  اإلســامية  الجمهوريــة 

ــب أن  ــعب. يج ــب الش ــؤولون إىل مطال املس

ــاس. ــداء الن ــمع ن يس

خطب وحماضرات
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مساعدة مترضري فيضانات بلوشستان 

بحاجة إىل إرادة وطنية

وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد يف قســم 

ــن  ــئة ع ــه إىل األرضار الناش ــن خطبت ــر م آخ

الفيضانــات األخــرية يف جنــوب بلوشســتان 

قائــا: يف األســبوع املــايض وصلــت نســبة 

جنــوب  مــن  املناطــق  بعــض  يف  األمطــار 

ولقــد  ملــم،  إىل 250  مــن 200  املحافظــة 

خلفــت الســيول والفيضانــات يف مناطــق مثــل 

ــوكات،  ــهر، وباه ــاد، ونيكش ــتياري، وزرآب دش

ــرية. ــائر كب ــوريك، خس وع

ــاد،  ــة زرآب ــا: يف منطق ــه قائ ــاف فضيلت وأض

دمــرت الفيضانــات تســعني يف املائــة مــن 

الحدائــق، واملــزارع، واألرايض الزراعيــة، وآبــار 

ــاه. ولقــد دمــرت الســيول حدائــق املــوز،  املي

واألرايض  املــزارع  محاصيلهــا.  وأفســدت 

الزراعيــة لقــد دمرتهــا الفيضانــات تدمــريا 

كامــا وهــي بحاجــة إىل إعارهــا مــن جديــد.

وأضــاف خطيــب الجمعــة قائــا: إن الخســائر 

سيســتان  جنــوب  يف  للفيضانــات  املاليــة 

وبلوشســتان باهظــة جــدا، ولقــد أهلكــت 

املنــازل  ودمــرت  املاشــية،  الفيضانــات 

النــاس  مــن  الكثــري  وفقــد  واملمتلــكات، 

تؤويهــم. كانــت  التــي  منازلهــم وبيوتهــم 

وتابــع قائــا: قســم كبري مــن الحاجــة الزراعية 

تــأيت مــن مــزارع وحدائق جنــوب بلوشســتان، 

ــق  ــذه املناط ــية يف ه ــي املاش ــة ورع والزراع

ــك يجــب  ــاد. لذل ــع مناطــق الب حاجــة جمي

لئــا  املــوايش،  وأصحــاب  املزارعــني  دعــم 

يلجــأوا إىل الحــرف غــري املرشوعــة. دعــم 

ــاد. ــم الب ــية دع ــاب املاش ــني وأصح املزارع

الحميــد  عبــد  الشــيخ  فضيلــة  وأشــاد 

باملســاعدات الشــعبية وأضــاف قائــا: يوجــد 

يف الشــعب اإليــراين الباعــث لدعــم املتررين 

الحــوادث  وســائر  الــزالزل  يف  واملنكوبــني 

ــادة.  ــرة باإلش ــادة جدي ــذه ع ــوارث، وه والك

لقــد دعــم الشــعب يف الســنوات املاضيــة 

املنكوبــني يف زلــزال كرمانشــاه، ومتــرري 

فيضانــات كلســتان ولرســتان وســائر املناطــق، 

ويف هــذه الســنة أيضــا دعمــوا متــرري 

أن  كــا  بلوشســتان،  جنــوب  فيضانــات 

املســاعدات غــري النقديــة للشــعب متجهــة إىل 

بلوشســتان مــن املناطــق املختلفــة.

املســاعدات  لــزوم  عــى  فضيلتــه  وأكــد 

األساســية ملتــرري الفيضانــات قائــا: ســكان 

مســاعدات  إىل  يحتاجــون  املناطــق  هــذه 

وبنــاء  الزراعيــة،  األرايض  إصــاح  أساســية. 

ســدود ترابيــة أطــراف القــرى واملــزارع التــي 

تقــع أمــام الســيول، مــن أهــم مــا يجــب أن 

يفعــل للمناطــق التــي جرفتهــا الســيول أخــريا.

إىل  الحميــد  عبــد  الشــيخ  فضيلــة  وأشــار 

بعــض مــا يتعــني عــى الحكومــة القيــام بــه: 

الطــرق،  وتعبيــد  والجســور،  الطــرق  بنــاء 

وبنــاء الســدود، مــن األعــال التــي يجــب أن 

تقــوم بهــا الدولــة، وهــي خارجــة مــن قــدرة 

ــعب. الش

النــاس  يعــاين  قائــا:  فضيلتــه  وأضــاف 

ــى  مشــكات يف بعــض املناطــق للحصــول ع

امليــاه الصالحــة للــرشب، بينــا ميــاه األمطــار 

تخطيــط  أي  غــري  مــن  البحــر  يف  تصــب 

مناســب لهــا.

ــة وســائر  ــاة املحلي ــا: القن ــه قائ وأكــد فضيلت

وســائل  مــن  وغريهــا  الوطنيــة  القنــوات 

اإلعــام الشــخصية، يجــب أن تخصــص قســا 

مــن برامجهــا ونشــاطاتها إىل قضيــة فيضانــات 

ــة. ــوب املحافظ جن

مرشوع “صفقة القرن” صفقة جائرة 

مصريها الهزمية إن شاء الله

ــام  ــد، إم ــد الحمي ــيخ عب ــة الش ــرق فضيل تط

وخطيــب أهــل الســنة يف كدينــة زاهــدان، يف 

ــة 1441(  ــادى الثاني ــة )5 ج ــة الجمع خطب

إىل مــرشوع “صفقــة القــرن”، واصفــا إيــاه بـــ 

“الســام املفــروض الجائــر”، مؤكــدا أن مصــري 

ــه تعــاىل. ــإذن الل هــذه الصفقــة الهزميــة ب

وقــال فضيلتــه: مــن الحــوادث املؤملــة يف 

مــرشوع  عــن  اإلفصــاح  املــايض،  األســبوع 

اشــتهر بـــ “صفقــة القــرن” الــذي أعلنهــا 

الرئيــس اإلمريــي بحضــور بعــض قــادة الكيان 

الصهيــوين وعــدد مــن املســلمني املســتضعفني 

ــوة. ــم وال ق ــول له ــن ال ح الذي

واســتطرد خطيــب أهــل الســنة قائــا: يحــاول 

ــرن  ــة الق ــرض صفق ــي أن يف ــس اإلمري الرئي

عــى الشــعب الفلســطيني، مــع أن هــذا 

ــة،  ــلوب الصفق ــام وال أس ــلوب الس ــس أس لي

بــل الســام يجــب أن يكــون مبرضــاة الطرفــني، 

ــرف  ــام ط ــزاع أم ــرصاع والن ــا ال ــر طرف ويح

ــوا. ــا ويتفق ــث، ويتفاوضــوا مع ثال

وأكــد فضيلتــه قائــا: أكــدت الثقافــات كلهــا 

ــون  ــى أن يك ــامية ع ــة اإلس ــا الثقاف ــا فيه مب

أن  الحــل  فــكان  ومنصفــا،  عــادال  الســام 

يجلــس الطرفــان قبــل إعــان الصفقــة بالحوار 

ــطني  ــادة فلس ــر ق ــا، وأن يح ــاق مع واالتف

أيضــا يف الجلســة املذكــورة ليكــون الســام 

ــد طــريف الــرصاع، وينتهــي  ــا عن عــادال ومرضي

ــتباك. ــزاع واالش الن

زاهــدان  دارالعلــوم  جامعــة  مديــر  ورصح 

قائــا: الرئيــس اإلمريــي رصح أنــه يقــف 

بجانــب اليهــود والكيــان الصهيــوين، ثــم أعلــن 

ــدف  ــام كان اله ــو س ــام، فه ــذا الس ــن ه ع

منــه توفــري أمــن الكيــان الصهيــوين ومصالحــه.

وأضــاف فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد قائــا: 

مــرشوع  ترمــب،  الرئيــس  ســام  مــرشوع 

ــت  ــب. يف هــذا املــرشوع أعطي أحــادي الجان

األوىل  القبلــة  فيهــا  التــي  القــدس  مدينــة 

للمســلمني إىل الكيــان الصهيــوين، واملســلمون 

لديهــم حساســية بالنســبة إىل هــذه القضيــة، 

ــطني  ــط فلس ــت وس ــي بني ــتوطنات الت واملس

جعلــت مــن تــراب الكيــان الصهيــوين، وتكــون 

ــرشوع. ــذا امل ــارصة به ــطني مح فلس

ورصح فضيلــة الشــيخ قائــا: إن صفقــة القــرن 

اإلمريكيــة اإلرسائيليــة مصريهــا الفشــل إن 

ــطيني  ــعب الفلس ــاىل، ألن الش ــه تع ــاء الل ش

والشــعوب الحــرة يف العــامل ال يرضــون بهــذه 

ــات املتحــدة  الصفقــة والســام. تحــاول الوالي

اإلمريكيــة والكيــان الصهيــوين أن تفرضــا هــذه 

ــوة،  ــة عــى الشــعب الفلســطيني بالق الصفق

ــوة ال  ــة أن اســتخدام الق ــت التجرب ــد أثبت وق

تجــدي نفعــا.

خطب وحماضرات
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دعوا  إذا  الصادقني  مصري  ونعم  معاذ  بن  سعد 

إىل الله للوجاهة.. سعد الذي حملته املالئكة.. 

سعد الذي شيعه سبعون ألف ملك ما نزلوا إىل 

ملوته  اهتّز  الذي  سعد  قط..  موته  قبل  األرض 

عرش الرحمن:

 .. سعد؟!  ما  أدراك  وما  معاذ..  بن  سعد  سيدنا 

واملواقف كثرية.. كيف مات.. ويوم موته.. وجوائز 

امللك عز وجل له.. ولنا أن نورد طرفا من قصته، 

رمي سعد يوم الخندق بسهم قطع منه األكحل.

قال ابن إسحاق:

رماه ابن العرقة، فلا أصابه قال: خذها مني وأنا 

ابن العرقة، فقال: عرّق الله وجهك يف النار، اللهم 

إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، 

فإنه ال قوم أحب إيل من أن أجاهدهم فيك من 

قوم آذوا نبيك وكذبوه وأخرجوه، اللهم إن كنت 

وضعت الحرب بيننا وبينهم، فاجعلها يل شهادة 

وال متتني حتى تقّر عيني من بني قريظة. 

وعن جابر ريض الله عنه قال: " رمي سعد يوم 

األحزاب، فقطعوا أكحله، فحسمه النبي صى الله 

بالنار،  فانتفخت يده، فرتكه فنزفه  عليه وسلم 

رأى  فلا  يده،  فانتفخت  أخرى،  فحسمه  الدم، 

ذلك، قال: اللهم، ال تخرج نفي حتى تقر عيني 

من بني قريظة، فاستمسك عرقه، فا قطرت منه 

إليه  فأرسل  سعد،  حكم  عى  نزلوا  حتى  قطرة 

رسول الله صى الله عليه وسلم، فحكم أن يقتل 

رجالهم، وتسبى نساؤهم وذراريهم، قال: وكانوا 

أربعائة، فلا فرغ من قتلهم، انتفتق عرقه".

وعن عبد الله بن شداد دخل رسول الله صى الله 

فقال:  نفسه،  يكبد  وهو  وسلم عى سعد  عليه 

" جزاك الله خريا من سيد قوم، فقد أنجزت ما 

وعدته، ولينجزنك الله ما وعدك".

وهذ الحديث يف موت سعد يكتب مباء الذهب 

ووجيب القلب"

عن محمود بن لبيد قال: ملا أصيب أكحل سعد 

فثقل، حّولوه عند امرأة يقال لها " رفيدة " تداوي 

إذا  عليه وسلم  الله  النبي صى  فكان  الجرحى، 

مّر به يقول: " كيف أمسيت، وكيف أصبحت؟"، 

فيخربه، حتى كانت الليلة التي نقله قومه فيها 

وثقل، فاحتملوه إىل بني عبد األشهل إىل منازلهم، 

فقيل  وسلم،  عليه  الله  صى  الله  رسول  وجاء 

حتى  وأرسع  معه،  وخرجنا  فخرج  به،  انطلقوا 

تقطعت شسوع نعالنا، وسقطت أرديتنا، فشكا 

ذلك إليه أصحابه، فقال: " إين أخاف أن تسبقنا 

حنظلة"،  غّسلت  كا  فتغسله  املائكة،  إليه 

تبكيه  وأمه  يغسل،  وهو  البيت  إىل  فانتهى 

وتقول: ويل أم سعد سعدا، حزامة وجدا. فقال: 

" كل باكية تكذب إال أم سعد"، ثم خرج به، قال 

يقول له القوم: ما حملنا يا رسول الله ميتا أخف 

علينا منه. قال: " ما مينعه أن يخف، وقد هبط 

من املائكة كذا وكذا مل يهبطوا قبل يومهم، قد 

حملوه معكم".

وعن أنس ريض الله عنه قال: ملا حملت جنازة 

املنافقون: ما أخف جنازته.  سعد بن معاذ قال 

فقال النبي صى الله عليه وسلم: " إن املائكة 

كانت تحمله" وهذه ثانية.

قال  قال:  عنها  الله  ريض  عمر  ابن  وثالثه:عن 

العبد  هذا   " وسلم:  عليه  الله  الله صى  رسول 

الصالح الذي تحرك له العرش، وفتحت له أبواب 

الساء، وشهده سبعون ألفا من املائكة، مل ينزلوا 

إىل األرض قبل ذلك".

ورابعة خري من الدنيا وما فيها لسعد: نعاه جربيل 

يوم موته للنبي صى الله عليه وسلم: 

عن جابر ريض الله عنه قال: جاء جربيل إىل رسول 

الله صى الله عليه وسلم: فقال: " من هذا العبد 

الساء  أبواب  له  فتحت  مات؟  الذي  الصالح 

الله  الله صى  العرش". فخرج رسول  له  وتحرك 

عليه وسلم فإذا سعد. قال: " فجلس عى قربه".. 

ينعي  الذي  ومن  سعدا..  ينعي  الذي  من  انظر 

ملوك الدنيا..

وخامسة أغى وأحى:

عن جابر ريض الله عنه سمعت النبي صى الله 

عليه وسلم يقول: " اهتّز العرش ملوت سعد بن 

معاذ".

اهتز  يرفعه:  عنها  الله  ريض  عمر  ابن  وعن 

العرش لحب لقاء الله سعدا".

واهتّز عرش الله من موت هالك     سمعنا به إال 

لسعد أيب عمرو

قال ابن القيم:

يف  الصديق  مبنزلة  األنصار  يف  سعد  كان   "

املهاجرين، ال تأخذه يف الله لومة الئم، وختم له 

بالشهادة، وآثر رضا الله ورسوله عى رضا قومه 

وحلفائه، ووافق حكمه حكم الله من فوق سبع 

موته،  يوم  السام  عليه  جربيل  ونعاه  ساوات، 

فحق له أن يهتز العرش له". وهذا متواتر.

قال الذهبي: " والعرش خلق الله مسخر، إذا شاء 

لحب  شعورا  فيه  وجعل  الله،  مبشيئة  يهتز  أن 

سعد، كا جعل تعاىل شعورا يف جبل أحد يحبه 

النبي صى الله عليه وسلم، وقال تعاىل: يَا ِجبَاُل 

َاَواُت  يِب َمَعُه. ]سبأ: 10[، وقال: تَُسبُِّح لَُه السَّ أَوِّ

ٍء إاِلَّ  بُْع َواأْلَرُْض، ثم عمم وقال: َوإِْن ِمْن يَشْ السَّ

يَُسبُِّح ِبَحْمِدِه. ] اإلرساء: 44[ وهذا حق.

قال النر بن شميل – وهو إمام يف اللغة-:

اهتز فرح قاله الذهبي يف " السري" )293/1( ولله 

در حسان بن ثابت حني يريث سعدا فيقول:

فأنت الذي يا سعدا أٌبَت مبشهد

كريم وأثواب املكارم واملجد  

بحكمك يف حي قريظة بالذي 

   قىض الله فيهم ما قضيت عى عمد

فوافق حكم امللك حكمك فيهم

     ومل تعف إذا ذكرت ما كان من عهد

فإن كان ريب الدهر أمضاك يف األىل

    رشوا هذه الدنيا بجناتها الخلد

فنعم مصري الصادقني إذا دعوا

إىل الله يوما للوجاهة والقصد  

)كتاب سكب العربات للموت والقرب والسكرات 

ص 568 لـدكتور سيد بن حسني العفاين، املجلد 

األول(

يف  جنازة  أكرب  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  جنازة 

تاريخ اإلسالم بعد جنازة اإلمام أحمد بن حنبل:

االثنني  ليلة  يف  بدمشق  القلعة  سجن  يف  مات 

اقتباسات 
)علمية، أدبية، اجتماعية، ثقافية ، فكرية وعملية(

إعداد: سامحة األستاذ املفتي عبد القادر العاريف

أستاذ باجلامعة

منثورات
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لعرشين من ذي القعدة من سنة مثان وعرشين 

وسبعائة.

الدخول،  لهم يف  فأذن  القلعة،  إىل  وحر جمع 

من  عى  واقترص  الغسل،  قبل  جاعة  وجلس 

اإلمام  غسله  وممن  غسله،  يف  ويعني  يغسله 

وقد  أخرج  ذلك  من  فرغ  فلا  املزي،  الحافظ 

جامع  إىل  والطريق  بالقلعة،  الناس  اجتمع 

وباب  والكاسة،  الجامع وصحنه  وامتأل  دمشق، 

الربيد، وباب الربيد، وباب الساعات إىل اللبادين 

والفّوارة.

وحرت الجنازة يف الساعة الرابعة من النهار، أو 

نحو ذلك.

ووضعت يف الجامع والجند يحفظونها من الناس 

من شدة الزحام، وصى عليه – أوال – بالقلعة. 

تقدم يف الصاة عليه الشيخ محمد بن متام.

ثم صى عليه بجامع دمشق عقيب الظهر، وحمل 

من باب الربيد، واشتد الزحام، وصار النعش عى 

الناس  وخرج  يتأخر،  وتارة  يتقدم  تارة  الرؤوس، 

من الجامع من أبوابه كلها من شدة الزحام، وكل 

باب أعظم زحمة من اآلخر.

ثم خرج الناس من أبواب البلد جميعها من شدة 

األربعة:  األبواب  من  املعظم  كان  لكن  الزحام، 

باب الفرج، الذي أخرجت من الجنازة، ومن باب 

الفراديس، ومن باب النرص، وباب الجابية، وعظم 

األمر بسوق الخيل.

الدين  زين  أخوه  هناك  عليه  الصاة  يف  وتقّدم 

الصوفية. فدفن  الرحمن. وحمل إىل مقربة  عبد 

إىل جانب أخيه رشف الدين عبد الله –رحمها 

الله- وكان دفنه وقت العرص أو قبلها بيسري.

وأغلق الناس حوانيتهم. ومل يتخلف عن الحضور 

إال القليل من الناس، وأنه لو قدر ما تخلّف أو 

من أعجزه الزحام.

وحرها نساء كثري بحيث حرزن بخمسة عرش 

إىل  وأكر  ألفا  بستني  فحرزوا  الرجال  وأما  ألفا، 

وبكاء،  ضجيج  الجنازة  يف  وحصل  ألف.  مائتي 

ليا  كثرية  أياما  قربه  إىل  الناس  وتردد  وترع.. 

ونهارا.

ورثاه جاعة  كثرية صالحة.  منامات  له  ورؤيت 

بقصائد جمة.

والنهاية"  البداية   " يف  كثري  ابن  الحافظ   وقال 

:)145-143/14(

" قال الشيخ علم الدين الربزايل: ال شك أن جنازة 

بسبب  عظيمة،  هائلة  كانت  حنبل  بن  أحمد 

كرة أهل بلده واجتاعهم لذلك، وتعظيمهم له، 

وأن الدولة كانت تحبه، والشيخ تقي الدين بن 

تيمية – رحمه الله – تويف ببلدة دمشق، وأهلها 

ولكنهم  كرة،  حينئذ  بغداد  أهل  يعرشون  ال 

سلطان  جمعهم  لو  اجتاعا  لجنازته  اجتمعوا 

التي  الكرة  بلغوا هذه  ملا  قاهر، وديوان حارص 

إليها. هذا مع أن  اجتمعوها يف جنازته، وانتهوا 

الرجل مات بالقلعة محبوسا من جهة السلطان، 

للناس  عنه  يذكرون  والفقراء  الفقهاء  من  وكثري 

األديان،  أهل  طباع  منها  ينّفر  ما  كثرية،  أشياء 

فضا عن أهل اإلسام، وهذه كانت جنازته.

قال: وقد اتفق موته يف سحر ليلة االثنني املذكور. 

فذكر ذلك مؤذن القلعة عى املنارة بها، وتكلم 

به الحراس عى األبرجة، فا أصبح الناس إال وقد 

الجسيم،  واألمر  العظيم  الخطب  بهذا  تسامعوا 

وفبادر الناس عى الفور إىل االجتاع حول القلعة 

من  حتى  منه،  املجيء  أمكنهم  مكان  كل  من 

الغوطة واملرج، ومل يطبخ أهل األسوال شيئا، وال 

فتحوا كثريا من الدكاكني التي من شأنها أن تفتح 

السلطنة  نائب  وكان  العادة،  عى  النهار  أوائل 

تنكز قد ذهب يتصيد يف بعض األمكنة، فحارت 

شمس  الصاحب  وجاء  يصنعون،  ماذا  الدولة 

وجلس  فيه،  فعزّاه  القلعة  نائب  غربيال  الدين 

عنده، وفتح باب القلعة ملن يدخل من الخواص 

يف  الشيخ  عند  فاجتمع  واألحباب،  واألصحاب 

الدولة  من  أصحابه  أخصاء  من  خلق  قاعته 

وغريهم من أهل البلد والصالحية، فجلسوا عنده 

يبكون ويثنون " عى مثل ليى يقتل املرء نفسه 

" وكنت فيمن حر هناك مع شيخنا الحافظ أيب 

الحجاج املزي – رحمه الله – وكشفت عن وجه 

عامة  رأسه  وعى  وقبّلته،  إليه  ونظرت  الشيخ 

بعذب مغروزة وقد عاه الشيب أكر ما فارقناه.

وأخرب الحارضين أخوه زين الدين عبد الرحمن 

أنه قرأ هو والشيخ منذ دخل القلعة مثانني ختمة 

ورشعا يف الحادية والثانني، فانتهيا فيها إىل آخر 

اقرتبت الساعة: " إن املتقني يف جنات ونهر – يف 

مقعد صدق عند مليك مقتدر. ] القمر: 55-54[ 

فرشع عند ذلك الشيخان الصالحان الخريان عبد 

الله ابن املحب وعبد الله الزرعي الرير – وكان 

الله – يحب قراءتها – فابتدآ  الشيخ – رحمه 

وأنا  القرآن  الرحمن حتى ختموا  أول سورة  من 

حارض أسمع وأرى.

ثم رشعوا يف تغسيل الشيخ، وخرجت إىل مسجد 

هناك، ومل يدعوا عنده إال من ساعد يف غسله، منهم 

شيخنا الحافظ املزي، وجاعة من كبار الصالحني 

األخيار، أهل العلم واإلميان، فا فرغ منه حتى 

امتألت القاعة وضج الناس بالبكاء الثناء والدعاء 

والرتحم، ثم ساروا به إىل الجامع فسلكوا طريق 

العادية عى العادلية الكبرية... ودخلوا بالجنازة 

إىل الجامع األموي، والخائق فيه بني يدي الجنازة 

وخلفها وعن ميينها وشالها ما ال يحىص عدتهم 

إال الله تعاىل، فرصخ صارخ وصاح صائح: " هكذا 

وضّجوا  الناس  فتباىك   " السنة  أمئة  جنائز  تكون 

عند ساع هذا الصارخ، ووضع الشيخ يف موضع 

من  الناس  وجلس  املقصورة،  ييل  ما  الجنائز 

كرتهم وزحمتهم عى غري صفوف، بل مرصوصني 

جو  بكلفة  إال  السجود  من  أحد  يتمكن  ال  رّصا 

أذان  قبل  وذلك  واألسواق،  األزقة  وبري  الجامع 

ينوي  مكان،  الناس من كل  بقليل، وجاء  الظهر 

خلق الصيام ألنهم ال يتفرغون يف هذا اليوم ألكل 

وال لرشب، وكر الناس كرة ال تحّد وال توصف، 

عقبه  الصاة  أقيمت  الظهر  آذان  فرغ من  فلا 

عى السدة خاف العادة، فلا فرغوا من الصاة 

خرج نائب الخطيب لغيبة الخطيب مبرص فصى 

عليه إماما، وهو الشيخ عاء الدين الخراط، ثم 

الجامع  أبواب  من  مكان  كل  من  الناس  خرج 

والبلد، واجتمعوا بسوق الخيل، ومن الناس من 

تعّجل بعد أن صى يف الجامع إىل مقابر الصوفية، 

والناس بكاء وتهليل يف مخافتة كل واحد بنفسه، 

من  األسطحة  فوق  والنساء  وتأسف،  ثناء  ويف 

هناك إىل املقربة يبكني ويدعني ويقلن هذا العامل.

مثله  يعهد  مل  مشهودا  يوما  كان  وبالجملة 

حني  أمية  بني  زمن  يف  يكون  أن  إال  بدمشق 

كان الناس كثريين، وكانت دار الخافة، ثم دفن 

التحديد،  العرص عى  أذان  من  قريبا  أخيه  عند 

وال ميكن أحد حرص من حر الجنازة، وتقريب 

أهل  من  الحضور  أمكنه  عمن  عبارة  أنه  ذلك 

البلد وحوارضه، ومل يتخلف من الناس إال القليل 

من  أحدا  علمت  وما  واملخدرات،  الصغار  من 

اليسري تخلف عن الحضور  النفر  العلم إال  أهل 

جملة،  ابن  وهم  أنفس:  ثاثة  وهم  جنازته،  يف 

اشتهروا  قد  كانوا  وهؤالء  والقفجاري،  والصدر، 

مبعاداته فاختفوا من الناس خوفا عى أنفسهم، 

وأهلكهم  قتلوا  متى خرجوا  علموا  إنهم  بحيث 

الناس، وتردد شيخنا اإلمام العامة برهان الدين 

الثاثة وكذلك جاعة  الفزاري إىل قربه يف األيام 

من علاء الشافعية.

منامات  له  ورؤيت  كثرية،  ختات  له  وعملت 

صالحة عجيبة، وريث بأشعار كثرية وقصائد مطولة 

جدا".

الله عى شيخ اإلسام ما استطاع شانئوه  رحمة 

أن يخرجوا يوم موته خوفا من بطش العامة بهم.

منثورات



13AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

ـ.ق  السنة : 16- العدد:5 / مجادى  األوىل 1441 ه

إن القــرآن الكريــم ذكــر يف مواضــع عديــدة 

إىل أن هــذه الكائنــات خلقــت لإلنســان، وأن 

اللــه تعــاىل ســخرها مــن أجلــه، فقــد ورد يف 

ســورة البقــرة: }هــو الــذي خلــق لكــم مــا يف 

األرض جميعــا{، كــا ورد يف ســورة الجاثيــة: 

}وســخر لكــم مــا يف الســاوت ومــا يف األرض 

جميعــا إن يف ذلــك آليــات لقــوم يتفكــرون 

) الجاثيــة:13({.

يف هــذه اآليــات ذكــر فضــل اللــه وإحســانه 

عــى البــرش، وفيهــا إشــارة لطيفــة أيضــا إىل 

أن اللــه تبــارك وتعــاىل ملـّـا ســخر جميــع مــا 

ــن  ــون م ــان، فيك ــات لإلنس ــذه الكائن يف ه

واجــب هــذا اإلنســان أن يعــرف نعــم ربــه، 

ويســعى يف الحصــول عليــه حســب طاقتــه، 

ويســتخدم العقــل الــذي وهبــه اللــه تعــاىل 

تلــك  يف  وقوتــه  جهــده  ويبــذل  لذلــك 

ــاىل  ــه تع ــا الل ــي أودعه ــدة الت ــياء املفي األش

ــض  ــا أن بع ــات، فك ــذه الكائن ــا ه يف خباي

ــات  ــة يف هــذه الكائن ــة وعام ــم معلوم النع

ينتفــع بهــا اإلنســان كلــا شــاء، فهنــاك نعــم 

أخــرى هــي كامنــة تحتــاج لانتفــاع بهــا إىل 

ــث  ــة، بحي ــد والتجرب ــر والج ــل والفك العق

يقــول اللــه تعــاىل: }أمل تــروا أن اللــه ســخر 

لكــم مــا يف الســاوات ومــا يف األرض وأســبغ 

عليكــم نعمــه ظاهــره وباطنــه )لقــان: 2({.

لإلنســان  ســّخر  تعــاىل  اللــه  أن  شــك  ال 

ــك  ــى ذل ــس معن ــن لي ــا، لك ــات كله الكائن

أن تكــون هــذه النعــم كلهــا ســهلة التنــاول 

اإلنســان  متنــاول  الحصــول يف  وميســورة 

متــى شــاء. بــل رّصح القــرآن الكريــم أن 

البعــض مــن هــذه النعــم معلومــة للجميــع 

أو  إىل محنــة  عليهــا  للحصــول  ال حاجــة 

تعقــل أو تفكــر، لكــن البعــض منهــا كامــن 

يف الكائنــات، يحتــاج اكتشــافها إىل اســتخدام 

والبحــث  والتحقيــق  والفكــر  العقــل 

والتجربــة واملحنــة.

ــم  ــخر لك ــذي س ــه ال ــرى: }الل ــة أخ  ويف آي

البحــر لتجــري الفلــك فيــه بأمــره ولتبتغــوا 

ــكرون{. ــم تش ــه ولعلك ــن فضل م

ــن تســخري البحــر يف هــذه  ــة م ــني الحكم ب

اللــه تعــاىل،  ابتغــاء فضــل  اآليــة وهــي 

ــه  ــاب الل فاملــراد مــن ابتغــاء الفضــل يف كت

للــرزق،  الســعي  الغالــب هــو  تعــاىل يف 

ــه  ــأن الل ــة ب ــى اآلي ــون معن ــن أن يك فيمك

ــى  ــدروا ع ــار لتق ــى اإلبح ــم ع ــاىل قواك تع

املفرسيــن  مــن  البعــض  لكــن  التجــارة، 

ــذه  ــه يف ه ــل الل ــن فض ــراد م ــروا أن امل ذك

اآليــة ليــس التجــارة، بــل هــي البحــث عــن 

ــه تعــاىل يف  النعــم الكثــرية التــي جعلهــا الل

ــا  ــق لن ــاىل خل ــه تع ــى أن الل ــر. واملعن البح

ــرية،  ــدة كث ــياء مفي ــا أش ــرك فيه ــر، وت البح

ــا أن  ــا، ك ــتفيدوا منه ــم وتس ــا أنت لتبتغوه

االكتشــافات الجديــدة توضــح لنــا هــذه 

الحقيقــة يومــا بعــد يــوم، بــأن مــا تكمــن يف 

أعــاق البحــار مــن ذخائــر ومعــادن ونعــم 

ــرباري. ــا يف ال ــد مثله ال يوج

ثــم أشــار القــرآن الكريــم يف مواضــع أخــرى 

ميــدان  يف  تقــدم  كلــا  اإلنســان  أن  إىل 

البحــث والتحقيــق، ستنكشــف لــه نعــم 

جديــدة يف هــذا الكــون، ففــي املوضــع 

الــذي أشــار القــرآن الكريــم إىل املراكــب 

أنــه  إىل  أيضــا  أشــار  والبغــال،  والخيــل 

ــائل  ــفر وس ــوب والس ــف للرك ــوف تكتش س

ليســت اآلن يف علــم البــرش، فقــال: }والخيــل 

والبغــال والحمــري لرتكبوهــا وزينــة ويخلــق 

ــون{  ــا ال تعلم م

ــة  ــذه الجمل ــاىل يف ه ــه تع ــرب الل ــذا أخ هك

املختــرصة للقــرآن الكريــم جميــع مــا يصنــع 

ــوم القيمــة، ويف موضــع  مــن املراكــب إىل ي

ــاق ويف  ــا يف اآلف ــال: }ســريهم آيايتن آخــر ق

أنفســهم حتــى يتبــني لهــم أنــه الحــق )حــم 

ــجدة: 53({. الس

ميكــن عــرض الكثــري مــن اآليــات واألحاديــث 

ــط  ــا فق ــن إذا تعمقن يف هــذا املوضــوع، لك

يف هــذه اآليــات، ســتتضح لنــا الحقيقــة 

ــول  ــأن الوص ــار ب ــة النه ــمس يف رابع كالش

إىل غوامــض الكائنــات وكوامنهــا مــن خــال 

التحقيــق والبحــث والتجــارب واالنكشــافات 

إذا كان بنيــة صحيحــة وأســلوب صحيــح 

القــرآن  نظــر  وجهــة  يف  مذمومــا  ليــس 

ــوب. ــو مطل ــل ه ــم، ب الكري

واإلســام مل يقيــد البحــوث العلميــة بــل 

شــّجع عليهــا، وألجــل هــذا تــرك املســلمون 

يف مياديــن العلــم آثــارا قيّمــة يسرتشــد بهــا 

ــا هــذا. ــامل إىل يومن الع

ــي  ــة الت ــأن الرؤي ــرف ب ــن يجــب أن نع  لك

الكائنــات  تســخري  عــن  اإلســام  قدمهــا 

املاديــة  الغربيــة  الرؤيــة  عــن  تختلــف 

ــة تســخري  ــا، فالغــرب أيضــا رفعــت رأي متام

ــات، وال شــك أنهــا حققــت إنجــازات  الكائن

ــرق  ــن الف ــرية، لك ــود األخ ــة يف العه ملموس

هــذا  والغــرب يف  اإلســام  بــني  األســايس 

امليــدان، هــو أن الرؤيــة املاديــة الغربيــة 

اإلسالم
 وتسخري الكائنات

فضيلة الشيخ املفتي حممد تقي العثامين حفظه اهلل
تعريب: عبد اهلل عبيد اللهي

مدرس باجلامعة

دراسات إسالمية
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الضيقــة حرمتهــا مــن أن يرى يف هــذ امليدان 

ســوى املــادة، ألجــل هــذا فــكل مــا تســتجد 

ــا  ــات يرونه ــوث والدراس ــة البح ــم نتيج له

والفكريــة  العقليــة  قوتهــم  مثــرات  مــن 

يعتقــدون  وال  ومســاعيهم،  وجهودهــم 

خالقــا وال مالــكا مترصفــا وراء جميــع هــذه 

االكتشــافات. لكــن نظــر اإلســام ال يتوقــف 

عــى عــى هــذه البحــوث والدراســات، ومــا 

يرتتــب عليهــا مــن تجــارب واكتشــافات 

الكاملــة  القــدرة  قبــل ذلــك  ينظــر  بــل 

لخالقهــا ومالكهــا الــذي خلــق الكائنــات 

ــم أعطــاه العقــل والفكــر  ــا لإلنســان، ث كله

والطاقــة مــن جانــب آخــر ليقــدر عــى 

تســخري تلــك القــوى العظمــى يف الكائنــات.

لذلــك املطلــوب يف تعاليــم اإلســام مــن 

مجــال  يف  شــيئا  حقــق  إذا  أنــه  املســلم 

ــام  ــع أم ــب أن يخض ــات يج ــخري الكائن تس

خالقــه ومالكــه الــذي ســلطه عــى الكائنــات 

كلهــا بــدل ابتائــه بالظــن والغــرور، يف مثــل 

املؤمــن:  املســلم  ينــادي  الحــاالت  هــذه 

}ســبحان الــذي ســخر لنــا هــذا ومــا كنــا لــه 

ــون )الزخــرف:  ــا ملنقلب ــا إىل ربن ــني وإن مقرن

.})13

ثــّم الفــرق األســايس الثــاين بــني اإلســام 

ــرى  ــة ت ــة الغربي ــة املادي ــرب، أن الرؤي والغ

ــت  ــها، وليس ــة بنفس ــات غاي ــخري الكائن تس

عندهــم غايــة لحيــاة اإلنســان غــري أن ينتفع 

باألشــياء النافعــة للكائنــات أكــر فأكــر ثــم 

يرحلــوا مــن هــذه الدنيــا، خافــا لهــم ليــس 

تســخري الكائنــات يف اإلســام غايــة بنفســها، 

ــل هــي ذريعــة أو وســيلة لإلنســان نحــو  ب

ــن  ــام  م ــل اإلس ــد جع ــة، فق ــه األصلي غايت

حــق اإلنســان االســتفادة مــن الكائنــات إذا 

ــارك  ــه تب ــة خلقــه، فالل ــام بغاي أحســن القي

ــات لإلنســان  وتعــاىل مل يســخر هــذه الكائن

بغــري هــدف، بــل الهــدف مــن ذلــك أن 

يــؤدي اإلنســان عملــه جيــدا، وذلــك العمــل 

}ومــا  وتعــاىل:  تبــارك  اللــه  عبــادة  هــو 

ــدون{. ــس إال ليعب ــن واإلن ــت الج خلق

ــث أيضــا يف هــذا  ــرق أســايس ثال ــاك ف وهن

أن  والغــرب، وهــو  اإلســام  بــني  املجــال 

ــدة  ــوة الجدي ــن الق ــا تحصــل لإلنســان م م

ــات، يعــني اإلنســان  نتيجــة اكتشــاف الكائن

بعقلــه طريقــة اســتخدام تلــك القــوة، لكــن 

ــا  ــذي أعطان ــرب ال ــأن ال ــدنا ب ــام أرش اإلس

هــذه القــوة هــو الــذي يعلمنــا طريقــة 

اســتعالها.

ثــم عندمــا يبــدأ اإلنســان باســتعال هــذه 

ــي،  ــي اإلله ــاد للوح ــري إرش ــن غ ــياء م األش

الجيــدة  النعــم  هــذه  اســتعال  يهلكــه 

للكائنــات ويجــره نحــو الهــاك بــدل أن 

مــا  النتجيــة  وتكــون  اإلنســانية،  تنفــع 

ــة  ــه الراي ــأن اإلنســان رغــم نصب نشــاهده ب

عــى القمــر أو املريــخ، يتجــه يف حياتــه 

ــل،  ــا قي ــة إىل م ــام، إضاف ــام إىل ظ ــن ظ م

فــإن رؤيــة اإلســام يف تســخري الكائنــات 

أوســع وأشــمل بالنســبة مــن رؤيــة الغــرب 

وأنفــع لإلنســانية. رزقنــا اللــه تعــاىل فهمــه 

ــه. ــل ب ــى العم ــا ع ــح ووفّقن الصحي

جــدت  أور  اســام  كتــاب  مــن  )منقــول 

پســندی(

السعادة  ثروة  إنه  احلياة،  يف  اإلنسان  ثروة 
والطمأنينة الروحية، إنه قيمة احلياة وقيمة 
اإلنسان، به متتاز البرشية عن البهيمية، وبه 
يصعد اإلنسان مدارج الكامل فوق التصور 

واخليال.
نجاته  وشهادة  ربه  عند  اإلنسان  قيمة  إنه 
من النار وفوزه بجنات جتري حتتها األهنار، 
إنه وقاية من اقرتاف اجلنايات وحافز يبعث 
عل الطاعات، من حتّل به صار كالشمس 
به  تقوى  ومن  الظلامت،  عامل  يف  ترشق 

أصبح حرا أبيا بني العبيد واألقزام.
فيتغري  الداخل  من  اإلنسان  يغري  اإليامن 
له اخلارج، جيعل من اجلبان شجاعا، ومن 
ومن  كثريا،  القليل  ومن  قويا،  الضعيف 

خامل الذكر ذائَع الصيت.
واستقر  اإلنسان  قلب  سويداء  دخل  إذا 
ويميل  مشاعره  عليه  يملك  نفسه  قرارة  يف 
عليه إرادته فتتغري حركاته وسكانته وُخلقه 
احلياة  إىل  ورؤيته  الناس  مع  ومعامالته 
فيولد من جديد  املجتمع  الكون وإىل  وإىل 
مرضاة  يبتغي  باهلل،  متصال  جديدا  إنسانا 
ربه يف حياته بل هي غاية حياته، يعتقد بقيم 
وأحكام  وضوابط  بقيود  ويتقيد  ومثل، 
هدف،  بال  حائرا  تائها  يعيش  ال  وعقائد، 
فهو  اليعنيه،  فيام  وعمره  وقته  واليضيع 
رجل اجلد واهلدف، وهو صاحب الرسالة 
والغاية، وهو رجل الساعة وحاجة العرص 
البرشية،  إليه  تتطلع  وخليفة اهلل يف أرضه، 
وهو الرجل املطلوب بل هو اإلنسان املثايل 

املنشود يف العامل.

اإلميان
الشيخ حبيب اهلل املرجاين

دراسات إسالمية
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تحولــت تركيــا يف بضــع ســنني مــن حــارضة للخافــة 

ــة املتطرفــة والصارمــة  اإلســامية إىل مركــز للعلاني

يف العــامل اإلســامي، فخــال بضــع ســنني فقــط 

ــن  ــال م ــى ك ــة مصطف ــس الجمهوري ــن مؤس متك

ــني  ــق مجموعــة مــن الدســاتري والقوان ســن ِّ وتطبي

تغيــري  إحــداث  إىل  تهــدف  التــي  الراديكاليــة 

ــلم  ــرتيك املس ــع ال ــادئ املجتم ــم ومب ــمويل يف قي ش

وذلــك ضمــن حملتــه الهادفــة إىل تغريــب املجتمــع 

والدولــة وقطــع الصلــة بــني تركيــا والعــامل اإلســامي 

سياســياً وثقافيــاً. وقــد أصبحــت الجمهوريــة الرتكيــة 

بذلــك أول دولــة تبنــت العلانيــة رســمياً بــني بــاد 

ــلمني. املس

ــذ مخطَّطــاً مرســوماً  لقــد كان مصطفــى كــال ينفِّ

ول  الــدُّ مــع  عقــدت  الَّتــي  املعاهــدات  يف  لــه 

لــوزان ســنة  فقــد فرضــت معاهــدة  الغربيَّــة، 

لح  1340هـــ/ 1923م عــى تركيَّا، فقبلــت رشوط الصُّ

ــس  ــو رئي ــع »وه ــرزون األرب ــرشوط ك ــة ب واملعروف

ــي: ــوزان« وه ــر ل ــزي يف مؤمت ــد اإلِنجلي الوف

1 ـ قطع كلِّ صلٍة لرتكيَّا باإلِسام.

اً. 2ـ  إِلغاء الخافة اإلِساميَّة إِلغاًء تامَّ

3 ـ إِخــراج الخليفــة، وأنصــار الخافــة، واإلِســام مــن 

البــاد، ومصــادرة أمــوال الخليفــة.

ــا  ــتور تركيَّ ــن دس ــدالً م ــدينٍّ ب ــتوٍر م ــاذ دس 4 ـ اتِّخ

ــم. القدي

ــذ مصطفــى كــال املخطَّــط كامــاً، وابتعد  ولقــد نفَّ

عــن الخطــوط اإلِســاميَّة، ودخلــت تركيَّــا لعمليَّــات 

ــنة  ــاف س ــت وزارة األوق ــعة؛ فألغي ــب البش التَّغري

1343هـ/ 1924م، وعهد بشــؤونها إىِل وزارة املعارف، 

ويف عــام 1344هـ/ 1925م أغلقت املســاجد، وقضت 

 ، ــيٍّ ــاٍر دين ــى كلِّ تيَّ ــٍة ع ــوٍة بالغ ــة يف قس الحكوم

ــف، ويف  ــا بالعن ــيٍّ لتدبريه ــٍد دين ــت كلَّ نق وواجه

دت  عــام )1350 ـ 1351هـــ/ 1931 ـ 1932م( حــدَّ

ــٍد  ــجٍد واح ــري مس ــمح بغ ــاجد، ومل تس ــدد املس ع

ــرت،  ــا 500 م ــغ محيطه ــن األرض يبل ــرٍة م يف كلِّ دائ

م. ــاميَّة تعــوق التَّقــدُّ ــرُّوح اإلِس ــن: أنَّ ال وأعل

مــه عــى املســاجد،  ومتــادى مصطفــى كــال يف تهجُّ

ولــة  ــض عــدد الواعظــني الَّذيــن تدفــع لهــم الدَّ فخفَّ

ــٍظ، وأمرهــم أن يفســحوا  ــة واع أجورهــم إىِل ثامثئ

ــن  ث ع ــدُّ ــعاً للتَّح ــاالً واس ــة مج ــة الجمع يف خطب

ولــة،  ناعيَّــة، وسياســة الدَّ ــؤون الزِّراعيَّــة والصِّ الشُّ

يف  جامعــني  أشــهر  وأغلــق  لــه.  املديــح  وَكَيْــل 

إِســتانبول، وحــوَّل أوَّلهــا وهــو مســجد آيــا صوفيــا 

إىِل متحــٍف، وحــوَّل ثانيهــا، وهــو مســجد الفاتــح 

إىِل مســتودع.

يعــة اإلِســاميَّة فقــد اســتبدلت، وحــلَّ  ــا الرشَّ أمَّ

ــن  ــا ع ــة تركيَّ ــه حكوم ــدينٌّ أخذت ــوٌن م ــا قان محلَّه

ت  ــويرسي عــام 1345هـــ/ 1926م. وغريَّ القانــون السُّ

، واســتخدمت التَّقويــم الجريغوري  التَّقويــم الهجريَّ

ــاً يف كلِّ أنحــاء  الغــريب، فأصبــح عــام 1342هـــ ملغيَّ

ــه عــام 1926م. ــا، وحــلَّ محلَّ تركيَّ

ــصُّ  - ويف دســتور عــام 1347هـــ/ 1928م أغفــل النَّ

ــِم  ــصَّ الَقَس ــاميٌَّة، وغــريَّ ن ــٌة إِس ــا دول عــى أنَّ تركيَّ

توليهــم  عنــد  ولــة  الدَّ رجــال  يقســمه  ـذي  الَـّ

ملناصبهــم، فأصبحــوا يقســمون برشفهــم عــى تأديــة 

الواجــب بــدالً مــن أن يحلفــوا باللــه، كــا كان عليــه 

ــل. األمــر مــن قب

ت الحكومــة العطلة الرَّســميَّة  - ويف عــام 1935م غــريَّ

فلــم يعــد الجمعــة، بــل أصبحــت العطلــة الرَّســميَّة 

نهايــة  عطلــة  وأصبحــت  األحــد،  يــوم  ولــة  للدَّ

ــتمرُّ  ــبت وتس ــوم السَّ ــر ي ــذ ظه ــدأ من ــبوع تب األس

ــني. ــوم االثن ــاح ي ــى صب حتَّ

ينــيَّ كلِّيَّــًة يف  - وأهملــت الحكومــة التَّعليــم الدِّ

ــة  ــل إِنَّ كلِّيَّ ــاؤه، ب ــمَّ إِلغ ــمَّ ت ــة، ث ــدارس الخاصَّ امل

ــن  ــل م ــدأت تقلِّ ــتانبول ب ــة إِس ــة يف جامع يع الرشَّ

أعــداد طابهــا، والَّتــي أغلقــت عــام 1352هـــ/ 

1933م.

- وأمعنــت حكومــة مصطفــى كــال يف حركــة 

التَّغريــب، فأصــدرت قــراراً بإِلغــاء لبــس الطَّربــوش، 

ــة. ــة األوربيَّ ول ــبُّهاً بالدَّ ــة تش ــس القبَّع ــرت بلب وأم

ويف عــام 1348هـــ/ 1929م بــدأت الحكومــة تفــرض 

كتابــة  الاتينيَّــة يف  األحــرف  اســتخدام  ـاً  إِجباريَـّ

كيَّــة بــدالً مــن األحــرف العربيَّــة. وبــدأت  اللُّغــة الرتُّ

الاتينيَّــة،  باألحــرف  والكتــب تصــدر  حــف،  الصُّ

ــة،  ــة العربيَّ ــم باللُّغ ــات التَّعلي ــن الكلِّيَّ ــت م وحذف

واللُّغــة الفارســيَّة، وحــرَّم اســتعال الحــرف العــريب 

ــا الكتــب الَّتــي ســبق  ــة، وأمَّ كيَّ لطبــع املؤلَّفــات الرتُّ

ــا يف العهــود الســالفة؛  ــتانبول أن طبعته ــع إِس ملطاب

ــذا  ــد، وهك ــارس، والهن رت إىِل مــرص، وف ــد صــدِّ فق

ــا  ــا وماضيه ــني تركيَّ ــا ب ــا م ــة تركيَّ ــت حكوم قطع

ــني املســلمني  ــا وب ــا بينه ــٍة، وم ــن ناحي ــامي م اإلِس

ــٍة  ــاميَّة مــن ناحي ــة، واإلِس ــدان العربيَّ يف ســائر البل

ــرى. أخ

يك روح  ــعب الــرتُّ - وأخــذ أتاتــورك ينفــخ يف الشَّ

ــه بعــض املؤرِّخــني  ــادى ب ــا ن ــتغلَّ م ــة، واس القوميَّ

ــومريِّني أصحــاب الحضــارة القدميــة  مــن أنَّ لغــة السُّ

يف بــاد مــا بــني النَّهريــن كانــت ذات صلــٍة باللُّغــة 

ــدم  ــراك هــم أصحــاب أق ــأنَّ األت ــال: ب ــة، فق كيَّ الرتُّ

حضــارٍة يف العــامل؛ ليعوِّضهــم عــاَّ أفقدهــم إِيَّاه من 

ــع  ، وخل ــاميٍّ ــاٍط إِس ــارب كلَّ نش ــد أن ح ــٍم بع ِقيَ

مصطفــى كــال عــى نفســه لقــب »أتاتــورك« 

ــراك. ــو األت ــاه أب ومعن

ــكلِّ مــا هــو  ــه عــى االهتــام ب - وعملــت حكومت

التَّاثيــل  وأقيمــت  الفنــون،  فازدهــرت  أوريبٌّ، 

تركيا من حاضرٍة للخالفة إىل قاعدٍة للعلمانية
د. عيل الصاليب 
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ألتاتــورك يف مياديــن املــدن الكــربى كلِّهــا، وزاد 

االهتــام بالرَّســم، واملوســيقا، ووفــد إىِل تركيَّــا عــدٌد 

ــني أغلبهــم مــن فرنســا، والنِّمســا. ــرٌي مــن الفنَّان كب

ــرأة،  ــاب امل ــاء حج ــى إِلغ ــه ع ــت حكومت - وعمل

ــفور، وألغــت قوامــة الرَّجــل عــى  وأمــرت بالسُّ

يَّة، واملســاواة،  املــرأة، وأطلــق لهــا العنــان باســم الحرِّ

ــة،  ــارح املختلط ــة، واملس ــات الرَّاقص ع الحف ــجَّ وش

ــص. والرَّق

- ويف زواجــه مــن »لطيفــة« هانــم ابنــة أحــد أغنيــاء 

ــريٍة مــع اليهــود  ــٍة كب ــوا عــى صل ــن كان أزمــري الَّذي

مــن ســكَّان أزمــري، أجــرى مراســم الــزَّواج عــى 

ــادات  ــذ الع ــى نب ع ع ــجِّ ــة يك يش ــة الغربيَّ الطَّريق

ــاد،  ــا أرجــاء الب ــا، وطــاف به ــاميَّة، واصطحبه اإلِس

وهــي باديــة املفاتــن، تختلــط مــع الرِّجــال، وترتــدي 

ــارخ. ــربُّج الصَّ ــى التَّ ــة ع ــاء املعين أحــدث األزي

كيَّــة، ففقد كلَّ  - وأمــر برتجمــة القــرآن إىِل اللُّغــة الرتُّ

ــه، وأمــر أن يكــون األذان باللُّغــة  ــه، ومدلوالت معاني

كيَّة. الرتُّ

راســيَّة، وأعيــد كتابة  - عمــل عــى تغيــري املناهــج الدِّ

ــي،  يك القوم ــرتُّ ــايض ال ــراز امل ــل إِب ــن أج ــخ م التَّاري

كيَّــة مــن الكلــات العربيَّة،  وجــرى تنقيــة اللُّغــة الرتُّ

والفارســيَّة، واســتُبدلت بكلــاٍت أوربيَّــٍة التينيَّــٍة 

قدميــٍة.

ــة،  ــه نحــو أوربَّ ــا يف التَّوجُّ ــة عزمه ول ــت الدَّ - وأعلن

وانفصلــت عــن العــامل اإلِســامي، والعــريبِّ، وأمعنــت 

حكومتهــا يف اســتدبار اإلِســام حتَّــى حاربت بقســوٍة 

أيَّ محاولــة ترمــي إىِل إِحيــاء املبــادئ اإلِســاميَّة.

وكانــت خطــوات مصطفــى كال هــذه بعيــدة األثر 

ــاميَّة،  ــد اإلِس ــران، والهن يف مــرص، وأفغانســتان، وإِي

؛ إِذ  وتركســتان، ويف كلِّ مــكاٍن مــن العــامل اإلِســاميِّ

ام الثَّقافــة  أتاحــت الفرصــة لُدعــاة التَّغريــب، وخــدَّ

ــدارة، وأن  االســتعاريَّة أن ينفــذوا إىِل مــكان الصَّ

ــة  م، والنَّهض ــدُّ ــال التَّق ــا يف مج ــل برتكيَّ ــوا املث يرب

املزعومــة، فقــد هلَّلــت لــه صحــف مــرصـ  األهــرام، 

ـم ـ ذات االتِّجاهــات املضــادَّة  ياســة، واملقطَـّ والسِّ

لإلِســام، واملدعومــة مــن النُّفــوذ الغــريبِّ، واليهــودي، 

واملاســوين.

حــف ترصُّفــات كــال أتاتــورك،  لقــد بــرَّرت تلــك الصُّ

ووافقــت عــاَّ ابتدعــه، ونــرشت لــه أقــوال: »ليــس 

يــن« وأنَّــه ـ أي: مصطفى  لرتكيَّــا الجديــدة عاقٌة بالدِّ

ــال:  ــده، فق ــوٍم يف ي ــرآن ذات ي ــى الق ــال ـ: »ألق ك

ــذ بقوانــني،  ــعوب ال يصلــح أن ينفَّ إِنَّ ارتقــاء الشُّ

وقواعــد ُســنَّت يف العصــور الغابــرة«.

لقــد كانــت حكومة تركيَّــا العلانيَّــة الكاليَّــة ـ هي 

كــا وصفهــا األمري شــكيب أرســانـ  ليســت حكومة 

ال دينيَّــًة مــن طــراز فرنســا، وإِنجلــرتا فحســب، بــل 

ــفيَّة  ــة البلش ــن كالحكوم ي ــادٌَّة للدِّ ــٌة مض ــي دول ه

ــة  ــى الادينيَّ ــه حتَّ ــواٍء؛ إِذ إنَّ ــواٌء بس ــيا، س يف روس

ــل يف حــروف  يف الغــرب بثوراتهــا املعروفــة مل تتدخَّ

ــة،  يــن، وطقوســهم الخاصَّ األناجيــل، وزيِّ رجــال الدِّ

وتلــغِ الكنائــس.

ويــج لهــذه  وكان لإلِعــام اليهــوديِّ دوٌر كبــرٌي يف الرتَّ

الــرِّدَّة مثلــا كان لــه دوره البــارز يف تشــجيع أتاتورك 

عــى البطــش بــأيِّ معارضــٍة إِســاميٍَّة، وكانــت تزيِّــن 

ــح الوحشــيَّة ضــدَّ  ــه مــن املذاب ــا يقــوم ب ــه: أنَّ م ل

املســلمني ليســت ســوى معــارك بطوليَّــة، كــا كانت 

ليبــي،  منــرباً لــكلِّ دعــوات التَّشــبُّه بالغــرب الصَّ

كيَّــة،  الرتُّ للمــرأة  الفاجــرة  ـة  يَـّ بالحرِّ واملنــاداة 

ويــج لفنــون االنحــال الخلقــي معتــربًة: أنَّ  والرتَّ

رشب الخمــر، واملقامــرة، والــزِّىن ليســت إاِل مظاهــر 

. ــرُّ ن، والتَّح ــدُّ للتَّم

إِنَّ الحقيقــة املــرَّة: أنَّ مصطفــى كال أصبــح نوذجاً 

، وكان ألســلوبه  صارخــاً للحــكَّام يف العــامل اإلِســاميِّ

االســتبداديِّ الفــذِّ أثــره يف سياســات َمــْن جــاء بعــده 

ــربِّراً  ــريبَّ م ــتعار الغ ــى االس ــه أعط ــا أنَّ ــم، ك منه

كافيــاً للقضــاء عــى اإلِســام، فــإِنَّ فرنســا مثــاً 

ــال اإلِفريقــي،  بــرَّرت حرصهــا عــى تنصــري بــاد الشَّ

ــه  ــامها بأنَّ ــا، وإِس ــا، وعقيدته ــن دينه ــا م وإِخراجه

ال يجــب عليهــا أن تحافــظ عــى اإلِســام أكــر مــن 

ــراك املســلمني أنفســهم. األت

ــريٍ  ــاً لكث ــاً روحيَّ ــح مصطفــى كــال زعي ــد أصب لق

مــن الحــكَّام الَّذيــن باعــوا آخرتهــم بدنياهــم الزَّائلة.

الحكــم  ثــوراٍت مســلَّحًة ضــدَّ  املســلمون  قــاد 

ــمُّ  ــرت أه ــام، وظه ــادي لإلِس يكِّ املع ــرتُّ ــاينِّ ال العل

عــام  قيَّــة  الرشَّ الجنوبيَّــة  املنطقــة  يف  ـورات  الثَـّ

1344هـــ، ثــمَّ يف منيمــني عــام 1349هـــ وقــد قمعها 

وذهــب  النَّظــري،  منقطعــة  ٍة  بشــدَّ الكاليُّــون 

ضحيَّتهــا عــدٌد كبــرٌي مــن العلــاء، وأهملــت املنطقة 

ـاً. ـاً وعلميَـّ اقتصاديَـّ

ــيخ بديــع الزَّمــان  وقامــت حركــة النُّــور بزعامــة الشَّ

ــوريس، وتاميــذه مــن بعــده، وقــد كتــب  ســعيد النَّ

العديــد مــن الرَّســائل اإلِســاميَّة تحــت عنــوان 

اإلِســاميَّة،  التَّوعيــة  ســبيل  يف  النُّــور«  »رســائل 

ومقاومــة مبــادئ الكاليِّــني، والعلانيَّــة، ومل تعمــد 

ــاح، واقتــرص جهادهــا عــى  ــه إىِل حمــل السِّ حركت

ــاه،  ــتالته، ونف ــورك اس ــاول أتات ــد ح ــان. وق اللِّس

ــا  ــاً: أنَّه عي ــاة مدَّ ــاس إىِل الصَّ ــه النَّ ــتنكر دعوت واس

ــه: ــس، فأجاب ــاء املجل ــني أعض ــة ب ــري الفرق تث

ــا هي يف  »إِنَّ أعظــم حقيقــٍة تتجــىَّ بعــد اإلِســام إِنَّ

ــاة، وإِنَّ الَّــذي ال يصــيلِّ خائــٌن، وحكــم الخائــن  الصَّ

مــردوٌد«، فســجنه، ثــمَّ نفــاه بعــد أن اتَّهمــه مبؤامــرٍة 

ــتمرَّت يف  ــه اس ــنَّ دعوت ــم، ولك ــام الحك ــب نظ لقل

االنتشــار رسَّاً بــني صفــوف الجامعيِّــني، ومعســكرات 

ــرًَّة  ــة م ــل للمحاكم ــة، ومث ول ــر الدَّ ــش، ودوائ الجي

ــال، فوقف  جَّ أخــرى بتهمــة أنــه وصــف أتاتــورك بالدَّ

أمــام املحكمــة، وقــال:

)إِنِّنــي ألعجــب كيــف يُـــتَّهم أنــاٌس يتبادلــون فيــا 

ــة القــرآن، وبيانــه، ومعجزاتــه باتِّباعهــم  بينهــم تحيَّ

ــقُّ  ــني يح ــى ح ــة، ع يَّ ِّ ــات الرسِّ ــة والجمعيَّ ياس للسِّ

للارقــني االفــرتاء عــى القــرآن، وحقائقــه يف وقاحــٍة 

ا  يَّــة. أمَّ ســاً؛ ألنَّه حرِّ وإرِصاٍر، ثــمَّ يعــدُّ ذلــك أمــراً مقدَّ

نــور القــرآن الَّــذي يــأىب إاِل أن يشــعَّ يف أفئــدة مايــني 

املســلمني املرتبطــني بدســتوره، فهــو خطــورٌة ينهــال 

ياســة! ، والخبــث، والسِّ ِّ عليهــا جميــع ألفــاظ الــرشَّ

اســمعوا يــا مــن بعتــم دينكــم بدنياكــم، وتنكَّســتم 

يف الكفــر املطلــق: إِنَّنــي أقــول مبنتهــى مــا أعطــاين 

ٍة: افعلــوا مــا ميكنكــم فعلــه، فغايــة مــا  اللــه مــن قــوَّ

نتمنَّــاه أن نجعــل رؤوســنا فــداًء ألصغــر حقيقــٍة من 

حقائــق اإلِســام...«.

ـى عــام 1367هـــ  فأعيــد إىِل منفــاه، وبقــي حتَـّ

حــني بــدأت الحكومــة تضطــرُّ لاســتجابة ملطالــب 

ينــي. ــعب املســلم بخصــوص النَّشــاط الدِّ الشَّ

ــة يف برنامــج  لقــد تجلَّــت سياســة أتاتــورك العلانيَّ

ــعب الجمهــوري( لعــام 1349هـــ  حزبــه )حــزب الشَّ

نــصَّ  ثانيــًة، والَّتــي  مــرَّة وعــام 1355هـــ مــرًَّة 

ــتَّة الَّتــي  يكُّ عليهــا، وهــي املبــادئ السِّ ســتور الــرتُّ الدُّ

ــزب،  ــِم الح ــى َعلَ ــهم ع ــتَّة أس ــكل س ــمت بش رس

ــة،  ــعبيَّة، العلانيَّ ــة، الشَّ ــة، الجمهوريَّ وهــي: القوميَّ

ــة. ول ــلطة الدَّ ــورة، س الثَّ

ــق علانيَّة  تــويفِّ أتاتــورك عــام 1356هـــ بعــد أن حقَّ

تركيَّــا رغــم أنــف املســلمني. لقــد أصيــب مصطفــى 

كــال قبــل وفاتــه بســنني مبــرٍض عضــاٍل يف الكليــة 

ال  مزمنــٍة  آلالٍم  يتعــرَّض  وكان  كنهــه،  يعــرف  مل 

ــاَّ  ــر، م ــه رشب الخم ــبب: إِدمان ــاق، وكان السَّ تط

أدَّى إىِل إِصابتــه بتليُّــف الكبــد، والتهــاب يف أعصابــه 

ــة، وتعرُّضــه لحــاالت مــن الكآبــة، واالنطــواء  الطَّرفيَّ

ـ وقــد تدهــور يف املســتويات العليــا للمــخِّ ـ لذلــك 

القســوة،  فريــداً يف  يكتاتــور مثــاً  الدِّ كان هــذا 

ــرة. ــة املدمِّ ــل، واألنانيَّ والتَّنكي

دراسات إسالمية
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 كيــف كانــت كيفيــة اســتفادتكم مــن 

الشــيخ النــدوي، بشــكل رســمي أم ال؟

النــدوي بصــورة  كان دريس عنــد الشــيخ 

ــي  ــده فيعلمن ــس عن ــت أجل ــد كن ــرة، ق ح

ال  يوســف!  ويقــول:  مختلفــة،  مســائل 

ــك،  ــح ل ــي ألوض ــل من ــي، س ــر لكام تنتظ

ــاالت  ــه يف مج ــتفدت من ــط اس ــذا النم وبه

مختلفــة.

بعــد  اشــتغلتم  نشــاطات  بــأي   
ــودة إىل  ــامء والع ــدوة العل ــن ن ــرج م التخ

تركيــا؟

بعــد التخــرج مــن نــدوة العلــاء والعــودة 

إىل تركيــا واصلــت الــدرس يف الكليــة اإللهية، 

ــت يف معظــم  ــد درّس ــا، وق ــم رصت معلّ ث

ــا. ويف مــدارس  مــدارس إســطنبول وثانوياته

اإلمــام خطيــب كنــت أدرّس اللغــة العربيــة، 

يف  مختــرصة  ومباحــث  النبويــة  الســرية 

بــدريس  التاميــذ معجبــني  كان  التفســري، 

حتــى  الــدرس  مواصلــة  عــى  ويــرصون 

يف حصــة االســرتاحة، وقــد يلقــاين بعــض 

ــدون  ــدي يب ــوا عن ــن درس ــؤالء الذي ــن ه م

ــذة  ــأن ل ــني ب ــدرس الســرية قائل ــم ب إعجابه

درس الســرية النبويــة مــا زالــت منقوشــة يف 

أذهانهــم.

ــرتح يل  ــس اق ــن التدري ــت ع ــا اعتزل وعندم

ــدأ بتأليــف الكتــب،  بعــض األصحــاب أن أب

ــة  ــع قل ــا م ــت كتب ــو ألف ــي ل ــت يف نف قل

بضاعتــي العلميــة رمبــا ال ينتفــع الجيــل 

لــو  إســامية  شــخصيات  هنــاك  ولكــن 

ــت  ــة لكان ترجمــت كتبهــم إىل اللغــة الرتكي

خدمــة جليلــة، ويتلقاهــا العلــاء أيضــا 

ــرة  ــذه فك ــت ه ــة، كان ــة واملطالع بالدراس

طيبــة قــد جــاءت يف أوانهــا، بــدأت برتجمــة 

البــدء  قبــل  أين  عــاديت  ومــن  الكتــب، 

برتجمــة أي كتــاب أفكــر أوال يف مــدى نفــع 

ــع  ــر يف املجتم ــم يؤث ــه، وك ــاب وأهميت الكت

وكــم يأخــذ مــن وقتــي؟ ولكــن عندمــا أبــدأ 

بالرتجمــة فأصــل الليــل بالنهــار، وأســهر 

الليــايل وال أنــام أكــر مــن أربــع إىل خمــس 

ــة. ــي للرتجم ــة وقت ــي بقي ــاعات وأعط س

 لقــد ترجمتــم عــددا ال بــأس بــه مــن 
كتــب الشــيخ النــدوي وعلــامء شــبه القــارة 

ــم يف  ــو رشحت ــة، ل ــة الرتكي ــة إىل اللغ الهندي

هــذا املجــال؟

لقــد تعرفــت بالشــيخ أيب الحســن وأفــكاره 

العلــوم  بــدار  التحاقــي  منــذ  ونظرياتــه 

لكهنــو، وكانــت يل معــه صلــة قويــة، كــا يل 

عاقــة وثيقــة مــع بعــض العلــاء اآلخريــن 

يف العــامل اإلســامي، وكنــت بصــدد نقــل 

الــراث العلمــي والفكــري لعلــاء الهنــد 

إىل اللغــة الرتكيــة حتــى ال يحــرم شــعبنا 

ــس،  ــق النفي ــز الثمــني والعل ــن هــذا الكن م

وكان تركيــزي عــى ترجمــة كتــب الشــيخ أيب 

ــة  ــا قامئ ــر هن ــر، وأذك ــدوي أك ــن الن الحس

ــة  ــة الرتكي ــا إىل اللغ ــي ترجمته ــب الت الكت

ــدوي: ــيخ الن للش

1ـ رجــال الفكــر والدعــوة، وهــو أول كتــاب 

للشــيخ النــدوي ترجمتــه باللغــة الرتكيــة يف 

ــاب إىل  ــع الكت ــد طب ــدات، وق ــة مجل خمس

اآلن أربــع طبعــات.

2ـ ســرية الســيد أحمــد الشــهيد، قــد ترجــم 

ونــرش يف ثاثــة مجلــدات، ثــم ضممــت 

ــوة  ــر والدع ــال الفك ــع رج ــاب م ــذا الكت ه

وعرضتــه  مجلــدات  مثانيــة  يف  ونرشتــه 

رُسّ  وقــد  1990م،  عــام  النــدوي  للشــيخ 

ــر  ــت أتذك ــا زل ــا يل، وم ــدا ودع ــيخ ج الش

تلــك الفرحــة التــي غمــرت الشــيخ، ثــم قــال 

حوار مع الشيخ يوسف صاحل قراجه، أجد علماء تركيا البارزين 
ومرتجم مؤلفات العالمة السيد أبي احلسن الندوي إىل اللغة الرتكية )2(

أجرى احلوار: الدكتور صالح الدين شهنوازي
تعريب: عبد الرمحن حممد مجال

حوار
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يل: ليــس يل ولــد، أنــت مبثابــة ولــدي. وقــد 

ذكــر الشــيخ يف املجلــد الســابع مــن كتــاب 

“كاروان زنــديك”)يف مســرية الحيــاة( اســمي، 

وكان يقــول يل: إين أدعــو لــك كل يــوم بعــد 

ــا  ــد وأن أوراد الضحــى. كان يدعــو يل يف الهن

أشــعر وأملــس أثــر دعــاءه يف تركيــا وأتقــوى 

ــل. للعم

ــل  ــاب قب ــذا الكت ــت ه ــىض، ترجم 3ـ املرت

ــرات. ــاث م ــع ث ــد طب ــنة، وق ــن س عرشي

الكتــاب أربــع  4ـ األركان األربعــة، طبــع 

ــوىل نفقــة طبعــه أحــد مــن  مــرات، وقــد ت

اإلخــوة العــرب مــن محبــي الشــيخ النــدوي.

5ـ أصــول ومبــادئ فهــم القــرآن، كتــاب 

صغــري الحجــم ولكــن كثــري املحتــوى، وقــد 

ــا. ــرات أيض ــاث م ــع ث طب

6ـ اإلســام وأثــره يف الحضــارة وفضلــه عــى 

اإلنســانية، وهــو كتيــب طبــع ســت مــرات.

7ـ مــاذا خــرس العــامل بانحطــاط املســلمني، 

وقــد قمــت برتجمتــه أخــريا.

وقــد ترجمــت كتــب الشــيخ املهمــة، وهــي 

آثــار تحقيقيــة للشــيخ، بــذل يف تأليفهــا 

جهــودا مضنيــة، وبخاصــة كتــاب رجــال 

الفكــر والدعــوة.

ــدوي  ــيد الن ــاء الس ــن ورث ــاز يل م ــد أج وق

والشــيخ  النــدوي  رابــع  محمــد  الشــيخ 

بــال النــدوي إجــازة خطيــة برتجمــة ونــرش 

مؤلفــات الســيد النــدوي، وليــس ألحــد حــق 

ــي. ــإذن من ــا إال ب ــا يف تركي ــا وطبعه نرشه

النــدوي عاقــة  كانــت عاقتــي بالشــيخ 

الولــد للوالــد، وقــد بايعتــه قبــل وفاتــه 

بثــاين ســنوات، وكان الشــيخ خليفــة الشــيخ 

عبــد القــادر الــرايئ بــوري بعــد وفاتــه كــا 

ــيخ رايئ  ــت بالش ــه. والتقي ــو بنفس أوىص ه

بــوري مــرة. ثــم بايعــت الشــيخ عثــان 

نــوري الطوبــاش يف إســطنبول، ويف رأيــي إنه 

مــن أكــرب وأحســن املشــايخ املربــني يف تركيــا 

ــادم  ــاذج وخ ــر س ــل مؤق ــو رج ــا، وه حالي

ــاء واملســاكني ويأمــر  للشــعب، يحــب الغرب

ــة  األمــراء والحــكام، وهــو يف رحــات متتالي

لخدمــة اإلســام واملســلمني، ويشــارك يف 

بنــاء املســاجد واملــدارس التــي تبنــى يف 

ــة. أفريقي

ــن  ــن م ــاء آخري ــا لعل ــت كتب ــد ترجم وق

ــا  ــا، منه ــة أيض ــارة الهندي ــبه الق ــاء ش عل

ترجمــة ســرية النبــي للشــيخ شــبيل النعــاين 

يف مجلديــن، ترجمتــه قبــل 25 ســنة، وأعيــد 

طبعــه 6 مــرات، وأحمــد اللــه عــى أن هــذا 

الكتــاب حظــي بالقبــول يف أوســاط األتــراك 

كتــاب  الشــعب.  وعامــة  العلــاء  مــن 

“الغــزايل” أيضــا للشــيخ شــبيل النعــاين، 

ــتان  ــد وباكس ــه يف الهن ــت صيت الــذي ذاع

ــه  ــد طبع ــه وأعي ــد ترجمت ــتان، وق وأفغانس

ثــاث مــرات. “رحلــة إىل الــروم والشــام 

ومــرص” كتــاب آخــر للشــيخ شــبيل، ترجمتــه 

ــة. ــرة الرابع ــه للم ــيعاد طبع وس

وعندمــا كان أردوغــان طالبــا عندنــا مل يــدر 

بخلــد أحــد بأنــه ســيكون شــخصية عظيمــة 

ــعيه  ــة وس ــوده املضني ــتقبل. إن جه يف املس

ــد  ــه، وق ــدوؤب تســتحق اإلشــادة والتنوي ال

ينــام  بأنــه  وزراءه  أحــد  مــن  ســمعت 

ســاعتني يف اليــوم والليلــة فقــط. إنــه يجيــد 

القــرآن الكريــم، إىل حــد أنــه يفــوق بعــض 

الحفــاظ يف التجويــد. قــد أّذن قبــل مــدة يف 

إحــدى املســاجد، ومل أكــن أظــن أنــه يجيــد 

ــد. ــذا الح األذان إىل ه

البــارزة  الشــخصيات  هــي  مــا   
واملؤثــرة التــي التقيــت بهــا واســتفدت 

وخارجهــا؟ تركيــا  يف  منهــا 

ــارزة ومهمــة. ومــن  لقــد زرت شــخصيات ب

العهــد  يف  املهمــة  الشــخصيات  إحــدى 

البــرصي  حســن  شــخصية  الجمهــوري 

ــوم  ــعبا يف العل ــن متش ــه مل يك ــاي، إن جانت

والتصــوف والعرفــان  اإلســامية واألدبيــة 

ــزا يف  ــارزا ومتمي ــا ب ــل كان رج ــب، ب فحس

ميــدان السياســة. وكان يقــاوم سياســات 

مــن  وكان  لإلســام.  املناهضــة  أتاتــورك 

ــرتيك. وكان  ــان ال ــدور األول للربمل ــيل ال ممث

كثــري مــن العلــاء والشــخصيات البــارزة 

عضــوا يف الربملــان يف هــذا الــدور. قــد ألّــف 

الرتجمــة والتفســري املختــرص للقــرآن الكريــم 

يف ثاثــة مجلــدات، وقــد ذاعــت صيــت 

هــذه الرتجمــة بــني النــاس ويســتفيد منهــا 

كثــري مــن املرتجمــني للقــرآن الكريــم.

ومــن إحــدى الشــخصيات البــارزة لرتكيــا 

بروفســور عــيل نهــاد تــرالن، وهــو أول مــن 

تعــرف بإقبــال، وكان أديبــا يف اللغتــني الرتكية 

ــران  ــل إىل إي ــا كان يرح ــية. وعندم والفارس

وباكســتان يخطــب بالفارســية. وكنــت عــى 

ــم  ــريا يف تعل ــه كث ــتفدت من ــه، واس ــة ب صل

ــة  ــت برتجم ــا قم ــية. وعندم ــة الفارس اللغ

ورشح منظومــة “بــال جربييــل” للعامــة 

إقبــال عرضتــه عــى بروفســور عــيل فأثنــى 

عــى عمــيل ثنــاء عاطــرا وقــال: مل أكــن 

ــال  ــك تتأهــل لرتجمــة شــعر إقب ــل بأن أتخي

ــد. ــذا الح إىل ه

ــرت بشــخصية الشــيخ  ــا تأث ويف خــارج تركي

الســيد أيب الحســن النــدوي رحمــه اللــه 

ــه  ــريف ب ــة تع ــه. وقص ــتفدت من ــريا، واس كث

ــد  ــام 1959م أراد أح ــرة ع ــيل: يف غ ــا ي ك

مقــريب الشــيخ النــدوي الــذي حــاز الدكتوراه 

ــه  ــد واقــرتح علي ــدن أن يعــود إىل الهن يف لن

الشــيخ نــدوي أن يــأيت عنــد العــودة إىل 

ــه  ــال ل ــام. ق ــاك ألي ــث هن ــطنبول وميك إس

الشــيخ النــدوي بــأين أرســل رســالة إىل طالب 

ــوان  ــة اإلخ ــم جاع ــط بتنظي ــوري مرتب س

الطــب يف إســطنبول،  املســلمني ويــدرس 

وأنــت تســلم هــذه الرســالة لــه. فأقــام ذلــك 

ــا  ــام وأن ــوري ألي ــب الس ــد الطال ــل عن الرج

ــه  ــردد إلي ــب وأت ــك الطال ــرف ذل ــت أع كن

ــم اتفــق  ــدي. ث ــي بالضيــف الهن وقــد عرّفن

ــايب  ــربة الصح ــارة مق ــا إىل زي ــا مع أن ذهبن

الجليــل ســيدنا أيب أيوب األنصــاري ريض الله 

عنــه، وتبادلنــا يف الطريــق. كنت قــد تعلمت 

ــة  شــيئا مــن الفارســية يف املدرســة اإلبتدائي

لإليرانيــني، ثــم ذهبــت إىل مســجدهم وكان 

ــد واعظــي،  ــد املجي ــا يدعــى عب ــه عامل إمام

ــن  ــيئا م ــظ وش ــوان الحاف ــده دي ــرأت عن ق

الفارســية. لذلــك كنــت واقفــا عى الفارســية 

إىل حــد فتكلمــت مــع الضيــف بالفارســية، 

حوار
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ــك؟  ــا هــي لغت ــت؟ م ــن أن ــن أي ــألني: م س

ــئلته. كان ال  ــن أس ــت ع ــدرس؟ أجب ــاذا ت م

ــة  ــه يحســن اإلنجليزي ــة ولكن يعــرف العربي

واألرديــة، كان زميــيل يرتجــم كلــايت لــه 

باللغــة اإلنجليزيــة. ســألني: هــل تحــب أن 

ــاك؟  ــك هن ــل دروس ــد، وتواص ــأيت إىل الهن ت

عندنــا شــخصية متميــزة وعــامل بــارز اســمه 

ــا دار  ــدوي، وعندن ــن الن ــو الحس ــيخ أب الش

ــل  ــن أن تواص ــاء وميك ــدوة العل ــوم ن العل

فيهــا الــدروس الدينيــة، ويتخــرج مــن هــذه 

ون  ويســمَّ ســنويا،  كبــري  عــدد  الجامعــة 

ــت  ــرتيك(. قل بالعامل)خوجــه يف االصطــاح ال

لــه: مــا عنــدي نفقــة الذهــاب واإليــاب 

ــاك. قــال: ال حاجــة إىل النفقــة،  والبقــاء هن

ــاب.  ــان للط ــام مج ــكن والطع ــري الس توف

أغــادر إىل دار  التوفيــق أن  ثــم حالفنــي 

العلــوم نــدوة العلــاء وأمكــث هنــاك ملــدة 

الدينيــة  ثــاث ســنوات وأتلقــى العلــوم 

ــدوي  ــن الن ــيخ أيب الحس ــت إرشاف الش تح

عــى  لكهنــو  يف  وحصلــت  اللــه.  رحمــه 

ــت يف  ــي كن شــهادة األدب. يف الســنوات الت

نــدوة العلــاء أعــري عنايــة خاصــة بالــدرس 

ــن  ــوم م ــل بن ــد ال أكتح ــايل، وق ــهر اللي أس

األســبوع خمســة أيــام وأطالــع إىل صــاة 

الصبــح وبعــد الصــاة أنــام ســاعتني ثــم 

ــدروس. ــر ال أح

الزمــاء  مــع  والتحــاور  بالــكام  بــدأت 

باألرديــة وكنــت أســألهم عــن معاين األشــياء، 

فتعلمتهــا يف وقــت مبكــر. جــاء مــرة األديب 

ــادي  ــا آب ــد الدري ــد املاج ــيخ عب األردي الش

لزيــارة الشــيخ النــدوي فطلبــوين فصافحتــه 

ــذ كــم مــدة  ــة فســأل: من ــه باألردي وفاوضت

هــذا الطالــب عندكــم؟ قالــوا: أقــل مــن 

ســنة، فتعجــب وقــال: ماشــاء اللــه! إنــه 

ــرية. ــدة قص ــة يف م ــن األردي أتق

إين أعشــق اللغــة األرديــة، وهــي أفضــل 

وأكــر جذابيــة عنــدي مــن اللغــة الفارســية. 

اللغــة الفارســية تتميــز بالجــال، والحــاوة، 

األرديــة  يف  ولكــن  والعاطفــة،  والحرقــة، 

عــاوة عــى تلــك الخصائــص عمــق وســعة، 

ألن األرديــة مســتقاة مــن أربــع إىل خمــس 

أن  إال  منهــا  واحــدة  والفارســية  لغــات 

ــاريس  ــعر الف ــا يف الش ــي نجده ــاوة الت الح

ــتوى  ــى املس ــهرة ع ــغ الش ــت مبل ــد بلغ ق

ــرى.  ــات أخ ــد يف لغ ــي ال توج ــي، وه العامل

وإين مشــغوف بالعامــة محمــد إقبــال، قــد 

تعرفــت بــه وأنــا ابــن 18 ســنة عــرب مطالعــة 

ــا ســفارة باكســتان،  ــت تصدره ــدة كان جري

ــاقني إىل  ــذي س ــل هــذا الحــب هــو ال ولع

ــد. الهن

أخبار العامل
ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا بالصني والسلطات 

تكافح الحتواء الوباء

أعلنت السلطات يف مقاطعة هويب )وسط الصني( 

 717 بحياة  أودى  املستجد  كورونا  فريوس  أن 

البلد منذ ظهوره أول مرة يف ديسمرب/ شخصا يف 

كانون األول املايض يف مدينة ووهان )عاصمة هذه 

املقاطعة(.

الرب  يف  ماتوا  الذين  عدد  من  أعى  الرقم  وهذا 

و2003   2002 عامي  يف  كونغ  وهونغ  الصيني 

الحاد(  الرئوي  )االلتهاب  سارس  فريوس  بسبب 

املستجد  كورونا  فريوس  سالة  إىل  ينتمي  الذي 

نفسها.

قوات النظام السوري تدخل رساقب وتركيا تعزز 

تواجدها العسكري باملنطقة

أعلنــت قــوات النظــام الســوري أنهــا دخلــت 

ــب، يف حــني تقــول  ــة رساقــب يف ريــف إدل مدين

ــري لوقــف هجــوم  ــا اتخــذت كل التداب ــا إنه تركي

ــة. ــى املدين ــوات ع ــذه الق ه

وأفــاد مراســل الجزيــرة يف ســوريا بــأن اشــتباكات 

ــل املعارضــة مدعومــة  ــني فصائ عنيفــة وقعــت ب

يف  النظــام  وقــوات  الــرتيك،  املدفعيــة  بســاح 

ــة. ــط املدين محي

كــا ذكــر املراســل أن الجيــش الــرتيك مــا زال 

األرايض  داخــل  إىل  عســكرية  بأرتــال  يَدفــع 

الســورية، حيــث أنشــأ نقطــة مراقبــة جديــدة يف 

محيــط مدينــة إدلــب.

حوار

مذبحة تايالند »املصورة«.. ماذا جرى من البداية 

إىل النهاية؟ 

يف أول حــادث مأســاوي مــن هــذا النــوع تشــهده 

أوقعــت مجــزرة  األخــرية.  العقــود  تايانــد يف 

مروعــة عــرشات القتــى والجرحــى، الجمعــة، 

ــل  ــدة قب ــرية لســاعات ع ــا املث واســتمرت وقائعه

أن تنتهــي بالنهايــة املحتومــة.

ــة ناخــون  مــرسح الجرميــة أماكــن عــدة يف مدين

راتشاســيا شــال رشقــي البــاد، املعروفــة أيضــا 

باســم كــوارت، ومنفذهــا جنــدي يف الجيــش، 

صــور  وبــث  عشــوايئ،  بشــكل  النــار  أطلــق 

وفيديوهــات عــدة توثــق لحظــات الهجــوم، عــى 

حســابه يف أحــد مواقــع التواصــل االجتاعــي 

ــكري. ــزي العس ــدي ال ــو يرت وه

وأعــادت الواقعــة إىل األذهــان العمليــة اإلرهابيــة 

يف  نيوزيلنــدا  يف  مســجدين  اســتهدفت  التــي 

ــه  ــق جرميت ــرتايل وث ــا أس ــايض، وارتكبه ــارس امل م

ــت. ــى اإلنرتن ع
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ــن  ــوا إخــويت و أخــوايت الذي هــؤالء هــم كان

أنــا  و  أعــاه،  بهــم  التعريــف  أوجــزت 

أصغرهــم ســنا،و كــا أســلفت ذكــراً أين 

ُولــدت لخمــس خلــون مــن شــوال ســنة 

ــى  ــىض ع ــد م ــني ق ــرة، لح ــن الهج ۱۳۶۳م

رحيــل حكيــم األمــة الشــيخ أرشف عــيل 

ــة  ــة ثاث ــاىل قراب ــه تع ــه الل ــوي رحم التهان

أشــهر. و مــن ثــم فإن ســائر إخــويت و أخوايت 

ســِعدوا إمــا بزيــارة حــرة الشــيخ أو أنهــم 

ــِة   ــرات عناي ــَع  نظ ــم موق ــوا بوقوعه ترشف

حــرة الشــيخ عــى األقــل، و كنــت أنــا 

ــة  ــني الســعاَدتني، إضاف ــا هات ــرِم كلت مــن ُح

إىل أن  أســاَء جميعهــم تعيّنــت باقــرتاٍح 

ــن  ــاً م ــن طبع ــن حــرة الشــيخ، و مل يك م

املحتمــل أن يقــرتح يل اســا، و لكــن كان 

ــدا أن يلتمــس  ــدي إذا ُرزق ول مــن أمــر وال

مــن حــرة شــيخه اســا يســّميه بــه، و كان 

حرتــه  عــادًة ّمــا  يضــع أمــام والــدي قامئة 

مــن األســاء املقرتحــة ذات قافيــة واحــدة  ، 

ليختــار منهــا الوالــد الكريــم مــا يحلــو لــه، 

ــي " ،  ــا االســم " محمــد تق ــن بينه و كان م

ــدو يل  ــيل، و يب ــه أخ يل قب ــمَّ ب ــذي مل يُس ال

ــار اســمي مــن تلــك  ــم اخت ــد الكري أن الوال

القامئــة التــي اقرتحهــا حــرة شــيخه. و 

أكــرب ظنــي أن الوالــد الكريــم رمّبــا مل تفتــه  

أن يستشــري يف ذلــك أســتاذه الحبيــب و 

مربيــه الكريــم الشــيخ الســيد أصغــر حســني 

الديوبنــدي) املعــروف ب" ميــاں صاحــب"(  

ــدي  ــا لوال ــذي كان مرجع ــر، و ال ــو اآلخ ه

ــم  ــيخه حكي ــرة ش ــاة ح ــد وف ــم بع الكري

مــن  كان  و  شــئونه.  يف  یســتیرشه  األمــة 

ــات. ــف و الكرم ــن بالكش ــاء املزّودي األولي

و كبــار إخــويت الثاثــة كانــوا دارســني يف 

جامعــة دارالعلوم/دیوبنــد. و مل أكــن قــد 

رشعــت بعــُد يف دراســة " القاعــدة البغدايــة 

" ] كتيّــب معــروف يف الديــار الهنديــة و 

 ، التهجــي[  لتعليــم حــروف  الباكســتانية 

فضــا عــن الدراســة الرســمية يف الجامعــة، 

و لكــن قــد كان يحــدث أن أرتــاد الجامعــة 

مــع إخــويت الكبــار هــؤالء. و مــن هنــا 

ارتســمت يف صفحــة ذهنــي صــورة ضاحلــة 

و ضئیلــة للجامعــة يوَمئــٍذ.

مــا أمتــع ذكريــات زهــرة الحداثــة يف حضــن 

األم !

و كان يقــع يف مؤخــرة بيتنــا ) إىل جهــة 

الغــرب( بيــت جدنــا الشــيخ محمــد ياســني 

رحمــه اللــه تعــاىل. تقطــن فيهــا جــديت 

رحمهــا اللــه تعــاىل ) و كانــت مبايعــة لــدى 

ــه  ــي رحم ــد الكنكوه ــيد أحم ــة رش العام

ــني طريــق  ــه تعــاىل(، و يتوســط كا البَيتَ الل

أشــبه بالنفــق، نســميها " نيــم درى" ] يعنــي 

البيــت  بهــذا  تتصــل  و  البــاب[.  نصــف 

ــوت األرسة،  ــن بي ــة م ــق سلس األرسي العري

تخلــص مــن بينهــا ســّكة ضيقــة إىل منطقــة 

أوســع مســاحًة نســبيّا، و هــذه املنطقــة هي 

مــا كنــا نســميها " چــوك" ] مفــرتق الطــرق[. 

و كان يُعــرف بيَننــا نحــن -معــرَش األطفــال- 

بســاحة ملعــب ال تقــّل –وفــق التصــور 

ــيح"،  ــتاد فس ــن " إس ــذاك- ع ــاين يوَم الصبی

يلعــب فيــه األطفــال  مــن طــول الحــي 

ِذكريات 
للعالمة الفقيه حممد تقي العثماني -حفظه اهلل تعاىل - )9(

)سلسلة ترجمة و تعريب »ذكريات » لشيخنا العامة 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 عى الشيخ 

دامئا مستمرا ، ولکن أىب الشيخ املتواضع أن يرى نفسه تليق أن تذكر يف سجات الذكريات و الرتاجم ، إال أن قيض الله تعاىل العامة أحمد 

الخانفوري الهندي ليقِنع شيخنا العامة بذلك ، فقام بفتح هذه السلسلة الشيقة من ذكرياته نزوال عند رغبة العامة الشيخ الخانفوري حفظه الله 

تعاىل ، و لينفض به غبار اللبس عن وقائع من حياته،  قد اشتبهت مابساتها عى بعض األفاضل املرتجمني لحياته و املعنيني بذكر جهوده و أعاله،   

و قد رشعنا يف ترجمة حلقاتها املنشورة يف صفحات »مجلة الباغ 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(

يروي ) عضورابطة األدب اإلسالمي الرياض( تعريب: عبدالوهاب سلطان الدِّ

شخصيات إسالمية
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ألعابــا ال تكلـّـف أحَدهــم أي تكلفــَة فلــٍس و 

ال تُحوجهــم إىل تعلّمهــا مــن مــدرّب. و كان 

ــا ميارســون األلعــاب  إخــويت الكبــار عــادًة ّم

ــد  ــا فق ــا أن ــب . و أم ــة يف هــذا املعل املحلي

ــذي كنــت أعيشــه مــا  كانــت كل عاملــي  ال

بــني البيــت و هــذه الســاحة، حيــث كنــت 

أُسلـــي نفــي مبشــاهدة الاعبــني أكــر مــن 

ــخصيا. ــب ش ــتي اللع مارس

و كــا ذكــرت ســابقا أن أوالد أختــي األربعــة 

) ثاثــة مــن بنــات أختــي و واحــد ابــن 

اختــي( كانــوا يكربوننــي ســنا بفاصــل ســنة 

إىل ثــاث .و مــن ثــم مل تكــن يب حاجــة 

إىل إحــداث صداقــة خــارج حــدود أرسيت، 

ــبه  ــة ش ــؤالء عاق ــي به ــت تربطن ــد کان فق

الصداقــة، تــدور ألعــايب معهــم. و كانــت 

لعبــة هنديــة   [ آنكــھ مچــوىل"   " لعبــة 

شــعبية، متــارس يف األغلــب بحيــث يختفــي 

فيهــا طفــل فیخــرج الباقــون بحثــا عــن 

ــا  ــر م ــه[ هــي أك ــى في ــذي اختف ــه ال مكان

تناســب أعارَنــا، و يكفــي ملارســتها حــدود 

البيــت دون أن نخــرج مــن أجلهــا إىل ســاحة 

ــة  ــت لعب ــرتق". و كان " املف

 گــوىل ڈنــڈا" ] لعبــة محليــة هنديــة متــارَس 

ــة يف جهــة الطــول و أخــرى  بخشــبة منحوت

مــن  الكريكــت  تشــبه  كالعصــا،  طويلــة 

بعــض الوجــوه[ كانــت خارجــة عــن نطــاق 

اســتطاعتنا ،عــى أيّن مل أمتكــن بعــُد مــن أن 

أكســب يف مجــال األلعــاب أي مهــارًة تلیــق 

بالذکــر.

و كنــت أصغرهــم. و رمبــا هــو الــذي جعلني 

أحبهــم إليهــم، و كان الــكل أخــذا مــن أبــوّي 

إىل ســائر اإلخــوة و األخــوات يذكــرون مــن 

قصــص ذكائــی يف مثــل هــذا الســن املبكــر 

مــا لســت أدري هــل كان ذلــک مــن مثــرات 

ــن  ــا م ــدالل أم كان رضب ــب و ال ــذا الح ه

ــى  ــل ع ــرسدون للتدلي ــوا ي ــة. و كان الحقيق

ــي ال  ــي الت ــن قص ــًة م ــذكاء جمل ــذا ال ه

ــوم. و  ــث الي ــا حدي ــا و لكأنه ــت أتذكره زل

ــّح عــيل أن أحــي لكــم بعضــا  إن قلمــي يل

منهــا عــي أن تتمتعــوا بهــا....!) متواصــل(

ــی  ــب یمض ــی رک ــت ف إذا کن

ــة  ــک للحظ ــام، فتوقف إىل األم

یکــون ســببا لتخلفــک عــن 

الرکــب، وال شــک أن رکــب 

الحیــاة واألحیــاء متــر، وتتقــدم 

نحــو األمــام برسعــة فائقة، وال 

ینتظــر املعذریــن واملتســوفین 

ــوم  والثقــاء، فمــن انتظــر الی

لــه  یتمهــد  الــذی  املثالــی 

الســبیل، وتوجــد لــه کافــة 

ــوم  ــذا الی ــم أن ه ــاح، فلیعل ــات النج مقوم

ــم  ــة الهم ــی أجنح ــی إال عل ــود ال یأت املوع

ــن. ــن واملفرطی ــی للقاعدی ــم، والیتأت والعزائ

مــن وقــف علــی الحافــة الخطــرة مــن 

ــه،  ــدوی محاوالت ــن ج ــتیئس م ــأس، واس الی

ــی  ــف ف ــو املتخل ــه، فه ــی مکان ــربح ف ومل ی

ــذی  ــو ال ــات، وه ــول إىل الغای ــباق الوص س

مــع  نکــن  »ذرنــا  حالــه:  بلســان  یقــول 

القاعدیــن«. 

محــدد،  قصیــر  عمــر  اإلنســان  عمــر  إن 

ســیمضی وینتهــی برسعــة فائقــة، ومــن 

توقــف عــن العمــل واســرتخی إلــی الراحــة، 

وتغافــل عــن اســتغال أوقاتــه ودقائقــه، 

ــا واآلخــرة ویتخلــف  ــد یخــرس الدنی فهــو ق

ــاة. ــب الحی ــن رک ع

ــی  ــی حت ــه األمان ــان أهلکت ــن إنس ــم م  وک

جــاء أمــر اللــه وغــره بــا اللــه الغــرور، فــإن 

ــوغ  الحصــول علــی اإلنجــازات الهامــة والبل

إلــی قمــم النجاحــات تحتــاج إلــی صــرب 

ــرة. ومثاب

ــور  ــی األم ــره ف ــع عم ــذی یضی واإلنســان ال

ــق  ــی مصاعــب الطری ــة وال یصــرب عل التافه

ویؤثــر الراحــة علــی املشــقة، ویتخلــف 

عــن رکــوب األهــوال، ویرضــی مبیســور مــن 

العمــل وبقلیــل مــن زاد العلــم والتقــی، 

فقــد رضــی بحیــاة رخیصــة، واســتولی علیــه 

حــب الراحــة العاجلــة، وارتضــی بحیــاة 

ــة. بئیس

قــال اإلمــام الحــارث املحاســبي رحمــه اللــه: 

*»إن کل عقــل ال یصحبــه ثاثــة أشــیاء فهــو 

عقــل مکیــد - أی مغلــوب بالشــهوات - : 

إیثــار الطاعــة علــی املعصیــة، وإیثــار العلــم 

علــی الجهــل، وإیثــار الدیــن علــی الدنیــا«.*

فمــن جــد فــی حیاتــه واجتهــد، وحــدد 

ــة  ــلک دروب البطال ــه، ومل یس ــاور عمل مح

واللهــو فهــو إنســان مجــدود، قــد وفــر 

ــق فــی أجــواء  ــم للتحل ــاخ املائ لنفســه املن

الســعادة والرقــی.

ومــن جــد فــی طلــب العلــم واملعرفــة، 

واملراشــد،  املــکارم  نحــو  طاقاتــه  ووجــه 

النفــس  هجــات  مــن  نفســه  وحصــن 

واملســتمرة، وســارع  املتتاليــة  والشــیطان 

نقطــة  فهــی  املنشــودة،  أهدافــه  نحــو 

اإلنطــاق نحــو الحیویــة والفاعليــة والعــزة. 

ولنعــم مــا قــال الشــاعر:

لو کان هذا العلم یحصل باملنی 

ما کان یبقی فی الربیة جاهل   

فاجهد وال تکسل وال تک غافا 

  فندامة العقبی ملن یتکاسل

من مل يكن يف زيادة فهو يف نقصان
عبد اللطيف الناروئي

أستاذ باجلامعة
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 22 الجمعــة  صــاة  )بعــد  اليــوم  فُجعنــا 

جــادى األوىل ســنة 1441هـــ( بحــادث وفــاة 

شــيخنا العامــة املفــرس الفقيــه محمــد برهــان 

ــاس  ــرب الن ــن أق ــو م ــنبهيل، وه ــن الس الدي

ــدوي،  ــيل الن ــن ع ــام أيب الحس ــيخنا اإلم إىل ش

ــيد  ــح رش ــد واض ــيخنا محم ــاء ش ــن أصدق وم

ــروف  ــربرة، مع ــاء ال ــدوي األوفي ــني الن الحس

ــه  ــني ل ــاء خاضع ــة والنبه ــدى الطلب ــل ل الفض

عــن حــق وبينــة ال عــن تقليــد ومحابــاة، تــويف 

ــدارس  ــة، وامل ــم مقوي ــد العل ــت معاه فأضح

ــه  ــة، رفع ــه نادب ــة علي ــرة، باكي ــق مقف والحل

ــات. ــه يف الجن ــه لدي ــات، وأنزل ــه درج الل

ــد  ــري محم ــه الكب ــرس الفقي ــيخ املف ــو الش وه

ــن الشــيخ املقــرئ  ــن الســنبهيل ب برهــان الدي

الطبيــب الحافــظ حميــد الديــن القاســمي، 

ولــد يف شــهر ذي الحجــة ســنة ســت وخمســني 

ــد،  ــن الهن ــنبهل م ــف يف س ــة وأل ــاث مائ وث

وتلقــى التعليــم االبتــدايئ مــن اللغــة األرديــة 

والفارســية وتحفيــظ القــرآن الكريــم والتجويــد 

والقــراءة عــى أبيــه، وتعلــم يف بعــض مــدارس 

قريتــه.

ــرج  ــد، وتخ ــوم بديوبن ــدار العل ــق ب ــم التح ث

مائــة  وثــاث  وســبعني  ســبع  ســنة  فيهــا 

بهــا شــيخ اإلســام  وألــف، ومــن شــيوخه 

حســني أحمــد املــدين، والشــعامة فخــر الديــن 

أحمــد املرادآبــادي، والعامــة محمــد إبراهيــم 

البليــاوي.

ــح البخــاري(  ــواب األوىل مــن )صحي ــرأ األب   ق

عــى شــيخ اإلســام، وأكمــل )الصحيــح( عــى 

مســلم(  و)صحيــح  الديــن،  فخــر  الشــيخ 

إبراهيــم  الشــيخ  عــى  الرتمــذي(  و)ســنن 

البليــاوي، و)حجــة اللــه البالغــة(، و)الحديــث 

ــكاة  ــن )مش ــيئا م ــودين( وش ــل باألس املسلس

املصابيــح( عــى الشــيخ املقــرئ محمــد طيــب 

الشــيخ  داود( عــى  أيب  القاســمي، و)ســنن 

فخــر الحســن، و)ســنن النســايئ( عــى الشــيخ 

بشــري أحمــد خــان، و)مشــكاة املصابيــح( عــى 

الشــيخ جليــل أحمــد الكريانــوي، و)موطــأ 

اإلمــام مالــك( بروايــة محمــد بــن الحســن 

عــى الشــيخ ظهــور أحمــد العثــاين، وشــك يف 

أخــذ روايــة يحيــى عنــه، و)رشح معــاين اآلثــار 

للطحــاوي( عــى الســيد حســن، و)شــائل 

الرتمــذي( عــى الشــيخ عبــد األحــد، و)هدايــة 

الفقــه( عــى الشــيخ حبيــب أحمــد اإلرسائيــيل 

الســنبهيل، والجزأيــن األخرييــن مــن )الهدايــة( 

ــق. ــراج الح ــيخ مع ــى الش ع

ــوي  ــا الكاندهل ــد زكري   وأجــازه الشــيخ محم

ــاث )الفضــل  ــه الرســائل الث ــرأ علي بعــد أن ق

مــن  و)النــوادر  الثمــني(  و)الــدر  املبــني( 

أحاديــث ســيد األوائــل واألواخــر(، وأجــازه 

أيًضــا الشــيخ محمــد طيب القاســمي، والشــيخ 

ظهــور أحمــد العثــاين، والشــيخ عبــد الفتــاح 

أبــو غــدة، والشــيخ الســيد فخــر الحســن، 

والشــيخ بشــري أحمــد، والشــيخ محمــد جليــل 

ــيخ  ــن والش ــيد حس ــيح الس ــوي، والش الكريان

ــان. ــد الديوبندي ــد األح عب

وقــام بالتدريــس يف املدرســة العاليــة العربيــة 

يف فتحبــوري مــن دهــيل ملــدة عــرش ســنوات، 

ثــم انخــرط يف ســلك التدريــس يف دار العلــوم 

لنــدوة العلــاء ســنة تســعني وثــاث مائــة 

وألــف، ومل يــزل يــدرس بهــا إىل أن أصيــب 

ــراش  ــح الف ــار طري ــنني، فص ــل س ــج قب بالفال

ملجلــس  مديــرا  وعمــل  شــكورا،  صبــورا 

لنــدوة  العلــوم  دار  يف  الرشعيــة  البحــوث 

الرشعــي  القضــاء  لــدار  ورئيســا  العلــاء، 

ببلــدة لكنــؤ، ونائبــا لرئيــس املجمــع الفقهــي 

ــس  ــد، وعضــوا يف املجل اإلســامي لعمــوم الهن

التنفيــذي لهيئــة األحــوال الشــخصية، ولــه 

ــة. ــة األردي ــة باللغ ــة نافع ــات فقهي مؤلف

أخــذت عنــه تفســري القــرآن الكريــم مــن 

ســورة الفاتحــة إىل ســورة املائــدة، وأجــزاء مــن 

ــام  ــة لإلم ــه البالغ ــة اللّ ــح مســلم، وحج صحي

ويل اللـّـه الدهلــوي، وكان عســريا يف اإلجــازة، ال 

يجيــز إال مــن أخــذ عنــه مــن الطلبــة، وكتــب 

والحديــث  التفســري  يف  العامــة  بإجازتــه  يل 

والفقــه يف الخامــس والعرشيــن مــن جــادى 

األوىل ســنة اثنتــني وعرشيــن وأربــع مائــة 

وألــف، وكنــت أختلــف إليــه يف بيتــه أيــام 

الطلــب وأخدمــه، وزرتــه قبــل أشــهر يف منزلــه 

يف رحلتــي األخــرية إىل الهنــد، وكــر الــذي نلتـُـه 

ــه مســعاه. مــن نعــاه، فشــكر الل

وكان مواظبــا عــى الــدروس، متقيــدا بالنظــام 

واإلفــادة،  التدريــس  يف  نشــيطا  واملواعيــد، 

حســن الصــوت متحمســا بالــغ الحاســة، 

ــده،  ــان بتحريــك ي ــا عــى الــرشح والبي حريًص

ورضب  وجهــه،  ومامــح  كامــه،  ولهجــة 

األمثلــة، متعمقــا يف أصــاب املواضيــع، متعرضا 

االســتطراد،  حســن  ومســتطردا  لحواشــيها، 

وكان مدرًســا نافعــا يف اطــاع عــامل واســع 

ــى الطــاب  ــرر ع ــق النظــر، يق ــة ودقي املعرف

ــم، وتســيغه  ــق مداركه ــا يواف ــن املســائل م م

عقولهــم، متــوددا إىل تاميــذه، حــاالًّ عندهــم 

محــل املجتبــى، ونــازال لديهــم منــزل املــودود.

ربعــة  البــرشة  أبيــض  وســيا  شــيخا  وكان 

ــى  ــا ع ــا، محافظ ــا، صالح ــا ذكي ــة، عاق القام

القــول  ريض  األخــاق،  حســن  الصلــوات، 

ــف  ــا، ع ــانية، رزين ــس وإنس ــه أن ــل، في والفع

ــح،  ــن قبي ــكا ع ــنا، ممس ــا حس ــان، قائ اللس

ــن  ــع يف األعــراض، م ــا عــن ســوء، ال يق صموت

أبعــد النــاس عــن الغيبــة واإليــذاء، وكان ثبــت 

ــواء، ريض  ــه األه ــال، ال متيل ــوي الح ــام، س املق

ــوى. ــه مث ــردوس ل ــل الف ــه وجع ــه عن الل

وفاة العالمة املفسر حممد برهان الدين السنبهلي رمحه اهلل

بقلم: الدكتور حممد أكرم الندوي
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صفقــة  القــرن التــي تهــدف إىل تصفيــة القضية 

واالعــرتاف  ـ  يقولــون  كــا  ـ  الفلســطينية  

مــن  وغريهــا  إلرسائيــل،  عاصمــة  بالقــدس 

الصفقــات األخــرى التــي بــني ترامــب ونتنياهــو 

كلهــا تهدف إىل إقصــاء الفلســطينيني وتهجريهم 

مــن أراضيهــم وتهويــد القــدس. قــد أعلــن 

ــل ســنة بــيء  ترامــب عــن هــذه الصفقــة قب

مــن التلكــؤ والتلعثــم وكان ينتظــر الــرد القــوي 

والصــارم مــن العــرب واملســلمني إال أن مــا أثــار 

املســلمني مل  أن  ونتنياهــو  ترامــب  اســتغراب 

ــة  ــذه الصفق ــق إزاء ه ــكوت املطل ــوا بالس يكتف

الجائــرة فحســب بــل صفــق لهــا كثــري مــن 

تحــول يف  نقطــة  املســلمني ورأوهــا  الحــكام 

منطقــة الــرشق األوســط، وأعلنــوا عــن دعمهــم 

لهــذه الصفقــة الجائــرة. وهــا هــو ترامــب يظهــر 

ــا مســلمي  ــة متحدي ــرة الثاني عــى الشاشــة للم

ــكل وقاحــة أن الخطــة نفــذت  ــا ب العــامل ومعلن

وتــم تطبيــق الصفقــة بتحويــل القــدس يهوديــة 

ــل.. ــة إلرسائي ــة وعاصم بحت

يجــري كل هــذا أمــام مرآى مــن الدول اإلســامية 

للــدول  الفعــل  رد  یکــن  مل  حيــث  ومســمع 

العربيــة واإلســامية إال إدانــات فارغــة وبیانــات 

ــادالت وصفقــات وراء  ــة مــن الحقيقــة وتب خالي

الكواليــس مــن بعــض الصهیوعربيــة. ولحــد 

اآلن مل تتخــذ أيــة دولــة إســامية موقفــا صارمــا 

ــن  ــه ع ــب، ويردع ــه ترام ــة يف وج ــون صفع يك

ــة. ــق الخط تطبي

وأن  املســلمني  قيامــة  تقــوم  أن  املأمــول  كان 

يتحــرك العــامل اإلســامي بــأرسه مــن أقصــاه 

إىل أقصــاه دفاعــا عــن القــدس ودفاعــا عــن 

العقيــدة ودفاعــا عــن العــرض والــرشف ودفاعــا 

عــن اإلســام، وكان املأمــول أن تحشــد مظاهرات 

اإلســامي  العــامل  طــول  يف  وعنيفــة  منــددة 

وعرضــه، ومتتــأل الشــوارع والســكك باملظاهــرات 

العارمــة، وكان املأمــول أن يقاطــع املســلمون 

البضائــع األمريكيــة ويقاطعــوا الــدوالر األمريــي 

ــر،  ــرار الجائ ــى أصحــاب هــذا الق ويضغطــوا ع

اإلســامية  الــدول  تعقــد  أن  املأمــول  وكان 

األوضــاع  ملناقشــة  طارئــة  جلســة  والعربيــة 

وكيفيــة الــرد عــى هــذا القــرار وأن تصــدر عنهــا 

بيانــات صارمــة منــددة، وكان املأمــول أن تعلــن 

باالســتعداد  والجهاديــة  اإلســامية  الحــركات 

وتأخــذ باألهبــة وتســتنفر وترغــم الحــكام عــى 

للجهــاد وتحريــر  الســاح إىل أرض فلســطني 

ــر.  ــردة والخنازي ــاء الق ــن أبن ــن براث ــىص م األق

ولكــن شــيئا مــن ذلــك مل يحــدث، فيندفــع 

ــكل  ــن ب ــة ويعل ــكل عنجهي ــول ب ــب املخب ترم

ــدس،  ــم يف الق ــق له ــلمني ال ح ــة أن املس وقاح

وأن القــدس عاصمــة إرسائيــل ســاخرا ومســتهزئا 

ومعرضــا لعقيــدة مليــاري مســلم دون أن يحــرك 

أكــر املســلمني ســاكنا، ودون أن تجيــش غريتهــم، 

ــم.  ــم ورشفه ــن عرضه ــاع ع ــوا للدف وينتفض

ــريا ممــن مســخ  املشــكلة األساســية هــي أن كث

اإلعــام الغــريب العميــل عقولهــم  يــرون أن 

القــدس قضيــة فلســطينية أو قضيــة  قضيــة 

عربيــة ال عاقــة لهــا بعامــة املســلمني، ولــذا فــإن 

اســتهداف القــدس وجعلهــا عاصمــة إلرسائيــل ال 

متــت إىل عامــة املســلمني بصلــة. ومع األســف إن 

هــذه العقليــة هــي الســائدة يف أوســاط حكامنــا 

ــا  ــل ودعــت إليه ــام العمي ــا اإلع ــل له ــد طبّ وق

وتحمســت لهــا الصحــف واملجــات العميلــة 

والصهیوعربيــة ونجحــت الخطــة بالقــول إىل 

ــة  ــطينية ال عاق ــة الفلس ــأن القضي ــري ب ــد كب ح

ــة املســلمني. ــا بعام له

أقــول: إن األمــم متــوت وتحيــا، وإن حياتهــا 

وثوابتهــا،  عقائدهــا  عــى  املحافظــة  هــي 

والغــرية عــى مقدســاتها وشــعائرها، واالســتاتة 

الغــرية  عــدم  وموتهــا  عقيدتهــا.  ســبيل  يف 

ــاه  ــؤولية تج ــعور باملس ــدم الش ــة وع والحاس

ــن  ــا. وإذا مل يك ــا ودينه ــرض يف عقيدته ــا تتع م

ــت  ــى، واملي ــوت معن ــس للم ــوت فلي ــذا مب ه

مهــا رضب وأهــني ال حــراك لــه وال يقــوم 

بــأي رد فعــل، وكذلــك اليــوم املســلمون ماتــت 

ــم ومل  ــة فيه ــة الديني ــاس والحمي ــرية والح الغ

يعــودوا ينزعجــون أو يشــعرون بالجــرح والرب 

والصفعــة مهــا رضبــوا وأهينــوا، ومهــا كانــت 

ــذه  ــن ه ــوى م ــة أق ــة، وأي صفع ــة قوي الصفع

الصفعــة!

الصفقــة إىل  الذيــن يقولــون إن مصــري  أيــن 

اإلســامية  الشــعوب  وأن  التاريــخ،  مزبلــة 

ــا  ــد طبقه ــا؟! وهــا ق ســرتفضها وتقــوم يف وجهه

ــل  ــلمون؟! وه ــن املس ــم وأي ــن أنت ــب، فأي ترام

وهجــر  القــدس  تهــودت  أن  بعــد  نتحــرك 

الفلســطينيون ومل يســمح للمســلمني بالدخــول 

ــويد  ــي بتس ــا نكتف ــة أنن ــدس؟! والحقيق يف الق

نتحــرك  أن  دون  الفارغــة  واإلدانــات  األوراق، 

ــة،  ــرية والحاس ــا الغ ــد فين ــا ودون أن تتق عملي

ودون أن نتــرع إىل اللــه تعــاىل ونســتكني إليــه. 

مــا نــراه اليــوم بــني املســلمني مــن عــدم أي 

تحــرك فعــال، ومــا نجــده يف حكامنــا مــن ميــل 

إىل تطبيــق الصفقــة ومــا تعانيــه األمــة اإلســامية 

ــه- أن  ــدر الل ــدو - ال ق ــرق يب ــتت وتف ــن تش م

الخطــة ناجحــة لــو اســتمر املســلمون عــى 

ــة.  ــذه الحال ه

ولننظــر مــاذا يحــدث يف املســتقبل، ولكــن األيــام 

املقبلــة تبــدو أكــر ســوادا يف ظــل مــا نعيشــه إال 

ــه  ــل الل ــه ولع ــلمني بفضل ــه املس ــد الل أن يتغم

يحــدث بعــد ذلــك أمــرا.

هايت صاح الدين ثانية فينا

وجددي حطني أو شبه حطينا

صفقة القرن صفعة يف وجوه املسلمني
عبد الرمحن حممد مجال

قضايا معاصرة
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ــي  ــس األمري ــن الرئي ــل أعل بعــد انتظــار طوي

دونالــد ترامــب "خطــة الســام" املقرتحــة بــني 

ســاها  والتــي  واإلرسائيليــني  الفلســطينيني 

بـ"صفقــة القــرن" وبعبــارة أخــرى أمــاط اللثــام 

عــن مؤامرتــه الخبيثــة الهادفــة إىل انتــزاع 

أرايض فلســطني مــن شــعبها، وتقديــم القــدس 

الغاصــب  إىل  كـــ هديّــة  األقــىص  واملســجد 

ــّل. املحت

صفقــة يف غايــة العجــب والغرابــة، ظهــرت 

ــرتٍ،  ــل كـــ ُمش ــع، واملحت ــا كـــ بائ ــكا فيه أمري

ــن!  ــعٍ للثم ــة كـــ داف ــاء والخون ــض العم وبع

واملبيــع أرض فلســطني، يقّدمــه ترامــب إىل 

إرسائيــل عــى طبــق مــن ذهــب ! يف ظــل 

غيــاب صاحــب املبيــع !

إّن فلســطني كانــت محــور الــرصاع الكــوين 

ــزاة  ــن الغ ــري م ــة، والكث ــور الخالي ــذ العص من

ــع يف  ــد كان الطم ــا، فق ــيطرة عليه ــعوا للس س

ــني إىل  ــاء بالصليب ــا ج ــو م ــا ه ــيطرة عليه الس

الشــام، وكذلــك هوالكــو التــرتي، كــا نشــاهد 

إىل يومنــا هــذا أنهــا ظلــت محــور الــرصاع بــني 

القــوى العامليــة الكــربى، مــا يــدل عــى قيمــة 

ــرتاتيجيتها. ــذه األرض واس ه

ــال  ــل إه ــاء يف ظ ــة الرعن ــذه الصفق ــّم ه تت

موقــف الشــعب الفلســطيني وكذلــك موقــف 

ــلمني  ــن املس ــمة م ــار نس ــف ملي ــار ونص ملي

يف أنحــاء العــامل، الذيــن يعتــربون القضيــة 

قبــل  عقديــة  دينيــة  قضيــة  الفلســطينية 

اعتبارهــا قضيــة سياســية وطنيــة بحتــة.

ــت  ــد أصبح ــة، ق ــرة مقدس ــة طاه أرٌض مبارك

مجمــع قلــوب املســلمني يف العــامل كلــه ومحّط 

ــة  ــم إىل مك ــا نظرَه ــرون إليه ــم، ينظ أنظاره

ــا  ــوي، وفيه ــرس ج ــا ج ــط بينه ــا يرب وكأنه

ومــرسى  الحرمــني،  وثالــث  القبلتــني،  أوىل 

نبيّهــم صــى اللــه عليــه وســلم، وبالتــايل يــرون 

الدفــاع عنهــا كدفاعهــم عــن مكــة وبيــت اللــه 

الحــرام. قــد بلغــوا يف شــدة التعلــق بهــا إىل أن 

اعتربهــا البعــض معيــارا لعــّز املســلمني وذلّهم، 

ــرف  ــا أردَت أن تع ــني: " كل قائل

هــل املســلمون يف عــّز أم يف ذل، 

فانظــر إىل بيــت املقــدس هــل 

هــو يف يدهــم أم يف يــد غريهــم، 

فلــو كان يف يدهــم فهــم يف عــّز ولــو كان يف يــد 

ــم يف ذّل". غريهــم فه

فالقضيــة قضيــة ديــن وإميــان وعقيــدة لــدى 

ــو  ــم ل ــزل، وألنه املســلمني، وجــّد وليســت به

تنازلــوا اليــوم عــن القــدس، ال يُتكّهــن مبــا 

يخطــط لــه األعــداء مــن انتــزاع أماكنهــم 

املقدســة يف املســتقبل.

مــا ينبغــي أن يعرف املســلمون دوال وشــعوبا 

يقاومهــا  ال  واملؤامــرة  الصفقــة  هــذه  أن 

تغيــري صــور الربوفايــل )امللــف الشــخي( 

ــائل  ــاء يف وس ــد والضوص ــجب والتندي وال الش

املظاهــرات  حتــى  وال  والتواصــل،  اإلعــام 

واملســريات فحســب، ألن هــذه كلهــا أمــور 

ــوا  ــم أن يتخطّ ــا عليه ــداء، وإن ــا األع يتوقعه

األعــداء  ويرهبــوا  الروتــني  النمطــي  الــرّد 

ــة  ــم الذميم ــن خطته ــف ع ــم بالك ويرغموه

ــا. نهائي

مــن الواجــب أن تســبب هــذه القضيــة اتحــاد 

البــاد اإلســامية وتنــايس النزاعــات والخافــات 

يف مواجهــة بنــي صهيــون ورميهــم عــن قــوس 

واحــدة.

ــة تعــّم املســلمني أجمعــني إال  ومــع أن القضي

أن موقــف الشــعب الفلســطيني لــه أثــر كبــري 

يف رّد هــذه الطامــة عــى أعقابهــا، مــا يقتــي 

مــن الشــعب الفلســطيني أن يقــوم قومــة 

رجــل واحــد تجــاه امللــف، متناســيا النزاعــات 

ــة،  ــية املتضارب ــات السياس ــة واالتجاه الداخلي

مجتمعــا عــى كلمــة ســواء. معلنــا عــن موقفه 

ــرب اســتفتاء  ــرة القبيحــة ع ــال هــذه املؤام حي

ــا  ــطني وخارجه ــل فلس ــعب داخ ــمل الش يش

ــفارات.  ــتفتاء يف الس ــراء االس ــق إج ــن طري ع

ــا مل  ــر في ــاد اإلســامية ال يؤث ألن موقــف الب

ــد الشــعب الفلســطيني اســتنكاره يف وجــه  يُب

ــلمني  ــى املس ــم ع ــض، ث ــت األبي ــراب البي غ

دوال وشــعوبا دعــم موقفهــم، ومــن نافلــة 

القــول أن األعــداء اســتغلوا تفــرق شــمل العــامل 

اإلســامي وكذلــك تفــرق الشــعب الفلســطيني 

إىل أحــزاب وفصائــل إلعــان الصفقــة يف هــذا 

ــت. التوقي

يف األخــري إن صفقــة القــرن ال يقاومهــا إال 

واجــب القــرن، يشــعر بــه األفــراد واملجتمعات 

والبــاد اإلســامية. ألن فلســطني كانــت محــور 

الــرصاع دامئــا، ومل يتنــازل املســلمون عنهــا، 

ولــو تحقــق اليــوم تنــازل وتقاعــس مــن قبــل 

ــار يف  ــخ كـــ ع ــه التاري ــوف يكتب ــلمني س املس

ســجلهم ليبقــى مذكــورا  مــرّددا بــني األجيــال 

ــه  ــع مع ــرون، وتضي ــدى الق ــى م ــة ع القادم

دمــاء الشــهداء املهراقــة وأرواحهــم الزكية، فلو 

اعتــرب ترامــب بيــع القــدس واملســجد األقــىص 

ــه  ــلمون صيانت ــرب املس ــرن"، ليعت ــة الق "صفق

ــرن". ــب الق ــذ "واج ــه بالنواج ــّض علي والع

ومن واجب املسلمني:

كعقيــدة  فلســطني  قضيــة  توريــث   -1

ــرة أبناَءهــم،  ــون الفك ــة، يورّث ــال القادم لألجي

فيتوارثونهــا جيــا عــن جيــل، وبهــذا يفّوتــون 

انتــزاع القــدس وغصبهــا يف  العــدو فرصــة 

األجيــال القادمــة، لتبقــى فلســطني محــور 

الــرصاع عــى األقــل فيــا مل يتيــرّس اســرتدادها.

2- بــذل قصــارى جهودهــم )كٌل عــى مســتوى 

طاقتــه وإمكانياتــه( يف مجــال الدفــاع عــن 

فلســطني وحقــوق شــعبها املضطهــد املظلــوم 

ــبوا  ــة ليكتس ــرش القضي ــود، ون ــّر عق عــى م

ــامل. ــتوى الع ــى مس ــرار ع ــف األح تعاط

ــاىل، ليُخــرج  ــه تع ــرع إىل الل ــاء والت 3- الدع

ــن  ــك املســلمني م الشــعب الفلســطيني وكذل

هــذه املؤامــرة الخبيثــة أعــزاء ســاملني غانــني.

ال لصفقة العار
سيد مسعود

قضايا معاصرة
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ــي  ــخ واألحــداث الت إن مــا ســلمه التاري

وقعــت يف أواخــر القــرن العرشيــن، و مــا 

تقــع حاليــاً يف أفغانســتان هــو  أن أرضهــا 

التقبــل األجنبــي، وال الخائــن، وال كل مــن 

ــر، و  ــا بالخــداع واملك ــه إليه يشــق طريق

بهــدف النهــب و االبتــزاز و بــث الفــويض 

والزندقــة،  اإللحــاد  والفســاد، وإشــاعة 

والنفــاق، وبقصــد االتجــار واملســاومة عيل 

دمــاء األبريــاء واملدنيــني، وعــيل تخريبهــا 

و تدمريهــا، فإنهــا التســمح لهــؤالء والمتهلهــم.

يف  فشــلت  ولكنهــا  اإلنجليــز،  غزتهــا  وقــد 

تحقيــق أهدافهــا يف جميــع محاوالتها،ونكصت 

عــيل عقبيهــا، وهزمــت هزميــة نكــراء وســجل 

ــد. ــا إىل األب ــخ نكارته التاري

و هــذه االتحــاد الســوفيتي،أكرب دولــة يف القرن 

ــن، وأبســطها ســيطرة، و أشــدها قــوة  العرشي

يف زمنهــا، والتــي دخلــت أفغانســتان مدججــة 

العســكرية،  التجهيــزات  لهامــن  مــا  بــكل 

واملعــدات الحربيــة، وبكافــة ُعدتهــا و ِعدتهــا، 

و رأت أن "جيشــها األحمــر" الــذي وصــف بأنه 

"ال يقهــر"، ســيتمكن خــال فــرتة وجيــزة مــن 

ــور  ــادة األم ــتان، وإع ــى أفغانس ــيطرة ع الس

ــاد مل  ــاح والجه ــاح الكف ــن ري ــا، لك إىل نصابه

تهــب كــا اشــتهت الســفن الســوفيتية. و تــم 

الخــوض يف  رصاع رشس وحــرب داميــة دامــت 

عــرش ســنوات، لتحميــل فكرتهــا الشــيوعيةعيل 

ــه  ــور عــيل دين الشــعب األفغــاين املســلم الغي

و إميانــه، و بهــدف بــث هــذه الفكــرة الضالــة 

املدمــرة،  االشــرتاكية  طموحاتهــا  توســيع  و 

أنهــا ســتجتازها طامعــة يف ســائر  وظنــت 

البــاد اإلســامية، فلــم تلــق إعجابًــا مــن قبــل 

ــت عــيل دينــه، واملنغمــس  شعبهااملســلم املثبَّ

يف عقيدتــه الراســخة، والشــديد يف الحــرب 

ــرست  ــارسة؛ خ ــة خ ــت خائب ــال، فرجع والنض

الغــزو و خــرست اتحادهــا و قوتهــا، وانفصلــت 

منهــا البــاد بــادا بعــد باد،ونــال العديــد 

ــا،  ــة لحكمه ــت خاضع ــي كان ــدول الت ــن ال م

آســيا  ذلــك جمهوريــات  مبــا يف  اســتقالها 

ــاردة  ــرب الب ــة الح ــوت صفح ــطى، وانط الوس

مــع انهيــار االتحــاد الســوفيتي، و وضعــت 

ــا و  ــا وانهياره ــيل نهايته ــة ع ــتان نقط أفغانس

ــها  ــري يف نعش ــار األخ ــت املس ــا، ودقّ دماره

املنَهــك. إنهــا قدأدركــت خال الســنوات األوىل 

مــن هــذه املعركــة، أنهــا وقعــت يف مســتنقع 

يصعــب الخــروج منــه، وســقطت يف بــؤرة 

يعــرس التخلــص منهــا، فقــررت االنســحاب يف 

ــرار،  ــرار محــل الق ــرت الف ــة املطــاف، وآث نهاي

واالنهيــار،  الهزميــة  هــذه  خلفيــة  وعــيل 

وإىل جانــب خســارة األرواح واألمــوال التــي 

ــن  ــم م ــارة أه ــاك خس ــإن هن ــا، ف ــت به لحق

ــتكربة  ــة املس ــذه الدول ــي أن ه ــذا، وه كل ه

فقــدت احرتامهــا ومكانتهــا و ضاعــت هيبتهــا 

ــّر. ــد و أم ــذا كان أش ــا، وه وهيمنته

ومــا ســيقع ألمريــكا و أعوانهــا بــإذن اللــه 

ــر  ــن ســيكون أشــد و أم ــود املجاهدي ــم جه ث

الســوفييتي، وســيكون  لاتحــاد  مــا وقــع 

اإلســامية،  البــاد  يف  نفوذهــا  عــيل  نهايــة 

وعــيل إمرباطوريتهــا املكذوبــة، وعــيل فكرتهــا 

املنســوخة، ألن الشــعب األفغــاين الغيــور، 

كســب التجــارب الجذريــة والجديــدة، 

متنوعــة يف  و  حديثــة  دروســاً  أخــذ  و 

ــال  ــر يف القت ــه وســحقه، ومته طــرد أعدائ

والجهــاد، و هــو أكــر نضوجــا، و أشــد 

شــكيمة مــن ذي قبــل، و أن لــه خــربة 

بغــض  األجنبيــة،  القــوات  مقارعــة  يف 

النظــر عــن مــدى قوتهــا ومحاربتهــا عــى 

أرضهــم الوعــرة ،مــن الغــرب إيل الــرشق، 

ــرف  ــو يع ــوب. فه ــى الجن ــال حت ــن الش وم

العــدو  ويســتنزف  الحــرب،  يطيــل  كيــف 

ــذا  ــرق له ــه،ومل ي ــة علي ــق الغلب ــى تحقي حت

الشــعب الــذي وقــف ضــد الشــيوعيني رؤيــة 

قــوات أجنبيــة عــى أرضــه. إنــه عــرف كيــف 

ميســك مبصــريه بيديــه بعــد كل تجاربــه املــرّة 

مــع أعــداءه الخارجيــة، ومــع مــن قــادوه مــن 

ــارة،  ــارة إيل خس ــن خس ــل و م ــل إىل فش فش

بســبب رصاعاتهــم عــى املكاســب، وطمعهــم 

والحكومــة،  الرئاســة  عــيل  الحصــول  يف 

وعجزهــم عــن تحقيــق الوحــدة الوطنيــة، 

وتضييعهــم الجهــود التــي بذلهــا هــذا الشــعب 

يف إلحــاق الهزميــة لاتحــاد الســوفييتي. 

العقيــدة  يف  املعمــورة  أفغانســتان  هــذه 

هزمــت  البطولــة  و  والشــجاعة  اإلســامية 

إمرباطوريتــني وهــو يف ســبيلها إللحــاق الهزميــة 

يف  أمريــكا  فهزميــة  الثالثــة،  باإلمرباطوريــة 

أفغانســتان باتــت جليــة للعيــان، و كالشــمس 

يف رابعــة النهــار، وليــس هــذا القــول أمنية، وال 

ــح حقيقــة  هــو رجــم بالغيــب؛ إنــا هــو أصب

التنكــر و واقعــا اليجحــد، وســتزول مــن وجــه 

الكــرة األرضيــة إمرباطوريــة أمريــكا، وحــق 

لهــذه  مقــربة  تكــون  أن  أفغانســتان  ألرض 

اإلمرباطوريّــة؛ جرثومــة الفســاد واالســتبداد، 

مصرية أمريكا يف أفغانستان
صادق فائز
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وفــريوس املهلكــة الحالكــة للعــامل كلــه، التــي 

تــرست يف جســم األمــة املســلمة، وتأكلهــا 

ــق  ــا وال عطــف، فخلي ــا الرحــم له مــن داخله

بــأرض أفغانســتان أن تضــع نقطــة نهايــة عــيل 

نفوذهــا وانهيارهــا كــا فعلــت ذلــك ألخواتهــا 

ــابقا.  س

ــذه  ــة أن أفغانســتان صــارت له ــن الحكم و م

الــدول املســتكربة الغازيــة لها، نقطــة االنطاق 

ذلــك  حــدث  كــا  واالنهيــار،  الهزميــة  إيل 

لاتحــاد الســوفييتي وانهــار بــه يف نــار جهنــم، 

فكلــا  مــرة.  غــري  لإلنجليــز  وكــا حــدث 

اقــرتب موعــد انهيــار و ســقوط دولــة، دخلــت 

أفغانســتان ووقّعــت بذلــك انطاقهــا نحــو 

الهزميــة يف القــوة العســكرية واالقتصاديــة، 

وإيل  واالحــرتام،  الوجاهــة  يف  االنهــزام  وإىل 

ــامل.  ــة يف الع ــوزن والهيب ــدان ال فق

ميكــن  هــل  الســؤال:  ههنــا  ويبقــى 

متخلّفــة  قــوة  هــم  الذيــن  للمجاهديــن 

مبقاييــس الغــرب وحتــي العــامل أن تهــزم أكــرب 

العامل:أمريــكا؟! يف  قــّوة 

فالجــواب أن هنــاك قــوة فــوق كل هــذه 

والعقيــدة،  اإلميــان  قــوة  هــي  و  القــوات، 

و مامييــز مكافحــة شــعب أفغانســتان مــن 

العقيــدة  هــو  أخــري  شــعوب  مكافحــة 

اإلســامية والجهــاد واملكافحــة التــي تنشــأ 

ــه،  ــة ل ــة وقريح ــت طبيع ــي أضح ــا، والت منه

ــف ال، فالشــعب  ــه. وكي ــن ميزات وأصبحــت م

الجهــاد بطبيعتــه، ويعايــش  الــذي يســاير 

الفــداء بقريحتــه، ويعتــاد عــيل ذلــك لوحــده 

إنــه  األهــوال،  أشــد  و  األحــوال  أمــّر  يف  و 

ليتمكــن مــن إلحــاق الهزميــة لدولــة أكــرب 

مــن أمريــكا، وهــي ليســت بــيء أمــام هــذه 

العقيــدة الراســخة. العقيــدة هــي األكــرب مــن 

ــدا.  ــك قــوة التقهــر أب أي قــوة يف العــامل، و تل

ثــم مــن يتابــع أخبــار أفغانســتان هــذه األيــام 

والجرائــد  الصحــف  ويف  الفضائيــات،  عــيل 

ــف  ــد أن يتوق ــاء، ال ب ــة و وكاالت األنب العاملي

ــي  ــة الت ــة اليوميّ ــام الخســائر البرشيّ ــد أرق عن

ــوات  ــيّا الق ــف، وال س ــوات التحال ــق بق تلح

األمريكيّــة، رغــم الدفــع باملزيــد مــن القــوات، 

ســواء بتحشــيدها مــن العــراق،أو نقلهــا مــن 

قواعــد منتــرشة يف العــامل، أو حتــى مــن أمريكا 

نفســها، وهــي التــي كانــت تهيــئ قواتهــا 

وجيوشــها وأســاطيلها لخــوض أكــر مــن حــرب 

ــاد  ــة اإلجه ــوم فهــي يف محاول ــا الي يف العامل،أم

لــي تفــر مــن هــذا املــأزق، ولــي تنقــذ 

ــظ  ــي تحاف ــاق، و حت ــذا املض ــن ه ــها م نفس

عــيل بقيتهــا الباقيــة و تدفــع عــن نفســها 

ــة.  ــة واملعنوي ــائر املادي ــن الخس ــد م املزي

ــه غورباتشــوف آخــر  و مــن جانــب آخــر وّج

رئيــس لاتحــاد الســوفييتي نصيحــة لقــادة 

أمريــكا بالخــروج مــن أفغانســتان قبــل أن 

ــا هزميــة  ــر عليه ــة تّج ــام ثاني تتحــّول إىل فيتن

ــه  ــذي ارتكبت فادحــة، وحّذرهــا مــن الخطــأ ال

ــا  ــه أضعاف ــه يف أفغانســتان، وأعطــت مثن دولت

الــذي ذاق  مضاعفــة، و غورباتشــوف هــو 

ــرف أفغانســتان وشــعبها  ــة، ويع ــم الهزمي طع

ــاذا  ــر. و م ــيايس آخ ــخص س ــن أي ش ــر م أك

ــق  ــي تُنف ــدوالرات الت ــارات ال ــن ملي ــا ع أيض

مــن خزينتهــا التــي تعــاين مــن أزمــة اقتصادية، 

يعرفهــا املختصــون وغــري املختصــني، وهــي 

تتجــّى يف البطالــة، وإعــان املزيــد مــن البنــوك 

ــارها. ــها وإعس ــرشكات إفاس وال

و أضــف إيل ذلــك مفاوضاتهــا مــع املجاهدين ؛ 

فئــة قليلــة معتمــدة عــيل العقيــدة اإلســامية، 

املفاوضــات  طاولــة  عــيل  معهــم  والقعــود 

وجهــا لوجــه، والتنــازل عــن مواقفهــا الســابقة 

ــن  ــع الذي ــوس م ــالفة، والجل ــتها الس وغطرس

كانــوا طــرداء يف املــايض فدخلــت مــن مدخــل 

ــني  ــم إرهابي ــت تعتربه ــد أن كان ــرتام بع االح

ــدويل. مخلــني لألمــن ال

و عــيل مســتوي املنطقــة منــذ مــدة نــري 

أمريــكا تجــول يف املنطقــة أكــر مــن ذي قبــل، 

وجعلــت تشــيطن بــني الــدول املســلمة، و 

ــا، لجــرب  ــامل كله ــني مســلمي الع ــن ب ــري الف تث

الهزميــة التــي حلــت بهــا يف املنطقــة، الســيا 

ــائر  ــن الخس ــتان م ــا يف أفغانس ــت به ــا حل م

البرشيــة واالقتصاديــة والسياســية.

هــذا و أكــر  مــن هــذا إن دل عــيل يشء فإنــا 

ــا  ــت نهايته ــكا بلغ ــيل أن أمري ــا ع ــدل متام ي

الهزميــة  هــي  مصريهــا  أن  و  وانقضاءهــا، 

ــت  ــد بلغ ــت ق ــارة، وإن كان ــل والخس والفش

ــأن  ــني ب ــم اليق ــم عل ــاء، وهيتعل ــان الس عن

انســحابهامن أفغانســتان تعتــرب هزميــة نكــراء 

لهــا، وبالتــايل هزميــة لفكرتهــا وسياســتها و 

إمرباطوريتهــا، و هــي تهــاب مــن كابــوس 

الــذي حــدث لاتحــاد الســوفييتي.

تفــكك االتحــاد الســوفيتي كان معجزة اإلســام 

إثــر جهــاد شــعب  أيت  العرشيــن  فيالقــرن 

ــي  ــا، والت ــة يف زمنه ــرب دول ــع أك أفغانســتان م

ــقوطها  ــن س ــا ع ــا فض ــد بهزميته ــن أح مل يظ

الواحــد  القــرن  و متزقهــا، وســتأيت معجــزة 

ــيل  ــكا ع ــة أمري ــار إمرباطوري ــن؛ انهي والعرشي

ــاىل،  ــه تع ــإذن الل ــد هــذا الشــعب نفســه ب ي

ــوالت مل  ــع التح ــم جمي ــعب رغ ــذا الش ألن ه

ينفصــل عــن إصالتــه قــدر شــرب، وحافــظ عــيل 

ــه  ــود نفس ــه، وع ــجاعته وعقيدت ــه وش طبيعت

ــوع أمــام الطغــاة  عــيل عــدم الخضــوع والخن

ــزل  ــذاك ومل ي ــة آن ــة قليل ــن، وكان فئ املعتدي

ــٍة  ــن ِفئَ ــم مِّ ــه تعــاىل:  كَ كذلــك، و قدقــال الل

قَلِيلـَـٍة َغلَبَــْت ِفئـَـًة كَِثــريًَة ِبــإْذِن اللَّــِه واللَّــُه َمــَع 

اِبِريــَن  ] البقــرة 249] الصَّ

ولنعلــم أنالكفــر مــع جميــع فصائلهــا، وكافــة 

ــامية  ــة اإلس ــح؛ ال لألم ــد النص ــا، اليري تياراته

وال لإلنســانية وال حتــي لبنــي جلدتــه، همهــم 

ــكات  ــب املمتل ــاغل، نه ــغله الش ــد، وش الوحي

وغطرســته،أمر  قوتــه،  وازديــاد  لصالحــه، 

ــه  ــد دل علي ــا، و ق ــخص م ــيل ش ــي ع اليختف

األحــداث والكــوارث التــي مــرت عــيل مــر 

الدهــور. الكفــر كلــا دخــل بــادا ســبّب 

ــقاق،  ــوىض، والش ــاد، والف ــن الفس ــد م للمزي

ذلــك ألن الصــاح واإلصــاح و مــا يشــابه هــذه 

األمــور إنــا تتدفــق مــن صفــة النصــح، و هــو 

اليجمــع مــع الكفــر أصــا،  هــذه العــراق، 

دخلهــا الكفــر بقصــد إصــاح النظــام وإعادتهــا 

الدميقراطيــة  وتثبيــت  جادتهــا،  إىل  األمــور 

فيهــا، ولكنــه فشــل يف األمــر و خلــف فســادا 

قضايا معاصرة
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ــة،  ــدل الدميقراطي ــدل الصــاح، واســتبدادا ب ب

واضطرابــا بــدل اإلســتقرار. الكفــر طبيعتــه 

ــور،  ــذه األم ــادي ه ــزات، وتع ــذه املي ــأيب ه ت

ــج  ــن أن ينت ــف ميك ــاد فكي ــني الفس ــو ع وه

صاحــا، فالصــاح يــأيت بالصــاح، والفســاد 

ــام  يتبعــه الفســاد، و الميــي عــيل العــراق ع

ــعبه و  ــق ش ــداث، تره ــه أح ــدث في إال و تح

تهــوي بــه إيل الهاويــة، وتجعلــه يتحــرس عــيل 

أمــن الــذي كان متوفــرا زمــن صــدام الحســني، 

و يعــض عــيل يديــه، و يتهــوه، و يتأســف 

عليــه. و مــا يــدل عــيل أن الكفــر اليرحــم 

عــيل بنــي جلدتــه أن معظــم الســكان يف بــاد 

الكفــر، يعانــون الفقــر و الجــوع والتمييــز، 

ــة مــن األفــراد،  وتركــز الــروة عــيل عــدة قليل

الحــكام و مــن واالهم،فــإذا اليتــأيت  وهــم 

بنــي  عــيل  الرحــم  منهــم 

نرتقــب  فكيــف  جلدتهــم 

ــم؟ ! ــك منه ذل

كان  كيــف  نعــرف  لســنا 

مســتقبل أفغانســتان بعــد 

هنــاك،  أمريــكا  هزميــة 

شــعبها  أن  نعــرف  ولكننــا 

واملــاء،  للكهربــاء،  يحتــاج 

واملــدارس، والعمــل، وزراعــة 

أرضــه، والعنايــة بالصحــة، و اقتصــاد قــوي 

مــن  للمهاجــرة  واليحتــاج  منــه،  يتغــذى 

أرضــه، و اليغــادر وطنــه ألجــل كســب القــوت 

ــن  ــار لألم ــد االفتق ــر أش ــو يفتق ــه، وه لعائلت

ــتحكم  ــي س ــة الت ــم، و للحكوم ــامل الدائ الش

عليهــا مــن الحتــم لهــا أن تعتــرب هــذه األمــور، 

وتســعي لتحقيقهــا، وتقويــة العاقــات الثنائيــة 

مــع جميــع الجهــات والتيــارات، ومــع جميــع 

الــدول، و تحقيــق التعايــش الســلمي بــني 

ــن واحــد  ــن يجمعهــم دي ــوام الذي ــع األق جمي

و مذهــب واحــد، و إزاحــة املشــكلة العرقيــة 

ــداً أو  ــيئاً جدي ــت ش ــي ليس ــتان الت يف أفغانس

ــذه  ــح ه ــتان تصب ــد كأفغانس ــي بل ــاً، فف طارئ

األزمــة واقعــاً حياتيــاً ُمعاشــاً. فللحكومــة التــي 

ســتأيت للحكــم أن تســاهم بحــظ وافــر يف نــزع 

فتيــل هــذه الظاهــرة القاتلــة، و أن يكــون لهــا 

ــة  ــات القومي ــع النزاع ــرب يف من ــب األك النصي

ــة.  تعمــل بجــد مــن أجــل  ــات العصبي واألزم

غــرس قيــم الســام بينهــم مــن خــال تطبيــق 

مبــادئ املواطنــة املتســاوية،  وتقــوم بقــوة 

ــي  ــم واألخــاق ، والت ــس القي مــن أجــل تكري

مل يفــز فيهــا الحكومــات املتعاقبــة الســابقة؛بل 

كثريامــا اشــعلت النــريان وجعلتهــا وســيلة 

ــذه  ــب. وه ــب واملناص ــيل املكاس ــول ع للحص

هــي تلــك النقطــة التــي  اليــزال يســتغلها 

ــرون  ــا لصالحهــم، و ي األعــداء، و ينتفعــون به

ــا هــي  ــتقرارهم، وهــي ك ــم و اس ــا أمنه فيه

نقطــة قوتهــا كذلــك هــي نقطــة ضعفهــا، 

الشــعب يكــّون منهــا ســلا  يــد  فهــي يف 

للرقــي واالزدهــار، أو مدخــا لتدخــل األجانــب 

ــار.  واألغي

 ومااســتفادت أفغانســتان وشــعبها املحــرتم من 

ــتفاد  ــة مااس ــود املاضي ــود يف العق ــذه الجه ه

املنطقــة،  دول  و  املجــاورة  الــدول  منهــا 

ــا واســتقرارها يف  ــة أمنه ــا رائي ــة يف خرابه راغب

ــا  ــن خاله ــة م ــا، داعم ــا، و اختااله اضطرابه

عمائهــا لتحقيــق أهدافهــا، ولذلــك مل تكدتــري 

واالســتقال  االســتقرار  وجــه  أفغانســتان 

ــة. ــذه األون ــادي يف ه ــيايس واالقتص الس

ــده،  ــم كل شــعب أن مصــريه بي ــد أن يعل والب

ــريه  ــدر تغي ــريه فبق ــب تغي ــري حس ــو يتغ و ه

تتغــري األمــور، و تتحقــق األهــداف، ومل يســتنث 

شــعب أفغانســتان مــن هــذا األمــر، فــإذا كان 

يريــد أن التتكــرر األحــداث الســالفة، فحســبه 

ــر إىل  ــري يف النظ ــل التغي ــن مدخ ــل م أن يدخ

يف  و  واالقتصــاد،  السياســة  يف  و  املســتقبل، 

جميــع األرضيــات. يقــول اللــه تعــاىل: إِنَّ اللَّــَه 

ُوا َمــا ِبأَنُفِســِهْم.[ ُ َمــا ِبَقــْوٍم َحتَّــٰى يَُغــريِّ اَل يَُغــريِّ

الرعــد 11 [ فبتغيــري األنفــس واألنظــار تتغــري 

األحــوال واألهــوال.

وإذا كانــت أفغانســتان نقطــة وهــن لألعــداء 

البــد و مــن الحتــم تكــون هــي نقطــة قــوة لنــا 

معــرش املســلمني، فالرتكيــز عــيل هــذه النقطــة 

مــن العــامل اإلســامي مبــا فيهــا مــن املوهبــات 

ــق إىل  ــا الطري ــد لن ــجاعية، ميه ــة والش اإلمياني

ــق  ــدة يف تحقي ــا ســبا جدي ــح لن األمــام، ويفت

ــا يف  الفــوز والســعادة والنجــاح، و يشــق طرق

إنجــاز اآلمــال، واملتطلبــات التــي تتطلــع األمــة 

اإلســامية إليهــا بــني عشــية و ضحاهــا. 

يــا ليــت كانت هنــاك إرادة يف الدول اإلســامية 

عــيل  االقتصــادي  للهجــوم 

الهزميــة  إن  الــدول،  هــذه 

أمــر  و  أشــد  االقتصاديــة 

هزميــة  أي  مــن  عليهــم 

أخــري، ألن الهــدف األســايس 

مــن هــذه املعــارك، الوصــول 

التــي ميتلكهــا  الــروات  إىل 

املســلمون مــن األلــف إىل 

اليــاء، فالربــة مــن هــذه 

ــذه  ــن ه ــة ولك ــة قاضي ــون رضب ــة تك الناحي

الــدول مــع األســف رغــم جميــع الــروات 

الطبيعــة اإللهيــة تعيــش يف تفــكك حالــك، 

ونــزاع دائــم، ورصاع ســيايس فاشــل، و عاقاتهــا 

فيــا يتعلــق بصالحهــا متوتــرة، همهــا الوحيــد 

الحفــاظ عــيل نفســها مهــاكان األمــر، والنجــد 

لهــا سياســة واحــدة محــددة تجــاه الطــوارئ، 

و ليــس عندهــا اســتقال ذايت، كل واحــدة 

منهــا ركنــت إيل دولــة كافــرة تســتعطي منهــا 

منهــا  وتســتجدي  واســرتاجيتها،  سياســتها  

خطواتهــا و برامجهــا يف جميــع األرضيــات، 

ــوي  ــة أق ــة االقتصادي ــال الرب ــيل كل ح و ع

لكــرس  و  األعــداء،  إلخضــاع  القــوات، 

شــوكتهم، و قضــم ظهرهــم، يــا ليــت كانــت 

هــذه اإلرادة.  . .   يــا ليــت !
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انعقـد مسـاء األحـد 16 جـادى األوىل 1441 أول 

مؤمتـر تخصـي حـول شـخصية اإلمـام السـيد أيب 

الحسـن النـدوي رحمه اللـه، يف جامعـة دار العلوم 

عـيل  أبوالحسـن  السـيد  “اإلمـام  بعنـوان  زهـدان، 

واألدب  والدعـوة  الفكـر  رائـد  النـدوي،  الحسـني 

اإلسـامي”.

قسـم  إدارتـه  تـوىل  الـذي  املؤمتـر  هـذا  يف  ألقـى 

العلـوم  دار  بجامعـة  العـريب  األدب  يف  التخصـص 

زاهـدان، كل مـن فضيلـة الشـيخ عبدالحميد، مدير 

الجامعـة، واملفتـي محمـد قاسـم القاسـمي، رئيـس 

القاسـمي  عبداملنـان  والشـيخ  فيهـا،  االفتـاء  دار 

عبدالقـادر  والشـيخ  أفغانسـتان(،  مـن  )ضيـف 

بزاهـدان(  دارالعلـوم  جامعـة  )أسـتاذ  العـاريف 

حيـاة  مـن  جوانـب  تنـاول  مفيـدة  محـارضات 

شـخصية اإلمـام أيب الحسـن النـدوي رحمـه اللـه. 

كـا بثـت محـارضة الشـيخ محمـد الرابـع النـدوي 

التـي  الهنـد(  العلـاء/  نـدوة  دارالعلـوم  )مديـر 

أيضـا. املؤمتـر  لهـذا  خاصـة  سـجلت 

أصحـاب  قـام  املؤمتـر  مـن  األول  القسـم  يف 

بعـض البحـوث التي فازت يف مسـابقة املؤمتر، 

بتقديـم خاصـة بحوثهم أمـام الحارضين، ويف 

نهايـة الجلسـة تـم تكرميهـم بإعطـاء الجوائـز 

. لهم

املفتـي عبدالقـادر العـاريف: كان اإلمـام أبوالحسـن 

النـدوي رحمـه اللـه شـخصية معتدلة ومفكـرا تقيا

نائـب  العـاريف،  عبدالقـادر  املفتـي  الشـيخ  أشـار 

دارالعلـوم  لجامعـة  التابعـة  اإلفتـاء  دار  رئيـس 

الصفـات  بعـض  إىل  املؤمتـر،  بدايـة  يف  بزاهـدان، 

كان  قائـا:  اللـه،  النـدوي رحمـه  للعامـة  البـارزة 

الشـيخ اإلمام النـدوي رحمه الله شـخصية معتدلة، 

وعابـدا تقيـا ومفكـرا. نشـأ وترعـرع وذاق حـاوة 

اإلميـان والعبـادة يف عائلـة صلتهـا كانـت وطيـدة 

باللـه تعـاىل، ومتبعـة لسـرية رسـول اللـه صـى الله 

عليـه وسـلم.

يف  زاهـدان  دارالعلـوم  بجامعـة  األسـتاذ  شـجع 

محارضتـه مبطالعـة بعـض الكتـب للعامـة النـدوي 

وقـال: إن الشـيخ الندوي كتب كتبـا ومقاالت كثرية، 

حاجـة  حسـب  األورديـة  أو  العربيـة  باللغـة  إمـا 

املجتمـع. حاولـوا أن تطالعـوا مـن كتبـه “األركان 

مـع  مقارنـة  والسـنة  الكتـاب  ضـوء  يف  األربعـة 

الديانـات األخـرى”، و”مـاذا خـرس العـامل بانحطاط 

اإلسـامية  الفكـرة  بـني  و”الـرصاع  املسـلمني”، 

والفكـرة الغربيـة يف األقطـار اإلسـامية”، و” رجـال 

مل  وإن  باالسـتيعاب،  اإلسـام”  يف  والدعـوة  الفكـر 

تجـدوا وقتـا أن تطالعـوا هـذه الكتب، فعـى األقل 

طالعـوا مقّدمـات هـذه الكتـب بالدقـة واإلمعـان؛ 

ألن كل مؤلـف يذكـر خاصـة الكتـاب يف املقدمـة.

الشـيخ عبداملنان القاسـمي: العامـة الندوي رحمه 

اللـه كان عاملا بعيـد النظر

وقـد  أفغانسـتان،  علـاء  مـن  عبداملنـان،  الشـيخ 

تزامـن سـفره إىل زاهـدان مـع عقـد هـذا املؤمتـر، 

صفـات  إىل  فيهـا  أشـار  املؤمتـر  يف  كلمـة  فألقـى 

إن  قائـا:  املمتـازة  اللـه  رحمـه  النـدوي  العامـة 

العامـة النـدوي رحمـه اللـه كان عاملا بعيـد النظر، 

عارفـا، ومفـرسا، ومحدثـا، وكاتبا. لقد قام الشـيخ يف 

القـرن العرشيـن بخدمـات جليلـة لألمة اإلسـامية.

أشـار الشـيخ يف كامه عن لقاءاتـه وزياراته للعامة 

العامـة  زرت  لقـد  وقـال:  اللـه،  رحمـه  النـدوي 

النـدوي رحمـه الله عندمـا كنت متعلـا يف جامعة 

رأيتـه  ولقـد  عديـدة،  مـرات  ديوبنـد،  دارالعلـوم 

والقلـم دامئـا معـه ال يفارقـه، وكنـت أراه يف حالـة 

التفكـر والتأمـل.

العامـة  إن  النـدوي:  الرابـع  محمـد  الشـيخ 

النـدوي رحمـه اللـه خـدم األمـة يف أوضاعهـا 

الحرجـة وظروفهـا  املتوتـرة 

أعـرب الشـيخ محمـد الرابـع النـدوي، مديـر 

جامعـة دار العلـوم نـدوة العلـاء، يف املقطـع 

الذي سـجل ألجـل مؤمتر “اإلمام السـيد أبوالحسـن 

عـيل الحسـني الندوي، رائد الفكـر والدعوة واألدب 

اإلسـامي”، فرحـه وابتهاجـه بانعقـاد هـذا املؤمتـر 

أّوال، ثـم أشـار إىل خدمـات الشـيخ النـدوي يف هذه 

العـرص  يف  وقـال:  املأوسـاية،  والظـروف  األوضـاع 

عقد مؤمتر ختصصي حول شخصية
 اإلمام أبي احلسن الندوي يف جامعة دار العلوم زاهدان

من أنباء اجلامعة
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تبـرش  ال  وهـي  واألوضـاع  األحـوال  تغـريت  الـذي 

بالخـري، وسـيطرت املاديـة عـى األفـكار، واجتاحت 

جميـع البـاد، منهـا البـاد اإلسـامية، قـام الشـيخ 

النـدوي بخدمـات جليلـة ألجـل األمـة اإلسـامية.

وتابـع مديـر جامعـة دارالعلوم ندوة العلـاء قائا: 

القـرآن  وإن  املجيـد،  بالقـرآن  نتمسـك  أن  علينـا 

الكريـم بيننـا ويرشـدنا يف جميـع أمورنـا وشـؤوننا؛ 

قليـيل  النـاس  نـرى  الشـديد  األسـف  مـع  ولكـن 

االهتـام بالقـرآن، وال يقبلـون عليـه إقبـاال يليـق 

النـاس،  أفـكار  عـى  املاديـة هيمنـت  بشـأنه؛ ألن 

فعلينـا أن نرجـع إىل القـرآن ونتلـوه ونتدبـر فيـه 

ونسـتهدي بـه ونتعلـم منـه، ودامئا نكـون منقادين 

بأمـره. وممتثلـني 

ظـروف  القاسـمي:  قاسـم  محمـد  املفتـي  الشـيخ 

والدعـاء  الفكـر  عـى  الدعـاة  تحمـل  املجتمعـات 

املسـري ومواصلـة 

وأشـار الشـيخ املفتـي محمـد قاسـم القاسـمي يف 

كلمتـه يف هـذا املؤمتـر، إىل أوضـاع العـامل اإلسـامي 

يف القـرن التاسـع عـرش، وقـال: ظـروف املجتمعات 

الفكـر  عـى  الدعـاة  تحمـل  وأوضاعهـا  املعـارصة 

والدعـاء ومواصلـة املسـري.

نهايـة  يف  ولـد  اللـه  رحمـه  النـدوي  العامـة  إن 

القـرن التاسـع مـن امليـاد، يف أحوال حرجـة، حيث 

وكان  الكبـرية،  العثانيـة  اإلمرباطوريـة  سـقطت 

عديـدة. مشـكات  مـن  يعـاين  اإلسـامي  العـامل 

تطرق الشـيخ املفتي محمد قاسـم القاسـمي، أستاذ 

الحديـث يف جامعـة دارالعلـوم، يف ترصيحاتـه إىل 

عنـارص مؤثـرة يف تكويـن شـخصية العامـة الندوي 

اإللهيـة”،  “اإلرادة  قائـا:  وأضـاف  اللـه،  رحمـه 

واالجتاعيـة  السياسـية  واألوضـاع  و”الظـروف 

واألخاقيـة للمجتمع والعائلـة”، و”املريب”، و”رعاية 

و”االتصـال  باملشـايخ”،  و”الصلـة  األسـاتذة”،  أدب 

بالقـرآن وسـرية رسـول اللـه صـى اللـه عليه وسـلم 

وسـرية الصحابـة ريض اللـه عنهـم والرجـال البنائـني 

للتاريـخ”؛ كل هـذه عوامـل كان لهـا دور كبـري يف 

تكويـن شـخصية العامـة النـدوي رحمـه اللـه.

لدارالعلـوم  التابعـة  اإلفتـاء  دار  رئيـس  وأوىص 

بالتـأيس  الطـاب  خطابـه،  نهايـة  يف  زاهـدان، 

والحكمـة،  العدالـة  يف  اإلمـام  بهـذا  واالقتـداء 

وقـال: طالعـوا كتـب الشـيخ النـدوي، واتبعوا من 

حمكتـه وتقـواه والزهـد واالعتـدال، وكونـوا دامئـا 

مثلـه مهتمـني برتويـج األفـكار الدينيـة، وليكن هذا 

أذهانكـم. يف  واضحـا 

فضيلـة الشـيخ عبدالحميـد: يظـل العامـة النـدوي 

إخاصـه  بسـبب  األذهـان  يف  خالـدا  اللـه  رحمـه 

البرشيـة لخدمـة  وسـعيه 

قـال فضيلـة الشـيخ عبدالحميد، رئيـس جامعة دار 

العلـوم مبدينـة زاهـدان، يف مؤمتـر” اإلمـام السـيد 

والدعـوة  الفكـر  رائـد  النـدوي  عـيل  أبوالحسـن 

واألدب اإلسـامي”: إن سـبب نجاح األنبياء والرسـل 

ريض  الكـرام  والصحابـة  والسـام،  الصـاة  عليهـم 

اللـه عنهـم، والسـلف الصالـح رحمهـم اللـه، هـو 

“اإلخـاص”.

وتابـع قائـا: إن الفائزيـن والناجحـني عـرب التاريـخ 

الصـاة  عليهـم  األنبيـاء  جميـع  املخلصـون.  هـم 

والسـام والصحابـة والرجـال الذين صنعـوا التاريخ 

يف العـامل اإلسـامي، وصلـوا إىل قمـم العـزة والفخـر 

بالتقـوى واإلخـاص. إن أعـال الخـري والنشـاطات 

الدينيـة، لـو قـام بهـا صاحبهـا ألجـل مرضـاة املوىل، 

تحصـل عى الربكـة والقيمة وتكون مفيـدة ومؤثرة.

وأضـاف فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد: إن هـدف 

رىض  كان  وباعثـه  اللـه،  رحمـه  النـدوي  العامـة 

اللـه. اسـتطاع الشـيخ بهـا وبتقـوى الله عـز وجل 

وبالخدمـة لإلنسـانية، أن يرشـد كثـريا مـن النـاس 

إىل رصاط اإلسـام املسـتقيم ونهجـه القويـم، ولقـد 

ارتسـمت ذكـراه يف أذهـان كثـري مـن النـاس.

وأكـد مديـر جامعة دارالعلوم عـى االهتام بتزكية 

النفـوس ورصح قائـا: جميـع األنبياء كانـوا عابدين 

للـه تعـاىل ذاكريـن لـه، وكانـت لهـم مـع اللـه صلة 

وثيقـة وعاقـة وطيـدة، فعـى جميـع الطـاب أن 

مـن  أهـّم  التزكيـة  ألن  نفوسـهم؛  بتزكيـة  يهتمـوا 

التعلـم ومقـدم عليه.

واسـتطرد فضيلتـه قائا: مرّة يف رحلـة الحج التقيت 

الرشيـف،  النبـوي  املسـجد  يف  النـدوي  بالعامـة 

فوجدتـه رجـا متواضعـا متقشـفا وكان واقفـا أمـام 

روضـة رسـول اللـه صـى اللـه عليـه وسـلم بـكل 

العلـاء  جميـع  بـأن  لنعلـم  واالنكسـار.  العجـز 

واملصلحـني وخـدام البرشيـة، الذيـن أفـادوا النـاس 

بـأي نوع مـن الخدمة كانـوا يف الواقـع يقتاتون من 

مائـدة أعظـم مـرّب وأكـرب مرشـد يف العـامل، وهـو 

سـيدنا رسـول اللـه صـى اللـه عليـه وسـلم.

أسـامء الفائزيـن العرشة يف مسـابقة كتابة البحوث 

أبوالحسـن  السـيد  “اإلمـام  ملؤمتـر  واملقـاالت 

النـدوي، رائـد الفكـر والدعوة واألدب اإلسـالمي”:

زهـي،  حسـني  حمـريا  األول:  بالـرشف  الفائـزة 

النـدوي بـأدب  وعنـوان مقالتهـا: “اهتـام اإلمـام 

والناشـئني”. األطفـال 

الفائـز بالـرشف الثـاين: إسـحاق الفاحـص، وعنـوان 

األدب  رائـد  النـدوي،  أبوالحسـن  اإلمـام  مقالتـه:” 

اإلسـامي”.

بخـش،  شـه  صديقـة  الثالـث:”  بالـرشف  الفائـز 

وعنـوان مقالتها: “عوامل تكوين األدب يف شـخصية 

اإلمـام النـدوي”.

إبراهيـم سـليان خيـل، وعنـوان مقالتـه:  الرابـع: 

اإلمـام  عنـد  وخصائصـه  اإلسـامي  األدب  “ركائـز 

النـدوي”.

الخامـس: آسـية نارويـي، وعنـوان مقالتهـا: “ركائـز 

األدب اإلسـامي وخصائصـه عنـد اإلمـام النـدوي”.

مقالتـه:  وعنـوان  ملك زهـی،  يعقـوب  السـادس: 

األدبـاء  يـراه  كـا  النـدوي  أبوالحسـن  “اإلمـام 

لـه”. املعـارصون 

مقالتـه:  عنـوان  طاهـری  اللـه  نقیـب  السـابع: 

األطفـال  بـأدب  الحسـن  أيب  السـيد  “اهتـام 

. شـئني” لنا وا

مقالتـه:  عنـوان  سـلطاين،  الرحمـن  عبـد  الثامـن: 

“اإلمام أبوالحسـن الندوي، رائدا لألدب اإلسـامي”.

التاسـع: حبیـب نعمـت براهویـی، وعنـوان مقالته: 

األدبـاء  يـراه  كـا  النـدوي  أبوالحسـن  “اإلمـام 

لـه”. املعـارصون 

العـارش: الدكتـورة جميلـة هـادي الرجـوي، وعنوان 

ودور  العامليـة  اإلسـامي  األدب  “رابطـة  مقالتهـا: 

اإلمـام أبوالحسـن يف تأسيسـها وتنشـطيها”.

من أنباء اجلامعة
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ملــا کان العــزوف عــن القــراءة ســمٌة مــن 

ــة  ــذا العــرص، خاصــة يف هــذه األم ــات ه س

اإلســامیة املبارکــة، أردت أن اکتــب مقالــة 

تســاعد  التــي  وأهمیتهــا  املطالعــة  حــول 

شــباب الصحــوة املبارکــة علــی اعتیــاد القــراءة 

و مصاحبــة الکتــاب؛ لعلهــم یســتعیدون مجــد 

ــف  ــا کی ــوا الدنی ــن علم ــرام الذی ــم الک آبائه

تنهــل مــن معارفهــم وکتبهم.لــو فتـّـش أحدهم 

التاريــخ عــن حيــاة الناجحــني البارزيــن لــرأى 

أنّهــم مّمــن كانــوا قارئــني وُمطالعــني شــغوفني 

يتبّنــون ويتمثّلون الــذي يُطالعون، ويُحســنونه 

مــن إضافاتهــم الذاتيّــة وأفكارهــم، مــّا يقــود 

ــة كبــرية يف  لإلبــداع والنجــاح. للمطالعــِة أهميّ

حيــاة اإلنســان، وقــد أكــّد اللــه عزوجــل عــى 

أهميّتهــا عندمــا خاطــب نبيــه ألّول مــرّة عــرب 

الوحــي بقوله:)اقـْـَرأْ ِباْســِم َربِّــَك الَّــِذي َخلـَـَق(. 

ومــا مــن أمــة تقــرأ إال ملكــت زمــام القيــادة 

ــا  ــاهد م ــادة وخــري ش ــت يف موضــع الري وكان

الغــرب  يف  النصــارى  تفــوق  مــن  نعــارصه 

املســلمني  وتراجــع  اليابــان  يف  والبوذيــني 

ــاً  ــز املقــدس مبتدئ ــزل كتابهــم العزي ــن ن الذي

باألمــر " اقــرأ " ؛ واألمــر ذاتــه يصــدق يف حــق 

األفــراد مــن النــاس. والقــراءة نزهــة يف عقــول 

ــة  ــة ماتع ــون: "وتجرب ــال املأم ــا ق الرجــال ك

ــب وهــام  ــكاد يهجرهــا مــن ســحرته الكت ال ي

باملؤلفــات وعشــقها فهــي ســمريه وحديثــه 

ــه".  ــه وموضــع اهتام ــه ومحــور حديث ورفيق

أكــر  مــن  الُعقــاء  عنــد  املطالعــة  تُعتــرب 

األهميّــات والــّرورات ســمّواً وأكــرَب قــدراً، أن 

ــاة نفســها،  ــة الحي ــاء مبنزل ــة عندالعل املطالع

فهــم يحيــون بهــا حيــاة األرض باملــاء وميوتــون 

ــا  ــاف. وأنّه ــط والجف ــوت األرض بالقح ــا م به

ب  والــرشُّ األكل  أهميّــة  تــوازي  أْن  تقــرتُب 

عنــد الشــغوفني املُحبّــني لهــا مّمــن عرفهــا 

ــُل  ــا ومث ــا ورشفه ــرف منزلته ــة وع حــّق معرف

ــراء  ــجرة الخ ــل الّش ــم كمث ــة عنده املُطالع

تُعــدُّ  أصنافهــا.  تنّوعــت  التــي  اليانعــة 

املُطالعــة أحــد أهــّم أدواِت الحصــول عــى 

املعرفــة؛ فهــي تتيــح لإلنســان اتّصــاالً ُمبــارشاً 

باملعــارف والعلــوم اإلنســانية حــارضاً وماضيــاً، 

وهــي مــن أهــّم وســائل تواصــل اإلنســان مــع 

ــذاٌء  ــا غ ــا أنّه ــم، ك ــن وعقوله ــكار اآلخري أف

ورافــٌد للــروح والعقــل، ونافــذٌة ُمرّشعــة تجــاه 

العــامل ألخــذ املعرفــة وكســب العلوم.مــن أّهــم 

الطــرق املؤثــرة للتغذیــة الفکریــة العقلیــة 

یرتبــط  بهــا  االنســان  إلن  املطالعــة؛  هــی 

بــا املاضیــن ویتلقــی عنهــم دروس الحیــوة 

الفردیــة واإلجتاعیــة، فیحّقــق تقدمــاً ملحوظاً 

الثقــايف، وبهــا یتدیّــن ویتمــّدن  يف املجــال 

ــأرسار  ــرف ب ــة ویتع ــول األخاقی ــم األص ویتعل

ــدة  ــة  املقیّ ــذّوق الحریّ ــّوق ویت ــوز التف و رم

األنســب  الطريقــة  ألنّهــا  الکتــب؛  بقــراءة 

لبنــاء العقــول وإنائهــا، ملُطالعــة أهميّــة كبــرية 

ــر يف  ــرى تظه ــواٍح أخ ــان يف ن ــاة اإلنس يف حي

أمــوٍر عديــدة. مفهــوم املطالعــة؛ املطالعــة 

عمليّــة فكريّــة بحتّــة، تُحــِدُث تفاعــاً مــع 

ــٌم  ــه فه ــٍح يتّبع ــرأ بأســلوٍب صحي ــارئ ليق الق

ــة  ــاً يف أهمی ــاد یوم ــاس العّق ــال عبّ ــٌد. ق ونق

املطالعــة:" لســُت أهــوى القــراءة ألكتــَب، وال 

ــا أهــوى  ــر الحســاب؛ إن ــراً يف تقدي ألزداد عْم

القــراءة ألن يل يف هــذه الدنيــا حيــاًة واحــدًة، 

ــاٌة واحــدٌة ال تكفينــي، وال تحــرّك كّل مــا  وحي

يف ضمــريي مــن بواعــِث الحركــة" والشــک أن 

القــراءة هــی عنــوان الحضــارة، وداللــة بــارزة 

ــع  ــع متحــّر، أن القــراءة م علــی اّی مجتم

ــر  ــم، کثی ــاح العل ــا مفت ــة ه ــقیقتها الکتاب ش

مــن النــاس الیعرفــون کیــف یقــروون؛ وهــذا 

ــم  ــم أو تعلمه ــدی تذوقه ــی م ــف عل الیتوقّ

ــا  ــا إن ــي یقروونه ــادة الت ــة امل ــی معرف أو حت

ــذي  ــی األســلوب ال ــک أساســاً عل یتوقــف ذال

یتنــاول بــه القــاري اي کتــاب یقــع بیــن یدیــه 

ــاً أو  ــاً فکری ــاً أو عم ــاً تاریخی ــواء کان کتاب س

ــاس  ــوان شــعر. فأکــر الن ــة أو دی ــة طویل روای

ــأة لــه  یتناولــون الکتــاب وعقولهــم غیــر متهیّ

فهــم یعجــزون عــن أن یضعــوا أنفســهم مــکان 

یرتکــوا  أن  الصربعلــی  والیملکــون  الکتــاب 

الکتــاب یســتکمل أقوالــه، مل تعــد القــراءة 

ــد  ــال؛ فلق ــا یق ــرف ک ــک الح ــرد ف ــی مج ه

ــی البســیط  ــك املعن ــن ذال ــا م تطــور مفهومه

ــی الحــروف  ــی التعــرّف عل ــل ف الســل والتمث

ــی  ــاً إل ــاً صحیح ــا نطق ــق به ــات والنط والکل

العملیــة التعلیمیــة املعّقــدة التــی تشــمل 

ثــم  والربــط  واالســتنتاج  والتذکــر  اإلدراك 

التحلیــل واملناقشــة والقــراءة الناقــدة تحتحــاج 

ــن  ــد م ــروء ومزی ــر يِف املق ــان النظ ــی إمع إل

ــة. ــاه والدق االنتب

ــن  ــة ال ميك ــراءة واملُطالع ــوا أّن دون الق  اعلم

املطالعة سّر 
النجاح والتفّوق

عبدالظاهر گرگيج طالب يف الصف الرابع

بأقالم الطلبة
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ــاُن  ــا اإلنس ــط به ــدة لريتب ــم أّي عقي فه

ويؤمــن بهــا، ولــن يســتطيع اإلنســان 

ــن  ــة، ول ــى الحريّ ــعور مبعن ــك الش كذل

يُعّمــر  لــن  ميتلــك معــارف جديــدة، 

ــع  ــإّن املجتم ــة، ف ــّور أّم ــن يُط ــاً ول وطن

الــذي ال يقــرأ ويُطالــع لــن يعــرف قيمــة 

نفســه وال مكانتــه ولــن يعــرف قدرغريه. 

إّن القــراءة واملُطالعــة هــي مــا تُنبّــه 

مــن  ينظُــر آلثــار  أن  لــه  لتقــول  اإلنســان 

ســبقوه، ويــرى إىل أيــن وصلــوا ووصــل العــامل 

أجمــع، ليعــرَف كيــف ميــي خطــاه ويــأيتَ 

بــُكّل جديــد، دون أن يُكــّرر األخطــاء ويُذِهــب 

ــاِن  ــر لإلنس ــريًة تتواف ــًة كب ــدُّ متع ــود. تع الجه

بثمــٍن زهيــد، كــا أنّهــا ال تُحــّدد اإلنســان 

مبــكاٍن أو زمــاٍن ُمعيّنــني، بــل بإمــكان اإلنســان 

ــاء ويف أّي  ــٍت ش ــراءة يف أّي وق ــة والق املطالع

ــك. ــكاٍن كذل م

 كيف أقرأ؟

حــدد عــدداً مــن الكتــب لقراءتهــا خــال 

الســنة، مبعــدل كتابــني أو أكــر شــهرياً، عى أن 

تكــون خطتــك مرنــة وقابلــة للتكيّــف حســب 

املتغــريات. اســتخدم قلــم الرصــاص يف التعليــق 

ومحــاورة املؤلــف، وقلــم الرصــاص أفضــل مــن 

ــريه.  ــره وســهولة محــوه وتغي غــريه للطــف أث

وميكــن اســتخدام األقــام الفســفورية لإلشــارة 

ــه  ــم األصفــر؛ ألن ــا القل إىل أمــر مهــم، وأفضله

ال يظهــر يف تصويــر األوراق. اجعــل مــكان 

ــوار،  ــن األن ــني م ــح املع ــاًء باملري ــك مض قراءت

ــد  ــا ق ــكل م ــاً ب ــة، ُمهيّئ ــد التهوي ــن جي وليك

تحتاجــه مــن أوراق وأقــام وملصقــات وغريها. 

واحــذر مــن وســائل االتصــال يف أثنــاء خلوتــك 

الثقافيــة. قــد تخلــو بعــض الكتب مــن عناوين 

جانبيــة فضعهــا عــى جوانب الصفحة لســهولة 

عــى  ولحملــك  مســتقباً،  إليهــا  الوصــول 

مزيــد مــن الرتكيــز يف أثنــاء القــراءة. اســتخدم 

امللصقــات اللطيفــة لتحديــد موضــع التوقــف، 

وال تثنــي ورق الكتــاب أو تضــع القلــم داخلــه.

ــن  ــراءة م ــت الق ــا كان ــن هن ــرة: م ويف األخی

ــب  ــي يتوّج ــة الت ــري الثانوي ــة غ ــور الهاّم األم

رأس  عــى  يجعلهــا  أن  النــاس  كلِّ  عــى 

ــث تصبــح جــزءاً أصيــاً مــن  أولويّاتــه؛ بحي

تزيــد  القــراءة ال  كــرة  اليوميــة.  األنشــطة 

ــادة  ــل تعمــل عــى زي املعلومــات فحســب؛ ب

القــدرة عــى التحليــل وربــط األمــور ببعضهــا 

ــاري يف  ــو الحض ــخ النم ــع لتاری ــض. املتاب البع

اإلســام یلحــظ بوضــوح أنــه کان يف توتــره 

مقرتنــاً دامئــاً بـــ ) القــراءة ( وحــّب العلــم 

والشــغف باملعرفــة، وکــرة العلــاء والباحثیــن 

يف میادینهــا املختلفــة، مــّا الیــدع مجــاالً ألي 

شــك يف أن الواقــع باملزیــد مــن اإلطــاع، و 

اصطحــاب الکتــاب هــو أحــد الحلــول املهّمــة 

لألزمــة الحضاریــة التــي تعــاين منهــا أمــة 

األمــم  واقــع  النظــر يف  أمنــا  وإذا  اإلســام. 

األولــی  للوهلــة  ملســنا  الیــوم؛  الصاعــدة 

النهــوض بالتعلیــم و تیســیر ســبل التثقــف 

مهــا الحضــاري يف جوانــب الحیــاة  أساســاً لتقدُّ

ــة.  کاف

ــة  ــت املطالع ــم إن کان ــب العل ــا طال ــك ي وإن

تنبغــي لعمــوم النــاس ولکــن لــك فــرض؛ ألن 

لــك رســالة وهــدف مهــم جــدا وهــو إنتشــار 

الســام والدفــاع عنــه عنــد اهــل الباطــل 

وبیــان الحــق لهــم. إن تأملــت أحــوال هــؤالء، 

ــراءة،  ــة الق ــا أهمي ــن خاله ــرى م ــّد أن ت ال ب

ــة،  ــجرة الدائح ــون بالش ــا تك ــبه م ــا أش لكونه

املخــرة متنوعــة األصنــاف، وهــذا معنــاه 

ــة  ــة وفوائدهــا مــن ناحي أن مثارهــا مــن ناحي

آخــرى تختلــف مــن كتــاٍب لكتــاب ومــن فــن 

آلخــر، والقــراءة يف هــذا الشــأن تختلــف هــي 

أيضــاً كــا يختلــف الشــجر بأصنافــه وألوانــه، 

وتختلــف بذلــك مــن بعــد مثــاره مــن شــجرة 

ألخــرى، وأعتقــد أن يف هــذا بعــض مــا يقربنــا 

مــن معــامل التناســب املعنويــة منهــا واملاديــة، 

ــه. ــل ومثل ــني املث ــدوام ب ــة عــى ال الثابت

أخبار العامل

بأقالم الطلبة

يف  أمريكيــني  عســكريني  مقتــل  أفغانســتان.. 

داخــي" "هجــوم 

ــكريني  ــبت، إن عس ــرييك، الس ــش األم ــال الجي ق

أمريكيــني اثنــني قتــا، وأصيــب ســتة آخــرون، 

القــوات  زي  يرتــدي  شــخص  قــام  عندمــا 

النــار عليهــم . األفغانيــة بإطــاق 

وقــال املتحــدث باســم القــوات األمريكيــة يف 

ــان  أفغانســتان، الكولونيــل ســوين ليجيــت، يف بي

إن الحــادث الــذي وقــع يف إقليــم ننكرهار حدث 

بعــد عــودة قــوة أمريكيــة أفغانيــة مشــرتكة مــن 

ــرد«. ــة رئيســية ملكافحــة التم »مهم

رويرتز: حركة طالبان األفغانية تسقط طائرة جنود 

أمريكية وتقتل كل ركابها

نقلــت وكالــة األنبــاء رويــرتز عــن متحــدث ىف حركــة 

أســقطت طائــرة  الحركــة  إن  األفغانيــة،  طالبــان 

ــة. ــني يف غزن ــودا أمريكي ــل جن تحم

 وأوضــح املتحــدث، أن حركــة طالبــان أعلنــت مقتــل 

ــم  ــن ضمنه ــرة وم ــن الطائ ــى م ــوا ع ــن كان كل م

ضبــاط كبــار.

وقــال ذبيــح اللــه مجاهــد املتحــدث ، باســم طالبــان 

ــت يف مهمــة تجســس،  ــي كان ــرة الت ــان "الطائ يف بي

ــة"  ــم غزن ــاك بإقلي ــة ده ي جــرى إســقاطها يف منطق

مضيفــا أن كل مــن كانــوا عــى متنهــا وبينهــم 

ــم. ــوا حتفه ــار لق ــاط كب ضب

ونفــى مســؤول عســكري رفيــع املســتوى خــال 

تفقــد الحطــام مقتــل أي ضابــط أمريــي كبــري 

وقــال إنهــم مــا زالــوا يتحــرون الســبب وراء تحطــم 

الطائــرة. ومل يتســن عــى الفــور الوصــول إىل أي 

ــق. ــي للحصــول عــى تعلي مســؤول عســكري أمري

وفاة قابوس بن سعيد سلطان عامن وتنصيب ابن 

عمه هيثم بن طارق خلفا له

تــويف قابــوس بــن ســعيد ســلطان عــان بعــد رصاع 

طويــل مــع املرض.

وأعلنــت التلفــزة الرســمية ووكالــة األنبــاء العانيــة 

خــرب وفــاة الســلطان، عــن 79 عامــا، يف ســاعة 

ــاح الســبت. مبكــرة مــن صب

اليمــني  ســعيد  آل  طــارق  بــن  هيثــم  وأدى 

ــدا للبــاد، وذلــك عقــب  الدســتورية ســلطانا جدي

الحاكمــة. العائلــة  ملجلــس  اجتــاع 

ــو  ــعيد ه ــور آل س ــن تيم ــارق ب ــن ط ــم ب وهيث

ابــن عــم الســلطان الراحــل. وولــد عــام 1954 

ــاء  ــن األعض ــو م ــان، وه ــة ع ــقط عاصم يف مس

البارزيــن يف العائلــة الحاكمــة.

وتخــرج هيثــم مــن جامعــة أكســفورد الربيطانيــة 

عــام 1979، وتــدرج يف عــدة مناصــب بالدولــة، 

ــذ عــام  ــرتاث والثقافــة من ــر ال وتــوىل منصــب وزي

ــلطانا. ــه س ــى تنصيب 2002 وحت
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ــي  ــرية، وه ــا كث ــه فرص ــان يف حيات ــك اإلنس یمتل

ــر  ــقوط املط ــاعة س ــني وس ــا كل ح ــقط فيه تس

عــى األرض، مــن الصحــة، والعيــش، واملــال، 

والتجــارة، والوقــت، والعمــل، والحــب، والتعامل، 

واألوالد! واألرسة 

فهــذه الفــرص تــأيت يف حياتــه وتـُـويل الدبــر، لكــن 

اإلنســان إن اســتفاد مــن  هــذه الفــرص، واجتــاز 

مــن هــذه املرحلــة، فســتظل حياتــه التتأثــر مــن 

األطــوار وتكــون لــه نافعــة.

أمــا إذا كان غافــا عــا أعطــي مــن الوقــت 

ــر  ــخص كان ينتظ ــة ش ــه حكاي ــرص فحكايت والف

ــه  ــدأ عمل ــى يب ــد، حت ــن جدي ــر م ــوع الفج طل

ويلتحــق بركــب ذوي الهمــم العاليــة، ويســري 

إىل غايتــه التــي يتمناهــا قلبــه، لكــن بعــد مــرور 

ــه  ــه، وواج ــذوق يف قلب ــات ال ــة، م ــاعات قليل س

ــد  ــه وابتع ــن عزم ــاد م ــده، وع ــل يف جس الكس

عــن الهمــة، وهكــذا مضــت حياتــه، وغلــب 

ــذي  ــيء ال ــى ال ــل ع ــا حص ــا وم ــأس عليه الي

فقــده منــذ فــرتة طويلــة، ومــا وصــل إليــه حتــى 

أدركــه املــوت وأصبــح ســجينا يف اللحــد وانتهــت 

ــدا. ــه أب ــود من ــن يع ــا ل ــرس خرسان ــه وخ حيات

ــوا  ــن كان ــاس الذي ــن الن ــري م ــة كث ــذه حكاي فه

يعيشــون قبلنــا  فــوق هــذه األرض وتحــت هــذه 

الســاء، يبتهجــون بالحيــاة كــا يبتهــج كثــري 

ــن الســاطعة  ــدوا ع ــا وابتع ــاس يف عرصن ــن الن م

ــار! ــوز واالزده ــق الف ــري طري ــي تن ــة الت الزاكي

ال تبتعد عن القلم فإنه أغى فرصة يف حياتك

كل إنســان يعيــش يف هــذه الكــرة األرضيــة،  

ــول  ــا للوص ــك به ــكار يتمس ــه أف ــري يف فكرت تج

ــش  ــة إىل أن يعي ــو بحاج ــور، وه ــايل األم إىل مع

ــدوء.  ــا إىل اله ــل به ــه ویحص ــع فكرت م

فبعــض النــاس يبحثــون الهــدوء يف املــال واألوالد، 

ــن   ــض اآلخري ــزه وبع ــفر والتن ــم يف الس وبعضه

طريــق  ويف  املختلفــة،  األفــكار  يف  يبحثونــه 

الوصــول إليــه، أحيانــا يشــعر بالتعــب وبالكســل 

ــد  ــه ويبتع ــن غايت ــرصف ع ــا ين ــور، وأحيان والفت

ــه إىل اآلكام،  ــى يصــل ب ــاره حت ــق إخت عــن طري

ــه! ــة حيات ــاه يف بداي ــاكان يتمن وإىل م

وکل مــن يعيــش بــا هــدف وال غايــة، فهــو يــرى 

ــه األشــجار،  ــت علي ــعا زرع ــرا متس ــرساب  بح ال

امــا إذا اقــرتب بــه، فــريى صحــراء تاعــب يف 

عمقــه الريــاح والرمــال ويســوقه إىل الهــاك 

واملــوت ويضــل الطريــق فيمــوت جوعا وعطشــا، 

ــا! ــه يف الدني ــي حيات ــذا تنته وهك

وأمــا مــن ميتلــك حيــاة تحــت غايــة نــرية وهــدف 

يصــل بهــا إىل املعــان،  فهــو يتمســك بــكل يشء 

ــه  ــاوة يف حيات ــذوق الح ــه وي ــوقه إىل هدف يس

ويفــارق الدنيــا و هــو نــال عــى كثــري مــن 

النعــم، وعيشــه تحــت ســاء غايتــه و بهــا يتقــدم 

ــي. و يرتق

ــم  ــم و القل ــة بالقل ــي الكتاب ــاب ه ــاة  الكتّ فحي

ــة أحــرف، و يشء  هــو اســم ال يتجــاوز عــن ثاث

ــب  ــه يف الجي ــرام، و نحمل ــة ج ــه مئ ــغ وزن اليبل

ــب  و اســمه ذكــر يف القــرآن، و أقســم  و الحقائ

ــة  ــه و قل ــر جثت ــم صغ ــه، ورغ ــه يف كام ــه ب الل

ــه. ــرت ب ــا تأث ــه، الدني وزن

والعاقــة بــني اإلنســان و القلــم ليــس مــن أســبوع 

ــاس  ــع الن ــه م ــل صلت ــرن، ب ــنة و ق ــهر أو س أو ش

منــذ  آالف ســنني إىل اآلن و اإلنســان دامئــا بحاجــة 

إىل القلــم؛ ألنــه ملــا وقــع يف يــده  تغــرّيت األطــوار!

 وهــذا  حينــا وقــع يف يــد قــاض رفعــه لتســجيل 

مــوت أحــد مــن املحكومــني، وتحريــر رقبــة 

أخــرى ونجاتــه مــن املــوت؛ وحينــا وقــع يف 

ــاس  ــا الن ــلني، دع ــاء واملرس ــن األنبي ــيٍّ م ــد نب ي

إىل دينــه واالبتعــاد عــن الــرشك والكفــر؛ حينــا 

ــه عنهــم، ســجلوا  ــة ريض الل ــد الصحاب وقــع يف ي

رســاالت إىل امللــل املختلفــة يف العــامل يك يلتحقــوا 

ــر  ــزّار أم ــد الج ــع بي ــا وق ــام؛ حين ــب اإلس برك

جنــوده بالقتــل والتهجــري والظلــم عــى الضعفــاء؛ 

ــن  ــاع ع ــر بالدف ــد أم ــد مجاه ــع بي ــا وق وحين

حقــوق املســلمني؛ حينــا وقــع بيــد عاشــق 

ــم؛  ــوقته بالقل ــالة إىل معش ــب رس فكت

حينــا وقــع بيــد طبیــب، ســجل أســاء األدويــة 

بــه؛ حينــا وقــع بيــد رشطــة املــرور، كتــب 

غرامــة الســيارات بالقلــم؛ حينــا وقــع بيــد 

أســتاٍذ درّس تاميــذه بكتابتــه، وحينــا وقــع بيــد 

ــدم إىل األســتاذ! ــه و ق ــه ب ــب تكاليف ــٍب، كت طال

هكــذا يتعامــل القلــم مــع النــاس ویصبــغ بينهــم 

بــا محــدد، وملــا أجرينــاه بــني اإلصبعــة، يلعــب 

عــى مائــدة اللعــب واملائــدة هــي فكرتنــا وغايتنا 

ــم يف  ــن القل ــتمتع م ــا ونس ــش ألجله ــي نعي الت

ــا. التقــدم حولهــا وحــول منهجن

فنحــن بحاجــة إىل دمــوع القلــم، ألن القلــم هــو 

ــم،  ــن القل ــا ع ــو ابتعدن ــاب ول ــاة الكت ــض حي نب

نفقــد حيــاة التقــدم واالزدهــار ونواجــه بالكســل 

والفتــور واالنحــدار.

سجل فكرتك بقلمك وابدأ من اآلن

ــزول  ــودة وت ــري ع ــن غ ــي م ــا مت ــام حياتن إن أي

مــن غــري رجعــة، فاســتيقظ مــن النــوم والتنتظــر 

ــام  ــرة أم ــن صخ ــد، وك ــن جدي ــر م ــوع الفج طل

الكــوارث التــي تبعــدك عــن غايتــك و كــن كزعيم 

يتزعــم األجيــال، ومجاهــد مناضــل ومحــارب، 

ــا ينهــزم يف هــذا الطريــق،  ــا ينتــرص وأحيان أحيان

ــا  ــن رج ــور وك ــل والفت ــات الكس ــاوم هج يق

يــرىض النــاس  عنــه أحيانــا ويغضــب عليــه أحيانــا 

ب يف الطريــق ويكــرّم فهــو ال يتزعــزع  ويُعــذَّ

ويســري يف طريقــه ويســجله ليكــون درســا لــكل 

مــن يضــع قدمــه يف هــذا الطريــق وحياتــه تكون 

ــن. ــا ولآلخري دعــة لن

التنتظــر طلــوع الشــمس مــن جديــد، وال تنتظــر 

ــن اآلن،  ــدأ م ــت واب ــن أن ــاء، فك ــاح واملس الصب

ــى تحصــل عــى الفــوز و النجــاح. حت

    قيمة القلم

عبدالكريم أرباب
طالب يف قسم التخصص يف األدب العريب

بأقالم الطلبة
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أهل السنة يف إيران

يف  املنــرصم  الشــهر  خــال  األمطــار  نزلــت 

ــة  ــت املنطق ــد أن عان ــتان بع ــوب بلوشس جن

ــنوات،  ــتمرت س ــديدة اس ــة ش ــا ومجاع جفاف

فتحولــت  غزيــرة  كانــت  األمطــار  أن  ومبــا 

األنهــار  وفاضــت  األوديــة  وطغــت  ســيوال 

ــاف ودخــل  وانحــدر الســيل إىل القــرى واألري

ــا  ــّدم ومنه ــا ته ــا م ــازل، منه ــن املن ــري م الكث

مــا أصيــب، وجرفــت امليــاه املــزارع والحقــول 

فكبّــدت خســائر فادحــة ووقــع النقــص يف 

ــظ: "إن  ــال املحاف ــا ق ــوال والثمــرات، وك األم

الخســائر التــي وقعــت يف األمــوال يتجــاوز 

مقدارهــا املليــارات". والحمــد للــه عى ســامة 

األنفــس واألرواح. إن مــا يســرتعي االنتبــاه يف 

هــذا املجــال هــو أن الشــعب اإليــراين بجميــع 

رشائحــه وطبقاتــه شــعر باملســئولية تجــاه 

هــذه الكارثــة. فتحركــت املؤسســات الخرييــة 

إلســعاف املنكوبــني واملترريــن وقــام العلــاء 

بتشــجيع الجاهــري عــى املســاعدة، وانتــرشت 

أخبــار هــذه الفيضانــات يف الصحــف والجرائــد 

ووســائل اإلعــام والتواصــل، مــا ســبب إقبــال 

النــاس عــى جنــوب بلوشســتان واملناطــق 

ــا.  ــات ووحدان ــة زراف الحدودي

ــًة  ــا لحــد اآلن، إغاث ــون إليه ــون يختلف وال يزال

ومؤاســاًة  للمصابــني،  ونــرصًة  للمنكوبــني 

 ، يــن ر للمتر

تجلّــت  ههنــا 

نية  نســا إل ا

واملــروءة واملؤاســاة مبعنــى الكلمــة، وذكــر 

والســاحة  والســخاوة  الــرب  معــاين  النــاس 

والتعــاون والنصــح واإلخــاص بعــد أن نســوها 

تناســوها. أو 

هــذه  يف  أيضــا  الحكومــة  دور  يخفــى  وال 

الكارثــة حيــث ســافر الرئيــس روحــاين وبعــض 

ــة األوضــاع  فوعــد  ــه إىل املنطقــة ملعاين وزرائ

فيــا وعــد بتقديــم خدمــات أساســية إلعــار 

ــني، وجــرب الخســائر  ــة وإســعاد املنكوب املنطق

ــة.  الاحق

مــن  كثــريا  أن  بالذكــر  جديــر  هــو  ومــا 

املواطنــني ملــا جــاءوا إىل املنطقــة، تحــريوا 

وقالــوا: إنــا جئنــا ملســاعدة منكــويب الفيضانات 

ــر  ــاين الفق ــة تع ــذه املنطق ــأن ه ــم ب ومل نعل

والحرمــان إىل هــذا املــدى.

أليــس هــذا جــزًءا مــن الجمهوريــة اإلســامية 

اإليرانيــة؟ كيــف بقيــت هــذه املنطقــة يف 

هــذا الوضــع املــزري طيلــة 

أربعــني عامــا بعــد انتصــار 

ــذا  ــوا ه ــا قال ــورة؟ وإن الث

يف  أكواخــا  رأوا  أن  بعــد 

بعــض املناطــق، وبيوتــا من 

َمــَدر، إنهــم شــاهدوا عجائز 

ال أحــد لهــن، رأوا أطفــاال 

فقــراء أنحلهــم الفقــر وغــرّي 

قــرًى  ألفــوا  مامحهــم. 

العــذب  املــاء  لســكانها  يتيــرس  ال  وأريافــا 

ــون مــن غــدران وحفــر حفروهــا  وهــم يرشب

بأنفســهم فيشــرتك فيهــا النــاس واألنعــام.

إنهــم ملــا قارنــوا أوضــاع هــذه املنطقــة الفقرية 

املحرومــة مــن اإلمكانيــات الرفاهيــة ووســائل 

الحيــاة األوليــة مبدنهــم وأريافهــم العامــرة 

املتمتعــة بأســباب العيــش والراحــة فتســاءلوا 

هــل هنــا إيــران؟!

ــة  ــذه الحال ــة يف ه ــى املنطق ــى تبق ــإىل مت ف

ــتغرابا  ــذي زادهــم حــرية واس ــم ال الســيئة؟ ث

بالحــدود  تتمتــع  منطقــة  وجــدوا  أنهــم 

ــا  ــت يف أرضه ــة ضّم ــة، منطق ــة والربي البحري

ــا  ــرى، ههن ــزات أخ ــب وفل ــن ذه ــادن م مع

قــال البعــض: أنــاس فقــراء ميشــون حفــاة عــى 

أرض تحتهــا كنــوز ومناجــم، ههنــا نفهــم شــيئا 

مــن حكمــة اللــه البالغــة التــي تجلــت يف 

ــة  ــث خرجــت املنطق ــات األخــرية حي الفيضان

ــه يحــدث  ــل الل ــول واالنطــواء ولع ــن الخم م

بعــد ذلــك أمــرا، وهنــا واجــب آخــر عــى 

ــيا  ــوا وس ــو أن يتكاتف ــتان وه ــل بلوشس أه

املثقفــني منهــم عــى متابعــة حــل املشــكات 

كــا  واالجتاعيــة،  والسياســية  االقتصاديــة 

ــوا بأهــل الفكــر وأهــل  ــم أن يتصل ينبغــي له

الخــري مــن املواطنــني وال يكتفــوا باالتصــال 

ــم. ــال الحك ــة ورج بالساس

ألن اللــه ســبحانه متـّـع بلوشســتان بنعــم كثرية 

ومواهــب عديــدة، والكثــري مــن الخدمــات 

واملشــاريع العمرانيــة ميكــن إنجازهــا عــن 

طريــق أهــل الخــري وأهــل الــروة من الشــعب، 

كــا أن هنــا واجبــا آخــر عــى أهــل املحافظــة 

ــم يف  ــني منه ــيا املواس ــاد، س ــل الب ــاه أه تج

الظــروف الراهنــة، وهــو توطيــد الصلــة بهــم 

والشــكر  الدينيــة  الشــؤون  يف  ومنارصتهــم 

ــم. ــاء له والدع

وهو املستعان وعليه التكان.

السيول يف بلوشستان
سامحة األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي



34AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

ـ.ق  السنة : 16- العدد:5 / مجادى  األوىل 1441 ه

فيضانات تدمر مناطق يف جنوب حمافظة سيستان 
وبلوشستان

األيام  خالل  الغريزة  األمطار  هطول  نتيجة 
جرت  وبلوشستان،  سيستان  حمافظة  يف  املاضية 
سيول وفيضانات اجتاحت مناطق وقرى واسعة 
حمافظة  جنوب  يف  الواقعة  دشتياري  منطقة  يف 

سيستان وبلوشستان.
يف  القرى  بعض  أن  إىل  الواردة  التقارير  تشري 
أن  كام  احلصار،  حتت  أو  املاء  حتت  إما  املنطقة 
لعرشات  الطرق  إغالق  إلی  أدت  السيول 
القرى، وسكان هذه املناطق الذين دمرت بيوهتم 
الفيضانات،  هذه  يف  ومزارعهم  وممتلكاهتم 
بعض  سكان  أن  كام  قاسية،  ظروف  يف  يعيشون 
عل  عالقني  يومني  ميض  بعد  زالوا  ما  املناطق 

أكثر  إىل  أحيانا  تبلغ  جارفة  مياه  وسط  األشجار 
من ثالثة أمتار، وينتظر اجلميع من يساعدهم.

شدة  عن  وحكومية  شعبية  جهات  أعلنت  ولقد 
املالية  املساعدات  إىل  املحليني  السكان  حاجة 
األموال  يف  الترضر  وأن  النقدية،  وغري  النقدية 

واملمتلكات كبري جدا.
إمام  احلميد  الشيخ عبد  أن فضيلة  بالذكر  جدير 
اليوم  مساء  قام  زاهدان  يف  السنة  أهل  وخطيب 
زاهدان  دارالعلوم  جامعة  أساتذة  من  وفد  مع 
عل  يرشف  حيث  املحافظة  جنوب  إىل  برحلة 
عملية توزيع التربعات عل الضحايا ومترضري 
قريب، كام أصدر فضيلته دعوة  الفيضانات عن 
عاّمة من أجل مساعدة منكويب السيول األخرية 

و مترضري الفيضانات.

يف رسالة إىل ممثل الويل الفقيه يف حمافظة كرمان:
علامء أهل السنة يف “كرمان” يطالبون احلكومة 

بحل املشكالت املذهبية وإزالة الضغوطات
حمافظة  رشق  يف  السنة  أهل  علامء  كتب 
“حسن  اإلسالم  حجة  إىل  رسالة  “كرمان” 

هذه  يف  الفقيه  الويل  ممثل  سليامين”،  عليدادي 
املذهبية  املشكالت  بحل  مطالبني  املحافظة، 
والضغوطات التي يواجهها أهل السنة يف هذه 

املنطقة.
إىل  وجهت  التي  الرسالة  هذه  يف  ووردت 
ممثل الويل الفقيه: “ملا استقر مكتب ممثل الويل 
حمافظة  رشق  يف  السنة  أهل  شؤون  يف  الفقيه 
السنة  أهل  مشكالت  حتل  أن  رجونا  كرمان، 
يف أرسع وقت، لكن مع األسف الشديد تزداد 

مشكالت هذه املنطقة يوما بعد يوم، وال تكاد 
مؤسسة أو مركز هيتم بمساعدة أهل السنة يف 

حل مشكالهتم”.
إىل  السنة  أهل  علامء  رسالة  يف  أيضا  وأشري 
السنة  أهل  يواجهها  التي  املشكالت  بعض 
إعامر  إعادة  عن  كـ”املنع  املحافظة،  هذه  يف 
والتي  اإلعامر،  إعادة  إىل  حتتاج  التي  املساجد 
و”املنع  وقديمة”،  معروفة  مساجد  هي 
الطني  من  املبنية  املساجد  إعامر  إعادة  عن 
يف  مساجد  ببناء  السامح  و”عدم  واخلشب”، 
و”عدم  مساجد”،  فيها  توجد  ال  التي  القرى 
بحل  الرسمية  واملؤسسات  املراكز  اعتناء 
السامح ألهل  السنة”، و”عدم  مشكالت أهل 
السنة بإقامة اجلمعة والعيدين يف كل من مدن: 

وبم  كرمان، 
وفهرج”.

علامء  وأكد 
أهل السنة يف 
الرسالة  ختام 
رضورة  عل 
اهتامم املعنيني 

املكون  مشكالت  حل  يف  والسعي  باألمور، 
كرمان،  حمافظة  من  املنطقة  هذه  يف  السني 

وإزالة الضغوطات التي يواجهوهنا.
أهل  من  كبريا  عددا  أن  بالذكر  اجلدير  من 
السنة يسكنون جنوب حمافظة كرمان ورشقها، 

ويواجهون ضغوطات ومشكالت.

حظر  برفع  يطالب  عبداحلميد  الشيخ  فضيلة 
طباعة كتب أهل السنة يف إيران

يف اجتامع لعلامء الشيعة والسنة بمدينة زاهدان 
اإلسالمي  واإلرشاد  الثقافة  وزير  وبحضور 
أهل  وخطيب  إمام  طالب  كبار،  ومسؤولني 
عن  احلظر  برفع  زاهدان،  مدينة  يف  السنة 
وزيَر  خماطبا  وقال  السنة،  أهل  كتب  طباعة 

الثقافة: نرجو أن تتابع القضية شخصيا.
“إحدى  عبداحلميد:  الشيخ  فضيلة  وقال 
الثقافة واإلرشاد  توقعات الشعب من وزارة 
املتنوع  والقومي  الديني  اجلانب  تراعي  أن 
املحافظات”.  خمتلف  يف  اإليراين  للشعب 
عل  قيودا  تفرض  اإلدارة  جملس  “إن  وقال: 
الطباعة  من  بعضها  وحتظر  السنة  أهل  كتب 

لوجود بعض اإلشكاالت اجلزئية”.

واعرتض فضيلة الشيخ عبداحلميد عل وسم 
أهل  كتب  إىل  يضاف  السنة”  بأهل  “خاص 

السنة قبل الطبع ومعظمها كتب يتفق الشيعة 
يؤكد  حني  يف  مسائلها،  معظم  يف  والسنة 
املشرتكات كثرية بحيث ال  أن  املرشد األعل 
مساغ لالختالف، وإذا كان األمر كذلك فال 
داعي إىل وسم “خاص بأهل السنة” وإذا كان 
البد فال توجيه ملنع كثري من كتب أهل السنة 
بيان  حرية  يقتيض  فالدستور  الطباعة،  من 
ُيظوا  أن  السنة  أهل  حق  ومن  املعتقدات، 

باحلقوق املرشوعة وجيب أن ُيرفع احلظر.
أن  الثقافة  وزير  من  نتوقع  فضيلته:  وقال 
السنة  أهل  كتب  بطباعة  شخصيا  يعتني 
وهيتم أكثر بمنهج املجلس اإلداري والدوائر 
قيود  هناك  تكون  ال  حتى  املختلفة  احلكومية 

تناقض الدستور ترض بمصالح النظام.
زاهدان  دارالعلوم  جامعة  مدير  وأشار 
“جملة  لـ  رسمي  لرتخيص  سابق  طلب  إىل 
تصدر  التي  الشهرية  اإلسالمية”  الصحوة 
أكرب  وهي  العربية،  باللغة  اجلامعة  هذه  عن 
جامعة رشعية مستقلة ألهل يف إيران، وجملة 
“الصحوة االسالمية” نالت القبول يف أوساط 
املجتمع وقد وعد وزير الثقافة السابق بإعطاء 

ترخيص هلا دون أن يتحقق ذلك.

أهل السنة يف إيران

تــويف الحافــظ محمــد إبراهيــم ريــي أســتاذ 

ــاش  ــوم خ ــزن العل ــة مخ ــظ يف مدرس دار التحفي

ــم  ــذ وحّفظه ــرشات التامي ــذي رىب ع ــابقا. ال س

القــرآن الكريــم. انتقــل إىل رحمــة اللــه بعــد 

ــرض. ــع امل ــل م رصاع طوي

 إن هيئــة تحريــر املجلــة تعــزي ذويــه وتاميــذه 

ــوىل  ــك. ســائلة امل ــدان هــذا األســتاذ املحّن يف فق

أن يســّد الثلمــة الحادثــة بوفاتــه، كــا تســأل لــه 

ــه  العفــو والغفــران والفــردوس، وللمتفجعــني في

الصــرب والســلوان وجزيــل األجــر.

يف ذمة اهلل
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