1

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

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

2

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

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

3

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

محتويات
االفتتاحية

2
3

هكذا بدأت املؤامرات متهيدا لصفقة القرن/سامحة األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي

على مائدة القرآن
تفسري معارف القرآن  /العالمة املفتي حممد شفيع العثامين  /تعريب :األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي

السرية النبوية

6

7
9

أساليب الدعوة احلكيمة يف ضوء السرية النبوية (األخرية)  /اإلعداد :إسحاق الفاحص

خطب ومواقف
فضيلة الشيخ عبد احلميد يف خطبة اجلمعة:
البالد حباجة إىل تغيري أساسي يف السياسات الداخلية واخلارجية

منثورات
اقتباسات علمية ،أدبية ،اجتماعية ،ثقافية ،فكرية  /سامحة األستاذ املفتي عبد القادر العاريف

دراسات إسالمية

11

اإلسالم وتسخري الكائنات  /فضيلة الشيخ املفتي حممد تقي العثامين

13

تركيا من حاضرة للخالفة إىل قاعدة للعلمانية /د .عيل الصاليب

حوار

 15حوار مع الشيخ يوسف صاحل قراجه ،أحد علماء تركيا

شخصيات إسالمية

 18ذكريات للعالمة الفقيه حممد تقي العثماني ()10

20
21
22
23

العالمة املفسر حممد برهان الدين السنبهلي رمحه اهلل  /الدكتور حممد أكرم الندوي

قضايا معاصرة
صفقة القرن صفعة يف وجوه املسلمني /عبد الرمحن حممد مجال
ال لصفقة العار /سيد مسعود
مصرية أمريكا يف أفغانستان /صادق فائز

من أنباء اجلامعة

 26عقد مؤمتر ختصصي حول شخصية اإلمام أبي احلسن الندوي يف جامعة دار العلوم زاهدان

بأقالم الطلبة

ّ
والتفوق  /عبد الظاهر جرجيج طالب يف الصف الرابع
املطالعة س ّر النجاح

28
 30قيمة القلم /عبد الكريم أرباب
أهل السنة يف إيران
31

السيول يف بلوشستان /سامحة األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي

علماء أهل السنة يف «كرمان» يطالبون احلكومة حبل املشكالت املذهبية وإزالة الضغوطات

www.sunnionline.us

sahvah2islamiah@gmail.com
abdulrahmmane22@gmail.com

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

االفتتاحية

4

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

هكذا بدأت املؤامرات متهيدا لصفقة القرن
سامحة األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي
أستاذ احلديث والفقه باجلامعة

أعلـن الرئيـس األمريكي دونالـد ترامـب عـن
خطـة ُهيّئـت منذ سـنني أو منذ قرون سـ ّميت
«صفقـة القـرن» زاعما أنهـا خطـة السلام
التـي أع ّدتهـا إدارتـه ،بعدمـا اعرتفـت حكومته
بالقـدس املحتلّـة عاصمـ ًة إلرسائيـل ،وأمـرت
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
على امتـداد تاريخهـا .إن اليهـود منـذ قـرون
بـدأوا كفاحهم السـتعادة فلسـطني زاعمني أنها
أرض امليعـاد ،يعتـزون بها وميوتون يف سـبيلها،
ويحاولـون إلحيـاء هـذه العقيـدة يف نفـوس
شـبابهم ،ويربّـون صغارهـم عىل هـذه الفكرة،
فالـذي حـدث اآلن مثرة كفاح مسـتمر وعقيدة
راسـخة ومخططـات مدروسـة ،وعمـل دؤوب
لزعماء اليهـود طيلـة مئـات مـن السـنني يف
سـبيل العـودة املزعومـة وذلـك قبل اكتشـاف
العـامل لقـارة أمريكيـة( .مقـر االسـتعامر
الحديـث).
اسـتمرت جهود اليهود السـتعادة فلسـطني ومل
تنجـح ولكنهـم مل ييأسـوا وواصلـوا كفاحهـم
متطلعين إىل فرص فيسـتغلونها ،إىل أن حدثت
الحـرب العثامنيـة اليونانيـة التـي أفضـت إىل
إفلاس الرتكيـة العثامنيـة فتحـرك «هرتـزل»
الزعيـم الفكـري الصهيـوين مسـتغال الفرصـة
وعـرض على السـلطان عبـد الحميـد عبر
السـفري العثامين يف (فينيا) تربعـا يهوديا ضخام
نظري السماح بهجرة اليهود إىل فلسـطني فجاء
رد السـلطان املؤمـن قويـا وصارمـا ،تجلّـت
فيـه الغيرة اإلسلامية حيـث رد عليهـم بقوله:
«إننـي لـن أسـتطيع أن أتخلى عـن شبر واحد
مـن فلسـطني ،ألنهـا ليسـت ملـك ميينـي بـل

ملك شـعبي ،لقد ناضل شـعبي يف سـبيل هذه
األرض ور ّواهـا بدمـه».
مـن هنـا بـدأ ( تيودورهرتـزل) يفكـر يف
القضـاء على الخالفـة العثامنيـة بعـد أن علـم
أن أحالمـه لـن تتحقـق مادامـت الخالفـة
العثامنيـة اإلسلامية باقيـة ،أصـدر هرتـزل
اليهـودي ،كتابـه « الدولـة اليهوديـة» ودعـا
فيـه إىل إقامـة دولـة يهوديـة يف فلسـطني ،ثـم
توالـت املؤمتـرات لتطبيـق الفكـرة بـأي طريق
ممكـن وبـدأت مؤامـرات إلزاحـة املانـع األكرب
«الخالفـة العثامنيـة» وحاولـت القـوى الكربى
توتير العالقـات بين العـرب واألتـراك.
ويف هـذا السـياق ق ّيضـوا رجلا مـن أرشاف
العـرب وهـو الرشيـف حسين فقـام األخير
وغيره من قيـادات العرب بتنظيـم ثورة عربية
ضـد الحكـم التريك وتحالفوا مـع بريطانيا عىل
أن تعطيهـم منطقـة بلاد الشـام .فوافقـت
بريطانيـا ظاهريـا إال أنهـا غـدرت بهم كام هم
غـدروا الخالفـة العثامنيـة فاتفقـت بريطانيـا
مـع فرنسـا فيما بعـد عىل تقسـيم بالد الشـام
بينهما باتفاقيـة عرفـت باسـم « سـايكس
بيكـو» و»سـايكس» كان وزيـر الخارجيـة
الربيطـاين و»بيكـو» كان وزيـر الخارجيـة
الفرنسي فاالتفاقيـة سـميت باسـم الوزيريـن،
واملسـلمون هـم الغائبـون عـن السـاحة.
فانظـروا إىل مؤامـرة األعـداء واغترار العـرب
بوعودهـم الكاذبـة.
أعلنـت الثـورة العربيـة الكبرى بتشـجيع مـن
بريطانيا عـام 1334-1916هــ وبانتهاء الحرب
العامليـة األوىل انتهـى الحكم العثماين وانتهت
الخالفة اإلسلامية وتقسـمت الدولة اإلسلامية
إىل دول عديـدة تحكمهـا بريطانيـا أو فرنسـا
ووقعـت فلسـطني تحـت الحكـم الربيطـاين
وكان هـذا التوزيـع مقصـودا ليمهـد فيما
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بعـد إىل تطبيـق وعـد بلفـور (وزيـر خارجيـة
بريطانيـا) مبنـح فلسـطني لليهـود وهـذا ما تم
العمـل عليـه فيما بعـد.
ال شـك أن تـوزع العـرب ،إىل دول ودويلات،
وانفصالهـم عـن الخالفـة التـي كانـت
رمـزا للقـوة اإلسلامية ،ثـم جعـل القضيـة
الفلسـطينية قضيـة عربيـة قومية ،ثم اسـتيالء
الحضـارة الغربيـة وابتعـاد الحـكام العرب من
اإلسلام ،وانشـغالهم باملنافسـة يف املناصـب
واألمـوال ،وتخلّيهـم عـن الجهـاد الـذي هـو
ذروة سـنام الديـن وثقتهـم بالكفـار ،هي التي
عـادت على البلاد العربيـة بالويلات وج ّرأت
األعـداء على احتالل فلسـطني والقـدس ،حتى
وصـل األمـر إىل سـيادة إمريـكا ،فال يـد للدول
العربيـة واإلسلامية ال يف حـرب وال يف سـلم،
وتـوىل عـروش الحكـم رجـال جلاوزة ،ال هـ ّم
لهـم سـوى االحتفـاظ بكراسـيهم ،وثرواتهـم
الشـخصية واسـتقرار الحكـم واسـتدامته يف
أرستهـم ،وهم ألعوبة بأيدي سـادتهم الغربيني
مـن اإلمريـكان واإلنجليـز و...
فبئـس العبيـد وبئـس األسـياد ،وهـم كما
وصفهـم العالمـة السـيد أبـو الحسـن النـدوي
«أسـوء جيـل عرفهـم التاريـخ» ،وال شـك أن
األمـة اإلسلامية وقعـت يف محنـة كبيرة ويف
ذل ظاهـر ،ومـن هنـا ينبغـي أن تفكـر األمـة
وعلامؤهـا وزعامؤهـا الغيـارى ومثقفوهـا
ومفكروهـا يف طـرق التخلـص من هـذا الواقع
املريـر وهـذه األوضاع املأسـاوية ،فهـل إىل ع ّز
ونجـاة مـن سـبيل؟
إنـا نؤمـن أن العاقبـة للمؤمنين املتقين وأن
اإلسلام يعلـو وال يعىل عليه ،ونؤمـن بأن األمة
اإلسلامية هـي األمـة األخيرة التـي أخرجـت
للنـاس ،وف ّوضـت إليهـا مهمة الدعـوة إىل الله،
ومهمـة إصلاح العـامل ومحاربـة الفسـاد .إنـا

5
نؤمـن بـأن «الجهـاد مـاض إىل يـوم القيامـة»،
كما نؤمـن بـأن الباطـل زاهـق ال يـدوم ،وأن
اليهـود رضبـت عليهـم الذلـة واملسـكنة.
إذن ينبغـي للمسـلمني قـادة وشـعوبا االنتباه
لألمـور التالية:
-1العـودة إىل تعاليـم الديـن السـامية ،يف
العقيـدة والفكـرة والعبـادة والسـلوك.
 -2االعتصـام بحبـل الله وتوحيـد صفوف األمة
ومحاربـة التفـرق والتشرذم ونبـذ الخالفـات
الداخلية.
 -3الرتكيـز على جعـل القضيـة قضيـة األمـة
واإلسلام والعقيـدة اإلسلامية والتحذيـر مـن
جعلهـا قضيـة عربيـة قوميـة.
 -4إيجـاد الوعـي يف الجامهير والشـعور
باملسـؤولية تجـاه قضايـا األمـة ال سـيام قضيـة
القـدس وفلسـطني.
 -5االبتعـاد عـن حيـاة البـذخ والدعـة والترف
والجـري وراء املاديـة واللـذات.
 -6االهتمام باالسـتعداد الروحـي والصناعـي
والتنظيـم العلمـي الجديـد يف األمـة.
 -7نفخ روح الجهاد يف الجيل املعارص.
 -8تربيـة رجـال يسـتويل عليهـم فكـرة تحريـر
القـدس ومتلـك مشـاعرهم وتفكريهـم.
حـل يقـر بدولـة
 -9إدانـة صفقـة القـرن وكل ّ
إرسائيـل.
 -10الدعـاء والتضرع إىل الله والتوبة الصادقة
واالسـتعانة بالله القـوي القادر عىل كل يشء.
ويحلـو يل أن أنقـل هنـا كلمـة لإلمـام املفكـر
السـيد النـدوي الـذي كان يتملمـل لكارثـة
القـدس وفلسـطني متلمـل السـليم ويبكي لهـا
بـكاء الحزيـن ،فقـال رحمـه اللـه« :إن قضيـة
فلسـطني سـهلة هيّنة ،وانتصار العرب مضمون
إذا كانـوا أحـرارا يف ترصفهـم ،مالكين لزمامهم،
مدبريـن لسياسـتهم ،مغامريـن بأرواحهـم
وأسـ ّنتهم ،واثقين بنصر اللـه ،معتمديـن عىل
سـواعدهم ،متم ّرديـن على املادة والشـهوات،
مص ّممين على الكفاح والجهـاد ،ويومئذ يفرح
املؤمنـون بنصر اللـه ينصر مـن يشـاء وهـو
العزيـز الرحيـم».
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على مائدة القرآن

تفسري معارف القرآن
العالمة املفتي حممد شفيع العثامين

تعريب :املفتي حممد قاسم القاسمي

أساس شبهة املرابني:
كان أســاس شــبهتهم أ ّن الربــا والبيــع كليهــا
يحققــان الربــح والفائــدة ،فينبغــي أن يكــون
حكمهــا واحــدا ً ،ولكــن اللــه ســبحانه وتعــاىل
{وأحــل اللــه البيــع
ّ
ر ّد عــى زعمهــم قائــاً:
وحــرم الربــا} فكيــف تقيســون شــيئاً حرمــه
اللــه عــى يشء أحلــه اللــه تعــاىل ،وهــو أعلــم
ر ومبــا ينفــع ،وهــو
بحقائــق األشــياء ومبــا يـ ّ
العليــم الخبــر ،ال يخفــى عليــه يشء يف األرض
وال يف الســاء.
أ ّمــا العبــاد ســواء كانــوا أفــرادا ً أو جامعــات
وإن كانــوا يعلمــون شــيئاً قلي ـاً مــا ينفعهــم
رضهــم ،لك ّنهــم ال علــم لهــم بجميــع
أو ي ّ
املصالــح واملفاســد ،وهنالــك أمــور قــد تحقــق
ربحـاً وفائــدة ألحــد أو طائفــة ،لكنهــا تســبب
ويــات ومشــكالت لعا ّمــة النــاس والبــاد.
قولــه تعــاىل" :فمــن جــاءه موعظــة مــن
ربّــه فانتهــى فلــه مــا ســلف وأمــره إىل اللــه
ومــن عــاد فأولئــك أصحــاب النــار هــم فيهــا
خالــدون".
أي فمــن بلغــه تحريــم الربــا مــن اللــه
ســبحانه وتعــاىل فانتهــى وتــاب صادقــاً فلــه
مــا أخــذه مــن الربــا قبــل التحريــم ،أ ّمــا الــذي

مل يتــب صادقـاً مخلصـاً فاللــه أعلــم بــه ،وإليــه
أمــره يف اآلخــرة ،ومــن عــاد إىل أخــذ الربــا بعــد
تحرميــه فقــد اســتوجب عــى نفســه العقوبــة،
واســتحق الخلــود يف النــار؛ أل ّن مقالتهــم بــأن
الربــا حــال مثــل البيــع يضاهــي كف ـرا.
وقيــل املـراد بالخلــود هنــا :مكــث الطويــل يف
النــار إذا كان الفاعــل مؤمن ـاً وإنّ ــا عــر عــن
ذلــك بالخلــود زج ـرا وتغليظ ـاً لفعلــه.
قولــه تعــاىل" :ميحــق اللــه الربــا ويــريب
الصدقــات"
إ ّن اللــه ســبحانه وتعــاىل قــارن بــن الربــا
والصدقــات وهــا متناقضــان تختلــف
قــل ومحــق،
عاقبتهــا ،فعاقبــة الربــا إىل ّ
وعاقبــة الصدقــة إىل كــرة وبركــة ،إ ّن املتصــدق
ٍ
عــوض ،وإ ّن آكل الربــا
يعطــي مالــه بــدون
يأخــذ مــال الغــر بــدون عــوض ،وهــذا هــو
التناقــض بــن حقيقتهــا .وهنــاك تناقــض
آخــر أيضــا وهــو بــن نيــة املتصــدق ونيــة آكل
الربــا ،فاملتصــدق يض ّحــي مبالــه ابتغــاء مرضــاة
اللــه وثــواب اآلخــرة ،أ ّمــا آخــذ الربــا إمنــا
يأخــذ الربــا طمع ـاً يف الزيــادة ،أمــا التناقــض
يف النتيجــة فاللــه ســبحانه وتعــاىل ميحــق الربــا
وال ينميــه وال يزيــده يف الحقيقــة والواقــع،
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على مائدة القرآن
أ ّمــا الصدقــة فاللــه ســبحانه وتعــاىل ينميهــا
ويبــارك فيهــا.
محق الربا وإرباء الصدقات:
قــال طائفــة مــن املفرسيــن :إ ّن املحــق يف
الربــا والزيــادة يف الصدقــات إنّ ــا يتحققــان
يف اآلخــرة أي الينفــع امل ـرايب مالــه يف اآلخــرة،
وال يغنــي عنــه شــيئاً ،أمــا املتصــدق فهــو يف
النعيــم األبــدي ،وهــذا املعنــى ظاهــر مقبــول
ال شـ ّـك فيــه.
وقــال عا ّمــة املفرسيــن :إ ّن محــق الربــا وإربــاء
الصدقــات يتحققــان يف هــذه الدنيــا كــا
يتحققــان يف اآلخــرة .إ ّن الربــا إذا خالــط مــاالً
أهلكــه وأفنــاه كــا يشــاهد أن كثــرا ً مــن
املرابــن والذيــن يعاملــون باملعامــات الربويــة
يخــرون ويفلســون ،ويصــرون فقـراء بعد أن
كانــوا أغنيــاء وأصحــاب املليــارات ،وال نشــاهد
هــذا يف التجــار املتقــن الذيــن يحــذرون
الربــا .وقــال كثــر مــن أهــل التجربــة أن الربــا
وإن كــر ولكــن مثراتــه ال تبقــى ،وال تنتفــع
بــه الذريــة والجيــل القــادم ،وكث ـرا ً مــا رأينــا
أ ّن الربــا تعــرض آلفــات فذهــب كلــه ،وقــال
معمــر :ســمعنا مــن املشــايخ ال متــي  40ســنة
عــى آكل الربــا إال ويتعــرض مالــه للمحــاق
والخــران.
وأثبتــت التجــارب أ ّن الربــا إن مل يذهــب كلــه
لكــن ســيحرم صاحبــه الــركات والفوائــد بــا
ّ
شــك؛ وذلــك أل ّن املــال والذهــب والفضــة
ليســت مقصــودة بالــذات ،ألنّهــا بنفســها
ال تزيــل جوعــاً وال عطشــاً وال تقــي حــرا ً
وال بــردا ،وال تحــل محــل امللبــس واملســكن
واملركــب وغريهــا ،وإنّ ــا الغــرض مــن املــال
لــدى كل عاقــل أن يحصــل بــه اإلنســان عــى
أشــياء تنفعــه ويعيــش بهــا عيشــة مرضيــة
مريحــة ،ومــن طبيعــة اإلنســان أنّــه كــا
يحــب أ ّن يعيــش بع ـ ّز وراحــة كذلــك يتمنــى
ألوالده وذريتــه وذويــه حيــاة طيبــة مريحــة،
فالــذي كــر مالــه بــأي طريقــة ولكــن مل
تتحقــق أمانيــه يف حياتــه ومل تتحقــق أمانيــه
يف ذريتــه ،فكأنــه ُحــرم بــركات املــال ومثراتــه،
أ ّمــا الــذي قـ ّـل مالــه يف الظاهــر ولكــن عــاش
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هــو وأوالده وذريتــه عيشــة طيبــة ،وانتفعــوا
مباعندهــم مــن املــال ،فكأنهــم ازدادوا ثــروة
وأمــواالً؛ ألنّهــم تحققــت أمانيهــم الحلــوة
بشــأن أنفســهم وذرياتهــم .فليلــق الناظــر
نظــرة يف َمــن يتعاطــون الربــا ثــم لينظــر أيضــا
بــركات الصدقــة واإلنفــاق ،يجــد أ ّن آخــذ الربــا
وإن ازداد ثــروة ومــاالً ،لكنــه كالــذي تــو ّرم
جســمه ،وهــو يحســب ذلــك ســمناً وصحــة،
أ ّمــا الذيــن يعرفــون الواقــع يعلمــون أ ّن هــذه
الزيــادة يف جســم املتــو ّرم زيــادة تــؤدي إىل
الهــاك والفنــاء ،فهكــذا أكلــة الربــا وإن كــرت
أموالهــم لك ّنهــم محرومــون مــن الســعادة
والراحــة يف الحيــاة.
شبهة وجوابها:
رمبــا يقــول شــخص :إننــا نــرى أكلــة الربــا
يعيشــون يف ع ـ ّز وراحــة ،ويســكنون املســاكن
الفارهــة ،ولديهــم ناطحــات الســحاب ،وقــد
توفّــرت لهــم إمكانيــات الراحــة والرفاهيــة،
يأكلــون ويرشبــون ويتمتعــون كــا يشــاؤون؟
لكــن إذا تدبّــر العاقــل ،علــم جيــدا أ ّن
إمكانيــات الرفاهيــة والراحــة يشء ،والراحــة
نفســها يشء آخــر ،كثــرا ً مــا نــرى النــاس
ميلكــون إمكانيــات الرفاهيــة والراحــة ،مــع
ذلــك يعيشــون حيــاة قلــق واضطـراب ال راحــة
لهــم وال طأمنينــة.
إ ّن أســباب الراحــة وإمكانياتهــا تصنــع يف
املصانــع ،وت ُعــرض وت ُبــاع يف األســواق ،لكــن
الراحــة نفســها ال تصنــع يف املصانــع ،وال تبــاع
يف األســواق ،وال ريــب أ ّن الراحــة رحمــة مــن
رب العاملــن ونعمــة مي ّنهــا عــى مــن
اللــه ّ
يشــاء مــن عبــاده.
قــد تتوفّــر أســباب وإمكانيــات كثــرة لواحــد،
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
بالهــواء ،ث ـ ّم انظــر هــل متتــع هــذا اإلنســان
بالنــوم ،فــإن مل تجــرب أنــت فاســأل اآلخريــن،
يعــرف آالف مــن النــاس أنّهــم حرمــوا النــوم
املريــح مــع توفّــر اإلمكانيــات.
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تفيدنــا التقاريــر املنتــرة يف أمريــكا والبــاد
الراقيــة األخــرى أ ّن معظــم النــاس يف تلــك
البــاد ال ينامــون إال باملن ّومــات ،وأحيانــا ال
تفيدهــم األقــراص املن ّومــة أيضــاً.
ثــم اســتعرض أحــوال أكلــه الربــا يف ضــوء مــا
بيّنــا تجــد عندهــم أمــواالً باهظــة وإمكانيــات
كثــرة ،لكــن ال تجدهــم مرتاحــن ،بــل تراهــم
يف ســكرتهم يعمهــون ،ويســودهم القلــق
والضغــط ،وال يســيغهم طعــام وال رشاب،
قــد ينســون كل يشء حتــى األهــل واألوالد،
واليه ّمهــم إال املــال .مصانعهــم تشــتغل،
وســفنهم تســر يف البحــار رغــم ذلــك
محرومــون عــن الراحــة ،وإ ّن هــوالء املســاكني
وفّــروا ألنفســهم أســباب الراحــة ،لكنهــم
حرمــوا الراحــة والطأمنينــة يف الحيــاة.
تلــك حــال راحتهــم التــي ض ّحــوا ألجلهــا،
وبحثــوا عنهــا ثــم مل يجدوهــا ،وإذا شــئت أن
تــرى حــال حرستهــم فتدبّــر يف شــأنهم .إ ّن
هــوالء العصــاة (أكلــة الربــا) يُحرمــون رقــة
القلــب فتقســو قلوبهــم ،ويُفكــرون دامئــاً
كيــف ميكــن لهــم أن يســتغلوا النــاس وميتصــوا
دمائهــم ،فــا يحبهــم النــاس وال يؤقرونهــم بــل
يكنــون لهــم يف قلوبهــم بغضــا شــديدا ،اقــرء
قصــص أكلــة الربــا يف بــادك واقــرء قصــص
اليهــود يف بــاد الشــام ،كانــت صناديقهــم
مليئــة باألمــوال ولديهــم القناطــر املقنطــرة
مــن الذهــب والفضــة ولكــن العــزة وال
كرامــة لهــم عنــد أحــد مــن النــاس ،بــل كانــوا
يبغضونهــم ويكرهونهــم.
الحرب بني الرأسامليني واالشرتاكيني:
ومــا الحــرب القامئــة بــن الرأســاليني
واالش ـراكيني إال نتيجــة البغضــاء التــي كانــت
بــن الفقـراء املســتضعفني واألغنيــاء املســتغلني
الذيــن امتصــوا دمــاء النــاس .وال يخفــى عــى
أحــد أ ّن الشــيوعية ونشــاطاتها اله ّدامة ليســت
إال ر ّد فعــل عنيــف ملــا ارتكبتــه الرأســالية
الغاشــمة التــي قامــت عــى أســاس الربــا وأكل
أمــوال النــاس بالباطــل ،فأنشــأ ذلــك عــداوة
وبغضــاء جعلتــا العــامل اإلنســاين يف بوتقــة مــن
العــذاب.

7
إ ّن التجــارب أثبتــت أ ّن ثــروة أكلــة الربــا ال
تكــون ســائغة لألجيــال القادمــة ،فهــي إمــا
تضيــع وإ ّمــا ال تســيغ ،فيحــرم ذريــة أكلــة
الربــا خريهــا ومثراتهــا ،فهــي تــورث الــذل
والحرمــان ،إذن الينبغــي أن يغــ ّر النــاس
بأحــوال أكلــة الربــا يف أروبــا والبــاد الغربيــة؛
ألنّهــم ليســوا يف راحــة حقيقيــة كــا ب ّينــا.
أي قيمــة للراحــة التــي ال تحصــل إال
ثــم ّ
عــى حســاب شــقاء اآلخريــن؟ وأي قيمــة
للــال الــذي حصــل بامتصــاص دمــاء الفق ـراء
واملحتاجــن؟ وهــل تعجبــك عــارة قريــة
حصلــت بعــد خــراب قــرى كثــرة افتقــر
كل ذلــك ليعيــش
أهلهــا ،وجــاع سـكّانها ،وإنّ ــا ّ
أهــل قريــة واحــدة بالرفاهيــة والهنــاء ،وكذلك
الربــا ال يحصــل إال بعــد افتقــار كثرييــن ،أ ّمــا
الصدقــات فأهلهــا يض ّحــون بأموالهــم لراحــة
تقــل أموالهــم يف
ّ
اآلخريــن ،فهــؤالء وإن
الظاهــر ،لك ّنهــم يتمتعــون بطأمنينــة القلــوب
وهــي الراحــة الحقيقيــة ،وهــم محبوبــون
لــدى النــاس أجمعــن ،ولهــم مكانــة يف
قلوبهــم ،فتدبّــر يف قولــه تعــاىل« :ميحــق اللــه
الربــا ويــريب الصدقــات» .وتدبــر قــول النبــي
صــىاللــهعليــهوسـلّم« :الربــا وإن كَـ ُـر فــإن
عاقبتــه تصــر إىل قُــ ٍّـل» ( .رواه أحمــد وابــن
ماجــه).
ـب
وختمــت اآليــة بقولــه تعــاىل« :واللــه ال يحـ ّ
كل كفــار أثيــم» ،وفيهــا إشــارة إىل أ ّن الــذي
اليحــرم الربــا كافــر ،والــذي يحرمــه اعتقاديــا،
لكنــه يتعاطــاه عمليــا فهــو آثــم فاســق.
قولــه تعــاىل{ :إن الذيــن آمنــوا وعملــوا
الصالحــات وأقامــوا الصــاة وآتــوا الــزكاة لهــم
أجرهــم عنــد ربهــم وال خــوف عليهــم وال هــم
يحزنــون}:
مــدح الحــق تعــاىل املؤمنــن بربهــم ،املطيعــن
ألمــره يف إقامــة الصــاة وإيتــاء الــزكاة مخ ـرا ً
عــا أعــ ّد لهــم مــن الكرامــة وأنّهــم يــوم
القيامــة آمنــون ،ليكــون ذلــك يف خــال املقارنة
مــع أكلــة الربــا أدعــى لالمتثــال واالبتعــاد عــن
الربــا الــذي حرمــه اللــه عــى العبــاد.
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على مائدة القرآن

مصداق «الصادقني»
سلسلة دروس في تفسير القرآن الكريم لسماحة األستاذ الشيخ عبد الغني البدري
أستاذ الحديث والتفسير بالجامعة

ال يخفـى على الـدارس واملتطفـل على مائـدة
القـرآن الكريـم ،أن سـورة "الحجـرات" ،التـي تيل
سـورة "الفتـح" ،تُعلِّـم البرشيـة واإلنسـانية آداب
الحیـاة واملعیشـة ،وأسـالیب املعاملـة واملصانعـة
مـع اآلخریـن ،ال شـك ترشـدها إلصلاح النظـم
االجتامعيـة واألرسيـة ،وإلقامـة الحیـاة الهادئـة
البعیـدة عـن الضوضـاء والتلـ ّوث ،وتوجيههـا إلی
کل مـا فیـه صلاح اإلنسـان وخیـره وسـعادته.
ولکـن النکتـة التـي لفتـت نظـري واسترعت
انتباهـي مـن شـيخي وأسـتاذي موالنـا عبدالغني
البـدري ،وحملتنـي على کتابتهـا وضبطهـا ،هـا
وأحـب أن تطلقـوا
وأنـا أجعلهـا نصـب أعينكـم،
ّ
عنـان عنایتکـم إلیهـا.
إ ّن سماحة أسـتاذ التفسـیر الشـیخ عبدالغنـي
السـباحة يف بحـر التفاسـیر
البـدري ،مـن خلال ّ
املختلفـة ،وإضنـاء الفکـر والجسـم يف درك کنـه
اآلیـات ،ومعانیهـا الکامنـة وأرسارهـا املختبئـة
ورموزهـا النـادرة ،اسـتطاع أن یسـتخرج النـکات
بين املصادیـق التـي تحمـل اآلیـات
والفرائـد ،ویُ ّ
يف نفسـها.
نعـم ،بعـد تفسير هـذه اآليـة الکریمة﴿إمنـا
املؤمنـون الذين آمنوا بالله ورسـوله ثـم مل يرتابوا
وجاهـدوا بأموالهـم وأنفسـهم يف سـبيل اللـه،
الصادقـون﴾
أولئـك هـم ّ
ب ّیـن األسـتاذ قائلا :إننـي أسـتطیع أن أصارحكـم
بوضـوح ال خفـاء فيـه :إن مصـداق "الصادقين"
يف هـذه اآليـة فريقـان ،الفريـق األول :هـم
املجاهـدون املکافحـون يف سـبيل اللـه الذيـن
یجاهـدون ویناضلـون للدفـاع عـن حوزة اإلسلام
وأعـراض املسـلمین ،والـذود عـن حیـاض البلاد
اإلسلامیة ،ویحاربـون يف الصحـاری والسـهول
والجبـال مـع األعـداء األلـداء ،ویقولـون دومـاً
بلسـان قالهم ولسـان حالهم :إن القرآن دسـتورنا،
والرسـول زعیمنـا ،املـوت والتضحیـة والتفـاين يف
سـبیل اللـه ،الجهـاد والنضال مع الکفـار واألعداء
وأسـمی أمانینـا.
أعـ ّز
ٰ
والفریـق الثـاين :أهـل الدعـوة والتبلیـغ؛ هـم

الذیـن یخرجـون يف سـبیل اللـه جامعیـا؛ ألجـل
الکبری ،ویبذلـون الغـايل والنفیس
هـذه املهمـة
ٰ
يف ترشـید الرشائـح البرشیـة ،وإرشـاد الشـببة
والشـیوخ وسـوقهم إلـی تعلّـم مسـائل الدیـن
الرشیـف ،وتحبیـب الـکالم اإللهـي والحدیـث
النبـوي يف قلوبهـم ،وزرع بـذور اإلیمان والثقـة
باللـه يف أعماق نفوسـهم بأخالقهـم الحسـنة
وأعاملهـم الطیبـة وأفعالهـم الحمیـدة ،وهـم
الذيـن ینصرون الله ورسـوله بأموالهم وأنفسـهم
وأفضـل مـا متلـك أیاديهـم ،وال یطمحـون إلـی
جیـوب النـاس وأموالهـم ،بل یسـافرون ویرحلون
إلـی أمکنـة بعیدة ،ویقطعون مسـافات شاسـعة
وفجـوات سـاحقة ،ویجتـازون الطـرق والسـكك
واألزقة بأرجلهم ووسـائلهم النقلیة ،ویتجشَّ ـمون
کل هـذه املشـاق والتکالیـف؛ ألجـل نصرة دیـن
ّ
اللـه فقـط دون طمـع نفيس إلـی زخـارف الدنیا
الفانیـة ومتاعهـا الزائـل وبريقهـا العاجـل .وأ ّمـا
الدلیـل لجعلهـم مصداق «الصادقیـن» :إ ّن هؤالء
األکارم مـع قلّـة علومهـم وضئیلـة معارفهـم،
یسـعون جاهـدا للعمـل واالهتمام بهـا ،وال
یرتکون شـيئا إمـا دینیا ،وإما أخالقیـا ،أو إصالحیا
الـذي تعلمـوه إالّ ویعملـون بـه ،وینفضـون عـن
الکـری
وجودهـم غبـار التعـب ،ویُزیلـون طائـر
ٰ
عـن أجفانهـم؛ ألجـل التهجـد وقیـام اللیـل .إنهم
نِعـم املثـل والقُـدوة الکریمـة يف مجـال العمـل
واملواظبـة .وإ ّن مصاحبـة هـؤالء املخلصیـن تُعـ ّد
التقـوی واإلخلاص يف القلـوب،
مـن طـرق إیجـاد
ٰ
وبسـبب مجالسـتهم والخـروج معهـم یحـدث
التغییـر والتحـول يف النفـوس.
وأ ّمـا فذلکـة الـکالم :إ ّن حرکـة الدعـوة والتبیلـغ
التـي تجري يف مشـارق األرض ومغاربها ،تع ّد من
أحسـن ُصـور اإلصالح الحسـنة النافعـة يف عرصنا
الحـارض بـل ونسـتطیع أن نقـول :إنّهـا مدرسـة
ناشـطة قویة لإلصلاح والتزکیة واإلحسـان ،وهذا
املسير هـو الذي أیـده جمهـور العلماء والدعاة
الکرام.
(تعریب :إحسان الله املرادي)
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(األخرية)
النبوية (األخرية)
السرية النبوية
ضوء السرية
يف ضوء
احلكيمة يف
الدعوة احلكيمة
أساليب الدعوة
أساليب
اإلعداد :إسحاق الفاحص

3ـ  1الخطبة
الخطبـة فـن مـن فنـون األداء البيـاين يف
مخاطبة الجامهريذات املسـتويات املختلفات
بطريقـة يستحسـن فيهـا االعتماد على
مخـزون الذاكـرة ،ومبتكـرات الفكـر ،أو مـع
مسـاندة مذكرات مكتوبة ،تذكربعنارصمهمة،
ورمبـا تقـوم مقامهـا الخطبـة املكتوبـة .يقول
الشـيخ نورالديـن عتر يف تعريـف الخطبـة»:
وهـي كلمـة تلقى على الناس بقصـد تحريك
عواطفهـم ،أو إثـارة مشـاعرهم لتحقيـق
الهـدف الـذي يرمـي إليـه الداعيـة» .
وأهميـة الخطبـة يشء واضح؛ ألن الخطبة من
إحدى وسـائل األداء البياين يف اإلسلام ،للدعوة
إىل اللـه ،وتبليـغ دينـه ،والتذكير بأصولـه
وفروعـه ،واألمـر باملعـروف والنهـي عـن
املنكروالنصح واإلرشـاد إىل الخريات والفضائل
الفكريـة والسـلوكية الباطنـة والظاهـرة .
لقـد كان رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم
يسـتخدم هـذا األسـلوب يف الدعـوة ،ولـه يف
الخطبة مواقف كثرية ،ومشـاهد عديدة ،وكان
صلى اللـه عليـه وسـلم يخطـب يف كل وقت
مبـا تقضيـه حاجـة املخاطبين ومصلحتهـم،
ولكـن كان يراعـي أحـوال النـاس يف خطبتـه،
فتـارة يقصر وهـو الغالب ،وتـارة يطيلها عند
حاجـة النـاس ،اختـص النبـي صلى اللـه عليه
وسـلم بجوامـع الكلـم ،وتلأألت مـن ثنايـا
كالمـه بدائع الحكم ،فكانـت أحاديثه وخطبه
متتازبسـهولة األلفـاظ ،وجـودة األسـلوب،
وكانـت تتفـرد بالعبـارات القليلـة التي تجمع
املعـاين العظيمـة ،بعيـدة عـن التكلـف يف
األلفـاظ أو اإلطنـاب يف العبـارات.
فعلى 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
العقـول ،ويهـز النفـوس واملشـاعرالداخلية،
ليسـتثريما فيها مـن طاقات كامنات سـاكنات،
حتـى تعمل على توجيـه اإلرادات لتطبيق ما
تهـدي إليـه ،وتنصـح به ،أو ملا تأمـر به وتنهى
عنه .
3ـ  2املناظرة والجدل
مـن طـرق الدعـوة وأسـاليبها التـي يسـتطيع
الداعيـة أن يدعـو الناس بهـا ،ويتعامل معهم
ويوجههـم ويرشـدهم هـو طريـق املناظـرة
والجـدل ،وهـذا األسـلوب مأخـوذ مـن سيرة
رسـول اللـه صىل الله عليه وسـلم» لقد جرت
مناظـرات ومجـادالت كثرية بني الرسـول صىل
اللـه عليـه وسـلم وبني كفار قريـش من جهة،
وبينـه صلى اللـه عليـه وسـلم وبين اليهـود
مـن جهـة أخـرى ،كما دارت مناظـرة بينـه
وبين نصـارى ،وكان قصـد رسـول اللـه صلى
اللـه عليـه وسـلم يف كل مناظراتـه ومجادالته
توضيـح الحـق وحيـاة القـوم»  .منـوذج مـن
مناظراتـه التـي قـام بهـا طليلـة حياتـه ،فهي
مذكـورة مسـجلة يف كتـب األحاديث والسير:
مناظرتـه لعـدي بن حاتم ،مناظرتـه لعتبة بن
ربيعـة ،ومناظرتـه لوفـد نجران.
3ـ  3إرسال 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 عىل هـذا األسـلوب املمتازالحكيم.
إن املنهـج املعتمـد يف الدعـوة إىل اللـه تعـاىل
لـدى رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم هو
املنهـج السـلمي ،القائم عىل التبليـغ ،وإيصال
كلمـة الحـق إىل أذهـان الجميـع ،ولقـد كان
مـن جملـة أهـداف الرسايـا والغـزوات إزاحة
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العوائـق والحواجزالتـي تقـف بوجـه الدعـاة
إىل اللـه تعـاىل .فاإلسلام ديـن عـام لجميـع
أمـم األرض وشـعوبها ،يقـول اللـه تعاىل{ومـا
أرسـلناك إال كافـة للنـاس بشيرا ونذيرا}[سـبأ:
.]28
يقـول سـعيد رمضـان البوطـي»:إن الدعـوة
التـي بعـث بهـا رسـول اللـه صلى اللـه عليـه
وسـلم ،إمنـا بعـث بهـا إىل النـاس كافـة ،ال إىل
قـوم بأعيانهـم ،وأن رسـالته إمنـا هي إنسـانية
شـاملة ليـس لهـا طابـع عنرصيـة أوقوميـة
أوجامعـة معينـة ،ولذلـك اتجـه صلى اللـه
عليـه وسـلم بدعوتـه يبلغهـا إىل كل حـكام
األرض وملوكهـا
ما حصلنا عليه من هذا املقال:
 .1أن دعوة رسـول الله صىل الله عليه وسـلم
وأسـاليبه التـي أخـذ بهـا ،وانتهجهـا تضمـن
لجميـع الدعـاة ،الفوزوالفلاح والنجـاة يف
الداريـن.
 .2أن السيرة النبويـة هـي منـار مـن
النوروالهـدى يهـدى بهـا الحيـارى ،ويجـد بها
الضالـون طريقهـم
 .3أسـاليب الدعـوة يف ضـوء السيرة النبويـة
كثيرة جـدا ،وكل مـن يريـد أن يرشحهـا فعىل
أن يبنـش الكتـب ويبحـث يف املكتبـات.
ويجـدر بنـا يف األخيرأن نذكرقـول الداعيـة
الكبريالشـيخ السـباعي رحمـه الله »:إن سيرة
رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم شـاملة
لجميـع النواحـي اإلنسـانية يف املجتمـع ،مما
يجعلـه القـدوة الصالحـة لـكل داعيـة ،وكل
قائـد ،وكل أب وكل زوج وهكـذا « ...فينبغـي
للداعيـة أن ميشي يف ضـوء سيرة رسـول اللـه
صىل الله عليه وسـلم ،ويأخذ بهذه األسـاليب
التـي بيناهـا يف ضـوء سيرته صلى اللـه عليه
وسـلم؛ ألن اتباعـه فوزوفلاح ،ورشـد ونجـاة،
والحصـول على مرضـاة اللـه يف الداريـن.
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خطب وحماضرات

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 ( 21جــادى األوىل )1441
عــى رضرة إعــادة النظــر يف السياســات
الداخليــة والخارجيــة يف البــاد.
وقــال فضيلتــه :يف الســابق أكــدت عــى أن
البــاد تحتــاج إىل تغيــر أســايس يف السياســات
الداخليــة والخارجيــة ،ولــو تــم العمــل عــى
هــذه النصيحــة التــي كانــت عــن إرادة للخــر،
ملــا واجهــت البــاد هــذه املشــكالت الراهنــة،
وملــا شــهدت االحتجاجــات الجاريــة.
ورصح فضيلتــه قائــا :لقــد أثبتــت التجربــة
أن الكــر مــن القوانــن والظــروف يف اســتخدام
األفـراد واملديريــن مل تكــن مفيــدة ،بــل أرضت
بالبــاد ،وكان ســببا يف أن يتــوىل املناصــب
مديــرون ضعفــاء أرض ســلوكهم بالبــاد.
وتابــع مديــر جامعــة دار العلــوم زاهــدان
قائــا :يف انتخــاب الرؤســاء ال تكفــي فقــط
مشــاركتهم يف صــاة الجمعــة واملظاهــرات،
بــل يجــب االهتــام بكفاءتهــم وصدقهــم
وأمانتهــم مــن غــر النظــر إىل االنتــاءات
املذهبيــة والقوميــة .يجــب االســتفادة مــن
مؤهــي أتبــاع الديانــات األخــرى ليمكــن لنــا
تطويــر البــاد.
وانتقــد فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد ،قيــام

مجلــس صيانــة الدســتور الرفــض الواســع
ملرشــحي الــدورة الحاديــة عــر للمجلــس،
مؤكــدا عــى لــزوم التنــوع يف االنتخابــات.
وتابــع فضيلتــه قائــا :لقــد رشــح جمــع
مــن النخــب واملثقفــن والطبقــات املختلــة
أنفســهم النتخابــات املجلــس ،لكــن الرفــض
الواســع لصالحيــة هــؤالء األف ـراد مــن جانــب
مجلــس صيانــة الدســتور كان مثـرا للعجــب.
ورصح فضيلتــه قائــا :مجلس صيانة الدســتور
يف تأييــد أهليــة األفــراد اختــار أشــخاصا
محدديــن ،ورفــض صالحيــة الســائرين ،وإن
هــدف مجلــس صيانــة الدســتور مــن هــذا
العمــل واضــح جــدا.
واســتطرد قائــا :مــن األمــور التــي رفضــت
صالحيــة األفــراد بنــاء عليهــا ،هــي “عــدم
االلتــزام العمــي باإلســام” ،والغريــب أن
البعــض مــن علــاء الشــيعة والســنة تــم
رفــض أهليتهــم بنــاء عــى هــذا؛ إن مل يكــن
العلــاء ملتزمــن عمليــا باإلســام ،فمــن هــو
امللتــزم باإلســام عمــا؟!
ورصح فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد قائــا:
مجلــس صيانــة الدســتور وضــع رشط االلتـزام
العمــي باإلســام لتأييــد أهليــة األفــراد
للتمثيــل يف الربملــان؛ فهــل يريــد هــذا املجلــس
تنصيــب أمئــة للمســاجد أو مدرســن للمدارس
الدينيــة ،حيــث يضــع مثــل هــذه الــروط؟!
ورصح فضيلتــه قائــا :مجلــس الشــورى

مركــز الترشيــع والتقنــن .يجــب أن يحــر
رجــال سياســيون ونخــب عارفــون باملســائل
الداخليــة والخارجيــة يف املجلــس .إن كنــا
نريــد أن يتقــدم بالدنــا ونصــل إىل املــكان
العاملــي املطلــوب ،يجــب اســتخدام النخــب
واملؤهلــن والكفــاءات.
وأكــد خطيــب أهــل الســنة عــى لــزوم التنوع
يف االنتخابــات قائــا :كلنــا نعلــم جيــدا أنــه ال
توجــد دوافــع العقــود املاضيــة للمشــاركة يف
االنتخابــات .إن مل يكــن تنــوع يف االنتخابــات،
ال يبقــى الدافــع املطلــوب لــدى النــاس
للمشــاركة يف االنتخابــات ،ويحتمــل أن تقــل
نســبة املشــاركني.
واســتطرد مديــر جامعــة دار العلــوم زاهــدان
قائــا :املجلــس ذو االتجــاه الواحــد لــن
يكــون ســببا لرقــي البــاد .املجلــس مــكان
لدراســة القضايــا ،ومــكان ملناقشــة االتجاهات
واألفــكار املختلفــة لتصــل البــاد إىل التقــدم
والتطــور.
وأضــاف فضيلتــه قائــا :يجــب االعتنــاء إىل
الشــعب أكــر ليختــاروا األفضــل .ال ميكــن
صيانــة حكومــة وبقائهــا بالقــوة والســاح،
بــل يجــب اكتســاب قلــوب النــاس .اســتمرار
الجمهوريــة اإلســامية ميكــن إذا اســتمع
املســؤولون إىل مطالــب الشــعب .يجــب أن
يســمع نــداء النــاس.
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مساعدة مترضري فيضانات بلوشستان
بحاجة إىل إرادة وطنية

وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد يف قســم
آخــر مــن خطبتــه إىل األرضار الناشــئة عــن
الفيضانــات األخــرة يف جنــوب بلوشســتان
قائــا :يف األســبوع املــايض وصلــت نســبة
األمطــار يف بعــض املناطــق مــن جنــوب
املحافظــة مــن  200إىل  250ملــم ،ولقــد
خلفــت الســيول والفيضانــات يف مناطــق مثــل
دشــتياري ،وزرآبــاد ،ونيكشــهر ،وباهــوكالت،
وعــوريك ،خســائر كبــرة.
وأضــاف فضيلتــه قائــا :يف منطقــة زرآبــاد،
دمــرت الفيضانــات تســعني يف املائــة مــن
الحدائــق ،وامل ـزارع ،واألرايض الزراعيــة ،وآبــار
امليــاه .ولقــد دمــرت الســيول حدائــق املــوز،
وأفســدت محاصيلهــا .املــزارع واألرايض
الزراعيــة لقــد دمرتهــا الفيضانــات تدمــرا
كامــا وهــي بحاجــة إىل إعامرهــا مــن جديــد.
وأضــاف خطيــب الجمعــة قائــا :إن الخســائر
املاليــة للفيضانــات يف جنــوب سيســتان
وبلوشســتان باهظــة جــدا ،ولقــد أهلكــت
الفيضانــات املاشــية ،ودمــرت املنــازل
واملمتلــكات ،وفقــد الكثــر مــن النــاس
منازلهــم وبيوتهــم التــي كانــت تؤويهــم.
وتابــع قائــا :قســم كبري مــن الحاجــة الزراعية
تــأيت مــن مـزارع وحدائق جنــوب بلوشســتان،
والزراعــة ورعــي املاشــية يف هــذه املناطــق
حاجــة جميــع مناطــق البــاد .لذلــك يجــب
دعــم املزارعــن وأصحــاب املــوايش ،لئــا
يلجــأوا إىل الحــرف غــر املرشوعــة .دعــم
املزارعــن وأصحــاب املاشــية دعــم البــاد.
وأشــاد فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد
باملســاعدات الشــعبية وأضــاف قائــا :يوجــد
يف الشــعب اإليـراين الباعــث لدعــم املترضرين
واملنكوبــن يف الــزالزل وســائر الحــوادث
والكــوارث ،وهــذه عــادة جديــرة باإلشــادة.
لقــد دعــم الشــعب يف الســنوات املاضيــة
املنكوبــن يف زلــزال كرمانشــاه ،ومتــرري
فيضانــات كلســتان ولرســتان وســائر املناطــق،
ويف هــذه الســنة أيضــا دعمــوا متــرري
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فيضانــات جنــوب بلوشســتان ،كــا أن
املســاعدات غــر النقديــة للشــعب متجهــة إىل
بلوشســتان مــن املناطــق املختلفــة.
وأكــد فضيلتــه عــى لــزوم املســاعدات
األساســية ملتــرري الفيضانــات قائــا :ســكان
هــذه املناطــق يحتاجــون إىل مســاعدات
أساســية .إصــاح األرايض الزراعيــة ،وبنــاء
ســدود ترابيــة أط ـراف القــرى وامل ـزارع التــي
تقــع أمــام الســيول ،مــن أهــم مــا يجــب أن
يفعــل للمناطــق التــي جرفتهــا الســيول أخـرا.
وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد إىل
بعــض مــا يتعــن عــى الحكومــة القيــام بــه:
بنــاء الطــرق والجســور ،وتعبيــد الطــرق،
وبنــاء الســدود ،مــن األعــال التــي يجــب أن
تقــوم بهــا الدولــة ،وهــي خارجــة مــن قــدرة
الشــعب.
وأضــاف فضيلتــه قائــا :يعــاين النــاس
مشــكالت يف بعــض املناطــق للحصــول عــى
امليــاه الصالحــة للــرب ،بينــا ميــاه األمطــار
تصــب يف البحــر مــن غــر أي تخطيــط
مناســب لهــا.
وأكــد فضيلتــه قائــا :القنــاة املحليــة وســائر
القنــوات الوطنيــة وغريهــا مــن وســائل
اإلعــام الشــخصية ،يجــب أن تخصــص قســا
مــن برامجهــا ونشــاطاتها إىل قضيــة فيضانــات
جنــوب املحافظــة.

مرشوع “صفقة القرن” صفقة جائرة
مصريها الهزمية إن شاء الله

تطــرق فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد ،إمــام
وخطيــب أهــل الســنة يف كدينــة زاهــدان ،يف
خطبــة الجمعــة ( 5جــادى الثانيــة )1441
إىل مــروع “صفقــة القــرن” ،واصفــا إيــاه بـــ
“الســام املفــروض الجائــر” ،مؤكــدا أن مصــر
هــذه الصفقــة الهزميــة بــإذن اللــه تعــاىل.
وقــال فضيلتــه :مــن الحــوادث املؤملــة يف
األســبوع املــايض ،اإلفصــاح عــن مــروع
اشــتهر بـــ “صفقــة القــرن” الــذي أعلنهــا
الرئيــس اإلمريــي بحضــور بعــض قــادة الكيان
الصهيــوين وعــدد مــن املســلمني املســتضعفني
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الذيــن ال حــول لهــم وال قــوة.
واســتطرد خطيــب أهــل الســنة قائــا :يحــاول
الرئيــس اإلمريــي أن يفــرض صفقــة القــرن
عــى الشــعب الفلســطيني ،مــع أن هــذا
ليــس أســلوب الســام وال أســلوب الصفقــة،
بــل الســام يجــب أن يكــون مبرضــاة الطرفــن،
ويحــر طرفــا الــراع والنــزاع أمــام طــرف
ثالــث ،ويتفاوضــوا معــا ويتفقــوا.
وأكــد فضيلتــه قائــا :أكــدت الثقافــات كلهــا
مبــا فيهــا الثقافــة اإلســامية عــى أن يكــون
الســام عــادال ومنصفــا ،فــكان الحــل أن
يجلــس الطرفــان قبــل إعــان الصفقــة بالحوار
واالتفــاق معــا ،وأن يحــر قــادة فلســطني
أيضــا يف الجلســة املذكــورة ليكــون الســام
عــادال ومرضيــا عنــد طــريف ال ـراع ،وينتهــي
النــزاع واالشــتباك.
ورصح مديــر جامعــة دارالعلــوم زاهــدان
قائــا :الرئيــس اإلمريــي رصح أنــه يقــف
بجانــب اليهــود والكيــان الصهيــوين ،ثــم أعلــن
عــن هــذا الســام ،فهــو ســام كان الهــدف
منــه توفــر أمــن الكيــان الصهيــوين ومصالحــه.
وأضــاف فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد قائــا:
مــروع ســام الرئيــس ترمــب ،مــروع
أحــادي الجانــب .يف هــذا املــروع أعطيــت
مدينــة القــدس التــي فيهــا القبلــة األوىل
للمســلمني إىل الكيــان الصهيــوين ،واملســلمون
لديهــم حساســية بالنســبة إىل هــذه القضيــة،
واملســتوطنات التــي بنيــت وســط فلســطني
جعلــت مــن تـراب الكيــان الصهيــوين ،وتكــون
فلســطني محــارصة بهــذا املــروع.
ورصح فضيلــة الشــيخ قائــا :إن صفقــة القــرن
اإلمريكيــة اإلرسائيليــة مصريهــا الفشــل إن
شــاء اللــه تعــاىل ،ألن الشــعب الفلســطيني
والشــعوب الحــرة يف العــامل ال يرضــون بهــذه
الصفقــة والســام .تحــاول الواليــات املتحــدة
اإلمريكيــة والكيــان الصهيــوين أن تفرضــا هــذه
الصفقــة عــى الشــعب الفلســطيني بالقــوة،
وقــد أثبتــت التجربــة أن اســتخدام القــوة ال
تجــدي نفعــا.
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منثورات

اقتباسات
(علمية ،أدبية ،اجتماعية ،ثقافية  ،فكرية وعملية)
إعداد :سامحة األستاذ املفتي عبد القادر العاريف
أستاذ باجلامعة

سعد بن معاذ ونعم مصري الصادقني إذا دعوا
إىل الله للوجاهة ..سعد الذي حملته املالئكة..
سعد الذي شيعه سبعون ألف ملك ما نزلوا إىل
األرض قبل موته قط ..سعد الذي اهت ّز ملوته
عرش الرحمن:
سيدنا سعد بن معاذ ..وما أدراك ما سعد؟! ..
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 ،فلام أصابه قال :خذها مني وأنا
ابن العرقة ،فقال :ع ّرق 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 تق ّر عيني من بني قريظة.
وعن جابر ريض الله عنه قال " :رمي سعد يوم
األحزاب ،فقطعوا أكحله ،فحسمه النبي صىل الله
عليه وسلم بالنار ،فانتفخت يده ،فرتكه فنزفه
الدم ،فحسمه أخرى ،فانتفخت يده ،فلام رأى
ذلك ،قال :اللهم ،ال تخرج نفيس حتى تقر عيني
من بني قريظة ،فاستمسك عرقه ،فام قطرت منه
قطرة حتى نزلوا عىل حكم سعد ،فأرسل إليه
رسول الله صىل الله عليه وسلم ،فحكم أن يقتل
رجالهم ،وتسبى نساؤهم وذراريهم ،قال :وكانوا
أربعامئة ،فلام فرغ من قتلهم ،انتفتق عرقه".
وعن عبد الله بن شداد دخل رسول الله صىل الله
عليه وسلم عىل سعد وهو يكبد نفسه ،فقال:
" 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 ،ح ّولوه عند امرأة يقال لها " رفيدة " تداوي
الجرحى ،فكان النبي صىل الله عليه وسلم إذا
م ّر به يقول " :كيف أمسيت ،وكيف أصبحت؟"،

العرش لحب لقاء الله سعدا".
واهت ّز عرش الله من موت هالك سمعنا به إال
لسعد أيب عمرو
قال ابن القيم:
" كان سعد يف األنصار مبنزلة الصديق يف
املهاجرين ،ال تأخذه يف الله لومة الئم ،وختم له
بالشهادة ،وآثر رضا الله ورسوله عىل رضا قومه
وحلفائه ،ووافق حكمه حكم الله من فوق سبع
ساموات ،ونعاه جربيل عليه السالم يوم موته،
فحق له أن يهتز العرش له" .وهذا متواتر.
قال الذهبي " :والعرش خلق الله مسخر ،إذا شاء
أن يهتز مبشيئة الله ،وجعل فيه شعورا لحب
سعد ،كام جعل تعاىل شعورا يف جبل أحد يحبه
النبي صىل الله عليه وسلم ،وقال تعاىل :يَا ِج َب ُال
وِّب َم َعهُ[ .سبأ ،]10 :وقال :ت َُس ِّب ُح لَ ُه الس ََّم َواتُ
أَ ِ
ش ٍء إِلَّ
َّ
الس ْب ُع َوالْ َ ْر ُض ،ثم عمم وقالَ :وإِ ْن ِم ْن َ ْ
يُ َس ِّب ُح ِب َح ْم ِد ِه [ .اإلرساء ]44 :وهذا حق.
قال النرض بن شميل – وهو إمام يف اللغة:-
اهتز فرح قاله الذهبي يف " السري" ( )293/1ولله
در حسان بن ثابت حني يريث سعدا فيقول:
بت مبشهد
فأنت الذي يا سعدا أٌ َ
كريم وأثواب املكارم واملجد
بحكمك يف حي قريظة بالذي
قىض الله فيهم ما قضيت عىل 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  568لـدكتور سيد بن حسني العفاين ،املجلد
األول)

فيخربه ،حتى كانت الليلة التي نقله قومه فيها
وثقل ،فاحتملوه إىل بني عبد األشهل إىل منازلهم،
وجاء رسول الله صىل الله عليه وسلم ،فقيل
انطلقوا به ،فخرج وخرجنا معه ،وأرسع حتى
تقطعت شسوع نعالنا ،وسقطت أرديتنا ،فشكا
ذلك إليه أصحابه ،فقال " :إين أخاف أن تسبقنا
غسلت حنظلة"،
إليه املالئكة ،فتغسله كام ّ
فانتهى إىل البيت وهو يغسل ،وأمه تبكيه
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 املالئكة كذا وكذا مل يهبطوا قبل يومهم ،قد
حملوه معكم".
وعن أنس ريض الله عنه قال :ملا حملت جنازة
سعد بن معاذ قال املنافقون :ما أخف جنازته.
فقال النبي صىل الله عليه وسلم " :إن املالئكة
كانت تحمله" وهذه ثانية.
وثالثه:عن ابن عمر ريض الله عنهام قال :قال
رسول الله صىل الله عليه وسلم " :هذا العبد
الصالح الذي تحرك له العرش ،وفتحت له أبواب
السامء ،وشهده سبعون ألفا من املالئكة ،مل ينزلوا
إىل األرض قبل ذلك".
ورابعة خري من الدنيا وما فيها لسعد :نعاه جربيل
يوم موته للنبي صىل الله عليه وسلم:
عن جابر ريض الله عنه قال :جاء جربيل إىل رسول
الله صىل الله عليه وسلم :فقال " :من هذا العبد
الصالح الذي مات؟ فتحت له أبواب السامء
وتحرك له العرش" .فخرج رسول الله صىل الله
عليه وسلم فإذا سعد .قال " :فجلس عىل قربه"..
انظر من الذي ينعي سعدا ..ومن الذي ينعي
ملوك الدنيا..
وخامسة أغىل وأحىل:
عن جابر ريض الله عنه سمعت النبي صىل الله
عليه وسلم يقول " :اهت ّز العرش ملوت سعد بن جنازة شيخ اإلسالم ابن تيمية أكرب جنازة يف
تاريخ اإلسالم بعد جنازة اإلمام أحمد بن حنبل:
معاذ".
وعن ابن عمر ريض الله عنهام يرفعه :اهتز مات يف سجن القلعة بدمشق يف ليلة االثنني
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منثورات
لعرشين من ذي القعدة من سنة مثان وعرشين
وسبعامئة.
وحرض جمع إىل القلعة ،فأذن لهم يف الدخول،
وجلس جامعة قبل الغسل ،واقترص عىل من
يغسله ويعني يف غسله ،وممن غسله اإلمام
الحافظ املزي ،فلام فرغ من ذلك أخرج وقد
اجتمع الناس بالقلعة ،والطريق إىل جامع
دمشق ،وامتأل الجامع وصحنه والكالسة ،وباب
الربيد ،وباب الربيد ،وباب الساعات إىل اللبادين
والف ّوارة.
وحرضت الجنازة يف الساعة الرابعة من النهار ،أو
نحو ذلك.
ووضعت يف الجامع والجند يحفظونها من الناس
من شدة الزحام ،وصىل عليه – أوال – بالقلعة.
تقدم يف الصالة عليه الشيخ محمد بن متام.
ثم صىل عليه بجامع دمشق عقيب الظهر ،وحمل
من باب الربيد ،واشتد الزحام ،وصار النعش عىل
الرؤوس ،تارة يتقدم وتارة يتأخر ،وخرج الناس
من الجامع من أبوابه كلها من شدة الزحام ،وكل
باب أعظم زحمة من اآلخر.
ثم خرج الناس من أبواب البلد جميعها من شدة
الزحام ،لكن كان املعظم من األبواب األربعة:
باب الفرج ،الذي أخرجت من الجنازة ،ومن باب
الفراديس ،ومن باب النرص ،وباب الجابية ،وعظم
األمر بسوق الخيل.
وتق ّدم يف الصالة عليه هناك أخوه زين الدين
عبد الرحمن .وحمل إىل مقربة الصوفية .فدفن
إىل جانب أخيه رشف الدين عبد الله –رحمهام
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.
وحرضها نساء كثري بحيث حرزن بخمسة عرش
ألفا ،وأما الرجال فحرزوا بستني ألفا وأكرث إىل
مائتي ألف .وحصل يف الجنازة ضجيج وبكاء،
وترضع ..وتردد الناس إىل قربه أياما كثرية ليال
ونهارا.
ورؤيت له منامات كثرية صالحة .ورثاه جامعة
بقصائد جمة.
وقال الحافظ ابن كثري يف " البداية والنهاية"
(:)145-143/14
" قال الشيخ علم الدين الربزايل :ال شك أن جنازة
أحمد بن حنبل كانت هائلة عظيمة ،بسبب
كرثة أهل بلده واجتامعهم لذلك ،وتعظيمهم له،
وأن الدولة كانت تحبه ،والشيخ تقي الدين بن
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تيمية – رحمه الله – تويف ببلدة دمشق ،وأهلها
ال يعرشون أهل بغداد حينئذ كرثة ،ولكنهم
اجتمعوا لجنازته اجتامعا لو جمعهم سلطان
قاهر ،وديوان حارص ملا بلغوا هذه الكرثة التي
اجتمعوها يف جنازته ،وانتهوا إليها .هذا مع أن
الرجل مات بالقلعة محبوسا من جهة السلطان،
وكثري من الفقهاء والفقراء يذكرون عنه للناس
أشياء كثرية ،مام ينفّر منها طباع أهل األديان،
فضال عن أهل اإلسالم ،وهذه كانت جنازته.
قال :وقد اتفق موته يف سحر ليلة االثنني املذكور.
فذكر ذلك مؤذن القلعة عىل املنارة بها ،وتكلم
به الحراس عىل األبرجة ،فام أصبح الناس إال وقد
تسامعوا بهذا الخطب العظيم واألمر الجسيم،
وفبادر الناس عىل الفور إىل االجتامع حول القلعة
من كل مكان أمكنهم املجيء منه ،حتى من
الغوطة واملرج ،ومل يطبخ أهل األسوال شيئا ،وال
فتحوا كثريا من الدكاكني التي من شأنها أن تفتح
أوائل النهار عىل العادة ،وكان نائب السلطنة
تنكز قد ذهب يتصيد يف بعض األمكنة ،فحارت
الدولة ماذا يصنعون ،وجاء الصاحب شمس
الدين غربيال نائب القلعة فع ّزاه فيه ،وجلس
عنده ،وفتح باب القلعة ملن يدخل من الخواص
واألصحاب واألحباب ،فاجتمع عند الشيخ يف
قاعته خلق من أخصاء أصحابه من الدولة
وغريهم من أهل البلد والصالحية ،فجلسوا عنده
يبكون ويثنون " عىل مثل ليىل يقتل املرء نفسه
" وكنت فيمن حرض هناك مع شيخنا الحافظ أيب
الحجاج املزي – رحمه الله – وكشفت عن وجه
الشيخ ونظرت إليه وقبّلته ،وعىل رأسه عاممة
بعذب مغروزة وقد عاله الشيب أكرث مام فارقناه.
وأخرب الحارضين أخوه زين الدين عبد الرحمن
أنه قرأ هو والشيخ منذ دخل القلعة مثانني ختمة
ورشعا يف الحادية والثامنني ،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 الرضير – وكان
الشيخ – رحمه الله – يحب قراءتهام – فابتدآ
من أول سورة الرحمن حتى ختموا القرآن وأنا
حارض أسمع وأرى.
ثم رشعوا يف تغسيل الشيخ ،وخرجت إىل مسجد
هناك ،ومل يدعوا عنده إال من ساعد يف غسله ،منهم
شيخنا الحافظ املزي ،وجامعة من كبار الصالحني
األخيار ،أهل العلم واإلميان ،فام فرغ منه حتى
امتألت القاعة وضج الناس بالبكاء الثناء والدعاء
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والرتحم ،ثم ساروا به إىل الجامع فسلكوا طريق
العامدية عىل العادلية الكبرية ...ودخلوا بالجنازة
إىل الجامع األموي ،والخالئق فيه بني يدي الجنازة
وخلفها وعن ميينها وشاملها ما ال يحىص عدتهم
إال الله تعاىل ،فرصخ صارخ وصاح صائح " :هكذا
تكون جنائز أمئة السنة " فتباىك الناس وض ّجوا
عند سامع هذا الصارخ ،ووضع الشيخ يف موضع
الجنائز مام ييل املقصورة ،وجلس الناس من
كرثتهم وزحمتهم عىل غري صفوف ،بل مرصوصني
رصا ال يتمكن أحد من السجود إال بكلفة جو
ّ
الجامع وبري األزقة واألسواق ،وذلك قبل أذان
الظهر بقليل ،وجاء الناس من كل مكان ،ينوي
خلق الصيام ألنهم ال يتفرغون يف هذا اليوم ألكل
وال لرشب ،وكرث الناس كرثة ال تح ّد وال توصف،
فلام فرغ من آذان الظهر أقيمت الصالة عقبه
عىل السدة خالف العادة ،فلام فرغوا من الصالة
خرج نائب الخطيب لغيبة الخطيب مبرص فصىل
عليه إماما ،وهو الشيخ عالء الدين الخراط ،ثم
خرج الناس من كل مكان من أبواب الجامع
والبلد ،واجتمعوا بسوق الخيل ،ومن الناس من
تع ّجل بعد أن صىل يف الجامع إىل مقابر الصوفية،
والناس بكاء وتهليل يف مخافتة كل واحد بنفسه،
ويف ثناء وتأسف ،والنساء فوق األسطحة من
هناك إىل املقربة يبكني ويدعني ويقلن هذا العامل.
وبالجملة كان يوما مشهودا مل يعهد مثله
بدمشق إال أن يكون يف زمن بني أمية حني
كان الناس كثريين ،وكانت دار الخالفة ،ثم دفن
عند أخيه قريبا من أذان العرص عىل التحديد،
وال ميكن أحد حرص من حرض الجنازة ،وتقريب
ذلك أنه عبارة عمن أمكنه الحضور من أهل
البلد وحوارضه ،ومل يتخلف من الناس إال القليل
من الصغار واملخدرات ،وما علمت أحدا من
أهل العلم إال النفر اليسري تخلف عن الحضور
يف جنازته ،وهم ثالثة أنفس :وهم ابن جملة،
والصدر ،والقفجاري ،وهؤالء كانوا قد اشتهروا
مبعاداته فاختفوا من الناس خوفا عىل أنفسهم،
بحيث إنهم علموا متى خرجوا قتلوا وأهلكهم
الناس ،وتردد شيخنا اإلمام العالمة برهان الدين
الفزاري إىل قربه يف األيام الثالثة وكذلك جامعة
من علامء الشافعية.
وعملت له ختامت كثرية ،ورؤيت له منامات
صالحة عجيبة ،وريث بأشعار كثرية وقصائد مطولة
جدا".
رحمة الله عىل شيخ اإلسالم ما استطاع شانئوه
أن يخرجوا يوم موته خوفا من بطش العامة بهم.
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اإلسالم
وتسخري الكائنات
فضيلة الشيخ املفتي حممد تقي العثامين حفظه اهلل
تعريب :عبد اهلل عبيد اللهي
مدرس باجلامعة

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 البــر ،وفيهــا إشــارة لطيفــة أيضــا إىل
أن اللــه تبــارك وتعــاىل ملّــا ســخر جميــع مــا
يف هــذه الكائنــات لإلنســان ،فيكــون مــن
واجــب هــذا اإلنســان أن يعــرف نعــم ربــه،
ويســعى يف الحصــول عليــه حســب طاقتــه،
ويســتخدم العقــل الــذي وهبــه اللــه تعــاىل
لذلــك ويبــذل جهــده وقوتــه يف تلــك
األشــياء املفيــدة التــي أودعهــا اللــه تعــاىل
يف خبايــا هــذه الكائنــات ،فكــا أن بعــض
النعــم معلومــة وعامــة يف هــذه الكائنــات
ينتفــع بهــا اإلنســان كلــا شــاء ،فهنــاك نعــم
أخــرى هــي كامنــة تحتــاج لالنتفــاع بهــا إىل
العقــل والفكــر والجــد والتجربــة ،بحيــث
يقــول اللــه تعــاىل{ :أمل تــروا أن اللــه ســخر
لكــم مــا يف الســاوات ومــا يف األرض وأســبغ
عليكــم نعمــه ظاهــره وباطنــه (لقــان.})2 :
ال شــك أن اللــه تعــاىل ســخّر لإلنســان
الكائنــات كلهــا ،لكــن ليــس معنــى ذلــك
أن تكــون هــذه النعــم كلهــا ســهلة التنــاول
وميســورة الحصــول يف متنــاول اإلنســان
رصح القــرآن الكريــم أن
متــى شــاء .بــل ّ
البعــض مــن هــذه النعــم معلومــة للجميــع

ال حاجــة للحصــول عليهــا إىل محنــة أو
تعقــل أو تفكــر ،لكــن البعــض منهــا كامــن
يف الكائنــات ،يحتــاج اكتشــافها إىل اســتخدام
العقــل والفكــر والتحقيــق والبحــث
والتجربــة واملحنــة.
ويف آيــة أخــرى{ :اللــه الــذي ســخر لكــم
البحــر لتجــري الفلــك فيــه بأمــره ولتبتغــوا
مــن فضلــه ولعلكــم تشــكرون}.
بــن الحكمــة مــن تســخري البحــر يف هــذه
اآليــة وهــي ابتغــاء فضــل اللــه تعــاىل،
فامل ـراد مــن ابتغــاء الفضــل يف كتــاب اللــه
تعــاىل يف الغالــب هــو الســعي للــرزق،
فيمكــن أن يكــون معنــى اآليــة بــأن اللــه
تعــاىل قواكــم عــى اإلبحــار لتقــدروا عــى
التجــارة ،لكــن البعــض مــن املفرسيــن
ذكــروا أن املــراد مــن فضــل اللــه يف هــذه
اآليــة ليــس التجــارة ،بــل هــي البحــث عــن
النعــم الكثــرة التــي جعلهــا اللــه تعــاىل يف
البحــر .واملعنــى أن اللــه تعــاىل خلــق لنــا
البحــر ،وتــرك فيهــا أشــياء مفيــدة كثــرة،
لتبتغوهــا أنتــم وتســتفيدوا منهــا ،كــا أن
االكتشــافات الجديــدة توضــح لنــا هــذه
الحقيقــة يومــا بعــد يــوم ،بــأن مــا تكمــن يف
أعــاق البحــار مــن ذخائــر ومعــادن ونعــم
ال يوجــد مثلهــا يف الــراري.
ثــم أشــار القــرآن الكريــم يف مواضــع أخــرى
إىل أن اإلنســان كلــا تقــدم يف ميــدان
البحــث والتحقيــق ،ستنكشــف لــه نعــم
جديــدة يف هــذا الكــون ،ففــي املوضــع
الــذي أشــار القــرآن الكريــم إىل املراكــب
والخيــل والبغــال ،أشــار أيضــا إىل أنــه

ســوف تكتشــف للركــوب والســفر وســائل
ليســت اآلن يف علــم البــر ،فقــال{ :والخيــل
والبغــال والحمــر لرتكبوهــا وزينــة ويخلــق
مــا ال تعلمــون}
هكــذا أخــر اللــه تعــاىل يف هــذه الجملــة
املختــرة للقــرآن الكريــم جميــع مــا يصنــع
مــن املراكــب إىل يــوم القيمــة ،ويف موضــع
آخــر قــال{ :ســريهم آيايتنــا يف اآلفــاق ويف
أنفســهم حتــى يتبــن لهــم أنــه الحــق (حــم
الســجدة.})53 :
ميكــن عــرض الكثــر مــن اآليــات واألحاديــث
يف هــذا املوضــوع ،لكــن إذا تعمقنــا فقــط
يف هــذه اآليــات ،ســتتضح لنــا الحقيقــة
كالشــمس يف رابعــة النهــار بــأن الوصــول
إىل غوامــض الكائنــات وكوامنهــا مــن خــال
التحقيــق والبحــث والتجــارب واالنكشــافات
إذا كان بنيــة صحيحــة وأســلوب صحيــح
ليــس مذمومــا يف وجهــة نظــر القــرآن
الكريــم ،بــل هــو مطلــوب.
واإلســام مل يقيــد البحــوث العلميــة بــل
ش ـ ّجع عليهــا ،وألجــل هــذا تــرك املســلمون
يف مياديــن العلــم آثــارا ق ّيمــة يسرتشــد بهــا
العــامل إىل يومنــا هــذا.
لكــن يجــب أن نعــرف بــأن الرؤيــة التــي
قدمهــا اإلســام عــن تســخري الكائنــات
تختلــف عــن الرؤيــة الغربيــة املاديــة
متامــا ،فالغــرب أيضــا رفعــت رأيــة تســخري
الكائنــات ،وال شــك أنهــا حققــت إنجــازات
ملموســة يف العهــود األخــرة ،لكــن الفــرق
األســايس بــن اإلســام والغــرب يف هــذا
امليــدان ،هــو أن الرؤيــة املاديــة الغربيــة
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اإلميان
الشيخ حبيب اهلل املرجاين

الضيقــة حرمتهــا مــن أن يرى يف هــذ امليدان
ســوى املــادة ،ألجــل هــذا فــكل مــا تســتجد
لهــم نتيجــة البحــوث والدراســات يرونهــا
مــن مثــرات قوتهــم العقليــة والفكريــة
وجهودهــم ومســاعيهم ،وال يعتقــدون
خالقــا وال مالــكا مترصفــا وراء جميــع هــذه
االكتشــافات .لكــن نظــر اإلســام ال يتوقــف
عــى عــى هــذه البحــوث والدراســات ،ومــا
يرتتــب عليهــا مــن تجــارب واكتشــافات
بــل ينظــر قبــل ذلــك القــدرة الكاملــة
لخالقهــا ومالكهــا الــذي خلــق الكائنــات
كلهــا لإلنســان ،ثــم أعطــاه العقــل والفكــر
والطاقــة مــن جانــب آخــر ليقــدر عــى
تســخري تلــك القــوى العظمــى يف الكائنــات.
لذلــك املطلــوب يف تعاليــم اإلســام مــن
املســلم أنــه إذا حقــق شــيئا يف مجــال
تســخري الكائنــات يجــب أن يخضــع أمــام
خالقــه ومالكــه الــذي ســلطه عــى الكائنــات
كلهــا بــدل ابتالئــه بالظــن والغــرور ،يف مثــل
هــذه الحــاالت ينــادي املســلم املؤمــن:
{ســبحان الــذي ســخر لنــا هــذا ومــا كنــا لــه
مقرنــن وإنــا إىل ربنــا ملنقلبــون (الزخــرف:
.})13
ثــ ّم الفــرق األســايس الثــاين بــن اإلســام
والغــرب ،أن الرؤيــة املاديــة الغربيــة تــرى
تســخري الكائنــات غايــة بنفســها ،وليســت
عندهــم غايــة لحيــاة اإلنســان غــر أن ينتفع
باألشــياء النافعــة للكائنــات أكــر فأكــر ثــم
يرحلــوا مــن هــذه الدنيــا ،خالفــا لهــم ليــس
تســخري الكائنــات يف اإلســام غايــة بنفســها،
بــل هــي ذريعــة أو وســيلة لإلنســان نحــو

غايتــه األصليــة ،فقــد جعــل اإلســام مــن
حــق اإلنســان االســتفادة مــن الكائنــات إذا
أحســن القيــام بغايــة خلقــه ،فاللــه تبــارك
وتعــاىل مل يســخر هــذه الكائنــات لإلنســان
بغــر هــدف ،بــل الهــدف مــن ذلــك أن
يــؤدي اإلنســان عملــه جيــدا ،وذلــك العمــل
هــو عبــادة اللــه تبــارك وتعــاىل{ :ومــا
خلقــت الجــن واإلنــس إال ليعبــدون}.
وهنــاك فــرق أســايس ثالــث أيضــا يف هــذا
املجــال بــن اإلســام والغــرب ،وهــو أن
مــا تحصــل لإلنســان مــن القــوة الجديــدة
نتيجــة اكتشــاف الكائنــات ،يعــن اإلنســان
بعقلــه طريقــة اســتخدام تلــك القــوة ،لكــن
اإلســام أرشــدنا بــأن الــرب الــذي أعطانــا
هــذه القــوة هــو الــذي يعلمنــا طريقــة
اســتعاملها.
ثــم عندمــا يبــدأ اإلنســان باســتعامل هــذه
األشــياء مــن غــر إرشــاد للوحــي اإللهــي،
يهلكــه اســتعامل هــذه النعــم الجيــدة
للكائنــات ويجــره نحــو الهــاك بــدل أن
تنفــع اإلنســانية ،وتكــون النتجيــة مــا
نشــاهده بــأن اإلنســان رغــم نصبــه الرايــة
عــى القمــر أو املريــخ ،يتجــه يف حياتــه
مــن ظــام إىل ظــام ،إضافــة إىل مــا قيــل،
فــإن رؤيــة اإلســام يف تســخري الكائنــات
أوســع وأشــمل بالنســبة مــن رؤيــة الغــرب
وأنفــع لإلنســانية .رزقنــا اللــه تعــاىل فهمــه
الصحيــح ووفّقنــا عــى العمــل بــه.
(منقــول مــن كتــاب اســام أور جــدت
پســندی)
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ثروة اإلنسان يف احلياة ،إنه ثروة السعادة
والطمأنينة الروحية ،إنه قيمة احلياة وقيمة
اإلنسان ،به متتاز البرشية عن البهيمية ،وبه
يصعد اإلنسان مدارج الكامل فوق التصور
واخليال.
إنه قيمة اإلنسان عند ربه وشهادة نجاته
من النار وفوزه بجنات جتري حتتها األهنار،
إنه وقاية من اقرتاف اجلنايات وحافز يبعث
عىل الطاعات ،من ّ
حتل به صار كالشمس
ترشق يف عامل الظلامت ،ومن تقوى به
أصبح حرا أبيا بني العبيد واألقزام.
اإليامن يغري اإلنسان من الداخل فيتغري
له اخلارج ،جيعل من اجلبان شجاعا ،ومن
الضعيف قويا ،ومن القليل كثريا ،ومن
ذائع الصيت.
خامل الذكر َ
إذا دخل سويداء قلب اإلنسان واستقر
يف قرارة نفسه يملك عليه مشاعره ويميل
عليه إرادته فتتغري حركاته وسكانته ُ
وخلقه
ومعامالته مع الناس ورؤيته إىل احلياة
وإىل الكون وإىل املجتمع فيولد من جديد
إنسانا جديدا متصال باهلل ،يبتغي مرضاة
ربه يف حياته بل هي غاية حياته ،يعتقد بقيم
ومثل ،ويتقيد بقيود وضوابط وأحكام
وعقائد ،ال يعيش تائها حائرا بال هدف،
واليضيع وقته وعمره فيام اليعنيه ،فهو
رجل اجلد واهلدف ،وهو صاحب الرسالة
والغاية ،وهو رجل الساعة وحاجة العرص
وخليفة اهلل يف أرضه ،تتطلع إليه البرشية،
وهو الرجل املطلوب بل هو اإلنسان املثايل
املنشود يف العامل.
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تركيا من حاضرٍة للخالفة إىل قاعدٍة للعلمانية
د .عيل الصاليب

تحولــت تركيــا يف بضــع ســنني مــن حــارضة للخالفــة
اإلســامية إىل مركــز للعلامنيــة املتطرفــة والصارمــة
يف العــامل اإلســامي ،فخــال بضــع ســنني فقــط
متكــن مؤســس الجمهوريــة مصطفــى كــال مــن
ســن ِّ وتطبيــق مجموعــة مــن الدســاتري والقوانــن
الراديكاليــة التــي تهــدف إىل إحــداث تغيــر
شــمويل يف قيــم ومبــادئ املجتمــع الــريك املســلم
وذلــك ضمــن حملتــه الهادفــة إىل تغريــب املجتمــع
والدولــة وقطــع الصلــة بــن تركيــا والعــامل اإلســامي
سياســياً وثقافيـاً .وقــد أصبحــت الجمهوريــة الرتكيــة
بذلــك أول دولــة تبنــت العلامنيــة رســمياً بــن بــاد
املســلمني.
لقــد كان مصطفــى كــال ين ِّفــذ مخطَّط ـاً مرســوماً
لــه يف املعاهــدات الَّتــي عقــدت مــع الــ ُّدول
الغربيَّــة ،فقــد فرضــت معاهــدة لــوزان ســنة
الصلح
1340هـــ1923 /م عــى ترك َّيا ،فقبلــت رشوط ُّ
واملعروفــة بــروط كــرزون األربــع «وهــو رئيــس
الوفــد ا ِإلنجليــزي يف مؤمتــر لــوزان» وهــي:
كل صل ٍة لرتكيَّا با ِإلسالم.
 1ـ قطع ِّ
 2ـ إِلغاء الخالفة ا ِإلسالم َّية إِلغا ًء تا َّماً.
 3ـ إِخـراج الخليفــة ،وأنصــار الخالفــة ،وا ِإلســام مــن
البــاد ،ومصــادرة أمــوال الخليفــة.
 4ـ اتِّخــاذ دســتو ٍر مــد ٍّين بــدالً مــن دســتور تركيَّــا
القديــم.
ولقــد ن َّفــذ مصطفــى كــال املخطَّــط كامـاً ،وابتعد
عــن الخطــوط ا ِإلســام َّية ،ودخلــت ترك َّيــا لعمل َّيــات
التَّغريــب البشــعة؛ فألغيــت وزارة األوقــاف ســنة
1343هـ1924 /م ،وعهد بشــؤونها إِىل وزارة املعارف،
ويف عــام 1344هـ1925 /م أغلقت املســاجد ،وقضت
دينــي،
كل ت َّيــا ٍر
الحكومــة يف قســو ٍة بالغــ ٍة عــى ِّ
ٍّ
كل ٍ
دينــي لتدبريهــا بالعنــف ،ويف
نقــد
وواجهــت َّ
ٍّ

عــام ( 1350ـ 1351هـــ 1931 /ـ 1932م) حــ َّددت
مســجد و ٍ
ٍ
احــد
عــدد املســاجد ،ومل تســمح بغــر
كل دائــر ٍة مــن األرض يبلــغ محيطهــا  500مــر،
يف ِّ
وأعلــن :أ َّن ال ـ ُّروح ا ِإلســام َّية تعــوق التَّق ـ ُّدم.
ومتــادى مصطفــى كــال يف ته ُّجمــه عــى املســاجد،
فخ َّفــض عــدد الواعظــن الَّذيــن تدفــع لهــم ال َّدولــة
أجورهــم إِىل ثالمثئــة واعـ ٍـظ ،وأمرهــم أن يفســحوا
يف خطبــة الجمعــة مجــاالً واســعاً للتَّحــ ُّدث عــن
الصناع َّيــة ،وسياســة ال َّدولــة،
الشُّ ــؤون ال ِّزراع َّيــة و ِّ
َوكَ ْيــل املديــح لــه .وأغلــق أشــهر جامعــن يف
إِســتانبول ،وحـ َّول أ َّولهــا وهــو مســجد آيــا صوفيــا
إِىل متحـ ٍ
ـف ،وح ـ َّول ثانيهــا ،وهــو مســجد الفاتــح
إِىل مســتودع.
وحــل
الشيعــة ا ِإلســام َّية فقــد اســتبدلتَّ ،
أ َّمــا َّ
محلَّهــا قانــو ٌن مــد ٌّين أخذتــه حكومــة تركيَّــا عــن
وغيت
القانــون ُّ
الســويرسي عــام 1345هـــ1926 /مَّ .
التَّقويــم الهجر َّي ،واســتخدمت التَّقويــم الجريغوري
كل أنحــاء
الغــريب ،فأصبــح عــام 1342هـــ ملغ َّيـاً يف ِّ
تركيَّــا ،وحـ َّـل محلَّــه عــام 1926م.
ـص
 ويف دســتور عــام 1347هـــ1928 /م أغفــل ال َّنـ ُّـص الق ََســمِ
عــى أ َّن ترك َّيــا دول ـ ٌة إِســام َّيةٌ ،وغـ َّـر نـ َّ
الَّــذي يقســمه رجــال ال َّدولــة عنــد توليهــم
ملناصبهــم ،فأصبحــوا يقســمون برشفهــم عــى تأديــة
الواجــب بــدالً مــن أن يحلفــوا باللــه ،كــا كان عليــه
األمــر مــن قبــل.
 ويف عــام 1935م غـ َّـرت الحكومــة العطلة ال َّرســم َّيةفلــم يعــد الجمعــة ،بــل أصبحــت العطلــة ال َّرســميَّة
لل َّدولــة يــوم األحــد ،وأصبحــت عطلــة نهايــة
الســبت وتســتم ُّر
األســبوع تبــدأ منــذ ظهــر يــوم َّ
حتَّــى صبــاح يــوم االثنــن.
ينــي كلِّيَّــ ًة يف
 -وأهملــت الحكومــة التَّعليــم ال ِّد َّ

الخاصــة ،ثــ َّم تــ َّم إِلغــاؤه ،بــل إِ َّن كلِّ َّيــة
املــدارس َّ
الشيعــة يف جامعــة إِســتانبول بــدأت تقلِّــل مــن
َّ
أعــداد طالبهــا ،والَّتــي أغلقــت عــام 1352هـــ/
1933م.
 وأمعنــت حكومــة مصطفــى كــال يف حركــةالتَّغريــب ،فأصــدرت قـرارا ً ب ِإلغــاء لبــس الطَّربــوش،
وأمــرت بلبــس القبَّعــة تشــبُّهاً بال َّدولــة األوربيَّــة.
ويف عــام 1348هـــ1929 /م بــدأت الحكومــة تفــرض
إِجباريَّــاً اســتخدام األحــرف الالتين َّيــة يف كتابــة
التك َّيــة بــدالً مــن األحــرف العرب َّيــة .وبــدأت
اللُّغــة ُّ
الصحــف ،والكتــب تصــدر باألحــرف الالتينيَّــة،
ُّ
وحذفــت مــن الكلِّ َّيــات التَّعليــم باللُّغــة العرب َّيــة،
واللُّغــة الفارس ـ َّية ،وح ـ َّرم اســتعامل الحــرف العــريب
التك َّيــة ،وأ َّمــا الكتــب الَّتــي ســبق
لطبــع املؤلَّفــات ُّ
ملطابــع إِســتانبول أن طبعتهــا يف العهــود الســالفة؛
فقــد ص ـ ِّدرت إِىل مــر ،وفــارس ،والهنــد ،وهكــذا
قطعــت حكومــة ترك َّيــا مــا بــن ترك َّيــا وماضيهــا
ا ِإلســامي مــن ناحي ـ ٍة ،ومــا بينهــا وبــن املســلمني
يف ســائر البلــدان العربيَّــة ،وا ِإلســاميَّة مــن ناحي ـ ٍة
أخــرى.
الــريك روح
 وأخــذ أتاتــورك ينفــخ يف الشَّ ــعب ُّـتغل مــا نــادى بــه بعــض املؤ ِّرخــن
القوم َّيــة ،واسـ َّ
الســومريِّني أصحــاب الحضــارة القدميــة
مــن أ َّن لغــة ُّ
يف بــاد مــا بــن ال َّنهريــن كانــت ذات صل ـ ٍة باللُّغــة
التك َّيــة ،فقــال :بــأ َّن األت ـراك هــم أصحــاب أقــدم
ُّ
حضــار ٍة يف العــامل؛ ليع ِّوضهــم عـ َّـا أفقدهــم إِيَّاه من
ٍ
نشــاط إِ
ســامي ،وخلــع
كل
ِقيَــمٍ بعــد أن حــارب َّ
ٍّ
مصطفــى كــال عــى نفســه لقــب «أتاتــورك»
ومعنــاه أبــو األت ـراك.
ـكل مــا هــو
 وعملــت حكومتــه عــى االهتــام بـ ِّأور ٌّيب ،فازدهــرت الفنــون ،وأقيمــت التَّامثيــل
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ألتاتــورك يف مياديــن املــدن الكــرى كلِّهــا ،وزاد
االهتــام بال َّرســم ،واملوســيقا ،ووفــد إِىل ترك َّيــا عــد ٌد
كب ـ ٌر مــن الف َّنانــن أغلبهــم مــن فرنســا ،وال ِّنمســا.
 وعملــت حكومتــه عــى إِلغــاء حجــاب املــرأة،بالســفور ،وألغــت قوامــة ال َّرجــل عــى
وأمــرت ُّ
املــرأة ،وأطلــق لهــا العنــان باســم الح ِّريَّة ،واملســاواة،
وشــ َّجع الحفــات ال َّراقصــة ،واملســارح املختلطــة،
وال َّرقــص.
 ويف زواجــه مــن «لطيفــة» هانــم ابنــة أحــد أغنيــاءأزمــر الَّذيــن كانــوا عــى صل ـ ٍة كبــر ٍة مــع اليهــود
مــن ســكَّان أزمــر ،أجــرى مراســم الــ َّزواج عــى
الطَّريقــة الغربيَّــة يك يشــ ِّجع عــى نبــذ العــادات
ا ِإلســاميَّة ،واصطحبهــا ،وطــاف بهــا أرجــاء البــاد،
وهــي باديــة املفاتــن ،تختلــط مــع ال ِّرجــال ،وترتــدي
الصــارخ.
أحــدث األزيــاء املعينــة عــى التَّ ـ ُّرج َّ
كل
التكيَّــة ،ففقد َّ
 وأمــر برتجمــة القــرآن إِىل اللُّغــة ُّمعانيــه ،ومدلوالتــه ،وأمــر أن يكــون األذان باللُّغــة
الت ك َّية.
ُّ
 عمــل عــى تغيــر املناهــج ال ِّدراسـ َّية ،وأعيــد كتابةالــريك القومــي،
التَّاريــخ مــن أجــل إِبــراز املــايض ُّ
التكيَّــة مــن الكلــات العربيَّة،
وجــرى تنقيــة اللُّغــة ُّ
ٍ
بكلــات أورب َّيــ ٍة التين َّيــ ٍة
والفارســ َّية ،واســتُبدلت
قدمي ـ ٍة.
 وأعلنــت ال َّدولــة عزمهــا يف التَّو ُّجــه نحــو أوربَّــة،وانفصلــت عــن العــامل ا ِإلســامي ،والعــر ِّيب ،وأمعنــت
حكومتهــا يف اســتدبار ا ِإلســام حتَّــى حاربت بقســو ٍة
أ َّي محاولــة ترمــي إِىل إِحيــاء املبــادئ ا ِإلســام َّية.
وكانــت خطــوات مصطفــى كامل هــذه بعيــدة األثر
يف مــر ،وأفغانســتان ،وإِي ـران ،والهنــد ا ِإلســاميَّة،
ـامي؛ إِذ
وتركســتان ،ويف ِّ
كل مــكانٍ مــن العــامل ا ِإلسـ ِّ
أتاحــت الفرصــة ل ُدعــاة التَّغريــب ،وخـ َّدام الثَّقافــة
الصــدارة ،وأن
االســتعامريَّة أن ينفــذوا إِىل مــكان َّ
يرضبــوا املثــل برتكيَّــا يف مجــال التَّقــ ُّدم ،وال َّنهضــة
املزعومــة ،فقــد هلَّلــت لــه صحــف مــر ـ األهـرام،
السياســة ،واملقطَّــم ـ ذات االتِّجاهــات املضــا َّدة
و ِّ
ل ِإلســام ،واملدعومــة مــن ال ُّنفــوذ الغــر ِّيب ،واليهــودي،
واملاســوين.
رصفــات كــال أتاتــورك،
لقــد بـ َّررت تلــك ُّ
الصحــف ت ُّ
ووافقــت عـ َّـا ابتدعــه ،ونــرت لــه أقــوال« :ليــس
لرتكيَّــا الجديــدة عالق ٌة بال ِّديــن» وأنَّــه ـ أي :مصطفى
كــال ـ« :ألقــى القــرآن ذات يــومٍ يف يــده ،فقــال:
إِ َّن ارتقــاء الشُّ ــعوب ال يصلــح أن ينفَّــذ بقوانــن،
وقواعــد ُس ـ َّنت يف العصــور الغابــرة».
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لقــد كانــت حكومة تركيَّــا العلامنيَّــة الكامليَّــة ـ هي
كــا وصفهــا األمري شــكيب أرســان ـ ليســت حكومة
ال دين َّيـ ًة مــن طـراز فرنســا ،وإِنجلـرا فحســب ،بــل
هــي دولــ ٌة مضــا َّد ٌة لل ِّديــن كالحكومــة البلشــفيَّة
يف روســيا ،ســوا ٌء بســوا ٍء؛ إِذ إنَّــه حتَّــى الالدينيَّــة
يف الغــرب بثوراتهــا املعروفــة مل تتد َّخــل يف حــروف
الخاصــة،
األناجيــل ،وز ِّي رجــال ال ِّديــن ،وطقوســهم َّ
وتل ـغِ الكنائــس.
التويــج لهــذه
وكان ل ِإلعــام اليهــود ِّي دو ٌر كب ـ ٌر يف َّ
الـ ِّر َّدة مثلــا كان لــه دوره البــارز يف تشــجيع أتاتورك
عــى البطــش بــأ ِّي معارضـ ٍة إِســام َّي ٍة ،وكانــت تزيِّــن
لــه :أ َّن مــا يقــوم بــه مــن املذابــح الوحش ـيَّة ض ـ َّد
املســلمني ليســت ســوى معــارك بطوليَّــة ،كــا كانت
الصليبــي،
منــرا ً ِّ
لــكل دعــوات التَّشــ ُّبه بالغــرب َّ
التك َّيــة،
واملنــاداة بالح ِّريَّــة الفاجــرة للمــرأة ُّ
التويــج لفنــون االنحــال الخلقــي معتــرةً :أ َّن
و َّ
رشب الخمــر ،واملقامــرة ،والـ ِّزىن ليســت إِال مظاهــر
ـر.
للتَّم ـ ُّدن ،والتَّحـ ُّ
إِ َّن الحقيقــة املـ َّرة :أ َّن مصطفــى كامل أصبــح منوذجاً
ـامي ،وكان ألســلوبه
صارخ ـاً للح ـكَّام يف العــامل ا ِإلسـ ِّ
االســتبداد ِّي الفـ ِّذ أثــره يف سياســات َمـ ْن جــاء بعــده
منهــم ،كــا أنَّــه أعطــى االســتعامر الغــر َّيب مــ ِّررا ً
كافيــاً للقضــاء عــى ا ِإلســام ،فــ ِإ َّن فرنســا مثــاً
بـ َّررت حرصهــا عــى تنصــر بــاد الشَّ ــال ا ِإلفريقــي،
وإِخراجهــا مــن دينهــا ،وعقيدتهــا ،وإِســامها بأنَّــه
ال يجــب عليهــا أن تحافــظ عــى ا ِإلســام أكــر مــن
األت ـراك املســلمني أنفســهم.
لقــد أصبــح مصطفــى كــال زعي ـاً روحيَّ ـاً لكث ـرٍ
مــن الحـكَّام الَّذيــن باعــوا آخرتهــم بدنياهــم ال َّزائلة.
قــاد املســلمون ثــور ٍ
ات مســلَّح ًة ضــ َّد الحكــم
الــريكِّ املعــادي ل ِإلســام ،وظهــرت أهــ ُّم
العلــا ِّين ُّ
الشقيَّــة عــام
الثَّــورات يف املنطقــة الجنوبيَّــة َّ
1344هـــ ،ثـ َّم يف منيمــن عــام 1349هـــ وقــد قمعها
الكامل ُّيــون بشــ َّد ٍة منقطعــة ال َّنظــر ،وذهــب
ضح َّيتهــا عــد ٌد كبـ ٌر مــن العلــاء ،وأهملــت املنطقة
اقتصاديَّــاً وعلميَّــاً.
وقامــت حركــة ال ُّنــور بزعامــة الشَّ ــيخ بديــع ال َّزمــان
ســعيد ال َّنــوريس ،وتالميــذه مــن بعــده ،وقــد كتــب
العديــد مــن ال َّرســائل ا ِإلســام َّية تحــت عنــوان
«رســائل ال ُّنــور» يف ســبيل التَّوعيــة ا ِإلســاميَّة،
ومقاومــة مبــادئ الكامليِّــن ،والعلامنيَّــة ،ومل تعمــد
الســاح ،واقتــر جهادهــا عــى
حركتــه إِىل حمــل ِّ
اللِّســان .وقــد حــاول أتاتــورك اســتاملته ،ونفــاه،
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الصــاة م َّدعيــاً :أنَّهــا
واســتنكر دعوتــه ال َّنــاس إِىل َّ
تثــر الفرقــة بــن أعضــاء املجلــس ،فأجابــه:
«إِ َّن أعظــم حقيقـ ٍة تتجـ َّـى بعــد ا ِإلســام إِنَّ ــا هي يف
الصــاة ،وإِ َّن الَّــذي ال يصـ ِّـي خائـ ٌن ،وحكــم الخائــن
َّ
مــردو ٌد» ،فســجنه ،ثـ َّم نفــاه بعــد أن اتَّهمــه مبؤامــر ٍة
لقلــب نظــام الحكــم ،ولكــ َّن دعوتــه اســتم َّرت يف
رسا ً بــن صفــوف الجامع ِّيــن ،ومعســكرات
االنتشــار َّ
الجيــش ،ودوائــر ال َّدولــة ،ومثــل للمحاكمــة مــ َّر ًة
أخــرى بتهمــة أنــه وصــف أتاتــورك بال َّد َّجــال ،فوقف
أمــام املحكمــة ،وقــال:
ـاس يتبادلــون فيــا
(إِنِّنــي ألعجــب كيــف يُــتَّهم أنـ ٌ
بينهــم تحيَّــة القــرآن ،وبيانــه ،ومعجزاتــه باتِّباعهــم
يحــق
السيَّــة ،عــى حــن ُّ
ِّ
للسياســة والجمعيَّــات ِّ ِّ
للامرقــن االفـراء عــى القــرآن ،وحقائقــه يف وقاحـ ٍة
وإِرصارٍ ،ثـ َّم يعـ ُّد ذلــك أمـرا ً مق َّدسـاً؛ ألنَّه ح ِّريَّــة .أ َّما
نــور القــرآن الَّــذي يــأىب إِال أن يشـ َّع يف أفئــدة ماليــن
املســلمني املرتبطــن بدســتوره ،فهــو خطــور ٌة ينهــال
السياســة!
ـر ،والخبــث ،و ِّ
عليهــا جميــع ألفــاظ الـ َّ ِّ
اســمعوا يــا مــن بعتــم دينكــم بدنياكــم ،وتنكَّســتم
يف الكفــر املطلــق :إِنَّنــي أقــول مبنتهــى مــا أعطــاين
اللــه مــن قـ َّو ٍة :افعلــوا مــا ميكنكــم فعلــه ،فغايــة مــا
نتم َّنــاه أن نجعــل رؤوســنا فــدا ًء ألصغــر حقيقـ ٍة من
حقائــق ا ِإلســام.»...
فأعيــد إِىل منفــاه ،وبقــي حتَّــى عــام 1367هـــ
حــن بــدأت الحكومــة تضط ـ ُّر لالســتجابة ملطالــب
الشَّ ــعب املســلم بخصــوص ال َّنشــاط ال ِّدينــي.
لقــد تجلَّــت سياســة أتاتــورك العلامن َّيــة يف برنامــج
حزبــه (حــزب الشَّ ــعب الجمهــوري) لعــام 1349هـــ
نــص
مــ َّرة وعــام 1355هـــ مــ َّر ًة ثانيــةً ،والَّتــي َّ
السـتَّة الَّتــي
ال ُّدســتور الـ ُّـريكُّ عليهــا ،وهــي املبــادئ ِّ
رســمت بشــكل ســتَّة أســهم عــى َعلَــمِ الحــزب،
وهــي :القوميَّــة ،الجمهوريَّــة ،الشَّ ــعبيَّة ،العلامنيَّــة،
الثَّــورة ،ســلطة ال َّدولــة.
تــوفِّ أتاتــورك عــام 1356هـــ بعــد أن ح َّقــق علامن َّية
ترك َّيــا رغــم أنــف املســلمني .لقــد أصيــب مصطفــى
كــال قبــل وفاتــه بســنني مبـ ٍ
ـرض عضــا ٍل يف الكليــة
مل يعــرف كنهــه ،وكان يتعــ َّرض آلالمٍ مزمنــ ٍة ال
مــا
الســبب :إِدمانــه رشب الخمــرَّ ،
تطــاق ،وكان َّ
أ َّدى إِىل إِصابتــه بتل ُّيــف الكبــد ،والتهــاب يف أعصابــه
الطَّرفيَّــة ،وتع ُّرضــه لحــاالت مــن الكآبــة ،واالنطــواء
ـ وقــد تدهــور يف املســتويات العليــا للمـ ِّخ ـ لذلــك
كان هــذا ال ِّديكتاتــور مثــاً فريــدا ً يف القســوة،
والتَّنكيــل ،واألنان َّيــة املد ِّمــرة.
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حوار

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

كيــف كانــت كيفيــة اســتفادتكم مــن
الشــيخ النــدوي ،بشــكل رســمي أم ال؟
كان دريس عنــد الشــيخ النــدوي بصــورة
حــرة ،قــد كنــت أجلــس عنــده فيعلمنــي
مســائل مختلفــة ،ويقــول :يوســف! ال
تنتظــر لكالمــي ،ســل منــي ألوضــح لــك،
وبهــذا النمــط اســتفدت منــه يف مجــاالت
مختلفــة.

درس الســرة النبويــة مــا زالــت منقوشــة يف
أذهانهــم.
وعندمــا اعتزلــت عــن التدريــس اقــرح يل
بعــض األصحــاب أن أبــدأ بتأليــف الكتــب،
قلــت يف نفــي لــو ألفــت كتبــا مــع قلــة
بضاعتــي العلميــة رمبــا ال ينتفــع الجيــل
ولكــن هنــاك شــخصيات إســامية لــو
ترجمــت كتبهــم إىل اللغــة الرتكيــة لكانــت
خدمــة جليلــة ،ويتلقاهــا العلــاء أيضــا
بالدراســة واملطالعــة ،كانــت هــذه فكــرة
طيبــة قــد جــاءت يف أوانهــا ،بــدأت برتجمــة
الكتــب ،ومــن عــاديت أين قبــل البــدء
برتجمــة أي كتــاب أفكــر أوال يف مــدى نفــع
الكتــاب وأهميتــه ،وكــم يؤثــر يف املجتمــع
وكــم يأخــذ مــن وقتــي؟ ولكــن عندمــا أبــدأ
بالرتجمــة فأصــل الليــل بالنهــار ،وأســهر
الليــايل وال أنــام أكــر مــن أربــع إىل خمــس
ســاعات وأعطــي بقيــة وقتــي للرتجمــة.

بــأي نشــاطات اشــتغلتم بعــد
التخــرج مــن نــدوة العلــاء والعــودة إىل
تركيــا؟
بعــد التخــرج مــن نــدوة العلــاء والعــودة
إىل تركيــا واصلــت الــدرس يف الكليــة اإللهية،
ثــم رصت معلّــا ،وقــد د ّرســت يف معظــم
مــدارس إســطنبول وثانوياتهــا .ويف مــدارس
اإلمــام خطيــب كنــت أد ّرس اللغــة العربيــة،
الســرة النبويــة ومباحــث مختــرة يف
التفســر ،كان التالميــذ معجبــن بــدريس
لقــد ترجمتــم عــددا ال بــأس بــه مــن
ويــرون عــى مواصلــة الــدرس حتــى
كتــب الشــيخ النــدوي وعلــاء شــبه القــارة
يف حصــة االســراحة ،وقــد يلقــاين بعــض
الهنديــة إىل اللغــة الرتكيــة ،لــو رشحتــم يف
مــن هــؤالء الذيــن درســوا عنــدي يبــدون
هــذا املجــال؟
إعجابهــم بــدرس الســرة قائلــن بــأن لــذة

لقــد تعرفــت بالشــيخ أيب الحســن وأفــكاره
ونظرياتــه منــذ التحاقــي بــدار العلــوم
لكهنــو ،وكانــت يل معــه صلــة قويــة ،كــا يل
عالقــة وثيقــة مــع بعــض العلــاء اآلخريــن
يف العــامل اإلســامي ،وكنــت بصــدد نقــل
الــراث العلمــي والفكــري لعلــاء الهنــد
إىل اللغــة الرتكيــة حتــى ال يحــرم شــعبنا
مــن هــذا الكنــز الثمــن والعلــق النفيــس،
وكان تركيــزي عــى ترجمــة كتــب الشــيخ أيب
الحســن النــدوي أكــر ،وأذكــر هنــا قامئــة
الكتــب التــي ترجمتهــا إىل اللغــة الرتكيــة
للشــيخ النــدوي:
1ـ رجــال الفكــر والدعــوة ،وهــو أول كتــاب
للشــيخ النــدوي ترجمتــه باللغــة الرتكيــة يف
خمســة مجلــدات ،وقــد طبــع الكتــاب إىل
اآلن أربــع طبعــات.
2ـ ســرة الســيد أحمــد الشــهيد ،قــد ترجــم
ونــر يف ثالثــة مجلــدات ،ثــم ضممــت
هــذا الكتــاب مــع رجــال الفكــر والدعــوة
ونرشتــه يف مثانيــة مجلــدات وعرضتــه
س
للشــيخ النــدوي عــام 1990م ،وقــد ُ ّ
الشــيخ جــدا ودعــا يل ،ومــا زلــت أتذكــر
تلــك الفرحــة التــي غمــرت الشــيخ ،ثــم قــال
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حوار
يل :ليــس يل ولــد ،أنــت مبثابــة ولــدي .وقــد
ذكــر الشــيخ يف املجلــد الســابع مــن كتــاب
“كاروان زنــديك”(يف مســرة الحيــاة) اســمي،
وكان يقــول يل :إين أدعــو لــك كل يــوم بعــد
أوراد الضحــى .كان يدعــو يل يف الهنــد وأنــا
أشــعر وأملــس أثــر دعــاءه يف تركيــا وأتقــوى
للعمــل.
3ـ املرتــى ،ترجمــت هــذا الكتــاب قبــل
عرشيــن ســنة ،وقــد طبــع ثــاث مــرات.
4ـ األركان األربعــة ،طبــع الكتــاب أربــع
م ـرات ،وقــد تــوىل نفقــة طبعــه أحــد مــن
اإلخــوة العــرب مــن محبــي الشــيخ النــدوي.
5ـ أصــول ومبــادئ فهــم القــرآن ،كتــاب
صغــر الحجــم ولكــن كثــر املحتــوى ،وقــد
طبــع ثــاث مــرات أيضــا.
6ـ اإلســام وأثــره يف الحضــارة وفضلــه عــى
اإلنســانية ،وهــو كتيــب طبــع ســت م ـرات.
7ـ مــاذا خــر العــامل بانحطــاط املســلمني،
وقــد قمــت برتجمتــه أخ ـرا.
وقــد ترجمــت كتــب الشــيخ املهمــة ،وهــي
آثــار تحقيقيــة للشــيخ ،بــذل يف تأليفهــا
جهــودا مضنيــة ،وبخاصــة كتــاب رجــال
الفكــر والدعــوة.
وقــد أجــاز يل مــن ورثــاء الســيد النــدوي
الشــيخ محمــد رابــع النــدوي والشــيخ
بــال النــدوي إجــازة خطيــة برتجمــة ونــر
مؤلفــات الســيد النــدوي ،وليــس ألحــد حــق
نرشهــا وطبعهــا يف تركيــا إال بــإذن منــي.
كانــت عالقتــي بالشــيخ النــدوي عالقــة
الولــد للوالــد ،وقــد بايعتــه قبــل وفاتــه
بثــاين ســنوات ،وكان الشــيخ خليفــة الشــيخ
عبــد القــادر ال ـرايئ بــوري بعــد وفاتــه كــا
أوىص هــو بنفســه .والتقيــت بالشــيخ رايئ
بــوري مــرة .ثــم بايعــت الشــيخ عثــان
نــوري الطوبــاش يف إســطنبول ،ويف رأيــي إنه
مــن أكــر وأحســن املشــايخ املربــن يف تركيــا
حاليــا ،وهــو رجــل مؤقــر ســاذج وخــادم
للشــعب ،يحــب الغربــاء واملســاكني ويأمــر
األم ـراء والحــكام ،وهــو يف رحــات متتاليــة
لخدمــة اإلســام واملســلمني ،ويشــارك يف
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بنــاء املســاجد واملــدارس التــي تبنــى يف
أفريقيــة.
وقــد ترجمــت كتبــا لعلــاء آخريــن مــن
علــاء شــبه القــارة الهنديــة أيضــا ،منهــا
ترجمــة ســرة النبــي للشــيخ شــبيل النعــاين
يف مجلديــن ،ترجمتــه قبــل  25ســنة ،وأعيــد
طبعــه  6مـرات ،وأحمــد اللــه عــى أن هــذا
الكتــاب حظــي بالقبــول يف أوســاط األت ـراك
مــن العلــاء وعامــة الشــعب .كتــاب
“الغــزايل” أيضــا للشــيخ شــبيل النعــاين،
الــذي ذاعــت صيتــه يف الهنــد وباكســتان
وأفغانســتان ،وقــد ترجمتــه وأعيــد طبعــه
ثــاث مــرات“ .رحلــة إىل الــروم والشــام
ومــر” كتــاب آخــر للشــيخ شــبيل ،ترجمتــه
وســيعاد طبعــه للمــرة الرابعــة.
وعندمــا كان أردوغــان طالبــا عندنــا مل يــدر
بخلــد أحــد بأنــه ســيكون شــخصية عظيمــة
يف املســتقبل .إن جهــوده املضنيــة وســعيه
الــدوؤب تســتحق اإلشــادة والتنويــه ،وقــد
ســمعت مــن أحــد وزراءه بأنــه ينــام
ســاعتني يف اليــوم والليلــة فقــط .إنــه يجيــد
القــرآن الكريــم ،إىل حــد أنــه يفــوق بعــض
الحفــاظ يف التجويــد .قــد أذّن قبــل مــدة يف
إحــدى املســاجد ،ومل أكــن أظــن أنــه يجيــد
األذان إىل هــذا الحــد.
مــا هــي الشــخصيات البــارزة
واملؤثــرة التــي التقيــت بهــا واســتفدت
منهــا يف تركيــا وخارجهــا؟
لقــد زرت شــخصيات بــارزة ومهمــة .ومــن
إحــدى الشــخصيات املهمــة يف العهــد
الجمهــوري شــخصية حســن البــري
جانتــاي ،إنــه مل يكــن متشــعبا يف العلــوم
اإلســامية واألدبيــة والتصــوف والعرفــان
فحســب ،بــل كان رجــا بــارزا ومتميــزا يف
ميــدان السياســة .وكان يقــاوم سياســات
أتاتــورك املناهضــة لإلســام .وكان مــن
ممثــي الــدور األول للربملــان الــريك .وكان
كثــر مــن العلــاء والشــخصيات البــارزة
عضــوا يف الربملــان يف هــذا الــدور .قــد ألّــف
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الرتجمــة والتفســر املختــر للقــرآن الكريــم
يف ثالثــة مجلــدات ،وقــد ذاعــت صيــت
هــذه الرتجمــة بــن النــاس ويســتفيد منهــا
كثــر مــن املرتجمــن للقــرآن الكريــم.
ومــن إحــدى الشــخصيات البــارزة لرتكيــا
بروفســور عــي نهــاد تــرالن ،وهــو أول مــن
تعــرف بإقبــال ،وكان أديبــا يف اللغتــن الرتكية
والفارســية .وعندمــا كان يرحــل إىل إيــران
وباكســتان يخطــب بالفارســية .وكنــت عــى
صلــة بــه ،واســتفدت منــه كثــرا يف تعلــم
اللغــة الفارســية .وعندمــا قمــت برتجمــة
ورشح منظومــة “بــال جربييــل” للعالمــة
إقبــال عرضتــه عــى بروفســور عــي فأثنــى
عــى عمــي ثنــاء عاطــرا وقــال :مل أكــن
أتخيــل بأنــك تتأهــل لرتجمــة شــعر إقبــال
إىل هــذا الحــد.
ويف خــارج تركيــا تأثــرت بشــخصية الشــيخ
الســيد أيب الحســن النــدوي رحمــه اللــه
كثــرا ،واســتفدت منــه .وقصــة تعــريف بــه
كــا يــي :يف غــرة عــام 1959م أراد أحــد
مقــريب الشــيخ النــدوي الــذي حــاز الدكتوراه
يف لنــدن أن يعــود إىل الهنــد واقــرح عليــه
الشــيخ نــدوي أن يــأيت عنــد العــودة إىل
إســطنبول وميكــث هنــاك أليــام .قــال لــه
الشــيخ النــدوي بــأين أرســل رســالة إىل طالب
ســوري مرتبــط بتنظيــم جامعــة اإلخــوان
املســلمني ويــدرس الطــب يف إســطنبول،
وأنــت تســلم هــذه الرســالة لــه .فأقــام ذلــك
الرجــل عنــد الطالــب الســوري أليــام وأنــا
كنــت أعــرف ذلــك الطالــب وأتــردد إليــه
وقــد ع ّرفنــي بالضيــف الهنــدي .ثــم اتفــق
أن ذهبنــا معــا إىل زيــارة مقــرة الصحــايب
الجليــل ســيدنا أيب أيوب األنصــاري ريض الله
عنــه ،وتبادلنــا يف الطريــق .كنت قــد تعلمت
شــيئا مــن الفارســية يف املدرســة اإلبتدائيــة
لإليرانيــن ،ثــم ذهبــت إىل مســجدهم وكان
إمامــه عاملــا يدعــى عبــد املجيــد واعظــي،
قــرأت عنــده ديــوان الحافــظ وشــيئا مــن
الفارســية .لذلــك كنــت واقفــا عىل الفارســية
إىل حــد فتكلمــت مــع الضيــف بالفارســية،
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ســألني :مــن أيــن أنــت؟ مــا هــي لغتــك؟
مــاذا تــدرس؟ أجبــت عــن أســئلته .كان ال
يعــرف العربيــة ولكنــه يحســن اإلنجليزيــة
واألرديــة ،كان زميــي يرتجــم كلــايت لــه
باللغــة اإلنجليزيــة .ســألني :هــل تحــب أن
تــأيت إىل الهنــد ،وتواصــل دروســك هنــاك؟
عندنــا شــخصية متميــزة وعــامل بــارز اســمه
الشــيخ أبــو الحســن النــدوي ،وعندنــا دار
العلــوم نــدوة العلــاء وميكــن أن تواصــل
فيهــا الــدروس الدينيــة ،ويتخــرج مــن هــذه
الجامعــة عــدد كبــر ســنويا ،ويســ َّمون
بالعامل(خوجــه يف االصطــاح الــريك) .قلــت
لــه :مــا عنــدي نفقــة الذهــاب واإليــاب
والبقــاء هنــاك .قــال :ال حاجــة إىل النفقــة،
توفــر الســكن والطعــام مجــان للطــاب.
ثــم حالفنــي التوفيــق أن أغــادر إىل دار
العلــوم نــدوة العلــاء وأمكــث هنــاك ملــدة
ثــاث ســنوات وأتلقــى العلــوم الدينيــة

تحــت إرشاف الشــيخ أيب الحســن النــدوي
رحمــه اللــه .وحصلــت يف لكهنــو عــى
شــهادة األدب .يف الســنوات التــي كنــت يف
نــدوة العلــاء أعــر عنايــة خاصــة بالــدرس
أســهر الليــايل ،وقــد ال أكتحــل بنــوم مــن
األســبوع خمســة أيــام وأطالــع إىل صــاة
الصبــح وبعــد الصــاة أنــام ســاعتني ثــم
أحــر الــدروس.
بــدأت بالــكالم والتحــاور مــع الزمــاء
باألرديــة وكنــت أســألهم عــن معاين األشــياء،
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حوار

أخبار العامل
ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا بالصني والسلطات
تكافح الحتواء الوباء
أعلنت السلطات يف مقاطعة هويب (وسط الصني)
أن فريوس كورونا املستجد أودى بحياة 717
شخصا يف البلد منذ ظهوره أول مرة يف ديسمرب/
كانون األول املايض يف مدينة ووهان (عاصمة هذه
املقاطعة).
وهذا الرقم أعىل من عدد الذين ماتوا يف الرب
الصيني وهونغ كونغ يف عامي  2002و2003
بسبب فريوس سارس (االلتهاب الرئوي الحاد)
الذي ينتمي إىل ساللة فريوس كورونا املستجد
نفسها.

فتعلمتهــا يف وقــت مبكــر .جــاء مــرة األديب
األردي الشــيخ عبــد املاجــد الدريــا آبــادي
لزيــارة الشــيخ النــدوي فطلبــوين فصافحتــه
وفاوضتــه باألرديــة فســأل :منــذ كــم مــدة
هــذا الطالــب عندكــم؟ قالــوا :أقــل مــن
ســنة ،فتعجــب وقــال :ماشــاء اللــه! إنــه
أتقــن األرديــة يف مــدة قصــرة.
إين أعشــق اللغــة األرديــة ،وهــي أفضــل
وأكــر جذابيــة عنــدي مــن اللغــة الفارســية.
اللغــة الفارســية تتميــز بالجــال ،والحــاوة،
والحرقــة ،والعاطفــة ،ولكــن يف األرديــة
عــاوة عــى تلــك الخصائــص عمــق وســعة،
ألن األرديــة مســتقاة مــن أربــع إىل خمــس
لغــات والفارســية واحــدة منهــا إال أن
الحــاوة التــي نجدهــا يف الشــعر الفــاريس
قــد بلغــت مبلــغ الشــهرة عــى املســتوى
العاملــي ،وهــي ال توجــد يف لغــات أخــرى.
وإين مشــغوف بالعالمــة محمــد إقبــال ،قــد
تعرفــت بــه وأنــا ابــن  18ســنة عــر مطالعــة
جريــدة كانــت تصدرهــا ســفارة باكســتان،
ولعــل هــذا الحــب هــو الــذي ســاقني إىل
الهنــد.

مذبحة تايالند «املصورة» ..ماذا جرى من البداية
إىل النهاية؟
يف أول حــادث مأســاوي مــن هــذا النــوع تشــهده
تايالنــد يف العقــود األخــرة .أوقعــت مجــزرة
مروعــة عــرات القتــى والجرحــى ،الجمعــة،
واســتمرت وقائعهــا املثــرة لســاعات عــدة قبــل
أن تنتهــي بالنهايــة املحتومــة.
مــرح الجرميــة أماكــن عــدة يف مدينــة ناخــون
راتشاســيام شــال رشقــي البــاد ،املعروفــة أيضــا
باســم كــوارت ،ومنفذهــا جنــدي يف الجيــش،
أطلــق النــار بشــكل عشــوايئ ،وبــث صــور
وفيديوهــات عــدة توثــق لحظــات الهجــوم ،عــى
حســابه يف أحــد مواقــع التواصــل االجتامعــي
وهــو يرتــدي الــزي العســكري.
وأعــادت الواقعــة إىل األذهــان العمليــة اإلرهابيــة
التــي اســتهدفت مســجدين يف نيوزيلنــدا يف
مــارس املــايض ،وارتكبهــا أســرايل وثــق جرميتــه
عــى اإلنرتنــت.
قوات النظام السوري تدخل رساقب وتركيا تعزز
تواجدها العسكري باملنطقة
أعلنــت قــوات النظــام الســوري أنهــا دخلــت
مدينــة رساقــب يف ريــف إدلــب ،يف حــن تقــول
تركيــا إنهــا اتخــذت كل التدابــر لوقــف هجــوم
هــذه القــوات عــى املدينــة.
وأفــاد مراســل الجزيــرة يف ســوريا بــأن اشــتباكات
عنيفــة وقعــت بــن فصائــل املعارضــة مدعومــة
بســاح املدفعيــة الــريك ،وقــوات النظــام يف
محيــط املدينــة.
كــا ذكــر املراســل أن الجيــش الــريك مــا زال
يَدفــع بأرتــال عســكرية إىل داخــل األرايض
الســورية ،حيــث أنشــأ نقطــة مراقبــة جديــدة يف
محيــط مدينــة إدلــب.
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ِذكريات
للعالمة الفقيه حممد تقي العثماني -حفظه اهلل تعاىل )9( -
تعريب :عبدالوهاب سلطان الدِّ يروي ( عضورابطة األدب اإلسالمي الرياض)

(سلسلة ترجمة و تعريب «ذكريات « لشيخنا العالمة العثامين -حفظه الله تعاىل  ، -و قد تفضل سامحته بتسجيل ذكرياته العطرة التي تغطي
حوايل نصف قرن و ما يزيد من حياته املعمورة باألعامل اإلبداعية املوفقة يف شتى أسلمة الحياة املعارصة املتحركة  ،قد كان اإللحاح عىل الشيخ
دامئا مستمرا  ،ولکن أىب الشيخ املتواضع أن يرى نفسه تليق أن تذكر يف سجالت الذكريات و الرتاجم  ،إال أن قيض الله تعاىل العالمة أحمد
الخانفوري الهندي ليق ِنع شيخنا العالمة بذلك  ،فقام بفتح هذه السلسلة الشيقة من ذكرياته نزوال عند رغبة العالمة الشيخ الخانفوري حفظه الله
تعاىل  ،و لينفض به غبار اللبس عن وقائع من حياته ،قد اشتبهت مالبساتها عىل بعض األفاضل املرتجمني لحياته و املعنيني بذكر جهوده و أعامله،
و قد رشعنا يف ترجمة حلقاتها املنشورة يف صفحات «مجلة البالغ األردية» إىل اللغة العربية  ،بإذن شفوي من صاحبها قبل ظهورها إىل حيز النرش
،جزاه الله تعاىل عنا كل خري  ،و نفعنا بعلومه و بركاته۔ املرتجم)

هــؤالء هــم كانــوا إخــويت و أخــوايت الذيــن
أوجــزت التعريــف بهــم أعــاه ،و أنــا
أصغرهــم ســنا،و كــا أســلفت ذكــرا ً أين
ُولــدت لخمــس خلــون مــن شــوال ســنة
۱۳۶۳مــن الهجــرة ،لحــن قــد مــى عــى
رحيــل حكيــم األمــة الشــيخ أرشف عــي
التهانــوي رحمــه اللــه تعــاىل قرابــة ثالثــة
أشــهر .و مــن ثــم فإن ســائر إخــويت و أخوايت
سـ ِعدوا إمــا بزيــارة حــرة الشــيخ أو أنهــم
ترشفــوا بوقوعهــم موقــ َع نظــرات عنايــ ِة
حــرة الشــيخ عــى األقــل ،و كنــت أنــا
مــن ُح ـرِم كلتــا هاتــن الســعا َدتني ،إضافــة
إىل أن أســا َء جميعهــم تع ّينــت باقــرا ٍح
مــن حــرة الشــيخ ،و مل يكــن طبع ـاً مــن
املحتمــل أن يقــرح يل اســا ،و لكــن كان
مــن أمــر والــدي إذا ُرزق ولــدا أن يلتمــس
مــن حــرة شــيخه اســا يسـ ّميه بــه ،و كان
حرضتــه عــاد ًة ّمــا يضــع أمــام والــدي قامئة
مــن األســاء املقرتحــة ذات قافيــة واحــدة ،
ليختــار منهــا الوالــد الكريــم مــا يحلــو لــه،

و كان مــن بينهــا االســم " محمــد تقــي " ،
الــذي مل يُســ َّم بــه أخ يل قبــي ،و يبــدو يل
أن الوالــد الكريــم اختــار اســمي مــن تلــك
القامئــة التــي اقرتحهــا حــرة شــيخه .و
ربــا مل تفتــه
أكــر ظنــي أن الوالــد الكريــم ّ
أن يستشــر يف ذلــك أســتاذه الحبيــب و
مربيــه الكريــم الشــيخ الســيد أصغــر حســن
الديوبنــدي( املعــروف ب" ميــاں صاحــب")
هــو اآلخــر ،و الــذي كان مرجعــا لوالــدي
الكريــم بعــد وفــاة حــرة شــيخه حكيــم
األمــة یســتیرشه يف شــئونه .و كان مــن
األوليــاء املز ّوديــن بالكشــف و الكرمــات.
و كبــار إخــويت الثالثــة كانــوا دارســن يف
جامعــة دارالعلوم/دیوبنــد .و مل أكــن قــد
رشعــت بعـ ُد يف دراســة " القاعــدة البغدايــة
" [ كتيّــب معــروف يف الديــار الهنديــة و
الباكســتانية لتعليــم حــروف التهجــي] ،
فضــا عــن الدراســة الرســمية يف الجامعــة،
و لكــن قــد كان يحــدث أن أرتــاد الجامعــة
مــع إخــويت الكبــار هــؤالء .و مــن هنــا
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ارتســمت يف صفحــة ذهنــي صــورة ضاحلــة
و ضئیلــة للجامعــة يو َم ٍ
ئــذ.
مــا أمتــع ذكريــات زهــرة الحداثــة يف حضــن
األم !
و كان يقــع يف مؤخــرة بيتنــا ( إىل جهــة
الغــرب) بيــت جدنــا الشــيخ محمــد ياســن
رحمــه اللــه تعــاىل .تقطــن فيهــا جــديت
رحمهــا اللــه تعــاىل ( و كانــت مبايعــة لــدى
العالمــة رشــيد أحمــد الكنكوهــي رحمــه
اللــه تعــاىل) ،و يتوســط كال البَيتَــن طريــق
أشــبه بالنفــق ،نســميها " نيــم درى" [ يعنــي
نصــف البــاب] .و تتصــل بهــذا البيــت
األرسي العريــق سلســة مــن بيــوت األرسة،
تخلــص مــن بينهــا سـكّة ضيقــة إىل منطقــة
أوســع مســاح ًة نســب ّيا ،و هــذه املنطقــة هي
مــا كنــا نســميها " چــوك" [ مفــرق الطــرق].
ر األطفــال-
و كان يُعــرف بي َننــا نحــن -معـ َ
تقــل –وفــق التصــور
بســاحة ملعــب ال ّ
الصبیــاين يو َمــذاك -عــن " إســتاد فســيح"،
يلعــب فيــه األطفــال مــن طــول الحــي
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ألعابــا ال تكلّــف أح َدهــم أي تكلفـ َة فلـ ٍ
ـس و
ال تُحوجهــم إىل تعلّمهــا مــن مــد ّرب .و كان
إخــويت الكبــار عــاد ًة ّمــا ميارســون األلعــاب
املحليــة يف هــذا املعلــب  .و أمــا أنــا فقــد
كانــت كل عاملــي الــذي كنــت أعيشــه مــا
بــن البيــت و هــذه الســاحة ،حيــث كنــت
أُسلـــي نفــي مبشــاهدة الالعبــن أكــر مــن
مامرســتي اللعــب شــخصيا.
و كــا ذكــرت ســابقا أن أوالد أختــي األربعــة
( ثالثــة 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،
فقــد کانــت تربطنــي بهــؤالء عالقــة شــبه
الصداقــة ،تــدور ألعــايب معهــم .و كانــت
لعبــة " آنكــھ مچــوىل" [ لعبــة هنديــة
شــعبية ،متــارس يف األغلــب بحيــث يختفــي
فيهــا طفــل فیخــرج الباقــون بحثــا عــن
مكانــه الــذي اختفــى فيــه] هــي أكــر مــا
تناســب أعام َرنــا ،و يكفــي ملامرســتها حــدود
البيــت دون أن نخــرج مــن أجلهــا إىل ســاحة
" املفــرق" .و كانــت لعبــة
گــوىل ڈنــڈا" [ لعبــة محليــة هنديــة متــا َرس
بخشــبة منحوتــة يف جهــة الطــول و أخــرى
طويلــة كالعصــا ،تشــبه الكريكــت مــن
بعــض الوجــوه] كانــت خارجــة عــن نطــاق
اســتطاعتنا ،عــى ّأن مل أمتكــن بع ـ ُد مــن أن
أكســب يف مجــال األلعــاب أي مهــار ًة تلیــق
بالذکــر.
و كنــت أصغرهــم .و رمبــا هــو الــذي جعلني
ـوي
أحبهــم إليهــم ،و كان الــكل أخــذا مــن أبـ ّ
إىل ســائر اإلخــوة و األخــوات يذكــرون مــن
قصــص ذكائــی يف مثــل هــذا الســن املبكــر
مــا لســت أدري هــل كان ذلــک مــن مثـرات
هــذا الحــب و الــدالل أم كان رضبــا مــن
الحقيقــة .و كانــوا يــردون للتدليــل عــى
هــذا الــذكاء جملــ ًة مــن قصــي التــي ال
زلــت أتذكرهــا و لكأنهــا حديــث اليــوم .و
ـح عــي أن أحــي لكــم بعضــا
إن قلمــي يلـ ّ
منهــا عــي أن تتمتعــوا بهــا (!....متواصــل)
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من مل يكن يف زيادة فهو يف نقصان
عبد اللطيف الناروئي
أستاذ باجلامعة

إذا کنــت فــی رکــب یمضــی
إىل األمــام ،فتوقفــک للحظــة
یکــون ســببا لتخلفــک عــن
الرکــب ،وال شــک أن رکــب
الحیــاة واألحیــاء متــر ،وتتقــدم
نحــو األمــام برسعــة فائقة ،وال
ینتظــر املعذریــن واملتســوفین
والثقــاء ،فمــن انتظــر الیــوم
املثالــی الــذی یتمهــد لــه
الســبیل ،وتوجــد لــه کافــة
مقومــات النجــاح ،فلیعلــم أن هــذا الیــوم
املوعــود ال یأتــی إال علــی أجنحــة الهمــم
والعزائــم ،والیتأتــی للقاعدیــن واملفرطیــن.
مــن وقــف علــی الحافــة الخطــرة مــن
الیــأس ،واســتیئس مــن جــدوی محاوالتــه،
ومل یــرح فــی مکانــه ،فهــو املتخلــف فــی
ســباق الوصــول إىل الغایــات ،وهــو الــذی
یقــول بلســان حالــه« :ذرنــا نکــن مــع
القاعدیــن».
إن عمــر اإلنســان عمــر قصیــر محــدد،
ســیمضی وینتهــی برسعــة فائقــة ،ومــن
توقــف عــن العمــل واســرخی إلــی الراحــة،
وتغافــل عــن اســتغالل أوقاتــه ودقائقــه،
فهــو قــد یخــر الدنیــا واآلخــرة ویتخلــف
عــن رکــب الحیــاة.
وکــم مــن إنســان أهلکتــه األمانــی حتــی
جــاء أمــر اللــه وغــره بــا اللــه الغــرور ،فــإن
الحصــول علــی اإلنجــازات الهامــة والبلــوغ
إلــی قمــم النجاحــات تحتــاج إلــی صــر
ومثابــرة.
واإلنســان الــذی یضیــع عمــره فــی األمــور
التافهــة وال یصــر علــی مصاعــب الطریــق
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
بئیســة.
قــال اإلمــام الحــارث املحاســبي رحمــه اللــه:
*«إن کل عقــل ال یصحبــه ثالثــة 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
محــاور عملــه ،ومل یســلک دروب البطالــة
واللهــو فهــو إنســان مجــدود ،قــد وفــر
لنفســه املنــاخ املالئــم للتحلــق فــی أجــواء
الســعادة والرقــی.
ومــن جــد فــی طلــب العلــم واملعرفــة،
ووجــه طاقاتــه نحــو املــکارم واملراشــد،
وحصــن نفســه مــن هجــات النفــس
والشــیطان املتتاليــة واملســتمرة ،وســارع
نحــو أهدافــه املنشــودة ،فهــی نقطــة
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 غافال
فندامة العقبی ملن یتکاسل
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وفاة العالمة املفسر حممد برهان الدين السنبهلي رمحه اهلل
بقلم :الدكتور حممد أكرم الندوي
أوكسفورد

فُجعنــا اليــوم (بعــد صــاة الجمعــة 22
جــادى األوىل ســنة 1441هـــ) بحــادث وفــاة
شــيخنا العالمــة املفــر الفقيــه محمــد برهــان
الديــن الســنبهيل ،وهــو مــن أقــرب النــاس
إىل شــيخنا اإلمــام أيب الحســن عــي النــدوي،
ومــن أصدقــاء شــيخنا محمــد واضــح رشــيد
الحســني النــدوي األوفيــاء الــررة ،معــروف
الفضــل لــدى الطلبــة والنبهــاء خاضعــن لــه
عــن حــق وبينــة ال عــن تقليــد ومحابــاة ،تــويف
فأضحــت معاهــد العلــم مقويــة ،واملــدارس
والحلــق مقفــرة ،باكيــة عليــه نادبــة ،رفعــه
اللــه درجــات ،وأنزلــه لديــه يف الجنــات.
وهــو الشــيخ املفــر الفقيــه الكبــر محمــد
برهــان الديــن الســنبهيل بــن الشــيخ املقــرئ
الطبيــب الحافــظ حميــد الديــن القاســمي،
ولــد يف شــهر ذي الحجــة ســنة ســت وخمســن
وثــاث مائــة وألــف يف ســنبهل مــن الهنــد،
وتلقــى التعليــم االبتــدايئ مــن اللغــة األرديــة
والفارســية وتحفيــظ القــرآن الكريــم والتجويــد
والقـراءة عــى أبيــه ،وتعلــم يف بعــض مــدارس
قريتــه.
ثــم التحــق بــدار العلــوم بديوبنــد ،وتخــرج
فيهــا ســنة ســبع وســبعني وثــاث مائــة
وألــف ،ومــن شــيوخه بهــا شــيخ اإلســام
حســن أحمــد املــدين ،والشــعالمة فخــر الديــن
أحمــد املرادآبــادي ،والعالمــة محمــد إبراهيــم
البليــاوي.
قــرأ األبــواب األوىل مــن (صحيــح البخــاري)
عــى شــيخ اإلســام ،وأكمــل (الصحيــح) عــى
الشــيخ فخــر الديــن ،و(صحيــح مســلم)
و(ســنن الرتمــذي) عــى الشــيخ إبراهيــم
البليــاوي ،و(حجــة اللــه البالغــة) ،و(الحديــث
املسلســل باألســودين) وشــيئا مــن (مشــكاة
املصابيــح) عــى الشــيخ املقــرئ محمــد طيــب

القاســمي ،و(ســنن أيب داود) عــى الشــيخ
فخــر الحســن ،و(ســنن النســايئ) عــى الشــيخ
بشــر 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 اإلرسائيــي
الســنبهيل ،والجزأيــن األخرييــن مــن (الهدايــة)
عــى الشــيخ معــراج الحــق.
وأجــازه الشــيخ محمــد زكريــا الكاندهلــوي
بعــد أن قــرأ عليــه الرســائل الثــاث (الفضــل
املبــن) و(الــدر الثمــن) و(النــوادر مــن
أحاديــث ســيد األوائــل واألواخــر) ،وأجــازه
أيضً ــا الشــيخ محمــد طيب القاســمي ،والشــيخ
ظهــور أحمــد العثــاين ،والشــيخ عبــد الفتــاح
أبــو غــدة ،والشــيخ الســيد فخــر الحســن،
والشــيخ بشــر أحمــد ،والشــيخ محمــد جليــل
الكريانــوي ،والشــيح الســيد حســن والشــيخ
عبــد األحــد الديوبنديــان.
وقــام بالتدريــس يف املدرســة العاليــة العربيــة
يف فتحبــوري مــن دهــي ملــدة عــر ســنوات،
ثــم انخــرط يف ســلك التدريــس يف دار العلــوم
لنــدوة العلــاء ســنة تســعني وثــاث مائــة
وألــف ،ومل يــزل يــدرس بهــا إىل أن أصيــب
بالفالــج قبــل ســنني ،فصــار طريــح الفــراش
صبــورا شــكورا ،وعمــل مديــرا ملجلــس
البحــوث الرشعيــة يف دار العلــوم لنــدوة
العلــاء ،ورئيســا لــدار القضــاء الرشعــي
ببلــدة لكنــؤ ،ونائبــا لرئيــس املجمــع الفقهــي
اإلســامي لعمــوم الهنــد ،وعضــوا يف املجلــس
التنفيــذي لهيئــة األحــوال الشــخصية ،ولــه
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مؤلفــات فقهيــة نافعــة باللغــة األرديــة.
أخــذت عنــه تفســر القــرآن الكريــم مــن
ســورة الفاتحــة إىل ســورة املائــدة ،وأجـزاء مــن
صحيــح مســلم ،وحجــة اللّــه البالغــة لإلمــام
ويل اللّــه الدهلــوي ،وكان عســرا يف اإلجــازة ،ال
يجيــز إال مــن أخــذ عنــه مــن الطلبــة ،وكتــب
يل بإجازتــه العامــة يف التفســر والحديــث
والفقــه يف الخامــس والعرشيــن مــن جــادى
األوىل ســنة اثنتــن وعرشيــن وأربــع مائــة
وألــف ،وكنــت أختلــف إليــه يف بيتــه أيــام
الطلــب وأخدمــه ،وزرتــه قبــل أشــهر يف منزلــه
يف رحلتــي األخــرة إىل الهنــد ،وكــر الــذي نلتُــه
مــن نعــاه ،فشــكر اللــه مســعاه.
وكان مواظبــا عــى الــدروس ،متقيــدا بالنظــام
واملواعيــد ،نشــيطا يف التدريــس واإلفــادة،
حســن الصــوت متحمســا بالــغ الحامســة،
حريصــا عــى الــرح والبيــان بتحريــك يــده،
ً
ولهجــة كالمــه ،ومالمــح وجهــه ،ورضب
األمثلــة ،متعمقــا يف أصــاب املواضيــع ،متعرضا
لحواشــيها ،ومســتطردا حســن االســتطراد،
مدرســا نافعــا يف اطــاع عــامل واســع
وكان
ً
املعرفــة ودقيــق النظــر ،يقــرر عــى الطــاب
مــن املســائل مــا يوافــق مداركهــم ،وتســيغه
عقولهــم ،متــوددا إىل تالميــذه ،حــاالًّ عندهــم
محــل املجتبــى ،ونــازال لديهــم منــزل املــودود.
وكان شــيخا وســيام أبيــض البــرة ربعــة
القامــة ،عاقــا ذكيــا ،صالحــا ،محافظــا عــى
الصلــوات ،حســن األخــاق ،ريض القــول
والفعــل ،فيــه أنــس وإنســانية ،رزينــا ،عــف
اللســان ،قائــا حســنا ،ممســكا عــن قبيــح،
صموتــا عــن ســوء ،ال يقــع يف األع ـراض ،مــن
أبعــد النــاس عــن الغيبــة واإليــذاء ،وكان ثبــت
املقــام ،ســوي الحــال ،ال متيلــه األهــواء ،ريض
اللــه عنــه وجعــل الفــردوس لــه مثــوى.
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صفقة القرن صفعة يف وجوه املسلمني

عبد الرمحن حممد مجال

صفقــة القــرن التــي تهــدف إىل تصفيــة القضية
الفلســطينية ـ كــا يقولــون ـ واالعــراف
بالقــدس عاصمــة إلرسائيــل ،وغريهــا مــن
الصفقــات األخــرى التــي بــن ترامــب ونتنياهــو
كلهــا تهدف إىل إقصــاء الفلســطينيني وتهجريهم
مــن أراضيهــم وتهويــد القــدس .قــد أعلــن
ترامــب عــن هــذه الصفقــة قبــل ســنة بــيء
مــن التلكــؤ والتلعثــم وكان ينتظــر الــرد القــوي
والصــارم مــن العــرب واملســلمني إال أن مــا أثــار
اســتغراب ترامــب ونتنياهــو أن املســلمني مل
يكتفــوا بالســكوت املطلــق إزاء هــذه الصفقــة
الجائــرة فحســب بــل صفــق لهــا كثــر مــن
الحــكام املســلمني ورأوهــا نقطــة تحــول يف
منطقــة الــرق األوســط ،وأعلنــوا عــن دعمهــم
لهــذه الصفقــة الجائــرة .وهــا هــو ترامــب يظهــر
عــى الشاشــة للمــرة الثانيــة متحديــا مســلمي
العــامل ومعلنــا بــكل وقاحــة أن الخطــة نفــذت
وتــم تطبيــق الصفقــة بتحويــل القــدس يهوديــة
بحتــة وعاصمــة إلرسائيــل..
يجــري كل هــذا أمــام مرآى مــن الدول اإلســامية
ومســمع حيــث مل یکــن رد الفعــل للــدول
العربيــة واإلســامية إال إدانــات فارغــة وبیانــات
خاليــة مــن الحقيقــة وتبــادالت وصفقــات وراء
الكواليــس مــن بعــض الصهیوعربيــة .ولحــد
اآلن مل تتخــذ أيــة دولــة إســامية موقفــا صارمــا
يكــون صفعــة يف وجــه ترامــب ،ويردعــه عــن
تطبيــق الخطــة.
كان املأمــول أن تقــوم قيامــة املســلمني وأن
يتحــرك العــامل اإلســامي بــأرسه مــن أقصــاه
إىل أقصــاه دفاعــا عــن القــدس ودفاعــا عــن
العقيــدة ودفاعــا عــن العــرض والــرف ودفاعــا
عــن اإلســام ،وكان املأمــول أن تحشــد مظاهرات
منــددة وعنيفــة يف طــول العــامل اإلســامي
وعرضــه ،ومتتــأ الشــوارع والســكك باملظاهـرات
العارمــة ،وكان املأمــول أن يقاطــع املســلمون
البضائــع األمريكيــة ويقاطعــوا الــدوالر األمريــي

ويضغطــوا عــى أصحــاب هــذا الق ـرار الجائــر،
وكان املأمــول أن تعقــد الــدول اإلســامية
والعربيــة جلســة طارئــة ملناقشــة األوضــاع
وكيفيــة الــرد عــى هــذا القـرار وأن تصــدر عنهــا
بيانــات صارمــة منــددة ،وكان املأمــول أن تعلــن
الحــركات اإلســامية والجهاديــة باالســتعداد
وتأخــذ باألهبــة وتســتنفر وترغــم الحــكام عــى
الســاح إىل أرض فلســطني للجهــاد وتحريــر
األقــى مــن براثــن أبنــاء القــردة والخنازيــر.
ولكــن شــيئا مــن ذلــك مل يحــدث ،فيندفــع
ترمــب املخبــول بــكل عنجهيــة ويعلــن بــكل
وقاحــة أن املســلمني ال حــق لهــم يف القــدس،
وأن القــدس عاصمــة إرسائيــل ســاخرا ومســتهزئا
ومعرضــا لعقيــدة مليــاري مســلم دون أن يحــرك
أكــر املســلمني ســاكنا ،ودون أن تجيــش غريتهــم،
وينتفضــوا للدفــاع عــن عرضهــم ورشفهــم.
املشــكلة األساســية هــي أن كث ـرا ممــن مســخ
اإلعــام الغــريب العميــل عقولهــم يــرون أن
قضيــة القــدس قضيــة فلســطينية أو قضيــة
عربيــة ال عالقــة 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
وقــد ط ّبــل لهــا اإلعــام العميــل ودعــت إليهــا
وتحمســت لهــا الصحــف واملجــات العميلــة
والصهیوعربيــة ونجحــت الخطــة بالقــول إىل
حــد كبــر بــأن القضيــة الفلســطينية ال عالقــة
لهــا بعامــة املســلمني.
أقــول :إن األمــم متــوت وتحيــا ،وإن حياتهــا

هــي املحافظــة عــى عقائدهــا وثوابتهــا،
والغــرة عــى مقدســاتها وشــعائرها ،واالســتامتة
يف ســبيل عقيدتهــا .وموتهــا عــدم الغــرة
والحامســة وعــدم الشــعور باملســؤولية تجــاه
مــا تتعــرض يف عقيدتهــا ودينهــا .وإذا مل يكــن
هــذا مبــوت فليــس للمــوت معنــى ،وامليــت
مهــا رضب وأهــن ال حــراك لــه وال يقــوم
بــأي رد فعــل ،وكذلــك اليــوم املســلمون ماتــت
الغــرة والحــاس والحميــة الدينيــة فيهــم ومل
يعــودوا ينزعجــون أو يشــعرون بالجــرح والرضب
والصفعــة مهــا رضبــوا وأهينــوا ،ومهــا كانــت
الصفعــة قويــة ،وأي صفعــة أقــوى مــن هــذه
الصفعــة!
أيــن الذيــن يقولــون إن مصــر الصفقــة إىل
مزبلــة التاريــخ ،وأن الشــعوب اإلســامية
ســرفضها وتقــوم يف وجههــا؟! وهــا قــد طبقهــا
ترامــب ،فأيــن أنتــم وأيــن املســلمون؟! وهــل
نتحــرك بعــد أن تهــودت القــدس وهجــر
الفلســطينيون ومل يســمح للمســلمني بالدخــول
يف القــدس؟! والحقيقــة أننــا نكتفــي بتســويد
األوراق ،واإلدانــات الفارغــة دون أن نتحــرك
عمليــا ودون أن تتقــد فينــا الغــرة والحامســة،
ودون أن نتــرع إىل اللــه تعــاىل ونســتكني إليــه.
مــا نــراه اليــوم بــن املســلمني مــن عــدم أي
تحــرك فعــال ،ومــا نجــده يف حكامنــا مــن ميــل
إىل تطبيــق الصفقــة ومــا تعانيــه األمــة اإلســامية
مــن تشــتت وتفــرق يبــدو  -ال قــدر اللــه -أن
الخطــة ناجحــة لــو اســتمر املســلمون عــى
هــذه الحالــة.
ولننظــر مــاذا يحــدث يف املســتقبل ،ولكــن األيــام
املقبلــة تبــدو أكــر ســوادا يف ظــل مــا نعيشــه إال
أن يتغمــد اللــه املســلمني بفضلــه ولعــل اللــه
يحــدث بعــد ذلــك أمـرا.
هايت صالح الدين ثانية فينا
وجددي حطني أو شبه حطينا
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ال لصفقة العار
بعــد انتظــار طويــل أعلــن الرئيــس األمريــي
دونالــد ترامــب "خطــة الســام" املقرتحــة بــن
الفلســطينيني واإلرسائيليــن والتــي ســاها
بـ"صفقــة القــرن" وبعبــارة أخــرى أمــاط اللثــام
عــن مؤامرتــه الخبيثــة الهادفــة إىل انتــزاع
أرايض فلســطني مــن شــعبها ،وتقديــم القــدس
واملســجد األقــى كـــ هديّــة إىل الغاصــب
املحتــل.
ّ
صفقــة يف غايــة العجــب والغرابــة ،ظهــرت
أمريــكا فيهــا كـــ بائــع ،واملحتــل كـــ ُمشــرٍ،
وبعــض العمــاء والخونــة كـــ دافــعٍ للثمــن!
واملبيــع أرض فلســطني ،يق ّدمــه ترامــب إىل
إرسائيــل عــى طبــق مــن ذهــب ! يف ظــل
غيــاب صاحــب املبيــع !
إ ّن فلســطني كانــت محــور الــراع الكــوين
منــذ العصــور الخاليــة ،والكثــر مــن الغــزاة
ســعوا للســيطرة عليهــا ،فقــد كان الطمــع يف
الســيطرة عليهــا هــو مــا جــاء بالصليبــن إىل
الشــام ،وكذلــك هوالكــو التــري ،كــا نشــاهد
إىل يومنــا هــذا أنهــا ظلــت محــور الـراع بــن
القــوى العامليــة الكــرى ،مــا يــدل عــى قيمــة
هــذه األرض واســراتيجيتها.
تتــ ّم هــذه الصفقــة الرعنــاء يف ظــل إهــال
موقــف الشــعب الفلســطيني وكذلــك موقــف
مليــار ونصــف مليــار نســمة مــن املســلمني
يف أنحــاء العــامل ،الذيــن يعتــرون القضيــة
الفلســطينية قضيــة دينيــة عقديــة قبــل
اعتبارهــا قضيــة سياســية وطنيــة بحتــة.
أرض مباركــة طاهــرة مقدســة ،قــد أصبحــت
ٌ
مجمــع قلــوب املســلمني يف العــامل كلــه ومح ّط
أنظارهــم ،ينظــرون إليهــا نظ َرهــم إىل مكــة
وكأنهــا يربــط بينهــا جــر جــوي ،وفيهــا
أوىل القبلتــن ،وثالــث الحرمــن ،ومــرى
نب ّيهــم صــى اللــه عليــه وســلم ،وبالتــايل يــرون
الدفــاع عنهــا كدفاعهــم عــن مكــة وبيــت اللــه
الحـرام .قــد بلغــوا يف شــدة التعلــق بهــا إىل أن
اعتربهــا البعــض معيــارا لعـ ّز املســلمني وذلّهم،

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

سيد مسعود

قائلــن " :كلــا أردتَ أن تعــرف
هــل املســلمون يف ع ـ ّز أم يف ذل،
فانظــر إىل بيــت املقــدس هــل
هــو يف يدهــم أم يف يــد غريهــم،
فلــو كان يف يدهــم فهــم يف عـ ّز ولــو كان يف يــد
غريهــم فهــم يف ّ
ذل".
فالقضيــة قضيــة ديــن وإميــان وعقيــدة لــدى
املســلمني ،وج ـ ّد وليســت بهــزل ،وألنهــم لــو
تنازلــوا اليــوم عــن القــدس ،ال يُتك ّهــن مبــا
يخطــط لــه األعــداء مــن انتــزاع أماكنهــم
املقدســة يف املســتقبل.
مــا ينبغــي أن يعرف املســلمون دوال وشــعوبا
أن هــذه الصفقــة واملؤامــرة ال يقاومهــا
تغيــر صــور الربوفايــل (امللــف الشــخيص)
وال الشــجب والتنديــد والضوصــاء يف وســائل
اإلعــام والتواصــل ،وال حتــى املظاهــرات
واملســرات فحســب ،ألن هــذه كلهــا أمــور
يتوقعهــا األعــداء ،وإمنــا عليهــم أن يتخطّــوا
الــر ّد النمطــي الروتــن ويرهبــوا األعــداء
ويرغموهــم بالكــف عــن خطتهــم الذميمــة
نهائيــا.
مــن الواجــب أن تســبب هــذه القضيــة اتحــاد
البــاد اإلســامية وتنــايس النزاعــات والخالفــات
يف مواجهــة بنــي صهيــون ورميهــم عــن قــوس
واحــدة.
ومــع أن القضيــة تع ـ ّم املســلمني أجمعــن إال
أن موقــف الشــعب الفلســطيني لــه أثــر كبــر
يف ر ّد هــذه الطامــة عــى أعقابهــا ،مــا يقتــي
مــن الشــعب الفلســطيني أن يقــوم قومــة
رجــل واحــد تجــاه امللــف ،متناســيا النزاعــات
الداخليــة واالتجاهــات السياســية املتضاربــة،
مجتمعــا عــى كلمــة ســواء .معلنــا عــن موقفه
حيــال هــذه املؤامــرة القبيحــة عــر اســتفتاء
يشــمل الشــعب داخــل فلســطني وخارجهــا
عــن طريــق إجــراء االســتفتاء يف الســفارات.
ألن موقــف البــاد اإلســامية ال يؤثــر فيــا مل
يُبــد الشــعب الفلســطيني اســتنكاره يف وجــه
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غــراب البيــت األبيــض ،ثــم عــى املســلمني
دوال وشــعوبا دعــم موقفهــم ،ومــن نافلــة
القــول أن األعــداء اســتغلوا تفــرق شــمل العــامل
اإلســامي وكذلــك تفــرق الشــعب الفلســطيني
إىل أح ـزاب وفصائــل إلعــان الصفقــة يف هــذا
التوقيــت.
يف األخــر إن صفقــة القــرن ال يقاومهــا إال
واجــب القــرن ،يشــعر بــه األفـراد واملجتمعات
والبــاد اإلســامية .ألن فلســطني كانــت محــور
الــراع دامئــا ،ومل يتنــازل املســلمون عنهــا،
ولــو تحقــق اليــوم تنــازل وتقاعــس مــن قبــل
املســلمني ســوف يكتبــه التاريــخ كـــ عــار يف
ســجلهم ليبقــى مذكــورا مــر ّددا بــن األجيــال
القادمــة عــى مــدى القــرون ،وتضيــع معــه
دمــاء الشــهداء املهراقــة وأرواحهــم الزكية ،فلو
اعتــر ترامــب بيــع القــدس واملســجد األقــى
"صفقــة القــرن" ،ليعتــر املســلمون صيانتــه
والعــض عليــه بالنواجــذ "واجــب القــرن".
ّ
ومن واجب املسلمني:
 -١توريــث قضيــة فلســطني كعقيــدة
لألجيــال القادمــة ،يو ّرثــون الفكــرة أبنا َءهــم،
فيتوارثونهــا جيــا عــن جيــل ،وبهــذا يف ّوتــون
العــدو فرصــة انتــزاع القــدس وغصبهــا يف
األجيــال القادمــة ،لتبقــى فلســطني محــور
ـر اســردادها.
الـراع عــى األقــل فيــا مل يتيـ ّ
(كل عــى مســتوى
 -٢بــذل قصــارى جهودهــم ٌ
طاقتــه وإمكانياتــه) يف مجــال الدفــاع عــن
فلســطني وحقــوق شــعبها املضطهــد املظلــوم
عــى مــ ّر عقــود ،ونــر القضيــة ليكتســبوا
تعاطــف األح ـرار عــى مســتوى العــامل.
 -٣الدعــاء والتــرع إىل اللــه تعــاىل ،ليُخــرج
الشــعب الفلســطيني وكذلــك املســلمني مــن
هــذه املؤامــرة الخبيثــة أع ـزاء ســاملني غامنــن.
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إن مــا ســلمه التاريــخ واألحــداث التــي
وقعــت يف أواخــر القــرن العرشيــن ،و مــا
تقــع حاليـاً يف أفغانســتان هــو أن أرضهــا
التقبــل األجنبــي ،وال الخائــن ،وال كل مــن
يشــق طريقــه إليهــا بالخــداع واملكــر ،و
بهــدف النهــب و االبتـزاز و بــث الفــويض
والفســاد ،وإشــاعة اإللحــاد والزندقــة،
والنفــاق ،وبقصــد االتجــار واملســاومة عيل
دمــاء األبريــاء واملدنيــن ،وعــي تخريبهــا
و تدمريهــا ،فإنهــا التســمح لهــؤالء والمتهلهــم.
وقــد غزتهــا اإلنجليــز ،ولكنهــا فشــلت يف
تحقيــق أهدافهــا يف جميــع محاوالتها،ونكصت
عــي عقبيهــا ،وهزمــت هزميــة نكـراء وســجل
التاريــخ نكارتهــا إىل األبــد.
و هــذه االتحــاد الســوفيتي،أكرب دولــة يف القرن
العرشيــن ،وأبســطها ســيطرة ،و أشــدها قــوة
يف زمنهــا ،والتــي دخلــت أفغانســتان مدججــة
بــكل مــا لهامــن التجهيــزات العســكرية،
واملعــدات الحربيــة ،وبكافــة ُعدتهــا و ِعدتهــا،
و رأت أن "جيشــها األحمــر" الــذي وصــف بأنه
"ال يقهــر" ،ســيتمكن خــال فــرة وجيــزة مــن
الســيطرة عــى أفغانســتان ،وإعــادة األمــور
إىل نصابهــا ،لكــن ريــاح الكفــاح والجهــاد مل
تهــب كــا اشــتهت الســفن الســوفيتية .و تــم
الخــوض يف رصاع رشس وحــرب داميــة دامــت
عــر ســنوات ،لتحميــل فكرتهــا الشــيوعيةعيل
الشــعب األفغــاين املســلم الغيــور عــي دينــه
و إميانــه ،و بهــدف بــث هــذه الفكــرة الضالــة
و توســيع طموحاتهــا االشــراكية املدمــرة،
وظنــت أنهــا ســتجتازها طامعــة يف ســائر
البــاد اإلســامية ،فلــم تلــق إعجابًــا مــن قبــل
شعبهااملســلم املث َّبــت عــي دينــه ،واملنغمــس
يف عقيدتــه الراســخة ،والشــديد يف الحــرب

والنضــال ،فرجعــت خائبــة خــارسة؛ خــرت
الغــزو و خــرت اتحادهــا و قوتهــا ،وانفصلــت
منهــا البــاد بــادا بعــد بالد،ونــال العديــد
مــن الــدول التــي كانــت خاضعــة لحكمهــا،
اســتقاللها مبــا يف ذلــك جمهوريــات آســيا
الوســطى ،وانطــوت صفحــة الحــرب البــاردة
مــع انهيــار االتحــاد الســوفيتي ،و وضعــت
أفغانســتان نقطــة عــي نهايتهــا وانهيارهــا و
دمارهــا ،ودقّــت املســار األخــر يف نعشــها
املن َهــك .إنهــا قدأدركــت خالل الســنوات األوىل
مــن هــذه املعركــة ،أنهــا وقعــت يف مســتنقع
يصعــب الخــروج منــه ،وســقطت يف بــؤرة
يعــر التخلــص منهــا ،فقــررت االنســحاب يف
نهايــة املطــاف ،وآثــرت الف ـرار محــل الق ـرار،
وعــي خلفيــة هــذه الهزميــة واالنهيــار،
وإىل جانــب خســارة األرواح واألمــوال التــي
لحقــت بهــا ،فــإن هنــاك خســارة أهــم مــن
كل هــذا ،وهــي أن هــذه الدولــة املســتكربة
فقــدت احرتامهــا ومكانتهــا و ضاعــت هيبتهــا
وهيمنتهــا ،وهــذا كان أشــد و أمــ ّر.
ومــا ســيقع ألمريــكا و أعوانهــا بــإذن اللــه
ثــم جهــود املجاهديــن ســيكون أشــد و أمــر
مــا وقــع لالتحــاد الســوفييتي ،وســيكون
نهايــة عــي نفوذهــا يف البــاد اإلســامية،
وعــي إمرباطوريتهــا املكذوبــة ،وعــي فكرتهــا

املنســوخة ،ألن الشــعب األفغــاين الغيــور،
كســب التجــارب الجذريــة والجديــدة،
و أخــذ دروســاً حديثــة و متنوعــة يف
طــرد أعدائــه وســحقه ،ومتهــر يف القتــال
والجهــاد ،و هــو أكــر نضوجــا ،و أشــد
شــكيمة مــن ذي قبــل ،و أن لــه خــرة
يف مقارعــة القــوات األجنبيــة ،بغــض
النظــر عــن مــدى قوتهــا ومحاربتهــا عــى
أرضهــم الوعــرة ،مــن الغــرب إيل الــرق،
ومــن الشــال حتــى الجنــوب .فهــو يعــرف
كيــف يطيــل الحــرب ،ويســتنزف العــدو
حتــى تحقيــق الغلبــة عليــه،ومل يــرق لهــذا
الشــعب الــذي وقــف ضــد الشــيوعيني رؤيــة
قــوات أجنبيــة عــى أرضــه .إنــه عــرف كيــف
ميســك مبصــره بيديــه بعــد كل تجاربــه امل ـ ّرة
مــع أعــداءه الخارجيــة ،ومــع مــن قــادوه مــن
فشــل إىل فشــل و مــن خســارة إيل خســارة،
بســبب رصاعاتهــم عــى املكاســب ،وطمعهــم
يف الحصــول عــي الرئاســة والحكومــة،
وعجزهــم عــن تحقيــق الوحــدة الوطنيــة،
وتضييعهــم الجهــود التــي بذلهــا هــذا الشــعب
يف إلحــاق الهزميــة لالتحــاد الســوفييتي.
هــذه أفغانســتان املعمــورة يف العقيــدة
اإلســامية والشــجاعة و البطولــة هزمــت
إمرباطوريتــن وهــو يف ســبيلها إللحــاق الهزميــة
باإلمرباطوريــة الثالثــة ،فهزميــة أمريــكا يف
أفغانســتان باتــت جليــة للعيــان ،و كالشــمس
يف رابعــة النهــار ،وليــس هــذا القــول أمنية ،وال
هــو رجــم بالغيــب؛ إمنــا هــو أصبــح حقيقــة
التنكــر و واقعــا اليجحــد ،وســتزول مــن وجــه
الكــرة األرضيــة إمرباطوريــة أمريــكا ،وحــق
ألرض أفغانســتان أن تكــون مقــرة لهــذه
اإلمرباطوريّــة؛ جرثومــة الفســاد واالســتبداد،
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وفــروس املهلكــة الحالكــة للعــامل كلــه ،التــي
تــرت يف جســم األمــة املســلمة ،وتأكلهــا
مــن داخلهــا الرحــم لهــا وال عطــف ،فخليــق
بــأرض أفغانســتان أن تضــع نقطــة نهايــة عــي
نفوذهــا وانهيارهــا كــا فعلــت ذلــك ألخواتهــا
ســابقا.
و مــن الحكمــة أن أفغانســتان صــارت لهــذه
الــدول املســتكربة الغازيــة لها ،نقطــة االنطالق
إيل الهزميــة واالنهيــار ،كــا حــدث ذلــك
لالتحــاد الســوفييتي وانهــار بــه يف نــار جهنــم،
وكــا حــدث لإلنجليــز غــر مــرة .فكلــا
اقــرب موعــد انهيــار و ســقوط دولــة ،دخلــت
أفغانســتان ووقّعــت بذلــك انطالقهــا نحــو
الهزميــة يف القــوة العســكرية واالقتصاديــة،
وإىل االنهــزام يف الوجاهــة واالحــرام ،وإيل
فقــدان الــوزن والهيبــة يف العــامل.
ويبقــى ههنــا الســؤال :هــل ميكــن
للمجاهديــن الذيــن هــم قــوة متخلّفــة
مبقاييــس الغــرب وحتــي العــامل أن تهــزم أكــر
قــ ّوة يف العامل:أمريــكا؟!
فالجــواب أن هنــاك قــوة فــوق كل هــذه
القــوات ،و هــي قــوة اإلميــان والعقيــدة،
و مامييــز مكافحــة شــعب أفغانســتان مــن
مكافحــة شــعوب أخــري هــو العقيــدة
اإلســامية والجهــاد واملكافحــة التــي تنشــأ
منهــا ،والتــي أضحــت طبيعــة وقريحــة لــه،
وأصبحــت مــن ميزاتــه .وكيــف ال ،فالشــعب
الــذي يســاير الجهــاد بطبيعتــه ،ويعايــش
الفــداء بقريحتــه ،ويعتــاد عــي ذلــك لوحــده
و يف أمــ ّر األحــوال و أشــد األهــوال ،إنــه
ليتمكــن مــن إلحــاق الهزميــة لدولــة أكــر
مــن أمريــكا ،وهــي ليســت بــيء أمــام هــذه
العقيــدة الراســخة .العقيــدة هــي األكــر مــن
أي قــوة يف العــامل ،و تلــك قــوة التقهــر أبــدا.
ثــم مــن يتابــع أخبــار أفغانســتان هــذه األيــام
عــي الفضائيــات ،ويف الصحــف والجرائــد
العامليــة و وكاالت األنبــاء ،ال بــد أن يتوقــف
عنــد أرقــام الخســائر البرشيّــة اليوم ّيــة التــي
تلحــق بقــوات التحالــف ،وال ســيّام القــوات
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األمريك ّيــة ،رغــم الدفــع باملزيــد مــن القــوات،
ســواء بتحشــيدها مــن الع ـراق،أو نقلهــا مــن
قواعــد منتــرة يف العــامل ،أو حتــى مــن أمريكا
نفســها ،وهــي التــي كانــت تهيــئ قواتهــا
وجيوشــها وأســاطيلها لخــوض أكــر مــن حــرب
يف العامل،أمــا اليــوم فهــي يف محاولــة اإلجهــاد
لــي تفــر مــن هــذا املــأزق ،ولــي تنقــذ
نفســها مــن هــذا املضــاق ،و حتــي تحافــظ
عــي بقيتهــا الباقيــة و تدفــع عــن نفســها
املزيــد مــن الخســائر املاديــة واملعنويــة.
و مــن جانــب آخــر و ّجــه غورباتشــوف آخــر
رئيــس لالتحــاد الســوفييتي نصيحــة لقــادة
أمريــكا بالخــروج مــن أفغانســتان قبــل أن
تتح ـ ّول إىل فيتنــام ثانيــة ت ّجــر عليهــا هزميــة
فادحــة ،وحذّرهــا مــن الخطــأ الــذي ارتكبتــه
دولتــه يف أفغانســتان ،وأعطــت مثنــه أضعافــا
مضاعفــة ،و غورباتشــوف هــو الــذي ذاق
طعــم الهزميــة ،ويعــرف أفغانســتان وشــعبها
أكــر مــن أي شــخص ســيايس آخــر .و مــاذا
أيضــا عــن مليــارات الــدوالرات التــي ت ُنفــق
مــن خزينتهــا التــي تعــاين مــن أزمــة اقتصادية،
يعرفهــا املختصــون وغــر املختصــن ،وهــي
تتجـ ّـى يف البطالــة ،وإعــان املزيــد مــن البنــوك
والــركات إفالســها وإعســارها.
و أضــف إيل ذلــك مفاوضاتهــا مــع املجاهدين ؛
فئــة قليلــة معتمــدة عــي العقيــدة اإلســامية،
والقعــود معهــم عــي طاولــة املفاوضــات
وجهــا لوجــه ،والتنــازل عــن مواقفهــا الســابقة
وغطرســتها الســالفة ،والجلــوس مــع الذيــن
كانــوا طــرداء يف املــايض فدخلــت مــن مدخــل
االحــرام بعــد أن كانــت تعتربهــم إرهابيــن
مخلــن لألمــن الــدويل.
و عــي مســتوي املنطقــة منــذ مــدة نــري
أمريــكا تجــول يف املنطقــة أكــر مــن ذي قبــل،
وجعلــت تشــيطن بــن الــدول املســلمة ،و
تثــر الفــن بــن مســلمي العــامل كلهــا ،لجــر
الهزميــة التــي حلــت بهــا يف املنطقــة ،الســيام
مــا حلــت بهــا يف أفغانســتان مــن الخســائر
البرشيــة واالقتصاديــة والسياســية.
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هــذا و أكــر مــن هــذا إن دل عــي يشء فإمنــا
يــدل متامــا عــي أن أمريــكا بلغــت نهايتهــا
وانقضاءهــا ،و أن مصريهــا هــي الهزميــة
والفشــل والخســارة ،وإن كانــت قــد بلغــت
عنــان الســاء ،وهيتعلــم علــم اليقــن بــأن
انســحابهامن أفغانســتان تعتــر هزميــة نك ـراء
لهــا ،وبالتــايل هزميــة لفكرتهــا وسياســتها و
إمرباطوريتهــا ،و هــي تهــاب مــن كابــوس
الــذي حــدث لالتحــاد الســوفييتي.
تفــكك االتحــاد الســوفيتي كان معجزة اإلســام
فيالقــرن العرشيــن أيت إثــر جهــاد شــعب
أفغانســتان مــع أكــر دولــة يف زمنهــا ،والتــي
مل يظــن أحــد بهزميتهــا فضــا عــن ســقوطها
و متزقهــا ،وســتأيت معجــزة القــرن الواحــد
والعرشيــن؛ انهيــار إمرباطوريــة أمريــكا عــي
يــد هــذا الشــعب نفســه بــإذن اللــه تعــاىل،
ألن هــذا الشــعب رغــم جميــع التحــوالت مل
ينفصــل عــن إصالتــه قــدر شــر ،وحافــظ عــي
طبيعتــه وشــجاعته وعقيدتــه ،وعــود نفســه
عــي عــدم الخضــوع والخنــوع أمــام الطغــاة
املعتديــن ،وكان فئــة قليلــة آنــذاك ومل يــزل
كذلــك ،و قدقــال اللــه تعــاىل :كَــم ِّمــن ِفئَ ـ ٍة
ـت ِفئَـ ًة كَ ِثـ َر ًة ِبــإذْنِ اللَّـ ِه واللَّـ ُه َمـ َع
قَلِيلَـ ٍة َغلَبَـ ْ
الصا ِبرِيــ َن [ البقــرة [٢٤٩
َّ
ولنعلــم أنالكفــر مــع جميــع فصائلهــا ،وكافــة
تياراتهــا ،اليريــد النصــح؛ ال لألمــة اإلســامية
وال لإلنســانية وال حتــي لبنــي جلدتــه ،همهــم
الوحيــد ،وشــغله الشــاغل ،نهــب املمتلــكات
لصالحــه ،وازديــاد قوتــه ،وغطرســته،أمر
اليختفــي عــي شــخص مــا ،و قــد دل عليــه
األحــداث والكــوارث التــي مــرت عــي مــر
الدهــور .الكفــر كلــا دخــل بــادا ســ ّبب
للمزيــد مــن الفســاد ،والفــوىض ،والشــقاق،
ذلــك ألن الصــاح واإلصــاح و مــا يشــابه هــذه
األمــور إمنــا تتدفــق مــن صفــة النصــح ،و هــو
اليجمــع مــع الكفــر أصــا ،هــذه العــراق،
دخلهــا الكفــر بقصــد إصــاح النظــام وإعادتهــا
األمــور إىل جادتهــا ،وتثبيــت الدميقراطيــة
فيهــا ،ولكنــه فشــل يف األمــر و خلــف فســادا
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بــدل الصــاح ،واســتبدادا بــدل الدميقراطيــة،
واضطرابــا بــدل اإلســتقرار .الكفــر طبيعتــه
تــأيب هــذه امليــزات ،وتعــادي هــذه األمــور،
وهــو عــن الفســاد فكيــف ميكــن أن ينتــج
صالحــا ،فالصــاح يــأيت بالصــاح ،والفســاد
يتبعــه الفســاد ،و الميــي عــي الع ـراق عــام
إال و تحــدث فيــه أحــداث ،ترهــق شــعبه و
تهــوي بــه إيل الهاويــة ،وتجعلــه يتحــر عــي
أمــن الــذي كان متوفـرا زمــن صــدام الحســن،
و يعــض عــي يديــه ،و يتهــوه ،و يتأســف
عليــه .و مــا يــدل عــي أن الكفــر اليرحــم
عــي بنــي جلدتــه أن معظــم الســكان يف بــاد
الكفــر ،يعانــون الفقــر و الجــوع والتمييــز،
وتركــز الــروة عــي عــدة قليلــة مــن األف ـراد،
وهــم الحــكام و مــن واالهم،فــإذا اليتــأيت
منهــم الرحــم عــي بنــي
جلدتهــم فكيــف نرتقــب
ذلــك منهــم؟ !
لســنا نعــرف كيــف كان
مســتقبل أفغانســتان بعــد
هزميــة أمريــكا هنــاك،
ولكننــا نعــرف أن شــعبها
يحتــاج للكهربــاء ،واملــاء،
واملــدارس ،والعمــل ،وزراعــة
أرضــه ،والعنايــة بالصحــة ،و اقتصــاد قــوي
يتغــذى منــه ،واليحتــاج للمهاجــرة مــن
أرضــه ،و اليغــادر وطنــه ألجــل كســب القــوت
لعائلتــه ،وهــو يفتقــر أشــد االفتقــار لألمــن
الشــامل الدائــم ،و للحكومــة التــي ســتحكم
عليهــا مــن الحتــم لهــا أن تعتــر هــذه األمــور،
وتســعي لتحقيقهــا ،وتقويــة العالقــات الثنائيــة
مــع جميــع الجهــات والتيــارات ،ومــع جميــع
الــدول ،و تحقيــق التعايــش الســلمي بــن
جميــع األقــوام الذيــن يجمعهــم ديــن واحــد
و مذهــب واحــد ،و إزاحــة املشــكلة العرقيــة
يف أفغانســتان التــي ليســت شــيئاً جديــدا ً أو
طارئــاً ،ففــي بلــد كأفغانســتان تصبــح هــذه
األزمــة واقعـاً حياتيـاً ُمعاشـاً .فللحكومــة التــي
ســتأيت للحكــم أن تســاهم بحــظ وافــر يف نــزع
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فتيــل هــذه الظاهــرة القاتلــة ،و أن يكــون لهــا
النصيــب األكــر يف منــع النزاعــات القوميــة
واألزمــات العصبيــة .تعمــل بجــد مــن أجــل
غــرس قيــم الســام بينهــم مــن خــال تطبيــق
مبــادئ املواطنــة املتســاوية ،وتقــوم بقــوة
مــن أجــل تكريــس القيــم واألخــاق  ،والتــي
مل يفــز فيهــا الحكومــات املتعاقبــة الســابقة؛بل
كثريامــا اشــعلت النــران وجعلتهــا وســيلة
للحصــول عــي املكاســب واملناصــب .وهــذه
هــي تلــك النقطــة التــي اليــزال يســتغلها
األعــداء ،و ينتفعــون بهــا لصالحهــم ،و يــرون
فيهــا أمنهــم و اســتقرارهم ،وهــي كــا هــي
نقطــة قوتهــا كذلــك هــي نقطــة ضعفهــا،
فهــي يف يــد الشــعب يكــ ّون منهــا ســلام
للرقــي واالزدهــار ،أو مدخــا لتدخــل األجانــب

واألغيــار.
ومااســتفادت أفغانســتان وشــعبها املحــرم من
هــذه الجهــود يف العقــود املاضيــة مااســتفاد
منهــا الــدول املجــاورة و دول املنطقــة،
راغبــة يف خرابهــا رائيــة أمنهــا واســتقرارها يف
اضطرابهــا ،و اختالالهــا ،داعمــة مــن خاللهــا
عمالئهــا لتحقيــق أهدافهــا ،ولذلــك مل تكدتــري
أفغانســتان وجــه االســتقرار واالســتقالل
الســيايس واالقتصــادي يف هــذه األونــة.
والبــد أن يعلــم كل شــعب أن مصــره بيــده،
و هــو يتغــر حســب تغيــره فبقــدر تغيــره
تتغــر األمــور ،و تتحقــق األهــداف ،ومل يســتنث
شــعب أفغانســتان مــن هــذا األمــر ،فــإذا كان
يريــد أن التتكــرر األحــداث الســالفة ،فحســبه
أن يدخــل مــن مدخــل التغيــر يف النظــر إىل

قضايا معاصرة

املســتقبل ،و يف السياســة واالقتصــاد ،و يف
جميــع األرضيــات .يقــول اللــه تعــاىل :إِ َّن اللَّـ َه
ـروا َمــا ِبأَنف ُِسـ ِه ْم].
ـى يُ َغـ ِّ ُ
َل يُ َغـ ِّ ُ
ـر َمــا ِب َقـ ْومٍ َحتَّـ ٰ
الرعــد  ] ١١فبتغيــر األنفــس واألنظــار تتغــر
األحــوال واألهــوال.
وإذا كانــت أفغانســتان نقطــة وهــن لألعــداء
البــد و مــن الحتــم تكــون هــي نقطــة قــوة لنــا
معــر املســلمني ،فالرتكيــز عــي هــذه النقطــة
مــن العــامل اإلســامي مبــا فيهــا مــن املوهبــات
اإلميانيــة والشــجاعية ،ميهــد لنــا الطريــق إىل
األمــام ،ويفتــح لنــا ســبال جديــدة يف تحقيــق
الفــوز والســعادة والنجــاح ،و يشــق طرقــا يف
إنجــاز اآلمــال ،واملتطلبــات التــي تتطلــع األمــة
اإلســامية إليهــا بــن عشــية و ضحاهــا.
يــا ليــت كانت هنــاك إرادة يف الدول اإلســامية
للهجــوم االقتصــادي عــي
هــذه الــدول ،إن الهزميــة
االقتصاديــة أشــد و أمــر
عليهــم مــن أي هزميــة
أخــري ،ألن الهــدف األســايس
مــن هــذه املعــارك ،الوصــول
إىل الــروات التــي ميتلكهــا
املســلمون مــن األلــف إىل
اليــاء ،فالرضبــة مــن هــذه
الناحيــة تكــون رضبــة قاضيــة ولكــن هــذه
الــدول مــع األســف رغــم جميــع الــروات
الطبيعــة اإللهيــة تعيــش يف تفــكك حالــك،
ونـزاع دائــم ،ورصاع ســيايس فاشــل ،و عالقاتهــا
فيــا يتعلــق بصالحهــا متوتــرة ،همهــا الوحيــد
الحفــاظ عــي نفســها مهــاكان األمــر ،والنجــد
لهــا سياســة واحــدة محــددة تجــاه الطــوارئ،
و ليــس عندهــا اســتقالل ذايت ،كل واحــدة
منهــا ركنــت إيل دولــة كافــرة تســتعطي منهــا
سياســتها واســراجيتها ،وتســتجدي منهــا
خطواتهــا و برامجهــا يف جميــع األرضيــات،
و عــي كل حــال الرضبــة االقتصاديــة أقــوي
القــوات ،إلخضــاع األعــداء ،و لكــر
شــوكتهم ،و قضــم ظهرهــم ،يــا ليــت كانــت
هــذه اإلرادة . . .يــا ليــت !
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عقد مؤمتر ختصصي حول شخصية
اإلمام أبي احلسن الندوي يف جامعة دار العلوم زاهدان

انعقـد مسـاء األحـد  16جمادى األوىل  1441أول
مؤمتـر تخصصي حـول شـخصية اإلمـام السـيد أيب
الحسـن النـدوي رحمه اللـه ،يف جامعـة دار العلوم
زهـدان ،بعنـوان “اإلمـام السـيد أبوالحسـن علي
الحسـني النـدوي ،رائـد الفكـر والدعـوة واألدب
اإلسلامي”.
ألقـى يف هـذا املؤمتـر الـذي تـوىل إدارتـه قسـم
التخصـص يف األدب العـريب بجامعـة دار العلـوم
زاهـدان ،كل مـن فضيلـة الشـيخ عبدالحميد ،مدير
الجامعـة ،واملفتـي محمـد قاسـم القاسـمي ،رئيـس
دار االفتـاء فيهـا ،والشـيخ عبداملنـان القاسـمي
(ضيـف مـن أفغانسـتان) ،والشـيخ عبدالقـادر
العـاريف (أسـتاذ جامعـة دارالعلـوم بزاهـدان)
محـارضات مفيـدة تنـاول جوانـب مـن حيـاة
شـخصية اإلمـام أيب الحسـن النـدوي رحمـه اللـه.
كما بثـت محـارضة الشـيخ محمـد الرابـع النـدوي
(مديـر دارالعلـوم نـدوة العلماء /الهنـد) التـي
سـجلت خاصـة لهـذا املؤمتـر أيضـا.
يف القسـم األول مـن املؤمتـر قـام أصحـاب
بعـض البحـوث التي فازت يف مسـابقة املؤمتر،
بتقديـم خالصـة بحوثهم أمـام الحارضين ،ويف
نهايـة الجلسـة تـم تكرميهـم بإعطـاء الجوائـز
لهم .
املفتـي عبدالقـادر العـاريف :كان اإلمـام أبوالحسـن
النـدوي رحمـه اللـه شـخصية معتدلة ومفكـرا تقيا
أشـار الشـيخ املفتـي عبدالقـادر العـاريف ،نائـب
رئيـس دار اإلفتـاء التابعـة لجامعـة دارالعلـوم
بزاهـدان ،يف بدايـة املؤمتـر ،إىل بعـض الصفـات

طالعـوا مق ّدمـات هـذه الكتـب بالدقـة واإلمعـان؛
ألن كل مؤلـف يذكـر خالصـة الكتـاب يف املقدمـة.

البـارزة للعالمـة النـدوي رحمـه اللـه ،قائلا :كان
الشـيخ اإلمام النـدوي رحمه الله شـخصية معتدلة،
وعابـدا تقيـا ومفكـرا .نشـأ وترعـرع وذاق حلاوة
اإلميـان والعبـادة يف عائلـة صلتهـا كانـت وطيـدة
باللـه تعـاىل ،ومتبعـة لسيرة رسـول اللـه صلى الله
عليـه وسـلم.
شـجع األسـتاذ بجامعـة دارالعلـوم زاهـدان يف
محارضتـه مبطالعـة بعـض الكتـب للعالمـة النـدوي
وقـال :إن الشـيخ الندوي كتب كتبـا ومقاالت كثرية،
إمـا باللغـة العربيـة أو األورديـة حسـب حاجـة
املجتمـع .حاولـوا أن تطالعـوا مـن كتبـه “األركان
األربعـة يف ضـوء الكتـاب والسـنة مقارنـة مـع

الديانـات األخـرى” ،و”مـاذا خسر العـامل بانحطاط
املسـلمني” ،و”الصراع بين الفكـرة اإلسلامية
والفكـرة الغربيـة يف األقطـار اإلسلامية” ،و” رجـال
الفكـر والدعـوة يف اإلسلام” باالسـتيعاب ،وإن مل
تجـدوا وقتـا أن تطالعـوا هـذه الكتب ،فعلى األقل
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الشـيخ عبداملنان القاسـمي :العالمـة الندوي رحمه
اللـه كان عاملا بعيـد النظر
الشـيخ عبداملنـان ،مـن علماء أفغانسـتان ،وقـد
تزامـن سـفره إىل زاهـدان مـع عقـد هـذا املؤمتـر،
فألقـى كلمـة يف املؤمتـر أشـار فيهـا إىل صفـات
العالمـة النـدوي رحمـه اللـه املمتـازة قائلا :إن
العالمـة النـدوي رحمـه اللـه كان عاملا بعيـد النظر،
عارفـا ،ومفسرا ،ومحدثـا ،وكاتبا .لقد قام الشـيخ يف
القـرن العرشيـن بخدمـات جليلـة لألمة اإلسلامية.
أشـار الشـيخ يف كالمه عن لقاءاتـه وزياراته للعالمة
النـدوي رحمـه اللـه ،وقـال :لقـد زرت العالمـة
النـدوي رحمـه الله عندمـا كنت متعلما يف جامعة
دارالعلـوم ديوبنـد ،مـرات عديـدة ،ولقـد رأيتـه
والقلـم دامئـا معـه ال يفارقـه ،وكنـت أراه يف حالـة
التفكـر والتأمـل.
الشـيخ محمـد الرابـع النـدوي :إن العالمـة
النـدوي رحمـه اللـه خـدم األمـة يف أوضاعهـا
املتوتـرة وظروفهـا الحرجـة
أعـرب الشـيخ محمـد الرابـع النـدوي ،مديـر
جامعـة دار العلـوم نـدوة العلماء ،يف املقطـع
الذي سـجل ألجـل مؤمتر “اإلمام السـيد أبوالحسـن
علي الحسـني الندوي ،رائد الفكـر والدعوة واألدب
اإلسلامي” ،فرحـه وابتهاجـه بانعقـاد هـذا املؤمتـر
أ ّوال ،ثـم أشـار إىل خدمـات الشـيخ النـدوي يف هذه
األوضـاع والظـروف املأوسـاية ،وقـال :يف العصر
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للتاريـخ”؛ كل هـذه عوامـل كان لهـا دور كبير يف
تكويـن شـخصية العالمـة النـدوي رحمـه اللـه.
وأوىص رئيـس دار اإلفتـاء التابعـة لدارالعلـوم
زاهـدان ،يف نهايـة خطابـه ،الطلاب بالتـأيس
واالقتـداء بهـذا اإلمـام يف العدالـة والحكمـة،
وقـال :طالعـوا كتـب الشـيخ النـدوي ،واتبعوا من
الـذي تغيرت األحـوال واألوضـاع وهـي ال تبشر
حمكتـه وتقـواه والزهـد واالعتـدال ،وكونـوا دامئـا
بالخير ،وسـيطرت املاديـة على األفـكار ،واجتاحت
مثلـه مهتمين برتويـج األفـكار الدينيـة ،وليكن هذا
جميـع البلاد ،منهـا البلاد اإلسلامية ،قـام الشـيخ
واضحـا يف أذهانكـم.
النـدوي بخدمـات جليلـة ألجـل األمـة اإلسلامية.
وتابـع مديـر جامعـة دارالعلوم ندوة العلماء قائال:
فضيلـة الشـيخ عبدالحميـد :يظـل العالمـة النـدوي
علينـا أن نتمسـك بالقـرآن املجيـد ،وإن القـرآن
رحمـه اللـه خالـدا يف األذهـان بسـبب إخالصـه
الكريـم بيننـا ويرشـدنا يف جميـع أمورنـا وشـؤوننا؛
وسـعيه لخدمـة البرشيـة
ولكـن مـع األسـف الشـديد نـرى النـاس قليلي
قـال فضيلـة الشـيخ عبدالحميد ،رئيـس جامعة دار
االهتمام بالقـرآن ،وال يقبلـون عليـه إقبـاال يليـق
العلـوم مبدينـة زاهـدان ،يف مؤمتـر” اإلمـام السـيد
بشـأنه؛ ألن املاديـة هيمنـت على أفـكار النـاس،
أبوالحسـن علي النـدوي رائـد الفكـر والدعـوة
فعلينـا أن نرجـع إىل القـرآن ونتلـوه ونتدبـر فيـه
واألدب اإلسلامي” :إن سـبب نجاح األنبياء والرسـل
ونسـتهدي بـه ونتعلـم منـه ،ودامئا نكـون منقادين
عليهـم الصلاة والسلام ،والصحابـة الكـرام ريض
وممتثلين بأمـره.
اللـه عنهـم ،والسـلف الصالـح رحمهـم اللـه ،هـو
“اإلخلاص”.
الشـيخ املفتـي محمـد قاسـم القاسـمي :ظـروف
وتابـع قائلا :إن الفائزيـن والناجحين عبر التاريـخ
املجتمعـات تحمـل الدعـاة على الفكـر والدعـاء
هـم املخلصـون .جميـع األنبيـاء عليهـم الصلاة
ومواصلـة املسير
والسلام والصحابـة والرجـال الذين صنعـوا التاريخ
وأشـار الشـيخ املفتـي محمـد قاسـم القاسـمي يف
يف العـامل اإلسلامي ،وصلـوا إىل قمـم العـزة والفخـر
كلمتـه يف هـذا املؤمتـر ،إىل أوضـاع العـامل اإلسلامي
بالتقـوى واإلخلاص .إن أعمال الخير والنشـاطات
يف القـرن التاسـع عشر ،وقـال :ظـروف املجتمعات
الدينيـة ،لـو قـام بهـا صاحبهـا ألجـل مرضـاة املوىل،
املعـارصة وأوضاعهـا تحمـل الدعـاة على الفكـر
تحصـل عىل الربكـة والقيمة وتكون مفيـدة ومؤثرة.
والدعـاء ومواصلـة املسير.
وأضـاف فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد :إن هـدف
إن العالمـة النـدوي رحمـه اللـه ولـد يف نهايـة
العالمـة النـدوي رحمـه اللـه ،وباعثـه كان رىض
القـرن التاسـع مـن امليلاد ،يف أحوال حرجـة ،حيث
اللـه .اسـتطاع الشـيخ بهما وبتقـوى الله عـز وجل
سـقطت اإلمرباطوريـة العثامنيـة الكبيرة ،وكان
وبالخدمـة لإلنسـانية ،أن يرشـد كثيرا مـن النـاس
العـامل اإلسلامي يعـاين مـن مشـكالت عديـدة.
إىل رصاط اإلسلام املسـتقيم ونهجـه القويـم ،ولقـد
تطرق الشـيخ املفتي محمد قاسـم القاسـمي ،أستاذ
ارتسـمت ذكـراه يف أذهـان كثير مـن النـاس.
الحديـث يف جامعـة دارالعلـوم ،يف ترصيحاتـه إىل
وأكـد مديـر جامعة دارالعلوم على االهتامم بتزكية
عنـارص مؤثـرة يف تكويـن شـخصية العالمـة الندوي
النفـوس ورصح قائلا :جميـع األنبياء كانـوا عابدين
رحمـه اللـه ،وأضـاف قائلا“ :اإلرادة اإللهيـة”،
للـه تعـاىل ذاكريـن لـه ،وكانـت لهـم مـع اللـه صلة
و”الظـروف واألوضـاع السياسـية واالجتامعيـة
وثيقـة وعالقـة وطيـدة ،فعلى جميـع الطلاب أن
واألخالقيـة للمجتمع والعائلـة” ،و”املريب” ،و”رعاية
يهتمـوا بتزكيـة نفوسـهم؛ ألن التزكيـة أهـ ّم مـن
أدب األسـاتذة” ،و”الصلـة باملشـايخ” ،و”االتصـال
التعلـم ومقـدم عليه.
بالقـرآن وسيرة رسـول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم
واسـتطرد فضيلتـه قائال :م ّرة يف رحلـة الحج التقيت
وسيرة الصحابـة ريض اللـه عنهـم والرجـال البنائين

من أنباء اجلامعة

بالعالمـة النـدوي يف املسـجد النبـوي الرشيـف،
فوجدتـه رجلا متواضعـا متقشـفا وكان واقفـا أمـام
روضـة رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم بـكل
العجـز واالنكسـار .لنعلـم بـأن جميـع العلماء
واملصلحين وخـدام البرشيـة ،الذيـن أفـادوا النـاس
بـأي نوع مـن الخدمة كانـوا يف الواقـع يقتاتون من
مـرب وأكبر مرشـد يف العـامل ،وهـو
مائـدة أعظـم ّ
سـيدنا رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم.
أسماء الفائزيـن العرشة يف مسـابقة كتابة البحوث
واملقـاالت ملؤمتـر “اإلمـام السـيد أبوالحسـن
النـدوي ،رائـد الفكـر والدعوة واألدب اإلسلامي”:
الفائـزة بالشرف األول :حميرا حسين زهـي،
وعنـوان مقالتهـا“ :اهتمام اإلمـام النـدوي بـأدب
األطفـال والناشـئني”.
الفائـز بالشرف الثـاين :إسـحاق الفاحـص ،وعنـوان
مقالتـه ”:اإلمـام أبوالحسـن النـدوي ،رائـد األدب
اإلسلامي”.
الفائـز بالشرف الثالـث ”:صديقـة شـه بخـش،
وعنـوان مقالتها“ :عوامل تكوين األدب يف شـخصية
اإلمـام النـدوي”.
الرابـع :إبراهيـم سـليامن خيـل ،وعنـوان مقالتـه:
“ركائـز األدب اإلسلامي وخصائصـه عنـد اإلمـام
النـدوي”.
الخامـس :آسـية نارويـي ،وعنـوان مقالتهـا“ :ركائـز
األدب اإلسلامي وخصائصـه عنـد اإلمـام النـدوي”.
السـادس :يعقـوب ملكزهـی ،وعنـوان مقالتـه:
“اإلمـام أبوالحسـن النـدوي كما يـراه األدبـاء
املعـارصون لـه”.
السـابع :نقیـب اللـه طاهـری عنـوان مقالتـه:
“اهتمام السـيد أيب الحسـن بـأدب األطفـال
والناشـئني”.
الثامـن :عبـد الرحمـن سـلطاين ،عنـوان مقالتـه:
“اإلمام أبوالحسـن الندوي ،رائدا لألدب اإلسلامي”.
التاسـع :حبیـب نعمـت براهویـی ،وعنـوان مقالته:
“اإلمـام أبوالحسـن النـدوي كما يـراه األدبـاء
املعـارصون لـه”.
العـارش :الدكتـورة جميلـة هـادي الرجـوي ،وعنوان
مقالتهـا“ :رابطـة األدب اإلسلامي العامليـة ودور
اإلمـام أبوالحسـن يف تأسيسـها وتنشـطيها”.
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AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

املطالعة س ّر
النجاح والتفوّق
عبدالظاهر گرگیج طالب يف الصف الرابع

ملــا کان العــزوف عــن القــراءة ســم ٌة مــن
ســات هــذا العــر ،خاصــة يف هــذه األمــة
اإلســامیة املبارکــة ،أردت أن اکتــب مقالــة
حــول املطالعــة وأهمیتهــا التــي تســاعد
شــباب الصحــوة املبارکــة علــی اعتیــاد القـراءة
و مصاحبــة الکتــاب؛ لعلهــم یســتعیدون مجــد
آبائهــم الکــرام الذیــن علمــوا الدنیــا کیــف
تنهــل مــن معارفهــم وکتبهم.لــو فتّــش أحدهم
التاريــخ عــن حيــاة الناجحــن البارزيــن لــرأى
أنّهــم م ّمــن كانــوا قارئــن و ُمطالعــن شــغوفني
يتب ّنــون ويتمثّلون الــذي يُطالعون ،ويُحســنونه
مــن إضافاتهــم الذات ّيــة وأفكارهــم ،مـ ّـا يقــود
لإلبــداع والنجــاح .للمطالع ـ ِة أهميّــة كبــرة يف
حيــاة اإلنســان ،وقــد أك ـ ّد اللــه عزوجــل عــى
أهميّتهــا عندمــا خاطــب نبيــه أل ّول م ـ ّرة عــر
الوحــي بقوله(:اقْـ َرأْ ب ِْاســمِ َربِّـ َـك الَّـ ِـذي َخلَـ َـق).
ومــا مــن أمــة تقــرأ إال ملكــت زمــام القيــادة
وكانــت يف موضــع الريــادة وخــر شــاهد مــا
نعــارصه مــن تفــوق النصــارى يف الغــرب
والبوذيــن يف اليابــان وتراجــع املســلمني
الذيــن نــزل كتابهــم العزيــز املقــدس مبتدئ ـاً
باألمــر " اقــرأ " ؛ واألمــر ذاتــه يصــدق يف حــق
األفـراد مــن النــاس .والقـراءة نزهــة يف عقــول
الرجــال كــا قــال املأمــون" :وتجربــة ماتعــة
ال يــكاد يهجرهــا مــن ســحرته الكتــب وهــام
باملؤلفــات وعشــقها فهــي ســمريه وحديثــه
ورفيقــه ومحــور حديثــه وموضــع اهتاممــه".
ت ُعتــر املطالعــة عنــد ال ُعقــاء مــن أكــر
ـرورات ســم ّوا ً وأكـ َر قــدرا ً ،أن
األهميّــات والـ ّ

املطالعــة عندالعلــاء مبنزلــة الحيــاة نفســها،
فهــم يحيــون بهــا حيــاة األرض باملــاء وميوتــون
بهــا مــوت األرض بالقحــط والجفــاف .وأنّهــا
تقــرب أ ْن تــوازي أهم ّيــة األكل والــرُّ ب
ُ
عنــد الشــغوفني امل ُحبّــن لهــا م ّمــن عرفهــا
حـ ّـق معرفــة وعــرف منزلتهــا ورشفهــا ومثـ ُـل
امل ُطالعــة عندهــم كمثــل الشّ ــجرة الخــراء
اليانعــة التــي تن ّوعــت أصنافهــا .ت ُعــ ُّد
ِ
أدوات الحصــول عــى
امل ُطالعــة أحــد أهــ ّم
املعرفــة؛ فهــي تتيــح لإلنســان اتّصــاالً ُمبــارشا ً
باملعــارف والعلــوم اإلنســانية حــارضا ً وماضيـاً،
وهــي مــن أهـ ّم وســائل تواصــل اإلنســان مــع
أفــكار اآلخريــن وعقولهــم ،كــا أنّهــا غــذا ٌء
رشعــة تجــاه
ورافـ ٌد للــروح والعقــل ،ونافــذ ٌة ُم ّ
العــامل ألخــذ املعرفــة وكســب العلوم.مــن أ ّهــم
الطــرق املؤثــرة للتغذیــة الفکریــة العقلیــة
هــی املطالعــة؛ إلن االنســان بهــا یرتبــط
بــا املاضیــن ویتلقــی عنهــم دروس الحیــوة
الفردیــة واإلجتامعیــة ،فیح ّقــق تقدمـاً ملحوظاً
يف املجــال الثقــايف ،وبهــا یتدیّــن ویتمــ ّدن
ویتعلــم األصــول األخالقیــة ویتعــرف بــأرسار
و رمــوز التفــ ّوق ویتــذ ّوق الحریّــة املق ّیــدة
بقــراءة الکتــب؛ ألنّهــا الطريقــة األنســب
لبنــاء العقــول وإمنائهــا ،مل ُطالعــة أهم ّيــة كبــرة
يف حيــاة اإلنســان يف نــوا ٍح أخــرى تظهــر يف
أمــو ٍر عديــدة .مفهــوم املطالعــة؛ املطالعــة
عمليّــة فكريّــة بحتّــة ،ت ِ
ُحــدثُ تفاعــاً مــع
ـلوب صحي ـ ٍح يتّبعــه فه ـ ٌم
القــارئ ليقــرأ بأسـ ٍ
ونقــ ٌد .قــال عبّــاس العقّــاد یومــاً يف أهمیــة
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ـب ،وال
املطالعــة ":لسـ ُ
ـت أهــوى الق ـراءة ألكتـ َ
ألزداد ع ْم ـرا ً يف تقديــر الحســاب؛ إمنــا أهــوى
الق ـراءة ألن يل يف هــذه الدنيــا حيــا ًة واحــدةً،
كل مــا
وحيــا ٌة واحــد ٌة ال تكفينــي ،وال تح ـ ّرك ّ
يف ضمــري مــن بواعـ ِ
ـث الحركــة" والشــک أن
الق ـراءة هــی عنــوان الحضــارة ،وداللــة بــارزة
متحــر ،أن القــراءة مــع
ای مجتمــع
ّ
علــی ّ
شــقیقتها الکتابــة هــا مفتــاح العلــم ،کثیــر
مــن النــاس الیعرفــون کیــف یقــروون؛ وهــذا
الیتوقّــف علــی مــدی تذوقهــم أو تعلمهــم
أو حتــی معرفــة املــادة التــي یقروونهــا إمنــا
یتوقــف ذالــک أساس ـاً علــی األســلوب الــذي
یتنــاول بــه القــاري اي کتــاب یقــع بیــن یدیــه
ســواء کان کتابــاً تاریخیــاً أو عمــاً فکریــاً أو
روایــة طویلــة أو دیــوان شــعر .فأکــر النــاس
یتناولــون الکتــاب وعقولهــم غیــر مته ّیــأة لــه
فهــم یعجــزون عــن أن یضعــوا أنفســهم مــکان
الکتــاب والیملکــون الصربعلــی أن یرتکــوا
الکتــاب یســتکمل أقوالــه ،مل تعــد القــراءة
هــی مجــرد فــک الحــرف کــا یقــال؛ فلقــد
تطــور مفهومهــا مــن ذالــك املعنــی البســیط
الســل والتمثــل فــی التع ـ ّرف علــی الحــروف
والکلــات والنطــق بهــا نطق ـاً صحیح ـاً إلــی
العملیــة التعلیمیــة املعقّــدة التــی تشــمل
اإلدراك والتذکــر واالســتنتاج والربــط ثــم
التحلیــل واملناقشــة والقـراءة الناقــدة تحتحــاج
إلــی إمعــان النظــر ِف املقــروء ومزیــد مــن
االنتبــاه والدقــة.
اعلمــوا أ ّن دون القــراءة وامل ُطالعــة ال ميكــن
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أي عقيــدة لريتبــط بهــا اإلنســا ُن
فهــم ّ
ويؤمــن بهــا ،ولــن يســتطيع اإلنســان
كذلــك الشــعور مبعنــى الحريّــة ،ولــن
ميتلــك معــارف جديــدة ،لــن يُع ّمــر
وطنــاً ولــن يُطــ ّور أ ّمــة ،فــإ ّن املجتمــع
الــذي ال يقــرأ ويُطالــع لــن يعــرف قيمــة
نفســه وال مكانتــه ولــن يعــرف قدرغريه.
إ ّن القــراءة وامل ُطالعــة هــي مــا ت ُنبّــه
اإلنســان لتقــول لــه أن ينظُــر آلثــار مــن
ســبقوه ،ويــرى إىل أيــن وصلــوا ووصــل العــامل
َ
أجمــع،
ليعــرف كيــف ميــي خطــاه ويــأيتَ
بـك ُّل جديــد ،دون أن يُكـ ّرر األخطــاء ويُذ ِهــب
الجهــود .تع ـ ُّد متع ـ ًة كبــر ًة تتوافــر لإلنســانِ
بثمــنٍ زهيــد ،كــا أنّهــا ال ت ُحــ ّدد اإلنســان
مبــكانٍ أو زمــانٍ ُمع ّينــن ،بــل بإمــكان اإلنســان
ٍ
أي
أي
وقــت شــاء ويف ّ
املطالعــة والقــراءة يف ّ
مــكانٍ كذلــك.
كيف أقرأ؟
حــدد عــددا ً مــن الكتــب لقراءتهــا خــال
الســنة ،مبعــدل كتابــن أو أكــر شــهرياً ،عىل أن
تكــون خطتــك مرنــة وقابلــة للتك ّيــف حســب
املتغـرات .اســتخدم قلــم الرصــاص يف التعليــق
ومحــاورة املؤلــف ،وقلــم الرصــاص أفضــل مــن
غــره للطــف أثــره وســهولة محــوه وتغيــره.
وميكــن اســتخدام األقــام الفســفورية لإلشــارة
إىل أمــر مهــم ،وأفضلهــا القلــم األصفــر؛ ألنــه
ال يظهــر يف تصويــر األوراق .اجعــل مــكان
قراءتــك مضــا ًء باملريــح املعــن مــن األنــوار،
وليكــن جيــد التهويــةُ ،مه ّيئــاً بــكل مــا قــد
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
الوصــول إليهــا مســتقبالً ،ولحملــك عــى
مزيــد مــن الرتكيــز يف أثنــاء القـراءة .اســتخدم
امللصقــات اللطيفــة لتحديــد موضــع التوقــف،
وال تثنــي ورق الكتــاب أو تضــع القلــم داخلــه.
ويف األخیــرة :مــن هنــا كانــت القــراءة مــن
األمــور الها ّمــة غــر الثانويــة التــي يتو ّجــب
كل النــاس أن يجعلهــا عــى رأس
عــى ِّ
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أولويّاتــه؛ بحيــث تصبــح جــزءا ً أصيــاً مــن
األنشــطة اليوميــة .كــرة القــراءة ال تزيــد
املعلومــات فحســب؛ بــل تعمــل عــى زيــادة
القــدرة عــى التحليــل وربــط األمــور ببعضهــا
البعــض .املتابــع لتاریــخ النمــو الحضــاري يف
اإلســام یلحــظ بوضــوح أنــه کان يف توتــره
وحــب العلــم
مقرتنــاً دامئــاً بـــ ( القــراءة )
ّ
والشــغف باملعرفــة ،وکــرة العلــاء والباحثیــن
يف میادینهــا املختلفــة ،مـ ّـا الیــدع مجــاالً ألي
شــك يف أن الواقــع باملزیــد مــن اإلطــاع ،و
اصطحــاب الکتــاب هــو أحــد الحلــول امله ّمــة
لألزمــة الحضاریــة التــي تعــاين منهــا أمــة
اإلســام .وإذا أمنــا النظــر يف واقــع األمــم
الصاعــدة الیــوم؛ ملســنا للوهلــة األولــی
النهــوض بالتعلیــم و تیســیر ســبل التثقــف
أساس ـاً لتق ُّدمهــا الحضــاري يف جوانــب الحیــاة
کافــة.
وإنــك يــا طالــب العلــم إن کانــت املطالعــة
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،
ال بــ ّد أن تــرى مــن خاللهــا أهميــة القــراءة،
لكونهــا أشــبه مــا تكــون بالشــجرة الدائحــة،
املخــرة متنوعــة األصنــاف ،وهــذا معنــاه
أن مثارهــا مــن ناحيــة وفوائدهــا مــن ناحيــة
ـاب لكتــاب ومــن فــن
آخــرى تختلــف مــن كتـ ٍ
آلخــر ،والق ـراءة يف هــذا الشــأن تختلــف هــي
أيض ـاً 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،
الثابتــة عــى الــدوام بــن املثــل ومثلــه.

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 العامنيــة
خــر وفــاة الســلطان ،عــن  79عامــا ،يف ســاعة
مبكــرة مــن صبــاح الســبت.
وأدى هيثــم بــن طــارق آل ســعيد اليمــن
الدســتورية ســلطانا جديــدا للبــاد ،وذلــك عقــب
اجتــاع ملجلــس العائلــة الحاكمــة.
وهيثــم بــن طــارق بــن تيمــور آل ســعيد هــو
ابــن عــم الســلطان الراحــل .وولــد عــام 1954
يف مســقط عاصمــة عــان ،وهــو مــن األعضــاء
البارزيــن يف العائلــة الحاكمــة.
وتخــرج هيثــم مــن جامعــة أكســفورد الربيطانيــة
عــام  ،1979وتــدرج يف عــدة مناصــب بالدولــة،
وتــوىل منصــب وزيــر الــراث والثقافــة منــذ عــام
 2002وحتــى تنصيبــه ســلطانا.
رويرتز :حركة طالبان األفغانية تسقط طائرة جنود
أمريكية وتقتل كل ركابها
نقلــت وكالــة األنبــاء رويــرز عــن متحــدث ىف حركــة
طالبــان األفغانيــة ،إن الحركــة أســقطت طائــرة
تحمــل جنــودا أمريكيــن يف غزنــة.
وأوضــح املتحــدث ،أن حركــة طالبــان أعلنــت مقتــل
كل مــن كانــوا عــى مــن الطائــرة ومــن ضمنهــم
ضبــاط كبــار.
وقــال ذبيــح اللــه مجاهــد املتحــدث  ،باســم طالبــان
يف بيــان "الطائــرة التــي كانــت يف مهمــة تجســس،
جــرى إســقاطها يف منطقــة ده يــاك بإقليــم غزنــة"
مضيفــا أن كل مــن كانــوا عــى متنهــا وبينهــم
ضبــاط كبــار لقــوا حتفهــم.
ونفــى مســؤول عســكري رفيــع املســتوى خــال
تفقــد الحطــام مقتــل أي ضابــط أمريــي كبــر
وقــال إنهــم مــا زالــوا يتحــرون الســبب وراء تحطــم
الطائــرة .ومل يتســن عــى الفــور الوصــول إىل أي
مســؤول عســكري أمريــي للحصــول عــى تعليــق.

أفغانســتان ..مقتــل عســكريني أمريكيــن يف
"هجــوم داخــي"
قــال الجيــش األمــريك ،الســبت ،إن عســكريني
أمريكيــن اثنــن قتــا ،وأصيــب ســتة آخــرون،
عندمــا قــام شــخص يرتــدي زي القــوات
األفغانيــة بإطــاق النــار عليهــم .
وقــال املتحــدث باســم القــوات األمريكيــة يف
أفغانســتان ،الكولونيــل ســوين ليجيــت ،يف بيــان
إن الحــادث الــذي وقــع يف إقليــم ننكرهار حدث
بعــد عــودة قــوة أمريكيــة أفغانيــة مشــركة مــن
«مهمــة رئيســية ملكافحــة التمــرد».
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طالب يف قسم التخصص يف األدب العريب

یمتلــك اإلنســان يف حياتــه فرصــا كثــرة ،وهــي
تســقط فيهــا كل حــن وســاعة ســقوط املطــر
عــى األرض ،مــن الصحــة ،والعيــش ،واملــال،
والتجــارة ،والوقــت ،والعمــل ،والحــب ،والتعامل،
واألرسة واألوالد!
فهــذه الفــرص تــأيت يف حياتــه وتُــويل 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
والفــرص فحكايتــه حكايــة شــخص كان ينتظــر
طلــوع الفجــر مــن جديــد ،حتــى يبــدأ عملــه
ويلتحــق بركــب ذوي الهمــم العاليــة ،ويســر
إىل غايتــه التــي يتمناهــا قلبــه ،لكــن بعــد مــرور
ســاعات قليلــة ،مــات الــذوق يف قلبــه ،وواجــه
الكســل يف جســده ،وعــاد مــن عزمــه وابتعــد
عــن الهمــة ،وهكــذا مضــت حياتــه ،وغلــب
اليــأس عليهــا ومــا حصــل عــى الــيء الــذي
فقــده منــذ فــرة طويلــة ،ومــا وصــل إليــه حتــى
أدركــه املــوت وأصبــح ســجينا يف اللحــد وانتهــت
حياتــه وخــر خرسانــا لــن يعــود منــه أبــدا.
فهــذه حكايــة كثــر مــن النــاس الذيــن كانــوا
يعيشــون قبلنــا فــوق هــذه األرض وتحــت هــذه
الســاء ،يبتهجــون بالحيــاة كــا يبتهــج كثــر
مــن النــاس يف عرصنــا وابتعــدوا عــن الســاطعة
الزاكيــة التــي تنــر طريــق الفــوز واالزدهــار!
ال تبتعد عن القلم فإنه أغىل فرصة يف حياتك
كل إنســان يعيــش يف هــذه الكــرة األرضيــة،
تجــري يف فكرتــه أفــكار يتمســك بهــا للوصــول
إىل معــايل األمــور ،وهــو بحاجــة إىل أن يعيــش
مــع فكرتــه ویحصــل بهــا إىل الهــدوء.
فبعــض النــاس يبحثــون الهــدوء يف املــال واألوالد،
وبعضهــم يف الســفر والتنــزه وبعــض اآلخريــن
يبحثونــه يف األفــكار املختلفــة ،ويف طريــق

الوصــول إليــه ،أحيانــا يشــعر بالتعــب وبالكســل
والفتــور ،وأحيانــا ينــرف عــن غايتــه ويبتعــد
عــن طريــق إختــاره حتــى يصــل بــه إىل اآلكام،
وإىل مــاكان يتمنــاه يف بدايــة حياتــه!
وکل مــن يعيــش بــا هــدف وال غايــة ،فهــو يــرى
ال ـراب بح ـرا متســعا زرعــت عليــه األشــجار،
امــا إذا اقــرب بــه ،فــرى صحــراء تالعــب يف
عمقــه الريــاح والرمــال ويســوقه إىل الهــاك
واملــوت ويضــل الطريــق فيمــوت جوعا وعطشــا،
وهكــذا تنتهــي حياتــه يف الدنيــا!
وأمــا مــن ميتلــك حيــاة تحــت غايــة نــرة وهــدف
يصــل بهــا إىل املعــان ،فهــو يتمســك بــكل يشء
يســوقه إىل هدفــه ويــذوق الحــاوة يف حياتــه
ويفــارق الدنيــا و هــو نــال عــى كثــر مــن
النعــم ،وعيشــه تحــت ســاء غايتــه و بهــا يتقــدم
و يرتقــي.
فحيــاة الكتّــاب هــي الكتابــة بالقلــم و القلــم
هــو اســم ال يتجــاوز عــن ثالثــة أحــرف ،و يشء
اليبلــغ وزنــه مئــة جــرام ،و نحملــه يف الجيــب
و الحقائــب و اســمه ذكــر يف القــرآن ،و أقســم
اللــه بــه يف كالمــه ،ورغــم صغــر جثتــه و قلــة
وزنــه ،الدنيــا تأثــرت بــه.
والعالقــة بــن اإلنســان و القلــم ليــس مــن أســبوع
أو شــهر أو ســنة و قــرن ،بــل صلتــه مــع النــاس
منــذ آالف ســنني إىل اآلن و اإلنســان دامئــا بحاجــة
إىل القلــم؛ ألنــه ملــا وقــع يف يــده تغـ ّـرت األطــوار!
وهــذا حينــا وقــع يف يــد قــاض رفعــه لتســجيل
مــوت أحــد مــن املحكومــن ،وتحريــر رقبــة
أخــرى ونجاتــه مــن املــوت؛ وحينــا وقــع يف
نبــي مــن األنبيــاء واملرســلني ،دعــا النــاس
يــد ٍّ
إىل دينــه واالبتعــاد عــن الــرك والكفــر؛ حينــا
وقــع يف يــد الصحابــة ريض اللــه عنهــم ،ســجلوا
رســاالت إىل امللــل املختلفــة يف العــامل يك يلتحقــوا
بركــب اإلســام؛ حينــا وقــع بيــد الجــ ّزار أمــر
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جنــوده بالقتــل والتهجــر والظلــم عــى الضعفــاء؛
وحينــا وقــع بيــد مجاهــد أمــر بالدفــاع عــن
حقــوق املســلمني؛ حينــا وقــع بيــد عاشــق
فكتــب رســالة إىل معشــوقته بالقلــم؛
حينــا وقــع بيــد طبیــب ،ســجل أســاء األدويــة
بــه؛ حينــا وقــع بيــد رشطــة املــرور ،كتــب
غرامــة الســيارات بالقلــم؛ حينــا وقــع بيــد
أســتا ٍذ د ّرس تالميــذه بكتابتــه ،وحينــا وقــع بيــد
طالــبٍ  ،كتــب تكاليفــه بــه و قــدم إىل األســتاذ!
هكــذا يتعامــل القلــم مــع النــاس ویصبــغ بينهــم
بــا محــدد ،وملــا أجرينــاه بــن اإلصبعــة ،يلعــب
عــى مائــدة اللعــب واملائــدة هــي فكرتنــا وغايتنا
التــي نعيــش ألجلهــا ونســتمتع مــن القلــم يف
التقــدم حولهــا وحــول منهجنــا.
فنحــن بحاجــة إىل دمــوع القلــم ،ألن القلــم هــو
نبــض حيــاة الكتــاب ولــو ابتعدنــا عــن القلــم،
نفقــد حيــاة التقــدم واالزدهــار ونواجــه بالكســل
والفتــور واالنحــدار.
سجل فكرتك بقلمك وابدأ من اآلن
إن أيــام حياتنــا متــي مــن غــر عــودة وتــزول
مــن غــر رجعــة ،فاســتيقظ مــن النــوم والتنتظــر
طلــوع الفجــر مــن جديــد ،وكــن صخــرة أمــام
الكــوارث التــي تبعــدك عــن غايتــك و كــن كزعيم
يتزعــم األجيــال ،ومجاهــد مناضــل ومحــارب،
أحيانــا ينتــر وأحيانــا ينهــزم يف هــذا الطريــق،
يقــاوم هجــات الكســل والفتــور وكــن رجــا
يــرىض النــاس عنــه أحيانــا ويغضــب عليــه أحيانــا
ويُعــذَّب يف الطريــق ويكــ ّرم فهــو ال يتزعــزع
ويســر يف طريقــه ويســجله ليكــون درســا لــكل
مــن يضــع قدمــه يف هــذا الطريــق وحياتــه تكون
دعــة لنــا ولآلخريــن.
التنتظــر طلــوع الشــمس مــن جديــد ،وال تنتظــر
الصبــاح واملســاء ،فكــن أنــت وابــدأ مــن اآلن،
حتــى تحصــل عــى الفــوز و النجــاح.
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السيول يف بلوشستان
سامحة األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي

نزلــت األمطــار خــال الشــهر املنــرم يف
جنــوب بلوشســتان بعــد أن عانــت املنطقــة
جفافــا ومجاعــة شــديدة اســتمرت ســنوات،
ومبــا أن األمطــار كانــت غزيــرة فتحولــت
ســيوال وطغــت األوديــة وفاضــت األنهــار
وانحــدر الســيل إىل القــرى واألريــاف ودخــل
الكثــر مــن املنــازل ،منهــا مــا تهــ ّدم ومنهــا
مــا أصيــب ،وجرفــت امليــاه امل ـزارع والحقــول
فك ّبــدت خســائر فادحــة ووقــع النقــص يف
األمــوال والثم ـرات ،وكــا قــال املحافــظ" :إن
الخســائر التــي وقعــت يف األمــوال يتجــاوز
مقدارهــا املليــارات" .والحمــد للــه عىل ســامة
األنفــس واألرواح .إن مــا يســرعي االنتبــاه يف
هــذا املجــال هــو أن الشــعب اإليـراين بجميــع
رشائحــه وطبقاتــه شــعر باملســئولية تجــاه
هــذه الكارثــة .فتحركــت املؤسســات الخرييــة
إلســعاف املنكوبــن واملترضريــن وقــام العلــاء
بتشــجيع الجامهــر عــى املســاعدة ،وانتــرت
أخبــار هــذه الفيضانــات يف الصحــف والجرائــد
ووســائل اإلعــام والتواصــل ،مــا ســبب إقبــال

النــاس عــى جنــوب بلوشســتان واملناطــق
الحدوديــة زرافــات ووحدانــا.
وال يزالــون يختلفــون إليهــا لحــد اآلن ،إغاث ـ ًة
للمنكوبــن ونــر ًة للمصابــن ،ومؤاســا ًة

للمترض ر يــن ،
ههنــا تجلّــت
ا إل نســا نية
واملــروءة واملؤاســاة مبعنــى الكلمــة ،وذكــر
النــاس معــاين الــر والســخاوة والســاحة
والتعــاون والنصــح واإلخــاص بعــد أن نســوها
أو تناســوها.
وال يخفــى دور الحكومــة أيضــا يف هــذه
الكارثــة حيــث ســافر الرئيــس روحــاين وبعــض
وزرائــه إىل املنطقــة ملعاينــة األوضــاع فوعــد
فيــا وعــد بتقديــم خدمــات أساســية إلعــار
املنطقــة وإســعاد املنكوبــن ،وجــر الخســائر
الالحقــة.
ومــا هــو جديــر بالذكــر أن كثــرا مــن
املواطنــن ملــا جــاءوا إىل املنطقــة ،تحــروا
وقالــوا :إنــا جئنــا ملســاعدة منكــويب الفيضانات
ومل نعلــم بــأن هــذه املنطقــة تعــاين الفقــر
والحرمــان إىل هــذا املــدى.
أليــس هــذا جــز ًءا مــن الجمهوريــة اإلســامية
اإليرانيــة؟ كيــف بقيــت هــذه املنطقــة يف
هــذا الوضــع املــزري طيلــة
أربعــن عامــا بعــد انتصــار
الثــورة؟ وإمنــا قالــوا هــذا
بعــد أن رأوا أكواخــا يف
بعــض املناطــق ،وبيوتــا من
َمـ َدر ،إنهــم شــاهدوا عجائز
ال أحــد لهــن ،رأوا أطفــاال
فقـراء أنحلهــم الفقــر وغـ ّـر
قــرى
مالمحهــم .ألفــوا
ً
وأريافــا ال يتيــر لســكانها املــاء العــذب
وهــم يرشبــون مــن غــدران وحفــر حفروهــا
بأنفســهم فيشــرك 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 إي ـران؟!
فــإىل متــى تبقــى املنطقــة يف هــذه الحالــة
الســيئة؟ ثــم الــذي زادهــم حــرة واســتغرابا
أنهــم وجــدوا منطقــة تتمتــع بالحــدود
البحريــة والربيــة ،منطقــة ض ّمــت يف أرضهــا
معــادن مــن ذهــب وفلــزات أخــرى ،ههنــا
قــال البعــض :أنــاس فقـراء ميشــون حفــاة عــى
أرض تحتهــا كنــوز ومناجــم ،ههنــا نفهــم شــيئا
مــن حكمــة اللــه البالغــة التــي تجلــت يف
الفيضانــات األخــرة حيــث خرجــت املنطقــة
مــن الخمــول واالنطــواء ولعــل اللــه يحــدث
بعــد ذلــك أمــرا ،وهنــا واجــب آخــر عــى
أهــل بلوشســتان وهــو أن يتكاتفــوا وســيام
املثقفــن منهــم عــى متابعــة حــل املشــكالت
االقتصاديــة والسياســية واالجتامعيــة ،كــا
ينبغــي لهــم أن يتصلــوا بأهــل الفكــر وأهــل
الخــر مــن املواطنــن وال يكتفــوا باالتصــال
بالساســة ورجــال الحكــم.
ألن اللــه ســبحانه متّــع بلوشســتان بنعــم كثرية
ومواهــب عديــدة ،والكثــر مــن الخدمــات
واملشــاريع العمرانيــة ميكــن إنجازهــا عــن
طريــق أهــل الخــر وأهــل الــروة من الشــعب،
كــا أن هنــا واجبــا آخــر عــى أهــل املحافظــة
تجــاه أهــل البــاد ،ســيام املواســن منهــم يف
الظــروف الراهنــة ،وهــو توطيــد الصلــة بهــم
ومنارصتهــم يف الشــؤون الدينيــة والشــكر
والدعــاء لهــم.
وهو املستعان وعليه التكالن.
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يف رسالة إىل ممثل الويل الفقيه يف حمافظة كرمان:
علامء أهل السنة يف “كرمان” يطالبون احلكومة
بحل املشكالت املذهبية وإزالة الضغوطات
كتب علامء أهل السنة يف رشق حمافظة
“كرمان” رسالة إىل حجة اإلسالم “حسن
عليدادي سليامين” ،ممثل الويل الفقيه يف هذه
املحافظة ،مطالبني بحل املشكالت املذهبية
والضغوطات التي يواجهها أهل السنة يف هذه
املنطقة.
ووردت يف هذه الرسالة التي وجهت إىل
ممثل الويل الفقيه“ :ملا استقر مكتب ممثل الويل
الفقيه يف شؤون أهل السنة يف رشق حمافظة
كرمان ،رجونا أن حتل مشكالت أهل السنة
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”.
وأشري أيضا يف رسالة علامء أهل السنة إىل
بعض املشكالت التي يواجهها أهل السنة
يف هذه املحافظة ،كـ”املنع عن إعادة إعامر
املساجد التي حتتاج إىل إعادة اإلعامر ،والتي
هي مساجد معروفة وقديمة” ،و”املنع
عن إعادة إعامر املساجد املبنية من الطني
واخلشب” ،و”عدم السامح ببناء مساجد يف
القرى التي ال توجد فيها مساجد” ،و”عدم
اعتناء املراكز واملؤسسات الرسمية بحل
مشكالت أهل السنة” ،و”عدم السامح ألهل
السنة بإقامة اجلمعة والعيدين يف كل من مدن:

فضيلة الشيخ عبداحلميد يطالب برفع حظر
طباعة كتب أهل السنة يف إيران
يف اجتامع لعلامء الشيعة والسنة بمدينة زاهدان
وبحضور وزير الثقافة واإلرشاد اإلسالمي
ومسؤولني كبار ،طالب إمام وخطيب أهل
السنة يف مدينة زاهدان ،برفع احلظر عن
وزير
طباعة كتب أهل السنة ،وقال خماطبا
َ
الثقافة :نرجو أن تتابع القضية شخصيا.
وقال فضيلة الشيخ عبداحلميد“ :إحدى
توقعات الشعب من وزارة الثقافة واإلرشاد
أن تراعي اجلانب الديني والقومي املتنوع
للشعب اإليراين يف خمتلف املحافظات”.
وقال“ :إن جملس اإلدارة تفرض قيودا عىل
كتب أهل السنة وحتظر بعضها من الطباعة
لوجود بعض اإلشكاالت اجلزئية”.

واعرتض فضيلة الشيخ عبداحلميد عىل وسم
“خاص بأهل السنة” يضاف إىل كتب أهل
السنة قبل الطبع ومعظمها كتب يتفق الشيعة
والسنة يف معظم مسائلها ،يف حني يؤكد
املرشد األعىل أن املشرتكات كثرية بحيث ال
مساغ لالختالف ،وإذا كان األمر كذلك فال
داعي إىل وسم “خاص بأهل السنة” وإذا كان
البد فال توجيه ملنع كثري من كتب أهل السنة
من الطباعة ،فالدستور يقتيض حرية بيان
املعتقدات ،ومن حق أهل السنة أن ُيظوا
باحلقوق املرشوعة وجيب أن ُيرفع احلظر.
وقال فضيلته :نتوقع من وزير الثقافة أن
يعتني شخصيا بطباعة كتب أهل السنة
وهيتم أكثر بمنهج املجلس اإلداري والدوائر
احلكومية املختلفة حتى ال تكون هناك قيود

فيضانات تدمر مناطق يف جنوب حمافظة سيستان
وبلوشستان
نتيجة هطول األمطار الغريزة خالل األيام
املاضية يف حمافظة سيستان وبلوشستان ،جرت
سيول وفيضانات اجتاحت مناطق وقرى واسعة
يف منطقة دشتياري الواقعة يف جنوب حمافظة
سيستان وبلوشستان.
تشري التقارير الواردة إىل أن بعض القرى يف
املنطقة إما حتت املاء أو حتت احلصار ،كام أن
السيول أدت إلی إغالق الطرق لعرشات
القرى ،وسكان هذه املناطق الذين دمرت بيوهتم
وممتلكاهتم ومزارعهم يف هذه الفيضانات،
يعيشون يف ظروف قاسية ،كام أن سكان بعض
املناطق ما زالوا بعد ميض يومني عالقني عىل

األشجار وسط مياه جارفة تبلغ أحيانا إىل أكثر
من ثالثة أمتار ،وينتظر اجلميع من يساعدهم.
ولقد أعلنت جهات شعبية وحكومية عن شدة
حاجة السكان املحليني إىل املساعدات املالية
النقدية وغري النقدية ،وأن الترضر يف األموال
واملمتلكات كبري جدا.
جدير بالذكر أن فضيلة الشيخ عبد احلميد إمام
وخطيب أهل السنة يف زاهدان قام مساء اليوم
مع وفد من أساتذة جامعة دارالعلوم زاهدان
برحلة إىل جنوب املحافظة حيث يرشف عىل
عملية توزيع التربعات عىل الضحايا ومترضري
الفيضانات عن قريب ،كام أصدر فضيلته دعوة
عا ّمة من أجل مساعدة منكويب السيول األخرية
و مترضري الفيضانات.
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كرمان ،وبم
وفهرج”.
وأكد علامء
أهل السنة يف
ختام الرسالة
عىل رضورة
اهتامم املعنيني
باألمور ،والسعي يف حل مشكالت املكون
السني يف هذه املنطقة من حمافظة كرمان،
وإزالة الضغوطات التي يواجهوهنا.
من اجلدير بالذكر أن عددا كبريا من أهل
السنة يسكنون جنوب حمافظة كرمان ورشقها،
ويواجهون ضغوطات ومشكالت.

تناقض الدستور ترض بمصالح النظام.
وأشار مدير جامعة دارالعلوم زاهدان
إىل طلب سابق لرتخيص رسمي لـ “جملة
الصحوة اإلسالمية” الشهرية التي تصدر
عن هذه اجلامعة باللغة العربية ،وهي أكرب
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.

يف ذمة اهلل
تــويف الحافــظ محمــد إبراهيــم ريــي أســتاذ
دار التحفيــظ يف مدرســة مخــزن العلــوم خــاش
ســابقا .الــذي رىب عــرات التالميــذ وحفّظهــم
القــرآن الكريــم .انتقــل إىل رحمــة اللــه بعــد
رصاع طويــل مــع املــرض.
إن هيئــة تحريــر املجلــة تعــزي ذويــه وتالميــذه
يف فقــدان هــذا األســتاذ املح ّنــك .ســائلة املــوىل
أن يسـ ّد الثلمــة الحادثــة بوفاتــه ،كــا تســأل لــه
العفــو والغف ـران والفــردوس ،وللمتفجعــن فيــه
الصــر والســلوان وجزيــل األجــر.
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