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كورونـا؛ هـذا األخطبوط الموحش
سامحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي
أستاذ الحديث والفقه بالجامعة

إن البيئـة موحشـة والناس يعيشـون
مضطربين ،ال جيـرؤ أحـد على
مصافحـة اآلخـر ،كل خيـاف

واالخرتاعـات احلديثـه وا ّدعائـه
اخلبرة والقـدرة ،حيـث أصبـح
كثير مـن املثقفين وعلماء الطبيعية

املسـمى بكرونـا هـذا األخطبـوط
املوحـش املخيـف القاتـل ،الـذي
تـرك العـامل يتر ّدد يف أرجائـه صدى

مسـيطرين عليهـا ،وأن لدهيـم لكل
داء دواء ،ولـكل حالـة عـدة ،قـد

ومل حيفـظ التاريـخ مثلها ،والشـيوخ
والطاعنـون يف السـن الذيـن تلقـوا
سلسـلة األحـداث كابـرا عـن كابر

فحـواه" :إنكم لسـتم بيشء ،ما شـاء
اهلل كان وما مل يشـأ مل يكن ،إن اهلل هو

ولكنهـم يعتقـدون أهنـا كانـت دون
مـا نشـهده حاليا.
إن كورونـا أقـام العـامل وأقعـده،

احلـوادث واآلفـات .وهلل جنـود
السـموات واألرض .أومل نسـمع
رئيـس وزراء إيطاليـا وهـو يعـرف:

خائفين ،منعزلين ،متفرقين ،ينفـر
البعـض مـن بعـض ،قـد قتـل كثريا
مـن األطبـاء ،وجعـل كثرييـن منهم

من هنـا ينبغي للمصلحين والدعاة
إىل اهلل أن يغتنمـوا الفرصـة لدعـوة
املسـلمني إىل إصلاح أنفسـهم

صاحبـه ،وحيـاول االبتعـاد منـه،
خوفـا مـن اإلصابـة بالفيروس

"ال مسـاس".
حالة غير مسـبوقة مل يعهدها الناس

يؤيـدون انتشـار األوبئـة يف بعـض
األصقـاع خلال األزمنـة السـالفة

أوحـش النـاس مجيعـا ،وحرشهـم
يف العزلـة واحلجـر الصحـي،

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

هيربون مـن املستشـفيات ،واألدهى
أنـه مل ُيصنـع لـه لقـاح حلـد اآلن.

وحسـبنا اهلل ونعـم الوكيـل.
قد ع ّلمنـا كورونا أن العامل اإلنسـاين
مع مـا يملك مـن قـدرات وطاقات

يف جمـال العلـم والتكنولوجيـا

يزعمـون أهنـم تقدمـوا يف تلـك
املجـاالت تقدما باهرا ،واسـتطاعوا
أن يتغ ّلبـوا على الطبيعـة وصـاروا

جاء كورونـا هذا املوجـود املجهري
وأثبـت أهنـم أخطـاوا يف زعمهـم
وحسـاباهتم .فقـد ل ّقنهـم درسـا

القـوي العزيـز" .وبمجـيء كورونـا
ثبـت عجـز البرشيـة وضعفهـا جتـاه

"فقدنـا السـيطرة كليا والوبـاء يفتك
واألمـر متروك للسماء؟".

وتطبيـق تعاليـم اإلسلام يف مجيـع
جمـاالت احليـاة .ينبغـي أن يشـمر

الدعـاة واملصلحـون عن سـاق اجلد
شـفق ًة على البرشيـة البائسـة التي ال
زالـت تئـ ّن حتـت وطـآت الزائغين
واملض ّلين والظاملين واملفرتيـن.

فيدعوهنا إىل اهلل مسـتخدمني يف ذلك
مجيع وسـائل اإلعلام واإلمكانيات
احلديثـة ،باذلني املمكن ،مسـتنفدين

لسـيئات املسـلمنی ،وربما یکـون
تنبیهـا للعبـاد لیندفعـو إلـی بابـه
ویسـتغفروه ویرضـوه بأعامهلـم.

وتعـاىل رحيـم بعبـاده وهـو العزيـز
احلكيـم ،ورمحتـه هـي التـي تقتيض
بعث رسـل مـن بني النـاس مبرشين

وإنـا موقنـون أنـه ال حیـدث يشء
بـدون علـم اهلل سـبحانه وتعالـی
وإرادته.مـا َأصـاب ِمـن م ِصيب ٍ
ـة إِلَّ
ْ ُ َ
َ َ َ
بِـإِ ْذ ِن اللَِّ ومـن يؤْ ِمـن بِاللَِّ ي ِ
ـد َق ْل َب ُه
ْ
َ َ ْ ُ
َْ
واللَُّ بِـك ُِّل َش ٍء ع ِ
يـم .التغابن11 /
َل
َ
ٌ
ْ

املجهـود ،لعلهـم حيـذرون.
وممـا الريـب فيـه أن اهلل سـبحانه

ومنذريـن ،مبلغين رسـاالت
اهلل .أليـس نبينـا قـد أرسـل رمحـة

للعاملين؟ فأيـن خلفـاء النبـي صيل
اهلل عليـه وسـلم يف هـذه األوضـاع
املتأزمـة؟ أال جيـدر هبـم أن ُيغيثـو
البرشيـة؟
أليـس املسـلمون هـم خير أمـة

أخرجـت للنـاس؟ أليـس مـن
حكمة اهلل إرسـال اآليـات ايل الناس
لتخو يفهـم :
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َو َمـا ن ُْر ِس ُـل ب ْال َيـات إ َّل تْوي ًفـا،

وعلـی کل فـإن اتيان هـذا الفريوس
مقتضـی سـنة االبتلاء والتذکیر،

إن علـی علماء املسـلمنی ودعـاة
ینـوروا الـدرب للنـاس
الدیـن أن ّ
ویوضحـوا احلقائـق فـی ضـوء
ّ

الکتـاب والسـنه وال خیافـوا لومـة
الئـم ،لعلهـم یعتبرون ویتذکرون.
ويف األخیر نوصی اجلمیـع باألخذ
باألسـباب واالهتمام بالوصايـا
الصحیـة ومـا يملى عليهـم مـن

األطبـاء واملختصين ،كما نـويص
أنفسـنا وإياهـم بالتوبة واالسـتغفار

خيوفهـم رهبـم لريجعـوا ويتوبـوا
ـذ ِ
إليـهَ :و َلن ُِذي َقن َُّهـم ِّمـ َن ا ْل َع َ
اب
اب ْالَك َ ِ
ـذ ِ
ون ا ْل َع َ
َـى ُد َ
ْبر َل َع َّل ُه ْم
ْالَ ْدن ٰ
َي ْر ِج ُع َ
ـون السـجدة 21 /
فهـذا الفریوس إنام أرسـله اهلل تعالی
حلکـم ال یعلمها إال هو.

واإلنفـاق يف سـبيل اهلل والتعـاون
واملواسـاة مـع مجيـع بنـي آدم.

علـی الکافریـن ،وربام یکـون کفارة

اخلبير ،وهـو العزيـز الرحيم.

منهـا أنـه ربما یکـون انتقامـا
مـن اهلل اجلبـار وعقوبـة للعصـاة
واملسـتکربین ،وربما یکـون حسرة
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والتضرع والدعـاء واللجـوء
الصـادق إىل اهلل والعـودة إليـه يف
مجيـع شـؤون احليـاة ،والتصـدق

لعـل اهلل حيدث بعد ذلـك أمرا ،فريحم
العبـاد ويكشـف الشـدة والعـذاب،
ويزيـل الغمـة والبلاء ،وهـو اللطيف

علىمائدةالقرآن
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تفسـير معارف القرآن
العالمة املفتي محمد شفيع العثامين
تعريب :املفتي محمد قاسم القاسمي

قولـه تعـاىل{ :يـا أهيـا الذيـن آمنـوا

اتقـوا اهلل وذروا مـا بقي مـن الربا إن
كنتـم مؤمنين}

كان بين بنـي عمـرو بـن عمير
مـن ثقيـف وبنـي املغيرة مـن بنـي
خمـزوم ربـا يف اجلاهليـة فلما جـاء
اإلسلام ،ودخلـوا فيـه ،طلبـت
ثقيـف أن تأخـذه منهم ،فتشـاوروا،
وقالـت بنو املغيرة النـؤدي الربا يف
اإلسلام بكسـب اإلسلام ،فكتب

يف ذلـك عتـاب بـن أسـيد نائـب
ى اهللعليـه
مكـة إىل رسـول اهلل صل 
وسـ ّلم فنزلـت هـذه اآليـة ،فكتـب
هبـا رسـول اهلل صىل اهللعليهوسـ ّلم
إ ليه .

مـن اجلديـر بالذكـر والتد ّبـر ّ
أن اهلل
سـبحانه بدأ اآلية بقولـه "اتقوا اهلل"،
ثـم أمرهم برتك الربـا ،فقال" :وذروا
ّ

وهذا أسـلوب خـاص يميز الرشيعة

ورس
اإلسلامية عن سـائر القواننيّ ،
ذلـك ّ
يشـق عىل
أن تطبيـق القانـون ّ
املـرء سـ ّيام إذا كان قانونـ ًا خيالـف
حظـوظ النفس ،فيذكّر اهلل سـبحانه

تعـاىل عبـاده باآلخـرة وثواهبـا
وعقاهبـا قبـل بيـان احلكـم وبعـده

لتسـعد نفوسـهم بقبول ذلك احلكم
ثـم يبين احلكـم والقانـون فيسـهل
العمـل بـه بعـد ذلك.
كما نـرى هنـا أنّـه أمرهـم بالتقـوى
واخلشـية ثـم ذكـر احلكـم فقـال:
"وذروا مـا بقـي مـن الربـا" ثـم ختم
اآليـة بقولـه "إن كنتـم مؤمنين" أي
يقتضي إيامنكـم أن تطيعـوا ر ّبكـم
والختالفـوا مـا أمركـم اهلل بـه.
"فـإن مل تفعلـوا فأذنـوا بحـرب مـن
اهلل ورسـوله وإن تبتـم فلكم رؤوس
أموالكـم ال تظلمـون وال تظلمون":
توعّـد اهلل سـبحانه وتعـاىل أكلـة
الربـا بحـرب مـن اهلل ورسـوله إن مل
يمتنعـوا عـن أكل الربـا ،وهذا وعيد
شـديد مل يـرد ألحـد مـن الكبائر إال
الكفـر ،وقـال يف آخـر اآليـة" :وإن
تبتـم فلكـم رءوس أموالكـم ال
تظلمـون وال تظلمـون" .دلت اآلية
على ّ
أن الذيـن يندمـون مـن أكل
الربـا ويتوبـون إىل اهلل تعطـى هلـم
رؤوس أمواهلـم ،ويفهـم منهـا ّ
أن

بعـد أن أسـلم واسـتحله فهـو خرج
مـن ملة اإلسلام وصـار مرتـد ًا ،فام
اكتسـبه بعد اإلسلام يعطى لورثته،
ومـا اكتسـبه بعـد أن كفـر فير ّد إىل
بيـت املـال والـذي مل يسـتحل الربـا

ولكـن مل يمتنـع مـن األخـذ ،فهـذا
يكـون كالبغـاة ،فتصـادر الدولـة
اإلسلامية أموالـه وتضعهـا يف بيت
املـال أمانـة حتـى إذا تـاب يـر ّد إليه
ما اكتسـبه.
قولـه تعـاىل" :وإن كان ذو عسرة
فنظـرة إىل ميسرة":

مـن خصائـل أكلـة الربـا ّ
أن الغريـم
إذا أفلـس ومل يقـدر على أداء دينـه
يف الوقـت املحـدد فيمهلونـه إىل
أجـل ،ويزيـدون يف مقـدار الربـا
فيـزدادون إثم ًا على إثمهـم ،فلا
ينبغـي للمؤمنين املخلصين أن
يسـلكوا طريـق املرابني ،فـإذا أفلس
الغريـم ومل يقـدر على أداء الدين ال

جيـوز التضييـق عليـه بـل جيـب أن
يصبروا وينتظروا إىل حـال امليرسة،
ويف اجلملـة األخيرة ترغيـب إىل
العفـو والتصـدق ،فقـال عـز مـن
قائـل" :وأن تصدقـوا خير لكـم

عبر عـن
إن كنتـم تعلمـون" وإنّما ّ
العفـو بالتصدق ّ
ألن هـذا العفو عن
املعسر يعـد صدقـة توجـب ثوابـ ًا
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املـال والربـح كالمهـا ،فكيـف كان
خير ًا لصاحـب املـال؟ واجلـواب
إنّما يكـون التصدق خير ًا لصاحب
املـال لوجهين:
األولّ :
أن احليـوة الدنيـا فانيـة فـإذا
كان التصـدق جزائـه اجلنـة الباقيـة

ونعيمهـا فهـذا خري لصاحـب املال؛

الوجـه الثـاينّ :
أن صاحـب الصدقة
جيـزى يف هـذه الـدار جـزاء ًا حسـن ًا
فيكـون معنـى قولـه تعـاىل{ :وأن

تصدقـوا خير لكـم} أي إذا عفوتـم
عـن املعسر فيبـارك يف أموالكـم،
وحقيقـة الربكـة أن ينفـع املـال
القليـل وحيقـق إنجـازَ أمـور كبرية،
فاحلـرام وإن كان كثير ًا ولكنـه
ممحـوق الربكـة ،فيكون نفعـه قلي ً
ال
والحيصـل منـه املقصـود ،وقـد يقع

فيه التلف كما نرى األثريـاء ينفقون
أمـواالً كثير ًة يف التـداوي واملراجعة
إىل األطبـاء ،وال حيصلـون على
الشـفاء ،أ ّما الفقـراء الصاحلون فهم
قلما يمرضـون فـإذا مرضـوا مـرة
يراجعـون إىل طبيب ويشترون دواء
فيصحـون.
رخيصـ ًا
ّ
فلا ريـب ّ
أن العفـو عـن الفقـراء
واملحتاجني والتصـدق عليهم عمل
يسـبب بركـة وخير ًا يعـودان إىل
املتصـدق ،ووردت أحاديـث كثيرة
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فاآليـة كقانـون عـا ّم جيـب على كل
مسـلم أو معاهـد مراعاتـه ،وخطب
رسـول اهلل صلى اهلل عليـه وسـ ّلم
يف حجـة الـوداع وأوضـح ّ
أن هـذا
خاصة
القانـون مل ُيسـ ّن لصالح فئـة ّ
فحسـب بل ُسـ ّن لصالح اإلنسـانية
كلهـا .فقـال" :أال ّ
إن كل ربـا كان
يف اجلاهليـة موضـوع عنكـم كلـه،
لكـم رؤوس أموالكـم التظلمـون
والتظلمون ،وأول ربـا موضو ٍع ربا
موضوع
العبـاس بن عبـد املطلـب،
ٌ
ك ُّله".

ما بقـي من الربـا إن كنتـم مؤمنني"،

الذيـن مل يتوبوا التعطـى هلم رؤوس
أمواهلـم ،فالـذي مل يترك أكل الربـا

كبير ًا ،وقـال هـذا التصـدق خير
لكـم بينما يف الظاهـر ذهـب رأس
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بشـأن الرفق باملعرسيـن وإنظارهم:
أخـرج الطبراين ،عـن أسـعد بـن
زرارة ،قـال :قـال رسـول اهلل صلى
رسه أن يظله
اهللعليـ ه وسـ ّلم" :مـن ّ

اهلل يـوم ال ظـل إال ظلـه فلييرس عىل

6
يـوم السـبت ومـات يـوم اإلثنين.
(رواه ابـن جرير ،تفسير ابـن كثري،

)315 /1

انتهـى تفسير اآليـات مـن سـورة
البقـرة بشـأن الربـا ،وكانـت سـبع

معسر أو ليضـع عنـه" .وأخـرج

آيـات وهنـاك آيـة يف سـورة آل

وأخرج أمحد يف مسـنده عن سـليامن
بـن بريـده عـن أبيـه ،قال :سـمعت
ى اهلل عليـه وسـ ّلم
رسـول اهلل صل 

تفسيرها ،ففـي القـرآن عشر آيات
ذكـرت فيهـا أحـكام الربـا.

مسـلم مثلـه.

يقـول :مـن أنظـر معسرا فلـه بكل
يـوم مثلـه صدقـة قـال :ثم سـمعته
يقـول :مـن أنظـر معسرا فلـه بكل
يـوم مثليـه صدقـ ًة ،قلـت سـمعتك
يـا رسـول اهلل تقـول :مـن أنظـر
معسرا فلـه بـكل يـوم مثلـه صدقة
ثم سـمعتك تقـول من أنظـر معرسا

فلـه بكل يـوم مثليه صدقـة ،قال له:
بـكل يوم صدقـة قبل أن حيـل الدين
فـإذا حـل الديـن فأنظـره فلـه بـكل
يـوم مثليـه صدقة".
وأخـرج عـن ابـن عمـر قـال ،قـال
ى اهلل عليـه وسـ ّلم:
رسـول اهلل صل 
"مـن أراد أن تُسـتجاب دعوتـه وأن
ـف كُربته فل ُيــ َف ِّرج عن معرس".
ُتك َْش َ
(هـذه األحاديـث كلهـا أوردها ابن
كثير يف تفسيره.)314/1 ،

وانتهى بحـث الربـا بالتحذير وذكر
اآلخـرة واخلـوف مـن عقـاب اهلل
وحسـاب األعمال فقـال" :واتقـوا
يومـا ترجعـون فيـه إىل اهلل ثـم ّ
تـوف
كل نفـس مـا كسـبت وهـم ال
يظلمـون".
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قـال ابن عبـاس :آخـر يشء نزل من
القـرآن "واتقـوا يومـا ترجعـون فيـه
ثـم ّ
تـوف كل نفس ما كسـبت
إىل اهلل ّ
وهـم ال يظلمون".
فكان بين نزوهلا ومـوت النبي صىل
اهلل عليـه وسـ ّلم واحـد وثالثـون
يومـ ًا .وقـال ابـن جريـج :يقولـون
ّ
ى اهلل عليـه وسـ ّلم
إن النبـي صل 
ٍ
ليـال وبـدئ
عـاش بعدهـا تسـع

عمران وآيتان يف سـورة النسـاء وآية
يف سـورة الـروم ،يوجـد اختالف يف

وجيـدر بنـا أن نذكـر تفسير مجيـع
اآليـات الباقيـة ههنـا قبـل أن نبين

حقيقـة الربـا حتـى تتضـح مسـألة
الربـا ،وإليكـم مـا جـاء يف سـورة
آل عمـران :قـال عـز مـن قائـل{ :يا

أهيـا الذيـن آمنـوا ال تأكلـوا الربـا
أضعافـا مضاعفة واتقـوا اهلل لعلكم
تفلحـون}.

فنـزل القـرآن للقضـاء عىل عـادات

اجلاهليـة وتقاليدهـا الضـارة سـ ّيام
آكل الربـا أضعافـ ًا مضاعفـ ًة فقـال:
"ال تأكلـوا الربـا أضعافـا مضاعفـة"
وليـس املعنـى ّ
أن تعاطـي الربا جيوز
إذا مل يكـن كثير ًا وأضعاف ًا مضاعفة؛
ّ
ألن الربـا حـرم يف مجيع أشـكاله كام
ذكـر حتريمه مطلقـ ًا يف سـورة البقرة
والنسـاء ،فقليله وكثريه حمـرم قطع ًا،

وهـذا مثـل قوله تعاىل" :وال تشتروا
بآيـايت ثمنـا قليلا" ،فهـل يسـتنبط
أحـد مـن اآليـة ّ
أن الثمـن القليل ال
جيـوز أخـذه وإذا كان كثير ًا جـاز،
ألن معنـى اآليـة ّ
كال؛ ّ
أن اشتراء أي
ثمـن قليل ً
ا كان أو كثير ًا ال جيـوز
بآيـات اهلل ،بـل إن الدنيـا بحذافريها
ثمـن قليـل جتـاه اآليات.

وإنما اختـار القـرآن الكريـم هـذا
التعبير؛ ّ
ألن عـادة املرابين ّأنـم إذا
تعـودوا تعاطـي الربـا فلا يكتفـون
بالقليـل بـل يـزدادون حبـ ًا للمال
ويأخـذون الربـا أضعافـ ًا مضاعفة،
فـر ّد اهلل عليهـم ونـدّ د صنيعهـم.
ويف سـورة النّسـاء آيتـان بشـأن

الربـا ومهـا قولـه تعـاىل" :فبظلم من
الذيـن هـادوا حرمنا عليهـم طيبات
أحلت هلـم وبصدهم عن سـبيل اهلل
كثيرا ،وأخذهـم الربـا ،وقـد هنـوا

وإنما معناهـا ّ
أن الذين يعطون ألحد
هبـة أو هدية يقصدون هبـا الوصول

إىل أكثـر منها ،فهـوالء ال يربو ماهلم
عنـد اهلل ،واليبـارك فيـه ،والثـواب

عنـه وأكلهم أمـوال النـاس بالباطل
وأعتدنـا للكافرين منهـم عذابا أليام"

فيـه للمعطين ،كام هـو تقليد سـائد
يف بعـض األرس والبيوتـات ،يعطـي

علـم مـن هاتين اآليتين ّ
أن الربـا
كان حمرمـ ًا يف رشيعة سـيدنا موسـى
عليـهالسلام و ّملا أخـذ اليهـود الربا

والـزواج ،ويقصد بذلـك أن حيصل
على أكثـر منهـا يف املسـتقبل عنـد

وخالفـوا رشع اهلل جازاهـم اهلل
فحـرم عليهـم كثير ًا مـن الطيبات.
ّ
وجـاء يف سـورة الـروم" :ومـا آتيتم

أحدهـم آلخـر هديـة عنـد العـرس

زواجـه أو زواج ذويـه وقريبـه.
فهـوالء اليثابـون على مثـل هـذه
اهلبـات واهلدايـا ،أ ّمـا الذيـن يؤتون
الـزكاة ويتصدقـون مـن أمواهلـم
ابتغاء مرضـاة اهلل ،فهوالء يضعفون

مـن ربـا لريبـوا يف أمـوال النـاس
فلا يربـوا عنـد اهلل ومـا آتيتـم مـن أمواهلـم عنـد اهلل ،وهذا هوالتفسير
زكاة تريـدون وجـه اهلل فأولئـك هم املوافـق لقولـه تعـاىل لنبيـه صىلاهلل
املضعفـون".
عليـ ه وسـ ّلم" :وال متنـن تسـتكثر".

ذهـب طائفة مـن املفرسيـن ّ
أن املراد
بالربـا يف هـذه اآلية هو الربـا املحرم
الـذي يكـون يف البيـع والقـرض،
وقالـواّ :
إن الربـا وإن كان يف الظاهر

ُيعـدّ زيـادة وكثـرة يف املـال ولكـن
نظـر ًا إىل العاقبـة ال يزيـد املـال إال
هلاك ًا ،وهـذا مثـل ما نـرى إنسـان ًا
تورم جسـمه فهل حيسـب عاقل بأن
الـورم سـمن؟ كال ،بل يعـده مقدمة
للهلاك ،أمـا الـزكاة والصدقـات
ففـي بـادئ النظـر تنقـص املـال،
ولكـن يف احلقيقـة تسـبب الزيـادة
والربكـة يف املـال ،وهـذا مثـل مـا
يمـرض أحد ،ويفسـد دمـه ،فيفصد
وخيـرج منـه الـدم الفاسـد ،ففـي
الظاهـر انتقص جسـدهّ ،
وقـل دمه،
ولكـن الذين يعلمون اليشـكون أن
الفصـد وخـروج الدم يسـبب زيادة
القـوة والسلامة يف املسـتقبل.
وقـال طائفة مـن املفرسيـنّ :
إن هذه
اآليـة مل تتعـرض للربـا وحكمـه،
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وممـا يرجـح هذا التفسير ّ
أن سـورة

الـروم نزلـت يف مكـة ،والغالـب
ّ
أن هـذه اآليـة منهـا أيضـ ًا مكيـة،
وأمـا الربـا املحـرم فنـزل حتريمـه يف
املدينـة وممـا يرجح هـذا التفسير ّ
أن
اهلل سـبحانه يقـول قبـل هـذه اآلية:
"فـآت ذا القربـى حقـه واملسـكني
وابـن السـبيل ذلـك خير للذيـن
يريـدون وجـه اهلل".
فعلـم مـن هـذه اآليـة أن املـرء إذا
أنفـق عىل قريـب أو مسـكني وقصد
بذلـك الزيادة مـن الذي أنفـق عليه
فهـوال يثـاب على ذلـك ،ألنّـه ال
يريـد بإنفاقه وجه اهلل فحـرم الثواب
والزيـادة ،وعلى ٍّ
كل ّ
حـرم
إن الربـا ّ
حتريما شـديدا يف مجيع صوره سـواء
كان يف صـورة األضعـاف املضاعفة
كام ذكر يف سـورة آل عمـران أو كان
ربـا بسـيطاّ ،
وإن آكله ُمهـدّ د بحرب
من اهلل ورسـوله.
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تأمالت بالغية في آيات الــمغفرة
(الحلقة الواحدة والعرشون)
الشيخ أبو حسان عبد الرشيد الجالل آبادي
مدرس مبدرسة بيت السالم بباكستان
يضـو ْا ِمـ ْن َح ْي ُث
ـم َأفِ ُ
قـال تعـاىلُ :ث َّ
ِ
ِ
لل إ َّن اللَّ
اسـ َتغْف ُرو ْا ا َّ
َأ َف َ
ـاض الن ُ
َّاس َو ْ
ِ
يم [البقـرة]199:
ـور َّرح ٌ
َغ ُف ٌ
نكتـ ٌة يف عطـف اإلفاضـة مـن

عرفـات على أخـرى نفسـها-:
لقائـل أن يقـول :الراجـح عنـد

الــمفرسين أن الــمراد بقوله تعاىل:
َّاس
يضـو ْا ِم ْن َح ْي ُث َأ َف َ
ـم َأفِ ُ
ـاض الن ُ
ُث َّ
هـي اإلفاضـة مـن عرفـات ،فيرد
عليه أنـه كيف يصلـح حينئذ عطف
هـذه اجلملة على ما قبلها مـن قوله:
َفـإِ َذا َأ َف ْضتُم من عَر َف ٍ
ـات َفا ْذك ُُرو ْا اللَّ
ِّ ْ َ
ِ
ال َـرا ِم [البقرة،]198:
عندَ ا َْل ْشـ َع ِر ْ َ

فإنـه يصير عطفا لليشء عىل نفسـه،
ٍ
’’ثم‘‘
وهـو غري
جائـز؟ وأيضا كلمـة ّ
تفيد الرتتيب مع الــمهلة ،فيسـتلزم

أفـاض الــمؤمنون الكَم َلـة مـن
النـاس ،ومثالـه أن يقـالِ :
أحسـن
ثـم ليكـن إحسـانك إىل
إىل النّـاس ّ

الكـرام منهـم ،فـإن اإلحسـان إىل
الكريـم أعىل من اإلحسـان إىل عا ّمة
النـاس.

قـال العالمـة الطيبـي’’ :ويؤيـد هذا

اجلـواب ما ذكـره اإلمام الـرازي أن
الــمراد بالناس :إبراهيم وإسماعيل
عليهام السلام ،وإيقاع اسـم اجلنس
على الواحـد إذا كان رئيسـا ُيقتـدى
بـه جائز‘‘.
فاندفـع اإلشـكال ،فإنّـه إنام يـرد إن

اإليمان وتباعده يف الرتبـة والفضيلة
عن العتـق والصدقـة ،ال يف الوقت،
ّ
ألن اإليمان هـو السـابق املقـدّ م عىل

غيره ،وال يثبـت عمـل صالـح إال
به .
اجلواب الثاين:
وأجـاب العالمـة الزخمشري
بـأن «ثـم» ُهنـا لتفـاوت مـا بين
جمرد
اإلفاضتين ،لكـن التفـاوت يف ّ
ّ
صواب،
أن إحدمهـا – وهي األوىل –
ٌ
واألخـرى – وهـي الثانيـة -خطـأ،

وتوضيـح هـذا أن الــمقصود بقوله
تعـاىل :التعريـض بقريـش ،وذلـك

للجنس ،والــمراد به :الــمؤمنون،
ّ
فـدل على الكمال ،فيكـون تعريضا
بأنـم ليسـوا مـن جنـس
بقريـش ّ

ثـم
النـاس ،ويكـون الــمعنىّ :
لتكـن إفاضتكـم مـن حيـث أفاض
الكاملـون مـن النّـاس ،والتكن من
الــمزدلفة التـي يفيـض منهـا غير
النـاس الكاملين مـن قريـش.
فلـما كان قولـه تعاىل « :ثـم أفيضوا
ّ

مـن حيـث أفـاض النـاس» مـرادا
ثـم ال
بـه التعريـض كان يف تأويـلّ :
تفيضـوا من الــمزدلفة التـي ُيفيض
منهـا غير الك ََملـة من النـاس ،وهم
مـر أن قولـه تعـاىل:
قريـش ،وقـد ّ
«فـإذا أفضتـم مـن عرفـات» دليـل

الوجـوب؛ ألن اإلفاضـة ال تكـون
إال بعـده ،والوجوب يناسـبه األمر،
فكأنـه قـال :أفيضـوا مـن عرفـات،
فـكان حاصـل مـا يف اآليتين:
ثـم ال تفيضوا
أفيضـوا مـن عرفـات ّ

العطـف هبـا أن تتأخـر اإلفاضـة من
عرفـات عـن الذكـر عنـد الــمشعر
احلـرام الــمتأخر عـن اإلفاضـة عن
عرفـات ،وهـو ّ
تأخـر الشيء عـن
نفسه ؟
وأجيب عنه بوجهني:
كان ثـم لرتاخـي الزمـان ،وهـي هنا
للرتاخـي يف الرتبة.
قلـت :فــ «ثـم» على هـذا مثلهـا
ـك ر َقب ٍ
ـة َ -أ ْو
يف قولـه تعـاىلَ :ف ُّ َ َ
ِ
ـو ٍم ِذي َم ْسـ َغ َب ٍة َ -يت ًيم َذا
إِ ْط َعـا ٌم ِف َي ْ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ـم
ت َبـة ُ -ث َّ
َم ْق َر َبـة َ -أ ْو م ْسـكينًا َذا َم ْ َ
ِ
ك َ ِ
ـوا
اص ْ
َان مـ َن ا َّلذيـ َن آ َمنُـوا َوت ََو َ
بر وتَواصـوا بِا َْلر َح ِ
َـة [البلـد:
بِ َّ
الص ْ ِ َ َ َ ْ ْ
 ]١٧ – ١٣فـإن «ثـم» فيـه لرتاخى

ألن قريشـا كانـوا يف اجلاهلية يقفون
بمزدلفـة ،وال يقفـون بعرفات ،لِـما
كانـوا عليـه مـن الرت ّفـع على الناس
والتعـايل عليهـم ،وتع ّظمهـم عـن
أن يسـاووهم يف الــموقف ،وكانـوا
يقولـون :نحـن أهـل اهلل وق ّطـان
حرمـه ،فلا نخـرج منـه ،فخاطـب
اهلل تعاىل الــمؤمنني تعريضا بقريش
قائلا :ثـم أفيضوا من حيـث أفاض
النـاس ،وإنما حصـل التعريـض
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من الــمزدلفة ،فـكان موقـع ثم فيه
نحـو موقعهـا يف قولـك’’ :أحسـن
إىل النـاس ،ثـم ال حتسـن إىل غير
بـ’’ثم‘‘ لتفـاوت ما بني
كريـم‘‘ ،تـأيت
ّ
اإلحسـان إىل الكريـم واإلحسـان

األول
إىل غيره وبعد مـا بينهام ،بـأن ّ
صـواب والثـاين خطـأ ،فكذلـك
ٌ
حين أمرهـم بالذكـر عنـد اإلفاضة
مـن عرفـات قال:ثـم أفيضـوا مـن
حيـث أفـاض النـاس؛ لتفـاوت مـا
بني اإلفاضتين؛ ّ
صواب؛
ألن األوىل
ٌ
لكوهنا سـنّة قديمةمتواتـرة من زمن
إبراهيـم عليـه السلام ،والثانيـة
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األولّ :
أن «ثـم» ُهنـا ليس للرتاخي
يف الزمان أي :الرتتيب مع الــمهلة،
بـل هـو لتفـاوت اإلفاضتين يف
الرتبـة ،فـإن األمـر باإلفاضـة ُهنـا
أعلى مـن اإلفاضـة مـن عرفـات يف
اآلية السـابقة ،وذلـك ّ
ألن التعريف
يف «النـاس»  ،والــمراد :الك ََم َلـة
مـن الناس ،وهم الــمؤمنون ،فكأنّه
قيـل :فـإذا أفضتـم مـن عرفـات
فاذكـروا اهلل عنـد الــمشعر احلـرام،
ثـم لتكـن إفاضتكـم مـن حيـث

ْ
بـأن جعـل التعريـف يف «النـاس»

علىمائدةالقرآن

خطـأ؛ لكوهنـا طريقة مبتعـدة ،وكل
بدعـة ضاللـة .واهلل تعـاىل أعلـم،

أتـم وأحكـم!
وعلمـه ّ

هـذا وقـال العالمـة ابـن الــمنري –

رمحـه اهلل تعـاىل’’ :-قـد اشـتملت
اآليـة على نكتتين:
إحدامهـا :عطـف اإلفاضتين
إحدامهـا على األخـرى ،ومرجعهام

واحـد ،وهـو االفاضـة املأمـور هبا،
متوهـم أنّـه مـن بـاب
يتوهـم ّ
فربما ّ
عطـف الشيء على نفسـه ،فيـزال

هـذا الوهـم بـأن بينهما مـن التغاير
ما بني العـام واخلـاص ،واملخرب عنه
أوال اإلفاضـة مـن حيـث هـي غير
مقيـدة ،واملأمـور بـه ثانيـا اإلفاضـة
خمصوصـة بمسـاواة النـاس.

والثانيـة :بعـد وضـوح اسـتقامة

العطـف كونـه وقـع بحـرف املهلة،
وذلك يسـتدعى الرتاخـي مضافا إىل
التغايـر ،وليس بين االضافة املطلقة
واملقيـدة تراخ؟
فاجلـواب على ذلـك :أن الرتاخـي
كام يكـون باعتبـار الزمان قـد يكون
باعتبـار علو املرتبـة وبعدها يف العلو
بالنسـبة إىل غريها‘‘.
نكتـ ٌة يف التعبير عـن النـزول مـن
عرفـات باإلفاضـة-:
قولـه :ثم أفيضـوا من حيـث أفاض
الناس أي :ادفعوا أنفسـكم\ركابكم
ٍ
بكثـرة مـن عرفـة ،فتفيـض يف تلـك
الوهـاد كام يفيض الـماء الــمنساب
يف منحدر الشـعاب.
وجمـرده:
وهـو أمـر مـن اإلفاضـة،
ّ
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فـاض ،يقـال :فـاض اإلنـاء ،أي:
امتلأ حتّـى سـال مـن جوانبـه،
وفاضـت عينـه ألـما :سـال دمعهـا
ٍ
بغـزارة ،وفـاض املاء :سـال منص ّبا،
وفـاض صـدره بالسر :سـال،
يض :منتشر،
وحديـث ُم ْسـت َِف ٌ
ـض :املـاء الكثير ،يقـال :إنـه
وا ْل َف ْي ُ
أعطـاه غيضا مـن فيـض ،أي :قليال
مـن كثير .واإلفاضـة مـن بـاب

8
اإلفعـال ،واهلمـزة فيـه للتعديـة،
يقـال :أفـاض اإلنـاء :ملأه حتـى

أساله ،وأفاض الـما َء :أسـاله وص ّبه
النـاس :دفعهـم
بكثـرة ،وأفـاض
َ
ٍ
بكثـرة ،ومنه :اإلفاضـة يف احلديث،

وهو االندفـاع فيه بإكثـار ،وترص ٍ
ف
ّ
يف وجوهـه ،وعليـه قولـه تعـاىل :إذ
تفيضـون فيـه[ .يونـس.]61 :

فاإلفاضـة تفيـد معنيين-1 :

الكثـرة واالنتشـار -2 .االنصبـاب
والسـيالن مـن األعىل إىل األسـفل،

فيتوجـه هنـا سـؤاالن:
وعلى هـذا
ّ
 -1مـا السر يف التعبير عـن النزول
مـن عرفات باإلفاضـة؟  -2ما الرس

يف حـذف مفعـول أفيضـوا؟

قلنـا :أ ّمـا التعبير عـن النـزول
مـن عرفـات باإلفاضـة ففـي غايـة
ّ
ألن عرفـات موضـع
احلسـن؛
وجـم غفير ،فالجرم
اجتما ٍع كثري،
ّ
يكـون النـزول منهـا يف كثـرة كاثرة،
فشـ ّبه الدفـع بكثـرة بإفاضـة الـماء
(وهو إسـالته بكثرة) بجامـع الكثرة
يف ٍّ
كل منهام ،واسـتعري اسم الــمش ّبه

بـه (اإلفاضـة) ،للــمش ّبه (الدفـع
اشـتق مـن اإلفاضـة
ثـم
ّ
بكثـرة)ّ ،
وعبر به عن الــمش ّبه
فعـل أفيضوا
ّ
(ادفعـوا بكثـرة) ،ففيـه اسـتعارة
مرصحـة.
تبع ّيـة
ّ

وكذلـك لـما كان ’’عرفـات‘‘ جبلا
قريبـا مـن مكّـة كان النـزول منهـا
نـزوال مـن األعلى إىل األسـفل،
فـكان التعبير عنـه باإلفاضـة يف
غايـة احلسـن؛ لـما ذكرنا مـن معنى
االنصباب والسـيالن إىل السـافل يف
اإلفاضـة.
أن فيـه داللـة عىل ّ
كمــا ّ
أن سـبحانه
ّ
بـأن عرفـات
وتعـاىل قـد حكـم
مـر الدهـور ممتلئـ ًة
سـتبقى على ّ
بالــح ّجاج الكـرام ،وهـم حين
ُ
كأنـم ٌ
سـيل متد ّفـق،
منهـا
ينزلـون
ّ
فائضـون منهـا مـن كثـرة العـدد،
كفيـض اإلنـاء عنـد االمتلاء .واهلل
تعـاىل أعلـم ،وأسـتغفر اهلل العظيم!

لـما كان
وأ ّمـا مفعـول أفيضوا فألنّه ّ
معلومـا مـن الــكالم ،واليفضي
بـس الت ِ
حذفـه إىل َل ٍ
ُـزم حذ ُفـه قضا ًء
حلـق اإلجيـاز الذي يتّسـم بـه القرآن
ّ

خاصـة ،وذلك كـما
الكريـم بصفـة ّ
ِ
ِ
حذفـوا يف قوهلم :د َفعـوا م ْن موضع
وص ُّبـوا ،أي :دفعـوا أنفسـهم
كـذا َ
ٍ
ودفعـت مـن
وص ّبوهـا يف كثـرة،
ُ
دفعـت نفسي منهـا.
البصرة ،أي:
ُ

و’’دفـع مـن عرفـات ،أي :ابتـدأ
ونحاها‘‘.
السير ودفع نفسـها منهـا ّ

نكتـ ٌة يف عـدم تقييد فعل االسـتغفار
الــمعي ،وإظهـار
بالــمستغفر لـه
ّ
االسـم الرشيف موضـع اإلضامر-:
قـال تعـاىل :واسـتغفروا اهلل إن اهلل

غفـور رحيـم[ .البقـرة]199:

أطلـق فعل االسـتغفار ،ولــم يق ّيده

الــمعي؛ تعميما
بالــمستغفر لـه
ّ
ٍ
ّ
لالسـتغفار مـن كل ذنـب أذنبـوه
صغيرا أو كبيرا.
وقولـه« :إن اهلل غفـور رحيـم»
ٌ
تعليـل لألمـر باالسـتغفار ،أي:
سـت ٌّار لذنـب مـن اسـتغفره ،بليـغ
الرمحـةِ ،
يدخـل الــمستغفر يف مجلة
الــمرحومني الذيـن لــم يبـدُ منهم

ذنـب ،فهـو يفعـل هبـم مـن اإلكرام
ٌ
فعـل الراحـم بالــمرحوم؛ ليكـون
التائـب مـن الذنـب كمـن ال ذنـب
له .
وأظهـر االسـم الرشيـف يف قولـه:
«إن اهلل غفـور رحيـم» وكان
مقتضى الظاهـر إيـراد الضمير
لسـبق الــمرجع يف اجلملة السـابقة
ّ
بـأن
تعليلا للمغفـرة والرمحـة
إهل ّيتـه – وهـي كونـه تعـاىل واجـب
الوجـود ،مسـتجمعا للصفـات
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الكامليـة التـي منهـا الــمغفرة التا ّمة
والرمحـة الكاملـة – هـي التي تقتيض

مغفـرة عبـده والرمحة عليـه إذا تاب
إليـه .كما ّ
أن ’’يف إظهـاره إعالم ًا بأنه
موصـوف بما يصـف ذاتـه بـه على
وجـه العمـوم من غير نظـر إىل قيد
وال حيثيـة‘‘.

قـال اإلمـام الـرازي :هـذه اآليـة
ّ
تـدل على أنّه تعـاىل يقبـل التوبة من

التائب؛ ألنّه تعاىل لـما أمر الـمذنب
ثـم وصـف نفسـه بأنّه
باالسـتغفارّ ،

كثير الغفـران ،كثير الرمحـة فهـذا
ّ
يـدل قطعـا على أنّـه تعـاىل يغفـر
لذلـك الــمستغفر ،ويرحـم ذلـك
متسـك بحبـل رمحتـه وكرمه.
الـذي ّ

قلـت :وقـد أتينـا بما يف اقتران
هذيـن االسـمني الكريـم ﭽﮛ ﮜﭼ،
وكـذا يف إيرادمها بصيغتي الــمبالغة
مـن األرسار يف اآليـات السـالفة،
فراجعهـا وأمتـع قلبـك.
فائـد ٌة يف الفـرق بين الغفـور
و ا لغفـا ر - :

قولـه« :إن اهلل غفـور رحيـم»
[البقـرة]199 :

فـرق اإلمـام الغزايل بين الغفور
قـد ّ
والغ ّفـار ،فقـال’’ :الغفـور :بمعنـى
الغ ّفـار ،ولكنـه بشيء ينبـىء عـن
نـوع مبالغـة ال ينبـىء عنهـا الغ ّفار؛
فـإن الغ ّفـار مبالغـة يف املغفـرة

مـرة
باإلضافـة إىل مغفـرة
متكـررة ّ
ّ
بعـد أخـرى ،فالفعـال ينبـىء عـن
كثـرة الفعـل والفعـول ينبـىء عـن
جودتـه وكامله وشـموله ،فهو غفور
بمعنـى أنـه تـام املغفـرة والغفـران
كاملهـا حتـى يبلـغ أقصى درجات
املغفـرة.

خطبومحاضرات
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مـن خطب ومواقف

فضيلة الشـيخ عبد الحميد
(إمام وخطيب أهل السنة بزاهدان)

طلبة جامعة املصطفى محلوا فريوس
كورونا إىل قم

رصح فضيلـة الشـيخ عبـد احلميـد،

إمـام وخطيـب أهـل السـنة ،يف
فيديـو قصير ،أن الطلبـة الصينيين
الدارسين يف جامعـة املصطفـى

العامليـة يف قـم ،هـم الذيـن محلـوا

معهـم فيروس كورونـا إىل إيـران.

وقـال فضيلتـه :املشـهور أن الطلبـة
الصينين الذيـن درسـوا يف جامعـة
املصطفـى ،نقلـوا معهـم فيروس
كورونـا إىل مدينـة “قـم” خلال
رحالهتـم وجوالهتـم.

وتابـع فضيلـة الشـيخ عبـد احلميـد
مشيرا إىل أن “سـلوك اجلامعـة يغاير

اإلسلامية شـعارا هلـا يف العـامل

وهـو الوحـدة بين األمـة ،فجامعـة
املصطفـى العامليـة مجعـت عشرات
اآلالف مـن أبنـاء أهـل السـنة مـن
أنحـاء العـامل اإلسلامي ،وليـس
فيهـا أسـاتذة وال مدرسـون من أهل
السـنة ،وال أحـد يعـرف عنهم شـيئا
وال يعـرف مـاذا جيـري هنـاك.

وأضـاف فضيلتـه :قـد هـرب بعض
طلبـة اجلامعـة املصطفى وأتـوا إلينا،
وقالـوا :نحـن نريـد أن نعـود إىل
بالدنـا ،لكـن يمنعوننـا جوازاتنـا،
وقـال آخـرون :نريـد العـودة وال
نملـك ماال نعـود به ،ونريـد العودة،
ألهنـم قالـوا لنـا شـيئا ملـا كنـا يف
بالدنـا ،لكـن ملـا جئنـا وجدنـا هنـا
غير الـذي سـمعنا هنـاك.
ال بد من االجتناب من الكذب
واالفرتاء أيام االنتخابات
وأشـار فضيلـة الشـيخ عبـد احلميـد
يف قسـم مـن خطبتـه إىل اقتراب أيام
انتخابـات الـدورة احلاديـة عشرة
ملجلـس الشـورى ،موصيـا اجلميـع
بالتـزام مـكارم األخلاق ،حمـذرا
املرشـحني ومؤيدهيـم مـن الكـذب

وتابـع فضيلتـه قائلا :نحـن يف أيـام
االنتخابـات؛ مـع األسـف تكثـر
التهـم واالفتراءات واألكاذيـب يف
أيـام مثـل هـذه.

واسـتطرد فضيلتـه قائلا :مـع
األسـف كثـرت الرذائـل األخالقيـة
يف جمتمعاتنـا ،وانحطـت املـكارم
األخالقيـة ،مـع أن املسـلم الـذي
لديـه تعاليـم القـرآن والسـنة جيـب
أن يكـون معلما لألخلاق ،ويعمـل
بطريقـة جيعلـه السـائرون أسـوة
ألنفسـهم .الفسـاد األخالقـي أكبر
خطـر هيـدد املجتمـع البشري.
وتابـع خطيـب أهـل السـنة يف
زاهـدان :يف أيـام االنتخابـات جيـب
االجتنـاب مـن الكـذب ،وإعطـاء
الوعـود الكاذبـة ،أو االفتراء على
هـذا وذاك.
عىل حكومة الصني إهناء الظلم عىل
مسلميها

وأشـار خطيب أهل السـنة إىل قضية
انتشـار فيروس كورونـا يف الصين،
قائال :نحن آسـفون عىل أن الشـعب
الصنـي أصيبـوا بفيروس كورونـا،
وألغيـت كافـة اخلطـوط اجلويـة
التجاريـة وغير التجاريـة مـع هـذا
البلـد ،واختـل نظـام حيـاة الناس يف
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وأضـاف فضيلتـه قائال :غالـب ظننا
أن انتشـار هـذا املـرض كان بسـبب
ظلـم هـذه احلكومـة على األقليـة
املسـلمة ،ال سـيام يف منطقـة سـن
كيانـغ.

وأضـاف مديـر دار العلـوم زاهـدان
قائلا :حكومـة الصين ظلمـت
املسـلمني بسـبب التزامهـم بالعقائد
اإلسلامية ،وض ّيعـت حقـوق
اإلنسـان يف هـذا البلـد .الظلـم على
العبـاد يسـتجلب اآلفـة والقهـر
وغضـب اهلل تعـاىل.

ورصح فضيلـة الشـيخ عبـد احلميـد
ّ
قائلا :رسـالتنا إىل دولـة الصين
وشـعبها ،أن ينتهـوا مـن ظلمهـم
على مسـلمي هـذه البلاد ،ويطلقوا
رساح املسـلمني الذيـن اعتقلتهـم يف
املخيمات القرسيـة ،ويطلقـوا رساح
أبنائهـم الذيـن فرقـوا بينهـم وبين
أبائهـم وأمهاهتـم.

واعتبر فضيلـة الشـيخ عبـد احلميد
“احلريـة الدينيـة واملذهبيـة” حـق كل
إنسـان ،وأضـاف قائلا :هـذا حـق
كل إنسـان أن يكون حـرا يف انتخاب
الديـن والعقيـدة ،وليـس ألحد حق
التدخـل يف ذلـك .وإن ميثـاق األمم
املتحـدة يـدل على احلريـات الدينية
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ثـم انتقد فضيلة الشـيخ عبـد احلميد
نشـاطات جامعـة املصطفـى العاملية،
واصفـا إياهـا بــ “نشـاطات يقصـد
هبـا غسـل أدمغـة مـن ال معرفـة هلم
بمذهبهـم مـن أبنـاء أهـل السـنة”
واسـتطرد قائال :إن جامعة املصطفى
تنشـط منذ سـنوات بتكاليف باهظة،
واملسـؤولون يعرفـون جيـدا مـاذا
تعمـل جامعـة املصطفـى؟ عشرات
مـن أبناء أهل السـنة الذيـن ال معرفة
هلـم بمذهبهـم ودينهـم ،يؤتـى هبـم
إىل هنـا ،وجيـري غسـل أدمغتهـم،
وبالتـايل تغير أذهاهنـم وأفكارهـم.

الوحدة بين األمة” قائال :إن سـلوك
جامعـة املصطفـى العامليـة مغايـر
للمنهـج الـذي جعلتـه اجلمهوريـة

واالفتراء.

هـذا البلد.

خطبومحاضرات

واملذهبيـة ،وبنـاء على هـذا امليثـاق،
اجلميـع أحـرار يف مسـائلهم الدينيـة
واملذهبيـة ،وليـس ألحـد الضغـوط
على النـاس بسـبب دينهم.

وأكـد فضيلـة الشـيخ عبـد احلميـد
قائلا :عىل قـادة الصني إعـادة النظر
يف سياسـاهتم جتـاه مسـلمي هـذه
البالد ،ولـو أن دولـة الصني أطلقت
رساح مسـلميها مـن السـجون
واملعتقلات ،وتنهـي الظلـم بحـق
مسـلميها ،نرجـو أن يـزول هـذا
العـذاب اإلهلـي مـن الصين،
ويشـتغل أهلهـا بحياهتـم العاديـة.
نشاطات مجاعة الدعوة والتبليغ من
أنزه النشاطات الدينية واإلصالحية

وأشـار فضيلـة الشـيخ عبـد احلميد،
إىل اختـاذ بعـض احلكومـات قـرارا
بمنـع نشـاطات مجاعـة الدعـوة
والتبليـغ ،قائلا :مـع األسـف
نسـمع أن بعـض البلاد اختـذت
قـرارا عجـوال حـول مجاعـة الدعوة
والتبليـغ ،وقامـوا بمخالفـة هـذه
اجلامعـة ،مع أن أحد أهم النشـاطات
يف القـرن األخير يف املجتمـع
اإلسلامي ،نشـاطات مجاعة الدعوة
والتبليـغ.

وتابـع فضيلـة الشـيخ قائلا :نشـاط
مجاعـة التبليـغ ليـس نشـاطا خمالفـا
للسـنة ،بل هدفهـا األصلي أن يلتزم
املسـلمون بالقـرآن والسـنة والعمـل
على الرشيعـة .شـعار هـذه اجلامعـة
أن يبـدأ الفـرد العمـل على الديـن،
ثـم يـويص غيره بالعمل على الدين
ويدعـو إليـه.
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ورصح فضيلـة الشـيخ عبـد احلميـد
قائلا :نشـاطات مجاعـة الدعـوة
والتبليـغ مـن أنـزه النشـاطات
الدينيـة واإلصالحيـة ،ونشـاطاهتا
إصالحيـة ،وليسـت هلـا تدخـل يف
السياسـة واملسـائل السياسـية.
وأكـد مديـر جامعـة دار العلـوم
زاهـدان قائلا :القـرارات التـي
تتخـذ أحيانـا ضـد مجاعـة الدعـوة
والتبليـغ ،تـدل على قلـة معلومـات
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مـن يتخـذون هـذه القـرارات عـن
أهـداف ونشـاطات هـذه اجلامعـة.
مجاعـة التبليـغ مـن طـرق احلـق،
وحماربـة هذه الطريقة مـن أي جانب
كان حتمـل معها تبعات ،وتسـتجلب
سـخط اهلل تعـاىل.
املطلوب نزاهة االنتخابات وصون
أصوات الشعب

أشـار فضيلـة الشـيخ عبـد احلميـد،
إمـام وخطيـب أهـل السـنة يف مدينة
زاهـدان ،يف خطبـة اجلمعـة (26
مجـادى الثانيـة  )1441إىل املخاوف
والقالقل التي كانـت يف االنتخابات
السـابقة يف مدينـة زاهـدان ،مؤكـدا
على رضورة نزاهـة انتخابـات هـذه
الـدورة والصيانـة مـن أصـوات
النـاس يف كافـة املحافظـات واملدن.

وأضـاف فضيلتـه قائلا :نزاهـة
انتخابـات املجلـس يف زاهدان كانت
معهـا خمـاوف دائما ،بحيـث كانـت
شـكاوي حوهلا يف األدوار السـابقة،
لكنهـا مل تلـق اهتاممـا.
وأضـاف فضيلة الشـيخ عبـد احلميد
قائلا :اعتبر مرشـد الثـورة الصيانة
مـن أصـوات النـاس مـن حقـوق
النـاس .نرجـو أن تعقـد انتخابـات
املجلـس وال سـيام يف مدينـة زاهدان
نزهيـة ،وتعتنـى بسلامة االنتخابات
وصيانـة أصـوات الشـعب.
وأضـاف مديـر جامعـة دار العلـوم
زاهـدان قائلا :نعلـم أن لـدى
املسـؤولني أيضـا خمـاوف جتـاه هـذه
القضيـة .فاملطلـوب أن خيـرج اسـم
ذلـك الشـخص أو األشـخاص
الذيـن خيتارهـم األكثريـة ،مـن
صناديـق الـرأي.

وأكـد فضيلتـه قائلا :وإن كانـت يف
هذه الدورة كثـر رفض الصالحيات
من جانـب جملس خبراء الدسـتور،
لكننـا نرجـو أن يتم انتخـاب من هو
أكثـر صالحية مـن األفـراد الذين تم
تأييـد أهليتهم.
للوقاية من فريوس كورونا جيب
العمل عىل وصية النبي الكريم صىل

اهلل عليه وسلم

وأشـار فضيلـة الشـيخ عبـد احلميـد
يف قسـم آخر مـن خطبته ،إىل انتشـار
فيروس كرونـا يف بعض مـدن إيران
قائلا :ورد يف األخبـار أن فيروس
كورونـا وصـل إىل بالدنـا ،وتـم
التعـرف على بعـض املصابين هبـذا
الفيروس يف بعـض املحافظـات.

وأشـار فضيلـة الشـيخ إىل توصيـة
النبـي الكريـم صلى اهلل عليه وسـلم
يف مواجهـة الوبـاء والطاعـون،
قائلا :للوقاية من االبتلاء بفريوس
كورونـا جيـب االهتمام بحديـث
النبـي الكريـم الـذي قـال« :إذا وقع
الطاعـون بأرض فلا تدخلوها ،وإذا
وقـع وأنتـم هبـا فلا خترجـوا منها».

واسـتطرد فضيلتـه قائلا :وصيتنـا
للشـعب العزيـز أن ال خيافـوا ،بـل
يتوكلـوا على اهلل تعـاىل ،ألن األمور
بيـد اهلل تعـاىل ،ولـن يصيبنـا ولـن
تنشر يف املجتمـع آفـة مـا مل يشـأ اهلل
تعـاىل .فيروس كورونـا خملـوق
وحتـت إرادة اخلالـق.
وأوىص فضيلـة الشـيخ عبـد احلميد
للوقايـة مـن األمـراض واآلفـات،
قائلا :نـويص أن تقومـوا بالتصـدق
للوقايـة مـن فيروس كورونـا،
وسـائراآلفات واألمـراض ،وتربعوا
على الفقـراء واملحتاجني واملسـاجد
واملـدارس الدينيـة .ادفعـوا زكاة
أموالكـم ،والتزمـوا بالصلـوات،
وأكثـروا من ذكـر اهلل تعـاىل ،والتوبة
واالسـتغفار ،واجتنبـوا من املفاسـد
األخالقية ،وعليكـم بمراعاة حقوق
اهلل وحقـوق النـاس.
الوقائع األخرية يف إدلب جرحت
قلوب البرشية مجعاء

وأشـار فضيلـة الشـيخ عبـد احلميـد
يف هناية كلمتـه ،إىل األزمة اإلنسـانية
يف حمافظـة إدلـب السـورية ،قائلا:
احلـوادث األخيرة يف حمافظـة إدلب
السـورية جتـرح قلـوب األحـرار يف
العامل.
وتابـع فضيلتـه قائلا :القصـف
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رشد
الوحشي يف هـذه املنطقـة لقـد ّ
قرابة مليون شـخصا بام فيهم النسـاء
واألطفـال والعجائـز ،والكثـر مـن
هـؤالء األفـراد يفقـدون أرواحهـم
بسـبب القصـف أو البرد .أيـن
الضامئـر احلـرة للرتحـم على هؤالء
الضعفـاء؟!

واسـتطرد خطيـب أهـل السـنة
قائلا :الظلم على النسـاء واألطفال
واملدنيين األبريـاء ،لـه تبعـات
خطيرة .الكثير من النـاس يزعمون
أن اهلل تعـاىل ال يـرى كل هـذا ،وهـو
غافـل عـن احلـوادث التـي تقـع،
مـع أنـه ليـس كذلـك ،بـل اهلل تعاىل
يرقـب كل احلـوادث ،وسـينتقم اهلل
تعـاىل مـن املجرمين إذا جـاء أجـل
انتقامـه.
ورصح فضيلتـه قائلا :جيـب علينـا
مجيعـا أن نخـاف من تبعـات اجلريمة
والظلـم واجلور ،ألن معه الفشـل يف
الداريـن ،وسـوف يواجـه الظاملـون
العـذاب اإلهلـي يف الدنيـا واآلخرة.
االسالم انترش يف العامل باإليامن
واألخالق

اعتبر فضيلـة الشـيخ عبـد احلميـد،
إمـام وخطيـب أهـل السـنة يف مدينة
زاهـدان ،يف خطبـة اجلمعـة (19
مجـادى الثانيـة “ ،)1441إصلاح
العقيـدة واألخلاق” مـن أهـم
أهـداف بعثـة األنبيـاء.

وتابـع فضيلتـه قائلا :لقـد خلـق
اهلل تعـاىل اجلنـة لإلنسـان ،واجلنـة
ملـن زكـى نفسـه ،واجتنـب الرذائـل
والسـيئات .قـال الرسـول صلى اهلل
عليـه وسـلم :بعثـت ألمتـم مـكارم
األخلاق.

واسـتطرد مديـر جامعـة دار العلـوم
زاهـدان قائلا :فلـو نظرنـا نظـرة
متعـن ،نجـد أن الشرك والفسـاد
يف العقيـدة مـن أكبر الرذائـل
األخالقيـة؛ أكبر الظلـم أن يشرك
اإلنسـان غير الـرب معـه يف أعمال
وصفـات هـي خاصـة بـاهلل تبـارك
وتعـاىل.

منثورات
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اقتباسات
(علميـة ،أدبية ،اجتماعية،
ثقافيـة  ،فكريـة وعملية)
سامحة األستاذ املفتي عبدالقادر العاريف

مقالة شيخنا العالمة العثامين حفظه الله التي ألقاها يف مؤمتر السرية النبوية عليه الصلوة والسالم يف قطر يف بداية القرن
الهجري من الهجرة النبوية ،يف املحرم الحرام عام 1400ه.ق .وألهميتها وفوائدها الكثرية نقدمها إىل القراء الكريم.
احلمـد هلل رب العاملين ،والصلـوة
والسلام على خير خلقـه سـيدنا
وموالنـا حممـد وعلى آلـه وصحبـه
أمجعين ،وعلى مـن تبعهم بإحسـان
إىل يـوم الديـن:

وبعد ،فأهيا السادة األفاضل!

إين ال أريـد أن أقـرأ بحثـا ،فـإن
البحـوث العلميـة قد كثـرت وال أن
ألقـي كلمـة ،فـإن الكلمات القيمـة
قد ألقيـت ،واحلمد هلل ونسـتطيع أن
نقتبـس مـن خالهلا مـا يفيدنـا فوائد
وينفعنـا منافـع علميـة.
ولكنـي أريـد أن ألفـت األنظـار إىل

نقطـة هامـة ربما تغيـب عـن أعيننـا
رغـم كوهنـا ظاهـرة بدهييـة.

فهـذا مـا نعتقـده مجيعـا ونؤمـن به –

ولكـن السـؤال املهـم ههنا :ملـاذا ال
نقطف ثمـرات هذا اإليمان؟ مع أن
الصحابـة ريض اهلل عنهـم بلغـوا بـه
ذروة املجـد والكمال؟ فـإذا درسـنا
هـذا املوضـوع يف حيـاة الصحابـة

ريض اهلل عنهـم رأينـا أن إيامهنـم
هبـذه احلقيقـة مل يكـن إيامنـا عقليـا
أو نظريـا فحسـب ،وإنما كان إيامنـا
قلبيـا وطبعيا يعضده حبهـم العميق
هلل ولرسـوله ،فلـم يكـن يعجبهـم
إال هـدى الرسـول صلى اهلل عليـه
وسـلم يف حياتـه ومعارشتـه وخلقه
وسيرته ،وعبادتـه ومعاملتـه ،حتى
ويف صورتـه وزيـه وكانـت ميـزة
اتباعهـم لسـنة الرسـول صلى اهلل
عليه وسـلم إهنـم مل خيافوا فيـه لومة
الئـم وال إنـكار منكـر ،ومل حيتفلـوا
أبـدا لسـخرية الكفـار واسـتهزاء
األجانـب أو اسـتخفاف املرشكين
بل ثبتـوا عىل السـنة النبويـة حبا هلم

أشـياء نعدهـا اليـوم بسـيطة جـدا.

فقـد أخـرج ابن أيب شـيبة وغريه عن
إيـاس بـن سـلمة عـن أبيـه يف قصة

طويلـة إنـه مل خـرج عثمان بـه عفان
ريض اهلل عنـه رسـوال إىل أهـل مكة
يـوم احلديبيـة حتـى جـاء عسـكر
املرشكين فعبثـوا بـه وأسـاءوا لـه
القـول ،ثـم أجـاره أبـان بـن سـعيد
بـن العـاص ابـن عمـه ومحلـه على
السرج وردفه ،فلما قدم قـال يا ابن
عـم! مـايل أراك متخشـعا؟
اسـبل (يعنـي إزارك) وكان إزاره إىل
نصـف سـاقيه – وال شـك أنـه كان
يف هـذه املشـورة بعـض املصلحـة
يف الظاهـر ،ولكـن مل يـرض بذلـك
عثمان ريض اهلل عنـه وإنما أجاهبـم
بقولـه « :هكـذا إزارة صاحبنـا
( صلى اهلل عليـه وسـلم ) .كنـز
العمال)8:56
وأخـرج أبـو نعيـم وابـن منـدة عن
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حتتـي كـريس من ذهـب ،فلما رأيت
نزلـت عنـه فضحـك ،فقـال يل :مل
نزلـت عـن هـذا الـذي أكرمنـاك
بـه؟ فقلت :إين سـمعت رسـول اهلل
صلى اهلل عليـه وسـلم ينهـى عـن
مثـل هـذا -كنـزل العمال 7:15
واإلصابـة )228 :1
فاحلديـث عـن مثـل هـذه األخبـار
طويـل ،وتارخينا حافل هبـذه النامذج
الطيبـة التبـاع النبـي صلى اهلل عليه
وسـلم ،والـذي يتحصل مـن أمثال
هـذه القصـص هـو أن الصحابـة
ريض اهلل عنهـم قـد اتبعوا الرسـول
الكريـم صلى اهلل عليـه وسـلم
اتباعـا كاملا ال مدخل فيـه للهوى،
وال للتحريـف ،وال للخـوف مـن
األجانـب ،وال املبـاالة باسـتهزاء
الكفـار واملرشكين.

وأمـا نحـن ،فمـع إيامننا بأن سيرته
صلى اهلل عليـه وسـلم خير سيرة
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وذلـك أننا نؤمن مجيعـا ،واحلمد هلل،
بـأن هـذه الثـورة اآلمنـة اإلسلامية
التـي أحدثهـا رسـول اهلل صلى اهلل
عليه وسـلم إنام حدثت باتباع سـنته
وسيرته عليـه السلام يف عبادتـه
وخلقه ،ومعامالتـه ومعارشته ،ويف
سـائر نواحي احلياة – وممـا نتفق عليه
أيضـا إننـا ال يمكـن لنا إعـادة ذلك
املـايض املجيد مـن العـزة والكرامة،

وال الرقـي واالزدهـار إال بالرجـوع
إىل سيرته صلى اهلل عليه وسـلم مرة
أخرى.

إياهـا – واعتقـادا جازمـا منهم بأنه ال
خير يف غريهـا ،ومل يرتكوهـا إرضاء
للمرشكين أو مـدارة الكفـار أو
اسـتاملة قلـوب األجانـب حتى ويف

جثامـة بـن مسـاحق الكنـاين ريض
اهلل عنـه وكان عمـر ريض اهلل عنـه
قـد بعثـه رسـوال إىل هرقـل ،قـال:
جلسـت فلـم أدر مـا حتتـي؟ فـإذا

منثورات
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نفـرق بين سـننه عليـه السلام،
ّ
فنختـار منهـا مـا هنـواه ،ونترك

الطريـق ،وأن نضـع للمسـلمني
خمططـا يغـرس يف قلوهبـم احلـب

عـادة خريا مـن عادته صلى اهلل عليه

والنظريـات األجنبيـة الفاسـدة.

أخـرى قائلين مـرة بأهنا سـنة عادية
ال جيـب علينـا اتباعها ،كأننـا وجدنا
وسـلم فاتبعناهـا ،والعيـاذ بـاهلل،
وتـارة بأهنـا سـنة ختالـف املصلحـة

يف ظروفنـا احلـارضة ،وأخـرى بأهنا
كانـت مرشوعـة يف وقتـه صلى اهلل
عليـه وسـلم وليسـت مرشوعـة يف
عهدنـا.

فأمثـال هـذه التأويلات التـي
نرتكبهـا يف حياتنـا ليلا وهنـارا ،إنام
تـدل على أن إيامننـا لسـنة الرسـول
صلى اهلل عليه وسـلم ينقصـه احلب

البين
وهـذا هـو الفـرق العظيـم ّ
بين إيامننـا وإيمان الصحابـة ريض
اهلل عنهـم ،فلـو كنـا نريـد أن نلقـى

تلـك العـزة والكرامة وذلـك الرقي
واالزدهـار الـذي صـار نصيـب
املسـلمني يف القـرون األوىل بسـبب
اتبـاع السـنة النبويـة على صاحبهـا
الصلاة والسلام ،فلا بـد لنـا أن

نتبعه صلى اهلل عليه وسـلم كام اتبعه
الصحابـة والتابعـون مـن غري حت ّيف
ومتويـه ،ومـن غير إرضاء ملـا هتوى
النفـوس ،ومـن غير خـوف مـن
اسـتهزاء األجانـب فواهلل ليـس العزّ
يف األبنيـة الشـاخمة ،وال يف القصـور
العاليـة ،وال يف املالبـس الفاخـرة
وإنما العـزّ يف اتبـاع النبـي الكريـم
عليـه الصلاة والسلام الـذي كان
جيـوع يومـا ويشـبع يومـا ،والـذي
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كان ينـام على احلصير ويربـط عىل
بطنـه األحجـار ،وحيفـر اخلنـدق،
وحيمـل بيـده الرشيفة اللبنـات لبناء
املسـجد ،فلا عز لنـا إال باالصطباغ
التـام يف صبغتـه صلى اهلل عليـه

وسـلم يف كل يشء.

وإن هـذا املؤمتـر احلاشـد املبـارك
الـذي مجـع أهـل العلـم والفكر من
مشـارق األرض ومغارهبـا ،ليقتيض
منـا أن نحاسـب أنفسـنا على هـذا

العميق للسـنة النبوية على صاحبها
السلام ،حتـى ال تغرهـم األهـواء
فأقترح أن يتخـذ هـذا املؤمتـر

التوصيـات التاليـة بـكل عـزم
و إ خلا ص :

-1يـويص هـذا املؤمتـر مجيـع

املسـلمني عامـة ومجيـع أهـل العلم
والفكـر ودعـاة اإلسلام خاصة أن

هيتمـوا اهتاممـا بالغـا باالتبـاع التـام
للسيرة والسـنة النبوية عىل صاحبها

السلام يف حياهتـم ومعيشـتهم

بما جيعـل حياهتـم نموذجـا عمليـا
صاحلـا للسـنة النبويـة.
-2يـويص هـذا املؤمتـر مجيـع

املسـلمني يف كل زمـان ومـكان أن
يعين كل أحدهـم وقتـا ،ولو نصف
سـاعة ،كل يـوم لدراسـة السيرة
النبويـة على صاحبهـا السلام،
يدرسـها بنفسـه ويقرأهـا على

أعضـاء أرسته ،وحياسـب نفسـه كم
عمـل بأحكامهـا؟

 -3يقترح هـذا املؤمتـر على
احلكومـات اإلسلامية أن جيعلـوا
السيرة النبويـة مـادة إجباريـة مـن
مـواد التعليـم يف كل مرحلـة مـن
مراحـل الدراسـة يف املـدارس
والكليـات واجلامعـات ،وأن يعينوا
وقتـا صاحلـا تعلـم فيـه السيرة
والسـنة النبويـة على اإلذاعـات كل
يـوم.
 -4يـويص هـذا املؤمتـر أهـل العلم
والفكـر أن هيتمـوا بنشر السيرة
النبويـة فيام بين الشـعب والعامة بام

يسـهل هلم فهمهـا ،سـواء كان كتابة
أو خطابـة ،وأن ال يطبقـوا القـرآن
والسـنة على النظريـات األجنبيـة
احلديثـة ممـا يـؤدي إىل التحريـف
بـل جيعلـوا السيرة النبوية كما هي،
أسـوة حلـل مشـاكل املسـلمني يف
مجيـع شـؤون احليـاة.

درس فـی األمل
عبد اللطيف النارويي
أستاذ بالجامعة
کل یـوم حینما تشرق الشـمس
علـی الدنیـا وأهلهـا تعطی دروسـا
فی األمـل واألمانی الطیبـة ،وتزف
إلینـا البشری بأن طول لیـل الظالم

ال یـدوم وال یسـتمر بـل سـتنتهی
الظلمات ویـزول سـواد اللیـل
البهیـم.

إن إرشاقـة الشـمس تشیر إلـی
رشوق شـمس األمـل فـی قلـوب
البؤسـاء واملضطهدیـن ،فلیـدرک
هـذه اإلشـارة کل مسـلم یـری
الدنیـا کلها بؤسـا ومؤامـرة وحربا
وعدوانـا ،فلیعـرف أن الکـد
والسـعی نحـو اخلیر واهلـدف
الصحیـح ،وأن اجلهـد واملجاهـدة
والنشـاط والفاعلية سـتعطی ثامرها

ولـو بعـد حین مـن الزمـن.

إن إرشاقـة الصبـاح آیـة فـی األمل
والنهـوض ،وتعطینـا دروسـا فـی
الصبر و مغالبـة الصعـاب ،فـإن
اهلجـوم املرکـز واملنسـق علـی
اإلسلام وأهلـه بـدأ قبـل هجـرة
الرسـول صلـی اهلل علیـه و سـلم،
حینما متـاأل أصحـاب النـدوة ضـد
الدعـوة االسلامية ،ثـم اتفاقهـم
علـی قتـل النبـی صلـی اهلل علیـه
و سـلم ،وإن اجلمـوع احلاشـدة
ضـد املسـلمنی حاولـوا اسـتئصال
املسـلمنی فـی غـزوة األحـزاب
وبعدهـا ،ولکـن اهلل غالـب علـی
أمـره.
والیـوم نـری هـذه احلالـة التـی
وقعـت األمـة اإلسلامية فـی
مصائـب وآالم شـدیدة فـی بعـض
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املاملـک ،وحتـاک هلـم املؤامـرات،
نتیجـة غفلـة حـکام العـرب

واملسـلمنی وضعفهـم فـی اإلیمان
وخوفهـم مـن تزلـزل عروشـهم
وایثارهـم السـکوت الـذی یسـبب

هلـم البقـاء علـی کرسـی احلکـم
أیامـا معـدودات ،ولکـن ال ینبغـی

للمسـلم أن ییئـس ویبتئـس مـن
هـذه احلاالت ولیسـتعن بـاهلل الذی
بیده ملکوت السـموات واألرض،
ولریجـع إلیه فـإن الفـرار إلـی اهلل،
واإلقلاع عـن املعاصـی والنصیحة
للمسـلمنی وإجیـاد الصحـوة
الدینیـة والنهضـة اإلصالحيـة ،هی
خطـوات نحـو آتیـة مرشقـة ،وإن
معـاودة النهـوض واإلسـتیحاء من
هـدی الرسـول صلـی اهلل علیـه و
سـلم وسیر الصحابـة وأصحـاب
اهلمم ،هـی مـن رکائز فقـه الدعوة
والنهـوض باملسـئولیة فـی جمـال
العمـل اإلسلامي.

فمـن ابتغـی العـزة وداوم علی قرع
بـاب الظفـر ،وراح یسـمو بنفسـه
عـن أوحـال الدنیـا الدنیئـة ،ونظـر
إلـی رمحـة اهلل تعالـی الواسـعة،
فإنـه ال ینثنـی عـن مالحقـة أهدافه
السـامیة أبـدا ،وال حیس فـی طریقه
بالتعـب والضعـف واإلخفـاق.

وقـال تعالـی« :ومـن يعم ْ ِ
ـن
ـل م َ
ََ ْ ََْ
ِ
الص َِ ِ
َاف
ـن َف َلا َي ُ
َّ
ـو ُم ْؤم ٌ
الـات َو ُه َ
َ
«وأنَّـا ََّلـا
ُظ ْل ًما َو َل َه ْض ًما» .وقـالَ :
ِ
ِ
ِ
ـن ُي ْؤم ْن
ى َآمنَّا بِـه َف َم ْ
َسـم ْعنَا ُْالـدَ ٰ
بِرب ِ
ـه َف َ
َـاف َبخْ ًسـا َو َل َر َه ًقا».
لا َي ُ
َ ِّ
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رواية أبي
الحسن
علي
الحسني
الندوي عن
أخيه
بقلم :د .محمد أكرم الندوي
أوكسفورد

حصلـت لشـيخنا اإلمـام العالمـة

األخير منهما أكثر من مـرة ملا عرف

العالمـة املحـدث حيـدر حسـن
خـان الطونكي شـيخ احلديـث بدار

مـن كبـار مسـندي عصره ومـن
املعتنين هبـذا الشـأن والضابطين

صاحـب حتفـة األحـوذي ،وكان
ينص على كال الطريقين يف إجازاته
لطلاب العلـم وعامـة املسـتجيزين
وخرجـت لـه ثبتـا يف حياتـه
منـهَّ ،
باسـم (نفحـات اهلنـد واليمـن

مـن أمثـال موالنـا فضـل الرمحـن
الكنـج مـراد آبـادي ،والعالمـة
حسين بـن حمسـن األنصـاري،
والعالمـة نذيـر حسين املحـدث
الدهلـوي ،واإلمـام الربـاين رشـيد

حممد زكريا الكاندهلـوي رمحهام اهلل
تعاىل ،ولكن مل نجد لـه إجازة منهام،
ومـا رأينـاه يـروي عنهما ،وأغلـب
الظـن أنـه سـمع املسلسلات على

نسـتبعد أن يكون قد أجـاز ألوالده،
فإنـه كان على طريقـة املحدثين يف
هـذا األمـر ،وسـألت شـيخنا أبـا
احلسـن مـرارا عما إذا كانـت لـه

1420هــ) إجـازة مـن شـيخيه

العلـوم لنـدوة العلماء ،والعالمـة
املحـدث عبـد الرمحـن املباركفوري

بأسـانيد الشـيخ أيب احلسـن) مزدانا
بمقدمتـه ،واعتمـدت فيـه على
شـيخيه الطونكـي واملباركفـوري.
وحضر دروس شـيخ اإلسلام
حسين أمحد املدين ،وشـيخ احلديث

عبـد احلي بـن فخـر الدين احلسـني

ألسـانيد املتأخريـن واتصاالهتـم،
وقـد حصـل على إجـازات الكبـار

أمحـد الكنكوهـي وغريهـم ،رمحهم
اهلل رمحـة واسـعة ،ومل نطلـع على
إجازتـه ألصحابـه إال عـددا قليلا،
منهـم ابنـه األكبر الدكتـور عبـد
العلي احلسـني رمحـه اهلل تعـاىل ،وال

بشيء منهـا ،وأرجـو مـن فضـل

علميـة ،وفيهـا ذكـر طباعـة اجلـزء

وثائقهـم املحفوظـة املتوارثـة عـن
هـذه اإلجـازة ،ومل يغنمـوا إىل اآلن
اهلل أن تتحقـق أمانينـا فـإن يف ذلك
علـوا كبيرا واتصـاال عجيبـا.

وإذ مل نكسـب علـوا يف الروايـة
عـن العالمـة عبـد احلـي احلسـني
رغبنـا يف االتصـال بـه ولـو نـازال،
وجهدنـا أن نقف على الراوين عنه
واملجازيـن مـن قبله ،فلـم نعلم إال

ابنـه عبـد العلي ورجلا أو رجلني
غيره ،وكلهم قد ماتـوا ،رمحهم اهلل

تعـاىل ،ثـم بحثنـا عـن تالميذهـم،
ومل نجـد إليهـم سـبيال بعد.
وكنـت قبـل أسـبوعني أو أكثـر يف

كليـة كامربيـدج اإلسلامية وأنـا
أدرس طلايب إذ اتصـل يب األخ
العزيز العامل السـيد حممود احلسـني
وبشرين بوجـود إجازة شـفهية من
قبـل الدكتـور عبـد العلي ألخيـه

أيب احلسـن ،تضمنتهـا رسـالة مـن
شـيخنا أيب احلسـن مـن احلجـاز إىل
أخيـه يف اهلنـد ،وأرسـل إيل صـورة
الرسـالة األصليـة بخطـه ،وصـورة
الرسـالة مطبوعـة ضمـن جمموعـة
الرسـائل التـي أصدرهـا سـبط
أختهام الشـيخ محزة احلسـني مرشف
دار العلـوم لنـدوة العلماء ،باسـم
"مكتوبـات حضرت موالنـا سـيد
ابو احلسـن علي ندوي اجلـزء األول
وبشرت بذلـك
ص ،37-34
َّ
أصحـايب الشـيخ أمحـد عاشـور،

والشـيخ حممد زياد التكلـة وغريمها
مـن مسـندي عرصنـا املحققين
ذوي االسـتقامة واإلتقـان ،فدخـل
نفوسـهم رسور بالـغ وابتهجـوا أيام
ابتهـاج.
وهـذا الرسـالة كتبهـا شـيخنا أبـو
احلسـن النـدوي مـن مكـة املكرمة،
مؤرخـة بــ  17مـن ذي احلجـة
سـنة 1366هــ ،وموجهـة إىل أخيه
األكبر الدكتـور عبـد العلي والذي
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وهي رسـالة مسـهبة تتضمـن أخبار
الرحلـة واحلجـاز واستفسـارات

األول مـن نزهـة اخلواطـر ،وفيها ما
يتعلـق باإلجـازة التي سـطرت هذا

املقـال لرفـع احلجـاب عنهـا ،وفيما
يلي ترمجـة تلـك الفقـرة بالعربيـة
ترمجـة حرفيـة أمينـة:

"إن كانـت لكـم إجـازة املسلسـل
باألولية مـن حرضة الوالـد املرحوم

أو حضرة الشـيخ حسين (أي
ابـن حمسـن األنصـاري اليماين)،
أو مـن كليهما ،فأجيـزوين بـه

(أي باملسلسـل) ،فقـد رغـب يف
اسـتجازته منـي بعـض كبـار العلامء

هنـا (أي بمكـة املكرمـة) ،وأتذكـر
أنكـم أجزمتوين مرة إجازة شـفهية".
الظاهـر أن هـذه اإلجـازة الشـفهية
إجـازة عامـة ،ألن الشـيخ صـدر
سـؤاله بقولـه "إن كانت لكـم إجازة

باملسلسـل باألوليـة  ،"...فهـو غير
متأكـد مـن أن ألخيـه الدكتـور عبد
العلي إجـازة باألوليـة ،وختمـه بما
تذكـر مـن إجازتـه (أي الدكتـور
عبـد العلي) الشـفهية لـه (أي أليب
احلسـن علي) ،ومل يضمـن اجلملـة
األخيرة ضمريا يرجع إىل املسلسـل
باألوليـة ،وإنما أطلـق اإلجـازة
إطالقـا.
وال ريـب أن رد الدكتـور عبد العيل
عىل هـذه الرسـالة سـيزيد أمـر هذه
اإلجـازة وضوحا وبيانا ،والتمسـت

مـن األخ حممـود أن يبحـث عنـه يف
وثائـق بيتـه وأوراقـه ،وندعـو اهلل
عـز وجـل أن نظفـر بـه قريبـا ،ومـا
زلنـا آملين يف أن نظفـر بإجـازة من
العالمـة عبـد احلـي احلسـني البنـه
شـيخنا أيب احلسـن النـدوي ،رمحهم
اهلل مجيعـا ،ونفعنا بعلومه ،ويشـملنا
ببركات اتصاهلم.

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

الرشيـف أيب احلسـن علي احلسـني
النـدوي رمحـه اهلل تعـاىل (ت

مـن كثـرة زيارتـه له.
وكان أبـوه العالمـة املؤرخ املحدث

إجـازة مـن والـده ،فلـم يتذكـر،
وسـألت أهـل بيتـه أن يفتشـوا يف

أجـازه أبـوه وشـيخ أبيـه العالمـة
حسين بن حمسـن األنصاري اليامين،

شخصيات إسالمية

14

شيخ الهند موالنا محمود الحسن و خدماته السياسية
عبد الحکيم شه بخش
مدرس بالجامعة
شـيخ اهلنـد موالنـا حممـود احلسـن

اهلل سـندهي إىل كابـل مـع فئـة مـن

يف تربيـة الرجـال واحتـاد الفصائـل

املجاهديـن .يف كابـل اتصلـت هـذه

النشـطاء واملجاهديـن ،واحلـاج
ترنگزهی سـافر إىل ياغستان لتجنيد

و خدماتـه السياسـية إن جامعـة دار
العلـوم ديوبند قـد لعبـت دور ًا مه ًام

املجموعـة باحلكام األفغان وسـفراء
بعـض البلاد األخـرى ليحصلـوا

يف شـتى املجـاالت ،منهـا املجـال
السـيايس.
ُ
هـذه اجلامعـة أسسـت لصيانـة

على محايتهـم ضـد اإلنجليـز
وليخرجوهـم مـن اهلند ،فاسـتغ ّلوا

املسـلمني واسـتيفاء حقوقهـم

وحتريرهم مـن االسـتعامر الربيطاين

ضمـن تثقيفهـم وجتهيزهـم بالعلـم
وإصلاح أحواهلـم؛ ألجـل
اهتـم علامءهـا باجلوانـب
ذلـک
ّ
النظريـة وتبيين مبـادئ النشـاطات
االجتامعيـة وأصوهلـا الثوريـة
والسياسـية ،وإمكانية تنفيذ أهدافهم
ونواياهـم .هم الذين مجعـوا النخب

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

مـن الطبقـات املختلفة على رصيف
واحد وأتوا بربنامـج واضح وخمطط
موافـق باحلقائـق األرضيـة ألجـل
حتريـر اهلند .كبار العلامء والناشـطني
مثـل الشـيخ حممـد قاسـم نانوتـوي
والشـيخ ذو الفقـار عيل ،والد شـيخ
اهلنـد ،أسسـوا دار العلـوم ديوبنـد؛
لتكـون حضنـ ًا للمسـلمني والدعـاة
والثـوار مـن مذاهـب شـتى وأديـان
خمتلفـة.
موالنا “حممود احلسـن الديوبندي”،
كأول طالـب لـدار العلـوم ديوبنـد
خرجيهـا األول واصـل منهـج
وثـم ّ
أسـاتذته أحسـن املواصلـة يف
ازدهـار اجلامعـة ،بـل صـار رمـز ًا
ملـن جيمـع بين املجـاالت العلميـة
والعمليـة ،وجيمـع بين الدرايـة
والشـجاعة .كان رمحـه اهلل هيتـم
اهتاممـ ًا بالغـ ًا ليريب الرجـال ،وكان
زعيم ًا ومعلم ًا ومدرب ًاُ .يـرى أنه كان
لشـيخ اهلنـد خمططـ ًا طويـل املـدى

ألهدافـه السـامية مثـل حتريـر اهلنـد

مـن اإلنجليـز حيـث أسـس “ثمـرة
الرتبية” .تأسـيس هـذه اجلمعية كان
مـن جانـب شـيخ اهلنـد واسـتحبها

الشـيخ نانوتـوي“ .ثمـرة الرتبيـة”
كانـت تقصـد مواصلـة الصلـة
خرجيـي دار العلـوم ديوبنـد
بين ّ
لرتتبطهـم مـع أسـاتذهتم ،وأيضـاً
كانـت حترضهم ليسـامهوا يف نفقات
اجلامعـة.
“مجعيـة األنصـار” أسسـت يف عـام
 1909م حتـت ارشاف الشـيخ
لرتتبـط اجلامعـة مـع املجتمـع
ولتجمـع علماء الديـن بالطبقـة
املثقفـة املتخرجـة مـن اجلامعـات
العرصيـة ،مثـل علیگرهــ وكذلـك
عامـة املسـلمني ولتنشر العلـوم
اإلسلامية بينهـم ،ولتغـرس روح
اإليمان واحلميـة الدينيـة يف قلوهبم.
أسسـت هـذه اجلمعيـة بجهـود
متواليـة مـن الشـيخ عبيـد اهلل
سـندهي يف أرجـاء اهلنـد.
“مجعيـة األنصـار” هـي حجـر
األسـاس للنشـاطات التنظيميـة
واحلزبيـة التـي قادهـا العلماء حيث
أسسـوا “مجعيـة علماء اهلنـد” بعـد
عشر سـنوات لتكـون أكبر وأقـدم
مجعيـة إسلامية يف اهلنـد .و”نظـارة
املعـارف القرآنيـة” يف دهلي صارت

نشـيطة لتجهـز جیلا مـن قـادة
الثوريين ضـد اإلنجليـز ،وهـم
الذيـن قادوا خطة الرسـائل احلريرية
واحلكومـة املوقتـة ،وشـاركوا بـل

قـادوا مؤمتـر اخلالفـة صيانـة ومحاية
عن الدولـة العثامنيـة الرتكية .هؤالء
العلماء عندمـا اتفقـوا مـع املثقفين
املسـلمني وزعماء اهلنـدوس مثـل
غانـدي على مقاطعـة احلكومـة
رواد حركـة
اإلنجليزيـة ،صـاروا ّ
املقاطعـة (حتريـك تـرك مـواالة)
السـلمية ،ثـم أسسـوا اجلامعـة امللية
اإلسلامية يف دهلي.

الرسائل احلريرية
باإلضافـة إىل التدريـس وتربيـة
الرجـال اخلـدام ،شـيخ اهلنـد كان
يراقـب األوضـاع السياسـية يف اهلند
والدولـة العثامنيـة .احلـرب العامليـة
األوىل غيرت كل يشء؛ طبعـا
شـيخ اهلنـد دعـم العثامنیين ضـد
اإلنجليـز بقـدر اسـتطاعته ،حتـى
أنـه أسـس اهللال األمحـر يف دار
العلـوم ديوبنـد قبـل ذلـك ليسـاعد
العثامنين يف حـرب بالقـان .احلرب
العامليـة كانـت فرصـة ذهبيـة لتزايد
صـداع رأس املسـتعمرين وتكثيـف
مشـكالهتم وحتـى إخراجهـم مـن
اهلنـد .فأوفـد الشـيخ تلميـذه عبيـد
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الفرصـة .احلكومـة اهلنديـة املوقتـة

أنشـئت يف نفـس اخلطة التي كشـف
عنهـا اإلنجليـز بعـد إلقـاء القبـض

على أحـد النشـطاء ،ثـم ألقـى
القبـض على شـيخ اهلنـد وزمالئـه
يف احلجـاز حيـث سـجنوا يف جزيرة
مالطـة حـوايل  4سـنوات.
بعـد إطلاق رساح شـيخ اهلنـد

ورجوعـه إىل اهلنـد ،حركـة املقاطعة
شـعرت بحياة جديدة والسياسـيون
شـعروا بثقـة جديـدة وقويـة ضـد
املسـتعمرين اإلنجليزيين ،فرفعـوا
رصحوا
مسـتوى مطالباهتـم حيـث ّ
أن الشـعب يريـد حتريـر اهلنـد
وإخـراج املسـتعمرين.
النشـاطات السـلمية إلسـقاط جدار
منشق
يـرى أن شـيخ اهلنـد بعـد إطلاق
رساحـه وهنايـة احلـرب العامليـة
اهلدّ امـة التـي أضعفـت املنترصیـن
فيهـا أيضـ ًا ،علـم وتي ّقـن أن جـدار
اإلنجليـز ال حيتـاج إىل مطرقـة أو
معـول أو آلـة خمربة أخرى ليسـقط،
فاكتفـوا بالنشـاطات السياسـية
السـليمة ليسـقطوا جدار االسـتعامر
ويتخلصـوا أنفسـهم و بالدهـم من
اإلنجليـز .واحلـرب العامليـة الثانيـة
كانـت آخـر مسمار يف تابـوت
املسـتعمرين.

حوار
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جعل هللاُ الش َ
ـيخ الندوي إماما في
الفکـر واألدب والدعوة

حوار مع سامحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي
مسؤول قسم الدراسات العليا بجامعة دار العلوم زاهدان
يف البدايـة نـو ّد أن نسـمع مـن
فضيلتكـم حـول بدايـات تعرفكـم

التـي توجـد اليوم ،مل توجـد يف ذلك
الزمـان .فكنـت أمتنـى أن يقـوم عامل

ثائـرا ،تركـت اجلامعـة ومل أكـره ومل
أجبر على الدراسـة بـل اخترت

وكان يف ذاك الزمـان الشـيخ
حممـد يوسـف البنـوري على قيـد

ويكـون أسـلوبه أسـلوبا رصينـا

وأسـتمع إىل األخبـار واإلذاعـات،

فقـال :كيـف جئتـم؟ قلنـا :نحـب

اجتذبتكـم؟
هـذا مـن فضـل اهلل علينـا سـبحانه
وتعـاىل أنـه أخرجنـا مـن بيئتنـا التي
كنـا نعيـش فيهـا ،والطريـق الـذي
كنـا نمشي فيـه ،إىل بيئة علميـة ،بيئة
دارالعلـوم كراتيش باكسـتان ،عندما
ذهبـت إىل دارالعلـوم كراتشي،

مجيلا مؤثـرا خالبـا.
فوجـدت يف أسـلوب الشـيخ شـيئا
عجيبـا ،وأنا كنـت تعلمـت األردية
وكنت أفهمهـا؛ ألن العـام الدرايس
قـد مضى علي يف باكسـتان ،وهـذه
كانـت السـنة الثانيـة ،عنـد مـا كنت
أقـرا هـذا الكتـاب كأننـي أريـد أن

ومـا كان يتيسر يف ذاك الزمـان مـن
وسـائل اإلعلام) .فقـال الشـيخ
احتشـام احلـق :هـو يف اهلنـد،
فسـألته ،هـل لـه كتـب أخـرى،
حتـى ندرسـها؟ و ّملـا ُيطبـع قصص
النبيين و ال أي كتـاب آخـر لـه مـن
العربيـة واألرديـة يف ذاك العام ،أول

الطلاب البلـوش يف ذلـك الزمان،
وجـاءين بكتـاب" أحاديـث رصحيـة
مـع الغـرب" املرتجـم إىل العربيـة،
أمـا أصـل الكتـاب فـكان باألرديـة
وعنوانه":مغـرب سے کوج صاف
صـاف بـت" فوقـع هـذا الكتـاب
بيـدي ،أهـداه إيل أو اشتريته،
فقرأتـه .كأن الكتـاب يعبر عما يف
ضمرينـا ،والكتـاب يناجينا بما فيه،
كأنـه جياوبنـي يف أفـكاري إىل حـد
كبير ،وجييـب عـن شـبهايت.
وجيـدر بالذكـر أين كنـت أدرس
يف مدرسـة ثانويـة ،وعمـري
كان يتراوح بين اخلامسـة عشر
والسادسـة عشر .ويف هذه املدرسـة
كانـت فيهـا أفـكار زائغـة ومل يكـن
آنـذاك كتـاب ندرسـه مثـل الكتـب

ويبين األخطـار .والكتـاب كان
حيتـوي على املحـارضات ،وكنـا
آنذاك نعـاين من األفـكار الداروينية
واألفـكار الزائغـة األخـرى
والشـبهات اجلديـدة يف املـدارس
الثانويـة زمـن "الشـاه" ،وتلقـى هذه
األفكار وتشـاع بني النـاس ،ويدعى
إليهـا ،حتـى كان يف مدرسـتنا التـي
يدرسـون
كنـا نـدرس فيها ،رجـال ّ
وهـم ينكـرون الديـن ،وكانـت
البيئـة تسير إىل الالدينيـة ونـوع من
الالدينيـة يف الفكـر.
على كل ،بعـد مطالعـة هـذا
الكتـاب ،سـألت الشـيخ احتشـام
احلـق واآلخريـن الذيـن كانـوا يف
غرفتنـا مـن كبـار الطلبـة ،عـن هذا
الشـخص" يعني الشـيخ النـدوي؟"

بدأنـا نسـأل ونبحـث ،ثـم أتتنـا
الرتمجـة األرديـة لكتـاب (-مـاذا
خسر العـامل بانحطاط املسـلمني؟)
هـذه كانـت بدايـة معرفتي بالشـيخ
النـدوي رمحـه اهلل ،ولكـن مل خيطـر
ببالنـا أننـا يومـا مـا نلتقـي بالشـيخ
ألنـه كان يف اهلنـد ونحـن يف
باكسـتان.
أذكـر خاطرة؛ كنت يف السـنة الرابعة
أو اخلامسـة؛ إذ سـمعت وانتشر
يف اجلرائـد أن الشـيخ النـدوي
يـأيت إىل كراتشي مـن رحلـة قـام
هبـا مـن مكـة يريـد هبـا العـودة إىل
اهلنـد ويمـر بباكسـتان ،وأنـا أيضـا
اسـتأذنت األسـتاذ ،وقلـت لـه:
أريـد زيـارة الشـيخ النـدوي ،وكان
يعـرف أننـي أحبـه ،فذهبـت مـع

العوامل يف شـخصيته وأفـكاره التي

والتحقـت هبـا ،وبـدأت الدراسـة
قضيت
فيهـا ،ومضى عـام "،يعنـي:
ُ
السـنة الدراسـية األوىل" جـاءين
الشـيخ احتشـام احلـق اآلسـياآبادي
-رمحـه اهلل -والـذي كان كبير

العلميـة األدبيـة باللغـة الفارسـية

أطير وأحتـرك شـوقا ووجـدا؛ ألن
الشـيخ خياطـب وينـادي يف الكتاب
الشـباب واجلامعيين والطلاب
َ
واجليـل الصاعـد ،ووجـدت فيـه
قـوة ،فـكان يتحـدى العـامل وهيدده،

(كنـت يف ذاك الزمـان طالبـا طاحمـا

الشـيخ ،سـمعنا أنـه يـأيت إىل هنـا،
فانتظرنـا طويلا يف املطـار ولكـن
الشـيخ مل حيضر ،فانقلبنـا يائسين
متحرسيـن ،ثـم كتبنـا لـه بعـد ذلك
رسـالة" :كنـا نتمنـى زيارتـك حبـا
لـك" ،وكانـت هـذه أول رسـالة،
وكانـت الرسـالة باللغـة الفارسـية،

كتـاب لـه وجدته كان هـذا الكتاب"
املذكـور سـابقا".
على كل ،أدخـل اهلل تعـاىل حبـه يف
قلبـي ،فقلـت أين نجـده وأيـن نقرأ
حياتـه؟ كنا نسـمع مـن هـذا وذاك،

وكان الشـيخ رمحـه اهلل يـرد على
كل رسـالة تصـل إليـه ،والـرد على
الرسـالة أيضـا كان رد و ّد وحـب،
وشـكرنا الشـيخ على هـذا احلـب،
ومتنـى أن نـزوره يف املسـتقبل "،كما

الشـيخ حممـد حسـن إىل املطـار،

اجلامعيين ،وكانـت هـذه اجلامعـة
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سـمعتم أن احلـب يـأيت بالعجائـب"
كنـا نتمنى ،متـى نزور هذا الشـيخ؟
كنـا يف باكسـتان وهو يف اهلنـد ،وكنا
طالبـا وهـو شـيخ كبير ،كما كانت
العالقـات بين اهلنـد وباكسـتان
هـي األخـرى متوتـرة آنـذاك ،وكنا
يف هـذه احلـال ،إذ انتشر اخلبر بـأن
الشـيخ يـأيت يف مؤمتـر آسـيوي" حلل
القضايـا اإلسلامية" فكنـا نطير
شـوقا وحبـا ،وننتظر بفـارغ الصرب،
متـى نصيـب حظنـا ،ويأتينـا حظنا،
فنتابـع األخبـار ونقـرأ اجلرائـد،
جـاء اخلرب أن الشـيخ وصـل ،وكان
يف برناجمـه زيـارة دارالعلـوم أيضـا،
ولكـن يف نفـس اليـوم ،قالـوا:
إن للشـيخ يف صبـاح ذلـك اليـوم
حمـارض ًة يف جامعـة كراتشي للطلبة

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

على اإلمـام السـيد النـدوي ،كيـف
تعرفتـم عليـه؟ ومتـى؟ ومـا هـي

يتكلـم ويـر ّد على هـذه األفـكار
الباطلـة ويدافـع عـن اإلسلام،

هـذا الطريـق عـن طواعيـة ،كنـت
أتفكـر يف أوضـاع العامل اإلسلامي،

احليـاة ،وهـو أرسـل ولـده حممـدا
رمحـه اهلل ،إىل املطـار والتقينـا بـه،

حوار

16

جامعـة حديثـة ،ولعلكـم تعرفـون

تعرفـت على التبليـغ أيضـا مـن

أديب عجيـب يف األرديـة جيـذب

فيـه عـوج ،كيـف ندعـو إليـه.

بالدارسين اجلـدد ،يف البدايـة كان
الطلبـة اجلامعيـون قليلين ولكـن

قـرأت كتابـه" الشـيخ حممـد إليـاس
الكاندهلـوي".

العـريب ،وأيضـا رزقـه اهلل سـبحانه
وتعـاىل القبـول.

هـو اآللـة والوسـيلة ،وبـدون
الدعـوة ،الفكـر ال ينتشر ،والدعوة

يف طبقـة املثقفين ،وكنـت حريصـا

نجـد كتبـه بالعربيـة إال قليلا ،وأما

مـن هوايتـي وحبـي ،االهتمام

كانـت صلتـي باملثقفين ،وكنت أود
الديـن ،وكنت أريـد أن ينترش الدين

على أن أزوره وأسـتمع إىل كالمـي
مبارشة ،وكان اليوم يـوم االمتحان،

كتابـات الشـيخ النـدوي رمحـه اهلل،

أي كتـاب من الشـيخ باللغة العربية
كنـا نجـده نقـرأه بالفـور ،ومـا كنـا

خرس العـامل بانحطاط املسـلمني" إال

مجيعـا كانـوا يثقـون بـه ،كأمثـال

ثـم بعـد ذلـك بسـنوات قـدر اهلل
لنـا زيـارة الشـيخ النـدوي يف اهلنـد

وازداد حبـه والثقة بكالمـه ازدادت
وتـزاداد كل يـوم ،سـيام يف هـذا

وانتظرنـا حضـور الشـيخ ،تأخـر
الوقـت حتى جاء الشـيخ ،وكان زيه

بعـد التخـرج ،وكنـت لوجدتـه قبل
ذلـك ،لعلي حفظتـه.

مـن هـذه اخلطبـة ملخصهـا وبعض
مقتطفاهتـا ،وكان عنواهنـا :اهلـدف
األعلى للتعليـم اآليل يف البلـدان
اإلسلامية مـاذا ينبغـي أن يكـون؟
ـف يف حياتـه
رأينـا الشـيخ ال تك ّل َ

عنـده حلـول ،وللسياسـيني عنـده
حلـول واقرتاحـات ،ولل ُكتّـاب

هكـذا ،ثـم لـه لوعـة وحرقـة ،ولـه

"واالمتحـان كام تعلمـون ُينيس املرء
الكالم والشراب" ،وكان االمتحان

زي عامـة علماء باكسـتان واهلنـد،
ّ
جـاء وألقـى اخلطابـة ،فحفظـت

وكان يفكـر لصالـح اجلميـع،
للمـدارس عنـده حلـول ،للحـكام

اليـوم فأنتـم جتـدون كتـب الشـيخ
النـدوي رمحـه اهلل ،كتابـه "الصراع"

وغيره كان مـن األحلام بالنسـبة
إلينـا ،مـا وجـدت كتـاب " مـاذا

يف املسـاء ،فذهبـت إىل اجلامعـة،

القلـوب ،كما لـه صيـت يف العـامل

معرفة روحيـة ال يعرفها إال املعنيون
هبـذا الطريـق ،ثم نجـد أن مشـاخينا
الشـيخ حممـد زكريـا الكاندهلـوي
واآلخريـن ،ثـم ازدادت املعرفـة به،

مرتين.
وكان الشـيخ بحـرا مـن الشـفقة
والرمحـة والعطـف واحلنـان واحلب
والعنايـة والتواضـع ،مقـره مقـر
زاهـد ،ز ّيـه زي زاهـد ،ثـم بعـد

الزمـن الـذي نحن فيـه حيث كثرت
الرصاعات واخلالفـات والتطرفات
والسـلبيات.
ووجدنـا يف الشـيخ الوسـطية
واالعتـدال والرصامـة ،نجـده

والتقـوى ،ويرتسـم خطـى املتقين،
وحيترق قلبـه للعـامل اإلسلامي،
يفكـر يف مجيـع الطبقـات ،وخياطب
احلـكام ،وخياطـب احلكومـات،
ويبين هلـم معـامل الطريـق ،ويقـدم
احللـول الناجعـة للخـروج مـن

والصاحلين واملصلحين ،ويقترح
على الفـرق املنتميـة إىل اإلسلام
كيـف يصلحـون أحواهلـم
وشـؤوهنم ،وكان الشـيخ نعمـة من
اهلل ،فقـد ق ّيضـه اهلل تعـاىل هلدايـة
العاملين وإصلاح املجتمعـات.

وال تصنـع ،وهـو شـخصية عظيمـة
كبيرة .فقـدر اهلل لنـا أن نصـل إىل
االختبار يف موعده ،ويف مسـاء ذلك
اليـوم جـاء الشـيخ إىل دارالعلـوم،
وألقـى خطابته" ومـن خطابته كانت

راسـلناه مـن هنـا أيضـا.
وأمـا العوامل يف شـخصيته وأفكاره
التـي اجتذبتني:
فكنـت أبحـث عـن رجـل عـامل
ينظـر لآلفـاق ،وجيمـع بين العلـم

أنفسـكم هبذه الصفات ،وال تشـكوا
األوضـاع واألحـوال ،وجاهدوا يف
سـبيل حتقيقهـا واحلصـول عليهـا،
فمن حصل عليها ،فسـيتأللؤ وينفع
العـامل وينتفـع وقـرأ آيـة" فأمـا الزبد

املـآزق السياسـية ،ثـم يدافـع عـن
اإلسلام ،وينتقـد الغـرب وأروبـا
وأمريـكا ،فوجدنـا كالم الشـيخ
وخطابـه مطابقـا هلـذا ،ثـم ال
يلتفـت إىل املسـائل اخلالفيـة ،وال

عنـوان هـذا املؤمتـر يؤكـد على
الفكـر واألدب والدعـوة فنرجـو

"املسـجد املكـي" و"مركـز التبليـغ"
أيضـا (الواقعين يف كراتشي) ،وأنـا

النبويـة وإىل كتـاب اهلل ،ويفكـر مثل
السـلف الصالـح ،ثـم لـه أسـلوب

هو األسـاس؛ ألن الفكـر إذا مل يكن
صحيحـا ،ومل يكـن صاحلـا ،وكان

هـذه الكلمات الثالث التـي أكررها
دائما للطلاب ،وهـي مـن سـنة اهلل
التـي ال تتبـدل :النافعيـة ،الكمال
والزهـد والتقـوى.
مـن اتصف هبذه الصفـات لن يضيع
وال يضيـع يف أي بيئـة كان ،فزينـوا
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فيذهـب جفـا ًء وأمـا ما ينفـع الناس
فيمكـث يف األرض"
تكلم الشـيخ وكالمه موجـود ،طبع
باسـم "حديث باكسـتان" ثـم أين ما
كان برناجمـه كنـا نتابعـه ،فذهبنـا إىل

يثير املسـائل الدفينـة التـي ينبغـي
أن تكـون حمصـورة يف الفصـول
الدراسـية واحللقـات العلميـة،
َ
عـال كبير،
والشـيخ يتكلـم عـن
ويتطلـع إىل التأريـخ ،والسيرة

مثلا يدافـع عـن الشـيخ عبدالقادر
اجليلاين ،ثـم يدافـع عـن قضيـة
أفغانسـتان ،حيترق قلبـه للعـامل
اإلسلامي ،يدافـع عـن احلديـث
والفقـه ،ويدافـع عـن العارفين

هكـذا نحسـبه وال نزكـي على اهلل
أحـدا.

مـن سماحتكم أن تزودونـا بشيء
مـن التفصيـل يف إطار هـذه العنارص
الثالثـة؟
هـذه العنـارص التـي اختارهـا
املعنيـون بعقـد هـذا املؤمتـر ،الفكـر
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واألدب هـو طريق الدعوة ،واألدب

أيضـا هلـا طرقهـا وأسـاليبها.
َ
الشـيخ النـدوي رمحه اهلل،
جعـل اهللُ
إمامـا يف هـذه املجـاالت الثلاث،

يف األدب باعتراف أهـل األدب،
واملجامـع العلميـة األدبيـة يف العامل،

واألدبـاء سـيام أدبـاء الصحـوة
اإلسلامية يعرتفـون هبـذا ،وكان

الشـيخ رمحـه اهلل من مؤسسي رابطة

األدب اإلسلامي.
نظـرا إىل أننـا نعـاين مـن األفـكار
الزائغـة أو األفـكار املتطرفـة،
واألفكار التي تسـبب املشـكالت يف

أوضاعنـا احلاليـة ،فنحـن نحتاج إىل
فكـرة معتدلة ،ذات وسـطية ،وفكرة
سـليمة ،يمكـن أن تقبلهـا اجلامهري،
ويكـون لصالـح العـامل اإلسلامي
والعـامل اإلنسـاين ،هـذا مـع الصحة
واملطابقـة للواقع .وفكرته مسـتمدة
مـن الكتـاب والسـنة والسيرة
النبويـة ،وفهـم السـلف الصالـح.
فهـذا الرجـل قـد متعـه اهلل هبـذه
الفكـرة املعتدلـة كما يتبين هـذا

مـن خلال دراسـة كتبـه وآثـاره
ومؤلفاتـه ،وكما يعترف بـه العلامء
املعـارصون املعتدلـون ،ولقـد كتبوا
حـول هـذا ،وال حاجـة أن نقـول
شـيئا يف هـذا.
وأمـا طريـق الشـيخ يف الدعـوة،
فالشـيخ لـه جتربـة عجيبـة لعـرض
هذه األفـكار وإلبالغ هـذه األفكار
جلميـع طبقـات األمـة" ردة وال
أبابكـر هلـا"" ،كيـف ينظر املسـلمون
إىل جزيـرة العـرب" ،وكيف خياطب
احلـكام؟" كيف ُيوصل هـذه الفكرة
إىل احلـكام وإىل اجلامهير  ،وإىل
غير املسـلمني" ،كما كان يف احلركة
اإلنسـانية التـي أسسـها الشـيخ يف
ربـوع اهلنـد ،لدعـوة غير املسـلمني

إىل اإلسلام ،فكيـف يعـرض هـذه
الفكـرة حتـى يقبلوهـا ،ثـم يأتـوا

حوار
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ويدخلـوا يف اإلسلام .وإىل العلماء

ويفكـر هلـم ومـا كان ليقـول":

وفصـوال يف الـدورات املختلفـة؛

العالمـة السـيد النـدوي يف مياديـن

وللجامهير باللغـة األردبيـة وباللغة
العربيـة.

جيمعهـم ،وكان يتكلـم هلـم عـن
ويعـرف األنبيـاء
سير األنبيـاء،
ّ

واملراحـل األدبيـة واملتوسـطة.

أكبر اإلنجـازات كتبـه التـي ال
تـزال منـارة سـبيل للسـالكني

لـه خطابـات وكتـب ،وللطلاب

اتركوهـم يدخلـوا النـار ،بـل

يف التخصـص ويف املراحـل العاليـة

مـا هـي أهـم خصائـص أدب اإلمام
الندوي؟

والقائديـن واملجاهدين والدارسين
واجلامعيبـن واحلـكام والعارفين
ثـم الرجـال الذيـن رباهـم يف اهلند،
والرجـال الذيـن اسـتناروا بحياتـه

يقتبـس هـذا الطريـق مـن الكتـاب
ومـن السـنة ،فلحمـة الـكالم

مـا تقييكـم للكتـب األدبيـة التـي
أدرجـت يف مهجنا الدرايس للشـيخ

يف األدب ،واملتخصصـون يف مـادة
األدب ،ولكـن نحن نرى :سـهولته

خـاص وزمـان خـاص ،وكل زمان

الكتاب والسـنة واستدالله بقصص

رجـل األدب ،وليـس يل ختصـص
يف األدب العـريب ،ولكـن نقتبـس

كيـف تقارنـون بني شـخصية اإلمام
النـدوي وبين معارصيه؟

املعـارصة والتعابير واملصطلحات،
وال بـد مـن املعـارصة ،وهـذا مـا
يدعـو إليـه الشـيخ ،وال بـد أن
نجمـع( كام يقـول شـيخنا) "بني كل
قديـم نافـع وجديد صالـح ونجمع

آبـاد -باكسـتان -حـول حيـاة
الشـيخ النـدوي وأفـكاره وآثـاره،
هنـاك قال رجـل ":بالنسـبة للشـيخ
اإلمـام الغـزايل ،قـال ،قـال واحـد
مـن املشـايخ :ال يعـرف الغـزايل إال

يقـول".
والشـيخ يسـتمد هـذا مـن اهلل،
يقـول ":قبـل أن أتكلـم وأخطـب،
أتوجـه إىل اهلل ،وأقـول :يـا رب،
أنـا لسـت بشيء إال أن تنصرين

ال ينفع ،وال يكـون نافعا وال يوصل
إىل املعـايل واملكانـة السـامية العاليـة
بـل يكـون األديـب حمرتفـا يـأكل
بأدبـه ،ويعيـش بأدبـه ،وقـد يبيـع
دينـه بثمن أدبـه ،وأما الشـيخ يعطي
األدب هدفـا ،إذ ًا ال نخطـئ لـو قلنا

نرى أديبـا جعل اهلل سـبحانه وتعاىل
فوقـه أديبـا ،أو عاملـا فوقه عاملـا ،أو
رجـل رزقـه سـبحانه وتعـاىل كماال
يف العلـم وكماال يف األدب ،وكماال
يف التقـوى ،ورجـل آخـر يف اجلهاد،

اإلسلام".
كان الشـيخ رمحه اهلل جيمـع اهلنادك،

كتـب الشـيخ ،فنحـن أيضا نسـتفيد
مـن كتبـه ،ونختـار ونقتبـس أبوابـا

وسـداه كتـاب اهلل وسيرة النبي عىل
صاحبهـا ألف حتيـة وسلام .فنحن
بحاجـة أن نتأسـى بالشـيخ يف هـذه
املجـاالت.

مـا هي أسـباب ذيـوع صيـت اإلمام
النـدوي يف جمتمعنا؟

النـدوي ،هـل ملأت الفـراغ؟
الكتـب األدبيـة كتبـت لعصر
لـه أسـلوب ،نحـن ال نسـتغني مـن
كتـب الشـيخ ،بالرصاحـة أنا لسـت

اإلخلاص يشء خفـي ال يعلمـه
إال اهلل ،ولكـن يبـدو مـن آثـاره،
فرصانـة أسـلوبه ومجالـه وحسـنه
واعتدالـه ومطابقتـه للواقـع الـذي
يعيـش املسـلون فيـه ،مثلا :إذا

مـن الشـيخ وننتفـع مـن كتبـه وال
نسـتغني عنهـا ،ولكـن الرتبيـة
األدبيـة والتعليـم األديب والعنايـة
بالناحيـة األدبيـة يف زماننـا ،ال بـد
أن نسـتفيد مـن الكتب واألسـاليب

وهـذا مـن توفيـق اهلل لـه ،فلذلـك
عندمـا جـاء الشـيخ إىل دارالعلـوم،
فقام الشـيخ حممـد رفيع وقـال ،كان
األب(الشـيخ حممد شـفيع) يقول":
الشـيخ رجـل موفـق مـن اهلل ،وعند
مـا كان يقـرأ كتاباتـه ،هكـذا كان

بين األصالة واملعـارصة" واملعارصة
تقتضي أن نضيـف إىل مناهجنـا أي
كتـاب مفيـد ،ونسـتفيد مـن جتربـة
اآلخريـن ،ولكـن األسـلوب األديب
اخلـاص إذا كان دون املعنـى ودون
الفكر ودون األدب اإلسلامي فهذا

وجـد املريـض دواء يسـكّن أملـه
يفـرح؛ فالوصفـات التـي يقدمهـا
الشـيخ كأهنـا بلسـم على جـروح
األمـة؛ فلذلـك كأن األمـة جتـد أن
اآلمهـا سـكنت فتجـد حلا هلـا،

وتلهمنـي وترشـدين ،وكان هذا من
دأيب وديـدين".
وكان الشـيخ كالسـلف الصالـح،
يتصـف بثلاث صفـات ":يريـد
مرضـاة اهلل ،ونجـاة النفـوس ،وعـز

إن لكتبـه تأثيرا وإن لكتبـه فائدة ،و
هـذا ليـس جمرد حسـن ظن بـل هذا
واقـع ،احلمـدهلل ،كثير مـن العلماء
واألدبـاء بـدأوا يسـتفيدون مـن

هـذا ينبغـي أن يعرفـه اإلخصائيـون

ومجالـه ،واقتباسـه واسـتفادته كما
هـو واضـح عنـد املسـتفيدين ،مـن
الصحابـة وسيرة الصاحلين.

واملشـايخ.

وأفـكاره وآثـاره .والعـامل املعـارص
نظرا إىل الظـروف الراهنة ،ونظرا إىل

األوضـاع املأسـاوية التـي يعيشـها،
والقضايـا العصيبـة التـي يعانيهـا،
سـ ُيقبل إن شـاء اهلل على احللـول
التـي قدمهـا الشـيخ ،ويف ضـوء
كلمات الشـيخ وتوجيهـات الشـيخ

املقارنـة صعبـة جـدا ،وليـس ملثيل،
وال يليـق بمثلي املقارنـة ،وأنـا ال
أقـدر على املقارنـة ،واملقارنـة ينبغي
أن تكـون مـن رجل يعـرف اجلميع.
اشتركنا يف مؤمتـر انعقـد يف إسلام

كيـف يمكـن تطبيـق آراء اإلمـام

مـن كان مثله ،أو فوقـه ،وقال :وهنا
ال يعـرف أبـا احلسـن إال مـن كان
مثلـه أو مـن كان فوقـه ،ومـن كان
مثلـه ومـن فوقـه؟! فنحـن ال نقـدر
أن نقـارن بينهـم ،فـكل لـه جمـال،
وفـوق كل ذي علـم عليـم .أحيانـا

والبلـدان واجلامعـات واملعاهـد
الدينيـة ،وكذلـك ال بـد مـن
مؤسسـات ودور كتـب للنشر،
ومراكـز للرتمجـة ونقـل الكتـب إىل
اللغـات األخـرى ،وتأسـيس جلان.
ال بـد أن نسـتخرج من كتبـه وخطبه

ورجـل آخـر يف املجاهـدة ،ورجـل
آخـر مجـع بين األطـراف ،وهـذه
املقارنـة قـد تصعب علينا ،ونخشـى
أن ندخـل يف النقـد أو" ال قـدر اهلل"
ننتقـص أحـدا ،وال نقصـد هـذا.

ماهـي أكبر إنجـازات حققهـا
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سـيجد عاملنـا املعـارص والطبقـات
املعـارصة حلوال وطرقا يسير عليها
وفيهـا ويصل إىل الغايات املنشـودة.

النـدوي ونظرياتـه يف جمتمعنـا
بر أ يكـم ؟
هـذا سـؤال هـام ،الكتـب بنفسـها
ال تنطـق ،ال بـد مـن املؤمتـرات
كمثـل هـذا املؤمتـر يف مجيـع املناطق

ونأخـذ منهـا حلـوال .للشـيخ
كلمات ولـه حلـول يف ثنايـا كتبه ال
بـد أن نسـتخرجها ،مثلا توجيهات
القـادة ،وتوجيهـات أخـرى كثيرة.
ثـم يشء آخـر جيـب أن هنتم بـه ،كام
كان مـن السـلف الصالـح يكتـب
أحـد كتابـا ،ويقـوم آخـر بشرح
الكتـاب وبالتعليـق أو باحلاشـية
عليـه ،فبعـض كتـب الشـيخ نظـرا
إىل األحـوال واألوضـاع الفكريـة
والعقديـة والسياسـية واالجتامعيـة
واالقتصاديـة حتـى والعسـكرية
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أسـلوب الشـيخ أسـلوب أديب رائع
عـال ،مجيـل جـدا ،واحلمـدهلل ،إن

هلـم ،ويصفهـم هلـم ويبني شـفقتهم
ورمحتهـم للنـاس ودعوهتـم".

الشـيخ ُيسـن طريـق الدعـوة ،فهو

الفكـر والدعـوة برأيكـم؟

حوار

والعلميـة والدراسـية حيتـاج إىل الشرح

والتوضيـح وإىل أن يضـع الرجـل اإلصبـع

عىل هـذا ،ويقول :هذا يشير إىل هذه املسـألة
أو هـذه القضيـة ،وهـذا يف كتـب الشـيخ
موجـود ،وهـذه خدمة لكتب الشـيخ وخدمة
للفكـر الصحيـح اإلسلامي ،وخدمة للجيل

املعـارص ،ولكـن مـن يقـوم هبـذا؟ ال بـد من
رجـال مؤهلني ،وهـذا واجب ينبغـي أن هنتم
بـه ،وقـد يتغير األسـلوب ،وقـد حيتـاج إىل

تبسيط أوتفصيل أو تفسير ورشح وتوضيح،
كل هـذا حتـى يفهمـه الرجل املعـارص .أظن
أن اهلل سـبحانه وتعـاىل كتب لكتابات الشـيخ

اخللـود والبقـاء إن شـاء اهلل.
إن اهلل سـبحانه وتعـاىل بحكمتـه مل يرزقه ولدا
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حوار مع الشـيخ يوسـف صالح
قراجـه ،أحـد علمـاء تركيا البارزين
ومترجم مؤلفات العالمة السـيد
أبي الحسـن الندوي إلى اللغة
التركية

(األخيرة)

أجرى الحوار :الدكتور صالح الدين شهنوازي
تعريب :عبد الرحمن محمد جامل

ورزقـه كتبـا وآثـارا خالدة ،ولكن األسـاليب
تتغير ،ال بـد مـن هـذه اخلدمـة ،لـو قـام هبـا لـو ذكرتـم نبذا عـن خواطركم يف
أنـاس مؤهلـون يعرفـون ويعـون األرسار دار العلـوم نـدوة العلماء ،ومدى
ويفهمـون بـأن هـذا هكـذا يفسر وهكـذا اسـتفادتكم مـن أسـاتذة هـذه
يبين يف مجيـع النواحـي التارخييـة والعلميـة اجلامعـة؟
والسياسـية واإلصالحية .فهـذه خدمة كبرية .ترمجـت كتـاب فضائـل أعمال
ال نقـول :كتـب الشـيخ بحاجـة إىل هـذا ،لشـيخ احلديـت موالنـا زكريـا

ولكـن عنـدي التعبير الصحيـح ،إن النـاس الكاندهلـوي ،وقـد نشرت
بحاجـة ،وأهـل العلماء بحاجـة إليهـا.
هـذه الرتمجـة قبـل كتبـي املرتمجـة
إذن ال نكتفـي بنشر كتـب الشـيخ ووضعهـا األخـرى ،وقصـة ترمجـة هـذا
يف دور النشر ،ويف السـوق للبيـع" هـذا أمـر الكتـاب أنـه جـاءين مـرة رجالن
يمكـن أن يتـم ،ويفعلـه النـارشون" ،ولكـن شـقيقان أبومها عامل وكان أحدمها
ال بـد من املدارسـة لبعـض الكتـب واملفاهيم
التـي قدمهـا الشـيخ .املدارسـة يف املـدارس
ويف التخصصـات ،ويـدارس العلماء مثـل"
رجـال الفكـر والدعـوة" ،والنبـوة واألنبياء"،
ويقومـوا بتحليـل أوضـاع العـامل اإلسلامي
يف ضـوء كتابـات الشـيخ" مثـل الصراع،
واإلسـمعيات".
ال بـد للعـامل العـريب أن يقرأهـا ،خاصـة
والشـيخ كان جل اهتاممه العـامل العريب ،وكان
يعـرف ما هـي األخطـار التي حتلق عىل سماء
العـامل العـريب ،وكيـف النجـاة منها ،وتشـهد
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خطاباتـه ومقاالتـه وحمارضاتـه بذلـك ،ال بد
أن يقرأهـا اجلامعيـون والعلماء واملدرسـون،
ويف ضـوء هـذا يقتبسـون املنهـج والطـرق
واحللـول.
إن هـذا مـا يقتضي عقـد فصـول وجلسـات
ومؤمتـرات ،وال بـد أن يعتنـي األسـاتذة هبذا
اجلانـب املهم.

تلميذي ،واقرتحـا يل ترمجة كتاب
فضائـل أعامل فقبلـت ،فقاال :كم
تأخـذ إزاء ترمجـة كل صفحـة،
قلـت :مـا دفعتما ال بـأس بـه،
فقـاال :نعطيـك إزاء ترمجـة كل
صفحـة  27ليرة ،فقلـت :ال
حسـبي  25ليرة إزاء ترمجـة كل
صفحـة .لقد لقيـت ترمجة فضائل
أعامل الرتكية اسـتقباال حارا لدى
أوسـاط النـاس ،وأعيـد طبعه إىل
اآلن  30مـرة ،وأهديـت ثالثين
ألـف نسـخة منـه إىل أحبائـي
وأصدقائـي .واحلقيقـة إن كتـاب
فضائـل أعمال كتـاب حيفـز على
العمـل ،آلنه يركز على الفضائل،
ويوافـق مسـتوى العـوام .ويف
رأيـي إن هـذا الكتـاب مـن أكثـر
الكتـب قـراءة يف العـامل.

بـه وأجـازين أيضـا وسـعدت
بلقـاءه ،وجـاء أيضـا حمافـظ
إيـاالت بنجـاب لتوديعـه.
ترمجـت مـن مؤلفـات الشـيخ
مـودودي املجلـد الرابـع مـن

قـال الشـيخ حممـد إليـاس البـن
أخيـه الشـيخ حممـد زكريـا :مـا
شـاء اهلل لـك إملـام باحلديـث
النبـوي ،ولـو ألفت كتابـا يقرأ يف
البيـوت ويسـتفيد منـه العامـة
واخلاصـة ،فهـم الشـيخ بتأليـف
هـذا الكتـاب .واحلـق أنـه كتاب
ال يسـتغني عنـه العامـي
واخلـواص ،وألجـل إخلاص
مؤلفـه تـرك الكتـاب أثـرا قيام يف
أوسـاط النـاس ،جـاءين مـرة
أسـتاذ جامعي وقرأ علي من هذا
الكتـاب شـيئا فبكـى وبكيـت
معه.
التقيـت بالشـيخ حممـد زكريـا
مـرة عـام 1980م يف مدينـة
الهـور الباكسـتانية ،قـال يل أحد
بـأن الشـيخ حممـد زكريـا جـاء
مـن املدينـة املنـورة وسـيغادر إىل
دهلي ،فلنذهب إىل املطـار لنلتقي
بـه ،وقـد أذن لبضعة أفـراد للقاء
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تفسير تفهيـم القـرآن ،وتُرمجـت
بقيـة األجـزاء بمسـاعدة األخ
حممـد كيـاين (باكسـتاين األصل)
وجمموعـة آخـرى مـن األصـل
اإلنجليـزي إىل اللغـة الرتكيـة

وطبـع يف سـبعة جملـدات
بتصحيـح أحـد مـن اإلخـوة
األتـراك ،وأعيـد طبعـه إىل اآلن
عرشيـن مـرة ،كما ترمجـت كتابه
“رسـائل ومسـائل” يف أربعـة
جملـدات ،وأعيـد طبعـه سـبع
مـرات.
ترمجـت ورشحـت “بـال جربيل”
جمموعـة أشـعار العالمـة إقبـال،
وزدت فيـه ترمجـة العالمـة
إقبـال وطبـع يف  600صفحـة،
وقـد بذلـت لرتمجـة ورشح هـذا
الكتـاب جهـدا كثيرا واسـتغرق
سـنوات.
إين أمحـد اهلل تعـاىل أن وقفنـي
لرتمجـة هـذه املؤلفـات األرديـة
القيمـة إىل اللغـة الرتكية ،وتركت
هـذه الكتب أثـرا قيام يف الشـعب
الرتكـي .وقـد يأتينـي كثير مـن
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أصحـاب دور النشر أن أترجم هذا

يف أوسـاط الشـعب .وعندمـا كنت

أحـب أن أرسـل بعـض الشـباب

وكل مـا يرد مـن الرشق فهـو ابتذال

اآلن كبرت وضعفـت وأعـاين
بعـض األمـراض ،وإن عـادت يف

وتفهيـم القـرآن للشـيخ مـودودي
أعجبنـي ذكاءه اخلـارق ونبوغـه

نـدوة العلماء بالدعـم املـايل منـي
حتـى يتمكنـوا مـن نقـل التراث

سـائدة بين الشـعب الرتكـي.

الكتـاب أو ذلـك الكتـاب ،ولكنـي

الصحـة سـأقوم برتمجـة ثالثـة كتب
أخـرى أيضـا إن شـاء اهلل.

أترجـم كتـاب “رسـائل ومسـائل”

العلمـي .وال شـك أن مـن يتلقـى
كتـب مثـل هـؤالء املفكريـن
باملطالعـة يأخـذه اإلعجـاب ويتأثـر

كـم تركـت مؤلفـات الشـيخ أيب
احلسـن النـدوي وعلماء شـبه القارة

هبـم .ولذلك أقبلـت الطبقـة املثقفة
إىل مطالعـة كتبهما .وعلى املسـتوى

الندوي يف املجتمـع الرتكي ،ولقيت

يف الشـعوب اإلسلامية ناهيـك

اهلنديـة أثـرا يف املجتمـع الرتكـي؟
قد ذاعت صيت الشـيخ أيب احلسـن

العاملـي نـرى أن أفـكار وآراء هاتني
الشـخصيتني قـد تركت أثـرا عميقا

شـخصيته ،أفكاره،علومه ،حتقيقاته
وآثاره صـدى يف األوسـاط الدينية،

عـن بلاد كأفغانسـتان ،تركسـتان،
املاملـك العربية ،البلاد األفريقة و…

الكتـب التـي عليهـا اسـم الشـيخ
النـدوي تقتنـى أكثـر مـن الكتـب
األخـرى ،ويليهـا كتـب الشـيخ
مـودودي ،حممـد قطـب وسـيد
قطـب.

مـن أفكارمهـا ،ويتوجسـون خوفـا،
ويعادوهنما أيما عـداوة ،ألن
أفكارمهـا أثـارت الغيرة الدينيـة
واحلميـة اإلسلامية يف قلـوب
الشـعوب اإلسلامية وحركـت

وال شـك إنـه مـن ثمـرة اإلخالص
الـذي حتلى بـه الشـيخ .لذلـك فإن

ولقـد وفقنـي اهلل تعـاىل لرتمجة كتب
الشـيخ أيب احلسـن الندوي إىل اللغة
الرتكيـة ،ولقيـت ترمجـايت قبـوال
وتفاعلا واسـعا عند النـاس إىل حد
أن البعـض يـرى أن هـذه الكتـب

ليسـت مرتمجـة بـل هـي مؤلفـايت
أنـا بالرتكيـة .وسـبب هـذه القبولية
أين مل أسـتعمل يف ترمجتـي األلفـاظ
املهجـورة الرتكيـة بـل اخترت لغـة
املعيـار لتكـون كتبـي سـائغة للجيل
اجلديـد والقديـم.

تتلقـى أفكارمهـا وتتغـذى هبـا.
وهلـذا السـبب ّ
حيـذر الصهيونيـون

كوامـن النفـوس وأدت إىل ظهـور
الصحـوة اإلسلامية ،هـذا ما خييف
العـدو الصهيـوين .كام أهنـم خيافون
أيضـا مـن نشر أفكار الشـيخ شـبيل
النعماين ،سـيد قطـب ،حممـد قطب
واملجاهـد املناضل الدكتور يوسـف
القرضـاوي.

وبنـاء على عالقتكـم الوثيقـة بعلامء
اهلنـد حالفكـم التوفيـق أن تنقلـوا
مرياثهـم العلمـي إىل الشـعب

األذكيـاء واملتفوقين يف الكتابـة إىل

العلمـي والثقـايف ملسـلمي علماء
اهلنـد إىل تركيـا .فأجاب الشـيخ :لو

أرسـلت لنـا مثل هـؤالء األفـراد ال

نألـو أي جهـد يف تعليمهم وتثقيفهم
وتنميـة مواهبهـم وترفيع مسـتواهم

العلمـي ،ولكن لألسـف مل أجد من
أرسـله.

قبـل سـنوات أرسـلت شـابا يدعى
إسماعيل إىل اهلند بالدعـم املايل مني
ودرس يف دار العلـوم نـدوة العلماء

سـت سـنوات ثـم عـاد إىل تركيـا.
وهـو رجل خملـص ،حسـن املعاملة
والسيرة لكنـه ليـس مؤهلا للقيام
بنقـل تـراث علماء اهلنـد إىل تركيـا
فلـم حيصـل اهلـدف ،وهـو اآلن
مشـغول يف إحـدى مـدارس حتفيظ
القـرآن.

علماء اهلنـد هلـم صلـة برتكيـا،
خيتلفـون إىل تركيـا كثريا ويـزورون
شـخصياهتا ومراكزهـا العلميـة ويا
حبـذا لو سـافر علامء تركيـا إىل اهلند

لزيـارة املراكـز العلميـة واملعاهـد
الدينـة واالتصال بعلامءها ويرسـلوا
شـباهبم إىل اهلنـد لتلقـي العلـوم
الدينيـة هنـاك؟
نعـم ،مـن اهلنـد وباكسـتان كثيرا
مـا يأتـون إىل تركيـا ،ولكـن ليـس

املـودودي فضـل كبير يف إجيـاد
الوعـي الدينـي والفكـر اإلسلامي

يعرفهـم على الشـعب
برتاثهـم أو ّ
الرتكي .قلـت مرة للشـيخ الندوي:

هـو أوريب اللـون وكل مـا يـرد مـن
أوربـا جديـر بالعنايـة واالحتـذاء،

الشـيخ سـليامن النـدوي والشـيخ
شـبيل النعماين وغريمهـا مـن علماء
اهلنـد أيضـا مشـهورون يف املجتمـع
الرتكي .ولقد كان لكتب الشـيخ أيب
احلسـن الندوي والشـيخ أيب األعىل

وشـعبنا انقطـع عـن الشرق ردحـا
مـن الزمـن وارتبط بالغـرب ارتباطا
وثيقـا ،وأصبحـوا جـزءا ال ينفـك
مـن احلضـارة الغربيـة وثقافتهـا.
وكانـت سياسـة أتاتـورك أن كل مـا
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قدسـافر العالمة أبو احلسـن الندوي
غير مـرة إىل تركيـا ،وكنتـم معـه يف
بعض أسـفاره ،لو أرشتـم إىل بعض

اخلواطـر من هذه األسـفار؟
أول رحلـة للشـيخ أيب احلسـن

النـدوي كانـت إىل إسـطنبول عـام
1956م ،ومل أكـن أعرفـه وال كنـت
يف إسـطنبول ،وقـد ذكـر رشح هـذا
السـفر يف رسـالة سماها “دو هفتـه
تركـي مين” وترمجـت إىل العربيـة
حتـت عنـوان( :رحلـة إىل تركيـا)،
وأرسـل هـذه الرسـالة إيل وقـال:
قـد طالعهـا كثري مـن مسـلمي اهلند
وأبكتهـم.
ومل أكـن أعـرف الشـيخ أبـا احلسـن

النـدوي آنـذاك ،وقـد جـاء بوحده،
وقصـة رحلتـه إىل تركيا كما حكاها
هو بنفسـه :كان يف رحلة إىل سـوريا،
وأقـام هنـاك مـدة ثـم برمـج مـع
بعـض الطلاب السـوريني الذيـن
يدرسـون الطـب يف إسـطنبول
للذهـاب إىل تركيـا ،فيغـادر سـوريا
إىل إسـطنبول بالقطـار .ومـن سـوء
احلـظ أن القطـار يصـل إىل املحطـة
قبـل املوعـد املقـرر ،فينتظـر الشـيخ
يف املحطـة بعـض الشيء وال جيـد
الطلاب ثم يضطـر ليكرتي سـيارة
األجرة ويبحـث عـن العناوين التي
حيملهـا ،ولكـن على أنه غير واقف
بالرتكيـة وال جيـد من حيسـن العربية
أو اإلنجليزيـة يضطـرب بعـض
الشيء للعثـور على األماكـن ،ومن
جانـب يـأيت الطلاب إىل املحطـة

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

مـن بين الشـخصيات اإلسلامية
من شـبه القـارة اهلندية لقيـت أفكار
الشـيخ أيب احلسـن الندوي والشـيخ
أيب األعىل املودوي قبوال واسـتقباال
واسعا يف األوسـاط الدينية يف تركيا.

الرتكـي ،وهـل يوجـد غيرك مـن
العلماء األتـراك لـه عالقـة بعلماء
اهلنـد إىل هـذا احلـد ويتـوىل نشر
مرياثهـم العلمـي للشـعب الرتكي؟
سـؤال مهم ،مـع األسـف ال أعرف

بالعكـس ،والسـبب يف ذلـك أن
أتاتـورك اختـذ سياسـات مناهضـة
لإلسالم ،وسـعى أن يفصل الشعب
الرتكـي عـن اإلسلام ومسـلمي
العـامل ويوجههـم نحـو الغـرب،

مـن األتـراك مـن يعنـى بتراث
علماء اهلنـد إىل هذا احلـد أو يتحمل
مشـاق السـفر إىل اهلند ويتعلم اللغة
األرديـة ،ويتصـل بعلماء اهلنـد عن
ويعـرف الشـعب الرتكـي
كثـب،
ّ

وتفاهـة .ومـا زالـت هـذه العقليـة
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يف املوعـد وال جيـدون الشـيخ ثـم

وقـد اسـتُقبل الشـيخ النـدوي يف

والعرفـان .التصـوف والتزكيـة زينة

فيبحثـون عنـه يف كل األماكـن التي
يرجى وجوده وال جيدونه .والشـيخ

ولكـن وقعـت مشـكلة يف تأشيرة
الشـيخ حممـد رابـع فلـم يسـمح

على العلماء أن ينتمـوا إىل التصوف
والعرفـان.

منـزل تاجـر مسـلم يدعـى باحلـاج

وتابعـوا املوضـوع واتصلـوا ببعض

ينتبهـون إىل أنـه غـادر املحطـة

بعـد بحـث وتقلـب هنا وهنـاك جيد
مـن حيسـن اإلنجليزيـة ،وهيتدي إىل

نظيـف جلبـي ويذهـب إىل بيتـه
وال جيـده ثـم يـراه يف مـكان عملـه،

فيسـتقبله احلـاج اسـتقباال طيبـا.
والطلاب بعـد فحـص طويـل
خيبرون بـأن الشـيخ يف بيـت احلاج
جلبـي ويأتـون إليـه ،وبـذا تنتهـي
املشـكلة .ويبقـى الشـيخ أسـبوعني

يف تركيـا ويـزور األماكـن التارخيية،
ويلقـى شـخصيات متعـددة ذكـر

تفصيلهـا يف رحلتـه إىل تركيـا.

املطار بعد أن قطـع املراحل القانونية

الرشطـي لـه باخلـروج ،فتدخـل
الشـيخ أمين رساج وذلـك التاجـر

مـا هـي مكانة اإلمـام الرباين الشـيخ

كبـار رجـال األمن والرشطـة ولكن
بلا جـدوى! وأخريا قررنـا أن يبقى

حيتـل اإلمـام الربـاين مكانـة مرموقة
يف تركيـا ،وهـو ذائـع الصيـت

الشـيخ حممـد رابـع لثالثـة أيـام يف
املطـار ريثما يـزور الشـيخ األماكـن
والعلماء يف إسـطنبول .وركـب

الشـيخ أبو احلسـن الندوي السـيارة
إال أين مل أيـأس بـل ذهبـت إىل

رئيـس الرشطـة والطفتـه وقلـت له
بـأين درسـت عندهـم يف اهلنـد وقـد

أكرمـوين وأعطوين السـكن والطعام
جمانـا ،وع ّلموين العلم ،والشـيخ أبو
احلسـن شـخصية عظيمة وعامل بارز
والشـيخ حممـد رابـع صاحبـه وهـم
عندنـا لثالثـة أيـام فقط ،وقـد زعل
الرفـاق مـن هـذه الترصفـات لـو
أذنـت لـه وأبقيتنـي مكانـه .وهكذا
جاملتـه وأرصرت عليـه حتى ريض
وختـم على التأشيرة وسـمح لـه
باخلـروج مـن املطـار .فأرسعنـا إىل

أمـا رحلتـه الثانيـة إىل تركيـا فكانت
عـام 1963م ،كان يف رحلـة إىل
لنـدن وعنـد العـودة جـاء إىل تركيـا
ومعـه ابـن أخته الشـيخ حممـد رابع
النـدوي ،أقامـوا يف إسـطنبول ثالثة
أيـام ،ذهبـت إىل املطار السـتقباهلم،
ورأيـت هنـاك تاجرا متدينـا يل صلة
بـه يف انتظارهـم ،وكان الشـيخ أمني
رساج أحـد علماء تركيـا البارزيـن
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وخطيـب مسـجد الفاتـح آنـذاك
أيضا يف املطار السـتقباهلم ،وكان قد
تعـرف بالشـيخ النـدوي يف مصر
عندمـا يـزور الشـيخ النـدوي يف
رحلتـه إىل مصر جامـع األزهـر
يكـون الشـيخ أمين رساج طالبـا يف
األزهـر آنـذاك ومنـذ ذلـك احلين
تتقوى العالقة بينهام.

للعلـم والعلماء ،وأرى من الواجب

السـيارةُ .س الشـيخ أبـو احلسـن
رسورا بالغـا برؤيـة الشـيخ حممـد
رابـع وسـأله كيـف جئـت؟ قـال:
قـد ألـح يوسـف إحلاحـا كثيرا
حتـى أعطـوا يل التأشيرة ملـدة ثالثة
أيـام .وقـد جـاء الشـيخ أبو احلسـن

والشـيخ حممـد رابـع مـرات عديدة
إىل بيتـي ،مـرة قـال يل الشـيخ أبـو
احلسـن :إن جئـت إىل إسـطنبول ومل
آت إىل بيتـك فسـفري ناقـص .كان
حيبنـي كثيرا .رزقنـي اهلل شـفاعته

يـوم القيامـة .وقـد جـاءين السـيد
نـدوي مـرة مع الشـيخ حممـد قطب
ومكـث عنـدي أيامـا .يومـا قـال يل
على مائدة العشـاء :أصبـح مزاجك
مثـل مـزاج اهلنديين تطبـخ الطعـام
املفلفـل احلـاد.

أمحـد الرسهنـدي يف تركيا؟

لـو ألقيـت الضـوء على مكانـة

التصـوف والعرفـان يف تركيـا؟
وال شـك أن اهلـدف الرئيـس مـن

التصـوف والعرفـان هـو الوصـول
إىل مرتبـة اإلحسـان الـذي ورد

يف احلديـث النبـوي الرشيـف،
وبالتصـوف قـد حصـل الكثيرون
على درجـات عالية ،كما أن البعض
انحرفـوا عـن املسير وضلـوا نتيجة
الغلـو أو عـدم الفهـم الصحيـح
مـن التصـوف .الطريقة النقشـبندية
املجدديـة طريقـة صافيـة مبنيـة عىل
أسـاس التزكيـة واإلحسـان .ومـن

يتمسـك هبـذه الطريـق يصـل إىل
مرتبـة اإلحسـان ال حمالـة .وأنـا
شـخصيا بايعـت املشـايخ وأنتسـب
إىل الطريقـة النقشـبندية ،ومـع هـذا
أحـذر من بعـض الطـرق الصوفية.
السـؤال الـذي يطـرح نفسـه :مـن
جيـب عليـه االنخـراط يف سـلك
التصـوف ومـن حيظـر منـه؟ أرى
أن التصـوف رضوري للعلماء،
ولكنـه مضر للجهـال ،وال ينبغـي
أن يصـل التصـوف بأيـدي الذيـن
ال حيسـنون طريقـة االسـتفادة منـه
وليـس التصـوف على مسـتواهم.
وممـا يسـتغرب يف بعـض البلاد
اإلسلامية أن التصـوف وقـع
بأيـدي اجلهـال وليـس العلماء.

والعلماء ربما يسـتغنون يف هـذا
املجـال مـع أن التخلي عـن الرذائل
واألمـراض الباطنيـة رضوري
للعـامل بعـد التخـرج وهـذا ال يتيرس
إال باالنخـراط يف سـلك التصـوف
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ومعـروف لـدى العامـة واخلاصـة،
جيلونـه وحيبونه .يقـول فيـه العالمة
إقبال :يقـذف النور يف قبره كل يوم

مـن السماء .لقـد كان بحـق رجلا
كبريا .لقد خص الشـيخ أبو احلسـن
النـدوي املجلـد الرابـع مـن كتـاب
“رجـال الفكـر والدعـوة” لسيرة

اإلمـام الربـاين وأفـكاره وأعاملـه
وخدماتـه .كان الشـيخ أبـو احلسـن
النـدوي يعيـش مثل اإلمـام الرباين.
كان اإلمـام الرباين يعـظ احلكام وال
جيادهلـم ،ويكتـب للعـوام ويعلمهم

دينهـم ،ولقـد أصبـح املنتمين إليـه
نموذجـا هيتـدى هبـم.
لقـد أقمـت أليـام يف تكيـه كالن
رايـي بريلي (مسـقط رأس اإلمـام
النـدوي وموطـن أجـداده) وقـع
بصري يومـا على كتـاب فيـه ذكـر
تاريخ أرسة الشـيخ النـدوي فبدأت
بمطالعتـه إىل الصباح ،وكان الشـيخ
يستريح يف الغرفة اجلانبيـة ،والباب
مفتـوح ،كان يذكـر مـرة ويستريح
أخـرى وقـد ينظـر إيل فيراين أطالع

فقـال يل :جئت إىل هنـا للمطالعة أم
الصحبـة معنا؟ فقلت :سـيدي! لقد
تعرفـت على أرستكـم اآلن ،وهـذا
أول كتـاب أقـرأه عـن أرستكـم،
كيـف أكتحـل بالنـوم وملـا أكمـل
هـذا الكتـاب؟! فسـكت الشـيخ،
ثـم قلـت لـه :بمطالعة هـذا الكتاب
اقرتبـت بأرستكـم واستأنسـت هبـا
فس الشـيخ جدا
أكثـر مـن ذي قبلّ ُ ،
بكالمـي هـذا.
شـهدت تركيـا يف عهـد اخلالفـة

حوار
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العثامنيـة عهـدا مزدهـرا ،ثـم حـل

أن ندعـو هلـذه احلكومـة ونحمـي

أن حذفـوا املصطلحات اإلسلامية

عاش جيـل مـن الشـعب الرتكي يف
كال العهديـن مـا تقييمكم وحتليلكم

للمزيـد وجينبهم عن اخلطـأ والزلل.
هـذه احلكومـة مـأوى املسـلمني يف

األلفـاظ الالتينيـة ،ولتحقيـق هـذا
الغـرض منعوا رسـم اخلـط العريب.

حملهـا النظـام اجلمهـوري ،وقـد

يف هـذا املجـال؟
کان العالمـة النـدوي ينتقـد
سياسـيات أتاتـورك اخلاطئة ويشير

أردوغـان وحكومتـه ليوفقهـم اهلل

العـامل ،وجيتهـد رئيـس اجلمهوريـة
جلميـع املسـلمني يف العـامل .وقـد

مـن الـكالم والكتابـة وحلـوا حملها

فمنـع إصـدار الكتـب واملجلات
برسـم اخلـط العـريب بعـد أن كان

أثـارت أوربـا وأمريـكا اليـوم

التراث الرتكـي لقرون هبذا الرسـم

التـي اختذهـا أتاتـورك ،وكان نقـده
علميـا ومنطقيـا كما أن أسـلوبه

يريـدون اإلطاحـة برتكيـا أو
تضعيفهـا .إهنـم يضغطـون على

عليـه باإلعـدام .ومـن جانـب مـن
أصـدر الكتـب واملجلات وحتمس

يسـتخدم عبـارات نابيـة والذعـة يف
كالمـه .أما أنـا فقد دخلت السـجن

ويسـلحون األكـراد ويطمعوهنـم
ليثيروا حربـا بين الكـرد والترك

أذنـاب اإلنجليـز ،وقـد أرادوا أن
جيعلوا منـه شـخصية بطولية حيتذى
بـه .كان الرجـل يبغـض الديـن
ويناهـض أهلـه واجتهـد أن يسـلخ
الشـعب عـن دينـه .نـرى اليـوم

املـاء العكـر .ولكنهـم سـيخيبون،
وسـتبوء أمريـكا وأوربـا بالفشـل
الذريـع ويعز اإلسلام واملسـلمون.
ينظـر كثير مـن املحللين بعين

يوجـد نظري هـذا اإلجراء التعسـفي
يف العـامل .ومـن مل يلبـس القبعـة
اإلنجليزيـة أعـدم ،حتـى أعدمـوا
يف ليلـة  100شـخص ألجـل عـدم
لبسـهم القبعـة اإلنجليزيـة وفيهـم

قسـم يريـد أن يعيـش وال يريـد أن
يبـاد وهيلـك وجيتهـدون لذلـك وال
هيمهـم سـوى ذلـك .وقسـم آخـر
بمجـرد أن يولـد يريـد أن يكـون
حاكما ويتوىل عـرش الزعامـة ،وقد
أصبحـت تركيـا ميـدان املنافسـة

بمسـاعدة مـن القوى العامليـة وبكل
مـا أويت مـن قـوة ـ أن يمحـو كل ما
يمت إىل اإلسلام بصلة وأن يصيب
اإلسلام يف صميمـه بحيـث ال يرفع
رأسـا بعد ،ما هي األسـباب والعلل
إىل هـذا اإلقبـال يف رأيكـم؟

ويف ظـل العلامنيـة وشـغف بأفـكار
أتاتـورك ونظرياتـه .ولكـن كان
فيهـم مـن يبغـض أتاتـورك وآراءه
املناهضـة لإلسلام ،ويف عـام
1945م عندمـا كنـت تلميـذا يف
املدرسـة اإلبتدائيـة كان يقـال لنـا:

بالصبغـة اإلسلامية يصلـون
ونسـاءهم متحجبـات .على حين
أنـه قبـل  15سـنة كان  90يف املائـة
مـن رجـال احلكومـة علامنيين،ال
نـكاد نصـدق أن حيـدث خلال 15

دينهـم وردهـم على أعقاهبـم .وقد
برمـج إلكمال هـذا املشروع حتـت
السـتار مـع رجـال مثـل أتاتـورك،
ليكـون هـذا العمـل يف مراحـل،
أوالهـا إسـقاط اخلالفـة هنائيـا،

إىل اآلثـار السـلبية على مسـتوى
الفكـر واالجتماع نتيجـة السياسـة

النقـدي كان سـواء على اجلميع ،ال

ألين كنـت أنتقـد سياسـات أتاتورك
نقدا الذعـا ونابيـا .كان أتاتورك من

مـن يقدسـه إىل حـد العبـادة وينظـر
إىل تراثـه برؤيـة التقـدس .يقـول
أسـتاذي الشـيخ نور الديـن توبجي
العـامل البـارز يف تركيـا يف كتابـه:
انقسـم الشـعب الرتكي إىل قسمني:

هلذيـن الصنفين.
ولكـن اليـوم قيـض اهلل للشـعب
الرتكـي حكومـة متدينـة رائعـة ،مل
نكـن نتصور أن حيكـم تركيا حكومة
90يف املائـة مـن رجاهلـا مصطبغون

تركيـا بحجـة احلاميـة عـن األكـراد

والعـرب ،بين الشـيعة والسـنة .ثم
يتفرجـوا ويصفقـوا ويصطـادوا من

حتـى يفصلـوا اجليـل اجلديـد عـن
سـلفهم ومـن كان خيالـف حيكـم

لنشر الالتينـي اسـتقبل وأصبـح
موضـع الثقـة عندهـم .فأصـدرت
الكتـب واملجلات والصحـف

بالالتينيـة والشـعب جيهـل هـذا
الرسـم ،فغـرق يف اجلهـل ،وربما ال

االسـتغراب واحلرية إىل هذا التحول
العظيـم واإلقبال الكثري إىل اإلسلام
مـن جديـد يف تركيـا هبـذه الرسعـة
العجبيـة واالنتشـار الواسـعبعد
أن بـذل أتاتـورك أقصى جهـده ـ

من كبـار العلماء ،وقد سـاد الرعب
والدهشـة يف النـاس إىل حد أن كثريا
منهـم ال جيترئ أن خيـرج مـن بيته.
ومـع األسـف تربـى اجليـل اجلديـد
عىل أسـاس هـذه األفـكار الالدينية

بعـد أن أطـاح االسـتعامر اإلنجليـز
باإلمرباطوريـة العثامنيـة وحـرم
املسـلمني من حصنهـم الوحيد بذل
كل جهـده إلزالـة وحمـو الشـعائر
اإلسلامية وإبعـاد املسـلمني عـن

أتاتـورك بطـل ال يمـوت .وهكـذا
كانـوا ينقشـون عظمـة أتاتـورك يف
قلـوب األطفـال .تالوة القـرآن كان
ممنوعـا .كان يف حينا تسـعة مسـاجد
أغلقـوا ثامنيـة وحولوهـا إىل خمـازن

ثـم تغيير أسـلوب حيـاة النـاس
وتثقيفهـم بالثقافـة األوربيـة .فكان

للحنطـة ،تركـوا مسـجدا واحـدا
فقـط .حولوا مسـجد السـطان أمحد
إىل إسـطبالت اخليـول .تركيـا قـد
اجتـازت مثـل هـذا العهـد اخلطير
و 90يف املائـة مـن شـعبه مؤمنـون

ذات اعتقـاد صحيـح ،قـد نرصهـم
اهلل تعـاىل وكفاهـم رش املبغضين
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ولقـد كان ملـدارس اإلمـام خطيـب
دور كبير يف إجيـاد الصحـوة

اإلسلامية يف تركيـا ،أقـول دائما:
ال يقـدر الشـعب عدنـان منـدرس

حـق قـدره .هـو أول من نـادى بعد
فـوزه يف االنتخابات عـام 1950م:

إن هـذا الشـعب مسـلم وسـيبقى
مسـلام .وهـو مـن أعـاد األذان
بالعربيـة على حين أن أتاتـورك
روج األذان الرتكـي وفصـل تركيـا
ّ
عن اإلسلام واملسـلمني .وبتأسين
مـدارس اإلمام خطيـب أعاد عدنان
منـدرس الثقـة املفقـودة يف الشـعب
وعـرف اجليـل اجلديـد
الرتكـي
ّ
باإلسلام ،وغـرس يف قلبـه حـب
الثقافـة اإلسلامية .ولكـن ان ُقلـب

عليـه بعـد تسـع سـنوات وأعـدم.
لقـد انقلـب العلامنيـون املناهضـون
لإلسلام بعـد كل عشر سـنوات
على اإلسلاميني .وبعـد اإلطاحـة
بحكومـة نجم الدين أربكان أسـس
رجب طيـب أردوغـان حزبا جديدا
وواصـل أهدافـه بكل جـراءة وقوة،
ومل يثنـه التهديـد والتخويـف عـن
أهدافـه بـل قـال بـكل رصاحـة :إن
كفنـي معـي وال أخـاف املـوت،
كل مـن أقـدم إقدامـا مناهضـا لنفع
الشـعب سـأعاقبه .واليـوم بفضـل
اهلل قـد ضعـف املخالفـون و ُفـت
عن عضدهـم ويتوجسـون اخلوف.
أرجـو أن تتحـول تركيـا إىل دولـة
قويـة يف العـامل ،وتصبـح معقـل
املسـلمني يف العـامل.

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

سـنة انقلاب عظيـم إىل هـذا احلـد
ولكـن اهلل أراد أن يكـون .وعلينـا

حربـا نفسـية بلا هـوادة ووصلـت
هـذه احلـرب اليـوم أوجهـا .إهنـم

لإلسلام واملسـلمني.

قضايا معاصرة
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حينمـا يدعـو ترامـب لاللتجاء إلى هللا!
سيد مسعود

نشر ترامـب عبر حسـابه يف تويتر

مل يكـن أحـد يتصـور جريـان احلياة

اهلل للحاميـة والقـوة يف مثـل هـذه

مرونـة التواصـل ورفاهيـة العيـش

لشرف
تغريـدة قـال فيهـا“ :إنـه
ٌ
عظيـم يل أن أعلـن يـوم األحـد
 15مـارس يومـا وطنيـا للصلاة.
نحـن بلـد طـوال تارخينـا نتطلع إىل
بغـض النظر عـن املكان
األوقـاتّ .
أشـجعك عىل
الـذي قد تكـون فيه،
ّ

بلا كـرة القـدم ودورياهتـا ،وبعيدا
عـن احلفلات واملسـارح وقاعـات
السـينام! ومل يكـن أحـد يتصـور
تعـود
أن اإلنسـان املعـارص الـذي ّ
وحريـة احلركـة على مسـتوى هذه
القريـة الكونيـة سـيأيت عليـه حين

االجتـاه نحو الصلاة يف فعـل إيامين
معـا ،سـوف ننتصر بسـهولة”.
عندمـا ظهـر فيروس كورونـا

مـن الدهر وهـو يتقوقع داخـل بيته
ال يتجـرؤ عىل اخلـروج منـه ،وكأن
كورونـا قـال هلـم :يـا مـن ظننتـم
ّ
أن العـامل بلا حـدود :اجلسـوا يف

عىل أن نقطـة ظهوره سـتكون نقطة
اختفائه ،مسـتبعدا انتشـاره يف سائر
املـدن الصينيـة ،فضال عـن مغادرته

هـل كان يتصـور أحـد أن حيشر
كورونـا النـاس يف املستشـفيات
حشرا ،وحيصـل للعـامل مـا قـد

املسـتجد ألول مـرة يف مدينـة
ووهـان الصينيـة تعامـل العـامل معه

البيـوت ،فالعـامل هـو البيـت!

حـدود الصين.
مل يكـن أحـد يفكر ولو كان متشـائام

حـدث لـه اليـوم مـن حالـة خوف
وهلـع مـن املـوت ،وسـط تواتـر

بـأن هذا املخلوق الصغري سـيتحول
جائحـة حتّطم احلـدود لتجتاح العامل
هبـذه الرسعـة املدهشـة ،ال احلـدود

أخبـار تزايـد اإلصابـات يف خمتلف
بلـدان العـامل.
جـاء كورونـا فأبطل نرجسـ ّية البرش

أن تصنّفهـا املنظمـة العاملية للصحة
كبـؤرة جديـدة للوبـاء يف العامل !
مل يكـن أحد يفكـر أن كورونـا قادر

تطـورت.
والطـب ناقصـة مهما ّ
ّ
هـل ختيـل أحـد أن يظهـر رئيـس

وأسـعار النفط ،وإيقـاف الرحالت
اجلويـة والربية ،وتعطيـل املطارات،
وإخلاء الشـوارع املزدمحة ،فلم يدر

واالضطـراب منـه كل مأخـذ وهـو
يتكلـم عـن رضورة تق ّبـل فقـدان
النـاس أح ّبتهـم وذوهيـم جـراء

تقاومهـا ،وال القـارات تصدّ هـا،
وال املحيطـات تُعجزهـا ،وتأبى إال

على رضب االقتصـاد العاملـي،
وزعزعـة الشركات واألسـهم
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بخلـد أحـد أن رومـا التـي ُوصفت
باملدينـة اخلالـدة ،سـتصبح خاليـة
يومـا! وأن مدينـة ميالنـو اإليطالية
عاصمـة املوضـة ودور األزيـاء
سـتغلق!

واعتدادهـم بذواهتـم ،وقـد أكّـد
هلـم هشاشـة العـامل الـذي صنعوه،
وأثبـت ّ
أن إنجازاهتـم يف العلـوم

احلكومـة الربيطانيـة بوريـس
جونسـون يومـا وقـد أخـذ القلـق

تفشي كورونـا؟
مـن كان يظن أن املستشـارة األملانية
أنجيلا ميركل سـتظهر يومـا أمـام
عدسـات الكاميرات لتتنبـأ عـن
إمكانيـة إصابـة  %٦٠أو  %٧٠مـن

مواطنيهـا بكورونـا الـذي ظهـر يف
الصين؟!
هـل كان ألحـد أن يتصـور أن

سـيمرغ أنـف ترامـب،
كورونـا
ّ
ويع ّفـر وجهـه ،وحيـدّ مـن غـروره
ليدعـو األمريكيين والنـاس يف
أنحاء العـامل إىل الصلاة والدعاء؟!
كما بـادرت الفاتيـكان كذلـك
بإقامـة ال ُقـدّ اس (صلاة النصارى)

يف رومـا األربعـاء املـايض لنفـس
الغـرض.
هـذا هـو رئيـس أكبر دولـة بالعامل
وقـف أمـام كورونـا مكتـوف
اليديـن ،يـرى اخللاص منـه يف
الدعـاء ،فيدعـو للدعـاء والصلاة
وااللتجـاء إىل اهلل! لـو كان يقـول
هـذا الـكالم أكبر عـامل دينـي
وداعيـة مسـلم يف العـامل لـكان
موضـع سـخرية بحجـة أن العامل يف
املختبرات يبحـث عـن دواء وهـذا
العاجـز يدعونـا للصلاة والدعـاء
يف املسـاجد ! ولكـن اهلل تعاىل أرغم
ترمـب على أن يقـول هـذا بنفسـه.
سـبحانه مـا أعظـم شـأنه! الـذي
قـد بعث أصغـر خملـوق لـه وأتفهه
وأحقـره ،قـد حتـدّ ى بمفـرده العامل َ
كلـه بكل مـا يملـك ،وأعلـن حربا
كونيـة حاميـة الوطيـس على العـامل
كلـهّ ،
ظـل جيتـاح مشـارق األرض
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ومغارهبـا ،قتـل اآلالف وأصـاب
عشرات اآلالف ،ال يم ّيـز بين
سـيايس وريـايض ،وبين اقتصادي
ونفسي ،وطبيـب وممـرض ،وبين
ّ

فقير وغنـي ،وحاكـم وحمكـوم،
ورئيـس ومـرؤوس ،والعـامل بأرسه
واقـف أمامـه مكتـوف األيـدي،
ال حـول لـه وال طـول ،وال حـراك
فـر النـاس إىل البيـوت
وال خيـارّ ،

وأغلقـوا األبـواب خلفهـم،
ويـرون املـوت قـد وقـف خلـف
األبـواب ينتظـر خروجهـم .وقـد
بـات خيافـه "كورونـا" مـن مل يكـن
مـن شـأنه اخلوف مـن أكبر القوى
العامليـة .وهـا قد جـاء أكبر الطغاة
واملسـتكربين يلفـت االنتبـاه إىل اهلل
تعـاىل ألنـه هـو وحـده قـادر على
إصـدار أمـر جلند ّيه هـذا أن يتوقف
عن التقـدم والتحدي ،إذ اجلندي ال
يسـتمع إىل غير قائـده.
أفلا جيـدر باملسـلمني -وهـم
يشـاهدون قـدرة اهلل املطلقـة -أن
ـجدا ،فخوريـن
خيـروا هلل تعـاىل ُس ّ
ّ
بدينهـم ،معتزيـن بقيمهم ،سـائلني
اهلل رفـع هـذه اجلائحة ،بعـد أن جاء
ترامب وغير املسـلمني وامللحدون
يف أنحـاء العامل يدعـون لاللتجاء إىل
اهلل تعـاىل.
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جامعة الرشيد؛

المدرسـة التي ال أنسـى فضلها

(الحلقة األولى)

عبد الرحمن محمد جامل
«إهنا مدرسـة هلـا قوانين صارمة .ال

يبـدو أن عاملـك أوسـع مـن زيـد

إهنـا يف غايـة احلسـن واجلمال .إهنـا
مدرسـة تتناغـم مـع روح العصر

وهكـذا تـم التحاقـي باجلامعـة التي
كنـت أرى االلتحاق هبـا جمرد حلم،

العصر املسـتجدة .إهنـا مدرسـة

النـاس وأقـول يف نفسي :هـل مـن

وعمـرو و...

يمكـن للوافديـن أن يلتحقـوا هبـا.

فأمـر
وكأين وصلـت إىل منشـودي،
ّ
على الشـوارع والسـكك وأشـاهد

وهلـا برامـج رائعـة لتنميـة مهـارات
الطلاب ومتشـيهم مـع قضايـا

العالمـة رشـيد أمحـد اللدهيانـوي
رمحـه اهلل ،وقـد كان علما مـن أعالم
الفكـر واإلصلاح والتزكيـة يف
1
باكسـتان».
إهنـا كلمات قرعتهـا أذين أول مـا
وصلـت إىل جامعـة دار العلـوم
كراتشي بعـد أن قضيـت أربعين

على ميعـاد تعانقنـا وتصافحنـا ،ثم
تعرفنا عليـه ،أجل! إنه العـامل املفكر
األسـتاذ الشـيخ نعيـم أمحـد عميـد
معهـد اللغـة العربيـة هبـذه اجلامعة.
فقلـت يف نفسي :على اخلبير
سـقطت.

كان يتكلـم بالفارسـية الفصحـى
وكان إمامـا يف اللغـة العربيـة كلمنـا
بالفارسـية بعـد أن عـرف أننـا مـن
إيـران ،يتكلـم كأهنـا لغة أمـه .قلت
لـه :هـل يمكـن ملثلي أن يلتحـق
هبـذه اجلامعـة؟ سـألني :هـل حتمل
بطاقـة اهلويـة؟ قلـت :ال ،هـل
حتمـل جـواز السـفر؟ ال ،فقـال:
لقـد وقعـت حمبتـك يف قلبـي ملجرد
رؤيتـك ومتنيـت لـو التحقـت هبـذه
اجلامعـة ولكـن كما تعـرف اجلامعة
هلـا قوانين صارمـة وأنـا أبـذل
قصـارى جهـدي ألحلقـك هبـذه
اجلامعـة اكتـب عريضـة واستشـفع
أحـد العلماء الذيـن هلـم عالقـة
هبـذه اجلامعـة ،وعهـدة إحلاقـك
علي .فطـرت فرحـا وعانقني رسور
ال يوصـف ،فاتصلـت بمرشـدي
وشـيخي األسـتاذ املفتـي حممـد

قاسـم القاسـمي وأخربتـه ملـا أنـا
فيـه ،بـادئ األمـر مل يعجبـه ذهـايب
وقال :كنـت ممتـازا يف جامعتنا ولك
نشـاطات ،قلـت :وأنـا اآلن جئت،
واألمـر بأيديكـم لو أمرتـم فأرجع،
فقـال :ال ترجـع وأنا سـوف أشـفع

لـك.
على كل ،وصلـت عريضـة شـفاعة
األسـتاذ بواسـطة أحـد األسـاتذة
السـابقني باجلامعـة وكنـا ننتظـر رد
مسـؤويل اجلامعـة .والعجيـب يف
األمـر أن كل صبـاح آيت إىل الشـيخ
ألسـأله فـأراه حيمـل عريضتـي
وخيتلـف إىل املسـؤولني ويناقشـهم
يف التحاقـي .مضى أسـبوع وأنـا
أختلـف إىل أن جـاء اليـوم الـذي
كنـت أنتظـره ،قـال الشـيخ :متـت
املوافقـة عىل التحاقـك ولكن برشط
اختبـار شـفوي ،قلت :على الرأس
عين ثالثـة مـن األسـاتذة
والعينّ ،
الختبارنـا ،أتذكـر إحـدى أسـئلة
الشـيخ نعيم أمحـد :قل مجلـة حتتوي
على الفعـل والفاعـل واملفعـول
ووووو ال تكـون فيهـا زيـد وعمرو
ورضب وأكل و ....فأجبتـه ،فقال:
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للبلاد ملـا فرحـت فرحـي بقبويل يف
هـذه اجلامعة.
جامعة الرشيد
جامعـة الرشـيد مدرسـة إسلامية،
دينيـة ،علميـة ،فكريـة ،ثقافيـة،

عرصيـة راقيـة ،قـد اجتهـدت أن
جتمـع بين العقـل والعلـم ،بين
األصالـة واملعـارصة ،بين القديـم
الصالـح واجلديـد النافـع ،تتبـع
منهـج أهـل السـنة واجلامعـة ،ومـن
حيـث املسـلك واملشرب ديوبندية،
فهـي متمسـكة بالديوبنديـة ككل،
وتأخـذ مـن املسـالك واملناهـج
التعليميـه والفكريـة األخـرى مـع
األخـذ بالديوبنديـة عملا بالقاعدة
املشـهورة« :خـذ مـا صفـا ودع مـا
كـدر».
اجلامعـة هلـا شـعب وفـروع خمتلفـة
يف أنحـاء باكسـتان ،وهلـا صحـف
وجرائـد ،صحفيـة «إسلام»
اليوميـة وجريـدة «رضب مؤمـن»
األسـبوعية اللتـان تنشران بأعـداد
كبيرة يف أنحـاء باكسـتان يف
احلقيقـة مهـا صـوت اإلسلاميني
يف باكسـتان .وقـد تركـت جريـدة
رضب مؤمـن أثـرا كبيرا يف عقليـة
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يومـا يف الدعـوة والتبليـغ يف
اإلجـازات الرسـمية .وقـد أمتمـت
الصـف الثالـث بجامعـة دارالعلوم
زاهـدان وأريـد اآلن أن ألتحـق
بالصـف الرابـع .كنـت يف قلـق
متزايـد ،أيـن ألتحـق وكيـف ألتحق
ومـن أستشير؟! وكان أول قصدي
االلتحـاق بدار العلـوم ولكن عندما
سـمعت خصائـص ومواصفـات
جامعـة الرشـيد اشـتقت إىل رؤيتهـا
رغـم أن االلتحـاق هبـا ملثلي كان
جمـرد حلـم.
ذهبـت إىل جامعـة الرشـيد فرأيتهـا
كما وصفـت يل ،سـبحان اهلل! مـا
أروعها ومـا أمجلها! فازددت شـوقا
إىل االلتحـاق هبا ،وبينما أنا أجتول يف
سـاحة اجلامعة وأحـدق إىل مناظرها
البهيجـة إذ وقـع بصري على رجل
وسـيم مربـع القامـة ،يبـدو كأنـه
إنسـان عظيـم وشـخصية مؤقـرة،
وملـا أبرصنـا أرسع إلينـا وكأنـا كنـا

هـؤالء مـن حيمـل مثـل فرحـي،
وأقـول يف نفسي :لو انتخبت رئيسـا
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الشـعب الباكسـتاين ،ووقفـت يف

منهجـي الفكـري وصلتـي بالشـيخ

وأرسارهـا وكتبهـا ،وكان ذا مطالعة

ويدعـو إىل إحيـاءه ويدافـع عـن

بالبلاد وتواجـه اإلسلاميني
باألخـص .وهلـا مؤسسـات خرييـة

ونظـرا إىل أين قضيـت سـنوايت
الدراسـية األوىل يف جامعـة دار

واحلـركات السياسـية املعـارصة
وعلى املناهـج الفكريـة ،وكان

اجلهاديـة األخـرى إال أن لـه
مالحظـات وانتقـادات كثيرة على

وجـه التحديـات التـي تعصـف

تنشـط يف أنحـاء البلاد ،تأخـذ
بأيـدي الفقـراء واملحتاجين وتقـوم
يف وجـه املخططـات الصليبيـة

نعيـم أمحد

العلـوم زاهـدان التـي تشـبه جامعة
الرشيد إىل حد يف مناهجها ومتسكها

عميقـة ،واقفـا على األحـزاب

يلقـي حمـارضات يف موضـوع الغزو
الفكري والثقايف يف جامعة الرشـيد،

املشـبوهة التـي تدعمهـا مؤسسـات
صليبيـة وأمريكيـة للفـت عن عضد

تنظيـم طالبـان وعـن التنظيمات

منهجهـم .
وكان خيالـف قيـادات باكسـتان
ألهنـم يف رأيـه حيكمـون بغير مـا
أنـزل اهلل ويدعمـون التنظيمات
املتطرفـة والرسيـة اليهوديـة التـي

اإلسلام وإضعـاف قـواه .لذلـك
وهـدّ دت من
أغلقت مـرات عديدة ُ

تنشـط يف باكسـتان ويعـادون اجلهاد
واملجاهديـن ،وال يألـون أي جهـد

وللجامعـة نشـاطات ودورات
ختصصيـة وتدريبيـة كثيرة منهـا:

جـر عليـه بعض املشـاكل
وهـذا مـا ّ
حيـث هدد مـن قبل االسـتخبارات

واملعلمين ،التخصـص يف الفقـه،
التخصـص يف اإلفتـاء والقضـاء
وغريها من شـعب وفروع ودورات
خمتلفـة ،والدورات يف تزايد مسـتمر
حسـب الضرورة .زد إىل ذلـك

باألصالـة واملعـارصة ،تشـبعت إىل
حـد مـن الناحيـة الفكريـة يف دار
العلـوم واسـتفدت مـن أسـاتذيت
وشـيوخي يف هـذا املجـال .وأرى

وله صلة بالسيرة النبويـة والتاريخ،
كثير املطالعـة يف موضوعـات
خمتلفـة ،شـديد اإلعجـاب بالعالمة
أيب احلسـن النـدوي والشـهيد

كان الشـيخ نعيـم أمحـد رجلا بليغا
قـوي احلجـة ،فصيـح اللسـان،
عبـق الفصاحـة تفيـض مـن أردانه،
ينجـذب إليـه السـامع انجـذاب
احلديـد باملغناطيـس ،يسـحر

تأسـيس «كليـة الرشيعـة» وهـي
خاصـة باملثقفين أو الطلاب
اجلامعيين الذيـن أمتـوا الثانويـة
ويريـدون حتصيل العلـوم الرشعية،
وهـذه الـدورة املضغوطـة ملـدة
أربـع سـنوات يتعلـم فيهـا الطالب

يف جامعة الرشـيد بشـخصية متعددة
األطـراف ،شـخصية هلا صلـة بأكثر
مـن حـزب ،شـخصية واقفـة على
احلـركات اإلسلامية والفكريـة
واجلهاديـة والسياسـية .كانـت هذه
الشـخصية معجبـة بتنظيـم مجاعـة

اإلعجـاب باإلخـوان إال أنـه كان
يـرد الديمقراطيـة بشـدة ،وبطبعهـا
االنتخابـات الربملانيـة والرئاسـية
وغريهـا مما هلـا صلـة بالديمقراطية؛
ألن الديمقراطيـة يف رأيـه قوانين
وضعيـة مـا أنـزل اهلل هبـا مـن

حلقاتنا الفكرية والثقافية
كانـت لبعـض الطلاب اإليرانيين
الدارسين يف جامعـة دار العلـوم
وجامعـة الرشـيد حفلات فكريـة
وثقافيـة مـع الشـيخ نعيـم أمحـد بني
فينـة وأخـرى تعقـد يف ليـايل اجلمعة

لتشـويه سـمعة املـدارس الدينيـة،

جهـات حكوميـة عميلـة.

الصحافـة واإلعلام ،اإلنجليزيـة،
دورة اللغـة العربية ،تدريـب الدعاة

هلـا صلـة باجلامعـات العرصيـة
ومعظـم طالهبا املتفوقين يواصلون
دراسـاهتم يف اجلامعـات العرصيـة
بعـد التخـرج.
ومـن إحـدى خطواهتـا البنـاءة

العلـوم الرشعية مثـل عامة الطالب
ويتخرجـون علماء دعـاة ويتـم
توظيفهـم يف إحـدى فـروع اجلامعة
بعـد التخـرج .وهلـذه الطبقـة أثـر
كبير يف االرتقـاء بمسـتوى شـعب
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وفـروع اجلامعـة املختلفـة إذ إهنـم
نظـرا جلمعهم بين العلـوم العرصية
والدينية وتعايشـهم مـع عامة الناس
يتأهلـون جلـذب الناس واسـتاملتهم
أكثـر فاكثـر ،وقـد اسـتطاعت

اجلامعـة بفضلهم أن حتقـق كثريا من
طموحاهتـا وخمططاهتـا وأعامهلـا.

غير مـرة إىل أنـه اضطـر أن يترك
جامعـة الرشـيد.

أن الفضـل األكبر يف تثقيفـي
وتنميـة مواهبـي الفكريـة والعقليـة
تعـود أوال إىل دار العلـوم وبخاصـة
شـخصية العالمة املفتي حممد قاسـم
القاسـمي حفظـه اهلل إال أين اتصلت

سـيد قطـب واألسـتاذ حممـد قطب
وحسـن البنـا؛ يصفهم بخير ويثني
عليهـم وينقل عنهم ويعـرف كتبهم
ومؤلفاهتـم.
كان الشـيخ نعيـم أمحـد شـديد

اإلخـوان املسـلمني بـل مـن إحدى
أركاهنـا ومنتميها .وهو الشـيخ نعيم
أمحـد .كنـت على صلـة وثيقـة بـه،
كان يعنـى يب ويوجهني ويدلني عىل
االجتاهات الفكريـة املعارصة إال أين

سـلطان ،والديمقراطيـة تقـول مـا
أنـزل الشـعب فهـو القانـون وهـذا
خيالـف برصاحـة قانـون اهلل تعـاىل،
وعليـه فإنـه كان خيالـف كل مجاعـة
وحـزب ترتشـح لالنتخابـات

كان الشـيخ نعيـم أمحـد أديبـا يف
اللغـة العربيـة ،مطلعـا على خباياها

الزمن يف بيشـاور الباكسـتانية لذلك
كان جهـادي الصبغـة حيـب اجلهـاد

مل أكـن أوافقـه يف كل مـا يعتقـد مـع
احرتامـي الكثير له ومـع االعرتاف
بـأين مدين هبـذه الشـخصية يف كثري
مـن اجتاهايت وأعمايل يف جمال األدب
العـريب والفكـر اإلسلامي.

كجمعيـة علماء إسلام وغريهـا.
ونظـرا إىل أنـه ارمتـى يف حضـن
املجاهديـن كالشـهيد عبـد اهلل عزام
وغريهـم مـن شـهداء اجلهـاد مـن
العـرب الذيـن عاشـوا ردحـا مـن
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النفـوس ويأخـذ باأللبـاب ،يملأ
اإلنسـان محاسـا واندفاعـا وحيفـزه
نحـو العمـل واملطالعـة ،يـدرك
ذلـك كل مـن جالسـه واشترك يف
حمارضاتـه ودروسـه.

طول السـنة ،فكان يلقـي حمارضات
يف مـادة التاريـخ والغـزو الفكـري
والثقـايف والسيرة النبويـة.
كانـت احللقـات التـي تعقـد مـع
الشـيخ نعيـم أمحـد تتميـز يف أهنـا
تغـذي الـروح والفكـر ،وتنفـخ يف
اإلنسـان روح احلماس ،وجتعلـه
حركيـا محاسـيا ،لذلـك أفادتنـا
حفالتـه إفـادة قيمـة ،وتركـت يف
نفـوس اإلخـوة أثرا عميقـا ،وأثرت

يف اجتـاه البعض مـن الناحية الفكرية
والثقافيـة.

خواطر

25

يف احلقيقـة مثـل هـذه احلفلات

وأصبحـوا فيام بعد مـن محلة األقالم

أصبـت بمـرض مضـن أقعـدين عن

على البعـض إال أن إرشاف مديـر

مهمة للغايـة خاصـة إذا كانت حتت
إرشاف األسـاتذة املهـرة وامللمين

فكريـة وثقافيـة على غـرار تلـك
اجللسـات التـي كانـت تعقـد بعـد

سـنتني عىل التـوايل .منها أن الشـيخ
نعيـم أمحـد اضطـر ملغـادرة جامعـة

وجلسـاته املتكـررة مـع الطلاب
واملثقفين قلـل مـن إثـارة البلبلـة

الفكريـة والثقافيـة يف عهـد الطلـب

بطبيعـة األحـزاب واحلـركات
السياسـية املعـارصة .ومـن حسـن

احلـظ أنـه كان يشرف على حلقاتنا

 .والكثير بـدؤوا بعقـد جلسـات

التخـرج .ويف احلقيقـة كانـت هـذه
احلفلات بمنزلـة املواد اخلـام لتنمية

الـدرس بعـد الفترة الثانيـة ملـدة

الرشـيد ألجـل بعـض الظـروف
الغامضـة .ومنهـا أن معظم الطالب

علاوة على الشـيخ نعيـم أمحـد
بعـض كبـار الطلاب الدارسين يف

اجلامعـة العالمة املفتي عبـد الرحيم

الفكريـة وأدى إىل توجيـه الطلاب
توجيهـا صحيحـ ًا إىل حـد كبير
ولكـن االضطـراب الفكـري كان

على قـدم وسـاق.
إن اجلمـع بين الطبقتين أي الطبقـة
املثقفـة وطبقـة العلماء يف احلقيقـة
مـن الصعـب بمـكان قـد ملسـنا هذا

دورة احلديـث كالشـيخ حبيـب اهلل
املرجـاين.

حينما كنا دارسين يف هـذه اجلامعة،

كان الشـيخ حبيـب اهلل املرجـاين

رجلا ثوريـا ومحاسـيا ،وكان كالنار
املتقـدة يزيد يف إشـعال النيران التي

اجلامعيـون هلـم خلفيـة فكريـة
وثقافيـة ختتلـف متامـا مـع الطلاب

املطالعـة واإلملـام ،شـديد اإلعجاب
بشـخصية العالمـة النـدوي رمحـه
اهلل ،يشرف على احللقـات إرشافـا
متقنـا ،ويوجـه الطلاب توجيهـا
رشـيدا ،ويرشح املطالـب التي تلقى

مواهـب الطالب وصقلهـا وتثقيفها
وتنشـيطها.
وكانـت هـذه احلفلات بمنزلـة
البوصلـة التـي تعين جهـة الطالب

الذيـن كانـت تعقـد هبـم هـذه
اجللسـات قـد خترجـوا ومل يملأ
فراغهـم الالحقـون.
كلية الرشيعة

العرصيـة وخمتلـف رشائـح النـاس
لذلـك كان الصراع الفكـري
والثقـايف ملموسـا بين الطبقتين.
ولعـل املعنيين لـو فصلـوا املثقفين
عن عامـة الطلاب وخصصـوا هلم

ليلـة اجلمعـة ملـدة سـاعة نواصـل
نعين موضوعـا
حلقاتنـا .وكنـا
ّ
خاصـا يف كل أسـبوع ونطالـع يف
ذلـك املوضـوع ،ويف األسـبوع
املقبـل حيـارض أحـد مـن اإلخـوة
يف املوضـوع املقـرر مسـبقا ،ثـم

الطلاب يف العصر احلديـث،
فيـدرس الطالـب بال هـدف بل وال
يعـرف غايتـه مـن الـدرس ،ومـاذا
جيـب عليـه القيـام بـه ،ويصبـح
ضعيـف الثقافـة ،قليـل املطالعـة،
ضعيـف اهلمة ،كسـوال غري نشـيط،

والسياسـة ،بين طلاب العلـوم
الرشعيـة واجلامعيـة ،فاجلامعـي
يـدرس بجنـب طالـب العلـم
الرشعـي بلبـاس واحـد ودون أي
متييـز وتفريـق ،ويغشـى اجلامعـة
املثقفـون واحلكوميون والسياسـيون

بشـكل رسـمي كعـامل قـد تـرك أثرا
طيبـا يف نفـوس هـذه الطبقـة ،كما
وأفـادت اجلامعـة يف حتقيـق أهدافها
وختطيطاهتـا اهلادفـة ،واسـتغلت
اجلامعـة هـذه الطبقـة وقامـت
بتوظيفهـا يف خمتلـف الشـعب

تعقـد حتـت إرشاف األسـتاذ نعيـم
أمحـد كانـت يف غايـة األمهيـة حيث
تركـت يف نفسـيتنا أثـرا عميقـا
ودفعـت بعض الطالب إىل التوسـع
يف املطالعـة ،واألخذ بناصيـة القلم،

أن الطالـب يتوسـع يف املطالعـة
فينفتـح ذهنه ،ويثقف فكـره ويكون
على بصيرة يف أمـور دينـه ودنيـاه.
وقد اسـتمرت هـذه احلفالت مخس
سـنوات تقريبـا ،ثـم أملـت خطـوب

أوقدهتـا كلمات الشـيخ نعيـم أمحـد
الناريـة ،وكان إضافـة إىل ذلـك كثري

يف حفالت الشـيخ نعيـم أمحد رشحا
وافيـ ًا بحيـث ال يبقـى أي غبـار.
كانـت حلقاتنا تـدور يف موضوعات
فكريـة ،ثقافيـة وتارخييـة ،وكنـا بعد
أن حتلقنـا عنـد الشـيخ نعيـم أمحـد

تبـدأ املناقشـة والتحليـل والنقـد،
وقـد تسـتغرق هـذه احلفلات ملـدة
سـاعات ،وقـد ال نكتحـل بنـوم يف
تلـك الليلـة.
احللقـات واحلفلات التـي كانـت

وجتعلـه ذا هـدف وغايـة ،فيعيـش
الطالـب للهـدف وباهلـدف فيثمـن
وقتـه ويبـذل جهـده للوصـول إىل
الغايـة التي ألجلها يـدرس ويطلب
العلـم .وهـذا مـا يفتقـده كثير مـن

كانـت بيئـة جامعـة الرشـيد بيئـة
علميـة وثقافيـة وسياسـية وقـد
نجحـت هـذه اجلامعـة أن جتمع بني
املتناقضـات ،بين الثقافـة والعلـم،
بين العرصيـة واألصالة ،بين الدين

وجاهلا بالكثير مـن القضايـا
الرضوريـة واملهمـة ،فتكـون حياتـه
عشـوائية وأعاملـه مبعثـرة وأوقاتـه
مهـدورة يف أمـور تافهـة.
ومـن إحـدى فوائـد هـذه احلفالت

والعلماء على حـد سـواء دون أي
متييـز بني الطبقات ،حيـارض اجلامعي
والسـيايس واالقتصـادي والثقـايف
وعـامل الديـن على الطلاب ،كل يف
اختصاصـه وموضوعـه مـا يسـاعد

ووقعـت حـوادث وقضايـا حالـت
دون عقـد هـذه احلفلات منهـا أين

اختلفت املشـارب وتشـعبت الطرق
وتغلبـت العرصيـة والسـطحية

على تنمية مواهب الطلاب العلمية
والثقافيـة والفكريـة.
إن هـذه املتناقضـات يف احلقيقـة
أنشـأت نوعـا مـن الصراع الفكري
والعقلي بين الطلاب ،حيـث
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مكانـا خاصـا للدراسـة ملـا حـدث
هذا الصراع ،ولعلهم غيروا املنهج
اآلن.
ولكـن احلقيقـة أن حتصيـل املثقفين
يف جامعـة الرشـيد وخترجهـم

واملجـاالت التـي تنشـط فيهـا نظرا
إىل أهنم مجعـوا بني الثقافتين وأكلوا
الدهر أشـطره .ويعرفون لغـة القوم
وطـرق املعاملـة مـع النـاس.
--------------( -1العالمـة املفتـي رشـيد أمحـد
هـو مرشـد املفتـي حممـد قاسـم
القاسـمي ،فمـن أسـباب التحاقـي
هبذه املدرسـة أهنـا تنتمي إىل مرشـد
مرشـدي)
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والبعـض قـد ألفـوا كتبـا وكتبـوا
مقـاالت يف تلـك املوضوعـات

الذين مل يستانسـوا بعـد بالبيئة العامة
وليسـت هلـم صلـة باجلامعـات
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كــورونا الجـديـد
سيد مسعود

ظهـر بدايـ ًة يف مدينة ووهـان بإقليم
هـويب بوسـط الصين أواخـر العـام

املزيـد للفيروس القاتـل .كما هيـدد
اقتصاد الـدول األخرى التي تفشـى

االجتامعـي .واملخيـف هـو أن
هـذه وسـائل التـي ألغـت هيبـة
احلـدود والسـدود ،ألغـت أيض ًا كل

يف العـامل ،وأصبـح قـاب قوسين

التخويـف

املـايض ( )2019وانتقـل إىل مـدن
صينيـة أخـرى ،مـن بينهـا بكين

ويتفشـى فيهـا.
صار كورونا كابوسـا يطـارد اجلميع

رقابـة على اإلشـاعات واملبالغـات

الـدول األخـرى وأخـذ إىل اآلن
أرواح أكثـر مـن ألفـي شـخص،
كما أصـاب مـا يزيـد على 80
ألـف شـخص حـول العـامل .فأثـار
رعبـ ًا عامليـ ًا بعـد تفشـيه يف الصين
وخارجهـا.
يسـمى (كورونـا اجلديد) ألنـه مل يتم

أو أدنـى ل ُيعلـن كــ «وبـاء عاملـي»
مـن قبـل منظـة الصحـة العامليـة،
وكونـه معديـا زاد اهللـع ،خاصـة
وأن الشـخص املصـاب بـه قـد ال
تظهـر عليـه األعـراض ملدة تسـتمر
أسـبوعني بعـد التعـرض ،وأما عدم
عثـور العلماء واألطبـاء على عالج

والتضليـل .فإنّنـا أمـام أهنـار مـن
الرسـائل والفيديوهـات تتد َّفـق
على مـدار السـاعة ،دون تأكـد مـن
صحتهـا .فاإلشـاعات سـبقت
كورونـا يف انتشـارا العـدوى ،ممـا
جعـل النـاس يف حالة ذعر مل نشـهد
هلـا مثيال .وطبعا ال ختتلـف احلال يف

معـروف ،وهـو قابـل لالنتقـال مـن
إنسـان إىل إنسـان .يعتقد اخلبراء أن
هـذا النوع مـن فيروس كورونا قفز
مـن حيـوان إىل إنسـان ،ثـم أصبـح
بعـد ذلك قابل ً
ا لالنتقال من إنسـان
إىل إنسـان ،وهـو أمر نـادر احلدوث.
إنـه وكما أودى -حلـد اآلن -بحيـاة
أكثـر مـن ألفين وإصابـة املئـات
على أرجـاء العـامل وإخضـاع
املاليين للحجـر الصحـي والتلقيح
اإلجبـاري ،قد تسـبب أيضا خسـائر
هائلـة القتصـاد الصني التي تسـمى
مصنـع العـامل ،وتتعامـل مـع العـامل
كلـه ليـل هنـار ،وتقـوم بتصديـر
سـلعها إىل غالبيـة الـدول ،فضرب

مـن مدينـة قـم ،ومـرورا ببعـض
املحافظـات واملـدن اإليرانيـة
ليجـر معـه املخـاوف.
األخـرى
ّ
أصبـح كورونـا حديـث النـاس يف
إيـران ،فلا تـكاد تسـمع شـيئا آخر
سـوى حديثـه املرعب ،اسـتوىل عىل
َ
موقـع
واحتـل
اهتاممـات النـاس،
َ
الصـدارة يف األخبـار والدوائـر
الرسـمية واهليئـات الصحيـة،
وسـببت إجـازة طارئـة وإجباريـة
ملراكـز التعليـم وبعـض الدوائـر،
وإلغـاء اجللسـات والنـدوات يف
أنحـاء البلاد ،وهتديـدا جديـدا
القتصادهـا غير املحسـود.
إننـا نعيـش اليـوم يف عـامل اإلنرتنت

وشـنغهاي ،ثـم رسى إىل عـدد مـن

التعـرف عليـه سـابقا لـدى البشر،
وهو سلالة جديدة من الفريوسـات
التاجيـة وكلمـة كورونـا تعنـي
«التـاج» ،وإن مـا يزيـد يف رصيـد
املخـاوف أنـه ال يوجـد لـه علاج
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اقتصـاده العاملـي بإغلاق السـور
العظيـم وإيقـاف الرحلات اجلويـة
مـن وإليهـا ،حتسـبا مـن االنتشـار

وسـيناريوهات

خاص لـه فقد بلغ باهللـع إىل منتهاه.
الضيـف الطفيلي
طـرق هـذا
ُ
َ
وغير املبـارك أبـواب إيـران أيضـا
هنايـة األسـبوع املـايض وعشـية
االنتخابـات الربملانيـة ،بـدءا

البلاد األخـرى كثيرا.
ال شـك أن كورونـا ظاهـرة جدية ال
حتتمـل املـزاح والتهـاون واإلمهال،
وباتـت هتـدد حيـاة النـاس عامـة
والذيـن يعانـون األمـراض املزمنـة

الـذي أهنى عـامل الصمـت والتكتم،
وجعـل كل األرسار منشـورة
على حبـال وسـائل التواصـل

اهلاتـف الذكـي
آنـذاك ،مل يكسر
ُ
صمتَـه .وربما كنا نقرأ قصـة كورونا
بعـد مـدة يف مذكـرات شـخص

على وجـه اخلصـوص ،إال أن اهللع
املتزايـد بنفسـه يكون قاتلا ،والذي
يسـمح للهلع واالضطـراب جيتاحه
يمكـن أن يقتلـه هـو بـدل كورونـا،
فاهللـع املتزايد ال ينفع بقـدر ما يرض
وهـو يشء آخر غري احلاميـة الصحية
التـي ال خيتلـف فيهـا اثنان.
قـد مـرت بالعـامل الـذي نعيـش فيه
فريوسـات أخـرى ربما كانـت أكرب
وأخطـر ،فليس كورونـا األول ،وإن
مـا زاد األخير حجما هـي وسـائل
التواصـل ،فلـو كان كورونـا قبـل
ومـر
نصـف قـرن ألخـذ ضحايـاه ّ
بالعـامل دون أن يثير هـذا اهللـع
الـدويل ،ألن العـامل كان صامتـا
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عـاش خماوفـه!
ويف األخير ،لقـد أظهـر كورونـا

بجرمـه الصغير هشاشـة العـامل
وقـدرة اهلل املطلقـة ،فهـو قـادر على
إرسـال ُجنـد صغير مـن جنـوده ال

يـرى مـن شـدة الدقـة ،ليحـارب
العـامل املتحضر بصوارخيـه ومدافعه
ودباباتـه وأسـاطيله وطائراتـه
املسيرة وكل آالته املسـتجدة وعدته
ّ
وعتـاده ،ويتحدى منظمات الصحة
وأجهزهتـا ،ويطير نـوم العاملين،
وحيبسـهم يف بيوهتـم ينتظـرون
املـوت.
إن األمـر يقتضي منـا مجيعـا -دوال
وشـعوبا -توبة نصوحا مـن اخلطايا
والذنـوب واجلرائـم واملظـامل كافـة،
ورجوعـا صادقـا إىل اهلل تعـاىل،
ولعـل اهلل يريـد منـا هـذاّ ،
وإن على

الـدول كلهـا ومنظمات الصحـة
الدوليـة كذلـك بـذل قصـارى
جمهودهـا الحتـواء هـذا الفيروس،
فلا مهمة هلا أسـمى من محايـة حياة
النـاس ،وعلى وسـائل اإلعلام أن
تقـوم بدورهـا يف التوعيـة والتحذير
واإلرشـاد ،ولنكـف مجيعـا عن بث
اإلشـاعات التـي تزيـد النـاس هلعا
وخوفـا .وال ينبغـي هـذا الذعـر
واالضطـراب للمسـلمني ولدهيـم
األدعيـة املأثـورة الواقيـة ،فلنواظب
على الصلـوات املكتوبـة واألدعيـة
املأثـورة ،ونتـوب إىل اهلل تعـاىل ،كما
ال ننسـى الوصايـا الطبيـة يف جمـال
النظافـة والوقايـة التـي نتلقاهـا من
املصـادر املوثوق هبـا .وال حول وال
قـوة إال بـاهلل.
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موقف اإلسالم من الدنيا واآلخرة
حميد الله الفاروقي

أو لغـو أو كسـالة..
وهكـذا يتبين لنـا أن اإلسلام ديـن
وسـطية وتـوازن يليـق برسـالة عامة
خالـدة تسير على هنجـه البرشيـة
كلهـا..
ومـن األمثلة التـي تؤكد لنا وسـطية
هـذا اإلسلام :نظرتـه املتوازنـة إىل
الدنيـا واآلخـرة بني من اعتبر احلياة
الدنيـا غايتـه حتـى طغى وآثـر احلياة
الدنيـا ونسي أن حيسـب لآلخـرة
حسـاب ًا كما يف قصـة فرعـون حين
قـال) :ونَـادى فِرعَـو ُن ِف َقو ِم ِ
ـه
ْ
ْ ْ
َ َ
ـك ِ
َ
ِ
ْ
َ
َق َ
ُ
صر
م
ل
م
ل
ـس
ي
ل
أ
ـو ِم
َ
ْ
ـال َيـا َق ْ
ُ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ـار َ ْتـري من َتْتـي أ َف َل
َو َهـذه ْال ْنَ ُ
ِ
صر َ
ون( [الزخـرف ..]51 :وبين
ُت ْب ُ
مـن أقبـل إىل اآلخرة رافضـ ًا التعامل
مـع الدنيـا هنائيـ ًا بـل اعتربهـا رش ًا

جيـب الفـرار منـه..
مـع أن النبـي  rقـال( :الدنيـا مزرعة
اآلخـرة) فهـي إذن ليسـت دار ًا
تسـتحق االزدراء والكـره ،وال دار ًا
تسـتحق أن يتش َّبث اإلنسـان هبا ،بل
هـي مزرعـة حليـاة أخـرى..
واإلنسـان بطبيعتـه التـي خلقـه اهلل
عليهـا يميـل إىل التمتـع والعمـل
بما حولـه ممـا خلقـه اهلل عـز وجـل
حولـه مـن متـاع األرض كما يميـل
إىل معرفـة اخلالـق سـبحانه وتعـاىل
وعبادتـه..
واإلسلام مل حيـرم هذا اإلنسـان من
االسـتمتاع بما خلـق اهلل تعـاىل مـن

الطيبـات والـرزق ،بل على العكس
أبـاح لـه ذلـك بشرط االعتـدال
– ودعـاه إىل العمـل يف الدنيـا على
السـعي
أن تكـون وجهتـه يف هـذا َّ
واالسـتمتاع هـي اآلخـرة؛ واملسـلم
احلـق يط ِّبـق مـا جـاء بـه اإلسلام
باعتـدال واتـزان ،فلا يوغـل يف
جانـب وهيمـل جانـب؛ فلا يلـزم
املسـجد مثـاالً تـارك ًا جانـب العمل
للحياة لكسـب الـرزق إذ أن املسـلم
متعبـد بالليـل فـارس بالنهـار ،زاهد
يف الدنيـا بقلبـه عامـل هلـا بقالبـه...
 وإذا حصـل العمـل بباعـث النية،والنيـة والعمـل هبما متـام العبـادة،
ومـن عـرف حقيقـة النية وعلـم أهنا
روح العمـل فلا يتعب نفسـه بعمل
ال روح فيـه.
وحيقـق ذلـك :أن املبـاح قـد يصير
أفضـل مـن العبـادة إذا حضرت فيه
ن َّيـة ،فمـن لـه نيـة يف األكل والرشب
ليقـوى على العبـادة ،وليـس تنبعث
له ن ّيـة الصوم يف احلال مـا ألكل أوىل
لـه ،ومـن غلبه النُّعـاس أثنـاء عبادته
وعلـم أنـه لو نـام قليل ً
ا لقـوي عىل
العبـادة فالنوم أفضـل له – وكل ذلك
جيـب أن يكون باعتـدال – وهذه النية
معناهـا :إرادة وجـه اهلل تعاىل بالعمل
املراد...
 أمـا تلـك احلـال التـي يصفهـااحلـارث ريض اهلل عنـه يف نفسـه
لرسـول اهلل  rعندما قـال له( :عزمت
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قـال اهلل تعـاىل( :إِ َّن الدِّ يـ َن ِعنـدَ اللِّ
ِ
اإل ْسل َ
ا ُم) [آل عمـران]19 :
 وكلمـ ُة إسلام تعنـي اخلضـوعواالستسلام واالنقيـاد إىل أوامر اهلل
تعـاىل واجتنـاب نواهيـه.
واإلسلام هو الدين الـذي يدعو إىل
الكمال اإلنسـاين؛ فبمقـدار ما يكون
اإلنسـان قريبـ ًا مـن حقيقة اإلسلام
قوالً وعمل ً
ا يكون قريبـ ًا من حقيقة
الكمال اإلنسـاين التـي ينشـدها
العقلاء ويطمـح إليهـا الصاحلـون.
ذلـك أن اإلسلام ليـس ديـن عبادة
وروحانيـة فقـط؛ وإنما هـو ديـن
حيـاة ..دين قيـادة للمجتمع البرشي
ولإلنسـانية كلها مـا دام هنـاك زمان
ومـكان ليصل هبا إىل اهلدف املنشـود
وهو حتقيـق سـعادة الداريـن (الدنيا
واآلخـرة).
نعـم :اإلسلام مبـدأ؛ ولكنـه أعظم
املبـادئ .اإلسلام فكـر ولكنه أعظم
األفكار.
اإلسلام عقيـدة ومنهـج؛ ولكنـه
أعظـم العقائـد وأفضـل املناهـج؛
ولذلـك رضيـه اهلل عـز وجـل لنـا
فقـال سـبحانهَ ) :ذلِ َ
ـك الدِّ يـ ُن ا ْل َق ِّي ُم
و َل ِ
ــك َّن َأ ْك َث َـر الن ِ
َّـاس الَ َي ْع َل ُم َ
ـون(
َ
[يوسـف ]40 :اإلسلام هـو بنـاء،
ولكـن من أيـن يبدأ هـذا البنـاء؟ إنه
يبـدأ مـن اإلنسـان الفـرد أوالً ،فهـو
يبنيه تربي ًة وسـلوك ًا وعمل ً
ا ووعي ًا..
ثـم بعدهـا ينتقـل اإلسلام إىل بنـاء
األرسة واملجتمـع ..إىل أن ينتهـي
ببنـاء العـامل كلـه ضمـن قوانني رشع
اهلل احلنيـف..
إذن :فاإلسلام هـو وحـدة متكاملة
فيهـا أعمال الدنيـا واآلخـرة؛ فهـو
عمـل يف الفكـر والعقـل ،وعمـل يف
القلـب والنفـس ،وعمـل يف اجلسـم
واجلـوارح ،وعمـل بال هلـو أو بطالة

نفسي عـن الدنيـا) أي عـن كل مـا
سـوى اهلل تعـاىل؛ فليـس املقصـود
بالعـزوف عـن الشيء االبتعـاد عنه
ونفـض اليـد منـه؛ فالدنيـا إذ تعزف
نفس املؤمـن عنها ،معنـى ذلك :أهنا
تبتعـد عـن مـكان احلـب واالهتمام
مـن نفسـه ،ولكنـه يظل يسـتخدمها
فيما قضى اهلل أن تسـتخدم فيـه:
يبنـي الـدار ،ويضـع فيهـا األثـاث،
ويمشي يف مناكـب األرض بحثـ ًا
عـن الـرزق لـه وألهلـه ،يتعـب
فيـأوي إىل أسـباب الراحـة ،وينعس
فيوفـر لنفسـه مـا ييسر لـه طيـب
الرقـاد ،ولكنـه ال يكـون مشـدود ًا
برغائبـه وعواطفـه واهتامماته خالل
ذلـك كلـه ّإل إىل اهلل ،فلا تكـون
دنيـاه التـي يتعامـل معهـا حينئـذ إال
كاحلـذاء إذ ينتعلـه اإلنسـان يتقـي به
وحـل الطريـق وأشـواكه وأقـذاره،
فهـذا هـو الزهد يف الدنيـا ،وعىل هذا
املعنـى ربـى رسـول اهلل  rأصحابـه:
أن تكـون أفئدهتـم مطهـرة من حب
الدنيـا بـكل مظاهرها املتنوعـة ،وال
عليهـم بعـد ذلـك أن يامرسـوها
ويسـتخدموها لـكل مـن مصالـح
)و َمـا ُأوتِيتُـم ِّمـن
الدنيـا واآلخـرة َ
َ ٍ
ال َي ِاة الدُّ ْن َيـا َو ِزينَت َُها َو َما
شء َف َمت ُ
َـاع ْ َ
ْ
لا َت ْع ِق ُل َ
ير َو َأ ْب َقـى َأ َف َ
َ
ون(
خ
لل
َّ
ِ
ا
ِع
نـدَ
ٌْ
[القصـص..]60 :
 تعالـوا ننظـر إىل قـول النبـي عليـهالصلاة والسلام ومسـلكه الرتبوي
يف هـذا وقـد دخـل السـوق مـرة،
والنـاس مكتنفـون به يمين ًا وشماالً،
فمـر بجـدي ميـت ،فتنـاول بأذنـه
َّ
ثـم قـال( :أ ُّيكـم حيـب أن هـذا لـه
بدرهـم؟ فقالـوا :مـا نحـب أنـه لنـا
بشيء ،ومـا نصنع بـه؟ فقـال« :واهلل
للدنيـا أهـون على اهلل مـن هـذا
عليكـم) /رواه مسـلم./

مدونات
ّ
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 ولننظـر إىل قولـه  rوهـو يركز عىلتوجـه القلـب إىل الدنيـا باحلـرص
واحلب( :مـا ذئبان ضاريـان جائعان
باتـا يف زريبـة غنـم أغفاهلـا أهلهـا
يفرتسـان ويـأكالن بـأرسع فيهـا
فسـاد ًا مـن حـب املـال والشرف يف
دين املرء املسـلم) /رواه الرتمذي./
الصلاة
 وكذلـك ملـا رأى عليـه ّوالسلام من بعض الصحابـة إفراط ًا
يف التعبـد والقيـام والصيـام على
حسـاب اجلسـم واألهـل واملجتمع،
الصلاة والسلام( :إن
قـال عليـه ّ
ً
لزوجـك عليـك حقـا ،ولـزورك
عليـك حق ًا ،وجلسـدك عليـك حق ًا،
فأعـط كل ذي ٍ
حـق حقـه).
ولقـد فعلـت هـذه الرتبيـة فعلهـا
الكبير يف نفوس الصحابـة والرعيل
األول مـن املسـلمني فطهـرت
أفئدهتـم مـن التعلـق بما سـوى اهلل
عـز وجـل ،وملـا اندلعـت عليهـم
الدنيـا بعـد ذلك مـن شـتى اجلهات
وعلى أعقـاب الفتوحات سـخروها
إلقامـة املجتمـع اإلسلامي كما
ُي َّ
سـخر اخلـادم املهين ،متحرريـن
ِ
مـن سـلطاهنا مرتفعين فـوق ألقهـا
وإغراءاهتـا..
فما قيمـة الطاعـات التـي يقبـل هبـا
صاحـب هـذا القلـب إىل اهلل عـز
وجل؟ وقلبه معـزول عن ذلك كله،
ومشـغول بما قـد حشي فيـه وتع َّلق
بـه مـن اآلمـال واآلالم الدنيويـة
املتنوعـة ،والشـأن يف صاحـب هـذا
القلـب أن يعيـش يف أحسـن أحواله
مـزدوج الكيـان والشـخصية يـؤدي
الصالة بجسـده وأعضائه،
حـركات ّ
وقلبـه منصرف إىل ختطيـط السـبل
املوصلـة آلمالـه الدنيويـة..؛ فهـذه
الط ّاعـة مهام كبرت يف حجمهـا ،أو
زادت وكثـرت يف ك َِّمهـا ال تصـل
إىل اهلل إال متضائلـة صغيرة ،ولعلها
ال تصـل إليـه بـل تـذوب وتنتهـي
يف مرقـاة الصعـود إليـه إذ يذيبهـا أو
يمزقهـا قانون "إن اهلل تعـاىل طيب ال
يقبـل إال طيبـ ًا..
 وهكـذا جيـب أن نعلـم إذن – كماذكرنـا إن التعلـق بـاهلل عـز وجـل
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مـن دون سـائر األعـراض الزائلة ال
يسـتدعي اإلعـراض عـن التعامـل
معهـا ،والصـوم عـن التمتـع هبـا،
فـإن الكريـم الـذي بسـط للنـاس
مائـدة عطائـه وإكرامـه ال يرضيـه
منهـم إعراضهـم عنهـا ،وال معنـى
السـتغنائهم بـه عنهـا؛ إذن ملـا كان
للكـرم معنـى يميـزه عـن اإلمسـاك
ّ
والشـح .أمل نتأمـل قول عـز وجل) :
َان لِسـبإٍ ِف مسـكَنِ ِهم آي ٌة جنَّتَانِ
ْ َ َ
َل َقدْ ك َ َ َ َ ْ
ين َو ِشما ٍل ُك ُلـوا ِمـن رزْ قِ
عَـن َي ِم ٍ
ِّ
َ
ُـم َو ْاشـك ُُروا َل ُه َب ْلدَ ٌة َط ِّي َبـ ٌة َو َر ٌّب
َر ِّبك ْ
ـور( [سـبأ]15 :
َغ ُف ٌ
– وقولـه سـبحانهُ ) :ق ْـل َمـ ْن َح َّـر َم
ِزينَـ َة اللِّ ا َّلتِـي َأ ْخـرج لِ ِعب ِ
ـاد ِه
َ
َ َ
َ
ِ ِ
الـرزْ ِق ُق ْـل ِهـي
َوا ْل َّط ِّي َبـات مـ َن ِّ
الي ِ
ِ ِ
ـاة الدُّ ْن َيا َخالِ َص ًة
ل َّلذيـ َن آ َمنُـو ْا ِف ْ َ َ
ـك ُن َفص ُـل اآلي ِ
ِ ِ ِ
ات
َ
ـو َم ا ْلق َيا َمـة ك ََذل َ ِّ
َي ْ
ِ
ـو ٍم َي ْع َل ُم َ
ـون( [األعـراف..]32 :
ل َق ْ
ولكـن املطلـوب مـن العبـد اململوك
جتـاه ربـه الـذي ال رشيـك لـه يف
ربوبيتـه ومالكيتـه لـه ،أن يعلـم
مسـتيقن ًا أنـه هـو ال غيره مسـبب
األسـباب كلهـا؛ وذلـك هـو حـال
املؤمـن حق ًا بربه واملوقـن بوحدانيته:
جيلس على مائـدة الرمحـن ،ويتناول
منهـا مـا ّ
لـذ وطـاب وكلام متتَّـع منها
بمزيـد ازداد تعلقـ ًا بـاهلل ،وازداد حباً
وشـكر ًا لـه ،ذلـك ألنـه يتعامـل مع
النعـم ويتمتَّع هبـا ولكنّـه ال يرى إال
املتفضـل واملعطـي واملسـ ِّبب
املنعـم
ِّ
ِّ
واملسـخر..
وكما يقـول ابـن عطـاء اهلل
السـكندري" :مـا العـارف مـن إذا
أشـار وجـد احلـق أقـرب إليـه مـن
إشـارته ،بـل العـارف مـن ال إشـارة
لـه لفنائـه يف وجـوده ،وانطوائـه يف
شـهوده"...
أي :أن العـارف هـو مـن بلـغ يف
توحيـده هلل وثقتـه بـاهلل وتوكلـه عىل
اهلل وتفويضـه إىل اهلل درجـ ًة تغنـى
فيهـا إرادتـه فيما يريـده اهلل وتنطوي
فيهـا األسـباب حتـت سـلطان اهلل..
وليـس معنـى ذلـك :مـا قـد يتومهه
النـاس من أن العـارف ينقطع عندئذ
وتنبـت عالقته
عـن النـاس بالدنيـا،
ُّ

باآلخريـن ،بل يتعامـل معها ومعهم
كسـائر النـاس ،وتظـل عالقتـه هبـم
كما كانـت ،ولكنّـه إذ يتعامـل الدنيا
وأسـباهبا ال يـرى نفسـه إال مـع اهلل؛
ويعرب عـن هـذا ك ّله خري تعبير قول
سـيدنا أبو بكـر الصدّ يق عن نفسـه:
"مـا رأيـت شـيئ ًا إال ورأيـت اهلل معه
وقبلـه وبعـده"..
– كما يعبر عنـه قـول اإلمـام الفخر
الـرازي رمحـه اهلل تعاىل" :كـن ظاهر ًا
مـع اخللق باطنـ ًا مع اخلالـق" ..وهذه
هـي أعلى درجـات السـلوك إىل اهلل
بعـد النبوة.
– وقـد كانـت الصفوة مـن أصحاب
رسـول اهلل  rيتبـوؤن هـذه املرتبـة..؛
فكانـوا يسـتنبطون أرسار التوحيـد
مـن وقائـع الكـون وأحداثـه (كما
أشـار إىل ذلك ابن عطاء السـكندري
يف حكمتـه) ،بـل استسـلموا يف كل
تقلباهتـم وأطوارهـم إلرادة اهلل
تعـاىل ،وكان رضـا اهلل تعاىل هو حمور
سـلوكاهتم وأنشـطتهم كلهـا ،حتـى
كانـوا منرصفين كل ّيـ ًا إىل اهلل تعـاىل
مـن دون اخلالئـق أمجـع..
 أمـا إذا سـمعنا مـن يعترضعلى هـذا الـكالم ويقـول :أن هـذا
الـكالم يتعـارض مـع مـا حتدثنـا
عنـه مـن أن الديـن إنما جـاء لربـط
الدنيـا واآلخـرة ،مستشـهد ًا بقولـه
ِ
يما آت َ
َـاك اللَُّ الـدَّ َار
تعـاىلَ :
)وا ْبتَـ ِغ ف َ
ِ
ِ
ِ
َنس نَصي َب َك مـ َن الدُّ ْن َيا
ْالخ َـر َة َو َل ت َ
ِ
َما َأ ْح َسـ َن اللَُّ إِ َل ْي َ
ـك َو َل
َو َأ ْحسـن ك َ
َت ْبـ ِغ ا ْل َف َسـا َد ِف ْالَ ْر ِ
ض إِ َّن اللََّ َل
يـب ا ُْل ْف ِس ِ
ِ
ـدي َن( [القصـص]77 :
ُ ُّ
أو يقـول :ال ريـب أن مـن يمضي
حياتـه غافل ً
ا عـن الدنيـا وشـؤوهنا
ال يسـتطيع أن يعمرهـا وال أن ينـال
نصيبـه منهـا ..فسـيكون جوابنـا
لـه :أننـا نتسـاءل أفلا يـأكل هـؤالء
الربانيـون العارفـون إذا جاعـوا؟
أو ال يرشبـون إذا ظمئـوا؟ أو ال
يتجملون باملالبـس؟ أو ال يأوون إىل
ّ
املسـاكن؟!!...
إذا فهـم يتعاملـون مـع الدنيـا على
الرغـم مـن ذهوهلـم عنهـا؛ إذ ليـس
املـراد بغفلتهـم أو ذهوهلـم عنهـا
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عـدم شـعورهم هبـا درجـة أهنـم ال
يدركـون سـبي ً
ال للتعامـل معهـا..
لـو كان األمـر كذلـك ملـا أكلـوا وملا
رشبـوا وملـا جتملـوا بملبـس وملـا
سـكنوا مسـكن..؛ إنما َصغُـرت يف
أعينهـم النشـغال أفئدهتـم عنهـا
بمحبـة اهلل وتعظيمـه ،فـإذا تلقـوا
مـن اهلل األمـر بـأن يعمـروا األرض
التي يعيشـوا فوقهـا ،وبـأن يتعاملوا
مـع الدنيـا التـي يمـرون هبـا لبـوا
نـداء اهلل وانرصفـوا إىل ما قـد أمرهم
بـه ،وهـم يف حالـة شـهود مـع اهلل
مـن خلال تنفيـذ أوامـره وتطبيـق
كفتـي امليـزان
تعاليمـه ..فإحـدى
ّ
تدعـو إىل الزهـد واإلعـراض عـن
الدنيـا ..واألخرى تدعـوا إىل العمل
والكفاح يف سـبيل العيـش احلالل..
وهذا رسـول اهلل  rيقول( :من أمسى
ّ
كال مـن عمـل يديـه أمسـى مغفور ًا

لـه) /اجلامـع الصغير - /ويقـول
عليـه الصلاة والسلام أيضـ ًا(:إن
قامـت السـاعة وبيد أحدكم فسـيلة،
فـإن اسـتطاع أن ال يقـوم حتـى
يغرسـها فليفعـل) /مسـند اإلمـام
أمحـد./
 وهكـذا يتبني لنـا أن طريق اآلخرةهـو طريـق الدنيـا ال افتراق بينهما،
إنما هو طريـق واحـد أولـه يف الدنيا
وآخـره يف اآلخـرة ..ال فـرق فيه بني
العمل والعبـادة...
ِ
 قـال اهلل تعـاىلَ ) :يـا َأ ُّ َيـا ا َّلذيـ َنـس َّمـا
آ َمنُـوا ا َّت ُقـوا اللََّ َو ْلتَن ُظ ْـر َن ْف ٌ
َقدَّ م ْ ِ ٍ
ِ
ِ
ير
َ
ـت لغَـد َوا َّت ُقـوا اللََّ إ َّن اللََّ َخب ٌ
بِ َما َت ْع َم ُل َ
ـون( [احلشر.]18 :
 نسـألك اللهـم أن ال جتعـل الدنيـاأكبر مهنا وال مبلغ علمنا وال تسـ ّلط
علينـا بذنوبنـا مـن ال خيافـك وال
يرمحنـا...
اللهـم اجعلنـا ممـن سـلكوا طريـق
الصـواب فلـم يرتكـوا دنياهـم
ّ
آلخرهتـم ،ومل يرتكـوا آخرهتـم
لدنياهـم ،بـل أحسـنوا السـعي لكل
منهما فآتيتهـم حسـن ثـواب الدنيـا
وحسـن ثواب اآلخـرة ..إنـك أكرم
املسـؤولني..
واحلمد هلل رب العاملني..

صفحة الطالب
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االبتالء
محمد داود السوايت
بمجـرد قـراءة العنوان قـد يتبادر إىل
ّ

كالرضيـع العاجـز الـذي هلكـت

ينصـب على األمة
اإلسلامية ،ومـا
ّ
اإلسالمية من الشـدائد واملصاعب،
طلب من القـارئ أن ُيعنون
ولكني ُأ ُ

الـذي أنـا بالسـبيل إليـه :أو ّد أن
أبسـط للقـارئ بعضـ ًا مـن أبيـات

سـيتعرض
ذهن القـارئ أن الكاتب
ّ
ضمـن مقالـه لتحليـل النكبـات
واملصائـب التـي تتـواىل يف سـاحاتنا

مقـايل بعنوان( :إحتـاف األبرار بام يف
األمراض مـن املنافـع واألرسار) أو

بحثـت عن األمـراض منافعها
(هل
َ
وأرسارهـا؟) أو (الـداء والـدواء)

على حـدّ تعبير اإلمـام ابـن ق ّيـم
اجلوزيـة فلعله يكون أكثـر إيضاح ًا،
وأشـد وقعـ ًا يف نفسـه ،هـذه واحدة
واألخـرى :فمـن أعظـم الدوافـع
التـي ح ّثتنـي على الكتابـة عـن

هـذا املوضـوع :هـو أنين املريـض
وتـأوه اجلريـح عنـد
عنـد مرضـه،
ّ
إصابتـه،أو صيحـات الثـكىل عنـد
فقد وليدهـا أو بكاء املشـلول بعدما
ُشـلت يداه ورجلاه ،أو املجزوم إذا

فمـن هـذا املنطلـق أود أن أبسـط

هيمـه إال
نقـم وال حـزن حتـى اهلـم ّ
()١
ك ّفـر بـه سـيآته»

فرحتـه ومرستـه وعافيتـه وشـفائه،
ولسـت أقـدر على اسـتقصائها،

باملؤمـن واملؤمنـة يف نفسـه وولـده
ومالـه حتـى يلقـى اهلل ومـا عليـه

عنـه حاضنته التـي ترعـاه ،وتكفله،
فهـو يف الضيـاع ،وإىل الضيـاع...
وقبـل اخلـوض يف غمار املوضـوع

أمامكـم بعـض الفوائـد واملنافـع
التـي حتصـل لإلنسـان عنـد مرضـه
بينما تنعـدم كل تلـك الفوائـد عنـد

شـعرية التـي تتحـدث عـن الفـرج
بعـد الكـرب ،أو اليرس بعـد العرس،
أو األمـل بعـد األمل ،أو الراحـة بعـد

ولكنـي أقـول انطالقـا مـن قولـه
تعـاىل:
ّ
فطـل»
«فـإن مل يصبهـا وابـل

نفسـه؛ ويطمئـن كل االطمئنـان أن
املقـال سـ ُيجديه نفعـا وخيرا..،
وهـي أبيـات اإلمـام الشـافعي رمحه
اهلل التـي يقـول فيها :
ٍ
نازلة يضيق هبا الفتى
لرب
و َّ
املخـــرج
ذرعـ ًا وعند اهلل منهـــا
ُ

فمن أعظم منافع املرض:
األوىل :أنـه مك ّفر للذنـوب ،ويمحو
السـيآت التـي يرتكبها أي شـخص
عندمـا يكـون متمتعـا بكثير مـن
الوسـائل املتسـجلبة للفرحـة

النصـب وبـكل مـا يعـود بالنفـع و
اخلير بعـد الشر ؛ ناويـا أن يع ّلل هبا

ضاقت فلام استحكمت حلقاهتا
ُفــرج
ُفرجت وكنت أظنُّهـا ال ت
ُ

ويـؤدي نفـس املعنـى الشـاعر أبـو
جعفـر الصـادق أو احلسـن بـن عيل
بطريقة جيـدة وجودة فائقـة فيقول:
أعرست يوم ًا
جتزع وإن
َ
فال ْ
ِ
الطويل
فقد أيرست يف الزمن
بربك ظن سوءٍ
َ
و ال تظنُ ْن
َّ
ِ
َّ
باجلميل
هلل أوىل
فإن ا َ
تيأس َّ
كفر
فإن
َ
و ال ْ
اليأس ٌ
ِ
َّ
قليل
لعل اهللَ ُيغْني ع ْن

واملسرة ،وحيظـى باحليـاة السـعيدة
الطيبـة ،والنعـم العظـام ،واآلالء
اجلسـام ،ولكنـه اسـتحوذت عليـه
شـهوته النفسـية الشـيطانية؛ فساقته
إىل أن اقترف الذنـوب يف جانـب
اهلل ،أو أخـذ حـق عبـد ،أو هتـاون
وتكاسـل جتـاه العبـادات التـي
قـد ك ّلـف هبـا مـن قبـل الرشيعـة
اإلسلامية ،واألحـكام التـي أنيـط
بـه إنجازهـا ،والقيام هبا قيامـا ج ّيدا
وبحفـاوة بالغـة ،فعـن ابن مسـعود
ريض اهلل عنـه -قـال :قال رسـولاهلل -صلى اهلل عليـه وسـلم« :-مـا
مـن مسـلم يصيبـه أذى مـن مـرض
ّ
حـط اهلل هبـا سـيآته
فيما سـواه إال
ّ
حتـط الشـجرة ورقهـا» [رواه
كما
البخـاري]
وأخـرج البخـاري عـن أيب هريـرة
ريض اهلل عنـه -أن النبـي -صلىاهلل عليـه وسـلم -قال« :مـا يصيب
املؤمـن مـن وصـب وال نصـب وال
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خطيئـة».
فيـا هلـا مـن سـعادة ونعمـة حظـي
هبـا املريـض بينما مل يسـعد هبـا
()٢

ا لصحيـح ! ! !
وقـال تعـاىل :إنما يـوىف الصابـرون

أجرهـم بغري حسـاب( .الزمر)10 :
شـاعر الزهـد والتقى أبا
ورحـم اهلل
َ
العتاهيـة حيـث يقول:
مصيبة و جت َّلدِ
ٍ
رب لكل
اص ْ

واعلم بأن املرء غري خملد
َأو َما ترى أن املصائب مج ٌة
للعباد بمرصدِ
ِ
وترى املنية

ٍ
بمصيبة؟
من مل يصب ممن ترى
لست فيه بأوحدِ
هذا سبيل
َ
وإذا أتتك مصيب ٌة تشجى هبا

بالنبي حممد
فاذكر مصابك
ّ
ويقـول السـلف" :لـوال مصائـب
الدنيـا لوردنـا القيامـة مفاليـس"
الثانيـة :أن املـرض أكبر دليـل على
إرادة اهلل اخلير للمريـض ،وهنـاك
العديـد مـن الروايـات التـي تؤكـد
هـذا املعنـى الـذي نحـن بالسـبيل
إليـه ،فعـن أيب هريـرة ريض اهلل عنـه
مرفوعـا« :مـن يـرد اهلل بـه خيرا
يصـب منـه)٣(».
وعـن أنـس -ريض اهلل عنـه -قـال:
قـال رسـول اهلل -صلى اهلل عليـه
وسـلم« :-إذا أراد اهلل بعبـد اخلير

عجـل لـه العقوبـة يف الدنيـا ،وإذا
ّ
الشر أمسـك عنه بذنبه
أراد اهلل بعـد
ّ
()٤
حتـى يـوايف بـه يـوم القيامـة».
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ابيضت
تفتّـت عظامه ،أو الشـيخ إذا ّ
حليتـه ،أو التاجر إذا خسرت جتارته
أو السـائق إذا اصطدمـت سـيارته
أو ...أو...أو ..و تسـلي ًة و تعزيـ ًة
للذيـن اليـرون يف حياهتـم إال
التشـاؤم والتعب والنصب والفشـل
الدائـم ،ويصابـون باالكتئـاب
َ
ُ
النفسي والقلـق واالضطـراب و لو َّ
تسوق رزق ًا
العقول
أن
ِ
لكان ُ
َ
على الرغـم مـن أهنـم يمتلكـون
العقول
املال عند ذوي
معظـم عنـارص التفـوق ،وكثير ًا ويقول الشاعر حذيفة العرجي:
ُ
َظر َفر ًجا
يقول
مـن مقومـات النجـاح ،ويعيشـون
ُ
إبليس ِل :ال تنت ْ
ِ
ِ
ُّ
وهم ،كلها ُسو ُد!
أهنـأ العيـش وأرغـده!! ولكـن بما
ُ
بيض احلكايات ٌ
ِ
ِ
يس ٌة
أهنـم جيهلوهنـا ،واليلتفتـون إليهـا خس َ
ئت واهللِ! بعدَ ال ُعرس َم َ
ٍ
ِ
وبعدَ ِّ
التفاتـ ًا يسيرا ؛ تراهـم يلجـؤون
كل بالء ُمؤملٍ عيدُ
ِ
ِ
ِ
إىل ارتـكاب أشـياء الحتمـد عقباهـا إذا ح ُ
عت
بال األ َمان ك ّلها ُقط ْ
ِ
وض ْقت ع ً
فح ُبل اهللِ َمدُ و ُد
!! زيـادة على أهنـم يظنون أنفسـهم
َيشا َ

واسـتنادا إىل املثـل السـائر:
(ما ال يدرك كله اليرتك جله)

ويف روايـة ثالثـة يقول فيها الرسـول
عليـه السلام« :مـا يـزال البلاء

صفحة الطالب

ويقـول فضيـل بـن عيـاض -رمحـه
اهلل" -فـإذا أحـب اهلل عبـدا أكثـر

30
كـــذا ،إىل فلان ،إىل فلان! فإنـك
توكل إليــه،أما إذا كنت تفـــزع إىل

الضر وأنـت
ّ
أرحـم الرامحني،

السـعدي -رمحـه اهلل:-

رض}
مـن ّ
وعندمـا ابتُلي
التابعـي اجلليـل

وسـع عليه
غمـه ،وإذا أبغـض عبدا ّ
ّ
دنيـاه" .

اهلل فاعلـم أن الفـرج قريـب.
ويقـول العالمـة عبـد الرمحٰـن

«عجبـا ألمـر املؤمن إن أمـره كله له
خير  ،وليس ذلك ألحـد إال املؤمن

"إذا اشـتد البـأس وكاد أن يسـتويل
على النفـوس اليـأس ،أنـزل اهلل

ويقـول الرسـول عليـه السلام:

إن أصابتـه رساء شـكر فـكان خيرا
لـه ،وإن أصابتـه رضاء صبر فـكان
خيرا لـه».

()٥

و بنظـرة عامـة إىل مـا أوردنـاه مـن
الروايـات تتضـح لنـا كل الوضـوح

أن املريـض واملبتلى صاحبـي املرتبة
الزلفـى ،واملكانـة الرفيعـة عنـد اهلل

عزوجـل ،فاملـرض نعمـة ليـس
فوقهـا نعمـة بـل والتوازهيـا أيـة
سـعادة أخـرى ،فالتذهـب بـك

األوهـام يـا مـن نزلـت بـه الدوائر،
والتيـأس ،والتضجـر؛ فاألنبيـاء
عليهـم السلام -قـذ أوذوا،وأوجعـوا ،ولكنهم صبروا ،وثبتوا،
وصمـدوا؛ فصـاروا قـادة للبرشيـة
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مجعـاء{ ،حتـى إذا اسـتيأس الرسـل
وظنـوا أهنـم قـد كذبـوا جاءهـم
نرصنـا} فالعليك أهيـا املبتلى بالداء
إال أن تنظـر إىل حياتك نظـرة إجيابية
بيضـاء ولتطلـع فيهـا إىل اخليرات
واحلسـنات رغـم مـا فيهـا مـن
أمـراض ومصائـب ،والشر واخلري،
والقبيـح واجلميل ،وقديما قال أهل
البصيرة" :دوام احلـال مـن املحـال"
ورحم اهلل القائل:
دع الندامة اليذهب بك الند ُم
فلست أول من زلت به قد ُم
هي املقادير واألحكام جاري ٌة
ِ
كم
وللمهيمن يف أحكامه ح ُ
هون عليك فام حتا بباقية
ّ
ِ
نعم تبقى وال ن َق ُم
هيهات ال ٌ
قــال العالمـــة حممـد ابن العثيمني
رمحـه اهلل تعاىل:-فكلام اشتـــدت الكربـــة ،واشتــد
تعلقـك بـاهلل عـز وجـل ُفرجـــت،
وأمـا إذا اشتـــدت الكربــــة
وجعلت تفكـــر ،أيـن أذهب؟! إىل

()٦

ك موقع
فرجـه ونصره ،ليصري لذلـ 
يف القلـوب ،وليعـرف العبادألطاف

علام الغيـوب"

()٧

ونعام قول الشاعر:
"ﻻ ﺠﺗﺰﻋﻦ ﺇﺫا ﻣﺎ األمر ﺿﻘﺖ ﺑﻪ

فاسـتجبنا لـه
وكشـفنا مـا بـه

أبـو قالبـة يف
بدنـه ودينـه،

وهـرب إىل الشـام ،فمات بعريضة،

أمورنـا إىل تعـاىل ،مـع األخـذ

باألسـباب وعدم االسـتعجال فكل
يشء عنـد اهلل بقـدر ،ولنسـجل عىل

ِ
اﻟﺒﺎل
ﻭ ﻻ ﺗﺒﻴﺘﻦ ﺇﻻ ﺧﺎﻲﻟ
ِ
ﻃﺮﻓﺔ ٍ
ﻋﻦﻴ ﻭاﻧﺘﺒﺎﻫﺘﻬﺎ
ﻣﺎ ﺑﻦﻴ
ﺣﺎﻝ ﺇﻰﻟ ﺣﺎلِ
ﻳﻐﺮﻴ اﻪﻠﻟ ﻣﻦ ٍ

وقـد ذهبـت يـداه ورجلاه وهو مع
ذلـك حامـد شـاكر ،وعندما سـئل:

صحيفـة خاطرنـا وشـغاف قلوبنـا

البلاء صابـرا؟"

جعلنـا مـا على األرض زينـة هلـا

ألطاف
ﻪﻠﻟ ﻲﻓ ﺃﻋﻄﺎﻓﻬﺎ
و ِ
ُ
الثالثـة :أن املـرض واالبتالء سـبب
اللجـوء إىل اهلل تعـاىل ،واالنكسـار
التـا ّم إليـه ،واإلنابـة اخلالصـة،
واإلقبـال عليـه ك ّليـا؛ بما أن املـرء

نوينـا رسدهـا يف هـذا املقـال ،فثمـة
كثير مـن املنافـع واألرسار كفتـح
بـاب التوبـة والـذل واالنكسـار بني
يـدي اهلل عـز وجـل ،وتقويـة صلـة
العبـد بربـه ،وقـوة اإليمان بقضـاء

ونعم مـا قاله
عهـد بمادة الفرحـة!! ّ
املتنبـي" :وبضدهـا تتبين األشـياء"
ولوال هـذه األضداد ملـا ع ُِرفت كثري
من النعـم ،يقول اهلل تعـاىل يف كتابه:
{فأخذناهـم بالبأسـاء والضراء

على الصدقـة.
ويف اخلتـام :فليكـن كل منا صاحب
نظـرة إجيابيـة بـأن يـرى كل مصيبـة
بعين التفـاؤل ،واخلير ،وإذا أتتـه
نائبـة ،أو نازلـة فليصمـد ،وليتثبـت

ويقول آخر:
ﻛﻢ ﻋﺮﺴﺓ ﺿﺎﻕ اﻟﻔﺘﻰ ﻟﻨﺰﻭهلا

جمبـول على أنـه اليعـرف قـدر
النّعـم إال عنـد فقداهنـا ،والسـ ّيام
إذا كان الرجـل ممـن يعيـش يف عـامل
األفـراح؛ إذ أنـه يعـارش أصحابـه
ومسرة ،ويقضي حياته
بـكل فرحة
ّ
تتسرب
هـم وغـم ،ومـا إن
بلا ّ
ّ
إليـه األمـراض ،والعلـل والكآبـة
والفتـور ،وتسري يف عروقـه،
وتتغلغـل يف أحشـائه ،وتأخـذ منـه
مأخذهـا ،وتضعـف جسـده وبدنه،
املـرض إىل حـدّ يزعـم
ويذهـب بـه
ُ
فيـه املريض نفسـه وكأنه مل يسـبق له

لعلهـم يترضعـون} [األنبيـاء] ويف
قصـة أيـوب عليـه السلام حين
دب بـه املـرض ،وأهنكـه ،وأتعبـه
ّ
أيما تعـب ،وبعـد طـول العنـاء أهلم
مسـني
بكلمات يقول فيها{ :رب إين ّ

علا َم حتمـد؟ فقـال" :أمل يعطنـي
لسـانا ذاكـرا وقلبا شـاكرا وبدنا عىل
وبعـد فـإن ما ذكرنـاه ليـس إال نبذة
وجيزة مـن تلك املنافـع العظية التي

اهلل وقـدره ،واليقني بأنـه ال ينفع وال
يضر إال اهلل عـز وجـل ،وتذكر أهل
الشـقاء واملحرومين ،واإلحسـاس
بآالمهم،ولكـن ذكرنـا هنـا مـا خيدم
املشـهد ،وحيكي الواقـع ،و خالصة
هـذه املنافـع اجلل ّية يذكرهـا الفضيل
بن سـهل بتعبير أوجـز فيقـول :إن
يف العلـل لنعما ال ينبغـي للعاقـل
أن جيهلهـا فهـي حتيـص للذنـوب،
وتعـرض لثـواب الصبر ،وإيقـاظ
ّ
مـن الغفلة ،وتذكير بالنعمة يف حال
وحض
الصحـة ،واسـتدعاء للتوبةّ ،
()٨

فـإن التبر عنـد تقلبـه يف النـار ال
توجـه إليـه أصابـع التهمـة ،و نتأ ّمل
ّ
يف قصـص السـابقني مـن أهـل
سـجلوها
الصبر ،ومواقفهـم التـي ّ
عنـد الشـدائد واملحـن وأن نفـوض
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قـول اهلل عـز وجـل{ :لقـد خلقنـا
اإلنسـان يف كبـد} وقولـه تعـاىل{ :إنا

لنبلوهـم أهيـم أحسـن عملا} فلا
داعـي إذن إىل القلـق والضجـر فـإن
ربنـا رحيم ،وسـيذلل لنـا الصعاب
مهما كانـت عويصـة.

فنحـن وأنـت أهيـا القـارئ! وإن
ابتلينـا بإصابـة األمـراض يف
أجسـادنا فـاهلل ورائهـا سيكشـفها
عنـا إذا ترضعنـا إليـه ليلا وهنـارا،
فإهنـا مـا مـن مصيبـة إال وهـي عند
اهلل تفـرج ،وكل مصيبـة بعـد فقـد
رسـول اهلل ه ّينة ،وكل أملٍ ُينسـى بعد
أول غمسـة يف اجلنـة.
وأخريا أهني مقايل بقول القائل:
إذا اشـتدت بـك البلـوى ففكر يف أمل
نرش ح
فعرس بني يرسين إذا فكرته فافرح

اهلوامش:
--------------(( )١أخرجه مسلم)]٢٥٧٣[ :

(( )٢أخرجه الرتمذي)]٢٣٩٩[ :
(( )٣رواه البخاري)]١٥٣٢١[:
( )٤رواه الرتمذي.
(( )٥أخرجه مسلم)]٢٩٩١[ :
( )٦التعليـق على صحيـح مسـلم،
.١/٥١٠
( )٧القواعـد احلسـان لتفسير
القرآن،صفحـة .١٤٤
(" )٨الفرج بعد الشدة" للتنوخي

في ذمة الله
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وفاة الداعية واملفكر اإلسالمي حممد عامرة ..وهذه وصيته ملحبيه
تـوىف الداعيـة اإلسلامى الشـهري
الدكتـور حممـد عمارة ،عضـو هيئـة

و أحفـاده و احبابـه و قـال لـكل واحد
منهـم  :أحبـك  ..و انـا راض عنـك”

طريـق نرش كتبه أو مقاالتـه أو أحاديثه
و تسـجيالته أو مقاطـع مسـجلة

يف مسـجد احلمـد بالتجمـع اخلامس.

و أبحاثه”.

مشـاهدة أو حتى ىف كالمنـا و احاديثنا

“تـوىف أبـى املفكـر اإلسلامى وعضو
هيئـة كبار العلامء د .حممد عماره ..توىف

لتالميـذ و كل مـن أحـب أبـى رمحـه
اهلل أو تعلـم منـه شـيئا ما و لو بسـيط،

كبـار العلماء ،بعـد رصاع مـع املرض،
وأقيمت صلاة اجلنازة عليه ظهر اليوم
وقـال نجـل الداعيـة حممـد عمارة ىف
بيـان نشره عرب حسـابه بــفيس بوك:

أبـى رمحه اهلل بعد فرتة مـرض قصرية مل

تتعـدى الثالثة أسـابيع”.
وأضـاف“ :توىف أبى رمحـه اهلل ىف هدوء
و بـدون أى أمل أو معانـاة حييط به أرسته
الصغيرة و يدعو ألمى و لـكل أوالده

مضيفـا ”:تـوىف أبـى رمحـه اهلل و هـو
يوىص بإكامل مشـاريعه الفكرية و كتبه

مـن براجمـه و حمارضاتـه نرشهـا على
اإلنرتنـت أو مكتوبـة أو مسـموعة أو

وأشـار إىل عـدد مـن الوصايـا ملحبـى
والـده ،قائلا ”:وهناك بعـض الوصايا

اليومـي ،وأخريا أن حتكـى عن دكتور
حممـد عماره و أفـكاره ملـن حولـك

تتمثـل ىف إقامة صالة اجلنـازة او صالة

وكان الدكتـور حممـد عمارة ،املفكـر

الغائـب عىل والـدى ىف أكرب عدد ممكن
مـن مـدن العـامل  ..ىف كل بلاد العامل،
ونشر أفـكار الدكتـور حممـد عماره
بين النـاس ىف كل مـكان ،سـواء عن

ومـن تعـرف هكـذا نحيـى سيرة
علامءنـا وأصحـاب الفضـل علينـا.
اإلسلامى وعضـو جممـع البحـوث
اإلسلامية ،يؤكـد على أمهيـة بنـاء
األخلاق ىف أجيالنـا التى تسـتند عىل
العقيـدة والقيـم واألخلاق”.

مذ ّكرة سماحة األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي بمناسبة وفاة
الشـيخ غالم رسور (مدير دار شيخ اإلسالم أمحد جام للنرش)

كنـت أدرس يف جامعـة دار
عندمـا
ُ
العلوم بكراتيش جاءها الشـيخ غالم
رسور يريـد االلتحـاق هبـا ملواصلـة

بالقـدوم إىل مدينـة زاهـدان ،وأراه
يسـعى جاهدا حلـل املعضالت بكل
جـد وإخلاص ،ويقـوم يف ذلـك
بـدور وسـيط ناصـح .حيضر عنـد
موالنـا عبـد العزيـز رمحـه اهلل مقررا
عـن األوضـاع ،مسـتهديا إيـاه يف
مواجهـة الصعوبـات واحتوائها ،كام
كان تعاملـه مـع موالنـا حمـي الديـن
تعامـل حـب ومؤاسـاة وتعـاون.
كان يـزور املـدارس واملناطـق،
ويدي الكتب إىل
ويتف ّقد األحـوالُ ،
املـدارس والعلامء ،ومـن الالفت أنه
كان حيـدد لكتبه أسـعارا مالئمة ،كام
كان لـه دور ملمـوس يف طبع تفسير
"معـارف القـرآن" والعديـد مـن
الكتـب الدينية القيمـةّ .
ظل يويل هذا
احلب واإلكـرام إىل
العبـدَ الضعيـف َّ
آخـر حياتـه ،كما يستشيره يف أموره
املهمـة ،ويسـتقبل االقرتاحـات.
أخبرت أن حالتـه الصحية
قبـل أيام
ُ
تدهـورت ونقـل إىل املستشـفى

فقـده يف هـذا الوقـت املبكّـر ،آملني
لـه الشـفاء واسـتعادة العافيـة،
ولكـن مـا شـاء اهلل كان ،وكل يشء
جيـري بقضـاء وقـدر .واليـوم نُعينـا
برحيلـه فتأملـت غايـة التـأمل ،فإنـا
هلل وإنـا إليـه راجعـون .ونظـرا إىل
نـوع املـرض الـذي أصابـه وأدى إىل
وفاتـه ،نرجـو اهلل أن يمنحـه درجـة
الشـهادة ،ويكتبه يف عداد الشـهداء.
أسـأل اهلل أن يتغمـده بغفرانـه،
وأن يـرزق أهلـه وذر ّیتـه وذويـه
الصبر والسـلوان ،كما أسـأله
الباريـن
تعـاىل أن يو ّفـق أوالده
ّ
ملواصلـة دربـه يف هـذه الـدار الطيبة
السـمعة بطبـع الكتـب ونرشهـا،
والعمـل على تنميتهـا وتوسـيعها.
اللهم ال تفتنّا بعده وال حترمنا أجره".
(حممد قاسم القاسـمي -دار العلوم
نوبندیان ٤ -شعبان )۱۴۴۱
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متعاف

رغم اإلجـراءات االحرتازية العديدة

التـي طبقتهـا الكثري من الـدول حول
العـامل ،يواصـل فيروس كورونـا

املسـتجد االنتشـار وحصد األرواح.
إحصاءات فريوس كورونا عرب العامل

املصابون

2000336

وختطـى عـدد املصابين بالفيروس

حـول العـامل حاجـز املليونين ،فيما
يقترب عـدد املتعافني املسـجلني من

النصـف مليـون ،مقابـل أكثـر مـن
 126ألـف وفـاة.

وفيما يلي أحـدث األخبـار وآخـر
املسـتجدات بشـأن تفيش الوباء حول

العامل:

 -ارتفـاع عـدد الوفيـات بسـبب

فيروس كورونـا يف إرسائيـل إىل

 ،124وفقـا ملصادرنـا.

منظمـة الصحـة العاملية أعلنـت حالة
الطـوارئ الدوليـة بسـبب كورونا

كـم سـتخرس منظمـة الصحـة العاملية
بعـد "عقوبـة ترامب"؟

هكـذا يبـدو شـكل فيروس كورونـا

حتـت املجهر

سلالة جديـدة مـن كورونـا ..أيـن

ظهـرت وكيف تعرف عليهـا العلامء؟
 -رغـم اإلجـراءات االحرتازيـة عىل

مسـتوى العـامل ،الدنمارك تبـدأ إعادة
فتـح املدارس بعد شـهر مـن اإلغالق

بسـبب تفيش فيروس كورونا.

 -وزارة الصحـة يف سـلطنة عُمان

تعلـن تسـجيل  97إصابـة جديـدة
بالفيروس.

 -اهلنـد تسـجل  1076إصابة جديدة

و 38وفـاة جديدة بفيروس كورونا.

 -يف أملانيـا أعلـن معهـد "روبـرت

كـوخ" ارتفـاع عـدد اإلصابـات إىل
 ،127584وارتفـاع عـدد الوفيـات
إىل .3254

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

الدراسـة ،فتم تسـجيله بنجـاح ،ومل
يمـض إال قليل حتـى أصبح معروفا
مهد له
بين الطالب واألسـاتذة ،ممـا ّ
إلنشـاء عالقـات طيبـة مـع اجلميع،
وقـد احتفـظ بعالقتـه الوطيـدة
مـع اجلامعـة على مـدى احليـاة.
بعـد العـودة إىل إيـران بـدأ العمل يف
جمـال طبـع الكتـب ونرشهـا وفتـح
فيما بعـد دار (شـيخ اإلسلام أمحـد
جـام) واشـتغل فيهـا يطبـع الكتـب
وينرشهـا ،وإن هـذا العمـل مل تكـن
الظـروف مواتيـة ملامرسـته آنـذاك.
وفيما أعلـم أنـه كان أول نـارش مـن
أهـل السـنة ينشـط يف خراسـان
وسعان ما اشـتملت
وبلوشسـتانُ ،
نشـاطاته البالد ،ثم مـع الوقت و ّفق
لتوسـيع نشـاطاته إىل خـارج احلدود
لتعـم أفغانسـتان وطاجيكسـتان.
َبيـد أنـه مل يكـن جمـرد نـارش وتاجـر
للكتب ،بـل كان بجنـب ذلك مبلغا
وداعيـا ناصحـا للمجتمـع أيضـا،
يقـف بجنـب النـاس يف النوائـب،

وأتذكـر ج ّيـدا أنـه حينما حدثـت
مشـكالت يف صالح آبـاد كان يبكي
مـن شـدة القلـق ،وال يدّ خـر جهـدا
حل ّلهـا .كنـت آنـذاك حديـث العهد

ليكـون حتـت الرعايـة ،اسـتخربت
عـن حالـه عـن طريـق االتصـال
بـأوالده .غير أننـا مـا كنـا نظـ ّن

مليونا مريض ونصف مليون

شؤون إسالمية
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رسالة كورونا إلى العالم ..
لماذا جئت ،وما الذي أريد ؟؟

بقلم  :أ.د .عيل القره داغي
األمني العام لالتحاد العاملي لعلامء املسلمني

متهيد لرسالتي إىل العامل أمجع
ال أعتقـد أنكـم ال تعرفوننـي ومـع

 -5أنتـم مـن اكتنزتـم األسـواق
وفـرص العمـل ولعلي أنجـح يف

ذلـك فأعـرف بنفسي أناالفيروس
الـذي غير خارطـة األحـداث

تذكريكـم بعشرات املاليين مـن
الشـباب العاطلين الذيـن يبحثـون

العاملـي االجتامعـي واالقتصـادي
والسـيايس والثقـايف والدينـي.

فلا يسـتطيعون تكويـن األرسة
وال العيـش الكريـم ،فلـو وفرتـم

اجلاريـة ،وأقـام خلخلـة يف النظـام

ومازلـت يف هبرجـة وعتـو وعلو فيل
قـويت بجيـش يف آسـيا و أوروبـة و
أمريـكا والصين مسـقط رأيس ،انـا

فيروس ذكـي متقدم سـاعدين تقدم
املواصلات فارحتهـا  ،واسـتطعت

زعزعـة مفاهيـم عـدة  ،وشـكلت
نظم ًا اسـتهالكية جديـدة ،وكونـت
ثقافـة جديـدة.

أنـا الفيروس املجهول الـذي أظهر
مـرة باسـم ( سـارس) ومـرة باسـم

(الطاعـون) وهـذه املـرة سـميتموين
( :كورونـا ،أو كوفيـد ) 19
• أنـا الـذي جعـل العـامل يف القلـق

واهللـع واخلوف واجلزع سواسـية ال
فـارق بين حاكم وحمكـوم وال رشق
وال غـرب .
• أنـا الـذي وقفـت ضـد االقتصـاد
العاملـي اجلائـر فأوقفتـه عنـد حـده،

وتسـببت يف حتقيـق خسـائره املقدرة
بحـوايل سـتة تريليونـات دوالر.
• أنـا الـذي تسـببت يف اهنيـار
بورصات العـامل ،فحولتها إىل محراء.
• أنـا الـذي تسـببت يف انخفـاض
AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

ثـروات أغنـى  500مليارديـر بما
يقـرب مـن  500مليـار .
• أنـا الـذي تسـببت يف انخفـاض
البترول بأكثـر مـن  %50مـن قيمته
السـابقة.

• أنـا الذي أوقفت حـركات الطريان

عـن العمـل وال جيدونـه ،وبالتـايل

والسـفن بشـكل شـبه كامـل،

الطبقـي فـأردت التذكير بالفقـراء

وتسـببت يف عـزل العـامل  ،وإجبـار
النـاس يف أن يعيشـوا يف بيوهتـم،
وإغلاق احلانـات والبـارات و

الذيـن يصـل عددهـم إىل حـوايل
مليـار فقير يف هذا العـامل ال يملكون
قـوت يومهـم ،وال القـدرة على

فيجتمعون داخل غرفهـم وعرب أون
اليـن.
• وأخير ًا أنـا الذي تسـببت يف موت

عرش مـا فقدتـم بسـببي  -كورونا -
ألصبحـوا أغنيـاء .
 -3أنتـم الذيـن تأخرتـم يف نصرة

احلفلات والصـاالت  .بـل منعـت
اجتامعـات الرؤسـاء والـوزراء

وإصابـة عشرات اآلالف ،واألكثـر
يف الطريـق .

هـل تعلمون أننـي مل أفعـل ذلك من
نفسي ،وإنما أنـا جنـد من جنـد اهلل
تعـاىل أمحـل الرسـائل اآلتية :
 -1التذكير بأنكـم يف معظمكـم
كذبتـم فأنتـم وثائـق إدانـة حلقـوق

اإلنسـان وهاهـي األرض قد ملئت
ظلم ًا وفسـاد ًا بما كسـبت أيديكـم،
فلـم توقفـوا الظاملين والطغـاة
املسـتبدين يف فسـادهم و طغياهنـم
وقتلهـم وتعذيبهـم بـل حتـى
حرقهـم النـاس يف السـاحات ،بـل
وقفتـم معهم وأيدمتوهـم ملصاحلكم
الشـخصية واالقتصاديـة ،فأصبـح
اإلنسـان الـذي هـو أكـرم خملـوق
معذبـ ًا مقيـد ًا ذليل ً
ا قـد فقـد كرامته
وحريتـه .
 -2أنتـم الذيـن عمقتـم التفـاوت

الغـذاء واملـأكل وامللبـس واملبيـت
وهـم يتضورون جوعـ ًا ،فلو رصفتم

املظلومين وتاجرتـم بالقضايـا
العادلـة ودعمتـم احلاكـم القاتـل

فـأردت التذكير هبـؤالء الالجئين
الذيـن فقـدوا أرضهـم ووطنهـم
وأصبـح بعضهم مـن نصيب احليتان
بمجازفتهـم باحلياة ،فلـو وفرتم هلم
 % 5مما فقدتم بسـببي لعاشـوا عيشة
كريمـة .
 -4أنتـم مـن طورتـم وسـورتم
أمنكـم وأمـن أرسكـم لعلكـم
تتذكـرون عشرات املاليين مـن
األيتـام واألطفـال الذيـن ال جيـدون

مـا يأوهيـم ويعلمهـم ويوفـر هلـم
األمـن الغذائـي و الصحـي،
ويتسـاقطون بسـبب املجاعـة
واألمـراض باملاليين  .فلـو أنكـم
قمتـم بتوفير  %3ممـا فقدتم بسـببي

لكانـوا يف نعيـم ونالـوا حظهـم مـن
اخلير والتعليـم.
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هلـم  %2.5ممـا فقدتـم لتحققـت
أمنياهتـم.
 -6التذكير بسـكوتكم وتعاملكـم

مـع الفاسـدين الذيـن أكلـوا ثروات
شـعوهبم املظلومة.

 -7التذكير بخطـورة ظلـم
الشـعوب ،وتزييـف التاريـخ ،فقـد
وقـف مـن يقـود العـامل اليـوم مـع
املحتلين واعترف هلـم بما ليس هلم
كالقـدس الرشيف ،ويريـد أن جيعل
احلـق باطل ً
ا باملليـارات فهـا ذي
ملياراتكـم ذهبـت هبـاء منثـور ًا.
وأخير ًا إننـي أذكركـم أن معظمكم

نسي اهلل تعـاىل وأسـندتم كل يشء
إىل املـادة ،حتـى أصبحتـم كأنكـم
تعبـدون املـادة والتقنيـات ونسـيتم
خالقكـم فأنـا أتيـت ألذكركـم باهلل
اخلالق القـادر لتترضعـوا ولرتجعوا
إىل اهلل تعـاىل ..
( فلـوال إذ جاءهـم بأسـنا ترضعوا
ولكـن قسـت قلوهبـم وزيـن هلـم
الشـيطان ما كانـوا يعملون ) سـورة
األنعـام آيـة 43
ويف اخلتـام أؤكـد لكـم بـأين ذاهـب
بعـد انتهـاء دوري ولكنـي سـأظهر
مـرات أخـرى حتـت أسماء جديـدة
مـا دمتـم مل تغيروا أنفسـكم نحـو
األحسـن .
مقلقكم كورونا
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مقاالت
في أهمية
اللغة

والكتابة
والمطالعة
التنفري من اللغة العربية

عبد الله عبيد اللهي
لتدمريهـا وحماربتهـا وإفسـادها

مهمـة يف سـبيل احلفـاظ على الدين

الراغبين يف تعلم العربيـة أن َيعقدوا

يف أنحـاء العـامل بين الكهـوف
واملغـارات والغابـات بح ًثـا عـن لغة

يـدرس الكتابـة هبـا ،والذي
والـذي ّ
يـدرب خ ّطهـا،
ّ
ٍ
ّ
مهـم
مسـاهم
كل واحـد يف احلقيقـة
ّ
ٌ

يتعمـدوا التحـدّ ث م ًعـا باللسـان

ّ
إن الدواعـى لتعلـم اللغـة العربيـة
واملحرضـات
املشـجعات
وكذلـك
ّ
ّ
عليهـا كثيرة ،لكـن نجـد البعـض

مثـل اللغـة العربيـة ،بـل املنظمات
واآلكاديميـات واملؤسسـات الغربية
يتجـول عنارصها
أو الرشقيـة التـي
ّ

فيهـا ،ولـو جلسـتم لسماع حديـث
هـذا الفريـق جتـدون أن هنـاك
ُمن ّفـرات وراء هجرهم هلـذا الطريق،

قبيلـة بدائيـة ،ليدرسـوها ويعتنوا هبا
يف جامعاهتـم وآكاديمياهتـم ،هـي
نفـس املؤسسـات واآلكاديميـات
ّ
بـكل
التـي حتـارب ال ّلغـة العربيـة

يسـتعرسون دراسـتها وهيجـرون
تعلمهـا بعد مـا أقبلوا عليهـا راغبني

فأحدُ هـم كـره هـذه اللغـة بعـد مـا
ُحّـل يف بدايـة الطريـق بواجبـات

كتابيـة ثقيلـة ،وآخـر انصرف عنهـا

حتقرن تع ّلمك أو تعليمك للعربية!
ال
ّ
ال تُوجـد يف العـامل املعـارص لغـ ٌة
خمططـات
ور ِسـمت
ٌ
ُب ْ
ذلـت جهـو ٌدُ ،

و إذا تعمقنـا يف أسـباب العـداوات

مـع اللغـة العربيـة نجدهـا ختترص يف
األول :ألن العربيـة ليسـت
اثنينّ ،
جمـرد لغـة مـن اللغـات تسـتعمل
ّ
ُ
للتخاطـب بني أفـراد شـعب واحد،
بـل هـي لغـة ديـن اهلل الـذي نـزل
على قلـب الرسـول األمين ،والثاين
أن العربيـة لغـة وحـدت املسـلمني
توحـد
يف السـابق ،ومـن شـأهنا أن ّ
املسـلمني يف املسـتقبل.
فمـن الطبيعـي أن الذيـن يعـادون
ديـن اهلل ،ويسـعون يف التفريـق بين
املسـلمني أن حياربـوا لغـة الديـن و
يوحـد املسـلمني.
حياربـوا مـا ّ
لذلـك جيـب أن ننظـر نحـن إىل
العربيـة مـن هـذا األفق دائما ،ونرى
ّ
كل مسـامهة ولـو كانـت جزئيـة يف
جمال تعليـم اللغة العربيـة وتروجيها،
وحتبيبهـا إىل قلـوب املسـلمني خطو ًة

مرشوع
يف مشروع عظيـم ،أال وهـو
ُ
احلفـاظ على لغة الديـن ،وكل واحد
ٌ
مشـارك مهـم يف هنضـة
يف احلقيقـة

أو صحـوة شـاملة وهـي صحـوة
ّ
حتقرن
وحـدة األ ّمة اإلسلامية .فلا
تع ّلمـك أو تعليمـك للعربيـة أبـدا.
حلقات خاصة للتك ّلم بالعريب
ٌ
ّ
إن مهـارة التكلـم بالعـريب تسـتلزم
بيئـ ًة ُيتكلـم فيهـا بالعـريب ،وحينما
نتحـدث عـن البيئـة وننصـح الطلبة
بتكويـن بيئة للتحدّ ث ،قـد تتبادر إىل
األذهـان أن املقصـود منهـا أن جيري
التكلـم بالعـريب يف ّ
كل مكان وزمان،
داخـل املدرسـة وخارجهـا و...
اسـتجابة هلـذا يبدأ املتعلـم التحدث
مع هـذا وذاك لكنه حينما يواجه لو َم
هذا وسـخرية ذاك ،واسـتهزاء فالن،
ُيصيبـه يـأس ويشـعر باإلحبـاط،
فيضطـر لترك التحدّ ث.
ّ

تكليـف للنفـس
وال شـك أن هـذا
ٌ
فـوق طاقتهـا ،فإن قدر عليـه البعض
يعجـز عنـه الكثيرون ،لكـن ُبوسـع
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العـريب يف ذلـك املوضوع ،ويسـاعد
بعضا يف التحـدّ ث والتعبري،
بعضهم ً
ً
وخيتـاروا أقدَ رهـم مرشفـا على

يسـجلوا
احللقـة ،وال ينسـوا أن
ّ
املعـاين التـي يعجـزون عـن تعبريها

يف ورقـة فيبحثـوا عـن مـا يعادهلـا يف

العـريب.
عقدت
حلقـات التكلـم بالعـريب إذا
ْ
ٍ
وانضبـاط سـتكون مؤثـرة
بنظـم
لتعلـم مهـارة النطـق مـن ناحيـة،
وجتديـد اهلمـة يف تعلم اللغـة العربية
والتوسـع فيهـا مـن ناحيـة أخـرى.
حسن البداية يف املقالة
ُ
أهـم يشء بعد عنـوان املقالة مقدمتُها
ّ
أو بدايتُهـا ،حسـن البدايـة مهمـة
ومؤ ّثـرة ،فالبدايـة الضعيفـة جتعـل
املقالـة ضعيفـة ،والبدايـة الغامضـة
أو املعقـدة تن ّفر القارئ ،بينما البداية
وتشـوق
القويـة جتعـل املقالـة قويـة
ّ
القـارئ.
والبدايـات ختتلـف باختلاف
ُ
األسـلوب واملحتـوی والـذوق و
ختتلـف مـن أديـب إلـی أديـب ،قد
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ضعـت أمامه مقالـة ألديب
بعدمـا ُو
ْ
فاسـتصعبها ،واسـتصعب معهـا
اللغـة بأكملهـاُ ،
وخ ّيـل إليـه أنـه لن
قـادرا على أن يتعلـم هـذه
يكـون
ً
اللغـة الصعبـة.
ممـا جيـب أن جيعلـه مـدرس اللغـة
العربيـة موضـع عنايتـه يف تعليـم
العـريب أن اإلكثـار مـن تكليـف
بالواجبـات الكتابيـة
املبتـدئ
الصعبـة ،وكذلـك تكليفـه بمطالعـة
مقـاالت األدبـاء الدعـاة املفكريـن
قد ين ّفرانـه من تع ّلم العـريب الفصيح
املبين وال يشـجعانه كما يتصـور
الكثيرون منـا.

قـوة.
ّ

والتوحيـد بين املسـلمني.
يـدرس قواعد هذه
فاملـدرس الـذي ّ
ّ
ّ
اللغـة ،والـذي يعلـم احلـوار هبـا،

حلقـات خاصـة للتكلـم بالعـريب يف
بيئـة املدرسـة التـي يدرسـون فيهـا،
بـأن خيصصوا كل يـوم أو يومني وقتًا
حمـد ًداْ ،
وأن يعينـوا لـه موضوعًا ،ثم
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مشـوقة،
تكـون البداية سـؤالية
ّ
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والدكتـور أمحـد أمين افتتـح
مقالتـه عـن الديـن الصناعـي

لذلـك نشـاهد أحيانًـا البعـض

ضاقـت عنهـا خزائنـه ،وكان ذا

ٍ
بكلمات مـن اللهجـات يف

ّ
لـذات امللـوك ،و ُذكـر أن يف

«هل تعـرف الفـرق بين احلرير

عاميـة.

هبـذا النـوع مـن البدايـة حيـث
يكتـب :

الطبيعـي واحلريـر الصناعـي؟
وهـل تعـرف الفرق بني األسـد
وصـورة األسـد؟ وهـل تعـرف
الفـرق بين الدنيـا يف اخلـارج

والدنيـا علـی اخلريطـة؟»...

وقـد تكـون البداية غري سـؤالية

وإشـار ًة إلـی أمهيـة املوضـوع،

كما افتتـح املنفلوطـي مقالتـه
الکـوخ والقصر هبـذا النـوع:
«أنـا إن كنـت حاسـدا أحـدا
علـی نعمة فإين أحسـد صاحب
الكـوخ علـی كوخـه»...
ٍ
بأسـلوب إخبـاري
وقـد تكـون

کما افتتـح األسـتاذ علي
الطنطـاوي مقالتـه «الفـردوس
قـارة آسـيا» هبـذا
اإلسلامي يف ّ
النـوع عندمـا يكتـب ُمبرا:
القـارة
«نحـن اآلن يف اهلنـد ،يف
ّ

التـي حكمناهـا ألـف سـنة ،يف
الدنيـا التـي كانـت لنـا وحدنا،
وكنـا نحـن سـادهتا»...

البدايـة سـواء كانـت سـؤالية
أو غير سـؤالية جيـب أن تكـون
ممهـدة للفكـرة التـي يتحـدث
ّ
عنها الکاتب ويريـد أن يوصلها
للقارئين ،وجيـب أن تكـون
مشـوقة إليهـا مرغّبـة فيهـا.
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ِ
اجتنب ال ّلهجات!
أخي املتع ّلم
ٍ
وروايـات
كتـب قصـص
هنـاك
ُ
فيهـا مجلات باللهجـات
العاميـة ،وهكـذا البعـض مـن
املقـاالت التـي يتـم تناوهلـا يف
مجالت
املجموعـات تكثر فيهـا
ٌ
مكتوبـ ٌة بواحـد مـن ال ّلهجـات
العاميـة ،وكذلـك يف جمموعات
التواصـل يكـون التواصـل
ٍ
أشـخاص
أحيانـا مـن جانـب
مـن البلاد العربيـة باللهجات،

مـن الطلبـة حياولـون أن يأتـوا غـرام هبـا ،قـد آثـر ذلـك علـی أفغانسـتان :واشـنطن وحركة طالبان

كالمهـم ،أو يراسـلوا بلغـة
عرب ٍّيـة فيهـا كلمات مـن هلجـة
لكنـي أنصـح هـؤالء الطلبـة
أهنـم إذا أرادوا تعلـم العـريب

الفصيـح املبين ،وأرادوا
خدمتـه ،وأرادوا خدمـة الديـن
يفـروا ِمن ثالث
به ،فعليهـم أن ّ
ِمـن القـراءة بال ّلهجـة ،والتك ّلم
باللهجة والكتابـة باللهجة ،ألن
العـريب الـذي هـو لغـة الديـن
ولغـة سـ ّيد املرسـلني ،والـذي
يوحـد املسـلمني هـو العـريب

الفصيـح املبين ،أمـا اللهجـات
كغريهـا مـن اللغـات غير
العربيـة ،وتع ُّلمهـا ال يعـدّ تعلام

للعـريب الفصيـح املبني فحسـب
بـل قد تفسـد على متع ّلـم ال ّلغة
تع ّلمـه للفصيـح.
غرا ٌم فوق ّ
كل غرا ٍم
ُ
تاريـخ العلـم
لقـد حفـظ لنـا
ٍ
والعلماء أحـوال أجيـال مـن

املنهومين بالعلـم ،والعاشـقني
للكتـب واملكتبـات ،وا ُملغرمين
باملطالعـة ،وا ُملولعين بالقـراءة،

واملشـغوفني بالبحـث مـا ال
أي أ ّمة من
جيـده املـرء يف تاريـخ ّ
األمـم.
مـن هـؤالء ال ُع ّشـاق ابـن تيمية
الـذي قـال لـه الطبيـب :إن
مطالعتـك تزيـد املـرض ،فقـال
لـه :ال أصبر علـی ذلـك.
ومـن هـؤالء األمير األمـوي
احلكـم املسـتنرص بـاهلل صاحب
األندلـس الـذي عـاش ثالثـا
وسـتني سـنة ،ومجـع مـن
الكتـب مـا مل جيمعـه واحـد من
ملـوك العـرب قبلـه وال بعـده،
وكان يسـتجلب املصنفـات من
األقاليـم والنواحـي ،يبـذل فيها
مـا أمكـن مـن األمـوال حتـی

مکتبتـه بقرطبة كان سـتامئة ألف
كتـاب.
ومـن هـؤالء اإلمـام عبـد

الرمحـن ابـن اجلـوزی الـذي
را عـن حالتـه :مـا
يقـول خمب ً

توقعان اتفاقا تاريخيا للسلام بعد
 18سـنة من الحرب
وقعـت واشـنطن السـبت اتفاقـا تارخييـا مـع حركة
طالبـان يف الدوحـة يمهـد الطريـق لسـحب آالف

اجلنـود األمريكيين مـن أفغانسـتان ضمـن فترة

أشـبع مـن مطالعة الكتـب ،وإذ
زمنيـة متتـد لـ 14شـهرا.
وقعت
فكأن
ُ
ُ
رأيت كتا ًبـا مل أره؛ ّ
ويأمـل األفغـان أن يـؤدي االتفـاق إلهنـاء أربعـة
علـی كنـز.
عقـود مـن النزاعـات ،وفتـح بـاب احلـوار بين
ومنهـم اجلاحـظ الـذي إذا وقع
حكومـة كابـول وحركـة طالبـان هبـدف وضع حد
يف يـده كتا ًبـا قـرأه مـن أولـه
للمعانـاة يف البلـد الفقير.
أي كتـاب كان،
إلـی آخـرهّ ،
ووقـع االتفـاق املفـاوض األمريكـي زملـاي خليـل
حتـی يقـال :إنـه كان يكتري
زاد ورئيـس املكتـب السـيايس للحركـة ونائـب
الوراقين ،ويبيت فيها
حوانيـت ّ
زعيمهـا امللا عبـد الغنـي بـرادر بحضـور وزيـر
للمطالعـة.
اخلارجيـة األمريكـي مايـك بومبيـو وممثلين عـن
ومـن هـؤالء اإلمـام حممـد بـن
عشرات الـدول.
علي الشـوكاين الـذي رأی كتبه
َ وتصافـح اجلانبـان وسـط صيحـات “اهلل أكبر” بني
فسـالت معـه دموعُـه،
مـرة
ْ
ّ
ممثيل حركـة طالبـان احلارضين.
وأنشـد يف غرامـه عنهـا قائلا :وبحسـب املسـؤولني ،فـإن التحـدي الرئيسي
سال ٌم علی تلك الدفاتر ّ
إن يل
يكمـن يف صعوبـة تشـكيل وفـد موحـد جيمـع
إليها غرا ًما فوق ّ
كل غرام
احلكومـة األفغانيـة واملعارضـة واملجتمـع املـدين يف
سلا ٌم عليهـا ْ
إن حييـت وإن ظـل اخلالفـات القائمـة حـول نتائـج االنتخابـات
ـت
أ ُم ْ
الرئاسـية األخيرة.
فهذا وداع والدموع دوامي
وسـتتبادل الواليـات املتحـدة وطالبـان آالف
ّ
إن هـؤالء ّ
العشـاق كانـوا أشـدّ األرسى قبـل انطلاق املفاوضـات األفغانيـة ،وفقا
ِ
غراما وح ّبـا،
ُ
وأعظم شـغ ًفا من لالتفـاق.
ّ
كل عاشـق بمعشـوقه ،وفيهـم وحـث وزيـر اخلارجيـة األمريكـي طالبـان

ّ
لـكل َمـن يبحـث عـن
أسـوة
ٍ
حب الكتاب والعشـق
أسـوة يف ّ
باملطالعـة ،والتق ّلـب بني الكتب
واملكتبـات ُيغْنونـه عام سـواهم،
لكـن املؤسـف ّ
أن املسـلم
املعـارص ال يقـرأ التاريـخ ،وإذا
قرأ يكتفـي بقراءة تاريـخ امللوك
املليئـة باألحـداث واحلـروب
والفتـن والتكالـب علـی جيف
الدنيـا ،بينما املطلـوب أن يكون
املهم
أكثـر اهتامما بذلك الشـطر ّ
مـن تارخينـا احلافـل بأحـوال
ّ
عشـاق العلـم والتعليم والكتب
واملكتبـات واملطالعـة.

على االلتـزام “بوعودهـا بقطـع العالقـات” مـع
تنظيـم القاعـدة ومواصلـة حماربـة تنظيـم “الدولـة
اإلسلامية”.
وقـال بومبيـو أمـام ممثلين عن احلركـة قبيـل توقيع
االتفـاق يف فنـدق فخـم يف العاصمـة القطريـة
“التزمـوا بوعودكـم حيـال قطـع العالقـات مـع
القاعـدة والتنظيمات اإلرهابيـة األخـرى وواصلوا
حماربـة تنظيـم الدولـة االسلامية حتـى االنتصـار
عليـه”.
واسـتكامال التفـاق الدوحـة ،مـن املفترض أن تبدأ

مفاوضـات سلام مبـارشة غري مسـبوقة بين حركة
طالبان وسـلطات كابول بحلـول  10آذار/مارس.
وقـال مسـؤول إن “االتفـاق ينـص على تاريـخ 10
آذار/مـارس ،لكـن علينـا أن نكون واقعيين” ،بينام
رجح مسـؤول آخـر أن تبدأ املفاوضـات يف النصف
األول مـن آذار/مـارس وأن تعقد يف أوسـلو.
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