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يف  العامل  يكن  ومل  قبل،  من  تعقيداً  أكثر  األمور  باتت 
تعتيم إعالمي وتضليل للرأي العام بقدر ما فيه اليوم، لعل 
كالمي يثري استغراب القارئ، كيف يتم وصف الظروف 
وشبكات  العاملي  اإلعالم  وسائل  من  بحر  يف  باملعتمة 
تغطية  منها  تنطلق  حيث  والقنوات  االجتامعي  التواصل 
واالجتامعية  السياسية،  ساحاهتا  معظم  عىل  األحدااث 
ترسيب  إىل  وآخر  حني  بني  األمر  وينتهي  واالقتصادية 
األرسار وكشف املستور، وموقع ويكيليكس أبرز نموذج 
يف ذلك، أعتقد أنه ال داعي إىل االستغراب، فإن املشكلة 
ليست تكمن يف اإلعالم والتغطية، بل التخبط اإلعالمي 

ناتج عن أمرين: ١ـ تضليل الردود ٢ـ تزوير األحداث،
 وأرسد ما يثبت ذلك.

متت سيطرة اليهود عىل معظم املراكز اإلعالمية يف العامل 
التحاليل  وتعقب  والتعليقات  األحداث  تغطية  هبا  وتتم 
م اإلعالم اإلسالمي  احلدث وفق سيناريوات حمددة ويقدّ
إىل  وتدليساهتا  بتعليقاهتا  بحذافريها  التغطية  هذه  نفس 
املتابع اإلسالمي لتضفي به عىل تغطيتها وصمة الرسمية 

الدولية.
األحداث  عىل  الرد  جمال  اإلسالمي  للشارع  يرتك  فال 
اإلسالمية،  األوضاع  صميم  من  النابعة  مرتكزاته  وفق 
أو  قليل  يف  منها  متأثرة  أو  مضللة  الردود  تصبح  وهكذا 
ال  بالالموضوعية،  ذلك  يعارض  ما  كل  ويتسم  كثري، 

تسمع وال حتسب.
والتزوير لألحداث نابع من التعرف عىل طبيعة الشارع 
اإلسالمي واملبادئ واملستفزات من قبل صناع املؤامرات. 
خطة  من  انطالقاً  ذلك  غري  أو  إساءة  حادث  تزوير  فيتم 
دة ليتم استغالل الردود يف صالح الفكرة املتآمرة حيث  حمدّ
عمياء  حماولة  كل  بعد  متوقعة  املندفعة  الردود  أصبحت 

متس كرامة املقدسات كام حدث يف قضية الفيلم امليسء.
التي  التطورات  أن  نتصور  أن  املوضوعية  عن  ابتعدنا 
ختص العامل اإلسالمي بقليل أو كثري تأيت عفوياً، والغرب 
والشفويات.  العفويات  زمان  وىلّ  فقد  بالردود،  يفاجأ 
تم  التي  اإلساءة  بحجم  بخرقات  يسمح  ال  الغرب  إن 
تسديدها إىل أكرب شخصية للمسلمني بحجة حرية البيان 
رة هلذه اخلرقات، وقد سجل يف  والتعبري، فإهنا هراء غري مربِّ
ملف التعامالت الغربية أهنا متيش مع املصالح ال القوانني.
ومثلت اإلساءة مؤامرة مدروسة خضعت الستعراض 
وبحث دقيق برعاية االستخبارات اإلرسائيليةـ األمريكية 
بارش  الذي  املأساوي  الواقع  عن  العام  الرأي  لتحريف 
الغرب يف صنعه، وقد تم ذلك بالفعل، ومتثلت الردود يف 
مظاهرات وهتافات مل تصب يف مصالح إسالمية بقدر ما 

صبّت يف مصالح غربية، وخاصة إرسائيلية.
أية  افرتاض  اإلسالمي  الشارع  حسبان  يف  يكن  ومل 
مؤامرة وراء هذه اإلساءة، وهذا ما أد إىل اختاذ مواقف 
األكوام  هذه  وذهبت  اسرتاتيجية  غري  وردود  فاعلية  أقل 
رعد  يف  حتللت  ممطرة  غري  كسحب  املشاعر  من  املرتاكمة 

وبرق بال مطر وبال منافع اسرتاتيجية للعامل اإلسالمي.
دوامة  يف  لندور  احلدث  بعد  نأيت  أن  تعودنا  ونحن 
الفوائد من وراء  ما هي  نتأمل  التبعات ودوي احلامقات. 
الغرب  أذعن  أم  أحوالنا  أتغريت  واملظاهرات؟  اهلتافات 
لتوقري املقدسات يف املستقبل مل يكن ذلك سو الفوىض 

واالغتشاش.
لتعطلت  وهنيق  نباح  كل  جتاه  هنجنا  هذا  أصبح  لو 
لعبة  مشاعرنا  وظلت  اإلسالمية،  البلدان  يف  املصالح 
وهندأ  ننتفض  أعصابنا،  عىل  ضغط  وآلة  الالعبني  بيد 
له،  حد  ال  ما  السخرية  من  جيلب  ما  وهذا  إلشارهتم، 
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فوائد  وهلم   ،القو وإهناك  األعصاب  حتطم  لنا  وتكون 
الغربية اإلرسائيلية  األهداف  نبذة من  إىل  الردود، وأشري 

يف قضية اإلساءة يف النقاط التالية: 
الرأي  من  كبرياً  حيزاً  شغلت  العربية  الثورات  إن  ١ـ 
العام اإلسالمي وتصعيد األوضاع يف الرشق األوسط مل 
يكن يف صالح الغرب حيث خذالن الشعوب اإلسالمية 
وعجز جملس األمن عن القيام لوقف نزيف الدم السوري 
أكثر  الالأخالقية  الغرب  سياسات  أبدت  له  حد  ووضع 
من قبل للشعوب فأراد تضليل الرأي العام بتزوير اإلساءة 

لتخخفيف الضغط الواقع عليه إثر سياساته املزدوجة. 
٢ـ إن الثورة الليبية وتنظيم صفوف احلركات اجلهادية 
التوسعية يف الرشق األوسط  الغرب  املعارضة لسياسات 
وتزايد قدراهتم القتالية جعلت الغرب يتوجس اخلطر أكثر 
من قبل وختاف من قيام هذه اجلامعات الستقطاب الشباب 
العرب، وبث الفكرة اجلهادية فيهم، فكان ير يف ردود 
اإلعالمي  للتصعيد  جماالً  وفوىض  توتر  من  املؤامرة  هذه 
من  وجعلوا  مالحقتهم،  ر  تربِّ ضدهم  واالستخبارايت 
السفري األمريكي جون كريستوفر ستيفنز يف بنغار كبش 
فداء تم التوصل بموته إىل هذه األهداف وبات مرشوعاً 
أن تبدأ القوات األمريكية لعمليات جتسسية بطائرات بال 
نوعية  لرضبة  واالستعداد  اجلامعات  هذه  معاقل  يف  طيار 
لسان  عىل  أمريكي  حتذير  يف  ذلك  ومتثّل  قدرهتم  من  حتدّ 

أوباما يف اجتامع رؤساء العامل يف نيويورك.
٣ـ تشويه وجه الثورات والربيع العريب بعد أن أقنعت 
العامل بنزاهتها واالعرتاف بحقها يف مسريهتا النضالية لتقرير 
مصريها وحترير الشعوب عن األنظمة الديكتاتورية حيث 
الشعوب  قدمتها  وتضحيات  لبطوالت  مثيالً  يعرف  مل 
الغربية  الشعوب  دفع  وهذا  الثورات  هذه  يف  اإلسالمية 
إىل استعراض اكثر هلذه الدوافع النزهية التي صنعت هذه 
الردود احلمقاء  تلقاها منه، فأتت  الذي  الروائع واملصدر 
لتصب يف مصالح الغرب وتظهر هذه كلها جمرد حركات 
خالل  ومن  العامل،  هتدد  مجاعات  سيطرة  لبسط  متطرفة 
د  استعراض هذا احلادث تم إثبات ما نريده بأن العامل املعقّ
وحوادثها الغامضة تطلب ردوداً اسرتاتيجية وليس جمرد 

يف  ولنا  وعقيدتنا،  ديننا  خيدم  األحاسيس  إفراغ  مع  امليش 
اسرتاتيجية  مواقف  اختاذ  يف  قيمة  دروس  النبوية  السرية 
احلديبية  صلح  بالذكر  وأخص  فاعلية  أكثر  والردود 
صورهتا.  أكمل  يف  للمشاعر  االستفزاز  فيها  يتجىل  الذي 
مع  حرب  يقصدواخوض  مل  معتمرين  املسلمون  جاء 
لقبيلة  مسموحاً  آنذاك  بالكعبة  الطواف  يكن  ومل  قريش، 
عدائية  لدوافع  املسلمني  منعت  قريشا  لكن   ،أخر دون 
واملسلمني  قريش  بني  سبقت  ما  وكان  فحسب،  وعنادية 
من مشاهد حروب وقتال وتأجيج مشاعر املسلمني التي 
أعدائهم  مع  اهللا  سبيل  يف  والقتال  اجلهاد  زات  هياحمفِّ تغذِّ
الذين طاملا نابذوهم العداء ومل يقرصوا يف البحث عن طرق 
إلبادهتم،  رشسة  حروباً  موطن  غري  يف  وخاضوا  إبادهتم 
وكانت  رشس،  حرب  تنشب  بأن  كفيالً  كان  ذلك  كل 
الدوافع ملّاعة تزين احلرب ، وقد جتىل ذلك يف مشهد البيعة 
التي متت مع رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عىل املوت حتت الشجرة إثر 
نبأ استشهاد عثامن ريض اهللا عنه لكن ماذا حدث؟ أسار 
مجوع الصحابة مع األحاسيس الدافئة واملشاعر املتأججة؟ 
أخاض الصحابة يف فناء الكعبة وساحة املسجد احلرام يف 
اختار  بل  ذلك!  كل  يكن  مل  اإلسالم؟  أعداء  مع  حرب 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بوحي من اهللا أحسن الردود االسرتاتيجية 
وهو عقد الصلح مع ألد األعداء عند القدرة عىل البطش. 
كان الرد صادماً للصحابة، وقعت عليهم كالصاعقة، لكن 
جترعوا كأسه عىل مضض، وكبتوا األحاسيس باتباع النبي 
: إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً،  ملسو هيلع هللا ىلص  أصبحت الثمرة فتحاً عظيامً
من  التصورات  تفوق  ذلك  عىل  املرتتبة  النتائج  وكانت 
توفِّره  ما ال  الدين واإليامن  القلوب لإلسالم ونرش  تفتح 

احلروب الطاحنة. 
د أن نعرف     فكذلک من األولويات يف هذا الزمان املعقَّ
كيف نرد عىل األحداث وكيف نجعلها تصب يف صاحلنا، 
الوصول  من  نانه  يمكِّ بوحدمها  والشعار  اهلتاف  وليس 
بمبدأين:  للواقع  وتعليق  رد  كل  يف  وهنتم  األهداف،  إىل 
للقيم  الردود  إخضاع  ٢ـ  واألصول  الظروف  فهم  ١ـ 

واملبادئ.
وإذا نحينا فكرة املواراة جانباً فقد ثبت من تعامالهتم مع 
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والدعايات  وعقيدتنا  ديننا  يمقتون  أهنم  اإلسالمي  العامل 
الغربية وتعليقات املعنيني منهم بالشأن اإلسالمي يصب 
املسلمني  وإظهار  اإلسالم،  وجه  تشويه  إطار  يف  دائامً 
الشعوب  وختويف  ومصاحلهم  للعامل  مستقبيل  كخطر 

الغربية من اإلسالم.
تكمن  احلمقاء  الترصفات  هذه  مثل  يف  ردودنا  فقوة 
٢ـ  أهدافهم  وصول  عن  املتآمرين  ختييب  ١ـ  أمرين:  يف 

استغالل الردود يف وصولنا إىل أهداف إسالمية.
وأشري إىل نقاط ينبغي القيام هبا يف مثل هذه الترصفات 

اخلرقاء كرد فاعل واسرتاتيجي. 
علی مستوی الدبلوماسية

اإلثارات  هذه  مثل  يف  احلكومات  من  فاملتوقع 
والترصفات االستفزازية وال سيام احلكومات الثورية منها 
دبلوماسية  ختتار  أن  الشعب  طموحات  متثّل  جاءت  التي 
قوية واحدة تندد هذه العمليات اخلرقاء عن طريق طلب 
سفري للدولة احلاضنة للعملية والتهديد يف حالة استمرار 

هذه الترصفات بقطع الروابط الدبلوماسية.
بتسليط األضواء عىل  تعتني احلكومات اإلسالمية  ٢ـ 
مؤمترات  إقامة  طريق  عن  وشخصيتها  النبوية  السرية 
إىل  للحضور  دعوة  تقديم  ويتم  كله،  العامل   مستو عىل 
الشخصيات اإلسالمية واملفكرين إللقاء حمارضات تسلِّط 

الضوء عىل جوانب السرية النبوية املتعددة.
مجيع  تشمل  دراسية  مادة  النبوية  السرية  ختصيص  ٣ـ 
املراحل الدراسية منطلقاً من رياض األطفال إىل اجلامعات 

والدراسات العليا.
قيّمة  دروس  بتقديم  املستمرة  اإلعالمية  التغطية  ٤ـ 

حول السرية النبوية. 
عىل مستو العلامء والدعاة

لسريته  الشاملة  واملحارضات  اخلطب  إعداد  ١ـ 
وإلقاءها عىل اجلامهري يف املساجد وحث الناس عىل اتباع 
بأن  الناس  وتذكري  احلياة،  جوانب  مجيع  يف  وسننه  سريته 
ـ وهذا ما  ـ روحنا فداه  الثأر احلقيقي لرسولكم  هذا هو 
دها  يغيظ الكفار ال الشعارات واهلتافات الفارغة عام جيسِّ

يف أرض الواقع.

٢ـ تأليف كتب جديدة وبـأسلوب عرصي تالءم عقلية 
الشعب، وكذلك  بلغة  النبوية  السرية  اجليل اجلديد حول 
سائر  شخصيته   عىل  لتتعرف   األخر احلية  باللغات 

الشعوب واألمم.
عىل مستو العامة واجلامهري

يمثِّل  ال  الغرب  أن  اإلسالمية  الشعوب  فليعرف 
وقد  ورسولنا،  وعقيدتنا  لديننا  بغضاً  إال  اإلساءات  هذه 
الغربية حيث  اإلعالم  الكراهية وسائل  بث  سامهت عىل 
ال  كأمة  وإظهارهم  املسلمني،  وجه  تشويه  عىل  دأبت 
يظهر  وآخر  حني  وبني  واإلرهاب،  التطرف   سو جتيد 
للمسلمني  االهتامات  تكيل  ممقوتة  وجه  الشاشات  عىل 
بتخطيط ودراسة. لذلك إن احلياة اإلسالمية بام فيها القيم 
بغيضة  باتت  واألشكال  والصور  واألعراف  واآلداب 
اخلضوع  هو  واقعنا؛  يعكس  ما  ولكن  الغربيني،   لد
الالإنسانية  بترصفاهنم  والولوع  املنحطة،  ألفكارهم 

واالتباع ألعرافهم ورالرغبة يف صورهم وألسنتهم.
الغربية  املظاهر  هذه  بطرد  لرسولناملسو هيلع هللا ىلص  نثأر  أن  يأن  أمل 
ونُقبل عىل احلياة اإلسالمية املتمثلة يف اتباع سننه وأعامله. 
نتبع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف حياتنا الفردية واالجتامعية. نتبعه يف 
لرسول  الثأر  هو  ذلك  أخالقه وصورته.  أعامله،  أهدافه، 

اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.
اهللا  حيببكم  فاتبعوين  اهللا  حتبون  كنتم  إن  اهللا:  وصدق 

ويغفر لكم ذنوبكم.
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خالصة التفسري 
      وإن كنتم يف ريب من صدق هذا القرآن الذي تتابع 
إنزالنا له عىل عبدنا حممد، فحاولوا أن تأتوا بسورة مماثلة 

من سور القرآن يف بالغتها 
وعلومها،  وأحكامها 
العربية  اللغة  أهل  ألنكم 
وادعوا  فيها؛  مهارة  ولكم 
أنكم  لكم  الذين يشهدون 
له،  مماثلة  بسورة  أتيتم 
كنتم  إن  هبم  فاستعينوا 

صادقني.
      فإن مل تستطيعوا اإلتيان 
ولن  للقرآن  مماثلة  بسورة 
تستطيعوا ذلك بحال ألنه 
املخلوقني،  طاقة  يف  ليس 
أن  عليكم  فالواجب 
التي  األسباب  جتتنبوا 
عذاب  إىل  بكم  تؤدي 

اآلخرة، 
ومن  الكافرين  من  وحطبها  وقودها  التي  النار  وهو       

األصنام وقد هيأت لتعذيب املنكرين.
املعارف واملسائل

      املناسبة: اآلية الثالثة والعرشين والرابعة والعرشون من 
سورة البقرة تثبتان رسالة النبي صىل اهللا عليه وسلم، وقد 

مىض ذكر التوحيد قبلهام.
     إنّ اهلداية التي جاء هبا القرآن الكريم هلا ركنان أساسيان 

ومها التوحيد والرسالة، ويف هاتني اآليتني ذكرت الرسالة 
والربهان.          بالدليل  السابقتني  اآليتني  يف  التوحيد  ذكر  كام 
أموراً  ذكر  التوحيد  يثبت  أن  قبل  تعاىل  و  سبحانه  اهللا  إن 
عليها  يقدر  ال  وأفعاالً 
الساموات  كخلق  اهللا  إال 
من  املاء  وإنزال  واألرض 
الثمرات  وإخراج  السامء 
غري  إله  فهل  األرض؛  من 
ثبت  إذن  ذلك؟  يفعل  اهللا 
إال  األلوهية  تليق  ال  أنه 
فال  اخلالق،  الواحد  باهللا 

معبود بحق سواه.
     وكام أن البرش عجز أن 
خيلق الساموات واألرض، 
كذلك عجز أن يأيت بكالم 
مثل كالم اهللا تعاىل، فعجزُ 
واضح  برهان  مجيعاً  البرش 
اهللا  كالم  القرآن  أن  عىل 
؛  برشٍ بكالم  وليس  تعاىل 
وقد حتد اهللا سبحانه وتعاىل البرشية كلها إن مل يصدقوا 
أنه من اهللا تعاىل، أن يأتوا بسورة من مثله، ثم خريهم أن 
يكتف  مل  ثم  يقدرون.  لعلهم  معاً  ويأمتروا  مجيعاً  يتعاونوا 
مل  إن  العاقبة  سوء  من  فهم  وخوّ بالنار  دهم  هدّ بل  هبذا 

يؤمنوا و مل يأتوا بمثله.
     فالقرآن معجزة النبي اخلالدة عىل مرّ العصور واأليام، 
ودليل واضح عىل صدقه وحقانية رسالته، وأن معجزاته 
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املعجزة  هي   الكرب املعجزة  ولكن  وعجيبة،  لكثرية 
مزية  املعجزة  هلذه  وإن  الكريم،  القرآن  وهي  العلمية 
خلودها  وتلك   ،األخر املعجزات  بني  من  وخصيصة 
املعجزات  بينام  وسلم،  عليه  اهللا  صىل  النبي  بعد  ودوامها 
األخر التي ظهرت عىل أيدي األنبياء كانت تنتهي بعد 
أن انتقلوا إىل رمحة اهللا. ولكن القرآن معجزة باقية إىل يوم 

يْبٍ ...»: نتُمْ يفِ رَ إِن كُ القيامة.«وَ
     قال اإلمام الراغب اإلصفهاين: الريب أن تتوهم باليشء 
ا فينكشف عامّ تتومهه. [املفردات يف غريب القرآن  أمراً مّ

للراغب ص:٢١٢] .
      وقد نفى الريب عن أهل العلم ولو كانوا غري مسلمني، 
الكتاب  أوتوا  الذين  يرتاب  «وال  تعاىل:  اهللا  قال  كام 
فيه»  ريب  «ال  البقرة:  سورة  بداية  يف  وقال  واملؤمنون» 
فاتوا  عبدنا  عىل  نزلنا  مما  ريب  يف  كنتم  «إن  قال:  وههنا 
من  املحدودة  القطعة  معناها  والسورة  مثله».  من  بسورة 

مجلة القرآن.
الكريم مائة وأربع عرشة سورة، بعضها  القرآن        ويف 
إشارة  النكرة  بلفظ  جاء  وههنا  كبرية،  وبعضها  صغرية 
من  صغرية  سورة  بمثل  يأتوا  أن  عاجزون  الناس  أن  إىل 
البرش  خياطب  الكريم  فالقرآن  كبرية،  عن  فضالً  القرآن، 
يصدقوا  ومل  الكتاب  يؤمنوا هبذا  مل  إن  ويتحداهم  أمجعني 
سورة  مثل  سورة  يصنعوا  أن  فعليهم  به  جاء  الذي  النبي 
صغرية منه، فإذا عجزوا عن ذلك فليعلموا أن هذا فوق 
كالم البرش، وال ريب أنه كالم اهللا العزيز، ال يأتيه الباطل 

من بني يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم محيد.
فليس  بمثله  اإلتيان  عن  نحن  عجزنا  إذا  يقول:  ولقائل 
فرد  واجلامعات؛  الناس  مجيع  عنه  يعجز  أن  الالزم  من 
دون  من  شهداءكم  «وادعوا  بقوله:  الشبهة  هذه  اهللا 
ومعناه  الشاهد  مجع  والشهداء  صادقني».  كنتم  إن  اهللا 
الشاهد شاهداً ألنه يشهد  احلارض واملوجود، وإنام سمى 
عامة  هو  إما  اآلية  هذه  يف  بالشهداء  واملراد  املحكمة؛  يف 
الناس  الناس املوجودين يف العامل، فيكون املعنى: «ادعوا 
مجيعاً هلذه املهمة واستعينوا هبم»، أو املراد بالشهداء ههنا 
األصنام. الكفار كانوا يعتقدون يف أصنامهم أهنا تشهد هلم 

يوم القيامة..
ف الكفار إن مل يفعلوا ذلك أي يأتوا       يف اآلية الثانية خوّ

بمثل القرآن ومل يؤمنوا به فعليهم أن يتفكروا كيف ينقذون 
أمثال  املنكرين  للمكذبني  أعدت  التي  النار  من  أنفسهم 
هؤالء، فقال عز من قائل: «فإن مل تفعلوا فاتقوا النار التي 

وقودها الناس واحلجارة أعدت للكافرين».
      ومن اجلدير بالتدبر أن القوم الذي كان خيالف اإلسالم 
ونفيس  نفس  من  عنده  ما  بكل  يضحي  وكان  والقرآن، 
مثل  من  بسورة  ليأيت  فرصة  أعطى  اهللا،  سبيل  عن  ليصد 
جيرتأ  فلم  ذلك،  تفعل  أن  تستطيع  لن  له  قيل  ثم  القرآن، 
أحد منهم أن يأيت بمثل القرآن وعجزوا مجيعاً. أليس هذا 
اعرتافاً منهم أن القرآن كالم اهللا وليس يف طاقة البرش أن 
اهللا ومعجزة واضحة  كتاب  القرآن  أن  فثبت  بمثله؛  يأتوا 
للنبي صىل اهللا عليه وسلم؛ معجزة خضعت أعناق الناس 

هلا إىل األبد.
القرآن معجزة حية خالدة إىل يوم القيامة:

   كانت معجزات األنبياء عليهم الصلوات والسالم باقية 
القيامة،  يوم  إىل  خالدة  معجزة  القرآن  ولكن  حياهتم  إىل 
وبامكان أي مؤمن أن يتحد رجال العلم أن يأتوا بمثله.
«اخلصائص  كتابه  يف  السيوطي  اإلمام  تكلم  وقد        
عليه  اهللا  صىل  للنبي  خالدتني  معجزتني  بشأن   «الكرب
املنى  الكريم، والثانية ما يشاهد يف  القرآن  وسلم أحدمها 
أن احلصيات التي ترمي باجلمرات ال تبقى بعد مدة. يقول 
اإلمام السيوطي: هي آية مستمرة من عهد النبي صىل اهللا 
نعيم  أبو  أخرجها  أحاديث  ذكر  ثم  اآلن.  إىل  عليه وسلم 
سألت  قال  اخلدري:  سعيد  أيب  عن  سننه  يف  والبيهقي 
رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عن حىص اجلامر فقال: «ما 

تقبل منه رفع ولو ال ذلك لرأيتها مثل اجلبال».
وعن ابن عباس ريض اهللا عنهام أنه سئل عن حىص اجلامر 
يرمي وهو كام تر فقال: «إنه ما تقبل من اجلامر رفع ولو 

ال ذلك لكان مثل ثبري (جبل معروف)».
      وعن ابن عباس قال: «وكل اهللا به ملكاً ما يتقبل منه 
بينة  آية  «هذه  نعيم:  أبو  وقال  ترك».  يتقبل  مل  وما  رفع 
تشهد بصحة نبوة نبينا صيل اهللا عليه وسلم». [اخلصائص 

.[٢٨٧/٢ ،الكرب
      ومن اجلدير بالذكر أن هذه احلصيات ما كانت ترفع 
من قبل احلكومة يف األزمان املاضية وسمعنا أن احلكومة 

احلالية هتتم بنقلها إىل أماكن أخر يف هذا الزمان.
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العليم  أنت  إنك  علّمتنا  ما  إال  لنا  علم  ال  ﴿سبحانك 
احلكيم.﴾

سيد  عىل  والسالم  والصالة  العلمني  رب  هللا  احلمد 
األنبياء واملرسلني وعيل آله وصحبه أمجعني، أما بعد!

قال اهللا تعاىل: ﴿لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة 
ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر.﴾

لقد شهد العامل اإلسالمي وغريه يف هذه األيام أحداثاً 
يف  ساهم  وقد  وغريها،  اإلسالمية  البالد  يف  ومظاهرات 
وخاصتهم،  املسلمني  عامة  واملظاهرات  األحداث  هذه 
وكان اهلدف الرئييس هلذه املظاهرات هو الرد واالعرتاض 
غري  من  البعض  هبا  قام  التي  واإلساءات  اإلهانات  جتاه 
املحبة  إبراز  هتدف  كام  فرنسا،  يف  ثم  أمريكا  يف  املسلمني 
وهو  اهللا  عبد  بن  حممد  نبينا  للعلمني  الرمحة  بنبي  والصلة 
الكريم  القرآن  من  الساموية  الكتب  بنص  اخلاتم  النبي 

والكتب السابقة.
 والنصار اليهود  بأن  تشهد  التارخيية  الروايات  إن 
املوعود  النبي  ذلك  ينتظرون  كانوا  وعامتهم  بعلامئهم 
﴿وملا  تعاىل:  اهللا  قال  كتبهم،  يف  وجدوه  الذي  اخلاتم 
ق ملا معهم وكانوا من قبل  جاءهم كتاب من عند اهللا مصدّ
يستفتحون عىل الذين كفروا فلام جاءهم ما عرفوا كفروا 

به فلعنة اهللا عىل الكافرين﴾. البقرة:
ثم قال اهللا تعاىل يف سورة األعراف يف سياق قصة موسى 
النبي  الرسول  يتبعون  الذين   ﴿ قومه:  مع  السالم  عليه 
واإلنجيل  التوراة  يف  عندهم  مكتوباً  جيدونه  الذي  األمي 
الطيبات  املنكر وحيل هلم  باملعروف وينهاهم عن  يأمرهم 

واألغالل  إرصهم  عنهم  ويضع  اخلبائث  عليهم  م  وحيرّ
التي كانت عليهم ﴾. األعراف: ١٥٧.

وقال يف سورة الصف حكاية عن مقالة عيسى بن مريم 
يبني  مريم  بن  عيسى  قال  وإذ   ﴿ والسالم:  الصالة  عليه 
يدي  بني  ملا  قاً  إليكم مجيعاً، مصدّ اهللا  إين رسول  إرسائيل 
اً برسول يأيت من بعده اسمه أمحد، فلام  من التوراة ومبرشِّ

جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبني﴾.
 ففي هذه اآليات الثالثة القرآنية إشارة واضحة وبرش

سارة ببعثة النبي اخلاتم عليه الصالة والسالم.
ونظراً إىل آية سورة البقرة (وكانوا من قبل يستفتحون 
أهل  بأن  التارخيية  الروايات  تذكر  كفروا...)  الذين  عىل 
الكتاب وبخاصة اليهود منهم قبل بعثة النبي اخلاتم عليه 
كام  املوعود  النبي  هذا  ينتظرون  كانوا  والسالم  الصالة 
ح الروايات بأنه حينام تقع مشاجرة عادية بني هيودي  ترصِّ
يُغلب  القبائل ثم   وغريه من عرب املدينة أو عىل مستو
قريباً  سيبعث  بأنه  املوعود  بالنبي  يستفتح  فكان  اليهودي 

وينترص جلامعة أهل الكتاب وينتقم من العرب.
التوراة واإلنجيل هبذه احلقيقة والبشارة       وأما نص 
أوضح وأجىل من ذلك، جاء يف إنجيل لوقا: «يف األعايل 
السادس  الفصل  ويف  أمحد»  وللناس  السالم  الدنيا  وعىل 
عرش منه: «إن مل أنطق يأتكم الفار قليط». أي املعلِّم وهو 
لقب الرسول عليه الصالة والسالم، ألنه معلِّم اخلري ألبناء 
«جاء  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  ببشارة  رصيح  نص  التوراة  البرش.ويف 
الرب من سينا وأرشق لنا من ساعري واستعلن من جبال 
فاران ومعه ألوف من األطهار، يف يمينه سنة نار». وفاران 
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اسم مكة. ويف إنجيل برناما أكثر وأكثر من هذا، فمهاجرة 
العرب من خيرب ويثرب  الشام إىل أرض  اليهود من بالد 
 اليهود والنصار الكفار من  الفلسفة، ولكن  كانت هلذه 
وغريهم رضبوا هبذه اآليات والروايات عرض احلائط ومل 
يؤمنوا هبا،  فخالفوا كتبهم ومعتقدهم بل وقفوا وصدوا 
الناس عن سواء الرصاط وقاموا بمؤامرات ودسائس من 
اإلنكار واإلعراض  فلامذا هذا  يومنا هذا،   إىل  اليوم  أول 
جتاه هذه النصوص الظاهرة واحلقائق الواضحة يا تُر؟!.
     نعم، إذا درسنا هذه الواقعة التارخيية وأمعنا النظر فيها 
فنجد هنالك  سببني أساسيني هلذا اإلنكار أو اإلعراض: 

أـ احلسد ب ـ اجلهل.
العلامء  السبب األول وهو احلسد نجده يف طائفة        
من أهل الكتاب، قال اهللا تعاىل: ﴿الذين آتيناهم الكتاب 
ليكتمون  منهم  فريقاً  وإن  أبناءهم  بعرفون  كام  يعرفونه 

احلق وهم يعلمون﴾. البقرة:١٤٦.
     قال ابن كثري: والعرب كانت ترضب املثل يف صحة 
اليشء هبذا، قال القرطبي: يرو أن عمر بن اخلطاب قال 
أتعرف  ـ  أسلم  ثم  هيودياً  كان  وقد  ـ  سالم:  بن  اهللا  لعبد 
اهللا  بعث  وأكثر،  نعم  فقال:  ابنك؟  تعرف  كام  ملسو هيلع هللا ىلص  حممداً 
أمينه إىل أمينه يف أرضه بنعته فعرفته، وابني ال أدري ما كان 
من أمه، ثم أوضح اهللا سبحانه هذا            السبب ـ احلسد 
﴿أم  تعاىل:  قال  وإعراضهم،  إلنكارهم  تسبب  الذي  ـ 
حيسدون الناس عىل ما آتاهم اهللا من فضله.﴾ نساء: ٥٤.

عىل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  حسدهم  بذلك:  «يعني  كثري:  ابن  قال 
ما رزقه اهللا من النبوة العظيمة ومنعهم من تصديقهم إياه 

حسدهم له؛ لكونه من العرب وليس من بني إرسائيل».
      والسبب الثاين: هو اجلهل الذي يتصف به مجاهري 
اهللا  صلوات  اخلاتم  النبي  عن  كتبهم  يف  بام  الكتاب  أهل 
بديانة  جهلهم  وإعراضاً  إنكاراً  ويزيدهم  عليه،  وسالمه 

اإلسالم ونبيه وكتابه.
      تذكر الروايات يف السرية حينام عرف النجايش ماذا 
يقول اإلسالم ونبيه عن عيسى بن مريم عندما قرأ له جعفر 
بالنبي  فآمن  بن أيب طالب بعض اآليات من سورة مريم 

اخلاتم وضاف املهاجرين يف بالده، وأحسن الضيافة.
اإلعراض  يف  وتأثري  دور  هلام  كان  السببان  فهذان       
وصد الناس عن اإلسالم كام ال يزاالن من أسباب العداوة 

واإلهانات يف كل عرص وزمان.
الرجل  هذا  ارتكب  ما  وشاهدنا  العامل  شهد  لقد       
ينشأ  النبي اخلاتم، كل ذلك  املاجن من اإلهانات بساحة 

كان  اليهود ومن  التي زرعها  احلاقدة  الفاسدة  البذرة  من 
معهم من لدن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص كام سقاها وال يزال يسقيها 

اآلخرون من األقباط واهلنود.
فإذن هلذه اإلهانات سلسلة تارخيية وأسباب جذرية ال 
تنتهي  بن األرشف وأذنابه وال  فبدأت من كعب  تنقطع، 
هبذا الفاجر الكافر القبطي، وبخاصة حينام أعلن رجاالت 
الكفر يف منصة جممع األمم املتحدة بأنه ليس لدهيم قانون 
أدنى رغبة يف  يُر فيهم  وال ضابطة يمنع من هذا كام ال 
تستمر  أهنا  ذلك  فمعنى  اإلهانات  هذه  جتاه  قانون  وضع 

وتتكرر فامذا نفعل نحن إذن؟!.
الدول  أكثر  يف  الشوارع  يف  املسلمون  خرج  لقد       
املؤامرة  هذه  ضد  حاشدة  بمظاهرات  وقاموا  اإلسالمية 
اخلبيثة كام أبرزوا عقيدهتم وحمبتهم بالرسول املكرم والنبي 
واحلق  ـ  حقهم  هذا  كان  وقد  فعلوا  ما  ولنعم  اخلاتم، 
أحق أن يتبع ـ لكن هذه املظاهرات قد أسفرت يف بعض 
الدول اإلسالمية عن مقتل بعض املسلمني األبرياء وهنب 
أمواهلم وحرق بنياهنم كام أدت إىل مشاغبة بني أصحاب 

احلكومة والعامة.
هبا  يرتيض  ال  التي  األمور  من  هذا  أن  شك  وال       

اإلسالم وال نبيه اخلاتم، فامذا واجبنا يا تُر؟!
     إن تعاليم اإلسالم ومعامله التي أنارها النبي اخلاتم 
بناها  جرّ التي  األمور  هذه  مثل  تأبى  املسلمني  درب  يف 
والنهب  القتل  من  اإلسالمية  الدول  بعض  يف  ورأيناها 
إثارة  هتدف  أحياناً  اإلساءات  وإنام  واملشاغبة،  واحلرق 
الفتن فيام بني املسلمني بل عىل املسلم أن يكون حازماً وذا 
منهج قويم عريق يف مثل هذا املوقع وجتاه هذه املواقف. 
كام يكون واقعياً ومنطقياً فيعترب من هذه املواقع وينفعل ثم 

علّمها لآلخرين. يدرس السرية دراسة واقعية ويُ
فمن اجلدير باإلشارة إىل بعض املعامل يف هذا املجال: 

أـ مطالعة كتاب يف السرية النبوية عىل صاحبه الصالة 
والسالم.

األهل  مع  السرية  يف  كتاب  ومطالعة  دراسة  ـ  ب 
واألوالد يف داخل البيت كل يوم.

ج ـ إقامة درس يف السرية النبوية يف مسجد احلي عىل 
األهل يف األسبوع مرة أو مرتني.

د ـ هدية كتاب يف السرية النبوية إىل مكتبة املدرسة أو 
املسجد.

شاب  إىل  وهديته  السرية  يف  مفيد  كتاب  انتخاب  ـ  هـ 
مسلم ليمتلكه ويطالعه.
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عبده  عىل  والسالم  والصالة  العلمني،  رب  هللا  احلمد 
ورسوله حممد وآله وصحبه أمجعني، أما بعد:

اإلسالم هو رسالة اهللا اخلالدة إىل عباده، فمن أراد اهللا 
أن هيديه يرشح صدره لإلسالم، ومن أراد أن يضلّه جيعل 
قام  اإلسالمية  الدعوة  ظهور  فمنذ  حرجاً،  ضيِّقاً  صدره 

أناس ضاقت صدورهم يكيدون لإلسالم كيداً.
فأول من عاند الدعوة اإلسالمية وعاد احلق ووقف 
وبذلوا  نوره،  إلطفاء  فحاولوا  املرشكون،  هم  وجهه  يف 
تالهم  ثم  أهله،  وإبادة  جذوته  إلمخاد  والنفيس  النفس 
جهداً  يألوا  ومل  كباراً،  مكراً  فمكروا  املدينة  يف  املنافقون 
باإلسالم،  تظاهروا  الذين  وهم  اهللا،  سبيل  عن  وا  ليصدّ
نوره  يتم  أن  إال  أبى  اهللا  والضالل، ولكن  الكفر  وأبطنوا 

وينرص رسوله.
ال  ـ  واحلقيقة  احلق  أعداء  وهم  ـ  اإلسالم  أعداء  إن 
األساليب  ويبدعون  وأهله،  احلق  عىل  يمكرون  يزالون 
معرفتهم  اإلسالم  أهل  عىل  يصعب  بحيث  والطرق، 
ومعرفة مكايدهم وحيلهم، سيام يف اآلونة األخرية حيث 
اجلهل  وفشا  والقرآن،  باإلسالم  املسلمني  صلة  ضعفت 

حيسبون  فقد  الدارسني،  فني  املثقّ بني  الدين  تعاليم  عن 
بالشعارات  فينخدعون  عدواً،  والصديق  صديقاً،  العدو 
هم الصور واألشكال  اخلادعة واهلتافات الرنّانة، وإنام هتمّ

ال احلقائق واملعاين.
أبناء  لتضليل  ص  رَ الفُ الباطل  أهل  يستغل  هنالك 
الدسم،  يف  السم  ون  فيدسّ القاددم،  واجليل  املسلمني 

ويعرضون الذئب يف زي الشاة.
الذين كثرت نشاطاهتم يف  ومن هؤالء فئة املسترشقني 
القرون األخرية حينام ظهرت طالئع االستعامر الغريب يف 

العامل اإلسالمي.
حركة  عىل  يتعرفوا  أن  احلق  دعاة  عىل  جيب  إذن 
ونشاطاهتا  ورجاهلا  وتارخيها  وخلفيتها  االسترشاق 

ودوافعها وأساليبها.
تاريخ االسترشاق

ال يعرف بالضبط من أول من اهتم بالدراسات الرشقية 
املؤكد  ولكن  االسترشاق،  حلركة  األساس  حجر  ووضع 
إبان  يف  األندلس  قصدوا  الغربيني  الرهبان  بعض  أن 
القرآن  وترمجوا  مدارسها،  يف  فوا  وتثقّ وجمدها،  عظمتها 
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والكتب العربية إىل لغاهتم وتتلمذوا عىل علامء املسلمني.
جربرت  الفرنيس  الراهب  الرهبان:  هؤالء  ومن 
(jerbert)  الذي انتخب باباً لكنيسة روما عام ٩٩٩بعد 
أن تعلم يف معاهد األندلس وعاد إىل بلده. وبطرس املحرتم 
وجريادي   pierreele aenere ١٠٩٢م)  (١١٥٦ـ 
.gerard de”gremane  (١١٨٧ـ ١١١٤م) كريمون

ثقافة  نرشوا  بالدهم  إىل  الرهبان  هؤالء  عاد  أن  وبعد 
املعاهد  ست  أُسِّ ثم  علامئهم،  أشهر  ومؤلفات  املسلمني 

للداراسات العربية اإلسالمية .
ومل ينقطع منذ ذلك الوقت وجود أفراد درسوا اإلسالم 
واللغة العربية، حتى جاء القرن الثامن عرش وهو العرص 
الذي بدأ فيه الغرب يف استعامر العامل اإلسالمي واالستيالء 

عىل ممتلكاته وخرياته والغارة عىل مواهبه وهنب ثرواته.
االسترشاق  يف  ينبغون  الغرب  علامء  من  بعدد  فإذا 
عىل  ويغريون  واملجالت،  الصحف  لذلك  ويصدرون 
املخطوطات يف البالد اإلسالمية، فيشرتوهنا من أصحاهبا 
إىل  وينقلوهنا  العامة،  املكتبات  من  يرسقوهنا  أو  اجلهلة، 
التاسع  القرن  أوائل  يف  بلغت  وقد  ومكتباهتم،  بالدهم 
عرش مأتني ومخسني ألف جملداً، وما زال هذا العدد يتزايد 

حتى اليوم .
جمال االسترشاق

إن املسترشقني وإن بدأوا بدراسة مجيع ديانات الرشق 
نوا  وعاداته وحضاراته وتقاليده يف البداية ولكن أهم ما عُ
به هو اإلسالم وحضارته نظراً للدوافع الدينية والسياسية 

التي حثتهم عىل ذلك.
دوافع االسترشاق
١ـ الدافع الديني

هوا سمعته  هدفهم األكرب أن يطعنوا يف اإلسالم ويشوِّ
اإلسالم  أن  ومثقفيهم  جلامهريهم  ليثبتوا  حقائقه  وحيرفوا 
دين ال يستحق االنتشار وما أنزل اهللا به من سلطان، وأن 
املسلمني قوم مهج لصوص وسفاكو دماء، وحيثهم دينهم 
روحي  سمو  كل  عن  ويبعدهم  اجلديدية  امللذات  عىل 

وخلقي. يقول اإلمام أبو احلسن الندوي: 
هيدف  وهو  فواضح  لالسترشاق  الديني  العامل  «أما 
إىل نرش الديانة املسيحية وتبليغ دعوهتا وتصوير اإلسالم 
اإلسالم،  عىل  ورجحاهنا  املسيحية  فضل  ثبت  يُ تصويراً 

ويبعث يف الطبقة املثقفة إعجاباً باملسيحية وحرصاً عليها. 
ولذلك نر أن االسترشاق والتبشري يسريان معاً يف أغلب 
األحوال وأن عدد املسترشقني األكرب أساقفة وعدداً كبرياً 

منهم هيود ديانة وجنساً» .
٢ـ الدافع السيايس أو االستعامري

جلسوا  الصليبيني  هبزيمة  الصليبية  احلروب  انتهت  ملا 
إىل  فاجتهوا  وختطيطاهتم،  جهودهم  يف  النظر  دون  جيدّ
وأفكار  عقائد  من  شؤوهنا  كل  يف  املسلمني  بالد  دراسة 
وأخالق ومواهب وثروات ليتعرفوا إىل مواطن القوة فيها 
فيُضعفوها وإىل مواطن الضعف فيغتنموه. ويقول اإلمام 

السيد أبو احلسن معلِّقاً عىل هذا الدافع:
اد الدول الغربية       «إن املسترشقني بصفة عامة كانوا روّ
العلمي،  بمددهم  يمدوها  أن  واجبهم  ومن  الرشق  يف 
الرشق، وزد  نفوذه وسلطته يف  يبسط  أن  للغرب  ليتسنى 
األفكار  عىل  الرد  من  املسترشقون  به  يقوم  ما  ذلك  إىل 
للدول  تسبب  التي  واألوضاع  احلركات  وقمع  والعقائد 

الغربية صداعاً وعرقلة» .
االسترشاق  بقيمة  الغربية  الدول  شعرت  فقد  ولذلك 

ومكانتهم ومساعدهتم لتحقيق أهدافهم.
خمتلف  من  املسترشقون  يصدر  الغرض  هذا  ولتحقيق 
أقطار الغرب عدة جمالت ورسائل حول العامل اإلسالمي 
عن  تبحث  حتقيقية  ومواد  حتليلية  مقاالت  فيها  ينرشون 
تزال  وال  ونزعاته،  وميوله  اإلسالمي  العامل  مشكالت 
  (gournal of near est) األوسط»  «الرشق  جملة 
وجملة «العامل اإلسالمي» (the muslim world) من 
 (MONDDE MISULMANSLE) أمريكا، وجملة

من فرنسا» .
ومن ديدن املسترشقني إضعاف املقاومة الروحية واملعنوية 
يف نفوس اجليل املعارص حتى يفقدوا الثقة بأنفسهم فريمتوا 
يف أحضان الغرب يستجدون منه املقاييس، واملعايري، ومن 
ختطيطاهتم بث اخلالفات الفكرية واالعتقادية بني املسلمني، 
وتشجيع القوميات التارخيية التي مىض عليها الزمن، فمثالُ 
العراق،  يف  واآلشورية  مرص  يف  الفرعونية  إحياء  حياولون 
والفينقية يف سوريا ولبنان، وهكذا ليتسنى هلم تشتيت شمل 
املسلمني حتى ال يتباهى اجليل املعارص باإلسالم ورسوله، 

بل يتباهى بقومه وكربائه من غري املسلمني.
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 اهلجني، ثم أعطش فأرشب، فلام مللت الرشب أخرجت
إىل حني  من  أمصها  وأخذت  وقطعتها،  جيبي  من   ليمونة 
 آخر، فام هو إال أن رأيتني وقد انقبضت حنجريت ومل أستطع
 أن آخذ نفيس من فعل الليمون مع جفاف اهلواء، فالتفت
 إىل الطبيب أستنجده باإلشارة، فأرسع إىل الزمزمية، وصبّ

 املاء يف حلقي...ولو تأخر لذلك بضع ثوان هللكت ولكن
اهللا سلّم».  أمحد أمني، من كتاب: حيايت

ذكريات موملة
      «آه يا وطني الكئيب أحرام عىل بالبله الروح؟ حالل 
للطري من كل جنس؟ وأحلم بواحة خرضاء وارفة الظالل 
د فيها احلب، ويضوع يف جنباهتا ريج الصفاء والسالم  يغرِّ
واألمان....ولكن الغابة تزحف وتزحف...وتأكل الواحات 
اجلميلة...والوحوش تتوالد....والثعابني ملخيفة تتلو وأنا 
ني  أنقل خطاي يف حذر خمافة أن أدوس واحداً منها، فتعضّ
أنيابه السامة. حدثني أإخواين عن حية رهيبة يف الصحراء 
مجالً  لدغت  إذا  إهنا  يقولون:  الواحات  بسجن  املحيطة 
سقط لتوه...أيمكن أن يتسلل ثعبان إىل شقتنا؟ يا للكارثة 
التي قد تدخل من  الثعابني  ليتني حذرت بدرية من خطر 
النوافذ املفتوحة، أو خالل الفراغ أسفل باب الشقة...لكم 
أخاف عىل صغرييت»هد» !! يا رب..يا رب! احفظها من 
الثعابني..ما هذه األفكار الغريبة التي تراودين؟ يبدو أن خلالً 
ما أصاب عقيل، هذه هي اهللوسات بعينها، إن هذا الكون 
خطيب  كان  تغفل،  ال  ربانية  لرقابة  خيضع  الكبري  الواسع 
قريتنا يقول: إن اهللا يسمع دبيب النملة السوداء عىل الصخرة 
الصامء يف الليلية الظلامء..وكنت أطرب هلذا السجع، وأشعر 

باالطمئنان ما دام 
األمركذلك فلامذا 
أخاف؟ ملاذا تطري 
كام  شعاعاً  نفيس 
الشاعر  يقول 
الثائر يف العصور 
القديمة».نجيب 

الكيالين، من 
كتاب:: ليايل 

السهاد 

مثل»    مثلنا   إن 
ماشية كانت   قافلة 
تتبع طريقها   يف 
هبا وحيدو   دليلها 
الدليل فقد   حادهيا، 
احلادي،  وسكت 
األدالّء، كثر   ثم 

 وتعدد اااحلُداة، وتشعبت الطرق، فانقسمنا ثم اختلفنا ثم
 افرتقنا، فمشى كل يف طريق، واختذ كل لنفسه غاية، فقفوا
الذي يميش عىل منا  أين نميش؟ ومن  إىل  وانظروا   قليالً، 
 الصواب؟ منا من مشى غرباً، ومنا من مشى رشقاً، فام انتهى
والطريق واهلوان،  الفرقة  إىل  إال  بون  املغرّ وال   الرشقيون، 
 واضح، والقبلة معروفة، ليست قبلتنا البيت «األبيض» وال
 البيت «األمحر» ولكن قبلتنا بيت عليه ستار أسود، وليست
 وجهتنا الرشق وال الغرب، ولكن وجهتنا حيث يقوم هذا
 البيت، فحني ندع الرشق والغرب، ونتوجه إىل منزل الوحي
 إىل الكعبة نكون عرفنا الطريق». عيل الطنطاوي، من كتاب:

نور وهداية
إىل باريس

 وكانت أمتع رحلة من هذا القبيل رحلتي إىل باريس،»     
حتمل بدوية  وبدائية  كبرياً  اسامً  حتمل  حقرية  بلدة   وهي 
هذا عليها  أطلق  كيف  أدري  وال  مدينة  مدينة،  أكرب   اسم 
 االسم،  وهي تبعد عن اخلارجة نحو مائة وعرشين كيلو
 مرتاً. أعددنا العدة هلذه الرحلة من ماء وزاد، وخرجنا عىل
 ثالثة من اإلبل من نوع اهلجني طيب الواحات ومالحظها،
 أنا وكنا نسري عرصاً وبعض الدليل وصبحاً وبعض النهار،
احلر، اشتداد  إليها عند  فآوي  الظهرية،   وننصب خيمة يف 
 ولست أنسى مرة ونحن يف الطريق يوماً اشتد حره، وجف
ركبنا ثم  السفر،  تناسب  ال  ثقيلة  أكلة  أكلنا  وقد   هواءه، 
 واشتد يب العطش، وكلام رشبت تقلقل املاء يف بطني من هزة
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لقد خصت مجلة الصحوة 

اإلسالمية صفحة لنصوص األدب 

العربي المعاصر والقديم، لذلك 

فإنها تستقبل النصوص األدبية 

المختارة عن األدباء المعاصرين 

 والقدامى.

   «
ماشية كانت  قافلة 
تتبع طريقها  يف 
هبا وحيدو  دليلها 
الدليل فقد  حادهيا، 

flÁÖê]¬∏\;Ô]dÄ¯\;‹˜Õ^;flŸ;k\ÑÉå

‹˜à¸\;œÁÖö

ÈdÖ¬’\;gÄ¯\;ÅË⁄¢\Åe¡;]›ˆÊŸ;‹˜à¸\;~Ëå;f�|;flŸ



١٣

السنة الثامنة ــ ذي القعدة ــ ١٤٣٣هـ تصدر من جامعة دارالعلوم زاهدان ــ إيران

أهل  وخطيب  إمام  احلميد،  عبد  الشيخ  فضيلة  تطرق 
أمام  ألقاها  التي  خطبته  يف  زاهدان،  مدينة  يف  السنة 
بمدينة  املكي  اجلامع  يف  املصلني  من  اآلالف  عرشات 
إىل  ق  ١٤٣٣هـ  القعدة  ذي  من   ٥ اجلمعة  يوم  زاهدان 

موضوع احلياء .
     واستنكر فضيلة الشيخ عبد احلميد يف قسم آخر من 
إضافة  قائال:  الكريم  الرسول  إىل  املسيئني  عمل  خطبته 
إىل املسلمني، كل البرش ينتفعون بتعاليم الرسول الكريم، 
احلضارات،  كافة  عىل  فضل  اإلسالمية  وللحضارة 
احلضارة  هذه  من  دروسا  تعلمت  احلضارات  كافة  ألن 
العظيمة، وسمى القرآن الكريم رسول اهللا صىل اهللا عليه 
وسلم  عليه  اهللا  صىل  فرسولنا  للعاملني».  بـ»رمحة  وسلم 

ييسء  أن  املؤسف  من  لكن  األنبياء،  كافة  به  يفتخر  من 
إىل شخصية عظيمة مثل الرسول من ال نستطيع أن نضع 

اسم اإلنسانية عليهم، بل هم عار عىل اإلنسانية.
     وتابع عضو االحتاد العاملي لعلامء املسلمني: اإلساءة 
كافة  إىل  إساءة  الكبار،  الشخصيات  وإىل  املقدسات  إىل 

اإلنسانية. 
تعاىل،  اهللا  غضب  بنار  يلعبون  احلقيقة  يف  اجلهلة  هؤالء 
اإلهلي.  العذاب  جيلبون  الكبار  هؤالء  إىل  وباإلساءة 

رسول اهللا صىل اهللا عليه
يف  إنسان  مليون  ونصف  مليار  من  أكثر  حيبه  من  وسلم 

العامل وحيبونه ويقتدون به.
إىل  اإلسالم  احرتام  احلميد  عبد  الشيخ  فضيلة  واعترب 
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الرموز ومقدسات كافة األديان من إحسان اهللا وفضله، 
قائال: هذا من 

اإلساءة  جيوز  ال  املسلم  الشعب  أن  وإحسانه  اهللا  كرم 
األنبياء  اآلخرين.   لد حمرتما  يكون  إنسان  أي  إىل 
اإلسالم  وهنى  املسلمني،  عند  حمرتمون  مقدسون  كلهم 
 والنصار اليهود  مقدسات  إىل  اإلساءة  من  املسلمني 
عبدة  أوثان  إىل  اإلساءة  من  أيضا  ومنع  األديان،  وسائر 
عالمة  واإلساءات  اإلهانات  إىل  التوسل  األصنام. 

هزيمة املسيئني ودليل عىل فقداهنم احلجة واملنطق.
القرآن  إىل  اإلساءة  مؤكدا:  الشيخ  فضيلة  وأضاف        
وجيب  لإلنسانية،  كبري  خطر  الكريم  والرسول  الكريم 
تستنكف من معاقبة هؤالء  التي  الدول  املسيئني.  معاقبة 
املسيئني بحجة قانون حرية التعبري يف بالدهم، لتعلم هذه 
الدول أن القانون صنيع أذهاهنم ويعاين من النقص وال 
باإلساءة  قانون  يف  يسمح  أن  ينبغي  ال  إصالحه.  من  بد 
الغري  املسيئني إىل مقدسات  إىل مقدسات اآلخرين، ألن 

يلعبون بأمن العامل ويعرضونه للخطر.
ألهل  الدينية  املدارس  احتاد  منظمة  رئيس  واعترب        
األمة  اعرتاض  وبلوشستان،  سيستان  حمافظة  يف  السنة 
املسلمة من حقوقها املسلمة املرشوعة، كام اعترب فضيلته 
قتل األبرياء- إىل أي دولة كان انتامئهم- وكذلك ختريب 
املؤسسات  داعيا  للرشيعة،  منافية  أعامال  العامة  األموال 
يف  األحرار  وكافة  اإلسالمية  الدول  ورؤساء  الدولية 

العامل أن ال يسكتوا حيال هذه اإلساءات.
      وأشار فضيلة الشيخ عبد احلميد يف هناية خطبته إىل 
احلرب  هذه  يف  قائال:  اإليرانية  العراقية  احلرب   ذكر
كبرية  بتجارب  أتت  احلرب  لكن  خسائر،  تكبدنا  وإن 
للشعب، وأهنئ هذا األسبوع إىل القوات املسلحة وكافة 
عن  الدفاع  سبيل  يف  تضحياهتم  عىل  اإليراين  الشعب 

سيادة أرايض البالد واستقالله.

تطورات العامل من نتائج العلم
من   ١٩ خطبة  يف  احلميد  عبد  الشيخ  فضيلة  تطرق        
ذي القعده ١٤٣٣هـ ق إىل أمهية العلم وحاجة املجتمع 

البرشي إىل العلوم، معتربا التقدمات الظاهرية والباطنية 
العلوم. رهينة 

     وأشار فضيلته إىل افتتاح املدارس واملعاهد واجلامعات، 
أحد.   العلم عىل  مكانة  قائال: ال ختفى  التعلم  ورضورة  
التي  املختلفة  املجاالت  يف  والتطورات  التقدمات  مجيع 
فطلب  العلم.  وثمرات  نتائج  من  هي  العامل  يف  تشاهد 
البرش.  حاجات  من  هو  وشعبة،  جمال  أي  يف  العلم 
إنجازات العلم يف املجاالت املختلفة من الطب وكذلك 
ال  مرموقة  وتكنولوجيا  والصناعة  االخرتاعات  يف 

يستطيع أن ينكرها أحد.
      واعترب خطيب أهل السنة «التقدم يف العلوم العرصية» 
اإلسالمي  العامل  عىل  الغرب  هبا  يتباهى  التي  األمور  من 
تقدمهم  علينا،  الغرب  هبا  يفتخر  التي  األمور  من  قائال: 
سبقونا  أهنم  شك  وال  العرصية،  العلوم  يف  ورقيهم 
«املعرفة  جماىل  يف  يفتقرون  ولكنهم  املجاالت،  هذه  يف 
معرفة  يف  كبري  نقص  ولدهيم  الذات»،  و»معرفة  اإلهلية» 

الرب كيفية عبادته. 
العلوم  يف  اإلسالمية  األمة  تقدم  كان  إن  واستطرد:       
العلوم  بجانب  لكنهم  كاف،  وغري  مرض  غري  العرصية 
هبا.  ويفتخرون  الرشعية  بالعلوم  يتمتعون  العرصية 
األمة املسلمة إذا حصلت عىل علوم الرشيعة والعرصية، 
جديدة  اخرتاعات  إىل  يصلوا  أن  يستطيعون  فحينئذ 
البرشية  لتتقدم  والتعايل،  الكرامة  إىل  البرشية  ويوصلوا 

يف األخالق والعقيدة.
«علم  زاهدان  العلوم يف  دار  رئيس جامعة       ووصف 
والرقي  التقدم  جناحي  العرصية»  و»العلوم  الرشيعة» 
العلمني.  هذين  من  يستغني  أن  للبرش  يمكن  ال  قائال: 
أن  عليه  ويتقدم،  الرقي  سامء  يف  يطري  أن  البرش  أراد  لو 
العرصية.  والعلوم  النبوية  والسنة  القرآن  علوم  حيصل 
عرصنا  يف  متخلفون  املسلمة  األمة  أن  جدا  املؤسف  من 
البالد  يف  قيمة  خطوات  ورفعت  املجالني،  هذين  يف 
لدهيم  املسلمة  فاألمة  النقص،  هذا  إلزالة  اإلسالمية 
االستعداد يف املجالني كليهام، وبالسعي واجلهود يقدرون 

أن يتداركوا هذا التخلف.
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وال  قوم  يصل  مل  مؤكدا:  السنة  أهل  خطيب  وتابع        
وعزة  جمد  صاحب  يرص  ومل  والرقي،  التقدم  إىل  شعب 
وغرية  حسد  موضع  يكن  ومل  التاريخ،  عرب  وحضارة 
األمم األخر، إال بالتقدم يف العلوم، فلذلك جيب علينا 
وننفق  والعرصي،  الديني  العلمني  يف  العامل  ننافس  أن 

لتعليم أوالدنا.
يغادرون  أوالدنا  نرتك  ال  أن  مجيعا  علينا  وأضاف:       
التخصصات  يف  الدراسة  هلم  نوفر  وبدعمهم  التعلم، 

العالية يف اجلامعات.
أهل  املؤهلني من  تؤظف  أن  والتعليم  الرتبية  عىل وزارة 

السنة:
يؤسفنا  ما  قائال:  احلميد،  عبد  الشيخ  فضيلة  وتابع        
يف  وتالميذنا  شعبنا  رغبة   مع  أن  فينا  احلرسة  ويبعث 
حمافظة  يف  التعلم  مواصلة  يف  املحرومة  واملناطق   القر
سيستان وبلوشستان، نر أن بعض املعلمني واملدرسني 
واجبهم،  تأدية  يف  يتكاسلون  والتعليم  الرتبية  إدارة  يف 

وال يقومون بواجبهم كام ينبغي أن يقوموا به.
والتعليم،  الرتبية  وزارة  مسئويل  فضيلته  وأوىص       
من  يكونوا  أن  ينبغي  واملدرسون  املعلمون  قائال: 
بشفقة  بواجبهم  ليقوموا  للمنقطة  األصليني  السكان 
أن  الوزارة  هذه  عمل  عىل  واعرتاضنا  كاملتني.  ورغبة 
السنة يف  أهل  الوزارة متنع توظيف  هناك سياسة يف هذه 
دائرة  عىل  بلوشستان!  يف  الدائرة  هلذه  اإلدارية  املناصب 
وتستخدم  سياستها  يف  النظر  تعيد  أن  والتعليم  الرتبية 
من املؤهلني السنة يف كادرها الرئايس واإلداري يف مركز 

حمافظة سيستان وبلوشستان وكذلك سائر مدهنا.
انخفاض العملة الوطنية أرض بالبالد يف املستو الدويل:

من  آخر  قسم  يف  احلميد،  عبد  الشيخ  فضيلة  وأشار       
خطبته أمام عرشات اآلالف من املصلني، إىل االنخفاض 
املوجودة  االقتصادية  واملشكالت  الوطنية  للعملة  احلاد 
يف البالد، قائال: التضخم وارتفاع األسعار الذي ال مثيل 

له، لقد هز الشعب اإليراين وأقلقهم جدا.
     وأضاف قائال: القوة االقتصادية ألي بلد تدور حول 
قيمتها  عملته  فقدت  بلد  وأي  الوطنية،  عملته  قيمة 

سقطت  األسف  مع  كبرية.  خسارة  يواجه  ومكانتها، 
يرضّ  االنخفاض  وهذ  حاد  بشكل  الوطنية  عملتنا  قيمة 
للشعب.  خطرة  تبعات  وحيمل  الدويل،   املستو يف  بنا 
قيمة عملتنا  ينخفض  بأن  يسمحوا  أن ال  املسؤولني  عىل 

الوطنية.
     وتابع فضيلة الشيخ عبد احلميد: نحن نعيش بجوار 
باكستان وأفغانستان. مع األسف لقد  بلدين فقريين مها 
زادت قيمة العملة األفغانية والروبية من ريالنا، هذا وأن 
ذلك  ومع  الطبيعية،  الثروات  من  ذخائر  متتلك  بالدنا 
وواجهت  واحلياة،  واملعيشة  االقتصاد  يف  بأزمة  أصيبت 

جتارة الناس وأعامهلم مشكالت أساسية.
     واستطرد فضيلته قائال: الطبقة املتوسطة التي تشكل 
العيش  مواصلة  عىل  تقدر  ال  بالدنا،  سكان  غالبية 
يف  وخاصة  جمتمعنا  من  كبري  وقسم  احلايل،  بالدخل 
العمل،  عن  العاطلون  هم  وبلوشستان  سيستان  حمافظة 
املسؤولني  عن  سؤالنا  عندهم.  رواتب  وال  والوظائف 
املشاغل  أصحاب  يقدر  ال  التي  احلالية  الظروف  يف  أن 
واألعامل مواصلة احلياة بالتكاليف احلالية، فام هو مصري 
إغالق  إن  املجتمع؟  يف  هلم  وظائف  ال  ومن  العاطلني 
التضخم  بسبب  العمرانية  والنشاطات  واملصانع  املعامل 

والغالء والبطالة، جاءت بعواقب سيئة.
     وأضاف فضيلته قائال: يف الظروف الراهنة، اإلعانات 
حتل  وال  للشعب  فيها  فائدة  ال  الدولة  تعطيها  التي 
تتبدل  قيمتها  بل  هلا،  قيمة  ال  العملة  ألن  مشكالهتم، 
مثل  الناس. يف  الرشاء عند  قوة  ساعة فساعة، وضعفت 
الواجب  بل  املسؤولون،  ينام  أن  ينبغي  الظروف ال  هذه 
عليهم أن يتخذوا تدابري حلل املصيبة التي حلت بالناس.

 ينبغي لقوات الرشطة أن حتفظ شعبيتها:
     وقال خطيب أهل السنة بمناسبة حلول «أسبوع قوات 
املواطنني  أمن  لتوفري  يسعون  الرشطة  قوات  الرشطة»: 
تأدية  الناس هلم أن ينجحوا يف  وراحتهم، وبذلك يدعو 
قوات  مع  يتعاونوا  أن  شعبنا  نويص  كام  نحن  رسالتهم. 
شعبيتهم  حيفظوا  أن  الرشطة  قوات  نويص  الرشطة، 

ليشعر الناس برؤية قوات الرشطة بالراحة واألمن.
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نظام التفقيه والفقه اإلسالمي يف عهد الصحابة والتابعني
    احلمد هللا رب العلمني،والصلوة والسالم عىل سيد األنبياء 
يوم  إىل  بإحسان  تبعهم  آله وصحبه ومن  واملرسلني ،وعىل 

الدين أما بعد:
    لقد كان نظام التفقيه واإلفتاء سائدا يف املجتمع اإلسالمي يف 
القرون الثالثة األول، وكانت العناية به فائقة حيث كان النبي 
صىل اهللا تعا ىل عليه وسلّم  يستفتيه الناس يف الوقائع والنوازل 
فيفتيهم، وتصري إليه القضايا فيقيض فيها، وكان صىل اهللا عليه 
هبم عىل وجوه االستنباط  ه أصحابه يف الدين ، ويدرّ وسلم يفقّ
ويربّيهم تربية فقهية، وقصة بريرة ريض اهللا عنها املشهورة (١)
وبعثه صىل اهللا عليه وسلّم مصعب بن عمريريض اهللاّ عنه إىل 
ه الناس ويعلّمهم شعائر الدين، وبعثه علياً  املدينة املنورة ليفقّ
الناس  ليفصل بني خصومات  اليمن  إىل  اهللاّ عنه(٢)  ريض 
النبي  تفقيه  عىل  واضحة  داللة  فيها  ؛  احلوادث  يف  وجيتهد 
صيل اهللا عليه وسلم أصحابه وتدريبهم عىل وجوه االستنباط 
ض  ومواضع االجتهاد، وكان من نتيجة هذه الرتبية أن تعرّ
قبل  منهم  بعضٌ  فكان  وجوده،  عدم  يف   للفتو أصحابه 
الناس  ليجيبوا  كتبهم  يف  النظر  جييلون  السوق  يقصدوا  أن 
عن املسائل التي تعرتضهم يف احلياة، حيث كان عبداهللا بن 
عمرريض اهللاّ عنه حينام يعمد إىل السوق يلقي نظرة عىل كتبه 

ثم يتجه إىل السوق . ففي سريأعالم النبالء للذهبي ''أن ابن 
عمر كان له كتب ينظر فيها قبل أن خيرج إىل الناس '' (٣)

ويف  منه،  ويستفيدون  كتابه  يتلقون  الناس  كان  ولقد       
كتاب''تقييدالعلم''للخطيب البغدادي:

  '' عن سعيد بن جبريرمحه اهللا قال: كتب إيل أهل الكوفة مسائل 
ألقي فيها ابن عمرريض اهللا عنه فلقيته فسألته من الكتاب، ولو 

علم أن معي كتاباً لكانت الفصيل بيني و بينهم''(٤)
اص:       وهكذا كان الصحابة اآلخرون، ففي أصول اجلصّ

    ''كان عمر ريض اهللاّ عنه إذا نزلت به نازلة من أمر األحكام 
سأل الصحابة ؛ هل فيكم من حيفظ عن رسول اهللا صىل اهللا 
عليه وسلّم فيها شيئاً ؟ فإذا روي له فيها أثر قبله ومل يفتقر معه 
إىل مشاورة وال اجتهاد، فإذا عدم حكمها يف الكتاب والسنة 
فزع إىل مشاورة الصحابة وإىل اجتهاد الرأي فيها''، وكذلک 
كان أمر سائرالصحابة والتابعني ومن بعدهم إنام كانوا يفزعون 

إىل النظر واالستدالل عند عدم النصوص ''.(٥)
    ويف أصول الرسخيس : 

ًاليمكن  بالرأي ظهورا   الفتو ''فقد ظهر من الصحابة      
إنكاره ''(٦)

    ويف إعالم املوقعني :
    ''الذين حفظت عنهم الفتو من أصحاب رسول اهللا مئة 

ÈŸ˜à¸\;„Œ ’\Â;„ËŒ i’\;‹]æ›
ÿÂ¯\;Ïl˜m’\;‡ÂÖŒ’\;∫

بقلم:   العالمة املحدث األستاذ الدكتور حممد عبد احلليم النعامين
املرشف عىل قسم التخصص يف علوم احلديث
 بجامعة العلوم اإلسالمية عالمة بنوري تاون

تعريب: عبد الرمحن حممد مجال              
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ونيف وثالثون نفساً ما بني رجل وامرأة ''.(٧)
      وقال اجلصاص رمحه اهللاّ يف كتابه „أحكام القراٰن “حتت 

قوله تٰعاىل: ''يأهيا الذين آمنوا ال تسئلوا عن أشياء '':
    ''ذكر حممد بن سريين عن األحنف عن عمر ريض اهللا عنه 
دوا ،وكان أصحاب رسول اهللا صىل  قال: تفقهوا قبل أن تسوّ
اهللا عليه وسلم جيتمعون يف املساجد يتذاكرون حوادث املسائل 
يف األحكام ، وعىل هذا املنهاج جر أمر التابعني ومن بعد هم 

إىل يومنا هذا''(٨)
      يقول اإلمام ابن أيب حاتم:

النواحي  يف  عنهم)  اهللاّ  (ريض  الصحابة  تفرقت  “ثم      
واإلمارة  واملغازي  البلدان  فتوح  واألمصاروالثغورويف 
والقضاء واألحكام؛ فبث كلّ واحد يف ناحيته وبالبلد الّذي 
هو به ما وعاه وحفظه عن رسول اهللاّ صىلّ اهللا عليه وسلّم 
وجلّ وأمضوا األمورعىل ماسنّ رسول  وحكموا بحكم اهللا عزّ
اهللا صىلّ اهللا عليه وسلّم وأفتوا فيام سئلوا عنه مما حرضهم من 
جواب رسول اهللا صىلّ اهللا عليه وسلّم عن نظائرها من املسائل 
س  دوا أنفسهم مع تقدمة حسن النّية والقربة إىل اهللاّ تقدّ وجرّ
واحلالل  والسنن  واألحكام  الفرائض  النّاس  لتعليم  اسمه 
وجلّ رضوان اهللا ومغفرته ورمحته  واحلرام حتى قبضهم اهللا عزّ

عليهم أمجعني.
وجلّ      فخلف من بعدهم التابعون الّذين اختارهم اهللاّ عزّ
وهنيه  وأمره  وحدوده  فرائضه  بحفظ  هم  وخصّ دينه  إلقامة 
وأحكامه وسنن رسوله صىلّ عليه وسلّم وآثاره فحفظواعن 
صحابة رسول اهللا صىلّ اهللا عليه وسلّم ما نرشوه وبثّوه من 
األحكام والسنن واآلثار وسائر ما وصفنا الصحابة  (ريض اهللاّ 
عنهم) فأتقنوه وعلموه وفقهوا فيه فكانوا من اإلسالم والدين 
وجلّ  وجلّ وهنيه بحيث وضعهم اهللا عزّ ومراعاة أمراهللا عزّ
ونصبهم له إذ يقول (والّذين اتّبعوهم بإحسان)(وريض اهللاّ 

عنهم ورضواعنه)األية........
    ثم خلف تابعو التابعني وهم خلف األخياروأعالم األمصار 
وجلّ ونقل سنن رسول اهللاّ صىلّ اهللاّ عليه وسلّم  يف دين اهللا عزّ
وحفظه وإتقانه والعلامء باحلالل واحلرام والفقهاء يف أحكام 
وجلّ وفروضه وأمره وهنيه“من تقدمة اجلرح والتعديل  اهللا عزّ

ص٨-١
هلوي رمحه اهللاّ:    ويقول اإلمام الشاه ويل اهللا الدّ

 ثم إهنم(الصحابة) تفرقوا يف البالد وصار كل واحد مقتد''    
ناحية من النواحي فكثرت الوقائع ودارت املسائل فاستفتوا 
فيها فأجاب كل واحد حسبام حفظه أو استنبطه وإن مل جيد فيام 

حفظه أو استنبطه ما يصلح للجواب اجتهد برأيه ،،(٩)

مزج كتب األحاديث بآثار الصحابة وفتاو التابعني
وتالزم الفقه واحلديث

ثني جيد كتبهم بفتاو الصحابة      هذا؛ ولقد حىلّ كثري من املحدّ
والتابعني حيث إن كتاب اجلامع الصحيح ألمرياملؤمنني يف 
والتابعني  الصحابة   بفتاو البخاري طافح  اإلمام  احلديث 
ما  إلخراج  النفس  أجهدنا  قد  للقارئ  وتسهيالً  وأتباعهم، 
يف صحيح البخاري من فتاو الصحابة والتابعني واألئمة 
التي رسد معظمها استشهادًا لتأييد مذهبهـ  وجعلناها  األعالمـ 

يف رسالة مستقلة.
     لقد كان دأب كثري من املحدثني أن يمزجوا األحاديث 
بآثار الصحابة وفتاو التابعني ويتصدوا لبيان مذاهب األئمة 
املتبوعني مما يقوم برهاناً ساطعاً عىل أن فتيا الصحابة ومذاهب 

الفقهاء هلا مكانة مرموقة عندهم .
الرتمذي هو املجيل يف هذا املضامر، وله    ولقد كان اإلمام 
األئمة   فتاو لذكر  كتابه  يف   فتصد احللبة  هذه  يف  السبق 
املجتهدين من الصحابة والتابعني فمن بعدهم وبنيّ مذهب 
كلٍّ منهم وذكر نقوالً عن فتاواهم وأقواهلم ، فمن هذه الناحية 
متيزكتابه رمحه اهللا عن مجيع أمهات الكتب احلديثية واحتل 
الصدارة، فكان أسهل تناوالً وأكثر نفاسة، فاستحق التقدير 
وحظي بالقبول اجلامهريي، يقول البيجوري رمحه اهللا عن كتابه 

يف املواهب اللّدنية :
'' هو كافٍ للمجتهد، مغنٍ للمقلّد ''(١٠)

   ويستبني من هذا أن املذاهب الفقهية كانت سائرة إىل عهد 
اإلمام الرتمذي رمحه اهللا، وبعد ميض عهد ه اندرس بعضها 
وانترشت األخر يف مشارق األرض و مغارهبا و تلقتها األمة 

با لقبول.
    يقول احلافظ ابن سيد الناس يف مقدمة رشح الرتمذي ناقال 
جتمع  فضائل  عيسى  ''أليب   : أمحد  بن  يوسف  احلافظ  ًقول 
وترو وتسمع ، وكتابه من الكتب اخلمسة التي اتفق أهل 
احلل والعقد والفضل والفقه من العلامء الفقهاء وأهل احلديث 

النبهاء عىل قبوهلا واحلكم بصحة أصوهلا ''(١١) 
   وهكذاالكتب احلديثية األخر مثل كتاب سنن أيب داؤد 

 .وكتاب املؤطإ لإلمام مالک رمحه اهللاّ والكتب األخر
    قال اإلمام الغزالريمحه اهللاّ عند رسده الرشوط التي يلزم 

املجتهد التحيل هبا: 
    ” الثاين اليلزمه حفظها عن ظهر قلبه بل أن يكون عنده 
أصل مصحح جلميع األحاديث املتعلقة باألحكام كسنن أيب 
داؤد ومعرفة السنن ألمحد والبيهقي أو أصل وقعت العناية فيه 

بجميع األحاديث املتعلقة باألحكام'' .(١٢)
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وكثري من الكتب      ويف هذا داللة واضحة أن كتاب أيب داؤدـ 
احلديثيةـ يرجع إليه يف مسائل األحكام فهوإذن ( أي سنن أيب 

داؤد ) من كتب األحكام .
هها اإلمام أبوداؤد إىل أهل املدينة مايشعر     ويف الرسالة التي وجّ

بذلک حيث يقول فيها:
أربعة  فهذه  األحكام،  إال  السنن  كتاب  يف  أصنف  ''ومل      
آالف وثامنمئة كلّها يف األحكام ،فأما أحاديث كثرية يف الزهد 

والفضائل وغريها فلم أخرجها''.(١٣)     
    قال اإلمام البستي عن كتاب أيب داؤد: 

    ٫٫كتاب السنن أليب داؤد كتاب رشيف مل يصنف يف علم 
الدين كتاب مثله وقد رزق القبول من الناس كافة فصارحكامً 
بني فرق العلامء وطبقات الفقهاء عىل اختالف مذاهبهم فلكل 

فيه ورد ومنه مرشب''(١٤) 
     يقول إبراهيم احلريب:

    ''وقد مجع أبوداؤد يف كتابه هذا من احلديث يف أصول العلم 
و أمهات السنن و أحكام الفقه ما ال نعلم متقدماً سبقه إليه و ال 

متأخراً حلقه فيه'' معامل السنن املقدم
    وقال ابن رجب احلنبيل رمحه اهللاّ عن أيب داؤد:   „ كانت 
علل  باألسانيد”رشح  عنايته  أكثرمن  احلديث  بفقه  عنايته 

مذي ١٫٤١١ الرتّ
ثو  حمدّ به  آخر:“وهوممايعتني  موضع  يف  كتابه  عن  ويقول   

الفقهاء”نفس املصدر١:٤٣٠
  ومن املالحظة أن اإلمام ابن حزم الظاهري رمحه اهللاّ قد توسع 
يف تقسيم الكتب احلديثية وقسمها تقسيامً صاحلاًـ  مع املالحظة 
عىل بعض املآخذ يف التقسيم ـ وسمى بعض الكتب احلديثية 

بالفقه،حيث يقول بعد رسد الكتب التي أفردت للحديث:
     ''''.......ثم الكتب التي فيها كالمه وكالم غريه مثل''مصنف 
عبدالرزاق ''و مصنف أيب بكر بن أيب شيبة ومصنف بقي بن 
خملد وكتاب حممد بن نرص املروزي وكتاب ابن املنذر األكرب 

واألصغر، ثم مصنف محاد بن سلمة 
ابن أيب  ابن أيب ذئب وموطأ  أنس وموطأ  بن  وموطأ مالک 
الفريايب  يوسف  بن  حممد  ومصنف  وكيع  ومصنف  وهب 
''وفقه أيب عبيد  ''أمحد  ومصنف سعيد بن املنصور ومسائل 

وفقه أيب ثور''.(١٥)
    ومع أن هذين الكتابني ''فقه أيب ثور(١٦)وأيب عبيد''(١٧)من 
كتب احلديث إال أن ابن حزم عمد إىل إدراجهام يف كتب الفقه 
مما جيعل ذلک برهاناً ساطعاً عىل أن الفقه ليس منفصالً عن 
احلديث ،وأهنام يشء واحد نبعا من معني واحد يمكن اجلمع 
املحدثني''وكل  عند  معتنىً  كان  الفقه  وأن  بينهام،  والتوفيق 

واحدة منهام (أي من طائفة احلديث والفقه ) ال تتميز عن 
أختها يف احلاجة وال تستغني عنها يف درک ما تنحوه من البغية 
األصل،  هو  الذي  األساس  بمنزلة  احلديث  ألن  واإلرادة، 
والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع و كل بناء مل يوضع عىل 
قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس خال عن بناء وعام رة 

فهو قفر و خراب''(١٨)
   ويقول ابن حزم عن كتاب املوطإ:

  ''هو كتاب يف الفقه واحلديث والأعلم نظريه''(١٩)
    ويقول الشاه ويل اهللا رمحه اهللا عنه: 

وأشهرها  الفقه  كتب  أصح  املوطإ  ''كتاب    
وأقدمها،وأمجعها''(٢٠)  

الفقه  بني  مني جتمع  املتقدّ كتب  أن  تفيد  العبارات  فهذه      
بأعىل صوت أهنام صنوان اليفرتقان‘وأن  واحلديث‘وتنادي 

ث بحال.         الفقه شيئ اليستغني عنه املحدّ
    

(١)  ويف مسند اإلمام أمحد،قالت عائشةريض اهللاّ عنها : دخل عيل رسول اهللا صىل اهللاّ عليه وسلّم 
- واملرجل يفور بلحم ،فقال :من أين لک هذا ؟ قلت :أهدته لنا بريرة ريض اهللاّ عنها وتصدق به 

عليها ، فقال : ‹› هذا لربيرة صدقة ولنا هدية ‹› . ٦/ ٨٠،ق.
(٢)  و إليک مثاالً من اجتهاد علرييض اهللاّ عنه وتقريره (صىلّ اهللاّ عليه وسلّم)اجتهادَه ‹›عن 
علرييض اهللاّ عنه :بعثني رسول اهللا(صىلّ اهللاّ عليه وسلّم) إىل اليمن فانتهينا إىل قوم قد بنوا زيبة 
لألسد فبينا هم كذلک يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر حتى صاروا فيها أربعة فجرحهم 
األسد فانتدب له رجل بحربة فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم فقاموا أولياء األول إىل أولياء 
ال�اخر فأخرجوا السالح ليقتتلوا فأتاهم عيل ريض اهللاّ عنه عىل تفئية ذلک فقال :تريدون أن 
تقاتلوا ورسول اللهصىل اهللاّ عليه وسلّم حيي ، إين أقيض بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاء 
وإال حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي صىل اهللاّ عليه وسلّم .....فأبوا أن يرضوا فأتوالنبي 
صىل اهللاّ عليه وسلّم .... فقصوا عليه القصة فقال : أنا أقيض بينكم واحتبى،فقال رجل من القوم: 
إن علياًريض اهللاّ عنه قىض فينا فقصوا عليه القصة فأجازه رسول اهللا صىل اهللاّ عليه وسلّم ‹› مسند 

اإلمام أمحد ٧٧ / املكتب اإلسالمي،ط(٥).
(٣)  ٢٣٩/٣،مؤسسة الرسالة ط (١). 

(٤)  تقييدالعلم ،دارإحياء السنة النبوية،ط(١).
(٥) ٤٤٧/١.دارالكتب العلمية .ط(١).

(٦)٢ /١٠٧، إحياء املعارف النعامنية ، الدكن، ١٣٧٢ه.
 (٧)١ /٢٤

( ٨ )  ٢ /٠د٥ .طبع باملطبعة البهية املرصية، �١٣٤٧ه.
(٩)حجة اهللا البالغة ٤٠٢/١،طبع ،زمزم پبلرشز ،كراتيش.

(١٠)  الشامئل املحمدية مع رشحه املواهب اللدنية ص ١٨بتحقيق الشيخ حممد عوامة ،داراملنهاج 
،جدة، الطبعة الثانية.

(١١)  امام ابن ماجه اور علم حديث ،ص٢٢٧،مري حممد كتب خانه ،كراتيش.
(١٢)  املستصفٰي من علم احلديث ١/٢، مطبعة مصطفٰي حممد بمرص، الطبعة األوىل. 

(١٣)  توجيه النظر ١/ ١ ٣٧،دارالبشائر اإلسالمية ،ط(١).
(١٤)  معامل السنن ٤/١. دارالكتب العلمية، ط(١).

(١٥)  سري أعالم النبالء ٢٠٣/١٨،مؤسسة الرسالة،ط(١).
(١٦)  هو إبراهيم بن خالد أيب اليامن ، أبو ثور الكلبي، الفقيه البغدادي ، قال احلاكم : كان 
هبا››تويف �٢٤٠ه،هتذيب  املفتني  املحدثني  أعيان  واحد   ، عرصه  يف  ومفتيهم  بغداد  أهل  فقيه 

التهذيب١٠٣/١.
(١٧)  هوالقاسم بن سالم البغداديي ، أبوعبيد الفقيه القايض ،صاحب التصانيف ، قال ابن حبان 
: ‹› كان أحد أئمةالدنيا صاحب حديث ودين وورع ومعرفة باألدب وأيام الناس مجع وصنف 
واختار احلديث ونرصه ومجع من خالفه ‹› تويف �٢٢٤ه ،هتذيب التهذيب ٢٨٥/٨، دارالفكر 

ط: ١٤١٤.
(١٨)  معامل السنن ٤/١.

(١٩)  كشف الظنون عن أسامي الكتب، (١٩٠٧/٢)،ط:مؤسسة التاريخ العريب.
(٢٠)  املسو عىل املؤطأ،٦٣/١،دارالكتب العلمية ،ط(٢).
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تنبيه:
تستقبل جملة الصحوة اإلسالمية األشعار 

اإلسالمية الرائقة، لذلك فإهنا ترجو من كل من له 
م أشعاراً محاسية وإسالمية رائعة  إىل  قرحية شعرية أن يقدّ

املجلة لتنترش يف صفحة األشعار. 
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       ذهبت يوماً إىل املكتبة وقد أرهقتني األشغال املتزامحة، 
والنعاس  التعب  مني  وأخذ  املختلفة،  الفكرية  واألعامل 

مأخذاً كبرياً حتى كدت أن أخر عىل وجهي.
يطارحني  النوم  أليس  املكتبة،  إىل  أنطلق  يل  ...ما     
والكاللة؟!...الكتاب  بالسآمة   ألست مصاباً  وينازعني، 
يطلب نشاطاً وحيوية، ومل يبق يف جسمي ما يساعدين عىل 

امليض  يف املطالعة.
     ....ولكنها الصبابة تستعذب العويصات، وتستسهل 
اإلنسان  يكرتث  ال  حتى  واحلىص،  الشوك  عىل  السري 

بالتعب واإلرهاق.
     ويف املكتبة وقع برصي وأنا أقلّبه ألجد كتاباً مرحياًَ يزيل 
عني التعب، ويشحن بطاريتي املنخفضة، ويفسحني بعد 
عيني  أن وقعت  فكان  االنكامش واالنطواء،  أن خالطني 

ألول مرة عىل كتاب «السفينة».
الكتب  بقراءة  مدمن  وهلا.....أنا  يل  السفينة!.....ما       
فني..... فليست  السفينة  وأما  واألدبية،  اإلسالمية 

ال  واملوضوع  يعنيني،  ال  بالكتاب.......ألنه  أحتفل  مل 

هيمني.
أنا يف هذا اإلعراض إذ وقع برصي عىل مؤلف      وبينام 
الكتاب، فإذا هو األديب الشهري، والنابغة الكبري، األستاذ 
بمؤلفاته  العربية  املكتبات   أثر الذي  القرين  عائض 
العلم  رجل  إنه  والسفينة!  القرين  فدهشت،  البديعة. 

الديني، فام باله يكتب عن السفينة؟ فلعله مؤلف آخر.
    .....فال بد أن أنظر يف الكتاب....فإذا هو سفينة النجاة 
لإلنسانية التي فقدت الروح وأوشكت الغرق...وإذا هو 
سفينة النجاة ملن ركب األهواء، وعبّدته شهواته. ...وإذا 
هو سفينة النجاة للغرقي الروحي الذي انكرست سفينته، 

وأو إىل جزيرة نائية.
     أجل! كتاب فيه من كل فاكهة زوجان، وفيه من كل ما 

تشتهيه النفس من متع الروح.
التعب واملالل، وعرتني  آثار  انزاحت عني  ...هنالك      
والنشاط  باخلفة  وأحسست  واحليوية،  العلو  موجات 
ق يف  فاستغرقت يف الكتاب كام يستغرق احلبيب حينام حيدّ
وجه حمبوبه، وطفقت أقلّب األوراق، وأنتقل من متعة إىل 

;ÏÁÅŒ›;ÏÁÙÑ
g]i—;Ì÷¡;ápÊŸ;◊Ë÷üÂ

È›ÖŒ’\;ó]¬’;ÏfiË â’\

بقلم/ عبد الرمحن حممد مجال

ÎÊuë’\;Ïei“Ÿ
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متعة.
م إىل األحاديث واآلثار، من  كَ     ...من روائع األمثال واحلِ
األشعار الرائعة إىل احلكايات املثرية، من املباحث العلمية 
احلية  التجارب  من  املوملة،  املعارصة  القضايا  إىل  الرائقة 
الدعوة  إىل  والسرية  التاريخ  من  املقروحة،  األمة  آالم  إىل 

واإلرشاد والتوجيه.
     أجل، هذا هو كتاب «السفينة» لألستاذ املوسوعي الشيخ 
عائض القرين؛ الكتاب الذي حو من التجارب احلية ما 
ومعطياته  احلية،  جتاربه  عصارة  وهو  آخر،  كتاب  حيوه  مل 
العلمية، ومطالعته الواسعة التي جاوزت املليوين صفحة.

فه بعد أن خاض كثرياً من املؤلفات العربية      نعم، إنه ألّ
يف الكثري من الفنون، بعد أن طالع أكثر من مليوين صفحة 
عن خمتلف املواضيع، فالكتاب إذن كواسطة العقد جلميع 
ة وجتربة وصقل ذهن  مؤلفاته. والكتاب إذن اُلّف بعد رويّ

وشحذ خاطر كام قال هو بنفسه.
القضايا  ب  جرّ أن  بعد  املصنف  يراعة  دبّجته  وقد       
 املعارك الفكرية والثقافية، وارتو العامة، واقتحم كرب
الكتاب  عىل  ووقف   ، علّ حتى  اإلسالمية  العلوم  من 
والثقافة  والتاريخ  الفقه  والفقه وأصول  والتفسري  والسنة 
الدوريات  مع  العامة  واملعارف  واألدب  والسياسة 
واملجالت والصحف والسامعات واملطارحات واللقاءات 

ح هو بنفسه. الت، كام رصّ واملسجّ
م أدبية وهي قرابة مخسمئة  كَ استهل كتابه بأمثال سائرة وحِ
الكتب  بطون  من  استخرجها  رائعة،  وأمثال  أدبية  فرائد 
سها يف صعيد واحد. وإليك طائفةً من هذه  املنثورة، وكدّ

الفرائد:
ـ  إذا عظم املطلوب قلّ املساعد. ـ كل عزيز حتت القدرة 
ذليل. ـ البطنة تذهب الفطنة. ـ قيمة كل امرئ ما حيسنه. 
تذهب  املزاح  كثرة  ـ  قلوهبم.  تستعبد  الناس  إىل  ن  سِ أحْ ـ 

املروءة. ـإن الطيور عىل أشباهها تقع.
      ثم بدأ ينثر ما يف جعبته املفعمة، وكأسه املرتعة، وذاكرته 
القوية من التجارب احلية، والعلوم الفوارة؛ وهي عصارة 
«الذاكرة»  بـ  وعنوهنا  النادرة،  وحافظته  الثاقب،  ذهنه 
العلم،  عن  فتكلم  الصايف،  نبعه  من  صاحلة  مجلة  فأصدر 
واألصدقاء، والقناعة، والتلفزيون، والوقت، والسلطان، 

والسفر، والتاريخ وغري ذلك.

       يقول عن الوقت: رأيت غالب الناس ليس للوقت 
ويف  غيبة،  يتخللها  متبادلة  زيارات  يف  فهم  قيمة،  عندهم 
يوم طويل ويف غفلة ظاهرة، وبعضهم يذهب منه يومه بال 
مفيدة وال عمل  قراءة  نافعة، وال  عمل صالح وال تالوة 
الزمان  بقيمة  علمهم  أن  ذلك  يف  والسبب  نافع،  دنيوي 
باجللوس وكأهنم  والتأثر  العادة  منهم عاشوا عىل  معدوم 
طائل.... بال  الزمن  وإنفاق  الوقت  تبذير  يف  يتسابقون 
عىل  باملحافظة  احلرص  كل  حترص  أن  لك  فنصيحتي 

الوقت ورصفه يف النافع املفيد.ص ٢٤.
من  وجد  بفهم  التاريخ  قرأ  من  التاريخ:  عن  ويقول       
ما  بالناس  األيام  انقالب  ورسعة  بأهله  الزمان  تقلب 
يذهل كل عاقل، وأعظم فائدة تستفيدها من قراءة التاريخ 
القرآن، وهلذا قال سبحانه (فاعتربوا  االعتبار وهو منهج 
من  عجباً  قضيت  التاريخ  طالعت  وملا  األبصار)  أويل  يا 
أناس سعوا إىل امللك فسفكوا الدماء وانتهكوا األعراض 
يتمتعوا  مل  ثم  فساداً،  األرض  يف  وعاثوا  األموال  وسلبوا 
قرأ  فإن  يتدبر  أن  التاريخ  قرأ  بامللك طويالً ....وعىل من 
للصاحلني ازداد خرياً وصالحاً، وإن قرأ سرية الفجار أخذ 
يقرأ  احلذر واعترب ومصائب قوم عند قوم فوائد، ومن مل 
ألن  التجربة؛  يف  وقلة  النظر  يف  قصور  عنده  بقي  التاريخ 
ح العقل، وتنبّه من الغفلة،  أخبار األمم توسع املدارك وتلقِّ

ومتنح التجربة. ص٣٩.
      ثم أخذ يتكلم عن القضايا املعارصة واألمراض الفاشية 
يف األمة بيشء من البسط والتفصيل حتت عنوان «الضحك 
عىل الذقون»، فيعالج كثرياً من األمراض الرائجة يف األمة 

اإلسالمية، ويصف دواءً ناجعاً حللها.
        يتكلم عن املؤمترات اجلافة التي ال تروي غلة األمة 
أكثر  ما  يقول:  كبري،  بنفع  إليها  تعود  وال  اإلسالمية، 
املؤمترات يف بالد املسلمني لكن بدون قرارات علمية، إنام 
اجتامعات مغلقة وحمارضات طويلة ثقيلة، وكلامت باردة 
املال يف  باهتة، ولو رصف هذا  متهافتة  ساجمة وتوصيات 
العلمي  والبحث  للتدريب  ومراكز  ومعاهد  رعاية  دور 

كان أجد وأنفع... ص٥٣.
      ويتحدث عن الطالب مشتت العزمات الذي ال يثبت 
عىل يشء، وال يصرب عىل فن؛ بل يدخل كل ناد، ويميش يف 
كل واد، فيعود بخفي حنني، يقول: وجدت طالباً ما ثبتوا 



٢٢

السنة الثامنة ــ ذي القعدة ــ ١٤٣٣هـ تصدر من جامعة دارالعلوم زاهدان ــ إيران

االقتصاد  ثم قسم  عاماً  الرشيعة  يدخلون قسم  عىل قسم 
الدراسة وتوظّف  ترك  الطب وهكذا فال  ثم قسم  عامني 
العزمات  مشتت  هو  بل  وخترج،  دراسته  واصل  وال 
املوقف.....وصمموا  ادرسوا  إخواين:  الطاقة....يا  مبدد 
وتوكلوا عىل اهللا، فالعمر قصري والتذبذب بلو ورصف 
السنوات يف التنقل بني األقسام فوىض، واعلم أن من ثبت 
إهدار  عدم  والرجاء  فليلزمه،  يشء  يف  له  فتح  ومن  نبت 
وصرب،  ثبات  النجاح  الوهم،  وراء  اجلري  يف  الطاقات 
ألنه  الذئب؛  سبقت  والسلحفاة  وقلق،  تضجر  والفشل 

شغل بصيد يف طريقه. ص٨٤.
ط، ويدخل  ح وينشِّ إىل عامل األشعار، فريوِّ ينتقل  ثم        
التي  س مجيع األشعار  النفوس، فيكدِّ احلبور واحليوية يف 
طائفة  لديه  فتتجمع  حوهلا،  وتدور  الشمس  عن  تتكلم 
دقيقاً،  رائعاً، وحيلِّلها حتليالً  تفسرياً  فيفرسها  منها،  كبرية 
الشمس،  عن  يتكلم  أغوارها،  ويسرب  أرسارها،  ويصف 
املشارق  يف  وأشهرها  الكواكب،  أظهر  والشمس  فيقول: 

واملغارب،  يقول النابغة يف النعامن بن املنذر: 
فإنك شمس وامللوك كواكب        إذا طلعت مل يبد منهن 

كوكب
     فانظر ما أفخم اللفظ وأرق الديباجة مع سالمة ذوق 
حتى  والغرابة  والتنافر  التكلف  من  وبعد  معنى  وجاللة 
 احلرير وأقو ألني من  قال األصمعي عن شعره، قلت: 

من احلرير صدقت. ص١٢٣.
     ثم يدخلك يف عامل الروح والرحيان، ويمنحك اللؤلؤ 
األحاديث  عن  طيبة  بمعلومات  دك  ويزوِّ واملرجان، 
النبوية، ويميِّز بني زيفها وصحيحها بيشء من الطول حتت 

عنوان «األحاديث الواهية»:
ده بنشأة وضع األحاديث وأسباب ذلك، ثم يثنِّي        يمهِّ
بذكر اختالف العلامء يف االستشهاد باألحايث الضعيفة، 
يستدل  أال  العلامء  من  قوم   رآ وينتج:  ذلك،  ورشوط 
باحلديث الضعيف ال يف األحكام وال يف الفضائل، وهذا 

هو الصحيح والراجح. ص ١٤٤.
      قلت: اجلواد قد يعثر، واحلصان قد يكبو، فإن الذي 
ذهب إليه الشيخ ليس بسديد، بل مجاهري العلامء ذهبوا إىل 
حنبل  بن  أمحد  اإلمام  حتى  برشوطه،  بالضعيف  األخذ 
أُثر عنه أنه قال: إذا روينا فی احلالل واحلرام تشددنا وإذا 

روينا فی الفضائل ونحوها تساهلنا
   ...وال مؤاخذة عليه، فإن لكل عامل هفوة، ولكل سيف 

نبوة.
     ثم حشد مجلة صاحلة من األحاديث الواهية املنترشة بني 
الناس مع حتليل ونقد موجز، وفيها قد يصيب وقد خيطئ، 

قد يكبو وقد ينهض شأن احلصان.
     ويف ثنايا كالمه، وتضاعيف كتابه آراء ساقطة، وأقوال 
فشانتها  بكتابه  فالتصقت  العاتية،  الرياح  قذفتها  مردودة 
خيرج  حتى  ويؤنِّبهم  الصوفية  عن  فيتكلم  اليشء،  بعض 
عن دائرة االعتدال، ويتكلم عن التوسل فيتعثر وال هيتدي 
إىل الصواب، ويتكلم عن اجلهاد األصغر واألكرب فيخلط 

بينهام خلطاً كبرياً.
بعض  وضع  عىل  باحلكم  جرأته  العجب  ومن        
فقد   » كالنجوم...  «أصحايب  حديث  ومنها  األحاديث، 
حكم عليه بالوضع، مع أنه غاية ما يقال فيه: إنه ضعيف، 
األستاذ  فلتات  ملن  وإنه  والضعف.  الوضع  بني  وشتان 

وسقطاته. ومن صنف فقد استهدف.
      ويبدو أن األستاذ مل هيضم كتب األحاديث والرجال 
أن  له  يقدر  فلم  الفنون،  من  وغريها  األدب  هضم  كام 
التوفيق  حيالفه  ومل  بالقرش،  اكتفى  بل  األلباب  يستخرج 
ليقتني منها  الكبرية  املتون احلديثية والرجالية  ليغوص يف 
الصواب سبيالً،  الآليل والدرر، فزلت قدمه، ومل جيد إىل 
العلمي  الذوق  من  أكثر  صحفياً  ذوقاً  له  أن  يلوح  وفيام 

والتحقيقي. 
ع كالمه خمافة السأم والكلل، فينتقل إىل عامل         ثم ينوِّ
آخر، عامل القصص واألشعار، فيذكر يف هذا الباب أحسن 
من  طائفة  فيه  فجمع  األشعار،  بأعذب  ويأيت  القصص، 
الذهن، وال  ليرتوح  الباطل  يأتيه  الذي ال  صص احلق  القَ
متلّ النفس، ففيه ذكر القمر، غار ثور، شاة أم معبد، غاممة 
املدينة، قطرة دم تقتل أيب بن خلف، كنوز كرس وقيرص 
القرحية  تتفتح  منهج،  وأعذب  أسلوب،  بأروع  وغريها 
التعبة من قراءهتا، ويتنشط الذهن املكلول من التجوال يف 

رياضها كام يتنشط اإلنسان بعبق األزهار املتعطرة.
       وحيشد أيضاً من روائع األشعار ما يبهج القلب ويريح 
مع  القصص  بأمتع  مازجاً  امليتة  النفس  وحييي  الضمري، 
رشح وبسط لبعض األشعار، مثالً يتكلم عن جفاء املرأة 
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باألشعار  فيأيت  امللامت،  يف  زوجها  مع  مسايرهتا  وعدم 
التالية:

فإن تسألوين بالنساء فإنني             بصري بأدواء النساء طبيب
إذا شاب رأس املرء أو قل ماله    فليس له من ودهن نصيب

يُردن ثراء املال حيث علمنه        ورشخ الشباب عندهن 
عجيب

وتقول  الرجل،  فاملرأة متدح  قائالً:  الشعر        حيلل عىل 
له: أنا معك حتى لو تدخل النار دخلت معك، ولكن إذا 
شاب أو ضعف أو قلّ  ماله ربام تقلّب له ظهر املجن، هذا 

يف األرجح وإال فيهن الصاحلات.ص٢٥٩ـ٦٠.
ثم يتكلم عن الفتن وكيفية اخلروج منها، فيصف األدواء 
التي برزت عىل ساحة  املعارص، والفتن  العامل  الشائعة يف 
الوجود يف ضوء األحاديث النبوية، فيذكر أربعة عرش سبباً 
من أسباب الفتن، ومن أسباب الفتن عنده: الرتف والبذخ 
املنيس، يقول حتت هذا العنوان: نحن نعيش يف بذخ وترف 
متجاوز للحدود، ترف مايل، وترف حتى يف الفراغ، نعيش 
يف الرتف، ومن يوازن بني حالتنا نحن يف هذه الصفة هذا 
فنحن  الشاسع.  البون   آبائنا وأجدادنا جيد  اجليل، وحال 
نعيش يف ترف، يف مساكننا، والرتف يف املطاعم، والرتف 
وأصبح  األمة،  مقاصد  من  أصبحت  حتى  املشارب،  يف 

كثري من الناس يعمل من أجل هذا الرتف. ص٢٨١.
اثني عرش         ويتكلم عن كيفية اخلروج منها، فيصف 
دواءً للخروج من داء الفتن، ومن مجلة هذا العالج: حماربة 

رأيت  كلام  العنوان:  هذا  حتت  يقول  واملحدثات،  البدع 
مبتدعاً حاول أن تقنعه برتك بدعته، البدع يف املعتقدات، 
البدع يف العبادات، يعج العامل اإلسالمي بكثري من البدع 
من  هبا  اهللا  أنزل  ما  التي  الضالة  الصوفية  واألساليب 

سلطان...٣١٠.
      ويف هناية الكتاب متفرقات حتت عنوان: «سفينة النجاة»
وقد أسهب الكالم يف هذا الباب عن التوبة واالستغفار 
العامة  القضايا  بعض  رسد  ثم  وفضلهام،  ورشوطهام، 
عالجها،  وصف  مع  عينيه  بأم  األمة  يف  أبرصها  التي 
راً  يتكلم عن احلرمان، فيقول: رأيت يف قناة فيلسوفاً مفكّ
حمنطا أصلع الرأس، سقط حاجباه من الكرب، كل حديثه 
وأفالطون  وجالنيون  وبطليموس  وبقراط  سقراط  عن 
العامل،  وهداة  املعرفة،  مفاتيح  لدهيم  وهم  وأرسطو، 
وسعل  وحلن  فغلط  آية  ليذكر  وجاء  الفتح،  وأبواب 
واستكرب،  أدبر  ثم  وبرس  عبس  ثم  سكت  ثم  وتنحنح 
ره عمره  فسبحان اهلادي وحده، هذا العجوز املسن سخّ
قوم حمتارين، شكواهم  بائد عن  عامل ظني ومهي  كله يف 
عباقرة  أهنم  ليُفهمنا  واالضطراب،  واحلرية  القلق  من 

ومبدعون....٣٨٤.
       نستنتج من حتليلنا للكتاب أن هذا الكتاب من أروع 
ذاكرته  حصيلة  وهو  املؤلف،  يراعة  دبّجته  التي  الكتب 
والفنون،  العلوم  خمتلفة  عن  الواسعة  ودراساته  القوية، 
العلوم  عن  طيبة  أبحاثاً  حيوي  موسوعي  كتاب  وهو 
والعقيدة  والسنة  الكتاب  فيها  بام  اإلسالمية 
والعامل  خاصة  األمة  قضايا  يتضمن  كام  وغريها، 
عامة، كام يضم بني دفتيه دراسات قيّمة عن الفتن 
وكيفية بروزها عىل مرسح األحداث، مع تقديم 

حلول للخروج من مأزقها.
بعض  يف  اليشء  بعض  تعثر  املؤلف  ولكن       
والعقدية  احلديثية  املباحث  يف  خاصة  األبحاث 
أن  كام  والتعصب،  التحيز  إىل  قلمه  مال  حيث 
كان  العقدية  واملباحث  النبوية  لألحايث  حتقيقه 

ينقصه الدقة والعمق.
      فالكتاب بكل حال ـ بغض النظر عن بعض 
موضع  يكون  أن  ينبغي  رائعة  موسوعة  ـ  املآخذ 

دراسة املثقفني والطالب.
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آباد  إسالم  يف  الباكستانية  احلكومة   لد  الكرب املشكلة       
عىل  حصلت  التي  البالد  من  الدروس  تتعلم  مل  اآلن  حلد  أهنا 
استقالهلا يف العرص الراهن لتعالج امللف األمني يف بلوشستان، 
يناهلا  أن  قبل  الربيطاين  املستعمر  نال حريته من  الذي  اإلقليم 
اهلند الواسع وتلد منها باكستان عىل كره واختالف من أهلها 

من املسلمني واهلنود.
     ما هي اخلطوات اجلادة التي جيب القيام هبا من قبل احلكومة 
وهتدئة  املضطربة  بلوشستان  يف  الوضع  لتطبيع  الباكستانية 

الشعب البلويش الثائر؟
     الدوافع لتدهور الظروف وتعكري األجواء منذ ضم اإلقليم 
القريب  املايض  يف  هناك  أن  إال  كثرية،  بالقوة،  باكستان  إىل 
عواقب  وأنتجت  توترا  األزمة  زادت  جديدة  أسباب  ظهرت 

سيئة جدا.
     ال شك أن العمليات العسكرية التي جرت يف بلوشستان يف 
عهدي «أيوب خان» و»بوتو» أنشأت هوة بني الشعب البلويش 
واحلكومة املركزية، بل أفقدت بلوشستان الثقة بباكستان هنائيا، 
وتركت ذكريات مريرة يف خواطر شباب املنطقة. لكن احلدث 
املؤمل الذي أثار نريان التمرد وأشعلها بني الشباب البلوش هي 
حادثة مقتل الزعيم الثائر «أكرب بوغتي» الذي بلغ الثامنني من 
وبل  اإلسالمية،  الرشيعة  لتعاليم  منافية  بشعة  بطريقة  عمره، 
الديكتاتوري  العسكري  النظام  عهد  يف  إنسانية  غري  بطريقة 
البلوش  قادة  مجيع  إزالة  مرشف  اجلنرال  أراد  مرشف.  لربويز 

الذين كانوا يتحدون حكمه وسياساته االستبدادية.
      يف ٢٠٠٥ حتمس اجلنرال بعد تناول غدائه وقال: هذه املرة 
سنحيط هبؤالء القادة املتمردين البلوش يف اجلبال، وسنمطرهم 

بوابل الرصاصات بحيث ال يعلموا من أين تأتيهم نرياننا!

خاطره  يف  يربيها  مرشف  كان  التي  اخلاطئة  السياسة  هذه       
قومه  عقالء  السيئة  ونتائجها  عواقبها  من  حذر  لقد  العليل، 
اختذ  فقد  برصه،  أعمت  لقد  القوة  أن  إال  آنذاك،  باكستان  يف 
الرئيس الغبي كافة االجراءات يف ٢٦ أغسطس ٢٠٠٦ إلزالة 
الباكستاين  التلفزيون  يف  ظهر  الليلة  تلك  ويف  بوغتي»،  «أكرب 

ليبرش قومه وشعبه هبذا االنجاز العظيم عىل حد زعمه.
       واحلدث اآلخر الذي زاد من تأجيج األوضاع يف بلوشستان 
البلويش  الشعب  قاطع   .٢٠٠٨ انتخابات  حوادث  هي 
االنتخابات بحجة أهنا لن جتري بشفافية يف ظل احلكم املستبد 
هذا  بملء  الباكستانية  االستخبارات  قامت  حيث  لربويز، 
الفراغ وتعيني ممثلني يف الربملان مل يكونوا ممثيل الشعب حقيقة. 
احلكومة املركزية اختارت «رئيساين»  أحد ممثيل حزب الشعب 
الذي يقول عنه خمالفوه بأنه يعمل بأسلوب غري مناسب بحيث 
ترأس ملدة أربع سنوات عىل املحافظة، وقد زاد يف عهده القتل 
مرموق.  بشكل  املخدرات  وهتريب  واالختطاف  املستهدف 
يف  عضوا   ٦٥ بني  من  عضوا   ٦٢ بني  الوزارات  وزعت  وقد 
مرة  الشهر  يف  بلوشستان  إىل  يرتدد  «رئيساين»  وكان  الربملان، 
السلطة  بأن  البشارة  هذه  منه  يسمع  كان  وأحيانا  مرتني،  أو 
بيد القوات احلكومة املركزية (اف يس) وال سلطة له عمليا يف 

املحافظة.
من  استقالهلا  منذ  الباكستانية  املركزية  احلكومة  أن  شك  ال 
العسكرية،  بالقوة  بلوشستان  عىل  سيطرهتا  فرضت  اهلند 
من  قرن  نصف  يمر  بلوشستان  يف  العسكرية  القوة  وهذه 
ثم  البلوش،  عىل  واحلرية  احلياة  ضيقت  التي  وهي  وجودها، 
الفروع االستخباراتية هلذه القوة العسكرية يف بلوشستان هي 
املسؤولة األوىل واألخرية عن كافة االغتياالت لزعامء البلوش 
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املجاالت  يف  النشطاء  اختطاف  وكذلك  وعلامئهم،  ومثقفيهم 
األخرية  السنوات  يف  املفقودين  ملف  أصبح  بحيث  املختلفة، 
وعدم  بلوشستان.  قضية  يف  الساخنة  امللفات  أهم  أحد  أيضا 
من  املفقودين  ملف  حل  يف  ورغبتها  املركزية  احلكومة  اهتامم 
قادة البلوش هو السبب اآلخر الذي زاد من تعكري الوضع يف 

هذه املنطقة. 
      احلادثة املريرة يف ٢٥ أغسطس ٢٠٠٦ وكذلك االنتخابات 
املزورة يف ٢٠٠٨  وعدم اهتامم احلكومات املركزية أو عجزها من 
دت من مترد الشباب  حل قضية املفقودين من قادة البلوش صعّ
البلوش. لقد غلت دمائهم بسبب مقتل قائد كبري السن. ومن 
جانب آخر كانوا قد ضاقوا ذرعا بسبب وحشية رؤساء قبائلهم، 
ومتذمرين من السلوك غري العادل للجيش واحلكومة املركزية. 
«أكرب  ملقتل  انتقاما  املنطقة  يف  خمتلفة  مسلحة  مجاعات  فظهرت 
بوغتي». يقود إحد هذه اجلامعات «جاويد مينغل» بن عطاء 
اهللا مينغل، واألخر يقودها «برامهداغ بغتي»، واجلامعة الثالثة 

يتزعمها «حريبيار مري»، واجلامعة الرابعة يقودها «اهللا نذر». 
 ،توجد خميامت للهاربني يف بلوشستان وكذلك يف بالد أخر
حيث يتم فيها تدريب عرشات اآلالف من الشباب عسكريا. 
املرتبطة  السياسية  األحزاب  كافة  تستهدف  اجلامعات  هذه 
والقوات  اجليش  وضباط  ما،  بطريقة  املركزية  باحلكومة 

احلكومية (اف يس) يف القائمة السوداء ملستهدفيهم.
هذه  لتصدي  احلكومة  تنوب  التي  العسكرية  الدوائر          
واجليش  (ليويز)  املحلية  الرشطة  هي  املسلحة  اجلامعات 
واالستخبارات (اف يس) . تسيطر القوات املحلية (ليويز) عىل 
٩٥ يف املائة من املناطق. وهذه القوات يتم فيها جتنيد املؤهلني 
من أبناء العشائر. هذه القوات حلد اآلن مل تلق القبض عىل ثائر 
واحد. قوات الرشطة ضعيفة حمرومة عن الرتبية العليا والقيادة 

الصحيحة.
القوات  عىل  هيجمون  الغالب  يف  الثائرون  والشباب        
احلكومية الباكستانية (اف يس)، ونتيجة هذه اهلجامت ضحى 
تغييب  يتم  العادية  غري  الظروف  ظل  يف  بأرواحهم.  الكثري 
بعض العنارص املهددة ألمن املنطقة من األنظار بسبب اخلوف 
من العامة، وكذلك التعقيدات املوجودة يف املحاكم حتول بينهم 
هذا  يف  العليا  املحكمة  قامت  لقد  املحاكم.  يف  معاقبتهم  وبني 
الصدد بدور كبري، حيث سمعت امللف األمني يف بلوشستان 
ألكثر من ٨٠ مرة وأعطت األوامر إىل اجلهات والدوائر املعنية 

بأمن املحافظة.
      رجاء الوصول إىل العدل واإلنصاف، جاء الرئيس القبيل 
ثالث  بعد  باكستان  إىل  مينغل»  «أخرت  املعروف  البلويش 
يف  الوضع  تطبيع  ألجل  أساسية  نقاط  ست  وقدم  سنوات، 
احلوار  جمال  توفر  أن  بإمكاهنا  الست  النقاط  هذه  بلوشستان. 
 أخر ناحية  ومن  الثائرين.  البلوش  و  املركزية  احلكومة  بني 
هذه  يف  الهور  يف  بلوشستان  إلنقاذ  بوغتي»  «طالل  يسعى 
الباكستانية  السياسية  القيادات  مع  مفاوضات  وجيري  األيام 

هناك.
       جيب عىل املهتمني بأمن بلوشستان وسالمة الوطن الباكستاين 
أن جيهزوا خريطة للسالم واألمن يف املنطقة أوال، ويسعوا يف 
استعادة الثقة املفقودة يف نفوس عامة الشعب البلويش بالنسبة 
إىل اجليش واحلكومة واألكثرية البنجابية عمليا، وليس يف إطار 

اهلتافات والشعارات اخلاوية.
بلوشستان،  يف  والسالم  األمن  إلقامة  األمثل  فالطريق         
والدينية  السياسية  األحزاب  من  الوطن  حمبي  كافة  تتحد  أن 
لبحث األمن والسالم يف بلوشستان. فمستقبل القبائل الكبرية 
و»بوغتي»  و»رند»  و»رئيساين»  «زهري»  كـ  بلوشستان  يف 
منوط  و»بزنجو»،  و»مري»  و»ميكيس»  و»مجايل»  و»مينغل» 
بمستقبل باكستان. وكذلك قرابة ٤٠ يف املائة من البشتون أيضا 
يتحمسون لوطنيتهم وال يمكن تغافل هذه اجلامعة الكبرية يف 
اإلقليم. فال بد من إقامة جلسات سياسية كبرية إلزالة اخلوف 
من العامة وإعادة الثقة يف نفوسهم بالنسبة إىل الدوائر األمنية 
واجليش والرشطة التي تتهم بتعكري األجواء األمنية يف املنطقة، 
الرأس  مقطوعة  األجساد  سلسلة  من  السيئة  الظاهرة  وتنتهي 
التي تلقى يف الشوراع وتعطى إىل القبائل املسلحة هذه الرسالة 
احلوار  خالل  من  املرشوعة  حقوقهم  ينالوا  أن  بإمكاهنم  أهنم 

واملفاوضات ومن غري أن يرفعوا السالح يف وجه احلكومة. 
بكافة  احلكومة  حتركت  فلو  احلقيقة  هذه  إثبات  وألجل        
دوائرها األمنية وكذلك األحزاب السياسية بمعاقبة قتلة «أكرب 
بوغتي» الزعيم البلويش الثائر يف حمكمة عادلة، وتشغيل ملف 
املستبد  اجلنرال  مرشف،  اجلنرال  ضد  العسكري  اإلنقالب 
الذي سعى يف إذالل البلوش يف عهده، يرجى أن هتدأ األوضاع 
والصحف  اجلرائد  األيام  هذه  امتألت  التي  بلوشستان  يف 
الباكستانية باألحاديث عنها وعام جيري فيها من اختطاف وقتل 

وهتريب واغتياالت واعتقاالت.
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جسمه،  هبا  ليحفظ  اإلنسان،  عىل  تعاىل  اهللا  نعم  من  املالبس 
ويسرت هبا عورته، ويكمل هبا زينته. قال تعاىل: يبني آدم قد أنزلنا 
عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقو ذلك خري.

للبس املالبس آداب ينبغي عىل املسلم أن يتزين هبا، فمنها:
١ـ أن تكون املالبس نظيفة، ألن النظافة من اإليامن.

الثوب  لبس  عند  والدعاء  املالبس،  لبس  عند  التسمية  ٢ـ 
اللهم لك احلمد أنت كسوتنيه، أسألك خريه  اجلديد، بقولنا: 

وخري ما صنع له، وأعوذ بك من رشه ورش ما صنع له.
٣ـ أال تكون املالبس خمتلفة عن مالبس الناس اآلخرين.

٤ـ أن يلبس املسلم املالبس اجلميلة، وخاصة يف يوم اجلمعة ويف 
العيدين، ويف األمكنة التي جيتمع مع الناس.

٥ـ أن يلبس املالبس التي تسرت عورته، وعورة الرجل من الرسة 
إىل الركبتني، وجسم املرأة كله عورة إال الوجه والكفني.

أن  أيضاً  الرجال وال جيوز  املرأة مالبس  تلبس  أن  ٦ـ ال جيوز 
يلبس الرجل مالبس النساء، فقد لعن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص من يفعل 

ذلك. ٧ـ يُستحب أن نبدأ لبسنا للمالبس باليمني.
٨ـ عند خلع املالبس فإننا نضعها يف مكاهنا مرتبة.

٩ـ يُستحب أن ندعو للمسلم إذا لبس ثوباً جديداً ونقول له: 
إلبسْ جديداً، وعِشْ محيداً، ومُتْ شهيداً.
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أقبل  فلام  سفر،  يف  رجال  ثالثة  انطلق  الشتاء  أيام  من  يوم  يف 
كبرية  صخرة  فسقطت  فيه،  يبيتون  غاراً  دخلوا  الليل  عليهم 
ته. فكر الثالثة يف حل، فقال أحدهم: إنه  عىل باب الغار فسدّ
ال ينجيكم من هذه الصخرة إال أن تدعو اهللا بصالح أعاملكم. 
الغنم  يرعى  فكان  كبريان،   والدان  له  كان  أنه  أحدهم  فذكر 

هناراً، وإذا عاد ليالً أخذ من لبن األغنام ألبويه ليسقيهام منه.
ويف يوم عاد االبن متأخراً، فحلب شاة وأرسع بلبنها إىل والديه، 

فوجدمها قد ناما، فظل واقفاً بجوارمها طوال الليل وإناء اللبن 
اللبن ، ثم  يف يديه، حتى طلع الصبح واستيقظا، فسقامها من 
وجهك  ابتغاء  ذلك  فعلت  كنت  إن  اللهم  فقال:  الرجل  دعا 
ج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئاً قليالً بفضل بر  ففرِّ
ه هذا الرجل بوالديه. ثم ذكر كل واحد من االثنني اآلخرين 

اهم اهللا عمالً صاحلاً له، فتباعدت الصخرة عن فم الغار ونجّ
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املسلم      الصـغري         إيامنه       كبـــري
ضـــمريه        نقي        وقلبه    طـــهور
يصحو مع الصباح        والبلبل الصداح
يسعى  إىل   النجاح        وســعيه مشكور
ب      وديــع         حيبه     اجلـــميع مهـذّ
كأنه        الــــربيع         غنّت به الطيـور
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الثاين عرش من شهر ربيع  يوم اإلثنني، يف  لد رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  وُ
األول، ويف العام الذي غزا فيه أبرهة األرشم مكة، يريد هدم 
ي بعام الفيل، وكان أهل الكتاب من  مِّ بيتها املعظَّم، والذي سُ

هيود ونصار، يعلمون بقرب والدة الرسول الذي بُرشِّ به.
منها،  خرج  نوراً،  رأت  قد  ملسو هيلع هللا ىلص،  به  محلت  عندما  أمه  وكانت 
رأت به قصور برص، من أرض الشام، فأرسلت إىل جده عبد 
املطلب وكان أبوهملسو هيلع هللا ىلص، قد مات وأم رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، حامل به، 
لد لك غالم،فأْته فانظر إليه،  فلام حرض جده، قالت آمنة: إنه وُ
ثته بام رأت حني محلت به، وما قيل هلا فيه، وما أُمرت به  وحدّ

يه. أن تسمِّ
ه حممداً،  فرح عبد املطلب بحفيده، فقام فضمه إىل صدره، وسامُ
وأخذه فدخل به الكعبة، فقام يدعو اهللا، ويشكر له ما أعطاه، ثم 
طلب له املرضعات، كي يرضعنه، جرياً عىل عادة اتبعها العرب 
يف إرسال أوالدهم إىل البادية، ليكتسبوا القوة والفصاحة واملنعة.
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يواري: بپوشاند
سوآتكم: رشمكاهتان

ريشاً: زيبائي
كسوتنيه: پوشاندي مرا

صنع له: برا او درست شده
الرسة: ناف

خلع: در آوردن لباس را
: زندكي كن عِشْ

حول: قدرت
يبيتون: شب ميكذارند

ته: پس بست او را فسدّ
فسقامها: پس آهنا را نوشاند

ج: پس باز كن ففرِّ
أقبل عليهم الليل: شب آهنا را كرفت

انفرجت: كنار رفت
تباعدت: كامل دور شد

هالكت  از  را  آهنا  خدا  اهللا:  اهم  نجّ
نجات داد

مكتوبة: نامزهاي فرض
بحذافريها: با متامش

نقي: صاف وپاك
الصداح: آواز خواندن

ب: با ادب، با فرهنك مهذَّ
وديع: امانت دار
ربيع: فصل هبار

غنّت: آواز خواند
جرياً عىل العادة: طبق معمول

حيزت له: در ملكيتش قرار كرفت
ضمري: وجدان
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   تطرق جمموعة من نخب أهل السنة يف إيران يف رسالة مفتوحة 
موجهة إىل مرشد الثورة، إىل بعض التمييزات واملضايقات ضد 
أهل السنة يف إيران، مقدمني مطالباهتم استنادا إىل األصول واملواد 

املنصوصة يف الدستور.
كبار  من  عرشات  توقيع  حتمل  التي  الرسالة  هذه  يف  وردت      
مثقفي أهل السنة وأئمة اجلمعة واجلامعات وأساتذة املراكز الدينية 
السنة يف شكل  السياسيني واملثقفني، مطالبات ألهل  والنشطاء 

سبعة مواد.
تطرق النخب والنشطاء ألهل السنة يف مقدمة هذه الرسالة املفتوحة 
إىل وفاء أهل السنة والتزامهم بحفظ احلدود خالل سنوات متتالية، 
خالل  اإليراين  الشعب  من  اهلام  اجلزء  هلذا  األسايس  والدور 
احلرب، معتربين «عرقلة بعض القو األجنبية» و»فقدان التدبر 
املشكالت  نشأة  عوامل  أهم  من  املركزية»،  احلكومات  لغالب 
االقتصادية والثقافية واالجتامعية والسياسية يف املناطق احلدودية 
التي يسكنها أهل السنة. كام اعتربوا القصور والتكاسل يف إزالة 
املشكالت الراهنة «أسباب سخط الشعب» و»توسيع اهلوة بني 

الشعب والنظام».
    يف هذه الرسالة واستنادا إىل املواد الـ ١٢،١٥،١٩،٢٠،٢٣ يف 
دستور البالد، جاء التأكيد بشكل جاد عىل احلرية املذهبية ألهل 
الدينية وفق مذهبهم، وكذلك تنفيذ  السنة يف ممارسة طقوسهم 
املساواة يف احلقوق اإلنسانية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية 

والثقافية لكافة املواطنني.
 يف اجلزء الثاين من هذه الرسالة أشري إىل ماديت ٣٧ و٦٧ اللتان 
تنصان عىل «أصل الرباءة» وكذلك معاجلة ملفات اجلرائم بشكل 
مفتوح معلن يف املحاكم مع حضور جلنات التحكيم، وانتقد أيضا 
و»التعذيب» لعرشات من  السجن»  و»اإللقاء يف  «التعدي»  من 

علامء ونشطاء أهل السنة، بحجة انتامئهم إىل أهل السنة.
الـ ٥٧ من  مادة  إىل  انتقدت مستندة  املفتوحة  الرسالة     كذلك 
الدستورالتي ترصح بحرية التعبري واملعتقد، مشرية أن هذه املادة 
مل تراع يف حق أهل السنة، بل جرت اإلهانة واإلساءة أيضا إىل 

مقدسات أهل السنة وانتهاكها يف الوسائل اإلعالم الوطنية.
   واصل نخبة أهل السنة مستندين إىل مادة الـ٢٠ من الدستور، 
مطالبني بتوظيف أهل السنة يف الدوائر واملؤسسات احلكومية، 

واستخدام املؤهلني من أهل السنة يف املناصب اهلامة اإلدارية.
   املوقّعون عىل هذه الرسالة أشاروا أيضا إىل نشأة بعض املشكالت 
بشأن تعيني العلامء الشيعة عىل مناصب ممثيل مرشد الثورة يف شؤون 
أهل السنة، وطالبوا أن حيال هذا املنصب يف املحافظات التي يشكل 

أهل السنة األكثرية أو نصف سكاهنا إىل علامء أهل السنة.
    االهتامم إىل السكان العددي ألهل السنة البالغ إىل ٢٠ يف املائة يف 
إيران، وبجانب ذلك التوجه إىل مادة ١٠٧ من الدستور املرصح 
بحضور عرشة ممثلني من مناطق أهل السنة يف جملس خرباء القيادة 

من األمور اهلامة األخر التي تركزت عليها الرسالة.
    يف اجلزء السابع من هذه الرسالة حتدث باستغراب من أن سنيا 
احلكومي خالل هذه  الوسام  له  ليعطى  يعرف مؤهال  مل  واحدا 
القضية كـ»النظرة  الثورة، وذكرت هذه  الثالثة من عمر  العقود 

السلبية اخلاصة للطبقة احلاكمة إىل أهل السنة».
    املوقعون عىل الرسالة طالبوا من قائد الثورة «كالشخص األول يف 
البالد» و»املرشف عىل السياسات» و»املسئول عن أعامل النظام» أن 
يقوم ببحث واستعراض قضايا أهل السنة ومشكالهتم، بتأسيس 
جلنة مكونة من الشيعة والسنة املوثوقني هبم، ليمنع استمرار تضييع 

احلقوق اإلنسانية واإلسالمية والقانونية هلذا اجلزء من املواطنني.
    جدير بالذكر أن الرسالة املذكورة تم ترتيبها وتأييدها من قبل 

العرشات من كبار علامء أهل السنة وأئمة  
واملثقفني  السياسني  والنشطاء  واملدرسني  واجلامعات  اجلمعة 
والعاملني يف املجاالت االجتامعية وغريها، يف املناطق املختلفة من 
البالد التي يسكنها أهل السنة كـ: حمافظة سيستان وبلوشستان، 
وخراسان  اجلنوبية،  خراسان  وحمافظتي  هرمزكان،  وحمافظة 
الرضوية، وكيالن، وطالش، واردبيل، ونمني، وشرياز، وخنج، 
وبوشهر، وكردستان، وكرمانشاه، وآذرباجيان الغربية، وكركان، 

وتركمن صحراء، وأهل السنة الساكنني يف العالصمة.
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عقد احلفل االستشاري للنوادي العربية بمدارس حمافظة بلوشستان
بمدارس  القائمة  العربية  للنوادي  االستشاري  احلفل  انعقد 
بلوشستان صباح  يوم األربعاء(من الساعة ١٠إىل ١ظهراً) ٢٣ 
من ذي القعدة ١٤٣٣هـ ق، حرضه أساتذة اجلامعة، ولفيف من 
األساتذة الوافدين من املدارس الدينية التابعة ملنظمة احتاد املدارس 

الدينية بمحافظة سيستان وبلوشستان.
لقد قامت هذه احلفلة ألول مرة عىل صعيد املدارس الدينية، اشرتك 
فيها مسؤول النادي العريب من كل مدرسة، وكان عدد املدارس 

التي سامهت يف احلفل زهاء عرشين مدرسة من كرب املدارس.
وكان من أهم أهداف هذا احلفل:

* إلقاء حمارضات هلدف التعريف باألدباء األقدمني واملعارصين 
وكتبهم الشهرية وأسلوب كتابتهم، وتقديم مقتطفات من نثرهم 

وشعرهم إلنشاء الذوق األديب يف الطلبة.
* إنشاء مكتبة خاصة بجانب هذه احلفالت تضم كتب األدباء 
الكتب عىل  العربية، وتكون  اللغة  لتعليم  واملؤلفات  واملفكرين 

مستو الطلبة: األطفال (الناشئني)، املتوسطني، املتخصصني.
* إنشاء أكاديميات خارج املدارس حتت رعايتها كام لإلنجليزية، 

يؤمها الشباب والشائقون إىل األدب العريب.
 ،األخر بعد  الفينة  تصدر  النوادي،  بني  مشرتكة  جملة  نرش   *
 الكرب املدارس   إحد ذمة  يف  والنرش  اإلصدار  عهدة  وتكون 

التابعة للمنظمة.
بني إىل النوادي بني حني  * بعث نخبة من األساتذة املهرة املجرَّ
وآخرلتشجيع الطالب، وإزاحة العقبات التي تعرتض طريق اللغة 

العربية.
وعقد  العربية،  النوادي  بني  املشرتكة  الربامج  بعض  وضع   *

مسابقات بينها يف كل عام مرتني أو أكثر.
*  تكوين جلنة مشرتكة للنوادي، يتشكل أعضاءها من املدارس 

.الكرب
* إصدار جريدة فصليةـ  أو شهرية جداريةـ يف كل مدرسة من قبل 

النوادي.
*  تعيني مسؤول كيل للنوادي.

* تكون هذه النوادي هنضة عربية وأدبية، ال تقترص نشاطاهتا يف 
عقد احلفالت، بل تضع برامج حية ومتنوعة يف سبيل نرش اللغة 

العربية.
وأما الربامج التي أجريت يف احلفل فهي كالتايل: 

ابتدأت احلفلة بتالوة القرآن الكريم، تقدم األستاذ الشيخ ضياء 
الرمحن صحتـ  األستاذ باجلامعةـ   وشنّف آذان السامعني بتالوة 

آي من القرآن.
ثم ألقى الكلمة الكلمة التمهيدية الشيخ  عبدالرمحن حممد مجال 
ـ األستاذ باجلامعة ومسؤول مكتب الصحوة اإلسالمية ـ  فتكلم  
عن أمهية اللغة العربية ومد تقصري املدارس الدينية يف رقيها، ثم 
حرض الشيخ سعادت عبيد اللهيـ  األستاذ باجلامعةـ   املنصة وألقى 
كلمة موجزة حول التعريف باملوقع الرسمي ألهل السنة(سني آن 
الين)، ثم قام الشيخ حبيب اهللا مرجاينـ  األستاذ باجلامعةـ ، وتكلم 
بإجياز  عن نشاطات النادي العريب وملتقى األدب العريب باجلامعة 

يف األعوام السابقة.
ثم تفضل األستاذ  املفتي عبدالقادر العاريف حفظه اهللا ـ األستاذ 
م توصيات عامة  باجلامعة ومسؤول النوادي العربيةـ  إىل املنصة ليقدّ
م النوادي  للنوادي العربية، واستطلع اآلراء من املشاركني حول تقدّ
ض األستاذ العاريف املشاركني أن جيعلوا  العربية ورقيها،  كام حرّ
عوا برامج النادي، ويقوموا  النادي العريب يف صميم براجمهم، وينوِّ
بإصدار جريدة فصلية، أو شهرية جدارية، كام أفاد الضيوف بإضفاء 

جتاربه املباركة يف سبيل ازدهار اللغة.
 ثم قام الضيوف وتكلموا عن برامج نوادهيم مع ذكر العقبات التي 
تعرتضهم يف سبيل إحياء اللغة، وذكر البعض اقرتاحات مفيدة 
لتقدم النوادي، وممن تكلم يف هذا احلفل من الضيوف: الشيخ حممد 
صديق املبعوث من بدر العلوم زاهدان، الشيخ عبد اهللا املبعوث من 
مدرسة عظيم آباد سيستان، الشيخ فضل الرمحن املبعوث من مدينة 
العلوم خاش، الشيخ فيض حممد املبعوث من مدرسة قاسم العلوم 
املبعوث من مدرسة  والشيخ حممد صادق  بار)،  زاهدان(ميدان 

تعليم القرآن شورشادي زاهدان.
قاسم  حممد  املفتي  األستاذ  العالمة  لسامحة  اخلتام  مسك  وكان 
القاسمي حفظه اهللاـ  أستاذ احلديث واإلفتاء باجلامعةـ ،  فتكلم عن 
أمهية اللغة العربية، وأفاد املشاركني بتوجيهاته الرائعة، وترشيداته 

احلية، وجتاربه املباركة. استغرقت كلمة األستاذ إىل صالة الظهر.
مـ  بمشيئة اهللا وعونهـ   يف جملة الصحوة اإلسالمية  ونحاول أن نقدّ
يف  ألقيت  التي  واملحارضات  اخلطابات  تفصيل  القادم)  (العدد 

احلفل االستشاري للنوادي العربية بدار العلوم زاهدان.
وبعد صالة الظهر أُكرم الضيوف بمأدبة خمترصة، وودّعوا اجلامعة 

فرحني مرسورين.
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٥٠٠ مسجد أملاين تفتح أبواهبا األربعاء للتعريف باإلسالم
ينظم املجلس التنسيقي للمسلمني يف أملانيا حتت شعار «الفن 

والثقافة يف اإلسالم» اليوم األربعاء يوم املساجد املفتوحة.
ويعد هذا اليوم الذي يتزامن مع االحتفال بتوحيد األملانيتني 
الرشقية والغربية مناسبة لتعرف أفراد املجتمع األملاين عىل 
حياة املسلمني عن قرب، وتبادل األفكار معهم؛ حيث تنظم 
معتقدات  عىل  الزوار  ويتعرف  للمساجد  مجاعية  زيارات 

املسلمني وطقوس عبادهتم.
وقال املتحدث باسم املجلس التنسيقي للمسلمني يف أملانيا 
عيل كزلكاي- يف حوار له مع جملة (الدويتش فيال) األملاين 
لغري  فرصة  هو  املفتوحة  املساجد  يوم  «إن  اإللكرتوين-: 
اإلسالم  عن  معلومات  عىل  للحصول  أملانيا  يف  املسلمني 
مضيفا:   ..«أخر وساطة  أية  وبدون  املصدر،  من  مبارشة 
«هذا اليوم هو أيضا مناسبة للحديث مع املسلمني بدل من 

احلديث عنهم».
وسوف يفتح أكثر من ٥٠٠ مسجد أبوابه اليوم أمام كل من 
يريد التعرف عىل اإلسالم واملسلمني عن قرب، وتلقى هذه 
املبادرة أيضا دعام وحتفيزا من قبل شخصيات ومؤسسات 
أملانية مرموقة؛ حيث اعتربها مدير املجلس األملاين للثقافة 
أوالف تسيمرمان فرصة ممتازة للتقرب من املسلمني، معتربا 

اإلسالم جزءا مهام من أملانيا.
خلفيات  عىل  «التعرف  تسيمرمان  يقول  الصدد  هذا  ويف 
املتبادل والتعايش  اإلسالم وتارخيه مهامن لضامن االحرتام 
اجليد»، وكام جرت عليه العادة يف األعوام املاضية، يتم كل 
سنة اختيار شعار جديد ليوم املساجد املفتوحة، وقد استقر 

املنظمون هذه السنة عىل شعار «الفن والثقافة يف 

اإلسالم»، والدافع وراء اختيار هذا الشعار هو إظهار الطابع 
الشمويل لإلسالم بكونه أيضا دين الثقافة والفن. املصدر: 

املخترص / وكاالت.
تزايد اعتداءات الرشطة الروسية عىل رواد املساجد

شهدت األسابيع األخرية ارتفاع حالة التوتر بني املسلمني 
والرشطة الروسية، يف إطار املامرسات التمييزية والقمع الذي 
متارسه ضد املسلمني، وخاصة من رواد املساجد الكبرية ممن 

تعرضوا لالعتداءات العنيفة واالعتقال.
ا لرؤية «أليكيس ماالشينكو»، فإن التوتر بني املسلمني  وطبقً
احتشاد  من  املحليني  السكان   لشكو نتيجة  والرشطة 
املسلمني بمساجد «موسكو» اخلمس املركزية، يف ظل أزمة 
قلة املساجد التي تعد إحد مشكالت املسلمني يف «روسيا» 
وخاصةً «موسكو»، والتي يقطنها ما بني مليون إىل مليوين 
مسلم عىل أعىل تقدير، لتصبح أكرب مدينة ذات كثافة إسالمية 

تعاين من قلة عدد املساجد بصورة حادة.
مفتيّ  و»جملس  اإلسالمية  اجلهات  مطالبة  من  وبالرغم 
هذا  أن  إال  املساجد،  من  املزيد  ببناء  السلطات  روسيا» 
ا من املشكالت، خاصةً يف ظل اعرتاض  ه كثريً املطلب يواجِ
الغالبية النرصانية األرثوذكسية، وسطوة الكنيسة عىل اإلدارة 

احلاكمة. املصدر: املخترص.
العسكرية  باملدارس  الكريم  الرسول  وحياة  القرآن  تعليم 

الرتكية
أن  اخلميس  اليوم  دينجر  عمر  الرتكي  التعليم  وزير  أعلن 
القرآن  تعليم  درج  مرشوع  تنفيذ  أجل  من  ا  مستمرًّ نشاطًا 
الكريم وحياة الرسول حممد (صىل اهللا عليه وسلم) كدرس 

اختياري يف املدارس العسكرية الرتكية.
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املدارس  معلمي  بني  مستمرة  «االجتامعات  دينجر:  وقال 
تطبيق  هلدف  والتعليم  الرتبية  مديرية  ومسئويل  العسكرية 
للرأي  إعالهنا  ثم  ومن  التعليمية  الربامج  وإعداد  املرشوع 

العام الرتكي».
وأشارت تقارير إخبارية إىل أنه للمرة األوىل بتاريخ تأسيس 
القرآن  تعليم  دروس  ستدخل  العلامنية  الرتكية  اجلمهورية 
املدارس  إىل  والسالم  الصالة  عليه  الرسول  وحياة  الكريم 

العسكرية.
إىل  املرشوع  تعرض  عن  احتامالت  وجود  مراقبون  وتوقع 
حزب  خاصة  اليسارية  األحزاب  قبل  من  حادة  انتقادات 
العدالة  حكومة  يتهم  الذي  املعارض  اجلمهوري  الشعب 
مؤسس  أتاتورك  ومبادئ  العلامنية  أسس  هبدم  والتنمية 

اجلمهورية الرتكية. املصدر: مفكرة االسالم.
محالت إعالنية بأمريكا لوقف التعصب ضد املسلمني

محالت  ثالث  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  انطلقت 
منفصلة للتصدي ملوجة من اإلعالنات التي انترشت مؤخراً 
يف حمطات املرتو بمدينة نيويورك تدعم إرسائيل وحتذر من امل

سلمني.                               
هيودية  جمموعات  أطلقتها،  التي  الثالث  احلمالت  وتدعو 
إهنا  العاملة عليها  املجموعات  قالت  ومسيحية، يف خطوة 

هتدف إىل مواجهة «خطاب الكراهية ضد املسلمني».
عىل  حتض  إعالنات  نرش  عىل  اجلديدة  احلمالت  وتعتمد 
املحلية،  اإلسالمية  للمجتمعات  الدعم  وتوفري  التسامح 
وحتمل شعارات مثل «ساعد عىل وقف التعصب األعمى 
ضد جرياننا املسلمني»، و»ادعم السالم باألقوال واألعامل.» 

وفقا لشبكة «يس إن إن».
التي  اجلهاد»  «اهزموا  إعالنات  لتواجه  احلملة  هذه  وتأيت 
انترشت يف عرش حمطات للمرتو من بني ٤٠٠ حمطة موجودة 
يف نيويورك، والتي محلت شعارات بينها «يف أي حرب بني 
املتحرضين واهلمجيني عليكم توفري الدعم للمتحرضين.. 

ادعموا إرسائيل واهزموا اجلهاد.»
وكانت إدارة النقل يف نيويورك قد رفضت يف بادئ األمر نرش 
إعالنات محلة «اهزموا اجلهاد»، التي أطلقتها «مبادرة الدفاع 
عن حرية أمريكا»، غري أهنا غريت قرارها يف وقت الحق، 
بعد حصول أصحاب احلملة عىل قرار قضائي جييز عرض 
اإلعالنات باعتبارها تندرج ضمن ما يسمى «حرية التعبري». 

املصدر: اإلسالم اليوم.
إغاثة  عىل  ا  احتجاجً يتظاهرون  بورما  يف  بوذيون  رهبان 

املسلمني
شهدت بورما تظاهرة آلالف الرهبان البوذيني لالحتجاج 
ملساعدة  هلا  مكتب  اإلسالمي  التعاون  منظمة  فتح  عىل 

املسلمني الذين يتعرضون للقتل والتهجري.
وجتمع الرهبان يف مدينة مندالي وهم يرفعون الفتات كتب 
عليها ”ال ملنظمة التعاون اإلسالمي يف ميانامر“، هبدف منع 
أي خطة لفتح مكتب للمنظمة التي تضم ٥٧ دولة إسالمية.

يمكننا  ”ال  التظاهرة  عن  املسؤولني  أحد  تا  يب  ثاو  وقال 
قبول منظمة التعاون اإلسالمي هنا. سنواصل التظاهر إىل 
التعاون  ”منظمة  أن  وأضاف  مرشوعهم.  يتخلوا“ عن  أن 
اإلسالمي ال تعمل من أجل حقوق اإلنسان بل من أجل 
يوما  يرفضوا  مل  هم  هبم..  نثق  ال  نحن  املسلمني..  حقوق 

املسلمني املتطرفني“، عىل حد قوله.
وكانت منظمة التعاون اإلسالمي قد أعلنت يف وقت سابق 

أهنا حصلت عىل موافقة لفتح مكتب يف بورما.
ويف وقت سابق دعت الواليات املتحدة بورما وبنجالدش 
حلامية حقوق اقلية الروهينجيا املسلمة املحرومة من اجلنسية 
تعرضا  األقليات  أكثر  أحد  املتحدة  األمم  تعتربها  والتي 

لالضطهاد يف العامل.
وخالل مؤمتر نظمته يف واشنطن املنظمتني غري احلكوميتني 
‹اوبن سوسايتي فاونديشنز› و›ريفوجيز انرتناشونال›، قالت 
املسؤولة يف اخلارجية األمريكية كييل كليامنتس ‹طلبا بإحلاح 
من بنغالدش االعرتاف هبؤالء األشخاص وحتسني رشوط 

حياهتم›.
واهلجرة  الالجئني  شؤون  املكلفة  كليامنتس  وأوضحت 
والعائدة من مهمة يف هذين البلدين أهنا بحثت مع السلطات 
البورمية يف فتح ‹طريق نحو املواطنة› هلذه األقلية املحرومة من 

اجلنسية.
وأضافت أن ‹السالم لن يكون ممكنا يف والية راخني (غرب 
بورما) إال مع تنمية اقتصادية والتصدي للفقر ومنح السكان 

احلقوق االساسية›.
وأوضحت كليامنتس التي تعمل عىل هذه األقلية منذ عرشين 
اليد›  متناول  ليست يف  أهنا  تبدو لألسف  ‹احللول  أن   ٍ عاماً
مشرية إىل تفيش سوء التغذية وسحب األطفال من املدارس. 
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املصدر: املسلم.
قس أمريكي يشهر إسالمه وينضم لقافلة احلج

أشهر قس أمريكي من أصل كوري، إسالمه وانضم لقافلة 
احلج ألداء مناسك احلج هذا العام.

تبحر يف  بعد إسالمه) قد  الوهاب جون (اسمه  وكان عبد 
قراءة املراجع والكتب التي ترشح سامحة اإلسالم، واكتشف 
السفارة  يراجع  جعله  ما  احلق،  دين  أنه  قراءاته  خالل  من 
السعودية يف العاصمة الكورية اجلنوبية «سيول»؛ حيث أعلن 
عن رغبته يف إشهار إسالمه فتم له ما أراد، كام أبد يف الوقت 
نفسه رغبته يف أداء حج بيت اهللا احلرام هذا العام، لتشمله 

حينها مكرمة خادم احلرمني الرشيفني.
وقال سفري السعودية يف كوريا اجلنوبية أمحد الرباك يف ترصيح 
نرش اليوم اإلثنني يف الرياض إن املسلم اجلديد أشهر إسالمه 
يف حفل رعته السفارة، وبني أن عدد الذين أشهروا إسالمهم 
ا. املصدر: موقع  يف كوريا اجلنوبية هذا العام بلغ ٣٩ شخصً

االحتاد العاملي لعلامء املسلمني.
مطربة فرنسية شهرية تعلن إسالمها: أشعر براحة بعد شقاء 

وبكاء
ارتداء  فرنسا من  تتخذه  الذي  العدائي  املوقف  بالرغم من 
احلجاب والنقاب، ظهرت نجمة «الراب» الفرنسية الشهرية، 
ترتدي  وهي  إسالمها  لتعلن  أف ١»،  «يت  قناة  عرب  ديامز، 

احلجاب يف مفاجأة اذهلت الكثريين.
الذي  واجلدل  الغياب  من  ونصف  سنوات  ثالث  فبعد 
صاحب هذا الغياب، ظهرت إيقونة الراب الفرنسية، ميالين 
عام  مغايرة  بصورة  «ديامز»،  باسم  املعروفة  جورجياداس، 
ايل  العري والغناء  كانت عليه حتى عام ٢٠٠٩م من حياة 

امراءة مسلمة ترتدي احلجاب وتداوم عىل الصالة.
حيث  تدرجييا،  مظهرها  يف  تغري  بدأت  قد  ديامز،  وكانت 
ظهرت يف أكثر من مناسبة وهي تغطي رأسها، لكن هذه هي 
املرة األوىل التي تظهر فيها وهي ترتدي حجابا إسالميا كامال.

الصدفة قادهتا لإلسالم
ديامز التي كانت حتى هذه السنة، واحدة من أشهر مغنيات 
 «١ أف  «يت  قناة  عىل  حرصي  حوار  يف  ظهرت  «الراب»، 
الفرنسية لتكشف رحلتها مع األدوية املهلوسة واملصحات 
العقلية قبل أن تكتشف اهلدوء يف دين اإلسالم، الذي عرفت 
صديقاهتا   إحد هلا  قالت  حينام  بالصدفة  إليه  طريق  أول 

«طيب، سأقوم أنا اآلن للصالة وأرجع».
ديامز، أو ميالين، وهو االسم التي حتب اآلن أن تناد به، 
تقول عن حياهتا اجلديدة إهنا «متزوجة منذ ما يزيد عن سنة، 

وهي أم منذ أشهر وتعيش حياة هادئة وممتعة».
وظهرت ميالين هادئة جدا ومقتنعة إىل أبعد حد بام تفعل، بل 
إهنا أكدت أن «قرار حتوهلا إىل اإلسالم قرار شخيص ناتج عن 

دراسة لدين اإلسالم وقراءة القرآن الكريم».
االسالم شفاء للقلب

وقالت ديامز لربنامج «من السابعة إىل الثامنة» عىل قناة «يت 
«بتحوهلا لإلسالم  إهنا  االنتشار واملشاهدة،  أف ١» واسعة 
هلا»،  تصلح  تعد  مل  النجومية  حياة  وأن  راحتها  كسبت  قد 
وأضافت «لقد شفى هذا قلبي، أعرف اآلن ماذا أفعل فوق 

األرض، أعرف ملاذا أنا هنا».
هلا  صورة  بالتقاط  الشعبية  الصحافة  قيام  ديامز،  وانتقدت 
وهي خترج من أحد املساجد يف فرنسا، وتظهر وهي حمجبة 
وتنظر يف جواهلا، ويسبقها شخص يلبس لباسا رياضيا، ربام 

يكون زوجها.
وعن قصة إسالمها، تقول ميالين «لقد كنت مشهورة جدا، 
وكان لدي كل ما يبحث عنه أي شخص مشهور، لكنني 
كنت أبكي بحرقة وحدي يف بيتي وعندما أنام، هذا هو ما مل 

يكن يشعر به املعجبون يب».
ودخلت  كثريا  احلبوب  «تعاطيت  قائلة  ميالين  وتضيف 
مصحات عقلية أيضا حتى أستعيد عافيتي، لكن مل أنجح»، 
قبل أن توضح «مرة كنت مع صديقات، إحداهن مسلمة، 
سمعتها تقول: طيب أنا ذاهبة للصالة وسأرجع، قلت هلا أنا 

أيضا أريد أن اصيل، فأجابتني: فليكن».
حلظة السجود

أضع  مرة  أول  «كانت  ديامز:  تتحدث  اللحظة  هذه  وعن 
جبيني عىل األرض، وشعرت بشعور قوي مل أشعر به من 
قبل، وأعتقد اآلن أن السجود ووضع اجلبهة عىل األرض ال 

جيب أن يكون إال هللا».
ميالين، أو ديامز، تقول إهنا انتقلت إىل جزر موريس وأخذت 
معها القرآن، كي تقرأه، وتتعرف عىل اإلسالم، وخالل هذه 

الفرتة التي قضتها يف «خلوة» اكتشفت سامحة دين اإلسالم.
وعندما سأهلا الصحفي املحاور عن نظرهتا لإلسالم ، أجابت 
«أعتقد أنه جيب احلديث عن الفرق بني اجلاهل واملتعلم أو 
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ال  أمور  يف  يتكلم  أال  عليه  جيب  يعرف  ال  ومن  العارف، 
يعرفها، فاإلسالم ال يبيح قتل األبرياء».

تلقى مقربوها خرب إسالمها،  اجلديدة وكيف  وعن حياهتا 
قالت ديامز «طبعا أخربت األشخاص املقربني مني، عائلتي 
وأصدقائي، مل يكن األمر سهال، ولكن يف النهاية هذه حيايت، 

وأنا وجدت راحتي هكذا».
وتعود ديامز لقضية ارتداء احلجاب يف جمتمع فرنيس يبدي 
حساسية من هذا األمر، وتؤكد «أنا أر أنني أعيش يف جمتمع 
متسامح، وما يؤذيني ليس النقد، ولكن الشتم والتصنيفات 
واألحكام اجلاهزة»، وقالت: «بعدما أسلمت وقبل أن أرتدي 
احلجاب، كنت أسأل نفيس هل سأستطيع فعال وضع غطاء 
الرأس هذا، لكن يف مرة من املرات، كنت أميش وحيدة عىل 
شاطئ البحر، وتساءلت: إن خالق البحر والشمس هو من 
أمر بارتداء احلجاب، فكيف أعصيه، ومبارشة قررت ارتداء 

احلجاب» 
مظاهرات مناهضة للغارات األمريكية يف باكستان

إليها  دعا  أن  بعد  باكستانية  مدن  عدة  من  اآلالف  تظاهر 
زعيم حزب حتريك اإلنصاف، العب الكريكيت الباكستاين 
ة ألفغانستان  عمران خان، متجهة نحو منطقة وزيرستان املتامخِ
لالحتجاج عىل الغارات التي تشنها طائرات أمريكية دون 

طيار.
وأفادت قناة «جيو» الباكستانية بأنَّ مئات السيارات انطلقت 
اليوم السبت بمشاركة نشطاء بريطانيني وأمريكيني من إسالم 
آباد والهور وبيشاور وغريها من املدن والبلدات الباكستانية، 

متجهة إىل وزيرستان.
عىل  البالد-  يف  بارز  سيايس  إىل  حتول  الذي  خان-  وشدد 

ا». الطابع السلمي للمسرية، وقال: «لن نقاتل أحدً
د مسريته، والرئيس آصف  وأضاف: إنَّ حركة طالبان ال هتدّ
زرداري ورئيس احلكومة هم املسئولون عن أي هجوم قد 

ض له املسرية، وأن سكان وزيرستان سيضمنون أمننا». تتعرّ
ويتوجه أكثر من مائتي صحفي حميل وأجنبي مع املتظاهرين 
شامل  خان  إسامعيل  ديرا  بلدة  يف  التخييم  يعتزمون  الذين 
غرب البالد قبل حماولة العبور إىل إقليم وزيرستان صباح غدٍ 

األحد.
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