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عبد الرحمن محمد جمال

أنقذوا الربيع العربي!!

الطبيين،  الحزام  وجاوز  الزبى  السيل  بلغ 
ظلم  المقهور  العربي  الشعب  یتحمل  ولم 
عن  للدفاع  فانتفض  والجبابرة،  الطواغيت 
حقوقه  بأدنى  وطالب  وإسالميته،  هویته 
التي یتمتع بها أي شعب حر أبي في العالم، 
الحكومات،  وقاطع  المظاهرات  فشّكل 
األنظمة  إسقاط  نفسه  على  وآل 

الدیكتاتوریة.
السيف  الدیكتاتوریة  األنظمة  تَجْد  لم 
وسقطت  أقدامها،  فتزلزلت  والحدید، 
واحدة تلو أخرى، ونال كثير منها جزاءها 

المحتوم وأصبحت حبرا على ورق.
جاء الربيع العربي ليجسد حقيقة ما جرى 
من  كثيرا  ویجلي  المقهور،  الشعب  على 
الحقائق المخفية عن األنظار، ویمّثل القلب 
وغيرته  للشعب  الدافقة  والحيویة  النابض 
على الدین واستنكاره على كل ما یخالف 

الدین الحنيف والعقل السليم.
العهد  بنهایة  إیذانا  العربي  الربيع  كان 
وبدایة  المظلم  االستبدادي  الدیكتاتوري 

العهد الدیمقراطي الحر المشرق.
الغربية  العربي إعالنا لألمم  الربيع  وكان 
الجهود  وأن  إليكم  ردت  بضاعتكم  أن 
من  اإلسالمي  الزي  لخلع  بذلتموها  التي 
الشعب  وأن  منثورا،  هباء  ذهبت  الشعب 
وعقليتكم  ومنهجكم  زیكم  عاف  قد 
باإلسالم  إال  بدیال  یرى  وال  وفلسفتكم 

الخالص النقي.
للطغاة  إنذار  رسالة  العربي  الربيع  وكان 
البشعة  جرائمهم  من  ینتهوا  أن  والجبابرة 
بحق شعبهم، وأن یقطعوا العالقة والصداقة 
مع سادتهم الغربيين، وال یباشروا أو ینفذوا 
ما یخالف العقيدة ویناهض عقلية المسلم.

أمل لكل من  بارقة  العربي  الربيع  وكان 
وداخله  الثقة،  وعدم  التشاؤم  عليه  استولى 
ذاق  أن  بعد  المجهول  بمستقبله  اليأس 

مرارة االستبداد واالضطهاد وأیقن أنه خلق 
ليعيش ذليال مستكانا مقهورا.

وكان الربيع العربي فرصة ذهبية للعاملين 
في حقل الدعوة أن یوسعوا نشاط دعوتهم، 
الثواني  ویستغلوا  األمة  إلصالح  ویبرمجوا 
والدقائق لنشر الدعوة وإیقاظ الوعي الدیني 
باتا من أي  بعد أن منعوا منعا  الشعب  في 
نشاط دیني ودعوي. وكان على العلماء أال 
یهملوا هذه الفرصة الثمينة، ویسيّروا الربيع 
نحو مساره الصحيح لئال ینحرف ویصبح 

أداة بيد المتالعبين والطغاة.
منذ  قوبل  أن  یلبث  لم  الربيع  هذا  ولكن 
نشأته األولى بعداء شدید وتحد سافر، حيث 
بدأت القوى الرافضة لكل تطور والمتسمة 
بالجمود واالستبداد مع مساندة من الطرف 
والضرب  عليه  للقضاء  والصهيوني  الغربي 
في صميمه، أو تشویه سمعته وتحویله إلى 
قارس  وشتاء  كالح   وخریف  عاجل  بالء 

كما یعبّرون.
الربيع  تحریف  في  فعال  نجحوا  لقد 
الثورات  وكبث  الدعاة  آمال  وتخييب 
أفواه  وتكميم  الشعب،  وتركيع 
وتمكنت  بالحریة،  والمنادین  الصحفيين 
والعباد  البالد  لهم  وخضع  الحكومة  لهم 
واعتقال  وتشرید  وقتل  عنيف  قمع  بعد 
الشعب درسا  ـ  ـ بزعمهم  لّقنوا  واسع. وقد 
قد  والخضوع  والذلة  العبودیة  أن  ینساه  ال 
كتب عليهم، وال حق لهم بمطالبة حقوقهم، 
وأن الخير كل الخير في أال ینبسوا ببنت 
الذي  واالضطهاد  والظلم  القمع  تجاه  شفة 
أن كل  العجاب  والعجب  حقهم،  في  یباح 
المزعوعة  الدیمقراطية   ستار  تحت  هذا 

والحریة.
والسؤال المطروح هنا لماذا هذه المفاجأة 
لينقذوه  العربي  الربيع  رجال  أین  الحزینة، 
بإسقاط  المنادون  أین  الحضيض؟  من 

األنظمة القمعية؟ أین الذین كانوا یعدون 
الشعب بإحقاق دیمقراطية حقة؟ 

أخطأوا  قد  العربي  الربيع  رجال  أن  یبدو 
المسار، ودخلوا الساحة من غير بابها، ویبدو 
أنهم لم یفكروا في احتواء األزمّة وغرّهم 
تجميع دهماء الناس، وأما أن یتسلطوا على 
على  یهيمنوا  أن  وأما  الحكومية،  الدوائر 
الكوادر الرئيسية فلم یفكروا في ذلك، 

ففوجئوا بأعنف رد فعل.
فالعسكر بجميع كوادره خاضع لألنظمة 
برمتها  اإلعالم  ووسائل  الدیكتاتوریة، 
تتحمس لهم، وفي مجال التعليم فحدث عن 
الفضائح وال حرج!. وإذ كان كذلك فماذا 
السلطة؟  إسقاط  في  اإلسالميون  یبغي 
فهل إسقاط السلطة وتجميع دهماء الناس 
ورفع السالح أو تشكيل مظاهرات منددة 

تكفي إلزاحة هذه األنظمة؟ 
الربيع أن یعيدوا  للدعاة ورجال  ینبغي  هنا 
ویبدأوا  وبرامجهم،  في مخططاتهم  النظر 
نشاطهم من جدید، یبدأوا من نقطة الصفر، 
في  والتوغل  المجتمع،  إصالح  من  یبدأوا 
ویأخذوا  التعليمية،  والكوادر  العسكر 
بأزمّة وسائل اإلعالم، ویطالبوا حقوقهم من 
الندوي  الحسن  أبو  العالمة  یقول  خاللها، 
وجرّ  الزحف،  عصر  إن   " اهلل:  رحمه 
وّلى  قد  بالسالح  المظلوم  ونصر  الجيوش، 
الحربي  التدخل  یزید  وال  رجعة،  غير  من 
من  هنالك  كان  إن  ـ  القضية  التهدید  أو 
على  یجب  تعقدا.  إال  ـ  ذلك  یستطيع 
على  یتوكلوا  أن  بلد  في كل  المسلمين 
ومواهبهم،  كفایتهم  على  ویعتمدوا  اهلل، 
الغالية  ومساهمتهم  مقاومتهم،  وقوة 
وعلى  وحراسته،  الوطن  بناء  في  المخلصة 
وتعلنها  الدستور،  یمنحها  التي  الحقوق 
)مقاالت  العلمانية"  الجمهوریة  الحكومة 

في الفكر والدعوة154/1(.
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التفسير المختصر:
یا ذریة یعقوب، “اذكروا نعمتي التي أنعمت 
عليكم”، ألن ذلك یدفعكم إلى الشــــــكر 

واإلطاعة. 
“وأنــــــي فضلتكــــــم” علــــــى العالميــــــن، أي: 
أعطيتكم الفضل والزیادة على غيركم من 
الشعوب. من الجدیر بالذكر أن المخاطبين 
لهــــــذه اآلیه هم اليهود الذین كانوا في زمن 
النبي صلي اهلل عليه وســــــلم، والذین فضلوا 
علــــــى العالمين هم آبائهم األولــــــون، وبما أن 
األوالد والذریة یســــــتفيدون ممــــــا أنعم على 
اآلباء، فخوطبــــــوا تبعًا آلبائهم، والشــــــك أن 
تفضيل بني إسرائيل ليس مؤبدا وال عامّاً، بل 
التفضيل مقتصــــــر على مجموعة خاصة من 
الخلق وهم أهل عصرهم وزمانهم، كماهو 
تفضيــــــل مرتبط  بمدى  تنفيذهم أوامر اهلل 
تعالــــــى، ویزول الفضل إذا انحرفوا عن هدى 

أنبيائهم، وزاغوا وتركوا سنتهم. 
ولمــــــا انكروا نبــــــوة خاتم النبيــــــن وخالفوه، 
حرمــــــوا االیمان فضال عــــــن التفضيل على 
غيرهم وصاروا كمــــــا وصفهم اهلل تعالى” 
ــــــا زاغوا أزاغ اهلل قلوبهــــــم واهلل الیهدي  فلمّ
القوم الفاســــــقين “واتقوا یومًا التجزي نفس 
عن نفس شيئًا والیقبل منها شفاعة والیؤخذ 

منها عدل والهم ینصرون”
المراد بهذا اليــــــوم هو یوم القيامة فال یدفع 
أحدٌ العذاب عن أحدٍ، والیقبل عمل أحدٍ مثل 
الصالة والصوم مــــــكان آخر، والیؤخذ من 
أحد ماٌل عوضًا عن العذاب، والتقبل الشفاعة 
بدون اإلیمان، وثبت مــــــن اآلیات األخرى أن 
الــــــذي ال إیمــــــان له الیشــــــفع لــــــه فضاًل عن 

القبول، و الینصره أحد و الیستطيع نصره.
“و إذ نجينكم من آل فرعون یسومونكم 
ســــــوء العذاب یذبحون أبناءكم و یستحيون 
نســــــاءكم و فــــــي ذلكم بالء مــــــن ربكم 

عظيم”. 
التفسير المختصر :

ثم ذّكــــــراهلل تعالى اليهــــــود الذین عاصروا 
التنزیل و نبوّة محمد صلى اهلل عليه و ســــــلم 
بالنعــــــم التي أنعم اهلل بها علــــــى آبائهم، وهي 
نعم عليهم أیضًا بالتبع؛ ألنها كانت ســــــببًا 
لبقائهم و ألن اإلنعام على أمة، إنعام یشــــــمل 
جميــــــع أفرادها، و هي نعم عشــــــرة؛ ذكر 
منها ههنا خمســــــة، واألولى هــــــي: )1(النجاة 
مــــــن فرعــــــون و آله؛ ألن فرعــــــون كان قد 
رأى نــــــارًا هالته، خرجت مــــــن بيت المقدس 
فدخلت بيوت القبط ببالد مصر دون بيوت 
بني اســــــرائيل، و فسّرت له بأن زوال ملكه 
یكون على رجل من بني اســــــرائيل، فأخذ 

یقتل الذكور و یترك النساء للخدمة. 
و في ذلك العذاب أو اإلنجاء، ابتالء و اختبار 
لكم من اهلل حتى یظهر شــــــكر الناجي و 
صبر الهالك و سيأتي تفصيل هذ اإلنجاء إن 

شاء اهلل تعالى. 
“وَِإْذ َفرَْقنَا ِبُكمُ اْلبَحْرَ َفَأنْجَيْنَاُكمْ وََأْغرَْقنَا 
آَل فِرْعَوَْن وََأنْتُمْ تَنُْظــــــرُوَن )50( وَِإْذ وَاعَدْنَا 
ــــــى َأرْبَعِينَ َليَْلًة ُثمَّ اتَّخَْذتُمُ اْلعِجَْل مِنْ  مُوسَ

بَعْدِهِ وََأنْتُمْ َظالِمُوَن )51(”
التفسير المختصر :

ــــــا ِبُكــــــمُ اْلبَحْرَ”اذكروا یا بني  “وَِإْذ َفرَْقنَ
إســــــرائيل، إذ فلقنــــــا ألجلكــــــم البحر حتى 
دخلتموه هاربين من عدوكم، فأنجيناكم 
من الغــــــرق و أغرقنا فرعون وقومه معه. “و 

أنتم تنظرون” انطباق البحر عليهم. 
فائدة:

  قــــــد وقع هذا الحادث حينما صار موســــــي 
نبياً، و دعا فرعون إلى اهلل و نصحه، لكنه 
لم یقبل فأمر اهلل ســــــبحانه نبيه موســــــى أن 
یذهب ببني إســــــرائيل إلــــــى الطور مختفين 
حتــــــى الیراهم فرعون و جنــــــوده، لكن لمّا 
وصلوا إلى ســــــاحل البحر األحمــــــر، وجدوا 
الطریق مســــــدودًا و في هذا الوقت تعّقبهم 
فرعــــــون و جنــــــوده، و كاد أن یدركهــــــم، 
فانفلق البحر بإذن اهلل و فتح الطریق و عبر 
بنوإســــــرائيل، و تبعهم فرعون و جنوده، فلما 
وصلوا وســــــط البحر أطبق  اهلل عليهم الماء 

فغرقوا. 

و اذكــــــروا “إذ وعدنا موســــــى أربعين ليلة” 
لنعطيه عنــــــد انقضاءهــــــا التــــــوراة، لتعملوا 
بها. “ثم اتخذتــــــم العجل” الذي صاغه لكم 
السامري إلها “من بعده” أي: بعد ذهابه إلى 
ميعادنا و” أنتم ظالمون” باتخاذه لوضعكم 

العبادة في غير محّلها.
فائدة: 

حينما غرق فرعون و نجا بنواسرائيل، قالوا 
لموســــــى عليه السالم إننا بحاجة إلى شریعة 
نعمل بها و نطبقها علينا، فدعا موسى ربّه و 
سأله أن یرزقهم كتابًا و شریعة فاستجاب 
اهلل سبحانه دعوة موسى، وواعده أن یاتي إلى 
الطور، و یعبد ربه شــــــهرًا ثم یتسّلم الكتاب 
فقبل   موســــــى ذلك، فآتاه اهلل تعالى التوراة 
و أمره أیضا أن یعبد عشــــــرة أیام زیادة على 
الشهر؛ ذلك ألن موسى عليه السالم أفطر 
بعد ثالثين یومًا من عبادته و صومه و أن اهلل 
تعالى “یحبّ خلوف فم الصائم” فأمر موسى 
أن یصوم عشــــــرة أیام أخر فأكمل موسى 
عليه السالم أربعين یوماً، و لكن  استبطأه 
قومــــــه فاتخــــــذوا عجاًل من ذهب لــــــه خوار، 
أمرهم بذلك السامري، فاشتغل سفهاء بني 
إسرائيل بعبادة العجل، بدل عبادة اهلل تعالى. 
“ثــــــم عفونا عنكــــــم من بعد ذلــــــك لعلكم 

تشكرون” 
أي: ثم محونــــــا تلك الجریمة بقبــــــول التوبة 
و لم نعاجلكــــــم باإلهالك، بــــــل أمهلناكم 
حتى جاءكم موســــــى و أخبركم بكفارة 

ذنوبكم رجاء أن تقوموا بالشكر.
الفائدة:هــــــذه التوبة یأتــــــى ذكرها فى آیة 
أخرى، وليس المراد من رجاء الشــــــكر أن 
اهلل تعالى كان لدیه شكّ. بل المراد منه أن 

هذا أالعفو إنعام یوجب الشكر. 
»و إذ آتينا موسى الكتاب و الفرقان لعلكم 

تهتدون »
التفسير المختصر:

واذكروا عندما »آتينا« موسى »الكتاب« 
التــــــوراة »والفرقان« الذي فــــــرّق بين الحق 
والباطل، »لعلكــــــم تهتدون« رجاء أن تتبعوا 

الهدى والصراط المستقيم.
فائدة: 

الفرقان؛ إما یقال لألحكام الشرعية التي 

تفسير آیة 47 إلى 58 من سورة البقرة
“یَا بَِني ِإسْرَائِيَل اْذُكرُوا ِنعْمَتِيَ الَّتِي 
َأنْعَمْتُ عََليُْكمْ وََأنِّي َفضَّْلتُُكمْ عََلى 

اْلعَاَلمِينَ  وَاتَُّقوا یَوْمًا اَل تَجِْزي نَْفسٌ عَنْ 
نَْفٍس شَيًْئا وَاَل یُْقبَُل مِنْهَا شََفاعٌَة وَاَل ُیؤْخَُذ 

مِنْهَا عَدٌْل وَاَل هُمْ یُنْصَرُوَن”

تفسري معارف القرآن 
العالمة املفتي محمد شفيع العثماني
تعريب األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي
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على مائدة القرآن6

ذكــــــرت في التوراة؛ النهــــــا تبين الحق في 
مســــــائل العقيدة و العمل، أو یقال للمعجزات 
التــــــي تفرّق بيــــــن الحق و الباطــــــل، والصدق 
والكــــــذب، و یمكن أن یكــــــون مصداق 
الفرقان نفس التوراة، فكأنه وصف بكونه 

كتابًا و فرقاناً.
»و إذ قال موســــــى لقومه یقوم إنكم ظلمتم 
أنفســــــكم باتخــــــاذم العجــــــل. فتوبــــــوا إلى 
بارئكم فاقتلوا أنفســــــم ذلكم خير لكم 
عند بارئكم فتــــــاب عليكم إنه هو التواب 

الرحيم«
التفسير المختصر:

  »وإذ قال موسى لقومه یقوم إنكم ظلمتم 
أنفســــــكم باتخاذكم عبادة العجل. فتوبوا 
إلــــــى بارئكم فاقتلوا أنفســــــكم، أى: یقتل 
من لــــــم یرتكب معصية عبادة العجل، الذي 
عبد العجل »ذلكــــــم« أى: هذا العمل خير 
لكم »عند بارئكم فتاب عليكم« بسبب 

عملكم هذا إنه هو التواب الرحيم.
فائدة: بيــــــان لطریق التوبة لبني إســــــرائيل، 
حكم اهلل سبحانه أن یقتل المجرمون جزاًء 
بماكسبوا، كما یجازى في شریعتنا بعض 
المجرمين بالقتل عقوبــــــة لهم، مثل القاتل و 
الزانــــــي المحصن یقتالن جــــــزاء بما فعال، و 
قد طبق بنواسرائيل ما أمروا به، فاستحقوا 

الرحمة و المغفرة یوم القيامة. 
»و اذ قلتم یموسي لن نومن لك حتى نرى اهلل 

جهرة فأخذتكم الصعقة و أنتم تنظرون«
التفسير المختصر:

واذكروا أیضا »إذ قلتم« لموســــــى هكذا 
»یموســــــى لن نؤمن لك« بأن هذا كالم اهلل 
حتى نــــــرى اهلل جهــــــرة فأخذتكم الصعقة 
بســــــبب هذا التجاســــــر »و أنتــــــم تنظرون« 

الصعقة.
فائدة:

لمّا جاء موسى عليه السالم بالتوراة من الطور، 
عرضه على قومه فقال الســــــفهاء منهم: إنا 
النؤمن بهذا الكتاب حتى یقول اهلل أن هذا 
الكتاب، كتابه فقال لهم موســــــى: اذهبوا 
إلى الطور  حتى تسمعوا كالم اهلل. فاختار 
ســــــبعين رجاًل من بني اسرائيل و ذهب بهم 
إلى الطور، فلما وصلوا هناك، سمعوا كالم 
اهلل، لكــــــن لــــــم تطمئن قلوبهــــــم فقالوا: إنا 
النــــــدري، أهــــــذا كالم اهلل أو كالم غيره، 
فال نؤمن به حتى نرى اهلل جهرًة، فإذا رأیناه، 
آمنا به و صدقنا أن هذا كالمه، و الشك أن 
هذا كان تجاسرا منهم تجاه الرب سبحانه 
و تعالى؛ فعاقبهم اهلل على هذا التجاســــــر، 
فأخذتهم الصاعقة فأهلكتهم.) و إلى هذا 

تشير اآلیات القادمة) 
“ثــــــم بعثناكم مــــــن بعد موتكــــــم لعلكم 

تشكرون”)56( 

التفسير المختصر:
ثم أحييناكم بدعاء موســــــى حتى تكونوا 

شاكرین لنعمة ربكم.
فائدة: 

تدّل كلمة “الموت “ في هذه اآلیة، على أنهم 
هلكوا بالصاعقة. فلمّا هلكوا و ماتوا دعا 
موسى ربه، فقال: یا ربّ، إن بني اسرائيل قوم 
یسئيون الظن بدون سبب، فسوف یتهمونني 
بأني كنت سبب هالكهم؛ فأسئلك یارب، 

أن تحييهم، فأحياهم اهلل برحمته. 
“و ظللنــــــا عليكم الغمــــــام و أنزلنا عليكم 
المن و السلوى كلوا من طيبت ما رزقنكم 
و ما ظلمونا و لكن كانوا أنفسهم یظلمون” 

)57(
 التفسير المختصر:

“و ظللنــــــا عليكم الغمام “جعلنا الســــــحابة 
عليكم كالظّلة فى ميــــــدان التيه “وأنزلنا 
عليكم المن و السلوى” و أطعمناكم المن 
و السلوى من خزائن الغيب “كلوا من طيبت 
ما رزقنكم” وأذنّا لكم باألكل من طيبت 
مــــــا رزقنكم) لكنهم رغم كل هذه النعم 
عصونا وخالفونا( “و ما ظلمونا” بمخالفتهم  

معصيتهم و لكن كانوا أنفسهم یظلمون.
فائدة: 

وقعت القصتان كلتاهمــــــا في “وادي التيه”. 
من الجدیر بالذكر أن بني إســــــرائيل كان 
موطنهم األصلي بالد الشام، و قد هاجروا إلى 
مصر زمن سيدنا یوسف بن یعقوب عليهما 
السالم و استوطنوها، هنالك تسلط العمالقة 
على بالد الشــــــام و لما غرق فرعون و اطمئن 
بنواســــــرائيل و ارتاحــــــوا، أمرهــــــم اهلل بقتال 
العمالقة و استرداد وطنهم األصلي من أیدیهم. 
فغــــــادر بنواســــــرائيل  مصــــــر متوجهين إلى 
ــــــا وصلوا ثغور الشــــــام، و علموا  الشــــــام، و لمّ
قــــــوة العمالقة و بطشــــــهم؛ وهنوا و ضعفت 
همتهــــــم، و امتنعــــــوا عن الجهاد في ســــــبيل 
اهلل و أنكــــــروه، فعاقبهــــــم اهلل تعالــــــى على 
ذلــــــك، و جعلهم یتيهون فــــــي األرض أربعين 
ســــــنة، فصاروا تائهين  حيارى الیتقدمون و 
الیرجعــــــون إلى بيوتهم، و لم تكن مســــــاحة 
الميــــــدان الذي كانوا یتيهــــــون فيه كبيرة، 
بل كانت عشــــــرة أميال بين مصر و الشام، 
وكان ميدانــــــا مفتوحــــــا، العمــــــارة فيه وال 
شــــــجرة تســــــتظّل بها من الحرّ، وال طعام وال 
شراب وال ثياب. و روى أنهم كانوا یسيرون 
طول النهار ليصلوا إلى المصر، فينزلون في 
مكان بعدما جنّ عليهم الليل، فلمّا أصبحوا 
وجدوا أنفسهم في المكان الذي بدأوا منه 
السير، فقضوا أربعين عامًا على هذه الحال 

تائهين حيارى،  فسمي ذلك الميدان تيهاً. 
روى القرطبــــــى فى تفســــــيره “أنهم كانوا 
یمشــــــون النهــــــار كلــــــه وینزلــــــون للمبيت 

فيصبحون حيث كانــــــوا بكرة أمس. وإذا 
كانوا بأجمعهم في التيه قالوا لموسي: من 
لنا بالطعام! فأنزل اهلل عليهم المن والسلوي. 
قالوا: من لنا من حر الشــــــمس! فظلل عليهم 
الغمــــــام. قالوا: فبم نســــــتصبح! فضرب لهم 
عمود نور في وســــــط محلتهم. قالوا من لنا 
بالماء! فأمر موسي بضرب الحجر قالوا من 
لنا باللباس! فأعطــــــوا أال یبلى لهم ثوب وال 
یخلق وال یدرن وأن تنمو صغارها حسب نمو 

الصبيان”)تفسير القرطبي(
 وأمر بنوإســــــرائيل أن یأخذوا من هذه النعم 
حسب حاجتهم، وال یدخروا شيئا لمستقبلهم، 
لكنهم خالفوا فى ذلك، وادخروا، ففسدت 
اللحوم المدخــــــرة، وعن هذا قيــــــل “كانوا 

أنفسهم یظلمون”.
“وإذ قلنــــــا ادخلوا هــــــذه القریة فكلوا منها 
حيث شــــــئتم رغدًا و ادخلوا الباب ســــــجدًا و 
قولوا حّطة نغفرلكم خطایاكم، و سنزید 

المحسنين” 
التفسير المختصر: 

“وإذ قلنــــــا ادخلوا هذه القریــــــة “ واذكروا 
أیضا لمــــــا أمرناكم بدخول تلــــــك المدینة، 
“فكلوا” من األشــــــياء الكثيرة والواســــــعة 
التى تشــــــتهى أنفسكم فيها “وادخلوا الباب 
سجدا”  وعندما تدخلونها، ادخلوها عاجزین 
ســــــاجدین وقولوا بآلســــــنتكم “حطة نغفر 
لكم خطایاكم” سنغفر لكم خطایاكم 
السابقة جميعا “وسنزید المحسنين “ وتزاد 

في أجور من یعمل األعمال الحسنة.
فائــــــدة: قــــــال العالمة الشــــــيخ عبدالقادر بن 
اإلمــــــام الشــــــاه ولــــــي اهلل الدهلــــــوي: إن بني 
إســــــرائيل لمّا كانوا في التيــــــه، رزقهم اهلل 
تعالى المنّ و الســــــلوى، فسئموا من أكلهما 
بعــــــد مدة، فطلبــــــوا طعامًا آخــــــر فأمروا أن 
ینتقلوا إلى بلدة أخرى، حيث یجدون فيها ما 
یریــــــدون من الطعام و بيّن لهم آداب الدخول 

إلى البلدة الجدیدة. 
و قال طائفة من المفســــــرین: إن البلدة التي 
أمروا بالدخول فيهــــــا، هي التي أمروا بقتال 
أهلها ثم قاتل بنوإسرائيل أهل تلك البلدة بعد 
أن قضوا مدة  فى وادي التيه، ففتحت البلدة، 
وأمربنو إسرائيل بالدخول فيها؛ مستغفرین 
لذنوبهم قائليــــــن “ حطة”. و كان ذلك زمن 

سيدنا “یوشع بن نون”
بناء علــــــى القــــــول األول من المناســــــب، أن 
یكون طلب بنى إســــــرائيل األدنى بدل المن 
والســــــلوى، داخال في الخطایا الماضية لهم، 
ومعنــــــى ذلك أن الطلب وإن كان تجاســــــرا 
واســــــتهانة، لكنهــــــم اآلن لو تزینــــــوا باألدب 
وعملوا على هــــــذا الحكم، تغفر خطایاهم. 
وهذه المغفرة تعمّ القائلين جميعا. ومن عمل 
الصالحات مخلصا، فلهم أجور أخرى أیضا.
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سادتي وإخوتي وبناة المستقبل! قبل 
كل شــــــئ نرى من اللزام أن نشــــــكر ربنا 
ســــــبحانه وتعالى »وََلَقدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسَُليْمَاَن عِْلمًا وََقااَل 
ِ الَّذِي َفضََّلنَا عََلى َكثِيــــــٍر مِنْ عِبَادِهِ اْلمُؤْمِِنينَ« ذاك  ــــــدُ هلِلَّ اْلحَمْ
أب وهذا ولد یشــــــكران ربهما على نعمة العلم على نعمة التوفيق 
على نعمة الفضل وكالهما یقوالن: »الحمد هلل الذي فضلنا على 
كثير من عباده المؤمنين« هنــــــاك مؤمنون كثيرون ولكن اهلل 
فضلنــــــا على كثير من المؤمنين ال من البشــــــر عامة، إذن ال نجد 
عبارة وال لفظا وال نجد أســــــلوبا نعبر عما في خاطرنا من عواطف 
الشــــــكر، اللهم یا رب كيف نشكرك وبأي لسان نشكرك بأي 
فؤاد نشكرك وبأي لسان نســــــبحك وما أصبح بنا یارب من نعمة 
فمنك وحدك ال شریك لك فلك الحمد ولك الشكر إنه هو الذي 
یهيأ األسباب إنه هو الذي یتيح الفرصة ویيسر العسير إنه یفعل ما 

یشاء ویحكم ما یرید.
فخصكم واختصكم لطلب العلم وخصنــــــا واختارنا لطلب العلم 
ووّفقنا مثل هذا التوفيق فنشــــــكر اهلل ســــــبحانه وتعالى على كل 
نعمــــــة أعطانا، اللهم اجعلنا شــــــاكرین لنعمتك مثنيــــــن بها قابليها 
وأتمهــــــا علينا یا رب العالمين. ومن لم یشــــــكر الناس لم یشــــــكر 
اهلل. نشــــــكر اإلخــــــوة المعنيين بعقد هذه الجلســــــة وهذا المؤتمر 
أو هذا االجتماع الذین تجشــــــموا متاعب هذا النشــــــاط وقاموا بهذا 
النشــــــاط، كما نخص بالشــــــكر المضيف الكریم أخانا وسيدنا 
فضيلة المقــــــرئ محمود حفظه اهلل جزاه اهلل خيــــــرا، وأنا بدوري 
أشــــــكره وأقدّر جهوده وأنوّه بجهده وتشــــــجيعه لهذه الجهود، إنه 
یشجّع األساتذة الشباب ویشجّع هذه النشاطات الطالبية سيما اللغة 
العربية والنشــــــاطات في حقل اللغة العربية فجزاه اهلل خيرا وجعله 

قدوة لسائر المدیرین.
إخوتي وسادتي! أنتم بناة المستقبل مستقبل العالم اإلسالمي، العالم 
الذي أنتم ونحن نعيــــــش فيه عالم ثائر متأزم كل یوم نفجع بخبر 
مؤلم بحادثة جدیدة وحادثــــــة واحدة تكفي إلیقاظ األمة وإلیقاظ 
شــــــعورنا ومشاعرنا وعواطفنا وعواطف العلماء وحملة العلم فضال 
عن حوادث كثيرة تقع حولنا. الكفر والشرك والنفاق هذه  المثلث 
ـ إن صح التعبير ـ منذ مدة تخطط وتبرمج، یقول إقبال في شــــــعر: 
المؤمن شــــــاخ ولكن الالت والمناة ما زال یشــــــبان، المومن یشيخ 
وهم یشبون، المؤمن یتعب، فإقبال یؤنب المسلم ویوقظ المشاعر، 

نحــــــن  لمــــــاذا 
اإلسالم  ودیننا  هكذا 

ونبينــــــا محمــــــد )ص( وكتابنا 
القــــــرآن الذي ال یشــــــبع منــــــه العلماء وال 

تنقضي عجائبه؟! ولكن األمة اإلســــــالمية في 
اآلونــــــة األخيرة ذهبت في ســــــبات عميــــــق لماذا؟ ألن  

األعــــــداء خّططوا منذ مدة وبرمجوا ولهم مشــــــاریع في هذا 
المسير األســــــود، یصدون عن ســــــبيل اهلل ليال ونهارا ال یتعبون، 

وقد شــــــاهدتم وقد رأیتم ما حدث في األســــــابيع الماضية في هذا 
العام في فرنسا وقد رأیتم ما حدث في دانمارك، وما أشبهت اليل 
بالبارحة. لماذا هم یجترئون یا بناة المســــــتقبل؟ هل تســــــائلتم  لماذا 
اجترئوا ولماذا اختاروا هذا الوقت لإلساءة بساحة النبي)ص(؟ إنهم 
یختبرون، إنهم یمتحنون، أیش یمتحنون؟ یمتحنون الحب في قلوبنا 
مثل طبيب نطاســــــي إخصائي یضع المقياس تحت اللســــــان ليقيس 
الحرارة في المریض والســــــقيم هكــــــذا عندهم مقایيس لالختبار 
یختبــــــرون، لماذا یختبــــــرون؟ ألنهم یرون أن األحكام اإلســــــالمية 
والحدود الشــــــرعية ال تطبَّق في عالم اإلســــــالم، یرون أن الشباب 
الجامعيين مليئة أدمغتهم بالشــــــبهات حول اإلسالم والقرآن والنبي 
)ص( یــــــرون وینظرون أذقانــــــا حليقة، بل یــــــرون كثيرا من حملة 
العلم یقصرون لحاهم أو یحلقونها ویرون نساء سافرات متبرجات 
یتبرجن بزینتهن في الشــــــوراع، ویرون شبابا ویرون شيوخا ویرون 
أهــــــل البيوتات في البيوت أمام شاشــــــاتهم هم الذیــــــن یملون وهم 
الذین یصنعون األفالم وبضغط زر واحد یرســــــلونها إلى واتســــــابنا 
والشــــــبكات وغيرها، هــــــم ینظرون أي مجلة لهــــــا قيمة في العالم 
اإلســــــالمي مجلة مزینة بالصور الماجنة المتبرجة یندى منه جبين 

الذین فيهم مسكة من الحياء والغيرة.
إنهم یرون شــــــبابا ینامون في الســــــاعة الثانية عشرة أو الواحدة ليال 
وهم فاتتهم صالة العشــــــاء أفال تفوتهم صالة الفجر؟  انظروا إلى 
المساجد اذهبوا وأنتم تتكلمون بارك اهلل في كلماتكم وبارك 
اهلل في خطبكم ونشــــــجعكم بكل ما عندنا من الكلمات بارك 
اهلل فيكــــــم، ولكن تفقدوا األمة اذهبوا إلى األمة، یقول الشــــــاعر 
األردي: ال تنظــــــر إلى هذه المناظر اذهــــــب والتحق بالناس من هو 
حي ومن هو ميت وهو في قيد الحياة. یرون أن كثيرا من الشباب 
یتغنون بالموســــــيقي وتركوا كتــــــاب اهلل ال یتلونه وصالة الفجر 

7

ملاذا يسيئون 
إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم؟* 

سماحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي
 أستاذ احلديث والفقه باجلامعة

السرية والتاريخ
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السرية والتاريخ8

فائتــــــة، هذا یــــــرون! یرون أن الدول اإلســــــالمية كيــــــف تتملق عند 
الغربيين. قال رجل  من المجاهدین وقد حرّكته الغيرة اإلســــــالمية 
وجاشت الحمية الدینية في قلبه وخرج من بلدة إسالمية عریقة خرج 
إلــــــى حيث الجهاد اإلســــــالمي، قالوا لم جئت؟ قــــــال: كيف یقرّ لي 
قــــــرار نحن أبناء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبناء خالد ویحمينا 
اإلنجليــــــز ویدافــــــع عنا اإلنجليز؟! كيف یطيــــــب لنا طعام وكيف 
یطيب لنا شــــــراب والكعبــــــة یحمونها هم ومرقــــــد النبي صلى اهلل 
عليه وسلم یدافع عنها اإلنجليز؟! النصارى یعرفون ماذا یجري في 
عالم اإلســــــالم وهذا الذي جرّأهم، وألجل هذا اجترئوا وقالوا: حان 
الوقت لنهين نبيهم ولنخرج آخر ما یملكونه من حب النبي )ص( وقد 
أخرجنا السنن من صورتهم والسلوك من سيرتهم اآلن قد حان الوقت.

 فهــــــل یطيــــــب لنا طعام وهل یقــــــر لنا قرار؟ متى نســــــتيقظ إن لم 
نستيقظ اآلن متى ننتبه إن لم ننتبه اآلن ومتى نجتهد إن لم نجتهد 
اآلن ومتى نشــــــمّر عن ســــــاق الجد إن لم نشمّر اآلن، ومتى نخطط 
ومتــــــى نبرمج ومتى تخطــــــط یا طالب یا باني المســــــتقبل؟ ألم یأن 
أن تتحرك الغيرة اإلســــــالمية فيك وفي الشــــــاب المسلم؟! ألم یأن 
لــــــك أن تتوب یا مســــــلم؟! ألم یأن لك أن تعزم  وأن تســــــتيقظ وأن 
تتوب وتستغيث باهلل وتستنصره وتجعل حياتك وقفا لخدمة اإلسالم 
والمســــــلمين؟! ألم یأن لنا أن نثبت وأن نجيب عمليا هذه الرســــــوم 
الســــــاخرة الرسم الساخر الذي هم یقومون به كل وقت؟! ألم یأن 
لنا أن نوقظ األمة وتتحرك فينا وفي األمة الغيرة اإلسالمية ونثبت 
لهم ونجيبهم عمليا ونصارحهم: تعاميتم وأخطأتم في محاسباتكم 
أیها الكفرة أیها المشركون أیها المنافقون أیها الجبناء! تمسون 
بساحة النبي )ص( ماذا قال أبوبكر )رض(؟ أینقص الدین وأنا حي. 
من الذي أخرج هذه الكلمة عن أبي بكر؟ الغيرة اإلسالمية، وحب 
النبي)ص( عليكم أن تسقوا فيكم شجرة الحب والغيرة، واهلل إن 
الحب والغيرة لتأتيان بالعجب العجاب، وإن الحب والغيرة هما صفتان 

تصنعان الرجال وتبنيان األبطال وتربّيان األمم وتوقظان النيام.
 یا أخي عليك أن تكون في یدك شيء مثل مقياس الحرارة تقيس 
فيه حبك للنبي )ص( حبك لإلسالم حبك للقرآن حبك لربك، ثالث 
من كن فيه وجد حالوة اإلیمان أن یكون اهلل ورسوله أحب إليه 

مما ســــــواه . أثبتوا للغرب العلماني وللشرق الالدیني أن  المسلمين 
أحيــــــاء وإن حرموا العمل وإن حرمــــــوا التوفيق في بعض األحكام 
ولكن ینبض فيهم الغيرة اإلســــــالمية،  الغيرة اإلســــــالمية كامنة 
في وجودهم والحب كامن، یحتاج هذا الحب إلى سقي یحتاج إلى 
تنميــــــة ویحتاج هذا إلى تكبير وتضخيم فنبحث عن عوامل إیجاد 
هذا الحب والحب الذي یســــــبب الوعي والحب الذي یســــــبب الغيرة 
فنبــــــدأ من الحب ونصل إلى الغيرة هذا وقــــــت العمل والكفاح، واهلل إن 
ضيّعتم الفرصــــــة في الماضي ال مبرر إلضاعة الوقــــــت وتضييع األوقات 
اآلن، آخر شــــــيء یریدون أن یســــــلبوه منا، وأحكي لكم قصة بطل من 
أبطال اإلسالم ذكرها اإلمام الندوي في كتاب “الطریق إلى المدینة”، 
وهي قصة صالح الدین أیوبي، فقد كان قبل ذلك مدمن خمر وكان ال 
یبالي بشــــــيء ولكن لما كبر رآى أن القدس أســــــير في أیدي الظالمين 
الصليبيين هناك جاشــــــت غيرته واســــــتيقظ ونذر نفسه هلل ووقف حياته 
في سبيل اهلل وكل ما كان یملكه من صالحية واستعداد، هذا الرجل 
الكردي یقول فيه السيد أبي الحسن رحمه اهلل ویتمثل بشعر الشاعر: 
هاتي صالح الدین ثانية فينا        وجددي حطين أو شبه حطين 

نحــــــن نحتاج إلى رجل مثل صالح الدین واهلل هو رجل منشــــــود في 
العالم اإلســــــالمي فقــــــدوه، خذوا من هؤالء الرجال القمة ورؤســــــاء 
الــــــدول وآتونا ربع صالح الدین، معركــــــة حطين التي أتت بالعجب 
العجاب غيّرت كل شي وأعطى العدو درسا ال ینساه. یا أبناء صالح 
الدین سلوا اهلل القبول والتوفيق. ثم قام هذا الرجل ولم ینم وكان 
یرتــــــب الصفوف في الجهاد ویقول: من لإلســــــالم! من لإلســــــالم! 
ویشبّهونه بمرأة فقدت ولدها الوحيد كيف تمشي وكيف تسير 
إلى هنا وهنــــــاك وقد فقدت ولدها الوحيد، هكذا كان حاله في 
الحرب وكان یتابع األخبار وكان یأخذ من الحوادث درسا ونحن 
ــــــروا بآیات ربهم لم یخروا  ال نأخذ من الحوادث درســــــا »وإذا ذكَّ
عليها صما وعميانا« ینبغي أن تعطينا هذه الحوادث درسا، الذي ال 
یأخــــــذ العبرة والعظات من الحوادث والوقائع فهو ميت ال حراك له 
وال وعي له، ینبغي للمســــــلم أن یأخذ الدروس من الحوادث وینبغي 

لنا أن نتابع األخبار حسبما تسمحنا دروسنا وبرامجنا.
*محاضرة حماسية ألقيت في املسابقات املشتركة بني النوادي العربية مبدرسة 

بدر العلوم زاهدان
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9 االفتتاحية

املبحث اخلامس: أهمية دراسة السرية النبوية من الناحية العسكرية
وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول: في الغایة من إنشاء الجيوش العسكریة.
المطلب الثاني: في الضوابط التي وضعها الشارع للجيش اإلسالمي

المطلب الثالث: االهتمام باقتناء السالح
المطلب الرابع: في التنظيم العملي للجيش اإلسالمي

المطلب األول: في الغایة من إنشاء الجيوش العسكریة
عند  العسكریة  الجيوش  إنشاء  في  واألهداف  الغایات  تختلف 
األجنبي  التدخل  من  الدولة  لحمایة  الجيوش  إنشاء  فمنها:  الدول، 
ومنها  والمكتسبات،  المقدرات  لحمایة  إنشاؤها  ومنها  فحسب، 
التعدي على اآلخرین لزیادة نفوذ الدولة والسيطرة على أكبر قدر 
الغالب، ویرجع  اقتصادیة في  ممكن من األرض؛ وذلك ألطماع 

هذا كله إلى طبيعة تكوین الدول وقوة جيشها وتسليحه…إلخ.
وأغلب أهداف كثير من الدول غير شرعية وغير قانونية، وغالبًا 
األهداف  لتحقيق بعض  الدول  بين بعض هذه  القتال  عند نشوب 
السياسية واالقتصادیة تكون غير واضحة المعالم لجيشها، ویجهل 
العربية قبل  القبائل  یقاتل من أجله، شأنه في ذلك شأن قتال  ما 
اإلسالم؛ ألنَّ الهدف في الجملة محدود ودنيوي بحت؛ لذلك یسود 
القوي ویستعلي على اآلخرین، لكن تبقى االضطرابات مستمرة 
إثرها  وتأتي على  الدولة،  تلك  أبدًا حتى تسقط  وال یستقر األمن 

أخرى…
لكن إنشاء الجيش اإلسالمي تختلف أهدافه تمامًا، فغایاته سامية، 
وغرضه نبيل، فالغرض دیني بحت لنشر اإلسالم وإقامة شرع اهلل 
 ِ اهللَّ سَِبيِل  فِي  یَُقاتُِلوَن  آمَنُوا  }الَّذِینَ  آخر  لشيء  ال  األرض  في 
اُغوتِ{ ]النساء:71[ ، ولكن  وَالَّذِینَ َكَفرُوا یَُقاتُِلوَن فِي َسِبيِل الطَّ

لهذا القتال ضوابط ستأتي في المطلب الثاني.
المطلب الثاني: في الضوابط التي وضعها الشارع للجيش اإلسالمي

العدل والرحمة والمساواة  الدین اإلسالمي دین  مما یدل على أن 
تلك الضوابط التي وضعها الشارع على الجيوش اإلسالمية، وهي 

العالم،  في  جيش  أي  فيها  یشاركه  ال  خاصة  وقيود  ضوابط 
لمن  إال  إنذار  سابق  دون  قتال  فال  بذلك،  مليئة  النبویة  والسيرة 
على  یجهز  الذي  الهمجي  بالعنف  یتسم  قتال  وال  الدعوة،  بلغتهم 
إزهاق األنفس بحق وبغير حق. عن بریدة بن الحصيب رضي اهلل 
عنه قال: ))كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا أمَّر أميرًا 
على جيش، أو سریّة أوصاه في خاصته بتقوى اهلل عز وجل، ومن 
في سبيل  اهلل  باسم  “اغزُوهم  قال:  ثم  خيرًا،  المسلمين  من  معه 
اهلل، قاتلوا من كفر، اغزوهم فال تغلوا، وال تغدروا، وال تمثلوا، وال 
تقتلوا وليدًا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثالث 
خصال - أو خالل - فأیتهنّ ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، 

ثم ادعهم إلى اإلسالم …” الحدیث )1( .
قال النووي رحمه اهلل: ))وفي هذه الكلمات من الحدیث فوائد 
قتل  وتحریم  الغلول،  وتحریم  الغدر،  تحریم  وهي  عليها،  مجمع 
الصبيان إذا لم یقاتلوا، وكراهية المثلة، واستحباب وصية اإلمام 
ما  وتعریفهم  بأتباعهم  والرفق  تعالى  اهلل  بتقوى  وجيوشه  أمراءه 
یحتاجون في غزوهم وما یجب عليهم ویحل لهم وما یحرم عليهم 

وما یكره وما یستحب(( )2( .
__________

)1( صحيح مسلم، رقم الحدیث )1731( .
)2( شرح النووي على مسلم )37/12( .

فهذه الوصایا الجامعة الشاملة من الرسول الكریم صلى اهلل عليه 
وسلم ليست لجيشه فقط، وإنما هي لألمة اإلسالمية عامة، فمن 

تمسك بهذه الضوابط كان الفالح والنصر حليفه إن شاء اهلل.
وهناك أمثلة أخرى كثيرة، لكن المقام ال یتسع لذكرها، منها 
قصة علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه مع أهل خيبر )1( ، وقصة 

معاذ بن جبل رضي اهلل عنه مع أهل اليمن )2( …إلخ.
__________

)1( مسلم، رقم الحدیث )2404( .
)2( البخاري، رقم الحدیث )4347( .
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كان رســــــول اهلل صلى اهلل عليه وســــــلم أرحم الناس بالنســــــاء 
والصبيــــــان، وفي البيــــــت كان في مهنة أهلــــــه: یخصف النعل 
ویحلب الشاة وینظف البيت، وكان ألين الناس، وألين ما یكون 
إذا خال بنســــــائه، دائم التبســــــم، طلق الوجه بالبشر، هينا لينا ال 
یغضب لنفسه قط، وقد خدمه أنس )رض( عشر سنين فما قال 
له أف قط، وكان یأكل ما وجد، فإن لم یجد طوى بطنه ونوى 
الصيام، ویؤكد أن خير هذه األمة وأكملها إیمانا هو خيرهم 
ألهله، وكان صلى اهلل عليه وسلم خير هذه األمة ألهله. وكان 
نعم األب والزوج والجار والصدیق والرفيق في الســــــفر وحينما 
أرادت عائشــــــة )رض( یوما أن تنظر إلى الحبشــــــة وهم یلعبون 
بحرابهم في المســــــجد قام على قدميه وهي واضعة رأسها على 

ذراعه تنظر وهو یصبر حتى فرغت . رواه الشيخان.
ودخل عليه عمر بن الخطاب یوما وهو یمشي على یدیه وقدميه 
وواضع على ظهره الحســــــن والحسين رضي اهلل عنهما، فتبسم 
عمر )رض( وقال لهما: نعم الجمل جملكما، فقال رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وســــــلم : نعم الراكبــــــان هما. رواه أبو یعلى في 

الكبير ورجاله رجال الصحيح. 
إذا أردنا أن نعلم حقيقة أخالق الرجل فال یكون المقياس هو 
خلقه بين الناس فقــــــط فربما كان یتجمل للعيون التي ترقبه، 
ویتزیــــــن أمام الناس بما یحفظ هيبته وكرامته، وإنما المقياس 
هو معاشرته داخل البيت مع أهله وعياله وكذلك معاملته عند 
الدینــــــار والدرهم وبيــــــوت النبي صلى اهلل عليه وســــــلم كانت 
مفتوحة، وجميع تفاصيلها وصلت إلى األمة، وكلها مؤكدة على 
حسن معاشــــــرته وطيب أخالقه إلى أعلى درجات حسن الخلق 

والمعاشرة.
وكان صلى اهلل عليه وســــــلم یصّلى، فإذا ســــــجد وثب الحسن 
والحســــــين على ظهره، فإذا أرادوا أن یمنعوهما أشار إليهم أن 
دعوهما وذلك في المســــــجد، فلمــــــا قضى الصالة وضعهما في 
حجره وقال: من أحبني فليحب هذین )أخرجه أبو یعلى وبسند 

حسن(.
 وحينما كان في سفر ومعه عائشة رضي اهلل عنها وهي جاریة 
قالت: لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال ألصحابه: تقدموا فتقدموا 
ثم قال : تعالى أســــــابقك فسابقته فسبقته، فلما كان بعد وفي 
روایة فســــــكت عنها حتى إذا حملت اللحم أي صارت ســــــمينة 
وبدنت ونســــــيت خرجت معه في سفر فقال ألصحابه: تقدموا 
فتقدموا، ثم قال : تعالى أسابقك ونسيت الذي كان وقد حملت 

اللحم فقلت : كيف أسابقك یا رسول اهلل وأنا على هذه الحال؟ 
فقال : لتفعلن ، فسابقته فسبقها فجعل یضحك وقال: هذه بتلك 

السبقة . رواه أبو داود والنسائي عن عائشة.
 هذه البراءة وذلــــــك المدح البرئ بين الزوج وزوجته تعليم لهذه 
األمة للبعد عن الطقوس الكاذبة التي یضع بعض الناس أنفسهم 
فــــــي قوالبهــــــا. ظانين بذلك أنهــــــم ذو هيبة ، ولهــــــم حياة خاصة 
یترفعون بها عن ســــــائر البشر. وحينما حدث خالف زوجي بينه 
وبين عائشــــــة رضي اهلل عنها استدعى أباها، فلما جاء أبوبكر 
رضي اهلل عنه قال لها رســــــول اهلل صلى اهلل عليه وســــــلم : إما 
تتكلــــــم أو أنــــــا أتكلم قالت: بل تكلم أنــــــت وال تقل إال حقا. 
فانهال عليها أبوبكر ضربا وقال لها یا عدوة نفسك وهل ینطق 
إال بالحق؟! فأمره رسول اهلل أن ینصرف وقال: ما دعوناك لهذا 
یا أبابكر فانصرف راشــــــدا وبعد فتــــــرة جاء إليهما فوجدهما 
جالسين یأكالن ویبتسمان، فقال لهما أبوبكر: أدخالني في 
سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. وحينما حدث خالف 
فــــــي بيت ابنته فاطمة مع زوجها علــــــي ابن أبي طاليب لم تأخذه 
الحميــــــة البنته، ولم یجعل من صهره خصمــــــا یناصبه العداء بل 
جعل نفســــــه أبا للزوجين، أصلح بينهما برفق ولين، قال سهل بن 
سعد الساعدي جاء النبي صلى اهلل عليه وسلم إلى بيت فاطمة 
فلــــــم یجد عليا، فقال : أین ابن عمك فقالت: كانت بيني وبينه 
شيء فغاضبني فخرج فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم : انظر 
أین هو فقالت هو في المســــــجد راقد، فجاء وهو مضطجع وقد 
سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل النبي صلى اهلل عليه 
وسلم یقول قم یا أبا تراب قال سهل : وما كان اسم أحب إليه 

منه رواه الشيخان عن سهل بن سعد.
هــــــذه هي أخالق ألصهاره التي یجــــــب أن تكون عليها البيوت 
المسلمة، ملموسا حتى یتعلم الناس القدوة وحسن االتباع وأینما 
نولى وجوهنا قبل السيرة نرى هذه المشاهد التي تؤكد حسن 
معاشراته صلى اهلل عليه وسلم مع أهل بيته وجيرانه وأصحابه 
لم یكن عبوســــــا والفظا وال غليظا وإنما دائم التبسم یبدأ من 
لقيه بالســــــالم ، وفي خلوته بأهله حيث ال یطلع عليه أحد كان 
قمة في الخلق وحســــــن العشــــــرة وطالقة الوجه لذلك فإن ثمرة 
اإلیمان الحقيقية هي حســــــن الخلق والمعاشــــــرة وهذه أول  ما 
تظهر بوادرها في األسرة حيث یعيش اإلنسان مع أقرب الناس 
إليــــــه مع أبویــــــه وإخوته أو مع زوجته وأبنائــــــه وهنا یظهر الوجه 

الحقيقي لما انطوى عليه القلب من حقائق اإلیمان. یتبع... 

حممد صلى اهلل عليه وسلم؛ معاشراته

السنة:11 العدد:3 / ربيع األول 1436 هـ.ق

واحد بخش يار أحمد زهي



السنة:11 العدد:4 / ربيع الثاني 1436 هـ.ق
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بيان املبادرة إىل العمل وحذر آفة التأخري

وقد ورد الشــــــرع بالحث على العمل والمبادرة إليه ففي صحيح 
البخاري عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال رســــــول اهلل 
صلى اهلل عليه وســــــلم : نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: 

الصحة والفراغ.
وعنه: أن رســــــول اهلل صلى اهلل عليه وســــــلم  قــــــال لرجل وهو 
یعظه: »اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك 
قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك 

قبل موتك.«
وقال عمر رضي اهلل عنه: التؤدة في كل شــــــيء خير ، إال ما 

كان من أمره اآلخرة.
وكان الحســــــن یقول: عجبا لقوم أمروا بالــــــزاد، ونودي فيهم 

بالرحيل ، وحبس أولهم على آخرهم ، وهم قعود یلعبون.
وقال ســــــحيم مولى بني تميم: جلســــــت إلــــــى عامر بن عبد اهلل 
)الزبيــــــر( ، فأوجز في صالتــــــه، ثم أقبل عليّ وقــــــال : أرحني 
بحاجتك، فإني أبادر. فقلت وماتبادر؟ قال : ملك الموت. وكان 

یصلي كل یوم ألف ركعة.
وكانــــــوا یبادرون باألعمال غایة ما یمكــــــن، فكان ابن عمر 
یقوم في الليل فيتوضأ ویصلي، ثم یغفي إغفاء الطير ، ثم یقوم 
فيتوضــــــأ ویصلي ، ثم یغفي إغفاء الطير، ثم یقوم یصلي، یفعل 
ذلك مرار.)كتاب مختصر منهاج القاصدین للمقدسي ص414(

كيفية االحتجاج حبديث من كتب السنة

مــــــن أراد االحتجــــــاج بحدیث من )الســــــنن( كـ )أبــــــي داود( و 
)الترمذي( و)النســــــائي( و )ابن ماجــــــة( و )الموطأ( وغيرها، ال 

ســــــيما )ابن ماجــــــة( و)مصنف ابن أبي شــــــيبة( و)عبد الرزاق( 
ونحوهــــــا مما كثيــــــر فيه الضعيــــــف وغيــــــره، أو بحدیث من 
)المسانيد(؛ فإن تأهل لتمييز الصحيح من غيره... امتنع عليه 
أن یحتج بحدیث من ذلك حتى ینظر في اتصال إســــــناده وحال 
ــــــن  رواته، وإن لم یتأهل له ..نظر؛ فإن وجد إماما صحح و حسّ
شيئا.. قّلده، وإال ... لم یجز له االحتجاج به؛ لئال یقع في الباطل 

وهو ال یشعر.
وإنما سوینا بين )السنن( وال)المسانيد( في ذلك؛ ألن أصحابها 
لم یلتزموا الصحيح وال الحسن خاصة، بل أدخلوا فيها الضعيف 
وغيره. )الفتح المبين بشرح األربعين لإلمام ابن حجر الهيثمي 

ص468(

أبو حنيفة ناقد للحديث صاحب جرح وتعديل

روى الترمذي في )علله( عن یحيى الحماني سمعت أبا حنيفة 
یقــــــول: ما رأیت أكذب مــــــن جابر الجعفــــــي، و ال أفضل من 
عطاء. وذكر البيهقي في )المدخل( له بسنده عن عبد الحميد 
الحماني، سمعت أبا سعد الصنعاني وقام إلى أبي حنيفة فقال: 
یا أبا حنيفة ما تقول في األخذ عن الثوري؟ فقال: اكتب عنه 
، فإنه ثقة ما خال أحادیث أبي إســــــحاق عن الحارث ، وحدیث 

جابر الجعفي .
فيه ما یدل على تقدمه في الحدیث عند أهل عصره حتى كان 
یٌســــــأل عن ســــــفيان وأضرابه، وینتقد أحادیثهم، وقد تقدم قول 
سفيان بن عيينة: أول من أقعدني للحدیث أبو حنيفة. وفيه دليل 
على قبول قوله في الجرح والتعدیل، فإذا عدّل أحدا أقبل الناس 
إليــــــه وأكبّوا عليه.)كتاب قواعد فــــــي علوم الحدیث للعالمة 

ظفر أحمد العثماني التهانوي ص 332(

اقتباسات 
علمية، أدبية، 

اجتماعية، ثقافية، 
فكرية، عملية

سماحة األستاذ املفتي عبد القادر العارفي

األستاذ باجلامعة ورئيس قسم دار اإلفتاء بها

11 منثورات
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لماذا ندرس األدب العربي وتاريخه؟
ندرسه كي نطلع على النماذج الفنية الرائعة المنظومة والمنثورة، 
الدارس،  أسلوب  على  بالغا  أثرًا  یترك  وتذوقها  عليها  واالطالع 
على  قدرته  ویوسع  البارع،  والتصویر  الجميل  بالتعبير  ویثریه 

استعمال اللغة للتعبير عمّا یختلج في نفسه.
هذا إضافة إلى ما في النص الفني من جمال یبعث في النفس لذة، 
وفي الروح متعة، وقد یستطيع النص األدبي أن یرفع اإلنسان إلى 
إلى ساحات  قلبه على حقائق عميقة ویدفعه  ویفتح  آفاق سامية، 

البذل والتضحية، وهذا ماال یستطيع الخطاب العقلي أن یفعله.
وینظر الشهيد سيد قطب رحمه اهلل تعالى إلى قيمة العمل األدبي 
أدیب  یصورها  شعوریة  تجربة  كل   ( فيقول:  أخرى  زاویة  من 
بها  انفعل  فإذا  بها،  لالنفعال  مستعد  قارئ  لكل  ملكا  تصبح 
فقد أصبحت، وأضاف بها إلى رصيده من المشاعر صورة جدیدة 
ألنه  عظيم،  كون  معه  ولد  عظيم  أدیب  ولد  وكلما   ... ممتازة 
رآه  أن  یسبق  لم  الكون  من  نموذجًا  أدبه  في  لإلنسانية  سيترك 
انسان. وكل لحظة یمضيها القارئ المتذوق مع أدیب عظيم، هي 
رحلة في عالم، تطول أو تقصر، ولكنها رحلة في كوكب متفرد 

الخصائص، متميز السمات(.     
حياة العرب في العصر الجاهلي:

قبيلة تكوّن  إن كل  أي  قبلية  الجاهلي  العصر  العرب في  حياة 
والموطن  النسب  في  االشتراك  یجمعها  مستقلة  اجتماعية  وحدة 
القبلي،  واألعراف والتقاليد، ویربط بين أفرادها عصبية االنتماء 
وهذه العصبية تدفع الفرد ألن یبذل كل ما عنده للذب عن قبيلته 
والدفاع عن سمعتها وللقبيلة رئيس یكون عادة من الشيوخ  ومن 
ذوي الخبرة وسداد الرأي، یقود قبيلة في حروبها ویدیر أمورها 

في سلمها.
ومصلحة القبيلة هي التي تحدّد عالقات القبيلة بالقبائل األخرى، 
ال القرابة النسبية، وقد تتحالف بعض القبائل بدافع المصلحة أو 
الجوار. ونقل لنا التاریخ ألوانا من المحالفات بين القبائل العربية 

وطقوس التحالف.
والقبيلة في العصر الجاهلي تتألف من ثالث طبقات: 
أ ( أبنا ؤها الذین یربط بينهم النسب والدم، وهم عماد القبيلة.

موالي  ویكونون  أبناءالقبيلة،  من  منزلة  أدنى  وهم  الموالي،  ب ( 
بالجوار أو الحلف أو العتق. والوالء أن یحتمى فرد بقبيلة أخرى 
أو بفرد من أفرادها. ومن الموالي أیضًا العبيد المعتقون فهم في 

حمایة القبيلة.
االخرى  األمم  یجلب من  مما  أو  الحروب  وهم أسرى  العبيد،  ج( 
الموالي  من  مكانة  أقل  وهؤالء  االسود(.  )الرقيق  كاألحابيش 
في  تستخدمهم  قریش  وكانت  األعمال.  من  الشاقّ  ویؤدون 

الحراسة والحروب. 

فيهم  أحد  یوم  قریش  جيش  وصف  في  مالك  بن  كعب  یقول 
األحباش: 

فجئنا إلى موج من البحر وسطه          أحابيش منهم حاسر ومقنّع

أيام العرب 
حياة القبایل سلسة متواصلة من الحروب والنزعات، سميت أیامًا 
ألنهم یقاتلون نهارًا ویكّفون عن القتال ليال. وكانت تنشب بسبب 
الخالفات على المرعي ومواقع المياه، أوبدافع الغزو الذي اتخذوه 
وسيلة من وسائل العيش، أو الثأر الذي الینتفئ إاّل بالدم. ویقال إن 
أبا عبيدة معمر بن المثنى )ت211ه( أّلف كتابا ذكر فيه مائتين 
وألف یوم، ولم یصلنا، ولكن كتابه شرح النقائض احتفظ بطائفة 
كبيرة من تلك األیام. والشعر الجاهلي غنّي بذكر تلك الوقائع 

وأهوالهاوانتصاراتها وهزائمها.

تقسيمات تاريخ األدب العربي وعصوره:
التاریخ  هذا  في  وزعوا حدیثهم  العربي  لألدب  أرخوا  من  أكثر 

على خمسة عصور أساسية، هي:
1- عصر الجاهلية أو ما قبل اإلسالم

2-   والعصر اإلسالمي من ظهور الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، 
الذي  العصر  وهو  750م  132هـ/  سنة  األمویة  الدولة  سقوط  إلى 
تكونت فيه الدولة العربية وتمت الفتوح اإلسالمية. ومن المؤرخين 
الخلفاء  عصر  نهایة  إلى  فهو  قسمين،  العصر  هذا  یقسم  من 
الدولة  آخر  إلى  یليه  وما  اإلسالم،  یسمى عصر صدر  الراشدین 

األمویة یسمى العصر األموي. 
العباسي:  العصر  أو  العباسيين  عصر  هو  الثالث  والعصر   -3
1258م.   / 656هـ  سنة  التتار  ید  في  بغداد  سقوط  إلى  ویستمر 
العباسي  العصر  قسمين:  العصر  هذا  المؤرخين  بعض  ویقسم 
األول ویمتد نحو مائة عام، والعصر العباسي الثاني ویستقل ببقية 
فيها على  یبقي  أقسام،  ثالثة  یقسمه  المؤرخين من  العصر، ومن 
به  فيقف  الثاني  العباسي  العصر  أما  االسم،  بنفس  األول  القسم 
بویه  بنو  فيها  استولى  التي  السنة  وهي  945م  334هـ/  سنة  عند 
اسمية  تاریخها  منذ  العباسية  الخالفة  أصبحت  والتي  بغداد  على 
فقط، ویمتد العصر العباسي الثالث إلى استيالء التتار على بغداد. 
وقد یقسم بعض المؤرخين هذا العصر العباسي الثالث قسمين؛ 
فيقف بالقسم األول عند دخول بعض المؤرخين هذا العباس الثالث 
قسمين، فيقف بالقسم األول عند دخول السالجقة بغداد 447هـ / 
1055م ویستقل القسم الثاني أو العصر العباسي الرابع ببقية العصر. 
4- وباستيالء التتار على بغداد یبدأ العصر الرابع ویستمر إلى نزول 

الحملة الفرنسية بمصر سنة 1213هـ / 1798م.
5- ثم العصر الحدیث الذي یمتد إلى أیامنا الحاضرة. 

األدب العربي؛ نشأته وتطوره
 رشيد أحمد بن عيسى

طالب في قسم التخصص في األدب العربي

)احللقة األخيرة( 

لغة وأدب12
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13 لغة وأدب

األدب الجاهلي:
إلى  ینسب  الذي  الفكري  النتاج  ذلك  فهو  الجاهلي  األدب  فأما 
العرب في هذه الحقبة الزمنية، وهو نتاج عاطفي یعبّر به اإلنسان 
والعقلية  والدینية  االجتماعية  حياته  في  أغراضه  عن  الجاهلي 
بطریقيتين متباینتين، إما بالنثر وإما بالشعر، وهما من أبرز مظاهر 

الثقافة الجاهلية وأفضل معطياته األدبية.
وإن من یدقق النظر في هذه اآلثار األدبية التي بين أیدینا، لرأى أنه 
الیمكن لنا أن ندعي بأن هذا النتاج الثقافي عمل فرد أو بضعة 
أفراد، بل كان عمل أجيال متعاقبة ساهموا في تنميته، كما أنه 
ليس من المستطاع تحدید فترة معينة لبدء تلك المحاوالت، إذ ليس 

بين أیدینا آثار شعریة تصوّر لما أطواره األولى. 
طبقات الشعراء:

الفحل  فأولهم:  طبقات.  أربع  عندهم  والشعراء  جاحظ:  یقول 
الخنذیذ. والخنذیذ هو التام. قال األصمعي: قال رؤبة: »الفحولة هم 
الرواة« . ودون الفحل الخنذیذ الشاعر المفلق، ودون ذلك الشاعر 
فقط، والرابع الشعرور. ولذلك قال األول في هجاء بعض الشعراء:

یا رابع الشعراء كيف هجوتني ... وزعمت أني مفحم ال أنطق
الشویعر،  وهو  حميس،  بني  شاعر  المفوّف،  بني ضبة  من  ومنهم 

ولذلك قال العبدي:
أال تنهي سراة بني حميس ... شویعرها فویلية األفاعي

قبيّلة تردّد حيث شاءت ... كزائدة النعامة في الكراع
فویلية األفاعي: دویّبة سوداء فوق الخنفساء.

والشویعر أیضا صفوان بن عبد یاليل، من بني سعد بن ليث، ویقال 
إن اسمه ربيعة بن عثمان. وهو الذي یقول:

فسائل جعفرا وبني أبيها ... بني البزري بطخفة والمالح
وأفلتنا أبو ليلى طفيل ... صحيح الجلد من أثر السالح 

عوامل تقدم األدب في العصر الجاهلي:
التي ساعدت على قدرة  العوامل  المجال هو  یهمّنا في هذا  و ما 
نوجزها  عدیدة  وهي ظروف  وإتقانه  األدب  جودة  في  الجاهليين 

بما یأتي:
أ ( المجالس التي كانت تعقد إما بين أفراد القبيلة الواحدة وإما 
القتال،  وإنهاء  المشكالت  وحّل  للتشاور  المختلفة  القبائل  بين 

وكل ذلك كان یتم عن طریق الخطب البليغة.   
ب ( مجالس السمر التي كانوا یعقدونها في سمراتهم لياًل.

من  أشهر  في  یقيمونها  العرب  كان  التي  التجاریة  األسواق  ج( 
السنة للبيعات، كما یقول اليعقوبي في تاریخه: ) كانت أسواق 
العرب عشرة أسواق یجتمعون بها في تجاراتهم، ویجتمع فيها سائر 
الناس، ویأمنون فيها على دمائهم وأموالهم، فمنها: دومة الجندل، 
الحيين  أي  غسان وكلب  ورؤساؤها  األول،  ربيع  في شهر  یقوم 

غلب قام.
ثم المشقر بهجر یقوم سوقها في جمادى األولى، تقوم بها بنو تيم 

رهط المنذر بن ساوى.
ثم صحار یقوم في رجب في أول یوم من رجب، وال یحتاج فيها 
إلى خفارة، ثم یرتحلون من صحار إلى ریا یعشرهم فيها الجلندى 

وآل الجلندى.
ثم سوق الشحر شحر مهرة، فيقوم سوقها تحت ظل الجبل الذي 
عليه قبر هود النبي، ولم تكن بها خفارة، وكانت مهرة تقوم بها .

بها  ثم سوق عدن یقوم في أول یوم من شهر رمضان ویعشرهم 
األبناء، ومنها كان یحمل الطيب إلى سائر اآلفاق.

بها  ثم سوق صنعاء یقوم في النصف من شهر رمضان یعشرهم 

األبناء.
ثم سوق الرابية بحضرموت، ولم یكن یوصل إليها إال بخفارة ألنها 
لم تكن أرض مملكة، وكان من عز فيها بز، وكانت كندة 

تخفر فيها.
ثم سوق عكاظ بأعلى نجد یقوم في ذي القعدة، وینزلها قریش 
وسائر العرب إال أن أكثرها مضر، وبها كانت مفاخرة العرب، 

وحماالتهم، ومهادناتهم .
ثم سوق ذي المجاز، وكانت ترتحل من سوق عكاظ وسوق ذي 

المجاز إلى مكة لحجهم. 
الوفود وبعث  التي كانت تستدعي إرسال  المختلفة  المناسبة  د( 
األمر  لهذا  یختارون  كانوا  حيث  واألمراء،  الملوك  بين  الرسل 

أفصح القوم لسانًا وأبينهم أسلوبًا. 
القبائل  في  األدبية  المواهب  أصحاب  بين  الطبيعي  التنافس  هـ( 
جميع  في  العليا  القمة  ليحتلوا  یسعون  كانو  حيث  المختلفة. 

الحلبات والميادین وبخاصة الميدان األدبي. 
هم  األدب  یمثلون  كانوا  الذین  ألن  الشاعر،  دور  یبرز  وههنا 
الشعراء والخطباء والقواد إلى حد أن الزیات یقول: فكانت - أي 
القبيلة – إذا نبغ فيها شاعر تصنع الوالئم وتقيم األفراح وتهنئها 
القبائل. وذلك ألن الشعراء یقودون قومهم بقولهم، وینضحون عنهم 
یوم حفلهم، ویخلدون مآثرهم على الدهور، وینقشون مفاخرهم في 

الصدور، الیبتغون على ذلك جزاء والصلة. 
النتيجة:

مر  قد  العربي  األدب  أن  الوجيزة  الدراسة  هذه  من  لنا  بان  قد 
بمراحل متطورة، وأن األدب العربي تبع لألدب الجاهلي  وهو وليد 
كانت  التي  العربية  النوادي  السوق،  أهمها:  من  مختلفة  عوامل 
العرب یقيمونها بين الفينة واألخرى في مكة المكرمة وغيرها 
من األمكنة، اعتناء الناس بالشعر والشعراء، مجالس السمر التي 
كانوا یعقدونها بعض األحيان، مكة المكرمة، طبيعة الصحراء 

التي تطبعوا بها وغيرها من العوامل.
جريدة المراجع:

1- ویكيبيدیا.
2- دراسات في فقه اللغة )لصبحي صالح(، الطبعة التاسعة، نشر أدب الحوزة.

3- لسان العرب )البن منظور(، دار صادر بيروت.
4- النقد األدبي ) للشهيد سيد قطب(.

السالم ضيف  عبد  شوقي  )أحمد  الجاهلي،  العصر  العربي  األدب  تاریخ    -5
الشهير بشوقي ضيف(، دار المعارف.

6- تاریخ العرب قبل اإلسالم ) لجرجي زیدان(.
7- شرح دیوان زهير، )زهير بن أبي سلمى(.

8-  تاریخ اآلداب العربي، )لعمر فروخ(.
9- تاریخ اليعقوبي، )لليعقوبي(.

10 - جمهرة خطب العرب،  )ألحمد زكي صفوت(.
11 - المقدمة ) البن خلدون(.

12 - أدب العرب في عصر الجاهلية )حسين الحاج حسن(.
13 - تاریخ األدب العربي ) ألحمد حسن زیات(.

أبو  الليثي،  بالوالء،  والتبيين،) عمرو بن بحر بن محبوب الكناني  البيان   - 14
عثمان، الشهير بالجاحظ )المتوفى: 255هـ(.

1 . النقد األدبي، 15.
2  . تاريخ األدب العربي العصر اجلاهلي، أحمد شوقي عبد السالم ضيف الشهير بشوقي ضيف 

)املتوفى: 1426هـ(، ج1 ص 14،.
 3. أنظر شوقي ضيف، العصر اجلاهلي، 183 و جرجي زيدان 61/1و63.

 4 . جاحظ، البيان والتبيني، 10-9/2.
 5 . أنظر زهير بن أبي سلمى، شرح ديوان زهير، 39-40، و عمر فروخ، تاريخ اآلداب العربي، 74/1.

 6 . اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 105.
 7 . أنظر أحمد زكي صفوت، جمهرة خطب العرب، 39/1- و46- 50 و 60.

 8 . أنظر ابن خلدون، املقدمة، 580، حسني احلاج حسن، أدب العرب في عصر اجلاهلية، 13، الزيات، 
تاريخ األدب العربي، 17، عمر فروخ، تاريخ األدب العربي، 67/1.

 9 . أنظر الزيات، تاريخ األدب العربي، 36.
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العالمة عبد العزيز مالزاده رحمه اهلل 
تعالى وجماعة الدعوة والتبليغ

جماعة التبليغ حركة دعویة وضع أساسها 
إلياس  محمد  العالمة  الرباني  العالم 
نشاطها  وبدأت  الهند،  في  الكاندهلوي 
اإلسالم  إلى  والتبليغ  والتربوي  الدعوي 
كان  التي  األیام  في  الدینية.  واألحكام 
في  تعالى  اهلل  رحمه  العزیز  عبد  الشيخ 
مؤسس  على  تعرف  الهند  عاصمة  دهلي 
إلياس  الشيخ  الدعویة. طلب  الحركة  هذه 
إن  التبليغ  جماعات  ینصر  أن  فضيلته  من 
والشيخ  بلوشستان.  منطقته  إلى  قدمت 
عبد العزیز رحمه اهلل تعالى یعده بمساعدة 
بلوشستان متعجبا  إلى  ترد  التي  الجماعات 
لما أن الحركة كانت في بدایة نشاطاتها. 
الشمسية   1333 سنة  في  طویلة  مدة  بعد 
فقام  بلوشستان.  إلى  جماعة   أول   جاءت 
الشيح رحمه اهلل تعالى إلى نصرها. ثم جاء 
بعد ذلك جماعات أخرى دعمها الشيخ عبد 
العزیز رحمه اهلل تعالى. وكانت تسافر من 

األخرى  والبالد  العربية  الجزیرة  إلى  هنا 
وكانت تقوم بمهمة الدعوة واإلرشاد والعمل 
على القرآن الكریم. وقد تقدم نشاط هذه 
الجماعة في عصرنا ولها مراكز في كثير 
من مناطق إیران ولنشاطاتها أثر كبير في 

حياة الشباب والعامة.
 النشاطات المدنية والثقافية
ألف(الحضور في إذاعة زاهدان

بتفویض  زاهدان  إذاعة  المسئولون في  قام 
زاهدان  إذاعة  في  المذهبي  القسم  مهمة 
اهلل  رحمه  الشيخ  فضيلة  إلى  البلوشية 
تعالى. وبين رحمه اهلل تعالى المسائل الدینية 
بأسلوب  الفقهية  واألحكام  واألخالقية 
واضح  باللغة البلوشية. هذا البرنامج كان 
في  واحدة  لمدة  الخميس  یوم  بثه  یتم 
المدة  بعد ذلك زید على هذه  ثم  األسبوع، 
یوم اإلثنين أیضا للجواب على استفسارات 

السامعين وأسئلتهم.
 وكان البرنامج المذكور یعتبر في ذلك 
الكثير  لتعلم  الوحيد  المصدر  الوقت 

أهل  لكافة  وفهمها  الدینية  المباحث  من 
بالد  في  الساكنين  والبلوش  بلوشستان 
وكان  وتركمانستان  تنزانيا  مثل  أخرى 
یترك أثرا كبيرا في حياة الناس وإصالح 
معتقداتهم وأعمالهم. في الكثير من القرى 
أهل  یجتمع  واحد  مذیاع  یوجد  كان  التي 
تلك القریة حولها ویستمعون توجيهات الشيخ 

رحمه اهلل تعالى.
التربية  إدارة  في  التعليمي  النشاط  ب( 

والتعليم في المحافظة
اهلل  رحمه  العالمة  شهادة  معادلة  تمت   
تعالى في تاریخ 1335 في المجلس األعلى 
لوزارة الثقافة بمستوى اإلفتاء. طالب الشيخ 
رحمه اهلل تعالى بهدف التربية الدینية للجيل 
الشاب من المسئولين في عهده  أن یسمحوا 
القضایا  إلى  أكثر  تهتم  ثانویة  بتأسيس 

الدینية والمسائل الفقهية ألهل السنة.
 « ثانویة  أسست  عدیدة  مراسالت  بعد 
واحد  دراسي  بصف  والمنقول«  المعقول 
في  التمدن  لثانویة  كفرع  طالب  و35 

حملات من حياة العالمة
 الشيخ عبد العزيز مال زاده ]القسط الرابع[

سعادت عبيداللهي
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التعليمي  على  إاإلشراف  وفوض  زاهدان. 
رحمه  الشيخ  إلى  فيها  والمذهبي  الدیني 
اهلل تعالى. والدراسة في هذه الثانویة كانت 
ذلك  في  التعليم  عادة  مرحلتين حسب  في 
الوقت. المرحلة األولى للصف السابع والثامن 
والحادي  للعاشر  الثانية  والمرحلة  والتاسع 

عشر والثاني عشر.
 وهذا الفرع التعليم كانت خاصة بطلبة أهل 
السنة وكانت فرصة قيمة لرقيهم العلمي. 
لكن  شهري.  راتب  للطبة  یدفع  وكان 
سنة47-48  الثانویة  هذه  انحلت  األسف  مع 
وواصل الطلبة دراساتها في المواد األخرى 
زاهدان.  مدینة  في  الثانویات  سائر  في 
اللغة  كأستاذ  تعالى  اهلل  رحمه  والشيخ 
العربية والدینية أیضا واصل مهمة التدریس 
في الثانویات األخرى إلى أن تقاعد سنة 1360 

من التدریس.
ج( حل النزاعات القبلية

 مدینة زاهدان بسبب نسيجه القومي والقبلي 
كانت تشهد بين فينة وأخرى حروبا قبلية 
أو نزاعات بين القبائل المختلفة. كان الشيخ 
عبد العزیز رحمه اهلل تعالى یعاني بشدة من 
هذه األزمة والظاهرة السيئة. وكان یسعى 
الدینية  القيم  وتبليغ  الناس.  لتوعية  كثيرا 
دائما في خطبه  واإلسالمية. وكان یطلب 
الخالفات  ینبذوا  أن  الناس  من  ومواعظه 
القبلية وأن الیغتروا بقبيلتهم وقوميتهم. ألن 
الناس جميعا من أوالد آدم وحواء واألكرم 
هذه  نتيجة  األتقى.  هم  تعالى  اهلل  عند 
تعالى،صارت  اهلل  رحمه  للشيخ  التوجيهات 
الناس.  حياة  عن  تتوارى  القبلية  النزاعات 
الشيخ  بكالم  تتم  النزاعات كانت  وأشد 
رحمه اهلل تعالى. لم یوحد الشيخ رحمه اهلل 
األقوام  بين جميع  وحد  بل  الطوائف  تعالى 
باألخوة   ليشعروا  بلوشستان  الساكنين في 
ومحبة النوع وأن تكون بينهم عالقات ودیة 
في  البلوشي كان  المجتمع  الحقيقة  وفي 
الوطنية  للوحدة  الوقت نموذجا وأسوة  ذلك 

واالنسجام اإلسالمي.
لفضيلة  السياسية  النشاطات  إلى  نظرة 

الشيخ عبد العزيز مالزاده قبل الثورة
ألف( الوقوف ضد ترحيل العشائر البلوشية 

لمواجهة عشائر فارس
 سنة 1341 الهجریة الشمسية، نفذ شاه إیران 
مشروع تعدیل األراضي. هذا المشروع كان 

الفالحين  وأن  سببا لإلضراربالكثير من 
یفقدوا أراضيهم. وامتنع سنة 1432 العشائر 
قبول  من  فارس  محافظة  في  القشقائيين 
سبب  صارت  القضية  المشروع.هذه  هذ 
الحكومية.  القوات  وبين  بينهم  النزاع 
عجزت  واسعة  الشعبية  النهضة  وكانت 
أمامها القوات الحكومية لذلك ارسل أسد 
سيستان  منطقة  إلى  علم  خزیمة  علم،  اهلل 
لقمع  البلوشية  العشائر  لتجهيز  وبلوشستان 

عشائر محافظة فارس.
 لما تفطن الشيخ رحمه اهلل تعالى أن هؤالء 
یستغلون الفقر واألمية في المنقطة ویقومون 
لقتال مواطنيهم في منطقة  العشائر  بتعبئة 
أخرى بدل شيئ قليل من المال. وقف الشيخ 
رحمه اهلل تعالى في عيد تلك السنة عندما 
كانت الحكومة تجمع قوات بلوشية ضد 
البلوش  من  وطالب  إیاه.  القرارمنتقدا  هذا 
الذي  أن  وأفتى  األمر.  هذا  یقبلوا  ال  أن 
ميتته  تكون  ال  النزاعات  هذه  في  یقتل 
إسالمية ویرتكب خطأ كبيرا. لذلك خلع 
الناس المالبس العسكریة أعادوا أسلحتهم 
فارس.  إلى  الذهاب  عن  وانصرفوا  للدولة 
هذالموقف للشيخ رحمه اهلل تعالى أثار علم 
والقوات الحكومية وأرادوا النيل من الشيخ 
تجاه هيبة  غلبوا  تعالى. لكنهم  اهلل  رحمه 

الشيخ رحمه اهلل تعالى وقوته اإلیمانية.
ب(تأسيس حزب إتحاد المسلمين

وكانت  إیران  في  األوضاع  تغيرت  لما   
تذهب نحو الصحوة والثورة وانتصار الثورة. 
نشاطهم  ليعلنوا  العلماء  من  عدد  اجتمع 
الدیني واإلسالمي في قالب حزب منظم،و 
لألوضاع  وفقا  وموافقهم  قراراتهم  یتخذوا 

والشرائط التي یعيشونها.
 أعلن حزب اتحاد المسلمين بقيادة الشيخ 
وانتشرت  رسميا.  ظهوره  تعالى  اهلل  رحمه 
بين  مدون.  ميثاق  في  الحزب  هذا  أهداف 
في الميثاق أهداف الحزب كا لتالي: نشر 
الدین اإلسالمي، تقویة الوحدة الوطنية ونشر 
الحریات الدینية والمدنية، األخوة والمساواة 
وفقا لقوانين الشریعة اإلسالمية، مكافحة 
والسياسية،  اإلجتماعية  األخالقية  المفاسد 
للتعاليم  وفقا  واألفكار  الرأي  حریة 
واللغات  الثقافات  حرمة  مراعاة  الشرعية، 
هذا  أنشأ  األهداف....  وغيرهامن  المحلية. 
مختلفة  مدن  في  مختلفة  مكاتب  الحزب 

ینقل  أن  واستطاع  مؤتمرات  عدة  وأقام 
مطالب الناس إلى المسئولين. استطاع هذا 
الحزب في عمره القصير أن یقدم نشاطات 
جيدة كحشد الناس للحضور في االستفتاء 
العام بشأن التصویت للجمهوري اإلسالمي، 
والمشاركة في انتخابات المجلس الشورى 
والرئاسة الجمهوریة والمحافظة على سيادة 
المنطقة،  في  األمن  وتثبيت  البالد.  أراضي 
الدفاع  ونشر إعالنات صریحة واضحة في 
في  والدینية  الوطنية  الناس  حقوق  عن 
خبراء  مجلس  في  والحضور  المحافظة 
السنة  أهل  حقوق  عن  والدفاع  الدستور 
الكبرى.  األعمال  من  وغيرها  إیران  في 
بسبب  الحزب  هذا  نشاطات  توقفت  ثم 

الحساسيات العالقة.
 العالمة عبد العزيز رحمه اهلل تعالى 

والثورة اإلسالمية في إيران
 كان العالمة رحمه اهلل تعالى یحلم قدیما 
أن تنفذ األحكام اإلسالمية في جميع البالد 
المسلمون  الحكام  یلتزم  وأن  اإلسالمية 
النبویة.  والسنة  الكریم  القرآن  بتعاليم 
الثورة  بناء على هذا دعم رحمه اهلل تعالى 
في إیران. وطلب من الشعب أن یشاركوا 
الجمهوري  لصالح  االستفتاء  ویصوتوا  في 

اإلسالمي.
تعالى یطلب من  الشيخ رحمه اهلل   وكان 
هذه  على  تعالى  اهلل  یشكروا  أن  النظام 
النعمة ویسعوا في  مراعاة العدل و المساواة. 
النظام  ارتكبها  التي  األخطاء  یعيدوا  وال 
السابق. وكان یقول دائما أن هذه االنتصار 
من جانب اهلل تعالى ولو أننا تركنا العدل 
اهلل  إرادة  تتغير  والرأي،  بالحكم  ونستبد 
تعالى  اهلل  رحمه  الشيخ  لنا.  بالنسبة  تعالى 
ومن  اإلسالمي  والنظام  الثورة  یدعم  كان 
مطالب  یتابع  أن  ینس  لم  أیضا  آخر  جانب 

الشعب المشروعة.
داعية  تعالى  اهلل  رحمه  العزیز  عبد  الشيخ 

األمن والوحدة في بلوشستان
وبلوشستان  سيستان  محافظة  شهدت   
الثورة،  بدایة  أمنها في  اضطرابات وفقدت 
وحاولت جماعات  وأحزاب مختلفة في أثارة 
األزمات والحروب. ولما تسيطر الحكومة 
المركزیة على المنطقة. فقام الشيخ رحمه 
اهلل تعالى بدعوة الناس إلى األمن والهدوء ولم 
یسمح لألجانب واألعداء أن یستغلوا األوضاع 
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المتدهورة ضد مصلحة أهل المحافظة.
كان رحمه اهلل تعالى یعتقد أن االضطرابات 
وبمصالح  وأهلها  بالمحافظة  تضر  األمنية 
تحقيق  ویمكن  المحافظة  في  الشعب 

المطالب المشروعة في ظل االمن والهدوء.
العزیزرحمه اهلل تعالى  تأكيد الشيخ عبد 

على حفظ سيادة أراضي البالد
 هتاف« االنفصالية« واالستقاللية في بدایة 
الثورة كان لها أتباعه ومن یصفق له. یدعم 
والجماعات  القبائل  رؤساء  من  الكثير 
هذه  یدعمون  المثقفين  والشباب  اليساریة 
األمنية  األوضاع  كدرت  التي  الهتافات 
العزیز  عبد  العالمة  استطاع  المنطقة.  في 
رحمه اهلل تعالى بالدرایة والتدبير أن یطوي 
بارواح  لتحصد  تذهب  كانت  التي  الفتنة 
الكثيرین من أهل المحافظة وأن تبتلى هذه 
المنطقة بمصير مناطق مختلفة أخرى في 
إیران. حذر الشيخ رحمه اهلل تعالى الشعب 
یتأثروا  وال  الخاویة  بالهتافات  الیغتروا  أن 
یعتقد  الشيخ  كان  األجنبية.  بالتيارات 
لها.  خاصة  شروطا  تقتضي  اإلنفصالية  أن 
وكان یقول بالصراحة في مقابالته« لسنا 
األمور  واالستقالل في كافة  إنفصاليون« 
یكون  أن  نرید  نحن  مصلحتنا.  في  ليس 
القرارات  في  مشاركون  المحافظة  أهل 
التي تتخذ في المجاالت الثقافية والسياسية.

بتوظيف السكان األصليين في  المطالبة   
المشاغل اإلداریة والقوات المسلحة

كان  تعالى  اهلل  رحمه  العالمة  أن  كما   
على  والحفاظ  األمن  ضرورة  على  یؤكد 
سيادة أراضي البالد، یطالب أیضا المسئولين  
بتلبية المطالب الدینية و الوطنية المشروعة. 
مطالبة توظيف المؤهلين من أهل المحافظة 
المسلحة  والقوات  اإلداریة  المشاغل  في 
مطالبه.  أبرز  من  كانت  الثورة  بدایة  في 
ألن رغم وجود مؤهلين من أهل المحافظة 
كان  العالمية  العلمية  الشهادات  وتوفر 

التمييز واضحا في التوظيفات.
 في بدایة الثورة كان  یتم التوظيف  بعض 
المؤهلين من أهل المحافظة بطلب العالمة 
وسائر  المحافظ  وتعيين  تعالى.  اهلل  رحمه 
رؤساء الدوائر الحكومية كان یتم بمشورة 
مع الشيخ رحمه اهلل تعالى. لم یكن الشيخ 
رحمه اهلل مخالفا الستخدام المسئولين من 
خارج المحافظة لكنه كان یعتقد أنه مازال 

المحافظة  أهل  من  المؤهلون  األشخاص 
موجودین فاألولویة معهم في المناصب.

 المجالس المحلية
المناقشة  جرت  التي  الدستور  أصول  من 
القيادة،  خبراء  مجلس  في  كثيرا  حولها 
الشيخ  كان  المحلية.  المجالس  أصل  هي 
اتخاذ  تكون  أن  یجب  یعتقد  اهلل  رحمه 
وفقا  ومحافظة  مدینة  كل  في  القرارات 
فيها. وكل عمل  المحلية  المجالس  إلرادة 
وخطوة تتخذ یجب أن تكون بمشورة هذه 

المجالس.
هذه  إذا كانت  یقول:  اهلل  رحمه  وكان   
وال  واالختيار،  للصالحية  فاقدة  المجالس 
في  الرؤساء  تعيين  في  حتى  لها  اختيار 
احترامنا  فأین  المدن.  حاكم  وال  الدوائر 
رئاسة  من  المناصب  وهذه  الشعب؟  ألراء 
الدوائر وحكام المدن إذا كانت منتصبة 
الجمهوري  بين  الفرق  فما  معينة  جهة  من 

اإلسالمي والنظام السابق؟
أن  تعالى  اهلل  رحمه  الشيخ  یرى  كان   
الدوائر  ورؤساء  المدن  وحاكم  المحافظ 
المجالس  بانتخاب  تعيينهم  یتم  أن  یجب 

المحلية في المحافظة أو المدینة أو القرى.
اختيارات  أن  تعالى  اهلل  رحمه  ووصف   
المجالس المحلية في مسودة الدستور مبهمة 

ویجب أن تتضح.
 اللقاء مع مؤسس الثورة

 التقى فضيلة الشيخ عبد العزیز في سفره 
إلى العراق وزیارة مدینتي البصرة والبغداد 

ألول مرة مع آیة اهلل الخميني في منفاه.
 ثم بعد ذلك التقى مع آیة اهلل الخميني مرات 
كثيرة في بدایة الثورة. وكان یعرض عليه 
مطالب الناس ومشكالت المحافظة وكان 

یطالب بإزالة هذه المشكالت ومتابعتها.
آیة اهلل الخميني   وكان موضوع لقائه مع 
عشر  الثالث  األصل  على  االحتجاج  هو 
من  المؤهلين  وتوظيف  الدستور،  في 
والمناصب  الدوائر  في  المحافظة  أهل 
للمؤظفين  السيئ  والتعامل  المحافظة  في 

والمسئولين.
العزیز  عبد  العالمة  مع  المسئولين  زیارة   

رحمه اهلل في رحالتهم إلى بلوشستان
من  العدید  كان  وبعدها  الثورة  قبل 
لزیارة  المحافظة  إلى  یترددون  المسئولين 
ومتابعة  ثقتهم  واستجالب  المنطقة  أهل 

وجوه  المحافظة  إلى  قدم  مشكالتهم. 
والسيد  الزنجاني،  إسحاق  كالحاج  بارزة 
والمهندس  اي،  خامنه  اله  وآیة  السعيدي، 
والدكتور  یزدي  والدكتور  بازركان، 
وجمع  الرفسنجاني  اإلسالم  وحجة  باهنر 
آخر من وجهاء الثورة في أوائل الثورة إلى 
المحافظة. ولما أن الشيخ عبد العزیز رحمه 
اهلل تعالى عنه كان  یتمتع بمكانة مذهبية 
واجتماعية كان أول زیارة هؤالء المسئولين 
بيت  وأصبح  تعالى.  اهلل  رحمه  مع حضرته 
الشعبي  واإلقبال  للجسات   مكتبا  موالنا 
ومراجعة المسئولين. جاء آیة اهلل خامنه اي 

مرات إلى بيت الشيخ رحمه اهلل.
النظام  وبرامج  أهداف  یوضحون  وكانوا   
لبحث  یقدمون  كانوا  وأحيانا  اإلسالمي 
وحلها.  المشكالت  وإزالة  األمنية  األوضاع 
یعرض  تعالى  اهلل  رحمه  الشيخ  وكان 
عليهم بكل صراحة مطالب الناس  الوطنية 

والمذهبية المشروعة.
تعالى  اهلل  رحمه  العزیز  عبد  العالمة  دور 
في حل النزاع في مصلى زاهدان المعروف 

بنزاع المصلى
في نهایة شهر آذر سنة 1358 عندما اجتمع 
على  زاهدان  مدینة  أهل  كبيرمن  جمع 
تعالى  العزیز رحمه اهلل  العالمة عبد  دعوة 
آیة  ممثل  یزدي  الدكتور  كلمة  الستماع 
في  السنة  أهل  مصلى  في  الخميني  اهلل 
أطراف  من  الرصاص  إطالق  بدأ  زاهدان، 
بين  النزاع  األحجار.بدأ  ورمي  المصلى 
البلوش من ناحية وبين السيستانيين والفارس 
من ناحية أخرى. وقد اعد البلوش أنفسهم 
للهجوم المسلح على المدینة والنزاع الشدید 
بمغادرة  تعالى  اهلل  رحمه  الشيخ  وطالبوا 
اهلل  رحمه  الشيخ  فضيلة  لكن  المدینة. 
أحوال  من  عميقة  رؤیة  یملك  كان  تعالى 
أن هذا  والبالد. وكان یعرف جيدا  الناس 
النزاع أشعله أناس لدیهم أهدافهم ونوایاهم 
الخاصة لتشویه سمعة البلوش وإیقاعهم في 
المهالك. تكمن مصلحة الناس من البلوش 

والسيستاني والفارس في األمن والهدوء.
 لذلك دعا في رسالة  في اإلذاعة مع الحاج 
من  وحذر  الهدوء  إلى  الناس  كفعمي 
مواصلة النزاع واألزمة األمنية. هذه الخطوة 
أعادت  تعالى  اهلل  رحمه  الشيخ  جانب  من 

األمن والهدوء إلى المدینة 
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سادتي وإخواني! أمسية مباركة، أمسية نشعر فيها ببركة وخير، 
هذه الليلة هي ليلة مباركة، الجهود التي تقدَّم للغة العربية؛ لرقيها 
وتعلمها وتعليمها جهود مباركة،  ولها قيمتها عنداهلل وسيؤجر من 
قــــــام بها ومــــــن اجتهد فيها ومن هيّأ شــــــيئا وســــــاعد  في مثل هذه 

الحفالت فال شك أن اهلل سبحانه وتعالى یعطيه الجزاء األوفى.
 نشــــــكر من اإلخوة القائمين على هذه المســــــابقة كما نشــــــكر 
فضيلة الشيخ موالنا قاري محمود حفظه اهلل تعالى الذي هيّأ هذا 
المكان وهذه البيئة وســــــاعد في إجراء هذه المســــــابقة وكذلك 
نشكر األســــــاتذة الذین قاموا بهذا الجهد المبارك. كما نشكر 
الطلبــــــة الذین قامــــــوا بإعداد مقاالت وخطابات بهــــــذه اللغة العربية 

العذبة، فجزاهم اهلل خير الجزاء في الدنيا واآلخرة.
أیها اإلخوة! خطابي إلى العلماء الشباب الذین هم في بدایة الجهود 
وفــــــي بدایة األعمال من التدریس والتعليم والخطابة والكتابة، ثم إلى 
إخواني الطلبة الذین یحبون أن یتقدموا في اللغة العربية والذین یجدون 
في قلوبهم وفي ضمائرهم محبة بالنســــــبة إلى هذه اللغة ویریدون أن 

یتقنوها وأن یتعلموها ثم یعّلموها  وینقلوها إلى الجيل القادم.
 أحيانــــــا حينما نرى البيئات التي تحكم على مدارســــــنا الدینية 
التــــــي تتعلق وترتبط بالشــــــعب وشــــــباب 
وطالب  اإلسالم 
م  لعلــــــو ا

الدینية حينما نرى هذه البيئات وهذه األجواء فنرى أنها تأخرت في 
كثير من مهام كان عليها أن یقوم بها، كان عليها القيام  بقيادة 
األمة اإلســــــالمية، بقيادة الجيل المعاصر، بقيادة الشباب المثقفين 
في جميع األبعاد وفي جميع الجوانب وفي جميع المجاالت العربية 
التــــــي هي لغــــــة هذه األمة لغــــــة اختارها اهلل ســــــبحانه وتعالى للنبي 
الكریــــــم )ص( وألمته وشــــــجّع النبي )ص( األمة علــــــى تعلم اللغة 
العربية وتعليمها . حينما نرى هذه البيئة أنها تأخرت ربما نحب أن 

نعبر هذه المشكلة بشعر في سبع المعلقات: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

بسقط اللوى بين الدخول فحومل    
فربمــــــا نحب أن نعبّر هذه المشــــــكلة التي نواجهها في مدارســــــنا 
الدینية بتغيير الشــــــعر ونقول: قفا نبك مــــــن ذكرى العربية واللغة 
أن نقــــــف ونبكي علــــــى أحوالنا. إن األجيــــــال الماضية التي قامت 
بقيــــــادة األمة اإلســــــالمية شــــــرقا وغربا وجنوبا وشــــــماال في جميع 
المجاالت قاموا بقيادة األمة اإلســــــالمية، إنهــــــم لم یوصفوا بالتعب 
والكســــــل، بالمادیة والرفاهية والغفلــــــة.  ال یمكن ألي جيل وألي 
أمة أن تتقدم وهي تتصف بهذه الصفات الســــــلبية. نعم إنهم تحملوا 
المشــــــاق والمتاعب في تعلم اللغة العربية كانوا أتراكا یتكلمون 
باللغة العربية، كانوا عربا یخاطبون األمة اإلسالمية باللغة العربية، 
أنتــــــم قرأتم في التاریخ العربي أن هذه العربية ازدهرت منذ عصر 
النبــــــي)ص( وكان رقي هذه اللغة بعد ما جاء اإلســــــالم. فقد أعزّ 
اإلســــــالم هذه اللغة واجتهد المســــــلمون في تقدم هــــــذه اللغة فإننا 
نرى أن هذه اللغة فــــــي بدایة األمر كانت لغة بداوة یتكلم بها 
النــــــاس في الصحــــــارى لم تكن هذه اللغــــــة لغة عالمية 
بــــــل لغة الصحارى لغة الجبــــــال ولغة البادیة 
في  یســــــكنون  الذین كانوا 

إىل العربية من جديد*
األستاذ املفتي عبد القادر العارفي
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البوادي ویرعون اإلبــــــل والغنم هؤالء كانوا یتقنون هذه اللغة ولذلك 
نرى في التاریخ العربي والســــــيرة أن النبي )ص( لما ولد ســــــّلموه إلى 
حليمة السعدیة لكي تذهب به إلى البادیة ليتقن اللغة العربية الفصحى 
وكذلك كان األصول عندهم أنهم یسّلمون أوالدهم الصغار لكي 
یعيشــــــوا مدة في البادیــــــة؛  ألن لغة البادیة كانــــــت لغة فصحى فتح 
اهلل ســــــبحانه وتعالى البالد على أیدي المســــــلمين ودخل في اإلسالم 
الشعوب من العرب والعجم، واللغة العربية هي لغة اإلسالم فكان على 
الشــــــعوب أن یتقنوا هذه اللغة وكان علــــــى األمراء أن یتكلموا بهذه 
اللغــــــة فاإلمارة ال قيمة لها إال بالعربية، والحكومة لم تكن لها قيمة 
إال بهذه العربية فألجل ذلك انتقلت العربية من الصحارى والبادیة إلى 
القرى والمــــــدن الراقية دخلت في قصور الحكام والوزارات ودخلت 
فــــــي رجال الحكم وتعلموها وعّلموها وجعلوها لغة الحكومة وهذا 
هو السبب أن اللغة العربية أصبحت لغة الكتابة والخطابة والحكام 
ولغة الجيل والمعاهد والكليات والشــــــباب. فهذا هو السبب واألجيال 
الماضية اجتهدوا في هذه اللغة ولكن مع األسف نحن تأخرنا من هذا 
الركب نحن كطالب علم كعالم دین كأستاذ مدارس دینية نسجل 
علــــــى اللوحات »المدارس العربية والمعاهــــــد الدینية العربية« ومعظم 
كتبنا من البدایة إلى النهایة بالعربية ولكن تأخرنا من هذا الركب.

 ال بــــــد أن نكتــــــب مقالة ثــــــم نقدّمها إلى 
المجالت لإلصدار، وإن كانت المجلة أو 
المدرسة صغيرة أو غير شهيرة. فالبد أن 
تمرن الخطابة والكتابة أیها الطالب وأیها 
المــــــدرس، إذا أنت تریــــــد أن تحكم على 
الدنيــــــا وأن تخطب في یــــــوم من األیام في 
مؤتمر كبير ومؤتمر إسالمي وفي مؤتمر 
باللغة العربية وإذا أنت ترید أن تتكلم في 
مكان هناك األدباء في حفلة هناك العلماء 
الكبار الذین یتقنون هذه اللغة، فال بد أن 
تتقن هذه اللغة وتتعلمها.  ولكن  لم نخطو 
الخطوة البدائية فكيف نستطيع أن نقوم 
في یــــــوم من األیام ونخطب في مكان أكبر 

وفي مؤتمر عالمي وحينما ال نكتب في هذه المجلة البسيطة األهلية مجلة 
المدرسة فهل یمكن لنا أن نكتب غدا في مجلة عالمية تصدر على صعيد 
العالم وتنتشــــــر في العالم ویقرأها العرب والعجم؟! أیها السادة الكرام! إن 
مجال اللغة العربية خال في مدراســــــنا، الكتب موجودة، سي دي األقراص 
موجودة، والمجالت موجودة تستطيع أن تدخل في اإلنترنت تأخذ أي مقالة 
من أي شخصية في العالم اإلسالمي باللغة العربية وتقرأ. في السابق لم تكن 

هذه األشياء التي سهلت األمور متوفرة لنا.
 فأیهــــــا الســــــادة! تصــــــوروا إذا كان هناك إناء صغير ال یســــــع إال أربع 
ليترات، فهل هناك من العاقل أن یفرغ فيه عشــــــر ليترات ال ماء فيه. 
إذا كان اإلناء یســــــع أربع ليترات فالعاقل إما یصب فيه ثالث ليترات 
أو أربع ليترات بس. إذا أنا أرید أن أخطب العالم اإلســــــالمي وأرید أن 
أخطب األمة اإلسالمية  إذا أنا أرید أن أكتب شيئا تستفيد منه األمة 

اإلسالمية فإذا كان إنائي صغيرا وبضاعتي في اللغة العربية بضاعة 
قليلة مزجاة والجمالت قليلة عندي والتعابير تعابير خاطئة واللســــــان 
ال یســــــتطيع أن یتكلم ال یســــــتطيع أن یخطب ال یستطيع أن یعبر ما 
في الضمير فهل یقول لــــــه أحد أن یدخل في مؤتمر ویخاطب العالم 
اإلســــــالمي ال أبدا ال یمكن فاهلل ســــــبحانه وتعالى ال یقدّر ألمثالي 
الذي لم یجتهد في العربية أن یقدّم للعالم اإلســــــالمي شــــــيئا. وأما إذا 
كان إنــــــاءك أكبر وأما إذا اجتهــــــدت وتعلمت اللغة العربية ونطقت 
بهذه اللغة واســــــتطعت أن تخطب وأن تكتب وتبدي ما في ضميرك 
فــــــواهلل إن اهلل ال یظلــــــم أحدا فاهلل یبلغ اإلنســــــان بما ال یتصوره أحد 
یقوم بقریة بعيدة عن جميع الحضارات بعيدة عن المدنية بعيدة كل 
البعد عن اللغة العربية وعن البالد العربية والوطن العربي ولكن اهلل 
سبحانه وتعالى یهيأ له األسباب وهو یخطب ویتكلم في مؤتمرات في 
حفالت ویكتب في المجالت العالمية وتستقبلها المجالت وتستقبلها 

الشبكات وتستقبلها األجيال كلها فخرا ویفتخر بها.
  هذا ال یحتاج إال إلى جهد ضئيل ال ســــــيما للشــــــباب شــــــباب العلماء 
شباب الطلبة، ألننا جمعنا في أنفسنا جمعنا عندنا مجموعة من اللغات 
ومن التعابير ومن الكلمات درسنا ثماني سنوات تسع سنوات الكتب 
العربية ودرسنا في المدراس التي نسميها المعاهد العربية والمدارس 
الدینية العربية فعندنا ثروة هائلة من مثل هذه 
الكلمات هذه التعابير وهذه الجمالت فال نحتاج 
إال أن نبرمج شيئا ونمارس شيئا ال بد أن نعطي 
وقتا لنطقن هذه اللغة في الكتابة وفي الخطابة. 
الكتابة سهلة جدا ال یبدأ اإلنسان الكتابة في 
موضــــــوع كبير بل  یبدأ الكتابة باللغة العربية 
بما یجري له من األمور في حياته الفردیة، كل 
ساعة نستطيع أن نختار موضوعا ونكتب فيها 
باللغة العربية یستطيع اإلنسان أن یكتب حول 
هذه الحفلة مقالة في عشرین صفحة ویستطيع 
أن یكتــــــب كل  یوم مقالــــــة صغيرة ویمكن 
أن یبــــــدأ في الفصول االبتدائية ثم في الفصول 

المتوسطة ثم في الصفوف العالية.
ال بد أن نخطو الخطوة األولى، ال ننظر إلى أعمالنا وأشغالنا، ال ننظر 
إلى مكانتنا ال ینخدع اإلنســــــان بمكانته بأنه مدرس بأنه أستاذ بأنه 
طالب في الفصول العالية، ال بد أن نبدأ من الخطوة األولى أن نتكلم، 
نتكلم أوال في الغرفة الخالية ما فيها أحد نمرن حفظ بعض التعابير 
نأخذ مقالة ونحفظها في مكان خال ثم نلقيها أمام بعض الطلبة وأمام 
بعض اإلخوة ثم نحفظ كلمــــــات أخرى وتعابير أخرى ومقالة أخرى 
ونكتب ونحفــــــظ، ال یمكن لنا التقدم إال بالحفظ ال یمكن لنا أن 
نمرن إال بحفظ بعض المجالت حتى المقاالت ثم نلقيها شيئا فشيئا 
وبهذا الترتيب یرتقي اإلنسان ویتقدم في الخطابة ویتقدم في الكتابة 

فهذا شيء سهل جدا.
*محاضرة حماسية ألقيت في املسابقات املشتركة بني النوادي العربية مبدرسة 

بدر العلوم زاهدان

وإذا أنت ترید أن تتكلم في مكان هناك األدباء 
فــــــي حفلة هناك العلماء الكبــــــار الذین یتقنون 
هــــــذه اللغة، فال بد أن تتقــــــن هذه اللغة وتتعلمها.  
ولكــــــن  لم نخطــــــو الخطــــــوة البدائية فكيف 
نســــــتطيع أن نقوم في یوم من األیام ونخطب في 
مكان أكبــــــر وفي مؤتمر عالمــــــي وحينما ال 
نكتب في هذه المجلة البســــــيطة األهلية مجلة 
المدرســــــة فهل یمكن لنــــــا أن نكتب غدا في 
مجلة عالمية تصدر على صعيد العالم وتنتشــــــر 

في العالم ویقرأها العرب والعجم؟!



السنة:11 العدد:4 / ربيع الثاني 1436 هـ.ق

19 االفتتاحية

 فصل الدين عن السياسة فكرة غربية وغري إنسانية
إمام  الحميد،  عبد  الشيخ  فضيلة  أشار 
وخطيب أهل السنة في مدینة زاهدان، في 
خطبة هذه الجمعة )9ربيع الثاني 1436( بعد 
تالوة آیة “یریدون ليطفئوا نور اهلل بأفواههم 
إلى  الكافرون”،  كره  لو  نوره  متم  واهلل 
اهلل  نور  ومؤامراتهم إلطفاء  األعداء  جهود 
التاریخ  عبر  األعداء  سعى  قائال:  تعالى 
ليطفئوا نوراهلل تعالى، لكنهم لم یستطيعوا 
إن  إنهم  كامال.  النور  هذا  إخماد  أبدا 
هذا  أظهر  تعالى  اهلل  لكن  قليال،  تقدموا 

النور وأكمله بعد مدة.
ثم أشار فضيلته إلى عهد انحطاط المسلمين 
بعد خير القرون قائال: مع األسف بعد خير 
القرون، اعترت الغفلة على المسلمين، واتبع 
الكثير من أبناء العالم اإلسالمي أهوائهم، 
وابتلوا بالقصور في األعمال واألخالق، وهذه 
الغفلة كانت مجاال لنشاطات األعداء ضد 

الدین اإلسالمي.
بعض  إلى  السنة  أهل  خطيب  وأشار 
اإلسالمي:  الدین  ضد  األعداء  مخططات 
عسكریا  المسلمة  األمة  األعداء  یغز  لم 
وثقافيا  فكریا  اإلسالمية  البالد  غزوا  بل 
یحصروا  أن  األعداء  سعى  واقتصادیا. 
اإلسالم في المساجد ویجعلوه من القضایا 
في  المسيحية  حصروا  كما  الشخصية، 
الكنائس، ليقللوا من هذا المنطلق من أثر 

الدین في الحياة االجتماعية والمجتمع.
إلبعاد  واسعة  بدعایات  األعداء  قام  وأضاف: 
والمجتمعات  واألسواق  الدوائر  عن  الدین 
والسياسة، وأن الدین والسياسة ال یجتمعان معا.

وقال فضيلة الشيخ عبد الحميد: هذا الغزو 
القوى  جانب  من  ليس  والثقافي  الفكري 
الغربية فحسب، بل كافة القوى االستعماریة 
هذا  في  معا  متحدة  والغرب  الشرق  من 
المجال. روسيا التي احتلت بالدا واسعة من 
لقرون عسكریا، كانت  اإلسالمي  العالم 
تنكر في دعایاتها ذات الرب تبارك وتعالى.

األسف  مع  قائال:  الشيخ  فضيلة  واستطرد 
بهذه  اإلسالمة  األمة  أبناء  بعض  اغتر 
تقول  التي  الملحدة  الفاسدة  الدعایات 
بالفصل بين الدین والسياسة. هؤالء فسروا 
السياسة بـ “الكذب”، ونشروا أن السياسيين 
ال یستطيعون أن یكونوا صادقين متدینين، 

وال یمكن إدارة بلد من غير كذب. رغم 
والصحيحة  الصادقة  السياسة  توجد  أنه 
سياسيون  حكم  التاریخ  عبر  الدین.  في 
األنبياء  من  الكثير  والتدین.  بالصداقة 
عليهما  داوود  وسيدنا  سليمان  كسيدنا 
تصدر  لم  لكن  حكما،  والسالم  الصالة 

منهما زلة واحدة.
قائال:  الحميد  عبد  الشيخ  فضيلة  وتابع 
أن  دون  من  حكموا  الراشدون  الخلفاء 
كانت  بل  الكذب،  معصية  یرتكبوا 
الحكم.  أنواع  وأفضل  رشيدة  حكومتهم 
إنهم كانوا متدینين وكانت لهم مشاركة 
في كافة أبعاد الحياة، وقد حكموا العالم 
حكما عجز البشر من أن یأتي مثله، وتبنوا 

سياسة لم یكن فيها كذب واحد.
أوربا  سياسة  السنة  أهل  خطيب  ووصف 
بـ”سياسة الكذب والنفاق” قائال: السياسة 
واألنظمة  أوربا  سياسة  هي  الكاذبة 
الفاسدة المعاصرة. السياسة اإلسالمية هي 
والصداقة  األمانة  والتدین.  الصداقة  سياسة 
والحضارة  اإلسالم،  سياسات  أعظم  هي 
اإلسالمية حضارة عظيمة نزیهة عاریة من 

النقاط السوداء.
األعداء  فرض  قائال:  فضيلته  واستطرد 
حضارتهم الفاسدة وسياسة النفاق والكذب 
بدیال  جعلها  في  وسعوا  المسلمين،  على 
ألجل  النزیهة.  اإلسالمية  الحضارة  عن 
عمالء  اإلسالمية  البالد  على  سلطوا  هذا 
عن  یستحيون  الذین  من  األدمغة،  مغسولة 
استعمال الكلمات اإلسالمية. إنهم أهملوا 
السنن اإللهية والشعوب اإلسالمية والحقائق 
وحكموالبالد  المجتمع،  في  الموجودة 
والحركات  الشعوب  بقمع  اإلسالمية 

اإلسالمية القائمة بمهمة الدعوة.
وأشار فضيلة الشيخ عبد الحميد إلى ثورات 
قائال:  االستبداد  ضد  اإلسالمية  الشعوب 
تعرضوا  بعدما  العالم  في  المسلمون  نهض 
اهلل  بحمد  اليوم  نحن  واإلهانة.  لالضطهاد 
تعالى نشهد صحوة إسالمية في كافة البالد 
اإلسالمية، ویطالب المسلمون جميعا تثبيت 
الشریعة اإلسالمية وتنفيذ الشریعة. والمتوقع 
أن تتحقق مطالب الشعوب اإلسالمية المحقة 

وینتصروا بإذن اهلل تعالى.

اإلساءة إلى مقدسات المسلمين، ردود غربية 
ضد موجات الصحوة اإلسالمية:

الصحوة  قائال:  السنة  أهل  خطيب  وتابع 
وتحدیات  مشكالت  تواجه  اإلسالمية 
عدیدة. دفع أعداء اإلسالم هذه الصحوة نحو 
والتطرف،  الداخلية  والخالفات  النزاعات 
لكننا متفائلون جدا أن تعود هذه الصحوة 
إلى رشدها وصراطها المستقيم نظرا إلى 
إلى  المسلمين  وعودة  المسلمة  األمة  وعي 

األعمال اإلسالمية.
المقدسات  إلى  اإلساءة  فضيلته  واعتبر 
اإلسالمية في الغرب “ردودا على الصحوة 
اإلسالمية” قائال: اإلهانات في الغرب ضد 
المقدسات اإلسالمية كاإلساءة إلى القرآن 
الكریم والرسول األمين، هي في الحقيقة 
ردود ضد موجات الصحوة اإلسالمية. إنهم 
ال یعرفون أن هذه اإلهانات تزید في صحوة 
المسلمين واألمة المسلمة أكثر من ذي قبل.

طریقة  أعظم  قائال:  فضيلته  وأضاف 
لتصدي األعداء هي التوبة الخالصة والعودة 
ذرة  لدیه  من كانت  الكریم.  القرآن  إلى 
غيرة یتوب في مثل هذه الظروف واألحوال 
والسنن  اإلسالمية  الشریعة  بتعاليم  ویلتزم 

النبویة الكریمة في حياته.
االستبداد أعظم آفة لكل ثورة:

بمناسبة ذكرى  السنة  أهل  وأشار خطيب 
االستبداد  إلى  إیران،  في  الثورة  انتصار 
وأضاف  الثورات،  بها  تبلتى  آفة  كأعظم 
قائال: أكبر خطر یهدد الثورات أن تخرج 
وتكون  الشعوب،  ید  من  الثورات  هذه 
خاص  مذهب  أو  تيار  أو  لحزب  محصورة 
آفات  فأعظم  لآلخرین.  مشكالت  وتثير 

الثورة، االستبداد.
االستبداد  كافحت  الثورة  بالقول:  وتابع 
كانت  فإذا  والتحزب،  والظلم  والقمع 
الثورة  أصول  من  االستبداد  مكافحة 
أن  حذرین  نكون  أن  یجب  اإلسالمية، 
أن  فكما  والتكبر.  باالستبداد  نبتلى  ال 
الثورة،  النتصار  الساحة  حضروا  الجميع 
الجميع حاضرین  أن یكون  یجب  كذلك 
لتحقيق المطالب الشرعية والقانونية. یجب 
مراعاة  جميعا.  المواطنين  بين  المساواة 

اصول الثورة ضروریة لبقاء النظام.

من خطب شيخ  اإلسالم موالنا عبد احلميد
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واحة الشعر20

يحيى حاج يحيى

یــــــا إخوتي قد طال وقــــــتُ اإل نتظار!

أوليــــــس فيكــــــم من یُلبــــــي صرختي

نــــــار؟ فـــــــــــــــوق  ُأقـــــــــــــّلــــــبُ  وأنـــــــــــــا 

فالقصــــــــــــــف ُمــــــــــــــــجنــــــوٌن یجــــــيُء 

الدمــــــار؟! بــــــــــــــــــــــأنــــــواع  لنــــــــــــــــــا 

أنا هاهنا مِن تحت أنقاضي أنادیكم

وطفـــــــــــــــــــلــــــي راحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

احـــــــــــــــــتضــــــار  آالمُ  تــــــــــــــــــــــــغشــــــاه 

لم یبــــــق في بيتــــــي ســــــریرٌ أو جدار

لــــــم تبــــــق آنيــــــة إلنضــــــاج الطعــــــاِم!؟

هـــــــــــــــــــــــــــــنــــــا أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ُفتاتكــــــم! بعــــــض  أقتــــــــــــــــــــــــــــــاتُ 

المــــــاُء؟ أیــــــن  المــــــاء،  وجــــــدتُ  وإذا 

المــــــرار؟! طعــــــم  ــــــه  طعمُ أصبــــــح 

أنــــــا هاهنــــــا فــــــي قبــــــري المحصور 

لم ُأبصـــــــر - وحقّ اهلل - وجهًا للنهار

نُضــــــارْ؟ أمتنــــــا  أبنــــــاء  یــــــا  فعــــــالم 

وإالم نبقى ميتين؟ فال نزورُ وال نُزارْ؟!

نحــــــن انتظرناكــــــم هنــــــا مُتفائليــــــن

ومــــــا رأیناكــــــم! ومــــــّل االنتظــــــار؟!

فمتى؟ ومن منكم سيتّخُِذ القرار؟!!!

إىل عرب الغفلة!؟ من امرأة سورية حتت األ نقاض !؟
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اإلمام القرضاوي يبعث برسالة للرئيس الفرنسي حول 
الرسوم ودعاوى اإلرهاب

رئيس   – القرضاوي  یوسف  اإلمام  بعث 
المسلمين ورئيس  لعلماء  العالمي  االتحاد 
 – والبحوث  لإلفتاء  األوروبي  المجلس 
فرانسوا  الفرنسي  الرئيس  إلى  برسالة 
أوالند ، تم تسليمها إلى السفارة الفرنسية 
اإلمام  قدم   ، الدوحة  القطریة  بالعاصمة 
فيها العزاء في وفاة المواطنين الفرنسيين 
صحيفة  حادث  جراء  حتفهم  لقوا  الذین 
 ، السابقة  الفترة  خالل  إبدو”  “تشارلي 
لعلماء  العالمي  االتحاد  إدانة  مؤكدًا 
لإلفتاء  األوروبي  والمجلس  المسلمين 
أیًا   ، والبحوث لهذا الحادث إدانة كاملة 
كان الجاني ، وأیًا كانت دوافعه ، وأیًا 
كان معتقده ، فالقتل والترویع ليس من 
وسائل التعبير عن الرأي ، أو اإلنكار على 
المخالف في الدین اإلسالمي الحنيف وال 

في الثقافة اإلسالمية السمحة .
كلمات  على  القرضاوي  اإلمام  وأثنى 
بعدم  فيها  طالب  التي  أوالند  الرئيس 
في   ، اإلسالم  وبين  اإلرهاب  بين  الخلط 
العالم وفي فرنسا ، حيث اإلرهاب ال دین 
له وال وطن وال جنسية ، وإنما هو خطر 

یهدد اإلنسانية جميعًا .
كما أكد فضيلته على السلوك اإلیجابي 
لألقلية المسلمة في فرنسا قائاًل “ كما 
المسلمة  الفرنسية  األقلية  سلوك  أن 

الحضاري یعكس إیمانها بدینها الحنيف 
وبالقيم  كله،  للعالم  المسالم  السمح، 
أقلية  فهي  الوطنية،  والمواثيق  اإلنسانية، 
متوافقة مع نفسها، منفتحة على غيرها، 
نافعة لوطنها، على ما یصيبها أحيانا من 
تحریض واعتداء. وإننا على ثقة أن فرنسا 
ستعمل على حمایة حقوق مواطنيها جميعا، 
تظاهرات  وأن  أدیانهم،  اختالف  على 
الوطني،  للتالحم  دعوة  ستكون  باریس 
والدفاع عن الحریات، ومواجهة شتى أنواع 

التطرف، ولن توجه نحو فصيل بعينه” .
وأوضح اإلمام القرضاوي إنكاره الكامل 
الرسوم  نشر  األوروبية  الصحف  على 
المسيئة لرسولنا الكریم محمد – صلى 
 ، القرآن  ، ولكتاب ربنا  اهلل عليه وسلم 
إلى إنكارها كذلك  المسلمين  ودعوته 
بكل الوسائل السلمية القانونية المشروعة 
تتخذ  أن  المعقول  من  ليس  أنه  حيث   ،
قيم الحریة الفكریة والتعبيریة ، تكأة 
لالعتداء على المقدسات الدینية والنيل من 
رموزها ، مضيفًا أن أمة اإلسالم جميعًا ال 

تقبل إهانة مقدساتها أو شعائرها .
والدول األوروبية  القرضاوي فرنسا  ودعا 
إلى المبادرة إلى إصدار تشریعات لحمایة 
غير  من  أنه  حيث   ، الدینية  المقدسات 
إلى  اإلساءة  القوانين  تمنع  أو  المعقول 

إلى  اإلساءة  عن  تسكت  بينما  األفراد 
األنبياء ، كما أن المشرع الفرنسي الذي 
معاداة  بجرم  تشریعًا  یصدر  أن  استطاع 
السامية ، لدیه القدرة على إصدار تشریع 
والمقدسات  واألنبياء  األدیان  ازدراء  یجرم 
معالجة  وأثناء  أنه  القرضاوي  أضاف  كما 
أمام  الوقوف  یجب  ال   ، اإلرهاب  ظاهرة 
عند معالجة اآلثار والنتائج ، بينما یتم إهمال 
األسباب والبواعث التي تغذي اإلرهاب ، وهي 
المشاعر  ،واستفزاز  اإلنسانية  العدالة  ضياع 
الدینية ، وإهمال حقوق الفلسطينيين في إقامة 
اإلسرائيلية  الجرائم  عن  والتغاضي   ، دولتهم 
في حقهم ، ومساندة األنظمة االستبدادیة في 
دماء  تستبيح  التي  واإلسالمي  العربي  العالم 
الحال  هو  كما   ، حریتهم  وتنتهك  شعوبهم 
هذه  عالج  أن  مؤكدًا   ، ومصر  سوریا  في 
المشكالت ، من شأنه اجتثاث اإلرهاب من 

جذوره عالميًا .
استعداده  القرضاوي  اإلمام  وأبدى 
الكامل ، واستعداد االتحاد العالمي لعلماء 
لإلفتاء  األوروبي  والمجلس  المسلمين 
المؤسسات  للتعاون مع جميع   ، والبحوث 
 ، وأوروبا  ، في فرنسا  واإلنسانية  العلمية 
ما  كل  لتحقيق   ، أجمع  العالم  وفي  بل 
فيه الخير لإلنسانية ، والحفاظ على قيم 

الحریة ، واحترام المقدسات .

21 صور وأوضاع
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البلوش والبلوشستان

مدينة زاهدان
مساجد زاهدان:

المدن  أكثر  من  زاهدان  مدینة  تعد 
وبل  المحافظة  في  وجامعا  مسجدا 
یبلغ عدد مساجدها  إیران، حيث  في  
بما فيها الجامع وغير الجامع إلى زهاء 
300 مسجدا، منها 18 جامعا، من أبرزهم 
والذي  زاهدان  في  المكي  الجامع 
وعظمته  لمكانته  بذكره  سنتفرد 

وغيرها من الخصائص.
الجامع المكي أكبر مسجد ألهل 

السنة في إيران:
یقع الجامع المكي في مدینة زاهدان 
مركز بلوشستان جنوب شرقي ایران 

و تبلغ مساحته 50000 متر مربع .
هذا  اهلل  رحمه  العزیز  عبد  الشيخ  أسس 
المسجد في عام 1392 هـ ق على أساس من 
التقوى واإلخالص)نحسبه كذلك( وكان 
وانقالب  تحول  نقطة  المسجد  هذا  بناء 
هذا  فصار  البلد،  هذا  سكان  حياة  في 
الجامع مركز حياة هذا الشعب، وتعلمهم 
والتوجيه  اإلصالح  ومصدر   ، ودراستهم 
اإلجتماعية  حياتهم  قضایا  فيه  تعالج   ،
والدینية ویتلقون فيها أحكامًا في حياتهم 
حياتهم  رحى  حوله  تدور  قطبًا  وصار   ،
تتفجر منه عيون العلم والهدایة وینبثق منه 

نور اإلصالح والتوجيه.
بعد وفاة الشيخ عبد العزیز رحمه اهلل تولى 
رئاسة المدرسة والخطابة بالمسجد الجامع 
المكي فضيلة الشيخ عبد الحميد حفظه 
اهلل، فبذل الشيخ أقصى مجهوده وسار على 
الدماء  إنتصارًا في حقن  دربه، حتى حقق 

واإلشتباكات  الحروب  نيران  وإخماد 
فبفضل  الطوائف،  بين  الطاحنه  الدامية 
هذا الجامع وأولياءه عاد الوئام والوحدة إلى 

الطوائف أجمع.
مشروع توسيع المسجد :

عدد  وبالطبع  السكان  عدد  وكان 
المصلين في تصاعد وازدیاد فطرح الشيخ 
من حدوده  الجامع  المسجد  توسيع  إقتراح 
األربعة، وتم هذا المشروع بشراء األراضي 
والمباني حول المسجد بمبلغ هائل، ولكن 
زهاء  منذ  والتعمير  البناء  أمر  انتهى  ما 
المشاكل  ألجل  اآلن  حتى  سنة  عشرین 
لكثرة  اآلن  حتى  فلذلك  االقتصادیة. 
فمن  المسجد  یسعهم  ال  المصلين  ازدحام 
ثم یصفون للصالة في الطرقات والشوارع، 
وبعد نهایة هذا المشروع لعله یكون أكبر 

مسجد في إیران.
المبارك  الجامع  هذا  السني  الشعب  یرى 
نجمه الساطع الوحيد في سماء ایران حيث 

یستهدي به في الليالي والدیاجير، ویراه 
ما  وعند  افكاره  وملتقى  آماله  معقل 
هذا  فإن  وتضطهده،  عليه  الدنيا  تضيق 
قلب  بحنان  أحضانه  له  یبسط  الجامع 
الجامع  إلى  فإضافة   . صدر  ورحابة 
المكي یوجد تقریبا 18 مسجدا جامعا 
فاروقية  جامع  منها  الجمعة،  فيه  تقام 
والمسجد  بهشتي  شارع  في  الواقعة 
جهارراه  بمسجد  المعروف  الجامع 
رسولي وجامع جام جم وجامع نورالعين 
وجامع كریم آباد وجامع عثمانية وجامع 
الصدیقي في بابائيان وجامع جاده قدیم 

وجامع رحماني.  
أسواق زاهدان :

في زاهدان أسواق كثيرة ومن أشهر هذه 
األسواق:

الشوارع  في  تقع  التي  األصلية:  السوق 
الثالثة في وسط المدینة وهي شارع أمير 
المؤمنين، وشارع شریعتي وبهشتي، وتعرف 

بـ«بازار«.
سلمان  سوق  )أو  القدیمة  األلبسة  وسوق 
القدیمة  األلبسة  فيه  تعرض  التي  زاده(: 
للحریق  مرتين  تعرضت  التي  والمستعملة 
من قبل مثيرى الفتنة الطائفية في المدینة، 
مرة في هذه السنة حيث احترقت بكاملها 
ليال. ومرة في السنة الماضية أیضا حيث لم 
ینجح المشاغبون بتحریقها كامال آنذاك.

أسواق  أشهر  من  رسولي:  جهارراه  سوق 
من  المستوردة  المبيعات  بسبب  المحافظة 

الدول المجاورة خاصة األقمشة واأللبسة.
سوق الجمعة: وهي مكان واسع في غرب 
مدینة زاهدان منتهى شارع فاضلي، تعرض 

أهل السنة يف مدينة زاهدان

سعادت عبيد اللهي

)مركز حمافظة سيستان و بلوشستان(
)القسط الثاني(
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یوم  للبيع  المبيعات  من  مختلفة  أنواع  فيه 
الجمعة .

تعرف  المدینة  في  أخرى  أسواق  وهناك 
یكثر  أسواق  وهي  المشتركة،  بالسوق 
تواجدها في األحياء والمناطق الفقيرة، ومن 
خصائص هذه األسواق أنها تعرض مبيعاتها 
صغيرة  غرف  وفي  الشوارع  هوامش  في 
مبنية من الحدید. والفواكه والخضراوات، 
وجودا  المبيعات  أكثر  الغذائية  والمواد 
في مثل هذه األسواق، ومن أشهر األسواق 
المشتركة في زاهدان السوق المشتركة 
الواقعة في دوار كوثر والسوق المشتركة 

في شيرآباد.
المستشفيات:

هناك العدید من المستشفيات فى زاهدان، 
الذي  طالب  أبي  بن  علي  كمستشفى 
أكبر  وهو  سنوات  بضع  منذ  افتتاحه  تم 
مستشفى في زاهدان، ثم مستشفى »خاتم 
افتتاحة عام 1971م، وهو  الذي تم  األنبياء« 
طبية  خدمات  یقدم  كبير،  مستشفى 
متنوعة، ومستشفى »تامين إجتماعي« الذي 
أیضا  المستشفى  وهذا  1996م،  سنة  أسس 
من  أفضل  فيه  والخدمات  وكبير،  واسع 
سائر المستشفيات في المدینة، ومستشفى 
األصغر«  و«على  و«بوعلى«  أكرم«  »نبي 
و«الزهراء« الذي یعتبر مركزعالج كبير 
روانبزشكي  ومستشفى  العيون.  ألمراض 
لعالج  1996م،  سنة  افتتاحه  تم  الذي 

األمراض الروحية.
مرت  التي  المستشفيات  هذه  وجميع 
لعالج  باهظة  أثمانا  تتلقى  ذكرها 
إلى  بالنسبة  واألسعارمنخفضة  المرضى، 
التأمين،  بطاقات  یحملون  الذین  المرضى 
جامعة  إدارة  حملت  الفكرة  وهذه 
المؤمنين  أم  »مركز  بتأسيس  دارالعلوم  
عنها  اهلل  رضي  الكبرى  خدیجة  السيدة 
الخيروالمتبرعين  أهل  بمساعدة  الطبي« 
للطبقة  العالج  بخدمة  ليقوم   المخلصين، 
المدینة،  أهل  من  والمسكينة  الفقيرة 
ویعالج المستضعفين من عامة الناس بسعر 

منخفض.
أن  المركزالطبي  هذا  في  العمل  وخطة 
ساعة  المتخصصون  األطباء  فيه  یتناوب 
ساعة كل یوم، وأما األدویة فيوفرها بعض 

المستوصفات من داخل المدینة.

هذا  یصير  أن  وتسعى  تأمل  واإلدارة 
في  كبيرًا  مشتسفى  المركزالطبي 
وساعدت  الحكومة  وافقت  إذا  المستقبل 

الظروف المالية.
مستوى التعليم في زاهدان:

التعليم في  جميع مدن  نوعان من  هناك  
وهذا  التقليدي،  التعليم  األول  بلوشستان: 
العلوم  بدراسة  یتعلق  التعليم  من  النوع 
المتون  ودراسة  واإلسالمية،  الشرعية 
والحدیث  التفسير  من  القدیمة  العلمية 
والفقه والكالم وغيرها. فمن یطلب هذا 
ویسجل  دینية  مدرسة  إلى  یراجع  التعليم 
تطرق  التي  المراكز  هذه  وتعرف  فيها 
ولهذه  الدینية.  بالمدراس  التعليم  هذا  إلى 
الدراسي  ونظامها  برامجها  المدارس 
المالية  تعتمد في مصارفها  وهي  الخاص، 

على نفقات الشعب.  
زاهدان  في  التعليم  من  الثاني  والنوع 
وكذلك غيرها من مدن محافظة سيستان 
الذي  الحكومي  التعليم  فهو  وبلوشستان 
أربع  الجامعة،  قبل  ما  مرحلة  في  یضم 

مراحل رئيسية كاآلتي:
المرحلة  تمثل  وهي  األطفال:  ریاض   -1
التمهيدیة للمرحلة االبتدائية، وتبدأ من عمر 

خمس سنوات وتستمر لمدة عام واحد.
خمس  ومدتها  االبتدائية:  المرحلة   -2

سنوات.
عليها  ویطلق  المتوسطة:  المرحلة   -3

المرحلة التوجيهية وتستمر ثالث سنوات.

4- المرحلة الثانویة: ومدتها أربع سنوات.
بتفاوت  تتفاوت  الجامعي  التعليم  مدة  ثم 

الجامعات وتنوع فروعها.
مدن  في  الموجود  التعليم  في  المشكلة 
هي  زاهدان،  مدینة  فيها  بما  المحافظة 
السائد.  الحكومي  للتعليم  السيئ  الوضع 
فالمحافظة من المناطق المحرومة من حيث 
التعليم، وقد نبه بهذا الموضوع المسؤولون 
لمكافحة األمية مرات ولكن المسؤولين 
وممثلوا  والتربية  التعليم  وزارات  ورؤساء 
وتشير  رأسا.  بذلك  یرفعوا  لم  المجلس 
اإلحصائيات غير الرسمية أن 32 في المائة 
فهم  أميون  المحافظة  هذه  سكان  من 
سكان  ربع  یشكلون  المعلن  العدد  بهذا 
المحافظة. ففي العام الدراسي الـ 2009-2008 
كان 77 ألف تلميذ راسب في االمتحانات 

وهي  الحكومية  المدراس  في  النهائية 
بالنسبة  التعليمي  للرسوب  ميزانية  أكبر 
http:// سائرالمحافظات)موقع  إلى 

.) /www.niazerooz.com
مؤسسة محسنين الخيریة زاهدان:

أسست قبل سنوات هذه المؤسسة الخيریة 
بمساعدة  العلوم  دار  إدارة  إشراف  تحت 
بعض الخيرین والتجار المخلصين وأعيان 

البلد. وهي تستهدف األمور التالية:
وفقراء  واألرامل  األیتام  كفالة   -  1

المسلمين.
الدراسات  لمواصلة  الطالب  مساعدة   -  2

العليا في العلوم اإلسالمية.
والدعاة  المساجد  أئمة  مساعدة   -  3
وعلماء  القرآنية  الكتاتيب  في  والمعلمين 

الدین المعوزین.
المهن  لتدریب  المراكز  تأسيس   -  4
وتعليم مهارات  المختلفة من خياطة ونسج 

الكمبيوتر.
5 - تأسيس مدارس روضة األطفال لتربية 

أوالد المسلمين على المنهج الصحيح.
الشباب  6 - تأسيس دار ومستشفى لعالج 

والمصابين بإدمان أنواع المخدرات.
الصندوق العزيزي للقروض الحسنة:

هي مؤسسة رسمية لدى الحكومة، أسس 
زاهدان  دارالعلوم  وإدارة  ق.   . 1421هـ  سنة 
الصندوق  أهداف هذا  ومن  عليها.  تشرف 
من  المالي  والتكافل  التضامن  إیجاد 
العلمية  األهداف  بتحقيق  الوفاء  أجل 
والدعاة  والطالب  للعلماء  واإلجتماعية 
الحسنة،  القروض  الناس عن طریق  وعامة 
بتعاون من  الصندوق  تأسيس هذه  تم  وقد 
مجموعة أهل الخير في مدینة زاهدان، وإن 
سياسته في إجراء القروض توافق الشریعة 
اإلسالمية، فال یأخذ ربحا من المشتري أو 
المستقرض أبدا، ویتكفل بمصاریفها من 

مساعدة أهل الخير .
آالف  أجرى  قد  اليسيرة  المدة  هذه  وفي 
لألغراض  متنوعة  بمبالغ  للقرض  دفعة 
والزواج  الدراسات  مواصلة  من  المختلفة 

والسكنى والعالج وغيرها من الحاجات.
على  تتحصل  أن  وتأمل  تسعى  واإلدارة 
هذا  لتنمية  الحكومة  من  الموافقة 
الصندوق، وتطویره إلى مؤسسة مالية تماثل 

البنوك والمصارف.
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أ-أصله وأسرته: هو علي بن مصطفى بن أحمد بن علي بن مصطفى 
الطنطــــــاوي . ولد في فجر یوم الجمعة الثالث وعشــــــرین من جمادى 
األولى ســــــنة 1327 هـ. )1909م( ولد هــــــذا الطفل في دار فقيرة طرف 
صغير من أحياء دمشق هو حي العقيبة.)الطنطاوي( فإن الذي یتبادر 
إلى الذهن إن أصله من طنطا )الذي كان اســــــمها طندتا( في مصر 
فقد نزح جده منها إلى دمشق سنة 1255 هـ. برفقة عمه هو أحمد بن 
علي بن مصطفى وقد كان إمام طابور متقاعدا في الجيش العثماني.

أما أبوه الشيخ مصطفى الطنطاوي فقد كان من العلماء المعدودین 
في الشــــــام وكان أمين الفتاوى في دمشــــــق ومن صدور الفقهاء ومن 
الطبقة األولى من المعلمين والمربين ویجيئون المشایخ بعمائم ولحى 
یقرؤون عليه. وكان مدیرا للمدرســــــة التجاریة وولي منصب رئيس 
دیوان محكمة النقض عام 1918م. إلى أن توفي في عام 1925 م. وكان 
عمر الشــــــيخ على حينئد ست عشرة ســــــنة وثالثة أشهر. أما أمه هي 
السيدة وثيقة بنت الشيخ أبي الفتح الخطيب وأسرتها أیضا من األسرة 

العلمية في الشام وكثير من أفرادها من العلماء المعدودین. 
ب-نشأته ودراسة: كان الطنطاوي من أوئل الذین جمعوا في الدراسة 
بين طریقي التلقي على المشــــــایخ والدراسة في المدارس النظامية . 
وتلقى دراســــــة اإلبتدائية األولى على العهد العثماني فكان طالبا في 
المدرســــــة التجاریة التي كان أبوه مدیرا لها إلى ســــــنة 1918م. ثم في 
المدرسة الســــــلطانية الثانية وبعدها في المدرســــــة الحقمقية ثم في 
مدرسة حقمقمية ثم في مدرسة حكومية أخرى إلى سنة 1923م. حين 
دخل مكتب عنبر الذي كان الثانویة الكاملة الوحيدة في دمشــــــق 
حينئذاك، ومنه نال البكالوریا سنة 1928م. وبعدد ذلك ذهب إلى مصر 
ودخل دار العلوم العليا وكان ألو طالب من الشام یؤم مصر للدراسة 
العالية ولكنه لم یتم السنة األولى وعاد إلى دمشق في السنة التالية 1929 
/. تدرس الحقوق في جامعتها حتى نال الليسانس سنة 1933 م. وعاد 

إلــــــى تأليف لجان على صورة التي رأى في مصر، فألفت لجنة للطلبة 
ســــــميت لجنة العليا لطالب سوریا وكانت لجنة الطلبة بمثابة اللجنة 
التنفيذیة للكتلة الوطنية التي تقود النضال ضد االستعمار الفرنسي 
للشام. وقد علمتم أن اباه توفى وعمره ست عشرة سنة فكان عليه أن 
ینهض بأعباء أســــــرة فيها أم وخمسة اإلخوة واألخوات هو أكبر هم 
ومن أجل ذلك فكر في ترك الدراسة واتجه إلى التجارة ولكن اهلل 
صرفه عن هذا الطریق وعاد إلى الدراسة ليكمل طریقه فيها. وقد 
عدّ من مشياخه الذین قرأ عليهم طائفة منهم یجاوزون األربعين. من 
هؤالء الشــــــيخ بدر الدین الحسيني المحدث األكبر، الشيخ محمود 
شلتوت، مفتي الشام الشيخ عطا لكسم، الشيخ مصطفى عبد الرزاق، 
الشيخ محمد الخضر حســــــين ، الشيخ محمد علي كرد، الشيخ أبو 
الخيرعابدین وعبد المحسن األسطواني وغيرهم من العلماء ثم ماتت 
أمه وهو في الرابعة والعشــــــرین وكان في الثاني والعشرین من صفر 
ســــــنة 1350 هـ. فكانت تلك واحــــــدة من أكبر الصدمات التي تلقاها 

في حياته.
ج- الوظائف التي شغلها: عمل الطنطاوي في ثالث وظائف أساسية: 

الصحافة والتعليم والقضاء. 
أما الصحافة: فقد نشر الطنطاوي أول مقالة له في جریدة عامة في 
عام 1926 م. وكان في الســــــابعة عشرة من عمره وبعد هذه المقالة لم 
ینقطع الطنطاوي عن الصحافة أبدا وله مقاالت متناثرة في عشرات 
من اصحف والمجالت التي كان یعجز عن حصرها وتذكر أسمائها. 
وبدأ علي الطنطاوي الكتابة والنشر مبكرا فأما أول مقالة نشرت له 
في صحيفة فقد مر بكم خبرها وأما أول كتاب طبعه فكان في 
سنة 1930 م. ولما یتم الحادیة والعشرین من عمره. واسمه الهيثميات. 
ویبلغ كتبه إلى أربعين ونيف وسأذكر لكم عدة منها: 1. ابوبكر 
الصدیــــــق 2. عمــــــر بن الخطــــــاب 3. رجال من التاریــــــخ 4. فتاوى علي 

حملات من حياة العالمة األديب الشيخ علي الطنطاوي 
عبد الرحمن تيموري

طالب في السنة السادسة

بأقالم الطلبة24



السنة:11 العدد:4 / ربيع الثاني 1436 هـ.ق

25 بأقالم الطلبة

الطنطاوي 5. في سبيل اإلصالح6. اعالم التاریخ)7 أجزاء(7.ذكریات 
)8 اجزاء(8.تعریف عام بدین اإلسالم 9. صيد الخاطر 10. من حدیث 

النفس 11. دمشق 12. أخبار عمر وابنه 13. بغداد 14. في اندونيسيا.
أما التعليم: إذا كانت الصحافة هي المهنة التي أحبها علي الطنطاوي، 
فإن التعليم هو العمــــــل الذي مأل حياته كلها. لقد بدأ بالتدریس في 
المدارس األهلية بالشــــــام وهو في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من 
عمره )في عام 1345هجریة( وبعد ذلك صار معلما ابتدائيا في المدارس 
الحكومة سنة 1931م. وبقي في التعليم االبتدائي إلى سنة 1935 م. وبعد 
ذلك انتقل إلى العراق عام 1936م مدرســــــا في الثانویة المركزیة في 
بغداد و دار العلوم الشرعية في األعظمية التي صارت كلية الشریعة 
بقــــــي علي الطنطاوي یدرس في العــــــراق حتى عام 1939 م، لم ینقطع 
عنه غير سنة واحدة أمضاها في بيروت مدرسا في الكلية الشرعية 
ثم رجع إلى دمشق فعين استاذنا هاونا في مكتب عنبره فما لبث أن 
جاء األمر ببقاء إلى دیر الزور وهكذا صار معلما في الدیر سنة 1940.

وأمــــــا القضاء : اتفق لطنطاوي في الدیر قصة طریقة ومن قصة هذه 
القصة أن الطنطاوي في المســــــجد في الدیر خطبة من تلك الخطب 
الناریة التي ان لها أثر كبير في نفوس الناس كأنها كالقنبلة التي 
تنطلق ال أذكر منها إل جملة واحدة قال فيها: ال تخافوا الفرنســــــين 
فإن أفئدتهــــــم هواء وبطولتهم ادعاء إن نارهم ال تحرق ورصاصهم ال 
یقتــــــل ولو كاغن فيهم خير ما وطئت عاصمتهم علل األلمان فطفق 
الناس یظاهرون في الشوارع مظاهرة في الشوارع مظاهرة كإعصار 
فيه نار وزالزل تنفجر ویریدون أن یصلوا الفرنسين فيخطوهم فحاء 
الشرطة والجند ليمسكوا بالشيخ ألن المتشار)الكونيل العسكري( 
أمــــــر بالقبض عليــــــه ولكن االزدحام مانع من ذلك فقنع الشــــــيخ من 
الغنيمة باإلیاب إلى دمشــــــق وكانت هذه القصة سببا في اعفائه من 
التعليم وبعد رجوعه إلى الدمشق فلقد هيأت الدخول في سلك القضاء 
بعد أن نجح في امتحان القضاء وتم قبوله قاضيا دخل الطنطاوي فيه 
ربع قرن كامال خمسة وعشــــــرین عاما من أخصب أعوام حياته من 
عام 1941 إلى عام 1926 خرج من الباب الضيق للحياة ممثال في التعليم 
بمدرسة قریة ابتدائية ودخل من أوسع أبوابها قاضيا في النبك ثم في 
دوما) من قرى دمشق ( ثم قاضيا ممتازا في المدشق وصدرا مستشارا 
لمحكمة النقض في الشام ثم مستشار لمحكمة النقض في القاهرة. 
وقد اقترح وضع قانون كامل لألحوال الشخصية مكلف لذل فوضع 
كله وصار المشــــــروع أساســــــا للقانون الحالي. وكان القانون یخول 
القاضي الشرعي في دمشق ریاسة مجلس األوقاف وعمدة الثانویات 
الشرعية فصار الطنطاوي مسؤال عن ذلك كله خالل عشر السنين 
التي أمضاها في قضاء دمشق فقرر أنظمة في الثانویات ووسع معاهد 

الدورس فيها.
د- المملكــــــة: في عــــــام 1963 م. ذهب علي الطنطاوي إلى المملكة 
العربية السعودیة معاضدا للتدریس في الكليات والمعاهد وفي نهایة 
الســــــنة عاد إلى دمشــــــق وبعد مدة عاد إلى مكــــــة للتدریس فيها بدأ 
الطنطاوي هذه المرحلة الجدیدة من حياته بالتدریس في كلية التربية 
بمكة، ثم لم یلبث أن كلف بتنفيذ برنامج للتوعية اإلسالمية فترك 
الكلية وراح في المدارس والمعاهد لهذا الغرض وتفرغ للفتوى یجيب 
عن أســــــئلة وفتاوي الناس في الحرم أو في بيته ســــــاعات كل یوم ، 

ثم بدأ براميجه مســــــائل ومشكالت في )اإلذاعة( و)نور وهدایة( في 
الرائي اللذین قدر لهما أن یكونا أطول البرامج عمرا في تاریخ إذاعة 
المملكة السعودیة ورائيها. وهذه البرامج استقطبا مالیين المستعمين 
الشــــــاهدین وتعلق لهما الناس على اختالف ميولهم وأجناســــــهم فلقد 
كان الطنطاوي من أقدم مذیعي العالم العربي لقد كان الشــــــيخ من 
أقدم معلمي القرن العشــــــرین وكان صحفيا في أوائل أیام الصحافة 
بدمشــــــق وكان حقوقيا متشرعا فقيها وكان قاضيا غيورا وخطيبا 

مفوها هادرا.
هـ. أهم أعماله:إن المتابع لحياة الشيخ یجد أن له أوليات سبق إليها في 
كثير من األمور أو األعمال منها: أول من دعا إلى إنسشاء الجمعيات 
اإلســــــالمية في ســــــوریا. –أصدر أول مجلة إســــــالمية في سوریا عام 
1350هـ. وسماها البعث اإلسالمي وضع قانون األحوال الشيخصية عام 
1372هـــــــ وبعد الوحدة مع مصر وضع قانون اإلفتــــــاء أول من دعا من 
المشــــــایخ في العصر الحدیث إلى إقامة صالة اإلستســــــقاء في الشام 
عام 1380 هـ. بعد أن هجرت منذ وقت من أوائل المشایخ الذین اتصوا 
باإلذاعــــــة والتلفاز – كان من أوائل الذین جمعوا في الدرســــــات بين 
طریق التلقي على المشایخ والدراسة في المدارس النظامية لقد كتب 
كثيرا من المقاالت یناصر بها اخوانه المسلمين، كتب كثيرا من 
فلســــــطين وعن مصر وكتب عن اليمن أیضــــــا في عام 1954م. اختير 
مؤتمر القدس اإلسالمي یتبين أبعاد  ليكون عضوا في اللجنة  
قضية فلســــــطين وعدالتها، ووجوب نصرتهــــــا فقطع  محيط األرض 
مطوفا في اآلفاق متحدثا في المحافل مناصرا لهذه القضية التي في 
أعماق كل مسلم. وقد كانت له مشاركة في طائفة من المؤتمرات 
منها: 1: حلقة الدراسات االجتماعية التي عقدتها جامعة الدول العربية 

في دمشق على عهد الشيشكلي2: مؤتمر الشعوب العربية  
  الجزائر. 3: مؤتمر تأســــــيس رابطة العالم اإلســــــالمي. 4: واثنين من 
المؤتمرات السنویة اتحاد الطلبة المسلمين في أوروبا 5: ولكن أهم 
مشــــــاركة له كانت في المؤتمر اإلســــــالمي الشــــــعبي اتحاد الطلبة 

المسلمين في القدس.
و- وفاتــــــه: صنع المظاهــــــرات وهيج الناس وشــــــارك إخوانه في بلده 
وخارجهــــــا همومهم فكتب خطب وطاف العالم من أجل فلســــــطين 
واقتصر حياته الضخمة على التعليم والوعظ في الكليات ووســــــائل 
اإلعالم مرئية ومسموعة ومقروءة حتى ما إذا ضعف جسده الذي تعبت 
طالب المعالي بقي في بيته معتزال الخلق حتى بعد عشاء الثامن عشر 
من جمادى األولى عام1420هـ. )حزیران عام 1999م( خفق ذاك السراج 
الوهــــــاج خفقته األخيرة وانطفأ المصباح الــــــذي أضاء في كثير من 
أقطار الدنيا سناه قرابة قرن من الزمان وطویت صحيفة ملئت باألعمال 
لخالدة. مات علي الطنطاوي:بعد أن ضعف قلبه الكبير، الذي كان 
نجيعه مــــــدادا آلالف المقاالت التي كتبها یبث في النفوس العزیمة 
والهمة ویبني صروح األخالق والرجولة ویشق طرق الخير والمعروف 
ولد بعد أذن فجر یوم الجمعة وتوفي بعد عشــــــاء یوم الجمعة! فكأن 
حياته الطویلة التي عاشــــــها إنما هي یوم واحد في مدار الزمان! توفي 
علي الطنطاوي ودفن في اليوم التالي في مكة بعد ما صلى عليه في 
الحرم المكي الشریف فحقه عليها أن نجوب طریقه ودعوته ونعني 

بآثاره فإذا نحن وفقنا إلى ذلك فقد وفينا له بعض الوفاء. 
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تقرير عن املسابقات اخلطابية بني 
النوادي العربية باحملافظة

عقدت »رابطة النوادي العربية بين المعاهد 
الدینية ألهل السنة« مسابقة خطابية على 
األسبوع  اإلثنين  یوم  المحافظة  مستوى 

الماضي في مدرسة بدر العلوم بزاهدان.
بدأت الحفلة في التاسعة صباحا، وافتتحت 
بكلمة ألقاها الشيخ عبيد اهلل ـ المدرس 
بهذه المدرسىة ومسؤول النادي العربي بها 
ـ . واختتمت بكلمة سماحة األستاذ عبد 
القادر العارفي ـ األستاذ بجامعة دار العلوم 
المفتي محمد  ـ وسماحة األستاذ  زاهدان 
والفقه  الحدیث  أستاذ  ـ  القاسمي  قاسم 

بجامعة دار العلوم ـ.
حظيت الحفلة باستقبال واسع من الطلبة 
إلى  واستمرت  وخارجها،  المدرسة  داخل 

التاسعة ليال.
المشاركين  عدد  أن  بالذكر  والجدیر 
المدارس  ربى على 30 عددا من مختلف 
وهذا  وخارجها،  المدینة  داخل  الدینية 
الرائعة  اإلسالمية  األناشيد  إلى  باإلضافة 
التي ألقها الطالب من مختلف المدارس، 
العالي  مستوي  على  المسابقة  وكانت 

والمقدمات.
وفيما یلي أسماء الفائزین بهذه المسابقة:

في القسم العالي )السطوح(:
1ـ أحمد ناروئي، الحائز على رتبة الشرف 

األولى، من جامعة دار العلوم زاهدان.
2ـ عبد الحليم زاروزائي، الحائز على رتبة 
الشرف األولى أیضا، من جامعة دار العلوم 

زاهدان.
3ـ آصف أحمدي، الحائز على رتبة الشرف 

الثانية، من جامعة دار العلوم زاهدان.
4ـ ثمر الدین عبد اللهي، الحائز على رتبة 
الشرف الثانية أیضا، من جامعة بدر العلوم 

زاهدان.
5ـ علي عظيمي، الحائز على رتبة الشرف 

الثالثة، من جامعة بدر العلوم زاهدان.
في قسم المقدمات:

الشرف  رتبة  على  الحائز  نهتاني،  علي  1ـ 
األولى، من جامعة بدر العلوم زاهدان.

رتبة  الحائز على  2ـ بركت اهلل رحيمي، 
العلوم  بدر  جامعة  من   ، الثانية  الشرف 

زاهدان.
رتبة  على  الحائز  غمشادزهي،  یاسين  3ـ 
دارالعلوم  جامعة  من  الثالثة،  الشرف 

زاهدان.
رتبة  على  الحائز  زهي،  نوتي  الياس  4ـ 
الشرف الثالثة أیضا، من جامعة دار العلوم 

زاهدان.

األناشيد:
على  الحائزة  وقاص،  أبي  بن  فئة سعد  1ـ 
رتبة الشرف األولى، من جامعة بدر العلوم 

زاهدان.
رتبة  على  الحائزة  الرحمة،  نبي  فئة  2ـ 
القرآن  تجوید  جامعة  من  الثانية،  الشرف 

زاهدان.

مؤمتر “سرية نيب الرمحة” يف اجلامع 
املكي بزاهدان

للجامع  الثقافية  الشؤون  مكتب  أقام 
ربيع   8 الجمعة  یوم  زاهدان  في  المكي 
نبي  سيرة  مؤتمر  عنوانها«  جلسة  الثاني 
الرسول  مكانة  عن  دفاعا  الرحمة« 

الشامخة.
مساء  انعقد  الذي  المؤتمر  هذا  حضر 
والمثقفون،  والطالب،  العلماء،  الجمعة، 
المجالس  أعضاء  من  وعدد  والجامعيون، 
الناس.كما  وعامة  زاهدان  في  المحلية  
علماء  من  الفقهي  بهزاد  الشيخ  حضر 
خراسان الرضویة والحافظ محمد كریم 

صالح من علماء مدینة »سراوان«.
كانت  الجلسة  هذه  أن  جدیربالذكر 
نهایة سلسلة من جلسات السيرة التي اهتم 
للجامع  التابع  الثقافية  الشؤون  مكتب 

من أنباء اجلامعة
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من  مختلفة  مناطق  في  بإقامتها  المكي 
مدینة زاهدان.

بدأ مؤتمر السيرة بتالوة آیات من كالم 
اهلل المجيد. ثم ألقى فضيلة الشيخ حافظ 
والدعاة  العلماء  من  صالح  كریم  محمد 
البارزین ألهل السنة في إیران، محاضرة  
جوانب  معرفة  ضرورة  على  فيها  أكد 

حياة الرسول الكریم.
على  صالح:  كریم  محمد  الحافظ 
المسلمين أن یقوموا بتعریف  رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم للعالمين.
في  صالح  كریم  محمد  الشيخ  قال 
رحمة  كان  الكریم  الرسول  كلمته: 
یعرف  أن  المسلمة  األمة  على  للعالمين. 
خالق األرض والسماوات  للبشرإذا كانوا 
على  األبدیة.  السعادة  للبشریة  یریدون 
المسلمين أن یفهموا الناس جميعا أن اهلل 
مشكالتهم  عن  یفرج  الذي  هو  تعالى 
ویفهموا  والفالح.  السعادة  إلى  ویوصلهم 
العالمين أن البشر جميعا فقراء واهلل هو 
الغني الحميد. یجب أن نفهم العالمين بأن 

ال یغتروا بالدنيا وال بمتاعها القليل.
صالح«  كریم  محمد  الحافظ  واعتبر   
المسئولية  الكریم«  بالرسول  التعریف 
األمة  قائال:على  المسلمة  لألمة  األخرى 
للعالمين،  رسولها  تعرف  أن  اإلسالمية 
السعادة  تتبع  كانت  إن  للبشریة  وتقول 
والنجاح فلن تجدها في سيرة وطریقة غير 
سيرة الرسول الكریم،ألن الرسول صلى 
اهلل عليه وسلم ربّاه اهلل تعالى، وكان یملك 

أفضل األخالق.
قائال:  صالح  كریم  محمد  الشيخ  وتابع 
برسول  قریش  مشركوا  استهزء  عندما 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قال اهلل تعالى في 
المستهزئين«  كفيناك  »إنا  عنه:  الدفاع 
قال  األبتر«  األعداء«  فيه  قال  .عندما 
اهلل تعالى في الدفاع عنه:«إن شانئك هو 

األبتر«
بصاحب  تعالى  اهلل  وصفه  كذلك 
األخالق العظيمة قائال: »وإنك لعلى خلق 
عظيم«ما وردت أوصاف الرسول الكریم 
تالمذته  وأوصاف  وشمائله   وخصائصه 
في القرآن الكریم بل وردت في التوراة 

واإلنجيل أیضا.
أن  المسلمين  قائال:على  وأضاف فضيلته 
یصرحوا للعالم أن رسولنا الكریم كان 
لقد  جميعا.  الناس  إصالح  في  یفكر 
الناس  األسحارلهدایة  في  دموعه   ذرفت 
وإنقاذهم. أشار القرآن الكریم إلى هذا 

الموضوع قائال:« لعلك باخع نفسك«. 
عالمتان  وصحراء«بدر«  »أحد«  جبل 
ومشهدان على تضحيات الرسول الكریم 
والدموع في سبيل هدایة وسعادة  بالدماء 

البشریة.
كریم  محمد  حافظ  الشيخ  خاطب  ثم 
إلى  المسيئين  كلمته  ختام  في  صالح 
الرسول الكریم قائال: رسالتنا إلى كافة 
قالها  ما  الكریم  الرسول  إلى  المسيئين 
اللهم اهد قومي فإنهم  رسولنا الكریم« 
اهد  اللهم  نقول:«  أیضا  نحن  الیعلمون« 
قومي فإنهم ال یعلمون« فانتظروا صواریخ 
صدوركم  تصيب  سوف  التي  أدعيتنا 
على  ردا  نحن  اإلیمان.  بنور  وتنورها 
خطوتكم هذه نشكوا ضعفنا عند اهلل 
الرسول  قرأه  الذي  الدعاء  ونقرأ  تعالى 
اللهم  ونقول«  الطائف  الكریم في سفر 
حِيَلتِي  وَقِلََّة  ُقوَّتِي  ضَعْفَ  َأشُْكو  إليكَ 
وَهَوَاِني عََلى النَّاِس یَا َأرْحَمَ الرَّاحِمِينَ َأنْتَ 
اْلمُسْتَضْعَفِينَ  رَبُّ  َأنْتَ  الرَّاحِمِينَ  َأرْحَمُ 
ِإَلى مَنْ تَكُِلِني ِإَلى عَدُوٍّ ِبعِيدٍ یَتَجَهَّمُِني« 
رسولنا  من  الدروس  هذه  تعلمنا  نحن 
سنأتيكم  أسوتنا.  كان  ألنه  الكریم 
ونبلغكم في ظل تعاليم الرسول الكریم 
رسالة السعادة والسالم ونور القرآن والسنة 

النبویة الكریمة.
أن  یجب  الرسول  المحبة  الفقهي:  الشيخ 

تكون عقالنية و عاطفية
علماء  من  الفقهي،  بهزاد  الشيخ  أشار 
المشاركين  وأحد  الرضویة   خراسان 
بعث  تعالى  اهلل  أن  المؤتمرإلى  هذا  في 
هذه األمة مع بعثة الرسول الكریم رحمة 

للعالمين.
المسلمة  األمة  قائال:  فضيلته  وأضاف 
هي  الرسالة  وهذه  عظيمة،  رسالة  تحمل 
یرسمون  حيث  األعداء،  أخافت  التي 
األمة  لكن  سخيفة.  صور  في  مخاوفهم 

والمغول  التتار  من  صنعت  أمة  المسلمة 
الذین كانوا أعداء اإلسالم األلداء، محبين 

هلل وللرسول الكریم.
قال الشيخ فقهي ردا على إهانات الغربيين 
للرسول الكریم: وسبب هذه التصرفات  
إما أنهم لم یعرفوا الدین اإلسالمي جيدا 
التي عندهم  الصورة  ولدیهم من اإلسالم 
اللتين  والنصرانية  اليهودیة  الدیانة  من 
تنحصران في المعابد والكنائس.وإما أننا 
كمسلمين لم نستطع أن نعرف هذا الدین 

للعالم جيدا.
الفقهي:الیمكن  بهزاد  الشيخ  وتابع   
الهتافات  خالل  من  باإلسالم  التعریف 

والشعارات، بل البد من خطوات عملية. 
المسلمين  بين  العالم في عصرناالیرى    
عمليا  محبته  أرى  الذي  دجانة  أبي  مثل 
دفاعا عن  العدو  نحو سهام  ووجّه صدره 
محبة  الیرى  العالم  الحبيب.  الرسول 
الكریم  للرسول  والصحابيات  الصحابة 
الصحابة  تضحيات  األمة.  أفراد  بين 
وجهودهم في الدفاع عن الرسول الكریم 
وشعورهم الدیني  الكامل وحضورهم في 
الميادین هي التي أثارت اليأس واإلحباط 
في  األعداء في ذلك الوقت ومنعتهم من 

أي هجوم على الدین والرسول الكریم.
العملي  االنحطاط  إلى  الفقهي  وأشار   
العصر  المسلمة في  واألخالقي في األمة 
الحاضر قائال: مع األسف سقط المسلمون 
المسلم  وأخالقيا.  عمليا  عصرنا  في 
لنجاة  دموعه  تجري  أن  بدل  المعاصر 
ألساطير  عينه  تدمع  وهدایته؛  البشریة 
المسلسالت واألفالم ! عندما یرى األعداء 
یجعلوا  أن  یتجرأون على  االنحطاط  هذا 
ویحتلوا  بأیدیهم   ألعوبة  المسلم  هذا  من 

بلده ویسيئوا إلى دینه.
مع  المحبة  فقهي على  عقالنية  وأكد   
نملك  أن  علينا  قائال:  الكریم  الرسول 
نوعا  والروحانية  العاطفية  المحبة  بجانب 
من المحبة العقالنية مع الرسول الكریم. 
المحبة العقالنية أن نعمل على هدیه وسننه 
في حياتنا. النصارى لهم محبة خاصة مع 
والسالم  الصالة  عليه  المسيح  سيدنا 
كافة  ویقضون  لميالده،  یوما  ویحتفلون 
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أهل السنة يف إيران

أیام السنة مخالفين لتعاليم سيدنا عيسى عليه الصالة والسالم،وال 
معنى في الثقافة اإلسالمية لمثل هذه المحبات الكاذبة. بل یجب 
العمل على سنة وسيرة الرسول  أن تكون  المحبة عقالنية مع 

الكریم في الحياة كلها.
نزجر  والسنة،  القرآن  على  الحميد:بالعمل  عبد  الشيخ  فضيلة   

المسيئن إلى  المقدسات اإلسالمية
الحميد  عبد  الشيخ  بخطابة  الرحمة«  نبي  »سيرة  مؤتمر  انتهى 

حفظه اهلل تعالى.
للعالمين«:  إألرحمة  أرسلنك  وما  آیة«  تالوة  بعد  فضيلته  قال 
عندما نطالع سيرة الرسول الكریم نجد فيها أنواعا من الروائع 
والمحاسن. النورانية والربانية التي نشاهدها في سيرته قلما نجدها 

في حياة القادة الروحيين والزعماء الدینيين في العالم.
 وتابع فضيلته قائال: كفانا هذا الجانب من حياة رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم، أنه كلما أمر تالمذته بعمل امتثلوا أوامره فورا كان ینام 

على الحصير رغم منزلته الشامخة السامية. كان یشبع یوما ویجوع آخر. 

فهل من زعيم أو قائد في العالم یعيش مثل هذا العيش؟

قال فضيلة الشيخ عبد الحميد واصفا أخالق الرسول الكریم:بعث 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رحمة حتى ألعدائه. یقول اهلل 
تعالى في وصفه« وما أرسلنك إال رحمة للعالمين« كان سيد ولد 

آدم. وتجتمع الخالئق تحت رأیته یوم القيمة.
تابع مدیر جامعة دارالعلوم زاهدان قائال:من ثم حمل رسول اهلل 
اليهود  عزم  لإلنسانية،  واألخالق  اإلیمان  وسلم  عليه  اهلل  صلى 

والنصارى وأعداء اإلسالم بقتله مرات، لكن عصمه اهلل تعالى. في 
عصرنا أیضا یستهزء باإلسالم والرسول الكریم المادیون وعبيد 
ألهوائهم.  مغایرة  الشرعية  التعاليم  یرون  الذین  النفس  شهوات 
االستهزاءات  كانت في الماضي القدیم أیضا ألن الظالم والنور 
متضادان . استهزاء األعداء باإلسالم والرسول صلى اهلل عليه وسلم 
مثل عواء الكلب نحو البدر. ولن ینتج إستتهزائهم إال صحوة  األمة 

المسلمة ووعيها وغيرة المسلمين على دینهم.
الكامل  اإلتباع  ضرورة  على  الحميد  عبد  الشيخ  فضيلة  أكد 
لسنن الرسول الكریم قائال: على المسلمين أن یكونوا صادقين 
في العمل على سنن الرسول الكریم وسيرته، وأن یطبقوا حياة 
ویضحوا  حياتهم  في  الكریم  القرآن  وتعاليم  الكریم  الرسول 

للدفاع عن الدین اإلسالمي  ویهتموا بأداء الصلوات.
 الدفاع عن الرسول الكریم یكون بالتزام سنن الرسول ونشرها 
الدین  إلى  المسيئين  تزجروا  أن  تریدون  فإن كنتم  الناس.  بين 
وسنن الرسول الكریم فتمسكوا بهذه السنن. االهتمام بالصالة 
وإقامة العالقة مع اهلل ونشر الثقافة اإلسالمية أكبر ضربة تؤلم  

المسيئين إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
وأعرب فضيلة الشيخ عبد الحميد في نهایة كلمته عن أمله أن 
تصحوا األمة المسلمة وتكون حياة المسلمين وفقا لتعاليم القرآن 

وسيرة الرسول الكریم.
انتهى مؤتمر سيرة نبي الرحمة بدعاء فضيلة الشيخ عبد الحميد 

وإقامة صالة العشاء.

الحميد،  عبد  الشيخ  فضيلة  قدم 
مدینة  السنة في  أهل  إمام وخطيب 
وفاة  على  ومواساته  تعازیه  زاهدان، 
العاهل السعودي، الملك عبد اهلل بن 
عبد العزیز، للملك الجدید واألسرة 
سائال  السعودي،  والشعب  المالكة 
الفقيد  یتغمد  أن  الكریم  المولى 
ویدخله  ورضوانه،  رحمته  بواسع 
فسيح جنانه، وأن یلهم الجميع جميل 

الصبر والسلوان.
أكد خطيب أهل السنة في رسالة 
التعزیة الموجهة إلى الملك سلمان بن 

قائال: عبد العزیز، على ضرورة استراتجية  اإلسالمي،  العالم  في  جدیدة 
لقد تسلمتم مقاليد الحكم في وقت 
التفرق  من  اإلسالمي  العالم  یعاني 
عصيبة  بأوضاع  ویمر  واالنقسام 
توحّد  جدیدة  استراتيجية  تتطلب 
صفوف األمة المسلمة وتقضي على 
جعلت  التي  واالنقسامات  الخالفات 
لألعداء  فریسة  اإلسالمي  العالم 

والمتربصين.
واعرب فضيلته في النهایة عن أمله 
بأن یقوم الملك الجدید “بدور ریادي 

في توحيد صفوف األمة الواحدة”.

فضيلة الشيخ عبد احلميد

 يقدم تعازيه على وفاة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
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وأخيرا أصبح للتونسيين حكومة... وُأسدل السّتار على مسلسل طالت حلقاته 
السّياسيين نظرا لخصوصيّة  السّياسيين وغير  التونسيين من  وَأَقضَّ مَضْجَعَ 

المرحلة وصعوبتها.
 فبعد أكثر من شهرین عن صدور نتائج االنتخابات التّشریعيّة وبعد فشله في 
تمریر مقترحه األول المتمّثل في تشكيلة وزاریّة لم تلبّ رغبات الجّبهة الشعبيّة 
رغم نزعتها اليساریّة الواضحة ولم تنل رضاء النهضة وآفاق تونس وطيف من 
داخل النداء نفسه، أعلن الحبيب الصيّد تركيبة حكومته الثانيّة وعرضها على 
أنظار نوّاب الشّعب لنيل رضاهم بعد أن أدخل عليها تحویرات جزئيّة لكنّها ذات 
مغزى، فتحّققت له مباركة مجلس الشعب بأغلبيّة مریحة تجعل من حكومته 
حكومة قویّة قادرة على العمل بأریحيّة وتمریر برنامجها وقوانينها من دون أن 
تجد صدّا قویّا من المجلس خاصّة وأن المعارضة أصبحت ضعيفة وانحصرت 
في فریقين من الصعب أن یتوحّدا، األول تمثله »الجبهة الشّعبية« والثاني نواب 
التي ال یزید عدد  الدیمقراطي« وبعض األحزاب األخرى  »المؤتمر« و»التيار 
نوابها عن النائب الواحد كالتّحالف الدیمقراطي والجمهوري. هذا الضعف وهذا 
التّشتت سيجعل المعارضة غير قادرة على منع أیّة سياسات تعرضها الحكومة 

على البرلمان.
هل هي حكومة وحدة وطنيّة؟

ال یمكن أن نصنّف حكومة الصّيد كحكومة وحدة وطنيّة ألنّها لم تشرّك 
جميع القوى الرّئيسيّة الفائزة في االنتخابات وأهمّها الجبهة الشعبيّة الرافضة 
النهضة  مهما كان شكله وليست حكومة سياسيّة بحتة  لكّل تقارب مع 
وال حكومة كفاءات. هي حكومة توافقات أو إرضاءات كما یحلو للبعض 
تسميتها، لكنّها قویّة بحكم مساندة أربعة أحزاب لها أهمّها النهضة والنّداء 
خاصّة إذا اتفق أعضاؤها على برنامج لتجاوز األزمة اإلقتصادّیة واالجتماعية 
التي عصفت بالبالد خالل السنوات الفارطة ومحاصرة أهمّ المشاكل واألخطار 
التي تهدّد معيشة المواطنين وسالمتهم، وتُخرج البالد من النفق المظلم الذي 

أصبحت فيه.
لكنّ العدید من المالحظين یشّككون في قوّتها ویرونها هشّة ال تقدر على 
السّياسي  الّظرف  متغيّرات  مع  الجيّد  التعامل  في  تنجح  ولن  طویال  الصمود 

فيصل العش

وأخريا أصبح للتونسيني حكومة

29
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واإلجتماعي واالقتصادي  وحتّى األمني الذي 
ألي  تخضع  لم  وأنّها  خاصّة  البالد  به  تمرّ 
منطق سياسي وال تعكس نتائج الصّندوق 
واألسباب التي أنتجت تلك النتائج. فالجميع 
یعلم أّن االنتخابات البرلمانيّّة  األخيرة قامت 
على مبدإ »التّصویت اإلیجابي« الذي یدعو 
واإللغاء  التنافي  قاعدة  على  التّصویت  الى 
وقد  مع خصمي(  فهو  معي  لم یكن  )من 
تونس  نداء  األساسيان  الخصمان  اعتمده 
فكيف  االنتخابيّة،  حملتهما  في  والنهضة 
یفسّر التقاء هذین الخصمين في حكومة 
الحملة  في  روّج  ما  حسب  وهما  الصيّد 
االنتخابيّة نقيضان یحمل كل واحد منهما 
مشروعا مختلفا عن اآلخر؟ وكيف یقبل 
حزب فائز في االنتخابات بُني أساسا على 
معارضة حركة النّهضة وشيطنتها وتخویف 
الناس منها ومن برنامجها أن تشاركه هذه 

الحركة الحكم ولو بصفة رمزیّة؟ 
إّن المؤّكد كما قال »الطاهر بن حسين« 
أحد مؤسسي الحزب أن بصمة الباجي قائد 
واضحة  الحكومة  تركيبة  في  السّبسي  
وأن الرّئيس السّابق لحركة نداء تونس هو 
صاحب القرار األول واألخير وهو من دفع 
نحو إشراك النّهضة في الحكومة رغبة منه 

في تحقيق االستقرار مهما كان الّثمن.
عن  اإلعالن  بعد  أثبت  تونس  نداء   « وأّن   
حكومة الصّيد أنّه حزب ليس لدیه مشروع 
على اعتبار أّن من صوّت له في االنتخابات 
من  النهضة  إلقصاء  صوّت  إنّما  التّشریعيّة 
الحكم وبالتالي فإن هذه الحكومة ال تلبي 

رغبات هذا الّطيف من الناس«.
القيادات  بعض  أیضا  إليه  ذهبت  ما  وهذا 
اليساریّة لهذا الحزب حيث قدّموا اعتذاراتهم 
لمنتخبيهم ووصف بعضهم ما حدث بأكبر 

عمليّة تحایّل على الرأي العام.
ثمّ كيف نفسّر قبول الوطني الحرّ بنفس 
عدد وزارات آفاق تونس وهو الذي لدیه من 
النّواب ضعف ما لدى آفاق؟  هل یدخل ذلك 
في قطع الّطریق أمام استفزازات حزب آفاق 
تونس الذي سعى الستبعاده من التّشكيلة 
تؤّكد  األخبار  وأن  خاصّة  الحكوميّة؟ 
ليست على  الحزبين  بين هذین  العالقة  أن 
واالستفزازات  بالتّهم  التراشق  وأّن  یرام  ما 
وشاهده  حدث  ما  ولعّل  بينهما  متواصل 
التونسيون على شاشة إحدى القنوات الخاصّة 
مباشرة بعد اإلعالن عن تركيبة الحكومة 
من تبادل للشّتائم بين إحدى قيادیّات آفاق 
خير  الحرّ  الوطني  قيادیات  وإحدى  تونس 

دليل على ما سبق ذكره.
الهشّة  والتّوازنات  المعادالت  تكون  فهل 
التي أنتجت هذه الحكومة سببا في عدم 
صمودها وبالتالي سقوطها بعد فترة وجيزة 
تحمله  وما  الصّفر  نقطة  إلى  البالد  لتعود 
البالد  أمن  على  مخاطر  من  العودة  هذه 

واستقرارها؟
هل أخطأت النهضة في قبولها المشاركة؟

توافق  كيف  باستغراب  البعض  یسأل 
یتيمة  وزاریة  حقيبة  على  النّهضة  حركة 
وهي القوّة السّياسية الّثانية في البالد ولدیها 
تسعة وستّون مقعدا في البرلمان.؟ »أليست 
هذه المشاركة مُهينة؟ وهل أّن مشاركتها 
الوطن  إنقاذ  في  المشاركة  بدافع  كانت 
كان  أمّ  »الحصار«؟  محاصرة  بدافع  أم 

األفضل أاّل تشارك بأي مستوى؟«
الحكم  في  النهضة  تجربة  من  إنطالقا 
الماضية  األربع  السّنوات  شهدته خالل  وما 
االنتخابات  أفرزته  وما  من تضييق وعرقلة 
موقع  فإّن  نتائج،  من  والرّئاسيّة  التشریعيّة 
القوّة  المعارضة، فهي  الطبيعي هو  النّهضة 
السّياسية الوحيدة القادرة في الوقت الرّاهن 
الحقيقي  حجمها  المعارضة  إعطاء  على 
الخّط  عن  االنحراف  تمنع  حتّى  المطلوب 
الّظلم  عودة  وتحاصر  للبالد  الدّیمقراطي 
واالستبداد. لكنّ هشاشة الوضع السّياسي 
وغياب  الدّیمقراطيّة  التّجربة  عمر  وصغر 
ثقافة االختالف والتّعدّد لدى جزء كبير من 
النّخبة ومن الشّعب یجعل من فكرة التّوافق 
الوحيد  النجاة  قارب  مغشوشا  كان  وإن 
لمنع االنتكاسة ووأد التّجربة الدّیمقراطيّة 
اختارت  النّهضة  تكون  فقد  ولهذا  برمّتها 
عن طواعيّة أن ال تقود المعارضة وال تكون 
الحكم  في  بقوة  موجودة  المقابل  في 
حتى ال تفقد حّقها في المعارضة نهائيا مع 
تمثيلها داخل الحكومة ولو بصفة ضعيفة 
كواليس  في  یحدث  بما  علم  على  لتبقى 
الحكم وتتابع بعض الملفات الهامّة المتعّلقة 
بصفة  اإلسالمي  التّيار  ومصير  بمصيرها 
عامّة في ظّل العداء المصرّح به من طرف 
وسائل  على  المهيمن  االستئصالي  التّيار 
في  االستراتيجيّة  المواقع  وبعض  اإلعالم 

الدولة. 
قبل  وحتّى  مدّة  منذ  النهضة  سعت  لقد 
اليساري  التّحالف  كسر  إلى  اإلنتخابات 
مع النداء وذلك عبر مناورات عدیدة أهمّها  
لم  لكنّها  التّوافقي،  الرّئيس  فكرة  طرح 
المكسب  هذا  تحّقق  اليوم  هي  وها  تفلح 

الصّيد  حكومة  في  الرمزیّة  بمشاركتها 
بين  الفجوة  تعمّقت  حيث  عليه  تزید  بل 
النّداء وحليفه السّابق »الجبهة الشعبيّة« وبان 
قيادیيّ  تصریحات  خالل  من  بالمكشوف 
الجبهة أن حبل الودّ مع النّداء قد انقطع وأّن 

ما حصل هو بدایة فكّ االرتباط .
كما أن حركة النهضة استطاعت بذكاء 
المرشّحة  تزیح  أن  مباشرة  غير  وبطریقة 
خدیجة  الدكتورة  المرأة  وزارة  لحقيبة 
اليساري  بتوجّهها  المعروفة  وهي  الشریف 
وبعدائها الواضح لإلسالم السّياسي وخاصّة 

حركة النهضة. 
النّهضة  تشریك  أن  یرى  من  هناك  لكنّ 
إنّما یدخل في خانة التّكتيك السّياسي من 
إبعادها  یستطع  لم  الذي  تونس  نداء  طرف 
)فشل الحكومة األولى( فأسند لها وزارة 
وزارة  وهي  والتشغيل  المهني  التكوین 
ملغومة كما یقولون حيث یستبعد أن یجد 
لتشغيل  المناسبة  الحلول  العذاري«  »زیاد 
الوضع  نتيجة  العمل  عن  العاطلين  آالف 
البالد  به  تمرّ  الذي  الصّعب  اإلقتصادي 
خلق  على  القادر  االستثمار  أفق  وغياب 
وحركته  سيجعله  ما  وهو  الشّغل  مواطن 
للشّباب  اإلحتجاجيّة  الحركات  مرمى  في 
ستحمّل  التي  اإلعالم  ووسائل  المعّطل 
الفشل  مسؤولية  النّهضة  حركة  كالعادة 
مدخال إلقصائها  ذلك  یكون  أن  ویمكن 

من الحكومة.
أفضل السيناريوهات ؟

النّداء  بين  المغشوش  التوافق  من  بالرغم 
البراغماتية  النّظرة  أملته  والذي   والنّهضة 
الشيخان  رأسهم  وعلى  الحزبين  لقيادیيّ 
السبسي  قائد  والباجي  الغنوشي  راشد 
التونسية  التجربة  تعيشها  التي  والظروف 
ضغوطات  إلى  باإلضافة  اإلقليمي  والوضع 
و  المانحة  الخارجيّة  الجهات  وتوصيات 
المقرضة التي اصبحت كما یقول الباحث 
والناشط  الثقافية  األنثروبولوجيا  في 
»تقضي  البوعزیزي  األمين  االجتماعي 
سياسي  مشهد  بناء  عبر  مصالحها  بفرض 
مقاربة  وفق  مصالحها  یحمي  تداولي 
عقود  طول  بعد  الدیمقراطي  االستبداد 
من حفظ مصالحها عبر مقاربة االستبداد 
الواحد  الحزب  یحكم  حيث  المتخلف 
ما  فإّن  ذلك  من  بالرغم  االنقالب«  عبر 
حدث یعتبر أفضل سيناریو لتونس وهو في 
جدیدة  عالقة  بدایة  تفاؤال  األكثر  عيون 
فقد  واإلسالمي،  الحداثي  الخّطين  بين 
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جمعت حكومة الصّيد أعداء األمس في فریق واحد وبالرّغم من 
أّن التّركيبة غير متوازنة فإّن ذلك قد یكون بدایة الحّل ونقطة 
قواعد  وترسي  اإلقصاء  مع  تقطع  جدیدة  ثقافة  لخلق  االنطالق 
للتّعاون والتّكاتف من أجل تحقيق مصالحة وطنّية تضمن للتّونسيين 

والتّونسيات مستقبال أفضل.
وإذا كان من مخاطر التقاء الحزبين الكبيرین في خندق الحكم 
سيحرم البالد من وجود معارضة قویّة وشرسة،   فإن ذلك سيفرض 
على بقية األحزاب الموجودة تحت قبّة البرلمان أو خارجه أن توحّد 
جهودها وتبحث عن أرضيّة مشتركة تجمعها حتّى ال تبقى السلطة 

التنفيذیّة بال رقيب وال حسيب .
أطلق  قـد  السناریو  هذا  أّن  یرون  كثر  وهم  المتشائمين  لكنّ 
رصاصة الرّحمة على الّثورة التّونسيّة وأصبحت أحالم الشّباب الذي 
قدّم من أجلها الغالي والنفيس في خبر كان، ذلك أن الترویكا 
الجدیدة التي تنطلق بأغلبية مریحة من نواب الشعب متكوّنة أساسا 
من أحزاب غير ثوریّة وذات نزعة ليبيراليّة ستمرّر بال عناء جملة 
كبيرة  آثارها  ستكون  التي  الموجعة  التقشّفية  االجراءات  من 
ومدمّرة على الطبقات الشعبيّة الفقيرة وستزید في معاناتهــــا وبالتالي 
سترفع حدّة االحتقان وفي درجة الغليــان في الشارع. كما أّن أغلب 
أطياف  یعبّرون عن طموحات  ال  الحكومي  التّشكيل  مكوّنات 
الحارقة  الملّفات  فتح  یتجرّؤوا على  لن  وأنهم  الشّعب  كثيرة من 
وفرض إصالحات قویّة ومقاومة الفساد والتّهریب وكسر شوكة 

اإلرهاب والحدّ من تفشّي البطالة والفقر. 
بل أّن البعض یذهب إلى أن عدم التّجانس داخل حكومة الصّيد 
سيدفع ببعض الوزراء ذوي الميوالت اإلیدیولوجيّة المعادیة لإلسالم 
السياسي والذین عبّروا سرّا أو جهرا عن استيائهم من تواجد وزیر 
نهضاوي بينهم، إلى خلق المشاكل ومحاولة تعطيل عمل الحكومة 
وجبهویّين  ونقابيين  إعالميين  من  بحلفائهم  باالستعانة  وإفشالها 
نكایة في الفریق الذي سعى إلى تشریك النّهضة وأفشل مخططاتهم 
في عزلها ومن ثمّ تشویهها واستئصالها. وبالتالي فإّن المواجهة حاصلة 
إلى  الذین دعو  ویومها سيعلم  ال محالة وهي مسألة وقت ال غير 

الوفاق أي منقلب ینقلبون. 
االنتظار ثم أخذ القرار

سوف لن نكون مع المتشائمين ولن نفقد األمل في ربّ العالمين، 
بالبيانات« وبالتالي  بالنيّات وال  بالنتائج ال  وسنعمل بقاعدة »العبرة 
لها  ثم نحكم  ومآالته  الحكومة  وننظر في عمل  فإنّنا سننتظر 
أوعليها، ألّن نجاح الحكومة من فشلها یتعّلق بعمل الحكومة نفسها 
وبمقومات النجاعة والفاعليّة التي ستكتسبها بمرور األیام وبكيفية 
تعاملها وتفاعلها مع الواقع التونسي بجميع أبعاده السّياسية واالقتصادیّة 
والعالمي.  اإلقليمي  للوضع  قراءتها  صواب  ومدى  واالجتماعيّة 
فالمطلوب من الفریق الحكومي أن یضع خالفاته السّياسيّة جانبا 
ویعلم بأنّه في سباق مع الزّمن ویقوم بتكثيف الجّهود، والمرور إلى 
العمل الفوري، ومعالجة المسائل والملّفات الملحّة، ومجابهة الرّهانات 
والتّحدیات في سائر الميادین والقطاعات، باإلضافة إلى فتح باب 
بعض  وتحقيق  البالد  إنقاذ  في  المساهمة  یرید  لمن  المشاركة 
أهداف ثورة شعبها. وعلى الجميع أن یضع مصلحة تونس بين عينه 
ویعلم أن فرص النّجاة قليلة البدّ من استغاللها على أحسن وجه وأّن 
األخطار كثيرة تتربّص بنا وتنتظر الفجوة التي قد نصنعها بأنفسنا 

عبرغلق باب الحوار وفتح باب المواجهة.

الممثل الهوليودي ليام نيسون اعتنق اإلسالم بسبب األذان
أعلن الفنان العالمي »ليام نيسون« اعتناقه الدین اإلسالمي، موضحًا 
أنه اتخذ هذا القرار خالل تصویره لفيلم »2Taken« بمدینة إسطنبول 

التركية.
ونقلت صحيفة »الدیلي ميل« البریطانية، عن الممثل الهوليودي الشهير 
قوله: »قررت اعتناق اإلسالم برغم تجاوزي سن الـ59 عامًا، وذلك بعد رحلة 

عمل بتركيا وتأثري بصوت األذان«.
وأكد »نيسون« أنه كان یواجه صعوبة في بدایة األمر »دفعته إلى 
الجنون« باألخص في أداء الصلوات الخمس، ولكنه بعد ذلك وجدها متعة 

روحية جميلة تقربه من اعتناق اإلسالم.

150 منظمة أمريكية تطالب بتحقيق فيدرالي بجريمة قتل المسلمين
بعثت حوالي 150 منظمة مجتمع مدني أمریكية، بينها منظمات إسالمية 
وعربية وجنوب آسيویة، رسالة إلى وزیر العدل األمریكي، أریك هولدر، 
طالبته فيها بفتح تحقيق فيدرالي حول جریمة قتل ثالثة مسلمين في مدینة 

تشابل هيل، بوالیة كارولينا الشمالية.
ولفتت المنظمات إلى وجود مؤشرات قویة على أن الدافع إلى الجریمة 
هو »الكراهية«، مؤكدًة ضرورة فتح تحقيق فيدرالي نظرًا لما كتبه 
المشتبه بارتكابه الجریمة على مواقع التواصل االجتماعي، وتهدیداته 

السابقة للقتلى.

جامعات أمريكية تنظم تأبينًا للمسلمين ضحايا الحادث اإلرهابي
شهدت جامعة »نورث كارولينا«، وميدان »ینيون« في مانهاتن بمدینة 
نيویورك بالوالیات المتحدة األمریكية، فعالية تأبين للطلبة المسلمين 

الثالثة، الذین قتلهم مواطن أمریكي، یوم الثالثاء الماضي.
وقالت »كریستينا تاسكا«، رئيسة »شبكة المجتمع المسلم«، التي 
نظمت وقفة التأبين بنيویورك: إنه من الواجب محاربة الكراهية والتعصب، 
داعية اإلعالم والمسؤولين األمریكيين، إلى إظهار نفس االهتمام لجميع 

ضحایا العنف، بغض النظر عن دینهم أو عرقهم.

مسؤولون باكستانيون: طالبان أفغانستان مستعدة لمحادثات سالم
نقل موقع  صحيفة الشرق األوسط عن مسؤولين كبار في الجيش 
الباكستاني والسلك الدبلوماسي، اليوم )الخميس(، إن »زعماء حركة 
طالبان األفغانية نقلوا للجيش الباكستاني استعدادهم إلجراء محادثات 
سالم مع الحكومة األفغانية، التي قد تجرى في وقت الحق من اليوم«، 

وذلك بحسب موقع صحيفة الشرق األوسط.
وذكرت مصادر في حركة طالبان األفغانية، أن مفاوضيهم سيعقدون 
أول جولة محادثات مع مسؤولين أميركيين بدولة قطر في وقت الحق، 

اليوم، وهو ما نفته الخارجية األمریكية قبل قليل .

هامش األخبار
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دراسة حديثة باألرقام: التدخني أكثر 
فتكًا مما هو متوقع

یكون  قد  التدخين  أن  جدیدة  دراسة  أفادت 
ألف  و120   60 بين  یتراوح  ما  وفاة  عن  مسؤواًل 
وهي  وحدها،  المتحدة  الوالیات  في  مدخن 
قبل،  من  معروفًا  كان  ما  تفوق  حصيلة 
نيو   “ دوریة  في  نُشرت  دراسة  وفحصت 
حالة  ألف   181 نحو  الطبية  جورنال”  إنجالند 

وفاة مسجلة في خمس قواعد بيانات.
عن  نشر  الذي  فليه”  “دوتشيه  موقع  وبحسب 
الدراسة نقاًل عن “رویترز”، فحتى اآلن، ارتبط 

نوعًا  و12  السكري  منها  بالتدخين،  مرضًا   21
أمراض  من  أشكال  وستة  السرطان  من 

األوعية الدمویة.
القائمة،  هذه  وسعت  الجدیدة  الدراسة  لكن 
في  شارك  الذي  جيكوبز”،  “إریك  قال  إذ 
كنا  “رویترز”:  لوكالة  الدراسة،  إعداد 
یتسبب  التدخين  إذا كان  ما  بمعرفة  مهتمين 
في أمراض أكثر من تلك الواردة في القائمة، 
لقد  بعضها،  على  أیدینا  وضعنا  فقد  وبالفعل، 
أثارت حقيقة أن 17% من حاالت الوفاة اإلضافية 
في  واردة  غير  ألسباب  حدثت  المدخنين  بين 
حكومي  طبيب  )أكبر  العام  الجراح  قائمة 

أمریكي( دهشتي قلياًل.
النتائج على مستوى  إذا طبقت هذه  إنه  وقال: 
البالد، ستزید عدد حاالت الوفاة التي لم یربط 
التدخين من قبل على عدد حاالت  وبين  بينها 
الكبد.  أمراض  أو  األنفلونزا  بسبب  الوفاة 
أن  یعتقد  الدراسة،  هذه  نشر  موعد  وحتى 
بسبب  عام  كل  یموتون  أمریكي  ألف   480
التدخين، ووجد الباحثون أن المخاطر الصحية 
تتراجع مع اإلقالع عن التدخين، وتوقع الباحثون 
أن یموت المدخنون أسرع من الذین ال یدخنون، 

وهو ما یحدث بالفعل.
وحين بحث الدارسون عما هو أبعد من أسباب 
التدخين  أن  إلى  خلصوا  التقليدیة،  الوفاة 
یضاعف مخاطر الوفاة بسبب الفشل الكلوي، 
التنفسية،  األمراض  من  العدید  جراء  وأیضًا 
وقالوا أیضًا: إن التدخين قد یزید بستة أمثال 
مخاطر الوفاة من فقر الدم المعوي، الذي یؤدي 

إلى تضرر األمعاء بسبب نقص تدفق الدم.
أما مخاطر الوفاة من األمراض المعدیة، فتزید 
مخاطر  تزید  بينما  مرة،  بـ2.3  المدخنين  لدى 
الوفاة من التليف الكبدي بين المدخنين بـ3.1 

مرة.

 أمريكية جتاهلت ولديها وأوصت بـ1.7 
مليون دوالر لكلبتها

أن  البریطانية  ميل”  “دایلي  صحيفة  ذكرت 
التمتع  من  أبناءها  حرمت  أمریكية  سيدة 
بأموالها لتوصي بثروتها التي تقدر بأكثر من 
1.7 مليون دوالر لكلبتها الصغيرة لكي تعيش 

حياتها بترف بعد وفاتها.
ونصت الوصية التي كتبتها “روز آن بولساني” 
)60 عامًا( من “كوینز” بنيویورك، على حصول 
كلبتها “بيال ميا” البالغة من العمر 3 سنوات 
أبناءها  استثنت  حين  في  ثروتها،  على كامل 

من الميراث.

وقالت “بولساني”: إن كلبتها منحة من الرب، 
وأن أبناءها سعداء بهذا القرار وغير معترضين 
عليه، فهم ناجحون في حياتهم وليسوا بحاجة 
تحياها  التي  السعادة  مدى  ویعرفون  ألموالها، 

هي وزوجها بوجود الكلبة معهما.
الكلبة  عليها  ستحصل  التي  الثروة  وتضم 
مجوهرات ومبلغًا ماليًا كبيرًا ومنزل عطالت 
فاخرًا، وتحظى الكلبة الصغيرة المدللة برعایة 
فائقة یحسدها عليها الكثير من البشر، فهي 
ولها  العشاء،  على  السمك  فيليه  تتناول شرائح 
الكالب،  بمالبس  مليئة  بها  خاصة  نوم  غرفة 

ولدیها صدیق یدعى “بوجي”. 
 وتقول “روز آن”: إن بعض الناس قد یعتقدون 
الذي  المال  الالزم في  أنها مسرفة أكثر من 
یدركون  ال  لكنهم  ميا”،  “بيال  على  تنفقه 
من  لهم  األليفة  الحيوانات  تجلب  ما  مقدار 

الفرح.
وتضيف: نحن نحبها من كل قلوبنا وأرواحنا 
فهي تتمتع بجمال خارق ليس مجرد وجه جميل، 

جمال یشع من داخل هذه الكائنات األليفة.

تطوير آالت ذكية يهدد الوجود البشري 
برمته

قال عالم الفيزیاء البریطاني المرموق ستيفن 
هوكينج إن الجهود التي تبذل لتطویر آالت لها 
قدرة التفكير تشكل تهدیدا وجودیا للجنس 

البشري
إن  سي  بي  لبي  هوكينج  البروفيسور  وقال 
“النجاح في تطویر ذكاء اصطناعي كامل قد 

یؤدي الى فناء الجنس البشري.”
ویأتي التحذیر الذي اصدره احد اشهر العلماء 
حول  اليه  وجه  سؤال  على  ردا  البریطانيين 
مع  للتواصل  یستخدمها  التي  التقنية  تحدیث 
اآلخرین، والتي تحتوي على شكل بدائي من 

الذكاء االصطناعي.
ولكن آخرین لم یشاركوا هوكينج تشاؤمه 

من الذكاء االصطناعي.
المصاب  هوكينج  البروفيسور  ان  یذكر 
بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض 
جدید  نظام  باستخدام  بدأ  خطير،  عصبي 
طورته شركة انتيل من اجل ان یتمكن من 

الكالم.
الذي  الجدید  الجهاز  تطویر  في  شارك  وقد 
یمكن هوكينغ من الكالم فنيون وخبراء 

یعملون لدى شركة سویفتكي البریطانية.
والتي  الجهاز،  في  استخدموها  التي  والتقنية 
تستخدم ایضا في الهواتف الذكية، تستشعر 
عليه  وتقترح   ، هوكينج  تفكير  بطریقة 

الكلمات التي قد یود استخدامها.
االشكال  إن  هوكينج  البروفيسور  ویقول 
البدائية من الذكاء االصطناعي التي طورت 
الى اآلن اثبتت فائدتها، ولكنه یخشى النتائج 

المترتبة على تطویر تقنية تعادل ذكاء البشر 
او تتفوق عليه.

وقال “قد تمضي في حال سبيلها، وتعيد تصميم 
نفسها بوتائر متسارعة. اما البشر، المحكومون 
بعملية تطور بيولوجية بطيئة، فلن یتمكنوا من 

منافسة هذه التقنية التي ستتفوق عليهم”.
من  وحده  هوكينج  البروفيسور  یخشى  وال 
تطویر الذكاء االصطناعي، فهناك قلق من أن 
تحل هذه اآلالت الذكية مكان البشر، وبذلك 
كانوا  التي  الوظائف  منهم  المالیين  یخسر 

یقومون بها، وهذا قلق على المدى القصير.
كما حذرالخبير في التكنولوجيا ایلون ماسك 
“أكبر  من  هو  االصطناعي  الذكاء  أن  من 

التهدیدات الوجودیة” على المدى الطویل.
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تصاعدت: شدت گرفت
حصدت: به قتل رساند کشت

ملحد عنصری: بی دین نژاد \رست 
لكل ما یمت باالسالم بصلة: با هر 

آنچه که مربوط به اسالم هست 
أثار احتجاجات واسعة: اعتراض های 

)بازتاب های( گسترده ای در \ی داشت
الصعید الدولی: در سطح جهان

متشدقهم:الف زنی آنها

زیفا:دروغین

كيفية استعماهلا
فى  تصاعدت  التى  الموجة  هذه 
األونة األخيرة الى حد كبير، بعد 
شارلى  مجلة  وجهتها  التى  األساءة 
)ص(،  االعظم  الرسول  الى  ایبدو 
ثالثة  لها  جریمة  أول  فى  حصدت 
فى  المسلمين  الشبان  من  ضحایا 
نكراء  جریمة  المتحدة،  الوالیات 
تحت  عنصرى  ملحد  إرتكبها 
ما  لكل  المعادى  االعالم  وطأة 

یمت باالسالم بصلة.
أثار  الذى  الوحشى  الفعل  هذا 
الصعيد  على  واسعة  احتجاجات 
حتى  المسلمين  لدى  سيما  الدولى 
تجاهلها  المتحدة،  الوالیات  داخل 
ألیام  وساساته  الغرب  فى  االعالم 
تمشدقهم  من  الرغم  على  عدیدة 

بالدفاع عن حقوق االنسان زیفا.

معجم املصطالحات اجلديدة

 وطريقة استعمالها21

نعم أیها اإلخوة إن الصحابة )رض( 
)ص(  الرسول  تالميذ  كانوا 
وعلوما  وعقيدة،  إیمانا  منه  تعلموا 
وسياسة، تتلمذوا في مدرسة النبوة 
وتعلموا منه أفضل الخالل وأحسن 
في  ونشئوا  وترعرعوا  األعمال 
یتعلم أحد من أحد في  ما  حضنه 
الناس  أبر  جماعتهم  وإن  العالم 
وأعمقهم  تكلفا  وأقلهم  قلوبا 
وأحسنهم  عبادة  وأفضلهم  علما 
هلل  وأتقاهم  الناس  وأخشى  خلقا 
كانوا رضوان اهلل عليهم ركبان 
یجاهدون  النهار،  وفرسان  الليل 
ویسارعون  جهاده  حق  اهلل  في 
رغبا  ربهم  ویدعون  الخيرات  في 
إلى  الناس  كافة  ویدعون  ورهبا 
والمغفرة  والسالم  الخلد  دار 
واألمان، كأن مدرستهم بيت اهلل 
ومعلمهم،  اهلل،  كتاب  كتابهم  و 
اهلل  رضوان  ونتيجتهم  اهلل  رسول 
وتنطق  جوانبهم  من  العلوم  تتفجر 
الحكمة على ألسنتهم یصلون في 
المساجد آناء الليل وأطراف النهار 
یخشون  وال  خالقهم  من  ویخشون 
یحاسبون  زالوا  وما  اهلل  إال  أحد 

ورقة،  دقة  وخوفا  رجاءا  أنفسهم 
یصاحبون النبي )ص( في الغزوات 
كمثل بدر، أحد ، خندق، قریظة، 
و...  الرقاع،  ذات  خيبر،  المریسيع، 
على  والتندید  فعل  رد  یعد  وهذا 
یدین  لهم،  الموتور  والثأر  األعداء 
األعداء إدانة شدیدة وال یجيزونهم 
واإلساءة  الحرم  وهتك  باالعتداء 
اهلل  وجه  یریدون  الهجمي  والعمل 
لو  الشاعر:  یقول  كما  وهدایته 
وال  تصدقنا  وال  اهتدینا  ما  اهلل 
علينا  سكينة  فأنزلن  صلينا 
تركوا  قينا.  ال  إن  األقدام  وثبّت 
في  للجهاد  والبلد  واألهل  المال 
ألنهم  اهلل  إلى  والدعوة  اهلل  سبيل 
اآلخرة  والدار  اهلل  فضل  یبتغون 
اللهم  منهم:  الشاعر  یقول  كما 
فاغفر  اآلخرة  عيش  إال  عيش  ال 
اهلل  ویحبون  والمهاجرة  األنصار 
ورسوله  اهلل  ویطيعون  ورسوله 
سحابة أیامهم ولياليها طيلة الشهور 
لومة  اهلل  یخافون  وال  واألعوام 
وأنفسهم  بأموالهم  یبالون  وال  الئم 

وأعراضهم. 
ابن محمد عبد المجيد آل حنيف طالب بالجامعة

ال أبالي حني أقتل مسلما 

33 القاموس-الربيد
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ذكريات34

بالغة، یذكره كنعمة عظيمة.  بالزواج عنایة  اعتنى اإلسالم  لقد 
في  یوقعه  كما  بالمسئولية  الشعور  به  اإلنسان  یحتضن  حيث 
حب ووئام مع صاحبه ویبتعد عما یشرد باله ویصون من الخالعة 
اهلل  وأشاد  المجتمع.   في  نشاهدها  كما  والدعارة  والمجون 

بذكره مبينا أنه یورث المودة والرحمة بين الزوجين.
ولقد حّفز الرسول صلى اهلل عليه وسلم على الزواج حيث جعله 
مكمال لإلیمان. وقد رأینا كثيرا من الناس أنهم وصلوا إلى هذا 
المنشود فساروا من الوحدة إلى المؤانسة ومن الحزن إلى السهولة 
الميدان  هذا  في  وفقوا  ما  أنهم  بعضهم  نرى  نفسه  السياق  وفي 
الشرعية  بالدستورات  تتسم  ال  التي  جافة  قرارات  القتفاءهم 
مؤهلين  كانوا  ما  ألنهم  الزوجية،  حياتهم  في  رائدة  واتخاذها 
للتأهل في الحقيقة فتغيرت حالهم من السوء إلى األسوء إن لم نقل 
من الحسن إلى السيء. فصار كالمستجير إلى النار من الرمضاء 

وكالفار من المطر إلى الميزاب.
وضيفنا اليوم صدیق تزوج دون أن ینتبه جلل األمر، فصارت داره 
یوما  بيتي  زارني صدیق في  الذكریة:  وإليكم هذه  دار حرب. 
من األیام لسنوات مضت من زواجه. فرأیته شاحبا نحيال قد أخذ 
اليأس منه كل مأخذ، تحكي عيناه من شدة وعناء وبؤس وشقاء.

اإلخوان  یضحك  بيننا،  فيما  والحراك  بالنشاط  نعرفه  وكنا 
بفكاهياته العجيبة فسألته عن حاله وعن هذا التغير الفاحش وعن 
سبب الوجوم الذي یسود عليه. فتنفس الصعداء وقال: أنهكتني 
المصائب وشيبتني الزوجة قبل المشيب! فقلت كنت رجال جلدا 
غير آبه بوعورة طریق الحياة. تعيش في ابتسام ورحابة صدر حيث 
كنا ننسى الغموم بلقياك ونطمر الهموم بذكراك. كيف تتذمر 

قبل  لي  تعرف  ما كنت  عنك  دع  فقال:  الدهر؟  جفاء  وتشكو 
الزواج من الحيویة والنشاط وطالقة الوجه وحسن الحظ فإن ذلك 
ذلك  خلعت  فقد  تزوجت  ما  بعد  فيه  ما  واندثر  قد مضى  العهد 

اللباس ألني قد ارتدیت لباس الشقاء .
امرأة  ید  طلبت  فقال:  الحليم!  فؤاد  إليه  یرنو  والزواج  قلت كيف؟! 
وتزوجت بها فأنجبت أوالدا، ولكننا ما زلنا في شقاق وخالف على مرّ 
الجدیدن وواصل في الكالم فقال: ال بد للزوجة أن تكون طوعا للزوج، 

وال خيرة لها إذا قضى أمرا والقول قوله واألمر أمره.
مكانها.  أخرى  زوجة  باستبدال  منها  التخلص  على  عزمت  وقد 
فقلت: من الذي عال بالرجل إلى السماء وهبط بالمرأة إلى الدرك 
األسفل؟ من الذي حرمها حقوقها البشریة؟ ومن جاء بهذا الدین 
الذي تدینه وما ذاك الكتاب الذي وجدت فيه هذا البون الشاسع 
بينهما؟ هذه المرأة التي تركت أمها وأباها وأهلها بعد ما كان 
لها مكانة بينهم، وآوت إليك، رأتك مونسا لوحشتها ومساعدا في 

غربتها، وحليفا في حر الحياة وقرها.
أترضى لصهرك المستقبل أن یعامل مع بنتك نفس المعاملة التي 
تعامل زوجك؟ أتسمح لصهرك أن یفكر في زوجته كما تفكر 
وصّى  أما  هذا  عن  النظر  وبغضّ  وحشا.  كاّل  فقال:  أمها؟  في 
تحت هذه  فالعيش  بالنساء خيرا؟  وسلم  عليه  اهلل  الرسول صلى 

الوصایا نعيم ال یبدله سقرا وجحيما إال آراءنا المختلقة. 
فقال في استحياء: تركتني زوجتي قبل أیام مقبلة إلى بيت أبيها 
أنا  فها  وجذب.  بيننا شد  وقع  ما  بعد  الصغار  أوالدها  مصطحبة 
وما عثرت  البيت وشكرني.  إلى  العود  منها  وأطلب  إليها  أذهب 

على خالف بينهما بعد. 

زوجة أخرى
السيد مسعود
 طالب في قسم التخصص في األدب العربي
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