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االفتتاحية

احلرب لیست هی احلل
عبد الرحمن محمد جمال
خاطب فضيلة الشيخ عبد الحميد حفظه هللا إمام وخطيب أهل
السنة في إيران في خطبه يوم الجمعة مرات عديدة وما زال فضيلته
يخاطب زعماء العالم وعقالءه ،قائال" :الحرب ليست هي الحل"
ويدعوهم إلى االنسجام والتعاطف ،وعدم إثارة الطائفية البغيضة
والعنصرية املقيتة.
إن هذا الخطاب يحمل في طياته رسالة واضحة إلى املتغطرسين
والغارقين في دماء الشعوب املستضعفة أن ينتهوا عن أعمالهم
اإلجرامية والبربرية ويبادروا إلى وقف القتال وحل القضايا العالقة
عبرالحوارواملفاوضة.
إن الدعايات الفارغة الهشة والشعارات الرنانة البراقة لن تغني
شيئا ،ولن ّ
تغير األحداث ،ولن تنهي األزمات بل قد تؤدي إلى تفاقم
األزمة وتزيد القضايا غموضا والتباسا .وإن هذه الشعارات الفارغة
تكشف أن مدعي الحوارات واملفاوضات اليوم هم الذين يخططون
من وراء الكواليس لتدمير الشعب السوري والشعوب اإلسالمية
األخرى ،وقد عرفت الشعوب اإلسالمية مدى صدقيتها وظهرت لها
سوآتها.
ى
إن العالم الذي يقوده الغرب وتقوده القو املتغطرسة يدرك أن
الحل ليس في قصف البيوت ،وإشعال نارالطائفية ،وتسليح طائفة
على أخرى ،وتجنيد القوى الشرقية والغربية ،ويدرك تماما أن هذه
األمور تشعل فتيل الحرب وال تخمدها ،وتثير الضغائن الدفينة،
وتغري األمم والشعوب ،وتثير فيهم نار الغيرة والحمية خاصة إذا
كانت أمة ذات رسالة ،تغارعلى دينها ورسالتها كاألمة اإلسالمية.
القوى الغربية والشرقية بما فيها املجتمع الدولي ومجلس األمن تدرك
جيدا أن االستبداد واالضطهاد والتضييق على الشعوب وسلب
الحريات لن تحل األزمة ،بل تزيد نار الحقد وتدفع أمما وشعوبا
ُ
للمقاومة والدفاع عن عرضها وعقيدتها ،وقد أثبتت هذه املنظمات
أنها بدل أن تندد االضطهاد والديكتاتورية تدعمها بكل ما أوتيت من
اإلسالمية في هذه
قوة ،ويعني ذلك أن هذه األمم تفضل بقاء الدول ٍ
النار ،وأن تعيش الدول اإلسالمية في حالة من الال استقراروالزعزعة
والفو�ضى ملصالح تهم تلك الدول.
إال أن السحرانقلب على الساحر ،وأن نارالفتنة التي أشعلوها بدأت
اآلن تشملهم وتحيط بهم من فوقهم ومن أسفل منهم ،وبدأت أركانهم
تتقوض وعروشهم تتزلزل ،وبدأت شرارة التطرف واإلرهاب ـ كما
يسمونه ـ تنمووتزدهرفي بالدهم .وما يوم فرنسا عنا ببعيد.
وقد وصلت هذه الفتنة التي أشعلوا فتيلها إلى أبعد ما كانوا

يتصورونه ،حيث شملتهم وشملت بيوتهم وهددت حضارتهم
وهددت مستقبلهم ،فهم في حزن عن املستقبل ال�سيء الذي
ينتظرهم نتيجة سياساتهم الخاطئة وتصرفاتهم الهمجية.
ّ
وليس هناك أي حل لهذه األزمة التي ولدوها إال ما يهتف به فضيلة
الشيخ عبد الحميد وعقالء العالم ،وهو أن ٌي َ
مسك بأيدى املجانين
والحمقى الذين أخذوا زمام األمورَّ ،
وتحول القيادة ملن يصلح لها،
ويجلس قادة الشعوب وامللل على طاولة املفاوضة والحوار ،ويتحمل
بعضهم بعضا ،ويكفوا عن إشعال الطائفية واملذهبية في الدول
اإلسالمية.
وهناك شيئان يؤكد على حلهما فضيلة الشيخ عبد الحميد إلنهاء
األزمات الحالية ،األول :حل قضية فلسطين ،يرى فضيلة الشيخ أن
قضية فلسطين هي عقدة العقد ورأس الحروب وأصل املشاكل،
وأن املسلمين شرقا وغربا ال يقرلهم قرارحتى يتحرر القدس ويكف
االحتالل الصهيوني عن النيل بالشعب الفلسطيني .ويرى فضيلة
الشيخ أن إسرائيل ال تعرف لغة الحوار واملفاوضة ،وليس في
قاموسها إال لغة البطش والحرب ،لذلك حل فلسطين ال يمكن إال
بالجهاد ،فيقول“"" :الطريق الوحيد ّ
لحل القضية الفلسطينية هي
الجهاد .إنما شرع الجهاد ضد املستبدين الذين ال يعرفون لغة غير
لغة القوة .الذي يزعم أن الكيان الصهيوني سينسحب من فلسطين
بالحوار ،فهوإما مخادع وإما جاهل .إن الجهاد فقط سيهزم الكيان
الصهيوني ويجره على االنسحاب”.
اإلسالمية ،فيرى
وال�شيء الثاني هو حل األزمات الجارية في البالد ٍ
فضيلته أن حل هذه األزمات والحروب يمكن بالحوار واملفاوضة،
وأن الحرب في هذه الدول هي حرب الحكومات مع شعوبها املكبوتة،
وال يمكن كبت األصوات وال إخماد الثورات بالبطش والقوة
والقصف والقتل ،بل كلما ازداد البطش ازدادت االنتفاضة
واشتعلت الثورة ،وأن مشكلة الحكومات مع الشعوب هي أنها ال
تصغي إلى مطالب الشعوب والتعطيها حقوقها املهضومة ،والشعوب
الثائرة ستهدأ إذا لقيت تعاطفا ومرونة من الدول والحكومات.
ولكن املشكلة في رأي فضيلة الشيخ أن هذه الدول تحارب املعلول
وتتجاهل العلة ،وهذا لن يغيرمن املوقف شيئا ،ما هي علل اإلرهاب
وأسبابها؟ ما هي علل الفو�ضى والالاستقرار في البالد اإلسالمية؟
فإذا عالجت الدول العلة فإن املعلول سينعدم ،وما دامت الدول
تحارب املعلول وتتجاهل العلة فإن الحروب تستمروتتواصل لتهلك
الحرث والنسل.
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تفسري معارف القرآن
العالمة المفتي محمد شفيع العثماني
تعريب :المفتي محمد قاسم القاسمي

وبعد أن فارقهم بإذن هللا أشفق عليهم وسأل ّربه أن يرزقهم من
ً
ّ
الثمرات ألنه كان يعرف األرض التي أسكنهم فيها ّأنها ال تنبت زرعا.
فلما فرغ سيدنا إبراهيم من هذا الدعا توجه إلى بالد الشام ،وبقي
إسماعيل وأمه في مكة عند بيت هللا املحرم وليس لديها إال تمرفي وعاء
وماء قليل في سقاء فنفد التمرواملاء فلما أحست األم بالعطش ورأت
ً
ولدها عطشانا بحثت عن املاء فلم تجد ،فصعدت الصفا فلم تجد
فجاءت إلى املروة وهي تسعي لعلها تجد ماء ،وهذا هوالسعي الذي
جعله هللا من مناسك الحج والعمرة ذكرى للمسلمين.
من الجدير بالذكر ّأن هللا تعالى أراد بما أمر خليله به في سورة الحج
حيث قال عز من قائل« :وإذ بوأنا إلبراهيم مكان البيت أن ال تشرك
بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود» تطهير
البيت وإسكان ذريته عنده فقط؛ ولم يأمره ببناء البيت بعد ،وكان
ً
إسماعيل آنذاك رضيعا ،لكن ملا أمره في سورة البقرة حيث قال
«وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي» أراد بذلك بناء البيت
ً
ً
وكان إسماعيل حينئذ شابا متزوجا فأمر هللا الوالد والولد كليهما
ً
ببناء البيت يشاركان معا في هذا العمل الجليل.
وقد أخرج اإلمام البخاري «ثم جاء [إبراهيم] بعد ذلك وإسماعيل
يبري نبال له تحت دوحة قريبا من زمزم فلما رآه قام إليه ،فصنعا كما
يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال يا إسماعيل إن هللا أمرني
بأمرقال فاصنع ما أمرك ربك قال وتعينني قال وأعينك قال فإن هللا
أمرني أن أبني ها هنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها قال
فعند ذلك رفعا القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة
وإبراهيم يبني» (صحيح البخاري ،رقم الحديث  ،3364ص ،616ط:
دارالكتب العلمية).
فكان الباني هوإبراهيم عليه السالم واملعين إسماعيل عليه السالم
كما يدل على ذلك آية «وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت
وإسماعيل» حيث تشير اآلية إلى ّأن إبراهيم هوالصانع وإسماعيل
املعين له في البناءُ .ويعلم من التدبرفي اآليات التي نزلت بشأن الكعبة
ً
ّ
وتدل
ّأن الكعبة كانت موجودة قبل إبراهيم ،وهذا ثابت تاريخيا
عليه بعض األحاديث؛ ّ
ألن هللا سبحانه ذكر في سورة الحج «وإذ بوأنا
إلبراهيم مكان البيت» وذكرفي سورة البقرة «وطهربيتي للطائفين» وال
ّ
ّ
يدل أي آية ّأن إبراهيم أمر ببناء البيت من البداية ،ودلت الروايات
ّأن البيت انهدم عند الطوفان في زمن سيدنا نوح عليه السالم ولم
تبق إال قواعده ،فرفعها سيدنا إبراهيم بأمر هللا تعالى ،فليس سيدنا
إبراهيم هوالباني األول إذن من هوالباني األول للكعبة ومتى بناها؟
ّ
فاعلم أنه ال يوجد حديث صحيح وال رواية توثق بهذا الشأن ،ولكن
يثبت من روايات أهل الكتاب ّأن املالئكة هم الذين بنوا البيت قبل
أن يخلق آدم عليه السالمّ ،
ثم جدد آدم بناءها ،وبقي بناء آدم إلى
زمن سيدنا نوح عليه السالم ،انهدم عند الطوفان وبقي في صورة ّ
تل

إلى زمن سيدنا إبراهيم عليهالسالم فرفع إبراهيم وإسماعيل عليهما
السالم قواعده ،وجددا بناءه وبقي بناءهما إلى زمن سيدنا محمد
ّ
ّ
ّ
صلىهللاعليهوسلم ،غير أنه وقع النقص والزيادة عبر هذه املدة إلى
أن هدمه قريش وجددوا بناءه وقد ساهم النبي في بناءه.
األحكام واملسائل املتعلقة بالحرم
1ـ ّ
تدل كلمة «مثابة» في قوله تعالى «وإذ جعلنا البيت مثابة للناس
ً
ً
ّ
وأمنا» أن هللا سبحانه وتعالى منح الكعبة شرفا دائما ومن أجل ذلك
ً
كانت مرجعا للناس فيؤمها الناس مرة بعد مرة ،ويتمنون الرجوع إليها
ً
دائما.
ً
وقال مجاهد:ال يق�ضي أحد منها وطرا(القرطبي ،110/2 :ط :دارإحياء
التراث العربي) [وفي تفسيرالقرطبي جاء بلفظ (منه)].
ً
فكل من جاءها مرة ازداد شوقا إليها وقال طائفة من أهل العلم من
عالمات قبول الحج ّأن املرء إذا تشرف بالحج ورجع تشوق إليها مرة
ّ ًّ
جرا.
ثانية وهلم
ّ
ى
وهذا من خصائص بيت هللا الحرام ،ألن األماكن األخر ولوكانت
جميلة رائعة إذا زارها اإلنسان مرة واحدة يشبع منها ،وال يعود إليها
إال في بعض األحايين ،أما الكعبة والبلدة التي هي فيها يتمنى اإلنسان
العودة إليها مرة بعد أخرى ،مع أنه ليس هناك مناظر خالبة ،وال
حدائق جميلة وليست الطرق سهلة ،وال يوجد هناك أي تجارة ممتعة
رابحة ،مع ذلك كله ،يشتاق الناس إليها ويتمكن في قلوبهم حنين إليها،
ويتحملون نفقات باهظة للوصول إليها ،أليست هذه معجزة خالدة
خصت ببيت هللا الحرام؟
2ـ قوله تعالى «أمنا» معناه املأمن ،وليس املراد بالبيت ههنا الكعبة
فقط بل املراد بالبيت ههنا الحرم كله ،وقد أطلق البيت وأريد به
الحرم أكثر من مرة ،مثل قوله تعالى «هديا بالغ الكعبة» فمعنى
ً
اآلية أنا جعلنا البيت مكان أمن للناس فال يجوز ألحد أن يقتل أحدا
أوينتقم منه(.ابن عربي)
قال ابن العربي :وهذا اللفظ وإن كان ورد بالبيت فإن املراد به الحرم
كله؛ ّ
ألن الفائدة فيه كانت وعليه دامت(.تفسيرابن عربي ،38/1 :ط:
دارالجيل ـ بيروت).
ّ
وكان املرسوم املتبقى من امللة اإلبراهيمية عند العرب أن املرء إن
وجد قاتل أبيه أوأخيه في الحرم ال يتعرض له كما كانوا يحرمون
القتال داخل الحرم ،وقد أبقت الشريعة اإلسالمية هذا املرسوم
ّ
ّ
القديم ،وإنما أبيح الحرم ملدة ساعات عند فتح مكة للنبي صلى
ّ
ّ
هللاعليهوسلم ّ
ثم عادت حرمتها إلى األبد ،وقد أعلن بذلك النبي صلى
ّ
هللا عليهوسلم في خطبة ألقاها عند فتح مكة.
(صحيح البخاري ،ص  ،774رقم الحديث ،4295 :ط :دارالكتب
العلمية) نص الحديث« :إن مكة حرمها هللا ولم يحرمها الناس فال
يحل إلمرئ يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يسفك بها دما وال يعضد بها
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ّ
شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيها
فقولوا إن هللا قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة
من نهارثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها باألمس».
ومن الجديربالذكر ّأن ّ
األمة أجمعت ّأن الحرم ال يعيذ من يجب عليه
ّ
الحد أوالقصاص ،بل يطبق عليه الحد ويقتص منه( .أحكام القرآن
للجصاص)
قال ابن العربي :وأما امتناع الحد فيه فقول ساقطّ ،
ألن اإلسالم
الذي هواألصل وبه اعتصم الحرم ،ال يمنع من إقامة الحدود
والقصاص(.أحكام القرآن ،39/1 :ط :دارالجيل)
ّ
ألن هللا سبحانه يقول« :فإن قاتلوكم فأقتلوهم» وههنا مسئلة
ً
اختلفت فيها األئمة هل الحرم يعيذ عاصيا ارتكب معصية خارج
الحرم ثم دخله؟
قوله تعالى« :واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى»
وفي تفسير القرطبي ،وفي البخاري :املراد باملقام هوالحجر الذي ارتفع
عليه إبراهيم حين ضعف عن رفع الحجارة التي كان إسماعيل يناولها
إياه في بناء البيت ،وغرقت قدماه .قال أنس :رأيت في املقام أثر
ّ
أصابعه وعقبه وأخمص قدميه غيرأنه أذهبه مسح الناس بأيديهم.
ً
وعن إبن عباس أيضا ومجاهد وعكرمة وعطاء ،الحج كله .وعن
النخعي :الحرم كله مقام إبراهيم(.تفسيرالقرطبي)113/2 :
ولعلهم أرادوا بذلك ّأن ركعتي الطواف يمكن أدائهما في الحرم كله،
وهذا هو رأي فقهاء األمة.
لقد ورد األمر بإتخاذ مقام إبراهيم مصلى في قوله تعالى «وإذ جعلنا
البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» وقد ّ
طبق
ّ
ّ
النبي صلىهللاعليهوسلم هذا العمل في حجة الوداع حيث قام خلف
مقام إبراهيم وجعل املقام بينه وبين الكعبة وصلى ركعتين .وقال
الفقهاء من لم يستطع أن يقوم خلف املقام متصال به فال عليه أن
يقوم بعيدا من مقام إبراهيم ولكن يجعله بينه وبين الكعبة ،فيعد
بذلك ممتثال ألمرهللا سبحانه وتعالى.
ّ
5ـ دلت اآلية على وجوب ركعتي الطواف(.كذا قال الجصاص) ولكن
أداء الركعتين خلف املقام سنة وليس بواجب ،فإن أداهما في مكان
آخر من الحرم جاز(.أنظر :أحكام القرآن للجصاص )74/1 :عبارة
الجصاص« :دلت هذه اآلية على وجوب صلوة الطواف ودل فعل
ّ
ّ
النبي صلىهللاعليهوسلم لها تارة عند املقام وتارة عند غيره على ّأن
فعلها عنده ليس بواجب».
قال الشيخ علي القاري في املناسك:
6ـ قوله تعالى« :طهر بيتي» األمر بالتطهير يشمل التطهير من األدناس
والنجاسات الظاهرة كما يشمل التطهير من النجاسات املعنوية مثل
الحسد والبغضاء وإتباع الهوى ،والكبر ،والرياء ودلت كلمة «بيتي»
علي ّأن الحكم يشمل املساجد ّكلها؛ ّ
ألنها كلها بيوت هللا كما قال عز
من قائل« :في بيوت أذن هللا أن ترفع».
ّ
روى عمر الخطاب ر�ضي هللا عنه أنه سمع صوت رجل في املسجد
فقال :ما هذا؟ أتدري أين أنت؟ (تفسيرالقرطبي)115/1 :
يجب احترام املساجد ،وال ينبغي رفع األصوات فيها ،ويجب تطهيرها
من ساير النجاسات كما ينبغي للداخلين فيها أن يتطهروا وينظفوا
ثيابهم ،ويجتنبوا من كل ما له رائحة كريهة ،وكذلك عليهم أن
ّ
يطهروا قلوبهم من الشرك والنفاق وسوء األخالق مثل الكبروالحسد
ّ
ّ
والبغضاء والرياء .قال النبي صلى هللا عليه وسلم من أكل من هذه
ّ
يقربن مساجدنا.
الشجرة املنتنة (البصل ومثله) فال
(الجمع بين الصحيحين للحميدي ،243/2 :ط :دارابن حزم .الثانية ـ
صحيح ابن حبان ،440/5 :ط :مؤسسة الرسالة .الثانية).

وقال عليه السالم جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانيكم(.سنن ابن
ماجة ،247/1 :ط :دارالفكرـ بيروت).
ّ
وذلك ألنه يخ�شى من ناحيتهم سوء األدب والنجاسة.
7ـ قوله تعالى« :للطائفين والعاكفين والركع السجود» ّ
تدل كلمات
هذه اآلية على ّأن الغاية من بناء البيت هوالطواف واالعتكاف
والصلوة.
وروي عن ابن عباس ر�ضي هللا عنهما ،قال« :الطواف قبل الصلوة»
(أحكام القرآن للجصاص)76/1 :
قال الجصاص :دل علي ّأن فعل الطواف للغرباء أفضل من فعل
ً
ً
الصلوة ...وقد ّ
دل أيضا على جواز الصلوة في البيت فرضا كانت
ً
أونفال(.أحكام القرآن للجصاص)76/1 :
«وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات
من آمن منهم باهلل واليوم اآلخرقال ومن كفرفأمتعه قليال ثم أضطره
إلى عذاب النار وبئس املصير ،وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت
وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ،
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم »
التفسيراملختصر
"وإذ قال إبراهيم ( في دعائه) رب اجعل هذا ( املكان) بلدا آمنا وارزق
أهله من الثمرات من آمن منهم باهلل واليوم اآلخر( أما غير املؤمنين
فأنت أعلم بهم) قال)ومن كفرفأمتعه قليال (ملا أن الرزق ليس خاصا
سأرزق الكافر) ثم أضطره إلى عذاب النار (ألن النجاة في اآلخرة
خاصة بأهل اإليمان) وبئس املصير.
وإذ (وأيضا جدير بالذكر ذلك الوقت الذي كان) يرفع إبراهيم
القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع ( تسمع
أدعيتنا) العليم ( تعلم نياتنا)
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا (
مناسك الحج وغيره) وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم"
فقه الحياة واألحكام
ّ
لقد ّ
فضحى بماله
ضحى إبراهيم الخليل في سبيل هللا تضحية كبيرة،
وأهله ،وسارع في طاعة هللا وأسلم له ،وقدم من األعمال ما ليس له
نظير في التاريخ ،وبما ّأن ّ
حب األهل والشفقة بهم مما فطر اإلنسان
عليه ،دعا ألهله وذريته ،وسأل هللا لهم من نعم الدنيا واآلخرة.
دعوات الخليل عليهالسالم:
ّ
بدأ الخليل عليه السالم دعائه بكلمة «رب» وهذه كلمة تثير كرم هللا
ً ً
ولطفه وحنانه ،فأول ما سأله ّربه هو أن يجعل هذه البقعة بلدا آمنا
تسهل الحياة فيه ،وال يستوحش ٌ
أحد من السكنى فيه .ومن الجدير
ّ
بالتدبر ّأن هذا الدعاء ورد في سورتين في سورة البقرة ههنا ،ثم في
سورة إبراهيم ،لكن ذكر البلد نكرة في سورة البقرة ،وذكر معرفة في
سورة إبراهيم ّ
ولعل السبب في ذلك ّأن الدعاء األول دعا به إبراهيم
ً
حينما لم تكن مكة بلدا ولم تظهر فيها آثار املدنية ،أما الدعاء الثاني
ّ
حيث قال «رب اجعل هذا البلد آمنا» إنما دعا به حينما صارت مكة
ً
بلدا وظهرت فيها آثار املدنية ،والقرينة التي تدل على ما نفهم ّأن
الدعاء الثاني الذي ورد في سورة إبراهيم إنما كان بعد أن ولد إسحق
ً
ّ
ومن املعلوم أنه أصغر سنا من إسماعيل بثالث عشرة سنة ،وألجل
هذا قال في آخرالدعاء «الحمد هلل الذي وهب لي على الكبرإسماعيل
وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء»
(ابن كثير.)166/1 :
الدعاء الثاني لسيدنا إبراهيم أن يجعل هذا البلد في أمن وطمانينة،
فال يتسلط عليه الجبارون وال يعكر صفوه املجرمون اآلثمون،
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ويصان من اآلفات والرزايا؛ فاستجاب هللا سبحانه دعوة خليله
ً ً
ً
فجعل مكه بلدا آمنا مثابة للناس يعتبر املسلمون الوصول إليه فوزا
ً
ّ
كبيرا لهم ،والتاريخ يشهد أن الجبابرة لم يجترؤوا أن يهجموا على
مكة طيلة القرون واألعصارّ ،
فأما أصحاب الفيل فأخذهم هللا أخذ
ً
عزيز مقتدر ،ودمرهم تدميرا وجعلهم عبرة ألولى األبصار ،وقد عصم
هللا مكة من القتال والنهب وكان أهل الجاهلية على كفرهم وشركهم
ً ً
يعظمون مكة تعظيما بالغا ويراعون حرمته ،بحيث إذا وجد أحدهم
ّ
ّ
يقتص منه ،وال ينتقم وكان جميع العرب يحترمون سكان
ألد عدوه ال
ّ
الحرم ومن أجل هذا كانت قوافل أهل مكة غادية رائحة إلى الشام
واليمن وال يتعرض لها ً
أحد من العرب ،ويتمتع باألمن في حدود الحرم
الحيوانات ،فال يجوز اصطيادها وإيذاءها وهي تشعر باألمن إذا
دخلت الحرمّ .
كل هذا بدعوة سيدنا إبراهيم عليهالسالم ،وما حدث
بأيدي حجاج بن يوسف ،ثم من أيدي القرامطة من قتال وخلل في
ً
األمن فهو أوال قليل نادر ثم لم يكن من أيدي األجانب والكفار بل من
عند أنفس املسلمين أواملنتسبين إلى اإلسالم ،وهذا مثل الذي يهدم
ً
أحد؛ وعلى كل جعل هللا مكة حرما
أويحرق بيته بنفسه فال ذنب على ٍ
ً
آمنا فال يجوز القتال فيها وال يجوز إصطياد الحيوانات منها وال يدخلها
املسيح الدجال؛ أما ال�شيء الثالث الذي سأله إبراهيم ّربه أن يرزق
أهله وذريته من الثمرات لعلهم يشكرون وكان البيت بواد غير ذي
ذرع ولكن استجاب هللا دعوة خليله فجعل الطائف منطقة خصبة
عامرة ،وجعل فيها أشجارا وبساتين مثمرة ،وكان يأتي أهلها بالثمرات
املختلفة إلى مكة يبيعونها ،وقد ورد في اإلسرائيليات ّأن الطائف كانت
ً
جزءا من الشام فأتى بها جبرئيل إلى مكانها الحالي بأمرمن هللا.
وهللا أعلم.
الحكمة اإلبراهيمية:
لم يسأل سيدنا إبراهيم عليه السالم ّربه أن يجعل مكة وما حولها
صالحة للزراعة ويجعل أرضها خصبة عامرة بل دعا أن يرزق أهلها
ّ
وذريته من الثمرات من أين كانت .ولعل الحكمة في ذلك أنه لم يرد
ّ
أن يشتغل ذريته بالفالحة وعمارة األرض بأنفسهم ألنه ما أسكنهم
في الوادي إال ليقيموا الصلوة ويرضوا ربهم ويخدموا بيت هللا الحرام
ويشتغلوا بأمور الدين وال يشتغلوا بالدنيا الفانية ولوسأل ربه أن
يجعل أرض مكة خصبة خضراء لصارت مكة اليوم كذلك ولغبطتها
بالد الشام.
والرزق يشمل جميع النعم وما يحتاج إليه اإلنسان في حياته:
قال سيدنا إبراهيم في دعائه« :وارزق أهله من الثمرات» فاستجاب
هللا سبحانه دعوة سيدنا إبراهيم ،ودل قوله تعالى في سورة القصص
«يجبى إليه ثمرات كل �شيء»(القصص )57 :على ّأن الثمرات تؤتى بها
إلى مكة املكرمةّ ،
ثم لم يقل ثمرات كل شجر بل قال ثمرات كل �شيء
ّ
وفي هذا إشارة إلي أن الثمرات عامة تشمل ثمرات األشجار ونتائج
األعمال والكفاح التي يمارسها الناس مثل اإلنتاجات التي تتولد
من املصانع أوالصنائع اليدوية والواقع يشهد ّأن كل ما يحتاج إليه
اإلنسان في الحياة الدنيا يتوفر في مكة املكرمة وال يستطيع أي بلد
صناعي أن ينافس مكة املكرمة في هذا الشأن.
حزم الخليل عليهالسالم واحتياطه:
ملا دعا إبراهيم عليه الصالة والسالم ألهل مكة أن يرزقوا من
الثمرات ،شملت هذه اآلية املؤمن والكافر جميعا ،لكن ملا جمع قبل
هذا ذريته من املؤمنين والكافرين في دعاء له ،قيل له من جانب
هللا تعالى الينال عهدي الظاملين .ذلك الدعاء كان في اإلمامة .و تذكر
سيدنا إبراهيم الخليل الذي كان قد امتأل بخشية هللا تعالى وحصل
على منصب الخلة ،هنا تلك النقطةّ ،
فقيد بها دعائه بأنه يريد هذا
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الرغد في الرزق والعيش ألهل اإليمان .وجرى تكريم هذه الخشية
من جانب هللا تعالى حيث قال ":ومن كفر "..ومعنى ذلك أن هللا تعالى
سيعطي أهل مكة من هذا الرزق املادي وإن كانوا ظاملين وكافرين.
لكن املؤمنين كما يرزقون في الدنيا كذلك يتمتعون في اآلخرة ،أما
الكافرفنصيبه في اآلخرة اليكون سوى العذاب.
تعليم عدم التوكل على الحسنات واالقتناع بها:
قوله "ربنا تقبل منا"
إن سيدنا إبراهيم عليه الصالةوالسالم سار بأهله من بلده الجميل
إلى واد غيرذي زرع في مكة املكرمة امتثاال لحكم هللا تعالى ،ولقد بذل
كافة قواه في بناء بيت هللا ،في مثل هذه املواضع قد ينشأ في نفس
اإلنسان نوع من العجب ،ويزعم عمله جديرا باإلشادة والتنويه .لكن
خليل هللا عليه الصالة والسالم يعرف عظمة الرب تبارك وتعالى
وجالله وعزته ،ويعلم أنه اليمكن إلنسان مهما بلغت عبادته وطاعته
أن يؤدي حق هللا تعالى .فكل يعمل حسب قوته وطاقته؛ ألجل هذا
من الضروري أن أن اليباهي بأعماله وإن كانت عظيمة .بل يدعو ملحا
ومتضرعا ويسأل هللا قبول عمله من هللا تعالى .كما فعل إبراهيم عليه
الصالة والسالم حيث دعا أثناء بناء بيت هللا بهذا الدعاء" ربنا تقبل
منا إنك أنت السميع العليم"
قوله "ربنا واجعلنا مسلمين لك"
هذا الدعاء أيضا ناتج من املعرفة والخشية التي حصل عليها سيدنا
إبراهيم عليه الصالة والسالم .حيث دعا بعد خروجه الفائز من
اإلطاعة واالمتثال ،يطلب من هللا تعالى أن يجعله وإبنه مسلمين
ومطيعين ،والسبب في ذلك أنه كلما تزداد املعرفة باهلل تعالى ،يزداد
الشعور أيضا أننا لم نؤد حق الوفاء وحق اإلطاعة.
قوله :ومن ذريتنا
في هذا الدعاء ذكر معه ذريته أيضا ،ويتبين من هذا أن أولياء هللا
الذين يضحون بأنفسهم وبأوالدهم كم يحبون ذريتهم! لكنهم يلبون
املطالب املشروعة في هذه املحبة تلبية ليست في وسع عامة الناس.
فالعامة يعرفون فقط الراحة الجسمية وعافيتها ألوالدهم .وكل
شفقتهم ومحبتهم تدوران حول هذا .لكن عباد هللا املقربين يفكرون
في الراحة الروحية ألوألدهم أكثر من الراحة الجسمية ،ويفكرون في
الراحة األخروية أكثرمن الدنيوية.
ألجل هذا دعا أن يجعل من أوالده جماعة مسلمين مطيعين .وثبت
أيضا بالتجرية أن في صالح نسل الصالحين نفعا كثيرا ملتبعهم ،إذ
يكونون سببا لصالح من وراءهم (.البحراملحيط)
واستجيب هذا الدعاء لسيدنا إبراهيم عليه الصالة والسالم ،فلم
يزل في ذريتهما من يعبد هللا وحده ،ال يشرك به شيئا ،ولم تزل الرسل
عليهم الصالة والسالم من ذريتهما ،وكان في الجاهلية زيد بن عمرو
بن نفيل ،وقس بن ساعدة اإليادي .ويقال :عبد املطلب بن هاشم،
جد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وعمرو بن الظرب ،كانا على دين
اإلسالم ( البحراملحيط)
قوله أرنا مناسكنا
املناسك جمع املنسك ،وهي تطلق على أعمال الحج ،و املناسك تطلق
أيضا على املواقف التي تقام فيها شرائع الحج مثل عرفة ،ومنى،
ومزدلفة ،ويمكن أن يراد بهما في هذه اآلية.
وخالصة الدعاء :علمنا أعمال الحج وشعائره كاملة .واستعمل لفظ
"أرنا" ومعناها" ّ
بصرنا" ويمكن أن يراد به الرؤية بالبصر وكذلك
الرؤية بالقلب .فقد أرى جبرئيل مواقف الحج رسول هللا صلى هللا
ّ
عليه وسلم ،وعلمه أعماله إياه بالتفصيل.
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عظمة حممد صلى اهلل عليه وسلم
َّإن من الظلم ملحمدَّ ،
وإن ِمن الظلم للحقيقة ،أن نقيسه بواحد من
هؤالء اآلالف من العظماء الذين ملعت أسماؤهم من دياجي التاريخ،
من يوم ُوجد التاريخَّ ،
فإن ِمن العظماء من كان عظيم العقل ،ولكنه
ل َّ
فقيرفي العاطفة وفي البيان ،ومن كان بليغ القو وثاب الخيال ،ولكنه
عادي الفكر ،ومن برع في اإلدارة أو القيادة ،ولكن سيرته وأخالقه
كانت أخالق السوقة الفجار.
ومحمد صلى هللا عليه وسلم هو وحده الذي جمع العظمة من
نواح يحرص على سترها،
أطرافها ،وما من أحد من هؤالء َّ إال كانت له ٍ
نواح تتصل
خبرها،
وكتمان أمرها ،ويخ�شى أن يطلع الناس على
ٍ
بشهوته ،أوترتبط بأسرته ،أو ُّ
تدل على ضعفه وشذوذه ،ومحمد صلى
ً
هللا عليه وسلم هو وحده الذي كشف حياته للناس جميعا ،فكانت
ً
ً
مفتوحا ،ليس فيه صفحة مطبقة ،وال سطرمطموس ،يقرأ فيه
كتابا
من شاء ما شاء.
وهو وحده الذي أذن ألصحابه أن يذيعوا عنه َّ
كل ما يكون منه
ويبلغوه ،فرووا َّ
كل ما رأوا من أحواله في ساعات الصفاء ،وفي ساعات
الضعف البشري ،وهي ساعات الغضب ،والرغبة ،واالنفعال.
َّ
وروى نساؤه َّ
وبينهن ،هاكم السيدة عائشة ر�ضي هللا
كل ما كان بينه
عنها تعلن في حياته وبإذنه أوضاعه في بيته ،وأحواله مع أهله؛ ألنَّ
َّ
فعله كله دين وشريعة ،وكتب الحديث والسير والفقه ممتلئة بها،
لقد رووا عنه في ّ
كل �شيء حتى ما يكون في حاالت الضرورة البشرية،
ِ
فعرفنا كيف يأكل ،وكيف يلبس ،وكيف ينام ،وكيف يق�ضي حاجته،
وكيف يتنظف من آثارها.

األديب الكاتب علي الطنطاوي

َ
فأروني عظيما آخر َجرؤ أن يغامر فيقول للناس" :هاكم سيرتي كلها،
ً
جميعا ،فاطلعوا عليها ،وارووها للصديق والعدو ،وليجد من
وأفعالي
ً
شاء مطعنا عليها؟".
َ
ً
أروني
عظيما آخر ُد ّ ِونت سيرته بهذا التفصيل ،وعرفت وقائعها
وخفاياها بعد ألف وأربعمائة سنة ،مثل معرفتنا بسيرة نبينا؟
والعظمة إما أن تكون بالطباع واألخالق واملزايا والصفات
الشخصية ،وإما أن تكون باألعمال الجليلة التي عملها العظيم ،وإما
أن تكون باآلثارالتي أبقاها في تاريخ أمته وفي تاريخ العالمّ ،
ولكل عظيم
ِ
ُ
جانب من هذه املقاييس تقاس بها عظمته ،أما عظمة محمد تقاس
جميعا؛ َّ
ً
ألنه جمع أسباب العظمة ،فكان عظيم املزايا ،عظيم
بها
األعمال ،عظيم اآلثار.
والعظماء إما أن يكونوا عظماء في أقوامهم فقط ،نفعوها بقدر ما
ضروا غيرها ،كعظمة األبطال املحاربين والقواد الفاتحين ،وإما أن
تكون عظمته عاملية ،ولكن في جانب محدود في كشف قانون ،من
القوانين التي وضعها هللا في هذه الطبيعة وأخفاها حتى نعمل العقل
في الوصول إليها ،أو معرفة دواء من أدوية املرض ،أو وضع نظرية من
نظريات الفلسفة ،أو صوغ آية من آيات البيان ،قصة عبقرية ،أو
ديوان شعربليغ.
أما محمد صلى هللا عليه وسلم فكانت عظمته عاملية في مداها،
وكانت شاملة في موضوعاتها.
املصدر :موقع شبكة املدارس الدينية نقال عن  :روائع الطنطاوي.
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سلسلة دروس فكرية وتربوية ()7

دور القيادة العثمانية؛
أسباب النهوض وتداعيات السقوط ()1
(في ضوء تعليقات سماحة األستاذ املفتي محمد قاسم
القاسمي على كتاب ماذا خسرالعالم بانحطاط املسلمين)

قراءة أدوار الدولة العثمانية ومعرفة أسباب النهوض والسقوط ذو أهمية بالغة وباألخص في هذا العصر الذي عاد األمل بدور
تركيا على مسرح األحداث بعد أن تولى القيادة الحزب اإلسالمي املتحمس ،ولذا ينبغي معرفة أسباب نهوض الدولة العثمانية
املنقرضة وسقوطها.
إن أهم �شيء في التاريخ هو استعراض أسباب سقوط الشعوب ونهوضها ،وأما القصص والحكايات فهي مواد هامشية ،ومعرفة
أسباب النهوض والسقوط يسبب اليقظة والوعي في األمم ،ويدفعها إلى التقدم واالزدهار ،لذلك ينبغي قراءة التاريخ على أنه
دروس وعبر.
العثمانيون على مسرح التاريخ:
كان العهد الذي ظهر العثمانيون على املسرح عهدا مألته الفتن والحروب الداخلية والتمزق والتشتت ،وقد أصيب العالم
اإلسالمي في مقتله .في هذا العهد القاتم ظهر الترك املسلمون على مسرح التاريخ ليمثلوا دورهم في خارطة العالم ،ويعيدوا
الثقة واألمل في املسلمين ،ويستعيدوا كرامتهم من جديد ،آخذين بأحدث آالت الحرب ،ومستجدات العصر" ،وكان فتحهم
ً
للقسطنطينية التي استعصت على املسلمين ثمانية قرون دليال على كفاءتهم وقوتهم ،وبلوغهم درجة االجتهاد في صناعة الحرب،
وحسن قيادتهم العسكرية وتفوقهم على األمم املعاصرة في آالت الحرب واستخدامهم ملهمتهم قوة العلم والعمل .وكل ذلك ما ال
غنى لألمة عنه".
تفوق محمد الفاتح في فن الحرب:
"وقد كان محمد الفاتح يعرف العلوم الرياضية ويحسن تطبيقها على الفن الحربي ،وكان قد أعد لهذا الفتح عدته ،واستفاد كل
ما في عصره من معدات حربية".
كان محمد الفاتح رجال يقظا متفطنا جامعا بين العلوم الجديدة والقديمة ،ويحسن العلوم الرياضية التي تساعده في فنون
الحرب ،ولم يكن يألو جهدا في معرفة كل ما هو جديد من العلوم والتكنولوجيا ،ويدرس جغرافيا الغرب وأوربا دراسة متقنة
متأنية ،ويخطط لفتحها بكل دقة وحنكة ،وكان يتحمل املشقة والجوع والعطش في هذا السبيل ،ويؤثر جفاء العيش على
رغده ،وقد أثبت التاريخ أن كل من لعب دورا على مسرح األحداث اتصف بشظف الحياة ،وتحمل املشاق في سبيل الوصول إلى
منشوده .ولوال املشقة ملا حدث تغييرفي أي ناحية من نواحي الحياة .لذلك تحمل األتراك في القرن األخيركل مشقة ،واخترقوا كل
عقبة إلعادة الخالفة العثمانية ،وقد قرأت عن فتح هللا جولن قوله " ال�شيء الذي يدفن في مكان يستخرج من نفس املكان"،
ويعني أن الخالفة دفنت في تركيا فلتبعث من تركيا.
الجود يفقرواإلقدام قتال
		
لوال املشقة لساد الناس كلهم
ً
"إن هذا الفتح لم ُي َّ
قيض ملحمد الفاتح اتفاقا ،وال تيسير ملجرد ضعف دولة بيزنطية ،بل كان هذا السلطان يدبر التدابير الالزمة
له من قبل ،ويستخدم له كل ماكان في عصره من قوة العلم"...
كان محمد الفاتح متصفا بصفتي االجتهاد والجهاد اللتين ّ
مر ذكرهما في الدروس السابقة ،كان يستفيد من فنون األعداء في
املجاالت املختلفة ،ويستدعي كبار املفكرين األجانب لترقية البالد ،وهكذا على العالم والداعي أن يكون عصريا يتم�شى مع
العصر ،ويسخر أساليب األعداء املتنوعة املشروعة وإبداعاتهم في سبيل تحقيق أهدافه ،وإال فسيتخلف عن ركب الحضارة
ويضئل دوره ودور شعبه الذين يمثله في املجتمع.
مزايا الشعب التركي:
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وال شك أن هواة التاريخ كثيرون وأما من يضع اإلصبع على
النقاط ،ويستخرج من التاريخ كنوز املعرفة ،ويتعرف على
عوامل نهوض الشعوب وسقوطها هم قليلون ،والسيد رحمه
هللا من هؤالء القلة الذين عنوا بالتاريخ على أنه دروس وعبر،
وقد عالج مزايا الشعب التركي التي تفردوا بها في نقاطّ ،
وأهلتهم
ليلعبوا دورا حاسما في التاريخ ،من أهمها:
ً
ً
ً
ً
ً
"أوال -أنه كان شعبا ناهضا متحمسا طموحا فيه روح الجهاد،
ً
وكان سليما -بحكم نشأته وقرب عهده بالفطرة والبساطة في
الحياة -من األدواء الخلقية واالجتماعية التي أصابت األمم
اإلسالمية في الشرق في مقتلها.
ً
ً
ثانيا -أنه كان متوفرا لديه القوة الحربية التي يقدربها على بسط
سيطرة اإلسالم املادية والروحية ،ويرد بها غاشية األمم املناوئة
وعاديتها ،ويتبوأ بها قيادة العالم ،فقد بادر العثمانيون في صدر
ً
دولتهم الستعمال املعدات الحربية وخصوصا النارية منها
واهتموا باملدافع وأخذوا بالحديث األحدث من آالت الحرب،
ُعنوا بفن الحرب وتنظيم الجيوش وتعبئتها حتى صاروا في
صناعة الحرب أئمة بغيرنزاع ،واملثل الكامل والقدوة ألوربا...
ً
ثالثا -كانوا في أحسن مركز للقيادة العاملية .كانوا في شبه جزيرة
البلقان بحيث يشرفون منها على آسيا وأوربا ،وكانت عاصمتهم
واقعة بين البحرين األسود واألبيض ،وواصلة بين البرين آسيا
وأوربا ،فكانت خير عاصمة ألكبر دولة تحكم على آسيا وأوربا
وأفريقية ،حتى قال نابليون(( :لو كانت هناك دولة واحدة لكانت
القسطنطينية أصلح املدن لتكون عاصمة لها)) ".
هذه هي العوامل الثالثة التي ّأهلت األتراك للعب دور كبير في
العالم ،وبهذه املزايا الثالث استطاعوا أن يأخذوا بناصية األمم،
ويتزعموا العالم اإلسالمي طوال وعرضا .وأما ما هي العوامل
التي سببت تخلفهم عن الركب ،فقد لخصها السيد رحمه هللا
في الجمود العلمي والصناعي والعلمي ،وسندرسها في الجلسات
القادمة.
كان عنداألتراك ما ليس عند أوربا ،لذلك كانت أوربا تنظرإليهم
نظر التلميذ إلى األستاذ ،وتقلدهم وتحاكيهم في عاداتهم وفي
إنتاجاتهم.
إن معرفة املناطق االستراتيجية مهمة جدا ،لذلك كان محمد
الفاتح يعنى بالجغرافية عناية خاصة لبسط سيطرته على
املناطق األوربية املهمة .وال شك أن الذين دراساتهم ضئيلة في
هذه الناحية لن يكون لهم دور كبير في تغيير مجرى األحداث،
والذين ال يتعظون بالتاريخ وال يعرفون مده وجزره فماذا
عساهم أن يفعلوا في املجتمع؟ ومع األسف ليس للتاريخ نصيب
كبير في مدارسنا ،وليس هناك تعريف بالتاريخ والسيرة النبوية
في مناهجنا الدراسية ،ومدارسنا تنقصها هذه النواحي ،هذه هي
قصتنا ،ولنعلم أن هناك شيئان :األول :نفس التاريخ ،الثاني:
فقه التاريخ ،وكتاب ماذا خسر العالم ...هو فقه التاريخ ،لذلك
أدرجناه في التخصص في الفقه اإلسالمي حتى ال يصاب علماء
الغد بالجمود الفكري .فلنتعظ بالتاريخ ،ونتعرف على عوامل
السقوط والنهوض ونفكرفيها.

هامش األخبار
اردوغان يطالب بمقعد دائم لألمة اإلسالمية باألمم املتحدة

ً
مجددا على ضرورة إصالح األمم
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
املتحدة ومنح مقعد دائم العضوية في مجلس األمن الدولي لدولة ممثلة
لألمة اإلسالمية.
وقال أردوغان في خطاب له أمام مسؤولين محليين في القصر الرئا�سي
بالعاصمة أنقرة“ ،البد من وجود ممثل لألمة اإلسالمية ضمن الدول دائمة
العضوية بمجلس األمن”ً ،
مؤكدا على ضرورة إعادة هيكلة وتشكيل منظمة
األمم املتحدة من جديد وخاصة مجلس األمن التابع لها.
صواريخ صغيرة تبحث عن الحياة بأعماق الفضاء
أطلق عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ ،واملليارديريوري ميلنر ،مشروعا علميا
للبحث عن كائنات حية بالفضاء ،بالتعاون مع مؤسس موقع فيسبوك
مارك زوكربيرغ ،فضال عن فريق دولي من العلماء واملهندسين ورواد
الفضاء.
ويقت�ضي املشروع إرسال مركبة فضائية صغيرة ال يتجاوز وزنها بضعة
غرامات بسرعة ستين ألف كيلومترفي الثانية ،مدفوعة بأشعة ليزر شديدة
القوة إلى أقرب مجموعة نجوم من األرض ،في رحلة تستغرق عشرين عاما.
ومن املقرر أن ترسل الصواريخ الفضائية الصغيرة التي تضم حواسيب
ّ
وكاميرات إلى «ألفا سنتوري» أقرب نظام نجمي إلى الشمس ،ويقع على بعد
 25تريليون ميل.
ويقول العلماء ّإن «حجم هذه الصواريخ سيسمح بوصولها إلى هدفها خالل
عشرين عاما فقط ،بدل ثالثين ألف سنة لو تم اعتماد صواريخ الفضاء
ذات الحجم العادي».
تحذيرات فلسطينية ودولية من تباطؤ إعمارغزة
حذر مسؤولون فلسطينيون ودوليون من التباطؤ في إعادة إعمار قطاع
غزة الذي تعرض لهجوم إسرائيلي في صيف  ،2014مشيرين إلى أن الدول
املانحة وفت بثلث التزاماتها فقط بعد  18شهرا على مؤتمر القاهرة إلعادة
إعمارالقطاع.
وعقد مؤتمرإعادة اإلعمارأمس الثالثاء في مدينة رام هللا في الضفة الغربية
املحتلة ،بحضور ممثلين عن الدول املانحة واألمم املتحدة والحكومة
الفلسطينية.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا -في كلمة ألقاها لدى افتتاح
املؤتمر -الدول املانحة إلى الوفاء بااللتزامات التي قدمتها في مؤتمر القاهرة
إلعادة إعمار غزة الذي عقد في أكتوبر/تشرين األول  2014واملساهمة
الفاعلة في إنقاذ غزة.
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فضيلة الشيخ عبد الحميد:

الذهاب إىل السحرة يع ّرض اإلميان للخطر
انتقد فضيلة الشيخ عبد الحميد” كتابة التعاويذ املغايرة
للشريعة” واصفا من يقوم بها بـالدجالين الكاذبين،الذين
يفسدون دين اإلنسان وإيمانه.
قال فضيلة الشيخ عبد الحميد إمام وخطيب أهل السنة في
خطبته يوم الجمعة ( 22جمادى الثانية ّ :)1437إن هللا تعالى
جعل الرسول األمين أسوة لناّ .
وإن جميع عادات وأخالق
الرسول الكريم مرضية عند هللا تبارك وتعالى .وسيرة رسول هللا
وسلوكه وأعماله كلها في مسير الفطرةّ .إن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم أسوة لجميع املتقين واملؤمنين إلى يوم القيمة ،وهو
خير أسوة وإمام للناس جميعا .ويجب االقتداء بالرسول الكريم
ّ
في كافة األمور.
وأعرب فضيلة الشيخ عبد الحميد عن أسفه بسبب شيوع
السحر والتعاويذ املغايرة للشريعة ،وأضاف قائال :تصلنا أحيانا
ّ
تقارير مثيرة للقلق من أناس يضلون الناس ألجل الحصول على
لقمة من الخبز .والكثير من النساء عندما يسمعن ّأن شخصا
ّ
أنفسهن إليه ألخذ
يكتب التعويذ في املكان الفالني ،يوصلن
التعاويذ ،وهذا حرام في الشريعة ،ألن الكثير من هؤالء أناس
سيئون ،ولديهم نوايا سيئة.
واستطرد فضيلته قائال :الكثير من هؤالء جعلوا كتابة التعاويذ
مهنة ومصدرا للرزق .ويستخدمون كتبا وأشياءألجل هذه املهنة
لم تجوزها الشريعة اإلسالمية ،هؤالء ليسوا متدينين .ويثيرون
مشكالت وفتنا عديدة بسبب تصرفاتهم السيئة.
ّ
ق
وأضاف خطيب أهل السنة قائال :من ذهب إلى ساحرليفر بين
عرض إيمانه للخطر .علينا أن ّ
املرء وزوجه ،لقد ّ
نتوسل بالقرآن
ّ
وأسماء هللا الحسنى إلبطال السحر .الشريعة علمتنا املعوذتين
للحفاظ والتعوذ من وساوس الشياطين.
ّ
وذم خطيب أهل السنة السحرة قائال :السحر كفر ،وعلى األقلّ
فسق ومعصية .األنبياء جميعهم حاربوا السحرة .هؤالء السحرة
هم الذين وقفوا ّ
ضد ّ
سيدنا مو�سى عليه الصالة والسالم.
وافتعلوا مشكالت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم والصحابة
الكرام ر�ضي هللا عنهم.
ّ
التصوف املطابق للشريعة
نحن نؤيد
ّ
ّ
التصوف
“التصوف” قائال:
أشارخطيب أهل السنة إلى موضوع
حق ،واليمكن إنكار التصوف والعرفان .الحمد هلل نحن وجميع
العلماء نؤيد التصوف الصحيح؛ ذلك التصوف الذي يسيرفي
إطارالشريعة ،ونؤيد الصوفية الذين يراعون املسائل الشرعية.
ّ
ّ
والتبين في ّ
ّ
تلقي املسائل
وأكد فضيلته على ضرورة الدقة
الدينية ،وأضاف قائال :هناك الكثير من األناس السيئين الذين

ّ
يستخدمون ز ّي العلماء وأهل الطريقة ،واليفكرون إال في
مقاصدهم ّ
املادية.
يقول سيدنا عبد هللا بن مسعود ر�ضي هللا عنه” فانظروا عن
ّمن تأخذوا دينكم” يجب ّ
تلقي الدين عن إنسان تتضح ديانته
لنا مثل الشمس.
وأضاف فضيلة الشيخ عبد الحميد قائال :نحن نحارب البدع
والخرافات ،لكن نؤيد التصوف الذي يوافق الشريعة ،نحن
نخالف كل من يدعي أنه صوفي ،لكن عمله يخالف ما وردت به
الشريعة والسنة النبوية .أكبرهدف للتصوف هو اتباع الشريعة
والسنة ،واإلخالص .التصوف يختصر في ذكر هللا تعالى واتباع
الشريعة والسنة والتقوى والورع.
وخاطب فضيلته الحاضرين قائال :اصحوا ،واعرفوا الناس،
والتعتمدوا على أحد من غير املعرفة .والتذهبوا عند كل من
ّ
متصوف .علينا جميعا أن نحرس ديانتنا وتديننا,
يدعي أنه
ونخطو خطوات في مسيرالشريعة والسنة.
ليس ألحد أن يحول دون استفادة الناس من املراتع واملياه
وأشار فضيلة الشيخ عبد الحميد في قسم آخر من الخطبة إلى
األمطاراألخيرة في ضواحي مدينة” زاهدان” ،وظهور املراتع قائال:
ّ
السنة أمطارا جيدة أطراف
الحمد هلل لقد شهدنا في هذه
“زاهدان” ،وظهرت املراتع ونبتت املراعي ،وأقبل الكثير من
أصحاب املوا�شي إلى هذه املناطق.
وأضاف فضيلته إلى بيان مسئلة شرعية قائال :املراعي واملراتع
كلها هلل تعالى .ليس ألحد أن يجعل لنفسه حمى ويمنع الناس
من االستفادة .كذلك املياه مشتركة بين الجميع .فليس ألحد
منع العباد واملوا�شي من هذه النعمة اإللهية .وحرام شرعا أن
يمنع الناس واملوا�شي من االستفادة من املياه املوجود في اآلبار
واألنهار.
الشيخ عبد الغني كان عاملا عابدا وذاكرا
وأشار فضيلة الشيخ عبد الحميد إلى وفاة العالم الشيخ عبد
الغني اسماعيل زهي إمام الجمعة في منطقة “كلوكاه” من توابع
زاهدان قائال :الشيخ عبد الغني رحمه هللا تعالى كان صالحا
وعابدا .كان يكثر من تالوة القرآن الكريم .وكان يسهر الليالي
ويستغفر فيها .وعاش ورعا تقيا .رحمه هللا تعالى وأسكنه فسيح
جناته ،ورفع درجاته.
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اقتباسات عملية ،أدبية ،اجتماعية ،ثقافية،
فكرية ،علمية
سماحة األستاذ المفتي عبد القادر العارفي األستاذ بالجامعة ورئيس قسم دار اإلفتاء بها

كان أبو حنيفة حجة ثبتا أعلم أهل عصره بالحديث ومن صيارفته

أخي املسلم

خمس مثبتات في زمن الفتن:
 .1القرآن الكريم تالوة وتدبرا وعمال ( كذلك لنثبت به فؤادك)
 .2قراءة السيرة وقصص األنبياء (كذلك نقص عليك من أنباء
الرسل ما نثبت به فؤادك)
ن
 .3العمل بالعلم ( ولو أنهم فعلوا ما يوعظو به لكان خيرا لهم
وأشد تثبيتا)
 .4الدعاء (اهدنا الصراط املستقيم) وكان النبي صلى هللا عليه
وسلم يكثرمن ( يامقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك)
 .5الرفقة الصالحة ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم
بالغداة والع�شي يريدون وجهه وال عيناك عنهم تريد زينة الحياة
الدنيا)
اللهم ثبت قلوبنا على حبك وطاعتك الصالة خير من النوم ،قم
أخي إلى صالتك أثابك هللا وادع لي وللمؤمنين.

وقال شمس األئمة اإلمام أبوبكر محمد بن أحمد بن أبي
سهل السرخ�سي -رحمه هللا -في أصول الفقه« :كان اإلمام
أبو حنيفة أعلم أهل عصره بالحديث ولكن من ملراعاة
شرط كمال الضبط  ،قلت روايته».
وقال اإلمام عالء الدين أبوبكربن مسعود الكاساني -رحمه
هللا( -في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)« :إنه كان من
صيارفة الحديث وكان من مذهبه تقديم الخبر وإن كان
في حد اآلحاد ،على القياس ،بعد أن كان راويه عدال ظاهر
العدالة .وقال اإلمام الكاساني أيضا في كتابه املذكور :
«وحديث ّ
صححه أبو حنيفة لم يبق فيه ألحد مطعن».

(مكانة اإلمام أبي حنيفة في الحديث لـ العالمة الشيخ محمد
عبد الرشيد النعماني ص )58-57

شعرللقا�ضي الجرجاني في الحث على العلم

ما تطعمت لذة العيش حتى
ليس �شيء عندي ّ
أعز من العل ـ
إنما الذل في مخالطة النا

صرت للبيت والكتاب جليسا
ــم فما أبتغي سواه أنيسا
س فدعهم وعش عزيزا رئيسا
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رحلة إىل اهلند؛ دروس وانطباعات
سماحة األستاذ المفتي محمد قاسم القاسمي

إشارة :دعي فضيلة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي واألستاذ املفتي عبد القادرالعارفي ـ حفظهما هللا ـ إلى املشاركة في
مؤتمراملجمع الفقهي بالهند،الذي عقد في مدينة بدربور مركزوالية أسام وهذا املجمع أسسه القا�ضي العالمة مجاهد اإلسالم
القاسمي عام  1988في الهند ،وتمت الدعوة ألول ندوة فقهية له في ابريل عام  1989في جامعة (همدرد نغر) في دلهي ،اجتمع
ً
فيها مائتان وعشرون من أهل العلم والفقه .وعقد لآلن أربع عشرة ندوة في مختلف أماكن البالد ،تم فيها نقاش أربعين موضوعا
تتعلق بقضايا معاصرة .والشیخان عالوة على مشاركتهما في هذا املؤتمراغتنما الفرصة فقاما بزيارة املدارس الدينية واملؤسسات
اإلسالمية ،كندوة العلماء ،ودارالعلوم ديوبند ،ودارالعلوم سهارانفور وغيرها من األماكن .وقد ذكراألستاذ املفتي محمد قاسم
حفظه هللا انطباعاته في جلستين مع أساتذة جامعة دارالعلوم زاهدان ،وألهمية هذه الرحلة ونفاستها رأت إدارة مجلة الصحوة
اإلسالمية نقلها إلى العربية ونشرها لينتفع بها قراء الناطقين بالضاد .اإلدارة.
نبذة عن الهند:
الهند تشكل أكثرية غير مسلمة وتحتل مكانة عالية في العالم
اإلسالمي ،وهي من معاقلنا الفكرية ومصادرنا العلمية بعد الحرمين
الشريفين .وتشبه الهند منطقتنا من الناحيتين؛ األول :من حيث
الثقافة التي تقتضيها طبيعة الجوار ،الثاني :من حيث األقلية حيث
مسلمو الهند أقلية ،ولكنهم أقلية دينية ونحن أقلية مذهبية وإن
كنا األكثرية الثانية في هذه البالد .ولكن من الالفت للنظر أن هذه
األقلية لم يحافظوا على عقيدتهم وهويتهم فحسب بل استطاعوا
أن يؤثروا على العالم العربي والعجمي ،وينجبوا عباقرة في كثير من
العلوم والفنون ،ويثروا بإنتاجاتهم العلمية واألدبية مكتبات العالم.
ومن ناحية أخرى فإن لغة بالدنا (الفارسية) كانت يوما لغة الحكومة

الرسمية بل لغة التأليف والتصنيف أيضا ،وقد سافر كثير من
علماءنا ومشايخنا الكبار من هذه البالد إلى الهند ،واستفادوا من
منهل علماءها ومشايخها .لهذا السبب وغيره من األسباب نرغب
إلى زيارة هذه البالد ،ونحب التعرف عليها وعلى طبيعتها ومشايخها
وعلماءها.
مجمع الفقه اإلسالمي
كان الدافع األسا�سي لهذا السفر هو املشاركة في مجمع الفقه
اإلسالمي الهند  ) )Islamic Fiqh Academy Indiaوقد أسس هذا
املجمع قبل  25عاماّ ،
أسسه موالنا مجاهد اإلسالم القاسمي ،وتوفي
قبل عشرسنوات ،وكان رجال قويا مبدعا ،فقيها متقنا ،خبيرا بقضايا
العصر املستجدة ،وعارفا بمزاج الناس وطبائعهم ،وأسلوبه املبتكر
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املتميزال يوجد نظيره في العالم العربي واإلسالمي.
عنوان املجمع وإن كان خاصا للفقه إال أن أعماله وإنجازاته أوسع
وأشمل من دائرة الفقه ،حيث يعالجون في خالل مؤتمراتهم الفقهية
القضايا العالقة في بالدهم ،ويستعرضون أحوال العالم اإلسالمي مع
تقديم حلول طيبة للخروج من األزمات ،ويستدعون في هذا املجال
كبار الشخصيات من أنحاء الهند وخارج الهند ،مثال اإلمام أبو
الحسن الندوي وإن لم يشتهر بالفقه إال أنه كان عضوا لهذا املجمع
ويشترك في حفالته.
وهذا املجمع الفقهي يعقد مؤتمرات في أنحاء الهند ،ويدعو املجامع
الفقهية األخرى في هذه البالد إلى االنضمام ،ويختارمحل عقد املؤتمر
في كل عام في ناحية من نواحي البالد حسب الظروف واملتطلبات ،وفي
هذا العام اختاروا مدينة (بدربور) مركز والية آسام  ،وهذه املنطقة
تقع على تخوم بنغالديش ،وقد كانت بادئ األمر جزءا من بنغالديش
ثم انفصلت عنها ،وللمسلمين هناك والية شرعية ولهم مرافعات
وقوانين شرعية ولهم أمراء شرعيون ،وكان أمير شريعة آسام حبيب
الرحمن .واملدرسة التي عقدت فيها الجلسة كانت صغيرة بالنسبة إلى
املدارس الكبيرة ،وقد رحبوا بنا واستقبلونا استقباال حارا.
املسائل التي طرحت في هذا املؤتمر هي مسائل تتعلق بالقضايا
الراهنة مثل كون الهندوس أهل كتاب أم ال مع العلم بأنهم ّيدعون
أن لهم كتابا ونبيا؟ وقد دار نقاش طويل حول هذه املسئلة ،وأخيرا
توصلوا إلى أن الهندوس ليسوا من أهل الكتاب ،ولكن كيف يمكن
املداراة معهم وهم يجاورونهم ويعايشونهم؟ فقد تكلم في هذا بعض
الشخصيات مثل رئيس املدرسة الصولتية بمكة املكرمة ،كما تكلم
الدكتور سيف هللا رحماني ومما قال في ضوء آية "وهللا يعصمك من
الناس" :لو جعلنا الدعوة إلى هللا نصب أعيننا مع برمجة وتخطيط
دقيق وفقا ملنهج النبي صلى هللا عليه وسلم فإن هللا يعصمنا من كل
ّ
أذى ،فلو كانت الدعوة على أسلوب النبي صلى هللا عليه وسلم فإن
األمة تحفظ وتصان مهما كانت التحديات ،والدعوة هي التي تضمن
حفظنا وصيانتنا .وال�شيء اآلخر هو أن تكون لنا جلسات وحوارات
معهم ،ونفضل التعايش السلمي معهم.
إن املسلمين هناك مع أنهم في أقلية رافعو الرأس ال يشعرون
بمركب النقص والذل ،ألنهم أصحاب رسالة ودعوة ،ـ وإن كانوا
بعض األحيان يستهدفون من العناصر املتطرفة ولكنها شاذة ـ  ،إنهم
يعيشون عيشة آمنة ال يخافون في إظهارعقيدتهم ونشردعوتهم في أي
ناحية من نواحي الهند ،إنهم أحرار في نشر الدعوة دون أي عدوان،
وكانوا يقولون بأنهم ينعمون بنعمة الحرية في البيان ما ال ينعم به
العالم العربي والدول اإلسالمية.
وقد استغرق هذا املؤتمر ثالثة أيام ،وفي اختتامية املؤتمر عقدت
حفلة تكريم للمتخرجين في الجامعة اإلسالمية بدر بور التي كانت
تستضيف املؤتمر ،اشترك فيه  300ألف من الناس بكل رغبة
وأدب تام ،وقد اشترك املشارکون في املؤتمر في هذا الحفل وخطبوا،
وكانوا صريحين في بيان معتقداتهم ،فهذا هو االستفادة الضمينة من
املؤتمر.
ّ
وقد أعطيت لنا الفرصة للكالم ،وفي كلمتي شكرتهم وقدرت
جهودهم ،واقترحت لهم أن يوسعوا نطاق املجمع وأن يجعلوه فكريا
ودعويا أيضا.
ومما أعجبي في هذا املؤتمر خطاب لرجل جامعي ملتح اسمه محبوب

الحق ،ظننته أوال عاملا متخرجا ثم بدا لي أنه لم يدرس العلوم الدينية
بل عالقته بالدعوة والتبليغ جعله يلتزم بالدين ،وكان هذا الرجل
رئيس جامعة "العلوم والتكنولوجيا" ( )Scienceفي مدينة كوهاتي،
دعانا إلى جامعته فذهبنا إلى جامعته فاستقبلنا أهلها استقباال
حارا ّ
ورحبوا بنا ،وقد ّ
جولنا نائب الرئيس الهندي الذي كان له دور
كبير في هذه الجامعة في أنحاء الجامعة ّ
وعرف لنا شعبها وفروعها
املختلفة ،وعقد حفلة جمع فيها املوظفين واملوظفات ،وجرت بيننا
مناقشات وتبادل آراء حول الجامعة واألمور املختلفة ،وقال لنا نائب
الرئيس إنهم اآلن بصدد توثيق العالقة مع إيران .وقال الرئيس عن
سبب بناء هذه الجامعة بأنه لم يكن يملك شيئا في بداية األمر ليبني
مثل هذه الجامعة املتميزة ولكن كان يملك عزما وهمة ،وقد قال
بأنه إذا كان السيد استطاع أن يؤسس عليكره واستطاع فالن أن
يؤسس آكسفورد فلماذا ال أستطيع أن أؤسس جامعة على غرارتلك
الجامعات .وال�شيء اآلخر الذي أعانه على تأسيس هذه الجامعة هو
دعاء أمه الصالحة التي كانت تدعو له وتهتم بأكل الحالل .فعلمت
أن خلف الشخصيات العظيمة أمهات عظيمة .وقال عن كيفية بناء
هذه الجامعة بأنه اشترى بعض الحواسيب أوال ثم بعد مدة استطاع
أن يشتري أرضا ،ثم ّ
تدرج إلى بناء الجامعةَّ .
يدرس في هذه الجامعة
العلوم والتقنيات ،ويريدون في املستقبل أن يصنعوا فرعا للعلوم
اإلسالمية .وقد أصغوا أيضا إلى اقتراحاتنا ،وكان من اقتراحاتنا،
1ـ ترفيع مستوى الجامعة الكيفي2 ،ـ توثيق العالقة مع جامعات
العالم3 ،ـ أن يسهلوا االلتحاق للشباب املسلمين ليحصلوا على
شهادات الدكتوراه و....
ن
وكانت لهم آمال بعيدة ،شعرت أنها ستكو عليكره جديدة ولكن مع
آراء جديدة وسعة نظر ،وقد ملست في الرجل همة وطموحا وإقداما
وإبداعا ،وهكذا أهل الهند ،يشغفون لعملهم ،ويبدعون فيه ،إنهم
رجال العمل ال رجال الشهرة .وقد أخذنا درسا كبيرا من أعمال هذا
الرجل الطموح ،وتوصلت إال أن األقلية املسلمة ال بد أن تكون لها
إسهام في بناء املجتمع الذي يعيش فيه كما يفعل مسلمو الهند حتى
تضطرالحكومة لالعتراف بهم وبدورهم.
وبعد هذه الزيارة اتجهنا إلى (كلكته) وقد اتصلنا بهم سابقا ،وقد
ذهبنا إلى قرية فيها مسجد صغير يسع صفين ،وفيها مدرسة تحتوي
على قليل من الطالب ،وتتشكل هذه القرية من  40أسرة مسلمة وقد
هاجر معظمهم إلى باكستان إثر التقسيم ،وقال إمام املسجد ومدير
املدرسة بأن السيد أرشد بن شيخ اإلسالم السيد حسين أحمد املدني
رحمه هللا أوصاه بأن يبقى في هذا املسجد وال يغادره .وزرنا مدرسة
أخرى والتقينا بعلماءها وقد قابلونا بحفاوة ،وأكرمونا ّ
ورحبوا بنا
أحسن ترحيب ،وجمعوا الطالب بعد الفجر فألقينا كلمة لهم .ثم
تحركنا إلى مدينة (لكهنو).
مدينة لكهنؤ:
(لكهنؤ) هي مدينة أبي الحسن الندوي رحمه هللا ،وقد سئل
الطنطاوي عن املكان الذي يتمنى أن يق�ضي فيه بقية أيامه ،فقال:
ٌ
إن لم أستطع أن أعود إلى بلدي (دمشق) ،ولم أقدر أن أبقى بجوار
بيت هللا فإن أحب مكان إلي هو (لكهنؤ) ،وأن أقيم في معهد ندوة
العلماء ،فأجمع فيها بين الظل واملاء وصحبة العلماء.
يقول الشاعر:
خاک یثرب ازدو عالم خوشتراست
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ای خنک شهری که آنجا دلبراست
ویقول الشاعر:
أمرعلى الدي ـ ــارديارليـلى  ...أقبل ذا ال ـ ــجداروذا الجـدارا
وما حب الديارشـ ــغفن قلبي  ...ولكن حب من س ـ ــكن الديارا
ویقول:
علي بربع العامرية وقفة ... .الشوق يملي والدمع كاتب.
ویقول:
ّ
َ
َّ
َ
ْ
مل
قط ِ
بس ِ
قفا نبك من ِذكرى حبيب ومنز َلِ ,
اللوى بين الدخول فحو ِ
ُ
ُ
ْ
َ
وشمال
فتوضح فاملقراة لم َيعف رسمها ,ملا نسجتها من جنوب
ِ
وعلى كل ،فإن مدينة (لكهنؤ) مدينة الصالحين ومأوى الظامئين،
وكان للشعراء شغف خاص بها من قديم الزمان .ذهبنا إلى لكهنؤ
والشوق يمأل جوانحنا.
كانت رحلتي األولى إلى (لكهنؤ) عام 1407هـ ق ،في عهد كنت شابا وكان
السيد رحمه هللا في قيد الحياة ،وعند نزولي في هذه املدينة تذكرت
تلك األيام الحلوة ،وذلك الحماس الذي كان يمألني وأنا أذهب لزيارة
السيد رحمه هللا.
الدكتور
عبد
جاء الستقبالنا إلى املطار السيد محمود حسن سبط
العلي الندوي شقيق سيدنا أبي الحسن الندوي األكبر ـ رحمهما هللا
تعالى ـ  ،ومعه األخ عبد الوهاب شكوري األفغاني أحد خريجي دار
العلوم ندوة العلماء .وقد ّ
رحبوا بنا واستقبلونا استقباال حارا.
دارالعلوم ندوة العلماء:
هذه هي املرة الرابعة التي كنت أسافرفيها إلى دارالعلوم ندوة العلماء.
كان مضيف الندوة واسعا وساذجا ،وهومملوء بالضيوف في كل حين
ويأتي الناس من نواحي مختلفة ،وقد خصوا إلقامتنا غرفة .ذهبنا إلى
زيارة الشيخ محمد رابع والشيخ رشيد واضح ،ابنا أخت شيخنا السيد
الندوي رحمه هللا ،ولهما أخ آخراسمه محمد ثاني ،وقد توفي.
ومن روائع ما شاهدناه في دار العلوم ندوة العلماء أن كبار أساتذة
دار العلوم ندوة العلماء يجتمعون على مائدة الضيوف في مكان
خاص حاملين معهم طعامهم الخاص من بيتهم ،يأكلون مع الضيوف
ويتبادلون معهم بكل سذاجة وبال أي تكلف وتصنع ،فكان مدير دار
العلوم ندوة العلماء الشيخ سعيد الرحمن األعظمي يحمل طعامه
من بيته ويضعه على مائدة الضيوف ويأكل معنا .وقد التقى بي
مرة أستاذ من هذه الجامعة فقال لي أريد أن أراك ،فقلت ما عندي
فرصة ،فقال :آتيك عند الفطور ،فرأيته جاء عند الفطور ومعه
حقيبته ،وأخرج من حقيبته طعامه وو ّزعه بيننا .وملثل هذا العمل
فائدتان :األولى :التنوع في الطعام ،الثانية :تبادل املحبة .وكان السيد
محمد رابع الندوي جميع حركاته وسكناته عجيبا؛ يحاكي السيد في
جميع خطواته وأعماله ،فكأنه السيد نفسه واالختالف في االسم
فقط ،كان يأكل قليالّ ،
ويوزع بيننا الخبز والطعام ،كان َيطعم
ُويطعم ،وإطعامه أكثر من طعمه ،وهذا العمل قد يترك أثرا طيبا في
قلب الضيوف ،وهكذا كان دأب السيد أبي الحسن الندوي رحمه هللا.
وكنا نجتمع في أوقات الطعام الثالثة في هذا املوضع ،وكبار الضيوف
أيضا يأتون للطعام إلى هذا املكان ،ومن الشخصيات التي تعرفت
عليهم عند الطعام الشيخ عي�سى منصوري ،فقد صافحته وتعرفت
عليه ،وكان يشبه الشيخ محمد تقي العثماني في هيئته ،فتبادلنا قليال
وتوافقنا أن أراه في مضيفه ألتعرف مزيدا على نشاطاته وأعماله ،وقد
تكلم عن أعماله فقال :إني درست في الهند ،ثم خرجت للدعوة في
سبيل هللا ،وحاليا أنا مقيم بلندن ،وأعيش هناك ،وجئت اآلن من
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دورات أقمتها في الهور وإسالم آباد ،وقد توصلت في لندن بأن التعليم
عندنا قسمين؛ األول :التعليم في املدارس الدينية ،الثاني :التعليم
ّ
في الجامعات العصرية ،ورأيت أن املبلغ يلتحق أقرباءه وعشيرته
بالجامعات ،ولكن يصطبغ بصبغة غير إسالمية ،ويحمل فكرة غير
فكرتهم ،وربما يتحمس ملبادئ مناهضة ملبادئه ،ففكرت في عالج
هذه املشكلة ،ورأيت أن التعليم ال يمكن تركه ،إذن ال بد من تأسيس
جامعات شخصية مستقلة مصطبغة بالصبغة الدينية ،متحلية
باألخالق واملبادئ اإلسالمية ،وتمارس فيها الشعائر اإلسالمية ،وتعنى
فيها بثقافتنا وقيمنا ومثلنا ،فجعلت هذا العمل شغلي الشاغل،
وأتردد اآلن في الجامعات لتكوين رجال لهذه الغاية ،وقد كانت لنا
خطوات ناجحة في هذا الصعيد ،واستطعنا أن ننقذ كثيرا من
الشباب من أن ينصهروا في بوتقة التيارات الغربية .وهذا الرجل
ال يحمل مؤهالت جامعية ،ولكنه كان يحمل فكرة ودعوة ومنهجا
للتغييروالتبديل ،لذلك استطاع أن يترك أثرا طيبا في الجيل املثقف،
ولعله في املستقبل يصل إلى كثيرمن أهدافه وطموحاته.
وال�شيء الثاني الذي قام به هو أنه رآى أن كتابات السيد أبي الحسن
الندوي رحمه هللا تطبع وتنشر في أنحاء العالم ،ويتلقاها الجيل
املثقف بالدراسة واالستحسان ،ولكن فكرته وفلسفته ومنهجه
لم تتجذر في الجامعات ،ولم تقم منظمة أو مؤسسة بدراسة آراء
اإلمام الندوي وأفكاره وغربلتها وتطبيقها على أرض الواقع ،بس
توجد مطالعات شخصية وفردية دون التطبيق .ولهذه الغاية أنشأنا
مؤسسة في إسالم آباد تعنى بنشر أفكار واقتراحات اإلمام الندوي
وإجراءها وتطبيقها ،تلك اآلراء املتسمة باالعتدال ،التي فيها عالج
ملشاكل الشباب النفسية وجواب لشبهات النشء الجديد ،وحل
لألزمات الراهنة .وقد أعجبتني هذه الفكرة واستحسنتها ودعوت له
بالتوفيق والنجاح.
بقينا في ندوة العلماء ليلتين ،وكنا نلتقي بالشيخ محمد الرابع في
مواعد الطعام الثالثة ،قد يكون بيننا تبادل آراء ،وقد ال يكون �شيء،
ولكنه بكل حال جلسة فيها طعام فكري ومعنوي وغذاء روحي قلما
يوجد مثلها في مكان آخر.
دار العلوم ندوة العلماء تضم  3000آالف طالب ،ويدرس في املركز
طالب املستوى العالي ،أما طالب املستوى النازل فيدرسون في
الشعب األخرى في أنحاء املدينة ،فتكون لطالب القسم العالي جلسة
مع الشيخ رابع بمدة نصف ساعة كل ليلة ،ويشترك في هذه الجلسة
طالب راغبون ،فيقرأ لهم كتاب أو يلقي الشيخ محمد الرابع كلمة،
وقد اشتركنا في هذه الجلسة ّ
فعرفنا الشيخ للطالب ،وأفاض في
الحديث عن صحبة الصالحين ،وكلفنا أن نلقي كلمة للطالب وألح
على ذلك ، ،فتكلمت مبينا تأثري بالندوة وإعجابي بها ،ثم تكلم الشيخ
عبد القادر العارفي وأبدى عن تأثره العميق بالندوة وأصحابها .وقد
شعرت أن بين الطالب واألساتذة تعاطفا ومحبة وتبادال.
وال�شيء اآلخر الذي لفت انتباهي في ندوة العلماء هو أن نظام التعليم
في ندوة العلماء يختلف عن نظام التعليم في املدارس األخرى ،وطرق
التعليم تختلف ،مثال ُي َّ
درس صحيح البخاري في عشرة مواضع ملائة
طالب ،بينما في املدارس األخرى قد يدرس ألف طالب في صف واحد،
وفي رأي أهل الندوة أن النظام الرائج في املدارس األخرى ال يمكن
السيطرة عليه ،ألن ألف طالب مثال في صف واحد ال يمكن لألستاذ
محاسبة الطالب وسماع درسه .واملقارنة بين النظامين ال يمكن هنا
مناقشته.
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�شيء آخرأعجبني أن لندوة العلماء  18مكتبة سوى املكتبة املركزية،
وفي هذه املكتبات توضع الكتب املنهجية والدراسية ،والتي تساعد
على التحقيق في مجال الدرس مثل شروح الكتب الحديثية الدرسية
وغيرها ،وكانت هذه املكتبات الخاصة مكتظة بالطالب ،وكان
الطالب يطالعون ويحققون فيها بنهم ورغبة ،وقد قام بهذا االبتكار
أحد األساتذة الكبار بهذه الجامعة وهو فضيلة الشيخ عبد العزيز
البتكلي رأينا فيه شخصية عجيبة وقف حياته على دار العلوم ندوة
العلماء يعيش مع الطالب ويفكر للطالب ويبدع للطالب ويراقبهم
ويوجههم ويكرمهم ويذكرهم وكأنه كان روح النظام التعليمي ،قد
جمع التبرعات من هنا وهناك وأنشأ مثل هذه املكتبات العامرة،
وكان الشيخ عبد العزيز فناءا في الطالب يعطي أكبر قسط من أوقاته
للطالب وشؤونهم ،ويدلهم على املطالعة والتحقيق ،وكان له باع
طويل في العلوم األدبية واإلسالمية ،وقد تجرد لهذا العمل دون أن
تكون له مشاركة في األعمال األخرى ،وقد شعرت أن مدارسنا تحتاج
إلى أمثال هؤالء الرجال الذين يقفون أنفسهم ألعمال املدرسة
وشؤون الطالب.
كانت حياة األساتذة ساذجة ،يقتنعون بالنزر اليسير ومن روائع ما
شاهدت من نماذج القناعة أننا التقينا برجل قد أخذ الدكتوراه من
األزهر اسمه أشرفعلي ،كان يعيش مع أهله في بيت واحد ،وقد اعتذر
إلينا أنه ال يستطيع أن يدعونا إلى بيته ألجل أن بيته ال يسع ضيفا،
فشعرت أن حياة األساتذة ساذجة وأن األساتذة يكتفون بالقليل.
كانت بيئة املسجد بيئة روحية ،تالوة وتسبيح وصالة ،بعد كل صالة
عصر يقرأ كتاب ملدة ثالث دقائق ،وكان الكبار أيضا يبكرون إلى
املسجد ،ومما أعجبني أن الشيخ سعيد الرحمن األعظمي كان يتلو
القرآن قبل الصالة وبعد الصالة ،ويلتزم بذلك في كل صالة ،وقد
سمعت أنه يواظب على هذا العمل ويداوم عليه.
جامعة السيد أحمد عرفان الشهيد
ّ
ذهبنا إلى جامعة السيد أحمد عرفان الشهيد ،التي أسسها السيد
سلمان الندوي على بعد  30كيلومترا من مدينة لكهنؤ ،وفيها شعب
وكليات مختلفة ،والهدف من تأسيس هذه الجامعة هو تحقيق آمال
اإلمام السيد أحمد عرفان الشهيد وإحياء فكرته ،وكانت لنا لقاءات
وكلمات في هذه الجامعة ،ولهذه الجامعة فرع باسم "املعهد العالي
ألبي الحسن الندوي" والغاية منه ترويج أفكار اإلمام الندوي ونشر
آراءه .وفيه كلية الطب يدرس فيها كبار األطباء واألساتذة الجامعيون
ويتخرج فيها األطباء .وجدنا األساتذة نشطاء فيهم الحركة والحيوية
والطموح ،سيما فضيلة الشيخ يوسف بن سلمان حفظه هللا.
راي بريلي
ثم ذهبنا إلى (راي بريلي) مسقط رأس سيدنا اإلمام أبي الحسن
الندوي رحمه هللا ،بقينا هناك ليلة ويوما ،فقد بقيت هذه القرية
على سذاجتها وبساطتها على نحو ما كانت عليه قبل  26سنة في رحلتي
األولى لزيارة سيدنا الندوي رحمه هللا سوى تعديالت يسيرة ملسجد
شاه علم هللا ،وشاه علم هللا كبير هذه األسرة ومن مشاهير العرفاء
والزهاد ،قد ّ
أسس هذا املسجد قبل أربعة قرون على قدر مساحة
ّ
الكعبة املشرفة .وفي هذا املسجد كان السيد الشهيد رحمه هللا يعلم
الرماية والسباحة و ...لجنوده ،ومن هنا انطلقت قافلة املجاهدين
إلى بشاور وأفغانستان .وقد أعجبني إكرامهم البالغ وسذاجتهم
وتعاطفهم وأخالقهم الكريمة ورأيت أنهم ال يروجون الدين بالعلم
فحسب بل باألخالق واملعاملة الحسنة والسذاجة وعدم التكلف،

ومع األسف إن مجتمعنا يعاني من قلة هذه الصفات اإليجابية
النبيلة .وجاء يوم الجمعة ،أمروني أن أصلي بهم الجمعة وألقي كلمة
للطالب واملصلين وكان يشق علي أن ألقي كلمة على مسمع مشايخنا
الكبار كالسيد محمد الرابع واآلخرين ،ولكن الشيخ السيد بالل عبد
الحي الحسني (حفيد الدكتور عبد العلي) قال :إن الشيخ محمد
الرابع يأمرك أن تقوم وتتكلم ،فلم يكن لي إال الطاعة ،فتكلمت حول
فكرة اإلمام الندوي وعوامل تكوين شخصيته.
جامعة دارالعلوم ديوبند وسهارانفور
ثم ذهبنا إلى جامعة دار العلوم ديوبند ،وبقينا فيها يوما وليلة،
والحديث عن دار العلوم كثير ،وال يسعنا املجال هنا للبسط ،ولدار
العلوم هيبتها وشأنها وال يكفي لزيارتها األسبوع فضال عن يوم وليلة،
وعلى كل التقينا بالشيخ سعيد أحمد بالنبوري والشيخ سالم
وكذلك زرنا شعب الجامعة املختلفة .وذهبنا إلى دار العلوم (وقف)
والتقينا هناك بأساتذتها ومشايخها ،يدرس فيها في دورةالحديث
قرابة ألف طالب .ولدار العلوم محيطها الروحاني؛ محيط الذكر
والتالوة والصالة ،وال�شيء الذي لفت أنظارنا في كل من ندوة العلماء
وسهانفور وديوبند أن القرآن كان يتلى بخشوع ورغبة مع مراعاة علم
التجويد والقراءة.
ثم ذهبنا إلى سهانفور واشتركنا في درس الشيخ يونس شيخ الحديث
في دارالعلوم سهانفور ،والتقينا أيضا بموالنا شاهد حفظه هللا.
كاندهلة
ثم ذهبنا إلى كاندهله مسقط رأس املوالنا إلياس ،وهي قرية من قرى
شاعلي ،و(شاعلي) منطقة انطلقت منها شرارة صوت الحرية الذي
أدى إلى تشكيل دولة باكستان ،ولها تاريخها ونضالها ضد اإلنجليز.
وفي كاندهله زرنا الشيخ افتخارالحسن ،شقيق املوالنا إحتشام الحق
ّ
الذي ألف (مسلمانون كا پستی کا عالج) وأضيف هذا املقال في آخر
(كتاب فضائل أعمال) ،وقد أعجبنا تواضعه وبساطته ،وأكرمنا
الشيخ نور الحسن راشد بن الشيخ افتخار الحسن وهو كاتب ضليع
ّ
ألف كتبا كثيرة ،وملا رأيناه في البداية ما كدنا نصدق أنه هو لوال
ّ
عرف نفسه .نعم ،علماء الهند يهمهم القلب والفكر أكثر من القالب
والشهرة ،وقد ّ
ضيفنا وبالغ في إكرامنا ،وهو سبط املفتي إلهي بخش
الذي أكمل املثنوي.
وزرنا أيضا مركز جماعة الدعوة والتبليغ ،والتقيت بالداعية الشيخ
سعد الكاندهلوي .وذهبنا إلى املجمع الفقهي ،ومما قاله الشيخ أمين
العثماني الذي يشرف على هذا املركز وهو بمثابة روح املركز :نحن
نحب أن تترجم كتبنا بالعربية والفارسية في إيران ،ونحب أن يؤلف
خريجو إيران كتبا ،ويرسلوا مقاالتهم إلينا لنشرها في مجالتنا ،فقلنا:
ال بد من تبادل الثقافات واألفكار ،وتوثيق األواصرالفكرية والثقافية
والعلمية.
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أسبوع يف بالد إيران
[الجزء الثاني]

في مدينة قم:
عدنا إلى مدينة (قم) من نفس الطريق التي مررنا عنها ،ووصلنا إلى قم
بعد ساعتين ونصف .افتتحت (قم) في عهد سيدنا عمرر�ضى هللا عنه
على يدي أبي مو�سى األشعري ر�ضي هللا عنه عام 33هـ ولم تكن آنذاك
كبيرة بل كانت مجموعة من سبع قرى صغيرة اسم إحداها (كمندان).
وفي عام 83هـ خرج عبد الرحمن بن األشعث على حجاج بن يوسف
ولكنه انهزم ولجأ أفراد من عسكره إلى هذه املدينة وأقاموا بها ،ثم
وحولوها إلى مدينةّ ،
استوطنوها ّ
وغيروا اسمها من (كمندان) إلى (قم).
ومن بين الذين كان لهم دور في بناء هذه املدينة عبد هللا بن سعد ،وكان
ّ
قم وكان ّ
له ولد قد رّبي بالكوفة فانتقل منها إلى ّ
إماميا ،فنقل التشيع
وأشاعها في هذه املدينة ،فاحتضن أهل هذه املدينة التشيع بالتدريج.
وعن هذه املدينة اشتهرت طريفة ،يقال إن الوزير الصاحب بن ّ
عباد
قال لقا�ضي قم :أيها القا�ضي بقم  ...قد عزلناك فقم ،فكان القا�ضي
يقول إذا سئل عن سبب عزله :أنا معزول ّ
السجع من غير جرم وال
سبب(.معجم البلدان.)3796/6 :
أصبحت مدينة (قم) مركزثقل للتشيع في غرة القرن الثاني من الهجرة،
وقد ولد فيها كثير من مشاهير علماء الشيعة ،وحاليا هذه املدينة
تضم مدارس ومراكز دينية كبيرة .مكتبة آيت هللا مرع�شي نجفي من
روائع هذه املدينة ،وهي مكتبة ضخمة تعد من كبرى مكتبات العالم
اإلسالمي ،وتحتوي على كتب ومخطوطات نادرة.
وقد بنيت في هذه املدينة مدارس كبيرة على أساس املذهب اإلمامي

العالمة المفتي محمد تقي العثماني
تعريب :عبد الرحمن محمد جمال

الشيعي على مستوى عال ومتفوق ،وقد ذهبنا إلى مدرسة عاملية
يدرس فيها طالب أهل السنة من مختلف أنحاء العالمّ ،
يدرسهم علماء
الشيعة فقه املذاهب األربعة ألهل السنة ،وقد استغربت عندما
سمعت من أحد مسؤوليهم بأن عدد الطالب الدارسين من أهل السنة
يبلغ حوالي  8000شخصا ،ولكن الشيخ محمد قاسم ّأيد كالمه وقال
بل أكثرمن هذا ،ألن لها شعبا وفروعا في مشهد واملدن األخرى.
وهذا األمر يدعو املجتمع السني إلى التأمل ،كيف يشتغل هذا الجم
الغفير من أبناء أهل السنة من مختلف أنحاء العالم في مدارس
الشيعة؟!
والعامل اآلخرالذي جعل (قم) مرجعا للعامة هو وجود مقبرة السيدة
معصومة رحمها هللا تعالى أخت اإلمام رضا رحمه هللا تعالى ،وقد بني
على هذه املقبرة مسجد كبيرمكتظ بالناس ،يردونه في كل حين ،البدع
والخرافات التي تروج عامة في قبور املشايخ والكبار ملموسة في هذا
املوضع وأمثاله.
بعد صالة املغرب غادرنا (قم) إلى (طهران) ،ووصلنا إلى مستقرنا في
هزيع من الليل.
في مدينة تشابهار:
وفي اليوم التالي اتجهنا إلى املطارقبل صالة الفجر قاصدين مدينة
ّ
(تشابهار) ،أقلت الطائرة الساعة السادسة ،أدينا صالة الصبح
في مطار طهران الداخلي (مهر آباد) ،وقد تأخر إقالل الطائرة لساعة
ونصف ثم تحركت ،وبعد ساعة هبطت في املدينة الساحلية (بندر
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عباس) عاصمة محافظة (هرمزجان) ،ويوجد عدد كبير من أبناء أهل
السنة الشوافع في هذه املحافظة ،وبعد إقالل الطائرة بـ  50دقيقة
هبطت في مطار(تشابهار).
توجد مدرسة دينية كبيرة في مدينة تشابهار ،يديرها الشيخ عبد الرحمن
مالزهي (تشابهاري) ،وهو خريج مدرسة "مظهر العلوم كده" (املدرسة
الشهيرة والقديمية في كرات�شي) ،وقد لعبت هذه املدرسة دورا طيبا في
املجاالت العلمية والدينية باملنطقة ،وقد اشتركنا في حفلة تكريم خريجي
هذه املدرسة.
استقبلنا في املطار الشيخ عبد الرحمن تشابهاري وأصحابه ،كما جاء
الستقبالنا إمام الجمعة للشيعة ومحافظ املدينة ،وكان جم غفير من
العلماء والطالب وعامة الناس في استقبالنا خارج املطار ،وكثير من
العلماء هم خريجو جامعة دارالعلوم كرات�شي ،وقد جاءوا إلى املطارعن
بعد كيلومترات عندما أخبروا بمجيئي ،واملصافحة معهم أخذ قسطا
كبيرا من أوقاتنا ،وعلى أن اإلقالع كان بالتأخير بمدة ساعة ونصف
لذلك ذهبنا مباشرة إلى املدرسة اإلسالمية بمدينة تشابهار للمشاركة
في الحفل ،وانعقد الحفل في جامع كبير مكتظ بالناس .بعض أساتذة
هذه الجامعة من خريجي جامعة دارالعلوم كرات�شي ،وقد أجريت برامج
متنوعة ومفيدة ،وألقيت كلمتي بعد كلمة محافظ املدينة وأحد مسؤول
حكومي ،وتم الحفل بتكريم الخريجين ،ووضع العمائم على رؤوسهم.
وتم الحفل في الساعة الثالثة ظهرا ،فأدينا الصالة وتغدينا ،ثم ذهبنا
إلى منتجع جميل على الساحل ،وأخذنا قسطا من الراحة ،وبعد صالة
العصر تجولنا على الساحل ،وكان منظرا جميال .تشابهار من املدن
الساحلية ملحافظة بلوشستان إيران ،تقع غرب منطقة (جوادر)
باكستان على بعد  200كيلومتر ،وتشبه (جوادر) إال أن تشابهار أكثر
تقدما وازدهارا بالنسبة إلى جوادر ،وقد ّ
حولتها حكومة إيران إلى ميناء
حرمما جعلها منطقة تجاريةَّ ،
تتوسع فيها الطرق وتبنى املباني الشاهقة
والدكاكين الخاصة على طرازحديث.
كانت السماء غائمة ،يهب من البحرهواء نقي ولطيف ،ويدخل في القلب
النشاط والقوة ،ويزيل التعب واإلرهاق عن الجسم ،فاغتنمنا الفرصة
وتجولنا على الساحل بقدرما زال عنا التعب.
وبعد صالة املغرب كانت جلسة مع العلماء في املدرسة ،وعلى أن املدارس
والكتاتيب كثيرة في هذه املدينة وضواحيها اجتمع عدد كبيرمن العلماء في
هذه الجلسة ،وكثيرمنهم من خريجي جامعة دارالعلوم كرات�شي ،واستمر
هذا اللقاء إلى صالة العشاء ،وبعد الصالة ّ
ضيف املشاركين أحد متبرعي
هذه املدينة وتجارها .ولم يتيسر لي اللقاء والتبادل مع زمالئي القدامي
والذين لي معرفة بهم ألجل البرامج املتداخلة واملتراكمة إال بعد تناول
العشاء في هذه الليلة ،حيث وجدت فسحة للتبادل معهم والكالم معهم.
وكان من املقرر أن نغادر مدينة تشابهار إلى زاهدان في العاشرة صباحا،
ولكن قبل أن نغادر املدينة ذهبنا إلى مدينة ساحلية أخرى وهي مدينة
(كنارك) تقع على بعد  10كيلومترات من مطارتشابهار ،وقد ذهبنا بدعوة
من أحد خريجي جامعة دار العلوم كرات�شي الشيخ عبد امللك ملكي بور
لوضع حجر األساس على بناء جامع كبير في هذه املدينة ،التقينا هناك
أيضا بكثير من اإلخوة ،وبعد وضع الحجر والدعاء املختصر ّ
ودعناهم
قاصدين املطارلنتجه إلى مدينة زاهدان.

هامش األخبار
ماليزيا توقف رحالت شركة طيران تطبق الشريعة اإلسالمية
قررت السلطات املاليزية ،اليوم االثنين ،وقف رحالت شركة
الطيران الوحيدة في البالد التي تطبق تعاليم الشريعة اإلسالمية.
وكانت شركة “راياني أير” التي بدأت العمل في ديسمبر املا�ضي،
قد عانت من تأخير رحالتها بشكل متكرر إلى جانب إلغاء عدد
من رحالتها ،وأوقفت رحالتها يوم الجمعة املا�ضي ،بعد إضراب
طياريها عن العمل ,وفقا لفرانس برس.
وقال رئيس سلطة الطيران املدني املاليزية أزهار الدين عبد
الرحمن ،بمقر الحكومة الفيدرالية في “بوتراغايا” العاصمة
اإلدارية الجديدة ملاليزيا“ :سيطلب من الشركة أن تطرح قضيتها
أمامنا في لجنة تحقيق تحدد لها  12مايو (أيار) املقبل”.
من جانبه قال وزير النقل ليو تيونج الي ،إن شركة “راياني أير”
خالفت شروط الترخيص بالعمل ،وتم إنذارها مرتين الشهر
املا�ضي من أجل تحسين خدماتها.
اردوغان يطالب بمقعد دائم لألمة اإلسالمية باألمم املتحدة
ً
مجددا على ضرورة إصالح
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
األمم املتحدة ومنح مقعد دائم العضوية في مجلس األمن الدولي
لدولة ممثلة لألمة اإلسالمية.
وقال أردوغان في خطاب له أمام مسؤولين محليين في القصر
الرئا�سي بالعاصمة أنقرة“ ،البد من وجود ممثل لألمة اإلسالمية
ضمن الدول دائمة العضوية بمجلس األمن”ً ،
مؤكدا على ضرورة
إعادة هيكلة وتشكيل منظمة األمم املتحدة من جديد وخاصة
مجلس األمن التابع لها.
ُ
“سورة اإلخالص” ..تدخل “معلمة كنيسة” في اإلسالم
كشفت الفتاة الفلبينية “لورنا” عن قصة دخولها اإلسالم قبل 4
سنوات بعد أن كانت معلمة في الكنيسة الكاثوليكية ،وذلك خالل
الحفل العاشر لتكريم املسلمات الجدد لعام 1437هـ في املكتب
التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات شمال الرياض.
وقالت “لورنا”“ :كنت أعمل كمعلمة في الكنيسة الكاثوليكية،
ً
وقررت بعد ذلك االنتقال إلى اململكة حتى أجني ماال أكثر ،وكانت
ً
كفيلتي رائعة جدا وكانت تعاملني بكل إحسان ،وفي أحد األيام
طلبت مني تنظيف أرفف املكتبة ،وبينما كنت منهمكة بالعمل إذا
بي أعثر على ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة التغالوغ (إحدى
اللغات التي يتحدث بها أهل الفلبين) ،وكنت مندهشة ألني لم
أعتقد أن القرآن ممكن أن ُيترجم لغير العربية ،لذا استأذنت
ً
كفيلتي أن أقرأه ورحبت بالفكرة كثيرا”.
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لوال املشقة لساد الناس كلهم
الشيخ عبداللطیف
األستاذ بالجامعة

اذا اراداالنسان أن یتسلق جبالما ویعلو قمته فالبد ان یجهد نفسه
ویتخطی العقبات کی یصل مناه وهکذا الوصول الی املعالی واالهداف
السامیة یتطلب نوعا من املشقة والعناء فی سبیل الوصول الی الهدف
العالی
واالنسان الذی أصدر قرارا فی نفسه ان یتجرع کأس العناء فی سبیل
ضالته املنشودة والیبالی بوعورة الطریق و بعد املبتغی ووحشة طریق
السفرفسیسفروجه اللیل البهیم عن صبح مشرق وبعد قلیل سیصل
الی مناه وسیفرح بما ناله بعد طلب وتعب وسعی حثیث وقدیما قالومن
جد وجد ومن قرع الباب ولج ولج۰
وقد قال هللا تعالی فی وصف اآلخرة ولزوم السعی لها  :ومن اراد اآلخرة
وسعی لها سعیها فألئک کان سعیهم مشکورا۰
إن الساعین فی طلب املعالی الیکلون والیملون والیتنازلون عن أهدافهم
العالیة بل یترکون النوم الهادئ والتوسع فی املأکل واملشرب ویبتعدون
عن کثیر من أسباب الراحة کی یتقدموا فی مضمار التفرد والتمیز و کی
یصلوا الی مایرمون الیه من املقاصد النبیلة واالنجازات الفریدة۰
إن أصحاب النفوس العالیة یحلقون فی سماء املجد والرفعة وهمتهم
تناطح السحاب و عزموا أن یصلوا الی مقاصدهم و مایریدون تحقیقه
والتوجد فی قاموس حیاتهم کلمة املستحیل بل یتقدمون الی املعالی بجد
و اجتهاد ومثابرة ویعتقدون  «:أن لیس لإلنسان اال ما سعی وان سعیه
سوف یری ثم یجزاه الجزاء االوفی»
هؤالء یذللون الصعاب ویرون الظروف متاحة لهم عند حرکتهم
وتقدمهم ویجعلون املشاکل سلما للوصول الی مایرمون الیه وترفرف

رأیة املجد واالمل والنجاح فوق رئوسهم اینما حلوا وارتحلوا ویعرفون
ان الشکوی و التذمر والضجر من صعوبات الطریق لن تزید االمر اال
تعقیدا والطین اال بلة۰
ولقد اغدق هللا تعالی علی عباده بانواع القدرات واملواهب وانعم علیهم
با الفکرالذی یمیزهم به عن سائرالحیوانات فاذا سلک االنسان طریق
املجاهدة وراح یسموا نحو املکرمات والفضائل وترک مهاد الراحة
والکسل ولم یتقاعس عن رکوب االهوال واملشاق فسوف یصل ذروة
املجد والکمال و یعلو جواد الرفعة والعزة ویصیرانسانا مثالیا یحتذی
به ۰
فکم من انسان خامل الذکر ولد فی بیئة عادیة کرس قواه فی سبیل
العلم والحصول علی املعارف وواصل لیله بنهاره وتغرب فی طلب املعالی
وترک الوطن املألوف واالهل واالخوان وتجنب مواطن الراحة ومجالس
املرح واللهو وغادر صحبة البطالین والفارغین فبعد سنوات عدیدة
حصل علی مکانة مرموقة عندهللا وعند الناس بعلمه وعمله وجده
واجتهاده۰
وکذالک االنسان املومن اذا ترک املعا�صی وتجنب املنهیات خوفا من هللا
تعالی ورغم انف الشیطان بعدم اجابته وترک ما یوسوس به نفسه من
املنکرات والفواحش وصمد امام املغریات واملنهیات بل جاهد نفسه فی
طاعة هللا وخالف النفس فی هواها وابتعد عن شیاطین االنس والجن
فالشک انه یفوز فوزا عظیما ویحصل علی درجة عالیة من املکانة
والعزة والقرب من هللا تعالی۰
نری انسانا هومصدرالحرکة والتحفیزوشعلة الناراملتوقدة ملن حوله
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یدعوا الناس الی هللا تعالی ویترک راحته ونومه واشغاله و ملذاته
النفسیة ویتمسک بما یشرق روحه ویبذل الغالی والنفیس فی سبیل
الدعوة الی هللا تعالی والیتهرب من اداء املهمات الصعبة بل یبادر الیها
ویذلل العقبات فهذا هو النموذج العالی ممن تمیز بجهده وعزیمته
ویکون اسوة للمؤتسین وقدوة ملن رام العلی وحرص علی رضوان من
هللا تعالی۰
یقول االستاذ املربی العالمة علی الطنطاوی رحمه هللا :وهذه الدعوة
صعبة ألن النفس البشریة طبعت علی املیل الی الحریة والدین
یقیدها وعلی االنطالق وراء اللذة والدین یمسکها فمن یدعو الی
الفسوق والعصیان یوافق طبیعتها فتم�شی معه م�شی املاء فی املنحدر
 ٬إصعد إلی خزان املاء فی رأس الجبل فاثقبه بضربة معول ینزل املاء
وأنت واقف حتی یستقر فی قرارة الوادی فاذا اردت ان تعیده لم یعد
اال بمضخات ومشقات ونفقات بالغات۰
والصخرة الراسیة فی الذروة التحتاج الی زحزحتها وامالتها حتی
تتدحرج وتهوی تنزل بال مشقة والتعب فاذا اردت ان ترجعها وجدت
املتاعب واملشقات هذا هو مثال االنسان ( ۰الطنطاوی ٬تعریف
موجزبدین االسالم ص  ۱۱داراملنارة)
فالسقوط فی الهاویة والجری وراء الشهوات واغراءات النفس الیحتاج
الی جهد ومشقة بل هو امر میسور والشک ان اطفاءالشمعة کاف
لفشو الظالم وعدم الحرکة کاف للتخلف عن رکب التقدم والرقی
ولکن علی العکس تماما التسلق علی جبال العزة والکمال والحصول
علی الدرجات العالیة عندهللا تعالی و عند الناس یحتاج الی همة قویة
ونظرة واسعة وفکرنیرو اقتعاد غارب الصعاب و املشقات۰
اذا نظرنا الی سیرة العظماء والرجال العباقرة فی کافة الساحات
العلمیة العملیة نری سر نجاحهم فی رکوب االهوال وترک الراحة

واملجاهدات الشاقة ولنعم ماقال امام من االئمة :بالصبر والیقین
تنال االمامة فی الدین۰
ان العباقرة الذین حفروا اسمائهم عمیقا فی قلب التاریخ قد تخطوا
حواجز الضعف والکسل والتقاعس بعزم وارادة صارمة ووصلوا الی
ماوصلوا الیه من االمجاد بصبر علی املکاره وتجنبوا مهاد الراحة الی
زمن و کتب التاریخ وسیر الرجال شاهدة ان بعضهم ما نام اللیل اال
قلیال بل کان ماثال امام هللا تعالی فی محراب االنابة والذکر وبعضهم
الیتخلف عن الصف االول منذ اربعین سنة وبعضهم یقسم عمره
بین الجهاد فی سبیل هللا تعالی وبین نشر العلم و خدمة الحدیث
النبوی الشریف وبعضهم الیعرف عن الدنیا وما فیها اال السهرللعلم
والفقه وکثرة الرحالت حتی یصیراماما مسلما بین الناس و ۰۰
ولقد یری فی هذا الزمان من یسعی لتطویر ذاته وتنمیة قدراته
ویتغلب علی العادات املالوفة والیتورط فی عادات روتینیة ضارة به
فیتقدم فی مجاالت العلم والفکرواالدب وتوجد مکتبة ذاخرة وعامرة
من آثاره العلمیة والفکریة والبعض یختم القرآن فی کل ثالثة ایام
وبعض هؤالء املصلحین الیهمهم اال االمة االسالمیة فانتدبوا انفسهم
للدعوة االسالمیة واصالح احوال الناس وامعان النظرفی مآ�سی االمة
وطرق عالجها وبعضهم یزرعون بذور الخیر للناس ویشتغلون باالمر
باملعروف والنهی عن املنکر ویتعبون انفسهم فی هذه املهمة وبعضهم
ترکوا راحتهم ویعملون فی مجاالت مختلفة من العلم والدعوة
واالصالح وصناعة الرجال و تربیتهم۰
والشک ان محنتهم وسعیهم و مجاهدتهم تغیرمسارات تاریخیة مهمة و
ستکون لها ثمرات ناضجة بتوفیق هللا تعالی و قد قال الشاعر
التحسب املجد تمرا انت تأکله
لن تبلغ املجد حتی تلعق الصبرا
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اجلنرال السيسي يعيد إنتاجات املخلوع مبارك!!

السيد مسعود

غني عن القول أن مصر تحتل مكانة مرموقة في خريطة العالم
اإلسالمي ،وأنها لعبت في تاريخها القديم دورا رياديا في كثير من
املجاالت ،بما فيه الجهودات امللموسة في صعيد نشر حضارة
اإلسالم ،وثقافته ،عالوة على أنها تعد من أعمدة النظام العربي.
وأنها واجهت في تاريخها الحديث أزمات وتحديات معقدة ،والربيع
األخير الذي اكتسح جزءا ملحوظا من العالم العربي ،وإن كان بلسما
لجراحاتها ،وبصيص أمل ملستقبلها ،إذ أدى إلى اجتياح النظام
الديكتاتوري ،وإرساء حكومة شرعية فيها ،إال أنها لم تستمر كثيرا،
حيث ق�ضي عليها عبر انقالب ّ
مبيت .وهي اليوم مواجهة بوضع كارثي
مريع جعلها تعيش حالة شلل شبه كامل.
فهذه العوامل والبواعث وغيرها قد ساهمت في دفع الكتاب
اإلسالميين إلى استعراض وضعها ،مقدمين بعض الحلول بشأن حل
أزمتها ،بما أنها لم تزل جذوة أمل للمسلمين.
ونحن في هذه العجالة أيضا بصدد إلقاء نظرة خاطفة على أوضاعها
املتأزمة ،بالتركيز على ما تعاني من ويالت بعد انقالب الجنرال عبد
الفتاح السي�سي ،موجبة التخلص من هذه الحال ،محذرة أن
االستمرارفيها قد يكبد العالم اإلسالمي ثمنا باهظا.
وهي حصيلة دراسة متواضعة حول هذا البلد ،خالل متابعة الكاتب
أوضاعه عبراملواقع ومطالعته املبعثرة في الصحف واملجالت ،رجاء أن
تفيد القارئ وتزوده بما يتفقده.
إن من الصعب على الكاتب الذي يحظى بشيئ من الغيرة اإلسالمية
وله أيضا معرفة طيبة على مصر ومكانتها االستراتيجية ،ضم اسم
السي�سي معها.
ولكن في ذات الوقت ليس هناك مناص من ذكراسمه ،بل يجب على
الكاتب عن مصر أو الناطق حولها هذه األيام ،أن ينطق ويكتب معها
اسم الجنرال السي�سي.
ألن الكاتب حولها ،خاصة في اآلونة األخيرة قد يظل في ميدان واسع
األطراف ،تائها محتارا ،اليدري من أين يبدأ أو ماذا يكتب! أو من أين
يدخل ومن أين يخرج؟ هل يكتب عن إهدار املليارات ؟ أم يكتب عن
سجن األبرياء وقتلهم؟ أم يتعرض للفقر املدقع والخراب واألمراض؟

أم لخروج الراقصات والساقطات في البرملانات واالنتخابات؟ أم
يكتب عن محاربة النقاب جهارا؟ أم عن االنصياع التام إلسرائيل؟ أم
عن سيناء وجريمة الجيش املصري؟ أم عن الدستور الهزلي الذي ال
يستثني الطفل الصغير وال األعمى الضرير؟ أم عن املشاريع املوعودة
التي تمراأليام وال تكاد تنجز؟
ولذلك يضطر كل من الكاتب أو الناطق أن يعود إلى السي�سي ،نزوال
إلى ّأم املشاكل ،وألنه قد يمكنه من تحديد هذه الفكرة واختصار
كل األزمات التي تعيشها مصر ،في أربع كلمات" :مصر" و"السي�سي"
و"املريض" و"املرض" ك ـ كلمات مفتاحية لهذا املوضوع.
إن املتتبع لألوضاع املأساوية التي تمر بها مصر هذه األيام ،يعلم
بتاتا ،أن كبر الجريمة في هذا املجال يرجع إلى الجنرال عبد الفتاح
السي�سي ،بل إن العالم بأسره ناظر على مواقفه الغبية وثرثراته
املخجلة ،فهو خالل هذه املدة ،منذ توليه زمام الحكم ،عبر انقالبه
املزعوم ،قد استطاع من إثبات حماقته وسفاهته للجميع ،بما من
شأنه التدليل على أنه ليس بالرئيس وال بقائد لالنقالب  ،بل هو آلة
بيد قوى وسلطات غربية ،شرقية ،مهمته إيقاع مصر في الدوامة
التي هي فيها حاليا.
ّ
والقوى
املوجهة له ،تمدحه وتثني عليه ،عبر اإلعالم العمالق
الخاضع لها وتعبرعنه بكلمات فخمة ،ليست بالنسبة إليه إال كلباس
فضفاض.
وليس هذا في الحقيقة إال نوعا لتزييف الحقائق ،وفبركة للرأي العام،
بغية خداع الشعب وبالتالي إرضائه بالسي�سي رئيسا منشودا له.
وهو منذ انقالبه ،أخذ يبتعد عن هواته ،بذريعة تصرفاته الغريبة،
ويتقرب إلى الغرب وخاصة إسرائيل بصورة واضحة.
وتخوف اسرائيل من سقوطه علني وغير خفي ،وقد بات واضحا عبر
التصريحات الكثيرة الشديدة ،بما لم يبق معها أدنى شك في كونه
عميال مخلصا لها ،منها:
وصف صحيفة "جيروازليم بوست" له ،بأنه "هبة الشعب املصري
إلسرائيل" ووصف صحيفة "هآرتس" له على أنه "بطل إسرائيل
الجديد" وتصريح وزير الشؤون االستراتيجية الصهيوني "يوفال
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الخليج ،وباتت مؤشرات الضائقة املالية التي تعاني منها مصر،
شتاينتز" بشأنه "أن السي�سي أثبت أنه منقذنا"
وقد سببت هذه التصريحات تسرب الخوف في األوساط اإلسرائيلية ،منتشرة في كل مكان.
ومشكلة هذا االنقالب وزعيمه عبد الفتاح السي�سي ،أنه اليقف عند
من احتمال سقوط السي�سي أو انهيارسلطته بشكل مفاجئ.
وتصريحات كثيرة ملسؤولين وباحثين صهاينة ،تحذر من األثر السلبي حد في االنهيار والسقوط في الهاوية ،وحتى تخطى حد املخلوع حسني
مبارك.
لسقوط السي�سي على أمن إسرائيل.
ما دعا صحيفة "يديعوت أحرنوت" إلى أن تقول" :على إسرائيل وأصبح هذا النظام االنقالبي ال ينتج إال األشياء الكريهة ،فهو يعيد
إنتاج الفساد والخراب والدمار ،وهو أمر حتى اليحتمل من أناس
الصالة من أجل السي�سي"
وغيرها من التصريحات والتعبيرات التي تدل على أنه منغمس في أيدوا االنقضاض على الشرعية وثورة ينابر.
وهذا النظام االنقالبي الذي يقوده الجنرال عبدالفتاح السي�سي أعاد
العمالة واآللية إلسرائيل.
وخالل عامين ظل الجيش املصري يقصف بلدات سيناء بكل األسلحة للعمل كل منظومة الفساد السياسية ،كما أعاد إنتاج أشرس حالة
التي يملكه باستثناء السالح الكيماوي ،فإسرائيل طاملا صرحت أن أمنية عرفتها مصرفي تاريخها الحديث.
ّ
فحول البلد إلى سجن كبير ،واعتقل أكثرمن  100ألف مصري خالل
تعميرسيناء أخطرعليها من القنبلة الذرية.
ً
عامين ونصف العام فقط ،في واحد من أشرس الحمالت الفاشية
إذا هو أثبت مدى إخالصه إلسرائيل ،بوضوح ال وضوح بعده.
ونتيجة غباءه املفرط وعمالته وانصياعه للغرب ،نرى مصر رغم ضد من يعارض االنقالب.
موقعها الجغرافي ،بلدا منهارا ،اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ،قد فهو يريد إعادة إنتاج الحالة املتردية التي كان يمثلها نظام مبارك.
غادرت الساحة الدولية ،ونرى حكومتها املزعومة تقود سيركا مضحكا وقد بات سلوكه غريبا حتى لدى أنصاره ومؤيديه ،وهذا األمرقد أدى
إلى أن يبتعد عنه كثيرمن الذين دعموه ضد رئيس اإلخوان املسلمين.
ومسرحية فاشلة ،تستلفت إليها أنظارالعالم.
وأشرف البلد مدة حكمه على حافة الهاوية ،وقد خيم الفقر املدقع واملؤشرات واملظاهرأكثرمن أن تعد وتح�صى على أن النظام االنقالبي
على البلد مع أنه يفيض بكل فرص الثراء ،ومع ذلك فالنظام االنقالبي في مصريريد إعادة إنتاج الحالة التي كان يمثلها نظام مبارك ،بل يريد
يجيد تجارة األوهام ،حيث االقتصاد يعاني من تدهور واضح وهو اجتياز حده أيضا ،وأنه يعاني من مأزق حاد ،من شأنه أنه أفقده
يسعي إلى الترويج ملشاريع وهمية أو غيرمجدية ،وال تمثل أولوية آنية .البوصلة.
هذا ،وقيمة الجنيه تنخفض أمام الدوالر بصورة غير مسبوقة ،واأليام في مرورها تكشف عن الردة الكبرى التي يقودها نظام
السي�سي االنقالبي أكثرفأكثر.
وترتفع األسعاريوميا وأسبوعيا.
لقد انقلب السي�سي على الرئيس الشرعي الدكتور محمد مر�سي ،وتصرخ بأن استعادة ثورة ينابر وبناء الدولة اإلسالمية املدنية
بحجة أنه لم يقم بأي عمل ضخم إيجابي ،بينما هو بنفسه أيضا الديمقراطية ضرورة وطنية.
لم يوفق لجر أي تغيير سيا�سي بعد ،بل قاد البلد الى ّ
فوهة االنهيار ،فمصرأخذت في تراجع هائل وتضاءل مهيب ،بحيث ترجع كل يوم إلى
وبلغت به الوقاحة إلى مكان أنه حينما يتحدث عن املشاريع ،الوراء ،بقدرشهور وسنوات ،وتستدعي هذه الحال مواجهة جادة من
يقول" :على املصريين أن ينتظروا خمسة وعشرين عاما حتى ّ
تعم العالم اإلسالمي ،وتندد اإلهمال فيها.
ولنعلم أننا إذا تجاهلنا بشأن هذا األمر ،ينبغي أن ال نفاجئ
الديمقراطية!"
فاليزال يكذب ويتحرى للكذب في إنجازات موعودة ،وهي في الحقيقة بالثمن الباهظ املرتب على ذلك.
غيرموجودة!
فتمراأليام وال تتقدم مشاريعه الوهمية وال أثرلها على أرض الواقع.
ثم كان الرئيس مر�سي يعترف بتقصيره في مجال
التنمية بشكل واضح ّبين ،بينما هذا املنقلب
الغادريطلب اإلمهال مرة بعد مرة ملدة سنوات.
وكانوا في وقت سابق يحاسبون مر�سي على
اللحظة واأليام ،وعلى الشهور ال األعوام!
ال شك أنها جملة من ّ
الترهات التي يجيدون
أن يصرفوا االنتباه إليها على نحو إعالمي
ممجوج وغير مسبوق ،وليس هذا إال دليال
عن حالة من نفاق الزمن ،التابع لنفاق
فرعون الذي ال يسأل عما يفعل وهم
يسألون.
لقد ولت تلك األيام التي كان يسر فيها
السي�سي ضاحكا في آذان أعوانه متندرا باألموال التي تملكها دول
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هي حلظة
رأفت عبيد أبو سلمى

ُ
الربكات
هي حلظة فاضت بها
جهالة
من بعد طول املكث بني
ٍ
غياب ِه
لقلب عاد بعد
طوبى
ٍ
ِ
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ِ
ْ
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ٍ
ُ
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هي حلظة
ْ
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ُ
حياته
إن
ِ
ْ
سافر إىل العلياء بني مكارم
َ
ّ
خطوك للضياء َّ
موفقا
ليظل
ُ
ْ
واذكر رعاك َاهلل أنك ّ
مي ُت
م َ
ُ
َ
دك ْ
آيات جَ ْ
غدوت إىل ُ
العال
إن
ٌ
حلظة يا ّ
رب فاكتبها لنا
هي
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ُ
الذات
تشرق ِمن سناها
للقلب،
ِ
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ِ
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ّ
وغري َ
ُ
ُ
موات
ذاك
هلي احلياة،
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ُ
معراج قلبك للسماء ِصالة ُ
ُ
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آيات
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ُ
ُ
َ
القربات
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ٌ
ُ
ٌ
ٌ
وثبات
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وصدق
صرب
ُ
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كيف تسلك الطريق
إىل الكتابة
طريقة إعداد الفقرة أو املقطع
نور عالم خليل األميني

الفقرة أو املقطع مجموع جمل تتناول فكرة أساسية واحدة إذا كانت
– الفقرة – قائمة بذاتها تقوم مقام صغير .ويجوز – وذلك هواألغلب
– أن تكون وحدة في مقال يعالج موضوعا قوامه عدد من األفكار
األساسية.
ينبغي أن تبدأ الفقرة بترك فراغ أبيض في أول السطر قدر خمس
نقاط بالقلم الذي يكتب به الكاتب أو قدر سنتمتر واحد ،وتنتهي
بنقطة في آخرها ،وتتخللها الفواصل أو عالمات الترقيم األخرى التي
تقتضيها الحاجة إلى فصل كل جزء منها من اآلخر تسهيال على القارئ
فهم النص وإدراك ما فيه من الفكرة أو األفكار وإزالة للغموض
وااللتباس الذي ينشأ عن عدم استخدامها – الفواصل أو عالمات
الترقيم خالل الجمل.
ولك أن تالحظ ذلك كله في الفقرة اآلتية:

(بقاء اإلسالم في الهند مرهون باملدارس اإلسالمية والكتاتيب الدينية،
التي ينفق عليها املسلمون مما يكسبونه بكد يمينهم وعرق جبينهم؛
فهي التي تخرج علماء ودعاة ورجال إفتاء وقادة دينين وخدمة
اجتماعيين تحتاج إليهم األمة لحياتها الدينية واالجتماعية ولوالها
لربما ق�ضي على اإلسالم في هذه البالد التي دستورها علماني وتتحكم
فيها األغلبية الهندوسية التي ترى أنها – البالد – ملك لها خاص ،فهي
تحاول جاهدة أن تفرض على الشعب املسلم ديانتها وثقافتها ومنهج
حياتها؛ ولكن املسلمين بفضل وعيهم الديني الذي يكسبونه من
علمائهم وقادتهم ،الذين تخرجهم هذه املدارس والكتاتيب ،يقدرون
على الحفاظ على هويتهم الدينية ،وشخصيتهم اإلسالمية والعمل
بجميع ما يأمرهم به دينهم فيما يتعلق بدنياهم وآخرتهم).
الفقرة قد تكون قصيرة وقد تكون طويلة
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الفقرة قد تكون قصيرة؛ ألنها – كلما أسلفنا -فكرة رئيسة واحدة؛
فإذا كانت الفكرة بسيطة ،كانت الفقرة قصيرة ألن الفكرة حينئذ
ال تحتاج إلى قدر كبير من العرض واإليضاح واملناقشة .أما إذا كانت
الفكرة معقدة فإن الفقرة تطول ألن الفكرة تحتاج إلى �شيء من
التفصيل واملناقشة .ولكن الكاتب عليه أن يأخذ بجانب االعتدال
فال يقصرالفقرة بحيث تجعل الفكرة الرئيسة مضطربة ومندمجة في
فكرأخرى؛ بل األحسن أن يعالج كل فكرة أساسية في فقرة مستقلة؛
ألن ذلك يساعد القارئ على استيعاب ما يريد الكاتب توصيله إليه
مما في ضميره الذي افرغه في عبارته املكتوبة .واألحسن أن ال تتجاوز
الفقرة الطويلة هي اآلخرى مائة كلمة.
وهنا يجب أن تالحظ أن الصحفيين يتبنون الفقرات القصيرة
ألن الصحف تكون ذات أعمدة تكون ضيقة وتكون اللغة التي
يستخدمونها موجزة .أما املؤلفون والكتاب فهم يعمدون إلى إطالة
الفقرات نسبيا .كما يجب أن تتذكر دائما أنك إذا وجدت الفكرة
تقت�ضي إطالة الجملة أكثرمن الحد املطلوب وللقدرالذي تراه يجعل
القارئ يسأم وال يستوعب الفكرة املعروضة في الفقرة فعليك أن
تعالج الفكرة في فقرتين حيث يجوز لك أن تتناولها من زاويتين بدل
أن تعالجها من زاوية واحدة.
ينبغي أن تكون الفقرة محددة ومترابطة وسلسلة
إلى ههنا كان الحديث يتعلق بالشكل الخارجي للفقرة أو املقطع .أما
فيما يتعلق بالبناء الداخلي أو الشكل الداخلي للفقرة ،فمقوماته
األساسية أن تكون الفقرة محددة ومترابطة وسلسلة.
ومعنى أن تكون الفقرة محددة أن تعبر بوضوح وقوة وتركيز عن فكر
رئيسة واحدة ،وال يجوز إثقالها الفقرة بعدد من األفكار الرئيسة؛
ألن هذا األسلوب في صناعة الفقرة يشتت الفكرة ويجعلها متشابكة
متداخلة مع أفكار عديدة ،واليتحقق العرض الكامل والشرح املقنع
للفكرة الرئيسة الواحدة التي لعرضها وحدها كان الكاتب قد بدأ
يكتب الفقرة.
مثال إدا أردت أن تصف مدينة دهلي العاصمة الهندية ،فهناك
أسلوبان لذلك أحدهما :أن تصفها في فقرات عديدة تتناول في كل
منها فكرة رئيسة واحدة عنها املدينة مجموع هذه الفقرات يشكل
مقاال عنها .وثانيهما  :أن تصفها في فقرة طويلة متداخلة األفكار؛
فتأتي كأنها صورة خاطفة عن املدينة ،التقطها من الجو ،وتأتي غير
وافية وغير واضحة؛ حيث تتكدس فيها األفكار وتتشابك ،فتكون
كما يلي { :مدينة دهلي عريقة جدا ،وهي عاصمة الهند ،تحيطها أربع
واليات من واليات البالد :أترابرادايش الغربية ،وهاريانا ،وراجستهان،
وبنجاب ،تقع على شاطئ نهر يمونا الشهير واملدينة واسعة األرجاء
مترامية األطراف ،فيها أحياء ال تزال محافظة على الطابع القديم
تعرف بـ دهلي القديمة تشتمل على معظم األجزاء املحاطة بالسور
الذي كان قد بناه اإلمبراطور املغولي املسلم شاهجهان { – 1001
 1076هـ  1666-1593-م} ولذلك تعرف أيضا بـ دهلي الشاهجهانية
وهي عامرة باملساجد القديمة والحديثة وال سيما دهلي القديمة
التي تزخر باملساجد؛ ألنها ظلت عاصمة للدولة اإلسالمية التي
دامت قرونا طويلة وهي كالعواصم األخرى في العالم ملتقى ألجناس
مختلفة من شتى أرجاء البالد وال سيما من سكان الواليتين أترابرادش
وبيهار وعدد سكانها اليوم أي في 2014م 1435 /هـ .178388420
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ويشكل املسلمون فيها نسبة  %11،7والهندوس  %81والسيخ %5
والجينيون %1،1واملسيحيون  %9والبهائيون  %0،1وهي تشهد حركة
عمرانية وصناعية وتجارية واسعة ،وترتبط ارتباطا مباشرا بالعالم
بشبكة واسعة من الخطوط الجوية عن طريق مطارها الدولي املسمى
بـ ( مطار إنديرا غاندي الدولي) الذي ال تهدأ فيه الحركة في لحظة من
لحظات الليل والنهار وإلى جانب ذلك تشهد حركة علمية منتعشة
واسعة النطاق بفضل مدارس ومعاهد وكليات تابعة لثالث جامعات
كبيرة :وهي ( الجامعة نهرو) وأهل دهلي كانوا يحافظون فيما قبل
نحو الثالثين سنة على الكثيرمن مثلهم وثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم
الخاصة وأساليب حياتهم التي كانوا يباهون بها غيرهم من سكان املدن
األخرى في هذه البالد القارة؛ ولكنهم عادوا ال يحتفظون بذلك الطابع
القديم؛ ألن أساليب الحياة الحديثة غزت املدينة ،ومفاسد الحضارة
املزيجة واصلت زحفها على حضارة املدينة عن طريق أجناس شتى
متوافدة إليها من شتى أنحاء البالد معظمها تقتطن بها وال تعود إلى
حيث جاءت منه ملا تجد فيها من وسائل الترفية ما ال تجده في غيرها.
إن هذه الفقرة تتكون من  293كلمة ،وهي ال تمثل فقط الفقرة التي
قد يطيلها الكاتب أكثرمن الحد املعقول؛ بل إنها في الوقت نفسه مثال
لكون الفقرة إذا طالت ،يفوتها أن تعرض فكرة رئيسة واحدة عرضا
قويا واضحا مؤثرا ،وإنما تقدم صورة متداخلة متشابكة كالصورة
الجوية التي تلتقط ملبنى أو مدينة أو حديقة أوغابة منظر من املناظر
 .ولو عمد الكاتب إلى عرض كل من األفكار األساسية التي رقمناها
لتعددت الفقرات؛ ولكن اتضحت الصورة وتم عرض كل فكرة بنحو
مشبع واف؛ وجنى القارئ من الفائدة واملعلومات الوافية ما لم يجنه
من الفقرة الطويلة اململة املكدسة لألفكارالعديدة التي جاء كل منها
ضبابيا مقتضبا غيرمفصل.
معنى أن تكون الفقرة مترابطة وسلسلة
ومعنى أن تكون الفقرة مترابطة أن تكون كل جملة بل كل لفظة في
الفقرة متصلة بفكرتها األساسية اتصاال ملموسا مباشرا ،وال يجوز
للكاتب أن ين�سى الفكرة املستهدفة ويتشاغل باستطراد يشتت ذهن
القارئ ويمنعه عن املتابعة.
ومعنى أن تكون الفقرة سلسلة أن تشتمل على حركة منظمة
ومنطقية تجعل القارئ ينتقل من جملة إلى أخرى في يسروسهولة ،وال
يشعر بانقطاع في األفكار وفراغات أو قفزات بينها .والحركة املنظمة
املنطقية هذه تتحقق في األغلب متمثلة فيما يأتي:
 -1الحركة الزمانية.
وذلك يعني أن يسرد الكاتب – لدى عرض حكاية حديث أو خطوات
إنجازعمل ما – أحداث الحكاية أوخطوات العملية حسب التسلسل
الزمني لوقوعها .الحظ ذلك في الفقرة التالية ( :من األحسن أن يصل
الراغب في االلتحاق بالجامعة اإلسالمية :دارالعلوم  /ديوبند الجامعة
في نهاية رمضان أو بداية شوال ،حتى يكون – أوال – عارفا مسبقا
معرفة كاملة بلوائح االلتحاق بها ،و – ثانيا -يتلقى استمارة االلتحاق
في موعدها املحدد ويتفادى من األمور التي تشكل عائقا دون قبوله
ألداء االختباروال يفوته استيفاء الشروط التي البد من استيفائها قبل
أن يؤدي اختبار وال يفوته استيفاء الشروط التي ال بد من استيفائها
قبل أن يؤدي اختبار االلتحاق و ثالثا يتخذ استعدادات الزمة ألداء
االختبار في ثقة وبصورة مرضية تؤدي إلى نجاحه فيه .وبعد ظهور
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نتائج االختبار وعلمه بأنه ناجح فيه ،عليه أن يسرع إلى مأل االستمارة
الثابتة الصادرة عن مكتب القبول والتسجيل الستكمال إجراءات
التحاقه بالجامعة فقد يجوز أن يرفض قبوله طالبا بالجامعة بمجرد
تأخره عن تلقي االستمارة وملئها وإعادتها إلى املكتب في الوقت املحدد
لذلك.
الحركة املكانية:
وذلك يعني أن يراعي الكاتب في وصف �شيء ما من منظر أو إنسان أو
بناء أو مكان أو مدينة أو حديقة أو حقل أو مصنع أو سوق أو شارع
أو منطقة أو كتاب أو ما إلى ذلك الحركة املنظمة فمثال إذا وصف
منظرا ينبغي أن يذكر أوال ما يسترعي انتباه القارئ ثم يذكر األشياء
املحيطة ويجتنب القفزات والوثبات التي تعني أن يبدأ من أق�صى
اليمين ويقفز مرة واحدة إلى أق�صى اليسار ويتغ�ضى عن ذكر األشياء
التي كان البد من ذكرها بين أق�صى اليمين وأق�صى اليسار ،لتتصل
الحلقات وتبدو الفقرة هيكال مترابطا بعضه ببعش بشكل طبيعي.
اقرأ القطعة التالية في وصف الصحراء بقلم أديب العربية العبقري
الشيخ علي الطنطاوي رحمه هللا لكي تشاهد الحركة املنتظمة التي
راعاها في نصه:
( الصحراء تختصرصفتها ويوجزتاريخها في كلمتين اثنتين هما :الحب
والحرب .فليلها للحب ،ونهارها للحرب .حرب مع الشمس الالهبة
والرمال املشتعلة والضالل واملوت ،وحرب مع الناس فإذا أدركك
املساء – وال يدرك مساءها إال بكل بطل صبار قوي متين  -تفتح لك
قلبك ،فأحسست فيه بشوق إلى الهيام كشوق الظمآن إلى املاء
الزالل ،وشعرت كأن البادية كلها ملكك ،فأنت منها في روضة وغدير،
تعانق بدوها إن لم تجد من تعانقه ،وتسامر نجمها إن أعوزك من
تسامرويقبل عارضيك نسيمها الرخي الحبيب الذي يصور لك أنفاس
األحبة.
( أشهد لقد نقت ليالي الصحراء نف�سي وصفتها وعلمتها الشعور
بجمال القبح ،وأنس الوحشة وأغاني الصمت .فعرفت جمال الكون،
فأصلها إلى معرقة كمال املكون ،كما صهرت أنهار الصحراء عزيمتي،
فألقت عن نف�سي أوضارالخوف والجبن والضعف والتردد ،وأشعرتها
عظمة الطبيعة وقوتها ،فشعرت بعظمة الطابع .ولم أكن أعدم النظر
في اآلفاق الواسعة وال حرمت التحديق في املناظر البعيدة وإني ألبصر
من شباك داري دمشق كلها وغوطتها والقرى املنثورة فيها ،ال يغيب
عني من ذلك �شيء فأرى فيها نهاية الجمال والرواء ،ولكني ال أرى فيها
طهر الصحراء وال صفاءها .الصحراء مبسوطة مكشوفة كالرجل
الصريح الشريف ظاهرها كباطنها ال تخفى سرا وال تبطن دون ما تظهر
أمراء ليست كاملدن وال كالرياض وهلل وحده يعلم كم يتوارى خالل
تلك األشجارالزهرة الخضراء وتحت تلك السقوف املزخرفة والقباب
والسطوح من رذائل وزايا ،وكم يسكنها من عوالم الكذب والنفاق
والحسد.
(إن هللا حرم الصحراء املدن ،ورعة السهول وفتنة األنهار ولكنه
أعاضها عن ذلك ما هو أحلى وأسمى جمال الصدق وبهاء الصراحة
وسنا االخالص .ليس في الصحراء مثل النيل وال الفرات تأوي إلى
ضفافة ،وتبصر غروب الشمس في مائة وتمخر بالزورق عبابه ،وما
فيها إال برك وغدران قليلة املاء غير دائمة وال باقية؛ ولكنها على ذلك
أجل من النيل؛ وأجمل من الفرات ألنها في الصحراء )!...

االنتقال من التخصيص إلى التعميم
وذلك يعني أن يعرض الكاتب أوال جزئيا أو عددا من الجزئيات ثم
يخلص في نهاية الفقرة إلى حكم عام انظر ذلك في الفقرة اآلتية( :
اشتريت قلما ذا منشا ياباني تتوافرفيه املتانة والجمال وسهولة
الكتابة وجودة الخط االنسيابية وكل املنتجات ذلك املنشأ الياباني
تتوافرفيها صفات املتانة والجمال وحسن األداء).
االنتقال من التعميم إلى التخصيص
وذلك يعني أن يعطى الكاتب أوال حكما عاما ثم يخلص إلى الجزئيات
أي الحكم الخاص وهذا األسلوب هو األكثراستعماال في الكتابة .انظر
ذلك في الفقرة األتية:
( الكتاتيب واملدارس والجامعات الدينية األهلية في شبه القارة
الهندية هي عماد بقاء اإلسالم في هذه الديار الواسعة وال سيما في
الفترة التي تلت استيالء اإلنجليزعلى الهند والتي عاشها املسمون فيما
قبل استقالل البالد وقيام الدولة على أساس العلمانية التي اقتضت
من املسلمين أن يحافظوا على دينهم بأنفسهم .وكانت دار العلوم /
ديوبند على رأس هذه املدارس والجامعات حيث قادتها في تأصيل
نظام متين لإلبقاء على اإلسالم من خالل نشرالتعليم الديني؛ وتوعية
املسلمين بالتوجيهات الدينية والتربية اإلسالمية الصحيحة ،بالعودة
بهم إلى تعاليم الكتاب والسنة ،فالخلوص بهم من البدع والتقاليد
الوثنية).
االنتقال من السوال والجواب:
وذلك يعني أن يبدأ الكاتب الفقرة بسوال قوامه الفكرة األساسية ثم
يعمد إلى اإلجابة عن السؤال الحظ ذلك في الفقرة املقبلة:
إذا تساءلت :مالذي كانت منته علي أكبر من غيره جميعا في تعليمي
وتكويني مثقفا؟ لكان الجواب :إنه كتاب القرية الذي كان يديره فقيه
وحده تجرد من الدنيا ومتعها ،وتفرغ ليضع أطفال على طريق تكوين
الذات وصقل الصفات وصناعة الشخصية فلوال دخول الكتاب
وعكوف الفقيه على تعلمي حروف الهجاء فتعليمي قواعد قراءة
القرآن واللغة األردية ثم تعليمه أياي القرآن والخط األردي واألعداد
األردية ملا كنت ما كنت من تخرجي عاملا دينيا وبالتالي ملا صنعت ما
صنعت في حياتي الخاصة والعامة.
وينبغي أن يالحظ بهذه املناسبة أن الكاتب كثيرا ما يستخدم لربط
الجمل بالجمل في الفقرة واو العطف استخداما يمله القارئ ويسلب
الجمل بعض ما تتمع به من الرواء والجمال .وللكاتب أن يتفادى من
كثرة استخدامه أو استخدام أي أداة من أدوات العطف أو التعقيب
استخداما ممال بالتفاته إلى استعمال كلمات وأساليب أخرى
للرابطة ،مثل« :ومن ثم» «ومن هنا» «وعلى سبيل املثال» «ولكن»
«وأما» «وألن» «وباإلضافة إلى ذلك» «ومن ناحية أخرى» «وأيضا»
«ومن جانب آخر» «وعلى العكس» «ومن ذلك» «وعلى أن ذلك» «ومع
ذلك» «وثم» «إن» «وكثيرا ما» «و في األغلب» «وعندما» «والجدير
بالذكر» «وكذلك» «وكما أن» ،وما إلى ذلك من الكلمات التي يسهل
على الكاتب أن يلتقطها خالل قراءته للمقاالت وللكتب واملؤلفات
التي يضعها ّ
الكتاب املوثوق بهم.
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«الواي فاي» قاتل خفي يدمرالصحة ببطء

كشفت دراسة لوكالة حماية الصحة في بريطانيا ،أن موجات «الواي فاي»
تمنع نمواإلنسان والنباتات على حد سواء.
ولخدمة «الواي فاي» أو «موجات اإلنترنت الالسلكية» ،التي نستخدمها
لالتصال باإلنترنت من دون الحاجة لكابالت ،آثار وخيمة على صحتنا وقد
تقتل في بعض األحيان.
ولدي العامل الذي يقوم عادة بتركيب «الواي فاي» في بيوتنا ،تعليمات
محددة يتبعها لتقليل أضرار«الواي فاي» على صحته،إذ يمكن اعتبار«الواي
فاي» بمثابة القاتل الصامت الذي يقتلنا ببطء.
ويمكن للموجات التي يصدرها جهاز «الواي فاي» أن تسبب أضرارا وخيمة
لصحتنا وغالبا ما نتجاهل هذه الحقيقة ،ألننا ال نعرف تقريبا أي �شيء عن
مخاطر«الواي فاي».
والتعرض مباشرة ملوجات اإلنترنت الالسلكية أو «الواي فاي» يؤثر بشكل
سلبي على املخ ،مما يؤدي إلى قلة التركيز ،كما يؤدي في بعض األحيان إلى ألم
في األذنين.
واشارت دراسة أجريت في جامعة كامبريدج ،إلى أن الترددات الالسلكية تؤدي
إلى صعوبة في الحمل ،باإلضافة إلى وجوب توخي النساء الحوامل الحذر من

استخدام األجهزة الالسلكية ،وذلك ألن كثرة التعرض لألشعة قد يؤدى إلى
اإلجهاض.
ورغم إضرار «الواي فاي» بصحة اإلنسان فإننا بحاجة إليه ،لهذا ينصح
باتخاذ بعض التدابيرللتقليل من أضراره ،كإطفاء «الواي فاي» قبل الذهاب
إلى الفراش للنوم ،كما يستحسن أيضا إطفاؤه عند عدم الحاجة في النهار
وينصح بعدم وضع جهاز«الواي فاي» في املطبخ وفي غرفة النوم.

يعاني بعضنا من التوتر ولكن كيفية معالجتنا له هى التى تصنع الفرق
وادارة التوترسالح قوي من أجل صحة جيدة.
ويمكن للكثير من التوتر أن يضر بصحتنا الجسدية  ،لذالك هناك عدة
استراتيجيات للتغلب علية ومنها ما نأكله.
وبأمكان الطعام تخفيف التوتر بطرق عديدة  ،طعام بسيط
مثل وعاء من دقيق الشوفان الدافىء يعزز مستويات
السيرونين وهى مادة كيمائية مهدئة فى الدماغ
 ،اغذية أخرى بإمكانها قطع مستويات من
الكورتيزون و االدرينالين  ،هرمونات التوتر
التي تق�ضي على الجسم بمرور الوقت ،
والرجيم الصحي بإمكانه مقاومة تأثير
التوترمن خالل دعم جهازاملناعة
وخفض ضغط الدم.
وفيما يلي األطعمة املناسبة
للتخلص من التوتر:
الكربوهيدرات املعقدة:
جميع الكربوهيدرات تحفز
الدماغ على زيادة إفراز هرمون
بشكل
وافرازة
السترونين
شعورا ً
ً
ثابت يعطى
جيدا  ،أكل
الكربوهيدرات املعقدة هو األفضل
التي يتم هضمها ببطء ومن أمثلة
ذلك :
حبوب اإلفطار الكاملة كالخبز و
املكرونة وكذلك ً
ايضا دقيق الشوفان
 ،كذلك تساعد الكربوهيدرات املعقدة
بالشعور بالتوازن عن طريق ثبات مستويات
السكرفى الدم .
الكربوهيدرات البسيطة:
عادة ما يو�صي خبراء التغذية اإلبتعاد عن الكربوهيدرات البسيطة  ،والتي

تشمل الحلويات واملشروبات الغازية  ،فالسكريات البسيطة يتم هضمها
بسرعة مما يؤدى إلى إرتفاع حاد فى هرمون السيروتونين ومع ذلك ال يدوم
ً
طويال  ،وهناك بدائل صحية أكثر فال تجعلي هذه عادة إلزالة التوتر عليك
من التخفيف منها .
البرتقال:
البرتقال من أكثراألغذية الغنية بفيتامين �سى  ،و الدراسات
تشير إلى أن هذا الفيتامين يمكنه التقليل من هرمونات
التوتر بينما تعزز جهاز املناعة ،في دراسة مع
بعض املصابين بالضغط املرتفع ومستوى
الكورتيزون يعودوا إلى مستوياتهم
الطبيعية بسرعة عندما يتناول
الناس فيتامين �سي قبل املهام
املرهقة.
السبانخ:
الكرتون الشهير باباي لم يجعل
ً
أبدا التوتر يتملك منه لعل
السبب كان فى املاغنسيوم
املوجود فى السبانخ  ،قلة
املاغنسيوم تؤدي إلى
الشعور بالصداع و
التعب  ،ويضاعف
من آثار اإلجهاد
 ،كوب واحد من
السبانخ مكنه تجديد
مخازن املغنيسيوم
األسماك الدهنية:
ملراقبة التوتر ً
دائما يجب عليك اإلكثار من األسماك الدهنية و
األسماك الغنية بـ ( )3 omegaمثل السلمون و التونة فيمكنها أن تمنع
عواصف هرمونات التوتر ويمكنها ً
أيضا املساعدة فى الحماية من أمراض
القلب وإضطرابات املزاج مثل اإلكتئاب و إضطرابات ما قبل الدورة
الشهرية  ،إلمدادات ثابتة من االوميجا  3اس يجب تناول  3اونصات من

 9أطعمة تعمل على التخلص من التوتروالقلق
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في خفض نسبة الكوليسترول وتخفيف اإللتهابات في شرايين القلب وتقليل
السمك الدهني مرتين على االقل فى االسبوع.
إحتمال اإلصابة بالسكر واملساعدة في الحماية من آثار التوتر ولكن ال تكثر
منها فهي غنية بالسعرات الحرارية .
الشاي االسود:
شرب الشاي االسود يمكن أن يساعدك في التغلب على مواقف القلق اللبن:
والتوتر بشكل أسرع  ،إحدى الدراسات التى قارنت ما بين الناس الذين مخفف آخر للتوتر قبل النوم هو كوب من اللبن الدافىء  ،األبحاث تظهر أن
يتناولون اربع اكواب يومية من الشاى ملدة  6اسابيع مع الناس الذين الكالسيوم يخفف من القلق و تقلبات املزاج وخبراء التغذية يوصون عادة
يتناولون مشروب اخر  ،فتبين أن الناس الذين يشربون الشاي أكثر بحليب قليل أو خالي من الدسم.
ً
هدوءا ولديهم مستويات اقل من هرمون التوتر الكورتيزون بعد تعرضهم املكمالت العشبية:
ملواقف مرهقة  ،وعند التوتر فإن الكافيين املوجود بالقهوة من شأنه زيادة هناك العديد من املكمالت العشبية التى تدعي محاربة التوتر  ،واحدة من
أفضل األعشاب هي نبتة "سانت جون" التي أظهرت فوائد لألفراد الذين
هرمونات التوترو إرتفاع ضغط الدم .
يعانون من اكتئاب خفيف إلى متوسط  ،على الرغم من أن هناك حاجة
الفستق:
ً
ن
البذور
إلى مزيد من الدراسات  ،يظهرالعشب أيضا أنه يساعد في تخفيف أعراض
و هو مصدر جيد للدهو
الفستق مثله كمثل باقي املكسرات و
الصحية  ،تناول قبضة يد من الفستق أو الجوز أو اللوز ً
يوميا قد يساعد القلق.

7أضرار لإلفراط في تناول الشاي
األخضر
ً
غالبا ما ينصح خبراء التغذية بتناول
الشاي األخضر ،ملا يحتويه من مضادات
لألكسدة ،وكذلك ألنه يزيد من معدالت
حرق الجسم للدهون ،مما يجعل الناس
يفرطون أحيانا في تناوله.
وأثبت املختصون أن اإلفراط في تناول
الشاي األخضر يهدد الجسم باإلصابة
بالعديد من املشكالت الصحية.
وفيما يلي نقدم لكم بعض اآلثار الجانبية الضارة لإلفراط في تناول
الشاي األخضر ،وذلك عندما يزيد معدل تناولنا له عن خمس مرات
في اليوم:
-1يحتوي على الكافيين
يحتوي الشاي األخضر على بعض الكافيين واالستهالك الزائد يمكن
أن يسبب األرق والتبول املفرط ،وعدم انتظام ضربات القلب
واضطرابات املعدة والغثيان واإلسهال
-2تناول الشاي األخضرعلى معدة خالية
يجب أال يتم شرب الشاي األخضر أثناء الصيام أو على الريق ،ألنه
يمكن أن يسبب تسمم للجسم ،وبالتحديد في الكلى والكبد والجهاز
الهضمي
-3يزيد األحماض في املعدة
الشاي األخضر يمكن أن يصيب بالحموضة ،ألنه يزيد من حموضة
املعدة إذا تم تناوله قبل األكل ،كما يمكن أن يسبب ألم في املعدة،
واإلمساك والغثيان،لذا يفضل تناوله بعد الوجبات
-4نقص الحديد

يقلل الشاي األخضر من امتصاص مكمالت الحديد والحديد من
األطعمة في الدم ،مما يجعلها غير فعالة ،ولتجنب أنيميا نقص
الحديد ،يجب أال يؤخذ الشاي األخضربكميات زائدة
-5خطرعلى الحامل
يجب أن تتجنب املرأة الحامل ،شرب الشاي األخضر ،والحد
األق�صى الذي يمكن أن تتناوله منه هو كوب واحد في اليوم ،ألنه
يمكن أن يزيد من مخاطراإلجهاض.
-6هشاشة العظام
االستهالك الزائد من الشاي األخضر يمكن أن يسبب القضاء على
الكالسيوم في العظام.
-7يزيد من خطر“الجلوكوما”
إنها حالة من أمراض العيون ،حيث يرتفع ضغط العين الداخلي،
ويمكن ذلك أن يؤدي إلى العمى.
واإلفراط في تناول الشاي األخضر يزيد من تفاقم هذه الحالة في
األشخاص املصابين بها.
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إمنا األعمال بالنيات
مقال من سلسلة ’’الحسنات اليسيرة‘‘ لفضيلة الشيخ
المفتي محمد تقي العثماني حفظه اهلل
تعريب :كليم اهلل البشيني

لقد منح هللا عباده املؤمنين وصفة إيمانية عظيمة تتمثل في
"النية" والتي ُت ّ
ّ
حول العمل اليسيرجزال عظيما شأن اإلكسيرالذي
ُي ّ
حول الترب ً
تبرا .ولقد ورد في الحديث أن النبي صلى هللا عليه
َ
َّ
ال ب ّ
ْ
ات» وليس معنى هذا الحديث –
الن َّي ِ
وسلم قال«ِ :إن َما األع َم ُ ِ ِ
كما زعم البعض -أن العمل ّ
الس ِ ّيئ يتحول إلى الصالح واملعصية
تصبح حسنة بمجرد حسن النية وخلوصها .وهذا الزعم خطأ
قطعا ويقينا؛ فاملعصية تبقى دوما وأبدا هي معصية ،ولو عملها
ّ
بشرعية
صاحبها بنية حسنة وإرادة مخلصة ،فأويقول عاقل قط
السرقة إذا قام بها صاحبها بنية التصدق من املال الذي سيناله
من السرقة؟ كال!
وبالعكس من هذا ،فيمكننا أن نوضح معنى الحديث في نقاط
تالية:
ُ
(ألف) إن العمل الصالح ¬–أيا ما كان -ال يثاب عليه لدى هللا
سبحانه وتعالى إال إذا أنجزه صاحبه بنية صحيحة؛ كالصالة
مثال ،فاهلل تعالى ال يكافئ عليها خيرا إال إذا كانت هلل سبحانه
وتعالى والبتغاء مرضاته ،أما إذا كانت ً
رياء فستجر على صاحبها

الويل والعقوبة ،وليس األجرواملثوبة.
(ب) املعنى الثاني لهذا الحديث الذي نريد تبسيطه هنا هو أن
األعمال التي هي مباحة ،فحكمها أنها في ّ
حد ذاتها ال تثاب عليها
ُ
وال ُيعاقب ألجلها ،ولكنها إذا أ ِ ّديت بنية حسنة فهي تتحول إلى
عبادة مأجورة ،كأكل الطعام مثال ،فهو في ّ
حد ذاته مباح ،ولكن
سيكسب جسده ّ
املرء إذا أكل بنية أن هذا الطعام ُ
قوة يصرفها
ِ
في طاعة هللا وعبادته ،أوأكل لتأدية حق النفس الذي أوجبه
هللا عليه ،أولغرض أن النفس ستجد في هذا الطعام ُمتعة ولذة
ما سيحمله على أداء الشكر هلل ّ
عز وعال ،فال يصبح إذن أكل
ّ
بمجرد هذه
الطعام من قبيل العادات واملباحات ،إنما ُيصبح
النية عبادة ينال صاحبها األجروالثواب إن شاء هللا.
فليس هناك عمل مباح إال وبإمكانك أن تجعله عبادة بمجرد
االهتمام اليسير إلى جانب النية فيه واإلرادة .وفيما يلي نذكر
بعض النماذج لهذه النوعية من األعمال املباحة واملعتادة التي
يمكننا أن نستغلها الدخار الحسنات من خالل هذه العملية
البسيطة:
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•مهنة اإلنسان التي ُّ
تدرعليه لقمة العيش ،تجارة كانت أووظيفة،
أوحرفة وزراعة ،فاإلنسان لونوى فيها أنه إنما يشتغل هذه املهنة
لكي يتمكن من أداء حقوق النفس والعيال التي أوجبها هللا عليه،
بطريقة جيدة وكاملة ،فجهود اكتساب الرزق ستصير في حقه
عبادة يؤجرعليها إن شاء هللا.
ولو أضاف إلى هذه النية نية أخرى ،أنه سيتصدق ،بما يفضل
عن حوائجه وحوائج عياله ،على الفقراء ويصرفها في وجوه
الخىر ،فسيكون خيرا إلى خيرونورا على نور.
•والشخص الذي هو في مرحلة تحصيل العلم بعد ،فعليه
أن ينوي به خدمة الخلق وإيصال النفع إليهم؛ فطالب العلم
الشرعي ينوي به تبليغ الدين وأحكامه وشرائعه إلى الناس
ّ
واملتصدي لعلوم الطب ينوي به القيام بمعالجة املر�ضى
كافة،
ورعايتهم ،واملشتغل بالهندسة يقصد بها استخدامها فيما ينفع
والح َرف فليقصد
قومه ووطنه ،والذي يطلب غيره من العلوم ِ
كذلك إسعاف املعوزين وإمداد املحتاجين في ذاك املجال.
• ومن املعلوم أن املرء املسلم يكون عنده جزم قو ّي وإيمان
صادق بأن هللا سيوصله رزقه الذي كتبه له بأي طريقة وكيفية
كان .ومع ذلك تكون بين يديه عدة خيارات في مجال العمل
والوظيفة واملهنة .وفي خضم هذه الخيارات فلو َّ
فضل بعضا من
تلك األعمال ،ليس على أساس مصالح ّ
مادية ،بل على أساس
تقديم مصلحة الخلق على مصالحه الشخصية ،فسيعتبر عمله
ذاك ووظيفته تلك عبادة في حقه يؤجرعليها إن شاء هللا.
ُ
ومثال لهذا نقول :إن هناك شخصا أمامه ط ُرق عديدة الكتساب
الرزق ،من بينها الطب أيضا ،ولكنه ُي ّ
فضله على سائرتلك الطرق
بدافع أنه سيتمكن عن طريقه من تقديم الدعم واملساعدة
والرعاية ألناس أضنتهم األمراض وأرهقتهم األدواء ،فهو سينال
على نيته هذه أجرا من هللا سبحانه وتعالى ،وال ينافيه أن يتسلم
معها أجرة مالئمة لعمله.
ثم لو كانت هذه النية هي الحافز له الختيار هذا املجال في
ُ
الحقيقة ،فستسنح له خالل عمله ف َرص ومواقع تفرض عليه أن
يتعامل بالرعاية الخاصة مع من ُيعالجه من الفقراء واملساكين،
إما بعالجهم ّ
مجانا أوبأجرة رمزية زهيدة.
• وكذلك الشخص الذي يريد التجارة في األقمشة واملالبس،
فلو اختارها بنية مساعدة الناس في القيام بواجب الستر الذي
ّ
ّ
املرجو أن يؤجر عليها لدى هللا
كلفهم هللا به وأوجبه عليهم ،فمن
سبحانه وتعالى ،فتصبح تجارته هذه رابحة في حقه من الناحية
الدينية أيضا.
• والذين يشتغلون في مناصب رسمية ووظائف حكومية ،فهم
أيضا يستطيعون استغالل ّ
النية الكتساب الحسنات ،بأن يكون
داعيهم إلى اختيار هذا العمل هو أنهم سيقدرون فيه على قضاء
ّ
حوائج الناس وتلبية متطلباتهم اليومية الالزمة أكثر وأكثر ،فإن
فعلوا فسيؤجرون عليها إن شاء هللا ،ولو ّ
ّ
شهريات
تلقوا معها
ورواتب من الحكومة.
فالحاصل أنه ليس هناك مهنة وال حرفة وال عمل يقوم به
اإلنسان الكتساب الرزق وتوفير لقمة العيش ،إال ويمكنه أن

ُي ِ ّحولها من شغل دنيوي َبحت وعادة مباحة إلى عبادة مأجورة
وعمل صالح يزيد في حسناته.
• وكذلك اإلنسان إذا أراد أن يلبس ثوبا جميال ويرتدي مالبس
فاخرة ،فعليه أن يقصد بها أن ُيرى أثر نعمة هللا عليه ،وأن
يضفي على قلوب الناظرين إليه فرحة وبشاشة( .وليس بقصد
أن يظنه الناس كبيرا أوغنيا)
• الشفقة على صغاره ومحبتهم ،بنية أن النبي صلى هللا عليه
وسلم كان ُي ِح ُّب الصغارويشفق عليهم.
• القيام بأعمال البيت ألجل أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان
يفعل ذلك؛ كما روى البخاري عن األسود قال :سألت عائشة ما
َ َ ُ
ان َيكو ُن
وسلم يصنع في بيته؟ قالت« :ك
النبي صلى َ هللا عليه َ َ
كان َ
ِفي ِم ْه َن ِة أ ْه ِل ِه  -ت ْع ِني ِخ ْد َمة أ ْه ِل ِه »-
• حسن املعاشرة لألهل واملداعبته لها ومحادثتهم ّإياها باملزح
ّ
وتأنيسه إياهم ،اتباعا لسنة النبي صلى هللا عليه وسلم وامتثاال
ألمره بذلك.
• إكرام الضيوف بنية أن النبي صلى هللا عليه وسلم قد أمربه في
َُْ ْ ْ َ َ
َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َّ َ َ ْ
ض ْيفه» وأنه من
اآلخ ِرفليك ِرم
قوله« :ومن كان يؤ ِمن ِبالل ِه واليو ِم ِ
حق أخيه املسلم عليه.
• غرس النبات واألشجار بنية إفادة اإلنسان أوغيره من
الحيوانات عن طريق أثمارها وأوراقها أوظاللها ،وبنية تفريح
قلوب الناظرين واملشاهدين.
• العناية بتحسين الخط وتوضيح الكتابة بغية تيسيرأمرالقراءة
وتسهيله ملن يقرأه.
• أن تتجمل املرأة في إطار الحدود الشرعية لغاية إرضاء الزوج
وإضفاء البهجة عليه ،وكذلك الزوج ّ
يهتم بالتنظيف والنقاء
لترويح الزوجة وإدخال السرورفي قلبها.
• القيام بالنزهات في حدود الشرع وفي إطار الحاجة إليها ،لكي
تقوم بدورها في تنشيط املرء وإنعاشه ألداء واجباته وإنجاز
ّ
مهامه.
ِ
• لبس الساعة بنية استخدامها ملعرفة أوقات الصلوات وغيرها
من العبادات ،ولضبط الوقت وتنظيمه حتى يصونه عن الضياع
ويصرفه في صالح نافع.
فهذه عدة أمثلة ونماذج متفرقة ذكرناها لقاعدة تحويل العادة
إلى العبادة بمجرد تصحيح النية وتحسينها .والحق أنه ليس
هناك عمل مشروع يتعاطاه املرء في حياته ،إال ويمكنه أن ُيحوله
إلى العبادة بمجرد تحسين النية فيه .وهذا كما قال اإلمام الغزالي
رحمه هللا" :وما من �شيء من املباحات إال ويحتمل نية أو نيات
يصير بها من محاسن القربات وينال بها معالي الدرجات فما
أعظم خسران من يغفل عنها"
ّ
حتى أن الزوجين يمكنهما أن ُيحولوا العالقة الزوجية إلى طاعة
ُيثابان عليها ،وذلك بأن يقصدا بها تحصين دينهما والتوصل به
إلى نسل صالح يعبد هللا تعالى بعده ،وتطييب قلب وأداء حق
بعضهما البعض.
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مثنوی معنوی (القسط الرابع)
مباراة سیدنا علی رضی اهلل عنه مع بطل باسل یهودی ()3
تعريب :الشيخ عبد الواحد قلندرزهي
تمهيد :إن كتاب المثنوي من أبرز مؤلفات الفلسفي اإلسالمي الكبير موالنا جالل الدين الرومي .وهو من أروع كالسيكيات اآلداب
اإلسالمية ،وعلى الرغم من أن النص كتب في القرن السابع الهجري ،الثالث عشر الميالدي ،إال أنه لم يفقد جدته ،وال يزال القارئ يجد فيه أفكاراً
جديدة وإلماحات إلى ما يصادفه من مشاكل في تعامله مع نفسه ومع المجتمع وفي سعيه الحثيث نحو التسامي فوق صراع الحياة ومتطلبات العيش
فيما يقرب من ثالثين ألف بيت من الشعر الراقي ،قدّم موالنا جالل الدين خالل عمله العظيم عالمه الخاص ،ومحاولته الرائدة لصب كل المعارف
اإلسالمية األخرى فيه ،فأخذ منه كل عصر زاده من المعرفة ومن السمو ،وتعرف عليه العالم من خالل ترجماته ،فعرف منه روح اإلسالم السمحة
العظيمة اإلنسانية التي تترفع عن التعصب وضيق األفق .وخالل المطالعة يكتشف القارئ المتذوق المتفهم الواعي أن مثنوي موالنا ليس نصا صوفيا
خالصا كما يشاع ،بل هو نص متعدد الجوانب والمستويات ،يهتم بتربية اإلنسان على األرض ،قبل أن يوصله بأسباب السماء .لقد استخدم الشاعر ـ كما
الجرس ،وموسيقي الوزن والقوافي ،وفكاهة األدب؛ لـتأدية فلسفته الدقيقة العميقة ،والمعاني
يقول اإلمام الندوي ـ رقة الشعر ولطف التعبير ،وحالوة ِ
اللطيفة الغامضة ،والمبادئ الرفيعة التي تشغل فكره ،وتجيش في خاطره؛ فكان كالمه أوقع في النفوس ،وأحلى في القلوب ،وأسهل فهماً ،وأيسر
ال في المجتمع واآلداب .المثنوي نص يقرأ أكثر من مرة ،ويُعايش ،شأنه في هذا شأن كالسيكيات العالم التي ال تذهب
تناو ًال ،وأكثر نفوذاً وتغلغ ً
جدتها بمرور الزمن ،وال تفقد قيمتها بمر العصور .ويسر مكتب مجلة الصحوة اإلسالمية أن ينشر في حلقات متعددة مقتطفات من هذا السفر الجليل
مستمدا من كليد مثنوي لحكيم األمة العالمة أشرفعلي التهانوي رحمه اهلل حتى ينتفع بها قراء اللغة العربية.

ُ
َ
أحمد هی من الکرام وغیر َمهین و ذلک الطعام الشهی
نعم أمة
باق لها إلی یوم القیامة.
اللذیذ السماوی من غیرجهد وعمل ٍ
امت احمد که هستید ازکرام
تا قیامت هست باقی آن طعام
		
ُ
ُ
کان الرسول صلی هللا علیه وسلم یقول« :أبیت عند ربی یطعمنی
ویسقینی» هذا الحدیث إشارة إلی أکل الطعام والخبز والحساء
ً
ً
ُ
رب املآء والشراب حقیقة وال مجازا.
وش ِ
چون ابیت عند ربی فاش شد
یطعم و یسقی کنایت زآش شد
		
البد لنا قبول وإجابة هذا الحدیث من غیر تأویل وتفسیر لنأکل
ً ً
ذلک الطعام الحلو و نشرب ذلک الشراب العذب هنئا مرئیا من
َ
غیرسعی وک ّد.
هیچ بیتاویل این را درپذیر
تا درآید درگلو چون شهد و شیر
		
َّ
ْ
ألن تأویل الحدیث علی غیر ظاهره رفض النعمة ِوإمساك
العطاء من هللا سبحانه وتعالی ومن یقول بأن حمل الحدیث
ُ
علی ظاهره خطأ عقل هذا املنکرضعیف وعقل الکل ل ٌّب ُوزبدة
ْ ٌَ َُ ٌ
ُ ْ
وحثالة وعقل الکل عقل املعاد وعقل
ونخ َبة وعقل الجزء ِقشرة
الجزعقل املعاش واألنبیآء ومن تبعهم بإحسان هم أولوا عقول

الکل.
زانک تاویلست وا داد عطا
چونک بیند آن حقیقت را خطا
		
آن خطا دیدن زضعف عقل اوست
عقل کل مغزست و عقل جزو پوست
		
َ
ّ
َ
یا أخی إن ترید التأویل الزما ف ِأول نفسک ال الحدیث النبوی
َ ُ
فالوم أنفک ال
الشریف ،إن التشم الراحة الطیبة من األزهار ِ
الحدیقة الطیبة ذات الرائحة الجمیلة.
خویش را تاویل کن نه اخباررا
مغزرا بد گوی نه گلزاررا
		
ُ
ُّ
ْ
َ
ّ
یقول املناضل الیهودی لعلی یا علی کلک عقل ولب وإدراك و
ً
ً
َب ِص َيرة قل لی شئا قلیال ِم ّما رئیت من الخیرالکثیر.
ای علی که جمله عقل و دیدهای
شمهای واگو ازآنچ دیدهای
		
ُ
یا علی سیف صبرک قتلنی وفتکنی ومآء علمک طهر بدنی من
ََ
ََ
ْ
س الشرک وقذ َارة العقیدة.
ِرجس الکفرودن ِ
تیغ حلمت جان ما را چاک کرد
آب علمت خاک ما را پاک کرد
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يف ذمة اهلل

وفاة الشيخ عبد الغين
إمساعيل زهي رمحه اهلل تعاىل
ّ
توفي ليلة الجمعة  22جمادي الثانية  1437الشيخ عبدالغني اسماعيل زهي
من علماء أهل السنة ،وصهرالشيخ عبد الحميد إمام وخطيب أهل السنة
في زاهدان ،ووالد الشيخ محمد يوسف ،أحد مؤظفي موقع سني أون الين.
الشيخ عبد الغني كان عاملا ورعا ّ
تقيا خدم أكثر من أربعين سنة في منطقة
“شورو” و”كلوكاه” من توابع مدينة زاهدانّ .
تخرج الشيخ عبد الغني رحمه
هللا من جامعة بدر العلوم حمادية(رحيم يارخان) ،وهومن تالمذة شيخ
التفسيرعبد الغني الجاجروي رحمه هللا.
جدير بالذكر أن الصالة أقيمت على جثمانه بإمامة الشيخ عبد الحميد
في قرية “كلوكاه” قبيل صالة الجمعة ،كما نعاه فضيلته في خطبة الجمعة
قائال“ :الشيخ عبد الغني رحمه هللا تعالى كان صالحا وعابدا ،وكان يكثر من
تالوة القرآن الكريم ،وكان يسهرالليالي ويستغفرفيها ،وعاش ورعا ّ
تقيا.
ونحن إذ ّ
نعزي وفاة هذا العالم الرباني لشيخ اإلسالم ،وللزميلين الكريمين
الشيخ محمد يوسف وكذلك الشيخ عبد الغفور نجله اآلخر ،نرجو من هللا
تعالى للفقيد رفع الدرجات والغفران ،ولذويه الصبروالسلوان.

أيهامسعودالعامل العامل!
يف ذمة اهلل
السيد

لقد توفي العالم العامل ،العابد الزاهد ،الراغب عن متاع الدنيا ،الطامع في الحياة
األبدية.
الذي وصل ليله بنهاره في خدمة اإلسالم واملسلمين ،بكل ما كان في متناول يده من
القدرات وامللكات.
والذي كرس حياته املمتدة املباركة ،إلشاعة الثقافة اإلسالمية النقية.
وهو الشيخ الفقيد موالنا عبد الغني إسماعيل زهي -رحمه هللا-
صهرموالنا عبد الحميد -حفظه هللا -إمام وخطيب الجمعة ألهل السنة بزاهدان.
كان يقيم قي قرية "غلوغاه" من قرى زاهدان.
توفي ليلة الجمعة من األسبوع الدابر.
وكان الشيخ املتوفى ،أيقونة في كثيرمن املجاالت!
ففي مجال العلم كان متبحرا ،حيث تلمذ على كبارأهله خارج البالد.
وفي مجال العمل كان متقدما ،وفي مجال العبادة كان مكثرا ،وفي حقل النيل على
شرف رضا هللا تعالى كان طامحا متنافسا.
هكذا نحسبه وهللا هو حسيبه.
وإن ارتحاله ،كان رزيئة كبيرة ،ألهل السنة في املنطقة ،بما أن وجوده كان سببا
لتسكاب البركات والخيرات عليهم.
وأنا تشرفت بزيارة املتوفى بضع مرات ،في تلك القرية النائية ،وذلك حينما كنت
طالبا في قرية شورشادي ،فكنا قد نخرج آخراألسبوع في جماعة التبليغ ،متوجهين
إلى غلوغاه!
وكان شيخا كبيرا ،متقدما في السن ،لم يكن بإمكانه أن يأتينا في املسجد ،وحينما
كان يطلع على ذهابنا إلى املنطقة ،يطلبنا إلى بيته!
ولم أنس قط كلماته الذهبية ،وتوجيهاته القيمة ،تتمثل في التشويق لتوقير
األساتذة ،واإلعزاز ألسباب العلم،والتحريض على تعلم العلم ،والتبحر فيه ،وكثرة
االكثراث باإلصالح واإلحسان ،واالستعداد لخدمة الدين مهما كانت الظروف.
وقد تأثرنا به جدا ،وأعجبنا بانطباعاته ودالالته.
وقد حدثت بوفاته -رحمه هللا -ثلمة كبيرة.
نسأل هللا تعالى أن يمأل هذا الفراغ بخير خلف ،ويسكن املتوفى في فسيح جنانه،
ويجعله لنا يوم القيامة شافعا ومشفعا ،واليعرضنا للفتن بعده.
كما نرجو هللا الصبروالسلوان بشأن األوالد وذويه في هذه الكارثة.

آه ثم آه على فراق أبي!
يوسف بن الشيخ عبدالغني إسماعيل زهي

توفي ليلة الجمعة ( ٢٢جمادى الثانية  )١٤٣٧والدي -رحمه هللا -بعد
حياة حافلة بالتضحيات وإرشاد الناس والعبادة والتعاطف مع الفقراء
!واملساكين
ُ
فقدت أسطوانة كنت أعتمد عليها وأتقوى بها!
بوفاته
ُ
فقدت ظال وارفا كنت أستظل به في حرالصيف للمشكالت!
ُ
فقدت مصباحا منيرا وسراجا وهاجا كنت أست�ضيء به في دياجير
الظلمات!
فقدت أبا رؤوفا شفيقا رحيما ،لم َ
ُ
يتوان أبدا ولم يتكاسل في أداء واجبه!
ُ
فقدت أبا كان يفكر ويدعو لي ولآلخرين ،وكنت على ثقة واطمئنان بأنه ال
ينساني في صالح دعائه.
إذا أرهقتني مشكلة ،كنت أتصل به وأطلب منه دعاء يذلل العوائق ويزيل
العراقيل.
فقدت املنطقة بأكملها شمسا مضيئة وقمرا منيرا
بوفاته -رحمه هللا-
ِ
يمهد الطريق للسالكين ،وينفرخفافيش الشرك والخرافات والبدعات.
كان -رحمه هللا -أول عالم دخل في املناطق الغربية ملدينة زاهدان ،التي
كانت تخبط وتتقلب في الجاهلية والشرك والبدعات ،وكانت القبور
واألحجار واألخشاب ُت َ
َ
ّ
الناس
وأضل املبطلون املبتدعة
عبد من دون هللا،
وجروهم إلى عبادة القبور واالستغاثة بأصحابهاّ ،
ّ
فشمر والدي -رحمه
هللا -عن ساق الجد ،وقام أمامهم وأرشد الناس ،حتى أضاء هللا طريق
الهدى ،وق�ضى على الشرك والبدعات.
لاّ
ّ
كان -رحمه هللا -ذكارا ،ت ًء للقرآن ،ورعا ،عابدا ،زاهدا ،متواضعا،
جوادا ،كثير الرماد ،رقيق القلب ،كان يبكي إذا ذكر هللا .كان يكثر من
الصالة ،لم تفت منه صالة التهجد -كما شاهدنا وتروي والدتي ،-حسن
الخلق ،وكان يجزي السيئة بالحسنة ،ويعفو ويصفح ،ولكن لم تأخذه في
هللا لومة الئم.
كان -رحمه هللا -يبادردائما إلى مساعدة الفقراء واملساكين ،لذلك وجدنا
الفقراء يبكون كأنهم فقدوا أبا لهم .وكان ال يسئم من حل مشكالت
الناس؛ ولو جاء شخص في وسط الليل واستنصره ،ألجابه.
أذكرأنه لم يفت منه اعتكاف العشرة األخيرة من رمضان ،إال في السنوات
األخيرة التي أملّت به بعض األمراض ولم يتمكن من إقامة هذه ّ
السنة.
كان -رحمه هللا -متقشفا ،زاهدا في الدنيا ،يخدم الطلبة زمن طلبه للعلم
كما يقول فضيلة شيخ اإلسالم حفظه هللا.-توفي -رحمه هللا -وكان آخر كالمه "ال إله إال هللا محمد رسول هللا" ،وكان
ينخفض صوته بالشهادتين إلى أن لحق بالرفيق األعلى وفاضت روحه
الطاهرة .ملثل هذا يذوب القلب من كمد***إن كان في القلب إسالم
وإيمان.
ُ
وفاته -رحمه هللا -أحرقت قلبي ،ووجدت نف�سي بعد وفاته كطفل
يستيقظ في ليلة مظلمة ويرى نفسه في صحراء ،ال يهتدي إلى طريق ،إال
إذا رحم ربي.
أسأل هللا تعالى أن يغفر ألبي ويرحمه ويدخله فسيح جناته مع النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين.
اللهم ال تفتنا بعده وال تحرمنا أجره.
اللهم ارزقنا جميل الصبروالسلوان.
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تقرير عن مسابقة رابطة النوادي
العربية بنی املدارس الدينية ألهل السنة
انعقدت مسابقة النوادي العربية بين املدارس الدينية" الدورة الثالثة ،في مجالي الخطابة واألنشودة ،مشتملة على فرعي املقدمات
والسطح! في مدرسة موالنا عبد العزيز -رحمه هللا -الواقعة في حي مراد قلي بمدينة زاهدان.
تعقد هذه املسابقة سنويا تحت إشراف منظمة "رابطة النوادي العربية" التابعة ملدينة زاهدان وضواحيها.
اشترک فی هذه املسابقة قرابة  40طالبا للخطابة ،كما شاركت بعض املدارس في تقديم أناشيد عربية.
بدأت املباراة صباح األربعاء في  13جمادى الثانية ،واستمرت إلى صالة العشاء.
وفي االختتامية حضراألستاذ الشيخ القاسمي  -حفظه هللا  -وقام بإلقاء كلمات رائعة ذهبية ،أمام الحضور الذي يتألف من املساهمين
وطلبة تلك املدرسة ،وأساتذتها ،وضيوف آخرين جاءوا من أنحاء املدينة.
وفي األخيركرم األشخاص الفائزون ،في هذه املسابقة ،كما كرمت أيضا مجلة "رابطة النوادي العربية" حيث صدرعددها األول ،تحت
إشراف "رابطة النوادي العربية بين املدارس الدينية ألهل السنة" وهي مجلة دعوية فكرية أدبية ،مشتركة بين النوادي العربية ،بمدينة
زاهدان وضواحيها ،تهدف إلى تنشيط النوادي ،وتجميع شملها ،والتقريرعن نشاطاتها ،تنشرها "الرابطة"
وأما أسماء املبرزين في هذه املسابقة كما يأتي:
قسم املقدمات:
 .1عبد العزيز عبداللهي الحائز على رتبة الشرف األولى مدرسة
بدرالعلوم زاهدان
 .2داود محبوبي الحائزعلى رتبة الشرف الثانية دارالعلوم زاهدان
 .3ياسين غمشادزهي الحائز على رتبة الشرف الثالثة دار العلوم
زاهدان
 .4محمد عيدوازئي الحائز على رتبة الشرف الثانية بدر العلوم
زاهدان
 .5مسعود ناروئي الحائز على رتبة الشرف الثالثة تجويد القرآن
زاهدان
فئة األناشيد:
 .1فئة السلطان محمد الفاتح دارالعلوم زاهدان

قسم السطوح :
 .1ثمر الدين عبداللهي الحائز على رتبة الشرف األولى بدر العلوم
زاهدان
 .2إبراهيم بجوهنده الحائز على رتبة الشرف األولى بدر العلوم
زاهدان
 .3صادق قلندرزهي الحائز على رتبة الشرف الثانية دار العلوم
زاهدان
 .4دين محمد آلق آلق الحائز على رتبة الشرف الثانية دار العلوم
زاهدان
 .5مو�سى عثماني الحائزعلى رتبة الشرف الثالثة دارالعلوم زاهدان
 .6محمد نهتاني الحائز على رتبة الشرف الثالثة مدرسة موالنا عبد
العزيز
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حفلة مناقشة (البحوث الصفية) لطالب معهد اللغة العربية
والدراسات اإلسالمية بجامعة دارالعلوم زاهدان
قام مكتب معهد اللغة العربية بجامعة دارالعلوم زاهدان ،بعقد حفلة
ملناقشة طالب الصف السادس من املعهد في إطارالبحث الصفي ،يوم
األربعاء  19جمادى الثانية.
بدأت الحفلة بتالوة آيات من القرآن الكريم وبحضور فضيلة مدير
الجامعة الشيخ عبد الحميد حفظه هللاّ .
قدم األستاذ الشيخ نظر هللا ـ
األستاذ بالجامعة ومسؤول املعهد ـ تقريرا موجزا عن البحوث الصفية
التي ّ
تقدم في الصف السادس ،وينال بها الطالب شهادة البكالوريس
في الدراسات اإلسالمية .واقترح أن تكون للجامعة عمادة الشؤون
التحقيقية والعلمية.
ثم تكلم فضيلة مدير الجامعة مشيدا بهذه الجهود ،وتكلم عن أهمية
البحوث التحقيقية في العصرالحديث ومدى خطورتها.
ويذكر أن الصف السادس هو السنة األخيرة التي يقضيها الطالب
في قسم املعهد ،حيث يلتحق في السنة القادمة ،ملواصلة الدراسة،
بالقسم الفار�سي.
وقد أعد  15طالبا بحوثا صفية في هذه السنة ،في موضوعات هامة في
الصعد املختلفة ،متميزة باألصالة واملوضوعية.
قام األساتذة خالل هذه الجلسة بمناقشة الطلبة املقدمة بحوثهم.
وجديربالذكرأن معهد اللغة العربية بجامعة دارالعلوم زاهدان أسس
قبل  15سنةّ ،
وتقدم بحوث صفية في السنة الرابعة والسادسة ،إال
أن في السنة السادسة األساتذة يقومون بمناقشة بحوث الطالب
الصفية .وقد ّ
قدم إلى اآلن أكثرمن  300بحث صفي رائع.
ِ
الحفلة االختتامية للنادي العربي بجامعة دارالعلوم زاهدان
عقد "النادي العربي" التابع لجامعة دارالعلوم زاهدان ،حفله الختامي
لهذه السنة ،ليلة األربعاء 26 ،لجمادى الثانية ،من األسبوع املا�ضي،
في الطابق األول من املسجد املكي ،وسط جمع ملحوظ من الطلبة.
حضره الشيخان الشيخ األستاذ القاسمي والشيخ العارفي  -حفظهما
هللا – .
ّ
قدم الطالب برامج متنوعة ومفيدة من إجراء الحوار واألناشيد
والخطابة.
وفي نهاية الحفل تكلم األستاذ املفتي عبد القادر العارفي واألستاذ املفتي
ّ
محمد قاسم القاسمي حفظهما هللا تعالى ،وقد أكد سماحة األستاذ
املفتي محمد قاسم القاسمي على ضرورة تعلم اللغة العربية ونشرها في
أوساط الطالبّ ،
وقدم توصيات قيمة للطالب الستغالل فرص العطلة
واالستفادة منها بأحسن ما يمكنّ .
وحرض الطالب على التحلي بصفات
مثل الطموح والهمة والعزم الراسخ.
ّ
وشجع األستاذ املفتي عبد القادر العارفي الطالب على العربية،
والتحمس والتحميس فيها .وتم الحفل بدعاء سماحة األستاذ املفتي
محمد قاسم القاسمي.

معجم املصطلحات احلديثة وكيفية
استعماهلا ()30
املشتبه بهم :مظنونین
اغتيال :ترور
كفاية األدلة :محکمه پسند بودن
صمام أمان :دریچه اطمینان
تدهور :وخامت اوضاع
حيز التنفيذ :مرحله اجرا
خرق :نقض كردن
ثكنات عسكرية :پادگانها
تشييد :ساخنت
يتضورون جوعا :از فرط گرسنگی به خود می پیچند.
التخلي عن السلطة :كناره گیری از قدرت
الدكتورا الفخرية :دکترای افتخاری
العروبة :ناسيوناليسم

كيفية استعماهلا:
تسقط تهمة محاولة القتل ضد إثنين من املشتبه بهم في محاولة
اغتيال الشيخ عائض القرني نظرا لعدم كفاية األدلة.
سياسة مملكة العربية السعودية صمام أمان للمنقطة.
 60ألف شخص محاصرون في الفلوجة وأوضاعهم ستتدهور.
هدنة اليمن تدخل حيزالتنفيذ ويرجى التزام جميع األطراف.
املجلس العسكري في تعز يتهم الحوثيين بارتكاب أكثر من  12خرقا
في الساعة األولى من الهدنة.
مقتل  4جنود عراقيين وجرح  12في هجوم على ثكنات عسكرية
شرق الرمادي.
امللك سلمان يعلن رسميا تشييد جسر بين السعودية ومصر عبر
البحراألحمر.
سكان الفلوجة املحاصرون يتضورون جوعا وتهددهم كوارث،
ويجب على الحكومة العراقية السماح عاجال بدخول املساعدات
للمدينة.
الرئيس السوداني عمرالبشير يعلن عزمه التخلي عن السلطة عند
انتهاء واليته الحالية عام .2020
جامعة القاهرة تمنح خادم الحرمين الشريفين الدكتورا الفخرية،
تقديرا لجهوده في خدمة العروبة واإلسالم.
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بعد خمس سنوات من ثورة الياسمين ؛ فاتحة الثورات العربية وملهمتها،
والتي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي ،تعود تونس إلى
نقطة البداية بعد اندالع احتجاجات شعبية جديدة للمطالبة بالتشغيل
والتنمية ،السيما بعد فشل مساعي الحكومات املتعاقبة في احتواء املشاكل
االجتماعية التي كانت السبب الرئي�سي واألسا�سي في اندالع ثورة عام 2011
 .في نفس املكان  ،ومن نفس املدينة التي انطلقت منها الثورة األولى ،أخذت
نذر الثانية في االنطالق.ففي سيدي وزيد والقصرين وقفصة وباقي املدن
الداخلية  ،ال�شيء تغير منذ الثورة الحال كما هو ،تهميش وفقر وأمية
وأوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة  ،زادها مرارة وقسوة الحرب على
اإلرهاب ،فرغم وعود مختلف الطبقة السياسية بالتغييرإلى األفضل ،لكن
لم يتبدل �شيء في حياة قاطني هذه املناطق ،فالتغيروالتعميرواالهتمام كله
للمناطق الساحلية حيث يهبط السائحون ويأتي الزائرون  ،أما الداخل
فالحال كما هو  ،مما جعل الوضع ينفجر ويعود من حيث بدأ في صورة
مشابهة ملا حدث قبل  5سنوات.
الصورة تتكرر مرة أخرى هذه األيام في تونس ،فقط تغيراالسم من محمد
البوعزيزي إلى رضا اليحياوي وهو شاب متحصل على شهادة جامعية
طالت بطالته ،توفي حرقا بصعقة كهربائية عندما كان يحاول صعود
ّ
عمود للتيارالكهربائي من أجل أن ينفذ وقفة احتجاجية له ويسمع صوته
للتعبير عن غضبه واستنكاره بعد ان حذفت السلطة املحلية اسمه من
قائمة املقبولين للعمل في وزارة التربية  .وكما كانت وفاة البوعزيزي مشعلة
شرارة ثورة الياسمين  ،يبدو أن وفاة اليحياوي ستكون كذلك.فاشتعلت
االحتجاجات الغاضبة واملظاهرات املنددة من طرف الشباب العاطل
انطلقت من مدينة القصرين لكن سرعان ما توسعت لتشمل مناطق
أخرى في سيدي بوزيد وسوسة وكذلك تونس العاصمة وبعض مناطق
الشمال الغربي  ،ليصل لهيبها وأورها إلى عموم تونس بصورة دفعت
الجيش التدخل  ،والنظام إلعالن حظر التجوال بطول البالد وعرضها ،
وليس في الواليات محل الثورة فحسب .
الثورة التونسية شأن شأن باقي الثورات العربية  ،لم تكن ثورة شعب
يبحث عن الحرية أو الديمقراطية في املقام األول  ،فهذه مطالب ما زالت
تحتل مرتبة متأخرة في أولويات املواطن العربي الذي نشأ وترعرع في ظل
تخلف سيا�سي وثقافة رعوية محضة تجعله ال يهتم بمدخالت القرار
السيا�سي بقدر ما يبحث عن مخرجاته  ،وترجمة هذه املخرجات بصورة
تحسن من مستوى معيشته وتحقق آماله وطموحاته العملية  ،لذلك
كان املطلب األول في الثورة التونسية « شغل « كما كان املطلب األول
في الثورة املصرية « عيش «  .فالبعد االقتصادي هو األهم واألسا�سي
في هذه الثورات  ،لذلك لم يكن مستغربا أن تنفجر األوضاع في تونس ،
ألنه بمنتهى البساطة لم يتغير شيئا في تونس يستدعي االحتفاء بأن ثورة
قامت  ،ونظاما سقط !!  .ففي سنة  2010وقبل ثورة بشهور  ،بلغت نسبة
البطالة في تونس  ،%13أي ما يعادل  491.8ألف عاطل عن العمل ،منهم
 138.9ألف صاحب شهادة جامعية عليا أي بنسبة  %23.3من مجموع
العاطلين عن العمل في البالد ،وكان التشغيل آنذاك حسب الوالء الحزبي
والسيا�سي لنظام بن علي ،فكلما كنت ً
ً
مدافعا
مقربا من السلطة الحاكمة
عن أفكارها وتوجهاتها كان الشغل إليك أقرب  ،في ظل سيطرة النظام
على مقدرات البالد  ،وضعف النقابات والهيئات املستقلة املعنية بحقوق
العمل.
ومع تغير النظام السيا�سي في تونس عقب الثورة وهروب الدائرة الضيقة
املحيطة ببن علي  ،ومعظم أفراد أسرته وهم أغلب بارونات الفساد
املتحكمة في السوق وفي قطاع التشغيل ،بدأ األمل يتسلل إلى الشباب ،
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وارتفعت طموحاتهم  ،وهم يرون سقوط النظام بفساده وحسوبيته
 ،لكنهم اليوم بعد خمس سنوات من الثورة لم يالحظوا ً
شيئا تغير
ً
ً
البطالة،خصوصا لدى أصحاب
تعقيدا .فمعدالت
بل األمر زاد
الشهادات العليا،في ازدياد مطرد،حيث بلغت نسبتها حسب
إحصائيات رسمية صادرة عن املعهد الوطني لإلحصاء %15.2 ،بواقع
 601.4ألف شخص إلى نهاية شهر مارس  2015من مجموع السكان
الناشطين الذين بلغ عددهم  3.991مليون مقابل  605.8ألف
عاطل عن العمل في الفترة ذاتها من  ،2014منهم  222.9ألف عاطل
من حاملي الشهادات العليا إلى نهاية مارس  ،2015وتقدر بذلك
البطالة لدى هذه الشريحة بنسبة  %30مرشحة لالزدياد وتختلف
من محافظة إلى أخرى  .حيث بلغت النسبة في املحافظات الداخلية
أكثر من  ، %50وهي املحافظات التي ثارت ضد نظام بن علي من قبل
لنفس السبب  ،وعلى رأسها القصرين وسيدي بو زيد  .وتشير تقارير
أن تواصل انخفاض نسب النمو االقتصادي في تونس عقب الثورة
حيث قاربت الصفر سنة  ،2015وزيادة عجز املوازنة العامة للدولة
 ،وتخفيض التصنيف االئتماني السيادي نتيجة أعمال العنف التي
تشهدها البالد  ،وتعدد اإلضرابات واالعتصامات والزيادات غير
املدروسة في األجور ،وتواصل حالة الركود االقتصادي في االتحاد
األوروبي  .ومما زاد الطين بلة نشوء ظاهرة « قوراب املوت « حيث
اختار بعض الشباب اجتياز الحدود إلى أوروبا بصفة غير شرعية في
قوارب سميت بـ «قوارب املوت» لخطورتها وإمكانية الغرق في عرض
البحر ،مما أدى إلى فقد أكثرمن  1500تون�سي في الخارج منهم حوالي
 500مفقود في إيطاليا ال ُيعرف مصيرهم إلى اليوم حسب املنتدى
التون�سي للحقوق االقتصادية واالجتماعية .
غيرأن واقع االضطرابات التونسية هذه املرة يختلف عن املرة األولى،
فليست البطالة واملحسوبية وحدها هي املسئولة عن ثورة الشباب
من جديد  ،فهذه املرة ثمة أبعاد مختلفة  ،وحسابات أخرى  ،والعبون
جدد  ،وخالفات سياسية عميقة أججتها أطراف داخلية وخارجية
ليس من صالحها إستمرار النظام الحاكم ببنيته الحالية و التي تم في
تركيبتها حزب النهضة وزعيمه الغنو�شي  .فالصراع السيا�سي املحتدم
داخل حركة نداء تونس الحاكمة يكشف عن عمق األزمة التونسية ،
ويعبر بجالء عن فشل الثورات العربية في التخلص من إرث االقصاء
واالستبداد الذي تشربته النفوس والعقول عبر عهود من الحكم
الجبري التسلطي .
فقد تم تأسيس حزب» نداء تونس» في  ،2012بعملية والدة
قيصرية لحزب ّ
جمع قيادات وقواعد من مختلف املشارب الفكرية
ّ
واأليديولوجية في مهمة وحيدة هي التصدي لحكم الترويكا التي
كانت تقودها حركة النهضة ،فكان العداء والكراهية هي الدافع
الرئي�سي وراء هذا التأسيس ،في محاولة لتشكيل جبهة معارضة بين
مكونات ذات مرجعيات مختلفة للحزب بهدف إزاحة “الترويكا”
التي قادتها حركة النهضة اإلسالمية من الحكم  .يضم حزب نداء
تونس تركيبة غير ُمتجانسة جمعتهم املصلحة املتمثلة في اإلطاحة
بحركة النهضة اإلسالمية من ُ
الحكم ،فتجد داخله الطرف اليساري
والنقابي من جانب ،والقوى الدستورية العائدة من الحزب الحاكم
ً
ما قبل الثورة ،وقوى لرجال أعمال ،تشكل ً
رئيسيا في تمويل
دورا
الحزب ،خدمة ملصالحهم دون وجود ناظم أيدولوجي لهذه التيارات
أو التأسيس آلليات لحل النزاع الداخلي.ويتشابه هذا األمر ً
كثيرا مع
جبهة اإلنقاذ الوطني في مصر والتي ظهرت في نفس الفترة تقريبا في

مشابهة غريبة  ،فالتحالف السيا�سي الذي تشكل وقتها لهدف وحيد
ُمتمثل في ُمعارضة ُحكم جماعة اإلخوان املسلمين آنذاك ،بشكل
متجاوز لكافة الفوارق األيدولوجية ملكوناته التي تنوعت بين اليسار
واألحزاب الليبرالية ورموز الحزب الوطني املنحل ،وبعض شباب
الثورة وعدد من الرموز السياسية املتباينة ذات املرجعيات مثل
محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو مو�سى والسيد البدوي ،
ً
ً
انتخابيا ضد
تحالفا
ولم تمض شهور من تأسيس الجبهة التي شكلت
جماعة اإلخوان املسلمين ،حتي دبت الخالفات داخل صفوف الجبهة
وانتهت إلى تفتيتها بعد ثبوت استحالة استمرارها على ضوء الخالفات
األيدولوجية بين مكوناتها.
وكما تشققت جبهة االنقاذ املصرية  ،تشققت حركة نداء تونس في
مثال ّبين على أزمة اليسار والعلمانية وسائر القوى الرافضة للتيار
اإلسالمي في عاملنا العربي واإلسالمي  ،فكالهما لم يكن حزبا سياسيا
باملعنى املعروف ،بقدرما هوفضاء وخيمة للكارهين واملعادين للفكرة
اإلسالمية على ما بينهم من تباين واختالف أيديولوجي عميق ،ولكن
تشقق نداء تونس أكثر خطرا وأبعد اثرا من تشقق وإنهيار جبهة
االنقاذ املصرية  ،فقد بدأت أزمة حزب نداء تونس تأخذ أحد أهم
منعرجاتها في سياق يضرب فيه العنف جميع أرجاء تونس ليحدث
صدمة أجبرت الرأي العام والفاعلين السياسيين على إعادة ترتيب
َّ
أولوياتهم وتأجيل مواصلة الصراعات التي بدأت تحتدم بين نقابات
َّ
األعراف والشغالين  ،أو بين القوى املتقابلة في الحزب الحاكم .
فريق اليسار الذي يرى حتمية إقصاء التيار اإلسالمي ممثال في حزب
النهضة – مع تحفظي على وصفه باإلسالمي – وفريق التجمع يرى
إمكانية التعاون مع النهضة وغيرها من أجل الوصول لحكم مستقر
 ،وقد امتدت أزمة نداء تونس إلى مؤسسات الدولة  ،وتأثرت مكانة
الرئاسة التونسية  ،وللمرة الثانية في أقل من ثالثة أشهر ،وبمناسبة
الصراع داخل الحزب ،يجد رئيس الجمهورية نفسه في مواجهة حملة
تشكيك في كونه ً
رئيسا لكل التونسيين .فقد خسر الرئيس معركة
«قانون املصالحة» الذي تقدم فيه بمشروع للمجلس النيابي (يدعو
القانون للعفو عن رجال األعمال الذين تورطوا طيلة حقبة الرئيس
املخلوع زين العابدين بن علي في ممارسات اقتصادية فاسدة ،والعفو
عن املوظفين الذين َّ
سهلوا لهم ذلك) رغم األغلبية الساحقة التي
يتمتع بها في املجلس ،حيث أظهرته املعارضة كمدافع عن الفاسدين
في مواجهة الفقراء؛ مما َّ
مس مصداقيته السياسية ،وهو ما دفع
َّ
إلى تجميد هذا القانون وعدم تقديمه للنقاش في البرملان .أما املرة
الثانية ،فتخصيصه معظم جهده لحل أزمة حزبه ،وعدم نجاحه
ً
لش ِ ّق ابنه داخل هذا
في أن يكون رئيس الندائيين؛ حيث بدا رئيسا ِ
الحزب  .ولعل هذا يبرر مسارعة الشباب الغاضب إلحراق مقرات
الحزب في األيام املاضية  ،في إشارة صريحة عن مدى السخط على
الحكام الجدد الذين انشغلوا بصراعاتهم الصغيرة الداخلية  ،ونسوا
قضية الثورة األولى « شغل حرية كرامة وطنية « .
أزمة تونس أكبرمن كونها موجة ثورية جديدة  ،على الرغم من حضور
مفردات الثورة األولى  ،وتوافر مناخها الشعبي  ،أزمة تونس سياسية
قبل أن تكون اقتصادية  ،فمخاض الديمقراطية العسير لم يعد
يحتمله أحد  ،والتخلص من إرث األنظمة السابقة يبدو أن أصعب
وأكبرمن قدرات النخب السياسية القائمة بما فيها النخب اإلسالمية
نفسها.
املصدر :موقع مفكرة اإلسالم
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في عصره.
«يوناما»
شك ّأن العروبة التي حاربها الندويّ ،
إن بعثة األمم املتحدة في ال ّ
وقدسها ّ
ومجدها الكثير من
ّ
ّ
أفغانستان ( United Nationsقادة العرب كانت كما توقع الندوي حيث فشلت في كافة رساالتها
ُ
 Assistance Mission inالتي خططت لها ،وعجزت عن تحقيق أهدافها التي ُرسمت لها،
 )Afghanistanاملعروفة بين وتركت نتائج وآثارا سيئة في البالد العربية يشهدها العالم هذه
الشعب األفغاني بـ» يوناما» مؤسسة األيام.
تابعة ملنظمة األمم املتحدة ،وهي تدعي فالعراق وسوريا واليمن وفلسطين بالد كان لها النصيب األكثر من
أنها تنشط في مجال حقوق اإلنسان ،وأعمال هتافات العروبة؟
ولكن ماذا أنتجت العروبة لها باملقابل!
إعاثة ،ونشرتقاريرعن الضحايا املدنيين.
واملضحك في تقريره األخيرأنها جعلت حركة طالبان مسئولة عن 62النتائج أمام العالم جميعا ،ففلسطين زاد نصيبها من االحتالل
في املائة من الخسائر ّ
املوجهة نحو املدنيين ،وجعلت االحتالل والتشريد والتهجير وهيمنة اليهود ،والعراق على شفا جرف من
اإلمريکي والحلف األطل�سي واملليشيات املسلحة األخری والحكومة التقسيم ،وعروبة سوريا أنتجت لها طاغوتين لم يشهد البشرية
ّ
مثلهما ،وهي كادت تفرغ من السكان بسبب األوضاع املأساوية
األفغانية مجتمعة مسئولة عن ٪۱۷من خسائراملدنیين.
القصف الجوي وإطالق الصواريخ السبب الرئيس في إيقاع والتدخالت العسكرية ،وأما عروبة اليمن فلم تزدها إال فقرا ومأزقا
الخسائر في صفوف املدنيين ،والسالحان بيد االحتالل اإلمريکي في سياسيا.
ّ
ّ
ّ
ّ
الشك أن العروبة التي مجدها ويمجدها بعض العرب منتنة،
أفغانستان ،واملؤسسة املذکورة تعلم جیدا بما يترکان من خسائر
في صفوف املدنيين وتحتفظ بمقدارها ،لکنها کنظيراتها وجدت وأن هتافاتهم القومية جاهلية ،فال قيام للعرب بغيراإلسالم الذي
ّ
خلد لغتهم وأثرى ثقافتهم ،وال يمكن للعرب ّ
بأي حال من األحوال
لتخدم االحتالل اإلمريکي ،وتغطي جرائمها ،وتبرئ ساحتها من کل
ّ
جريمة ،وتعرضها كأنها محامية تضحي من أجل الشعب األفغاني ،و أن يسودوا على أنفسهم فضال على غيرهم إال باإلسالم ،والقيمة
للعروبة بدون اإلسالم فحسب بل لن تحقق العروبة املزعومة لهم
تعرض«طالبان» كأنها مجرد قتلة لهذا الشعب!!!
ّ
مثقال ذرة من النجاح ال في ميادين السياسة وال في ساحات الوغى..
أخبارأم دعايات؟
ّ
الذين درسوا الصحافة أو مارسوا اإلعالم یعلمون جيدا أن عناصر شتان بين الغضبين!
عندما غضب أبوبكر الصديق -ر�ضي هللا عنه -ق�ضى على الردة
الخبرهي :من؟ ماذا؟ ملاذا؟ أين؟ متى؟ وكيف؟»
أری أن هذه العناصر غير كافية للخبر ،وأننا كمسلمين إذا التزمنا في واملرتدين ،و وأد تلك الظاهرة الخبيثة في مهدها ،وأدخل الرعب في
األخبار التي ننشرها أو ننقلها مقيدين بهذه العناصر نظل في بعض قلوب الروم بتجهيز جيش أسامة ،وهتف مناديا :أينقص الدين وأنا
األحيان مجرد أنصار ألعداء اإلسالم واملسلمين إعالميا من غير أن حي؟
وعندما غضب عمر الفاروق -ر�ضي هللا عنه -أطاح باالمبراطورية
نشعر.
بل ينبغي أن نضيف عنصرا آخرا إليها وهو :ما الذي يترتب على الخبر الساسانية الظاملة املجرمة املتجبرة ،وطرد هرقل وجنده من أرض
املبثوث؟ أو ما فائدة الخبر لنا فكريا أو سیاسیا ،ثم الذي يترتب علی الشام أذلة صاغرين؛
عندما غضب األمير معاوية بن أبي سفيان -ر�ضي هللا عنه وعن
الخبريجب أن يكون فيه نصرلإلسالم أوال ،وللمسلمين ثانيا.
اعتقد أن الخبر الذي يترتب من نقله أو نشره أدنی نصر ألعداء والديه -غزا الروم بالسفن ألول مرة في تاريخ املسلمين؛
اإلسالم واملسلمين في ظل الصراع الدائر بین االسالم والغرب هي وعندما غضب املعتصم باهلل الخليفة العبا�سي الذي أخذ من اسمه
نصيبا في االعتصام باهلل تعالى ،فتح مدينة»عمورية» أكبر معقل
نصرة للغرب في املعارك اإلعالمية..
مع األسف هناك العشرات من الصحف والجرائد واملواقع البيزنطيين؛
والقنوات الفضائية رغم أنها إسالمية لكنها تنصر الغرب املجرم وعندما غضب صالح الدين األيوبي الكردي أقسم أن اليبتسم حتى
إعالميا بأخبارها القصيرة غير املفسرة والتي هي في بعض األحيان يعيد فلسطين للمسلمين؛
وعندما غضب عبد الرحمن الغافقي وصل بجيشه وسط باريس
إشعارات ودعايات ألعدائنا ولیست أخبارا كما نتصور..
يجول ويصول كفارس أسد مغوار ،والعلوج في مخابئهم خوفا من
بطشه؛
فإنها ُمنتنة
ال أعرف كاتبا وال داعية وال مفكرا إسالميا حارب طغيان العروبة وعندما غضب محمد الفاتح ،فتح القسطنطينية أكبر معاقل
ّ
والقومية العربية في مقاالته ومحاضراته مثلما حارب العالمة الروم؛
أبو الحسن الندوي رحمه هللا تعالى؛ حارب الندوي القومية التي لكن رؤساء الدويالت الضعيفة الفاسدة في العالم االسالمي في هذا
ً
ّ
تجسدت في الحركة الناصرية والتيارالبعثي الذين كانا األكثرشيوعا العصرعندما غضبوا ،ماذا حدث؟
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حاربوا بكل قوة من يحمل فكرة قتال إسرائيل ،ومن يسعى لتطبيق
الشريعة ،وطاردوا بكل قوة من رفع رأية القتال ضد الغرب املجرم
الداعم إلسرائيل ،ومألوا السجون بالطلبة والعلماء املنتقدين ،ولم
يكتفوا بهذا فقط بل أرسلوا طائراتهم لقصف وتدمير املدن في الشام
والعراق ،وكل بلد استشموا فيه وجود الطبقة املتمردة على الكفر
والردة واالحتالل من أبناء هذه األمة؛
شتان بين الغضبين! غضب في هللا وهلل ،وألجل دين هللا ،ولتكون كلمة
وليظهرهللا دينه على الدين كله ،ولينصراملسلم ّ
هللا هي العلياُ ،
ويعزه.
وغضب آخر لعروبة منتنة ،أوحفنة من التراب ،أو منصب زائل،
أومنفعة عاجلة التساوي عند هللا جناح بعوضة ،وأسوء من ذلك
ملنفعة قوى الكفر ،وقادة العالم املجرمين.
ّإن األول أثار أعاجيب خلدتها لنا أوراق التاريخ ،والثاني نشاهده في
عصرنا كيف يثيرآهات املضطهدين واملظلومين والشعوب املقهورة،
ويثير لعناتهم وأدعيتهم بالويل والثبور آناء الليل وأطراف النهار،
ُ
الترىّ ،
فتهد مضاجع
والتي تصعد إلى املأل األعلى لتعود سهاما وقنابل
الطغاة وعروشهم بين ليلة وضحاها وهم اليشعرون...
ملاذا...؟
ملاذا ال تسحب أوربا وإمريكا قواتهم من البالد اإلسالمية؟ ملاذا تقف
أوربا وإمريكا مع الدكتاتوريات العربية واألنظمة الفاسدة؟ ملاذا
ّ
وأوروبا في سوريا
هذا القصف والرعب الذي تقوم به روسيا وإمريكا
والعراق وأفغانستان؟ ملاذا ال يلجأ قادة أوروبا إلى الحواروالنقاش مع
الحركات والتنظيمات التي يحاربونها ويقصفونها ويقصفون األرض
التي ألجأتها ويطاردونها في كل مكان؟ ملاذا االنتخابات تقام بحرية ّ
تامة
في ّ
أوروبا وإمريكا ،بينما ال ُيسمح لإلسالميين أن ينتخبوا ،بل إذا فاز
حزب إسالمي في انتخابات انقلبوا عليه كما في «مصر» ،أو تآمروا
وحرضوا ضده وعرقلوا نشاطه ّ
عليهّ ،
وتحركه كما في «تركيا»؟
ملاذا لم تظهر حمية وال تعاطف إعالمي في الغربيين بعد تفجيرات
استهدفت» تركيا» في األسابيع املاضية؟
مؤسف جدا ّأن الكثير من اإلعالميين اإلسالميين بدل أن يناقشوا
هذه األسئلة في ّ
كل حادثة تفجير يضرب عاصمة من عواصم الكفر
ُّ
وتهب موجات من التعاطف والحمية معها شرقا وغربا ،يستقرون
ُ
ّ
تستشم منها رائحة
في معسكر الغرب إعالميا حيث يعربون عن آراء
ّ
والحمية لقضاياهم.
التعاطف مع الكفار

في ضمن الفقه ،وكانت ّ
تهم الفقهاء القضاة أکثر من غيرهم ،فهي
ّ
ّ
ّ
من اختصاص القضاة دون غيرهم ليميزوا املرتد من غيره وينفذوا
الحكم فيه ،وتلك املسائل مبسوطة ّ
موسعة فی الکتب الفقهية
للمذاهب األربعة بما فیها املذهب الحنبلي..
ْ
لكن في القرون األخيرة وفي خطوة غريبة أخرجت هذه املسائل من
بطون کتب الفقهاء ،وأدخلت فی مسائل العقيدة تحت ّ
مسمى»نواقض
ّ
اإلسالم» ،بل ألف البعض رسالة فيها أصبحت ُعمدة أتباعه ومحبيه
ّ
ويوضحونها.
في بعض البالد اإلسالمية من بعده ،یشرحونها
ثم ّ
تطرف آخرون في عصرنا حیث أعطوا «نواقض اإلسالم» األولوية
ّ
في تعليم العقائد ،وزاد غيرهم ّ
تطرفا حیث علموها الطلبة املبتدئين
ّ
ّ
في املدارس واملعاهد والجامعات الشرعية ،وتحدثوا عنها للعامة فوق
املنابروعلی القنوات ،ومواقع التواصل االجتماعي.
هل هذا منهج سليم مستقيم في تعليم العقائد للمسلم؟ هل هذا
منهج السلف الصالحين في تعليم اإلسالم واإليمان؟
ّ
ّ
لنتصور متعلما مبتدئا دخل مدرسة أو معهدا أو جامعة شرعية،
ّ
فنضع أمامه «نواقض االسالم» وهو لم یتعلم االسالم بعد ،ماذا
تکون النتيجة؟
النتيجة هي التي نشاهدها ويشاهدها العالم تخريج جيل ّ
همهم
التفسیق والتکفيروالتضليل وال غير.
اعتقد أن هذا املنهج في تدریس العقيدة كان له تأثير في نشوء ظاهرة
التكفير في بعض البالد اإلسالمية ،بل هي بمثابة وضع خناجر ّ
للتكفير
بين أیدي املتعلمين املبتدئين والناشئين!
واملؤسف ّأن الذين ّ
یتمسكون بهذا املنهج يعتبرونه منهج السلف،
والسلف بعيدون ُبعد املشرقين من تعليم العقيدة بهذا االسلوب،
والسلف لم یبدأوا تعلیم االسالم بتعليم نواقضه أبدا.

نعمت األقالم
تلك األقالم التی دافعت عن اإلسالم واملسلمين ،تلك األقالم التی
دافعت عن صحابة خير املرسلين ،تلك األقالم التي دافعت عن
حضارة املسلمين ،تلك األقالم التي دافعت عن ختم النبوة وسنن
خاتم النبيين ،تلك األقالم التي دافعت عن الفقهاء والتابعين
واملحدثين ومجهوداتهم و آرائهم...
ّ
تلك األقالم التي وعت الرسالة فبلغتها ،وتلقت األمانة فأداها،
تلك األقالم جديرة بأن نضع أصحابها في سواد األعين وسويداء
القلوب...
ّ
وال أزكي على هللا أحدا ولكني أعتقد أن أقالم كبارمشايخ ديوبند كانت
خناجرالتكفير
نشهد في مناهج التعليم في بعض البالد ترکیزا زائدا علی مسائل الردة كذا في العقود املاضية...
التي اشتهرت تحت عنوان «نواقض اإلسالم» أخيرا.
في سيرة السلف ال نجد هذا التركيز واالهتمام البالغ في تعليم «
نواقض اإلسالم» للمتعلمين ،بل نجد ما یدخل به املرء االسالم ،وما
تزید به معرفة املسلم بتفاصیل إسالمه وإيمانه...
ّ
دون الفقهاء الكرام للمذاهب األربعة «مسائل الردة» في کتبهم فی
عصور التدوين ،وهذا أكبر دليل على أن الردة ومسائلها ومجاالتها
حلقات الفقهاء وجلسات املحاكم والقضاة وليست صفوف العقيدة
وال منابرالخطباء.
وجرت منذ عهد السلف إلى القرون املتأخرة دراسة هذه املسائل
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