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تركيا تتجه حنو مستقبل جديد
عبد الرمحن حممد مجال
يف خضم األحداث الساخنة التي عصفت برتكيا إثر االنقالب
العسكري الفاشل جازف الرئيس الرتكي طيب أردوغان بإجراء
استفتاء شعبي هو األول من نوعه يف تاريخ تركيا ،يتضمن هذا
االستفتاء التعديالت الدستورية يف تركيا وانتقال احلكم من النظام
الربملاين إىل النظام الرئايس .جرى هذا االستفتاء الساخن يف  16أبريل
 2017وانتهى بانتصار «نعم« عىل «ال«.

قد لقي هذا االستفتاء استقباال كثيفا من الشعب الرتكي ،وطبقا
صوت أكثر من  %86من الشعب ،ويذكر أن
للتقارير الواردة فقد ّ
صوتوا بـ «نعم« ملنح رئيس اجلمهورية صالحيات أوسع مقابل
ّ %51
صوتوا بـ «ال«.
ّ %48
وإن أهم الصالحيات التي متنح للرئيس هي كالتايل :يلغى منصب
توسع صالحيات رئيس الدولة .يلغى حظر انتامء
رئيس الوزراءَّ .
رئيس الدولة إىل حزب سيايس .يزداد عدد مقاعد الربملان من  550إىل
 600مقعد .عمر املرشح النيايب خيفض إىل  18سنة بدال من  .25ال
حيق للعسكريني ترشيح أحد إىل الربملان .يفقد الربملان سيطرته املبارشة
عىل نشاط احلكومة .تلغى املحاكم العسكرية وجملس القضاء األعىل،
وتصبح النيابة العامة تابعة لوزارة العدل.
واجه فوز أردوغان ردود فعل دولية خمتلفة ،فقد وصفه البعض بغري
املنصف وختوفوا من أن تعود الديكتاتورية واالستبداد يف احلكم ،أكثر
النخب العلامنية والدول األوربية احلاقدة مل يعجبهم هذا الفوز وتعللوا
بكونه غري املنصف رغم أهنم قاموا بمحاوالت كثيفة من أجل إفشال
التصويت بنعم إال أن النتيجة جاءت خميبة آلماهلم .والبعض رغم
أنه مل يعجبهم هذا الفوز إال أهنم احرتموا آراء الشعب ومتنوا مستقبال
زاهرا لرتكيا .بينام رآى آخرون أن هذا الفوز نقطة حتول عظيم يف العامل
اإلسالمي يف العاجل القريب .وأن املسلمني سيصبحون أكثر مناعة
وصالبة يف املستقبل.
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ويف صعيد الداخل فإن تصويت  %48بـ «ال« ربام يكون حتديا للحكومة
وحلزب العدالة والتنمية بالتحديد ،ألن معنى ذلك أن نصف املجتمع
الرتكي تقريبا ال يرىض هبذا التعديل ،كام أن تصويت املدن الكربى ذات
االسرتاتيجية كأنقرة ،واسطنبول وإزمري بـ «ال« حتد آخر ربام يكون
حجر عثرة أمام طموحات احلكومة وإجراء التعديالت الدستورية.
ويف كل األحوال فإن أردوغان وحزبه كسب ورقة االنتصار وأصبح

صاحب صالحيات أوسع شاء العامل واملعارضون أم أبوا.
واالستفتاء بحق كان حيمل رسالة كبرية للعامل ولرتكيا بالتحديد وهي
أن تركيا ستتجه إىل نظام خيتلف عن الصبغة األتاتوركية العلامنية ،نظام
يصطبغ بصبغة اإلسالم أو يقرتب هبذه الصبغة عىل أقل تقدير .كام يفيد
االستفتاء فشل املرشوع األتاتوركي الذي أكل عليه الدهر ورشب ،ومل
يعد الشعب الرتكي سيتسيغه فضال عن أن حيتضنه.
ولكن هناك تساؤالت ربام تشغل ذهن املعني بأوضاع تركيا وهي؛ إىل
أين ستتجه تركيا؟ ماذا سيكون أثر هذا االستفتاء عىل الصعيد الداخيل
واخلارجي؟ وهل سينجح أردوغان إلجراء مرشوعاته وطموحاته؟
إن املستقبل ربام جييب عن هذه التساؤالت ،وال يمكن التكهن بام
ستؤول إليه حال تركيا خاصة وأن املؤامرات الدولية واإلقليمية وحتى
الداخلية حتاك ضد هذه الدولة الفتية املسلمة ،وهناك من يتخوف أن
تتحول تركيا إىل نظام ديكتاتوري واستبدادي ،إال أن املسلم به أن
تركيا ستلعب دورا جديدا يف تارخيها ،سيكون هلذا الدور أثره البعيد
املدى عىل الصعيد الداخيل واخلارجي.
ونحن إذ نتفاءل هبذا االستفتاء ونشيد هبذه الديمقراطية العادلة
ونحرتم آراء الشعب الرتكي أيا كانت ،نرجو لرتكيا وجلميع الدول
اإلسالمية اخلري والصالح .وأن حيفظ الدول اإلسالمية من كيد
الكائدين ومؤامرة املؤامرين وتطرف املتطرفني.
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تفسير معارف القرآن
العالمة املفتي حممد شفيع العثامين

تعريب :املفتي حممد قاسم القاسمي

تفسري سورة البقرة آية 173-170
حكم التربع بالدم للمريض:
إعلم ّ
أن الدم جزء من أجزاء اإلنسان حينام خيرج من جسم اإلنسان
يكون نجسا ،وهذا يقتيض أن يكون نقل دم إنسان جلسم إنسان آخر
حراما ،وذلك لوجهني :األول ّ
أن أجزاء اإلنسان جيب احرتامها
فإدخال أي جزء من اآلدمي يف جسم آدمي آخر ينايف االحرتام
الواجب ،الوجه الثاين ّ
أن الدم نجاسة غليظة وال جيوز استعامل
األشياء النجسة ،ولكن قاعدة االضطرار وأصول املداواة يف ضوء
الرشيعة اإلسالمية تقتيض األمور التالية:
األولّ :
أن الدم وإن كان جزأ من اآلدمي ولكن الحيتاج لنقله إىل جسم
آدمي آخر إىل األعامل اجلراحية وقطع عضو من صاحب الدم ،بل
يمكن استخراجه من جسم اآلدمي ونقله إىل جسم آخر بالسهولة،
وهذا مثاله كاللبن خيرج من جسم اإلنسان ويدخل يف جسم آخر

بدون عمل جراحي أو قطع عضو فالرشيعة إنام أباحت ذلك لرضورة
الولد وأوجبت اإلرضاع عىل األم ما دامت هي يف نكاح األب وإذا
طلقها فال جترب عىل اإلرضاع ،وجتب نفقة الولد عىل األب فعليه أن
رصح
يستأجر إمرأة ترضع الولد ،أو يستأجر األم ألجل ذلك ،وقد ّ
القرآن الكريم عىل ذلك" :فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن".
فامللخص ّ
ّ
أن استعامل اللبن اإلنساين إنام أبيح لرضورة الولد كام جاز
استعامله للكبائر عىل وجه الدواء.
جاء يف الفتاوى اهلندية" :وال بأس بأن يسعط الرجل بلبن املرأة ويرشبه
للدواء".
وقد جاء تفصيل املسئلة يف كتاب املغني إلبن قدامه(.الفتاوي اهلندية،
ص ،4املغني)602/8
وإن قيس الدم عىل اللبن فهو ليس قياس ًا بعيد ًاّ ،
ألن اللبن هو صورة
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متغرية للدم هنائي ًا وكالمها جزآن جلسم اإلنسان وإنّام الفرق بينهام أن
اللبن طاهر والدم نجس؛ والوجه األوىل للحرمة كونه جزء جلسم
اإلنسان وهذا ليس بامنع وإنّام بقي الوجه الثاين وهو كونه نجس ًا ،وقد
أفتى أهل العلم باستعامل الدم لرضورة التداوي.
فامللخص ّ
أن نقل الدم من جسم اإلنسان إىل جسم إنسان آخر ال جيوز
يف عامة األحوال وإنّام جيوز ذلك عند االضطرار عىل سبيل التداوي
والعالج ،واملراد بحالة االضطرار هي احلالة التي إذا ابتيل اإلنسان هبا
خاف عىل نفسه اهلالك ومل جيد دواء آخر وقد غلب ال ّظن ّ
أن أخذ الدم
يسبب نجاته فعند ذلك جاز استعامل الدم كام جاز رشبه للمضطر،
وإن مل تكن احلالة حالة االضطرار أو وجد دواء آخر ،فاختلفت آراء
الفقهاء قال طائفة باجلواز وقال طائفة بعدمه والتفصيل يف كتب الفقه
بحث التداوي باملحرم واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
وللعبد الضعيف رسالة مستقلة يف املوضوع باللغة األردية سميتها
"ترقيع أعضاء اإلنسان" يراجع إليها للتفصيل.
حتريم اخلنزير:
اليشء الثالث الذي حرم يف هذه اآلية هو حلم اخلنزير.
القرطبي":خص اهلل تعاىل ذكر اللحم من اخلنزير ّ
ليدل عىل
قال اإلمام
ّ
وليعم الشحم وما هنالك من الغضاريف
حتريم عينه ذكي أو مل يذك،
ّ
وغريها" ألنه نجس العني حمرم ،إال أنه جيوز االنتفاع به للخرز كام ورد
يف احلديث الرشيف.
ما ّ
أهل لغري اهلل:
املحرم يف هذه اآلية ،هواحليوان الذي ّ
أهل لغري اهلل ،وهذا
اليشء الرابع ّ
املحرمات له ثالث صور مشهورة:
النوع من ّ
الصورة األوىل :ما ذبح تقرب ًا لغري اهلل وذكر اسم ذلك الغري عند ذبحه،
حمرم باإلمجاع وهو كامليتة ال جيوزاالنتفاع بأي جزء منه ،وهذا هو
وهذا ّ
املدلول الرصيح لآلية؛
تقربا لغري اهلل ،لكن يذكر اسم
الصورة الثانية :أن يذبح احليوان ّ
اهلل تعاىل عليه عند الذبح ،كام يفعل كثري من اجلهلة املسلمني حيث
يذبحون تقرب ًا لغري اهلل ويذكرون اسم اهلل عند الذبح ،وهذه الصورة
حمرمة باتفاق الفقهاء ،وتكون الذبيحة كامليتة ،ولكن يف ختريج
أيض ًا ّ
الدليل اختالف ،فقال طائفة :من أهل الفقه والتفسري ّ
أن هذا احليوان
مصداق لقوله تعاىل "وما أهل به لغري اهلل".
قالوا ّ
فكل ما نُودي عليه اسم غري اهلل فهو حرام وإن ذبح باسم اهلل
تعاىل ،حيث أمجع العلامء لو ّ
أن مسل ًام ذبح ذبيحته وقصد بذبحه
التقرب إىل غري اهلل صار مرتد ًا ،وذبيحته ذبيحة مرتد( .حاشية تفسري
ّ
البيضاوي)
كذلك ورد يف الدر املختار  214 /5يف كتاب الذبائح"الذبح لقدوم
ٍ
كواحد من العظامء حيرم ألنّه ّ
أهل به لغري اهلل ولو ذكر
األمري أونحوه
وأقره ابن عابدين.
اسم اهللّ ،
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ومل جيعل بعض أهل العلم هذه الصورة من املدلوالت الرصحية لقوله
تعاىل" :ما ّ
أهل لغري اهلل"ّ ،
ألن ذلك الخيلو من التك ّلف من حيث ال ّلغة
التقرب إىل غري اهلل أحلقوها
العربية ،لكن نظرا إىل اشرتاك الع ّلة وهو نية ّ
بـ"ما أهل لغري اهلل" ،وهذا عندي هو األحوط واألسلم.
ّ
ويدل عىل حرمة هذه الصورة قوله تعاىل" :وما ذبح عىل النصب".
فالنصب تطلق عىل كل ما يعبد بالباطل.
أن املصداق الرصيح لقوله تعاىل "ما ّ
فامللخص ّ
ّ
أهل لغري اهلل" ما ذكر

اسم غري اهلل عليه رصحيا عند ذبحه ،ويلحق به ماذبح عىل النصب
تقرب ًا لغري اهلل وإن ذكر اسم اهلل عند ذبحه ،هذا ما أفاده شيخي حكيم
األمة الشيخ أرشفعيل التهانوي ،وهذا ما اختاره اإلمام القرطبي يف
تفسريه وإليكم عبارته:
عب به
صياح باسم املقصود بالذبيحة وغلب ذلك يف استعامهلم حتى ّ
عن النية التي هي علة التحريم" (تفسري القرطبي.)207/1
واعتمد اإلمام القرطبي يف هذا االجتاه عىل فتوى سيدنا عيل بن أيب
طالب ريض اهللعنه ،وأ ّم املؤمنني عائشة ريض اهللعنهاّ ،ملا ذبح غالب
وهو والد فرزدق الشاعر مج ً
ال مع أنه مل يذكر اسم غري اهلل لكن أفتى

يض اهلل عنه بحرمته ومل خيالف أحد من الصحابة ،بل
سيدنا عيل ر 
وافقواعليا ريض اهلل عنه عىل ذلك.
وروى حييى بن حييى شيخ اإلمام مسلم بسنده عن أم املؤمنني عائشة
ال جاء يف آخره ّ
يض اهللعنها حديث ًا طوي ً
أن امرأة سألت أ ّم املؤمنني،
ر 
أن لنا أظيار ًا من املجوس ،وإنه يكون هلم العيد فيهدون لنا ،فقالت
" :أما ما ذبح لذلك اليوم فال تأكلوا ،ولكن كلوا من أشجارهم"(.
مصنف بن أيب شيبه)
فالصورة الثانية التي نوى فيها صاحبها التقرب إىل غري اهلل ،لكنه ذكر
اسم اهلل عند الذبح داخلة يف حكم "ما أهل به لغري اهلل" باالشرتاك ىف
العلة ،وأيض ًا هذه الصورة الثانية مصداق لقوله تعاىل "وما ذبح عىل
النصب"وهي حرام.
وأ ّما الصورة الثالثة وهي أن يرتك احليوان بعد وضع عالمة عليه تقرب ًا
لغري اهلل فال يستخدمه صاحبه وال يذبحه وحيبسه حمرم ًا ،فهذا احليوان
ليس بداخل يف الصورتني األوليني ،ويسمى هذا النوع من احليوان
بحرية وسائبة ،وحكمه أن ال حيرم وإن كان عملهم هذا حرام ًا لقوله
تعاىل "ما جعل اهلل من بحرية وال سائبة" فإذا ذبح هذا احليوان وذكر
اسم اهلل عليه صار حالالً ،ولكن اجلدير بالذكر ّ
أن هذا احليوان مل
خيرج من ملك صاحبه هبذه العقيدة الباطلة ،فإذا باعه صاحبه أو وهبه
لشخص آخر ثم ذبحه ذلك الشخص صارا حالالً وذلك مثل اهلنادك
يف اهلند حيبسون األبقار والشياه آلهلتهم ومعابدهم ويس ّلموهنا ّ
ملتول
املعابد ،وهم يبيعوهنا من املسلمني ،أو كام يفعل اجلهلة من املسلمني
ثم يبيع املتو ّلون تلك
حيبسون الغنم لقبوراملشايخ وأرضحة األلياءّ ،
األغنام من اآلخرين ،فيجوز للمشرتي إذا ذبحها وذكر اسم اهلل عليها.
حكم النذر لغري اهلل:
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وهنا صورة رابعة تتع ّلق باألشياء األخرى غري احليوانات مثل
احللويات واألطعمة وغريها حيث ينذرها الناس لغري اهلل مثلام
ينذر اهلنادك ألصنامهم وجهلة املسلمني ينذرون ألرضحة املشايخ
واألولياء.
قال الفقهاء :هي حرام باشرتاك الع ّلة ،و داخلة يف حكم "ما أهل به
لغري اهلل" ،فيحرم أكلها وإطعامها كام حيرم بيعها ورشائها ،وللتفصيل العلامء عليه إذا حتققت الرشوط اخلمسة:
يراجع إىل كتب الفقه مثل البحرالرائق وغريه .وحكم هذه املسئلة ثبت 1ـ حالة االضطرار واخلوف عىل هالك النفس؛
2ـ عدم وجود دواء ناجح آخر؛
قياس ًا عىل احليوانات ،واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
3ـ حصول الشفاء ثبت بالتجربة واليقني؛
أحكام الرضورة واالضطرار:
استثني يف اآلية املذكورة بعد حتريم األشياء األربعة حالة واحدة وهي 4ـ ال يكون القصد حصول اللذة؛
عز من قائل" :فمن اضطر غري باغ 5ـ االكتفاء عىل قدر الرضورة.
حالة الرضورة واالضطرار ،فقال ّ
وال عاد فال إثم عليه إن اهلل غفور رحيم".
عامة األحوال:
املحرمة دون أن يأثم حكم التداوي
فاجلائع املضطر جاز له األكل من هذه األشياء
باملحرم يف ّ
ّ
ّ
مر فيام سبق أنّه ثبت بنص الكتاب واإلمجاع جواز أكل احلرام يف
برشط أن ال يقصد اللذة من أكلها ،وال يتعدّ ى أكله قدر الرضورة.
لقد ّ
حالة اإلضطرار مع الرشوط ّ
اللزمة لذلك ،ولكن هل جيوز التداوي
اهلالك ،فإن كان دواء مفيد ًا ولكن حصول الشفاء به مل يثبت بالتجربة
واليقني مل جيز استعامله بالشك والتخمني .ثم ال يعزب عن البال ّ
أن
القرآن زاد رشطني أحدمها ّ
أن اآلكل مل يكن قصد احلصول عىل اللذة؛
والثاين ال يتجاوز يف االستعامل قدر الرضورة.
فامللخص ّ
ّ
أن استعامل احلرام سواء باألكل أواالستعامل اخلارجي أمجع

باملحرم يف عا ّمة األحوال دون أن يضطر املريض إىل استعامله؟
املضطر:
ّ
املضطر يف اصطالح الرشع هوالشخص الذي جيد نفسه يف املخاطرة املسئلة خالفية عند الفقهاء ،فقال أكثر الفقهاء أنّه ال جيوز التداوي
وبلغ إىل حد من اجلوع إن مل يتناول من احلرام خيشى عليه املوت ،فهو باملحرم إال يف حالة االضطرار مع الرشوط املذكورة سابق ًا؛ ّ
ألن النبي
ّ
صل اهلل عليه وس ّلم قال" :إن اهلل مل جيعل شفاءكم فيام حرم عليكم"
ال يأثم إذا راعى الرشطني ،األول أن ال يكون طالب ًا ل ّلذة؛ الثاين أن
(صحيح البخاري) ،وقال طائفة من الفقهاء باجلواز ،واستدلوا بام جاء
يكتفي بقدر الرضورة وجيتنب اإلشباع.
يف قصة العرينني حيث "رخص هلم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن
يأتوا إبل الصدقة ،فيرشبوا من ألباهنا ،وأبواهلا".
فائدة هامة:
من اجلدير بالتدبر ّ
أن اهلل سبحانه وتعاىل مل حيلل احلرام عند االضطرار ،لكن يف تلك القصة احتامالت عديدة توجب الشك يف التداوي
أن احلرمة قائمة بحاهلا ،لك ّن اآلكل ال باملحرم ،فاحلكم يف عا ّمة األحوال هو الذي ذكرناه ّ
بل قال" :فال إثم عليه" ،ومعناه ّ
أن التداوي باملحرم
يكون آث ًام ألنّه وقع يف حالة اإلضطرار ،والفرق واضح بني كون اليشء ال جيوز إال عند االضطرار ،لكن الفقهاء املتأخرين ملا رأوا كثرة األدوية
حالالً ،وكون اإلثم مرتفع ًا للرضورة .ولو كان املقصود حتليل احلرام املصنوعة من األشياء املحرمة أو النجسة يف جانب ،وعموم البلوى
لكفى االستثناء ألجل ذلك ،ولكن هنا قال" :فمن اضطر غري باغ وال يف جانب آخر خففوا يف احلكم وذلك نظر ًا لضعف الوازع الديني يف
عاد فال إثم عليه" ،ففيه إشارة إىل ّ
أن احلرمة قائمة بحاهلا ،ولكن اإلثم عامة الناس ،فقالوا جيوز التداوي باملحرم سواء ُوجد دواء آخر ومل
يكن ناجعا ومؤثرا أو مل يوجد.
ارتفع يف حق املضطر.
قال العالمة اخلصكفي يف الدر املختار قبيل فصل البري ،اختلف يف
التداوي باملحرم وظاهر املذهب املنع كام يف رضاع البحر ،لكن نقل
املحرمة:
التداوي باألشياء ّ
ثبت من اآلية ّ
أن الذي جيد نفسه يف املخاطرة جيوز له أن يستعمل املصنف ثمة وهنا عن احلاوي :وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ومل
األشياء املحرمة للتداوي لينقذ نفسه ولكن ال يعزب عن البال ّ
أن اآلية يعلم دواء آخر كام رخص اخلمر للعطشان وعليه الفتوى .ومثله يف
اهلندية)355/5(.
تشريإىل رشوط جيب مراعاهتا ،وهي كام ييل:
الرشط األول :أن تكون احلالة حالة االضطرار بحيث خياف املرء
هالك نفسه أ ّما األمل واملرض العاديني فحكمهام ليس حكم االضطرار؛ مسئلة فقهية:
الرشط الثاين :أن يكون ثبت بالتجربة أنّه ال يوجد دواء ناجع آخر غري يستنبط مما ذكر حكم األدوية التي تستورد من البالد األجنبية و ُعلم
يقين ًا ّ
أن فيها من األشياء املحرمة مثل اخلمر وغريها ،كام يسنبط حكم
احلرام ،مثلام ال جيد اجلائع شيئ ًا يأكله غري احلرام؛
الرشط الثالث :أن يكون االستشفاء باحلرام ثبت بالتجربة واليقني ،األدوية التي مل يعلم يقينا ّ
أن فيها من األشياء النجسة فاألحوط هو
مثلام يعلم اجلائع املضطر ّ
أن تناول لقمتني من احلرام يسبب نجاته من االجتناب ما مل تكن رضورة شديدة ،واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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موسى واخلضر :الشرع والقدر( ..العقل يف مواجهة الغيب)
د .سلامن العودة

مساعد األمني العام يف االحتاد العاملي لعلامء املسلمني
صور األطفال وهم يموتون أو خيتنقون بالغاز ،أو يعانون األمراض
وحيت إيامن عقل ،ملاذا
هزت وجدان قلب،
املستعصية كثري ًا ما ّ
ّ
حيدث هذا؟ أين احلكمة؟ أين الرمحة؟ هل من حق اإلنسان أن يسأل؟
ويسأل َم ْن؟ يف قصة موسى واخلرض مفتاح اجلواب!
يف قلوب الكثري منَّا فرعون صغري؛ يصيح كلام واتته فرصةَ { :أنَا َر ُّبك ُُم
ْالَ ْع َل} (:24النازعات) ..ويظن أنه بكل يشء عليم ،وعىل كل يشء
{هل َّل َك إِ َل َأن ت ََزكَّى * َو َأ ْه ِد َي َك
قدير! وحيتاج إىل موسى ليهتف بهَ :
إِ َل َر ِّب َك َفت ْ
َخ َشى}(:18،19النازعات) ،اخلشية تواضع العبودية

لكربياء الربوبية! ولذا كان السجود قمة التواضع ،وذروة العبادة.
عزف موسى عن أهبة القرص ،وعاهد اهلل عىل ال ُبعد عنها ،وقرر أن
يقف مع الضعيف املغلوب ،ل ُيحارب عنرصية الفراعنة ضد بني
إرسائيل املستضعفني ،بدل االقتصار عىل طرح األسئلة والتذمر
ٍ
امرأة
واإلحباط .وأدرك بفطرته طبيعة جمتمع ذكوري ال يلتفت ملعاناة
ٍ
ضعيفة فوقف يف صف الفتاتني بجهده املقدور ،وسقى هلام غري آبه
بالعيون التي ترمقه باستغراب وتشكك ..وخاض املعركة الكربى
ضد الطغيان إىل جوار القوم املستضعفني ،وكان القائد املنقذ ،كام
خاض معركة اإلصالح للمستضعفني ضد نقائصهم ومحاقاهتم
وقابليتهم للظلم .وهو يف كل مرة يربز أن العمل اإلجيايب هو احلل
حتى حني تكون الكوارث واسعة النطاق.
قصة حياة موسى ،وقصته مع اخلَ ِض تلهم املرء أن يفتش يف حياته التي
عاشها أو فيام حوله عن نظائر تشبه ولو بوجه ما ..بعض األحداث
الكربى العاملية والكونية؛ ليطمئن قلبه إىل عظمة احلكمة اإلهلية حتى
فيام جيهل تفصيله
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املرة الوحيدة التي ُأثر أن موسى قال فيها (أنا) ،هي حينام سأله رجل
َّ
وهو عىل املنربَ :م ْن أعلم أهل األرض؟ قال :أنا! وهذه الـ(أنا) مل تكن
َب اهللُ َع َل ْي ِه إِ ْذ َل ْ َي ُر َّد ا ْل ِع ْل َم إِ َل ْي ِه
من شأن موسى؛ ألنه ال جيزم بذلكَ ،ف َعت َ
ِ
وكان جدير ًا به أن يقول :ال أدري اهلل أعلمَ .ف َأ ْو َحى اللَُّ إِ َل ْيهَ :أ َّن َع ْبدً ا
ِمن ِعب ِ
ادي بِ َم ْج َم ِع ا ْل َب ْح َر ْي ِن ُه َو َأ ْع َل ُم ِمن َْك ..وهو اخلَ ِض.
ْ َ
ِ
موسى كان أفضل ،فهو رسول من أويل العزم ،واخلَض نبي عنده
علم بالقدر من عند اهلل مل ي َّطلع عليه موسى يف قراءة األحداث ،وكأن
ٌ
القصة أمثال ُضبت ملوسى ،ويف ط َّياهتا إشارة لرسعته يف اجلواب عن
سؤالَ :م ْن أعلم الناس.
ِ
موسى يمثل (الرشيعة) الواجبة االتباع ،واخلَض يمثل (القدر) اخلفي؛
الذي يفرس ما وراء األحداث من احلكم واألرسار الربانية بام جيعل
يتلمس أبعاد ًا غري مرئية ملا جيري يف الكون من املحن
قارئ احلدث ّ
واملصائب وقتل األطفال وتسلط الظاملني ،إنه السؤال عن (الرش)
الواقع يف حياة البرش ،والذي طاملا كان سبب ًا يف شك الناس وتساؤهلم
عام وراء احلدث.
ِ
قصة حياة موسى ،وقصته مع اخلَض تلهم املرء أن يفتش يف حياته التي
عاشها أو فيام حوله عن نظائر تشبه ولو بوجه ما ..بعض األحداث
الكربى العاملية والكونية؛ ليطمئن قلبه إىل عظمة احلكمة اإلهلية حتى
يعب
فيام جيهل تفصيله ،دون أن يعفيه هذا من مدافعة القدر بالقدر؛ كام ّ
الفاروق امللهم عمر.
ويأيت تعريف اخلَ ِض بأنه عبد من عباد اهلل؛ إشارة إىل نمط من األولياء
ُرزقوا كامل الرضا والتسليم ،وأدركوا بعض أبعاد احلكمة اإلهلية فيام
جتري به املقادير.
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مل يصرب موسى عىل التع ُّلم من اخلَ ِض كام وعد ،فعاتبه عىل خرق السفينة؛
خيفة أن يغرق أهلها ،وكأن هذا تذكري له بإلقائه يف ال َي ِّم وهو رضيع؛ ال
ليغرق ،ولكن ليس ِّلم بإرادة اهلل وتدبريه من بطش الطاغية فرعون ..عىل
أن موسى قاوم طغيان فرعون حتى انترص عليه ،واخلَ ِض اكتفى بحامية
وحمرم أن
السفينة واحلفاظ عىل مال املساكني ،الرشع ليس نقيض ًا للقدرَّ ،
نحتج بالقدر يف وجه الدعوة إىل اإلصالح والتدارك.
ّ
ِ
مل يصرب موسى عىل قتل الغالم الفاسد فأنكر عىل اخلَض قتله ،وكأن هذا
تنبيه عىل أن قتل فرعون ألوالد بني إرسائيل وإن كان جرم ًا إال أنه َقدَ ٌر
إهلي له أرساره وأبعاده التي ال ُييط هبا إال من آتاه اهلل من لدنه عل ًام،
ومن رحم املعاناة ينبثق النور.
حينام حيرض موسى يف عقلك بأسئلته عليك أن تبحث عن اخلرض يف
قلبك كأجوبة له ..وحينام حيرض اخلرض بغيبه وتسليمه يف منهجك عليك
أن تبحث عن موسى يف بحثه واستقصائه يف حياتك
ولعله تنبيه ملوسى عىل قتل القبطي؛ الذي مل يؤمر بقتله ،وأن من ورائه
رس ًا إهلي ًا ال يعلمه موسى ،وربام لو عاش ألرهق من حوله طغيان ًا وكفر ًا
أو كان عائق ًا عن دعوة احلق ،وهذا ُيفف من لوعة موسى من تلك
الفعلة ،وربام َيدُ ث العكس فيسبق األجل إىل إنسان رمح ًة به ولطف ًا:
(وإِ َذا َأرد َت بِ ِعب ِ
اد َك فِ ْتنَ ًة َفا ْقبِ ْضنِي إِ َلي َك َغي م ْفت ٍ
ُون) (رواه الرتمذي).
ْ
َ
َ ْ
َ
َْ َ

مل يصرب موسى عىل إقامة اجلدار بغري أجرة لغالمني يتيمني من أهل
قرية أبوا أن يضيفومها ،وهذا نظري ما فعله موسى للفتاتني الضعيفتني
(من الص ِ
ِ
ني) ،حيث كان موسى غريب ًا
ال َ
يف أرض مدين وكان أبومها َ َّ
طارئ ًا مل جيد احلفاوة ،ولذا دعا ربه{َ :ر ِّب إِ ِّن َلِا َأ َنز ْل َت إِ َ َّل ِم ْن َخ ْ ٍي َف ِق ٌري}
(:24القصص) ..وكان خامتة اللقاء بينهام هذا املوقف الذي خيتلف عن
سابقيه بأن للنفس فيه بعض احلظ ،ولذا أعلن اخلرض أنه ختام الرحلة
وآية الفراق!
لعطب مفتعل يف طرفها ،ويموت غالم بقدرٍ
ٍ
تنجو سفينة من ظلم ظامل
وهو بريء زكي يف نظر العني ،وحيفظ كنز آلخرين بتسخري قدري،
ويظل العقل قادر ًا عىل استيعاب وجود أرسار ومقاصد ال تبدو ألول
وهلة ،وربام يتأخر اإلفصاح عنها جليل كامل ،ويظل العقل عاجز ًا عن
فهم بعض التفصيالت اخلفية وراء األحداث املؤملة وقت حدوثها.
متيز موسى بقدرة عالية عىل التوفيق بني الرشع والقدر ،فحني رأى قومه
ِ
اي
رصعى قد أخذهتم الرجفة قال{َ :ر ِّب َل ْو ش ْئ َت َأ ْه َل ْكت َُهم ِّمن َق ْب ُل َوإِ َّي َ
ِ
الس َف َهاء ِمنَّا} (:155األعراف).
َأ ُ ْتل ُكنَا بِ َم َف َع َل ُّ
فهم طالقة املشيئة اإلهلية ،ثم هلج بالدعاء والترضع واالسرتحام ..وهو
ومرها.
ما حيتاجه كل مؤمن؛ ليحافظ عىل سكينة روحه يف حلو احلياة ّ
حينام حيرض موسى يف عقلك بأسئلته عليك أن تبحث عن اخلرض يف
قلبك كأجوبة له ..وحينام حيرض اخلرض بغيبه وتسليمه يف منهجك عليك
أن تبحث عن موسى يف بحثه واستقصائه يف حياتك ..ويوم أن تغلق
الطرق يف عينيك ابحث عن اآلفاق بقلبك ..السجود والدعاء والتأمل
مرايا احلياة الواسعة..
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أخبار العامل
الصني حتظر النقاب واللحى يف إقليم تركستان الرشقية
حظرت السلطات الصينية ارتداء النقاب ،وإطالق اللحى يف إقليم
تركستان الرشقية (شينجيانغ) ذي األغلبية املسلمة يف أقىص شامل
غرب البالد.
وذكرت صحيفة اإلندبندنت الربيطانية ،اليوم اخلميس ،أن الصني
حظرت ارتداء الربقع والنقاب ،وإطالق اللحى بطريقة غري عادية
يف إقليم ذات أغلبية مسلمة ،فيام تزعم أهنا محلة ضد التطرف الديني .
اإلجراءات اجلديدة التي نرشهتا وسائل اإلعالم احلكومية ،تعقب
عقو ًدا من التمييز الديني والعرقي ضد تركستان الرشقية ذي احلكم
الذايت لأليغور البالغ عددهم  10ماليني نسمة ،حسب الصحيفة.
وتنص القوانني اجلديدة والتي ستدخل حري التنفيز السبت املقبل،
عىل أن يقوم موظفو احلكومة العاملني يف املطارات وحمطات السكك
احلديدية واألماكن العامة األخرى بـ ثني النساء اللوايت يغطني
وجوههن وأجسادهن بشكل كامل عن الدخول إىل تلك األماكن
ً
فضل عن تقديم تقارير عنهن.
إطالق رساح الشيخ فضل الرمحن كوهي بكفالة مالية
أطلقت السلطات رساح الشيخ فضل الرمحن كوهي ،إمام وخطيب
أهل السنة يف قرية بشامك من توابع مدينة رسباز يف بلوشستان ،يوم
الثالثاء  13من رجب  ،1438بكفالة مالية.
جاء اإلفراج عن الشيخ فضل الرمحن كوهي ،بكفالة مالية قدرها 100
مليون تومان ( 30ألف دوالر) بعد ما قىض عدة أيام يف سجن مدينة
مشهد .وكان اعتقاله يوم اإلثنني  6رجب  1438بعد ما استدعته
حمكمة رجال الدين يف مشهد .وقد أثار اعتقال الشيخ استياء سكان
مقر حاكم املدينة
جتمع عدد كبري منهم مقابل ّ
منطقة رسباز ،حيث ّ
مطالبني باإلفراج عن الشيخ فورا.
جدير بالذكر أن الشيخ فضل الرمحن كوهي هو مدير معهد أنوار
احلرمني يف بشامك يف حمافظة سيستان وبلوشستان ،وله شعبية يف
بلوشستان ،وقد رفض جتنيد الشباب السنة من حمافظة سيستان
وبلوشستان للحرب يف سوريا.
ونظم أهايل مدينة رسباز استقباالً حاشد ًا للشيخ فضل الرمحن كوهي،
حيث انترش املواطنون يف الشوارع العامة الستقباله.
اختفاء أطفال مسلمي الروهينغيا يف بنغالديش يثري املخاوف
املسلم/وكالة أنباء أراكان -أثارت حاالت االختفاء بني أطفال
الالجئني الروهينغيا يف بنغالديش املخاوف من أن يكونوا قد وقعوا
يف شبكات االجتار بالبرش يف املنطقة.
تقول رشيدة وهي إحدى النساء الروهينغيات الاليت هربن من ميانامر:
إهنا قدمت مع ابنها حممد البالغ من العمر  10سنوات  ،وأخته مثل
كثريين آخرين ،ووصلت إىل خميم كوتوبالونغ ،بالقرب من احلدود
مع ميانامر يف منطقة كوكس بازار ببنغالديش.
وأشارت إىل أنه بعد وصوهلا أرسلت ابنها إىل منطقة جماورة للدراسة
بينام ظلت هي وأخته البالغة من العمر  7سنوات يف املخيم ،وقبل
شهر اختفى حممد فجأة وفشلت كل اجلهود للبحث عنه.
من جهتها ,تقول منظمة غري حكومية تساعد الروهينغيا يف كوكس
بازار :إهنا تعتقد أن ما يصل إىل  300،000إىل  500،000من
الروهينغيا يعيشون اآلن يف بنغالديش وإهنا سجلت اختفاء  16طفال
منذ يناير.
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فضیلة الشيخ عبد احلميد يف خطب اجلمعة:

فضيلة الشيخ عبد احلميد يطالب بتطهري قناة الوالية من العناصر املتطرفني
املشئومة ومنافعهم اخلبيثة ،ويسيطروا عىل البالد اإلسالمية ببث
ثقافتهم املنحطة .وأكد فضيلته قائال :القوى االستكبارية تثري الفتن
بني املسلمني ،ثم تدخل إلقامة املجازر بني املسلمني والقضاء عليهم.
عىل املسلمني أن يكونوا واعني وحذرين ،وحيبطوا مؤامرات األعداء.
وعدّ خطيب أهل السنة املحافظة عىل احلرمة من املشرتكات بني
الشيعة والسنة ،وأضاف قائال :احلمد هلل يتفق الشيعة والسنة يف إيران
عىل مراعاة حرمة وحقوق بعضهم البعض ،وأن جيتنبوا من اإلهانات
املذهبية والذاتية .هم يعتقدون بحل مشكالهتم من خالل احلوار
والطرق املرشوعة ،وهذا أفضل األساليب حلل املشكالت.
وأكد رئيس املجمع الفقهي ألهل السنة يف إيران :احلمد هلل الشعب
اإليراين شيعة وسنة مستيقظون ويعرفون جيدا األوضاع املتأزمة يف
العامل اإلسالمي .هذا الوعي رضوري لشعبنا .الشعب اإليراين بالصرب
واحللم والوعي واليقظة واملواقف املعقولة حيبطون كل مؤامرة تكون
يف سبيل الطائفية واالختالف.
وأضاف فضيلته قائال :املجتمع الشيعي يف عرصنا ال يرحبون بمن
سعى للطائفية واالختالف بني املذاهب بالتطرف .هكذا ال حمل بني
أهل السنة ملن يبتغي التطرف وإثارة الفتنة .يف املايض من كان وراء
االختالف والنزاع بني املذاهب ،تصدى الناس هلم قبل غريهم .هذه
عالمة الصحوة واليقظة.

أشار فضيلة الشيخ عبد احلميد ،إمام وخطيب أهل السنة ،يف خطبته
يوم اجلمعة ( 16رجب  )1438إىل اإلساءات األخرية لفضيلته يف قناة
والية الفضائية ،مطالبا بتطهريها من العنارص املتطرفة.
وقال فضيلته :قامت أخريا قناة والية التي تبث براجمها من مدينة قم،
بإهانات وإساءات شديدة إ ّيل ،حيث طرح أحد خرباء هذه القناة
عيل.
الذي ال ُيعلم يف أي حال كان -هتم وافرتاءات ّوأعرب فضيلته عن رسوره بسبب املوقف الذي قام به الشعب
واملسئولون جتاه هذه اإلهانات ،وأضاف قائال :رسرت من املوقف
الذي اختذه الشيعة والسنة والكثري من املسؤولني بشأن هذا املوضوع،
وإن آية اهلل قزويني ،مسئول قناة والية اعتذر هاتفيا ومن خالل بث
برنامج يف هذه القناة.
واستطرد خطيب أهل السنة يف زاهدان :هذه عالمة الصحوة لشعبنا،
فإذا سعى املتطرفون من الشيعة والسنة وراء الطائفية ،يواجهون خمالفة
العامة .الشعب اإليراين لن يرحب بالطائفية سواء كانت حتت الغطاء
الشيعي أو السني.
ورصح فضيلة الشيخ عبد احلميد :نظرا إىل سخط الشارعني السني
ّ
والشيعي عىل هذه اإلساءة ،كان الواجب االعتذار إليهم ،وأنا أقبل
االعتذار ألجل حفظ الوحدة ،لكني أطالب قناة والية وسائر القنوات
التي يف الداخل واخلارج أن يراعو الظروف احلساسة للمنطقة،
وجيتنبوا من اإلهانات واالفرتاءات.
وأضاف فضيلته قائال :وصيتي للقنوات املحسوبة عىل الشيعة أو السنة عىل القوات املسلحة أن يكونوا حذرين بالنسبة إىل أرواح األبرياء
أن تنشط باملحافظة عىل حرمة وكرامة مقدسات املذاهب .إن الرمحة وأشار خطيب أهل السنة إىل مقتل ثالثة أشخاص يف منطقة كورين
اإلهلية تشمل من يسعون للوحدة واإلنسجام والتقريب بني املذاهب .من توابع مدينة زاهدان قائال :وقع خطأ يف منطقة كورين قتل نتيجتها
وأضاف مدير جامعة دار العلوم زاهدان :وصيتي إلدارة قناة والية ثالثة أشخاص ،منهم قائد يف قوات التعبئة .القضية التي أثارت
التي تنتسب إىل آية اهلل مكارم شريازي ،أحد كبار مراجع الشيعة يف قلق الناس أن قائد قوات التعبئة قتل برصاص اجلامعات املسلحة
البالد ،وسائر القنوات املتعلقة ملدينة قم التي تنسب نفسها إىل أهل والتكفريية ،لكن أثبت التحقيقات التي أجراها مسئولو جملس أمن
البيت ،أن يطردوا املتطرفني الذي يثريون املشكالت واالختالفات ،املحافظة أن هذا اخلرب عار من الصحة ،واملنطقة ليس فيها تكفريي
ويؤظفوا من حيملون االجتاهت التقريبية التي يكونون سببا للوحدة وال مجاعة مسلحة.
وتابع فضيلته قائال :حصلت جتربة من هذه احلادثة؛ أنه ليس من
والتقريب بني املذاهب واألقوام.
املناسب أن يعلن يشء ما مل جير تبيني ودراسة هلوية األشخاص
وتفاصيل احلادثة ،ألن األعداء يرتصدون الفرصة ليتخذوا هذه
الشيعة والسنّة يف إيران يؤكّدون عىل حفظ حرمة املقدسات
وأعرب فضيلة الشيخ عبد احلميد يف قسم آخر من خطبته ،عن أسفه احلوادث ذرائع ضد بالدنا.
بسبب االختالفات الراهنة يف العامل اإلسالمي :العامل اإلسالمي وأضاف مدير جامعة دار العلوم زاهدان قائال :الرسالة األخرى من
يواجه يف الظروف الراهنة اختالفات ومشكالت .خطة الكيان هذا احلادثة أن القوات املسلحة من قوات الرشطة والتعبئة ،جيب أن
الصهيوين وسائر القوى الكربى املجرمة إثارة املسلمني بعضهم يكونوا حذرين بالنسبة إىل الدماء ،لئال تراق دم بريء .أنصح دائام
ضد بعض ،وخلق االختالفات والفتن ،ليحققوا بذلك أهدافهم القوات املسلحة وأقول إن هروب جمرم خري من أن يقتل إنسان بريء.
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فضيلة الشيخ عبد الحميد يطالب بإزالة الحظر القانوني على أهل
السنة من الترشح لرئاسة الجمهورية
أكد فضيلة الشيخ عبد احلميد ،إمام
وخطيب أهل السنة ورئيس منظمة احتاد
املدارس الدينية ألهل السنة يف حمافظة
سيستان وبلوشستان ،عىل رضورة إزالة
احلظر الذي يفرضه الدستور اإليراين عىل
ترشح أهل السنة لتويل منصب رئاسة اجلمهورية ،مشريا إىل أن بعض
املواد من الدستور حتتاج إىل تعديالت وإعادة النظر.
وأشار فضيلته مساء اخلميس ( 22رجب  )1438يف اجتامع حرضه
جم غفري من أهايل مدينة رساوان وضواحيها ،بمناسبة تكريم
اخلرجيني من املدارس الدينية يف مدينة رساوان ،إىل لزوم الوحدة
واالنسجام ،قائال :الطائفية ليست لصالح أحد .أهل السنة يتابعون
مطالبهم وحقوقهم القانونية بالوحدة واحلكمة .نعتقد برضورة
الوحدة واألخوة واألمن.
وتابع فضيلته قائال :ال ينبغي التمييز بني اإليرانيني الشيعة والسنة عىل

أساس املذهب .حسب وجهة نظرنا ينبغي
تغيري هذه املادة من الدستور التي تؤكد أن
الرئيس ال بد أن يكون من الشيعة ،لئال
يكون حظر قانوين يف هذا املجال ويتمكن
من شاء من أهل السنة والشيعة أن يرتشح
للرئاسة .هذا التغيري يتفق مع احلكمة واملنطق.
وأكد خطيب أهل السنة عىل رضورة إعادة النظر يف مواد من الدستور،
دونه البرش وأعدوه.
قائال :الدستور ليس وحيا منزال من السامء ،بل ّ
توجد يف الدستور أمور حتتاج إىل تعديل وإعادة النظر .ينبغي تغيري
قانون احلظر عىل أهل السنة من الرتشح لرئاسة اجلمهورية.
ورصح فضيلته :ينبغي أن يكون مجيع القوميات واملذاهب
واالجتاهات املتنوعة متساوون من وجهة نظر الدستور وتولية
املناصب والوظائف .نرجو أن يبذل املسؤولون ومتخذوا القرارات
يف النظام سعيا أكثر يف هذا املجال.

نواب أهل السنة يطالبون بمقاضاة المسيئين إلى فضيلة الشيخ عبد الحميد
ّ
طالب كتلة نواب أهل السنة يف جملس
الشورى اإلسالمي ،يف رسالة إىل
رئيس الربملان ،بمعاقبة املسيئني إىل
فضيلة الشيخ عبد احلميد ومقاضاهتم
قضائيا وأمنيا.
جاء يف رسالة كتلة نواب أهل السنة إىل
رئيس الربملان عيل الرجياين:
سامحة الدكتور الرجياين!
إن قناة والية املثرية للطائفية والعميلة لألعداء التي ليس هلا عمل
وسعي سوى ختريب الوحدة وتدمريها من خالل التحقري واإلساءة
وإثارة الناس ،أساءت أخريا يف برنامج مليئ باإلهانة واإلساءة
إىل أحد أبرز العلامء املقبولني لدى الشيعة والسنة يف البالد ،وحمور
االعتدال والوسطية ،فضيلة الشيخ عبد احلميد حفظه اهلل .هذه القناة
بنرش ما أماله أسيادها الربيطانيون والصهاينة املجرمون ،جرحت
قلوب ماليني من أهل السنة اإليرانيني وماليني من الشيعة الداعمني
لالعتدال واملحبة والتضامن يف إيران.
وبام أن هذه الترصفات املسيئة جاءت يف ظروف تشتعل فيه املنطقة
يف نريان الطائفية ،وتتزامن مع موعد االنتخابات الرئاسية ،تدل أن
هناك مؤامرة خطرية وخطة مبيتة إلثارة الفتنة والطائفية يف املناطق

املختلطة البالد.
وتضيف الرسالة :فريجى من
فضيلتكم كرئيس القوة الترشيعية يف
البالد أن تقوموا بمقاضاة هذه القناة
العميلة املثرية للفتنة قضائيا وأمنيا،
األخوة والوحدة بني
لئال تتعرض
ّ
الشعب من جانب هؤالء املتطرفني
والعمالء أكثر من هذا.
جدير بالذكر أن قناة والية التي تبث من مدينة قم وهي حتت إرشاف
آية اهلل مكارم شريازي ،أحد كبار مراجع الشيعة يف إيران ،،نرشت
يوم اخلميس  15رجب  ،1438يف برنامج عنوانه الدفاع من الثقلني
ترصحيات مسيئة لفضيلة الشيخ عبد احلميد ،إمام وخطيب أهل السنة
ورئيس املجمع الفقهي ألهل السنة يف إيران .هذه الترصحيات أثارت
موجات سخط عارمة بني خمتلف األوساط من أهل السنة يف إيران
واملنطقة وإدانتهم الشديدة للقناة املذكورة والقائمني عليها.
أعرب العلامء والشخصيات العلمية وأئمة اجلمعة وبعض املسؤولني
السياسيني واملجمعات واملراكز العلمية عن أسفهم جتاه هذه
الترصحيات من خالل إصدار بيانات خمتلفة ،وطالبوا مجيعا بمعاقبة
ومقاضاة القائمني عىل هذه الربامج املهينة.
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اقتباسات
علمية ،أدبية ،اجتماعية ،ثقافية  ،فكرية ،عملية
أ
ف
ت
العار�
املف� عبد القادر
ي
إعداد :امسحة الستاذ ي

خدمات جامعة مظاهر العلوم يف مدينة سهارنبور اهلند احلديثية:

يقول العالمة موالنا حممد شاهد احلسيني السهارنبوري حفيد – ابن
بنت – اإلمام املحدث الكبري شيخ احلديث حممد زكريا الكاندهلوي
ووارث علومه نسبا وعلام وعمال وحتقيقا – يف كتاب  :علامء مظاهر
علوم سهارنبور وانجازاهتم العملية والتأليفية يف حديثه عن خدمات
اجلامعة احلديثية :هذه نبذة من تاريخ مدرسة «مظاهر علوم» يف درس
احلديث الرشيف ،ولكن احلقيقة أن ذلك مبحث طويل الذيل يتطلب
كتابا مفصال.
وإن ذلك لرشف عظيم جلامعة مظاهر علوم يميزها عن غريها من
املدارس واجلامعات ،أن أنتجت اجلامعة بفضل من اهلل وكرم منه
رجاال حمققني ،ومحلة حديث ذوي مراتب عالية ،يتجىل يف وضوح
تبحرهم يف احلديث النبوي ،وعنايتهم وعالقتهم هبذا العلم الرشيف،
من خالل مؤلفاهتم ومصنفاهتم ورشوحهم ودراساهتم وإفادات
دروسهم للحديث.
وألجل ذلك إذا خطرت ببال أحد جامعة مظاهر علوم متثل يف عينيه
ما وضعه أبناؤها وخرجيوها من مؤلفات يف علم احلديث ،ورشوح
لكتبها ،تزخر هبا املكتبة اإلسالمية ،وتتلقى قبوال وإعجابا من رجال
العلم واملعرفة املشاهري ،وفيام ييل هذه املؤلفات والرشوح:
حوايش املحدث أمحد عيل السهارنفوري عىل الصحيح البخاري،
وسنن الرتمذي ،ومشكاة املصابيح.
وبذل املجهود يف رشح سنن أيب داود للشيخ خليل أمحد السهارنفوري.
وأوجز املسالك إىل املوطأ لإلمام مالك ،والمع الدراري عىل جامع
البخاري ،والكوكب الدري عىل جامع الرتمذي ،واألبواب والرتاجم
للبخاري ،وخصائل نبوي رشح الشامئل للرتمذي ،وحجة الوداع
والعمرات ،وحوايش وتعليقات عىل بذل املجهود  ،ودرس صحيح
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البخاري باألردية ،والسعي املحمود يف سنن أيب داود لفضيلة الشيخ

حممد زكريا الكاندهلوي.
ورشح صحيح البخاري باألردية ،وجتريد البخاري باألردية ،وتعطري
املشام رشح بلوغ املرام ،والتعليقات عىل سنن أيب داود ،ونجم الدرر
خالصة نخبة الفكر ،وترمجة معاين اآلثار للطحاوي باألردية لفضيلة
الشيخ حممد حيات السنبهيل.
وإعالء السنن وإهناء السكن ،وقواعد يف علوم احلديث ( مقدمة إعالء
السنن بتحقيق وتعليق فضيلة الشيخ العالمة عبد الفتاح أبو غدة )
لفضيلة الشيخ ظفر أمحد التهانوي.
واحلاوي عىل مشكالت الطحاوي ،ومعارف سنن الرتمذي للشيخ
عبد الرمحن الكامل فوري.
والطيب الشذي عىل جامع الرتمذي ،وكشف الغطاء عن رجال املوطأ
وحاشية املوطأ لإلمام مالك ،وحاشية سنن أيب داود للشيخ أشفاق
الرمحن الكاندهلوي.
واخلري اجلاري عىل صحيح البخاري ،والنور الساري عىل صحيح
اإلمام البخاري ،واخلري اجليل يف رشح الرتمذي للشيخ خري حممد
املظفر جراهي.
واحلاوي عىل الطحاوي للشيخ املفتي مجيل أمحد التهانوي.
ومصباح الطحاوي للشيخ حممد أسعد اهلل املدير األسبق جلامعة
مظاهر علوم.
والتعليق الصبيح عىل مشكاة املصابيح ،وحتفة القارئ بحل مشكالت
البخاري ،واألبواب والرتاجم للبخاري ،والباقيات يف رشح حديث
" إنام األعامل بالنيات "  ،ومقدمة صحيح اإلمام البخاري ،وحتفة
اإلخوان يف رشح حديث شعب اإليامن ،ومقدمة احلديث ،ومنحة
احلديث يف رشح ألفية احلديث للشيخ حممد إدريس الكاندهلوي.
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وفيض الباري عىل صحيح البخاري ،وترمجان السنة ،وحجية
احلديث ،وجواهر احلكم للشيخ بدر عامل املريويت.
تصحيح األخطاء الكتابية الواقعة يف الطحاوية ،والفتح الساموي
يف حتقيق مولد الطحاوي ،وتراجم األحبار يف رجال معاين اآلثار،
وحاشية الطحاوي للشيخ السيد حممد أيوب السهارنفوري.
وإمداد الباري رشح البخاري ،وجامع الدراري رشح البخاري للشيخ
عبداجلبار األعظمي.
وتسهيل الباري يف حل صحيح البخاري ،ومصطلحات احلديث
للشيخ صديق أمحد الباندوي.
وأماين األحبار يف رشح معاين اآلثار ،واألحاديث املنتخبة للشيخ حممد
يوسف الكاندهلوي.
واألبواب املنتخبة من مشكاة املصابيح للشيخ حممد إنعام احلسن
الكاندهلوي.
ورشح سنن النسائي ( باألردية) ورشح وحاشية رياض الصاحلني
للشيخ خليل الرمحن النعامين.

ورشح سنن الرتمذي للشيخ عبد الستار األعظمي.
وبشري الدراري ملن يطالع جامع البخاري للشيخ بشري اهلل  ،رنغون
(بورما).
وتلخيص البخاري للشيخ شمس الضحى شيخ احلديث يف دار
العلوم  ،تانبوي ،رنغون (بورما).
وجماين األثامر من رشح معاين اآلثار ،وتبهيج الرواي بتخريج أحاديث
الطحاوي ،والفوائد السنية يف رشح األربعني النووية ،وحوايش
وتعليقات عىل الرسائل الثالث من مؤلفات الشاه اإلمام ويل اهلل
املحدث الدهلوي ،وزاد الطالبني من كالم رب العاملني ،والعناقيد
الغالية من األسانيد العالني وإنعام الباري يف رشح أشعار البخاري
للشيخ عاشق إهلي املهاجر املدين.
وتقرير ترمذي املسمى بـ " دروس مظفري " لليش املفتي مظفر حسني.
ورشح ترمذي للشيخ حبيب الرمحن اخلري آبادي.
والدر املنضود عىل سنن أيب داود ،واحلل املفهم لصحيح املسلم،
والفيض الساموي عىل سنن النسائي للشيخ حممد عاقل السهارنفوري.
ومعارف مشكاة للشيخ عبد الرؤوف عايل.
والتحقيق والتعليق عىل كتاب الزهد الكبري ،واإلمام البخاري،
واإلمام أبوداود ،واإلمام مالك ومكانة كتاب املوطأ ،وعلم رجال
احلديث ،وحتقيق حوايش بذل املجهود يف حل أيب داود بالتحقيق
والتعليق ،التعليق املمجد ،وحمدثني عظام اور كي علمي كار نامي،
وفن أسامء الرجال ،وملحة عن تعريف أهم مراجع السنة  ،وحتقيق
وتعليق ظفر األماين رشح خمترص اجلرجاين ،وحتقيق أوجز املسالك إىل
املوطأ لإلمام مالك ،ومسترشقني اور علم حديث للشيخ تقي الدين
الندوي املظاهري.
وانتخاب الرتغيب والرتهيب للشيخ عبد اهلل طارق الدهلوي.
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وأجزاء اإليامن ( رشح لسبعني شعبة من شعب اإليامن ) للشيخ حممد
إدريس الربماوي مقيم يف باكستان.
واستحباب الدعاء بعد الفرائض يف ضوء كتاب اهلل وسنة رسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ،والكنز املتواري يف معادن المع الدراري
وصحيح البخاري للشيخ عبد احلفيظ " مكة املكرمة".
وانتهاب املنن يف رشح السنن املعروف بحل الرتمذي ،وجلنة من
تالميذ اإلمام حممد زكريا الكاندهلوي ،والكنز املتواري يف معادن
المع الدراري وصحيح البخاري للشيخ رئيس الدين البجنوري،
واملكتفى بحل املجتبى رشح سنن النسائي للشيخ حسني أمحد الفتني.
والكوكب الدري عىل جامع الرتمذي ( باألردية ) للشيخ عبدالغفار
البستوين.
( كتاب علامء مظاهر علوم سهارنبور وانجازاهتم العلمية والتأليفية
– تأليف السيد حممد شاهد احلسني السهارنبوري ص )134- 130
برشى للمسلم الذي يستثقل ذنوبه

عن أيب سعيد قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  :من قال حني
يأوي إىل فراشه :أستغفر اهلل الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب
إليه ثالث مرات ،غفر اهلل له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر،أو عدد
رمل عا َلج أو عدد ورق الشجر ،أو عدد أيام الدنيا .رواه الرتمذي
وقال :هذا حديث غريب.
وقال العالمة عبد احلق الدهلوي يف رشحه عىل احلديث املذكور" :
عدد رمل عالج " قيد بفتح الالم وقد يكرس ،اسم موضع بالبادية فيه
رمل ،كذا يف ( الصحاح) و ( القاموس) وقال يف (النهاية)  :هو ما
تراكم من الرمل ودخل بعضه يف بعض .فعىل األول باإلضافة ،وعىل
الثاين بالوصف ،وهو منرصف .وقد قيد يف نسخة غري منرصف ،ثم إنه
قد وقع الرتديد يف أربعة أشياء وال يدرى أهيا أكثر وأبلغ واهلل أعلم.
دعاء ال بد لكل مسلم أن هيتم به
عن عبد الرمحن بن أيب بكرة قال :قلت أليب :يا أبت! أسمعك تقول
كل غداة  :اللهم عافني يف بدين ،اللهم عافني يف سمعي ،اللهم عافني
يف برصي ،ال إله إال أنت ،تكررها ثالثا حني تصبح وثالثا حني متيس،
فقال :يا بني سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يدعو هبن ،فأنا
أحب أن أستن بسنته .رواه أبو داود.
قال العالمة املحدث الدهلوي يف رشحه " كل غداة " لعل املراد بالغداة
ههنا اليوم ،فيصح تفصيله بقوله ( :تكررها ثالثا حني تصبح ومتيس)
أو يقدر بعد قوله ( :كل غداة ) وكل عشية ،ويكون قوله ( :حني
تصبح ومتيس ) تعيينا للوقت؛ ألن الغداة والعيش أوسع من الصبح
واملساء؛ ألهنام اسامن ملا قبل الزاول وبعده ،واهلل أعلم.
( كتاب ملعات التنقيح يف رشح مشكاة املصابيح – للخطيب التربيزي –
تأليف العالمة املحدث عبداحلق الدهلوي -باب ما يقول عند الصباح
واملساء واملنام)
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متى تكون الكتابات مؤثرة ؟ ()18

أدباء وكتاب قدامى وأدباء وشعراء وكتاب
النهضة احلديثة
األستاذ نور عامل خليل األميني

.الفصل األول
أدباء وكتاب قدامى
 -1عبد احلميد الكاتب ( 132 -000هـ = 750 -000م)
عبد احلميد بن حييى بن سعد العامري بالوالء ،املعروف بـ ( الكاتب)
 :عامل باألدب .من أئمة الكتّاب .كان جده موىل للعالء بن وهب
العامري ،فنسب إىل بني عامر .يرضب به املثل يف البالغة ،وعنه أخذ
املرتسلون .أصله من " قيسارية" سكن الشام ،واختص بمروان بن
حممد آخر ملوك بني أمية يف املرشق ،ويقال " :فتحت الرسائل بعبد
احلميد وختمت بابن العميد" وكان يعقوب بن داود ،وزير املهدي،
يكتب بني يديه ،وعليه خترج .له " رسائل" تقع يف نحو ألف ورقة،
طبع بعضها .وهو أول من أطال الرسائل واستعمل التحميدات يف
فصول الكتب .وملا قوي أمر العباسيني وشعر مروان بزوال ملكه،
عدو ّي ،وتظهر الغدر يب،
قال لعبد احلميد :قد احتجت أن تصري إىل ّ
وإن إعجاهبم بأدبك وحاجتهم إىل كتابتك ستحوجهم إىل حسن الظن
بك .فأبى عبد احلميد مفارقته ،وبقي معه إىل أن قتال معا ،يف بوصري
بمرص.
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يقول أمحد حسن الزيات عن أثره يف الكتابة:
" كانت الكتابة قبل عبد احلميد حديثا مكتوبا ال ترجع إىل نظام وال
حتور إىل فن ،وال تعدّ يف الصناعات الرشيفة ،فلام تق ّلد كانت احلال
ب أطراف
داعية والنفوس مهيأة إىل فن من الكتابة جديد ،فإن تش ّع ّ
ودنو العربية من
الدولة ،وبدو ثامر احلضارة،
وزهو النثر واخلطابةّ ،
ّ
الفارسية ،وخترج عبد احلميد عىل سامل موىل هشام ،وصلته الوثيقة
بابن املقفع ،كانت سببا يف ظهور هذا النمط اجلديد يف أسلوب عبد
احلميد؛ فقد ّنوع اخلطاب موافقة حلال املخاطب ،وأوجز وأطنب
مراعاة ملقتىض احلال ،وتفنّن يف البدء واخلتام مطابقة للغرض ،وأطال
التحميدات يف صدور الرسائل ،وسار عىل أثره املرتسلون ،فأصحبت
الكتابة صناعة حمررة األصول مميزة الفصول ،مبينة القواعد".
ويقول عن أسلوبه:
" أسلوب عبد احلميد عذب املورد ،صايف الديباجة ،يسبي املشاعر،
ويفعل باأللباب فعل السحر ،وقد عرف الناس له ذلك ،حتى إن أبا
مسلم اخلراساين أبى أن يقرأ الكتاب الذي كتبه إله عن لسان مروان
يستجلبه به ويستميله ،ثم أحرقه إشفاقا عىل نفسه من تأثريه.

األدب العربي

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

والرتسل عىل
إن عبد احلميد الكاتب يعترب جمدّ د صناعة اإلنشاء
ّ
الطريقة الطبيعية التي هي امتداد أصال للطريقة األصلية للقرآن
الكريم واألحاديث النبوية.
 -2ابن املق ّفع ( 142 – 106هـ = 759 – 724م)
عبد اهلل بن املقفع :من أئمة الكتّاب ،وأول من ُعني يف اإلسالم برتمجة
كتب املنطق .أصله من الفرس .ولد يف العراق جموسيا (مزدكيا)
وأسلم عىل يد عيسى ابن عيل ( عم السفاح) وويل كتابة الديوان
للمنصور العبايس ،وترجم له " كتب أرسطوطاليس" الثالثة ،يف
املنطق ،وكتاب " املدخل إىل علم املنطق" املعروف بـ " إيساغوجي".
وترجم عن الفارسية كتاب " كليلة ودمنة – ط" وهو أشهر كتبه .وأنشأ
رسائل غاية يف اإلبداع ،منها " األدب الصغري-ط) و " األدب الكبري
واتم بالزندقة ،فقتله
– ط) ورسالة " الصحابة – ط) و " اليتيمة" ُّ .
يف البرصة أمريها سفيان بن معاوية املهلبي .قال اخلليل بن أمحد :
ما رأيت مثله ،وعلمه أكثر من عقله .ولألستاذ حممد سليم اجلندي "
عبد اهلل بن املقفع – ط) ومثله لعمر فروخ .ولعبد اللطيف محزة " ابن

املقفع  -ط ) ومثله خلليل مردم بك.
يقول الزيات:
" ابن املقفع إمام الطبقة األوىل من الكتّاب ،وقد استخلص من
األسلوب الفاريس والعريب طريقة يف الكتابة عرفت به وأخذت عنه.
ُفر ُق بني
وهو مرتجم قدير ال تلمح يف ترمجته أثر العجمة ،وتكاد ال ت ّ
نقله ووضعه .وكتابه ( كليلة ودمنة ) – إذا صح أنه مرتجم – ال يزال
مثاال للرتمجة الصحيحة البليغة .وهو – كام قال القفطي – أول من
اعتنى يف امللة اإلسالمية برتمجة الكتب املنطقية أليب جعفر املنصور،
فرتجم كتب ( أرسطو) الثالثة يف املنطق  ،وكتاب (إيساغوجي) لـ
( فرفريوس املرصي ) نقلها عن ترمجته بالفارسية ألنه مل يعرف غريها
عىل األرجح .ونقل كتاب ( التاج) يف سرية ( أنورشوان)  .وأ ّلف كتايب
(األدب الصغري) و ( األدب الكبري) يف األخالق وكتاب ( اليتمية )
يف طاعة السلطان".
أسلوب ابن املقفع يف الكتابة أسلوب سهل سائغ خفيف اللفظ جار
مع الطبع  ،ال يرى عليه أثر التكلف أو الصناعة اللفظية والزخرفية
 ،يشعر القارئ اليوم لدى قراءة أي من كتبه وال سيام ( كليلة ودمنة
) كأنه أ ّلفه كاتب معارص؛ ولذلك هو من الكتّاب القدامى املقبولني
املستحسنني جدا يف العرص احلارض كذلك يف أوساط األدب واللغة
والكتابة حتى يف ديار اهلندية.
 -3اجلاحظ
(  255 – 163هـ = 869 – 780م)
عمرو بن بحر بن حمبوب الكناين بوالء ،الليثي أبو عثامن ،الشهري
باجلاحظ :كبري أئمة األدب ،ورئيس الفرقة اجلاحظية من املعتزلة.
مشوه اخللقة.
مولده ووفاته يف البرصة .فلج يف آخر عمره .وكان ّ
ومات والكتاب عىل صدره .قتلته جملدات من الكتب وقعت عليه.
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له تصانيف كثرية ،منها ( احليوان – ط ) أربعة جملدات  ،و ( البيان
والتبيني – ط ) و ( سحر البيان – خ ) و ( التاج – ط) ويسمى أخالق
امللوك  ،و ( البخالء – ط ) و ( املحاسن و األضداد – ط ) و ( التبرص
بالتجارة – ط) رسالة نرشت يف جملة املجمع العلمي العريب ،و( جمموع
الرس
رسائل – ط) اشتمل عىل أربع  ،هي :املعاد واملعاش وكتامن ّ
القواد – ط
وحفظ اللسان ،واجلد واهلزل ،واحلسد والعداوة .وله ( ذم ّ
) رسالة صغرية ،و (تنبيه امللوك – خ) يف  440ورقة ،و ( الدالئل
واالعتبار عىل اخللق والتدبري – ط ) و ( فضائل األتراك – ط ) و (
العرافة والفراسة – خ ) و (الربيع واخلريف – ط ) و ( احلنني إىل
(النبي واملتنبئ) و ( مسائل القرآن) و (
األوطان – ط ) رسالة  .و
ّ
العرب واالعتبار يف النظر يف معرفة الصانع وإبطال مقالة أهل الطبائع
– خ ) و ( فضيلة املعتزلة) و ( صياغة الكالم) و ( األصنام) و ( كتاب
املعلمني) و (اجلواري) و (النساء ) و (البلدان ) و ( مجهرة امللوك)
و ( الفرق يف اللغة – خ ) يف تذكرة النوادر ،و (الربصان والعرجان
والعميان واحلوالن – ط ) و ( القول يف البغال – ط ) و ( القول يف
البغال – ط ) و ( كتاب املغنني ) و ( االستبداد واملشاورة يف احلرب).
وأليب حيان التوحيدي كتاب يف أخباره سامه (تقريظ اجلاحظ) اطلع
عليه ياقوت .ومجع حممد جبار املعيبد العراقي ،ما ظفر به متفرقا
من شعره ،يف ( رسالة – ط )  13صفحة ،كام يف أخبار الرتاث 76
صفحة  .ولشفيق جربي (اجلاحظ معلم العقل واألدب – ط ) وحلسن
السندويب ( أدب اجلاحظ – ط ) ولفؤاد أفرام البستاين ( اجلاحظ – ط
) ومثله حلنا الفاخوري.
يقول الزيات عن علمه وأدبه:
" ليس يف مقدور هذا القلم العاجز املوجز أن يصف للقارئ ما لنابغة
العرب وفتلري الرشق من األثر يف األدب .وبحسبنا أن نقول  :إن
متيز من أنداده بغزارة العلم ،وقوة احلجة ،واستقصاء البحث ،وشدة
املعارضة ،وبالغة القول ...وشارك يف سائر العلوم  ،وكتب فيها
كتابة حمقق ضليع .وهو أول عامل عريب مجع بني اجلدّ واهلزل.وتوسع
يف املحارضات  ،وأكثر من التصنيف ،وكتب يف احليوان والنبات،
واألخالق واالجتامع.
أما أسلوبه فهو أشبه بطريقة ابن املقفع يف العناية وتوخي السهولة،
ولكنه أضاف إليها تقطيع اجلملة إىل فقرات كثرية مقفاة أو مرسلة؛
وزيادة اإلطناب يف األلفاظ واجلمل ،واالستطراد ،ومزج اجلد باهلزل
لدفع سآمة القارئ ،حتليل املعنى واستقصاءه ،وحتكيم العقل واملنطق؛
واالعرتاض باجلمل الدعائية.
من أشهر كتبه (البيان والتبيني) الذي يعد من مصادر األدب وال
بدّ من دراسته إلتقان العربية .كام ُي َعدّ كتابه " البخالء " من الكتب
التي ال غنى عنها لداريس وطالبي اللغة العربية ،حيث يشتمل عىل
الدرر والآليل من األسلوب العايل يف الكتابة والرتسل إىل جانب املتعة
القصصية.
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خطوات حنو السعادة وإصالح النفس
الشيخ عبد اللطيف الناروئي

ملا رأيت أنا وزمييل أن الليل والنهار يتسابقان يف العطلة حتى يأيت
موعد الدروس وبداية العام الدرايس اجلديد؛ تركنا املدينة وركبنا
جناح السفر مستعيذا باهلل من وعثاء السفر وكآبة املنظر وسوء املنقلب
يف املال واألهل والولد ومستعينا به تعاىل يف شدة احلر وصيام رمضان
ومتاعب الطريق بدأنا سفرنا باألدعية واألذكار .كأن هذه األدعية
واآليات تناجینا وتسامرنا وتسلينا وتلهينا عن شدة احلر ومشقة
السفر وبعد املتبغى.
بعد عدة أيام ولياليها وصلنا إىل مدينة الهور وسعينا نحو زاوية سيد
أمحد الشهيد وأدركنا هذا املكان الذي ابتعد من العمران وتغلغل يف
البساتني اخلرضة .حتى وجدنا هذا املبنى الذي قلام يضارعه يشء يف
عزلته وسکونه منارا عالیا للذکر واملعرفة األهلیة ؛ كأن هذه الزاوية
فرت من املدنیة الزائفة ورأت يف زخرفة املدينة الوحشة والكالل
واطمأنت باخللوة والعزلة.
فقرت أعيننا برؤية هذا املكان البهيج واملرتع اخلصب وتنعمنا بظالل
أجواءه الروحانية وسحرتنا هذه األنفاس الزكية والوجوه الطيبة
املنرية النرضة والزاوية اآلهلة بالذكر واألوراد وتالوة القرآن وكأهنا
مبتوتة الصلة باحلياة وهبرجة الدنيا.
فبحثنا عن األستاذ الذي يدرس الوافدين بدروس معنوية ويزودهم
بزاد املعرفة واألخالق ويرشدهم إىل املعايل ؛ فرأيتهم يذكرون هذا
العامل الرباين كام تذكر الرعية امللك املحبوب تربق عيوهنم حبا وختشع
أصواهتم احرتاما .فتاقت نفيس وتلهفت لرؤية هذا اإلنسان الرباين
عت كأس املرارات يف سبيل الوصول إليه
الذي
وجتر ُ
ُ
قطعت الفیافی ّ
وأضحت أغلی أمنیاتی أن أراه عن كثب .ففي هذه الزاوية املعنوية
وجدت نفيس يف مهد أمان وقرارة اطمينان ؛ فإين رأيت يف هذا
املكان املبارك رجاال من خمتلف البالد داخل باكستان وخارجها من
اهلند والربيطانيا واملاملك العربية وإفريقيا و ..كي يعيشوا حياة سعيدة
عامرة بالذكر والتالوة وينقطعوا يف شهر رمضان املبارك عن املألوفات
وشواغل الدنيا ولقينا املرشد الرباين الشيخ السيد نفيسشاه رمحه اهلل
وأسكنه فسيح جناته بعد شوق وتلهف ؛ فإذا هو تعلوه اهليبة والوقار
 ،فرحب بنا و رأينا منه احلفاوة الكاملة والعناية البالغة كام كان دأبه
مع الوافدين واملسرتشدين فنسينا التعب والكالل برؤية هذا اإلنسان
النوراين والعلم الشامخ يف دياجري ظلامت الدنيا ومحدنا اهلل تعاىل عىل
هذا التوفيق.
رأينا يف جملسه هيبة ووقارا وتفكرا وصمتا ولكن رأينا هلذا الصمت
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وعدم الكالم واالشتغال باألذكار واألوراد تأثريا مدهشا یقلب
القلوب ويعالج الروح املنهكة والنفس العارمة التائهة  ،وقلام كان
يتكلم بل يقرأ واحد من احلارضين كتابا من سري العظامء واملصلحني
فكان يعلق عليه تعليقا لطيفا بكالم يأخذ بمجامع القلوب بأدب جم
وتواضع وتأثر ولقد رأينا  -واحلق يقال  -واستفدنا من حاله ورؤيته
أكثر من مقاله وخطبه فقد كانت فكرته ومذاكراته ووقاره وكالمه
القليل دروس لنا وجلميع املستفيدین يف األدب وإصالح النفس
والتواضع وإكرام الضيف واإلقبال عىل اهلل تعاىل واإلستهانة بزخارف
الدنيا فوق كل كالم وأفعل وأوقع يف القلوب من تأثري كل موعظة
ونصيحة وهذه احلقيقة أدركتها ووجدهتا بأم عيني واطمأن هبا القلب
وقبلها العقل.
كتب املحدث األملعی أستاذي العالمة حممد عوامه حفظه اهلل ورعاه:
«ومن شأن اهلل تعاىل احلكيم يف خلقه :أن يكسو وجوه عباده الصادقني
املخلصني الربانيني النور واجلاللة واخلشعة واملهابة واألنس والطمأنينة
فتضفي وتفيض هبذه املعاين عىل جمالسيها والناظرين إليها كام تكون
واحات أمن ولطف ،وسعادة وبركة  ،ملن وقع يف رشاك اهلم والكربة،
كام يكونون مصدر خري وهوى ناطق وصامت للمسرتشدين ،يعلمون
الناس بمقاهلم وحاهلم ،وهم فوق قول القائل:
إذا سكتوا رأيت هلم مجاال وإن نطقوا سمعت هلم عقوال
ومن هذا املنطلق  :فإن اإلمام احلجة حييى بن حییی التميمي النيسابوري
(ت )226رمحه اهلل أقام سنة أمام اإلمام مالك رمحه اهلل بعد فراغه من
سامع املؤطأ عليه «مستفيدا لشامئله ،ألهنا شامئل الصحابة والتابعني».
(ترتيب املدارک )544/1 :وقد عرب عن هذه املعاين الكريمة بعبارات
صادقة عالية فضيلة شیخنا العالمة املحدث عبد الفتاح أبوغدة  ،فقال
تغمده اهلل برمحاته :يف تعليقه عىل رسالة املسرتشدین  :إن النظر إىل
الذات القدوة أفعل يف النفس من السامع عنها وأبقى آلثار اخلري يف
ناظرها وقد كان ألصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من ذلک
احلظ األوفر ،ملجالستهم له صىل اهلل عليه وسلم ومشاهدهتم إياه
وقرهبم منه ،فكانوا خري أمة أخرجت للناس ،بعد سيد الناس عليه
الصلوة والسالم.
ورؤية الرجل الصالح القدوة إنام تذكر باهلل ملا يرى عليه من النور
واإلرشاق واألنس والطمأنينة واملحبة والسكينة يف سمته وهديه
وخشعته يف نطقه وصمته وإطراقه وحركته وسكونه وكل شئونه،
فال ينظره ناظر إال كان نظره إليه مذكرا باهلل  ،وكانت صورته موجهة
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له لإلقبال عىل اهلل  ،أولئك الذين إذا رؤوا ذكر اهلل( ».معامل إرشادية
لصناعة طالب العلم ص .)58-57
وهكذا لقد كانت األذان صاغية واأللسن ذاکرة والصمت سائدا عىل
اجلميع فی جملس العالمة املربی السید نفیسشاه )رمحهاهلل) ولكن
القلوب كانت جتیش باحلب واإلقبال عىل اهلل تعاىل والفكر يتوارد
ويرسم املسار لإلصالح والنفس تلتوي وتندم عىل ما فرطت يف جنب
اهلل تعاىل واإلنسان يف أمثال هذه املجالس يرتبع عىل قمة الشعور
بالسعادة والرسور ويرى فيها عالجا ألمراضه الباطنة وإصالحا
لعوجه وعاداته السيئة املتأصلة املتعمقة يف النفس.
هل رأيت اإلنسان إذا ابتىل بمرض يف رأسه أو أي عضو من أعضائه
مرا ويبذل يف سبيل عالجه الغايل والنفيس
فهو يستسيغ الدواء ولو كان ّ
ويسهل أمامه السفر إىل أقىص البالد ويتحمل مصاعب السفر و وعورة
الطريق وعدم مساعدة اآلالت والظروف.
إذا كان هذا حال اإلنسان يف األمراض الظاهرة فكيف ال يفرح إذا
يبصه بعيوبه وأمراضه الروحية التي
رأى نفسه أمام طبيب روحاين ّ
تفوق كثريا األمراض اجلسمية الظاهرة .وكيف ال حيس بالسعادة
وطيب النفس وهو يرى نفسه ترتفع عن سفاسف األمور وتتمتع
بحالوة الذكر والفكر ويسعى هذا اإلنسان لتطوير ذاته وتغيري عاداته
ويتخطى حواجز الضعف يف نفسه بعزم قوی ومهة عالیة.
كانت هذه الزاوية ملیئة بالوافدين املسرتشدين والذاكرين وكنا نرى
بني هذه املجموعة احلسنة علامء حمققني وأصحاب الثقافة العرصية
واملوظفني يف الدوائر احلكومية وطالب العلم  ،قد انقطعوا عن أعامهلم
وأشغاهلم ودروسهم وبحوثهم ووجدوا يف أنفسهم شوقا ولوعة
وحترقا وحنينا يف متابعة أصحاب الصدق واملعنوية وراحوا يسعون
يف سبيل السعادة واليقني واستصحبهم شعور الصالح واملعايشة يف
ظل الصادقني وجذبتهم مشاعر اخلري إىل هذه الزاوية البعيدة املتألألة
وسط البساتني اخلرضاء كي يصلوا بغيتهم وهدفهم املنشودة وهذه
هي خصيصة هذه املراكز اإلصالحیة ورجال اإلصالح  ،والشک أن
اإلنسان يرى نفسه يف مدرسة اإلصالح أو مستشفى األمراض الباطنة
ويصمد أمام إغرائات النفس ووساوس الشيطان ويرى تغيريا كبريا
يف حاالته وعاداته.
ولنعم ما وصفهم اإلمام السيد أبو احلسن عيل احلسني الندوي حيث
قال:
إن هؤالء الصوفية كانوا يبايعون الناس عىل التوحيد واإلخالص
وإتباع السنة ،والتوبة عن املعايص ،وطاعة اهلل ورسوله وحيذرون
من الفحشاء واملنكر واألخالق السيئة والظلم والقسوة ويرغبوهنم
يف التحيل باألخالق احلسنة ،والتخيل عن الرزذائل (مثل الكرب
واحلسد والبغضاء والظلم وحب اجلاه)  .وتزكية النفس وإصالحها
ويعلموهنم ذكر اهلل والنصح لعباده والقناعة واإليثار( .املسلمون يف
اهلند  :ص )154
ومن أبرز العلامء املحققني الذين بايعوا عىل يد العالمة السيد نفيسشاه
رمحه اهلل ويقضون أياما معدودة من شهر رمضان املبارك يف هذه
الزاوية :العالمة املحدث أستاذي وشيخي الدكتور حممد عبد احلليم
النعامين حفظه اهلل ورعاه الشقيق األصغر للعالمة املحدث البارع
الشيخ األملعي أستاذي احلنون حممد عبدالرشيد النعامين رمحه اهلل تعاىل
وأسكنه فسيح جناته وكذلك العالمة املحقق الداعي الشيخ السيد
سلامن الندوي حفظه اهلل ورعاه وقد حالفنا التوفيق يف هذا السفر
املبارك  ،حيث كنا طيلة هذه املدة  -عرشة أيام  -يف غرفة أستاذنا
وشيخنا حممد عبد احللیم النعامين (حفظه اهلل) فاستطعنا أن نستفيد من
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هذين البدرين املنريين ومتتعنا برؤیتهام ومصاحبتهام وشفقتهام وتزودنا
بزاد الطریق وتعلمنا دروسا يف الوفاء والتواضع والطلب واألدب.
ورأينا يف صنيع العالمة السيد نفيسشاه والعالمة النعامين ما قرأنا
يف سري العظامء والعلامء الربانيني حيث جاء يف سرية اإلما عبداهلل بن
املبارك أنه أراد السفر إىل برصة فقيل له :إىل أين تقصد يا إمام؟ قال:
أريد البرصة إىل ابن عون  ،آخذ من آدابه ،آخذ من أخالقه ( .معامل
إرشادية :ص  27نقال عن ربيع األبرار للزخمرشي)819 /1 :
إن العالمة السيد نفيسشاه (رمحهاهلل) كان سيدا وقورا م ّطلعا عىل
أخبار املسلمني يف العامل ووجدنا يف غرفته اخلاصة جرائد اليوم ،يقرأ
عليه كل يوم بعض األخبار املختارة من أنحاء العامل ؛ كام كان دأب
شيخه ومرشده العالمة عبد القادر الرائیبوري رمحه اهلل تعالی .
یقول اإلمام السید أبو احلسن علی الندوی رمحهاهلل عن شیخه العالمة
عبد القادر الرائیبوری رمحه اهلل« :والشیخ عبد القادر الرائیبوری من
کبار املربنی والعلامء الربانینی  ،املطلعنی البصریین  ،من أصحاب
الفراسة والذکاء واإلنفتاح الذهنی  ،الذین جیمعون بنی العلم والعمل
 ،والرتبیة والتزکیة  ،وهم من أولئک القائدین والعلامء الصاحلنی
الذین حیتاج إلیهم املسلمون  ،بل قادهتم فی کل زمان للقیادة والتوجیه
 ،واإلستفادة من جتارهبم وطیب أنفاسهم  ،وقد رأینا فی اطالع الشیخ
وبرصه بأوضاع العرص وظروفه وبصریته السیاسیة وفراسته اإلیامنیة
 ،ومجعه بنی العبادة واإلنابة  ،واجلانب العملی املرشق نموذجا
طیبا للزوایا السنوسیة  ،وذکرتنا أخالقه الفاضلة  ،وعطفه األبوی
 ،وتواضعه  ،وحفاوته وضیافته  ،بأخالق السلف الصاحلنی الذین
کانوا یقتدون بأسوة صاحب اخللق العظیم صلی اهلل علیه وسلم».
(شخصیات وکتب )31 :
رأينا يف جملس الشیخ السید نفیسشاه رمحهاهلل بعد املغرب االحتفاء
البالغ بذكر النبي صىل اهلل عليه وسلم وكان أحد تالمذته ومستفيديه
املسمى بالفاروق يزين املجلس بقراءة شعر السعدي الشريازي بصوته
احلسن:
بلغ العىل بكامله كشف الدجى بجامله
حسنت مجيع خصاله صلوا عليه وآله
وكان الشيخ أثناء قراءة هذا الشعر مستغرقا يف بحر األدب والتفكر و
تنهمر دموعه عىل خديه وحليته عند ذكر احلبيب صىل اهلل عليه وسلم
ويف كل ليلة كان هذا دأبه عند سامع هذا الشعر اجلميل املليئ باملعاين
القيمة والدرر وكان مولعا بذكر الساداة الكرام واالطالع عىل أحواهلم
وقد طبع بعض كتبهم بنفقته مثل كتاب «مسند زيد بن عيل ريض اهلل
عنه» وكتاب «اإلفادة يف تاريخ األئمة السادة ليحيى بن احلسني بن
هارون احلسني» وهكذا كان ينهل من تراث أجداده الزاخر باألجماد.
ومل يكن هذا السيد الكريم رجال هيمه اإلصالح واألوراد فقط ؛ بل
كان من رجال العلم البارزين وله جهد حافل يف التحقيق والـتأليف
وكانت يف هذه الزاوية مكتبة يرومها أهل العلم والتحقيق ويستفيدون
منها وقد مجع بني العلم واإلصالح والدعوة.
قضینا فی هذه الزاویة املبارکة عرشة أیام ( فی العرش األول من رمضان
سنة  1427ه ق ) وکأهنا عرشة دقائق من هبجتها وصفائها من أکدار
احلیاة وشواغلها حیث رأینا العلامء والدعاة املخلصنی الذین أرشقت
صفحات حیاهتم مشغولنی فی خلوهتم مع اهلل تعالی وأحسسنا
لذة علویة تسمو باإلنسان عن مستوی لذائذ الدنیا وجواذب املادة
ووجدنا فی هذه املجالس اآلمنة املطمئنة زادا فکریا و لذة روحیة
واملضی فی سبیل
دافعة نحو اإلستمرار فی العمل ومالحقة األهداف
ّ
السعادة والیقنی.
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قصة لقمان احلكيم
کان لقامن حقری ًا و وضیع ًا عند سیده مع العبید ّ
ألن
سیدهم أرسلهم إلی احلدیقة لقطف الفواکهة الشهیة
احللوة ،العبید کلهم أمجعون ذهبوا إلی احلقل سمع ًا وطاعة
وأکلوا الثامرالشهی خفی ًا وقالوا لسیدهمّ :
إن لقامن هو أکل الثامر
وامحر انفه للقامن وإن کان لقامن سواد اللون کاللیل
فانقلب السید
ّ
املظلم ولکنّه کان عامل ًا وعاق ً
تفصحهه وزکاوته
ال وخبریا َعلم من ّ
سبب غضب السید وقال :مه ً
ال یاسیدی وصفوتی وحبیبی أبد ًا
َ
الیکون العبد اخلائن حمبوب ًا لسیده اخترب العبید کلهم وانا معهم
واسقهم ما ًء محی ًام ثم ُسقهم إلی ساحة قفر .انت راکب ونحن مشاة.
ٍ
ٍ
ووقار واسقی اجلمیع احلمیم ثم
هبدوء
سمع السید ما قال لقامن
ساقهم فی صحراء وهم جیتهدون فی السعی حتی تعبوا وکانوا فی
َ
َ
والزیتون وخرج من
والتنی
الرمان
العناء الشدید ،اخرج املا ُء بالقیء
َ
بطن لقامن املاء الصافی فقط .
بود لقامن پیش خواجه ی خویشتن
درمیان بندگانش خوارتن
می فرستاد اوغالمان را به باغ
تاکه میوه آیدش هبر فراغ
آن غالمان میوه های مجع را
خوش بخوردند از ِ
هنیب طمع را
خواجه را گفتند :لقامن خورد آن
خواجه بر لقامن ت ُُرش گشت وگران
چون تفحص کرد لقامن از سبب
در عتاب خواجه اش بگشادلب
بود لقامن درغالمان چون ُط َفیل
پرمعانی ،تریه صورت مهچو َلیل
الکلامت ـــــــ بنده :عبد .هبر :لِـ (هبر او :له) فراغ :راحة من
اخلبریوالفهام .تریه:
العطش واجلوع واحلقب واحلقن ..پرمعانی:
ّ
أسود.
گفت لقامن :س ّیدا ِ
پیش خدا
بنده ی خاین نباشد ُمرتضا
امتحان کن مجله مان را ای کریم
ِ
توآزب محیم
سریمان در ده
بعد ازآن ما را به صحرایی کالن
توسواره ،ماپیاده می دوان
آنگهان بنگرتو بدکردار را
ُصنع های کاشف األرسار را
قی در افتادند ایشان از عنا
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آب
می آورد زیشان
میوه ها
چونکه لقامن در آمد قی زناف
می برآورد از درونش آب صاف
اخلفی بعلم لقامن وحکمته فیکف علم اهلل تعالی
الس
ُ
إذ ُیکشف کذا ّ ُّ
وقدرته؟
یوم القیامة الک ّفار ُیعذبون بالنارألن جاءعندهم البشری والنذیرفی
الدنیا باهلدی والنورولکن قست قلوهبم وکانت کاجلارة وما أجابوهم
واخلرباء خیتربون احلجارة بالنار.
السئ الدواء السیء (کداء کرسطان ودواء
اخلبیثات للخبیثن للداء ّ
الکمیا)
بأی طریق یمشی والکنک إن ترید النور واهلدی کن
اإلنسان ُح ٌر ّ
مستعدًّ ًا له .وإن کنت ترید احلر ّیة من السجن الصعب والعذاب

الفکری والعصبی فال تنسی ذکراهلل وعبادته.
حکمت لقامن چو داند این نمود
پس چه باشد ِحکمت رب الوجود؟
یوم تبلی والرسائرکلها
َ
بان منکم کل کامن ال ُیشتهی
چون ُسقو ما ًء محی َام ُق ّطعت
مجلة األستار ممّا افضعت
نار زان آمد عذاب کافران

که حجررا نار باشد امتحان
ریش بد را داروی بد یافت رگ
مررسخر را ِ
رسداندان سگ
اخلبیثات اخلبیثات حکمت است
زشت راهم زشت ُجفت وبابت است
پس تو هرجفتی که می خواهی برو
حمو ومهشکل وصفات او بشو
نورخواهی ،مستعد نور شو
دور خواهی خویش بنی و ُدورشو
ور رهی خواهی ازسجن خرب
رسمکش از دوست ،واسجد واقرتب
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االتصاالت تشتعل وراء إساءة قناة الوالية
إىل سفري الوحدة واالعتدال
السيد مسعود
اإلساءة السافرة التي بادر هبا
خبري قناة الوالية الفضائية
الشيعية املغفل إىل إمام
وخطيب أهل السنة بمدينة
زاهدان وسفری الوحدة
واالعتدال فضيلة الشيخ
عبد احلميد حفظه اهلل ،قد
واجهت االستنكار العارم
من قبل أهل السنة واجلامعة
داخل البالد وخارجها،
وخلفت أمواجا هائلة من
االستياء والغضب واختذ أئمة
اجلمعة مواقف صارمة دامغة
كام كان املتوقع -ضد هذا املتکلم الذي هيرف بام ال يعرف ويصفالشيخ عبد احلميد بام يصفه من الصفات غري اجلميلة ،ويكيل له التهم
واالفرتاءات ،واألئمة هم يمثلون عامة الشعب واملكون السني ،فهم
رفعوا أصواهتم وكرسوا الصمت ،وصاحوا بأعىل أصواهتم عىل رجال
احلكومة ،ومسؤويل قناة الوالية اإليرانية الشيعية اهلتاكة ،كام دافع
البعض اآلخر عرب إرسال الرسائل ،هبدف احلد واحليلولة دون هذه
اخلطوات الشيطانية الصهيونية ،التي تشعل هليب اخلالف والتنازع بني
السنة والشيعة يف إيران يف الظروف املتأزمة السائدة التي يمر هبا العامل
كله ،وظروف إيران اخلاصة حيث أصبحت قاب قوسني أو أدنى من
الدورة الثانية عرشة النتخابات الرئاسة.
وقد سمعت وقرأت كلامت أكثر اخلطباء يف هذه اجلمعة ،فلم أجد
واحدا منهم مل يتعرض هلذا احلدث املرير ،ومر به دون أي التفات،
بل اجلميع اختذ املواقف الالزمة جتاه هذا الرجل املثری للفتن  ،الذي
يتكلم وجهه الشاحب وخيرب اضطرابه البادي عن حسده ومكره قبل
حركة لسانه املرسل الطویل ،وقد سمعت خطيبا بني هؤالء اخلطباء
ذكر بأن هذا اخلبيث وصف الشيخ بالوقاحة فقال ما ترمي به شيخنا
مرمي به أبوك وأمك وجدك وكل أجدادك من العايل إىل السافل ،ومن
السافل إىل العايل ،وال لوم عليه فإن اجلميع خيرج من الطور يف مثل
هذه املحطة.
عجيب استخدام أمثال هؤالء املرىض املعتوهني يف القنوات الدينية

التي هي بصدد تقديم فكرة
ومنهج ودعوة إىل العامل ،وهل
ال يوجد رجل رشيد مناسب
لتويل هذه املسؤولية اخلطرية،
كي يتبناها جمنون خمل باألمن
القومي والوطني عرب رسد
ترهات سخفية ،وأقاويل
زائفة ،وهتم وافرتاءات
يف القنوات وعىل رؤوس
املاليني من املشاهدين ،يف
وقاحة وبالدة ال مثيل هلا.
وال شك أن الرجل يمثل
املسؤولني الذين يديرون هذه
القناة وليس بإمكاهنم التنصل عام يقال ويدعى فيها من الرتهات وما
يزعزع األمن ،والذين هيمهم األمن والوحدة بني السنة والشيعة كام
يدعون ال نفاقا وتزويرا ،عليهم دفن مثل هذه اجلراثيم املبيدة لكافة
اجلهودات واملساعي املبذولة واألموال املنفقة يف هذا املجال ،وإن
أمثال هذا الرجل الذي يرى نفسه خبريا يستأصل شجرة الوحدة
وبالتايل األمن الوطني بالتالعب مع املشاعر واستفزاز دفينة القبائل
واألقوام بكل وقاحة وخباثة.
هذا الرجل وأمثاله األقزام من مربويب أيدي الصهاينة ال يتحملون
شعبية الشيخ ومكانته العلية التي حيظى هبا بني الناس من السنة
والشيعة املعتدلني ،ويستهدفون عرضه ومكانته بسهام التهم
واألكاذيب ،يريدون تشويه سمعته الطيبة بالكذب والنميمة واخلتل،
وإطفاء النور الذي أعده اهلل.
كأن بناء الدار ،والزواج احلالل ،وركوب السيارة كلها يكون حمرما
حينام يأيت دور علامئنا ،بينام بناء القصور الشاخمة الناطحة للسحاب،
ومجع القناطري املقنطرة من الذهب والفضة ،واألسود واألبيض،
وتشييد احلدائق الغناء ذات الظالل والفواكه املتشاهبة اللون املختلفة
الطعم ،واقتناء السيارات واملراكب الفارهة ،واالستمتاع بالنساء
ذوات العدد بالنكاح املؤبد واملؤقت واملتعة ،وأكل أموال الناس
بالباطل كلها يكون حالال هلم هؤالء وأطيب من لبان أمهاهتم.
ومن أمعن النظر يف وجه الرجل وهو يتكلم لرأى رشارة احلسد
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والضغينة تتطاير من عينيه ،وبلغ به احلسد إىل مبلغ داس عىل عرضه
وكرامته فال يبايل بعرض اآلخرين وكرامتهم ،والشيطان استبطنه يلهمه
رش الكلامت وباطلها ويوحي إليه األكاذيب ويشجعه عىل تشويه سمعة
الرجال الطيبني الصاحلني ،وأصبح دمية بيد الشيطان يستخدمه يف
مراميه كيف يشاء.
لقد رصح اخلطباء والنخب السنة مرات وكرات بأن الشيخ يشكل
اخلط األمحر ألهل السنة واجلامعة يف إيران والناس رضوا به زعيام
وإماما ومتحدثا لدى احلكومة واملسؤولني ،والسنة ال يسمحون ألحد
يتخطى هذا اخلط امللغم أو يقرتب منه ،ويفدون للشيخ باألرواح ،ألهنم
عرفوه كناصح خملص ال يعنيه إال ما يسعدهم ،ويقدم مصاحلهم عىل
مصاحله الشخصية ،هذه اعتقادهم بالنسبة له ترسخت يف قلوهبم عرب
السنني ،ال يتمكن من الترسب إليها أبو القاسمي وال أسياده املغرضون
الصهيونيون ،بل املعتدلون من الشيعة أيضا عرفوا هذا األمر ،وينظرون
إىل الشيخ كناصح للنظام والشعب ،حيول بني الشعب السني عن ختطي
القانون ومطالبة حقوقهم عرب التجمعات واملظاهرات داعني إياهم إىل
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أخبار العامل

عقد االجتامع السنوي بمناسبة تكريم خرجيي جامعة دار العلوم
زاهدان
انعقد االجتامع السنوي السادس والعرشون لتكريم خرجيي جامعة
دار العلوم زاهدان ،اليوم الثالثاء ( 27رجب  ،)1438بمشاركة زهاء
مائتي ألف شخص من خمتلف املناطق واملحافظات يف إيران.
بدأت اجللسة التمهيدية هلذا االجتامع ،والذي ُيعقد هناية كل سنة
دراسية بمناسبة تكريم خرجيي جامعة دار العلوم زاهدان ،مساء
األمس اإلثنني.
بدأت اجللسة الرسمية صباح اليوم الثالثاء وانتهت أعامهلا يف الساعة
احلادية عرشة مساء ،حيث ألقى األساتذة والعلامء واملثقفون خطبا
أمام املشاركني يف االجتامع.
يف هناية احلفلة تم تكريم  210من اإلخوة الذين خترجوا من جامعة
دار العلوم ،و 136من األخوات الاليت خترجن من مدرسة عائشة
االنقياد للقانون وامليش يف إطاره وهذا األمر ما قد سبب له مشاكل الصديقة ريض اهلل عنها للبنات (التابعة جلامعة دار العلوم) و50
طالبا حفظوا القرآن الكريم يف هذه السنة.
وجعله عرضة للتهديدات من قبل بعض املنظامت املتطرفة التي تريد جدير بالذكر أنه يشارك سنويا عرشات اآلالف من الضيوف من كافةّ
طبقات املكون السني من خمتلف مناطق أهل السنة يف إيران ،يف هذا
انتفاضة الشعب ضد النظام.
االجتامع.
سببت املواقف الصارمة من املكون السني رجاال ونساء صغارا وكبارا،

ليعتذر املوهن  ،ويتيقن بخطائه الفاحش ويتنبه للمستنقع الذي توغل
فيه ،ويعرف أنه ورد مرتعا وخيام ،وهو كشاة باتت تسعى حلتفها بظلفها.
اعتذر الرجل إىل سامحة الشيخ بل إىل املكون السني ،لكن االعتذار ال
يكفي وليست هذه هي املرة األويل التي تتجارس فيها هذه القناة عىل إهانة
الشيخ والتعرض عىل عرضه املحروس ،وزعزعة األمن واالنسجام ،بل
قلد الرجل رئيسه وشيوخه يف اإلهانة ،ومن الرضوري أال يرىض أهل
السنة دون طرد الرجل وإخراجه من القناة بالكامل ،كام أن هذا مطلب
فضيلة الشيخ أيضا حيث طالب مسؤويل القناة بتطهري القناة من هؤالء
الفتانني.
وليعلم عملة هذه القناة املتبنیة للعصبية املقيتة والطائفية البغيضة ،ومجيع
املغرضني بأن مكانة الشيخ أصبحت شجرة ذات أصول ممتدة يف قلوب
الناس خالل هذه السنوات املديدة ،وأهنم استيقظوا من النوم متأخرين
جدا ،وليس بإمكاهنم نزع هذه اجلذور من القلوب فال يتعبوا أنفسهم
عبثا ،ومل يبق للمغرضني سوى أن جيلسوا يف مكاهنم ويعضوا أناملهم
من الغيظ ،ليقول هلم املحبون :موتوا بغيظكم.

20

داخلية غزة تفتح باب التوبة للمتخابرين وعمالء االحتالل
املسلم ـ وكاالت -أعلنت وزارة الداخلية واألمن الوطني يف قطاع غزة
فتح باب التوبة ملن وقع ضحي ًة لالحتالل وأجهزة خمابراته ،ملدة أسبوع
واحد وذلك اعتبار ًا من اليوم الثالثاء املوافق  ،2017/4/4وحتى
الساعة الثانية عرش من مساء الثالثاء املقبل املوافق ،2017/4/11
وذلك انطالق ًا من املسؤولية الوطنية واملجتمعية.
وأوضحت الداخلية يف بيان صحفي اليوم الثالثاء ،أنه عىل العميل
تسليم نفسه من التواصل مع أقرب شخص عىل عالقة مبارشة
باألجهزة األمنية يثق به املتخابر.
كام وتعهدت ملن يسلم نفسه من العمالء بتوفري احلامية األمنية
والقانونية ومعاجلة قضيته وفق ظروف الرسية التامة وخارج املقار
األمنية.
النائب العام اهلندي يشيد باستخدام مسلمني كدروع برشية
دافع النائب العام اهلندي موكول روهتاغي عن استخدام اجلنود اهلنود
للمدنيني املسلمني كدروع برشية يف إقليم جامو كشمري.
واعترب روهتاغي ،أن ربط رجل كشمريي مسلم أمام عربة للجيش
اهلندي يف جامو كشمري ،واستخدامه كدرع برشي ،عمل رائع.
وقال روهتاغي :يمكن أن يكون ربط الرجل أمام العربة قرار ُاختذ عىل
عجل ،ولكن مل يترضر أحد جراء ذلك؛ لذا فإنه عمل رائع.
وأضاف :و إذا أخذنا بعني االعتبار الظروف ،فال يشء خاطئا يف ذلك.
واألسبوع املايض ،انترش عىل مواقع اإلنرتنت مقطع فيديو يظهر
استخدام جنود هنود ألحد الكشمرييني كدرع برشي؛ من خالل
ربطه بعربة عسكرية يف منطقة بودغام يف اإلقليم.
وكان املتحدث باسم اجليش اهلندي ،راجيش كاليا ،أكد صحة ما ظهر
يف مقطع الفيديو ،وأعلن فتح حتقيق باحلادثة.
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للسائر
بصائر َّ
ُ
مقتطفات من حمارضة لفضيلة األستاذ القاسمي
حفظه اهلل ألقاها بني يدي مجع من الطالب يف جامعة
دارالعلوم كراتيش ،يف ربيع الثاين من هذا العام
(1438هـ) ،واشتملت املحارضة عىل ذكر جتارب
يف اللغة العربية وعىل توجيهات فكرية وتربوية.

جتارب
إنني أذكر كلمة من صديق لنا كان اسمه «مز ّمل» ـ من «رسيالنكا» ـ
وأظن أنه كان قد عاش يف فرنسا قليال ،جاء إىل دارالعلوم بكراتيش ـ
وهو كبري السن ـ فالتحق بقسم التحفيظ ليحفظ القرآن ،فطلبنا منه
أن يعلمنا اللغة اإلنجليزية ـ وكان يتقنها ،ويعرف أساليب التدريس
اجلديدة هلا ـ ففتح لنا فصال يف اللغة اإلنجليزية لسنة واحدة  ،سمعته
العلم احلديث أثبت أن اإلنسان يمكن أن يتعلم أي لغة يف إننا تعلمنا العربية يف زمن شح الكتب والصحف وانعدام وسائل
يقول :إن
َ
ثالث سنوات ،ألن العلامء شاهدوا أن الصبي بعد أن انفتح لسانه التواصل ،وأنا اآلن عىل عتبة الستني ،ولكنني زلت طاحما ألن أجدّ د
يتعلم اللغة األم يف ثالث سنوات ،فكذلك الطالب إذا واظب عىل العزم وأستزيد من اللغة العربية ،وإن كانت الظروف واألوضاع
تعلم ٍ
لغة ثالث سنوات ،يتعلمها قياسا عىل الصبي الذي يتعلم لغة أمه واملشاغل الكثرية ال تسمح بذلك.
يف هذه املدة؛ ولكن الطفل يتعلم ألنه ال خياف الضحك وال خيشى من أما بالنسبة إليكم فقد توفرت الكتب ووسائل اإلعالم ومواقع
اخلطأ ،فكان يوصينا بأن ال نخاف اخلطأ وال نبايل بضحكات الناس وتطبيقات التواصل االجتامعي ،فاآلن كل يشء بمتناول أيديكم
وسخريتهم؛ لكننا نحن غادرنا دارالعلوم كراتيش إىل زاهدان ،وهو ـ
األخ مزمل ـ أيضا ذهب ،فلم نتعلم من اإلنجليزية إال قليال ،ولكن
ال شك يف أن هذه القاعدة تُط ّبق عىل اللغة العربية ،فالطالب إذا قىض
ثالث سنوات يف تعلم العربية ،جيب أن ينطلق هبا لسانه و ُي ِتقنَها نطق ًا
وكتابة.
وسائل التواصل احلديثة فرص ٌة
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عىل بعد نَقرة واحدة ،فالفرص التي أمامكم هي أن تستفيدوا من
األساتذة و من وسائل اإلعالم واملجالت واجلرائد لتنرشوا أفكاركم
هبا وتتواصلوا عربها مع العلامء  ،مثل أن تكتبوا إليهم وتطلبوا منهم
الداللة والنصيحة ،وكذلك تستفيدوا من جتارب الطلبة الناشطني فإن
بني الطلبة من هيتم بالعربية ويكتب وجييد الكتابة.
احلاجة إىل اللغة العربية
مت اليوم لفيفا من أساتذة القسم العريب وقلت هلم :إن اللغة
ك ّل ُ
العربية ليست مقصودة بالذات ويمكن أن تكون وسيلة إىل املقصود،
ألن الغاية هي إصالح األمة والدعوة إىل اهلل وفهم القرآن ،وفهم
القرآن يمكن بتعلم لغة الرتاث وحدها ـ دون اللغة املعارصة ـ ،ولكن
نظرا إىل ظروف العامل اإلسالمي وإىل أن العامل ك ّله اليوم صار كقرية
واحدة ،نحن بحاجة إىل االتصال باآلخرين وإىل أن نوصل أفكارنا
إىل العامل ،كام نحن بحاجة إىل أن نتعلم من اآلخرين ،فإذا تعلمتم
اللغة العربية وأتقنتموها وانطلقت هبا ألسنتكم ،وجعلتموها مقرونة
بالدعوة إىل اهلل وبإصالح الشعوب وتبصري األمة واالتصال بالعرب

والعجم واالتصال بالعامل اإلسالمي ،وأردتم أن تكتبوا وتنرشوا
باللغة العربية ألهنا لغة العلم ،وأردتم أن تكونوا دعاة إىل اهلل ورسوله
ودعاة إىل الدين ،فسوف جتدون إن شاء اهلل خماطبني يف مجيع أصقاع
العامل اإلسالمي.
حتديات
قد نرش يل مقال باسم «الفرص و التحديات» يف جملة الصحوة
اإلسالمية التي تصدر من جامعة دارالعلوم بزاهدان ،حتدثت فيه
ٍ
بإسهاب عن الفرص التي أمام الطالب ،وبقي احلديث عن التحديات
التي تواجههم.
ٍ
هتز
إن هناك حتديات سافرة تواجهكم و تواجه دينكم؛ هناك
ٌ
حتديات ّ
حتديات تريد أن تقلع جذور اإلسالم
اإلنسان املسلم وهتز مشاعره؛
ٌ
ِ
وتسلب اإليامن من القلوب؛ حتديات ومؤامرات من قبل األعداء
احلاقدين عىل اإلسالم ومن قبل امللل والنحل والفرق املنحرفة؛
حتديات تستهدف اإليامن واألخالق ،وتستهدف البالد اإلسالمية
ٌ
ومراكز العامل اإلسالمي ،وهناك غزو فكري و ثقايف ال يرحم؛ وال
يواجه هذه التحديات إال أنتم ،ولكن ال يمكن مواجهة هذه التحديات
قوي راسخ ،وال يمكن ذلك إال
ومقاومة هذا الغزو العارم إال بإيامن ّ
بفراسة وبصرية ،وبمهارة بالغة وبإيامن قوي وبقلب حارض منيب،
فإن منهجنا ومسريتنا و غايتنا هي « َأ ْد ُعوا إىل اهلل عىل َب ِص َرية».
إخواين! فلتغتنموا الفرص وتتعرفوا عىل التحديات وتتعرفوا عىل
أساليب مواجهة هذه التحديات؛ هذا واجب ّ
كل طالب علم؛
والطالب ال ينبغي أن يكتفي بالتخرج العادي ،بل ال بد له من مواصلة
الدراسة يف التخصصات املتنوعة ،ومواصلة التعليم يف اجلامعات
ليتعلم األساليب املعارصة املؤثرة ملواجهة التحديات واالنحرافات؛
وكان علامئنا ودعاتنا يف املايض يعتنون هبذه األمور كام جتدون ذلك يف
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كتاب اإلمام السيد أيب احلسن الندوي «يف مسرية احلياة».
وصايا
أوصيكم بقراءة كتاب «ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني» وكتاب
(الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية)
و«رجال الفكر والدعوة».
والغزو الفكري يمكن أن حتصلوا عليه من مؤلفات فضيلة الشيخ
واضح رشيد الندوي حفظه اهلل ،ابن أخت سيدنا أيب احلسن الندوي
رمحه اهلل.
أوصيكم هبذه الكتبِ ،
كتب اإلمام الندوي رمحه اهلل ،وأقول يف غري
عصبية وال جماملة وال مبالغة :إن فيها لوعة وحرارة ،وإهنا تنفخ فيكم
وتقويكم وتنقيكم.
ُبصكم ّ
الطموح وت ّ
يقول أحد الكتاب املرصيني :أنا عندما أريد أن أكتب شيئا ،أجلس
أمام الطاولة وأفتح كراستي وآخذ قلمي ،قبل أن أبدأ عميل أقرأ شيئا
من كتاب «ماذا خرس العامل» أو كتاب آخر من اإلمام الندوي! .وذلك
ّ
ألن يف مؤلفاته رمحه اهلل برك ًة وتأثريا وروحانية كبرية ،ألنه رمحه اهلل

اتصل بكبار الصاحلني يف عرصه وتريب عند الشيخ إلياس الكاندهلوي
والشيخ عبدالقادر الرائفوري ولقي حكيم األمة أرشف عيل التهانوي
وجالس العالمة السيد سليامن الندوي والزمه ،وأخذ من هذه املشايخ
الكبار ـ رمحهم اهلل تعاىل ـ الفكر َة الصائبة والرتبي َة الروحي َة الصافية؛
فألف كتابه «رباني ٌة ال رهباني ٌة» الذي ُأعجب به علامء العرب.
وكتب الشيخ القرضاوي كتابا باسم (أبو احلسن الندوي كام عرفته)
يقول فيه  :إن رأيته كأنك رأيت أبا درداء ،وإن رأيته كأنك رأيت
سلامن (ريض اهلل عنهام).
يقول شيخنا املفتي حممد تقي العثامين حفظه اهلل :استفدت من مجيع
كتبه ولكن أخصص بالذكر ثالثة منهم:
 -1رجال الفكر والدعوة
 -2ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني
 -3الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار
اإلسالمية.
وملا ِ
ينته هذا الرصاع وال تزال البالد اإلسالمية كباكستان وطاجكستان
تعاين منه؛ فيجب أن تقرؤوا كتب الشيخ اإلمام رمحه اهلل ،كام جيب
عليكم أن هتتموا بالكتب الدراسية تكرار ًا ومطالع ًة وحضور ًا يف
الفصل ،وتصربوا عىل شدائد حتصيل العلم ،وخترجوا يف ليايل اجلمعة
يف الدعوة إىل اهلل ،وجتالسوا املشايخ والصاحلني.
وال بد للطالب من قيام الليل واإلكثار من الدعاء واالستغفار ،فسلوا
اهلل سبحانه و تعاىل أن يوفقكم لذلك .يقول الشيخ أبو احلسن رمحه
اهلل« :إن قيام الليل أقوى وسيلة لتغذية الروح وشحن بطارية القلب».
أسأل اهلل أن يتقبلكم دعاة صاحلني ومصلحني ،وجيدّ د بكم دينه
ويلحقكم باملجددين الذين جددوا دين اهلل يف األرض وورثوا النبي
صىل اهلل عليه وسلم .والسالم عليكم ورمحة اهلل.
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حركة اإلصالح والدعوة و آثارها يف شبه القارة اهلندية واجلزيرة العربية
يف القرنني املاضيني

احللقة األوىل

األستاذ الشيخ حممد الرابع احلسني الندوي
تعريب واعتناء  -حممد وثيق الندوي
مقدمة الرسالة
الشيخ حممد واضح رشيد احلسني الندوي
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيد املرسلني حممد،
وعىل آله وصحبه أمجعني ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،أما بعد .
كان من فضل اهلل العظيم عىل اهلند أن ق َّيض يف كل عرص من
عم الفساد ،وشاع الرشود الفكري ،وفشت البدع
جيدِّ د دينَه كلام ّ
واخلرافات،وساد نفوذ العلامء املغرضني ،وكثرت التأويالت
الفاسدة،وأباطيل املشككني واملضللني،وقد ق َّيض اهلل هلذا العمل
اجلسيم عمل جتديد الدين ،وإعادته إىل منهج السلف :الشيخ أمحد
الرسهندي ،ثم ق َّيض له شخصية أخرى كانت منتسبة إىل الشيخ
الرسهندي ،ملا بدأ االنحراف من جديد  ،وهي شخصية الشيخ ويل
اهلل الدهلوي الذي عارص عرص انحطاط احلكم اإلسالمي ،وتو ُّغل
أعداء اإلسالم ،فكافح اخلطر اجلديد،علمي ًا وتربوي ًا ،وأنشأ هو و
أوالده مكتبة علمية زاخرة يف الدفاع عن اإلسالم ،كام عمروا مراكز
الرتبية والتوعية اإلسالمية ،والعلوم اإلسالمية التي ال تزال تنجب
أقطاب الفكر اإلسالمي رغم مرور حوايل قرنني ،ورغم سقوط احلكم
اإلسالمي يف اهلند .
أدرك الشيخ ويل اهلل الدهلوي بفراسته اإليامنية ووعيه الثاقب األخطار
املحدقة بنظام احلكم اإلسالمي ،وأدرك ما هيدِّ د اإلسالم من نظريات
ومعتقدات ،وفلسفات باطلة،وسوء تأويل لنصوصه،فوضع منهج ًا
واهتم برتبية العلامء ،وعرض اإلسالم يف ضوء
جديد ًا للتعليم،
َّ
املشكالت اجلديدة ،ورشح الدين وتعاليمه حسب العقلية املتغرية،
والوضع اجلديد ،ون َّقى اإلسالم من الشوائب ،وخاطب العقل
والقلب ،ورجال الدين والدولة مع ًا .
َب أرسة الشيخ ويل اهلل الدهلوي السلسلة الذهبية التي جتمع سائـر
و ُت ْعت َ ُ
حلقات العلم ،والتعليم ،والدعوة ،والرتبية اإلسالمية ،و تصحيح
العقيدة وإصالح املجتمع  ،وتتصل هبا سائر اجلهود التي بذلت يف
اهلند منذ ذلك الوقت يف املجاالت التعليمية ،والدينية ،واالجتامعية،
والعلمية،والدعوية ،واإلصالحية ،فقامت مؤسسات ومدارس،
ومراكز للرتبية ،وحركات لتصحيح العقيدة وإصالح املجتمع،
ومنظامت لتوحيـد كلمة املسلمني ،وصيانتهم من الذوبان ،أو أن
جترفهم التيارات اجلديدة التي اكتسحت يف عهد انحطاط املسلمني
وسقوط احلكم اإلسالمي ،وعهد اإلنجليز ،ثم يف عهد استقالل
سائر هذه احلركات املنتسبون إىل أرسة الشيخ ويل اهلل
اهلند ،وقد تز َّعم َ
الدهلوي ،واملغرتفون من مناهل أرسته ،وكان واسطة القالدة الشيخ
نسب سائر
عبد العزيز بن الشيخ ويل اهلل الدهلوي الذي يصل إليه
ُ

احلركات اإلسالمية التعليمية والرتبوية ،وحركات الدعوة والكفاح
التي قامت يف اهلند  ،وإليه يرجع فضل حركة الدعوة و إصالح
العقيدة واملجتمع لإلمام الشهيد أمحد بن عرفان الرائي بريلوي ،الذي
كبار العلامء واملصلحني يف عرصه ،وهو الواسطة بني
انخرط يف سلكه ُ
أرسة الشيخ ويل اهلل الدهلوي ،وبني قادة الفكر الذين صانوا العقيدة
اإلسالمية من التحريف ،وكافحوا احلركات الباطلة ،ومحلوا لواء
اإلسالم يف اهلند يف عصور الفتن واملحن ،وجاهدوا يف اهلل حق جهاده،
ونرشوا تعاليم اإلسالم .
ومثل حركة اإلمام ويل اهلل الدهلوي التي تقوم عىل التوحيد اخلالص
ومكافحة احلركات املناوئة لروح اإلسالم ،والفرق املنحرفة التي
تنتسب إىل اإلسالم ،ولكنها متأثرة بالنزعات واحلركات الباطلة،
نشأت يف اجلزيرة العربية حرك ُة الشيخ حممد بن عبد الوهاب النجدي
التي قامت بالدعوة إىل التمسك بالتوحيد اخلالص ،ومكافحة البدع
واخلرفات التي وصلت إىل الرشك ،يقول سامحة الشيخ أيب احلسن عيل
احلسني الندوي وهو يشري إىل خصائص هذه احلركة.:
وقد كانت دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وجهاده وجهوده
العظيمة تدور حول الدعوة إىل التوحيد اخلالص ،والرد عىل مظاهر
الرشك ،واستئصال التقاليد والطقوس اجلاهلية (التي كان لبعض
مظاهرها وشعائرها الظهور واالنتشار لبعد العهد عن زمان النبوة،
واجلهل العام ،وغفلة العلامء يف بعض القبائل واألماكن من املنطقة
الرشقية يف اجلزيرة العربية ) وتدور حول توضيح الفرق بني توحيد
األلوهية وتوحيد الربوبية ،ورشح حقيقة التوحيد الذي يرىض به
اهلل تعاىل لعباده ،ودعا القرآن الكريم إليه دعوة رصحية واضحة،
وتنقيحها ،وما حصل للشيخ يف هذا الصدد من النجاح ال يوجد له
نظري يف الدعاة واملصلحني يف العهود املاضية ،وإن كان حسب ما يقول
الدكتور أمحد أمني يرجع ذلك إىل حد كبري إىل قيام حكومة (وهي
احلكومة السعودية) عىل أساسها وتبنيها هلذه الدعوة ،وتشجيعها هلا
وإرشافها عليها ،ولكن مما ال يقبل اجلدل واالختالف أن الشيخ حممد
بن عبد الوهاب قام يف هذا الصدد بدور مصلح ثوري عظيم ،ومهام
خالفه بعض الناس يف بعض أفكاره وآرائه وأسلوبه يف عرض الدعوة
ومنهجه ،ومل يوافقه مئة يف مئة إال أنه ال يمكن إنكار تأثري هذه الدعوة
وفائدهتا واحلاجة إليها يف تلك الظروف اخلاصة.
وأما ما يتعلق بتوضيح عقيدة التوحيد وتنقيحها ،وإثباهتا بالقرآن
الكريم ،ورشح الفوارق بني توحيد األلوهية وتوحيد الربوبية ،فإن
هناك شبه ًا كبري ًا بني آراء الشيخ وحتقيقاته وبحوثه ،وآراء اإلمام
الدهلوي وحتقيقاته وبحوثه ،وليس هذا إال نتيجة الدراسة العميقة
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دور ًا رائد ًا يف نرش العلوم اإلسالمية ،وصيانة العقيدة من التحريف.
وأما ندوة العلامء التي أنشئت يف لكناؤ يف 1894م 1312-هـ  ،وهي
املدرسة الثالثة الكربى ،فيصل نسبها إىل هذا اجليل من الربانيني ،فقد
أسسها الشيخ حممد عيل املونجريي ،ونخبة من العلامء ،من بينهم
العالمة شبيل النعامين ،وكان من كبار مساعديـه الشيخ عبد احلي
احلسني  ،وكان كالمها من مسرتشدي العالمة املحدث الشيخ فضل
الرمحن الكنج مرادآبادي ،وهو من تالميذ العالمة املحدث الشيخ عبد
العزيز الدهلوي .
كانت ندوة العلامء التي أنشئت كحركة تعليمية وتربوية ،جتربة فريدة
يف التعليم والدعوة،والرتبية ،فقد انضم إىل هذه احلركة علامء باحثون
كالعالمة شبيل النعامين (1332هـ) صاحب املؤلفات العلمية الكثرية،
ومؤسس املجمع العلمي املعروف بدار املصنفني يف أعظم كراه  ،وعدد
من كبار املشايخ واملصلحني  ،وقد كان تأسيس هذه املدرسة بغرض
إقامة قنطرة تصل بني الثقافتني اإلسالمية والغربية،والطبقتني:علامء
الدين ،واملثقفني العرصيني ،وإحداث فكر جديد جيمع بني حماسن
القديم واجلديد .
كان هلذه املدرسة فضل ال يستهان به يف نرش الثقافة اإلسالمية ،وعرض
السرية النبوية ،وحماسن اإلسالم و تعاليمه يف أسلوب عرصي قوي
وثوب قشيب ،فقد كان لكتابات العالمة شبيل النعامين ،وتلميذه
النابغة العالمة السيد سليامن الندوي ،و آخرين من خرجيي ندوة
العلامء تأثري قوي يف نرش الفكر اإلسالمي ،ور ِّد كيد أعداء اإلسالم
بأسلوب علمي رزين .
وتوىل رئاس َة ندوة العلامء سامحة الشيخ أيب احلسن عىل احلسني الندوي
بن العالمة السيد عبد احلي احلسني ،فقطعت ندوة العلامء شوط ًا بعيد ًا
يف الكفاح العلمي ،والدعوة اإلسالمية ،والرتبية وإصالح العقيدة
واملجتمع يف عهد رئاسته ،وقام سامحته بدور قيادي يف معظم احلركات
الدينية والرتبوية ،باإلضافة إىل جمهوده العلمي اجلبار ،وكان متمسك ًا
بعقيدة التوحيد اخلالص ،ونقل كتاب تقوية اإليامن للشاه إسامعيل
الشهيد إىل العربية باسم رسالة التوحيد وقد نرشته وزارة األوقاف
اإلسالمية والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية بنطاق
واسع ،ونال قبوالً عام ًا مثل كتاب عقيدة التوحيد للشيخ حممد بن
متسك أرسته
عبد الوهاب النجدي ،وأوضح سامحة الشيخ الندوي ُّ
بعقيدة التوحيد ،ومن املعلوم أن أرسته كانت دائ ًام عىل صلة بأرسة
الشيخ ويل اهلل الدهلوي واإلمام الرسهندي ،فكتب يقول يف كتابه يف
مسرية احلياة.:
يطلعنا تاريخ األرسة القديم واملعارص عىل حقيقة هلا شأهنا ،وهي
تم ذلك بورود األمري
أن هذه األرسة منذ قدومها إىل اهلند (وقد َّ
الكبري السيد قطب الدين حممد املدين مؤسس هذه األرسة يف اهلند يف
مر) إىل عهدنا هذا ،مل تزل متمسكة
أوائل القرن السابع اهلجري كام ّ
بعقيدة التوحيد اخلالص ،بعيدة عن األعامل الرشكية ،متجنبة للبدع
واملحدثات ،مصونة من تأثري العقائد الشيعية ،وكانت الدعوة إىل
التوحيد واتباع السنة املطهرة شعارها الدائم وميزهتا البارزة.

املبارشة للقرآن الكريم وتدبره ،واملعرفة الدقيقة الواسعة بالكتاب
والسنة ،وهي التي أدت بشيخ اإلسالم ابن تيمية يف عرصه ،وكبار
الدعاة واملصلحني والعلامء واملحققني يف عصورهم إىل نتائج مشاهبة
متقاربة ،ودفعتهم إىل تبليغ التوحيد اخلالص والدعوة اجلريئة
الواضحة إليه( ).
وقد ألف األستاذ مسعود عامل الندوي أحد خرجيي الندوة النابغني
حول حياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب النجدي وأعامله ودعوته
ومنهجه كتاب ًا مفص ً
ال و حمقق ًا ،نال قبوالً واعرتاف ًا يف األوساط العلمية
والدعوية يف اجلزيرة العربية.
إن كل حركة ونشاط يف حياة املسلمني يف الوقت احلارض يف اهلند ،يف
جمال التعليم و الرتبية ،والدعوة ،والثقافة ،واالجتامع مدين للمشايخ
والعلامء الربانيني الذين تأثروا بحركة ودعوة السيد أمحد بن عرفان
الشهيد ،إهنم كانوا قوام املقاومة والصمود ضد الغزو الفكري والثقايف
الذي رافق غزو اإلنجليز للهند ،فقد كان هؤالء العلامء الربانيون يف
مقدمة املقاومة املكشوفة يف عام 1857م واستشهد ألوف منهم ،وكان
يف طليعتهم مسرتشدو السيد أمحد الشهيد رمحه اهلل كالشيخ أمحد اهلل ،
والشيخ حييى عيل .
وبعد فشل الثورة يف سنة 1857هـ مل ير العلامء أمامهم طريق ًا إال فتح
املدارس العربية واملعاهد الدينية ،فأنشأوا هذه املعاقل ليحتفظوا ببقايا
احلياة اإلسالمية ،وليكافحوا تيار الغرب املدين والثقايف ،وخيرجوا
منها دعاة اإلسالم وعلامء الدين ،فأسس الشيخ حممد قاسم النانوتوي
مدرسة ديوبند سنة 1283هـ  ،وأسس الشيخ سعادت عيل (من بقية
رهط اإلمام السيد أمحد الشهيـد) مدرسة يف سهارنفور يف نفس ذلك
العـام  ،ثم تواترت املدارس الدينية يف أنحاء اهلند  ،وقد نجحت هذه
ورس نجاح هذه املدارس
املدارس يف رسالتها الدينية نجاح ًا باهر ًاّ ،
يف أداء رسالتها ،ونرش الدين والعلم ،أهنا مل تكن تنال مساعدة من
احلكومة  ،وكانت قائمة عىل أساس الزهد والتضحية والكفاف .
وكان يف مقدمة العلامء الذين كافحوا خطر التنصري والتغريب الشيخ
حممد قاسم النانوتوي مؤسس دار العلوم بديوبند ،والشيخ رشيد
أمحد الكنكوهي ،والشيخ أرشف عيل التهانوي ،والشيخ خليل أمحد،
والشيخ عبد اهلل الغزنوي ،والشيخ عبدالعزيز الرحيم آبادي ،والشيخ
أبو بكر إبراهيم اآلروي ،ومجيعهم ينتسبون بطريق أو آخر إىل هذه
الطليعة املؤمنة .
كان تأثري حركة اإلمام أمحد بن عرفان الشهيد عام ًا وشامالً،
ظهر يف مكافحة الغزو االستعامري ،ومواجهة الفتن ،ومعاجلة
التحديات الفكرية ،وتربية اجليل الناشئ ،تعليمي ًا وثقافي ًا ،وعرض
الفكر اإلسالمي ،وصيانة العقيدة من التشويه ،وتنقية اإلسالم من
الشوائب ،وبذل العلامء املنتسبون إليها و املسرتشدون من خلفاء
اإلمام الشهيد  ،جهود ًا جبارة ومشكورة يف إنشاء مدارس ومراكز
اإلصالح والرتبية،وخدموا العلوم اإلسالمية،ويف مقدمتها التفسري
واحلديث،والفقه ،و م َّثلوا دور ًا رائد ًا معرتف ًا به يف رشح هذه العلوم،
ونرشها،وإصالح النفوس ،والرتبية الدينية ،وهبم انترشت التعاليم
اإلسالمية يف اهلند  ،وأقبل الناس عىل العمل بالكتاب والسنة ،وأنشاوا
جمامع علمية للدفاع عن اإلسالم ونرش العلوم والثقافة اإلسالمية( ،مأخوذ من كتاب حركة اإلصالح والدعوة و آثارها يف شبه القارة
ومكافحة الغزو الفكري،و دافعوا عن اإلسالم علمي ًا وديني ًا ،وقد أ ّدوا اهلندية واجلزيرة العربية يف القرنني املاضيني)
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سكينة احلياة رهينة العدل واإلنصاف
واحد بخش يار امحد زهى
تعريب :حممد درزاده
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اإلسالم يدعو إىل العدل واإلنصاف واملساواة ويؤكد عىل ذلك تأكيدا
وافرا .فاهلل تعاىل يعرف النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل العاملني بصفة
وعرف
نبي الرمحة  .هو الذي أحتف العاملني بالعدل واملساواة بينهم ّ
إليهم هذه الكلمة وأعلن إىل الناس أمجعني :أال كلكم بنو آدم وآدم
من تراب إن ربكم واحد وأباكم واحد فال فضل لعريب عىل عجمي
وال أمحر عىل أسود إال بالتقوى ( .جممع الزوائد) الذين يظلمون عىل
الناس ويقومون بالتبعيض بني الناس يدوسون نواميس اإلسالم
سمى يوم القيامة بيوم اجلزاء ليأخذ
والفطرة يف احلقيقة  .إن اهلل تعاىل ّ
حق املظلومني يف حمكمة عدله من الظاملني .فكم من أشخاص أصبحوا
فريسة لظلم الظاملني يف هذه الدنيا وال رجاء هلم سوى رؤية عدل اهلل
تعاىل يف اآلخرة .الذين يعانون من واإلجحاف وتبعيضات شتى ال
مهدئ هلم سوى كلمة العدل واإلنصاف فتنفيذ العدالة  .والثانية :
معاملة النفس بالعدل .فال يظلمن أحد عىل نفسه بل عليه أن يبتعد عن
كل ما يسبب فناء روحه وجسمه .والثالثة :مراعاة العدل مع الناس
وسائر خلق اهلل تعاىل فال جيوز ألحد من أهل احلل والعقد أن يغمض
العني عن احلقوق الفردية واالجتامعية والسياسية ويقرتف عليها
خيانة .ومجلة القول أن العدالة معناها أهنا أهم ركن وقوام ودوام
للمجتمع املثايل وهي ضامنة األمنية والسالمة لكل جمتمع  .ففي هذا
املكتوب الوجيز عنايتكم يف بعض اآليات واألحاديث التي تؤكد
عىل العدل واإلنصاف وأيضا نامذج عملية من سرية النبي صىل اهلل
عليه وسلم وسرية صحابته ريض اهلل عنهم أمجعني.
تعريف العدل واإلنصاف :العدل معناه لغة هو اإلعطاء والقسط
واإلنصاف واملساواة والسوايس حسب ما تقضيه العدالة ( .معجم
مفردات ألفاظ القرآن للراغب اإلصبهاين) ويقال للحكم أيضا عدال.
بناء عىل هذا هو إزاء الضيم واجلور.
وتطلق كلمة العدل عىل املتوسط ( احلد الوسط) أيضا إذ مل يكن يف
نزعة من النزعات إفراط وال تفريط وبناء عىل هذا قال اهلل تعاىل( :
وكذلك جعلناكم أمة وسطا البقرة )143 :فرس املفرسون أحد معاين
هذه اآلية بالعدل.
العدل يف الفقه :للعدل يف الفقه ثالثة مفاهيم :األول  :هو صفة يف
أشخاص يتمتعون بالعدالة .والثاين :املساواة بني الناس من قبل عدل
احلاكم ومراعاة العدل بني النساء .الثالث :وضع كل يشء يف موضعه
الالئق ( انصاري مسعود حتت كلمة العدل)  .اإلنصاف مصدر باب

اإلفعال من نصف ،ويف اللغة معناه رفع للشكوى ودفع الشكوى
واملعاملة وفق ما تقضيه العدالة وتقويم العمل وبلوغ النصف .فلو
قيل :أنصف اليشء ( حيث جعل اليشء فاعال ) أي جعل مف ّلجا .وكام
يالحظ قد حل حمله الالئق يف املعنى .لكن إذا قيل  :أنصف اليشء
حيث جعل اليشء مفعوال فمعناه أنه فلجه ولو قيل :أنصف فالنا
فمعناه أنه عامله بالعدل.
اإلنصاف يف الفقه واحلقوق :معناه بذل اجلهود والضمري الرشعي يف
إراءة الرأي بني املتخاصمني ملا يقىض بينهام يف املحكمة .اإلنصاف
والقسط والعدل من أركان الفقه اإلسالمي ،واملسن الرشعي يف مجيع
املراسيم والترشيفات يسن القوانني بناء عىل هذا الركن ،مع مراعاة
هذا الرأي .ويف حقوق الفرنسيا يعرب عن هذا اإلصطالح بـ وكلمة
العدالة مبنية عىل املساواة أو بتعرب آخر هي أسلوب تبذل به اجلهود يف
إعطاء كل مستحق حقه كام يستحق ( .األنصاري مسعود ،حتت كلمة
اإلنصاف) .
توصية القرآن بالعدل واإلنصاف :قد خاض القرآن يف موضوع العدل
يف مواضع شتى ّ
وحذر عن الظلم والضيم والتعدي عىل حقوق الناس
ِ
ِ
ِ
ِ
ني بِا ْلق ْسط ُش َهدَ َاء لَِّ َو َل ْو َع َل
ين َآمنُوا كُونُوا َق َّوام َ
فقالَ :ي َاأيُّ َ ا ا َّلذ َ
ِ
ِ
ني إِ ْن َيك ُْن غَن ِ ًّيا َأ ْو َف ِق ًريا َفاللَُّ َأ ْو َل ِبِ َم َف َل
َأن ُفسك ُْم َأ ْو ا ْل َوالدَ ْي ِن َو ْالَ ْق َربِ َ
ون
َان بِ َم َت ْع َم ُل َ
َت َّتبِ ُعوا َْال َوى َأ ْن َت ْع ِد ُلوا َوإِ ْن َت ْل ُووا َأ ْو ُت ْع ِر ُضوا َفإِ َّن اللََّ ك َ
ال ْح َس ِ
َخبِ ًريا( .نساء  )135 :وقال يف مقام آخرَّ :ن اللََّ َي ْأ ُم ُر بِا ْل َعدْ ِل َو ْ ِ
ان
َاء ِذي ا ْل ُقربى وينْهى ع ِن ا ْل َفح َش ِ
وإِيت ِ
اء َوا ُْلنْك َِر َوا ْل َبغ ِْي َي ِع ُظك ُْم َل َع َّلك ُْم
ْ
َْ ٰ ََ َ ٰ َ
َ
ون ( .نحل  ) 90 :قال املفرسون يف رشح هذه اآلية :املقصود من
ت ََذك َُّر َ
العدل هو أن توزن مجيع العقائد  ،واألعامل ،واألخالق واملعامالت
واملعارشات وحتى املشاعري عىل ميزان االعتدال واإلنصاف حيث
ال ترجح كفة منه عىل األخرى وال ختف بسبب اإلفراط والتفريط ال
بقليل وال بكثري ( .تفسري الكابيل  )494 /3ولكل اخلليفة العادل عمر
بن عبدالعزيز رمحه اهلل تعاىل ضم هذه اآلية إىل خطبة يوم اجلمعة بناء
عىل هذا السبب وأوجد املؤمنني بصنيعته هذه أسلوبا ومنهجا حسنا.
ِ
ِ
ني الن ِ
ّاس
إ َِّن اللََّ َي ُأم ُركُم َأن ت َُؤ ُّدوا األَمانات إِ ٰىل َأهلها َوإِذا َحكَمتُم َب َ
َأن َتكُموا بِال َع ِ
صريا.
دل إِ َّن اللََّ نِ ِع ّم َي ِع ُظكُم بِ ِه ۗ إِ َّن اللََّ َ
كان َسمي ًعا َب ً
( نساء ) 58 :
كتب الشيخ املفتي حممد شفيع العثامين رمحه اهلل تعاىل حتت هذه اآلية:
أمرنا اهلل تعاىل يف اجلملة األوىل من هذه اآلية بأداء األمانة ويف اجلملة
الثانية بالعدل واإلنصاف ولعل سبب تقديم األمانة عىل العدل
واإلنصاف هو أن العدل واإلنصاف ال يستطيعان أن يبقيا مقاومني
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وصامدين دون األمانة يف بلد من البلدان .والذين هلم سيطرة وسلطان
عىل البلدان ليؤدوا فريضة األمانة حق األداء يف املرحلة األوىل أعني
عليهم أن ينصبوا عىل املناصب أشخاصا يبدو هلم أهنم يفرقون اجلميع
يف الكفاية واألمانة والديانة وال يدخلوا الروابط والعالقات أو الرشا
والتوصيات يف الشئون احلكومية وعليهم أن ال يفوضوا األمانات
احلكومية.
والشخصية ( األشغال واألموال ) إىل العشرية واألقرباء أو الفقراء
والضعفاء رقة هلم وإشفاقا عليهم وإال تعود عليهم صنيعتهم هذه
بحضيض أفراد غري أكفاء أو اخلونة والظلمة عىل املناصب واملشاغل
بالنواجذ  .فلو يرغب الو األمر و أرباب اإلمرة والسلطان يف ختييم
العدل واإلنصاف عىل البلدان فعليهم أن يبذلوا جهودهم وال يقعدوا
عن العمل غىل أن حيققوا أداء األمانة .ألن مصري الشعب واملجتمع
بأيدهم ونم الذين يعتربون أيدي احلكومة وارجلها ولو كان هؤالء
خونة وغري أكفاء ومل جيعلوا مصالح الشعب وحقوقه ومنافعه نصب
أعينهم وهيملوا يف أداء األمانة وخيونوها فلن يوجد إىل تثبيت العدل
واإلنصفا من سبيل وتسري حكومتهم قدما إىل النفاء واهلالك واإلهنيار
واإلنحطاط .فأزال القرآن هبذه اجلملة ةهفوة شاملة أخرى وهو أن
معظم القوانني البادية مبني عىل أن املناصب احلكومية تعد من حقوق
متوطني تلك املنظقة وبلدييتها والبلدي يملك األولوية بكريس
املحافظية ومل مل تكن له أهلية هبا .رصح القرآن الكريم واحلكيم بأن
هذه املناصب التعد من حقوق أحد وإنام هي أمانات ال تفوض إال
إىل أهلها ولول مل يكن أهلها من متوطني تلك املنطقة واملحافظة مع أن
هذا إذا كان ال يوجد يف متوطني تلك املنطقة شخص ذو كفاية وليقاة
إلحراز ذلك املنصب والكريس .لو وجد يف تلك املنطقة واملحافظة
ذو كفاية وليقاة فلريجح عىل األجنبي ،ألن مكامن املصالح الوزافرة
يف هذا العمل وهكذا وردت يف هذه األية عدة أصول رئيسية أساسية
من قوانني اململكة فندرجها فيام ييل :األول  :بدأت اجلملة األوىل من
هذه اآلية بـ ( إن اهلل يأمركم) وتلمح إىل هذه القضية أن مالك األوامر
واحلكم هو اهلل ومجيع سالطني العامل مندوبون لتنفيذه ومن أجل هذا
صاحب القدرة والسطلة املطلقة هو اهلل ذو اجلالل والعظمة فحسب.
الثاين :ليست املناصب احلكومية من حقوق سكان املناطق ومتوطنيها
حتى توزع وفق ما يتناسب أصلو املحافظات واملناطق.
بل هي أمانات تفوض إىل األكفاء وأقواس تعطى لبارئيها فحسب
ويغض الطرف عن البلدي واألجنبي.
الثالث :هو أن عىل احلكام واألمراء أن كلام عرض عليهم ملف
للقضاء فليبذلوا الغايل والرخيص يف سبيل القضاء وفق العدالة دون
التعصب .ودون النظر إىل امليزات واأللسن واأللوان أو العنارص
واألوطان وليتنازلوا عن العصبيات املذهيبة واملسكلية وال يدخلوها
يف القضاء ألن اهلل تعاىل جاء بكلمة " والناس" فعىل هذا عرض اهلل تعاىل
قوانني دقيقة إلدارة شئون اململكة وقال أخريا إن اهلل نعام يعظكم به إن
اهلل كان سميعا بصريا.
نموذج عن العدل واإلنصاف يف عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم كانت
إمرأة خمزومية تسمى فاطمة يف غزوة الفتح ،فأقلقت هذه القضية
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قومها .ففزعوا إىل أسامة بن زيد يتشفعون هلا ،فلام كلم أسامة النبي
صىل اهلل عليه وسلم فيها تلون وجهه حزنا وقال :أتشفع يف حد من
حدود اهلل ؟ ثم قام خطيبا فأثنى عىل اهلل بام هو أهله ،ثم قال :أما بعد
فإنام أهلك الناس من قبلكم أهنم كانوا إذا رسق فيهم الرشيف تركوه،
,وإ ذا رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلدّ  ،والذي نفس حممد بيده
لو أن فاطمة بنت حممد رسقت لقطعت يدها ( .رواه مسلم)4505 :
عدل عمر بن اخلطاب وإنصافه:
ورد يف كتب التاريخ أن عمرو بن العاص ملا كان حمافظا عىل مرص ،أقام
مباراة لسباق اخليل ،ويف هذا املابقة سبق فرص أحد األقباط األفراس
وقد كان حممد ابن عمر ابن عاص يف الناظرين وكان فرسه مع أحد
الفرسان فقام ،وهتف سبق فريس ورب الكعبة زاعام بأن الفرس
السابق فرسه فقال القبطي :فاز فريس ورب الكعبة .فغضب حممد ابن
عمرو ورضبه بسوط قائال :خذها من ابن األكرمني  .فذهب الرجل
إىل املدينة واندفع بني يدي عمر ريض اهلل تعاىل عنه ودفع إليه الشكوى
فكتب عمر إىل عمرو ابن العاص ريض اهلل عنهام يأمره بالقدوم هو
و ابنه .وبعد ما حاكمه قال للرجل خذ هذا السوط وارضب ابن
خ ّلد التاريخ ذكرها ،ياعمرو متى
األكرمني .ثم قال هذا اجلملة
استعبدتم الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحرارا؟ ( ابن اجلوزي  /سرية
عمر بن اخلطاب. )86 :
عدل عيل املرتىض وإنصافه:
ورد يف رواية احلاكم أن عيل بن أيب طالب ريض اهلل تعاىل عنه :فقد
درعا يف معكرة اجلمل .فوجدها رجل وباعها .ثم وجدها عيل ريض
اهلل عنه يف يد رجل من أهل الذمة وعرفها فقال هذه درعي فام قبل
ذلك الذمي وذهب به عيل ريض اهلل عنه إىل رشيح القايض للقضاء
فشهد له ابنه حسن ريض اهلل عنه وموال ه قنرب .فقال رشيح لكن شهادة
اإلبن ألبيه ال جتوز فأشهد غريه  .فقال عيل ريض اهلل عنه أال تقبل
شهادة احلسن؟ قال رشيح :ال! ألين سمعتك تقول بأن شهادة اإلبن
ال جتوز ألبيه .فقال عيل ريض اهلل عنه :ثكلتك أمك ،أما سمعت عمر
ريض اهلل تعاىل عنه يقول بأن النبي صىل اهلل عليه وسلم  " :احلسن
واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة" ثم قال للذمي خذها لكن الذمي قال
 :ياهلل! أشهد بأن الدرع لك سقطت من محل لك وأشهد بأن ال إله إال
اهلل وأشهد أن حممدا رسول اهلل .فلام رأى عيل ريض اهلل تعاىل عنه أنه
قد أسلم وهبها له ووهب له معها سبعمئة درمها أيضا .فزامله الرجل
إىل أن قتل يف معركة الصفني شهيدا  ( .أخرجه احلاكم يف الكني وأبو
نعيم يف حلية األولياء . )139 /4
توصيته صىل اهلل عليه وسلم بمراعاة العدل مع األوالد  :ورد يف رواية
عن النعامن بن بشري أنه قال :تصدق عيل أيب ببعض ماله فقالت أمي
عمرة بنت رواحة :ال أرىض حتى تشهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
فانطلق أيب إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم يشهد عىل صدقتي فقال له
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال :ال .قال
 :فاتقوا هلل واعدلوا بني أوالدكم .وورد يف رواية أخرى أنه قال :فال
تشهدين إذا .فإين ال تشهد عىل جور ( .معارف احلديث.)348 /3 :
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لبيد بن ربيعة العامري حياته وشعره
نذير أمحد النهتاين -التخصص يف األدب العريب
امللخص
ومعاوية ،أما ربيعة فكان بحرا ف ّياضا ومن ثم لقب " ربيع املقرتين"
هذه دراسة قصرية ،حول لبيد بن ربيعة العامري الشاعر املخرضم ،وقد قتله بنو أسد يف بعض حروهبا مع قومه ،وقد نشأ لبيد يشعر
شب أخذ
تناولت فيها عن حياته وأدبه (السرية الذاتية واألدبية) وفيها إشارة إىل شعورا عميقا بكرامة أرسته وأجمادها ومناقبها ،وبمجرد أن ّ
فنون الشعر ومزاياه التي تدلنا عىل مزايا الشعر اجلاهيل.
يشرتك يف حروهبا وغاراهتا ووفادهتا عىل أمراء احلرية ( .ضيف شويف
الكلامت املفتاحية:
تاريخ األدب العريب العرص اإلسالمية صفحة )88 :
لبيد بن ربيعة ،الشاعر ،اجلاهلية ،اإلسالم ،املخرضم ،شعر لبيد بن نشأة لبيد الشعرية:
ربيعة ،السرية الذاتية ،السرية األدبية ،الفنون الشعرية.
نبع لبيد يف قول الشعر صغريا ،حتى ليقال :إن النابغة رآه وهو غالم
املقدمة:
فتوسم فيه الشاعرية ،فسأل عنه
يف بالط النعامن بن املنذر مع أعاممهّ ،
يكون جزءا أساسيا يف هيكل األدب العريب ،فنسبوه فقال له :يا غالم إن عينيك لعينا شاعر ،أفتقرض من الشعر
نظرا إىل أن العهد اجلاهيل ّ
بل إن هذا العهد ليمتاز بخصائص كثرية ،فاألديب ال بد ّ
أن يوليه شيئا؟ فقال :نعم ،قال :فأنشدين شيئا مما قلته ،فأنشد قوله :أمل تلمم عىل
اهتامما كبريا،
ويترصف عىل مزاياه الفكرية واألدبية ويأخذ منه كل ما الدمن اخلوايل  /لسلمى باهلذايب فالقفال .فقال له النايفة أنت أشعر
ّ
صفى ويستمدّ منه القوة واألصالة ،وإنك تستطيع من خالل شاعر بني عامر ( .الشعار الشعراء العرب )24 /1
هتب
تلم بالبادية ونظمها املعيشية وتارخيها وحضارهتا ،إىل جانب ذلك كان لبيد من أجود العرب ،وقد آىل يف اجلاهلية أال ّ
جاهيل واحد أن ّ
وهكذا كانت شعر لبيد بن الصحراء اجلافة القاحلة القاسية إال أنه زاد صبا إال أطعم ،مما جعل الوالة يستنجدون به يف امللامت ويروى أن
غريه بتلك الومضات الدينية واإليامنية التي خطت هبا قصائد كثرية املغرية بن شعبة كان إذا ه ّبت ريح صبا ،خطب الناس وقال هلم :أعينوا
من نتاجه.
أبا عقيل عىل مرؤته ،كذلك كان يفعل الوليد بن عقبة وإىل الكوفة فإذا
السرية الذاتية:
هبت صبا ،قال للناس أعينوا أبا عقيل وأنا أول من فعل؛ ويصدق
نسبه وأرسته :لبيد بن ربيعة بن مالك  ،أبو عقيل العامري ،أحد حديث الرواة يف هذا قول لبيد نفسه:
الشعراء الفرسان األرشاف يف اجلاهلية من أهل عالية نجد ،أدرك وجزورا أيا دعوت حلفتها /بمغالق متشابه أجسامها
اإلسالم ،ووفد عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم ويعد من الصحابة من أدعو هبن لعاقر أو مطفل /بذلت جلريان اجلميع حلامها.
املؤلفة قلوهبم ( .الرزكيل ،خري الدين األعالم )240 /5
(نور الدين  ،حسن جعفر ،لبيد بن ربيعة حياته وشعره )30
ولد سنة  560ونشأ يف قومه كريام رشيفا ،وفارسا شجاعا وكان دخوله إسالمه:
يف اإلسالم سنة  629وقىض أيام شيخوخته يف الكوفة وقد توىف سنة عىل أن اجلانب األسايس من حياة لبيد كان يف اإلسالم يف مجادي
 661للميالد وله من العمر أكثر من مأة سنة وكان له أخ اسمه أربد اآلخرة من سنة  8هـ ( ترشين األول – أكتوبر  )629وفد عىل الرسول
أصابته صاعقة يف رجوعه من املدينة فحزن عليه لبيد أشد احلزن ورثاه صىل اهلل عليه وسلم مجاعة من بني عامر فيهم عامر بن الطفيل وأريد
بشعر حافل بالعاطفة واحلرسة ( .الفاخوري  ،احلنّا ،اجلامع يف تاريخ أخو لبيد ولكن اهلل مل يرشح صدور هؤالء لإلسالم ،وقد اتفق أن توىف
األدب العريب)280 ،
عامر بن الطفيل بعد أيام ،ويف العام التايل جاء وفد آخر من بني عامر
هو من عشرية ذات سيادة ورشف يف بني كالب العامريني ،هي إىل املدينة وكان فيهم لبيد ،فأسلم أعضاء الوفد كلهم يف هذه املرة ولقد
عشرية بني جعفر وقد اشتهر فيها أبوه ربيعة وأعاممه الطفيل وأبو براء أسلم لبيد وهاجر وسكن يف املدينة ،ولكن اإلسالم لبيد مل حيسن أول
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املرة فقد عدّ ه مؤرخو اإلسالم يف املؤلفة قلوهبم.
انقسم الرواة يف شأن لبيد ،منهم من يزعم أن لبيدا مل يقل اإلسالم
شعرا ،ومنهم من يقول إن شعر لبيد يف اإلسالم كان كثريا ،أمجعت
املصادر عىل أن لبيد قال يف اإلسالم:
حتى اكتسبت من اإلسالم رسباال
احلمد هلل إذ مل يأتني أجيل
قالوا فلام بلغ سبعا وسبعني سنة من العمر قال:
قامت تشكّي إ ّىل النفس جمهشة وقد محلتك سبعا بعد سبعني
فإن تزادي ثالثا تبلغي أهال ويف الثالث وفاء للثمالثني
(فروخ ،عمر ،تاريخ األدب العريب )231 /1
السرية األدبية:
إن لبيدا كان من أرشاف الشعراء املجيدين املقدمني ،وقد جعله ابن
سالم اجلمحي يف كتابه طبقات الشعراء يف الطبقة الثالثة مع النابغة
اجلعدي وأيب ذؤيب اهلزيل والشامخ بن رضار ،وقال عنه :كان لبيد
بن ربيعة أبو عقيل فارسا وشجاعا وكان عذب املنطق ،رقيق حوايش
الكالم ،وكان مسلام رجل صدق ،كام روي عن رسول اهلل صىل اهلل

عليه وسلم أنه قال :أصدق كلمة قاهلا شاعر ،كلمة لبيد :أال كل يشء
ما خال اهلل باطل – وكل نعيم ال حمالة زائل
حيكي أن الفرزدق بعد عندما سمع أحدهم ينشد قول لبيد أمام مسجد
بني األقيرص بالكوفة :وجال السيول عن الطلول بأهنا – زبر جتد متوهلا
أقالمها
فقيل له :ما هذا يا أبافارس؟ فقال :أنتم تعرفون سجدة القرآن وأنا
أعرف سجدة الشعر .وكان اخلليفة العبايس املعتصم يعجب بشعر
لبيد ،فسأل يوما جلسا ،من يروي قصيدة لبيد ( بلينا) فقال أحدهم:
أنا ،فقال له أنشد فيها :بلينا وما تبىل النجوم الطوالع /وتبقى اجلبال
بعدنا واملصانع.
فبكى املعتصم ثم اندفع وهو ينشد ويقول:
مزق الدهر بيننا  /فكل امرئ يوما له الدهر فاجع
فال جزع إن ّ
وقال  :فو اهلل لعجبنا من حسن الفاضلة وصحة إنشاده وفصاحته؛
وديوان لبيد ينطوي عىل كثري من أغراض الشعر وفنونه وأشهر ما فيه
املعلقة ( .نور الدين حسن جعفر ،لبيد بن ربيعة حياته وشعره .)32
الفنون الشعرية:
احلكمة والتأمل :يف شعر ليبد ملحات حكمية تنبث يف كثري من قصائده
كام ينترش العطريف األجواء ،فرتاه من خالهلا إنسانا مؤمنا باهلل وبحتمية
احلياة واملوت وبقضاء الرمحن وقدره ملتزما فيام أخالقية محيدة ومبادئ
إنسانية جعلته موقرا يف جاهليته ويف إسالمه؛ وله يف قصيد رائية معان
حكمية كثرية ،يؤيد فيها أن ال سالمة لإلنسان من قدر املوت ،لذلك
عليه أن يتزود باهلدى والصالح والعمل الطيب:
أعاذل قومي فاعذيل اآلن أوذري /فلست وإن أقرصت عني بمقرص
أعاذل ال وهلل ما من سالمة  /ولو أشفقت نفس الشحيح املثمر
أيف العرض باملال التالد وأشرتي /به احلمد إن الطالب احلمد مشرتي.
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فن الوصف أو الرحالة يف قصيدة لبيد:
كان لقن الوصف يف دواوين الشعر اجلاهليني مساحة واسعة ،فقد
عاشوا يف صميم البيئة الصحراوية وتأثروا هبا ،وجابوا مفاراهتا
وكثباهنا فانطلقوا يصفون ما فيها من رمال وطلح نوى وأطالل  ،وما
يرسح يف جنباهتا من ظباء وبقر وحيش وأتان ،وفرضت عليهم احلياة
التنقل والظعن يف مكان آخر آلخر ،فوصفوا مشاهد الرحيل وأحيوا
ساعاته احلاسمة ،و حتدثوا عن معاناهتم وأشواقهم وحبهم وحبيباهتم
ناقلني لنا صورة رائعة.
خمتزلني يف أبياهتم تراثهم وحضارهتم:
لبيد أحد هؤالء الشعراء ،فقد عكف عىل وصف مشاهد الرحيل
ومناظر احلياة الصحراوية ،وما يكتنفها من نبات وحيوان فتحدث
عن األماكن الدراسة وما اعرتاها من كآبة ووحشة وما طرأ عليها من
حتول وانقالب ،وأحسا ساعات الرحيل بام تثريه من أحزان وشجون،
ّ
ووصف النوق والشعائن وتنقل الرواحل يف الصحراء عرب كثبان
الرمل ،وغابات النخيل وما تشاهده يف طريقها من ظباء وبقر وحيش

وأتان وكالب.
فالرحلة يف قصيدة لبيد لوحة صحراوية مجيلة وصف فيها معامل
الصحراء وكائناهتا ،وهذا ما نجده يف كل قصائد وصف الرحيل التي
وردت يف الديوان كذلك نجد صورة لبيد املحب ،املحب العاقل الذي
ال يتحدث عن حبه وحده ،وإنام مرتبطا بموقف شامل من احلياة ،وها
هو يف هذه القصيدة يتغنّى بمناظر احلياة الصحراوية ويصف ساعة
الرحيل:
راح القطني هبجر بعد ما ابتكروا /فام تواصله سلهى وما تذر
كأن أظعاهنم يف الصبح غادية /طلح السالئل وسط الروض أو عرش.
أو بارد الصيف مسجور مزارعه /سود الذوائب مما متعت هجر.
جعل قصار وعيدان ينوء به /من الكوافر مكموم ومهترص
يرشبن رفها عراكا غري صادرة  /فكلها كارع يف املاء مغتمر
فهذه صورة وصفية رائعة ملشاهد يف الصحراءّ ،
تدل عىل استمتاع
أصيل بالطبعية ،فالناس رحلوا يف رابعة النهار ،النساء يف اهلوادج
لطلح السالئل وسط الرياض الغناء ( .نور الدين ،حسن جعفر ،لبيد
بن ربيعة)71 ،
احلاصل:
تعرفنا هذا اإلملام املوجز ،والدراسة املخترصة ،يف حياة لبيد بن
لقد ّ
ربيعة الشاعر عىل بعض امليزات يف الشعر اجلاهيل ،بأن الشعر اجلاهيل
من خصائصه التأثر بمظاهر الطبيعة واالعتامد عىل وصف حماسنها
والوقف والتأمل يف مجاهلا.
تعرفنا بأن الشعر الشعر اجلاهيل الذي كان يتضمن أغراضا خمتلفة
وقد ّ
من اهلجاء والغزل والنخر لقد توقف تياره بظهور اإلسالم ،فإن لبيدا
و إن كان شاعر ًا ال بأس به ولكنه بعد إسالمه ال يتمسك بالشعر كام
كان قبله.
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نسخة من القرآن لـ  20عاما بعد وفاة الرسول صلى اهلل عليه وسلم
أكدت جامعة توبينجن يف أملانيا أن علامءها عثروا عىل نسخة من
املصحف ،وأن هذه النسخة أقدم مما كان يعقتد يف بداية اكتشافها،

وذكرت اجلامعة يف مدينة توبينجن ،أن هذه النسخة تعود للقرن السابع
امليالدي ،أي لفرتة صدر اإلسالم.

وحسب الباحثني فإن هذه النسخة التي عثر عليها يف أملانيا قد خطت

بعد وفاة النبي صىل اهلل عليه وسلم سنة 623م ،بنحو  40 - 20عاما

فقط.

وكان الباحثون يعتقدون حتى اآلن أن هذه املخطوطة كتبت يف القرن

الثامن ،أو التاسع امليالدي تقريبا.
وتم فحص عينات من هذه املخطوطة  ،كجزء من مرشوع بحثي عاملي
يقوم الباحثون خالله بمحاولة تتبع تاريخ كتابة القرآن الكريم.

الحيوان المدرع الوردي
هو أصغر أنواع احليوانات املدرعة ،ويبلغ طوله فقط من 6 - 5
بوصات ،واملدرع الوردي هو احليوان الوحيد الذي تكون الصدفة
الظهرية ( الدرع) منفصلة عن اجلسم تقريبا ،ويكسوه عىل اجلوانب
فرو.
موطن هذا احليوان هو األرجنتني ،ويتغذى املدرع الوردي عىل
النمل والديدان وبعض األعشاب واحللزونات الصغرية واحلرشات
 ،وحيوان املدرع الوردي خمالبه حادة قوية وهي بدورها تساعده عىل
احلفر يف الرتبة اجلافة ؛ ولذلك أطلق عليه سباح الرمل  ،والدرع
حتمي حيوان املدرع الوردي من الصخور والرتبة أثناء احلفر  ،أنثى
احليوان املدرع الوردي تنجب وليدا واحد فقط  ،وهو من احليوانات
املهددة باالنقراض ،ويعد من أغرب احليوانات يف العامل.

أمانة رجل
روي أنه كان بمكة رجل فقري متزوج من امرأة صاحلة ،قالت له ذات
يوم :يا زوجي العزيز ،ليس عندنا طعام نأكله ،فخرج الرجل إىل
السوق يبحث عن عمل ،بحث وبحث ولكنه مل جيد أي عمل ،فتوجه
إىل بيت اهلل احلرا ،/وصىل هناك ركعتني وأخذ يدعو اهلل أن يفرج عنه
مهه.
ّ
وما انتهى من الدعاء وخرج إىل ساحة احلرم وجد كيسا ،التقطه
وفتحه ،فإذا فيه ألف دينار  ،ذهب الرجل إىل زوجته يفرحها باملال
الذي وجده  ،لكن زوجته قالت له :ال بد أن ترد هذا املال إىل صاحبه،
فإن احلرم ال جيوز التقاط لقطته.
وبالفعل ذهب إىل احلرم ووجد رجال ينادي :من وجد كيسا فيه ألف
دينار؟ فقال :أنا وجدته  ،خذ كيسك ،فنظر املنادي إىل الرجل الفقري
طويال ،ثم قال له :خذ الكيس فهو لك ،ومعه 9آالف أخرى ،فقد
أعطاين رجل من بالد الشام 10آالف دينار ،وقال يل :اطرح منها ألفا
يف احلرم ،ثم ناد عليها ،فإن ردها إليك من وجدها فادفع املال كله إليه
فإنه أمني.
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األسطورة ليس رونالدو أو ميسي
يا شباب المسلمين ..
-1األسطورة هو عثامن بن عفان عندما قرأ
القرآن كامال يف ركعة واحدة..
-2األسطورة هو عيل بن أيب طالب عندما
خلع باب خيرب بمفرده..
-3األسطورة هو الزبري بن العوام عندما
هجم عىل حصن الكفار بمفرده ليفتح باب
النرص للمسلمني..
-4األسطورة هو رضار بن األزور عندما
هجم عىل جيش الروم بمفرده..
-5األسطورة هو خالد بن الوليد عندما هجم
عىل صفوف الكفار و اختطف قائدهم و عاد
إىل صفوف املسلمني ساملا..
-6األسطورة هو اخلليفة عمر بن عبد العزيز
الذي احتاج إىل أقل من عامني ليطوف بعدها

بالزكاة فال جيد من يأخذها..
-7األسطورة هو خالد بن الوليد الذي
خاض 100معركة ومل خيرس أي معركة..
-8األسطورة هو عيل بن ايب طالب عندما
قاتل بسيفني وحتكم بحصانه بقدميه..
-9األسطورة هو جعفر الطيار عندما حضن
الراية بعد ما تقطعت يداه يف املعركة..
-10األسطورة هو عمر بن خطاب عندما
هاجر املسلمون رسا إىل املدينة املنورة
إال عمر وفق أشهر الروايات عند أهل السنة
واجلامعة ،حيث تنص أن عمر تقلد سيفه
أسهم وعصاه
ووضع قوسه عىل كتفه ومحل
ً
القوية ،وذهب إىل الكعبة حيث طاف سبع
مرات ،ثم توجه إىل مقام إبراهيم فصىل ،ثم

قال حللقات املرشكني املجتمعة« :شاهت
الوجوه ،ال ُيرغم اهلل إال هذه املعاطس ،من
أراد أن تثكله أمه وييتم ولده أو ُيرمل زوجته
فليلقني وراء هذا الوادي» .فلم يتبعه أحد
منهم..
 -11األسطورة هو محزة بن عبد املطلب
عندما علم أن أبا جهل شتم الرسول وآذاه
فذهب إىل أيب جهل وشج وجهه وقال: :
«أتشتمه وأنا عىل دينه أقول ما يقول؟ ُفر َّد
ذلك عيل إن استطعت»..
علموا أبناءكم أن هؤالء هم األساطري الذين
نفخر هبم ريض اهلل عنهم مجيع ًا؛ وليسوا
أساطري املالعب والغناء والشهرة!!!
كالم يسطر بالذهب..

مفاهيم اقتصادية

بيع االستصناع

االستصناع يف اللغة هو :طلب عمل الصنعة من الصانع فيام يصنعه،
واستصنع اليشء دعا إىل صنعه.
وبيع االستصناع يف اإلصطالح هو :عقد بمقتضاه يتم صنع السلع
وفقا للطب بمواد من عند الصانع ،بأوصاف معينه ،وبثمن حمدد
يدفع حاال أو مؤجال أو أقساط.
وبناء عىل ذلك يمكن القول:
 -1االستصناع يتم بناء عىل طلب من املستصنع ( املشرتي) للصانع
(البائع)  ،وما يتطلبه ذلك من ذلك إجياب وقبول ،وأهلية العاقدين
للمعاملة والترصف.
 -2االستصناع يكون يف السلع التي تصنع صنعا؛ أي املصنوعات،
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وعىل ذلك فإن املنتجات الطبيعية كالثامر والبقول واحلبوب ونحوها
إذا أريد بيعا قبل وجودها فإن طريقها السلم ال االستصناع.
 -3مواد الصنع تكون من عند الصانع ال من املستصنع فإذا كانت من
املستصنع فإن العقد يكون إجارة ال استصناعا.
 -4اليشء املطلوب صنعه ( املنتج) يكون موصوفا يف الذمة بصورة
حمددة ومميزة عن غريه ،ويتعهد الصانع بصنعه وتسمليه يف أجل معني
بصورة ترفع اجلهالة والغرر وتغلق أبواب النزاع.
 -5الثمن يكون معلوما وحمددا ،ويصح أن يعطيه املستصنع للصانع
عند التعاقد ،أو يعطيه قدرا منه والباقي عند استالم املنتج ،أو يدفعه
عىل أقساط  ،أو يؤخره إىل وقت تسليم املنتج.

عباقرةأهلالسنةفيإيران
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اللغوي العبقري صاحب القاموس احمليط (الفريوزآبادي) [القسط الثاني]
أبو حممد البلويش
رحالته:
ترك (الفريوزابادي) بلدته و رحل يف طلب
العلم فسافر إىل العراق ,ودخل واسط ثم
بغداد؛ ثم ارحتل إىل دمشق وبعلبك ومحاة
وحلب والقدس والقاهرة  ،والتقى هناك
بابن هشام وابن عقيل ,ودخل بالد الروم(أي
الدولة العثامنية) فأكرمه ملكها ابن عثامن.
ودخل اهلند ،ثم زبيد باليمن ،فتلقاه ملكها
األرشف إسامعيل بالقبول ،وقرره يف قضائها،
وبالغ يف إكرامه.
ومل يدخل بلدا إالّ وأكرمه متوليها وبالغ يف

تعظيمه  ,مثل شاه منصور بن شجاع حاكم
تربيز ,واألرشف حاكم مرص  ,والسلطان
بايزيد خان بن عثامن حاكم الرتكية  ,وابن
أويس صاحب بغداد  ،وأعطاه تيمورلنك
مخسة آالف دينار؛ وحصل له مال جزيل،
ومع ذلك فإنه كان قليل املال لسعة نفقاته.
وال يسافر ّإل وصحبته عدّ ة أمجال من الكتب.
من أسباب شهرته:
تل ّقى الفريوز آبادي رمحه اهلل علومه عن علامء
عرصه  ,وتف ّقه ببالده وسمع هبا ،من حممد بن
يوسف الزرندي املدين ،ونظر يف اللغة إىل أن
مهر وفاق ،واشتهر اسمه ـ وهو شاب ـ يف
اآلفاق ،وطلب احلديث ،وسمع من الشيوخ
منهم :احلافظ اإلمام احلجة ابن القيم ،تلميذ
شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية احلراين؛ وسمع
بالشام من الشيخ تقي الدين أيب احلسن
السبكي الكبري ،وولده أيب النرص تاج الدين
السبكي الصغري ،وابن نباتة ،وابن مجاعة
وغريهم.
كبريا حتى نبغ
واهتم باللغة وعلومها اهتام ًما ً
ومهر فيها وفاق مجيع علامء عرصه..
وكان رسيع احلفظ.
حيكى عنه أنه كان يقول :ما كنت أنام حتى
أحفظ مائتي سطر.

ومصنفاته كثرية ،وقد عُدَّ منها بضع وأربعون
مصنفا يف اللغة والتفسري واحلديث.
حريصا غاية احلرص عىل حتصيل العلم
وكان
ً
ورشاء الكتب ومحلها معه مهام ك ّلفه ذلك من
ٍ
ب َل ُه من متاعب
مش ّقات أو َج َل َ
ومن هنا نرى أن (الفريوزابادي) عاش حياة
حافلة بالعلم ،مما هيأ له أسباب الشهرة.
أهم َمالمح شخصيته وأخالقه:
حرصه عىل العلم وشدة ذكائه وحفظه.
كان اإلمام حممد بن يعقوب الشريازي
الفريوزآبادي رمحه اهلل عامل واسع العلم
والثقافة ،حا ّد الذهن ,شديد الذكاء ,رسيع
البدهية ,ذا فطنة عظيمة ،حافظ لكثري من
الشعر واحلكايات والنوادر وكان هذا هو رس
مكانته عند امللوك واألمراء ،ساعده عىل ذلك
معرفته اجليدة باللغتني العربية والفارسية،
وح ّبه الشديد القتناء الكتب وقراءهتا ،فريوى
(اشرتيت بخمسني ألف مثقال ذه ًبا
أنه قال:
ُ
كت ًبا) !.
قال ابن حجر يف إنباء الغمر بأبناء العمر :وقد
أكثر املجاورة باحلرمني ،وحصل دنيا طائلة
وكت ًبا نفيسة لكنه كان كثري التبذير ،وكان ال
يسافر إال وصحبته عدة أمحال من الكتب،
وخيرج أكثرها يف كل منزلة ينظر فيها ويعيدها
إذا رحل.
مؤ َلفاته:
أقبل عىل التصنيف يف علوم خمتلفة كاللغة
والتفسري واحلديث والتاريخ والفقه.
أشهر مؤلفاته :
كتاب القاموس املحيط  ،وهو أشهر كتبه.
كتاب حتبري ا ُمل ِّ
وشني يف التعبري بالسني والشني.
وهو مطبوع.
كتاب رشح قصيدة بانت سعاد يف جملدين.
كتاب الروض املسلوف فيام له اسامن إىل
ألوف.

كتاب الدرر املب َّثثة يف الغرر املثلثة .وهو
مطبوع
كتاب املثلث الكبري يف مخسة جملدات.
كتاب أنواء الغيث يف أسامء الليث.
كتاب اجلليس األنيس يف أسامء اخلندريس.
كتاب مقصود ذوي األلباب يف علم
اإلعراب.
كتاب أسامء الرساح يف أسامء النكاح.
كتاب بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب
العزيز .وهو مطبوع.
كتاب تفسري فاحتة الكتاب.
كتاب حاصل كورة اخلالص يف فضائل سورة
اإلخالص.
كتاب تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس.
وهو مطبوع.
كتاب روضة الناظر يف ترمجة الشيخ عبد
القادر.
كتاب املرقاة الوفية يف طبقات احلنفية.
كتاب املرقاة األرفعية يف طبقات الشافعية.
كتاب البلغة يف تراجم أئمة النحاة واللغة.
وهو مطبوع.
كتاب نزهة األذهان يف تاريخ أصبهان.
كتاب شوارق األرسار العلية يف رشح مشارق
األنوار النبوية.
كتاب منح الباري بالسيل الفسيح اجلاري يف
رشح صحيح البخاري.
كتاب تسهيل طريق الوصول إىل األحاديث
الزائدة عىل جامع األصول.
كتاب األحاديث الضعيفة.
كتاب الدر الغايل يف األحاديث العوايل.
كتاب الصالت والبرش يف الصالة عىل خري
البرش .وهو مطبوع.
كتاب سفر السعادة ،وهو مطبوع.
كتاب عدة احلكام يف رشح عمدة األحكام.
كتاب اإلسعاد باإلصعاد إىل درجة االجتهاد.
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ارتفع إىل أكثر من  100قتيل مدين وأكثر
من  400جريح عدد ضحايا جمزرة خان
شيخون بريف إدلب صباح أمس ،وسط
حتذيرات من كارثة يف تلك املدينة املنكوبة
بشاميل سوريا التي تشهد نزوحا مجاعيا بعد
املجزرة.
وقال مراسل اجلزيرة إن نحو  30طفال
وامرأة قتلوا عىل الفور ،بينام فارق آخرون
احلياة قبل وصوهلم إىل املستشفى.
وأشار إىل أن من بني القتىل عائلة بكامل
أفرادها قضت اختناقا بالغازات السامة
التي ألقتها طائرات النظام السوري ،كام
تسبب القصف يف حركة نزوح مجاعية
لألهايل من املدينة التي تسيطر عليها
املعارضة شامل غرب سوريا.
مشاهدات
وقال مراسل اجلزيرة إن عددا من سكان
احلي سقطوا قتىل وجرحى فنقلوا إىل
املشايف القريبة ،ولكن طائرات النظام
عاودت ودمرت مشفى الرمحة الذي كان
يقدم اإلسعافات األولية.
ويف أحد مستشفيات خان شيخون ،ارمتى
املصابون وبينهم أطفال عىل األرسة وهم
يتنفسون بواسطة أجهزة أوكسجني .وبدا
طفل وهو يرصخ من األمل أثناء تلقيه
العالج من قبل أعضاء الفريق الطبي ،ويف
غرفة جماورة جتمع عدد من األطفال وقد
مأل الرتاب ثياهبم ووجوههم.
وشوهد مسعفون حياولون إنقاذ طفلة من
دون جدوى ،قبل أن يغلق أحدهم عينيها،
ليحملها والدها ويقبل جبينها وخيرج هبا
من املستشفى لدفنها.
وروى أبو مصطفى ،أحد سكان املدينة
أثناء وجوده يف املستشفى ،أنه توجه إىل
منزل صديقه لالطمئنان عليه ،فوجد أنه
قتل مع أوالده الثالثة وزوجته.
وشوهد مصابون يتلقون العالج يف أحد
املستشفيات امليدانية ،وقد جلس أحدهم
مضمدا رأسه بينام مألت الدماء وجهه
وحليته وثيابه .وقال أحد أفراد الطاقم
الطبي إن عوارض املصابني تضمنت
حدقات دبوسية واختالجات وخروج
اللعاب من الفم وارتفاعا يف النبض.
وتداول نشطاء سوريون صورا عىل وسائل
التواصل توضح من قالوا إنه ضحية خيرج
من فمه رغوة ،ومشاهد لرجال إنقاذ
يرشون أطفاال شبه عرايا باملياه وهم
يتلوون عىل األرض ،كام شوهدت صور
جلثث أطفال من عائلة واحدة.

دمار وحتذير
وبات متوقعا ارتفاع أعداد ضحايا املجزرة
حيث يواصل متطوعون يف الدفاع املدين
وسكان حمليون البحث عن ناجني حتت
أنقاض املباين ،خصوصا التي دمرت
بشكل كامل ومل يبق منها سوى حجارة
وألواح حديدية وأثاث ممزق.
وبينام جترى عمليات البحث شوهد أحد
األشخاص فوق األنقاض وقد طأطأ
رأسه حزنا .ومحل آخرون جثة أحد القتىل
عىل محالة بعدما لفوها بمالية ترابية اللون.
وقد ناشد مدير الصحة يف إدلب منذر
خليل املجتمع الدويل االلتفات إىل الوضع
الصحي والطبي الكارثي يف املنطقة،
وحماسبة مرتكبي اجلرائم ضد املدنيني.
ورجح خليل أن يكون الغاز املستخدم
غازي الكلور
يف قصف املدينة مزجيا من
ْ
والسارين ،مؤكدا أن املستشفيات ال متلك
املعدات الكافية الستقبال كل هذا العدد
من املصابني دفعة واحدة.
من جهته حذر الدفاع املدين من كارثة
إنسانية ،مؤكدا أن الطريان يستهدف مراكز
الدفاع والنقاط الطبية يف خان شيخون.
وقال وزير الصحة يف احلكومة السورية
املؤقتة إن املستشفيات مل تتمكن من
إسعاف املصابني بالغازات بسبب
االكتظاظ .وأضاف حممد فراس اجلندي
أن أعراض التسمم بالغازات الكيميائية
كانت واضحة.
النظام يتنصل
وسارع النظام السوري إىل التنصل من
جريمته ونفت قواته نفيا قاطعا استخدام
أسلحة كيميائية يف بلدة خان شيخون،
مؤكدة أن القوات املسلحة مل ولن
تستخدمها يف أي مكان أو زمان ال سابقا
وال مستقبال.
كام أكدت وزارة الدفاع الروسية أن
طائراهتا مل تشن أي غارة يف منطقة بلدة
خان شيخون.
وتعد الغوطة الرشقية أبرز معاقل الفصائل
املعارضة قرب دمشق ،وحتارصها قوات
النظام السوري منذ العام .2012
وعزا مراقبون دوافع النظام يف ارتكاب
تلك املجزرة إىل فشله يف دخول مدينتي
معردس وحلفايا بريف حلب الشاميل
القريبتني من خان شيخون ،رغم الغارات
التي تشنها يوميا الطائرات الروسية
والسورية يف املنطقة.
اجلزيرة.نت
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عبيد اهلل عبيداللهي

ّ
يتغذون برتاث األشاعرة ويبدّ عوهنم!
األشاعرة مبتدعون .تغريد هذه اجلملة أو كتابتها سهل جدا
للكثريين من املجتهدين اجلدد يف عرصنا.
متوحد
كاتب هذه اجلملة أو قائلها إ ّما شيخ له تالميذ وأتباع ،أو
ّ
يزعم أنه عرف التوحيد واهتدى إليه دون غريه ،أو متسنن واهم
حيسب نفسه عىل الرصاط املستقيم.
أ ّيا كان كاتب هذه اجلملة أو قائلها ،ال شك أنه ال يقصد هبذه
اجلملة عا ّمة الناس ،بل يقصد إمام أهل السنة واجلامعة يف عرصه
اإلمام أبا احلسن األشعري أوال ،وكل َمن اقتدى به من عباقرة
العلم يف مذهبه ثانيا!
فاإلمام األشعري الذي تاب من االعتزال إىل مذهب أهل السنة
باتفاق املؤرخني ،وصار إمام أهل السنة ومقتداهم يف املعارك
مبتدع عند هؤالء الذين هم بالشك صعاليك العلم
االعتقادية
ٌ
والعقل.
واجلوزي احلنبيل الذي كان يميل إىل مذهب األشعري يف كثري
من آرائه مبتدع عندهم ،وابن حجر والنووي َ
الذين مل يستغن
ولن يستغني عن تراثهام احلديثي أحدٌ  ،أشعريان مبتدعان عند
هؤالء.
والغزايل حجة اإلسالم وسيفه املسلول عىل الفالسفة وامللحدين
يف كل زمان أشعري وإمام املبتدعني عندهم.
وهذا غيض من فيض من املبتدعني يف قائمة هؤالء.
بل لو دخلت مكتبة ٍ
ّ
لتجدن
كل من هؤالء املبدّ عني لألشاعرة
الكتب التي يستفيدون منها يف تفسري القرآن الكريم ويف فهم
مؤلفات أشاعرة أو متكلمني.
األحاديث
َ
فام بال هؤالء يستفيدون من تراث األشاعرة ويتغذون به
فكريا وعلميا واعتقاديا ثم يقولون بكل وقاحة يف القنوات
الفضائية ومواقع التواصل االجتامعي وجمموعاهتا إن األشاعرة
مبتدعون!!
وأد بنات حواء يف أرض اخلالعة واملجون
يف الرشيعة اإلسالمية ويف ُعرف البرش ذوي الفطرة السليمة
الذين مل تُلوثهم احلضارة املادية ختتلف حقوق املرأة التي هي
والدة املرء ِمن حقوق املرأة التي هي زوجته ،وختتلف حقوق
زوجته من حقوق بناته وأخواته ،وختتلف حقوق املرأة األجنبية

من حقوق القريبات املحارم ،وختتلف يف اجلملة حقوق النساء
عن حقوق الرجال كليا.
هكذا سائر حقوق العباد خمتلفة يف نوعياهتا وأشكاهلا وحيثياهتا
يف رشيعة اهلل نظرا إىل أسباهبا وعللها املختلفة.
إن الرشيعة دخلت حقوق العباد من أوسع أبواهبا ،فقد جعلت
احلق األكثر أمهية بعد توحيد اهلل هو اإلحسان إىل الوالدين ،ومن
ثم استوىص بالنساء خريا.
خريه ألهلهّ ،
ثم ع ّلم أن خرينا ُ
يف عرصنا هتف أغبياء الغرب باملساواة بني الرجل واملرأة يف
احلقوق ،فتل ّقفها أشقياء الرشق بالقبول دون أن يفكروا هل هو
هتاف معقول أم غري معقول؟ وأصبح من مههم الشاغل تغريد
هتاف املساواة بني الرجل واملرأة ،أو حترير املرأة ،دون أن يفكروا
أن هتاف املساواة بني حقوق املرأة والرجل ليس هتافا معقوال
بل ظلم يف حق املرأة التي حدد هلا خالقها حقوقا أكثر مما يغرد
هلا هؤالء املغردون.
ٍ
ٍ
ٍ
أمر سهل جدا ،لكن
إن إطالق هتافات كلية مبهمة معسولة ٌ
تطبيقها عىل أرض الواقع ليس ممكنا بل مستحيل أيضا ،فعمليا
ال يساوي أحد بني أ ّمه ورجل أجنبي يف احلقوق إال من كان
سفيها أو غبيا.
يف احلقيقة الغاية من هتاف مساواة الرجل واملرأة ،وهتاف حترير
املرأة وما شاهبها من هتافات بشأن املرأة مل يكن أبدا استيفاء
حقوق هلن كام يدّ عى بل غايتها أن يعطى للنساء -وه ّن شطر
املجتمع -أيضا نصيبه ّن من شقاء احلياة ومش ّقة األعامل التي
أثقلت كواهل رجال املجتمع ،والتي تعود منافعها يف هناية
املطاف إىل ثلة قليلة من األغنياء.
فهذا اهلتاف إذن هتاف للمساواة يف الشقاء واملشقة بني الرجل
واملرأة ال احلقوق ،ثم هي كغريها من هتافات اجلاهلية املعارصة
مل تُثمر عمليا إال انتهاك كرامة املرأة ووأد بنات حواء يف أرض
اخلالعة واملجون واالستهتار ،وغر َقها يف بحار شهوات ع ّباد
األهواء وعبيدها التي ال ساحل هلا.
أكثر إرضارا بالعربية الفصحى
ُ
الكثري من علامء العجم يف عرصنا غري قادرين عىل التكلم باللغة
العربية ،والكثري من مشايخ العرب ُيلقون دروسا أو حمارضات،
أو يتحدثون يف الفضائيات باللهجات العامية.
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سمعت مرة أحد مشايخ الشام يلوم الفريق األول بشدة قائال إن علامء
ومشايخ يأتوننا من بالد غري عربية يعجزون عن التكلم بالعربية!
لكن برأيي جيب أن يال ُم الثاين أكثر عىل تكلمهم بالعامية يف موضع
يتحتّم عليهم التكلم بالفصحى.
إن االهتامم باللهجات العامية وإدخاهلا يف القمم واملؤمترات
واملحارضات عىل حساب الفصحى أكثر خطرا عىل لغة القرآن الكريم
وأكثر إرضارا هبا.
ُ
إذا وصلك الطعام...
هناك من ال يصله الطعام ،وأنت إذا وصلك الطعا ُم من غري حول منك
وال قوة ،فهذه نعمة تستوجب الشكر ،وتستوجب أن تقول ما قاله
املصطفى عليه الصالة والسالم :احلمد هلل الذي أطعمني هذا ،ورزقنيه
من غري حول مني ،وال قوة.
هناك من يصله الطعام ،ولكنه قد يكون طعاما غري لذيذ ،وأنت إذا
وشهي ،فاعلم ّ
أن لذة الطعام هذه نعمة ثانية؛
وصلك طعام لذيذ
ّ
هناك من يصله الطعام حتت قصف الطائرات واملدافع ويف خميامت
ِ
ُصور اآلكلني ومت ّن
اللجوء واالغرتاب والترشد ،ومن مؤسسات ت ّ
وأنت يف أمن وعافية،
عليهم بوجبة حقرية ،فإذا وصلك الطعام اللذيذ َ
ووصلك من ُمطعم ال يم ّن عليك فاعلم أن هذه نعمة ثالثة أخرى؛
هناك من يصله الطعام اللذيذ وهو ُيعاين من غموم ومهوم ن ّغصت
فيه شهوة أكله ،فإذا وصلك الطعام واجلوع حييط بك والبطن يقرقر،
والنفس تشتهيه بسبب اجلوع ،فاعلم أن شهوة الطعام هذه نعمة رابعة؛
هناك من يصله الطعام وهو يف محية واجتناب من أكْله،
يرضك أكله،
فأنت إذا وصلك الطعام ومل تكن يف محية واجتناب وال ّ
فاعلم أن هذه نعمة خامسة.
نعمة وصول الطعام من غري حول منك ،ونعمة لذته ،ونعمة األمن
واالطمئنان أثناء تناوله ،ونعمة شهوة الطعام عن جوع ،ونعمة أكله
بعافية وسالمة ،ك ّلها نِعم عىل املائدة الواحدة.
ّإنا لغفلة مؤسفة أن نطعم ّ
بألذ الوجبات عن عافية وأمن وسالمة
ونظل غافلني من أن نتذكر املوىل الكريم ونشكره ونحمده ،فنقول:
احلمد هلل الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من املسلمني ،أو نقول :احلمد
هلل الذي أطعمنا وسقانا ،وكفانا وآوانا ،فكم ممن ال كايف له وال مؤوي.
باسم اجلهاد والدفاع عن اإلسالم
أرسل جنيد الصفوي جد الشاه اسمعيل الصفوي رسالة إىل السلطان
يعقوب بيك الذي كان من السالطني األتراك املنتمني إىل اآلق
قويونلو ،طلب جنيد منه أن يأمر السلطان خليل ملك رشوان (منطقة
يف دولة آذربيجان حاليا) أن يفتح له الطريق ليذهب هو ومن معه من
أتباعه للجهاد يف سبيل اهلل وغزو بالد رشكس(من األقوام التي تسكن
يف القوقاز ،كانوا كفارا آنذاك) كتب السلطان يعقوب بيك إىل ملك
رشوان يأمره أن يأذن جلنيد الصفوي بالعبور من بالده للجهاد ،فلام
وصل جنيد الصفوي إىل ُتوم مدينة شامخي مركز والية رشوان،
أرسل سفريه إىل ملك رشوان ،وأوىص سفريه أن ينظر يف أحوال امللك
ويتجسس له.
فرجع سفريه قائال :إن امللك ومن معه يف هلو ولعب ،مشتغلون بحفلة
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عرس .ووقد كان أرسل ملك رشوان عىل يد رسوله أمواال وأنعاما
مهمة اجلهاد املزعومة.
لدعم جنيد الصفوي ومن معه يف ّ
فجرد أوال رسول ملك رشوان
انتهز جنيد الصفوي ضعف امللكّ ،
من مركبه ،وتركه ليعود ماشيا ويب ّلغ ملك رشوان أن الصفوي يقصد
ملكه قبل الذهاب جلهاد رشكس ،وصل سفري ملك رشوان يف الوقت
الذي أحاط جنيد الصفوي وجيشه مدينة شامخي.
حصلت معركة رشسة بني الرشوانيني وجنيد الصفوي ،قتل جنيد
الصفوي يف تلك املعركة وخاب حلمه الكاذب.
لكن اللعبة تكررت يف عهد ولده حيدر الصفوي وحفيده اسامعيل
حلم
الصفوي إىل أن حتقق حلمه الكاذب ،بل حتقق يف احلقيقة
ُ
األوروبيني بتأسيس دولة أشغلت العثامنيني من طموحاهتم يف الغرب
بفتح معارك باطلة من ورائهم.
كل من رفع رأية املقاومة والدفاع عن اإلسالم واملسلمني ثم استهدف
هذا البلد وذاك البلد االسالمي ،وترك الكيان اليهودي آمنا مطمئنا،
يف احلقيقة يواصلون ُخطة جنيد الصفوي ،وإن صاموا وصلوا وكربوا
وأقاموا احلدود ،وإن بلغت هتافاهتم وشعاراهتم اإلسالمية عنان
السامء.
معمل ال ّلغة العربية ومستلزماته
تُعقد حفالت النادي العريب يف جامعتنا باستمرار ،وينعقد أيضا ملتقى
األدب ،وجيري التدريس باللغة العربية يف قسم املعهد ،وجيري أيضا
تدريس العربية بني يديك املجلدات كلها يف املعهد ،لكن رغم كل
ذلك يعاين طال ُبنا من ضعف أسايس يف النطق ،فال يكاد واحد منهم
قادرا عىل إجابة سؤال بالعربية دون األخطاء الفاحشة.
يبدو ّ
يتم إمها ُله ،أو ُيوجد بشكل ضعيف ،وهو جانب تقوية
أن جانبا ّ
مهارة املتعلمني عىل النطق والتكلم والتدريب عىل ذلك.
شمر البعض من ذوي اهلمم العالية والعزائم الراسخة الفتتاح
فلو ّ
ٍ
ٍ
مزود باألجهزة احلديثة هبدف تقوية مهارات
معمل ل ًلغة العربيةّ ،

النطق لدى الطلبة واملتعلمني الراغبني ر ّبام كانت فرصة ذهبية ملن
الضعف يف النطق بالعريب أن يستدرك ضعفه قبل فوات اآلوان.
ُيعاين
َ
معامل اللغة وخمترباهتا لتدريب مهارة النطق والتكلم بالفصحى حيتاج
وغريهم لصيانة الفصحى من الضياع.
إليها العرب
ُ
ثم الفتتاح املعمل ليس من الرضوري أن تكون هناك مدرسة كبرية
ّ
ّ
أو جامعة واسعة ،املهم توفري مستلزماته ،فإذا توفرت املستلزمات فال
ينبغي ّ
التأخر يف الرشوع.
أهم مستلزمات معمل اللغة:
وإليكم ّ
-١الركن األسايس ملعمل اللغة هو املدرس املتمكن عىل النطق
بالفصحى ُيصص شطرا من وقته الثمني.
-٢ختصيص غرفة تسع إثني عرش متع ّلام،
مكبات الصوت القوية،
-٣حاسوب عادي مع ّ
-٤جهاز إسقاط الضوء( ،الربوجيكتور)،
-٥عدد من القواميس وكتب تعليم اللغات.
 -٦لوحة وايت بورد(اللوحة البيضاء)،
تيست).
 -٧الشبكة (إذا ّ
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