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رمضان ربيع املتقني
ومهرجان العبادات واخلريات

سماحة األستاذ المفتي محمد قاسم القاسمي أستاذ
الحديث والفقه بالجامعة
لقد أتانا رمضان هذا العام باخلريات والربكات أتانا شهر نزل فيه
الفرقان هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان أتانا رمضان الذي
كان ينتظره املتقون منذ شهور ويتمنون حلوله ليجعلوه فرصة لتزكية
نفوسهم وتطهري قلوهبم من شوائب املادية الرعناء وغوائل النفس
األمارة ويتخذوه سلام للرقي الروحي والسمو اخللقي ،وعُدّ ة للقاء
موالهم احلق .لقد مات خالل هذه الشهور كثري ممن كانوا يتمنون
حلول هذا الشهر ولكن استأثرت هبم رمحة اهلل فانتقلوا من الدار الفانية
وحلقوا باملوتى ففاهتم هذا الشهر يف حني أسعدنا اهلل بحلوله ونحن يف
قيد احلياة.
إذن علينا أن نغتنم الفرصة ونستفيد من أنوار هذا الشهر وبركاته خري ما
استطعنا وهذا من فضل اهلل عىل املؤمنني.
إن اهلل جعل طبيعة هذا الشهر بحيث ترق فيه القلوب وختشع فيه
رب ؛ ألن البيئة مهيأة مشجعة
النفوس ومتيل إىل العبادة والطاعة وال ّ
لألعامل الصاحلة وقد أخرب الصادق املصدوق صىل اهلل عليه وسلم
كام روى أبوهريرة ريض اهلل عنه :إذا دخل رمضان فتحت أبواب
اجلنة وأغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطني .ولنعم ما قاله اإلمام
العارف باهلل العالمة أبو احلسن الندوي رمحه اهلل « :أصبح رمضان
موسام عامليا للعبادة والذكر والتالوة والورع والزهادة يلتقي عىل
صعيده املسلم الرشقي مع املسلم الغريب واجلاهل مع العامل والفقري مع
واملقص مع املجاهد ،ففي كل بلد رمضان ويف كل قرية وبادية
الغني
ّ
رمضان ويف كل قرص وكوخ رمضان فكل ذي عينني يستشعر جالله
ومجاله أينام ّ
حل ورحل يف العامل اإلسالمي املرتامي األطراف تغشى
سحابته النورانية املجتمع اإلسالمي كله».
شجع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قبل حلول
وألجل أمهية رمضان ّ
الشهر أو بدايته أصحابه قائال :أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم اهلل
تعاىل فيه فينزل الرمحة وحيط اخلطايا ويستجيب فيه الدعاء وينظر اهلل
تعاىل إىل تنافسكم فيه ويباهي بكم مالئكته فأروا اهلل من أنفسكم خريا
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فإن الشقي من حرم فيه رمحة اهلل عز وجل .رواه الطرباين.
وال ريب أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان حريصا عىل املؤمنني
رؤوفا رحيام هبم إنام أوىص أصحابه وأمته كي ال يعرضوا عن نسامت
هذا الشهر املبارك وال يضيعوا حلظة من حلظاته املليئة بالربكات وكان
عودوا أنفسهم اخلري وهجروا املعايص والذنوب يف
يعلم أن العباد إن ّ
هذا الشهر واهتموا بتزكية نفوسهم وأزالوا عنهم أدران اآلثام وتغلبوا
عىل الشهوات وقهروا النفس األمارة فسوف يو َّفقون للخري والصالح
طول السنة .وهذا هو املعنى الذي عرفه وأدركه العارف الكبري جمدد
األلف الثاين اإلمام الرباين الشيخ أمحد بن عبد األحد الرسهندي ،فقال
يف بعض رسائله :إذا ُو ِّفق اإلنسان للخري ،ولألعامل الصاحلة يف هذا
الشهر حالفه التوفيق طول السنة وإذا مىض هذا الشهر يف توزع بال
وتشتت حال مىض العام كله يف تشتت وتشويش.
وقال يف رسالة أخرى:
إن هلذا الشهر مناسبة تامة بالقرآن وهبذه املناسبة كان نزوله فيه وكان
هذا الشهر جامعا للخريات والربكات وكل خري وبركة تصل إىل الناس
يف طول العام قطرة من هذا البحر وإن مجعية هذا الشهر سبب جلمعية
العام كله وتشتت البال فيه سبب للتشت يف بقية األيام ويف طول العام،
فطوبى ملن مىض عليه هذا الشهر املبارك وريض عنه وويل ملن سخط
فمنع من الربكات وحرم من اخلريات .
عليه ُ
(األركان األربعة للسيد أبو احلسن)
ولنا يف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أسوة حسنة إذ كان هيتم هبذا
الشهر وسيام العرش األخري منه فيجتهد فيه ما ال جيتهد يف غريه وكان
يكثر من تالوة القرآن واالتصال به يف هذا الشهر  ،يقول ابن عباس
ريض اهلل عنه :كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أجود الناس وكان
أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل فكان يلقاه جربيل يف كل
ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حني
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يلقاه جربيل ،أجود باخلري من الريح املرسلة.
توصيات هامة
نظرا إىل أمهية هذا الشهر املبارك نويص املسلمني سيام خواص األمة
وهم العلامء وطلبة العلم بام ييل:
 -١اإلكثار من ذكر اهلل تعاىل ومن التوبة واالستغفار .ومن أركان
التوبة اإلقالع عن املعايص والندم عىل املايض والعزم عىل عدم العود
يف املستقبل وأداء حقوق الناس.
 -2االهتامم بأداء الصلوات مع اجلامعة .واالستعداد للذهاب إىل
املساجد بعد األذان مبارشة.
 -3اإلكثار من التالوة مع التدبر واالشتغال بالقرآن قراءة وحفظا
وتدبرا وتبليغا ملعانيه ورساالته وهكذا كان دأب السلف الصالح.
فقد كان اإلمام أبوحنيفة رمحه اهلل خيتم القرآن كل يوم وليلة ،فإذا كان
شهر رمضان ختم فيه مع ليلة الفطر و يوم الفطر اثنتني وستني ختمة.
(رواه الصیمري) وكذلك كان اإلمام الشافعي رمحه اهلل خيتم يف شهر
رمضان ستني ختمة؛ يف كل يوم ختمة ،ويف كل ليلة ختمة ،كلها يف

الصالة( .رواه ابن عساكر) و كان الزهري إذا دخل رمضان قال :إنام
هو تالوة القرآن وإطعام الطعام .وكان مالك بن أنس رمحه اهلل إذا دخل
رمضان يفر من قراءة احلديث وجمالسة أهل العلم ويقبل عىل تالوة
القرآن من املصحف( .ذكره ابن رجب) وأخبارهم يف هذا املعنى كثرية.
( )4اإلكثار من النوافل سيام صالة الليل (التهجد) ألن العبد يتقرب إىل
اهلل بالنوافل كام يف ورد يف احلديث« :ما يزال العبد يتقرب إيل بالنوافل
.....إلخ»
( )5االهتامم بالصدقة وإطعام الفقراء واملساكني وتفطري الصائمني ألنه
من ف ّطر صائام فله مثل أجره.
( )6اعتكاف العرش األواخر واالجتهاد فيها يف العبادة كام روي أنه
صىل اهلل عليه وسلم إذا دخل العرش شدّ مئزره وأحيى ليله وأيقظ أهله.
وقال الزهري :عجبا للمسلمني! تركوا االعتكاف والنبي صىل اهلل عليه
وسلم مل يرتكه منذ دخل املدينة حتى قبضه اهلل.
( )7املحافظة عىل األوقات حتى الدقائق والثواين كي ال تضيع بدون
عبادة .واالبتعاد من املسليات ومن كل ما يضيع الوقت والتجنب من
البطالة وكثرة النوم والغفلة ومشاهدة األفالم واالشتغال بالفضائيات
وبرامج التواصل وغريه.
( )8قراءة أحوال السلف وتعبدهم وترضعهم وجهدهم و جهادهم.
( )9االهتامم البالغ بالدعاء والترضع ،سيام وقت السحر واإلفطار
وجيب أن ال ننسى مآيس إخواننا املسلمني املضطهدين الذين يئنون
حتت وطآت الظاملني يف سورية واليمن والعراق وكشمري وميانامر؛
أال جيدر بِنا ونحن جالسون عىل املوائد الشهية وهم يقاسون أنواع
الشدائد ويتجرعون سوء العذاب ويقصفون من فوقهم أن نخصص
هلم من دعواتنا يف رمضان لعل اهلل أن يفرج عنهم وينقذهم من براثن
الغاشمني ،وهو باإلجابة جدير وعىل نرصهم لقدير.
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االنتخابات الرئاسية يف إيران ومطالب أهل السنة
عبد الرحمن محمد جمال

جربه
أسفرت االنتخابات الرئاسیة التي
لتلبية مطالب أهل السنة وقد ّ
أهل السنة يف واليته األوىل حيث
جرت اجلمعة  22شعبان املوافق
قىض كثريا من حاجات أهل
 19مايو يف ایران عن فوز الرئیس
السنة .فاتفق رأي أهل السنة عىل
حسن روحانی بوالیة ثانیة ،حيث
الرئيس روحاين ليدلوا بأصواهتم
بلغت نسبة أصواته  %57من
يف صاحله ،ويف هذا الصدد يقول
جمموع املشارکة التی بلغت 41
فضيلة الشيخ عبد احلميد" :إن
ملیونا .فوز الرئيس روحاين بوالية
أهل السنة رغم الشكاوى من
ثانية سيمكّنه لريأس البالد ألربع
الرئيس روحاين وعدم تلبيته كثريا
سنوات أخرى.
وقد شهدت صناديق االقرتاع حضورا الفتا قليل النظري يف تاريخ من مطالبهم يف واليته األوىل إال أهنم بعد املشاورة وتبادل اآلراء قد

اجلمهورية اإلسالمية ،وكانت املنافسة حادة بني تيار اإلصالح
واملحافظ ما جعل حضور الناس فوق التوقعات.
وقد م ّثل أهل السنة واجلامعة دورا حاسام يف هذه االنتخابات وكانت
مشاركتهم محاسية ومتفقة عىل تيار االعتدال واإلصالح ،وهذا
االتفاق قد عكست املعادلة وأثقلت كفة التيار اإلصالحي.
إن أهل السنة واجلامعة رغم أهنم يشكلون  %20من الشعب اإليراين،
وقد قوبلوا بعد الثورة اإلسالمية يف كثري من األحيان باإلجحاف
فضلوا املشاركة
وقلة االحتفال وحرموا حقوقهم املرشوعة إال أهنم ّ
بدال من املقاطعة واملطالبة عرب احلوار والطرق املرشوعة بدال من
اللجوء إىل العنف والطرق غري املرشوعة .وقد وفوا بالنظام احلاكم
وقدموا دماءا ذكية للحفاظ عىل الوطن .لذلك فإن أهل السنة
دوما كانوا يميلون إىل اجلناح الذي حيقق مشاريعهم ويسمع إىل
مطالباهتم ،وعىل أن اجلناح اإلصالحي كان أقرب ملنهج أهل السنة
صوت
السيايس وأكثر تلبية ملطالبهم لذلك فإن غالبية أهل السنة قد ّ
لصالح التيار اإلصالحي منذ عهد مؤسس التيار اإلصالحي سيد
حممد خامتي الرئيس السابق.
ويف هذه املرة شكّل أهل السنة جملسا اسرتاتيجيا حتت مسمى
"املجلس االسرتاتيجي ألهل السنة يف إيران" بزعامة فضيلة الشيخ
عبد احلميد حفظه اهلل ـ إمام وخطيب أهل السنة ـ يضم املجلس
نخب أهل السنة وكبار علامءهم ومثقفيهم من مجيع املناطق التي
يقطنها أهل السنة مع اختالف قومياهتم وألواهنم من البلوش
والكرد والرتكامن والرتك والفرس وغريهم ،وكان من قرارات هذا
املجلس الذي عقد أوىل جلساته يف العاصمة طهران بحضور نخب
يصوت أهل السنة ملن يلبي مطالبهم ،وكان ألعضاء
أهل السنة أن ّ
املجلس لقاءات مع ممثيل املرشحني فكان الرئيس روحاين أكثر حتمسا
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توصلوا إىل أن حسن روحاين أكثر رفقا بأهل السنة وأرغب لتحقيق
مطالبهم بالنسبة إىل اآلخرين،لذلك فإن معظم أهل السنة يميل إىل
الدكتور روحاين".
وقد لبى أهل السنة ـ مع اختالف ألواهنم و ثقافاهتم ـ دعوة الشيخ
وصوتوا لصالح الرئيس روحاين متمنني أن خيطو يف
عبد احلميد،
ّ
واليته الثانية خطوات جادة لتحقيق مطالب أهل السنة وال يعيقه
يف سبيل ذلك هتديد املتطرفني ومضايقاهتم .وعليه فإن أهم مطالب
أهل السنة تكمن يف النقاط التالية:
1ـ توظيف أبناء أهل السنة يف املناصب احلكومية دون أي متييز مع
بني نوعهم من الشيعة.
2ـ رفع املضايقات املفروضة عىل أهل السنة عن بعض اجلهات
املتطرفة ملنع ممارستهم الشعائر الدينية.
3ـ السامح ألهل السنة بفتح املصليات وتأسيس املدارس الدينية
واملساجد يف املناطق التي يتواجد أهل السنة.
4ـ السامح ألهل السنة بتأسيس مسجد جامع يف العاصمة طهران.
5ـ أن يكون ألهل السنة سفراء وحمافظون دون أي تفريق بني
الشيعة والسنة.
6ـ أن ينظر إىل أهل السنة كمواطن أصيل له حقوقه املرشوعة يف
تويل املناصب والوظائف احلكومة بال متييز بني جنس وآخر ،وال
يكون الدين واملذهب واللون عائقا للوصول إىل احلق املرشوع
للمواطن اإليرين.
يبقى السؤال إىل أي مدى حيقق الرئيس اجلديد مطالب أهل السنة؟
ربام جييب املستقبل عن هذا السؤال ولكن نظرا إىل صدقية رئيس
اجلمهور وجراءته ووعوده يرجى أن حيقق الكثري من مطالب أهل
السنة إن مل حيقق الكل.
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تفسير معارف القرآن
العالمة المفتي محمد شفيع العثماني
تعريب :المفتي محمد قاسم القاسمي

سورة البقرة آية 174

كتامن أهل الكتاب آيات اهلل
التفسري املخترص:
املناسبة:
املحرمة التي هي ظاهرة يعرفها
ذكرت يف اآليات السابقة األشياء
ّ
اجلميع كام ذكرت يف اآليات التالية األعامل التي ختفى عىل كثري من
الناس ،منها ما ابتيل به اليهود وكتامن احلق وإصدار الفتوى مقابل أخذ
الرشوة والتحريف يف التوراة ويف احلقيقة حتذير لعلامء األمة املحمدية
كي ال حيتذوا حذو علامء اليهود ،فال يكتموا احلق ألغراض نفسانية
وال يشرتوا بآيات اهلل ثمن ًا قليالً .وإليكم التفسري املوجز:
جزاء من يبيع الدين:
ِ
ِ
ون َما َأ َنز َل ال َّلـ ُه م َن ا ْلكت ِ
{إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ْكت ُُم َ
َاب} يعنى آيات التورة يف شأن
ت َ
ون بِ ِه} بدل هذه اخليانةَ { ،ث َمنًا َق ِل ًيل}
حممد صىل اهلل عليه وسلم َ
{و َي ْش َ ُ
ِ
ِ
ون ف ُب ُط ِ
من متاع الدنياُ { ،أو َلـ ِٰئ َك َما َي ْأ ُك ُل َ
ون ْم إِ َّل الن ََّار َو َل ُي َك ِّل ُم ُه ُم
ِ
ال َّلـ ُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َو َل ُي َزك ِ
{و َل ُي َزك ِ
ِّيه ْم}
ِّيه ْم َو َل ُ ْم َع َذ ٌ
يم} بالرمحةَ ،
اب َأل ٌ
ِ
ِ
ِ
ت ُوا
ال يطهرهم من دنس الذنوبَ ،
{و َل ُ ْم َع َذ ٌ
يم ُأو َلـٰئ َك ا َّلذي َن ْاش َ َ
اب َأل ٌ
ِ ِ
الض َل َل َة بِ ْ
ب ُه ْم
َّ
{وا ْل َع َذ َ
الُدَ ٰى} يف الدنياَ ،
اب بِا َْل ْغف َرة} يف اآلخرة { َف َم َأ ْص َ َ
ِ
ِ
َع َل النَّار} ما أشد صربهم عليهاَٰ { ،ذل َك} العذاب{ ،بِ َأ َّن ال َّلـ َه ن ََّز َل
ِ
اخ َت َل ُفوا ِف ا ْل ِكت ِ
{وإِ َّن ا َّل ِذي َن ْ
َاب} الذي نزل
ال ِّق} باحلجة َ
ا ْلكت َ
َاب بِ ْ َ
باحلجة الواضحة { َل ِفي ِش َق ٍ
اق َب ِعيد} لفي خالف بعيد عن احلق.

فقه احلياة أو األحكام
علم من اآليات املذكورة ّ
يغيون أحكام الرشيعة من عند
أن الذين ّ
أنفسهم حرص ًا عىل حصول املال ،فام يأخذونه من أموال ويأكلوهنا
كأهنم يدخلون يف بطوهنم النار ،وذلك ّ
ألن عاقبتهم إىل النار وقد قال
طائفة من العلامء:
ّ
نار يف احلقيقة ،وإن مل يشعر آخذه بكونه نار ًا ،ولكن
إن املال احلرام ٌ

سوف يتمثل يف صورة النار بعد املوت.
الب وأبوابه
مظاهر ِ ّ

التفسري املخترص
املناسبة:
إىل هنا انتصفت سورة البقرة ،وكان أكثر اخلطاب موجه ًا إىل املنكرين،
وأقيمت احلجج والراهني عىل حقية القرآن الكريم ،ثم ذكر ِ
الف َرق
ّ
التي تؤمن هبا والتي ال تؤمن هبا ،ثم أقيمت احلجج والرباهني عىل
إثبات التوحيد والرسالة ،ثم ُذكرت النعم التي منحها اهلل تعاىل لذرية
إبراهيم عليه الصلوات والتسليامت.
ثم ُذكرت مسئلة القبلة يف الصالةُ ،
وختم الكالم بالصفا واملروة ،ثم
الرد عىل الرشك ،وأقيمت احلجج والرباهني عىل تفنيد أصوله
جرى ّ
موجه إىل املسلمني باإلصالة تعلي ًام
وفروعه ،واخلطاب يف أكثر اآليات ّ
وتبصري ًا هلم ،كام ُقصد املنكرون باخلطاب يف بعض اآليات ،وهذا
األسلوب يستمر إىل آخر السورة.
والب بكرس الباء يطلق عىل مطلق اخلري ،وهو
ربّ ِ ،
وبدأ الكالم بذكر ال ّ
مفاهيم أساسية
يشمل الطاعات واخلريات ك ّلها ،فذكرت يف اآليات
ٌ
مثل اإليامن بالكتاب وإيتاء املال والوفاء بالعهد والصرب حني البأس،
وال خيفى عىل أحد ّ
أن األحكام الرشعية عىل ثالثة أقسام :العقائد،
واألعامل واألخالق ،واألمور األخرى داخلة فيها ،وقد ذكرت يف
هذه اآلية الشعب املهمة هلذه األقسام الثالثة ،كام ذكرت يف ضمن بيان
رب أحكا ٌم كثرية مثل القصاص والوصية والصوم واجلهاد واإلنفاق
ال ّ
وأحكام احليض واإليالء واإليامن والطالق والنكاح والعدة واملهر
واجلهاد يف سبيل اهلل ،وأشريت أيضا إىل أحكام البيع والشهادة،
وختمت السورة ببيان املغفرة والبرشى والرمحة ،فيا هلامن ترتيب بديع
رب وإليكم
نسمي هذه املجموعة كلها بأبواب ال ّ
ممتع! وحيسن بنا أن ّ
التفسري املوجز لآلية املذكورة.
التفسري املخترص
الرب:
أبواب ّ
ِ
ِ
وهك ُْم ق َب َل ا َْل ْ ِ
شق َوا َْل ْغ ِر ِ
رب
ب َأن ت َُو ُّلوا ُو ُج َ
{ َّل ْي َس ا ْل ِ َّ
ب} يعنى ليس ال ّ
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ك ّله مقترصا يف أن تصلوا قبل املرشق واملغرب وال تعملوا غري ذلك،
ِ
ِ
{وا ْل َي ْو ِم
َ
ب َم ْن آ َم َن بِال َّلـه} املتوحد بجالل ذاته وكامل صفاته َ
{و َلـٰك َّن ا ْل ِ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
{واللئكَة} باهنم خلقوا من نورال يأكلون وال
ْالخر} يوم القيمةَ ،
يرشبون وال ينكحون قوهتم التسبيح والتهليل ال يعصون اهلل ما أمرهم
{وا ْل ِكت ِ
ني} أمجعني،
{والنَّبِ ِّي َ
َاب} مجيع الكتب املنزلةَ ،
ويفعلون ما يؤمرون َ
ِ
{وا ْل َيتَا َم ٰى} األطفال
{وآتَى ا َْل َال َع َ ٰل ُح ِّبه َذ ِوي ا ْل ُق ْر َب ٰى} املحتاجني منهم َ
َ
ِ
ْ
َ
ني َوا ْب َن
{و} سائر {ال َساك َ
املحتاجني الذين تويف والدهم وهم صغارَ ،
الر َق ِ
السبِ ِ
اب} إعتاق العبيد
الس ِائ ِل َ
يل} املسافر املنقطع عن أهلهَ ،
ني َو ِف ِّ
{و َّ
َّ

الص َلةَ} املفروضة والنافلة يعنى أداها بحقوقها
{و َأ َقا َم َّ
وفك األسارى َ
ِ
ِ
ِ
{وا ُْلو ُف َ
ون بِ َع ْهده ْم إ َذا
{وآتَى َّ
ورعاية سننها وآداهباَ ،
الزكَاةَ} املفروضة َ
الصابِ ِري َن
َع َ
{و َّ
اهدُ وا} فيام بينهم وبني اهلل تعاىل وفيام بينهم وبني الناسَ ،
ِ
ِ
ِ
ني ا ْل َب ْأ ِ
س}
{وح َ
الضاء} املرض والزمانةَ ،
ِف ا ْل َب ْأ َساء} الشدة والفقرَ ،
{و َّ َّ
ِ
ِ
{و ُأو َلـ ِٰئ َك ُه ُم ا ُْل َّت ُق َ
ون}.
القتال { ُأو َلـٰئ َك ا َّلذي َن َصدَ ُقوا} يف اإليامن َ

فقه احلياة أو األحكام
ضجة يف أوساط اليهود
ّملا ُجعلت الكعبة قبلة املسلمني حدثت
ّ
يرتصدون الفرصة الهتام املسلمني،
والنصارى واملرشكني الذين كانوا ّ
مر ذكر اعرتاضاهتم واإلجابة عنها بالتفصيل يف اآلية السابقة،
وقد ّ
وامللخص ّ
ّ
أن الذين يعتقدون
وهنا البيان اخلتامي يف هذا املوضوع،
رب ينحرص يف االجتاه إىل القبلة فليعلموا ّ
ّ
أن الدين له شعب
أن ال ّ
عديدة ،فال ينبغي أن يبذلوا ُج ّل جهدهم يف مسئلة واحدة ويتنازعوا
موجه ًا
فيها وهيملوا األحكام األخرى ،ويمكن أن يكون اخلطاب ّ
إىل اليهود والنصارى واملسلمني مجيعا ،واملراد هبذا اخلطاب ّ
رب
أن ال ّ
والثواب يف طاعة اهلل تعاىل ،فالواجب عىل العبد أن يتمثل أمر اهلل
تعاىل فليتّجه إىل حيث أمره اهلل به فليس املرشق واملغرب مقصودين
واملهم هو امتثال أمر اهلل ،فلام كان األمر باالجتاه نحو بيت
بذاهتام،
ّ
رب ،و ّملا كان األمر باالجتاه نحو الكعبة فصار
املقدس فذلك كان هو ال ّ
رب والطاعة والثواب ،قد ذكرنا فيام قبل أنّه بدأت من هنا
هذا هو ال ّ
تذكرة مبحث جديد يشتمل عىل تعاليم وتوجيهات ق ّيمة للمسلمني
ثم سميت هذه اآلية جامعة شاملة ألحكام
ور ّد عىل املنكرين ،ومن ّ
رب وأقسامه ،وقد
الدين ،ومن هنا إىل هناية السورة تفصيل وتوضيح لل ّ
ذكرت يف اآلية العقائد والعبادات واملعامالت واألخالق عىل سبيل
اإلمجال ،وقد بدأ بذكر العقائد من قوله "من آمن باهلل" ثم ذكر العبادات
وقال" :وأقام الصالة وآتى الزكاة" ،ثم ذكر املعامالت بقوله "واملوفون
ثم ذكر اخللق احلسن بقوله "والصابرين يف
بعهدهم إذا عاهدوا"ّ ،
البأساء والرضاء وحني البأس" ،وقال يف األخري "أولئك الذين صدقوا
وأولئك هم املتقون".
يف بيان األحكام املذكورة تُوجد كلامت تشري إىل معاين بليغة سامية،
منها قوله تعاىل "عىل ح ّبه" ،وفيه ثالث احتامالت؛ األول ّ
أن الضمري
يف "حبه" راجع إىل اهلل سبحانه وتعاىل فاملعنى ّ
أن الذي ينفق ماله حب ًا
هلل ال مرائي ًا وسمعة ،بل الدافع إىل اإليتاء هو اإلخالص هلل وحبه
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وامتثال أمره تعاىل ،واالحتامل الثاين ّ
أن الضمري راجع إىل املال فاملعنى
ّ
أن اإلنسان إذا أنفق من مال حيبه يؤجر عىل ذلك ويثاب عليه ،فال
يؤجر وال يثاب عىل إنفاق مال تافه ال قيمة لهّ ،
وإن صدقته خري من
إمهاله وإلقائه ،لكن األجر الكامل إنّام حيصل بإنفاق مال حمبوب لديه،
واالحتامل الثالث ّ
أن الضمري يرجع إىل املعنى املصدري الذي يوجد يف
قوله "آتى" فاملعنى حينئذ ّ
أن املنفق يثاب عىل إنفاقه إذا أنفق راضي ًا من
قلبه غري متحرج .قال اإلمام اجلصاص" :حيتمل به أن يريد به الصدقة
التطوع وليس يف اآلية داللة عىل أهنا الواجبة وإنام
الواجبة وأن يريد به
ّ
فيها حث عىل الصدقة ووعد بالثواب عليها ،وذلك ألن أكثر ما فيها
من الرب ،وهذا لفظ يطلق عىل الفرض والنفل إال أن يف سياق اآلية
ونسق التالوة ما يدل عىل أنه مل يرد به الزكاة لقوله تعاىل "وأقام الصالة
وآتى الزكاة" ،فلام عطف الزكاة عليها دل عىل أنه مل يرد الزكاة بالصدقة
املذكورة قبلها"(أحكام القرآن للجصاص)
وجيب اإلنفاق عىل األقارب الذين ال يستطيعون االكتساب ،فإذا
رأيت مسكين ًا يموت جوع ًا وأنت قد أ ّديت زكاة مالك قبل هذا فعليك

أن تنفق عليه من بقية مالك نجاة له ،كام جيب عليك أن تنفق من مالك
عىل بناء املساجد وإنشاء املدارس والكتاتيب إذا احتاج املسلمون إىل
ذلك فالفرق بني الزكاة وسائر الصدقات ّ
أن الزكاة هلا قانون خاص
جيب مراعاته يف أدائها أما الصدقات األخرى تفرض عند الرضورة
واحلاجة.
لطائف التفسري:
من اجلدير بالتد ّب ّ
رب
رأن اهلل سبحانه وتعاىل ذكر طائفة من أعامل ال ّ
عز من قائل" :ولكن الرب من آمن باهلل واليوم
بأسلوب واحد ،فقال ّ
اآلخر واملالئكة والكتاب والنبيني وآتى املال عىل حبه ذوي القربى
غي األسلوب فقال:
واليتامى واملساكني وابن السبيل والسائلني" ،ثم ّ
"ويف الرقاب" فزيادة كلمة "يف" تشري إىل ّ
أن العبيد ال يعطون املال
حتى يملكوه بل صاحب املال يشرتهيم ويعتقهم يف سبيل اهلل .قوله
"واملوفون بعهدهم" ذكر بصيغة الفاعل ولعل فيه إشارة إىل ّ
أن املؤمن
ينبغي أن يكون متصفا بإيفاء العهد ويداوم عىل ذلك وال يكون مثل
اآلخرين قد يوفون بالعهد وقد ينقضونه ،وإنام اكتفى يف املعاملة بذكر
اإليفاء بالعهد؛ ّ
ألن اإليفاء بالعهد روح املعامالت مجيع ًا ،ثم ذكر من
اخللق اإلسالمي "الصرب" ،وذلك ّ
ألن الصرب روح األخالق اإلسالمية
وأساسها ،به يصل املرء إىل درجة مكارم األخالق ،وينجو من الرذائل
وسوء اخللق ،ومن اجلدير بالذكر ّ
تغي بقوله "واملوفون"
أن األسلوب ّ
املفسون ّ
أن
فلم يقل الصابرون بل قال "الصابرين" بالنصب .فقال ّ
"الصابرين" منصوب عىل املدح فالصابرين مفعول لفعل مقدر وهو
أمدح ويكون املعني أخص الصرب باملدح ،وذلك ّ
ألن الصرب صفة
يستعان هبا عىل مجيع األعامل املذكورة يف اآلية.
أن اآلية اشتملت عىل مجيع شعب الدين اهلا ّمة ،كام ّ
فامللخص ّ
ّ
أن فيها
إشارات بليغة إىل معاين قيمة جد ًا.
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وبالقرآن اهتديت
يوسف عيد
كاتب وطالب جامعي

واآلن خيالطه ما ال يريض اهللَ ،ل ٌم أخذت يب يف طريق وعرة مألى
بحىص صغرية ،أو ذنوب صغرية ،نزعت عني ثوب الوقار وااللتزام
نجوت من كبائرها ،فلن تغلبك
شي ًئا فشي ًئا ،قد تظن للحظة أنك إن
َ
تعلمت أن القلب كالوعاء ما خالطه يش ٌء إال وأزاح
صغائرها ،ولكنني
ُ

ُ
صصا من األمس بمن
عيل َق ً
وحيدث أن تعود يب الذاكرة للاميض ،تتلو َّ
تفوق
أي
ُ
طالب ُم ِّ
ِّ
كنت وبام كان ،حتدثني عن قصتي مع القرآن :وكعادة ّ
تفو ًقا ،فاألمهات خاص ًة حيببن
يف مدرسته ،يريد له والداه أن يزداد ُّ
وإنجازا هلم ،وكالمها عىل
فخرا
ً
املباهاة بأبنائه ّن ،واآلباء يعتربون ذلك ً
"ح ٌ
ذنب صغري ،فإنه قد بدأ ينخر يف تقواك.
افظ منه بذات القدر ،فال يغرنَّك ٌ
املنح واجلوائز مقابل ذلك اللقب يف بيتهام؛ َ
استعداد أن يقدِّ م َ
ِ
هيز
لكتاب اهلل" ،وكذلك فعل أبواي،
والتحقت بدورة حتفيظ لكتاب اهلل ،أن تدعوك فتا ٌة ُ
ُ
أمر ُّ
ذات حسن ومجال للجلوس معها واحلديث ٌ
فزت بأول اإليامن ويزلزل التقوى ،فها هي حدود قلبك اخرتقت ،وخطوط
كانت حديثة النشأة يف قريتنا الصغرية ،وبتشجيع
والدي ُ
َّ
ووصلت الليل بالنهار ،وبعد دفاعك األوىل سقطت أمام مجال عينيها ،وأهداهبا احلادة كسيوف
تم حفظه،
مسابقة يل،
ُ
ُّ
فعقدت العز َم أن ُأ ّ
ٍ
وحصلت ُغرست يف صدرك ،أردتك ً
مستسلم هلا ،أو هكذا يز ِّين لك
قتيل
أمتمت حف َظه،
سنة كاملة من اجلدِّ واالجتهاد ،بفضل اهلل
ُ
ُ
ً
ٍ
ٌ
الغرض منه التعارف وتبادل الثقافات ،هكذا
حديث لبق،
تم يل ذلك األمر ،الشيطان،
ُ
عىل إجازة يف جتويده وحفظه ،يف س ِّن السادسة عرشة ّ
حيا للنفس.
حققت ُح ًلم لطاملا راودين.
ُ
يكون العنوان َّبرا ًقا ومر ً
ٍ
ُ
ُ
تتنازل شي ًئا فشي ًئا ،تنهي حديثك وتعود إلقامتك حيث حان
بدأت
حيث ال
حزمت حقائبي استعدا ًدا لسفر طويل ،إىل
ويف أحد األيام
َ
ُ
بعضا من ذكريايت وكتبي موعد صالة الظهر لتصيل ،وعىل غري عادتك مل تسبغ الوضوء ،ومل
كنت قدْ
ُ
اسمهُ ،
مجعت ً
أدري من املكان إال َ
ِّ
الحت صورهتا أمامك،
تصل ركعتي النافلة كعادتك ،ويف صالتك
ودمو ِع أ ِّمي احلزينة ،و ُمصحف اجليب الذي كان جائزة إحدى
ْ
أنست به ،إىل أن باعدت بيني وبينه والشيطان بجانبك حي ُّثك عىل اإلرساع للعودة إليها ،ولكن من عادتك
املسابقات ،ذلك الذي لطاملا
ُ
ٍ
خطوات ز َّينها الشيطان ،إىل ْ
مخس صفحات بعد كل صالة مفروضة ،هل تؤجلها؟ ال
أن َّفرقنا اهلوى ،وما لبث قلبي حتى أن تراجع َ
أسريا ،أغواه البهرج ،وسقته من بأس بذلك سأؤجلها لقيام الليل ،وتعود مرس ًعا لتجدها بانتظارك مل
هوى ،ويف سكرات لذة زائفة وقع ً
ِ
ذنوب وآثام لذ ٌة للشاربنيَّ ،
موج من فوقه تتزحزح من مكاهنا ،فيخطر يف بالك ل َل تصيل هي؟
مآقيها
فضل الطريق ،وغشيه ٌ
ٌ
ٍ
ظلامت بعضها فوق بعض ،حيا ٌة غلب عليها تتناسى ومتيض إليها ،ويف كل يوم تتخىل عن يشء من إيامنك من
سحاب
موج من فوقه
ٌ
ٌ
ٌ
تسمع فيها ذكر اسم وقارك ،عن قيام ليلك ،تفقد خشوعك يف الصالة ،وإقبالك عىل
الزيف ،فيها يتسابق الناس للشهوات ،ال تكاد
ُ
اهلل -إال من ٍ
جتاهلت ما يثبتهمَ ،-ح َفالت النوافل ،لذة اخللوة باهلل عز ّ
وجل ،وال تكاد ترى مصحف اجليب
جهلت أو
كنت قد
ُ
ُ
قليل ُ
ٌ
غرتك
وجمون
رقص
ٌ
يف آخر الليل ،فيها اختالط سافرٌ ،
ورشب للخمر ،كان وال ترطب لسانك بقراءة صفحاته ،ذلك الصاحب والرفيقَّ ،
أعلم َّ
أن القلب ضعيف ،وأن
لتلك البيئة -رغم قلة اندماجي معها -تأثري عىل متسكي بقرآين الذي حياة االنفتاح غري املحدود ،حرية زائفةُ ،
حفظت وتعلمت أحكامه ،مل ُت ْغوين فاحشة أو معصية كربى ولكنها النفس أمارة بالسوء ،وأن الفؤاد كثري التمني ،ولكنك قد نسيت ،من
حافظ لكتاب اهلل ،حلافظ لبعضه أو ٍ
يشء من بعضه ،أال يكفيك هذا
قلب امتأل بالقرآن وحده.
كثرياٌ ،
آذت قلبي ً
ٍ
ضللت الطريق.
ضللت الطريق؟ بىل يكفي! نعم؛
يف كل يوم تتخىل عن يشء من إيامنك من وقارك ،عن قيام ليلك ،تفقد لتعلم أنك
ُ
َ
خشوعك يف الصالة ،وإقبالك عىل النوافل ،لذة اخللوة باهلل عز ّ
وجل ،ولكن ال ُبدَّ للقلب أن هيتدي ،وال ُبدَّ لقيد املعصية أن ينكرس ،وما
وال تكاد ترى مصحف اجليب وال ترطب لسانك بقراءة صفحاته ،أعظم التوبة إىل اهلل ،وما أمجل اإلنابة إليه ،وما أمجل القرآن صاح ًبا أمينًا
أن مصائبك كثرت عليك ،وأنك بلغت ً
عىل قلبك ،فحني تظن َّ
منزل
ذلك الصاحب والرفيق
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متنيت فيه املوت لثقل االبتالء ،فإذا بنسائم من سورة مريم وكأهنا
َ
ِ
ِ
ِ
ُنت ن َْس ًيا َّمنس ًّيا) لتذكرك بثقل
تتنزلَ ( :قا َل ْت َيا َل ْيتَني م ُّت َق ْب َل َٰه َذا َوك ُ
احلمل ِ
ِ
وعظم البالء ،وبأن اجلسد واه ٌن ضعيف ،فحتى مريم ،تلك
التي أطعمها اهلل وأرشهبا ورزقها من عنده مل تستطع ً
حتمل ،ولكنُّه رغم
ذلك ما أشقاك إال ليسعدك وما أخذ منك إال ليعطيك ،وما أكثرها
رسائل التطمني تتلو انكسار مريم وضعفها:
( َفنَا َد َاها ِمن َتْتِ َها َأ َّل َتْزَ ِن)
( َقدْ َج َع َل َر ُّب ِك َ ْتت َِك َ ِ
س ًّيا)
(ت َُس ِاق ْط َع َل ْي ِك ُر َط ًبا َجنِ ًّيا)
ِ
اش ِب َو َق ِّري َع ْينًا)
( َفكُل َو ْ َ
(و َب ًّرا بِ َوالِدَ ِت)
وأما خامتة البرشى فكانتَ :

كيف يشقى من كان القرآن أنيس وحدته ،وجليس خلواته ،وصاحبه

يف ضيقه ،وطبيبه يف مرضه ،ورفيقه يف سفره وترحاله ،به يتعطر

رشبت
اللسان ،وتنقى الروح ،ويرتاح اجلسد ،كامء اجلنة ال يروي كلام
َ
منه ازددت ً
عطشا
وهل ُ
رب اهلل بك! فكان هلا عيسى النبي الذي نطق يف املهد
أمجل من أن ي َّ
ِ
صاح!
وخ َّلد ذكرها باخلري إىل يوم نبعث ،فال تدري بام يربك اهلل يا

لطائف من سورة يوسف لتسق َيك
استبرش فإن اهلل حيبك! ثم أعق َبها
ُ
ِ
ِ
ِ
(و َر َاو َد ْت ُه ا َّلتي ُه َو ف َب ْيت َها
من معني التجربة وتواس َيك يف حزنكَ :
ِ
ِ ِ
اب َو َقا َل ْت َه ْي َت َل َك) فكم راودتك ذنوب
عَن َّن ْفسه َو َغ َّل َقت ْالَ ْب َو َ
َ
وأي نعي ٍم
عن نفسك وأغلقت
عليك أبواهبا وقالت لك أنا نعيمك! ُّ
اي) ،هنا تتذكر
هذا يف معصية اهللَ ( ،ق َال َم َعا َذ اللَِّ إِ َّن ُه َر ِّب َأ ْح َس َن َم ْث َو َ
عظيم يف بالغة اإلجابة! وهل ُيقابل حس ٌن بسوء؟! وهل تستوي
موق ًفا ً

الطاعة واملعصية؟!
نصا قرأته لإلمام حممد الغزايل جاء فيه" :لو أن
يف ذلك الوقت
ُ
تذكرت ًّ

شخصا نظر إىل ماضيه فوجده مثقال باآلالم ـ كام وقع ليوسف عليه
السالم ـ لضاقت به األرض إال أن يوسف الصديق بقي متألق اليقني
وراء جدران السجن يذكر باهلل من جهلوه ،ويبرص بفضله من جحدوه

وذلك شأن أويل الفضل من الناس ،ال يفقدون صفاء دينهم إن فقدوا
صفاء دنياهم ،وال هيونون أمام أنفسهم لنكبة ح ّلت هبم".
وكيف يشقى من كان القرآن أنيس وحدته ،وجليس خلواته ،وصاحبه
يف ضيقه ،وطبيبه يف مرضه ،ورفيقه يف سفره وترحاله ،به يتعطر

رشبت
اللسان ،وتنقى الروح ،ويرتاح اجلسد ،كامء اجلنة ال يروي كلام
َ
ً
عطشا ،فيا قارئ القرآن رتل وارتق واصدح باآليات
منه ازددت
دررا وآللئ ،ففي
لرتقى يف السامء ،وأبحر وغص يف أعامقه لتجمع منه ً
أجر وثواب ،ويف كل آية فيه ما
كل سورة فيه عربة ،ويف كل حرف فيه ٌ
يريح القلب والعقل والوجدان ،فاحفر فيها قول اهلل عز ّ
(و َل َقدْ
وجلَ :
آن لِ ِّ
سنَا ا ْل ُق ْر َ
لذك ِْر َف َه ْل ِم ْن ُمدَّ ِك ٍر) فإياك أن تبتئس لبعدك عنه فإنك
َي َّ ْ
وليت وجهك باح ًثا عنه فإنه قريب سهل الوصول ،ضامن ٌة من اهلل
أينام َ
عز ّ
وجل ودعوة لتجديد األمل ،لتجديد احلياة ،حياة طاب معناها يف
رحاب القرآن.
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أخبار العامل
رئيسا إليران للمرة الثانية
النتائج الرسمية ..روحاين ً
أعلن وزير الداخلية اإليراين عبد الرضا رمحاين فضيل ،فوز حسن
روحاين ،مرشح التيار اإلصالحي -املعتدل ،بوالية رئاسية ثانية للبالد،
وفق النتائج النهائية الرسمية لالنتخابات.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحفي عقده يف مبنى وزارة الداخلية اإليرانية
بالعاصمة طهران ،اليوم السبت ،أعلن خالله النتائج الرسمية
لالنتخابات الرئاسية الثانية عرش التي شهدهتا البالد أمس.
وأشار فضيل إىل االنتهاء من فرز  %99.7من صناديق االقرتاع ،مبينًا أن
روحاين حصل عىل  23مليون و 549ألف و 616صوتًا من أصل 41
مليون و 220ألف و 131صوت.
وأضاف فاز روحاين بالرئاسة بعد حصوله عىل  %57من األصوات ،فيام
حل منافسه املحافظ إبراهيم رئييس ،يف املرتبة الثانية بحصوله عىل 15
مليون و 786ألف و 449صوت .
وحصل املرشح املحافظ مصطفى مريسليم ،عىل  478ألف  215صوتًا،
مقابل  215آالف و 450صوتًا ملصطفى هاشمي طبا ،وف ًقا للنتائج
الرسمية.
رئيسا إليران ،ألول مرة يف العام
وانتُخب حسن روحاين ( 69عا ًما) ً
 ،2013بعد حصوله عىل  %50.7من أصوات الناخبني.
وشغل روحاين عدّ ة مناصب يف إيران ،منها عضو املجلس األعىل
للدفاع ،ونائب يف الربملان ،ونائب رئيس األركان خالل احلرب العراقية
اإليرانية ،وقيادة الدفاع اجلوي ،وكبري املفاوضني اإليرانيني السابق يف
امللف النووي ،واألمني العام للمجلس األعىل لألمن القومي.
تصاعد كبري بجرائم الكراهية ضد مسلمي أمريكا ..واجلامعات املعادية
هلم تتضاعف
املسلم  /شهدت جرائم الكراهية ضد املسلمني يف الواليات املتحدة
كبريا بالتزامن مع تزايد يف عدد املجموعات املعادية للمسلمني
ارتفاعا ً
أيضا.
ً
وذكر مكتب التحقيق الفدرايل األمريكي (أف يب آي) أن جرائم الكراهية
ضد املسلمني بأمريكا ارتفعت بنسبة  %67عام .2015
كام خلصت دراسة أجراها جملس العالقات األمريكية اإلسالمية (كري)
إىل أن عدد االعتداءات عىل املسلمني العام املايض جتاوز ألفي اعتداء
مقابل  1400اعتداء سنة .2015
املساعد اخلاص للرئیس اجلمهوریة یزور الغرف التابعة ألهل السنة يف
معرض الكتاب الدويل
قام املساعد اخلاص للرئیس اجلمهوریة يف شؤون األقوام واملذاهب حجة
اإلسالم عيل یونيس بزیارة الغرف التابعة ألهل السنة يف الدورة الثالثنی
ملعرض طهران الدويل للکتاب یوم الثالثاء  13رجب .أفاد املراسل بأن
يف هذه الزیارة أکد حجة اإلسالم یونيس يف کلمته :مع إدراج عنوان
«وفقا ملصادر أهل السنة» علی أغلفة الکتب من الرضوري أن ال یوجد
هناک قیود لنارشي أهل السنة إال يف حاالت اإلهانة أو االستفزاز.
ويف هذه الزیارة حتدث بعض نارشي أهل السنة عن التغیریات اإلجیابیة
التي قامت هبا حکومة الرئیس روحاين منها إزالة بعض العقبات أمام
تواجد نارشي السنة يف معرض الکتاب يف مستوی املحافظات يف السنة
األخریة والتقلیص من الضغوطات غری الرضوریة مطالبنی بإزالة سائر
القیود التعسفیة وتعدیل وجهات النظر السائدة علی جلنة التدقیق
للکتب.
یشار إلی أن مخسة عرشة نارش ًا داخلی ًا سنی ًا شارکت يف الدورة الثالثنی
ملعرض طهران الدويل للکتاب يف «شهر آفتاب».

الخطب والمحاضرات
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فضيلة الشيخ عبد احلميد يف خطبة اجلمعة:

بعد مرور  38سنة من الثورة ،بعض سياسات
النظام حتتاج إىل التعديل
طالب فضيلة الشيخ عبد احلميد ،إمام وخطيب أهل السنة
يف مدينة زاهدان ،يف خطبته يوم اجلمعة ( 29شعبان )1438
بتعديل بعض سياسات النظام بعد مرور  38عاما من الثورة يف
إيران ،مؤكدا عىل لزوم الرؤية املتساوية وسعة األفق.
وأشار فضيلته إىل احلضور الواسع يف االنتخابات الرئاسية،
قائال :الشعب اإليراين كان هلم حضور رائع يف االنتخابات.
خاصة أهل السنة حيث قدموا إىل صناديق االقرتاع بوحدة
وانسجام ،ويعرتف كافة املسؤولني والسياسيني هبذا احلضور
الرائع.
وتابع فضيلته قائال :أهل السنة من البلوش ،واألكراد،
والفرس ،والعرب ،والرتكامن ،واألتراك و… أتوا إىل امليدان،
وهذا احلضور الكبري ألهل السنة ،هو حديث املجالس هذه
األيام .حمافظات مثل سيستان وبلوشستان وكردستان وطهران
كانت غالبية أصواهتم للدكتور روحاين .وال شك أن احلضور
املنسجم املتحد ألهل السنة يف االنتخابات ،سوف يساعد يف
متابعة حقوقهم ومطالبهم.
وأضاف قائال :حرضت يف احتفال انعقد يف طهران قبل أيام؛ يف
هذا االحتفال أعرب الكثري من الشيعة عن مشاعرهم بالنسبة
إ ّيل ،وهذه املحبة لإلخوة الشيعة ،يف احلقيقة ثمرة الوحدة
واالنسجام ألهل السنة يف االنتخابات.
بغض النظر
وأكد خطيب أهل السنة عىل “االهتامم إىل الوطن ّ
عن القومية واملذهب يف التوظيفات واملناصب” ،قائال :أكدت
يف مهرجان تكريم النشطاء للجان االنتخابية الرئاسية للدكتور
روحاين ،أن أكرب مطلب ألهل السنة أن يطرح يف االستخدامات
والتوظيفات املواطنة بدل القومية واملذهب.

واستطرد فضيلة الشيخ قائال :األقوام واملذاهب كلها يف إيران
يعدون أبناء هذا الوطن ،وال ينبغي التمييز بينهم ،بل جيب
استخدام كفاءاهتم ومؤهليهم .مطلب أهل السنة أن يكون
تعادل يف التوظيفات اإلقليمية ،ويستخدم يف املناصب العامة
من األقوام واملذاهب.
السؤال عن املذهب يف استامرات التوظيف مغاير للوحدة
الوطنية
انتقد فضيلة الشيخ عبد احلميد السؤال عن املذهب يف استامرات
التوظيف ،قائال :ال ينبغي السؤال عن املذهب يف استامرات
التوظيف ،بل جيب السؤال عن الوطن واملواطنة؛ وإن كان ال
بد من سؤال فيكفي السؤال عن الدين فحسب.
واستطرد فضيلته قائال :ال تطرح قضية القوم أو املذهب يف أي
بلد من البالد يف استامرات التوظيف ،بل يسأل عن الوطن.
الشعب اإليراين شعب يستحق أن يكون متقدما عىل غريه من
البالد يف هذه القضايا.
وأضاف فضيلته قائال :أهل السنة بعد مرور  38سنة من
عمر الثورة يعانون من أن جيبيوا عىل السؤال بشأن املذهب
يف استامرات املستشفيات ،واجلهات القضائية ،واستامرات
التوظيف .السؤال عن املذهب يف استامرات التوظيف مغاير
للوحدة الوطنية ،وللتقريب الذي يطلق هتافه يف إيران كثريا،
لكن هذا التقريب ضعيف عمليا.
وتابع مدير جامعة دار العلوم زاهدان قائال :إيران ليست لقوم
أو مذهب خاص .الشعب اإليراين بكافة أقوامه ومذاهبه شعب
واحد ،ويتعلق هبذا الوطن .الشعب اإليراين يتكون من األقوام
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واملذاهب .إن تعرضت البالد للهجوم ،سيدافع عن سيادة أراضيها
مجيع القوميات واملذاهب.
وتابع فضيلته قائال :الشيعة والسنة وما فيهام من فروع ،قضية بني الفرد
وربه ،وال عالقة هلا بمسائل وقضايا كالعالج يف املستشفى ،ومتابعة
امللف القضائي ،واملسائل التوظيفية .لذلك يطالب كافة القوميات
واملذاهب من املرشد األعىل ورئيس اجلمهور وسائر املسؤولني أن
ينهوا مثل هذه املسائل.
وأكد فضيلة الشيخ عبد احلميد قائال :أعتقد أن الوحدة ال تتحق
باهلتافات وإقامة املؤمترات واجللسات .إقامة الوحدة تتحقق بالعمل،
واألسلوب العميل بالنسبة إىل اجللسات أقل تكلفة.
عىل األحزاب واألجنحة السياسية أن تعيد النظر يف سياساهتا واجتاهاهتا
وأكد رئيس املجمع الفقهي ألهل السنة يف إيران عىل لزوم إعادة النظر
يف القوانني قائال :األسلوب الرائج يف العامل إذا مل يستجب قانون أو
خمطط يف حل املسائل ،يصلحون ذلك القانون ،أو يغريونه .ألجل
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نرجو من عامة الشيعة أن يفتحوا أبواب منازهلم عىل أهل السنة إلقامة
الصالة
نظرا إىل أن أهل السنة ليست هلم مساجد يف املدن الكربى مثل
طهران ،ويف بعض األحيان يواجهون للمضايقات يف إقامة الصالت
يف املصليات واملنازل املستأجرة ،طالب فضيلة الشيخ عبد احلميد من
عوام الشيعة أن يفتحوا أبواب منازهلم عىل أهل السنة إلقامة الصالة.
وقال فضيلته :رسالتي للمسؤولني وعامة الشيعة األعزاء الذين
نعدّ هم إخوتنا يف اإلسالم والوطن ،أن يدركوا إخواهنم من أهل السنة
يف املدن التي ليس هلم فيها مساجد ،ويمنعهم البعض من ذوي األفق
الضيق من الصالة .الذين يمنعون من إقامة الصالة ،ماذا سيجيبون
رهبم يوم القيامة؟!
وتابع فضيلته قائال :ال يليق بأي مؤسسة أو دائرة تدّ عي اإلسالم أن
متنع أحدا سواء كان شيعيا أو سنيا من إقامة الصلوة ،ألن الصالة
قضية عبادية وليست سياسية.
واستطرد فضيلة الشيخ قائال :أطالب اإلخوة الشيعة الذين أعربواعن

ذلك جيب أن نعيد النظر يف كثري من اجتاهاتنا.
وتابع فضيلته مشريا إىل اقرتاب أربعني عاما من عمر الثورة يف إيران:
عىل كافة األحزاب والتيارات كاألصوليني واإلصالحيني ،أن يعيدوا
النظر يف سياساهتم واجتاهاهتم .لقد متت التجربة أن ضيق النظر
والضغوط ،غري مؤثرين ،وال بد من توسيع النظر وسعة األفق يف ال بدّ من تصحيح قانون منع أهل السنة من الرتشح للرئاسة
طالب فضيلة الشيخ عبد احلميد بإزالة احلظر القانوين من ترشح أهل
املسائل ،وجيب إعادة النظر يف كثري من السياسات السابقة.
السنة للرئاسة اجلمهورية قائال :نعتقد أنه ال بد من تعديل قانون احلظر
عىل الشخصيات وعلامء الشيعة والسنة أن يتأسوا بالصحابة وأهل املوجود يف الدستور عىل تويل أهل السنة املنصب الرئايس .هذا القانون
دونه جملس خرباء الدستور يف ذلك الوقت ،كان قانونا خاطئا
البيت
الذي ّ
وأوىص أبرز علامء أهل السنة يف إيران ،علامء الشيعة والسنة إىل وجيب إصالحه.
االستفادة من االنفتاح الكبري املوجود يف الدين اإلسالمي قائال :ال واستطرد فضيلته قائال :جربنا الدستور طوال  38سنة ،وهذا الدستور
ينبغي للعلامء والكبار أن جيمعوا حوهلم مجاعة خاصة يتفقون معهم من أفضل الدساتري يف العامل ،لكننا نعتقد إصالح وتعديل بعض املواد
فكريا ،بل جيب أن يضموا إليهم من ال يوافقوهنم فكريا ليطلعوا عىل يف هذا الدستور .قانون احلظر عىل أهل السنة من الرتشح للرئاسيات،
مكونات الشعب اإليراين.
حقائق املجتمع أكثر ،ويتخذوا القرارات بشكل أحسن .ينبغي أن هنتم
يفرق بني ّ
ّ
ال بدّ من دراسة أزمات العامل اإلسالمي
بمن ينتقدنا ويذكرنا بعيوبنا ،بدل الثناء.
وأضاف فضيلة الشيخ عبد احلميد قائال :الدين اإلسالمي فيه سعة وأشار فضيلة الشيخ عبد احلميد ،أبرز علامء أهل السنة يف إيران ،إىل
كبرية ،فعىل علامء الشيعة والسنة ومراجع التقليد والسياسيني أن األزمات الراهنة يف العامل اإلسالمي ،قائال :العامل اإلسالمي يواجه
يمثلوا بشكل جيد هذه السعة املوجودة يف الدين .رسول اهلل صىل مشكالت وأزمات عديدة .هذه األزمات قبل كل يشء جيب دراستها.
اهلل عليه وسلم والصحابة وأهل البيت الذين نحبهم وننسب أنفسنا ال شك أن علة هذه األزمات هي قصور املسلمني وضعفهم يف العمل
إليهم ،كانت لدهيم سعة الصدر والتحمل ،ونحن الذين ندعي عىل الرشيعة.
وانتقد مدير جامعة دار العلوم زاهدان قصور املجتمع الدويل يف حل
اتباعهم جيب أن نوسع أنظارنا ،ويكون عندنا حتمل كبري.
وعدّ فضيلته منع أهل السنة من إقامة الصالة يف بعض املدن ،نتيجة أزمات املنطقة قائال :خطايب موجه للقوى العظمى يف املنطقة ،ملاذا
ضيق النظر وقلة التحمل ،قائال :جيب أن نزيد من حتملنا وسعة أفقنا ،هؤالء عاجزون إىل هذا احلد يف حل أزمات املنطقة ،وملاذا ال يقومون
ويتحمل بعضنا بعضا .ال ينبغي أن يواجه أهل السنة يف بعض املدن بدراسة عللها؟! ربام يتعمدون عدم حل العلة األصلية هلذه األزمات.
سني أون الين
مضايقات يف جمال إقامة الصالة يف هذا الشهر الكريم.
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اقتباسات
علمية ،أدبية ،اجتماعية ،ثقافية  ،فكرية ،عملية
أ
ف
ت
العار�
املف� عبد القادر
ي
إعداد :امسحة الستاذ ي

عن أنس ريض اهلل عنه قال :انطلق رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم (كتاب أحكام القرآن حلكيم األمة أرشف عيل التهانوي ج  /17ص
وأصحابه حتى سبقوا املرشكني إىل بدر ،وجاء املرشكون فقال رسول ) 175 - 174
اهلل صىل اهلل عليه وسلم « :قوموا إىل جنة عرضها الساموات واألرض
« قال عمري بن احلاممْ :
بخ بخ ،فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم « :هل يقوم مقام اإلمام مجاعة املسلمني إذا مل يكن إمام
ما حيملك عىل قولكَ :ب ْخ َب ْخ؟ « قال :ال واهلل يا رسول اهلل ! إال رجاء قال العبد الضعيف عفا اهلل عنه:
أن أكون من أهلها .قال :فإنك من أهلها ،قال :فأخرج مترات من َق َرنه أن مبنى هذه املسئلة أن أمر السلطان أوقضاء القايض يف فعل جمتهد فيه
فجعل يأكل منهن ،ثم قال :لئن أنا ح ّييت حتى آكل مترايت ،إهنا حلياة إذا القى وجب امتثاله وال جيوز خمالفته فوجب ترك التقليد للحنفي
إمامه إذا القى أمر السلطان أو قىض القايض بإقامة اجلمعة يف القرية
طويلة ،قال :فرمى بام كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى ُقتل.
قال الدهلوي « :يا رسول اهلل إال رجاء أن أكون من أهلها « محلوه الصغرية بعد أن كانت حمال إلقامة اجلمعة عند إمام من أئمة املجتهدين
عىل معنيني ،أحدمها :أنه سيق إىل فهم الرجل من قوله صىل اهلل عليه وظاهر أن مجاعة املسلمني ال يقوم مقام اإلمام يف هذا األمر ،والجيوز
وسلم ( :ما حيملك  ...الخ) أن احلامل عىل ذلك القول التعجب ترك تقليد إمامه إذا أمر مجاعة املسلمني برتكه ونصب مجاعة املسلمني
تشبيها باهلزل واملزاح من غري نية ورو َّي ٍة ،فنفى عمري ذلك ،وقال :ما اخلطيب جيوز للرضورة عند عدم اإلمام ومن يف حكمه كام يف الدر
املختار.
قلت ذلك إال رجاء أن أكون من أهلها.
وثانيهام :أنك قلت ذلك خوفا من القتل وبذل املهجة واستعظاما ونصب العامة اخلطيب غري معترب مع وجود من ذكر إما مع عدمهم
واستبعادا لذلك؟ فقال :ال ،بل قلت :رجاء وشوقا إىل لقاء اهلل ونيل فيجوز للرضورة « وكام يف الدراية عن املبسوط البالد التي يف أيدي
الكفار بالد اإلسالم ال بالد احلرب ألهنم مل يظهروا فيها حكم الكفر
ثوابه ،فافهم.
(كتاب ملعات التنقيح يف رشح مشكاة املصابيح للخطيب التربيزي ج بل القضاة والوالة مسلمون يطيعوهنم عن رضورة أو بدوهنا وكل
مرص فيه وال من جهتهم جيوز له إقامة اجلمعة واألعياد واحلد وتقليد
 6ص ) 552-551
القضاة الستيالء املسلم عليهم فلو الوالة كفارا جيوز للمسلمني إقامة
أمل يأن للذين ءامنوا أن ختشع قلوهبم لذكر اهلل وما نزل من احلق (سورة اجلمعة ويصري القايض قاضيا برتايض املسلمني وجيب عليهم أن
يلتمسوا واليا مسلام.
احلديد )16 :
قال يف اإلكليل يف الصوفية يف باب اخلشوع؛ فيه داللة عىل لزوم فتنوب مجاعة املسلمني مناب السلطان يف األمور االنتظامية ورشط
وجود السلطان للجمعة ليس مقصودا بل هو لرفع النزاع يف التقدم
اخلشوع وإن القسوة تنشأ من طول الغفلة وعالجه كثرة ذكر اهلل
قال حكيم األمة التهانوي « اآلية رصيح يف لزوم حتصيل اخلشوع وإن والتقديم ،كام يف اهلداية وال جيوز إقامتها إال السلطان أو ملن أمره
القسوة تنشأ من طول الغفلة ويدرك هذا كله أهل الطريق مما هلم من السلطان ألهنا تقام بجمع عظيم وقد تقع املنازعة يف التقديم والتقدم
الخ» .
البصرية بأحواهلم وأحوال غريهم.
ويف الروح ومن أحسن بقسوة يف قلبه فليهرع إىل ذكر اهلل تعاىل وتالوة فعلم أن رشط وجود السلطان ليس مقصودا لذاته بل هو سدا للفتنة
كتابه ،يرجع إليه حاله كام أشار إليه قوله عزوجل « أن اهلل حيي األرض فإن حصل هذا املقصود برتايض املسلمني حصل وجود الرشط معنى
وهو وجود السلطان كام رصح به يف العبارة املذكورة انفا عن الدراية
بعد موهتا» .
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وهذا أمر انتظامي تنوب فيه مجاعة املسلمني مناب السلطان ولكن ال
تنوب يف كون أمر السلطان يف فعل جمتهد فيه رافعا للخالف ووجوب
العمل عطيه يف ترك تقليد إمامه أخذت كله من فتاوى حكيم األمة
التهانوي خذ هذا.
( كتاب أحكام القرآن لـ حكيم األمة املفرس الكبري أرشف عيل
التهانوي ،ج /17ص ) 334 - 333
بعث األنبياء إىل اهلند
قال شيخنا قدس رسه يف تفسريه ،حتت قوله تعاىل يف النحل « :ولقد
بعثنا يف كل أمة رسوال» أنه يعلم من ظاهره أنه بعث يف الزمن القديم
إىل اهلند أيضا رسال سواء ولدوا أو نشأوا فيها أو يف غريها وأرسلوا
أنواهبم املبلغني ( .وقال يف التتمة اخلامسة إلمداد الفتاوى :وهذا
احتامل حمض ولذا قلنا :ظاهره فإن كان حتقق هذا االحتامل وكان فيها
نبي لكن ال اسم له عندنا وكان له كتاب ولكن ال أثر له فينا فال يكون
أهلها كتا مع ما اشتغلوا فيه من الرشك وقد رصح العلامء بذلك يف
كتاب النكاح والذبيحة فإياك وهذا الوهم كام ادعاه بعض من ال حظ
له من العلم اه .ملخصا) .وان اشتبه عليك تعارضه بآية « :لتنذر قوما
ما اهتم من نذير من قبلك « فازحه بوجهني .األول :إن لفظ « كل «
يف « كل أمة « للتكثري .ولذا قلنا يف الرسل إىل اهلند ظاهره  .والثاين:
أنه بحث يف أوائل كل أمة رسل بحيث لو أرادوا أن يبقوا سلسلة
رشيعته المكن هلم وارتفع به الرضورة وال يبقى حاجة إىل إرسال
الرسل إىل األواخر ،وإن مل يصل هذه السلسلة إىل األواخر لتقصريهم
فحكم البعث إىل كل أمة بحسب أوائلهم وقوله تعاىل « :ما اهتم من
نذير « بحسب أواخرهم وعىل هذا حيتمل أن ال يصل التبليغ إىل بعض
اجلزائر واجلبال .واهلل أعلم.
قلت :وحاصل الثاين :البحث حقيقي فاإلجياب بحسب أوائلهم
والسلب بحسب أواخرهم .وحاصل األول :أن لفظة « كل «
لالستغراق .واالستغراق :حقيقي وعريف .فههنا االستغراق عريف،
فيكون للتكثري فال ينايف النفي وأما قوله عىل هذا حيتمل أن ال
يصل الخ .فهذا عىل التقدير أن يراد بالبعث البعث احلقيقي للرسل
بالواسطة وما سبق عن البعض يف املسئلة األوىل وصول اإلنذار العامل
كام هو ظاهر عموم اآليات ،فلعله عىل أن لألكثر حكم الكل أو يعمم
النذير بالواسطة أيضا للسيايس والرشعي كام يف اليواقيت عن عن ابن
العريب :إن الرشع رشعان :منزل اهلي ورشع حكمي سيايس ،عند فقد
هذا الرشع فال ختلو أمة عن نذير يقوم بسياستها لبقاء املصلحة يف حقها
سواء كان ذلك الرشع اهليا أو سياسيا.
أو يقال :املراد اإلنذار حكام وهو استفاضة الدعوة رشقا وغربا كام
سيأيت يف مسئلة قتل احلريب بعد يشء والنفي للحقيقي ،وقوله تعاىل :
« وما كنا معذبني حتى نبعث رسوال « عىل أن الرسول أعم من العقل
أيضا يشري إىل حقية ما يف اليواقيت وتفصيله سيأيت حتت قوله تعاىل« :
وأمرت أن أكون من املسلمني « يف هذه السورة إنشاء اهلل تعاىل.
( كتاب أحكام القرآن كتاب أحكام القرآن لـ حكيم األمة املفرس
الكبري أرشف عيل التهانوي ،ج  / 10ص )259 - 257
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املنجيات
كتب الدكتور حممد راتب النابليس يقول:
ﺗﻘﻮﺩ ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ ﻭﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺤﺗﺮﻕ ﺍﻷﺧﺮﻀ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺲ،
ﻭﺗﻠﻤﺢ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻳﻤﻲﺸ ﻭﺍﻟﻌﺮﻕ ﻳﻐﺴﻞ ﺛﻮﺑﻪ ،ﻻ ﺗﺸﻤﺌﺰ ﻭﺍﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ
ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ ﻟﻪ ،ﻓﻠﻌﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻤﻟﻨﺠﻴﺔ.
ﺗﻌﺒﺎﻥ ﻋﺎﺋﺪ ﻟﺒﻴﺘﻚ ﺤﺗﻤﻞ ﺍﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻤﻟﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻚ،
ﻭﺗﺴﺄﻟﻚ ﻭﺍﻟﺪﺗﻚ :ﻫﻞ ﺟﻠﺒﺖ ﻲﻟ ﺍﻟﻠﺒﻦ؟
ﺍﺑﺘﺴﻢ ﻬﻟﺎ ﻭﻗﻞ :ﺤﻟﻈﺎﺕ ﻭﺃﺮﺳﻉ ﺠﻟﻠﺒﻪ ،ﻓﻠﻌﻞ ﺩﻋﻮﻬﺗﺎ ﻟﻚ ﻫﻲ ﺍﻤﻟﻨﺠﻴﺔ.
ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻚ ﺃﺑﻮﻙ :ﻳﺎ ﻓﻼﻥ ﺗﻌﺎﻝ ﺃﻭﺻﻠﻨﻲ ﺇﻰﻟ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ،ﻋﻨﺪﻱ
ﻣﻮﻋﺪ ،ﻓﺘﻘﻮﻝ ﻟﻪ :ﺃﺑﺮﺸ ﻓﻴﻘﻮﻝ :ﺑﺎﺭﻙ ﺍﻪﻠﻟ ﻓﻴﻚ ،ﻟﻌﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻤﻟﻨﺠﻴﺔ.
ﺗﺼﻲﻠ ﻭﻃﻔﻠﻚ ﻳﻠﻌﺐ ﺣﻮﻟﻚ ،ﻭﻓﺠﺄﺓ ﻳﻘﻔﺰ ﻋﻰﻠ ﻇﻬﺮﻙ ﻭﺃﻧﺖ
ﺳﺎﺟﺪ ،ﻻ ﺗﻐﻀﺐ ﻭﺤﺗﻤﻞ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ ﻭﺃﻃﻞ ﺳﺠﺪﺗﻚ ﺗﻠﻚ ،ﻟﻌﻠﻬﺎ ﻫﻲ
ﺍﻤﻟﻨﺠﻴﺔ.

ﺗﺴﻘﻲ ﻋﺎﻣال ﺃﻬﻧﻜﻪ ﺍﻟﺘﻌﺐ ﻭﺻﻬﺮﺗﻪ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻣﺎﺀ ﺑﺎﺭﺩا ،ﻟﻌﻠﻬﺎ
ﻫﻲ ﺍﻤﻟﻨﺠﻴﺔ.
ﺗﻀﻊ ﺣﺒﻴﺒﺎﺕ ﺃﺭﺯ ﻲﻓ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻴﺄﻛﻞ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻄﺮﻴ ،ﻟﻌﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻤﻟﻨﺠﻴﺔ.
ﺠﺗﺪ ﺃﻭﺳﺎخا ﻋﻰﻠ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﺘﻘﻮﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ،ﻟﻌﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻤﻟﻨﺠﻴﺔ.
ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻭﺟﺒﺔ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﻟﻠﻘﻄﻂ ،ﻟﻌﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻤﻟﻨﺠﻴﺔ.
ﻳﺸﺘﻤﻚ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﺘﻘﻮﻝ :ﺳﺎﺤﻣﻚ ﺍﻪﻠﻟ ،ﻟﻌﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻤﻟﻨﺠﻴﺔ.
ﺗﻘﺮﺃ ﺁﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻪﻠﻟ ﻓﺘﺪﻣﻊ ﻋﻴﻨﻚ ،ﻟﻌﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻤﻟﻨﺠﻴﺔ.
ﻤﺗﺮ ﺑﺸﺒﺎﺏ ﻳﻌﺼﻮﻥ ﺍﻪﻠﻟ ،ﻓﺘﺘﻮﻗﻒ ﻟﻜﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻬﻟﻢ ﺍﻤﻟﻮﻋﻈﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ،ﻟﻌﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻤﻟﻨﺠﻴﺔ.
ﺗﺮﻯ اﻣﺮﺃﺓ ﻣﺘﺮﺒﺟﺔ ﻓﺘﻐﺾ ﺑﺮﺼﻙ ﻭﺗﺴﺘﻐﻔﺮ ،ﻟﻌﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻤﻟﻨﺠﻴﺔ.
ﺨﻳﻄﺊ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻲﻓ ﺣﻘﻚ ﻭﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﻤﻪ ﻭﺗﺮﻀﺑﻪ ،ﻓﺘﺘﺬﻛﺮ ﻗﻮل
ﺍﻪﻠﻟ ﺗﻌﺎﻰﻟ{ :ﻭﺍﻟﻜﺎﻇﻤﻦﻴ ﺍﻟﻐﻴﻆ ﻭﺍﻟﻌﺎﻓﻦﻴ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ} ،ﻓﺘﻜﻈﻢ ﻏﻴﻈﻚ
ﻭﺗﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ ،ﻟﻌﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻤﻟﻨﺠﻴﺔ.
ﺗﺼﻠﻚ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻓﺘﻘﻒ ﻋﻨﺪﻙ ﻭﻻ ﺗﻨﺘﺮﺸ ،ﻟﻌﻠﻬﺎ ﻫﻲ
ﺍﻤﻟﻨﺠﻴﺔ.
ﻭﻛﺎﻤ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺤﻣﻤﺪ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻨﺎﺑﻠﻲﺴ:
ﻭﺍﻪﻠﻟ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﻫﻮ ﻟﻮ ﺃﻧﻘﺬﺕ ﻧﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻕ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻪﻠﻟ ﻻ ﻳﻀﻴﻊ.
ﻻ ﻧﺪﺭﻱ ﻟﻌﻞ ﺃﺑﺴﻂ ﺍﻷﻋﺎﻤﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻧﻠﻘﻲ ﻬﻟﺎ ً
ﺑﺎﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻲ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ.
ﻓﻼ ﺤﺗﻘﺮﻥ ﻣﻦ ﺍﻤﻟﻌﺮﻭﻑ شي ًئا.
ﺩﺍﺋﻤ ﺭﺩﺩ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ :ﻟﻌﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻤﻟﻨﺠﻴﺔ.
ً
ﻭﺳﺮﺘﻯ ﻛﻴﻒ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﺇﻰﻟ ﺳﺒﺎﻕ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ ﻟﻠﺒﺬﻝ ﻭﺍﻟﻌﻄﺎﺀ.
ﺃﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻜﻢ ﻭﻻ ﺃﺩﺭﻱ :ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻲ ﺍﻤﻟﻨﺠية.
وأنت كذلك ،افعل مثيل وانقلها ،لعلها تكون هي املنجية.

رحالت

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

السنة  -13 :العدد /9-8 :شعبان -رمضان  1438هـ.ق

رحلة سعيدة إىل أرض باكستان (احللقة األوىل)

األستاذ محمد زبیر جهانباني
أستاذ بمدرسة دار العلوم نوبنديان
شاءت األقدار أن أسافر إىل باكستان يف رحلة دعوية تربوية وسياحية
معا ،وكان مما يزيدها أمهية وبركة هو أين كنت أرافق فيها سامحة األستاذ
املفتي حممد قاسم القاسمي حفظه اهلل األمر الذي كنت أمتناه من صمیم
القلب منذ أمد بعيد دون أن أبالغ .وفيام يأيت تقرير وجيز عن هذه
الرحلة املباركة التذكارية.
االنطالق
يوم األربعاء (1438هـ.ق )19/6/.يف الساعة التاسعة والنصف
صباحا بدأت الرحلة من مدينة زاهدان ،توجهنا نحو املعرب احلدودي
الواقع يف بلدة «مريجاوه» وكان ممن يرافقنا إىل هناك الشيخ عبد اهلل
غمشادزهي والشيخ فقری حممد هنتاين .بدأ سامحة األستاذ يرغبنا
ویشجعنا عىل االلتزام بالدعوة واإلصالح والترضع عىل أعتاب اهلل عز
وجل رجاءا يف نِعمه خوفا من عذابه ،ثم وجهنا إىل الذكر والصالة عىل
النبي صىل اهلل عليه وسلم واالستغفار طوال الطريق ،ويف األخري رفع
يديه داعيا اهلل سبحانه وتعاىل باخلري والربكة والتوفيق واحلفظ من أنواع
املصائب والبليات ونحن نشاركه يف الدعاء قائلني« :آمني» ،ثم واصلنا
الطريق حتى وصلنا احلدود ،وبعد إكامل اإلجراءات القانونية يف املعرب
ودعنا أصحابنا ودخلنا باكستان.
دخلنا «تفتان» ـ بلدة صغرية تطل عىل احلدود اإليرانية ـ والذكريات
ختطر بالبال وكأننا دخلنا أرضنا ،كان ينتظر قدوم األستاذ هناك مجع
بام فيه الشيخ املقرئ عبد الرمحن حفظه اهلل وابنه واحلاج حفيظ اهلل
ومن معهم استقبلونا استقباال حارا وأخذونا إىل مدرسة جتويد القرآن
التي يديرها الشيخ املقرئ عبدالرمحن .دخلنا املدرسة وقد حان وقت
الصالة فصلينا الظهر بعد تبادل التهاين والتحيات ،ومل متض ساعات
إال حرض ثلة من أهل العلم يف تفتان ،فور سامع خرب قدوم األستاذ وهم
فرحون هبذا االجتامع ،فالتقيناهم يف مكتب املدرسة وهم قد غشيتهم

موجة من الفرح والرسور يقولون لنا :أهال وسهال ،ومن أبرز الوافدين
كان الشيخ اخلطيب موالنا نجيب اهلل رئيس مدرسة املحمودية.
بعد تناول الغداء وتبادل التحيات ألقى األستاذ القاسمي كلامت
للعلامء املوجودين مسديا هلم النصيحة والتذكري ومما قال« :بارك اهلل
يف جهودكم ومساعيكم  ،وشكر اهلل مهتكم عىل أنكم تع ّلمون القرآن
والدين والسنة يف هذه املنطقة البعيدة عن املدن الراقية املثقفة ،ولكن
عىل عواتقكم مسؤولية کبریة مهمة وهي أنكم لستم مسؤولني جتاه
طالب الدين فحسب ،بل جتاه األمة البلوشية علام بأن الشعب البلويش
فقراء إليكم عطشاء إىل دعواتكم ونصائحكم .حقا نحن مسئولون
عن الشعب البلويش ،ومن األمور الرضورية التي هنتم هبا كام أشار
إليها فضيلة شيخ اإلسالم موالنا عبد احلميد حفظه اهلل أن الشعب
أمس احلاجة إىل الوحدة والتوحيد ،وإيصال الدعوة الدينية
البلويش يف ّ
إىل املثقفني واألميني من الشعب البلويش وإيقاظهم من الغفلة الطارئة
عليهم ،حقا نحن تركنا شعبنا للضالني املضلني الفاسقني .كم حاولنا
إيقاظهم وما ذا بذلنا من اجلهد هلدايتهم إىل الرصاط املستقيم وإنقاذهم
من املصائب الدنيوية واألخروية».
مدينة دالبندين
ودعنا تفتان صوب «دالبندين» مودعني علامءها الذين جياهدون يف سبيل
التعليم والتحكم ،شاكرين إياهم عىل ما خدموا لنا من الطعام الطيب
امللون والرشاب العذب وعىل ما واجهونا بطالقة الوجه ،قاصدين
اجلامعة اإلسالمية للشيخ احلافظ حسني أمحد وهو من متخرجي جامعة
دارالعلوم بكراتيش ،وصلنا قبيل العشاء «دالبندين» وذلك بعد قطع
مسافة طويلة وركوب املشاق ،وصلنا املقصد وقد حرضت الصالة
أيضا فدخلنا اجلامعة قاصدين املكتبة وهم ينتظروننا فيها منذ أن أدوا
املغرب فوقفت السيارة أمام املكتبة فخرج احلافظ حسني والذين
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کانوا معه من العلامء مرسعنی مقبلنی ،و بعد تبادل التحيات والتهاين
أشار احلافظ حسني أمحد قائال :قد حانت الصالة ،هل تأتون املسجد
أم تريدون االستجامم ورفع غبار السفر عن األبدان؟ فأنتم مسافرون.
فقال األستاذ :نأيت ونصيل يف املسجد معا.
صلينا العشاء خلف احلافظ حسني أمحد يف املسجد ـ يف برد قارس
يكاد جيمد الدماء يف العروق ـ وكان احلافظ يقرأ القرآن بصوت جيل
مجيل .بعد الصالة تناولنا العشاء يف بيت احلافظ حسني أمحد وبعد
ذلك بدأ تبادل اآلراء واألحاديث والكالم بني العلامء احلارضين وبني
األستاذ القاسمي .استأذن احلافظ حسني ليتحدث نيابة عن الذين
كانوا جالسنی معنا من العلامء عىل مائدة الطعام قائال :هل تسمح أن
أسألكم بعض األسئلة التي اختُلف فيها بيننا ،ونحن واثقني بأقوالكم
وفتاويكم لتطمئن قلوبنا وتشف صدورنا .هناك احتدم االختالف بني
العلامء يف «دالبندين» حول صالة النساء يف املساجد ،فمنهم من يقول
ويفتي بخروج النساء لصالة اجلامعة وقد قام بتأليف كتاب ضخم اسمه
«خروج النساء لصالة اجلمعة » وقد ذكر يف كتابه فتاوى علامء زاهدان
كحجة له ومنهم من خيالفه کالشيخ حسن أمحد والشيخ احلقاين ،والعلامء
اآلخرین وقد قاموا بجمع توقيعات مئات العلامء من أنحاء باكستان ردا
علیه .مع األسف الشديد نشأ اخلالف بينهم وتضخم ووصل إىل املنابر
وإىل آذان األميني وانجر إىل تأليف وتصنيف الكتب ،يف حني أن الناس
من الشعب البلويش تائهون يف األرايض غافلون عن ذكر اهلل ،باعدون
عن اهلدف الرئييس الذي هو اإليامن باهلل ورسوله والعمل الصالح،
متجهون إىل أفكار ضالة وطرق مضلة.
فتكلم األستاذ القاسمي قائال« :بداية الجدوى يف هذا اخلالف والنقاش،
عليكم أن ال هتتموا بمثل هذه املسائل اخلالفية وأنتم أدرى مني وأهل
البيت أدرى بام فيه ،نعم نحن توغلنا يف مسألة تعليم النساء وحضورهم
الصلوات يف املساجد ملا اقتضته الظروف واألجواء السائدة لدينا،
ألن نساءنا وأخواتنا وبناتنا کن يتعلمن العلوم الدنيوية متجهات إىل
اجتاهات سلبیة ،أفكارهن تتغذى من قبل غرينا ،لوال ما فتحنا املدارس
لتعليمهن لفقدناهن غدا أو بعد غد ،لوال قبلنا خروجهن لصالة اجلمعة
والرتاويح لضيعناهن ،ألهنن يذهبن وخيرجن إىل املدارس واجلامعات،
إذ ًا فإن أجواءنا وبيئتنا أجربتنا عىل هذا الرأي رغم أننا ال نشوق وال
نشجع عىل خروجهن ،بل ندعوا النساء خائفني متحفظني وعىل جانب
من احلذر واالحتياط .ومن الرضوري التمکن من معاجلة االختالفات
عن طريق احلوار السلمي ،وأن يكون لدى العلامء القدرة عىل حسن
الترصف ومتالك النفس عند النقاش واالختالف يف القضايا العلمية
والدينية والبحث اجلاد عن حلول ناجعة فيام بينهم علام بأن التخبط يف
هذا امليدان امللغم سوف یرغم العلامء عىل دفع ثمن باهظ جدا».
فأجابوا قائلني  :نحن حاولنا احلوار معه لکن دون جدوى ،فبدأنا
تأليف كتاب ردا عليه.

16

السنة  -13 :العدد /9 -8 :شعبان -رمضان  1438هـ.ق

أخبار العامل
نائب روحاين يعد بالدفاع عن حقوق أهل السنة يف إيران
وعد النائب األول للرئيس اإليراين حسن روحاين ،وهو أحد مرشحي
اإلنتخابات الرئاسية املقبلة ،املواطنني من أهل السنة يف إيران بالدفاع عن
حقوقهم.
وقال إسحاق جهانغريي يف كلمة ،خالل مشاركته أمس األحد يف أكرب
جتمع ألهل السنة يف العاصمة طهران :إيران ال تكون دولة دون قومياهتا
املتعددة ..التقيت األسبوع املايض الشيخ عبد احلميد إسامعيل زهى ،إمام
أهل السنة يف إيران ،وبعض علامء السنة يف البالد ،ووعدهتم بإسم احلكومة
بالدفاع عن حقوق أولئك املواطنني .
ورأى جيهانغريي ّ
أن حركة التنمية يف إيران بدأت مع احلكومة اإلصالحية
للرئيس األسبق حممد خامتي ،واستمرت مع حكومة الرئيس احلايل حسن
روحاين .
ّ
ولفت إىل أن إيران عبارة عن خليط عرقي وديني ،يعيش فيها الشيعة
والسنة واألتراك واألكرادّ ،
وأن الدولة ليست حكر ًا عىل طائفة واحدة
فقط .
واعترب جهانغريي أنه مقارنة باملايض فقد بات أهل السنة يتمتعون ببعض
امليزات حالي ًا ،متحدث ًا عن اختيار أول سفري إيراين من السنة ،إىل جانب
اختيار آخرين من نفس الطائفة يف مناصب يف وزارة الداخلية ومعاوين
املحافظات املختلفة ،مطالب ًا بإختيار عدد آخر منهم يف خمتلف املناصب
احلكومية األخرى واملسؤوليات الرفيعة يف البالد.
وأشار إىل أنّه التقى مع العديد من ممثيل أهل السنة يف إيران خالل محلته
االنتخابية ،واستمع ملشاكلهم ومطالبهم ،وأكّد هلم ّ
أن احلكومة احلالية
تسعى لتحقيق حقوقهم الدستورية .
مرصع  22عامال يف حادث انفجار منجم آزادشهر
عقب وقوع االنفجار يف إحدی األنفاق اخلمسة ملنجم فحم يف آزادشهر
التابعة ملحافظة کلستان شاميل إیران ظهر األربعاء  6رجب حورص نحو
 35شخصا داخل النفق وتم انتشال  22جثة منهم حتی اآلن .بناء
علی تقریر رئیس الطوارئ للبالد کان هناک  72مصابا وتلقی بعضهم
العالجات اخلارجیة وتم انتقال بعض آخر إلی املراکز الصحیة.
ویقع منجم الفحم آلزادشهر علی بعد  90کیلومرتا من کرکان رشقیا
حیث وقع االنفجار فیه إثر زیادة وجود غاز املیثان.
وتستمر عملیة اإلغاثة واإلنقاذ والتهویة للوصول إلی عمق النفق والعثور
علی األشخاص املحارصین فیه.
مسلمو ميانامر يواجهون صعوبات يف أداء الصالة برمضان
املسلم/وكالة أنباء أراكان :ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش احلقوقية
الدولية أن املسلمني يف بلدة تاكيتا بمدينة رانغون امليانامرية يواجهون
صعوبات يف شهر رمضان املبارك بسبب قلة أماكن الصالة.
وأوضحت ووتش أن هذه الصعوبات هي جزء من الضغط الذي يواجهه
املجتمع املسلم يف ميانامر ،مع ازدياد أعداد املسلمني وقلة أماكن الصالة .
وقال مسلمون للمنظمة :إنه عىل الرغم من أن القوميني البوذيني كانوا
يضغطون يف املايض لعدم السامح للناس بالصالة ،فإهنم كانوا حيصلون
عىل اإلذن بالصالة هناك خالل شهر رمضان لكن ليس لدهيم مثل هذا
اخليار هذا العام.
وتشهد املساجد ازدحاما يف هذه الفرتة ويقع أقرب مسجد من البلدة عىل
بعد  30دقيقة سريا عىل األقدام.
وقال كياو خني رئيس جمموعة إسالمية وطنية  :لقد مر وقت طويل منذ أن
استطعنا بناء مسجد جديد يف هذه البلدة .
وأضاف :بعضها دمرت يف أعامل العنف ،وبعضها أغلقت من قبل
احلكومة .
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تقرير عن احلفل السنوي السادس والعشرين
لتكريم خرجيي جامعة دار العلوم زاهدان

تشهد سنويا مدينة “زاهدان” اجتامعا عظيام بمناسبة تكريم خرجيي
جامعة دار العلوم ،التي هي أكرب مركز علمي وثقايف ألهل السنة يف
إيران .انعقدت احلفلة يف هذا العام ،يوم الثالثاء  27رجب ،1438
بحضور أكثر من مائتي ألف شخص من خمتلف املناطق يف إيران.
ومتنوعة ،كاخلطب
كان االجتامع مشتمال عىل برامج مفيدة
ّ
واملحارضات ،واألناشيد اإلسالمية الرائعة.
أعامل اجللسة الرسمية
انعقدت اجللسة الرسمية صباح الثالثاء  27رجب  1438يف مصىل
أهل السنة القديم .بدأت اجلسة بتالوة رائعة من آيات القرآن الكريم.
ثم حتدث “خالد قنربزهي” نيابة عن خرجيي هذه السنة جلامعة دار
العلوم زاهدان يف موضوع “االعتدال يف السرية النبوية والصحابة
ريض اهلل عنهم”.
الشيخ “كل حممد مؤمن” ،أستاذ احلديث يف معهد أحناف الرشعي
بمدينة “خواف” ،والذي حرض هذا االجتامع مع وفد نيابة عن الشيخ
“حبيب الرمحن مطهري” ،مدير معهد أحناف الرشعي ،أشار يف كلمته
إىل مكانة احلديث يف الرشيعة اإلسالمية قائال :وصف رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم من يعتني بحفظ أحاديثه باخللفاء ودعا يف حقهم قائال:
“اللهم ارحم خلفائي الذين حيفظون أحاديثي…”
الشيخ “غالم حيدر فاروقي” ،خطيب أهل السنة يف مدينة “بريجند”
كان اخلطيب الثاين يف هذه اجللسة .تطرق الشيخ غالم حيدر فاروقي
إىل دراسة علل األوضاع الراهنة للمسلمني ،معتربا االبتعاد من القرآن
الكريم من أهم عوامل األزمة الراهنة.

ثم حتدث الشيخ “هبزاد فقهي” من العلامء واخلطباء البارزين يف حمافظة
“خراسان الرضوية” ،وأشار إىل جهود الصحابة ريض اهلل عنهم يف
الدفاع عن الدين وصيانته ،وعدّ إحياء صفات الصحابة يف العرص
الراهن رضوريا للخروج من األزمات املوجودة.
آية اهلل “مهدي أحدي” من أساتذة احلوزة العلمية يف “قم” كان ضيف
اجللسة السادسة والعرشين بمناسبة تكريم خرجيي دار العلوم زاهدان.
أشار يف كلمته إىل التطورات العاملية بعد بعثة الرسول الكريم صىل
اهلل عليه وسلم ،واصفا تربية اإلنسان من أبرز ثمرات البعثة النبوية
الكريمة.
الشيخ “نذير أمحد سالمي” ،أستاذ احلديث يف جامعة دار العلوم
زاهدان و نائب أهل حمافظة سيستان وبلوشستان يف جملس خرباء
القيادة ،تطرق إىل بيان التحديات التي تقع أمام األمة املسلمة مؤكدا
عىل لزوم “الوحدة” و”توحيد الكلمة”.
وانتقد املهندس “عليم يار حممدي” ،نائب مدينة زاهدان يف الربملان ،يف
احلفل السنوي السادس والعرشين ،إساءة بعض القنوات املتطرفة إىل
املقدسات والشخصيات ذوي الشعبية لدى أهل السنة.
وأشار املهندس يارحممدي يف البداية إىل مكانة “بعثة الرسول الكريم”
قائال :يوم بعثة الرسول الكريم يوم إثارة العقول والعواطف .بدأ
املبعث النبوي بالنهضة املعنوية ،وأحدثت ثورة يف العامل البرشي
تستمر إىل يوم القيامة.
وقال املهندس “عيل أوسط هاشمي” حمافظ سيستان وبلوشستان يف
احلفل السادس والعرشين بمناسبة تكريم خرجيي جامعة دارالعلوم
زاهدان :اليوم أنا ضيف للجامهري العظيمة التي تسعى يف صيانة
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املصباح املنري الذي أضاءه الرسول الكريم ،ويغلقوا األبواب عىل أي
نوع من الظلم عىل البرشية .كام كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
يفكر أن يغلق الطريق عىل أي نوع من االختالف ببعثته ،لذلك أكرم
هذا احلضور وهذا اإلقبال.
تابع حمافظ سيستان وبلوجستان :يف الظروف الراهنة التي تشتعل
املنطقة يف نريان االختالفات والنزاعات ،يسود بحمد اهلل األمن
حمافظتنا وبالدنا .تبدلت حمفاظة سيستان وبلوشستان إىل شعار
للوحدة ،وهذا بربكة احلضور يف هذا االجتامع الذي هو عىل الطريق
الصواب.
أعرب الدكتور “جليل رحيمي” نائب مدينتي “تربت جام” و”تايباد”
يف الربملان عن أسفه من األوضاع املتأزمة يف العامل اإلسالمي ،مؤكدا
عىل لزوم اختاذ التدابري يف هذا املجال.
وأضاف قائال :هذه أيام ذكرى بعثة الرسول الكريم .بدأت بعثة
الرسول الكريم بكلمة “إقرأ” ،وهي تدل عىل أمهية “القراءة”،
و”املعرفة” ،و”الصحوة”.
آية اهلل “أراكي” ،األمني العام ملجمع التقريب بني املذاهب اإلسالمية،
أكد عىل لزوم الوحدة واالنسجام بني املسلمني يف الظروف الراهنة،
وعدّ هذا االجتامع بـ”شعار الوحدة”.
قال آية اهلل أراكي يف هذا االجتامع بعد تالوة آية “واعتصموا بحبل
اهلل مجيعا وال تفرقوا” :هذا االجتامع شعار للوحدة .إذا ابتيل املجتمع
بالفرقة والطائفية ال عالقة له بالنبي صىل اهلل عليه وسلم.
تطرق الدكتور السيد “أمحد هاشمي” ،من علامء حمافظة “فارس” إىل
أفضلية القرآن املجيد عىل سائر الكتب السامية ،وبيان بعض خصائص
القرآن الكريم وواجبات املسلمني جتاهه.
وتابع قائال :أفتخر كمسلم أين أملك كتابا أنزل عىل رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم خالل  23سنة؛ الكتاب الذي ال مثيل له ،وهو أكثر
الكتب قراءة.
تطرق الشيخ “حممد طيب مالزهي” ،خطيب أهل السنة يف جامع نور
بمدينة “إيرانشهر” يف كلمته يف االجتامع السنوي السادس والعرشين،
إىل األخالق احلسنة للرسول الكريم قائال :يقول اهلل تعاىل يف وصف
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم”وإنك لعىل خلق عظيم” .رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم كان نموذج األخالق والسلوك احلسن.
وتابع مدير معهد “شمس العلوم” يف إيرانشهر :رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم كان نموذج العفو الفتوة ،ويتسم يف وجه من آذاه ،ويعوده
إن مرض.
يف هذا القسم من اجللسة ألقيت أناشيد جيدة من جانب املنشدين
املعروفني ألهل السنة .وانتهى القسم األول من برامج وأعامل اجللسة
السادسة والعرشين بمناسبة تكريم خرجيي طالب زاهدان بتكريم 50
حافظا و 9حافظة ،وإقامة صالة الظهر.
اجللسة النهائية لالجتامع
القسم الثاين والنهائي للدورة السادسة والعرشين لتكريم خرجيي
دار العلوم زاهدان ،بدأ بعد صالة العرص واستمر حتى إقامة صالة
العشاء .وازداد حضور اجلامهري يف القسم النهائي هلذه احلفلة ،بحيث
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امتألت قبيل صالة املغرب ساحة املصىل ،وأغلقت أبواهبا عىل
الداخلني ،واضطر عدد كثري من القادمني لالصطفاف يف الشوارع
املحيطة هبا.
جدير بالذكر أن حضور النساء أيضا كان واسعا كبريا بحيث امتألت
مجيع األماكن املخصصة حلضورهن.
يف القسم النهائي من هذه اجللسة حتدث الشيخ السيد حييي كاميل زاده،
وهرمز شجاعي مهر ،والشيخ سيد حممد شايف قرييش ،واملفتي حممد
قاسم القاسمي ،والشيخ عبد احلميد ،إمام وخطيب أهل السنة.
أشار الشيخ السيد “حممد شايف قرييش” ،كبري علامء السنة يف منطقة
“طالش” (شاميل إيران) إىل املكانة السامية للصحابة وأهل البيت لدى
أهل السنة ،مؤكدا عىل لزوم معرفة الصحابة وأهل البيت من القرآن
والسنة.
تطرق فضيلة الشيخ املفتي “حممد قاسم القاسمي” يف االجتامع السنوي
السادس والعرشين بعد تالوة آية “إنام املؤمنون الذين إذا ذكر اهلل
وجلت قلوهبم وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إيامنا” ،وحديث “إنام
األعامل بالنيات وإنام لكل امرئ ما نوى” إىل أمهية اإليامن وصفات
املؤمنني.
وتابع فضيلته قائال :بعث اهلل تعاىل األنبياء لسعادة البرش .عندما يئس
املصلحون من إصالح املجتمع ،بعث اهلل األنبياء للدعوة.
وتابع رئيس حترير جملة نداء اإلسالم قائال :إن النبي الكريم قبل كل
يشء بدأ بتكوين إيامن الناس ،وبدأ من القلوب .عندما يصلح اإليامن
واالعتقاد ،حتل العقد كلها.
أشار مفتي دار العلوم زاهدان إىل أمهية التوكل والثقة باهلل تعاىل ،قائال:
املؤمن يف كل أمر ينظر إىل اهلل تعاىل ،ويراه حفيظا عليه ،معزا ومذال،
ويتوكل عليه ،ويقول أمام كل هتديد وخطر “حسبنا اهلل”.
وأضاف فضيلته قائال :من يتوكل عىل اهلل “فهو حسبه” .ينرصه اهلل
تعاىل يف كل عمل .هذا هو املؤمن الصادق .هذا اإليامن هو الذي أعدّ
الصحابة ريض اهلل عنهم لكل نوع من التضحية .الضعف يف اإليامن
هو الذي يسبب للمسلمني مشكالت.
وأشار فضيلة الشيخ القاسمي إىل ذكر نامذج من إيامن الصحابة ريض
اهلل عنهم وتضحياهتم ،قائال :إن إيامن أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه
هو الذي أنكر املائدة املجهزة ،ور ّد املال الزائد إىل بيت املال ،ومحل
عمر ريض اهلل عنه ليحذر والته يف مرص وينبه إبنه .وسيدنا عثامن ريض
اهلل عنه حرض بني الناس لريد اعرتاضاهتم ،وامتنع من قمعهم لئال
تراق دم يف مدينة الرسول الكريم .وإن فاطمة ريض اهلل عنها رست
بالتسبيحات ،ومل تطلب شيئا من متاع الدنيا .كل هذا من قوة اإليامن.
وحض فضيلته احلارضين إىل املشاركة يف دروس القرآن ومطالعة
ّ
السرية النبوية ،وأضاف قائال :جيب عىل األرس أن يشاركوا يف املجالس
القرآنية ،ويطالعوا سرية النبي الكريم صىل اهلل عليه وسلم.
وأضاف رئيس داراالفتاء التابعة جلامعة دار العلوم زاهدان قائال :ال
نفر
حرج يف الدين وال عرس فيه ،واختار اهلل تعاىل هذا الدين لنا .ملاذا ّ
من املسئولية؟ ملاذا املعصية؟ جيب أن نعمل مجيعا بوظائفنا .ال تغفلوا
عن اهلل .جيب أن نعود إىل اهلل ،فهو نعم املوىل ونعم النصري.
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استمرت أعامل هذه اجللسة بعد صالة املغرب بخطابة الشيخ السيد
“حيي كاميل زاده” من علامء أهل السنة يف أرومية (شامل غريب إيران)،
و”هرمز شجاعي مهر” أحد املذيعني املشهورين ،وتقديم أناشيد دينية.
بعد تقديم الربامج املذكورة قام فضيلة الشيخ عبد احلميد إللقاء
كلمته.
استخدام كفاءات أهل السنة يف الدولة القادمة من أهم مطالب أهل السنة
أشار فضيلة الشيخ عبد احلميد ،إمام وخطيب أهل السنة ،يف االجتامع
السادس والعرشين لتكريم خرجيي جامعة دار العلوم زاهدان ،الذي
عقد مساء الثالثاء  27رجب  ،1438والذي حرضه أكثر من مائتي
ألف شخص ،إىل مرور أكثر من  38سنة عىل عمر الثورة وعدم
استخدام أهل السنة يف الدولة خالل هذه املدة ،معتربا “توظيف أهل
السنة” من أبرز مطالب أهل السنة.
وأشار فضيلته إىل االنتخابات القادمة قائال :يف االنتخابات الرئاسية
جيب أن ننظر إىل املرشح ذي النظر األوسع .جيب أن ننظر ،ونديل
صوتنا لشخص يكون أوال لصاح الشعب ،ويف الثاين لصالح أهل
السنة ،ويتابع مشكالت أهل السنة أكثر.
ورصح رئيس املجمع الفقهي ألهل السنة يف إيران ،قائال :مع األسف
يعاين أهل السنة من مشكالت عديدة .أهل السنة يف إيران ال يرضون
أن يكونوا مواطنني يف الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة .يريدون أن
يكونوا مواطنني من الدرجة األوىل ،ويتمتعوا بحقوق متساوية
مع سائر الشعب اإليراين .ما يقوله بعض املسؤولني أن أهل السنة
مواطنون من الدرجة األوىل ،هذا نوع تكلف .جيب أن يثبت هذا
الكالم واملدّ عى عمليا.
وأكد فضيلة الشيخ عىل لزوم “استخدام كفاءات أهل السنة” قائال:
مع األسف رغم مرور  38سنة من عمر الثورة يف إيران مل يستخدم
من أهل السنة وزير واحد يف الدولة ،مع أن بني أهل السنة كفاءات
ومن تتوفر لدهيم األهلية لتويل مناصب وزارية ،إن تم استخدامهم
سيقدمون أفضل اخلدمات للوطن.
وتابع فضيلته قائال :أهل السنة يشاركون يف االنتخابات ،لكنهم
يتوقعون أن يستخدم منهم يف الدولة القادمة أناس كالوزراء ،ونرجو
كذلك أن يستخدم منهم أشخاص كنائب الرئيس ،ونائب الوزير،
والسفري ،واملحافظ.
وأردف رئيس جامعة دار العلوم زاهدان :الذين يأمرون املسؤولني
لئال يستخدموا أهل السنة ،هم أناس متطرفون جيب الوقوف يف
وجههم؛ كام أننا وقفنا أمام املتطرفني املنسوبني إىل أهل السنة ،وألجل
هذا املوضوع تعرضنا للتهديد ،لكننا نعتقد أن نتابع مطالبنا من خالل
املفاوضة واحلوار.
وأشار فضيلته إىل الدور املؤثر ألهل السنة يف حفظ الوحدة واألمن
يف البالد ،وتابع قائال :احلمد هلل ،أهل السنة يف إيران يشعرون بالعزة
والعلو أهنم مل خيونوا وطنهم ،وأقول برصاحة إن مساعدة الشعب
اإليراين وخاصة أهل السنة مؤثرة يف توفري األمن العام.
ورصح رئيس منظمة احتاد املدارس الدينية ألهل السنة يف حمافظة
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سيستان وبلوشستان ،قائال :أهل السنة رفضوا كل من حاول إثارة
الفرقة والطائفية يف املنطقة ،وسعينا حسب استطاعتنا إلفشال كل
مؤامرة أرادت املساس بأمن املنطقة .احلمد هلل يسود األمن يف املنطقة،
وهذا األمن سبب لعزة البالد وعلوها.
وأضاف فضيلته :أهل السنة يف إيران يريدون العزة والكرامة ،ومن
طرق هذه الكرامة استخدامهم وإرشاكهم يف اختاذ القرارات اهلامة.
وتابع رئيس احتاد املدارس الدينية ألهل السنة يف سيستان وبلوشستان:
ليعلم املسؤولون أننا نخالف كل ما يمس أمن الوطن ،بل نريد حياة
سلمية ،لكننا لن نتغاىض أبدا عن مطالبنا املرشوعة ،ونرى من حقنا أن
نطرح مطالبنا عرب وسائل اإلعالم املختلفة والطرق القانونية والعاملية.
يطالب أهل السنة بمراعاة حقوقها القانونية ،وأن تعطى احلرية املذهبية
التي متكنهم من إقامة الصالة وتعليم أوالدهم يف مستوى البالد.
وطالب فضيلة الشيخ ،املرشدَ األعىل بحل مشكالت أهل السنة
قائال :نحن واقفون أن حل املسائل كلها ليست عند الدولة ،ألجل
هذا يطالب أهل السنة من مرشد النظام الذي هو أب للشعب ،أن
يصدر حكمه الفاصل املبني عىل توظيف املؤهلني من أهل السنة يف
جملس الوزراء واملستويات املختلفة.
ال بدّ من دراسة أزمات العامل اإلسالمي
وأشار فضيلة الشيخ عبد احلميد ،أبرز علامء أهل السنة يف إيران ،إىل
األزمات الراهنة يف العامل اإلسالمي ،قائال :العامل اإلسالمي يواجه
مشكالت وأزمات عديدة .هذه األزمات قبل كل يشء جيب دراستها.
ال شك أن علة هذه األزمات هي قصور املسلمني وضعفهم يف العمل
عىل الرشيعة.
وانتقد مدير جامعة دار العلوم زاهدان قصور املجتمع الدويل يف حل
أزمات املنطقة قائال :خطايب موجه للقوى العظمى يف املنطقة ،ملاذا
هؤالء عاجزون إىل هذا احلد يف حل أزمات املنطقة ،وملاذا ال يقومون
بدراسة عللها؟! ربام يتعمدون عدم حل العلة األصلية هلذه األزمات.
ملاذا تريد القوى الكربى يف املنطقة حل قضية اإلرهاب والتطرف من
خالل احلرب والقوة؟ ملاذا ال حياربون العلة بدل حماربتهم للمعلول؟
واستطرد فضيلة الشيخ قائال :مع األسف منظمة األمم املتحدة
وجملس األمن عاجزون من حل أزمات املنطقة .أعضاء جملس األمن
خيتلفون بينهم؛ تتخذ دولة قرار ،وتنقضه الدولة األخرى.
وتابع فضيلته قائال :القوى الكربى تدعي أهنا حتارب التطرف
واإلرهاب .نحن أيضا خمالفون لإلرهاب والتطرف وندينه ،لكننا
نعتقد أن األسلوب الرائج يف حماربة التطرف واإلرهاب ليس ناجحا
فقط ،بل يكلف الدول املدعية ملحاربة اإلرهاب خسائر ،ويسبب
انتشار مشكالت وأزمات جديدة يف املنطقة.
وأشار فضيلة الشيخ عبد احلميد إىل عوامل انتشار التطرف يف املنطقة
قائال :ملاذا ال حتل القوى الكربى قضية فلسطني التي متر عىل احتالهلا
من جانب الكيان الصهيوين عرشات السنني؟ هذه القوى ال تسعى يف
حل هذه املشكلة وإجالس هذا الكيان املحتل عىل كريس املفاوضات،
ومع ذلك يدعمونه ،مع أن دعم الكيان الصهيوين يغاير املنطق.
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جملة الصحوة اإلسالمية يف املعرض الدولي الثامن
للمجالت يف إسطنبول
ألول مرة يف تارخيها تشارك
جملة الصحوة اإلسالمية الشهرية
(العربية) وجملة نداي إسالم
الفصلية (الفارسية) الصادرتان
من جامعة دار العلوم زاهدان ـ
إيران يف املعرض الدويل الثامن
للمجالت يف استطنبول تركيا.
قد شهد املعرض ـ املقام بمنطقة
الفاتح يف مدينة إسطنبول ،ـ
إقباال الفتا من فئات املجتمع

الرتكي ،واجلاليات اإلسالمية
املقيمة يف تركيا.
وقد اشرتك يف هذا املعرض أكثر
من  400جملة تركية وإسالمية
من نحو  20دولة ،برعاية
"مجعية احتاد املجالت الرتكية"
بالتعاون مع رئاسة الشؤون
الدينية الرتكية ،ووزراة الرتبية
والتعليم الرتكية ،ووكالة التنسيق
والتعاون الرتكي (حكومية)،
وهيئة خطوط السكة احلديدية،
باإلضافة إىل بلدية باشاك شهري.
ومن الدول املشاركة يف املعرض:
إيران اهلند وباكستان واليونان
وفلسطني والبوسنة واهلرسك
وأملانيا والنمسا وهولندا والسعودية والسودان واجلزائر ومرص
والعراق و وإندونيسيا .افتتح املععرض يوم األربعاء  3مايو املوافق 6
شعبان واختتم يوم الثلالثاء  9مايو املوافق 12شعبان.
كان من أهم أهداف القائمني عىل املعرض :إبراز املجالت ذات
الوجهة الثقافية املختلفة ،يف الدول اإلسالمية املشاركة ،ورفع الوعي
اجلامعي لدى املسلمني نحو القراءة وأمهيتها ،وزيادة التواصل بني
الشعوب اإلسالمية..
يقول "عبد الرمحن خوجا" ،حمرر جملة "فكر وامرح مع سامح" ،التي
تصدر من مدينة القدس "نحن نشارك يف املعرض لنعمل عىل زيادة
التواصل والتناسق بني الشعوب العربية واألوربية ،التي جيمعها
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اإلسالم ،وهذه فرصة جيدة
لتبادل اخلربات ويضيف "خوجا"
ملراسل "األناضول" ،عىل هامش
املعرض ،إن "هنالك إقباالً واسع ًا
عىل املعرض من األتراك الذين
يتوجهون لتعلم اللغة العربية،
حيث حياولون معنا أن يقرأوا
ويتعلموا .هنالك يشء فطري
لدى املواطن الرتكي يدفعه لتعلم
اللغة العربية".
ويقول"عبد الرمحن تومي" ،ممثل
مركز البصرية يف اجلزائر إن" هذه
السنة متميزة عن العام املايض،
من حيث التنظيم والتنويع يف
العناوين ،ودخول بعض الدول
العربية اجلديدة فيه .نحن نبحث
عن قاسم مشرتك للنهوض بالعامل
العريب واإلسالمي ،للوصول إىل
مستوى البحث العلمي ،ورفع
قدرات املواطن العريب واملسلم"
ويتابع تومي"ال بد أن نقوم بجهد
مجاعي لتطوير مثل هذه املعارض
لتحقق أهدافها ،من خالل طرح
القضايا اإلقتصادية والثقافية
لألمة اإلسالمية عىل هامشها،

حتى نثرهيا بصورة أشمل".
ويقول عبد الرمحن حممد مجال حمرر جملة "الصحوة اإلسالمية" الصادرة
من جامعة دار العلوم زاهدان " إن املعرض يتميز من حيث التنظيم
والتنويع وتقديم اخلدمات من قبل القائمني عىل أمر املجالت".
ويتابع" :إن مثل هذه املعارض فرصة طيبة لتبادل الثقافات وبالنسبة لنا
تعريف أهل السنة خارج إيران ونشاطاهتم الدينية والثقافية" ويضيف
حممد مجال ملراسل "أساس نيوز"" :إنه وإن مل يتيرس ألصحاب املجلة
إرسال املجلة خارج إيران نظرا لبعض الظروف إال أن املعرض قد
مأل الفراغ إىل حد وتعرف كثري من إخواننا األتراك والعرب عىل أهل
السنة يف إيران ونشاطاهتم الثقافية - .اإلدارة-

واحة الشعر
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أوىل حمطات ترامب اخلارجية...
تثبيت للوصاية!
السيد مسعود

توجه الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،يومي  20و 21من أيار/
مايو اجلاري ،يف أول جولة له خارج الواليات املتحدة األمريكية بعد
تنصيبه ،خمتارا اململكة العربية السعودية كأول حمطة قبل زيارة القدس
وروما ،مما وجه األنظار إىل االتفاقیات التی تتم بنی ترمب واململکة
العربية أمام عدد من الزعامء العرب واملسلمني ،وخصوصا فيام يتعلق
بملفات مثل سوريا ومكافحة اإلرهاب والتطرف.
اختيار الرئيس ترامب للعاصمة السعودية الرياض لكي تكون حمطته
اخلارجية األوىل بعد توليه احلكم ،مل يكن بسبب مكانتها الدينية أو
السياسية ،أو تزعمها للعامل اإلسالمي ،وإنام ألهنا تستطيع دفع الثمن،
أو الرسوم املطلوبة ،ال أكثر وال أقل ،وها نحن نتعرف عليه من خالل
ما نرشته بعض الوكاالت العاملية.
ُجِع للرئيس األمريكي دونالد ترامب يف زيارته هذه  37نفرا من
ملوك ورؤساء البالد اإلسالمية ،إضافة إىل ستة من رؤساء احلكومات
لالتفاق عىل ما ُو ِصف بــــ (صياغة رؤية مشرتكة بني أمريكا
ورشكائها) و ُق ّسمت االجتامعات إىل ثالث قمم :سعودية-أمريكية،
وخليجية-أمريكية ،و(إسالمية)-أمريكية.
وأوضح البيت األبيض ّ
أن لزيارة ترامب هذه ثالثة أهداف تتمثل يف:
 -1عرض قوة أمريكا يف اخلارج  -2بناء عالقات وصداقات مع قادة
وزعامء العامل  -3بث رسالة وحدة لليهود والنصارى واملسلمني حول
العامل.
وقال مستشار ترامب لشؤون األمن القومي ماكامسرت« :مل يقم أي
رئيس أمريكي يف السابق بزيارة مواطن ومقدسات لليهود والنصارى
واملسلمني يف رحلة واحدة» ،وأكّد عىل ّ
أن الرئيس ترامب «يسعى
لتوحيد الناس من كل الديانات وجعلهم يلتفون حول رؤية السالم
والتقدم واالزدهار» عىل حدّ قوله.
عم كانت عليه إدارة
لقد وضعت إدارة ترامب ُمقاربة جديدة ختتلف ّ
سلفه ،فأوباما كان قد اختار مرص ،وخاطب من خالهلا الطالب
ومجاهري املسلمني من منرب جامعي شعبي فيها ،مبتعدا عن احلكام
روج ًا للقيم الديمقراطية ،بينام اختار ترامب السعودية،
شيئ ًا ما ،و ُم ّ
يس َع إىل نرش
ّ
وفضل االجتامع باحلكام ،ومل يلتفت إىل الشعوب ،ومل ْ
سوق عرشات احلكام إىل
الديمقراطية كام فعل أوباما ،بل عمد إىل ْ
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السعودية لالجتامع هبم ،وإلقاء األوامر و(املواعظ) عليهم ،وهو ما
يدل عىل ّ
أن أمريكا حتت قيادة ترامب قد اعتمدت التعامل مع احلكام
مبارشةً ،ومل تأبه بتط ّلعات الشعوب ،واختارت السعودية دون غريها،
لتكون مركز الثقل اجليوسيايس للعامل العريب واإلسالمي ،ولتكون
قاعد ًة ُتيمن أمريكا من خالهلا عىل أتباعها وأتباع غريها إن استطاعت.
وال خيفى عىل أحد مواقف ترمب ضد املسسلمني منذ دخوله يف ساحة
االنتخابات إىل توليه احلكم وإىل اليوم .واعترب كبري مستشاري الرئيس
األمريكي جاريد كوشنر ،أن «تقدما كبريا» حتقق يف اجتاه الوصول
ألهداف زيارة الرئيس دونالد ترامب إىل السعودية.
وقال كوشنر« :طلب منا الرئيس ترامب التخطيط لرحلة تساعد يف
توحيد العامل ضد الكراهية واإلرهاب .نحن حققنا تقدما كبريا جتاه
الوصول هلذا اهلدف يف زيارتنا إىل اململكة العربية السعودية».
وتابع كوشنر زوج إيفانكا ترامب« :وقعنا اتفاقا دفاعيا رئيسيا بمسعى
من الرئيس وتوصلنا إىل قرار إنشاء مركز جديد ملكافحة التطرف
وتأمني تعاون دول املنطقة لتجريم وتعقب ووقف متويل اإلرهاب».
وأضاف« :نحن شاكرون ملضيفينا ونتطلع إىل إكامل حتقيق أهداف
الرئيس يف هذه الرحلة».
القمة األوىل الثنائية بني ترامب وامللك سلامن حصدت أمريكا
ففي ّ
 460مليار دوالر ،حيث و ّقع امللك سلامن وترامب عىل ما ُس ّمي
بـــــ(اتفاقية الرؤية االسرتاتيجية املشرتكة) والتي وصفها وزير
اخلارجية السعودي عادل اجلبري بأهنا «تارخيية وغري مسبوقة» تناولت
التعاون بني الدولتني يف جماالت التجارة واالستثامر والتعليم وجماالت
أخرى خمتلفة ،منها توقيع اتفاقيات وصفقات مذهلة بني الرياض
وواشنطن عىل مدى العرش سنوات املقبلة جتاوزت قيمتها  380مليار
دوالر ،شملت قطاعات التجارة والطاقة وال ُبنية التحتية والتكنولوجيا
وغريها.
واعترب أكثر من طرف أمريكي ّ
أن ترامب يرغب يف أن تكون الزيارة
سبب ًا يف التغطية عىل فضائحه الداخلية وأزماته.
فاألمريكيون والغربيون ُيدركون متام ًا ّ
أن زيارة ترامب للسعودية ال
تعني بالنسبة إليهم شيئا سوى هنب ثرواهتا وغزو أسواقها بوصفها
جف رضعها نحرناها» كام نعتها ترامب عندما كان
«بقرة حلوب ًا إذا ّ
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ُمرشحا للرئاسة.
أ ّما القمتان األخريان التي عقدمها ترامب يف السعودية مع حكام
مشيخات اخلليج ومع خمتلف حكام البالد اإلسالمية فلم تزيدا عن
كوهنام حلبتني استعرض ترامب فيهام البلطجة األمريكية ،وفرض
أسلوب عمل ُمشرتك عليهم ملحاربة اإلسالم.
فشوه أبسط معاين
واستعرض ترامب قدراته اخلطابية أمام احلكام ّ
وفرغه من مفاهيمه العقائدية ،وركّز يف خطابه عىل حماربة
اإلسالمّ ،
اإلسالم حتت اسم (اإلرهاب) ،وزعم ّ
أن «املعركة ليست بني الديانات
أو بني احلضارات وإنّام هي بني اخلري والرش ،وال يمكن ْ
شعوب
أن تنتظر
ُ
الرشق األوسط أمريكا لسحق (اإلرهاب) ،بل عليكم حتمل مسؤولية
حماربة (اإلرهابيني) وطردهم ،وأمريكا ستدعمكم ،وستكون رشيكة
معكم لنهزم (اإلرهاب) ،وعدم منح ٍ
مالذ (لإلرهابيني)».
لقد خال جدول أعامل الزيارة من أي يشء مهم سوى حماربة
(اإلرهاب) أي اإلسالم ،بأيدي املسلمني أنفسهم ،وإبعاد املسلمني
عن دينهم ،ومساواة اإلسالم العظيم بالديانتني النرصانية واليهودية
املحرفتني ،وإثارة النعرات الطائفية بني املسلمني ،واعتبار إيران هي
العدو األول للسعودية بدالً من كيان هيود ،وغاب عنها بحث مجيع

القضايا السياسية املهمة مثل فلسطني وبورما وكشمري ،كام غاب عنها
بحث أحوال املسلمني البائسة يف خمتلف أرجاء العامل وسائر القضايا
احلساسة واالسرتاتيجية.
ّ
إن لقاء ترامب بحكام املسلمني هو لقاء الصياد بفريسته ،ومن
السطحية بمكان أن يظن ظان أن هناك رشاكة عىل قدم املساواة بني
هؤالء احلكام وبني أمريكا ،فهؤالء احلكام يريد ترمب استخدامهم
كمجرد آالت حلرس مصاحله وتقوية نفوذه يف البالد اإلسالمية،
لذا فهذا اللقاء ليس اجتامع ًا لرسم السياسات بل إللقاء التعليامت
واألوامر وتوزيع املهامت التنفيذية.
إنه بعيد عن احلق كل البعد أن أن ُيستقبل عدو اهلل ترامب يف أرض
احلجاز يف الوقت الذي يتوعد فيه بمحاربة اإلسالم واملسلمني بل
ويعزم عىل دفع احلكام للمزيد من حماربة اإلسالم ،مما جيعل زيارته
هذه استفزاز ًا وحتدي ًا للمسلمني.
أخريا إن املوقف الصحيح الذي جيب أن يواجه به ترامب هو طرده من
بالد املسلمني ،واقتالع نفوذ أمريكا من بالد املسلمني ،والعمل اجلاد
عىل عودة املسلمني إىل مكانتهم الطبيعية ،قادة للعامل ورواد ًا للبرشية.
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األستاذ نور عالم خليل األميني

ابن عبد ربه األندليس
(  328 -246هـ =  940 860م)
أمحد بن حممد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سامل ،أبو عمر:
األديب اإلمام صاحب « العقد الفريد» من أهل قرطبة .كان جده
األعىل ( سامل ) موىل هلشام ابن عبد الرمحن بن معاوية.
وكان ابن عبد ربه شاعرا مذكورا فغلب عليه االشتغال يف أخبار األدب
ومجعها .له شعر كثري ،منه ما سامه املحصصات وهي قصائد ومقاطيع
يف املواعظ والزهد ،نقض هبا كل ما قاله يف صباه من الغزل والنسيب.
وكانت له يف عرصه شهرة ذائعة  .وهو أحد الذين أثروا بأدهبم بعد
الفقر .أما كتابه « العقد الفريد ط» فمن أشهر كتب األدب .سامه «
العقد» وأضاف النّساخ املتأخرون لفظ « الفريد» .وله أرجوزة تارخيية
ذكر فيها اخللفاء وجعل معاوية رابعهم ومل يذكر عليا ريض اهلل عنه
فيهم ،وقد طبع من ديوانه « مخس قصائد « وأصيب بالفالج قبل وفاته
بأيام .وجلربئيل سليامن جبور اللبناين كتاب سامه « ابن عبد ربه وعقده
ط ) ولفؤاد أفرام البستاين « ابن عبد ربه ط ) .
كان ابن عبد ربه أديبا كاتبا وشاعرا ،امتاز بسعة االطالع يف العلم
والرواية ،وطول الباع يف الشعر والكتابة .قال ياقوت احلموي يف «
معجم األدباء «  :وكان أليب عمر بالعلم جاللة  ،وباألدب رياسة،
وشهرة مع ديانة وصيانة ،واتفقت له أيام واليات للعلم فيها نفاق،
فساد بعد اخلمول  ،وأثرى بعد الفقر ،وأشري إليه بالتفضيل ؛ إال أنه
غلب عليه الشعر.
كتابه العقد الفريد

هو من أمهات كتب األدب  ،جامع لشتيت الفوائد ،ومنثور املسائل
يف األخبار واألنساب واألمثال ،والشعر والعروض  ،حتى الطب
دون من كتب األصمعي وأيب
واملوسيقي ،وقد استوعب خالصة ما ّ
عبيدة واجلاحظ وابن قتيبة وغريهم .ومل يقترص عىل املأثور عن العرب
بل ّ
وشى كتابه بام ترجم عن اليونان والفرس واهلنود ،من رضوب
ُ
احلكمة واملوعظة وامللح .وقد تأنقف يف تبويبه ،وتفنن يف ترتيبه،
فقسمه إىل مخسة وعرشين كتابا يف موضوعات شتى؛ بدأ كال منها
بمقدمة بليغة من إنشائه تبني الغرض منه ،وسمى كل كتاب بجوهرة
من جواهر العقد ،كاللؤلؤة والفريدة  ،والزبرجدة ،واجلامنة ،واملرجانة
والياقوتة ،واجلوهرة الخ.
أبو الفرج األصبهاين
(967 897 =356 -284م)
عيل بن احلسني بن حممد بن أمحد بن اهليثم املرواين األموي القريش
الشيعي ،أبو الفرج األصبهاين :من أئمة األدب  ،واألعالم يف معرفة
التاريخ واألنساب والسري واآلثار واللغة واملغازي ،ولد يف أصبهان،
ونشأ وتويف ببغداد قال الذهبي « :والعجب أنه أموي شيعي» .وكان
يبعث بتصانيفه رسا إىل صاحب األندلس األموي فيأتيه إنعامه .من
كتبه « األغاين ط ) واحد وعرشون جزءا ،مل يعمل يف بابه مثله ،مجعه
يف مخسني سنة ،هو ذخرية زاخرة من ذخائر األدب العريب،حيث حفظ
لنا تلك اللغة العربية العذبة التي كان يتحدث هبا العرب يف منازهلم
وجمالسهم ويف أسامرهم وعىل موائدهم ،ويف شتى جماالت حياهتم؛
لكنه رغم مزاياه هذه األدبية وثروته اللغوية يقدم صورة مظلمة عن
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املجتمع مل يكن يعرف سوى اللهو واملجون والتمتع بلذائذ احلياة.
ومن كتبه أيضا  « :مقاتل الطالبني ط) و» نسب بني عبد شمس» و «
القيان» و» اإلماء الشواعر» و « أيام العرب « ذكر فيه  1700يوم ،و «
التعديل واإلنصاف « يف مآثر العرب ومثالبها ،و « مجهرة النسب» و «
الديارات» و « جمرد األغاين « و « احلانات « و « اخلامرون واخلامرات» و
« آداب الغرباء» .وملحمد أمحد خلف اهلل ،كتاب « صاحب األغاين ط «
ولشفيق جربي بدمشق « دراسة األغاين ط « و « أبو الفرج األصبهاين
ط«.
يقول الزيات وهو يشيد بكتاب األغاين  :أمجع املؤرخون عىل أنه مل
يصنف يف بابه مثله ،وأن كل كتاب يف األدب ك ٌَّل عليه ،ولواله لضاع
كثري من أخبار اجلاهلية وصدر اإلسالم وأيام بني أمية ،ألفه يف مخسني
سنة وبناه عىل مئة الصوت التي اختريت للرشيد وزيدت للوثائق،
وعىل ما ختريه هو من عيون األغاين ،فرتجم لقائليها ومغنيها وذكر ما
يدخل فيها من حرب وحب ،وشعر وفكاهة .ومحله إىل سيف الدولة
بن محدان فأعطاه ألف دينار واعتذار إليه.
أبو عيل القايل
( 356-288هـ = 967 901م)
إسامعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن حممد بن سلامن،
أبو عيل القايل :أحفظ أهل زمانه للغة والشعر واألدب .ولد ونشأ يف
منازجرد ( عىل الفرات الرشقي بقرب بحرية وان) ورحل إىل العراق،
فتعلم يف بغداد وأقام  25سنة ،ثم رحل إىل املغرب سنة 328هـ
فدخل قرطبة يف أيام عبد الرمحن النارص واستوطنها ،وأحبه احلكم
املستنرص ابن النارص ،ويقال :إنه هو كتب إليه ورغبه يف الوفود عليه،
وكان احلكم قبل واليته األمر وبعد توليته ينشطه عىل التأليف بواسع
العطاء ،ويرشح صدره باإلفراط يف اإلكرام ،ومات أبو عيل يف أيامه
بقرطبة .أشهر تصانيفه كتاب « النوادر ط « ويسمى « أمايل القايل» يف
األخبار واألشعار .وله « البارع» من أوسع كتب اللغة ،طبع قسم منه،
و « املقصود واملمدود واملهموز» قالوا :إنه مل يؤلف يف بابه مثله ،منه فلم
يف خزانة الرباط ،ونسخة مصورة عنه اقتنيتها .و» األمثال خ» مرتب
عىل حروف املعجم .أما نسبة القايل ،فإىل « قايل قال» بني طرابزون
ومنازجرد ،ومل يكن منها ،وإنام صحبه بعض أهلها إىل بغداد ،فنسب
إليها .وكان أهل املغرب يلقبونه بالبغدادي ملجيئه إليهم من بغداد.
نثره:
أبو عيل القايل هو أحد الكتّاب املرتسلني وكتابه « النوادر» املعروف بـ
« أمايل القايل» نموذج مجيل للكتابة املرسلة التي ينبغي أن ينسج عىل
منواهلا الكتّاب واملؤلفون باللغة العربية .ومؤلفاته كلها زاخرة غزيرة
املادة يف الفنون التي ألفت فيها.
ابن العميد
(  360 -000هـ =  970 -000م)
حممد بن احلسني العميد بن حممد ،أبو الفضل  :وزير  ،من أئمة الكتاب.
كان متوسعا يف علوم الفلسفة والنجوم ،ولقب باجلاحظ الثاين يف أدبه
وترسله .قال الثعالبي :بدئت الكتابة بعبد احلميد وختمت بابن العميد
 .ويل الوزارة لركن الدولة البوهيي .وكان حسن السياسة خبريا بتدبري
امللك ،كريام ممدوحا .قصده مجاعة من الشعراء فأجازهم  ،ومدحه
املتنبئ فوهبه ثالثة آالف دينار .له « جمموع رسائل خ « يف جملد ضخيم،
وعرش رقيق .قال ابن األثري  :كان أبو الفضل من حماسن الدنيا ،اجتمع
فيه ما مل جيتمع يف غريه من حسن التدبري وسياسة امللك والكتابة التي
أتى فيها بكل بديع  ،مع حسن خلق ولني عرشة وشجاعة تامة ومعرفة
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بأمور احلرب واملحارصات  ،وبه خترج عضد الدولة البوهيي ،ومنه
تعلم سياسة امللك وحمبة العلم والعلامء ،وكانت وزارته أربعا وعرشين
سنة ،وعاش نيفا وستني ،ومات هبمذان ،وللسيد خليل مردم « ابن
العميد ط» رسالة.
نثره وشعره
عرصه ابن العميد عرص تأنق وزخرف  ،وعهد خيال وشعر ،فهداه
طبعه إىل استحداث أسلوب جديد ،متناسب الفقر ،أنيق الديباجة،
بديع الويش ،طبع عىل غراره مشايعوه ملوافقته ذون العرص؛ إال أنه كان
ّ
أرق من معارصيه طبعا ،وأقلهم سجعا ،وأكثرهم نثرا للشعر ،وتلميحا
لألمثال ،وتضمينا للحكم ،وال يضارعه يف أكثر ذلك عىل ما أرى إال
البديع.
« وكان ابن العميد متفننا يف فنون الكتابة ،متفوقا يف رضوب الرسائل،
حتى شاعت فيه الكلمة املأثورةُ ( :بدئت الكتابة بعبد احلميد ،وختمت
ابن العميد).
أما شعره فيغلب عليه احلسن ويرويه ماء الطبع؛ إال أنه أخف وزنا من
نثره».
قال أبو حيان التوحيدي يف « اإلمتاع واملواسنة  ( :قال ابن ثوابه :أول
من أفسد الكالم أبو الفضل ابن العميد ،ألنه ختيل مذهب اجلاحظ ،
وظن أنه إن تبعه حلقه ،وإن تاله أدركه ،فوقع بعيدا من اجلاحظ قريبا
من نفسه».
أبو بكر اخلوارزمي
( 383 -323هـ = 993 935م)
حممد بن العباس اخلوارزمي ،أبوبكر :من أئمة الكتاب ،وأحد الشعرا
العلامء .كان ثقة يف اللغة ومعرفة األنساب ،وهو صاحب « الرسائل
ط «املعروفة برسائل اخلوارزمي ،وله « ديوان شعر»  .ولد ونشأ يف «
خوارزم» ورحل يف صباه إىل بعض البلدان فدخل سجستان ومدح
واليها طاهر بن حممد ،ثم هجاه ،فحبسه ،وانطلق فتابع رحلته ،وأقام يف
دمشق مدة ،ثم سكن يف نواحي حلب ،وانتقل إىل نيسابور فاستوطنها
واتصل بالصاحب بن عباد ،وتويف هبا .وكانت بينه وبني البديع اهلمذاين
حماورات وعجائب نقل بعضها ياقوت يف « معجم األدباء» .وأورد ابن
خلكان والثعالبي طائفة من أشعاره وأخباره .وكان يقال له « الطربي»
ألنه ابن أخت « حممد بن جرير الطربي» كام يقال له « الطربخزي» و
« الطرب خزمي» ألن أمه من طربستان وأباه من خوارزم فركب له من
االسمني نسبة.
منزلته يف األدب والكتابة
روي عن اخلوارزمي ما روي عن أنداده من رسعة احلافظة وقوة
الذاكرة وشهر بذلك حتي قيل :إنه قصد الصاحب بن ع ّباد بـ « أرجان»
فلام وقف ببابه ،ذهب احلاجب إىل الصاحب ،وقال :إن بالباب أديبا
يستأذن يف الدخول فقال الوزير ( الصاحب) قل له :قد ألزمت نفيس أن
ال يدخل عيل إال أديب حيفظ عرشين ألف بيت من شعر العرب .فقال
أبوبكر للحاجب :ارجع إليه وقل له :هذا القدر من شعر الرجال أم من
شعر النساء؟ فلام أخرب بذلك الصاحب .قال :هذا أبوبكر اخلوارزمي.
وكان اخلوارزمي مع ذلك إماما يف اللغة واألنساب ،عاملا بأشعار
وخواص الرتاكيب .وهو
العرب وأخبارها ،واقفا عىل أرسار اللسان
ّ
يف النثر من طبقة ابن العميد .وكثري من الناس يفضله عىل الصاحب؛
ولكنه يتخلف أحيانا؛ فال حيورإىل ذوق ،وال يرجع إىل سليقة .أما شعره
فبني الردئ واجليد.
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حركة اإلصالح والدعوة و آثارها يف شبه القارة اهلندية واجلزيرة العربية
يف القرنني املاضيني
احللقة الثانية
األستاذ الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي
تعريب واعتناء :محمد وثيق الندوي
العمل اإلصالحي وتطوراهتا
يف اهلند:
ُّ
كل من له اطالع عىل تاريخ

حركة اإلصالح والدعوة
اإلسالمية وتطوراهتا يف اهلند
يف القرنني املاضيني ،يعرف أن
احلركة اإلصالحية الدعوية
التي بدأها اإلمام أمحد بن
عرفان الشهيد ،قد تطورت
إىل عمل الكفاح واجلهاد بعد
مرورها من مراحل الدعوة
واإلصالح والرتبية والتزكية
والتعليم ،وقد تركت هذه احلركة أثار ًا خالدة عىل جمرى التاريخ ،كان
من نتيجتها أن قام خلفاؤه واملسرتشدون به بجهود عظيمة وأدوار
تارخيية يف جمال بناء السرية اإلسالمية املثالية وإصالح العقائد،والرد
عىل مظاهر الرشك ،ومكافحة الطقوس والتقاليد اجلاهلية ،ويف جمال
التعليم والرتبية يف شبه القارة اهلندية.
دعاية مضللة:
ال تزال تلمس آثارها يف جهات العمل اإلسالمي املتعددة يف شبه
القارة اهلندية ،وملا رأى اإلنجليز تأثري العمل الدعوي واإلصالحي
ألتباع اإلمام أمحد بن عرفان الشهيد كسد منيع يف وجه أهداف
اإلنجليز الغاشمني االستعامرية ،وصف اإلنجليز جهود هذه احلركة
الدعوية اإلصالحية بأوصاف سيئة.
كانت حركة الشيخ حممد بن عبد الوهاب النجدي يف بالد نجد تشبه
بحركة اإلمام أمحد بن عرفان الشهيد يف إصالح العقيدة وحماربة
البدع ،وكان رجال البدع يف اهلند خالفوا حركة الشيخ حممد بن عبد
الوهاب ووصفوها وصف ًا سيئ ًا ،فانتهز اإلنجليز اإلشاعة السيئة،
ووصفوا حركة اإلمام أمحد بن عرفان الشهيد بـ»الوهابية» هبدف
إحباط جهود احلركة ،و روجوا أهنا منبثقة من حركة الشيخ حممد بن
عبد الوهاب النجدي احلنبيل ،كان قد شاع يف اهلند أن حركة الشيخ
حممد بن عبد الوهاب النجدي احلنبيل قد هدمت معامل عهد الرسول
صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه ،وآثار ًا تارخيية قديمة أخرى كانت
تعترب أماكن التعظيم عىل أساس عاطفة احلب والفداء للرسول صىل
اهلل عليه وسلم ،و كان هدم هذه املعامل بعنوان تصحيح عقيدة التوحيد

واإلصالح،والرد عىل مظاهر
الرشك ،فاعترب عامة املسلمني
يف اهلند هذه اخلطوات التي
قامت هبا حركة الشيخ حممد
بن عبد الوهاب النجدي
إساءة إىل األماكن املقدسة
القديمة ،وأبدوا سخطهم
وامتعاضهم ،فانتهز اإلنجليز
هذه الظاهرة ووصفوا هاتني
احلركتني حركة واحدة،
لتضليل األذهان ،وإفساد
الرأي العام ،وإحداث
الكراهية يف النفوس ضد احلركتني الدعويتني ،مع أنه مل يكن بني زعامء
احلركتني اتصال مبارش وتطابق كامل يف جهودمها.
اإلمام أمحد الرسهندي ومنهجه يف اإلصالح:
أما اإلمام أمحد بن عرفان الشهيد فإن حركته استمدت حلمتها وروحها
ومنهجها من حركة اإلمام أمحد الرسهندي (971هـ 1034-هـ)
الذي قام بالرد عىل مظاهر الرشك ،ومكافحة املعتقدات الباطلة،
واألوهام واخلرافات والتقاليد اجلاهلية والطقوس اهلندوكية من
تقديس مظاهر الرشك ،واالستعانة بغري اهلل ،وتقليد أعياد الكفار
وحماكاة تقاليدهم وعاداهتم الرشكية ،وتقديس األولياء واملشايخ،
وترجيح والية األولياء عىل والية األنبياء وغريها ،وإن تشديد النكري
عىل هذه األعامل الرشكية والعادات اجلاهلية ومقتها يتجىل بصورة
واضحة يف رسائله ،فإن الرد عىل البدع واخلرافات ،وإصالح العقائد
الفاسدة ،ونرش العقيدة السليمة النقية الصافية ،هو عمله التجديدي
العظيم.
يقول سامحة الشيخ أيب احلسن عيل احلسني الندوي:
« كان هذا هو العمل التجديدي العظيم إلصالح العقائد الفاسدة
والرد عىل الرشك والبدعة ،والدعوة إىل الدين اخلالص ،الذي بدأه
اإلمام الرسهندي عىل أرض اهلند – التي كانت األقلية املسلمة فيها
تواجه خطر اجلاهلية املرشكة بصفة دائمة ،إلحاطة األكثرية املرشكة
هبا ،وقرب عهد البالد باإلسالم – ووسعه وأكمله فيام بعد مشايخ
سلسلته الكبار مثل حكيم اإلسالم ويل اهلل الدهلوي وأفراد أرسته إىل
اإلمام أمحد بن عرفان الشهيد ،وكان ذلك من طريق اخلطابة والكتابة
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واجلوالت الدعوية الواسعة واحلركة اجلهادية العظيمة».] [.
السمة البارزة ألرسة اإلمام أمحد بن عرفان الشهيد:
وليس بخاف عىل كل من له إملا ٌم بتاريخ حركة اإلصالح والدعوة يف
شبه القارة اهلندية أن الشاه علم اهلل احلسني الرائي بريلوي وهو اجلد
الرابع من أجداد اإلمام أمحد بن عرفان الشهيد ،كان ذا حساسية زائدة
يف هذا املجال حتى ال حيتمل مقابلة أي مرتكب للبدع واخلرافات
والشعائر غري اإلسالمية،فض ً
ال عن التكلم معه ،بل يقطع طرفه عنه.
أبرز جوانب العمل يف حركة اإلمام أمحد بن عرفان الشهيد:
وإن الدرجة الرفيعة التي ناهلا اإلمام أمحد بن عرفان الشهيد يف
السلوك واإلحسان واملعرفة والتوحيد اخلالص والتفويض كانت
نتيجتها أنه كان يركز تركيز ًا بالغ ًا يف جوالته الدعوية وحركته اجلهادية
عىل تصحيح العقيدة ،وإصالح العقائد الفاسدة ،وإزالة البدع ،ويشنع
عىل املعتقدات الرشكية والتقاليد اجلاهلية والطقوس اهلندوكية ،و
يؤكد عىل التمسك بالسنة السنية ،ومكافحة املنكرات ،والرد عىل
ُ
مسج ٌل يف الكتب املؤلفة حول
وتفصيل كل ذلك
مظاهر الرشك،
َّ

حياته وحركته اجلهادية واإلصالحية وكتابه «الرصاط املستقيم» خري
مثال لذلك ،وقد لوحظت طبيعتُه هذه بصورة واضحة خالل إقامته
باحلجاز املقدسة أيض ًا ،ونقل هذا الكتاب إىل العربية أحد املسرتشدين
به الشيخ عبد احلي البدهانوي وقدمه إىل العلامء العرب ،فتلقوه بتقدير
وإعجاب بالغني.
تشابه بني احلركتني اإلصالحيتني:
وأما إصالح الرسوم والطقوس الرشكية والبدع ومكافحة التقاليد
اجلاهلية ،والدعوة إىل التوحيد اخلالص فيوجد تشابه وتوافق بني
احلركتني يف هذا املجال مع أنه مل يكن حصل بينهام اللقاء واالتصال
املبارش ،ألن عهد أحدمها خيتلف عن اآلخر ،فقد ولد الشيخ حممد بن
عبد الوهاب النجدي احلنبيل عام 1115هـ وتويف عام 1206هـ ،بينام
ولد اإلمام أمحد بن عرفان الشهيد عام 1201هـ وتويف 1246هـ،
وكان انتامؤه إىل اإلمام ويل اهلل الدهلوي،وكان عهد اإلمام ويل اهلل
الدهلوي والشيخ حممد بن عبد الوهاب واحد ،ولكن ال نجد ما يدل
وتعرفه عليه فض ً
ال عن مقابلته ولقائه،
عىل معرفة اإلمام الدهلوي به ُّ
وقد سافر اإلمام الدهلوي إىل احلجاز للحج عام 1143هـ وكان يف
الثالثني من عمره ،ومكث يف احلجاز أكثر من سنة ،للحج والزيارة
واالستفادة من مشاخيه وعلامئه يف احلديث النبوي الرشيف وهذه هي
الفرتة التي كان الشيخ حممد بن عبد الوهاب يقوم فيها بعمله الدعوي
التجديدي ،ولكن حركته كانت حمدودة يف منطقة نجد ،ورغم عدم
اتصال أحدمها مع اآلخر يوجد فيام بينهام توافق يف جوانب عديدة يف
حركتيهام من الدعوة إىل التوحيد اخلالص ،والرد عىل مظاهر الرشك
والوثنية ،وحماربة البدع والتقاليد اجلاهلية.
سبب نجاح حركة الشيخ حممد بن عبد الوهاب النجدي احلنبيل:
وتوسع
ومما ساعد يف انتشار حركة الشيخ حممد بن عبد الوهاب
ُّ
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كسب تائيد ومحاية امللك السعودي حينذاك ،فنالت
نطاقها ونجاحها،
ُ
حركته قبوالً وانتشار ًا واسع ًا بمساندة احلكومة وتأييدها ،وكتب هلا
التأثري والنفوذ حينام توىل آل سعود مقاليد احلكم يف اململكة العربية،
ولكن مل تالحظ آثار هذه احلركة اإلصالحية يف أرض احلجاز حينام
وصل إليها اإلمام الدهلوي ومكث هبا ،كام لوحظت بعده يف احلجاز
ونجد واملناطق املجاورة.
وقد بحث األستاذ مسعود عامل الندوي (م 1954م) حياة الشيخ حممد
بن عبد الوهاب وحركته وأبعادها وألف كتاب « الشيخ حممد بن عبد
الوهاب املصلح املفرتى عليه» وفنّد املزاعم ودحض املفاهيم املغلوطة
واملفرتيات عىل حياته وأعامله اإلصالحية العظيمة،ونال هذا الكتاب
قبوالً عام ًا يف األوساط العلمية والدعوية.
بني حركة اإلمام الدهلوي وحركة الشيخ حممد بن عبد الوهاب
كان الشيخ حممد بن عبد الوهاب معارص ًا لإلمام الدهلوي ،وكان بينهام
تشابه وتوافق يف الدعوة إىل التوحيد اخلالص ،والرد عىل املعتقدات
الباطلة و دحض األوهام واخلرافات والتقاليد اجلاهلية و القضاء عىل

الشعائر غري اإلسالمية ،واحلفاظ عىل السنة النبوية املرشفة ،فنالت
حركتامها قبوالً واسع ًا ،وأثرتا تأثري ًا كبري ًا وعميق ًا يف منطقتهام ،وقد
عرف العالمة الشيخ أبو احلسن عيل احلسني الندوي رمحه اهلل تعاىل يف
َّ
كتابه «رجال الفكر والدعوة يف اإلسالم» (اجلزء الرابع اخلاص بحياة
اإلمام الدهلوي) بشخصية الشيخ حممد بن عبد الوهاب وحركته
اإلصالحية وجهوده التجديدية ومنهجه يف الدعوة ،فيقول:
« لقد كان الشيخ حممد بن عبد الوهاب بن سليامن التميمي احلنبيل
(1115هـ 1206 -هـ 1703 -م – 1792م) أحد املعارصين الكبار
لإلمام الدهلوي واملصلحني العظام ،ومن علامء نجد املمتازين
وأصحاب الدعوة والعزيمة فيها ،فهو بالنظر إىل سنة والدته يقارب
اإلمام الدهلوي يف سنه ،ولكنه بالنظر إىل سنة وفاته متأخر عنه بثالثني
سنة ،ورغم هذه املعارصة وكثري من األمور املشرتكة بينهام مل نعثر عىل
وتعرفه عليه ،فض ً
ال عن مقابلته ولقائه ،وقد
معرفة اإلمام الدهلوي به ُّ
كان اإلمام الدهلوي سافر للحج عام 1143هـ ومكث يف احلجاز أكثر
من عام واحد؛ وهذه هي الفرتة التي كانت دعوة الشيخ حممد بن عبد
الوهاب وحركته فيها منحرصتني حمدودتني يف منطقة عيينة والدرعية
من نجد ،ومل يكن قد بايعه األمري حممد بن سعود – حينذاك – وال
وقعت بينهام اتفاقية عىل القيام بنرش هذه الدعوة وإقامة احلكومة عىل
أساسها ومساندهتا وتأييدها ،بل كانت هذه االتفاقية عام 1158هـ
التي أصبحت الدرعية نتيجة هلا مركز ًا هلذه الدعوة وعاصمة دينية
حلكومتها ،وقد عرفت دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف احلجاز
وكتب هلا التأثري والنفوذ حني توىل آل سعود حكومة مكة املكرمة
عام 1218هـ بعد وفاة الشيخ باثنتي عرشة سنة ،وبعد وفاة اإلمام
الدهلوي باثنتني وأربعني سنة.
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برنامج يومي يف رمضان
عبد الغني الزهري
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل
رسوله الكريم وعىل آله وصحبه أمجعني :أما
بعد:
إن الذي أعطاه اهلل تعاىل فقها يف الدين
وهداه سبيل الرشاد وحب اخلري ،يدرك
أن شهر رمضان املبارك من أوله إىل آخره
بل يوما واحدا منه يعد فرصة طيبة وجماال
واسعا لتحصيل أكرب قدر ممكن من احلسنات
واألجور من خالل التقرب إىل اهلل بأفضل
الطاعات وتنوع العبادات فإن استطعت أال
يسبقك أحد إىل اهلل يف هذا الشهر فافعل:
قبل الفجر :التهجد  :قال اهلل تعاىلَ :أ َّم ْن ُه َو
ِ
ِ
ِ
ي َذ ُر ْال ِخ َر َة
َقان ٌت آنَا َء ال َّل ْي ِل َساجدً ا َو َقائ ًم َ ْ
ح َة َر ِّب ِه ۗ ( الزمر ) 9 :
َو َي ْر ُجو َر ْ َ
السحور :قال النبي صىل اهلل عليه وسلم « :
تسحروا فإن يف السحور بركة «  ( .متفق عليه
)
االستغفار إىل أذان الفجر :قال تعاىل
وباألسحار هم يستغفرون ( .الذاريات) 18 :
أداء سنة الفجر :قال النبي صىل اهلل عليه
وسلم « :وركعتا الفجر خري من الدنيا وما
فيها « ( .رواه مسلم)
بعد طلوع الفجر
التبكري لصالة الصبح  :قال النبي صىل
اهلل عليه وسلم « ولو يعلمون ما يف العتمة
والصبح ألتومها ولو حبوا» ( متفق عليه )
االنشغال بالذكر والدعاء حتى إقامة الصالة
قال النبي صىل اهلل عليه وسلم  « :الدعاء ال
يرد بني األذان واإلقامة « ( .رواه الرتمذي
وأبوداود)
اجللوس يف املسجد للذكر وقراءة القرآن إىل
طلوع الشمس وقراءة أذكار الصباح فقد كان
النبي صىل اهلل عليه وسلم « :إذا صىل الفجر
تربع يف جملسه حتى تطلع الشمس حسناء «.
(رواه مسلم)
صالة ركعتني قال النبي صىل اهلل عليه وسلم:
« من صىل الفجر يف مجاعة ثم قعد يذكر اهلل
حتى تطلع الشمس ثم صىل ركعتني كانت
له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة «( .رواه

الرتمذي)
الدعاء بأن يبارك اهلل يف يومنا قال النبي صىل
اهلل عليه وسلم « اللهم إين أسألك خري ما يف
هذا اليوم فتحه ونرصه ونوره وبركته وهداه
وأعوذ بك من رش ما فيه ورش ما بعده» (رواه
أبو داود)
النوم مع االحتساب فيه :قال معاذ ريض اهلل
عنه  :إين ألحتسب يف نومتي كام أحتسب يف
قومتي.
الذهاب إىل العمل أو الدراسة :قال النبي صىل
اهلل عليه وسلم « ما أكل أحد طعاما قط خريا
من أن يأكل من عمل يده وإن نبي اهلل داود
كان يأكل من عمل يده «  .رواه البخاري.
االنشغال بذكر اهلل طوال اليوم :قال النبي
صىل اهلل عليه وسلم  : :ليس يتحرس أهل
اجلنة إال عىل ساعة مرت هبم ومل يذكروا اهلل
تعاىل فيها» .رواه الطرباين.
صدقة اليوم  :مستشعرا دعاء امللك« :اللهم
أعط منفقا خلفا» .
الظهر
صالة الظهر يف وقتها مجاعة مع التبكري إليها
قال ابن مسعود ريض اهلل عنه :أن رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم  :علمنا سنن اهلدى وإن
من سنن اهلدى الصالة يف املسجد الذي يؤذن
فيه.
أخذ قسط من الراحة مع نية صاحلة « :وإن
لبدنك عليك حقا» رواه مسلم.
صالة العرص
صالة العرص مع احلرص عىل صالة أربع
ركعات قبلها؛ قال النبي صىل اهلل عليه وسلم:
« رحم اهلل امرءا صىل قبل العرص أربعا» (رواه
أبو داود والرتمذي).
سامع املوعظة  :قال النبي صىل اهلل عليه وسلم
« من غدا إىل املسجد ال يريد إال أن يتعلم خريا
يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته» ( .رواه
الطرباين) .
اجللوس يف املسجد قال النبي صىل اهلل عليه
وسلم « :من توضأ يف بيته فأحسن الوضوء ثم
أتى املسجد فهو زائر اهلل وحق املزور أن يكرم

الزائر»  .رواه الطرباين بإسناد جيد.
املغرب
االنشغال بالدعاء قبيل املغرب؛ قال النبي
صىل اهلل عليه وسلم  « :ثالثة ال ترد دعوهتم
وذكر منهم الصائم حتى يفطر « أخرجه
الرتمذي.
تناول وجبة اإلفطار مع ذكر الدعاء كان من
دعاء النبي صىل اهلل عليه وسلم  « :ذهب
الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء
اهلل تعاىل» رواه أبو داود.
أداء صالة املغرب مجاعة يف املسجد مع التبكري
إليها:
اجللوس يف املسجد وقول األذكار املساء.
االجتامع مع األهل وتدارس ما يفيد  ،قال
النبي صىل اهلل عليه وسلم « وإن لزوجك
عليك حقا « .
االستعداد لصاليت العشاء والرتاويح.
العشاء
صالة العشاء مجاعة يف املسجد مع التبكري
إليها.
صالة الرتاوايح كاملة مع اإلمام قال النبي
صىل اهلل عليه وسلم « :من قام رمضان إيامنا
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه « رواه
البخاري ومسلم.
تأخري صالة الوتر إىل آخر الليل ( هذا يف غري
رمضان ) قال النبي صىل اهلل عليه وسلم« :
اجعلوا آخر صالتكم بالليل وترا « متفق
عليه.
برنامج منوعة
زيارة أقارب ،صديق ،جار ،ممارسة أنشاط
الدعوي الرمضاين.
مطالعة شخصية مذاكرة ثقافية ،أحكام – آداب
– سلوك  ..الخ.
درس عائيل تربية ذاتية – حضور جملس احلي
– مع احلرص عىل األجواء اإليامنية واقتناص
فرص اخلري يف هذا الشهر الكريم.
اللهم تب علينا توبة ترضيك وباعد بيننا
ومعاصيك وارزقنا توبة نصوحا تصلح هبا
أحوالنا وتكون خامتة حسنة ألعامرنا.
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آخر حراس األقصى

ذهب بعض السياسيني ورجال األعامل األتراك يف زيارة رسمية
إلرسائيل  ,وكان معهم بعض الصحافيني  ,وكانت مهمة هؤالء
الصحافيني  ,مراقبة األحوال  ,وكانت تلك الزيارة عام 1972م ,
يقول أحد الصحافيني ويدعي إهلان بردكجي  :كانت زيارة إرسائيل
ستستغرق أربعة أيام  ,وقد وصلنا مساء يوم من شهر مايو  ,وقد جرت
اتصاالت رسمية أوال مع اجلانب الفلسطيني  ,ثم مع اجلانب اإلرسائييل
 ,ويف اليوم الرابع نظموا لنا جولة إيل األماكن التارخيية السياحية يف
إرسائيل  ,يقول الصحفي إهلان بردكجي  :كنت متلهفا لزيارة املسجد

مشمعة  ,ألن السلطان سليم األول عندما دخل القدس أشعل يف هذا
الفناء اثني عرش ألف شمعة  ,وصيل اجليش العثامين صالة العشاء يف
ضوء تلك الشموع ومن هنا جاء اسمه .
يقول الصحفي إهلان بردكجي  :لفت نظري رجل يف زاوية من زوايا
الفناء وكان يف التسعينيات من عمره  ,عليه بزة عسكرية عتيقة أقدم من
سنه  ,والرقع يف جوانبها كلها حتى إن بعضها أعيد ترقيعه  ,وكان ينتظر
هناك واقفا وعيل الرغم من هرمه ,وقامته القريبة من املرتين كانت
وقفته شاخمة أبية عرتني دهشة  ,كانت أقول يف نفيس من هذا الرجل

األقىص ,ومدينة القدس  ,وكان اجلو حارا  ,وكان جسمي يتصبب عرقا وملا يقف هنا  ,سألت املرشد اإلرسائييل عن هذا الرجل فقال يل  :منذ
زمن طويل وأنا أراه منتظرا هنا يوميا  ,ال يستمع إيل أحد  ,وال يتكلم مع
,وقد وصلنا ضمن قافلة إيل املسجد األقىص .
وعندما صوبت املصورة يف يدي أللتقط الصور شعرت بيدي ترجتفان أحد  ,ينتظر فقط ,غالبا هو أحد املجانني  ,يقول الصحفي إهلان بردكجي
 ,ثم صعدنا السالمل يف الفناء العلوي  ,يسمونه فناء االثني عرش ألف  :كان املرشد يقول  :إنه جمنون ,أما فقد ازدادت هلفتي ملعرفته ,ومل يقف
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يف هذا احلر الشديد هنا ؟!
اقرتبت منه بفضول الصحفي وكنت مرتددا هل أحتدث معه ؟ ثم
اقرتبت منه جدا فالحظ ذلك ,لكنه مل يتحرك قلت له  :السالم عليكم
يا عامه  ,أدار وجهه إيل قليال  ,وقال بصوت متهدج  :وعليكم السالم
يا بني قلت فجأة يا إهلي  :إنه تركي  ,ارتعدت من داخيل تركي يف هذه
األرايض اليتيمة البعيدة عن األناضول آالف الكيلومرتات  ,وقالت :
ما األمر يا عامه ؟ من أنت ؟ وماذا تفعل هنا ؟
رد بصوته املرجتف وقال  :أنا العريف حسن قائد جمموعة الرشاش
احلادية عرشة ,الرسية الثامنة ,يف الكتيبة السادس والثالثني  ,من الفرقة
العرشين يف اجليش العثامين  ,كانت الرجفة قد اختفت من صوته  ,غري
أنه أعاد تعريف نفسه مرة أخرى  ,وبصوت أقوى من ذي قبل وكأنه
يريد إثبات وجوده ومكانته  ,ثم قال  :هامجت وحدتنا اإلنجليز من
جبهة قناة السويس يف احلرب العاملية  ,وكان اجليش العثامين العظيم
حيارب يف جبهات كثرية  ,رغم قلة العدد واإلمكانات املعدومة  ,وهزم
اجليش  ,يا بني يف القناة واضطر لالنسحاب  ,وضاعت األرايض مرياث
األجداد من أدينا واحدة تلو األخرى  ,ثم وصل اإلنجليز الكفرة إيل
القدس واحتلوها  ,وبقيت وحدتنا يف القدس بوصفها فرقة حرس
ملؤخرة االنسحاب .
فقالت له  :وماذا تعني وحدة حرس ملؤخرة االنسحاب ؟ قال  :ترك
اجليش هذه الوحدة حلامية البلدة املباركة من أعامل السلب والنهب  ,إيل
دخول احتالل اإلنجليز هلا  ,وكانت الدول قديام عندما حتتل مدينة ما ,
ال يعاملون جنود الدولة املهزومة  ,القائمني باحلراسة معاملة األرسى
 ,وهلذا طلب اإلنجليز عند احتالهلم القدس من الدولة العثامنية  ,أن
تبقي كتيبة صغرية لئال يثور الناس  ,وهذه القوات الباقية يف مؤخرة
اجليش تسمى قوات حرس االنسحاب .
قالت له  :وما حدث بعد ذلك يا عامه ؟ فقال  :كنا ثالثة ومخسني رجال
يف القدس بوصفنا حرسا ملؤخرة االنسحاب  ,ثم أمر بترسيح اجليش
العثامين بمقتيض معاهدة مودروس  ,وقف إطالق النار  ,وكان قائدنا
ضابطا برتبة نقيب  ,أخذنا جانبا  ,وقال لنا  :أهيا األسود إن الدولة
العثامنية يف مأزق كبري  ,ويرسحون جيشنا العظيم  ,وقد استدعوين إيل
إستانبول  ,ولزم عيل أن ألبي  ,وإن مل أذهب أكن خمالفا رشوط اهلدنة
عاصيا األوامر  ,فمن أراد منكم العود إيل بلده فليفعل  ,ولكن لو
تطيعوين  ,فيل عندكم رجاء القدس أمانة موالنا السلطان سليم األول ,
يف أعناقنا فواظبوا عيل احلراسة هنا  ,كي ال يقول الناس " إن العثامنيني
ختلوا عنا وتركونا  ,فسيكون ذلك انتصارا حقيقيا ألعدائنا  ,فال تضعوا
عزة اإلسالم .
ثم تعاقبت األيام والسنون  ,مرت األعوام طويلة غري أهنا متيض كلمح
البرص  ,وقد رحل األصدقاء  ,يف الوحدة واحد تلو اآلخر إيل رمحة اهلل  ,مل
يستطع األعداء القضاء علينا  ,وإنام قيض عليها الزمان  ,وبقيت وحدي
هنا  ,يقول إهلان بردكجي  :اغرورقت عيناي بالدموع  ,وأن أنصت إليه
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ثم قال يل  :يل عندك رجاء يا بني احتفظت هبذه األمانة منذ سنني  ,فهل
توصلها إيل أهلها ؟ قلت  :بكل تأكيد  ,قال :ألن تعود إيل األناضول يا
بني ؟ قالت  :بيل  ,فقال  :عندما تعود إيل األناضول أذهب إيل حمافظة
توكات  ,فهناك ضابطي النقيب مصطفي  ,الذي كلفني بحراسة األقىص
 ,ووضعه
أمانة يف عنقي  ,فقبل يديه نيابة عني  ,وقل له العريف حسن اإلغدريل
قائد جمموعة الرشاش احلادية عرشة  ,مازال قائام عيل حراسته حيث
تركته من ذلك اليوم  ,ومل يرتك نوبته قط  ,وإنه لريجو دعواتكم املباركة
!!
قالت له  :سمعا وطاعة يا عامه  ,ثم سألني عن مدينتي فقلت  :من
إسطنبول فأرشق وجهه بابتسامة  ,وقال  :إذا قدمت من عاصمة
اخلالفة ؟ كيف حال العثامنيني يا بني ؟ سكت فلم أحتدث  ,عن ما
حدث هلذه الدولة العظيمة  ,فقالت له  :إن دولتنا بخري  ,ومل أستطع
قول احلقيقة .
سألني  :إذا كانت دولتنا بخري فلم ال تأيت وختلص القدس من هؤالء
اليهود ؟ فعييت ومل أجد جوابا ,مل أقل له  :أن الدولة العثامنية ال تذكر
إال يف كتب التاريخ فقط  ,ومل يرض قلبي أن يؤمل قلبه فقلت له  :سيأتون
يوما ما يا عامه ! أقبلت عيل يديه اخلشنتني  ,وقبلتهام بحرارة ثم قلت
له  :أترككم يف رعاية اهلل يا عم حسن فقال  :حفظك اهلل يا بني بلغ
األناضول مني السالم  ,فمن العسري علينا أن نرى هذه البقاع املباركة
بالعني املجردة  ,بلغ الدولة العلية مني السالم .
ذهبت مع القافلة فرشحت للمرشد أمر العريف حسن  ,فلم يستطع أن
يصدق  ,وأعطيته عنواين وطلبت منه أن خيربين بأي شئ حيدث للعريف
حسن .
ثم عدت إيل تركيا وذهبت إيل مدينة توكات وبعد جهد وجدت يف
السجالت العسكرية ملف النقيب مصطفي لكنه قد مات منذ سنوات
 ,ثم تعاقبت األيام  ,ويف عام 1982م أثناء عميل يف وكالة األنباء  ,أخربين
األصدقاء بربقية وردت من إرسائيل  ,قلت يف نفيس يا إهلي ما شأين
بإرسائيل ؟ نظرت إيل الربقية  ,إهنا من املرشد اإلرسائييل  ,وقد احتوت
عيل مجلة واحدة فقط  ,مات اليوم آخر جندي عثامين حيرس املسجد
األقىص !! .
املصادر
بطوالت وتضحيات من التاريخ اإلسالمي
عربات يف تاريخ العثامنيني
ول َلكُم و ُأ َفو ُض َأم ِري إِ َل اللَِّ إِ َّن اللََّ ب ِصري بِا ْل ِعب ِ
ون َما َأ ُق ُ
{ َف َست َْذك ُُر َ
اد }
َ
ْ َ ِّ
ْ
َ ٌ

29

القاموس

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

السنة  -13 :العدد /9 -8 :شعبان -رمضان  1438هـ.ق

إن أفغانستان حتتاج إىل العلم و
الوعي قبل كل شيء
حبیب اهلل المرجاني

معجم املصطلحات احلديثة
وكيفية استعماهلا ()39
اعتقاالت :بازداشت ها

تيش :خرب می دهد
احللف األطليس :ناتو
دعم احلكومة :محايت دولت
وسائل اإلعالم :رسانه ها
تعامل :برخورد
اخرتاق :نقض
وكالة األنباء :خربگزاری
شظايا قذيفة :تكه هاى نارنجك
مانشسرت :منچسرت

كيفية استعماهلا
استمرار االعتقاالت األمنية لرجال أعامل يف تونس وسط غموض
يلف الرأي العام حول أسباهبا.
مواقف تيش بأزمة ثقة عميقة وبرؤية شديدة التباين.
احللف األطليس يؤكد انضاممه للتحاف ضد تنظيم الدولة دون
املشاركة يف املعارك.
تم االتفاق عىل دعم احلكومة الصومالية لتيسري احلوار الوطني.
نستغرب تعامل وسائل اإلعالم مع أخبار كاذبة بشأن الكبار.
تم التحقيق يف اخرتاق وكالة األنباء القطرية وسنكشف نتائجه
الحقا.
مقتل صحفيني وإصابة اثنني بشظايا قذيفة أطلقها مليشيا احلوثي.
البيت األبيض :سنحاسب املسؤولني عن ترسيبات مانشسرت وفق
أقسى العقوبات.
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البد من النهضة العلمیة القویة ومن النهضة الدعویة الثقافیة
القویة کذلک .
نعم النهضة العلمیة ،العلم بقسمیه الرشعي و العرصي .ٳن
األمم التنال جمدها و التثبت جدارهتا يف العامل ٳال بالعلم
وبالدعوة والرسالة.
فالعلم یفتح آفاق الفکر وینور العقل ویزید يف فهم الواقع وجیعل
من األمي اجلاهل املتعمق رجال فقیها معتدال واقفا بقضایا األمة
وأولو ّیاهتا وفرائضها يف العرص الذي نعیشه.
والدعوة توقظها من الغفلة وتعدها لصالح األمة وحتذرها من
األخطار التي هتددها يف حیاهتا صباح مساء .وتعدّ أبناءها حلمل
أعباء الرسالة اإلسالمية وتريب هلا جیال مؤمنا داعیا واعیا عارفا
بعدوها من صدیقها فالتلدغ من جحر واحد مرة بعد مرة.
وٳن أفغانستان جراء املصائب والنکبات التي أصابتها فی أیام
احلروب الطاحنة والتزال تصیبها أصبحت تتخلف یوما بعد
یوم يف زمن کان العامل یرسع بل یطری ٳلی القدام و ّ
یسخر قوی
الکون لصاحله وخیرتع ویکتشف وینتج أکثر فأکثر نعم ختلفت
أفغانستان العزیزة بعد أن کانت مرکزا قویا مرجوا فیه للعامل
اإلسالمي بسالطینه األقویاء الفطن وبشعبه الغیور الباسل .
هذا وقد أودع اهلل سبحانه وتعالی فی هذا الشعب مواهب
متقدة وقرائح وقادة وأحاسیس جیاشة لو استعملها يف سبیل
العلم و التقدم لفاق الیابانینی و األروبینی و األمریکان فی
العلوم العرصیة والتکنولوجیا ولفاق العرب والعجم يف العلوم
الٳسالمیة.
وٳن حاجتها ٳلی النهضة الدعویة العامة ألشد وأکثر من حاجتها
إىل العلم .والدعوة حتتاج ٳلی رجال متحمسنی متوجعنی لألمة
حیرتقون يف سبیل ٳعادة املجد الغابر ٳلیها ینقطعون لتحریک
ویکونون من
اإليامن يف نفوس شعبها ویعلموهنا دینها األکمل
ّ
رجاهلا قوادا مؤمننی یرفعون رأیة الدعوة ٳلی أنحاء العامل.
أفغانستان فال عجب
أن یأخذ بیمینک ريب
		
أن یرفع مقدارک ريب
وجهاد محاتک مستجب
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اإلعالم منافعه ومضاره

محمد ساالرزهي
طالب بمدرسة بدر العلوم زاهدان
بالتوجيه إىل اهلدف واالجتاه إىل الغاية واألمانة يف النقل.
املدخل:
إن اإلعالم قد أصبح إحدى قضايا العرص بعد أن حتول العامل بأرسه إىل وكانت التعاليم اإلسالمية املوجهة يف مصدري الترشيع :القرآن
قرية صغرية كام يقولون؛ وملا كان اإلعالم هو نافذة العرص التي يطل والسنة وسيلة إعالمية تدعو القلب لالنقياد ،واجلوارح للعمل وكانت
منها املواطن عىل الدنيا كلها حيث ما يدور يف العامل حتت سمع وبرص التجمعات األسبوعية واللقاءات السنوية كصالة اجلمعة والعيدين
املتابع؛ فإنه ال بد أن يكون فاعال ومؤثرا يف ذات الوقت وليس بعيدا واحلج واملناسبات املامثلة كلهم جتتذب فيها العواطف وتتحد املشاعر
عن تلك السيطرة اإلعالمية التي يمثلها الغرب بالوسائل املختلفة مع أسلوب الدعوة والدعاة ثم جد يف هذا العرص اإلعالم بوسائل
يف كل ما يسمى باالستعامر الثقايف ،والغزو الفكري بعد أن انحرس متعددة وطرائقة املبتكرة الرسيعة فكان هو امليدان الذي تغرى
منه العقول والطريق الذي توصل بواسطة األفكار وهذا ما ينبغي
االستعامر العسكري.
وإن املسلمني اليوم تتوفر لدهيم االمكانات العلمية والبرشية ويرس للمسلمني أن يطرقوه حتى يدافعوا أوال وهيامجوا ثانيا يثبتوا وجودهم
هذا القدرة املالية والسوق االستهالكية ولذا فإنه ال بد أن يكون هلم بني األمم ملاهلم من إصالة وتاريخ عريق وتراث حافل.
إعالمهم النابع من الغرية عىل الدين والشعور بمتطلبات األمة ألن خطر اإلعالم:
إذا تأملنا يف أنواع األرضار واملخاطر النامجة بالغرر اإلعالمي الذي
من مل يكن ذئبا فأكله الذئاب.
يعرض عرب شاشات القنوات الفضائية ومواقع اإلينرتنت ووسائل
اإلعالم لغة واصطالحا
اإلعالم يف اللغة مصدر من " أعلم" املزيد باهلمزة إلفادة التعدية واصله اإلعالم األخرى نجد أنه يكاد يتمثل فيام ييل:
" علم " وإن مادته يف اللغة تدور حول عدة معاين منها :العالمة -1 ،هدم العقيدة والدين والرشيعة :ومن أمثلة هذا األثر اخلطري
انتشار األفالم التي تعرض سرية األنبياء والرسل والصحابة بصورة
املعرفة ،الشعور و..
واإلعالم يف اإلصطالح :تزويد الناس باألخبار الصحيحة وقحه مشوهة وعرض آراء خمتلف الفرق والنحل وتصويرها بجانب
واملعلومات السلمية واحلقائق الثابتة التي تساعدهم عىل تكوين رأي إجيايب.
سائب يف واقعة من الوقائع ومشكلة من املشكالت بحيث يثري هذا  -2توريث الضعف باإليامن باهلل تعاىل واإلعراض عن طاعته إن كثريا
الرأي تعبريا عن عقلية اجلامهري واجتاهاهتم وميوهلم ومعنى ذلك أن من املشاهد املحرمة التي تعرضها وسائل اإلعالم الفاسدة تضعف
الغاية الوحيدة من اإلعالم هي اإلقناع عن طريق املعلومات واحلقائق اإليامن وباعد بني العبد وربه فتجعله يستغرق يف ارتكاب املحرمات
حتى يألفها ويرتكبها ويستوحش الطاعات حتى يملها ويبتعد عنها .
واألرقام واالحصائيات ونحو ذلك.
 -3املخالفة لسنة احلياة والواقع الكينوين.
اإلعالم قديام وحديثا:
ملا كان اإلنسان الذي أعطاه اهلل العقل وميزه باإلدراك يتأثر ويؤثر  -4نرش األفكار واملعتقدات اجلاهلية.
فيمن حوله قربا وبعدا بحسب القدرة قد بدأ معه من مبدأ وجوده  -5تشويه األحكام الرشعية.
عىل هذه األرض وأصبح يف حياته شيئا رضوريا منذ األزل ولو أردنا  -6هدم القيم واألخالق.
ربط احلارض باملايض لوجدنا أن هذه الوسيلة مرت عرب أطوار التاريخ تشويه القدوة – تشويه الشخصية اإلسالمية.
بمراحل متعددة تتالءم مع البيئة ،فعند اليونان والرومان مثال كانت أمهية اإلعالم:
تقام حلبات املصارعة بني اإلنسان والوحش كجزء من العقاب الذي إن اإلعالم خري وسيلة حية ومقنعة للدعوة إىل دين اهلل بعد أن
يفرضه القيارصة وبه يفرض نوع من الرهبة اإلعالمية التي ختيف تطورت أجهزته ووسائله وأصبح من لوازم احلياة حيث ينبغي توظيفه
اخلصوم وهي ذاهتا احللبات واملدرجات التي تلقى فيها التعلميات واالستفادة منه بطريقة ختاطب الوجدان وتتلمس نقاط اإلحساس يف
واملناظرات واخلطب واحلوارات الفكرية واإلعالم عن كل يشء النفوس فإن ذلك مما يرتك أثرا كأثر الدواء يف املريض الذي يلتمس
الشفاء فيام يأخذ من أدوية وهذا جزء من األمانة املطوقة هبا أعناق
جديد يف حياهتم.
وعند العرب يف اجلاهلية كانت األسواق تؤدي الدور اإلعالمي يف املسلمني أخذا من اآلية الكريمة " وإنه لذكر لك ولقومك وسوف
شئون حياهتم االجتامعية إلشاعة أي أمر بني القبائل فيعربون عن ذلك تسئلون" سورة الزخرف اآلية .44 :فـ لإلعالم مزيتان :النفع والرضر
خطابة وشعرا وبعد أن جاء اإلسالم ركّز عىل الصدق واالحتشام ولو نفعه أقل من رضره فال بد من االستعداد للمقابلة ألن الفكر
وحث عىل التحدث عن احلقيقة بالوسيلة الكالمية من شعر ونثر بالفكر يعمل جيدا.
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عملية النوم ،تقوم بأكل نقاط االشتباك
كشفت دراسة طبية حديثة ،أن الدماغ
قلة النوم «تأكل» الدماغ
العصبي ،عند حدوث نقص يف النوم.
يتعرض للتآكل حني ال يأخذ اإلنسان قسطا
وقال الباحث ميشال بيليس ،وهو أحد
كافيا من النوم ،لكنها أوضحت أن األمر ال
املشاركني يف الدراسة ،إن قيام اخلاليا
يتسبب بمضار صحية مقلقة.
النجمية بأكل نقاط االشتباك العصبي ليس
واعتمدت دراسة أجريت يف جامعة
أمرا ضارا بالرضورة ،إذ قد يكون بمثابة
«بوليتيكنيك اإليطالية» ونرشت يف جملة
عملية تنظيفية داخل الدماغ ،بحسب تعبريه.
«جورنال أوف نورو ساينس» ،عىل عينات
ويف املنحى ذاته ،وجدت الدراسة أن
من الفئران ،استنادا إىل فرتات نومها.
قلة النوم تؤدي إىل حتفيز اخلاليا الدبقية،
ورصدت الدراسة نشاطا غري معتاد يف
اخلاليا النجمية بالدماغ ،لدى الفئران التي جرى حرماهنا من النوم ،وأظهرت أن استمرار اخلاليا يف نشاطها ،بوترية منخفضة ،يؤدي إىل
اضطرابات يف الدماغ .ويرصد األطباء يف العادة نشاطا دائام يف اخلاليا
بخالف الفئران التي نامت بشكل طبيعي.
وبحسب املصدر نفسه ،فإن اخلاليا النجمية التي تتوىل يف العادة تنظيم الدبقية بالدماغ لدى املصابني بمرض ألزهايمر.

كوب حليب بالسحور يكفيك اجلوع
قال طبيب تركي إن رشب كأس من احلليب وقت السحور يف
شهر رمضان املبارك يساعد عىل عدم شعور اإلنسان باجلوع ملدة
مخس ساعات.
وحث عميد كلية الطب بجامعة دوملو بينار بوالية كوتاهية
الرتكية الدكتور أمحد هاكان ،صائمي شهر رمضان الكريم عىل
تناول احلليب و"العريان" بكثرة خالل وجبتي اإلفطار والسحور،
ووصفهام بـ"مرشوبات رمضان التي ال ُيستغنى عنها".
و"العريان "هو لبن يتم خلطه مع املاء ،ثم يضاف له امللح.
وأوضح هاكان أن احلليب ومشتقاته ال تقترص أمهيتهام عىل
األطفال فحسب ،بل تشمل فوائدمها الكبار أيض ًا ،لكون احلليب
أحد أبرز املصادر الغذائية األساسية لإلنسان بمختلف أعامره.
وأشار إىل رضورة تناول لرت من احلليب يومي ًا عىل األقل ،مؤكدا
أنه مادة غذائية حتتوي عىل كمية كبرية من الربوتني ،ويف الوقت
نفسه هو سائل رضوري جدا لإلنسان.
وأضاف أن "احلليب أيضا حيتوي عىل كمية وافرة من الكالسيوم
الذي يشكل أمهية كبرية بالنسبة للعظام ،ونحتاجه بوفرة خالل
أيام الصوم"( .املصدر  :وكالة األناضول)
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يقول ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺟﺎﺑﺮ ﺍﻟﺒﻠﻮﻲﺷ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻜﻰﻠ ﻭﻫﻮ ﺃﺧﺼﺎﺋﻲ
ﺧﺒﺮﻴ ﻲﻓ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻜﻰﻠ  ،اﻧﺎﺷﺪ مجيع الناس ﺑﻌﺪﻡ ﺮﺷﺏ ﺍﻤﻟﺮﺸﻭﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻐﺎﺯية ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻴﺒﻲﺴ  ،ﻭﺍﻟﻜﻮﻛﺎ ﻛﻮﻻ  ،ﻭﺍﻟﺴﻔﻦ ﺃﺏ  ،ﻭﺩﻳﻮ  ،ﻭﻏﺮﻴﻫﺎ ﻲﻓ
رمضان يف ﻭﻗﺖ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ  ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ
ﻳﺴﺒﺐ ﺟﻔﺎﻑ ﺍﻟﻜﻠﻴﺘﻦﻴ  ،ﻭﺃﻥ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻤﻟﺮﺸﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯية ﺍﻟﺒﺎﺭﺩة ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻰﻟ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻜﻰﻠ  ،ﻟﺬﺍ ﻧﺮﺟﻮ ﻋﺪﻡ ﺮﺷﺏ ﺃي ﻣﺮﺸﻭﺑﺎﺕ
ً
ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻲﻓ ﻭﻗﺖ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ ﻭﺃﻧﺼﺢ ﺑﺮﺸﺏ ﺍﻤﻟﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺬبة
ﻏﺎﺯية ،
ﻭﺍﻟﻌﺼﺎﺋﺮ ﺍﻟﻄﺎﺯجة وهذه ﺭﺳﺎلة مهمة وﻣﻘﺪمة ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺃﻣﺮﺍﺽ
ﺍﻟﻜﻰﻠ .
ﻳﺮﺟﻰ ﻤﺗﺮﻳﺮﻫﺎ ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻚ ،ﻭﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻚ  ،ﻭﺃﺣﺒﺎﺋﻚ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻲﻓ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺣﺴﻨﺎﺗﻚ إن شاء اهلل .

ينابيع المعرفة
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ما هي أكثر البلدان اليت يعاني
سكانها من السمنة؟
نرش عدد من علامء الصحة إحصائيات تبني أكثر البلدان التي يعاين
سكاهنا من السمنة املفرطة يف السنوات األخرية.
نرش عدد من علامء الصحة إحصائيات تبني أكثر البلدان التي يعاين
سكاهنا من السمنة املفرطة يف السنوات األخرية.
ووفقا للعلامء فإن "اإلحصائيات التي أجريت عام  ،2015بينت
أن أكثر البلدان التي يعاين مواطنوها ،الذين تتجاوز أعامرهم 15
عاما ،من السمنة املفرطة هي الواليات املتحدة ،حيث بلغت نسبتهم ( )%38.2من عدد املواطنني يف البالد ،تلتها املكسيك بنسبة وصلت إىل
( ،)%32.4أما املرتبة الثالثة فقد احتلتها نيوزيلندا بـ( ،)%30.7حيث تشري التوقعات إىل أن تلك النسب قد تصل إىل ( )%46يف الواليات
املتحدة ،و( )%39يف املكسيك مع حلول ".2030
أما بالنسبة لروسيا فتدل اإلحصائيات عىل أن نسبة املواطنني الذين تزيد أعامرهم عن  15عاما ،والذين يعانون من السمنة املفرطة تصل إىل
 ،%19،6حيث تالحظ معدالت السمنة عند النساء بنسب أكرب مما هي عليه عند الرجال ،والدراسات التي أجريت بني عامي  2013و2014
بينت أن نسبة األطفال الذين تقل أعامرهم عن  15عاما يف روسيا ،والذين يعانون من السمنة املفرطة وصلت إىل .%16
( )PM 7:30:40يف حني تشري الدراسات إىل أن "أقل بالد يعاين سكاهنا من السمنة هي اليابان بنسبة ( ،)%3.7وكوريا بمعدل (،)%5.3
وإيطاليا بنسبة (".)%9.8
ووفقا للخرباء يف معهد "ماكينزي غلوبال" فإن حجم الرضر االقتصادي الدويل املتعلق بمشاكل السمنة يصل إىل تريليوين دوالر.
من جهته أكد العامل الرويس ،سريغي بويتسوف ،أن روسيا تعاين من مشاكل كبرية بسبب السمنة يف البالد ،فاإلحصاءات األخرية الصادرة عن
املركز الرويس لبحوث الغدد الصامء تشري إىل أن نسبة السكان الروس الذين يعانون من السمنة املفرطة يف روسيا وصل إىل  29مليون شخص.

هل تعلم ملاذا كان الرسول يأكل الزبيب دائمًا
سبحان اهلل شاهد كمية االمراض
التى يعاجلها الزبيب وماذا يفعل
ىف جسم االنسان
الزبيب هذا الذى يطلق عليه
ىف مرص هبذا االسم والذى كان
حيبه الرسول صىل اهلل عليه و اله
وسلم وكان يوىص به ىف زكاة
الفطر والزبيب له فوائد رهيبة
جلسم االنسان يغفل عنها الكثري
نتابع فوائد الزبيب االن
فوائد الزبيب الطبية
 -1خمفض لضغط الدم املرتفع
 -2خمفض ملستوى الكوليسرتول
يف الدم
 -3واقي من امراض رسطان
القلب
 -4ملطف للسعال برشب مغيل
الزبيب يف املاء
 -5طارد للبلغم
للميكروبات
مقوم
-6

والفريوسات
 -7مضاد لألكسدة
 -8مانع لتكون طبقة البالك عىل
االسنان
 -9خملص للجسم من السموم
 -10مقلل للدم يف الدورة
الشهرية
 -11مقوي للطحال والكبد
واملعدة
 -12مقوي للذاكرة
-13واقي من رسطان القولون
 -14واقي للعيون من االمراض
 -15واقي من هشاشة العظام
 -16مضاد لاللتهابات
 -17ملني
 -18منقي للدم
 -19مصفي ومنقي للصوت
االمراض التي يعاجلها الزبيب
 -1االمساك.
 -2البواسري.

 -23قراع الرأس
 -3تسوس االسنان.
أوىص النبي صىل اهلل عليه و اله
 -4التهاب اللثة.
 -5الروماتيزم .والتهاب وسلم بالزبيب  ،والزبيب هو
العنب املجفف ومنه االسود
املفاصل.
واالصفر ومنه املحتوي عىل
 -6امراض الكبد واملرارة.
 -7سوء التغذية ونقص الوزن .البذور وآخر بدون بذور  ،ويتميز
الزبيب بخواص العنب الطازج ،
 -8التهاب احللق.
وحيتوي الزبيب عىل البوتاسيوم
 -9امراض الرئة والصدر.
 -10امراض الكىل واملثانة والفوسفور والكالسيوم و
املغنيسيوم و النحاس واحلديد
وحىص املثانة
وااللياف واملواد الكربوهيدراتية
 -11تقطري البول.
وفيتامني ب  ،ج  ،والسكريات
 -12املالريا.
 ،وهو غني باملواد املضادة
 -13داء النقرس.
لالكسدة  ،وله دور كبري يف عالج
 -14الشقيقة.
امراض اجلهاز التنفيس وامراض
 -15الريقان.
اجلهاز اهلضمي .
 -16فقر الدم.
(املوقع الطبى االمريكى الشهري
 -17أمراض املعدة
american Board of Medical
 -18محوضة املعدة
)Specialties: ABMS
 -20النزالت املعوية
 -21اهلرش واحلكة.
 -22اجلدري.
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اللغوي العبقري صاحب القاموس احمليط (الفريوزآبادي) [القسط األخري]
أبو محمد البلوشي

التدريس:
عمل (الفريوزابادي) بالتدريس يف عدة
مدارس منها مدرسة القدس التي بدأ فيها
أستا ًذا عمال ًقا ،تلقى عنه كثري من العلامء
الص ْف ِدي وغريه من علامء
منهم الصالح َّ
القدس.
قال السخاوي رمحه اهلل :كانت له دار بمكة
عىل الصفا عملها مدرسة لألرشف صاحب
اليمن وقرر هبا مدرسني وطلبة وفعل باملدينة
كذلك.
جهوده يف ا ّللغة:
من ّ
أجل املؤلفات يف اللغة كتابه الالمع
املعلم العجاب اجلامع بني املحكم والعباب
وزيادات امتأل هبا الوطاب قدر متامه :يف مائة
جملد كل جملد :يقرب من ( صحاح اجلوهري
) يف املقدار .أكمل منه :مخس جملدات ثم رشع
وسمه( :
يف خمترص من ذلك وأمتّه يف :جملدين ّ
القاموس املحيط ).
ثناء العلامء عليه:
قال عنه ابن حجر يف هتذيب التهذيب :كان
حافظا للغة ،واسع املعرفة هبا.
قال عنه التقي الكرماين :كان عديم النظري
يف زمانه نظام ونثرا  ,بالفاريس والعريب .جال
البالد واجتمع بمشايخ كثرية …
وقال اخلزرجي يف تاريخ اليمن :إنه مل يزل يف
ازدياد من علو اجلاه واملكانة ونفوذ الشفاعات
واألوامر عىل القضاة يف األمصار.
املقري:
وقال ّ
هو آخر من مات من الرؤساء ،الذين أنفرد
كل منهم بف ّن فاق فيه أقرانه ،عىل رأس القرن
الثامن ،وهم الشيخ رساج الدين البقيني،
يف الفقه عىل مذهب الشافعي؛ والشيخ
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زين الدين العراقي يف احلديث؛ والشيخ
رساج الدين ابن امللقن ،يف كثرة التصانيف
وفن الفقه واحلديث؛ والشيخ شمس الدين
الفناري ،يف االطالع عىل كل العلوم العقلية
والنقلية والعربية؛ والشيخ أبو عبد اهلل بن
عرفة ،يف فقه املالكية باملغرب ،والشيخ جمد
الدين الشريازي – الفريوزآبادي – يف اللغة.
رمحهم اهلل تعاىل أمجعني رمحة واسعة.
أيضا :كان كثري العلم واالطالع
وقال عنه ً
عىل املعارف العجيبة؛ وباجلملة كان آية يف
احلفظ واالطالع والتصنيف.
وقال عنه الزركيل يف “األعالم” :كان مرجع
عرصه يف اللغة واحلديث والتفسري.
و من شعره مما كتبه عنه الصالح الصفدي
رمحه اهلل:
أحبتنا األماجد ْ
إن رحلتم
و مل ترعوا لنا عهدا وإالّ

نودعكم ونودعكم قلوبا
لعل اهلل جيمعنا وإالّ

قرأ كتاب صحيح مسلم عىل الشيخ نارص
الدين بن جهبل بدمشق يف ثالثة أيام فقال يف
ذلك :
قرأت بحمد اهلل جامع مسلم … بجوف
ُ
دمشق الشام جوفا إلسالم
عىل نارص الدين اإلمام بن جهبل … بحرضة
حفاظ مشاهري أعالم
و تم بتوفيق اإلله بفضله … قراءة ضبط يف
ثالثة أيام
قال الفايس :له شعر كثري ونثره أعىل … وله
خط جيد مع الرسعة.
كانت بالد اليمن عمياء فاستنارت بك…
وبعد أن طاف الفريوزابادي يف بالد كثرية،

انتهي به املطاف يف (زبيد) باليمن حني
استدعاه صاحبها وأمريها (األرشف إسامعيل
فلم جاء إليه بالغ يف
بن العباس) إىل حرضتهّ ،
إكرامه ،وكان حيرض درسه الذي كان يلقيه…
ويف سنة 797هـ واله األرشف إسامعيل
منصب القضاء ،ثم تزوج السلطان ابنته
وبذلك نال الفريوزابادي املكانة العليا
عنده ،حتى يروى أنه ألف كتا ًبا وأرسله إليه
حمموالً عىل أطباق فر ّدها السلطان إليه مملوءة
بالدراهم ،وقد بلغ من إعزاز (األرشف) به
وحرصه عىل أال يفارقه أنه حني جاءه يستأذن
بحجة ّ
أن يف ذلك
منه يف السفر فمنعه من ذلك ّ
حرمانًا للبالد والعباد من علمه ،وكان ممّا قاله
له( :كانت بالد اليمن عمياء فاستنارت بك،
وقد أحيا اهلل بك ما كان ميتًا من العلم ،فباهلل
عليك ّإل ما وهبتنا بقية عمرك).
وفاته:
عاش الفريوزآبادي  88سنة  ,وتويف يف سنة
 817هـ 1415 ،م ،بمدينة زبيد باليمن وهو
متمتع بحواسه.
تغمده اهلل تعاىل برمحته وأسكنه فسيح جنته.
من مراجع البحث:

طبقات النسابني – بكر أبو زيد (ج  / 1ص )27
ويكيبيديا ،املوسوعة احلرة .

معجم البلدان – لياقوت احلموي (ج  / 2ص
)29

موقع تاريخ قصة اإلسالم

مشاهري أعالم املسلمني /عيل بن نايف الشحود

أزهار الرياض يف أخبار القايض عياض – املقري
(ج  / 1ص )249
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حصل روحاين عىل  57يف املئة من األصوات.
فاز حسن روحاين بفرتة رئاسة ثانية يف إيران بأغلبية مرحية عىل أقوى منافسية إبراهيم رئييس
يف جولة واحدة حيث حصل عىل  23.5مليون صوت أي بنسبة  57يف املئة من األصوات.
وشهدت االنتخابات الرئاسية اإليرانية إقباال كبريا مل تشهده البالد منذ  92عاما ،بحسب
ترصحيات عيل الرجياين رئيس جملس الشورى.
وجييد روحاين ،املحسوب عىل التيار املعتدل ،اإلنجليزية واألملانية والفرنسية والروسية
والعربية ،وعرف بامتالك كاريزما واضحة عندما يتحدث يف املحافل واملناسبات املختلفة.
ولد روحاين يف حمافظة سمنان يف  12نوفمرب/ترشين الثاين  1948وهو متزوج ولديه  4أبناء،
كام أنه حاصل عىل درجة الدكتوراه يف القانون من جامعة غالسغو كاليدونيان بإسكتلندا.
وتعهد روحاين 68 ،عاما ،خالل محلته االنتخابية بتبني بالده هنجا معتدال ،وقد حظى بدعم
إصالحيني بينهم الرئيس السابق حممد خامتي الذي حث أنصاره عىل التصويت لصالح
روحاين.
كام مكنه دعم الرئيس الراحل عىل أكرب هاشمي رفسنجاين له من أدواته يف التعامل مع
الوجوه األكثر تشددا يف النظام القضائي واألمني يف إيران.
وخالل مناظرة سياسية يف واليته األوىل أثار روحاين قضايا حساسة مثل املواجهة مع الغرب
بخصوص امللف النووي وتردي عالقات إيران دوليا والوضع املرتدي لالقتصاد اإليراين.
ويقول مراقبون إنه بالرغم من متسك روحاين بعاممة ومالبس رجل الدين التقليدي فقد
متكن بتعهداته من توحيد صف املعتدلني واإلصالحيني يف بالده يف سبيل اهناء عزلة بالده
وحتسني ملفها املثري لالنتقاد يف جمال حقوق االنسان.
و ُأعيد انتخاب مجيع الرؤساء الذين تولوا حكم إيران منذ عام  1985لفرتة رئاسية ثانية،
وهو أيضا العام الذي ُأعيد فيه انتخاب املرشد األعىل يف إيران آية اهلل السید عيل خامنئي
لوالية ثانية عندما كان رئيسا للبالد.
"الشيخ الدبلومايس"
ويعد روحاين واحدا من الشخصيات السياسية املهمة يف إيران منذ ثورة  ،1979حيث
شغل العديد من املناصب الربملانية ،والتي تضمنت منصب نائب رئيس الربملان يف الفرتة بني
 1996إىل  ،2000كام كان ممثال آلية اهلل خامنئي يف املجلس األعىل لألمن القومي.
وسوقت محلة روحاين له خالل االنتخابات بأنه "مرشح التغيري واملدافع عن احلريات املدنية".
وكان روحاين أحد كبار املفاوضني يف املحادثات النووية مع االحتاد األورويب ،إبان والية
خامتي ،وحاز وقتها عىل لقب "الشيخ الدبلومايس" بعد أن وافق عىل وقف ختصيب
اليورانيوم.
كام أنه ترأس مركز األبحاث االسرتاتيجية يف جملس تشخيص مصلحة النظام ،وهو أحد
األجهزة االستشارية العليا للمرشد األعىل ،يف الفرتة بني  1989إىل .2005
رشح روحاين نفسه للرئاسة ألول مرة عام  2013وسط تشكك من أصحاب التوجهات
املتشددة ،إال أن شعاره االنتخايب "االعتدال واحلكمة" حاز عىل أصداء واسعة لدى رجل
الشارع يف بالده.
يأمل الشباب اإليراين أن يكمل روحاين مرشوع االعتدال واالنفتاح
ووقع االتفاق النووي التارخيي لبالده مع القوى العاملية يف  2015خالل فرتته الرئاسية
األوىل.
ويعتقد أنه اكتسب شعبيته الواسعة باألساس من اخلطوات االصالحية التي اختذها يف جمال
االقتصاد والتي سيطر من خالهلا عىل معدالت التضخم.
كام استعان بتوجهه االصالحي يف تشكيل حكومة تكنوقراط يف واليته السابقة ،وأوكل
التفاوض يف ملف طهران النووي إىل وزارة اخلارجية.
لكن منتقديه يعتقدون أنه أفرط يف تسويق انعكاس االتفاق النووي عىل االقتصاد وهو ما
انعكس بدوره عىل زيادة الركود ونسب البطالة.
ويأمل داعمو روحاين أن يساعد فوزه بوالية ثانية يف دعم جهوده يف ختفيف القيود اإلجتامعية
يف املجتمع اإليراين ويف اطالق رساح نشطاء وزعامء املعارضة املعتقلني منذ .2009
لكن روحاين حذر منذ البداية من أنه لن يكون هناك "حلول بني عشية وضحاها" ملشاكل
إيران العديدة.
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عبداهلل عبيد اللهي

مقاالت يف
الفكر
نكتب عن بلوشستان
إن مل
ْ
ْ
ِ
نحن ْ
نكتب عن بلوشستان ولغتها
إن مل
ْ
وثقافتها وتارخيها اإلسالمي القديم
واملعارصْ ،
نكتب عن أعيان هذه
وإن مل
ْ
املنطقة الواسعة وأعالمها وعلامئها
نكتب عن النسائم
وشعرائها ،وإن مل
ْ
اإليامنية التي ه ّب ْت يف هذه املنطقة الواسعة
من جنوهبا إىل شامهلا ،سوف تذهب
هويتُنا القومية ملجاهل التاريخ ،ونُصبح
ال سمح اهلل -كاألمس الذاهب بالنسبةألجيالنا القادمة.
ّإنا ألمانة يف أعناق محلة األقالم من
يسجلوا
بلوشستان يف هذا العرص ،أن
ّ
تاريخ بالدهم املعارص للعامل أحسن
تسجيل ،ليكون العامل عىل معرفة ّ
بأن
العهد الذي كان يلحس فيه ُ
عميل بريطانيا
رضاخان اجلاهل وعمالئهم اآلخرون
يف املنطقة أحذية جنراالت املستعمر
الربيطاين ،كيف أذاقتْهم عشائر البلوش
رش هزيمة يف معارك دامية يف أرياف
ّ
زاهدان ،وخاش ،وكالت مدافعني عن
دينهم ووطنهم.
ّ
إن هذا اجلزء من تاريخ بلوشستان جيب
دون روائيا وفكريا وسياسيا؛ ألنه
أن ُي ّ
تاريخ نضال وطني ديني يمتاز به َمن
حياتم رشفاء
قضوا باألمس القريب
َ
نجباء يف طرد الثعلب العجوز املاكر
ممّن كانوا جبناء خونة لإلسالم وأوطان
َ
عنان
دعاويم الكاذبة
املسلمني وتبلغ
ْ
السامء.
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ال حيرتمون اإلسالم فقط
العلامنيون ا ُمللحدون يف العامل اإلسالمي
حيرتمون الديانة اهلندية وعبادة األبقار،
وحيرتمون الديانة املجوسية وعبادة النار،
وحيرتمون الديانة النرصانية ومافيها
ٍ
ورشك باهلل الواحد اجلبار،
من تثليث
وحيرتمون الديانة اليهودية ومافيها من
ٍ
وعار،
حتريف ،وكفر،
لكنهم ال حيرتمون اإلسالم ،ال حيرتمون
دين التعاليم الراقية والقيم السامية،
وال حيرتمون دي َن التوحيد والعبودية هلل
الواحد القهار.
ا
لتعليم بغري العقيدة
يف كوريا الشاملية قلام يوجد مواطن مل
يتع ّلم ،الشعب كله أو أكثره متعلمون،
تعلموا ظاهرا من احلياة الدنيا ،تعلموا
هذا العلم املادي للحضارة املادية التي
يفتخر هبا البعض علينا ،لكن هؤالء
املتعلمون يعبدون قائدهم الشاب املستبد
الديكتاتور املعتوه طوعا ويبكون عنده
ويترضعون إليه!!
خمطيء من يزعم أن التعليم املادي
املعارص املجرد من العقيدة الصحيحة
كل يشء ،وأنه أساس احلرية والنجاة من
العبودية والذل واالستبداد.
إن التعليم بغري العقيدة الصحيحة
والفكرة املستقيمة لن ينقذ البرش من
خمالب الديكتاتوريات واالستبدادات،
ولن حيرر املرء من الذل واخلنوع
والعبودية ،وإن أنقذه يف الغرب فقد

أوقعه يف مستنقع آخر ،وهو مستنقع عبادة
املصالح الذاتية واألهواء والشهوات.
هكذا التعليم يف نظامي الشيوعية
والرأساملية الغربية الذين تقاسام
السيطرة عىل عاملنا املعارص ،األول جمرد
عن العقيدة كليا ،والثاين لیست عنده
العقيدة الصحيحة والفكرة املستقيمة ،أما
اإلسالم!
ٍ
ٍ
فآه عىل أبنائه ومحلته ،ثم آه ،من فرصة
قيادية قيمة للعامل يضيعوهنا بأيدهيم.
فالن أحسن إىل البرشية
يقولون :فالن أحسن إىل البرشية بإنتاج
الكهرباء ،وفالن زعيم وطني عظيم
قاد ثورة لشعبه فأنقذهم من االستبداد،
وفالن أدخل الضوء يف بيوتنا ،وفالن أنتج
للبرشية املراكب الفارهة ،وفالن أبدع لنا
احلاسوب ،وفالن أنتج لنا الشبكة وهؤالء
كلهم ملحدون كفار ،فهل من املعقول أن
ُيدخلهم اهلل النار ،و ُيدخل غريهم ممن مل
يفعلوا شيئا يف الصناعات املفيدة اجلنة!
املضحك أن هؤالء امللحدين املنتجني
الكفار مل يؤمنوا باهلل وال برسوله وال
باجلنة وال بالنار يف حياهتم ،واملتنورون يف
العامل اإلسالمي يريدون أن يدخلوهم يف
جنّة مل يؤمنون هبا ومل يؤمنوا بخالقها.
اجلزية عىل أهل الذمة
ملاذا فرضت الرشيعة اجلزية عىل أهل
الذمة؟ أليس هذا مغايرا مع حقوق
اإلنسان وفالن وفالن؟

مقاالت في الفكر
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خمتلفة ،وكانت النظريات العلمية الرائجة
اليوم أثبتت ّ
أن املرأة مثال جنس أدنى من
الرجل ،وأنّه ال حيق هلا تويل الكثري من
املناصب بعكس الرجل ،لو افرتضنا أن هذا
هو الشائع يف احلضارة الغربية ويف العامل،
وهم عىل حاهلم من غلبة حضارية وعسكرية
وسياسية؛ لوجدنا الذين حياولون اليوم
مالءمة نظرة اإلسالم للمرأة مع النظرة
الغربية ينتقون نصوصا أخرى من الرتاث
يربهنون فيها عىل دونية املرأة إزاء الرجل،
وحتريم توليها للكثري من املناصب.
وحينها سيقال – كام يقال اليوم :أرأيتم ،لقد
ّبي اإلسالم وضعية املرأة األدنى من الرجل
(بدال من مكانة املرأة املساوية للرجل)
وق ّيدها (بدال من حررها) قبل الغرب
واحلضارة الغربية!
طبعا هذا جمرد مثال ،ومكانة املرأة حمفوظة يف
الرشع بدون عالقة بمكانتها السيئة اليوم يف
احلضارة الغربية.
واألصل عرض النظرة اإلسالمية والفقه
اإلسالمي بدون حماولة مالءمتها مع املعايري
العرصية ،التي تتغري من عرص آلخر ،والتي
يف أساسها نابعة من اجلهل البرشي املنقطع
عن الوحي.

شبهة قديمة تتجدد أحيانا عىل ألسنة الذين
يزعمون أهنم بعقوهلم القارصة يعقلون كل
يشء ،ويعرضون هذه الشبهة عىل طالب
اجلامعات وطالباهتا املؤمنني واملؤمنات.
اجلزية هي مفروض مايل تفرضها دولة هلا
نظام وأسلوب يغاير يف األساس األنظمة
املعارصة ،يف تلك الدولة تفرض رضائب
وأنواع من الفروضات املالية عىل املسلمني
أيضا لتنفق يف مصارفها ،ليزول هبا الفقر من
املجمتع ،يف ظل تلك الدولة يعيش رأس
احلكم مثل اخلليفة الراشد عمر ريض اهلل عنه
بنفسه فقريا ،بينام تظل رعيته غنية.
يف ظل تلك الدولة اخلليفة الراشد اآلخر عمر
بن عبد العزيز ير ّد كافة جموهرات زوجته إىل
بيت املال ،أما رعيته فيبحثون عن فقري ينفقون
عليه الزكاة فال جيدون.
اجلزية كانت يف حكومات ودول مثل هذه،
أموال اجلزية التي أخذت من أهل الذمة
مل ترصف يف تنعامت رئيس أو سلطان بل
كانت ترصفت يف مصارفها املرشوعة من أمن
ومكافحة فقر ورفاهية جمتمع يتقاسم أهل
الذمة العيش فيه مع سائر املسلمني.
فلو أحصينا مقدار اجلزية التي فرضتها
الرشيعة عىل أهل الذمة لوجد
ناه ّ
أقل بكثري من مقدار العرش وغري ذلك من
نجم يف بلوشستان
الفروضات املالية يف أموال املسلمني.
فهل توجد منّة أكرب من أن يعيش أعداء اهلل الشيخ نجم الدين من الذين تُشدّ الرحال
والرسول يف ظل دولة مسلمة آمنني مطمئنني إليهم ل ُيتلمذ عليهم أخذا هلذا الدين العظيم،
يقومون بالتجارة واحلدادة وسائر األعامل ومن السعداء الذين جتنب املدن وما فيها من
التغوص يف بحار
والصناعات مقابل دفعهم جزية متواضعة الفتن ،وهو ممن يعشق
ّ
لدولة ترعاهم ،بينام املسلم أحيانا يدفع العلوم بحثا عن اللؤلؤ واملرجان ،ومن الذين
جبلوا عىل التواضع وخفض جناح الذل لكل
أضعاف ذلك لتلك احلكومة نفسها.
من يلقاه ،ومن الذين ينفقون عىل كتبهم
ومكتباهتم وأدوات العلم ما ينفقه أحد منّا
الدين واملعايري العرصية
يف ظل هيمنة احلضارة الغربية املادية عىل العامل عىل لقمة يتغذى أو يتقوت هبا.
اإلسالمي حاول البعض من محلة األقالم شيخنا من املغرمني الذين أرشبت قلوهبم
بآرائهم واجتاهاهتم الفقهية أن يظهروا ّ
بأن حمبة العلوم والكتب واملكتبات واملطالعة
ديننا ال يتناقض مع معايري احلضارة الغربية والبحث.
بإختصار هو عامل باملعنى الذي جيب أن يكون
احلديثة التي تفرض نفسها عىل العامل اليوم.
فقاموا بالتوجه للرتاث اإلسالمي الضخم ثم عاملا ،ونجم العلم يف بلوشستان ،لقد ع ّلق
انتقوا األقوال واآلراء األكثر اتفاقا مع تلك عىل كتب ها ّمة وأ ّلف كتبا أخرى ،حفظه اهلل
القضية التي ألقتها احلضارة الغربية إىل العامل .وأطال يف عمره.
فلو افرتضنا مثال ّ
تطور بطريقة
أن العامل ّ

هذا عمر (ريض اهلل عنهم)!
عمر بن اخلطاب يأكل خبز الشعري يف الزيت،
يصعد املنرب يوم اجلمعة ،وعليه جبة عليها
أربع عرشة رقعة ،ويقول لبطنه وأحشائه
عندما تقرقر جوع ًا[ :قرقري أو ال تقرقري،
واهلل ال تشبعي حتى يشبع أطفال املسلمني].
ذكر ابن كثري يف تارخيه بسند جيد عن أسلم
موىل عمر قال :قال يل عمر يف ظالم الليل...
فعمر ال ينام الليل ،تقول له امرأته :يا أمري
ُ
املؤمنني ال تنام يف النهار وال تنام يف الليل،
قال[ :لو نمت الليل لضيعت نفيس ،ولو
نمت النهار لضاعت رعيتي] خيرج يف الليل
والناس نيام جيوب الشوارع ،يسأل عن
األمن ،يطرق البيوت ،يدافع اإلجرام ،يفضح
املجرمني ،يرسي كالبدر.
هذا عمر ريض اهلل عنه ،أ ّما احلكام املعارصون
حمصنة ال تلمس أشعة الشمس
فهم يف قصور ّ
وجوههم الناعمة ،وزبانيتهم إذا خرجوا
خرجوا يف حشود حمصنة عسكرية تُغلق
ألجلهم الشوارع والساحات وتتوقف
احلياة..
عند املنكرسة قلوهبم
قلب
قلب انكرس بسبب نقص يف األموالٌ ،
ٌ
قلب انكرس
انكرس بسبب نقص يف األنفسٌ ،
قلب انكرس بسبب
بسبب خوف من العدوٌ ،
بطش طاغية ،قلب انكرس بسبب كساد
التجارة ،قلب انكرس بسبب آفة الزراعة
قلب انكرس بسبب مرض وفقدان
وثمراهتاٌ ،
العافية ،وهكذا قلوب منكرسة أخرى نجدها
لِن حولنا من أقاربنا وأصدقائنا انكرست
بسبب من األسباب.
رب ٍ
ّ
قلب مكسور منكرس ،واحلصول عىل
إن ج َ
سهم الدعاء الذي ينطلق منه بال اختيار َل ّظ
وسعادة كبرية قد يظفر هبا واحد منّا أحيانا
وحيرمها اآلخر.
لكن هناك قلب انكرس اجالال هلل ،ورهبة منه،
وحم ّبة له ،وهو القلب الذي خشع هلل وصدق
مع اهلل ،و هو القلب الذي نجدُ اهلل عنده.
ففي كتاب الزهد لإلمام أمحد رمحه اهلل أنه
قال :قال موسى عليه السالم :يا رب أين
أجدك؟ قال :يا موسى عند املنكرسة قلوهبم
من أجيل؛ أقرتب إليها كل يوم شرب ًا...
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بشرى سارة
قسم التخصص والدراسات العليا جبامعة دار العلوم زاهدان خيتار
طالبا من بني املتخرجني للعام الدراسي القادم
ال شك أن كل جمتمع يتطلع نحو النمو والرقي والبقاء إذ هو
بحاجة إىل العلم والعلامء ،وال يتأتى هذا األمر إال بتواجد اخلرباء
والباحثني واملحققني يف ااملجتمع اإلسالمي ،وانطالقا من هذا فإن
جامعة دار العلوم بزاهدان اختذت خطوة يف هذا املجال يف ضوء
املناهج املجربة للمراكز العلمية الراقية املعتربة يف العامل اإلسالمي
وأسست ختصصات يف فروع عدة وهي كالتايل:

1ـ التخصص يف التفسري وعلوم القرآن
2ـ التخصص يف احلديث النبوي وعلومه
3ـ التخصص يف الفقه اإلسالمي
4ـ التخصص يف الدعوة و الفکر اإلسالمي
 -5التخصص فی األدب العريب
 -6التخصص يف التجويد
 -7الصحافة واإلعالم

 -٢تعليم أساليب اإلمالء والرتقيم.
 -٣عقد جلسات هبدف التعرف عىل علوم كـ معرفة املجتمع
واإلدارة وعلم النفس ،مع األساتذة اجلامعيني.
 -٤إعداد ونرش جملة ختصصية يكتب فيها طالب التخقص.
 -٥إلقاء دروس لتعليم أسلوب البحث وإعداد الرسالة.
 -٦تعليم أصول ختريج األحاديث.
كام أن هناك ميزات وتسهيالت أخرى بجنب هذه الربامج ،منها:
 فرع خاص ومفكك عن الطالب اآلخرين احلاوي عىل فصولدراسية وغرف للنوم وإمكانيات رفاهية
 -املكتبة التخصصية.

رشوط االلتحاق
 -١التخرج من مدرسة معتربة.
الطالب يف هذا القسم يصبحون إخصائيني باحثني حتت إرشاف  -٢شهادة القبولية وحسن األخالق.
األساتذة املجربني يف الفرع الذي يلتحقون به مما يؤهلهم يف القيام  -٣جودة اخلط والتمكن من اإلمالء العريب والفاريس.
 -٤النجاح يف االختبار الكتبي والشفاهي واملقابلة.
بدور مطلوب يف نرش املعارف اإلسالمية.
آخر املوعد للتسجيل:
الربامج اهلامشية املتنوعة
ومن اجلدير بالذكر أن هناك بعض الربامج العلمية واملعنوية  15شوال.
األخرى وهي:
 -1عقد جلسات إصالحية وعلمية لطالب التخصص.

قسم التخصص والدراسات العليا
بجامعة دار العلوم بزاهدان
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