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احلج  ...منافع وبركات
سماحة األستاذ المفتي محمد قاسم القاسمي
أستاذ الحديث والفقه بالجامعة
إن احلج أحد األركان األربعة التي فرضها اهلل عىل العباد ،ولكنه خيتلف عن
رشفه اهلل تعاىل ونسبه إىل
سائر األركان .إنه عبادة ذات شأن خيتص بمكان ّ
نفسه ترشيفا وتكريام ،وسامه بيته وهو أول بيت وضع يف األرض ،كام قال
عز من قائل :إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعاملني.
تدل هذه اآلية أن بيت اهلل احلرام ال خيتص بركاته وهداه باحلجاج فحسب
بل تشمل مجيع اخللق والعاملني.
وكام قال تعاىل يف مقام آخرجعل اهلل الكعبة البيت احلرام قياما للناس وأمنا.
فبقاء البرش وقيامه وحياته مدين هلذا البيت العتيق ،ال يزال النور يشع
والربكات واخلري الكثري جيري من الكعبة إىل العاليمن منذ بنيت ولكن
يتفخم شأهنا وتزداد بركاهتا يف أيام احلج وحيث تشتاق قلوب املؤمنني إليها
وهتفو هلا حبا وشوقا.
وجيتمع املسلمون يف رحاهبا فتتجىل والوحدة اإلسالمية واألخوة الدينية يف
أحسن أشكاهلا باجتامع الشعوب ذات األلوان واألعراق واللغات واملالبس
املتعددة يف الزمان الواحد واللباس الواحد والذكر الواحد والدين الواحد.
تركوا أوطاهنم وهجروا أهليهم وهم كلهم شوق وحنني وحب وغرام .إن
الشعوب األخرى وأصحاب األديان يغبطون وحيسدون املسلمني عىل هذه
النعمة الكبرية التي ال تساوهيا نعمة أخرى بعد اإليامن ،فليغتنم املسلمون
هذه النعمة ويعرفوا مكانتها ويباهوا هبا وليجتهدوا يف حتصيل حقيقتها.
إن احلج له ظاهر وباطن وصورة وحقيقة
إن ظاهر احلج وصورته عبارة عن أعامل خمصوصة يفعلها احلاج ويامرسه
ويلتزم هبا وقد يلزم دم أوغرامة إن أخل هبا ولكن ال ينتهي األمر إىل هذا بل
هناك باطن وروح وحقيقة ينبغي أن حيصل احلاج عليها حتى يكتمل احلج
وتظهر فوائده ،وقال أهل العلم إنام تتحقق فوائد احلج و تتجىل إذا اهتم
احلاج بآداب احلج وقصد احلصول عىل حقيقته وروحه ومنافعه التي أشار
إليها القرآن الكريم ليشهدوا منافع هلم.
مقاصد احلج ومنافعه اهلامة
ال شك أن للحج مقاصد ومنافع ينبغي أن يقصدها احلاج ويسعى لتحقيقها
واحلصول عليها.
يقول اإلمام أبو احلسن الندوي رمحه اهلل :ومن مقاصد احلج الرئيسية
جتديد الصلة بإمام امللة احلنيفية ومؤسسها إبراهيم اخلليل والتشبع بروحه
واملحافظة عىل إرثه واملقارنة بني حياتنا وحياته وعرضها عليها واستعرض
ما يعيش فيه املسلمون يف العامل وتصحيح ما وقع يف حياهتم من أخطاء أو
فساد أو حتريف وإعادة ذلك كله إىل أصله ومنبعه فاحلج عرضة سنوية للملة
تضبط أعامل املسلمني وحياهتم ويتخلصون هبا من نفوذ األمم واملجتمعات
التي يعيشون فيها( .ص  248األركان األربعة)
قال اإلمام ويل اهلل الدهلوي رمحه اهلل :إعلم أن حقيقة احلج اجتامع مجاعة
عظيمة من الصاحلني يف زمان يذكر حال املنعم عليهم من األنبياء والصديقني
والشهداء والصاحلني ومكان فيه آيات بينات ،قد حرضه مجاعات من أئمة
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الدين  ،معظمني لشعائر اهلل ،مترضعني راغبني وراجني من اهلل اخلري،
وتكفري اخلطايا ،فإن اهلمم إذا اجتمعت هبذه الكيفية ال يتخلف عنها نزول
الرمحة واملغفرة.
تطهري القلوب وتزكية النفوس
احلج فرصة لتطهري القلب من أدران املعصية والذنوب وتزكية النفس من
الرذائل التي تعود هبا فاحلاج يامرس ضبط النفس والتزام النظام ويمتنع عن
حمظورات اإلحرام فكأنه يدرب نفسه عىل ترك ما هنى اهلل عنه.
تعود عليها واستأنس هبا .وهو
فإذا عاد إىل وطنه يسهل له ترك كل معصية ّ
يبغض الشيطان الذي كان يزين له سوء األعامل ألنه يعلم أن عاقبة التمرد
والعصيان هو الرجم واللعنة والدمار.
يقول اإلمام الغزايل :واعلم أنك يف الظاهر ترمي احلىص إىل العقبة ويف
احلقيقة ترمي وجه الشيطان وتقصم ظهره ،فاحلج بمناسكه وأعامله كله
مترين ومتثيل لإلطاعة املطلقة واالبتعاد من الذنوب واملعايص.
تعضيد اإلخاء والتضامن اإلسالمي
ومن فوائد احلج أنه أشبه بمؤتر عاملي سنوي شعبي ترى مجع احلجاج
احلاشدة يف صورة متناسفة ترمز وتعرب عن مجيع املسلمني يف شتى أنحاء
العامل ،يف تعارفهم وتآلفهم وتبادل الرأي فيام بينهم وتدبري أمورهم ،عىل
اختالف يف ألواهنم وأوطاهنم ولغاهتم ومستوياهتم وأسلوب حياهتم،
متمثلني قوله تعاىل :وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ( .املؤمنون)
فرتتفع مهمهم ويشعرون بالعزة واملكرمة والقوة ويتقينون أهنم ليسوا
بمنفردين بل إهنم جزء من أمة قوية فتية ذات مواهب وحسنات كثرية.
صور من املساواة واستشعار احلرش
ومن ناحية أخرى تتجىل يف احلج معاين ومظاهر املساواة اإلنسانية بني مجوع
الناس فهم حمرمون يف مكان واحد ال فرق بني غنيهم وفقريهم وملوكهم
ورعاياهم وكبريهم وصغريهم.
اجلميع يف لباس أبيض بسيط متشابه يرمز إىل وحدة اخللق اإلنساين ،وهكذا
من خالل هذه املشاهد تنبعث يف النفس البرشية صور ترمز لليوم اآلخر،
يوم حيرش الناس لرب العاملني حفاة عراة ال فضل ألحد عىل غريه إال
بالتقوى والعمل الصالح.
إننا نرى أن املعنيني بالربامج لو أحسنوا الظن بعلامء البالد اإلسالمية
واهتموا هبذا اجلانب ،وه ّيأوا الفرص هلم ،النتفعت احلجاج من هذه
الفرص السانحة وحتققت الوحدة اإلسالمية وتقاربت القلوب واألفئدة
وحتسنت الظنون ،وتغريت األوضاع وتقدمت األمة نحو الوعي والعمل
والفكر والدعوة إىل اهلل .وعمت املنافع والربكات بإذن اهلل.
ولعل اهلل حيدث بعد ذلك أمرا.
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أهل السنة يف إيران ومطالبهم املشروعة
يف ضوء كالم فضيلة الشيخ عبد الحميد

عبد الرحمن محمد جمال
يشكل أهل السنة يف إيران ربع سكان البالد من بني  80ميليون نسمة،
وأكثر ما يتواجدون يف املناطق احلدودية ،وغالبيتهم ينتمي من حيث
املذهب إىل األحناف والشوافع ،ومن حيث العرق إىل البلوش والكرد
والرتكامن والفرس والرتك .وهلم تواجد متزايد يف املدن اإليرانية الكربى
كالعاصمة طهران ومشهد وغريمها من املدن .أهل السنة بمذاهبه
املختلفة وأعراقه املتنوعة جزء ال ينفك من الرتكيب السكاين اإليراين،
وهم يشاركون بني وطنهم يف األفراح واألتراح ،يف املناسبات واملحافل
مع املحافظة عىل مذهبهم ودينهم ،وهم جيتمعون مع إخواهنم الشيعة
عىل القواسم املشرتكة دون التعدي والتفريط متجنبني مجيع مظاهر
التطرف والغلو مراعني اخلطوط احلمراء .ويف هذا يقول زعيم أهل
السنة الديني فضيلة الشيخ عبد احلميد حفظه اهلل" :أكدنا مرارا عىل أننا
أهل السنة ننتمي إىل هذا الوطن ،وكام نفتخر بديننا ،ونفتخر هبذا الوطن،
وال نسمح حلكومة أو شعب يعتدي عىل سيادة بالدنا ،وقد أثبت أهل
السنة دائام والئهم هلذا الوطن ،وكان حضورهم قويا أيضا يف القضايا
الداخلية".
إن أهل السنة يف إيران مكون متميز عن سائر املكونات املذهبية والدينية
يف الرشق األوسط إن مل نقل يف العامل اإلسالمي ،فبينام يشتعل العامل
اإلسالمي خاصة والعامل عامة يف نار الفرقة واالختالف والعنرصية
والطائفية البغيضة جيتمع أهل السنة حتت لواء واحد رغم أعراقه
املتنوعة وانتامءاته املختلفة ليقرر مستقبله دون االستلهام من أي قوة
داخلية وخارجية ،وهم رغم الضغوط والتمييز العنرصي الذي يعانونه
من بعض اجلهات إال أهنم مل يلجئوا ولن يلجئوا إىل العنف ،ألهنم ال
يؤمنون بالعنف كحل ناجع مهام كانت الظروف واألحوال ،ومهام
قاسوا ما قاسوا من االضطهاد والعنف والتمييز ،وألن التقدم والرقي
يف رأي أهل السنة يكمن يف السلم واملصاحلة ،والعنف خيلق املشكالت
وينتج تبعات خطرية .ويف هذا الصدد يقول فضيلة الشيخ عبد احلميد:
"نحن أثبتنا أخوتنا دائام ،وتصدينا للمتطرفني ،بحيث هددنا املتطرفون
مرارا .نحن لن نستسلم هلذه التهديدات ،وال نسمح أن يتعرض أمننا
الوطني للخطر ،نحن نريد عزة إيران" .ویقول فی موضع آخر" :الشعب
اإليراين شيعة وسنة ال يريدون احلرب والعنف فقط ،بل يكرهون العنف
والتطرف،ألن العنف حيمل العداوة واملشكالت ،ويصدّ علينا مجيع
ويشوه سمعتنا".
أبواب التقدم والرقي والتطورات،
ّ
يرى أهل السنة أن أفضل الطرق للوصول إىل احلقوق املرشوعة هي
الطرق الدبلوماسية والسياسية واجللوس عىل طاولة احلوار واملفاوضة،

وفضيلة الشيخ عبد احلميد يؤكد عىل هذا املبدأ يف خطبه ويط ّبقه ويدعو
إليه كحل ناجع لألزمات يف العامل اإلسالمي وللتوصل إىل احلقوق
املرشوعة يف أي بلد يعاين التمييز والعنرصية مهام كانت األحوال متأزمة
وقاسية ،ويقول فضيلة الشيخ يف هذا الصدد" :نعتقد أن أفضل طريق
للوصول إىل احلقوق القانونية ،هي الطرق السياسية والدبلوماسية.
نقرتح عىل العراق وسوريا وسائر البالد اإلسالمية املتأزمة أن حيافظوا
عل الوحدة ،وحيلوا مشكالهتم من طرقها السياسية ،واجللوس عىل
طاوالت احلوار".
وبناء عىل أن الطرق الدبلوماسية والسياسية هي احلل عند أهل السنة
لذلك فهم ال يقاطعون وال يتخذون العنف أداة لتويل املناصب
والوصول إىل احلقوق املرشوعة ،بل يشاركون احلكومة يف األفراح
واألتراح ويشاركون يف االنتخابات املحلية والترشيعية بكل فاعلية،
آملني من احلكومة أن حتقق مطالبهم ،وقد أثبتوا يف االنتخابات الرئاسية
األخرية كفاءهتم وجدارهتم وأهنم يد واحدة ،وأدلوا بأصواهتم فيمن
يرونه صاحلا للرتشيح ،وقد كان هلذه املشاركة الفاعلة أثر كبري يف
رجحان الكفة لصالح من أدلوا له ،ويقول فضيلة الشيخ عبد احلميد يف
هذا الصدد" :مشاركة أهل السنة يف االنتخابات الرئاسية كانت محاسية
وواسعة ،ويرجى أن يتحقق أحد التوقعات القديمة بعد  38سنة ألهل
السنة ،وهو توظيف مؤهليهم يف املناصب الرفيعة يف الدولة اجلديدة ،بأن
يتم استخدام شخص أو أشخاص منهم كالوزراء".
ّ
ويرى أهل السنة أن حتقيق مطالبهم وتوظيف مؤهليهم يف املناصب
الرفيعة ال يثلج قلبهم وال جتلب رضا الشعب اإليراين احلر فحسب بل
قد يؤدي إىل عز إيران ورفع مكانتها يف العامل ،يقول فضيلة الشيخ عبد
احلميد يف إحدى خطبه وهو يؤكد عىل توظيف أهل السنة يف املناصب
الكبرية كالوزارة وغريها" :هذه اخلطوة بامكاهنا أن جتلب مرضاة الشعب
اإليراين من مجيع األقوام واملذاهب ،وهذه السياسة القوية بإمكاهنا أن
تكون لصالح إيران والعامل االسالمي ،وتكون هلا ردود واسعة يف العامل،
ويزيد من عزة إيران وااليرانيني يف مستوى العامل".
إن أهل السنة يرى أن توظيفهم وإرشاكهم يف املناصب احلكومية وعدم
التفريق بينهم وبني أي مواطن آخر خيدم البالد والشيعة ومجيع األقليات
يف العامل ،ويف هذا خري إليران العريقة وللعامل أمجع ،ويف هذا الصدد يقول
فضيلة الشيخ عبد احلميد" :خطوة مثل هذه ،رسالة واضحة لكافة العامل
ليتعلموا كيف يتعاملوا مع األقليات الشيعية والسنية وسائر األقليات،
ويف هذه تكمن حكم كبرية".

5

على مائدة القرآن

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

السنة  -13 :العدد /11 :ذوالقعدة  1438هـ.ق

تفسير معارف القرآن
العالمة المفتي محمد شفيع العثماني
تعريب :المفتي محمد قاسم القاسمي
سورة البقرة آية 183

الرب
الصوم؛ احلكم الثالث من أحكام ّ
األمم األخرى.
التفسري املخترص
ِ
ِ
ِ
ب َع َل ا َّل ِذي َن ِمن َق ْب ِلك ُْم واملراد هبذه املامثلة هي املامثلة يف أصل الوجوب ،وال يلزم منها أن يكون
الص َيا ُم ك ََم كُت َ
ب َع َل ْيك ُُم ِّ
{ َيا َأ ُّ َيا ا َّلذي َن آ َمنُوا كُت َ
النصارى ،إنام ذكروا مثاال له ،وهذه املامثلة ال تنفي فرضية الصوم عىل

ون} ّ
َل َع َّلك ُْم َت َّت ُق َ
ألن الصوم يردع النفس عن شهواهتا املختلفة ،وهي صوم األمم السابقة مثل صومنا يف كا ّفة أحواله وصفاته ويف تعيني الوقت
أساس التقوىَ { ،أياما معدُ ود ٍ
ات} وهي رمضان { َف َمن ك َ
يضا واملقدار.
َان ِمنكُم َّم ِر ً
َّ ً َّ ْ َ
َأ ْو َع َ ٰل َس َف ٍر} وال يستطيع الصومَ { ،ف ِعدَّ ٌة ِّم ْن َأ َّيا ٍم ُأ َخ َر َو َع َل ا َّل ِذي َن قوله تعاىل":لعلم تتقون" يشري إىل أن الصوم له أثر كبري يف حصول
يتحملون الصوم ،ولكنهم اليرغبون فيه ،وهذا احلكم نسخ التقوى ،ألن بالصوم حتصل ملكة لضبط النفس وكرس شهواهتا ،وهذا
ُيطِي ُقو َن ُه} أي
ّ
بعد ذلك{ ،فِدْ َي ٌة َط َعا ُم ِم ْس ِك ٍ
ني َف َمن َت َط َّو َع َخ ْ ًيا َف ُه َو َخ ْ ٌي َّل ُه َو َأن ت َُصو ُموا أصل التقوى.
َخ ْ ٌي َّلك ُْم} من اإلفطار والفدية { إِن كُنت ُْم َت ْع َل ُم َ
ون}.

صوم املريض:

الصوم لغة :اإلمساك والكف عن اليشء والرتك له ،ويف الرشع :هو

مشقة بسبب الصوم ،أو خياف زيادة املرض ،وآية "وال يريد بكم العرس"

الصوم.

صوم املسافر:

فقه احلياة أو األحكام

اإلمساك عن األكل والرشب واجلامع من الفجر إىل غروب الشمس ،بن ّية

قوله تعاىل "فمن كان منكم مريضا" ،املراد من املريض هو الذي تلحقه
تشري إىل هذا ،وهذا هو مذهب مجهور فقهاء األمة.

الصوم من العبادات التي جعل ركنا من أركان اإلسالم وشعرية من قوله تعاىل":أو عىل سفر" ،بدل لفظ املسافر استعمل" عىل سفر" وأشار إىل
شعائره ،للصوم فضائل كثرية ليس هنا جمال لبيان تفاصيلها.

جمموعة من املسائل:

خاص ،حيث أشارت اآلية
فرضية الصوم عىل املسلمني ذكرت مع مثال
ّ

أن مطلق السفر وهو االبتعاد عن البيت والبلد اليكفي كالسفر املرخص

الصوم يف األمم السابقة:

املسألة األوىل:

إىل أن هذه الفرضية للصوم ليست خاصة بكم ،بل فرض الصوم أيضا للصوم ،بل جيب أن يكون السفر طويال ،لكن ال يثبت من ألفاظ القرآن

عىل األمم السابقة ،وهبذا تبينت األمهية اخلاصة للصوم ،وقال اآللويس يف الكريم حتديد هذا املقدار من السفر ،من بيان رسول اهلل صىل اهلل عليه
روح املعاين" :وفيه تأكيد للحكم وترغيب فيه وتطييب ألنفس املخاطبني وسلم وتعامل الصحابة أخرج الكثري من الفقهاء مقداره بثالث مراحل،

فيهّ ،
فإن األمور الشاقة إذا عمت طابت"

أو مسرية ثالثة أيام ولياليها سري األقدام ،وحدده الفقهاء املتأخرون بـ

ولفظ "الذين آمنوا من قبلكم" عا ّم يشمل األنبياء واألمم من لدن آدم

 48ميال.

كذلك مل ختل من الصوم .والصوم كان مفروضا يف الرشائع كلها .وما

يستنبط من "عىل سفر" أن اخلارج من البلد يستحق السفر املرخص

عليه الصالة والسالم إىل يومنا .فكام أن أمة أو رشيعة مل ختل من الصالة املسألة الثانية:

ذكره بعض أهل العلم من أن املراد من قوله تعاىل "من قبلكم" هم للصوم ما دام استمر سفره ،والشك أن اسرتاحته يف مكان أو القيام
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ببعض األعامل ال ينهي سفره ،إال أن يكون له قيام معتد به ،وهذا

القيام املعتد به لقد حدده رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بخمسة
عرش يوما ،فالذي ينوي القيام يف موضع خلمسة عرش يوما ال يطلق
عليه أنه عىل سفر ،وال يستحق الرتخيص املبيح للفطر.

وعلم أيضا ّ
أن الذي نوى قيام مخسة عرش يوما لكن يف مواضع

متعددة يف القرى واألرياف ،يبقى مسافرا ،ويستحق الرتخيص

املبيح للسفر ،ألنه يف حالة عىل سفر.
قضاء الصوم:

قوله تعاىل" :فعدة من أيام أخر" ،تشري اآلية إىل وجوب قضاء الصوم

عىل املريض واملسافر ،اهلدف من هذا الكالم بيان وجوب القضاء عىل
املريض واملسافر ،وكان يكفي لذلك أن يقال :فعليه القضاء" لكن بدل

ذلك قال فعدة من أيام أخر" ليشري إىل أن قضاء األيام الفائتة من الصوم

عىل املريض واملسافر إنام جيب عليه إذا وجد املريض بعد العافية واملسافر
بعد اإلقامة أياما متكنه من قضاء الصوم فيها ،لكن إذا تويف الشخص قبل
أن جيد أياما أخرى للقضاء فال قضاء وال وصية بالفدية عليه.

املسألة:

ال يوجد يف قوله"عدّ ة من أيام أخر" قيد الرتتيب والتوايل وعدمه ،بل فيه

اختيار عام ،ألجل هذا إذا قام الشخص الذي فاتته األيام األوىل من أيام

رمضان ،فصام عن اليوم العارش والتاسع أوال وصام عن األيام األخرى
بعد ذلك ال حرج عليه ،كذلك إذا فرق بني األيام يف قضاء الفائتة ،جيوز

ذلك ،ألن يف عدة من أيام أخر توجد سعة لذلك.
فدية الصوم:

قوله تعاىل{ :وعىل الذين يطيقونه}

التفسري الصحيح هلذه اآلية ّ
أن الذين يستطيعون أن يصوموا ولكنهم ال

يريدون ذلك لوجه ّما ،جيوز هلم ذلك ولكن عليهم أن يتصدقوا بالفدية،

ثم قال" :وأن تصوموا خري لكم" ،وهذا احلكم إنّام كان يف البداية حتى
ّ

ثم نسخ بقوله تعاىل" :فمن شهد منكم الشهر فليصمه" إال
ّ
يتعود بالصومّ ،
يف حق الشيخ الفاين أو املريض الذي ال ُيرجى برؤه ،وهذا قول اجلمهور

والتابعني(.اجلصاص واملظهري).
من الصحابة
ّ

أخرج اإلمام البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي والرتمذي والطرباين

وغريهم حديث سلمة بن األكوع ريض اهلل عنهّ ،ملا نزلت "وعىل الذين

يطيقونه" ُخ ّي املسلمون ،من شاء فليصم ومن شاء فليفطر ويؤدي الفدية.

ثم نزلت" :فمن شهد منكم الشهر فليصمه"فنسخ التخيري السابق،
ّ
وفرض الصوم عىل من أطاقه.
يض اهللعنه قال أحيلت الصالة
وأخرج اإلمام أمحد عن معاذ بن جبل ر 

ثالثة أحوال ،وأحيل الصيام ثالثة أحوال ...وأ ّما أحوال الصيام فإن

رسول اهلل ّ
صل اهللعليه وس ّلم قدم املدينة فجعل يصوم من كل شهر

ثالثة أيام ،وصام عاشوراء ثم ّ
إن اهلل فرض عليه الصيام وأنزل اهلل تعاىل

"يا أهيا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كام كتب عىل الذين من قبلكم"
إىل قوله "وعىل الذين يطيقونه فدية طعام مسكني" فكان من شاء صام،

ومن شاء أطعم مسكين ًا فأجزأ ذلك عنه ،ثم ّ
أن اهلل عز وجل أنزل اآلية
األخرى "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من

اهلدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه" فأثبت اهلل صيامه

ّ
ورخص فيه للمريض واملسافر وثبت اإلطعام
عىل املقيم الصحيح

للكبريالذي ال يستطيع الصيام ،فهذا حاالن ،قال :وكانوا يأكلون
ثم ّ
أن رج ً
ال من
ويرشبون ويأتون النساء ما مل يناموا فإذا ناموا امتنعوا ّ
األنصار يقال له رصمة كان يعمل صائ ًام حتى أمسى فجاء إىل أهله فصىل

العشاء ثم نام فلم يأكل ومل يرشب حتى أصبح صائ ًام فرآه رسول اهلل
ّ
صلاهللعليه وس ّلم وقد جهد جهد ًا شديد ًا فقال" :ما يل أراك قد جهدت
جهد ًا شديد ًا؟" قال :يا رسول اهلل ّإن عملت أمس فجئت حني جئت

فألقيت نفيس فنمت ،فأصبحت حيث أصبحت صائ ًام .قال وكان عمر

قد أصاب النساء بعد ما نام فأتى النبي ّ
صل اهللعلي ه وس ّلم فذكر ذلك
فأنزل اهلل عز وجل "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم".
مقدار الفدية واملسائل املتع ّلقة هبا

رب أو قيمته بإزاء ّ
كل يوم  .إعطاء الفدية
فدية الصوم نصف صاع من ال ّ

للفقري البد أن يكون عىل وجه التمليك وال تعطى الفدية جزاء خلدمته يف
مسجد أو مدرسة دينية أو عمل آخر.

مسئلة :ال جيوز تقسيم فدية صوم واحد بني فقريين أو أكثر كام ال جيوز

إعطاء فدية أيام لفقري واحد يف تاريخ واحد كام نقل العالمة ابن العابدين
رمح ه اهلل عن البحر معزيا إىل "القنية" ،ونقله ّ
العلمة حكيم األمة أرشفعيل
التهانوي يف تفسريه "بيان القرآن" ولكن قال يف إمداد الفتاوى ّ
أن كلتا

الصورتني جتوزان ،وقال ابن عابدينّ :
إن الفتوى عليه ولكن األحوط أن
ال يعطي فدية أيام لفقري واحد يف وقت واحد.

مسئلة :من مل يقدر عىل إعطاء الفدية فعليه باالستغفار وينوي إذا قدر عىل

ذلك أن يؤ ّديه(.بيان القرآن)
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بذل املقدرة يف الكشف عن بعض
األسرار البيانيّة
ّ
والنكات البالغيّة يف آيات املغفرة
(احللقة الثانية)
الرشيد الجالل آبادي
أبوحسان عبد ّ
ّ
خريج الجامعة العثمانيّة بشاور
ّ

السالم بكراتشي
واألستاذ بجامعة بيت ّ

ِ
ِ ِ
س ُفوا َع َل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َل وتارة بالعكس ،أي :أن جتعل الكلمة املذكورة ً
حال واملحذوفة ً
أصل،
اآلية ال ّثانية :قال تعاىلُ { :ق ْل َياع َباد َي ا َّلذي َن َأ ْ َ
الذنُوب َجِيعا إِ َّنه هو ا ْل َغ ُفور ِ
ِ
َت ْقنَ ُطوا ِمن ر ْ َ ِ
ِ
الق} [املائدة،]48:
ً ُ ُ َ
حة اهلل إِ َّن اهلل َي ْغف ُر ُّ َ
يم} كام يف قوله تعاىلَ :
الرح ُ
ُ َّ
ْ َ
{و َل َتتَّبِ ْع َأ ْه َوا َء ُه ْم َع َّم َجا َء َك م َن ْ َ
فقدعدّ ي فعل االتّباع بـ’’ع ْن‘‘؛ ّ
متضم ٌن لفعل االنحراف،
ألن االتّباع
[الزمر]53:
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
قولهَ { :ياع َباد َي ا َّلذي َن} أثبتت ياء املتك ّلم يف هذه اآلية ،و مل تُثبت يف ا ّلذي يتعدّ ى بـ’’ع ْن‘‘،كأنه قيل :وال تنحرف عام جاءك من احلق متبعا
نظريهتا ،وهو قوله تعاىلُ { :ق ْل يا ِع ِ
الزخمرشي يف ّ
الكشاف .و اهلل تعاىل أعلم و أستغفر اهلل
باد ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا َر َّبكُم} [الزمر :أهواءهم ،قاله ّ
َ
ألن اخلطاب هنا للذين أرسفوا يف ّ
 ،]10و ذلك ّ
الذنوب و املعايص ،العظيم!
ِ
ِ
ِ
تطرق اليأس من رمحة اهلل إىل نفوسهم ،فأثبتت ياء املتكلم قوله{:إِ َّن اللََّ َي ْغف ُر ُّ
ُوب} أتى بصيغة املضارع ( َي ْغف ُر) ،وهي لالستقبال،
الذن َ
وك ّلهم مظنّة ّ
يف خطاهبم زيادة ترصيح بعالمة التّكلم؛ تقوي ًة لنسبة عبوديتهم إىل اهلل فهي ّ
تدل عىل أن اهلل تعاىل خيرج من النّار من قال :ال إله إال اهلل حممد
تعاىل ،ففيه إيامء إىل ّ
مغفور له قطعا ،إ ّما قبل
رسول اهلل ،وعىل هذا التّقدير فصاحب الكبرية
الرمحة بعباده.
ٌ
الرب هي ّ
أن شأن ّ
ٍ
الرازي – رمحه اهلل تعاىل  :-اعلم ّ
أن ُعرف القرآن جار الدّ خول يف نار جهنم ،وإما بعد الدّ خول فيها.
قال اإلمام ّ
بتخصيص اسم العباد باملؤمنني إذا أضيف إىل اهلل تعاىل ،قال تعاىل :اعلم ّ
أن هذه اآلية تدل عىل رمحة ر ّبنا الكريم لعباده من وجوه:
ِ
ون َع َل ْالَ ْر ِ
ح ِن ا َّل ِذي َن َي ْم ُش َ
األول :ندائهم بعنوان العبود ّية ،و تسمية املذنب بالعبد ،و العبودية
ض َه ْونًا} [الفرقان ]63 :وقال
الر ْ َ
ّ
َ
{وع َبا ُد َّ
ِ
ِ
مفسة باحلاجة ّ
ش ُب َبا ع َبا ُد اللَِّ} [الدّ هر ،]6 :إذا ثبت هذا ظهر ّ
والذلة واملسكنة ،وهي أنسب بحال العايص إذا مل يتب،
أن
ّ
تعاىلَ { :ع ْينًا َي ْ َ
ِ ِ
والرمحة
خمتص باملؤمنني ،و أيض ًا لفظ العباد
مذكور يف معرض واقتضاؤها ّ
قوله{ :يا ع َباد َي} ٌّ
للتحم ظاهر ،والالئق بالرحيم الكريم إفاضة اخلري ّ
ٌ
التّعظيم ،فوجب ْ
املضاف عىل املسكني املحتاج.
أن ال يقع إال عىل املؤمنني ،و إنّام كان العبد
ُ
ِ
ِ
ِ
خمتص ًا باملؤمن؛ ّ
ألن املؤمن هو ا ّلذي يعرتف بكونه عبد اهلل ،ال ّثاين :أنّه تعاىل أضافهم إىل نفسه بياء اإلضافة فقالَ { :ياع َباد َي ا َّلذي َن
إىل اهلل تعاىل ّ
ِ
}[الزمر ،]53:ورشف اإلضافة إليه يفيد األ ْم َن من
يسمون أنفسهم بعبد الالت
س ُفوا َع َل َأ ْن ُفس ِه ْم ّ
ّ
فإنم ّ
أ ّما املرشكون ّ
والعزى و عبد املسيحَ ،أ ْ َ
ِ
ِ
العذاب؛ ّ
فثبت ّ
السيد من شأنه أن يرحم عبده ويشفق عليه.
أن قولهَ {:ياع َبادي} ال يليق إال باملؤمنني.
فإن ّ
ِ
ِ
}[الزمر ،}]53:ومعناه
س ُفوا َع َل َأ ْن ُفس ِه ْم ّ
س ُفوا َع َل َأ ْن ُفس ِه ْم} فعل اإلرساف يتعدّ ى إىل متع ِّلقه بحرف ال ّثالث :أنّه تعاىل قالَ { :أ ْ َ
قولهَ { :أ ْ َ
’’يف‘‘ ،كام يف قوله تعاىلَ { :فال ُي ْ ِ
أن رضر تلك ّ
ّ
الذنوب ما عاد إليه تعاىل ،بل هو عائد إليهم ،فيكفيهم
ف ِف ا ْل َقتْل} [سورة اإلرساء،]33:
س ْ
مضارها إليهم ،فكأنه قيل :رضر ّ
الذنوب من تلك ّ
الذين أفر ُطوا يف ّ
فتعديته هنا بـ(عىل) لتضمني معنى اجلناية ،أيّ :
الذنوب عود
الذنوب عائدٌ
ّ
ٍ
عيل ،فيكفي ذلك ،وال حاجة إىل إحلاق رضر آخر هبم ،كام يف
و املعايص جانني عىل أنفسهم ،و قيل :فيه
ُ
تضمني معنى احلمل ،أي :عليهم ،ال ّ
ِ
ا ّلذين أفرطوا يف ّ
املثل :أحسن إىل من أساء ،كفى امليسء إساءته ،فالعبد إذا أساء ،ووقف
الذنوب و املعايص حاملني وزرها عىل أنفسهم.
قلت :و التّضمني من بديع اإلجياز يف القرآن ،ا ّلذي يرجع إىل اإلجياز بني يدي س ّيده ذليال خائفا ،عاملا بسخط س ّيده عليه ،ناظرا إلكرام غريه
ِ
باحلذف ،و فائدته أن ُي ّ
عقاب عند ذوي األلباب.
رضر؛ إذ استحقاق العقاب
ٌ
دل بكلمة واحدة عىل معنى كلمتني ،فالكلمتان ممّن أطاع حلقه ٌ
ِ
ِ
اهلل}[الزمر ،]53:فنهاهم عن
حة
ثم إفادة معنى
ّ
الرابع:أنّه تعاىل قال{َ :ل َت ْقنَ ُطوا م ْن َر ْ َ
ّ
– كاإلرساف ،و اجلناية ُهنا  -مقصودتان م ًعا قصدً ا وتب ًعاّ ،
أصل واملحذوفة ً
الكلمتني م ًعا ،تارة تكون بجعل الكلمة املذكورة ً
بالرجاء والكريم إذا أمر
الرمحة مطلق ًا ،فيكون هذا أمرا ّ
حال ،القنوط عن ّ
{ولِ ُت َكبِّ ُ وا اللََّ َع َل َما َهدَ اك ُْم َو َل َع َّلك ُْم ت َْشك ُُر َ
بالرجاء فال يليق به إال الك ََرم.
ون}
كام قيل يف قوله تعاىلَ :
ّ
ِ
ِ
[البقرةّ ]185:
بالضمري،
فإن أصله’’ :ولتكربوا اهلل حامدين عىل ما هداكم‘‘ .اخلامس :أنّه تعاىل قال ّأوالَ { :يا ع َباد ْي} فكان األظهر أن يأيت ّ
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و يقول :ال تقنطوا من رمحتي ،لكنّه عدل عن اإلضامر إىل اإلظهار حيث
الرمحة إىل االسم اجلليل
ح ِة
ّ
قال{َ :ل َت ْقنَ ُطوا ِم ْن َر ْ َ
اهلل}[الزمر ،]53:بإضافة ّ
املحتوي عىل مجيع معاين األسامء عىل طريق االلتفات ّ
ظاهر يف
فإن ذلك
ٌ
سعتها ،و ذلك ّ
فالرمحة املضافة إليه
ألن قولنا ’’اهلل‘‘ أعظم أسامء اهلل وأجلهاّ ،
الرمحة والفضل ،وهو ظاهر يف شموهلا التّائب
جيب أن تكون أعظم أنواع ّ
وغريه.
ِ
ِ
اهلل}[الزمر ]53:كان ال ّظاهر أن
حة
ّ
السادس :أنّه ملا قال{َ :ل َت ْقنَ ُطوا م ْن َر ْ َ
ّ
بالضمري ،ويقول’’ :إنّه يغفر الذنوب مجيعا‘‘ ولكنّه مل يقل ذلك ،بل
يأيت ّ
وضع االسم اجلليل فيه موضع الضمري ،و قرن به لفظة ّ
’’إن‘‘ املفيدة ألعظم
وجوه التأكيدّ ،
إشعار ّ
بأن
بالرمحة ،ففيه
ٌ
وكل ذلك يدل عىل املبالغة يف الوعد ّ
املغفرة من مقتضيات ذاته ال ليشء آخر من توبة أو غريها.
السابع :تعريف ُّ
ظاهر يف االستغراق،
{الذن ُْو َب} ،فإنّه يف مقام التمدّ ح
ٌ
ّ
فتشمل ّ
الذنب الذي يعقبه التّوبة وا ّلذي ال تعقبه.
ِ
ال ّثامن :أنّه لو قالَ { :ي ْغف ُر ُّ
الذن ُْو َب} لكان املقصود حاصال ،لكنّه أردفه
{جِ ْيع ًا} ،وهذا أيضا من املؤكّدات املفيدة
باللفظ الدّ ال عىل التأكيد ،فقالَ :
الرمحة.
للمبالغة يف الوعد ّ
ِ
ٌ
تعليل جلملة
}[الزمر ،]53:فهو
يم ّ
الرح ُ
ور َّ
التّاسع :التّعليل بـ{إِ َّن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ُ
ا}[الزمر ]53:أي :ال يعجزه أن يغفر مجيع ّ
{ َي ْغ ِف ُر ُّ
الذنوب ما
ُوب َجِي ًع ّ
الذن َ

الرمحة.
بلغ مجيعها من الكثرة؛ ألنّه شديد الغفران ،شديد ّ
العارش :أنّه وصف نفسه بكونه غفورا ،ولفظ الغفور يفيد املبالغة ،فإنه
الكم شملت املغفرة مجيع ّ
الذنوب ،و
صيغة مبالغة ،فهي إن كانت باعتبار ّ
إن كانت باعتبار الكيف شملت الكبائر بدون توبة.
والرمحة تفيد فائدة زائد ًة عىل
احلادي عرش :أنّه وصف نفسه بكونه رحيامّ ،
}[الزمر ]53:إشارة إىل إزالة موجبات
ور ّ
املغفرة ،فكان قوله{ :إِ َّن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ُ
ِ
الرمحة وال ّثواب.
العقاب ،وقولهَّ :
{الرح ْي ُم} إشارة إىل حتصيل موجبات ّ
ِ
ال ّثاين عرشّ :
}[الزمر ]53:يفيد احلرص،
يم ّ
الرح ُ
ور َّ
أن قوله{ :إِ َّن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ُ
رحيم إال هو ،وذلك يفيد الكامل يف وصفه سبحانه
غفور وال
ومعناه أنّه ال
َ
َ
بالغفران والرمحة ،و من املعلوم ّ
أن مطلق الغفران قد يوصف به غريه تعاىل،
فاملحصور فيه سبحانه إنام هو الكامل العظيم وهو ما يكون بال توبة ،فتقييده
ِ
بالت ِ
ِ
َّوبة خالف ال َّظ ِ
ش َك بِ ِه
اهر ،كيف ال! وقوله تعاىل{ :إ َّن اهلل الَ َي ْغف ُر َأن ُي ْ َ
ِ
َو َي ْغ ِف ُر َما ُد َ
اإلطالق فيام عدا الشِّ ك.
ظاهر يف
ون َذلِ َك َلِن َي َشاء}
ٌ
ور)ّ ،
فإن حذف املعمول يفيد العموم،
الثالث عرش :حذف معمول (ا ْل َغ ُف ُ
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أخبار العامل
حممد عيل نجفي أمين ًا للعاصمة طهران
انتخب املجلس البلدي يف طهران ،خالل اجتامعه الرسمي صباح يوم
األربعاء ،حممد عيل نجفي امينا للعاصمة طهران.
وكان حممد عيل نجفي قد انتخب امينا للعاصمة طهران خالل االسبوع
املايض يف عملية تصويت باجتامع غري رسمي للمجلس البلدي اخلامس
بطهران.
ويف ذلك االجتامع جاء انتخاب نجفي بالتزكية بعد انسحاب منافسيه اهلة
كوالئي وحمسن مهر عيل زادة.
وخالل االجتامع الرسمي الذي عقد يوم االربعاء انتخب املجلس البلدي
حممد عيل نجفي امينا للعاصمة طهران.
ويعترب نجفي من التيار االصالحي وهو استاذ جامعي ويعمل مستشارا
لرئيس اجلمهورية يف الشؤون االقتصادية كام انه عضو يف املجلس االعىل
للرتاث الثقايف والسياحة وعضو جملس االبحاث والتخطيط التعليمي.
عرشات القتىل واجلرحى بعملية يف برشلونة
قتل  13شخصا وأصيب العرشات يف عملية دهس بواسطة حافلة صغرية
(فان) وسط مدينة برشلونة اإلسبانية ،وتبنى تنظيم «داعش» اهلجوم.
وكشف مصدر مسؤول مقتل  13شخصا وإصابة أكثر  100آخرين يف
الدهس ،بعد أن كانت السلطات املحلية مل تؤكد سوى مقتل شخص
واحد يف احلادث ،لكن وسائل اإلعالم أكدت أن عدد القتىل أكرب بكثري.
وأوضحت الرشطة أن احلافلة اصطدمت بعرشات األشخاص يف شارع
«ال رامبال» السياحي يف قلب برشلونة ،فيام نصحت خدمة الطوارئ
املحلية باالبتعاد عن املنطقة املحيطة بساحة كاتالونيا القريبة.
وفرضت الرشطة طوقا أمنيا حول املنطقة ،التي وصلت إليها  5سيارات
إسعاف ،فيام أغلقت حمطات املرتو وسكك احلديد.
وقال رئيس الوزراء اإلسباين ماريانو راخوي إنه عىل تواصل مع كل
السلطات بعد احلادث ،مؤكدا أن األولوية هي االهتامم باملصابني
واعتقال املهامجني.

ايران والعراق يعززان العالقات يف جمال االتصاالت
ُ
الغفران من يتوب ،و من مل يتُب.
فيعم
ّ
استعرض السفري االيراين يف بغداد ايرج مسجدي خالل اللقاء مع وزير
ّ
ٌ
ٌ
ّ
فهذه الوجوه الثالثة عرشة جمموعة يف هذه اآلية ،وهي بأرسها دالة عىل
االتصاالت العراقي حسن كاظم ،العالقات الثنائية يف شتى املجاالت
كامل رمحة اهلل سبحانه و تعاىل ،وكامل غفرانه لعباده املؤمنني ،نسأل اهلل تعاىل وخاصة التعاون يف جمال االتصاالت.
الفوز هبا ،والنّجاة من العقاب بفضله ورمحته.
وبحث اجلانبان يف هذا اللقاء ايضا سبل مسامهة الرشكات االيرانية يف
مشاريع االتصاالت داخل العراق.
املراجع
إىل ذلك اعرب وزير االتصاالت العراقي يف هذا اللقاء عن ترحيبه
بمشاركة الرشكات االيرانية البارزة يف مشاريع البنى التحتية واالتصاالت
 - .1التّفسري الكبري.
داخل بالده.
رصف.
بت
نوير.
 - .2التّحرير و التّ
ّ

 - .3التّفسري الكبري.
رصف.
بت
البيضاوي:
عود،
الس
أبو
املعاين،
روح
الكبري،
 - .4راجع :التّفسري
ّ
ّ
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فضيلة الشيخ
عبد احلميد يف
خطبة اجلمعة:
قال فضيلة الشيخ عبد احلميد،
إمام وخطيب أهل السنة ،يف
خطبة اجلمعة بمدينة زاهدان
( 18ذو القعدة  )1438أن
مطالب أهل السنة ال تتعدى ما
ورد يف الدستور ،وهي مطالب
مرشوعة خالصة.
وقال فضيلة الشيخ عبد
احلميد :نحن نعتقد أن حل
مشكالت العامل االسالمي

السبب الرئيسي وراء األزمات يف العالم االسالمي،
االستبداد وضيق النظر وعدم االهتمام إلى حقوق
األقوام و املذاهب

يكمن يف األخوة ومراعاة حقوق القوميات واملذاهب.
تشري دراسة مسائل العامل االسالمي إىل أن املشكالت املوجودة يف البالد
اإلسالمية تنشأ عن االستبداد وضيق النظر وقرص التفكري.
واستطرد فضيلته قائال :لو جرى االهتامم إىل حقوق األقليات يف البالد
املختلفه ،لكان حل املنازعات يف الرشق األوسط يسريا .نحن نعتقد لو
جرى االعرتاف بحقوق احلوثيني الذين كانوا أقلية يف اليمن من جانب
احلكومة السابقه ،وقامت بمشاركتهم يف احلكومة ،ملا حدثت أزمة
اليمن ،وملا استغلت القوى الكربى االستعامرية التي تريد تدمري العامل
االسالمي هذه األزمة لصاحلها.
هكذا احلكومة السابقة يف العراق ارتكبت هذا اخلطا ،ومل تراع حقوق
األقوام واملذاهب وخاصة الشيعة ،ومع األسف احلكومة التي جاءت
بعد االحتالل األمريكي وبعد سقوط احلكومة السابقة يف العراق ،مل تراع
حقوق أهل السنة أيضا .فلو اجتنبت احلكومة العراقية إقصاء أهل السنة
من القوات املسلحة ،ولو قامت باحرتام حقوقهم ،ووزعت القدرة معهم
بشكل عادل ،ملا ظهرت هذه التيارات املتطرفه والتكفريية ،وملا ظهرت
كل هذه الكوارث واملصائب يف العراق.
وعدّ فضيلته مجيع احلركات التي ظهرت يف العامل اإلسالمي معلولة هلا
عللها ،وأضاف قائال :لو بحث أصحاب القرار يف البالد اإلسالمية التي
واجهت األزمات ،جذور هذه احلوادث ،سيدركون أن علة مجيع هذه
احلوادث واألزمات تعود إىل عدم مراعاة حقوق األكثريه أو األقلية أو
القوميات أو املذاهب أو االديان يف املجتمعات االسالمية.
وأضاف فضيلة الشيخ عبد احلميد قائال :أفضل طريقة حلل هذه املسائل،
هي احلوار بني البالد اإلسالميه وخاصة بني إيران والسعودية ،و تأسيس
حكومات وطنية وتقسيم القدرة يف البالد اإلسالمية.
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تعيني أهل السنه و النساء
يف التشكيلة الوزارية ،كان
بامكاهنا أن يكون سببا لعزة
إيران و اإليرانيني يف العامل /
جيب استخدام أهل السنة يف
نيابة الوزراء واملحافظني وسائر
املناصب اإلدارية
وأضاف خطيب أهل السنة يف
زاهدان :كنا ننتظر من الدولة
الثانية عرشة أن تعني عىل األقل

وزيرا سنيا واحدا ووزيرة واحدة يف دولته اجلديدة .هذه اخلطوة كانت
بامكاهنا أن جتلب مرضاة الشعب اإليراين من مجيع األقوام واملذاهب،
وهذه السياسة القوية كانت بإمكاهنا أن تكون لصالح إيران والعامل
االسالمي ،وتكون هلا ردود واسعة يف العامل ،ويزيد من عزة إيران
وااليرانيني يف مستوى العامل.
وأضاف فضيلته قائال :كنا نتوقع أن تتم مشاركة أهل السنة يف املناصب
العامة يف دولة التدبري واألمل بعد  ٣٨سنة من عمر الثورة ،لكن مع
األسف مل حيدث هذا ،وانترشت قائمة وزراء الدولة دون أن يكون فيها
أحد من أهل السنة ،لكن أعلن النائب األول لرئيس اجلمهورية ،أن
الرئيس أمر أن خيتار الوزراء أحد نائبيه من بني النساء.
وأضاف فضيلة الشيخ عبد احلميد قائال :عندما رصح يف الدستور بأن
املذهب الرسمي للبالد هو املذهب الشيعي اإلثناعرشي ،كان اإلنصاف
يقتيض أن يتم انتخاب بعض الوزراء من بني أهل السنة الذين هم ثاين
أكثرية يف البالد .فال يوجد يف الدستور أي منع من توظيف أهل السنة
يف مستوى الوزراء .واآلن حيث مل حيدث هذا االنتخاب ،يرجى أن
يستخدم املؤهلون من أهل السنة يف مستوى نيابات الوزراء ،واملحافظني
وسائر املناصب.
وأضاف فضيلته قائال :حينام ال يوجد منع يف الدستور من انتخاب أهل
السنة كالوزراء أو نائبي الوزراء ،ملاذا حيرم املسؤولون أهل السنة من هذه
الفرصة!؟
قال الزعيم السني البارز :أكدنا مرارا عىل أننا أهل السنة ننتمي إىل هذا
الوطن ،وكام نفتخر بديننا ،ونفتخر هبذا الوطن ،وال نسمح حلكومة أو
شعب يعتدي عىل سيادة بالدنا ،وقد أثبت أهل السنة دائام والئهم هلذا
الوطن ،وكان حضورهم قويا أيضا يف القضايا الداخلية.
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أهل السنة عملوا بواجبهم ،وحان األوان لدولة
التدبري واألمل أن تفي بوعودها
وقال فضيلة الشيخ عبد احلميد :أهل السنة عملوا
بواجبهم ،ويرجون أن تفي دولة التدبري واألمل
بوعودها وهتتم هبم ،ليزول القلق الذي يسود
املجتمع السني داخل إيران.
وقال خطيب أهل السنة يف زاهدان :الوحدة التي
كانت بني املسلمني يف صدر اإلسالم ،تعود إىل
الرؤية املتساوية للنبي صىل اهلل عليه وسلم يف التعامل
مع مجيع القوميات ،حيث قسم يف املدينة املنورة
الوظائف بني املهاجرين واألنصار .مسح الرسول
بيده رأس سلامن الفاريس ريض اهلل عنه وقال عنه :حمطات شعرية حممدية يف رحاب نبي الرمحة(صىل اهلل عليه وسلم)
“سلامن منا أهل البيت” .هذا االصطالح مل يستعمله أبيات بمناسبة استعدادات أبناء االمة االسالمية الداء مناسك احلج االكرب لعام 1438
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ألهل مكة واملدينة هجري.
املنورة ،لكنه عد سلامن ريض اهلل عنه من أهل بيته .ويشكل اجتامع ضيوف الرمحن من حجيج االرض يف املسجد النبوي الرشيف ومن ثم يف
وأضاف فضيلته قائال :نحن نرجو من مسؤويل بيت اهلل احلرام فرصة مغتنمة لتنقية القلوب وتطهري النفوس من االدران الدنيوية والتوجه
األمر ،أن يعدوننا من أنفسهم ،وال يكون هناك للدعاء اىل اهلل تعاىل بقلوب طاهرة من أجل تعزيز اوارص االحتاد والتضامن والتعاضد بني بني
امة املصطفى حممد بن عبد اهلل(ص) وإعادة أجواء االلفة واملحبة والرتاحم املجبولني عليها
تفريق ومتييز بيننا وبني غرينا.
وتابع :مطالبنا منطقية ومرشوعة ،وهي لصالح إيران اىل ربوعهم ،وذلك بعد الفتن واالبتالءات التي اجتاحت العامل االسالمي خالل السنوات
والنظام ،ومن استطاع أن يقنعنا بالدليل والربهان أن االخرية بوحي من مكائد اعداء التوحيد واإليامن والقيم الساموية السمحاء:
واحة الشعر

مطالبنا ليست منطقية ،لن نعيد مطالبنا مرة أخرى.
الذين هيتفون باملذهب ال يريدون خري اإلسالم
والبالد
وقال فضيلة الشيخ عبد احلميد :أهل السنة يطالبون
حقوقهم املرشوعة فقط ،وليست هلم دعاوي زائدة،
وال توقعات هلم أكثر مما ورد يف الدستور ،وال يوجد
يف الدستور فرق بني أفراد الشعب ،وجيب أن تسود
األهلية يف البالد.
وطالب فضيلته املرشد األعىل وسائر املسؤولني أن
ال يفسحوا املجال للمتطرفني الذين ال يريدون خري
البالد ،وتابع قائال :الذين هيتفون بشعار املذهب
والطائفة ،ال يريدون خري اإلسالم ،سواء كانوا شيعة
أو سنة.
واستطرد :جيب أن نفكر يف اإلسالم ومنافع إيران،
بل نفكر يف مصالح البرشية التي مع األسف انحرفت
يف عرصنا .إذا حفظ اإلسالم حتفظ املذاهب ،وبغري
اإلسالم ال بقاء للشيعة وال للسنة .جيب أم نفكر
وطنيا ،ونبعد عن أنفسنا النظرات القومية واملذهبية.

اهلدى َّ
قب ُ
الوضاِء
يا زاِئراً ْ َ
الهــدى َّ
الوضــا ِء
يــا زائِــرًا ق ْبــ َر ُ
هلل ْشــكرًا كامــ ً
َ
ا
واشــك ْر َر
ســول ا ِ

ِّ
ِــه
صــل ىلع الهــادي
البشــير وآل ِ
ِ

ـد ِعشـ ُ
ـد
ـر َي عاشــقًا ملحمـ ٍ
قـ ْ
ـت ُع ْمـ ِ

ــر
هج ُه ُمــو ُم ِض َّ
ــي ُم ِ
مــاض ب َن ِ
صاب ٍ
ٍ
طي ُ
بــات نوافِلــي
فإلــى
ِ
(املدينــة) ِّ
َ
املؤمنيــن مح ّبتــي
الحجيــج
وإلــى
ِ

ودعا ُؤ ُهــم ســ َن ٌد َ
ــة
وخيــ ُر هد ّي ٍ

ــه
ولِعــّز ِة
واج ٌ
ِ
اإلســام وهــو ُم ِ
ـور َك ســع ُيهم
ِم ْت قوا ِف ُلهـ ْ
سـل َ
ـم و ُبـ ِ

ِّ
ســلم ىلع ذي ُ
الق َّب ِــة الخضــرا ِء
مــوع ثنائــي
بالد
واقــ َرْأ ُه ع ّنــي
ُ
ِ
إليــه ْ
َ
يصــون والئــي
بــأن
ــب
ِ
واط ُل ْ
وال ُنبــا ِء

األطهــار
وكواكــب
ِ
ِ
الســّرا ِء والضــّرا ِء
يف فتــر ِة
َ
(البقيــع) مو ّدتِــي ووفائــي
وإلــى
ِ
فه ُمــو جميعــا إخوتــي و َبهائــي
ُ
ُ
الك َرمــا ِء
ســيد
ــة
ِ
لعــا ِء ُا َّم ِ
َ
َّْ
ِف َتنــا أ َت ْ
َ
والــأوا ِء
ــدر
ــت
بالغ ِ
َ
ــم َح َّج ُهــم ِبصفــا ِء
ر ّبــا ُه أ ِ
تم ْ

بقلم :حمید حلمي زادة

املصدر :املوقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد احلميد
إسامعيل زهي
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اقتباسات
علمية ،أدبية ،اجتماعية ،ثقافية  ،فكرية ،عملية
أ
ف
ت
العار�
املف� عبد القادر
ي
إعداد :امسحة الستاذ ي

قصة أويس القرين مع أمري املؤمنني عمر ريض
اهلل تعاىل عنهام
قبيل استشهاده بأيام ،وكان شغله الشاغل يف
حجه البحث عن رجل من رعيته من التابعني
يريد مقابلته ،وصعد عمر جبل أبا_قبيس
وأطل عىل احلجيج ،ونادى بأعىل صوته :يا
أهل احلجيج من أهل اليمن ،أفيكم أويس من
مراد ...؟
فقام شيخ طويل اللحية من قرن ،فقال:
"يا أمري املؤمنني ،إنك قد أكثرت السؤال عن
أويس هذا ،وما فينا أحد اسمه أويس إال ابن
أخ يل يقال له أويس ،فأنا عمه  ،وهو حقري بني
أظهرنا ،خامل الذكر ،وأقل ماال ،وأوهن أمرا
من أن يرفع إليك ذكره" فسكت عمر -كأنه ال
يريده -ثم قال" :يا شيخ وأين ابن أخيك هذا
الذي تزعم؟
أهو معنا باحلرم؟"
قال الشيخ" :نعم يا أمري املؤمنني ،هو معنا يف
احلرم ،غري أنّه يف أراك  -اسم شجرة -عرفة
يرعى إبال لنا" فركب عمر _ بن _اخلطاب
و عيل _ بن _أيب _ طالب  -ريض اهلل عنهام-
عىل محارين هلام ،وخرجا من مكة ،وأرسعا
إىل «أراك عرفة» ،ثم جعال يتخلالن الشجر
ويطلبانه ،فإذا مها به يف طمرين من صوف
أبيض ،قد صف قدميه يصيل إىل الشجرة وقد
رمى ببرصه إىل موضع سجوده ،وألقى يديه
عىل صدره واإلبل حوله ترعى -قال عمر ل
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عيل  -ريض اهلل عنهام" : -يا أبا احلسن إن كان
يف الدنيا أويس القرين فهذا هو ،وهذه صفته.
ثم نزال عن محارهيام وشدا هبام إىل أراكه ثم
حسهام أوجز يف
أقبال يريدانه ".فلام سمع أويس ّ
تشهد وسلم وتقدما إليه فقاال له" :
صالته ،ثم ّ
السالم عليك ورمحة اهلل وبركاته".
فقال أويس " :وعليكم السالم ورمحة اهلل
وبركاته".
فقال عمر -ريض اهلل عنه" : -من الرجل؟ "
قال " :راعي إبل وأجري للقوم".
فقال عمر " :ليس عن الرعاية أسألك وال عن
اإلجارة ،إنام أسألك عن اسمك ،فمن أنت
يرمحك اهلل؟"
فقال" :أنا عبد اهلل وابن أمته"
فقاال " :قد علمنا ّ
أن كل من يف السموات
واألرض عبيد اهلل  ،...وإنّا لنقسم عليك إال
سمتك به أ ّمك "،...
أخربتنا باسمك الذي ّ
قال" :يا هذان ما تريدان إيل؟ أنا أويس بن عبد
اهلل".
فقال عمر ريض اهلل عنه " :اهلل أكرب ،جيب
أن توضح عن شقك األيرس "...قال" :وما
حاجتكام إىل ذلك ؟"فقال له عيل -ريض اهلل
عنهّ : -
"إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
وصفك لنا ،وقد وجدنا الصفة كام أخربنا ،غري
أنّه أعلمنا أن بشقك األيرس ملعة بيضاء كمقدار
الدينار أو الدرهم ،ونحن نحب أن ننظر إىل
ذلك "،فأوضح هلام ذلك عن شقه األيرس

.فلام نظر عيل و عمر -ريض اهلل عنهام -إىل
اللمعة البيضاء ابتدروا أهيام يقبل قبل صاحبه،
وقاال " :يا أويس إن رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم -أمرنا أن نقرئك منه السالم،
وأمرنا أن نسألك أن تستغفر لنا ،فإن رأيت أن
تستغفر لنا -يرمحك اهلل -فقد أخربنا بأنك سيد
التابعني ،وأنّك تشفع يوم القيامة يف عدد ربيعة
ومرض  ".فبكى أويس بكاء شديدا ،ثم قال:
" عسى أن يكون ذلك غريي" فقال عيل -ريض
اهلل عنه " : -إنا قد تيقنا أنك هو ،ال شك يف
ذلك ،فادع اهلل لنا رمحك اهلل بدعوة وأنت
حمسن ".فقال أويس " :ما أخص باستغفار
نفيس ،وال أحد من ولد آدم ،ولكنه يف الرب
والبحر للمؤمنني واملؤمنات واملسلمني
واملسلامت يف ظلم الليل وضياء النهار ،ولكن
من أنتام يرمحكام اهلل؟ فإين قد خربتكام وشهرت
لكام أمري ،ومل أحب أن يعلم بمكاين أحد من
الناس" فقال عيل -ريض اهلل عنه " : -أما هذا
فأمري املؤمنني عمر_بن_اخلطاب -ريض اهلل
عنه ،-وأما أنا ف عيل_بن_أيب_طالب "،فوثب
أويس فرحا مستبرشأ فعانقهام وسلم عليهام
ورحب هبام ،وقال" :جزاكام اهلل عن هذه األمة
خريا ".قاال :وأنت جزاك اهلل عن نفسك خريا.
ثم قال أويس" :ومثيل يستغفر ألمثالكام؟"
فقاال" :نعم ،إنا قد احتجنا إىل ذلك منك،
فخصنا -رمحك اهلل -منك بدعوة حتى نؤمن
ّ
عىل دعائك "،فرفع أويس! رأسه ،وقال! :
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"اللهم ّ
إن هذين يذكران أهنام حيباين فيك ،وقد رأوين فاغفر هلام وأدخلهام
يف شفاعة نبيهام حممد صىل اهلل عليه وسلم.
فقال عمر -ريض اهلل عنه" : -مكانك -رمحك اهلل -حتى أدخل مكة
فآتيك بنفقة من عطائي ،وفضل كسوة من ثيايب ،فإين أراك رث احلال،
هذا املكان امليعاد بيني وبينك غدا".
فقال" :يا أمري املؤمنني ،ال ميعاد بيني وبينك ،وال أعرفك بعد اليوم وال
عيل إزارا من
تعرفني .ما أصنع بالنفقة؟ وما أصنع بالكسوة؟ أما ترى َّ
ِ
نعيل خمصوفتني،
صوف ورداء ًا من صوف؟ متى أراين أخلفهام؟ أما ترى َّ
متى تُراين أبليهام؟ ومعي أربعة دراهم أخذت من رعايتي متى تُراين
آكلها؟
يا أمري املؤمننيّ ،
إن بني يدي عقبة ال يقطعها إالّ كل خمف مهزول ،...
فأخف -يرمحك اهلل -يا أبا حفص ،إن الدنيا غرارة غدارة ،زائلة فانية،
فمن أمسى ومهته فيها اليوم مد عنقه إىل غد ،ومن مد عنقه إىل غد أعلق
قلبه باجلمعة ،ومن أعلق قلبه باجلمعة مل ييأس من الشهر ،ويوشك أن
يطلب السنة ،وأجله أقرب إليه من أمله ،ومن رفض هذه الدنيا أدرك ما
يريد غدأ من جماورة اجلبار ،وجرت من حتت منازله الثامر".
فلام سمع عمر -ريض اهلل عنه -كالمه رضب بدرته األرض ،ثم نادى
بأعىل صوته " :أال ليت عمر مل تلده أمه ،ليتها عاقر مل تعالج محلها .أال من
يأخذها بام فيها وهلا؟"
فقال أويس " :يا أمري املؤمنني! خذ أنت ها هنا حتى آخذ أنا ها هنا".
ومىض أويس يسوق اإلبل بني يديه ،وعمر وعيل -ريض اهلل عنهام-
ينظران إليه حتى غاب فلم يروه ،وو ّىل عمر وعيل -ريض اهلل عنهام -نحو
ألبره ،وقوله
مكة وحديث فضل أويس القرين ،وأنّه لو أقسم عىل اهلل ّ
صىل اهلل عليه وسلم لعمر-ريض اهلل عنه( : -إن استطعت أن يستغفر
لك فافعل ) ثابت يف صحيح مسلم وغريه .طابت أوقاتكم يف طاعة اهلل.
كم من مشهور يف األرض جمهول يف السامء ،وكم من جمهول يف األرض
معروف يف السامء!! املعيار التقوى وليس األقوى !!!
من عفا وأصلح فأجره عىل اهلل:
ِ ِ
الـس ِّي َئ َة ﴾
قال اهلل تعاىل  ﴿ :ا ْدفـ َْع بِا َّلـتي ه َي َأ ْحسـَ ُن َّ
قال العالمة السعدي رمحه اهلل تعا ٰىل  :هذا من مكارم األخالق التي أمر
اهلل رسوله ﷺ هبا فقال  :ادفع بالتي هي أحسن السيئة أي  :إذا أساء
إليك أعداؤك  ،بالـقول والـفعل  ،فال تقابلهم باإلسـاءة  ،مع أنه جيوز
معاقبة امليسء بمثل إساءته ،ولكن ادفع إساءهتم إليك باإلحسان منك
إليهم ،فإن ذلك فضل منك عىل امليسء  ،ومن مصالح ذلك  ،أنه ختف
أدعى جللب امليسء إىل احلق،
اإلساءة عنك ،يف احلال ،ويف املستقبل ،وأنه
ٰ
وأقرب إىل ندمه وأسفه ،ورجوعه بالتوبة عام فعل ،ولـيتصف العايف
بصفة اإلحسان  ،ويقهر بذلك عدوه الشيطان  ،وليستوجب الثواب من
الرب  ،قال تعا ٰىل  :فمن عفا وأصلح فأجره عىل اهلل وقال تعا ٰىل  :ادفع
بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم وما يلقاها
أي  :ما يوفق هلذا اخللق اجلميل إال الذين صربوا وما يلقاها إال ذو حظ
محن (])١/٥٥٨
عظيم [ تيسري الكريم الر ٰ
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ما قيل يف فضيلة العلم والعلامء:
أحب إىل إبليس من
قال أبو جعفر حممد بن عيل رمحه اهلل :واهلل ُ
ملوت عاملٍ ُّ
موت سبعني عابدً ا[ .صفة الصفوة .]458/2
أيضا رمحه اهلل :عامل ينتفع بعلمه أفضل من ألف عابد[ .احللية
وقال ً
(هتذيبه) .]507 / 1
وقال هالل بن خبابُ :قلت لسعيد بن جبري رمحه اهلل :ما عالم ُة هالك
الناس؟ قال :إذا ذهب علامؤهم[.السري (هتذيبه) .]506/2
ِ
وقال حممد بن سريين رمحه اهللَّ :
عمن تأخذون
إن هذا العلم دي ٌن فانظروا َّ
دينَكم[ .رواه مسلم يف مقدمته].
وعن مكحول رمحه اهلل قال :من مل ينفعه علمه رضه جهله[.احللية
(هتذيبه) .]180 / 2
وقال سفيان الثوري رمحه اهلل :األعامل السيئة داء ،والعلامء دواء ،فإذا
فسد العلامء فمن يعالج الداء؟! [احللية (هتذيبه) .]362 / 2
وصح عن ربيعة رمحه اهلل ،قال :العلم وسيلة إىل ك ُِّل فضيلة️[ .السري
َّ
(هتذيبه) .]635 /2
وعن أيب حازم رمحه اهلل قال :ال تكون عا ًملا حتى يكون فيك ثالث
خصال :ال تبغ عىل من فوقك ،وال حتقر من دونك ،وال تأخذ عىل علمك
دنيا[ .السري (هتذيبه) .]636/2
️* وقال ميمون بن مهران رمحه اهلل :العلامء هم ضالتي يف كل بلدة وهم
بغيتي ،ووجدت صالح قلبي يف جمالسة العلامء[.احللية (هتذيبه) / 2
.]54
* وعن احلسن البرصي رمحه اهلل قال :قد كان الرجل يطلب العلم فال
يلبث أن يرى ذلك يف ختشعه وهديه ويف لسانه وبرصه ويده[.الزهد
لإلمام أمحد .]445 /
وعن وهب بن منبه رمحه اهلل قال :إن للعلم طغيانًا كطغيان املال️[.احللية
(هتذيبه) .]49 / 2
وعن إبراهيم بن أدهم رمحه اهلل قال :كان يقال :ليس يشء أشد عىل
إبليس من العامل احلليم ،إن تكلم تكلم بعلم ،وإن سكت سكت بحلم.
[احللية (هتذيبه) .]488 / 2
وقال عبد الرمحن بن مهدي رمحه اهلل :فتنة احلديث أشد من فتنة املال،
وقتنه الولد تشبه فتنته ،كم من رجل ُيظن به اخلري ،قد محله فتنة احلديث
عىل الكذب[ .احللية (هتذيبه)  .]113 / 3وقال الشافعي رمحه اهلل:
طلب العلم أفضل من صالة النافلة[ .صفة الصفوة .]553/2
وقال الربيع :قال يل الشافعي رمحه اهلل :إن مل يكن الفقها ُء العاملون أولياء
اهلل فام هلل و ٌّيل.
️[السري (هتذيبه) .]850/2
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متى تكون الكتابات مؤثرة؟

()21

أدباء ّ
وكتاب قدامى

األستاذ نور عالم خليل األميني
احلریري
( 516-446هـ = 1122 – 1054م )
القاسم بن عيل بن حممد عثامن ،أبو حممد احلريري البرصي :األديب
الكبري ،صاحب " املقامات احلريرية" سامه " مقامات أيب زيد الرسوجي".
ومن كتبه " درة الغواص يف أوهام اخلواص" و " ملحة اإلعراب" و "
صدور زمان الفتور وفتور زمان الصدور" يف التاريخ .و " توشيح البيان"
نقل عنه الغزويل .وله شعر حسن يف " ديوان رسائل"  .وكان دميم الصورة
غزير العلم .مولده باملشان ( بليدة فوق البرصة) ووفاته بالبرصة .ونسبته
إىل عمل احلرير أو بيعه .وكان ينتسب إىل ربيعة الفرس .قال مرجليوث :
ترجم شولتنز وريسكه نامذج من مقامات احلريري إىل الالتينية يف القرن
الثامن عرش ،وظهرت هلا تراجم يف كثري من اللغات األروبية احلديثة،
مثل ترمجة روكرت  Ruckertاألملانية وترمجة Chemery avd Steingass
اإلنجليزية.
نثره وشعره
" احلريري كاتب مكثر وشاعر مقل كالبديع ،وهو من ساقه أتباع ابن
العميد ومن املمهدين لظهور الطريقة الفاضلية بالقصد إىل البديع،
واملبالغة يف الصنعة ،واإلفراط يف تدبيج اللفظ ،والتفريط يف جانب
املعنى ،حتى تراءت معانيه من خالل ألفاظ عليلة ضئيلة كالعروس
املسلولة مجلوها باألصباغ ،وأثقلوها بالغالئل واحليل.
" وشعره كنثره يف الكلف بالبديع والعناية باللفظ وصنع منه كثريا يف ثنايا
املقامات ،ومجع يف ديوان خاص.
مقاماته
" له مخسون مقامة نحلها أبا زيد الرسوجي عىل لسان احلارث بن مهام،
ونسجها عىل منوال البديع ( بديع الزمان اهلمذاين) مجع فيها من اللغة
واألمثال واألحاجي ما ال غاية بعده ،فهي ديوان ممتع لأللفاظ العربية،
والنوادر اللغوية والصناعة اللفظة .ولعل ذلك هو السبب يف عناية
األدباء من العرب والفرنج هبا وانتشارها بينهم ،فقد ترمجها أكثر من
عرشين مسترشقا من الفرنسيني واألملان واإلنجليز" .إن مقامات بديع
الزمان – إىل جانب ما ذكره الزيات من املزايا – حتمل يف طيها ثروة طائلة
من األلفاظ والتعابر والصياغات العربية اجلميلة .ومن هذه الناحية جيوز
دراستها يف العرص احلارض كذلك ،وإال فإن أسلوبه السمجع املقفى ،قد
ّ
ول دوره ونفدت بطاريته ،ويعاب من حياكيه من الكتّاب؟ ألن العرص

هو عرص الرتسل والسهولة والسالسة.
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القايض الفاضل
( 596 -529هـ =  1200 – 1135م)
عبد الرحيم بن عيل السعيد اللخمي ،املعروف بالقايض الفاضل :وزير،
من أئمة الكتّاب .ولد بعسقالن ( بفلسطني) وانتقل إىل اإلسكندرية ،ثم
إىل القاهرة وتويف فيها .كان من وزراء السلطان صالح الدين األيويب،
مقربيه ،ومل خيدم بعده أحدا .قال بعض مرتمجيه " :كانت الدولة
ومن ّ
بأرسها تأيت إىل خدمته" وكان السلطان صالح الدين يقول " :ال تظنوا
أين ملكت البالد بسيوفكم بل بقلم الفاضل" وكان رسيع اخلاطر يف
اإلنشاء كثري الرسائل ،قيل :لو مجعت رسائله وتعليقاته مل تقرص عن مئة

جملد ،وهو جميد يف أكثرها ،وقد بقي من رسائله جمموعات :منها " ترسل
القايض الفاضل" و " رسائل إنشاء القايض الفاضل" و " الدر النظيم يف
ترسل عبد الرحيم" والبن سناء امللك كتاب " فصوص الفصول عقود
العقول" أكثره من إنشاء القايض الفاضل .وله " ديوان شعر" .
يقول الزيات وهو يتحدث عن طريقة القايض الفاضل يف الكتابة:
" كان من طبيعة القايض الفاضل أن خيالط الكتّاب يف األصقاع املختلفة،
ويقف عىل املذاهب الكتابية املتباينة ،يف الشام والعراق ومرص؛ فجرته
املحاكاة واملفاضلة وقوة الشخصية إىل استحداث طريقة جديدة بناها
عىل أصول طريقة ابن العميد ،ومازها باإلغراق يف التورية واجلناس،
حتى أصبحت الكتابة يف عهده كام ذكرنا من قبل طالء خدّ اعا من
زخرف اللفظ عيل هيكل بال من املعنى السقيم .هبرت هذه الطريقة
َ
العيون الكليلة والقرائح الناضبة ،فاقتفاها عباد الصنعة من أشباه
العقيمة
ورطوا أنفسهم فيام ال غناء فيه وال رجع منهّ .
وظل هذا املذهب
الكتّابّ ،
غاشيا فزال عىل التدريج بتأثري ابن خلدون وتقليد اآلداب الفرنجية".
عىل كل فال شك أن القايض الفاضل أيضا كان من كتّاب الطريقة
العميدية يف الكتابة وهي تتسم باألسجاع والقوايف ،والصناعة اللفظية
َ
واجلناس .وقد
اإلغراق يف التورية
والتكلف ،وأضاف إليها الفاضل
َ
ظلت هلذه الطريقة صولة وجولة حتى زالت حلد كبري بتأثري ابن خلدون
الرتسل عىل السجع والقوايف ،وامتد هذا التأثري حتى طلع
الذي آثر
ّ
العرص اجلديد الذي اقتىض زوال التكلف والصناعة اللفظية يف الكتابة،
واقتضت اإلرسال والسالسة التي أصبحت رضورة العرص.
ابن جبري األندليس
( 614 – 540هـ = 1217 – 1145م)
حممد بن أمحد جبري الكناين األندليس ،أبو احلسني :رحالة أديب .ولد
يف بلنسية ( )valenceونزل بشاطبة ،وبرع يف األدب نظم الشعر الرقيق،
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وحذق اإلقراء  ،وأولع بالرتحل والتنقل ،فزار املرشق ثالث مرات
إحداها سنة 581 -578هـ ،وهي التي ألف فيها كتابه " رحلة ابن
جبري" ومات باإلسكندرية يف رحلته الثالثة .ويقال :إنه مل يصنف كتاب
" رحلته" وإنام قيد معاين ما تضمنته فتوىل ترتيبها بعض اآلخذين عنه.
ومن كتبه " نظم اجلامل يف التشكي من إخوان الزمان" وهو ديوان شعره،
عىل قدر ديوان أيب متام ،و " نتيجة وجد اجلوانح يف تأبني القرن الصالح "
جمموع ما رثى به زوجته " أم املجد".
وبرز يف صوغ الشعر
عني ابن جبري بالقراءات كام عني اآلداب ،فنبغ فيهاّ ،
والكتابة ،وحظي هبا بدنيا واسعة؛ لكنه زهد فيها ورغب يف اآلخرة.
وتنقل يف الرشق والغرب وسجل ما شاهده من عجائب الدول واألقطار
وغرائب املدن واألمصار وبدائع صنع اهلل تعاىل يف كتابه " رحلة ابن جبري"
وهو كتاب ممتع جدا ال يكاد يرتكه القارئ ألسلوبه السهل مرسل طبيعي
ال مكان فيه للتكلف أو الصناعة الزخرفة؛ ألنه كتبه بأسلوب املؤرخ
األديب الذي يزن كل كلمة قبل أن يضعها يف موضعها من العبارة،
فجاء كتابا يف اإلنشاء والكتابة كام جاء كتاب يسجل العجائب والغرائب
من املشاهدات واالنطباعات .وكل ذلك بنظرة املؤمن الصادق ،العامل
العارف ،البصري بتقلبات الزمان ودروس األيام والليايل.
ابن خلكان
( 681 – 608هـ = 1282 – 1211م)
اإلربيل ،أبو
أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان الربمكي
ّ
العباس املؤرخ احلجة ،واألديب املاهر ،صاحب " وفيات األعيان وأنباء
أبناء الزمان " وهو أشهر كتب الرتاجم ومن أحسنها ضبطا وإحكاما .ولد
يف إربل ( بالقرب من املوصل عىل شاطئ دجلة الرشقي) وانتقل إىل مرص
فأقام فيها مدة ،وتوىل نيابة قضائها .وسافر إىل دمشق فواله امللك الظاهر
قضاء الشام ،وعزل بعد عرش سنني .فعاد إىل مرص فأقام سبع سنني ،ور ّد
إىل قضاء الشام ،ثم عزل بعد مدة .ويل التدريس يف كثري من املدارس
دمشق ،وتويف فيها فدفن يف سفع قاسيون .يتصل نسبه بالربامكة.
ابن خلكان إماما يف التاريخ ،وعاملا واسع العلم ،وأديبا متقنا ،وكاتبا بارعا
يؤدي بقليل من األلفاظ من املعاين .وكتابه " وفيات األعيان" يعدّ منقطع
النظري يف الرتاجم والتاريخ .ملا يمتاز به من حسن الصياغة ومجيل العبارة
واالحرتاز الكامل من املبالغة يف طرح شخصيات األعالم وفضائلهم،
مما يدل عىل أنه كان ذا برص عميق وخربة واسعة بطبقات األعالم ،فينزل
كال منهم منزلته الصحية دونام إفراط وتفريط ،فإذا كان أحدهم مشاركا
يف شتى العلوم من التفسري واحلديث  ،والفقة واللغة ،والنحو والرصف،
واملعاين والبيان ،وما إىل ذلك ،وسامه ابن خلكان يف العنوان " املفرس" أو "
املحدث" أو " الفقيه" الخ ،فمعنى ذلك أنه إىل مشاركته يف كثري من العلوم
كان مربزا يف العلم الذي وصفه به .وتلك مزية يفرد هبا بني مجيع كتب
الرتاجم قديام وحديثا.
وإىل جانب كون الكتاب يف الرتاجم والتاريخ ُيعدّ مصدر ًا من مصادر
وجه األساتذة ال ُطالّب بدراسته واستقاء ما فيه من
اللغة واألدب ،ف ُي ّ
األسلوب الكتايب املمتاز ،إىل جانب غزارة املادة والكثرة املعلومات
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ودقتها.
ابن خلدون ( 808- 732هـ = 1406 - 1332م)
عبد الرمحن بن حممد بن حممد ،ابن خلدون أبو زيد ،ويل الدين احلرضمي
اإلشبييل ،من ولد وائل بن حجر :الفيلسوف املؤرخ ،العامل االجتامعي
البحاثة.
أصله من « إشبيلة» و مولده ومنشؤه بتونس .رحل إىل « فارس» و «
غرناطة» و « تلمسان» و « األندلس» وتوىل أعامال ،واعرتضته دسائس
ووشايات ،وعاد إىل تونس .ثم توجه إىل مرص فأكرمه سلطاهنا الظاهر
بزي القضاة حمتفظا بزي بالده.
يتزي ّ
برقوق .وويل فيها قضاء املالكية ،ومل ّ
وعزل ،وأعيد .وتويف فجأة يف القاهرة .كان فصيحا ،مجيل الصورة،
عاقال ،صادق اللهجة ،عزوفا عن الضيم ،طاحما للمراتب العالية .وملا
اهتز له سلطاهنا ،وأركب خاصته لتلقيه ،وأجلسه
رحل إىل األندلس ّ
يف جملسه .اشتهر بكتابه « العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب
والعجم والرببر» يف سبعة جملدات ،أوهلا « املقدمة» وهي تعد من أصول
علم االجتامع ،ترمجت هي وأجزاء منه إىل الفرنسية وغريها .وختم
« العرب» بفصل عنوانه « التعريف بابن خلدون» ذكر فيه نسبه وسريته
وما يتصل به من أحداث زمنه .ثم أفرد هذا الفصل ،فتبسط فيه ،وجعله
ذيال للعرب ،وسامه « التعريف بابن خلدون  ،مؤلف الكتاب ،رحلته غربا
ورشقا» ومن كتبه « رشح الربدة» وكتاب يف « احلساب» ورسالة يف «
املنطق» و « شفاء السائل لتهذيب املسائل» وله شعر .وتناول كتّاب من
العرب وغريهم ،سريته وآراءه ،يف مؤلفات خاصة؛ منها « حياة ابن
خلدون» ملحمد اخلرض بن احلسني ،و «فلسفة ابن خلدون» لطه حسني،
و « دراسات عن مقدمة ابن خلدون» لساطع احلرصي ،جزآن ،و» ابن
خلدون حياته وتراثه الفكري» ملحمد عبد اهلل عنان ،و» ابن خلدون «
ليوحنا قمري ،ومثله لعمر فروخ.
يقول أمحد حسن الزيات:
«ظهر ابن خلدون يف عرص كسدت فيه العلوم ،ودرست اآلداب،
وأزهقت الصناعة روح الكتابة ،فهداه طبعه إىل الرجوع باإلنشاء إىل
عهده والوقوف به عند حده؛ فرغب عن السجع ،وزهد يف البديع ،وسار
باللفظ وراء املعنى .وقد رصح بذلك يف كالمه عن كتابته أليب سامل أحد
ملوك األندس ،إذ يقول « :وكان أكثرها يصدر عني بالكالم املرسل
بدون أن يشاركني أحد ممن ينتحل الكتابة يف األسجاع لضعف انتحاهلا،
وخفاءاملعاين فيها عىل أكثر الناس ،بخالف املرسل فانفردت به يومئذ.
وكان مستغربا عند من هم أهل هذه الصناعة .ثم أخذت نفيس بالشعر،
فانثالت عيل منه بحور ،توسطت بني اإلجادة والقصور .وحكمه عىل
نفسه من احلق والرصاحة بحيث ال حيتاج إىل تعليق وال تعقيب».
وقال الزيات عن املقدمة التي كتبها جزءا أوال من كتابه « العرب وديوان
املبتدأ واخلرب» :هي خزانة علم وأدب فضال عن أسلوهبا الرشيق.
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رواية على أبواب خيرب []2
عبد الرحمن عيدوزائي
أستاذ بالجامعة
الیهود و االغتیال
ّ
الیهود ّاول من س ّن قتل األنبیاء واغتیال املصلحنی الذین سعوا إلصالح
ما وقع بینهم من اإلنحراف و الفساد .نجد يف التاریخ اإلنساين ّ
أن کثریا
من الفئات البرش ّیة کان زیغهم عن احلق بسبب انعدام املصلحنی وفقد
األفکار اإلصالحیة فیهم و بمجرد ظهور املصلحنی واحتضان الفکرة
اإلصالح ّیة کان یبدأ امرهم إلی اخلری لکن الیهود بسبب طبیعتهم
املنکوسة کانت تثور ثائرهتم بظهور النبینی و املصلحنی و ّاول ما یراودهم
هو فکرة التصفیة اجلسد ّیة و حذفهم عن واقع احلیاة و ّملا انعقدت ندوة
کبار الیهود لتدارس ازمة االسالم قد وقع رأی زینب بنت حارث موقع
قبول االخرین و قد اشارت علیهم ان یغتال الرسول و نکون مع الروایة
لنری الکاتب کیف صور ذالک:
«و جیب أالننسی وجهة نظر زینب فإن طعنة يف الظالم أو لقمة سائغة
حمشوة بالسم قد متهد السبیل لزحف شامل لتطهری األرض من سلطان
حممد( ».السابق)51:2001،
ّ
هذه الظاهرة السیئة فقد اطالت امدهم و بقاءهم يف الفساد و اإلنحراف
وا ّدت إلی نشوء أمراض باطنیة مهلکة ما النجدها يف األمم األخری
وقست قلوهبم إثر ذلک و قد عاتبهم القرآن فی ذالک حیث یقول{ :
ُ ِ
الذ َّل ُة َأ ْي َن َما ُث ِق ُفو ْا إِالَّ بِ َح ْب ٍل ِّم ْن اللَِّ َو َح ْب ٍل ِّم َن الن ِ
ض َب ْت َع َل ْي ِه ُم ِّ
َّاس
ِ
ب ِّم َن اللَِّ َو ُ ِ
آؤوا بِ َغ َض ٍ
ض َب ْت َع َل ْي ِه ُم ا َْل ْس َكنَ ُة َذل َك بِ َأ َّنُ ْم كَانُو ْا َي ْك ُف ُر َ
ون
َو َب ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ْ
بِآ َيات اللَِّ َو َيق ُتلون األنب َيا َء ب َغ ْي َح ٍّق ذل َك ب َم َع َصوا َّوكَانُوا َي ْعتَدُ ون } [آل
عمران.]112 :
الیهود والنفاق
ّ
إن الیهود مفطورة علی ایثار الدعة و الراحة علی املغامرات يف احلیاة
و للتفادی عن املواجهات املبارشة و تعریض احلیاة للخطر فی املعارک
الدامیة دائام یبحثون عن اسالیب ناعمة خبیثة للنکایة بالعدو و البلوغ
إلی اهدافهم املشئومة و قد کانت قدرهتم العسکریة غری ضعیفة بدایة
ظهور اإلسالم و کانت لدهیم امکانیات متوفرة و الرجال املغاویر و
السالح و الذخائر من الذهب ،تصوهنم قالعهم املتحصنة من فتک
العدو و کانوا يف معاهدات امنیة مع قبائل قو ّیة الشوکة يف اجلزیرة العرب ّیة
لکن مع وجود هذا التفوق و القدرات مل یدخلوا يف مواجهة مکشوفة
مع املسلمنی بل مالوا إلی حتبیک املوامرات اخلفیة و املکائد و الطعن من
اخللف؛یقول املیداين:
ّ
«اختذ بعض احبار الیهود يف أیام الرسول النفاق خطة من خطط مکرهم
تعوذ ًا باإلسالم و احتامء ًا به وسعی ًا يف تفریق املسلمنی من داخل صفوفهم
للدس علی الرسول متی سنحت
و محلهم علی النفاق و الر ّدة و وسیلة
ّ
هلم الفرصة » (.املیدانی) 1992،
و نری ّ
ان القائد الیهودی کیف اعطی الضوء االخرض النتهاج اسلوب
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النفاق فی وقت العجز عن املواجهة املبارشة وهذه خ ّطة هیودیة فی کل
زمان:
«فکرتک رائعة لکن لیس هذا وقتها ،انسب وقت هلا یوم أن تندحر قوانا
و نعجز عن هدم الکیان اإلسالمي ،عندئذ نتحول إلی سوس - ،أجل
سوس ینجز يف ذلک الکیان حتی ینقض علی أهله -لن نستسلم او
نموت و أمامنا األبد ممتد حتی هنایة الزمان و ما ال نحققه الیوم نحققه
غدا( ».الکیالنی)59:2001،
و کذلک الیوم ال یری الیهود حتقیق اهدافه عن طریق القوة العسکر ّیة
أی معارک حمتملة مع املسلمنی
یعرف جیدا إنّه سیکون وقودا حقریة يف ّ
لکن اثر النفاق فی مواجهة املسلمنی و استهدف املجتمع اإلسالمي يف
مکامن قوته بغزو ثقايف ناعم فبدأ لیل هنار یسعی إلبعاد املسلمنی عن
اإلیامن و األخالق و ثقتهم النفس ّیة بامضیهم و استخدم لتنفیذ خمططاته
کافة وسائل األعالم السمعیة منها و املرئیة من الصحافة و الشبکة
الدولیة و القنوات الفضائیة و کذلک املؤسسات العلمیة و الثقافیة و
اتت جهودهم ثامرها و نجح هذا اإلسرتاتیجي يف إصابة األهداف و
اصبح تاثری الغزو الثقافی بادیا يف عقول اجلیل اجلدید من ابناء املسلمنی
و يف سلوکهم و اعامهلم حیث اصیبوا بزعزعة يف العقیدة و اإلیامن و
فقدوا ثقتهم بصالحیة اإلسالم ملسایرة احلیاة و قیادته و ولعوا باحلضارة
الغرب ّیة و امنوا بمثلها و مبادئها کمبادئ سامیة يف احلیاة و هکذا اصبحت
هذه القوات املتدفقة حیویة و نشاطا جمموعات هامشیة يف ذیل احلضارة
الغربیة و عمل ّیا تم تفریغ العامل اإلسالمی عن اهم قدراته و حانت
بعد هذه املرحلة التخریبیة مرحلة استباحة البلدان اإلسالمیة و لیست
فلسطنی املحت ّلة ّإل جتسیدا هلذه املأساة الکارث ّیة و التزال هذه املرحلة
مستمرة دون ان یعی العامل اإلسالمي حقیقة السناریوهات الیهود ّیة التي
حدقت بالعامل اإلسالمی.
و ّحتول النفاق اداة هیود ّیة لإلیقاع باملسلمنی وذراعا داخلیة لطعنهم
من اخللف و احتضن النفاق دسائس الیهود و نشأت بینهم معاهدات
رسیة علی اساس اضعاف القوة اإلسالمیة و حتطیم منابعها
و حتالفات ّ
التي امتثلت يف العقیدة و األخالق یقول املیدانی:
ً
ً
«غرض الیهود ان جیعلوا من املنافقنی جیش ًا داخل ّیا معادیا لإلسالم و
املسلمنی نخذل عن الرسول عند األزمات احلاسمة کام فعل املنافقون
تعرضوا لنقمة الرسول کام
يف غزواة أحد و یکون سند ًا للیهود متی ّ
فعل رئیس املنافقنی عبداهلل بن أيب بن سلول یوم حارص املسلمون بني
قینقعاع» ( املیدانی)89:1992،
ونکون مع الروایة يف بیان امهیة اللقاءات واملشاورات بنی الیهود و
املنافقنی:
«و کان اللقاء يف بیت « سالم بن مشکم» حیث التقی عبداهلل يف املساء
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بعدد من زعامء خیرب یتداولون األمر و یعدون له عدته ويف رأس کل
حممد کبری ًا مسیطر ًا مهیب ًا و الیستطیع احدهم أن
منهم ینتصب شبح ّ
یبعده عن ذهنه أو ینساه حلظة و انذرهم عبداهلل قائال :األیام ترسع اخلطی
و الزمن يف صاحله .قال کنانة :و نحن نقيض النهار و جانب ًا کبری ًا من اللیل
حممد( .الکیالنی)45:
ال نفکّر ّإل فیهّ ،
و وجود النفاق يف املجتمع اإلسالمي فتح للیهود قنوات النفوذ و
الترسب و اعتني الیهود به و اعاره اهتامم ًا و بلغ األمر الی ان وجدوا
ّ
موضع قدم يف مراکز القرار و احلکم و تصدر القرارات اإلسالم ّیة و
التوجیهات احلکوم ّیة و علیها بصامت هیو ّدیة و حتی نجد يف احلکام
ا ّلذین تم تسلیطهم علی رقاب املسلمنی و علی مصائرهم من یمثل دور
عبداهلل ابن ايب املنافق بحیث یصدرون قراراهتم علی ضوء التوجیهات
الیهود ّیة و ما «معاهدة کمب دیوید» عنّا ببعید.
هذه الرشحیة املتعاطفة مع الیهود موضع ثقة للیهود و یعدها الیهود من
املواهب الربان ّیة لنرصة الیهود ّیة و متهید األرض ّیة لسیطرهتم علی العامل
هم هوالء اضعاف املسلمنی علی حساب الصهیونیة
اإلسالمي و جل ّ
العاملیة.
حقد الیهود بسبب زوال السلطان
تم اشتعاله علی اساس عوامل
إن الرصاع مع الیهود لیس رصاع ًا زمنی ًا ّ
موقتة حتی ینکمش ویتقلص نطاقه بزوال اسبابه بل رصاع بنی فکرتنی
متضادتنی و عقیدتنی متباینتنی یبقی ببقاء هذه الضد ّیة و ال تتخفف
حدهتا ّإل إذا غض طرف منها من ایدئولوج ّیته فلیس رصاعنا مع الیهود
کیة
رصاع ًا بنی القوی الراسامل ّیة الیهودیة و القوی الیسار ّیة اإلشرتا ّ
العربیة و لیس رصاع ًا قومیا بل کام یقول عبدالفتاح اخلالدی:
«انّه حلقة أو حلقات من مسلسل الرصاع الدائم بنی احلق و الباطل ا ّلذي
بدأ بنی آدم علیه السالم و ابلیس اللعنی و یبقی مستمرا حتی قیام الساعة
احلق و ا ّما إلی الباطل و المکان ملتفرج أو
و الناس ینحازون ا ّما إلی ّ
واقف علی احلیاد اإلجیايب و عدم االنحیار» (اخلالدی) 1998،
ّ
إن الیهود یرید ان یبنی جمدا ضائعا علی اساس عقیدی حمرف و اإلسالم
حیاول بناء رسح انساين علی اساس عقیدة صافیة مصونة فتصادم
املرشوعان يف ّاول احتکاک تم بینهام يف املدینة املنورة فعرف الیهود ان
املرشوع اإلسالمي بام یمتاز به من خصائص و میزات یو ّدی إلی هدم
یفوت علیهم الفرص السیاسیة و اإلقتصادیة و کان
مرشوعهم االنانی و ّ
هذا اول اسباب حقدهم والیهود کان یعرف ّ
ان هذه السلطة التتوفر هلم
اال فی ظل سلطان عقائدهم املحرفة و الروایة تظهر لنا هذا التوجس
واخلوف من ضیاع ذالک:
«و األخطر من هذا ک ّله أنّه یدعونا إلی اإلیامن بدعوته معنی ذلک ان
یتحول السادة إلی جنود إمرته او إلی عبید یأمرون بمشیته و معنی
ّ
املحرفة – کام یزعم – و ال نؤمن ّإل بقرآنه . . .
بکتبنا
نلقی
أن
هذا
ّ
معنی ذلک زوال ملکنا و سلطاننا و اهنیار جمدنا فال ربوا و ال امتیاز
لعنرصنا»(الکیالنی)40:2001،
حقدهم جتاه صاحب الرسالة
و هذا اإلحساس بزوال سلطتهم السیاس ّیة و اإلقتصادیة جعل قلوهبم
خاصة و سائر الناس عا ّمة و
قاسیة و احقادهم مستمرة جتاه املسلمنی
ّ
القرآن یصف قلوهبم اقسی من االحجار الصامء:
ِ
( ُثم َقس ْت ُق ُلوبكُم ِمن بع ِد َذلِ َك َف ِهي ك ِْ
َال َج َارة َأ ْو َأ َشدُّ َق ْس َو ًة )
ُ ْ ْ َْ
َ
َّ َ
[البقرة]74:
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و تظهر هذه احلقد االعمی فی الترصحیات واالمنیات التی اطلقها قادة
الیهود جتاه صاحب الرسالة:
ّ
مرة
املرة ستکون قو ّیة حاسمة و لن تکون هذه ّاول ّ
«ان رضبتنا هذه ّ
یقتل فیها الیهود نبی ًا الیروق هلم و عندما یتح ّطم البناء الشامخ ا ّلذی
حممد ان یقیمه علی مدار السننی فلسوف یسقط يف ایدینا و عندئذ
حاول ّ
حممد دون رمحة أخذ ًا بثأر أبیک و سأمحل إلیک هذه الرأس
أجتز رأس ّ
الغالیة( ».الکیالنی)41:2001،
یقول «جان دماک و ماری لورا» يف کتابیهام ( التحدی الصهیوين) ّ :
ان
النفس ّیة الیهود ّیة قوامها احلقد و القسوة علی اجلنس البرشی وقد اکتسب
املحرفة ّ
فان نصوص
الیهود هذه النفس ّیة الیهود ّیة کام وردت يف التوراة
ّ
التوراة تفیض وحشیة و عنرص ّیة و منها استقی الیهود ترکیبهم النفيس(
نجال.) 26: 2006،
حب الیهود للامل
إن الیهود مولع بجمع املال و اکتنازه و قد جتاوز هذا احلب حد املعتاد
عند سائر الناس و بلغ إلی حدّ احلرص الزائد و النهامة املفرطة و هذا
بأي اسلوب یمکنهم
الشغف باملال دفعهم إلی اکتسابه من أي طریق و ّ
من حیازته و مل یکن االخالق و املعایری اإلنسانیة عند الیهود ّإل ضح ّیة
حقریة يف سبیل امتالک الثروة.
و لذلک نری الیهود من اکثر االمم تعاطیا للربوا و اإلحتکار و العقود
املحرمة التي تؤدی إلی تضخیم الثروة لدهیم علی حساب الطبقات
ّ
الکادحة و تاز ّم اإلوضاع اإلقتصادیة و تدهور األمور املعیش ّیة للناس
و نکون مع الروایة فی تبینی هذه الصفة:
مه ًا یا حبیبتي لدینا من الذهب ما یکفینا مئات السننی هل
«ال حتملی ّ
کمیة ضخمة من الذهب
نسیت یا صفیة اننی امتلک کنز بنی النضری؛ ّ
اخفیها عن العیون الیعرف احد این هی .اهنا تکفل لنا العیش الرغد
طول حیاتنا فإذا تأزم املوقف و أطبق علینا اخلطر استطعنا ان نحمل کنزنا
و هنرب إلی أي مکان( ».الکیالنی)38:2001،
و معلوم هذه االموال املکدسة عند رؤوس االفاعی الیهودیة مما ربحتها
الصفقات الربویة و استغالل الطبقات الضعیفة لصالح الفئة احلاکمه
علی الشعب الیهودی.
والیوم کذلک استطاع الیهود ان یسیطر علی مفاصل اإلقتصاد العاملی و
البنوک العامل ّیة ظلت متخمة بالثروات التي اکتسبها الیهود علی حساب
افالس جمموعات کبریة من االفراد و املؤسسات املال ّیة و اضحت هذه
الثروة اداة بید املافیا الیهودی یشرتي هبا و الءات السیاسینی علی
النطاق الدولی و تو ّثر علی مسار النشاطات السیاس ّیة و تنفق للدعایة
لشخصیات اختفوا وراء قناع السیاسیة هبدف الدفاع عن الق ّلة الیهودیة
و احلفاظ علی مصاحلهم و تربیر جنایاهتم جتاه سائر الشعوب و ال سیام
املسلمنی.یقول د.مصطفی مسلم:
یعتقد الیهود ّ
تتم ّإل بااألمرین:
أن السیطرة علی النفوس و العقول ال ّ
« األول  :القضاء علی کل معتقد جیمع اتباعا و یصوغهم صیاغة معینة و
احالل معتقد تافه متناقض مکانه تتباین حوله األراء و األفکار ...الثاين:
السیطرة املالیة و التحکّم يف املصالح و قد رأوا ّ
أن أقرب طریق للسیطرة
بأي وسیلة کانت و من أشهر
علی املادة و اإلقتصاد العاملي هي مجع املال ّ
هذه الطرق :الربوا ،و التجارة بالعرض و التجارة بالسالح و املحرمات»
( مسلم) : 1999،
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كلمات قيمة لسماحة األستاذ املفيت حممد قاسم القامسي
يف احلفل االستشاري لرابطة النوادي العربية

ونبِ َأم ِرنَا ََّلاصبواوكَانُوابِآياتِنَاي ِ
ِ
ِ
وقن َ
ُون».
َ ُ
َ َُ َ
قالاهللتعاىلَ :
«و َج َع ْلنَامن ُْه ْم َأئ َّم ًة َ ْيدُ َ ْ
وقال النبي صىل اهلل عليه وسلم "إنام األعامل بالنيات وإنام لكل امرء ما نوى".
نبدي ارتياحنا ورسورنا هلذا التوفيق الذي حالفكم .أهنؤكم عىل هذا التوفيق
وأقول بارك اهلل فيكم.
وأهلكم هلذا
إخويت إن هذا توفيق من اهلل ،إن اهلل تعاىل اختاركم من بني كثريينّ ،
العمل اجلليل وألقى يف قلوبكم الشوق واحلب وتربية وتثقيف أبناء املسلمني،
نشكر اهلل عىل نعمه.
ما تعلمنا من شيوخنا ،هو اإلكثار من الشكر ،قد وجدت هكذا شيخنا
وشيخكم مجيعا االستاذ الشيخ حممد تقي العثامين وشقيقه األستاذ الشيخ حممد
رفيع حفظهام اهلل ،يشكرون اهلل كثريا ،وما رزقوا من تقدم يف كافة جماالت احلياة
هو يرجع إىل ممارسة الشكر املستمرة ،ووعد اهلل يتحقق فيهمَ « ،ل ِئ ْن َشك َْرت ُْم
َلَ ِزيدَ َّنك ُْم» .فنشكر اهلل تعاىل.

فكروا إن مل نكن يف هذا النشاط ومل نكن يف هذه املهمة ،أين كنا؟ كم أمثالنا؟
أين تضيع أوقاهتم؟ أين تضيع طاقاهتم وأين هم يؤفكون ،كيف يعيشون ومتى
يموتون ؟! فاهلل سبحانه وتعاىل رزقكم التوفيق .ومن أدعية شيخنا التي يلتزم
هبا ومن األدعية املأثورة أيضا" :اللهم إنا نسألك التوفيق ملحا ّبك من األعامل،
وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك".
عىل كل أهنؤكم عىل هذا التوفيق ،إنكم تتفكرون لصالح األمة وألبناء األمة.
قد أقول يف بعض احلفالت وتعلمناه من مشاخينا :إن لكل مسلم شيئني غاليني
ُون ِزينَ ُة ْ
مها "املال" و"األوالد" واهلل تعاىل أيضا يقول :ا َْل ُال َوا ْل َبن َ
الَ َي ِاة الدُّ ْن َيا
(اآلية) الزينة هي املال واألوالد ،واملسلمون يقدمون أحسن أوالدهم وأمجلهم
وأزكاهم إىل املدارس واملعاهد واملشايخ وال يزالون وكذلك هم الذين ينفقون
نفقات باهظه عىل املدارس ،ومع هذا قد نجد البعض يقول :مدرستي!! أين
مدرستك؟! وألجل هذا قلنا لو و ّفقنا لتأسيس مدرسة فال تنسبوها إلينا ،بل
قولوا مدرسة .وربام هذا البعض مل يضع من عنده لبنة وال كتلة وال وال إسمنتا
وال جصا وال آجرا ،بل املسلمون اخلريون هم الذين قاموا بالعمل .وهم
ائتمنونا عليها ،وإن أدمغة أبناء املسلمني ومواهبهم وصالحياهتم كلها ودائع
وأمانات لدينا .واهلل ما أسعد من جيتهد ويتعب نفسه يف اهلل ولرييب هذا اجليل
ويكون منهم من يسعى
ويكون منهم مصلحني ودعاة ومربني ومحلة أقالم،
ّ
ّ
لرفع راية اإلسالم يف العامل ،نعم منهم تستطيعون أن تصنعوا الرجال ،ألسنا
نفتخر باملشايخ الذين تربوا يف هذه املدارس وكانوا صغارا؟ هذا الشيخ أبو
احلسن الندوي ،وذاك الشيخ حممد شفيع العثامين ،وذلك الشيخ الطنطاوي،
وهذا الشيخ عبد احلميد ،نفتخر باسامئهم ونعتز هبم.
هذه فرصة كبرية منحها اهلل إيانا وإياكم ،وأهم عمل بالنسبة لنا أن نتعرف عىل
املواهب التي يتمتع هبا الطلبة ففيهم املواهب والطاقات واالستعدادات ،إن مل
نجتهد لتنمية واستخدام هذه الطاقات واملهارات فإهنا لتضيع وبضياعها تضيع
األمة واألموال" ،ك ََٰذلِ َك كُنتُم ِّمن َق ْب ُل َف َم َّن اللَُّ َع َل ْيك ُْم" تعبري قرآين ،وهذا التعبري
لعل أول شخص استخدمه هو الشيخ سليامن الندوي رمحه اهلل حينام ذهب
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الستعراض فصل من الفصول ،فشكا أستاذ من الطلبة وقال الطالب كذا
وكذا ،وهنا قال الشيخ مرجتال" :كذلك كنتم من قبل فمن اهلل عليكم".
ِ
ِ
ُق ْل ال َتُنُّوا َع َ َّل إِ ْسال َمك ُْم َب ِل اللَُّ َي ُم ُّن َع َل ْيك ُْم َأ ْن َهدَ اك ُْم لِ ِ
ني
إل َيم ِن إِ ْن ُكنْت ُْم َصادق َ

.
إذ ًا من شكر هذه النعمة أن نجتهد يف تربية أوالد املسلمني ،وتنمية مؤهالهتم
وتوجيه مواهبهم ونراعيهم وال نرتكهم ،ونسحر ألجلهم ،إهنم أبناؤنا وال
بد من الشفقة واملحبة ،وال بد من حتمل الشدائد واملشاق هلم ،فليس دورنا
فوض إليه أمر بستان وحديقة كيف يسحر ويبحث
بأقل من دور بستاين ماهر ّ
شجرة شجرة وغرسا غرسا ويقلع احلشائش الشيطانية ،كي ال ترض األشجار.
فبجهوده وسحره ومراقبته تكون احلديقة خرضاء مثمرة مورقة .واهلل كل
طالب لو اجتهدنا ألجله وشاء اهلل أيضا لصار شجرة مثمرة يستظل هبا القايص
والداين .ملا ذهب الشيخ نظام الدين األولياء من عند شيخه قال له شيخه:
ستكون دوحة وارفة الظالل إن شاء اهلل والناس يسرتحيون حتت ظلك( .وقد
كتب حياته الشيخ أبو احلسن الندوي رمحه اهلل).
موضوعنا العربية وليست الغاية بل هي وسيلة إىل الغاية ،ال بد من مراقبة
الطالب كيال يعرتهيم الفتور ،وال بد أال نتقاعس بسبب تكاسلهم وفتورهم،
ونوجههم.
بلنشجعهم ّ
ذات مرة ذهبت أنا والشيخ أدهم سباهي إىل فضيلة الشيخ عبد احلميد حفظه
اهلل ،اشتكى الشيخ سباهي أعضاءه يف مكتب الدراسات والبحوث بأهنم ال
حيرضون ويتكاسلون وال جيتهدون وأنا أيضا صدّ قته ،فسمع الشيخ كالمه
وتبسم وقال نعم هكذا ،وهذه اآليات التي يف القرآن كلها تشجيع وحتريض
و"ح ّر ِ
نني" النفوس يعرتهيا الفتور وامللل والكسل ،فاهلل تعاىل كم
ض ا ُمل ْؤ ِم َ
َ
ِ
يشجع وكم حيرض ويكرر " ُقو ُموا إىل َجنّة عرضها السموات واألرض ..ويف
ذلك َفليتنافس ا ُملتنافِسون ..جنات جتري من حتتها األهنار  ...حتى يضحوا
بأنفسهم وأمواهلم وأوقاهتم بنفسهم ونفيسهم ،قال الشيخ أنتم أيضا تشجعون
وحترضون وال تيأسون.
فال تأذنوا للفتور يتطرق إىل نفوس الطلبة ،دائام راقبوهم وسلوا عنهم
ونوعوا يف الربامج وخططوا يف هذا املجال ،فأحيانا
وشجعوهم وشوقوهم ّ
بأنشودة وأحيانا بمحادثة وأحيانا بطاولة مستديرة وأحيانا بلقاء وأحيانا بحوار
وأحيانا برياضة وأحيانا برحلة وأحيانا بمسابقة وهكذا وهكذا حتى يتشجعوا
ويثقوابأنفسهمويتيقنواويصلواإىلقناعة:أننانستطيعويمكنناالتنافس.
أخربين األخ السيد مسعود مرتني وبرشين بأن مقالتني له تم نرشمها يف جملتني
معتربتني يف بالد اهلند ،وهذا من فضل اهلل ونشكره تعاىل عىل هذا ،وإننا حقا
نتطلع إليكم وننتظر بفارغ الصرب يوما تنرش مقاالتكم وخطبكم وحمارضاتكم
وترى آثار تربيتكم وختطيطكم وتعليمكم .ال تفكروا يف زاهدان حيث ال قيمة
للعربية فيها بل فكروا يف العامل العريب واإلسالمي.
جزاكم اهلل خريا وبارك فيكم ،نسأل اهلل تعاىل لنا ولكم التوفيق والسداد
واالستقامة.

قضايا معاصرة
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الكرسي الشاغر يف مراسم التحليف!
السيد مسعود

إن إيران تتشكل من القوميات واملذاهب املتعددة وأهل السنة أيضا جزء
من هذه الرشائح التي يتحتم عىل احلكومة رعايتها والعناية هبا مجيعا،
باملكون السني ،حيث ليس هلم
لكن احلكومة كأهنا ال تريد أن تعرتف
ّ
مكان يف املراسم واملناسبات الوطنية رغم أهنم يشكلون األغلبية الثانية
يف البالد ،يرتاوح عددهم بني  15إىل  20مليونا من جمموع الشعب
اإليراين ( 80مليون نسمة).
مراسم حتليف رئيس اجلمهور تعد من املراسم الوطنية ألهنا تزيد يف
رشعية الرئيس املنتخب واستحكام النظام ،مما يتطلب أن يكون احلضور
يف هذه املراسم الوطنية عىل أساس آراء الشعب واألقوام املختلفة
املسامهة يف االنتخابات ،والسنة يف إيران وبخاصة بعد الثورة كان هلم
دور مؤثر يف االنتخابات وقد شكلوا ثقال كبريا يف تعيني الكفة الراجحة.
بعد وعود الدكتور حسن روحاين وتوقيعه عىل الوثيقة احلاوية للمواد
املقررة بشأن األقوام واملذاهب الحت بارقة األمل يف قلوب السنة أكثر
بالنسبة للاميض الستخدام مؤهليهم يف املناصب احلكومية احلساسة
واملسؤوليات املفتاحية.
انتهت الدورة األوىل من رئاسة الدكتور روحاين إال أنه مل يتغري الوضع
تغريا ملموسا بالنسبة للسنة ،وكأنه ليس من املقرر إرشاكهم يف األمور
السياسية ،ويظلون مساعدين جيلسون يف بيوهتم مرتقبني إىل أن تلح

احلاجة إليهم.
كانت لدى أهل السنة شكاوى عديدة من السياسة السائدة خالل الدورة
األوىل من دولة التدبري واألمل إال أهنم نسوا كافة الشكاوى والنقائص
واكتفوا بإيصاهلا إىل املسؤوليبن يف أيام الدعايات وأصبحوا يدا واحدة يف
دعم روحاين للمرة الثانية عىل أمل حتسن الوضع يف هذه الدورة وتدارك
الدولة الضعف والنقائص ،فخلقوامحاسة جديدة طابعها احلضور،
ولوالهم ملا انتهت اجلولة التصويتية يف الدورة األوىل ولواجه روحاين
صعوبه وعراقيل يف الوصول إىل سدة احلكم للمرة الثانية ،لكن القساوة
بحق السنة بدأت من بداية الطريق يف هذه الدورة ،عىل خالف املتوقع
متاما.
ربام لو كان يوجد يف مراسم التنفيذ والتحليف ممثل من أهل السنة ملا

توجهت األذهان إىل هذا اجلانب وملا تساءل السنة بأهنم ملاذا أصبحوا
كاألجانب يعاملون معاملة األغيار؟ رغم املشاركة الفاعلة وتوجيه
األصواب نحو املعسكر اإلصالحي ووزهنم االنتخايب الكبري.
هناك يعقد العديد من مؤمترات الوحدة والتقريب كلها تدعو األقوام
املختلفة واأللوان واألعراق العديدة إىل الوحدة والتفاهم والتعاطف
وإىل املؤازرة والتضافر يف تكوين إيران آمنة عامرة ،لكن العمل يفند كل
اهلتافات ويثبت عبثية النفقات املهدورة يف هذا املجال من قبل احلكومة.
إن جملس الشورى البد أن يقوم بدور إجيايب بنّاء يف جمال توحيد الصفوف،
ويطبق توجيات قائد الثورة أكثر من اآلخرين ،لكننا شاهدنا أن مضيف
مراسم التنفيذ والتحليف كان مقر الربملان لكنه تسبب لرشخ هائل جراء
عدم توجيه الدعوة إىل ممثل السنة ،وسبب يف جتريح مشاعر ربع املواطنني
وهم السنة وشجب الكثري من الشعب اإليراين احلر.
لو نظرنا إىل اآلراء بعد عملية الفرز لوجدننا أن حمافظتي بلوشستان
وكردستان اللتني يشكل أهل السنة أغلبية سكاهنام ،كان هلم املشاركة
الفاعلة يف االنتخابات الرئاسية وثقل أصوات روحاين أيضا جاء من هاتني
املحافظتني.
فهل ينبغي هذا الترصف مقابل دعمهم املثايل ومشاركتهم احلامسية؟ وهل
ينسى هؤالء الربودة التي تلقوها من الدولة بعد كل الوعود املعسولة

املنمقة ،وهل يتوقع السنة شيئا كثريا صعب املنال خارج إطار القانون؟!
َأو ليسوا مواطنني إيرانيني بالرتبة األوىل كام يدعي رجال الدولة ،حيث
ينفون وجود مواطنني يف الدرجة الثانية والثالثة؟
وقد قدم الرئيس قائمة الوزراء املقرتحة إىل املجلس ،ومل يكن فيها اسم
سني واحد ،بعد كافة الوعود ،والقانون ال يمنع كون السنة يف مناصب
الوزارة واملساعدة واملحافظة ،فاملنع يف تويل الرئاسة ،بموجب املادة 115
من القانون األسايس ،التي جتعل الرئاسة حكرا عىل الشيعة اإلثنا عرشية،
ولطاملا كان من أهم مطالبات نخب السنة تعديل هذه املادة.
عىل دولة التدبري األمل التفكري يف وعودها أيام احلمالت ،كي ال يسبب
يف تشويه سمعة املعسكر اإلصالحي الذي ينتمي إليه ،وبالتايل ال يسبب
صب أصوات السنة يف صالح الغريم يف الدورات الالحقة.
ّ
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ال تتوقف عن النمو
لقد فتح اهلل تعاىل أبواب النجاح والتميز أمام اإلنسان بحيث يستطيع أن
يرتقي مدارج العزة والکرامة ويتزود بزاد العلم النافع والعمل الصالح ويغري
رؤيته للحياة ويراها أفضل مما يراها كثري من الفاشلني.
وينمي قدراته ويستعمل طاقاته يف اخلري فقد
إذا أراد اإلنسان أن ّ
يطور حياته ّ
أرشقت شمس النجاح يف سامئه  ،وإذا داوم عىل هذه املسرية الصادقة بجد
ومثابرة واستقامة  ،فسوف جينی ثامر عمله الدئوب ويصل إىل ذروة الكامل
وقمة العزة والرفعة.
فقد قال اهلل تعاىل  :وأن ليس لإلنسان إال ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم
جيزاه اجلزاء األوىف.
فاملبادرة نحو اإلجيابيات واملسارعة نحو األهداف السامية بإرادة صارمة
رس نجاح املوفقني الذين ملعت أسامؤهم يف تاريخ اإلسالم
وعزيمة ّ
مضاء هي ّ
املجيد وتسببوا اخلري الكثري واالنجازات الكثرية ألنفسهم ولألمة اإلسالمية
وأرادوا اخلري جلميع البرشية.
فاإلنسان الذي يعقد عزمه وخيطو قويا نحو املعايل وال يتكاسل وال يتواين
فيام يريده فسوف يرى ذهنه منقحا ويبزع فجر االبتكار واإلبداع يف حياته.
والبد أن حيرض اإلنسان اليقظ نفسه نحو معايل األمور وتنمية طاقاته
ويروضها عىل املجاهدة والصرب أمام نزعات النفس القاتلة ويقومه أمام
هبوب ریاح الغفالت.
إذا توقف نمو اإلنسان يف جمال الدين  ،فهو يسبب خرسانه يف الدنيا واآلخرة
وإذا توقف يف العلم  ،فيتخلف عن ركب احلياة واالزدهار ويتقهقر يف أدوية
الضالل والظلمة وإذا توقف نموه يف النصيحة واألمر باملعروف والنهي عن
املنكر  ،فتكتسح ظلامت الغفلة واملعايص نفسه وحواليها وال جيد إىل الرشد
سبيال.
وإذا مل يسبح يف األجواء الروحانية واطمأن بمظاهر الدنيا اخلالبة وتوقف
عن النمو يف هذا املجال فسوف حتيطه اهلموم والغموم واألوجاع واآلالم.
اإلنسان يف سفر دائم ونمو مستمر وقد ذكر اهلل تعاىل آيات ألويل األلباب
حيث قال :إن يف خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار آليات
ألويل األلباب الذين يذكرون اهلل قياما وقعودا وعىل جنوهبم ويتفكرون يف
خلق السموات واألرض ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب
النار ( .آل عمران)191 – 190 :
فجاء أن سلامن الفاريس ريض اهلل عنه كان يطرق رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم ليال يسأله عن العلم والتفقه يف الدين( .املحاور العلمية )52/
فالتوقف عن النمو يف جماالت اخلري ليس من شیم األفذاذ املوفقني  ،بل
التقدم واإلرساع إىل القيم الدينية والتطلع إىل املزيد املفيد من املعارف العلمية
سجية حسنة وأمنية غالية تراود نفس كل عامل طموح وتشكل نواة أسامية
لرقيه وازدهاره يف كافة املجاالت.
وإن املسارعة نحو اخلري متهد الطريق لكل عمل إجيايب ونية حسنة وإن علامئنا
البارزين قدعرفوا باجلدية العلمية واملنهجية العملية واإلبداع الفكري
واالبتكار الثقايف واإلثراء املعريف والعناية الفائقة بالطلب الشديد املزيد يف
ساحات العلم واألجواء املعنوية وهذه ظاهرة تبرش باخلري وعدم القناعة
بالعمل املوجود وخطوة هادفة نحوالتطور الثقايف واملعنوي وقضاء عىل
الكسوف املعريف والديني ومعلم بارز من معامل املوفقني والعلامء الربانني.
لقد تألألت أسامء كثري من علامئنا يف تارخينا املجيد لعدم قناعتهم يف اجلانب
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العلمي وما ضعفوا يف ساحات العمل بل جعلتهم إرادهتم الصلبة ونياهتم
الصادقة يرتقون يف معارج العطاء والنمو والنجاح  ،واستمروا يف عملهم
دائبنی وداوموا عىل مالحقة أهدافهم السامية والشك أن هذه لذة علوية
معنوية تسمو هبم عن مستوى لذائذ الدنيا وجواذب املادة وشهوات احلياة
وتبددت هبا حواجز الضعف وخور العزيمة.
إن اإلنسان الرباين ال يضعف وال يتواين يف أعامل اخلري وطلب األجر املزيد
والرجوع إىل اهلل تعاىل  ،بل يف كل حلظلة يرتصد الفرص السانحة كي ينطلق
نحو األمام  .هذه هو عكاشة بن حمصن الفزاري ريض اهلل عنه قد سبق
اآلخرين إىل مرتبة عالية وأمنية غالية  ،حيث شهد له النبي صىل اهلل عليه
وسلم بدخوله اجلنة بال حساب وال عذاب كام جاء يف صحيح البخاري.
كتاب الرقائق باب :يدخل اجلنة سبعون ألفا بغري حساب ( .فتح الباري:
)11/405
وكذلك املؤمن الذي يذكر اهلل تعاىل كثريا وال يتوقف عن النمو  ،بل يويل
اهتامما منقطع النظري باألعامل الصاحلة  ،فقد حاز باملراتب العلية عند اهلل
تعاىل.
وجاء يف احلديث الصحيح أن رجال أتى إىل الرسول صىل اهلل عليه وسلم
فقال يارسول اهلل ،إن رشائع اإلسالم قد كثرت عىل وأنا كربت فأخربين بيشء
أتشبث به قال :ال يزال لسانك رطبا بذكر اهلل تعاىل.
وقال احلافظ عبد الرمحن بن مهدي رمحه اهلل  :لو قيل حلامد بن سلمة :إنك
متوت غدا  ،ما قدر أن يزيد يف العمل شيئا .قلت أي الذهبي  : -كانت أوقاته
معمورة بالتعبد واألوراد( .سري أعالم النبالء)447 /7 :
وهكذا نرى اإلمام أمحد بن حنبل يسارع نحو ينابيع العلم والدين وال تثنیه
عن أهدافه السامية العراقيل والغفالت .قال يعقوب بن اسحق :كنا نأيت
الشافعي فنجد أمحد بن حنبل عنده قد سبقنا إليه  ( .اإلنتقاء البن عبد الرب/
 )73وال شك أن الذي وجد حالوة املجاهدة واملسارعة إىل اخلري يف قرارة
فؤاده  ،ووجد إرشاقا يف حنايا قلبه يسمو عن سفاسف األمور ويبادر نحو
مقصده األسمى بشوق ولوعة وحترق وحنني.
قال صالح بن أمحد بن حنبل :رأى رجل مع أيب حمربة ،فقال له :يا أبا عبد اهلل:
أنت قد بلغت هذا املبلغ وأنت إمام املسلمني؟ فقال :مع املحربة إىل املقربة:
وقال رمحه اهلل :أنا أطلب العلم إىل أن أدخل القرب ( .عاشق :ص )135
وهكذا أضفى عىل من حوله من هبجته وإجيابيته ووفقه اهلل تعاىل لنرصة دينه
يف املواقف احلرجة وانتدب نفسه للدفاع عن قاعدة السنة وأزاح حجب
الغفلة عن القلوب والعقول وأعانه اهلل تعاىل بعد جهد وصرب بالغنی عىل اختاذ
قرارات صائبة نحو املنحرفني عن املنهج السوي والعقيدة احلقة  ،وقد أغدق
اهلل تعاىل عليه بأنواع املواهب والقدرات لكي يدافع عن الدين وينافح  ،ویرد
علی املبتدعني ويتغلب عىل العقبات ومل يتوقف عن تنمیة قدراته ومل يتمهل
يف الدفاع عن احلق بل بادر وصرب وسارع وظفر بعون اهلل تعاىل وقدرته.
التتوقف عن النمو
ال تتوقف عن النمو وانظر إىل األئمة املاضني الذين حصلوا عىل املؤهالت
العلمية العالية وأرشقت أسامئهم يف سامء العلم واملعنوية وقدموا أروع
األمثلة من الفداء والتضحية يف سبيل العلم ومتیزوا يف هذا املجال.
روى عن اإلمام مالك رمحه اهلل يف احلرص عىل العلم واملعرفة أنه قال:
شهدت العيد ،فقلت هذا اليوم خيلو فيه ابن شهاب ،فانرصفت من املصىل
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حتى جلست عىل بابه .فسمعته يقول جلاريته :انظري من عىل الباب،
فنظرت فسمعتها تقول :موالك األشقر ،قال :أدخليه :فدخلت فقال :ما
أراك انرصفت بعد إىل منزلك؟ قلت :ال ،قال :هل أكلت شيئا؟ قلت :ال.
قال :فاطعم ،قلت ال حاجة يل فيه .قال :فام تريد؟ قلت  :حتدثني سبعة عرش
حديثا ،ثم قال :وما ينفعك إن حدثتك وال حتفظها .قلت :إن شئت رددهتا
عليك ،فحدثني بأربعني حديثا .فقلت :زدين .قال :حسبك إن كنت رويت
هذه األحاديث فأنت من احلفاظ ،قلت :رويتها! فجبذ األلواح من يدي ثم
قال :حدث فحدثته هبا ،فردها إىل وقال :قم فأنت من أوعية العلم ( .عاشق:
)109
وهذا االستثامر احلسن للوقت واملبادرة إىل النمو العلمي أهله لقيادة العلامء
وأهله ألن يقال
واملحدثني يف زمنه وحصل عىل مكانة عالية يف العلم واملعرفة ّ
عنه :إذا ذكر العلامء  ،فاملك النجم .وفتحت أمامه جماالت العطاء واالنتاج
ووضع له القبول يف األرض.
ال تتوقف عن النمو فإن العزة اخلالدة واملجد احلقيقي ليست مع الراحة
الظاهرة واجلسمية بل االجتهاد يف العمل وإخالصه هلل تعاىل واملداومة
عليه طريق يوصل اإلنسان إىل الراحة .وقد سئل اإلمام امحد رمحه اهلل :متى
الراحة؟ قال :إذا وضعت قدمك يف اجلنة إرحتت .
ال تتوقف عن النمو فإن العلامء املوفقني والدعاة املخلصني تركوا النوم
والراحة يف الليايل واستضائوا بنور اإليامن واجتهدوا يف حتصيل العلم ،
فأناروا العامل بعلومهم ومعارفهم وتزودوا بزاد التقوى  ،وأنجزوا املهام
الكبرية ورفعوا لواء الرشيعة الغراء.
ترى يف سريهتم العطرة الفواحة أن بعضهم كانوا ال ينامون الليل من أجل
العبادة  ،وبعضهم للعلم  ،وبعضهم كان خيتم القرآن يف كل ليلة واآلخرون
كانوا يستقيظون يف الليايل مرات عديدة من أجل كتابة ما انقدح يف فكرهم
من العلم واملعاين القيمة.
ال تتوقف عن النمو بل اجتهد إىل آخر حلظة من حياتك واجعل إمام أهل
السنة أمحد بن حنبل رمحه اهلل قدوة لك ،روى عن أمحد بن حممد بن عومر
قال :سئل عبد اهلل بن أمحد هل عقل أبوك عند املعاينة؟ قال :نعم  ،كنا نوضئه،
فجعل يشري بيده .فقال يل صالح  :أي يشء يقول :فقلت :هو ذا يقول :خللوا
أصابعي ،فخللنا أصابعه ثم ترك اإلشارة فامت من ساعته .وقال صالح:
جعل أيب حيرك لسانه إىل أن تويف .
( أحوال األبرار عند االحتضار )437/
ال تتوقف عن النمو فإن اهلل تعاىل حيب السابقني ويقرهبم وقد قال :والسابقون
 ،السابقون أولئك املقربون وقد فاز هبذا املنصب الرفيع من العلامء واألئمة
األجالء من مل يعرف يف حياته إال اجلهد واملجاهدة يف سبيل اهلل تعاىل.
ال تتوقف عن النمو فإن أصحاب اهلمم الدنيئة والذين شغلتهم احلياة
الدنيا عن اآلخرة واسرتسلوا يف ملذاهتا يقولون يف اآلخرة بتهلف وحرسة
ويعضون األنامل :ياحرستنا عىل فرطنا فيها وهم حيملون أوزارهم عىل
ظهورهم أال ساء ما يزرون( .أنعام)31 :
أن تقول نفس یا حرستی علی ما فرطت فی جنب اهلل( .زمر)56 :
ال تتوقف عن النمو فإن اهلل تعاىل حیب أن يرى منا العمل يف كل وقت ويريد
الرغبة إليه :فإذا فرغت فانصب وإىل ربك فارغب .وقال احلافظ الذهبي
رمحه اهلل تعاىل عن معاذة العدوية بلغنا أهنا کانت حتيي الليل عبادة وتقول:
عجبت لعني تنام وقد علمت طول الرقاد يف ظلم القبور ( .سري أعالم النبالء
)509 /4 :
اجتهد يف متابعة اخلريات واألعامل الصاحلة واصرب عىل صعوبات الطريق
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ومشقة العمل فإن اهلل تعاىل يراك :واصرب حلكم ربك فإنك بأعيننا.
وال تتوقف عن النمو فإن اهلل تعاىل يقول لنبيه صىل اهلل عليه وسلم أن يأمر
أمته بالعمل ،وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون وإنه تعاىل
ال جيب الكسل واخلمول .وقال يف مقام ذم أقوام :إذا قاموا إىل الصالة قاموا
كساىل.
قال اهلل تعاىل« :وسارعوا إىل مغفرة من ربكم» فهو حيب املسارعة نحو املغفرة
من عباده ال الغفلة والتامدي يف الباطل وقال « :ففروا إىل اهلل» فهو حيب الفرار
إليه وحيب أن يرى من عبده شوقا وحنينا إلیه  ،كي يستقبله بشآ بيب الرمحات.
ال تتوقف عن النمو فإن اللحظات هلا قدر عظيم فمن بادر إىل استغالهلا
يف جماالت اخلري ومل يتوقف ومل يرتيث فسوف جينی ثامرا ناضجة ويوفق
للخريات العميمة واإلنجازات العظيمة.
قال احلافظ ابن عساكر يف ترمجة اإلمام أيب الفتح سليم بن ايوب الرازي رمحه
اهلل تعاىل :حدثت عنه أنه كان حياسب نفسه عىل األنفاس ،ال يدع وقتا يميض
عليه بغري فائدة ،إما ينسخ أو يدرس ،أو يقرأ وينسخ شيئا كثريا.
وحكى السخاوي عن شيخه احلافظ ابن حجر رمحهام اهلل تعاىل قال :كان رمحه
اهلل إذا جلس مع اجلامعة بعد العشاء وغريها للمذاكرة ،تكون السبحة داخل
كمه  ،بحيث ال يراها أحد ويستمر يديرها وهو يسبح ويذكر غالب جلوسه
وربام تسقط من كمه .فيتأثر بذلك رغبة يف إخفائه( .معامل إرشادية )89 /
إن املوفقني يستغلون مجيع األوقات يف كسب الفضائل ويواصلون جهدهم
لتثبيت دعائم العلم واإليامن حتى يف أحلك الظروف وأقساها وبكل ما
يكتنف مهمتهم من صعاب وال يملون واليتكاسلون.
هذا هو اإلمام شمس األئمة الرسخيس املتوىف سنة  490رمحه اهلل تعاىل.
اجلب،
جرى بينه وبني أمري مدينة أوزجند ما أوغر عليه صدره ،فحبسه يف
ّ
فخاف عليه تالمذته أن يقيض عليه أمره  ،فتفاوضوا معه عىل أن جيلسوا عند
اجلب ،وهو يميل عليهم رشحا عىل كتاب « الكايف» للحاكم الشهيد الذي
فم ّ
مجع فيه كتب اإلمام حممد بن احلسن الشيباين الستة املعروفة بكتب « ظاهر
الرواية « فأجاهبم إىل ذلك وأمىل عليهم كتابه الشهري « املبسوط» املطبوع
يف ثالثني جزءا وبعد أن فرغ منه أمىل عليهم كتابا يف أصول الفقه طبع فی
جملدين ،ثم بدأ بإمالء رشح مستقل عىل « السري الكبري» لإلمام حممد ،فأمىل
عليهم من املطبوع جملدين أيضا ،ثم أذن اهلل تعاىل بالفرج ،فأتم رشحه يف
مدينة فرغانة ،وكان إمالء ذلك عليهم من حافظته دون رجوع إىل كتاب
وريض اهلل عن هذه املكتبة املستقلة ( .معامل إرشادية )93/
ال تتوقف عن النمو فإن ركب احلضارة والعلم ال يتوقف كي يستقيظ
النائمون بل التخلف حتم للبطالني والفارغني وال جيدون إىل التفوق
والنهوض سبيال.
ال تتوقف عن النمو واغتنم فرصة الشباب وأيام السالمة  ،فإن القوة تضعف
شيئا فشيئا  ،والسالمة ال تدوم أبدا وکثریاما ال جتد فراغا وكام قيل « متوت
األماين احللوة يف نفوس الكساىل» .
كام قد كنت أيام الشباب
أترجوا أن تكون وأنت شيخ
لقد كذبتك نفسك ليس ثوب دريس كاجلديد من الثياب
ال تتوقف عن النمو فإن العمر ينفد والنعيم يزول وإذا محلت إىل القبور جنازة
فاعلم بأنك بعدها حممول .ال تنتظر الفرصة السانحة  ،بل اجعل من يومك
املوجود وحلظاتك املوجودة فرصا سانحة حتلق هبا يف سامء املجد والرفعة.
ال تتوقف وال تتخلف بل اجتهد واعمل وامض يف طريقك إىل اجلنة حتى
التتحرس عىل ما فرطت يف جنب اهلل و ال تندم عىل فات وال تكون كام يقول
القائل « :وكم حرسات يف بطون املقابر».
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موقع «سني أون الين» :كانت ردود أفعال كثرية بني اإليرانيني والكثري
من النخب ،شيعة وسنة ،بعد إقصاء فضيلة الشيخ عبد احلميد الذي كان
له تأثري كبري يف توحيد أصوات أهل السنة لصالح الرئيس روحاين ،من
مراسم تنصيبه الذي انعقد يف الربملان اإليراين مساء السبت.
هذا وقد حرض املراسم قادة األقليات الدينية األخرى ،والكثري من الوفود
من الدول واحلكومات الصغرية املجهولة مثل مجهورية الرأس األخرض،
بينام كان مكان زعيم وطني مؤثر كالشيخ عبد احلميد شاغرا يف هذه
اجللسة.
املادة الثانية عرشة يف الدستور أذعنت بأن املذهب الرسمي للبالد هو
املذهب الشيعي اجلعفري اإلثنا عرشي ،كام رصحت باالحرتام الكامل
للمذاهب اإلسالمية األخرى من احلنفية والشافعية واملالكية واحلنبلية
والزيدية ،لكن عمليا ال مكانة ألهل السنة يف املناسبات واملناصب العامة،
وال يدعى شخصيات كالشيخ عبد احلميد الذي يتتمع بمكانة وشعبية
كبرية ،ويتم إقصاءهم من حفالت ومناسبات من شأهنا أن تكون وسيلة
للوحدة والتضامن والعزة بني اإليرانيني.
هبذه املناسبة أجرينا حوارا مع فضيلة الشيخ عبد احلميد.

سني أون الين :ما هو تأثري حضور الشخصيات الدينية ألهل السنة يف
مناسبات مثل هذه؟
فضيلة الشيخ عبد احلميد :ثورتنا كانت إسالمية وهبدف توحيد األمة املسلمة،
فضيلة الشيخ عبد احلميد ردا عىل إقصاء نخب أهل السنة ونحن نطلق منذ  38سنة هتاف الوحدة .خالل هذه املدة قمنا بإقامة عرشات
من اجللسات واملؤمترات حول الوحدة ،وتكلام يف هذا املوضوع ،ونرشت
من مراسم تنصيب رئيس اجلمهورية:
مقاالت وبحوث كثرية عن الوحدة يف أسبوع جرت تسميته بأسبوع الوحدة.
لكن احلقيقة أن الوحدة ال تتحقق باهلتاف والشعار .يف الكثري من البالد
اإلسالمية ال يوجد أسبوع باسم الوحدة ،وال يطرح شعار عن الوحدة ،لكن
توجد الوحدة عمليا؛ يف بلد كأفغانستان التي ختلفت بسبب احلروب والنزعات
الداخلية عن التنمية والتطور ،والتي تواجه مشكالت علمية وثقافية ،جرى
اهتامم بمقولة الوحدة عمليا ،حيث ُع ّي الكثري من املسؤولني يف هذ البلد من
األقلية الشيعية ،كالنائب األول لرئيس اجلمهورية وبعض الوزراء وحكام
الواليات واألقاليم .وكذلك يف دولة مثل باكستان جربت مرارا حضور
الشيعة يف املناصب احلكومية الرفيعة كمنصب رئاسة اجلمهورية ،ورئاسة
الوزراء والسفارات ،رغم أن األكثرية يف البلدين ألهل السنة ،لكنهم أدركوا
أن حفظهم وبقاء سيادهتم وعزة بالدهم يف الوحدة واالنسجام ،واالهتامم
بحقوق األقليات ،وإسهامهم يف إدارة البالد.
يف بلدنا مع األسف رغم اهلتافات الكثرية يف جمال الوحدة ،لكن عمليا مل ترفع
خطوات لتحقيق هذه الوحدة املطلوبة ،وبعد  38سنة مل يزل أهل السنة مبعدين
عن املناصب العامة ويف مستوى رئاسة املحافظات.
وأما بالنسبة إىل مراسم تأدية اليمني الدستورية للرئيس ،فرغم أن قادة األقليات
الدينية حرضوا املراسم ،ولكن مل ُيدع الشخصيات الوطنية ألهل السنة إىل هذه

لم يكن للدولة

واملجلس أن ينسحبا
تحت الضغوطات
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احلفلة ،ومل تراع مكانتهم .حينام ينظر أهل السنة يف سائر البالد هذا
التعامل يف الداخل مع أهل السنة ،يفقدون ثقتهم هبتافات الوحدة التي
تطرح هنا ،ويسيئون الظن .هذه الترصفات ترتك آثارا سيئة عىل النظام
والبالد ،وينفخ اليأس يف الشعب الذي كان حارضا يف كافة املجاالت،
وخاصة االنتخابات.
سني أون الين :قلتم يف اجلواب عن عدم حضوركم يف مراسم حتليف
الرئيس ،إن رئيس الربملان واهليئة الرئاسية للمجلس مل يدعوكم إىل هذه
اجللسة ،بينام قال أحد أعضاء هيئة رئاسة املجلس إن إدارة املجلس كانت
تتوىل هذه الدعوات .ومن ناحية أخرى وجه البعض انتقادا إىل الدولة،
ألن الكثري من املدعوين كانوا ضيوف الدولة من خارج البالد .ما العامل
األصيل لعدم توجيه دعوة رسمية لكم للحضور يف املجلس؟
فضيلة الشيخ عبد احلميد :إن كانت إدارة املجلس هي التي تتوىل
الدعوات ،لكن صاحبة القرار لدعوة الشخصيات السياسية وغري
السياسية من الداخل واخلارج هي الدولة وهيئة رئاسة املجلس ،وكال

اجلانبني تقارصا يف حضور أهل السنة يف هذه املراسم الوطنية التي تتعلق
باإليرانيني مجيعا.
الدولة التي ترى انتصارها مدينا ألصوات أهل السنة املنسجمة ،ال ينبغي
هلا أن تستسلم للجهات املتطرفة والتيارات التي تفكر يف مصاحلها فقط،
وال تريد اخلري والصالح للبلد ،واألشخاص والتيارات التي ال تريد أن
تكون إيران عزيزة يف مستوى العامل .أهل السنة يف هذه البالد مواطنيون
ومرابطون حقيقيون هلذه البالد ،واالهتامم هبم وبحقوقهم سبب لعزة
إيران ،وتقلب رؤية العامل اإلسالمي إىل بالدنا.
فلو جرت مشاركة أهل السنة يف إدارة البالد ،وحرض رموزهم ونخبهم
بعزة واحرتام يف املجالس واملحافل الوطنية ،كتنصيب الرئيس وحتليفه،
ال تتقوى الوحدة الوطنية واإلسالمية يف البالد فحسب ،بل األمر يكون
لصالح األقليات الشيعية يف البالد اإلسالمية ،حيث تتأسى بإيران وهتتم
باحلقوق األساسية للقوميات واملذاهب .فال يقبل أي عذر سواء كان من
جانب الدولة أو املجلس يف هذا املجال ،ويشكو الشعب من هذه
الترصفات واإلقصاءات ألهل السنة .واملجلس الذي هو بيت الشعب،
مل يكن ينبغي له أن يتأثر وينسحب بسبب أناس متطرفني.
سني أون الين :يبدو أنه ال مكان للنساء وكذلك ألهل السنة يف حقبة
الدولة اجلديدة .ما هي وجهة نظركم هبذا الشأن؟
فضيلة الشيخ عبد احلميد :النساء يشكلن نصف املجتمع ،وهلن دور
مؤثر يف االنتخابات واملجاالت املختلفة .جمموعة كبرية من النساء
متعلامت يف اجلامعات ،ولدهين قدرات فائقة للمشاركة يف تنمية البالد.
احلضور القوي للنساء يف أي دولة دليل عىل نموها وتقدمها وتقدم ذلك
املجتمع .يف الظروف الراهنة حضور النساء كوزيرات يف احلقبة الوزارية
اجلديدة ،كان بإمكاهنا تغيري رؤية العامل بالنسبة لنا ،وحتقق لنا نجاحا
إقليميا وعامليا ،مع أهنا ال مانع رشعا من حضورهن ،كام استخدمن يف
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الكثري من الرئاسات يف البالد.
هكذا أهل السنة جزء كبري من الشعب اإليراين ،ويشكلون عرشين يف
املائة من نسبة سكان البالد عىل أقل تقدير ،وهلم جذور وأصول يف هذه
األرايض .وقد حرضوا يف كافة املجاالت السياسية ،ودافعوا عن الوطن،
وتصدوا للتيارات التكفريية ،وكان هلم دور مؤثر يف األمن الوطني
والوحدة.
كل رئيس ُينتخب ،يرى أكثر أصواته مديونا ألهل السنة الذين قدموا
إىل صناديق الرأي بالوحدة واالنسجام ،وشاركوا يف مصري البالد ،لكن
مع األسف ليس هلم نصيب يذكر يف إدارة البالد ،ومكاهنم كان شاغرا يف
هيئة الدولة واملناصب العامة.
متر اآلن قرابة أربعني سنة من عمر الثورة ،وهذه املدة تكفي للبلوغ
السيايس .رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بعث يف األربعني من عمره.
وعالمة البلوغ السيايس والفكري يف أي حكومة ،هي االستفادة من
الظروف وقدرات كافة أفراد املجتمع بغض النظر عن االنتامءات املذهبية
والقومية.

أفق رؤية املسؤولني ينبغي أن يكون واسعا ليقدروا عىل هداية البالد
نحو التقدم والتطور .مل يتقدم جمتمع بضيق النظر والتعصبات .ال يليق
بحكومة أطلقت هتافات الكفاءات واحلكومة الدينية الشعبية ،أن يكون
أهل السنة والنساء غري مشاركني يف دولتها ،ألهنا تثري الريبة يف األذهان
بأن النساء وكذلك أهل السنة ليس فيهم أكفاء مؤهلني للمناصب العامة
واملشاركة يف إدارة البالد.
عدم حضور الشخصيات الوطنية ألهل السنة يف مراسم التنصيب
والتحليف ،وعدم حضور املؤهلني والكفاءات من أهل السنة وكذلك
النساء يف الدولة الثانية عرشة ،مثري لليأس .يرجى أن يقوم الرئيس يف
الفرصة الباقية بإزالة هذا القلق ،و ُيثبت باخلطوات العملية أنه مل يستسلم
أمام الضغوطات ،وللجهات التي ال هتمهم منافع الوطن .الرئيس
روحاين اكتسب قدرته من أصوات الشعب ،وعليه أن يفي بوعوده التي
قطعها للشعب ،وليطمئن أن الشعب يدعمونه إذا عمل بوعوده.
يف الظروف الراهنة ،لو اختري من بني  18وزيرا يف الدولة اجلديدة،
وزيرة من النساء ،ووزير من أهل السنة ،ستتغري الرؤى بالنسبة إىل
إيران ،وتزداد عزة بالدنا ،وحتبط دعايات األعداء ،ونحن يف الداخل
نصل إىل انسجام أقوى ووحدة ال مثيل هلا ،وتتغري اآلراء بالنسبة إلينا
يف املستويني اإلقليمي والدوىل ،ونحقق نجاحا ملموسا يف جمال التصدي
للعنف ،وإزالة االختالفات الطائفية واملذهبية ،ونكتسب مرضاة الرب
نفوت هذه
تبارك وتعاىل .نرجو أن جيري تفكري بشأن هذه القضية ،وال ّ
الفرصة الذهبية.
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جملة الصحوة اإلسالمية يف حوار مع الشيخ حممد
املشاري مدير املركز األلباني للفكر واحلضارة
ألول مرة تشارك جملة الصحوة اإلسالمية الشهرية (العربية) الصادرة 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 3
مايو املوافق  6شعبان واختتم يوم الثلالثاء  9مايو املوافق 12شعبان.
وقد استفاد مم ّثل املجلة (الشيخ عبدالرمحن حممد مجال) يف هذا املعرض من الفرصة املتاحة إلجراء حوارات مع مجلة من ممثيل بعض املجالت ومنهم :حممد املشاري مدير املركز
األلباين للفكر واحلضارة اإلسالمية .املسؤول عن جملة .shanga
نص احلوار:
وفیام یلی ّ

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
عرفتم لنا نفسكم وبلدكم قبل كل يشء
لو ّ
أنا حممد املشاري من مقدونيا وهي تقع يف شبه جزيرة بلكان جنوب رشق
أروبا حتدها ألبانيا يف الغرب وبلغاريا يف الرشق عدد السكان مليونان.
اشرتكت يف املعرض الدويل يف تركيا ممثال جملة  ...الشهرية وهي يف عامها
السادس نعرض فيها لألمور السياسية يف مقدونيا وألبانيا و أروبا والعامل
كام نتعرض للمواضيع الثقافية ويف الصفحة األخرية تعريف بالكتب
اجلديدة.
كيف نسبة املسلمني يف مقدونيا وهل للمسلمني دور يف السياسة
واالجتامع وتويل املناصب؟
منذ عام  2002أي منذ مخس عرشة سنة مل يتم فيها إحصاء دقيق وربام هذا
أول بلد مل جير فيها إحصائية يف هذه املدة املديدة .ونسبة املسلمني حسب
إحصائيات غري رسمية ثالثني يف املائة وال تستطيع احلكومة اختاذ خطوة
دون مشاركة احلزب األلبان وال يوجد فيها حزب إسالمية يف احلقيقة وال
حاجة إليها.
كيف احلركات اإلسالمية هناک؟
ال توجد حركات إسالمية وجودها و توفرها يف الرشق األوسط توجد
حركات ثقافية وتعليمية وشبابية وهي منظامت غري حكومية حتت رقابة
احلكومة وال تعارض احلكومة وليست كاحلركات واملنظامت يف البالد
العربية.
كيف مجاعة الدعوة والتبليغ ؟!
عددهم قليل يف مقدونيا وهلم بعض النشاطات.
كم عدد الدول اإلسالمية يف أروبا ؟
ال نستطيع أن نقول دولة إسالمية ألن يف الغرب ال توجد دولة إسالمية
بل دول غربية واملسلمون فيها موجودون أو األغلبية فيها هلم كألبانيا
وهرسك وبوسنة.
كيف صلتكم مع املسلمني يف العامل؟
املسسلمون يف مقدونيا هيتمون بأوضاع العامل اإلسالمي والعريب وحيبون
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املسلمني يف اخلارج ويتمنون هلم اخلري ويريدون انتتقال النظام الدكتاتوري
إىل النظام الديمقراطي ويف اجلملة يتابعون األحداث واألخبار يوميا عرب
اإلعالم والقنوات.
كيف ينظر املسلمون يف أروبا إىل تركيا ومستقبلها؟!
ال يوجد يف أروبا صوت واحد بل انقسامات وال يوجد موقف واحد
ونحن كمسلمني يف ألبان ننظر إىل تركيا بعني العربة ونأمل هلا مستقبل
مطلوب نريد أن تكون دولة كبرية وهلا دور يف العامل  ..نعتربها قوة وهي
عضو يف حلف الشامل األطليس.
ملاذا أنتم تريدون االلتحاق بالناتو مع أن بعض األعضاء بدأت يف
االنفصال عن االحتاد األرويب؟
نحن نأمل ألن يف االحتاد األرويب استقرار ومنع من احلرب وكل من
حياربنا فالناتو يدافع عنا وحياربه.
كيف معلوماتكم عن السنة يف إيران؟!
كان املسلمون يف البداية يظنون أن يف إيران شيعة فقط ويف السنوات
األخرية وحتديدا بعد اندالع احلرب يف سوريا تغريت الرؤية .يف الثامنينات
حينام جاء اخلميني بالثورة اجلميع كان يثني عليه هنا ويمدحون الثورة
والقيادة أجدادنا كانوا حيسنون الظن باخلميني والشيوخ أيضا كانوا
فرحني ويقولون دولة إسالمية ولكن يف السنوات األخرية ويف العقد
األخري ال ينظرون إليها نظرا إجيابيا.
وكنا نظن أن نسبة املسلمني مخس يف املائة وال نعرف أهنا أكثر من عرشين
يف املائة ..وهلم جامعات ومراكز وهم سبب األمن واالستقرار يف إيران
ونظن أن هناك متييز بني السنة والشيعة واحلكومة متارس التمييز مع السنة،
ويف احلقيقة ال نعرف ولسنا متأكدين حتى اآلن هل هناك متييز أم ال ؟
ما هي رسالتكم للمسلمني يف العامل والسنة يف إيران؟
جيب عليهم أن يتعايشوا مع اآلخرين ،يف احلقيقة يوجد اليوم الفراق
اإليديولوجي بني السنة والشيعة ولكن ال بد أن ننظر إىل املستقبل فليرتكوا
النزاعات واخلالفات وعلينا كأمة ومسلمني االجتامع عىل القواسم
املشرتكة وال نختلف عىل األشياء البسيطة.

القاموس
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معجم املصطلحات احلديثة
وكيفية استعماهلا ()40
الالئحة السوداء :ليست سياه

برشلونة :بارسلونا
املنظامت األهلية :سازمان هاي غري دولتى
إحالل السالم :برقراری صلح
معلومات مفربكة :اطالعات غري واقعى
شيكا عىل بياض  :چک سفید امضا
االستخدام املمنهج :استفاده سیستامتیک
مدرب  :مربی
ّ
قوارير غاز :فالسکهای گاز
تطلع  :امید
كيفية استعمالها
األمم املتحدة تقول :إهنا ستتخذ قرارا بشأن إدراج التحالف العريب عىل
الالئحة السوداء.
عرشات القتىل واجلرحى بسبب هجوم يف برشلونة.
مسؤول أمريكي :نشعر بالقلق حيال قانون املنظامت األهلية يف مرص.
امري قطر يناقش مع وفد أمريكي أمهية إحالل السالم يف الرشق األوسط.
قناة العربية  :تنرش معلومات مفربكة مع استمرار اخلالف بني دولتي
اإلمارات والقطر.
ترامب :الدعم األمريكي ألفغانستان ليس شيكا عىل بياض.
اهتامات جلهاز األمن البحريني باالستخدام املمنهج لتعذيب.
ومدرهبم زين الدين زيدان سبعة أرقام.
حقق العبوا ريال مادريد
ّ
الرشطة اهلولندية تلغي حفال موسيقيا برتردام بعد العثور عىل حافلة هبا
قوارير غاز.
قطر تعلن عودة سفريها لدى إيران وتعرب عن تطلعها لتعزيز العالقات يف
مجيع املجاالت.

بينام كان الرسول عليه الصالة والسالم جالسا بني أصحابه..إذ برجل
من أحبار اليهود يسمى زيد بن سعنة وهو من علامء اليهود دخل عىل
الرسول عليه الصالة والسالم..واخرتق صفوف أصحابه حتى أتى
النبي عليه الصالة والسالم وجذبه من جمامع ثوبه وشده شدا عنيفا.
وقال له بغلظة :أويف ماعليك من الدين ياحممد إنكم يا بني هاشم
قوم مطل أي  :متاطلون يف أداء الديون .وكان الرسول عليه الصالة
والسالم قد استدان من هذا اليهودي بعض الدراهم ...ولكن مل حين
موعد أداء الدين بعد فقام عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ...وهز سيفه
وقال :ائذن يل برضب عنقه يارسول اهلل فقال الرسول عليه الصالة
والسالم لعمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه (:مره بحسن الطلب ومرين
بحسن األداء) فقال اليهودي  :والذي بعثك باحلق ياحممد ماجئت
ألطلب منك دينا ،إنام جئت ألخترب أخالقك فأنا أعلم أن موعد الدين
مل حين بعد ولكني قرأت مجيع أوصافك يف التوراة فرأيتها كلها متحققة
فيك إال صفة واحدة مل أجرهبا معك ..وهي أنك حليم عند الغضب
وأن شدة اجلهالة التزيدك إال حلام ولقد رأيتها اليوم فيك...فأشهد أن
الإله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل وأما الدين الذي عندك فقد جعلته
صدقة عىل فقراء املسلمني .وقد حسن إسالم هذا اليهودي وأستشهد
يف غزوة تبوك .حبيبي يا أبا القاسم ما أحلمك عىل من أذاك فداك نفيس
يا رسول اهلل صىل اهلل عليك وسلم تسليام.
اللهم صل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني ..
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األمة احملمدية
عبدالواحد الكرد
طالب في الصف الخامس بالجامعة

هذه نسبة وميزة تتميز هبا هذه األمة وهذه األرسة العظيمة بـ " األمة
املحمدية" التي فاقت أقرانه وعلت جريانه مسافة األرض والسامء ،وهذه
نسبة افتخرت هبا األمم وترسبت إليها وأرادت أن ينال منها مناال وحيصل
عىل ثروهتا وذخرها العالية النادرة يف مللهم ،ألهنا كانت تفقد ما جاء به
صاحب هذه األمة وهذه األرسة ،إهنا كادت ال بد فقدت حياهتا اإلنسانية،
واختارت بل اختريت لنا بميض الدهر والزمان كرها ال طوعا عيش البهائم
والدواب ،إهنا قد فاقت حياة البهائم والدواب دناء وخسة ،نسيت نفسها
وحياهتا الالئقة هبا نسيان الطفل لعبته ،إال أن الطفل يرجع إىل لعبته بعد
تذكره إياها ،ويتحرى عنها حتى جيدها ،ولكن هذه األمم كان أبعد وأكثر
بعدا من نسيان الطفل لعبته إهنا صارت صام وبكام وعميا ،ال متيز اليسار
من اليمني والشامل من اجلنوب ،ال متيز نفسيتها كام ال يميز حامل املاء ماءه
صب يف البحار ،فانتهرت األمم حياهتم أمام تيار اجلهل والغباوة والذل
إذا ّ
والبالء قد بعدت عن بعينها كام يبعد الرشق من املغرب.
ففي القرن السادس والسابع امليالدي استشمت رائحة احلق التي أتى هبا
صاحب هذه األمة مما حتتاج إليها ،احتياج الظمأن إىل املاء يف الفالة الغربية
حتت ضوء الشمس املحرقة ،ويفدي بامهلا وأوالدها ،إن هذه األمم قد
وجدت ضوءا يف ظلامت اجلهل والطغيان والرتف والعصيان ووجدت
حبال كي تنجو من الغرق أمام الفيضان ،كأهنا وجدت كوة كي تتعرف عىل
أصلها وكامنها وتدخل يف حصن حصني كي حتفظ من افرتاس األسود
والوحوش ،فبدأ يتمسك كل التمسك كي تصل إىل هذا الساقي الناجي
جلميع اخلري هو الداعي .فلجأت إليه وتلمذت عنده تلمذ طفل نجيب وولد
عزيزعند شيخ كريم واستضاءت ثم أضاءت واستنارت ثم أنارت وأعلنت
بأعىل صوهتا ودلت داللتها العامة إىل احلياة اإلنسانية من جديد ،ومن
عبودية العباد إىل عبودية اإلله ،وبدأ ينفجر عنها الفرح والرسور والنشاط
والغرور وهتتف كل هتاف وترصخ إىل السبيل وإىل اإلسالم من جديد ،إهنا
لقد وجدت وحصلت عىل بغيتها التي فقدهتا قرونا وعدمتها دهورا.
البغية التي ال تعادهلا معادل وال يساويه الدنيا وما الفكر يفكرها ،هذه أعىل
هدية وحتفة أهداها اهلل تعاىل اإلنسانية والبرشية كي خترج من احلياة البهامئية
العشوائية وختتار احلياة اإلنسانية اإلسالمية ،إن هذه اهلداية نور وحتتاج إليها
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األمم أكثر احتياجا من الشمس والقمر ألهنا نور احلياة وضيائها وروح
احلياة ونشاطها.
إن هذه البغية هي اهلداية واإليامن والرسالة واإلتقان ،كلها جتتمع يف قول
صاحب هذه األمة (عليه ألف صالة وتسليامت) التي تلقاها من صاحبه
ّ
جل يف عىل " ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل".
بدأت متيل إليها ومتيل اآلخرين حتى مألت واجتمعت أناس كثريون
وعطاش كثريون حول القائل هبذه الكلمة النرية.
فتغريت حياهتم وعيشهم كام تتغري الليل بالنهار ،وكلام تفكر عن حياهتا
السابقة الدنية الرذيلة يغمى عليها ويكاد أن خيتطفها الفناء.
كانت هذه األمم جتتهد كي متحو عن ذاكرهتا وتصقلها من ما فيها من تلك
التصورات املخيفة املهيبة املدهشة من هذه األيام املكدرة .قد شاع والح هذا
النور الوهاج يف أنحاء العامل رشقا وغربا وحيتضن الناس يعيد إليهم احلياة
بعد ما كادوا أن يفقدوها كل الفقد ويعدموها كل العدم.
من الصعود إىل الركود:
قد انفصلت األمم عن البعثة والوحي والنبوة واهلدي بميض األيام
يتقربون إىل ترك ما اختذوه سبيال ويتمسكون
والسنوات وكان الناس ّ
باهلياكل اجلاهلية ويقولون قول بني إرسائيل ملوسى :اجعل لنا إهلا كام
هلم آهلة قد كثر السامريون يزيغون قلوب الكثرة بعد اهلداية ويميلوهنا إىل
اجلاهلية املنوعة.
يا صاح وياعجبا إهنم مل حيفظوا عىل هذه اهلدية وعىل هذه البغية العالية
النادرة الواجبة الالزمة حلياهتا وكوهنا عن الطريق اإلنساين وعىل البغية
التي ال نسيج هلا يف غري ذلك الطريق واتباع ذلك النبي فضعفوا واستكانوا
وانحرفوا عام كانوا حيتاجون إليه كل االحتياج ،وبرز فيهم ما فروا منها
وهربوا منها هروب اهلاربني من العفاريت فهدأت حركات القلوب
وسكنت.
الرجال:
جعل اهلل تعاىل يف كل قرن وبعد حني رجاال رشفآء ال خيافون لومة الئم
والعتاب معاتب وال عناد معاند وال شامتة شامت ،يغدون بأنفسهم
وأمواهلم وأوالدهم كي يعيدوا ويرجعوا الروح اإلسالمي يف القلوب
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امليتة ،قد استطاعوا بحول اهلل وقوته أن حيركوا سواكن القلوب وأبعدوا
موانع العيون ،دافعوا عن الكتاب والسنة دفاعا شديدا ودعوا الناس إليهام
رجعوا جمد اإلسالم بعد ضعفها كام شاهدنا ويرينا التاريخ.
من سنن اهلل تعاىل أن يعيش يف كل قرن رجاالودعاة أقوياء يف الروح
واإليامن يعيدون النشاط بعد الضعف والقوة بعد العجز ،جيدّ دون الدين
ويصلحون ما يفسدون.
لنشاهد اليوم ما جيري عىل واقعنا املعارص عىل العامل عامة وعىل العامل
اإلسالمي خاصة من كوارث والطوارق والنوائب النوادر ،هذا مما الخيفى
عىل أحد ،نرى رجوع ما مكث فيها األمم وانتهرت فيها ثم أخرجها اهلل
منها ،ظهرت بصوره اجلديدة وبشكل خاص ،عكفت عليها األمم ونسيت
مرة أخرى أين تركت بغيتها وفقدت ما وجدت من اهلداية والريادة.
احتياج هذه امللل:
فهذه امللل واألمم عامة واألمة املحمدية خاصة تطلب العاملق والعباقر
كي توقظ اإلنسانية وتشعل قلوهبا إيامنا ومحاسة وطموحا إىل حياة رشيفة.
تطلب رجاال يربئون ممن حوهلم بالتقوى وبقلوب فياضة ،حتمل قلوهبم
وأفئدهتم لوعة وحنان ،يسوقون اإلنسانية إىل املساق الذي ساقه أوهلم وأن
يقودوها إىل املقاد الذي قادها قائدهم األول ورائدهم األفضل.
عىل هذه الرجال أن يتحروا يبحثوا من أية كوة تنزل الطوارق والنوائب
ويسدوهنا سدا ،ويراجعوا مافينا العالية كيف علت وكيف انحطت من
القمة ،وأن يتفحصوا عن الضعف والفشل فيهم ويف اتباعهم ويذكرون
كي ال يذهلوا طرفة عني وحيللوا األغالل التي أحاطت باألمم من احلبائل
والسالسل.
أنتم الرجال:
يا أصحاب الريادة والقيادة ال ترضوا باملكث والعادة ،ارفعوا لواءكم بعد
ما ضعفت وأعيدوا دوركم ودور عظامئكم وخلفائكم وتسلموا أمركم
من غري األمر ،واملئوا كرايس احلياة خري وفالحا وبرشا وصالحا الكرايس
التي خليتموها لغري أهلها الذين ال يستحقون أن يتملكوا كرسيا ،أعيدوا
دهوركم املفقودة وقرونكم الوهابة وأحسنوا إىل اإلنسانية خري إحسان ،أهيا
املسلمون واألمة املحمدية يف أقطار العامل أحيوا رجالكم وأحيوا اخللفاء
وصالح الدين وحممد الفاتح ،ور ّبوا اخللفاء العثامنيني خيارهم قدّ موا
للعامل اخلالفة اإلسالمية اإلصالحية أيتها األمهات أنجبني باملجددين
وأهيا اآلباء ر ّبوا النارصين لدين اهلل وأهيا العلامء كونوا أنتم الرجال للعامل.
النتيجة:
قوموا من اآلن وامحلوا آنات وآالما ولوعة وحنان كي توجهوا إىل اجلنان،
أصلحوا أنفسكم وأعدّ وها من اآلن كي حتيوا احلياة امليتة كام أحيوا أنتم
الرجاء واآلمال واأمنيات العظمى والعالية.
وما أحسن الدعاء الذي دعا به الشاعر الفقيد الولوع احلكيم حامل احلنون
واألفكار الرائعة النادرة وعبقرية عرصه لألمة اإلسالمية الشاعر الدكتور
حممد إقبال الالهوري :اللهم اجرح أكباد الشباب بسهام اآلالم الدينية
وأيقط اآلمال الدينية واألماين النائمة يف صدورهم بنجوم سمواتك التي
ال تزال ساهرة ،وبع ّبادك الذين يبيتون الليل سجدا وقياما وال يكتحلون
بنوم ،اللهم ارزق الشباب اإلسالمي واألمة اإلسالمية لوعة القلب
وارزقهم حبي وفراستي ،ربنا ارزق الشباب أنتي يف السحر وأنبِ ْت لصقور
اإلسالم القوادم واخلوايف التي تطري هبا وتصطاد وليست يل أمنية يارب إال
أن تنرشفراستي وتعم نور بصرييت يف املسلمني واألمة املحمدية.
وال تيأسوا من روح اهلل إنه ال ييئس من روح اهلل إال القوم الكافرون.
«يوسف »87 :آمني.
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من أنباء الجامعة

تقرير عن أوىل حفالت
« رابطة النوادي العربية بني املدارس الدينية
ألهل السنة»
عقدت إدارة "رابطة النوادي العربية بني املدارس الدينية" جلسة
استشارية توجيهية ملسؤويل النوادي العربية باملدارس واملعاهد الدينية
عىل مستوى مدينة زاهدان وضواحيها ،يف جامعة دار العلوم بزاهدان،
بتأريخ يوم األحد ال 20من ذي القعدة.
اشرتك فيها مسؤولو نواد عربية ألكثر من عرشة مدارس عىل مستوى
املدينة.
کانت اجللسة توجيهية تعرضت خالهلا لبيان كيفية افتتاح النوادي
العربية وتدشينها يف املدارس الدينية
 .حرضها يف اخلتام سامحة األستاذ القاسمي حفظه اهلل املرشف العام
عىل الرابطة وألقى كلمة حتريضية قيمة ،لفت خالهلا االنتباه إىل نعم
اهلل الشاملة العديدة عىل العلامء والذين اختارهم لالجتهاد والسعي يف
سبيله.
ويف األخري قامت الرابطة بتوزيع منشورها الذي أعدهتا يف موضوع:
"كيف يتكون النادي العريب؟" هبدف إمداد املعنيني يف جمال افتتاح
النوادي.
وقد قامت إدارة املجلة بتنزيل خطابة سامحة األستاذ من الرشيط لتعم
الفائدة.
ويقدم إىل القراء الكرام نص اخلطابة يف الصفحات التالية من نفس
العدد.
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أقبلت تعدو  ...فاستعدوا ..
وبسمتها بني الثنايا تلوح مبتهجة بذلك السعي
ومجيلة بتلك الروح خفقات صدرها تكاد هتز
كل أطراف اجلسد ونقاء نفسها نار أطفأت
حبات الربد
اقرتبت تقول
أنا قادمة بكل مجال األرض وعنفوان احلب
وشوق اللقاء.
اقرتبت
حمملة بصدق ال غش فيه وبوالء ال خيانة بعده
وبحنني ال صخب فيه وال اضطراب .
اقرتبت
وهي ال تريد إال من حيبها وال تبتغي إال من
يعمل ألجلها وال تطرب إال ملن يشرتي ودها
اقرتبت
ومهسات هواها تنادي عشاق السهر ونجوم
ليلها ترقب كل قادم من سفر ودموع عينيها بني

خوف مقلق وبني داع للحذر .
اقرتبت
متزينة بنجوم أحبت ليلها وبشعاع شمس أبدع
يف شكلها وبطلوع فجر نور وصلها ودالهلا .
اقرتبت ...
كضيف غاىل مجع بني طول الغربة ومكانة
املنزلة وكمسافر يبحث عن أمن الوطن بعد
جتدد املشكلة وكفقري وجد مأوى يضمه بعد
ذل املسألة .
اقرتبت
فافتحي يا صدورنا أسوار ضلوعك وارسمي ورمحة من رب غفور .
يا أعيننا أنواع هبجتك وارشعي يا ألسن اإليامن اقرتبت
منا أيام شهر فضيل فيا عباد اهلل  ...ما هي األيام
بحمد ربك.
وقشيب اللفظ ال يسعف ومجيل الفعل هتادي
اقرتبت
بتهليل وتكبري وتسبيح ومتجيد وتبتل وخضوع ليخرب.
ودعاء ودموع وعطاء متزايد يف األجور ومغفرة أقبلت عرش ذي احلجة تعدو  ...فاستعدوا

أربعة أحاديث هي تغنيك عن حضور أربع
دورات تدريبية ألربع مهارات مهمة جدًا ..
فقال  :حيمل مهي  ،ويسأل عني  ،ويسد خليل
ألهنا جتمع أصول األخالق واألدب وهي ️املهارة الثالثة :
ملا قال رجل للنبي ﷺ  :أوصني قال  « :ال  ،ويغفر زليل  ،ويذكرين بريب  ،فقيل له  :وكيف
ميثاق عىل املسلم أن يلتزم هبا.
تكافئه؟
️املهارة األوىل :
تغضب »  ،فردد مرار ًا قال  « :ال تغضب » .
قال  :أدعو له بظهر الغيب .
 قال رسول ﷺ  « :من كان يؤمن باهلل واليوم " مهارة ضبط النفس "
قال ابن تيمية رمحه اهلل :
اآلخر  ،فليقل خري ًا أو ليصمت » .
️املهارة الرابعة :
قال النبي ﷺ  « :ال يؤمن أحدكم حتى حيب مثل األخوة يف اهلل كمثل اليد والعني  ،إذا
" مهارة ضبط اللسان "
دمعت العني مسحت اليد دمعها  ،وإذا تأملت
️املهارة الثانية :
ألخيه ماحيب لنفسه » .
اليد بكت العني ألجلها .!.
قال النبي ﷺ  « :من حسن إسالم املرء تركه ما "مهارة سالمة القلب"
ال يعنيه » .
قال تعاىل  :إنام املؤمنون إخوة
" مهارة ضبط الفضول "..
سئل حكيم  :كيف تعرف ود أخيك؟

كلمة الجاهلية يف القرآن الكريم
ُوضعت يف  ٤مواضع
ال ِ
َ -١ظ َّن َْ
اهلِ َّي ِة .
ال ِ
َ -٢أ َف ُحك َْم َْ
اهلِ َّي ِة .
ال ِ
َب َج َْ
اهلِ َّي ِة .
 -٣ت َ ُّ
ال ِ
َ -٤حِ َّي َة َْ
اهلِ َّية.
األول  :فساد األمة بسبب فساد القلوب.
الثاين  :فساد األمة بسبب فساد احلكم.
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الثالث  :فساد األمة بسبب فساد النساء.
الرابع  :فساد األمة بسبب القبلية والطائفية
والتعصب هلام.
هذه األربعة ما ُوجدت يف أمة إال أذلتها
وأهلكتها.
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ْ
ذهبت ألخذ قيلولة ..لكن ما اكتشفته األم بعد ذلك كان مرعبًا
ال نكون واعني متام ًا لكل املخاطر التي حتملها احلياة اليومية .وهذا قد
يكون أفضل بالنسبة لبعض األهل الذين يمرضون ملجرد فكرة أن حيدث
يشء ألوالدهم .لكن بالنسبة جلنيفر آباما ،مل يكن لدهيا أي وسيلة كي
تتنبأ بالنتائج املرعبة ليشء يبدو ظاهري ًا بدون خطر عىل ابنتها.
بدأ كل يشء عندما قررت ابنتها ،آناستازيا ،أن تأخذ قيلولة بعد الظهر.
يف البداية ،مل يكن هناك سبب كي تقلق .ثم اجتهت جنيفر نحو غرفة ابنتها
لتوقظها من قيلولتها وانتبهت عندها للحرارة املرتفعة إىل درجة مرعبة
حممرة
يف داخل الغرفة .اكتشفت ،مذعورة ،أن ابنتها غارقة يف عرقهاّ ،
وحمروقة.
حاولت طوال  20دقيقة أن توقظها .تتذكر جنيفر (مل أخف أبد ًا هبذا
القدر طوال حيايت) ..واتصلت بالنجدة عىل الفور.
الحظ رجال اإلسعاف عىل الفور أن آناستازيا يف حالة هبوط للسكر يف
الدم .لقد أصيبت (برضبة شمس) بدون أن تتعرض للشمس .حلسن

احلظ أن العناية الطبية أسعفتها يف الوقت املناسب فتعافت برسعة كبرية
بعد هذا احلادث الذي أخاف كل العائلة.
قررت األم أن تشارك الصور ،التي تصيبنا بالصدمة قليالً ،عن ابنتها
املريضة عىل شبكات التواصل االجتامعي حتى تنبه كل اآلباء واألمهات
إىل خطورة رضبة الشمس الناجتة عن احلرارة .رضبة احلرارة ال حتدث
بالرضورة عند التعرض املبارش للشمس ،إهنا يمكن أن حتدث يف أماكن
مغلقة مثل سيارة أو غرفة صغرية.
األشخاص املسنون واألوالد هم األكثر تعرض ًا لإلصابة برضبة احلرارة،
هلذا من الرضوري أن تتحققوا من أن الغرف التي يتواجد فيها أوالدكم
جيدة التهوية وحرارهتا مناسبة.
حلسن احلظ ،انتهى كل يشء عىل ما يرام وبدون عواقب مأساوية بالنسبة
هلذه العائلة .لنأخذ هذا اإلنذار عىل حممل اجلد ،وخصوص ًا مع درجات
احلرارة التي نعيشها يف هذه األيام« .الوفاق»

احذر من هذه األخطاء أثناء
االستحمام
االستحامم له قواعد جيب االلتزام هبا للحفاظ عىل برشة صحية
االستحامم له قواعد جيب االلتزام هبا للحفاظ عىل برشة صحية
االستحامم من العادات اليومية التي قد يعتقد اجلميع أنه يقوم هبا بشكل
صحيح متام ًا…لكن حتّى االستحامم له قواعد جيب االلتزام هبا للحفاظ
عىل برشة صحية.
يف مقال نرشته جم ّلة “بيويت آند تيبس” ،نلقي الضوء عىل بعض األخطاء
الشائعة التي قد نقوم هبا يومي ًا عند االستحامم ،متجاهلني الرضر التي
أهنا ستقيض عىل طبقة الزيت الطبيعية املوجودة عىل اجلسم ويؤدي ذلك
قد حتدثه.
املياه الساخنة جد ًا :يؤ ّدي االستحامم باملاء الساخن جد ًا إىل جفاف البرشة إىل جفاف البرشة وخشونتها .احرص عىل عدم اإلكثار من استخدام
كل الدهون املوجودة السوائل الرغوية ،كام ُينصح بعدم استخدام املستحرضات املضادة
إن درجة حرارة املاء العالية تغسل ّ
وتقشها ،إذ ّ
ّ
ّ
تم وصفها من قبل الطبيب.
حال
يف
ال
إ
للبكترييا
ّ
عىل اجلسم تاركة البرشة بال محاية .ليس هذا وحسب ،فاملاء الساخن يزيد
من تد ّفق الدم يف األوعية والرشايني ،األمر الذي يس ّبب احلكّة والطفح استخدام ليفة قديمة ومب ّللة :يعدّ االسفنج الرطب وليفة االستحامم من
يفضل تغيريها ّ
كل أربعة
البيئات املناسبة لتكاثر البكترييا والعفن ،لذا ّ
اجللدي.
ً
احلمم الطويل :كام هو احلال مع املياه الساخنة جد ًا ،فإن قضاء فرتات أسابيع ،ويستحسن استخدام منشفة أو ق ّفاز قاميش بدال من االسفنجة.
ّ
بقوة ،استخدم
بقوة :بدالً من جتفيف جسمك متام ًا وفركه ّ
طويلة يف االستحامم يؤدي إىل جفاف البرشة ويس ّبب الطفح اجللدي جتفيف اجلسم ّ
ويفضل استخدام
منشفة ناعمة واحرص عىل تركه رطب ًا بعض اليشء،
ّ
واحلكّة… املدّ ة املثالية لالستحامم ترتاوح بني  7إىل  10دقائق.
االستخدام املفرط للسوائل الرغوية :ك ّلام زادت الرغوة يف سائل مرهم مناسب بعد االستحامم للحفاظ عىل نعومة ورطوبة البرشة.
االستحامم ،زادت كمية املواد الكيميائية النشطة يف هذا السائل ،ممّا يعني املصدر :قناة العامل

الغرب ّية تشيع االكتئاب
الثقافة
ِ

أظهرت دراسة نرشت نتائجها جملة نيوزويك األمريكية أن قيم الثقافة الغربية
مسؤولة عن تعاسة البرش يف وقتنا الراهن.وجاء بالدراسة أن االكتئاب بات أكثر
شيوعا يف الثقافات الغربية عنه يف الثقافات الرشقية ،وأنه السبب الرئييس وراء
اإلعاقة عىل نطاق العامل ،وأنه ظل ينترش باطراد طوال العرشين عاما املاضية.
فرشكات اإلعالنات تقرن دوما منتجاهتا بمشاعر السعادة من خالل نرش وجوه
مبتسمة عىل لوحات اإلعالن وشاشات التلفاز واملجالت أو اإلنرتنت ،ولعل
هذا ما جيعل منتجاهتا جذابة للجمهور واملشاعر اإلجيابية املرتبطة هبا تبدو
مثالية.ثم إن وسائل التواصل االجتامعي متثل مصدرا ثابتا ملظاهر السعادة
املثالية التي تبدو عىل وجوه مستخدميها.
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الحكم ىلع شاب بعشرين ساعة قراءة

فضل أيام عشر ذي احلجة
روى البخاري رمحه اهلل عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أن النبي صىل اهلل
عليه وسلم قال  ( :ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إىل اهلل من هذه
األيام – يعني أيام العرش  -قالوا  :يا رسول اهلل وال اجلهاد يف سبيل اهلل
حكمت قاضية أملانية عىل شاب بقضاء  20ساعة يف القراءة بسبب تثبيته ؟ قال وال اجلهاد يف سبيل اهلل إال رجل خرج بنفسه وماله ثم مل يرجع
لوحة األرقام املعدنية لدراجته البخارية عىل نحو خاطئ مرتني.
من ذلك بيشء ).
وجاء يف قرار املحكمة اإلدارية يف مدينة ميونيخ األملانية االثنني أن الشاب
 19/عام ًا /تلقى هذه العقوبة الغريبة ألنه قام للمرة الثانية بتثبيت لوحة
األرقام املعدنية عىل دراجته بطريقة جتعل من الصعب رصد أرقامها خالل
سريها .وبسبب ارتكابه للمخالفة مرتني ،قررت القاضية إلزام الشاب بام
يسمى بـ«القراءة التوجيهية» بغرض دفعه إىل استيعاب خمالفته عىل نحو
تثقيفي.
ال تعجل
وتدور «القراءة التوجيهية» حول إجراءات تربوية تتوىل اإلرشاف عليها
جامعة ميونيخ؛ حيث يقوم الشاب املدان بالبحث يف جمموعة كتب مقرتحة
عن مقتطفات تتطرق إىل موضوعات مشاهبة للواقعة املدان فيها .وعقب حيكى عن رجل مسن خرج يف سفر مع ابنه إىل مدينة تبعد عنه قرابة
اطالعه عىل الكتب خالل مدة القراءة التي حددهتا املحكمة ،يقدم الشاب اليومني ،وكان معهام محار وضعا عليه األمتعة ،وكان الرجل دائام ما
املدان بحثا ختاميا بام استفاده من املواد التي اطلع عليها.
يردد قول  :ما حجبه اهلل عنا كان أعظم!!
وحسب بيانات املحكمة يمكن أن يكون هذا البحث عىل هيئة قصة قصرية وبينام مها يسريان يف طريقهام؛ كُرست ساق احلامر يف منتصف الطريق،
أو الفتة توضيحية أو أغنية.
فقال الرجل :ما حجبه اهلل عنا كان أعظم!!
فأخذ كل منهام متاعه عىل ظهره ،وتابعا الطريق ،وبعد مدة كُرست
الصين تستخدم الروبوتات كقضاة
جرا،
قدم الرجل ،فام عاد يقدر عىل محل يشء ،وأصبح جير رجله ًّ
كشفت الصني عن نجاحها يف تشغيل روبوتات خمتصة بالنظر يف املسائل
القانونية والقضائية ،وذكر مسؤولون يف النيابة العامة بمقاطعة "جيانغ فقال :ما حجبه اهلل عنا كان أعظم!!
سو" رشق البالد ،أن الروبوتات املختصة نجحت يف مراجعة كافة امللفات فقام االبن ومحل متاعه ومتاع أبيه عىل ظهره وانطلقا يكمالن
والقضايا بنسبة  ،%100وأهنا عثرت عىل أكثر من سبعة آالف خطأ يف مسريمها ،ويف الطريق لدغت أفعى االبن ،فوقع عىل األرض وهو
ملفات سابقة كان قد راجعها قضاة وحمامون برشيون.يشار إىل أن الصني يتأمل.
بدأت العام املايض استخدام الروبوتات عىل نطاق واسع يف جمال الطب،
فقال الرجل :ما حجبه اهلل عنا كان أعظم!!
وذكر املعهد الطبي العايل يف بكني أن  75روبوتا أجرت نحو ثالثني ألف
وهنا غضب االبن وقال ألبيه :أهناك ما هو أعظم مما أصابنا؟؟
عملية جراحية حساسية خالل شهرين فقط.
وعندما شفي االبن أكمال سريمها ووصال إىل املدينة ،فإذا هبا قد
أزيلت عن بكرة أبيها ،فقد جاءها زلزال أبادها بمن فيها.
فنظر الرجل البنه وقال له :انظر يا بني ،لو مل ُيصبنا ما أصابنا يف رحلتنا
لكنا وصلنا يف ذلك اليوم وألصابنا ما هو أعظم ،وكنا مع من هلك.
ليكن هذا منهاج حياتنا اليومية لكي تسرتيح القلوب من الوجل
والقلق والتوتر.
ولنحسن دائام الظن باهلل العظيـم.
ولنتوكّل عليه يف كل مسائلنا.
ونكون عىل يقني كامل بأن اهلل هو أحكم احلاكمني وهو أرحم
الرامحني.
دائمآ .أحسنو الظن باهلل يا مسلمني.

قصة رجل وإبنه
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اإلمام الرتمذي
يقول الرتمذي :كنت يف طريق مكة ،وكنت قد
كتبت جزئني من أحاديث شيخ فمر بنا ذلك
الشيخ فسألت عنه ،فقالوا :فالن ،فرحت إليه
وأن اظن أن اجلزئني معي وإنام محلت معي يف
حمميل جزئني غريمها شبههام ،فلام ظفرت ،سألته
السامع فأجاب وأخذ يقرأ من حفظه ثم ملح
فرأی البياض يف يدي فقال :ما تستحيي مني؟
فقصصت عليه القصة وقلت له اين أحفظه كله،
فقال :اقرأ ،فقرأته عليه علی الوالء ،فقال :هل
استظهرت قبل ان جتيء إيل؟ قلت :ال ،ثم قلت
له :حدثني بغريه ،فقرأ عيل أربعني حديث ًا من
غرائب حديثه ثم قال :هات فقرأت عليه من أوله
إلی آخره ،فقال :ما رأيت مثلك.
قلت :هذه احلكاية وقول عمر بن علك عن
الرتمذي ،يرد علی من زعم انه ولد اكمه ،واهلل
تعالی أعلم.
نبذة عن مسقط رأسه( :الرتمذ)
الرتمذي نسبة إلی «ترمذ» أحد مدن خراسان
القديم ،وترمذ مدينة مشهورة من أمهات املدن
تقع علی هنر جيحون من جانبه الرشقي؛ وقدي ًام
كان هلا سور وكانت أسواقها مفروشة باآلجر
وهلم رشب جيري من الصغانيان ألن جيحون
يستقل عن رشب قراهم.
وقال هنار بن توسعه يذم قتيبة بن مسلم الباهيل
ويرثي يزيد بن املهلب:
كانت خراسان أرض ًا إذ يزيد هبا
وكل باب من اخلريات مفتوح
فاستبدلت قتبا جعدا أنامله
كأنام وجهه باخلل منضوح
هبت شامالً خريف ًا أسقطت ورق ًا
واصفر بالقاع بعد اخلرضة الشيح
فارحل هديت والجتعل غنيمتنا
ثلجا تصفقه بالرتمذ الريح
إن الشتاء عدو النقابله
فارحل هديت وثوب الدفء مطروح
هنر جيحون:
يسمی باليونانية «أوكسوس»  ، oxusينبع من
هضبة «بامري» بآسيا الوسطی ،ويصب يف بحر
«آرال»  ،aralوقد دعاه العرب بنهر جيحون،
ثم بطل استعامل هذه التسمية يف العرص املغويل
فأضحی يسمی هنر «آموداريا» amoudaria

وكلمة «أمو» تعني النهر فيكون اسمه هنر داريا.
وهو اليوم من أهنار آسيا السوفيتية.
مولده:
ولد سنة عرش ومأتني ( )210من اهلجرة ،وتعلم
يف بلده خراسان ثم ارحتل إلی العراق واحلرمني
ومل يرحل إلی مرص والشام .كان ذكي ًا ،رسيع
احلفظ ،يرضب به املثل يف احلفظ.
قيل :ولد أعمی ،والصحيح أنه أرض يف كربه بعد
رحلته وكتابته العلم .ونأيت بالشواهد واألدلة
القوية علی إثبات ذلك إن شاء اهلل ضمن ترمجة
حياته.
شيوخه:
حدث عن قتيبة بن سعيد وأبا مصعب الزهري
وإبراهيم بن عبداهلل اهلروي وصالح بن عبداهلل
الرتمذي ومحيد بن مسعدة وسويد بن نرص
املروزي وعيل بن حجر السعدي وحممد بن محيد
الرازي وحممد بن عبدالعزيز بن أيب رزمة وحممد
بن عبدامللك بن أيب الشوارب وأبا كريب حممد
بن العالء وحممد بن أيب مشعر السندي وحممود
بن غيالن وهناد بن الرسي وأيب عبداهلل البخاري
 ،وروی عن غريهم.
تالميذه:
روی عنه محاد بن شاكر ومكحول بن فضل
وأمحد بن يوسف النسفي وحممد بن مكي بن
نوح وآخرون ،وقد كتب عنه شيخه أبو عبداهلل
البخاري ،فقال الرتمذي يف حديث عطية ،عن
أيب سعيد« ،يا عيل! الحيل أن جينب يف املسجد
غريي وغريك» ( .هو يف السنن الرتمذي 3727
من طريق عيل بن املنذر ،حدثنا حممد بن فضيل،
عن سامل بن أيب حفصة ،عن عطية ،عن أيب سعيد
… قال عيل بن املنذر :قلت لرضار بن رصد :ما
معنی هذا احلديث؟ قال :الحيل ألحد يستطرقه
جنبا غريي وغريك.
وعطية وهو ابن سعد العويف ضعيف ،ومع ذلك
فقد قال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب
النعرفه إال من هذا الوجه ،قال النووي :حسنه
الرتمذي بشواهده ،وقال ابن حجر يف «أجوبة
املشكاة»  :316/3ورد حلديث أيب سعيد شاهد
نحوه من حديث سعد بن أيب وقاص أخرجه
البزار من رواية خارجة بن سعد ،عن أبيه،
ورواته ثقات ،وانظر «الفتح»  .1/7سري أعالم

النبالء ج  /13ص  ) 273سمع مني حممد بن
إسامعيل هذا احلديث.
ثناء العلامء عليه:
ذكره ابن حبان يف الثقات وقال :كان ممن مجع
وصنف وحفظ وذاكر.
وقال اخللييل :ثقة متفق عليه.
وقال اإلدرييس :كان الرتمذي أحد األئمة الذين
يقتدی هبم يف علم احلديث ،صنف اجلامع
والتواريخ والعلل تصنيف رجل عامل متقن ،كان
يرضب به املثل يف احلفظ.
قال الرتمذي :قال يل حممد بن إسامعيل
(البخاري) :ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت يب.
قال احلاكم :سمعت عمر بن علك يقول :مات
البخاري ،فلم خيلف بخراسان مثل أيب عيسی ،يف
العلم واحلفظ والورع والزهد ،بكی حتی عمي،
وبقي رضيرا سنني.
وكان الرتمذي حمضوضا جدا حيث روی منه
اإلمام البخاري!
قال الرتمذي يف حديثه عن عيل بن املنذر بن
فضيل عن سامل بن أيب حفصة عن عطية عن
أيب سعيد أن النبي صلی اهلل عليه وسلم قال
لعيل« :الحيل ألحد جيتنب يف هذا املسجد غريي
وغريك» سمع مني حممد بن اسامعيل يعني
البخاري هذا احلديث.
ذكاءه:
يقول الرتمذي :كنت يف طريق مكة ،وكنت قد
كتبت جزئني من أحاديث شيخ فمر بنا ذلك
الشيخ فسألت عنه ،فقالوا :فالن ،فرحت إليه
وأن اظن أن اجلزئني معي وإنام محلت معي يف
حمميل جزئني غريمها شبههام ،فلام ظفرت ،سألته
السامع فأجاب وأخذ يقرأ من حفظه ثم ملح
فرأی البياض يف يدي فقال :ما تستحيي مني؟
فقصصت عليه القصة وقلت له اين أحفظه كله،
فقال :اقرأ ،فقرأته عليه علی الوالء ،فقال :هل
استظهرت قبل ان جتيء إيل؟ قلت :ال ،ثم قلت
له :حدثني بغريه ،فقرأ عيل أربعني حديث ًا من
غرائب حديثه ثم قال :هات فقرأت عليه من أوله
إلی آخره ،فقال :ما رأيت مثلك.
قلت :هذه احلكاية وقول عمر بن علك عن
الرتمذي ،يرد علی من زعم انه ولد اكمه ،واهلل
تعالی أعلم( .املصدر موقع سني أون الين)
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الطريقة اخلاطئة ملنع احلرب النووية

ترغب الغالبية العظمى من الدول يف القضاء عىل التهديد الوجودي
للكوارث النووية ،وهم حمقون يف ذلك؛ ولكن إجياد عامل خال من
األسلحة النووية أمر سهل القول وصعب الفعل ،وهناك خطر يف أن
بعض حماوالت القيام بذلك حتمل يف طياهتا بوادر الفشل.
لقد انخفضت املخزونات النووية منذ هناية احلرب الباردة يف مجيع
أنحاء العامل بشكل كبري ،وخفضت كل من روسيا والواليات املتحدة
ترسانتيهام النوويتني بنسبة  ،٪80وخالل رئاسة باراك أوباما ،حثت
الواليات املتحدة روسيا عىل مواصلة إجراء املزيد من التخفيضات .ويف
أوروبا الغربية ،جعلت اململكة املتحدة وفرنسا ترسانتيهام الصغريتني
أصغر مما كانتا.
وهلذه البلدان أسباب خمتلفة لتخفيض خمزوناهتا ،ولكن كدول موقعة عىل
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام ( 1968وهي أساس اجلهود
العاملية للحد من التهديد الذي متثله األسلحة النووية)؛ فإن عليها أيضا
التزام بعمل ذلك.
"توقف التقدم يف السنوات األخرية نحو نزع السالح النووي ،وتقوم
روسيا حاليا بتحديث قواهتا النووية اإلسرتاتيجية ،وبدأت تشري أحيانا
كثرية إىل قدراهتا النووية يف البيانات العامة ،وهذا ما يفرس توقف اجلهود
الرامية إىل خفض الرتسانات النووية يف أوروبا الغربية .وتُراجع الواليات
املتحدة -من جانبها أيضا -خياراهتا لتحديث ترسانتها النووية"
لقد توقف التقدم يف السنوات األخرية نحو نزع السالح النووي ،وتقوم
روسيا حاليا بتحديث قواهتا النووية اإلسرتاتيجية ،وبدأت تشري أحيانا
كثرية إىل قدراهتا النووية يف البيانات العامة ،وهذا ما يفرس توقف اجلهود
الرامية إىل خفض الرتسانات النووية يف أوروبا الغربية .وتُراجع الواليات
املتحدة -من جانبها أيضا -خياراهتا لتحديث ترسانتها النووية.
ويف الوقت نفسه واصلت باكستان إنتاج املواد االنشطارية املستخدمة يف
األسلحة النووية ،كام أن اجلهود الرامية إىل جعل منطقة الرشق األوسط
منطقة خالية من األسلحة النووية مل حتقق نجاحا ُيذكر ،ويرجع ذلك
بشكل كبري إىل إرسائيل.
مل يتمكن املجتمع الدويل من االتفاق عىل وسيلة للميض قدما يف مؤمترات
عامي  2005و.2015
مراجعة معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية يف
ْ
وبالطبع ،فإن الطموحات النووية لكوريا الشاملية خلقت أزمة نووية
أخرى يف رشق آسيا.
ويف ظل هذه اخللفية ،اقرتحت جمموعة كبرية من البلدان معاهدة شاملة
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بشأن حظر األسلحة النووية ،حيث أقرت  122دولة عضو ًا يف األمم
املتحدة مسودة تلك املعاهدة يف أوائل يوليو/متوز املايض .ولألسف ،فإن
ما بدأ جهدا إنساني ًا جديرا باالهتامم بلغ ذروته باقرتاح معيب للغاية.
هناك ثالث قضايا تربز أوالً ،فبام أنه ال توجد دول نووية تؤيد معاهدة
حظر األسلحة النووية ،فإن االقرتاح احلايل -بحد ذاته -لن خيلص العامل
من رأس حريب نووي واحد.
واألسوأ من ذلك ،أن املعاهدة اجلديدة يمكن أن تقوض معاهدة عدم
االنتشار التي حتظى -رغم عيوهبا -بدعم أوسع بكثري ،بام يف ذلك من
األعضاء اخلمسة الدائمني يف جملس األمن (الصني وفرنسا وروسيا
وبريطانيا وأمريكا) .وأخريا ،فإن التعامل مع مفهوم الردع النووي
الشامل عىل أنه غري قانوين -أو حتى غري أخالقي -يمكن أن هيدد األمن
بأوروبا ورشق آسيا.
مل تتضمن املسودة األوىل للمعاهدة -عندما تم الكشف عنها يف وقت
سابق من هذا العام -نصوصا حتظر رصاحة استخدام األسلحة النووية
كرادع ،ولكن النسخة التي صوتت عليها البلدان يف يوليو/متوز تضمنت
ذلك ،وهذا يعترب تغيريا حاسام
إن التهديد برضبة نووية مضادة هو ما يمنع البلدان من استخدام
األسلحة النووية يف املقام األول ،علام بأن ما يسمى الردع الشامل عرب
التحالفات هو ما حيمي الدول غري النووية من االبتزاز من قبل الدول
النووية .وبدون الردع الشامل ،يمكن للبلدان غري النووية أن ترى أن من
املناسب احلصول عىل أسلحة نووية خاصة هبا.
وهلذا السبب صوتت هولندا يف هناية املطاف ضدها ،وهي البلد الوحيد
العضو يف منظمة حلف شامل األطليس الذي شارك يف صياغة معاهدة
حظر األسلحة النووية .كام امتنعت اليابان -وهي الدولة الوحيدة التي
تعرضت للهجوم باألسلحة النووية -عن تأييد املعاهدة ،ألهنا تعتمد عىل
الردع النووي الشامل من أمريكا .وبدون هذه احلامية ،ستكون اليابان
معرضة متاما لالبتزاز النووي الصيني واهلجامت الصاروخية الكورية
الشاملية.
والواقع أنه نظرا إىل أن الدبلوماسية والعقوبات الصارمة مل تضع حدا
للربنامج النووي لكوريا الشاملية ،فإن الردع النووي هو الوسيلة العملية
الوحيدة حلامية بلدان رشق آسيا من االبتزاز أو اهلجوم النووي .وباملثل،
فإن الغالبية العظمى من البلدان األوروبية (من فنلندا إىل الربتغال) ال
ترغب يف العيش حتت ظل الرؤوس احلربية النووية الروسية دون أي
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يشء حلاميتها.
يمكن أن تؤدي مسودة املعاهدة -من خالل حظر الردع فعليا -إىل عامل أقل
أمنا مما هو عليه فعال؛ وبطبيعة احلال ،يقول مؤيدو املعاهدة إهنم سيبنون
الدعم الشعبي حلظر األسلحة النووية عىل مر الزمن ،مما جيرب حكومات
الدول النووية عىل التخيل عن ترساناهتا يف هناية املطاف.
"هناك هنج أكثر واقعية يتمثل يف مواصلة إجراء مزيد من التخفيضات
يف األسلحة النووية يف كل من أمريكا وروسيا ،حيث ال تزال هناك حاجة
للتعامل مع خماطر كبرية .ومن أجل حتقيق هذه الغاية؛ فإنه من املهم أال
يقوم أي من البلدين بتحديث ترسانته النووية بطريقة ُينظر إليها عىل أهنا
توسع قدراته النووية .وبدال من ذلك ،جيب أن يمهد البلدان الطريق ملزيد
ّ
من التخفيضات"
ولكن هذا األمر ُيعترب من السذاجة بمكان؛ حيث ال يمكن ألي شخص
ذي صلة بالواقع أن يعتقد جديا أن حكومات الصني وإرسائيل وباكستان
وروسيا ستتخىل ببساطة عن أسلحتها النووية ،ألن الرأي العام قد حتول
ضدها.
ومما يؤسف له أن األسلحة النووية حتظى بشعبية واسعة يف هذه البلدان،
ألهنا تعترب ضامنا أمنيا وجتسيدا لطموحات وطنية عىل الساحة العاملية .إن
أولئك الذين يريدون عاملا خاليا من األسلحة النووية جيب أال يوافقوا عىل
هذه النظرة التي ال يمكن أن نتجاهلها.
هناك هنج أكثر واقعية يتمثل يف مواصلة إجراء مزيد من التخفيضات يف
األسلحة النووية يف كل من أمريكا وروسيا ،حيث ال تزال هناك حاجة
للتعامل مع خماطر كبرية .ومن أجل حتقيق هذه الغاية؛ فإنه من املهم أال
يقوم أي من البلدين بتحديث ترسانته النووية بطريقة ُينظر إليها عىل أهنا
توسع قدراته النووية .وبدال من ذلك ،جيب أن يمهد البلدان الطريق ملزيد
ّ
من التخفيضات.
أما يف الرشق األوسط ،فيمكن أن يؤدي إهناء الرصاعات احلالية وتطوير
آليات حل النزاعات إىل دفع عجلة التقدم نحو منطقة خالية من األسلحة
النووية بمرور الوقت .ويف هذا الصدد ،يعترب االتفاق النووي بني إيران
و"( "1 + 5األعضاء اخلمسة الدائمني يف جملس األمن ،باإلضافة إىل أملانيا)
خطوة أوىل هامة.
أما بالنسبة جلنوب آسيا؛ فإن املرء يأمل أن يساهم االنفراج بني اهلند
وباكستان يف حتسني السيطرة عىل األسلحة النووية ،حتى ولو بقي ظل
الصني -التي ترى أن قنبلتها جزء من مكانتها يف العامل -خي ّيم عىل اهلند.
ويف النهاية ،ربام ال يمكن حتقيق نزع السالح النووي الشامل بخطوة
كبرية واحدة ،فالعامل حيتاج لنهج تدرجيي يستند إىل معاهدة عدم االنتشار
النووي ،وختفيضات األسلحة اإلسرتاتيجية لدى القوى الكربى ،وحل
النزاعات يف املناطق الرئيسية.
ويف السيناريو األفضل؛ ستكون معاهدة احلظر النووي املقرتحة جمرد
موضوع ثانوي ،ولكن هناك ما يدعو إىل اخلوف من أهنا ستؤدي إىل تعقيد
اجلهود اجلارية لتخفيض الرتسانات النووية ،وزيادة الفجوة بني الدول
النووية وغري النووية .ويف أسوأ السيناريوهات؛ يمكن أن تزيد من خطر
نشوب رصاع نووي يف املناطق الرئيسية.
املصدر  :بروجيكت سينديكيت
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مقاالت في الفكر

مقاالت يف
الفكر
عبداهلل عبيد اللهي
أصبحنا نعيش يف َ َ
عالين!
هبذه الوسائل واألدوات اجلديدة أصبحنا نعيش يف
عاملني :العامل االفرتايض املجازي الذي ّقرب البعيد وب ّعد
القريب ،والعامل احلقيقي الذي هو نعمة من نعم اهلل يف
احلقيقة ،نعمة غالية تُشرتى بأوقاهتا وساعاهتا احليا ُة
اآلخرة األبدية اخلالدة.
ال ننس أن التقدم للعامل احلقيقي يف ّ
كل حال ،فلنقدّ ْم
بكالمنا وحديثنا واهتاممنا َمن حولنا من األقارب
واألصدقاء والزمالء عىل أعضاء املجموعات.
واملؤسف املؤذي ألي واحد منّا جدا أن يتكلم أحيانا مع
ورأسه يف "واتساب" أو تليغرام" ،أو يتكلم
مؤظف إدارة
ُ
ِ
صاحب ٍّ
خائض يف الدردشة مع
حمل بينام هو
أحيانا مع
ٌ
صديق له!
إن هذه الوسائل واألدوات التواصلية اجلديدة ال تنفعنا يف
ديننا وال دنيانا ،ما مل نن ّظم أو نعدّ ل استخدامها واستعامهلا،
وما مل نجتنب تبعاهتا السلبية الكثرية.
بدعة يف تعليم العقيدة
إن نواقض اإلسالم أو مسائل الردة كان جمال بحثها
ودراستها كتب الفقه ،ومعرفة املرتدين ومتييزهم هو يف
األصل كان من اختصاص القضاة الفقهاء عرب التاريخ،
لِا ترتتب عىل ذلك من أحكام ،فاملرتد له وألمواله وألهله
وأوالده أحكام يف رشع اهلل ،وهذه األحكام موضعها
كتب الفقه ،والذي يبحث عنها ويتكلم فيها هم الفقهاء
والقضاة.
إن الذين أخرجوا نواقض اإلسالم وأحكام الردة
ومسائلها من الفقه ،وأدخلوها يف العقيدة ،ليعلموا أوالد
املسلمني املبتدئني بنواقض اإلسالم قبل أن يعلموهم ما
ُيدخلهم و ُيدخل غريهم يف اإلسالم  ،هم الذين فتحوا
باب التكفري يف عرصنا ،وهؤالء يف احلقيقة أحدثوا يف
تعليم العقيدة بدعة سيئة ،وهم حيسبون أهنم أزكى عمال
وعقيدة من سائر أهل السنة واجلامعة.
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إنها عظمة س ّيد ولد آدم
ثم عاد راضيا إىل البادية املقفرة
رأى اجلنة و مافيها من نعيم رأى العني ّ
يمشى ىف شعاهبا مصلحا دون أن يشتكي معيشته التي كانت متيض أيامها
باألسودين املاء والتمر.
رأى املالئكة تطوف بالبيت املعمور ،ثم تأ ّذى برصه باملرشكني األنجاس
وهم يطوفون حول الكعبة وما كانت عندها إال مكاء وتصدية ،فلم يكن
منه إال أن سأل ربه متوسال أن هيدهيم.
صىل باألنبياء ىف الساموات العىل ،ثم عاد وصىل بأصحابه يف األرض وقد
اندس بينهم املنافقون فلم يشغله ذلك عن صالته ومل يزده إال خشوعا
ّ
املقاالت ا ُ
مل ّ
عقدة

قرأت مرة مقالة يف موقع من املواقع الفارسية ،ثم قراهتا من جديد.

اضطررت إىل
كانت ألفاظ املقالة مغلقة ،واصطالحاهتا ثقيلة ،لذلك
ُ
وأدركت أن الكاتب أراد بجعل هذه التعابري الثقيلة
قرائتها من جديد،
ُ
فوق بعض أن يكتب مثال عن قضية حتليف الرئيس ،ويب ّلغ ما يف ضمريه

إىل القارئ.
تسائلت يف نفيس :هل إذا أراد واحد منّا -عاملا كان أو إعالميا ،فيلسوفا
كان أو أديباْ -
جيب أن
عم يف ضمريه حول قضية عا ّمةْ ،
ليعب ّ
أن يكتب ّ
جيعل كل هذه األلفاظ الثقيلة املع ّقدة املبهمة فوق بعض؟
عم يف ضامئرنا بألفاظ سهلة بسيطة؟!
أال يمكن أن نكتب ونعرب ّ

أولئك ليسوا ىلع منهج أهل السنة
ليسوا عىل منهج أهل السنة أولئك الذين يدعون التحقيق العلمي
التارخيي ،فيعرضون من حياة األمري معاوية ريض اهلل عنه سنوات الفتنة
مفصال يف مقاالهتم وحمارضاهتم،
بني طائفتني من املسلمني ،عرضا ّ
وحيملون معاوية وعمرو بن العاص ريض اهلل عنهام مسئولية كل ما
ّ

الكالم واملتكلمون
ويارب يف عرصنا أكثر ،وأكثر َمن حياربونه،
ُحورب علم الكالم قديامُ ،
ويطعنون فيه هم الذين ال يكلفون أنفسهم دراسته.
الكالم مل ينشأ كعلم لتعليم العقيدة بقدر ما هو وسيلة لنرصة الدين
املبني ،و ر ّد شبهات الفالسفة امللحدين،واملتكلمون كانوا أكثر العلامء
نارصين لدين اهلل ،مدافعني عن حدود العقيدة والفكر ،وأكثر من تصدّ وا
ألعداء الدين ،بتفنيد عقائدهم وتزييف أباطيلهم ،و ّملا كانت جهود

السنة  -13 :العدد /11 :ذوالقعدة  1438هـ.ق

وثباتا.
امتطى الرباق نحو السامء ،ثم عاد لريكب ناقته مرتفقا هبا غري متململ
من بطئها ،ويسمع ألخرى تشتكى من سوء معاملة صاحبها هلا فينصفها.
رشفه رب العاملني برحلة ما قام هبا برش من قبله وال من بعده ،لكنه مل
ّ
يكن يستنكف أن جيالس أصحابه ،أو يشاركهم يف طعام أو ينزل ضيفا
عىل فقريهم ،أو يعود مريضهم ،أو يشاركهم بناء مسجد أو خندق ،أو
شجت رأسه الرشيفة.
يتقدمهم يف الصفوف ىف الغزوات حتى ّ
إهنا عظمة س ّيد ولد آدم .إنه ُخلق املصطفني األخيار.
إنه سيدي وسيد اخلالئق وشفيعهم،صىل اهلل عليه وسلم..
ال أدري ملاذا بعض الكتّاب يكتبون بلغة مع ّقدة ،ويرتامون باأللفاظ،

ويتالعبون بالتعابري أثناء الكتابة وهم يكتبون يف حادثة عا ّمة أو قضية
معارصة يقرأ فيها العامي كام يقرأ فيها العامل ،ويقرأ فيها َمن مل يتثقفوا،
كام يقرأ املثقفون اجلامعيون النخب املتنورون.

إن كتابة التعليق عىل القضايا واألحداث املعارصة جيب أن تكون بلغة
العرص وبلسان عا ّمة القراء ليسهل فهمها للجميع ،وال ينبغي أن تكون

الكتابة عنها بلسان األدباء وبتعابري الفالسفة وأساليب املتكلمني التي
فهم مراد الكاتب عىل القارئ.
ُعس َ
تُع ّقد املقالة وت ّ

جرى من فتن عمياء ،طاعنني فيهام بغري حق ،ثم تراهم رسعان ما يتو ّقف
حتقيقهم العلمي حينام يصل إىل عرشين سنة من خالفة األمري معاوية
التي بدأت بعد الصلح مع احلسن ريض اهلل عنه ،فيظلون صامتني صام،
وبكام ،وعميا عن ذلك العهد الذهبي يف تاريخ األمة بعد الراشدين ،ذلك
العهد الذي كان رخاء ورمحة عىل املسلمني مجيعا.
املتكلمني مركوزة لصيانة الدين ،فقد حتقق فيهم وعد اهلل« :إن تنرصوا
اهلل ينرصكم».
فتّشوا حياة املتكلمني جتدوهنم منصورين مو ّفقني يف أي جمال خاضوه من
جماالت العلم ،فمنهم كبار فقهاء األ ّمة ،ومنهم كبار األصوليني ،ومنهم
املفسين هلذه
كبار شارحي احلديث ،ومنهم كبار اللغويني ،وفيهم كبار ّ
األ ّمة،باختصار ،املتكلمون مضوا يف هذه األ ّمة جندَ اهلل املنصورين
املوفقني يف ميادين العلوم ،والغالبني يف معارك الفكر والعقيدة.

حرم اخلمور واخلنزير ،وأمر بأكل الطيبات وهنى
رضيت باإلسالم الذي ّ
ُ
رضيت باالسالم...
وكفرت بدين اإلمريكان الذي فتح عىل العامل أبواب كل
رضيت باإلسالم الذي أمر بقطع يد السارقني وتصلب قطاع الطرق عن اخلبيثات،
ُ
وكفرت باحلضارة الغربية وقادهتا حرام وخبيث بال قيود وال حدود.
ليأمن الناس يف أمواهلم وأنفسهم،
ُ
رضيت باإلسالم الذي أمر بقتل املرتد وقتال املرتدين ،وأمر بإخالء
املجرمني الذين سلطوا علينا اللصوص والسارقني.
غض جزيرة العرب من اليهود والنصارى ،وفرض عليهم اجلزية حتى يعطوها
رضيت باإلسالم الذي أمر برجم الزاين املحصن،
ُ
وحض عىل ّ
ّ
قادتا
وكفرت بدين عن يد وهم صاغرون،
ُ
وكرهت احلضارة الغربية املادية التي أشاع ُ
األبصار وحفظ الفروج ،وفرض عىل النساء احلجاب،
ُ
اإلمريكان الذين روجوا كل أنواع الرذيلة والفضيحة والسفور واخلالعة يف العامل الكفر واإلحلاد ،واختذوا آيات اهلل وكتبه ورسله هزوا ،وعاثوا يف
ّ
األرض الفساد.
مسمى احلرية الشخصية.
حتت ّ
رضيت باإلسالم بألف دليل وبرهان ،أما أسباب كراهيتي لدين الغرب
ُ
وكفرت بدين الغرب
رضيت باإلسالم الذي أباح التعدد يف الزواج،
ُ
كتاب وال ديوان.
الذي ع ّطل الزواج ،وفتح أبواب اختاذ اخلليالت واألخدان بال حساب .واإلمريكان ،فال يسعها ٌ
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