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رحيل العالمة الشيخ
محمد سالم القاسمي
سماحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي  -أستاذ الحديث واإلفتاء بالجامعة
فوجئنــا بنبــأ وفــاة الشــيخ العالمــة فــي عصــره وإنمــا ّلقبــه أهــل العلــم ب ـ تلــك الرحلــة .فلمــا زرنــاه ّ
رحــب بنــا
محمــد ســالم القاســمي ابــن العالمــة «حكيم اإلسالم» لسعة علمه وعمق وأبــدى ســروره وارتياحــه فســألنا عــن
محمــد طيــب القاســمي رحمهمــا هللا ،تفكيــره وطــول باعــه فــي دقائــق العلــوم أحــوال بالدنــا والنشــاطات الدعويــة
ّ
مورثــه والعلميــة ثــم أصــر علينــا أن نحضــر
رئيس الجامعة اإلسالمية دارالعلوم والحكمــة .وورث ذلــك مــن ِ
ديوبنــد (وقــف) عــن عمــر يناهــز  94األعلــى اإلمــام النانوتــوي رحمــه هللا .الفطــور عنــده ،فقبلنــا دعوتــه فــي
عاما .كان الشيخ محمد سالم لسان ّ
تربــى الشــيخ محمــد ســالم وترعــرع اليــوم الثانــي فأكرمنــا بالشــفقة
املســلمين فــي الديــار الهنديــة ونائــب تحــت إش ـراف أبيــه العبقــري وق ـرأ واملحبــة واإلطعــام وإســداء النصيحــة
رئيــس هيئــة األحــوال الشــخصية كتــاب «مي ـزان الصــرف» علــى حكيــم وقـ ّ
ـص علينــا بعــض أحوالــه وشـ ّـجعنا
اإلســامية لعمــوم الهنــد .كان مــن األمــة الشــيخ أشــرف علــي التهانــوي علــى التعليــم والتربيــة واالتصــال
أســرة اإلمــام املجاهــد العالمــة محمــد ولم يبق في العصرالراهن أحد سواه با لشــعب .
قاســم النانوتــوي مؤســس دارالعلــوم مــن تالميــذ حكيــم األمــة الذيــن ارتــووا ومــن مآثــره العظيمــة الخالــدة أنــه لــم
مــن منهلــه العــذب .ومــن أســاتذته يكتــف بالتدريــس وإلقــاء الخطــب بــل
ديوبنــد( .الهنــد)
إن دار العلــوم ديوبنــد هــي املدرســة شــيخ اإلســام الســيد حســين أحمــد كان يفكــرإلصــاح الشــباب والناشــئة
ّ
األم التــي تفرعــت منهــا جامعــات املدنــي وشــيخ األدب موالنــا إع ـزاز وبــث العلــوم الدينيــة فــي األوســاط
ومعاهــد ومراكــز فــي أرجــاء املعمــورة علــي وشــيخ املنقــول واملعقــول الشــيخ الخاصــة والعامــة.
وهــي التــي أنجبــت رجــاال مجاهديــن إبراهيــم البليــاوي والســيد فخــر ثــم حكــى لنــا قصــة طريفــة قــال:
وعلمــاء عامليــن وحفظــت كيــان الحســن رحمهــم هللا ،وتخــرج عــام كنــت أفكــر كثي ـرا لشــأن املعاهــد
الدينيــة واملســتفيدين منهــا ،فبــدا
اإلســام واملســلمين ودافعــت عــن  1367مــن الهجــرة.
الحــق وال زالــت شــموس خدماتــه بــدأ الشــيخ محمــد ســالم حياتــه لــي أن األمــة اإلســامية مبثوثــة
طالعة ســاطعة في املشــارق واملغارب .العلميــة والعمليــة بالتدريــس فــي دار منتشــرة فــي أرجــاء املعمــورة والذيــن
ولــد الشــيخ محمــد ســالم عــام  1344العلــوم ديوبنــد فتــأأل بعــد فتــرة فــي يأتــون إلــى املعاهــد الدينيــة مــن أبنــاء
مــن الهجــرة املوافــق  1926امليــادي .ســماء العلــم والتربيــة ،واســتفاد منــه األمــة ســيما دار العلــوم ديوبنــد
ينتهــي نســبه إلــى اإلمــام الفقيــه قاســم خلــق كثيــروكان مدرســا ناجحــا ومثــاال ويلتحقــون بهــا هــم قليلــون جــدا
بــن محمــد بــن أبــي بكــر الصديــق رائعــا فــي ضبــط األوقــات واغتنــام فكيــف الســبيل إلــى نشــر رســاالت
ر�ضــي هللا عنــه .هاجــر جــده القا�ضــي الفــرص .وبجانــب التدريــس والتربيــة هللا إلــى اآلخريــن وهــم محتاجــون
مظهــر الديــن إلــى الهنــد فــي أواخــر كان كثيــر االهتمــام بالدعــوة إلــى هللا ،ومنهــم مــن هــو مشــتاق ولكــن ال يقــدر
القــرن التاســع الهجــري فــي ســكندر يقــوم بالرحــات الدعويــة داخــل علــى االلتحــاق باملــدارس واملعاهــد.
ّ
اللودهــي علــى دعــوة منــه فســكنت البــاد وخارجهــا .وأذكــر أنــه جــاء إلــى فاســتولى علــي هــذا الفكــر حتــى رأيــت
أســرته فــي نانوتــه ثــم بعــد تأســيس دار دار العلــوم كرات�شــي عندمــا كنــت فــي املنــام قــد قيــل لــي :إن هللا يوفقــك
العلــوم انتقــل اإلمــام العالمــة محمــد دارســا فيهــا فأفــاد الطلبــة والعامــة لخدمــة جليلــة ،فذهبــت إلــى مشــايخي
قاســم النانوتــوي وأســرته إلــى ديوبنــد بخطاباتــه املؤثــرة وكان لكلماتــه تأثيــر منهــم شــيخ املنقــول واملعقــول موالنــا
فــي النفــوس .ثــم ســعدت بلقــاءه فــي الشــيخ محمــد إبراهيــم البليــاوي
وســكنوها.
كان والــد الشــيخ محمــد ســالم -وهــو ديوبنــد عــام  1426مــن الهجــرة ،فحكيــت لــه رؤيــاي .فقــال :إن هللا
العالمــة حكيــم اإلســام محمــد طيــب فــي بيتــه وكان األخ الفاضــل املفتــي يســتعملك إلعــاء دينــه فحزنــت
القاســمي -مــن كبــار رجــال الهنــد عبدالحليــم القا�ضــي يرافقنــي فــي وقلــت :كيــف وأنــا ضعيــف وليســت
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عنــدي إمكانيــات؟ فقــال الشــيخ :إن
هللا ســبحانه وتعالــى إذا أراد أمـرا ّ
هيــأ
ّ
املوفــق واملعيــن ،فــورد
أســبابه وهــو ِ
فــي قلبــي أن أؤســس معهــدا يلتحــق بــه
أبناء املسلمين وبناتهم وهم في بيوتهم
وأوطانهــم فأرســل إليهــم كتبــا باللغــة
األرديــة والعربيــة الســهلة يطالعونهــا
ويدرســونها ويشــتركون فــي االختبــار
ويكونــون متصليــن باملعهــد عــن
طريــق املراســلة واملكاتبــة .فأعــددت
املشــروع و طبقتــه ثــم أخــذت
الترخيص من الحكومة الهندية حتى
تكــون شــهادة هــذا املعهــد معترفــا بهــا
لــدى الجامعــات العصريــة فنجحــت
العمليــة إلــى حــد كبيــر والتحــق عــدد
كثيــر مــن أبنــاء املســلمين مــن داخــل
البــاد وخارجهــا وهكــذا اســتطعنا أن
ننشــر التعاليــم اإلســامية إلــى فئــات
كثيــرة وطبقــات شــتى .ثــم أوصانــا أن
ّ
نطبــق هــذا املشــروع فــي بالدنــا وقــال
إننــا نســاعدكم فــي ذلــك.
زيارتــه إليران
ّ
وجهــت إلــى الشــيخ محمــد ســالم
دعــوة مــن قبــل دار العلــوم زاهــدان
فقبــل الدعــوة فــي عــام 1428وحضــر
فــي االحتفــال الســنوي الــذي يعقــد
لتكريــم املتخرجيــن وألقــى خطابــا
تاريخيــا لــم نعهــد مثلــه حــول موضــوع
«الدعــوة إلــى الديــن ال إلــى املذهــب
أو الدعــوة إلــى األصــول ال الفــروع».
وممــا قــال الشــيخ :إن هللا أرســل
األنبيــاء وأمرهــم بالدعــوة إلــى هللا وإلــى
الديــن اإلســامي ،فدعــوا إلــى ديــن هللا
والتوحيــد والعبــادات .وكان آخرهــم
خاتــم األنبيــاء واملرســلين ســيدنا
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم
فانتشــر الديــن ودخــل النــاس فيــه
أفواجــا ،وانتشــر العلــم وتبيــن الحــق
ولكــن بعــد مــدة أنشــئت املذاهــب
واســتنبطت الفــروع مــن األصــول
وســلك العلمــاء مســالك ّ
وكل رجــح
رأيــا واختــار مذهبــا أو مســلكا فألفــت

الكتــب ّ
ودونــت املذاهــب وكثــر القيــل
والقــال .ثــم بعــد مــدة تحمــس بعــض
النــاس للدعــوة إلــى هــذه املذاهــب
والفــروع فــكل كان يدعــو إلــى مذهــب
وينتصــر لــه ،واختلفــوا وهلــم جـ ّـرا،
فأهمــل الجميــع إلــى حــد كثيــر الدعــوة
إلــى نفــس الديــن واشــتغل املســلمون
فــي أنفســهم.
إذن ينبغــي لنــا أن نعــود إلــى مــا كان
عليــه الجيــل األول وخيــر القــرون.
وال يعزبـ ّـن عــن البــال بــأن الجهــود
العلميــة واالجتهــادات الفقهيــة
واملذاهــب اإلســامية لهــا قيمتهــا
وأهميتها وينبغي العمل بها في أوساط
املســلمين ولكــن الدعــوة ينبغــي أن
تكــون إلــى نفــس الديــن وإلــى شــرع
هللا املتيــن ال إلــى اآلراء املســتنبطة
واملذاهــب الفقهيــة املعروفــة .وهكــذا
نرجــو أن تقــل االختالفــات وتجتمــع
القلــوب وتتقــارب املذاهــب وينتشــر
الحــق وال تضيــع الجهــود وتعلــو كلمــة
هللا ويتحــد املســلمون وييــأس أعــداء
هللا .
ثــم جــاء الشــيخ إلــى منزلــي املتواضــع
فشــعرت بالســعادة والســرور ألن
عمالقــا مــن حملــة العلــم وداعيــا
إلــى دينــه مــن ســالة ســيدنا أبــي بكــر
الصديــق شــرفني ّ
وكرمنــي بقدومــه
فللــه الحمــد والشــكر ،فأوصانــي بــأن
أكتــب مــا ألقــاه فــي االحتفــال وأنشــره
فــي الصحــف واملجــات وأكــد علــى
هــذا.
ُمنــح الشــيخ محمــد ســالم عــدة
م ـرات جوائــز شــكر وتقديــر مــن قبــل
املنظمــات والجامعــات اإلســامية
علــى خدماتــه املتنوعــة فــي مجــال
التعليــم والتربيــة منهــا جائــزة اإلمــام
محمــد قاســم النانوتــوي رحمــه هللا
حيث عقد حفل في أفريقيا الجنوبية
(جوهانســبورغ) لتكريمــه حضــره
العلمــاء مــن ثمانيــن دولــة .واشــترك فــي
الحفــل كاتــب هــذه الســطور وهنــاك

زرتــه فــي مقامــه ففــرح وأبــدى الســرور
ّ
وذكرنــي مــرة أخــرى بــأن اهتــم بنشــر
كلمتــه التــي ألقاهــا فــي زاهــدان.
لقائــي األخيــرمــع الشــيخ الراحل
وفــي األخيــر زرتــه فــي بيتــه ب ـ ديوبنــد
ومعــي الشــيخ عبدالقــادر العارفــي
وكان رهيــن الف ـراش ولكــن فــرح
وأوصانــا بالخيــر وســألنا عــن الشــيخ
عبدالحميــد وأحــوال البــاد ودعــا لنــا
ّ
فودعنــاه وكان آخــر لقــاء لنــا معــه فــي
هــذه الدنيــا الفانيــة وأســأل هللا تعالــى
أن يجمعنــا فــي الجنــة مــع النبييــن
والصديقيــن والشــهداء والصالحيــن،
واملــرء مــع مــن أحــب يــوم القيامــة.
انتقــل موالنــا الشــيخ محمــد ســالم
القاسمي إلى رحمة هللا بعد أن ق�ضى
حيــاة حافلــة بالخدمــات الجليلــة.
وكان يشــتغل بجــدارة واســتحقاق
عــدة مناصــب مــن أبرزهــا:
.1نائــب رئيــس هيئــة األحــوال
الشــخصية اإلســامية فــي الهنــد
.2رئاســة دار العلوم ديوبند (وقف)
.3عضــو املجلــس التنفيــذي لــدار
العلــوم نــدوة العلمــاء
.4عضــو املجلــس االستشــاري ملظاهــر
العلــوم ســهارنفور
.5عضــو مجلــس إدارة الجامعــة
اإلســامية الشــهيره (علــي ك ـراه)
.6املشــرف علــى مجمــع الفقــه
اإلســامي بالهنــد
وإننــا إذ نشــيد بــدور الشــيخ الراحــل
فــي مجــال التعليــم والتربيــة نعــزي
أســرته وأصحابــه وتالميــذه وســيما
نجلــه الكريــم فضيلــة الشــيخ ســفيان
ّ
وحفيــده املوقــر الدكتــور شــكيب
وندعو هللا سبحانه وتعالى أن يتغمد
الشــيخ برحمتــه وينــزل عليــه شــآبيب
مغفرتــه ورضوانــه ويوفــق خلفــاءه
ملواصلــة طريقــه ويمــأ الف ـراغ الــذي
حــدث برحلتــه.
ّ
وهــو الولــي الحميــد وهــو يتولــى
ا لصا لحيــن .
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تفسير معارف القرآن
العالمة املفتي محمد شفيع العثماني
تعريب :املفتي محمد قاسم القاسمي

قوله تعالى "واذكروه كما هداكم"
فيــه إشــارة إلــى ّأن العبــد ينبغــي أن
يعبــد ربــه ويذكــره كمــا هــداه وأمــره،
فاليتدخــل برأيــه ،واليختــرع مــن عنــده
طريقــه للعبــادة ،وكان تقت�ضــي الـرأي
والقيــاس هنــا أن يصلــي املغــرب فــي
وقتــه والعشــاء فــي وقتــه ،لكــن هللا
ُ َ
صلــى املغـ ُ
ـرب فــي وقــت
أحـ ّـب وأمــرأن ي
ّ
العشــاء فعلــى العبــد أن يتمثــل األمــر
ويطيــع املولــى ،ويســتنبط مــن قولــه
تعالى":واذكــروه كمــا هداكــم".
هنــاك قاعــدة ّ
مهمــة وأصــل مــن
ّ
أصــول الشــريعة وذلــك أن اإلنســان
ليــس ّ
مخي ـرا فــي ذكــر هللا والعبــاده
حتــى يفعــل مــا يشــاء ،بــل هنــاك آداب
لـ ّ
ـرء مراعاتهــا،
ـكل عبــادة تلــزم علــى املـ ِ
فاليجــوز أن يزيــد وينقــص مــن عنــد
نفســه ويفعــل مــا يشــاء ،فالذيــن
ً
يخترعــون مــن عنــد أنفســهم آدابــا
ً
وشــروطا للعبــادة ثـ ّـم يواظبــون عليهــا
مواظبــة املفروضــة عليهــم ويلومــون
مــن اليراعيهــا ،فأولئــك هــم الخاطئون
وعــن الص ـراط لناكبــون.
قولــه تعالــى ":ثــم أفيضــوا مــن حيــث
أفاض الناس واستغفروا هللا إن هللا
غفــور رحيــم"
ورد فــي ســبب نــزول هــذه اآليــة أنّ
ً
قريشــا ومــن دان دينهــم مــن كنانــة
وجديلــة وقيــس ،وهــم الحمــس

كانــوا يقفــون فــي الجاهليــة بمزدلفــة
ّ ً
ترفعــا عــن الوقــوف مــع العــرب فــي
ً
عرفــات ،فتحقيقــا ملبــدأ املســاواة
ونبــذ التمييـزات والفــوارق فــي اإلســام
أمــرهللا نبيــه بــأن يقــف مــع املســلمين
ً
جميعــا فــي عرفــات وأن يفيضــوا منهــا
ً
إبطــاال ملــا كانــت عليــه قريــش.
ّ
ّ
نتعلــم مــن هــذا ّأن الترفــع واإلعجــاب
بالنفــس وتفضيــل اإلنســان نفســه
علــى اآلخريــن خصلــة ســيئة تنشــأ مــن
اســتكبارفــي النفــس ويجــب علــى املــرء
أن يجتنبهــا فــي كل وقــت الســيما فــي
أيــام الحــج وفــي حالــة االح ـرام حيــث
ينبغــي للمــرء أن يتعلــم هنــاك دروس
املســاواة بيــن الغنــي والفقيــر ،وبيــن
ّ
العامي وبين الصغيروالكبير.
العالم و
والشــك أن اإلنســان باالســتكبار فــي
ً
ً
مثــل هــذا املوطــن يــزداد إثمــا ُوبعــدا
مــن هللا.
َّ
الــدرس الذهبــي للمســاواة البشــرية
وأفضــل نماذجهــا العمليــة
ّإن قــول هللا تعالى"أفيضــوا مــن حيــث
ّ
يعلمنــا درســا ّ
هامــا من
أفــاض النــاس"
مبــادئ الحيــاة االجتماعيــة ،وهــو أنــه
الينبغــي للرؤســاء والســادة والكبــارأن
يعيشــوا فــي عزلــة عــن ّ
عامــة النــاس،
تخصهــم ّ
ّ
وتميزهــم
ويختــاروا عيشــة
عــن غيرهــم ،بــل عليهــم أن يختلطــوا
مــع اآلخريــن ّ
ألن ذلــك ين�شــئ األخـ ّـوة

السنة  -14 :العدد / 7 :رجب  1439هـ.ق

واملواســاة واأللفــةُ ،ويزيــل الفــوارق
ّ
بيــن طبقــات املجتمع ـ وتتوقــف
النزاعــات بيــن األغنيــاء والفق ـراء
ّ
والعمــال ورؤســاء األمــوال ويســير
املجتمــع نحووفــاق ووئــام بيــن جميــع
طبقاتــه ،وهــذا مــا أو�صــى بــه رســول
هللا صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم فــي
خطبته التي ألقاها في ّ
حجة الوداع،
حيــث قــال" :يــا أيهــا النــاسّ ،إن ّربكــم
واحــدّ ،
وإن أباكــم واحــد ،أال ال فضــل
لعربــي علــى عجمــي ،وال لعجمــي علــى
عربــي ،وال ألحمــر علــى أســود ،وال
ّ
ألســود علــى أحمــر ،إال بالتقــوى".
وألجــل هــذا ّ
ذم هللا عمــل الذيــن
كانــوا يقيمــون باملزدلفــة واليذهبــون
إلــى عرفــات ،وأمرهــم بالتوبــة
واالســتغفار ،ليغفرلهــم ويعفوعنهــم.
إصــاح التقاليــد الجاهليــة والنهــي
عــن االجتماعــات العابثــة فــي منــى
اآليــة الخامســة والسادســة تـ ّ
ـردان
علــى تقاليــد الجاهليــة الســائدة عنــد
العــرب وهــي أنهــم حينمــا كانــوا ينتــن
يقولــون نحــن نريــد اآلخــرة ونســألها
والنبالــي بالدنيــا ونعيمهــا ،والشـ ّـك
ّأن زعمهــم هــذا خاطــيء ،كيــف ّ
وأن
اإلنســان يحتــاج فــي بقــاءه بــل فــي
عبادتــه وطاعتــه هلل إلــى الدنيــا ،ولــوال
الدنيــا الختلــت الحيــاة والختلــت
أعمــال اإلنســان ،وألجــل هــذا جــرت
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ســنة األنبيــاء عليهــم الصلــوات
والتســليمات أنهــم يســألون هللا
ســبحانه وتعالــى الحســنة فــي الدنيــا
والحســنة فــي اآلخــرة ،فالذيــن يعـ ّـدون
الدعــاء للحاجــات الدنيويــة خــاف
الزهــد والربانيــة فهــم جاهلــون بســيرة
األنبيــاء وطريقتهــم ،نعــم ينبغــي للمــرء
أن اليحصــر دعــاءه وســؤاله فــي أمــور
الدنيــا فقــط ،بــل عليــه أن يهتـ ّـم
باآلخــرة أكثــرمــن الدنيــا ويكثــرالدعــاء
لهــا.
ّ
ّ
وبيــن فــي آخــراآليــة أن الذيــن يســألون
هللا حســنة الدنيــا وحســنة اآلخــرة
ســوف يجــدون أعمالهــم وثم ـرات
دعواتهــم فــي الدنيــا واآلخــرة ،والريــب
ّأن هللا يعلــم مافعلــوا واكتســبوا
وهوســريع الحســاب ،اليحتــاج إلــى
آلــة حاســبة أوشــيئ ممــا يحتــاج إليــه
الخلــق للحســاب.
اإلقامة بمنى والتوصية بذكرهللا
ّ
فــي اآليــة الثامنــة النازلــة بشــأن الحــج
تأكيــد إلــى ذكــر هللا ســبحانه وتعالــى
ليكتمــل الحـ ّـج وتســتقيم الحيــاة علــى
املنهــج الصحيــح .فقــال" :واذكروا هللا
فــي ّأيــام معــدودات".
ّ
ثم ّبين مسئلة بشأن املنى والجمرات،
كان أهــل الجاهليــة يختلفــون فــي مــدة
اإلقامــة بمنــى منهــم مــن يرجــع مــن
منــى فــي الثانيــة عشــر مــن ذي الحجــة
ويــرى مــن يقيــم فــي الثالثــة عشــر مــن
ّ
ذي الحجــة آثمــا ،فحكــم الق ـرآن بيــن
الفريقيــن ،فقــال" :فمــن ّ
تعجــل فــي
يوميــن فــا إثــم عليــه ومــن تأخــر فــا
إثــم عليــه".
ّ
فالحجــاج مخيــرون لكــن األفضــل
أن يقيــم الحجــاج إلــى الثالثــة عشــر،
قــال الفقهــاء" :مــن رجــع مــن منــى قبــل
غــروب الشــمس فــي اليــوم الثانــي
عشــر؛ لــم يجــب عليــه الرمــي فــي اليــوم

الثالــث ،ولكــن مــن لــم يخــرج قبــل
غــروب الشــمس وجــب عليــه الرمــي
ّ
مــن اليــوم الثالــث ،إل أنــه جــاز لــه
الرمــي قبــل الــزوال.
قوله تعالى "ملن اتقى"
فيــه إشــارة إلــى ّأن هــذا التخفيــف
والتخييــر فــي التعجيــل والتأخيــر ونفــي
ّ
اإلثــم عــن املســتعجل واملتأخــرأوهــذا
ّ
الغفـران ،إنمــا هوملــن اتقــى هللا وتــرك
ما نهى عنه فلم يلبس ّ
حجه باملظالم
واملآثــم؛ ألنــه هوالحـ ّ
ـاج الحقيقــي؛ ألن
الغــرض مــن كل عبــادة هوالتقــوى
ّ
كمــا قــال هللا تعالــى{ :إنمــا يتقبــل هللا
مــن املتقيــن}( .املائــده )72/5 /
ّأمــا الــذي ارتكــب املعا�صــي قبــل الحــجّ
ثــم لـ ّـم يتـ ّ
ـورع فــي أثنــاء الحـ ّـج ولــم يتــرك
املعا�صــي بعــد الحـ ّـج فهــذا وإن ســقط
عنــه فــرض الحــج َلكنــه لــم ينتفــع مــن
حجــه حـ ّـق االنتفــاع.
ثـ ّـم أمــر هللا تعالــى بالتقــوى فقــال:
"واتقــوا هللا واعلمــوا أنكــم إليــه
تحشــرون" أي واتقــوا هللا حيــن أداء
مناســك الحــج ،وفــي جميــع األحــوال
واعلمــوا أنكــم ســوف تجمعــون عنــد
هللا وتبعثــون للحســاب والج ـزاء علــى
أعمالكــم يــوم القيامــة ،والتعجبكــم
كثــرة األعمــال؛ ّ
الن كثي ـرا مــن النــاس
يأتــون يــوم القيامــة وقــد أكلــت
ُ
سيئاتهم حسناتهم واليوجد ألعمالهم
ٌ
وزن ،وجاء في حديث بشأن ّ
الحج ّإن
الــذي حـ ّـج ولــم يفســق ولــم يرفــث رجع
كيــوم ولدتــه ّأمــه ،فعلــى الحـ ّ
ـاج أن
يختــارالتقــوى فــي املســتقبل ،واليعــود
إلــى الذنــوب التــي ّ
تعودهــا قبــل الحــج
حتــى يفــوز فــي الداريــن.
واليعــزب عــن البــال ّأن الحــاج الــذي
يمارس الذنوب بعد ّ
الحج ّ
ويصرعليها
التنفعــه التوبــة ،بــل قــال العلمــاء إن
عالمــة الحــج املبــرور هوالتجافــي عــن

دارالغــرورواالبتعــاد مــن حــب الدنيــا
واإلنابــة إلــى دار الخلــود والرغبــة فــي
اآلخــرة.
ً
ّ
فعلى الحاج أن يتذكردائما ما عاهد
هللا على الطاعة حين الحج والطواف
ّ
لعلــه يوفــق إلــى الخيــروالتقوى ،وحكي
عــن بعــض الصالحيــن أنــه قــال:
قدمــت مــن الحــج مــع قــوم فدعتنــي
ً
نف�ســي إلــى أمــر ســوء فســمعت هاتفــا
ناحيــة البيــت يقــول :ويلــك ألــم تحــج
فعصمنــي هللا إلــى الســاعة.
والشـ ّـك أن بعــض األعمــال يكــون
ً
حجابــا للمــرء إذا كان معجبــا بــه
ومعتمــدا عليــه كمــا حكــي ّأن بعــض
األت ـراك كان يــازم مجلــس شــيخ
اإلسالم أحمد النامقي الجامي قدس
ً
ســره ويــرى فــوق قفــاه نــورا كالتــرس
ّ
فاتفــق لــه أن يحــج فلمــا رجــع زالــت
عنــه تلــك الحــال فســأل الشــيخ عــن
ســببه فقــال :إنــك كنــت قبــل الحـ ّـج
صاحــب تضـ ّـرع ومســكنة واآلن غــرك
ً
ّ
حجــك وأعطيــت نفســك قــدرا ومنزلــة
فلــذا نزلــت عــن رتبتــك ولــم تــر النــور.
ّ ُ
وإنمــا ختمــت أحــكام الحـ ّـج بقولــه
تعالــى "واتقــوا هللا واعلمــوا أنكــم إليــه
تحشرون" ّ
لسركبير ،وذلك ّأن الحج
عبــادة ذات شــأن ،فحينمــا يفــرغ
اإلنســان منهــا يوســوس الشــيطان فــي
صــدره ويبتليــه باإلعجــاب فيحســب
ّ
الحاج أنه مقرب عند هللا ،والريب ّأن
هــذا التصــور يســبب حبــط العمــل،
لذلــك أو�صــى هللا عبيــده الحجــاج
بالتقــوى والخشــية والطاعــة حتــى
يــزدادوا بعــد الحــج خشــية مــن هللا
ً
وابتعــادا مــن الذنــوب ،حتــى التضيــع
عبــادة الحــج التــي أدوهــا والجهــود التي
بذلوهــا ألجــل هــذه العبــادة.
اللهــم وفقنــا ملــا تحــب وتر�ضــى مــن
القــول والفعــل والنيــة.
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على مائدة القرآن

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

مائة فائدة قرآنية
ّ
أبوحسان عبد ّ
الرشيد الجالل آبادي
األستاذ بمدرسة بيت ّ
السالم بكرات�شي

الرحمن ّ
بسم هللا ّ
الرحيم
الفائــدة األولــى فــي الفــاء الفصيحــة\
ُ
فصحــة :
ا مل ِ
الــكالم فــي الفــاء الفصيحــة يقــع فــي
مواضــع – 1 :تعريــف الفــاء الفصيحــة.
 – 2وجــه تســميتها بالفصيحــة– 3 .
قســماها مــع األمثلــة القر ّ
آنيــة– 4 .
ٌ
شــروطها – 5 .عالمتهــا – 6 .عــدد مــن
ّ
اآليــات الكريمــة ،التــي ورد فيهــا الفــاء
ا لفصيحــة .
تعريــف الفــاء الفصيحــة .اعلــم أنّ
الفصيحــة مــن اإلفصــاح بمعنــى
الكشــف ،و اإلظهــار ،فالفــاء
الفصيحــة :هــي الفــاء ّالتــي تـ ّ
ـدل علــى
ـذوف قبلهــا.
محـ ٍ
وجــه تســمية هــذه الفــاء بالفصيحــة\
املفصحــة :و قــد عرفــت مــن تعريفهــا
ّأن تســميتها بالفصيحــة؛ ألجــل ّأنهــا
ـذوف ،و تـ ّ
ـدل
تفصــح و تكشــف عــن محـ ٍ
ـببيته .و قيــلّ :
علــى بيــان سـ ّ
ألنهــا ال تــدلّ
علــى املحــذوف قبلهــا إال عنــد الفصيــح.
و قيــلّ :
ألنهــا ال تــرد إال مــن الفصيــح؛
لعــدم معرفــة غيــره بمواردهــا .وهللا
تعالــى أعلــم
قســما الفــاء الفصيحــة :الفــاء
الفصيحــة علــى قســمين؛ ّ
ألن ذلــك
املحــذوف الــذي تـ ّ
ـدل عليــه الفــاء ال
ً
يخلــو عــن أمريــنّ :إمــا يكــون معطوفــا
ً
عليــه مــع الفــاء ،و ّإمــا يكــون شــرطا مــع
أداتــه ،فــإن كان ّ
األول فحينئـ ٍـذ تكــون
ً
الفاء الفصيحة عاطفة ملا بعدها على
ـذوف قبلهــا ،نحــو
معطــوف عليــه محـ ٍ
صــاكَ
قولــه تعالــى{َ :ف ُق َلنــا اضــر ْب ب َع َ
ِ ِ
َ َ
َ
الح َجـ َـر فانف َجــرت} [ســورة البقــرة:
ٌ
َ
ْ
 ،]60فالفــاء فــي {فانف َجــرت} فصيحــة
ٌ
ـوف عليــه
عاطفــة ملــا بعدهــا علــى معطـ ٍ
ـذوف ،و هــو ’’فضربــه‘‘ ،و تقديــر
محـ ٍ

َْ
َ
فانف َجـ ْ
َ
ـرت ِم ْنـ ُـه اثن َتــا
الكالم’’:فض َرَبــه
َع ْشـ َـر َة َع ْينـ ًـا‘‘ .و ّ
الســر فــي هــذا الحــذف
هي اإلشارة إلى سرعة االمتثال ّ
حتى ّإن
َ
أثــره – وهــو االنفجــار – لــم يتأخــر عــن
األمــر.
َ ْ َ ُ َ َ ُ ُ نَ
ونحوه قوله تعالى{:وِإن كان َوا ليقولو
ً
لــو َّأن ع َ
األ َّوليــن َل ُكنــاَّ
ندنــا ِذك ـرا مــن
َ ِ ُ َ
ََ
َ
ُ
عبــاد هللا املخلصيــن فكفــروا بــه}...
ّ
[الصافــات ،]170- 167:فـ ّ
ـإن الفــاء
ََ
ٌ
ٌ
فــي {فك َفـ ُـروا بــه} فصيحــة عاطفــة ملــا
ـذوف
بعدهــا علــى معطــوف عليــه محـ ٍ
قبلهــا ،والتقديــر :فــكان عندهــم ذكـ ٌـر،
فكفــروا بــه...
ً
و إن كان ذلــك املحــذوف شــرطا مــع
أداة الشــرط ،فحينئـ ٍـذ تكــون الفــاء
ً
ـواب واقعــة فــي جواب
الفصيحــة ّفــاء جـ ٍ
ّ
ـرط مقــد ٍر مــع أداة الشــرط ،نحــو
شـ ٍ
َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ ُ ْ
ُ
َّ
قوله تعالى{ :قالت فذ ِلكن ال ِذي لتن ِني
فيه[ }...سورة يوسفّ ،]32:
فإن الفاء
ِ ََ ُ
ٌ
َّ
فــي {فذ ِلكــن} فــاء الفصيحــة ،واقعــة فــي
ّ
ـرط مقـ ّـد ٍر مــع أداة الشــرط،
جــواب شـ ٍ
و التقديــر’’ :إن كان هــذا كمــا زعمتــنّ
َ
َملــكا فهــو الــذي بلغكـ ّـن خبـ ُـره فلمتننــي

فيــه‘‘.
َ ُ
تعالى{َ :ول َق ْد ك ْن ُت ْم َ َت َم َّن ْو َن
ونحوه قوله
ْالَـ ْـو َت مـ ْـن َق ْبــل َأ ْن َت ْل َقـ ْـو ُه َف َقـ ْـد َرأ ْي ُت ُمـ ُ
ـوه
ِ
َو َأ ْن ُتـ ْـم َت ْن ُظـ ُـر ِون} [البقــرة ،]143:فـ ّ
ـإن
ََ
الفــاء فــي قولــه{ :فقـ ْـد} فــاء الفصيحــة،
و التقديــر :فــإن كان تمنيكــم حقــا فقــد
رأيتمــوه.
و نحوه قوله تعالى{َ :ف َق ْد َك َّذ ُبوا ب ْال َحقّ
ُ ْ َ َ ْ َ َْ ْ َْ ِ ُ ِ
َلَّا َ
جاءهم فسوف يأ ِتيهم أن ُ
باء َما كانوا
ِ
ُ
ِبـ ِـه َي ْسـ َـت ْه ِزؤن} [األنعــام ،]5:فقــد قــال
العالمة ابن عاشور – رحمه هللا تعالى:
الفــاء فصيحــة علــى األظهــر ،أفصحــت
َّ
عــن كالم مقـ ّـدر ،نشــأ عــن قولــه{ِ :إل
ُ
كانــوا َع ْنهــا ُم ْع ِر ِضيـ َـن} [األنعــام،]4:
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أي :إذا تقـ ّـرر هــذا اإلع ـراض ثبــت أنهــم
كذبــوا بالحــق ملــا جاءهــم مــن عنــد هللا،
فـ ّ
ـإن اإلع ـراض عالمــة علــى التكذيــب،
فمــا بعــد فــاء الفصيحــة هــو الجـزاء.
و مــن أشــهر أمثلــة الفــاء الفصيحــة
قــول ّ
عبــاس بـ َـن األحنــف:
َُّ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َق ُالوا ُخ َر َ
اســان أق�صى َما ُي َراد ِبنا  ...ثم
ْ ُ ُ ُل َ َ ْ ْ َ ُ َ َ َ
اسانا
القفو فقد ِجئنا خر
ٌ
ٌ
فالفــاء فــي ’’فقــد جئنــا‘‘ فصيحــة واقعــة
ّ
في جواب شرط ّ
مقد ٍرمع أداة الشرط،
ٍ
و التقديــر’’ :إن صـ ّـح مــا قلتــم مــن أن
خراســان مقصدنــا ،و ّأن الرجــوع بعــد

الوصــول إلــى خراســان ،فقــد جئنــا
خراســان‘‘ ،أي :فلنرجــع فقــد جئنــا.
ّ
شــروط الفــاء الفصيحــةُ :ليعلــم أنــه
يشــترط فــي الفــاء الفصيحــة أم ـران،
ً
ّ
األول :أن يكــون ماقبلهــا محذوفــا ،ال
مذكــورا ،و هــذا الشــرط يعـ ّـم قســمي
الفصيحة (الفاء الفصيحة العاطفة\
الفصيحــة الجز ّ
ائيــة) .الثانــي - :وهــذا
الشــرط يخـ ّ
ـص الفــاء الفصيحــة
العاطفــة – وهــو أن يكــون املعطــوف
ً
ـببا للمعطــوف ،فــإن ّ
تحقــق
عليــه سـ
هــذان الشــرطان -كــون املعطــوف عليه
ً
محذوفــا ،و كونــه ســببا للمعطــوف-
ً
كانــت الفــاء فصيحــة عاطفــة ،كمــا فــي
صـ َ
اآليــة املذكــورة َ{ف ُق َلنــا اضــر ْب ب َع َ
ـاك
ِ ِ
َ َ
َ
الح َجـ َـر فانف َجــرت} [ســورة البقــرة:
َ
فانف َجـ ْ
ـرت م ْنــهُ
َ
 ،]60أي’’ :فض َرَبــه
ِ
ْ َ ً
َْ
ّ
اثن َتــا َعشـ َـرة َع ْينــا‘‘؛ حيــث إن االنفجــار
مسـ ّـب ٌب عــن ضــرب الحجــر بالعصــا ،و
هــو مقـ ّـد ٌرفــي الــكالم .و إن فقــد الشــرط
ً
ّ
األول كانــت الفــاء سـ ّ
ـببية عاطفــة ،ال
َ
َ
ً
فصيحــة ،نحــو :قولــه تعالــى{ :ف َوكـ َـز ُه
ُ َ ََ َ َ
�ضــى َعل ْيـ ِـه} [القصــص.]15:
مو�ســى فق
ً
و إن فقــد الشــرطان معــا كانــت الفــاء
ًّ
ً
ـببية
فــاء تعقيـ ٍـب ،ال فصيحــة ،وال سـ
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عاطفـ ًـة ،نحــو :نــزل الشـ ّ
ـرطي مــن
ّ
الســيارة ،فأطلــق الرصاصــة علــى
ّ
الســارق .
ّ
عالمة الفاء الفصيحة :اعلم أن عالمة
الفــاء الفصيحــة هــي ّأنهــا تأتــي بعدهــا
ـائية بعــد جملــة ّ
جملــة إنشـ ّ
خبريــة فــي
الســابق{َ :ف ُقلنــاَ
العــادة ،كمــا فــي املثــال ّ
ْ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ
اضـ ِـرب ِبعصــاك الحجــر فانفجــرت}
[ســورة البقــرة .]60 :و ْكقولــه تعالــى:
َُ
ُُ
ٌ َُ َ ُ
َ{ ِن َســاؤك ْم َحـ ْـرث لكـ ْـم فأتــوا َح ْرثكـ ْـم
ُْ
َّ
أنــى ْ ِشــئتم} [البقــرة ،]223 :فالفــاء
َ ُ
فــي {فأتــوا} فصيحــة ،واقترنــت بجملــة
ـائية بعــد جملــة ّ
إنشـ ّ
خبريُــة .وقولــه
تعالــى{َ :أ ْو َت ُق ُولــوا َلـ ْـو َأ َّنــا أ ْنــز َل َع َل ْينــاَ
ََ ِ
ْ َ ُ َُ َ
ُ
ـاب لك َّنــا أ ْهـ َـدى ِم ْن ُهـ ْـم فقـ ْـد َج َاءكـ ْـم
ال ِكتـ
ُ
ٌ
َب ِّي َنــة ِمـ ْـن َرِّبكـ ْـم َو ُهـ ًـدى َو َر ْح َمــة}
َ
َ
[األنعــام ،]157:الفــاء فــي قولــه{ :فقـ ْـد
ُ
ُ
ٌ
َج َاءكـ ْـم َب ِّي َنــة ِمـ ْـن َرِّبكـ ْـم َو ُهـ ًـدى َو َر ْح َمــة}
ٌ ّ ٌ
ـذوف،
ـرط محـ ٍ
فصيحــة دالــة علــى شـ ٍ
والتقديــر :فــإذا كنتــم تقولــون ذلــك
ويهجــس فــي نفوســكم فقــد جاءكــم
بيــان مــن ربكــم يعنــي الق ـرآن...
قلــت :كمــا أســلفت ،هــذه العالمــة
ّ ٌ
مبنيــة علــى األغلــب و األكثــر ،فهنــاك
آيـ ٌ
ـات وردت فيهــا الفــاء الفصيحــة،
و ليســت فيهــا هــذه العالمــة ،كمــا
ســتعرفها مــن األمثلــة اآلتيــة.
ٌ
عدد من اآليات الكريمة ورد فيها الفاء
الفصيحــة :و نســرد اآلن بعــض اآليــات
التــي وردت فيهــا الفــاء الفصيحــة
بقســميها ،و قــد صـ ّـرح بكــون أكثرهــا فــاء
الفصيحــة العالمــة اللغــو ّي الكبيــر ،و
ّ
املفســر الجليــل ابــن عاشــور – رحمــه
هللا تعالى – في تفسيره ّ
القيم ’’التحرير
و التنويــر‘‘.
َ َّ
ُ
َ
َ
 :– 1قولــه تعالــى{ :فال ِذيــن آمنــوا
وه َو َّات َب ُعــوا ُّ
صـ ُـر ُ
النـ َ
بــه َو َعـ َّـز ُر ُوه َو َن َ
ـور
ْ
ِ َّ ِ ُ ْ َل َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ
ْ
ُ
ن
الـ ِـذي أنـ ِـز معــه أول ِئــك هــم الف ِلحــو }
[األع ـراف ]157:الفــاء فــي قولــه:
َ َّ
{فال ِذيـ َـن َآم ُنــوا ِبـ ِـه} فــاء الفصيحــة،
واملعنــى :إذا كان هــذا النبـ ّـي كمــا علمتــم
 من شــهادة التوراة واإلنجيل ّبنبوته،
ّ
ومــن اتصــاف شــرعه بالصفــة التــي
ســمعتم  -علمتــم أن الذيــن آمنــوا بــه

وعــزروه ونصــروه واتبعــوا هديــه ،هــم
املفلحــون .
 :- 2قولــه تعالــى{ُ :قـ ْـل َمـ ْـن َي ْر ُز ُق ُكـ ْـم مــنَ
ِ
َّ َ َ ْ َ
السـ ْـمعَ
ال ْرض َأ َّمـ ْـن َي ْم ِلـ ُـك َّ
الســم ِاء و
ِ
َ َْ
ْ
َْ
ْ
ال ْب َ
و
صـ َـار َو َمـ ْـن ُيخـ ِـر ُج ال َحـ َّـي ِمـ َـن ال ِّ َيـ ِـت
َو ُي ْخــر ُج ْالَ ّيـ َـت ِمـ َـن ْال َحـ ّـي َو َمـ ْـن ُي َد ّبـ ُـر ْال ْمــرَ
َ ِ َ َ َ َِ َ
َ ِ ُ َِ
ف َسـ َـي ُقولون هللا ف ُقـ ْـل أفــا ت َّت ُقــون}
َ
[يونــس ،]31:الفــاء فــي قولــه{ :ف ُقـ ْـل}
الفصيحــة ،أي :إن قالــوا ذلــك
فــاء
ُ َََ َ َ
{فقــل أفــا ت َّت ُقــون}.
َ ْ
ُ
 :- 3قولــه تعالــى{ :فال َيـ ْـو َم ن َن ِ ّجيـ َـك
ُ َ َ
ََْ
ِب َب َد ِنـ َـك ِل َتكــون ِلـ ْـن خلفـ َـك َآيــة}
َ ْ
[يونــس ،]92:الفــاء فــي قولــه{ :فال َيـ ْـو َم}
فــاء الفصيحــة ،تفصــح عــن شــرط
مقــدر فــي الــكالم يــدل عليــه الســياق،
واملعنــى :فــإن رمــت بإيمانــك بعــد فــوات
وقتــه أن أنجيــك مــن الغــرق فاليــوم
ننجيــك ببدنــك.
 :- 4قولــه تعالــى{َ :و َقــالَ
َّ َ ُ ُ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ
ـان لقـ ْـد ل ِبث ُتـ ْـم
اليمـ
ال ِذيــن أوتــوا ال ِعلــم و ِ
فــي ك َتــاب هللا إ َلــى َيـ ْـوم ْال َب ْعـ ِـث َف َهـ َـذا َيـ ْـومُ
ِ ْ ِ ِ َ ِ ُ ُِ
َ َ َ َ
ال َب ْعـ ِـث َول ِك َّنكـ ْـم ك ْن ُتـ ْـم ل ت ْعل ُمــون}
َ َ
[ســورة الـ ّـروم ،]56:الفــاء فــي {ف َهــذا}
فصيحــة أفصحــت عــن شــرط مقــدر،
وتفيــد معنــى املفاجــأة كمــا تقــدم
عنــد قولــه تعالــى{ :فقــد كذبوكــم بمــا
تقولــون} [ســورة الفرقــان  ،]19:أي:
إذا كان كذلــك فهــذا يــوم البعــث.
َ َ َّ َ َ َ
 :- 5قولــه تعالــى{ :فل َمــا بلــغ
ّ
َم َعـ ُـه َّ
السـ ْـع َي َقـ َ
ـال َيــا ُب َنـ َّـي ِإ ِنــي أ َرى ِفــي
َ
َ ْ ُ
َْ َّ ْ
َ َ
ال َنـ ِـام أ ِنــي أذ َب ُحـ َـك فانظـ ْـر َمــاذا تـ َـرى}
ّ
[الصافــات ،]102:الفــاء فــي قولــه:
َ ْ ُ
{فانظـ ْـر} فــاء الفصيحــة ،أي :إذا
علمــت هــذا َفانظــر مــاذا تــرى.
َ
َ ْ َ ْ ُ نَ
ذابنا يستع ِجلو
 :-6قوله تعالى{ :أف ِب َع
ِ
َ
َ َََ
صبـ ُ
ـاحته ْم َفسـ َـاء َ
ـاح
ْ* ُ ْفـَ ِـإذا َ نــزل ِبسـ ّ ِ ِّ
النذ ِريــن} [الصافــات]176،177:
َ
َ
الفــاء فــي قولــه{ :فـ ِـإذا نـ َـز َل} فــاء
الفصيحــة ،أي :إن كانــوا يســتعجلون
بالعــذاب فــإذا نــزل بهــم فبئــس وقــت
نزو لــه.
َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َّ
تعالــى{ :فهــل ينظــرون ِإل
 :- 7قولــه
السـ َ
ـاع َة َأ ْن َت ْأ ِت َي ُهـ ْـم َب ْغ َتـ ًـة َف َقـ ْـد َجــاءَ
َّ
َ
َ
َ ْ َ ُ
اط َها َفأ َّنــى ل ُهـ ْـم إ َذا َج َاء ْت ُهــمْ
أشــر
ِ

ِذ ْك َر ُاه ْم} ّ
[محمد ،]18:الفاء من قوله:
َ ْ ُ
ََ
{فقـ ْـد َجـ َـاء أشـ َـراط َها} فــاء الفصيحــة.
َ ْ
ْ َ
 :- 8قوله تعالى{ :ذ ِل َك ال َي ْو ُم ال َح ُّق ف َم ْن
َشـ َـاء َّات َخـ َـذ إ َلــى َ ّبــه َم ًآبــا} ّ
[النبــأ،]39:
ِ رِ َ ِ
الفــاء فــي قولــه{ :ف َمـ ْـن} فــاء الفصيحــة
إلفصاحها عن شرط مقدرنا�شىء عن
الكالم الســابق .والتقدير :فإذا علمتم
ذلــك كلــه فمــن شــاء اتخــاذ مــآب عنــد
ربــه فليتخــذه.
ََْْ ُ ْ ْ َ ُ َ
ـان ِإلــى
النسـ
ـر
ـ
ظ
ن
ي
ل
{ف
ـى:
ـ
 :- 9قولــه تعال
ِ ِ
َ
ط َع ِامــه} [عبــس ،]24:الفــاء تفيد معنى
الفصيحــة ،إذ التقديــر :إن أراد أن
يق�ضــي مــا أمــره فلينظــر إلــى طعامــه أو
التقديــر :إن أراد نقــض كفــره فلينظــر
إلــى طعامــه.
 :- 10قولــه تعالــى{َ :ف ْل َي ْن ُظــر ْال ْن َسـ ُ
ـان
ِ ِ
ُ
ُ
ِمـ َّـم خ ِلـ َـق* خ ِلـ َـق ِمـ ْـن َمـ ٍـاء َدا ِفــق}
ّ
ٌ ّ ٌ
[الطــارق ،]5،6:الفــاء فصيحــة دالــة
ـذوف .و التقديــر :إن
ـرط محـ ٍ
علــى شـ ٍ
أراد اإلنســان الخــاص مــن ِتبعــات
مــا يكتبــه عليــه الحافــظ فلينظــر مـ ّـم
خلــق؛ ليهتــدي بالنظــر فيؤمــن فينجــو.
أو التقديــر :فــإن رأيتــم البعــث ُمحــاال
فلينظــر اإلنســان مـ ّـم خلــق؛ ليعلــم ّأن
ّ
الخلــق الثانــي ليــس بأبعــد مــن الخلــق
ّ
األول .
َ
ْ
َ
َ
 :-11قولــه تعالــى{ :فأ َّمــا ال َي ِت َيـ َـم فــا
َ
َت ْق َه ْر} ّ
[الضحى ،]9:الفاء في {فأ َّما} فاء
الفصيحــة ،وتقديــر نظــم الــكالم :إذا
كنــت تعلــم ذلــك وأقــررت بــه فعليــك
بشــكر ربــك.
 :- 12قوله تعالى{َ :ي ْس َأ ُل َون َك َم َاذا ُأ ِحلَّ
َ ُ ْ ُ ْ ُ َّ َ ُ ُ َّ
َّ
الط ّي َب ُ
لهم قل أ ِحل لكم
ات َو َما َعل ْم ُت ْم
ِ
ِمـ َـن ْال َجـ َـوارح ُم َك ِّلبيـ َـن ُت َع ِّل ُم َون ُهـ َّـن ِممــاَّ
َّ ُ َّ ِ ِ َ ُ ُ ِ َ ْ َ ُ
َعل َمك ُم الل ُه فكلوا ِم َّما أ ْم َسك َن َعل ْيك ْم
َّ َ
َو ْاذ ُكـ ُـروا ْ
[املائــدةِ]4:
اسـ َـم اللـ ِـه َعل ْيــه}
َ
ُُ
ْ
الفــاء فــي قولــهَ{ :كلــوا ِم َّمــا أ ْم َســك َن
َ ُ
ٌ
َعل ْيكـ ْـم} فصيحــة.
َ
ُ
َ ُْ
 :-13قولــه تعالــى{ :قـ ْـل أ َّتخذتـ ْـم ِع ْنـ َـد
ََ
َّ
َّ
َ
ْ
اللـ ِـه َع ْهـ ًـدا فلـ ْـن ُيخ ِلــف اللـ ُـه َع ْهـ َـده}
ََ
[البقــرة ،]80:الفــاء فــي قولــه{ :فلـ ْـن}
ٌ
ٌ
ـذوف،
ـرط محـ ٍ
فصيحــة معربــة عــن شـ ٍ
أي :إن كان األمــر كذلــك فلــن ّيخلفــه.
وهللا تعالــى أعلــم ،وعلمــه أتـ ّـم وأحكــم!
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فضيلة الشيخ عبد الحميد في خطبة الجمعة:

الهجوم عىل الحفلة الدينية في والية
قندوز كان جبانا ومثيرا للكراهية

أشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد،
إمام وخطيب أهل ّ
السنة في زاهدان،
فــي خطبــة الجمعــة ( 19رجــب )1439
إلى القصف الجوي للجيش األفغاني
علــى حفلــة تكريــم حفــاظ الق ـرآن
الكريــم فــي واليــة قنــدوز ،واصفــا إيــاه
ب ـ “العمــل الجبــان واملثيــر للكراهيــة”.
وتابــع فضيلتــه قائــا :الجيــش
األفغانــي اســتهدف فــي واليــة قنــدوز
حفلــة انعقــدت بمناســبة تكريــم
خريجــي حفــاظ كتــاب هللا تعالــى ،هــذه
الخطــوة كانــت غيــر مســبوقة .هــذا
الهجــوم آلــم جميــع املســلمين وأحـرار
العا لــم.
وأضــاف قائــا :حفــاظ يافعــون
حفظــوا كتــاب هللا تعالــى ،ويعقــدون
احتفــاالت قرآنيــة ،ويشــارك أهــل
املنطقــة فــي تلــك االحتفــاالت،
لكــن الجيــش األفغانــي يقصفهــم؛
هــذه الحادثــة مؤملــة جــدا ،ومثيــرة
للكراهيــة .مشــاهده هــذه الحــوادث
تدمــي القلــب.

واســتطرد خطيــب أهــل الســنة قائــا:
بــأي منطــق ومواثيــق قانونيــة ودوليــة
يتــم هــذا القصــف؟ هــذه الحادثــة
ليســت للشــعب األفغانــي بــل لجميــع
املســلمين وأح ـرار العالــم .كانــت
حادثــة مؤملــة أثــارت كراهيــة الجميــع
بالنســبة إلــى عواملهــا.
واعتبــر فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد
قصــف الحفلــة الدينيــة ب ـ “العمــل
الجبــان” قائــا :أن تهجــم جماعــة على
الحفلــة الدينيــة والقرآنيــة ملواجهــة
أعدائهــم ،ويقتلــوا حفــاظ كتــاب هللا
تعالــى ،هــذه عالمــة جبنهــم وفشــلهم
فــي املعــارك .إنهــم أفضحــوا أنفســهم
والذيــن يدعمونهــم بهــذه األعمــال.
وأدان فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد
هــذه الهجمــات واألعمــال البشــعة
قائــا :البعــض ممــن يحســبون
أنفســهم مســلمين ،لكنهــم يهجمــون
املســاجد والحفــات الدينيــة ،مــع
أن هــذه األعمــال ليســت مغايــرة
للشــريعة اإلســامية فحســب ،بــل
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تغايراألصول اإلنسانية .ماذا جواب
هــؤالء عنــد هللا تعالــى؟
دعــم جرائــم الكيــان الصهيونــي
مغايــر للعــرف والعقــل
وأشــارخطيب أهل الســنة في خطبته
إلــى قتــل ســكان غــزة علــى يــد الكيــان
الصهيونــي فــي مظاهــرة “العــودة”
الكبيــرة ،قائــا :مــن املؤســف ّأن
ســكان غــزة حينمــا يعقــدون مظاهــرة
كبيــرة يطالبــون حريتهــم ،يبادرالكيان
الصهيونــي إلــى قتــل املتظاهريــن.
وانتقــد فضيلتــه نقــض الواليــات
املتحــدة األمريكيــة ملشــروع مجلــس
األمــن قائــا :نقــض مشــروع مجلــس
األمــن لألمــم املتحــدة حــول البحــث
عــن قتــل املســملين فــي غــزة فــي هــذه
املظاهــرة ،ظلــم كبيــر .هــذا العمــل
األمريكــي بمثابــة إعطــاء الضــوء
األخضــرللكيــان الصهيونــي ،ليســتمر
فــي جرائمــه.
وأضاف فضيلة الشيخ عبد الحميد:
الواليــات املتحــدة األمريكيــة وســائر
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القــوى الكبــرى تدعــي محاربــة اإلرهــاب
والتطــرف ،لكــن بــأي منطــق قويــم
يريــدون محاربتــه؟ حينمــا يطلقــون
يــد مجــرم متكبــر ،وال يأذنــون للتبيــن
وإج ـراء التحقيقــات ،كيــف يحاربــون
التطــرف؟ دعــم الكيــان الصهيونــي
عمــل غيــر معقــول ،ومغايــر للعــرف
والعقــل.
الظلــم أكبــر املعا�صــي والظاملــون
يواجهــون العقــاب فــي هــذه الدنيــا
ووصــف خطيــب أهــل الســنة فــي
قســم آخــر مــن خطبتــه “الظلــم”
مــن أكبــر املشــكالت واألزمــات فــي
العصــر الراهــن ،وتابــع قائــا :الظلــم
مــن املعا�صــي الكبيــرة والتحديــات
العظيمة ،والتي تهزكيان اإلنسان في
العالــم املعاصــر .الظلــم بمعنــى تــرك
العــدل ،والجــور ،وغيــاب اإلنصــاف،
وتضييــع الحــق .وكل نــوع مــن تضييــع
الحــق معصيــة.
وأضــاف قائــا :الظلــم درجــات؛ ظلــم
ُيخــرج اإلنســان مــن دائــرة اإلســام،
كالكفــر والشــرك .ظلــم آخــر يبلــغ
اإلنســان إلــى حــدود الكفــر ،وهــو
القتــل بغيــرحــق .التعــدي علــى حقــوق
النســاء واألطفــال وأكل مــال النــاس
وتضييــع حقــوق األيتــام و… .ظلــم
ومــن املعا�صــي الكبيــرة.
وأشــار خطيــب أهــل الســنة إلــى ج ـزاء
الظامليــن فــي الدنيــا قائــا :إن هللا تعالــى
قــد يختــارالحلــم فــي كثيــرمــن األحيــان،
لكــن وعــد هللا تعالــى أن يعاقــب مــن
يظلــم النــاس ويتعــدى علــى حقوقهــم
فــي هــذه الدنيــا أمــام أعيــن العامليــن.
وأعــرب فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد
عــن أســفه الشــديد بســبب تف�شــي
الظلــم فــي العالــم الحاضــر قائــا :مــع
األســف بلــغ الظلــم ذروتــه فــي أنحــاء
العالم في عصرنا وال سـ ّـيما في الشــرق

األوســط؛ قتــل اإلنســان البــريء
وإبــادة النســل ،مظالــم وجرائــم ال
تغتفر ،وسيعاقب هللا تعالى الظاملين
علــى هــذه الجرائــم.
وحــذر فضيلتــه الظامليــن قائــا :يريــق
الظاملــون واملجرمــون دمــاء األبريــاء
للبقــاء علــى كر�ســي الحكــم .يقومــون
بتدميــر الشــعوب وســائر البــاد
لتحقيــق منافعهــم الذاتيــة .علــى
هؤالء الظاملين أن يجتنبوا من بطش
الــرب تبــارك وتعالــى.
ال حــق لشــخصية أو حكومــة أن
تعمــل خــاف الشــريعة
وقــال مديــر جامعــة دار العلــوم
زاهــدان :يوجــد مــع األســف أنــاس
يــرون أنفســهم وكالء الــرب تبــارك
وتعالــى ،ويحســبون أنهــم أح ـرار فيمــا
يفعلــون؛ مــع أن هــذا خطــأ كبيــرجــدا،
وإن هللا تعالــى لــم يختــر فــي األرض
وكالء مثــل هــؤالء ،وليــس ألحــد أن
يعمــل خالفــا ألحــكام الشــريعة.
ّ
وأكــد فضيلتــه قائــا :إن هللا تعالــى
عاتب أنبيائه ملا قاموا بعمل مخالف
للمصلحــة ،ونبأهــم .إن هللا ابتلــى
يونــس عليــه الســام باللبــث فــي بطــن
الحــوت ملــا عمــل مخالفــا للحكمــة،
ولــم ينتظــر حكــم ربــه .كمــا أن هللا
تعالــى عاتــب ســيدنا رســول هللا صلــى
هللا عليه وسلم ملا عبس على صحابي
أعمــى دخــل علــى مجلســه وكان يدعــو
عــددا مــن املشــركين.
وأضاف رئيس منظمة اتحاد املدارس
الدينيــة ألهــل الســنة فــي محافظــة
سيســتان وبلوشســتان ،قائــا :علــى
النــاس جميعــا مراعــاة تعاليــم الــرب
تبــارك وتعالــى فــي كافــة الظــروف .ال
حق لحكومة وال لشخصية في العالم
أن يعمــل خــاف الشــريعة اإللهيــة.
الشريعة هي امليزان وأساس األعمال.

أخبار العالم
اغتيال الباحث الفلسطينى فادى البطش
فى ماليزيا وأسرته تتهم املوساد
لقى باحث فلسطينى ،مصرعه فجر اليوم
السبت ،فى العاصمة املاليزية كواالملبور ،
بعد أن أطلق مجهولون الرصاص عليه أثناء
توجهه ألداء صالة الفجر.
وأكدت وسائل إعالم ماليزية مقتل األكاديمى
الفلسطينى الدكتور فادى محمد البطش،
الحائزعلى جائزة أفضل باحث عربى فى منحة
الخزانة املاليزية ،وذلك بالقرب من منزله أثناء
ذهابه إلى صالة الفجر في العاصمة املاليزية
كواالملبور حيث يقيم هناك.
وقال قائد شرطة املدينة داتوك سيرى مازالن
الزم  -حسب ما أوردته صحيفة ستار املاليزية
 إن الباحث الفلسطينى كان في طريقه إلىمسجد مجاور ،عندما أطلق عليه النار من
مهاجمين على دراجة نارية فى حوالى الساعة
ً
السادسة صباحا فى جاالن جومباك.
املجلس األوروبي للروهنغيا يدعو املجتمع
الدولي لتحقيق العدالة ملسلمي أراكان
دعا املجلس األوروبي للروهنغيا (،)ERC
املجتمع الدولي لتحقيق العدالة ملسلمي
الروهنغيا بأراكان ،في ميانمار.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر الذي نظمه
املجلس األوروبي للروهنغيا في مدينة
فرانكفورت األملانية ،السبت ،املجتمع الدولي
لتحقيق العدالة من أجل إنهاء الظلم الذي
يتعرض له الروهنغيا.
وطالب البيان املجتمع الدولي ،بالعمل من
أجل عودة الجئي الروهنغيا من بنغالدش إلى
ديارهم في أراكان بميانمار.
 70قتيال على األقل في “هجوم كيميائي”
على دوما في سوريا
ُ
قتل حوالي سبعين شخصا على األقل إثر ما
يشتبه في أنه هجوم كيميائي على مدينة دوما
ُ
السورية ،التي تعتبر آخر معاقل املعارضة
املسلحة في الغوطة الشرقية.
ونشرت مجموعة الدفاع املدني التطوعية،
املسماة “الخوذ البيضاء” ،صورا على حسابها
ُ
على موقع التواصل االجتماعي تويتر ،تظهر
العديد من الجثامين في قبو ،مرجحة أن
عدد القتلى مرشح للزيادة .لكن لم يتسن لنا
التأكد من هذه األخبارمن مصدرمستقل.
ووصفت الحكومة السورية االتهامات بشن
هجوم كيميائي بـ “املفبركة” ،في حين قالت
الخارجية األمريكية إن تقارير رجحت “ارتفاع
محتمل في عدد الضحايا” ،بمن فيهم األسر
املقيمة في مراكزاإليواء.
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مجزرة قندوز جريمة ال تغتفر
سماحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي

ببالــغ األ�ســى والحــزن تلقينــا نبــأ
استشــهاد أكثــر مــن مائــة نســمة إثــر
القصــف الجــوي علــى حفــل تكريــم
متخرجــي الطــاب فــي مدرســة دينيــة
بمدينــة قنــدوز أفغانســتان .وقــد
ســبق هــذا القصــف قصــف آخــر
علــى حفــل مشــابه بهــذا الحفــل
أســفر عــن قتــل نفــوس أبريــاء .وأن
تقــع هاتــان الحادثتــان فــي أســبوع فــي
حفــات تكريــم للعلمــاء والحفــاظ
مؤلــم ومؤســف جــدا ،وال مبــرر لــه
شــرعا وعقــا .ومــا حــدث فــي حفــل
تكريم الحفاظ في مدرسة دارالعلوم
هاشــمية بقنــدوز قــد راح ضحيتــه
مراهقون ويافعون وكثيرمنهم لم يبلغ
ســن الرشــد بعد ،قد حفظوا القرآن
الكريــم .وإن قصفهــم وقتلهــم إهانــة
بالق ـرآن واإلســام وكافــة املســلمين.
إننــا نديــن مثــل هــذه الجرائــم بشــدة،
ونرجــو ملرتكبيهــا الخــزي والشــنار
والهــاك.
وال ينبغــي أن نمــر بهــذه الجرائــم
ببســاطة ،بــل يجــب أن يســتفز مثــل
هــذه األحــداث مشــاعر الجميــع ،ويهــز
حلــف الناتــو وحكومــة أفغانســتان
وقــادة أمريــكا واملجتمــع الدولــي،
وأن ٓ
يحاســب الجنــاة واملجرمــون .إن
هــذه أزمــة حقيقيــة ويجــب تشــكيل
اللويــا جيرغــا فــي أقــرب وقــت ممكــن
الســتعراض هــذا الحــدث وطــرق
مواجهتــه ومالحقــة مرتكبيــه .وعلــى
الشــخصيات االجتماعيــة وس ـراة
القبائــل أن ال يتغاضــوا عــن مثــل هــذه
الجرائــم التــي تقشــعر منهــا الجلــود.
مــا ذنــب هــؤالء الصغــار والبراعــم
الذيــن ال يعرفــون مــا هــي الحــرب؟

وال يعرفــون الطاغيــة وال الظالــم
واملظلــوم وال يميــزون بيــن اليميــن
والشــمال؟ أيــن املنــادون بالضميــر
الحــي؟ أيــن الذيــن يعتــزون بأنهــم
أعــادوا األمــن واالســتقرار فــي
أفغانســتان؟ أال يشــعرون بالخجــل؟!
قبــل أيــام صــرح ترمــب بأنــه يشــعر
بالخجــل ملــا حــدث بســوريا ،وأيــن
هــو اآلن مــن هــذه الحادثــة ،أال يشــعر
بالخجــل والحيــاء؟!
مــا هــو واجــب الشــعب األفغانــي إزاء
هــذه الجريمــة؟ أيــن الجماهيــر؟
أيــن االحتجاجــات واالعتصامــات
واإلدانــات؟ ملــاذا ال يخــرج الشــعب
إلــى الشــوارع منــددا الجريمــة؟ أيــن
املســؤولون والــوزراء مــن هــذه
الحادثــة؟ كــم اســتقال مــن منصبــه
اعتراضــا علــى مــا حــدث؟ أيــن رئيــس
الجمهوريــة ومــاذا يجيــب؟!
أيــن العلمــاء وملــاذا ال ترتفــع
أصواتهــم؟ وليعــرف كل مــن لــه كلمــة
مســموعة أو لكالمــه أثــر وال يرفــع
صوتــه ويقـ ّـدم شــكوى أنــه يحاســب فــي
املحكمــة اإللهيــة ،وليعــرف املســببون
واآلمــرون واملنفــذون واملخططــون
أنهــم ال ينفلتــون مــن عقــاب هللا تعالــى
وبطشــه .
مــن أيــن تحلــق هــذه املروحيــات ومــن
أيــن تتــزود بالوقــود؟ وأيــن تهبــط،
وأيــن يســتريح الطيــار؟ ومــن أيــن
يرشــد؟ إن هــذه تســاؤالت تتطلــب
جوا بــا؟
إذا كانــت قاعــدة مرتكبــي هــذه
الجريمــة تقــع فــي بلــد غيــر إســامي
أفليــس لقــادة ذلــك البلــد ضميــر
حــي؟ أال يــرون مــا يفعــل باألطفــال
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وبالشــعب املســكين؟ وإذا كانــت
قاعدتهــم فــي بلــد إســامي فاإلســام
بــرئ مــن هــذه الجنايــات.
بــأي ذنــب قتــل هــؤالء الصغــار؟ أيــن
الذيــن ينــادون بالعقالنيــة والقانــون
والحريــة؟ أيــن الذيــن يدافعــون عــن
حقوق البشر وحقوق الحيوانات ثم
يحرقــون الرطــب واليابــس؟ وليعرفــوا
أن دم طفــل بــرئ ،وص ـراخ أرملــة قــد
يبيــد عاملــا بأســره ،ويق�ضــي علــى بلــد،
ويغيــرنظامــا ،فاتقــوا هللا واتقــوا مغبــة
أعمالكــم.
ماذا يجب أن نفعل؟
1ـ االســتعانة بــاهلل تعالــى والتضــرع
إليــه.
2ـ االستشــارة وعقــد املؤتم ـرات
واســتعراض مــا جــرى.
3ـ اتخــاذ ق ـرارات حاســمة وتشــكيل
مظاهـرات ومطالبــة الحكومــة بقبــض
املجرميــن واملبــادرة إلنهــاء األزمــة.
4ـ يجــب علــى علمــاء اإلســام
واملفكريــن واملعنييــن الذيــن يرجــى أن
يصل صوتهم إلى مكان أن ال يتهاونوا
فــي أداء الواجــب ،وعلــى الجماهيــر أن
تنتفــض وتتحــرك.
إننــا إذ نديــن هــذه املذبحــة بشــدة
نناشــد أح ـرار العالــم وجميــع
املؤسســات التــي تنــادي بحقــوق
البشــر وتعنــى بحقــوق الحيوانــات أن
تبــادر لحــل هــذه األزمــة وإيقــاف هــذه
الجرائــم ومحاكمــة املجرميــن .وليعلــم
الجميع أن الحرب والدماروالقصف
ال يحــل أي عقــدة.
وأخي ـرا نقــدم تعازينــا الحــارة لجميــع
األســر التــي فقــدت أفــاذ أكبادهــا
ونرجــو للوالديــن الصبــر والســلوان.
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مذبحة قندوز واإلعالم الصامت!
عبدالرحمن محمد جمال

وقعــت مذبحــة قنــدوز التــي راح ضحيتهــا
عش ـرات مــن األطفــال واليافعيــن ـ
الذيــن أتمــوا حفــظ الق ـرآن ُ
وعقــد حفــل
لتكريمهــم فــي قريــة مــن قــرى مدينــة
قندوز أفغانستان ـ على مرآى من العالم
ومسمع ،فقد قصفت مقاتالت الحكومة
ومروحياتهــا املدعومــة مــن االحتــال
األمريكــي حفــل التكريــم وأوقعــت قتلــى
وجرحى غالبيتهم من األطفال واملراهقين.
لــم يصــدرأي تنديــد وشــجب مــن الجهــات
املعنيــة ســواء علــى املســتوى اإلقليمــي أو
الدولــي ،غايــة مــا صــدرت أن املروحيــات
األفغانيــة قصفــت مــأوى لطالبــان علــى
حد زعمهم ،وقتلت عددا من اإلرهابيين!
مــع أن أي دليــل لــم ينهــض بمشــاركة أي
عنصــر مــن عناصــر طالبــان فــي تلــك
الحفلــة.
إن هــذه املذبحــة لــو وقعــت فــي مدرســة
حكوميــة لقامــت الدنيــا ولــم تقعــد،
ولبكــت الصحــف واإلعــام والتلفــازقبــل
أن يبكــي النــاس ،ولتصــدرت عناويــن
ّ
ولعلــق ّ
الكتــاب،
الصحــف واملجــات،
ّ
وأدان الخطبــاء ،ونــددت الجهــات
الحكوميــة ،وأعلــن الحــداد العــام أليــام،
ولكــن شــيئا مــن ذلــك لــم يحــدث لألطفال
واملعصوميــن الذيــن حفظــوا الق ـرآن،
وقــد حملــت أيــدي أمهاتهــم وآبائهــم زهــورا
ليعلقوهــا علــى أعناقهــم إع ـزازا بهــم فــإذا
هــم جثــث هامــدة!
إن العالــم لــم يبــك علــى تلــك الجثــث
املتقطعــة للصغــار ،ولــم يســمع ذلــك
العويــل وتلــك الصيحــات لألمهــات الالئــي
فقــدن أفــاذ أكبادهــن فــي هــذه املجــزرة،
ّ
بــل ولــم يغــط أي جانــب مــن هــذه
الحادثــة املفجعــة ولــوال وســائل التواصــل
والجــواالت املتقدمــة لطويــت صفحاتهــم
وأهملهــم التاريــخ.
والعجيــب أن بعــض وســائل اإلعــام

املســتقلة واملواقــع املعنيــة بشــؤون األمــة
والتــي عامــة تغطــي مــا يحــدث للمنكوبيــن
واملضطهديــن فــي العالــم لــم تأخــذ هــذا
ّ
الحــدث بالجــد ولــم تعلــق بــل ولــم يصــدر
منهــا أي إدانــة أو بيــان بشــأن املجــزرة.
إن هــذا الصمــت املطبــق علــى هــذه
املجزرة الوحشية إن دل على �شيء فإنما
يــدل علــى أن وســائل اإلعــام ومــع األســف
عميلــة وتابعــة لالحتــال الغربــي الــذي
يرتكــب كل مــا طــاب لــه دون أي إدانــة
ومحاســبة فــي كل صغيــروكبيــر .تغطــي مــا
شــاءه االحتــال وتمـ ّـوه وتهمــل مــا أراده
االحتــال ،تجعــل الــذرة جبــا وإذا كان
األمريتعلق بعلماء الدين والشعب ،وإذا
كانت الجنابة من قبل املحتلين والعمالء
لــم يحــظ أي اهتمــام واحتفــال مــن قبــل
وســائل اإلعــام والصحــف املحليــة
واإلقليميــة.
ولكــن وســائل التواصــل االجتماعيــة
قــد لعبــت دورهــا حيــث مــا إن نشــرت
هــذه الصــور املفجعــة واملقاطــع املبكيــة
التــي تصــور بعــض الجوانــب الجزئيــة
مــن املشــهد فــي صفحــات التواصــل إال
وانتفضــت الشــعوب اإلســامية مــن
أقصاهــا إلــى أقصاهــا وبخاصــة الشــعب
ّ
األفغانــي والباكســتاني ،وقــد شــكلوا
مظاهـرات واحتجاجــات واســعة النطــاق
مندديــن باملذبحــة ومطالبيــن الحكومــة
واملجتمــع الدولــي بمحاســبة املجرميــن.
إن االنتفاضــة الشــعبية الواســعة
وحفــات ختــم الق ـرآن فــي الشــوارع
واألســواق التــي شــهدناها فــي أفغانســتان
وبعــض مــدن باكســتان قــد لقنــت
للمحتليــن درســا ال ينســونها وهــو أن
الشــعوب اإلســامية ال تصــاب بالجمــود
والركــود والتوقــف وأن مثــل هــذه
الهجمــات الوحشــية التزيدهــم إال غيــرة
وحماســة وإيمانــا وتشــعل العواطــف

فــي املســلمين وتجعلهــم يزيــدون مــن
حفالتهــم وحفاظهــم وعلماءهــم ،إن هــذه
االنتفاضــات بعثــت إلــى االحتــال رســالة
مفادها أنه ســوف ال يبقى بيت وبرومدر
إال وفيــه مــن يحفــظ الق ـرآن ويلتحــق
باملــدارس الدينيــة.
يجــب علــى أح ـرار العالــم وعلــى مــن فيــه
مســكة من الغيرة اإلســامية وعلى حملة
األقــام والخطبــاء وكل مــن لــه يــد فــي أي
مجال أن يتفاعل مع هذه املجزرة وأن ال
يمــرعــن هــذه الفاجعــة بســهولة بــل ينـ ّـدد
ويــؤدي دوره بقــدر مــا تيســر لــه ،حتــى ال
تتكــرر مثــل هــذه الفجائــع اإلنســانية وال
يجتــرئ كل ســفيه أن يرتكــب كل مــا طــاب
ّ
لــه ولــذ.
وال يعزبن عن البال بأن املسلم كالجسد
الواحــد فــي التعاطــف والتعاضــد
والشــعور وفــي األف ـراح واألت ـراح كمــا
جــاء فــي الحديــث النبــوي إن املؤمنيــن
كرجــل واحــد إن اشــتكى راســه تداعــى لــه
ســائرالجســد بالســهروالحمــى .الحديــث.
إن التعاطــف والتعاضــد مــن الواجــب
الدينــي واإلنســاني لــكل مــن رزق شــعورا
وفكـرا ويمــت إلــى اإلســام بصلــة أن تهمــه
هــذه األحــداث وأن يقــوم بواجبــه بقــدر
املســتطاع.
ولتعــرف الحكومــة األفغانيــة أن هــذه
األعمــال الهمجيــة واملمنهجــة تشـ ّـوه
ســمعتها ،وتقلــل مــن شــعبيتها ،وتزيــد فــي
الفرقــة والخــاف ،وتشــعل فتيــل الحــرب
والحقــد ،وتدفــع إلــى مزيــد مــن االنقســام
والتوتــر.
وعلــى الحكومــات اإلســامية واملجتمــع
الدولــي القيــام بواجبهــا واملبــادرة لوقــف
مثــل هــذه املجــازر التــي قــد تتــرك أث ـرا
ســلبيا علــى العالــم ويمــس باألمــن
والوحــدة ويــؤدي إلــى الفو�ضــى والتشــتت
واالختــاف.
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اقتباسات
(علمية ،أدبية ،اجتماعية ،ثقافية  ،فكرية وعملية)
إعداد :سماحة األستاذ املفتي عبد القادرالعارفي

تشــكيك فــي نســبة كتــاب مغيــث الخلــق
إلــى اإلمــام الجوينــي رحمــه هللا
وفــي مقدمــة كتــاب مقدمــات اإلمــام
الكوثــري نقــا عــن الدكتــور محمــد رجــب
البيومــي عميــد كليــة اللغــة العربيــة
بجامعــة األزهــر باملنصــورة:
وال أترك هذا املجال دون أن أشيرإلى ما
كتبــه الكوثــري فــي كتابــه (إحقــاق الحــق
بإبطــال الباطــل فــي مغيــث الخلــق) ردا
علــى كتــاب ظهــر تحــت عنــوان (مغيــث
الخلــق فــي ترجيــح املذهــب األحــق)
منســوبا ألبــي املعالــي الجوينــي إمــام
الحرميــن وأســتاذ الغزالــي ،فقــد ســل
الكوثــري ســاحه الباتــر فــي معارضــة مــا
جــاء بهــذا الكتــاب ،ونحــا باللــوم علــى
مؤلفــه املزعــوم ،وقــد تعـ ّـرض املفتــي
األكبــر الشــيخ محمــد بخيــت املطيعــي
الحنفــي وهــو شــيخ الحفنيــة فــي عصــره،
وموضــع الثقــة مــن الشــيخ الكوثــري إلــى
القــول فيمــا نشــرتحــت عنــوان ( مغيــث
الخلــق) فشــكك فــي نســبة الكتــاب ألبــي
املعالــي الجوينــي إمــام الحرميــن ،ونقــل
مــن كتــاب البرهــان للجوينــي مــا يخالــف
مــا جــاء فــي مغيــث الخلــق  ،ممــا يــدل علــى
أن النســبة إليــه فــي تأليــف هــذا الكتــاب
ذات ريــب أكيــد.
ولــو التفــت الكوثــري إلــى املقارنــة بيــن مــا

جــاء فــي البرهــان ومــا افتــرى بــه مؤلــف
(مغيــث الخلــق) علــى اإلمــام أبــي حنيفــة
لجاهــربنفــي هــذا الهـراء عــن إمــام جليــل
كالجوينــي ،وال أدري مــا حــظ الذيــن
يفتــرون األكاذيــب ويلصقونهــا بأكابــر
العلمــاء زيفــا وبهتانــا؟ ومــاذا يقولــون
يــوم الحســاب حيــن ينتصــف منهــم مــن
افتــروا عليهــم ،وهــم فقهــاء يفتــرض فيهــم
أن يحملــوا أمانــة الخلــق قبــل أن يحملــوا
رســالة العلــم! ذلــك جــرم خطيــر!
كتــاب «مقدمــات اإلمــام الكوثــري ص
»31
التحقيق في كلمة (البكاء) وأنواع
بكاء النبي صلى هللا عليه وسلم
قــال اإلمــام الفقيــه الباجــوري رحمــه هللا
في شــرحه على الشــمائل املحمدية:
البــكاء باملــد والقصــر ،وقيــل :بالقصــر:
ســيالن املدمــع مــن الحــزن ،وباملــد :رفــع
الصــوت معــه ،وهــو أنــواع :بــكاء رحمــة
ورأفــة ،وبــكاء خــوف وخشــية ،وبــكاء
محبة وشوق ،وبكاء فرح وسرور ،وبكاء
جــزع مــن ورود مؤلــم علــى الشــخص ال
يحتملــه ،وبــكاء حــزن ،وبــكاء مســتعار،
كبكاء املرأة لغيرها من غيرمقابل ،وبكاء
مســتأجر عليــه ،كبــكاء النائحــة ،وبــكاء
موافقــة ،وهــو بــكاء مــن يــرى مــن يبكــي
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فيبكــي وال يــدري ألي �شــيء يبكــي ،وبــكاء
كــذب ،وهــو بــكاء املصـ ّـر علــى الذنــب.
وبــكاؤه صلــى هللا عليــه وســلم تــارة يكــون
رحمــة وشــفقة علــى امليــت ،وتــارة يكــون
خوفــا علــى أمتــه ،وتــارة يكــون خشــية مــن
هللا تعالــى ،وتــارة يكــون اشــتياقا ومحبــة
مصاحبا لإلجالل والخشية ،وذلك عند
اســتماع الق ـرآن.
كتاب الشمائل املحمدية لـإلمام الفقيه
إبراهيــم بــن محمــد الباجــوري الشــافعي
ص 507
ســبب تنويــع النبــي صلــى هللا عليــه
وســلم امللبــس
وفي شرح الشمائل للباجوري (رح)
تنبيهُ :علم من كالمهم في هذا الباب :أن
املصطفــى صلــى هللا عليــه وســلم قــد آثــر
رثاثــة امللبــس ،فــكان أكثــر ْلبســه الخشــن
مــن الثيــاب ،وكان يلبــس الصــوف  ،ولــم
يقتصــرمــن اللبــاس علــى صنــف بعينــه،
ولــم تطلــب نفســه التغالــي فيــه ،بــل
اقتصــر علــى مــا تدعــوا إليــه ضرورتــه،
ّ
لكنه كان يلبس الرفيع منه أحيانا ،فقد
أهديــت لــه صلــى هللا عليــه وســلم حلــة
اشــتريت بثالثــة وثالثيــن بعي ـرا أو ناقــة،
فلبســها مــرة.
وأمــا الس ـراويل :فقــد وجــدت فــي تركتــه
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صلــى هللا عليــه وســلم لكنــه لــم يلبســها
علــى الراجــح .وأو ل مــن لبســها إبراهيــم
الخليــل .وفــي حديــث ابــن مســعود
مرفوعــا «كان علــى مو�ســى عليــه الســام
ّ
حيــن كلمــه ربــه كســاء مــن صــوف،
وقلنســوة من صوف ،وجبة من صوف،
وس ـراويل مــن صــوف ،وكانــت نعــاه مــن
جلد حمارميت» .وقد تبع السلف النبي
صلــى هللا عليــه وســلم فــي رثاثــة امللبــس
إظهــا ا لحقــارة مــا ّ
حقــره هللا تعالــى ملــا رأوا
ر
تفاخــر أهــل اللهــو بالزينــة وامللبــس.
واآلن قســت القلــوب ون�ســي ذلــك املعنــى،
فاتخــذ الغافلــون الرثاثــة شــبكة،
يصيــدون بهــا الدنيــا ،فانعكــس الحــال.
وقــد أنكــر شــخص ذو أســمال علــى
الشــاذلي جمــال هيئتــه ،فقــال :يــا هــذا
هيئتي تقول :الحمد هلل ،وهيئتك تقول:
أعطونــي .وقــد ورد « :إن هللا جميــل
يحــب الجمــال» ،وفــي روايــة « :نظيــف
يحــب النظافــة».
والقــول الفصــل فــي ذلــك :أن جمــال
الهيئة يكون تارة محمودا ،وهو ما أعان
على طاعة ،ومنه ّ
تجمل املصطفى صلى
هللا عليــه وســلم للوفــود ،ويكــون تــارة
مذمومــا ،وهــو مــا كان ألجــل الدنيــا أو
للخيــاء.
«كتــاب الشــمائل املحمديــة ل ــإمام
الفقيــه إبراهيــم بــن محمــد الباجــوري
الشــافعي ص »171 -170
مــن األشــعار املبكيــة واملذكــرة للمــوت
املكتوبــة علــى القبــور
ونقــل الدكتــور الســيد بــن حســين
العفانــي فــي كتابــه القيــم ســكب العبـرات
للمــوت والقبــر والســكرات مــن األشــعار
املكتوبــة علــى بعــض القبــور مــا يلــي:
ووجد على قبرمكتوب:
وقفت على األحبة حين صفت
قبورهم كأفراس الرهان
فلما أن بكيت وفاض دمعي

رأت عينــاي بينهمــو مكانــي
وعلى قبرآخر:
أنا في التراب مقيلي
ما لي األركان جمعا
لو ترى أمي رسومي
لذرت بالدم دمعا
وقرئ على قبرآخربالبصرة:
ستعرض عن ذكري وتن�سى مودتي
ويحــدث بعــدي للخليــل خليــل
إذا ما نقضت يوما من العيش مدتي
فــإن غنــاء الباكيــات قليــل
وقرئ على قبرباأليلة:
أنا البعيد القريب الدارمنظره بيــن
الجنــادل واألحجــار مرهــون
وقرئ على قبر:
ّ
أنا في القبروحيد قد تبرأ األهل مني
أســلموني ذنوبــي خبــت إن لــم يعــف عنــي
وأو�صــى بعــض الــوزراء أن يكتــب علــى
قبــره:
أيها املغرورفي الدنيا بعزيقتنيه وبأ هــل
وبمــال وبقصــر تبتنيــه
كــم عليهــا قــد ســحبناه ذيــل الســلطان
وقيــه
يحسب األفالك تجري بخلود ترتجيه
إذا طوانا املوت ّ
طيا
فاعتبرما نحن فيه
وقرئ على قبر:
أما ترون محلي
غدا تصيرون مثلي
أبلى التراب شبابي
وكلكم سوف يبلى
سبيلكم كسبيلي
سبيل من كان قبلي
«كتــاب ســكب العب ـرات للمــوت والقبــر
والســكرات تأليــف الدكتــور ســيد بــن
حســين العفانــي املجلــد األول ص -673
»674

أخبار العالم
السلطات املاليزية تحل حزب “مهاتير
محمد” قبيل االنتخابات العامة
حلت السلطات املاليزية ،اليوم الخميس،
“الحزب الوطني املاليزي” الذي أسسه حديثا
مهاتير محمد ،رئيس الوزراء املاليزي األسبق
( ) 2003 -1981قبيل االنتخابات العامة،
على خلفية عدم تقديم الحزب أوراقا الزمة
لتسجيله.
ونقلت قناة “شانيل نيوآسيا” السنغافورية
(خاصة) عن مسؤول بالحزب (لم تسمه)
“سجل جمعيات ماليزيا (جهة حكومية
قوله ِ
تابعة لوزارة الشؤون الداخلية) أبلغنا اليوم
رسميا بأنه تم إلغاء تسجيل الحزب”.
وأضاف ّأن قرار وقف التسجيل “بات
ساريا منذ لحظة صدوره”.
غير أنه يحق للحزب االستئناف على قرار
“سجل جمعيات ماليزيا” في مدة أقصاها 30
ِ
يوما.
مقاتلو املعارضة في الغوطة يبحثون
وقف إطالق النارمع األمم املتحدة
قالت جماعة فيلق الرحمن السورية
وهي جماعة املعارضة الرئيسية في املنطقة
الجنوبية من الغوطة الشرقية لرويترز يوم
األحد إنها تتفاوض مع وفد من األمم املتحدة
لوقف إطالق النارودخول املساعدات وإجالء
الحاالت الطبية العاجلة.
وقال وائل علوان املتحدث باسم فيلق
الرحمن من مقره في اسطنبول في تسجيل
صوتي ”نقوم بترتيب مفاوضات جادة لضمان
سالمة املدنيين وحمايتهم“.
وأضاف ”أهم النقاط التي يجري تأكيدها
والتفاوض على إجراءاتها هي وقف إطالق
النار وتأمين املساعدات للمدنيين وإخراج
الحاالت املرضية واملصابين لتلقي العالج
خارج الغوطة بضمانات أممية“.

األمم املتحدة تحقق في مقتل مدنيين
بغارة أفغانية في قندوز
أعلنــت األمــم املتحــدة الثالثــاء ،أنهــا تحقــق فــي
مــا أســمته "تقاريــرمقلقــة" عــن خســائرفادحــة
فــي صفــوف املدنييــن ،إثــرغــارة جويــة للطي ـران
األفغانــي علــى مدرســة قرآنيــة فــي واليــة قنــدوز
شــمال شــرق البــاد ،أســفرت عــن عش ـرات
القتلــى والجرحــى غالبيتهــم أطفــال.
وبحســب بيــان مقتضــب لبعثــة األمــم املتحــدة
فــي أفغانســتان ،فــإن "فريــق حقــوق اإلنســان
بــدأ بجمــع الحقائــق" ،مطالبــة فــي الوقــت ذاتــه
"كافــة األطـراف بااللت ـزام بحمايــة املدنييــن مــن
أثــر الن ـزاع املســلح".
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متى تكون الكتابات مؤثرة؟ ()26
إبراهيم رمزي بك
حافظ إبراهيم
إبراهيم رمزي بك
(1343-1284هـ= 1924-1868م)
هــو أديــب مصــري ولــد فــي مدينــة
املنصورة وهومن أوائل الذين حاولوا
تأصيــل األجنــاس األدبيــة الجديــدة،
فقــد أنشــأ القصــة القصيــرة وأســهم
فــي مجــال الروايــة التاريخيــة .وكان
يحســن الفرنســية والتركيــة .وأنشــأ
مجلــة "الفيــوم" وســكن القاهــرة
وأصــدربهــا مجلــة " املـرأة فــي اإلســام"
ثم جريدة " التمدن" .وأنشأ " مسبك
التمــدن" لصنــع الحــروف العربيــة.
وذلــك ســنة 1899م .وســاعد أحمــد
لطفــي الســيد فــي تحريــر " الجريــدة"
وإدارتهــا .وكان يقــول الشــعر أيضــا.
من مؤلفاته
قصــة بــاب القمــر1936 ،م .قصــة
ضيــق الرســول 1947م .روايــة ذئــاب
الكوفــة ،لــم تنشــربعــد .رويــاة املعتمــد
بــن عبــاد .تاريــخ " الفيــوم"  .أصــول
األخــاق (ترجمــة عــن الفرنســية).
مبــادئ التعــاون.
حافظ إبراهيم
(1351 -1289هـ = 1932-1872م)
محمــد حافــظ بــن إبراهيــم ،ولــد فــي
محافظــة " أســيوط"  13محــرم/
1289ه ـ =  24فبرايــر1872م .شــاعر
مصــري ذائــع الصيــت .عاصــر أحمــد
شــوقي ّ
ولقــب بشــاعر النيــل وبشــاعر
الشــعب.
حياته
ولــد حافــظ إبراهيــم علــى متــن ســفينة

كانــت راســية علــى نهــر النيــل أمــام
" ديــروط" وهــي قريــة بمحافظــة "
أســيوط" مــن أب مصــري وأم تركيــة.
توفــي والــداه وهــو صغيــر .أتــت بــه أمــه
قبــل وفاتهــا إلــى القاهــرة حيــث نشــأ
بهــا يتيمــا تحــت كفالــة خالــه الــذي
كان ضيــق الــرزق؛ حيــث كان يعمــل
مهندســا فــي مصلحــة التنظيــم .ثــم
انتقــل خالــه إلــى مدينــة " طنطــا"
وهنــاك أخــذ حافــظ يــدرس فــي ّ
كتــاب.
أحــس حافــظ إبراهيــم بضيــق خالــه
بــه ممــا أثــر فــي نفســه ،فرحــل عنــه
وتــرك لــه رســالة كتــب فيهــا .ثقلــت
عليــك مؤونتــي.
نشأته
كان حافــظ إبراهيــم إحــدى عجائــب
زمانــه ،ليــس فقــط فــي جزالــة شــعره؛
بــل فــي قــوة ذاكرتــه والتــي قاومــت
الســنين ولــم يصبهــا الوهــن والضعــف
علــى مــر  60ســنة هــي عمــر حافــظ
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ّ
إبراهيــم؛ فإنهــا وال عجــب اتســعت
آلالف اآلالف مــن القصائــد العربيــة
القديمة والحديثة ومئات املطالعات
والكتب وكان باســتطاعته – بشــهادة
أصدقائــه – أن يق ـرأ كتــاب أو ديــوان
شــعر كامــل فــي عــدة دقائــق وبق ـراءة
ســريعة ثــم بعــد ذلــك يتمثــل ببعــض
فق ـرات هــذا الكتــاب أو أبيــات ذالــك
الديــوان .وروى عنــه بعــض أصدقائــه
أنــه كان يســمع قــارئ الق ـرآن فــي بيــت
خالــه يق ـرأ ســورة الكهــف أو مريــم أو
طــه فيحفــظ مــا يقولــه ويؤديــه كمــا
ســمعه بالروايــة التــي ســمع القــارئ
يق ـرأ بهــا.
يعتبــر شــعره ســجل األحــداث ،التــي
يســجلها بدمــاء قلبــه وأج ـزاء روحــه،
ويصــوغ منهــا أدبــا قيمــا يحــث النفــوس
ويدفعهــا إلــى النهضــة ،ســواء أ ضحــك
فــي شــعره أم بكــى وأمــل أم يئــس ،فقــد
كان يتربــص كل حــادث هــام يعــرض
فيخلــق منــه موضوعــا لشــعره ويملــؤه
بمــا يجيــش فــي صــدره.
مــع تلــك الهبــة الرائعــة ،كان حافــظ
قــد أصابــه – ومــن فتــرة امتــدت
مــن 1911م إلــى 1932م – داء (
اللالمبــاالة) والكســل وعــدم العنايــة
بتنميــة مخزونــه الفكــرى ،وبالرغــم
من إنه كان رئيسا للقسم األدبي بدار
الكتــب إال أنــه لــم يقـرأ فــي هــذه الفتــرة
كتابــا واحــدا مــن آالف الكتــب التــي
تزخــربهــا داراملعــارف ،وكان الوصــول
إليهــا يســيرا بالنســبة لحافــظ ،تقــول
بعــض اآلراء :إن هــذه الكتــب املتراميــة
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األط ـراف ألقــت فــي نفســية حافــظ
امللل ،ومنهم من قال بأن نظرحافظ
بــدا بالذبــول خــال فتــرة رئاســته
لــدارالكتــب وخــاف مــن املصيــرالــذي
لحــق بالبــارودي فــي أواخــرأيامــه ،كان
حافــظ إبراهيــم رجــا مرحــا وابــن
نكتــة وســريع البديهــة يمــأ املجلــس
ببشاشــته وفكاهاتــه الطريفــة التــي ال
تخطــئ مرماهــا.
وأيضــا تــروى عــن حافــظ إبراهيــم
مواقــف غريبــة مثــل تبذيــره الشــديد
للمــال ،فكمــا قــال العقــاد ( مرتــب
ســنة فــي يــد حافــظ إبراهيــم يســاوى
مرتــب شــهر) وممــا يــروى عــن غرائــب
تبذيــره أنــه اســتأجر قطــارا كامــا
ليوصلــه بمفــرده إلــى " حلــوان" حيــث
يســكن .وذلــك بعــد مواعيــد العمــل
الرســمية.
مثلمــا يختلــف الشــعراء ،فــي طريقــة
توصيــل الفكــرة أو املوضــوع إلــى
املســتمعين أو الق ـراء ،كان لحافــظ
إبراهيــم طريقتــه الخاصــة فهــو لــم
يكــن يتمتــع بقــدر كبيــر مــن الخيــال،
ولكنــه اســتعاض عــن ذلــك بجزالــة
الجمــل وتراكيــب الكلمــات وحســن
الصياغــة ،باإلضافــة أن الجميــع
اتفقــوا علــى أنــه كان أحســن خلــق هللا
إنشــادا للشــعر .ومن أروع املناســبات
التــي أنشــد حافــظ بــك فيهــا شــعره
بكفــاءة هــي حفلــة تكريــم أحمد شــوقي
ومبايعتــه أمي ـرا للشــعر فــي دار األوب ـرا
الخديويــة ،وأيضــا القصيــدة التــي
أنشــدها ونظمهــا فــي الذكــرى الســنوية
لرحيــل مصطفــى كامــل اتــي خلبــت
األلبــاب ،وســاعدها علــى ذلــك األداء
املســرحي الــذي قــام بــه حافــظ للتأثيــر
فــي بعــض األبيــات ،وممــا يبرهــن ذلــك
املقــال الــذي نشــرته إحــدى الجرائــد
والذي تناول بكامله في إنشاد الشعر

عنــد حافــظ .ومــن الجديــر بالذكــر
أن أحمــد شــوقي لــم يلــق فــي حياتــه
قصيــدة علــى مــأ مــن النــاس حيــث
كان املوقــف يرهبــه فيتلعثــم عنــد
اإللقــاء .وقــد تميــز بجمــال شــعره.
أقوال عن حافظ إبراهيم
حافــظ كمــا يقــول عنــه خليــل مطـران
" أشــبه بالوعــاء يتلقــى الوحــي مــن
شــعور األمــة وأحاسيســها ومؤثراتهــا
فــي نفســه ،فيمتــزج ذلــك كلــه بشــعوره
وإحساســه ،فيأتــي منــه القــول املؤثــر
املتدفــق بالشــعور الــذي يحــس كل
مواطــن أنــه صــدى ملــا فــي نفســه".
ويقــول عنــه أيضــا " حافــظ املحفــوظ
مــن أفصــح أســاليب العــرب ينســج
على منوالها ويتذوق نفائس مفرادتها
وأعــاق حاللهــا" .وأيضــا " يقــع إليــه
ديــوان فيتصفحــه كلــه وحينمــا يظفــر
بجيده يســتظهره ،وكانت محفوظاته
تعــد باأللــوف وكانــت ال تـزال ماثلــة فــي
ذهنــه علــى كبــر الســن وطــول العهــد،
بحيــث ال يمتــرى إنســان فــي أن هــذا
الرجــل كان مــن أعاجيــب الزمــان".
وقــال عنــه العقــاد" كان مفطــورا
بطبعــه علــى إيثــارالجزالــة واإلعجــاب
بالصياغــة والفحولــة فــي العبــارة.
ويذكره الشاعرالعراقي فالح الحجية
فــي كتابــه املوجــز فــي الشــعر العربــي
الجــزء الثالــث فيقــول ( يتميــز شــعر
حافــظ إبراهيــم بالــروح الوطنيــة
الوثابــة نحــو التحــرر ومقارعــة
االســتعمار ســهل املعانــي واضــح
العبــارة قــوي األســلوب متيــن البنــاء؛
أجــاد فــي كل األغ ـراض الشــعرية
املعروفــة كان أحمــد شــوقي يعتــز
بصداقــة حافــظ إبراهيــم ويفضلــه
علــى أصدقائــه .وكان حافــظ إبراهيــم
يرافقــه فــي عديــد مــن رحالتــه ،وكان
لشــوقي أيــاد بيضــاء علــى حافــظ

فســاهم في منحه لقب " بك " وحاول
أن يوظفــه فــي جريــدة األهـرام ،ولكــن
فشــلت هــذه املحاولــة مليــول صاحــب
األه ـرام – وكان حينــذاك مــن لبنــان
 نحو اإلنجليزوخشــيته من املبعوثالبريطانــي " اللــورد كرومــر".
وفاته
توفــي حافــظ إبراهيــم بالقاهــرة يــوم
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 /ربيــع األول  1351ه ـ فــي الســاعة
الخامســة مــن صبــاح يــوم الخميــس،
وكان قــد اســتدعى اثنيــن مــن أصحابــه
لتنــاول العشــاء ولــم يشــاركهما ملــرض
أحس به .وبعد مغادرتهما شعربوطئ
املــرض ،فنــادى غالمــه الــذي أســرع
الستدعاء الطبيب ،وعندما عاد كان
حافظ في النزع األخير ،توفي ودفن في
مقابــرة الســيد نفســية.
عندمــا توفــى حافــظ كان أحمــد شــوقي
يصطــاف فــي اإلســكندرية ،وبعدمــا
ّ
بلغه ســكرتيره – أي ســكرتيرشــوقي –
نبأ وفاة حافظ بعد ثالثة أيام لرغبة
ســكرتيره فــي إبعــاد األخبــار الســيئة
عــن شــوقي ولعلمــه بمــدى قــرب مكانــة
حافــظ منــه ،شــرد شــوقي لحظــات ثــم
رفــع رأســه وقــال أول بيــت مــن مرثيتــه
لحا فــظ:
قد كنت أوثرأن تقول رثائي
يا منصف املوتى من األحياء
آثاراألدبية
الديــوان /البؤســاء :ترجمــة عــن "
فكتــور هوجــو" / .ليالــي ســطيع فــي
النقــد االجتماعــي /فــي التربيــة األوليــة.
( معــرب عــن الفرنســية) /.املوجــز
فــي علــم االقتصــاد ( .باالشــتراك مــع
خليــل مط ـران).
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فضيلة الشيخ محمد سالم القاسمي رحمه اهلل

نبذة عن حياته العلمية والدعوية ()1
محمد حماد الكريمي الندوي

تعريب :األخ محمد مبشر
املقدمة:
هــو سـ ّـيد جماعــة علمــاء ديوبنــد،
لســان أهــل الســنة والجماعــة فــي
الديار ّ
الهنديــه ،ونائــب رئيــس هيئــة
األحوال الشخصية اإلسالمية لعموم
الهنــد ،ورئيــس «الجامعــة اإلســامية
دارالعلــوم وقــف /ديوبنــد» وتلميــذ
حكيــم األمــة «أشــرف علــي التهانــوي»
ومــن أبــرز زمالئــه فــي زمــن التعلــم:
«فضيلــة الشــيخ السـ ِّـيد محمــد الرابــع
الحســني النــدوي» ،الــذي َ
صاح َبــه فــي
دروس كتــاب «الهدايــة» ،والشــيخ
محمد أســعد املدني بن شــيخ اإلســام
محمــد حســين أحمــد املدنــي ،والشــيخ
عتيــق الرحمــن بــن الشــيخ محمــد
منظــور النعمانــي» ،وغيرهــم مــن
الشــخصيات الدينيــة االســامية.
والدته ونسبه:
محمــد ســالم بــن املقــرئ محمــد طيــب
بن أحمد بن محمد قاسم بن أسدعلي
بــن غــام شــاه بــن محمــد بخــش بــن
عالءالديــن أبوالفتــح بــن محمــد مفتــي
بــن عبــد الســميع بــن محمــد هاشــم
بــن الشــاه محمــد بــن القا�ضــي طــه بــن
املفتــي أمــان هللا بــن القا�ضــي جمــال
الديــن بــن القا�ضــي ميـران بــن القا�ضــي
مظهرالديــن الصديقــي النانوتــوي،
ولــد فــي أســرة عريقــة فــي املجــد
والشــرف بمدينــة «ديوبنــد» فــي واليــة
أترابراديش/الهنــد يــوم الجمعــة /٢٢
جمــادى الثانيــة ١٣٤٤ه املصــادف

ل  /٨مــن شــهريناير١٩٢٦م ،ينتهــي
نسبه إلى قاسم بن محمد بن أبي بكر
الصديــق  -ر�ضــي هللا عنــه .-
أسرته:
يقــول الدكتــور أويــس الصديقــي
النانوتــوي  -صاحــب كتــاب « اإلمــام
األكبر»-حــول هجــرة هــذه األســرة إلــى
أرض الهنــد:
ّ
«أول مــن اســتوطن الهنــد مــن أفرادهــا
هــو »:القا�ضــي مظهرالديــن « الــذي
قــدم الهنــد فــي أواخرالقــرن التاســع
ُّ
الهجــر ّي فــي عهــد» ســكندراللودهي»
على دعوة منه ،فســكنت هذه األســرة
فــي «نانوتــه» ثــم بعــد قيــام «دارالعلوم»
انتقــل «حجــة اإلســام محمــد قاســم
النانوتــوي» وأس ـرته إلــى «ديوبنــد»
وســكنوها.
والده:
مــن ال يعــرف والــده «حكيــم اإلســام
املقــرئ محمــد طيــب القاســمي»؟
 رحمــه هللا رحمــة واســعة  -كانً
ً
ً
ً
عاملــا ربانيــا ،عبقريــا ،متحليــا بالعلــم
والفضــل ،والحكمــة والبصيــرة،
والفهــم والفراســة ،والخلــق والعمــل،
وهــو ولــد ب ـ «ديوبنــد» وبــدأ الدراســة
ً
ً
حينما بلغ من عمره ٧عاما .وتلقى كال
مــن الدراســة االبتدائيــة واملتوســطة
والعليــا فــي العلــوم الشــرعية فــي»
دارالعــوم /ديوبنــد» علــى أيــدي
األساتذة البارعين النابغين املعروفين
بورعهــم ،وصالحهــم ،وتقواهــم،
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ودورهــم البطولـ ّ ِـي فــي الحــركات
السياســية والعلميــة.
ً
كان متفوقا في جميع العلوم والفنون
وفــي ســعة علمــه وعمــق تفكيــره ودقــة
نظــره وطــول باعــه فــي دقائــق العلــوم
ومعــارف الكتــاب والســنة ،وورث ذلــك
مــن مورثــه األعلــى «حجــة اإلســام
محمــد قاســم النانوتــوي».
وفـ ّـوض إليــه تدريــس املــواد العلميــة
املتنوعــة عقــب تخرجــه فــي» الجامعــة
اإلســامية دارالعلــوم ديوبنــد» وهوإلــى
ً
ذلك كان نائبا لرئيس الجامعة من عام
ً
١٣٤١ه إلى ١٣٤٨ه ،ثم انتخب مديرا
لهــا ،وترأســها ملــدة أكثرمــن خمســين
ً
عاما(مــن عــام١٣٤٨ه١٩٣٠/م إلــى
١٤٠٠ه١٩٨٢/م) حتــى أتــاه اليقيــن.
ً
ً
كان حكيــم اإلســام رئيســا مؤفقــا
للجامعة،وأثرجهــوده لــم يظهــر فــي
تطـ ُّـورات «دار العلــوم» ،وإتقانهــا
ً
ً
فحسب؛ بل مع كونه ممثال لها خاصا
ّ
مثــل املســلمين خيــر تمثيـ ٍـل بهدايتهــم
إلــى الديــن القويــم ،وإزالــة مــا فيهــم
مــن العقائــد الباطلــة واالنحرافــات
بخطاباتــه البليغــة ،وتأليفاتــه
ً
ً
الرشــيقة؛ فإنــه كان خطيبــا مصقعــا،
ذلــق اللســان ،قــو ّي العارضــة ،شــديد
ً
البرهــان ،كمــا كان متمي ـزا بمكانتــه
الفريــدة فــي مجــال التأليــف والكتابــة،
ويبلــغ عــدد مؤلفاتــه مائــة أوأكثــر،
وهــو قــام بجميــع مــا ُحمــل علــى عاتقــه
مــن املســؤوليات كمايجــب ،وقــام
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بمــا ينــاط بــه مــن اآلمــال خيــر قيـ ٍـام،
وارتحــل الشــيخ مــن الدارالفانيــة إلــى
الدارالباقيــة عــام١٤٠٣ه املوافــق
ً
١٩٨٣مُ ،
ودفــن قريبــا مــن ضريــح «
اإلمــام محمــد قاســم النانوتــوي « فــي
املقبــرة القاســمية.
ً
ليت طالع الشمسين غائبا
وليت غائب الشمسين لم يغب.
والدته الكريمة:
ً ً
كانتوالدتهنجماثاقباملوالنا«محمد»
رحمــه هللا -ونشــأت وترعرعــت منــذنعومة أظافرها في أسرة علمية ودينية
بمنطقة «رامفورمنيهارن» في مديرية «
ســهارنفور» ،وهــا ! ّ
يعبــرعــن هــذه املـرأة
ِ
ّ
الطيبة زوجها « حكيم اإلســام:
ً
ً
«كانــت صالحــة ،مواظبــة علــى
ً
األوقات ،مداومة على جميع أعمالها،
ُ
وكنت أنظرإلى معموالتها نظرالغبط ،
وربما يخطرببالي أن هذه املرأة ّ
تسبب
ً
لإلبرازبنجاحــي أيضــا ،وكانــت تواظــب
ً
ً
علــى أداء املكتوبــات مواظبــة تامــة،
فلمــا كان يقــرع أذنهــا صــوت املــؤذن لــم
يطمئــن قلبهــا إال بــأداء الصــاة فــي أول
ً
وقتهــا ولوتكــن مشــغولة بــأي عمــل مــن
األعمــال املنزليــة ،وكانــت تضــع عندهــا
ســبحة ذات ألــف خــرزات تســبح بهــا
هللا تعالــى ،وتتلوالقـرآن بعــد الفجرفــي
الســفر والحضــر ،واســتأثرت بهــا فــي
املحــرم الح ـرام عــام ١٣٩٣ه».
تعليمه ودراسته:
ّ
تربــى الشــيخ القاســمي وترعــرع
تحــت رئاســة أبيــه «املقــرئ محمــد
طيــب القاســمي» وبــدأ الدراســة عــام
١٣٥١ه ،فالتحــق ب ـ «دار العلــوم/
ديوبنــد» ،وق ـرأ الق ـرآن الكريــم
ً
ً
نظ ـرا وحفظــا علــى الشــيخ ش ـريف
الكنكوهــيَّ ،
وتمهــرفــي اللغــة الفارســية
بإتمــام املنهــج الدرا�سـ ّـي مــن الفارســية
فــي أربــع ســنوات .ومــن أســاتذته فــي

الفارســية :الشــيخ عاقــل ،وموالنــا
ظهيــر ،وموالنــا الســيد حســن.
وق ـرأ «مي ـزان الصــرف» علــى حكيــم
األمــة «أشــرف علــي التهانــوي» ،ولــم
يبــق فــي العصــرالراهــن أحـ ٌـد ســواه مــن
تالميــذ حكيــم األمــة الذيــن ارتــووا مــن
منهــل علمــه العــذب وفضلــه العميــم،
فاآلن ال ّ
يتمتع هذه السعادة العظمى
أحـ ٌـد مــن العامليــن غيــره.
ومن كتب العلوم والفنون درس «كنز
الدقائــق» علــى الســيد أختــر حســين،
و» امليبــذي» علــى املقــرئ أصغــر ،و
«مختصــراملعانــي ونظــم العلــوم» علــى
موالنــا عبــد الســميع ،و» الهدايــة»
علــى موالنــا عبــد األحــد.
ّ
ـف النهائــيّ:
ومــن أســاتذته فــي الصـ
ِ
شــيخ اإلســام السـ ّـيد محمــد حســين
أحمــد املدنــي ،وشــيخ األدب موالنــا
إعزازعلــي األمروهــوي وجامــع املعقــول
واملنقــول إبراهيــم البليــاوي ،والســيد
فخرالحســن ،ومــن إليهــم .وتخـ ّـرج عــام
١٣٦٧ه املطابــق ١٩٤٨م.
حياته التدريسية:
بــدأ الشــيخ حياتــه العلميــة والعمليــة
بالتدريــس فــي «الجامعــة اإلســامية
دارالعلــوم /ديوبنــد» ولغ ـزارة علمــه
ّ
ورســوخه فيــه وخطاباتــه املؤثــرة مــا
تخرج من إدارة الجامعة حتى ّ
إن ّ
عين
ً
مدرســا ،وأســند إليــه تدريــس شــتى
املـ ّ
ـواد مــن العلــوم اإلســامية ،فــكان
يــدرس فــي بدايــة أمــره « نوراإليضــاح،
وترجمــة القـرآن» وبعــد ذلــك يــدرس «
صحيــح البخــاري ،وســنن أبــي داؤود،
ومشــكوة املصابيــح ،والهدايــة فــي
الفقــه للمرغينائــي ،وشــرح العقائــد
النســفية».
وكان الشــيخ  -حفظــه هللا ورعــاه -
مدرسـ ًـا بارعـ ًـاّ ،
ّ
جيــد التحضيــر ،بــارع
ً
اإللقــاء ،فقــد اشــتهركثيرا تدريســه

لكتاب» شرح العقائد» ،وكان يفضل
تدريس الكتب الغامضة املعقدة التي
ال يجترئ على تدريسها عامة العلماء.
ويكتــب فــي حياتــه التدريســية تلميــذه
البـ ّـار «محمــد أســلم القاســمي»
أســتاذ الحديــث ب ـ «دارالعلــوم وقــف/
ديوبنــد» فــي إحــدى مقاالتــه:
«إن الشــيخ مثــال فــي ضبــط األوقــات
وحســن توزيعهــا؛ حيــث قيــل :إن
الطــاب يرونــه يضــع إحــدى قدميــه
علــى بــاب الفصــل حينمــا يــدق
الجــرس ،ومــن محاســنه :أنــه يخــرج
ً
مــن منزلــه و يحضــرالفصــل مباشــرة،
وكذا يخرج من الفصل ويدخل منزله
كمــا يـ ّ
ـدق الجــرس النتهــاء الحصــة ،وال
ً
ً
يتكلــم مــع أحــد ذهابــا وإيابــا فــي أثنــاء
ً
الطريــق ،واليقابــل أحــدا».
خصائصه وميزاته:
هــو مــن طليعــة العلمــاء البارزيــن،
ّ
والكتــاب
والدعــاة املخلصيــن،
النابغيــن اإلســاميين ،يحتــلّ
ً
ً
مكانــة مرموقــة بيــن الشــخصيات
اإلســامية املمتــازة فــي شــبه القــارة
ا لهند ية  ،و هو خبير  ،طمــو ح ،
غزيراملواهــب فــي جميــع العلــوم،
ّ
وعزنظيــره فــي شــرح العلــوم القاســمية
وتفهيمهــا بعــد حكيــم اإلســام  .وأقيــم
ُّ
فو ِلــي
فــي عهــده قســم « مركزاملعــارف «
رئا ســته .
ومن مآثره العظيمة الخالدة:
إقباله على تأســيس جامعة موســومة
ّ
تنظم تعليم الصغاروكبار
بـ «دينيات» ِ
الســن واملتقاعديــن ،وقدأسســها
الشــيخ عــام ١٩٩٦م  -وهــو فــي زهــرة
شــبابه  -حينمــا ملــس أن لألطفــال
ً
وحديثــي السـ ّـن مـ َ
ـدارس كثيــرة ،و
ً
ـوم ؛ لكـ َّـن
يــزداد عددهــا يومــا بعــد يـ ٍ
كبــارالســن والســيدات ال يوجــد منهــج
تعليمــي لتعليمهــم وتثقيفهــم.

السنة  -14 :العدد / 7 :رجب  1439هـ.ق

20

قضايامعاصرة

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

الضربة األمريكية في سوريا ماذا بعدها ؟!
السيد مسعود

فــي الســابع مــن نيســان/
أبريــل عــام َ ٢٠١٧أمــر
الرئيــس األمير ـكـي دونالــد
ترامب ،بإطالق  59صاروخ
كــروزعلــى مطــارالشــعيرات،
الــذي انطلقــت منــه طائـرات
النظــام الســوري فــي مهمـ ٍـة،
لضــرب بلــدة خــان شــيخون
التابعــة ملدينــة إدلــب شــمال
غــرب ســورية بغــاز الســارين ،الــذي
أودى بحيــاة العش ـرات مــن املدنييــن.
فــي التاريــخ ذاتــه مــن هــذا العــام ،شـ ّـن
ً
هجومــا بالســاح الكيميــاوي
النظــام
علــى مدينــة “دومــا” بريــف دمشــق،
أوقــع أكثــر مــن أربعيــن ضحيــة ،وفــق
تقاريــر منظمــات محليــة ودوليــة،
وأكثــر مــن  500آخريــن مــا زالــوا
يتلقــون العــاج مــن إشــكاالت فــي
ّ
الجهــاز التنف�ســي ،جلهــم مــن النســاء
واألطفــال.
ُ
فقــرر الرئيــس األمير ـكـي أن يعيــد
معاقبــة النظــام ثانيــة ،مــع تفــادي
التصعيــد فجــاءت الضربــة فجــر
يــوم الســبت  14نيســان /أبريــل
الحالــي ،بإطــاق  105صواريــخ ذكيــة
علــى ثالثــة أهــداف رئيســية ،هــي:
مركــز األبحــاث العلميــة بالقــرب مــن
دمشــق علــى صلــة بإنتــاج األســلحة
الكيمياويــة ،ومركــزقيــادة علــى مقربــة
مــن العاصمــة ،ومنشــأة لتخزيــن
أســلحة كيمياويــة بالقــرب مــن مدينــة
حمــص .
وذلــك بالتنســيق مــع بريطانيــا
وفرنســا ،وبعــد أن تـ ّـم إبــاغ الــروس

ّ
ً
أيضــا ،بحيــث تمكــن
بالحيثيــات
النظام خالل أسبوع من إخالء كامل
مواقعــه وعتــاده الكيميــاوي وغيــر
ا لكيميــا و ي .
بــرر ترامــب هــذه الضربــة باعتبارهــا
ناتجــة عــن “عجــز روســيا عــن لجــم
ـف
ديكتاتــور ســورية” ،بينمــا لــم تخـ ِ
املندوبــة األميركيــة لــدى األمــم
املتحــدة :نيكــي هايلــي ،يــوم 15
نيســان /أبريــلّ ،أن مهمــة الواليــات
املتحــدة “لــم تكــن ً
يومــا رحيــل األســد،
بــل منــع وقــوع حــرب” ،وحــددت فــي
حديثها مع أن للواليات املتحدة ثالثة
أهــداف فــي ســورية ،وهــي:
 _١ضمــان عــدم اســتخدام األســلحة
الكيمياويــة ،بــأي شــكل يمكــن أن
يعـ ّـرض مصالــح الواليــات املتحــدة
للخطــر .
 _٢هزيمة تنظيم الدولة اإلسالمية.
 _٣ضمــان وجــود نقطــة مراقبــة
جيــدة ملتابعــة مــا تقــوم بــه إي ـران.
كل هــذا يدفعنــا إلــى الســؤال :ومــاذا
بعــد ذلــك؟ مــاذا بعــد تحييــد الســاح
الكيميــاوي ،إن تـ ّـم تحييــده؟ وهــل
كانت األزمة السورية تتعلق بالسالح
الكيميــاوي فقــط؟ أم أن أزمــة
ســورية والســوريين ،كانــت ومــا تـزال،
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مــع نظــام ديكتاتــوري يقتــل
شــعبه بــكل الطــرق ،وربمــا
ً
يكــون الكيميــاوي أقلهــا فتــكا
بيــن األســلحة املســتخدمة،
وهــل تتعلــق الجريمــة بفعــل
القتل أم أن الجريمة ترتبط
بــأدوات القتــل؟ ومــا الفــرق،
بالنســبة إلــى القتلــى أو
ذويهــم ،بيــن القتــل بالطيـران
أم بالدبابــات؟ بالصواريــخ الفراغيــة
أم بالبراميــل العشــوائية؟ بالرصــاص
الحــي أم بالقنابــل الحارقــة؟ بالتجويــع
أم بالكيميــاوي؟!
إن هــدف الضربــة يتعلــق فــي الظاهــر
بالخــط األحمــر الكيميــاوي ،وهــو مــا
ّ
عبــرت عنــه واشــنطن صراحــة ،حيــن
قالت إن الضربة جاءت لترســيخ ردع
قــوي ،ضــد إنتــاج ونشــر واســتخدام
ً
وتحقيقــا لهــذا
أســلحة كيمياويــة،
الهــدف.
ولكــن هــل ستســاهم هــذه الضربــة
فــي دفــع املســار السيا�ســي ً
قدمــا إلــى
األمــام؟ الجــواب عندنــا :ال ،ألســباب
كثيــرة:
ً
أول ،أن الضربــة العســكرية ليســت
لهــذا الهــدف ،وهــي ليســت بالقــوة
الكافيــة إلرعــاب النظــام وروســيا
لتقديــم تنــازالت سياســيةً .
وثانيــا ،أن
الواليــات املتحــدة لــم تكــن فــي يــوم مــن
األيــام جــادة حيــال الســام الســوري،
ً
أميركيــا ً
ً
قويــا إال
موقفــا
ولــم نشــهد
فــي املناســبات املتعلقــة بالســاح
الكيميــاوي .
وتفيــد تقاريــر املنظمــات الحقوقيــة
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أن طي ـران النظــام الســوري ومعــه الطي ـران
الرو�ســي ،ألقيــا خــال شــهر آذار /مــارس
ً
فقــط  793برميــا متفجـ ًـرا ،بينهــا 712
برميــل علــى غوطــة دمشــق فقــط ،وكانــت
ضحاياهــا أضعــاف ضحايــا الكيميــاوي
الذي ألقي في دوما بكثير ،إذ وثقت الشــبكة
الســورية لحقــوق اإلنســان ،مقتــل 1241
ً
مدنيــا فــي ســورية ،خــال شــهر آذار /مــارس
هــذا العــام ،بينهــم  865شـ ً
ـخصا فــي الغوطــة
الشــرقية فقــط علــى يــد النظــام وحلفائــه،
حيــث أشــارت بعــض التقاريــر أن طي ـران
النظام والطيران الرو�ســي شـ َّـنا أعنف حملة
عســكرية علــى الغوطــة الشــرقية ،منــذ 18
شباط /فبرايراملا�ضي ،خلفت أكثرمن ألف
قتيــل وآالف الجرحــى ودمـ ًـارا كبيـ ًـرا فــي املبانــي،
وأدت إلــى تهجيــرالســكان املدنييــن مــن بلــدات
حرســتا وزملــكا وعربيــن ،وغيرهــا مــن مــدن
الغوطــة الشــرقية ،وكل ذلــك قبــل الضربــة
الكيمياويــة فــي دومــا.
فهــل يكــون ضحايــا تلــك البراميــل أقــل قيمــة
مــن ضحايــا قتلــى الكيميــاوي؟ وهــل يكــون
آالف القتلــى بســاح التجويــع الــذي يســتحق
عليــه النظــام بـراءة اخت ـراع وجوائــزترضيــة،
مــن حيــث الكيفيــة والكــم ً
أيضــا ،أقل قيمة؟
أم أنــه قتــل مشــروع فــي العــرف الدولــي
للغــرب؟!
إن تركيــز الغــرب علــى ردع قــدرات النظــام
الكيمياويــة ،باعتبارهــا سـ ً
ـاحا ً
محرمــا ً
دوليــا،
بــدل التركيــز علــى إســقاط الشــرعية عــن
هــذا النظــام الــذي لــم يتــرك سـ ً
ـاحا للقتــل أو
التدميــرأو التهجيــرإال ّ
جربــه فــي ســورية ،علــى
الســوريين.
فأمريــكا توصلــت إلــى هدفهــا مــن خــال هــذه
الضربــة وهدفهــا يتلخــص فــي ردع النظــام
عــن اســتخدام الســاح الكيميــاوي وأمــا نقــل
املســار السيا�ســي فأمــر ال ترغــب فيــه إذ ال
يخــدم مصالحهــا.
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مصاحبة األخیار
طریق إیلالسعادة
الشيخ عبد اللطیف الناروئی

إن اإلنســان بطبیعتــه یرکــن إلــی الدعــة والراحــة الظاهــرة و ســرعان مــا
یألــف الجــوویتأثــربــه تلقائیــا مــن دون شــعور وهــذا مــا یــؤدی إلــی اإلبتعــاد
عــن القیــم واملعنویــات واختــال املوازیــن.
و لکــن اإلنســان القــوی ،املؤمــن بربــه والــذی یرجــو رحمــة ربــه و یخــاف
عذابه ،ال یجری وراء أهوائه وملذاته ،بل یکبح جماح النفس والهوی و
یعصم نفسه من الرکون إلی الدعة وسفاسف األمور ولعل مما یعصم
مــن الغــرق تعــود اإلســتبصاروتقلیــب النظــرفــی حاالتــه الراهنــة ـکـی یرتقــی
مــدارج الصــاح والفــاح.
إن اإلنســان بطبیعتــه یتأثــرممــا یــری ویســمع ویشــاهد ،فــإذا رأی جریحــا
یتألم بأمله وإذا رای هناء اورخاء ینفتح ویفرح ،فإذا صاحب انسانا رأیه
سدید وعمله صالح ونصیحته عامة شاملة وعبادته کاملة ،فیتأثرمن
ً
حاله کثیرا کما أنه یتأثرمن مقاله ،فهذه املصاحبة الراشدة تنمی ایمانه
وتقویه وتحفظه من هجمات النفس والشیطان املتکررة وتحفظه من
الشهوات املضلة والرذائل املخزیة.
إن املصاحبة مع األخیارطریق سوی یرشد اإلنسان إلی املعالی و یبصره
بعیوبه ویقویه من أجل اإلستمرارفی أعماله اإلیجابیة ومالحقة أهدافه
البناءة.
وقد قال هللا تعالی:
«یاایهاالذین آمنواتقواهللا وکونوا مع الصادقین( ».توبه )119
ای کونوا مع الصادقین فی إیمانهم ونصیحتهم وعهدهم بربهم وصدقهم
و اســتقامتهم علــی الص ـراط املســتقیم و الحظــوا أحوالهــم فــی املنشــط و
املکــره وفــی السـراء والضـراء والظــروف الباســمة والکالحــة.
وقال النبی صل یهللاعلیهوسلم:
«الرجــل علــی دیــن خلیلــه ،فلینظــراحدکــم مــن یخالــل( ».رواه ابــوداود،
کتــاب اآلداب و الترمــذی کتــاب الزهــد)
وعن ابن عباس ر�ضیهللاعنهما قال:
قیــل :یــا رســولهللا .أی جلســائنا خیــر؟ قــال :مــن ذکرکــم هللا رؤیتــه و زاد
فــی علمکــم منطقــه و ذکرکــم باآلخــرة عملــه( .رواه ابویعلــی املوصلــی فــی
مســنده)
إن اإلنسان قد یبتعد عن املکرمات والفضائل ویغفل عما تسموا به من
األعمال الحسنة والخطوات البناءة وتؤثرفیه شهوات الحیاة وجواذب
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املــادة و إذا لــم ینتبــه مــن ســباته و لــم
یســتیقظ مــن غفلتــه و غفوتــه یبقــی
مهزومــا أمــام نــوازع الهــوی والتفریــط و
تردیه نفسه فی أودیة الهالک والدمار.
فالبــد لإلنســان أن یســعی دومــا نحــو
مجالــس األمــن واإلیمــان و یقتــرب مــن
مواطــن الصــاح واإلصــاح و یتــزود
بزاد التقوی واإلنابة ویخترق السدود
والعوائــق التــی تمنعــه مــن هــذه
املجالــس العطــرة وأن یســلک هــذا
املســلک الراشــد حتــی ینتهــی إلــی حالــة
روحیــة مرضیــة.
وهکــذا کان دأب املنیبیــن واملؤمنیــن
املخلصیــن کلمــا احســوا بظلمــة فــی
قلوبهــم و غفلــة فــی حیاتهــم واعوجاجــا
فــی ســلوکهم.
ســارعوا إلــی إصالحهــا و أنابــوا إلــی ربهــم
و تضرعــوا إلیــه و کانــوا یفزعــون إلــی
الصلــوة والدعــاء و حضــروا مجالــس
الصالحیــن کمــا کان حــال حنظلــة
ر�ضیهللاعن ـ ه و أرضــاه،
فقــد روی مســلم عــن أبــی عثمــان
النهــدی عــن حنظلــة األســیدی
قــال :و کان مــن کتــاب رســولهللا
صل یهللاعلیهوســلم قــال :لقینــی
أبوبکــر ،فقــال :کیــف أنــت یــا حنظلــة؟
قال :قلت :نافق حنظلة! قال سبحان
هللا مــا تقــول؟ قــال :قلــت :نکــون
عنــد رســو ل هللا صل یهللاعلیهوســلم
یذکرنــا بالنــار والجنــة حتــی کأنــا رأی
عیــن ،فــإذا خرجنــا مــن عنــد رســول
هللا صل یهللاعلیهوســلم عافســنا
األزواج واألوالد والضیعــات فنســینا
ً
کثی ـرا .قــال ابوبکــر :فــوهللا إنــا لنلقــی
مثــل هــذا .فانطلقــت أنــا و أبوبکــر
حتــی دخلنــا علــی رســول هللا صلــی
هللا صل یهللاعلیهوســلم قلــت :نافــق
حنظلة یا رسول هللا! فقال رسول هللا
صل یهللاعلیهوســلم :ومــاذاک؟ قلــت:
یــا رســول هللا! نکــون عنــدک تذکرنــا
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بالنــاروالجنــة حتــی کأنــا رأی عیــن ،فإذا
خرجنــا مــن عنــدک عافســنا األزواج
ً
واألوالد والضیعات نسینا کثیرا .فقال
رســول هللا صل یهللاعلیهوســلم:
«والــذی نف�ســی بیــده! إن لــو تدومــون
علــی مــا تکونــون عنــدی و فــی الذکــر
لصافتحکــم املالئکــة علــی فرشــکم و
فــی طرقکــم ،و لکــن یــا حنظلــة ،ســاعة
و ســاعة ثــاث مراتــه» ای ال یکــون
الرجــل منافقــا بــأن یکــون فــی وقــت
علــی الحضــور والتدبــروالتفکــرو اداء
حقوق هللا تعالی وفی وقت علی الفتور
و قضــاء حوائــج نفســه و مخالطــة
أوالده و زوجــه و أموالــه.
إن املؤمــن الصــادق البــدأن یســیرعلــی
هــذا الغـرارو أن یحــاول
محاولــة طیبــة فــی التعــرف علــی أدوائــه
التــی تق�ضــی علــی حیاتــه اإلیمانیــة و
یبحــث عــن عــاج لهــا ـکـی یســتطیع أن
یتغلــب علیهــا .فــإن الغافــل الحقیقــی
هوالــذی غرتــه األمانــی و ن�ســی أن
هللا تعالــی سیحاســبه علــی غفلتــه و
انحرافــه و ضیــاع عمــره و یکــون مثــل
الذیــن یتمتعــون ویاکلــون کمــا تــأکل
األنعــام و یتســابقون علــی اإلســتحواذ
علــی املناصــب و یلهیهــم األمــل والتکاثــر
وینظــرإلــی نفســه نظــرة طبیــب حــاذق
یحــدد الــداء و یصــف الــدواء.
ولکــن اإلنســان الناجــح هــو الــذی
یســعی دومــا إلــی إصــاح نفســه و هــذه
النظــرة اإلیجابیــة ضروریــة للوعــی
باملصیــر و تــدارک األخطــار و تزکیــة
النفــس مــن أهوائهــا.
إن الســبب الرئی�ســی فــی إنحـراف کثیــر
مــن النــاس والســیما الشــباب و عــدم
فاعلیتهــم هــو اإلبتعــاد عــن املجالــس
اإلیمانیــة واللجــوء إلــی مصاحبــة
الغافلیــن واألش ـرار.
إن التمعن والتفکرفی حیاة العظماء،
و مصاحبــة األب ـرار األخیــار یرشــد
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اإلنســان إلیمعالــی األمــور و یبعــده عــن
ســفا ســفها ،فإن اإلنســان یتکیف مع
الحــاالت الراهنــة ســلبیا علــی ســبیل
التــدرج و هــو ال یشــعرو ال یتمحــور إال
حــول نفســه وملذاتــه و تکــون غایتــه
تضخیم الحیاة الشخصیة والرفاهیة
الزائدة والعزة الظاهرة و ینفصل عن
املعانــی الســامیة وین�ســی فــی معرکــة
الحیــاة العامــة أهدافــه النبیلــة فی هذه
الحیــاة الدنیــا.
ولکــن مصاحبــة األخیــار والصلحــاء
تغیــرلــه وجــه الحیــاة و تشــرق روحــه و
هــذا اإلنســان یکــون موفقــا فــی تنمیــة
ذاتــه و تنقیــة باطنــه مــن الرواســب
والشــوائب التــی تولدهــا حرکــة األیــام.
و فــی هــذا یقــول املحــدث الضلیــع
العالمة عبدالفتاح ابوغدة رحم ه هللا
کمــا نقــل عنــه العالمــة محمــد عوامــة
حفظ ـههللا « :ورؤیــة الرجــل الصالــح
القــدوة ،إنمــا تذکــر بــاهلل ،ملــا یــری
علیــه مــن النــور واإلش ـراق ،واألنــس
والطمأنینــة ،واملحبــة والســکینة ،فــی
ســمته و هدیــه و خشــعته ،فــی نطقــه و
صمتــه و إطراقــه و حرکتــه و ســکونه،
و کل شــئونه ،فــا ینظــره ناظــراالکان
نظــره إلیــه مذکـرا بــاهلل وکانــت صورته
موجهــة لــه لإلقبــال علــی هللا ،أولئــک
الذیــن إذا رؤوا ذکــرهللا».
ثــم نقــل کالمــا طویــا للحکیــم الترمذی
رحمــه هللا وعقــب علیــه بقولــه:
«و قــد کان هــذا النــوع الکریــم فــی
الســلف منتشـرا و کثی ـرا .و کان النــاس
یقصدون لقاءه لإلنتفاع بالنظرالیه،
إذ کانــت رؤیتــه وحدهــا تنیــر القلــب و
تحــرک الصــاح فــی النفــس ،و تحبــب
بالدیــن و تذکــر بــاهلل تعالــی( ».تعلیــق
رســالة املسترشــدین ص  ،102معالــم
ارشــادیة ص )58
و لقــد أدرک العظمــاء تأثیــرهــذا املنهــج
الســدید فی نفســیة اإلنســان وأخالقه
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وســلوکه وأثــره العظیــم فــی تغییــرمنهــج
الحیــاة و تفعیــل الطاقــات الکامنــة و
ازدیــاد اإلیمــان بــاهلل تعالــی.
و لنعــم مــا قــال ابــن عطــاءهللا
الســکندری رحمــه هللا فــی حکمــه« :ال
تصحــب مــن ال ینهضــک حالــه و ال
یدلــک علــی هللا مقالــه».
وحکــی أن لقمــان الحکیــم أو�صــی ابنــه
فقــال:
«یــا بنــی ،جالــس العلمــاء وزاحمهــم
برکبتیــک ،فــإن هللا یحیــی القلــوب
بالحکمــة کمــا یحیــی األرض املیتــة
بوابــل الســماء( ».جامــع بیــان العلــم
البــن عبدالبــر ص )674
الحکمــة تؤخــذ مــن أفــواه الرجــال
و مــن هدیهــم و ســلوکهم و رؤیتهــم و
مصاحبتهــم فتســتقر فــی النفــوس و
تطمئــن بهاالقلــوب و تثلــج بهــا صــدور
الذیــن آمنــو بربهــم ایمانــا صادقــا،
یتحــدون بهــذه الحکمــة اإلیمانیــة
واإلش ـراقات الروحانیــة التــی حصلــوا
علیهــا الباطــل و یطاردونــه و بمــا أن
اإلنســان ذو أبعــاد فســیحة و أغــوار
عمیقــة بإمکانــه أن یطــور حیاتــه بهــذه
الحرکــة البنــاءة واملصاحبــة الراشــدة.
و نق ـرأ فــی ســیرکثیــرمــن العظمــاء أنهــم
کلما اتسعت مساحات الوعی لدیهم و
تعاظم رصیدهم من التجارب أحسوا
ضــرورة هــذه املرحلــة الهامــة.
روی أبــو عبیدالقاســم بــن ســام :أن
أصحــاب ابــن مســعود کانــوا یرحلــون
إلــی عمــر ر�ضیهللاعنه ـ م فینظــرون إلــی
ســمته و هدیــه و دلــه فیتشــبهون بــه.
و جــاء فــی ربیــع األب ـرار للزمخشــری:
«قیــل :لعبــدهللا بــن املبــارک-و قــد
ســافر -أیــن تریــد؟ قــال :البصــرة ،قیل:
مــن تقصــد بالبصــرة؟ قــال! ابــن عــون
آخــذ مــن أخالقــه ،آخــذ مــن آدابــه».
(ادب اإلختــاف ملحمــد عوامــة ص

)72
و حکــی الذهبــی أنــه کان یجتمــع فــی
مجلــس اإلمــام أحمــد زهــاء خمســة
آالف أویزیدون ،نحوخمس مئة منهم
یکتبــون والباقــون منهــم یتعلمــون منــه
حســن األدب والســمت( .ســیر أعــام
النبــأء)11/316 :
فإإلنســان إذا داوم علــی مصاحبــة
العظماء وجالسهم وتفرج فی بساتین
کتاباتهم املاتعة امللیئة بالدرر واللئالی
و تعمــق فــی أحوالهــم ،فهــو یســتطیع
أن یســیر مســتویا قائمــا علــی الحــق
تحــت ظاللهــم الوارفــة و یتعــرف علــی
اتجاهــات الســیر و ینعــم بالهدایــة
واإلســتقامة علــی الصـراط املســتقیم.
واإلنسان یست�ضیء فی طریقه بضیاء
الصالحین ویبصرالحق ویطمئن قلبه
بقدرما کان صادقا فی نیته وعزیمته.
قــال عثمــان ر�ضیهللاعنــه« :مــا عمــل
رجــل عمــا إال ألبســه هللا تعالــی ردائــه،
إن خی ـرا فخیــر ،و إن ش ـرا فشــر ».و
قــال اإلمــام ابــن قیــم الجوزیــة رحمــه
هللا بعــد مــا نقــل هــذه املقالــة « :و هــذا
أمــرمعلــوم یشــترک فیــه و فــی العلــم بــه
أصحــاب البصائــر و غیرهــم ،حتــی إن
الرجــل الطیــب البــرلتشــم منــه رائحــة
طیبــة و إن لــم یمــس طیبــا فیظهــر
طیــب رائحــة روحــه علــی بدنــه و ثیابــه
والفاجــر بالعکــس( ».الوابــل الصیــب
ص )33
إن اإلتصــال الوثیــق بمــن طــاب روحــه
و حســن أخالقــه یمنــح اإلنســان
اســتبصارا و فک ـرا یرســم مســاره و
یرشــده إلــی الطریــق األصلــح و یبعــده
عــن طریــق الــردی واملهــاوی املخزیــة و
یســموا بــه عــن أوحــال امللــذات واملتــع
ً
الدنیویــة و قدیمــا قالــوا:
إذا کنــت فــی قــوم فصاحــب خیارهــم /
و ال تصحــب األردی فتــردی مــع الـ ٔ
ـردی

و إذا نظــراإلنســان فــی ســیرالصادقیــن
و تمعــن فــی أحوالهــم فتکثــررغبتــه إلــی
األعمال الحسنة واإلنابة إلی هللا تعالی
و هــذا األمــر یکــون عامــا علــی وقایتــه
و تماســکه و عــدم انســیاقه فــی تیــار
موجــات الدنیــا واملظاهــر الفتانــة.
فمثــا إذا ق ـرأ اإلنســان أن اإلمــام ابــن
تیمیــة رحمــه هللا جعــل الذکــر الکثیــر
قوتا لروحه وقلبه وجرب هذا العمل
فیبــادر إلــی اإلتصــاف بهــذه الصفــة
الجمیلــة ،یقــول اإلمــام ابــن قیــم
رحمــه هللا« :و حضــرت شــیخ اإلســام
ابــن تیمیــه مــرة صلــی الفجــرثــم جلــس
یذکرهللا تعالی إلی قریب من إنتصاف
النهــار ،ثــم التفــت إلــی و قــال« :هــذه
غدوتی ،و لو لم أتغدالغداء ،ســقطت
قوتــی( ».الوابــل الصیــب :ص )44
فهذالــکالم القــوی مــن عبقــری مثــل
شــیخ اإلســام ابــن تیمیــه ،یؤثــر فــی
الکائن الحی ویوقظ الهمم الخامدة و
یحیی القلوب الغافلة وله تأثیرعمیق
فی تثبیت دعائم اإلیمان والصلة باهلل
تعالــی.
و هکــذا مجالســة الصلحــاء و دوام
صحبتهــم و ســرح الطــرف فــی بســتان
معارفهــم ،تصحــح اإلتجــاه و تنمــی
الشــعور اإلیمانــی و یقــوی املســلم ـکـی
یتمحــور حــول مبادئــه و معتقداتــه
و یتثبــت أمــام األعاصیــر الفتاکــة مــن
هواجس النفس ووســاوس الشــیطان
و یوفــر املنــاخ لخصوبــة العقــول و
انش ـراح الصــدور.
و ال شــک أن هــذه املصاحبــة مــن
القضایــا الجوهریــة فــی التصــور
اإلســامی حیــث قــال هللا تعالــی «واتبــع
ســبیل مــن أنــاب إلــی» و قــال« :واصبــر
نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة
والع�شی یریدون وجهه وال تعد عیناک
عنهــم تریــد زینــة الحیــاة الدنیــا».
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اإلمام ابن أبي حاتم الرازي ومنهجه في النقد ()6
عبد الرحمن محمد جمال

ـ تفسيره ألفاظ الجرح والتعديل
وهــو يفســر ألفــاظ الجــرح والتعديــل
ً
ّ
ويوضح أقوال
إذا وجد فيها غموضا،
األئمــة إذا رآى فيهــا غرابــة ،وهــذه ميــزة
بارزة من ميزات كتابه ،وأمثلته كثيرة
نذكــربعضهــا علــى ســبيل املثــال:
• قــال عبــد الرحمــن :ســئل أبــو زرعــة
عــن أبــي عــون بــن أبــي حــازم فقــال :هــو
مدينــى ال نعرفــه .قــال أبــو محمــد :إذا
لــم يعرفــه مثلــه فقــد جعلــه مجهــوال.
()414/9
• عــن شــعبه قــال :كان حمــاد يعنــى
ابــن أبــي ســليمان ال يحفــظ .قــال أبــو
محمــد :يعنــي أن الغالــب عليــه الفقــه
وأنــه لــم يــرزق حفــظ اآلثــار3(.ـ)147
• عــن عثمــان بــن ســعيد قــال :ســألت
يحيــى بــن معيــن عــن قدامــة بــن محمــد
بن قدامة بن خشرم فقال :ال أعرفه،
قــال أبــو محمــد :يعنــي ال يخبــره وأمــا
قدامــة فمشــهور7(.ـ)129
• ذكرالشــافعي أبــا جابــر البيا�ضــي
فقــالّ :بيــض هللا عيــن مــن يــروي عنــه،
قــال أبــو محمــد :أراد بذلــك تغليظــا
علــى مــن يكــذب علــى رســول هللا صلــى
هللا عليــه وســلم(7ـ)325
• ذكرعبــد الرحمــن بــن مهــدي زكريــاء
بــن أبــي مريــم الــذي روى عنــه هشــيم
فقال :قلنا لشعبة .لقيت زكرياء سمع
مــن أبــي أمامــة ؟ فجعــل يتعجــب ،ثــم
ذكــره فصــاح صيحة.قــال أبــو محمــد:
دل صيحــة شــعبة أنــه لــم يــرض زكريــا.
(3ـ)593
• قــال عمــرو بــن محمــد الناقــد :رأيــت
وكيعــا يعــرض عليــه أحاديــث ملعلــى

بــن هــال فجعــل يقــول :قــال أبــو بكــر
الصديــق رضــوان هللا عليــه :الكــذب
مجانــب لاليمان.قــال أبــو محمــد
يعــرض بأنــه كان يكــذب (8ـ)332
ـ عناصرالنقد
إن النقــد يقــوم علــى عناصــر ثالثــة
عنــد املحدثيــن1 :ـ نقــد الرجــال 2ـ نقــد
املتــون 3ـ نقــد األســانيد
هــذا ،وابــن أبــي حاتــم ممــن عنــي بهــذه
العناصــر الثالثــة فــي نقــده ،وإن كان
العنصراألول ـ أعني نقد الرجال ـ هي
األســاس فــي الكتــاب إال أنــه لــم يهمــل
العنصريــن األخيريــن عنــد مســيس
الحاجة إليهما ،ولنذكرهذه العناصر
ب�شــيء مــن التفصيــل:
ً
أوال :نقد الرجال
وأمــا نقــد الرجــال فظاهــر فــي كتبــه
خاصــة كتابــه "الجــرح والتعديــل"
ّ
حيــث ألــف كتابــه هــذا علــى هــذا
العنصــر املهــم ،إذن فــا حاجــة إلــى
إي ـراد األمثلــة علــى ذلــك.
ً
ثانيا :نقد املتون
ً
وقــد نقــد كثي ـرا مــن املتــون بقــدر مــا
توصلــت إليــه دراســاته  ،ونذكــر هنــا
نمــاذج مــن هــذا النقــد:
• فقــد يحكــم علــى الحديــث بركاكــة
ألفاظه ويحكم على الراوي من خالل
ألفــاظ ذلــك الحديــث ،مثــال ذلــك:
مقاتــل بــن الفضــل اليمانــي ،روى عــن
مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى
هللا عليــه وســلم :مــن أكل الطيــن فقــد
أعــان علــى قتــل نفســه ...فــدل حديثــه
علــى أنــه ليــس بصــدوق)355/8(.
• وقــد ينقــد الحديــث مــن خــال أن
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الـراوي لــم يثبــت لــه رؤيــة و ال ســماع،
مثالــه :عبــد هللا بــن هــال الثقفــى:
روى عــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم
حديثــا لــم يذكــر فيــه ســماعا وال
رؤ يــة()193/5
• وقــد ينقــد الحديــث مــن خــال أن
ال ـراوي مجــروح ،مثالــه :غســان بــن
ناقــد ،قــال عبــد الرحمــن :ســألت أبــي
عــن غســان هــذا فقــال :شــيخ مجهــول
والحديث الذي رواه عن أبي األشهب
النخعــي عــن األعمــش عــن أبــي صالــح
عــن أبــي هريــرة عــن النبــي صلــى هللا
عليه وسلم أنه قال :لكل أمة مجوس
الــخ .قــال عبــد الرحمــن :ســمعت أبــي
يقــول :هــذا حديــث باطــل ،قلــت باطــل
ممــن هــو ؟ قــال مــن هــؤالء املجاهيــل
غســان هــذا ،قــال أبــو محمــد أبــو
األشــهب النخعــي جعفــر بــن الحــارث
الواســطي يقول :يحيى بن معين ليس
ب�شــئ وأبــي وأبــوزرعــة يقــوالن :ليــس بــه
بــأس)52/7(.
• وقــد يحكــم علــى األحاديــث بالصحــة
مــع الجهــل بالـراوي ،ولعــل ذلــك ألجــل
أنــه عــرف صحــة الحديــث مــن وجــوه
أخــر مثالــه :عبــد الرحمــن بــن شــيبة
..قــال عبــد الرحمــن :ســألت أبــي عنــه
فقــال :ال أعرفــه وحديثــه
صحاح)243/5(.
• وقــد يحكــم علــى الحديــث ألجــل
نــكارة عباراتــه مثالــه :الحســن بــن
رشــيد .قــال أبــو محمــد :يــدل حديثــه
علــى اإلنــكار وذلــك أنــه روى عــن ابــن
جريــج عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس
أنــه قــال :مــن صبــرفــي حــرمكــة ســاعة
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باعــد هللا عزوجــل منــه جهنــم ســبعين
خريفــا ،ومــن م�شــى فــي طريــق مكــة كل
قــدم يضعهــا ترفــع لــه درجــة واألخــرى
حســنة()14/3
ً
ثالثا :نقـد األسانيد
ومــن املزايــا التــي ّ
تميــزبهــا نقــد ابــن أبــي
حاتــم أنــه ينقــد األســانيد ،ونقــده
األســانيد يكــون بطــرق مختلفــة،
ونذكــرهنــا بعــض النمــاذج على ســبيل
املثــال ال الحصــر:
•االضط ـراب فــي الســند :عم ـران بــن
عمرو ،روى عن أبيه عن جابرفي مس
الذكر ،حدثنا عبد الرحمن قال :قال
أبــي :هــذا إســناد مضطــرب)301/6(.
قال عبد الرحمن :سمعت أبا حفص
يقــول :كان عبــد الرحمــن بــن مهــدي
ال يحــدث عــن عبــد األعلــى الثعلبــي،
وسمعت عبد الرحمن يقول :ما أدري
كيــف أحــدث عــن عبــد األعلــى ،واحــد
يقــول عــن ابــن الحنفيــة وآخــر يقــول
عــن أبــي عبــد الرحمــن وآخــريقــول عن
ســعيد بــن جبيــر()26/6
•كــون أحاديــث ال ـراوي معضلــة:
وحــدث محمــد بــن خالــد حمويــه
صاحــب الفرائــض عــن عم ـران بــن
وهب عن أنس أحاديث معضلة تشبه
أحاديث أبان بن أبي عياش()306/6
• نــكارة اإلســناد :عامــربــن خارجــة بــن
ســعد ،روى عــن جــده ســعد بــن أبــي
وقــاص ،روى عنــه حفــص بــن النضــر
الســلمي ،ســمعت أبــي يقــول ذلــك،
وســمعته يقــول :هــذا إســناد منكــر.
()320/6
• االختــاف فــي رواة الســند:قال أبــو
محمد :واختلف على حماد بن سلمة
فــروى يزيــد ابــن هــارون عــن حمــاد بــن
ســلمة عــن علــي بــن زيــد عــن يعقــوب
السدو�ســي عــن ابــن عمــر ،وروى
أبــو ســلمة مو�ســى بــن إســماعيل عــن

حمــاد عــن علــى بــن زيــد عــن يعقــوب
السدو�سي عن عبد هللا بن عمرو عن
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم فســمعت
أبي يقول :يعقوب السدو�سي هذا هو
يعقــوب بــن أوس ،ويقــال عقبــة بــن
أوس ،وروى الحميــدي هــذا الحديــث
عــن ابــن عيينــة عــن علــي بــن زيــد عــن
القاســم بــن ربيعــة ،بــدل يعقــوب بــن
أوس عن ابن عمرعن النبي صلى هللا
عليــه وســلم .قــال أبــو زرعــة :الحديــث
بالقاســم ابــن ربيعــة أشــبه .حدثنــا
عبــد الرحمــن قــال :قــرئ علــى العبــاس
بن محمد الدوري قال سمعت يحيى
بــن معيــن يقــول :يعقــوب بــن أوس
وعقبــة بــن أوس واحــد ،فقيــل لــه :إن
ســفيان بــن عيينــة يقــول :عــن علــي
بــن زيــد عــن القاســم بــن ربيعــة عــن
عبــد هللا بــن عمــر ،فقــال يحيــى :علــي
بــن زيــد ليــس ب�شــئ ،والحديــث حديــث
خالــد الحــذاء وعبــد هللا ابــن عمــرو.
()205/9
• إدخــال اســم فــي الســند :عامــرال ـرام
أخوالخضر ،روى محمد بن إسحاق
عن أبي منظور الشامي عن عمه عن
عامــرالـرام أخــي الخضــرقــال :جلســت
إلــى النبــي صلــى هللا عليــه وســلم،
ســمعت أبــي يقــول ذلــك ،روى ابــن
أبي أويس عن أبيه عن ابن إسحاق،
فأدخل بينه وبين أبي منظور الحسن
بــن عمــارة(.)329/6
• نقــد الســند وبيــان األصــح فيــه:
قــال عبــد الرحمــن :ســمعت أبــا زرعــة
يقــول :روى محمــد بــن فضيــل عــن
يزيــد بــن أبــي زيــاد عــن مجاهــد عــن
يزيــد بــن شــجرة قــال :ســمعت النبــي
صلــى هللا عليــه وســلم ،ورواه منصــور
عــن مجاهــد عــن يزيــد بــن شــجرة قوله
ال يذكــرالنبــي صلــى هللا عليــه وســلم،
وهــذا أصــح ،وأخطــأ ابــن فضيــل فيمــا

ذكــر النبــي صلــى هللا عليــه وســلم فــي
حديثــه)271/9(.
•وقــد ينقــد اإلســناد ألجــل أن راويــه
ليــس بقــوي :عبــد الرحمــن بــن ســنة
روى عــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم
حديثــا ليــس إســناده بالقائــم ،ألن
راويــه إســحاق بــن أبــي فــروة()238/5
•وقــد ينقــد اإلســناد ألجــل أن راويــه
ال يعتمــد عليــه :زيــد بــن معاويــة
القريعــى حــدث حديثــا رواه ســليمان
الشــاذكوني عــن يزيــد بــن عبــد امللــك
النميــري عــن عائــذ بــن ربيعــة عن عباد
بــن زيــد عــن زيــد بــن معاويــة عــن النبــي
صلــى هللا عليــه وســلم  -فــي املاعــون،
وال يعتمد برواية الشاذكوني وال أعلم
رواه غيــره()572/3
ذكــر الوهــم فــي الســند مــع
•
بيان الصحيح منه :سمعت أبي يقول:
روى الثــوري وحمــاد بــن ســلمة عــن
مو�ســى بــن ســالم فقــاال :عــن عبيــدهللا
بــن عبــد هللا ابــن عبــاس ووهمــا،
والصحيح ما رواه حماد بن زيد وعبد
الــوارث ومرجــى بــن رجــاء عــن عبــد هللا
بــن عبيــدهللا بــن عبــاس(.)144/8/
وقــد يكــون نقــد الســند
•
ً
ألجــل أن ال ـراوي فيــه يكــون مجهــوال:
أبــو محمــد الحضرمــي روى عــن أبىــي
ً
أيــوب األنصــاري أن رجــا قــال خلــف
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم :الحمــد
هللا حمــدا كثي ـرا طيبــا مبــاركا فيــه،
روى عنه أبو الورد بن ثمامة سمعت
أبــي يقــول ذلــك وســمعت أبــا زرعــة
ً
يقــول :أبــو محمــد هــذا ال أعلــم أحــدا
ســماه)432/9(.
ً
ومــن مظاهــر النقــد فــي الســند أيضــا:
ً
ّ ً
مدلســا ،أو مختلطــا ،أو
كــون ال ـًراوي ِ
مبتدعــا ،أو غيــر ذلــك ممــا يقــدح فــي
الـراوي ،أعرضنــا عــن ذكراألمثلــة علــى
ً
ذلــك خوفــا مــن اإلطالــة.
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اعرفوا مكانتكم
(كلامت نفيسة لسامحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي ألقاها خالل الحفلة الختامية
للنادي العريب بالجامعة)
ْ ُ
ُ ُ ٌ
قــال هللا تعالــى"َ :ول َتكــن ِّمنكـ ْـم أ َّمــة
َي ْد ُعــو َن إ َلــى ْال َخ ْيــر َو َي ْأ ُمـ ُـر َ ْ َ ْ
وف
ون َِٰبالعـ ُـر ِ
َ ِ
ُ
ْ ُِ َ
َو َي ْن َهـ ْـون َعـ ِـن النكـ ِـر ۚ َوأول ِئـ َـك ُهـ ُـم
ُْ
َ
ال ْف ِل ُحــون"/104( .آل عم ـران).
إخوتــي وأعزتــي ،قبــل كل �شــيء نشــكر
هللا ســبحانه تعالى أنه جمعنا في هذه
األمسية والجلسة النهائية لنشاطات
النــادي العربــي والتــي تنــادي بف ـراق
مؤقــت ،وســوف ســنلتقي فــي مســتهل
العــام الدرا�ســي القــادم إن شــاء هللا.
ثــم أشــكركم جميعــا علــى متابعتكــم
برامــج النــادي العربــي واهتمامكــم بهــا
وحضوركــم املســتمر الفاعــل الدائــم
في النادي وشعبه ،كما أشكراملعنيين
باألمــر املســؤولين مــن األســاتذة .وكل
مــن اهتــم بكــم وبناديكــم.
إخوتــي األعــزة ،كلمــا نوفــق لعمــل
وملمارســة نشــاط إنمــا هــو فضــل هللا
ورحمتــه ،ودعـ ُـاء املشــايخ ودعــم
وتشــجيع شــيخنا فضيلــة الشــيخ
عبــد الحميــد حفظــه هللا ،وســلفه
الصالــح ّ
ومربيــه مؤســس هــذه الــدار
موالنــا عبــد العزيــز رحمــه هللا ورفــع
ُ
وإخالصــه ومثابرتــه وأمانيــه
درجاتــه،
التــي حقــق هللا قســطا منهــا فــي حياتــه
وقســطا بعــد مماتــه ،وســوف يحقــق
هللا تعالــى كل مــا تمنــاه الشــيخ لهــذه
الدار ّ
املشرفة أي دارالعلوم والجامع
املكــي.
جالســنا الشــيخ عبــد العزيــز -رحمــه

هللا -العاميــن األخيريــن مــن حياتــه
ووجدنــا فــي قلبــه لوعــة وحرقــة
بالنســبة ملــا يجــري فــي العالــم ،وبمــا
يجــري فــي بيئتنــا وبمــا ينقــص العلمــاء
مــن علــم وحركــة ونشــاط ،كان يعانــي
ممــا يــدور حولــه .والحرقــة والتألــم
للديــن ،والتوجــع لحــال املســلمين،
ّ
صدقونــي أن هــذه األمــور تأتــي
بالعجائــب ،وأوصيكــم بهــذا ،فينبغــي
أن تتوجعوا لحال املســلمين ،وتتأملوا
ملــا باملســلمين ،وملــا يجــري فــي العالــم
اإلســامي ،وتشــكرون هللا علــى هــذا
الفضــل الــذي منحكــم إيــاه ! ولعلكــم
ّ
تتأســفون أنكــم فــي زمــن ســاءت حــال
املســلمين ،وســاءت الظــروف ،وكثــرت
املضايقــات ،واملســلمون يعانــون مــن
ّ
تشــتت ،ومــن تفــرق وتبعثــر ،ومــن
ضيــق ،ومــن ضغــوط ،ولكــن أذكــر
كلمــة لســيدنا اإلمــام أبــي الحســن
النــدوي رحمــه هللا تعالــى حيــث يقــول:
عندمــا تأسســت باكســتان قــد كنــت
أنــا ممــن يخالــف تأسيســها ،ولكــن
ملــا ّ
تأسســت ،دافعــت عنهــا ،قلــت
فلنحافــظ علــى هــذا البلــد الجديــد،
الــذي أضيــف إلــى خريطــة العالــم
اإلســامي ،ولكــن ســاءت أحــوال
املســلمين الهنــود فجلــس بعــض
املشــايخ وفــي طليعتهــم موالنــا الشــيخ
محمــد زكريــا الكاندهلــوي املحــدث
األكبــرفــي زمانــه ومنهــم الشــيح محمــد
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منظــور النعمانــي والشــيخ العــارف
الكبيرموالنا عبد القادرالراي بوري،
والكثيــر مــن العلمــاء وكنــت معهــم،
ويزيــد الشــيخ :هــؤالء املشــايخ جلســوا
وقالــوا لســنا بتار ـكـي املســلمين فــي هــذه
البــاد ،ثــم يقــول :نشــكرهللا ســبحانه
وتعالــى علــى أنــه اختارنــا إلصــاح
األوضــاع املتأزمــة فــي الهنــد ،ولعلــه
أراد بنــا خي ـرا.
فيــا إخوتــي ،إن هللا تعالــى جعلكــم
فــي هــذا الزمــن ،حيــث تحيــط بكــم
وبالعالــم اإلســامي الفتــن إحاطــة
الســوارباملعصــم ،فلعـ ّـل هللا أراد بكــم
خيـرا ،ولعلــه يكــون منكــم ذاك الرجــل
املنشــود وأولئــك الرجــال املنشــودون
الذيــن ّ
يقيضهــم هللا تعالــى فــي كل
عصــر وفــي كل مصــر ،ويجـ ّـدد بهــم
دينهــم .أال فاشــكروا هللا.
اليــوم ســألني طالــب عــن معنــى حديث
فــي ســنن ابــن ماجــه وقــد أعجبنــي
فطلبــت منــه ليأتــي بــه لكــي أحفظــه،
َ َ ُ َّ
اللـ ُـه َي ْغــر ُ
س ِفــي
والحديـ ّـثَ " :ال يــزال َ َ ُ ِ
َ َ
الديـ ِـن غ ْر ًســا ي ْســت ْع ِمل ُه ْم ِفــي
هَــذا ِ
ط َ
اع ِتــه" .وهــذا الحديــث قــد قرأنــاه
ولكنــي نســيته والطالــب ظـ ّـن الغـراس
هــذا الغــرس ،غــرس النخــل والعنــب
ُ
والجــوز (الشــجيرة) فســأل :هــل هــو
هــذا؟ قلــت :ال .وقــد بــدا لــي أن هــذه
األغ ـراس هــم الرجــال ،هــم أنتــم،
الناشــئة والشــباب مجــددو العصــر
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الراهــن واملســتقبل والذيــن ُيعلــون
كلمــة هللا وينــوون ويعزمــون علــى أن
يقفــوا حياتهــم هلل وإلعــاء كلمــة هللا
وللدعــوة إلــى هللا والجهــاد فــي ســبيل
هللا ،وال يخافــون لومــة الئــم.
ّ
صدقوني ،أنتم تلك الحفنة املختارة.
يقول سيدنا أبوالحسن رحمه هللا في
كتابــه "مــاذا خســر العالــم بانحطــاط
املســلمين" كلمة أرجوكم ســجلوها في
ّ
ألــواح قلوبكــم ال فــي املذك ـرات وعلــى
الجــدران فحســب ،لعلهــا تنفعكــم.
يقــول مخاطبــا شــباب العــرب :إن
تضيحيــة شــباب العــرب قنطــرة إلــى
الســعادة ،أفــا تكــون تضحيــة شــباب
العجــم أي أنتــم قنطــرة إلــى ســعادة
العباد والبالد؟ ثم يزيد قائال :إنه من
الســعادة أن تشــقى حفنــة لتســعد
أمــة (راجعــوا الكتــاب فــي فصولــه
األخيــرة).
كونــوا تلــك الحفنــة ،وهللا إنــه مــن
الســعادة وهللا مــن النجــاح وهللا مــن
القــوة ومــن التوفيــق ومــن العــزة أن
تشــقى حفنــة أي مجموعــة صغيــرة
تعدهــم أصابــع اليــد ،تشــقى ،تتعــب،
تجاهــد فــي ســبيل هللاّ ،
تضحــي ألجــل
ديــن هللا ،تجتهــد ،تدعــو ،تتضــرع،
تطالع ،تدرس ،تواظب على الحضور
فــي هــذه النــوادي العربيــة ،تبرمــج
لعطلتــه ،تحافــظ علــى أوقاتــه ،ليــس
لــه عطلــة وال راحــة ،الراحــة تكــون فــي
القبــر إن شــاء هللا ،وفــي اآلخــرة وفــي
الجنــة مــع رســول هللا صلــى هللا عليــه
وســلم ،أمــا هنــا فتتعبــون أنفســكم
وتبرمجــون لحياتكــم ،تحافظــون علــى
أوقاتكــم ،وتستشــيرون أســاتذتكم،
وتتصلــون بهــم ،وتأخــذون نبراســا
مــن الســلف الصالــح ،وقــدوة وأســوة
لحياتكــم وال تضيعــون لحظــة مــن
حياتكــم وال دقيقــة ،كونــوا جاديــن،

عازميــن ،ذوي عزائــم راســخة،
ذوي إرادات قويــة ،ذوي شــعور
باملســؤولية ،فامل ـراد بالشــقاء هــذا
الــذي قــد فســرته لكــم .نعــم ،تشــقى
حفنــة أي تقــف حياتــه هلل وفــي ســبيل
هللا وإلعــاء كلمــة هللا ،تحصــل علــى
املهــارات الالزمــة التــي تعـ ّـده للخدمــة
في سبيل هللا وهلل ،في العرب والعجم
وجميــع البلــدان وفــي القــرى واألريــاف
واملــدن الراقيــة ،تحصــل علــى مهــارة
الخطابة ومهارة التحقيق والدراسة،
علــى مهــارة الدعــوة إلــى هللا فــي الجيــل
املعاصــر مــن الجامعييــن واآلخريــن
ّ
الذيــن ســوف تقــع بأيديهــم دفــة
البــاد .كونــوا تلــك الحفنــة ،وإن
حرمتــم بعــض األشــياء ،غيــرأن هللا ال
يجعلكــم تحرمــون إن شــاء هللا .بــس
َ َ َ َّ ُ َ
اس أن
هنا اختباربسيط :أح ِسب الن
ُ ْ َ ُ َ َ ُ ُ َ َّ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ نَ
يتركــوا أن يقولــوا آمنــا وهــم ل يفتنــو
(/2العنكبــوت).
ال بــد مــن امتحــانَ :و َل َن ْب ُل َو َّن ُكـ ْـم َح َّتــىٰ
َ ُ
َ َ ُْ
نكـ ْـم َو َّ
الص ِاب ِريـ َـن
ن ْعلـ َـم ال َج ِاه ِديــن ِم
َ ُ َ ْ ُ
َون ْبلـ َـو أخ َب َاركـ ْـم/31( .محمــد)
ْ
َ ً
َ َ َ َ َّ
َو َج َعل َنــا ِم ْن ُهـ ْـم أ ِئ َّمــة َي ْهـ ُـدون ِبأ ْم ِرنــا لــا
َ
َ ُ
َ
ص َبـ ُـروا ۖ َوكانــوا ِب َآيا ِت َنــا ُيو ِق ُنــون/24(.
الســجدة)
ُ
"بالصبــر واليقيــن تنــال اإلمامــة فــي
الد يــن".
فتلــك الحفنــة حفنــة صابــرة ،تعمــل
على إسعاد األمة ال البلوش فقط وال
الفــرس فقــط وال العــرب فقــط وإنمــا
األمة كل األمة ،كما يقول ســيدنا :إن
من السعادة أن تشقى حفنة لتسعد
أمــة ،لتســعد أمــة وتعتــز أمــة وليرتفــع
شــأن أمــة ،أنتــم تســعدون األمــة،
اعرفــوا قدركــم واعرفــوا مكانتكــم
لتســعد أمــة وتنجــو نفــوس مــن جهنــم
ال يحصيهــا أحــد إال هللا.
قــد ق ـرأت فــي ترجمــة الشــيخ عبــد

الرحمــن ّ
الســميط رحمــه هللا أنــه
اهتــدى بيــده إثنــا عشــر مليونــا فــي
ّ
يضحــي
أفريقيــا ،وكان مجاهــدا
بنفســه ومالــه ،ال يبالــي بالغابــات وال
التماســيح وال األخطــار التــي تهــدده.
كــم اهتــدى بجهــود موالنــا محمــد
إليــاس رحمــه هللا مــن الرجــال
ّ
والنســاء فــي أرجــاء املعمــورة ؟ رشــحوا
أنفســكم ملنصــب كبيــر؛ منصــب
خالفــة األنبيــاء ،إن شــاء هللا.
بارك هللا فيكم والآخذ وقتكم أكثرمن
هذا .والوصية :اعرفوا مكانتكم .يقول
شــيخنا املفتــي محمــد تقــي العثمانــي
حفظه هللا :جاءنا الشيخ محمد زكريا
الكاندهلوي رحمه هللا -وهل تعرفونه
مــن؟ وهللا دفيــن البقيــع هــو وشــيخه
خليــل أحمــد الســهارنفوري -ويقــول
األســتاذ" :ليســت لحظــة فــي الدنيــا وال
صــاة إال ويق ـرأ كتــاب الشــيخ محمــد
زكريــا "فضائــل األعمــال" مــن شــاء أو
أبــى وأحــب أو أبغــض .يقــول :جاءنــا
ذات مــرة إلــى دار العلــوم كرات�شــي
أو مدرســة أخــرى فاجتمــع الطــاب
للنصيحــة والشــيخ مــا كان مكثــارا وال
يطيــل الــكالم ،يقــول :تكلــم الشــيخ
بكلمة -سجلوا هذه الكلمة أيضا -وقد
قلت معناها فيما أســلفت ولكن نص
كلمــات الشــيخ باألرديــة" :عزيــزطلبــه،
اپنــا قــدر پہچانــو" (اعرفــوا قدركــم
ومكانتكــم) .اعرفــوا قــدرحياتكــم قــدر
وقتكــم ،نعــم االختيــارأنتــم اخترتمــوه.
أقــول قولــي هــذا وأؤكــد عليكــم اغتنــام
الفرص والتخطيط الهادف إلجازتكم
فــي ضــوء دالالت أســاتذتكم.
بارك هللا فيكم .وصلى هللا على سيدنا
محمد وآله وصحبه أجمعين.
[تــم تنزيــل الخطابــة مــن املســجل
واإلعــداد :فــي إدارة النــادي العربــي
بجامعــة دارالعلــوم زاهــدان -إيـران].
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جريمة اغتصاب زلزلت
أرض الهند مرة أخرى
نصيرالدين القاسمي
معلم اللغة العربية في املدرسة خادم اإلسالم بهاكري (الهند)

مخيــم جرائــم االغتصــاب
الجماعــي ال يــكاد ينقشــع
عــن املجتمــع الهنــدي ..فهــذه
الجرائــم تحــدث متتاليــة
و فــي جميــع أرجــاء البــاد .و
قليــل مــن هــذه األحــداث تقــع
عليهــا عيــون اإلعــام الحــادة
و معظمهــا ال ت ـزال مختفيــة
ألســباب اجتماعيــة...
ومن هذه األحداث التي أساءت سمعة
البــاد فــي العالــم كلــه (و ال أعــرف لغــة
َ
اإلحصائيات وال أدري أية مكانة تحتل
هندنــا العظيمــة و الحبيبــة فــي قائمــة
البــاد األكثــر تعرضــا لهــذه املشــكلة
العظيمــة املهلكــة ) حــادث االغتصــاب
الجماعــي الــذي تعرضــت لــه بنــت فــي
نحــوثمانيــة أعــوام مــن عمرهــا ..والــذي
ـرقيها وغر َّبيهــا وشـ َّ
هــزالبــاد شـ َّ
ـماليها و
َّ
جنوبيهــا..
بنتألبوينكشميريينفقيرينأصبحت
َ
صورتهــا هــذه األيــام أعــرف مــن كل بنت
في الهند ..ما من عين إالذرفت ،وما من
قلب إال ارتجف ،وما من قلم إال جرى،
َ
و مــا مــن لســان أال حكــى و روى قصــة
هــذا الحــادث املدمــي...
بنــت لــم يلمســها إال نســيم الصبــاح و
األصيــل حيــن تــروح وتغــدوبخيلهــا  ،و
لــم تقبلهــا إال أشــعة الشــمس أوأضــواء
القمــرحيــن تصبــح و تم�ســي فــي الجنــة

األرضيــة ( كمــا يقــال لكشــمير) بنــت
لــم تقــع عيــن علــى عورتهــا ســوى عيــن
َ
َ
أمهــا الحنونــة التــي تبكــي ف ُيبكــي بكاؤهــا
الســامعين..
إنهــا بنــت فــي الثامنــة مــن عمرهــا تدعــى
آصفة ،وكانت ترعى الخيل التي يحمل
بهــا أبواهــا األثقــال؛ ليقتاتــا و يقومــا
بــأود عائلتهمــا الصغيــرة ،التــي تعيــش
عيشــة خشــنة في جبال كشــميرصيفا،
وفي سهول َج ُّمو ً
شتاء؛ الدارلها تسكن
إليهــا و ال أرض لهــا تــأوي إليهــا ...إنهــم
البؤســاء التعســاء الذيــن لــم يحببهــم
األثرياء "السعداء".....وليس ألنهم كانوا
يســلبونهم ( األثريـ َـاء) ثروتهــم أوينهبــون
أموالهــم أو يغتصبــون أراضيهــم؛ بــل
ألنهم بؤساء ،وبؤسهم هوإثم في أعين
األثريــاء ال يعدلــه إثــم!
اغتصبهــا أحــد مــن نســاك معبــد ومعــه
شــيعته و مــا زالــوا يتعاورونهــا لثمانيــة
أيــام ولياليهــا ،وكانــوا خــال هــذه الفتــرة
يســقونها املخــدرات ،ثــم قتلوهــا دهســا
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بالحجــارة الضخمــة و ضربــا
بها على الصخور! و"تعاونهم"
علــى ذلــك شــرطي أشـ َ
ـبع
غريزتــه الحيوانيــة بعــد موتها
ً
شــهيدة!
أ كان هــؤالء بش ـرا (و هــم
يدعــون عبــادا نســاكا ) أم
ذئابــا! إنهــم ذئــاب بــل هــم
أضــرى مــن الذئــاب ،إنهــم
كالب بل هم أحط من الكالب ..الذئاب
تقتل فريستها مرة واحدة ،وهؤالء ظلوا
ً
يغتصبــون بنتــا صغيــرة بيضــاء كالثلــج،
نقيــة كالنــدى لثمانيــة أيــام متتاليــة ...و
لم ُيشبع غر َ
ائزهم السبعية إال قتلها و
اغتيالهــا و دهســها بالحجــارة!
"بــأي ذنــب قتلــت" هــذه هــي الكلمــة
التــي ترددهــا أمهــا املســلمة الكشــميرية
الســاذجة بصــوت مرتعــش و أصنــان
مرتجفــة مصطكــة" ..ملــاذا قتلــوا ابنتــي"
"مــاذا ضرتهــم ابنتــي" ...كلمــا أســمع
املقطــع تنهمــر الدمــوع مــدرارا و ال
أســتيطع تمالكهــا!
ُ
و لعلهــا ال تعــرف أن ابنتهــا اغتصبــت
لثمانيــة أيــام ..تعــرف أن آصفتهــا قــد
قتلــت ،و ال تــدري ملــاذا قتلــت؟ و لــن
تدري سبب قتلها ألنها إنسانة وليست
ِسرحانة (أنثى الذئب) فالتكتنه أعمال
الذئــاب...
ألنها امرأة  ،ألنها عفيفة طاهرة!
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ولولة الریح وبکاء األمطار
محمد ثاني

توالــت األیــام وتتابعــت األســابیع
والشــهور وأرض بلوشســتان یأکلهــا
الجفاف وترش علیها الشمس أشعتها
ً
لیملئهــا ّریــا وهــی أرحقتهــا مــن حیــث
أرادت رفع ظمئها .وقفت األنهاروذبلت
األشــجارواألوراد مــن جفــاء العــوارض
وبخــل الســحاب واحتبــاس األمطــار.
وقــد خلــت الحقــول واألودیــة إال مــن
الغربــان الناعیــة واألشــجار العاریــة
وجدبــت األرض و صــارت غیــرذی ذرع
 .وقــد مــد النــاس أیدیهــم نحــو الســماء
یســتغیثون ربهــم وتتطلــع الــدواب
َ
وغمــا ترجــون
إلیــه بعیــون ملئــت َهمــا
مــن هللا بلســان حالهــم مــادة حیاتهــم.
قــام العلمــاء فــی أنحــاء هــذه املحافظــة
بصــاة االستســقاء واســتیقظ
الصلحــاء قبیــل الفجــر للدعــاء حیــن
یســتیقظ املــؤذن والدیــک والنــور
رافعــی أیدیهــم نحــوالســماء متضرعیــن
متلهفیــن أن ینــزل هللا رحمتــه علــی أهــل
هــذه الدیــارلیــروا ربیعــا مخضــرة زاهــرة
ً
وأرضــا مزدانــة بضــروب مــن الــورود مــا
تثلــج بــه صدورهــم.
هــذا ویقــدر هللا مــا یجهلــه البشــر و

ال ریــب فــی أن قضــاء هللا مصحــوب
بالحکمــة .فقــد تکــون املجاعــة تنبیهــا
لإلنســان لیجــدد النظــر فــی أعمالــه
وعباداته .الخطأ کل الخطأ أن ننسب
القحــط واملجاعــة إلــی أســباب غیــر
حقیقیــة ونضــع جـ ّـل ســببه التغییـرات
الجویــة و ...الســبب الحقیقــی کمــا
ً
أش ـرنا إلیــه ســابقا هــو ســخط هللا
علینــا .وال تتغیــرلنــا األجــواء والظــروف
حتــی نتغیــربأنفســنا .إذا دبــت العبــادة
فــی عروقنــا وامتزجــت بجلودنــا وســالت
کالــدم فــی ش ـراییننا ،ظهــرت ثمرتهــا فــی
نفوســنا وســلوکنا وتعاملنــا مــع غیرنــا.
فحینئــذ یغیــر هللا أحوالنــا ویسـ ّـیر
طریقنا نحوالخیرات واجتناء الثمرات
وینـ ّـزل مــن الســماء مــاءا مبــارکا فیحیــی
بــه األرض بعــد موتهــا وحینئــذ یفــرح
أهــل بلوشســتان برحمــة هللا.
تطبیقا ملا ّ
مر ،جاء املطرواستمرنصف
ً
یــوم بعــد أن کان الیــأس آخــذا بتالبیبنــا،
فولولــت الریــح ونــادت بأعلــی صوتهــا یــا
بشری یا أهل بلوشستان! قد استیجت
دعوتکــم ،هــا املطــرقــادم إلیکــم ،أرســله
هللا لکــم .فضحکــت األرض وبکــی

ً
الســماء شــوقا وخـ ّـر النــاس ســاجدین
شــاکرین هلل .کیــف ال وقــد کانــوا تقــرع
مســامعهم الرعــود وتمــأ عیونهــم بــرق
الســحاب وقــد رســمت خطوطــا تربــط
األرض بالســماء وتؤلــف بینهمــا .فمــا
إن رأوا ذلــک إال وخرجــوا مــن البیــوت
والدکاکین مهرعین ناظرین إلی السماء،
واقفیــن تحــت قط ـرات املطــر وعب ـرات
السماء تلبس بعبراتهم التی کانت تحکی
عــن شــوقهم وفرحهــم البالــغ .وکانــت
هنــاک ثلــة مــن النــاس ُیدعــون أصحــاب
الذوائــق الســلیمة فمــا إن ســمعوا
صــوت الرعــد واستشــموا ریــح املطــر
العبقــة إال وانســلخوا مــن البلــد متوجهــا
ضواحیــه حیــث الجبــال الشــاهقات
والســهول واألشــجاروالطقس اللطیف
لیســتمتعوا بجمالهــا حیــن نــزول املطــر
ویشــارکوها فــی فرحهــا.
فیا عبادهللا! علیکم أنفسکم ،أحسنوا
أداء العبــادات وراعــوا فیهــا الخشــوع
والخضــوع ّ
وعقبوهــا بدعــوات مــن
صمیــم الفــؤاد ،ع�ســی هللا أن یتقبــل
منکــم ذلــک ویتســجیب دعائکــم وینـ ّـزل
لکــم مــن الســماء املــاء.
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صفحةالطالب

صرخة للبشریة
لقد حدثت مآس کثيرة فی العالم لكن لم
نســمع ولم نعرف کمآ�ســي القرن الحادي
والعش ـرین ،مــا نشــاهد ونســمع ونق ـرأ
کل یــوم عــن مجریــات احــداث العالــم،
بخاصةمــا یقــوم الطغــاة فــی الغوطــة مــن
خیرمداٸن الشام وما یفعله البوذیون في
بورما والهندوس في کشمیروالشیوعیون
فــي طاجیکســتان والیهــود فــي فلســطین
وامریــکا فــي افغانســتان وغیرهــم.
کلهــا دســاٸس ومٶام ـرات والی ـزال هــٶالء
األعــداء فــي ســعی حثيــث إلــی کل هــدف
خبیــث کمــا قــال﴿ :یریــدون أن یطفــووا
نــور هللا بأفواههــم۔﴾
والت ـزال األحــداث جاریــة کمانلتقــي
هــذه األیــام بمجزرةغوطــة الشــرقیة
فــی الشــام۔القرن هــو القــرن الحــادي
والعشرون حیث نجح العالم فی الحفاظ
علــی حیــوان البانــدا مــن االنق ـراض أمــا
مداٸن الشام من الغوطة وغیرها صارت
مجزرة القرن الحادي والعشرین ،القرن
هــو القــرن الحــادي والعشــرون وصــل
البشــر بالســکنی فــی الک ـرات امــا الیــوم
حملــة اإلبــادة علــی آالف مــن االطفــال
والنساءفي بقعة من األرض تدعی الغوطة
التــي وردت فضلهــا فــی الحدیــث :عــن
أبــی الــدرداء أن رســول هللا ﷺ قــال  :إن
فسطاط املسلمین یوم امللحمة بالغوطة
إلــی جانــب مدینــة یقــال لهــا دمشــق ،مــن
خیــر مداٸــن الشــام ۔ رواه ابــو داود.
نعــم تلــک املدینةالبدیعــة ،التــي تفــوح
منهــا راٸحــة دم الثــوار ،دم الصحابــة
األطهــار  ،تلــک األرض املبارکــة
کماقــال النبــی ﷺ:اللهــم بــارک لنــا فــي
شــامنا .أمــا الیــوم  ،الغوطــة تحتــرق
تباد،تصرخ،تســتغیث،تنادي،قلوب
تجــرح ،عیــون تدمع،دماءتنــزف ،روح
تطیر،آمــال تضیــع۔۔۔
هــذا هــوواقــع الغوطــة حیــث خارجــة عــن
نطــاق الخیــال۔
قرأت قبل أیام رسالة من أحد االطباء في
إدارة اإلسعاف بالغوطة

َ
کتب بأن عجوزا استوقفتني وقالت :
هــذا ابنــی امامــي قتلــه برمیــل أعمــی
وهــٶالء الصغــار اطفالــه یبکــون حولــه
،أتعــرف ملــاذا یقــول لــم أجبهــا ۔فرقــت
عیناه بالدموع وقالت لی وهللا منذ یومین
ماذاقوا لقمة طعام ،أبکاهم الجوع قبل
أن یبکیهــم ُ
الیتــم ثــم قالــت إن اســتطعتم
دفن ابني فادفنونی حیة بجواره !!!! فکما
أنتم عجزتم عن إنقاذ حیاته ،سأعجزأنا
عــن إطعــام أطفالــه !!! حســبناهللا ونعــم
الوکیــل نعــم املولــی ونعــم النصیــر.
ّ
ای قهرهذا أیها البشریة ؟
ّ
ای عجــز هــذا أیهاالقــرن الواحــد
و ا لعشــرو ن ؟
أیــن اإلنســانیة؟ أیــن األخــوة؟ أیــن
الحمیةوالغیــرة؟ أیــن رجــال السیاســیة؟
أیــن املســلمون شــعوبا وحکامــا!!؟؟ اال
یــرون تلــک املجــازر مــن قبــل الوحــوش
الذیــن جــاوا مــن کل حــدب وصــوب تحــت
مســمیاة باســم یــا فــان ویــا فــان وفــان
ومکافحــة اإلرهــاب ۔۔۔ أیهــا البش ـریة!!!
أیــن التعــاون ؟
أین شعور الجسد اإلنساني حین یصاب
جزء منه؟ أین النصرة؟
وهللا الأدري ماالــذی أغلــق االفــواه!؟
ماالــذی أعمــی العیــون!؟ مــا الــذی صمــت
اآلذان!؟ أیهــا البش ـریة!!! أیــن تلــک
املنظمــات التــي تحافــظ علــی حقــوق
الــکالب؟ أیــن التضامــن؟ إلــی متــی قتــل
األبریــاء؟ إلــی متــی ذبــح االطفــال؟ إلــی متــی
انتهــاک االع ـراض؟
ي
إلــی متــی ســبی االمــوال؟ وهللا الأدر هــل
أنــادي ویــح أم ویــح أب أم اکتــب بالدمــع
أم اکتــب بالــدم أم اصــرخ یــا لیتنــی کنـ ُـت
عــدم .الحــق هبــاء منثــور والظلــم أصــول
وبنــود
والحکــم بأیــد نجســات والفو�ضــي فــي
الخلــق تســود فأهیــج واســال ذاکرتــي هــل
رجعــت عــاد وثمــود فتســتجیب کانــک ال
تــدري هــذا فرعــون املولــود هــذا الدجــال
تســانده أعــوان روس ومجــوس أیهــا
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عبدالرؤوف قلندرزهي
طالب بجامعة دارالعلوم كرات�شي

البشــریة!!!
تذکــروا واجبکــم تجــاه هــذه املجــزرة! أیهــا
املســلمون شــعوبا وحکامــا تذکــروا هــذا
الحدیــث عــن ابــن حوالــة ؓقال:قــال رســول
هللا ﷺ۔ســیصیر األمــر أن تکونــوا جنــودا
مجنــدة ،جنــد بالشــام وجنــد بالیمــن
ؓ
،وجند بالعراق،فقال ابن حوالةخرلي یا
رسول هللا ۔إن ادرکت ذلک فقال علیک
بالشــام ۔فإنهــا خیــرة هللا مــن أرضــه۔
فیــا أخوتــی هیــا نســأل أنفســنا ،هــل
تحرکنــا لنصــرة اخواننــا فــي الغوطــة باملال
واللســان والقلــم والدعــاء.
أهــل الغوطــة بشــرمثلنــا هیــا نخبرهــم أننــا
فعلنــا شــیٸا النقاذهــم.
وأهــل الغوطــة بــل أهــل الشــام کلهــا
متاکــد بــأن املجــزرة طــارٸ بــل إن النظــام
الســفاک یعلــم ذلــک علــم الیقیــن واآلن
یعانــي مــن ســکرات املــوت فروحــه تخــرج
ببطٸ شدید وبصعوبة أشد مثلما تخرج
الــروح الخبیثــة مــن الجســد الخبیــث
کالشــوک ینــزع مــن شــعیرات الصــوف
۔ألن هللا وعدهم بالنصروالنبيﷺیقول
:ســیأتي ملــک مــن ملــوک العجــم فیظهــر
علــی املداٸــن کلهــا اال دمشــق
والیــوم ن ـراه بأعیننــا ملــک مــن ملــوک
العجــم یســاند ذلــک الدجــال.
فیــا غوطــة املظلومــة قســما بمــن شــرع
القسم لجرحک في القلب دم ،لکن لیس
لــي ســوی البــکاء ثــم البــکاء.
هــذه کانــت صرختــي ولیســت للمســلمین
شــعوبا وحکاما فقط بل إلی شــرکاٸي من
البشــرعلــی هــذا الکوکــب.
أرجــو هللا أن ال یعاقبنــا فــي مثــل هــذه
املجــازر ألن فــي مثلهــا تمتحــن الحمیــة
ویختبــر االیمــان
فتتطلــب األوضــاع منــا بــکل مــا نملــک مــن
املــال والقلــم واللســان لعــل هللا یحــدث
بعــد ذلــک أم ـرا ۔
حسبنا هللا ونعم الوکیل نعم املولی ونعم
النصیر.

منأنباءالجامعة
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انعقاد جلسة تكريم خريجي جامعة دار العلوم زاهدان
انعقــدت الــدورة الســابعة والعشــرون
مــن جلســات تكريــم خريجــي جامعــة
دارالعلــوم زاهــدان (أكبــر مركــز علمــي
وثقافــي ألهــل الســنة فــي إي ـران) ،يــوم
الخميــس  25رجــب  1439فــي ســاحة
املصلــى القديــم ألهــل الســنة فــي مدينــة
زاهــدان مركــز محافظــة سيســتان
وبلوشســتان شــرقي إي ـران.
هــذه الجلســة التــي حضرهــا أكثــر مــن
مائتــي ألــف مشــارك رجــاال ونســاء مــن
مختلــف مناطــق أهــل الســنة فــي البــاد،
بــدأت أعمالهــا بشــكل غيــر رســمي مســاء
األمــس األربعــاء  24رجــب ،حيــث تحـ ّـدث
فيهــا عــدد مــن أهــل العلــم.
الجلســة الرســمية لهــذا االجتمــاع
الجماهيــري عقــدت اليــوم فــي فترتــي
الصبــاح واملســاء ،وألقــى علمــاء

وشــخصيات مــن مختلــف
مناطــق إي ـران خطبــا
وكلمــات فيهــا ،وانتهــت
الصباحيــة
الجلســة
بق ـراءة أســماء الطلبــة
الذيــن أكملــوا حفــظ
الق ـرآن الكريــم ،وتوزيــع
الجوائــز عليهــم ،بينمــا
الجلســة النهائيــة عقــدت
بعــد صــاة العصــر.
وكانــت الكلمــة األخيــرة فــي
هــذا االجتمــاع الجماهيــري ،لفضيلــة
الشــيخ عبــد الحميــد ،إمــام وخطيــب
أهــل الســنة ورئيــس جامعــة دارالعلــوم
بمدينــة زاهــدان.
هذه الدورة من سلسلة جلسات تكريم
خريجي الجامعة ،انتهت مساء الخميس

بتكريــم الخريجيــن ،وق ـراءة أســماء
الخريجــات.
مــن الجديــر بالذكــر أن آالفــا مــن
مســتخدمي الشــبكة الدوليــة ،تابعــوا
ّ
أعمــال هــذه الــدورة مــن خــال البــث
الحــي عــن طريــق املوقــع الرســمي ألهــل
الســنة فــي إي ـران “ســني أون اليــن”.

الحفلة الختامية للنادي العربي بالجامعة
انعقــدت الحفلــة الختاميــة للنــادي
العربــي بجامعــة دار العلــوم زاهــدان-
إي ـران ،مســاء يــوم الثالثــاء  2رجــب ،فــي
فنــاء الجامعــة وســط إقبــال طيــب مــن
األســاتذة والطــاب.
الحفلــة بــدأت بعــد صــاة العصرمباشــرة
بإلقــاء مقدمــة وجيــزة مــن األخ املقـ ِّـدم ثــم
تتابعــت بتــاوة آي مــن القـرآن الكريــم.
واســتمرت مــع قيــام طالــب خطيبــا بيــن
الحاضريــن يمثــل الطــاب اآلخريــن
الناشــطين فــي النــادي العربــي .كمــا قــام
طالــب آخــرمقــررا عــن نشــاطات النــادي
العربي في العام الدرا�ســي الجاري ،مشــيرا
إلــى أحــدث النشــاطات والتطــورات فــي

إطــار النــادي العربــي.
والكلمــة األخيــرة كانــت لســماحة األســتاذ
املفتــي محمــد قاســم القاســمي حفظــه
هللا تكلــم حــول "التغلــب علــى الظــروف
والتضحيــة إلســعاد األمــة" معلقــا علــى
مقولــة العالمــة الســيد النــدوي رحمــه
هللا" :إن مــن الســعادة أن تشــقى حفنــة
لتســعد أمــة" .مفيضــا فــي الحديــث حــول
هــذا املحــور.
فــي نهايــة املطــاف بــادر "مكتــب شــؤون
النادي" بتقديم ألواح تكريم إلى الطالب
الناشــطين في النادي العربي خالل العام
الدرا�ســي الجــاري.
كمــا قــد تــم تكريــم الناجحيــن فــي اختبــار

"الــدورة العربيــة" املنعقــدة فــي الجامعــة
خالل العام الجاري ،تحت إشراف إدارة
"رابطــة النــوادي العربيــة بيــن املــدارس
الدينيــة" بمدينــة زاهــدان وضواحيهــا.
قــد قــام فيهــا األســاتذة بإلقــاء محاضـرات
متنوعــة ،تلــك التــي انتهــت بمحاضــرة
األســتاذ مو�ســى العراقــي عــن طريــق مؤتمــر
صوتــي.
وجديــر بالذكــر أنــه قــد تــم خــال هــذه
الحفلــة اســتعراض العــدد الجديــد
مــن مجلــة "النــادي العربــي" الســنوية،
وو ّزعــت بيــن األســاتذة الحضــور والطــاب
النا شــطين.
(إدارة النادي العربي بالجامعة)
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ُ
بأي ذنب قتل هؤالء ؟!
الدكتور زياد الشامي

أكثــر مــن  100شــهيد منهــم الكثيــر مــن
حفظــة الق ـرآن الكريــم ناهيــك عــن
عشـرات الجرحــى مــن األطفــال واليافعين
ومن املعلمين واملدرسين والوافدين على
حفــل تخريــج دفعــة جديــدة مــن حملــة
كتاب هللا وتســليم شــهادات نهاية الســنة
للتالميذ…إثــرغــارة جويــة نفذتهــا طائرات
الجيــش األفغانــي أول أمــس االثنيــن
واســتهدفت مدرســة قرآنيــة قــرب إقليــم
قنــدوز الــذى تســيطر حركــة طالبــان
علــى قســم كبيــر منــه فــى شــمال شــرق
أفغانســتان.
قائمقــام منطقــة داشــتي أرت�شــي ” نصــر
الديــن ســعدي” اعتــرف فــي تصريــح
للصحفييــن بـ ّ
ـأن مقاتلــة تابعــة للقــوات
الجويــة األفغانيــة قصفــت املدرســة
القرآنيــة فــي منطقتــه و ّأن الغــارة أدت
إلــى مقتــل  100شــخص وإصابــة 50
آخريــن معظمهــم مــن املدنييــن  ,معربــا
عــن خشــيته مــن احتمــال ارتفــاع أعــداد
القتلــى  ،مبينــا ّأن املقاتلــة اســتهدفت
املدرســة أثنــاء االحتفــال بتخريــج دفعــة
مــن حفظــة الق ـرآن الكريــم.
املســؤول األفغانــي حــاول التغطيــة علــى
الفجيعــة وتبريــر مــا حــدث بالقــول  :إن
عــددا مــن القيادييــن فــي حركــة طالبــان
شــاركوا بحفــل التخــرجّ ،
وأن مــن بيــن
القتلــى أســماء بــارزة فــي الحركــة.
وضمــن نفــس الســياق قــال املتحــدث
باســم واليــة قنــدوز “أنــام الديــن رحمانــي”
ّ :إن الغــارة جــرت أثنــاء عقــد قيــادات
حركــة طالبــان اجتماعــا داخــل املدرســة
….وكذلك فعل الجيش واألجهزة األمنية
الذيــن اتهمــوا حركــة طالبــان بالتخطيــط
الجتمــاع يضــم قادتهــم فــى املدرســة
حســب زعمهــم.
األمــم املتحــدة وصفــت الحادثــة بأنهــا

“مزعجــة” وقالــت بعثــة األمــم املتحــدة
للمســاعدة فــى أفغانســتان  :إنهــا تحقــق
فــى “تقاريــرمقلقــة” عــن خســائرفادحــة فى
صفوف املدنيين إثرغارة جوية للطيران
األفغانــي أول أمــس ضــد مدرســة قرآنيــة
فــى واليــة قنــدوز بشــمال شــرق البــاد.
مضيفــة فــى بيــان مقتضــب “ :نذكــركافــة
األط ـراف باإللت ـزام بحمايــة املدنييــن مــن
أثــر الن ـزاع املســلح”.
حــادث مزعــج وتقاريــر مقلقــة وفتــح
“تحقيــق” فــي الحــادث هــومــا تمخــض عن
املنظمــة األمميــة العتيــدة بعــد حــادث
مــروع راح ضحيتــه أكثــرمــن  100شــهيد
وعشرات الجرحى من األطفال األبرياء….
كلمــات وعبــارات باتــت معتــادة مــن
منظمة تقودها وتتحكم بها دول معروفة
خصوصــا حيــن يكــون ضحايــا الحــادث
مــن املســلمين أوممــن يتصفــون بااللتـزام
بديــن هللا الحق….بينمــا يتــم تفعيــل
جميــع نصــوص قوانيــن األمــم املتحــدة
وتســتنفر كل منظماتهــا الحقوقيــة حيــن
يكــون الضحايــا مــن غيــر املســلمين.
ال �شــيء يمكــن أن يبــرر الحــادث املــروع
فــي املدرســة القرآنيــة األفغانيــة أول أمــس
بتوقيــع مقاتــات الحكومــة  ,فوجــود
عــدد مــن حركــة طالبــان – علــى فــرض
صحتــه – ال يبــرر بــأي حــال مــن األحــوال
اســتهداف مجموعــة كبيــرة مــن املدنييــن
األبريــاء بينهــم أطفــال وتالميــذ وآبــاء
ومعلميــن وزائرين……الــخ.
إن شــعار محاربــة مــا يســمى “اإلرهــاب”
الــذي تــم تجاهــل تحديــد معاملــه وحــدوده
وتجنــب تعريفــه وتوضيــح مالمحــه عــن
عمــد وقصد….لــم يجلــب علــى العالــم
إال الخ ـراب والدمــارولــم ينجــح ســوى فــي
زيــادة حــدة العنــف ومضاعفــة أعــداد
املتطرفيــن .
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تحــت هــذا الشــعار تقــوم قــوات
االحتــال الصهيونــي بقتــل األبريــاء مــن
املقاوميــن واملدافعيــن عــن حقوقهــم مــن
الفلســطينيين  ,وباســم هــذه األكذوبــة
يتحــول املحتــل الغاصــب إلــى كيــان
و”دولــة” و صاحــب الحــق واألرض إلــى
متطــرف و”إرهابــي”!!!
العجيب في هذا املصطلح “اإلرهاب” أنه
لم يطلق إالعلى املسلمين املوحدين رغم
كونهــم أكثــر ضحايــاه فــي مفارقــة عجيبــة
وتناقــض صــارخ غريــب  ,فاملســلمون
رغــم كونهــم املعتــدى عليهــم واملســلوبة
حقوقهــم واملضطهــدون فــي كل مــكان….
هــم أنفســهم “إرهابيــون” تجــب محاربتهم
وقتلهــم ملجــرد مطالبتهــم برفــع الظلــم
عنهــم ومجاهرتهــم بضــرورة اســتعادتهم
لحقوقهــم املشــروعة.
لــم يكتــف أعــداء اإلســام باســتعمال
هــذا الشــعار واســتخدامه للنيــل مــن
املسلمين فحسب  ,بل عملوا على تمريره
لعمالئهــم و وكالئهــم فــي بعــض الــدول
اإلســامية  ,ليصبــح قتــل أطفــال ســورية
وأبريائهــا وتهجيــر اكثــر مــن نصــف أهلهــا
خارج أرضهم على يد طاغية الشام مبرر
ومشروع بذريعة وجود مقاومين وثائرين
تــم اعتبــارجلهــم “إرهابييــن” وتم الســماح
بقصفهم بمن معهم من املدنيين األبرياء
بكافــة أنــواع األســلحة املحرمــة دوليــا.
اإلجابــة علــى الســؤال املتــداول علــى
لســان كل مــن يطلــع أو يق ـرأ عــن حــادث
املدرســة القرآنيــة املــروع فــي إقليــم قندوز
بأفغانســتان  :بــأي ذنــب قتــل هــؤالء ؟!!
هــو فــي الحقيقــة مــن الضــرورة بمــكان
إن كانــت الحكومــة األفغانيــة جــادة فــي
إنهــاء حالــة االقتتــال مــع حركــة طالبــان
والجلــوس علــى طاولــة املفاوضــات.
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مجتمع صالح!
مجتمع راشد إلى
من
ٍ
ٍ
مما ينبغي أن نشيرإليه أثناء بحثنا حول
انتقــال الحكــم مــن الخالفــة الراشــدة إلــى
امللوكيــة ،أمريــن:
األول ،اإلشــارة إلــى انتقــال املجتمــع
الراشــدي إلــى مجتمــع جديــد ،فقــد ذهــب
املجتمع الذي اختارأبابكروعمروعثمان
ر�ضــي هللا عنهــم ،إلــى املجتمــع الــذي ثــار
علــى الخليفــة الراشــد عثمــان ،واختلفــوا
فــي الراشــد علــي ر�ضــي هللا عنــه.
فقبــل أن ينتقــل الحكــم مــن الخالفــة
الراشــدة ،فــي الحقيقــة حــدث انتقـ ٌ
ـال فــي
املجتمــع ،بحيــث انتقــل مجتمـ ٌـع راشــد
إلــى مجتمــع جديــد متنــوع ،وهــو إن كان
صالحــا ،لكنــه لــم يكــن مجتمعــا راشــدا.
ً
هــذا املجتمــع فــي الحقيقــة كان أهــا
ُليحكــم بامللوكيــة ال بالخالفــة ،فهــو
املجتمــع الــذي ثــار بعــض أبنائــه علــى
الخالفــة الراشــدة وقتلــوا الخليفــة
الراشــد ،فكيــف يسـ ّ
ـتحقونها؟
مــن تبعــات عــدم تطرقنــا إلــى هــذا التغييــر
في املجتمع هوأن القارئ املعاصريجلس
ّ
ويحمــل الصحابــي معاويــة ر�ضــي هللا
عنــه كل املشــكالت التــي حدثــت فــي ذلــك
الوقت ،ويراه مسئوال عن انتقال الحكم
مــن الخالفــة الراشــدة إلــى امللوكيــةّ ،
كأن
معاويــة ر�ضــي هللا عنــه ألغــى الخالفــة
رســميا وأعلــن عــن ملوكيــة ،لنحملــه
املســئولية التاريخيــة إيــاه!
واألمــر الثانــي هــو �شــيء مــن البســط فــي
مشــروعية امللوكيــة نفســها ،فنحــن
نحـ ّـدث فــي الغالــب عــن حســنات الخالفــة

وخصائصهــا ،ثــم نتكلــم بإجمــال عــن
انتقالهــا إلــى امللوكيــة ،وهــذا يتــرك فــي
ذهــن القــارئ معنــى ســلبيا ّ
تامــا بالنســبة
إلــى امللوكيــة وامللــوك املســلمين جميعــا،
فيبقــى الغالــب فــي ذهــن القــارئ املعاصــر
ّ
وطامــة كبــرى،
أن امللوكيــة شـ ّـر وبــاء
فيجلــس ّ
ويحمــل امللــوك املســلمين وإن
كانــوا عادليــن جميــع مــا حــدث فــي تاريــخ
اإلســام.
فاإلشــارة إلــى أن امللوكيــة أيضــا منهــج
مــن مناهــج الحكــم املشــروعة فــي اإلســام
وليســت شــجرة ممنوعــة أو خبيثــة
ضروريــة أيضــا ،فهنــاك م�ضــى فــي تاريخنــا
ّ
ملـ ٌـك تغلــب علــى الخصــوم واســتعاد
القــدس كاأليوبــي ،وهنــاك ملـ ٌـك ورث
ّ
الحكــم فعــدل ،وهنــاك ملــك تولــى الحكم
باملصالحة مع خصومه ّ
كسيدنا معاوية
ر�ضــي هللا عنــه فــكان عهــده مــن ضمــن
العهــود الذهبيــة أيضــا فــي تاريــخ اإلســام
و....
الخبرالصحفي ورسالته
ّ
إن الخبــر الصحفــي القــوي املؤثــر
ّ
ّ
املحتــرف ،والــذي بإمكانــه أن يؤثــر فــي
الجمهور ُويشبعهم علما ومعرفة بواقعة
أو حادثــة ،هــو الــذي يجيــب لقارئــه عــن
األســئلة التاليــة:
 -1السؤال متى :ملعرفة وقت الواقعة أو
ً
الحــدث أو الخبــر ،فالوقــت مهــم جــدا فــي
الخبــرالصحفــي -2 .الســؤال أيــن :تحديــد
املــكان الــذي جــرت أوتجــري فيــه الواقعــة
والحــدث -3 ،الســؤال كيــف :ويهــدف
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إلــى شــرح كيفيــة الحــدث وأســبابه-4 .
الســؤال ملــاذا :ويهــدف لتوصيــل فكــرة
واضحــة دقيقــة للجمهــور -5 .الســؤال
َمــن :يحــدد القائميــن فــي الواقعــة التــي
ّ
يغطيهــا الحــدث أو املعنييــن بهــا-6 .
الســؤال مــاذا :يهــدف ملاهيــة الحــدث
ّ
الــذي يغطيــه الخبــر الصحفـ ّـي.
فالخبــر الــذي ال ُيجيــب لــدى قارئــه عــن
ُ
هــذه األســئلة ،أو ال توجــد فيــه شــفافية
كاملــة أو وضــوح تـ ّ
ـام فــي زمــان انعقــاده،
أو مكانــه ،أو كيفيتــه ،أو األشــخاص
املعنيين به ،أو في أسباب وقوعه ،ال ُي ّ
عد
ذلــك الخبــرخب ـرا ّ
قويــا مؤثـرا ُيشــبع قارئــه
معلومــات وأجوبــة ،وال خب ـرا صحفيــا
ّ
العامــة
منطبقــا علــى األصــول الكليــة
للصحا فــة .
والتقريــر اإلخبــاري فهــو مثــل الخبــر
الصحفــي إال ّأن الكاتــب يقــوم بتفســير
الخبــر وشــرحه وتذكــرة ّ
كل التفاصيــل
واملعلومــات املتعلقــة بــه ،بحيــث تكــون
معلومــات التقريــر اإلخبــاري وتفاصيلــه
أكثــر مــن الخبــر الصحفــي املجــرد.
إلــى هــذا القــدر ،وفــي تكويــن الخبــرولــزوم
مكوناتــه الســتة نتفــق نحــن مــع ســائر
العامليــن فــي مجــال الصحافــة ،لكننــا
نختلــف معهــم فــي الغايــة والغــرض
ونختلــف معهــم فــي الرســالة والهــدف،
فغايــات أهــل الدنيــا دنياهــم ،ونحــن
مســلمون وإســاميون ،وغايتنــا ديننــا،
والواحــد منــا إذا مــارس الصحافــة ال
ينبغــي أن يكــون مجـ َ
ـرد ناقــل لألحــداث
واألخبــار والوقائــع ،بــل يجــب أن تكــون

السنة  -14 :العدد / 7 :رجب  1439هـ.ق

34
مــع كل خبــر يعـ ّـده وينشــره رســالة دينيــة
للجماهيــر ،رســالة فــي العقيــدة واإليمــان،
رســالة فــي الفكــر والدعــوة ،رســالة فــي
االخــاق واألعمــال ،رســالة فــي الدفــاع عن
مظلومــي العالــم...
فالخبــر الصحفــي ال ينبغــي أن يكــون
لــدى واحــد ّ
منــا خب ـرا يحمــل زمانــا ومكانــا
وشــرحا وبيانــا بــل يحمــل مــع ذلــك فكــرة
وعقيــدة وإيمانــا...
ال مقصود إال هللا
حينما يكتمل معنى التوحيد في شخص،
ّ
يظهــر أثــره فيــه بأنــه ال يخــاف وال يرجــو
أحــدا إال هللا.
ٌ
ّ
إلــى هــذا املعنــى تشــير آيــة ،ويفســرها
ٌ
حديــث نبــوي.
ّأمــا اآليــة فهــي« :فمــن كان يرجــو لقــاء رّبــه
فليعمل عمال صالحا ،وال يشــرك بعبادة
ربــه أحــدا».
أمــا الحديــث فهــو تفســيرقولــه تعالــى «ال
يشــرك» بقولــه «ال يرائــي» .فمعنــى عــدم
الشــرك فــي العبــادة أن ال يرائــي فيهــا.
ُيفهــم مــن اآليــة مطلبــان؛ أحدهمــا أن
االعتقــاد بلقــاء الــرب تبــارك وتعالــى لــه
تأثيـ ٌـركبيــرفــي العمــل الصالــح ،ألنــه تعالــى
ّ
رتــب قولــه« :فليعمــل عمــا صالحــا» علــى
قولــه« :فمــن كان يرجــو لقــاء ربــه».
والثانــي ّأن االعتقــاد بلقــاء الــرب تبــارك
ّ
ّ
وتعالــى مؤثــر فــي زوال الريــاء ،ألنــه تعالــى
ّ
رتــب قولــه« :ال يشــرك بعبــادة ربــه أحــدا»
علــى قولــه« :فمــن كان يرجــوا لقــاء ربــه».
ّ
مؤثرفي ّ
صحة العمل وكماله.
فاالعتقاد
ّ
ُ
ثـ ّـم فــي اآليــة عبــر عــن الريــاء بالشــرك،
وسببه أن حقيقة الرياء أن تكون العبادة
ألجل أن يراه مخلوق ،فال شــك أن الذي
ٌ
يقصــد بعبادتــه أن يـراه مخلــوق ،يجعــل
َ
ذلــك املخلــوق مقصــودا فــي العبــادة لحـ ّـد
ّما ،فهو بهذا القصد يشــرك مع هللا َ
غيره
فــي العبــادة ،وهــذا هــوالشــرك فــي القصــد.

مقاالت في الفكر

وألجــل هــذا جعــل هللا تعالــى الريــاء شــركا.
ُعلــم مــن هــذا أن التوحيــد ال ينحصــر
فقــط فــي« :ال معبــود إال هللا» ،بــأن تكــون
العبــادة هلل فقــط ،بــل كمــال التوحيــد
يتحقــق ب«ال مقصــود إال هللا» ،بــأن
يكــون املقصــود فــي العبــادة هــو هللا.
فحينمــا يجعــل َ
هللا مقصــودا ،فلــن يكــون
نظــره علــى أحــد ســوى هللا ،وال يرجــو وال
يخــاف أحــدا ســوى الحـ ّـق جــل وعــا.
وعلــم أيضــا أن املُرائــي يخــاف املخلــوق
ويرجــوه بخــاف الــذي ال يرائــي ،فهــو ال
يخــاف وال يرجــو أحــدا إال هللا تعالــى.
خالصــة الــكالم أن هــذه اآليــة بهــذا
التفســير النبــوي تـ ّ
ـدل علــى
أن لالعتقــاد تأثيــركبيــرفــي ّ
صحــة العمــل
وكمالــه.
ُ(م َ
ترجــم باختصــار مــن :خطبــات حكيــم
ّ
األمــة التهانــوي .ج .١صــص)٤٥٢-٤٥١:
ّ
العام (بيت املال)
املال
ق ـر ُ
أت كتابــا مترجمــا بالفارســية عــن
ّ
منظمــة العفــو الدولــي ،ذكــر كاتبــه
«جاناتــان بــاور» فــي أوصــاف أحــد رؤســاء
املنظمــة ّأنــه كان ّ
يفضــل أن ال يصطحــب
معــه مرافقيــن وال حرســا فــي رحالتــه،
ّ
ويفضــل أن يحجــز تذاكــر مــن الدرجــة
الثانيــة لرحالتــه ّ
الجويــة ،و هدفــه توفيــر
ّ
أمــوال املنظمــة مــن خــال االقتصــاد فــي
النفقــات ،واالجتنــاب مــن النفقــات غيــر
الضروريــة ،ألجــل مصــارف أهـ ّـم ،وهــي
اإلنفــاق علــى عوائــل ســجناء ال ـرأي فــي
أنحــاء العالــم!!
ّ
منظمــة العفــو أسســها مواطــن بريطانــي
يهــودي األصــل مــع ثالثــة أشــخاص
آخريــن فــي لنــدن فــي مكتــب ّ
محقــر ســنة
١٩٥٩م  ،ولــم يكــن يملــك آنــذاك إال
جنيهــات بريطانيــة مــن املــال ،لكنهــا اليــوم
تملــك املليــارات مــن األمــوال ،ولهــا أنصــار
ومدافعــون فــي أنحــاء العالــم ،وفــروع
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كبيــرة فــي القـ ّـارات املختلفــة ،و...
ال شــك أن هــذه املنظمــة أحــد أهـ ّـم
املنظمات الداعمة للطغاة واملستبدين،
والكيــان الصهيونــي فــي العالــم اإلســامي،
بــل الكاتــب املذكــور الــذي كان صحافيــا
ومؤظفــا فــي املنظمــة -يشــيرإلــى االتهامــات
املوجهــة علــى أحــد أركان املنظمــة بســبب
عالقته الحميمة مع بعض طغاة الشرق
األوســط.
ْ
لكــن كيــف حققــت هــذه املنظمــة خــال
ســنوات قليلــة تمــددا وانتشــارا واســعا فــي
أنحــاء األرض؟
ٌ
الجــواب كامــن فــي صنيــع الرئيــس
املوصــوف ،وهــو الحــرص علــى حفــظ
املــال العـ ّ
ـام.
إن الحــرص علــى حفــظ املــال العــام ،أو
مــا يسـ ّـمى عندنــا ببيــت املــال ،هــو الســبب
في ازدهاراملؤسســات واألنظمة وخلودها
وانتشــارها وتمددهــا.
ال يخفــى علــى أحــد مــا تقــوم بــه األنظمــة
والــدول والحكومــات فــي بالدنــا اإلســامية
ّ
العامــة وإهدارهــا
مــن إتــاف لألمــوال
فــي غيــر مصارفهــا ،كمــا ال يخفــي علــى
ّ ُ
أحــد تخلــف هــذه الحكومــات عــن األمــم
األخــرى أيضــا.
لكــن املؤســف أنــه ال يوجــد حــرص وال
ســعي في ســائرطبقات الشــعوب املســلمة
وال ســيما أهــل العلــم علــى حفــظ األمــوال
ّ
العامــة.
ال أقصــد بهــذه الكلمــات املقارنــة بيــن
املســلمين واملجرميــن ،وال تعجبنــي أيضــا
أن أجعــل املســلمين كاملجرميــن أو أمــدح
املجرميــن علــى حســاب املســلمين ،لكننــا
َ
أولــى مــن أولئــك بـ ْ
ـأن نكــون
ّأيهــا اإلخــوة!
ِ
حريصيــن علــى حفــظ املــال العـ ّ
ـام ،وبــأن
نكــون مقتصديــن فــي النفقــات ،وبــأن
نجتنــب مــن إتــاف املــال وإهــداره ،وبـ ْ
ـأن
ّ
نبتعــد عــن البــذخ والتــرف والتكلفــات فــي
املــآكل واملالبــس واملراكــب.
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