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الحمــد هلل وكفــى وســام علــى عبــاده 
الذيــن اصطفــى 

ِذي 
َّ
أمــا بعــد فقــد أتانــا شــهر رمضــان ال

َناٍت  اِس َوَبّيِ لنَّ ِ
ّ
ُقْرآُن ُهًدى ل

ْ
نِزَل ِفيِه ال

ُ
أ

اِن.
َ
ُفْرق

ْ
ُهَدٰى َوال

ْ
ــَن ال ّمِ

كان النبــي صلــى هللا عليــه وســلم ينبــه 
أصحابــه وأمتــه قبــل حلــول رمضــان 
ويحّثهــم علــى اغتنــام الفــرص ـكـي ال 
تضيــع لحظــة مــن لحظاتــه املباركــة 
وقــد روى عبــادة بــن الصامــت ر�ضــي 
هللا عنــه عــن النبــي صلــى هللا عليــه 

وســلم أنــه قــال فــي آخــر شــعبان:
ْم هللُا 

ُ
ــاك

َ
ش

ْ
ــٍة، يغ

َ
ــْهُر َبَرك

َ
ــْم َرَمَضــاُن ش

ُ
اك

َ
ت
َ
»أ

اَيــا، 
َ
ط

َ
 الخ

ُّ
، َوَيُحــط

ُ
ْحَمــة ــِزُل الرَّ

ْ
ُين

َ
ِفيــِه، ف

ــُر هللُا ِإلــى 
ُ
عــاَء، َيْنظ َوَيْســَتِجيُب ِفيــِه الدُّ

َتــُه، 
َ
ــْم َماِئك

ُ
ِبك َوُيَباِهــي  ِفيــِه،  ْم 

ُ
ِســك

ُ
َناف

َ
ت

ِقي  ِإنَّ الشَّ
َ
ْيًرا، ف

َ
ْم خ

ُ
ُفِسك

ْ
ن
َ
ُروا هللَا ِمْن أ

َ
أ
َ
ف

 هللِا«.)رواه الطبراني(
ً
َمْن ُحِرَم ِفيِه َرْحَمة

تاحظــون أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم 
عــّد فــي هــذا الحديــث خمــس خصائــص 
لهــذا الشــهر املبــارك 1- نــزول الرحمــة 2- 
مغفــرة الذنــوب والخطايــا 3- اســتجابة 
 -5 التنافــس  علــى  الحــث   -4 الدعــاء 
مباهــاة هللا بأعمــال العبــاد لــدى املائكــة. 
ثــم تاحظــون أن النبــي صلــى هللا عليــه 
لهــذه  املناســب  الزمــن  اختــار  وســلم 
الوصيــة الهامــة فــأراد بذلــك االســتعداد 
التــام للحصــول علــى الخيــرات والبــركات 

فــي هــذا الشــهر املبــارك. 
عــن  لــكل مســلم أن يشــّمر  ينبغــي  إذن 
واإلرادة  العــزم  ويجــدد  الجــد  ســاق 
لينــال حظــا وافــرا ممــا يفيــض هللا علــى 
العبــاد، ويحــذر جــدا مــن أن تفوتــه هــذه 
الفرصــة املباركــة التــي ال يــدري هــل تتكــرر 
مــرة أخــرى أم ال؟ فكــم مــن أنــاس كانــوا 
فــي  وقامــوا  وصامــوا  بالحيــاة  يتمتعــون 
رمضــان املنصــرم فانقلبــوا إلــى رحمــة هللا 

وكــم منهــم مــن قصــروا وضيعــوا الفرصــة 
رجــاء أن يدركــوا رمضــان آخــر فيتوبــوا 
ويصلحــوا ولكــن لــم تمهلهــم املنّيــة فماتــوا 
وهــم يتأّســفون ويتحّســرون ولــم يدركــوا 
هــذا الشــهر ودخلــوا بطــون املقابــر. و »كــم 
حســرات فــي بطــون املقابــر«. أال يجــدر بنــا 
أن نعتبــر ممــن م�ضــى فنكــون مــن أولــي 

األبصــار؟
وتخطيــط  برمجــة  مــن  بــد  ال  إذن   
هــذا  رمضــان  مــن  الهادفــة  لاســتفادة 
الحيــاة،  هــي  الوقــت  بــأن  علمــا  العــام 
والحياة هي الثواني والدقائق والساعات 

واأليــام.
َفــٌس 

َ
عــّد فكلمــا / م�ضــى ن

ُ
حياتــك أنفــاٌس ت

انتقصــَت بــه جــزءا
الناجــي  والناجــح  الســعيد  فالعاقــل 
ويتــزود  بالخيــر  أوقاتــه  يمــأ  الــذي  هــو 
إلــى  للتقــرب  فرصــة  كل  وينتهــز  لآلخــرة 
ربــه ويســتعين فــي ذلــك بــه تعالــى ويطلــب 
منــه التوفيــق والســعادة ويجاهــد نفســه 
فــي طاعــة هللا ويحــارب الشــيطان ويــدع 
الكســل والبطالــة ومــا ال يعينــه، مقتديــا 
هلل  مخلصــا  والصالحيــن،  بالســعداء 
الدين، متبعا سنة سيد املرسلين. فيا له 
من سعيد كريم. وها قد جاءكم رمضان 
أبواكــم  وقــرع  املتقــون  املؤمنــون  أيهــا 

والخيــر  البــر  بأعمــال  فاســتقِبلوه 
هللا  صلــى  املختــار  بالنبــي  متأّســين 
ــْم ِفــي َرُســوِل 

ُ
ك

َ
اَن ل

َ
ــْد ك

َ
ق

َّ
عليــه وســلم »ل

ــَه 
َّ
اَن َيْرُجــو الل

َ
ــن ك

َ
ِ
ّ
 مل

ٌ
 َحَســَنة

ٌ
ْســَوة

ُ
ــِه أ

َّ
الل

ــًرا«. فعــن  ِثي
َ
ــَه ك

َّ
ــَر الل

َ
ك

َ
ِخــَر َوذ

ْ
َيــْوَم ال

ْ
َوال

أم املؤمنين عائشــة ر�ضي هللا عنها أن 
النبي صلى هللا عليه وسلم كان أجوَد 
رَســلة.

ُ
بالخيــِر فــي رمضــاَن مــن الريــِح امل

 ممــا ينبغــي االنتبــاه لــه وااللتفــات 
إليــه واالهتمــام بــه فــي هــذا الشــهر:
واملعا�ضــي  الذنــوب  جميــع  1-تــرك 
والتوبــة منهــا؛ وقــد قــال النبــي صلــى 
هللا عليــه وســلم: »اتــق املحــارَم تكــْن أعبــَد 
بعــد العبــد مــن هللا 

ُ
النــاس« إن املعا�ضــي ت

النعــم والبــركات  مــن  وتســبب الحرمــان 
القلــوب  فــي  والقســوة  الظلمــة  وتــورث 

نــور العبــادة.  ذهــب 
ُ
وت

الخمــس  الصلــوات  علــى  2-املواظبــة 
بالجماعــة؛ فالــذي يتكاســل فــي الصــاة، 
أضيــع. وال  ســواها  ملــا  فهــو  يضّيعهــا  أو 
يغيــب عــن البــال أن أداء أي فريضــة فــي 
فيمــا  فريضــة  ســبعين  يعــدل  رمضــان 
ســواه ويجــدر باملســلم أن يكــون بجانــب 
أداء الفرائــض مهتّمــا بــأداء النوافــل فــإن 
العبــد ال يــزال يتقــرب إلــى هللا بالنوافــل 
»ومــا  القد�ضــي:   الحديــث  فــي  ورد  كمــا 
واِفــِل َحّتــى  ــيَّ ِبالنَّ

َ
ُب إل ــرَّ

َ
َيــزاُل َعبــدي َيَتق

ــذي 
َّ
نــُت َســمَعُه ال

ُ
ــِإذا أحَببُتــُه ك

َ
ــُه، ف ِحبَّ

ُ
ا

ــذي ُيبِصــُر  ِبــِه، وَيــَدُه 
َّ
َيســَمُع ِبــِه، وَبَصــَرُه ال

تــي َيم�ضــي ِبهــا، 
َّ
ــُه ال

َ
تــي َيبِطــُش ِبهــا، وِرجل

َّ
ال

ني 
َ
اســَتعاذ ِئــِن 

َ
ول ــُه،  عِطَينَّ

ُ َ
ال ني 

َ
ل
َ
َســأ وإن 

البخــاري( )رواه  ــُه.«   نَّ
َ
عيذ

ُ َ
ال

القــرآن  ألن  التــاوة؛  مــن  اإلكثــار   -3
الكريم نزل في هذا الشهر ومن ثّم نرى في 
حيــاة الســلف الصالــح أنهــم كانــوا يكبــون 
التــاوة  مــن  ويكثــرون  املصاحــف  علــى 
فمنهــم مــن يختمــه كل يــوم ومنهــم مــن 

اغتنموا فرصة رمضان
سماحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي 

 أستاذ الحديث واإلفتاء بالجامعة

االفتتاحية
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يختمــه فــي ثاثــة أيــام ومنهــم... ومنهــم... 
فصــارت حياتهــم مليئــة بالبــركات ألن 
القــرآن كتــاب مبــارك فمــن اتصــل بــه 
تــاوة وتدبــرا وعمــا وتبليغــا صــار مبــاركا 

وموفقــا لــكل خيــر.
4- تفطير الصائمين واإلنفاق في سبيل 
الصائميــن  يفطــرون  فالذيــن  هللا؛ 
يشــاركونهم فــي أجورهــم بــل ولهــم مثــل 
والصدقــة  اإلنفــاق  وإن  أجورهــم. 

تتضاعــف أجورهــا فــي هــذا الشــهر.
هللا؛  إلــى  والتضــرع  الدعــاء  كثــرة   -5
فــإن أبــواب اإلجابــة مفتوحــة فــي هــذا 
الشــهر وينبغــي للمســلم أن يخصــص 
ســاعات للدعــاء واالســتغفار وال يكونــن 
الســحر  وقــت  ســيما  الغافليــن  مــن 
واإلفطــار، وقــد قــال النبــي صلــى هللا 
دعوتهــم  تــرد  ال  ثــاث  وســلم  عليــه 
حتــى  والصائــم  واملظلــوم  املســافر، 
تحت 

ُ
يفطر. وقال عليه السام »من ف

أبــواب  لــه  تحــت 
ُ
أبــواب الدعــاء ف لــه 

اإلجابــة«.
ومــا أحــوج املســلمين إلــى الدعــاء ســيما 
فــي األوضــاع الراهنــة حيــث ال تنتهــي 
مأســاة  وال  مشــكات  إلــى  إال  مشــكلة 
إال إلــى مــآس. أال نــرى الظلــم والعــدوان 
أال  األعــداء،  قبــل  مــن  واملؤامــرات 
فــي  والغفلــة  والتفــرق  التشــتت  نــرى 
املســلمين، أال نــرى الجاهليــة الجديــدة 
ترقــص فــي ديــار املســلمين؟ إذن أفــا 
يجــدر بنــا أن نتضــرع إلــى هللا ونســتغيث 
والعــز  والنصــر  الهــدى  ونســأله  بــه 
والســعادة؟ ألــم يــأن لنــا أن نتوجــه إلــى 
هللا ونلجأ ونستجير به وننصر املسلمين 
املضطهدين الذين يئنون تحت وطآت 
الكفار والظلمة بالدعاء في هذا الشهر 
املبــارك، نحــذر أنفســنا والخريــن مــن 
إضاعة األوقات باالنشغال بالتواصل 
أمــام  والجلــوس  االفترا�ضــي  والواقــع 
شاشــات التلفــاز و.... وقتــل الوقــت مــع 

أهــل البطالــة أو اللهــو.
لعــل هللا يحــدث بعــد ذلــك أمــرا. وهــو 
املستعان وعليه التكان، وال حول وال 

قــوة إال بــاهلل.

أخيــرا وبعــد م�ضــي عــام ونيــف علــى توليــه 
الرئاســة األميركيــة؛ نفــذ الرئيــس دونالــد 
باالنســحاب  االنتخابــي  وعــده  ترامــب 
مــن "خطــة العمــل الشــاملة املشــتركة" 
الــذي  النــووي(،  باالتفــاق  )املعروفــة 
دوليــة  وقــوى  واشــنطن  إليــه  توصلــت 
يوليو/تمــوز   14 فــي  إيــران  مــع  أخــرى 

.2015
يكــن غيــر متوقــع  لــم  أنــه  مــع  والحــدث 
إلــى  نظــرا  ترمــب  مثــل  لرجــل  بالنســبة 
نحــو  والســعي  املدهشــة  تصرفاتــه 
تطبيــق مــا وعــد ويعــد غيــر أن الحــدث 
علــى  دوي  لــه  وكان  العالــم  فــي  أثــر  قــد 
علــى  يترتــب  كان  ملــا  العالمــي  املســتوى 
يــؤدي  أحــكام ومــا  مــن  هــذه االتفاقيــة 
نتائــج،  مــن  األمريكــي  االنســحاب  إليــه 
بهــذه املناســبة نلقــي األضــواء فــي العجالــة 
الحاضــرة علــى املعاهــدة الدوليــة املبرمــة 
بشــأن الســاح النووي وإطار اســتخدامه 

توفيــره. وشــروط 
جــرى التوقيــع علــى معاهــدة الحــد مــن 
انتشــار األســلحة النوويــة 1968، واتفــق 
املوقعــون علــى ثاثــة مبــادئ أساســية: 

أوال: تتعهــد الــدول املســلحة نوويــا بعــدم 
نقــل األســلحة النوويــة أو مســاعدة دول 

علــى  نوويــة  أســلحة  تمتلــك  ال  أخــرى 
تصنيعهــا أو حيازتهــا، وتتعهــد الــدول غيــر 
املســلحة نوويــا بعــدم اســتام أو تطويــر 

نوويــة. أســلحة 
ثانيــا: كل الــدول لهــا الحــق فــي االســتخدام 

الســلمي للطاقــة النووية.
موافقــة  أهميــة-  األكثــر  -وهــو  الثالــث: 
ذلــك  فــي  )بمــا  كافــة،  املعاهــدة  أطــراف 
القــوى النوويــة( علــى التفــاوض بشــأن 
والســاح  بــل  النــووي،  الســاح  نــزع 

. عمومــا
 لَنص املادة السادسة من معاهدة 

ً
ووفقا

الحد من انتشــار األســلحة النووية؛ فإنه 
"تتعهــد كافــة أطــراف املعاهــدة بمواصلــة 
املفاوضــات -انطاقــا مــن حســن النوايــا- 
بشــأن التدابيــر الفّعالــة املرتبطــة بوقــف 
ســباق التســلح النــووي فــي وقــت مبكــر 
ونــزع الســاح النــووي، والســعي إلبــرام 
معاهــدة بشــأن نــزع الســاح الكامــل فــي 

ظــل رقابــة دوليــة صارمــة وفّعالــة".
هــذا هــو القانــون الــذي ال بــد أن يلتــزم بــه 
كافــة البــاد بمــا فيهــا الواليــات املتحــدة 
البــاد.  مــن  بلــدا  يســتثن  لــم  والقانــون 
ومــن الضــروري اإلشــارة إلــى أن الغــرض 
األسا�ضــي مــن معاهــدة الحــد مــن انتشــار 

ال حق ألحد في تطوير
 األسلحة النووية

السید مسعود

على هامش األحداث
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عكــس  فــي  يتلخــص  النوويــة  األســلحة 
وليــس  النــووي،  التســلح  ســباق  اتجــاه 
بضــع  لصالــح  النــووي  االحتــكار  إدامــة 

دول.
كوريــا  تطالــب  املتحــدة  الواليــات 
هــذه  بأحــكام  بااللتــزام  الشــمالية 
املعاهــدة، وعلــى هــذا األســاس شــجعت 
مجلــس األمــن التابــع لأمــم املتحــدة علــى 
فــرض العقوبــات علــى كوريــا الشــمالية 
وأخيــر  النــووي.  ســاحها  لنــزع   

ً
ســعيا

انســحبت مــن االتفــاق النــووي مــع إيران.
وبكل تأكيد ليس إدامة االحتكار النووي 
فــي  فشــلت  دول  جانــب  مــن  اإلقليمــي 
التوقيــع علــى املعاهــدة، مثــل إســرائيل 
التــي يبــدو األمــر الن وكأنهــا تعتقــد أنهــا 
قــادرة علــى التهــرب مــن املفاوضــات مــع 
الفلســطينيين بســبب قوتهــا العســكرية 
الســاحقة. هــذه هــي الغطرســة املدمــرة 
األســلحة  تســتحضرها  التــي  للــذات 

النوويــة.
    مــا نشــاهده فــي الواقــع هــو أن القانــون 
البــاد  فــي  فــي املعاهــدة يطبــق  املكتــوب 
األخــرى ال أمريــكا وإســرائيل! فالواليــات 
املتحــدة تنتهــك بوقاحــة معاهــدة الحــد 
وتقــوم  النوويــة،  األســلحة  انتشــار  مــن 
إســرائيل بمــا هــو أســوأ مــن ذلــك: فقــد 
رفضــت التوقيــع علــى املعاهــدة وادعــت 
نوويــة  ترســانة  امتــاك  حــق  لنفســها 
ضخمــة اكتســبتها باالحتيــال والخــداع، 
بهــا حتــى  وترفــض رغــم ذلــك االعتــراف 

هــذا. يومنــا 
املجتمــع  أعضــاء  أغلــب  أن  والواقــع 
الدولــي -مــع االســتثناء الواضــح للقــوى 
النوويــة القائمــة وحلفائهــا العســكريين- 
كــرروا الدعــوة إلــى نــزع الســاح النــووي، 
عندمــا تبنــوا عــام 2017 معاهــدة حظــر 
املعاهــدة  تدعــو  إذ  النوويــة؛  األســلحة 
التعــاون  إلــى  نوويــا  مســلحة  دولــة  كل 
"بغــرض التحقــق مــن اإلزالــة التامــة التــي 
ال يمكــن التراجــع عنهــا لبرنامجهــا لتصنيــع 

النوويــة". األســلحة 
وليس إصرار أمريكا على امتاك وتطوير 
القــوى  ردع  لهــدف  النــووي  الســاح 

ســيادتها  انتهــاك  مــن  األجنبيــة  االخــرى 
الرئي�ضــي  الكيــان  فهــي  قهــرا  وغزوهــا 
حــد  إلــى  ــم 

َ
العال فــي  للحــروب  املشــعل 

باختيارهــا  تخــوض حروبــا  وهــي  بعيــد، 
فــي الشــرق األوســط وأفريقيــا، وأماكــن 
أخرى" فهي حينما تصر على احتكار هذا 
الســاح الفاتــك إنمــا تهــدف االســتئثار بــه 
واســتخدامه لصالحهــا فــي حــذف أعدائهــا 
وجــه  علــى  ســلطتها  وبســط  الوهميــة 
األرض كمــا تشــاء بوصفهــا أقــوى دولــة فــي 

العالــم.
مــرارا  املســلحة  قواتهــا  تورطــت  وقــد 
األنظمــة  لتغييــر  محــاوالت  فــي  وتكــرارا 
خــال نصــف القــرن املنصــرم، فــي انتهــاك 
األمــم  وميثــاق  الدولــي  للقانــون  كامــل 

. ملتحــدة ا
املتحــدة  الواليــات  فــإن  وباختصــار؛ 
بنــزع  فقــط  األخــرى  الــدول  تطالــب 
أســلحتها  نــزع  أمــا  النوويــة،  أســلحتها 
الصعوبــة"،  بالــغ  "أمــر  فهــو  النوويــة 
ويمثــل "انتهــاكا لحقيقــة ثابتــة" مفادهــا 
أن األســلحة النوويــة تخــدم االحتياجــات 

األميركيــة! العســكرية 
الســاح  توفيــر  إلــى  داعيــن  لســنا  نحــن 
كمــا  األخــرى  للبــاد  وتطويــره  النــووي 
تفعــل أمريــكا لتتحقــق املســاواة بــل ندعو 
إلــى احتــواء هــذا الســاح املدمــر وتحقــق 
املســاواة فــي هــذا الجانــب، وااللتــزام بمــا 
نــص عليــه املعاهــدة فکمــا نســتحث بــكل 
فــي كوريــا  النــووي  الســاح  نــزع  الطــرق 
اللهجــة  بنفــس  نســتحث  الشــمالية 

وبنفــس القــدر مــن اإللحــاح- لنزعــه مــن 
وغيرهــا. املتحــدة  الواليــات 

"ســام  ظــل  فــي  يعيــش  ال  ــم 
َ
العال إن 

أميرـكـي"، بــل يعيــش فــي خــوف ورعــب، 
دوامــة  إلــى  باملاييــن  ــع 

َ
ُيدف حيــث 

الحــرب بواســطة آلــة الواليــات املتحــدة 
املتزنــة،  وغيــر  املقيــدة  غيــر  العســكرية 
وحيــث يعيــش مليــارات مــن البشــر فــي ظــل 

النوويــة. اإلبــادة  شــبح 
يمكننــا أن نلخــص األمــر علــى هــذا النحــو: 
الســلطة مفســدة، والقــوة النوويــة تخلــق 
النوويــة  والقــوى  الكليــة؛  القــدرة  وْهــم 
لكنهــا  وتســيطر،  وتوجــه  وتتوعــد  تهــدد 
ال تفــاوض، وبعــض هــذه القــوى تطيــح 
أو  تشــاء،  كمــا  أخــرى  دول  بحكومــات 

تســعى إلــى ذلــك علــى األقــل.
لــو كان هنــاك قانــون يمنــع تطويــر الســاح 
النــووي كمــا أســلفنا فــا بــد أن يشــمل 
كافة الباد، ولو كان منع إيران من تطوير 
الســاح النــووي بموجــب هــذا القانــون 
فــا بــد أن تمنــع الواليــات املتحــدة أيضــا 
بموجب نفس القانون، وليتحد القانون 
للجميــع  ال بــأن يكــون قانونــان؛ قانــون: 
"القــوي علــى حــق دائمــا" ألمريــكا والقــوى 
النووية والقانون الدولي املكتوب للدول 
أن  املتحــدة  الواليــات  فتريــد  األخــرى 
تحظــى بأفضــل مــا فــي الطريقتيــن: إلــزام 
الــدول األخــرى ومســاءلتها أمــام القانــون 
الدولي مع إعفاء نفســها. كما يتجلى هذا 
-بأوضح صوره- في كل ما يتعلق بمسألة 

األســلحة النوويــة.

على هامش األحداث
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املناسبة:
فــي اليــات الســابقة جــرى تقســيم النــاس 
الدنيــا  يطلــب  كافــر  إلــى صنفيــن، صنــف 
فــي  الحســنة  يســأل  آخــر  وصنــف  فقــط 
الدنيا والحســنة في الخرة، وفي هذه اليات 
ُيذكــر صنفــان آخــران مــن النــاس،  صنــف 

مخلصــون. وصنــف  منافقــون 
التفسير املختصر

}ومــن الّنــاس{ وهــو األخنــس }مــن يعجبــك 
وتستحســن  قلبــك  فــي  يعظــم  أي  قولــه{ 
قولــه، }فــي الحيــاة الدنيــا ويشــهد هللا علــى 
مــا فــي قلبــه وهــو ألــّد الخصــام{ يعنــى ُيعجبك 
قولــه فــي الحيــوة الدنيــا حــاوة وفصاحــة أو 
فــي اّدعــاء املحبــة واظهــار اإلســام ويحلــف 
باهلل ويستشهده على أّن ما فى قلبه مطابق 
ــى بــك مؤمــن ولــك 

ّ
للســانه فيقــول: وهللا إن

ــى{ 
ّ
محــّب وهــو كاذب فــي كل ذلــك، }وإذا تول

إذا أدبر }سعى في األرض ليفسد فيها ويهلك 
الحرث والنسل{كما روي أّن األخنس كانت 
بينــه وبيــن ثقيــف خصومــة فبّيتهــم ليــا، 
فأحــرق زروعهــم، وأهلــك مواشــيهم، }وهللا 
فاحــذروا  يرتضيــه  ال  الفســاد{  يحــّب  ال 

غضبــه عليــه، }وإذا قيــل لــه اتــق هللا أخذتــه 
العــزة باإلثــم فحســبه جهنــم ولبئــس املهــاد{ 
وإذا قيــل  لأخنــس خــِف هللا حملتــه األنفــة 
وحميــة الجاهليــة والتكبــر علــى اإلثــم، }ومــن 
فــي  يبــذل  أي  نفســه{  يشــري  مــن  النــاس 
الجهاد أو األمر باملعروف والنهى عن املنكر 
نفســه حتى يقتل، }ابتغاء مرضاة هللا وهللا 

بالعبــاد{. رءوف 
فقه الحياة أو األحكام

كــرت فــي آخــر اليــة صفــة املؤمــن املخلــص 
ُ
ذ

وهوالذي يضّحي بنفسه ابتغاء رضوان هللا 
تعالــى ونزلــت اليــة فــي الصحابــة املخلصيــن 
الذيــن قدمــوا تضحيــات فــي ســبيل هللا ال 

مثيــل لهــا. 
أخرج الحارث بن أبى أسامة في مسنده وابن 
أبي حاتم عن سعيد بن املسّيب قال: أقبل 
 إلــى النبــي صلــى هللا 

ً
صهيــب الرومــي مهاجــرا

عليــه وآلــه وســلم، فأتبعــه نفــر مــن قريــش، 
فنزل عن راحلته، وانتشل ما في كنانته، ثّم 
قــال: يــا معشــر قريــش: لقــد علمتــم أنــي مــن 
، وايــم هللا، التصلــون إلــي حتــى 

ً
أرماكــم رجــا

أرمــي كل ســهم معــي فــي كنانتــي، ثــم أضــرب 
ســيفي، مــا بقــي فــي يــدي �ضــيء، ثــم افعلــوا مــا 
شــئتم وإن شــئتم دللتكــم علــى مالــي بمكــة، 
وخليتــم ســبيلي، قالــوا نعــم، فلمــا قــدم علــى 
النبــي صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم املدينــة، 
قــال: ربــح البيــع أبايحيــي، ربــح البيــع، ونزلــت 

اليــة: »مــن النــاس مــن يشــتري نفســه...« 
الّدعوة إلى قبول جميع أحكام اإلسام
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املناسبة:
فــي اليــات الســابقة م�ضــى ذكــر املخلصيــن 
الذيــن يبتغــون مرضــاة هللا ولكــن قــد يغلــو 
أهــل اإلخــاص فيعتــّدون حــدود الشــريعة 
ر 

ّ
والسنة، ويقعون في البدعة والغلو، فحذ

الغلــو  مــن  املؤمنيــن  هللا ســبحانه وتعالــى 
والتطّرف وأوصاهم باتباع الشريعة الغراء 

والتســليم واالنقيــاد. 
ُروي عــن ابــن عبــاس أنــه قــال: »نزلــت هــذه 
الية في عبد هللا بن سام وأصحابه، وذلك 
أنهم آمنوا بالنبي صلى هللا عليه وآله وسلم 
فآمنــوا بشــرائعه وشــرائع مو�ضــى فعظمــوا 
الســبت، وكرهــوا لحمــان اإلبــل وألبانهــا بعــد 
مــا أســلموا، فأنكــر ذلــك عليــه املســلمون، 
فقالــوا، إنــا نقــوي علــى هــذا وهــذا وقالــوا 
للنبي صلى هللا عليه وآله وسلم: إن التوراة 
كتــاب هللا فدعنــا فلنفعــل بهــا، فأنــزل هللا 

تعالــى هــذه اليــة. 
الفكــرة،  هــذه  عــن  ينتهــوا  أن  وأوصاهــم 
ــة فايوجبــوا علــى 

ّ
ويدخلــوا فــي اإلســام كاف

أنفســهم مــا لــم يوجبــه اإلســام عليهــم مــن 
أّن  شــّك  وال  والشــريعة،  الديانــة  حيــث 
جعــل �ضــيء دينــا مــن خطــوات الشــيطان 
  بالنسبة إلى عاّمة املعا�ضي 

ً
وهوأشد خطرا

والذنــوب. 
التفسير املختصر

}يا أّيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة{  
اليهوديــة  مــن  غيــره  باإلســام  والتخلطــوا 
التقتــدوا،  تتبعــوا{  }وال  النصرانيــة،  أو 
}خطــوات الشــيطان{ آثــاره }إنــه لكــم عــدو 
مبيــن{ ظاهــر العــداوة وان كان يظهــر املــواالة 
ملــن يغويــه }فــإن زللتــم مــن بعــد مــا جاءتكــم 
تســتقيموا  فلــم  أقدامكــم  ــت 

ّ
زل البينــات{ 

علــى اإلســام مــن بعــد مــا جاءتكــم اليــات 
والحجج الشــاهدة على أنه الحق }فاعلموا 
أّن هللا عزيــز{ اليعجــزه االنتقــام }حكيــم{ ال 

تفسير معارف القرآن
العامة املفتي محمد شفيع العثماني

تعريب: املفتي محمد قاسم القاسمي

على مائدة القرآن

من آية ٢٠٣ إلى ٢١٢
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 لحكمــة يدفــع 
ّ
 بحــق وال يمهــل اال

ّ
ينتقــم اال

بها توهم النا�ضئ من اإلمهال }هل ينظرون{ 
ماينتظرون }إال أن يأتيهم هللا{  بما وعدهم 
من الحساب والعذاب }في ظلل من الغمام 
واملائكــة وق�ضــي األمــر{ يقــع الجــزاء ويعذب 

أهــل العصيــان }وإلــى هللا ترجــع األمــور{.
فقه الحياة أو األحكام

قوله تعالى: }ادخلوا في السلم كافة{.
الســلم بالفتــح والكســر لــه معنيــان: األول 
واملــراد  إالســام،  والثانــي  املصالحــة، 
مــن »الّســلم« فــي هــذه اليــة عنــد جمهــور 

هواالســام. والتابعيــن  الصحابــة 
 قولــه تعالــى: »كافــة« فيــه احتمــاالن، إّمــا 
حــال مــن »ادخلــوا« أوحــال مــن »الســلم« 
فمعنى الية على االحتمال األول أي ادخلوا 
جميعــا فــي اإلســام، وطّبقــوه علــى وجودكــم 

وجوارحكــم.
 وعلــى االحتمــال الثانــي »ادخلــوا« فــي جميــع 
اإلســام واقبلــوا جميــع أحكامــه فــا تكونــوا 
ذيــن يؤمنــون ببعــض الكتــاب ويكفــرون 

ّ
كال

بالبعض، واإلســام عبارة عن نظام شــامل 
للحيــاة علــى أســاس الكتــاب والســنة، ومــن 
أحكامه مايتعلق بالعقائد والعبادات، ومنها 
ــق بالحيــاة االجتماعيــة واملعامــات، 

ّ
مــا يتعل

ق بالحكومة والسياسة، ومنها 
ّ
ومنها ما يتعل

ــق بالِحــرف والتجــارة والصناعــات، 
ّ
مــا يتعل

جميــع  يقبــل  أن  املؤمــن  علــى  فالواجــب 
األحــكام اإلســامية. فــا يكــون املــرء مؤمنــا 
حّقــا مــا لــم يقبــل جميــع األحــكام ظاهرهــا 
وباطنها، سبب نزول هذه الية التي مّر ذكره 
منــا أنــه ينبغــي أن تكــون تعاليــُم اإلســام 

ّ
يعل

نصــب أعيننــا، وإّن العمــل عليهــا جميعــا 
يغنــي املســلم عــن جميــع األديــان وامللــل.

تنبيه هاّم
إّن هــذه اليــة تنبيــه هــاّم للذيــن يحصــرون 
عبــادات  وفــي  املســاجد  فــي  االســام 
ــق باملعامــات 

ّ
مخصوصــة ويهملــون مــا يتعل

والحيــاة االجتماعيــة كأنهــا ليــس مــن الديــن 
في �ضئ، وأنه من املؤسف جدا ما نرى بعض 
مــن يّدعــي التدّيــن والعمــل باالســام أّنهــم 
ــق 

ّ
يهتّمــون بالعبــادات ويغفلــون عّمــا يتعل

بالحقــوق واملعامــات كأّنهــم ال يؤمنــون بهــا 
مهــا فضــا عــن العمــل بهــا. 

ّ
فــا يهتمــون بتعل

العامــة  األمــة  ــف شــيخنا حكيــم 
ّ
أل وقــد 

أشــرفعلي التهانــوي رســالة مختصــرة حــول 
آداب الحيــاة فــي اإلســام ينبغــي لــكل مســلم 

ومســلمة أن يقرأهــا ويعمــل بهــا.
قولــه تعالــى: »هــل ينظــرون إال أن يأتيهــم هللا 
فــي ظلــل مــن الغمــام واملائكــة وق�ضــي األمــر 

وإلــى هللا ترجــع األمــور«
 إتيــان الــرب ســبحانه وتعالــى واملائكــة فــي 
ظــّل مــن الغمــام يكــون يــوم القيامــة، وهــذا 
من املتشابهات ومنهج السلف الصالح من 
الصحابــة والتابعيــن ومــن بعدهــم أن يؤمــن 
املــرء بهــذه اليــات وال يســأل عــن الكيفيــة، 
ألن إدراك ذات اإللــه وصفاتــه وحقيقتهمــا 

وكيفيتهمــا فــوق العقــل.
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﴾٢١٢﴿ ِحَســاٍب 
املناسبة:

إلــى أن مخالفــة  اليــات الســابقه أشــارت 
كــر الدليــل 

ُ
الحــق توجــب العقــاب. وهنــا ذ

بنــو  اســتحّق  حيــث  ذلــك،  علــى  واملثــال 
إســرائل  العقــاب بعــد مــا خالفــوا أمــر هللا 

نعمتــه: وبّدلــوا 
التفسير املختصر

}ســل بنــي إســرائيل كــم آتيناهــم مــن آيــة 
بينــة{  لكّنهــم بّدلوهــا وأصــّروا علــى ضالهــم 
بدل االهتداء بها،  ثّم نالهم على جحودهم 
العقــاب والعــذاب، مثــا أعطــوا التــوراة، 
فكان عليهم أن يؤمنوا بها، لكّنهم أنكروها، 
فهــددوا بــأن ُيلقــى عليهــم الطــور، كمــا أنهــم 
ســمعوا كام الرّب فكان عليهم أن يجعلوه 
الشــبهات  أوردوا  لكنهــم  أعينهــم،  نصــب 
فأهلكوا بالبرق، كذلك انشّقت لهم البحار 
ونجــوا مــن ظلــم فرعــون فــكان عليهــم أن 
ُيحســنوا، لكُنهــم بــدأوا فــي عبــادة العجــل، 
بعضــا،  بعضهــم  يقتــل  أن  علــى  بــوا 

ّ
فعذ

وأنــزل عليهــم املــّن والســلوى فــكان عليهــم أن 
يشــكروا هللا تعالــى علــى ذلــك، لكّنهــم عصــوا 
هللا وأبــدوا كراهيتهــم عــن املــّن والســلوى، 
وألقيــت  والســلوى،  املــّن  نــزول  ــف 

ّ
فتوق

جــرت  الزراعــة،  مشــقات  كواهلهــم  علــى 

سلســلة بعثــة األنبيــاء فيهــم فــكان عليهــم أن 
يغتنمــوا هــذه الفرصــة، لكنهــم بــدأوا في قتل 
بــوا علــى ذلــك وكتبــت عليهــم 

ّ
األنبيــاء فعذ

الذلــة واملســكنة، وقــس علــى هــذا كثيــرا مــن 
تصرفاتهــم التــي مــّر ذكرهــا فــي بدايــة ســورة 
البقــرة }ومــن يبــّدل نعمــة هللا{  مثــل هــذه 
النعــم العظيمــة والدالئــل الواضحــة، }مــن 
بعــد مــا جاءتــه  فــإن هللا شــديد العقــاب، 
زّيــن للذيــن كفــروا الحيــاة الدنيا ويســخرون 
فوقهــم  اتقــوا  والذيــن  آمنــوا  الذيــن  مــن 
يــوم القيامــة{ هــذه اليــة تطرقــت إلــى بيــان 
العلــة األصليــة ملخالفتهــم الحــق وهــي محبــة 
الدنيــا، وهــي التــي تســوقهم إلــى أن يســخروا 
ــب 

ّ
مــن املؤمنيــن ويزدرئــوا بهــم، فعندمــا تتغل

محّبــة الدنيــا يتــرك املــرء الديــن ألغراضــه 
املاديــة، ويســخر مــن طــاب الديــن ويضحك 
عليهم، وبعض رؤســاء بني إســرائيل وُجهال 
الفقــراء  مــن  يســخرون  كانــوا  املشــركين 
املســلمين، حيــث صّرحــت اليــة أن هــؤالء 
الفقــراء مــن املؤمنيــن أفضــل مــن الكفــار 
ألّنهم في الجّنة والكفار في النار. }وهللا يرزق 
مــن يشــاء بغيــر حســاب{أي  يــرزق بكثــرة، 
وليــس  النصيــب  مــداره  الــرزق  وإعطــاء 
زم أن 

ّ
الكمــال أو املقبوليــة، فليــس مــن الــا

يكون الذي أكثر ماال أعظم مكانة عند هللا 
تعالــى؛ ألجــل هــذا مــن الحماقــة أن يحســب 
شــخص نفســه عزيــزا كريمــا بســبب املــال 

ويحســب غيــره ذليــا ضعيفــا.
فقه الحياة أو األحكام

إّن الذين يباهون باملال والقوة ويستكبرون 
فــي األرض ويســخرون مــن املؤمنيــن، ســوف 
يــرون جــزاء عملهــم وتتضــح لهــم الحقيقــة، 
روى علــي أّن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم 
قــال: مــن اســتذّل مؤمنــا أومؤمنــة، أوحقــره 
لفقــره وقلــة ذات يــده شــهره هللا تعالــى  يــوم 
مؤمنــا  بهــت  ومــن  فضحــه،  ثــّم  القيامــة 
أومؤمنــة، أوقــال فيــه مــا ليــس فيــه أقامــه 
هللا تعالــى علــى تــّل مــن نــار يــوم القيامــة حتــى 
يخــرج ممــا قــال فيــه، وإن عظــم املؤمــن 
أعظم عندهللا وأكرم عليه من ملك مقرب 
وليــس �ضــئ أحــّب إلــى هللا مــن مؤمــن تائــب 
أومؤمنــة تائبــة، وإن الرجــل املؤمــن يعــرف 
فــي الســماء كمــا يعــرف الرجــل أهلــه وولــده.

ج3،ص28( )القرطبــي 

على مائدة القرآن
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اإليضــاح: منــذ مــدة طويلــة حظــرت 
الســلطات علــى رحــات فضيلــة الشــيخ 
املحافظــات  ســائر  إلــى  الحميــد  عبــد 
إال طهــران، حيــث منــع مــن الحضــور 
فــي صاتــي جنــازة إحداهمــا فــي مدينــة 
)فــي  “تايبــاد”  فــي  واألخــرى  “خــواف” 
كمــا  الرضويــة(،  خراســان  محافظــة 
منــع مــن الســفر إلــى منطقــة “رمشــك” 
منــع  وكذلــك  كرمــان.  محافظــة  فــي 
أخيــرا مــن ســفره إلــى قطــر بعــد مــا عــزم 
ســماحته الســفر إليهــا إثــر دعــوة وّجهــت 
البلــوش  مــن  األخيــرة  األيــام  فــي  إليــه 

فــي قطــر. املقيميــن 
نظــرا إلــى األمــور املذكــورة وكذلــك منــع 
العديــد مــن كبــار علمــاء أهــل الســنة فــي 
إيــران مــن الســفر إلــى املناطــق الســنية، 
انتقــد فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد فــي 
 )1439 شــعبان   17( الجمعــة  خطبــة 
هــذا النــوع مــن الحظــر واملنــع مــن جانــب 
بـــ  إيــاه  واصفــا  والجهــات،  املؤسســات 
و”مغايــرا  الفرديــة”،  اإلرادة  “فــرض 
إزالــة  ضــرورة  علــى  مؤكــدا  للدســتور”، 

التصرفــات. هــذه 
تطــرق فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد فــي 
خطبــة الجمعــة إلــى املواثيــق التــي يجــب 
علــى اإلنســان مراعاتهــا، وأضــاف قائــا: 
هناك ميثاق إسامي يجب على املسلمين 
الشــريعة  تعاليــم  ويتبعــوا  يراعــوه  أن 
واإلسام والقرآن والسنة. وهناك ميثاق 
آخــر، وهــو امليثــاق الدولــي الــذي يوجــد 
بيــن دول العالــم، كميثــاق مراعــاة حقــوق 
اإلنســان، والحريــات الدينيــة واملذهبيــة، 
وســائر الحقــوق الدوليــة التــي تلتــزم بهــا 

العالــم. دول 

وأشــار خطيــب أهــل الســنة إلــى امليثــاق 
هــو  الوطنــي  امليثــاق  قائــا:  الوطنــي 
الدســتور الــذي يلتــزم بــه جميــع الشــعب 
وســائر  واملذاهــب  القوميــات  مــن 
وكلفــوا  الشــعب،  وطبقــات  االتجاهــات 

. تــه عا بمرا
وأو�ضى فضيلته املسؤولين واملؤسسات 
بمراعــاة الدســتور، وتابــع قائــا: الجميــع 
متســاوون أمــام الدســتور، وليــس هنــاك 
جميــع  الدســتور.  أمــام  اســتثناء  أي 
املؤسســات واملســؤولين واملدراء مكلفون 

الدســتور. بمراعــاة 
تأكيــد  إلــى  الســنة  أهــل  وأشــار خطيــب 
الدســتور علــى مراعــاة الحريــات، قائــا: 
يجــب أن تحفــظ  الدســتور،  بنــاء علــى 
والفرديــة  واملذهبيــة  الدينيــة  الحريــات 
وأنــواع  واالجتماعيــة  والسياســية 
الحريــات املشــروعة. حــق املواطنــة مــن 

مراعاتهــا. يجــب  التــي  الحقــوق 
وأضــاف فضيلتــه قائــا: الدســتور يؤكــد 
الدســتور  علــى  بنــاء  الــرأي.  علــى حريــة 

عقائــد  بتفتيــش  يقــوم  أن  ألحــد  ليــس 
النــاس، ألّن الدســتور أعطــى الحريــات 

لأفــراد.
واعتبــر فضيلــة الشــيخ أي نــوع مــن فــرض 
الســائق والتصرفات الشــخصية مغايرا 
مخالــف  هــذا  قائــا:  وتابــع  للدســتور، 
أن  الوطنــي  للميثــاق  ومغايــر  للدســتور 
يقــوم شــخص أو مســؤول لــه منصــب أو 
قــوة، بفــرض التصــرف الذاتــي ويســلب 
حريــة الغيــر. ليــس ألي شــخص ســواء مــن 
املســؤولين أو املؤسســات وســائر أفــراد 

املجتمــع أن يســلبوا حريــة الغيــر.
وحــذر مديــر جامعــة دار العلــوم زاهــدان 
الداخليــة  الرحــات  علــى  الحظــر  مــن 
والخارجيــة لبعــض أفــراد املجتمــع، وتابــع 
قائا: هذا من حق املواطنين أن يسافروا 
إلى أي منطقة يريدون. ال ينبغي أن نقول 
لشــخص يريد الســفر للمشــاركة في صاة 
جنازة أو يريد السفر إلى محافظة أخرى: 
“ال حــق لــك أن تســافر”. الدســتور لــم 
يعــط هــذا الحــق ألي مؤسســة أن تقــوم 

فضيلة الشيخ عبد الحميد منتقدا فرض حظر السفر على بعض كبار علماء السنة في إيران:

ليس ألي مؤسسة أو جهة
 أن تسلب حرية الشعب اإليراني

خطب ومحاضرات
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إلــى  محافظــة  مــن  شــخص  ســفر  بمنــع 
محافظــة أخــرى.

وتابــع خطيــب أهــل الســنة قائــا: يجــب 
أن يمكــن لــكل إيرانــي أن يســافر إلــى أي 
نقطــة يريــد مــن البــاد. هــذا حــق أعطــاه 
الدســتور لجميــع اإليرانييــن مــن الشــيعة 

والســنة وأتبــاع ســائر الديانــات.
األمــن الفكــري فــي املجتمــع يتحقــق بتوفير 

الحريــات املدنيــة
وأكــد فضيلتــه: إن كانــت جماعــة أو أهــل 
مذهــب يملكــون الحريــة التامــة، ولكــن 
ُيحــرم أتبــاع مذهــب آخــر، هــذا يخالــف 
أن  يجــب  الوطنــي.  وامليثــاق  الدســتور 
يتمتع الجميع بشكل متساو من الحريات 
املدنيــة. ال ينبغــي أن يكــون لدينــا خــوف 
وقلــق. يجــب أن نوفــر الحريــات القانونيــة 
للشــعب اإليرانــي. توفيــر الحريــات، يجلــب 
األمن للمجتمع. األمن الفكري ال يتحقق 
بالحريــات  يتمتــع  الشــعب  كان  إذا  إال 

واملشــروعة. القانونيــة 
واســتطرد فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد: 
ال ينبغــي أن يكــون ضيــق األفــق فــي البــاد. 
واملراكــز  املؤسســات  توســع  أن  يجــب 
نطــاق تفكيرهــا. يجــب أن يكــون بادنــا 
أســوة فــي كافــة مجــاالت الحريــات الدينيــة 

والسياســية. واالجتماعيــة  واملذهبيــة 
مــن  الحريــات  توفيــر  فضيلتــه  واعتبــر 
وتابــع  إيــران،  فــي  الثــورة  أهــداف  أهــم 
قائــا: ثــار الشــعب اإليرانــي ليتخلــص مــن 
ضيــق النظــام الســابق ويحقــق الحريــة 
هــذه  تتوفــر  أن  ويجــب  واالســتقال، 
املدنيــة  الحريــات  إعطــاء  إن  الحريــات. 
الخطــر  بــل  تهديــدا،  ليــس  واملشــروعة 
يهــدد إذا ســلبت الحريــات املشــروعة مــن 

. لشــعب ا
وأضــاف خطيــب أهــل الســنة قائــا: ال 
ينبغــي أن ُيمنــع أشــخاص ثبــت إخاصهــم 
للوطــن مــن الســفر إلــى األماكــن املختلفــة 
مــن  أكثــر  مطلــب  لنــا  ليــس  البــاد.  مــن 
إطــار  فــي  تكــون  خطــوة  كل  الدســتور. 
تطبيــق  نريــد  نحــن  نقبلــه.  الدســتور 
الدســتور، كمــا أن الدســتور لــم يفــرق 
ال  أن  يجــب  ومواطــن،  مواطــن  بيــن 

مواطــن  بيــن  كلهــا  املؤسســات  تفــرق 
ومواطن. يجب أن تنتهي فرض الســائق 
الشــخصية، ويكــون الدســتور الــذي هــو 

كمعيــار. وطنــي  ميثــاق 
يجــب أن تتوفــر حريــة الــرأي والعقيــدة 

و”آبــادان” “أهــواز”  ألهالــي 
وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد فــي 
مشــكات  إلــى  خطبتــه  مــن  آخــر  قســم 
خوزســتان،  محافظــة  فــي  الســنة  أهــل 
قائــا: الدســتور أكــد علــى حريــة الــرأي 
توجــد  األســف  مــع  لكــن  والعقيــدة، 
للدســتور  مشــكات وتصرفــات مغايــرة 
في حاشية الباد. الدستور لم يسمح أن 
يتعرض شخص لتفتيش العقيدة. نرجو 
أن يعيــد املســؤولون النظــر فــي املســائل 
“أهــواز”  مدينتــي  ســكان  يواجههــا  التــي 

و”آبــادان”.
وأشــار فضيلتــه إلــى بــث بعــض البرامــج فــي 
القنــوات الداخليــة والتفزيــون الرســمي، 
قائــا: جــيء بأشــخاص فــي بعــض القنــوات 
الرســمي،  التلفزيــون  أو  الفضائيــة 
غيــروا  مهتديــن،  كأشــخاص  بصفتهــم 
إلــى الشــيعة.  مذهبهــم مــن أهــل الســنة 
هــذا وقلنــا إن كان  تجــاه  نحــن ســكتنا 
تغييــر العقيــدة لــم يكــن عــن منافــع ماديــة 

فهــذا حقهــم مــن حيــث القانــون.
فــي  حريــة  توجــد  كمــا  فضيلتــه:  وتابــع 
إلــى  الســنة  مــن  العقيــدة  تغييــر  قضيــة 
الشــيعة، يجــب أن تكــون هنــاك حريــة 
ويختــار  عقيدتــه  يغيــر  الــذي  بالعكــس. 
ليــس  والجماعــة،  الســنة  أهــل  مذهــب 

يعاقبــه. أن  للدســتور  وفقــا  ألحــد 
وأضــاف قائــا: فــي جلســة ملجمــع التقريــب 
بيــن املذاهــب عقــدت فــي طهــران، تمــت 
موافقــة الضيــوف مــن الداخــل والخــارج 
اختيــار  فــي  أحــرار  األشــخاص  أن  علــى 
املعتقد، وليس ألحد أن يضيق على آخر 
بســبب العقيــدة أو املذهــب؛ وال يســتثنى 
أهالــي “أهــواز” و”آبــادان” وســائر املناطــق 

مــن هــذا القانــون املقــرر.

املصــدر: املوقــع الرســمي لفضيلــة الشــيخ 
عبــد الحميــد إســماعيل زهــي

أخبار العالم
وزير داخلية بريطانيا الجديد… من أصل 

باكستاني ووالده سائق حافات
عّينــت رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريــزا مــاي، يــوم 
 للداخليــة 

ً
 جديــدا

ً
االثنيــن، ســاجد جاويــد وزيــرا

 ألمبــر راد التــي اســتقالت بعــد أزمــة بعــض 
ً
خلفــا

املقيمين في بريطانيا منذ فترة طويلة من منطقة 
الكاريبي، والذين تم وصفهم بطريق الخطأ بأنهم 

مهاجــرون غيــر شــرعيين.
ويعد الوزير الجديد أول نائب ينحدر من األقلية 
الســوداء أو األقليــة الســيوية ويتولــى املنصــب فــي 
بريطانيــا، وأول وزيــر مســلم فــي حكومــة تريــزا مــاي 
الحاليــة، وتعــود أصولــه الباكســتانية إلــى نفــس 
القريــة التــي ينتمــي إليهــا رئيــس بلديــة لندن صادق 

خــان.
ُولــد جاويــد فــي روتشــديل عــام 1969، لعائلــة 
باكســتان  إلــى  وفــّروا  الهنــد  إلــى  أصولهــا  ترجــع 
، هاجــر والــده 

ً
حيــن كان أشــقاؤه األربعــة صغــارا

إلــى بريطانيــا فــي ســتينات القــرن املا�ضــي، وعمــل 
 للحافــات فــي بريســتول، وقــال إنــه وصــل 

ً
ســائقا

إلــى لنــدن وفــي جيبــه جنيــه إســترليني واحــد.

تنديد عاملي واسع بنقل سفارة أميركا للقدس
نــددت العديــد مــن دول العالــم بنقــل الســفارة 
ونفــت  القــدس،  إلــى  أبيــب  تــل  مــن  األميركيــة 
بريطانيــا وجــود خطــط لنقــل ســفارتها إليهــا أســوة 
بأميــركا، كمــا نــددت روســيا وتركيــا وإيــران واألردن 
جامعــة  أعلنــت  حيــن  فــي  األميركيــة،  بالخطــوة 
الــدول العربيــة عزمهــا عقــد اجتمــاع علــى مســتوى 

القــادم. األربعــاء  املندوبيــن 
وقــال املتحــدث باســم رئيســة الــوزراء البريطانيــة 
تيريــزا مــاي إن الحكومــة البريطانيــة ليســت لديهــا 
خطــط لنقــل الســفارة مــن مدينــة تــل أبيــب إلــى 

القــدس.
جــاء ذلــك بالتزامــن مــع اعتــزام الواليــات املتحــدة 
تدشــين مقــر ســفارتها عصــر االثنيــن فــي حــي أرنونــا 
بالقــدس الشــرقية تنفيــذا لقــرار الرئيــس األميركــي 
دونالــد ترامــب الــذي حــدد املوعــد ليتزامــن مــع 

الذكــرى الســبعين للنكبــة.

في ذكرى النكبة.. ٥٥ شهيدا وآالف الجرحى، 
وأمريكا تلوم الفلسطينيين

أمــس  االســرائيلي،  االحتــال  قــوات  ارتكبــت 
اإلثنيــن، أبشــع مجــزرة منــذ عدوانهــا علــى قطــاع 
غزة في صيف عام 2014، إذ وصل عدد شهداء 
مســيرة العــودة الكبــرى علــى حــدود قطــاع غــزة 
 وأكثــر مــن 2771 جريحــا 

ً
الشــرقية إلــى 55 شــهيدا

 مــع نقــل الواليــات املتحــدة 
ً
بالرصــاص، تزامنــا

األمريكيــة ســفارتها إلــى القــدس.
ونجــح الفلســطينيون باالشــتباك مــع االحتــال 
فــي حوالــى 14 نقطــة، كمــا نجحــوا فــي اختــراق 
الحواجز واألســاك الشــائكة رغم التحصينات، 
وتمكنــوا مــن إســقاط طائــرة تصويــر إســرائيلية 
والســيطرة عليهــا، وذلــك بمقاليعهــم الحجريــة.

خطب ومحاضرات
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جاء شهر  رمضان؛ شهر العبادة والتقوى، 
االســتغفار  شــهر  والتوبــة،  اإلنابــة  شــهر 
والرجــوع إلــى هللا، شــهر الســخاء والجــود 
شــهر  واملغفــرة،  الرحمــة  شــهر  والعطــاء، 
يقبــل فيــه بــاغ الخيــر إلــى العبــادة، ويقصــر 
فيــه  بــاغ الشــر مــن شــره. شــهر تصفــد فيــه 
نــاس  وينــال  الرحمــة،  وتنــزل  الشــياطين 
غفــران هللا وآخــرون ينقــذون  مــن عــذاب 
النــار. شــهر تفتــح فيــه أبــواب الجنــة وتغلــق 

النــار.  أبــواب 
كان النبــي صلــى هللا عليــه وســلم يســتعد 
لهــذا الشــهر فــي رجــب ويقــول: اللهــم بــارك 
غنــا رمضــان. وكان 

ّ
لنــا فــي رجــب وشــعبان وبل

يشــد مئــزره ويوقــظ أهلــه ويســهر لياليــه 
ويجتهد  في العبادة ما  ال يجتهد في غيره  من 
الشــهور. وكان الصحابــة ر�ضــي هللا  عنهــم 
بقــدوم  يستبشــرون  الصالــح  والســلف 
رمضــان، ويهنئــون هــذا الضيــف املكــرم، 
ضيف هللا تعالى، ويكرمونه بأحسن وجه، 
ويغتنمون كل دقيقة وثانية، يتلون القرآن 
وكانــت  كثيــرا،  هللا  ويذكــرون   ويصلــون 
وســواد   اليــوم  بيــاض  فــي  عامــرة  أوقاتهــم 
النهــار  بالعبــادة والتــاوة  والدعــاء واإلنابــة، 
يقلــون مــن األكل والشــرب، وينتهــون عــن 
مــا  كل  ويتجنبنــون  والــكام،  املجالــس 
يمــس برمضــان مــن لغــو الــكام وفضــول 
القــول واألمــور التافهــة. وإذا أجلــت النظــر 
فــي ســير العظمــاء والســلف الصالــح لرأيــت 

العجائــب فــي حياتهــم. 
فهــا نحــن فــي مســتهل هــذا الشــهر املبــارك، 
ونكرمــه  لــه،  ونبــارك  لــه،  العــدة  فلنعــد 
بأحســن مــا  يمكــن، فإنــه ضيــف هللا تعالــى، 
ومــن أحســن إلــى ضيــف هللا تعالــى أحســن 
هللا إليــه وبــارك فــي عمــره ولحظــات حياتــه.
فعلــى املســلم  أن يســتغل هــذا  الشــهر 
املبارك، ويخطط له ويق�ضي  أيامه ولياليه 
فــي  العبــادة والصلــوة وتــاوة القــرآن، ولكــي 
يتسنى له استغال الشهر أحسن فأحسن 
ينبغــي لــه القيــام باألعمــال التــي تعــود إليــه  

بالنفــع فــي دنيــاه وأخــراه.
1ـ قبــل كل �ضــيء ال بــد أن يبرمــج كل مســلم 
كيف يستغل أوقات رمضان ويستفيد من 
ســاعاته وأيامــه، فــإن التخطيــط والبرمجــة 
يجنب اإلنسان من التشتت واالضطراب، 
فقــد كان الســلف يخططــون لهــذا الشــهر 
قبــل شــهور  ويعــدون األهبــة، وال قــدر هللا 
أن يم�ضــي الشــهر  فــي تشــتت واضطــراب، 
يقــول اإلمــام  مجــدد األلــف الثانيــة الشــيخ 
أحمد الســرهندي: کل برکة وخير يصل إلى 
كل أحــد مــن أي وجــه كان فــي تمــام الســنة 
إنمــا هــو قطــرة مــن بحــر بــركات هــذا الشــهر 
العظيم القدر الذي ال نهاية له، والجمعية 
فــي هــذا الشــهر ســبب للجمعيــة فــي جميــع 
الســنة والتفرقــة فيــه ســبب للتفرقــة فــي 
كل ســنة، فطوبــى ملــن م�ضــى عليــه هــذا 
الشــهر املبــارك وهــو راض عنــه وويــل ملــن 
هــو ســاخط عليــه فمنــع مــن البــركات وحــرم 
الربانيــة:  )املكتوبــات  والخيــرات.  املبــّرات 

22/1، دار الكتــب العلميــة(
والخصائــل  بالفضائــل  املســلم  يتحلــى  2ـ 
الحميــدة ويتخلــى عــن  الرذائــل واألوصــاف 
الدنيئــة فــإن هــذا  الشــهر فرصــة للعابــد 
الصالــح  فــإن  الســواء،  علــى  والعا�ضــي 
والعابــد ترتفــع درجاتــه، والعا�ضــي  يحــط 
مــن ســيئاته ويحظــى  بعنايــة  هللا تعالــى، 
وهــذا هــو ســر وجــود رمضــان، قــال تعالــى: 
َيــاُم  ــُم الّصِ
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)البقــرة:183(. ُقــوَن  تَّ
َ
ت

3ـ إن هــذا الشــهر شــهر القــرآن، قــال تعالــى: 
ُقــْرآُن ُهــًدى 

ْ
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ُفْرق

ْ
َوال ُهــَدى 

ْ
ال ِمــَن  َنــاٍت  َوَبّيِ ــاِس  ِللنَّ

)البقــرة: 185(. فحــري باملســلم أن يكثــر 
مــن التــاوة والتدبــر فــي القــرآن، ومــن كان ال 
يحسن التاوة فليختلف إلى إمام مسجده 
ويحّســن قراءتــه وتاوتــه وتجويــده، ومــن 
ومعانيــه  القــرآن  ترجمــة  يعــرف  ال  كان  
فــي  تعقــد  التــي  الــدورات   فــي   فليشــترك 

والتفســير. للترجمــة  ورمضــان  شــعبان 
والتــاوة  العبــادة  مــن  املســلم  وليكثــر  4ـ 
والصلــوة والذكــر وقيــام الليــل، وليحافــظ 
علــى صــاة الجماعــة، قــال صلــى هللا عليــه 
وســلم: مــن قــام رمضــان إيمانــا واحتســابا 
غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه. رواه  البخــاري. 
إن هــذه األيــام خيــر  أيــام الســنة، الفــرض 
يعــادل  والنفــل  فرضــا،  ســبعين  يعــادل 
الفــرض فــي األجــر  كمــا جــاء فــي الحديــث. 
الفــرص  هــذه   مثــل  يفــّوت  ال  فالعاقــل 

املباركــة.
5ـ هــذا  الشــهر  شــهر الصدقــة والســخاء 
والجــود، وقــد حــث النبــي  صلــى هللا عليــه 
وســلم على اإلنقاق في هذا  الشــهر املبارك، 
تقول عائشة ر�ضي هللا عنها: كان رسوُل هللِا 
صلــى هللا عليــه وســلم أجــود النــاِس، وكان 
أجــوَد مــا يكــوُن فــي رمضــاَن. رواه البخــاري. 
وکثيــر مــن املســتضعفين   مــن ال يجــد قــوت 
يومه وقد يتسحر أو يفطر على كسرة خبز، 
فعلــى مــن أوتــي مــن املــال أن يكثــر الصدقــة 
ويتحــرى الفقــراء ويمنحهــم ممــا حبــاه هللا 

تعالــى.
6ـ فــي هــذا الشــهر املبــارك ليلــة هــي خيــر مــن 
ألــف شــهر، وفيهــا نــزل القــرآن، وقــد ورد 
فــي الحديــث مــن حرمهــا فقــد حــرم الخيــر  
كلــه، أال وهــي ليلــة القــدر، كان النبــي صلــى 
هللا عليــه وســلم يعتكــف العشــر األواخــر 
مــن رمضــان ليــدرك هــذه  الليلــة املباركــة، 
هــذه  األواخــر  العشــر  فــي  املســلم  فليتحــر 
الليلــة وليعتكــف حتــى  يتمكــن مــن إدراك  

املباركــة. الليلــة  هــذه 
7ـ وليقلــل املســلم مــن التســوق والتــردد  إلــى 
األماكــن العامــة وأماكــن  اللهــو والغفلــة، 
وليصــم عــن اإلنترنــت  والدردشــة ووســائل 
التواصــل والــكام الفــارغ  كمــا  يصــوم عــن 
األكل والشــرب، حتــى ال  تحبــط  أعمالــه 
ویحــرم مــن خيراتــه، قــال صلــى هللا عليــه 
وســلم: رب صائــم  ليــس مــن صيامــه إال  

الجــوع. 

كيف نستقبل شهر رمضان المبارك؟
عبدالرحمن محمد جمال

ملف رمضان
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إلــى  ضعيــف  طالــب  مــن  نــداء 
مشــارق  فــي  العالــم  مســلمي 
األرض ومغاربهــا؛ أيهــا املســلمون 
مــن  لكــم  بــد  ال  الضعفــاء  أيهــا 
االســتعداد والبرمجة لشــهر كريم 
يأتيكــم فــي األيــام القادمــة. شــهر 
تريــدون  وأنتــم  مبــارك  عظيــم 
الفــاح والنجــاة مــن شــر الظامليــن 
شــياطين  شــر  ومــن  واملتكبريــن 
اإلنــس والجــن. قــد أظلكــم شــهر 
فيه ليلة خير من ألف شــهر شــهر 
جعــل هللا صيامــه فريضــة وقيــام 

بخصلــة  فيــه  تقــرب  مــن  تطوعــا،  ليلــه 
كان كمــن أدى فريضــة فيمــا ســواه، ومــن 
أدى فريضــة فيــه كان كمــن أدى ســبعين 
فريضة فيما سواه. ها! وهو شهر الصبر؛ 
والصبر ثوابه الجنة وشهر املواساة وشهر 
فيــه  ــر 

ّ
فط مــن  املؤمــن،  رزق  فيــه  يــزاد 

صائمــا كان مغفــرة لذنوبــه وعتــق رقبتــه 
مــن النــار، وشــهر االنتصــارات املســيرية 
فــي تاريــخ اإلســام وقعــت فيــه غــزوة بــدر، 
وفتــح مكــة. وهــو شــهر الجــود والســخاء 
وشــهر أولــه رحمــة وأوســطه مغفــرة وآخــره 
عتــق مــن النــار. وشــهر التقــوى يقــول هللا 
ســبحانه وتعالــى: يــا أيهــا الذيــن أمنــوا كتــب 
عليكــم الصيــام كمــا كتــب علــى الذيــن مــن 

قبلكــم لعلكــم تتقــون. )البقــرة: 183(
شــهر مفتخــر بنــزول القــرآن، يقــول هللا 
ســبحانه وتعالــى: شــهر رمضــان الــذي أنــزل 
مــن  وبينــات  للنــاس  هــدى  القــرآن  فيــه 
الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر 

فليصمــه. ) البقــرة: 185(
إلــى  آدم  ابــن  عمــل  يضاعــف  وشــهر 
ســبعمائة ضعــف: قــال النبــي صلــى هللا 
عليــه وســلم كل عمــل ابــن آدم يضاعــف 
له، الحســنة بعشــر أمثالها، إلى ســبعمائة 
ضعف. قال هللا عزوجل إلى الصوم فإنه 
لــي وأنــا أجــزى بــه: يــدع شــهوته، وطعامــه 
فطــره  عنــد  فرحــة  فرحتــان؛  للصائــم 

وفرحــة لقــاء ربــه ولخلــوف فــم الصائــم 
أطيــب عنــدهللا مــن ريــح املســك... أخرجــه 
البخــاري رقــم 5-18 ومســلم رقــم 1151(
قــال النبــي صلــى هللا عليــه وســلم إن فــي 
الجنــة بابــا يقــال لــه: الريــان، يدخــل منــه 
الصائمــون يــوم القيامــة وال يدخــل أحــد 

غيرهــم أخرجــه البخــاري رقــم 1797(
شــهر الشــفاعة للعبــد يــوم القيامــة، قــال 
الصيــام  وســلم:  عليــه  هللا  صلــى  النبــي 
والقرآنــن يشــفعان للعبــد يــوم القيامــة، 
الطعــام  منعتــه  يــارب  الصيــام  يقــول 
والشــهوات بالنهــار فشــفعني فيــه، ويقــول 
القــرآن: منعتــه النــوم بالليــل، فشــعفني 
فيــه قــال فيشــفعان، أخرجــه أحمــد رقــم 

)2626
عمــدا  الصيــام  أكل  ملــن  وتهديــد  وعيــد 

ا وقصــد
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم: مــن  قــال 
أفطر يوما من رمضان، من غير عذر، وال 
مــرض، لــم يقــض عنــه صــوم الدهــر كلــه 

وإن صامــه أخرجــه أبــوداود. 
وأما كيف نستقبل من هذا الشهراملبارك 

و من هذا الضيف؟!
الصالــح،  الســلف  يســتقبله  وكيــف 
الصالحــون هكــذا يدعــون ويتضرعــون فــي 
هــذا الشــهر اللهــم قــد أظلنــا شــهر رمضــان 
وحضــر، فســلمه لنــا وســلمنا لــه وارزقنــا 
الجــد  فيــه  وارزقنــا  وقيامــه،  صيامــه 

والنشــاط،  والقــوة  واالجتهــاد، 
واعذنــا فيــه مــن الفتــن، لطائــف 
هللا  ويقــول   174 ص  املعــارف 
املذنبيــن  ســبحانه وتعالــى حــول 
قــل  أنفســهم  علــى  واملســرفين 
علــى  أســرفوا  الذيــن  عبــادي  يــا 
أنفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا 
إن هللا يغفــر الذنــوب جمعيــا إنــه 
هــو الغفــور الرحيــم وأنيبــوا إلــى 
ربكــم وأســلموا لــه مــن قبــل أن 
يأتيكــم العــذاب ثــم ال تنصــرون. 

)زمــر: 53(
القد�ضــي  الحديــث  فــي  نقــرأ  وأيضــا 

: لشــريف ا
مــا دعوتنــي ورجوتنــي  إنــك  آدم  ابــن  يــا 
غفــرت لــك، علــى مــا كان منــك، وال أبالــي. 
يا ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء 
ثــم اســتغفرتني غفــرت لــك، وال أبالــي، يــا 
ابن آدم! لو أتيتني بقرابها مغفرة، أخرجه 

الترمــذي رقــم: 3540
وفــي الختــام يــا إخوتــي وأحبابــي أناديكــم 
بأعلــى صوتــي وأخاطبكــم فــوهللا رمضــان 
فرصــة غنيمــة، فرصــة ال يجبــر أدعوكــم 
لكــم  واالســتغفار  والبــكاء  التضــرع  إلــى 
وإلخوانكــم الذيــن أخرجــوا مــن ديارهــم 
بغير حق وقتلوا وأوذوا في سبيله وهّدمت 
بيوتهم وســقوفهم على  رؤوســهم وحرقت 
أوالدهــم ويقولــون ربنــا أخرجنــا مــن هــذه 
القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك 

ســلطانا نصيــرا. 
وال بد لنا أن ندعو هللا ســبحانه وتعالى في 
هــذا الشــهر املبــارك أن ينصــر املظلوميــن 
فــي البلــدان اإلســامية ال ســيما فــي ميانمــار 
وسوريا والعراق وأفغانستان وأن يخذل 
الكفرة واملشركين والفجرة وامللحدين في 

العالــم كلــه.
اللهــم ربنــا اغفــر لــي وللمؤمنيــن واملؤمنــات 
منهــم  األحيــاء  واملســلمات  واملســلمين 

يــا رب العامليــن. واألصــوات آميــن 

رمضان شهر الحسنات والخيرات والبركات
واحد بخش يار أحمد زهي

ملف رمضان
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الحمد هلل مقّدر  األقدار ومكّور النهار على 
الليــل ومكــّور الليــل علــى النهــار، ســبحانه 
وتعالــى مــن إلــه عظيــم: يخلــق مــا يشــاء 
ويختــار." القصــص: 68" أختــار لنــا مــن 
أيام دهرنا ما نتعرض فيه لنسائم رحمته 
وعزائــم مغفرتــه فــي مواســم فاضلــة يخلــق 
ونســتغفره  إليــه  لنتــوب  بعضــا  بعضهــا 
ونذكــر آالءه فشــكره " وهــو الــذي جعــل 
الليــل والنهــار خلفــة ملــن أراد أن يذكــر أو 
والصــاة   .62 الفرقــان:  شــكورا"  أراد 
وســيد  العابديــن  إمــام  علــى  والســام 
ــم العاملين 

ّ
الذاكريــن والشــاكرين الــذي عل

كيــف يرضــون موالهــم ويذللــون دنياهــم 
لتعميــر أخراهــم. فيغنمــون الديــن والدنيــا 
معا. إنها مواسم تتكرر كل عام " ملن أراد 
أن يذكــر أو أراد شــكورا. الفرقــان: 62. 
ومــن هــذه املواســم املتعاقبــة مــع األعــوام، 
شــهر الصيــام، الــذي عظمــه هللا وكّرمــه 
وشــرف صوامــه وقوامــه، وخصهــم فيــه 
مــن األجــور مــا ليــس لغيــره مــن الشــهور، 
حتى جعل أجر صائميه متجاوزا العشرة 
أمثــال والســبعمائة ضعــف، إلــى مــا يزيــد 
علــى ذلــك ممــا ال يحــد وال يعــد، فقــال 
عليــه الصــاة والســام متحدثــا عــن ربــه 
عزوجــل كل عمــل ابــن آدم لــه الحســنة 
بعشــر أمثالهــا إلــى ســبعمائة ضعــف: قــال 
وأنــا  لــي  فإنــه  الصيــام  هللا عزوجــل: إال 
أجــزي بــه: رواه البخــاري ومســلم. فــكل 
بعشــر  تتضاعــف  أن  يمكــن  األعمــال 
أمثالهــا إلــى ســبعمائة ضعــف إال الصيــام، 
فإنــه ال ينحصــر تضعيفــه عنــد حــد، وال 
يتوقــف عنــد عــدد، ألن الصيــام تعّبــد 
أجرهــم  الصابــرون  يوفــي  وإنمــا  بالصبــر 
بغيــر حســاب. الزمــر: 10. قــد يتضاعــف 
ألســباب  أخــرى  أضعافــا  الصــوم  أجــر 
أخــرى إضافــة إلــى تلــك الخصوصيــة ومنهــا 
شــرف املــكان أو شــرف الزمــان أو شــرف 
اإلنســان. فأمــا شــرف املــكان فــكأن تكــون 

أحــد  فــي  الصلــوات  الطاعــات وبخاصــة 
املســاجد الثاثــة التــي تشــد إليهــا الرحــال 
املســجد الحــرام، ومســجد الرســول صلــى 
هللا عليــه وســلم. واملســجد األق�ضــى وأمــا 
شــرف الزمــان فليــس مــن الشــهور أفضــل 
مــن شــهر رمضــان، غيــر أيــام هــذا الشــهر، 
ولياليــه تتفاضــل أيضــا، فالليالــي األواخــر 
العشــر هي أفضل الشــهر والعمل الصالح 
فيهــا يتضاعــف بشــرف زمانهــا. وقــد كان 
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم يجتهــد فيهــا مــا 
ال يجتهد في غيرها، وليلة القدر فيها أفضل 
يتضاعــف  فيهــا  والصالــح  العشــر  تلــك 
حتــى يكــون خيــرا مــن عبــادة ألــف شــهر. 
بتقــواه  فيكــون  اإلنســان  شــرف  وأمــا 
املائــدة:  املتقيــن.  مــن  يتقبــل هللا  فإنمــا 
27. والتقــوى هــي عمــاد الشــرف وميــزان 
أتقاكــم.  هللا  عنــد  أكرمكــم  إن  الكــرم 
الحجــرات:)13( ولهــذا فضلــت هــذه األمــة 
علــى غيرهــا مــن االمــم ألنهــا أتقاهــا وأكثرهــا 
إيمانــا واحتســابا. كنتــم خيــر أمــة أخرجــت 
عــن  وتنهــون  باملعــروف  تأمــرون  للنــاس 
أهــل  أمــن  ولــو  بــاهلل  وتؤمنــون  املنكــر 
الكتــاب لــكان خيــرا لهــم منهــم املؤمنــون 

وأكثرهــم الفاســقون. آل عمــران: 11.
لقــد ضاعــف هللا أجــور العابديــن مــن أمة 
محمــد صلــى هللا عليــه وســلم علــى غيرهــم 
األمــم لفضلهــم وشــرفهم فجعلهــم  مــن 
الخريــن.  مــن  كونهــم  برغــم  الســابقين 
نحــن الخــرون األولــون يــوم القيامــة. رواه 

ومســلم. البخــاري 
وقــد شــرع الصيــام ألجــل ذلــك الترقــي فــي 
أعمــال التقــوى فــكان رمضــان مضمــارا 
للمتنافســين  فيهــا وميدانــا  للمتســابقين 
علــى أجورهــا. يــا أيهــا الذيــن آمنــوا كتــب 
عليكــم الصيــام كمــا كتــب علــى الذيــن 
البقــرة:  تتقــون.  للعلكــم  قبلكــم  مــن 
183. فيحصــل التقــوى بنياتهــا وأعمالهــا 
بنياتــه  الصيــام  مقصــد  هــو  وأخاقهــا 

وأخاقــه.  وأعمالــه 
نحــن فــي عصــر كثــرت فيــه فتــن الضــراء 
والســراء كأنهــا أيــام الصبــر التــي أخبــر النبــي 
صلــى هللا عليــه وســلم أن للعامــل أجــر 
خمســين مــن أصحابــه فــي قولــه صلــى هللا 
عليــه وســلم: مــن ورائكــم أيامــا، الصبــر 
فيهــن مثــل القبــض علــى الجمــر، للعامــل 
مثــل  يعملــون  رجــا  أجــر خمســين  فيهــا 
عملكم. قال عبدهللا بن مبارك ر�ضي هللا 
عنــه: - وزادنــي غيــر عتبــة: قيــل يــا رســول 
هللا: أجر خمسين منا أو منهم. قال بل أجر 
خمسين منكم. أخرجه الترمذي )2984.
وإن تفاقــم األمــور فيهــا وتضاعــف ضحايــا 
ــر بأحاديــث 

ّ
الفتــن فــي أيامهــا ولياليهــا: يذك

الهــرج التــي أخبــر النبــي صلــى هللا عليــه 
وســلم بكثــرة وقــوع القتــل فيهــا: يتقــارب 
الزمان وينقص العمل يلقى الشــح ويكثر 
القتــل  قــال:  الهــرج؟  الهــرج، قالــوا: ومــا 
القتــل. أخرجــه البخــاري فذهــاب البركــة 
الطاعــات  عمــل  ونقصــان  األوقــات  فــي 
وســلوكيات التمنــع عــن الخيــر والتهتــر فــي 
الشــر هــي مــن ســمات عصــور الفتــن التــي 
وصفهــا النبــي صلــى هللا عليــه وســلم بــه 
الهرج ولهذا كان اإلقبال على العبارة فيها 
لــه خصوصيــة تختلــف عــن غيرهــا فقــد 
صــح عنــه صلــى هللا عليــه وســلم قولــه: 
العبــادة فــي الهــرج هجــرة إلــي. رواه مســلم.
ورمضــان الكريــم مناســبة كبــرى لتعويــد 
الفتــن،  أزمــة  فــي  العبــادة  علــى  النفــس 
وتقلبــات  الزمــن  صــروف  كانــت  مهمــا 
األيــام فع�ضــى أن ينــال املتعبــد بتلــك النيــة 
هجــرة  دار  إلــى  األوليــن  املهاجريــن  أجــر 
علــى  دل  كمــا  والخريــن  األوليــن  ســيد 
لرمضــان  اســتقبالنا  إن  الحديــث  ذلــك 
ينافــي  ال  املغتنميــن  املودعيــن  اســتقبال 
اســتقبالنا لــه ونحــن فرحيــن مستبشــرين 
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم  فقــد كان 
يبشــر أصحابــه برمضــان بشــرى التشــوق 

كيف نستغل شهر رمضان
عبدالغني الزهري

ملف رمضان
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كل  فــي  للرحمــات  والتشــوف  لبركاتــه، 
ســاعاته وأوقاتــه فيقــول لهــم: قــد جاءكــم 
رمضــان شــهر مبــارك كتــب هللا عليكــم 
صيامــه، فيــه تفتــح أبــواب الجنــان وتغلــق 
أبــواب الجحيــم وتغــل فيــه الشــياطين، 
فيــه ليلــة خيــر مــن ألــف شــهر، مــن حــرم 

خيرهــا حــرم. رواه أحمــد والنســائي.
لقــد كان ســلفنا الكــرام يترقبــون الشــهر 
تمامــه إلتمــام صيامــه وقيامــه  متمنيــن 
متقلبين في أيامه بين الطاعات والعبادات 
فــكان مــن دعائهــم كمــا قــال يحيــى بــن أبــي 
م لنا 

ّ
منا إلى رمضان، وســل

ّ
كثير: اللهم ســل

رمضــان وتســلمه منــا متقبــا. وكانــوا كمــا 
قــال معلــى بــن الفضــل يدعــون هللا تعالــى 
ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه 
منهم.«لطائــف  يتقبلــه  أن  أشــهر  ســتة 
املعــارف البــن رجــب الحنبلــي« إن هــذا 
الشــهر  الصــادق الســتقبال  االســتعداد 
وحســن ضيافتــه يــدل علــى قلــوب حيــة، 
تعــي عــن هللا كلماتــه فــي تعظيــم الشــهر 
عليــه  هللا  صلــى  الرســول  عــن  وتحمــل 
وســلم هديــة فيــه. يقــول ابــن رجــب رحمــه 
هللا: بلــوغ شــهر رمضــان وصيامــه نعمــة 
عظيمــة علــى مــن أقــدره هللا عليــه ويــدل 
استشــهد  الذيــن  الثاثــة  حديــث  عليــه 
اثنــان، منهــم ثــم مــات الثالــث علــى فراشــه 
بعدهمــا، فــرؤى فــي النــوم ســابقا لهمــا، 
فقــال النبــي صلــى هللا عليــه وســلم: أليــس 
صلــى بعدهمــا كــذا أو كــذا صــاة وأدرك 
رمضــان فصامــه، فــو الــذي نف�ضــي بيــده 
إن بينهما ألبعد مما بين السماء و األرض. 

رواه أحمــد وابــن ماجــة.
لتطهيــر  العبــاد –  أتــى رمضــان مزرعــة 

الفســاد مــن  القلــوب 
فــأّد حقوقــه قــوال وفعــا    وزادك فاتخــذه 

للمعــاد
فمــن زرع الحبــوب ومــا ســقها   تــأوه نادمــا 

يــوم الحصــاد
نصــوم رمضــان فــي كل عــام وهــّم أكثرنــا 
أن يبــرئ الذمــة ويــؤدي الفريضــة فليكــن 
هّمنــا لهــذا العــام تحقيــق، نعــم تحقيــق 
معنى صومه وإيمانا واحتسابا، ليغفر لنا 
مــا تقــدم مــن ذنوبنــا نحــرص كل عــام علــى 

ختــم القــرآن مــرات عديــدة فلتكــن إحــدى 
ختمــات هــذا العــام ختمــة بتدبــر وتأمــل 
فــي معانيــه بنيــة إقامــة حــدوده قبــل ســرد 

حروفــه.
يتزايــد حرصنــا فــي أوائــل الشــهر علــى عــدم 
فليكــن  اإلمــام  مــع  الجماعــة  تضييــع 
الشــهر علــى  العــام طــوال  هــذا  حرصنــا 

اإلحــرام. تكبيــرة  إدراك 
نخــص رمضــان بمزيــد مــن التوســعة علــى 
النفــس واألهــل مــن أطايــب الدنيا الدانية 
فليتســع ذلــك التوســعة عليهــم بأغذيــة 
الــروح العاليــة فــي كتــاب يقــرأ أو شــريطة 

يســمع أو لقــاء يفيــد.
أو  بهــذا  أســرنا  الســرورعلى  أدخلنــا  إذا 
ذاك فلنوســع الدائــرة هــذا العــام فندخــل 
الســرور علــى أســر أخــرى آســرت بعضهــا 
األســرة أو األســوار، فــي قيــد مــرض أو كيــد 

عــدو.
مســاعدة  بقصــد  عــام  كل  نتصــدق 
املحتاجيــن فلنجعــل مــن مقاصدنــا هــذا 
العــام مســاعدة أنفســنا التــي بيــن أضلعنــا 
فــي حاجتهــا إلــى التخلــص مــن نــار الخطيئــة 
باإلخــاص فــي الصدقــات بنيــة مغفــرة كل 

زلــة وإطفــاء كل خطيئــة.
غنحــص علــى العمــرة فــي رمضــان لفضلهــا 
متطلعيــن ملــا بعدهــا فلنجعــل عمرتنــا هــذا 
العــام إذا أذن هللا لعمرنــا الباقــي، فقــد 
يكــون آخــر العهــد بالبيــت ذلــك الطــواف.

العمــل  إكتســاب  علــى  وإيــاك  نحــرص 
النافــع ألنفســنا، فليكــن النفــع متعديــا 
كتــب  أو  تســدى  بنصائــح  العــام،  هــذا 
تهــدى، لعــل هللا يكتــب فــي صحائفنــا قــوم 
دللناهــم علــى الخيــر فـــ الــدال علــى الخيــر 

وأحمــد. الترمــذي  رواه  كفاعلــه. 
النصيــب  دعائــك  مــن  وأهلــك  لنفســك 
فــي  البخــل  هــذا  عــن  فلتتخــل  األوفــى 
شــهر الكــرم. فهنــاك املاييــن مــن أهليــك 
مــن  نصيــب  إلــى  يحتاجــون  املســلمين 
دعائــك الــذي تؤمــن عليــه املائكة قائلين: 
ولــك بمثــل " دعــوة املــرء املســلم ألخيــه 
بظهــر الغيــب مســتجابة عنــد رأســه ملــك 
مــوكل كلمــا دعــا ألخيــه قــال امللــك املــوكل 

بــه: آميــن ولــك بمثــل. ) رواه مســلم(

الجــود محمــود فــي رمضــان وأنــت أهلــه 
يبذلــك القليــل والكثيــر، فليمتــد جــودك 
هــذا العــام إلــى اإلحســان ملــن أســاء وصلــة 

مــن قطــع وإعطــاء مــن منــع.
لنكف عن االعتكاف إلى الناس، ونكتفي 
بالعكــوف مــع النفــس ملحاســبتها فلربمــا 
يفجؤنــا املــوت فنعكــف بالقبــر فتحاســب 

أنفســنا فيــه قبــل أن نحاســبها.
القلــب هلل  تخليــة  هــو  االعتــكاف  وروح 
واإلعــكاف فــي طلــب عفــوه و اإللحــاح فــي 
نيــل رضــاه، قــال عطــاء رحمــه هللا: مثــل 
إلــى عظيــم  لــه حاجــة  املعتكــف كرجــل 
أبــرح حتــى  فجلــس علــى بابــه ويقــول ال 
تق�ضــي حاجتــي وكذلــك املعتكــف يجلــس 
فــي بيــت هللا ويقــول: ال أبــرح حتــى يغفــر لــي. 

رمضــان( )وظائــف 
لقــد اقرنــت هــذه العبــادة العظيمــة، بمــا 
اقتــرن بــه الصيــام مــن حكــم وهــي إصــاح 
فاالعتــكاف  التقــوى.  واكتســاب  القلــب 
األنبيــاء  أبــي  لــدن  مــن  املرســلين  ســنة 
إبراهيــم عليــه الســام. وقــد ســار عليهــا 
الصلــوات  أفضــل  علــى  النبييــن  خاتــم 
وأتــم التســليم. فــكان يختــار لهــذه العبــادة 
املباركــة أفضــل الليالــي وهــي ليالــي العشــر 

األخيــر مــن رمضــان.
علــم  تعليــم  وال  حتــى  النــاس  فخالطــه 
االنفــرار  لــه  األفضــل  بــل  قــرآن  وإقــراء 
وذكــره  ربــه  بمناجــاة  والتخلــي  بنفســه 

رمضــان( وظائــف   ( ودعائــه. 
غــب التعبــد بتفطيــر الصائميــن فلنجــرد 
أو  املحمــدة  حــب  مــن  الطاعــة  هــذه 
دفــع املذمــة. ألن البــذل بالريــاء ال يثيــب 

. حبــه صا
قــدر رمضــان يتضاعــف فــي ليلــة القــدر 
فهــل قــّدرت فــي نفســك أنهــا ربمــا  فاتتــك فــي 
أعــوام خاليــة؟! فاغتنمهــا هــذه املــرة فقــد 

ال تدركهــا فــي الســنوات التاليــة.
صالحــة  كلهــا  أعمالنــا  اجعــل  اللهــم 
واجعلهــا لــك خالصــة وال تجعــل ألحــد مــن 
الخلــق فيهــا شــيئا وأعنــا علــى صيــام وقيــام 

شــهرنا إيمانــا و احتســابا. 

ملف رمضان
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ترجمة مختصرة جامعة ونافعة عن 
حياة السيد اإلمام أحمد بن عرفان 

الشهيد رحمه هللا 
فــي  واملؤرخــون  والكّتــاب  العلمــاء  ألــف 
ترجمــة اإلمــام الســيد أحمــد بــن عرفــان 
ورســائل  كتبــا  تعالــى  رحمــه هللا  الشــهيد 
ومقــاالت بلغــات مختلفــة وقــد ذكــر العامــة 
عبــد الحــي الحســني املــؤرخ الكبيــر والعامــة 
الشــهيد والــد العامــة الســيد أبــو الحســن 
علي الحسني الندوي رحمهم هللا في كتابه: 
الدكتــور  نجلــه  قــال  ثــم  الخواطــر  نزهــة 
باختيــار  النــدوي  الحســني  عبدالعلــي 
ترجمتــه فــي كتابــه: نزهــة األعــام وملــا رأيــت 
وإيجازهــا  اختصارهــا  مــع  ترجمتــه  أّن 
جامعــة ومفيــدة اخترتهــا مــن كتابــه وقدمتها 

إلــى القــراء الكــرام.
السيد الهمام حجة هللا بين األنام، موضح 
الكفــرة  قامــع  واإلســام،  امللــة  محجــة 
واملبتدعين، وأنموذج الخلفاء الراشــدين، 
واألئمــة املهدييــن، اإلمــام املجاهــد الشــهيد 
السعيد: أحمد بن عرفان بن نور الشريف 
البريلــوي، كان مــن ذريــة األميــر  الحســني 
الكبيــر بــدر امللــة املنيــر شــيخ اإلســام قطــب 

الديــن محمــد بــن أحمــد املدنــي.
ولــد فــي صفــر ســنة إحــدى ومائتيــن وألــف 
الســيد  فــي زاويــة جــده  ببلــدة رائــي بريلــي 
علــم هللا النقشــبندي البريلــوي، ونشــأ فــي 
امللبــس  فــي  واقتصــاد  وتألــه،  تــام  تصــون 
واملــأكل، ولــم يــزل علــى ذلــك خلفــا صالحــا، 
صوامــا  ناســكا،  عابــدا،  ورعــا  تقيــا،  بــرا 

قوامــا، ذاكــرا هلل تعالــى فــي كل أمــر، رجاعــا 
إليــه فــي ســائر األحــوال، وقافــا عنــد حــدوده 
تقنــع  نفســه  تــكاد  ال  ونواهيــه،  وأوامــره 
مــن خدمــة األرامــل واأليتــام، كان يذهــب 
حوائجهــم،  عــن  ويتفحــص  بيوتهــم  إلــى 
ويجتهــد فــي االســتقاء واالحتطــاب واجتــاب 
األمتعــة مــن الســوق، ولكنــه مــع ذلــك كان 
ال يرغــب إلــى تلقــي العلــوم املتعارفــة، فــإن 
لــم يحفــظ مــن القــرآن الكريــم إال ســورا 
عديــدة، ومــن الكتابــة إال نقــش املفــردات 
واملركبــات، وذلــك فــي ثاثيــن ســنين، وكان 
صنــوه الكبيــر إســحاق بــن عرفــان البريلــوي 
يحــزن لذلــك، وكان بصــدد تعليمــه، فقــال 
والده: دعوه وشــأنه وكلوه إلى هللا ســبحانه 
فأعــرض عنــه، فلــم يــزل كذلــك حتــى شــد 
عضــده، فرحــل إلــى لكهنــؤ مــع ســبعة رجــال 
مــن عشــيرته، وكان الفــرس واحــدا يركبونــه 
فلمــا  لهــم،  نوبتــه  تــرك  وهــو  متناوبيــن، 
قطعــوا مرحلــة واحتاجــوا إلــى حمــال يحمــل 
أثقالهم، وجدوا في البحث عنه فما وجدوه 
وهــو يــرى ذلــك، فقــال لهــم: إن لــي حاجــة 
إليكم أرجوكم أن تفضلوا علي بإسعافها، 
فقالــوا لــه: علــى الــرأس والعيــن، فقــال لهــم: 
أكــدوا قولكــم باإليمــان فأكدوهــا، فقــال: 
اجمعوا أثقالكم وضعوها على رأ�ضي، فإني 
أقــدر أن أحتملهــا، فحملهــا ودخــل لكنهــؤ، 
وأكرمــه،  السياســة  رجــال  أحــد  فلقيــه 
وكان مأمــورا مــن الدولــة أن يجمــع مائــة 
رجــل مــن الفرســان للعســكر، ففــوض إليــه 
خدمتيــن مــن الخدمــات العســكرية، فتبــرع 

بهما لرجلين من رفقائه، وسار مع العساكر 
الســلطانية، فلمــا وصــل إلــى باديــة محمــد 
ورغــب الســلطان إلــى التنــزه والصيــد، غــاب 
ذات يــوم عــن رفقائــه، فاغتنمــوا وظنــوا 
أنــه كان فريســة ســباع، حتــى لقيهــم رجــل 
مــن أهــل الباديــة، وقــص عليهــم أنــي رأيــت 
رجا وضيئا يلوح على جبينه عائم الرشد 
والســعادة وعلــى رأســه جــرة مآلنــة يحملهــا 
مــن  فــارس  مــع  نشــيطا  فرحــان  ويذهــب 
فرســان العســكر، وكان العســكري يقــول: 
إنــه وجدنــي أثنــاء الطريــق وكان معــي حّمــال 
ضعيــف ال يســتطيع أن يحمــل إال بشــق 
النفــس، إال أنــه حملــه خوفــا منــي، فــكان 
يبكــي فتقــدم إلــي هــذا الرجــل وشــفع لــه 
فقلــت لــه: إنــي ال أســتطيع أن أحملهــا فــوق 
رأ�ضــي، فــإذا رق لــه قلبــك ورثيــت لضعفــه 
وحملهــا  بذلــك  فر�ضــي  وأحمــل،  فتقــدم 
وكانــت رفقتــه يعلمــون عادتــه فعلمــوا أنــه 

هــو.
قــال الســيد محمــد علــي بــن عبــد الســبحان 
إنــه كان قبــل  البريلــوي صاحــب املخــزن: 
والتجريــد  التــرك  علــى  يحرضنــي  غيبتــه 
واإلقبــال علــى الخــرة، ويقــول: اذهبــوا إلــى 
دهلــي والزمــوا صحبــة الشــيخ عبــد العزيــز 
بــن ولــي هللا الدهلــوي واغتنمــوه، فلمــا ظــن 
أنــي ال أالزمــه فــي الســفر ذلــك وال أر�ضــى أن 
يذهــب ويلقــي نفســه فــي الخطــر، غــاب عنــي 
فلمــا  دهلــي،  دخــل  حتــى  بنفســه  وذهــب 
ســمع الشــيخ عبدالعزيز املذكور أنه ســبط 
الشــيخ أبــي ســعيد وابــن أخ الســيد نعمــان، 

اقتباسات 

)علمية، أدبية، اجتماعية، ثقافية ، فكرية وعملية(

إعداد: سماحة األستاذ املفتي عبد القادر العارفي
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تلقــاه ببــر وترحيــب، وأســكنه فــي املســجد 
األكبر آبادي عند صنوه عبدالقادر وأوصاه 
به، فتلقى منه شــيئا نزرا من العلم، وبايع 
الشــيخ عبــد العزيــز وأخــذ عنــه الطريقــة 
حتــى نــال حظــا وافــرا مــن العلــم واملعرفــة، 
وفــاق األقــران وأتــى بمــا يتحيــر منــه أعيــان 
البلــدة فــي العلــم واملعرفــة، وكان ذلــك فــي 

ســنة اثنتيــن وعشــرين ومائتيــن وألــف.
فــي ســبيل  الجهــاد  ثــم غلــب عليــه شــوق 
هللا، فذهــب إلــى معســكر األميــر املجاهــد 
نــواب ميــر خــان، ولبــث عنــده بضــع ســنين، 
وكان يحرضــه علــى الجهــاد، فمــا رأى أنــه 
فــي اإلغــارة ويقنــع بحصــول  يضيــع وقتــه 
املغنم، وعلم أنه عزم على مساملة اإلنجليز 
وشــد  دهلــي  إلــى  ورجــع  تركــه  والهدنــة 
املئــزر بنصــرة الســنة املحضــة والطريقــة 
ومقدمــات  ببراهيــن  واحتــج  الســلفية، 
عبــارات  وأطلــق  إليهــا  يســبق  لــم  وأمــور 
وهابــوا  والخــرون  األولــون  عنهــا  أحجــم 
وجســر هــو أعــداءه، وهــدى رجــاال مــن أهــل 
امللــل والنحــل، وجبــل قلــوب األمــراء علــى 
االنقيــاد لــه غالبــا وعلــى طاعتــه، وأول مــن 
دخــل فــي بيعتــه الشــيخ عبدالحــي ابــن هبــة 
هللا البرهانــوي والشــيخ إســماعيل بــن عبــد 
الغنــي الدهلــوي ونــاس كثيــرون مــن عشــيرة 
حيــاة  فــي  ذلــك  وكل  عبدالعزيــز،  الشــيخ 
شــيخه، فنهــض مــن دهلــي مــع جماعــة مــن 
األنصار إلى بهلت ولوهاري وسهارنبور كده 
مكتيســر ورامبــور وبريلــي وشــاه جهانبــور، 
والبــاد،  القــرى  مــن  وغيرهــا  آبــاد  وشــاه 
وطهــارة  دعائــه  وبركــة  بمجلســه  فانتفــع 
ظاهــره  وصفــاء  نيتــه  وصــدق  أنفاســه 
وباطنــه وموافقــة قولــه بعملــه واإلنابــة إلــى 
هللا ســبحانه وتعالــى خلــق كثيــر ال يحصــون 
بحــد وعــد، بــل يداهــن قــام عليــه جمــع مــن 
املشايخ قياما ال مزيد عليه بدعوه ناظروه 
وكابــروه وهــو ثابــت ال يداهــن وال يحابــي، 
ولــه إقــدام وشــهامة وقــوة نفــس، توقعــه فــي 

أمــور صعبــة، فيدفــع هللا عنــه.
وكان دائــم االبتهــال، كثيــر االســتعانة، قــوي 
التــوكل، ثابــت الجــأش، لــه أشــغال وأذكار 
يــدوام عليهــا بكيفيــة جمعيــة فــي الظعــن 
بريلــي  رائــي  بلدتــه  دخــل  حتــى  واإلقامــة، 
وتــزوج بهــا بحليلــة صنــوه املرحــوم إســحاق 
بــن عرفــان، وهــو أول نــكاح بأيــم فــي الســادة 
واألشــراف بــأرض الهنــد ثــم تــوارث فيهــم، 

عبدالغنــي  بــن  إســماعيل  الشــيخ  وكان 
والشــيخ عبدالحــي ابــن هبــة هللا املذكــور 
وخلــق آخــرون مــن العلمــاء واملشــايخ فــي 
ركاب يأخــذون عنــه الطريقــة، فلبــث ببلــدة 

رائــي بريلــي مــدة.
ثــم ســافر إلــى لكنهــؤ، وأقــام بهــا علــى تــل 
الشــيخ بيــر محمــد الكهنــوي علــى شــاطئ 
ألــوف  فبايعــه  أصحابــه،  مــع  كومتــي  نهــر 
مــن الرجــال وتلقــاه الوزيــر معتمــد الدولــة 
وعــرض  وضيفــه،  واإلكــرام  بالترحيــب 
عليــه خمســة آالف مــن النقــود، وكاد أن 
يلقــاه الســلطان غــازي الديــن حيــدر ملــك 
يبــدل  أن  الشــيعة  لكنهــؤ فخــاف مجتهــد 
مذهبــه، فاحتــال فــي املنــع، فنهــض الســيد 
اإلمــام وخــرج مــن لكنهــؤ ودار البــاد، فنفــع 
هللا بــه خلقــا كثيــرا مــن عبــاده، ثــم رجــع إلــى 
رائــي بريلــي وســافر إلــى الحجــاز، معــه ســبع 
وخمسون وسبعمائة من أصحابه، فركب 
الفلــك فــي دملئــو مــن أعمــال رائــي بريلــي وهــي 
علــى شــاطئ نهركنــك فركــب وبــذل مــا كان 
علــى  الدرهــم  مــن  قليــل  �ضــيء  مــن  معــه 
املساكين وقال: نحن أضياف هللا سبحانه 
ال نلجــأ مــن بــاد الهنــد، فدخــل فــي بيعتــه 
خلق ال يحصون بحد وعد، حتى وصل إلى 
كلكتــه وأقــام بهــا أيامــا قائــل بــإذن الحاكــم 
العــام للهنــد، وتــاب آالفــا مــن النــاس مــن 
الخمــر وأقفــرت  البــدع والذنــوب وشــرب 
الصــاح  عــن  موجــة  وانطلقــت  الحانــات 
والتقــوى وأســلم مئــات مــن النــاس وحســن 
إســامهم، ثــم ركــب الســفينة وذهــب إلــى 
الحجــاز ســنة ســبع وثاثيــن ومائتيــن وألــف، 
وكشــوف  الغريبــة  الوقائــع  لــه  وحصلــت 
وكرامــات فــي ذلــك الســفر امليمــون املبــارك، 
وانتفــع بــه خلــق كثيــر مــن أهــل الحرميــن 
الشريفين، وحج وزار وقفل بعد سنة حتى 
وصــل إلــى رائــي بريلــي فــي ســنة تســع وثاثيــن 
ومائتيــن ألــف، فلبــث بهــا نحــو ســنتين بعــث 
الحــي  عبــد  والشــيخ  إســماعيل  الشــيخ 
املذكوريــن إلــى بــاد شــتى للتذكيــر واإلرشــاد 
فــدار البــاد وهــدى هللا بهمــا خلقــا كثيــرا مــن 

العبــاد.
وكان الســيد اإلمــام يجهــز للهجــرة والجهــاد 
فــي تلــك الفرصــة وخــرج مــع أصحابــه فــي 
ســنة إحــدى وأربعيــن مــن بلدتــه وســافر إلــى 
بــاد أفغانســتان فلمــا وصــل إلــى بنجتــار 
وقــف بهــا، وحــرض املؤمنيــن علــى الجهــاد، 

وبعــث أصحابــه إلــى كابــل وكاشــغر وبخــارا 
ليحرضــوا ملوكهــا علــى املشــاركة واإلعانــة، 
فبايع الناس للجهاد وولوه عليهم، واجتمع 
تحــت لوائــه ألــوف مــن الرجــال، وزحــف 
علــى جيــوش رنجيــت ســنكه ملــك بنجــاب 
وهــو مــن قــوم طــوال الشــعور ففتــح هللا 
ســبحانه علــى يــده بــادا حتــى قرئــت باســمه 
الخطبــة فــي بلــدة بشــاور فأعلــى هللا منــاره 
وكبــت أعــداءه أعــداء الديــن وجبــل قلــوب 
األمــراء والخوانيــن علــى االنقيــاد لــه غالبــا 
الســنن  مــن  كثيــرا  فأحيــا  طاعتــه،  وعلــى 
األشــراك  مــن  عظيمــا  وأمــات  املماتــة، 
واملحدثــات، فتعصــب أعــداء هللا ورســوله 
في شأنه وشأن أتباعه حتى نسبوا طريقته 
الوهــاب  عبــد  بــن  محمــد  الشــيخ  إلــى 
ورغبــوا  بالوهابيــة،  ولقبوهــم  النجــدي، 
الســر،  فــي  أولياءهــم  الكفــار وصــاروا  إلــى 
باالكــوت  معركــة  فــي  عنــه  انحــازوا  حتــى 
فنــال درجــة الشــهادة العليــا، وفــاز مــن بيــن 
أقرانهــم بالقــدح املعلــى، وبلــغ منتهــى أملــه 
مــن  الرابــع والعشــرين  فــي  أجلــه  وأق�ضــى 
ومائتيــن  وأربعيــن  ســت  ســنة  القعــة  ذي 
وألــف، واستشــهد معــه كثيــر مــن أصحابــه، 
وقــد تفــرق النــاس فيــه، فمنهــم مــن يقــول: 
إنــه نــال درجــة الشــهادة، ومنهــم مــن يقــول: 
إنــه غــاب، وســيخرج فيمــأ الدنيــا قســطا 

وعــدال.
وللناس فيما يعشقون مذاهب

كتبــا  أصحابــه  مــن  كثيــر  صنــف  وقــد 
منهــا  ومقاماتــه،  حاالتــه  فــي  مبســوطة 
للشــيخ  بالفارســية  املســتقيم  الصــراط 
كليهمــا،  الحــي  عبــد  وللشــيخ  إســماعيل 
وقــد عربــه الشــيخ عبــد الحــي املذكــور فــي 
الحجــاز ألهــل الحرميــن الشــريفين، ومنهــا 
علــي  جعفــر  للشــيخ  الســعداء  منظــورة 
البســتوي: كتــاب بســيط بالفار�ضــي، ومنهــا 
مخزن أحمدي للشيخ محمد علي بن عبد 
الســبحان التونكــي، ومنهــا ســوانح أحمــدي 
للشــيخ محمد بن جعفر التهانســيري، ومنها 
بخــش  إلهــي  للمفتــي  األحمديــة  امللهمــات 
الكاندهلــوي، اقتصــر فيــه علــى مــا وصــل 
منه إليه من األذكار واألشغال، ومنها وقائع 
أحمــدي للشــيخ محمــد علــي الصــدر بــوري 

فــي مجلــدات كبــار.
) نزهــة األعــام تلخيــص: اإلعــام بمــن فــي 
تاريــخ الهنــد مــن األعــام ص 115- 119(
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أحمد شوقي 
)١٢٨٧-١٣٥١هـ = ١٨٦٨-١٩٣٢م(

أحمد شوقي علي أحمد شوقي بك: شاعر 
مصــري يعــد مــن أعظــم وأشــهر شــعراء 
العربية في جميع العصور، يلقب بـ " أمير 
الشــعراء". ولــد فــي 20/ رجــب 1287 هـــ 
املوافــق16/ أكتوبــر 1868 م بالقاهــرة.

سيرة حياته
الحنفــي"   " بحــي  شــوقي  أحمــد  ولــد 
بالقاهرة ألب كردي وأم من أصول تركية 
تعمــل  ألمــه  جدتــه  وكانــت  وشركســية، 
وصيفــة فــي قصــر الخديــوي إســماعيل، 
وعلــى جانــب مــن الغنــى والثــراء، فتكفلــت 
بتربيــة ســبطها ونشــأ معهــا فــي القصــر، 
وملــا بلــغ الرابعــة مــن عمــره التحــق بكّتــاب 
الشــيخ صالــح، فحفــظ قــدرا مــن القــرآن 
وتعلم مبادئ القراءة والكتابة، ثم التحق 
بمدرسة املبتديان االبتدائية، وأظهر فيها 
نبوغــا واضحــا كوفــئ عليــه بإعفائــه مــن 
مصر وفات املدرسة، وانكب على دواوين 
فحــول الشــعراء حفظــا واســتظهارا، فبــدأ 

الشــعر يجــري علــى لســانه.
وفــي الخامســة عشــر مــن عمــره التحــق 
 = 1303هـــ  ســنة  الحقــوق  بمدرســة 
الترجمــة  قســم  إلــى  وانتســب  1885م، 
هــذه  وفــي  بهــا حديثــا،  أن�ضــئ  قــد  الــذي 
الفترة بدأت موهبته الشعرية تلفت نظر 
أســتاذه الشــيخ محمــد البســيوني، ورأى 

فيــه مشــروع شــاعر كبيــر.
نفقــة  علــى  فرنســا  إلــى  ســافر  بعدئــذ 
تلــك  حســمت  وقــد  توفيــق،  الخديــوي 
الراحلة الدراسية األولى منطلقات شوقي 
الفكريــة واإلبداعيــة. وخالهــا اشــترك مــع 
زمــاء البعثــة فــي تكويــن ) جمعيــة التقــدم 
املصــري(، التــي كانــت أحــد أشــكال العمــل 
الوطنــي ضــد االحتــال اإلنكليــزي. ربطتــه 
حينئذ صداقة حميمة بالزعيم مصطفى 
كامــل، وتفّتــح علــى مشــروعات النهضــة 

املصريــة.
طــوال إقامتــه بأوروبــا، كان فيهــا بجســده 
بينمــا ظــل قلبــه معلقــا بالثقافــة العربيــة 

الكبــار وعلــى رأســهم  العــرب  وبالشــعراء 
املتنبــئ. لكــن تأثــره بالثقافــة الفرنســية لــم 
يكن محدودا، وتأثر بالشعراء الفرنسيين 

وباألخــص " راســين" و " مولييــر".
مميزات شعر شوقي

لشوقي الريادة في النهضة األدبية والفنية 
واملســرحية  واالجتماعيــة  والسياســية 
التــي مــرت بهــا مصــر، أمــا فــي مجــال الشــعر 
فهــذا التجديــد واضــح فــي معظــم قصائــده 
التــي قالهــا، ومــن يراجــع ذلــك فــي ديوانــه 
" الشــوقيات" ال يفوتــه تلمــس بــروز هــذه 
النهضة، فهذا الديوان الذي يقع في أربعة 
أجــزاء يشــتمل علــى منظوماتــه الشــعرية 
فــي القــرن الثامــن عشــر وفــي مذدمتــه ســيرة 
التــي  القصائــد  وهــذه  الشــاعر.  لحيــاة 
املديــح  علــى  تشــتمل  الديــوان  احتواهــا 
والرثــاء واألناشــيد والحكايــات والوطنيــة 
والسياســة  والتعليــم  والحكمــة  والديــن 
واالجتمــاع  واملــدح  والوصــف  واملســرح 

عامــة. وأغــراض 
لقــد كان الشــاعر يملــك نصيبــا كبيــرا مــن 
الثقافتيــن العربيــة والغربيــة، كمــا أفادتــه 
ســفراته إلى مدن الشــرق والغرب، ويتميز 
أســلوبه باالعتنــاء باإلطــار وبعــض الصــور 
مــن  ويســتوحيها  يتناولهــا  التــي  واألفــكار 
األحداث السياسية واالجتماعية، وأهمه 
مــا جــاء فــي املراثــي. كمــا ضمــن مواضيــع 
شــعره الفخــر والخمــرة والوصــف، وهــو 
يملــك خيــاال خصبــا وروعــة ابتــكار ودقة في 
الطــرح وباغــة فــي اإليجــاز وقــوة إحســاس 
وصدقــا فــي العاطفــة وعمقــا فــي املشــاعر.
منــح شــوقي موهبــة شــعرية فــذة، وبديهــة 
ســيالة، ال يجــد عنــاء فــي نظــم القصيــدة، 
فدائمــا كانــت املعانــي تنثــال عليــه انثيــاال 
وكأنهــا املطــر الهطــول، يغمغــم بالشــعر 
ماشــيا أو جالســا بيــن أصحابــه، حاضــرا 
بينهــم بشــخصه غائبــا عنهــم بفكــره؛ ولهــذا 
كان مــن أخصــب شــعراء العربيــة، إذ بلــغ 
نتاجه الشعري ما يتجاوز ثاثة وعشرين 
ألــف بيــت وخمســمائة بيــت، ولعــل هــذا 
الرقــم لــم يبلغــه شــاعر عربــي قديــم أو 

حديــث.
متنوعــة  ثقافــة  مثقفــا  شــوقي  كان 
الجوانــب، فقــد أنكــب علــى قــراءة الشــعر 
العربــي فــي عصــور ازدهــار وصحــب كبــار 
شــعرائه، وأدام النظــر فــي مطالعــة كتــب 
اللغــة واألدب، وكان ذا حافظــة ال قطــة 
ال تجــد عنــاء فــي اســتظهار مــا تقــرأ، حتــى 
قيــل: إنــه كان يحفــظ أبوابــا كاملــة مــن 
بالتاريــخ  مغرمــا  وكان  املعاجــم،  بعــض 
يشهد على ذلك قصائده التي ال تخلو من 
إشــارات تاريخيــة ال يعرفهــا إال املتعمقــون 
فــي دراســة التاريــخ، وتــدل رائعتــه الكبــرى " 
كبار الحوادث في وادي النيل" التي نظمها 
وهــو فــي شــرخ الشــباب علــى بصــره بالتاريــخ 

وحديثــه. قديمــه 
مــن  فــي كل أغراضــه  الشــعر  نظــم  وقــد 
مديــح ورثــاء وغــزل، ووصــف وحكمــة، وله 
فــي ذلــك أيــاد رائعــة ترفعــه إلــى قمــة الشــعر 
العربي، وله آثار نثرية كتبها في مطلع حياته 
األدبيــة، مثــل: " عــذراء الهنــد " وروايــة 
" الديــاس" و " ورقــة الس" و " أســواق 
الذهــب" . وقــد حاكــى فيــه كتــاب " أطــواق 
الذهــب" للزمخشــري، ومــا يشــيع فيــه مــن 

وعــظ فــي عبــارات مســجوعة.
وقــد جمــع شــوقي شــعره الغنائــي فــي ديــوان 
الدكتــور  قــال  ثــم  الشــوقيات"   " ســماه 
محمــد الســربوني بجمــع األشــعار التــي لــم 
يضمهــا ديوانــه، وصنــع منهــا ديوانــا جديــدا 
الشــوقيات   " عليــه  أطلــق  مجلديــن  فــي 

املجهولــة".
اشــتهر أحمــد شــوقي كشــاعر يكتــب مــن 
فهــو  املواضيــع،  مــن  كثيــر  فــي  الوجــدان 
نظــم فــي مديــح النبــي صلــى هللا عليــه وســلم 
ونظم في السياسة ما كان سببا لنفيه إلى 
األندلس بإسبانيا، وحب مصر، كما نظم 
فــي مشــاكل عصــره مثــل مشــاكل الطــاب، 
والجامعات، كما نظم شوقيات لأطفال 
وقصصــا شــعرية، ونظــم فــي املديــح وفــي 
التاريــخ. بمعنــى أنــه كان بنظــم ممــا يجــول 
فــي خاطــره، تــارة الرثــاء وتــارة الغــزل وابتكــر 
األدب  فــي  املســرحي  أو  التمثيلــي  العشــر 

متى تكون الكتابات مؤثرة؟ )27(

أحمد شوقي - محمد رشيد رضا
األستاذ نور عالم خليل األميني 

األدب العربي

أدباء وشعراء النهضة الحديثة
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العربــي.
من شعره:

قال أحمد شوقي واصفا املعلم:
ــه التبجيــا     كاد املعلــم أن  ِ

ّ
ــم للمعلــم َوف

ُ
ق

يكــون رســوال
أعلمــَت أشــرف أو أجــلَّ مــن الــذي     يبنــي 

وين�ضــئ أنفســا وعقــوال
وفاته: 

ظــل شــوقي محــل تقديــر النــاس وموضــع 
إعدابهــم ولســان حالهــم، حتــى أن فاجــأه 
املوت بعد فراغه من نظم قصيدة طويلة 
يحيــي بهــا مشــروع القــرش الــذي نهــض بــه 
شــباب مصــر، وتوفــي فــي 14 / جمــادى 
الخــرة 1351هـــ = 14 / أكتوبــر 1932م. 

أعمال الشاعر الكاملة:
 ( بديــوان  عــرف  ضخمــا  ديوانــا  خلــف 
الشــوقيات( يقــع فــي أربعــة أجــزاء، األول 
ضــم قصائــد الشــاعر فــي القــرن التاســع 
وقــد  لحياتــه.  وســيرة  املقدمــة  عشــر 
واقتصــر  1925م،  طبعــه  إعــادة  تمــت 
واالجتمــاع.  والتاريــخ  السياســة  علــى 
والجــزء الثانــي طبعــه 1930م، أي بعــد 
خمــس ســنوات واشــتملت قصائــده علــى 
الوصف ومتفرقات في التاريخ والسياسة 
واالجتمــاع. الجــزء الثالــث طبــع بعــد وفــاة 
الشــاعر فــي عــام 1936م، وضــم الرثــاء.
وظهــر الجــزء الرابــع عــام 1943م، وضــم 
كمــا  التعليــم،  وأبرزهــا  أغــراض  عــدة 
للشــاعر وروايات شــعرية تمثيلية وضعت 
فــي الفتــرة مــا بيــن 1929م، وحتــى وفاتــه 
منهــا: خمــس مــآس هــي ) مصــرع كليوباتــرا، 
مجنــون ليلــي، قمبيــز، علــي بــك الكبيــر، 
عنتــره، الســت هــدى( تحتــوي فصــا كامــا 
عن الســيرة النبوية العطرة، وقد تم طبع 
املطولــة بعــد وفــاة الشــاعر، وأغلــب هــذه 
املطولــة عبــارة عــن أراجيــز تاريخيــة مــن 
تاريــخ العهــود اإلســامية األولــى إلــى عهــد 

الفاطميــة. الدولــة 
ولــه فــي النثــر ثــاث روايــات هــي " عــذراء 
تناولــت  1897م،  عــام  صــدرت  الهنــد" 
التاريخ املصري القديم منذ عهد رمسيس 
الثانــي. كمــا للشــاعر العديــد مــن املقــاالت 
االجتماعيــة التــي جمعــت عــام 1932م، 
مــن  الذهــب"  أســواق   " عنــوان  تحــت 
مواضيعهــا الوطــن، األهرامــات، الحريــة، 

الجنــدي املجهــول، قنــاة الســويس.
فــي  قصائــد  أنشــد  املــدح  مجــال  وفــي 

وعبــاس  وتوفيــق  إســماعيل  الخديــوي 
وحسين وفؤاد، كما مدح بعض ساطين 
الثانــي  عبدالحميــد  ومنهــم:  عثمــان  بنــي 
ومحمــد الخامــس وبعــض األعيــان. وفــي 
الشــوقيات  ديوانــه  ضــم  الــذي  الرثــاء 
الجــزء الثالــث رثــى أمــه، وجدتــه وأبــاه، 
فهمــي،  ومصطفــى  توفيــق،  والخديــوي 
بعــض  إلــى  باإلضافــة  باشــا،  وريــاض 
كالشــاعر  والفنانيــن  والكتــاب  الشــعراء 
حافــظ إبراهيــم، يعقــوب صــدوق، فكتور 
هوغــو، تولســتوي املنفلوطــي. وفــي الغــزل 
لــه أســلوب جديــد أبــدع فيــه إال أن املــرأة 

لــم تأخــذ حيــزا كبيــرا فيــه.

محمد رشيد رضا
)١٢٨٢-١٣٥٣هـ = ١٨٦٥-١٩٣٥م(

محمــد رشــيد بــن علــي رضــا بــن محمــد 
شــمس الديــن بــن محمــد بهــاء الديــن بــن 
منــا علــي خليفــة القلمونــي، البغــدادي 
األصل، الحسيني النسب: صاحب مجلة 
" املنــار" وأحــد رجــال اإلصــاح اإلســامي، 
ومن الكّتاب املكثرين، والعلماء بالحديث 
والفقــه واألدب والتاريــخ والتفســير. ولــد 
ونشأ في " القلمون" ) من أعمال طرابلس 
طرابلــس".   " وفــي  فيهــا  وتعلــم  الشــام( 
ونظــم الشــعر فــي صبــاه، وكتــب فــي بعــض 
الصحف. ثم رحل إلى مصر سنة 1315هـ، 

فــازم الشــيخ محمــد عبــده وتتلمــذ لــه.
وكان قــد اتصــل بــه قبــل ذلــك فــي بيــروت. 
ثــم أصــدر مجلــة " املنــار " لبــث آرائــه فــي 
وأصبــح  واالجتماعــي.  الدينــي  اإلصــاح 
مرجــع الفتيــا فــي التأليــف بيــن الشــريعة 
واألوضــاع العصريــة الجديــدة. وملــا أعلــن 
الدســتور العثمانــي )ســنة 1326هـــ ( زار 
بــاد الشــام، واعترضــه فــي دمشــق، وهــو 
يخطــب علــى منبــر الجامــع األمــوي، أحــد 
أعــداء اإلصــاح، فكانــت فتنــة، عــاد علــى 
أثرهــا إلــى مصــر. وأنشــأ مدرســة " الدعــوة 
واإلرشــاد" ثــم قصــد ســورية فــي أيــام امللــك 
رئيســا  وانتخــب  الحســين،  بــن  فيصــل 
للمؤتمــر الســوري فيهــا. وغادرهــا علــى أثــر 
دخــول الفرنســيين إليهــا ) ســنة1920م( 
فأقــام فــي وطنــه الثانــي ) مصــر( مــدة. ثــم 
رحــل إلــى الهنــد والحجــاز وأوربــا. وعــاد، 
فاســتقر بمصــر إلــى أن توفــي فجــأة فــي " 
ســيارة" كان راجعــا بهــا مــن الســويس إلــى 

بالقاهــرة. ودفــن  القاهــرة، 

أشــهر آثــاره مجلــة " املنــار" أصــدر منهــا 34 
مجلــدا، و " تفســير القــرآن الكريــم" اثنــا 
عشــر مجلــدا منــه، ولــم يكملــه، و " تاريــخ 
األستاذ اإلمام الشيخ محمد عبده" ثاثة 
مجلــدات و " نــداء للجنــس اللطيــف" و " 
الوحي املحمدي" و " يسر اإلسام وأصول 
التشريع العام" و " الخافة" و " الوهابيون 
والحجــاز" و " محــاورات املصلــح واملقلــد" 
شــبهات   " و  النبــوي"  املولــد  ذكــرى   " و 
النصارى وحجج اإلسام" و لأمير شكيب 
أرســان كتــاب فــي ســيرته ســماه " الســيد 

رشــيد رضــا أو إخــاء أربعيــن ســنة".
الهنــد  رضــا  رشــيد  محمــد  العامــة  زار 
لرئاســة احتفــال نــدوة العلمــاء بـــ " لكنــاؤ" 
املناســبة  وبهــذه  1912م.   ، 1330هـــ 
زار عــددا مــن مــدن الهنــد لاطــاع علــى 
التعليميــة  اإلســامية  النشــاطات 
زار  ذلــك  والدعويــة. وضمــن  والثقافيــة 
الشــهيرة  وجامعتهــا  ديوبنــد"   " مدينــة 
املعروفــة بـــ " دار العلــوم/ ديوبنــد". فلمــا 
عــاد إلــى مصــر، كتــب فــي مجلتــه " املنــار" 
انطباعاتــه عــن زيارتــه للهنــد، فأبــدى فيهــا 
غايــة إعجابــه بالجامعــة، وقــال فــي هــذا 
الصدد فيما قال: " ما قّرت ب�ضيء في الهند 
بمثــل مــا قــرت برؤيــة جامعــة ديوبنــد".
ســائر،  كمثــل  هــذه  مقالتــه  اشــتهرت 
وســّجله التاريــخ اإلســامي بحــروف مــن 

نــور.
كان العامــة محمــد رشــيد رضــا يتمتــع 
بالغيــرة اإلســامية والحميــة الدينيــة، ألنــه 
كان متخرجا في مدرسة الفكر التي أسسها 
كلهــا  األفغانــي، فكتاباتــه  الديــن  جمــال 
تشــحذ اإليمــان، وتكهــرب اليقيــن، وتــزرع 
األمــل املشــرق فــي قلــوب القــراء. ولــم يكــن 
مجرد كاتب يجيد اللغة، وإنما كان يصدر 
في كتاباته عن علم عميق واســع بالكتاب 
والســنة والتعمق في الشــريعة اإلســامية، 
مــع ثقــوب النظــر واالنفتــاح علــى األوضــاع 
الحاضــرة واملقتضيــات املعاصــرة، وكان 

مرجــع الفتيــا فــي عصــره.
تاريخ والدته ووفاته

1282هـــ  األولــى  جمــادى   /27 فــي  ولــد 
فــي  وتوفــى   1865 ســبتمبر   /23 املوافــق 
23/ جمــادى األولــى 1353هـــ املوافــق 22/ 

1935م.  أغســطس 

األدب العربي
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٢- االمتنــاع عــن الروايــة مــن أصحــاب 
الــرأي

نظــرا إلــى الــرأي الســلبي الــذي كان يتبنــاه 
ماكانــوا  الــرأي  أهــل  تجــاه  املحدثــون 
يروون منهم، بحجة اســتخدامهم الرأي 
والقيــاس، كمــا روى أبــو يعلــى عــن عمــرو 
الناقــد قولــه: ال أرى أن أروي عــن أحــد 
مــن أصحــاب الــرأي إال أبــا يوســف )12(. 
ويقــول جعفــر الفريابــي: دخلــت جرجــان 
فكتبــت عــن العصــار والســباك ومو�ضــى 
بــن الســندي. فقيــل لــي: هــل كتبــت عــن 
أيضــا؟  الوزدولــي  مو�ضــى  بــن  إبراهيــم 
فقلــت: لــم أكتــب عنــه، ألنــي ال أكتــب 
عن أصحاب الرأي، وإبراهيم كان شيخ 

أصحــاب الــرأي )13(. 
الروايــة  عــن  املحدثيــن  امتنــاع  رغــم 
مــن أصحــاب الــرأي والتشــدد فــي مجــال 
االبتعــاد عنهــم لكــن يبــدو لنــا مــن خــال 
كانــوا  الــرأي  أصحــاب  بــأن  أقوالهــم 
وفــي  أيضــا  األحاديــث  بروايــة  مهتميــن 
هذا املجال يقومون بعقد جلسات كما 

بفقــه األحاديــث. يهتمــون  كانــوا 
عــن  يبتعــدون  كانــوا  املحدثيــن  بعــض 
أصحــاب الــرأي. يقــول اإلمــام الذهبــي فــي 
املحــدث أبــي العبــاس ســراج: كان ســراج 
رجا ثريا تاجرا من أهل الخير واإلحسان 
كان  لكنــه  والتهجــد  بالعبــادة  ومهتمــا 
يبتعــد عــن الفقهــاء عفــى هللا عنــه)14(.
لم يكن املحدثون ليمتنعوا عن الرواية 
مــن أصحــاب الــرأي فحســب بــل مــا كانــوا 
الخطيــب  جــاء  كمــا  أيضــا  يحدثونهــم 

"الجامــع ألخــاق  كتابــه  فــي  البغــدادي 
الــراوي وآداب الســامع" ببــاب عنوانــه: 
"باب من كان ال يحدث أصحاب الرأي" 
كانــوا  مــا  أقــواال ملحدثيــن  تحتــه  جمــع 

الفقهــاء. يحدثــون 
وباإلمعــان فــي تعامــل بعــض املحدثيــن 
إلــى أن ابتعــاد املحدثيــن عــن  نتوصــل 
أصحاب الرأي لم يكن عفوا ودون دليل 
بــل النظــر الناقــد الــذي كانــوا يحظــون 
بــه يدفعهــم للتأمــل فــي زوايــا األحاديــث 
والروايــة  الســماع  عنــد  املختلفــة 
وإخــراج الــدرر الحديثيــة والتوصــل إلــى 
املفيــدة،  الناجعــة  والحلــول  النــكات 
وأيضــا يمتلكــون فــي مجــال االســتدالل 
واالســتنباط مــن األحاديــث قــوة فائقــة 
و مــا كان للمحدثيــن طاقــة ملواجهتهــم فــي 
زحمــة املناقشــات واملناظــرات العلميــة.
علــى  الــرد  نريــد  كنــا  الحميــدي  يقــول 
الفقهاء لكننا ال نعرف كيف نرد عليهم، 
إلــى أن جــاء اإلمــام الشــافعي وفتــح لنــا 

الطريــق)15(.
مــع أن كام الحميــدي ليــس فــي وضــوح 
كامل إال  أنه يفهم من القرائن أن بعض 
املحدثين أمثال الحميدي نظرا إلى عدم 
اهتمامهم بالرأي واالستنباط كانوا غير 
قادريــن علــى إجابــات مقنعــة فــي مجــال 
األحاديــث،  مــن  واالســتنباط  األســئلة 
للتقــدم  الــرأي  األصحــاب  وفــق  بينمــا 
فــي هــذا امليــدان وصــار لهــم نــوع هيمنــة 
علميــة علــى املحدثيــن ممــا جعــل وكيــع 
بن الجراح يقول ألصحاب الرأي مؤنبا: 
لــو أنكــم تفقهــم الحديــث وتعلمتمــوه مــا 

أبــو  قــال  مــا  الــرأي،  غلبكــم أصحــاب 
حنيفــة فــي �ضــيء يحتــاج إليــه إال ونحــن 

نــروي فيــه بابــا)16(.
كانــت كثيــرة عنــد  الروايــات  أن  املــراد 
يعوزهــم  لكــن  الحديــث  أصحــاب 
واالســتفادة  اســتخدامها  أســلوب 
الهادفــة واملقننــة منهــا وليــس لهــم عنايــة 
إلحــراز  ســبب  ممــا  األحاديــث  بفقــه 
أصحــاب الــرأي قصــب الســبق فــي هــذا 
امليــدان وحصلــت لهــم ســلطة علميــة 
علــى املحدثيــن وكام وكيــع بــن الجــراح 
حنيفــة  أبــي  اإلمــام  تلميــذ  هــو  الــذي 
وأســتاذ اإلمــام الشــافعي يــدل علــى هــذه 

. لحقيقــة ا

أنهــم  الــرأي  أصحــاب  منهــج  مــن  كان 
يعمــل  التــي  األحاديــث  للنــاس  يــروون 
هــذا  فــي  لهــم  وكان  غيرهــا،  دون  بهــا 
املجــال خبــرة ومهــارة ولهــم دقــة فــي قبــول 
األحاديــث كمــا جــاء أنــه حينمــا التقــى 
أبــو نعيــم مــع زفــر قــال لــه زفــر : يــا أعــور، 
هيــا ألتنخــل أحاديثــك أي أقّومهــا. يقــول 
أبــو نعيــم: فقدمــت إليــه أحاديثــي فــكان 
يقــول: هــذا الحديــث معمــول بــه وهــذا 
غيــر معمــول بــه، وهــذا الحديــث ناســخ 

منســوخ)17(. وذلــك 

محنة خلق القرآن
حينمــا زج باإلمــام أحمــد -الــذي يعــرف 
بإمــام أهــل الســنة- فــي الســجن وضــرب 
بالســياط فــي مبحــث خلــق القــرآن تفاقم 
)املحدثيــن  املكتبيــن  بيــن  التصعيــد 

دراسة جذرية في الخالف بين المحدثين والفقهاء)3(

الكاتب:األستاذ عبد اللطيف الناروئي

تعريب: سيد مسعود

دراسات إسالمية
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وأصحاب الرأي( وتوسع نطاق الخاف 
بيــن الفريقيــن.

كان اإلمــام أحمــد بيــن حنبــل شــخصية 
العلــوم  مجــال  فــي  النظيــر   منقطعــة 
العقليــة والنقليــة، وغواصــا قويــا ماهــرا 
كان  وكمــا  العميــق،  الديــن  بحــر  فــي 
صاحب قدرة واستعداد في علم الرواية 
كذلــك كان صاحــب قــدرة مثيــرة للعجــب 

فــي مجــال اســتخدام الفكــر والــرأي.
ابــن  أحمــد  القا�ضــي  مقابلــه  فــي  كان 
املأمــون  املتمتــع عنــد  الــذي  أبــي داود 
واملعتصم بمكانة خاصة والذي تعرض 
الكثيــر مــن املحدثيــن والــرواة بســعي منــه 
للتعذيــب والنفــي مــن جانــب الدولــة، 
فــي ملــف خلــق القــرآن، وكان منهــم مــن 

وافتــه املنيــة فــي هــذا الطريــق.
نظــرا إلــى االتجــاه االعتزالــي الــذي كان 
يتبنــاه أحمــد ابــن أبــي داود لقــد أصبــح 
الفقــه  فــي  وأمــا  القــرآن   بخلــق  يقــول 
فــكان يتبــع مكتــب أهــل الــرأي فأســفرت 
بيــن  جديــدة  خافــات  عــن  تصرفاتــه 
الفريقيــن وبعدمــا وضعــت هــذه الحــرب 
أوزارهــا بــدأ شــن الحمــات علــى أحمــد 
ابــن أبــي داود ومتعاطفيــه ومنســجميه 
أصحــاب  أئمــة  وأيضــا  املعتزليــن  مــن 
الــرأي الذيــن يربطهــم بـــ أحمــد ابــن ابــي 

رابطــة. نــوع  داود 
بســبب هــذه القضيــة جــرح الكثيــر مــن 
فــي  تــح 

ُ
وف مختلفــة،  بأعــذار  الرجــال 

كتــب الجــرح والتعديــل بــاب جديــد وقــد 
جــرح العلمــاء الديــن أخــذوا بالصمــت 
تجــاه القضيــة ببعــض الدالئــل وتوتــرت 
كان  نفســه  واألمــر  للغايــة  العاقــات 
الســبب للخــاف بيــن اإلمــام البخــاري 
وقــد  الذهلــي  يحيــى  بــن  ومحمــد 
نيشــابور  فــي  الظــروف  لــه  واضطربــت 
نتيجــة هــذه القضيــة، بعــد مــا اســتقبله 
النــاس اســتقباال حــارا )19(. وألجــل هــذه 

ابــن صنــف  املســئلة 
فــي  البخــاري  اإلمــاَم  حاتــم  ابــي   
املجروحيــن، فــي كتابــه الجــرح والتعديــل 

.191 /3
يقــول الشــيخ أبــو الفتــاح أبــو غــدة فــي 
هــذا املعضــل: مــن تتبــع مجــرى األمــور 

بعد ابتاء اإلمام أحمد بن حنبل أدرك 
أن الــرواة قــد شــددوا لبعــض  املســائل 
التــي كان الخــاف فيهــا لفظيــا، ولــذا علــم 
الجــرح والتعديــل يعــد مــن أخطــر العلوم 
و أدقها ويوجد في الكثير من كتب الجرح 
ويمكننــا  وتشــديد،  إفــراط  والتعديــل 
معرفــة هــذا اإلفــراط والغلــو مــن خــال 
كام ابــن قتيبــة فــي كتــاب: »االختــاف فــي 

اللفــظ« )ص 62(:
الكتــب التــي ألفــت فــي موضــوع الرجــال 
بعــد ابتــاء اإلمــام أحمــد بــن حنبــل حيــل 
بينهــا وبيــن الحقيقــة فــي بعــض املواضــع 
وهــذا األمــر ليــس بخــاف ألهــل البصيــرة 
الذيــن يمعنــون النظــر فــي هــذه الكتــب 

بتقويمهــا. ويقومــون 

املحبوس تسيطر على ذهنه مفردات:
)الحبــس( )اإلفــراج( )الُحكــم( )القا�ضــي( 
)البــراءة(  )البينــة(  )الدفــاع(  )التهمــة( 

)املــدة(.  )العقوبــة(  )التخفيــف( 
فتــراه يفكــر فــي هــذه املفــردات فــي قيامــه 
وقعــوده وصحوتــه ومنامــه وأكلــه وشــربه 

ورياضتــه. وصاتــه 
 أو ســأل عــن 

ً
وتــراه إن أمســك جريــدة مثــا

األخبار اهتم بما يتعلق بالحبس واإلفراج 
وبما يخدم قضيته وينجيه من العقوبة.

موديــات  عــن  يبحــث  أن  يتوقــع  ال 
الســيارات وأســعار الِفلل الســكنية...فهذا 

يعنيــه! ال  كلــه 
الدنيــا  هــذه  فــي  أننــا  فلنســتحضر 
وهــو  األصلــي،  وطننــا  عــن  محبوســون 
ــهم حقيقيــة عليهــا 

ُ
الجنــة، وأن معاصينــا تـ

العقوبــة، وأن  نــات، فنســتحق عليهــا  بّيِ
نقطــة دفاعنــا الرئيســية عــن أنفســنا هــي 
أننا موحدون، فإن تبين أن توحيدنا هذا 
مطعــون فيــه فــا تســأل عــن مــدة العقوبة 

 !
نتذكــر أن البــراءة مــن هــذه التهــم تكــون 

ْ
ول

بالتوبــة النصــوح. 
ــم الحــق: 

َ
وأن مــن بيــده القضــاء هــو الَحك

هللا جــل جالــه.
حينئــذ، ســنحرص علــى اســترضاء الحكــم 
مــن ســجن  ينقلنــا  بمــا  والعمــل  الحــق، 
ننشــغل  ولــن  الخــرة.  ســعة  إلــى  الدنيــا 
ال  فهــي  وملهياتهــا،  الدنيــا  بسفاســف 
مــن  النجــاة  قضيــة  وســتكون  تعنينــا. 
عقوبــة هللا ونــوال ثوابــه ورضــاه مســيطرة 
علــى أذهاننــا حيــة فــي قلوبنــا ال نغفــل عنــه 

.
ً
أبــدا ســاعة 

قال ابن القيم:
فحي على جنات عدن فإنها منازلك األولى 

وفيهــا املخيم 
ولكننــا َســْبُي العــدو فهــل تــرى نعـــــود إلــى 

م
َّ
ســل

ُ
ون أوطــــــاننا 

كن كالمحبوس !
د. اياد قنيبي

املراجع والحوا�ضي

١٢. بن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال 

١٤٥/٧

١٣. ابن حجر عسقاني، لسان امليزان، 

تحقيق أبو غدة ١/ ٣٧١ مكتب 

املطبوعات اإلسامية.

١٤. ذهبي، سير أعام النباء ٤٥٢/٢٧ 

تحقيق شعيب أرنأوط، مؤسس 

الرسالة.

١٥- أبو نعيم األصفهاني، حلية األولياء، 

٩٦/٩، دار الكتاب العربي بيروت.

١٦. خطيب بغدادي، نصيحة أهل 

الحديث: ص ٤١ مكتبة منار الزرقاء، 

تحقيق عبدالكريم أحمد الوريكات. 

١٧. خطيب بغدادي، الفقيه واملتفقه ٢/ 

٣٨٨، نصيحة أهل الحديث.

١٨. بن حجر عسقاني، هدي الساري ص 

.٤٩١

١٩. عبدالفتاح أبوغدة، مسألة خلق 

القرآن وأثرها في صفوف الرواة 

واملحدثين وكتب الجرح والتعديل 

ص ٢٠ دار البشائر اإلسامية.

دراسات إسالمية
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ـ قوالن مختلفان عن محدث في راو
وقــد يكــون قــوالن مختلفــان عــن محــدث فــي 
 علــى 

ً
راو فينقلهمــا االبــن دون أن يرّجــح قــوال

 مــا ُينقــل عــن ابــن 
ً
آخــر، ومثــل هــذا كثيــرا

معين، واألمثلة على هذا كثير ، نذكر جملة 
منهــا:  

•  عــن يحيــى بــن معيــن أنــه قــال: واقــد ابــن 
محمد بن زيد العمري ثقة.وقال مرة أخرى:  

هــو صالــح)33/9(.
• قال عبد الرحمن: سمعت أبا زرعة يقول 
وســألته عــن هشــام بــن يوســف ومحمــد 
بــن ثــور وعبــد الــرزاق فقــال: كان هشــام 
 من اليمانين  وقال أبو زرعة 

ً
أصحهم كتابا

مــرة أخــرى: كان هشــام أكبــر هــم وأحفظهــم 
وأتقــن)71/9(.

•  عــن يحيــى بــن معيــن أنــه قــال: يحيــى بــن 
ثقــة. مــرة:  صالح.وقــال  املصــرى  أيــوب  

)128/9(
• ســئل يحيــى بــن معيــن  عــن يحيــى الجابــر 
فقــال: ال �ضــئ وقــال مــرة: ضعيــف)161/9(.
• قــال عبــد الرحمــن: أخبرنــا عبــد هللا ابــن 
أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل فيمــا كتــب إلــي 
قــال: ذكــر أبــي يونــس بــن الحــارث فقــال: 
أحاديثه مضطربة قال: وسألته مرة أخرى 

فضعفــه)237/9(.
االتفاق على التوثيق

راو  فــي  املحدثيــن  عبــارات  تختلــف  وكمــا 
واحــد حســبما يــؤدي اجتهــاد كل إمــام إلــى 
ذلــك، ولكنهــم قــد يتفقــون فــي إمــام بلفــظ 
واحــد، كمــا اتفــق غيــر واحــد مــن النقــاد فــي 
بعــض الــرواة علــى التوثيــق، وأمثلتــه كثيــرة، 

ونعــرض لكــم بعــض األمثلــة علــى ذلــك:
ربيعــة  بــن  عابــس  بــن  الرحمــن  عبــد   •
ابــن معيــن269/5( مــع  النخعي)اتفاقهمــا 
عثمــان  أبــو  مــل  بــن  الرحمــن  عبــد   •
النهدي)اتفاقهمــا مــع ابــن معيــن 283/5(
• عبد الرحمن السراج)ابوحاتم ابن معين 

ابن حنبل306/5(
• عبــد العزيــز بــن رفيــع املكي)ابوحاتــم ابــن 

معيــن ابــن حنبــل381/5(
ـ الجرح  والتعديل املفسران

مــن  والتعديــل  الجــرح  ألفــاظ  تفســير  إن 
أهــم مــا يجــب علــى الناقــد العنايــة بــه، إذ بــه 
يكــون املطالــع علــى بينــة مــن أمــر املجــروح 
أن  املحدثــون  صــّرح  وقــد  أوالعــادل، 
)(وال يخلــو 

ً
الجــرح املبهــم ال يقبــل إال مفســرا

كتــاب ابــن أبــي حاتــم مــن الجــرح والتعديــل 
 مــن 

ً
املفســران، ونذكــر لكــم بعــض  نموذجــا

هذا النقد، وأكتفي بمثال واحد لئا يطول 
الكتــاب: 

ر: مثال الجرح املفسَّ
قــال عبــد الرحمــن: أخبرنــا أبــو بكــر بــن أبــي 
خيثمــة فيمــا كتــب إلــي قــال: ســمعت يحيــى 
بــن معيــن يقــول وذكــر ابــن كاســب فقــال: 
ليــس بثقــة قلــت :مــن أيــن قلــت ذاك ؟ قــال: 
ألنــه محدود.قلــت أليــس هــو فــي ســماعه ثقــة 

؟ قــال: بلــى)206/9(.
ومثال التعديل املفسر:

قــال عبــد الرحمــن: حدثنــى أبــي قــال: حدثنــا 
الحكــم  عبــد  ابــن  هللا  عبــد  بــن  محمــد 
قال:سمعت أبي وسأله رجل عن أبي صالح 
كاتــب الليــث فقــال: تســألني عــن أقــرب رجــل 
إلــى الليــث ؟ رجــل معــه فــي ليلــه ونهــاره وفــي 
ســفره وحضره  ويخرج معه إلى الريف والى 
الســفر ويخلــو معــه فــي أوقــات ال يخلــو معــه 
أحد غيره وكان صاحب الرجل، ال ينكر ملثل 
هــذا إن يكــون قــد ســمع منــه كثــرة مــا أخــرج 

عــن الليــث.)86/5(
ـ الجرح والتعديل الضمني

ومــن مظاهــر النقــد عنــد ابــن أبــي حاتــم هــو 
عنايتــه بالجــرح والتعديــل الضمنــي، وتــرى 
أمثلتــه منثــورة فــي الكتــاب، ونكتفــي بذكــر 

مثــال واحــد مخافــة التطويــل:
مثال الجرح الضمني:

قــال عبــد الــرزاق: قلــت لوكيــع: مــا تقــول فــي 
يحيــى بــن العــاء الــرازي ؟ فقــال:  مــا تــرى 
مــا كان أجملــه! مــا كان أفصحــه! فقلــت: مــا 
تقــول فيــه؟ فقــال: مــا أقــول فــي رجــل حــدث 
بعشــرة أحاديــث فــي خلــع النعــل إذا وضــع 

الطعــام.)180/9(
مثال التعديل الضمني:

يقــول:  أبــي  ســمعت  الرحمــن:  عبــد  قــال 

ســمعت أبــا جعفــر الجمــال يذكــر عــن أبــي 
يزيــد يعنــي عبــد الرحمــن بــن مصعــب أنــه  
كان يلقــى حفــص ابــن غيــاث فيقــول: أمــا 
قعــدت بعــد ؟ أمــا حدثــت بعــد ؟.)292/5(

ـ ألفاظ الجـرح والتعديـل
إيــراد  االبــن  كتــاب  عناصــر  أهــم  مــن  إن 
التــزم أن  الجــرح والتعديــل، وقــد  ألفــاظ 
يــورد لــكل راٍو مــن ألفــاظ الجــرح والتعديــل 
فــي ضــوء مــا ســمعه مــن شــيوخه الكــرام 
ومــا أبصــره فــي بطــون الكتــب، وقــد اســتنفد 
جهــده أن يحشــد ألفــاظ النقــد مــن أئمــة 
الجرح والتعديل، وحاول استيعابها فنجح 
إلــى حــد كبيــر أن يحيــط بأقوالهــم وينســقها 
، ويزيل عنها التناقض 

ً
 صالحا

ً
بها ترتيبا

ّ
ويرت

قــدر املســتطاع كمــا صــّرح هــو فــي مقدمــة 
كتابــه.

وأغنــى  العمــل،  هــذا  عــذرة  أبــا  كان  وقــد 
املتأخريــن عــن الفحــص والتنقيــب فيمــا 
قالــه املتقدمــونـ  الذيــن طغــت علــى كتبهــم 

يــد  الدهــرـ عــن الــرواة.
فــي  األلفــاظ  ســرد  فــي  طريقتــه  وتتخلــص 

تاليــة: نقــاط 
1ـ جعــل العمــدة فــي ســرد األلفــاظ اإلماميــن 
ث بأحمد بن حنبل.

ّ
الكبيرين أباه وخاله وثل

2ـ نقل عن غير هذه الثاث جملة كبيرة من 
األلفاظ كيحيى بن معين وابن املديني وابن 

عيينة وغيرهم  من األئمة.
فــي  مباشــرة  املعاصريــن  مــن  اســتفاد  3ـ 
املعاصريــن   غيــر  وعــن  األعــم  األغلــب 
الســند. بذكــر  العنايــة  مــع  بالواســطة 
ته 

ّ
4ـ إذا لم يجد من صّرح بنقد الراوي ودل

دراســاته علــى جــرح أو تعديــل فيــه فذكــره 
بلفظ وجيز كصدوق ومحله الصدق وغيره 

مــن األلفــاظ.
5ـ ليــس لــه ترتيــب خــاص فــي ذكــر األلفــاظ، 
ــر أقــوال والــده وخالــه، 

ّ
 مــا يؤخ

ً
 أنــه غالبــا

ّ
إال

وسأبســط هــذا فــي الفصــل التالــي.
6ـ يذكــر للنقــد األلفــاظ الصريحــة كثقــة 
وغيرهــا مــن األلفــاظ وغيــر الصريحــة كأن 
الــراوي  ضعــف  علــى  تــدل  حكايــة  يذكــر 
وثقتــه، وسنشــرح ذلــك فــي منهجــه فــي النقــد.

عبد الرحمن محمد جمال

اإلمام ابن أبي حاتم الرازي ومنهجه في النقد
 )الحلقة األخيرة(

دراسات إسالمية
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عقــدت جامعتــا ابــن خلــدون و ســلطان 
لتکریــم  دولیــا  مؤتمــرا  الفاتــح  محمــد 
للشــیخ  العلمیــة  واملســاعی  الجهــود 
عنــوان:  تحــت  عوامــة  محمــد  العامــة 
و  عوامــه  محمــد  املحــدث  »العامــة 
جهــوده الحدیثیــة« فــى الفتــرة مــن ۱۲-۱۱ 
شعبان ۱۴۳۹هـ  املوافق ۲۷-۲۸ نیسان 
التركيــة،  إســطنبول  بمدينــة   ،۲۰۱۸
الشــخصیات  مــن  نحــو ۴۰۰  بمشــاركة 
https://( دول.   ۳۰ مــن  املتخصصــة 

)ar.haberler.com
 الفقيــُه املحقــُق الناقــُد 

ُ
العامــة املحــدث

 الشــيُخ محمــد بــن محمــد عوامــة 
ُ
العامــة

حفظــه هللا، )1940( مــن الشــخصیات 
البــارزة املتميــزة النــادرة املعاصــرة فــی علــم 
النبــوي  الحديــث  فــي  والتعديــل  الجــرح 
الشــريف، الــذی بلغــت کتبــه أكثــر مــن 
والتحقيــق،  التأليــف  فــي  مجلــًدا،   80
وانتشــرت کتبــه فــي أنحــاء العالــم وتلقيــت 
بالقبــول لــدی األوســاط العلمیــة أمثــال: 
أثــر الحديــث الشــریف فــي اختــاف األئمــة 
مســائل  فــي  االختــاف  وأدب  الفقهــاء، 
عبــد  عمربــن  مســند  وتحقيــق  الديــن، 
العزيــز رحمــه هللا، وتقريــب التهذيــب البــن 
حجــر، والكاشــف للذهبــي، والتعليقــات 
البــن  املصنــف  علــى  األنيقــة  الغاليــة 
الــراوی  تدریــب  وتحقیــق  شــيبة،  أبــي 

. للســیوطی
مــن املعلــوم أن الشــيخ عوامــة غنــي عــن 
الســف  بقیــة  وهــو  ال  کیــف  التعریــف 
ومــن الذيــن لهــم مكانــة ســامية فــي قلــوب 
 
ٌ
ه مدرسة

ّ
العلماء وطلبة العلم والشک أن

والصــاح  واألدب  والتحقيــق  العلــم  فــي 
والهمة، إلى أمور كثيرة ميزه هللا تعالى بها.
والشــیخ حســب مــا یقــول الشــیخ مجــد 
علــى  ُیــَری  بأعیننــا:  وقدشــاهدناه  مکــی 

 أهــل الحديــث التــي دعــا بهــا 
ُ
ضــرة

َ
وجهــه ن

النبــي صلــى هللا عليــه وآلــه وصحبــه وســلم 
ألهله، فهو صاحب شيبة منورة، وطلعة 
فــي  مليئــة بالســكينة والجمــال، وتبعــث 
ال  عجيًبــا؛  ارتياًحــا  مشــاهدها  نفــس 
عاقة لحسن الصورة الظاهرة به، أكثر 
مــن كونــه نــور العلــم، وخشــية القلــب. 
 https://islamsyria.com/site/show(

)970/cvs
مشــايخ  عــن  العلــم  الشــیخ  تلقــى  وقــد 
الکوثــری  زاهــد  الشــیخ  منهــم  أجــاء 
)وكيــل املشــيخة اإلســامية فــي الخافــة 
العثمانيــة وكبيــر فقهــاء عصــره( والشــیخ 
أبو غدة وهو املشــهور باملدرســة املتکاملة 
واألدب  والــذوق  والتحقیــق  العلــم  فــی 
الــذي  الدیــن  ســراج  وعبــدهللا  الرفیــع 
قــال عنــه: »یــا لیــت لــی عشــرة مثــل الشــیخ 
عوامــة« )مــن کتــاب: صفحــات مضیئــة 
مــن حیــاة ســیدی الوالــد العامــة محمــد 
عوامة( و غيرهم من کبار العلماء رحمهم 

جمیعــا. هللا 
وكان الهــدف مــن املؤتمــر، نشــر املنهــج 
عوامــة«  »االمــام  يتبنــاه  الــذي  العلمــي 
فــي ســياق دراســته الطویلــة منــذ مــا يزيــد 
على ۶۰ عاًما والقائم على احترام التراث 
الفهــم الصحيــح، وتنقيتــه ممــا  وفهمــه 
علــق بــه مــن التحريــف والفهــم املغلــوط 
لــه واالهتمــام بالحديــث النبوي الشــریف 
والقیــام بالواجــب العلمــى أمــام التیــارات 
املشــوهة والنظریــات الخاطئــة املتطرفــة 

للقواعــد الحدیثیــة وأصولهــا.
وقــد وجــه القائمــون باملؤتمــر دعــوة إلــى 
جمهرة من العلماء واألساتذة املختصين 
وعلومــه  الشــريف  الحديــث  بدراســة 
مــن كٍلّ مــن: الســعودية وقطــر والكويــت 
ولبنــان والهنــد ومصــر وجنــوب أفریقیــا 

وماليزیــا، وایــران وغيرهــا حیــث حضــروا 
ألجــل املشــاركة والقــاء األبحــاث العلمیــة.
وقــد ُعقــدت املؤتمــر خــال یوميــن فی ســبع 
ا  ا علميًّ

ً
م خالها ثاثون بحث ِدّ

ُ
جلسات وق

ًمــا، إضافــة إلــى املداخــات والتعقبــات  قِيّ
النافعــة وقــد صــدر فــی الجلســة الختامیــة 
باللغــة  عديــٌد مــن النتائــج والتوصیــات 
الترکیــة والعربیــة وأهمهــا مــن خــال مــا 
ذکرها الشیخ الدکتور عبداإلله العرفج 

حفظــه اهللا: 
•  أن الشــیخ محمــد عوامــة عالــم جامــع 
أتقــن  حیــث  والتطبیــق  النظریــة  بيــن 
العلــوم الحدیثیــة و غيرهــا و أحکــم تنزیلهــا 

فــی مواضعهــا.
حــاذق  عالــم  عوامــه  محمــد  اإلمــام    •
وأحوالــه  بظروفــه  عــارف  زمانــه،  فــی 
ثوبــه  فــی  العلــم  حــق  یتقــن  ومتغيراتــه، 
وفــق  معاصــر  بواقــع  القدیــم  األصیــل 

متماســک. متکامــل  منهــج 
•  االمــام محمــد عوامــة مجــدد بتصحیــح 
مســار األمــة األصیــل الــذی دســت إلیــه 
مــن  أســواره  وتســلق  العابســين  أیــدی 
الیــکاد یحبــو فــی میدانــه وفــي أمثالــه مــن 

الربانیيــن. العلمــاء 
•  أن یکون هذا املؤتمر فاتحة للمؤتمرات 
وندوات ولقاءات باستعراض فکر اإلمام 
محمــد عوامــة و نشــره بالســاحة العلمیــة 

واألکادمیة.
•  أن تتبنــى الجامعــات تدریــس بعــض 
کتب اإلمام محمد عوامة خصوصا تلک 
الکتــب التــى ترســخ منهــج جمهــور العلمــاء 
کـــ کتــاب معالــم إرشــادیة لصناعــة طالــب 
العلــم، وکتــاب أثــر الحدیــث، وکتــاب أدب 

الــرأی.
اإلمــام  فکــر  الجامعــات  تناقــش  أن    •
محمــد عوامــة مــن خــال تســجیل رســائل 

كلمة عن المؤتمر الدویل المتناول شخصية العالمة 
المحدث محمد عوامه وجهوده الحديثية بإسطنبول

محمد حنيف حسين زائي

أستاذ بمدرسة دار العلوم حقانية إيرانشهر

رحالت دينية
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فکــره  حــول  والدکتــوراه  املاجیســتر 
ومنهجــه. وخلقــه 

•  أن تهتم املؤسسات العلمیة بنشر فکر 
اإلمــام إعامیــا، ســواء اإلعــام املقــروء 

واإلعــام الرقمــى کاإلنترنــت.
•  أن تتولــی املؤسســات العلمیــة ودور 
النشــر االهتمــام بترجمــة کتبــه إلــی اللغات 

األخــری وعلــی أوســع النطــاق.
تألیــف کتــاب یجمــع خاصــة فکــره    •
اللغــات  إلــی  وترجمتــه  مؤلفاتــه  ونتائــج 

ملیــة. لعا ا
•  أن تتخــذ مراکــز البحــوث والدراســات 
واملؤسســات التعلمیــة مــن فکــره مرجعــا 
علمیة بإعداد و تصمیم خططها األهلیة 

والتعلیمیــة.
•  أن یصون العلماء العلم الذی شرفهم 
هللا بحمله وأن یکرموا وجهه الکریم عن 

الذل عند أبواب الرؤساء والوجهاء.  
فــی املؤتمــر  بأنــه شــارک  بالذکــر  وجدیــر 
وفد علمي من أهل الســنة في إیران وعلی 
محمــد  املفتــى  الشــیخ  فضیلــة  رأســهم 
قاســم القاســمى حفظــه هللا وقــد ألقــی 
مداخــا کلمــات وجيــزة مــن حیــث اللفــظ 
وغنیــة ثریــة مــن حيــث املعنــى واملفهــوم 
حیــث فرضــت علــى الکثيــر مــن العلمــاء 
والباحثيــن املشــارکين فــی املؤتمــر الثنــاء 

الجزیــل. والشــکر  الحســن 
وفــى األخيــر نقــدم جزیــل الشــكر واالمتنــان 
لجامعتــى ابــن خلــدون وســلطان محمــد 
الفاتــح الوقفیــة علــى عقــد هــذا املؤتمــر 
وكــرم  تنظيمهمــا  وُحســن  املبــارك، 
 فــى أمينــه 

ً
ضيافتهمــا ووفادتهمــا، متمثــا

الدیــن  محــی  الدکتــور  ومقــرره  العــام 
محمــد عوامــة. وهللَا نســأُل أن يوفقنــا 
صلــى  املصطفــى  ســنة  لخدمــة  جميًعــا 
هللا عليــه وســلم، التــي بمتابعتهــا يتحقــق 
النجــاح والفــاح للمســلمين فــی َمشــارق 

ومغاربهــا. األرض 
اللهــم صــل علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه 
لکمالــك  النهایــة  کمــا  وســلم،  وصحبــه 
وعــدد کمالــك. وآخــر دعوانــا أن الحمــد 

العامليــن. هلل رب 

لصيــام شــهر رمضــان املبــارك آثــار علــى 
جســم الصائــم تشــمل النواحــي البدنيــة 
والنفســية. وإذا تــم اتبــاع نظــام غذائــي 
تأثيــرات  ُيحــدث  الصيــام  فــإن  صحــي 
وفقــا  وهــذا  الصائــم،  لصحــة  إيجابيــة 

طبيــة. وآراء  علميــة  دراســات  لعــدة 
وتشمل الفوائد الصحية للصوم كا من 
الــدم ومســتوى الدهنيــات فيــه والــوزن 
ومعامــل كتلــة الجســم ومحيــط الخصــر، 
الــدم االنقبا�ضــي واالنبســاطي  وضغــط 
االلتهــاب  والتوتــر وعوامــل  الــدم  وســكر 

والســرطان.
وتشمل الفوائد:

١- الدم
زيادة عدد كريات الدم الحمراء.
زيادة عدد خايا الدم البيضاء.

زيادة عدد الصفائح الدموية.

٢- الدهنيات
فــي  الكوليســترول  مســتوى  تخفيــض 

لــدم. ا
زيادة مستوى الكوليسترول الجيد.

تخفيض مستوى الكوليسترول الضار.
    تخفيض مستوى الدهون الثاثية.

٣- الوزن
    تخفيــض الــوزن، مــع اإلشــارة إلــى أن 
تتــم  الــوزن  هــذا  أن  أظهــرت  دراســات 

الاحقــة. األشــهر  فــي  اســتعادته 
    تخفيض معامل كتلة الجسم.

    تقليل محيط الخصر.

االنقبا�ضــي  الــدم  ضغــط  تخفيــض   -٤
واالنبســاطي.

٥- تخفيض سكر الدم.

٦- تقليل مستويات التوتر.

٧- تخفيــض عوامــل االلتهــاب ومحفــزات 
الســرطان.

هــذه  علــى  الحصــول  فــإن  ذلــك،  ومــع 
الفوائــد مشــروط باتبــاع الصائــم نظامــا 

يشــمل: صحيــا  غذائيــا 
االعتدال في الطعام.

زيادة املأخوذ من الخضار والفواكه.
تقليل تناول الدهون والسكريات.

ممارسة نشاط بدني معتدل.
االمتناع عن التدخين.

أمــا للحفــاظ علــى الــوزن املفقــود فــي شــهر 
رمضــان فيجــب علــى الشــخص:

إحــداث تغيــرات دائمــة صحيــة فــي نوعيــة 
األغذيــة التــي يتناولهــا.

الحفاظ على ممارسة األنشطة البدنية.
إزاء  دائمــة  ســلوكية  تعديــات  إجــراء 

وكمياتــه للطعــام  تناولــه  طريقــة 

ما هي فوائد الصيام الصحية ؟

رحالت دينية
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فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد يطالــب بفتــح 
الحــدود وحــل املشــكات املعيشــية فــي املناطــق 

الحدوديــة
إمــام  الحميــد،  عبــد  الشــيخ  طالــب فضيلــة 
وخطيــب أهــل الســنة فــي مدينــة زاهــدان، فــي 
رســالة موّجهــة إلــى الرئيــس “روحانــي”، بفتــح 
بالتبــادالت  للمواطنيــن  والســماح  الحــدود 
فــي  املعيشــية  املشــكات  وحــل  التجاريــة 

الحدوديــة. املناطــق 
وأشــار فضيلتــه فــي هــذه الرســالة إلــى ســخط 
وبلوشســتان”  “سيســتان  محافظتــي  ســكان 
)فــي  “بانــه”  مدينــة  ســيما  وال  و”كردســتان” 
محافظــة كردســتان( الــذي تعانــي مــن حالــة 
اقتصاديــة ســيئة نشــأت مــن إغــاق الحــدود.
الشــيخ  فضيلــة  رســالة  مــن  شــطر  فــي  جــاء 
عبــد الحميــد إلــى الرئيــس روحانــي أن ســكان 
املناطــق الحدوديــة قلقيــن مــن اســتئثار بعــض 
الخاصــة  الحكوميــة  والجهــات  املؤسســات 
حيــث  الحــدود،  علــى  التجاريــة  للتبــادالت 

ورد فيهــا: “التبــادالت التجاريــة علــى الحــدود 
مــن  يتكســب  كان  التــي  املحروقــات  كتجــارة 
فــي  كان  الحدوديــة،  املناطــق  ســكان  خالهــا 
إغــاق  لكــن  املواطنــون،  بهــا  يقــوم  الســابق 
الحــدود واســتئثار بعــض الجهــات الحكوميــة 
ســكان  تهميــش  إلــى  أّدت  التبــادالت  لهــذه 

الحــدود”.
وصــّرح خطيــب أهــل الســنة: “إتاحــة فــرص 
مهّمــة  الحدوديــة  املناطــق  ان 

ّ
لســك العمــل 

وإّن  املعيشــة،  إلنعــاش  وســبب  ومصيريــة 
التخطيــط للتبــادالت الحدوديــة ومنــع الدوائر 
علــى  بالتجــارة  اســتأثرت  التــي  الحكوميــة 
لصالــح  تكــون  فيهــا،  النشــاط  مــن  الحــدود 

البــاد”. هوامــش  علــى  الســاكنين  النــاس 
وطالــب فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد فــي نهايــة 
الرســالة الرئيــس روحانــي بــأن يســارع فــي إزالــة 
قلــق ســكان الحــدود الغيوريــن، برفــع خطوات 

عاجلــة وبمتابعــة خاّصــة للقضيــة.

منعت ســلطات األمن اإليرانية فضيلة الشــيخ 
الســنة  أهــل  وخطيــب  إمــام  الحميــد،  عبــد 
ورئيــس جامعــة دار العلــوم بمدينــة زاهــدان، 
من السفر إلى قطر، بعد عزمه على الرحلة إثر 
دعــوة وّجهــت إليــه مــن قبــل الجاليــة البلوشــية 

املقيميــن فــي قطــر.
مدينــة  الحميــد  عبــد  الشــيخ  فضيلــة  غــادر 
زاهدان مركز محافظة سيســتان وبلوشســتان 
إلــى طهــران يــوم االثنيــن )13 شــعبان 1439( 
وهــو ينــوي الســفر إلــى قطــر، إال أن الســلطات 
اتصلــت بفضيلتــه بعــد الوصــول إلــى العاصمــة 
طهــران وحذرتــه مــن هــذه الرحلــة ومــن الذهــاب 
إلــى املطــار، وأصــّروا علــى أن فضيلتــه ســوف 
يجبر على العودة من املطار حال ذهابه هناك. 
وقــد عــاد فضيلتــه مســاء الخميــس إلــى مدينــة 

زاهــدان.
جدير بالذكر أن فضيلة الشــيخ عبد الحميد، 
إمــام وخطيــب أهــل الســنة فــي مدينــة زاهــدان، 
ورئيــس منظمــة اتحــاد املــدارس الدينيــة ألهــل 
الســنة فــي محافظــة سيســتان وبلوشســتان، 
وعضو املجلس األعلى لرابطة العالم اإلسامي 
ُيحظــر علــى تجوالتــه داخــل  املكرمــة،  بمكــة 
البــاد أيضــا عــدا داخــل محافظــة سيســتان 
وبلوشســتان والعاصمــة طهــران، بحيــث أراد 
فضيلتــه الســفر إلــى مدينــة »رمشــك« الواقعــة 
فــي محافظــة كرمــان أخيــرا لكنــه واجــه منــع 
املذكــورة  املدينــة  أن  مــع  أيضــا،  الســلطات 
كانــت تابعــة لبلوشســتان ســابقا ثــم أضيفــت 
الغربيــة خــال  إلــى محافظــة كرمــان جارتهــا 

جغرافيــة. تقســيمات 

السلطات اإليرانية 
تمنع فضيلة الشيخ 

عبد الحميد من 
السفر إیل قطر

في رسالة إیل الرئيس روحاني 

أشــار الدكتــور “جليــل رحيمــي جهــان آبــادي”، 
البرملــان  فــي  الســنة  أهــل  نــّواب  كتلــة  رئيــس 
اإليراني، إلى مطالبة أهل السنة بمسجد جامع 
فــي العاصمــة طهــران، وتابــع قائــا: يريــد أهــل 
الســنة أن يكون لهم مســجد في العاصمة ألداء 

الصــاة فيــه.
وصــّرح فــي مقابلــة لــه مــع وكالــة إيلنــا اإلخباريــة: 
بصفتنــا كأهــل الســنة، لنــا مشــكات أساســية. 
املشكلة األولى لنا في حق العبادة وبناء املساجد 
في املدن أو املناطق التي يعيش فيها أهل السنة 
ال ســيما مدينــة طهــران، حيــث نطالــب ببنــاء 

مســجد جامــع ومــكان إلقامــة الصــاة.
واملشــكلة األخــرى هــي فــي توظيــف أهــل الســنة، 
حيــث ال يكــون التوظيــف حســب الكفــاءات. 
أقول إن أهل السنة يفتقدون املناصب وفرص 
العمــل ألجــل املســائل املذهبيــة. ليســت هنــاك 
اســتثناءات وتقييــدات فــي الدســتور لتوظيــف 
 فــي منصبــي القيــادة ورئاســة 

ّ
أهــل الســنة إال

الجمهورية، لكن في سائر املناصب كالسفارات 
ورئاســة املحافظــات ونيابــة الــوزراء، ال توجــد 
تقييــدات وال اســتثناءات، لكــن ال يؤظــف أهــل 

الســنة فيهــا.
فــي الكثيــر مــن املناطــق مثــل خراســان، ال يوجــد 
حاكــم واحــد للمدينــة مــن بيــن أهــل الســنة. 
رئيــس محافظــة خراســان الرضويــة لــم يختــر 
مستشــارا واحــدا مــن أهــل الســنة. هــذه مســائل 
تثيــر االســتياء بيــن املواطنيــن، ويجــب أن نمــأ 

الفراغــات.
مكتــوب  تذكيــر  إلــى  رحيمــي  الدكتــور  وأشــار 
للنــواب وّجــه أخيــرا إلــى رئيــس الجمهــور ووزراء 
العلــوم والداخليــة فــي موضــوع اســتخدام نخــب 

أهــل الســنة، وأضــاف قائــا:
على الدولة أن تنتخب من كفاءات أهل السنة 
فــي إدارة شــؤون البــاد، ألن هــذا الفــراغ يوفــر 
الفرصــة لأعــداء، ليرّوجــوا األفــكار املعارضــة 

للنظــام.
عائلــة  واملذاهــب  والفــرق  القوميــات  وتابــع: 
واحــدة فــي إيــران، واالنســجام بينهــا يــزداد إذا 
كانت نسبة حصولها على املناصب االجتماعية 
واالقتصاديــة والسياســية متســاوية مــع الغيــر، 
وإذا روعى العدل، وإذا كان التوظيف بناء على 

الكفــاءات.

رئيس كتلة نواب أهل السنة في البرلمان اإليراني:

أهل السنة في إيران يطالبون بمسجد في طهران

وأضاف رئيس كتلة نواب أهل السنة مشيرا إلى 
وعــود روحانــي أثنــاء حملتــه االنتخابيــة، قائــا: 
أثنــاء الحملــة االنتخابيــة دعــم عــدد كبيــر مــن 
أهــل الســنة الدكتــور روحانــي. لــو ألقيتــم نظــرة 
إلــى إحصائيــات املحافظــات الســنية، تجــدون 
الدعــم القــوي لروحانــي فــي هــذه املحافظــات، 
كمــا أن نصيــب روحانــي كان أعلــى مــن ســكان 

أهــل الســنة فــي خراســان.

أهل السنة في إيران
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تأســيس" دار العلــوم وقــف 
ديوبنــد:

أّســس الشــيخ مدرســة أخــرى 
عــام  دارالعلــوم"  باســم" 
1982م  املوافــق  1403ه 
بينهــم  فيمــا  جــرى  مــا  بعــد 
مــن االختــاف، وظــّل يشــغل 
منصــب املديــر منــذ تأسيســها 
والن  وأهليــة،  جــدارة  عــن 
بمهنــة  ويقــوم  رئيســها،  هــو 
البخــاري"  تدريــس"  صحيــح 

.
ً
يضــا أ

مناصبه:
يشــغل الشــيخ بجــدارة واســتحقاق عــدة 

مناصــب، ومــن أبرزهــا:
)1( نائب رئيس هيئة األحوال الشخصية 

اإلسامية  لعموم الهند.
)2( رئيــس الجامعــة اإلســامية دارالعلــوم 

وقــف ديوبنــد.
التشاوراإلســامي  مجلــس  رئيــس   )3(

الهنــد. لعمــوم 
)4( عضــو املجلــس التنفيــذي للجامعــة 

اإلســامية نــدوة العلمــاء.
)5( عضــو املجلــس االستشــاري للجامعــة 

اإلســامية مظاهرعلــوم ســهارنفور.
الجامعــة  إدارة  ملجلــس  عضــو   )6(

جــراه". "علــي  بـــ  اإلســامية 
)7( مشرف على رابطة املساجد في الهند.
)8( مشــرف علــى مجمــع الفقــه اإلســامي 

بالهنــد.
جوائزه:

منــح الشــيخ عــدة مــرات بشــهادة شــكٍر 
مــات، والجامعــات 

ّ
وتقديــٍر مــن قبــل املنظ

اإلســامية، فإليكــم عــدة منهــا:

 1- الجائــزة لحجــة اإلســام محمــد قاســم 
النانوتــوي.

 2- الجائزة للشاه ولي هللا الدهلوي.
 3- ومــن أهمهــا: فــي عــام 1996م أكرمتــه 
اإلســامية  العربيــة  مصــر  جمهوريــة 

االمتيــاز. نــوط  بوســام" 
مزاياه املنفردة:

بكثيٍرمــن   
ٌ
مليئــة الشــيخ  شــخصية 

الفضائــل واملزايــا التــى يصعــب حصرهــا 
بوريقــاٍت، ولكــن مــن أهمهــا مــا البــد لــكل 
واحــد مــن إعترافــه، وهــو: فــداءه بنفســه 
لأمــة وامللــة؛ لذلــك - علــى الرغــم مــن أن 
، وأن الضعــف 

ً
عمــره قــد تجاوز92ســنة

الهنــد  داخــل  يســافر   - عليــه  غلــب  قــد 
وخارجهــا، فهــو يحضــر الحفــات، ويلقــي 
الجماهيــر،  فــي  والخطابــات  الكلمــات 
ويتولــى املــدارس واملعاهــد. وتجــده فــي يــوم 
واحد يرأس حفلة، ويشارك في الندوات، 
ويجتمع مع كبارالعلماء، ويدرس الطلبة، 
وينظــر فــي أمــور الجامعــة واملنظمــات التــي 
 وفــي دولــة 

ً
يرأســها. وتــراه فــي الهنــد صباحــا

 
ً
 أو مســتريحا

ً
أخــرى مســاًء،وال تجــده نائمــا

، ليلــه دعــاء وبــكاء، 
ً
إال قليــا

فهــو  وســهاد،  دعــوة  ونهــاره 
إصــاح  فــي  وقــت  كل  يتفكــر 
األمــة، وممــا يدعــو إلــى العجــب 

: أنــه يحســن كل مــا يعمــل.
أخاقه وعاداته:

وهــو حليــم، متواضــع، زاهــد، 
الشــعور،  رقيــق  متعبــد، 
ذـكـي الحــس، صــادع بالحــق، 
غيــر  مــن  الــكام  فــي  صريــح 
جفــاء، شــديد االتبــاع للســنة، 
محتــرم  البدعــة،  نفورعــن 
لــدى كّل فرقــة وطبقــة، ومــن 
أبــرز أخاقــه:  أنــه ســليم دواعــي الصــدر، 
فمــع أن املخالفيــن قــد شــّنوا ضــده شــتى 
فــي  املكثفــة  جهودهــم  الحمات،وبذلــوا 
أن ُيطعــن؛ لكنــه لــم يتصــّد للــرد عليهــم  
 
ً
 ، واليغتاب أحدا

ّ
بخطاباته وكتاباته قط

بســماعها. والير�ضــى 
مشائخه:

وللشــيخ - حفظــه هللا - مشــائخ كثــٌر تجــّرع 
وهــم  الخالصــة،  الصافيــة  امليــاه  منهــم 
 
ً
 مثمرة

ً
 جعلته شجرة

ً
 سقوه سقاية

ً
أيضا

أصلها تحت الثرى وفرعها في محيط أبناء 
 وأعاهم 

ً
العالم، وكان من أبرزهم  مكانة

:
ً
شــأنا

1- الشيخ أشرف علي التهانوي.
2- العامة إبراهيم البلياوي.

علــي  إعــزاز  موالنــا  األدب  شــيخ   -3
. هــوي ألمرو ا

4- شــيخ الحديــث موالنــا فخــر الحســن 
الكنكوهــي.

5- شــيخ الحديــث موالنــا محمــد زكريــا 
الكاندهلــوي.

فضيلة الشيخ محمد سالم القاسمي رحمه اهلل
نبذة عن حياته العلمية والدعوية )الحلقة األخيرة(

محمد حماد الكريمي الندوي 

تعريب: محمد مبشر 

شخصيات إسالمية



AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA 26

السنة : 14- العدد: 9-8 /  شعبان - رمضان  1439 هـ.ق 

6- حكيــم اإلســام املقــرئ محمــد طيــب 
القاســمي.

7- شيخ اإلسام حسين أحمد املدني.
خطاباته:

هــو  الخطابــة،  أوصافــه:  أبــرز  ومــن 
خطيــب مصقــع بــارع ، يعجــب بــه الجميــع 
طــارت  وقــد  ومحاضراتــه،  بخطاباتــه 
شهرته الخطابية في الفاق حتى يلقب ب 

اإلســام". خطيــب   "
ق املعلومات وحسن 

ُّ
وقوة العارضة وتدف

األلفــاظ وجــودة الطــرح وإقنــاع املســتمع 
بالكتــاب  واالســتنارة  املخالــف  وإفحــام 
التعبيــر  بضــروب  واالســتعانة  والســنة 
وأفانيــن الــكام بعــض ســمات تتميــز بهــا 
محاضرات الشيخ وخطبه، ومن هنا ترى 
أن النــاس يهرعــون إلــى مؤتمــٍر واحتفــاٍل 
تقــرر فيــه كلمــة الشــيخ، ويســتمعون إليهــا 
بــكل شــوٍق ورغبــٍة، وبــكل هــدوٍء ورزينــٍة 
، كأّن علــى رؤوســهم الطيــر. فهــو يجلــس 
علــى كر�ضــّي الخطابــة ويتحــدث باســتمرار 
ال  ممطــرة  كســحابة  طويلــة،  ســاعات 
تمــّل وال تنقطــع دون أن تخونــه الذاكــرة 
أو تنقصــه املعلومــات أو يخذلــه التعبيــر. 
 مــن خطبــه، وملــا 

ٌ
وقــد صــدرت مجموعــة

بلغــت  بأجمعهــا  الشــيخ  خطــب  ُدّونــت 
ضخمــة. مجلــدات 

اشتياقه إلى التحقيق والتأليف:
وهــو وإن لــم تتــح لــه فرصــة كبيــرة لاعتنــاء 
بهــذا الجانــب؛ لكــن مــع ذلــك قــد صــدرت 
مــن قلمــه الســيال تأليفــات فريــدة رشــيقة 
يواجههــا  التــي  املعّقــدة  املشــاكل  تعالــج 
أربعيــن،  عددهــا  ويبلــغ  املســلمون، 
 لتأليــف الكتــب 

ً
فيخــرج مــن أوقاتــه وقتــا

وكتابــة املقــاالت بالرغــم مــن كثــرة أســفاره 
وأشغاله، وقد كتب مقاالت قيمة دسمة 
فــي شــتى املوضوعــات برشــاقة قلمــه وقــوة 
اســتدالله وبراعة أســلوبه، وكتب للكتب 
مقدمــات تمهيديــة وتقريضــات التح�ضى.
وبعــٌض مــن كتبــه مــا قــد تــّم طبعــه بمــا 
فيها: " مبادئ التربية االسامية " - باللغة 
العربية - و"تاجدار حرم کا پیغام" )رسالة 
املصطفــى( - باألرديــة - ،و "مــرِد غــازي" ) 
رجــال الكفــاح والنضــال ( - باألرديــة - ،و 
"عظيــم تاريخــي خدمــت " ) مأثــرة تاريخيــة 

عظيمــة ( - باألرديــة -، ومــا إلــى ذلــك مــن 
القيمــة،  واملقــاالت  الرشــيقة  الكتــب 
وهنــاك كثيــر مــن املقــاالت والتأليفــات لــم 

يتــّم طبعهــا حتــى الن.
بيعته وسلوكه:

ى في التزكية واإلحسان، 
ّ
وللشيخ قدٌح معل

فتخــّرج الشــيخ فيــه علــى يــد " الشــيخ عبــد 
نــال منــه  مــا  فــوري" وبعــد  القادرالــراي 
اإلجازة في البيعة زكى خلفاءه وأصلحهم، 

.
ً
وعــدد خلفــاءه املجازيــن  يتجــاوز مائــة

إرثه القاسمي العلمي العظيم:
أكــرم هللا تعالــى" حجــة اإلســام محمــد 
قاســم النانوتــوي "بمــا يعجزاللســان عــن 
وصفــه مــن فضلــه الخــاص وكرمــه، فــكان 
 مــن هللا تعالــى 

ً
 باهــرة

ً
 ونعمــة

ً
 ظاهــرة

ً
آيــة

فــي أصالــة ثقافتــه وغــزارة علمــه وثقــوب 
فكرتــه ووضــوح رؤيتــه وصابــة موقفــه 
وضخامــة مآثــره وحســن بائــه فــي نصــرة 
الدين والذود عن حياضه وخدمة الدين 
 
ٌ
مكانــة لــه  كانــت  كمــا  واألدب،  والعلــم 

 ملــا أنــه حفــظ علــى التــراث العلمــٌي 
ٌ
مرموقــة

للشاه ولي هللا املحدث الدهلوي وسفينة 
الحــوادث  طوفــان  فــي  املتلجلجــة  األمــة 
األمــان  بــّر  إلــى  بســام  وقيادتهــا  والفتــن 
والسنة ، وقد عرفه التاريخ بمجدد كبير 
يعتــرف  كمــا  والعمــل،  العلــم  مجــال  فــي 
دارالعلــوم  ل"  مؤسســا  لكونــه  قــه  بتفوُّ
 
ً
ديوبنــد"- التــي أخرجــت مــن بطنهــا ألوفــا

مــن  الطــاب  ويقصدهــا  املســلمين  مــن 
أقا�ضــي البــاد وأدانيهــا -، وغيــر ذلــك مــن 
املــدارس اإلســامية،وقد بلــغ منتهــى أملــه 
وأق�ضــى أجلــه، ونفــع هللا بــه خائــق فــي 
شــبه القــارة الهنديــة، ال يحصيهــم إال مــن 

أح�ضــى رمــل عالــج وح�ضــى البطحــاء.
وأكرمــه هللا تعالــى مــع ذلــك بنعمــة أخــرى 
 
ً
 وهــي: أخافــه وأوالده املمتــازة علمــا

ً
أيضــا

، فقــد خلفــه بعــده ولــده الكريــم " 
ً
وعمــا

الشــيخ أحمــد النانوتــوي"، وفتــرة رئاســته 
 مــا بيــن 

ً
للجامعــة تمتــّد إلــى أربعيــن ســنة

جهــوده  وبــذل   ، و1347ه  1313ه 
 
ً
املضنيــة بجــدارة فــي أن يجعلهــا مؤسســة
، وأكمل جميع عماراتها االبتدائية.

ً
عاملية

وقام بعده نجله الصالح" حكيم اإلسام 
املقــرئ محمــد طيــب القاســمي" واقتفــى 

ــم  ، وتمَّ
ً
أثــر جــّده فــي العلــم والعمــل جميعــا

للعلــوم   
ً
شــارحا وكان  جــده،  ابتــدأه  مــا 

 ملذهب ديوبند، 
ً
 عظيما

ً
ا ِ

ّ
القاسمية وممث

وســافر إلــى مختلــف أرجــاء العالم،وأطلــع 
الناس على خدمات" دارالعلوم ديوبند"، 
وشــمر عــن ســاق الجــّد فــي نصــرة الديــن 
والدعــوة إلــى الكتــاب والســنه، وقــام علــى 
منصــب املديــر مــن ريعــان شــبابه إلــى أن 

وافــاه األجــل.
لحكيــم  ابنيــن  أن  ذلــك  إلــى  وباإلضافــة 
اإلســام" محمــد ســالم القاســمي وأخــاه 
الشــيخ محمــد أســلم القاســمي " يحتــان 
 فــي مجــال علــم الحديــث 

ً
 مرموقــة

ً
مكانــة

محمــد  الشــيخ  يقــوم  والن  والتفســير، 
ســالم القاســمي بخدمــة الديــن خيــر قيــاٍم 
علــى طرازالشــيخ النانوتــوي، فهــو ال يــزال 
أن يوصــل النــاس بالــدرر، وقــد جنــى مــن 
هــذه الشــجرة وقطــف منهــا عــدٌد حاشــٌد 
ذاعــت  حتــى  والقاطفيــن  الجانيــن  مــن 
 ذيــِع الثلــج إلــى أن امتــدت 

َ
ســمعته ســرعة

خدمات التعليم، حتى لم يسبق له مثيٌل 
فــي مجــال علــم الحديــث والتفســير.

وكذلــك - بحمــد هللا تعالــى - أبقــى البحــَر 
اإلمــام  أصابــع  مــن   

ً
علمــا جــرى  الــذي 

إلــى  تهــدف  التــي   
َ
والحركــة النانوتــوي 

إشــاعة اإلســام فــي الديارالهندّيــة قــام بهــا 
أحســن قيــام وأبقــى الشــريعة اإلســامية 
فــي مســلكها الصحيــح  أوالُده وأخافــه 
، وجعــل هللا األســرة 

ً
 وعمــا

ً
املنفــردة علمــا

 لســفينة األمــة املتلجلجــة 
ً
القاســمية ربانــا

شــبه  فــي  والفتــن  الحــوادث  طوفــان  فــي 
 مــن أســرة ولــي 

ً
القــارة الهنديــة اعتياضــا

هللا. وهلل دّر القائــل حيــث قــال:
أولئــك آبائــي فجئنــي بمثلهــم   إذا جمعتنــا 

يــا جريــر املجامــع.
وفاته:

توفــي رحمــه هللا يــوم الســبت بعــد الظهــر 
 /14 لـــ  املصــادف  1439هـــ  رجــب   /27
الســاعة  عليــه  وصلــي  2018م،  أبريــل 
ا  بــدار  بســاحة مولســري   

ً
ليــا العاشــرة 

ديوبنــد. لعلــوم 

رحمــه هللا رحمــة واســعة، وأدخلــه فســيح 
جناتــه. آميــن يــا ري العامليــن.

شخصيات إسالمية
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ارتكــب االحتــال اإلســرائيلي مجــزرة داميــة 
ضــد املتظاهريــن الفلســطينيين عنــد نقــاط 
التماس شرقي قطاع غزة، بالتزامن مع نقل 
الســفارة األميركيــة إلــى القــدس والذكــرى 

الســبعين لنكبــة فلســطين.
وكان عشــرات الالف مــن الفلســطينيين 
قــد احتشــدوا أمــس االثنيــن علــى الحــدود 
-خاصــة شــرقي غــزة- فــي الذكــرى الســبعين 
لنكبــة فلســطين، وفــي إطــار مــا ســمي "يــوم 
بعــض  فــي  مواجهــات  ووقعــت  العبــور". 
النقــاط عندمــا حــاول شــبان فلســطينيون 

اختــراق الســياج الحــدودي.

اإلســرائيلي  الطيــران  قصــف  وبالتزامــن، 
موقعــا لكتائــب عــز الديــن القســام -الــذراع 
العســكرية لحركــة حمــاس- شــمالي قطــاع 
غــزة. والحقــا قــال الجيــش اإلســرائيلي إن 
طائراته قصفت خمسة مواقع في معسكر 

للتدريــب شــمالي القطــاع.

الغربيــة  بالضفــة  مناطــق  فــي  مواجهــات 
الســبعين  ذكــرى  إحيــاء  مســيرات  خــال 

. للنكبــة

املســتقلة  العليــا  املفوضيــة  أعلنــت 
ائتــاف  أن  العــراق  فــي  لانتخابــات 
"ســائرون" بزعامــة رجــل الديــن الشــيعي 
مقتــدى الصــدر يتجــه نحــو تصــّدر ســباق 
االنتخابــات البرملانيــة بعــد فــرز 91% مــن 
األصــوات فــي 16 مــن 18 محافظــة عراقيــة.

وقــال العبــادي فــي خطــاب تلفزيونــي االثنيــن 
إنه مستعد للعمل والتعاون مع الكتل من 
أجــل تشــكيل أقــوى حكومــة للعــراق خاليــة 

مــن الفســاد.

أبيــب  تــل  فــي  ســفيريها  تركيــا  اســتدعت 
وواشــنطن للتشــاور، وأعلنــت الحــداد ملــدة 
الفلســطينيين،  مــع  تضامنــا  أيــام  ثاثــة 
بعدمــا  إرهابيــة  بأنهــا  إســرائيل  ووصفــت 
قتلــت قواتهــا مــا ال يقــل عــن 55 فلســطينيا 

علــى حــدود غــزة.
أمــا الرئيــس الترـكـي الســابق عبــد هللا غــل 
فاعتبر في تغريدة على تويتر أن قرار الرئيس 
القــدس،  بشــأن  ترامــب  دونالــد  األميرـكـي 
ســيبقى لطخــة ســوداء فــي تاريــخ الواليــات 

املتحــدة.

مجزرة: قتل عام
السياج الحدودي: حصار مرزی
الذراع العسكرية: دسته نظامی

مسيرات: راهپیمائی
النكبة: فاجعه

املفوضية العليا: کمیسیون عالی
الكتل: گروهها

الحداد: عزاداری
تضامنا مع الفلسطينيين: همدردی با فلسطسنیان

لطخة سوداء: لکه سیاه

معجم المصطلحات الحديثة)43(

كيفية استعمالها

العربيــة  للغــة  تعليميــة  دروة  انعقــد 
بجامعــة دار العلــوم بزاهــدان بــدأت هــذه 
الشــعبان  الشــهر  مســتهل  مــن  الــدورة 

الشــهر. نهايــة  إلــى  واســتمرت 
ثاثيــن  زهــاء  الــدورة  هــذه  فــي  اشــترك 
 مــن مــدراس مختلفــة علــى مســتوى 

ً
طالبــا

فظــة. املحا
باملــواد  متميــزة  الــدروة  كانــت  وقــد 
الدراســية املتنوعــة قــام بإلقاءهــا أســاتذة 

املــواد: أهــم  ومــن  مهــرة 
1- الحوار واملكاملة

2- الكتابة والتعبير
3- حفظ األشعار واألمثال

4- الصحافة العربية 
5- فن الترجمة

كما امتازت الدورة بمحاضرات في الفكر  
والدعوة قام بها أساتذة ناشطون في هذا 

املجال بالجامعة.
املــواد  مــن  باالختبــار  الــدورة  وانتهــت 
شــهادة  املشــاركين  ومنــح  املختــارة 

. ر لحضــو ا

انعقاد »الدورة 
العربية« بجامعة

 دار العلوم 
زاهدان

القاموس
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تشــهد ســنوّيا مدينــة “زاهــدان” فــي العقــد 
مــن شــهر رجــب اجتماعــا عظيمــا  األخيــر 
دار  جامعــة  خريجــي  تكريــم  بمناســبة 
العلــوم، التــي هــي أكبــر مركــز علمــي وثقافــي 
ألهــل الســنة فــي إيــران. انعقــدت الحفلــة فــي 
هذا العام، يوم الخميس 25 رجب 1439 
شــخص  ألــف  مائتــي  مــن  أكثــر  بحضــور 
وفــدوا مــن مختلــف مناطــق أهــل الســنة فــي 

إيــران.
كان االجتمــاع مشــتما علــى برامــج مفيــدة 
واملحاضــرات  كالخطــب  ومتنّوعــة، 

الرائعــة. اإلســامية  واألناشــيد 
الجلسة التمهيدية للحفلة

للــدورة  التمهيديــة  الجلســة  عقــدت 
الســنوي  للحفــل  والعشــرين  الســابعة 
بمناســبة تكريــم خريجــي جامعــة دارالعلــوم 
زاهــدان مســاء األربعــاء 24 رجــب 1439 
فــي ســاحة مصلــى القديــم ألهــل الســنة فــي 
زاهــدان. فــي هــذه الجلســة التــي حضرهــا 
املناطــق  مــن  الضيــوف  مــن  كبيــر  عــدد 
الطالــب  النــاس  إلــى  تحــدث  املختلفــة، 
الخريــج “إدريــس ريغــي” )نيابــة عــن خريجــي 
هذه السنة(، والخوند اسكندر رباني )من 
علمــاء أهــل الســنة فــي خراســان الشــمالية( 
والشيخ بهزاد فقهي )من الخطباء البارزين 

ألهــل الســنة فــي خراســان الرضويــة(.
الشــيخ “آخوند اســكندر رباني” تكلم حول 
“الســيرة النبويــة وتأثيرهــا فــي تحســين حيــاة 
البشــر”، وأضــاف قائــا: الســيرة النبويــة 
الطريــق  ي�ضــيء  منيــر  كمصبــاح  العطــرة 
إلــى هللا تعالــى. واســتطرد قائــا: ال ينبغــي 
أن ننــس أننــا نحاســب عنــد هللا تعالــى علــى 
أعمالنــا كلهــا، لكننــا مــع األســف غافلــون 
عــن م�ضــي عمرنــا، مــع أن هللا تعالــى يحذرنا 

مــن الغفلــة.
عــودة  لــزوم  علــى  ربانــي”  “آخونــد  وأكــد 
األّمــة اإلســامية إلــى الســيرة النبويــة قائــا: 
للعــودة إلــى العــزة التــي كانــت تمكلهــا األمــة 
املســلمة في القرون الســابقة، ليس أمامها 
إال أن تعــود إلــى الســيرة النبويــة. يجــب أن 
نطبق أخاقنا وفطرتنا مع السيرة النبوية 

مــن  للنجــاة  الكريمــة 
واملشــكات. االبتــاءات 

أمــا الشــيخ “بهــزاد فقهــي” 
من خطباء أهل الســنة في 
خراسان، تطرق في كلمته 
التمهيديــة  الحفلــة  فــي 
املعاصــرة  املشــكات  إلــى 
قائــا:  البشــري،  للعالــم 
نحــن فــي عصــر مــن التاريــخ 
تعاني البشرية مع مشكلة 

كبيــرة، البشــرية اليــوم فــي خطــر عظيــم؛ 
عصرنــا يشــبه الجاهليــة التــي كانــت قبــل 

اإلســام.
وأضــاف قائــا: الطغــاة واملجرمــون قــادوا 
أن  يعلمــون  وال  املــآزق،  نحــو  البشــرية 
البشرية في خطر. فراعنة العصر يدمرون 
البشــرية بأســلحة الدمــار الشــامل. هــذه 
جلســة يجري التفكير فيها لإلنســانية كلها. 
إن لــم نفكــر اليــوم لنجــاة البشــرية، فليــس 
شــعب واحــد فقــط فــي الخطــر، بــل العالــم 

كلــه فــي خطــر.
عــن  صــورة  فقهــي  بهــزاد  الشــيخ  عــرض 
ال  قائــا:  وتابــع  املعاصــرة،  الجاهليــة 
فــرق بيــن الجاهليــة املعاصــرة املتقدمــة، 
والجاهليــة التــي كانــت قبــل اإلســام. لقــد 
وحقــوق  املتحــدة  األمــم  مــوت  شــهدنا 
اإلنســان فــي البــاد التــي تحــرم النســاء عــن 
التعليــم بســبب الحجــاب ويمنعونهــن مــن 

. لتعليــم ا
حقــوق  يّدعــون  الذيــن  قائــا:  وأكــد 
اإلنسان، عليهم أن يتعلموا معنى البشرية 
واإلنســانية فــي مدرســة الرســول الكريــم. 
الذي فهم البشــرية يحترم اإلنســانية كلها.
فــي  قائــا:  الخطيــب  هــذا  واســتطرد 
الجاهلية املعاصرة، الخطر ال يهدد مذهبا 
واحــدا وال طائفــة اعتقاديــة خاصــة، بــل 
هــا فــي خطــر، والعالــم ليــس لــه 

ّ
البشــرية كل

مقتــداه  الكريــم  الرســول  يجعــل  أن  إال 
فــّوض قيــادة العالــم 

ُ
وأســوته، وال بــد أن ت

الكريــم  الرســول  لســيرة  متبعــا  كان  ملــن 
وســنته. األمــة الوحيــدة التــي بإمكانهــا أن 

تهــدي الســام واالســتقرار للعالــم وتنقــذ 
البشــرية، هــي أمــة الرســول الكريــم.

هــذه  فــي  الخريــج  الطالــب  ريغــي  إدريــس 
الســنة تنــاول فــي خطابــه موضــوع “بيــت 
تجــاه  املســلمة  األّمــة  ورســالة  املقــدس 
القبلة األولى للمسلمين”، أشار فيه أّوال إلى 
قرار الرئيس اإلمريكي حول نقل العاصمة 
املقــدس  بيــت  إلــى  الصهيونــي  للكيــان 
الكيــان  لهــذا  القــدس كعاصمــة  وتعييــن 
االختافــات  نتيجــة  واعتبــره  الغاصــب، 

املســلمين. بيــن  الداخليــة  والحــروب 
ضــرورة  علــى  كلمتــه  نهايــة  فــي  ــد 

ّ
أك ثــم 

“معرفــة الشــباب املســلمين بمكانــة بيــت 
املقــدس واملســاعي لتحريــر القبلــة األولــى 
مــن االحتــال” كرســالة األمــة اإلســامية 

املقــدس. بيــت  تجــاه 
انتهت أعمال الجلســة التمهيدية للجلســة 
الحميــد  عبــد  الشــيخ  فضيلــة  بترحيــب 
ورئيــس  الســنة  أهــل  وخطيــب  إمــام   –
 – زاهــدان  بمدينــة  العلــوم  دار  جامعــة 
للضيوف الحاضرين في الجلســة الســابعة 
جامعــة  خريجــي  لتكريــم  والعشــرين 

زاهــدان. درالعلــوم 
لتكريــم  الرســمية  الجلســة  أعمــال 

يجيــن لخر ا
صبــاح  الرســمية  الجلســة  انعقــدت 
ــى 

ّ
مصل فــي   1439 رجــب   25 الخميــس 

الجلســة  بــدأت  القديــم.  الســنة  أهــل 
بتــاوة آيــات مــن القــرآن الكريــم. انعقــدت 
الصبــاح  فترتــي  فــي  الرســمية  الجلســة 
واملســاء. فــي الجلســة الصباحيــة اســتقر فــي 
البدايــة خلــف منصــة الخطــاب، الدكتــور 

تقرير عن »الحفل السنوي« السابع والعشرين 
لتكريم خريجي جامعة دار العلوم زاهدان

تقارير
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سيســتان  محافــظ  نائــب  كــرد”،  “باقــر 
وبلوشســتان فــي األمــور العمرانيــة. أشــار 
فــي كلمتــه إلــى الوحــدة والتضامــن بيــن أهــل 
محافظــة سيســتان وبلوشســتان، مؤكــدا 
على لزوم اتخاذ العلماء والخريجين طرقا 

العالــم. مشــكات  لحــل 
سيســتان  محافظــة  قائــا:  وأضــاف 
محافظــات  أوســع  مــن  وبلوشســتان 
الثــروة  وميــزات.  خصائــص  ولهــا  بادنــا، 
الوحــدة  هــي  للمحافظــة  االجتماعيــة 

والســنة. الشــيعة  بيــن  املوجــودة 
وتابــع قائــا: آمــل أن تكــون هــذه الجلســة 
ليــؤدي  للعلــم ســببا  مــع 

ّ
الا وهــذا املركــز 

ســجل  لهــم  ويكــون  واجبهــم  الخّريجــون 
باإلنجــازات. حافــل 

العلمــاء  كبــار  مــن  عــدد  أيضــا  تحــدث 
مــن  األول  القســم  فــي  والشــخصيات 
كالشــيخ  النــاس  إلــى  الرســمية  الجلســة 
قزاقــي”،  صفــر  “آخونــد  الحــاج  األســتاذ 
مدير املدرســة األحمدية الشــرعية في قرية 
أجن قره خوجه. قال الشيخ آخوند صفر 
قزاقــي وكان يتحــدث عــن أهميــة الســيرة:
إن هللا تعالــى جعــل رســوله الكريــم أســوة 
لنــا. يجــب أن ننظــر إلــى ســلوكه صلــى هللا 
عليــه وســلم. يقــول ســيدنا أنــس ر�ضــي هللا 
عنــه الــذي كان قــد صحــب رســول هللا فــي 
الســفر والحضــر: “كنــت أم�ضــي مــع رســول 
بــرد  وعليــه  وســلم  عليــه  هللا  صلــى  هللا 
نجرانــي غليــظ الحاشــية، فأدركــه أعرابــي 
أو  رأيــت صفــح –  فجبــذه جبــذة، حتــى 
صفحــة – عنــق رســول هللا صلــى هللا عليــه 
وسلم، قد أثرت بها حاشية البرد من شدة 
جبذتــه، فقــال: يــا محمــد أعطنــي مــن مــال 
هللا الــذي عنــدك، فالتفــت إليــه، فضحــك 
ثم أمر له بعطاء”. هذا هو أخاق الرسول 
الكريــم مــع رجــل لــم يكــن يعــرف شــيئا مــن 

العامــة. الداب 
وأضــاف الحــاج صفــر آخونــد: بعــد فتــح 
مكــة كان ينتظــر الجميــع معاقبــة رؤســاء 
قريــش، هــل يثــأر منهــم رســول هللا أم ال؟ 
عليــه  هللا  صلــى  هللا  رســول  أعلــن  لكــن 
وســلم: ” إذهبــوا فأنتــم الطلقــاء” وأعلــن 
تحريرهــم جميعــا. املتربــون علــى رســول هللا 
صلــى هللا عليــه وســلم كانــوا أيضــا رحمــاء 

بينهــم وأعــزة علــى الكافريــن.
د فضيلته: نحن بحاجة إلى اتباع هذه 

ّ
وأك

األخــاق الكريمــة. يجــب أن نســعى حســب 

استطاعتنا أن نتبع هذه األخاق السامية 
لنصل إلى السام واألمن. املسلمون وكافة 
الســام  إلــى  يصلــون  العالــم  فــي  النــاس 
واألمــن باتبــاع ســيرة رســول هللا صلــى هللا 

عليــه وســلم.
الشــيخ “هاشــم حســين بناهي” من العلماء 
لــزوم  علــى  أكــد  األكــراد،  والناشــطين 
إلــى  مشــيرا  الواحــدة،  األمــة  إلــى  العــودة 
أن أهــل اإلســام يجتمعــون حــول محــور 

لتوحيــد. ا
وأضــاف “حســين بناهــي”، مــدرس مدرســة 
العلــوم الدينيــة لإلمــام بخــارى فــي ســنندج: 
محــور الوحــدة والتضامــن هــو عبوديــة هللا 
تعالــى. املســلمون يجتمعــون حــول محــور 

التوحيــد.
وأشــار العالــم والداعيــة الكــردي فــي قســم 
آخــر مــن كلمتــه: األكــراد يحبونكــم، ويــرون 
مــن  جــزءا  زاهــدان  العلــوم  دار  جامعــة 
أنفســهم، ويدعــون لهــا وألســاتذتها، وألجــل 
البعيــدة  املســافة  هــذه  يقطعــون  هــذا 
فــي  يوجــد  ال  الجلســة.  هــذه  ويحضــرون 
قلــوب شــعبنا إال أمــل التوفيقــات املتزايــدة 
لهذه الجامعة وأساتذتها وال سيما فضيلة 

الشــيخ عبــد الحميــد.
جديــر بالذكــر أن الشــيخ “هاشــم حســين 
“حســن  للشــيخ  كنائــب  حضــر  بناهــي” 
محافظــة  فــي  الشــرعي  )القا�ضــي  أمينــي” 
منعتــه  الــذي  اإليرانيــة(  كردســتان 
الســلطات مــن املشــاركة فــي الحفلــة، وأقــرأ 
ســام شــعب كردســتان والشــيخ حســن 

الجلســة. هــذه  فــي  للمشــاركين  أمينــي 
أما الشيخ “السيد محمد شافي القري�ضي” 
مــن كبــار علمــاء شــمال إيــران ومــن ضيــوف 
هــذه الجلســة، أشــار فــي كلمتــه إلــى أهميــة 
انتصــار  ســّر  فضيلتــه  واعتبــر  التوحيــد، 
املســلمين فــي التمســك بالقــرآن والســنة، 
وأضــاف قائــا: الديــن هــو الــذي ورد فــي 
املســلمين  انتصــار  ســر  والســنة.  القــرآن 
املجتمــع  والســنة.  بالقــرآن  التمســك  فــي 
اإلســامي املعاصــر أيضــا يصــل إلــى الوحــدة 
بالقــرآن  التمســك  مــن خــال  واالنتصــار 
يكــون  ملــاذا  النبويــة.  والســنة  الكريــم 
املسلمون متفرقين هكذا وصاروا كالدمى 
بأيــدي األجانــب والكفــار؟! يشــترون منهــم 

األســلحة ويهــدد بعضهــم بعضــا.
لــن ننتصــر  وأكــد الشــيخ قري�ضــي قائــا: 
نحــن إال بالعــودة إلــى الكتــاب والســنة. كل 

عمل لإلنسان إذا كان هلل تعالى، سيحقق 
النتائــج. فشــل الحــركات كلهــا بســبب عــدم 
ربانيتهــا. الصحابــة انتصــروا ألن أهدافهــم 
كانــت اكتســاب مرضــاة هللا تبــارك وتعالــى.
العالــم الكــردي الشــاب الــذي ألقــى خطابــا 
فــي القســم الصباحــي مــن الجلســة، هــو 
علمــاء  مــن  أحمــدزاده”  “طاهــر  الشــيخ 
انتقــد  الغربيــة.  آذربيجــان  فــي  أورميــة 
مقدســات  إلــى  اإلســاءات  “طاهــرزاده” 
أهــل الســنة، وفــرض حظــر الســفر علــى 

الســنة. أهــل  شــخصيات 
وتابــع قائــا: اإلســاءة إلــى مقدســات أهــل 
الســنة محرمــة وفقــا لفتــوى قائــد الثــورة، 
لكن مع األسف ال ينتبه البعض لهذا األمر. 
كمــا أن إدارة التعليــم والتربيــة أســاءت فــي 
بعض الكتب الدرســية إلى مقدســات أهل 
الســنة. عباداتنــا ليســت سياســية. ليســت 
أهــل  نحــن  الشــيعة.  ضــد  نشــاطات  لنــا 
الســنة نطالــب بمســجد فــي طهــران لنــؤدي 

صاتنــا فــي العاصمــة بالجماعــة.
وأضاف فضيلته: ال ينبغي املنع من أسفار 
الشــيخ عبــد الحميــد. منــع فضيلتــه مــن 
فــي محافظــة كرمــان  إلــى منطقــة  الســفر 
وانتشر خبره في مستوى واسع. أطالب من 
هــذه املنصــة فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد 
بــأن يســافر إلــى كردســتان. هــؤالء األكابــر 
يكونــون  وأينمــا ســافروا  الخيــر،  أســباب 

ســببا لتقويــة الوحــدة.
ســاداتي”  الصمــد  “عبــد  الســّيد  الشــيخ 

أيضــا كان مــن خطبــاء هــذه الجلســة.
أشار الشيخ ساداتي إلى أن القرآن الكريم 
أهــم ثــروة معنويــة، قائــا: بالقــرآن الكريــم 
واالنفــراد.  بالوحــدة  اإلنســان  يشــعر  ال 
القــرآن يــؤدي إلــى ســعادة الدنيــا والخــرة، 
فالقــرآن يهــدى اإلنســان فــي كل الظــروف.
أمينــي  نعيــم  “محمــد  الدكتــور  اعتبــر 
فــرد” نائــب مدينــة إيرانشــهر فــي البرملــان، 
للكثيــر   

ّ
حــا للدســتور  العملــي  التطبيــق 

الشــيخ  دور  إلــى  وأشــار  املشــكات،  مــن 
العامــة عبــد العزيــز رحمــه هللا )مؤســس 
تدويــن  فــي  زاهــدان(  العلــوم  دار  جامعــة 
يجــب  ميــراث  الدســتور  قائــا:  الدســتور 
يحــل  الكامــل  وتطبيقــه  نحترمــه،  أن 
الكثيــر مــن املشــكات. الدســتور اعتــرف 
باملذاهــب. أهــل الســنة أثبتــوا دائمــا والئهــم 
العوامــل  دراســة  تتــم  أن  يجــب  للوطــن. 
املخلــة للوحــدة لتتحقــق الوحــدة، وعلــى 
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املســؤولين أن تكــون نظرتهــم إلــى الجميــع 
واعتــدال. إنصــاف  نظــرة 

مديــر   – عثمــان”  “محمــد  الشــيخ  أكــد 
معهــد مدينــة العلــوم فــي خــاش – فــي كلمتــه 
علــى ضــرورة اســتعانة العبــاد بــاهلل تعالــى 
فــي الشــؤون املختلفــة مــن الحيــاة، قائــا: 
رســالة القــرآن أن نســتعين بــاهلل تعالــى فــي 
كافــة شــؤون الحيــاة. يجــب أن نســتعين 
بــاهلل تعالــى فقــط، ال باألنبيــاء واملائكــة 
هللا  ســوى  مــا  جميــع  ألن  واألمــوات، 

قادريــن. غيــر  عاجــزون 
نائــب  مدنــي”  “اســحاق  الشــيخ  واعتبــر 
رئيــس املجلــس األعلــى ملجمــع التقريــب بيــن 
الراهنــة  الشــعبية  اإلســامية،  املذاهــب 
لبلوشســتان مــن نتائــج الخدمــة إلــى العلم، 
وتابــع فضيلتــه قائــا: فــي زمــن كان عــدد 
العلمــاء قليليــن يبلــغ أصابــع اليــد، واليــوم 
بحمــد هللا كثــر العلمــاء، وكل ســنة يتخــرج 

مئــات مــن الخريجيــن.
وأضــاف قائــا: يجــب أن يكــون لدينــا علــم 
االســام  ثانيــا.  عليــه  ونعمــل  اإلســام، 
انتشــر باألخــاق. فــي الكثيــر مــن البــاد لــم 
يكــن قتــال وال حــرب، لكــن انتشــر اإلســام 
فيــه. عــدد مــن التجــار ســافروا إلــى منطقــة 
وتأثــر  فيهــا،  اإلســام  لنشــر  ســببا  وكانــوا 

بإســامهم. النــاس 
بــردل”،  صالــح  “محمــد  الشــيخ  تطــرق 
والــذي  الســنة  ألهــل  املشــهور  الخطيــب 
حضــر الحفلــة نيابــة عــن املجلــس األعلــى 
إيــران،  جنــوب  فــي  الســنة  أهــل  ملــدارس 
إلــى ضــرورة االســتفادة مــن فرصــة الحيــاة 
وتبييــن جوانــب خصائــص الدعــاة، قائــا: 
الديــن  محبــة  لنغتنــم  الشــباب.  أدركــوا 
فــي قلــوب الشــباب حيــث نشــهد صحــوة 
وتطــورا مثــل هــذا. حدثــت ثــورة وصحــوة 

الســنة. أهــل  أخــرى لشــباب 
وأضــاف الشــيخ محمــد صالــح: يجــب علــى 
علمائنــا أن يحضــروا كل مــكان ويقومــوا 
عليــه  هللا  صلــى  النبــي  قــال  بدورهــم. 
وســلم: “جعلــت لــي األرض مســجدا”. رعايــة 
يجــب  املســجد.  فــي  تنحصــر  ال  الشــريعة 
أن نربــي دعــاة ليحضــروا مجالــس الغفلــة 
وينبهــوا النــاس. يجــب أن يحضــر خطيــب 
الجمعــة بيــن النــاس، ليكــون كامــه متزنــا 

النــاس. بواقــع 
وأشــار الداعيــة املشــهور ألهــل الســنة فــي 
ضــوء ســورة انشــراح إلــى الصبــر والتحمــل، 

األفــق،  وســعة  املخالــف،  رأي  وقبــول 
كثــاث مــن صفــات الداعــي، وتابــع قائــا: 
الصفــات  هــذه  يملــك  الــذي ال  الداعيــة 

الثــاث ليجلــس فــي بيتــه.
الرســمية  الجلســة  مــن  القســم  هــذا  فــي 
رائعــة،  أناشــيد  األناشــيد  فئــات  قدمــت 
الجلســة  مــن  األول  القســم  وانتهــى 
الرسمية بتكريم 46 حافظا أكملوا حفظ 
القــرآن الكريــم، وبإقامــة فريضــة الظهــر.

أعمال القسم النهائي للجلسة
أعمــال القســم الثانــي مــن جلســة تكريــم 
خريجــي جامعــة دار العلــوم زاهــدان بــدأت 
الجلســة  هــذه  فــي  العصــر.  صــاة  بعــد 
املفتــي  الشــيخ  الحاضريــن  إلــى  تحــدث 
والشــيخ  القاســمي”،  قاســم  “محمــد 
“حبيــب الرحمــن مطهــري”، والشــيخ “عبــد 
“جليــل  والدكتــور  بزركــزاده”،  الواحــد 
رحيمــي”، وآيــة هللا “عباســعلي ســليماني”، 
إمــام  الحميــد”،  “عبــد  الشــيخ  وفضيلــة 

فــي زاهــدان. الســنة  أهــل  وخطيــب 
الجلســة انطلقــت رســميا بأنشــودة قدمهــا 
الشــيخ “فضــل هللا رئي�ضــي”، إمــام الجمعــة 

فــي “ســاربوغ” مــن مضافــات “قصرقنــد”.
تكلــم األســتاذ املفتــي “محمــد قاســم  ثــّم 
أهميــة  إلــى  كلمتــه  فــي  أشــار  القاســمي”، 
التقــوى، وضــرورة االجتنــاب مــن املعا�ضــي 

والذنــوب.
وأضــاف املفتــي القاســمي واصفــا التقــوى 
بحصــن املؤمنيــن مــن التلــوث باملعا�ضــي 
والذنــوب: الوســيلة التــي يحفــظ هللا بهــا 
عبــاده ويؤّمنهــم، هــي التقــوى. إن هللا تعالــى 
يريد أن يرى املؤمنين مطهرين. ال يريد هللا 
تعالــى أن يــرى عبــاده ملوثيــن فــي العقائــد 

واألعمــال.
وأكــد فضيلــة الشــيخ املفتــي محمــد قاســم 
القاســمي: إن هللا تعالــى يريــد أن يــرى أهــل 
اإليمــان مطهريــن فــي التعايــش واملعامــات 

واألخاقيــات.
وأشــار املفتــي القاســمي فــي قســم آخــر مــن 
خطبته إلى نماذج من قوة إيمان الصحابة 
ر�ضي هللا عنهم، وتابع قائا: ملا نزل تحريم 
ــغ الرســول الكريــم أمــر 

ّ
الخمــر، وحينمــا بل

هللا تعالــى، كانــت لــدى الصحابــة خمــور 
فــي منازلهــم، ملــا ســمعوا حكــم التحريــم، 

كســروا أوانــي الخمــر مــن غيــر تأخيــر.
واعتبــر رئيــس تحريــر مجلــة “نــداي إســام”، 
الذنــوب،  عــن  حــارس  كأعظــم  اإليمــان 

وتابع قائا: اإليمان أعظم حارس ومحّرك 
اإليمــان  الذنــوب.  مــن  للمــرء  ومحافــظ 
املقــرون باليقيــن، واإليمــان بــأن هللا تعالــى 
يرانــي، هــذا هــو اإليمــان الــذي اســتطاع بــه 
الصحابــة واملســلمون األوائــل أن يتغلبــوا 
بــه فــي كل مــكان ويحصلــوا علــى الفتوحــات 

واالنتصــارات.
وخاطــب املفتــي القاســمي الشــباب قائــا: 
إن شــخصية الشــباب تكمــن فــي تقواهــم 
وعزتهــم  الجميــع  شــخصية  وطهارتهــم. 
تكمــن فــي التقــوى. اعلمــوا أن معيــة هللا 
تعالــى حاصلــة للمتقيــن. يقــول هللا تعالــى: 
“ولــو أّن أهــل القــرى آمنــوا واتقــوا لفتحنــا 

عليهــم بــركات مــن الســماء واألرض”.
وأشــار فضيلتــه إلــى بــركات التقــوى قائــا: 
وقــوة  النــاس  محبــة  مــن  تزيــد  التقــوى 
التمييز في اإلنسان. التقوى تنشط العقل. 
املتقــون مــن عبــاد هللا تعالــى ممتــازون عنــد 

هللا تبــارك وتعالــى.
قاســم  محمــد  املفتــي  فضيلــة  وتابــع 
القاســمي مشــيرا إلــى ســر انتصــار املســلمين 
يتســاءل  عصرنــا  فــي  اإلســام:  صــدر  فــي 
النــاس بعــد املشــكات واألزمــات واملحــن 
أيــن ذلــك النصــر الــذي كان قــد أتــى فــي بــدر 
وأحد؟ ال شــك أن الدين ذلك الدين، ولم 
تفقــد خاصيتــه، لكــن املســلمين انحطــوا 

فــي العمــل. وابتلــوا بالضعــف 
ســليماني”  “عباســعلي  هللا  آيــة  وصــف 
ممثل مرشد الثورة في محافظة سيستان 
كأعظــم  هللا  رســول  وبلوشســتان، 
حضــارة،  يكــّون  أن  اســتطاع  شــخصية 
املدينــة  إلــى  الصحابــة  مــع  يثــرب  ويبــدل 

املنــورة.
وتابــع خطيــب الشــيعة فــي مدينــة زاهــدان، 
قائــا: ال شــك أن النبــي الكريــم صلــى هللا 
عليــه وســلم كان أنجــح شــخصية اســتطاع 
أن يصنــع الحضــارة، ويبــدل مــع مجموعــة 
مــن الصحابــة املهاجريــن واألنصــار يثــرب 
شــعوب  ويلفــت  املنــورة،  املدينــة  إلــى 
ذلــك الزمــان الــروم وإيــران إلــى الحضــارة 

اإلســامية.
تحــدث فضيلــة الشــيخ “حبيــب الرحمــن 
فــي  أحنــاف  معهــد  مديــر  مطهــري”، 
مدينــة “خــواف” فــي محافظــة “خراســان 
العلــم وواجــب  الرضويــة”، حــول مكانــة 
العلمــاء، وتابــع قائــا: قبــل كل �ضــيء يجــب 
أن يعــرف الذيــن منحهــم هللا نعمــة العلــم 

تقارير
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الكريــم  القــرآن  علــوم  لتعلــم  ووفقهــم 
هــذه  قــدر  الشــريف،  النبــوي  والحديــث 

. لنعمــة ا
وتابــع بعــد قــراءة حديــث “العلمــاء ورثــة 
األنبيــاء”: العلمــاء يجــب أن يتحلــوا بالصبر 
املشــكات  علــى  ويصبــروا  واالســتقامة، 

واملصائــب.
وأكــد الشــيخ مطهــري: مــن واجــب العلمــاء 
املســلمين.  بيــن  االتحــاد  فــي  يجتهــدوا  أن 
النــاس  يعلمــوا  أن  العلمــاء  واجــب  هــذا 

واألخاقيــات. اإليمانيــات 
طالــب  الحاضريــن،  أمــام  كلمتــه  وفــي 
الشــيخ “عبــد الواحــد بزركــزاده” االســتاذ 
فــي  الشــريفين  الحرميــن  لجامعــة  البــارز 
أهــل  يجعلــوا  أن  املســؤولين  تشــابهار، 
األولــى،  الدرجــة  مــن  كمواطنيــن  الســنة 
وتابع مشيرا إلى جهود أهل السنة ال سيما 
توفيــر  فــي  الحميــد  عبــد  الشــيخ  فضيلــة 
األمــن والوحــدة فــي البــاد قائــا: فضيلــة 
الشــيخ عبــد الحميــد ثــروة عظيمــة للعالــم 
اإلسامي وليس للباد، ولفضيلته نصيب 
كبيــر فــي توطيــد دعائــم الوحــدة واألمــن، 

أيضــا. املســؤولون  بــه  يعتــرف 
وأشــار الشــيخ عبــد الواحــد إلــى دور أهــل 
الســنة فــي األمــن قائــا: مــن أهــل الســنة 
الذين لهم دور رائع في الوحدة واألمن، أن 

يكونــوا مواطنيــن مــن الدرجــة األولــى.
وأكــد الدكتــور “جليــل رحيمــي” النائــب فــي 
البرملــان ورئيــس كلتــة نــواب أهــل الســنة 
فيــه، علــى أن العــدل مــن لــوازم الوحــدة، 

مشــيرا الــى التنــوع القومــي فــي البــاد.
ديانــات  مــن  تكّونــت  إيــران  قائــا:  وتابــع 
لكنهــم  مختلفــة،  وقوميــات  ومذاهــب 
جميعــا إيرانيــون. يجــب أن نقــدر الوحــدة 
واحــدة  يــدا  نكــون  أن  يجــب  الوطنيــة. 
كنــت  وإن  بعــض،  مــع  بعضنــا  ويتعــاون 
هنــاك مشــكات يجــب أن نعالجهــا داخــل 
بيوتنــا. نســعى أن نزيــل إســاءة الفهــوم مــن 

اإلعــام. وســائل  خــال 
ختام الجلسة

انتهــت الجلســة بخطــاب فضيلــة الشــيخ 
عبــد الحميــد، إمــام وخطيــب أهــل الســنة 
بمدينــة  العلــوم  دار  جامعــة  ورئيــس 
زاهــدان، وتقديــر الخريجيــن والخريجــات.
فــإن لــم تحصــل الثقــة بأهــل الســنة خــال 
الثــورة، فمتــى  العقــود األربعــة مــن عمــر 

؟ تحصــل

أشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد، إمــام 
وخطيــب أهــل الســنة فــي مدينــة زاهــدان، 
مســاء الخميــس 25 رجــب 1439 فــي كلمتــه 
ألــف  مائتــي  مــن  أكثــر  أمــام  ألقاهــا  التــي 
شخص ممن حضروا حفلة تكريم خريجي 
جامعة دار العلوم زاهدان، إلى اتفاق أهل 
الســنة علــى ضــرورة االعتــدال، مؤكــدا على 
املشــروعة  باملطالــب  االهتمــام  ضــرورة 

ألهــل الســنة مــن جانــب املســؤولين.
الســنة  أهــل  مكانــة  إلــى  فضيلتــه  وأشــار 
لــدى الشــعب اإليرانــي قائــا: الحمــد هلل، 
فــي  شــعبية  الســنة  أهــل  اكتســبت  لقــد 
قلــوب الشــعب اإليرانــي بســبب دورهــم فــي 
حفظ الوحدة واألمن واملشاركة الواسعة 
واملنســجمة فــي املجــاالت املختلفــة. غالبيــة 
الشــيعة  فيهــم  بمــا  اإليرانــي  الشــعب 
يحترمــون أهــل الســنة ويرونهــم إخوانهــم، 

كمــا أن أهــل الســنة يرونهــم إخوتهــم.
وأضــاف فضيلتــه قائــا: أهــل الســنة لــم 
أيــدي األجانــب، ولــم  فــي  أيديهــم  يضعــوا 
يبيعــوا الحــدود لأجانــب. أهــل الســنة لــم 
يستجبوا لنداءات التطرف، واختار منهج 
االعتــدال والوســطية. منهــج االعتــدال هــو 
املنهج املتفق عليه لدى أهل السنة، وهم 

يشــعرون بالعــزة لهــذا االنتخــاب.
وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد إلــى 
أهــل  نحــن  قائــا:  الســنة  أهــل  مطالــب 
الســنة مواطنــون إيرانيــون، وضحــى آبائنــا 
الســنة  أهــل  الوطــن.  هــذا  عــن  للدفــاع 
أن  حقهــم  مــن  الثــورة،  دعمــوا  الذيــن 
يطالبــوا املســؤولين بــأن يســمعوا ندائهــم 
ويعتنــوا بمطالبهــم القانونيــة واملشــروعة.
نطالــب  نحــن  قائــا:  فضيلتــه  وصــرح 
مطلبنــا  وألوالدنــا.  لنــا  زاهــر  بمســتقبل 
تمييــزا  يمارســوا  ال  أن  املســؤولين  مــن 
املختلفــة،  واملذاهــب  القوميــات  بيــن 
ولتكــن نظرتهــم إلــى الجميــع نظــرة عادلــة، 
القوميــات  كفــاءات  وليتســخدموا 
واملذاهــب بشــكل متــوازن ومتســاو. نحــن 
نريــد أن يتــم توظيــف أبنائنــا فــي القــوات 
وســائر  القضــاء،  ومؤسســة  املســلحة، 
الــوزرات واملؤسســات الحكوميــة، لتتوفــر 
لهــم خدمــة الوطــن بجانــب الشــيعة. نحــن 
نريــد أن نكــون مســاهمين فــي الحفــاظ علــى 

وإعمارهــا. وطننــا 
املــدارس  اتحــاد  منظمــة  رئيــس  وتابــع 
محافظــة  فــي  الســنة  ألهــل  الدينيــة 

سيســتان وبلوشســتان: نحــن حفظنــا مــاء 
وجــه النظــام والشــيعة. فــإن لــم تحصــل 
الثقــة بأهــل الســنة خــال العقــود األربعــة 
هــذه  تحصــل  فمتــى  الثــورة،  عمــر  مــن 
الثقة؟ مطلبنا من املسؤولين أن ُيرى أهل 
الســنة فــي الرئاســات فــي مســتوى املحافظــة 

كفاءاتهــم. اســتخدام  ويتــم  والبــاد، 
لــم نــزل ننتظــرأن ينّفــذ املرســوم التاريخــي 
 / التمييــزات  إزالــة  حــول  الثــورة  لقائــد 
الشــعب يشــكون مــن أداء دولــة التدبيــر 

واألمــل
وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد إلــى 
رســالته إلــى قائــد الثــورة قائــا: قائــد الثورة 
فــي رد الرســالة التــي كتبُتهــا إلــى ســماحته، 
كلــف أركان النظــام باملســاواة واالجتنــاب 
مــن التمييــز؛ ونحــن لــم نــزل ننتظــر أن ينفذ 
املرســوم التاريخــي لقائــد الثــورة، ولنــا أن 
نتســائل ملــاذا أخــر تنفيــذ هــذه األوامــر ولــم 

تكــن هنــاك مبــادرة عاجلــة لتطبيقهــا؟
وأشــار فضيلتــه إلــى بعــض الشــكاوي مــن 
قائــا:  وتابــع  واألمــل،  التدبيــر  دولــة  أداء 
علــى دولــة التدبيــر واألمــل أن تســعى أكثــر، 
هــذه  مــن جهــود  غيــر راض  الشــعب  ألن 
الدولــة التــي قامــت بهــا لحــد الن. وجــود 
بعــض الرؤســاء الضعفــاء فــي هــذه الدولــة 
علــى  منهــا.  النــاس  شــكوى  أســباب  مــن 
الدولــة أن تســتخدم مديريــن أقويــاء مــن 
الشــيعة والســنة إلدارة البــاد، ولتســارع 
إلــى حــل مشــكلة الرؤســاء الضعفــاء الذيــن 
ال يملكــون حيويــة للنشــاط، وكانــوا ســببا 

الشــعب. حقــوق  لضيــاع 
وأكد مدير جامعة دار العلوم زاهدان على 
لــزوم “التــوازن” فــي االســتخدامات، وتابــع 
يجــب  االســتخدامات  فــي  التــوازن  قائــا: 
أن يكــون بشــكل يوفــر لجميــع القوميــات 
املحافظــات  فــي  املوجــودة  واملذاهــب 

للوطــن. الخدمــة 
واســتطرد خطيــب أهــل الســنة فــي زاهــدان: 
نطالــب املســؤولين عــن شــفقة وإرادة خيــر 
أن يســمعوا نــداء الشــعب اإليرانــي بغــض 
النظــر عــن انتماءاتهــم القوميــة واملذهبية، 
ويســتجيبوا ملطالبهم القانونية املشــروعة. 
اســتجابة املطالــب املشــروعة للقوميــات 
واملذاهــب وال ســيما مطالــب أهــل الســنة، 
تــؤدي إلــى توطيــد دعائــم الوحــدة واألمــن في 

البــاد.
ال  لكــن  واملحبــة،  الســام  ديــن  اإلســام 

تقارير
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والعــدوان للظلــم  الخضــوع  يقبــل 
الحميــد  عبــد  الشــيخ  فضيلــة  وأو�ضــى 
علــى  بالتمســك  اإليرانــي  الشــعب 
للشــيعة  قائــا:  وأضــاف  املشــتركات، 
والســنة مشــتركات كثيــرة. القــرآن الكريــم 
والســيرة النبويــة مــن أهــم هــذه املشــتركات. 
والعصبيــات  الطائفيــة  نرفــض  نحــن 
طرقهــا  مــن  حقوقنــا  ونتابــع  القوميــة، 

. نونيــة لقا ا
العلــوم  دار  جامعــة  مديــر  واســتطرد 
زاهــدان قائــا: يدعــي البعــض أن اإلســام 
ديــن حــرب واملســلمون يثيــرون املشــكات 
فــي العالــم، مــع أن اإلســام ديــن الســام 
واالعتــدال،  الوســطية  وديــن  واملــودة، 
للظلــم  الخضــوع  يقبــل  اإلســام ال  لكــن 

والعــدوان.
وصــرح فضيلتــه قائــا: أعتقــد أن الجهــاد 
املســتكبرين  ضــد  مشــروع  اإلســام  فــي 
واملعتديــن واملحتليــن الذيــن ال يريــدون أن 
يسمعوا كام املظلوم ويستسلموا للعدل 
واإلنصــاف. لــم يــأذن اإلســام ألتباعــه أن 
يقاتلوا ضد من يعيشون معهم سلميا وال 

يريــدون احتــال أراضيهــم.
محاربة اإلرهاب ال تنجح بغير العدل

وأشــار خطيــب أهــل الســنة فــي كلمتــه إلــى 
لــزوم العــدل قائــا: ندعــو جميــع النــاس إلــى 
مقولــة مهمــة ومؤثــرة جــدا، وهــي التمســك 
بالعــدل. العــدل مهــم جــدا بحيــث جعلــه 
مــن  اإلســامية  املذاهــب  مــن  البعــض 

الديــن. أصــول 
�ضــيء  يوجــد  قائــا: ال  وأضــاف فضيلتــه 
أحــب إلــى هللا مــن األخــاق اإلســامية التــي 
منهــا.  شــطرا  االجتماعيــة  العدالــة  تعــد 
الدين اإلســامي انتشــر في العالم باألخاق 
مــن  والعــدل  والغيــرة  واألمانــة  والصــدق 
إذا  املعاصــر  العالــم  املســلمين.  جانــب 
وحــل  اإلرهــاب  محاربــة  حقــا  يريــد  كان 
األزمات األمنية، عليه أن يقبل إلى الحوار 
والتمســك بالعــدل؛ ال يمكــن األمــن بغيــر 

العــدل.
وتابع خطيب أهل السنة قائا: املشكات 
والعنــف،  بالحــرب  تحــل  ال  واألزمــات 
واالهتمــام  والعــدل  الحــوار  فــي  حلهــا  بــل 
واملذهبيــة  الدينيــة  األقليــات  بمطالــب 
مــن  مطالــب  إلــى  واالســتماع  والقوميــة، 
ينــادى بــأن حقوقهــم ضيعــت. علــى العالــم 
أن يحــل مشــكاتهم بالحــوار واملفاوضــات.

العراقــي  الشــعب  قائــا:  فضيلتــه  وأكــد 
األفغانــي  والشــعب  واليمنــي  والســوري 
خــال  مــن  مشــكاتهم  يحلــوا  أن  يجــب 
القوميــات  حقــوق  ومراعــاة  الحــوار، 
وطنيــة  حكومــات  وتأســيس  واملذاهــب، 
وقصــف  الكيميــاوي،  القصــف  شــاملة. 
الكريــم  القــرآن  حفظــة  تكريــم  جلســات 
ال يحــل مشــكلة، بــل يضاعــف املشــكات 
وآالم الشــعب أضعافــا مضاعفــة، ويوســع 

والفواصــل. الشــقاق 
الحميــد:  عبــد  الشــيخ  فضيلــة  وقــال 
مشــكاتهم  يحلــوا  أن  للعامليــن  اقتراحنــا 
ال  ملــاذا  الحــوار.  خــال  مــن  وأزماتهــم 
يســتيطع قادة العالم اإلســامي أن يجلس 
بعضهم مع بعض؟ مع األسف أثار األعداء 
لتحقيــق  اإلســامية  البــاد  بيــن  العــداوة 
ال  اإلســامية  البــاد  قــادة  مصالحهــم. 
بعــض،  ينبغــي أن يصعــد بعضهــم ضــد 
وال يســتخدموا لهجــة عنيفــة، بــل يجــب 
أن يخاطــب بعضهــم بعضــا بالقــول الليــن، 
بجلــوس  املشــكات  حــل  وراء  وليكونــوا 

بعــض. مــع  بعضهــم 
العامــة عبــد العزيــز رحمــه هللا كان عاملــا 
ربانيــا واســع التفكيــر / جامعــة دارالعلــوم 

زاهــدان للمســلمين جميعــا
فــي  الحميــد  عبــد  الشــيخ  وأشــار فضيلــة 
قســم آخــر مــن كلمتــه إلــى مؤســس جامعــة 
دار العلــوم زاهــدان الشــيخ العامــة عبــد 
العزيــز رحمــه هللا، وأضــاف قائــا: الشــيخ 
ربانيــا  كان عاملــا  العزيــز رحمــه هللا  عبــد 
عــاش  النظــر.  واســع  وشــخصا  مخلصــا 
رحمــه هللا فــي زاهــدان، وملــا توفــي دمعــت 
بيــن  كان  الســنة.  كأهــل  الشــيعة  عيــون 
الشــيخ عبــد العزيــز رحمــه هللا وآيــة هللا 
كفعمــي عاقــة وديــة، وهــذه العاقــة كانــت 
ســببا للمحبة بين الشــيعة والســنة في هذه 

املدينــة.
دارالعلــوم”  “جامعــة  فضيلتــه  واعتبــر 
مركــزا يتعلــق بجميــع املســلمين فــي العالــم، 
و”جلسة تكريم خريجيها” لصالح الشعب 
اإليرانــي جميعــا، وتابــع قائــا: جامعــة دار 
للشــيعة  إســامي  مركــز  زاهــدان  العلــوم 
هــذه  العالــم.  مســلمي  ولجميــع  والســنة 
الجلســة أيضــا لصالــح الشــعب اإليرانــي 
جميعــا، وهــذه املنصــة يطــرح فيهــا العلمــاء 
والشــخصيات  واملســؤولون  واملثقفــون 

السياســية شــيعة وســنة آراءهــم.

أخبار العالم

الشرطة املاليزية تتسلم تقرير تشريح جثمان 
األكاديمي الفلسطيني “البطش”

الثاثــاء،  اليــوم  قدمــت وزارة الصحــة املاليزيــة 
تقرير تشريح جثمان األكاديمي الفلسطيني فادي 
البطش إلى الشرطة، في إطار التحقيقات الجارية 
للكشــف عــن تفاصيــل اغتيالــه الســبت املا�ضــي.

ســيري  داتــوك  املاليــزي  الصحــة  وزيــر  وقــال 
ســوبرامانيام، إن “الــوزارة تتحفــظ علــى تفاصيــل 
التحقيقــات”. لضــرورة  الجثمــان  تشــريح  تقريــر 
نقلتهــا صحيفــة  فــي تصريحــات  الوزيــر  وأضــاف 
نتائــج  “قدمنــا  املحليــة،  تايمــز”  “نيــو ســترايتس 
تشــريح جثمان األكاديمي الفلســطيني البطش إلى 

الشــرطة فــور االنتهــاء مــن املهمــة”.
وأكد أن “األمر متروك في الوقت الراهن للشرطة 
التخــاذ قــرار اإلفصــاح عــن تفاصيــل التقريــر مــن 

عدمــه”.

ترامب يعلن انسحاب الواليات املتحدة من 
االتفاق النووي مع إيران

أعلــن الرئيــس األمريكــي، دونالــد ترامــب، انســحاب 
الواليــات املتحــدة رســميا مــن االتفــاق النــووي مــع 

إيــران.
ووقع الرئيس األمريكي في البيت األبيض مرسوما 
يق�ضــي بإعــادة فــرض العقوبــات التــي رفعــت عــن 

إيــران بموجــب االتفــاق النــووي.
الثاثــاء  اليــوم  ألقاهــا  كلمــة  فــي  ترامــب،  وقــال 
حــول مســتقبل دور الواليــات املتحــدة فــي االتفــاق 
"هائلــة"  الصفقــة  هــذه  إن  إيــران،  مــع  النــووي 
تخصيــب  بمواصلــة  اإليرانــي  للنظــام  و"تســمح 
اليورانيــوم"، مضيفــا: "أعلــن اليــوم أن الواليــات 
املتحــدة ستنســحب مــن االتفــاق حــول برنامــج 

النــووي". إيــران 
وأشــار ترامــب إلــى أن الواليــات املتحــدة تتوفــر لديهــا 
"أدلــة مؤكــدة تثبــت أن النظــام اإليرانــي ينتهــك 
االتفــاق النــووي"، معيــدا إلــى األذهــان الوثائــق، 
التــي نشــرتها مؤخــرا إســرائيل حــول هــذه القضيــة.

تركيا تستدعي سفيريها في واشنطن وتل أبيب
فــي  ســفيريها  اســتدعاء  االثنيــن،  تركيــا،  أعلنــت 
واشــنطن وتــل أبيــب بهــدف التشــاور، علــى خلفيــة 
نقــل الســفارة األمريكيــة إلــى القــدس و"املجــزرة" 

التــي ارتكبتهــا إســرائيل علــى حــدود قطــاع غــزة.
جــاء ذلــك خــال مؤتمــر صحفــي، عقــده املتحــدث 
حــول  بــوزداج،  بكــر  التركيــة  الحكومــة  باســم 
فــي  التركيــة  الحكومــة  اتخذتهــا  التــي  القــرارات 
اجتماعها األسبوعي أمس اإلثنين بأنقرة، بحسب 

الرســمية. التركيــة  لأنبــاء  األناضــول  وكالــة 
وقــال بــوزداج: "اســتدعينا ســفيرينا فــي واشــنطن 
غــًدا  ســيعقد  والبرملــان  للتشــاور،  أبيــب  وتــل 
جلســة خاصــة لبحــث موضــوع القــدس، وســتقدم 

املوضــوع". حــول  للبرملــان  معلومــات  الحكومــة 

تقارير
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بــدأت نشــاطات النــادي العربــي بجامعــة 
دار العلــوم زاهــدان مــع فجــر هــذا العــام 
مــع  استشــارية  جلســات  إثــر  الدرا�ضــي 
األســاتذة املشــرفين علــى النــادي العربــي 
بخصــوص التطويــر فــي البرامــج وإعمــال 
التحديــث والتــذرع باإلبــداع. إذ الكثيــر مــن 
الطــاب ال يشــتركون فــي النــادي بحجــة 
أنهــم عرفــوه قبــل ســنوات وســبروا غــوره 
فــي بضــع جلســات منــه،  بعــد الحضــور 
وذلــك لقلــة اإلبــداع والتطويــر فــي البرامــج 
وتفريــط املعنييــن واالقتصــار علــى مــا كان 
منــذ البدايــة، دون تفكيــر فــي مجــال ســوقه 

وإخراجــه نحــو التكامــل والبلــوغ.
قد توصل مجلس الشورى في هذا العام 
إلــى أن الحــل الحاســم ومــا يســتطيع أن 
يســهم فــي اجتــذاب الطــاب إلــى املشــاركة 
فــي  والتحديــث  اإلبــداع  هــو  النــادي  فــي 

البرامــج وال يمكــن اتخــاذ هــذه الخطــوة إال 
بالعثــور علــى الناشــطين وذوي املؤهــات 
الصفــوف  مختلــف  فــي  الطــاب  مــن 
لتكويــن صفــوة منهــم تســتخدم فــي مجــال 

الفكــرة. تنفيــذ 
وقــد  الناشــطين  مــع  انعقــدت جلســات 
ذوي  عــن  بالبحــث  خالهــا  طولبــوا 
زمائهــم  وبيــن  صفوفهــم  فــي  الكفــاءات 
هــذا  فــي  للنشــاط  هوايــة  لهــم  والذيــن 
هــؤالء  علــى  العثــور  تــم  وقــد  الحقــل، 

الصفــوة، وكــّون منهــم مجلــس الشــورى، 
وخرجــت مــن املجلــس فكــرة إنشــاء فئــة 
فــي  والطــاب  الناشــئين  تخــص  جديــدة 
الصفــوف الســفلى، والفكــرة اســتقبلت 
ونّفــذت  املشــرفين  األســاتذة  قبــل  مــن 
وسّميت هذه الفئة الجديدة بـ فئة كعب 

زهيــر. بــن 
مــن  طــاب  مــن  تشــكل  كانــت  الشــورى 
الصفــوف املوجــودة فــي الفئــة، وقــد قــام 
أعضاء الشــورى بالنشــاط والدعاية على 
صعيــد الصفــوف والجامعــة واســتطاعوا 
جلــب أشــخاص جــدد لــم يكــن لهــم عهــد 

بالنــادي ســابق.
علــى  كان  الــذي  واألهــم  الخــر  العمــل 
عاتــق هــؤالء الناشــطين هــو التفكيــر فــي 
فائــدة  أكثــر  وجعلهــا  البرامــج  تحديــث 
وأثــرا فــي النفــوس، كــي ال يمــل األشــخاص 
املجذوبــون البرامــج الروتينيــة، وال تبقــى 
جافــا  منغلقــا  موضوعــا  العربيــة  اللغــة 
الخطابــة واألناشــيد  غيــر  فيــه  يوجــد  ال 
هللا  بحمــد  املجــال  هــذا  وفــي  والحــوار 
اإلشــادة  تســتحق  خطــوات  اتخــذت 
واإلعجــاب، وبلــغ التنــوع بالنــادي إلــى أن 
ينتظــر موعــد  غــدا  الطــاب  مــن  الكثيــر 
املتنوعــة  بالبرامــج  لاســتمتاع  عقــده 

عرضهــا. فــي  واملشــاركة 
والطاولــة  املســرحية،  البرامــج  فــي  أدمــج 
وتقديــم  األســئلة  وطــرح  املســتديرة، 
وترجمــة  عليهــا،  الراّديــن  إلــى  الجوائــز 
إلــى  باللغــات األخــرى  الخطابــات امللقــاة 
العربيــة، وعــرض الطرائــف والفكاهيات، 
هــذه البرامــج وغيرهــا كان ممــا اجتــذب 
الطــاب بشــكل الفــت للنظــر ال للحضــور 
العــرض  فــي  للمســاهمة  بــل  فقــط 
والتقديــم، كل كان يجــد هوايتــه فــي �ضــيء 
مــا فيرشــح نفســه ملمارســته، فالــذي ال 
يرغــب فــي الخطابــة قــد يرغــب فــي اإلعــان 

أو فــي املســرحية أو الحــوار أو طــرح األســئلة 
أو لــه اســتعداد فــي إلقــاء الفكاهيــات أو 
طــرح األســئلة، وال أقــل عــن أن ينجــذب 

وإقبــاال. بهــاًء  فيزيــده  بــدوام  فيحضــره 
علــى كل فــي العــام الــذي أصبــح علــى وشــك 
بهّمــة  النــادي  وضــع  تحّســن  االنقضــاء 
وحضــور  الحثيثــة  وجهودهــم  الطــاب 
املشــّوقين  امليــدان  فــي  األســاتذة  بعــض 
الطــاب بحضورهــم واهتمامهــم بالنــادي 
واســتطاع الطــاب عــن البرامــج وحّثهــم 

املســتمر. الحضــور  علــى 
لكــن النقــص مــازال باقيــا باديــا ونحــن 
بعداء عن املكانة التي جديرون بالوقوف 
عندهــا، ويتطلــب الوصــول إليهــا فواتيــر 
من املجاهدة واملثابرة والتضحية املزيدة 

والتعاطــف. والتضافــر 
وكــون النــادي العربــي هامشــيا قــد جعــل 
االهتمــام،  حــق  بــه  يهتمــون  الطــاب ال 
علــى رجــاء أن يكــون للنــادي أيضــا ســاعة 
كبرنامــج  ويعــرف  األوقــات  صميــم  فــي 
رئي�ضــي فــي كافــة مدارســنا يعطــى حقــه مــن 
قبــل الطــاب واملــدارس وهــذه الخطــوة ال 
مناص عنها في معرض تكوين جيل يحمل 
فكرة سليمة هادفة بناءة يخاطب العرب 
واملســلمين، والنــادي العربــي حقــل يمكــن 

التعويــل عليــه فــي اجتنــاء هــذه الثمــرة.

النادي العربي خالل العام الذي مضى
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تواجههــا  التــي  الحــروب  أشــد  مــن  إن 
األمــة اإلســامة اليــوم، وأنكاهــا وأشرســها 
هــي الحــرب البــاردة، والصــراع الرهيــب 
الفكــري )جــاءت هــذه الحــرب الضــروس 
والقــوى  الضــال  حلــف  هــزم  مــا  بعــد 
فــي  غطرســته،  وانكســرت  الشــيطانية، 
ســاحات الوغــي هزائــم متواليــة( صــراع 
الحــق والباطــل، واإليمــان  بيــن  مســتمر 
البيــوت  التهــدم  الحــرب  هــذه  والكفــر، 
واملساكين، ولكن تهدم األفكار والعقائد، 
والتســتهدف الجمهــور و األماكــن، ولكــن 
وتنشــر  والفضائــل،  األخــاق  تســتهدف 

والرذائــل. القبائــح 
لقــد غفلــت األمــة اإلســامية عــن هــذا 
املخيــف،  والنضــال  الرهيــب،  الصــراع 
الرعنــاء  واملعركــة  الشــوهاء،  والحــرب 
مــدة طويلــة حتــى تلقتهــا فــي عقــر دارهــا، 
وأمــام بابهــا، فغــزت أجيالهــا جيــا بعــد 
جيــل، وذهبــت بأغلــى مــا عندهــا، وأعظــم 
ثروتهــا، وأفخــم مــا تفتخــر وتعتــز بهــا مــن 
وبراعمهــا،  وكهولهــا  وفتياتهــا،  فتيانهــا 
ربقــة  ويخلــع  ويتهــود،  يتنصــر  فشــبابها 
تدعــى  ونســاءها  عنقــه،  مــن  اإلســام 
املســاواة بيــن الرجــال والنســاء، )كمــا وقــع 
ذلــك فــي تونــس وقامــت النســاء  بمســيرات 
وطالبــن بحقوقهــن.( وتنــزع حجابهــا الــذي 
هو حصنها الحصين، ودرعها املنيع،)كما 

شــاهدنا ذلــك بــأم أعيننــا فــي بعــض البــاد 
اإلســامية( وتقدم على التبرج والســفور، 
والخاعــة والفجــور، وتلتمــس مــا يعطــى 
والحظــوظ،  الحقــوق  مــن  للرجــال 
بالجملة إن أمتي تلهث اليوم وراء الغرب 
فلذلــك  ومدنيتهــا؛  وحريتهــا  وحضارتهــا، 
تخوض معركة حاسمة جعلتها ترتطم في 
مســتنقع الغــرب ردحــا مــن الدهــر، ولجــة 
التقاعــس والتقهقــر، وأوقعتهــا فــي حصــار 
خانــق، ظلــت تحــاول الخــروج منهــا ولكــن 
باجــدوى، وهــذه الحــرب واملعركــة مــن 
أضخــم مشــاكل ومعــارك التــي ابتليــت بهــا 

أمتنــا اإلســامية حاليــا.
والداعيــة  اإلســامي،  املفكــر  يقــول 
"إننــي  النــدوي:  أبواالحســن  العظيــم 
أعتقــد أن ذلــك أضخــم مشــكلة لأقطــار 
اإلســامية، وهــي مشــكلة حقيقــة الصلــة 

واألحــام."  باألوهــام  لهــا 
  كانــت األمــة اإلســامة قبــل أن تصيــب 
متمســكة  الكبــرى  املصيبــة  بهــذه 
بتقاليدهــا اإلســامية، وعاداتهــا الجميلــة 
حضــارة  عليهــا  طغــت  ولكــن  النبيلــة، 
مســاق  وســاقتها  وماديتهــا،  الغــرب 
الخنــوع والركــون، لقــد حذرتهــا العلمــاء 
مــن  املجاهــدون،  والدعــاة  املخلصــون، 
عواقبهــا املشــؤومة، وحصيلتهــا الســيئة.
النــدوي  الشــيخ  الدعــاة،  هــؤالء  فمــن   

"رح "حيــث حــذر األمــة اإلســامية ونبأهــا 
الفادحــة،  وعظــم  األمــر،  بخطــورة 
وأرســل  محاضــرات  و  خطبــا  وألقــى 
رســائل عديــدة للمعنييــن بهــذا املهــم مــن 
البــاد  الســيما  والوجهــاء،  املســؤولين 
األثيمــة  الغــرب  يــد  تدنســها  لــم  التــي 
رجســها،  مــن  نزيهــة  وكانــت  الخرقــاء، 
وطاهــرة مــن خبثهــا، ولــم تتلــوث بهــا تلــوث 
واليمــن  كأفغانســتان  األخــرى،  البــاد 
لــم  هيهــات  هيهــات  ولكــن  والســعودية، 
آذان  الثمينــة  النصائــح  لهــذه  توجــد 
صاغيــة، وقلــوب واعيــة، وجرفــت ماديــة 
ورونقهــا  الخــادع،  باخضرارهــا  الغــرب 
ببهجتهــا  حضارتهــا  وانحــدرت  الغــاش، 
الخاتلة، وأناقتها الزائلة، كالسيل العارم 
على األمة اإلسامية، فهذه حالها اليوم، 
تســعى لترتشــف مــن منهــل الغــرب، وتزيــل 
عطشــها بمــا تجدهــا مــع أروبــا وأمريــكا، 
السلســال  والرحيــق  العــذب،  واملــاء 
عندهــا، حقــا فهــي غافلــة عمــا أكرمهــا هللا 
مــن نعمــة جلــى، ومنــة عظمــى، وألبســها 
تــاج العــزة والفخــار، وأعطاهــا الشــوكة 
واالقتــدار، وهــي علــى عزتهــا وشــموخها 
عندمــا ترجــع إلــى كتــاب ربهــا وســنة نبيهــا 
متمســكة بهمــا حــق التمســك، ومتشــبتة 
بهمــا وعاضــة عليهمــا بالنواجــذ، وداعيــة 

والبعيــَد. القريــَب  إليهمــا 

الصراع الرهيب 
إسحاق الفاحص

الطالب في السنة الثامنة

صفحة الطالب
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مولوي جالل الدين الرومي رحمه اهلل )2(
الشيخ عبد الحميد جمعة

 من أساتذته:
بدأ جال الدين دراســته عند والده, وعند 
الشــيخ )برهــان الديــن املحقــق الترمــذي ( 
الذي كان من تاميذ والده , ونبغ على يده.
واســتفاد مــن كمــال الديــن ابــن العديــم , فــي 

بــاد الشــام .
وغيرهم من العلماء.

م جديد أو تحول في حياته:
َ
عال

يــدّرس ويفتــي ويعيــش  كان جــال الديــن 
كعالــم ومــدّرس؛ حتــى حدثــت لــه حادثــة 

تيــار حياتــه واتجاهــه… قلبــت 
فــي ســنة 642مــن الهجــرة وصــل إلــى قونيــة 
رجــل مــن الصوفيــة مــن » تبريــز« فــي إيــران 
داد(  ملــك  بــن  علــي  بــن  )محمــد  اســمه 
وُيعــرف بشــمس تبريــز, خــرج جــال الديــن 
فــي موكبــه مــن التاميــذ والعلمــاء ,  يومــا 
والنــاس حولــه يســألونه ويســتفيدون منــه , 
وتقدم شــمس الدين وقال له: ما املقصود 

والعلــوم؟ الرياضيــات  مــن 
آداب  علــى  االطــاع   : الديــن  جــال  قــال 

لشــرع. ا
قــال شــمس الديــن فــي هــدوء وثقــة : ال ؛ بــل 
الوصــول إلــى املعلــوم, وأنشــد بيــت الحكيــم 
الســنائي الــذي يقــول فيــه: إن العلــم إذا لــم 

يجــردك مــن نفســك فالجهــل خيــر منــه .
وتحيرجــال الديــن , والتــزم أســتاذه الجديــد 
. وإلــى ذلــك أشــار جــال الديــن فــي بيــت لــه 
بقولــه: »إن الشــمس التبريــزي هــو الــذي 
أرانــي طريــق الحقيقــة, هــو الــذي أديــن لــه فــي 

إيمانــي ويقينــي«.
ويقــول »ســلطان ولــد« ابــن جــال الديــن: 
إن األســتاذ الكبيــر أصبــح تلميــذا صغيــرا 
للشــيخ التبريــزي يتلقــى منــه الــدروس كل 

يــوم…
الجديــد  لشــيخه  الديــن  جــال  وخضــع 
خضوعــا  كامــا, وانصــرف إليــه انصرافــا 
كليا , وتشاغل عن تاميذه ومريديه؛ فكان 
هــذا ســبب إثارتهــم وبغضهــم مــن شــمس 
الديــن وعزمــوا علــى إبعــاده مــن قونيــة …

وتحمــل ذلــك شــمس الديــن فــي صبــر وحلــم 

؛ حتــى تجــاوز الحــد, وخــاف شــمس الديــن 
الشر والفتنة؛ فخرج من قونية مستخفيا 

, عــام 643ه .
وحــزن جــال الديــن لغيبــة أســتاذه حزنــا 
وبقــي  تاميــذه  جميــع  واعتــزل   , شــديدا 
منقطعــا عــن النــاس , حتــى فاجأتــه رســالة 
للشــيخ شــمس الديــن مــن دمشــق, فطابــت 
نفــس جــال الديــن وكتــب رســائل إليــه فــي 

إحداهــا:
أيها النور في الفؤاد تعال  

 غاية الوجد واملراد تعال
أيها السابق الذي  سبقت    

منك مصدوقة الوداد تعال 
}جون بيائي زهي كشاد ومراد
جون نيائي زهي كساد  تعال{

)يا سرورا وسعادة إذا قدمت 
 و يا حزنا و كسادا إذا غبت(

ْت ونأْت      
َ
أنت كالشمس إذ دن

 يا قريبا على الِبعاد تعال
وهــدأت ثائــرة النــاس , وعــرف جــال الديــن 
شــمس  عــداوة  عــن  أقلعــوا  النــاس  أن 
مــع  ولــد  ولــده ســلطان  وإيذائــه؛ فارســل 
هدايــا نفيســة ينثرهــا علــى قدميــه , ويطلــب 
منــه العفــو عمــن آذاه, ورجــع شــمس الديــن 
إلــى قونيــة وابتهــج بقدومــه جــال الديــن.

ولكنــه لــم يمــض علــى هــذا النعيــم زمــن 
طويل ؛ حتى ثارت الفتنة من جديد, وغاب  

شــمس ثانيــة.
فــي كل  وبحــث جــال الديــن عــن شــيخه 
مــكان , وملــا لــم يجــد لــه اثــرا تغيــرت حالتــه, 
وكان يــدور فــي مدرســته كالهائــم , ويقــول فــي 
الحنيــن إلــى شــيخه الشــعر الرقيــق, وينظــم 
القصائــد الطــوال, وكان إذا حــدث أحــد 
بأنه رأى شيخه أو لقيه في مكان خلع عليه 

لباســه شــكرا.
خــرج جــال الديــن إلــى الشــام ليبحــث عــن 
شمس الدين , ورافقه أصحابه , وملا لم ير 
للشــمس أثــرا ســكنت نفســه وقــال: ال فــرق 
بيني وبين شمس الدين , إن كان هو شمسا 
فأنــا ذرة , وإن كان هــو بحــرا فأنــا قطــرة , 

ونــور الــذرة مــن الشــمس , وحيــاة القطــرة 
مــن البحــر , ورجــع إلــى قونيــة.

الدقــاق  الديــن  صــاح  الشــيخ  واتخــذ 
جليســه  و  لــه,  وخليفــة   , ســره  صاحــب 
اتخــذ  الديــن  صــاح  توفــي  وملــا  الخــاص. 
حســام الديــن شــلبي جليســا لــه بعــد صــاح 
الدين, وكان السبب في تأليف املثنوي فقد 
لــه قريحتــه بهــذا الشــعر الخالــد. ســالت 

من شعره:
بسوزان هر چه من  بغير از دل كه  اندر دل
بهر ساعت همى سازى زكر و فر خود گلشن

وتعريبه:
فلتحــرق كل مــا تملــك اال القلــب فإنــك فــى 

لقلــب ا
تصنع كل ساعة من داللك جنة

مــرده بــدم زنــده شــدم، گريــه بــدم خنــده 
م شــد

دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم
تعريبه:

باكيــا  كنــُت  ميتــا فأصبحــُت حيــا،  كنــُت 
ضاحــكا فأصبحــُت 

لقــد جــاءت  دولــة الحــب،  و أنــا أصبحــت  
دولــة راســخة

لقــد دعــا جــال الديــن الرومــي إلــى الحــب 
دعــوة ســافرة , وذكــر عجائبــه وتصرفاتــه فــي 
بسط » إن الحّب يحّول املّر حلوا , والتراب 
تبرا, والكدر صفاًء , واأللم شفاء , والسجن 
روضة , والسقم نعمة , والقهر رحمة , وهو 
الــذي يليــن الحديــد ويذيــب الحجــر , ويبعــث 
امليــت , وينفــخ فيــه الحيــاة , ويســود العبــد«.

 أنين الناى
– استمع إلى هذا الناى يأخذ فى الشكاية ، 

ومن الفرقات يم�ضى فى الحكاية
– منــذ أن كان مــن الغــاب اقتاعــى ، ضــج 

الرجــال والنســاء فــى صــوت إلتياعــي
 يمزقــه الفــراق ، ـكـى أبــث 

ً
–  أبتغــى صــدرا

شــرح آالم الفــراق.
–  كل من يبقى بعيدا عن أصوله ، اليزال 

يــروم أيــام وصاله.

عباقرة أهل السنة
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مكانهــا  إلــى  البوصلــة  تعــود  جديــد،  مــن 

والطلقــة  األولــى  الثــورة  حيــث  األسا�ضــي، 

األولــى والحــرب األولــى، فــي ظــل هــذا املنعطــف 

"بالخطــر"،  يوصــف  دومــا  الــذي  السيا�ضــي 

تعــود مــن جديــد القــدس تحتــل قمــة الخــراب 

العربــي الحاضــر، بعدمــا جّنــت البوصلــة التــي 

أصبــح مؤشــرها يتــوه فــي املســافات واألبعــاد 

العربيــة التــي لــم يعــد أحــد يعــرف مامحهــا.

منــددة،  واعتصامــات  طارئــة،  اجتماعــات 

ووقفــات فــي كل أنحــاء الكــرة األرضيــة مــا عــدا 

العربي الرسمي منها، والعنوان واحد "القدس 

الفلســطينية!"  الدولــة  عاصمــة  الشــرقية 

مــن أعطاهــم حــق إضافــة الــكام علــى جمــل 

التاريــخ؟ مــن قــال لهــم أن يلعبــوا بمفــردات 
الوطــن؟ مــن منــح لهــم شــرف الكلمــات فــوق 
الســطور املمزوجــة بالــدم؟ شــرقية! مــن تنــازل 

عــن الغربيــة ليقــول لهــم فاوضــوا علــى مــا تبقــى 

مــن شــوارع القــدس العتيقــة!

التــراب  كامــل  هــي فلســطين، علــى  فلســطين 

 وحتــى 
ً
الفلســطيني، مــن رأس الناقــورة شــماال

، ومــن نهــر األردن 
ً
قريــة أم الرشــراش جنوبــا

 ،
ً
غربــا املتوســط  األبيــض  البحــر  إلــى   

ً
شــرقا

بــكل أشــكال املســافات ســتمر فــوق القــدس، 

القدس كامل القدس، بمساجدها وكنائسها، 

بجدرانها وترابها، بخرابها ومستقبلها، بعطرها 

ووجعهــا، القــدس كامــل القــدس دون تقســيم.

كنتــم  إن  للتفــاوض،  قابلــة  غيــر  القــدس 

تعتقــدون أن االحتــال مكــث هنــا كثيــرا فأنتــم 

تعرضــت  ألنهــا  أبــدا،  القــدس  تعرفــون  ال 

للتدمير مرتين، وحوصرت 23 مرة، وهوجمت 

52 مــرة، وتــّم غزوهــا وفقدانهــا مجــدًدا 44 

مــرة، فهــل ســيقف التاريــخ عندكــم هــذه املــرة! 

هــذه األرض عصيــة علــى الوجــع، عصيــة علــى 

كثيــرا،  الليــل  تعــرف  ال  األرض  هــذه  األلــم، 

القــدس حضــارة حــرة ال يمكــن أن تختــزل فــي 

مائــة عــام، ال يمكــن أن ترتبــط باســم ترمــب 

ومــن قبلــه بلفــور، أســوار القــدس ال تعــرف إال 

أســماء الفاتحيــن؛ فاقــرأ علــى مفاتيحهــا اســم 

عمر بن الخطاب، وبالكردي اسم صاح الدين، 

ل على حيطانها بالعربي سور القرآن الكريم،  ِ
ّ
ورت

وتعّمــد بمــاء قدســيتها وتعلــم مــن محبــة وســام 

املسيح الذي لم يمر من هنا فقط، بل كان هنا 

وحاربــوه هنــا وبقــي كمــا أرض فلســطين، عصيــا 

علــى الجاديــن، مقاومــا للطغيــان.

مــن راهــن باألمــس علــى "النســيان" أو "التراجــع" 

فهــو أيضــا ال يفقــه حرفــا واحــدا مــن حــروف 

التاريــخ، ولــم يســمع يومــا أي قصــة مــن قصــص 

األوليــن.

تعــارض  ترمــب  الســيد  قــرارات  إن  يقولــون 

القانون الدولي، عن أي قانون يتحدثون! أرض 

ســلبت من أصحابها وأصبح املحتل القادم من 

بولونبيــا وأملانيــا وأمريــكا، جــار الفــاح اليبو�ضــي 

الكنعاني الذي يسكن هنا من خمسة آالف عام 
قبــل امليــاد، وتقولــون قانــون دولــي!، ال قانــون 
يرتبــط بالقــدس ســوى قانــون البندقيــة، ســوى 

عدالة الرصاص، سوى محاكم الثوار وأصوات 

املحاربين، فاألرض الفلســطينية ال تعترف بمن 

باعهــا وتخلــى عنهــا، ال تعتــرف بمــن تركهــا وحدهــا 

بيــن آالف الســكاكين، ال تعتــرف بمــن أغلــق بابــه 

فــي وجههــا وتركهــا وحدهــا فــي مهــب الريــح والعــدم.

فلســطين التاريخيــة، ال يوجــد قــرار آخــر يرســم 

ال   1948 عــام  النكبــة  فحــرب  حدودهــا، 

تختلــف أبــدا عــن حــرب النكســة عــام 1967، 

كل املعطيــات تــؤدي إلــى مســرب واحــد، احتــال 

فلســطين التــي تنتظــر حــرب "الصحــوة" التــي 

ســتأتي ولــو بعــد حيــن، راَهنــوا كثيــرا علــى تعــدد 

األجيــال، ولكــن هــا هــو الواقــع يقــف بوجههــم 

فلســطين  أطفــال  هــم  هــا  وصلبــا،  عريضــا 

"فلســطينيون" أكثــر مــن أجدادهــم، تعنــي لهــم 

القــدس أكثــر ممــا كانــت تعنــي ملــن ســبقوهم، 

األلــم هــو كمــا الطفــل يكبــر كل يــوم وتتشــكل 

تفاصيلــه، وهــم تعاطــوا األلــم مــن يومهــم األول، 

عرفــوا القــدس مــن أول الضــوء، وأقســموا علــى 

الوعد القائم وعلى العهد املأخوذ، فلسطين وال 

�ضــيء ســوى فلســطين، ومــن راهــن باألمــس علــى 

"النسيان" أو "التراجع" فهو أيضا ال يفقه حرفا 

واحــدا مــن حــروف التاريــخ، ولــم يســمع يومــا أي 

قصــة مــن قصــص األوليــن.

واســمعونا  السياســية  أصواتكــم  اخفضــوا 

صــوت مدافعكــم، اخفضــوا أقامكــم وارفعــوا 

بندقياتكم، اسحبوا سفراءكم وأرسلوا الجنود، 

وارفعــوا أيديكــم بالدعــاء والتضــرع ولكــن ليــس 

من فوق مكاتبكم، كونوا هناك وارفعوا أيديكم 

تحــت الصخــرة املشــرفة، فــاهلل هنــاك أقــرب، 

والســماء أقــرب واألرض أطيــب، واألنبيــاء هنــاك 
ســيصلون خلفكــم ويدعــون دعواتكــم وينــادون 

بصوتكم، يا هللا يا هللا أعطيتنا ما هو كثير علينا 

فسرق، ونحن اليوم نرد بضاعتنا إلينا ونعدك 

أن نبقــى علــى العهــد والوعــد.. محافظيــن علــى 

نعمك علينا وأولها وآخرها فلسطين.. على كامل 

التــراب الفلســطيني.

القدس 
كاملة.. عىل 
كامل التراب 
الفلسطيني

حاتم الشولي

كاتب وصحفي أردني

شؤون إسالمية
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عبد هللا عبداللهيمقاالت في الفكر

قارنة
ُ
الدراسات امل

فــي الكليــات الشــرعية فــي عصرنــا يــدّرس 
أهّميــة  ينكــر  أحــد  ال  املقــارن.  الفقــه 
للمتخصصيــن  املقــارن  الفقــه  دراســة 
فــي الفقــه، وملــن نصــب نفســه لإلفتــاء، 
فهي دراسة ال بّد منها في تلك املجاالت، 
مبتــدئ  متعلــم  كّل  ــف 

ّ
ُيكل أن  لكــن 

للعلــوم الشــرعية بالفقــه املقــارن، فهــذا 
تعليــم ال جــدوى منــه، وهــو ليــس حاجــة 
عصرنــا، وقــد تكــون لهــا نتائــج ســلبية 

أيضــا.
إن حاجة املتعلمين والطلبة الشرعيين 
إلــى  جــدا  كبيــرة  الدينيــة  مدارســنا  فــي 
الدراســة التقارنيــة فــي مجــال الديانــات، 
م حينما يعرف تفاصيل الديانة 

ّ
فاملتعل

املجوسية، ال يكتفي بالشكر على نعمة 
ــر بدعايــات 

ّ
اإلســام فقــط، بــل لــن يتأث

اإلســام  يكرهــون  الذيــن  القومييــن 
ويحقــدون الصحابــة ر�ضــي هللا عنهــم، 
بنــا جميعــا ســواء فــي 

ّ
وهكــذا حاجــة طا

الجامعات العصرية أو التقليدية كبيرة 
جــدا إلــى الدراســة التقارنيــة فــي مجــال 
ــم 

ّ
املعاصــرة، فاملتعل األمــم والشــعوب 

الــذي ُيقــارن بيــن الشــعوب املســلمة مــع 
ســائر الشــعوب غيــر املســلمة املوجــودة 
فــي العالــم، ويقــارن فقــط بيــن جرائــم 
هــذه الشــعوب فــي القــرون األخيــرة يجــد 
بالنســبة  كاملائكــة  املســلمة  األمــم  أّن 
ويطمئــن  الكافــرة،  الشــعوب  تلــك  إلــى 
قلبــه بمــا قــال هللا تعالــى: "كنتــم خيــر أّمــة 

للنــاس". أخرجــت 
بنــا كبيــرة جــدا إلــى 

ّ
وهكــذا حاجــة طا

الدراسة التقارنية في مجال الحضارات 

الجديــدة والقديمــة فــي العالــم.
ــم الحضــارة املاديــة 

ّ
 فــإذا طالــع املتعل

الغرييــة جيــدا، يجــد ســّر تقــّدم هــذه 
الحضــارة املاّديــة فــي أمريــن؛ فــي ســرقة 
بعــد  الشــرقية  الشــعوب  أمــوال 
اســتعمارهم، وفــي تهجيــر عقــول الشــرق 
وأموالــه وثرواتــه بعــد التأزيــم املتعّمــد 

نهــم. لبلدا
التقارنيــة مهّمــة جــدا،  الدراســات  إّن 
لكــن يجــب تحديــد مجاالتهــا أّوال لئــا 
هــا، و لئــا 

ّ
تضيــع الجهــود فــي غيــر محل

حاجــة  ليســت  فيمــا  املســاعي  تضيــع 
ســتهدف  

ُ
كّل متعلــم فــي العصــر الــذي ت

فيــه ثوابــت اإلســام، وتســتهدف فيــه 
العقيدة والدين والحضارة اإلســامية، 

أيضــا. املســلمون  يســتهدف  كمــا 

جمهوريات وأحزاب إسامية!!
ذكر املؤرخون والفقهاء واألئمة:

الدولة األموية نســبة لبني أمية رغم أّن 
فيهم صحابة وهم أقرب لإلسام ولعهد 

النبوة، ورغم أنها كانت إسامية.
وذكــروا الدولــة العباســية نســبة لبنــي 

العبــاس.
القــرون  ومــن  تابعــون  فيهــم  أن  رغــم 

، ملفّضلــة ا
إلــى جّدهــم  العثمانيــة نســبة  والدولــة 
األكبــر عثمــان، رغــم أنهــم رفعــوا رأيــة 
مــن  ألكثــر  الصليبييــن  ضــد  الجهــاد 

قــرون. خمســة 
تاريــخ  طــول  علــى  مســلم  يجــرؤ  لــم 
إســامية  واليتــه  يســّمي  أن  اإلســام 
رأيــه لإلســام رأســا، صونــا  ينســب  أو 

لإلســام عــن االختــاط بأخطــاء البشــر 
وظلمهــم. وجهلهــم  ونقصهــم 

العلــم  ومنابــر  املذاهــب  أئّمــة  وهــؤالء 
والفقــه اإلســامي، لــم يعنــون إمــام منهم 

فقهــه وعلمــه بأنــه مذهــب اإلســام.
بــل نســبوا فقههــم ألنفســهم ال لإلســام 
رغــم عــدم اســتطاعة َمــن بعدهــم بلــوغ 

كعبهــم فــي فهــم اإلســام.
علمــه  حنيفــة  أبــي  اإلمــام  فنســب 
اإلســامي إليــه، وقــال: هــذا مذهبــي ولــم 

اإلســام. مذهــب  يقــل 
فنسب اإلمام الشافعي علمه اإلسامي 
يقــل  ولــم  مذهبــي،  هــذا  وقــال:  إليــه، 
مذهــب اإلســام، ونســب اإلمــام مالــك 
هــذا  وقــال  لنفســه،  اإلســامي  علمــه 

ورأيــي. مذهبــي 
لكــن فــي عصرنــا انتشــرت ظاهــرة عنونــة 
حــزب  فهــذا  باإلســامية،  �ضــيء  كل 
إســامية،  جماعــة  وتلــك  إســامي، 
وفــان جمهوريــة إســامية، وآخــر دولــة 

إســامية.
جمهوريات لم تحقق شــيئا، ال لإلســام 
وجماعــات  وأحــزاب  للمســلمين،  وال 
لإلســام  ال  بخيــر  تــأت  لــم  وجمعّيــات 
بــل  فحســب  املســلمة  للشــعوب  وال 
حياتهــا السياســية واالجتماعيــة حافلــة 
نفســها  تعنــون  الجســيمة  باألخطــاء 
باإلســام، ال أدري مــا الحاجــة إلــى هــذه 
قصــد بهــا املتاجــرة 

ُ
 أن ت

ّ
التســميات، إال

باســم اإلســام أو تغطيــة األخطــاء.
عنون األحزاب 

ُ
 وهل من الضروري أن ت

والــدول  والجمهوريــات  والحــركات 
باإلســامية؟

مقاالت في الفكر
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ما زال الخير في الشعوب املسلمة!
مــن طالــع تاريــخ الحــروب والصراعــات 
املعاصــرة القوميــة والدينيــة فــي األمــم 
املختلة في العالم مثل األمم اإلفريقية، 
واألوروبيــة، واألمــم التــي تعيــش جنــوب 
يجلــس  ثــم  واملســلمين،  آســيا،  شــرق 
فــي شــرق  األمــم  ليجــدّن  بينهــا،  يقــارن 
آســيا أكثــر دمويــة وإجرامــا، ثــم األمــم 
اإلفريقيــة غيــر املســلمة، ثــم األوروبييــن.
مــن بيــن األمــم التــي تعيــش فــي القــارات 
املختلفــة أكثرهــا ابتغــاء لأمــن والســام 
الشــعوب  هــي  الســلمي  والتعايــش 

. ملســلمة ا
نشــاهدها ال  التــي  الراهنــة   واألزمــات 
سيما أزمة فلسطين كلها أزمات فرضتها 
القــوى االســتعمارية االســتكبارية  علــى 

املســلمين.
مــع ذلــك نشــاهد أحيانــا البعــض مــن 
أنفســهم  ينصبــون  األقــام  أصحــاب 
علــى  املســلمة  الشــعوب  فــي  للطعــن 
اإلجراميــة  الكافــرة  األمــم  حســاب 

بهــا. معجبيــن 
نفســه  نصــب  مــن  لــكل  أقــول  لذلــك 
للطعــن فــي املســلمين والنيــل منهــم: مهــا 

أخــي!
ما زال الخير في الشعوب املسلمة.

تفسيٌر ضاّل!
مــن يرفــض املذاهــب الفقهيــة األربعــة 
بــع الكتــاب والســّنة«، 

ّ
مبــّررا رفضــه: »أت

معنــى كامــه أّن أئمــة املذاهــب األربعــة 
لــم يتبعــوا الكتــاب والســنة!

ومــن يرفــض املذاهــب الفقهيــة مبــررا 
كامــه: »هــم رجــال يخطئــون ويصيبــون 
أنــا اجتهــد بنف�ضــي فــي الكتــاب والســنة«، 
معنــى كامــه أنــه يــرى األئمــة مخطئيــن 
ُمصيبــا،  نفســه  ويــرى  اجتهاداتهــم  فــي 
لذلــك  لذاتــه،  العصمــة  وهــذا دعــوى 
قــد ناحــظ فــي هــذه الشــرذمة حينمــا 
بــاع الكتــاب والســّنة، 

ّ
يّدعــي أحدهــم ات

يــرى رأيــه  الخاطــئ معصومــا ال يقبــل 
النقــاش! بحيــث يصبــح كّل مــن خالــف 
تأويلــه واســتدالله مبتدعــا عنــده، وهــذا 

منتهــى الغلــو  الــذي هّبــت عواصفــه فــي 
هــذا العصــر ويجــب التصــّدي لــه بــكّل 
املســلمين  علــى  اليــوم  فالخطــر  قــوة، 
والليبراليــة  العلمانيــة  فــي  فقــط  ليــس 
وال فــي القوميــة والشــيوعية التــي بــدأت 
فــي التفســيرات  بــل  ســوءاتها للجميــع، 
ــة مــن اإلســام أيضــا.

ّ
الخاطئــة الضال

وأّي تفسير لإلسام أضّل من أن ينادي 
التــي  الفقهيــة  املذاهــب  بنبــذ  فريــق 
مــدى  والفقهــاء  العلمــاء  إنجــازات  هــي 

ظهورنــا!! وراء  القــرون، 

إيران قبل اإلسام!
يّدعــي بعــض القومييــن اإليرانييــن أنهــم 
كانــت لهــم حضــارة قبــل اإلســام، وأّن 
الضــّب(  بأكلــة  )ويصفونهــم  العــرب 
وأحرقــوا  حضارتهــم،  ودّمــروا  أتــوا 

! ! تهــم مكتبا
ألّن  اإلطــاق؛  علــى  صحيــح  غيــر  هــذا 
التعليــم كان محظــورا فــي إيــران قبــل 
ــة طبقــات الشــعب، 

ّ
اإلســام علــى كاف

وإذا كان هناك حظرا عاما على التعليم 
ــى تكــون فيــه كتــب ومكتبــات، ولــو 

ّ
فأن

كانــت  هنــاك كتــب فــي إيــران القديمــة 
كمــا يدعــي هــؤالء لحفظــْت كمــا حفظــت 
كتــب فاســفة يونــان التــي لــم يحرقهــا 

العــرب، بــل نقلــت إلــى العربيــة؟
نعــم؛ كانــت فــي إيــران قبــل اإلســام مبــاٍن 
وعمــارات وقصــور يعيــش فيهــا ملــوك 
مجوســية  ديانــة  وكانــت  الساســانية، 
جائــرة تفــرض علــى النــاس االستســام 
املقــدس علــى زعمهــم،  امللكــي  للكيــان 
ظاملــة  جائــرة  جيــوش  هنــاك  وكانــت 
تحفــظ لهــذا الكيــان أو الســالة ُملكهــا 
وتوســعها وامتدادهــا علــى أنحــاء البــاد، 
فــي  ينغمســون  كانــوا  الشــعب  بينمــا 
الفقــر  مــع  ويتصارعــون  الخرافــات، 

والشــقاء. والبــؤس 
التاريــخ  هــذا  مثــل  جائــر  مظلــم  تاريــخ 
ليس فيه ما ُيقتدى به، وجيوش جائرة 
وعمــارات وقصــور شــاهقة لســالة تــرى 
مهــا وال 

ّ
لنفســها تقدســا وتميــزا، ال يعظ

اق الجور والخرافات، 
ّ

يفتخر بها إال عش
ومــن دانــت نفوســهم للعبوديــة، ومــن 

الديانــات  محبــة  قلوبهــم  فــي  أشــربت 
فتــح  الــذي  لكــن  الباطلــة،  الفاســدة 
هللا عينيــه، والــذي أزال عنهمــا منظــار 
العصبيــة الجاهليــة فــا يــرى فــي إيــران 
قبــل اإلســام إال طغــاة جائريــن، وديانــة 
جائــرة ال تليــق بــأن تذكــر فضــا ِمــن أن 

تباهــى بهــا أو تفتخــر.

بالشــرائع  واملتمّســكون  اإلســام 
خة ملنســو ا

في الدساتير والقوانين الوضعية للبشر 
ســخ قانــون أو دســتور بقانــون 

ُ
، إذا ن

جديــد أو دســتور جديــد، ُيعاقــب كلُّ 
َمــن أهمــل الدســتور الجديــد الناســخ 
وتمّسك بالقديم املنسوخ، ويرى البشر 

هــذا حّقــا وعــدال وعقــا.
هكــذا تتفــق كلمــة أصحــاب الديانــات 
الســماوية أّن كل شــريعة وهــي قانــون 
تنســخ  األرض  فــي  ودســتوره  الــرب 
التــي قبلهــا، فالشــريعة اإلســامية هــي 
الناســخة للشــرائع الســماوية الســابقة 
اليهوديــة والنصرانيــة، فــكان املفــروض 
أن يعاقــب املتمّســكون بتلــك الشــرائع 
قبــل  الدنيــا  فــي  املنســوخة  الســماوية 
الخرة بعد ظهور اإلسام لكن اقتضت 
رحمة هللا ورأفته أن ُيتركوا ليعيشوا في 
الدنيــا بأمــن وســام، بشــرط أن يكّفــوا 
أذاهــم عــن املســلمين وعــن محاربــة ديــن 
هللا، لكــن أصحــاب تلــك الشــرائع وهــم 
علــى باطلهــم لــم يكّفــوا يومــا عــن أذاهــم 
للمســلمين وال عــن محاربتهــم لديــن هللا.
 رغــم أّن اإلســام لــم يعاملهــم بعدلــه 
وإنمــا عاملهــم برأفتــه ورحمتــه، لكّنهــم 
فــي املقابــل ومنــذ أن بعــث هللا الرســول 
التــوراة  فــي  ــربه 

ّ
املبش الصــادق  األميــن 

واإلنجيــل، حاربــوا الرســول واملســلمين 
وقاتلوهــم،  بهــم  وغــدروا  وآذوهــم 
يقاتلــون  يزالــوا  ولــم  عليهــم  وحّرضــوا 
بشــّتى  اإلســام  ويحاربــون  املســلمين 

الطــرق.
بعــد كل هــذا األذى والتشــريد والظلــم 
كيــف  نــدري  ال  والتحريــض  واملؤامــرة 
فــي  بالطعــن  ألنفســهم  أغبيــاء  يســمح 

الرســول والصحابــة؟ بــه  ذن 
ُ
أ قتــاٍل 

مقاالت في الفكر
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