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ههنا الحرم وههنا الكعبة المشرفة
سماحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي
أستاذ الحديث والفقه بالجامعة

هذا هوالحرم ،ههنا أول بيت وضع للناس.
جعلــه هللا هــدى ومبــاركا للعامليــن ،بنــاه
املالئكة بإذن هللا ثم ّ
جدد بناءه آدم وأبناؤه
علــى نبينــا وعليــه الســام ثــم رفــع قواعــده
إبراهيــم وابنــه إســماعيل
عليهمــا الســام -وه َمــا يتضرعــان إلــى هللاْ
َ«رَّب َنــا َت َق َّبـ ْـل م َّنــا إ َّنـ َـك أنـ َـت َّ
السـ ِـم ُيع ال َع ِليـ ُـم»
ِ ِ
فاســتجاب هللا دعوتهمــا وكتــب القبــول
ّ
لعنائهمــا فــأذن إبراهيــم بأمــر ربــه بالحــج
فانتشرنداؤه بين الناس ّ
فلباه من ّلباه .وها
بدأ املجيء ّ
وشد الرحال منذ ذلك اليوم إلى
هــذا الوقــت ،يأتيــه النــاس زرافــات ووحدانا
وســتظل الرحلــة مســتمرة إلــى بيــت هللا حتــى
يأتــي وعــد هللا.
إن مكــة بلــدة وقعــت فــوق الجبــال واألوديــة
وههنــا أســكن ســيدنا إبراهيــم ذريتــه عنــد
بيــت هللا الح ـرام َودعــا لهــم«َ :رَّب َنــا ِل ُي ِق ُيمــوا
اج َعـ ْـل أ ْفئـ َـد ًة ّمـ َـن َّ
الصـ َـا َة َف ْ
َّ
ـاس َت ْهـ ِـوي
النـ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َّ
ْ
َ َّ
َ ُ
ات ل َعل ُهـ ْـم
ِإل ْي ِهـ ُ ْـم و ْارزق ُهــم ِّمــن الث َمـ َـر ِ
َي ْشــك ُر َ
ون .
فجعــل هللا تعالــى الــوادي الــذي كان غيــر
ذي زرع بلــدا آمنــا ،ال يوجــد ههنــا حدائــق
جميلــة وال أشــجارباســقة ،وال أنهــارجاريــة،
وال طقــس جميــل ،وال ...وال .ولكــن النــاس
يتمنــون أن يأتــوه ولــو كلفــوا نفقــات باهظــة
! مــا ذا ههنــا « يــارب» ؟! وهــل فــي العالــم بلــد
يدانــي مكــة املكرمــة وينافســها؟ كال!
قــد تتــأذى األجســام ههنــا وقــد يعتريهــا
التعب والكالل والسآمة وتحفهم املخاوف
وتهددهــم األخطــار ولكــن حــب الكعبــة
املشــرفة وســطوع أنوارهــا يزيــل املخــاوف
كلهــا ويهـ ّـون املشــكالت جمعــاء ،ألن األرواح
تجــد غذاءهــا وراحتهــا فــي رحــاب بيــت هللا
الحرام وألن األفئدة تشعربالهدوء والنعمة

والسروروأن القلوب تجد السكينة والفرح
والحبــور.
إن األعيــن التــي تعــودت الرؤيــة بمنظــار
املاديــة الرعنــاء قــد ال تشــاهد جمــاال وبهــاء
وشيئا يعجبها .وقد يتعجب أناس مفلسون
فــي اإليمــان واليقيــن ملــاذا هــذا االجتمــاع،
وملــاذا هــذا الزحــام والهيــام؟ مــا هــو الــذي
يجتنيــه النــاس فــي غضــون هــذه الزحمــة
الكبيــرة؟
أما األعين املؤمنة باهلل وبالغيب ترى رحمة
واســعة ،والقلــوب املوقنــة تشــعر بنفحــات
الرحمــن وتحــس ســكينة وهــدوءا ال تعدلهــا
لــذة ماديــة ومتعــة فانيــة .لقــد أثمــرت
الشــجرة التــي غرســها إبراهيــم وابنــه عليهمــا
الســام وســقاها محمــد صلــى هللا عليــه
وســلم وأصحابــه ر�ضــي هللا عنهــم أجميعــن
بجهودهــم الجبــارة ،فتــرى اليــوم أناســا مــن
بــاد شــتى ،فــي ألــوان شــتى ،وألســنة شــتى
وقلــوب كأنهــا قلــب واحــد ،يعلوهــم الوقــار
ويغمرهــم الحــب والهيــام وهــم ّ
يلبــون «لبيك
اللهــم لبيــك ،لبيــك ال شــريك لــك لبيــك ،إن
الحمــد والنعمــة لــك وامللــك ،ال شــريك لــك»
يجــأرون ويتضرعــون ،يبكــون ويســتغفرون
ويبتغــون فضــا مــن ربهــم ورضوانــا .نعــم
ههنــا تتجلــى آثــاردعــوة ســيدنا محمــد صلــى
هللا عليــه وســلم وتضيحــة أصحابــه ر�ضــي
هللا عنهــم أجميعــن.
ســألت نف�ســي :مــا ذا لــو خــرج أبــو جهــل
مــن القليــب واملشــركون معــه ورأى هــذا
املنظــر الهائــل؟ أال يــرى إخــوان أبــي جهــل
مــن الكفــرة واملشــركين املعاصريــن جهــود
محمــد صلــى اهللا عليــه وســلم مثمــرة .هــل
هــم يطيقــون رؤيــة هــذا املنظــر؟ ألــم ينفقــوا
ً
أمــواال كثيــرة ليصــدوا عــن ســبيل هللا؟
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ألــم يبــذروا الشــكوك والشــبهات فــي أدمغــة
الجيــل املعاصــر .ألــم يجتهــدوا ليــا ونهــارا
ليخرجــوا الديــن عــن الحيــاة ّ
ويبعدوا الناس
عــن عبــادة هللا؟ ألــم يخططــوا ملحــو شــعائر
هللا وتقليل شأنها ،لكن هللا غالب على أمره
ولكــن أكثــر النــاس ال يعلمــون.
إن هللا حافــظ كتابــه وناصــردينــه واملدافــع
عــن الذيــن آمنــوا ولكــن ال�شــيء الــذي يجــب
أن يتنبــه لــه حملــة العلــم والدعــاة هــو
أن يحاولــوا تعليــم الحجــاج وتبصيرهــم
حتــى ّ
يحجــوا بالوعــي والبصيــرة والطريقــة
الصحيحــة مخلصيــن لــه الديــن ،مراعيــن
الســنن واآلداب ،حتــى يحصلــوا علــى روح
َ َ َ َّ َ ُ ُ ُ َ
وم َهــا َول
وحقيقتــه «لــن ينــال اللــه لح
الحــج
َ ُ َ َ َٰ َ َ ُ ُ َّ ْ َ ٰ ُ
ْ
ِدماؤهــا ول ِكــن ينالــه التقــوى ِمنكــم ۚ» إن
الحــج مدرســة تربويــة ،ومخيــم توعــوي ،لــو
التــزم الحجــاج التمســك بالتعليــم واآلداب.
إن ألهــل العلــم واجبــا تجــاه الحجــاج
وللحكومــات واجبــا وللحكومــة الســعودية
واجبــا وللحجــاج واجبــا .وإن علــم كل واحــد
واجبــه واهتــم بــه ّ
وأداه فســوف يكــون للحــج
شــأن غيــر الشــأن ،ولرجــع الجميــع بإيمــان
جديــد وخلــق حســن وذنــب مغفــور وســعي
مشــكور وحــج مبــرور.
وعنــد ذلــك يســتفيد الجميــع مــن روائــح
الحج ونفحاته وبركاته وتتغيرحياة الناس،
وألصبــح الحجيــج قــدوة صالحيــن وأســاتذة
ناجحيــن لعامــة املســلمين.
وهللا مــن وراء القصــد وهــو يقــول الحــق
ويهــدي الســبيل.
ّ
كتبه الكاتب املوقروهو نزيل بيت هللا
ًّ
الحرام حاجا
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تفسير معارف القرآن
العالمة املفتي محمد شفيع العثماني
تعريب :املفتي محمد قاسم القاسمي
آية 213-214

الحاجة إلى بعثة الرسل
املناسبة:
ّ
اآلي ــات الس ــابقة أش ــارت إل ــى أن س ــبب
مخالف ــة الح ـ ّـق هوح ـ ّـب الدني ــا ،وف ــي ه ــذه
اآليات إيضاح مزيد لهذا السبب؛ ّ
وألن هللا
تعالــى بعــث الدالئــل الواضحــة للديــن ،لكــن
ّ
ط ــاب الدني ــا ّبدلوه ــا أو أنكروه ــا تحقيق ــا
ألطماعه ــم ّ
املادي ــة.
التفسيراملختصر
{كان ّ
النــاس ّأمــة واحــدة} كان بنــو آدم علــى
ديــن واحــد ،ألن آدم عليــه الصــاة والســام
ّ
علمهــم ديــن الحــق ،فكانــوا يعملــون عليــه،
ومضت مدة على هذه الحالة ،حتى ظهرت
اختالف ــات ف ــي الطبائ ــع ،تل ــك االختالف ــات
ّأدت إلــى االختــاف فــي األهــداف ،ثــم نشــأت
بعده ــا اختالف ــات ف ــي األعم ــال والعقائ ــد،
ّ
{فبع ــث هللا النبيي ــن مبش ــرين ومنذري ــن
وأن ــزل معه ــم الكت ــاب بالح ــق ليحك ــم بي ــن
الن ــاس فيم ــا اختلفــوا في ــه}ألن الرس ــل
والكتــب ّ
يبينــان الحقائــق ،وببيــان الحقائــق
ي ــزول الباط ــل ،ف ــكان عليه ــم أن يؤمنــوا
بأولئــك الرســل والكتــب التــي ُبعثــت معهــم
وينتهوا عن اختالفاتهم كلها ،لكن الكثيرين
منه ــم ل ــم يؤمنــوا به ــذه الكت ــب ،ب ــل ب ــدأوا
االخت ــاف ف ــي الكت ــاب أيض ــا{ .وم ــا اختل ــف
فيــه إال الذيــن أوتــوه} وهــم علمائهــم وأهــل
الفنون ،أما العوام فكانوا أتباعا لهم{ .من
بع ــد م ــا جاءته ــم البين ــات} يعن ــي اختالفه ــم
ّ
م ــع دي ــن هللا كان بعدم ــا تمكن ــت الدالئ ــل
الواضحة من عقولهم{ ،بغيا بينهم} وسبب
اختالفهــم مــع الديــن هــو بغــي بعضهــم علــى
بع ــض طلب ــا للرئاس ــة ،فل ــم يك ــن تفرقه ــم

لقص ــور ف ــي البي ــان والحج ــج ،ولك ــن لح ـ ّـب
امل ــال أو ح ـ ّـب املنص ــب واالش ــتغال بالدني ــا.
{فه ــدى هللا الذي ــن آمنــوا مل ــا اختلفــوا في ــه
م ــن الح ـ ّـق بإذن ــه} فل ــم ّ
يضره ــم اخت ــاف
الكفــار{ ،وهللا يهــدي مــن يشــاء إلــى ص ـراط
مس ــتقيم}.
فقه الحياة أو األحكام
ف ــي اآلي ــة إش ــارة إل ــى ّأن الن ــاس كانــوا عل ــى
ّ
دي ــن واح ــد ،وعل ــى مل ــة واح ــدة وتل ــك ه ــي
الفطرة التي ُفطرالناس عليهاّ ،
ثم اختلفوا
وتفرقــوا إلــى مذاهــب واتجاهــات شــتى حتــى
صعبــت معرفــة الحــق والباطــل فبعــث هللا
تعال ــى النبيي ــن ّ
يوضح ــون الح ــق للن ــاس،
فأن ــزل هللا تعال ــى عليه ــم الكت ــاب وأوح ــى
إليه ــم ،فق ــام األنبي ــاء بالدع ــوة واإلص ــاح،
فانقس ــم الن ــاس إل ــى صنفي ــن ،صن ــف آم ــن
بــاهلل وصــدق الرســل ،فصــارمؤمنــا وصنــف
ّ
آخــركفــربــاهلل وكــذب الرســل فصــاركافـرا.
قوله تعالى" :كان الناس ّأمة واحدة"
قــال اإلمــام الراغــب فــي "مفــردات الق ـرآن":
كل جماعــة يجمعهــم ّ
ّ
األمــة ّ
أمرمــا ّإمــا ديــن
واحــد أو زمــان واحــد ،أومــكان واحــد ســواء
كان ذل ــك األمرالجام ــع تس ــخيرا أواختي ــارا.
يفه ــم م ــن اآلي ــة أن الن ــاس جميع ــا كانــوا
ف ــي زم ــان متحدي ــن وجماع ــة واح ــدة .هن ــا
ســؤاالن ،األول :مامل ـراد بالوح ــدة هن ــا؟
الثانــي :فــي ّ
أي زمــان تحققــت هــذه الوحــدة؟
ّ
ّأم ــا اإلجاب ــة ع ــن الســؤال األول أن ه ــذه
الوحدة كانت في الفكروالعقيدة والديانة،
ـدل عل ــى ه ــذا الجــوابّ ،
وآخ ــر اآلي ــة ي ـ ّ
ألن
االختــاف الــذي حــدث بعــد مجــيء األنبيــاء
لــم يكــن فــي اللغــة والوطــن واللــون بــل كان

ف ــي الفك ــر والعقي ــدة والدي ــن وه ــذا نفس ــه
يـ ّ
ـدل عل ــى ّأن الوح ــدة أيض ــا كان ــت ف ــي
الفكروالعقيدة والدين ّ
ثم في هذه الوحدة
احتم ــاالن؛ األول ّأن الن ــاس جميع ــا كانــوا
متحدي ــن ومتفقي ــن عل ــى الح ــق والتوحي ــد
واإليمــان ،الثانــي ،إنهــم كانــوا متفقيــن علــى
الكف ــر والض ــال ،والق ــول الراج ــح عن ــد
جمه ــور املفس ــرين االحتم ــال األول ،وإلي ــه
اإلشــارة فــي اآليــات التاليــة {:ومــا كان النــاس
اال ّأم ــة واح ــدة ،فاختلفــوا ول ــوال كلم ــة
س ــبقت م ــن رب ــك لق�ض ــي بينه ــم فيم ــا في ــه
يختلف ــون} ( .یون ــس)
ّ
ّ
وفــي ســورة املؤمنــون "إن هــذه أمتكــم أمــة
واحــدة وأنــا ربكــم فاتقــون".
ّ
ظاهرهذه اآليات يدل على أن الناس كانوا
جميع ــا عل ــى دي ــن واح ــد وعقي ــدة واح ــدة،
لك ــن ه ــذه الوح ــدة إل ــى مت ــى كان ــت قائم ــة؟
أومنــذ متــى حــدث االختــاف؟ روي عــن أبــي
بن كعب وابن زيد أن هذه الوحدة كانت في
عالــم األرواح حيــث ســئلوا :ألســت بربكــم؟
قالــوا بلى،وق ــال اب ــن عب ــاسّ :إن ه ــذه
ُ
الوح ــدة كان ــت ف ــي زم ــن آدم وذريت ــه األول ــى،
ّ
فكلهــم كانــوا علــى عقيــدة آدم عليــه الســام
ّ
وتبع ــا ل ــه إال قابي ــل .وف ــي مس ــند ب ـزار ع ــن
اب ــن عب ــاس ر�ض ــي هللا عن ــه ّأن الوح ــدة ف ــي
العقيدة كانت من زمن آدم إلى زمن ادريس
عليهما السالم ،واملدة بينهما عشرة قرون،
ّ
وكل ق ــرن مائ ــة س ــنة فيك ــون أل ــف س ــنة،
وق ــال البع ــض :إن الوح ــدة ف ــي العقي ــدة
كانت في زمن ســيدنا نوح عليه الســام بعد
أن هلــك ّ
عامــة النــاس بالطوفــان وبقــي مــن
ركب الســفينة مع نوح ،فكانوا على عقيدة
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واح ــدة يتبع ــون الح ــق.
ويمك ــن أن ُيجم ــع بي ــن األقــوال الثالث ــة
املذك ــورةُ ،ويق ــال إن الن ــاس كانــوا عل ــى
عقي ــدة واح ــدة ف ــي ه ــذه األزمن ــة املاضي ــة
ث ـ ّـم اختلفــوا ،فبع ــث هللا النب ــي مبش ــرين
ومنذري ــن وأن ــزل معه ــم الكت ــاب بالح ــق
ليحك ــم بي ــن الن ــاس فيم ــا اختلفــوا في ــه.
ولقائ ــل أن يق ــول م ــا املناس ــبة بي ــن هاتي ــن
الجملتي ــن ف ــي اآلي ــة؟ الجمل ــة األول ــى "كان
الن ــاس ّأم ــة واح ــدة" ،والجمل ــة الثاني ــة
"فبع ــث هللا النبيي ــن"؛ ّ
ألن مهم ــة األنبي ــاء
كانــت القضــاء علــى االختــاف ،واالختــاف
ل ــم يك ــن موج ــودا فلم ــاذا بعثــوا بع ــد أن
كان ّ
الن ــاس ّأم ــة واح ــدة ،ولك ــن الجــواب
واض ــح ّبي ــنّ ،إن االخت ــاف ح ــدث بع ــد أن
كانــوا ّأم ــة واح ــدة ث ـ ّـم بع ــث هللا األنبي ــاء؛
ف ــإذا قي ــل مل ــاذا ل ــم يذك ــر ذل ــك ف ــي اآلي ــة؟
فالجــوابّ :أن الق ـرآن الكري ــم إنم ــا يذك ــر
مــن القصــص وأحــوال األمــم أجـزاء ّ
خاصــة
للعبــرة ،فهوليــس مثــل كتــب التاريــخ حيــث
تذك ــر القص ــص بتفاصيله ــا .انظ ــر مث ــا
قصــة ســيدنا يوســف عليــه الســام وتعبيــره
للرؤي ــا ،ذك ــر الق ـرآن قطع ــة منه ــا ،ألن
املخاطــب يــدرك الباقــي بالقرينــه والســياق،
وهن ــا ل ــم تك ــن حاج ــة إل ــى ذك ــر االخت ــاف،
ألن االخت ــاف يش ــاهد كل وق ــت فلي ــس
مم ــا يس ــتغرب؛ وكان املقص ــود هن ــا أن
يعل ــم املخاطب ــون أن الن ــاس جميع ــا كانــوا
علــى عقيــدة واحــدة قبــل هــذه االختالفــات
الكثي ــرة اتباع ــا للح ــق ث ــم ح ــدث االخت ــاف
والتف ــرق ،فم ـ ّـن هللا عل ــى البش ــرية وبع ــث
النبيي ــن يبش ــرون متبع ــي الح ــق بالجن ــة
واملغف ــرة وين ــذرون العص ــاة ن ــار ّ
جهن ــم،
وأن ــزل الكت ــب عل ــى النبيي ــن حت ــى يبينــوا
ّ ّ
ثم ل ـا بعث األنبياء
للناس ما اختلفوا فيه.
ونزل الكتاب انقسم الناس إلى فئتين؛ فئة
آمن ــت ب ــاهلل والرس ــل وقبل ــت الح ــق ،وفئ ــة
أخ ــرى اس ــتكبرت ول ــم تقب ــل البين ــات بغي ــا
وعنــادا ومــن العجيــب ّأن املنكريــن لدعــوة
الحــق كانــوا مــن الذيــن أرســل إليهــم الرســل
قبــل ذلــك ،وكانــوا مــن الذيــن أوتــوا الكتــاب
مــن قبــل؛ والقـرآن يشــيرإلــى هاتيــن الفئتيــن
ف ــي س ــورة التغاب ــن "خلقك ــم فمنك ــم كاف ــر
ومنك ــم مؤم ــن".

على مائدة القرآن

مسائل واستنباطات
املسألة األولى:
ُ
ّ
تســتنبط مــن قولــه تعالــى "كان النــاس أمــة
واحــدة إلــى آخــراآليــة" أمــور ،منهــا ّأن النــاس
ّ
ّ
لـ ــا اختلفــوا بعــد أن كانــوا علــى ملــة واحــدة
أرس ــل هللا س ــبحانه وتعال ــى الرس ــل وأن ــزل
الكتب ليعودوا إلى ما كانوا عليه من وحدة
ّ
ف ــي االعتق ــاد واملل ــة ،وهك ــذا ج ــرت سلس ــلة
ّ
األنبي ــاء ،فكلم ــا انح ــرف الن ــاس أرس ــل
لهدايتهم الرسل وأنزل عليهم الكتاب .مثال
يمرض أحد فيوصف له الدواء ،فالصحة
ّ
�ش ــیء واح ــد ولك ــن األدوي ــة كثي ــرة ،فكلم ــا
اعتــرى داء وصــف لــه دواء وهلــم جـ ّـرا ،وفــي
األخيروصف وصفة شــاملة ناجعة إلى يوم
القيام ــة ،وتل ــك الوصف ــة الش ــاملة ليس ــت
إال اإلســام ،أرســل لــه خاتــم النبييــن وأنــزل
الق ـرآن الكري ــم ث ـ ّـم ضم ــن هللا س ــبحانه
وتعال ــى الق ـرآن وصيانت ــه م ــن ّ
أي تحري ــف
وتغيي ــر إل ــى ي ــوم القيام ــة ،الت ـزال طائف ــة
مــن ّ
األمــة املحمديــة قائمــة علــى الحــق تأمــر
باملعــروف وتنهــى عــن املنكــروتدعــو إلــى هللا،
ّ
اليضرهــم مــن خذلهــم وال مــن خالفهــم ،ثـ ّـم
ُ
فخت ــم النبي ــون
أغل ــق ب ــاب النب ــوة والوح ــي
بمحم ــد صل ــى هللا علي ــه وس ــلم.
ّ
ّ
خالصــة الــكالم أنــه الينبغــي أن يظــن أحــد
ّأن االخت ــاف كان بس ــبب بعث ــة األنبي ــاء
ونــزول الكتــب املختلفــة بــل األمــربالعكــس؛
ّ
ّ
ألن هللا ســبحانه وتعالــى إنمــا بعــث النبييــن
وأن ــزل معه ــم الكت ــاب ليجتم ــع الن ــاس عل ــى
الح ــق وال ّ
يتفرقــوا.
املسألة الثانية:
املس ــألة الثاني ــة الت ــي تس ــتنبط م ــن اآلي ــة
ّأن الن ــاس ينقس ــمون إل ــى صنفي ــن باعتب ــار
الديانة ،صنف يقبل الحق وهم املؤمنون،
وصن ــف ينك ــر الح ــق وه ــم الكافرون،كم ــا
قــال هللا ســبحانه تعالــى{ :هوالــذي خلقكــم
فمنك ــم كاف ــرومنك ــم مؤم ــن}.
فالوطن ال يمكن أن يكون أساس الوحدة؛
ّ
ألن الوحدة لم تكن على أساس الوطن بل
كانــت علــى أســاس العقيــدة والديــن ،وكان
األنبي ــاء يدع ــون الن ــاس إل ــى ه ــذه الوح ــدة،
فالذيــن لــم يقبلــوا دعوتهــم فأولئــك الذيــن
تفرقــوا وانشــقوا وخرجــوا مــن الوحــدة.
املسألة الثالثة:
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ّ
ُعلم من اآلية أنه جرت سنة هللا في الناس
منــذ القديــم ّأن الفســقة مــن النــاس كانــوا
يخالف ــون األنبي ــاء ف ــي كل زم ــان ويجادل ــون
بالباط ــل ويقوم ــون ف ــي وج ــه الح ــق ،إذن ال
ينبغ ــي أن يتضاي ــق املؤمن ــون م ــن صني ــع
املخالفيــن فــي ســائراألزمنــة وفــي هــذا الزمان.
ّ
فالكف ــار واملعان ــدون الي ــوم ال يتبع ــون ال
س ــلفهم أف ــا يج ــدر باملؤمني ــن الصالحي ــن
أن يتأســوا باألنبي ــاء والصالحي ــن قبله ــم،
فليصب ــروا عل ــى أذى املخالفي ــن ويدع ــو
ّ
الناس بالحكمة واملوعظة الحسنة ،ولعله
ّ
بهــذه املناســبة حــث املســلمين علــى الصبــر
واالســتقامة فــي ســبيل هللا فــي اآليــات اآلتيــة.
املناسبة:
ّ
ذك ــر ف ــي اآلي ــات الس ــابقة أن الكف ــار كانــوا
يخالفــون األنبيــاء وأهــل الحــق فــي ّ
كل زمــان،
وأري ــد بذل ــك ن ــوع تس ــلية لخاط ــراملس ــلمين
الذي ــن تعرضــوا لالس ــتهزاء والس ــخرية،
وتوصيــة لهــم بالصبــرواالســتقامة فــي ســبيل
هللا .
وف ــي ه ــذه اآلي ــة بي ــان مل ــا يعان ــي املؤمن ــون
م ــن أذى م ــن الكف ــار ،وكي ــف كانــوا
ّ
يتحمل ــون الش ــدائد ف ــي س ــبيل هللا وكي ــف
كانــوا يصب ــرون ،فعل ــى املس ــلمين الي ــوم
أن يصب ــروا ويس ــتقيموا ف ــي س ــبيل هللا ّ
ألن
الراحــة الكاملــة ال تتأتــى إال فــي اآلخــرةّ ،أمــا
الدني ــا فه ــي داراملح ــن واألك ــدار.
التفسيراملختصر
{أم حس ــبتم} معن ــاه ظننت ــم{ ،أن تدخلــوا
ّ
الجن ــة} ول ــم تمتحنــوا بمث ــل م ــا امتح ــن ب ــه
ّ
مــن كان قبلكــم فتصبــروا كمــا صبــروا{ .ول ـا
يأتكــم مثــل الذيــن خلــوا مــن قبلكــم مســتهم
البأس ــاء والض ـراء} م ــن جان ــب مخالفيه ــم،
{وزلزلــوا} بس ــبب الش ــدائد{ ،حت ــى يق ــول
الرســول والذيــن آمنــوا معــه متــى نصــرهللا،
أال إن نص ــر هللا قري ــب} .
فقه الحياة أو األحكام
نقاط تدعو إلى ّ
التدبرفي هذه اآلية:
ّ
األول ــىُ :يعل ــم م ــن ظاه ــر اآلي ــة أن ــه اليدخ ــل
ٌ ّ
ّ
باملشقة واالبتالء باملصائب
أحد إل
الجنة
واملش ــكالت ،بينم ــا ثب ــت ع ــن النب ــي
ّ ّ
صلىهللاعليـ ه وســلم أنــه يدخــل الجنــة كثير
مــن العصــاة برحمتــه ولطفــه ،هنــا تتعــارض
اآلي ــة م ــع م ــا ثب ــت ع ــن النب ــي صلىهللاعلي ــه
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ّ
وس ــلم ،وجواب ــه ّأن االبت ــاء باملصائ ــب
واملشـ ّـقة لــه درجــات ،أولهــا مخالفــة النفــس
والش ــيطان وقب ــول دي ــن الح ــق وإص ــاح
العقي ــدة ومخالف ــة م ــن يخال ــف الح ــق،
وه ــذه الدرج ــة حاصل ــة ل ــكل مؤم ــن ث ـ ّـم
ّ
متوس ــطة ،ودرج ــات عالي ــة بع ــد
درج ــات
ذلــك ،فدخــول الجنــة علــى حســب درجــات
املش ـ ّـقة واالبت ــاء ،ف ــا يخل ــو مؤم ــن م ــن
مشــقة وابتــاءباملعنــى الــذي ّبينــا كمــا ورد
ّ
ع ــن النب ــي صلىهللاعلي ـ ه وس ــلم:
"أش ـ ّـد الن ــاس ب ــاء األنبي ــاء ث ـ ّـم األمث ــل
فا ألمث ــل "
ّ
النقطــة الثانيــة أن قــول األنبيــاء وأتباعهــم
عن ــد املش ــكالت {مت ــى نص ــر هللا} أو مت ــى
يتحقــق النصر؟فهــذا لــم ينشــأ مــن الشــك
واالرتيــاب ،بــل كان منشــأ ســؤالهم ّأنهــم ملــا
وع ــدوا بن ــزول النص ــر م ــن هللا تعال ــى ول ــم
يبي ــن له ــم وق ــت النص ــر وموع ــده ّ
ّ
تمنــوا
نــزول النصــرعنــد االضطـراروالشــدة ،ومــن
الطبيع ــي أن تخ ــرج م ــن ألس ــنتهم كلم ــات
مثل هذا ،وال يخفى ّأن الدعاء واالستغاثة
ّ
بمث ــل ه ــذه الكلم ــات ال يناف ــي الت ــوكل كم ــا
ال يناف ــي مكان ــة النب ــوة ب ــل هللا س ــبحانه
وتعال ــى يح ـ ّـب الدع ــاء وااللح ــاح والتض ــرع
مــن األنبيــاء وعبــاده الصالحيــن ،وهــم أولــى
بالدع ــاء والتض ـ ّـرع.
ّ
التطوع ومصارفها
مقدارنفقة
التفسيراملختصر
{يس ــألونك م ــاذا ينفق ــون} ألج ــل الحص ــول
عل ــى األج ــر{ ،ق ــل م ــا أنفقت ــم م ــن خي ــر}
ق ــل له ــم مق ــدار ماتنفق ــون يع ــود إل ــى
ّ
همتكــم ،لكــن املصــارف ســنبينه لكــم وهــي:
{فللوالديــن واألقربيــن واليتامــى واملســاكين
واب ــن الس ــبيل} أي املس ــافر{ ،وم ــا تفعلــوا
م ــن خي ــر ف ـ ّ
ـإن هللا ب ــه علي ــم}.
فقه الحياة أو األحكام
لق ــد أو�ص ــى هللا س ــبحانه وتعال ــى عب ــاده
ف ــي اآلي ــات الس ــابقة بت ــرك النف ــاق واختي ــار
االس ــام والدخ ــول في ــه بكامل ــه وقب ــول
األح ــكام الديني ــة وإنف ــاق األمــوال ّ
وتحم ــل
ّ
املشاق في سبيل هللا كما حذرهم من اتباع
خطــوات الش ــياطين.
وم ــن هن ــا يب ــدأ بي ــان وتفاصي ــل األح ــكام
ّ
وكلها داخل في أبواب ّ
البر .وأكثر
املذكورة،

األح ــكام املذك ــورة أجوب ــة ألس ــئلة وردت
أو كان م ــن ش ــأنها أن ت ــردّ ،
أوكأنه ــا فت ــاوى
أفتــا بهــا هللا ســبحانه وتعالــى ،كمــا قــال هللا
س ــبحانه وتعال ــى{ :ق ــل هللا يفتيك ــم فيه ــن}،
ويمك ــن أن يق ــال ّإن ه ــذه األح ــكام ه ــي
الفت ــاوى النبوي ــة الت ــي أوحي ــت إلي ــه ،وم ــن
الجدي ــر بالذك ــر ّأن األح ــكام الت ــي نزل ــت ف ــي
الق ـرآن ف ــي ص ــورة األس ــئلة واألجوب ــة يبل ــغ
عددهــا جميعــا ســبعة عشــرحكمــا ،ســبعة
منهــا مذكــورة فــي ســورة البقــرة وواحــد منهــا
فــي ســورة املائــدة وواحــد فــي ســورة األنفــال
وإثنان في سورة األعراف ،وواحد في سورة
بن ــي اس ـرائيل وواح ــد ف ــي س ــورة الكه ــف
وواح ــد ف ــي س ــورة ط ــه وآخ ــر ف ــي س ــورة
النازعــات ،وســتة مــن هــذه األســئلة ّ
وجهــت
م ــن قب ــل الكافري ــن.
ق ــال اب ــن عب ــاس ر�ض ــي هللا عنهم ــا :وم ــن
الجدي ــر بالذك ــر ّأن ســؤال الصحاب ــة نق ــل
ف ــي ه ــذه الس ــورة مرتي ــن ،فف ــي ه ــذه اآلي ــة
ق ــال تعال ــى{ :ويس ــئلونك م ــاذا ينفق ــون}،
ث ـ ّـم أعي ــد ه ــذا الســؤال ف ــي اآلي ــة التاس ــعة
عش ــر واملائتي ــن م ــن ه ــذه الس ــورة فق ــال:
{ويس ــئلونك م ــاذا ينفق ــون} ،فالســؤال
واح ــد ،لك ــن اإلجاب ــة تختل ــف ف ــي اآليتي ــن،
فم ــا الحكم ــة ف ــي ه ــذا؟
ّ
ّإن الحكم ــة تتض ــح إذا فكرن ــا ف ــي األوض ــاع
والظ ــروف الت ــي نزل ــت فيه ــا هات ــان اآليت ــان،
ً
فمث ــا ذك ــر ف ــي س ــبب ن ــزول ه ــذه اآلي ــة أن
عمروبن جموح ر�ضي هللا عنه ســأل رســول
ّ
هللا صل ـ ى هللاعليــهوســلم :مــاذا ننفــق مــن
أموالنــا وأيــن نضعها؟أخرجــه ابــن املنــذري
(املظه ــري)
أخــرج ابــن جريــرعــن ابــن جريــج ،قــال :ســأل
ّ
املؤمنــون رســول هللا صلـ ى هللاعليــهوســلم:
أي ــن يضع ــون أمواله ــم فنزلت{:ويس ــئلونك
مــاذا ينفقــون؟}{ ،قــل مــا أنفقتــم مــن خيــر}.
وورد ف ــي س ــبب ن ــزول اآلي ــة الثاني ــة ّأن
املســلمين ملــا أمــروا باإلنفــاق فــي ســبيل هللا
س ــأل نف ــر م ــن الصحاب ــة النب ــي صل ـ ي هللا
ّ
علي ــهوس ــلم م ــاذا ننف ــق أو أي م ــال ننفق ــه
ف ــي س ــبيل هللا؟
ف ــكان الســؤال األول يش ــتمل عل ــى جزئي ــن
"ماذا ننفق" و"أين ننفق" والسؤال الثاني:
"مــاذا ننفــق"؟

فلكــون الجــزء الثانــي أهـ ّـم مــن الجــزء األول
ق ــال هللا س ــبحانه وتعال ــى{ :م ــا أنفقت ــم
م ــن خي ــر فللوالدي ــن واألقربي ــن واليتام ــى
واملس ــاكين واب ــن الس ــبيل}.
وفــي اإلجابــة عــن الجــزء اآلخــر ،قــال تعالــى:
{ومــا تفعلــوا مــن خيــرفــإن هللا بــه عليــم}.
والســؤال الثانــي املذكــور فــي اآليــة التاســعة
عش ــر واملائتي ــن أج ــاب الق ـرآن عن ــه{ :ق ــل
العف ــو} أي أنفقــوا م ــا زاد وفض ــل ع ــن
حاجتك ــم وال تنفقــوا م ــا تحتاج ــون إلي ــه
ّ
ـكم.تبينت م ــن هاتي ــن
حت ــى ال تضي ــع أنفس ـ
اآليتي ــن مس ــائل وتوجيه ــات بالنس ــبة إل ــى
إنف ــاق امل ــال.
ّ
املس ــألة األول ــى :أن اآليتي ــن ال تتعلق ــان
بال ــزكاة املفروض ــةّ ،
ألن ال ــزكاة له ــا نص ــاب
مخصــوص ،ومقــدارالــزكاة ّبينــه النبــي ﷺ.
ّأما هاتان اآليتان لم يذكرفيهما نصاب وال
مقــدارفعلــم أنهمــا نزلتــا بشــأن الصدقــات
النافل ــة فاندفع ــت ه ــذه الش ــبهة ّأن
الصدق ــة كي ــف تج ــوز للوالدي ــن.
ّ
املس ــألة الثانية:عل ــم م ــن ه ــذه اآلي ــة أن م ــا
يعطــى لألقربيــن يثــاب املــرء عليــه إذا نــوى
امتث ــال أم ــر هللا واإلنف ــاق ف ــي س ــبيل هللا
بذ ل ــك.
ّ
املس ــألة الثالث ــة:ال ينبغ ــي للم ــرء أن يضي ــع
حق ــوق أهل ــه وعيال ــه ويتص ــدق بجمي ــع
مالــه بــل املناســب أن ينفــق ّ
ممــا فضــل عــن
الحاجــة ،كمــا ينبغــي أن يبــدء بــأداء الديــون
ً
ّأوال إذا كان عليه دين ثم يبادربالصدقات
النافل ــة.
هــل يجــب إنفــاق املــال الزائــد عــن الحاجــة
أم ال؟
هن ــا اتجاه ــان ،روي ع ــن أب ــي ذر الغف ــاري
واآلخري ــن ّأن م ــازاد وفض ــل ع ــن الحاج ــات
يج ــب التص ــدق ب ــه.
ّأم ــا االتج ــاه الثان ــي ال ــذي اخت ــاره جمه ــور
الصحاب ــة والتابعي ــن واألئم ــة م ــن بعده ــم
ّ
أن ــه ال يج ــب إنف ــاق جمي ــع م ــا فض ــل وزاد
ع ــن الحاج ــة ،وقالــوا ّإن مفه ــوم اآلي ــة أن
يك ــون اإلنف ــاق ّ
مم ــا فض ــل ع ــن الحاج ــة
ّ
وليــس املعنــى أنــه يجــب التصـ ّـدق بجميــع مــا
فض ــل ع ــن الحاج ــة ،وعل ــى ه ــذا كان عم ــل
الصحاب ــة ر�ضيهللاعنه ــم أجمعي ــن.
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خذوا عني مناسككم...
كيف حج الرسول الكريم حجة الوداع؟
د .علي الصالبي
مؤرخ وفقيه ومفكرسيا�سي

ُ
ُّ
الحج أحد أركان اإلس ــام الخمس ــة ،فرض
ف ــي الع ــام العاش ــر للهج ــرة النبوي ــة ،وإن
َّ
الالئق بهديه صلى هللا عليه وسلم هو عدم
تأخي ــر م ــا ه ــو ف ــرضَّ ،
ألن هللا تعال ــى يق ــول:
َ
ْ
اس ـ َـتط َ
َ{ول َّل ــه َع َل ــى َّ
الن ــاس ح ـ ُّـج ال َب ْي ِت َمن ْ
اع
ِ ِ
َِ ِ
ِ
ً
ِإل ْي ـ ِـه َس ـ ِـبيال} [آل عم ـران .]97 :ل ــم يح ـ َّـج
َّ
النب ـ ُّـي صل ــى هللا علي ــه وس ــلم م ــن املدين ــة
َّ َّ
غي ــر حجت ــه الت ــي كان ــت ف ــي الع ــام العاش ــر،
بحج ــة البالغَّ ،
الحجة َّ
وعرف ــت هذه َّ
وحجة
وحج ــة ال ــوداع؛ َّ
اإلس ــامَّ ،
ألن ــه صل ــى هللا
ودع َّ
علي ــه وس ــلم َّ
الن ــاس فيه ــا ول ــم يح ـ َّـج
وحج ــة الب ــاغ؛ َّ
بعده ــاَّ .
ألنه صل ــى هللا عليه
ّ ً
وس ــلم َّبل ــغ َّ
الن ــاس ش ــرع هللا ف ــي الح ـ ِـج ق ــول
ً
وعم ــا ،ول ــم يك ــن بق ــي م ــن دعائم اإلس ــام
وقواع ــده �ش ـ ٌ
ـيء إال وقد َّبين ــهَّ ،
فلما َّبين لهم
ش ــريعة الح ـ ّـجَّ ،
ووضح ــه ،وش ــرحه ،أن ــزل
ِ
ْ
هللا علي ــه ،وه ــو بأعل ــى جب ــل عرف ــة{ :ال َي ـ ْـو َم
َ ُ
َْ ْ َُ
ُ َْ
أك َمل ـ ُـت لك ْم ِد َينك ـ ْـم َوأت َم ْم ُت َعل ْيك ْم ِن ْع َم ِتي
َ
ََ
ُ َُ ُ
اإل ْس ــا َم ِد ًين ــا} [املائ ــدة.]3 :
ور ِضي ــت لك ــم ِ
وملا نزلت هذه اآلية ،بكى بعض َّ
الصحابة،
ومنه ــم عم ــر ب ــن َّ
الخط ــاب ر�ض ــي هللا عن ــه،
َّ
وكأنه ــم فهمــوا منه ــا اإلش ــارة إل ــى ق ــرب أج ـ ِـل
َّ
الرس ــول صل ــى هللا علي ــه وس ــلم .ومل ــا قي ــل
لس ـ ِّـيدنا عم ــر :م ــا يبكي ــك؟ ق ــالَّ :إن ــه لي ــس
بع ــد الكم ــال إال ُّ
النقص ــان ،وكان ع ــدد

َّ
الذين مع رس ــول هللا صلى هللا عليه وس ــلم
ـف.
أكث ــرم ــن مئ ــة أل ـ ٍ
حج َّ
كيف َّ
الن ُّبي صلى هللا عليه وسلم؟
ع ــزم رس ــول هللا صلى هللا عليه وس ــلم على
الح ـ ّـج ،وأعل ــم َّ
الن ــاسَّ :أن ــه ح ـ ٌّ
ـاجَّ ،
فتجهزوا
ِ
ـ وذل ــك ف ــي ش ــهر ذي القع ــدة س ــنة عش ــر
ـ للخ ــروج مع ــه ،وس ــمع بذل ــك َم ـ ْـن ح ــول
املدينة ،فقدموا يريدون َّ
الحج مع َّ
الرسول
َّ
صل ــى هللا علي ــه وس ــلم ،وواف ــاه ف ــي الطري ــق
خالئ ــق ال يحص ــون ،فكانــوا ِم ـ ْـن بي ــن يدي ــه
وم ــن خلف ــه ،وعن يمين ــه ،وعن ش ــماله َّ
مد
ُّ
ً
البص ــر ،وخرج من املدينة نهارا بعد الظهر
لخمس َب ِق َين من ذي القعدة يوم َّ
الس ــبت،
ُّ
ٍ َّ
الظه ــربه ــا ً
أربع ــا.
بع ــد أن صل ــى
ً َّ
وخطبه ــم قب ــل ذل ــك خطب ــة علمه ــم فيه ــا
اإلح ـر َام ،وواجبا ِت ــه ،وس ــننه ،ث ـ َّـم س ــاروهو
َّ
ّ
يلب ــي ،ويق ــول« :لبي ــك الل ُه ـ َّـم لبي ــكَّ ،لبي ــك
ال ِ ش ــريك ل ــك لبي ــكَّ ،إن الحم ــدّ ،
والنعم ــة
ِ
ل ــك ،واملل ــك ،ال ش ــريك ل ــك» َّ
والن ــاس مع ــه
يزي ــدون ،وينقصون ،وهو ُّ
يقرهم ،وال ينكر
عليه ــم ،ول ــزم تلبيت ــه ،ث ـ َّـم م�ض ــى َّ
حتى ن ــزل بـ
(الع ــرج) ث ـ َّـم س ــار َّ
حتى أت ــى (األبــواء) فوادي
(عس ــفان) ف ــي َ
(س ـ ِـرف) ث ـ َّـم نه ــض إل ــى أن
ن ــزل بـ ـ (ذي ط ــوى) ،فب ــات به ــا ليل ــة األح ــد،
َّ
َّ
الحج ــة ،وصل ــى به ــا
ألرب ــع خل ــون م ــن ذي
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ُّ
الصب ــح ،ث ـ َّـم اغتس ــل م ــن يوم ــه ،ونه ــض إلى
ً
َّ
مك ــة فدخله ــا نه ــارا م ــن أعاله ــا ،ث ـ َّـم س ــار،
َّ
حتى دخل املس ــجد ،وذلك ً
ضحى ،فاس ــتلم
ً
ُّ
الرك ــن صل ــى هللا عليه وس ــلم ،فرم ــل ثالثا،
ً
وم�شى أربعاَّ ،
ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه
َ ْ َ ََْ َْْ َ َ َ َ ً
َّ
الس ــام .فق ـرأ{ :وِإذ جعلن ــا البي ــت مثاب ــة
َ
ً
ُ
َ
ـاس َوأ ْمن ــا َو َّات ِخ ــذوا ِم ـ ْـن َمق ـ ِـام ِإ ْب َر ِاهي ـ َـم
ل َّلن ـ
ِ ُ َ ّ ِ ً َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َْ
اعيل أن
مصل ــى وعهدن ــا إل ــى إبر ِاهي ــم وإس ــم ِ
َ ّ َ َ ْ ِ َّ ِ ِ َ َ ْ َ ِ َ َ ُّ َّ
ط ِه ــرا بي ِت ــي ِللطا ِئ ِفي ــن والع ِاك ِفي ــن والرك ـ ِـع
ُّ ُ
ود *} [البق ــرة.]1255 :
الس ــج ِ
َّ
تأخررس ــول هللا صلى هللا عليه وس ــلم َّ
حتى
َّ
َّ
أكم ــل رمي أيام التش ــريق الثالثةَّ ،
ثم نهض
َّ
ً
ليال س ـ ً
ـحرا ،وأمر
إل ــى مك ــة ،فطاف لل ــوداع
َّ
بالرحي ــلَّ ،
الن ــاس َّ
وتوجه إل ــى املدينة
فجع ــل املق ــام بين ــه وبين البي ــت ،وكان يقرأ
َ
ُ
الركعتي ــن :ث ـ َّـم رجع إلى ُّ
ف ــي َّ
الركن {ق ـ ْـل َيا أ ُّي َها
َ
َّ
ُ
ْال َكاف ـ ُـر َ
ون} و{ق ـ ْـل ُه َو الل ُه أ َح ـ ٌـد*}َّ ،
ثم خرج
ِ
فلما دنا من َّ
م ــن الباب إلى َّ
الصفاَّ ،
الصفا،
َّ
َّ َّ َ ْ َ َ
َ
الصف ــا َوال ـ ْـر َوة ِم ـ ْـن ش ـ َـعا ِئ ِر الل ـ ِـه
ق ـرأ{ِ :إن
َف َم ـ ْـن َح ـ َّـج ْال َب ْي ـ َـت َأو ْ
اع َت َم ـ َـر َف ـ َـا ُج َن ـ َ
ـاح َع َليهْ
ِ
ِ َ َ َ َ
َ َّ َ
َّ
أ ْن َيط ـ َّـوف ِب ِه َم ــا َو َم ـ ْـن تط ـ َّـو َع خ ْي ـ ًـرا ف ـ ِـإ َّن الل َه
َ
ش ـ ِـاك ٌر َع ِلي ـ ٌـم*} [البق ــرة.]158 :
وب ــدأ بم ــا ب ــدأ هللا ب ــه ،فب ــدأ بالصف ــا ،فرق ــي
علي ــهَّ ،
حت ــى إذا رأى البي ــت؛ اس ــتقبل
فوح ــد هللاَّ ،
القبل ــةَّ ،
وكب ــره ،وق ــال« :ال إل ــه
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إال هللا وح ــده ال ش ــريك ل ــه ل ــه املل ــك ول ــه
الحمد ،وهو على ّ
كل �ش ـ ٍـيء قدير ،ال إله إال
ِ
هللا وحده ،أنجزوعده ،ونصرعبده ،وهزم
األح ـزاب وح ــده» ،ث ـ َّـم دع ــا بي ــن ذل ــك ،ق ــال
ات ،ث ـ َّـم ن ــزل إل ــى املروة،
مث ــل ه ــذه ث ــاث م ـ َّـر ٍ
َّ
حت ــى إذا َّ
انصب ـ ْـت قدم ــاه ف ــي بط ــن الــوادي؛
َ َ
س ــعىَّ ،
ص ِع َدتا؛ م�ش ــى ،أتى املروة،
حتى إذا
ففع ــل عل ــى امل ــروة كم ــا فع ــل عل ــى َّ
الصف ــا،
َّ
حت ــى إذا كان آخ ــرطواف ــه على امل ــروة؛ قال:
ّ
ُ
ـتقبلت م ــن أمري ما اس ــتدبرت
«ل ــو ِأن ــي اس ـ
ُ ْ ًَ
ل ــم أس ــق الهدي ،وجعلتها عم ــرة ،فمن كان
منك ــم لي ــس معه َه ْد ٌي ،فليح ـ َّـل ،وليجعلها
ً
ُع ْم ــرة».
ُ
فق ــام س ـراقة ب ــن مالك بن ُج ْعش ـ ٍـم ،فقال:
يا رسول هللا! َأ ِل َع ِام َنا هذا أم لألبد؟ َّ
فشبك
رس ــول هللا صل ــى هللا علي ــه وس ــلم أصابع ــه
ُ
ً
واح ــدة ف ــي األخ ــرى ،وق ــال« :دخل ـ ِـت العمرة
َ
ف ــي الح ـ ّـج» َّ
مرتي ــن« ،ال ب ــل ألب ـ ٍـد أ َب ـ ٍـد» .وأقام
َّ ِ
بمك ــة أربع ــة أي ــام :ي ــوم األح ــد ،واإلثني ــن،
َّ
والثالثاء ،واألربعاءَّ ،
فلما كان يوم الخميس
ُ
ضح ـ ًـى؛ َّ
توج ــه بم ــن مع ــه م ــن املس ــلمين إل ــى
ُّ
َّ
ً
منى ،ونزل بها ،وصلى بها الظهر ،والعصر،
ً
واملغرب ،والعش ــاء ،والفج ــر ،ومكث قليال
َ
َّ
َّ
حتى طلعت الش ــمس ،وأمر ِب ُق َّب ٍة من ش ـ َـع ٍر
َ
ُت ْ
ض ـ َـر ُب ل ــه ِب َن ِم ـ َـرة ،فس ــار رس ــول هللا صل ــى
َ
هللا علي ــه وس ــلم وال ت ُش ـ ُّـك قري ـ ٌ
ـش إال َّأن ــه
ٌ
واق ــف عن ــد املش ــعر الح ـرام ،كم ــا كان ــت
َّ
الجاهلي ــة ،فأج ــازرس ــول
قري ــش تصن ــع ف ــي
َ
َّ
هللا صل ــى هللا علي ــه وس ــلم حت ــى أت ــى عرفة،
فوجد ُ
الق َّب َة قد ُ
ض ِربت له َبن ِم َرة فنزل بها،
َّ
الش ـ ُ
ـمس؛ َأم ـ َـر بالقصــواء،
حت ــى إذا زاغ ــت
ُ َ
فر ِحل ـ ْـت ل ــه ،فأت ــى بط ــن الــوادي ،فخط ــب
َّ
الن ــاس.
وق ــالَّ :
«إن دماءك ــم ،وأموالك ــم ح ـر ٌام
عليك ــم ،كحرم ــة يومك ــم ه ــذا ،ف ــي ش ــهركم
ه ــذا ،ف ــي بلدك ــم ه ــذا ،أال ُّ
كل �ش ـ ٍـيء من أمر
الجاهلي ــة تح ــت قدم ـ َّـي موض ـ ٌ
َّ
ـوع ،ودم ـ ُـاء
ٌ
الجاهلي ــة موضوع ــةَّ ،
َّ
وإن َّأول َد ٍم أض ــع
َ
م ــن دمائن ــا ُ
ـارث،
دم اب ـ ِـن ربيع ــة ب ــن الح ـ ِ
ْ
َ َ
فقتلت ــه
ـعد،
كان ُم ْست ـ ْـرض ًعا ف ــي بن ــي س ـ ٍ
ٌ َّ ً
َّ
الجاهلي ــة موض ــوع ،وأول رب ــا
هذي ـ ٌـل ،ورب ــا
َّ
أض ــع ربان ــا ،رب ــا العب ــاس ب ــن عب ــد املطل ــب،
ُّ
ّ
َّ
َّ
النس ــاء،
فإن ــه موض ــوع كل ــه .فاتقــوا هللا ف ــي ِ

َّ
َّ
أخذتموهن بأمان هللا ،واس ــتحللتم
فإنكم
َّ َّ
فروجه ـ َّـن بكلم ــة هللا ،ولك ــن عليه ــن أال
ً
َ
يوطئن فرش ــكم أحدا تكرهونه ،فإن فعلن
ذل ــك فاضربوه ـ َّـن ً
ضرب ــا غي ــر ُم َب ـ ّ ِـر ٍح ،وله ـ َّـن
عليك ــم رز ُقه ــن ،وكس ـ ُـوت َّ
هن باملع ــروف؛
ُّ
وق ــد ترك ــت فيك ــم م ــا ل ــن تضلــوا بع ــده إن
َُ
اعتصمت ــم ب ــه ،كت ــاب هللا ،وأنت ــم ُت ْس ــألو َن
ّ
عني ،فما أنتم قائلون؟» .قالوا :نشهد َّأنك
ِ
بلغ ــتَّ ،
وأدي ــت ،ونصح ــت ،فق ــال بإصبعه
الس ـ َّـبابة ،يرفعه ــا إل ــى َّ
َّ
الس ــماء ،وينكته ــا إل ــى
َّ
َّ
َّ
الن ــاس« :الله ـ َّـم اش ــهد! الل ُه َّم اش ــهد!» ثالث
م ـ َّـرات.
ُّ
َّ
َّ
ث ـ َّـم أذن ،ث ــم أق ــام ،فصل ــى الظه ــر ،ث ـ َّـم
َّ
أق ــام ،فصل ــى العص ــر ،ول ــم يص ـ ِ ّـل بينهم ــا
ش ـ ًـيئا ،ث ـ َّـم رك ــب رس ــو ُل هللا صل ــى هللا علي ــه
وس ــلمَّ ،
حت ــى أت ــى املوق ــف ،فجع ــل بط ـ َـن
َّ ََ
ات وجعل حبل
ناقت ـ ِـه
القصواء إلى الصخر ِ
ِ
املش ــاة بي ــن يدي ــه ،واس ــتقبل القبل ــة ،فل ــم
ي ــزل واقف ـ ًـا َّ
حت ــى غرب ــت الش ــمس ،وذهب ــت
الص ْف ـ َـر ُة قلي ـ ًـا حت ــى غ ــاب ُ
ُّ
الق ـ ْـر ُ
ص.
وذك ــرأب ــو الحس ــن َّ
الن ــدو ُّي :مل ــا ف ــرغ رس ــول
هللا صل ــى هللا علي ــه وس ــلم م ــن صالت ــه،
َّ
َّ
والتض ـ ُّـرع ،واالبته ــال إل ــى غ ــروب الش ــمس،
ً
وكان ف ــي دعائ ــه رافع ــا يدي ــه إل ــى ص ــدره،
َّ
كاس ــتطعام املس ــكين ،يق ــول في ــه« :الل ُه ـ َّـم!
َّإن ــك تس ــمع كالم ــي ،وت ــرى مكان ــي ،وتعل ــم
س ـ ّـري ،وعالنيت ــي ،ال يخف ــى علي ــك �ش ـ ٌ
ـيء
ِ
م ــن أم ــري ،أن ــا البائ ــس الفقير ،املس ــتغيث
املس ــتجيرَ ،
والو ِجل ا ِملش ـ ِـفق ،املقراملعترف
بذنوب ــي ،أس ــألك مس ــألة املس ــكين ،وأبته ــل
َّ
إلي ــك ابته ــال املذن ــب الذلي ــل ،وأدعــوك
دع ــاء الخائ ــف َّ
الضري ــرَ ،م ـ ْـن خضع ــت لك
رقبت ــه ،وفاض ــت ل ــك عين ــاهَّ ،
وذل جس ــده،
َّ
َو َر ِغ ــم أنف ـ ُـه لك ،الل ُه ـ َّـم! ال تجعلني بدعائك
رب ش ـ ّ
ّ
ـقي ًا ،وك ــن ب ــي رؤوف ـ ًـا ً
رحيم ــا ،ي ــا خي ــر
ِ
املس ــؤولين! وي ــا خي ــر املعطي ــن»!
ْ
َْ ْ َُ
وهن ــاك أنزل ــت علي ــه{ :ال َي ـ ْـو َم أك َمل ـ ُـت لك ـ ْـم
َ ُ
ُ َْ
ِد َينك ـ ْـم َوأت َم ْم ـ ُـت َعل ْيك ـ ْـم ِن ْع َم ِت ــي َو َر ِضي ـ ُـت
َل ُك ُم اإل ْس َال َم ِد ًينا} [املائدةَّ ،]3 :
فلما غربت
َّ ِ
الشمس؛ أفاض من عرفة ،وأردف أسامة
ب ــن زي ــد خلف ــه ،ودف ــع رس ــول هللا صل ــى هللا
َ َ َ
ّ
الز َم ـ َ
ـام،
علي ــه وس ــلم وق ــد ش ــنق للقصـ ِ
ـواء ِ
َّ
حت ــى َّإن رأس ــها ُلي ِصي ـ ُـب َم ـ ْـو ِر َك َر ْح ِل ِه ،وهو

«أيه ــا َّ
الن ــاس! عليك ــم َّ
يق ــولُّ :
الس ــكينة».
يلب ــي في مس ــيره ذل ــك ،ال يقطع َّ
وكان ّ
التلبية
َّ ِ
ّ
ـؤذن ب ــاألذان
ـ
مل
ا
ـر
ـ
م
وأ
ـة،
ـ
ف
املزدل
ـى
ـ
حت ــى أت
ِ
ّ
َّ
َّ
َّ
حط
ف ــأذن ،ث ــم أق ــام ،فصل ــى املغ ــرب قب ــل ِ
ُّ
الرح ــال ،وتبري ــك الجم ــالَّ ،
ّ
فلم ــا حطــوا
ِ
َّ َّ
رحاله ــم؛ أم ــر ،فأقيم ــت َّ
الص ــاة ،ث ــم صلى
العش ــاء ،ث ـ َّـم ن ــامَّ ،
حت ــى أصب ــحَّ ،
فلم ــا طل ــع
َّ
صالها في أول الوقتَّ ،
ثم ركب حتى
الفجر
أت ــى املش ــعر الح ـرام ،فاس ــتقبل القبل ــة،
الدع ــاء َّ
وأخ ــذ ف ــي ُّ
والتض ـ ُّـرعَّ ،
والتهلي ــل،
َ
َ
والذك ــر ،حت ــى أ ْس ــف َر ِج ـ ًّـدا ،وذل ــك قب ــل
َّ
طل ــوع الش ــمس.
ً
مردف ــا للفض ــل ب ــن
ث ـ َّـم س ــار م ــن مزدلف ــةِ ،
عب ــاس ،وه ــو ّ
يلب ــي ف ــي مس ــيره ،وأم ــر اب ــن
ِ
َّ
ـاس أن يلتق ــط ل ــه ح�ص ــى الجم ــارس ــبع
عب ـ ٍ
ْ
ـاتَّ ،
فلم ــا أت ــى َبط ـ َـن ُم َح ِ ّس ـ ٍـر؛ ح ـ َّـرك
حصي ـ ٍ
َّ
َّ
ناقت ــه ،وأس ــرع الس ــير ،ف ــإن هنال ــك أصاب
ـذابَّ ،
أصح ـ َ
ـاب الفي ــل الع ـ ُ
حت ــى أت ــى من ـ ًـى،
ً
فأت ــى جم ــرة العقب ــة ،فرماه ــا راكب ــا بع ــد
َّ
طل ــوع الش ــمس ،وقط ــع التلبي ــة.
خطب ــة النب ــي الكري ــم (صل ــى هللا علي ــه
وس ــلم) ف ــي ِمن ــى:
ً
ث ـ َّـم رج ــع إل ــى ِمن ـ ًـى ،فخط ــب الن ــاس خطب ــة
بليغ ـ ًـة ،أعلمه ــم فيه ــا بحرم ــة ي ــوم َّ
النح ــر،
َّ
وتحريم ــه ،وفضل ــه عن ــد هللا ،وحرم ــة مك ــة
َّ
عل ــى جمي ــع البالد ،وأمر َّ
بالس ــمع ،والطاعة
مل ــن قاده ــم بكت ــاب هللا ،وأم ــر َّ
الن ــاس بأخذ
مناس ــكهم عن ــه ،وأم ــر الن ــاس أال يرجعــوا
ً
بع ــده كف ــارا ،يضرب بعضهم رقاب بعض،
وأم ــر َّ
بالتبلي ــغ عن ــه.
ُّ
يوم
وقد جاء في هذه الخطبة:
«أتدرون أيَ ٍ
ُ
َ
َ
ه ــذا؟» قلن ــاُ :
هللا ورســوله أعل ــم ،فس ــكت؛
َّ
حتى َّ
ظننا أن سيس ـ ِّـميه بغيراس ــمه ،فقال:
بلد
«أليس ذا الحجة؟» قلنا :بلى! قال« :أي ٍ
ُ
َ َ
ه ــذا؟» قلن ــا :هللا ورســوله أعل ــم ،ف َس ــك َت؛
َّ
حت ــى َّ
ظنناَّ :أنه سيس ـ ِّـميه بغيراس ــمه ،قال:
«أليس ــت بالبل ــدة الحرام؟» قلن ــا :بلى! قال:
«ف ـ َّ
ـإن دماءك ــم ،وأموالك ــم ـ وف ــي رواي ــة:
وأعراضك ــم ـ عليك ــم ح ـر ٌام كحرم ــة يومكم
ه ــذا ،ف ــي ش ــهركم ه ــذا ،ف ــي بلدكم ه ــذا ،إلى
ي ــوم تلق ــون ربك ــم ،أال ه ــل بلغ ــت؟» قالــوا:
َّ
َّ
نع ــم ،ق ــال« :الل ُه ـ َّـم اش ــهد! فليبل ــغ الش ــاهد
َ ُ َّ َّ
ـامع ،ف ــا
الغائ ــب ،ف ــرب مبل ـ ٍـغ أوع ــى م ــن س ـ ٍ
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الحج

ً
ُ
وس ــلم َّ
الن ــاس ف ــي غدي ــر خ ـ ٍ ّـم قريب ــا م ــن
َّ
الجحف ــة ف ــي الي ــوم الثام ــن عش ــر م ــن ذي
َّ
الحج ــة ،وق ــد ج ــاء ف ــي ه ــذه الخطب ــةَّ :
«أم ــا
الن ــاس! َّ
بع ــد :أال ُّأيه ــا َّ
فإنم ــا أنا بش ـ ٌـريوش ــك
أن يأت ــي رس ــو ُل ّرب ــي فأجي ــب ،وأن ــا ت ـ ٌ
ـارك
ِ
فيك ــم َث َق َل ْي ــنَّ ،أولهما كت ـ ُ
ـاب هللا فيه الهدى
ِ
ُّ
والن ــور ،فخ ــذوا بكت ــاب هللا ،واستمس ــكوا
َّ
َّ
ب ــه» ،فح ــث عل ــى كت ــاب هللا ،ورغ ــب في ــه،
ّ
أذكرك ــم َ
هللا في أهل
ث ـ َّـم ق ــال« :وأه ـ ُـل بيت ــيِ ،
ّ
ّ ُ
أذكرك ــم
أذكرك ــم هللا ف ــي أه ــل بيت ــيِ ،
بيت ــيِ ،
هللا ف ــي أه ــل بيت ــي» .وف ــي رواي ـ ٍـة ... :أخ ــذ بي ــد
عل ـ ّـي ر�ض ــي هللا عنه وقال« :م ــن ُ
كنت ُّ
وليه،
ٍ
َّ
الل ُه ـ َّـم وال َم ـ ْ
ُّ
وعاد َم ْن
وااله،
ـن
ـه،
ـ
ولي
ـذا
فه ـ
ِ
ِ
ع ــاداه» .وف ــي رواي ـ ٍـة« :من كنت م ــواله فعليٌّ
م ــواله».
ٌّ
وكان عل ــي ق ــد أقب ــل م ــن اليم ــن ،وش ــهد
َّ
حج ــة ال ــوداع ،وق ــد اش ــتكى بع ــض الجن ــد
علي ــاَّ ،
وأن ــه اش ـ َّ
ًّ
ـتد ف ــي معاملته ــم ،وكان ق ــد
ً
اس ــترجع منه ــم حل ــا َّوزعه ــا عليه ــم نائب ــه،
فأوض ــح له ــم َّ
النب ـ ُّـي صل ــى هللا علي ــه وس ــلم
َ
ُ
مكانة عل ـ ّـيَّ ،
ونب ــه على فضله
ف ــي غدي ــرخ ـ ٍ ّـم
ٍ
َّ
لينتهــوا ع ــن الش ــكوى ،فق ــد كان الح ـ ُّـق م ــع
عل ـ ّ ٍـي ف ــي إرج ــاع ما أعطاهم نائب ــه في غيبته؛
َّ
ـات ،وخم ــس.
ألنه ــا أمــوال صدق ـ ٍ
وملا أتى رس ــو ُل هللا صلى هللا عليه وس ــلم ذا
الحليف ــة ،ب ــات به ــاَّ ،
فلم ــا رأى املدين ــة؛ َّكب ــر
مرات ،وقال« :ال إله إال هللا َ
وحده ،ال
ثالث َّ ٍ
ش ــريك ل ــه ،له امللك ،ول ــه الحمد ،وهوعلى
ّ
كل �ش ــيء قدي ـ ٌـر ،آيب ــون ،تائب ــون ،عابدون،
ِ
س ــاجدونّ ،
لربن ــا حام ــدون ،ص ــدق هللا
ِ
وع ــده ،ونص ــر عب ــده ،وه ــزم األح ـزاب
وح ـ َـده» ،ث ـ َّـم دخله ــا.

ً
ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب
ـض».
بع ـ ٍ
ً
ث ـ َّـم انص ــرف إل ــى املنح ــر بمن ــى ،فنح ــر ثالث ــا
ً
وس ــتين بدن ــة بي ــده ،وكان ع ــدد ه ــذا ال ــذي
نح ــره ع ــدد س ــنين عم ــره ،ث ـ َّـم أمس ــك وأم ــر
ّ
علي ـ ًـا أن ينح ــرما بقي م ــن املئةَّ ،
فلما أكمل
صل ــى هللا علي ــه وس ــلم نح ــره اس ــتدعى
الح ــاق ،فحل ــق رأس ــه ،وقس ــم ش ــعره بي ــن
َّ
مك ــة ر ً
اكبا ،وطاف
َم ـ ْـن يلي ــه ،ث ـ َّـم أفاض إلى
َّ
َّ
طــواف اإلفاض ــة ،فصل ــى بمك ــة الظه ــر،
فأت ــى بن ــي عب ـ ِـد املطلب َي ْس ـ ُـقون عل ــى زمزم،
فق ــال« :انزعــوا بن ــي عب ــد املطل ــب ،فل ــوال
الن ــاس عل ــى س ـ َـقايتكم؛ لنز ُ
أن يغلبك ــم َّ
عت
ِ
ِ
معك ــم» ،فناول ــوه دلـ ًـوا ،فش ــرب من ــه.
ث ـ َّـم رج ــع إلى من ـ ًـى من يومه ذل ــك ،فبات بها،
َّ
الش ــمسَّ ،
َّ
فلم ــا
فلم ــا أصب ــح؛ انتظ ــر زوال
زال ــت م�ش ــى م ــن رحل ــه إل ــى الجم ــار ،فب ــدأ
بالجم ــرة األول ــى ،ث ـ َّـم الوس ــطى ،ث ـ َّـم الجم ــرة
َّ
الثالث ــة ـ وه ــي جمرة العقبة ـ وخطب الناس
بمن ــى خطبتي ــن :خطبة يوم َّ
النحر ،وخطبة
ثاني ــة ف ــي ثان ــي ي ــوم َّ
النح ــر ،وه ــوي ــوم النف ــر
األول ،وهي تأكيد لبعض ما جاء في خطبتي
عرف ــة ،وي ــوم َّ
النح ــربمن ــى.
ف ــي طري ــق الع ــودة م ــن َّ
حجة ال ــوداع خطب
الرس ــول صل ــى هللا علي ــه وس ــلم َّ
َّ
الن ــاس ف ــي
ً
ُ
ّ
غدي ــر خ ـ ٍـم قريب ــا م ــن الجحف ــة ف ــي الي ــوم
َّ
الثام ــن عش ــر م ــن ذي َّ
الحج ــة
والواق ــع أن تك ـرارالخطب ف ــي َح َّجة الوداع
كان أم ـ ًـرا الب ـ َّـد من ــه لحاج ــة املس ــلمين ،فهي
الحج ــة الوحيدة َّالتي َّ
َّ
حجها َّ
الرس ــول صلى
هللا علي ــه وس ــلم ،وق ــد ع ـ َّـز فيه ــا اإلس ــام
واملس ــلمون ،وأصبح ــت كلمتهم هي َّ
النافذة
ّ
ف ــي الجزي ــرة ِكلها ،كما كان ــت الوداع األخير،
َ
فم ــا أش ـ َّـد حاج ــة املس ــلمين ف ــي هذا املش ــهد
والنصحَّ ،
العظيم إلى َّ
التذكيرُّ ،
والتوصية ،املراجع:
والتأكي ــد علي ــه َّ
وإل ــى تك ـرار الق ــولَّ ،
حت ــى  -1أبي شبهة ،السيرة النبوية.575 /2 ،
يعوه ،ويحفظوه ،وال ينسوه ،وإلى تقريرهم  -2صحيح البخاري.4407 ،
بإب ــاغ ّ
 -3صحيح مسلم.3017 ،
الرس ــالة ،وأداء األمان ــة!
ِ
ه ــذا ،وق ــد َّ
تأخ ــررس ــول هللا صل ــى هللا عليه  -4عل ــي الصالب ــي ،الس ــيرة النبوي ــة،
َّ
وس ــلم َّ
حت ــى أكم ــل رم ــي أي ــام التش ــريق إس ــتانبول ،دار الروض ــة.
َّ
َّ
الثالث ــة ،ث ـ َّـم نهض إلى مك ــة ،فطاف للوداع  -5الندوي ،السيرة النبوية.386 ،
ـحرا ،وأم ــر َّ
بالرحي ــلَّ ،
لي ـ ًـا س ـ ً
الن ــاس َّ
وتوجه
إل ــى املدين ــة .وف ــي طري ــق الع ــودة م ــن َّ
حج ــة
ال ــوداع خط ــب َّ
الرس ــول صل ــى هللا علي ــه
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أخبار العالم
فضيلة الشيخ عبد الحميد يدين التفجير
االنتحاري في بلدة “مستونك” بباكستان
أدان فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد ،إمــام
وخطيــب أهــل الســنة ورئيــس جامعــة دار
العلــوم بمدينــة زاهــدان ،فــي بيــان لــه ،التفجيــر
االنتحــاري الــذي ضــرب تجمعــا انتخابيــا فــي بلــدة
“مســتونك” فــي إقليــم بلوشســتان الباكســتاني،
معلنــا مواســاته مــع ضحايــا هــذه الحادثــة املؤملــة
واملفظعــة.
ونص الرسالة كما يلي:
بسم هللا الرحمن الرحيم
العمليــة االنتحاريــة التــي أودت بحيــاة 120
شــخصا وجــرح العش ـرات ،فــي بلــدة بالقــرب مــن
مركــز إقليــم بلوشســتان باكســتان ،أثــارت فينــا
األســف واأللــم.
إن اســتهداف املدنييــن العــزل مرفــوض فــي كافــة
الديانــات.
وأنــا إذ أديــن هــذه األعمــال القبيحــة للمتطرفيــن،
أسأل هللا تعالى للقتلى العفو واملغفرة ،وللجرحى
الشفاء العاجل ،ولذويهم الصبرالجميل واألجر
الجزيــل.
باكستان ..فوز حزب عمران خان في
االنتخابات
أظهــرت النتائــج الرســمية فــي باكســتان فــوز حــزب
"حركــة اإلنصــاف" الــذي يتزعمــه نجــم لعبــة
الكريكيــت الســابق عم ـران خــان فــي االنتخابــات.
وحصــل الحــزب علــى  114مقعــدا ،وهــي نتيجــة
لم تعطه األغلبية املطلقة في الجمعية الوطنية.
انخفاض الليرة التركية إلى معدل غيرمسبوق
أمام الدوالر
انخفضــت الليــرة التركيــة إلــى معــدل غيــرمســبوق
أمــام الــدوالر ،فــي ظــل األزمــة فــي العالقــات مــع
الواليــات املتحــدة وارتفــاع معــدالت التضخــم فــي
البــاد.
وارتفــع الــدوالر أمــام الليــرة بنســبة  13.5باملئــة
اليــوم الجمعــة بحيــث وصــل ســعره إلــى 6.3500
ليــرة ،فــي اســتمرار ألســوأ موجــة تراجــع للعملــة
التركيــة منــذ األزمــة املاليــة عــام .2008
وقللــت الحكومــة التركيــة أمــس الخميــس معــدل
النمــو االقتصــادي املســتهدف مــن  5.5باملئــة إلــى
أقــل مــن أربعــة باملئــة ،فــي إشــارة إلــى الصعوبــات
التــي تواجههــا أنقــرة فــي التصــدي ألزمــات
االقتصــاد التر ـكـي الــذي يبلــغ حجمــه  880مليــار
دوالر ،حســبما أفــادت وكالــة بلومبــرج لألنبــاء.
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الحج مظهر الوحدة والتضامن اإلسالمي
عبد الرحمن محمد جمال

نســتقبل موســم الحــج موســم العبوديــة
واالنقيــاد ،موســم التوحيــد واإلنابــة،
موســم اإليمــان واإلخــاص ،موســم
اإلصــاح والتزكيــة ،موســم الوحــدة
والتضامــن اإلســامي ؛ والعالــم اإلســامي
مــن أقصــاه إلــى أقصــاه مثخــن بالج ـراح
العميقــة بســبب الضربــات التــي ّ
وجهــت
ِ
إليــه أخي ـرا مــن االســتعمار الغربــي فكريــا
وعســكريا وثقافيــا ،كمــا يعانــي مــن
التشــتت واالنقســام الداخلــي واالضط ـراب
مــا ينــدر نظيــره فــي التاريــخ اإلســامي.
إن فريضــة الحــج تعطــي للمســلمين درس
الوحــدة واملســاواة فالنــاس كلهــم سواســية
فــا فــرق فــي هــذا املوســم بيــن أعجمــي
وعربــي ،بيــن أســود وأبيــض ،بيــن غنــي
وفقيــر ،بيــن طبقــة وأخــرى ،كلهــم يلبســون
لبــاس التواضــع واالنقيــاد وتنحنــي رؤوســهم
لــرب واحــد وإلــه واحــد .إن هــذا املشــهد
الرائــع يعطــي لإلنســان درس االحت ـرام
والتوقيــر ،درس الوحــدة والتضامــن،
ويصارح العالم بأن املسلمين مهما تنوعت
ثقافاتهــم وتباعــدت بالدهــم ،وتباينــت
ألوانهــم واختلفــت ألســنتهم فإنهــم جســد
واحــد ،أمرهــم واحــد ،وكلمتهــم واحــدة
وربهم واحد ونبيهم واحد ،ال يخضعون إال
لــرب واحــد وال يعترفــون إال بشــريعة واحــدة
وهــي الشــريعة التــي جــاء بهــا خاتــم الرســل
قبــل خمســة عشــرقرنــا مهمــا تقــادم الزمــن
وتقدمــت التقنيــة والتكنولوجيــا ومهمــا بلــغ
اإلنســان مــن الرقــي والتقــدم مــا بلــغ.

الحــج فرصــة ســانحة للمســلمين لتجديــد
العهــد مــع ربهــم ونبيهــم صلــوات هللا عليــه،
فالحــج يشــحن بطاريــة املســلم ويذكــره
برســالته التــي وضعــت علــى كاهلــه ،والحــج
فرصــة للمؤمــن ليغســل نفســه مــن أردان
الجاهليــة ويطهــر نفســه مــن أرجــاس
الذنــوب ،ويحصــل علــى الهديــة الربانيــة
أال وهــي الهدايــة "وهــدى للعامليــن" .كمــا
أنــه فرصــة ليجــدد املســلمون العالقــات
بينهــم ويوثقــوا األواصــر ويلمــوا شــعثهم
ويجمعوا شملهم ،ويقفوا رجال واحدا أمام
التحديات والنوازل ويبادروا لحل القضايا
العالقــة ونبــذ الخالفــات القائمــة بينهــم.
إن الحــج ليــس عبــارة عــن أداء بعــض
الشــعائر مثــل الرمــي والســعي والطــواف
والحلــق فحســب بــل هــو عبــارة عــن مؤتمــر
إســامي وربانــي يهــدف إلــى جمــع كلمــة
املســلمين تحــت رايــة التوحيــد رافضــا
الجاهليــة بجميــع ألوانهــا وأشــكالها ،وهــو
ملتقــى تلتقــي فيــه الــرؤى واألفــكاراملختلفــة
وتجتمــع تحــت رايــة واحــدة غيــر آبهــة
بالخالفــات العقديــة والفكريــة.
إن الحج يعطي للمسلمين درس التضحية
والبــذل والجــد والهمــة والطمــوح والعــزم
تلــك الصفــات التــي تحلــى بهــا جدهــم ســيدنا
إبراهيــم عليــه الســام ،وينمــي شــعورهم
تجــاه مــا يجــري حولهــم مــن القضايــا
ويصــل حاضــر األمــة بغابرهــا ،ويحقــق
معانــي األخــوة واملســاواة بيــن املســلمين علــى
اختالف أجناســهم وتباين ألســنتهم وتباعد

بالد هــم.
هــذا وال شــك أن املســملين يمــرون اليــوم
بمرحلــة عصبيــة حرجــة ينــدر نظيرهــا فــي
التاريــخ اإلســامي ،وهــم بأمــس الحاجــة إلــى
مــن يضمــد جراحهــم ويزيــل عنهــم الكــرب
ويدفــع عنهــم اليــأس املخيــم ،وهــم بحاجــة
إلــى االســتظالل بظــل الوحــدة واالنســجام
وااللتحــام ،فعلــى املعنييــن بأمــر الحــج
والذيــن لهــم اإلش ـراف والتوليــة أن يوفــروا
للحجــاج األرضيــة للجلــوس واملفاوضــة
وإيجــاد معانــي األخــوة والوحــدة والتضامــن
ليكــون الحــج ملتقــى األفــكار والــرؤى
واالتجاهــات املختلفــة ،ويكــون مصــدر
اإلخــاء والحــب والخيــر يشــع منــه النــور
ويســع اآلفــاق ليعــود إلــى املســلمين كرامتهــم
املفقــودة وتنجبــر قلوبهــم املكلومــة.
إن الحــج فرصــة مباركــة لتوحيــد صفــوف
املســلمين وجمــع كلمتهــم وتذكيرهــم
بالرســالة التــي وضعــت علــى كاهلهــم،
وإن مكــة املكرمــة ثقــل العالــم اإلســامي
ومركــزه الــذي يشــع منــه النــور ويصــل
إلــى اآلفــاق ،فحــري بالقــادة واملفكريــن
والعلمــاء والدعــاة أن يغتنمــوا هــذه
الفرصــة الســعيدة لتجديــد العهــد مــع هللا
أوال وتوحيــد الصفــوف وتجميــع املســلمين
تحــت رايــة واحــدة رايــة ال تحمــل إال رســالة
اإلسالم الخالدة إلى البشرية البائسة التي
ّ
ملــت الحضــارة الغربيــة املتعفنــة وعافتهــا.
ويومئــذ يفــرح املؤمنــون ويكــون النصــر
حليــف املســلمين.
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واجعل أفئدة من
الناس تهوي إليهم
فــي األيــام األولــى مــن شــهر
ذي الحجــة مــن كل عــام
تهفو قلوب املســلمين وتتجه
أنظارهــم نحــو بيــت هللا
الح ـرام ،يحدوهــا الشــوق
ويدفعهــا األمــل فيمــا عنــد
هللا ســبحانه وتعالــى،
مســتجيبين لدعــوة أبيهــم
إبراهيم عليه السالم عندما
أمــره هللا بقولــه" :وأذن فــي
َ
النــاس َ
بالحــج يأتــوك رجــاال وعلــى كل ضامر
يأتيــن مــن كل فــج عميــق" (ســورة الحــج).
تحركــت قوافــل الحجــاج تلقــاء الحرميــن
الشــريفين ّ
ملبيــة مكبــرة ،مــن كل حــدب
وصــوب ،ومــن كل فــج عميــق ،ومــن املشــرق
واملغــرب رجــاال وعلــى كل ضامــر ،وبـرا وبحـرا
وجـ ّـوا.
حينمــا أودع إبراهيــم إســماعيل وهاجــر
تلــك الصحــاري والقفــار ،حيــث لــم يكــن
طعــام وال مــاء ،بــل لــم يكــن إنســان وال دابــة.
دعــا ومــن دعائــه واجعــل أفئــدة مــن النــاس
تهــوي إليهــم .فتقبــل هللا الدعــاء فجعــل
االفئــدة تهــوي إليهــم وإليهــا إلــى تلــك األرض
وإلــى الكعبــة املشــرفة أيمــا هــوی !
تهــوي األفئــدة فــي هــذه األيــام بشــكل خــاص
إلــى تلــك البقــاع ،وتتمنــى الوصــول إلــى
الحرميــن املكــي واملدنــي ،وغابطــة الســعداء
الذيــن يتشــرفون للزيــارة هــذا العــام.
دخــل هاكاثــون الحــج موســوعة جينيــس
لألرقــام القياســية كأكبــر حــدث عالمــي
فــي هــذا املجــال ،فهــذا االجتمــاع العظيــم
خــاص بــاألرض املقدســة التــي تتحقــق
فيهــا املســاواة فــي هــذه الحيــاة الدنيــا
ّْ
ُ
وبوصــف املشــهد الن ُســكي صــورة مصغــرة
مــن مشــاهد اليــوم اآلخــر ،يــوم الصــدق
ً
ُ
والعــدل ..واملســاواة أيضــا .تجتمــع مختلــف

األجنــاس والثقافــات علــى صعيــد واحــد
بدافــع اإليمــان وآداء الحــق اإللهــي وبحــب
فطــري ملراتــع اإلســام األولــى .وهنــاك
يجــرب املؤمــن االنعتــاق مــن عاملــك التقنــي
االســتهالكي ..وحــده الحــج إلــى بيــت هللا
العتيــق ،يمنحـ َـك التجـ َ
ـرد مــن كل ذلــك
األذى حيــن َت ْ
صـ ُـد ُق النيــة ،وتنبلـ ُـج أنـ ُ
ـوار
اليقيــن بحــب هللا وحــب لقائــه فــي رحلــة هــي
أجمــل رحــات العمــر علــى اإلطــاق.
هــي رحلــة ليســت مثــل غيرهــا مــن الرحــات،
فهــي رحلــة إلنعــاش القلــوب وشــحن
اإليمــان بمــا تحملــه مــن روحانيــات ال
تتوافــر فــي غيرهــا مــن الرحــات ،إنهــا رحلــة
الحــج التــي طاملــا كانــت أمنيــة املســلمين فــي
مشــارق األرض ومغاربهــا ،التــي مــن أجلهــا
ً
تكبــد اآلبــاء واألجــداد كثي ـرا مــن التعــب
والعنــاء فــي وقــت كانــت اإلمكانــات فيــه
بســيطة واملخاطــر والصعــاب كبيــرة ،علــى
عكــس الوقــت الحالــي الــذي أصبــح الحــج
فيــه أكثــر ســهولة ،وتوافــرت للحجيــج كل
وســائل الراحــة واألمــان.
خياراتن ــا هن ــا ليس ــت دنيوي ــة ،صحي ــح أن
مــن مظاهــرالحــج أن يشــهد النـ ُ
ـاس منافـ َـع
له ــم .لكنه ــا ليس ــت الغاي ــة بق ــدر م ــا ه ــي
وســيلة إلتمــام الفريضــة .رحلــة الحــج عــودة
طبيعية لحقيقتك؛ تلقنك أنك كما تواجه
ً
حظوظــك مــن الدنيــا وحــدك ،أيضــا تمــوت
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ُ ُّ
وحــدك ،وفــي النهايــة َ"وكل ُهـ ْـم
َ
ْْ َ ْ َ
الق ْي َام ـ ِـة ف ـ ْـر ْدا".
آتي ـ ِـه ي ــوم ِ
يبــذل املســلمون منــذ أزمـ ٍـان
بعي ــدة ُم َه َج ُه ــم وأمواله ــم.
َ
وتهفــوا ُ
قلوبهــم لقصـ ِـد َبك ِت ِهم
َ
وط ْي َب ِت ِهــم ،ملبيــن ومنقطعيــن
ُّ
للتبت ــل إل ــى هللا تاركي ــن
ورائه ــم س ــنواتهم الغاب ــرة
فــي تيـ ِـه الدنيــا ونيــل مطالبهــا
ِغالبا .كم من قصص املوت
والغرق في البحارواألنهار ،والتيه في كثبان
ً
الصحراء واملوت عطشا .كل ذلك في سبيل
أن تق ـ َـر العي ـ ُـن برؤي ــة املناس ــك الش ــريفة
وته ــدأ األنف ــس بتأدي ــة العب ــادات الش ــرعية
الت ــي ال تك ــون ف ــي مح ــل آخ ــر غيره ــا .يغي ــب
ً
الح ــاج ع ــن أهل ــه وداره وذوي ــه م ــدة ...
طوبــى ملــن حـ ّـل فــي هــذه األيــام بمكــة املكرمــة
واملدين ــة املن ــورة فه ــو ب ــا ش ــك ضي ــف
الرحم ــن ق ــد نن ــزل عن ــد الرحم ــن
ي ــا ضي ــوف الرحم ــن أنت ــم تعلم ــون أن
الظل ــم ق ــد أس ــدل س ــتاره الغاش ــم ليح ــو َل
دون انبع ــاث ضي ــاء الح ــق والع ــدل عل ــى
ث ــرى أرضن ــا .وأن الك ــذب بضاع ــة ُم ْزج ــاة
يستبطنها هذا العصرمن عصور البشرية.
وال س ــبيل ملواجه ــة ه ــذه التي ــارات إال
باإليمــان واليقيــن والصبــر .إن عاملنــا العربي
واإلس ــامي يئ ـ ُّـن تح ــت وط ــأة املح ــن والقت ــل
والتش ــريد املمنه ــج وازدواجي ــة املعايي ــر
وخ ــذالن الش ــعوب املقه ــورة تح ــت وصاي ــة
ً ً
ما يطلقون عليه "مجتمعا دوليا" .في غمرة
ً
دعواتك ــم وتوباتك ــم ونوب ــات بكائك ــم ندم ــا
علــى املا�ضــي ،ال تنســوا ألــم أمتكــم ،اجعلــوا
ألمتكــم فــي هــذا املشــرق البائــس منهــا نصيبا.
م ــن ي ــدري فلع ـ َّـل دع ــاء أش ــعث أغب ــرمنك ــم
ً
يك ــون س ــببا يرف ـ َـع هللا ب ــه عن ــا م ــا أصابن ــا
ويه ـ ّـيء لن ــا م ــن أمرن ــا رش ــدا.
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فضيلة الشيخ عبد الحميد في خطبة الجمعة:

ّ
الحج نموذج من حب اهلل واإلطاعة الكاملة
من تعاليم الشريعة

تط ــرق فضيل ــة الش ــيخ عب ــد
الحمي ــد ،إم ــام وخطي ــب أه ــل
الس ــنة ف ــي مدين ــة زاه ــدان،
ف ــي خطبت ــه ي ــوم الجمع ــة (13
ذوالقع ــدة  )1439بع ــد ت ــاوة
آي ــة{ :إن أول بي ــت وض ــع للن ــاس
لل ــذي ببك ــة مب ــاركا وه ــدى
للعامليــن ،فيــه آيــات بينــات مقــام
إبراهي ــم وم ــن دخل ــه كان آمن ــا
وهلل علــى النــاس حــج البيــت مــن
اس ــتطاع إلي ــه س ــبيال ،وم ــن كف ــر ف ــإن هللا
غن ــي ع ــن العاملي ــن} ،إل ــى أهمي ــة فريض ــة
الح ــج ومكانت ــه ف ــي اإلس ــام ،واصف ــا إي ــاه
بنمــوذج مــن املحبــة الصادقــة مــع هللا تعالى
وإطاع ــة تعاليم ــه.
وتاب ــع فضيلت ــه قائ ــا :أول بي ــت وض ــع عل ــى
األرض هــوالكعبــة .يــدل بعــض الروايــات ان
الكعبة بنيت قبل آدم عليه الســام ،ولكن
هنــاك رأي آخــربــأن آدم عليــه الســام قبــل
أن يبنــي بيتــا لنفســه ،بنــى الكعبــة .فالكعبــة
أول م ــكان للعب ــادة وأول مس ــجد بن ــي عل ــى
األرض.
وأشــارفضيلتــه إلــى تاريــخ بنــاء الكعبــة قائــا:
هذا البيت أعيد بنائه مرة على يد نوح عليه
الس ــام ،وم ــرة أع ــاد بنائ ــه س ــيدنا إبراهي ــم
علي ــه الس ــام بتوجي ــه م ــن جبرئي ــل علي ــه
السالم .وحينما كان يرتفع جدارالكعبة وال
تصــل يــد إبراهيــم عليــه الســام ،أرســل هللا
تعالى حجرا من الجنة ليقوم عليه إبراهيم
عليــه الســام ،وهــذا الحجــركان يرتفــع كلمــا
كانــت حاجــة.
واس ــتطرد خطي ــب أه ــل الس ــنة ف ــي زاه ــدان
قائ ــا :إن أكب ــر ه ـ ّـم كان يحمل ــه س ــيدنا
إبراهيــم وســيدنا إســماعيل عليهمــا الســام
أثن ــاء بن ــاء الكعب ــة ،أن يك ــون عمله ــم ه ــذا
مقبــوال عنــد هللا تبــارك وتعالــى ،ودعــوا لهــذه

املقبولية .يجب أن يكون أكبر ّ
هم ملن يبنون
مس ــجدا أو يش ــاركون ف ــي عملي ــة خيري ــة أن
يقبــل عملهــم عنــد هللا تبــارك وتعالــى ويدعوا
لذلك .الدعاء لقبول بناء املسجد من سنن
س ــيدنا إبراهي ــم علي ــه الس ــام.
وتابــع فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد قائــا :ملــا
تــم بنــاء الكعبــة ،دعــا إبراهيــم عليــه الســام
بأم ــر م ــن هللا الن ــاس إل ــى طــواف الكعب ــة
وفريض ــة الح ــج ،ولق ــد أوص ــل هللا تعال ــى
نــداء إبراهيــم إلــى أســماع النــاس وأرواحهــم
إلــى يــوم القيامــة ،بحيــث يتوجــه الكثيــرمــن
املش ــتاقين م ــن أنح ــاء العال ــم إل ــى طــواف
ه ــذا البي ــت ،والكثي ــرتم ــأ الرغب ــة والش ــوق
قلوبه ــم إل ــى ذل ــك.
وأش ــار فضيل ــة الش ــيخ عب ــد الحمي ــد إل ــى
مكان ــة فريض ــة الح ــج قائ ــا :الح ــج نم ــوذج
مــن املحبــة بــاهلل تعالــى ،واإلطاعــة الكاملــة
م ــن التعالي ــم اإللهي ــة.
وتاب ــع مدي ــر جامع ــة دار العل ــوم زاه ــدان:
الح ــج عب ــادة ال نظي ــرله ــا .الحج ــاج يرت ــدون
مالب ــس تش ــبه الكف ــن ،وي ــؤدون واجب ــات
ومناسك كالسعي بين الصفا واملروة ،ورمي
الجم ـرات ،والوق ــوف ف ــي صح ـراء عرف ــات،
وغيره ــا م ــن املناس ــك بأم ــرربه ــم.
وأضــاف قائــا :الحــج مؤتمــرعظيــم ،يجمــع
البشــرمــن ألــوان وألســنة ولغــات وثقافــات

عدي ــدة .الح ــج فرص ــة للتوب ــة
واالس ــتغفار وإجاب ــة الدع ــاء
والندامة على القصور والذنوب.
وتابع فضيلته قائال :إن هللا تعالى
جعــل املســجد الحـرام مكانــا آمنــا
ليقــوم الحجــاج بتأديــة الحــج فــي
راحــة؛ فالحــرب والجــدال ممنــوع
فيــه ،حتــى الحيوانــات والنباتــات
تبقى آمنة في هذه األرض ،وليس
ألحــد أن يقتــل بعوضــة أو يكســر
غصن ــا للش ــجرة .ال فس ــوق ف ــي الح ــج وال
رف ــث ،ولي ــس ألح ــد أن يج ــري كالم ــا قبيح ــا
علــى لســانه.
وأش ــار خطي ــب أه ــل الس ــنة إل ــى الب ــركات
املعنوية في الحرمين الشريفين ،قائال :جعل
هللا تعال ــى ف ــي ه ــذه األرض ب ــركات معنوي ــة
كثي ــرة؛ وإن أج ــر أداء ص ــاة ف ــي املس ــجد
الح ـرام يع ــادل أج ــر مائ ــة أل ــف ص ــاة ف ــي
غيرهــا ،وإن صــاة فــي املســجد النبــوي تعــدل
خمس ــين أل ــف ص ــاة ف ــي غيره ــا.
وتابــع فضيلتــه قائــا :مــن اســتجيب دعائــه
ف ــي العرف ــات ،ف ــكأن حج ــه أصب ــح مقب ــوال،
ويع ــود إل ــى أهل ــه وكأن ــه ول ــد م ــن جدي ــد،
فق ــد ب ـرأ م ــن املعصي ــة واإلث ــم .ف ــي عرف ــات
وبع ــد مناس ــك الح ــج تح ــدث والدة جدي ــدة
لإلنس ــان.
وأو�ص ــى فضيل ــة الش ــيخ عب ــد الحمي ــد
الحجي ــج قائ ــا :عل ــى الحج ــاج الك ـرام
أن يراعــوا حرم ــة الح ــج وأدب الحرمي ــن
الشريفين .ال ينبغي الكذب والتهمة والغيبة
وال ــكالم العاب ــث ف ــي ه ــذه األمكن ــة .يج ــب
أن يك ــون ه ـ ّـم الحج ــاج كله ــم أداء مناس ــك
الحــج ،وأن يكــون لهــم حــج مقبــول ومبــرور،
وعل ــى الحج ــاج أن يرافقــوا طــوال الح ــج
العلماء والذين لديهم معرفة بأحكام الحج
ومس ــائله.
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اقتباسات
(علمية ،أدبية ،اجتماعية ،ثقافية  ،فكرية وعملية)
إعداد :سماحة األستاذ املفتي عبد القادرالعارفي

مسألة صفات هللا املتشابهة
قــال العالمــة املفتــي محمــد تقــي العثمانــي
حفظــه هللا فــي شــرحه علــى صحيــح مســلم
تحــت بــاب تصريــف هللا تعالــى القلــوب كيــف
يشــاء:
قولــه« :بيــن إصبعيــن مــن أصابــع الرحمــن»
قــال النــووي رحمــه هللا« :هــذا مــن أحاديــث
الصفــات ،وفيهــا القــوالن الســابقان قريبــا؛
أحدهمــا اإليمــان بهــا مــن غيــر تعــرض لتأويــل
وال ملعرفــة املعنــى ،بــل يؤمــن بأنهــا حــق ،وأن
ظاهرها غيرمراد .قال هللا تعالى« :ليس كمثله
�شيء»[ .الشورى ]11 :والثاني :يتأول بحسب
ما يليق بها .فعلى هذا املراد املجاز ،كما يقال:
فــان فــي قبضتــي وفــي كفــي ،ال يـراد بــه أنــه حـ ّ
ـال
فــي كفــه ،بــل املـراد :تحــت قدرتــي .ويقــال فــان
بيــن إصبعــي أقلبــه كيــف شــئت ،أي أنــه منــي
على قهره والتصرف فيه كيف شئت ،فمعنى
الحديــث أنــه ســبحانه وتعالــى متصــرف فــي
قلوب عباده وغيرها كيف شاء ،ال يمتنع عليه
منهــا �شــيء ،وال يفوتــه مــا أراده ،كمــا ال يمتنــع
علــى اإلنســان مــا كان بيــن إصبعيــه ،فخاطــب
العــرب بمــا يفهمونــه ،ومثلــه باملعانــي الحســية
تأكيــدا لــه فــي نفوســهم .فــإن قيــل :فقــدرة هللا
تعالــى واحــدة  ،واإلصبعــان للتثنيــة ،فالجواب
أنــه قــد ســبق أن هــذا مجــازواســتعارة ،فوقــع
التمثيــل بحســب مــا اعتــادوه غيــرمقصــود بــه
التثنيــة والجمــع[ ،وهللا أعلــم].
قــال العبــد الضعيــف عفــا هللا عنــه :إنمــا ذكــر
اإلمام النووي رحمه هللا مذهبين لعلماء أهل
السنة في مثل هذه النصوص التي نسب فيها

إلى هللا تعالى اإلصبع أواليد أوالكف وغيرها،
أولهما مذهب التفويض ،وهومذهب جمهور
املحدثيــن والســلف .والثانــي مذهــب التأويــل،
وهــو مذهــب أكثــر املتكلميــن .وهنــاك مذهــب
ثالث ذهب إليه جماعة من السلف ،واختاره
الحافظ الذهبي والعالمة ابن تيمية وتلميذه
ابــن القيــم رحمهمــا هللا تعالــى ،وهــو أن امل ـراد
من اإلصبع معناها الحقيقي ولكنها صفة هللا
تعالــى وليســت جارحــة ،وليســت مثــل أصابــع
املخلوقــات ،بــل كيفيتهــا مجهولــة.
وذكــر العالمــة ابــن دقيــق العيــد رحمــه هللا
وجها رابعا استحسنه كثيرمن العلماء ،قال:
«نقــول فــي الصفــات املشــكلة إنهــا حــق وصــدق
على املعنى الذي أراده هللا ،ومن تأولها نظرنا،
فــإن كان تأويلــه قريبــا علــى مقت�ضــى لســان
العرب لم ننكرعليه ،وإن كان بعيدا ،توقفنا
عنه ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه ،وما كان
منها معناه ظاهرا مفهوما من تخاطب العرب
حملنــاه عليــه لقولــه تعالــى ( :علــى مــا ّ
فرطــت
فــي جنــب هللا) ،فــإن امل ـراد بــه فــي اســتعمالهم
الشــائع حــق هللا ،فــا يتوقــف فــي حملــه عليــه.
وكذا قوله عليه السالم :إن قلب ابن آدم بين
إصبعيــن مــن أصابــع الرحمــن .فــإن امل ـراد بــه
إرادة قلــب ابــن آدم مصروفــة بقــدرة هللا ومــا
يوقعــه فيــه ،نقلــه الحافــظ ،كتــاب التوحيــد،
بــاب مــا يذكــرفــي الــذات والنعــوت.
وهــذه املذاهــب األربعــة كلهــا محتملــة ذهــب
إلــى كل واحــد منهــا جماعــات مــن العلمــاء
املحققيــن ،فــإن املهــم فــي العقيــدة هــو تنزيــه
هللا تعالــى عــن التشــبيه والتعطيــل ،وإن كل
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واحــد مــن هــذه املذاهــب األربعــة جــازم بذلــك،
واالختــاف بينهــا ليــس اختــاف عقيــدة ،فــإن
العقيــدة هــي التنزيــه عــن التشــبيه والتعطيــل،
وإنمــا هــو اختــاف رأي فــي التعبيــر عــن تلــك
العقيــدة وتقعيدهــا علــى النصــوص ،فليــس
�شيء من هذه املذاهب باطال محضا أوضالال
صرفــا ،وإن كانــت املناظ ـرات واملجــادالت
النظريــة التــي لــم تــزل جاريــة بينهــا منــذ قــرون،
ربمــا وقــع فيهــا التهويــل والغلـ ّـو واإلف ـراط مــن
الجوانــب املختلفــة ،وربمــا أدى بعضهــم
إلــى التجــاوز عــن االعتــدال ،ولكــن الحــق أن
أصــل الخــاف ليــس إال خالفــا اجتهاديــا نظيــر
اختــاف الفقهــاء فــي املســائل الفقهيــة املجتهــد
فيهــا .ولذلــك ذهــب إلــى كل رأي مــن هــذه اآلراء
األربعــة فحــول مــن علمــاء األمــة املتمســكين
بالكتــاب والســنة الذيــن ال شــك فــي كونهــم مــن
أهل الحق ومن أهل السنة والجماعة .ويبدو
أن مذهــب جمهــور الســلف هــو التفويــض،
وهــو األســلم واألحــوط واألوفــق بقولــه تعالــى:
[وما يعلم تأويله إال هللا والراسخون في العلم
يقولون أمنا به]( .آل عمران  .)71وقد تكلمنا
علــى هــذه املســألة ب�شــيء مــن البســط فــي مــا
كتبناه حول « تفسيرعثماني» وهومن جملة
مقاالتنــا العربيــة ،وراجــع تفصيــل أط ـراف
املســألة كتــاب األســماء والصفــات البيهقــي،
ودفــع شــبه التشــبيه البــن الجــوزي وشــرح
حديــث النــزول البــن التيميــة ،وبــوادرالنــوادر
للشيخ أشرف علي التهانوي رحمهم هللا تعالى.
( كتــاب تكملــة فتــح امللهــم بشــرح صحيــح
اإلمــام مســلم املجلــد الخامــس تأليــف محمــد
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تقــي العثمانــي ص  249-250طبــع دارالقلــم
دمشــق)
الــكالم فــي املســجد وإنشــاد الشــعر ورفــع
الصــوت فيــه
ّ
حدثنــي عــن مالــك؛ أنــه بلغــه ،أن عمــر بــن
الخطــاب بنــى رحبــة فــي ناحيــة املســجد ،تســمى
البطيحــاء وقــال مــن كان يريــد أن يلغــط ،أو
ينشد شعرا ،أويرفع صوته ،فليخرج إلى هذه
الرحبــة.
قــال العالمــة املحــدث الكبيــر محمــد زكريــا
الكاندهلوي رحمه هللا في شرح هذا الحديث:
والفقــه فــي الحديــث ثــاث مســائل :األولــى:
الــكالم فــي املســجد قــال الباجــي :العمــل فــي
املســجد علــى نوعيــن ،قربــة وغيــر قربــة ،أمــا
القربــة ،التــي بنيــب لهــا املســاجد فالصــاة
وقـراءة القـرآن وذكــرهللا تعالــى ،وأمــا مــا ليــس
بقربــة فأفعــال وأقــوال ،ثــم بســط الــكالم علــى
ذ لــك.
وحاصلــه :أن املؤثــرفــي املنــع كثــرة اللغــط وكثــرة
العمــل ،وال يحظــراليســيرمنهمــا ،وإنمــا يجــوز
مــن كال الوجهيــن اليســير إذا انفــرد ،وإذا
اجتمعا أي اللغط والعمل ،فإنه يمنع اليسير
منهمــا ،وقــال الباجــي :أمــا الجلــوس فــي املســجد
ملا ال لغو فيه من الحديث من غيررفع صوت
فــا بــأس بــه.
قــال مالــك فــي (العتبيــة) :وقــد كان عمــر بــن
الخطــاب – ر�ضــي هللا عنــه – يجلــس فــي
املســجد ،ويجلــس إليــه رجــال فيحدثهــم عــن
األجنــاد ،ويحدثونــه باألحاديــث ،وال يقولــون
لــه كيــف تقــول ،كمــا يفعــل أهــل هــذا الزمــان،
انتهــى.
وأمــا عنــد الحنفيــة ففــي (البحــر) صــرح فــي
(الظهيريــة) بكراهــة الحديــث :أي كالم النــاس
في املسجد ،لكن قيده بأن يجلس ألجله ،وفي
« فتــح القديــر»  :الــكالم املبــاح فيــه مكــروه
يــأكل الحســنات ،وينبغــي تقييــده بمــا فــي
(الظهيريــة) ،أمــا إن جلــس للعبــادة ثــم بعدهــا
تكلــم فــا ،انتهــى.
وفــي « املشــكاة» عــن الحســن مرســا قــال :قــال
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم « :يأتــي علــى
النــاس زمــان يكــون حديثهــم فــي مســاجدهم فــي
أمــردنياهــم ،فــا تجالســوهم ،فليــس هلل فيهــم
حاجــة» رواه البيهقــي فــي « الشــعب».

وأمــا املســألة الثانيــة :وهــي إنشــاد الشــعر فــي
املســجد ،فقــد اختلفــت الروايــات فــي ذلــك،
وحديــث البــاب يؤيــد املنــع ،ويؤيــده أيضــا
حديــث عمــرو بــن شــعيب ،عــن أبيــه ،عــن
جــده :نهــى رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم
عــن تناشــد األشــعار فــي املســجد ،رواه أبــو
داود ،وابــن خزيمــة فــي (صحيحــه) وحســنه
الحافظــان الترمــذي والطو�ســي ،وروى أبــو
داود مــن حديــث حكيــم بــن ح ـزام مرفوعــا:
نهى النبي صلى هللا عليه وسلم أن يستقاد في
املســجد ،وأن تنشــد فيــه األشــعار ،وأن تقــام
فيــه الحــدود ،وروى عبدالــرزاق فــي (مصنفــه)
عــن أســيد بــن عبدالرحمــن :أن شــاعرا جــاء
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم وهــو فــي املســجد،
قــال :أنشــدك يــا رســول هللا صلــى هللا عليــه
وســلم؟ قــال ( :ال) ،قــال :بلــى ،قــال ( :فاخــرج
من املسجد) .فخرج فأنشده ،فأعطاه رسول
صلــى هللا عليــه وســلم ثوبــا ،وقــال :هــذا بــدل
مــا مدحــت بــه ربــك (كــذا فــي العينــي ويعارضهــا
حديــث أبــي هريــرة :أن عمــر – ر�ضــي هللا
عنــه – أنكــر علــى حســان إنشــاد الشــعر فــي
املســجد ،فقــال :قــد كنــت أنشــد فيــه مــع مــن
هو خيرمنك ،فسكت عمر ،قاله أبو عمربن
عبدالبــر.
وقــد روى هــذا الحديــث البخــاري بمواضــع
من (صحيحه)  ،ومســلم وأبوداود والنســائي،
كمــا فــي العينــي ،وروى أبــو داود والترمــذي
مصححــا مــن حديــث عائشــة :كان رســول هللا
صلــى هللا عليــه وســلم ينصــب لحســان منب ـرا
فــي املســجد ،فيقــوم عليــه ويهجــو الكفــار .وفــي
( النيــل) كذلــك حديــث جابــر بــن ســمرة أنــه
قال :شــهدت النبي صلى هللا عليه وســلم أكثر
من مائة مرة في املسجد وأصحابه يتذاكرون
الشعروأشياء من أمرالجاهلية ،فربما تبسم
معهــم» رواه أحمــد والترمــذي وصححــه.
واختلــف العلمــاء فــي الجمــع بيــن هــذه
األحاديــث ،وقــد جمــع ابــن خزيمــة فــي
(صحيحــه) بيــن الشــعر الجائــز إنشــاده فــي
املســجد وبيــن املمنــوع مــن إنشــاده فيــه ،وقــال
أبــو نعيــم األصبهانــي :نهــى عــن تناشــد أشــعار
الجاهلية واملبطلين فيه ،فأما أشعاراإلسالم
واملحققين فواصع غيرمحظور ،قاله العيني.
وفــي (البــذل)  :جمــع بيــن األحاديــث بوجهيــن:
األول :حمــل النهــي علــى التنزيــه ،والرخصــة

على بيان الجواز .والثاني :حمل الرخصة على
الشــعرالحســن ،وحمــل النهــي علــى التفاخــر
والهجــاء.
وقــال ابــن العربــي :ال بــأس بإنشــاد الشــعر
فــي املســجد إذا كان فــي مــدح الديــن وإقامــة
الشرع ،وإن كان فيه الخمرممدوحة بصفاتها
الخبيثــة ،وقــد مــدح كعــب بــن زهيــررســول هللا
صلــى هللا عليــه وســلم فقــال:
ّ
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها
لــم يفد مكبول
إلى قوله في صفة ريقها:
كأنه منهل بالراح معلول
قال :وال بأس بإنشاد الشعرفي املسجد إذا لم
يرفع به صوته بحيث يشوش ذلك على مصل
أو قــارئ أو منتظــرالصــاة ،فــإن أدى إلــى ذلــك
كره ولوقيل بتحريمه لم يكن بعيدا ،انتهى.
وقال أبوعبد امللك :كان حسان ينشد الشعر
في املسجد في أول اإلسالم ،وكذا لعب الحبش
فيــه ،وكان املشــركون إذ ذاك يدخلونــه ،فلمــا
كمل اإلسالم زال ذلك كله ،قال العيني :أشار
بذلك إلى النسخ ،ولم يوافقه أحد على ذلك،
انتهى.
وبســط العالمــة الطحــاوي الــكالم علــى البــاب
فذكــرأوال حديــث عمــرو بــن شــعيب فــي النهــي،
ثــم قــال :ذهــب قــوم إلــى كراهــة إنشــاد الشــعر
لهــذا الحديــث وخالفهــم آخــرون ،فلــم يــروا
بإنشــاد الشــعرفــي املســجد بأســا إذا كان ذلــك
الشــعرممــا ال بــأس بروايتــه وإنشــاده فــي غيــر
املسجد واحتجوا في ذلك بروايات وضع املنبر
لحســان وغيــره.
ويجــوز أن يكــون امل ـراد بالشــعر فــي الحديــث
األول الشــعر الــذي كانــت قريــش تهجــوه بــه،
ويجــوز أن يكــون مــن الشــعرالــذي ّ
تؤبــن فيــه
النســاء ،وتــرزأ فيــه األمــوال علــى مــا ذكرنــا فــي
بــاب الروايــة الشــعر ،ويجــوز أن يكــون أراد
بذلــك الشــعرالــذي يغلــب علــى املســجد حتــى
يكــون كل مــن فيــه أو أكثــرمــن فيــه متشــاغال
بذ لــك.
فــإن قيــل :إن الــذي هجــى بــه النبــي صلــى هللا
عليــه وســلم ،والــذي أبنــت فيــه النســاء ورزئــت
فيه األموال مكروه في غيراملسجد أيضا ،فلم
يكن لذكره املسجد معنى ،قيل له :قد يجري
الــكالم كثي ـرا بذكــرمعنــى ال يكــون مخصوصــا
بذلــك الحكــم ،كمــا فــي قولــه تعالــى( :وربائبكــم
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التــي فــي حجوركــم) .أال تــرى أنهــا لــو كانــت
أســن منــه أنهــا عليــه ح ـرام كحرمتهــا لــو كانــت
صغيــرة فــي حجــره ،وقــال تعالــى( :ومــن قتلــه
منكــم متعمــدا) .اآليــة ،وقــد أجمعــت األمــة إال
ّ
مــن شــذ أن قتلــه ســاهيا ،كذلــك فــي وجــوب
الجزاء ،فكذلك ما روينا من ذكره املسجد في
الشعراملنهي عن روايته ،ليس فيه دليل على
خصوصية املسجد ،وكذلك ما نهي عنه عن
البيع في املسجد هوالبيع الذي يعمه أويغلب
عليــه حتــى يكــون كالســوق ،فذلــك مكــروه ومــا
سوى ذلك فال ،أفال ترون أن رسول هللا صلى
هللا عليــه وســلم لــم ينــه عليــا ر�ضــي هللا عنــه
عــن خصــف النعــل فــي املســجد ،وأن النــاس
لــم اجتمعــوا حتــى يعمــوا املســجد بخصــف
النعــال كان ذلــك مكروهــا ،فلمــا كان مــا ال
يعم املسجد من هذا مكروه وما يعمه منه أو
يغلب عليه مكروها كان ذلك في البيع وإنشاد
الشــعر ،انتهــى مختص ـرا.
والحاصــل :أن النهــي محمــول علــى مــا كانــت
قريــش تهجــوه بــه ونحــوه ممــا فيــه ضرر أوعلى
مــا يغلــب علــى املســجد ومــا يكــون خاليــا عنهمــا
فــا ضيــرفيــه ،وفــي مكروهــات « الــدراملختــار»:
إنشــاد ضالــة أو شــعرإال مــا فيــه ذكر،انتهــى.
هــذا وقــد اختلــف الفقهــاء ههنــا فــي مســألة
أخــرى ،وهــي إنشــاد الشــعر مطلقــا ،فقــال
الشــعبي ،وعامــر بــن ســعد البجلــي ،ومحمــد
بــن ســيرين ،وســعيد بــن املســيب ،والقاســم،
والثــوري ،واألوزاعــي ،وأبــو حنيفــة ،ومالــك،
والشــافعي ،وأحمــد ،وأبــو يوســف ،ومحمــد،
وإســحاق ،وأبــو ثــور ،وأبــو عبيــد :ال بــأس
بإنشاد الشعرالذي ليس فيه هجاء وال نكب
عــرض أحــد مــن املســلمين وال فحــش.
وقال مسروق بن األجدع ،وإبراهيم النخعي،
وســالم بــن عبــدهللا ،والحســن البصــري،
وعمــرو بــن شــعيب :يكــره روايــة الشــعر
وإنشاده ،واحتجوا بحديث عمربن الخطاب
– ر�ضــي هللا عنــه – عــن رســول هللا صلــى
هللا عليــه وســلم« :ألن يمتلــئ جــوف أحدكــم
قيحــا خيــرلــه مــن أن يمتلــئ شــعرا» رواه ابــن
أبــي شــيبة .وبمعنــاه أخرجــه مســلم وغيــره
عــن ســعد بــن أبــي وقــاص مرفوعــا ،وأخرجــه
البخــاري نحــومــن روايــة ابــن عمــر– ر�ضــي هللا
عنهمــا – مرفوعــا.
وأجــاب األولــون عــن هــذا :بــأن األحاديــث

منثورات

وردت علــى خــاص مــن الشــعر ،وهــو أن يكــون
فيه فحش وخناء .وقال البيهقي عن الشعبي:
إن املـراد بــه الشــعرالــذي هجــي بــه النبــي صلــى
هللا عليــه وســلم ،وقــال أبــو عبيــد :الــذي فيــه
عنــدي غيــرذلــك ،ألن مــا هجــي بــه النبــي صلــى
هللا عليه وسلم لوكان شطربيت لكان كفرا،
ولكن وجهه عندي أن يمتلئ قلبه حتى يغلب
عليه فيشغله عن القرآن والذكر ،قيل :فيما
قالــه أبــو عبيــدة نظــر ،ألن الذيــن هجــوا النبــي
صلــى هللا عليــه وســلم كانــوا كفــار ،غايــة مــا
فــي البــاب زاد كفرهــم وطغيانهــم بالهجــو ،ومــا
قالــه الشــعبي أوجــه.
وقال الطحاوي :لو كان أريد بذلك ما هجي به
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم مــن الشــعر
لــم يكــن لذكــراالمتــاء معنــى ،ألن قليــل ذلــك
وكثيــره كفــر ،ولكــن ذكــر االمتــاء يــدل علــى
معنــى فــي االمتــاء ليــس فيمــا دونــه ،فهــوعندنــا
علــى الشــعر الــذي يمــأ الجــوف ،فــا يكــون
فيــه ق ـرآن وال تســبيح وال غيــره ،فأمــا مــن كان
فــي جوفــه الق ـرآن والشــعر مــع ذلــك فليــس
ممــن امتــأ جوفــه شــعرا ،فهــوخــارج مــن قولــه
صلــى هللا عليــه وســلم( :ألن يمتلــئ جــوف
أحدكــم) الحديــث ،انتهــى .وتقــدم فــي اإلنشــاد
فــي املســجد ،مــا أشــارإليــه أبــو عبــد امللــك مــن
النســخّ ،
ورد عليــه العينــي.
وأمــا املســألة الثالثــة :وهــو رفــع الصــوت فــي
املسجد ،فقال القارئ :قال النووي يكره رفع
الصــوت فــي املســجد بالعلــم وغيــره ،وقــال ابــن
حجر :سئل مالك عن رفع الصوت في املسجد
بالعلم ،فقال :ال خيرفيه بعلم وال بغيره ،ولقد
أدركــت النــاس قديمــا يعيبــون ذلــك علــى مــا
يكون بمجلســه ،وأنا أكره ذلك ،وال أدري فيه
خيرا .قال ابن حجر :وروى ابن أبي شيبة عن
عمرر�ضي هللا عنه أنه سمع رجال رافعا صوته
في املسجد فقال :أتدري أين أنت؟ قال :وقال
قــوم :ال كراهــة فيــه ،منهــم أبوحنيفــة ،انتهــى.
قــال القــارئ نســبة نفــي مطلــق الكراهــة إلــى
اإلمــام األعظــم افتـراء عليــه ،إذ مذهبــه كراهــة
رفــع الصــوت فــي املســجد ولــو بالذكــر ،نعــم
ّ
جوز التدريس في املســجد والبحث فيه حيث
لــم يشــوش علــى املصليــن ،أو لــم يكــن هنــاك
مصلــون ،انتهــى.
قــال العينــي فــي حديــث كعــب بــن مالــك ،أنــه
تقا�ضــى ابــن أبــي حــدرد دينــا كان لــه عليــه فــي

السنة  -14 :العدد / 11:ذوالقعده  1439هـ.ق

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

املســجد ،فارتفعــت أصواتهمــا حتــى ســمعها
رســول هللا صلى هللا عليه وســلم وهوفي بيته،
الحديــث :دليــل علــى إباحــة رفــع الصــوت فــي
املســجد مــا لــم يتفاحــش ،لعــدم اإلنــكار منــه
صلــى هللا عليــه وســلم ،وقــد أفــرد لــه البخــاري
بابــا ،فــإن قيــل  :قــد ورد فــي حديــث واثلــة مــن
عنــد ابــن ماجــة يرفعــه« :جنبــوا مســاجدكم
صبيانكــم وخصوماتكــم» الحديــث .وحديــث
مكحــول عنــد أبــي نعيــم األصبهانــي عــن معــاذ
مثلــه ،وحديــث جبيــر بــن مطعــم ولفظــه( :ال
ترفع فيه األصوات) وكذا حديث ابن عمرمن
عنــد أبــي أحمــد ،أجيــب :بــأن هــذه األحاديــث
ضعيفــة ،فبقــي األمــر علــى اإلباحــة مــن غيــر
معــارض.
قــال العينــي :هــذا الجــواب ال يعجبنــي ،ألن
األحاديــث الضعيفــة تتعاضــد وتتقــوى إذا
اختلفــت طرقهــا ومخارجهــا ،واألولــى أن
يقــال :أحاديــث املنــع محمولــة علــى مــا إذا كان
الصــوت متفاحشــا ،وحديــث اإلباحــة علــى مــا
إذا كان غيرمتفاحش ،وقال مالك :ال بأس أن
يق�ضــي الرجــل فــي املســجد دينــا ،وأمــا التجــارة
والصــرف فــا أحبــه .انتهــى.
وصــرح فــي (الشــرح الكبيــر) للمالكيــة بكراهــة
رفــع الصــوت بالق ـراءة بمســجد ،وفــي
مكروهات ( الدراملختار) من فروع الحنفية:
رفــع صــوت بذكــر إال للمتفقهــة.
قــال ابــن عابديــن :اضطــرب كالم صاحــب
( البزازيــة) فــي ذلــك ،فتــارة قــال :إنــه ح ـرام،
وتارة قال :إنه جائز .وفي (فتاوى الخيرية) من
الكراهيــة واالستحســان :جــاء فــي الحديــث مــا
اقت�ضــى طلــب الجهــربــه ،نحــو ( :إن ذكرنــي فــي
مــأ ذكرتــه فــي مــأ خيــرمنهــم) رواه الشــيخان،
وهنــاك أحاديــث اقتضــت طلــب اإلس ـرار،
والجمــع بينهمــا بــأن ذلــك يختلــف باختــاف
األشــخاص واألحــوال ،كمــا جمــع بذلــك بيــن
أحاديــث الجهــر واإلخفــاء بالق ـراءة.
وفي ( حاشــية الحموي) عن اإلمام الشــعراني:
أجمــع العلمــاء ســلفا وخلفــا علــى اســتحباب
ذكــر الجماعــة فــي املســاجد وغيرهــا ،إال أن
يشــوش جهرهــم علــى نائــم أو مصــل أو قــارئ.
أوجــز املســالك إلــى موطــا اإلمــام مالــك
املجلــد الثالــث /اإلمــام املحــدث محمــد زكريــا
الكاندهلــوي رحمــه هللا (ص  576-583طبــع
دار القلــم دمشــق)
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متى تكون الكتابات مؤثرة؟ ()29
أدباء وشعراء النهضة الحديثة
شكيب أرسالن
األستاذ نور عالم خليل األميني

شكيب أرسالن (1366-1286هـ = -1869
)1946
شــكيب أرســان ،كاتــب وأديــب ومفكــر
عربــي غيــور لبنانــي اشــتهر بلقــب " أميــر
البيــان" .وكان أديبــا وشــاعرا باإلضافــة إلــى
كونه سياسيا .ولد في غزة رمضان 1286هـ
املوافــق  /25ديســمبر  1869بقريــة "
الشــويفات" ب ـ " لبنــان" وتوفــي بهــا يــوم
 /15محــرم  1366ه ـ املوافــق  /9ديســمبر
1946م .كان يجيــد اللغــة العربيــة والتركيــة
والفرنســية واألملانيــة .التقــى بالعديــد مــن
املفكريــن واألدبــاء خــال ســفراته العديــدة
مثــل جمــال الديــن األفغانــي وأحمــد شــوقي.
بعــد عودتــه إلــى لبنــان ،قــام برحالتــه
املشــهورة مــن " لــوزان" ب ـ " سويس ـرا" إلــى "
نابولــي" فــي " إيطاليــا" إلــى " بــور ســعيد" فــي
مصــرواجتــازقنــاة الســويس والبحــراألحمــر
إلى جدة ثم مكة ّ
وسجل في هذه الرحلة كل
مــا رآه وقابلــه.
مــن أشــهر كتبــه " الحلــل الســندية" و"
ملــاذا تأخــر املســلمون وتقــدم غيرهــم"؟ و "
االرتســامات اللطالــف" و " تاريــخ غــزوات
العــرب" ،و " عــروة االتحــاد" و " حاضــر
العالــم اإلســامي" وغيرهــا .ولقــد لقــب بأميــر
البيــان لغ ـزارة كتاباتــه ،ويعتبــر واحــدا مــن
كبــار املفكريــن ودعــاة الوحــدة اإلســامية.
وإلــى جانــب كونــه أديبــا وكاتبــا كبي ـرا كان

شــاعرا متمكنــا.
نسبه ونشأته
هــو شــكيب بــن حمــود بــن حســن بــن يونــس
بــن منصــور بــن عبــاس بــن فخــرالديــن بــن
حيــدربــن ســليمان بــن فخــرالديــن بــن يحيــى
بــن مذحــج بــن محمــد بــن أحمــد بــن خليــل
بــن مفــرج بــن يحيــى بــن صالــح بــن مفــرج بــن
يوســف بــن صالــح بــن علــي بــن بحتــربــن علــي
بــن عمــر بــن عي�ســى بــن مو�ســى بــن مطــوع
بــن تميــم بــن املنــذر بــن النعمــان بــن عامــر
بــن هانــي بــن مســعود بــن أرســان بــن مالــك
بــن بــركات بــن املنــذر بــن مســعود الشــهير
بقحطــان بــن عــون بــن ملــك الحيــرة املنــذر
املغــرور ابــن امللــك النعمــان أبــي القابــوس
ابــن امللــك املنــذر ابــن امللــك املنــذر بــن مــاء
السماء .وكلمة " شكيب " تعني بالفارسية:
الصابــر .وكلمــة " أرســان" تعنــي بالتركيــة
والفارســية :األســد.
وقــد تأثــربعــدد كبيــرمــن أعــام عصــره ممــن
تتلمــذ علــى أيديهــم أو اتصــل بهــم فــي مراحــل
متعــددة مــن عمــره ،وأول أســاتذته كان
الشــيخ عبــد هللا البســتاني الــذي علمــه فــي
" مدرســة الحكمــة" .كمــا اتصــل باإلمــام "
محمــد عبــده" و محمــود ســامي البــارودي
وعبــد هللا فكــري ومحمــد رشــيد رضــا
والشــيخ " إبراهيــم اليازجــي" وتعــرف إلــى
أحمــد شــوقي وإســماعيل صبــري وغيرهــم

من أعالم الفكرواألدب والشعرفي عصره.
كمــا تأثــر بالســيد جمــال الديــن األفغانــي
تأثـرا كبي ـرا ،واقتــدى بــه فــي منهجــه الفكــري
وحياتــه السياســية ،وكــذل تأثــر بعــدد
مــن املفكريــن والعلمــاء مثــل أحمــد فــارس
الشــدياق الــذي كان شــديد الحمــاس
والتأييــد للخالفــة اإلســامية والدولــة
العثمانيــة ،وتأثــر أيضــا بالعــام األمريكــي د.
" كرنيلويــس فانديــك" الــذي كان يــدرس
بالجامعــة األمريكيــة ببيــروت ،وكان دائــم
اإلشــادة بــه.
شـ ّـب شــكيب أرســان ليجــد الوطــن العربــي
واإلســامي فريســة للمســتعمرين والغ ـزاة
املحتليــن ،ومــن ثــم فقــد نمــا لديــه – منــذ
وقــت مبكــرقــوي بضــرورة الوحــدة العربيــة
وأهميتهــا فــي مواجهــة أطمــاع املســتعمرين
ومؤام ـرات الغ ـزاة إلضعــاف األمــة العربيــة
وتفتيتهــا ليســهل لهــم الســيطرة عليهــا.
وقــد ُعنــي شــكيب أرســان بقضيــة الوحــدة
العربيــة عنايــة شــديدة ،وأوالهــا كل
اهتمامــه ،وأوقــف عليهــا حياتــه كلهــا،
وكانــت مقاالتــه دعــوة متجــددة إلــى قيــام
تلــك الوحــدة الكبــرى ،التــي كان يــرى فيهــا
الخــاص مــن حالــة الضعــف واالســتكانة
التــي ســادت األقطــار العربيــة ،وجعلتهــم
فريســة للمســتعمراألجنبي .تعرض شــكيب
أرسالن – بسبب مواقفه الوطنية – للكثير
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مــن االضطهــاد مــن املســتعمرين ،وحيكــت
ضــده املؤام ـرات العديــدة مــن االســتعمار
ومن أذنابه ممن ينتسبون إلى العروبة وهي
منهم براء ،كما تعرض لحمالت شرسة من
التشــويه واالفت ـراءات واألكاذيــب.
مع الجامعة العربية
لعــل شــكيب أرســان كان مــن أوائــل الدعــاة
إلــى إنشــاء الجامعــة العربيــة إن لــم يكــن
أولهــم علــى اإلطــاق ،ففــي أعقــاب الحــرب
العامليــة األولــى مباشــرة دعــا " شــكيب
أرســان" إلــى إنشــاء جامعــة عربيــة ،وملــا
تألفت الجامعة العربية كان سرورشكيب
أرســان لهــا عظيمــا ،وكان يــرى فيهــا املــاذ
لألمة العربية من التشــرذم واالنقســامات،
والســبيل إلــى نهضــة عربيــة شــاملة فــي جميــع
املجــاالت العلميــة والفكريــة واالقتصاديــة.
وكان شــكيب مــن أشــد دعــاة الوحــدة
العربيــة ومــن أكثــر املتحمســين ألصالــة
الثقافــة العربيــة ،وكان مولعــا بتمجيــد
العــرب والعروبــة ،كمــا كان يضيــق
بالشــعوبية وأهلهــا ويراهــا حركــة تخريــب
ملدنيــة العــرب ،وإضعافــا لعزائمهــم،
وجحــودا ألفضالهــم .وكان يقــول " :إن لــكل
عصــرشــعوبية ،وشــعوبية هــذا العصــرهــم
ّ
والكتــاب الذيــن يهاجمــون
أولئــك األدبــاء
العــرب والعروبــة" .وبلــغ مــن حركــة حرصــه
علــى هويتــه وقوميتــه العربيــة أنــه كان
يخطب دائما بالعربية في رحالته إلى أمريكا
وأوربــا مــع تمكنــه وإجادتــه لإلنجليزيــة
والفرنســة والتركيــة وإملامــه باألملانيــة.
الثورة العرابية
لــم يشــترك شــكيب أرســالن ولــم يشــارك فــي
أحــداث الثــورة العرابيــة التــي قامــت ضــد
الدولــة العثمانيــة ســنة 1916م ،وإنمــا
كان لــه موقــف منهــا؛ فقــد انتقدهــا وحــذر
مــن عواقبهــا ،وقــد أدى موقفــه هــذا إلــى
أن الكثيريــن أســاءوا الظــن بــه ،ولــم يكــن
شــكيب أرســان بدعــا فــي ذلــك؛ فقــد اتخــذ
هــذا املوقــف نفســه عــدد كبيــرمــن الزعمــاء
واملفكريــن كالشــيخ عبــد العزيــز جاويــش
والزعيــم محمــد فريــد وعبــد الحميــد ســعيد
وغيرهــم .ويفســر شــكيب أرســان موقفــه
هذا بأنه اعتقد أن البالد العربية ستصبح
ّ
ستقســم بين إنجلترا
نهبا لالســتعمار ،وأنها
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وفرنســا.
مؤامرة تقسيم فلسطين وشكيب أرسالن
وســعى شــكيب أرســان إلــى إيقــاظ الشــعور
الوطنــي لــدى أبنــاء األمــة العربيــة وتنبيههــم
إلــى األخطــار املحدقــة بهــم .وكان مــن
أوائــل الذيــن تنبهــوا إلــى خطــورة سياســة
املســتعمرين فــي فلســطين ،وســعيهم إلــى
تقســيمها وإنشــاء وطــن قومــي لليهــود فيهــا،
وكان يؤكــد أنــه يفضــل الدولــة العثمانيــة
الشــرقية اإلســامية علــى احتــال الفرنــج
األعــداء الغربــاء؛ ولكنــه – فــي الوقــت نفســه
– يذكــر أنــه لــو علــم أن الثــورة ضــد تركيــا
ســتؤدي إلى اســتقالل العرب ملا ســبقه إليها
أ حــد.
ويذكــرأن موقفــه هــذا لــم يكــن وليــد حــدس
أو تخميــن فقــد تجمعــت لديــه األدلــة
والقرائــن أن فرنســا وإنجلت ـرا يســعيان
لتقســيم ســوريا وفلســطين .ومــا كادت
الحــرب العامليــة األولــى تضــع أوزارهــا حتــى
تبيــن للجميــع صحــة مــا ذهــب إليه " شــكيب
أرســان" وبعــد نظــره .وكان " شــكيب "
مــن أوائــل الذيــن تصـ َّـدوا لخطــر الوجــود
اليهــودي فــي فلســطين ،وســعى مخلصــا إلــى
دعــوة العــرب إلــى جمــع الشــمل والتصــدي
لتلــك املؤامــرة ،وحــذر أبنــاء فلســطين مــن
الخــاف والشــقاق ،ألن ذلــك ممــا يقــوي
آمــال اإلنجليــزواليهــود ويعظــم أطماعهــم فــي
فلســطين .
مؤلفاته
عــاش شــكيب أرســان نحــو ثمانيــن عامــا،
ق�ضــى منهــا نحــو ســتين عامــا فــي الق ـراءة
والكتابــة والخطابــة والتأليــف والنظــم،
وكتــب فــي عش ـرات الدوريــات مــن املجــات
والصحــف فــي مختلــف أنحــاء الوطــن
العربــي واإلســامي .وبلغــت بحوثــه ومقاالته
املئــات ،فضــا عــن آالف الرســائل ومئــات
الخطــب ،كمــا نظــم عش ـرات القصائــد فــي
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مختلــف املناســبات .وقــد اتســم أســلوبه
بالفصاحــة وقــوة البيــان والتمكــن مــن
األداة اللغويــة مــع دقــة التعبيــروالبراعــة فــي
التصويــر ،حتــى أطلــق عليــه " أميــرالبيــان".
أصــدر عــددا كبي ـرا مــن الكتــب مــا بيــن
التأليــف وشــرح وتحقيــق ،ومــن أهــم تلــك
الكتــب:
* تاريخ غزوات العرب في فرنســا وسويسـرا
وإيطاليــا وجزائــر البحــر املتوســط مطبعــة
عي�ســى البابــي الحلبــي وشــركاه بمصــر –
الطعبــة األولــى – ســنة 1352ه ـ 1933 -م.
* الحلــل الســندية فــي األخبــار واآلثــار
األندلســية – مطبعــة عي�ســى البابــي الحلبــي
وشــركاه بمصــر – الطبعــة األولــى – ســنة
1358هـ 1939 -م * .رواية آخربني سراج:
تأليــف الكونــت دي شــاتوبريان – ترجمــة:
شــكيب أرســان مطبعــة املنــار بالقاهــرة
ســنة 1342ه ـ 1925 -م * .الســيد رشــيد
رضــا ،أو إخــاء أربعيــن ســنة –مطبعــة ابــن
زيــدون بدمشــق -الطبعــة األولــى ســنة
1356ه ـ 1937م * .شــوقي أو صداقــة
أربعيــن ســنة مطبعــة عي�ســى البابــي الحلبــي
وشركاه بمصرالطبعة األولى سنة 1355هـ
1936م * .ملــاذ تأخــراملســلمون وملــاذا تقــدم
غيرهــم؟ مطبعــة عي�ســى البابــي الحلبــي
وشــركاه بمصــر – الطبعــة األولــى – ســنة
1358ه ـ 1939م.
من مؤلفاته املخطوطة:
*رحلــة إلــى أملانيــا * ..بيوتــات العــرب فــي
لبنــان * .مذك ـرات األميــر شــكيب أرســان،
وقــد أودعهــا مكتــب املؤتمــر اإلســامي فــي
القــدس لتنشــر بعــد وفاتــه.
ولــه العديــد مــن املخطوطــات تجــاوزت
ال ـ  24مؤلفــا ومعظــم هــذه املخطوطــات
موجــود فــي املكتبــة الخاصــة بامللــك الغربــي
الحسن الثاني ،أو مؤزعة لدى العديد من
أبنــاء الجبــل فــي لبنــان وحــوران.
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اإلعالم الوطني أم الحكومي ؟!
سيد مسعود

كان ش ــعار اإلع ــام ي ــوم وضع ــه وإنش ــائه
الحري ــة وع ــدم االنحي ــاز إل ــى ال ــدول
والحكوم ــات واألنظم ــة واملؤسس ــات ،ولكن
هذا األمربقي في حيزالش ــعارولم تمس ــه يد
التطبي ــق ،وأصبحن ــا الي ــوم ال ن ــكاد نؤن ــس
إعالم ــا بمعن ــاه الحقيق ــي ،ليك ــون منص ــة
یک ــون املس ــتند ف ــي ب ــث الحقائ ــق.
إن الصحاف ــي ال ــذي ال ينش ــرالواق ــع والح ــق
ف ــي تقاريره وأخب ــاره ولقاءاته ومقاالته ليس
بصحاف ــي باملفه ــوم الحقيق ــي ،ف ــا نج ــد
صحافي ــا وإعالمي ــا بمعن ــى الكلم ــة كم ــا ال
نج ــد صحاف ــة وإعالما باملعن ــى الذي تحمله
الكلم ــة .وكي ــف يمكن أن نج ــد إعالميا دون
اإلع ــام املحاي ــد املتاب ــع للحقائ ــق والوقائ ــع
والناش ــرإياه ــا بعي ــدا عن االنحي ــازوالكذب
والفبرك ــة والتدلي ــس والثرث ــرة والتنظي ــر.
إن ف ــي اإلع ــام ركني ــن أساس ــيين ال يبق ــى
بزواله ــا وهم ــا املصداقي ــة والس ــرعة ف ــي
نق ــل األح ــداث ،اللذي ــن ال نج ــد لهم ــا أث ـرا في
اإلع ــام الراهن وخاصة في اإلعالم الرس ــمي
املحس ــوب عل ــى الحكوم ــات.
قد بذلت املساعي نحو جعل اإلعالم وطنيا
! ال يب ــث إال م ــا يتالئ ــم م ــع الوطني ــة وكذل ــك
بذل ــت املس ــاعي نح ــو تدويل ــه .واإلع ــام
الوطن ــي أيض ــا مج ــرد ش ــعار ،فه ــو حكوم ــي
بح ــت ،يراع ــي مصال ــح الحكوم ــة ي ــروج له ــا
ويك ــف ع ــن نش ــرم ــا يضره ــا ويعي ــش تح ــت
الرقاب ــة الش ــديدة إل ــى ح ــد تصب ــح لس ــان
الحكوم ــة ،ينق ــل ج ــزءا م ــن الواق ــع ونعرف
أن نق ــل ج ــزء م ــن الواق ــع ه ــو أســوأ بم ـرات
م ــن الك ــذب.

وفي ظل عدم وجود وس ــائل إعالم حقيقية
ف ــي غي ــاب حري ــة الصحاف ــة ل ــم يب ــق �ش ــيء
يس ــمى باملس ــؤولية اإلعالمي ــة.
إن مصطل ــح اإلع ــام الوطن ــي املتواج ــد
ف ــي بع ــض الب ــاد ال ي ـزال يثي ــر العج ــب
واالس ــتغراب ،بأن ــه كي ــف يمك ــن أن يك ــون
هن ــاك إع ــام وطن ــي يمث ــل الش ــعب كل ــه،
ويتح ــدث باس ــمه ،خاصة في ب ــاد يربوعدد
س ــكانها ماليي ــن نس ــمة !! وتتمت ــع بالتن ــوع
القوم ــي واملذهب ــي والدين ــي واأليديولوج ــي
والثقا ف ــي.
ه ــل يمك ــن أن يعك ــس اإلع ــام الواح ــد
مطالب ــات الش ــعب كاف ــة بم ــا في ــه األقليات
الديني ــة واملذهبي ــة والقومي ــة ! م ــع النزعات
السياس ــية واالتجاه ــات الفكرية املختلفة!
معلوم أن حصراإلعالم في إطارواحد تحت
رقابة الحكومة يعني تخصيص اإلعالم لها،
تس ــتخدمها ف ــي صالحها والترويج له ــا وإراءة
األوض ــاع واألمور على غيرما هي عليها.
إن اإلع ــام الحكوم ــي ال ينج ــح ف ــي الحف ــاظ
عل ــى مب ــدأ الوطني ــة كم ــا يدع ــي وال عج ــب
فه ــذا األم ــرال يتأت ــى إال إذا م ــا كان ف ــي الب ــاد
حزب واحد مع اتجاه سيا�سي وفكري واحد
وال نج ــد بي ــن بل ــدان العال ــم م ــا ش ــأنه ه ــذا.
ف ــي الب ــاد املتمتع ــة بالتن ــوع يتح ــول اإلع ــام
الرس ــمي إل ــى أبــواق لح ــزب واح ــد فق ــط ال
الشعب بأكمله .فال يمكن أن يؤدي اإلعالم
ال ــذي ينش ــط تح ــت رقاب ــة الحكوم ــة دوره
ف ــي الحف ــاظ عل ــى الوطني ــة .ألن الحكوم ــة
بالشك تحول اإلعالم إلى آلة دعائية ضيقة
محص ــورة.

وه ــذا م ــا جع ــل الش ــعب اإليران ــي يهت ــف
خ ــال االحتجاج ــات األخي ــرة "نن ــگ ما صدا
وس ــیمای م ــا" .قنواتنا اإلعالمي ــة الحكومية
وصم ــة ع ــارعل ــى جبينن ــا !!
إن م ــا يثي ــرالقلق هوالس ــعي لفرض الرقابة
على اإلعالم وحتى في النطاق الدولي ،وعدم
الس ــماح إلع ــام ح ــرينش ــط بالح ــدود ودون
قيود.
إن الن ــاس ف ــي اآلونة األخيرة قد قل ميلهم في
إعط ــاء الوق ــت للقنــوات الداخلي ــة ويرون ــه
تضييع ــا للوق ــت ،وباتــوا يتوخ ــون قنــوات
خارجية .والرقابة الشديدة املفروضة على
اإلعالم دفع الناس إلى اإلقبال على وس ــائل
التواص ــل االجتماع ــي بش ــكل مده ــش غي ــر
مس ــبوق .ألن وس ــائل التواص ــل االجتماع ــي
يتواف ــرفيه ــا الركن ــان املذك ــوران املفق ــودان
ف ــي الصحاف ــة الوطني ــة وهم ــا املصداقي ــة
وس ــرعة نق ــل األح ــداث فهم ــا موج ــودان ف ــي
وس ــائل التواص ــل االجتماع ــي أواإلعالم غير
الرس ــمي نس ــبيا.
إن اإلعالم غيرالرس ــمي والخارجي أصبح في
واجهة اإلعالم الرس ــمي وما يس ــمى باإلعالم
الوطن ــي ،ولي ــس معن ــى ه ــذا االندف ــاع أن
اإلع ــام غي ــر الرس ــمي أو الناش ــط خ ــارج
الح ــدود ص ــادق ينش ــد الحقيق ــة ويب ــث
الحقائ ــق محاي ــدا ب ــل معلوم أن ــه قد يكذب
ألن ــه أيض ــا منحازإل ــى دولة أوتيارويمول من
جانب ــه ولكن ــه أحس ــن م ــن اإلع ــام الداخلي
ال ــذي تتيه الحقيقة ف ــي عرصاته ! وانطالقا
م ــن ه ــذا فال ينبغي تس ــمية اإلعالم بالوطني
ألن ــه إل ــى الحكوم ــي أق ــرب من ــه إل ــى الوطن ــي.
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أسباب فشل األحزاب
اإلسالمية
في انتخابات باكستان
عبدالرحمن محمد جمال

خس ــرت األح ـزاب اإلس ــامية أو م ــا يعرف ــون
باإلس ــاميين ف ــي املصطلح الجدي ــد مقاعدهم
ف ــي االنتخاب ــات األخي ــرة ولم يحصلــوا إال على
بضعة مقاعد ،بينما فازت األحزاب العلمانية
والليبرالي ــة باألغلبي ــة الس ــاحقة وكس ــبت
أغلبي ــة األصــوات.
كان ــت االنتخاب ــات األخي ــرة الت ــي انعق ــدت ف ــي
 20018/7/25نقط ــة تح ــول كبي ــر ف ــي تاري ــخ
باكستان ،إذ إن املرشحين في هذه املرة كانوا
أكث ــرحماس ــا ودعاي ــة ووع ــدا ببن ــاء باكس ــتان
جدي ــدة خاص ــة م ــا ّ
تزعم ــه الع ــب الكركي ــت
ال ــذي حظ ــي بش ــعبية واس ــعة ف ــي أوس ــاط
الش ــباب بفض ــل دعايات ــه الواس ــعة ووع ــوده
املعســولة وش ــهرته الت ــي ناله ــا بفض ــل كون ــه
نج ــم لعب ــة الكركي ــت ،لذل ــك انطلق الش ــعب
إل ــى صنادي ــق االقتراع هذه امل ــرة بحماس أكثر
حي ــث فاق ــت نس ــبة املش ــاركة االنتخاب ــات
الس ــابقة بف ــارق كبي ــر.
م ــن أه ــم األح ـزاب الت ــي تنافس ــت ف ــي ه ــذه
االنتخاب ــات هي حركة اإلنص ــاف التي يتزعمها
الع ــب الكركيت عم ـران خان ،ح ــزب الرابطة
اإلس ــامية الت ــي يتزعمه ــا نــواز ش ـريف القاب ــع
حاليا في السجن ،حزب الشعب الباكستاني
الت ــي يتزعمه ــا ب ــاول زرداري بوت ــو وح ــزب
مجل ــس العم ــل ال ــذي يتش ــكل م ــن أح ـزاب
ديني ــة ويتزعمه ــا الش ــيخ فض ــل الرحم ــن .وق ــد
تص ــدرح ــزب حرك ــة اإلنص ــاف ال ــذي حص ــل
على ما يفارب نصف املقاعد في البرملان ،وكان
ح ــزب مجل ــس العم ــل أقله ــا حظ ــا للحص ــول
عل ــى املقاع ــد م ــع العل ــم بأن ــه ف ــي االنتخاب ــات
الس ــابقة ق ــد حص ــل على ما يق ــارب النصف
م ــن املقاع ــد.
خس ــارة اإلس ــاميين أث ــارت تس ــاؤالت عدي ــدة
فيم ــا يتعل ــق بم ــدى تأثيره ــم عل ــى املجمت ــع
وكونه ــم عنص ـرا فع ــاال متح ــركا ف ــي جس ــم
الش ــعب الباكس ــتاني مع العلم بأن باكس ــتان

تعرف بأم البالد اإلسالمية من حيث النشاط
الدع ــوي والثقاف ــي والعلم ــي عل ــى صعي ــد
العال ــم اإلس ــامي وفيه ــا م ــن امل ــدارس الديني ــة
والنشاطات التبليغية ما يندرنظيره في البالد
اإلس ــامية األخ ــرى ،إذن ملاذا تفش ــل األحزاب
اإلس ــامية ف ــي كس ــب ثق ــة الش ــعب ،ومل ــاذا ال
تتأه ــل لتقل ــد الزعام ــة؟! وال ش ــك أن هن ــاك
عوام ــل عدي ــدة داخلي ــة وخارجي ــة ال تس ــمح
لإلس ــاميين للحص ــول عل ــى مفاص ــل الحك ــم.
ويمكن في هذه العجالة أن نشير إلى أهم هذه
العوام ــل:
1ـ إن معظ ــم امل ــدارس الديني ــة تقاط ــع
االنتخابات وال تؤمن باملشاركة في االنتخابات
والترش ــح ،كم ــا أن جماع ــة الدع ــوة والتبلي ــغ
الت ــي تش ــكل ثل ــث الش ــعب الباكس ــتاني ال
تؤم ــن بالترش ــح واملش ــاركة ف ــي االنتخاب ــات لذا
م ــن الطبيع ــي أن تقاط ــع االنتخاب ــات .وب ــذا
يخس ــر اإلس ــاميون الذي ــن يتش ــكلون غالب ــا
م ــن امل ــدارس والجماع ــة التبليغي ــة معظ ــم
مقاعده ــم ف ــي البرمل ــان.
2ـ ليست لألحزاب اإلسالمية حاضنة شعبية
بقدرما لألحزاب الحرة والليبرالية والعلمانية
من التأثيروالتنويع والبرامج الراقية في مجال
رفع املستوى املعي�شي واالقتصادي في البالد،
وغيرها من النشاطات التي تثيرانتباه الشعب
وتجذبها.
3ـ األح ـزاب اإلس ــامية تفقده ــا الحداث ــة
والعصري ــة والتما�ش ــي م ــع متطلب ــات العص ــر
ومس ــتجداته ،ب ــل ربم ــا ن ــرى فيه ــا إهم ــاال
ملموس ــا وتحفظ ــا زائ ــدا ف ــي بع ــض القضاي ــا
العالق ــة واملس ــائل املس ــتجدة.
4ـ لي ــس لألح ـزاب اإلس ــامية تأثي ــر ق ــوي عل ــى
الطبق ــة املثقف ــة وال رج ــال وأف ـراد ذوو نف ــوذ
وس ــلطان ف ــي الجامع ــات اإلس ــامية التي تقلد
عام ــة زم ــام الحك ــم.
5ـ األح ـزاب اإلس ــامية تتب ــع املنه ــج التقلي ــدي
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القدي ــم ،ولي ــس ف ــي برامجه ــا تنويي ــع وابت ــكار،
ولي ــس له ــا ق ــدرة عل ــى االس ــتيعاب وتقدي ــم
األولوي ــات ،والرؤي ــة االس ــتراتيجية الواضح ــة
لرق ــي الب ــاد.
6ـ وال ش ــك أن وس ــائل اإلع ــام والتعلي ــم
والس ــيطرة عل ــى العس ــكر م ــن أهم ما يس ــاعد
على الوصول إلى س ــدة الحكم ،وإذا نظرنا إلى
الح ــركات اإلس ــامية ال ن ــرى لها أي نصيب في
ه ــذه األذرع الثالث ــة املهم ــة.
7ـ باكس ــتان بل ــد ن ــووي وحي ــد م ــن بي ــن الب ــاد
اإلس ــامية وش ــعبها متص ــف بالغي ــرة الديني ــة
والحم ــاس وال ــذكاء ،لذل ــك ل ــن تس ــمح الق ــوى
الدولي ــة لتق ــدم اإلس ــاميين ف ــي الحك ــم ،و
املؤام ـرات الخارجي ــة م ــن أذرع الش ــر الت ــي ال
تأل ــو جه ــدا لتش ــويه س ــمعة اإلس ــاميين وله ــا
دور كبيرونش ــاطات مش ــبوهة في تفريق كلمة
اإلس ــاميين وب ــذر الخ ــاف بينه ــم.
8ـ الخالف ــات املذهبي ــة والعقدي ــة والفكري ــة
بي ــن املذاه ــب اإلس ــامية والتي ــارات الفكري ــة
ف ــي باكس ــتان عميق ــة ج ــدا بحي ــث م ــن ش ــبه
املستحيل جمع املذاهب والتيارات تحت راية
واح ــدة.
كل هذه العوامل وغيرها من العوامل جعلت
اإلس ــاميين دائما في التهميش ولم يستطيعوا
لحد اآلن أن يمثلوا دورا ملموسا في باكستان.
وإذا ما أراد اإلسالميون أن يكون لهم نصيب
ف ــي الحك ــم ف ــي مس ــتقبل الب ــاد فعليه ــم أن
يجددوا النظرفي نظرتهم إلى الحكم والقضايا
الت ــي ت ــدور حوله ــم وإال ف ــإن املؤام ـرات
والدس ــائس الت ــي تح ــاك ضده ــم م ــن الق ــوى
العاملية واالستعمارية ربما تفوق ما هم عليه
وربما يتضايق بهم املجال أكثر من ذي قبل،
وربما يحرموا الحرية التي يتمتعون بها .فال بد
م ــن ح ــل قب ــل فــوات األوان ليق�ض ــي هللا أم ـرا
كان مفع ــوال .وم ــا ذل ــك عل ــى هللا بعزي ــز.
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رئيس ندوة العلماء بالهند ،العالمة محمد الرابع الندوي ،لـ «الخبر»

ندوة العلماء همزة وصل بين الهند والعرب
كشف فضيلة الشيخ العالمة محمد الرابع الندوي ،رئيس ندوة
العلماء بلكنؤ بالهند ،أن ندوة العلماء حاولت منذ تأسيسها إلى «
إبعادها عن االختالفات املذهبية والعصبيات املنطقية في دوائر
ّ
وأكد في حوار ّ
خص به «الخبر» أن ندوة العلماء
أعمالها ونشاطاتها»
تعمل إلزالة أي شقاق ومحو آثاره في أي ناحية من نواحي الهند
وخارجها ،موضحا أن سبب عزلتها في املساهمة السياسية للهند هو
قيام األخير« على االختالفات الداخلية والطبيعة الحزبية» إال أن
الندوة -يضيف محدثناّ -أيدت مؤسسات املسلمين الدينية وقدمت
لها مساعدتها كمجلس مشاورة املسلمين لعموم الهند وهيئة قانون
األحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند وهيئة التعليم الديني.
حاوره عبدالحكيم قماز
ما حكاية اإلسالم في الهند؟
الهنــد بــاد عريقــة عرفهــا التاريــخ منــذ قديــم الزمــان ،وهــي مهــد للديانــات،
ومركــز للثقافــات ،وهــي أول أرض وطئهــا قــدم ســيدنا آدم عليــه الســام،
حينما نزل من الجنة ،وأهبط إلى األرض ،فكانت فطرتها صحيحة سليمة
من الخرافات والبدع والشــركيات ،واســتمرت سلســلة الصالح عليها حتى
وصل األمرإلى القرن السادس املسيحي الذي بعث فيه النبي الكريم صلى
هللا عليــه وســلم فــي جزيــرة العــرب ،فلمــا انشــق القمــرفــي جزيــرة العــرب فــي
عهــد النبــي صلــى هللا عليــه وســلم رأى ملــك مــن ملــوك الهنــد هــذه املعجــزة
النبويــة ،وأســلم بعدمــا هاجــرإلــى جزيــرة العــرب.
كانــت هنــاك عــدة طــرق لنشــر اإلســام فــي الهنــد ،منهــا غــارة محمــد بــن
القاسم ،وغارة محمود الغزنوي ،والتجارة العربية الهندية ،وقدوم دعاة
مخلصيــن ،منهــم ربيــع بــن صبيــح البصــري الســعدي ،وحبــاب بــن فضالــة
التاعبــي وغيرهمخــا كثيــر مــن دعــاة مخلصيــن وصلــوا إلــى الهنــد ،واهتمــوا
بنشــراإلســام فــي أرجــاء الهنــد ،حتــى قامــت املــدارس واملراكــز ،وتأسســت
املســاجد وأنشــئت املعاهــد ،وانتشــر اإلســام مــن أقصــاه إلــى أقصــاه.
قامت حكومات إســامية ،وحكمت على أرضها حوالي ثمانية قرون ،لكن
أخيرا سيطرعليها اإلنجليزوحكموا الهند حوالي قرن كامل ،وجدت خالل
ذلــك اشــتباكات وانفجــارات ونزاعــات وخصومــات ،حتــى توثقــت الصــات
الدوليــة بيــن الهنــد والعالــم العربــي ،وفــي هــذه اآلونــة قامــت نــدوة العلمــاء
عــام 1892م.
كيف نشأت حركة ندوة العلماء في لكنوؤ بالهند؟ وملاذا؟
تأسســت نــدوة العلمــاء فــي الهنــد منــذ أكثــر مــن قــرن وربــع قــرن 1892م،
وكان املســلمون يواجهــون فــي تلــك الفتــرة بتأثيــر غلبــة اإلنجليــز خســارة
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كبيــرة فــي الشــؤون اإلســامية والشــعائر ا لتعليميــة .
الدينيــة ،ففكــر كبــار رجــاالت العلــم
والدعــوة ،وأصحــاب العواطــف الدينيــة
ّ
والفكــراإلســامي فــي الوضــع الراهــن ،وكان هل لندوة العلماء سياسة معينة؟
فــي مقدمتهــم العالــم الربانــي الكبيــر الشــيخ حاولــت نــدوة العلمــاء إبعادهــا عــن
محمــد علــي املونكيــري ،وأحــد الرمــوز االختالفات املذهبية والعصبيات املنطقية
اإلســامية فــي العلــم واألدب العالمــة شــبلي في دوائرأعمالها ونشاطاتها ،فيدرس في دار
النعمانــي وأصحابــه قــرر هــؤالء العلمــاء العلوم لندوة العلماء كل من أتباع املذاهب
إنشــاء مؤسســة تعليميــة جامعــة باســم الدينيــة ،الحنفيــة والشــافعية والحنبليــة
" نــدوة العلمــاء " فبذلــوا لهــا جهــودا بالغــة واملالكيــة والســلفية متحديــن متحابيــن،
وأشــرفوا عليهــا ،تلمــس آثارهــا فــي فعاليــات وإذا حــدث شــقاق فــي أي ناحيــة مــن نواحــي
ندوة العلماء السنوية ،وكان الشيخ محمد البالد وخارجها حاولت ندوة العلماء إزالتها
علــي املونكيــري رئيســا لنــدوة العلمــاء ،ومحــو آثارهــا .إال أن نــدوة العلمــاء عزلــت
والشــيخ شــبلي النعمانــي رئيــس الشــؤون نفســها مــن املســاهمة فــي سياســة البــاد
عمليــا ،ألنهــا تقــوم علــى االختــاف الداخلــي
التعليميــة فيهــا.
قضــت نــدوة العلمــاء نصــف عمرهــا منــذ وطبيعــة الحزبيــة ،لكنهــا أيــدت مؤسســات
تأسيســها زمــن حكومــة اإلنجليــزعلــى الهنــد ،املســلمين الدينيــة ،وقدمــت لهــا مســاعدتها
وأما النصف اآلخرفكان بعد تحريرالهند ،أمثــال مجلــس مشــاورة املســلمين لعمــوم
ّ
ففــي هاتيــن الفترتيــن كثــف مســئولو نــدوة الهنــد ،وهيئــة قانــون األحــوال الشــخصية
العلمــاء مســاعيهم إلنجــاز أهدافهــا وفقــا للمســلمين لعمــوم الهنــد ،وهيئــة التعليــم
ملتطلبات العصر ،فكان املسلمون يعانون الدينــي.
زمــن اإلنجليــز علــى املســتوى السيا�ســي
واالقتصــادي مشــكالت كثيــرة ،كذلــك هــل كان لفضيلــة الشــيخ أبــي الحســن
يواجهــون أوضاعــا ســيئة فــي تكويــن األذهان النــدوي مواقــف نحــو حــل القضايــا
الســليمة ،وكل ذلــك بتأثيــر االســتعمار ا ملعا صــرة ؟
ومصالــح الحكومــة الخارجيــة ،وكانــت نــدوة العلمــاء مازالــت مكبــة علــى أعمالهــا،
األوضــاع تن�شــئ فــي نفــوس النــاس الشــعور وظــل هــذا منهجــا عامــا ملســؤوليها ،وكان
بتقديــس األمــم الغربيــة ،وتنحيــة الديــن هذا موقف الشيخ السيد أبي الحسن علي
عــن املجتمــع ،فــإن نظــام التعليــم والتربيــة الحســني النــدوي ،الــذي يتجلــى مــن كتاباتــه
الــذي شــاع فــي البــاد كان منقطعــا كليــا عــن ورســائله ،فإنــه كان يســاهم مســاهمة
العالقــة الدينيــة والعواطــف اإلســامية ،بــارزة بــكل نشــاط ورغبــة فــي قضايــا األمــة
فإذا ورد فيه حديث عن الدين كان ضمن التــي تتعلــق بصيانــة األمــة وحمايــة الديــن،
االستهزاء والسخرية ،فأثرهذا النظام أيما ويبعــد نفســه عــن السياســة املعاصــرة
تأثيــر فــي الجاليــات الجديــدة التــي تســلمت واالختالفــات الحزبيــة ،ويســعى فــي حــل
مقاليــد الحكــم مــن بعــد ،فخلــت أذهانهــم القضايــا بمنهــج التفاهــم والجهــود الفكريــة
مــن الفكــر اإلســامي الســليم ،وتركــزت واألدبيــة ،وكان عملــه هــذا مبنيــا علــى
عنايتهــم علــى زخــارف الدنيــا ومنافعهــا اإلخــاص والنصيحــة ،فــا ينبعــث فــي
االقتصاديــة ،فــإن هــؤالء النــاس يعتبــرون نفــس املخاطــب ،رد فعــل ،وامليــزة الثانيــة
االشــتغال باألمــور الدينيــة مضيعــة للشــيخ النــدوي إلــى القضايــا بنظــرة ضيقــة،
للوقــت ..ووفقــا لهــذه الخطــة املرســومة ،ولــم يكــن منهجــه هــذا موافقــا ألهــداف
عمــل املستشــرقون للطعــن فــي املوضوعــات نــدوة العلمــاء فحســب ،بــل كان مقتبســا
اإلســامية وقلــب الحقائــق ،فقدمــت مــن الســيرة النبويــة ،ذلــك املنهــج الــذي
آراؤهــم فــي املجامــع العلميــة واملؤسســات اختــاره طبعــا مــن طــول اشــتغاله بالدعــوة
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واإلصــاح والتعليــم والتربيــة.
هــل لنــدوة العلمــاء كمظلــة لــكل مســلمي
الهنــد تعــاون مــع العالــم العربــي؟
كانــت نــدوة العلمــاء واحــة خض ـراء فــي
صحـراء قاحلــة جــرداء ،فــكان تركيزهــا علــى
اللغــة العربيــة واألدب العربــي ،لكونهــا لغــة
الكتــاب والســنة ولغــة املصــادر اإلســامية
األصليــةّ ،
فرحبــت نــدوة العلمــاء مــن العالــم
العربــي بــكل مــا كان يدعــم هــذا االتجــاه
وهــذه الفكــرة مــن الزيــارات واللقــاءات
والحــوارات العربيــة ،وإصــدار مجــات
عربيــة وعقدهــا محافــل أدبيــة ،وقــد تحقــق
كل ذلــك مــن ثالثــة جوانــب.
وقــد اســتحكمت هــذه العالقــات بزيــارة
شــخصيات عربيــة ،منهــا مــن أقامــت فــي
نــدوة العلمــاء مثــل الشــيخ خليــل بــن محمــد
عرب ،وهو أول أســتاذ من أســاتذة العرب،
قــام بالــدرس والتدريــس فــي دارالعلــوم نــدوة
العلماء ،وكان الشــيخ من اليمن ،وكان من
أفــذاذا األدبــاء باللغــة العربيــة ،توفــي ســنة
1966م .وكان العالمــة الدكتــور محمــد
تقــي الديــن الهاللــي املراك�شــي أديبــا شــهيرا
ومفك ـرا وأســتاذا بارعــا ،قــدم الهنــد ســنة
1930م .وكان ال ي ـزال مــن املشــرفين علــى
مجلــة " الضيــاء" التــي كانــت لســان حــال نــدوة
العلمــاء ،وخــال إقامتــه تهيــأ جـ ّـو العلــم واألدب
بــدار العلــوم نــدوة العلمــاء ،وتوفــي ســنة 1978م.
ومنهــم العالمــة الدكتــور يوســف القرضــاوي ،الــذي
زارهــا عــدة م ـرات ،وأيضــا الشــيخ محمــد املجــذوب
البروفســور مــن الجامعــة اإلســامية للمدينــة
املنـ ّـورة ،وكذلــك الشــيخ الدكتــور نــور الديــن عتــر
رئيــس الجامعــة مــن ســوريا.
واألســتاذ علــي الطنطــاوي ،واألســتاذ أمجــد
الزهــاوي ،والشــيخ محــروس املــدرس العراقــي،
والدكتور عبد هللا زايد سابق نائب رئيس الجامعة
املدينــة املنــورة ،والشــيخ عبــد الفتــاح أبــو غــدة،
والشــيخ يوســف عبــدهللا مطــاوع ،وأئمــة الحــرم
املكــي واملدنــي واملســجد األق�صــى ،وغيرهــم مــن
علماء العرب وأدبائهم الذين زاروا دارالعلوم ندوة
العلمــاء وألقــوا املحاضـرات أمــام الطــاب .وقــد

اســتفادوا منهــم.
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يا راحلين إىل منى بقيادي
عبد الرحيم الربعي

ذكروا يف التاريخ العريب ان الربعي يف حجه األخري أخذ محموال عىل جمل فلام قطع الصحراء مع
الحج الشامي وأصبح عىل بعد خمسني ميالً من املدينة هب النسيم رطباً عليالً معطرا برائحة
األماكن املقدسة فازداد شوقه للوصول لكن املرض أعاقه عن املأمول فأنشأ قصيدة لفظ مع آخر
بيت منها نفسه األخري  ..يقول فيها:
هيجتم���وا ي���وم الرحيـ���ل فـ���ؤادي

ي���ا راحل�ي�ن إلـ���ى منـ���ى بقيـ���ادي

س���رمت وس���ار دليلك���م ي���ا وحشتـ���ي

الش���وق أقلق�ن�ي وص���وت احلـ���ادي

وحرمتم���وا جف�ن�ي املن���ام ببعدكـ���م

ي���ا س���اكنني املنحنـ���ى والـ���وادي

ويل���وح ل���ي ماب�ي�ن زم���زم والصفـ���ا

عن���د املق���ام مسع���ت ص���وت من���ادي

ويق���ول ل���ي يانائم���ا جـ���د ُ
السـ���رى

عرف���ات جتل���و كل قل���ب صـ���ادي

م���ن ن���ال م���ن عرف���ات نظ���رة س���اعة

ن���ال الس���رور ون���ال كل مـ���رادي

ت���اهلل م���ا أحل���ى املبي���ت عل���ى منـ���ى

يف لي���ل عي���د أبـ���رك األعيـ���ادي

ضح���وا ضحاياه���م ث���م س���ال دماؤه���ا

وأن���ا املتي���م ق���د حنـ���رت فـ���ؤادي

لبس���وا ثي���اب البي���ض ش���ارات اللق���اء

وأن���ا املل���وع ق���د لبسـ���ت سـ���وادي
فبحقهـ���م يـ���ا رب ُفـ���ك قيـ���ادي

ي���ارب أن���ت وصلته���م صل�ن�ي بهـ���م
ف���إذا وصلتـ���م سامليـ���ن فبلغـ���وا

ُ
م�ن�ي الس�ل�ام أهيـ���ل ذاك الـ���وادي
األحـبـ���اب

واألوالد

قول���وا هل���م عبـ���د الرحيـ���م متيـ���م

ومفـ���ارق

صل���ى علي���ك اهلل ي���ا علـ���م اهلـ���دى

م���ا س���ار رك���ب أو ترنـ���م حـ���ادي
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خطوات نحو اإلبداع في الكتابة
إعداد :عبدالناصربراهويي

قد يظن بعض األشخاص ممن لم يجربوا
يومــا أن يجعلــوا مــن الكتابــة أســلوب
ّ
حيــاة ،أن هــذه األخيــرة هــي فعــل ال يتطلــب
منــا أكثــرمــن فكــرة .بضــع كلمــات مــن أجــل
صياغــة هــذه الفكــرة ،وأخي ـرا قلــم وورق،
أو آلــة للكتابــة .لكــن ال�شــيء الــذي ال يعرفــه
هــؤالء ،أن الكتابــة أكثــر مــن ذلــك بكثيــر،
فالكتابــة تتطلــب منــا أن نضــع أنفســنا فــي
عــدة قوالــب ،كل حســب املوضــوع املعالــج.
الكتابــة تســتهلك أحاسيســنا ّ
وتنميهــا فــي
الوقــت ذاتــه .الكتابــة تجعــل منــا أشــخاصا
قادريــن علــى التعبيــر علــى أكثــر املواضيــع
واملشــاعر حساســية.
إن الكاتــب وهــو يكتــب ،يضــع نصــب أعينــه
عنصــر اإلبــداع ،ذلــك أن العمــل املكتــوب
ال يمكــن أن ينــال حظــوة لــدى القــارئ إذا
لــم تتوافــر فيــه شــروط التفنــن واإلبــداع؛
فالقــارئ يمكــن أن يق ـرأ العمــل الخالــي مــن
التفنــن واإلبــداع ،لكنــه ال يؤثــر فيــه مثــل
مــا يؤثــرفيــه ويســكنه العمــل الــذي احتــوى
خصيصــة اإلبــداع.
إن الكاتــب يحــرص دومــا علــى مراعــاة
الجانــب الجمالــي فــي كتاباتــه ،وهــذا الجانــب
الجمالــي يتحقــق بمجموعــة مــن العناصــر
والخصيصــات ،علــى رأســها الفكــرة؛
فالنــص أو الكتــاب أو املقــال ال يمكــن
أن يجــذب القــارئ إال إذا كان ذا فكــرة
هادفــة ،والكاتــب البــارع هــو الــذي يتنــاول
األفــكارالهادفــة ويعرضهــا فــي يســروســهولة،
ألنهــا األســاس الــذي ال يســتقيم النــص إال
بوجــوده وتواجــده ،وكل نــص ال ينطــوي
علــى فكــرة هادفــة يكــون مصيــره الهجــر
والنســيان.
فضــا علــى هــذه الخصيصــة التــي تضفــي
طابــع اإلبــداع علــى أعمــال الكاتــب ،هنــاك
أيضــا العاطفــة ،فالكاتــب وهــو يقبــل علــى
الكتابــة ينتقــي الصــور املؤملــة فيجســدها
بألوان االنفعال ،ويضخمها بعنصرالبروز
ويســتغل عامــل التهويــل إلــى حــد مــا ،فيزيــد
فــي تضخيــم املســألة الصغيــرة ،وتصغيــر

األمــر العظيــم ،ممــا يهــز وجــدان القــارئ أو
الســامع ،فال يملك إال أن ينفعل ،فينســاق
القــارئ مــع املكتــوب اســتجابة لنــداء
العاطفــة التــي أطلقهــا الكاتــب ،وال يغفــل
الكاتــب كذلــك جانــب األســلوب؛ بحيــث
يعتنــي وينتقــي األلفــاظ املالئمــة للتعبيــر،
وهــذه األلفــاظ ال تكــون جافيــة بــل ســهلة
تناجــي القلــب وتخالــج الشــعور.
الكتابــة مــن أرقــى فنــون التعبيــر والتثقــف
والتواصــل ،وقــد اهتــدى اإلنســان إلــى
الكتابــة كغيرهــا مــن الفنــون األخــرى شــأن
الرســم واملوســيقى ،لل+تعبيــر عمــا يخالــج
عواطفــه الجياشــة ،ومشــاعره الفياضــة،
وأحاسيســه املرهفــة .ويعتبــرالكاتــب نتاجــا
للمجتمــع أو البيئــة التــي نشــأ فيهــا ،يؤثــر
فيهــا وتؤثــر فيــه ،يعيــش تجــارب أفرادهــا
ووقائعهــم ،فينقــل كل ذلــك فــي قالــب
إبداعــي رائــع ،بأســلوب محكــم مؤثــر يلــذ
القارئ ويأسرالسامع ويجذب املتلقي ،من
هنــا تصــدق مقولــة "اإلنســان ابــن بيئتــه"
علــى الكاتــب أيضــا ،فهــو يعــد ديوانــا حاضنــا
لــكل الهمــوم التــي ينبــض بهــا مجتمعــه،
وســجال لــكل األفــكار التــي تشــغل أف ـراده،
وبذلــك تعتبــر املجتمــع مرتعــا خصبــا لــكل
األدبــاء والكت ــاب ،يســتقون منــه القصــص
واألخبــار ،ويمتحــون منــه الحكايــات
واآلثــار ،لتكــون فحــوى ومضمونــا ألعمالهــم
القصصيــة والروائيــة واملســرحية.
الكتابــة هــي الوســيلة الرئيســية لحفــظ
العلــوم ،والخب ـرات ،والتجــارب الحياتيــة،
واالســتنتاجات ،واآلراء ،واألقــوال،
والســير ،واألحــداث التاريخيــة؛ وســيلة
مهمــة للتعبيــر عــن املشــاعر الدفينــة
لآلخريــن فــي محاولــة لتقريــب املســافات
َ
واملرســل إليــه ،فهــي الوحيــدة
املرســل
بيــن ِ
القــادرة علــى التغلغــل إلــى األعمــاق ،والتأثير
فــي اإلنســان ،طريقــة مــن طــرق اإلبــداع،
وإب ـراز املواهــب والقــدرات ،خاصــة مــن
خــال مــا يعــرف بفــن الروايــة ،أو القصــة،
أو الشــعر؛ حيث تســاعد مثل هذه الفنون
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علــى تطويــر شــخصية اإلنســان ،والنهــوض
ً
ً
ً
بــه روحيــا ونفســيا أيضــا ،وســيلة للتنفيــس
عــن مكنونــات النفــس الداخليــة ،والتــي
تحتــاج بيــن الحيــن واآلخــر إلــى الخــروج،
ً
ولــن تجــد لهــا ســبيال أفضــل مــن التدويــن
والكتابــة ،وســيلة ناجعــة يتبعهــا مــن ينــوون
املســاهمة فــي إحــداث إصــاح حقيقــي فــي
مجتمعاتهــم ،وبلدانهــم؛ حيــث يمكنهــم مــن
ّ
خاللهــا بــث األفــكار ،وإيصالهــا إلــى أكبرعدد
ّ
املتلقيــن ،واملتفاعليــن.
مــن
دور
للكتابــة كبيــروفعــال فــي زيــادة معلومات
اإلنســان وتكثيرهــا ،فبمقدورهــا أن تجعــل
ً
ً
ّ ً
خاصــة إن
مــن اإلنســان شــخصا موســوعيا
كان من األشــخاص الذين يتميزون بتعدد
اهتماماتهــم.
ّ
تنمــي مــن قــدرات اإلنســان العقليــة ،وقــد
تســهم فــي بعــض األحيــان فــي تنميــة عالقاتــه
ً
االجتماعيــة ،هــذا عــدا عــن كونهــا وســيلة
مهمــة مــن وســائل النجــاح فــي الحيــاة،
وقضــاء االحتياجــات املختلفــة.
إن الكتابة تسكن الكاتب ،فتصبح وجوده
الــذي يتحــرك ،فيغــدو الكاتــب مفتونــا
بالكتابــة مهووســا بهــا .وحينمــا يعمــد إلــى
الكتابــة فإنــه يجــد متعــة ولــذة منقطعتــي
النظيــر ،ال يحــس بهمــا غيــره ،وذلــك ألن مــا
يكتبه ليس شيئا منفصال عن ذاته وكيانه،
بــل إن مــا يكتبــه متصــل بذاتــه اإلنســانية،
وبعواطفه ،وبمشاعره وأحاسيسه ،بمعنى
أن الكتابة تشــكل بالنســبة للكاتب الكل في
الــكل ،فهــي ليســت فقــط وســيلته ملحــاكاة
الواقــع واألحاســيس ،ولكنهــا أيضــا غايتــه
املنشــودة وهدفــه األســمى .ومــن ثمــة فهنــاك
قــوة دفينــة ومحــرك ال مرئــي يدفــع الكاتــب
نحــو بحــرالكتابــة ،أال وهــو الشــغف والحــب
والهــوس بالكتابــة .وهــي فــن يشــغف بــه
الكبــاروالصغــار ،فحتــى الشــخص الــذي لم
يسبق له القراءة والكتابة ،يرغب هواآلخر
بــأن يــدون شــيئا ويضــرب بســهمه بالكتابــة
ليعبــر عــن مكنونــات نفســه ومضم ـرات
وجدانــه.
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َ َ َ ُ َّ ً
َّ ْ َ
ِإن ِإبر ِاهيم كان أمة..
لبابة عبد الناصرحليمة

عل ــى حي ــن غف ــوة م ــن الزم ــن ،اجتمع ــت
بقاي ــا أنقاضه ــم التائه ــة ف ــي التاري ــخ ،مللمــوا
ُجنده ــم املبعثري ــن ،ونفضــوا ركام الس ــنين
ّ
ونهضــوا يريــدون الثــأرلكبيرهــم الــذي ُح ِطــم
بفــأس إبراهيــم تنامــى إصرارهــم فــي وأد كل
ي ـ ٍّـد حمل ــت (مع ــول الح ــق) عليه ــم وأثخن ــت
ّ
بأكابره ــم ،فش ــقوا الزم ــان
به ــم ،ونكل ــت
ِ
ُ
عابري ــن بمس ــميات جدي ــدة ،تزي ــل الش ــبهة
ُ
عنهــم وتحيلهــم ملاريــن علــى أرصفــة النفــوس
لكنه ــم ضربــوا جذوره ــم بأعم ــاق العق ــول
ليكونــوا (أوث ــان العال ــم الجدي ــد) فأي ــن
فــأس إبراهيــم؟ لــم تكــن (الفــأس) ُلتحـ ِـدث
هــذا التغييــرالجــذري فــي عمــق التاريــخ لــوال
ُ
أن م ــن حمله ــا كان (أ َّم ــة) ،فص ــاح ح ــال
أم ـ ٍـة بأس ــرها تمث ــل بف ـ ٍـرد اجتمع ــت عن ــده
مقوم ــات اإلص ــاح وس ــبيل الص ــاح ف ــكان
ُ
بحقــه والبقيــة أشــباه أفـراد بباطلهــم..
أمــة ِ
املقي ــاس ُه َن ــا أهمي ــة الف ــرد وإمكاني ــة
تغيي ــره ملعادل ــة الواق ــع وتبدي ــل املعطي ــات
املحسوس ــة ب ــإدراك امل ــرء ض ــرورة إح ــداث
ً
التغيي ــر ،ب ــدءا م ــن ه ــدم طواغي ــت ال ــذات
ً ُ
الت ــي ُجعل ــت أرباب ــا تعب ــد م ــن دون هللا
بالباطــل ،فمــن غلــب هــوى نفســه وأمســك
جم ــرة فــؤاده يقلبه ــا ف ــي كف ــه كيفم ــا ش ــاء،
ُ
فيغلبه ــا،
ُجعل ــت الدني ــا أمام ــه ُيغالبه ــا
ً
فتطـ ُ
ـوع لــه ســيدا عليهــا قــد كفــربأصنامهــا
ُ ًُ
فأم�س ــى ح ـرا يمس ــك ف ــأس حق ــه بيمن ــاه،
وفس ــيلة مج ــده بيس ـراه ،لتطي ــح أوث ــان
ُ
العبوديــة علــى وقــع ُهتــاف فـ ٍـرد أصبــح أ َّمــة،
وأم ــا م ــن عب ـ َـد ورك ــع وس ــجد لوح ــش ذات ــه

الــذي اقتــات علــى بقيــة إنســانيته املتمثلــة
بحريته ونال من بصيص روحه الذي بهت
وخفت فاختفى ألن النور ال يليق بالعبيد،
ه ــذا العب ــد ل ــن تس ــؤوه عبوديت ــه فه ــو م ــن
ً
ينصــب صنمــا ويزينــه لنفســه ومــن ثــم يبــدأ
بعبادته ،فقد ُسلبت إرادته عند خضوعه
واستكانته لطاغوت ذاته الذي يجعل منه
َ
ِظــل فــرد وشــبيه إنســان ،ال َيفعــل بالواقــع
بق ــدرم ــا ُيفع ــل ب ــه..
"ويح ــك ي ــا أب ــا س ــفيان! أل ــم ي ــأن ل ــك أن
تعلــم أن ال إلــه إال هللا" قالهــا الحبيــب عليــه
ً
الصــاة والســام ُمسـ ِـلما مفاتيــح الخــاص
ً
ألبــي ســفيان ر�ضــي هللا عنــه مخب ـرا إيــاه أن
ُ
ب ـ "ال إل ــه إال هللا" فتح ــت مك ــة
وعلى َسبيل إيقاظ ُسجناء ُ
أنف ِسهم وإيقاد
ِ ِ
ش ــعلة أرواحه ــم واس ــتنقاذهم م ــن ني ـران
ً
ً
العبودي ــة كان (الوع ــي) غيث ــا ُمغيث ــا ُيحي ــي
م ــن رم ــاد الفك ــرة ،ثم ــار األفع ــال ،و ِنت ــاج
ّ
األعم ــال ،ولذل ــك مثل ــت عملي ــة الوع ــي
الث ــوري املفص ــل األسا�س ــي ف ــي تحقي ــق
الغاية من ُحرية املرء وتوظيف أفعاله بما
يعــود بالنفــع علــى أمتــه ،حيــث أن التغييــر
الــذي بــدأ بدمــاء "حمــزة الخطيــب" لن ُيؤتي
ثمــاره إن ضاعــت أهــداف الثــورة بمتاهــات
تغيي ــب الف ــرد ع ــن واقع ــه وإح ــداث ش ــرخ
واس ــع بين ــه وبي ــن ثورت ــه فضبابي ــة الرؤي ــة
وانع ــدام البصي ــرة ال يجلوه ــا إال التعبئ ــة
َ
الثوري ــة بأحقي ــة املطال ــب والوع ــي ب ــأن
الســائرفــي ركــب الثــورة ال يمكــن أن يتملــص
ً
م ــن واجبات ــه تجاهه ــا ب ــدءا م ــن معرف ــة

ً
حقيق ــة املعرك ــة الحاصل ــة م ــرورا بأهمي ــة
ال ــروح املعنوي ــة وانته ـ ًـاء بجاهزي ــة البن ــاء
فــي حيــن الهــدم وتمــام القناعــة أن تجربتنــا
ً
منتص ــرة بوع ــد م ــن هللا سـ ً
ـواء كان نص ـرا
علــى طريقــة (فتــح مكــة) أو نصــر(أصحــاب
األخ ــدود) ،بمق ــدار تكات ــف (املش ــروع
الس ــامي) و(األف ـراد املخلصي ــن) و(الوع ــي
الكاف ــي لتج ــاوز تحدي ــات املرحل ــة الراهن ــة)
نبلــغ الفتــح املبيــن واالنتصــارالعظيــم الــذي
ُيحي ــي م ــن يب ــاب آالمن ــا أصــوات األولي ــن.
"ويحــك يــا أبــا ســفيان! ألــم يــأن لــك أن تعلم
أن ال إله إال هللا" قالها الحبيب عليه أفضل
ً
الصــاة والتســليم ُمسـ ِـلما مفاتيــح الخــاص
ً
ألبــي ســفيان ر�ضــي هللا عنــه وأرضــاه مخب ـرا
ُ
إيــاه أن ب ـ (ال إلــه إال هللا) فتحــت مكــة حيــث
كان ــت الغاي ــة النبيل ــة والحقيق ــة الجلي ــة
والف ــأس ال ــذي ُس ــلط عل ــى أعن ــاق أصن ــام
ُ
الظلمــة ،ب ـ (جنــد ال إلــه إال هللا) كلــل الفتــح
املكي بفتوحات امتددت إلى مشارق األرض
ومغاربه ــا ،ب ـ (أتب ــاع ال إل ــه إال هللا) ُبني ــت
حضارات دول أثبتت البناء الواقع املعاش
أن "ف ــأس إبراهي ــم" ل ــن ِته ــن بوج ــود ُجن ـ ٍـد
ـعب) علــى أوثــان الباطــل
يحملونهــا (ثــورة شـ ٍ
بتع ــدد مس ــمياتهم واخت ــاف مقاصده ــم،
و(مشــروع أمــة) ِلبــذرالوعــي َّ
وري اإلخــاص
ليكونــوا ســبيل الخــاص ،فنلــوذ مــن ِحمــى
ف ــأس أبين ــا إبراهي ــم علي ــه الس ــام إل ــى ِ"إ َّن
َْ َ َ َ ُ ً
ً
ان أ َّمــة" نجــد بهــا ظــا تفــيء إليــه
ِإبر ِاهيــم ك
ً
أرواحنا املحترقة في صحارى اآلالم أن بردا
ً َ
وســاما َعل ْيـ ِـك يــا شــآم..
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ّ
الطموح وعلو الهمة
عبد الواحد قلندرزهي

متهيــد :إن كتــاب املثنــوي مــن أبــرز مؤلفــات الفلســفي اإلســامي الكبــر موالنــا جــال الديــن الرومــي .وهــو مــن أروع كالســيكيات اآلداب اإلســامية ،وعــى
الرغــم مــن أن النــص كتــب يف القــرن الســابع الهجــري ،الثالــث عــر امليــادي ،إال أنــه مل يفقــد جدتــه ،وال يـزال القــارئ يجــد فيــه أفــكاراً جديــدة وإملاحــات إىل مــا
يصادفــه مــن مشــاكل يف تعاملــه مــع نفســه ومــع املجتمــع ويف ســعيه الحثيــث نحــو التســامي فــوق رصاع الحيــاة ومتطلبــات العيــش فيــا يقــرب مــن ثالثــن ألــف
بيــت مــن الشــعر الراقــي ،قــدّم موالنــا جــال الديــن خــال عملــه العظيــم عاملــه الخــاص ،ومحاولتــه الرائــدة لصــب كل املعــارف اإلســامية األخــرى فيــه ،فأخــذ منــه
كل عــر زاده مــن املعرفــة ومــن الســمو ،وتعــرف عليــه العــامل مــن خــال ترجامتــه ،فعــرف منــه روح اإلســام الســمحة العظيمة اإلنســانية التــي ترتفع عــن التعصب
وضيــق األفــق .وخــال املطالعــة يكتشــف القــارئ املتــذوق املتفهــم الواعــي أن مثنــوي موالنــا ليــس نصــا صوفيــا خالصــا كــا يشــاع ،بــل هــو نــص متعــدد الجوانــب
واملســتويات ،يهتــم برتبيــة اإلنســان عــى األرض ،قبــل أن يوصلــه بأســباب الســاء .لقــد اســتخدم الشــاعر ـ كــا يقــول اإلمــام النــدوي ـ رقــة الشــعر ولطــف التعبــر،
وحــاوة الجِ ــرس ،وموســيقي الــوزن والقــوايف ،وفكاهــة األدب؛ لـــتأدية فلســفته الدقيقــة العميقــة ،واملعــاين اللطيفــة الغامضــة ،واملبــادئ الرفيعــة التــي تشــغل فكره،
وتجيــش يف خاطــره؛ فــكان كالمــه أوقــع يف النفــوس ،وأحــى يف القلــوب ،وأســهل فهـاً ،وأيــر تنــاوالً ،وأكــر نفــوذاً وتغلغـاً يف املجتمــع واآلداب .املثنــوي نــص يقــرأ
أكــر مــن مــرة ،ويُعايــش ،شــأنه يف هــذا شــأن كالســيكيات العــامل التــي ال تذهــب جدتهــا مبــرور الزمــن ،وال تفقــد قيمتهــا مبــر العصــور .ويــر مكتــب مجلــة الصحوة
اإلســامية أن ينــر يف حلقــات متعــددة مقتطفــات مــن هــذا الســفر الجليــل مســتمدا مــن كليــد مثنــوي لحكيــم األمــة العالمــة أرشفعــي التهانــوي رحمــه اللــه حتى
ينتفــع بهــا قـراء اللغــة العربية.

لقــد مـ ّـن هللا علــى اإلنســان وأكرمــه بعقلــه وعلمــه وروحــه وهمتــه العالية
كي يرفع ويرتع ويطير به إلى ّ
العلو والدرجات العلى ويعرج إلى الســموات
ّ
وقلل الجبال الراســيات من العزوالشــرف كما يطيرالطيربجناحيه إلى
ّ
عشــه ليــا ونهــارا وهــو فــي عروجــه ونزولــه وهبوطه.
فجنــاح اإلنســان همتــه وعقلــه وعلمــه فــي صعــوده وهبوطــه.
أيهــا اإلنســان واعلــم جيــدا بــأن الطيــر يطيــر بجناحيــه فجنــاح اإلنســان
همتــه وطموحــه.
الصقرولو كان جميال وال مثال له في العالم ولكن كانت ّ
همته رديئة إذ
يصيد الفأرفهو حقيروذليل لدناءة همته.
لــو كانــت البومــة ّبهمتهــا العاليــة نالــت ر�ضــى امللــك واألميــرفهــو رئيــس ذلــك
الصقــر الجميــل األبيــض .فالصقــور تعيــش عنــد امللــوك واألم ـراء بعلــو
طيرانهــا وهمتهــا العاليــة والبومــات تعيــش عمومــا فــي الخـراب لقلــة الهمــة
والطمــوح ،شــرف ال�شــيء بشــرف الغــرص والقصــد والهمــة والطمــوع ال
باإلســم والجســم والصــورة.
لــو صــرع كلــب األســد رغــم ضعــف جســمه بعقلــه وقوتــه الروحيــة
فهــو األســد بــا ريــب وشــك .املهــم واألهــم القــوة الروحانيــة ال الصــورة
الجســمية فحســب.
م ــرغ ب ــا پ ــر میپ ــرد ت ــا آش ــیان
ب ــاز اگ ــر باش ــد س ــپید و بینظی ــر
ور ب ــود چغ ــدی و می ــل او ب ــه ش ــاه
ورهم ــی ش ــیری خ ــورد از م ــرده خ ــر
ور پلن ــگ وگ ــرگ را افکن ــد س ــگ
آدم ــی بسرش ــته اری ــک مش ــت گل
آدم ــی ب ــر ق ــدر ی ــک طش ــت خمی ــر
هی ــچ "کرمن ــا" ش ــید ای ــن آس ــمان
ج ــان چ ــه باش ــد؟ ب ــا خب ــر از خی ــر وش ــر
اقتض ــای ج ــان چ ــو ای دل آگه ــی یس ــت
خ ــود جه ــان سراس ــر آگه ــی اس ــت
روح تاثی ــر رو آگه ــی ب ــود
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لــو أكل األســد لحــوم جيفــة الحمــار بكســله وســفل همتــه وخمولــه
البالــغ فيكــون كلبــا ال تنظــرإلــى صورتــه الجســمية واألســدية ال فائــدة فــي
الصــورة دون روح وطمــوح عــال.
ّ
اإلنســان خلــق مــن كــف طيــن ولكــن ألجــل قلبــه وعلمــه وطموحــه ونظــره
الثاقــب قــد فــاق الفلــك ولكوكــب فــي الدرجــة والشــرف.
اإلنســان املخلــوق مــن قــدر طشــت مــن عجيــن املــاء والطيــن قــد فــاق
الســماء والفلــك فــي الرتبــة والعــزة بقلبــه وطموحــه.
هــل ســمعت الســماء كلمــة ّ
"كرمنــا" قــط؟ بــل ســمعه اإلنســان الحزيــن
امللهــوف مــن ربــه " كرمنــا بنــي آدم ".
مــا الــروح والطمــوع والقلــب والعقــل والــدرك؟ هــي علــم الخيــر والشــر،
الســرور باإلحســان والبــكاء بالضــرر.
إن القلــب الســليم العليــم والــروح الطمــوع يقتضيــان العلــم واملعرفــة
دائمــا فالعلــم علــى قــدر الطمــوح.
إن عالــم الــروح والطمــوح كلــه علــم ومعرفــة وحكمــة فمــن ال روح لــه ال
علــم لــه.
الروح تأثير وعلم فمن ازداد من العلم والروح والطموح فهو من عباد
هللا الصالحيــن الخالصيــن.
پ ــر م ــردم همتس ــت ای مردم ــان
چونک صیدش موش باش ــد ش ــد حقیر
او س ــر بازس ــت منگ ــر در کاله
س ــگ ب ــود او ش ــکل ش ــیری ک ــم نگ ــر
ش ــیر می ــدان م ــرو را ب ــی ری ــب وش ــک
ب ــر گذش ــت از چ ــرخ و از کوک ــب ب ــه دل
ب ــر ف ــزود از آس ــمان و از اثی ــر
ک ــه ش ــنید ای آدم ــی پرغم ــان
ش ــاد ب ــا احس ــان وگری ــان از ض ــرر
ه ــر ک ــه او آگاه ت ــر باج ــان ترس ــت
هرکه بی جان است ازدانش تهی است
هرک ــه را ای ــن بی ــش الله ــی ب ــود
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األمة اإلسالمية في أمس الحاجة إىل رجال عباقرة
إسحاق الفاحص
طالب بالجامعة

ســادت األمــة اإلســامية هــذه الدنيــا
قرونــا ،وســاقتها إلــى قمــم الشــماء ،وذرى
املجــد ،وكانــت لهــا حصنــا حصينــا ،جــاءت
فــي زمــن تتخبــط اإلنســانية فــي الجاهليــة
خبــط العشــواء ،وتترنــح تحــت وطــأة الظلــم
والضيــم ،والحــرب والغشــم ،وتــرزح
تحــت أثقــال الضرائــب وأحمــال اإلتــاوات،
فأخــذت بأيــدي الذيــن شــارفوا الهــاك،
وأخرجــت البشــرية التــي تــكاد تســقط فــي
مهــاوي ســحيقة ،ومســنتقعات عميقــة إلــى
شــاطئ الســام وبــر األمــان .ظهــرت األمــة
اإلسالمية في سفوح مكة ،وبرزت في وديانها
وبطحائهــا ،فبــدأت ريــاح النصــر تهــب،
ورايــات وبنــود الشــرف ترفــرف ،ملكــت
الســهل والجبــل ،وســطرت مــن صحائــف
املجــد أفضلهــا ،وســجلت مــن مواقــف العــز
أروعهــا ،منــذ أن طلعــت شــمس هــذه األمــة
لم يمرعلى ظهورها حين من الدهر ،وعلى
طلــوع شمســها فــي ســماء العــرب برهــة مــن
الزمــن ،وإال وعمــت أشــعتها ولعابهــا أرجــاء
املعمــورة ،ومــأت الكــون نــورا وإش ـراقا،
وســرت فــي األجســام واألرواح ســريان املــاء
فــي التبــن ،وجــرت جريــان الــدم فــي الشـرايين
والعــروق ،فربــت النفــوس األبيــة ،وآنســت
القلــوب الوحشــية فبدلتهــا بقلــوب ســخية،
وأتــت بالعجــب العجــاب ،أتــت بمالــم تــأت
بــه أمــة مــن األمــم املاضيــة ،ولــم يوجــد لهــا
نظيــر فــي القــرون الخاليــة ،وازدهــرت بهــا
الكــرة األرضيــة ،حقــا إنهــا حملــت لألجيــال
فــي طياتهــا مشــاعل النــور ،ومنائــر الهــدى،
وأوضحــت معالــم الرشــد ،وبينــت ســبل
التقــى ،فأرشــدت الحيــارى ،ونــورت املســير
ملــن ضــل وغــوى ،فبــان أمرهــا ،وعــا نجمها،
وذاع صيتهــا ،بعــد هــذا لــن يضــل مــن ســار
على مسيرتها ،ومن انتهج مناهجها ،وسلك
مســالكها ،و تجشــمت مــن ســود األيــام
وبيضهــا حتــى أينعــت ثمرتهــا ،ونضــج نيئهــا،
وآتــت أكلهــا ضعفيــن.
الســر املكنــون فــي انتشــارها ،واألمــر الدفيــن

فــي رقيهــا وازدهارهــا ،هــو أنهــا كانــت لهــا رجــال
يعــدون القتــل والشــهادة فــي ســبيل هللا
أعلــى وأســمى األمانــي ،وال يخافــون فيــه
عــن االســتماتة والتفانــي ،ال يهابــون املنايــا،
ويركلــون بأرجلهــم الدنايــا.
حمــل أثقالهــا رجــال أكفــاء ،وأبطــال أقويــاء
على أكتادها وأكتافها ،وبذلوا ما ملكوا ،ولم
يتخلوا عنها يوما من اليوم ،وجعلوا كواهلم
مطايا لحمل تلك الرسالة ،وانتشارالدعوة.
فاليــوم أيضــا تحتــاج أمتنــا إلــى هــؤالء
الفرســان الشــامخين والجهابــذة الراســخين
ذوي تجــارب عاليــة وخب ـرات ســامية ،لحمــل
رســالتها ،وإعــاء كلمتهــا ،إنهــا تتطلــع إلــى
رجال عباقرة يتعلمون اإلســام ،ويتبحرون
فــي العلــوم اإلســامية ،ويتقنــون فنونهــا،
ويقتنعــون بهــا اقتناعــا نفســيا قلبيــا ،وال
يكونــون آالت صمــاء فــي يــد الغــرب تفعــل بهــم
مــا تشــاء ،وتأمرهــم بمــا تريــد.
ترنوأمتنا اليوم إلى رجال يشيدون صرحها،
ويبنــون ُويحكمــون حصنهــا ،ويحمــون
حياضهــا ،ويســقون رياضهــا ،ويعيــدون
شــاردتهاُ ،ويرجعــون ضالتهــا.
تهفــوإلــى قــادة يقــودون الجيــوش ،ويطــردون
عــن حريمهــا الوحــوش ،يعمــرون مــن مبانيهــا
مــا تكدســت وتكومــت ،ومــن معاملهــا مــا
انطمســت ،ويظهــرون مــن مظاهرهــا مــا
اختفيــت ،ومــن مشــاعرها مــا نســيت أو
بدلت وحرفت ،ويمألون الفراغ الذي تعاني
منــه أمتنــا اإلســامية اليــوم ،ويرابطــون فــي
ثكناتها ومعسكراتها ،ويذودون عن حماها،
ويقاومــون الســيل الجــارف الــذي يهــدد
كيــان أمتنــا ،ويقابلونــه بــكل قــوة وشــجاعة،
وجــادة وصالبــة ،دون خــوف وال وجــل ،وال
شــك والريــب.
يقــول فــي ذلــك إمــام الدعــوة ،ومفكــراألمــة.
الشــيخ النــدوي رح ":إن الف ـراغ األكبــر فــي
العالــم اإلســامي هــو وجــود ذلــك العبقــري
العصامــي الذئــي يواجــه الحضــارة الغربيــة
بشــجاعة وإيمــان وذكاء ،ويشــق لــه طريقــا

خاصا بين مناهجها ومذاهبها ،وبين فضائلها
ورذائلهــا ،طريقــا يترفــع فيهــا عــن التقليــد
واملحــاكاة ،وعــن التطــرف واملغــاالة ،غيــر
خاضــع فيهــا لألشــكال واملظاهــر ،واملفاهيــم
الســطحية ،متمســكا بالحقائــق وأســباب
القــوة ،وباللبــاب دون القشــور".
أيــن أهــل االبتــكارات واالختراعــات؟ ايــن
أصحــاب العلــوم والفنــون؟ أيــن اولــى األحالم
والنهــى؟ وأيــن أهــل اإلبداعــات واإلنجــازات؟
أيــن هــم الذيــن يتعلمــون مــن الغــرب
والبلــدان الراقيــة مــا تحتاجــه أمتنــا مــن غيــر
أن يستســلموا لهــا ويتأثــروا بهــا وبزخرفهــا،
وينظروا إليها كإمام وزعيم خالد ،بل عليهم
أن ينظــروا إليهــا كزميــل ســبق ،أوقريــن
تفــوق ،يقــول العالمــة" :هــذا العبقــري ال
يزال مفقودا في صفوف القادة والزعماء في
العالــم اإلســامي علــى كثرتهــم وتنوعهــم".
أيــن قادتنــا لـ َـم الجميــع منســحب؟ أيــن
زعماءنــا ملــاذا ال يتحركــون مــاذا ينتظــرون؟
وأيــن أمــوال أمتنــا التــي تنفــق وتبــذل هنــا
وهنــاك ،وعــن ســبل الخيــرتنحجــب؟ يقــول
اإلمــام رحمــه هللا" :إن التاريــخ شــاخص
ببصــره إلــى مــن يقــوم بهــا فــي األقطــار
اإلســامية والعربيــة ،ممســك قلمــه ليســطر
لــه ســطور الثنــاء واإلجــال ،ويقلــده الزعامة
الحقيقيــة ،ومركــز التجديــد فــي العالــم
اإلسالمي ،والعبقرية والعصامية في التاريخ
اإلنســاني".
إننا ندري بالحق واليقين أن أمتنا أمة ولود
تربــي املجدديــن والدعــاة ،ولــم تخلــو هــذه
الســاحة عن الرجال العصاميين العباقرة،
والعلمــاء الراســخين الذيــن لــم يركنــوا ولــم
يستســلموا ألي قــوة ماديــة ،بــل اجتهــدوا
وســعوا ليــل نهــار لينفخــوا فــي األمــة روح
الحماســة واإليمــان ،والثقــة والقــوة.
فنأمــل ونرجــو أن يقيــض هللا مــرة أخــرى
رجــاال عباقــرة ،وقــادة بارعيــن يقــودون
األمــة اإلســامية إلــى األمــام وإلــى مــا فيــه خيــر
ومصلحــة ألمتنــا والبــاد اإلســامية.

السنة  -14 :العدد / 11:ذوالقعده  1439هـ.ق

28

أهل السنة في إيران

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

فضيلة الشيخ عبد الحميد يراسل آية اهلل السيستاني حول قضايا العراق
ومشكالت أهل السنة في إيران
بعــث فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد ،إمــام وخطيــب أهــل الســنة ورئيــس
جامعــة دارالعلــوم فــي مدينــة زاهــدان ،برســالة إلــى آيــة هللا الســيد علــي
السيستاني ،املرجع الديني األعلى في العراق ،مطالبا إياه بأن يستخدم
نفــوذه ومكانتــه فــي تأســيس دولــة شــاملة فــي الع ـراق ،وكذلــك التوســط
إلزالــة معانــاة أهــل الســنة فــي إيـران بعــد أربعيــن عامــا مــن الثــورة.
واعتبــر فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد فــي هــذه الرســالة “االســتبداد”
و”القمع” و”عدم االهتمام إلى املطالب املشروعة للشعوب” و”إهمال
تأسيس حكومات شاملة” ،من أبرز أسباب التدميرواملشكالت في بالد
كالع ـراق وســوريا واليمــن.
وردت فــي شــطر مــن الرســالة إشــارة إلــى التطــورات األخيــرة فــي الع ـراق
وال ســيما بعــد االنتخابــات البرملانيــة فــي هــذه البــاد« :واآلن حيــث دخــل
الع ـراق فــي مرحلــة سياســية جديــدة بعــد ســنوات مــن انعــدام األمــن
وســيطرة اليــأس ،وفتــح بصيــص مــن األمــن للنــاس فــي هــذا البلــد العزيز،
يرجــى مــن ســماحتكم أن تســتخدموا نفوذكــم وتؤكــدوا علــى تأســيس
حكومــة شــاملة مــن القوميــات وأتبــاع املذاهــب والديانــات ،ليشــعر
الشــعب العراقــي بالراحــة واالطمئنــان فــي ظــل حكومــة وطنيــة شــاملة
تطبــق العــدل ،وينالــوا حقوقهــم السياســية والثقافيــة واالجتماعيــة
واالقتصاديــة املشــروعة ،وال تتكــرر التجــارب املاضيــة املريــرة».
وأشــار إمــام وخطيــب أهــل الســنة فــي قســم آخــر مــن رســالته إلــى آيــة
هللا السيســتاني ،إلــى أوضــاع أهــل الســنة فــي إي ـران بعــد انتصــارالثــورة
اإلســامية ،ووصــف “التمييــز الطائفــي الشــديد” ،و”غيــاب الحريــات
الدينيــة” ،و”عــدم توظيــف نخــب أهــل الســنة فــي املناصــب ّ
العامــة”،
و”عــدم التــوازن فــي االســتخدمات بيــن الشــيعة والســنة فــي املناطــق

الســنية” ،كأبــرز مشــكالت ألهــل الســنة فــي إي ـران.
كمــا أشــار فضيلتــه إلــى “منــع أهــل الســنة مــن بنــاء جامــع فــي طه ـران”
وكذلــك “منعهــم مــن إقامــة صــاة الجمعــة والعيديــن فــي طهـران وســائر
املــدن الكبــرى” ،و”عــدم تنفيــذ مرســوم مرشــد الثــورة بشــأن إزالــة
التميي ـزات بحقهــم ،حتــى فــي املؤسســات التــي تنشــط تحــت إش ـراف
املرشــد” ،معتب ـرا هــذه مــن معانــاة أهــل الســنة فــي إي ـران.
صـ ّـرح فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد فــي هــذه الرســالة بــأن املطالــب
املشــروعة ألهــل الســنة حينمــا تطــرح علــى املســؤولين ،يــردون بأنهــم فــي
ضغــوط ومضايقــات ،مشــيرين إلــى مراجــع قــم ،وطالــب فضيلتــه آيــة هللا
السيستاني كأبرز املراجع املؤثرين ،أن يستخدم نفوذه في إزالة معاناة
أهــل الســنة فــي إيـران ،وإنهــاء األزمــة التــي طالــت أربعــة عقــود.
وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد فــي نهايــة الرســالة إلــى نتائــج إزالــة
التمييزات في العراق وإيران كبلدين مؤثرين في العالم اإلسالمي ،حيث
قــال فضيلتــه« :ال شــك أن التمييــزلــو أزيــل فــي العـراق وإيـران ،البلديــن
املؤثريــن فــي العالــم ،سيشــهد العالــم تطــورا عظيمــا فــي ســبيل املــودة
والوحــدة العمليــة بيــن األمــة اإلســامية ،وســتكون هــذه املبــادرة خطــوة
مؤثــرة فــي ســبيل تثبيــت األمــن والهــدوء الدائميــن فــي العالــم اإلســامي،
وبهذه الطريقة لن تتوفرالفرصة لألعداء باالستغالل ال�سيء ،وحينئذ
سيشــهد العالــم أن الشــيعة لــو وصلــوا إلــى الحكــم فــي بلــد مــا ،يطبقــون
العــدل وال يمارســون التمييــز بيــن املذاهــب وأصحــاب االتجاهــات
املختلفــة ،وســيخلد هــذا فــي التاريــخ».
املصدر :املوقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الحميد إسماعيل زهي

الشيخ عبد الحميد يسافر إىل بالد الحرمين الشريفين ألداء مناسك الحج
غــادرفضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد ،إمــام وخطيــب أهــل الســنة ورئيــس جامعــة دارالعلــوم زاهــدان ،مســاء الجمعــة  20ذوالقعــدة  1439مطــار
زاهــدان ،متجهــا إلــى بــاد الحرميــن الشــريفين ،ألداء مناســك الحــج هــذا العــام.
من املقرر أن يق�ضي فضيلة الشيخ عبد الحميد األيام املتبقية من بدء مناسك الحج ،في مكة املكرمة ،ثم يسافرإلى املدينة املنورة.
جديربالذكرأن الشيخ تشرف للحج مع إحدى قوافل الحج التابعة ملؤسسة الحج اإليرانية.

تالميذ من أهل السنة يفوزون في مسابقات حفظ القرآن العامة
تالميذ من أهل السنة يفوزون في مسابقات حفظ القرآن العامة
اســتطاع عــدد مــن تالمــذة أهــل الســنة مــن املــدارس الحكوميــة فــي إيران،
أن يفــوزا برتــب عاليــة فــي مســابقات حفــظ القـرآن العامــة.
وقــد تنافــس فــي هــذه الــدورة مــن املســابقات التــي انعقــدت فــي منتــدى
الشــهيد باهنــرفــي طهـران 850 ،تلميــذا و 650تلميــذة فــي فــروع القـراءة
والحفــظ الخــاص ،والحفــظ العــام للق ـرآن الكريــم ،وفــي فــرع الترتيــل
واألذان ،وفــي النهايــة انتخــب مــن كل فــرع خمــس أشــخاص كاألف ـراد
الفائزيــن.
جديــر بالذكــر أن ثالثــة مــن الشــباب مــن مدينــة تايبــاد فــي محافظــة
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خراســان الرضويــة ،ويافــع مــن مدينــة غميشــان فــي محافظــة كلســتان
كانــوا مــن بيــن الفائزيــن.
اســتطاع “محمــد علــي خواجــه” و”إدريــس قطبــي” مــن متعلمــي الق ـرآن
الكريــم فــي الكتاتيــب القرآنيــة فــي مدينــة تايبــاد ،أن يحصلــوا علــى املركــز
األول والثانــي فــي فــرع الحفــظ العــام ،كمــا أن “موحــد شــكوري” الحافــظ
اآلخــراســتطاع أن يحصــل املكانــة األولــى فــي فــرع حفــظ خمســة أجـزاء.
كمــا أن “محمــد رضــا ولــي محمــدي” مــن مدينــة غميشــان فــي محافظــة
كلســتان ،اســتطاع أن يحصــل علــى املرتبــة األولــى فــي فــرع حفــظ الكامــل
لكتــاب هللا.
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طريقة جديدة تكشف اإلصابة بالسكري وأمراض القلب
الطريقــة الجديــدة والتــي يطلــق عليهــا قيــاس
تريــد أن تعــرف إن كنــت عرضــة لخطــر
مخاطــر الجينــات املتعــددة ،تقــوم بقيــاس
التعــرض ألزمــة قلبيــة بالوراثــة؟ الفحــوص
املالييــن مــن التباينــات الجينيــة الصغيــرة
الوراثيــة لــن تخبــرك بالكثيــر اليــوم ،فهــي
التــي قــد تزيــد ســبب الضــرر.
علــى األكثــرتبحــث عــن تحــول غريــب أو نــادر
الباحثــون مــن معهــد بــرود -مركــز أبحــاث
في جين أو عدد محدود من الجينات ،بينما
ام ـراض شــائعة مثــل القلــب أو الســكري
معنــي بالطــب الجينــي  -أعلنــوا االثنيــن أن
النظــام يمكنــه قيــاس احتمــال اإلصابــة
تتســبب فيهــا الكثيــرمــن الجينــات التــي تعمــل
بمرض الشريان التاجي والسكري من النوع
معــا.
نجــح باحثــون فــي تطويــرطريقــة جديــدة لتحليــل البيانــات الجينيــة الثانــي وأم ـراض التهــاب األمعــاء وســرطان الثــدي وعــدم انتظــام
التي قد تساعد يوما في تحديد أولئك األكثرعرضة للخطرقبل أن ضربــات القلــب الــذي يطلــق عليــه الرجفــان األذينــي .نتائــج البحــث
نشــرت فــي مجلــة " نيتشــر جينيتكــس".
تظهــرعليهــم أعـراض.

 8معلومات غريبة
بيضــة فــي يــوم واحــد !!
 -1جســم االنســان يصــاب بالشــلل
 -6هــل تعلــم ان جمــال عبــد الناصــر هــو
الجزئــي أثنــاء النــوم حتــى اليــؤذي نفســه
اصغــر معتقــل سيا�ســى فــى تاريــخ مصــر
الم ــه !
بتفاعلــه مــع أح 
عندمــا أعتقــل فــى مظاه ـرات اللغــاء
 -2املواطنــون فــى دولــة ليختنشــتاين ال
معاهــدة  ٣٦وكان عمــره  ١٨عــام ؟!!
يقفلــون أبــواب بيوتهــم ألن الجريمــة فــي
 -7فــي عــام  ،2009اعتقلــت الشــرطة
البــاد منخفضــة جــدا !..
- 3نــواة الشــمس حــارة لدرجــة أنــك لــو أخــذت جــزء منهــا بحجــم النيجيريــة عنــزة لالشــتباه فيهــا فــى محاولــة ســطو مســلح !..
الدبــوس يمكنهــا أن تنتــج حـرارة كافيــة لقتــل شــخص مــن علــى بعــد  -8الحــوت األبيــض هــو الحيــوان البحــري الوحيــد الــذي ليــس
لــه أعــداء فــي البحــر ،إذ أن كل الحيوانــات البحريــة تخافــه حتــى
 160كيلومتــر!!
الحيتــان القاتلــة األخــرى.
- 4لعبة كاندى كراش تجنى أرباح  850،000دوالركل يوم !..
 -5أنثــى نجــم البحــر يمكنهــا أن تضــع مايقــارب 200,000,000

نصائح للحفاظ على سالمة المخ
«ممارسة التمارين الرياضية»
تحافظ التمارين الر ّ
ياضية على سالمة الذهن
واملــخ ،حيــث إنهــا تزيــد مــن حجــم املــخ ،ومن ّ
قوة
الروابط بين أجزاء املخ املختلفة ،لذلك ينصح
ـكل يومــي ملــدة
بممارســة التماريــن ال ًرياضيــة بشـ ٍ
نصف ساعة ،خاصة تمارين حمل األثقال ،ألنها تحسن من كفاءة
الذاكرة ،وتحافظ على الصحة النفسية ،والذهنية ،والبدنية.
«استكشــاف الطبيعــة» يســاعد التجــول فــي أحضــان الطبيعــة
الخالبــة علــى منــع اإلصابــة باالكتئــاب ،وتحســين الصحــة الذهنيــة
ّ
ويحســن
والنفســية ،كمــا يخلــص مــن الحــاالت النفســية القاســية،
امل ـزاج.
«تناول كمية كافية من الخضروات والفواكه»

يـ ّ
ـؤدي تنــاول الفواكــه والخضــار لخمــس
ً
م ـرات يوميــا إلــى تحســين الحالــة الذهنيــة
والنفســية ،ومنــع اإلصابــة بالعديــد مــن
األمراض ،مثل الســرطان ،وأمراض القلب،
وزيــادة الشــعور بالســعادة.
«تناول كمية كافية من املاء»
يتكــون املــخ مــن  %75مــن املــاء ،لذلــك ينصــح بتناولــه بكميــات كافيــة
ملنــع جفــاف خاليــاه ،وبالتالــي املحافظــة علــى أدائــه ،لذلــك ينصــح
ً
بتنــاول  3لتـرات مــن املــاء يوميــا ،مــع مراعــاة تنــاول كميــات أكبــرعنــد
ياضيــة؛ ّ
ألن قلــة تنــاول املــاء تـ ّ
ممارســة التماريــن الر ّ
ـؤدي إلــى انكمــاش
الزوائــد الشــجرية املوجــودة فــي املــخ ،واملســؤولة عــن اســتقبال
املعلومــات.
السنة  -14 :العدد / 11:ذوالقعده  1439هـ.ق
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مولوي جالل الدين الرومي رحمه اهلل
(األخيرة)
أخالقه وصفته:
كان جــال الديــن شــديد الرياضــة واملجاهــدة
"ســبه ســاالر" مــن
 ,كثيــر التعبــد ,قــال ِ
معاصريه ":لم أره قط في لباس النوم ولم أر
عنــده فراشــا وال وســادة ,فــإذا غلبــه النــوم نــام
جلسا" ويقول في بيته :كيف ينام من يتقلب
علــى َحســك َ
الســعدان؟!.
ِ
وكان إذا حانت الصالة توجه إلى القبلة وتغير
لونه.
وكان كثيــراالســتغراق فــي الصــاة يقــول ســبه
ســاالر :رأيتــه م ـرارا دخــل فــي الصــاة وقــت
العشــاء ,وق�ضــى الليــل كلــه فــي ركعــة.
وكان زاهــدا قنوعــا  ,يقســم كل مــا يأتيــه مــن
هدايــا امللــوك واألم ـراء واألغنيــاء.
وكان عظيم السخاء ,كثيرالبذل واإليثار ,إذا
جاء سائل وليس عنده �شيء خلع له قميصه
أوعباءتــه.
ّ
وكان عظيــم الصبــر والتحمــل  ,مــر برجليــن
يتســابان  ,وقــال أحدهمــا لآلخــر :إنــك إذا
أســمعتني واحــدة أسـ ُ
ـمعتك عش ـرا ,فقــال
ُ :دونكمــا نف�ســي فــإن أســمعتماني ألفــا لــم
أسـ ِـم ْعكما واحــدة ,وخــرالرجــان علــى قدميــه
وتصالحــا.
وكان حريصــا علــى كســب الحــال  ,يكــره
البطالــة والــرزق الــذي يأتيــه مــن غيــر شــغل
 ,وكانــت لــه راتــب (  15دينــار) مــن األوقــاف,
فــكان يكتــب الفتــاوى مقابــل ذلــك  ,حتــى
يســتحل و يسـ ّ
ـتحق هــذا الراتــب.
وكان زاهدا في لقاء األمراء والسالطين ,اعتذر
إليــه أميــرعــن عــدم الزيــارة  ,فقــال :ال داعــي إلــى
االعتذار ,فالغيبة ّ
أحب إلي من الحضور.
مؤلفاته:
عــادة ،تصنــف أعمــال الرومــي إلــى عــدة
تصانيــف وهــي :الرباعيــات ،ديــوان الغــزل،
مجلــدات املثنــوي الســتة ،املحاضــر أو
الخطــب ،الرســائل واملوعــظ الســتة الشــبه
مفقــودة.
أوال  :شعره
مثنويه املعاني :وهي قصائد باللغة الفارسية
والــذي يســميه بعــض املتصوفــة بالكتــاب
املقــدس الفار�ســي.

الديــوان الكبيــر أو ديــوان شــمس التبريــزي
والــذي كتبــه فــي ذكــرى مــوت صاحبــه العزيــز
وملهمــه فــي طريــق التصــوف والشــعر .وكتــب
فيــه أكثــر مــن أربعيــن بيــت شــعر وخمســين
قصيــدة نثريــة.
الرباعيــات :وهــي منظومــة أحصاهــا العالــم
اإليراني املعاصربديع الزمان فروزانفر ،كما
وردت فــي طبعــة اســطنبول ،فوجــد أنهــا تبلــغ
ً
ً
 1659رباعيــا ،أي  3318بيتــا.
نثره
كتــاب فيــه مــا فيــه :وهــو كتــاب يحتــوى علــى
واحــد وســبعون محاضــرة ألقاهــا الرومــي فــي
صحبه في مناسبات مختلفة .وهومن تجميع
مريديــه وليــس مــن كتابتــه هــو.
املجالــس الســبعة :وهــو تجميــع ملواعــظ
ومحاض ـرات ألقاهــا فــي ســبع مناســبات
مختلفــة تتنــاول مواضيــع عــن الق ـرآن
والحديــث الش ـريف .وتتضمــن أشــعار فريــد
الديــن عطــار وســنائي وللرومــي نفســه.
الرســائل :وهــي رســائل كتبهــا بالفارســية إلــى
مريديــه ومعارفــه ورجــال دولــة.
تأثيرمؤلفاته:
كانــت ملؤلفــات جــال الديــن البلخــي التأثيــر
الكبيــرفــي األدب الفار�ســي و التر ـكـي و األوردي.
تمــت ترجمــة العديــد مــن مؤلفــات جــال
الديــن البلخــي إلــى اللغــات العامليــة املعاصــرة
و مــن ضمنهــا اللغــات األوربيــة.
النقد عليه وعلى مؤلفاته:
فقــد كثــر النقــد علــى جــال الديــن الرومــي
وعلــى مؤلفاتــه  ,وبعــض النقــاد قــد جــاوزوا
الحــد فوصفــوه بالكــذاب  ,والكافــر ,وامللحــد
 ,واملنحــرف…
وباملقابــل نجــد فرقــة مــن الصوفيــة بالغــوا فــي
تعظيمه ويقدسونه كإله ومعبود  ,وأسسوا
فرقة باسم " املولوية " وينشدون أناشيد في
مدحــه ,فيهــا مــن الشــركيات والخزعبــات مــا
ال يعلمــه إال هللا.
لقد تربينا – وهلل الحمد -على تقديرالرجال
ال تقديــس الرجــال ،وعلــى احت ـرام العلمــاء
بــدون غلــو أو جفــاء ،ولكــن هنــاك تصرفــات
تصدرمن البعض منا تدق ناقوس الخطر،
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أال وهــو التعصــب الزائــد لبعــض العلمــاء.
أنــا لسـ ُـت مــن أنصــار جــال الديــن وال مــن
املقلديــن آلراءه وأفــكاره  ,ولســت بصــدد
الدفــاع عنــه  ,ولكـ ّـن الحــق أحــق أن يقــال.
مولــوي جــال الديــن الرومــي ليــس معصومــا
كغيــره مــن العلمــاء واألئمــة ,والعصمــة هلل
رب العامليــن  .نعــم نجــد بعــض الشــطحات فــي
شــعره ..
وهنــاك أيضــا الكثيــر مــن الحكــم واملواعــظ
والعبــر والشــعر الجيــد ,والعاقــل يختــار مــا
يفيــده  ,ويتــرك مــا يضــره ( خــذ مــا صفــا ودع
مــا كــدر) أوكمــا قيــل  :تجــاوزوا عــن ســيئاتهم,
وانتفعــوا بحســناتهم.
نحــن ال نعتقــد بعلمائنــا وعظمائنــا العصمــة
َّ
حاشــا وكال؛ فماهــم إال بشــر ,ومــا كان لبشــر
أن ُت َّدعــى لــه العصمــة ,أو أنــه لــم ولــن يقــول
ً
إال صوابــا؛ فليــس ذلــك إال لألنبياء(عليهــم
الســام) فيما يبلغون به عن ربهم ـ جال وعال
ـ.
وإنمــا املقصــود مــن ذلــك نشــر الفضائــل,
ومعرفــة أقــدار الرجــال.
وفاته:
شــهدت قونيــة زل ـزاال ســنة  ,672ودامــت
الرجفــة أســبوعا كامــا ,وكان جــال الديــن
مريضــا رهيــن الف ـراش ,وزاره النــاس وطلبــوا
منه الدعاء؛ فقال  :إن األرض جائعة تطلب
لقمــة دســمة ,وســتنالها عــن قريــب…
وقــال أبياتــا وقصائــد يحـ ّـن فيهــا إلــى لقــاء
الحبيب ,وقال وهوفي سياق املوت  :إن ُ
كنت
مؤمنا وحلوا طاب املوت و كان املوت مؤمنا,
وإن كنــت كاف ـرا وم ـرا  ,كان موتــا كاف ـرا وم ـرا.
ولــم يــزل مشــغوال بالوعــظ والنصيحــة ؛ حتــى
فاضــت روحــه عنــد غروب الشــمس.
توفي جالل الدين البلخي في مدينة قونية بما
يعرف اليوم بتركيا عام672ه1273 .م.
وملــا خرجــت جنازتــه ,ازدحــم عليهــا أهــل البلــد
ازدحامــا كبيـرا ,وشــيعها أتبــاع كل ديانــة وهــم
يبكــون…
وكانت الجنازة قد خرجت في الصباح الباكر
 ,ووصلــت إلــى مقبــرة البلــد عنــد املســاء مــن
شــدة الزحــام ,ودفنــت فــي الليــل.
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إسالميو باكستان..
تنصرهم الميادين
وتخذلهم الصناديق
براء هالل-إسالم آباد

منذ اســتقالل باكســتان قبل ســبعين عاما ،لم تتلق األحزاب الدينية خســارة
كهــذه التــي لحقــت بهــا فــي االنتخابــات األخيــرة التــي تصدرهــا حــزب اإلنصــاف
بزعامــة العــب الكريكيــت الســابق عمـران خــان.
وقــد ظلــت األحـزاب الدينيــة العبــا أساســيا فــي السياســة الباكســتانية تســتند
فــي مشــروعيتها إلــى ســلطتها الدينيــة فــي البلــد الــذي أن�شــئ علــى أســاس اإلســام،
وعلــى خطابهــا الحما�ســي واملعــادي للغــرب.
علقــت األحـزاب آمــاال كبيــرة علــى هــذه االنتخابــات حيــث ظــل أداؤهــا باهتــا فــي
ال ــدورات االنتخابي ــة الس ــابقة ،فق ــررت أن تحي ــي «مجل ــس العم ــل املتح ــد»
الذي يضم جميع املشارب والطوائف الدينية ،بزعامة موالنا فضل الرحمن
رئيــس جمعيــة علمــاء اإلســام املنحــدرة مــن املدرســة الديوبنديــة الحنفيــة.
ولكــن لــم يحصــل مجلــس العمــل املتحــد بأحزابــه كلهــا هــذه املــرة إال علــى 12
مقعدا في البرملان الفيدرالي ،وهو أقل من عدد مقاعد جمعية علماء اإلسالم
وحدهــا فــي االنتخابــات الســابقة عــام  2013حيــث حصلــت علــى  13مقعــدا،
فيمــا حصلــت الجماعــة اإلســامية علــى أربعــة مقاعــد حينهــا.
وكانــت تجربــة مجلــس العمــل املتحــد الــذي تأســس عــام  1993قــد نجحــت فــي
عــام  2002حيــث اســتغل مشــاعرالعــداء املتناميــة تجــاه الغــرب بعــد الغــزو
األميركــي ألفغانس ــتان واس ــتطاع كس ــب التعاط ــف الش ــعبي ف ــي تل ــك ال ــدورة
السنة  -14 :العدد / 11:ذوالقعده  1439هـ.ق

32
وح ــل ثالث ــا ف ــي البرمل ــان بحصول ــه
عل ــى  64مقع ــدا ،لك ــن ه ــذا
الكي ــان ح ــل ف ــي ع ــام .2008
مزاعم تزوير
ُويرج ــع الناط ــق باس ــم الجماع ــة
اإلس ــامية عب ــد الغف ــار عزي ــز
الســبب فــي تراجــع اإلســاميين إلــى
التزوير«الفاضح» الذي تم قبل
ُ
االنتخابــات وأثناءهــا حيــث أجبــر
ع ــدد كبي ــر م ــن املرش ــحين عل ــى
االنش ــقاق واالنضم ــام لح ــزب
اإلنص ــاف م ــن قب ــل «مؤسس ــات
س ــيادية» ل ــم يس ـ ّـمها ،ف ــي إش ــارة
إل ــى العس ــكر.
وق ــال إن التزوي ــر ق ــد حص ــل
ُ
إب ــان ف ــرز األصــوات حي ــث ط ــرد ممثل ــو
األح ـزاب م ــن مراك ــز االقت ـراع «وق ــد
أجمع ــت كل األح ـزاب عل ــى ذل ــك».
لك ــن املفارق ــة الكبي ــرة تتعل ــق بعج ــز
زعمــاء هــذه األح ـزاب عــن تأميــن مقاعــد
في البرملان ألول مرة في تاريخ االنتخابات
حي ــث خس ــرفض ــل الرحم ــن مقع ــده ف ــي
مس ــقط رأس ــه وال ــذي كان يف ــوز من ــه
دائم ــا خلف ــا ألبي ــه مفت ــي محم ــود.
كم ــا ه ــزم أيض ــا زعي ــم الجماع ــة
اإلس ــامية س ـراج الح ــق .ول ــم يس ــتطع
ممثلوبقية أحزاب املجلس مثل جمعية
أهــل الحديــث الســلفية وجمعيــة علمــاء
باكســتان الصوفية والحركة اإلســامية
الش ــيعية تحقي ــق نتائ ــج تذك ــر إال م ــن
إقلي ــم بلوشس ــتان القبل ــي.
ويرب ــط املتخص ــص ف ــي الجماع ــات
اإلس ــامية الدكت ــور ن ــور جمع ــة تراج ــع
ه ــذه جماع ــات بالرؤي ــة السياس ــية
التقليدي ــة الضعيف ــة الت ــي ل ــم تع ــد
ترق ــى إل ــى مس ــتوى تطلع ــات الناخ ــب
ا لبا كس ــتا ني .
وتحظ ــى الجماع ــات الديني ــة باحت ـرام
وتأييد كبيرين لدى الشعب الباكستاني
املتدي ــن بطبع ــه ،وتس ــتطيع أن تحش ــد
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أع ــدادا غفي ــرة لنص ــرة للقضاي ــا
اإلس ــامية الكبي ــرة ،لك ــن ل ــم تس ــتطع
أن تجم ــع الن ــاس خلفه ــا ف ــي القضاي ــا
الداخلي ــة.
ولذلــك يــرى جمعــة أن أح ـزاب اإلســام
السيا�س ــي ف ــي باكس ــتان ل ــم تس ــتطع
أن تس ــتوعب أولوي ــات املواط ــن
الباكس ــتاني ،فه ــو يص ــوت للخط ــاب
ال ــذي يالم ــس حيات ــه اليومي ــة ويعال ــج
مش ــاكله وال تكفي ــه الخط ــب الديني ــة
الرنا ن ــة.
توحيد الطوائف
وقــد حــاول مجلــس العمــل املتحــد هــذه
امل ــرة أن يظه ــر بص ــورة أكث ــر انفتاح ــا
وتس ــامحا ونب ــذا للطائفي ــة عب ــر توحي ــد
جمي ــع الطوائ ــف واملذاه ــب ف ــي جس ــم
واح ــد ،لك ــن يب ــدو أن خطت ــه ل ــم تفل ــح.
ويعلــل الناشــط السيا�ســي حمــزة مؤمــن
حكيم ــي ب ــأن العم ــق االنتخاب ــي له ــذه
األح ـزاب ه ــم خريج ــو امل ــدارس الديني ــة
الذي ــن يهمه ــم التوج ــه واملعتق ــد أكث ــر
م ــن البرنام ــج السيا�س ــي واالقتص ــادي
للمرشــح ،فليــس مــن املتوقــع أن يصــوت
ناخــب متديــن ملرشــح مــن طائفــة أخــرى
حتــى ولــو كان مرشــحا توافقيــا للمجلــس.
كم ــا يؤك ــد حكيم ــي أن املجتم ــع
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الباكســتاني ليس حديث عهد باألحزاب
اإلس ــامية ،فق ــد ج ــرب خطابه ــا
السيا�س ــي ال ــذي يدغ ــدغ العواط ــف
الديني ــة للناخ ــب عل ــى م ــدى العق ــود
املاضي ــة ،ولك ــن خطابه ــا كان يتع ــارض
ً
دائم ــا م ــع ال ــوالءات والتحالف ــات الت ــي
تنش ــأ بع ــد االنتخاب ــات.
وع ــرف ع ــن األح ـزاب الديني ــة خاص ــة
جمعي ــة علم ــاء اإلس ــام تغيي ــر والءاته ــا
وتحالفاته ــا كلم ــا تغي ــر مي ـزان الق ــوى،
فوقف ــت الجمعي ــة م ــع العس ــكر إب ــان
عهــد مشــرف ومــع اليســاريين فــي حكومــة
زرداري ومؤخ ـرا م ــع نــواز ش ــريف ،ف ــي
س ــعي دائ ــم للبق ــاء ف ــي الس ــلطة ،دون
ابت ــداع سياس ــة مس ــتقلة تضم ــن له ــا
الوصــول للحكــم برؤيــة إســامية ذاتيــة.
ويب ــدو أن الناخ ــب ف ــي «باكس ــتان
الجدي ــدة» وإن كان يحت ــرم الجماع ــات
الديني ــة س ــيصوت للخط ــاب ال ــذي
يقنعــه بأنــه سيحســن أحوالــه املعيشــية
أي ــا كان توجه ــه الدين ــي.
املصدر  :الجزيرة
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مقاالت في اإلنشاء العربي

عبد هللا عبداللهي
أخطــاء لغويــة يجــب اجتنابهــا أثنــاء
اإلنشــاء العربــي
( للطالب املبتدئين في الكتابة)
خصصـ ُـت يــوم الخميــس للنظــرفــي مقــاالت
إنشــائية للطلبــة ،وتوجيهــم لغويــا وإمالئيــا،
َّ
كلفـ ُـت طلبــة الصــف الثانــي مــن املعهــد
ـردات ،وطـ ُ
ـاب الصــف
بكتابــة جمــات ملفـ ٍ
ّ
الرابــع مــن املعهــد وكذلــك الصــف األول من
ُّ
التخصــص فــي األدب كلفــوا بكتابــة مقالــة
قصيــرة فــي وصــف �شــيء.
والبعــض مــن الطلبــة فــي القســم الفار�ســي
مــن الجامعــة ،وكذلــك البعــض مــن طلبــة
املــدارس األخــرى أيضــا يرســلون إلـ ّـي مقــاالت
ّ
أنظــرفيهــا ،وأذكرهــم بمــا فيهــا مــن أخطــاء،
وأرشــدهم إذا رأيــت حاجــة إلــى التوجيــه
واإلرشــاد.
ُ
أثنــاء النظــر فــي مقــاالت الطلبــة املنشــئين
(كاتبــي اإلنشــاء) املبتدئيــن شـ ُ
ـعرت ّأن أكثــر
ّ
أخطائهــم فــي قواعــد اللغــة عندمــا يكتبــون
يرجــع إلــى األمورالتاليــة التــي أذكرهــا هنــا
بغيــة أن ينتبــه لهــا الطلبــة ويجتنبــوا مــن أن
يقعــوا فيهــا:
 الخلــط بيــن التركيــب اإلســنادي(املبتدأوالخبــر) والتركيــب الوصفــي (املوصــوف
والصفــة) ،يريــد الطالــب أن يعبــر عمــا
فــي خاطــره بجملــة إســمية مفيــدة ،لكنــه
يخطــئ ،فيكتــب تركيبــا وصفيــا ناقصــا مــن
غيــر أن يشــعر.

ُ
مثــا ،بــدل أن يكتــب« :الصــف جميـ ٌـل»،
ت ـراه يكتــب« :الصــف الجميــل» أو «صــف
جميــل» ،وهــو ال يقصــد التركيــب الوصفــي،
لكــن يخلــط بيــن التركيبيــن بســبب تقــارب
التركيبيــن اإلســنادي والوصفــي مــن بعــض
الجهــات كاملطابقــة فــي التذكيــر والتأنيــث
واملطابقــة فــي اإلف ـراد والتثنيــة والجمــع.
لإلجتنــاب مــن هــذا الخطــأ ينبغــي أن يكــون
ُ
فــي ذهــن الكاتــب املن�شــئ دائمــا أثنــاء كتابــة
الجمــات اإلســمية أن ال يخلــط التركيــب
الكامــل بالتركيــب الناقــص ،وذلــك بــأن
يســأل نفســه أثنــاء الكتابــة وبعدهــا هــل
مــا كتبــه صحيــح أم ال؟ وليعلــم أيضــا أن
الركــن األول مــن الجملــة اإلســمية فــي غالــب
األحيــان معرفــة والثانــي نكــرة ،ومــن ناحيــة
املعنــى يجــري فــي الجمــات اإلســمية إســناد
ال�شــيء الثانــي إلــى ال�شــيء األول ،أو نســبة
ال�شيء الثاني إلى ّ
األول أواإلخبارعن ال�شيء
األول ،أمــا التراكيــب الوصفيــة يجــري فيهــا
وصــف ال�شــيء الثانــي لـ ّ
ـأول فقــط مــن غيــر
نســبة وإســناد وحكــم.
 فــي الجمــات الفعليــة تــرى أحدهــم يكتــبمثــا« :املســلمون جــاء» ،وتــرى اآلخــريكتــب:
«يذهبــون الطلبــة».
والجملتــان خاطئتــان ،وهــذا النــوع مــن
الخطــأ كثيــر فــي أولئــك الطلبــة الذيــن لــم
يدرســوا النحــو التطبيقــي،
والقاعــدة املعروفــة قــد يعرفهــا الجميــع

بـ ّ
ـ«أن الفاعــل إذا كان اســما ظاه ـرا ُو ّحــد
الفعــل أبــدا» ،لكــن الــذي يفــوت الطالــب
فــي كثيــرمــن األحيــان هــو أن الفاعــل إذا لــم
يكــن اســما ظاه ـرا بــل كان ضمي ـرا فــا بــد
مــن املطابقــة فــي اإلفـراد والتثنيــة والجمــع،
والــذي يفوتــه أيضــا عــدم الســعي لتطبيــق
القاعــدة أثنــاء الكتابــة.
لكتابــة إنشــاء جيــد ينبغــي أن يضــع الطلبــة
هــذه الفكــرة نصــب أعينهــم ،بــأن اإلنشــاء
الــذي يكتبــه ُ
أحدهــم يشــتمل علــى نوعــي
الجملــة :الخبريــة واإلنشــائية ،والجملــة
الخبريــة وهــي كثيــرة فــي املقــاالت ال تخلــو ّإمــا
أن تكون إسمية أوتكون فعلية ،في الجملة
اإلســمية يجــب أن يعتنــي أثنــاء الكتابــة أن
ال يخلطهــا بالتراكيــب الوصفيــة.
وفــي الجملــة الفعليــة يجــب أن يعتنــي
بالقاعدة املعروفة املذكورة آنفا ،ويجتنب
ِمــن أن يكتــب اإلنشــاء أو املقالــة عشــوائيا
ُيلقــي الكلمــات واملفــردات بعضهــا مــع بعض
رجمــا بالغيــب.
أرجــو -إن كان هنــاك تركي ـزا مــن جانــب
صاحــب اإلنشــاء أثنــاء الكتابــة علــى هــذه
الفكــرة -أن تقـ ّـل األخطــاء اللغويــة فــي
املوضعيــن املذكوريــن فــي اإلنشــاء.
 -3املوصوف باملوصوالت:
الحظ الفرق بين الجملتين التاليتين:
كتاب ّالذي ُ
 ُأيته أمس.
ر
ّ
الكتاب الذي ُ
ٌ
أيته أمس.
ر
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ٌ
فــي الجملــة األولــى «كتــاب» مضــاف إلــى
اإلســم املوصــول ،واملوصــول صفــة
ـذوف ،وتقديــرالــكالم :كتـ ُ
ـاب الشــخص
ملحـ ٍ
ُ
ّ
الــذي رأيتــه أمــس ،فالكاتــب يتحــدث عــن
الشــخص الــذي رأه.
ٌ
بينمــا فــي الجملــة الثانيــة الكتــاب موصوف،
والقائــل يتحـ ّـدث عــن الكتــاب الــذي رأه
أ مــس.
املوصــوف باملوصــوالت هــو املوضــع اآلخــر
ّ
الــذي يخلــط الكثيــر مــن املبتدئيــن فيــه،
حيــث تــرى أحدهــم يذكــر االســم املذكــور
قبــل املوصــول بغيــرالم التعريــف ،ويكتب«:
ذهبــت إلــى حفلــة التــي يعقدهــا الطلبــة»،
مــع أنــه يقصــد هنــا توصيــف الحفلــة
باملوصــول الــذي بعدهــا ،فــكان عليــه أن
يكتب«:الحفلــة التــي يعقدهــا الطلبــة»،
ُلي ّ
عبــر ّ
عمــا فــي ذهنــه وهــوالحديث عن حفلة
يعقدهــا الطلبــةِ ،ولــا ّأن األســماء املوصولــة
مــن أنــواع املعــارف ،فاملطابقــة ضروريــة
بينهــا وبيــن موصوفاتهــا ،فيجــب أن يكــون
ّ
موصــوف اإلســم املوصــول ّ
معرفــا بالــام أو
مضافــا إلــى معرفــة لتحصــل املطابقــة،
ثـ ّـم إذا ُجـ ّـرد اإلســم املوصــوف الــذي قبــل
املوصــول عــن الم التعريــف قــد يتبــادر إلــى
ٌ
ّ
الذهــن علــى أنــه مضــاف إلــى املوصــول كمــا
ُ ّ
فــي جملــة «كتــاب الــذي رأيتــه أمــس» وليــس
موصوفــا لــه كمــا هــو املطلــوب فــي األســماء
املوصوفــة باملوصــوالت.
أخطاء إمالئية يجب اجتنابها
ُ
مــن بيــن األصــول والتعاليــم املفيــدة لكتابــة
إنشــاء رائـ ٍـع تعـ ّـد مراعــاة قواعــد اإلمــاء هــي
ّ
الركن الثاني املُ ّ
هم بعد التزام قواعد اللغة،
قواعــد اإلمــاء ومعهــا قواعــد الترقيــم ،لهــا
أهميــة كبيــرة فــي تحســين اإلنشــاء ،وجعلــه
ســهل الق ـراءة والفهــم.
ُ
مــن أخطــاء أكثــر طلب ِتنــا املبتدئيــن أنهــم ال
يرون فرقا بين الكتابة الفارسية والعربية،
فكما يكتبون بالفارسية يكتبون بالعربية،
والحقيقــة رغــم التقــارب بيــن حــروف
ّ
ّ
اللغتيــن فــي الكتابــة إل ّأن هنــاك فروقــا
فــي أســلوب كتابــة بعــض األحــرف ،كاليــاء،
والــكاف ،والهمــزة فــي العربــي املألــوف الرائــج
املعا صــر.

مقاالت في اإلنشاء

أبرز أخطاء الطلبة اإلمالئية ما يلي:
-١كتابة همزة القطع ألفا:
مثال :جاء احمد الى املدرسة.
فالصــواب أن يكتــب :جــاء أحمــد إلــى
ا ملد رســة .
فأحمــد وإلــى مــن املواضــع التــي تجــب كتابــة
الهمــزة فيهــا ،واملواضــع التــي تكتــب فيهــا
همــزة القطــع مــا يلــي:
 جميــع الحــروف  ،مثــل  :إن  -أن  -إلــى -إذا...
 االســم العلــم  ،مثــل  :أحمــد  -أشــرف -إ ســماعيل.
 الفعــل الرباعــي علــى وزن أفعــل ومصــدرهواألمــر منــه ،مثــل  :أحســن  -إحســان -
أحســن  ،أســاء  -إســاءة  -أ�ســئ.
ِ
 الفعــل الثالثــي املبــدوء بهمــزة ومصــدره،مثــل :أخــذ ـ أخــذا ،أمــر ـ أم ـرا  ،أكل ـ أكال.
 جمــوع التكســير  ،مثــل أوائــل ،أشــكال،أحاد يــث.
مالحظة:
ّ
إذا أردت أن تفــرق بيــن همــزة الوصــل
والقطــع ،قـ ْـم بإدخــال حــرف الفــاء أو
الــواو فــإذا نطقتهــا كانــت همــزة قطــع ،وإذا
اختفــت فــي النطــق كانــت همــزة وصــل.
مثــال( :و) أو (ف)  +إذا = فــإذا (همــزة
قطــع ) .
(و) أو (ف)  +اكتــب = فاكتــب (همــزة
وصــل).
َ
-٢كتابة الياء غيرمنقوطة(ى).
اليــاء فــي العربــي تكتــب منقوطــة(ي)،
بخــاف يــاء الفار�ســي حيــث تكتــب بغيــر
ا لنقطــة ( ى ) .
مثال :على يرمى الكرة فى املرمى ،والصواب
أن يكتب :علي يرمي الكرة في املرمى.
ً
 -٣كتابة الكاف كافا قرآنيا(ک).
الــكاف العربــي تكتــب بهــذا الشــكل(:ك)
بخــاف الــكاف الفار�ســي أو القرآنــي حيــث
تكتــب(ک).
مثــال :لــک ذلــک الکتــاب ،والصــواب أن
يكتــب :لــك ذلــك الكتــاب.
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أخبار العالم
بدء سريان العقوبات األمريكية الجديدة على
إيران وسط تجاهل مناشدات الحلفاء
بــدأ ســريان العقوبــات األمريكيــة الجديــدة علــى
إي ـران اليــوم الثالثــاء رغــم مناشــدات مــن حلفــاء
واشــنطن وتعهــد الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب
بمنــع الشــركات التــي تجــري معامــات مــع إيـران من
التعامــل التجــاري مــع الواليــات املتحــدة.
ورفضــت إي ـران فــي اللحظــة األخيــرة عرضــا مــن
إدارة ترامــب بإجـراء محادثــات قائلــة إنهــا ال يمكــن
أن تتفــاوض بعــد أن تراجعــت واشــنطن عــن
االتفــاق النــووي الــذي أبــرم عــام  2015وينــص
علــى تخفيــف العقوبــات مقابــل فــرض قيــود علــى
البرنامــج النــووي اإليرانــي.
ووعــدت الــدول األوروبيــة بمحاولــة التخفيــف
مــن تأثيــرالعقوبــات األمريكيــة الجديــدة مــن أجــل
إقنــاع إي ـران بمواصلــة االلت ـزام ببنــود االتفــاق.
لكــن اتضحــت صعوبــة هــذا األمــر إذ انســحبت
الشــركات األوروبيــة مــن إيـران قائلــة إنــه ال يمكنهــا
املغامــرة بخســارة معامالتهــا مــع الواليــات املتحــدة.
االتحاد األوروبي :نأسف إلعادة فرض
العقوبات األمريكية على إيران
عبراالتحاد األوروبي ،اليوم االثنين  6أغسطس/
آب ،عــن أســفه الشــديد إلعــادة فــرض العقوبــات
األمريكيــة علــى إي ـران ،وقــال إنــه واألط ـراف
األخــرى املوقعــة علــى االتفــاق النــووي مــع طه ـران
ســيعملون علــى إبقــاء القنــوات املاليــة مفتوحــة
معهــا.
القاهرة-ســبوتنيك .وقالــت املفوضيــة الخارجيــة
لالتحاد األوروبي في بيان ،إن «مسؤولة السياسة
الخارجيــة باالتحــاد األوروبــي فيدريــكا موغيرنــي
ووزراء خارجيــة كل مــن فرنســا وأملانيــا وبريطانيــا،
«يعربــون عــن آســفهم الشــديد إلعــادة فــرض
العقوبــات األمريكيــة علــى طه ـران ،اثــر انســحاب
واشــنطن مــن االتفــاق النــووي».
ً
مسلحا من طالبان فى غارات للقوات
مقتل 18
الجوية األفغانية بوالية غزنى
أعلــن الجيــش األفغانــى أن الغــارات الجويــة األخيــرة التــى
شــنتها القــوات الجويــة فــى واليــة غزنــى فــى جنــوب شــرق
أفغانســتان أســفرت عــن مقتــل  18مسـ ً
ـلحا علــى األقــل
مــن حركــة طالبــان.
وقــال فيلــق الرعــد التابــع للجيــش األفغانــى  -فــى
تصريحــات نقلتهــا وكالــة أنبــاء (خامــا بــرس) األفغانيــة
 إن الغــارات الجويــة نفــذت بالقــرب مــن مقاطعتــى دهيــاك وجيــان.
وبحســب الفيلــق ،تــم تدميــر ســيارة للمســلحين خــال
الغــارات الجويــة إلــى جانــب تدميــر مدفــع رشــاش ثقيــل
مــن ط ـراز «دشــك».
وفــى الوقــت ذاتــه ،ذكــرفيلــق الرعــد أن مســلحين اثنيــن
علــى األقــل قتــا فــى انفجــار وقــع فــى مناطــق درامــاك
األفغانيــة بينمــا كان املســلحون يقومــون بــزرع قنبلــة
علــى جانــب الطريــق الس ـريع.
يذكــر أن الغــارات الجويــة التــى شــنت فــى مقاطعتــى ده
يــاك وجيــان تمــت وســط اشــتباكات جاريــة فــى ده يــاك
وبعــض املقاطعــات األخــرى والتــى بــدأت منــذ أيــام قليلة.
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