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AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

وقفة مع العائدين من الحرمين الشريفين

سماحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي
أستاذ الحديث والفقه بالجامعة

انتهــى حــج العــام املنصــرم بالخيــروالعافيــة
بحمــد هللا فعــاد أكثــرالحجــاج إلــى أوطانهــم
ومــن بقــي فســوف يعــود إن شــاء هللا.
فرصــة منحهــا هللا لعبــاده ،نعمــة كبيــرة
أنعمها إياهم .لقد ّ
من هللا على الحجاج إذا
دعاهــم إلــى بيتــه ّ
وتقبلهــم ضيوفــا بفضلــه.
ْ
َ
وقــد قــال الصــادق املصــدوق« :الغـ ِـازي ِفــي
ْ َّ
َّ َ ْ َ ُّ ْ ُ
ـاج َو َال ْع َت ِمـ ُـرَ َ ،وفـ ُـد اللـ ِـه،
َسـ ِـب ِيل اللـ ِـهَ ،والحـ
َ
ُ
َ
ُ
ـوهَ ،و َســأل ُ
َد َع ُاهـ ْـمَ ،فأ َج ُابـ ُ
وه ،فأ ْعطاهـ ْـم».
(رواه ابــن ماجه)
وهــل هنــاك ّ
منــة هــي أعظــم مــن أن يدعــو
الــرب الكريــم عبــده فيعطيــه ســؤله ويغفــر
ّ
ّ
لــه ذنوبــه ويطهــره ويزكيــه ويعيــده ك ـ يــوم
ولدتــه أمــه.
َ َ ْ ُ ُ َ َّ
عــن أبــي هريــرة قــال :سـ ِـمعت رســول اللـ ِـه
ُ ْ َ
ََ
َيقــو ُل« :مـ ْـن حـ َّـج فُلــم ْيرفــثَ ،ولــم ْيف ُسـ ْـق،
َ
َ ََ َ ْ
ـوم ولدتـ ُـه أ ُّمـ ُـه» (متفـ ٌـق َعل ْيـ ِـه) .فيــا
رجــع كيـ ِ
للحجــاج مــن ســعادة وكرامــة وعــزة وشــرف.
إذن أيهــا الحجــاج الك ـرام :أشــكروا نعمــة
ربكــم؛ لقــد اختاركــم هللا مــن بيــن الكثيريــن
مــن عبــاده وخصكــم بهــذا الشــرف العظيــم.
ّ
وفضلكــم علــى كثيــرمــن عبــاده املؤمنيــن.
إنكــم كنتــم ضيوفــا علــى ربكــم الرحمــن

فطفتم بالبيت العتيق ،واستلمتم الحجر
ّ
األسود الذي بمنزلة يمين الرحمن ،وصليتم
فــي املســجد الح ـرام وإنكــم تبتــم وعاهدتــم
عنــد الكعبــة املشـ ّـرفة علــى أنكــم ال تعــودون
إلــى الذنــوب واآلثــام ،وحضرتــم عرفــات
واملزدلفــة ورجمتــم الشــيطان ّ
وتبرأتــم منــه
ّ
ثــم ذهبتــم إلــى املدينــة املنــورة لتســلموا
علــى النبــي الكريــم -صلــى هللا عليــه وســلم-
مــن قريــب وتصلــوا فــي مســجده العظيــم
وكأنكــم بايعتــم الرســول علــى مــا بايعــه
أصحابــه .فأيهــا الحجــاج اعرفــوا مكانتكــم
وأوفــوا بعهــد هللا ربكــم ،واســتقيموا فــي
ســبيل هللا وال تعــودوا إلــى مــا كنتــم عليــه مــن
معصيــة وغفلــة قبــل الحــج .واعلمــوا أنكــم
حصلتــم علــى نــور مــن الحرميــن الشــريفين
فاحفظــوه وحافظــوا عليــه .جـ ّـددوا النظــر
فــي حياتكــم وليــراملســلمون تغييـرا إيجابيــا في
فكرتكــم وعبادتكــم وخلقكــم وســلوككم،
ومعامالتكــم ومعاشــرتكم وفــي حياتكــم
وشــؤونكم جمعــاء .كونــوا قــدوة لآلخريــن
فــي التمســك بالكتــاب والســنة ،وفــي القيــام
باألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر،
وحفــظ حــدود هللا.
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هــذه هــي رســالة الحــج وهــذا هــو املطلــوب
مــن كل حـ ّ
ـاج مؤمــن بــاهلل .وللمحافظــة علــى
حصيلتكم من أنوارالحج وبركاته ومنافعه
ودروســه واالســتقامة فــي ســبيل الحــق،
نوصيكــم فــي ضــوء تجــارب املصلحيــن
واملخلصيــن بمــا يلــي:
 -1االتصــال بالق ـرآن الكريــم ،تــاوة وفهمــا
وتدب ـرا وتطبيقــا.
 -2كثــرة ذكــر هللا تعالــى ،ألنهــا معقــل
ُي ّ
تحصن به من وســاوس الشــيطان ومكائد
ا لنفــس .
 -3مجالســة الصالحيــن ومصاحبتهــم،
والحضــور فــي مجالــس أهــل العلــم وأهــل
الدعــوة والتبليــغ ،والخــروج معهــم فــي
ســبيل هللا.
 -4قـراءة ســيرة النبــي صلــى هللا عليــه وســلم
وحيــاة الصحابــة والصالحيــن.
 -5االجتنــاب مــن قرنــاء الســوء ومجالــس
الفســق واإلثــم.
 -6كثرة االســتغفار والتوبة.
 -7املداومــة علــى الدعــاء والتضــرع إلــى هللا.
وهــو املســتعان وعليــه التــكالن وال حــول وال
قــوة إال بــاهلل.
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تفسير معارف القرآن
العالمة املفتي محمد شفيع العثماني
تعريب :املفتي محمد قاسم القاسمي

ّ
فرضية القتال وحكمه في األشهرالحرام
ـال َو ُهـ َـو ُكـ ْـر ٌه َّل ُكـ ْـم ۖ َو َع َ
ُكتـ َـب َع َل ْي ُكـ ُـم ْالق َتـ ُ
�سـ ٰـى
َ ِ َ ْ َ ُ َ ْ ً ِ َ ُ َ َ ْ ٌ َّ ُ ْ َ َ َ ٰ َ
أن تكرهــوا شــيئا وهــو خيــر لكــم ۖ وع�ســى أن
َّ َ َ
َ َّ ُ
َ
ُ
ت ِح ُّبــوا شـ ْـي ًئا َو ُهـ َـو شـ ٌّـرلكـ ْـم ۗ َوالل ـ ُـه َي ْعلـ ُـم َوأ ُنتـ ْـم
َ
َ َ َ َ
ُ َ
َّ
ل ت ْعل ُمــون ﴿َ ﴾٢١٦ي ْســألون َك َعـ ِـن الشـ ْـه ِر
ـال فيــه َكبيـ ٌـرۖ َو َ
ْال َحـ َـرام ِق َتــال ِفيـ ِـه ۖ ُقـ ْـل ِق َتـ ٌ
صـ ٌّـد
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ َ ِ ٍ َّ َ ُ ْ ٌ َ َ
َ
ْ
َ
عــن سـ ِـب ِيل الل ـ ِـه وكفــر ِبـ ِـه والسـ ِـج ِد الحــر ِام
َ ْ َ ُ َ
ْ ُ
َّ
َْ
اج أ ْه ِلـ ِـه ِم ْنـ ُـه أك َبـ ُـر ِعنـ َـد الل ـ ِـه ۚ َوال ِف ْت َنــة
وِإخــر
َأ ْك َبـ ُـر ِمـ َـن ْال َق ْتــل ۗ َوَل َي َز ُالــو َن ُي َقا ِت ُل َون ُكـ ْـم َح َّتــىٰ
ْ َ َ
َ ُ ُّ ُ ْ َ ِ ُ
ُ
َ
َ
ْ
يردوكــم عــن ِدي ِنكــم ِإ ِن اســتطاعوا ۚ ومــن
َ
َ
ُ
َ
َي ْرتـ ِـد ْد ِمنكـ ْـم َعــن ِدي ِنـ ِـه ف َي ُمـ ْـت َو ُهـ َـو كا ِفـ ٌـر
َ
ٰ
َ
َُ َ
ُّ ْ ْ
ُ
الدن َيــا َوال ِخـ َـر ِة
فأول ـ ِئ َك َح ِبطـ ْـت أ ْع َمال ُهـ ْـم ِفــي
ـاب َّ
ۖ َو ُأ َولٰ ـئ َك َأ ْ
ص َحـ ُ
النـ ِـار ۖ ُهـ ْـم ِف َيهــا َخ ِالـ ُـدو َن
ِ َّ َّ َ َ ُ َ َّ
َ
َ
َ
ُ
﴿ِ ﴾٢١٧إن ال ِذيــن آمنــوا وال ِذيــن هاجــروا
َّ ُ َ ٰ
َو َج َاهـ ُـدوا ِفــي َسـ ِـب ِيل الل ـ ِـه أول ـ ِئ َك َي ْر ُجــو َن
َ ْ َ َ َّ َ َّ
الل ـ ُـه َغ ُفـ ٌ
ـور َّر ِحيـ ٌـم ﴿﴾٢١٨
رحمــت الل ـ ِـه ۚ و
التفسيراملختصر
الحكــم الثالــث عشــر فرضيــة القتــال فــي
ســبيل هللا
ُ
{كتــب عليكــم} فــرض {القتــال وهوكــره لكــم}
ّ
أي يبدوشــاقا علــى طباعكــم{ ،وع�ســى أن
تكرهوا شيئا وهوخيرلكم}في حقيقة األمر،
{وع�ســى أن ّ
تحبــوا شــيئا وهوشــر لكــم وهللا
يعلــم} حقيقــة ّ
كل �شــيء{ ،وأنتــم ال تعلمــون}
فــا تحكمــوا علــى األمــور ّ
بال�ســيء أو الحســن
وفقــا ألهوائكــم ،فمــا كان حكــم هللا تعالــى
فهــو املصلحــة ،ينبغــي االلت ـزام بــه.
الحكــم الرابــع عشــر؛ حكــم القتــال فــي
األشــهر الحــرام
ّ
ّ
بعــث رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم رهطــا
وبعــث عليهــم عبــد هللا بــن جحــش األســدي،
فلقــوا ابــن الحضرمــي ،ولــم يــدروا ّأن ذلــك
اليــوم مــن رجــب أو مــن جمــادى ،فقــال
املشــركون للمســلمين :قاتلتــم فــي الشــهر
الح ـرام ،فأنــزل هللا تعالــى{ :يســألونك عــن
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الشهرالحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير}
إذا كان هــذا القتــال عمــدا ،والصحابــة
يتعمــدوا القتــال ،بــل ّ
لــم ّ
يتبيــن مــن دراســة
تاريــخ القتــال أنــه صــدر منــه خطــأ{ ،وصـ ّـد
ّ
عــن ســبيل هللا}يعنــي إيــذاء املســلمين لئــا
يفكــرأحــد فــي اإلســام{ ،وكفــربــه واملســجد
الح ـرام} امل ـراد مــن املســجد الح ـرام هــو
الكعبــة التــي مألوهــا باألصنــام{ ،وإخ ـراج
أهلــه} رســول هللا والصحابــة{ ،منــه أكبرعنــد
هللا} مــن القتــال فــي شــهر الح ـرام ،ألن هــذه
الحــركات فتنــة{ ،والفتنــة أكبــر مــن القتــل}
الــذي صــدر مــن املســلمين ،ألن ذلــك القتــل
اليضــربالديــن ،لكــن هــذه التصرفــات تضــر
بالديــن وتحــول دون ّ
رقيــه{ ،وال يزالــون
يقاتلونكــم حتــى ّ
يردوكــم عــن دينكــم} إخبــار
عــن دوام عداوتهــم{ ،إن اســتطاعوا}.
حكم الردة:
{ومــن يرتــدد منكــم عــن دينــه} أي يرجــع
عــن اإلســام إلــى الكفــر{ ،فيمــت وهوكافــر
فأولئــك حبطــت أعمالهــم} الحســنة {فــي
الدنيــا واآلخــرة وأولئــك أصحــاب النــار هــم
فيهــا خالــدون}.
وعد الثواب منوط بإخالص النية
اطمـ ّ
ـأن املســلمون بعــد ســماعهم الجــواب
املذكــور حــول القتــال فــي الشــهر الح ـرام،
لكــن انكســرت قلوبهــم أنهــم لــم ينالــوا أج ـرا
وال ثوابــا ،فنزلــت اآليــة التاليــة لتسـ ّـليهم بـ ّ
ـأن
األجــروالثــواب منــوط بإخالصهــم في النيات،
فقــال تعالــى:
ّ
{إن الذيــن آمنــوا والذيــن هاجــروا وجاهــدوا
فــي ســبيل هللا أولئــك يرجــون رحمــة هللا وهللا
غفــور رحيــم} وهــذه الصفــات موجــودة
فيكــم ،فــا شـ ّـك فــي إيمانكــم وال هجرتكــم،
ّ
ربمــا تــرد شــبهة حــول الجهــاد ،لكــن لـ ــا كانــت
نيتكــم هــي الجهــاد ،لذلــك يعتبــر عملكــم
جهــادا ،فمــع وجــود هــذه الصفــات التــي
توجــد فيكــم الينبغــي اليــأس.

فقه الحياة أو األحكام
نظرة إلى بعض مسائل وأحكام الجهاد:
املســألة األولــى :ذكــرحكــم الجهــاد فــي اآليــات
املذكــورة ،حيــث قــال تعالــى{ :كتــب عليكــم
القتــال} أي فــرض .يبــدو مــن ظاهــر هــذه
اآليــة ّأن الجهــاد فريضــة علــى ّ
كل مســلم فــي
ّ
كل حــال ،لكــن هنــاك آيــات وأحاديــث كثيــرة
أخــرى تـ ّ
ـدل علــى ّأن الجهــاد ليــس بفــرض
عيــن علــى ّ
كل مســلم بــل هــو فــرض كفايــة،
فــإذا قــام بــه البعــض ســقط عــن الباقيــن،
ولكــن إذا لــم توجــد فئــة أوجماعــة يقومــون
بــه أثــم الجميــع ،وقــال النبــي صلـ ى هللاعليــه
ّ
وســلم":الجهاد مــاض إلــى يــوم القيامــة"،
وقــال ســبحانه وتعالــى فــي آيــة أخرى ّ
{:فضــل
هللا املجاهديــن بأموالهــم وأنفســهم علــى
ّ
القاعديــن درجــة وكال وعــد هللا الحســنى} .فــي
هذه اآلية وعد الذين لم يشــتركوا في الجهاد
عن عذربالحسني؛ ومن البديهي ّأن الجهاد
لــو كان فرضـ ًـا علــى ّ
كل مســلم فــي كل حــال
لــم يوعــد القائــدون بالحســنى وقــد تركــوا
الفــرض .قــال هللا تعالــى فــي آيــة أخــرى{ :فلــوال
نفــر مــن كل فرقــة منهــم طائفــة ليتفقهــوا
فــي الديـ ّ
ـن}.إن هللا ســبحانه وتعالــى أو�صــى
طائفــة بالجهــاد وطائفــة بالدراســة والفقــه،
ُ
فيعلم من هذا ّأن الجهاد ليس بفرض عين
علــى ّ
كل مســلم بــل هوفــرض كفايــة .وقــد
أخرج الشيخان في صحيحيهما ّأن رجال جاء
إلــى النبــي صلــى هللا عليــه وســلم ،فاســتأذنه
فــي الجهــاد ،فقــال" :أحـ ّـي والــداك؟" ،قــال:
نعــم ،قــال" :ففيهمــا فجاهــد" .الحديــث
يـ ّ
ـدل علــى ّأن الجهــاد فــرض كفايــة ،فــإذا
قــام بــه طائفــة مــن املســلمين جــاز لآلخريــن
أن يشــتغلوا بأعمــال أخــرى ،نعــم إذا أصــدر
اإلمــام الحكــم بالنفيــر العــام وأمــر الجميــع
بالجهــاد عنــد ذلــك يكــون الجهــاد فــرض عيــن
علــى ّ
كل مســلم ،وفــي مثــل هــذه الحالــة نزلــت
آية ســورة التوبة {يا أيها الذين آمنوا مالكم
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ّ
إذا قيــل لكــم انفــروا فــي ســبيل هللا إثاقلتــم
إلى األرض أرضيتم بالحياة الدنيا من اآلخرة
فمــا متــاع الحيــاة الدنيــا فــي اآلخــرة إال قليــل}.
فــإذا اعتــدى الكفــارعلــى بــاد املســلمين ولــم
تقــدر أهــل البــاد علــى الدفــاع وطــرد العــدو
يفــرض علــى البــاد املجــاورة أن يقومــوا
بالجهــاد وأن ينصــروا إخوانهــم ويطــردوا
العـ ّ
ـدو مــن بالدهــم ،فــإذا عجــز هــوالء فعلــى
مــن يليهــم ،وهكــذا يجــب علــى ّ
كل مســلم فــي
أنحــاء العالــم أن يقــوم بنصــرة املســلمين.
املســألة الثانيــة :إذا كان الجهــاد فــرض
كفايــة ال يجــوز للرجــل أن يخــرج للجهــاد
بــدون إذن الوالديــن.
املســألة الثالثــة:ال يجــوز ملــن عليــه ديــن
العبــاد أن يخــرج للجهــاد مــا لــم يـ ّ
ـؤد الديــن
الــذي عليــه إال إذا كان نفي ـرا ّ
عامــا ،وصــار
الجهــاد فــرض عيــن بســبب هجــوم األعــداء،
فحينئــذ يجــوز الخــروج للجهــاد وال يشــترط
إذن األبويــن لخــروج الولــد وال إذن الــزوج
لخــروج الزوجــة وال الدائــن لخــروج املديــون.
مما يجدرالتدبرفيه ّأن هللا سبحانه وتعالى
ّ
أشارعند التحريض على القتال أنه وإن كان
ً
ّ
كرهــا لكــم وشــاقا عليكــم ،لكــن اعلمــوا ّأن
عقول البشرقاصرة عن معرفة الحقائق ،و
ً
عــن إدراك عواقــب األمــور ،وكثيـرا مــا شــوهد
كيــف يفشــل تدبيــر اإلنســان؟ وتنطمــس
ً
بصيرتــه ،ويظـ ّـن النافــع ضـ ّـارا ،ويظــن الضـ ّـار
ً
نافعــا وقــد يخطــئ املســتبصرون واألذكيــاء
والكبــارفــي هــذا املضـ ّـار ،ولونظــركل إنســان
ّ
ماوقــع فــي حياتــه لعلــم أنــه كــم ابتلــي بحالــة
ّ
ظنهــا نافعــة مفيــدة ،ولكــن أثبتــت التجربــة
فــي النهايــة ّأنهــا لــم تكــن كذلــك بــل صــارت
ً
ضـ ّـارة جـ ّـدا ،أو ابتلــي بحالــة كان يظنهــا ضــارة
ً
واجتنــب منهــا ،ولكــن ثبــت نهائيــا ّأنهــا صــارت
نافعــة ومفيــدة جــدا ،هنالــك يدرك اإلنســان
فضيحــة العقــول وخبيــة التدابيــر.
خويش را ديدم ورسوايي خويش
ترجمــة الشــعر[ :كــم مـ ّـرة شــاهدت نف�ســي
وفضيحتــي ]
ًّ
فالجهاد والقتال وإن كان شاقا على النفس
ّ
ويبــدو أنــه خســارة فــي األنفــس واألمــوال لكــن
ّ
الحقائــق ســوف تثبــت أنــه لــم يكــن كذلــك،
ً
ً ً
بــل كان نفعــا وخيـرا وعـ ّـزا وســعادة أبديــة.
حكم القتال في األشهرالحرم

ّ
دل قولــه تعالــى{ :ويســألونك عــن األشــهر
الحــرم} ّأن القتــال ح ـرام فــي األشــهر
الحــرم ،وورد هــذا الحكــم فــي آيــات عديــدة
بالصراحــة ،منهــا قولــه تعالــى{ :إن عــدة
الشــهور عنــد هللا اثنــا عشــر شــهرا فــي كتــاب
هللا يــوم خلــق الســماوات واألرض منهــا أربعــة
حــرم ذلــك الديــن القيم}.وقــال النبــي صلــى
ّ
هللاعليـ ه وســلم فــي حجــة الــوداع :منهــا أربعــة
حــرم ثــاث متواليــات ورجــب مضــرّ .
دل
الكتــاب والســنة علــى ّأن الحرمــة ثابتــة إلــى
األبــد ،وهوقــول إمــام التفســيرعطــاء بــن أبــي
ربــاح .وقــال ابــن جريــج :حلــف بــاهلل عطــاء
بــن أبــي ربــاح أنــه مــا يحـ ّـل للنــاس أن يغــزوا
فــي الحــرم وال فــي األشــهرالحــرم إال أن يقاتلــوا
فيها ،وما نسخت (.القرطبي ،ج ،8ص،134
دار الكتــب املصريــة)
وروى ســليمان بن يســاروســعيد بن املســيب
ّأن القتــال جائــز فــي الشــهر الح ـرام ،وهــو
قــول فقهــاء األمصــار ،واختلــف الفقهــاء فــي
الناســخ ّأية آية هو؟ فقال البعض :الناســخ
ّ
هوقولــه تعالــى{ :قاتلــوا املشــركين كافــة}.
وقــال األكثــرون  :الناســخ هــو قولــه تعالــى:
{فاقتلواملشــركين حيــث وجدتموهــم}.
ّ
ونقــل العالمــة اآللو�ســي فــي روح املعانــي،
واإلمــام البيضــاوي فــي تفســير ســورة الب ـراءة
إجمــاع ّ
األمــة علــى نســخ حرمــة القتــال
فــي األشــهر الحرم(.بيــان الق ـرآن للشــيخ
أشــرفعلي التهانــوي)
لكــن أجــاب اإلمــام القا�ضــي ثنــاءهللا فــي
التفســيراملظهــري عــن الدالئــل التــي ذكروهــا
إلثبــات النســخ ّ
وادعــى ّأن حرمــة القتــال
منصوصــة عليهــا ،وصـ ّـرح بهــا فــي اآليــة التــي
تسـ ّـمى بآيــة الســيف ،وهــي قولــه تعالــىّ :
{إن
عــدة الشــهورعند هللا اثنــا عشــر شــهرا فــي
كتــاب هللا يــوم خلــق الســماوات واألرض منهــا
أربعــة حــرم}.
ومعلــوم ّأن هــذه اآليــة آخــر مــا نزلــت بشــأن
القتــال ،وكذلــك صـ ّـرح النبــي صلــىهللاعليــه
ّ
وســلم بحرمة األشــهرالحرم في حجة الوداع
ً
قبــل ثمانيــن يومــا مــن وفاتــه ،وقــد حاصــر
ّ
النبي صلى هللاعليهوسلم الطائف في شهر
شــوال ،ولــوكان ذلــك فــي شــهر ذي القعــدة
ً
لــكان ناســخا للحرمــة ،ولكــن ال يعــزب عــن
البــال ّأن الكفــارإذا بــدأوا القتــال فــي األشــهر
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الحــرم جــاز عندئـ ٍـذ للمســلمين أن يدافعــوا
عن أنفسهم ،وهذا ما ّ
يدل عليه قوله تعالى:
{الشهرالحرام بالشهرالحرام}.أخرج اإلمام
الجصــاص عــن جابــر بــن عبــدهللا قــال :لــم
ّ
يكــن رســول هللا صلــىهللاعليــهوســلم يغــزو
فــي الشــهر الحــرم إال أن ُيغــزى فــإذا حضــر
ذلــك أقــام حتــى ينســلخ(.ج ،1ص )389
الردة؛ عاقبتها وأحكامها
قولــه تعالــى{ :ومــن يرتــدد منكــم عــن دينــه
فيمــت وهوكافــر فأولئــك حبطــت أعمالهــم
فــي الدنيــا واآلخــرة وأولئــك أصحــاب النــارهــم
فيهــا خالــدون}.
ّ
الحصــة مــن اآليــة املذكــورة تشــتمل
هــذه
علــى حكــم الــردة وعاقبتهــا ،وهــي حبــط
أعمال ّ
املرتد في الدنيا واآلخرة؛ ّأما في الدنيا
فيبطــل نــكاح زوجتــه ،وال يــرث املرتـ ُّـد مورثــا
مســلما ،ويحبــط مــا عمــل فــي حالــة اإلســام
ّ
مــن صدقــة وزكاة وصــوم وغيــره ،وال ُيصلــى
عليه إن مات ،وال ُي ُ
دفن في مقبرة املسلمين.
ّأمــا فــي اآلخــرة ،فــا يصــل إليــه ثــواب أعمالــه
ويخلــد فــي النــار.
مسائل تتعلق بالردة واملرتدّ
املسألة األولى:
ّ
إذا أســلم املرتــد فعليــه أن يســتأنف األعمــال
لينجــو مــن عــذاب اآلخــرة ،وإذا حـ ّـج قبــل
الردة فهل عليه الحج بعد أن أسلم أم يعود
ثواب الحج إليه وما حكم الصالة والصوم؟
اختلــف العلمــاء بشــأن هــذه املســألة ،فنقــل
عــن أبــي حنيفــة رحمــههللا ّأن عليــه أن يحـ ّـج
من جديد وكذلك اليصل إليه ثواب الصالة
والصوم.ونقــل عــن الشــافعي رحمــه هللا أنــه
ال حـ ّـج عليــه؛ ّ
ألن ّ
حجــه قــد ســبق ،والــردة ال
تحبطــه إال إذا مــات علــى كفــره.
املسألة الثانية:
ً
ً
ُ
ّ
الكافــرإذا عمــل عمــا صالحــا ثــم أســلم يثــاب
على ما عمل ولكن إذا مات على الكفرحبط
عملــه ،وجــاء فــي الحديث":أســلمت علــى مــا
أســلفت مــن خيــر".
مسئلة:
ّ
فاملر ّتد إذن أسوء من الكافر ،ومن ثم تؤخذ
الجزيــة مــن الكافــر ،وال يؤخــذ مــن املرتـ ّـد،
والرجــل املرتـ ّـد يقتــل إذا لــم يســلم ،وامل ـرأة
ّ
املرتــدة تحبــس إلــى أن تســلم أوتمــوت .وإنمــا
ّ
ُيعاقــب املرتـ ّـد ألنــه أهــان الديــن اإلســامي.
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AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

ّ
ّ
تأمالت بالغية في آيات
المغفرة (الحلقة التاسعة)
اآلية الثانية عشرة
َ ّ َّ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ
َّ
َ
ً
ـاس
قــال تعالــى{ :ر ِب ِإنهــن أضللــن ك ِثيــرا ِمــن النـ
صانــي َفإ َّنـ ِـكَ
َ َ ْ َ َ َ َّ ُ ّ َ َ ْ َ َ
َفمــن ت ِبع ِنــي ف ِإنــه ِم ِنــي ومــن ع ِ ِ
غ ُفـ ٌ
ـور َر ِحيـ ٌـم} [إبراهيــم]36:
ٌ
نكتة في النداء وحذف حرف النداء في قوله:
َ
َ ّ َّ ُ َّ ْ َ ْ
ضلل َن}اآلية
{رب إنهن أ
َ
ِ ِ َ ّ َّ ُ َّ ْ َ ْ َ َ
َّ
َ
ً
ـاس}
قولــه{ :ر
ب ِإنهــن أضللــن ك ِثيــرا ِمــن النـ ِ
ُ ِّ
ـبب لطلــب إبراهيــم – عليــه
هــو بيــان علـ ٍـة و سـ ٍ
الســام – ْأن ُي ّ
ّ
جنــب هــو و بنــوه عــن عبــادة
ّ
األصنــام .و َ{ر ّب} أصلــهّ :
’’ربــي‘‘ بيــاء املتكلــم،
ِ
ً
فحذفــت اليــاء تخفيفــا ،و أبقيــت الكســرة
ً
داللــة عليهــا .وملــا كان هــذا تعليــا للدعــاء
بالتجنيــب عــن عبــادة األصنــام كان الظاهــر
ّ
أن يقــال :ألنهــن أضللــن ...و إنمــا صــدربالنــداء
ً
ً
إظهارا العتناءه – عليه السالم – به ،ورغبة
فــي اســتجابته .وأســقط حــرف ّ
النــداء مــن
ّ
ً
التملــق بكونــه – عليــه ّ
الســام
َ{ر ِ ّب} زيــادة فــي
 مــن أهــل القــرب واالنقطــاع إليــه ســبحانه وتعا لــى.
إســناد اإلضــال إلــى األصنــام ،مــع ّأن املضــلّ
فــي الحقيقــة هــو هللا تعالــى!
َّ
َ
َ َْْ َ َ ً
ـاس} خالــق
قولــه{ :أضللــن ك ِثيــرا ِمــن النـ ِ
الضــال فــي الحقيقــة هــو هللا تعالــى ،فإســناد
َ َْْ َ ً
ضللـ َـن ك ِثيـرا
اإلضــال إلــى األصنــام فــي قولــه{ :أ
مـ َـن َّ
النــاس}  -مــع أنهـ ّـن جمـ ٌـاد ،ال يعقــل منهــنّ
ِ
ِ
ذلــك  -مــن قبيــل املجــاز العقلـ ّـي الــذي هــو
إســناد ال�شــيء إلــى غيــر مــا هــو لــه ،والعالقــة
هــي ّ
الســببية؛ ألنهــن ســبب اإلضــال .فمعنــى
َ َْْ
ضللـ َـن} أي :تسـ ّـببن لــه فــي الضــال.
{أ
غايــة قــرب مــن ِتبــع إبراهيــم منــه– عليــه
الســام -
و قولــه{َ :ف َمـ ْـن َتب َعنــي َفإ َّنـ ُـه م ّنــي} ’’مــن‘‘ْ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ّ
ّ
تبعيضيــة علــى التشــبيه ،أي :فإنــه كبع�ضــي
فــي عــدم االنفــكاك ّ
عنــي فــي أمــر ّ
الديــن ،أو
ّ ّ ٌ
ّ
ّ
فإنــه ّ
متصـ ٌـل بــي اتصــال
صاليــة ،أي:
هــي ات
ّ
ّ
ّ
البعــض بكلــه ،ال ينفــك عنــي بأمــر الديــن.
ٌ
نكتــة فــي تكريــر النــداء مــن إبراهيــم – عليــه

أبو ّ
حسان عبدالرشيد
جالل آبادي

َ ّ َّ ُ َّ َ ْ َ ْ
ً
ضللـ َـن }...ثانيــا
الســام !-فــي قولــه{:ر ِب ِإنهــن أ
قــد يــرد الســؤال بـ ّ
ـأن إبراهيــم – عليــه الســام
َ ْ َ
– نــادى ّربــه فــي قولــه{َ :ر ّب ْ
اج َعـ ْـل َهــذا ال َبلـ َـد
ِ
َ
ً َ ْ
اج ُن ْبنــي َو َبنـ َّـي َأ ْن َن ْع ُبـ َـد ْال ْ
ص َنــام}
ِ
ِآمنــا و ِ
[إبراهيــم ،]35:ثـ ّـم كـ ّـرر النــداء ثانيــا فــي قولــه:
َ ّ َّ ُ َّ َ ْ َ ْ
ضللـ َـن ،}...فمــا النكتــة فــي هــذا
{ر ِب ِإنهــن أ
التكــرار؟
ّ
ّ
ّ
والجواب أنه – عليه السالم  -إنما كرر النداء
َ ّ َّ ُ َّ َ ْ َ ْ
ً
ـتعطافا ّ
لربــه
ضللـ َـن }...اسـ
فــي قولــه{:ر ِب ِإنهــن أ
ً
تعالــى  ،وإظهــارا الهتمامــه بأمــراالجتنــاب عــن
ً
عبادة األصنام ،و رغبة في اســتجابة دعائه.
ٌ
ّ
نكتة في التعبيرعن عدم االتباع بالعصيان!
كان مقت�ضــى الظاهــر أن يقــال’’ :و مــن لــم
يتبعنــي‘‘؛ لتصـ ّـح املقابلــة بينــه و بيــن مــا قبلــه
َ
َ
مــن قولــه{ :ف َمـ ْـن ت ِب َع ِنــي} ،فمــا النكتــة فــي
العــدول عنــه إلــى قولــه{َ :و َمـ ْـن َع َ
صا ِنــي}؟
ّ
وأجيــب بـ ّ
ـأن التعبيــر عــن عــدم االتبــاع
ّ
بالعصيــان فــي قولــه{َ :و َمـ ْـن َع َ
صا ِنــي} إنمــا
ّ
بأنه  -عليه ّ
ٌّ
مستمرعلى
السالم –
هولإليذان
ّ
ْ ّ
ّ
ّ
الدعــوة ،وأن عــدم اتبـ ِـاع مــن لــم يتبعــه إنمــا
ُ
ّ
يبل ْغــه ّ
الدعــوة.
هــو لعصيانــه ،ال ألنــه لــم
ٌ
ََ ْ َ َ
صانــي َفإ َّنـ َـك َغ ُفـ ٌ
ـور
فائــدة فــي قولــه{ :ومــن ع ِ ِ
َر ِحيـ ٌـم }!
قــال ابــن عاشــور – رحمــه هللا تعالى:-قولــه:
ََ ْ َ َ
صانــي َفإ َّنـ َـك َغ ُفـ ٌ
ـور َر ِحيـ ٌـم} تـ ّـأد ٌب فــي
{ومــن ع ِ ِ
مقــام ّ
الدعــاء ونفـ ٌـع للعصــاة مــن النــاس بقــدر
مــا يســتطيعه ،واملعنــى ومــن عصانــي أفـ ّـوض
أمــره إلــى رحمتــك وغفرانــك .وليــس املقصــود
الدعــاء باملغفــرة ملــن ع�صــى .وهــذا مــن غلبــة
الحلــم علــى إبراهيــم -عليــه ّ
الســام -وخشــية
مــن اســتئصال عصــاة ذ يتــه .ولذلــك ّ
متعهــم
ر
هللا قليــا فــي الحيــاة الدنيــا .وإذ كان قولــه:
ََ ْ َ َ
صاني َفإ َّن َك َغ ُف ٌ
ور َر ِح ٌ
يم} تفويضا لم
{ومن ع ِ ِ
يكــن فيــه داللــة علــى أن هللا يغفــرملــن يشــرك
بــه.
اآلية الثالثة عشرة
ً
قــال تعالــى حكايــة عــن دعــاء إبراهيــم – عليــه

ْ
ْ ْ
الســام{َ :-رَّب َنــا اغ ِفـ ْـر ِلــي َوِل َو ِالـ َـد َّي َوِلل ُمؤ ِم ِنيـ َـن
َيـ ْـو َم َي ُقـ ُ
ـوم ْال ِح َسـ ُ
ـاب} [إبراهيــم]41:
فائــدة فــي طلــب إبراهيــم – عليــه الســام-
ّ
املغفــرة لنفســه مــع أنــه لــم يصــدرمــن ذنـ ٌـب ،و
فــي اســتغفاره ألبيــه الكافــرمــع ّأن منهـ ٌّـي عنــه!
ْ
قولــه{َ :رَّب َنــا اغ ِفـ ْـر ِلــي} طلـ ُـب إبراهيــم – عليــه
الســام -املغفــرة لنفســه اليـ ّ
ـدل علــى أنــه كان
ّ
ّ
وإنمــا املقصـ ُ
ـود منــه
قــد صــدر الذنـ ُـب عنــه،
ّ
االلتجــاء إلــى هللا تعالــى وقطــع الطمــع إال مــن
فضله وكرمه ورحمته ،قاله اإلمام الرازي –
رحمــه هللا تعالــى.
ّ
ّ
هذا وقد اختارأكثراملفسرين أن املراد به ما
َ
األولــى فــي بــاب ّ
الديــن وغيـ َـر
ـرك
فــرط منــه مــن تـ ِ
ذلــك ممــا ال يســلم منــه البشــر ،وهــووإن لــم
ً ً
ً ّ
يكــن ذنبــا ،فإنمــا عـ ّـده ذنبــا جريــا علــى مــا عليــه
األنبيــاء الك ـرام مــن التواضــع .وهللا تعالــى
أعلــم ،وعلمــه أتـ ّـم وأحكــم!
ْ
قولــه{َ :رَّب َنــا اغ ِفـ ْـر ِلــي َوِل َو ِالـ َـد َّي} قلـ ُـت :مــن
أحسـ ِـن مــا قيــل فــي اســتغفاره – عليــه الســام
ّ ّ
ّ
 ألبيــه الكافــرمــع أنــه منهـ ٌّـي عنــه أنــه إنمــا كانيتبيــن لــه ّأن أبــاه مشـ ٌ
قبــل أن ّ
ـرك ،و ّأنــه عـ ٌّ
ـدو
ََ َ َ ْ َْ
اس ِتغف ُار
هلل ،كما في سورة التوبة{ :وما كان
ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ َ
ِإبر ِاهيم ِل ِب ِيه ِإل عن مو ِعد ٍة وعدها ِإياه فلما
َّ َ َ
َ َ َ
ََ
ت َب َّيـ َـن لـ ُـه أ َّنـ ُـه َع ُد ِوللـ ِـه ت َبـ َّـرأ ِم ْنـ ُـه ِإ َّن ِإ ْب َر ِاهيـ َـم ل َّو ٌاه
َح ِليـ ٌـم} [التوبــة]114:
نكتــة فــي إضافــة ّ
’’رب‘‘ إلــى ضميــر الجمــع
ّ
املتكلــم ،وإســناد القيــام إلــى الحســاب!
لســائل أن يســأل :مــا الســر فــي إضافــة الــرب
ّ
ً
إلــى ضميــرالجمــع املتكلــم؟ وأيضــا كيف أســند
القيــام إلــى الحســاب فــي قولــه تعالــى{َ :ي ُقـ ُ
ـوم
ْال ِح َسـ ُ
ـاب }؟
ّ
قلنــاّ :أمــا إضافــة الــرب إلــى ضميــرجمــع املتكلم
فلإليــذان باشــتراك الـ ّ
ـكل منــه ،ووالديــه،
ِ
واملؤمنيــن فــي ّ
الدعــاء باملغفــرة جــيء بضميــر
الجما عــة.
ّ
وأمــا إســناد القيــام إلــى الحســاب ففيــه
ً ُ
وجـ ٌ
ـوهّ :
األول ّأن فــي الــكالم اســتعارة ،اســتعير
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ُ ّ
ّ
والتحقــقُ ،شـ ّـبه الحسـ ُ
ـاب فــي
ـات
القيـ
ـام للثبـ ِ
ّ
ّ
الثبــوت والتحقــق بإنسـ ٍـان إذا كان علــى أقــوى
ّ
حالــه ،وهوالقائــم؛ ّ
للداللــة علــى أنــه فــي غايــة
ّ ُ
االســتقامة ثــم أ ِثبــت لــه علــى التخييــل مــا
ُيـ ُ
ـازم اإلنســان فــي هــذه الحالــة ،وهوالقيــام،
ٌ
ّ ٌ
ٌ
ـتلزمة ّ
للت ّ
خييليــة.
مكنيــة مسـ
فهــي اســتعارة
ـاق‘‘ إذا
ومنــه قولهــم’’ :قامــت الحــرب علــى سـ ٍ
ثبتــت ،وقويــت واشـ ّ
ّ
ـتدت .وقولهــم’’ :ترجلــت
ِ
الشــمس‘‘ ،إذا أشــرقت ،وقـ ِـوي ضوءهــا،
ّ
كأنهــا قامــت علــى ِرجـ ٍـل.
ّ
الثانيّ :أنه ٌ
مجاز ٌّ
عقلي من قبيل إسناد الفعل
إلــى غيرمــا هــو لــه ،فقــد أســند إلــى الحســاب مــا
هوألهلــه ،واألصــل :يقــوم الناس للحســاب.
ّ
الثالــث :أنــه مــن قبيــل حــذف املضــاف،
واألصــل :يقــوم أهـ ُـل الحســاب ،فحــذف
َ ْ َ َْ َ
اســأ ِل الق ْرَيــة
املضــاف ،كمــا فــي قولــه تعالــى{ :و
ُ
التــي ك َّنــا ِف َيها}[يوســف ]82:أي :أهــل القريــة.
ّ
ألنه ٌ
مجازفي اإلسناد ،وهو
قلت :والثاني أولى؛
أولــى مــن غيــره ،قالــه عصــام الديــن فــي حاشــية
القونــوي علــى البيضــاوي .و هللا تعالــى أعلــم،
وعلمه ّ
أتم وأحكم! اآلية الرابعة عشــرة
َّ َ َ
ُ َ
السـ ِّـيئ ِة ق ْبـ َـل
قــال تعالــى{َ :و َي ْسـ َـت ْع ِجلون َك ِب
ْ
َُ َ
ْ
َ ََ
َ
ال َح َسـ َـن ِة َوقـ ْـد خلـ ْـت ِمـ ْـن ق ْب ِل ِهـ ُـم الثــا ُت َوِإ َّن
َ
ُ
َ
ْ
َرَّبـ َـك ل ُذ َ ْ َ َّ
ـاس َعلــى ظل ِم ِهـ ْـم َوِإ َّن َرَّبـ َـك
ومغ ِفــر ٍة ِللنـ ِ
َل َشـ ِـد ُيد ْال ِع َقــاب} [ســورة ّ
الرعــد]6:
ِ
موضوع اآلية:
معنــى االســتعجال ،والســر فــي التعبيــر عــن
املا�ضــي بصيغــة املضــارع ،وتســمية العــذاب
ســيئة !
َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َّ ّ َ َ ْ َ ْ
َ
َ
َ
قوله{:ويســتع ِجلونك ِبالسـ ِـيئ ِة قبل الحســن ِة}
االســتعجال :طلــب التعجيــل ،وهــو تقديــم
َ َُ
ال�شيء قبل وقته الذي ّ
الع َجلة،
قدرله .ومنه
ِ
وهي :طلب ّ
ال�شيء ّ
وتحريه قبل أوانه ،وهومن
ّ
مقت�ضى الشــهوة ،فلذلك صارت مذمومة في
َ
َ ُ
ّ
عامــة الق ـرآن حتــى جــاء فــي الحديــث" :األنــاة
َّ َ
َ َ َ ُ
َ
ّ
وقبليــة
الع َجلــة ِمـ َـن الشـ ْـيط ِان".
هللا و
ِمــن ِ
ّ
اعتبارية ،أي مختارين ّ
ّ
الس ّيئة ّ
الس ّيئة
قبلية
دون الحســنة .وإي ـراد املضــارع دون املا�ضــي
فــي النظــم لحكايــة املاضيــة ،ويجــوز أن يكــون
لالســتمرار ،فإنهــم اســتعجلوا وكانــوا فــي صــدد
االســتعجال.
َّ ّ َ
واملرادبـ{السـ ِـيئ ِة} ههنــا :نــزول العــذاب عليهــم
فــي الدنيــا كمــا قــال هللا تعالــى عنهــم فــي قولــه:
ََ
َ
ً
{فأ ْم ِطـ ْـر َعل ْينــا ِحجـ َـارة} [األنفــال ]32 :وفــي

على مائدة القرآن

َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ
ض
ْقوله{ً :لن نؤ ِمن لك َحت ُى تفج َرلنا ِمن ال َر ِ
السـ َ
َين ُبوعــا} إلــى قولــه{ :أ ْو ت ْسـ ِـقط َّ
ـماء كمــا
َ
ً
َز َع ْمـ َـت َعل ْينــا ِك َســفا} [اإلس ـراء.]92 -90 :
ّ
وإنمــا سـ ّـموا العــذاب سـ ّـيئة؛ ألنــه يســوءهم
ويؤذيهــم.
َُْ َ
ُ
تحقيــق كلمــة {الثــات} ،والســر فــي إي ـراد
الجملــة الحاليــة!
َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ََُْ
ُ
ٌ
قوله{ :وقد خلت ِمن قب ِل ِهم الثلت} حال من
َُْ َ
ُ َ
فاعــل َ{ي ْسـ َـت ْع ِجلون َك} َوالثــات  -بفتــح امليــم
َُ
ّ
وضــم املثلثــة :-جمــع َمثلــة -بفتــح امليــم وضــم
ّ
الثــاء كــَ :سـ ُـم َرة ،-وهــي العقوبــات الشــديدة
الفاضحة التي تكون مثاالتمثل به العقوبات.
ّ
وإنمــا سـ ّـميت بذلــك؛ ّ
ألن أصــل هــذا الحــرف
ْ
َّ
من ا ِملثل الذي هو الش َبه ،وملا كان األصل أن
يكــون العقــاب مشــابها للمعاقــب عليــه – هــو
ٌ
مذموم ال
الذنب  -ومماثال له في ّأن كال منهما
جرم سمي بهذا االسم .واملعنى :يستعجلونك
ّ ّ
منكريــن لوقــوع
بالســيئة مســتهزئين بإنــذارك ِ
َ
أنذرتهــم إيــاه والحـ ُ
ـال أنــه قــد مضــت
مــا
ُ ّ ُ
العقوبــات النازلــة علــى أمثالهــم مــن املكذبيــن
واملســتهزئين.
فــإن قيــل :مــا الفائــدة فــي إي ـراد هــذه الجملــة
َُْ َ
َ ََ
َ
الحاليــة َ{وقـ ْـد خلـ ْـت ِمـ ْـن ق ْب ِل ِهـ ُـم الثــا ُت} ؟
ّ
قلنا :إنما جيء بالجملة الحالية؛ لبيان ركاكة
رأيهم في اســتعجال العذاب بطريق االســتهزاء
 ،ولزيــادة التعجيــب مــن اســتعجالهم لــه،
أي :إنهــم اســتعجلوا العــذاب مــع مقارنتهــم
بمــا يوجــب عــدم اســتعجاله ،ومــا يقت�ضــي
ّ
اعتبارهــم ،وهــوعقوبــة أمثالهــم مــن املكذبيــن
الســابقين؛ ّ
ألنهــم لوكانــوا لــم يــروا آثــار األمــم
ّ
املعذبــة مثــل عــاد وثمــود ّ
لربمــا أمكــن أن
يعــذروا فيــه ،ولكــن إذ قــد رأوا آثــار األمــم
ّ
املعذبــة ثـ ّـم اســتعجلوا بالعــذاب فهــذا �شــيء
عجــاب ،وهوأدعــى للعــذاب.
ٌ
نكتــة فــي العــدول عــن اســم الفاعــل ’’ظامليــن‘‘
ُْ
إلــى قولــه{ :علــى ظل ِم ِهـ ْـم}
وقولــه{ :علــى ُظ ْلمهـ ْـم} حــال مــن ّ
النــاس،
ِِ
ٌ ّ ٌ ّ
مؤولــة  ،وإنمــا لــم
بمعنــى ’’ظامليــن‘‘ ،فهــي حــال
يــؤت باســم الفاعــل ،بــأن يقــال :ظامليــن ،بــل
ّ
جــيء بكلمــة ’’علــى‘‘؛ للداللــة علــى تمكنهــم فــي
الظلــم ،واســتعالئهم عليــه .واملعنــىّ :إن رّبــك
لــذو مغفــرة عظيمــة ثابتــة ّ
للنــاس حــال كونهــم
ٍ
ّ
ظامليــن متمكنيــن فــي الظلــم مســتعلين عليــه.
َُ ْ
نكتــة فــي إرداف قولــه َ{وِإ َّن َرَّبـ َـك لذ َومغ ِفـ َـر ٍة

السنة  -14 :العدد / 12:ذوالحجة  1439هـ.ق

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

َ َ
ِل َّلنـ َ َ ُ ْ ْ
ـه{:إ َّن َرَّبـ َـك لشـ ِـد ُيد
ـاس علــى ظل ِم ِهــم} بقولـ ِ
ْ َ ِ
ـاب} [الرعــد]6:
ال ّ ِعقـ ِ
ذامغفرة على
وإنما قرن سبحانه وتعالى كونه
ٍ
َ َّ ُ َ ُ ْ َ
ـاب} ،وذلــك ليعتــدل
الظلــم بـ{أنــه شـ ِـديد ال ِعقـ ِ
الرجــاء والخــوف ،ومثــل هــذا كثيـ ٌـرفــي الق ـرآن
َ ْ َ َّ ُ َ َ
ـوك ف ُقـ ْـل
الكريــم ،منهــا قولــه تعالــى{ :فـ ِـإن كذبـ
ْ
ُ ُ
ُ
َ
ُ
َرُّبكـ ْـم ذو َر ْح َمـ ٍـة َو ِاسـ َـع ٍة َوال ُيـ َـر ُّد َبأســه عـ ِـن
َ
ْ
ْ ْ
ُ
َْ
القـ ْـو ِم ال ْج ِر ِميـ َـن} [الن َعـ ِـام ]147 :وقولــه:
{إ َّن َرَّبـ َـك َل َســر ُيع ْالع َقــاب َوإ َّنـ ُـه َل َغ ُفـ ٌ
ـور َر ِحيـ ٌـم}
ِ ِ ِ َِ
َ ّ ََ
ِْ َ
[ال ْ
َ
اف ]167 :وقولــه{ :ن ِ ّبـ ْـئ ِع َبـ ِـادي أ ِنــي أنــا
ـر
ـ
ع
ِ
ْال َغ ُفـ ُ
الر ِحيـ ُـم * َو َأ َّن َع َذابــي ُهـ َـو ْال َعـ َـذ ُ
ـور َّ
اب
ِ
ْ
األليـ ُـم} [ال ِح ْجـ ِـر ]50 ،49:إلــى أمثــال ذلــك مــن
ِ
اآليات التي تجمع بين الرجاء والخوف .وروى
ْ
الحافــظ ابــن عســاكر فــي ترجمــة ال َح َسـ ِـن
ـان َأبــي َح َّسـ َ
ْبــن ُع ْث َمـ َ
ـان ّ
الزَيـ َـاد ّيَ :أ َّنـ ُـه رأى ّ
رب
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ْ َ َ ُ ُ َّ َ َّ َّ َ
صلــى اللـ ُـه َعل ْيـ ِـه
العـ ّـزة فــي النــو ِم ،ورســول اللـ ِـه
َّ
َ
ٌ
َو َســل َم َوا ِقــف َب ْيـ َـن َي َد ْيـ ِـه ُيشـ َّـف ُع ِفــي َر ُجـ ٍـل ِمـ ْـن
َ
َ
َ
ّ ْ ْ َ
ُ َّ َ َ َ َ َ ْ
ـال لــه :ألـ ْـم َيك ِفـ َـك أ ِنــي أن َزلـ ُـت َعل ْيـ َـك
أم ِتـ ِـه ،فقـ
ـور َّ ْ َ َّ َ َّ َ َ ُ َ ْ
َّ
ُ َ
َ
ـاس
ِفـ َـي سـ ُ ْ ِة الرعـ ِـد{ :وِإن ربــك لــذ ُومغ ِفــر ٍة ِللنـ ِ
َعلــى ظل ِم ِهـ ْـم} ؟ قــال :ثـ ّـم انتبهــت .وعــن ســعيد
بــن املســيب :ملــا نزلــت هــذه اآليــة{َ :وِإ َّن َرَّبـ َـك
َ ُْ
َ ُ َ ْ َ َّ
ـاس َعلــى ظل ِم ِهـ ْـم َوِإ َّن َرَّبـ َـك
َلـ َـذو م ُغ ِفـ ْـر ٍة َ ِللنـ ِ
ـاب} قــال رســول هللا صلــى هللا
لشــديد العقـ
ُ َ َ َّ َ
ِ ّ ِ َ ِْ َ
ُ َّ
عليــه وســلم" :لــول عفــواللـ ِـه وتجــاوزه ،مــا هنــأ
َ َ َ ُ
ش َو َل ْ َول َوع ُ
َأ َح ًدا ْال َع ْي َ
يد ُه َو ِعق ُاب ُه ،ل َّتك َل ك ُّل
ِ
َ
أ َحـ ٍـد".
"فجمــع بيــن الوعــد والوعيــد؛ ليعظــم رجــاء
النــاس فــي فضلــه ،ويشـ ّ
ـتد خوفهــم مــن عقابــه
وعذابــه الشــديد؛ ّ
ألن مطامــع العقــاء
محصــورة فــي جلــب النفــع ودفــع الضــر،
فاجتمــاع الخــوف والطمــع أدعــى للطاعــة".
ٌ
نكتة في اختالف أسلوبي الوعد والوعيد!
ّ
ّ
وممــا يجــدرالتفطــن لــه مــا وقــع مــن االختــاف
فــي أســلوبي الوعــد والوعيــد ،للمبالغــة فــي
َُ ْ
الرحمــة ،حيــث قــال فــي الوعــد{ :لذ َومغ ِفـ َـر ٍة}،
والتنكيــر فيــه للتعظيــم ،أي :ذو مغفــرة
َ َ ُ ْ َ
اب}،
ٍ
عظيمة ،وقال في الوعيد{ :لش ِديد ال ِعق ِ
وعدل في الوعيد عن أن يقولّ :
"وإن رّبك لذو
ّ
عقاب شديد"مع أنه األوفق لرعاية الفاصلة
َ
َْ
ّ
املتقدمــة {ل ِفــي خلـ ٍـق َج ِديـ ٍـد} [الرعــد،]5:
وهــذا االختــاف فــي األســلوب مشـ ٌ
ـعربمبالغتــه
ســبحانه وتعالــى فــي الرحمــة .وهللا ســبحانه
وتعالــى أعلــم ،وعلمــه أتـ ّـم وأحكــم ،وأســتغفر
هللا العظيــم!
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فضيلة الشيخ عبد الحميد يف خطبة الجمعة:

إن لم تحل مشكالت سنة إيران اآلن ،فال رجاء لنا
في حلها مستقبال

أعــرب فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد عــن
أسفه من عدم تحقيق مطالب أهل السنة
فــي إي ـران حتــى اآلن ،وحــذر فضيلتــه مــن
ســيطرة اليــأس علــى أهــل الســنة بالنســبة
إلى حل هذه املشــكالت في املســتقبل إذا لم
تحــل اآلن.
وانتقــد إمــام وخطيــب أهــل الســنة بشــدة،
عــدم االهتمــام بمطالــب أهــل الســنة خــال
 40ســنة مــن عمــرالثــورة ،وتابــع قائــا :تمـ ّـر
أربعون ســنة من عمرالثورة ،وأهل الســنة
خــال هــذه املــدة كانــوا محافظيــن علــى أمــن
البالد والوحدة ،وكانوا مع الشعب اإليراني
فــي كافــة املياديــن والســاحات .أربعــون عامــا
هــو العمــر الــذي كان األنبيــاء يبعثــون فيــه
للرســالة ،ويكتمــل عقــل اإلنســان وكذلــك
تجاربــه فــي هــذا العمــر ،وال يرجــى أمــل وال
تطــور بعــد هــذا الســن.
وصــرح فضيلتــه فــي خطبــة الجمعــة
متســائال :ألــم يــأن الوقــت الــذي ينبغــي أن
ينظــرإلــى أهــل الســنة كمواطنيــن إيرانييــن؟!
ألــم يحــن وقــت اســتخدام نخــب أهــل
الســنة فــي املناصــب العامــة؟! ألــم يحــن
الوقــت الــذي يتمتــع فيــه أهــل الســنة بكافــة
حقوقهم وحريتهم املذهبية في أنحاء البالد
ّ
ويمكــن لهــم أن يصلــوا أحـرارا أينمــا كانــوا؟!
متــى تحقــق هــذه املطالــب لنعــد نحــن أيضــا

شــعبنا بذلــك الوقــت؟
وأضــاف خطيــب أهــل الســنة فــي زاهــدان
قائــا :بعــد مــرور أربعيــن ســنة مــن عمــر
الثــورة ،حــان وقــت تــدارك القصور املا�ضي
للنظــام تجــاه أهــل الســنة ،لذلــك نرجــواآلن
االهتمــام الكامــل والتغييــر األسا�ســي مــن
جانــب املســؤولين .إن لــم تحــل مشــكالت
أهــل الســنة بعــد مــرور أربعيــن ســنة ،فــا
رجــاء لنــا فــي حلهــا فــي املســتقبل ،وال يمكــن
لنــا أن نعــد شــعبنا بأكثــر مــن هــذا.
وانتقــد فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد
أيضــا مــن الخطــوات واملمارســات القوميــة
واملذهبيــة لكثيــر مــن رؤســاء املؤسســات
والدوائــرالحكوميــة فــي محافظــة سيســتان
وبلوشســتان قائــا :ارتكــب البعــض مــن
رؤســاء اإلدارات فــي سيســتان وبلوشســتان
خطــوات طائفيــة وأعمــال تــدل علــى
عصبتهــم القوميــة والطائفيــة.
ووصــف فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد
هــذا النــوع مــن الرؤســاء ب ـ “الضعفــاء
والعاجزيــن” ،الذيــن وصلــوا إلــى املناصــب
مــن الطــرق غيرالشــرعية ،واســتطرد قائــا:
هــؤالء املــدراء الذيــن توســلوا إلــى ذرائــع
وجهــات عديــدة للوصــول إلــى املناصــب وال
يفكــرون فــي �شــيء ســوى منافعهــم القوميــة،
ملــا وصلــوا إلــى الرئاســة نســوا أن هــذه

املحافظــة يســكن فهــا قوميــات وطوائــف
أخــرى ،واملحافظــة بحاجــة إلــى الوحــدة.
وصــرح فضيلتــه قائــا :هــؤالء الرؤســاء
واملــدراء إن كانــوا يعتقــدون بالنظــام-
وأنــا أشــك فــي أن يحملــوا اعتقــادا مثــل
هــذا -ليعلمــوا أن عملهــم هــذا مغايــر
ملنافــع النظــام ،وإن كانــوا يريــدون الخيــر
للشــيعة والســنة ،ليعلمــوا أن عملهــم
هــذا يضــر بالوحــدة بيــن الطائفتيــن ،بــل
الوحــدة تتحقــق إذا روعــي النســيج القومــي
والطائفــي ،ويجــري توظيــف املؤهليــن
وا لنخــب .
وأضاف فضيلة الشيخ عبد الحميد مشيرا
إلى أن هؤالء الرؤســاء ال يمثلون طائفة وال
قوميــة خاصــة :أولئــك النــواب فــي البرملــان
وكبــار املســؤولين علــى مســتوى املحافظــة
والبــاد الذيــن ال يملكــون رؤيــة وطنيــة ولهــم
ميول نحو قومية واحدة أو طائفة واحدة،
ال أراهــم ممثلــي الشــعب ،بــل هــم ممثلــون
قوميــة أو طائفــة واحــدة .املمثــل واملســؤول
ال يكون ممثال وطنيا إال إذا فكرفي املصالح
الوطنيــة .الحكومــة ودولــة التدبيــر واألمــل
أيضا يجب أن تفكرلكافة طبقات املجتمع
وكافــة القوميــات واملذاهــب.
املصــدر :املوقــع الرســمي لفضيلــة الشــيخ
عبــد الحميــد إســماعيل زهــي
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ال بـ ّـد مــن اتخــاذ تدبيــرعاجــل وجامــع لحـ ّـل املشــكالت االقتصاديــة
وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد فــي قســم آخــر مــن خطبتــه إلــى املشــكالت
االقتصاديــة وانخفــاض ســعر العملــة الوطنيــة قائــا :مــن القضايــا التــي أثــارت قلــق
الجميــع فــي البــاد ،هــي انخفــاض قيمــة العملــة الوطنيــة فــي املســتوى الدولــي ،حيــث
تواجــه بالدنــا مشــكالت فــي قضيــة العملــة.
واعتبــر خطيــب أهــل الســنة “الفســاد املالــي” و”السياســات الداخليــة والخارجيــة”
من أبرز عوامل نشــوء املشــكالت االقتصادية قائال :االختالســات ،واملفاســد املالية
التي جرت في البالد من جانب ،ومن جانب آخرأسلوب إدارة البالد ،وكذلك نوعية
السياســات الداخليــة والخارجيــة ،كانــت ســبب ظهــور املشــكالت االقتصاديــة.
وأضــاف خطيــب أهــل الســنة قائــا :املشــكالت االقتصاديــة الحاليــة لــم تجعــل
الطبقــة الفقيــرة والطبقــة العاطلــة عــن العمــل فــي ضيــق وشــدة ،بــل جعــل األغنيــاء
واألثريــاء وكافــة الطبقــات فــي املجتمــع أيضــا أمــام الضغوطــات االقتصاديــة .الكثيــر
مــن التجــارلهــم ديــون باملليــارخــارج البلــد ،وعليهــم تســوية الديــون بالــدوالر ،والوضــع
الراهــن لعملــة البــاد جعــل الدفــع غيــر ممكــن لهــم.
وأكــد فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد علــى لــزوم اتخــاذ قـرارفــي هــذا املجال ،وتابع قائال:
لحــل هــذه األزمــة بجانــب الدعــاء ،يجــب علــى املســؤولين وقــادة البــاد وعلــى رأســهم
مرشــد الثورة ،ورئيس الجمهور وســائر املســؤولين أن يتخذوا قرارا عاجال وجامعا،
ويتداركــوا الوضــع قبــل أن يتبــدل إلــى كارثــة ،لتعيــد العملــة الوطنيــة قيمتهــا.
الحــج مشــعرمــن املشــاعرالتــي تــدل علــى عظمــة اإلســام وانســجام املذاهــب
والقوميــات والثقافــات املتعــددة
وأشــار مديــر جامعــة دار العلــوم بمدينــة زاهــدان ،إلــى الحكــم املوجــودة فــي الحــج،
معتب ـرا برامــج هــذه العبــادة ب ـ “مظهــر العظمــة والروعــة” ،قائــا :إن هللا تعالــى يحــب
أن يجتمــع عبــاده .حــول الكعبــة يســتقر مالييــن مــن البشــر بعضهــم بجانــب بعــض
ويعبــدون هللا تعالــى .ومــن دخلــه كان آمنــا ،وال رفــث وال فســوق وال جــدال فــي الحــج.
وليــس األمــن لإلنســان فقــط ،بــل النبــات والشــجرواملنابــع الطبيعيــة أيضــا آمنــة فيهــا.
وتابــع خطيــب أهــل الســنة :فــي الحــج ال يعــرف الحجــاج بعضهــم بعضــا ،وال يعــرف
بعضهــم لســان بعــض ،لكنهــم يحتــرم بعضهــم بعضــا ،ويســاعد بعضهــم بعضــا،
ويؤثرونهــم علــى أنفســهم .تقت�ضــي الحكمــة اإللهيــة أن يعبــد جميــع أبنــاء األمــة
املســلمة – بلغاتهــم الكثيــرة وثقافاتهــم املتنوعــة وألوانهــم املتنوعــة – هللا تعالــى فــي
مــكان واحــد؛ مــا أعظــم هــذا االجتمــاع ومــا أروعــه!
وأضــاف قائــا :إن نــداء إبراهيــم عليــه الســام الــذي دعــا النــاس للحــج “وأذن فــي
النــاس بالحــج يأتــوك رجــاال وعلــى كل ضامــر يأتيــن مــن كل فــج عميــق” كان مدويــا
فــي آذان جميــع الحجــاج عبــر التاريــخ اإلســامي .جعــل هللا تعالــى مكانــة عظيمــة لهــذا
املــكان ،بحيــث ينفــق املســلمين املتدينيــن فــي أنحــاء العالــم برغبــة وشــوق مــن ســويداء
قلوبهــم ملشــاهدة الكعبــة ولزيــارة أرض الحرميــن بأموالهــم وأنفســهم.
وأضــاف فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد قائــا :إن هللا تعالــى لــم يعتــن بــأي مــكان مــن
أماكن الدنيا كما اعتنى بعرفات وبالب�سي األكفان في تلك الصحراء .ينظرهللا إليهم
جميعــا .يجــب أن يلبــس الجميــع لباســا واحــدا ،وال يقبــل هللا أن يلبــس أحــد مالبــس
قوميــة فــي عرفــات ،بــل يجــب علــى الجميــع أن يلبســوا مالبــس اإلح ـرام ،وليجتنــب
التجميــل وليأتــوا فقـراء محتاجيــن غربــاء .جيــوب الجميــع خاليــة ،ويحضــرون إلــى هللا
ملبيــن ،ويعترفــون بعظمــة هللا تعالــى .للحــج تأثيــركبيــرفــي تزكيــة اإلنســان ،وتوجــد فيــه
حكــم كثيــرة عديــدة.
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أخبار العالم
انهيارتاريخي للريال اإليراني
ً
ً
ســجل الريــال اإليرانــي مســتوى قياســيا منخفضــا
أمــام الــدوالر األمريكــي فــي الســوق غيــر الرســمية
اليــوم االثنيــن ،وســط تدهــور الوضــع االقتصــادي،
بعــد إعــادة فــرض الواليــات املتحــدة عقوبــات علــى
طهــران.
وقــال موقــع بونباســت.كوم “”  Bonbast.com
املتخصص في أسعارالصرف ،الذي يتتبع السوق
غيــر الرســمية ،إن الــدوالر ُعــرض بســعر يصــل إلــى
 128ألــف ريــال.
وشــهدت العملــة تقلبــات ألشــهر ،بســبب ضعــف
االقتصــاد والصعوبــات املاليــة التــي تواجههــا
البنــوك املحليــة والطلــب الكثيــف علــى الــدوالرمــن
اإليرانيين الذين يخشــون انكماش صادرات البالد
من النفط ،وسلع أخرى نتيجة انسحاب واشنطن
مــن االتفــاق النــووي التاريخــي املبــرم فــي ،2015
وإعــادة فــرض عقوبــات أمريكيــة علــى طه ـران.
واشنطن تلغي مساعدات لباكستان بقيمة
 300مليون دوالر
أعلنــت وزارة الدفــاع األمريكيــة «البنتاغــون» أنهــا
اتخــذت خطــوات نهائيــة إللغــاء  300مليــون دوالر
مــن املســاعدات املقــررة لباكســتان.
الخطــوة التــي اتخــذت فــي وقــت ســابق مــن هــذا
الصيف تعكس عدم رضاء إدارة الرئيس األمريكي
دونالــد ترمــب عــن الت ـزام باكســتان بمســاعدة
االســتراتيجية األمريكيــة الخاصــة بالضغــط علــى
حركــة طالبــان.
وقــال مســؤولو البنتاغــون إنــه تــم تقديــم طلــب
للكونغــرس فــي وقــت ســابق مــن هــذا الصيــف
للحصــول علــى تصريــح باســتخدام الــ 300مليــون
دوالرألغراض أخرى .ولم تتم املوافقة على الطلب
حتــى اآلن.
وكان البنتاغــون أعلــن فــي يناير/كانــون الثانــي
املا�ضــي تعليقــه املســاعدات املعروفــة باســم أمــوال
دعم التحالف لباكستان ،لكنها لم تتخذ خطوات
نهائية بشأن الـ 300مليون دوالرحتى هذا الصيف.
نائب أملاني سابق ينشر ً
كتابا يهاجم فيه اإلسالم
عــاد الكاتــب األملانــي تيلــو ســارازين لدائــرة الضــوء
بحفــل توقيــع كتابــه الجديــد املعــادى لإلســام ،وهــو
نفــس الكتــاب الــذى كان يحــاول نشــره قبــل شــهور
ودخــل بســببه فــى معركــة قضائيــة.
كتــاب "االســتيالء العدوانــي :كيــف يوقــف اإلســام
التقــدم ويهــدد املجتمــع" يأتــى فــى  500صفحــة
للهجــوم علــى اإلســام والق ـرآن مدعيــا أن الديــن
اإلســامى خطــرعلــى املجتمعــات الغربيــة وأن هنــاك
عمليــة "أســلمة" للمجتمــع األملانــى تحديــدا ،وكان
الكاتــب والعضــو الســابق فــى البرملــان األملانــى حــاول
طباعــة الكتــاب ونشــره فــى دارنشــرعامليــة فــى يونيــو
 2018ولكــن رفضــت دار "رانــدم هــاوس" طباعتــه
فمــا كان منــه إال رفــع قضيــة ضــد دارالنشــربدعــوى
الحجــر علــى حريــة ال ـرأى.
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رسالة تهنئة من فضيلة الشيخ عبد الحميد إىل “عمران خان”
ّ
هنأ فضيلة الشيخ عبد الحميد انتخاب “عمران خان” كرئيس وزراء لباكستان
في رسالة وجهها إليه ،كما طالب فضيلته إياه بأن يسعى في مجال تنفيذ العدل،
وتطبيق الشريعة وستخدام كفاءات القوميات ،متنمنيا له النجاح والتوفيق.
ّ
نص رسالة الشيخ ما يلي:

بسم هللا الرحمن الرحيم

سماحة ّ
السيد عمران خان!
نبــارك لكــم فوزكــم فــي االنتخابــات ،وانتخابكــم كرئيــس لــوز اء باكســتان؛ وإن ّ
كنــا ال نعــرف وجهــات نظركــم السياســية واالجتماعيــة
ر
ّ
بالكامــل ،لكــن نتفائــل بانتصــارحــزب اســمه “حركــة اإلنصــاف” ،ونأمــل أن تطبــق فــي باكســتان مقولــة العــدل واإلنصــاف التــي يتطعــش
لهمــا الشــعوب.
ً
ألن االنسجام الوطني واألمن الدائم كبنية تحتية لرقي أمة من األمم ال يتحققان إل بالعدل واإلنصاف.
ّ
نظرا إلى الظروف الراهنة نذكركم باألمور التالية:
 -١تطبيق العدل واإلنصاف .نظرا إلى أن باكستان تتمتع بنسيج متنوع من القوميات والطوائفّ ،
يعد تنفيذ العدل أمرا مهما.
 -٢االهتمــام الخـ ّ
ـاص بالقوميــات املنســية فــي البلــد ،وال ســيما قوميــة البلــوش التــي تعانــي منــذ مــدة طويلــة مــن الفقــروالبطالــة وأنــواع
التهميــش ،وفــي الســنوات األخيــرة اغتيــل الكثيــرمــن نخبهــم أو اختطفــوا ،وواجهــوا إهانــات كثيــرة ،واســتخدمت ضدهــم لغــة العنــف
والســاح بــدل الحــوار واملفاوضــات.
سماحة رئيس الوزراء!
ليــس معقــوال أن ُيسـ ّ
ـتغل شـ ٌ
ـعب كبيــريعيشــون فــي منطقــة واســعة مــن البــاد مــن جانــب األعــداء ،ويجــدربكــم أن تهتمــوا شــخصيا بهــذا
الشــعب ،وفاوضوهــم فــي مشــكالتهم واســتخدموا نخبهــم فــي املناصــب.
-٣الوحدة والتفاهم بين البالد اإلسالمية.
نظرا إلى أن انتخابكم كرئيس للوزراء يأتي في الوقت الذي ّ
أت االختالفات بين قادة البالد اإلسالمية أسباب تدخل األعداء ،يرجى
هي ِ
من سماحتكم كرئيس الوزراء لبلد مؤثرفي املنطقة أن تبذلوا جهودكم في مجال الوحدة واالنسجام بين قادة البالد اإلسالمية.
-٤السعي لتطبيق الشريعة اإلسالمية في باكستان.
ّ
ً
من أهداف ومقاصد تأسيس باكستان واستقاللها ،تطبيق الشريعة ،ويشكل املسلمون األكثرية في هذا البلد ،فيتوقع من سماحتكم
أن تلزموا أنفسكم ودولتكم ما استطعتم بتعاليم الشريعة وأحكامها ،فإن نصرهللا ومرضاة الشعب في هذا.
إن مراعاة األمور املذكورة ،واتخاذ السياسات الصحيحة،
ّ
سيبدل حضرتكم كرئيس وزراء ذي سمعة طيبة في تاريخ العالم املعاصر ،إن شاء هللا تعالى.
ّ
وفي النهاية نذكركم بأن هذه املناصب غيرباقية؛د ،ولقد جربت باكستان رؤساء كثيرين قبلكم ،فنرجوأن تكون حضرتكم من أكثر
الرؤســاء تأثيرا ،لتخلد ذكراكم في أذهان الناس.
وما علينا إال البالغ.
(فضيلة الشيخ) عبد الحميد
إمام وخطيب أهل السنة في مدينة زاهدان
منى /العاشرمن ذي الحجة ١٤٣٩
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اقتباسات
(علمية ،أدبية ،اجتماعية ،ثقافية  ،فكرية وعملية)
إعداد :سماحة األستاذ املفتي عبد القادرالعارفي

نظريتنــا فــي طبقــات الفقهاء
كتــب الدكتــور عبداللطيــف صالــح
الفرفــوري فــي كتابــه املمتــع :ابــن عابديــن
فــي أثــره فــي الفقــه ،بحثــا مســتفيضا حــول
طبقــات الفقهــاء الحنفيــة ونقــل فيــه قــوال
مهمــة مــن الفقهــاء الكبائــر ثــم لخــص
البحــث وذكــر فيــه نظريتــه فــي طبقــات
الفقهــاء ،وقــد نقلنــاه بالتفصيــل ملــا فيــه
مــن الفوائــد.
نظريتنــا فــي طبقــات الفقهــاء
بعــد أن اســتعرضنا فــي الجولــة الســابقة
نظرية ابن الكمال ومتبعيه ورأينا كيفية
اندحارهــا ثــم انهدامهــا حج ـرا حج ـرا حتــى
ســويت بــاألرض واســتعرضنا كذلــك
بعض النظريات الحديثة لفقهاء العصر
ال بد لنا من وقفة نشفي بها أوام املرحوم
الكوثــري حيــث قــال فــي حســن التقا�ضــي
بعــد إي ـراده تعقــب الشــهاب املرجانــي
لنظريــة ابــن الكمــال قــال " :فرأيــت عــرض
هــذا البحــث املمتــع ألنظــار الباحثيــن
علــى طولــه ملــا فيــه مــن الفوائــد الجمــة
والتحقيقــات املهمــة ،مــع ازديــاد أهميــة
هــذا املوضــوع موضــوع طبقــات الفقهــاء
علــى م�ضــي الزمــن لكثــرة الطامحيــن غيــر
الواقفيــن عنــد حدودهــم الجامحيــن
املجموحيــن إلــى كبــح جماحهــم ،بلجــام من
حجــج توقفهــم عنــد طورهم،حتــى أصبــح
التفــرغ لتمحيــص هــذا البحــث املتشــعب
ضروريــا للـ ّـم شــتاته وتنســيق متفرقاتــه".

ولقــد أعلمــت ال ـرأي وأجلــت الفكــر فــي
هــذا األمــر فألهمنــي هللا ســبحانه تصنيفــا
جديــدا فــي بابتــه لــم أســبق إليــه مجتمعــا
فيمــا أعلــم وإن كانــت بعــض عناصــره
مســبوقة مــن قبــل فقهــاء الشــريعة
الســابقين رضــوان هللا تعالــى عليهــم
فأقــول وبــاهلل التوفيــق:
اليعــدو أمــرتصنيــف الفقهــاء إلــى طبقــات:
ثــاث طبقــات رئيســية:
أ-طبقــة املجتهدين.
ب-طبقــة املتبعين.
ج-طبقــة املقلدين.
وقبــل الخــوض فــي أمــر هــذه الطبقــات
ال بــد لــي مــن تعريــف كل مــن االجتهــاد
واالتبــاع والتقليــد ،فاالجتهــاد اصطالحــا
هــو " :اســتفراغ الفقيــه الوســع لتحصيــل
ظــن بحكــم شــرعي".
ومعنــى اســتفراغ الوســع" :بــذل الطاقــة
بحيــث يحــس مــن نفســه العجــزعــن املزيــد
عليــه" ،فخــرج اســتفراغ غيــر الفقيــه
وســعه فــي معرفــة حكــم شــرعي ،وبــذل
الفقيــه وســعه فــي معرفــة حكــم شــرعي
قطعــي ،أو فــي الظــن بحکــم غيــر شــرعي.
والتقليــد هــو " :العمــل بقــول مــن ليــس
قولــه إحــدى الحجــج بــا حجــة منهــا:
واالتبــاع هــو :ســلوك التابــع طريــق املتبــوع
وأخــذ الحكــم مــن الدليــل بالطريــق التــي
أخــذ بهــا متبوعــه" فهــي رتبــة أنــزل مــن
االجتهــاد وأعلــى مــن التقليــد ،رتبــة بيــن

السنة  -14 :العدد / 12:ذوالحجة  1439هـ.ق

رتبتيــن .
وعلــى هذا:
أ-فاملجتهــدون علــى نوعين:
-1مجتهــدون اجتهــادا مطلقــا فــي الشــرع
كاألئمــة الثالثــة مالــك والشــافعي وأحمــد
واإلمــام أبــو حنيفــة وأبــو يوســف ومحمــد
وزفــر ر�ضــي هللا عنهــم فكلهــم مجتهــدون
مطلقــون مــن الشــرع ،لكــن بعضهــم
مســتقل غيــر منتســب كأبــي حنيفــة رحمــه
هللا ،واألئمــة الثالثــة مالــك والشــافعي
وأحمــد رحمهــم هللا والبعــض منتســب مــع
كونــه مجتهــدا مطلقــا كاألئمــة الثالثــة أبــي
يوسف ومحمد وزفرومن كان في طبقتهم
كالحســن بــن زيــاد والطحــاوي رحمهــم
هللا تعالــى ،فكلهــم حــازوا رتبــة االجتهــاد
فــي الشــريعة ،وليســوا تابعيــن ألحــد ال فــي
أصــول االســتنباط وال فــي الحلــول الجزئيــة
املســتخرجة مــن األصــول العامــة ،وإن
توافقــت األصــول فليــس ذلــك لتقليــد بــل
لالقتنــاع مــع االســتعداد للمخالفــة إن لــم
يتوافــر ذلــك االقتنــاع.
-2مجتهــدون ّ
مقيــدون باملذهــب ،وهــم
مــن يســمون بمجتهديــن فــي املذهــب ،وهــم
فــي املذهــب الحنفــي طبقــة املخرجيــن
ومجتهــدي املســائل وهــم طبقــة واحــدة،
وإن ّ
عدهم ابن الكمال وابن عابدين ومن
تبعهمــا طبقتيــن ،إذ أن مــا عــدوه طبقــة
ثانيــة ال وجــود لهــا ،ومــا عــدوه تخريجــا هــو
ترجيح في الحقيقة كما فند ذلك املرحوم
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الشــيخ محمــد أبــو زهــرة فــي كتابــه (أبــو
حنيفــة) حيــث جعــل هنــاك الطبقــات
الخمــس ثالثــا :طبقــة املجتهديــن
املطلقيــن وطبقــة املخرجيــن وطبقــة
املرجحيــن ،أمــا أنــا فقــد جعلــت طبقــة
املخرجيــن وهــي :مــا يســمى ب ـ (اجتهــاد
املســائل) ،وهــي الطبقــة الثالثــة عنــد
ابن الكمال هي طبقة أهل االجتهاد في
دائــرة املذهــب ،وهــؤالء يســتخرجون
أحكامــا ملســائل لــم تؤثــر لهــا أحــكام
عــن أصحــاب املذهــب األوليــن بالبنــاء
علــى قواعــد املذهــب ،وليــس لهــم أن
يجتهدوا في مسائل قد نص عليها إال في
دائرة معينة وهي التي يكون استنباط
الســابقين فيــه علــى اعتبــارات الوجــود
لهــا فــي عــرف املتأخريــن ،بحيــث لــو
كان الســابقون موجوديــن ألفتــوا
بمثــل فتواهــم ،وهــؤالء عملهــم فــي
الحقيقــة يتكـ ّـون مــن عنصرين( :أحدهما)
اســتخالص القواعــد العامــة التــي كان
يلتزمهــا األئمــة أبوحنيفــة وأصحابــه مــن
الفــروع املأثــوروة عنهــم فــإن املأثــور نثيــره
مــن الفــروع ،وأولئــك هــم الذيــن جمعوهــا
فــي ضوابــط وقواعــد واعتبروهــا األصــل
الــذي كان علــى أساســه االســتنباط وكان
مقيــاس االســتخراج الســليم لألحــكام
الفقهيــة ،وكان هــو ّ
الســنن القويــم
لالجتهــاد( .ثانيهمــا) اســتنباط األحــكام التــي
ّ
ينص عليها بالبناء على تلك القواعد حتى
ال يحيــدوا عــن املذهــب وهــذه الطبقــة هــي
التــي خدمــت الفقــه الحنفــي ،إذ هــي التــي
وضعــت األســس لنمــوه والتخريــج فيــه
والبنــاء علــى أقوالــه وهــي التــي وضعــت
أســس الترجيــح فيــه واملقايســة بيــن اآلراء،
وتصحيــح بعضهــا وتضعيــف اآلخــر،
وهــي التــي ّميــزت الكيــان الفقهــي للمهــذب
الحنفــي.
ومــن هــذه الطبقــة :أبوبكــر ال ـرازي
الجصــاص والخصــاف والكرخــي وصاحــب
الهدايــة والقــدوري وأضرابهــم.
ب-املتبعون:
وهــم أصحــاب الترجيــح مــن الطبقــة
الرابعــة والخامســة مــن طبقــات ابــن
الكمــال ،فهاتــان الطبقاتــان عنــده همــا فــي

الحقيقــة طبقــة واحــدة اســمها طبقــة أهل
الترجيــح.
يقــول املرحــوم الشــيخ أبــو زهــرة عــن
الطبقتيــن الخامســة والرابعــة( :وإنــا نــرى
أن التفرقــة بيــن هــذه الطبقــة وســابقتها
ليســت واضحــة).
أقــول :وهــو الحــق هــذا واملرجحــون
هــؤالء ال يســتنبطون مســائل ال يعــرف
حكمهــا ،ولكــن يرجحــون بيــن اآلراء املرويــة
بوســائل الترجيــح التــي ضبطتهــا لهــم
الطبقــة الســابقة فلهــم أن يقــروا ترجيــح
بعــض األقــوال علــى بعــض بقــوة الدليــل
أو للصالحيــة للتطبيــق يموافقتــه ألهــل
العصــر ونحــو ذلــك ممــا ال يعــد اســتنباطا
مســتقال وال تابعــا ،بــل ترجيحــا وموازنــة.
وهــم أيضــا يســتطيعون املوازنــات بيــن
أقــوال املذاهــب ،ومــن شــأنهم تفضيــل
بعــض الرويــات علــى بعــض بقولهــم هــذا
أولى ،وهذا أصح رواية ،وهذا أوضح وهذا
أوفــق للقيــاس وهــذا أرفــق للنــاس .يقــول
فــي هــؤالء املتبعيــن صاحــب رســالة (تحفــة
الـرأي الســديد األحمــد) " وهــؤالء هــم أهــل
الترجيــح والتصحيــح فــي املذاهــب".
ومن هذه الطبقة شمس األئمة الحلواني
وشــمس األئمــة السرخ�ســي وفخــراإلســام
البــزدوي وفخــر الديــن قاضيخــان وزيــن
الديــن العتابــي وأضرابهــم.

ج-املقلدون:
هــم طبقــة أصحــاب التصحيــح وهــم
الطبقــة السادســة مــن طبقــات ابــن
الكمــال وابــن عابديــن ،فطبقتهــم هــي
طبقــة املقلديــن الذيــن ال يرجحــون
بيــن األقــوال والروايــات ،ولكنهــم علــى
علــم بمــا رجحــه الســابقون واختــاروه
وبينــوا أنــه األقــوى ويقــول عنهــم ابــن
عابديــن نقــا عــن ابــن الكمــال " :إنهــم
القــادرون علــى التمييــز بيــن األقــوى
والقــوي والضعيــف وظاهــر الروايــة
وظاهــر املذهــب والروايــة النــادرة،
كأصحــاب املتــون املعتبــرة كصاحــب
الكنــز وصاحــب املختــار وصاحــب
الوقايــة وصاحــب املجمــع ،وشــأنهم
أال ينقلــوا فــي كتبهــم األقــوال املــردودة
والروايــات الضعيفــة ،فعمــل هــذه
الطبقــة ليــس الترجيــح ولكــن معرفــة ما
رجــح وترتيــب درجــات الترجيــح ،قــد يــؤدي
ذلــك إلــى الحكــم بيــن املرجحيــن".
وبعــد ،فيــرى األســتاذ املرحــوم أبــو زهــرة أن
الطبقــات الثــاث األولــى :طبقــة املجتهديــن
املطلقيــن وطبقــة املخرجيــن ،وطبقــة
املرجحيــن ،مــن طبقــات االجتهــاد أمــا عــده
طبقتــي املجتهديــن املطلقيــن واملخرجيــن
مــن طبقــات االجتهــاد فظاهــر ،أمــا عـ ّـده
طبقــة املرجحيــن مــن طبقــات االجتهــاد
ففيــه نظــر ،فــأي اجتهــاد فــي الترجيــح بيــن
ّ
األقــوال أوالكتــب؟ فالترجيــح اتبــاع وليس
اجتهــادا وال تقليــدا ،ولكــن هــذا التـ ّ
ـورط
نشــأ مــن عــدم وجــود مرتبــة االتبــاع فــي
أذهــان أصحــاب الطبقــات.
وهــذا تــورط مــا كان ينبغــي أن يقــع فيــه
رجــال هــم فقهــاء العصــر وحملــة لــواء
الشــريعة فيــه ،علــى أن هــذا التصنيــف
اســتلهمته مــن عــدة ملحوظــات أوردهــا
الكاتبــون فــي الطبقــات ولــم أنقلــه عــن
مصــدرواحــد ،وهــو أق�صــى مــا وصلــت إليــه
بعــد إعمــال الفكــر ،فارجــو أن أكــون قــد
ّ
وفقــت فيــه إلــى الصــواب.
(كتــاب ابــن عابديــن و أثــره فــي الفقــه
اإلســامي دراســة مقارنــة بالقانــون تأليــف
الدكتــور محمــد عبداللطيــف صالــح
الفرفــور الجــزء األول ص )611-605
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متى تكون الكتابات مؤثرة؟ ()30
أدباء وشعراء النهضة الحديثة
إبراهيم المازني  -محمد كرد علي
األستاذ نور عالم خليل األميني

إبراهيم املازني
(1368-1306ه ـ = 1949-1889م)
إبراهي ــم عبدالق ــادر املازن ــي :ش ــاعر وناق ــد
وصحف ــي وكات ــب روائ ــي مص ــري م ــن ش ــعراء
العص ــر الحدي ــث ،ع ــرف كواح ــد م ــن كب ــار
ّ
الكت ــاب ف ــي عص ــره ،كماع ــرف بأس ــلوبه
الســاخرســواء فــي الكتابــة األدبيــة أو الشــعر،
واس ــتطاع أن يلم ــع عل ــى الرغ ــم م ــن وج ــود
العدي ــد م ــن ّ
الكت ــاب والش ــعراء الفطاح ــل،
حي ــث تمك ــن م ــن أن يوج ــد لنفس ــه مكان ــا
بجوارهــم ،علــى الرغــم مــن اتجاهــه املختلــف
ومفهوم ــه الجدي ــد ل ــأدب ،فق ــد جمع ــت
ثقافتــه بيــن التـراث العربــي واألدب اإلنجليــزي
كغي ــره م ــن كب ــار الش ــعراء.
حــاول املازنــي اإلفــات مــن اســتخدام القوافــي
واألوزان ف ــي بع ــض أش ــعاره فانتق ــل إل ــى
الكتابة النثرية ،وخلف وراءه تراثا غزيرا من
املق ــاالت والقص ــص والرواي ــات باإلضاف ــة
للعديــد مــن الدواويــن الشــعرية ،كمــا عــرف
كناق ــد متمي ــز.
نشأته
ول ــد املازن ــي ف ــي ع ــام 1306هــ1889/م ف ــي
القاه ــرة ف ــي اململك ــة املصري ــة (جمهوري ــة
مصــرالعربيــة ،اليــوم) ويرجــع نســبه إلــى قريــة
" ك ــوم م ــازن" التابع ــة ملرك ــز"ت ــا" بمحافظ ــة
" املنوفيــة" .تطلــع املازنــي إلــى دراســة الطــب.
وذل ــك بع ــد تخرج ــه م ــن املدرس ــة الثانوي ــة،
وذل ــك اقت ــداء بأح ــد أقارب ــه ،ولكن ــه م ــا إن
دخل صالة التشريح أغمي عليه ،فترك هذه
املدرســة وذهــب إلــى مدرســة الحقــوق؛ ولكــن
مصــروفاتهــا زيــدت فــي ذلــك العــام مــن خمســة

عش ــر جنيه ــا إل ــى ثالثي ــن جنيه ــا ،فع ــدل ع ــن
مدرسة الحقوق إلى مدرسة املعلمين .وعمل
بع ــد تخرج ــه ع ــام  1909م مدرس ــا ،ولكن ــه
ض ــاق بقي ــود الوظيف ــة ،كم ــا حدث ــت ض ــده
بع ــض الوش ــايات فاعت ــزل التدري ــس وعم ــل
بالصفاحــة حتــى يكتــب بحريــة ،كمــا عمــل فــي
البدايــة بجريــدة البــاغ مــع عبدالقــادرحمــزة
وغيره ــم الكثي ــر م ــن الصح ــف األخ ــرى ،كم ــا
انتش ــرت كتابات ــه ومقاالت ــه ف ــي العدي ــد م ــن
املج ــات والصح ــف األس ــبوعية والش ــهرية،
وعرف عن املازني براعته في اللغة اإلنجليزية
والترجم ــة منه ــا إل ــى العربي ــة فق ــام بترجم ــة
العديــد مــن األشــعارإلــى اللغــة العربيــة ،وتــم
انتخاب ــه عضــوا ف ــي كل م ــن مجم ــع اللغ ــة
العربي ــة بالقاه ــرة ،واملجم ــع العلم ــي العرب ــي
بمص ــر.
أسلوبه األدبي
عمــل املازنــي كثيـرا مــن أجــل بنــاء ثقافــة أدبيــة
واس ــعة لنفس ــه فق ــام باإلط ــاع عل ــى العدي ــد
مــن الكتــب الخاصــة بــاألدب العربــي القديــم
ولم يكتف بهذا؛ بل قام باالطالع على األدب
اإلنجلي ــزي أيض ــا ،وعم ــل عل ــى ق ـراءة الكت ــب
الفلس ــفية واالجتماعي ــة ،وق ــام بترجم ــة
الكثيرمن الشعروالنثرإلى العربية ،حتى قال
العقــاد عنــه " إننــي لــم أعــرف فيمــا عرفت من
ترجمــات للنظــم والنثــرأديبــا يفــوق املازنــي فــي
الترجمــة مــن لغــة إلــى لغــة شــعرا ونث ـرا.
يعــد املازنــي مــن وراد مدرســة الديــوان وأحــد
مؤسســيها مــع كل مــن عبدالرحمــن شــكري،
وعب ــاس العق ــاد .عش ــق الش ــعر والكتاب ــة
األدبي ــة وعم ــل ف ــي ش ــعره عل ــى التح ــرر م ــن
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األوزان والقوافــي ،ودعــا كغيــره مــن مؤس�ســي
مدرسة الديوان إلى الشعراملرسل ،هذا على
الرغــم مــن أننــا نجــد أنــه غلــب علــى شــعرهم
وحــدة القافيــة .اتجــه املازنــي للنثــروأدخــل فــي
أش ــعاره وكتابات ــه بع ــض املعان ــي املقتبس ــة
مــن األدب الغربــي ،وتميــزأســلوبه بالســخرية
والفكاهــة ،فأخــذت كتاباتــه الطابــع الســاخر
وعــرض مــن خــال أعمالــه الواقــع الــذي كان
يعيش فيه من أشخاص أو تجارب شخصية
أو مــن خــال حيــاة املجمتــع املصــري فــي هــذه
الفترة ،فعرض كل هذا بسلبياته وإيجابياته
مــن خــال رؤيتــه الخاصــة وبأســلوب مبســط
بعي ــدا ع ــن التكلف ــات الش ــعرية واألدبي ــة،
توقــف املازنــي عــن كتابــة الشــعربعــد صــدور
ديوان ــه الثان ــي ف ــي ع ــام 1917م ،واتج ــه إل ــى
كتاب ــة القص ــة واملق ــال األخب ــاري .توف ــي ف ــي
القاه ــرة س ــنة 1368ه ـ 1949 /م.
إبراهي ــم املازن ــي أدي ــب مص ــري ،كان ف ــي
طليعــة أدبــاء العصــرالحديــث نقدا ،وشــعرا،
وصحاف ــة ،وقصص ــا.
من أعماله الكتابية والشــعرية
ق ــدم املازن ــي العدي ــد م ــن األعم ــال الش ــعرية
والنثري ــة املمي ــزة نذك ــر م ــن أعمال ــه:
* إبراهيم الكاتب ،وإبراهيم الثاني -رواياتان
* أحاديث املازني -مجموعة مقاالت* حصاد
الهشــيم * خيــوط العنكبــوت * ديــوان املازنــي
* رحل ــة الحج ــاز * صن ــدوق الدني ــا * ع ــود
علــى بــدء * قبــض الريــح * الكتــاب األبيــض *
قصة حياة * من النافذة * الجديد في األدب
العرب ــي باالش ــتراك م ــع ط ــه حس ــين وآخري ــن
* ثالث ــة رج ــال وام ـرأة * اإلنس ــان والغ ــرور
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* س ــحر الح ــب * كأس النس ــيان * حدي ــث
اإلذاع ــة باالش ــتراك م ــع عب ــاس محم ــود
العق ــاد وآخري ــن ،كم ــا ن ــال كت ــاب " الديــوان
في األدب والنقد" – الذي أصدره مع العقاد
في عام 1921م -شــهرة كبيرة ،وغيرها الكثير
م ــن القصائ ــد الش ــعرية ،ه ــذا باإلضاف ــة
ملجموع ــات كبي ــرة م ــن الق ــاالت ،كم ــا ق ــام
بترجمــة مختــارات مــن القصــص اإلنجليــزي.
ومــن قصائد املازني:
*ظم ــأ النف ــس إل ــى املعرف ــة * .اإلنس ــان
والغرور * .سحرالحب * .الشاعراملحتضر.
*و�ص ــي ش ــاعر (عل ــى مث ــال وصي ــة "هين ــي"
الش ــاعر األملان ــي) * .كأس النس ــيان * .م ــا
أضع ــت اله ــوي والخنت ــك الغي ــب * .أمط ــروا
الدم ــع علي ــه ال الن ــدى.
محمــد كرد علي
(1372 -1293ه ـ = 1953-1876م)
محم ــد ب ــن عبدال ــرزاق ب ــن محم ــد ،ك ــرد
الكتــاب املعروفيــن جـ ّـدا مــن ّ
علــي :مــن ّ
كتــاب
النهض ــة الحديث ــة ،رئي ــس املجم ــع العلم ــي
العرب ــي بدمش ــق ،ومؤسس ــه ،وصاح ــب
مجلــة " املقتبــس" واملؤلفــات الكثيــرة ،وأحــد
كب ــار الكت ــاب .أصل ــه م ــن أك ـراد الس ــليمانية
(م ــن أعم ــال املوص ــل) ومول ــده ووفات ــه ف ــي
دمش ــق .تعل ــم ف ــي املدرس ــة " الرش ــدية"
االســتعدادية .وتوفــي والــده ،وهــو فــي الثانيــة
عشــرة من عمره ،فابتدأ حياته االســتقاللية
صغي ـرا .وأقب ــل عل ــى املطالع ــة وال ــدروس
الخاص ــة ،فأحس ــن التركي ــة والفرنس ــية،
وتــذوق الفارســية .وحفــظ أكثــرشــعراملتنبــئ
ومقام ــات الحري ــري ،ث ــم كان ــت مف ــردات
املقامــات ،تضايقــه حيــن يكتــب .وتولى تحرير
جري ــدة " الش ــام" األس ــبوعية الحكومي ــة،
سنة 1318-1315هـ ،وكان يلتزم بها السجع
ف ــي مقاالت ــه.
ووال ــى الكتاب ــة ف ــي مجل ــة املقتط ــف خم ــس
س ــنوات ،ابت ــدأت به ــا ش ــهرته .وزار مص ــر
(س ــنة 1319ه ـ 1901 /م) فتول ــى تحري ــر
جريــدة الرائــد املصريــة عشــرة شــهور ،وعــاد
إلــى دمشــق .ورفعــت إلــى واليهــا التر ـكـي وشــاية
ب ــه ففت ــش بيت ــه ،وظه ــرت براءت ــه .وهاج ــر
إل ــى مص ــر ،فأنش ــأ مجل ــة " املقتب ــس" (س ــنة
1324هــ1906 /م) وق ــام بتحري ــر جري ــدة
"الظاهــر" ثــم التحريــرفــي "املؤيــد" اليوميتيــن.

وعاد بعد الدستور العثماني (سنة 1908م)
إلــى دمشــق ،فتابــع إصــدارمجلــة "املتقتبــس"
وأض ــاف إليه ــا باس ــمها جري ــدة يومي ــة كان ــت
قب ــل الح ــرب العام ــة األول ــى مس ــرحا ألق ــام
كب ــار الكت ــاب ،ون ــاوأت دع ــاة الرجعي ــة
وحاربــت جميعــة " االتحــاد والترقــي" التــي كان
يســتتروراءهــا حــزب " تركيــا الفتــاة" العامــل
عل ــى تتري ــك العناص ــر العثماني ــة.
واتهم ــه أح ــد والة الت ــرك بالتع ــرض للعائل ــة
الس ــلطانية ،ف ــي أح ــدى مقاالت ــه ،فف ـ ّـر إل ــى
مصــرفأوربــا ،وعــاد مبـرأ .وتكــرر ذلــك فــي تهمــة
أخ ــرى ،فت ــرك الجري ــدة اليومي ــة إل ــى أخي ــه
"أحمــد" أبــي بســام ،وانقطــع للمجلــة .واشــتد
جزع ــه بع ــد إع ــان الح ــرب العام ــة األول ــى
وابت ــداء حمل ــة االنتق ــام التركي ــة م ــن أح ـرار
العرب ،فأقفل الجريدة واملجلة ،وكاد يساق
م ــع إخوان ــه ش ــكري العس ــلي وعبدالوه ــاب
اإلنكلي ــزي ورش ــدي الش ــمعة وســواهم ،م ــن
نقدة نظام الحكم العثماني ،ودعاة التحرر،
إال أنــه أنقذتــه " خالصــة حديــث" وجــدت مــن
القنصلي ــة الفرنس ــية ،بدمش ــق كتبه ــا أح ــد
موظفــي الخارجيــة الفرنســية ،قبــل الحــرب،
وكان ق ــد زارصاح ــب الترجم ــة ف ــي بيت ــه وأراد
استغالل نقمته على " االتحاديين" ليصرفه
إل ــى مــواالة السياس ــة الفرنس ــية ف ــي الش ــرق،
فخي ــب ك ــرد عل ــي ظن ــه ،ونصح ــه بتبدي ــل
سياســتهم فــي الجزائــروتونــس ،ومثلهــا "نشــرة
رسمية سرية" كان قد بعث بها سفيرفرنسا
ف ــي اآلس ــتانة إل ــى قناص ــل دولت ــه ف ــي الدي ــار
الشــامية ،يحذرهــم بهــا مــن كــرد علــي ويقــول:
إن ــه ال يس ــير إال م ــن األت ـراك ،وأوراق أخ ــرى
مــن هــذا النــوع أظهرهــا تفتيــش القنصليــات
فــي أوائــل الحــرب؛ فدعــاه أحمــد جمــال باشــا
(القائ ــد الطاغي ــة التركــي) إلي ــه ،مستبش ـرا،
وأعمل ــه به ــا ،أن ــذره إن ع ــاد إل ــى املعارض ــة
ليقتلنــه هــو بيــده ،بمسدســه ( أخبرنــي بذلــك
يــوم حدوثــه) وأمــره بإعــادة الجريــدة ،ومنحــه
مس ــاعدة مالي ــة ،فأعاده ــا ،ث ــم واله تحري ــر
جري ــدة " الش ــرق" الت ــي أصدره ــا الجي ــش.
وأم�ض ــى م ــدة الح ــرب مصانع ــا بلس ــانه
وقلمه،وظل يخ�شــى شــبح " جمال "حتى بعد
الحــرب .وفــي مذاكرتــه مــا يــدل علــى بقــاء أثــر
مــن هــذا فــي نفســه إلــى آخــرأيامــه .وانقطــع إلــى
املجمع العلمي العربي ،بعد إنشــائه بدمشــق

(س ــنة 1919م) أي ــام الحكوم ــة العربي ــة
األولى ،فكان عمله فيه بعد ذلك أبرز ما قام
ب ــه ف ــي حيات ــه .وو ل ــي وزارة املع ــارف مرتي ــن ف ــي
عهــد االحتــال الفرن�ســي .وكان ينحــو فــي كثيــر
ممــا يكتبــه منحــى ابــن خلــدون فــي مقدمتــه.
كان محم ــد ك ــرد عل ــي منش ــئا وكاتب ــا كبي ـرا
مترســا وصحفيا بارزا ،يمتازأســلوبه بالرقة
والسالســة والســهولة .وقــد اشــتهركثي ـرا مــن
كتب ــه " اإلس ــام والحض ــارة الغربي ــة " ال ــذي
دافع فيه عن اإلســام وتحدث من محاســنه
وفضائل ــه بموضوعي ــة متعمق ــة .كم ــا اش ــتهر
كتاب ــه " أم ـراء البي ــان" و " كن ــوز األج ــداد"
و ظ ــا عم ــدة الكات ــب وم ــدد الباح ــث من ــذ
صدورهم ــا لح ـ ّـد الي ــوم.
من مؤلفاته
"مجلــة املقتبــس" ثمانيــة مجلــدات وجزآن ،و
" خطــط الشــام" ســتة مجلــدات ،اســتخرجه
م ــن نح ــو  400كت ــاب ،و " تاري ــخ الحض ــارة"
ج ـزآن ،ترجم ــه ع ــن الفرنس ــية ،واألص ــل
لش ــارل س ــنيوبوس ،و" غرائ ــب الغ ــرب"
مجل ــدان ،و " أقوالن ــا وأفعالن ــا" و " دمش ــق
مدين ــة الس ــحر والش ــعر" و "غاب ــر األندل ــس
وحاضره ــا" و " أم ـراء البي ــان" ج ـزآن و"
اإلســام والحضــارة العربيــة" مجلــدان ،وهــو
أجـ ّـل كتبــه ،و " القديــم والحديــث" منتقيــات
من مقاالته ،و"كنوز األجداد" في سيربعض
األعــام ،و " اإلدارة اإلســامية فــي عــزالعــرب"
و " غوط ــة دمش ــق" و" املذك ـرات" أربع ــة
أجـزاء ،أضــف إلــى هــذا أن حياتــه السياســية
وقف ــت عن ــد إع ــان الح ــرب العام ــة األول ــى،
فق ــد انص ــرف بعده ــا ع ــن املغام ـرات ،فل ــم
يدخل جمعية ،ولم يعمل في حزب معارض،
فابتع ــد ع ــن روح الجمه ــور ،وتتب ــع خفاي ــا
األم ــور .أم ــا حيات ــه العلمي ــة فكان ــت سلس ــلة
متصلــة الحلقــات مــن بــدء نشــوئه واتصالــه
بالش ــيخ " طاه ــر الجزائ ــري" إل ــى ي ــوم وفات ــه.
وكان مــن أصفــى النــاس ســريرة ،وأطيبهــم ملــن
أح ــب عش ــرة ،وأحفظه ــم ودا .مم ــا كتب ــه ف ــي
وصف نفسه " :خلقت عصبي املزاج دموية،
محب ــا للط ــرب واألن ــس والدعاب ــة ،أعش ــق
النظ ــام وأح ــب الحري ــة والصراح ــة ،وأك ــره
الفو�ضى ،وأتألم للظلم ،وأحارب التعصب،
وأمقــت الريــاء" .توفــي يــوم  /2أبريــل  1953م
املواف ــق  / 16رج ــب 1372هــ.
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قبسات من حياة العظماء
الشيخ عبداللطیف الناروئی
أستاذ بالجامعة

إذا نظرنــا إلــى أرجــاء تاريخنــا الفســيحة
وســبرنا أغــواره وأنجــاده وإذا تطلعنــا إلــى حيــاة
عظمائنــا فــي التاريــخ وتعمقنــا فيهــا نجــد ويجــد
كل باحــث فــي حياتهــم  ،قبســات ســنية مــن
املــكارم واألمجــاد و يســتفيد دروســا حقيقیــة
فــي اإلشـراق الروحــي والســمو النف�ســي والهمــة
العالية واإلخالص والتفاني في ســبيل الهدف
املنشــود ويجــد فــی حیاتهــم ســعيا حثيثــا  ،نحــو
مــا ير�ضــی هللا تعالــى ورســوله صلــى هللا عليــه
وســلم مــن الصفــات النبیلــة والجهــود الجبــارة
واألعمــال العظيمــة.
ال شــك أن حيــاة العظمــاء واألعــام الذيــن
ملعــت أســماءهم عبــر تاريــخ األمــة اإلســامية
أســوة للمؤمنيــن وتطبيــق حقيقــي لتعاليــم
اإلســام الحقــة فإنهــم جاهــدوا مــن أجــل
ترســيخ دعائــم الديــن وتوضيــح معاملــه ونشــر
أنــواره وتقدمــوا بــكل مــا أوتــوا مــن الــذكاء
والفكــر والقــوة واإليمــان نحــو توســيع دائــرة
اإلســام بخطــوات منهجيــة وجهــاد وثبــات
وأحــرزوا فــي هــذا املضمــار نجاحــات باهــرة
وحصــوا علــى إنجــازات ممتــازة.
لقــد ملعــت أســماء كثيــر مــن العظمــاء فــي
صفحــات تاريــخ اإلســام والبشــرية حيــث
قدمــوا أروع الحلــول لألمــة فــي ســبيل نجاتهــا
مــن أوحــال الهجميــة والالإنســانية وجاهــدوا
وصبــروا أمــام أعاصيــر الظلــم والظلمــات
وزرعــوا بــذور الخيــر والنصيحــة واإلحســان
وشــادوا بتضحياتهــم وجهودهــم املضنيــة
منــارات الفضيلــة وبنــوا بحكمتهــم ودعوتهــم
وتدبيرهــم صــرح اإليمــان والشــريعة فــي
أرجــاء املعمــورة وصمــدوا أمــام الباطــل
وأعوانــه وأنــاروا الســبيل فــي أحلــك العصــور
حيــث تبــددت ظلمــات الشــرك والبدعــة
واالنحرافــات العقديــة والعمليــة بعدمــا
طلعــت شــمس معارفهــم وعلومهــم وبعــد
مــا ملعــت نجمــة نصرهــم وتفوقهــم فــي آفــاق
الســماء.
رغــم املؤام ـرات الكثيــرة واملبيتــة مــن قبــل
أعــداء اإلســام ورغــم اله ـزات العنيفــة التــي

أصابــت األمــة اإلســامية فــي عهودهــا املختلفة
وفي أرجائها املتباعدة ،إال أن هللا تعالى قيض
لهــا رجــاال أقويــا فــي دينهــم وعقيدتهــم  ،دافعــوا
عــن اإلســام  ،وقاومــوا التيــارات الجارفــة
والهجمــات العنيفــة  ،وقامــوا بعــد املحــن
والشــدائد وثبتــوا أمــام األعاصيــر الفتاكــة ،
وقدمــوا روائــع كريمــة مــن التضحيــة واملثابــرة
أمــام الباطــل  ،حتــى انقشــعت غيــوم اآلالم
واملصائــب عــن ســماء األمــة اإلســامية  ،فإنهــا
أمــة ال ت ـزال ش ـرارالحيــاة والطمــوح كامنــة فــي
رمادهــا.
وفــي هــذا يقــول اإلمــام املفكــرالعالمــة الســيد
أبــو الحســن علــي الحســنی النــدوي رحمــه
هللا :ولكــم أن تتســاءلوا :كيــف اســتطاعت
األمــة أن تقــاوم املؤامـرات الخارجيــة العنيفــة
والتقلبــات التــي ال تنتهــي واختــاف الزمــان
واملــكان وقــد كان بعضــه يكفــي للقضــاء علــى
ديانــة قويــة قديمــة ،أو تحريفهــا علــى األقــل
كمــا وقــع م ـرارا فــي تاريــخ األديــان؟
والجــواب :أنهــا اســتطاعت ذلــك بقوتيــن:
القــوة األولــى :هــي الحيويــة الكامنــة فــي وضــع
اإلســام نفســه  ،وصالحيتــه للحيــاة واإلرشــاد
فــي كل بيئــة وفــي كل محيــط و فــي كل عهــد مــن
عهــود التاريــخ .فقــد خــص هللا تعالــى محمــدا
صلــى هللا عليــه وســلم برســالة وتعاليــم كاملــة
لإلنســان  ،صالحــة لــكل زمــان ومــكان ،
تســتطيع أن تواجــه مــا يتجــدد مــن الشــئون
وأطــوار الحيــاة  ،وتحــل كل مــا يعتــري مــن
املشــكالت واملعضــات.
والدراســة العميقــة الشــاملة للق ـرآن الكريــم
والحديــث النبــوي الصحيــح ومصــادراإلســام
 ،كافلــة باالقتنــاع بمــا أقــول ولكنــه موضــوع
الفقــه اإلســامي والنظــم اإلســامية.
والقوة الثانية :هوأن هللا قد تكفل بأن يمنح
هــذه األمــة التــي ق�ضــى ببقائهــا وخلودهــا رجــاال
ٌ
أحيــاء أقويــاء فــي كل عصــر ،ينقلــون هــذه
التعاليــم اإلســامية إلــى الحيــاة ويعيــدون إلــى
هــذه األمــة الشــباب والنشــاط .إن هــذا الديــن
نفســه هــومــن أقــوى العوامــل فــي وجــود هــؤالء
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األشــخاص فــي كل عصــر ومصــر ،ألنــه يثيــر
فــي أتباعــه ودارســيه كوامــن القــوة ،ويبعــث
فيهــم الثــورة والتمــرد علــى األوضــاع الفاســدة
واملجمتــع الزائــغ واألخــاق املنحلــة والسياســة
املســتبدة والحكــم الجائــر والتــرف املســرف ،
ويفــرض عليهــم إنــكاراملنكــر ،وكلمــة حــق عنــد
ســلطان جائــر ،ويحــرم عليهــم االســتنامة إلــى
األوضــاع الفاســدة والرضــا بالحيــوة الدنيــا
وبيــع الضمائــر  ،ويهبهــم كذلــك األصــول
ّ
والنصــوص املتينــة الحكیمــة التــي يحلــون فــي
ضوئهــا املشــاكل الطريفــة واملســائل املعقــدة.
لذلــك نــرى أن هــذه األمــة لــم تعــدم فــي عصــر
مــن عصورهــا مجدديــن فــي الديــن وأئمــة فــي
العلــم وعماليــق فــي الفكــروأبطــاال فــي الجهــاد
وأعالمــا فــي اإلصــاح ،ال يوجــد نظيرهــم ال فــي
الكميــة وال فــي الكفيــة ،فــي أمــة مــن األمــم،
ولــم يكــن ذلــك مــن املصادفــات واالتفاقــات.
(رجــال الفكــر والدعــوة  41/1دار ابــن كثيــر)
إن النظــر إلــى أحــوال الربانييــن املخلصيــن
يبصرنــا بعيوننــا وتقصيرنــا فــي املجــاالت
املختلفــة فــإن اإلنســان قــد يقــع فريســة
اإلعجــاب بأعمالــه ونشــاطاته ولكــن إذا نظــر
إلــى أعمالــه فــي ضــوء أعمــال العظمــاء وقــارن
بينهمــا  ،يــرى تقصيــره وتخلفــه عــن درجاتهــم
وفــي هــذا يقــول حمــدون القصــار« :مــن نظــر
فــي ســيرالســلف  ،عــرف تقصيــره وتخلفــه عــن
درجــات الرجــال»( .أصــول الوصــول إلــى هللا:
ص  ،87املكتبــة التوفيقيــة)
ي
مكانــة العقيــدة والــروح املعنــو فــي حيــاة
ا لعظمــا ء
إن العقيدة ّ
سرمن أسرارالحيوية والنشاط
 ،بــل هــي رمــزللموفقيــن الذيــن يتقدمــون نحــو
املعالــي والقيــم فــي ضــوء هــذه الخصيصــة
البــارزة وال شــك أن اإلنســان باســتطاعته
أن يحتــل مكانــة ســامية وأ يبلــغ ذروة املجــد
والســعادة بعقيدتــه وروحــه املعنــوي  ،إذا
تجــرد عمــا يمــس كرامتــه وإذا تجنــب عــن
سفاسف األعمال واألفكاروتنكب عن السير
وراء شــهواته وأهوائــه وحظوظــه النفســانية
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وتــرك امللــذات الفانيــة العاجلــة.
فنــرى فــي تاريخنــا املشــرق املليــئ بالبطــوالت
والتضحيــات رجــاال عظمــاء  ،قــد ملعــت
أســمائهم فــي دياجيــر الظلمــات  ،وعاشــوا
عظيمــا نبيــا بدينهــم واعتصامهــم بالشــريعة
اإلســامية ودفاعهــم عــن قاعــدة اإلســام ،
وحرقتهــم علــى اإلســام واملســلمين ،صمــدوا
أمــام الباطــل صمــود الجبــال الراســيات ،
ونصرهــم هللا تعالــى نص ـرا مــؤزرا ووفقهــم
توفيقــا عظيمــا.
وقــد قــال هللا تعالــىِ :مـ َـن ْالُ ْؤ ِم ِنيـ َـن ر َجــالٌ
َّ َ َ ِ
َ ُ
ص َدقــوا َمــا َع َاهـ ُـدوا اللـ َـه َعل ْيـ ِـه ف ِم ْن ُهـ ْـم َمـ ْـن
ُ َ ً
ْ
َ َ َ
�ضى ن ْح َب ُه َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َين َت ِظ ُر َو َما َب َّدلوا ت ْب ِديل
ق
َّ
ل َي ْجــز َي اللــهُ
الص ِادقيـ َـن بص ْدقهـ ْـم َو ُي َعـ ِّـذبَ
َّ
ِ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ َ ْ َ ِ ُ َ ِ َ ِ َ ْ ْ ِ ِ َّ َّ
الل َه َك َ
ان
النا ِف ِقين ِإن شاء أو يتوب علي ِهم ِإن
َغ ُفـ ً
ـورا َر ِح ًيمــا﴿ .أح ـزاب﴾24-23 :
بعــث املقوقــس عظيــم مصــررســا إلــى جيــش
عمروبــن العــاص  ،فأبقاهــم عمــرو عنــده
يوميــن وليلتيــن اطلعــوخاللهــا علــى حيــاة جنــد
رباهــم اإلســام وهيأهــم لفتــح أرض الكنانــة
وملا عادت الرســل إلى مقوقس ،ســألهم كيف
رأيتــم؟ قالــوا« :رأينــا قومــا املــوت أحــب إلــى
أحدهــم مــن الحيــاة والتواضــع أحــب إليهــم
مــن الرفعــة ،ليــس ألحدهــم فــي الدنيــا رغبة وال
نهمــة  ،وإنمــا جلوســهم علــى الت ـراب ،وأكلهــم
علــى ركبهــم وأميرهــم كواحــد منهــم ،مــا يعــرف
رفيعهــم مــن وضيعهــم ،وال الســيد مــن العبــد
 ،وإذا حضــرت الصلــوة لــم يتخلــف عنهــا منهــم
أحد ،يغســلون أطرافهم باملاء ويخضعون في
صلواتهــم».
فقــال عنــد ذلــك املقوقــس :والــذي يحلــف به،
لــو أن هــؤالء اســتقبلوا الجبــال ألزالوهــا ومــا
يقــوى علــى قتــال هــؤالء أحــد.
(النجــوم الزاهــرة ،11/1 :عوامــل النصــر
والهزيمــة :ص )14-15
ز
إن أول خصيصــة بــار ة فــي حياتهــم التــي
حفزتهــم إلــى املعالــي هــي عقيدتهــم الخالصــة
واليقيــن بوعــده ووعيــده وطلــب النصــر مــن
هللا تعالــى بالحنيــن واإلنابــة إليــه والعمــل
بشــريعته واالتصــاف باألوصــاف النبيلــة
وامليزات الفاضلة وهؤالء اســتمطروا شــآبيب
رحمــة هللا تعالــى باللجــوء إليــه تعالــى وطلــب
رضــوان هللا تعالــى.
رباهــم اإلســام تربيــة حقيقیــة  ،بــدت طالئــع
هــذه التربيــة اإليمانيــة والروحانيــة علــى
منهجهــم فــي الحيــاة وأولوياتهــم ومنعتهــم هــذه

التربيــة أن تجرفهــم املاديــة أو تســتعبدهم
الشــهوات.
يقــول الدكتــور شــوقي أبــو خليــل حــول
التوجيــه املعنــوي :تعطــى دول العالــم اليــوم
 %75للمعنويــات و  %25فقــط لألمــور املاديــة
فــي جيوشــها .لذلــك ركــز اإلســام علــى الــروح
املعنويــة مــن قبــل وجعــل أتباعــه يقولــون
لقائدهــم صلــى هللا عليــه وســلم« :وهللا لــو
خضــت بنــا هــذا البحــر  ،لخضنــاه معــك.
(نفــس املصــدر :ص )17
تربيــة اإلســام الروحيــة  ،هــي التــي جعلــت
الــروح املعنويــة عنــد املجاهديــن مــن أعلــی
میزاتهــم  ،كمــا جــاء أن فــي نهاونــد كان دعــاء
ضیهللاعنــه قائــد
النعمــان بــن مقــرن املزنــي ر� 
املسلمين« :اللهم اعزز دينك  ،وانصرعبادك
 ،واجعــل النعمــان أول شــهيد اليــوم ،اللهــم
إنــي أســئلك أن تقــر عينــي اليــوم بفتــح يكــون
فيــه عــز اإلســام .أمنــوا يرحمكــم هللا».
ففــی معرکــة نهاونــد هــذه  ،قاتــل النعمــان
بــن مقــرن املزنــی وکان قائــد املســلمین  ،حتــی
استشــهد  ،فتنــاول الرأیــة أخــوه نعیــم بــن
مقــرن املزنــی قبــل أن تقــع  ،وســجی النعمــان
بثــوب  ،وکتــم مصــاب أخیــه حتــی ال یؤثــرموتــه
فــی معنویــات رجالــه.
وانتصــر املســلمون  ،وفتحــوا (نهاونــد) ،
فجعلوا یسئلون عن أمیرهم النعمان  ،فقال
لهــم أخــوه معقــل« :هــذا أمیرکــم  ،قــد أقــرهللا
عینیــه بالفتــح وختــم لــه بــا الشــهادة» .ودخــل
املســلمون نهاونــد فاتحیــن بعــد هزیمــة الفرس
 ،وبذلــک انتهــت معرکــة (نهاونــد) الحاســمة ،
التــی أطلــق علیهــا املؤرخــون بحــق اســم  :فتــح
الفتــوح( .الطبــری)217/3 :
ضیهللاعنه باملدینة
وکان عمربن الخطاب ر� 
یتســقط أنبــاء املســلمین ال یــکاد یــذوق النــوم
إال غ ـرارا  ،فلمــا جــاءه رســول املســلمین مــن
نهاونــد ســأله« :مــا ورائــک؟» قــال « :البشــری
والفتــح» .وســأل عمــر« :ومــا فعــل النعمــان؟»
فقــال  « :زلــت فرســه فــی دمــاء القــوم  ،فصــرع
فاستشهد» .قال عمروقد أفزعه النبأ وهزه:
«إنــا هلل وإنــا إلیــه راجعــون» .ولــم یتمالــک
نفسه أن بکی حتی نشج  ،کأنما أصیب بأعز
إنســان لدیــه.
وقــال رســول املســلمین إلــی عمــر « :یــا أمیــر
املؤمنیــن! مــا أصیــب بعــده (یعنــی النعمــان
بــن مقــرن) رجــل تعــرف وجهــه» .فقــال عمــر:
«ألئــک املســتضعفون مــن املســلمین  ،ولکــن

الــذی أکرمهــم بــا الشــهادة یعــرف وجوههــم
وأنســابهم ومــا یصنــع أولئــک بمعرفــة عمــر؟»
(کتــاب الخ ـراج  :ص  ،41بیــن العقیــدة
والقیــادة  :ص )250
وهکــذا خــرج عقبــة بــن نافــع الفهــری مــن
القیــروان علــی رأس جیشــه  ،فدعــا بــأوالده
قبــل مغادرتــه القیــروان  ،وقــال لهــم «:یــا بنــی!
إنــی قــد بعــت نف�ســی مــن هللا عزوجــل  ،فــا
أزال أجاهــد مــن کفــربــاهلل»( .تاریــخ ابــن أثیــر:
)42/4
وقــال عقبــة ألوالده « :علیکــم ســام هللا ،
وأراکــم ال تروننــی بعــد یومکــم هــذا» .ثــم قــال
« :اللهــم تقبــل نف�ســی فــی رضــاک  ،واجعــل
الجهــاد رحمتــی ودار کرامتــی عنــدک».
وم�ضــی قدمــا ینتقــل مــن نصــرألــی نصــرحتــی
وصــل إلــی (آســفی) علــی املحیــط األطل�ســی
 ،فأدخــل قوائــم فرســه فــی البحــر املحیــط ،
ثــم قــال « :یــا رب ،لــوال هــذا البحــرملضیــت فــی
البــاد مجاهــدا فــی ســبیلک» .ثــم قــال « :اللهــم
اشــهد! أنــی قــد بلغــت املجهــود  ،ولــوال هــذا
البحــرملضیــت فــی البــاد أقاتــل مــن کفــرحتــی
ال یعبــد أحــد مــن دونــک»( .بیــن العقیــدة
والقیــادة  :ص )253
وهــذا خالــد بــن الوليــد ر�ضــي هللا عنــه ســمع
قبيــل بــدء معركــة يرمــوك جنديــا يقــول« :مــا
أكثــرالــروم وأقــل املســلمين!» فقــال خالــد« :ما
أقل الروم وأكثراملســلمين  ،إنما تكثرالجنود
بالنصــروتقــل بالخــذالن  ،ال بعــدد الرجــال ،
وهللا لــوددت أن األشــقر(يعني فرســه) ب ـراء
وأنهــم أضعفــوا العــدد».
إن توجيــه اإلســام  ،وتربيتــه جعلــت خالــدا
ينطــق بهــذا ،نطــق املتیقــن ممــا يقــول.
إن الثبــات علــى العقيــدة والــروح املعنــوي
جعلهــم يندفعــون فــي أصقــاع األرض ،
يدعــون إلــى هللا تعالــى  ،ويجاهــدون فــي
ســبيله ويبذلــون فــي ســبيله الغالــي والرخيــص
والنفيــس والخســيس  ،يرفعــون رأيــة اإلســام
وال يعتــذرون  ،وال يتعبــون ألنهــم محتبســون
 ،والــذي يحتســب ال يتعــب  ،ونــرى الصحابــة
ر�ض يهللاعنهــم أجمعيــن بعــد غــزوة أحــد
مباشــرة  ،ال يلبثــون حتــى يجيبــوا داعــي هللا ،
فيلحقــوا باملشــركين .فقــال أســيد بــن حضيــر
وبــه ســبع جراحــات يريــد أن يداويهــا « ،ســمعا
وطاعــة هلل ولرســوله» وأخــذ ســاحه  ،ولــم
يعــرج علــى دواء ،ولحــق برســول هللا صلــى هللا
عليــه وســلم وخــرج مــن بنــي ســلمة أربعــون
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جريحــا ،بالطفيــل بــن النعمــان ثالثــة عشــر
جرحــا وبخ ـراش بــن الصمــة عشــر جراحــات.
(إمتــاع األســماع)167/1 :
لقــد ســجل التاريــخ مــن هــذه الفئــة املختــارة
أكــرم صفحــات التطبيــق والعمــل بمقت�ضــى
عقيدتهم وإيمانهم  ،وقدموا روائع التضحية
والوفــاء بمــا يملــي عليهــم إيمانهــم ومبادئهــم
وقــد تلقــوا دروس العمــل والتطبيــق فــي
مدرســة النبــوة  ،وكانــت أفكارهــم واندفاعهــم
و مشــاعرهم منبثقــة مــن مشــكاة ذلــك املنهــج
الــذي تلقــوه مــن هــذه املدرســة اإلیمانیــة.
إن اإلمــام املفكــرالعالمــة الســيد أبــو الحســن
النــدوي یشــیر إلــى هــذه الخصيصــة وامليــزة
املمتــازة فــي حيــاة الصحابــة ر�ضــي هللا عنهــم ،
ويضــرب لهــا مثــا ويقــول :عندمــا قــال النبــي
صلــى هللا عليــه وســلم فــي معركــة بــدر« قومــوا
إلــى جنــة عرضهــا الســموات واألرض ».فيرمــي
عميــر بــن الحمــام تم ـرات كان يأكلهــا ويقــول:
لئــن أنــا حييــت حتــى آكل هــذه التم ـرات إنهــا
لحيــاة طويلــة( .رواه مســلم)1515 /3 :
هذه هي القوة التي وهبتها العقيدة اإلسالمية
للعرب  ،ففتحوا بها العالم ( .إلى اإلسالم من
جديــد :ص  )162ويقــول أيضــا :لذلــك كان
العــرب منتصريــن فــي كل معركــة ؛ ألن مــن
اليبالــي باملــوت ينتصــر دائمــا علــى مــن يعبــد
الحيــاة ويقدســها ويقيــد نفســه بهــا ،لقــد كان
مصــدر هــذه القــوة  ،اإليمــان الــذي يرفــع
النفــوس مــن حضيــض الشــهوات والحــرص
علــى الدنيــا والعــض عليهــا بالنواجــذ والحــذر
مــن املــوت  ،إلــى أوج الشــهادة واإلســتهانة
بالحيــاة  ،لقــد كان اإليمــان قــد قهــرفــي العــرب
الصفــة البشــرية التــي دائمــا تحــرص علــى
الحيــاة وتعــاف املــوت وتنجــذب إلــى الراحــة
والســهولة ( .املســلمون وقضيــة فلســطين:
ص )33
الشــك أن العقيــدة هــي الوقــود التــي تشــعل
فتیــل النفــوس للبلــوغ إلــى املعالــي وتعطــي
صاحبهــا حيــاة حقيقیــة وقــوة معنويــة تحبــب
لديــه املــكارم واألمجــاد وتعطيــه همــة وعزيمــة
ال تعــرف الخــور والفتــور  ،هكــذا نــرى فــي تاريــخ
الفاتحيــن واملجدديــن أن العقيــدة كلمــا قويت
ورســخت أتــت فــي مجــال الحيــاة بالعجائــب
والغرائــب وتجعــل مــن اإلنســان الفاشــل
الضعيــف بطــا مغــوارا ذا إرادة مضــاء وهمــة
عاليــة.
إن اإلسالم بتوجيهه املعنوي لإلنسان يحصنه
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مــن الســقوط فــي غياهــب الضيــاع والتال�شــي
فــي خضــم الحيــاة ويمنعــه عــن ركــوب األهــواء
والشــهوات ويحفظــه عــن الضيــاع فــي مراتــع
الغفــات التــي ال يرتادهــا إال أصحــاب الهــوى ،
بــل يرشــده إلــى مكانتــه العاليــة ويتحفــه العــزة
والكرامــة  ،فيرتفــع هــذا اإلنســان املعنــوي عــن
الغفــات والشــهوات ويتمحــور حــول مبادئــه
اإليمانيــة ويســتمد مــن نبــع اإلســام الهدايــات
ويقتبــس مــن نــوره مشــاعل الحيــاة.
فاإلسالم يهدف إلى غرس العقيدة الصحيحة
الصافيــة فــي قلــوب املســلمين ـكـي يؤهلهــم
للقيــادة ويجعــل منهــم جيــا فريــدا في الصفات
والتطلعــات والتضحيــات.
وإلــى هــذه الحقيقــة أشــاراللــواء الركــن محمود
شــیت خطــاب فــي كتابــه القيــم « :بيــن العقيــدة
والقيــادة» :وإن العقيــدة وحدهــا هــي التــي
دفعت قتيبة بن مســلم ألن ينســاب بجيوشــه
املؤمنــة مــن أرض العــرب إلــى أن يصــل إلــى
الصيــن ،ويجتــاز بــاد مــاوراء النهــر والهنــد
 ،هاديــا ومجاهــدا مؤمنــا  ،يحمــل فــي قلبــه
إيمانــا وفــي يــده ســيفا بتــارا يشــق ظــام الشــرك
والجهالــة .وهــذا مو�ســى بــن نصيــر ،ورئيــس
أركان حربه طارق بن زياد املؤمن ،يسيرقاطعا
شــمال إفريقيــة حتــى يصــل طــارق إلــى املغــرب،
ويجتــازالبحــربجيشــه حتــى يصــل إلــى ســاحل
األندلــس ،فيحــرق ســفنه ولــم يبــق لــه ولجنــده
إال العقيــدة املومنــة الدافعــة ،والســيوف
املشهورة املحاربة ،ويقول في قوة إيمان ،وسر
الحقيقــة ينطقــه« :العــدو أمامكــم ،والبحــر
ورائكــم» وهــو بهــذا يبــث فيهــم روح اإليمــان
والفــداء واإلقــدام.
فيتقدمــون بقــوة اإليــان والعقيــدة وقــوة
القيادة في أرض األندلس فتحا وعمارة ورفعا
للــواء الحــق واإليمــان( .بيــن العقيــدة والقيادة:
ص )25
إن املؤمــن الحــق ال يخــاف فــي هللا لومــة الئــم
واليخــاف مــن املــوت أو القتــل أو الفقــر  ،بــل
يعتقــد إعتقــادا راســخا جازمــا بــأن اآلجــال بيــد
هللا تعالــى .ويملــي عليــه إيمانــه و عقيدتــه أن
العــزة مــع الصبــر ،والفــوز مــن عنــد هللا العزيــز
الحكيــم وهــذا هــوالبطــل املؤمــن املغــوارخالــد
بــن الوليــد ر�ضــي هللا عنــه عندمــا حضرتــه
الوفــاة  ،قــال كلمــة رائعــة تبقــى مــا بقــي الليــل
والنهــار  ،شــاهدة علــى إيمانــه ويقينــه ،يقــول:
«مــا فــي جســمي شــبر إال وفيــه طعنــة رمــح أو
ســيف وهــا أنــا ذا أمــوت علــى فرا�شــي كمــا
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يموت البعير ،فال نامت أعين الجبناء»( .أسد
الغابــة)95/2 :
ومــا أصــدق قولــة خالــد بــن الوليــد ر�ضــي هللا
عنــه« :مــا ليلــة يهــدي إلــى فيهــا عــروس أنــا لهــا
محــب أو أبشــرفيهــا بغــام  ،أحــب إلــى مــن ليلــة
شــديد الجليــد فــي سـرية مــن املهاجريــن ّ
أصبــح
بهــم العــدو ،فعليكــم بالجهــاد»( .اإلصابــة:
 ،99/2بيــن العقيــدة والقيــادة :ص )264
لقد دخل اإليمان في سويداء قلوبهم  ،فهانت
عليهــم الدنيــا ومالذهــا  ،ونظــروا إلــى حقيقتهــا
الزائفــة بعيــون بصيرتهــم النافــذة  ،فلــم
يبتهجــوا بزخرفاتهــا وزينتهــا  ،بــل تطلعــوا إلــى مــا
هــو خيــروأبقــى للذيــن آمنــوا وهــي اآلخــرة.
لقــد تيقنــوا بقــول هللا تعالــى بحيــث يقــول:
إعلمــوا أنمــا الحيــاة الدنيــا لعــب و لهــو وزينــة
وتفاخــر بينكــم وتكاثــر فــي األمــوال واألوالد
كمثل غيث أعجب الكفارنباته ثم يهيج فتراه
مصف ـرا ثــم يكــون حطامــا وفــي اآلخــرة عــذاب
شــديد ومغفــرة مــن هللا ورضــوان ومــا الحيــاة
الدنيــا إال متــاع الغــرور( .الحديــد)20:
ونــرى فــي حيــاة أصحــاب النبــي صلــى هللا عليــه
وســلم تطبيقــا عمليــا لهــذه اآليــات الكريمــة ،
حيــث قدمــوا أروع األمثلــة فــي ســبيل اإلعـراض
عــن حطــام الدنيــا وبهرجتهــا.
كتب عمرر�ضي هللا عنه زمن خالفته إلى أهل
حمــص « :اكتبــوا إلــى فقراءكــم ».فكتبــوا إليــه
أســماء الفقـراء  ،وذكــروا فيهــم عميــربــن ســعد
ر�ضي هللا عنه وكان أميرا عليهم .فلما قرأ عمر
اســمه قــال« :مــن عميــر بــن ســعد»؟! فقالــوا:
أميرنــا!! فقــال عمــر :فأيــن عطائــه؟» .فقالــوا:
يخرجــه كلــه ال يمســك منــه شــيئا .فوجــه إليــه
عمــربمئــة دينــار ،فأخرجهــا كلهــا إلــى الفقـراء.
فقالــت امرأتــه « :لــو كنــت حبســت لنــا منهــا
دينــارا واحــدا .فقــال :لــو ذكرتنــي فعلــت»( .بيــن
العقيــدة والقيــادة :ص )270
ونــرى فــي ســيرة أبــي عبيــدة ر�ضــي هللا عنــه
نمــاذج كريمــة مــن اإلخــاص والزهــد واليقيــن
بوعــد هللا تعالــى .كان أبــو عبيــدة ر�ضــي هللا
عنــه ال يكتــرث باملناصــب ،كمــا كان ال يكتــرث
باملــال .فقــد أرســل عمــربــن الخطــاب إلــى أبــي
عبيــدة بأربعــة آالف درهــم وأربعمئــة دينــار
وقــال لرســوله « :أنظــر مــا يصنــع»! فقســمها
أبوعبيــدة بيــن النــاس ،فلمــا أخبــرعمــررســوله
بمــا صنــع أبوعبيــدة قــال « :الحمــد هلل الــذي
جعــل فــي اإلســام مــن يصنــع هــذا»( .طبقــات
ابــن ســعد)413/4 :
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ّ
إدلب عىل مرىم حجر من أم المعارك!
سيد مسعود

إدلــب هــي املحافظــة األخيــرة التــي تســيطر
عليهــا الجماعــات املســلحة املعارضــة للرئيــس
الســوري بشــاراألســد ،وهــي فرضــت ســيطرتها
ً
عليهــا منــذ أربعــة أعــوام تقريبــا .وبالنســبة إلــى
النظــام الســوري ،إن إعــادة بســط الســيطرة
علــى إدلــب يمثــل بطريقــة أو أخــرى نهايــة
ً
الحــرب ،وانتصــارا للحكومــة علــى مــا وصفتــه
ً
دائما "باملؤامرة العاملية" ضد سوريا .وينتشر
ً
حاليــا فــي محافظــة إدلــب فصيــان أساســيان
معارضــان لحكومــة دمشــق .الجبهــة الوطنيــة
لتحريــر ســوريا ،ولديهــا أعــداء ثالثــة :النظــام
الســوري واألك ـراد واملتطرفــون اإلســاميون.
أمــا الفصيــل الثانــي فهــو هيئــة تحريــر الشــام
ً
(جبهــة النصــرة ســابقا).
قــد كثــرالحديــث فــي اآلونــة األخيــرة عــن اقتـراب
معركــة إدلــب ،هــذا املعقــل األخيــر الــذي
تســيطر عليهــا املعارضــة الســورية .فــي البـ ّـر،
وقــد حشــد الجيــش الســوري آالف الجنــود
واملقاتلين لتعزيز ّ
قواته قبل البدء بما يوصف
"بــأم املعارك".کمــا يرغــب الكرمليــن فــي إظهــار
ً
ســلطته ،مجــددا ،كالســلطة األعلــى فــي ســاحة
الص ـراع الســورية ،بعــد انكفــاء األميركييــن
عنهــا.
ى
تكتســب إدلــب اليــوم أهميــة كبــر مــن
وجهــة النظــر اإلنســانية ،إذ اللجــوء إلــى
الن ـزاع العســكري فيهــا ،سيتســبب "بعاصفــة
كاملــة" ،قــد تــؤدي إلــى نــزوح وتهجيــراملالييــن،
ومقتــل اآلالف .وقــد تضاعــف عــدد ســكانها
بعــد أن أصبحــت املــاذ األخيــر للنازحيــن
مــن كل الجغرافيــا الســورية ،ممــن ُدمــرت
بيوتهــم ونهبــت أمالكهــم وهجــروا تحــت ني ـران
القصف والبراميل ،حتى إن عدد سكان هذه
املنطقــة بــات ينــوف عــن ثالثــة مالييــن نســمة،
وربمــا يصــل إلــى أربعــة مالييــن ،وفــق بعــض
التقديـرات ،بينهــم مليــون طفــل وفــق تصريــح
ملنظمــة (يونيســف) الدوليــة.
على الرغم من التحذيرات الشديدة للواليات
املتحــدة ومخاوفهــا مــن وقــوع كارثــة إنســانية،
فــإن إدارة ترامــب ال تملــك ســوى القليــل

مــن النفــوذ ملنــع روســيا وإي ـران وســوريا مــن
امل�ضي ً
قدما في هجوم إدلب .واملنع مركزعلى
استخدام السالح الكيمياوي ،وذلك لن يغير
في األمر ً
شيئا ،حيث املعركة قائمة ال محالة،
وقــد جــرى اإلعــداد لهــا ببــرودة وخبــث الــدب
الرو�ســي.
وتركيــا أيضــا ال تملــك حقيقــة أوراقــا قويــة
لتلعبهــا فــي هــذه املحافظــة ســوى الورقــة
اإلنســانية ،وخاصــة فــي ظــل عــدم الت ـزام
الــروس واإليرانييــن بتعهداتهمــا فيمــا يتعلــق
بمناطــق خفــض التصعيــد املوقعــة بيــن
النظام السوري وفصائل املعارضة السورية

بضمانــة تركيــة روســية إيرانيــة .وکان مــن
املتوقــع أن تكــون القمــة بيــن تركيــا وروســيا
وإيران ،التي انعقدت في طهران في السابع من
أيلول /ســبتمبر ،الفرصة األخيرة للتوصل إلى
حل وسط قبل هجوم النظام .بتوسط تركيا
هــذه األخيــرة ،إال أن القمــة قــد انعقــدت دون
حصــول أي انخفــاض فــي مؤش ـرات املعركــة.
إن عالمــات الحملــة العســكرية الســورية
الكبــرى كانــت تتزايــد الســتعادة إدلــب .ابتـ ً
ـداء
مــن أواخــرتمــوز /يوليــو ،بعــد الهجــوم الناجــح
لنظام األسد على درعا والقنيطرة في الجنوب
الغربــي ،حيــث بــدأ النظــام حشــد قواتــه فــي
املناطــق املحيطــة بإدلــب .بدعــم مــن روســيا.
ً
مبرمجــا وفــق
وربمــا كان تأجيــل معركــة إدلــب
املخطــط الرو�ســي ،الســتكمال تجميــع هــذه
املجموعــات اإلســامية املتطرفــة ،بعــد أن
اســتنفدت وظيفتهــا فــي وأد الثــورة الســورية
الســلمية ،ووأد شــعاراتها وأهدافهــا بالحريــة
والديمقراطيــة وإنشــاء دولــة املواطنــة
املتســاوية ،إذ ّ
تضمــن نــص اتفاقيــة خفــض

التصعيــد املوقعــة بيــن األط ـراف الثــاث
الضامنــة لهــا :روســيا وتركيــا وإي ـران ،مبنيــا
على استمرارالحرب ضد املنظمات اإلرهابية
واملجموعــات أو األشــخاص املنضويــة تحــت
هــذا املســمى ،ولــن يكــون مصيــرإدلــب أفضــل
مــن مصيــر ســابقاتها مــن مناطــق خفــض
التصعيــد ،فاملعــارك الســابقة والالحقــة
تنضــوي كلهــا تحــت يافطــة مكافحــة اإلرهــاب
ّ
التي حظيت بتوافق دولي رسمي ،وقد شكلت
ترجمته الروسية ،في كل من أستانا وسوت�شي
ً
الحقــا ،مقدمــة الســتعادة الدولــة الســورية.
قــد يكــون هجــوم النظــام الســوري الوشــيك
علــى إدلــب ،آخــرالجيــوب التــي يســيطرعليهــا
املعارضــون فــي ســورية ،مــن أشــد املعــارك
دمويــة فــي الحــرب األهليــة الســورية ،مــع
عواقــب إنســانية وجيوسياســية كبيــرة .ومــا
ّ
يدعوإلى األسف هوأن هذه املعركة لن تشكل
ً
حــا فــي املــدى املنظــور للســوريين أو للوضــع
فــي ســورية ،ولــن تكــون نتيجتهــا عــودة آمنــة
لالجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم ،ولن
يكــون هنالــك إعــادة إعمــاركمــا يطالــب بوتيــن.
وليســت لهــا نتيجــة ســوى تجريــد املعارضیــن
املناوئيــن لألســد مــن معقلهــم األخيــر ،كمــا أن
مــن املحتمــل أن تكــون املعركــة الكبيــرة األخيــرة
في الحرب األهلية السورية ،بحسب ما كتبته
صحيفــة نيويــورك تايمــز األميركيــة.
لقــد أصبحــت إدلــب علــى مرمــى حجــرمــن أم
املعــارك بحســب تعبيــرالنظــام الســوري وكلمــا
تم�ضــي األيــام نحــن نقتــرب إلــى ســاعة الصفــر
وانطــاق هــذه الحــرب العميــاء ،ممــا يحتــم
علــى املنظمــات اإلســامية والدوليــة التدخــل
العاجــل إليقافهــا ،وفــي هــذا املجــال ال يفيــد
التحذيــر مــن اســتخدام الســاح الكيميــاوي
ألن اســتخدامه وعــدم اســتخدامه ال يغيــر
مســارالحــرب وعواقبهــا الهائلــة ،كمــا ال يجــدي
وصفها بالكارثية وكونها مجزرة إنسانية وإنما
املطلــوب هــي املحاولــة ملنــع الحــرب أساســا،
ً
والتذرع بالحلول األخرى سوى الحربِ ،حقنا
لدمــاء األطفــال والنســاء واألبريــاء.
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هل أصبحت الثورات العربية وباال
عىل األمة اإلسالمية؟!
عبدالرحمن محمد جمال

قــد يتســاءل متســاءل :مــاذا حققــت
الثــورات العربيــة التــي قامــت إلطاحــة
األنظمــة االســتبدادية والديكتاتوريــة
والتــي طالبــت بتطبيــق الديمقراطيــة
وإعطاء الحرية؟! هل حققت إال الدمار
والخ ـراب ،هــل حققــت إال التنكيــل
والتشــريد والســجن؟! هــل حققــت إال
القهقــرى والتخلــف والفقــر والبطالــة؟
وهــل حققــت إال تدخــل القــوى األجنبيــة
التــي رأت فــي البــاد مرتعــا خصبــا؟ وهــل
حققــت إال النهــب وســرقة أمــوال األمــة
وثرواتهــا؟! وهــل أنجــزت غيــر هــذا يــا
تــرى ؟
إن الثــورات العربيــة لــم تقــم يــوم قامــت
إال بــأن تأتــي بمــا هــو األصلــح لهــا ،ولــم
تهــدف إســقاط األنظمــة املســتبدة فحســب
بــل كان أكبــر غايتهــا أن تســتبدل بالنظــام
العتيــق الفاســد نظامــا صالحــا ،فيــه
الحريــة ،فيــه العمــل ،فيــه يعيــش اإلنســان
بأمــن وســام ،ولكــن مــا شــاهدناه هــوعكــس
ذلــك تمامــا حيــث لــم تخلــف الثــورات إال
األض ـرار الجســيمة التــي خلفــت األمــة عــن
ركــب الحضــارة لقــرون وأحقــاب.وال شــك
أن إلفشــال الثــورات عوامــل وأســباب
عديــدة يمكــن أن نجملهــا فيمــا يلــي:
1ـ الثــورات املضــادة؛ لقــد نجحــت كثيــر
مــن الشــعوب املضطهــدة فــي إســقاط بعــض
األنظمــة الفاســدة إال أن تلــك األنظمــة لــم
تجلــس مكتوفــة األيــدي بــل راحــت تخطــط
لهــدم الثــورة وتشــويه ســمعتها وذلــك بمــا
أوتيــت مــن مــال وقــوة وعســكرودعــم داخلــي
وخارجــي ،وإعــام وعســكر.
2ـ تدخــل القــوى األجنبيــة؛ اغتنمــت القــوى
الطامحــة الفرصــة وأحســت إثــر إســقاط
األنظمــة بالف ـراغ ،فطفقــت تخطــط
لتعقيــد األوضــاع تحــت الســتار ـ وإن كانــت
تظهــر نفســها فــي الظاهــر كوســيط وناصــح ـ

لتصطاد من املاء العكروتحصل على أكبر
عــدد مــن الغنائــم.
3ـ كانــت أكثــر الثــورات العربيــة إســامية
الصبغــة لذلــك لــم تثــرأي إعجــاب وتفاعــل
مــع القــوى الدوليــة املعاديــة ،بــل حصــل
العكــس حيــث جنــدت القــوى جميــع
طاقاتهــا لإلطاحــة وتشــويه صــورة الثــورة.
4ـ عــدم وجــود قيــادة قويــة ملرحلــة مــا بعــد
الثورة؛ فعدم جمع الثوارعلى راية واحدة
واختــاف كلمتهــم أذهــب ريحهــم وحــط مــن
شــوكتهم وقوتهــم .ولكــن الســؤال املطــروح
هــل يصــح القــول بــأن الثــورات تمخضــت
الشــرولــم تنجــب أي خيــرلألمــة اإلســامية،
وأنها كانت وباال على األمة والبالد العربية؟!
الحقيقــة لــو درســنا هــذه الثــورات بإمعــان
وتــأن توصلنــا إلــى أن هــذه الثــورات وإن
خلفــت فــي ظاهرهــا كثيـرا مــن البــاء واملحــن
إال أنهــا فــي نهايــة املطــاف أنتجــت وســتنتج
خيرا كثيرا لألمة اإلسالمية ويمكن أن نشير
إلــى بعضهــا بإيجــاز:
1ـ الثــورات العربيــة أظهــرت فســاد األنظمــة
االســتبدادية والعلمانيــة.
2ـ الثــورات العربيــة أظهــرت نفــاق القــوى
العامليــة التــي أظهــرت النصــح وأبطنــت
اإلفســاد واإلذالل والتبعيــة والغصــب
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ملمتــكالت الــدول اإلســامية.
3ـ الثــورات العربيــة أجهــزت األنظمــة
الفاســدة وأظهــرت للنــاس ســوآتها
و مفا ســد ها .
4ـ الثــورات العربيــة لــم تخمــد بعــد وهــي
فــي مســيرتها جــادة وإن اعتراهــا الضعــف
والهزيمــة إال أن الحــرب ل تنتــه والحــرب
ســجال ،فالثــورات وإن تعرضــت للهجمــات
وســببت فــي الظاهــر أض ـرارا إال أن العاقبــة
للثــوار ألن النــاس أدركــوا ضعــف األنظمــة
العميقــة وإخــاص الثــوار وجديتهــم
ووطنيتهم.والحقيقــة أن الثــورة قــد أنجــزت
كثي ـرا مــن األعمــال الخضــام ،وشــقت
طريقهــا إلــى األمــام ،ولكــن الطريــق محفــوف
باألخطارواملكاره واألشواك ومعرض للقتل
والكبــت والعنــف والقمــح ،وال بــد أن تقــدم
الثــورات الكثيــر مــن التضحيــات الجســام
حتــى تصــل إلــى مرتبــة تؤهلهــا إلســقاط
األنظمــة املســتبدة والجائــرة.
وإن هــذا اإلخفــاق الطبيعــي فــي الثــورات
ولــوال الهزيمــة ملــا ســنح ألصحــاب الثــورات
أن تجــدد النظــر فــي خطواتهــا وأعمالهــا
وألصيــب بالجمــود واالســتعالء وربمــا أدى
ذلــك إلــى تشــويه صورتهــا ،وكلمــا تعتــرض
األشــواك تــزداد نضجــا وحنكــة ودرايــة.
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وداع مكـة
بقلم :الشیخ محمد أكرم الندوي
أوكسفورد

أخلينــا الفنــدق الســاعة الحاديــة عشــرة
ليال ،وركبنا الحافلة الناقلة إيانا إلى مطار
جــدة ،متســللة بنــا مــن خــال أباطــح مكــة
ومثاويهــا ،ودروبهــا وس ـراديبها ،عالقــا بهــا
قلبــي ،وقــد آملــه هــذا التعلــق إيالمــا فيه وجد
وطــرب ،واهت ـزاز وفــرح ،ليســت أم القــرى
بلــدا مــن البــاد ،إنهــا قريــة مســبوقة ببيــت
هللا عامــرة بعمارتــه ،لــم يــأت عليهــا حيــن
مــن الدهــرمنفصلــة عنــه منفكــة ،تنتمــي إلــى
إبراهيــم وإســماعيل وهاجــرعليهــم الســام،
وتعتزبخاتم النبيين وسيد املرسلين محمد
صلى هللا عليه وسلم وأصحابه املصطفين
األخيــار ،الصالحيــن األبـرار ،لوامــع النجــوم
وســواطع الكواكــب ،ر�ضــي هللا عنهــم
أجمعيــن ،إنهــا بلــدة َّ
حرمهــا رب العامليــن
تحريمــا ،تأبــى نف�ســي أن تبرحهــا عادلــة عنهــا
إلــى ســواها ،وتعجــزعــن أن تصطحبهــا معهــا
متواكبتيــن مترافقتيــن ،وليغبــط املؤمــن أن
تتقاســمه عالئــق ربــه تقاسـ ًـما.
نزحــت مــن مكــة ،ويــا ليتنــي وجــدت مــن
فراقهــا بــدا ،ويــا ليتنــي لــم أبايــن واديــا
فيــه إذخــر وجليــل ،وفيــه مــورد هاجــر
وإسماعيل ،وبادية لي فيه جبال أبي قبيس
وعرفــات وكبكــب ،حســبي حزنــا أن رحــت
منهــا ،تكابــد أحشــائي مــن شــوق إليهــا وجعــا،
وتقا�ســي جوانحــي مــن ولــه بهــا فجعــا ،ومــا
ُ
ظلــم الشــوق أحشــائي ،وال عــدا الولـ ُـه علــى
جوانحــي ،وإنمــا غــدا ظاملــا للشــوق والولــه
تفـ ُّـر ُق همــي وتشـ ُ
ـتت شــجني ،اســتوقفوا

الـ َ
ـركاب فــي عرصاتهــا وقفــا ،فلــي لبانــات منهــا
صحبي لم َّ
أتقضها ،دعوني أتمتع من النظر
إلى طائفيها وعاكفيها ،وراكعيها وساجديها،
ـاج مالئكتهــا املتزاحميــن عليهــا
ودعونــي أنـ ِ
الغابطيــن حجيجهــا والعاجبيــن مــن زائريهــا،
واملســتغفرين لهــم اســتغفارا ،ودعونــي
أتقــرب إلــى ربهــا منيبــا إليــه ومســترحما إيــاه
ا ســترحاما.
َّ
ومــا مســاتي وعزائــي إال أن ودعهــا
الصالحــون قبلــي ورحلــوا عنهــا عائديــن إليها
أو غيــر عائديــن ،ومــن اســتقبل الكعبــة فــي
صلواتــه فليــس لهــا بهاجــر ،ومــن ابتغــى إلــى
ربهــا وســيلة وزلفــى فليــس بقــاص ســحيق
ولــو رمتــه النــوى أوطانــا غريبــة ،وقذفــه
ّ
الشــط أرا�ضــي شاســعة،
وليغيــب الدهــر
ِ
جســمي منهــا ،فلــن يجــد إلــى تغييــب قلبــي
منهــا ســبيال ،ولــن يســلبني ذكريــات الصــاة
فيهــا ،والطــواف ببيتهــا العتيــق ،واملبيــت
بمنــى ،والوقــوف بعرفــة واملشــعر الح ـرام،
إنهــا ذكريــات تمكنــت مــن قلبــي تمكنــا ،فمــا
هــي بمنصرفــة عنــه ،وال هــو عنهــا بصابــر أو
محتمــل نســيانها أو الرغبــة عنهــا إلــى غيرهــا
احتمــاال ،وهلل أيامــي بتلــك الديــار مــا كان
َّ
أغرهــا وأبهاهــا وأنضرهــا وأرواهــا ،ومــا أجـ َّـد
البــون بينهــا وبيــن أيــام الدنيــا ،فأيــام الدنيــا
غيــر راجعــة وال لذاتهــا ،وأيــام مكــة فهــي
رواجــع وبركاتهــا وهباتهــا.
من جدة إلى أوكسفورد:
ووصلنــا إلــى مطــار جــدة الدولــي الســاعة

الثانيــة والربــع صباحــا ،وجمعنــا أغراضنــا،
واشــترينا معلبــات مــاء زمــزم ،وجلســنا فــي
قاعة االنتظار ،فإن موعد رحلتنا الســاعة
الثامنــة والنصــف ،وقــد أجــل تأجيــا،
وأخــذت أكتــب مقــاال عــن معنــى الوقــوف
بعرفــة ،فأتممتــه ونشــرته ،وصلينــا الفجــر
فــي الســاعة الخامســة فــي مســجد املطــار
جما عــة.
واســتغرقت إج ـراءات الرحلــة علــى املطــار
وقتا طويال ،ثم جلست مع بعض أصحابي
عنــد بوابــة املغــادرة نتجــاذب أط ـراف
الحديــث ،وحدثنــي األخ ســهيل عــن تجربتــه
ً
ومدرســا،
فــي كليــة إبراهيــم بلنــدن طالبــا
واهتمامــه باللغــة العربيــة وآدابهــا ،وناقشــنا
املنهــج الصحيــح لتنشــئة األطفــال علــى
لغــة الضــاد الفصحــى ،وأعربنــا عــن أســفنا
عــن تدهــور شــأن اللســان الفصيــح الراقــي
فــي بلــدان العالــم العربــي وهوانــه علــى أهلــه
املغتريــن املتكلفيــن تعلــم لغــات أعجميــة قــد
تتصــدق عليهــم بزخــرف مــن متــاع الدنيــا
الزائــل ،وتســلبهم كرامتهــم وعــزة نفوســهم،
وما أشقانا أن نبتلى بدهريفقد العرب فيه
حميتهم وأنفتهم وهم بهذا الصغارراضون،
َ
وندبنــا علــى الصحــف واملجــات وبرامــج
اإلذاعــة والتلفزيــون وعامــة املطبوعــات
ُ
املتخمــة باأللحــان واألخطــاء التــي ال تغفــر
وال تعــذر ،وال يتكلــف لهــا تأويــل ســائغ ،فإلــى
هللا املشــتكى.
وأقلــت بنــا الطائــرة بعــد الســاعة العاشــرة،
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واســترحت أثنــاء الرحلــة اســتراحة خفيفــة،
وســألني جلي�ســي كيــف يربــي أوالده تربيــة
إســامية صحيحة ،وكيف يتعلم هو اللغة
العربية ،فأفضت في اإلجابة عن السؤالين
إفاضة أروت غلته وشفت علته ،ثم اقترب
إلي الشيخ ناصرضمير ،وهو مديرالحملة،
فتحدثــت معــه عــن عظمــة إبراهيــم عليــه
الســام وإمامتــه فــي الديــن وفــي الق ـرآن
الكريــم ،ومعنــى ملــة إبراهيــم ،وضــرورة
توحيــد صفــوف املســلمين ،وأن نبــذل فــي
ســبيل ذلــك جهودنــا ونســعى لــه ســعيا.
وهبطــت بنــا الطائــرة فــي مطــار لنــدن
الساعة الثانية والنصف ،وودعت الشيخ
مجاهــد علــي والشــيخ ناصــر والشــيخ كبيــر
الديــن واألخ ســهيل وغيرهــم ،ووصلــت إلــى
منزلــي فــي أوكســفورد الســاعة الخامســة،
وأهلــي وبناتــي حســنى وهالــة ومريــم وزوجهــا
علــي ،وأوالدهــم ينتظروننــا ،فحييناهــم
بتحيــات ،وصليــت الظهــر والعصــر ،ثــم
تغدينــا جميعــا ،واســترحت قليــا ،وملــا
اســتيقظت أعطينــا األوالد هداياهــم،
ففرحــوا فرحــا كبي ـرا ،وياليتهــم علمــوا مــا
حصلنــا لهــم مــن إجــازات عاليــة وأســانيد
مكيــة ومدنيــة وشــامية ومغربيــة وهنديــة،
ومــا دعونــا لهــم بدعــوات ،نرجــو أن يتقبلهــا
ربنــا بقبــول حســن.
أكبرفائدة في الحرمين الشريفين:
أكبــر فائــدة اجتنيهــا خــال زيارتــي للحرميــن
الشريفين؟ إنها ليست ما غنمته من أخينا
العالــم الفقيــه أحمــد عاشــور مــن حكايتــه
لصلتــه بالحديــث النبــوي الشــريف،
واقترابــه مــن شــيخنا شــيخ الحديــث محمــد
يونــس الجونفــوري ،وروايتــه لتاريــخ املدينة
املنــورة ،وأخبــار املحدثيــن والشــيوخ،
وتأســفه علــى تفــرق املســلمين املــزري،
وعصبية العلماء ،وإنها ليست ما اقتبسته
مــن هــدي أحمــد وســكوته وســمته وأدبــه،
أطــاع الصـ َ
ـاح فــي كل حكــم أتــى بــه ،فأق�صــى
الذي يق�صي وأدنى الذي يدني ،وكلما جرى
ذكرأحمد لم أملك أن أحا�شي الثناء عليه
أو أن أكنــي عنــه كنايــة ،بــل إننــي فــي تصريحــي
ألعيــا مــن كنايــة ذوي البالغــة والبيــان.
ومــا هــي مــا اكتســبته مــن مجلــس شــيخنا
صفــوان الــداودي يحــدث عــن العلــم

الحجّ

والعلمــاء فــي بــاد الشــام ثــم أرض طيبــة
واملســجد النبــوي ،ومضاميــن بعــض
مؤلفاتــه ،كرمــت خالئقــه ُ
وهــذب فعلــه
تهذيبــا ،ووال هــي مــا تلقنتــه مــن فــي الشــيخ
املقــرئ يحيــى الغوثانــي وهــو يحدثنــا عــن
أخبــاره العجيبــة فــي طشــقند وســمرقند
وبخارا ،وما هي ما أفادني به أخونا الفاضل
محمــد بــن عبــد هللا الرشــيد علــى الهاتــف
مــن حزنــه علــى املذهبيــة والالمذهبيــة،
وعــن املواعــظ والحكــم ،ومــا وصلنــي بــه مــن
معروفــه ،ومعروفــه ُيذكــر وال يجــزى ،ومــا
هــي مــا انتفعــت بــه مــن شــيخنا مجــد مكــي
مما نشــرعلى رابطة العلماء الســوريين وما
خصنــي بــه مــن مقــاالت وبحــوث ،وإن كان
هــو ممــن انتهــى إلــى شــرف الفعــل الحميــد
وســجايا مــن الخلــق النبيــل.
ومــا هــي مــا جــاد بــه علــي شــيخنا محمــد بــن
ناصــر العجمــي ذو ســامي الفضائــل وكريــم
الشــيم ،ومــا هــي مــا ربحــت مــن أخينــا العالــم
الصالــح املتواضــع الخاشــع الهيــن الليــن
الدكتــور عبــد هللا التــوم ،ومــن مجالــس
إخوانــي الك ـرام الشــيخ تر ـكـي الفضلــي،
والشــيخ ماجــد الحكمــي ،والشــيخ عمــر
حبيــب هللا ،ومــا اســتقيته مــن زياراتــي
للشــيوخ والجبــال واألطــال واآلثــار صحبــة
أحمــد عاشــور وعبــد هللا التــوم وتر ـكـي
ا لفضلــي .
َّ
ومــا هــي مــا حصلــت مــن اجتماعــي بالدعــاة
واملبلغيــن ،وخطبــاء الحرميــن الشــريفين،
ولقائــي مــع الشــيخ عمــر ســالم باجخيــف
صاحــب دار املنهــاج ،والشــيخ ســلمان أبــي
غــدة ،والشــيخ محمــد بــن أبــي بكــرباذيــب،
ومــا اقتبســته مــن كلمــات الشــيوخ ناصــر
ضميــر ومجاهــد علــي وكبيــر الديــن مــن
أصحــاب حملتنــا.
وال ريــب أن مــا تعلمــت مــن املذكوريــن مــن
شــيوخي وإخوانــي هــي فوائــد قيمــة ذات
منــاح جمــة ،مقربــة إيــاي إلــى حقائــق العلــم،
ودافعــة عنــي الظنــون الكــواذب ،وقــد تعدل
بعــض منهــا رحلــة أو تفــوق ،ولــن أن�ســى تلــك
األجنحــة النورانيــة البيضــاء التــي كانــت
تظللنــي صحبــة أولئــك اإلخــوان األصفيــاء،
وفــي أجــواء تلــك املجالــس الفيحــاء ،وإنــي
أشــكرهم جميعــا علــى مــا أفادونــي ،ومــا
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أعانونــي بــه فــي رحلتــي ،وإنــي ملعتــرف لهــم
ّ
منوهــا بــأن
بالفضــل وداع لهــم بــكل خيــرِ ،
الــود قــد عقــد بينــي وبينهــم عقــدا ال يحلــه
إال ريــب املنــون ،ومــا أشــاء أن أرى خصلــة
مــن خصــال الخيــرفــي امــرئ مــن علــم وحلــم،
وذكاء وأدب ،وتواضع وخلق حسن ،وعفة
ورحمــة ،وشــرف ووفــاء إال وجدتهــا فيهــم
مجتمعــة فــي بعضهــم ،ومفرقــة فــي آخريــن،
وفــي ّ
كل خيــر ،تابعــوا خطواتهــم علــى درب
ٍ
َّ ُ
العلــم والصــاح ،فســبقوا الطلــوب وأدركــوا
َ ُ
نجحــن فــي كل مبتغــى
املطلــوب ،ولهــم ِفكــري ِ
ومــراد.
ً
فمــا هــي أكبــر فائــدة جنيتهــا إذا فــي جتهــي
هــذه؟ هــي مــا أثقــل ظهــري مــن املوعظــة
الوجيزة التي كنت أسمعها عقب كل صالة
فــي الحرميــن الشــريفين ،وهــي قــول املنــادي:
"الصــاة علــى األمــوات رحمكــم هللا" ،إنــه
ذكرللموت ،هاذم للذاتي ،وكاسرلعنادي،
وصــارف لفكــري إلــى أحيــاء يمشــون علــى
األرض كمــا أم�شــي فصــاروا همــدا ال حـراك
بهــم ،ومحموليــن علــى آلــة حدبــاء شــاؤوا أم
أبوا ،كانت هذه املوعظة البليغة تمأل قلبي
خوفــا ،وتذكرنــي بمصيــري ،يــوم تطــوى علــي
األرض طيــا ،وأخــرج ممــا فــي يــدي ،ويحثــو
قومــي علــي الت ـراب وأبقــى منفــردا وحيــدا،
وتوقفنــي بيــن يــدي أخــوف أيامــي ،يــوم ال
ُ
تكــون إلــي رغبــة ،وتعلمنــي بأنــي ســأموت
فينغــص لــي طيــب الحيــاة ،ويبلــى معــي ذكــر
الذاكريــن لــي ،هلل درصاحــب معــرة النعمــان
مفخرتهــا بــل مفخــرة الدهــر ،إذ قــال:
وخوف الردى آوى إلى الكهف أهله
َّ
وكلف نوحا وابنه عمل ُّ
الس ْفن
وما استعذبته روح مو�سى وآدم
وقد ُوعدا من بعده جنتي ْ
عدن
يــا نفــس اذكــري منيتــك ،واذكــري البلــى،
وإيــاك أن تبطــري أو تعلــو علــى غيــرك
وتتبختــري ،فســوف تتحوليــن إلــى جيفــة
تســتقذر ،فانظــري فــي نهايتــك ،وأقبلــي علــى
شــأنك ،وتزودي لآلخرة ،واقنعي من الدنيا
بالكفــاف ،فــإن كان ال يغنيــك مــا يكفيــك،
فــكل مــا فــي األرض ال يغنيــك ،وانتفعــي
بعقلــك ،واجعلــي حســن العمــل ذخــرك،
واســتودعي هللا أمــورك كلهــا ،إن لــم يكــن
ربــك لهــا فمــن لهــا؟
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َّ
ّ
الحج ..المرآة العاكسة لواقع األمة
ٌ
الحــج ِم ـرآة عاكســة لواقــع األمــة؛ فــكل دولــة
يمثلهــا وينــوب عــن مســلميها مــن يختارهــم هللا
للحــج كل عــام ،فيجتمــع ممثلــون للمســلمين
َ
مــن العالــم كلــه ،ويــرى العالـ ُـم صــورة األمــة
املســلمة فــي عرفــات ،ومــن أراد التعــرف علــى
أمــة اإلســام وتشــخيص ِعللهــا وأمراضهــا،
ورصــد نقــاط قوتهــا وضعفهــا فليرقبهــا فــي
الحــج ،فــإذا كانــت األمــة متراحمــة منظمــة
فــي الحــج فهــي كذلــك فــي غيــر الحــج ،ومنــذ
ًّ
ً ُ
حاجــا ومعتم ـرا وأرقــب
ســنين وأنــا أســافر
واقــع الحجيــج وأســئلتهم ،وأحـ ُ
ـاور املفتيــن
واملرشــدين للنــاس فــي الحــج ،وســأحاول قـراءة
واقع الحج من خالل أسئلة َ
الح ِجيج املتكررة
كل عام ،والتى تتمركزحول الصورة الظاهرة
للحــج ،وســننه وآدابــه ،وجزئياتــه وتفاصيلــه،
ومحظــورات اإلحـرام ،وال يهتــم الحجيــج بذات
القــدر باألصــول والكليــات ،واللــب والجوهــر،
والفرائــض واألركان إال مــن رحــم ربــي.
فيســألون عــن حجــم الحصــاة فــى الجمــار،
ً
ُ
وهــل تلتقــط كاملــة مــن مزدلفــة أم مــن
منـ ًـى؟ ،وعــن اســتعمال ْ
املحـ ِـرم للصابــون،
َ َ
ومعجــون األســنان ،وســقوط شــعرة بحكـ ٍـة
ً
ســهوا ،أيدخــل ذلــك كلــه فــي املحظــورات أم
ال؟ وال يســألون عــن حــج القلــب ،أو ســبيل
االســتقامة بعــد الحــج ،أو الســبيل إلــى حــج
مبرور ،أو الدمعة الخاشعة واملناجاة القلبية
الضارعــة ،أو عــن رســالة الحجيــج التــي يجــب
أن يحملوها إلى أقوامهم والعالم ،وال يسألون
عــن مقاصــد الحــج وأسـراره ،وكلياتــه وأركانــه،
كمــا يهتمــون ويســألون عــن ُســننه وآدابــه.

د.خالد حنفي
أستاذ جامعي
ُ ّ
ولسـ ُـت هنــا أ ِقلــل مــن شــأن تلــك األســئلة
وتتميــم النســك علــى النحــو الــذي أداه عليــه
ُوأمــر بــه النبــي صلــي هللا عليــه وســلم ،ولكنــي
أنكــرالوقــوف عندهــا وعــدم االهتمــام بمــا هــو
أهــم منهــا كالوقــوف بعرفــة بــذات القــدر ،رغــم
فــوات الحــج بفواتــه وعــدم قبولــه لالنجبــار
واإلصالح ،ورغم إمكانية جبران ما نقص مما
يكثــر الســؤال عنــه بــدم ،أو فديــة ،أو توكيــل
وعــدم فســاد النســك بوقــوع الخلــل فيــه.
وأســئلة الحجيــج تلــك عاكســة لواقــع األمــة
وحالهــا ،التــى غرقــت فــى الفــروع والجزئيــات
ً
علــى حســاب األصــول والكليــات ،فرأينــا نف ـرا
مــن العلمــاء والدعــاة ينتفضــون ويبكــون لخلــع
ً
ُ
نسمع لهم ِركزا أمام
امرأة شهيرة حجابها ،وال
ركام الفســاد واالســتبداد ،وســيل الدمــاء التــى
أريقــت وتـراق واألنفــس املعصومــة التــى قتلــت
وســتعدم بغيــر حــق ،فضاعــت بذلــك قيــم
اإلســام ومعاملــه الكبــرى ،وأضحــت األمــة علــى
تلــك الحالــة مــن التخلــف والتــردى الحضــارى
الــذى طــال أمــد انتظــار نهايتــه ،وترقــب
امليــاد الجديــد لألمــة مــع الــوالدة الجديــدة
للحــاج ،وهــذا الحــال يوجــب علــى أهــل العلــم
َ
والفكــروالنظــر ْ
در َســه وتأملــه ،ورســم الطريــق
لتجــاوزه ،وفـ ّـك أســراألمــة مــن الــدوران فيــه،
ال مســايرة العــوام فيمــا يريــدون ويطلبــون.
أسئلة الحجيج لها دالالت رئيسية ثالث:
ً
أوال :التركيــز علــى الصــورة واملظهــر ،ال
املقصــود والجوهــر.
ً
ثانيــا :االهتمــام بالفــروع والجزئيــات أكثــر مــن
األصــول والكليــات.

ً
ثانيــا :تقديــم املنهيــات واملحظــورات ،علــى
الواجبــات واملندوبــات.
الواقــع الظاهــرى لألمــة فــي الحــج هــو ذات
الواقــع فــي مختلــف مناحــي الحيــاة السياســية
والفكرية والدعوية؛ إذ نكتفي عادة بالصورة
الظاهريــة للمواقــف واألحــداث ،وال نتأمــل
فيمــا وراءهــا ومــا ينبنــي عليهــا
أمــا التركيــزعلــى الصــورة واملظهــر ،ال املقصــود
والجوهــر ،فظاهــرفــي اهتمــام أغلــب الحجــاج
بــأداء النســك علــى صورتهــا الظاهــرة دون
َ
وحكمهــا
البحــث والتأمــل فــي بواطنهــا وأسـرارها ِ
ومــا وراء كل عمــل مــن أعمــال الحــج مــن معنــى
مطلــوب ،ويميــل أغلــب املرشــدين والدعــاة
للنــاس فــي الحــج إلــى القــول بــأن أعمــال الحــج
تعبديــة محضــة ال ِحكمــة فيهــا وال ِســر ،وأن
هللا ابتالنــا بهــا فقــط لنتــدرب علــى االنقيــاد
واالمتثــال فــي غيرهــا ،وهــو لزعـ ٌـم غيــر صحيــح؛
َّ
فـ َّ
َّ
وقصــد
ـإن الق ـرآن الكريــم نفســه علــل
ْ
الحــج بقولــه تبــارك اســمه{َ ِ :ل َيشـ َـه ُدوا َم َنا ِفـ َـع
ُ
َ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َّ
اللــه فــي أ َّيــام َم ْعل َ
ـات}
ومـ ٍ
ٍ
لهــم ويذكــروا اســم ِ ِ
َ ٌ
بالحكــم
[الحــج ،]28 :والحــج معيــن ال ينضــب ِ
واألس ـرار واملقاصــد واملنافــع ،وأحــد األســباب
ـاج يفقــد َ
التــي تجعــل الحـ َّ
روح الحــج ومعانيــه،
وال يتغيــر بعــده غيــاب االهتمــام بهــذا البعــد
املقاصــدي .وإذا كان ابــن عمــرملــا قيــل لــه :مــا
َّ
أكثــرالحـ َّ
ـاج! َقـ َ
ـال :مــا أقلهــم! ثــم أجــاب :الركـ ُـب
ُّ
والحاج قليل .أى ّأن عدد الحجاج كبير
كثير،
لكــن مــن يقــف علــى معنــى الحــج ويحــج بقلبــه
قبــل بدنــه قليــل ،قــال ذلــك عــن حجيــج زمانــه
مــع قــرب عهدهــم بالنبــي صلــى هللا عليــه وســلم
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وأصحابــه ،فمــاذا عســاه يقــول عــن زماننــا؟!
والواقــع الظاهــرى لألمــة فــي الحــج هــو ذات
الواقــع فــي مختلــف مناحــي الحيــاة السياســية
والفكرية والدعوية؛ إذ نكتفي عادة بالصورة
الظاهريــة للمواقــف واألحــداث ،وال نتأمــل
فيمــا وراءهــا ومــا ينبنــي عليهــا ،فتراكمــت بذلــك
علــى األمــة ال ِعلــل واألمـراض ،وأصبــح الجمــود
ً
والتســطيح ســمة عامــة ألغلــب شــعوبها.
وأمــا االهتمــام بالفــروع والجزئيــات أكثــر مــن
األصــول والكليــات ،فكمــا هــو واقــع للحجيــج
هــو واقــع كذلــك لألمــة بــل لكثيــر مــن دعاتهــا
ومفكريها ،بل وقع في تراثنا الفقهي العديد من
التطبيقــات واألمثلــة التــى َّ
جســدت تلــك العلــة
بجــاء ووضــوح فوجدنــا تصانيــف مســتقلة
لعلمــاء معتبريــن فــي قضايــا تفصيليــة خالفيــة
فــي فريضــة الصــاة :مثــل صفــة النــزول مــن
القيــام إلــى الســجود فــي الصــاة ،وفــي الجلســة
الخفيفة التى تسبق االنتقال من السجود إلى
القيــام ،وتلــك أمــور فرعيــة جزئيــة تحســينية.
ولــم نجــد مثــل ذلــك فــي كيفيــة الخشــوع فــي
الصــاة بــل إن أغلــب الفقهــاء ال يعــد الخشــوع
ً
ً
ً
ركنــا أو واجبــا فــي الصــاة بــل مســتحبا فــي أعلــى
األحــوال ،ولــم نجــد مصنفــا فــي :كيــف تنهــى
الصــاة عــن الفحشــاء واملنكــر ،وكيــف تكــون
ً
ً
بحــق اتصــاال وصلــة باملولــى الجليــل ،وكيــف
ُ
ت ِّمثــل الراحــة القلبيــة والنفســية للمصلــي،
وهــي أمــور استشــعرها وكتــب فيهــا املســلمون
مدهــش.
الجـ ْـدد مــن األوربييــن علــى نحــو مبــدع ُ
وقــل مثــل ذلــك فــي أمــر العقيــدة ومــا أدخــل
عليهــا مــن تعقيــدات وجدليــات وكالميــات ال
تخدم تصحيح اعتقاد الناس في �شيء ،ومثله
فــي علــم التجويــد بحــق عمــوم النــاس ال أهــل
االختصاص ،وكيف انصرف الناس عن فهم
القـرآن وتدبــره بتحقيــق الحــروف ومخارجهــا،
ً
وواقــع املســلمين فــي أوربــا ال يختلــف كثي ـرا
فتراهــم يقيمــون الدنيــا ألجــل قضيــة فرعيــة
خالفيــة بــل األصــل أن ال يختلــف فيهــا مثــل:
تهنئــة غيــر املســلمين بأعيادهــم ،أو االحتفــال
بميــاد النبــي صلــى هللا عليــه وســلم ،أو إحيــاء
ليلــة رأس الســنة بالعبــادة ،وال ُيســمع ألولئــك
املختلفيــن صــوت أمــام مــا يهــدد الوجــود
ً
اإلســامي كلــه ويشــكل خطـرا علــى مكتســباته،
ُويخــل باملقاصــد الكليــة للمســلمين كحفــظ
الديــن والهويــة عليهــم وعلــى أوالدهــم ،وذلــك
مثــل صعــود األح ـزاب اليمينــة املتطرفــة،
أو ظهــور العنصريــة البغيضــة فــي املجتمــع
وتســارع اتســاع دائرتهــا علــى نحــو مخيــف.
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وأمــا تقديــم املنهيــات واملحظــورات ،علــى
الواجبــات واملندوبــات ،فأغلــب الحجــاج
كمــا ذكــرت يركــزون ويخافــون ويحــذرون
مــن محظــورات اإلح ـرام ،وال يهتمــون بدائــرة
الســنن والواجبــات بشــكل عــام مثــل دائــرة
املحظــورات ،وهــو واقــع األمــة إذ تهتــم وتقــدم
جانــب النهــي والحظــرعلــى اإليجــاب والنــدب،
وقــد اهتــم شــيخ اإلســام ابــن تيميــة بهــذه
ً
ً
املســألة اهتمامــا كبي ـرا ِلــا ينبنــي عليهــا مــن
نتائــج وآثــار عمليــة فقــالَّ ":إن ج ْنـ َ
ـس ِف ْعـ ِـل
ْ َْ
َ ْ َ ُ ْ ْ َ َِْ
ـس َ تـ ْـر ِك ال ْن ِهـ ّ ِـي َع ْنـ ُـه،
الأ ُمـ
ـور ِبـ ِـه أعظــم ِمـْـن ِجنـ
ِ
ِ
ْ
ْ َ ُ ْ ْ
َّ ْ َ َ ْ َ ُ
ـس
وإن ِج ْنـ َ ْـس تــر ِ ْك ُالأمـ ِ
ـور ِبـ ِ ُـه أع َظــم ِمـ َـن ِجنـ َ ِ
َ ِف ْعـ ِـل الن ِهـ ّ ِـي َعنـ َـهَ ،و َّإن َمث َوبــة َب ِنــي آد َم َعلــى
َ
ْ
ُ
َ َ
ـات أ ْعظـ ُـم ِمـ ْـن َمث َوب ِت ِهـ ْـم َعلــى تـ ْـر ِك
أ َد ِاء ال َو ِاج َبـ
ِ
َّ ُ ُ َ َ َ َ َ
ُْ َ
َْ
ـات
ـات ،وإن عقوبت ُهـ ْ َـم علــى تـ ْـر ِك ْالو ِاج َبـ ِ
َالح َ َّر َمـ ِ
َ
َُ
ْ
ْ ُُ َ
ـات"
أعظـ ُـم ِمــن عقوب ِت ِهـ ْـم علــى ِف ْعـ ِـل الح َّر َمـ ِ
وذكــر ابــن تيميــة َأكثــر مــن عشــرين دليــا علــى
َّ ْ َ َ َ َّ
ات ال ِتــي ِهـ َـي ِف ْعـ ُـل
هــذا األصــل منهــا :أن الحســن ِ
ْ َ ْ ُ ـور ُ ْ ُ ُ ُ َ ُّ ُ َ َّ ّ َ
ات
الأمـ بــه تذهــب بعقوبــة الذنـ
ـوب والسـ ْ ِـيئ ِ
َّ ِ َ ِ ِ ْ ُ ِ ْ َ ْ ِ ّ َ ْ ِ ُ َ َّ ِ َ
َ
اعـ ْ َـل ال ْن ِهـ ّ ِـي
ف
ن
ال ِتــي ِهــي ِفعــل الن ِهـ ِـي عنــه ،فـ ِـإ
ِ
َي ْذ َهـ ُـب ْإث ُمـ ُـه ب َّ
الت ْو َبــة َوهـ َـي َح َسـ َـن ٌة َمأ ُمـ ٌ
ـور بهــاَ
ِ
ِ ْ ُ َِ
ِ
َ َْ
الصال َحــة القاو َمــة َوهـ َـي َح َسـ َـن ٌ
ال ْع َمــال َّ
ات
و ِ ْب
ِ
ِ
ِ
ِْ ِ
ِ
ـور ب َهــا ،ومنهــاَّ :أن ف ْعـ َـل ال َح َســنَ
َ
ُ
ٌ
ات ُيوجــبُ
ِ
ِ
مأمـ ِ
َ ْ َ َّ ّ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ
َّ ّ َِ
ْ
ات
تــرك الســيئ
ات وليــس مجـ َـرد تــر ِك السـ ِـيئ ِ
ُ ُ ِْ َ ِ ْ
َّ َ ْ َ َّ ّ َ
َ
َ
َ
ات
وجــب ِفعــل الحســن ِ
ات؛ ِلن تــرك السـ ِـيئ ِ
ي ِ
َمـ َـع ُم ْق َت ِض َيهــا َل َي ُكــو ُن َّإل ب َح َسـ َـن ٍةَ ،و ِف ْعــلُ
ِ َ
ْ
ُ َ
ات ِع ْنـ َـد َعـ َـد ِم ُم ْق َت َِض َيهــا ل َي ِقــف َعلــى
ال َح َسـ َـن
ِ
َ
َّ ّ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ ُ َ َ َ َّ ّ َ
ات
تـ ْـر ِك السـ ِـيئ ِة وذ ِلــك يؤجــر ِلنــه تــرك
السـ ِـيئ ِ
ْ
َ َْ
َ َ َ
َّ
ات
َمــع ُمقت ِض ْ َيهــا ،وأخي ـر َا :فـ ِـإن ِف ْعـ َـل الحســن ِ
ضــا؛ َفــإ َّن ْال َيمــانَ
َ
ْ ً
َ َ
ُ
وجـ ٌـب ِْل َلحســن ِ
مْ َ ِ
ِ
ات أي َ ْ ِ
َ
ْ
َ
الصالــحُ
َ
ـال َّ
َيقت�ضــي الع َمـ َ
الص ِالحــة َوالع َمـ ُـل َّ ِ
َ َ
َِ َ
َي ْد ُعــو إلــى ن ِظيـ ِـر ِه َوغ ْيـ ِـرن ِظيـ ِـر ِه؛ ك َمــا ِقيـ َ َـلَّ :إن ِمـ ْـن
ْ
ْ
َ
َ
اب ال َح َسـ َـن ِة ال َح َسـ َـنة َب ْع َد َهــاَ .وأ َّمــا َعـ َـد ُم
ثـ َـو
ِ
السـ ّـي َئة َفـ َـا َي ْق َت�ضــي َعـ َـد َم َسـ ّـي َئة َّإل َإذا َك َ
َّ
ان
ْ ِ ٍ
َِ ِ َ ُ ُ ِ
َ
ْ
َ
ً
َ
َ
َ
ْ
ات .انتهــي
ـاب الحســن ِ
ام ِتناعــا فيكــون ِمــن بـ ِ
كالم ابــن تيميــة.
ُ ّ
عرف أغلب الناس في أوروبا باإلسالم
عندما ي ِ
يتجــه أغلبهــم إلــى تقديــم جانــب الحظــروالنهــي
علــى الوجــوب والنــدب ،ويقدمــون اإلســام
كأنــه قائمــة مــن املمنوعــات الصادمــة لغيــر
املســلمين .ثــم َف َّ
صــل تلــك األدلــة وتو َســع فيهــا
ْ
قاله":تــرك المــر ِع ْنــد
تلميــذه ابــن القيْــم َ وممــا َّ ْ َ
َ
هللا أعظــم مــن ارِتــكاب النهــي ِلن آدم نهــي عــن
َْ َ َ َ َ
َ
َّ
ـاب َعل ْيـ ِـه وإبليــس
َأكل َ الشـ َـج َرة فــأكل منهــا فتـ
َ َْ
َ َِ ْ َ
أمرأن ْ
يسجد آلدم فلم يسجد فلم يتب علي ِه،
َ
َ
َْ
َّ
ْ
وألن َذ ْنــب ْ
ـدره ِفــي الغ ِالــب
ارِتــكاب النهــي مصـ ْ َ
ْ
َّ
الشـ ْـه َوة َوال َحاجــة وذنــب تــرك المــر مصــدره
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فــي ْال َغالــب ْالكبــر والعــزة َوَل ْيدخــل ْال َّ
جنــة
ِ
ِ
َْ
مــن ِفــي قلبــه ِمثقــال ذرة مــن كبــرويدخلهــا مــن
َمـ َ
ـات علــى َّ
الت ْو ِحيــد َوِإن زنــى وســرق" .وملــا وجــد
العالــم املقاصــدي الدكتــور أحمــد الريســوني
هــذا الطــرح العميــق البــن تيميــة وتلميــذه ابــن
القيــم ومــن وافقهمــا مــن األصولييــن اتجــه إلــى
نقــد القاعــدة الفقهيــة الشــهيرة :درء املفاســد
مقــدم علــى جلــب املصالــح ،وانتهــى إلــى أنهــا
ً
وفقــا لهــذا التأصيــل يجــب أن تنعكــس وأن
يكــون صوابهــا :جلــب املصالــح مقــدم علــى درء
املفاســد وأجــاب عــن أدلــة القائليــن بهــا علــى
صورتهــا األولــىَ .وينبنــي علــى تقديــم الواجبــات
واملندوبــات علــى املحظــورات واملنهيــات جملــة
هائلــة مــن األفــكار واالعتقــادات الســائدة
واملســتقرة فــي فكــر وممارســة األمــة ،بــل
وحــركات اإلســام الوســطي ذاتهــا ومنهــا علــى
ســبيل املثــال:
التعريــف باإلســام والدعــوة إليــه وأولويــات
التديــن والتعليــم للمســلمين الجــدد:
ُ ّ
عرف أغلب الناس في أوروبا باإلسالم
عندما ي ِ
يتجــه أغلبهــم إلــى تقديــم جانــب الحظــروالنهــي
علــى الوجــوب والنــدب ،ويقدمــون اإلســام
كأنــه قائمــة مــن املمنوعــات الصادمــة لغيــر
املســلمين والتــي ال يتصــورون معهــا حياتهــم
ً
إذا قــرروا اإلســام فقــد نشــأ أحدهــم عاشــقا
ً
للخمــر ،محبــا للخنزيــر ،يتــردد بيــن الصديقــات
ً
كما يشاء ،محبا لزوجه وأهله وعائلته ،بل ال
تتخيــل األوروبيــة نفســها بالحجــاب الشــرعي،
ثــم يأتــي مــن يدعــوه إلــى تــرك كل ذلــك جملــة
واحــدة إذا مــا قــرر اعتنــاق اإلســام ،وهــو
مــا يتناقــض مــع مــا قررنــاه أعــاه مــن تقديــم
ً
أوالُ ،
فن ّ
حدثــه عــن
الواجبــات واملطلوبــات
ِ
ً
املطلــوب فعلــه وهــو اإليمــان بــاهلل أوال ،ثــم
الصــاة تليهــا أركان اإلســام وأعمدتــه الكليــة،
وملــا َّيدخــل اإليمــان فــي قلوبهــم ســيتجهون دون
جهــد أو َ
نصــب إلــى تــرك املحظــورات  ،وقــد
ً
رأيــت هــذا م ـرارا فــي مئــات الحــاالت؛ كيــف
تقــرر املســلمة الجديــدة ارتــداء الحجــاب
ومواجهــة عائلتهــا ،ومجتمعهــا ،وربمــا تتعــرض
للمضايقــات فــي عملهــا ومعيشــتها تفعــل ذلــك
بــكل رضــا ومحبــة؛ ألن اإليمــان المــس شــغاف
َّ
ُ
قلبهــا فســل َم ْت وانقــادت ،بينمــا تقـ ّ ِـرر غيرهــا فــي
بلد عربي مسلم نزع حجابها رغم نشأتها عليه
ً
والتزامهــا بهــا شــطرا مــن عمرهــا؛ ألنهــا تواجــه
لحظــات ضعــف إيمانــي وقصــور فــي جانــب
الواجبــات واملندوبــات لذلــك تضعــف وتقــع فــي
املحظــور ألدنــي شــبهة.
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معيــارقيــاس التديــن وأوليــات اإلصــاح الدينــي
للمجتمعــات
إذا أردنــا قيــاس التديــن فــي مجتمــع مــن
املجتمعــات املســلمة فــإن أول مــا نتجــه إليــه
عــادة هــو دائــرة املحظــورات واملمنوعــات فــي
اإلســام ،وليــس دائــرة الواجبــات واملطلوبــات
فنقيــس التديــن بشــيوع الربــا وهــو ممنــوع،
ال بانتظــام النــاس فــي الصــاة وهــى واجبــة
مطلوبــة ،وكــذا بانتشــار التبــرج وهــو ممنــوع،
ال بانتشــار االحتشــام والفضيلــة ،والعــدل
واألخــاق الحســنة وهــى مطلوبــة ،بــل إن
املعيــارالرئيــس لقيــاس تديــن املـرأة عــن عمــوم
الخاطبيــن هــو حجابهــا ال صالتهــا ،بــل قـ َّـل
مــن يســأل عــن صالتهــا ،وإذا كنــا مخيريــن
بيــن متحجبــة ال تصلــي ،ومتبرجــة تصلــي،
ـنختار املتحجبــة التــي ال تصلــي! وال يعنــي
فسـ
ُ ّ ًّ
هــذا أننــي أقــرأيــا مــن الصورتيــن ،لكـ ِـن فــي إطــار
املوازنــة وترتيــب األولويــات يجــب أن نتجــه إلــى
الواجبــات أوال؛ ألنــه ســينبني علــى االلت ـزام بهــا
ً
قطعــا ،االنتظــام وااللت ـزام فــي تــرك املحرمــات
وال عكــس.
كذلــك فــي اســتقباحنا ونفورنــا مــن أصحــاب
ً
ُ
املعا�صــي ـ إن صــح هــذا ــ ،نعلــي جــدا مــن درجــة
التجنــب والنفــور مــن صاحــب املعصيــة بفعــل
املنهــي عنــه ،أكثــرمــن معصيــة تــارك الواجــب،
وقد ُ
قلت غيرمرة ملسلمي أوروبا عند مناقشة
ً
َ
ـارك
قضيــة الشــواذ جنســيا :إذا كنــت أمــام تـ ٍ
للصــاة الواجبــة ،وفاعــل للشــذوذ املحــرم،
فأيهمــا تـراه أشــنع وأولــى بالتقديــم فــي اإلصــاح
واإلنــكار؟ فيجيــب دون تــردد :الشــذوذ
ً
الجن�ســي طبعــا!
ً
تأمــل معــي عندمــا صعـ ْ
بــل َّ
ـدت انتخابيــا
حــركات مــا ُيســمى باإلســام السيا�ســي بعــد
ُ
الربيــع العربــي ،مــا هــي األســئلة التــي طرحـ ْـت
علــى اإلســاميين ،وكيــف كانــت مشــروعات
القوانيــن التــى طرحهــا بعضهــم تحــب قبــة
ً
البرملــان :منــع األفــام الجنســية ،بــدال مــن
قوانيــن لدعــم تزويــج الشــباب ونشــرالفضيلــة
باإليجــاب والنــدب ،ال التحريــم والحظــر،
ً
وطــرح اإلعــام أســئلة كلهــا فــي دائــرة املنــع:
كمنــع الخمــور فــي الفنــادق ،ومنــع الســائحات
املصطافــات ... ،إلــخ أمــا دائــرة الواجبــات
واملطلوبــات فغائبــة أو َّ
مغيبــة.
َ
ن َســبت التقاليــد إلــى اإلســام أغلــب املفاهيــم
واألحــكام الخاطئــة حــول امل ـرأة ،حتــى غــدت
ً
ً
قاعــدة ســد الــذراع ،ســدا ومنعــا للم ـرأة مــن
ً
حقوقهــا التــى منحهــا اإلســام إياهــا تكريمــا

ً
و تفضيــا
وكذلــك فــي منهجيــة تربيــة األوالد علــى االلتـزام
والديــن ،حيــث تتجــه أغلــب األســر املتدينــة
ً
ً
شــرقا وغربــا التــى تســتهدف حفــظ الديــن
علــى أوالدهــا بتأســيس منهجهــم التربــوي علــى
تقديــم الحظــر واملنــع علــى الطلــب والفعــل،
ويقيسون تدين أوالدهم بتجنبهم للحرام أكثر
مــن فعلهــم للواجــب؛ لــذا فــإن الصــاة التــى هى
عمــاد الديــن تراهــا َّ
مضيعــة فــي كثيــر مــن تلــك
األســر مجهولــة القيمــة واألهميــة ،وإن كانــت
تلــك األســرفــي القمــة فــي االلتـزام بتــرك املنهيــات.
ملف املرأة في اإلسالم
ُ
ّ
وهــذا مــن أكثــر امللفــات التــى شـ ِـوه بهــا موقــع
َ
امل ـرأة ومكانهــا ومكانتهــا فــي اإلســام ،فن َســبت
التقاليد إلى اإلســام أغلب املفاهيم واألحكام
الخاطئــة حــول امل ـرأة ،حتــى غــدت قاعــدة
ً
ً
ســد الــذراع ،ســدا ومنعــا للم ـرأة مــن حقوقهــا
ً
ً
التــى منحهــا اإلســام إياهــا تكريمــا وتفضيــا،
وأصبحــت تلــك الذرائــع املوصــدة األوســع
تطبيقــا فــي قضايــا امل ـرأة وأحكامهــاُ ،
فمنعــت
امل ـرأة مــن قيــادة الســيارة ،ومــن التعليــم فــي
بعــض البلــدانُ ،ومنعــت مــن مشــاركة الرجــال
فــي العمــل ومناحــي الحيــاة حتــى لــو توفــرت
الضوابــط الشــرعيةُ ،ومنعــت مــن ق ـراءة
القرآن ودخول املسجد وهى حائض ،رغم أن
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم لــم يمنــع الحائــض
مــن دخــول املســجد الح ـرام فكيــف بعمــوم
َّ
املســاجد؟! واحتلــت قضيــة ترقيــق حواجــب
النســاء ـ وهــي فــي دائــرة الحظــرواملنــع ـ االهتمــام
األكبــر لــدى الرجــال والنســاء ،وصــارت مــن
أكثــر األســئلة التــي تطــرح علــى املفتيــن ،بــل
ً
جعلهــا البعــض مقياســا لتديــن امل ـرأة ،ولــم
نجــد االهتمــام املماثــل لحضــور امل ـرأة ُ
الج َمــع
َ
والجماعــات ،كمــا كانــت فــي العهــد النبــوي ،أو
التركيزعلى مشاركتها السياسية واالجتماعية
وهــو مــا اســتقر العمــل بــه فــي الســنة النبويــة
الصحيحــة ،وفت ـرات ازدهــار الحضــارة
اإلســامية.
ال بــد أن أختــم مقالــي بالتأكيــد علــى أننــي
ال أهــون مــن دائــرة املحظــورات واملنهيــات
فــي اإلســام ،وال أدعــو إلــى االســتهانة بهــا،
وهــل يقــول عاقــل بــأن الحـ ّ
ـاج لــه أن يفعــل
ً
محظورات اإلحرام انطالقا مما ذكرنا؟ وإنما
القصــد أن نضــع كل �شــيء فــي موضعــه الالئــق
بــه والجديــرلــه ،فــا نقـ ِّـدم مــا يســتحق التأخيــر
ّ
وال نؤخــرمــا يســتحق التقديــم ،لنحقــق بذلــك
م ـراد هللا تعالــى ،وهللا يعلــم وأنتــم ال تعلمــون.

أخبار العالم
قرارغيرمسبوق ملدرسة كاثوليكية بعد
فضيحة تحرش جن�سي
ّ
عينــت مدرســة داخليــة كاثوليكيــة فــي اململكــة
املتحــدة ام ـرأة لتولــي منصــب إدارة املدرســة التــي
تواجــه فضيحــة تحــرش جن�ســي بأطفــال ،وبذلــك
أصبحــت دايــدرا روي أول امـرأة تتولــى هــذا املنصب
منــذ  200عــام.
وأعلــن مجلــس أمنــاء مدرســة آمبليفــورث عــن
قـراره يــوم  30أغســطس مــا دفــع بـ”لســتن بيتربــرس”
لالســتقالة مــن منصبــه تزامنــا مــع بــدء العــام
الدرا�ســي الجديــد ليســمح للمديــرة الجديــدة
بممارســة مهامهــا.
وكانــت لجنــة ّ
تق�صــي للحقائــق قــد توصلــت الشــهر
املا�ضــي إلــى أن مدرســة آمبليفــورث ،الواقعــة
فــي منطقــة نــورث يوركشــاير ،شــمالي إنجلت ـرا،
قــد ســمحت “بازدهــار ثقافــة اعتــداءات جنســية
مروعــة علــى مــدى عقــود” ،وفقــا لصحيفــة التايمــز
البريطانيــة.
ميانمارتحكم بالسجن على صحفيين كشفا عن
مجزرة ضد الروهينغيا
دان قــاض فــي ميانمــارصحفييــن مــن وكالــة "رويتــرز"
بخرق قانون أسرارالدولة ،وحكم عليهما بالسجن
 7ســنوات اليــوم االثنيــن.
وقــال القا�ضــي يــي لويــن إن وا لــون ( 32عامــا) وكيــاو
ســوي أو ( 28عامــا) انتهــكا قانــون األس ـرارالرســمية
الــذي يعــود لعهــد االســتعمار ،عندمــا جمعــا وثائــق
ســرية ,علــى حــد قــول القا�ضــي.
ودعــت األمــم املتحــدة إلــى اإلف ـراج عــن الصحفييــن
اللذين أدينا بتهمة "املساس بأسرارالدولة" ،بعدما
أجريــا تحقيقــا حــول مجــزرة ارتكبهــا الجيــش بحــق
الروهينغيــا املســلمين.
وقــال ممثــل األمــم املتحــدة فــي بورمــا نــوت أوســتبي،
بعيــد النطــق بالحكــم" :نواصــل املطالبــة باإلف ـراج
عنهمــا .وا لــون وكيــاو ســو أو يجــب أن يســمح
لهمــا بالعــودة إلــى عائلتيهمــا ،ومواصلــة عملهمــا
كصحفييــن " .
مقتل جندي أمريكي وإصابة آخرشرقي
أفغانستان
ُ
قتــل أحــد أف ـراد القــوات األمريكيــة ،وأصيــب آخــر
بجــروح ،فــي هجــوم شــرقي أفغانســتان.
جــاء ذلــك فــي بيــان نشــرته بعثــة "الدعــم الحــازم"
التــي يقودهــا حلــف شــمال األطل�ســي (ناتــو) فــي
أفغانســتان علــى موقعهــا اإللكترونــي.
وأشــار البيــان إلــى أن الجنــدي املصــاب فــي حالــة
مســتقرة ،والجنــدي القتيــل (لــم يكشــف عــن
هويتــه) هــو ســادس أمريكــي يقتــل فــي حــرب
أفغانستان هذا العام ،دون تفاصيل إضافية عن
الهجــوم وطبيعتــه.
مــن جانبهــا ،قالــت املتحدثــة باســم البيــت األبيــض،
ســارة هاكابــي ســاندرز ،إن اإلدارة كانــت تراقــب
الوضــع ،وإن كبيــر موظفــي البيــت األبيــض جــون
كيلــي أبلــغ الرئيــس دونالــد ترامــب بالتطــورات.
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مدوّنات

أصدق كاتب
يقــول الدكتــور أحمــد أميــن املصــري:
«أصــدق كاتــب فــي نظــري مــن احتفــظ
بشــخصيته وجعــل أفــكاره وعواطفــه تمتــزج
امتزاجــا ّ
تامــا بأســلوبه .وخيــرأســلوب عنــدي
مــا أدى أكثــرمــا يمكــن مــن أفــكاروعواطــف
فــي أقــل مــا يمكــن مــن عســر وغمــوض
والتــواء ،وراعــك بجمــال معانيــه أكثــر
ممــا شــغلك بزينــة لفظــه .وكان كالغانيــة
تســتغني بطبيعــة جمالهــا عــن كثــرة ّ
حليهــا.
وخيــر ّ
الكتــاب مــن اســتطاع أن يفهــم نفســه
ويعــرف اســتعداداته ،فــي ّ
أي النواحــي يجيــد
ّ
وفــي أيهــا يضعــف ،ومتــى يرقــى ومتــى ُي ِســف».
[فيض الخاطر(])1/183
إن األستاذ الكاتب أحمد أمين قدم وصفة
صالحــة دقيقــة ملــن يدخــل فــي غمــارالكتابــة.
ويريــد أن يصبــح كاتبــا مؤث ـرا يكــون لــه دور
فــي املســتقبل ،وبخاصــة الذيــن هــم فــي طــور
املمارســة والتمــرن.
يقول األستاذ :إن الكاتب الذي يروي أفكار
اآلخريــن فهــو ليــس بكاتــب .ألن الكاتــب البــد
أن يبــوح بأفــكاره وعواطفــه بأســلوبه الــذي
يخصــه.
ّ
ّ
نــرى الكتــاب املبتدئيــن يتاحاكــون الكتــاب
اآلخريــن ال باألســلوب فقــط بــل بتنــاول
عواطفهــم وأفكارهــم فليــس األســلوب
أســلوبهم ،وال الفكــرة بفكرتهــم ذلــك مــن
هنــا وتلــك مــن هنــاك .ولــو كان ذلــك فــي
بدايــة العهــد بالكتابــة مــن أجــل املمارســة
فــا بــأس ،ولكــن لــو تمــادی فــي تنــاول أفــكار
اآلخريــن فهنــا يأتــي الحديــث ،کمــا نــرى
بعــض الكتــاب يمارســون الكتابــة منــذ أكثــر
مــن عــام أو أعــوام ولكنهــم ال يصــدرون
أفكارهــم وعواطفهــم .وذلــك ألنهــم يظنــون
أفكارهم ال تنال إعجاب أحد وال يلقي أحد
إليها باال بخالف ما لو تناولوا أفكاراآلخرين
الناضجــة الوثابــة حيــث تلقــى اســتجابة
مدويــة بيــن الق ـراء ،وهكــذا يجعلــون
أنفســهم ضحايــا لهــذه الفكــرة الخاطئــة.
ثــم يقــول األســتاذ :ليبيــن الكاتــب أكثــر مــا

يمكــن مــن األفــكار والعواطــف فــي عبــارات
وفق ـرات فيهــا أقــل مــا يمكــن مــن الغمــوض
والعســر وااللتــواء ،فلــو كان الكاتــب هكــذا
فهــو يم�شــي علــى الص ـراط الســوي فــي
الكتابــة وســوف يصــل إلــى منشــوده ،والــذي
ليــس كذلــك فهــو زائــغ غيــر مهتــد للطريــق
ا لصحيــح .
ولكننا لألسف نلفي كتابات املبتدئين فيها
تصفيف للغات وترصيف للكلمات وتدبيج
للمصطلحات وصياغة للتعابير ،وهي تبين
أقل ما يمكن من أفكاروعواطف في أكثرما
يمكــن مــن هــذه الفقـرات الطويلــة ،وأضــف
إليهــا الغمــوض والعســر والتعقيــد الــذي
يكتنفهــا ،وهــي أيضــا منحولــة وليســت لــه.
ثــم نــرى التركيــز فــي كتابــات املبتدئيــن علــى
األلفــاظ ،يتحــرون األلفــاظ الجزلــة
الفخمــة دون أي تفكيــر ورويــة فــي مواضــع
اســتخدامها الصحيحــة .هنــاك مفــردات
ولغــات وتعابيــراســتخدمت ألغـراض ومعان
ال يســتخدمها أهــل اللغــة لهــا ،وجــل همهــم
تجميــل العبــارات واملبانــي ال الــدالالت
واملعانــي ،وليــس هــذا حالهــم فــي بدايــة
عهدهــم بالكتابــة بــل يتعــودون عــدم تحــري
وغربلــة األلفــاظ .واليعرفــون أن اســتخدام
اللفظــة فــي غيــرموضعهــا الصحيــح خيانة في
األمانــة وفيــه إفســاد الــذوق الســليم ويمكــن
أن يتعلــم واحــد منــه كمــا اســتعمل بشــكل
خا طــئ.
واألمــراملهــم اآلخــرالــذي أشــارإليــه الدكتــور
هــو التعــرف علــى االســتعدادات ،أن يعــرف
كل كاتــب اســتعداده ،وأن يعــرف أنــه فــي أي
مجال يحسن فيخوض فيه حتى يصبح فيه
إخصائيــا ،يبلــغ مبلــغ اإلبــداع .وليــس معنــى
هــذا الــكالم بــأن تنــاول املوضوعــات األخــرى
غيــرمســموح لــه ،بــل هــو يعــرف اســتعداده،
ليكــون هــو مجــال عملــه فــي األغلــب ويركــز
عليه بشكل خاص .إن الكتاب املبتدئين ال
يقفــون عنــد هــذه املحطــة ،وال يعطــون هــذا
وقتــا واهتمامــا بــل يكتبــون فــي كل موضــوع
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وفي كل باب ويطرقون كل باب و يلجون كل
مــورد ،دون أن يتعرفــوا علــى اســتعداداتهم
ومواهبهــم بالضبــط ،يمكــن أال يعــرف
اآلخــرون اســتعداد الكاتــب ولكنــه بنفســه
يعرفهــا دونمــا عســروعنــاء .نجدهــم يكتبــون
يومــا مقــاال إنشــائيا ،ويومــا مقــاال وصفيــا،
ويومــا تقريريــا ،ويومــا مقــاال تحليليــا ،ويومــا
خاطــرة ،ويومــا سياســيا .هــو ملــا يعــرف متــى
يحســن ومتــى يضعــف وفــي أي محطــة يجيــد
وفــي أيهــا يفشــل.
فهــذه املقالــة الوجيــزة لألســتاذ أحمــد أميــن
ينيــر للراغبيــن فــي الكتابــة والذيــن يريــدون
أن يصبحــوا كتابــا بارعيــن ،معالــم الطريــق
ودروبهــم فــي وضــوح كامــل.
وليطبق كل كاتب كتاباته بما قال األستاذ،
وينظــر إليهــا فــي ضــوء مقالــه ،ليعــرف هــل
هــو علــى الصـراط الســوي فــي حقــل الكتابــة
أم ضـ ّـل وانحــرف وليعــرف مــدى انحرافــه
وليعــرف بأنــه مهمــا كان بعيــدا عــن تطبيــق
هــذه البنــود فهــو بعيــد بذلــك املــدى عــن
املحجــة التــي تــؤدي بــه إلــى أن يصبــح كاتبــا
بارعــا ،يكــون لــه شــأنه ولكلماتــه دور.
وكتاباتــه تشــد انتبــاه القــارئ وال تتركــه إلــى
أن ينهيهــا.
وبســبب إهمــال هــذه النقــاط حينمــا يتنــاول
أحدنــا مقــال كاتــب غيــر ناضــج ال يســتطيع
أن يكملــه مهمــا حــاول ،وســرعان مــا يتعــب
ويمــل .والفق ـرات ال يوجــد بينهــا تماســك
وترابــط قوييــن .الفقــرة األولــى منهــا ال تهديــك
إلــى الفقــرة التاليــة .والتاليــة ال تجعلــك
تعــرف مــا هــي الفقــرة الالحقــة .وأضــف إلــى
هــذا التعقيــد والغمــوض.
إن الكثيرمن الكتاب مع األسف ال يعرفون
ملــاذا يكتبــون ؟! وملــن يكتبــون؟ ومــاذا
يكتبــون .وليــس لديهــم أهــداف محــددة.
ومــع هــذا يتوقعــون أن تأتــي كتاباتهــم مؤثــرة
وذات روح وحيــاة ! وأنــى لهــم هــذا قبــل
ّ
صبهــم فــي قالــب «أصــدق كاتــب» كمــا ّبينــه
األســتاذ أحمــد أميــن؟
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التقويم الهجري؛
منبعه ومداره
انطــوت صحــف عــام بعجرهــا وبجرهــا
وأقبل عام جديد بمشاكله القائمة وكوارثة
القاتمــة واشــتداد األزمــات بشــيرانفجارهــا
إذا الجأنــا إلــى هللا باإلخــاص .واالحتفــال
بذكــرى الهجــرة النبويــة قائــم فــي كل مــكان.
ومعنــى ذلــك تجديــد العهــد مــع هللا فــي صــدق
التمســك بشــرع هللا فــي كل صغيــر وكبيــر.
وال ي ـزال ينبهنــا قــدوم الســنة الجديــدة أننــا
كدنــا إلــى القبــرشــبرا بعــد شــبروقــد م�ضــى منا
سنة من السن الذي قدرعلينا قدرالعليم
الحكيــم.
بداية التاريخ اإلسالمي :
أمــا أول مــن أرخ التاريــخ فاختلــف فيــه
العلماء .فروى ابن عســاكرفي تاريخ دمشــق
عــن أنــس ر�ضــي هللا عنــه قــال  :كان التاريــخ
مــن مقــدم رســول هللا صلــى هللا عيــه وســلم
املدينــة .وروى الحاكــم فــي اإلكليــل هــن ابــن
شــهاب الزهــري  :أن رســول هللا صلــى هللا
عليــه وســلم ملــا قــدم املدينــة أمــر بالتاريــخ
فكتــب فــي ربيــع األول .هــذا حديــث معضــل
خالفه حديث ابن عباس  :قدم النبي صلى
هللا عليــه وســلم قــدم النبــي صلــى هللا عليــه
وســلم وليــس لهــم أي تاريــخ فكانــوا يؤرخــون
بالشــهر أو الشــهرين مــن مقدمــة فأقامــوا
علــى ذلــك إلــى أن توفــي رســول هللا صلــى هللا
عليــه وســلم.
واملحفــوظ أن اآلمــر بالتاريــخ أوال عمــر بــن
الخطــاب ر�ضــي هللا عنــه .وهــذا مــا صححــه
الجمهــور بــل هــو الصحيــح املشــهور .إنــه
كان فــي خــاف عمــروإنــه قــد أجــاد الـرأي جــد
اإلجــادة فــي اتخــاذ عــام الهجــرة مبــدأ للتاريــخ
اإلســامي للمعانــي الســامية املندمجــة فــي
وقــد قيــل
ذكرى الهجرة النبوية.
أن مــن أرخ التاريــخ يعلــى بــن أميــة حيــث

كان باليمــن .وذلــك أنــه كتــب إلــى عمــركتابــا
مــن اليمــن مؤرخــا فاستحســنه عمــرفشــرع
فــي التاريــخ .أخرجــه أحمــد بــن حنبــل بســند
صحيــح .
بواعث في بناء التقويم اإلسالمي :
وقد كثرت الرويات في هذا الصدد .ومنها ملا
رفع لعمر�ضي هللا عنه صك محله شعبان.
فقــال  :أي شــعبان ؟ املا�ضــي أو الــذي نحــن
فيه أواآلتي ....ضعوا للناس شيئا يعرفونه.
فوضــع عمــر ر�ضــي هللا عنــه .ومنهــا أن أبــا
مو�ســى األشــعري كتــب إلــى عمــر ر�ضــي هللا
عنه (( إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ ))
فجمع عمرالناس  -أي املهاجرين واألنصار
– فســألهم عــن أول يــوم يكتــب التاريــخ ؟...
ومثلهــا ملــا قــدم رجــل مــن اليمــن فقــال  :رأيــت
باليمن شــيئا يســمونه التاريخ ويكتبونه من
عام كذا وبشهركذا فقال عمر :هذا حسن
فأرخــوا.
واتفقوا على أن يجعلوا تاريخ دولة اإلسالم
مــن لــدن هجــرة النبــي صلــى هللا عليــه وســلم
مــن مكــة إلــى املدينــة ألن وقــت الهجــرة لــم
يختلــف فيــه أحــد بخــاف وقــت مبعثــه فإنه
مختلــف فيــه وكــذا وقــت والدتــه .وأمــا وقــت
وفاته فهوإن كان معين فال يحسن عقال أن
يحعــل األصــل ملبــدأ التاريــخ .فوقــت الهجــرة
وقت استقامة ملة اإلسالم وترادف الوفود
واســتيالء املســلمين فهــو ممــا يتبــرك فيــه
ويعظــم وقعــه فــي النفــوس.
وكان اتفــاق الصحابــة علــى هــذا التقــوم
الهجــري فــي ســنة ســبع عشــرة مــن الهجــرة.
وهي السنة الرابعة منخالفة عمر .وإلى هذه
السنة كانوا يسمون كل سنة باسم الحادثة
الــذي وقعــت فيهــا ويؤرخــون بهــا .فســميت
الســنة األولــى مــن ســني مقــام النبــي صلــى هللا

مزمل عثمان العلوي
جامعة مركز

عليــه وســلم باملدينــة اإلذن بالرحيــل أي مــن
مكــة إلــى املدينــة والثانيــة ســنة األمــربالقتــال
والثالثة ســنة التمحيص وعلى هذا.ثم بعد
ذلــك تركــوا تســمية الســنين بالحــوادث.
فحوى الكالم في االختالف ؛
وقــد أبــدى بعــض العلمــاء للبــداءة بالهجــرة
مناســبة .وقــد اســتوفى الحافــظ الســخاوي
فــي اإلعــان بالتوبيــخ ملــن ذم التوريــخ ذكــر
اآلثــارالــواردة فيــه .ومــن جملــة مــا قالــه فيــه
 :وقــد كانــت القضايــا التــي اتفقــت لــه ويمكن
أن يــؤرخ بهــا أربــع  :مولــده ومبعثــه وهجرتــه
ووفاتــه .فرجــح عندهــم جعلهــا مــن الهجــرة
ألن املولــد واملبعــث ال يخلــو واحــد منهمــا مــن
الن ـزاع فــي تعييــن ســنته .وأمــا وقــت الوفــاة
فأعرضــوا عنــه ملــا يوقــع تذكــره مــن األســف
عليــه فانحصــرفــي الهجــرة.
وإنمــا أخــرالصحابــة الكـرام ر�ضــي هللا عنهــم
مــن ربيــع األول إلــى املحــرم ألن ابتــداء العــزم
على الهجرة كان في املحرم إذ البيعة وقعت
فــي أبنــاء ذي الحجــة .وتعــرف هــذه الحادثــة
باســم بيعــة العقبــة وهــي مقدمــة الهجــرة.
فــكان أول هــال اســتهل بعــد البيعــة والعــزم
على الهجرة هالل املحرم فناسب أن يجعل
مبتــدأه...
وملــا صــار محــور االختــاف بــأي شــهر نبــدأ
التاريــخ ؟ قــال قــوم برجــب وقــال قائــل
برمضان .وانطالقا من أن رأي عمروعثمان
وعلــي اتفــق علــى شــهر املحــرم ابتــدؤوا بــه
الســنة الهجريــة فانتشــره فــي ســائر بــاد
اإلســام.
مدارالتاريخ قبل البعثة :
وقــد أرخ النــاس قبــل مبعــث رســول هللا
صلــوات ربــي وســامه عليــه مــن هبــوط آدم
فكان التاريخ إلى الطوفان ثم إلى نارالخليل
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عليــه الصــاة والســام ثــم إلــى زمــان يوســف عليــه
الصالة والسالم ثم إلى خروج مو�سى من مصرببني
إسرائيل ثم إلى زمان دواد عليه الصالة والسالم ثم
إلى زمان سليمان عليه الصالة والسالم ثم إلى زمن
عي�ســى عليــه الصــاة والســام.
وكانــت الفــرس أرخــت بأربــع طبقــات مــن ملوكهــا.
فــاألول بكيومــرت وقيــل طيومــرت ويعتقــدون أنــه
آدم والثانــي بيرزدجــرد والثالــث بأردشــير بــن بابــك
والرابــع بانوشــروان العــادل .وأمــا الــروم فأرخــت
بقتــل دارا بــن دارا إلــى ظهــور الفــرس عليهــم .والقبط
ببحــت نصــر إلــى قــا بطــرة صاحبــة مصــر واليهــود
بخ ـراب بيــت املقــدس والنصــارى فبرفــع املســيح
عليــه الصــاة والســام.
ومما تجدراإلشارة إليه في هذا الصدد ،أن التقويم
الهجــري يعتمــد علــى دوران القمــر .ويعــده تقويمــا
رســميا فــي بعــض الــدول اإلســامية حيــث تلــزم بــه
الدولــة فــي كل مناهــي الحيــاة .ويتتبــع فــي تحديــد
املناســبات الدينيــة فــي اإلســام .وهــذا قــد أف�ضــى
املســلمون إلــى أن يشــعربحــال الصــوم والصــاة فــي
كل أزمنــة مــن الصيــف والشــتاء ومــا إلــى ذلــك.
والهجــرة النبويــة تجمــع جميــع معانــي التضحيــة فــي
ســبيل الحــق .فذكراهــا تنمــى فــي النفــوس الشــعور
الحــي الحافــر لهــا إلــى استســهال القيــام بصنــوف
التضحيــة فــي ســبيل اإلســام وتذ ـكـى نــار الحمــاس
فــي الصــدور ضــد كل مــن يحــاول التالغــب بتعاليــم
اإلسالم وتقاليد اإلسالم وتغرس في القلوب واإلباء
والشمم وعلو الهمم والترفع عن الخنوع لسماهرة
املــروق ودعــاة الفســوق وأعــوان الشــيطان ولــك
نافــق عليــم اللســان ( ولتعرفنهــم فــي لحــن القــول )
ســورة محمــد 30
ولذلــك نــرى املســلمين يهتمــون بذكــرى الهجــرة
النبويــة حكومــة وشــعبا يــزدادون اهتمامــا بهــا علــى
مــر الســنين .ومــا ذلــك كلــه إال ألجــل اســتنهاض
الهمــم وتذكيــر األمــة بواجبهــم نحــو أنفســهم ونحــو
بيوتهــم ونحــو اخوانهــم لينهضــوا جميعــا لتقويــم
األود وإصــاح الفســاد ورأب الصــدع بمــا ير�ضــى
هللا ورسوله وجماعة املسلمين .وفي ذلك استعادة
مجــد اإلســام واملســلمين وقمــع عبــدة الطواغيــت
مــن املنافقيــن وصــون اإلســام مــن تحريــف الغاليــن
وانتحــال املبطليــن وتأويــل الجاهليــن.
فندعــو هللا ســبحانه وتعالــى أن يجعــل هــذا العــام
الجديــد عــام خيــر لإلســام وعــام تعزيــز لتعاليــم
اإلســام وعــام هناءةوســعادة لجميــع املســلمين
اللهــم غيطــا ال هبطــا.
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كيفية استعمالها
-1ألقــت قــوات األمــن فــي البرازيــل القبــض علــى ألكيــون مارســيلينو نجــم كــرة الصــاالت،
بعــد اعتدائــه بشــكل بشــع علــى حكــم خــال مبــاراة.
-2وجــه العــب فريــق أتلتيكــو برازيلين�ســي "نطحــة" ل ـرأس الحكــم ماركــوس نوغي ـرا الــذي
سقط أرضا على الفور ،قبل أن يسدد الالعب ركلة قوية بقدمه في وجه الحكم عديم
الحيلــة ،اعتراضــا علــى أحــد قراراتــه.
 -3لقــي خمســة أشــخاص حتفهــم بينهــم ام ـرأة ورضيعهــا ،بعدمــا ســقطت شــجرة علــى
منزلهما في ويلمنغتون بوالية نورث كاروالينا في شرق الواليات املتحدة ،عندما اجتاحها
اإلعصــار فلورنــس.
-4علــى الرغــم مــن أن بتريــوس كان يتحــدث بشــكل صــارم مــن وجهــة نظــر املصلحــة
العســكرية األمريكيــة ،فقــد قــام اللوبــي اإلس ـرائيلي بالهجــوم عليــه علــى الفــور تقر ًيبــا.
ّ
-5أعلــن األميــن العــام ملنظمــة الــدول األميركيــة ،لويــس أملاغــرو ،الجمعــة ،أنــه ال ينبغــي
ّ
اســتبعاد "التدخــل العســكري" فــي فنزويــا "إلســقاط" حكومــة نيكــوالس مــادورو.
-6أعلنت رئاسة الجمهورية في السودان ،تأجيل مراسم أداء القسم للوزراء االتحاديين
ووزراء الدولة في حكومة الوفاق الوطني الجديدة ،الذي كان مقررا مساء الجمعة.
-7صــرح املتحــدث الرســمي باســم قــوات تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن ،العقيــد
الركن تركي املالكي ،أنه وفي تمام الساعة السادسة و 38دقيقة ،رصدت قوات الدفاع
الجوي للتحالف إطالق صاروخ باليستي من قبل امليليشيا الحوثية من داخل األرا�ضي
اليمنيــة.
-8احتدمــت املعــارك بيــن القــوات اليمنيــة املشــتركة وميليشــيات الحوثــي اإليرانيــة ،فــي
مدينــة الحديــدة علــى الســاحل الغربــي لليمــن.
-9أعلنــت وزارة االقتصــاد األملانيــة أن برليــن وشــركاءها فــي االتحــاد األوروبــي يدرســون
تأســيس نظــام مدفوعــات مــع إي ـران ،يســمح باســتمرار املعامــات التجاريــة األوروبيــة
اإليرانيــة.
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ً
اإلیمان والیقین یصنعان أبطال

إحسان هللا املرادي
طالب بالجامعة

إن نقلب أوراق التاریخ ونتصفح ،ونبحرفي
أعمــاق الکتــب وبطونهــا ،ونســبرفــي أغوارهــا
نجدهــا حافلــة ممتلئــة بالعجائــب والروائــع
والبطــوالت واألمجــاد قــد نعــرف الکبــار
والعظماء والعصامیین الذين غیروا مجری
التاریــخ وأبقــوا مــن أنفســهم ذک ـرا حســنا
خالــدا إلــی األبــد وحتــی اآلن قــد یکیــل النــاس
لهــم املــدح جزافــا ،یقدمــون ویرســلون إلیهــم
عاطــر الثنــاء والتعریــف والتمجیــد.
سبحان هللا! ما أعظم هذه املکانة والدرجة
التي قد نالوها وحصلوا علیها!
نعــم ،طالعــت کتابــا رائعــا ممتعــا الــذي
یحمــل اإلنســان ویدفعــه إلــی املعالــی وإلــی
مــدارج الکمــال والصــاح .قــد یبحــث فــي هــذا
الکتــاب حیــاة األکابــر املتضلعیــن والنجــوم
الس ـاطعین الذیــن تأللــؤا فــي ســماء العلــم
والعرفــان ،والتصــوف واإلخــاص والکمــال.
وإســم هــذا الکتــاب *صــور مــن حیــاة
التابعیــن* للدکتــور عبدالرحمــن رأفــت
با شــا .
ال أریــد أن أبحــث وأکتــب حــول تفاصیــل
حیاتهم جمیعا بل توخیت أن أسطرمطلبا
الــذي لفــت نظــري وفکــري واســترعی انتباهــی
وهــو حکایــة مــن التابعــي الجلیــل اإلمــام
حســن البصــري رحمــه هللا الــذي أحــرز
الکمــال والصــاح ،وتفــوق فــي املجــاالت کلهــا
وفــاز ،وکان النــاس یهرعــون إلــی مجلــس
ومــکان تقــرر فیــه کلمــة اإلمــام ،ویســتمعون

إلیها بکل شوق ورغبة وعالقة ،وبکل هدوء
ورزینــة وکأن علــی رؤوســهم الطیــر.
ســبحان هللا! الحکایــة التــي أعجبتنــی مــن
اإلمــام ،وأدخلــت فــي قلبــی روح املقاومــة
والحماســة والشــجاعة واإلیمــان ،هــو
موضعــه وکالمــه ا ِملصقــع بالخــوف ورعــب
وبــا هــزة وورهبــة أمــام الســلطان الجائــر
الســفاك الســفاح الــذي تعــود بإه ـراق
الدمــاء الزکیــة الطاهــرة مــن األبریاء الکئیبة
املظلومــة املنکوبــة ،واألتقیــاء الحزینــة
الباکیــة ومــا هــو إالحجــاج بــن یوســف
ا لثقفــي .
نعم ،عندما تولی الحجاج منصب الوالیة في
العـراق ،وکان یرتکــب أنواعــا مــن الجنایــات
واملجــازر واملظالــم التــي تقشــعرمنهــا الجلــود
وتهــز منهــا األبــدان ،وکان اإلمــام حســن
البصــري رحمــه هللا مــن العبقــري القــوي،
والعمالق الکبیرالذي یبذل جهوده الجبارة
فــي ارتفــاع الســتارمــن مظالــم الحجــاج علنــا
وجهـرا ،وال یخــاف فــي هــذا الصعیــد مــن ظلم
ظالــم ولومــة الئــم.
ّ
وفي یوم من األیام قد عمرالحجاج لنفســه
قصرا مفخما مجلال ،وصرحا جمیال خالبا،
قــد راح الــزواروالــرواد یــکاد طرفهــم یقصــر
دونــه متــی مــا تــرق عیونهــم فــي أعالــی صنعتهــا
وزینتهــا ورصعهــا تســفل ســریعا.
اغتنــم اإلمــام حســن البصــري (رحمــه هللا)
هــذه الفرصــة الذهبیــة لتبلیــغ النــاس

وتوعیتهــم مــن غــرورالدنیــا الفانیــة وإف ـراغ
املســاعي فــي إعمــار اآلخــرة وإصالحهــا.
ثــم قــام بیــن النــاس وبــدأ کالمــه بتقبیــح
منظــر الحجــاج وتشــویهها وتشــنیعها وقــال:
رأینــا قصـرا جمیــا الــذي ّ
عمــره أقبــح النــاس
وأرعنه وأتفهه؛ واستطرد الکالم قائال :لیت
یــدري الحجــاج أن أهــل الســمآء واألرض قــد
یبــرز حزنهــم الشــدید وانزعاجهــم الوافــرمــن
وجــوده املشــوه ومنظــره القبیــح.
ولکــن الــکالم هنــا؛ مــا الــذي حملــه وقــواه
وعــزره وترنــح أعطافــه وأحاسیســه بــأن
یتج ـرأ ویتلفــظ بکلمــات حماســیة مزعجــة
لقلــب الحجــاج الغاشــم بــدون أن یحــس
بخطــورة وظلــم مــن قبلــه ،وبــدون أن
یرعــب مــن الوقــوع فــي شــبکة الضالیــن
املتغطرســین؟!!
وماهــی إال إیمانــه القــوي املســتحکم،
ویقینــه املحکــم الجــازم ،وعملــه املســتمر
الحاســم ،ومحبــة الرســول األعظــم (صلــی
هللا علیــه وســلم) وهــذه األشــیاء املذکــورة
هم التي تفتح الشــعوب واألمة ،وتنخلع من
القلــوب الخــوف والرعــب والوحشــة وهــا هــی
الســیوف املســلولة بأیــدی الرجــال األبطــال
فــي معرکــة الحیــاة ،وبهــذه األشــیاء یســتطیع
الدعــاة املصلحــون بســیولهم العارمــة
وتیارهــم العنفیــة أن یحطــم الجبــال فضــا
أن یزلــزل الفــرد أوامللــك مهمــا کان ظاملــا
وغاشــما ومتکب ـرا.
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عشر سنوات معلما!!!

إدریس نهتاني
طالب بالجامعة

لقد مأل هللا سبحانه وتعالى هذا العالم بمحاسن جمة كلت األعداد أن تقبل
على عدها أو أن ترجو ذلك  ،ومن جانب قد عميت جميع العيون من رؤيتها
وخملــت جميــع العقــول مــن إدراكهــا  ،ومــا ذلــك إال ملــا يعتــري حيــاة اإلنســان
من التجارب اإليجابية والسلبية التي تؤثرفي وجهة نظره وفي تنسيق أفكاره.
فالطفــل الــذي قــد اليهتــم بــه عقــا ودرايــة  ،والــذي صــارغرضــا للســهام الوبــخ
والنكران في كثيرمن أفعاله ومعفوا في بعضها األخرى  ،قد جمع هللا فيه من
الشيم القيمة التي التكاد تجد في الرجال العباقرة والنساء الفاضالت  ،وقد
انضــم هــذا املقــال عــدة منهــا :
األولى :
الطفــل هــومــن أعظــم خلــق هللا ســماحة ورحمــة  ،قــد رأيــت كثيـرا مــا فــي حياتي
معاشــرة األطفال وخصوماتهم  ،مالحتهم ولعبهم  ،وكنت جليســهم وأنيســهم
 ،ولكــن لــم اشــاهد قــط منهــم قطــع أواصــرالــود والحنــان مــع كثــرة مشــاجراتهم
فيمــا بينهــم  ،نعــم يغضبــون ألنهــم بشــرويســامحون ألنهــم أطفــال  ،فــا معنــى
للقاطــع والهاجــرفــي معجمهــم .
وهــذه صفــة فــي قمــة املــكارم التــي ذكرهــا ســبحانه وتعالــى فــي كالمــه ودعــا إليهــا
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم وتحلــى بهــا ءأوليــاء هللا وأحبــاءه .
الثانية :
املعايشــة فــی زمــن الحــال  ،وهــذا مــا جعــل األطفــال فارغيــن عــن الركــوب علــى
متــن الهمــوم ملــا جــرى فــي املا�ضــي  ،وعــن تغصــص الكــروب وتطايــرالحــواس ملــا
يجري في املستقبل  ،ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء  ،ومع األسف اآلسف قد فقدنا
هــذه املحســنة فــي حياتنــا نحــن معشــرالكبــار ،فمــن أخيــذ فــي مخالــب املا�ضــي
حيــث ال حـراك لــه إلــى األمــام فيلحــق الالحــق بالســابق ومــن كئيــب للمســتقبل
فيضحــي املوجــود للعــدم وبالتالــي صرنــا فاقــدي فـراغ البــال وســكون العيــش.
الثالثة :
صفــاء ترعــة قلوبهــم عــن عكــرالرذائــل وكــدراملكائــد  ،فاملفســدة ال تأتــي مــن
قبلهــم واملكيــدة ال تعرفهــم  ،فهــم البعــداء كل البعــد عــن الحيــل التــي أحيانــا
يسمونها أصحابها حزما وفطنة  ،وأحيانا يسمونها مصلحة وضرورة الحياة.
فهــم أوليــاء هللا الصغــار علــى أرضــه  ،وأقــرب النــاس إلــى فطــرة هللا التــي
فطرالنــاس عليهــا  ،هــم منزلــو رحمــة هللا تعالــى التــي منعتهــا معا�صــي اآلخريــن
وهم ممطرو ســحابها ببرق عيونهم ورعد بكاهم  ،هم من خيرة من تفرح بهم
الشــمس طلوعــا  ،وتهــزبهــا الريــاح هبوبــا  ،ولــوال رحمــة هللا عليهــم ملــا أتيحــت
األم حنانها لتصيربه أما وتكون للشفقة واملحبة علما وفي سهول األحاسيس
جبــا .
نعم ! وددت أن اكون طفال ملا تجمعها الطفولة من املكارم والحسنات  ،وكل
منا قد اجتازهذه املرحلة من حياته وجرب هذه الحالوة الفائتة  ،ولكن ملاذا
لــم نبــق علــى حســنها  ،ملــاذا صــارت هــي مــن املتمنیــات؟ ألعــدم شــعورنا فــي ذاك
الوقــت أم لتأثرنــا مــن مجــرى الحيــاة ؟ ومــا هــو طريــق التحفــظ لإليجابيــات فــي
تيــارالحيــاة التــي تحتــوي علــى كل مــن اإليجابيــات والســلبيات ؟
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كتــاب للدكتــور محمــد الدويــش ينقــل فيــه خبرتــه العمليــة
ونصائحــه للمعلميــن وأخرجتــه ملخصــا فــي  10نقــاط ال تغنــي
عــن قـراءة الكتــاب فــكل عيــن تقـرأ بفكرهــا!
 -1ال تيــأس مــن أي طالــب فلــه مواهــب وإبداعــات حــاول أن
تكتشــفها وتنميهــا.
 -2ال تحكــم علــى طالــب عنــده انحـراف ســلوكي؛ بالفشــل فــي
حياتــه أو أنــه لــن يكــون صالحــا فــي املجتمــع ،فكــم مــن طالــب
كان بــه انحـراف ثــم مــا تلبــث أن تجــده بعــد ســنوات فــي مــكان
تتمنــاه ويثيــرك العجــب!!
 -3ممكن تأثرفي أي طالب ولو كان مثيرا ومشاغبا بكلمة ،أو
عمل يسير ،يغيرشعور الكراهية نحوك؛كمكاملة هاتفية أو
نصيحة خطية برســالة رقيقة.
 -4بيــن يديــك أيهــا املعلــم مســتقبل أمــة!! فمنهــم الطبيــب
والوزيــر واملهندس...فــإن أحســنت فقــد بنيــت لبنــة فــي هــذه
األمــة ،وإال كانــت األخــرى ،فلــم نفســك إن قصــرت.
 -5الذنــب للطــاب بضعــف راتبــك،أو ســوء معاملــة اإلدارة
معــك ،فاألبويــن ســلما لــك فلــذة أكبادهمــا ،وائتمنــاك عليــه
فــا تعبــث بهــا.
 -6عيون الطالب تلحظ كل حركة تفعلها وكل كلمة تلفظها
وهي تبني عقولهم فإياك وإياك أن تبني فكرا فاسدا.
.7لــكل طالــب مدخــل خــاص بــه ،فــإن أعيتــك الحيلــة فليــس
ألنــه ال يصلــح ولكــن ألنــك لــم تعــرف طريــق املدخــل الصحيــح
فاحتــل للولــوج إليــه.
 .8التعامــل الصــارم بالقانــون وبالحقــوق الواجبــة؛ قد ينجح
نظام أودورة أوسنة دراسية لكنه ال يبني عالقات مجتمعية
بمودة ورحمة وتواصل مستمرفتعامل بقاعدة( وأحسنوا)
 -9تــدارك نفســك قبــل النــدم فالســنون تمــر والصغيــر يكبــر
وســترى الثمــرة وإيــاك وجنــي الحنظــل.
 .10طالبــك _كبــروا أو صغــروا -عاملهــم كأوالدك فــي العــدل
بينهــم واملســاواة مــع األخــذ باالعتبــار بقاعــدة املواســاة ال
تســتلزم املســاواة.
وتأمل مليا:
(هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان).
(ذلك جزيناهم بما صبروا) .
(ذلك بما قدمت يداك).

أهلالسنةفيإيران
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فضيلة الشيخ عبد الحميد يصل إلى زاهدان قادما من الحرمين الشريفين
عاد فضيلة الشيخ عبد الحميد ،إمام وخطيب أهل ّ
السنة ورئيس جامعة دارالعلوم بمدينة زاهدان ،مساء الثالثاء  23من ذي الحجة
إلى زاهدان قادما من بالد الحرمين الشريفين بعد أداء مناسك الحج.
جديــربالذكــر ّأن فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد وصــل إلــى مدينــة زاهــدان فــي ســاعة  14:58مســاء الثالثــاء  23مــن ذي الحجــة حيــث قوبــل
باســتقبال شــعبي كبيــرفــي مطــارزاهــدان والجامــع املكــي.
قــام فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد إثــروصولــه إلــى الجامــع املكــي بمدينــة زاهــدان ،بإلقــاء كلمــة أمــام الجماهيــرمــن محبيــه الذيــن اجتمعــوا فــي
الجامــع للقــاءه.
املصدر :املوقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الحميد إسماعيل زهي

ّ
ُ
السنة في طهران من إقامة صالة عيد األضحى
منع أهل
منعت الســلطات األمنية في العاصمة طهران املواطنين السـ ّـنة من
ِ
إقامة صالة عيد األضحى في بعض مصليات هذه املدينة يوم عيد
األضحــى.
ّ
أفــادت تقاريــر وصلــت إلــى موقــع “ســني أون اليــن” أن عناصــر مــن
الســلطات األمنيــة وصلــوا صبــاح يــوم العيــد إلــى أبــواب بعــض
مصليــات أهــل الســنة فــي طه ـران ،كمصلــى رســالة ومصلــى يافــت
آبــاد ،ومصلــى بونــك وعــدد مــن املصليــات األخــرىّ ،
وفرقــوا جمــوع
املصليــن ومنعوهــم مــن إقامــة صــاة عيــد األضحــى.
قــال أحــد املواطنيــن السـ ّـنة فــي طه ـران ملوقــع ســني أون اليــن :إن

الســلطات األمنيــة اســتدعت الكثيــرمــن ّ
أئمــة املصليــات فــي طهـران
قبــل يــوم العيــد ،وأخبرتهــم بأنهــم ممنوعــون مــن إقامة صالة العيد،
ّ
مدعية إن هذا املنع صدرمن جانب مجلس أمن محافظة طهران.
جديربالذكر ًأن أهل السنة في طهران الذين يتجاوز عددهم مليون
شــخص ،محرومــون مــن امتــاك جامــع واحــد فــي العاصمــة رغــم
مطالبتهــم بذلــك خــال أربعــة عقــود؛ لذلــك يقيمــون صــاة الجمعــة
والعيديــن فــي مصليــات يســتأجرونهاّ ،
لكنهــم مــع ذلــك ّ
يتعرضــون
للضغــوط واملضايقــات املســتمرة فــي إقامــة الجمعــة والعيديــن فــي
هــذه األماكــن.

نائب مدينة زاهدان في البرملان شاكيا الوضع التعليمي ّ
ال�سيء في محافظة سيستان وبلوشستان:

معلمون مؤقتون بال توجيهات الزمة ،وبال دوافع للتعليم
انتقــد عليــم يارمحمــدي نائــب مدينــة زاهــدان فــي البرملــان اإليرانــي
فــي مقابلــة صحفيــة لــه مــع وكالــة “خانــه ملــت” ،الوضــع التعليمــي
ال�ســيء فــي محافظــة سيســتان وبلوشســتان ،وأشــار إلــى أن نســبة
مســاحة األماكــن التعليمــة فــي محافظــة سيســتان وبلوشســتان
للتالميذ هي ّ
األقل في مستوى البالد ،وتابع قائال :نصيب كل تلميذ
فــي سيســتان وبلوشســتان مــن مســاحة املــكان التعليمــي يســاوي
ثلــث مــا يخصــص للتلميــذ فــي املناطــق األخــرى مــن البــاد ،فــإذا كان
خصص ّ
لكل تلميذ في محافظة عادية أخرى من البالد  9.9أمتار
فــي املربــع مــن املســاحة التعليميــة ،فهــي فــي بلوشســتان ثالثــة أمتــار
فــي ّ
املربــع.
ّ
وأشــارنائــب مدينــة زاهــدان فــي البرملــان أيضــا إلــى ّأن غيــاب املعلميــن
املؤهليــن ممــن يحملــون دوافــع للتعليــم ،هــو أحــد أســباب غيــاب
جودة التعليم في محافظة سيســتان وبلوشســتان ،وأضاف قائال:
مؤسســة التعليــم والتربيــة ال تالحــظ دوافــع املعلميــن فحســب ،بــل

املعلــم أيضــا ال يحمــل دافعــا بســبب أنــه ليــس فــي مكانــه املناســب،
ّ
فقــد شــوهد ّأن ماجســتيرا فــي املســائل الجويــة ّ
عيــن معلمــا فــي
ّ
املرحلة االبتدائية ،فال شك ّأن معلما بهذه الحالة ال يحمل دافعا
للتعليــم.
وتابــع يارمحمــدي :يجــري اســتخدام معلميــن مؤقتيــن فــي محافظــة
سيســتان وبلوشســتان ملــدة ســنة أو ســنتين ،واليحصلــون لهــذه
ّ
املــدة القليلــة علــى التوجيهــات والتدريبــات اللزمــة ،وال يحملــون
أيضــا قلقــا أو دافعــا لتعليــم التالميــذُ ،ويشــعرهذا املعضــل بشــكل
خـ ّ
ـاص فــي منطقــة بلوشســتان مــن املحافظــة.
وصــرح يارمحمــدي مشــيرا إلــى أن إزالــة الحرمــان فــي قطــاع التعليــم
مــن جبيــن بلوشســتان تحتــاج إلــى إرادة وطنيــة شــاملة ،واســتطرد
قائــا :علــى وزارة التعليــم والتربيــة حـ ّـل هــذه املشــكلة ،كمــا أن إزالــة
الحرمــان مــن قطــاع التعليــم فــي محافظــة سيســتان وبلوشســتان
تحتــاج إلــى إرادة وطنيــة.
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شئون إسالمية ودولية

اللعب بالكالم الكيميائي فوق إدلب
ال حــدود لوقاحــة الضــواري حيــن تتكلــم.
اســتأنفت «الدبلوماســية» الروســية ـ فــرع
اإلبادة الشاملة ،تشغيل آلة الكذب بشأن
الســاح الكيميائــي الــذي ثبــت اســتخدام
نظــام بشــارلــه  183مــرة ،علــى األقــل ،بعــد
النــزع املزعــوم لهــذا الســاح مــن يــده بيــن
 2013ـ  .2014ففــي كل مــرة يثبــت بأدلــة
قاطعــة اســتخدام النظــام لهــذا الســاح،
يتنطــح الــروس إلنــكارذلــك ،وكأن الحقيقــة
تتغيــربمجــرد إطــاق الفــروف أو مســاعديه
لتصريحاتهم .ربما معهم حق ،ألن القانون
الســائد فــي العالقــات بيــن الــدول هــو قانــون
القــوة :مــن يملــك القــوة يملــك الحــق فــي
الــكالم ،وعلــى اآلخريــن أن يصدقــوا مــا
ً
يقــول ،حتــى لــو كان كذبــه واضحــا .شــهادة
القــوي تجــب كل الشــهادات املعاكســة!
لقــد تفــوق الــروس علــى أنفســهم فــي إطــاق
كذبة جديدة حول «سيناريو يتم تصويره،
منــذ اآلن ،التهــام النظــام الكيميــاوي
باســتخدام هــذا الســاح فــي ضــرب مدينــة
جســر الشــغور!» بــل يزيــد الرو�ســي مــن
عنصــر التشــويق ،فيقــول إن «املســلحين
قامــوا بنقــل برميليــن مــن مشــتقات غــاز
الكلور من خربة الجوز إلى جســرالشــغور»
لكــي يتــم أخــذ عينــات مــن التربــة كدليــل
ً
(مفبــرك طبعــا!) علــى اســتخدام النظــام
لغــاز الكلــور .وقــد بــدأ التصويــر منــذ اآلن
بمشــاركة مــن «الخــوذ البيضــاء»!
نعــم ،كل هــذه التفاصيــل «التقطهــا»
الــروس ببراعــة اســتخباراتهم التــي تعــرف
مــا ســيحدث قبــل أن يحــدث ،علــى مــا
ذهــب إعــان ترويجــي شــهير ،قبــل ســنوات،
لوســيلة إعالميــة ناطقــة بالعربيــة.
وحــول الدبلوماســيون الــروس اللقطــة
االســتخبارية إلــى خبــر تتناقلــه وســائل
اإلعــام بــكل جديــة .ومــن وســائل اإلعــام
ينتقــل هــذا «الخبــر» إلــى جمهــور واســع،
بعــض منــه يتلقفــه إلثبــات وجهــة نظــره
الثابتــة حــول املؤامــرة الكونيــة علــى النظــام
الكيميــاوي ومحــور املمانعــة ،ويبنــي عليــه

تحليــات بارعــة تصــل أبعادهــا إلــى مــا بعــد
بعــد إدلــب .وكان الــزج بالخــوذ البيضــاء
ً
ضروريــا ،فــي هــذه املناســبة ،لتأكيــد صفتهــا
اإلرهابيــة للمــرة األلــف ،ومهمتهــا الثابتــة
املتمثلة باالفتراء على «الحكومة السورية»
ً
(الحظــت صحفــا عربيــة تنقــل عــن قيادييــن
فــي الجيــش الحــر تصريحــات يســتخدمون
فيها ،حســبما تنســب إليهم ،لغة ديمســتورا
حــول «الحكومــة الســورية» بعــد ســنوات
من استخدامها تعبير«النظام» مع صفات
كاملجــرم أو الدمــوي أو الطائفــي! لكــن هــذا
خــارج موضوعنــا).
مــن أيــن يأتــي الــروس بــكل هــذه الوقاحــة فــي
فبركاتهــم عــن فبــركات مفترضــة يتهمــون بهــا
خصومهم؟ ليس فقط ألنهم يملكون القوة
الفظة التي تخولهم إطالق ما يشــاؤون من
أكاذيب مفضوحة .بل كذلك ألن الخصوم
ال يقلون عنهم خسة ،على األقل في الحالة
التــي نتحــدث عنهــا هنــا ،أي الحديــث عــن
الســاح الكيميائــي فــي إدلــب .فطــوال أيــام
وتصريحات األمريكيين والفرنســيين تتكرر
بطريقــة الضــرب علــى الـرأس :إذا اســتخدم
النظــام الســاح الكيميائــي فــي الهجــوم علــى
محافظة إدلب ،سيكون رد الدول الثالث،
ً
الواليــات املتحــدة وفرنســا وبريطانيــا ،قويــا!
يبــدو أن مســؤولي البلــدان الثالثــة يخشــون
أال يكــون املعنيــون فهمــوا مــا بيــن ســطور
هــذه التصريحــات ،لذلــك فهــم يكررونهــا
كل يــوم أكثــرمــن مــرة.
املضمــر فــي هــذه التصريحــات ،هــو أن
الهجــوم علــى إدلــب مــن قبــل الــروس
واإليرانييــن وتابعهــم فــي دمشــق ،مســموح.
كذلــك اســتخدام كافــة أنــواع الســاح فــي
هــذا الهجــوم مبــاح ،باســتثناء الســاح
ا لكيميا ئــي .
لكــن الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب
جافــاه النــوم وهــو يخ�شــى أال يكــون الــروس
واألســديون فهمــوا مــا يتوجــب عليهــم عملــه.
لذلــك فقــد غــادر ســريره وكتــب تغريــدة
بديعــة علــى حســابه علــى تويتــر ،قــال فيهــا:
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بكرصدقي
كاتب سوري

«ال يجــب علــى الرئيــس بشــار األســد فــي
ســوريا مهاجمــة محافظــة إدلــب بتهــور.
ســوف يرتكــب الــروس واإليرانيــون خطــأ
ً
ً
إنســانيا خطي ـرا باملشــاركة فــي هــذه املأســاة
اإلنســانية املحتملــة .يمكــن أن ُيقتــل مئــات
اآلالف مــن النــاس .ال تدعــوا هــذا يحــدث!»
ثــم عــاد إلــى ســريره مطمئــن البــال ونــام
بعمــق ،بعدمــا وجــه نــداءه املؤثــرإلى الجنس
البشــري« :ال تدعــوا هــذا يحــدث!» لكــي
ً
يمنــع بشــارا (الــذي ارتقــى ،فــي لغــة ترامــب،
مــن مرتبــة الحيــوان إلــى مرتبــة الرئيــس!)
مــن التهــور فــي هجومــه ،فيكتفــي بهجــوم
منضبــط وعقالنــي.
يشــعر املــرء أنــه يشــاهد عــرض ســيرك
متوحــش ،تقــوم وظيفــة الالعبيــن فيــه علــى
ً
تهيئــة الجمهــور نفســيا ملشــاهدة الجحيــم.
ً
فبــدال مــن محاســبة روســيا علــى عــدم
وفائهــا بتعهداتهــا بشــأن التســليم الكامــل
للســاح الكيميــاوي الــذي يملكــه األســد،
بموجــب تلــك الصفقــة الشــائنة بيــن أوبامــا
وبوتيــن واألســد فــي عــام  ،2013يقــوم العبــو
الســيرك الفظيــع بالحديــث عــن هجــوم
كيمــاوي مفتــرض ســيحدث فــي محافظــة
إدلــب ،وربمــا تبــث وقائعــه علــى الهــواء
ً
مباشــرة ،ويتهمــون بهــا فاعليــن مختلفيــن لــم
ً
يفعلــوا شــيئا بعــد!
يقــول العقــل ال تفكــر بذهنيــة املؤامــرة.
ً
لكــن هــذا الســيرك القبيــح يدفعــك دفعــا
ً
لتفكربتلك الطريقة :كأنه ثمة اتفاقا ،بين
الــروس مــن جهــة واألمريكييــن وحلفائهــم
مــن جهــة ثانيــة ،علــى اســتخدام الســاح
الكيميائــي فــي الهجــوم علــى إدلــب ،بحيــث
تتهــم واشــنطن ولنــدن وباريــس نظــام بشــار
الكيميــاوي بــه ،ويــرد الفــروف باتهــام الخــوذ
البيضــاء بــه .وبذلــك تنتهــي هــذه «القصــة»
بتطبيع اســتخدام الســاح الكيميائي ،بعد
ً
عقود على تحريمه دوليا ،بفضل عالم «ما
بعد الحقيقة» .فلم يعد تمييزالحقيقة من
ً
ً
الكــذب ممكنــا ،مــا دام الكــذب محروســا
بالقــوة العاريــة لبلطجيــة هــذا العالــم.
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عبد هللا عبداللهي

َ
َ
ْ
أسلوب الكتابة!
اكتب وإن كنت ال تعرف
ال تحتــاج كتابــة القصــص ،وتدويــن
الحــوادث ،وتســجيل الرحــات ،ووصــف
األحــداث بـ ّ
ـكل تفاصيلهــا إلــى مطالعــات
واســعة ،وال إلــى دراســة علــوم عديــدة ،بــل
تحتــاج إلــى حـ ّ
ـواس ســليمة وتفكيــر قــوي،
ّ
ومعرفــة قليلــة باللغــة التــي تكتــب بهــا.
تدويــن القصــص والحــوادث والرحــات
حالــة حضاريــة ّ
تمســك بهــا املســلمون
القدامــى قبــل غيرهــم فأبدعــوا وأبهــروا فــي
عصورهــم ،وفــي عصرنــا اســتخدمها اليهــود
في عرض قضيتهم ونشــرها ،قر ُ
أت في مقالة
ّأن أحــد أبنــاء الشــعب الســوري املهاجريــن
إلــى أمريــكا اســمه عبــد الرحمــن زيتــون ،أنقذ
عشـرات اإلمريكييــن مــن جيرانــه وأصدقائــه
إبــان إعصــار كاترينــا ســنة ٢٠٠٥م ،فكتــب
ّ
عنــه أحــد اإلمريكييــن روايــة ّ
مطولــة خلــد بهــا
ســيرة هــذا البطــل الســوري ،ومــن املقـ ّـرر أن
يتـ ّـم تحويلهــا إلــى فلــم!
هكــذا ُ
غيرنــا ال يتركــون حادثــة صغيــرة وال
ّ
كبيــرة إل ُويجيلــون القلــم فــي تفاصيلهــا
ويصنعــون منهــا تاريخــا ألوطانهــم ،ونحــن
فــي بلوشســتان مـ ّـر ْت بنــا عش ـرات األحــداث
واألخبــاروالقصــص ولــم تكــن لهــا ِمــن كاتــب
وال ُم ّ
دون وال ّ
ْ
فاكتب
قاص مع بالغ األسف،
َ
مــا تشــاهد فــي حياتــك وتواجههــا وإن كنــت ال
تعــرف أسـ َ
ـاليب الكتابــة.
هــذه النصيحــة ّ
موجهــة إلــى أولئــك الطلبــة
الذيــن إذا قيــل لهــم :اكتبــوا شــيئاّ ،
يتهربــون
ّ ُّ
جبل تفتان
من الكتابة وكأنهم كلفوا بنقل ِ
إلــى سيســتان.

َ
َ
مثلنا ومثل الحياة الدنيا
ُيحكــى أنــه منــذ زمــن طويــل كانــت هنــاك
ٌ
مدينة يحكمها َم ِلك ،وكان أهل هذه املدينة
يختارون امللك بحيث يحكم فيهم ّ
ملدة سنة
واحــدة فقــط ،وبعــد ذلــك ُي ْر َســل امللــك إلــى
جزيــرة بعيــدة حيــث ُيكمــل فيهــا بقيــة عمــره،
ً
ويختــارالنــاس َم ِلــكا آخــرغيــره وهكــذا!
كان امللك الذي تنتهي فترة حكمه ،يلبسونه
ّ
ويودعونــه ثــم يضعونــه
أفخــر الثيــاب،
فــي ســفينة حيــث تنقلــه إلــى تلــك الجزيــرة
البعيــدة ،وكانــت تلــك اللحظــة هــي مــن أكثــر
لحظــات الحــزن واأللــم بالنســبة لــكل َم ِلــك.
ووقــع االختيــارفــي إحــدى املـ ّـرات علــى شـ ّ
ـاب
مــن شــباب املدينــة ،وكان ّأول �شــيء فعلــه
هــذا الشـ ّ
ـاب أن أمــروزراءه بــأن يحملــوه إلــى
هــذه الجزيــرة التــي أرســل إليهــا جميــع امللــوك
الســابقين.
ّ
رأى الشــاب الجزيــرة وقــد غطتهــا الغابــات
الكثيفــة ،وســمع أصــوات الحيوانــات
املفترســة ،ثــم وجــد جثــث امللــوك الســابقين
عليها ،وقد أتت عليها الحيوانات املتوحشة.
عــاد امللــك الشــاب الــى مملكتــه ،وأرســل علــى
الفــور عــددا كبي ـرا مــن العمــال ،وأمرهــم
بإزالــة األشــجارالكثيفــة ،وقتــل الحيوانــات
املفترســة ،وكان يــزور الجزيــرة ّ
كل شــهر
ويتابــع العمــل بنفســه ،فبعــد شــهرواحــد تــم
اصطيــاد جميــع الحيوانــات وأزيلــت أغلــب
األشــجار الكثيفــة.
وعنــد مــرورالشــهرالثانــي كانــت الجزيــرة قــد
أصبحت نظيفة تماما ،ثم أمرامللك العمال إنسانية الوحوش والذئاب!
بــزرع الحدائــق فــي جميــع أنحــاء الجزيــرة ،يعيشــون كاألنعــام ،ال يؤمنــون بــاهلل وال
وقــام بتربيــة بعــض الحيوانــات املفيــدة مثــل باليــوم اآلخــر ،إلههــم أهوائهــم ،أتــوا مــن وراء

الدجــاج والبــط واملاعــزوالبقــر و...
ومــع بدايــة الشــهرالثالــث أمــرالعمــال ببنــاء
بيــت كبيــر ومر�ســى للســفن وبمــرور الوقــت
تحولــت الجزيــرة الــى مــكان جميــل .
َ
وكان الـ ـ ِلــك مــع ذلــك يلبــس املالبــس
البســيطة ،وينفــق القليــل علــى حياتــه فــي
َ
املدينة ،وكان ُيك ِرس كل أمواله التي ُو ِه َبت
لــه فــي إعمــار هــذه الجزيــرة.
ً
واكتملــت الســنة أخي ـرا ،وجــاء دور امللــك
ليتنقــل إلــى الجزيــرة فألبســه النــاس الثيــاب
الفاخــرة ووضعــوه علــى الســفينه قائليــن لــه
َ
ً
وداعــا أيهــا الـ ـ ِلــك!
َ
ولكن ال ـ ِلك على غيرعادة امللوك الســابقين
كان يضحك ويبتسم .سأله الناس عن سر
ســعادته بعكــس جميــع امللــوك الســابقين،
فقــال :بينمــا كان جميــع امللــوك منشــغلين
بمتعــة أنفســهم أثنــاء فتــرة الحكــم كنــت أنــا
ً
مشــغوال بالتفكيــرفــي املســتقبل ،وخططــت
لذلــك ،وأصلحـ ُـت الجزيــرة وعمرتهــا حتــى
أصبحــت جنــة صغيــرة ويمكــن أن أعيــش
فيهــا بقيــة حياتــي فــي ســام وراحــة.
َ
هــذه مثلنــا ومثــل الدنيــا واآلخــرة ،فحياتنــا
قصيــرة مهمــا طالـ ْـت بنــا الرحلــة ،والســعداء
ّ
مــن يفكــرون كيــف يعمــرون اآلخــرة بعمــل
صالــح ينتفعــون بــه بعــد موتهــم حتــى يجــدوا
فيهــا مــا يسـ ّـرهم ويكونــوا يــوم وداعهــم مــن
املبتســمين املستبشــرين الذيــن ال خــوف
عليهــم وال هــم يحزنــون.
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ّ
البحــار ،فاحتلــوا وطــن طفـ ٍـل مســلم قائليــن:
دمــروا قريتــه ّ
نحــارب اإلرهــاب ،ثـ ّـم ّ
وهدمــوا
بيتــه قائليــن :نســتهدف اإلرهابييــن ،ثـ ّـم
قصفــوا أقاربــه أومواطنيــه الذيــن اجتمعــوا
لوليمــة عــرس ،فأعلنــوا مختاليــن فخوريــن:
قصفناهــم عــن خطــأ ،ولــم يعتــذروا ،ثــم
أطلقــوا الرصــاص فــي صــدروالــده أمــام أهلــه
قائليــن :إنــه كان يــؤوي اإلرهابييــن ،ثـ ّـم ألقــوا
القبــض علــى أخيــه وأبنــاء عمــه ،فأرســلوهم
إلــى ّ
جهنــم يســمونها جوانتانامــولــدورات مــن
التعذيــب املمنهــج.
بعــد ّ
كل هــذا عــاد فريــق آخــر مــن هــؤالء
املصلحيــن دعــاة الحريــة والديموقراطيــة
مــن جديــد إلــى قريــة الطفــل بعــد أيــام ،فـرأوا
الطفــل املســلم يلعــب علــى أنقــاض بيتــه،
فصـ ّـوروا معــه مبتســمين ،واحتضنــوه ريــاء
ودجال ،فنشــروا صورهم معه في إعالمهم،
ّ
فتلقاهــم ُ
كالبهــم فــي العالــم اإلســامي مــن
ُّ
إعالمييــن وكتــاب ،فنبحــوا أســبوعا كامــا فــي
آذاننــا :أنظــروا إلــى اإلنســانية!
أنظروا إلى اإلنسانية!
ُ
هــل نظرتــم إلــى اإلنســانية التــي يحمــل رأيتهــا
الغــرب ،تلــك إنســانية الوحــوش والذئــاب!
ألننا جنود الدين والعلم...
حـ ٌ
ـوار بيــن طالـ ٍـب فــي الجامعــة الحكوميــة،
وطالــب علـ ٍـم فــي الجامعــة الدينيــة ،ســأل
طالـ ُـب الجامعــة الحكوميــة طالـ َـب العلــم
الشــرعي مســتهزئا :مــا هــذه ّ
القبعــة علــى
رأســك يــا هــذا؟
ُ
طالب العلم :هذه قلنسوة كما ترى؟
طالب الحكومة :ملاذا ترتدون هذه ّ
القبعات
فــي هــذا العصــر ،عصــر ثــورة املعلومــات
والتقنيــات؟
طالــب العلــم :أرأيــت الجنــود يرتــدون مثــل
هــذه ّ
القبعــات؟
طالب الحكومة :نعم!
طالــب العلــم :ملــاذا يرتدونهــا فــي عصــر ثــورة
املعلومــات والتقنيــات!؟
طالب الحكومةّ :
ألنهم جنود الوطن وامللك
والســلطان!
طالــب العلــم :ونحــن جنــود الديــن والعلــم
والرحمــن!

مقاالت في الفكر
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لنــا تاريــخ العالــم وسـ ّـجلها عــن خالفــة
لهم أن ّيدعوا حقوق اإلنسان!
ّ
عمــر الفــاروق ر�ضــي هللا عنــه ل ـ ــا ســحب الراشــدينُ ،
وغيرهــا أوهــام وأحــام وأمانــي
جيــش الصحابــة مــن القــدس أمــر بإعــادة باطلــة ومســاعي فاشــلة لتحريــف مســلمات
الجزيــة إلــى نصــارى القــدس؛ ألن الجزيــة التاريــخ.
تؤخــذ ألجــل حمايتهــم ،وملــا عجــزوا عــن
حمايتهــم بســبب ســحب الجيــش أعــادوا املطلوب أن ال تغضب!
ّ
ً
إليهــم جزيتهم؛ومعاويــة بــن أبــي ســفيان ي ـراك الســائق مــن وراءك أن أحــدا ينــزل
ر�ضــي هللا عنــه لـ ّــا فتــح مناطــق مــن إفريقيــا مــن ســيارتك ،مــع ذلــك يضــع ّ
كفــه علــى
بعــد انتهــاء مـ ّـدة الصلــح بينهــم دون أن ُيخبــر مزمــار ســيارته ،ويســتخدمه بشــكل ممتـ ّـد،
أهلها ،ناداه صحابي :الغدرالغدر! فسحب فيأتيــك الغضــب علــى ســفاهته وحماقتــه،
ّ
جيشــه مــن كافــة املناطــق املفتوحة؛هــؤالء لكــن املطلــوب شــرعا ْأن ال تغضــب؛
لهم أن ّيدعوا الدفاع عن حقوق اإلنسان ،تســيربســيارتك فــي الطريــق ،فتجــد ســائقين
ال الغــرب الــذي يفســد ويســرق ثــروات يتبــادالن التحيــة وســط الطريــق ،رغــم
الشــعوب الفقيــرة فــي العالــم منــذ قــرون .انتباههمــا بوجــود إال أنهمــا يخوضــان فــي
حديثهمــا ،فيأتيــك الغضــب علــى ســلوكهما
ّ
هــذه هــي الحقيقــة التــي خلدها التاريخ! ال�ســيء ،لكــن املطلــوب أن ال تغضــب؛
في مثل هذا اليوم بايع املهاجرون واألنصار تســير فــي الزقــاق ،فجــأة يطيــر تلميــذ مــن
سـ ّـيدنا علــي املرت�ضــى ر�ضــي هللا عنــه علــى داخــل مدرســته إلــى الــدكان الواقــع مقابــل
ً
ســته ،كـ َ
ـدت تدهســه بســيارتك،
الخالفة ،ليصبح خليفة لرسول هللا وأميرا مدر
للمؤمنيــن ،سـ ّـيدنا علــي ر�ضــي هللا عنــه فيأتيك الغضب على حماقة هذا التلميذ،
انتخــب للخالفــة ،واملهاجــرون واألنصــار لكــن املطلــوب أن ال تغضــب؛
وهــم خيــرة صحابــة ســول هللا ،وأفاضــل تدخــل الصــف وقــد أمـ َـرت التالميــذ بكتابــة
ر
ذلــك املجتمــع -انتخبــوه وبايعــوه ،وبايعــوا �شــيء فلــم يكتــب أحدهــم ولــم يرفعــوا بــاال،
قبلــه الصديــق والفــاروق وذي النوريــن فيأتيــك الغضــب علــى خمولهــم وتكاســلهم،
ر�ضــي هللا عنهــم.
لكــن املطلــوب أن ال تغضــب؛
أصبــح علــي ر�ضــي هللا عنــه رابــع الخلفــاء تذهب إلى السوق لتشتري سلعة من دكان
الراشــدين ببيعــة شــرعية وانتخــاب مــن مواطــن مســكين بائــس فيكــذب لــك مثــل
جانــب املهاجريــن واألنصــار فــي نظــام شــرب املــاء ،وأنــت تعلــم علــم اليقيــن أنــه
سيا�ســي راشـ ٍـد قائــم علــى الشــورى والبيعــة كاذب يريد أن يخدعك ويمكربك ،فيأتيك
واالنتخــاب ،فــي نظــام سيا�ســي رشــيد ال الغضــب علــى خبثــه ،لكــن املطلــوب أن ال
مــكان فيــه للتــوارث و ال للغلبــة بالســيف ،تغضــب ؛
فــي نظـ ٍـام سيا�ســي لــم يســبق لــه نظيـ ٌـر قبــل تكتــب مقالــة فيفهمهــا أحدهــم علــى غيــر
مقصــودك ،ثــم يعلــق عليهــا فيكيــل عليــك
اإلســام وال بعــده.
أبوبكــر الصديــق ر�ضــي هللا عنــه أصبــح التهــم ثــم تق ـرأ تعليقــه فيأتيــك الغضــب،
خليفــة باالنتخــاب والبيعــة ّ
العامــة ،وعمــر لكــن املطلــوب أن ال تغضــب؛
الفــاروق ر�ضــي هللا عنــه أصبــح خليفــة حــاالت كثيــرة يواجههــا اإلنســان يوميــا
باالنتخــاب والبيعــة ّ
العامــة ،وعثمــان ذي فــي حياتــه تثيــر الغضــب فــي وجــوده ،فلــو
النوريــن ر�ضــي هللا عنــه أصبــح خليفــة اســتجاب للثــورة املشــتعلة فــي داخلــه
باالنتخاب وبالبيعة العامة ،وعلي املرت�ضى مــن الغضــب فــي كل حالــة يمــر بهــا ّ
يوميــا
ر�ضــي هللا عنــه أصبــح خليفــة باالنتخــاب ألفســد على نفســه حياته الهادئة ،من هذا
والبيعــة العامــة ،واملنتخبــون املبايعــون هــم املنطلــق أتتنــا الوصيــة النبويــة العظيمــة
خيــرة صحابــة رســول هللا صلــى هللا عليــه بعدم االستجابة للغضب ،حيث ردد صلى
وســلم املشــهود لهــم بالعدالــة والخيريــة ،هللا عليه وسلم -وهويو�صي صحابيا -مرارا
ّ
هــذه هــي الحقيقــة املعقولــة التــي خلدهــا فقــال« :ال تغضــب».
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