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االفتتاحية

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

عن فقيد الدعوة والفكر واألدب
العالمة السيد حممد واضح رشيد احلسين الندوي
سامحة األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي
تعريب :سيد مسعود

تع ّرفــت عــى كتــب املفكّــر الكبــر
العالمــة الســيد أيب الحســن النــدوي رحمــه
اللــه ومقاالتــه وكنــت طالبــا بجامعــة دار
العلــوم كراتــي ،فأخــذت مبجامــع قلبــي
وتأثــرت بهــا تأثـرا بالغــا ال تفــره إال تلــك
الحالــة املعــر عنهــا بالعشــق والغــرام.
فكنــت أنتظــر الجرائــد واملجــات الصــادرة
عــن جامعــة دار العلــوم نــدوة العلــاء بـــ
لكهنــؤ الهنــد عــى أح ـ ّر مــن الجمــر ،كـــ
"الرائــد" ،و"البعــث اإلســامي" و"تعمــر
حيــات" ،وأطالعهــا بانتظــام.
إن مقــاالت اإلمــام الســيد أيب الحســن
رحمــه اللــه كانــت تحــدث ّيف مشــاعر
متوث ّبــة جيّاشــة بحيــث تجعلنــي أعيــش
يف لــذة عص ّيــة عــى الوصــف .ويف هــذه
األثنــاء تع ّرفــت عــى قلــم مــن األقــام
الخلبــة وهــو قلــم الشــيخ الســيد
الســيالة ّ
محمــد واضــح رشــيد النــدوي رحمــه اللــه،
ثــم حينــا علمــت أنــه ينتمــي إىل اإلمــام
ـرب
النــدوي بوصفــه ابــن اخــت لــه وقــد تـ ّ
عــى يــدي خالــه الكبــر ونشــأ تحــت
عنايتــه ،وتغ ـذّى بأفــكاره ،بالطبــع غــدوتُ
أصبــو إىل كتاباتــه ومقاالتــه وتعليقاتــه
أكــر فأكــر ،وتوطّــدت بيننــا أوارص الحــب
وعالئــق املــودة .خاصــة مقاالتــه املنتــرة
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يف مجلــة "البعث اإلســامي" حــول األوضاع
الراهنــة والقضایــا املعارصة كانت تســتلفت
النظــر وتســتهوي كل متابــع ألوضــاع العــامل
فهــي کانــت تعــر عــن مواكبــة الكاتــب
كل مــا يجــري يف األوســاط السياســية و
االجتامعيــة ،لعمقهــا وموضوعيتهــا وكونهــا
يف الصميــم والتــي كانــت تصــدر تحــت
عمــود "صــور وأوضــاع".
وقــد شــاءت األقــدار أن أســافر إىل الهنــد
عــام  1407هـــ.ق .ألول مــرة وأتــرف
بلقــاء العالمــة الســيد أيب الحســن رحمــه
اللــه .والتقيــت يف مجلســه بالشــيخني
موالنــا الســيد محمــد الرابــع الحســني
وموالنــا الســيد محمــد واضــح رشــيد
الحســني ،ومتتعــت خــال هــذه الرحلــة
باهتــام فائــق وعنايــة خاصــة مــن هذيــن
الشــيخني املبجلــن.
ومــا اسرتشــدت فيــه العالمــة الســيد أبــا
الحســن خــال هــذه الرحلــة هــو طريــق
تعلــم اللغــه العربيــة العرصيــة ،فقلــت:
إننــا ســائرون عــى املنهــج الــدرايس القديم،
فــا هــو الطريــق األمثــل إىل التمكــن مــن
اللغــة العربيــة الحديثــة؟ فقــال الشــيخ:
إن مطالعــة الصحــف واملجــات العربيــة
مفيــدة جــدا يف هــذا املجــال ولهــا أثــر كبري

يف إتقــان اللغــة العربيــة املعــارصة .ثــم
قــال إن بعــض الصحــف واملجــات العربيــة
تــأيت إىل مكتــب مجلــة "الرائــد" ،أؤكــد
عليــك للحضــور فيــه .فذهبــت إىل مكتــب
الرائــد والتقيــت مثّــة بالشــيخ الســيد محمد
واضــح رشــيد النــدوي فأكرم نزيله وأحســن
وفادتــه ،وع ّرفنــي بالصحــف واملجــات
العربيــة املتوفــرة .وليــس هــذا فحســب بل
أســدى إ ّيل توجيهــات هامــة جــدا يف مجــال
الكتابــة والقـراءة وإيجــاد الــذوق الســليم.
وقــال يل نكتــة رائعــة وعتهــا ذاكــريت وال
أزال أذكرهــا ولــن أنســاها وهــي :ال يكفــي
مجــرد القـراءة والكتابــة .مادامتــا ينقصهــا
العشــق والحرقــة واللوعــة .ومــا دامتــا
ينقصهــا الهــدف الســامي ،فهــذه عنــارص
ال روح للكتابــات بدونهــا .ثــم أراين بعــض
كتابــات العالمــة الســيد النــدوي الفتــا
نظــري إىل اللوعــة الغامــرة فيهــا والهــدف
الكامــن مــن ورائهــا ،مشــرا إىل أن مــا
جعــل كتابــات الشــيخ تعتمــل يف القلــوب
وتشــغل العقــول وتجــرى يف الدمــاء
واللحــوم هــو هــذا األمــر وليــس إال.
ي لتكويــن
ويف اللقــاء نفســه أكــد عــ ّ
بيئــة عربيــة يف جامعــة دار العلــوم بـــ
زاهــدان .والعمــل عــى إيجــاد الــذوق يف
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الطــاب ،وأكــد بشــكل خــاص عــى البــدء
بالكتابــة العربيــة قائــا" :اجعلــوا لكــم
صحيفــة جداريــة تكتبــون فيهــا مقاالتكــم
وتلصقونهــا بجــدران الجامعــة" .وأذكــر أنــه
بعــد الرجــوع مــن هــذه الرحلــة يف ذلــك
العــام بــدأت النشــاطات العربيــة والكتابــة
العربيــة والحــث عليهــا يف جامعــة
دار العلــوم زاهــدان .وهــذه السلســلة
توســعت وازدهــرت وهــي جاريــة بحمــد
اللــه وقــد أصبحــت دار العلــوم يف هــذا
املجــال قــدوة للمــدارس واملعاهــد الدينيــة
األخــرى .والحمــد للــه.
وحينــا جاءنــا نبــأ وفــاة العالمــة الســيد
أيب الحســن النــدوي كانــت كتابــات الشــيخ
الســيد محمــد واضــح رشــيد وتعليقاتــه
الحيــة النابضــة تشــفي غليلنــا .قــد حــدث
أن ذهبــت إىل لكهنــؤ والقلــق يعــر
قلبــي بأنــه مــاذا قــد حــدث بعــد ارتحــال
العالمــة الســيد النــدوي ،وعندمــا زرت
الشــقيقني الكرميــن الدؤوبــن ،املتجافيــن
عــن مهــاد الراحــة يف خدمــة البــاد ،رسرت
للغايــة ،وذلــك لســببني :األول :أن اللــه
تعــاىل ق ّيــض للشــيخ َخلَفـاً صالحــا ومنحــه
وارثــن متأهلــن ذوي األيــادي البيضــاء.
والثــاين :أن الشــقيقني ماضيــان عــى درب
واحــد مجتمعــان عــى فكــرة واحــدة
وســائران نحــو ات ّجــاه واحــد ،وقــد وفّقــا
ملــإ الفـراغ الحــادث مــن وفــاة الشــيخ أميــا
توفيــق .وجــدت الشــقيقني يعيشــان معــا،
ويفكــران معــا ،ويــأكالن معــا ،وعندهــم

مــن املشــاغل العليــا مــا يشــغلهم ومــن
االهتاممــات الجليلــة مــا ميــأ أوقاتهــم.
ومثــل هــذا االنســجام والتعاطــف
واالنقطــاع يف مثــل بيئــة اليــوم املصابــة
باملاديــة ويف خضــم األشــغال املختلفــة لــو
مل تكــن العنقــاء فهــي نــادرة بــا شــك.
عندمــا جــاءين نبــأ وفــاة الشــيخ الســيد
محمــد واضــح املــؤمل تذكــرت أشــعار متمــم
بــن نويــرة التميمــي التــي كانــت تنشــدها
الســيدة عائشــة ريض اللــه عنهــا عندمــا
وافــت املنيــة أخاهــا عبــد الرحمــن:
كـــندمان َجذمي َة ِحقْب ًة
وكــــنا
َْ
من الدهر حتى قيل لن يتص ّدعا
***
كـأن ومالكاً
فلــــم تف ّرقنــــــا ّ
ّ
لطول اجتام ٍع مل نَب ِْت ليل ًة معاً
***
ورصتُ كلــا أقــرأ هــذه األشــعار ت ـراءى
يل صــورة شــيخنا موالنــا محمــد الرابــع
حفظــه اللــه بشــكل عفــوي .إن اللــه وحده
يعــرف مــاذا يعــاين الشــيخ مــن فقــدان
شــقيقه األثــر ،رفيــق دربــه والحبيــب إىل
قلبــه ،إال أين متأكــد أن الشــيخ مــن
الرجــال األفــذاذ الذيــن يتلقــون املكاره
برحابــة صــدر ،وبقــو ِة إراد ٍة ،ومناع ـ ٍة
أبي ـ ٍة ،وأن اللــه تعــاىل أرضــاه بقضائــه
وصنيعــه إعــا ًء لدرجاتــه عنــده.
كان آخــر لقــايئ مــع الشــيخ الســيد
محمــد واضــح رشــيد -رحمــه اللــه-
قبــل ســنتني يف رايئ بريــي حيــث
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ســافرت أنــا وحبيبــي املفتــي عبــد القــادر
العــاريف معــا .حرضنــا مجالــس األخويــن
الكرميــن وحظينــا بشــفقتهام وإكرامهــا
املعهوديــن.
رغــم أن الشــيخ محمــد واضــح رشــيد
كان ال يتكلــم إال قليــا وكان أغلــب حالــه
الصمــت إال أنــه حينــا تكلــم فكالمــه
فصــل يتكلــم بجمــل جامعــة ثريــة
عامــرة باملعنــى ،بلغــة تعتمــل يف القلــب
والضمــر ،وعندمــا زرنــاه يف رايئ بريــي
قــال" :نتواصــل يف املســتقبل" .ومــن ذا
الــذي كان يعــرف منــا أن هــذا اللقــاء هــو
األخــر يف هــذه الدنيــا الفانيــة ،املنغّصــة
اللــذات ،الجاهمــة املحيــا ،املمتزجــة
بالكــدر ،املختلطــة بالنكــد! وال نقــول إال
وجــل.
ّ
مــا يرتضيــه ربنــا عــ ّز
أدعــو مــن صميــم القلــب أن يرفــع اللــه
درجــات الشــيخ الســيد محمــد واضــح
رشــيد وينفــع األمــة اإلســامية بآثــاره
الجليلــة الرائعــة ويحقــق آمالــه.
آمني وهو املستعان.
(أصل املقال كان باللغة األردية)
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AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

تفسري معارف القرآن

العالمة املفتي حممد شفيع العثامين

تعريب :املفتي حممد قاسم القاسمي
آية -229البقرة

النــكاح والطــاق يف ضــوء الرشيعــة
ا إلســا مية :
النــكاح عقــد ومعاملــة مــن املعامــات
الرشعيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى عبــادة و ســنة
مــن ســنن املرســلني .اتفقــت األمــة اإلســامية
عــى أن النــكاح أهــ ّم وأعــى مــن عامــة
املعامــات والعقــود ،لذلــك أجمعــت األمــة
عــى أن لــه رشوطــاً هامــة بخــاف ســائر
العقــود واملعامــات؛
منهــا :أن اإلنســان اليســتطيع أن ينكــح
كل أمــرأة أح ّبهــا ،بــل ههنــا ضابطــة تبيــح
النــكاح ببعــض النســاء وتحرمــه بالبعــض
اآلخــر ،ومنهــا أن ســائر العقــود واملعامــات
تنعقــد وتتــم بــدون الشــهود ،لكــن النــكاح
ليــس كذلــك بــل تشــرط النعقــاده الشــهود.
فــإن تــزوج رجــل بإمــرأة بــدون الشــهود
يبطــل نكاحهــا رشع ـاً ،فــا اعتبــار لإليجــاب
والقبــول بــا حضــور الشــهود ،والســنة يف
النــكاح اإلعــان بــه ،وللنــكاح آداب ورشوط
منهــا مــا هــو واجــب ،منهــا مــا هــو مســنون،
والعقــود األخــرى ليســت كذلــك .ولذلــك
قــال أبوحنيفــة وكثــر مــن األمئــة :أن جانــب
العبــادة والســنة غالــب يف النــكاح ويشــهد
القــرآن والســنة بذلــك.
أمــا الطــاق فهــو عبــارة مــن فســخ النــكاح
بكلــات مخصوصــة ولــه آداب وطــرق ينبغــي
للمــرء أن يراعيهــا إذا أراد الطــاق ،فكــا
أن للنــكاح ضابطــة وقانونــاً كذلــك قــررت
الرشيعــة اإلســامية ضابطــة لفســخه ،أمــا
العقــود واملعامــات األخــري ليســت كذلــك.
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اعلــم أن التعاليــم اإلســامية تؤكــد عــى
اســتمرار النــكاح ألن الفســخ أو الطــاق لــه
آثــار ســلبية ال عــى الزوجــن فقــط بــل عــى
الذريــة وقــد تصــل هــذه اآلثــار إىل العوائــل
والقبائــل واملجتمــع كلــه ،فلذلــك حاولــت
الرشيعــة اإلســامية ســد الذرائــع التــي تفــي
إىل فســخ النــكاح أو الطــاق.
إن اللــه ســبحانه وتعــاىل ويص الزوجــن
بالتقــوى وأداء الواجبــات والحقــوق ليــدوم
النــكاح بينهــا ويعيــش عيشــة هنيئــة،
وأوصاهــا إذا اختلفــا يف يشء من أمــور الحياة
أن يرجعــا إىل حكمــن بعــث أحدهــا مــن
أهلــه وبعــث اآلخــر مــن أهلهــا ،والحكــان
يحــاوالن اإلصــاح بــن الزوجــن مــا اســتطاعا
حتــي ال يفــي أمرهــا إىل الطــاق الــذي هــو
أبغــض املباحــات عنــد اللــه تعــاىل.
مــع ذلــك كلــه ،قــد تفشــل املحــاوالت
اإلصالحيــة بشــأن الزوجــن وتكــون الحيــاة
الزوجيــة عذابــاً لهــا وال يبقــى ســبيل إال
إىل الطــاق ،يف مثــل هــذه الصــور أذنــت
الرشيعــة اإلســامية بفســخ النــكاح أو الطــاق
بينــا كثــر مــن املذاهــب الباطلــة ال تســمح
بالطــاق يف أيــة حــال ،ثـ ّم الرشيعــة اإلســامية
جعلــت الطــاق بيــد الرجــل ملــا فيــه مــن
الجــادة والصــر وقــوة الرجــل أكــر مــا يف
املــرأة ،ومل تجعــل الطــاق بيــد املــرأة كيــا
تــرع بالطــاق إذا غلبــت عليهــا األحاســيس
أو تضايقــت بهــا األوضــاع.
لكــن جديــر بالذكــر أن الرشيعــة اإلســامية
مــع ذلــك مل تحــرم املــرأة مــن الطــاق يف كل

حــال ومل تشــأ أن تــن املــرأة دامئــاً تحــت
وطــأة الظلــم ،وتعــاين شــدائد الحيــاة .فــإذا
ابتليــت بالظلــم فعليهــا أن ترجــع إىل املحكمة
الرشعيــة وتطالــب بفســخ النــكاح أو الحصــول
عــى الطــاق.
ثــم اعلــم أن الرشيعــة وإن فوضــت أمــر
الطــاق إىل الرجــل ،لكــن أوصتــه أن اليبــادر
إىل الطــاق وهــو غضبــان ،ونهتــه أيضــا
مــن أن يطلقهــا يف حالــة الحيــض أو يف طهــر
جامعهــا فيــه يك ال تطــول عدتهــا فتتــأذي
بذلــك ،فقــال عــز ّمــن قائــل{ :فطلقوهــن
لعدتهن}(.الطــاق)1 :
ألن املــرأة إذا طلقــت يف حالــة الحيــض ال
تعــد تلــك الحيضــة يف العــدة ،وإذا طلقــت يف
الطهــر الــذي جامعهــا فيــه رمبــا صــارت ذات
حمــل ،ويف كلتــا الحالــن تطــول العــدة ،إذن
ينبغــي للرجــل إذا أراد أن يطلقهــا ،فلينظــر إىل
الوقــت املناســب ولعــل الحكمــة يف ذلــك أن
الرجــل ميكــن أن يكظــم غيظــه فينــرف عــن
إرادة الطــاق.
الثالــث :مل تجعــل الرشيعــة اإلســامية فســخ
النــكاح مثــل العقــود األخــرى ،ألن العقــود
األخــرى إذا فســخت مــن قبــل العاقديــن أو
أحدهــا فالعاقــدان يفرتقــان بعــد الفســخ فــا
يبقــى عــى أحــد أي مســئولية تجــاه اآلخــر أما
النــكاح فليــس كذلــك ألنــه إذا فســخ يبقــى
أثــره إىل متــام العــدة فــا تســتطيع املــرأة أن
تنكــح زوجـاً آخــر أثنــاء العــدة كذلــك الرجــل
يف بعــض األحــوال.
الرابــع :إن طلــق الرجــل زوجتــه واحــدا ً أو
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إثنــن رجعيــن ،يبقــى النــكاح إىل متــام العــدة
فــإذا رجــع إىل الزوجــة ال ينفســخ النــكاح
الســابق ،ولكــن إذا طلقهــا يف املــرة الثالثــة فــا
ميلــك الرجــوع حينئـ ٍـذ ،ولــو تراضيــا.
قوله تعاىل{ :الطالق مرتان}:
النــكاح ال ينقطــع بالطــاق مرتــن ،فالــزوج
بالخيــار حتــى متــام العــدة ،فــإذا راجــع
زوجتــه قبــل متــام العــدة فالنــكاح بــاقٍ وإن مل
يراجــع ينقطــع النــكاح بإنقضــاء العــدة ،وإىل
هــذا املعنــى تشــر اآليــة{ :فإمســاك مبعـ ٍ
ـروف
أو ترسيــح بإحســانٍ }.
ثــم ذكــر مســئلة أخــرى وهــي أن بعــض
النــاس ال يريــدون حقهــا وإمنــا يقصــدون بذلك
التضييــق عــى املــرأة حتــى تــرىض بالطــاق
وتســقط مهرهــا وقــد يطلبــون منهــا مــاالً إذا
شــاءت الطــاق .حــرم ذلــك عــى الرجــال
فقــال عــز مــن قائــل{ :وال يحــل لكــم أن
تأخــذوا مــا آتيتموهــن شــيئًا}.
نعــم! اســتثنى القــرآن صــورة واحــدة أجــاز
فيهــا إســقاط املهــر ،وهــي إذا كانــت املــرأة
تعلــم أنهــا ال تقــدر عــى أداء حقــوق الرجــل
وال تســتطيع أن تعيــش معــه ملــا بينهــا مــن
املنافــرة ،والرجــل أيضــاً يصدقهــا يف هــذا
الظ ـ ّن فعنــد ذلــك يجــوز أن يطلقهــا عــى أن
ال مهــر لهــا.
ثــ ّم ذكــر أحــكام الطــاق يف املــرة الثالثــة
فقــال عــز مــن قائــل{ :فــإن طلقهــا فــا
تحــل لــه مــن بعــد حتــى تنكــح زو ًجــا غــره}
فالطلقــة الثالثــة متنــع الرجعــة ألن النــكاح
انتهــى فــإن تراضيــا أن يعيشــا بنــكاح جديــد
ال يجــوز ذلــك وال تحــل املــرأة للرجــل إال يف
صــورة واحــدة وهــي أن املــرأة إذا انتهــت
عدتهــا فتزوجــت برجــل آخــر ،و جامعهــا
زوجهــا اآلخــر ،ثــم إذا طلقهــا الــزوج اآلخــر
وانتهــت عدتهــا منــه فعنــد ذلــك جــاز أن
يزوجهــا األول ،وإىل هــذا تشــر اآليــة{ :فــإن
طلقهــا فــا جنــاح عليهــا أن يرتاجعــا}.
الطالق الثالث وأحكامه
دلّــت اآليــات حــول الطــاق عــى أن
الطريقــة الرشعيــة للطــاق أن يكــون م ّرتــن،
وال ينبغــي أن يصــل الطــاق إىل املـ ّرة الثالثــة،
لكــن ملــاذا اختــر هــذا التعبــر ،وقــال:
{الطــاق مرتــان فإمســاك مبعـ ٍ
ـروف أو ترسيــح
بإحســانٍ الــخ} ثــم قــال{ :فــإن طلقهــا} وأشــار
إىل الطلقــة الثالثــة ومل يقــل {الطــاق الثــاث}
فهــذا األســلوب البيــاين يفيــد أن مقصــود

الشــارع أن ينتهــي الرجــل إىل الطالقــن وال
يتجــاوز إىل الثالثــة .وألجــل هــذا مل يجــوز
اإلمــام املالــك وكثــر مــن الفقهــاء الطلقــة
الثالثــة وقالــوا إنهــا بدعــة ،وجــوز عامــة
الفقهــاء الطلقــات الثــاث بــرط أن تفــرق يف
ثالثــة أطهــار ،وقالــوا هــذا هــو الســنة وليــس
امل ـراد بالســنة هنــا أنهــا مســنونة أو مرضيــة
عنــد اللــه بــل أطلــق الســنة هنــا يف مقابلــة
الطــاق البدعــي الــذي يقــع يف الحيــض أو
ٍ
واحــد.
يطلــق الرجــل زوجتــه يف مجلــس
وأمــا مــا ثبــت مــن الكتــاب والســنة
وتعامــل الصحابــة والتابعــن أن الرجــل إذا
أراد أن يطلــق إمرأتــه ومل يجــد بـ ّدا مــن ذلــك
فالطريــق األحســن أن يطلقهــا واحــدة يف طهر
مل يجامعهــا فيــه ثــم يرتكهــا فــإذا انقضــت
عدتهــا بانــت وانفســخ النــكاح .أخــرج ابــن أيب
شــيبة عــن إبراهيــم قــال" :كانــوا يســتحبون
أن يطلقهــا واحــدة ،ثــم يرتكهــا حتــى تحيــض
ثــاث حيــض"( ).
ويجــوز أن يطلــق الرجــل زوجتــه طالقــن
ولكــن يــدل قولــه تعــاىل{ :الطــاق مرتــان}
أن ال يكــون الطالقــان دفعــة واحــدة ،بــل
يف طهريــن مختلفــن إذ اليقــال ملــن دفــع إىل
آخــر درهمــن مــرة أنــه أعطــاه مرتــن حتــى
يفــرق بينهــا ،وكــذا ملــن طلــق زوجتــه ثنتــن
دفعــة أنــه مرتــن( ).
وعــى كلٍ ثبــت جــواز الطــاق مرتــن مــن
القــرآن الكريــم ،مــن ثــم أجمــع أهــل العلــم
والفقــه أن هــذا داخــل يف الســنة وليســت
بدعــة ،أ ّمــا الطــاق الثالــث فــا يستحســن
رشع ـاً ،ودلــت الســنة بكــون الطــاق الثالــث
مبغوض ـاً عنداللــه كــا أخــرج اإلمــام النســايئ
بســنده عــن محمــود بــن لبيــد قــال" :أخــر
رســول اللــه صىلاللهعليــهوســلم عــن رجــل
طلــق إمرأتــه ثــاث تطليقــات فقــام غضبان ـاً
ثــم قــال :أيلعــب بكتــاب اللــه وأنــا بــن
أظهركــم حتــى قــام رجــل ،وقــال :يــا رســول
اللــه أال أقتلــه»( ).
وقــال ابــن القيــم :صحيــح عىل رشط مســلم.
وقــال املاردينــي يف الجوهرالنقــي :بســند
صحيــح .وقــال ابــن كثــر :إســناده جيــد .وقــال
ابــن حجــر :رجالــه موثقــون( ).
ولذلــك ذهــب اإلمــام مالــك وطائفــة مــن
الفقهــاء إىل بدعيــة الطــاق الثالــث وعــدم
جــوازه.
فامللخــص :أن الرشيعــة اإلســامية ال
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يستحســن تطليــق املــرأة وإنهــا تبغــض ذلــك
وتكرهــه ولكــن إذا مل يجــد الرجــل بــدا مــن
ذلــك واضطــر فهنالــك ثــاث درجــات للتطليق
وعــى املــرأة أن يكتفــي بأدناهــا ويصــر حتــى
تنقــي العــدة ،وينفســخ النــكاح وهــذا هــو
أحســن الطــرق للتطليــق.
ومــن حكمــة هــذه الطريقــة وفوائدهــا أن
بــاب املصالحــة بــن الزوجــن يكــون مفتوح ـاً
لهــا ألنهــا إذا أرادا بقــاء النــكاح قبــل انقضاء
العــدة فيمكــن ذلــك مبراجعــة الرجــل زوجتــه
وال حاجــة إىل نــكاح جديــد وإذا أراد بقــاء
النــكاح بعــد إنقضــاء العــدة فيمكــن ذلــك
بعقــد جديــد.
ومــن مل يكتــف بأحســن الطريــق يف النــكاح
وطلــق زوجتــه طالقـاً آخــر يف العــدة فوقعــت
ثنتــان وبقيــت واحــدة فهو يســتطيع أن يراجع
قبــل انقضــاء العــدة ولكــن إذا طلــق الثالثــة
فــا مراجعــة بعدهــا أبــدا ً وإىل هــذا أشــار
القــرآن الكريــم فقــال عــز مــن قائل{:فإمســاك
مبعـ ٍ
ـروف أو ترسيــح بإحســانٍ }.
ٍ
مبعــروف}
فمعنــى قولــه تعــاىل {فإمســاك
أي بالرجعيــة وحســن املعــارشة ومعنــى قولــه
تعــاىل{ :أو ترسيــح بإحســانٍ } أي إطــاق
مصاحــب لــه مــن جــر الخاطــر وأداء الحقــوق
وذلــك إ ّمــا بــأن اليراجعهــا حتــى تبــن أو
بطالقهــا الثالثــة -وهــو املأثــور ،-فقــد أخــرج
أبــوداود ،وجامعــة ،عــن أيب رزيــن األســدي أن
رجـاً قــال :يــا رســول اللــه  yإين أســمع اللــه
تعــاىل يقــول" :الطــاق مرتــان" فأيــن الثالثــة؟
فقــال" :ترسيــح بإحســانٍ " هــو الثالثــة( ).
دل قولــه تعــاىل "ترسيــح بإحســانٍ " أن
الرجــل إذا مل يــرد املراجعــة إىل زوجتــه فعليــه
أن يعاملهــا بخلــق حســن ويحســن إليهــا
واليظهرغضبـاً وعنفـاً تجاههــا ،ويهديهــا هديــة
حســب اســتطاعته شــيئاً مــن املــال واللبــاس
ومــا تيــر لــه كــا بـ ّـن القــرآن الكريــم يف آيــه
أخــرى:
{ومتعوهــن عــى املوســع قــدره وعــى املقرت
قدره}(البقرة)236 :
ثــم الــزوج إذا مل يرسحهــا باإلحســان ،وأقــدم
عــى الطلقــة الثالثــة فالرشيعــة اإلســامية
تعاقبــه بتحريــم الرجعــة إليهــا إال إذا نكحــت
زوجــاً غــره كــا قــال اللــه ســبحانه{ :فــإن
طلقهــا فــا تحــل لــه مــن بعــد حتــى تنكــح
زو ًجــا غــره}.
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ّ
ّ
تأمالت بالغية في آيات
المغفرة (الحلقة الثالثة عشرة)
الشيخ أبو حسان عبدالرشيد الجالل آبادي
ّ

قــال تعــاىل{ :آ َمـ َن ال َّر ُسـ ُ
ـول بِ َــا أُنْـز َِل إِلَ ْيـ ِه ِمـ ْن
َربِّـ ِه َوالْ ُم ْؤ ِم ُنــو َن ك ٌُّل آ َمـ َن بِالله َو َم َلئِ َك ِتـ ِه َوكُتُ ِب ِه
ـن أَ َحـ ٍـد ِم ـ ْن ُر ُس ـلِ ِه َوقَالُــوا
َو ُر ُس ـلِ ِه لَ نُ َف ـ ِّر ُق بَـ ْ َ
َسـ ِم ْع َنا َوأَطَ ْع َنــا ُغ ْف َرانَـ َـك َربَّ َنــا َوإِلَ ْيـ َـك الْ َم ِصـ ُر}
[البقــرة]285:
{كل آ َمـ َن} مــع أ ّن
نكتـ ٌة يف توحيــد الضمــر يف ٌّ
مراعــاة املعنــى يف مثلــه أكــر!
قولــه{ :ك ٌُّل آ َمـ َن بِاللــه} اآلية ،التنويــن يف {ك ٌُّل}
عــوض عــن املضــاف إليــه ،وهــو ضم ـ ٌر راج ـ ٌع
كل
إىل املؤمنــن ،أو إىل الرســول واملؤمنــن ،أيّ :
ـت عــن ا ِإلضافــة
واحـ ٍـد منهــم .و"ك ُّل" إذا ق ُِط َعـ ْ
جــاز فيهــا مراعــا ُة اللفـ ِ
ـظ ،ومراعــاة املعنــى ،أ ّمــا
مراعــاة اللفــظ فكــا يف قولــه تعــاىل{ :قُـ ْـل ك ٌُّل
يَ ْع َمـ ُـل عــى شَ ــاكِلَ ِت ِه} [اإلرساء{ ]84 :فـ ُكالًّ أَ َخذْنا
ب َذنْ ِبــه} [العنكبــوت ،]40 :وأ ّمــا مراعــا ُة املعنــى
 وهــو األكــر -فكقولــه تعــاىل{ :ك ٌُّل ِف فَل ٍَــك
يَ ْس ـبَ ُحونَ} [األنبيــاءَ { ]33 :وك ٌُّل أَتَـ ْو ُه َد ِاخرِي ـ َن}
[النمــل .]87 :وملــا كان امل ـراد ُهنــا بيــان إميــان
كل فــر ٍد فــر ٍد منهــم مــن غــر اعتبــار االجتــاع
روعــي اللفــظ ،فو ّحــد الضمــر وقيــل{ :ك ٌُّل آ َمـ َن
بِاللــه} .واللــه تعــاىل أعلــم!
نكت ـ ٌة يف تقييــد اإلميــان بعــدم التفرقــة بــن
الرســل ،وإيثــار صيغــة املضــارع!
ــن أَ َح ٍ
ــد ِمــ ْن ُر ُســلِ ِه}
قولــه{َ :ل نُفَــ ِّر ُق بَ ْ َ
ٌ
مفعــول بــه لقــول مقــد ٍر
محــل النصــب
ّ
يف
منصــوب عــى أنَّــه ٌ
حــال مــن ضمــر آمــن،
ٍ
كل آمــن باللــه ...قائلــن :النفـ ّرق بــن أحـ ٍـد
أيّ :
مــن الرســل بــأن نؤم ـ َن ببعــض منهــم ونك ُف ـ َر
كل و ٍ
احــد
بآخَريــن بــل نؤمــ ُن بصحــة رســال ِة ِّ
منهــم .وامل ـراد نفــي الفــرق املخصــوص ،وهــو
الفــرق بالتصديــق والتكذيــب ،ال نفــي الفــرق
مطلقــاً؛ أل ّن الفــرق بنيهــم بتفضيــل بعضهــم
ـت بدليــل قولــه تعاىل{:تِلْـ َـك
عــى بعضهــم ثابـ ٌ
ال ُّر ُسـ ُـل فَضَّ لْنا بَ ْعضَ ُهـ ْم َعىل بَ ْع ٍض}[البقــرة]253:
ـح يف أ ّن األنبيــاء – عليهــم الصلــوات
فإنّــه رصيـ ٌ
والتســليامت -متفاوتــون يف الفضائــل.
وإنّ ــا قيّــد املؤمنــون إميانَهــم بعــدم التفرقــة
بــن الرســل؛ تحقيقــاً
للحــق وتنصيصــا عــى
ّ
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مخالفــة أولئــك املفرقــن مــن أهــل الكتــاب
حيــث ف ّرقــوا بــن الرســل بــأن أجمعــوا عــى
الكفر بالرســول  -y -واســتقلّت اليهــو ُد بالكفر
بعيــى  -عليــه الســام -أيض ـاً .وعبــارة اإلمــام
الـرازي – رحمــه اللــه تعاىل -أرصح يف هــذا ،قال:
والغــرض مــن تقييــد اإلميــان بعــدم التفرقــة
بــن الرســل تزييــف طريقــة اليهــود والنصــارى
الذيــن يقــرون بنبــوة مــوىس وعيــى – عليهــا
الســام ،-ويكذبــون بنبـ ّوة محمــد  ،-y -فهــذا
ـن
هــو املقصــود مــن قولــه تعــاىل{ :لَ نُ َف ـ ِّر ُق بَـ ْ َ
أَ َحـ ٍـد ِمـ ْن ُر ُسـلِ ِه} .أ ّمــا إيثــار صيغــة املضــارع يف
َ{ل نُ َفـ ِّر ُق} مــع أ ّن طرفيــه – وهــا :آمــن ،وقالوا
ســمعنا وأطعنــا -ماضيــان فلقصــد االســتمرار يف
عــدم التفرقــة بــن الرســل.
نكت ـ ٌة يف عــدم التعــرض لنفــي التفريــق بــن
الكتــب!
تعـ ّرض املؤمنــون لنفــي التفريــق بــن الرســل،
ــن أَ َح ٍ
ــد ِمــ ْن ُر ُســلِ ِه} ،ومل
فقالــوا{ :لَ نُفَــ ِّر ُق بَ ْ َ
يتع ّرضــوا لنفــي التفريــق بــن الكتــب؛ أل ّن األ ّول
َــس مــع تحقّــق
يســتلزم الثــاين ،وإمنــا مل يُعك ْ
التــازم مــن الطرفــن؛ ألن األصــل يف تفريــق
الرســل ،وأ ّمــا كف ُرهــم بالكتــب
ُ
املف ِّرقــن هــو
فهــو متف ـ ِّرع عــى كفرهــم بهــم.
هــذا وقيــل :إ ّن عــدم التفرقــة بــن الكتــب
اليســتلزم عــدم التفرقــة بــن الرســل؛ أل ّن بعــض
الرســل ال كتــاب لهــم ،فيمكــن أن يتح ّقــق عــدم
التفرقــة بــن الكتــب مــع التفرقــة بــن الرســل،
بــأن يكفــروا ببعــض الرســل الذيــن ال كتــاب لهم
مــع اإلميــان بجميــع الكتــب ،وبالرســل الذيــن
أنزلــت تلــك الكتــب إليهــم .واللــه تعــاىل أعلــم،
وعلمــه أتـ ّم وأحكــم!
نكت ـ ٌة يف العــدول عــن "النف ـ ّرق بــن الرســل"
ـن أَ َحـ ٍـد ِم ـ ْن ُر ُس ـلِ ِه}
إىل قولــه{ :لَ نُ َف ـ ِّر ُق بَـ ْ َ
ـن أَ َحـ ٍـد ِمـ ْن ُر ُسـلِ ِه}
قولــه تعــاىل{ :لَ نُ َفـ ِّر ُق بَـ ْ َ
ـن" إىل "أَ َحـ ٍـد" مــع أ ّن "بــن"
ـح إضافــة "بَـ ْ َ
إنّ ــا صـ ّ
َ
يقتــي تع ـ ّدد مــا أضيــف إليــه؛ أل ّن "أ َحــد" يف
معنــى الجمــع؛ لوقوعــه يف ســياق النفــي كقوله
تعــاىل{ :فَـ َـا ِم ْن ُك ـ ْم ِم ـ ْن أَ َحـ ٍـد َع ْن ـ ُه َحا ِجزِي ـ َن}

[الحاقــة ،]47:فإنــه لــو مل يكــن يف معنــى الجمع
لقيل":حاجـ ٌز" ،دون { َحا ِجزِيـ َن}.
وإنّ ــا جــيء بلفظــة "أحــد" ،ومل يقتــروا عىل
أن يقولــوا :ال نفــرق بــن الرســل؛ أل ّن يف األ ّول
مــن الداللــة رصيحـاً عــى تح ّقــق عــدم التفريق
بــن كل فــر ٍد فــر ٍد منهــم ،وبــن مــن عــداه كائنــا
مــن كان مــا ليــس يف أن يقــال :ال نفــ ِّرق بــن
رســله.
نكت ٌة يف اإلظهار يف موضع اإلضامر!
كان الظاهــر أن يقــال :النفـ ّرق بــن أحـ ٍـد منهم
بإرجــاع الضمري إىل الرســل؛ لســبق ذكرهــم يف ما
قبــل ،كــا قــد جــيء بالضمــر يف قولــه تعــاىل:
ــن
وت ال َّن ِب ُّيــو َن ِمــ ْن َربِّهِــ ْم ال نُفَــ ِّر ُق بَ ْ َ
{ َومــا أُ ِ َ
أَ َحـ ٍـد ِم ْن ُه ـ ْم} [البقــرة ]136 :وإنّ ــا عــدل عــن
الظاهــر ،وجــيء بامل ُظهرموضــع املضمــر ألحــد
الوجــوه الثالثــة ،األ ّول :لالحــراز عــن تو ّهــم
انــدراج املالئكــة؛ إذ لوجــيء باملضمــر ألوهــم
انــدراج املالئكــة يف حكــم عــدم التفرقــة ،وهــو
ـأس إال أنــه ليــس يف التعــرض
وإن مل يكــن فيــه بـ ٌ
لــه كثــر جــدوى؛ إذ ال مزاحــم يف الظاهــر ،وإن
كان فقليــل .الثــاين :أو جــيء باملظهــر؛ لإلشــعار
مرســل
ٌ
الــكل
بعلــة عــدم التفريــق ببيــان أ ّن ّ
مــن اللــه تعــاىل ،فلــاذا نؤمــن بالبعــض ،ونكفر
بالبعــض اآلخــر؟ .الثالــث :أو جــيء باملظهــر؛
لإلميــاء إىل عنــوان عــدم التفريــق؛ ألن املعتــر
عــدم التفريــق مــن حيــث الرســالة دون ســائر
الحيثيــات.
نكتــ ٌة يف حــذف مفعــول فعــل الســمع
واإلطاعــة
قولــهَ { :وقَالُــوا َســ ِم ْع َنا َوأَطَ ْع َنــا} املــراد مــن
الســاع الفهــم والقبــول ،مــن قبيل ذكر الســبب
وإرادة املس ـ ّبب ،وليــس امل ـراد الســاع بــدون
القبــول واإلجابــة ،أل ّن الســاع بــدون القبــول ال
يفيــد املــدح .قــال اإلمــام النيســابوري" :الســاع
هاهنــا مبعنــى القبــول ،أي :ســمعناه بــآذان
عقولنــا ،وعرفنــا ص ّحتــه ،وتيقّنــا أ ّن كل تكليــف
ورد عــى لســان املالئكــة واألنبيــاء  -عليهــم
الســام ،-فهــو حــق صحيــح واجــب قبولــه ،ثــم
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قــالَ { :وأَطَ ْعنــا} فـ ّ
ـح
ـدل هــذا عــى أنّــه كــا صـ ّ
اعتقادهــم يف هــذه التكاليــف فَ ُهــم مــا أخلّــوا
بــيء منهــا ،فجمــع الله تعــاىل بهذيــن اللفظني
كل مــا يتعلــق بأبــواب التكاليــف علــا وعمال".
{سـ ِم ْع َنا َوأَطَ ْع َنــا}
ثـ ّم حــذف املفعــول بــه يف َ
أي :ســمعنا قولــه وأطعنــا أمــره ،وإنّ ــا حــذف
للتعميــم مــع االختصــار .بينــا اإلمــام الـرازي –
رحمــه اللــه تعــاىل -ذكــر أ ّن هــذا مــن البــاب
الــذي ذكــره عبــد القاهــر النحــوي  -رحمــه اللــه
تعــاىل -أن حــذف املفعــول فيــه ظاهـرا وتقديـرا
أوىل؛ ألنــك إذا جعلــت التقديــر :ســمعنا قولــه،
وأطعنــا أمــره ،فــإذن هاهنــا ٌ
قــول آخــر غــر
قولــه ،وأمــ ٌر آخــر يطــاع ســوى أمــره ،فــإذا مل
يقــ ّدر فيــه ذلــك املفعــول أفــاد أنّــه ليــس يف
الوجــود قـ ٌ
ـول يجــب ســمعه إال قولَــه ،وليــس يف
الوجــود أمـ ٌر يقــال يف مقابلتــه :أطعنــا إال أمــره،
فــكان حــذف املفعــول صــورة ومعنــى يف هــذا
املوضــع أوىل .واللــه تعــاىل أعلــم!
قــال ابــن عط ّيــة – رحمــه اللــه تعــاىل :-قولــه
ـدح يقتــي
تعــاىلَ { :وقالُــوا َس ـ ِم ْعنا َوأَطَ ْعنــا} مـ ٌ
ـض عــى هــذه املقالــة ،وأ ْن يكــون املؤمــن
الحـ ّ
ميتثلهــا غابــر الدهــر.
نكت ٌة يف إيثار لفظ املايض عىل املضارع
قولــه تعاىلَ {:وقَالُــوا َســ ِم ْع َنا َوأَطَ ْع َنــا} إمنــا
جــيء بلفــظ املــايض ،دون املضــارع؛ للداللــة
عــى رســوخ ذلــك؛ ألنّهــم أرادوا إنشــاء القبــول
والرضــا ،وصيــغ العقــود ونحوهــا مــا يــدل عىل
اإلنشــاء تقــع بلفــظ املــايض نحــو :بعــت.
هــذا وقــال العالمــة القونــوي :صيغــة املــايض
ُهنــا لالســتمرار؛ ألنّــه قــد وقــع ،ومل يع ـرِض لــه
مــا يُنافيــه ،فيلــزم االســتمرار .واللــه تعــاىل أعلــم
بــأرسار كتابــه ،وعلمــه أت ـ ّم وأحكــم!
نكت ـ ٌة يف تقديــم ذكــر الســمع عــى اإلطاعــة،
وتقديــم ذكرهــا عــى الغف ـران
َ
قولــه تعــاىلَ { :وقَالُــوا َسـ ِم ْع َنا َوأطَ ْع َنــا ُغ ْف َرانَـ َـك
َربَّ َنــا} ق ـ ّدم ذكــر الســمع عــى الطاعــة؛ لتق ـ ّدم
العــام عــى الخــاص ،أ ّمــا كــون الســمع عا ّمــاً
والطاعــة خاصــا فــأ ّن الســاع معنــاه العــريف:
اإلجابــة مطلقــا ،والطاعــة هــي :اإلجابــة والقبول
عــن طــو ٍع كــا يقــال :ســمعاً وطاع ـةً .وقيــل:
قــ ّدم ذكــ ُر الســمع؛ ألن التكليــف طريقــه
الســمع والطاعــة بعــده.
ث ـ ّم ق ـ ّدم ذكــر الســمع والطاعــة عــى طلــب
الغفــران؛ ألن تقــ ّدم الوســيلة عــى املســئول
أقــرب إىل اإلجابــة والقبــول.
نكتــ ٌة يف دعــاء املغفــرة ،والتعــرض لعنــوان

الربوبيــة
قولــهُ { :غ ْفران َ
َــك َربَّنــا} الغفــران :مصــد ٌر
ٌ
مطلــق لفعــل مقــ ّدر ،أي :اغفــر
مفعــول
إ ّمــا
ٌ
ٌ
مفعــول بــه ،والتقديــر :نســألك\
غفرانــك ،أو
نطلــب غفرانــك ،ولعـ ّـل األ ّول أوىل؛ ملــا يف الثــاين
مــن تقديــر الفعــل الخــاص املفتقــر يف تقديــره
إىل اعتبــار القرينــة .وأل ّن هــذه الصيغــة ملــا
كانــت موضوعــة لهــذا املعنــى ابتــداء كانــت
ّ
أدل عليــه .وإضافــة الغفـران إىل ضمــر الخطاب
للتفخيــم.
و ُهنــا لقائــل أن يقــول :إ ّن القــوم ملــا قبلــوا
فــأي حاجــة بهــم إىل
التكاليــف وعملــوا بهــاّ ،
طلبهــم املغفــرة؟ والجــواب أنّهــم وإن بذلــوا
مجهودهــم يف أداء هــذه التكاليــف إال أنّهــم
كانــوا خائفــن مــن تقصــر يصــدر عنهــم ،فلــا
جـ ّوزوا ذلــك قالــوا :غفرانــك ربّنــا ،ومعنــاه أنّهم
يلتمســون مــن قبلــه الغفــران فيــا يخافــون
مــن تقصريهــم فيــا يأتــون ويــذرون.
وأمــا التعــرض لعنــوان الربوب ّيــة يف دعــاء
رع والجــؤار ،وملــا
املغفــرة فللمبالغــة يف التــ ّ
تقـ ّدم م ّنــا غــر مـ ّرة أ ّن يف صفــة الربوب ّيــة معنى
ـرب عبده،
يقتــي املغفــرة؛ ألنّــه تعــاىل بذلــك يـ ّ
ويبلغــه الكــال شــيئا شــيئا .واللــه تعــاىل أعلــم،
وعلمــه أت ـ ّم وأحكــم!
هــذا وقــد ذكــر اإلمــام ال ـرازي – رحمــه اللــه
تعــاىل :-أ ّن يف نــداء اللــه تعــاىل بـ{ َربَّ َنــا} فوائــد،
يــارب! ربّيتنــي حــن مــا مل أذكــرك
األوىل:
ّ
بالتوحيــد ،فكيــف يليــق بكرمــك أن ال تربّينــي
ـت عمــري يف توحيــدك .الثانيــة:
عنــد مــا أفنيـ ُ
ربّيتنــي حــن كنــت معدومــا ،ولــو مل تربّنــي
ألن كنــت
ررتُ بــه؛ ّ
يف ذلــك الوقــت ملــا تــ ّ
أبقــى حينئــذ يف العــدم ،وأ ّمــا اآلن فلــو مل
تربّنــي وقعــت يف الــرر الشــديد ،فأســألك أن
ال تهمــي .الثالثــة :ربّيتنــي يف املــايض ،فإمتــام
املعــروف خــر مــن ابتدائــه ،فت ّمــم هــذه الرتبية
بفضلــك ورحمتــك .واللــه تعــاىل أعلــم ،وعلمــه
أتــ ّم وأحكــم!
نكتــ ٌة يف تعقيــب دعــاء املغفــرة بقولــه{ :
َوإِلَ ْي َ
ــك الْ َم ِصــ ُر} وتقديــم الخــر عــى املبتــدأ
ميمي
قولــهَ { :وإِلَ ْيـ َـك الْ َم ِصـ ُر} املصــر :مصــد ٌر ٌّ
مبعنــى الرجــوع ،أي :إليــك الرجــوع باملــوت
والبعــث ال إىل غــرك ،وهــو إقــرار باملعــاد
رح بــه يف املؤمــن بــه املذكــور بــه
الــذي مل ي ـ ّ
يف صــدر اآليــة ،و إنّ ــا عقّــب دعــاء املغفــرة
بــه؛ لتقريــر وتأكيــد الحاجــة إىل املغفــرة .أي:
ـس الحاجــة إىل مغفرتــك؛ ألنّــا ســرجع
إنّــا بأمـ ّ
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إليــك باملــوت والبعــث ،و ُهنــاك تحاســبنا عــى
أعاملنــا ،وتُجازينــا علىهــا ،فاغفــر لنــا يف الدنيــا؛
لننجــو مــن عــذاب النــار ومــن عــذاب ســخطك
يف اآلخــرة.
ثــ ّم قــ ّدم الخــر (وهــو الجــار واملجــرور)
إلفــادة الحــر ،أي :املصــر إليــك ال إىل غــرك،
وهــو قــر حقيقــي قصــدوا بــه الزم فائدتــه،
وهــو أنّهــم عاملــون بأنهــم صائــرون إليــه ،وال
يصــرون إىل غــره ممــن يعبدهــم أهــل الضالل.
قــال اإلمــام ال ـرازي – رحمــه اللــه تعــاىل :-يف
قولــه{ :وإليــك املصري} فائدتــان ،إحداهــا :بيان
أنهــم كــا أقـ ّروا باملبــدأ فكذلــك أقـ ّروا باملعــاد؛
ألن اإلميــان باملبــدأ أصــل اإلميــان باملعــاد ،فــإ ّن
مــن أقـ ّر أ ّن اللــه عــاملٌ بالجزئيــات ،وقــاد ٌر عــى
كل املمكنــات ،ال بـ ّد وأن يقـ ّر باملعــاد .الفائــدة
الثانيــة :بيــان أ ّن العبــد متــى علــم أنّــه ال ب ـ ّد
مــن املصــر إليــه تعــاىل ،والذهــاب إىل حيــث
ال حكــم إال حكــم اللــه ،وال يســتطيع أحــد أن
يشــفع إال بــإذن اللــه ،كان إخالصــه يف الطاعــات
أت ـ ّم ،واح ـرازه عــن الســيئات أكمــل.
فائد ٌة بديع ٌة تتض ّمنها هذه اآلية الكرمية!
قــال اإلمــام الــرازي – رحمــه اللــه
تعــاىل :-إ ّن كــال اإلنســان يف أن يعــرف الحـ ّـق
لذاتــه ،والخــر ألجــل العمــل بــه ،واســتكامل
القــوة النظريــة بالعلــم ،واســتكامل القــوة
العمليــة بفعــل الخــرات ،والقــوة النظريــة
أرشف مــن القــوة العمليــة ،والقــرآن مملــوء
مــن ذكرهــا بــرط أن تكــون القــوة النظريــة
مقدمــة عــى العمليــة ،قــال تعــاىل حكايـ ًة عــن
ـب ِل ُح ْكـ ًـا
إبراهيــم  -عليــه الســامَ { :ر ِّب َهـ ْ
ِالصالِ ِحــن} [الشــعراء ]83 :فالحكــم
َوأَل ِْح ْق ِنــي ب َّ
ِالصالِ ِحــن}
كــال الق ـ ّوة النظريــة و{أَل ِْح ْق ِنــي ب َّ
كــال القــوة العمليــة ،وقــد أطنبنــا يف شــواهد
هــذا املعنــى مــن القــرآن فيــا تقـ ّدم مــن هــذا
الكتــاب.
إذا عرفت هذا فنقول :األمر يف هذه اآلية أيضا
كذلك ،فقوله{ :آ َم َن ال َّر ُس ُول بِ َا أُنْز َِل إِلَيْ ِه ِم ْن َربِّ ِه
َوالْ ُم ْؤ ِم ُنو َن ك ٌُّل آ َم َن بِالله َو َم َلئِ َك ِت ِه َوكُتُ ِب ِه َو ُر ُسلِ ِه
لَ نُ َف ِّر ُق بَ ْ َي أَ َح ٍد ِم ْن ُر ُسلِ ِه} إشارة إىل استكامل
القوة النظرية بهذه املعارف الرشيفة ،وقوله:
{ َوقَالُوا َس ِم ْع َنا َوأَطَ ْع َنا} إشارة إىل استكامل القوة
العملية اإلنسانية بهذه األعامل الفاضلة الكاملة،
ومن وقف عىل هذه النكتة علم اشتامل القرآن
عىل أرسار عجيبة غفل عنها األكرثون .والله تعاىل
أعلم بأرسار كتابه ،وعلمه أت ّم وأحكم ،وأستغفر
الله العظيم!
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AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

اجلانب العملي للسرية النبوية

(احللقة الرابعة)

حمارضات يف السرية النبوية ألقاها العالمة احلكيم السيد سليامن الندوي كبري علامء اهلند يف عرصه وشيخ الندويني
مأخوذة من كتاب الرسالة املحمدية
منــاذج مــن توكلــه  yعــى اللــه تعــاىل
واعتــاده عليــه والثقــة بــه:
-1الهجرة إىل املدينة املنورة:
وهــا هــي واقعــة الهجــرة إىل املدينــة
املنــورة؛ حيــث يلجــأ yإىل غــار ثــور ومعــه
صاحبــه أبوبكــرريض اللــه عنــه ،وجــدّتْ
قريــش يف طلبهــا ،وأخــذوا معهــم القافــة،
حتــى انتهــوا إىل بــاب الغــار ،فوقفــوا عليــه،
ومل يبــق مــا بــن الكفــار املســلحني والنبــي
yإال بضعــة أذرع مــن املســافة ،وإذا
بــأيب بكــر يأخــذه الفــزع فيقــول :يــا رســول
اللــه! لــو أ ّن أحدهــم نظــر إىل تحــت قدميــه
ألبرصنــا ،ونحــن اثنــان فقــط ،فيخــرج صــوت
مبــارك يف غايــة مــن التســلية والصــر :مــا
ظنــك باثنــن اللــه ثالثهــا؟ الَ تَ ْح ـ َزنْ إِنَّ اللّــهَ
َم َع َنــا[ .التوبــة]40:
وأثنــاء وقعــة الهجــرة ملــا كان الرســول y
وأبوبكــر ريض اللــه عنــه يف طريقهــا إىل
املدينــة املنــورة؛ تبعهــا رساقــة بــن جعشــم،
قــال أبوبكــر " :dوأتانــا رساقــة بــن جعشــم
عــى فــرس ،فدعــا عليــه النبــي  yفطلــب
إليــه رساقــة أن ال يدعــو عليــه ،وأن يرجــع،
ففعــل النبــي .y
وملــا نــزل yاملدينــة خيــف عليــه مــن
املرشكــن ،ومل يأمــن اليهــو َد واملنافقــن ،فــكان
yيُحــرس حتــى نزلــت هــذه اآليــةَ :واللّــهُ
اس[.املائــدة ،]67:فأخــرج
يَ ْع ِص ُمــكَ ِمــ َن ال َّن ِ
رســول اللــه yرأســه مــن القبــة فقــال " :يــا
أيهــا النــاس انرصفــوا فقــد عصمنــي اللــه".
-2غــزوة مــن غــزوات الرســول (yمــن
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مينعــك منــي):
ويقــول جابــر ريض اللــه عنــه :إنــه غ ـزا مــع
رســول اللــه yقبــل نجــد ،فلــا قفــل رســول
اللــه yقفــل معــه ،فأدركتهــم القائلــة يف
واد كثــر العضــان ،فنــزل رســول اللــه ،y
وتفــرق النــاس يســتظلون بالشــجر ،فنــزل
رســول اللــه yتحــت ســمرة ،وعلّــق بهــا
ســيفه ،ومننــا نومــة ،فــإذا رســول اللــه y
يدعونــا وعنــده أعــرايب ،فقــال" :إن هــذا
اخــرط عــي ســيفي وأنــا نائــم ،فاســتيقظت
وهــو يف يــده صلتــا ،فقــال :مــن مينعــك منــي؟
فقلــت :اللــه ثالثــا ،فأغمــد الســيف وعلّقــه".
 -3غزوة بدر الكربى:
ويف وقعــة بــدر كان عــدد املســلمني ثالمثئــة
وبضعــة عــر رجــا ،وكانــوا متجرديــن عــن
األســلحة وآالت الحــرب ،يواجهــون ألفــا مــن
الكفّــار واملرشكــن املســلحني الذيــن أقبلــوا
بحدهــم وحديدهــم ،يحــا ّدون اللــه ورســوله،
إنهــم جــاؤوا عــى حــرد قادريــن ،وعــى حميــة
وغضــب وحنــق ،وتــراءى الجمعــان ،ولكــن
انظــروا أيــن كان رســول اللــه  yوقائــد الغـ ّر
املح ّجلــن يف هــذا املوقــف الشــديد الحــرج؟
ن ـراه مســتقبل القبلــة ،رافعــا يديــه إىل امللــك
العزيــز الغفــار ،يتــرع إليــه ،ويســتنرصه،
ويقــول" :اللهــم أنجــز يل مــا وعدتنــي ،اللهــم
آت مــا وعدتنــي ،اللهــم إن تهلــك هــذه
العصابــة مــن أهــل اإلســام ال تعبــد يف األرض".
 -4غزوة أحد:
ويف وقعــة أحــد ملــا وىل املســلمون ،وتفرقــوا
عــن رســول اللــه  yوأخلــوا الثغــر ،ولكنــه

yثبــت عــى الثقــة باللــه واالعتــاد عليــه
والتــوكل عــى نرصتــه ومــدده مثــل الجبــل
الراســخ ،وخلــص املرشكــون إىل رســول اللــه
 yفجرحــوا وجهــه ،وكــروا رباعيتــه
اليمنــى ،وهشــموا البيضــة عــى رأســه،
ورمــوه بالحجــارة حتــى وقــع لشــقه ،فوقــع
يف حفــرة مــن الحفــر ،يف مثــل هــذا الوضــع
الشــديد الخطــر ،واملوقــف الحــرج امل ُجهــد
مل متســك يــده  yالســيف ،بــل كان متــوكال
حــق التــوكل عــى الخالــق العزيــز الرحيــم،
ومعتمــدا عــى مؤازرتــه ونرصتــه ،ألن كان
عــى يقــن كامــل ،وثقــة تامــة بــأن اللــه تعــاىل
ســيعصمه.
 -5غزوة حنني:
ول املســلمون ،وأقبلــوا
ويف غــزوة حنــن ّ
عــى الغنائــم ،ولقيتهــم هــوازن وبنــو نــر
بالنبــل والســهام ،ورشــقوهم رشــقا مــا يكادون
يخطئــون ،ألنهــم كانــوا قومــا رمــاة ،فأمــا
رســول اللــه yفلــم يفـ ّر ،وبقــي عــى بغلتــه
البيضــاء ،وأبــو ســفيان بــن الحــارث ابــن عبــد
املطلــب يقــوده ،فنــزل واســتنرص وقــال " :أنــا
النبــي ال كــذب ،أنــا ابــن عبداملطلــب ،اللهــم
أنــزل نــرك".
أيهــا اإلخــوة األع ـزاء! هــل ســمعت أذناكــم
عــن قائــد ومرشــد يصــل إىل هــذه الغايــة
مــن التــوكّل واالعتــاد عــى اللــه ،والثقــة بــه،
مهــا قـ ّـل عــدد القــوات والجنــود ،وتج ـ ّردوا
عــن األســلحة وأجهــزة الحــرب ،وولّــوا عنــه،
وفــ ّروا مــن ســاحة القتــال ،وتركــوه وحيــدا
فريــدا ،وهــو يبقــى صامــدا ،ثابتــا قويــا ،مل

السنة  -15 :العدد /5:مجادى األوىل  1440هـ.ق

السيرة النبوية

ته ّمــه نفســه ،ومل يبــال بروحــه،
وإمنــا يطلــب العــون مــن اللــه
العــي القديــر ،ويســتنرصه
مســتغنيا عــن األســلحة الدنيويــة
منعــزال عنهــا.
هكــذا قــ ّدم رســول اللــه y
منوذجــا عاليــا وأســوة حســنة
عمليــة يف هــذا املجــال.
منــاذج مــن حلمــه  yوعفــوه
وصفحــه حتــى عــن أعدائــه
ومبغضيــه:
لقــد ســمعتم كثــرا مــن
النصائــح والتوجيهــات واملواعــظ التــي تحــث
ـب األعــداء واملــودة للمبغضــن ،ولكــن
عــى حـ ّ
ال أعتقــد أنكــم شــاهدتم منوذجــا عمليــا لهــذا
الحــب ،ولهــذه املــودة ،فتعالــوا نطلعكــم
عليــه يف حيــاة الحبيــب املصطفــى ســيد
املرســلني  ،yوبغــض النظــر عــن وقائــع
مكــة وأحوالهــا ألن عــدم القــدرة والعجــز
والعــذر ال يــرادف الحلــم والعفــو والصفــح،
ولكــن تعالــوا معــي إىل واقعــة الهجــرة:
• ملــا أيــس املرشكــون مــن النبــي  yوأيب
بكــر  dجعلــوا ديــة كل واحــد ملــن يــأيت
بهــا أو بأحدهــا ديــة واحــد منهــا ،فجــد
النــاس يف الطلــب ،وفطــن لألمــر رساقــة بــن
جعشــم بــن مالــك ،فــأراد أن يكــون الظفــر
لــه ،ثــم أخــذ رمحــه ،وخفــض عاليــه يخــ ّط
فلــا قــرب
بــه األرض حتــى ركــب فرســهّ ،
منهــم وســمع ق ـراءة النبــي  ،yوأبوبكــرd
يكــر االلتفــات ،ورســول اللــه  yال يلتفــت،
قــال أبوبكــر :يــا رســول اللــه! هــذا رساقــة بــن
مالــك قــد رهقنــا ،فدعــا عليــه رســول اللــه
 yفســاخت يــدا فرســه يف األرض ،فقــال :قــد
علمــت أن الــذي أصابنــي بدعائكــا ،فادعــوا
اللــه يل ،لكــا أن أراد النــاس عنكــا ،فدعــا
لــه رســول اللــه  ،yفخلصــت يــدا فرســه،
فانطلــق وســأل رســول اللــه  yأن يكتــب لــه
كتابــا ،فكتــب لــه أبوبكــر بأمــره يف أديــم،
وكان الكتــاب معــه إىل يــوم فتــح مكــة ،فجــاء
بــه ّ
فــوف لــه رســول اللــه  ،yوهــو يســلم
ويدخــل يف حظــرة اإلســام ،ولكــن الرســول
 yال يســأله عــن الجرميــة التــي ارتكبهــا
نحــوه.y
• كلكــم تعرفــون مــن هــو أبــو ســفيان؟
رئيــس املرشكــن وقائدهــم يف غــزوة بــدر
وأحــد والخنــدق ،وحياتــه الجاهليــة مليئــة

بوقائــع ســفك دمــاء املســلمني وقتــل أرواحهم،
حتــى إنــه تآمــر عــى قتــل الرســول  yومل
يــأل أي جهــد يف اإلرضار باإلســام واملســلمني،
واالعتــداء عليهــم ،وإظهــار العــداوة لهــم بــكل
الطــرق وبجميــع األســاليب املتاحــة لديــه،
ولكــن رغــم ذلــك كلــه انظــروا إىل عفــوه y
وصفحــه عــن ألـ ّد أعــداء اإلســام يــوم الفتــح،
" يــأيت العبــاس بــن عبــد املطلــب بــأيب ســفيان
إىل رســول اللــه  yعــام الفتــح مبـ ّر الظهـران،
ـب
وقــال :يــا رســول اللــه! إن أبــا ســفيان يحـ ّ
هــذا الفخــر ،فلــو جعلــت لــه شــيئا؟ قــال:
"نعــم ،مــن دخــل دار أيب ســفيان فهــو آمــن،
ومــن أغلــق عليــه بابــه فهــو آمــن" .أيــن
الثــورة االنتقاميــة؟ والعاطفــة العدوانيــة؟ كال،
إن رســول اللــه  yأعــى وأعــ ّز وأرفــع مــن
هــذه الدنايــا كلهــا.
• وهــذه هنــد زوجــة أيب ســفيان التــي
كانــت ترتجــز يف غــزوة أحــد ،وتحــ ّرض
املرشكــن عــى القتــال ،وهــي التــي فعلــت
مــا فعلــت بحثــان حمــزة بــن عبــد املطلــب
عــم رســول اللــه  yأســد اللــه ورســوله ،y
ومثلــت بــه وجدعتــه ،وبقــرت بطنــه ،وأخذت
كبــده فالكتــه ،فلــم تســتطع أن تأكلــه ،ويفــزع
الرســول الكريــم  yلهــذا املنظــر املــؤمل
الفظيــع ،وهــذا املوقــف الشــديد الحــرج.
ثــم هــا هــي يــوم فتــح مكــة تــأيت متنقبــة،
وال تتوقــف عــن عاداتهــا الســيئة ،وبالرغــم
مــن ذلــك كلــه مل يوجــه إليهــا النبــي  yأي
لــوم ،ومل يتعــرض لهــا ،ومل يســألها ملــاذا فعلــت
كــذا؟ فلـ ّـا رأت هنــد هــذا النمــوذج العــايل
واألســوة النــادرة للعفــو والصفــح مل تلبــث
إال أن تقــول" :مــا كانــت قبــة أبغــض إ ّيل مــن
ـب أن يبيحهــا اللــه ومــا فيهــا،
قبتــك ،وال أحـ ّ
واللــه مــا مــن قبــة أحــب إىل أن يعمرهــا اللــه
ويبــارك فيهــا مــن ق ّبتــك".
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• وهــذا وحــي قاتــل ســيد
الشــهداء وأســد اللــه وأســد
رســوله حمــزة بــن عبــد املطلــب
يتحــدث عــن قصــة قتلــه حمــزة،
ثــم يقــول " :فلــا رجــع النــاس
رجعــت معهــم ،فأقمــت مبكــة،
ثــم خرجــت إىل الطائــف،
فأرســلوا إىل رســول اللــه y
رســوال ،فقيــل يل :إنــه ال يه ّيــج
الرســل ،قــال :فخرجــت معهــم
حتــى قدمــت عــى رســول اللــه
فلــا رآين قــال " :أنــت
،y
ّ
وحــي"؟ قلــت :نعــم ،قــال " :أنــت قتلــت
حمــزة؟" قلــت :قــد كان مــن األمــر مــا بلغــك،
قــال" :فهــل تســتطيع أن تغيّــب وجهــك
عنــي؟" قــال :فخرجــت.
• وهــذا عكرمــة بــن أيب جهــل ،كان ابنــا
أللـ ّد أعــداء رســول اللــه  yوهــو أبــو جهــل،
الــذي مل يــأل أي جهــد يف اإلرضار بالنبــي y
النــاس جميعهــم يف هــذا
وإيذائــه ،وفــاق
َ
األمــر ،وقــد ســبق أن شــارك ابنــه عكرمــة يف
القتــال ضــد املســلمني ،فخــرج هاربــا يــوم
الفتــح ،حتــى اســتأذنت لــه زوجتــه -وهــي أم
حكيــم بــن الحــارث بــن هشــام  -مــن النبــي
 yفأ ّمنــه ،فأدركتــه باليمــن ،فردتــه إىل النبــي
 yفــا رآه النبــي  yقــام إليــه فاعتنقــه
وقــال" :مرحبــا بالراكــب املهاجــر" .فأســلم
وحســن إســامه ،حتــى قــال عكرمــة لرســول
اللــه" :yواللــه يــا رســول اللــه! ال أدع نفقــة
أنفقتهــا عليــك إال أنفقــت مثلهــا يف ســبيل
اللــه عزوجــل".
انظــروا إىل هــذا العفــو والصفــح العظيــم،
الــذي مل يشــهد التاريــخ مثلــه قبلــه وال بعــده
إال يف حيــاة املصطفــى  ،yوقــد عرفتــم ملــن
هــذا الصفــح؟ للــذي كان أبــوه أعــدى عــد ّو
للــه ورســوله واإلســام ،وهــو الــذي أمــر
برمــي ســا جــزور عــى ظهــر  yوهــو
يف صالتــه يناجــي ربــه تبــارك وتعــاىل .كــا
أنــه حــاول محــاوالت فاشــلة لقتــل النبــي y
أثنــاء صالتــه ،وأراد أن يخنــق النبــي yبتقييد
بالحبــل ،وتآمــر عــى قتلــه  yيف دار النــدوة،
وأنشــب معركــة بــدر الكــر ،ونقــض كل
العهــود واملواثيــق املتعلقــة بالهدنــة والصلــح،
فانظــروا إىل هــذا الفــرح النبــوي والرتحيــب
الحــا ّر مبجــيء ابنــه.
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من خطب ومواقف
فضيلة الشيخ عبد احلميد
إمام وخطيب أهل السنة بزاهدان

ليــت قضيــة فلســطني كانــت تطــرح يف
مؤمتــر وارســو التــي عقــدت باســم الســام يف
الــرق األوســط
أشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد ،إمــام
وخطيــب أهــل الســنة يف مدينــة زاهــدان ،يف
خطبــة الجمعــة ( 9جــادى الثانيــة  )1440إىل
عقــد مؤمتــر وارســو ،معت ـرا احتــال الكيــان
الصهيــوين لفلطســن علــة كافــة األزمــات
والتطرفــات يف العــامل ،منتقــدا عــدم مناقشــة
قضيــة فلســطني يف هــذا املؤمتــر.
وأضــاف فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد قائــا:
يف مؤمتــر وارســو الــذي عقــدت يف بولنــدا
بهــدف الســام يف الــرق األوســط ،ألقيــت
خطابــات عديــدة ضــد إيــران.
وأعــرف فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد
عــن أســفه مــن خطــوات الواليــات املتحــدة
اإلمريكيــة وســائر القــوى العامليــة يف مجــال
الســام يف الــرق األوســط ،واســتطرد قائــا:
يــا ليــت قــادة الواليــات املتحــدة أحســنوا
التفكــر ،وعقلــوا أن الطريــق الوحيــد للســام
يف الــرق األوســط ،هــو عــودة إرسائيــل
إىل حدودهــا وحريــة الشــعب الفلســطيني
واالحــرام إىل الشــعب الفلســطيني.
وأضــاف فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد قائــا:
حينــا يتكلــم األمريكيــون والقــوى الغربيــة
عــن حقــوق البــر والكرامــة ،أليــس الشــعب
الفلســطيني بــرا ،وأليســت لهــم حقــوق
وحرمــة وكرامــة؟ أال ينبغــي أن ينفــذ العــدل
يف حــق الشــعب الفلســطيني ،ويدعــوا إىل
طاولــة الحــوار ،ويجــري معهــم الحــوار؟ أمل
يــأن أن تعــود إرسائيــل إىل حدودهــا ،وتنهــي
احتــال فلســطني؟
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ورصح فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد قائــا:
يــا ليــت القــوى الغربيــة انتبهــت أن علــة
كافــة املشــكالت والتطــرف يف العــامل ،تعــود
إىل قضيــة احتــال إرسائيــل لفلســطني .علــة
مــا يقــوم الكثــر مــن املســلمني مــن تطــرف
وإرهــاب ،وهــذا التطــرف مــردود مــن وجهــة
نظرنــا ،تعــود إىل احتــال فلســطني.
وأضــاف فضيلتــه قائــا :اليــوم تبــدل
اإلرهــاب والتطــرف إىل خطــر كبــر يهــدد أمــن
العــامل .إن القــوى العامليــة لــو كانــت تبتغــي
الســام حقــا ،وتريــد مكافحــة اإلرهــاب،
عليهــم أن يعرفــوا أن طريــق هــذه املكافحــة
ليســت الحــرب والقصــف والهجــات الربيــة
والجويــة ،بــل يجــب أن تراعــى حقــوق
الشــعوب املظلومــة وال ســيام الشــعب
الفلســطيني .الســام الــذي يتــأيت مــن ناحيــة
مراعــاة حقــوق الشــعوب ،ســيكون ســاما
ثابتــا منتجــا.
وأكــد خطيــب أهــل الســنة مخاطبــا الواليات
املتحــدة وســائر القــوى األروربيــة :عليكــم أن
تبــدأوا ســام الــرق األوســط مــن فلســطني
أوال ،ثــم وســعوها إىل ســوريا والعـراق واليمــن
وســائر البــاد املتأزمــة يف الــرق األوســط.
وأضــاف مديــر جامعــة دار العلــوم زاهــدان
قائــا :يــا ليــت قضيــة احتــال فلســطني
طرحــت يف مؤمتــر وارســو ،ويــا ليــت كان
بيــان هــذا املؤمتــر مشــتمال عــى نتائــج
إيجابيــة تــر العاملــن .لــو اجتنــب القــوى
العامليــة التكــر والغــرور ،واتجهــت نحــو
االتجــاه الصحيــح للســام العــادل ،ســتحميهم
الشــعوب كلهــا.
ووصــف خطيــب أهــل الســنة العقوبــات

ضــد إيـران بـ"الجائــرة" ،وتابــع قائــا :عقوبات
الواليــات املتحــدة ضــد إيــران جائــرة،
والشــعب اإليــراين أصبــح مظلومــا بســبب
تحمــل هــذه املشــكالت.
حــل أزمــة اليمــن وســائر البالد اإلســامية يف
إنهــاء الحــرب وتأســيس الحكومات الشــاملة
واعتــر فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد إنهــاء
االســتبداد والديكتاتوريــة بـــ "الطريــق الوحيــد
لتثبيــت الســام يف الرشق األوســط" ،واســتطرد
قائــا :الطريــق الوحيــد إلقامــة الســام يف
الــرق األوســط ،أن تنتهــي الــدول املســتبدة
مــن اســتبدادها .مــا دامــت الــدول املســتبدة
والديكتاتــورة والحكومــات العميلــة التــي
يتخــذ القــرار بشــأن مصائرهــا مــن الخــارج،
لــن يتحقــق الســام يف الــرق األوســط؛ وإن
أقيــم ســام فســيكون ســاما مؤقتــا.
وأكــد فضيلتــه قائــا :يجــب أن تــدرك
كافــة الــدول والحكومــات أن الحــرب ليســت
طريــق مشــكالت الــرق األوســط ،بــل الحــل
يف الحــوار وتأســيس حكومــات شــاملة تضــم
كافــة الديانــات واملذاهــب والقوميــات.
ورصح خطيــب أهــل الســنة قائــا :يجــب
أن تــدرك الســعودية ومســؤويل إيــران أن
مشــكالت اليمــن ال تنحــل بالحــرب والنزاعات.
الشــعب اليمنــي يواجــه مشــكالت عديــدة
يف الظــروف الراهنــة ،وميوتــون جوعــا.
يجــب إنهــاء الحــرب ووقــف إطــاق النــار.
يجــب أن تؤســس يف اليمــن دولــة شــاملة،
تراعــي حقــوق األكرثيــة وحقــوق الحوثيــن
واملســيحيني وكافــة األقليــات املوجــودة يف
البــاد حســب الرتكيــب الســكاين املوجــود.
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خطب ومحاضرات

وأضــاف فضيلتــه قائــا :حــل أزمــة ســوريا
والعــراق يف إقامــة الســام وتوفــر حقــوق
القوميــات والديانــات واملذاهــب والجامعــات
املختلفــة .بإمــكان هــذه السياســة أن تعيــد
األمــن والوحــدة واألخــوة يف الــرق األوســط.
تأزيــم املحافظــة يزيــد مــن مشــكالت
ا لشــعب
أدان فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد ،يف قســم
أخــر مــن خطبتــه ،الهجــوم اإلرهــايب األخــر
عــى حافلــة كانــت تقــل جنــودا مــن الحــرس
الثــوري ،واصفــا أي نــوع مــن التأزيــم لــرر
ســكان املحافظــة ،وتابــع قائــا :الحادثــة التــي
كــدرت حــاوة الحضــور الجامهــري للشــعب
يف ذكــرى انتصــار الثــورة ،وحــاوة الرحــات
اإللهيــة األخــرة فينــا جميعــا ،هــي حادثــة
الهجــوم عــى حافلــة كانــت تقــل قــوات
حــرس الحــدود .نحــن نديــن هــذا الهجــوم
الــذي أدى إىل استشــهاد عــدد مــن قــوات
حــرس الحــدود.
واســتطرد فضيلتــه قائــا :نحــن نخالــف
القتــل ،وال ســيام قتــل مــن ينطــق بالكلمــة
الطيبــة ،ونعتقــد أن القتــل يــورث العــداوة.
يزيــد القتــل والعنــف والحــرب مــن مشــكالت
الســكان املحرومــن يف محافظــة سيســتان
وبلوشســتان الــذي يواجهــون البطالــة والفقــر.
وأشــار خطيــب أهــل الســنة إىل األمــن
املثــايل يف سيســتان وبلوشســتان يف الســنوات
األخــرة ،وتابــع قائــا :لقــد أذعــن مســؤولوا
الرشطــة أن محافظــة سيســتان وبلوشســتان
كانــت أكــر املحافظــات أمنــا يف الســنوات
األخــرة ،لكــن مــع األســف الهجــوم األخــر
أوقــع رضبــة كبــرة عــى هــذه املحافظــة.
وأضــاف فضيلتــه قائــا :يف ظــروف يســعى
أصحــاب األمــوال أن ميولــوا يف املحافظــة
إلزالــة الفقــر عــن طريــق التمويــل ،وكذلــك
يســافر الســياحون إىل هــذه املحافظــة ،القيــام
بعمليــات تســتهدف أمــن املحافظــة ،يوجــه
رضرا كبــرا للشــعب.
وتابــع فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد قائــا:
وصيتــي للجميــع ،وملــن يفكــر يف منافــع
البــاد والشــعب ،أن يســاعدوا إلقامــة األمــن
يف املحافظــة .يجــب أن يطــرح النــاس كالمهــم،
ويكــون لهــم نقــد بنــاء ،لكــن ال ينبغــي إثــارة
األزمــات األمنيــة.

ال ينبغــي أن نبتــى بالغــرور وبالغفلــة عنــد
االســتفادة مــن نعــم اللــه تعــاىل
وحــذر فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد ،يف
القســم األول مــن خطبــة الجمعــة ،مــن
عواقــب الغــرور والغفلــة أثنــاء االســتفادة مــن
نعــم اللــه تعــاىل ،وأكــد فضيلتــه عــى لزومــك
الشــكر تجــاه نعــم اللــه الكثــرة.
ـم
وتابــع بعــد تــاوة قولــه تعــاىلَ « :و مــا ِبکُـ ْ
ـر
ِم ـ ْن نِ ْع َم ـ ٍة َف ِم ـ َن اللَّ ـ ِه ثُـ َّ
ـم إِذا َم َّس ـک ُُم الـ ُّ ُّ
ـم
ـم إِذا کَشَ ـ َ
ـر َع ْنکُـ ْ
ـرونَ ثُـ َّ
ـف الـ ُّ َّ
َفإِلَ ْي ـ ِه تَ ْجـ َ ُ
شکُــونَ » :يقــول
إِذا ف ٌ
ِــم ُي ْ ِ
ُــم ِب َر ِّبه ْ
َريــق ِم ْنک ْ
اللــه تعــاىل يف تعابــر جميلــة ومختــرة
ومعجــزة ،مــا وصلتكــم مــن نعــم اللــه تعــاىل
ســواء كانــت نعــا ماديــة أو معنويــة ،كلهــا
مــن جانــب اللــه تعــاىل ،فأنتــم ال متلكــون
نعمــة هــي مــن جانــب غــر اللــه تعــاىل .إن
اللــه تعــاىل منحنــا نعمــة الكرامــة والحرمــة
اإلنســانية ،واإلميــان الصحيــح ،واألخــاق
الحســنة ،والســلوك الصحيــح ،والرشيعــة
اإلســامية ،والقــرآن ،والرســول ،ونعــا معنويــة
أخــرى.
وأضــاف فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد مشـرا
إىل أن كل عضــو مــن الجســم مبفــرده مشــتمل
عــى مجموعــة مــن النعــم .النعــم اإللهيــة
تفــوق فكرنــا وخيالنــا .يقــول اللــه تعــاىل:
َوإِن تَ ُعــدُّ وا نِ ْع َمـ َة اللَّـ ِه َل تُ ْح ُصو َهــا .ال ميكــن
ملجتمــع أن يحــي النعــم التــي هــي فينــا؛
نعمــة اليــد ،ونعمــة اللســان واألذن ،والعقــل،
وكل عضــو مــن األعضــاء املوجــودة فينــا،
مجموعــة مــن منظومــة النعــم اإللهيــة.
وتابــع قائــا :النعــم التــي هــي خــارج
أجســامنا أيضــا ال تعــد وال تحىص؛ يف الشــمس،
واألرض ،والنجــوم ،والغابــات ،واملراتــع،
والجبــال ،والبحــار ،وكل نعمــة مــن النعــم
األرضيــة والســاوية ،ع ـرات الفوائــد .فبــأي
آالء ربكــا تكذبــان؟ فهــل النعــم اإللهيــة
واحــدة أو إثنتــان؟
ووصــف فضيلتــه نســبة النعــم إىل اللــه
تعــاىل مــن أحــكام اللــه تبــارك وتعــاىل،
وأضــاف قائــا :يجــب أن نذكــر نعــم اللــه
تعــاىل دامئــا ،وكلــا يقــع نظرنــا عــى نعمــة،
يجــب أن نعرفهــا مــن اللــه تعــاىل ،ونتوجــه إىل
إحســان اللــه وعنايتــه.
واعتــر فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد الغفلــة
عــن النعــم ،واالبتــاء بالغــرور عنــد االســتفادة
مــن النعــم ،مــن نتائــج الجهــل ،وســببا
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للبطــش اإللهــي ،وتابــع قائــا :مــن نســب
النعــم اإللهيــة إىل علمــه ومعرفتــه ،هــو عــى
ديــن قــارون ،ألن قــارون كان يقــولَ :قـ َ
ـال إِنَّ َــا
ـم أَنَّ اللَّــهَ
ـم يَ ْعلَـ ْ
ـى ِعلْـ ٍـم ِع ْنـ ِدي أَ َولَـ ْ
أُوتِي ُتــهُ َعـ َ ٰ
َقــدْ أَ ْهلَــكَ ِم ـ ْن َق ْبلِ ـ ِه ِم ـ َن الْ ُق ـ ُرونِ َم ـ ْن ُه ـ َو
ـر َج ْم ًعــا.
أَشَ ــدُّ ِم ْنــهُ ُق ـ َّو ًة َوأَكْـ َ ُ
واســتطرد فضيلتــه قائــا :مــن نظــر إىل امللــك
واغــر بــه ،فهــو عــى ملــة فرعــون ،ألن نظــر
فرعــون كان إىل ملكــه وجيشــه وقوتــه .فلــو
كان نظــره إىل اللــه تعــاىل ملــا غــرق ،ولــو كان
نظــر قــارون إىل اللــه تعــاىل ،ملــا خســف بــه
يف األرض .كل مصيبــة تنــزل عــى البــر ،هــي
مــن نتائــج ســلوكه الــيء وفكــره الخاطــئ.
عــاج املشــكالت يف التوســل إىل اللــه تعــاىل،
واالعــراف بالتقصــر ،واالســتغفار ،والتوبــة
والصــر
واســتطرد خطيــب أهــل الســنة قائــا:
يقــول اللــه تعــاىل " :ومــا أصابــك مــن حســنة
فمــن اللــه ومــا أصابــك مــن ســيئة فمــن
نفســك" ،لذلــك حينــا نواجــه مشــكلة يجــب
أن نتوجــه إىل ذنوبنــا ومعاصينــا ،وإال فقــد
وقعنــا يف الجهالــة .والجهــل هــو منشــأ كافــة
األم ـراض واملفاســد ،والعلــم واملعرفــة مصــدر
كافــة الحســنات واملحاســن.
وأضــاف فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد قائــا:
عــاج التخلــص مــن املشــكالت واملصائــب ،هو
التوســل إىل اللــه تعــاىل ،واالع ـراف بالذنــب،
واالســتغفار والتوبــة والصــر .يجــب أن نصــر
عنــد املصيبــة ،ونــؤدي شــكر اللــه تعــاىل عنــد
النعمــة.
وأشــار خطيــب أهــل الســنة إىل األمطــار
التــي نزلــت أخــرا يف محافظــة سيســتان
وبلوشســتان ،مؤكــدا عــى لــزوم الشــكر،
وتابــع قائــا :ال ينبغــي أن منــر بجانــب نعمــة
كبــرة مثــل هــذه بالغفلــة ،يجــب أن نســجد
للــه تعــاىل شــكرا عــى هــذه النعمــة ،ونعــرف
بــأن الجــدب املتــوايل كان مــن نتائــج أعاملنــا
الســيئة.
وأضــاف مديــر جامعــة دار العلــوم زاهــدان:
كــا أن املصيبــة امتحــان مــن جانــب اللــه
تعــاىل ،هكــذا النعمــة امتحــان أصعــب مــن
جانــب اللــه تعــاىل ،لكــن طبيعــة البــر أنــه
يفــرح عنــد النعمــة ،وينــى الــرب يف الــرور
واألف ـراح .يجــب أن نســجد اللــه تعــاىل عنــد
النعمــة.
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اقتباسات
(علمية ،أدبية ،اجتماعية ،ثقافية  ،فكرية وعملية)
إعداد :سامحة األستاذ املفتي عبد القادر العاريف

حليته عليه السالم وقت نزوله
 -58يلبس ثوبني أصفرين ،الحديث.10:
 -59عــى رأســه قلنســوة طويلــة،
الحديــث .48:والقاديــاين مل يحصــل لــه يشء
مــن ذلــك.
 -60يلبــس درعــا ،الحديــث .68 :ومل يلبــس
القاديــاين درعــا طــول حياتــه.
بعض أحواله عليه السالم وقت نزوله
 -61ينــزل واضعــا يديــه عــى أجنحــة ملكني،
الحديث.5 :
 -62يف يــده حربــة يقتــل بهــا الدجــال،
الحديــث.48 :
 -63ال يجــد كافــر ریــح نفســه إال وميــوت،
الحديــث.5:
 -64يبلــغ نفســه إىل مــا يبلــغ طرفــه،
الحديــث .5 :ومل يحصــل ملــرزا القاديــاين يشء
مــن ذلــك.
محل نزوله عليه السالم وقت نزوله
 -65ينزل يف الشام ،الحديث.5:
 -66ينــزل يف الجانــب الرشقــي مــن دمشــق،
الحديث.5:
 -67ينــزل عنــد املنــارة البيضــاء ،الحديــث.5:
ومل يــزر القاديــاين دمشــق يف ســاعة مــن
حياتــه.
 -68وقــت نزولــه :عنــد صــاة الفجــر،
الحديــث.16 :
أحــوال الحارضيــن يف املســجد وقــت نزولــه
عليــه الســام
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 -69جامعــة مــن املســلمني يقودهــم املهدي
يجتمعــون لقتــال الدجــال ،الحديث.7:
 -70عددهــم حينئــذ يبلــغ إىل مثامنائــة رجــل
وأربعامئــة امــرأة ،الحديــث.69:
 -71كلهــم يســوي الصفــوف عندمــا ينــزل
عيــى عليــه الســام ،الحديــث.7:
 -72يؤمهــم اإلمــام املهــدي ،الحديــث:
13و41و42و .43وأمــا مــرزا القاديــاين فــأىن لــه
ذلــك؟
بعض أحواله بعد نزوله عليه السالم
 -73يدعــوه اإلمــام املهــدي إلمامــة الصــاة
بالنــاس فيــأىب ،الحديــث.3 :
 -74حينــا يريــد اإلمــام املهــدي أن يتخلــف
يضــع عيــى عليــه الســام يــده عــى ظهــره
وال يــرىض إال أن يكــون املهــدي إمامــا،
الحديــث.13:
 -75ثــم يتقــدم اإلمــام املهــدي ويصــي بهــم،
الحديــث .41 :ومل يحصــل للقاديــاين يشء مــن
ذلــك وأىن لــه ذلــك؟
 -76إقامتــه يف الدنيــا بعــد نزولــه أربعــن
ســنة ،الحديــث .10 :وكان عمــر املتنبــي
القاديــاين أكــر مــن أربعــن ســنة.
 -77نكاحــه بعــد النــزول وأوالده:
يتــزوج عيــى عليــه الســام بعــد النــزول،
الحديــث 58:و .63
 -78يتــزوج عيــى بامــرأة مــن قــوم شــعيب
عليهــا الســام ،الحديــث.101 :
 -79يولد له بعد نزوله أوالد ،الحديث.63:

املرشوعــات التــي يقــوم بهــا بعــد نزولــه
عليــه الســام
 -80يكــر الصليــب ويســتأصل عبادتــه
وال يبقــى يف الدنيــا مــن النرصانيــة شــيئا .أمــا
يف زمــن القاديــاين فقــد شــاعت النرصانيــة
وشــملت كثـرا مــن البــاد .الحديــث1 :و4و12
وغريهــا.
 -81يقتــل الخنازيــر ،الحديــث 1و4و12
وغريهــا.
 -82يفتــح بــاب املســجد بعــد الف ـراغ مــن
الصــاة فــرى وراءه الدجــال وقومــا مــن
اليهــود الحديــث.13 :
 -83يقاتــل عليــه الســام الدجــال وأعوانــه
مــن اليهــود ،الحديث13:وغــره ،ومل يشــهد
مــرزا القاديــاين القتــال قــط.
 -84يقتــل الدجــال ،الحديــث 13 :وغــره،
ويف زعــم القاديــاين :الدجــال هــم اإلنكليــز ،ومل
يقتــل منهــم أحــدا.
 -85يقتــل عليــه الســام الدجــال يف أرض
فلســطني عنــد بــاب لــد ،الحديــث 13 :وغــره،
والقاديــاين مل يــر بــاب لــد قــط.
 -86ثــم يكــون بعــد نزولــه جميــع العــامل
مســلام ،الحديــث 13 :وغــره وقــد كفــر
جميــع العــامل – عــى قــول مــرزا – مبجئيــه
إىل الدنيــا.
 -87ثــم يقتــل عليــه الســام مــا بقــي مــن
اليهــود ،الحديــث 13 :وغــره .ومل يقتــل
القاديــاين يهوديــا واحــدا.
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 -88وال يجــد يهــودي ملجــأ ،الحديــث16 :
وغــره .وكان اليهــود يف زمــن القاديــاين مرفهــن
منعمــن.
 -89حتــى تشــهد الحجــارة واألشــجار عــى
أن وراءهــا يهوديــا.
 -90تنــدرس حينئــذ جمــع املذاهــب ســوى
اإلســام ،الحديــث 10 :وغــره ،وصــار اإلســام
يف زمــن القاديــاين يصيبــه ضعــف ووهــن.
 -91وال يبقــى حكــم الجهــاد إذ ال يبقــى
أحــد مــن الكفــار ،الحديــث 1 :وغــره .وكان
الكفــار يف زمــن القاديــاين أكرثيــن حتــى إن
بعــض املســلمني جاهــدوا بهــم ،نعــم مل يــرزق
القاديــاين نصيبــا مــن الجهــاد.
 -92ومــن أجــل ذلــك ال يبقــى حكــم
الجزيــة ،الحديــث 4 :وغــره.
 -93ويعمــم عليــه الســام النــاس باملــال
حتــى ال يبقــى عــى وجــه األرض مــن يقبــل
الصدقــات ،الحديــث 1 :وغــره ،وقــد ازداد
النــاس يف زمــن القاديــاين فقــرا وجدبــا.
 -94ويــؤم عليــه الســام النــاس بعــد صــاة
الفجــر األوىل التــي صالهــا مقتديــا باإلمــام
املهــدي ،الحديــث4 :وغــره.
 -95يســافر إىل موضــع فــج الروحــاه،
الحديــث 4 :وغــره .ومل يســافر إليــه القاديــاين
قــط.
 -96يحــج أو يعتمــر أو يــؤدي كال النســكني،
الحديــث 4 :وغــره ،وحــرم القاديــاين مــن
كليهــا.
 -97يســافر إىل روضــة ســيد األنبيــاء ،y
الحديــث 4 :وغــره.
 -98ويــرد عــى ســامه ســيد األنبيــاء ،y
الحديــث .4 :وحــرم القاديــاين مــن ذلــك كلــه.
 -99مذهبــه الــذي يدعــو إليــه النــاس:
يعمــل بالقــرآن والســنة ويحــث النــاس عليــه،
الحديــث .55 :وكان القاديــاين يــرد أحاديــث
النبــي .y
الــركات الظاهــرة والباطنــة يف زمنــه عليــه
الســام
 -100تنــزل يف زمنــه بــركات دينيــة ودنيويــة
مــن كل نــوع .وانعكــس األمــر يف زمــن مــرزا
القاديــاين فقــد وقعــت الفــن يف زمنــه كوقــع
املطــر.
 -101ويخــرج الحقــد والضغينــة مــن أفئــدة
النــاس ،الحديــث 1 :وغــره .وقــد كــر كل
ذلــك يف زمــن القاديــاين.
 -102يكــون الرمــان يف زمانــه كبــرا حتــى

تكفــي الرمانــة الواحــدة لجامعــة مــن النــاس
الحديــث.5 :
 -103ويكفــي لــن ناقــة واحــدة لجامعــة
مــن النــاس ،الحديــث.5 :
 -104ويكفــي لــن شــاة واحــدة لقبيلــة
واحــدة ،الحديــث.5:
 -105وتنــزع الحمــة مــن كل ذي حمــة
حتــى يدخــل الوليــد يــده يف فــم الحيــة فــا
تــره ،الحديــث 13 :وغــره.
 -106وتكشــف الوليــدة عــن أســنان األســد
فــا يرضهــا ،الحديــث 13 :وغــره.
 -107ويكــون الذئــب مــع الغنــم كأنــه
كلبهــا ،الحديــث .13 :واألمــر بالعكــس يف كل
ذلــك يف زمــن القاديــاين.
 -108ومتتلــئ األرض مــن الســلم كــا ميتلــئ
اإلنــاء مــن املــاء ،الحديــث .13 :وامتــأت كفـرا
يف زمــن القاديــاين عــى زعمــه.
 -109وال يوجــد فقــر وتــرك الصدقــة،
الحديــث .13 :ومــدار النبــوة يف زعــم مــرزا
عــى أخــذ الصدقــات.
 -110مــدة هــذه الــركات :وكل هــذا يكــون
إىل مــدة ســبع ســنني ،الحديــث .6 :ومل تحــدث
هــذه الــركات يومــا مــن األيــام يف حيــاة مــرزا.
شــتى أحــوال النــاس يف زمــن عيــى املســيح
املوعــود عليه الســام
 -111ينــزل جيــش مــن الــروم مبوضــع
األعــاق أو دابــق ،الحديــث.7:
 -112فيخــرج إليهــم جيــش مــن املدينــة
مــن خيــار أهــل األرض يومئــذن الحديــث.7 :
 -113ويصــر هــذا الجيــش عــى ثالثــة
أقســام ،الحديــث.7 :
 -114قســم ينهــزم وهــو الثلــث األول مــن
الجيــش ،الحديــث.7 :
 -115قســم يستشــهد يف ســبيل اللــه وهــو
الثلــث اآلخــر ،الحديــث.7 :
 -116قسم يفتتح ،الحديث.7 :
 -117يفتتــح هــذا القســم األخــر
قســطنطينية ،الحديــث .7 :ومل يكــن يشء مــن
ذلــك كلــه يف زمــن مــرزا وال قبلــه.
 -118الخــر الباطــل يف نــزول املســيح عليــه
الســام :بينــا هــم يقتســمون الغنائــم إذ
يشــبع فيهــم الخــر بــأن املســيح عليــه الســام
قــد نــزل ويكــون ذلــك باطــا .الحديــث.7:
 -119ثــم إذا جــاؤا الشــام ينــزل عيــى عليــه
الســام يف الحقيقــة عــى الكيفيــة املذكــورة
قبــل ،الحديــث  .7ومل يكــن يشء مــن ذلــك يف
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زمــن مــرزا وال قبلــه.
أحوال العرب يف ذلك الزمان
 -120العــرب يومئــذ قليــل وأكرثهــم ببيــت
املقــدس ،الحديــث.13 :
 -121يجتمــع املســلمون بحبــل أفيــق حــذرا
مــن الدجــال ،الحديــث.16 :
 -122ويصيــب املســلمني بــؤس ومجاعــة
شــديدة حتــى إن أحدهــم ليحــرق وتــر قوســه
ويأكلــه ،الحديــث.16 :
 -123ثــم ينــادي منــاد :يــا أيهــا النــاس أتاكــم
الغــوث ،الحديث.16 :
 -124فيتعجــب منــه النــاس ويقــول بعضهــم
لبعــض :إن هــذا لصــوت رجــل شــبعان،
الحديــث .16 :والقاديــاين أىن لــه ذلــك؟
ذكر غزو املسلمني الهند
 -125يغــزو جيــش مــن املســلمني بــاد
الهنــد فيســتأرس ملوكهــا ،الحديــث.46:
 -126يغفــر اللــه ذنــوب أصحــاب هــذا
الجيــش ،الحديــث.46 :
 -127وحينــا ينــرف هــذا الجيــش نحــو
الشــام يجــد املســيح عليــه الســام هنــاك،
الحديــث .46 :ومل يقــع يشء مــن ذلــك يف زمــن
مــرزا وال قبلــه.
 -128يســكن بنــو العبــاس حينئــذ بالريــف،
الحديــث .49 :ســبق التنبيــه تعليقــا عنــد
األحاديــث املتعلقــة ببنــي العبــاس عنــد نــزول
عيــى أنهــا أحاديــث موضوعــة.
 -129ويلبسون ثيابا سوادا ،الحديث.49 :
 -130ويكــون أتباعهــم حينئــذ مــن أهــل
خراســان ،الحديــث.49 :
 -131يخــرج النــاس مــن عهدتهــم اعتــادا
عــى عيــى عليــه الســام ،الحديــث .49 :ومل
يقــع يشء مــن ذلــك يف زمــن مــرزا وال قبلــه.
خــروج الدجــال قبــل نــزول عيــى عليــه
الســام
 -132يخــرج الدجــال مــن بــن الشــام
والعــراق ،الحديــث .5 :ومــرزا القاديــاين وإن
كان دجــاال مــن الدجاجلــة فلــم يخــرج يف
زمنــه الدجــال األكــر.
(كتــاب الترصيــح للكشــمريي لإلمــام
عبدالفتــاح أبــو غــدة)
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AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

متى تكون الكتابات مؤثرة؟
()35

أدباء وشعراء النهضة الحديثة
طه حسين -عبد القدوس األنصاري
األستاذ نور عامل خليل األميني

طه حسني
(1393-1306هـ = 1973-1889م)
طــه بــن حســن بــن عــي بــن ســامة ،الدكتــور
يف األدب :مــن كبــار املحارضيــن .جــدد مناهج،
وأحــدث ضجــة يف عــامل األدب العــريب .وال
ســيام بكتابــة " الشــعر الجاهــي" (حيــث قــال
فيــه :إن الشــعر الجاهــي منحــول وأنــه كُتــب
بعــد اإلســام ونُســب للشــعراء الجاهليــن
ليُسـ َّ
ـتدل بــه عــى لغــة القــرآن).
وقــد ر ّد عليــه مصطفــى صــادق الرافعــي
بتأليــف كتابــه " تحــت رايــة القــرآن" للــرد
عــى كتــاب يف الشــعر الجاهــي ،وألــف كذلــك
" بــن القديــم والجديــد" للــرد عــى كتــاب
ألفــه طــه حســن وهــو " مســتقبل الثقافــة
يف مــر " وعــى كتــاب ســامة مــوىس .وقــد
صنــف إبراهيــم عــوض مؤلَّفــا جمــع فيــه
أقــوال النقّــاد واملؤرخــن ســاه " معركــة
الشــعر الجاهــي بــن الرافعــي وطــه حســن.
" كــا قــام ســيد قطــب بتأليــف كتــاب أســاه
" نقــد كتــاب مســتقبل الثقافــة يف مــر لطــه
حســن" وممــن ر ّد عليــه أنــور الجنــدي يف
كتابــه " محاكمــة فكــر طــه حســن".
كــا رد عليــه وائــل حافــظ خلــف يف كتابــه
الــذي أســاه " مجمــع البحريــن يف املحاكمــة
بــن الرافعــي وطــه حســن" .وأملــح يف آخــر
بحثــه إىل أن طــه حســن قــد رجــع بعــد
عــن رأيــة يف الشــعر الجاهــي مبقالــة كتبهــا،
مســتدال بقــول العالمــة محمــود محمــد شــاكر
يف " رســالة يف الطريــق إىل ثقافتنــا" (حاشــية
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ص  )163ط /مكتبــة الخانجــي – الطعبــة
بينــت يف بعــض مقــااليت أن
الثانيــة " :قــد
ُ
الدكتــور طــه قــد رجــع عــن أقوالــه التــي
قالهــا يف " الشــعر الجاهــي" بهــذا الــذي كتبــه،
وببعــض مــا صارحنــي بــه بعــد ذلــك ،وصــارح
بــه آخريــن ،مــن رجوعــه عــن هــذه األقــوال؛
ولكنــه مل يكتــب شــيئا رصيحــا يتــرأ بــه مــا
قــال أو كتــب .وهكــذا كانــت عادة " األســاتذة
الكبــار"! يخطئــون يف العلــن ،ويتــرأون مــن
خطئهــم يف الــر!!" .انتهــى.
كــا عارضــه خالــد العصيمــي يف بحثــه "
مواقــف طــه حســن مــن ال ـراث اإلســامي".
وأفــرد محمــود مهــدي اإلســتانبويل يف كتابــه "
طــه حســن يف ميـزان العلــاء واألدبــاء" فصــا
عــن نقــد طــه حســن ،وكذلــك صابــر عبــد
الدايــم يف بحثــه " بــن الرافعــي وطــه حســن
تحــت رايــة القــرآن".
ولــد يــوم  /15نوفمــر 1889م املوافــق  /8ربيع
األول 1306هـــ يف قريــة " الكيلــو" مبغاغــة مــن
محافظــة املنيــا (بالصعيــد املــري) وأصيــب
بالجــدري يف الثالثــة مــن عمــره ،ف ُكـ ّـف بــره.
وبــدأ حياتــه يف األزهــر (1908 -1902م) ثــم
بالجامعــة املرصيــة القدميــة .وهــو أول مــن
نــال شــهادة " الدكتــوراه" منهــا (1914م)
بكتــاب " ذكــرى أيب العــاء" وســافر يف بعثــة
إىل باريــس فتخــرج بالســوربون (1918م)
وعــاد إىل مــر ،فاتصــل بالصحافــة .وعــن
محــارضا يف كليــة اآلداب بجامعــة القاهــرة .ثم
كان عميــدا لتلــك الكليــة فوزيــرا للمعــارف.

ويف هــذه الربهــة متكــن مــن جعــل التعليــم
الثانــوي والفنــي مجانــا .وكان مــن أعضــاء
املجمــع العلمــي العــريب املراســلني بدمــش ثــم
رئيســا ملجمــع اللغــة مبــر.
وأقبــل النــاس عــى كتبــه .ومــن املطبــوع منهــا
" يف األدب الجاهــي" و "يف الشــعر الجاهــي"
و " حديــث األربعــاء" ثالثــة مجلــدات ،و"
قــادة الفكــر" و " عــى هامــش الســرة"
ثالثــة أجــزاء ،ومــع " أيب العــاء يف ســجنه"
و " مــع املتنبــئ" حــزآن و" أحاديــث" و "
األيــام" و (ترجمتــه الشــخصية) و " الفتنــة
الكــرى" و " عثــان" و " عــى وبنــوه" و "
شــجرة البــؤس" و " املعذبــون يف األرض" و
" مــن حديــث الشــعر والنــر" و " والوعــد
الحــق" وغــر ذلــك .وكان قــد شــغف بــاألدب
اليونــاين يف صبــاه وترجــم بعــض آثــاره ككتــاب
" نظــام األثينيــن ألرســطو" وآلهــة اليونــان" و
" صحــف مختــارة مــن الدكتــوراه بالفرنســية،
إىل الســوربون ،ترجمهــا إىل العربيــة محمــد
عبــد اللــه عنــان ،و " دروس التاريــخ القديــم"
و " مســتقبل الثقافــة يف مــر" جــزآن و "
رحلــة الربيــع والصيــف" وقــد ترجــم كثــر
مــن كتبــه إىل عــدة لغــات وعينتــه جامعــة
الــدول العربيــة رئيســا للجنتهــا الثقافيــة
فأدارهــا مــدة .وحــاول البــدء يف عمــل " دائــرة
معــارف" عربيــة ومل ينجــح.
ومــع أن طــه حســن أخــذت عليــه دعوتــه
إىل األَ ْوربَــة ،كــا أخــذ عليــه قولــه بانعــدام
وجــود دليــل عــى وجــود النبيــن إبراهيــم
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وإســاعيل فضــا عــن زيارتهــا الحجــاز
ورفعهــا الكعبــة ،ســالكا بذلــك املنهــج
الديــكاريت يف التشــكيك ،ويقــول طــه حســن
يف هــذا الصــدد:
" للتــوراة أن تح ّدثنــا عــن إبراهيم وإســاعيل،
وللقــرآن أن يحــدث عنهــا؛ ولكــن هــذا ال
يكفــي لصحــة وجودهــا التاريخــي".
كــا اتهــم الرجــل بالكفــر والزندقــة كذلــك.
مــع ذلــك كلــه أســلوله الكتــايب ســهل
وواضــح مــع املحافظــة عــى مفــردات اللغــة
وقواعدهــا .ولذلــك قــرئ كثــرا وال ســيام
كتابــه " عــى هامــش الســرة" و " مــن حديــث
الشــعر والثــر" وغــره الــذي هــو متــداول
جــدا.
تــويف طــه حســن يــوم األحــد  /28أكتوبــر
1973م املوافــق  /30رمضــان 1393هـــ.
عبدالقدوس األنصاري
(1403-1324هـ = 1983-1906م)
هــو عبدالقــدوس بــن القاســم بــن محمــد بــن
محمــد األنصــاري الخزرجــي ،األســتاذ األديــب
والصحفــي املخــرم ،والعــامل املحقــق املدقــق،
واألثــري املــؤرخ ،واللغــوي املجمعــي ،مؤســس
مجلــة املنهــل ،ويعتــر األديــب عبــد القــدوس
األنصــاري أحــد أبــرز رواد الروايــة الســعودية،
وكانــت روايتــه " التوأمــان" الصــادرة عــام
1349هـــ أول عمــل روايئ يصــدر يف اململكــة
العربيــة الســعودية.
مولده ونشأته
ولــد األنصــاري يف املدينــة املنــورة يف عــام
1324هـــ .تــويف والــده وهــو مل يتجــاوز
السادســة مــن عمــره ،فكلفــه عمــه الشــيخ
محمــد الطيــب األنصــاري عــامل املدينــة
املنــورة ،تلقــى األنصــاري علومــه الدينيــة
واللغويــة والرتبويــة عــى يــد شــيخه وأســتاذه
العالمــة محمــد الطيــب األنصــاري يف املســجد
النبــوي الرشيــف ،ثــم بــدأ الدراســة وعمــره مل
يتجــاوز الخمــس ســنني ،وفيهــا حفــظ القــرآن
الكريــم ،وأعقبتــه بحفــظ املتــون يف علــوم
التفســر والحديــث والفقــه واللغــة .يف عــام
1341هـــ افتتحــت مدرســة العلــوم الرشعية يف
املدينــة املنــورة ،وقــد أنشــأها الســيد أحمــد
الفيــض آبــادي (1358 -1293هـــ = -1876
1939م) شــقيق الشــيخ الكبــر املناضــل الرائــد
ضــد االســتعامر اإلنجليــزي الســيد حســن
أحمــد املــدين (1377-1295هـــ = -1879

1957م) شــيخ الحديــث األســبق بالجامعــة
اإلســامية :دار العلــوم الكائنــة مبدينــة "
ديوبنــد" بالهنــد .وذلــك لتيســر التعليــم
الدينــي والعــريب مبدينــة النبــي  yوال ســيام
أليتــام املدينــة املنــورة ،ثــم عــن الشــيخ محمد
الطيــب األنصــاري رئيســا ملدرســيها ،فالتحــق
بهــا عبــد القــدوس األنصــاري ،وتخــرج فيهــا
يف عــام 1346هـــ ،وكان األنصــاري قــد حــر
االختبــار العمومــي الــذي أجــراه لطــاب
املدرســة رئيــس ديــوان إمــارة املدينــة املنــورة
الشــيخ إســاعيل حفظــي ،وكان أن أعجــب
بــأداء األنصــاري فأشــار عــى وكيــل اإلمــارة
بــأن يلحقــه بديــوان اإلمــارة ،وأبلــغ األنصــاري
بهــذه الرغبــة ،فالتحــق حينئــذ بإمــارة املدينــة
املنــورة مؤظفــا صغـرا بهــا ،كان ذلــك يف غــرة
شــهر رمضــان 1346هـــ ،وبعــد تخرجــه مــن
مدرســة العلــوم الرشعيــة رغــب إليــه الســيد
أحمــد الفيــض آبــادي مؤســس وصاحــب
املدرســة أن يكــون أســتاذا لــأدب العــريب
فيهــا ،فوافــق األنصــاري وظــل أســتاذ فيهــا
أكــر مــن اثنــي عــر عامــا.
مكــث األنصــاري يف الديــوان امللــي يرتقــى
يف وظائفــه حتــى عــام 1359هـــ ،حيــث نقــل
بعــد ذلــك إىل مكــة املكرمــة يف وظيفــة رئاســة
تحريــر صحيفــة أم القــرى ،وتــم ذلــك بق ـرار
مــن امللــك عبــد العزيــز موجهــا إىل إمــارة
املدينــة املنــورة ،واســتمر يف وظيفتــه تلــك
حتــى عــام 1361هـــ ،حيــث صــدر أمــر ســمو
األمــر فيصــل بــن عبــد العزيــز ويل العهــد
آنــذاك بنقــل األنصــاري ليعمــل يف ديوانــه
يف جــدة ،وبقــي فيــه حتــى عــام 1386هـــ؛
حيــث تفــرغ بعــد ذلــك تفرغــا كامــا ملجلتــه
" املنهــل" التــي أنشــأها يف عــام 1355هـــ
املوافــق 1937م .وظــل يصدرهــا باســتمرار
رغــم كل تلــك املشــاغل والوظائــف واملهــام،
ورغــم كل تلــك التنقــات مــن املدينــة املنــورة
إىل مكــة املكرمــة إىل جــدة.
مؤلفاتــه  -1ريواتــه التوأمــان :أصــدرت عــام
1349هـــ -2 .آثــار املدينــة املنــورة :صــدر عــام
1353هـــ -3 .األنصاريــات :مجموعــة شــعرية
صــدرت عــام 1384هـــ-4 .تاريــخ مدينــة جدة.
 -5بنــاة العلــم يف الحجــاز الحديــث -6.بــن
التاريــخ واآلثــار -7 .بنــو ســليم -8 .ديــوان
األنصاريــات -9 .الســيد أحمــد الفيــض آبــادي.
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أخبار العامل
الهجوم عىل حافلة "الحرس الثوري" يسفر عن
استشهاد  27واصابة  13آخرین
أسفر التفجیر الذی استهدف مساء األربعاء حافلة
الحرس الثوری فی طریق 'خاش -زاهدان' مبحافظة
سیستان وبلوشستان جنوب رشق إیران ،عن
استشهاد  27وإصابة  13آخرین.
وكانت آخر حصيلة معلنة لعدد الضحايا ،يف وقت
سابق اليوم ،هي  20قتيال و 20مصابا.
واستهدف الهجوم حافلة تقل  40عنرصا من الحرس
الثوري عىل الطريق الرابط بني مدينتي خاش
وزاهدان يف محافظة سيستان وبلوشستان.
 60دولة يف وارسو لتأسيس تحالف ضد أنشطة
إيران
تجتمـع  60دولـة يف العاصمـة البولندية وارسـو ،يوم
األربعـاء ،يف مؤمتـر السلام الـذي يبحـث تقليـص
املخاطـر يف الشرق األوسـط وملـف اإلرهـاب يف
املنطقـة.
وتسـعى الواليـات املتحـدة إىل حشـد العـامل حـول
رؤيتهـا للشرق األوسـط خلال املؤمتـر الـذي حقـق
مشـاركة كبيرة.
وأكـد وزيـر الخارجيـة األمريكي مايـك بومبيـو ،أن
آمـال الواليـات املتحـدة األمريكيـة بالنسـبة ملؤمتـر
السلام الـذي تسـتضيفه بولنـدا األربعـاء والخميس،
عـن الشرق األوسـط ستركز على األمـان واإلزدهار.
ويطلـق املؤمتـر مجموعـات وورش عمـل متنقلـة يف
عـدة دول للنظـر يف قضايـا املسـاعدات اإلنسـانية
والالجئين واألسـلحة البالسـتية ومكافحـة اإلرهـاب
والجرميـة اإللكرتونيـة.
ويل العهد السعودي محمد بن سلامن يزور
باكستان يف إطار جولة آسيوية تشمل الهند والصني
يصل ويل العهد السعودي محمد بن سلامن األحد إىل
باكستان التي تعول عىل دعم حليفتها الرياض إلنقاذ
اقتصادها الذي يعاين من انكامش سببه تفاقم العجز
الخارجي .وستشمل الجولة اآلسيوية التي تعد أبرز
ظهور لألمري الشاب عىل الساحة الدبلوماسية بعد
قمة العرشين يف األرجنتني ،الهند والصني.
مفاوضات بني واشنطن و"طالبان" يف قطر
واملبعوث األمرييك يأمل يف اتفاق سالم
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن املبعوث األمرييك
الخاص للسالم يف أفغانستان ،زملاي خليل زادة ،أجرى
مؤخرا جولة من املفاوضات يف دولة قطر مع ممثيل
حركة "طالبان".
ونقلت الوكالة يف تقرير نرشته اليوم عن مسؤول يف
"طالبان" ومصدر آخر مقرب من الحركة قولهام إن
املفاوضات استمرت لثالثة أيام ،مضيفة أنها تهدف
إىل إحياء عملية السالم يف أفغانستان وإنهاء أطول
حرب شاركت فيها الواليات املتحدة طيلة تاريخها.
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أخونا احلبيب حممد واضح رشيد
احلسين الندوي رمحه اهلل
األستا العالمة الشيخ السيد حممد الرابع احلسني الندوي

الحمــد للــه رب العاملــن ،والصــاة والســام
عــى ســيد املرســلني وخاتــم النبيــن محمــد،
وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن وبعــد.
فنشــكر اللــه تعــاىل عــى مننــه الكثــرة التــي
نتكــرم بهــا يف مجــاالت الحيــاة املختلفــة،
منهــا :عمــل تربيــة األذهــان عــى أقــدار
الخــر ،وقيــم الفضيلــة ،واألخــاق اإلنســانية،
وصالــح األعــال ،وعــى إعــداد النفــوس ملــا
فيــه خــر اإلنســان وصالحــه ،ولحيــاة التعــاون
والفضــل ،ومنهــا هــذه الصحيفــة “الرائــد”
التــي تقــوم منــذ عــام 1959م ،ونالــت خــال
خدمتهــا للفكــرة اإلســامية الســليمة يف هــذه
املــدة ،التقديــر والقبــول مــن القــراء ،وقــد
حدثــت خــال هــذه املــدة أحــوال حســنة،
وأحــوال ســيئة ،وقــد تناولــت الصحيفــة
معالجــة القضايــا اإلســامية واملشــاكل
اإلنســانية بكتابــات مح ِّرريهــا ،ويف مقدمتهــا
املحــ ِّررون املســئولون ،وقــد شــغل منصــب
رئاســة التحريــر فيهــا منــذ مــدة طويلــة
شــقيقي الحبيــب إىل القلــب فضيلــة الشــيخ
محمــد واضــح رشــيد الحســني النــدوي،
وهــو متخصــص يف األدب العــريب ،والتاريــخ،
والحضــارة الغربيــة ،وقضايــا الفكــر اإلســامي،
والغــزو الفكــري ،واألفــكار واأليديولوجيــات
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الغربيــة القدميــة والحديثــة ،ودراســة األحــوال
العامليــة واألفــكار واالتجاهــات املعــارصة
إيجابــاً وســلباً مــن الناحيــة اإلســامية،
وكان خبــرا ً يف هــذه املجــاالت ،يســتفيد بــه
القــراء ،ويقدرونــه تقديــرا ً بالغــاً ،ونالــت
بذلــك الصحيفــة قبــوالً للــرأي الســديد فيهــا،
وقــد توســع يف عهــده نطاقُهــا ،وتنوعــت
ـرب عــى يــده جيــل حامــل
موضوعاتُها،كــا تـ َّ
للفكــرة اإلســامية الســليمة.
وكان يــؤدى دورا ً مه ـاً يف ترشــيد الصحــوة
اإلســامية ،وإعــداد الجيــل ،وتنبيــه املســلمني،
وتوجيــه الحــركات والنشــاطات اإلســامية،
وكشــف الغطــاء عــن املخططــات الغربيــة،
واملؤام ـرات العامليــة ضــد اإلســام واملســلمني
مــن خــال كتاباتــه وبحوثــه ومقاالتــه وآرائــه
الســديدة ،ولكــن تقديــر اللــه تعــاىل شــاء
أن يلبــي نــداء ربــه ،فانتقــل إىل رحمــة اللــه
تعــاىل بعــد مــرض قصــر مســتبرشا ً بوعــد اللــه
ـس الْ ُمطْ َم ِئ َّن ـ ُة ا ْرجِ ِعــي
تعــاىل“ :يَــا أَيَّ ُت َهــا ال َّن ْفـ ُ
إِ َل َربِّـ ِ
ـك َر ِاض َي ـ ًة َم ْر ِض َّي ـ ًة فَا ْد ُخـ ِـي ِف ِع َبــا ِدي
ِ
َوا ْدخ ِ
ُــي َج َّنتــي” [الفجــر.]30-27:
وكان ذلــك خســارة للصحيفــة واملســتفيدين
منهــا ،وقــد اعــرف بذلــك كثــر مــن
املســتفيدين بآرائــه الســديدة وتوجيهاتــه

الرشــيدة وتحليالتــه الدقيقــة الواعيــة لألوضــاع
واألحــداث املحليــة والعامليــة ،وقــد خــرت
أرسة الصحيفــة بذلــك خرسانـاً بوقــوع النقــص
فيــا يقــوم بــه يف أداء واجبهــا نحــو الحيــاة
واإلنســان والكــون ،وتخــص هــذه الخســارة
بنفــي لكونــه شــقيقي الحبيــب إىل القلــب.
ولقــد كان الفقيــد الكريــم عاملــاً ومفكــرا ً،
ومربيــاً ومعلــاً ،وأديبــاً وموجهــاً ،ومحلــاً
صحفيــاً معروفــاً يف أوســاط العلــم واألدب
والثقافــة والفكــر والصحافــة بآرائــه الصائبــة
وتحليالتــه القيمــة للشــؤون العامليــة وكان
يفيــد بهــا يف مجــاالت التعليــم والرتبيــة
والصحافــة والفكــر والثقافــة واألدب والتاريــخ،
فجــاءت وفاتــه باألســف واألىس ،إنــا للــه وإنــا
إليــه راجعــون.
ســتنرش هــذه الصحيفــة مــن مقتبســات مــا
كتــب أو يكتــب املعرتفــون بشــخصيته الفــذة
مــن انطباعــات وكلــات ومقــاالت حــول
جوانــب مختلفــة لهــذه الشــخصية العلميــة
الحبيبــة إىل النفــوس ،ندعــو اللــه تعــاىل لــه
األجــر واملثوبــة يف اآلخــرة ،وندعــو أن يلهــم
اللــه أهلــه وذويــه وأصدقــاءه واملتصلــن بــه
الصــر والســلوان ،واللــه ويل التوفيــق.
افتتاحية مجلة "الرائد"
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يا غريبا يف أقرانه وأهل زمانه
(يف ذكرى شيخنا الجليل العالمة الرشيف محمد واضح رشيد
الحسني الندوي رحمه الله تعاىل)
األستاذ حممد أكرم الندوي
أوكسفورد

قــال عــي بــن املدينــي :ال يقــاس الرجــل
إال بأقرانــه ،وأهــل زمانــه ،فلقــد قلــت مــرة:
ســعيد أعلــم مــن حــاد بــن زيــد ،فبلــغ ذلــك
يحيــى بــن ســعيد ،فشــق ذلــك عليــه ،لئــا
يقــاس الرجــل مبــن هــو أرفــع منــه ،ال يقــول:
ســفيان أعلــم مــن الشــعبي ،وأي يشء كان عند
الشــعبي مــا عنــد ســفيان؟! وقيــل لعــي بــن
املدينــي :إن إنســانا قــال :إن مالــكا أفقــه مــن
الزهــري .فقــال عــي :أنــا ال أقيــس مالــكا إىل
الزهــري ،و ال أقيــس الزهــري إىل ســعيد بــن
املســيب ،كل قــوم وزمانهــم( .امللخــص مــن
مســند الحافــظ يعقــوب بــن شــيبة الســدويس
(مخطــوط) [ص/38/ب]).
ليوافــق يحيــى بــن ســعيد القطــان وعــي
بــن املدينــي مــن وافقهــا ،وليخالفهــا مــن
خالفهــا ،وأمــا أنــا فوافقتهــا وأعجبــت
بقولهــا أميــا إعجــاب ،ورأيــت ذلــك الــكالم
مــن ســديد فقههــا وعمــق فهمهــا ،ومــن
مثــل يحيــى وعــي؟ ولقــد رأيــت شــيخنا
وأخانــا العــامل الصالــح أحمــد عاشــور علــق
عليــه تعليقــا فاســتثنى منــه مــا اســتثنى،
قــال" :هــذا فيــه إنصــاف للكاتــب املعــارص
وأنــه يقــارن بحســب زمانــه ومعارصيــه وإن
كان دون مــن تقدمــه ،مــع أنــه قــد يســبق
متأخــر متقدمــاً" ،وليــس ث َــم كليــة إال وقــد
اســتثني منهــا ،وأجــدين اليــوم أحــرص مــا
أكــون عــى أن أذهــب مذهــب أحمــد ،وكأن
دافعــا يدفعنــي إىل أن أســتثني مــن تلــك
الكليــة شــيخنا محمــد واضــح رشــيد النــدوي،
وأعتــذر إىل يحيــى وعــي االعتــذار كلــه ،فــا
أشــد بغــي أن أنقــص مــن قولهــا أو أزيــد.
أبــا جعفــر! أىن لنــا أن نقيســك بأقرانــك
وأهــل زمانــك؟ وهــل تشــاكلهم ويشــاكلونك؟
وهــل تضارعهــم ويضارعونــك؟ كنــت عنهــم
غريبــا وهــم عنــك غربــاء ،مباينــن ملذهبــك
ومفارقــن لطريقــك ،وهــل القــرن بالزمــان

واملــكان فحســب؟ أليــس قريــن الرجــل
مــن شــاركه يف صفاتــه ،وشــابهه يف أخالقــه؟
أليــس املتواضعــون إخوانــا ،والزهــاد أخــاء،
والصالحــون واملتقــون نظــراء وأكفــاء؟ أو
ليســوا قرنــاء وإن تباعــدت بهــم األزمنــة
واألعصــار ،وتفرقــت بهــم األمكنــة واألمصــار،
يــا شــيخنا! ويــا غريبــا يف أقرانــه ومعارصيــه!
لقــد كنــت قرينــا ملــن مــى ،ونــأى عنــك
بقاعــا ودارا ،وزمنــا وأعصــارا ،فائقــا غــرك
بخصائــص األخــاق واآلداب ،ومحاســن الشــيم
والخــال ،فجــاد بــك ربنــا علينــا نعمــة منــه
وفضــا ،رضينــا لــك مناقــب ُز ْهــرا ،وشــائل
مثــى ،ميــأ حســنك لحظــات عــن الناظــر
املتعجــب ،وينــوه مبحامــدك الفضــى األقــايص
واألقــارب.
روينــا عــن ليــث عــن أيب العاليــة أنــه كان
إذا جلــس إليــه أكــر مــن ثالثــة قــام ،وعــن
أيب بكــر بــن عيــاش قــال :ســألت األعمــش كــم
رأيــت أكــر مــا رأيــت عنــد إبراهيــم؟ قــال:
أربعــة خمســة ،وعــن إبراهيــم بــن بشــار،
قــال :ســمعت إبراهيــم بــن أدهــم يقــول :مــن
طلــب العلــم للــه ،كان الخمــول أحــب إليــه
مــن التطــاول.
أمل تــدانِ أبــا العاليــة وإبراهيــم فكرهــت
أن يزدحــم عليــك النــاس؟ أمل ت ِ
ُفضــل الخمــول
بعيــدا عــن التطــاول كل البعــد؟ أمل تطلــق
الدنيــا ألقــوام عليهــا متعاديــن ،وغــر منافــس
يف جمــع مــال حطــام؟.
وعــن عبــد اللــه بــن مــرزوق قــال :اســترشت
ســفيان الثــوري ،فقلــت :أيــن تــراين أنــزل؟
قــال :مبــر الظه ـران حيــث ال يعرفــك إنســان،
وعــن ســفيان الثــوري قــال :مــا رأيــت
لإلنســان خ ـرا ً مــن أن يدخــل جح ـ ًرا ،يعنــي
ينــأى بنفســه عــن الفــن ،وكان يقــول" :لــوال
أن أُســتذَل لســكنت بــن قــوم ال يعرفوننــي،
وعبــد الرحمــن بــن مهــدي ،عــن طالــوت:
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ســمعت إبراهيــم بــن أدهــم يقــول :مــا صــدق
اللــه عبــد أحــب الشــهرة ،وجــاء عــن عبــد
القــادر الجيــاين أنــه قــال" :أمتنــى أن أكــون يف
الصحــارى والـراري كــا كنــت يف األول ،ال أرى
الخلــق وال يــروين".
أو ليــس االنــزواء عــن الخلــق لــك بخلــق؟
ومــا أقربــك إىل ســفيان يف اإلقبــال عــى شــأنك
واالنشــغال عــن كل مــا ال يعنيــك ،وكل مــن
عرفــك شــهد بأنــك مل تحــب الشــهرة وال
أســبابها ،ســائرا لفظــك بــكل صــواب ،وأنــت يف
بيتــك أليـ ُـف قعــود.
وعــن يحيــى بــن أيب كثــر قــال :رأس التواضع
ثــاث أن تــرىض بالــدون مــن رشف املجلــس
وأن تبــدأ مــن لقيتــه بالســام وأن تكــره مــن
املدحــة والســمعة والريــاء بالــر ،وعــن صالــح
امل ـ ِّر ِّي ،قــال :خــرج الحســن ويونــس وأيــوب
يتذاكــرون التَّواضُ ــع ،فقــال لهــا الحســن:
وهــل تــدرون مــا التَّواضُ ــع؟ التَّواضُ ــع :أن
ـلم َّإل رأيــت
تخــرج ِمــن منزلــك فــا تلــق مسـ ً
لــه عليــك فضـ ًـا.
كنــت راضيــا بالــدون مــن املحافــل
كذلــك َ
واملجامــع ،تجلــس بــن الطــاب وعامــة النــاس
خاشــعا خاضعــا ،غــر زاعــم عليهــم علــا وال
فضــا ،وال م ـ َّدع رشفــا أونبــا ،وكارهــا للثنــاء
واملــدح أشــد كراهيــة ،ومعرضــا عــن املزكــن
واملطريــن إعراضــا ،وواضعــا نفســك يف مؤخــرة
الركــب ،ومقدمــا لغــرك ومؤث ـرا لــه إيثــارا.
وعــن ســفيان الثــوري" :أنفــع ثيابــك لــك
أهونهــا عليــك" ،مــن رأى ثيابــك ألفاهــا ال
تســاوي دراهــم معــدودة وكان فيهــا مــن
الزاهديــن ،وصــادف فيهــا نفســا أرسعــت
علــوا يف املكرمــات ،ووجــد مســافة النجــم
دون مقرتبيهــا ،مــا أبعــدك عــن أنــدادك
ورضبائــك يف املجــد والســؤدد ،مــا أنــت إال
كالبــدر أفرطــت يف العلــو وضــوؤك يســتنري بــه
الســارون واملهتــدون.
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تعريف بكتاب( :الدعوة اإلسالمية ومناهجها يف اهلند) وأهميته
لألستاذ واضح رشيد احلسين رمحه اهلل تعاىل وذكر عناصر تربية العلماء والدعاة
املخلصني وخصائصهم الذاتية كما يراها املؤلف
األستاذ املفتي عبدالقادر العاريف

نحمــده ونصــي عــى رســوله الكريــم .وبعــد:
قــال اللــه ســبحانه وتعــاىلِ :مــ َن الْ ُم ْؤ ِم ِنــ َن
ِر َجـ ٌ
ـال َص َدقُــوا َمــا َعا َهـ ُدوا اللَّـ َه َعلَ ْيـ ِه فَ ِم ْن ُهــم
ـى نَ ْح َبـ ُه َو ِم ْن ُهــم َّمــن يَنتَ ِظـ ُر َو َمــا بَ َّدلُوا
َّمــن قَـ َ
تَ ْب ِديـ ًـا [ األح ـزاب.]23 :
إن اللــه ســبحانه وتعــاىل أرســل األنبيــاء
واملرســلني لدعــوة النــاس إليــه و تربيــة
نفوســهم وتزكيتهــم وهدايتهــم إىل طريــق
الحــق ونيــل مرضــات اللــه تعــاىل يف حيــاة
الدنيــا واآلخــرة ،وأخربهــم بــأن الدنيــا دار ســفر
ورحلــة وليســت دار قــرار وبقــاء ،وأنهــا ال
قيمــة لهــا عنــد اللــه عزوجــل وإن قيمتهــا أقــل
مــن جنــاح بعوضــة وحيــوان ميتــة واآلخــرة
هــي دار القــرار وهــي ســلعة اللــه الغاليــة
ألن فيهــا الجنــة ونعيمهــا وقصورهــا مــع رغــد
عيــش وراحــة النفــس واألنفــس وحيــاة ترفــه
وتنــزه وراحــة واس ـراحة مــع األهــل والحــور
العــن ،وملــا كانــت الرســالة تتعلــق بأشــخاص
مــن نــوع البــر وهــم ينتقلــون مــن الدنيــا إىل
اآلخــرة كانتقــال ســائر البــر وهــم يتذوقــون
املــوت الــذي كتبــه اللــه عــى جميــع عبــاده
حيــث قــال :كل نفــس ذائقــة املــوت .وبعــد
انتقالهــم إىل دار النعيــم كان البــر يحتــاج إىل
مــن يتابــع طريــق األنبيــاء واملرســلني لينقــذوا
النــاس مــن املهالــك والســقوط يف ورطــة
الحيــاة الدنيويــة التــي تســبب هــدم حيــاة
اآلخــرة ولهــذا الســبب اختــار اللــه ســبحانه
وتعــاىل مــن عبــاده خلقــا ليســوا مــن األنبيــاء
واملرســلني ولكنهــم خــرة خلقــه بعدهــم،
اصطفاهــم واجتباهــم ووصفهــم بصفــة مــن
صفاتــه املباركــة العاليــة وهــي صفــة العلــم
َــل
ُــل ه ْ
وســاهم العلــاء وقــال فيهــم :ق ْ
يَ ْس ـ َتوِي الَّ ِذي ـ َن يَ ْعلَ ُمــونَ َوالَّ ِذي ـ َن َل يَ ْعلَ ُمــونَ .
[ الزمــر ]9:وقال:إمنــا يخــى اللــه مــن عبــاده
العلــاء.
وأعلــن النبــي الخاتــم صــى اللــه عليــه
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وســلم بــأن هــؤالء ينوبــون عنــا ًءا يف إرشــاد
النــاس وهدايتهــم وجعلهــم مــن أقــرب النــاس
إىل األنبيــاء واملرســلني بقولــه :العلــاء ورثــة
األنبيــاء ،واألنبيــاء مل يورثــوا درهــا وال دينــارا
وإمنــا ورثــوا العلــم ،فمــن أخــذ بــه أخــذ بحــظ
وافــر .الحديــث.
ومكانــة الوراثــة مــن أقــرب املكانــات وأهمها
إىل اإلنســان ألن الــوارث هــو أقــرب النــاس إىل
املــورث رشعــا وعرفــا وهــو ينــوب عــن مورثــه
يف جميــع شــئون حياتــه ويتــوىل األمــور كلهــا
بعــد وفــات مورثــه.
ومــا زالــت هــذه السلســلة املباركــة جاريــة
إىل يــوم القيامــة ألن كل جيــل مــن العلــاء
يف كل عــر مــن العصــور يخلفــه جيــل آخــر
مــن العلــاء ينوبــون عنهــم ويكونــون خليفــة
عنهــم ،يقومــون مبــا قــام بــه مــن كان قبلهــم
مــن األنبيــاء والصلحــاء والعلــاء والدعــاة.
ومــن هــؤالء الخلفــاء لألنبيــاء ،العلــاء الذين
كانــوا يعيشــون بعيــدا عــن جزيــرة العــرب يف
ناحيــة مــن أرجــاء املعمــورة التــي تســمى "
شــبه القــارة الهنديــة " قــام هــؤالء بتقديــم
خدمــات جليلــة مباركــة يف جميــع مياديــن
الحيــاة الدينيــة واإلســامية ،ومل يرتكــوا مجــاال
مــن املجــاالت الدينيــة إال وقــد بذلــوا قصــارى
جهدهــم لرتشــيد النــاس وإبالغهــم وإرشــادهم
إىل ال ـراط املســتقيم ،وإن جهدهــم يف هــذا
الســبيل قــد أمثــر مث ـرا حــر العقــول البرشيــة
وحــرك فكرتهــم إىل أن يتفكــروا إىل األســباب

املؤديــة إىل هــذا النجــاح الباهــر وإىل هــذه
الخدمــات الجليلــة التــي ال تقــف عــى حــدود
بالدهــا بــل تخطــت الحــدود ووصلــت إىل
أقــى العــامل البــري واســتفاد منهــا املســلم
الــذي يعيــش يف أي بلــد مــن البــاد واملؤمــن
الــذي يســكن يف البــاد الراقيــة واملناطــق
الزاهــرة املزدهــرة واملــدن الحضاريــة التــي
وصلــت يف رقيهــا وازدهارهــا إىل قمتهــا.
وإن العالمــة عبــد الحــي الحســني والــد
الســيد أيب الحســن عــي النــدوي رحمهــا اللــه
قــد ترجــم هــؤالء األفــذاذ وألــف كتابــه الشــهري
يف اآلفــاق " اإلعــام مبــا يف تاريــخ الهنــد مــن
األعــام" يف مثانيــة مجلــدات كبــار وذكــر فيــه
مــن العلــاء والدعــاة والشــخصيات البــارزة
اإلســامية مــن شــبه القــارة الهنديــة وذكــر
ميزاتهــم ورس نجاحهــم واألســباب التــي أ ّدت
إىل رقيهــم وازدهارهــم دينيــا وعمليــا وخلقيــا
مــع قلــة بضاعتهــم وبعدهــم عــن الحضــارات
املاديــة والبــاد الراقيــة املزدهــرة يف حياتهــا
الدنيويــة.
قــد وفــق اللــه تعــاىل بفضلــه العالمــة
الســيد أيب الحســن عــي النــدوي رحمــه اللــه
بكتابــة تراجــم بعــض العلــاء والدعــاة األفــذاذ
واملخلصــن مــن هــذا الركــب املبــارك فاختــار
مــن بينهــم حيــاة مــن لهــم دور كبري يف انتشــار
اإلســام يف "شــبه القــارة االهنديــة" وبقــاء
اإلســام واملســلمني يف هــذا البلــد التــي يحكمها
منــذ قــرون أكرثيــة متطرفــة مــن الهنــدوس
وكان هــذا الكتــاب الــذي ســاه" :رجــال الفكــر
والدعــوة يف اإلســام" مــن أحســن وأفضــل مــا
ألــف يف هــذ املوضــوع وركــز اإلمــام الســيد
أيب الحســن النــدوي فيــه عــى جهــود العلــاء
والدعــاة املخلصــن ال ســيام اإلمــام أحمــد
الرسهنــدي مجــدد األلــف الثــاين واإلمــام ويل
اللــه الدهلــوي واإلمــام أحمــد بــن عرفــان
الشــهيد رحمهــم اللــه ،وكان لــكل واحــد مــن
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هــؤالء العباقــرة منهــج خــاص يف الدعــوة إىل
اللــه تعــاىل وإيجــاد الصلــة القويــة الروحية بني
الخالــق واملخلــوق والعبــد واملعبــود وإبعــاد
النــاس عــن الــرك والبــدع والضــال وال ســيام
إيصــال الدعــوة إىل بــاط الحكم والحــكام دون
أن يتأثــر مــن وجاهتهــم ومتاعهــم يف الحيــاة
الدنيــا وشــهرتهم وكــرة خدمهــم وحشــمهم
وإمكانياتهــم الفانيــة الهالكــة املهلكــة.
وكانــت مناهجهــم مســتنرية ومســتنبطة مــن
ســرة األنبيــاء وال ســيام ســرة ســيد ولــد آدم
وخاتــم النبيــن عليهــم الصلــوة والتســليم.
ومبــا أن هــذا الكتــاب موســوعة جامعــة
مفصلــة يعــد مــن أكــر املراجــع يف فنــه ال
يســتطيع أن يســتفيد منــه كل طالــب وعــامل
وداع مســلم غيــور لضيــق الوقــت وقلــة
البضاعــة فقــام بعــض العلــاء باالنتخــاب
واالقتبــاس واالختيــار منــه حســب مــا تقتضيــه
الظــروف ويحتــاج إليــه الطــاب يف تخصصــه
واملســلم يف جــوه الــذي يعيــش فيــه.
وممــن اقتبــس اقتباســا مختــرا وجامعــا
وهادفــا ونافعــا مــن حيــاة هــؤالء األفــذاذ،
تراجــم الشــخصيات الذيــن كان لهــم دور
كبــر يف ترشــيد املســلمني وتربيتهــم وتزكيتهــم
وتقدمهــم وحفظهــم عــن الســقوط يف براثــن
الــرك والكفــر الحاكــم عــى بالدهــم وترشــيد
الصحــوة اإلســامية العالمــة الســيد واضــح
رشــيد الحســني النــدوي رحمــه اللــه يف كتابــه
الصغــر حجــا والكبــر مفهومــا وفائــدة
واســتفادة ونفعــا الــذي ســاه "الدعــوة
اإلســامية ومناهجهــا يف الهنــد" يقــول العالمــة
الســيد محمــد الرابــع النــدوي حــول هــذا
الكتــاب وقيمتــه " :لقــد اعتنى ســاحة الشــيخ
أيب الحســن عــي الحســني النــدوي رحمــه اللــه
بــرح منــاذج هــؤالء األمئــة األعــام يف سلســلة
كتبــه املدعــوة ب " رجــال الفكــر والدعــوة
يف اإلســام" وأفــرد مجلــدات بعينهــا لهــؤالء
الثالثــة مــن أعــام الدعــوة والفكــر اإلســامي.
وهــي مجلــدات ضخــام قــد ال يتوفــر لبعــض
الدارســن الوقــت لقراءتهــا.
فــأراد أخــي العزيــز األســتاذ محمــد واضــح
رشــيد الحســني النــدوي أن يســتعرض مــن
أعــال هــؤالء الثالثــة وجهودهــم يف دعــم
الفكــر اإلســامي واختيــار املنهــج األقــوم للعمل
اإلســامي ويعرضهــا يف كتــاب مختــر يســهل
قراءتــه واإلطــاع عــى أحــوال هــؤالء األمئــة
األعــام الــذي لجهودهــم تأثــر كبــر يف بقــاء
األمــة اإلســامية يف الهنــد بخصائصهــا اإلســامية

الثقافيــة والدينيــة ،ومبراكزهــا العلميــة
والدعويــة والرتبويــة بجامعاتهــا النشــيطة
العاملــة لإلســام يف طــول البــاد وعرضهــا.
وقــد بنــى األخ الكريــم األســتاذ واضــح رشــيد
النــدوي عملــه هــذا عــى مصــادر تاريخيــة
موثــوق بهــا مــن كتــب ســاحة الشــيخ الندوي
وكتــاب نزهــة الخواطــر ( االعــام مبــا يف تاريــخ
الهنــد مــن األعــام) للعالمــة الســيد عبــد الحي
الحســني الــذي يعــد معلمــة تاريخيــة إســامية
كبــرة لرجــاالت هــذه البــاد وكذلــك مصــادر
أخــرى لتاريــخ اإلســام واملســلمني يف الهنــد.
يقــول املؤلــف رحمــه اللــه يف مقدمــة
الكتــاب وهــو يعرفــه :هــذا الكتــاب هــو
يف الواقــع مقــال قدمــه الكاتــب يف املؤمتــر
التعليمــي لنــدوة العلــاء لكنــاؤ الهنــد يف عــام
 1975مبناســبته االحتفــال مبــرور  85ســنة عــى
تأسيســها ،اســتعرض الكاتــب فيــه جهــود علامء
الهنــد منــذ العــر األول إىل العــر الحديــث،
يف الدعــوة اإلســامية وتربيــة النفــوس والتزكيــة
ومنهجهــم يف نصــح األم ـراء والســاطني الذيــن
كان يتســم بالتحفــظ واالســتغناء عــن رجــال
الحكــم ورجــال الــروة والنفــوذ ،واختيارهــم
الســبيل االئقــة حســب الظــروف واألحــوال
السياســية واالجتامعيــة املتغــرة ســواء كان
ذلــك يف عهــد الحكــم اإلســامي أم كان يف عهــد
الحكــم الربيطــاين.
وأضــاف قائــا :أعــد الكاتــب هذا االســتعراض
بتوجيــه الشــيخ أيب الحســن عــي الحســني
النــدوي رحمــه اللــه بتعريــف املندوبــن العرب
الذيــن بلــغ عددهــم يف هــذا املؤمتــر أكــر مــن
ســمتني مندوبــا ،وكان فيهــم نخبــة مختــارة
مــن العلــاء والدعــاة ورجــال الرتبيــة والتعليــم
واألعــام.
ذكــر املؤلــف رحمــه اللــه يف فصــول هــذا
الكتــاب تاريــخ الدعــوة اإلســامية ومنهاجهــا
يف الهنــد وصــا رموفقــا يف تأليفــه ألن املؤلــف
رحمــه اللــه تعــاىل قــد عــاش يف بيئــة إســامية
مؤمنــة خالصــة وترعــرع يف أرسة علميــة
جهاديــة لهــا تاريخهــا املــرق وقــد تنوعــت
فيهــا نشــاطات الفعالــة اإلســامية والدينيــة
يف شــتى املجــاالت الدعويــة والفكريــة وعــاش
يف كنــف األمئــة األعــام الــذي يع ـ ّد كل واحــد
منهــم إمامــا يف عــره يف عــره ومــره
ويضــاف إليــه تفــاين هــذه األرسة الكرميــة يف
الزهــادة والســعادة والحــب للســرة والســنة
النبويــة وعشــقهم بالقــرآن الكريــم تــاوة
وترجمــة وتفســرا وحبهــم العميــق بتالميــذ
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مدرســة النبــوة وعشــقهم بهم وحبهم للســلف
الصالــح مــن الدعــاة واملجاهديــن والصلحــاء
والصديقــن ،إنــه ولــد يف بيــت مــؤرخ إســامي
كبــر وهــو العالمــة عبدالحــي الحســني رحمــه
اللــه الــذي يعــد مــن أكــر الؤلفــن املوثقــن
يف اإلســام واملوفقــن يف كتبــه وعــاش يف بيئــة
جمعــت بــن القديــم الصالــح والجديــد النافــع
وترعــرع وتقــدم وازدهــر عــى يــدى أمــام مــن
األمئــة األعــام الــذي اتفــق العــامل اإلســامي
رشقــا وغربــا عــى صفاتــه الجميلــة وآرائــه
الســائدة وأفــكاره املتميــزة ووســطيته يف جميع
املجــاالت واملياديــن وهــو اإلمــام الســيد أيب
الحســن عــي الحســني النــدوي رحمــه اللــه.
صاحبــه ح ـرا وســفرا وتــريب عنــده تربيــة
دينيــة متزنــة وهــو كولــد زيك عــاش مــع والــد
رؤف مشــفق.
وألجــل هــذه البيئــة الكرميــة املباركــة وهــذه
األرسة الطيبــة الطاهــرة تــأأل أبناءهــا يف ســاء
العلــم والعمــل وازدهــر رجالهــا ونســاءها
يف مياديــن العلــم والديــن مــن بينهــم هــذا
املؤلــف املوفــق الزاهــد التقــي النقــي الخــادم
املخلــص العالمــة الســيد األســتاذ محمــد
واضــح رشــيد النــدوي رحمــه اللــه تعــاىل
رحمــة واســعة وهــذا هــو رس نجــاح املؤلــف
يف تأليفاتــه وكتاباتــه التــي حظيــت القبــول يف
األوســاط العلميــة والدينيــة.
وقــد أبــدع املؤلــف رحمــه اللــه يف غصــون
هــذا الكتــاب القيــم حيــث ذكــر رسنجــاح
العلــاء والدعــاة املخلصــن يف مناهجهــم
الدعويــة والفكريــة مــع مــا واجهــوا مــن
تيــارات فكريــة زائغــة متطرفــة ودعــوات إىل
النظــم الغــر اإلســامية ونشــاطات متنوعــة
ضــد اإلســام واملســلمني بشــتى أنــواع اآلالت
والطــرق واألســاليب ،وذكــر املؤلــف هــذا
املوضــوع بدقــة وأمانــة وأســلوب حســن وأيده
مبنــاذج حيــة مــن تاريــخ هــذه البــاد وأثبــت
مــن خاللهــا نجاحهــم يف مهمتهــم.
كأن املؤلــف رحمــه اللــه تعــاىل يأخــذ بأيــدي
الدعــاة العاملــن يف حقــل الدعــوة والعلــاء
املخلصــن ويدلهــم عــى رس نجاحهــم ويقدمــه
لهــم بلغــة عذبــة وبأســلوب ســهل وبطريقــة
ميســورة ،ونحــن نقــدم مــا كتبــه املؤلــف
بألفاظــه وتعابــره عــى أن يتصــف بهــا وأن
يســتفيد منهــا الدعــاة والعلــاء املخلصــون
ويحالفهــم التوفيــق اإللهــي يف مناهجهــم
وطــرق دعوتهــم ،يقــول املؤلــف بعــد ذكــر
مناهــج وطــرق دعــوة األمئــة األعــام الــذي
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ســبق ذكرهــم :عنــارص تربيــة العلــاء
وخصائهــم الدينيــة.
الفصل األول
عنارص تربية العلامء وخصائصهم الذاتية
-1تسخري القلوب باملحبة:
كان العلــاء الربانيــون لغلبــة عنــر املحبــة
والتعفــف ،والتــورع مــن الدنيــا يحملــون تأثـرا
عــى العقــول يف الشــعب ،ورجــال البــاط،
وكان هــذا التأثــر العميــق الــذي كان الربانيون
يخلفونــه بخلقهــم ســمة لهــم لــو حظــت
يف جميــع العصــور باختــاف أقــدار النــاس،
واالســتفادة ،وصالحيتهــم للقبــول ،وقــوة تأثــر
الربانيــن وطريــق إفادتهــم ،وقــد ســبق مــا كان
الشــيخ معــن الديــن الســجزي يحملــه مــن
تأثــر تســخري للقلــوب ،وقــد أدى هــذا التأثــر
إىل شــعبية هائلــة كان يتمتــع بهــا الربانيــون يف
كثــر مــن األحيــان ،فأثــارت يف قلوب الســاطني
خوفــا عــى ســلطانهم ،فــروى املؤرخــون أن
الســيد آدم البنــوري وهــو مــن رجــال القــرن
الحــادي عــر للهجــرة ومــن خلفــاء الشــيخ
أحمــد الرسهنــدي ،كان يــأكل عــى مائدتــه
كل يــوم ألــف شــخص ،وميــي يف ركابــه ألــوف
مــن الرجــال ومئــات مــن العلــاء ،ودخــل يف
الهــور عــام 1053هـــ ،وكان يف معيتــه عــرة
آالف مــن األرشاف واملشــايخ ،حتــى توحــس
شــاه جهــان ملــك الهنــد منــه خيفــة ،فأرســل
إليــه مببلــغ وقــال لــه "قــد فــرض اللــه عليــك
الحــج ،فعــرف الشــيخ إيعــاز امللــك ،وســافر إىل
الحرمــن الرشيفــن ،ومل يتعــارض مع الســلطان،
وقــى أيــام حياتــه األخــرة يف املدينــة املنــورة،
وتــويف هنــاك.
وبايــع الشــيخ محمــد معصــوم بــن الشــيخ
الكبــر أحمــد الرسهنــدي ،وتــاب عــى يــده
تســعامئة ألــف رجــل ،واســتخلف يف دعــاء
الخلــق إىل اللــه وإرشــاد النــاس وتربيتهــم
الدينيــة ســبعة آالف مــن الرجــال.
أقــام املصلــح الكبــر للقــرن الثالــث عــر،
الشــيخ اإلمــام أحمــد بــن عرفــان الشــهيد يف
كلكتــا مــع أصحابــه مــن العلــاء كاملصلــح
الكبــر الشــيخ إســاعيل الشــهيد للوعــظ
والتذكــر ،وتقاطــر النــاس عــى الســيد للبيعــة
والتوبــة عــن املعــايص ،فذكــر املؤرخــون
أن تأثــر هــذه املواعــظ ودخــول النــاس يف
الديــن وانقيادهــم للــرع أدى إىل تعطــل
تجــارة الخمــر يف كلكتــا ،وهــي كــرى مــدن
الهنــد ،وهــي يف املناطــق الهنديــة األوىل التــي
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خضعــت للغــزوة الثقــايف اإلنجليــزي ،وأقــام بها
اإلنجليــز مؤسســاتهم ،وأنشــأوا فيهــا معاهــد
التعليــم والرتبيــة الثقافيــة ،وكســدت ســوقها
وأفقــرت حاناتهــا ،واعتــذر الخــارون عــن دفع
رض ائــب الحكومــة متعللــن بكســاد الســوق.
كان يتــوب عــى يــد اإلمــام أحمــد بــن
عرفــان الشــهيد مئــات مــن الشــطار وقطــاع
الطريــق والفجــرة ،واألم ـراء املســتبدون كلــا
زار منطقــة ،وكان يخلــف آثــارا تبقــى ســنني
عديــدة يف املنطقــة.
-2اتبــاع الرشيعــة والتزامهــا والتمســك
بالســنة النبويــة
والعنــر الثــاين مــن عنــارص التأثــر ألصحــاب
هــذه الحــركات التــي غــرت مجــرى التاريــخ،
هــو التمســك يف الحيــاة الشــخصية والجامعيــة
بالســنة النبويــة كليــا ،فكانــوا ال يتســامحون مع
أي عمــل يتنــايف مــع الســنة الرشيفــة ،وننقــل
يف هــذا الصــدد مــا كتبــه مجــدد األلــف الثــاين،
الشــيخ الكبــر أحمــد الرسهنــدي الــذي تنتهــي
إليــه السلســلة التعلميميــة والرتبوية اإلســامية
املتبعــة يف الوقــت الحــارض ،والــذي أحــدث
انقالبــا فكريــا وسياســيا يف الهنــد بالتأثــر عــى
حــكام عــره وعلــاء زمانــه.
إن لــب طريقــة املشــايخ النقشــبنديني أن
يكــون اإلنســان متمســكا بعقائــد أهــل الســنة
والجامعــة ،ومتبعــا لســنة الرســول صــى اللــه
عليــه وســلم ،ومتجنبــا للبــدع واألهــواء ،وأن
يكــون عامــا بقــدر اســتطاعته بالعظيمــة
محــرزا عــن الرخصــة.
وقــال يف رســالة بعــث بهــا إىل الشــيخ محمــد
هاشــم " :إن صــاح وتفــوق هــذه الطريقــة
وعلــو شــأنها وشــأن مشــايخها يرجــع إىل
ســببني اثنتــن ،اتبــاع الســنة النبويــة والتزامهــا
واجتنــاب البــدع".
وكتــب يف إحــدى رســائله " :اعلــم أن
الرشيعــة متكفلــة لجميــع الســعادات –
الدنيويــة واألخرويــة – وال يوجــد مطلــب
يحتــاج يف تحصيلــة إىل غــر الرشيعــة ،أمــا
الطريقــة والحقيقــة فهــا خادمــان للرشيعــة
وتحصيلهــا لتكميــل الرشيعــة ال غــر".
وقــال الشــيخ نظــام الديــن وهــو من مشــايخ
القــرن الثامــن للهجــرة " :البــد مــن التمســك
بالرشيعــة اإلســامية ،واتبــاع الرســول صــى
اللــه عليــه وســلم بثبــات ودقــة ،وأن ال يــرك
أي عمــل من ســنته ســواءا كان مســتحبا أم كان
مــن اآلداب ،وقــال عــن املشــايخ وصفاتهــم:
ال بــد أن يكــون الشــيخ عاملــا بحقيقــة أمــور

الرشيعــة اإلســامية ،والطريقــة الصوفيــة
الصافيــة ،فإنــه بذلــك ســيتجنب مــن أن يقــول
أو يأمــر بــيء بتنــايف مــع الــرع املتــن.
كان الشــيخ نظــام الديــن يواظــب عــى
الصــاة بالجامعــة ،وقــد تجــاوزت ســنه مثانــن
ســنة وأنهكــه املــرض ،فــكان ينــزل إىل املســجد،
ويكــر مــن الصــوم يف آخــر عمــره.
وكان يؤكــد ألتباعــه ويحثهــم عــى اتبــاع
الرشيعــة ،واالقتــداء بســنة الرســول صــى اللــه
عليــه وســلم.
وكان يقــول " :ال بــد مــن تعليــم الديــن
والتفقــه فيــه لتجنــب كل عمــل يتنــاىف مــع
روح الديــن ،وتعليــم الــرع املتــن ،ألن اتبــاع
الديــن ال يتيــر إال مبعرفــة األوامــر والنواهي".
وقــال الشــيخ نظــام الديــن مــرة :إن تــرك
الدنيــا ال يعنــى أن يتعــرى اإلنســان ،ويســتفيد
بــكل مــا تيــر لــه ،لكــن ال يشــقى مــن أجــل
الحصــول عــى مــا ال يتوفــر لديــه ،وال يــورط
قلبــه فيــه ،ويشــتغل بالــه بــه ،وذلــك هــو تــرك
الدنيــا حقيقــة".
وســأل أحــد مسرتشــدي الشــيخ نظــام الديــن،
الشــيخ الســيد نصــر الديــن املعــروف بج ـراغ
دلهــي ،أن يســمح لــه شــيخه باالنقطــاع عــن
الخلــق ،والرتكيــز عــى العبــادة ،وتربيــة النفس،
ورغــب عــن االختــاط بالنــاس ،فقال له الشــيخ
نظــام الديــن " :الزم خلــق اللــه ،واحتمــل مــا
يصــدر منهــم مــن األذى واملكــروه وســوء
املعاملــة ،وأجزهــم إحســانا وكرمــا وإيثــارا
ومواســاة".
كان الشــيخ بــدر الديــن الســمرقندي الــذي
وضــع مبــادئ الطريقــة الفردوســية يف الهنــد
يحــث عــى تعلــم الديــن والتفقــه فيــه،
والعمــل بــه ،واإلخــاص فيــه ،وكان يقــول" :
ال ينفــع العلــم إال بالعمــل ،وال ينفــع العمــل
إال باإلخــاص وحســن النيــة" وكان يحــث عــى
أن ال يشــغل الســالكون أنفســهم بالبحــث
عــن الكرامــات والحديــث فيهــا ،وقــال مــرة:
أخلــص الكرامــات وأحقهــا باالتبــاع االســتقامة
يف العمــل.
ويف الرســائل التــي بعــث بهــا هــؤالء املربــون
مــا يــدل عــى اهتاممهــم بجانــب التمســك
بالرشيعــة اإلســامية ،واتبــاع الرســول صــى
اللــه عليــه وســلم ،والتخلــق بأخالقــه واالقتــداء
بســرته الرشيفــة.
قــال الشــيخ رشف الديــن يحيــى املنــري،
وهــو مــن رجــال القــرن الســابع للهجــرة يف
إحــدى رســائله :إن األخــاق الحســنة التــي
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يجــب اتباعهــا هــي أخــاق العلــاء الذيــن
يتبعــون الرشيعــة ،ويقيســون حياتهــم
وأعاملهــم مبقيــاس الســنة الرشيعــة ،وكل مــن
ال يجعــل الرشيعــة مقياســا لعمله ،ال يســتطيع
أن يســتفيد مــن طريقــة الصوفيــة.
وكتب يف رسالة أخرى:
كلــا ازداد اإلنســان يف التمســك بالرشيعــة
ورســخ فيهــا ســمت أخالقــه ،وكلــا اتصــف
اإلنســان باألخــاق الجميلــة تقــرب إىل اللــه،
وقــال " :خــر األخــاق وجوهــر اتبــاع األوامــر
والنواهــي ،وطاعــة اللــه وطاعــة رســوله ،واتباع
رشيعتــه ،فــإن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم
أســوة حســنة يف األخــاق واألعــال للجميــع،
فمــن أحــب اللــه ورســوله وادعــى أنــه يتبعــه،
ينبغــي أن يقــي حياتــه مقتديــا بــه".
كان ســائر الربانيــن يوازنــون الحيــاة والــورع
باتبــاع الرشيعــة ،ويعتربونهــا أساســا ،ومنطلقــا،
وال يســمحون ألتباعهــم باالنح ـراف عنــه قيــد
شــعرة.
كتــب الشــيخ يحيــى املنــري يف إحــدى
رســائله:
قــال اللــه تعــاىل :قــل إن كنتــم تحبــون اللــه
فاتبعــوين يحببكــم اللــه .إن هــذه اآليــة الكرمية
تــدل عــى أن الحــب الحقيقــي هــو اتبــاع
الرســول ،وإن الذيــن أضلهــم جهلهــم واتباعهــم
للهــوى فاتبعــوا طرقــا غــر طريــق الرســول
صــى اللــه عليــه وســلم ،اتبعــوا أهواءهــم،
وخــروا يف حياتهــم ،فــا يهتــدي أحــد يف
طريقــه إال إذا كان لــه دليــل مهتــد ،ويقتــدي
مبــن رشــد واهتــدى.
كان الشــيخ جــال الديــن البخــاري (807هـــ)
مــن كبــار رجــال الرتبيــة ،وكبــار رجــال التزكيــة
والدعــوة اإلســامية ،وقــد عــرف بشــدة متســكه
بالرشيعــة واآلداب اإلســامية ،والتزامــه لهــا
واحــرازه عــن الرخصــة حتــى يف آخــر أيــام
حياتــه ،وحالــة مرضــه ،وكان شــغوفا باتبــاع
الســنة ،وكان يقــول :ال يســتطيع أحــد مهــا
ارتقــى يف الكشــوف والكرامــات ،وصفــاء
النفــس أن يهتــدي إال بالتزامــه املتواصــل
للســنة ،والرشيعــة ،وكان يقــول " :مــن تهــاون
يف اتبــاع الســنة فاتتــه الحقيقــة" ،وقــال مــرة:
" إذا أدرك أحــد برياضــة النفــس واملجاهــدات
الطريقــة لكنــه جهــل الرشيعــة فهــو جاهل وال
يحــق لــه أن يقــوم برتبيــة اآلخريــن".
والهتاممــه باتبــاع الســنة كان الشــيخ جــال
الديــن يلــزم دراســة الســرة النبويــة الرشيفــة،
والحديــث النبــوي الرشيــف ،وكان يكــر يف

مجالســه مــن االقتبــاس مــن الحديــث النبــوي
الرشيــف ،ويــرح ويلقــن أصحابه بــأن يعملوا
مبــا جــاء يف الحديــث الرشيــف ،وكان يرغــب
أتباعــه يف االقتــداء بســنة الرســول صــى اللــه
عليــه وســلم يف الحيــاة اليوميــة ،وكان يتمســك
مبــا ورد يف الشــائل النبويــة مــن الصــاة،
والصــوم ،واآلداب ،واألخــاق ،حتــى يف القيــام
والجلــوس ،وعــدد الركعــات يف الصــاة ،وقــد
وردت يف كتــب التاريــخ عجائــب عــن شــغفه
بالســنة الرشيفــة ،واســتلذاذه بهــا ،ورويت عنه
كرامــات كثــرة ،حتــى عــرف مبظهــر العجائــب
ومصــدر الغرائــب ،لكنــه كان ال يعبــأ بهــا ،بــل
يســتهني بهــا ،ويقــول :إن الــويل يســتطيع أن
يطــر يف الفضــاء ،وميــي عــى ســطح املــاء،
وتضيــق لــه املســافات ،ولكنــه ال يســتطيع أن
يكــون وليــا حقيقيــا مــن أوليــاء اللــه إال إذا كان
متبعــا حقيقــا يف القــول ،والعمــل ،واألخــاق،
ومطيعــا لســرة الرســول صــى اللــه عليــه
وســلم.
وقــد بلــغ الشــغف بحديــث الرســول صــى
اللــه عليــه وســلم حرصــا عــى اتباعــه واالقتداء
بســنته ،ببعــض رجــال الرتبيــة ،مثــل الشــيخ
يحيــى املنــري أنــه طلــب يف آخــر حياتــه مــن
عــواده بق ـراءة الحديــث الرشيــف ،فقــال " :أ
ليــس هنــا مــن يقــرأ الحديــث الرشيــف حتــى
ألفــظ نفــي األخــر فــإن الحديــث يشــنف
أذين".
ومــا يــدل عــى املحافظــة الدقيقــة عــى
الســنة أنــه كان يف مــرض وفاتــه ورأى النــاس أن
يغــروا رسوالــه فــأراد بعضهــم نــزع الــروال
مــن اليمــن ،فقبــض رجلــه اليمنــى ،ومــد رجله
اليــرى حرصــا عــى اتبــاع الســنة وااللتـزام بها
حتــى يف هــذا الوقــت العصيــب.
وقــد بلــغ حــرص الشــيخ أحمــد الرسهنــدي
املعــروف مبجــدد األلــف الثــاين عــى اتبــاع
الرشيعــة ،واالهتــام مبــا روي عــن النبــي صــى
اللــه عليــه وســلم مــن قــول وعمــل وأدب ،أنــه
كان ينفــر عــن البدعــة الحســنة ،وقــد كتــب
يف إحــدى رســائله " :مــا مل يحــرز اإلنســان
عــن البدعــة الحســنة كــا يحــرز عــن البدعــة
الســيئة ال يســتطيع أن يشــم رائحــة اإلميــان،
وحالوتــه ،وقــد كــرت البــدع هــذه األيــام،
وامتــد ظالمهــا ،وال ينــري أحــد ملكافحتهــا،
وإحيــاء الســنة املطهــرة ،وقــد انغمــس العلــاء
فيهــا ،وهــم أنفســهم ميحــون آثــار الســنن،
ويفتــون بجــواز األعــال والطقــوس التــي
عمــت يف النــاس ،ألنهــا صــارت عندهــم يف
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حكــم التعامــل ،وال يعلمــون أن التعامــل ليــس
يف ذاتــه مستحســنا ،وإمنــا يجــوز مــا تقبلــه
الرشيعــة ،وكان عليــه إجــاع األمــة".
كان الشــيخ علــم الله الحســني الـرايئ بريلوي
مــن كبــار مشــايخ عــره ،ومــن مسرتشــدي
الشــيخ آدم البنــوري ،وقــد شــهد معــارصوه
بأنــه كان جامعــا للعلــم والعمــل ،وكان يف غايــة
مــن التــورع ،والتمســك بالســنة ،كان ال يحتمــل
صــدور أي عــدول عــن أوامــر الرشيعــة ،أو
تهــاون فيهــا مــن أهــل بيتــه ،ومــن لــه صلــة
بــه ،فــان ينكــره بــدون محابــاة أو رفــق ،وكان
يف ســائر أعاملــه متبعــا للســنة ،وصــار ذلــك
لــه طبيعــة وغــذاء روحيــا ،وكان رغــم اشــتغاله
بالذكــر ،والعبــادة ،وتربيــة النــاس ،وتعليمهــم،
يخــدم النــاس ،ويبــدأ بالســام عــى الصغــار،
ويجلــب املــاء ،وينظــف البيــت ،ويخــرج إىل
الســوق لــراء الحاجيــات ألهلــه ،وجريانــه،
ويحتطــب ،ويتحمــل املكــروه ،ويخــدم غــره،
وال يســتخدم أحــدا.
كان الشــيخ فضــل الرحمــن الكنــج مــراد
آبــادي (1313-1208هـــ) وهــو مــن مشــايخ
املتأخريــن معروفــا باتبــاع الســنة اتباعــا
شــديدا ،وبالتمســك بأخــاق الرســول صــى
اللــه عليــه وســلم وشــائله يف ســائر أعاملــه،
وكان شــغوفا بتــاوة القــرآن الكريــم ،وق ـراءة
الحديــث الرشيــف ،وكان لــه اهتــام زائــد
وغــرام بالحديــث ال يعــدل بــه بعــد القــرآن
شــيئا.
وكان إذا قــرأ الحديــث ترنحــت أعطافــه،
وفــاض خاطــره وكان كبــر اإلعجــاب بالجامــع
الصحيــح بصفــة خاصــة.
 -3أسوة يف الحياة الخاصة والعامة
كان الحــرص الشــديد عــى اتبــاع الرشيعــة،
والغ ـرام بشــخصية الرســول صــى اللــه عليــه
وســلم ،والحــرص عــى التخلــق بأخالقــه،
واالقتــداء بشــيمه وشــائله ،وااللت ـزام بأوامــره
ونواهيــه ،حتــى يف املســتحبات واملرغوبــات
واآلداب ،والســلوك العــام ،ســمة العلــاء
واملربــن يف الهنــد ،وكان يتســاوى فيــه جميــع
رجــال الرتبيــة يف الهنــد ،ومل يخــل عهــد مــن
العهــود مــن أمثــال هــؤالء املربــن املتمســكني
بالرشيعــة ،وكان هــذا الحرص وااللتزام الشــديد
بالرشيعــة ،والســنة ،عن ـرا أكــر يف االحتفــاظ
بأصالــة اإلســام ،والشــخصية اإلســامية ،وكان
عامــل بقــاء الثقافــة اإلســامية ،وصمودهــا يف
وجــه التحديــات ،وكان وقايــة مــن الذوبــان يف
مصهــر الثقافــة الهنديــة غــر اإلســامية رغــم
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كــون املســلمني يف أقليــة تحيــط بهــم أغلبيــة
ســاحقة متزمنــة بعقيدتهــا ،وثقافتهــا ،وفكرهــا،
وحضارتهــا ،والـراث العلمــي الزاخــر الــذي كان
لــه دور وتأثــر عظيــم يف ثقافــات األمــم.
فلــو مل يكن هذا التمســك الشــديد والتشــبث
بأهــداب الدين ،واتباع الســنة ،حتــى يف الفروع
الــذي يالحــظ يف ســائر عصــور التاريــخ يف الهند
متواصــا ،متناقــا مــن جيــل إىل جيــل ،ملــا
بقيــت الشــخصية اإلســامية ،وملــا صمــدت يف
وجــه أعاصــر االنقالبــات ،والحــركات الثقافيــة
والعقائديــة ،ولدخلــت فيهــا عنــارص التحريف،
واستســلمت لضغــوط التيــارات التــي جــرت
باســم اإلصــاح والتجديــد يف مختلــف العصــور،
ولفقــدت الشــخصية اإلســامية كثــرا مــن
مالمحهــا ،ومزاياهــا.
كان هــؤالء املربــون الذيــن نــروا اإلســام،
وقامــوا برتبيــة ســائر طبقــات النــاس ،ومــن
بينهــم أصحــاب املهــن والحــرف ،وجــال البالط،
وكذلــك املذنبــون التائبــون ،واملجرمــون ،كانــوا
قــدوة وأســوة ،يف املــأكل ،واملــرب ،ويف
املعيشــة ،ويف الســلوك مــع النــاس واألخــاق،
وكانــوا منــاذج متنقلــة ،ومــدارس يتعلــم منهــم
النــاس منــط الحيــاة اإلســامية ،أعاملهــم
وحياتهــم ،وســلوكهم كان تطبيقــا للتعاليــم
اإلســامية ،واآلداب اإلســامية ،وبفضــل هــذا
االلتــزام الشــديد احتفــظ اإلســام يف الهنــد
بتأثــره ونفــوذه ،وبفضــل هــذا االلتزام بالســنة
وبركتــه كان رجــال الرتبيــة يتمتعــون بــوة
اســتاملة القلــوب وســحر النفــوس.
كان هذا التمســك بالصبغة اإلســامية األصلية
يهيمــن عــى الحيــاة الفرديــة ،والجامعيــة،
فالتــزم املســلمون الذيــن كانــوا خاضعــن لتأثري
هــؤالء العلــاء املتحفظــن ،وكانــوا يضمــرون
لهــم الــوالء ،والحــب بالثقافــة اإلســامية
األصيلــة ،وهــي الثقافــة التــي تســتمد جذورهــا
مــن الثقافــة العربيــة التــي تكونــت يف القــرون
األوىل ،وســيطرت عــى ســائر جوانــب الحيــاة
مــن العــادات والتقاليــد ،واملالبــس ،وتأثيــث
املنــزل ،وفــن البنــاء ،واملــأكل واملــرب،
واملعامــات ،حتــى املشــاعر ،واالتجاهــات
األدبيــة والفكريــة التــي تخضــع طبعــا للحيــاة
االجتامعيــة ،والعقيــدة األساســية.
 -4العلم والتفقه يف الدين:
كان العلــم الحقيقــي ،والتفقــه يف الديــن،
والعمــل بــه ،واإلخــاص يف العمــل عنـرا آخــر
مــن عنــارص الدعــوة واالسرتشــاد يف الهنــد يف
ســائر العصــور ،وقــد كان العلــاء الربانيــون
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مهتمــن أشــد االهتــام بهــذه الناحيــة ،فكانــوا
ال يســندون مهمــة الرتبيــة إال إىل مــن تفقــه
يف الديــن .وقــد كان الشــيخ نظــام الديــن
متشــددا يف ذلــك ،فقــد اتصــل بــه شــاب ذو
ملكــة وصالحيــة عــرف فيــا بعــد بــراج
الديــن ،وكان قــد أىت مــن لكهنــويت لتعلــم
الطريقــة ،وبايــع الشــيخ نظــام الديــن ،فقــال
للشــيخ فخــر الديــن زرادي :إن هــذا الشــاب
ميلــك صالحيــة كبــرة ،وتلــوح عــى محيــاه
آثــار النبــوغ ،لــو كان ميلــك مــن العلــم الظاهــر
والباطــن ،فعلمــه الشــيخ زرادي مــدة ،حتــى
فــاق يف جميــع العلــوم ،ثــم رجــع إىل الوطــن،
ونــر العلــم الدينــي ،وأرشــد النــاس يف الــرق
ويف بنغــال.
كان الشــيخ حميــد الديــن الناجــوري عاملــا
محدثــا كبــرا ،وكان يفضــل تعليــم الحديــث
عــى تعليــم التصــوف.
كان الشــيخ بــر محمــد اللكهنــوي مــن
املشــايخ املشــهورين بالفضــل والكــال،
واشــتغل بالعلــم عــى أســاتذته ،وكان يــدرس
ويفيــد ،أخــذ عنــه خلــق كبــر مــن العلــاء،
انتهــت إليــه رئاســة العلــم والتدريــس ،لــه
مصنفــات جليلــة منهــا حاشــية رشح الهدايــة،
والفتــاوى الفقهيــة ،وغــر ذلــك.
اشــتغل الشــيخ عبــد األحــد الرسهنــدي أحــد
املشــايخ الربانيــن بالعلــم أيامــا ،ثــم ســافر
إىل كنكــوه ،وأدرك بهــا الشــيخ عبدالقــدوس
الكنكوهــي أكــر مشــايخ عــره ،وأراد أن
ينضــم إىل مسرتشــديه فــأىب الشــيخ ،وأمــره
بتكميــل العلــوم املتعارفــة ،فعــاد إىل رسهنــد،
وجــد يف البحــث والدراســة ،حتــى بــرع يف
العلــم ،وتأهــل للفتــوى والتدريــس ،ومــات
الشــيخ املذكــور قبــل تكميلــه ،فســافر إىل
أقطــار الهنــد ،وأدرك كثــرا مــن املشــايخ،
واســتفاد منهــم ،ثــم دخــل كنكــوه ،والزم
الشــيخ ركــن الديــن بــن الشــيخ عبــد القــدوس
الكنكوهــي مــدة طويــة ،فاســتخلفه الشــيخ،
كان يــدرس يف العلــوم كلهــا مــن املنقــول
واملعقــول ،ولــه مهــارة تامــة يف جميــع الفنون.
 -5اهتــام الربانيــن برتبيــة الحــكام وحثهم
عــى الدعــوة والجهاد
إن الرتبيــة يف الهنــد كانــت مقرتنــة بالعلــم
والتفقــه يف الديــن ،واألخــاق اإلســامية،
واالبتعــاد عــن املصالــح املاديــة ،ولكــن رجــال
الرتبيــة مل يكونــوا منقطعــن عــن تربيــة
الخاصــة ،والحــكام واألم ـراء ،وخــوض معــارك
الحيــاة ،واالشــراك العمــي يف الجهــاد.

وإن تاريــخ الهنــد اإلســامية حافــل بأســاء
ومآثــر علــاء ربانيــن ،كانــوا رواد العلــم
والرتبيــة ،والنصــح للمســلمني عامــة ،وإرشــاد
أويل األمــر ،ونصحهــم ،وقــول كلمــة الحــق،
والذيــن تحملــوا يف ذلــك شــتى أنــواع املــكاره،
والشــدائد ،فجمعــوا بذلــك رعايــة العلــم،
والرتبيــة ،وتزكيــة النفســن ،واإلرشاف عــى
احلكــم ،وإن موقــف اإلمــام أحمــد الرسهنــدي
مــع ســاطني عــره كاإلمرباطــور أكــر وخلفــه
جهانجــر معــروف ،وتــدل رســائله التــي بعــث
بهــا إىل أمــراء البــاط وأصحــاب النفــوذ يف
عــره عــى اهتاممــه بإصــاح أحوالهــم
وتربيتهــم تربيــة دينيــة ،وكانــت أرسة الشــيخ
ويل اللــه الدهلــوي آخــر منــوذج لهــذا الجمــع
بــن الجوانــب الثالثــة للحيــاة اإلســامية،
واليخلــو مــن ذكــر مآثرهــا تاريــخ علمــي وال
ســيايس ،وال دينــي للهنــد ،وكانــت هــذه األرسة
رائــدة كل نشــاط علمــي وســيايس وتربــوي يف
الهنــد يف العهــد األخــر مــن الحكــم اإلســامي،
وتركــت آثــارا خالــدة ،وأنجبــت جيــا مــن
العلــاء الذيــن تولــوا قيــادة النشــاطات
اإلســامية يف الهنــد ،وخدمــات خريجــي هــذه
املدرســة وتالمذتهــم ،خالــدة يف تاريــخ اإلســام
يف الهنــد.
أوردنــا هــذه الخصائــص وامليــزات لنجــاح
العلــاء الربانيــن والدعــاة املخلصــن يف
الهنــد يف مهمتهــم بالتفصيــل ألن يف كل
جملــة منهــا تأثــر عجيــب عــى القــارئ
واملســتفيد ،ويظهــر منــه أن الرتبيــة والتزكيــة
الروحيــة والخلقيــة مســتنبطة مــن الكتــاب
والســنة وهــذه الصفــات الجليلــة والخصائــص
الذاتيــة هــي الســبب القــوي لتأثــر كالمهــم
واســتقامتهم عــى القــول الحــق وإخالصهــم
يف ترشــيد النــاس وتوجيههــم وهــي رس نجــاح
هــؤالء الناجحــن املوفقــن ،الذيــن خلّــد اللــه
ذكرهــم املبــارك يف كتابــه وســنة رســوله
الكريــم صــى اللــه عليــه وســلم ،ونحــن إذ
نقــدم هــذه املقتطفــات واالقتباســات املفيــدة
عــن آراء الشــيخ وأفــكاره املذكــورة يف كتبــه
وكتاباتــه نــويص كل مــن يعمــل يف حقــل
الدعــوة واإلســامية الخالصــة أن يتصــف
بهــا ويجعلهــا رائــدة يف حياتهــا الفرديــة
واالجتامعيــة وســبيل الدعــوة إىل الحــق وإىل
ال ـراط املســتقيم ،واللــه هواملوفــق واملعــن
وعليــه التــكالن وصــى اللــه عــى خــر خلقــه
محمــد وعــى آلــه وأصحابــه أجمعــن.
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املفكر اإلسالمي الشيخ حممد واضح رشيد
احلسين الندوي رمحه اهلل تعاىل
األستاذ حممد وثيق الندوي

فقــدت الحركــة اإلســامية ،والصحــوة
اإلســامية ،بــل األمــة اإلســامية أحــد الرجــال
األفــذاذ الذيــن عاشــوا حياتهــم للــه تعــاىل،
ونــذروا أنفســهم ومواهبهــم وملكاتهــم للــه
تعــاىل ،ولنــرة دينــه ،والنهــوض بأمتــه ،مــن
الذيــن آثــروا أن يعملــوا يف صمــت ،يبنــون يف
هــدوء ،ويشــاركون يف صنــع التاريــخ ،وإعــداد
الجيــل ،بعيــدا ً عــن األضــواء التــي تخطــف
األبصــار ،وتبهــر العيــون ،وجعلــوا نصــب
ُــل إِنَّ َص َ
ــا ِت
أعينهــم قــول اللــه تعــاىل" :ق ْ
ِ
ـاي َو َمـ َـا ِت لِلَّ ـ ِه َر ِّب الْ َعالَم ـ َن"
َون ُُسـ ِـي َو َم ْح َيـ َ
(األنعــام.)162:
إنــه املفكــر اإلســامي واملــريب الحكيــم
والكاتــب اإلســامي العظيــم الشــيخ محمــد
واضــح رشــيد الحســني النــدوي الــذي تــويف
يف فجــر يــوم األربعــاء /9جــادى األوىل عــام
1440هـــ املصــادف /16ينايــر 2019م ،فهــو
مــن جهابــذة الكتــاب املفكريــن املعدوديــن،
ونوابــغ العلــم واملعرفــة ،ومــن فحــول األدبــاء
القالئــل ،ومــن العلــاء األعــام املربزيــن
يف البحــث والدراســة عــى طــراز الباحثــن
الســابقني ذوي االتجــاه اإلســامي الســليم
واملنهــج اإلســامي الوســط ،يســاجلهم منقبــة
وقــدرا ً ،وإن تأخــر عنهــم طبقــة وعــرا ً،
إنــه علــم مــن أعــام األمــة ،اعتنــى بالفكــر
اإلســامي األصيــل ،ولــه نظـرات ثاقبــة وخربات
واســعة يف مجــاالت الفكــر والدعــوة والتعليــم
والرتبيــة والكتابــة والصحافــة واألدب العــريب
والتاريــخ ،والنقــد األديب ،والغــزو الفكــري
والثقــايف ،ومصــادر األدب العــريب ،والتاريــخ
املعــارص ،ولــه اطــاع واســع عــى تاريــخ أوربــا
والفكــر األوريب،والحضــارة الغربيــة ،والتيــارات
واألفــكار األوربيــة والنظريــات الغربيــة
الهدامــة ،فهــو مــريب جليــل ،وموجــه حكيــم ،و
أســتاذ قديــر ،وأديــب أملعــي ،وصحــايف بــارع،
ومعــروف عــى املســتوى العاملــي ببحوثــه

العلميــة ،ومقاالتــه الفكريــة والحضاريــة،
وكتاباتــه األدبيــة والصحفيــة ،وافتتاحياتــه
الهادفــة الفخمــة ،وبفكــره النــر املــرق،
وتذوقــه العــايل ،وخلقــه النبيــل ،وســلوكه
الهــادئ الرزيــن ،وصوتــه الرخيــم العــذب،
وحياتــه الصالحــة التقيــة ،وجمعــه املتــزن بــن
األصالــة واملعــارصة ،وأمــا شــعاره فهــو مواجهة
الباطــل والــر ّد عليــه ،والدعــوة إىل اإلســام مــن
جديــد ،وإثبــات جدارتــه وصالحيتــه ملواكبــة
ركــب الحضــارة يف كل عــر ومــر بأســلوب
علمــي رزيــن ،ومبنهــج معــارص جديــد.
ولــد أســتاذنا العظيــم الشــيخ محمــد
واضــح رشــيد الحســني النــدوي يف /3شــعبان
عــام 1352هـــ املصــادف /20نوفمــر 1933م
يف أرسة كان شــعارها منــذ زمــن طويــل:
"الجمــع بــن العقيــدة الســلفية النقيــة ،وبــن
الربانيــة الصحيحــة" ،فــرىب األســتاذ تحــت
إرشاف خالــه العالمــة الشــيخ أيب الحســن عــي
الحســني النــدوي ،فاســتقى مــن فكــره النــر،
ونظرتــه الثاقبــة ،وغريتــه الدينيــة ،وحميتــه
اإلســامية ،وقلبــه املــرق اليقــظ ،وفراســته
اإلميانيــة ،وحســه املرهــف ،وذوقــه الرفيــع،
وأســلوبه الدعــوي والرتبــوي الحكيــم ،وعقلــه
املتفتــح ،واتزانــه يف التأليــف والنقــد والتحليل،
واالســتنارة بنــور القــرآن وهديــه واالســتدالل
بــه ،فــكان التوفيــق حليفــه يف كل خطــوة
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خطاهــا يف الدعــوة والتعليــم والرتبيــة ،ويف
مجــال العلــم والتأليــف والدراســة ،واألدب
والتاريــخ ،والفكــر والثقافــة واإلعــام.
ـت معــه أكــر مــن عرشيــن ســنة،
لقــد عشـ ُ
مــن الصبــاح الباكــر إىل ســاعة متأخــرة مــن
فعرفــت فيــه مجموعــة مــن املــكارم
الليــل،
ُ
والفضائــل ،قــل أن تجتمــع يف إنســان ،لقــد
عرفتــه ربــاين األخــاق والســلوك ،فهــو قــوي
املراقبــة لربِّــه ،شــديد املحاســبة لنفســه،
طويــل الوقــوف بــن يــدي ربــه تلــذُّذا ً
باملناجاة،عرفتــه عــن قــرب واتصــال وثيــق
بينــي وبينــه ،فعرفــت فيــه مربيــاً بالفطــرة
والدراســة والخــرة ،يحمــل أبــدا ً روح األبــوة
الحانيــة ،واإليجابيــة البانيــة ،واألســتاذية
الهاديــة ،والرأفــة والحنــان عــى طالبــه
واملتصلــن بــه ،واملتعاونــن معــه ،عرفتُــه رجـاً
ســليم الصــدر ،ال يحقــد عــى أحــد ،وال يضمــر
ألحــد غــاً وال رشا ً ،عــف اللســان ،ال ينطــق
بكلمــة فحــش ال جــدا ً وال هــزالً ،وال يذكر أحدا ً
بســوء ال حضــورا ً وال غيبــة ،ســخي النفــس ال
يضــن بجهــد وال مــال يف ســبيل الحــق والخــر،
حيي ـاً يخجــل مــن أي نكتــة خارجــة ،ويحمــر
وجهــه خجــاً مــن أي كلمــة منكــرة ،يحــب
النقــاش العلمــي ،وتبــادل اآلراء ،ويحــث
عليــه ،ولكنــه ال يطيــق ج ـ َّو امل ـراء والجــدال
والخصومــة ،ويحــرم رأي اآلخريــن ،وال يفــرض
عليهــم رأيــه فرضــاً.
عرفــت فيــه إال الصــدق يف اإلميــان،
ومــا
ُ
والســداد يف القــول ،واإلخــاص يف العمــل،
والرشــد يف الفكــر ،والطهــارة والســمو يف
األخــاق ،والبعــد عــن األضــواء والشــهرة
والظهــور ،وقــد عــاش عمــ َره كلــه محاربــاً
للقــوى املعاديــة لإلســام يف الداخــل والخــارج،
والتصــدي لتياراتهــا ،والعمــل عــى هــدم
أوكارهــا ،وهتــك أســتارها ،وكشــف عمالئهــا
بكتاباتــه القويــة ،وبأســلوبه األديب املؤثــر،
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ومنهجــه العلمــي الحكيــم املقنــع ،فكتــب
حــول االســتعامر ،والصهيونيــة ،والقوميــة،
والوطنيــة ،والتنصــر ،والشــيوعية ،والعلامنيــة
الالدينيــة ،واالســترشاق ،والصليبيــة الحاقــدة،
واالتجاهــات واألفــكار الغربيــة الجديــدة،
والحــركات املتطرفــة املتعصبــة يف البلــد
وخارجــه ،وكان يعالــج قضايــا املســلمني
ومشــاكلهم ،ينبِّــه الحــركات والجامعــات
اإلســامية ،ويرشــدها ويوجههــا بتوجيهاتــه
الرشــيدة وأفــكاره الصائبــة الســديدة ،وينهــج
يف ذلــك منهــج شــيخه ومربيــه العالمــة الشــيخ
أيب الحســن عــي الحســني النــدوي.
وكان أســتاذنا متســامحاً ســهالً ،هينــاً لينــاً،
يكــره العنــف ،ويكــره الغلظــة والفظاظــة،
ويدعــو بالحكمــة واملوعظــة الحســنة،
ويجــادل بالتــي هــي أحســن ،ويؤمــن
بالتفاهــم والحــوار مــع اآلخــر ،أيـاً كان خالفــه،
وهــو مــع هــذه الســاحة والســهولة يحمــل
قلب ـاً يشــتعل غــرة عــى دينــه وأمتــه ،وعق ـاً
يتوهــج تفكــرا ً يف مخــارج لهــا مــن أزماتهــا
ومآزقهــا ،وإرادة صلبــة ال تلــن يف مواجهــة
األفــكار والحــركات الغربيــة املعاديــة لإلســام
واملســلمني ،وكشــف املخططــات واملؤامــرات
العامليــة ضــد املســلمني كــا يتضــح جليــاً
مــن دراســة افتتاحياتــه يف صحيفــة "الرائــد"
ومقاالتــه التحليليــة يف مجلــة "البعــث
اإلســامي" بعنوان"صــور وأوضــاع".
وكان دامئ ـاً الرجــل الهــادي الحكيــم ،الــذي
يحمــل األمــل يف ســاعة اليــأس ،ويبــر
بالفجــر يف حلكــة الليــل ،وال ييئــس مــن
ورح اللــه أبــدا ً ،وكان أعظــم مــا يشــغله
كشـ ُـف القنــاع عــن الوجــه الكالــح للحضــارة
الغربيــة ومســاويها مــع اإلشــادة بجوانبهــا
اإليجابيــة وحســناتها ،وكشــف تاريــخ أوربــا
ـرض
امللــئ بســفك الدمــاء قدمي ـاً وحديث ـاً ،وعـ ُ
الفكــر اإلســامي الســليم ،وتصحيــح املفاهيــم،
وتنبيــه املســلمني مبــا يهددهــم مــن أخطــار
وتحديــات ،وإيقاظهــم مــن الغفلــة ،وترشــيد
الصحــوة اإلســامية ،وإيجــاد الوعــي اإلســامي،
وتربيــة الجيــل ،وإعــادة الثقــة إليــه بجــدارة
اإلســام وصالحيتــه للقيــادة والســيادة،
وإزالــة مركــب النقــص فيهــم واالنهزاميــة
أمــام الحضــارة الغربيــة الغازيــة .وكان يــدرك
األخطــار واملؤامــرات بفراســته اإلميانيــة،
فينبــه العاملــن يف مجــال العمــل اإلســامي،
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واملعنيــن بالفكــر اإلســامي.
ال شــك أن األســتاذ محمــد واضــح رشــيد
الحســني النــدوي يُعتــر مــن أولئــك األشــخاص
املعدوديــن الذيــن أدركــوا أخطــار الغــرب
الفكريــة البعيــدة املــدى ،ألنــه اطلــع عــى
الفكــر الغــريب دراســة ،ومشــاهدة ،تحــت
توجيــه خالــه الشــيخ أيب الحســن عــي
الحســني النــدوي ،فقــرأ كثــرا ً مــن الفكــر
الغــريب قـراءة متأنيــة ،وأدرك آثــاره يف كتابــات
املتجدديــن العــرب الذيــن حملــوا رايــة
التغريــب ،والغــزو الفكــري يف العــامل العــريب،
فأدركتــه الغــر ُة اإلميانيــة فوجــد يف نفســه
ـذب عــن حــوزة اإلســام ،فقام
اندفاعـاً قويـاً للـ ِّ
بترشيــح جثــة الغــرب الفكريــة ترشيحـاً علمياً
حتــى وصــل إىل قــاع البحــر الزاخــر العــايت،
وكشــف عــن أهــداف الغــرب الحقيقيــة
واملخططــات االســتعامرية التــي تبــذل كل
الوســائل واملواهــب والطاقــات للقضــاء عــى
القيــم اإلنســانية.
فخالصــة القــول إن األســتاذ الشــيخ محمــد
واضــح رشــيد الحســني النــدوي ميتــاز بالعلــم
والعمــل ،ويجمــع بــن العقــل والحكمــة،
والخلــق الحســن ،وممــن يــرب بــه املثــل يف
التواضــع ،واألدب الرفيــع ،والســمت العــايل،
وتج ُّنــب الفضــول ،وحفــظ الوقــت ،وقلــة
الــكالم ،وقلــة االختــاط مــع األنــام ،والبعــد
عــن حــب الفخفخــة والظهــور ،واإلقبــال عــى
شــأنه ،وتعليــم الطــاب وتربيتهــم ،وبــذل
الـ ُو ِّد والنصــح لهــم ،واالنبســاط لهــم ،والنــاس
مجمعــون عــى االعــراف بفضلــه ،واإلشــادة
مبناقبــه ،والتنويــه بشــأنه ،ومــا رأينــا مــن
يدانيــه يف رشح التاريــخ اإلســامي املعــارص،
وفقــه القضايــا املعــارصة ،ورشح الفكــر
اإلســامي ،والحاجــة إىل تنقيتــه وتطهــره مــن
الشــوائب.

وكان األســتاذ يشــكو مــن التقصــر يف متثيــل
اإلســام الكامــل ،والتفــ ُّرق يف العمــل ،وعــدم
التناســق والتناســب يف اتبــاع األحــكام الدينيــة،
وهــو مــرض املســلمني اليــوم ،فيؤكــد يف
كتاباتــه أن الدعــاة العاملــن لإلســام التقطــوا
أجــزاء متفرقــة حســب ذوقهــم ورغبتهــم،
وركّــزوا جهدهــم عــى جوانــب معينــة،
وأغفلــوا جوانــب ،وبذلــك فقــد املجتمــع
اإلســامي التــوازن والتناســق ،وإن التــوازن
والتناســب ميــزة اإلســام األساســية التــي
تشــر إليهــا هــذه اآليــة القرآنيــةَ " :و َمــا كَانَ
الْ ُم ْؤ ِم ُنــونَ لِ َي ْن ِفــ ُروا كَافَّــ ًة َفلَــ ْو َل نَفَــ َر ِمــ ْن
ــم طَائِفَــ ٌة لِ َي َت َف َّق ُهــوا ِف الدِّ يــنِ
ك ُِّل ِف ْرقَــ ٍة ِم ْن ُه ْ
ــم
ِــم لَ َعلَّ ُه ْ
ــم إِ َذا َر َج ُعــوا إِلَ ْيه ْ
َولِ ُي ْنــ ِذ ُروا َق ْو َم ُه ْ
يَ ْحـ َذ ُرونَ " فــإن املــرض الحقيقــي لهــذا العــر
هــو الفهــم الخاطــئ لإلســام ،ورشحــه مبــا
تقتضيــه النفــس ،والتف ـ ُّرق يف العمــل ،وعــدم
التناســب يف العمــل ،أو اختيــار أجـزاء معينــة،
ُ
وإهــال جوانــب أخــرى.
فــإن الشــخصية املتصفــة مبثــل هــذه
الخصائــص املمتــازة تســتحق أن يتناولَهــا
الدارســون والباحثــون بالدراســة والبحــث
والعــرض ،ليكــون مثــاال لآلخريــن ،وقــد
بعــض الدارســن كموضــوع
اختارهــا
ُ
للدكتــوراه ،ولكــن هــذه البحــوث مقتــرة
عــى جانــب ،وركــزوا جهودهــم عــى إبــراز
مســاهمته يف مجــال الصحافــة أو الكتابــة
فحســب ،ومل يســلطوا األضــواء عــى مالمحــه
البــارزة املمتــازة ،ومســاهم ُة الشــيخ النــدوي
ليســت مقتــرة عــى هــذا الجانــب فقــط،
بــل تتوســع وتتنــوع ،فــإن لــه مســاهامت
قيمــة باإلضافــة إىل ذلــك يف مجــاالت
التعليــم والرتبيــة والفكــر والثقافــة والحضــارة
رب وأعــ َّد رجــاالً يعرفــون
اإلنســانية ،وقــد َّ
بخريجــي "مدرســة الرائــد" وهــم منتــرون يف
مختلــف أنحــاء العــامل ويعملــون يف مختلــف
مجــاالت الحيــاة.
اللهــم اغفــر ألســتاذنا وشــيخنا وارحمــه
وأســكنه يف الفــردوس األعــى ،وتقبلــه يف
عبــادك املخلصــن وأجــزه خــر مــا تجــزي بــه
األمئــة الصادقــن ،واحــره مــع الذيــن أنعمــت
عليهــم مــن النبيــن والصديقــن والشــهداء
والصالحــن ،وحســن أولئــك رفيقــاً ،واخلفنــا
فيــه خ ـرا ً ،اللهــم ال تحرمنــا أجــره ،وال تفتنــا
بعــده ،واغفــر لنــا ولــه ،آمــن.
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«أدب أهل القلوب» دليل على
ه اهلل
ربانية مؤلفه رمح 
عبداللطيف الناروئي

منذ بکورة أظفاري تعرفت عىل کتب اإلمام
أيب الحسن عيل الحسني الندوي رحمهالله
والسیام الکتاب النافع «قصص النبیین لألطفال»
الذي یغذي القلب ویغرس التوحید يف سویداء
القلب مبنهجه القصيص الرائع وواصلت هذه
املسیرة املبارکة فیام بعد و سأواصلها إن شاء
الله تعالی.
فتعلق القلب باإلمام الندوي رحمهالله
وبعلامء ندوة العلامء البارزین ودعاتهم و
أدبائهم املخلصین الذین أرشقت صفحات
حیاتهم مبعاين اإلسالم وراحوا یتحفون األمة
اإلسالمیة بذخائرهم العلمیة واألدبیة والدعویة
؛ منهم الکاتب األملعي السید محمد واضح
رشید الندوي رحمهالله.
کان العالمة محمد واضح رشید الندوي
رحمهالله من مآثر ندوة العلامء واإلمام
الندوي الرائعة حیث حاز مکانة مرموقة من
بین ال ُکتّاب حول قضایا اإلسالم واألمة اإلسالمیة
وإبداء الحلول لها وکانت حیاته حافلة بالعلم
واألدب ومضی يف طریقه إلی اإلصالح یسد
الحاجة ویرأب الصدع ویرشد األمة إلی معاين
اإلسالم ویدافع عن مبادئه بحرکة راشدة متزنة،
یرسم طریق العودة إلی الله تعالی.
تربی العالمة محمد واضح رشید يف أحضان
خاله املريب الکبیر اإلمام السید أيب الحسن علی
الحسني الندوي واستقی من ینابیع علومه
ومعارفه  ،فتعلم يف ضوء تعالیمه السدیدة
وأفکاره النیرة وحکمته البالغة الوسطیة
واإلعتدال والحمیة اإلسالمیة والغیرة علی
الدین ومواصلة الجهود لتشیید رصح اإلسالم ،
فاستقام علی هذه الطریقة املرضیة والسلوک
الرباين إلی آخر حیاته العامرة املبارکة.
قرأنا وسمعنا عنه رحمهالله عنه  ،فإنه کان
یبذل جل إهتاممه يف توجیه الرباعم املؤمنة و
تالمذته إلی هدی الدین الحنیف وإعدادهم
لیکونوا حملة الدین ودعاته  ،املجاهدین يف

سبیله والذائدین عن حیاضه .کان هو املعلم
الذي یشحذ هممهم ویستجیش مشاعرهم و
یثیر غیرتهم علی الدین ویستنهضهم لحمل
رأیته  ،والوقوف يف وجه أعدائه متسلحین
بالعلم النافع والرتبیة الصحیحة.
وکان یضفي علی إخوانه وزائریه کل مظاهر
الحب والتکریم والرتحیب والتقدیر ویشعرهم
أنهم آمال املستقبل ورواده  ،یجدون منه
کل الحفاوة والرعایة  ،وطیب املعرش وحسن
الخلق  ،ویبذل قصاری جهده يف تنشئتهم
النشأة الصالحة وتربیتهم الرتبیة القویمة
لیکونوا رجاال بحق.
إن هذا األستاذ کان معلام مثالیا ومحببا لدی
تالمیذه ومستفیدیه وخیر شاهد علی هذه
الحقیقة ما کتبه األستاذ الدکتور محمدأکرم
الندوي حفظهالله عن هذه الشخصیة الفذة
العمالق قبل وفاته بعدة أسابیع وأبدی بوضوح
تأثره الشدید وعالقته بأستاذه العالمة محمد
واضح رشید رحمه الله وأکرم مثواه.
ونعرف أن هذا غیض من فیض مام قیل عنه
رحمه الله وهذا الرأی الحسن إن دل علی يشء
 ،فهو یدل علی أنه رحمهالله تربع علی کريس
التدریس والرتبیة بحق وصدق واتصل بتالمذته
واعتنی عنایة فائقة برعایتهم وتوجیههم
توجیها رشیدا  ،کام یرعی األب الحنون أوالده
؛ بل أکرث وأشمل وتربّی لدیه جیل فرید يف
صفائه وتطلعاته وعزیمته وتضحیاته .
إستمدوا من نبعه ال ّرث الهدایات واقتبسوا من
نور علومه وصدقه وإخالصه مشاعل وغرس
بجهوده البناءة يف نفوس أصحابه ما یحفز
همتهم ویشحذ عزیمتهم  ،فصاروا أصحاب
صمود وثبات وعمق يف التفکیر وسعة يف األفق.
إن العالمة محمد واضح رشید الندوي رحمه
الله کان داعیا مخلصا ک ّرس جهوده نحو إصالح
األمة وتصحیح مسا ّرها وجاهد يف سبیل ترشید
األجیال ملعرفة حقیقتهم وحقیقة اإلسالم وأثری
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املکتبة اإلسالمیة باألبحاث املنبثقة عن عقیدة
صحیحة وفهم صائب مبتطلبات العرص وأدب
الوقت.
وکان رحمه الله موفقا يف حسن عرض اإلسالم
بأسلوب محبب وطریقة جذابة تبرش وال تنفر
وتسلک املنهج الوسط وتتخذ الحکمة واملوعظة
الحسنة طریقها إلی القلوب والنفوس.
ویمکن القول وال شک فیه أن العالمة واضح
رشید الندوي مثرة من مثرات اإلمام أيب الحسن
الندوي رحمه الله أهدیت إلی اإلسالمیة عامة
وإلی الهند وندوة العلامء خاصة  ،فجاهد
وصرب بهدوء وصمت یؤثر العمل علی القول
واملجاهدة علی الظهور والدعایة .وکان
لکتاباته املؤثرة أطیب األثر يف نرش الوعي
اإلسالمي والثقافة اإلسالمیة.
أدب أهل القلوب
هذا العنوان الرائع الذي إختاره العالمة محمد
واضح رشید الندوي رحمهالله لکتابه املاتع ،
عنوان أخاذ یسرتعی إنتباه کل من یراه ویقرأه
وفیه إشارة إلی مکانة األدب العلیا يف مجال
إصالح القلوب والتدرج بهم إلی مدارج العز
والقبولیة ،وأیضا یدل هذا العنوان علی موهبة
املؤلف األدبیة واملعنویة وفکره النیر الخصیب
الذي ربط بین القدیم الصالح والجدید النافع.
وال شک أن هذه النامذج املثالیة التي تذکر
فی هذا الکتاب ،قبسات وهاجة تدعوا الناس
إلی اإلصطباغ التام بالعبودیة املطلقة لفاطر
السموات واألرض ،وتراث خصب یعالج
األمراض الروحیة.
لقد أدرک األستاذ األملعي بنظرته الثاقبة
الرصینة القادرة ،خطورة اإلبتعاد عن القیم
الروحیة واملعنویة علی الجمیع ،وأدرک
أن کثیرا من أبناء األمة اإلسالمیة مبا فیها
العلامء واملثقفون قد أفلسو فی میدان الروح
واألخالق ،وأدرک أن واجبه أن ینهض وأن
یقوم بدور حاسم فی هذا املجال ،فکتب هذا
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الکتاب املفید ،وذکر فیه أحوال أهل القلوب
النیرة الذین هم ظالل نورانیة لجیل الصحابة
وسیکون املستضیئون بهدیهم طالئع فی أمة
طال علیها اللیل ،لکي ینهضوا بالعزم والجد
ویزیحوا الغشاوة من أبصارهم.
إن العالمة محمد واضح رشید الندوي
رحمهالله قد أحس أن کثیرا من الذین حصلوا
علی العلوم ،فی حاجة إلی تعمیر قلوبهم و لعل
بعضهم سقطوا رصعی فی معارک مادیة ورکبوا
مطیة األهواء واألغراض ،فأحس أن یکتب هذا
الکتاب کي یحرک به سواکن القلوب ویحیی
به موات النفوس وهو خطوة إیجابیة تهیئ
األمة لتنهض برسالة الخیر والحق وتستیقظ
من غفالتها؛ فإن تعلم األدب ومطالعة سیر
الصالحین من أخصب املوضوعات اإلسالمیة
إیناسا للنفس وإنعاشا للروح وإمتاعا للفکر
وتعالج هذا الجانب الهام.
قد نقل املؤلف األملعی فی هذا کالما رصینا
من العالمة اإلمام عبد الرحمنبن الجوزی وهو
یبین تأثیر کالم الصالحین وسیرهم« :رأیت
اإلشتغال بالفقه وسامع الحدیث ال یکاد یکفی
فی صالح القلب ،إال أن یمزج بالرقائق ،والنظر
فی سیر الصالحین ،ألنهم تناولوا مقصود النقل،
وخرجوا عن صور األفعال املأمور بها إلی ذوق
معانیها واملراد بها( ».أدب أهل القلوب :ص
)24
قال ابنالقیم الجوزیة« :األدب إجتامع خصال
الخیر فی العبد  ،ومنه املأدبة وهی الطعام
الذی یجتمع علیه الناس وقال أیضا :األدب هو
الدین کله ،وقال أیضا :أدب املرأ عنوان سعادته
وفالحه ،وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره».
(مدارج السالکین ،368/2 :دار الکتاب العربی)
وذکر اإلمام محمد بن الحسن الشیبانی عن
أبی حنیفة أنه قال « :الحکایات عن العلامء
إلی من کثیر من الفقه ،ألنها
ومجالستهم أحب ّ
آداب القوم وأخالقهم( ».جامع بیان العلم
وفضله)127/1 :
وکان العالمة محمد واضح رشید الندوی
راجیا من الله تعالی أن یکون هذا الکتاب
حافزا علی التوجه إلی الله تعالی ،والخشوع له
ویکون سببا لغرس محبة الصالحین فی القلوب
ودافعا إلی اإلقتداء بهم کام جاء فی مقدمة
الطبعة الثانیة من هذا الکتاب.
وال شک أن الله تعالی یحیی القلوب املیتة
مبصاحبة األخیار وقراءة سیر األبرار وأهل
القلوب  ،کام یحیی األرض املیتة بوابل السامء
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 ،وسیرتهم الزاکیة الفواحة منارات نور ملن کان
له قلب أو ألقی السمع وهو شهید.
وهذا النوع من التصانیف یغذّی الروح وین ّمی
العقل ویحفز علی األخالق الفاضلة واإلخالص
فی جمیع األمور واإلجتناب عن املحارم کلها
ویعین علی حسن العبادة والخشوع والترضع
وال شک أن هذه نعمة ال یدانیها أی نعمة،
فإنها تسبب رضوان الله تعالی.
ونظرا إلی أن کثیرا من الناس یدرکون هذا
الخلل والفراغ الروحی فی حیاتهم ،یبادرون
إلی هذا النوع من التصانیف ویحبذون بها
ویسعون يف إقتنائها وال سیام هذا الکتاب
الرائع الذی زخر باملعاين القیمة واآلداب
السامیة ونال قبوال عاما کام جاء فی دیباجة
هذا الکتاب.
کتب األستاذ الدکتور سعید األعظمي مدیر
دار العلوم لندوة العلامء يف تقدمته لهذا
الکتاب« :هذه هدیة غالیة أتحفها املؤلف ـ
رحمهالله ـ إلی األمة اإلسالمیة فام أحوجها إلی
ذالک يف جمیع األوضاع والظروف( ».أدب أهل
القلوب :ص )10
وقد نوه بهذا الکتاب العالمة السید محمد
رابع الحسنی الندوی حفظه الله ورعاه وأشاد
به وکتب« :وعلی هذا األساس نجد قیمة کبیرة
للکتب التی اعتنی فیها مؤلفوها بإیراد املعانی
الرفیعة ،وأحوال أصحابها الدینیة ،وهذه
الکتب توجد يف املکتبات اإلسالمیة ،وهي
مورد فیاض ینهل منه الناهلون ویستفید منه
املستفیدون وعلی غرار ذالک نجد کتبا ألفت
يف بیان أحوال صالح الباطن والتقوی والزهد
يف متاع الدنیا ».وکتب أیضا حول تأثیر کالم
الصالحین ورضورة العنایة بهذا الجانب الهام:
«فإننا نجد يف کالم هؤالء العلامء الربانیین
ومواعظهم وتوجیهاتهم وأحوالهم قطعا أدبیة
دافقة بالحیاة والقوة والجامل ومناذج رائعة
خالدة للغة العربیة األصیلة ،وإرشادات للرتبیة
وتعلیامت يف تزکیة النفوس ومراقبة الله فی
الرس والعلن و( »...أدب أهل القلوب :ص )14
وبین يف األخیر قیمة هذا الکتاب الذي
یحتوي علی املعاين القیمة« :قد ألف أخونا هذا
الکتاب وأصبح بذلک باقة زهور للمقتبسات
الکریمة الروحیة التي هي أصدق متثیال للغة
العربیة وأدبها العايل ،ومثال رائع للکتابة
األدبیة العالیة ،یتدفق قوة وحیاة وتأثیرا ،
وذلک األدب الحي الخالد الجدیرة بالبقاء،
فإنه إقتبسها من بطون کتب التاریخ والسیرة

والرتاجم والفکر اإلسالمي ،وجعلها هدیة مثینة
لطالبي األهداف اإلیامنیة( ».املصدر السابق:
ص )15
لقد سلک العالمة محمد واضح رشید الندوي
يف کتابه هذا مسلکا حسنا يف إختیار املوضوع
حیث ذکر أعالم املربین وصفوة الصالحین
الذین کانت لهم مآثر خالدة يف تزکیة القلوب
وإرشاد املؤمنین إلی طرق الصالح والخیر،
فغمس بفکرته الصائبة يف بحر تراجمهم وأخرج
دررا وآليل من أحوالهم وأقوالهم وکلامتهم
املؤثرة النافعة کي یستفید منها کل من رام
املعالی والسعادة.
وهو یعتقد أن کلامت هؤالء الصلحاء الذین
ازدانت حیاتهم بالعلم والعمل وجاهدوا يف
الله حق جهاده وصربوا أمام مکائد النفس تؤثر
فی القلوب وتهز املشاعر.
کتب يف مقدمة هذا الکتاب« :کان هذا التأثیر
يف کالمهم یرجع إلی صفاء قلوبهم ومجاهدة
النفوس ومکابدة نزعاتها وحفظ القلوب عن
طوارق الغفالت وهواجس الخطرات والزهادة
عن کل ما یلهي عن ذکر الله ویعلق بالقلوب
سواه واإلعتناء الزائد بالطیب .وإذا صدر الکالم
من لسان مهذب النفس ،مؤدب الذهن ،صايف
الخاطر ،وسامي الفکر ،مرتفع عن سفساف
الدنیا ،ورذائل النفس ،وترافقه عاطفة صادقة،
وانفعال نفسی ،وتأثر قلبي کان للکالم تأثیر
علی النفس( ».نفس املصدر :ص )23
یری القارئ يف هذا الکتاب روائع من حیاة
أمئة اإلصالح والتزکیة ورجالها البارزین الذین
أرشقت أسامئهم يف سامء العلم واملعرفة
وواصلوا جهادهم وجهودهم لتثبیت دعائم
اإلسالم وقدموا أروع النتاج يف هذا املیدان
مثل األمئة الحسن البرصي ،والفضیل بن
عیاض ،وبرش الحافی ،والحارث املحاسبی،
والجنید البغدادی ،وأيب حامد الغزايل ،وعبد
القادر الجیالين ،وعبد الرحمن بن الجوزي،
وجالل الدین الرومي ،وابن تیمیة ،وابن القیم
الجوزیة ،ونظام الدین أولیاء  ،ورشف الدین
یحیی املنیري رحمهم الله تعالی.
نظر املؤلف يف بستان معارفهم وأقوالهم
الحکیمة ،فاقتطف من أزهارها الجمیلة
ومثارها الناضجة وأودعها کتابه فازداد بهاء
وقیمة؛ فمن أراد مصاحبة األبرار املاضین
ومجالستهم فعلیه أن یجلس علی مائدة هذا
الکتاب وأمثاله کي یصل بغیته ومطلوبه.
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نظرة جديدة إىل تاريخ
األدب العربي
يف ضوء كتاب "أعالم األدب العربي يف العصر احلديث
لألستاذ واضح رشيد الندوي"

عبدالرمحن حممد مجال

اللغــة العربيــة هــي أغنــى اللغــات وأرقاهــا
مــن بــن اللغــات يف العــامل مــن حيــث الــروة
اللغويــة الهائلــة ،وأكرثهــا تنوعــا مــن حيــث
الكــم والكيــف ،مل يشــهد التاريــخ لغــة أكــر
شــموال وســعة وتنوعــا مــن اللغــة العربيــة التي
اختارهــا اللــه لغــة كتابــه ولغــة نبيــه .y
وقــد مــرت اللغــة العربية ـ بعــد أن أصبحت
لغــة القــرآن واإلســام ـ مبراحــل متطــورة،
تطــورت وتغــرت حســب الظــروف وتعاقــب
الــدول ،فأصبــح لــكل عــر ولــكل زمــن أدب؛
األدب اإلســامي ،فاألمــوي ،فالعبــايس ،فالــريك
و ....ولــكل مرحلــة مزاياهــا وخصائصهــا .وقــد
بلــغ األدب العــريب يف العهــد العبــايس أوجــه
وأصبحــت لــه مدارســه وأســاليبه الخاصــة.
ولكــن العــر الــريك قــد شــهد ركــودا يف
اللغــة ،فقــد توقــف األدب عــن اإلنتــاج
واالبتــكار وأصبــح األدب محصــورا يف
األلفــاظ والتعابــر املعقــدة بعــد أن كان
خاضعــا للمفاهيــم واآلداب الســامية النبيلــة
إىل أن جــاء العــر الحديــث وظهــرت نزعــات
أدبيــة متنوعــة فتقمــص األدب العــريب
لباســا جديــدا قشــيبا وظهــرت عــى مــرح
األحــداث مــدارس أدبيــة متنوعــة تبعــا ملــا
حــدث يف البــاد الغربيــة واألوربيــة.
وعليــه فــإن األدب العــريب قــد حظــي بعنايــة
كبــرة يف العــر الحديــث مــن قبــل األدبــاء
وحملــة األقــام ،وظهــرت مؤلفــات وكتــب

عالجــت األدب القديــم والحديــث بشــقيه
النظــم والنــر ونشــأ مــن ذلــك تاريــخ األدب
العــريب الــذي عالــج األدب (نظــا ونــرا)
مــن العــر الجاهــي إىل العــر الحديــث.
وألفــت مؤلفــات عــدة يف تاريــخ األدب العــريب
ككتــب بروكلــان وجرجــي زيــدان وزيــات
والرافعــي وغريهــم.
لقــد كان مركــز هــذه النهضــة األدبيــة
مــر التــي ولــت وجههــا شــطر الغــرب
خاصــة بعــد حملــة نابليــون مــر واحتضــن
كثــر مــن أبناءهــا ثقافــة الغــرب وتربــوا يف
املــدارس املســيحية الغربيــة وارمتــوا يف حضــن
املســترشقني الحاقديــن فأصبــح األدب العــريب
نتيجــة هــذا التلمــذ واالرمتــاء ضحيــة التطــرف
واإلهــال مــن هــؤالء املحرتفــن الذيــن مل
يكــن دافعهــم مــن األدب إال الشــهرة وخدمــة
الثقافــة الغربيــة بــكل مــا لهــا ومــا عليهــا.
إن الذيــن تناولــوا األدب العــريب وتاريخــه
ـ قدميــا وحديثــا ـ مل يعطــوه حقــه مــن
اإلنصــاف ،حيــث اقتــروا يف تاريــخ األدب
بالجوانــب التــي تتصــل بإثــارة الغرائــز
وإمتــاع النفــس مــن التشــبيب والغــزل
ووصــف الجبــال والصحــاري وغريهــا مــن
األمــور التــي ال تخــدم األمــة يف يشء ،وتركــوا
الجانــب األهــم مــن هــذا التاريــخ الــذي
فيــه العقيــدة والفكــرة والقيــم واملثــل وفيــه
الحامســة والجهــاد وإثــارة العواطــف وإيقــاظ
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الوعــي .والذيــن كتبــوا يف األدب املعــارص أيضا
ركــزوا عامــة عــى األدبــاء املحرتفــن أو الذيــن
يحملــون فكــرة حــرة غــر متقيــدة بديــن
وأخــاق وضوابــط وأهملــوا أدبــاء يحملــون
فكــرة وعقيــدة وحامســة وحــرارة ورســالة
ومنهجــا .ويف ذلــك يقــول األســتاذ الفقيــد
الشــيخ واضــح رشــيد النــدوي رحمــه اللــه:
"إننــا نجــد يف التاريــخ شــخصيات مظلومــة
أيسء عرضهــا وهــي يف حاجــة إىل دراســة
جديــدة مــن زاويــة جديــدة لتعطــي القــارئ
فكــرة صحيحــة عــن املجتمــع اإلســامي يف
القــرون األوىل فــا يعــرف القــارئ إال أن
املجتمــع يف العهــد العبــايس والعهــود التاليــة
كان مجتمــع الجــواري والندمــاء واملضحكــن
واملجانــن واملرتفــن ،وأن األدب يف ذلــك
العهــد كان أدب الخمــر والــكأس والغــواين
والــرود الفكــري وهــو خــاف الواقــع
وخــاف التاريــخ" (انظــر :مقدمــة تاريــخ
األدب العــريب ،للنــدوي ص  )21ويقــول" :كان
تاريــخ األدب العــريب منــذ بــدء التأليــف
فيــه يخضــع ألفــكار املغرتبــن وتالمــذة
املســترشقني والقوميــن العــرب ،وغلــب عليــه
طابــع التقليــد للفكــر األوريب وســيطر عــى
هــذه البحــوث تأثــر بحــوث املســترشقني" ....
(نفــس املصــدر)
ولــو أمعنــا النظــر إىل الكتــب التــي ألفــت
يف تاريــخ األدب العــريب ملســنا هــذا اإلعـراض
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واإلجحــاف بحــق هــؤالء األدبــاء املفكريــن
واملوجهــن الذيــن يلعبــون بحــق دورا حاســا
يف تغيــر االتجاهــات وتعيــن مصائر الشــعوب
وامللــل وإثــارة العواطــف واملشــاعر وإيقــاظ
الوعــي الدينــي يف النــاس.
إن هــذه النظــرة الســطحية إىل األدب
العــريب ومعالجــة تاريخــه عــى أســاس أنــه
أدب ليــس إال قــد أســاء إىل األدب أميــا إســاءة
وخلفــه عــن الــدور الــذي كان عليــه أن يلعبه،
وهــذا مــا دفــع الداعيــة الكبــر واألديــب
الفقيــد اإلمــام أبــا الحســن عــي الحســني
النــدوي ومجموعــة نــدوة العلــاء أن يعيــدوا
النظــر يف األدب العــريب ،وأن ينظــروا إىل
األدب مــن جديــد وأن يكشــفوا الجانــب
املنــي فيــه ،فكانــت سلســلة "مختــارات مــن
األدب العــريب" لإلمــام أيب الحســن النــدوي
و"منثــورات يف األدب العــريب" للعالمــة الشــيخ
محمــد رابــع النــدوي متهيــدا لفتــح البــاب يف
هــذا املجــال.
ولكــن كانــت هنــاك جوانــب ال تــزال
غامضــة فيــا يتعلــق بتاريــخ األدب العــريب
وبخاصــة الذيــن كتبــوا يف تاريــخ األدب العريب
ومراحلــه املتطــورة إمــا مســترشقون وإمــا
متأثــرون منهــم وناقلــون مــا عند املســترشقني،
وكانــت الحاجــة ماســة إىل مــن يعيــد النظــر
إىل تاريــخ األدب العــريب بــدءا مــن العــر
الجاهــي فالعــر النبــوي فاألمــوي فالعبــايس
إىل العــر الحديــث ويعــرض لــأدب العــريب
الجوانــب الجديــدة ويثــر الكنــوز الدفينــة
فيــه فيســتخرج األدب النابــع عــن العقيــدة
والفكــر والضمــر الحــي الســليم فجــاء عمــاق
األدب العــريب األســتاذ الفقيــد الشــيخ واضــح
رشــيد النــدوي رحمــه اللــه وشــقيقه األكــر
األســتاذ العالمــة األديــب الشــيخ محمــد رابــع
النــدوي حفظــه اللــه ليمــاءآ هــذا الفــراغ
تحــت إرشاف العالمــة أيب الحســن النــدوي
رحمــه اللــه الــذي كان يشــعر بهــذا الف ـراغ
فبــدأآ بتأليــف سلســلة تاريــخ األدب العــريب
مبعالجــة العــر الجاهــي والعــر اإلســامي
واألمــوي والعبــايس ،فبذلــك مــأآ هــذا
الجانــب إىل حــد.
وكان العــر الجديــد بحاجــة ماســة إىل
مــن يعيــد النظــر يف األدب املعــارص نظــرا
إىل تنــوع األدب الجديــد وتأثــر األدب العــريب
بــاألدب األوريب وكــرة املــدارس األدبيــة التــي
نشــأت أخــرا يف البــاد الغربيــة وتلقاهــا
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أدبــاء العــرب بــكل نهمــة وهيــام وإعجــاب،
فأصبــح األدبــاء املحرتفــون والذيــن يؤمنــون
بالقيــم واملثــل الغربيــة يحتلــون الصــدارة
ويحــوم األدب حولهــم ،وبقــي األدبــاء
املفكــرون وأصحــاب العقيــدة واملنهــج
والفكــر مغموريــن ال يذكــرون إال عرضــا ،ويف
ذلــك يقــول األســتاذ محمــد رابــع النــدوي:
"لقــد قــام املؤلفــون يف تاريــخ األدب العــريب
باســتعراض جهــود األدبــاء املحرتفــن أو األدبــاء
الذيــن اكتفــوا باألعــال األدبيــة ،وتركــوا
األدبــاء الذيــن كانــت لهــم قيــم معينــة ،أو
ميــول دينيــة وخلقيــة يف تصويــر حيــاة الفــرد
أو املجتمــع ،وبعــض الباحثــن انتقــدوا األدبــاء
امللتزمــن بالقيــم والعقيــدة"( .مقدمــة أعــام
األدب العــريب يف العــر الحديــث  )13وقــد
صــدق الشــيخ محمــد رابــع النــدوي حيــث
نــرى أديبــا مغمــورا مل ينتــج إنتاجــا أدبيــا
ملحوظــا وجديـرا بالعنايــة وليــس لــه أســلوب
يف الكتابــة يذكــر يحتــل مكانــة كبــرة عنــد
املؤلفــن املعارصيــن الذيــن كتبــوا يف تاريــخ
األدب العــريب ولكــن يهمــل أدباء عاملقــة أثروا
مكتبــات األدب العــريب مبؤلفاتهــم العمالقــة
وأغنــوا األدب العــريب بإنتاجاتهــم القويــة
كالرافعــي والطنطــاوي والنــدوي وغريهــم مــن
األدبــاء املفكريــن أصحــاب العقيــدة والفكــرة
والدعــوة ألنهــم يف رأي املتنوريــن املتجدديــن
متعصبــون ومتزمتــون!!.
وهــذا مــا دفــع األســتاذ الشــيخ واضــح رشــيد
رحمــه اللــه أن يكتــب يف األدب املعــارص
وميــأ هــذا الفــراغ ،فيكتــب عــن األدبــاء
الذيــن أيسء بهــم ومل يذكــروا يف صفحــات
تاريــخ األدب العــريب والذيــن بهــم قــوام
األمــة وقوتهــا وحيويتهــا وحياتهــا ،والذيــن مل
ينظــروا إىل األدب عــى أنــه أدب محــض ،عــى
أنــه ألفــاظ وتعابــر ،عــى أنــه إثــارة غرائــز
وإمتــاع نفــس فحســب بــل خضعــوا األدب
للمفاهيــم اإلســامية األصيلــة وعــى أن األدب
دعــوة وإصــاح أوال ثــم فكــرة وعقيــدة ثانيــا
ثــم أدب ولغــة ثالثــا.
ويف الحقيقــة إن األســتاذ واضــح رشــيد
جمــع يف كتابــه "أعــام األدب العــريب يف العرص
الحديــث" كلتــا الطبقتــن ،فجمــع بذلــك بــن
األصالــة واملعــارصة ،بــن الجديــد والقديــم،
فلــم يهمــل امللتزمــن باألصالــة كالرافعــي
والطنطــاوي والنــدوي وســيد قطــب وعالــج
أيضــا الذيــن أخــذوا باملعــارصة وخضعــوا

لالتجاهــات الفكريــة املعــارصة كــا مل يهمــل
املحرتفــن يف األدب العــريب .يقــول الشــيخ
واضــح رشــيد يف ذلــك "وقــد حاولــت يف هــذا
الكتــاب أن أجمــع أدبــاء طبقــات مختلفــة
وقمــت باســتعراض رسيــع لعنــارص تطــور
األســلوب وبيــان خصائــص األدب الحديــث
وإلقــاء الضــوء عــى األفــكار واالتجاهــات
لتعريــف طــاب املــدارس اإلســامية بهــا"
(مقدمــة أعــام األدب العــريب )9
وعــى هــذا األســاس جعــل كتابــه ثالثــة
أقســام:
القســم األول :مدخــل لألدب العــريب املعارص
يتنــاول خصائــص األدب العــريب املعــارص
وتطــوره ،ويــدرس املوضوعــات الجديــدة التــي
ألحقــت يف األدب العــريب نتيجــة احتــكاك
الــرق بالغــرب ،وتأثــر االتجاهــات األدبيــة
األوربيــة عــى األدب العــريب املعــارص.
والقســم الثــاين يتنــاول تراجــم األدبــاء
املعارصيــن املعروفــن بأدبهــم الرفيــع
وأســلوبهم البديــع األخــاذ يف األدب العــريب
ولكــن اســتخدموا األدب كأداة لنــر األفــكار
التــي نشــأت يف أذهانهــم أو تلقوهــا مــن
أســاتذتهم الغربيــن دون النظــر إىل مــا فيهــا
مــن فســاد واعوجــاج ودعــوة إىل اإلباحيــة
وثــورة عــى الديــن واألخــاق والقيــم أو
الذيــن كانــت لهــم آراء ونظريــات خاصــة
يف الديــن .كمحمــد عبــده واملــازين والهيــكل
والعقــاد وطــه حســن وتوفيــق حكيــم
ونجيــب محفــوظ.
أمــا القســم الثالــث فيتنــاول الكتــاب
اإلســاميني الذيــن ال تقــل مكانتهــم يف األدب
عــن األدبــاء املحرتفــن بــل ميتــازون عنهــم
بأدبهــم الرفيــع وأســلوبهم الخــاب وأفكارهــم
النزيهــة وأخيلتهــم الدقيقــة وعباراتهــم
الســامية ومعانيهــم الرفيعــة وشــعورهم
املرهــف وذوقهــم الرفيــع إال أنهــم أنكــر
فضلهــم وحــط مــن شــأنهم ونســوا يف التاريــخ
املعــارص وعيــب عليهــم بأنهــم متزمتــون أو أن
أدبهــم خــال مــن الجــال الفنــي ،فيعيــد هذا
الكتــاب إليهــم حقوقهــم ويضعهــم يف املــكان
الــذي يســتحقونه .مثــل الكواكبــي والســباعي،
وســيد قطــب والغـزايل والطنطــاوي والنــدوي
ومحمــد قطــب وغريهــم.
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AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

كتاب ّ
يفند رؤية كيسنجر عن النظام العاملي اجلديد
عبداهلل عبيد اللهي

تـ ّ
ـوف فــارس آخــر مــن فرســان العلــم واألدب
لنــدوة العلــاء بالهنــد ،ورحــل داعيــة آخــر
مــن دعاتهــا ،فجــر األربعــاء (10جــادى األوىل
1440هـــ ،املوافــق 19-2/1/16م) وهــو محمــد
واضــح رشــيد الحســني النــدوي ،وقــد نعــاه
شــخصيات وجامعــات ومؤسســات مختلفــة يف
أنحــاء العــامل.
العالمــة محمــد واضح رشــيد النــدوي -رحمه
اللــه تعــاىل -كغــره مــن الندويــن تــرك مــن
ورائــه خالل مســرته العلميــة واألدبيــة وحياته
الدعويــة مؤلفــات ق ّيمــة تــزدان بهــا املكتبــة
اإلســامية ،ومــن أعاملــه املشــهورة مجموعــة
مقــاالت لــه يحمــل عنــوان"إىل نظــام عاملــي
جديــد".
لقــد مــ ّر يب قبــل هــذا كتــاب لـ"هــري
كســينجر" يحمــل عنــوان "النظــام العاملــي
الجديــد" ،وهــرى مــؤرخ وســيايس إمريــي
مفتــن لغايــة الجنــون بالحضــارة الغربيــة،
ويعــرف بثعلــب السياســية الخارجيــة
اإلمريكيــة ،والعجيــب أن يف عاملنــا املعــارص
ي ّدعــي اإلمريكيــون أكــر مــن غريهــم بنــاء
نظــاء عاملــي جديــد ،والفكــرة التــي يقدمهــا
املفكــرون والسياســيون اإلمريكيــون ومــن
يؤيدهــم عــن النظــام العاملــي الجديــد هــي
فكــرة ناشــئة عــن التجربــة اإلمريكيــة عــى
امتــداد القــرن العرشيــن ،وهــذا مــا ركّــز عليــه
هــري كيســنجر يف كتــاب النظــام العاملــي
الجديــد ،حيــث يصــف فيهــا هــذه التجربــة
بأنهــا تتســم باملرونــة ،وتراعــي املعايــر
املشــركة ،وتحتضــن نظامــا اقتصاديّــا ليرباليــا،
تنبــذ الغــزو اإلقليمــي ،وتحــرم القوميــة
الوطنيــة ،وتتبنــى أنظمــة الحكــم القامئــة
عــى املشــاركات الوطنيــة والدميوقراطيــات،
كيســنجر كان مفتتنــا بتاريــخ أوروبــا ،ورمبــا
افتتانــه بتاريــخ أوروبــا دفعــه أن يفكــر بــأن
النمــوذج األفضــل واملعيــار الســيايس األســمى
لتجــاوز حالــة الفــوىض التــي يعيشــها العــامل
املعــارص يكمــن يف االقتــداء بالتجربــة األوروبية
التــي عاشــت بســام قرابــة  150عامــا ،والتــي

يعتربهــا النمــوذج األمثــل والجديــر يف التعميم
مــن خــال انبعاثــه عــى هيئــة نظــام عاملــي
جديــد!!
أي نظــام عاملــي يريــده
املقابــل
يف
ّ
املســلمون؟ وأي نظــام عاملــي يعرضــه اإلســام،
وهــل مــن حــق املســلمني أن يعرضــوا فكــرة
لنظــام عاملــي ويســعوا لتطبيقهــا أم ال؟ وهــل
التجربــة الغربيــة املتمثلــة يف الواليــات املتحدة
اإلمريكيــة حاليّــا ،والتــي اتضــح فشــلها للعــامل
أكــر بعــد اجتياحهــا العســكري الغاشــم
اإلجرامــي لبلديــن مســلمني يف العامل اإلســامي،
وبعــد تعامــي قادتهــا  -رغــم قوتهــم عــى
املنــع -عــن عـرات الهجــات الكيامويــة التي
ارتكبهــا طاغيــة الشــام ،وبعــد مئــات املجــازر
التــي ارتكبوهــا هــم وأذيالهــم يف أفغانســتان
والعــراق ومناطــق مــن ســوريا بالقصــف
الجــوي عــى مناطــق ســكنية فيهــا أطفــال
ونســاء ومدنيــون عــ ّزل ،وبعــد فضائحهــم يف
ســجن "أبــو غريــب" و معتقــل "جوانتانامــو"،
تصلــح كرؤيــة مناســبة لنظــام عاملــي جديــد،
وكتجربــة تتســم باملرونــة ،وكنمــوذج أمثــل
جديــر بالتعميــم ،كــا يــر ّوج لــه السياســيون
الغربيــون واملتأثــرون بحضارتهــم أم ال؟
مــع هــذه األســئلة التــي كانــت تشــغل
ـت
ـت إىل مكتبــة الجامعة ،وجلسـ ُ
ذهنــي ذهبـ ُ
أقلّــب أوراق كتــاب "إىل نظــام عاملــي جديــد"
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للعالمــة املفكــر محمــد رشــيد واضــح النــدوي
ورقــا ورقــا ،وأجيــل النظــر يف صفحاتــه صفحــة
صفحــة ،وأرمــق فصولــه فصــا فصــا ،تطفلــت
عــى مائــدة مــن موائــد املفكــر اإلســامي
الكثــرة والواســعة ،ومائدت ُــه مجموعــة
مقــاالت كتبهــا رحمــه اللــه قبــل ثالثــن ســنة
كتبــت لتف ّنــد
يف مناســبات مختلفــة -وكأنهــا
ْ
مزاعــم كيســنجر وأمثالــه ،وتطمــس رؤيتــه يف
رســم نظــام عاملــي جديــد وحلــم نظــام جديــد
وفقــا للقيــم املاديــة التــي توفــر مصالــح
الدولــة اإلمريكيــة-
يــرى واضــح النــدوي رحمــه اللــه يف كتابــه
أن اإلنقــاب العاملــي الــذي حــدث بعــد
انهيــار االتحــاد الســوفيايت باســم نظــام عاملــي
جديــد ،أو باســم العوملــة ،إن كان يهــدف يف
الظاهــر إىل إســعاد العــامل ومعالجــة مواطــن
الضعــف لكنــه يف الحقيقــة يهــدف إىل ابتــاع
كافــة الشــعوب ،والهيمنــة عــى كافــة البــاد،
وجعلهــا تــدور عــى قطــب واحــد ،أال وهــي
الواليــات املتحــدة اإلمريكيــة تســتخفها وتأخــذ
بزمامهــا إىل حيــث شــاءت ،وتقــود الســفينة
نحــو الهاويــة التــي ال يعلــم عقباهــا ّإل اللــه
تعــاىل.
ثــم أثبــت رحمــه اللــه باألدلــة والحجــج
القاطعــة أن التجربــة األوربيــة املتمثلــة يف
الواليــات املتحــدة اإلمريكيــة املذكــورة التــي
يطبــل لهــا املســتغربون حافلــة بالتناقضــات يف
واقعهــا ،ويف هتافاتهــا وســلوكياتها؛
ففــي نفــس الوقــت الــذي جلبــت التجربــة
األوروبيــة مــن النظــام العاملــي الجديــد
مذاهــب غــر إســامية كثــرة وأفــكارا غــر
دينيــة إىل العــامل اإلســامي ،وأفســحت املجــال
بهــا ،لنظريــات ومعتقــدات ال تتطابــق مــع
الفكــر الدينــي ،وأشــاعت اإلباحيــة واإللحــاد،
وســمحت للزنادقــة واملالحــدة بنقــد الديــن،
واألخــاق بح ّريــة ،لكنهــا أغلقــت كافــة أبــواب
نقــد النظــم االســتبدادية العميلــة لهــا يف هــذه
البلــدان.
ويف الوقــت الــذي يدعــم قــادة الغــرب
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التنصــر بشــتى الوســائل ،مينعــون النشــاطات
اإلســامية يف بلــدان كثــرة ،ويجعلــون أدىن
نشــاط للدعــوة اإلســامية تحــت رقابــة
شــديدة ،وتصــدر تعليــات مــن جانبهــم
بتجفيــف منابــع الدعــم لهــذا النشــاط ،وتدعــو
إىل التجــرد مــن أصــول ومبــادئ كان يتميــز
بهــا بلــد أو أمــة ،و إىل التحــرر مــن معتقداتهــا
ومناهــج حياتهــا وتقليــد الغــرب يف أصولــه
ومبادئــه.
ويف الوقــت الــذي تدعــو دول الغــرب ســائر
الشــعوب إىل التخــي عــن معتقداتهــا وثقافتهــا
وأفكارهــا التــي تشــكل تاريخهــا وتتكــون منهــا
شــخصيتها املتميــزة ،تدعو إىل اختيــار النرصانية
بقــوة ،فيصبــح بنــاء املســجد أصوليــة ،وحضــور
الكنيســة يــوم األحــد تقدمــا ،واآلذان أصوليــة،
والناقــوس تقدمــا ،والدعــوة إىل اإلســام أصولية
ورجعيــة ،والتبشــر والتنصــر تقدمــا ورقيــا
فكريــا ،والحجــاب أصوليــة ،وقضــاء الحيــاة
كلهــا كالعوانــس راهبــات تقدمــا.
ففــي الوقــت الــذي يدعــون الرقــي والتقــدم
ويحاربــون الديــن باســم الرقــي والتقــدم،
يســعون بكل قــوة إلبقاء الشــعوب املســتعبدة
يف التخلــف ،فــإذا أراد زعيــم أن يرتقــي ببــاده
ويتقــدم حقيقــة ،واتخــذ وســائل للرقــي يف
الصناعــة ،واالكتفــاء الــذايت يف االقتصــاد ،وقــام
بتطويــر التكنولوجيــا ،واتخــذ سياســة متطــورة
فرضــت أوربــا القيــود عــى تلــك البــاد،
ووجهــت ضغوطــا سياســية واقتصاديــة أو
قامــت مبؤامــرة لقلــب نظــام الحكــم يف تلــك
البــاد ،واغتيــال الزعيــم الصالــح ،لريغــم البلــد
عــى البقــاء يف التخلــف يف هــذه املجــاالت،
ويف الوقــت الــذي يشــكلون تحالفــات إقليمة
وعامليــة الجتيــاح البــاد بذريعــة اإلرهــاب،
يرتكبــون أســوء أنــواع اإلرهــاب ،وتدبــر
الواليــات املتحــدة بــكل وقاحــة الغتيــال مــن ال
يعجبــه من القادة والسياســيني يف أنحــاء العامل،
يف الوقــت الــذي يحــارصون بذريعــة امتــاك
األســلحة النوويــة ،يأذنــون المتــاك الكيــان
الصهيــوين باألســلحة املحظــورة ،ويــررون ذلــك
بأنــه مــروع دفــاع عــن النفــس.
ويف الوقــت الــذي يحتشــدون اإلعــام ضــد
كل بلــد مســلم بشــأن حقــوق األقليــات،
يفرضــون شــتى أنــواع املضايقــات والتقييــدات
عــى الجاليــات املســلمة يف أنحــاء العــامل مــا
اســتطاعوا ،وإذا قــام النرصانيــون باضطهــاد
األقليــات األخــرى وأحرموهــم مــن حقوقهــم
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األساســية ،وأجربوهــم عــى الهجــرة مــن
أوطانهــم ،ال تقلــق جرامئهــم أوروبــا ،ولكــن إذا
حــدث ذلــك يف بلــد غــر نــراين ،كان ذلــك
مــررا للتدخــل يف الشــؤون الداخليــة وتقــف
كافــة الــدول األوربيــة كلهــا يف صــف واحــد
ملقاتلــة ذلــك البلــد».
هكــذا يــرى العالمــة محمــد واضــح رشــيد
النــدوي التناقــض يف التعامــل والســلوك ،وعــدم
اإلرادة الصادقــة إلســعاد البرشيــة مــن أبــرز
خصائــص التجربــة التــي يطرحهــا السياســيون
الغربيــون كالتجربــة الوحيــدة لرســم نظــام
عاملــي جديــد ،وال شــك أن أي تجربــة وجــد
التناقــض يف ســلوك قادتهــا وتعاملهــا مــع
مختلــف امللفــات العامليــة وقضايــا اإلنســان،
لتجربــ ٌة فاشــلة ال تعقــل أن تطــرح كتجربــة
للنظــام عاملــي جديــد.
لذلــك نجــد العالمــة واضــح رشــيد النــدوي
يصــف واقــع العــامل املعــارص ،بالواقــع املــؤمل
للغايــة ،ويضيــف« :فمهــا ا ّدعــى أصحــاب
العقــول التابعــة للغــرب بتقــدم وحضــارة ،فــإن
التمييــز العنــري شــائع يف أمريــكا ،وأوربا ،ويف
إفريقيــا ميارســه البيــض املتحــرون ،مبســاعدة
الــدول املتحــرة ،وأن القضيــة الدينيــة شــائعة
يف ســائر البلــدان األوربيــة ،التــي اســتعمرت
البلــدان اإلســامية ،فشــوهت وجههــا،
وطمســت معاملهــا ،وأن الحــروب وســفك
الدمــاء يجــري بتأييــد الواليــات املتحــدة».
ويدعــو العالمــة واضــح رشــيد النــدوي إىل
تجربــة اإلســام ،ويشــر إىل طالئــع إقبــال األمم
إليــه مــن جديــد بعــد فشــل التجربــة األوربية،
ويكتــب:
«إن العــامل اإلســامي بــدأ يتنفــس وصــوت
اإلســام بــدأ يرتفــع ليــس مــن مــآذن املســاجد
يف الــرق ،بــل يرتفــع مــن املــآذن يف أوربــا،
معقــل الغــزاة املســتعمرين ،ويعلــو هــذا
الصــوت ،ويــزداد العــامل اليــوم أنســا وائتالفــا،
ولقــد رفعــت حجــب كثــرة عــن اإلســام،
ورفعــت شــبهات كثــرة كان قــد بثهــا
املشــككون».
ثــم أشــار إىل بعــض خصائــص اإلســام كنظــام
ضامــن لســعادة األمــم واألقليــات والجاليــات
كلهــا ،وتابــع قائــا:
«إن اإلســام يســر مــع الحيــاة يف ظــل
الحريــات ،حريــة الــرأي ،وحريــة العبــادة،
فــا يحــرم يف ظــل الحكــم اإلســامي وجــود
وحــدات غــر إســامية ومامرســة نشــاطاتها،

فتجــد يف حكــم إســامي صحفــا ومؤسســات
تعليميــة ومنظــات ال تؤمــن باإلســام ،بــل
إنهــا تتمســك بعقيدتهــا ،وطــرق حياتهــا،
وتحــاول نرشهــا ،والدعايــة لهــا ،وقــد حــدث
ذلــك يف التاريــخ القديــم ،ويحــدث كذلــك
يف العــر الحديــث ،وعــى عكــس ذلــك ،إن
القــوى املعاديــة لإلســام ال تســمح مبامرســة
النشــاط اإلســامي ،والدعــوة إىل اإلســام
والعبــادة يف بعــض األحــوال ،وتقشــعر جنــود
املعانديــن بذكــر كلمــة اإلســام ،وإن كان
اســميا ال رســميا وحقيقــة».
وأشــار محمــد رشــيد النــدوي إىل نجــاح
التجربــة اإلســامية يف القديــم ،وتفنيــد مزاعــم
واتهامــات توجــه نحــو املســلمني ملــا كانــوا
قــادة العــامل ،وأضــاف:
« لــو ســلك املســلمون يف عهــد حكمهــم عــى
العــامل ،والــذي دام عـ ّدة قــرون السياســة التــي
يتهمهــم بهــا أعداءهــم اليــوم ملــا كان لغــر
املســلمني يف بالدهــم هــذا العــدد الزاحــم ،وملــا
بقيــت لغتهــم وال ثقافتهــم ،وتــم القضــاء عــى
كل أثــر غــر إســامي ،ووجــود غــر إســامي،
وال يعــرف التاريــخ ظلــا اجتامعيــا عــى
أســاس الديــن أو مجــزرة مــن املجــازر الرهيبــة
التــي شــوهدتْ أمثالهــا يف القــرون األخــرة».
ال شــك أن التجربــة التــي يطرحهــا قــادة
الغــرب لنظــام عاملــي جديــد ،تجربــة اتضــح
للعامل فشــلها وإجرامها ،ومســاوئها ومفاســدها،
وأخطارهــا ،فالغــرب يريــد بالنظــام العاملــي
الجديــد فــرض ســيطرته عــى العــامل سياســيا
وثقافيــا ،واقتصاديــا ،وباالصطــاح الحديــث
العوملــة خطــا خطــوة أخــرى ،وهــي صهــر
العــامل كلــه يف البوتقــة اإلمريكيــة التــي تــذوب
فيهــا جميــع الكيانــات املســتقلة بخصائصهــا،
يتمســك
ومكوناتهــا ،وســيذوب فيهــا مــن ال ّ
بديــن وال ثقافــة ،وليــس لــه تاريــخ يعتــز بــه،
أو ليــس له وعــي باألخطــار املحدقــة بالذوبان،
ولكــن الــذي يتمســك بدينــه وثقافتــه ،ولــه
تاريــخ يعتــز بــه ،ولــه وعــي أو فيــه بقيــة مــن
أصحــاب الوعــي والشــعور ،فإنــه ال بــد لــه مــن
الصمــود والتصــدي لهــذا لغــزو الجديــد ،أو
بتعبــر آخــر يجــب عــى املســلمني أن يواجهــوا
عوملــة اإلج ـرام والفحشــاء واالنهيــار األخالقــي
بعامليــة ديــن اللــه اإلســام ،وإن ال يفعلــوه
تكــن فتنــة يف األرض وفســاد كبــر...
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وداعـا ّ
ً
معلـم الكتابة !
سيد مسعود

مــا أعجبنــي عنــد مطالعــة انطباعــات
الندويــن وخاصــة تالميــذ الشــيخ محمــد
واضــح رشــيد الحســني النــدوي رحمــه اللــه،
وصفهــم إيــاه مبعلــم الكتابــة ،عــزوا إليــه
تعليــم الكتابــة وأخــذ القلــم بــن أصابعهــم،
وهــذا األمــر معــرف بــه مــن جانــب الذيــن
اســتقوا مــن ســاقية نــدوة العلــاء ،و مــا
أحســن هــذا األمــر ،ومــا أجــل التعليــم بالقلــم
الــذي قــد ع ـ ّده اللــه تعــاىل يف ضمــن النعــم
الكــرى عــى البــر يف مســتهل ســورة العلــق
مــع اآليــات البينــات التــي نزلــت ألول مــرة
عــى محمــد صــى اللــه عليــه وســلم يف غــار
ح ـراء .قائــا" :الــذي علّــم بالقلــم" .فالشــيخ
الســيد محمــد واضــح رشــيد رحمــه اللــه فــاق
يف األدب العــريب وتقــدم وصعــد وصعــد إىل أن
وصــل الــذروة فأصبــح معلــم الكتابــة يعلــم
الكتابــة ويعلــم بالقلــم واليــوم بعــد وفاتــه
أصلــت تالميــذه أقالمهــم يشــيدون بــدوره
ويصفونــه مبعلــم الكتابــة ،الــذي علمهــم
اإلنشــاء العــريب ،وينســبون الفضــل إليــه يف
تعلمهــم أخــذ القلــم.
ثــم هــو مل يعلمهــم مجــرد الكتابــة والقـراءة
بــل علمهــم تحديــد الهــدف والكتابــة بالحرقــة
واللوعــة ورباهــم عــى الفكــر اإلســامي
األصيــل ،واالتجــاه اإلســامي الســليم واملنهــج
الوســط ،وعلمهــم األمانــة والصــدق واإلخــاص
يف الكتابــة واالنقطــاع إىل األهــداف الســامية
والعيــش ألجــل املبــادئ واملــوت يف ســبيلها،
صقــل ضامئرهــم بإضاءاتــه ،وأنــار بصائرهــم
بومضاتــه ،وأوجــد فيهــم الحامســة اإلميانيــة،
فيــا لــه مــن معلــم كبــر.
وال غــرو أن يكــون مثلــه هكــذا فهــو ســر
أغــوار الفكــر والثقافــة والتعليــم والرتبيــة
واألدب العــريب مبــا فيــه القديــم والحديــث،
كــا ســر أغــوار التاريــخ ،ومل يكتــف باالطــاع
عــى الحضــارة اإلســامية وتاريخهــا بــل دخــل
الفكــر األوريب والحضــارة الغربيــة مــن أوســع
أبوابهــا ليظهــر املحاســن واملســاوئ عــى حــد
ســواء ،ودرس التيــارات األوربيــة والنظريــات
الغربيــة الهدامــة ،فصــار يتبنــى نظـرات ثاقبــة

وخ ـرات واســعة يف مجــاالت مختلفــة ،وبــرع
ببحوثــه الدســمة وتحليالتــه املصيبــة عــى
املســتوى العاملــي ،فلــم يكــن كاتبــا بارعــا
وأديبــا أملعيــا فقــط بــل كان بجنــب هــذا
مربيــا جليــا وموجهــا حكيــا وأســتاذا قديـرا.
أدرك أخطــار الغــرب الفكريــة فــدرس
الحضــارة الغربيــة ومــا تحويــه ليتحداهــا،
فتحــدى التيــارات األوربيــة وعــرف الباطــل
غــر زيــه وظهــر يف أشــكال مزخرفــة
مهــا ّ
خالبــة ،فواجــه الباطــل ور ّد عليــه صاعــه
بالصيعــان ،مبيّنــا مالبســات الغــزو الفكــري،
كاشــفا عــن أهــداف الغــرب الحقيقيــة
واملخططــات االســتعامرية التــي تبــذل كل
الوســائل واملواهــب والطاقــات للقضــاء عــى
القيــم اإلنســانية ،مزيحــا القنــاع عــن الوجــه
الكالــح للحضــارة الغربيــة ،منكّســا رايــة
را عــى األصالــة واملبــادئ
التغريــب ،مــ ّ
اإلســامية مثبتــا أن اإلســام هــو صالــح ملواكبــة
الركــب الحضــاري يف العصــور واألمصــار كلهــا،
هاتفــا :إىل اإلســام مــن جديــد! کل هــذا بفكــر
نــر ،وتــذوق عــال ،وخلــق نبيــل ،وســلوك
ّ
هــادئ ،وصــوت رخيــم ،وحيــاة حافلــة
بالعطــاء ،متســمة بأوســمة مــن الصــاح
والتقــوى والتضحيــة واإليثــار واإلخــاص
والتواضــع للــه.
وكيــف ميــأ الفــراغ الحــادث والثلمــة
الطارئــة برحيلــه وهــو الکاتــب األملعــی
والصحــايف الشــهري ،واملحلــل الســيايس الكبــر،
واملرتجــم القديــر ،واملتضلــع مــن اللغــة
العربيــة ،والراســخ يف األدب العــريب القديــم
والحديــث ،واملطلــع عــى الفنــون األدبيــة،
واملتقــن للغــة اإلنجليزيــة التــي ســاعدته عــى
توســيع ثقافتــه الغربيــة وسياســتها وعلومهــا
األدبيــة والفنيــة ،ومــن أشــهر الصحفيــن
الهنــود باللغــة العربيــة ،صاحــب األســلوب
املمتــاز يف الصحافــة ،يقــدم تحليــاً سياســياً
لقضيــة مــن القضايــا الســاخنة مــن منظــور
إســامي وصحــايف فنــي ،واملطالــع يف كتاباتــه ال
يتخيــل أنــه شــخص دينــي ال يعــرف إال اإلســام
وتعاليمــه ،بــل يطمــن بأنــه يعــرف العلــوم
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الرشقيــة ،والغربيــة املختلفــة وهــو مطلــع
عــى مــا يحــدث حولــه مــن تغيــر ســيايس
وانقــاب أديب.
عــرف مــا يطلــب فهــان عليــه مــا يبــذل،
وتبســم يف وجــه املتاعــب واملــكاره ،واجــه
األمــور بشــجاعة وجلــد ،وكان أصلــب مــن
األحــداث ،وأعتــى مــن ريــاح األزمــات ،وأقــوى
مــن األعاصــر ،قــام أمــام الزوابــع عــى قــدم
االســتعداد ،شــجاع القلــب ،ثابــت الجــأش،
راســخ اليقــن ،بــارد األعصــاب ،منــرح
الصــدر ،ألن هدفــه ســام فهــو يرمــي إىل تربيــة
ـت إليــه األعنــاق
جيــل مؤمــن عصامــي ارشأبّـ ْ
وشــخصت إىل تطلعاتــه األبصــار .فــرىب جيــا
شــ ّهر األقــام يف وجــه الباطــل كالســيوف
البطــارة .جيــل يعــرف لــه الفضــل ويصفــه بـــ
معلــم الكتابــة إيــاه ،ويهتــف بهــذا مفتخــرا
معتــزا.
ودوره يف الصحافــة العربيــة دور ملمــوس ال
ميكــن العبــور عنــه ســطحيا ،ويشــهد بذلــك
املئــات مــن الصفحــات التــي دبّجهــا الشــيخ
مبقـاالتـــه وأفـــكاره وتعليقاتــه وانتقاداته التي
تتفجــر معانيهــا و كلامتهــا مــن قلبــه وقلمــه
تلقائيــا مــن دون أن يتكلــف فيهــا ،وافتتاحيات
مجلــة الرائــد املرشقــة ومقاالتــه السياســية
تحــت عمــود صــور وأوضــاع يف مجلــة البعــث
اإلســامي ،والكتابــات األخــرى الصــادرة يف
الصحــف واملجــات الهنديــة والعربيــة هــي
خــر شــاهدة وتغنينــا عــن إقامــة أي دليــل.
عــى الذيــن تربــوا عــى يديــه واســتقوا مــن
معينــه القــراح أن ينــروا أفــكاره البنــاءة
الهادفــة عــى أوســع نطــاق لتعــم العــرب
والعجــم وتنتــر يف اآلفــاق ويواصلــوا طريقــه
ـذب عــن حــوزة اإلســام ويأخــذوا أقالمهم
يف الـ ّ
التــي نحتهــا لهــم وأعطــى فواتــر نحتهــا مــن
وقتــه ،وراحتــه ،ونومــه ،ونفيســه ورخيصــه،
ويشــهروها يف وجــه الباطــل مــن دون هــوادة.
فوداعــا يــا معلــم الكتابــة .ج ـزاك اللــه عنــا
وعــن املســلمني خــر مــا يجــزي بــه عبــاده
الصالحــن .ورحمــك اللــه وأعــى درجاتــك،
وأســكنك جنــات النعيــم.
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الدورة السادسة لـ مسابقات رابطة النوادي
العربية بني املدارس الدينية يف جمال اخلطابة
بـدأت الدورة السادسـة لـ مسـابقات «رابطة
النـوادي العربيـة بين املـدارس الدينيـة ألهـل
السـنة» ،على مسـتوى املحافظـة ،يف مجـال
الخطابـة العربيـة ،صبـاح يـوم األربعـاء ٣٠
جمادى األوىل ١٤٤٠هــ.ق .املوافـق لـ  6فرباير
2019م ،يف مدرسـة بـدر العلـوم بــ زاهـدان.
وفـد إليهـا خمسـون طالبـا للتنافـس مـن
زاهـدان واملـدن األخـرى التابعـة ملحافظـة
سيسـتان وبلوشسـتان منهـا خـاش ،وايرنشـهر،
ورساوان وشـابهار ،ومـن الصفـوف املختلفـة.
كما اشترك فيهـا بعـض الطلاب مـن مـدارس
خراسـان الرضويـة ،كــ مدرسـة أنـوار العلـوم
خريآبـاد يف تايباد ،ومدرسـة األحناف يف خواف.
قـد قامـت الرابطـة على هامـش املسـابقة
الخطابيـة بعقـد معـرض للمجلات والجرائـد
العربيـة على مسـتوى البلاد ألول مرة ،سـاهم
فيهـا عشر مجلات وجرائـد عربيـة.
ازدان الحفـل الختامـي بحضـور سماحة
األسـتاذ املفتـي محمـد قاسـم القاسـمي
(مؤسـس الرابطـة) ،ومعايل األسـتاذ املفتي عبد
القـادر العـاريف (املرشف العام عىل نشـاطاتها)،
وفضيلـة األسـتاذ عبـد الحكيـم العثماين (مـن
جهابذة مدرسـة النـادي العـريب) حفظهم الله.
كما حضره أسـاتذة آخـرون مـن جامعـة
دار العلـوم زاهـدان واملـدارس األخـرى مـن
مدينـة زاهـدان وخارجهـا .وعدد من مسـؤويل
املـدارس وعمـداء شـؤونها التعليميـة.
خلال الحفـل الختامي -الـذي كان بعد صالة
العشـاء مـن اليوم نفسـه -قـام األسـتاذ العاريف
حفظـه اللـه بإلقاء كلمات ،وكذلك أجـري فيه
حـوار بواسـطة طلاب ناشـئني ،وقـ ّدم تعريـف
بالرابطـة وتقريـر موجـز عـن أهـم نشـاطاتها.
ومسـك الختـام للدورة السادسـة كانت كلامت
سماحة األسـتاذ املفتي محمد قاسـم القاسمي
حفظـه اللـه حـول «عوامـل بقـاء اإلسلام» يف
ضـوء سلسـلة «رجـال الفكـر والدعـوة» لإلمام
السـيد أيب الحسـن علي الحسـني النـدوي
رحمـه الله .انتهت الجلسـة بــ تكريم الفائزين
واملربزين.
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أسماء الفائزيـن يف هـذه الـدورة ملسـابقات
الرابطة:
مستوى السطح:
املركـز األول :عمـر العزيـزي /مدرسـة بـدر
العلـوم -زاهـدان
املركـز الثـاين :مسـعود النارويـي /مدرسـة
ترتيـل القـرآن جانبـازان -زاهـدان
املركـز الثالـث :اسـحاق فاحـص /جامعـة دار
العلـوم بــ زاهدان
املركـز الثالـث :إميـان صالحـي /أنـوار العلوم
خريآبـاد بــ تايباد
مستوى املقدمات
الشرف األول :إبراهيـم سـليامن خيـل/
جامعـة دار العلـوم بــ زاهـدان
الشرف األول :نـواب سـعدي /بـدر العلـوم-
زاهدان
الشرف الثـاين :سـيد محمـد مـاري /أنـوار
العلـوم خريآبـاد بــ تايبـاد
الشرف الثالـث :عبـد العزيز نـارويئ /تجويد
القـرآن -زاهدان.
املعـرض مـع أنه كانـت التجربـة األوىل وعقد
على مسـتوى البلاد إال أنـه اسـتقبل بشـكل
الفـت حيـث اشترك فيهـا عشر مـن املجلات
والجرائـد العربيـة النشـيطة مـن داخـل
املحافظـة وخارجهـا.
املجالت والجرائد املشاركة يف املعرض
 -١مجلـة رابطـة النـوادي العربيـة /الصـادرة
عـن مكتبهـا املركـزي ،التابـع لجامعـة دار
العلـوم زاهـدان
 -٢مجلـة النـادي العـريب /الصـادرة عـن
جامعـة دار العلـوم -زاهـدان
 -٣مجلـة الوعـي اإلسلامي /الصـادرة عـن
مدرسـة بـدر العلـوم -زاهـدان
 -٤مجلـة األنـوار /الصادرة عن مدرسـة أنوار
العلوم خريآبـاد بـ تايباد
 -٥مجلـة الرسـالة /الصـادرة عـن مدرسـة
ترتيـل القـرآن -زاهـدان

 -٦مجلـة البصائـر /الصـادرة عـن مدرسـة
األحنـاف يف خـواف
 -٧مجلـة وحـي القلـم /مدرسـة تجويـد
القـرآن -زاهـدان
 -٨مجلـة البعـث اإلسلامي /الصـادرة عـن
مدرسـة فاروقية-زاهـدان
 -٩جریـدة البیـان /الصادرة عن مدرسـه عبد
اللـه بن زبیـر دومک-زاهدان.
 -١٠جریـدة الرائـد /الصادرة عـن جامعة دار
العلـوم زاهدان.
جديـر بالذكـر أن الفائزيـن قدمـت إليهـم
جوائـز نفيسـة مـن قبـل منظمـة الرابطـة
واملدرسـة املضيفـة وألـواح تكرمييـة .كما
ق ّدمـت إىل املجلات والجرائـد املشـاركة يف
املعـرض جميعهـا ألـواح تذكاريـة مـن قبـل
األمانـة العامـة للرابطـة.
ورابطـة النـوادي العربيـة كما يبـدو مـن
عنوانهـا هـي منظمة فكريـة ،ثقافيـة ،توعوية،
أدبيـة انطلقـت قبـل سـتة أعـوام لرتبـط بين
النـوادي العربيـة املنعقـدة يف املـدارس الدينية
وتعزيـز العالقـات بينهـا وتجميـع أصحابهـا
على صعيـد واحـد للتوصـل إىل حلـول تسـاعد
على نشر اللغـة العربيـة وتنسـيق النشـاطات
التـي تبـذل يف هذا املجـال وتوحيد النشـاطات
العربيـة املتفرقـة ،كما تهـدف إىل نشر اللغـة
العربيـة يف املـدارس الدينيـة وإيجـاد الوعـي
الفكـري والثقـايف ورفـع املسـتوى األديب يف
الطلاب وتكويـن بيئـة عربيـة خالصـة يف
املـدارس الدينيـة وإحيـاء اللغـة العربيـة يف
األوسـاط العامـة .أسسـها سماحة األسـتاذ
املفتـي محمـد قاسـم القاسـمي حفظـه اللـه.
كانـت تنشـط على مسـتوى مدينـة زاهـدان
لسـنوات ويف هـذا العام توسـع إطارهـا لتكون
على مسـتوى املحافظـة وهـي متضي قدما إىل
توسـيع إطارها لتتنشـط عىل مسـتوى البالد يف
املسـتقبل غير البعيـد إن شـاء اللـه .كما كان
هـذا األمـر يف منظورهـا يـوم أنشـأت.
*(سـكرتارية رابطـه النـوادی العربیـه بیـن
املـدارس الدينيـة)*
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