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اإلفتتاحية

أبريـاء قتلـوا يـوم الجمعـة 

وهـم  الجـاري(  رجـب   8(

رجـال  ربهـم،  يعبـدون 

عابـدون صالحـون، ونسـاء 

مل  صالحـات،  عابـدات 

يرسقـوا  ومل  أحـدا  يـؤذوا 

إىل  جـاؤوا  يذنبـوا،  ومل 

بلـدا  ظنوهـا  نيوزيلنـدا، 

منهـم  مطمئنـا،  آمنـا 

كانـوا  كلهـم  مهاجـرون،  ومنهـم  مواطنـون، 

التعايـش  مببـدأ  يؤمنـون  للبلـد،  ناصحـن 

السـلمي فلـم يثبـت أنهـم ارتكبـوا أي جناية 

البـاد  بأهـل  وثقـوا  األرض،  يف  فسـاد  أو 

وأحبـوا البـاد وفّضلوهـا لإلقامـة أو املواطنة 

والتجـارة  اإلعـار  يف  أهلهـا  مـع  واشـركوا 

والتعليـم وسـائر األعـال، أثبتـوا أنهم مبعزل 

عـن كل مـا يـيء إىل البـاد وأهلهـا، فـإذا 

عنـري  متعصـب  متطـرف  جـاّف  بجلـف 

يحمـل بندقية مسـتغا حـن غفلتهم فيطلق 

هـوادة.  بـا  النـار  علهيـم 

ال يفـرّق بـن رجـل وامـرأة وشـيخ وشـاب. 

بـن  رجـا  استشـهد خمسـون  هكـذا  نعـم 

كثـرون. وجـرح  وامـرأة  رجـل 

: ملاذا  ههنـا يتسـاءل أي عاقـل له ضمر حـيٌّ

هـذه الجنايـة النكـراء؟ وبـأي ذنـب قتلـوا؟ 

ومـن وراء هـذه املجـزرة البشـعة؟ وملـاذا؟ 

وملاذا؟

إن مجـزرة نيوزيلنـدا هـزّت العامل اإلسـامي 

الحميـة  مـن  فيـه يشء  مسـلم  كل  وهـزّت 

كل  هـزّت  بـل  اإلميانيـة  والغـرة  الدينيـة 

إنسـان لـه عاطفـة وضمـر حّي ولـو كان غر 

مسـلم. وإنـا ال ندري كيـف يتفكر أهل أروبا 

والذيـن يدينـون بـأّي دين من األديـان حول 

هـذا الحـادث األليم. ولسـائل أن يسـأل هل 

تحـدث هـذه املأسـاة املؤملة املفجعـة تغيرا 

والنشـاطات؟  والسـلوك  الفكـر  يف  جذريـا 

وهـل تحـّث املسـلمن وأصحـاب الغرة عىل 

إتخـاذ خطوات جادة هادفة يف املسـتقبل أم 

تُنـى بعـد مـدة كسـائر أخواتهـا مـن املأيس 

املؤملة؟!

مـا يثـر العجـب أن النـراين األثيـم الـذي 

ينـس  مل  املسـتنكرة  الجنايـة  هـذه  ارتكـب 

الحـروب الصليبيـة التـي مضت عليهـا قرون 

بـل ومل ينـس أسـاء القتىل الذيـن قتلوا فيها 

التـي  وقـد سـّجل أسـاءهم عـىل بندقيتـه 

هاجـم بهـا املسـلمن العـزّل. ومـن ال يعلـم 

أن وراء هـذه الهجمـة أفـراد أو فئـة علّمـوا 

هـذا القاتـل ودّربـوه ونفخوا فيـه ويف زمائه 

حـب االنتقـام عـىل حـد زعمهـم، ذكـروا لـه 

الحـروب الصليبيـة ومـا جـرت مـن ويـات 

عـىل النصـارى وقتهـا، وال ندري كـم يقومون 

البـاد  يف  واإلعـداد  التدريـب  هـذا  مبثـل 

األخـرى يف جامعاتهـم وكنائسـهم ومراكزهم 

وبيوتهـم وبيئاتهـم.

فثبـت أن اليهـود والنصـارى وأعـداء اإلسـام 

الينسـون التاريـخ ومـا يحتوي عـىل حوادث. 

أمل تقـل تلـك املـرأة املتطرفـة جولـدا مائـر 

إرسائيـل،  لدولـة  السـابقة  الـوزراء  رئيسـة 

أمل  خيـر«.  يف  أجـدادي  رائحـة  أشـم  »إىن 

يتفـوه جـورج بوش مـا تفوه به عنـد حادث 

11 سـبتمر ثـم مل ميكـث حتـى هجـم عـىل 

لهـا،  أسـاس  ال  وهميـة  بحجـج  أفغانسـتان 

طالبـان  دولـة  وأسـقط 

العهـد. ثـم شـدد  الحديثـة 

الضعـظ عـىل جميـع الدول 

اإلسـامية واألحزاب الدينية 

واملؤسسـات الخرية، بحجة 

مكاحفـة اإلرهاب املزعومة. 

أهـل  دأب  هـو  وهـذا 

الكفـر والضـال، يتذاكـرون 

التاريـخ ويحّمسـون أبنائهم 

وأتباعهـم وينفخـون فيهـم روح األحاسـيس 

ينسـون  فأكرثهـم  املسـلمون  أمـا  السـلبية 

وال  فاعـرة  واملـآيس  الحـوادث  ويتناسـون 

خمـود  بـل  حميـة،  وال  غـرة  وال  إعـداد 

الحـوادث؟  وغفلـة ونسـيان، مل ال توقظهـم 

ملـاذا ال تحمسـهم األوضـاع املأسـاوية، ملـاذا 

وتآمرهـم؟  األعـداء  تكالـب  يوّحدهـم  ال 

األرامـل  مـن  املضطهـدون  يسـترخهم  أال 

واأليتـام؟ أال يسـتغيثهم العجائز واملرىض؟ أال 

املحـراب؟ يف  املهراقـة  الدمـاء  تناديهـم 

هـل نسـوا تلـك الغـرة التـي هـزت وحركت 

حيـث  باللـه،  املعصتـم  العبـايس  الخليقـة 

قائلـة:  عهـده  يف  مظلومـة  اسـتغاثت 

فجّهـز  املعتصـم  فأغاثهـا  وامعتصـاه، 

الطغـاة  ولّقـن  العموريـة  وغـزى  الجيـوش، 

درسـا ال يُنـى وشـفى صـدور قـوم مؤمنـن. 

الرحيـم  املجاهـد  السـلطان  غـرة  نسـوا  أو 

صـاح الديـن األيـويب: عندما هجـم ريجنالد 

عـىل قافلـة الحجـاج ومل يرحمهـم وأسـاء إىل 

الرسـول صـىل اللـه عليـه وسـلم فبلـغ الخر 

السـلطان فصّمـم العـزم عـىل أن ينتقـم منه 

فلـا ظفـر بـه وأرسه قـال »هـا أنـا ذا أنتر 

ملحمـد صـىل اللـه عليـه وسـلم عـىل غـدرك 

تـأيت  وهكـذا  باملقدسـات«.  واسـتخفافك 

بالعجائـب. اإلميانيـة  الغـرة 

جميـع  يف  النظـر  نجـدد  أن  ينبغـي  ههنـا 

سامحة األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي
أستاذ احلديث والفقه باجلامعة

بأي ذنب قتلوا ؟!
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تفسري معارف القرآن

العالمة املفتي حممد شفيع العثامين
تعريب: املفتي حممد قاسم القاسمي

آية 230-231- البقرة

حكم جمع الثالث بكلمة واحدة أو مجلس واحٍد:

إّن ايقـاع الطلقـات الثـاث وإن ال يستحسـن رشعـاً، ويعـد معصيـة وبدعـة، لكن ذلـك ال مينع 

وقوعهـا مثـل الـذي يقـدم عىل إنسـان بـريء فيطلـق عليه رصاصـاً يأثـم بإقدامـه وعمله،لكن 

الـذي يصيبـه الرصـاص يقتـل وميوت.

إن الـذي تخطـى حكـم الرشيعـة وعـى الرسـول صىل الله  عليـه  وسـلم وطلـق زوجتـه ثاثاً يف 

مجلـس واحـٍد فقد أثـم، ولكن تطلق زوجته وتحرم عليه وال ميلـك الرجعة إليها فكأن الرشيعة 

اإلسـامية عاقبـه عـىل إرتكابـه املعصيـة، وهـذا مـا ذهـب إليه جمهـور األمـة، وقد ألـف أهل 

العلـم كتبـاً بشـأن هـذا املوضـوع منهـم فضيلة الشـيخ أبـو الزاهـد محمد رسفـراز ألـف كتاباً 

مسـتقاً أسـاه "عمـدة األثـاث"، وهـو كتـاب قيّـم اسـتوعب الدالئل حـول املوضـوع، وإليكم 

أحاديـث يف هـذا املوضـوع. ولقد مـر بنا حديث محمود بن لبيد أن النبي صىل الله  عليه  وسـلم 

أنفذ الطلقـات الثاث؛

وقـال القـايض أبوبكـر بـن عـريب بهذا الشـأن: فلـم يرده النبـي صىل الله  عليه  وسـلم بـل أمضاه 

كـا يف حديـث عوميـر العجـاين يف اللعـان حيـث أميض طـاق الثاث ومل يـرده) (.

وأخـرج اإلمـام محمـد بـن إسـاعيل البخـاري يف الصحيح، عن عائشـة ريض الله عنهـا: أن رجاً 

طلـق إمرأتـه ثاثاً فتزوجت، فطلق فسـئل النبـي y أتحل لألول؟ قال: "حتى يذوق عسـيلتها 

كـا ذاق األول" .

يعلـم مـن ظاهـر الحديـث أن الرجـل طلـق امرأتـه ثاثـاً يف مـرة واحـدة، كذلك فهـم صاحب 

الفتـح وصاحـب العمـدة والعامة القسـطاين.

وأخـرج البخـاري حديـث عوميـر ولفظه: "فلـا فرغا قال عوميـر: كذبت عليها يا رسـول الله إن 

إمسـكتها، فطلَّقهـا ثاثاً قبـل أن يأمره النبي صىل الله  عليه  وسـلم".

وأخـرج اإلمـام أبـوداود عـن سـهل بـن سـعد ولفظـه: فأنفذه رسـول اللـه صىل الله  عليه  وسـلم 

وكان مـا صنـع عنـد رسـول الله صىل الله  عليه  وسـلم سـنة. قال سـعد: حرضت هذا عند رسـول 

اللـه صـىل  اللـه   عليـه  وسـلم فمضت السـنة بعـد يف املتاعنن أن يفـرق بينها ثـم اليجتمعان 

أبـداً ) (.

اتضـح مـن هـذه الروايـة املذكورة أن النبي صىل الله  عليه  وسـلم أنفذ تطليـق عومير وكان طلق 

إمرأته ثاثـاً يف دفعة واحدة.

وقد مر حديث محمودبن لبيد حيث أنفذ الطاق الثاث كا رواه أبوبكر بن عريب.

ومـا يسـتفاد مـن األحاديـث املذكـورة أن النبـي صىل الله  عليـه  وسـلم وإن أبـدى اسـتياءه عىل 

التطليقـات الثـاث لكـن مع ذلـك أنفذهـا وأمضاها.

ما روي عن الفاروق األعظم يف الطالق الثالث:

ثبـت مـا ذكـر مـن الروايـات أن النبي y هـو الذي أنفذ الطـاق الثاث، لكن يبـدو ما رواه 

اإلمـام مسـلم واملحدثـون اآلخـرون أن سـيدنا عمـر بـن الخطـاب هـو الـذي أقدم عـىل إنفاذه 

الطـاق الثـاث. فـا الجـواب عـن هـذا اإلشـكال؟ وإليكـم مـا أخرجـه اإلمـام مسـلم عـن ابن 

عبـاٍس قـال: " كان الطـاق عـىل عهـد رسـول اللـه y وأيب بكٍر وسـنتن من خافـة عمر طاق 

الثـاث واحـدًة فقـال عمـر بن الخطـاب إن الناس قد اسـتعجلوا يف أمٍر قد كانت لهـم فيه أناة 

فلو أمضينـاه عليهم فأمضـاه عليهم.

على مائدة القرآن

شـؤوننا بعـد أن شـاهدنا الرجـال والنسـاء متلطخن 

أومـا  نيوزيلنـدا.  يف  الصـاة  صفـوف  يف  بدمائهـم 

شـاهدنا وال نـزال نشـاهد مـا يعانيـه املسـلمون يف 

أرجـاء املعمـورة مـن تقتيـل وترشيـد وذل وإهانة؟ 

أمل  غفلتهـم  مـن  يصحـوا  أن  للمسـلمن  يـأن  أمل 

للزعـاء  يـأن  للقـادة أن يعـوا ويتفكـروا؟ أمل  يـأن 

يتخـذوا  ويتفكـروا  يتحمسـوا  أن  الفكـر  وأصحـاب 

مواقـف بطوليـة تليـق وتجـدر مبكانـة أهـل الحـق.

أمل يـأت حـن أن يجتمـع حملـة العلـم ويتشـاوروا 

ناسـن  للمسـتقبل  ويخططـوا  ويتكاتفـوا  بينهـم 

الخافـات الداخليـة ويكونـوا كــ يـد واحـدة لصالح 

اإلسـام واملسـلمن. وال يعزبـن عـن البـال أننا لسـنا 

كالنصـارى واليهـود لنتعـرض األبرياء بحجـة االنتقام 

أو نهاجـم عىل الكنائـس ودور العبادة أو نقدم عىل 

قتـل النسـاء واألطفـال كيـف والقـرآن ينادينـا »َواَل 

يَْجرَِمنَُّكـْم َشـَنآُن قَـْوٍم َعـىَلٰ أاَلَّ تَْعِدلُـوا اْعِدلُـوا ُهـَو 

أَقْـرَُب لِلتَّْقـَوٰى »)املائـدة 8(. وقـد قيـل للمسـلمن 

املجاهديـن: ال تقتلـوا شـيخا فانيـا وال طفـا صغـرا 

وال امـرأة وال تغلـوا. ولكـن ينبغـي أن يعلـم األعداء 

األلـداء أن املسـلمن ال يرضـون بالـذل والهـوان وال 

للطغـاة  يأذنـون  وال  والعـدوان،  للظلـم  يخضعـون 

تحـت  ويدوسـوها  بكرامتهـم  يلعبـوا  أن  واألرشار 

أقدامهـم ويريقـوا دمـاء أبريائهـم. ويتفرجـوا عـىل 

أشـائهم، كا ال يكـون ذلـك! كا ال يكـون ذلـك!

فليحـذر الذيـن يريـدون كيـدا أن يثـور غضـب أويل 

الغرة من املسـلمن، وليعلموا أن يف املسـلمن رجاال 

املـوت أحـب إليهـم مـن الحيـاة لدى غرهـم، والت 

حـن منـاص، فا ينفـع نـدم وال معذرة.

 ويف األخـر يجـدر بنـا أن نبـدي ارتياحنـا وشـكرنا 

نحـو رجـال الدولـة يف نيوزيلنـدا حيـث أدانـوا هذه 

املسـلمن  وواسـوا  ونّددوهـا  اإلرهابيـة  الجرميـة 

املجرمـن ومـن وراءهـم. مبعاقبـة 

وإننـا إذ نعـزي أرسة الشـهداء وذويهـم نسـأل اللـه 

وغفرانـه  برحمتـه  يتغمدهـم  أن  وتعـاىل  سـبحانه 

درجاتهـم  ويعـي  السـابقن  بالشـهداء  ويلحقهـم 

تكـون  أن  ونرجـو  نتفائـل  كـا  النعيـم  جنـات  يف 

دماءهـم املهراقة سـقيا لدوحة اإلسـام يف نيوزيلندا 

وأروبـا والعـامل.

ِه أَْمَواتًـا بَـْل  َواَل تَْحَسـَنَّ الَِّذيـَن قُِتلُـوا يِف َسـِبيِل اللَـّ

أَْحيَـاٌء ِعنـَد َربِِّهـْم يُْرزَقُـوَن آل عمـران )169(
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على مائدة القرآن

ومـن الجديـر بالذكـر أن مـا أمضـاه سـيدنا عمـر 

ريض اللـه  عنه كان يف جمـع الصحابة والتابعن ومل 

ينقـل عـن أحٍد منهم خـاف، ومن ثم نـرى اإلمام 

ابـن عبـد الر املاليك أنـه حىك اإلجـاع عىل ذلك: 

قـال الزرقـاين يف رشح املؤطـاء: والجمهـور عـىل 

وقـوع الطـاق بـل حـىك ابـن عبـد الـر اإلجـاع 

قائـاً أن خافـه شـاذ اليلتفـت إليه.

قـال شـيخ اإلسـام اإلمام النـووي يف رشح مسـلم: 

قال الشـافعي ومالك وأبوحنيفة وأحمد وجاهر 

العلـاء مـن السـلف والخلـف يقع الثـاث، وقال 

طـاؤوس وبعـض أهـل الظاهـر ال يقـع بذلـك إال 

واحدة.

اآلثـار:  معـاين  رشح  يف  الطحـاوي  اإلمـام  وقـال 

وفيهـم  جميعـاً  النـاس  بذلـك  عمـر  فخاطـب 

أصحاب رسـول الله y الذيـن قد علموا ما تقدم 

مـن ذلـك يف زمن رسـول الله صىل الله  عليه  وسـلم 

فلـم ينكرعليـه منهـم منكـر ومل يدفعـه دافـع.

اتضـح مـا ذكرنـا أن األمـة أجمعـت عـىل وقـوع 

الثـاث كا اتفقت عىل أن هـذه الطريقة طريقة 

 ،y غـر مستحسـنة ومل يـرض عنهـا رسـول اللـه

لكـن املـرأة ال تحل عـىل الرجل حتى تنكـح زوجاً 

غره.

وههنـا سـؤاالن مـن الناحيـة العلميـة، األول ثبت 

مـا روى أن النبـي y  أنفـذ الطـاق الثاث فا 

معنـى مـا روى عن ابن عبـاس كان الطاق الثاث 

واحـدة عىل عهد رسـول الله صىل الله  عليه  وسـلم 

وأيب بكـر و سـنتن مـن خافـة عمـر، ثـم أمضـاه 

عمـر ثاثاً.

والسـؤال الثـاين: إن كان مـا روي صحيحـاً فكيـف 

اسـتطاع عمـر ريض اللـه عنه أن يغر مـا كان عىل 

عهـد الرسـول والصديـق، وإن كان مـا رأى عمـر 

خطـأً فكيـف أقـّر الصحابـة ذلك؟

هذيـن  عـن  واملحدثـون  الفقهـاء  أجـاب  لقـد 

السـؤالن إجابـات شـتى، منهـا مـا نقلـه اإلمـام 

النـووي يف رشح مسـلم: فقـال: وأمـا حديـث ابـن 

وتأويلـه،  جوابـه  يف  العلـاء  فاختلـف  عبـاس، 

فاألصـح أن معنـاه أنـه كان يف أول األمـر إذا قـال 

لهـا: أنـت طالـق، أنت طالـق،  أنت طالـق ومل ينو 

تأكيـداً وال اسـتثنائاً يحكـم بوقـوع طلقـة لقلـة 

إرادتهـم االسـتئناف بذلـك فحمـل عـىل الغالـب 

الـذي هـو إرادة التأكيـد، فلـا كان يف زمـن عمـر 

ريض  اللـه  عنه كرث اسـتعال الناس هـذه الصيغة، 

وغلـب منهـم إرادة االسـتئناف بهـا حملـت عنـد 

اإلطـاق عـىل الثـاث عمـاً بالغالـب السـابق إىل 

الفهـم منها يف ذلك العر، وقيـل املراد أن املعتاد 

يف الزمـن األول كان طلقـة واحـدة وصـار النـاس 

يف زمـن عمـر يوقعـون الثاث دفعة فنفـذه عمر، 

فعـىل هـذا يكون إخباراً عن اختـاف عادة الناس، 

ال عـن تغـر حكـم يف مسـئلة واحـدة.

 التفسري املخترص

النسـاء فبلغـن أجلهـن{ عدتهـن،  }وإذا طلقتـم 

غـر  مـن  مبعروٍف{راجعوهـن  }فأمسـكوهن 

}وال  مبعـروٍف  أو رسحوهـن  اتركوهـن،  أو  رضار 

متسـكوهن رضارًا{ ال تراجعوهـن بـإرادة اإلرضار 

ظلـم  فقـد  ذلـك  يفعـل  ومـن  }لتعتـدوا  بهـن، 

نفسـه وال تتخـذوا آيـات اللـه هزًوا{اإلعراض عنها 

والتهـاون ىف العمـل مبا فيهـا، }واذكروا نعمت الله 

عليكـم ومـا أنـزل عليكـم مـن الكتـاب والحكمة 

يعظكـم بـه واتقـوا اللـه واعلمـوا أن اللـه بـكل 

يشٍء عليـم، وإذا طلقتم النسـاء فبلغن أجلهن فا 

تعضلوهن{ ال متنعوهن، }أن ينكحن أزواجهن إذا 

تراضـوا بينهـم باملعـروف ذلك يوعظ بـه من كان 

منكـم يؤمـن باللـه واليوم اآلخـر ذلكـم أزىك لكم 

وأطهـر واللـه يعلـم وأنتـم ال تعلمـون{.

فقه الحياة أو األحكام

قـد مـى بيـان أحـكام الطـاق وبيـان التعاليـم 

املنصفـة والعادلة التي عرضها القـرآن الكريم عن 

الطـاق، وههنـا أحـكام أخـرى تتعلـق باملوضوع.

توجيهات قّيمة حول الرجعة أو انقطاع النكاح:

دلّـت اآليـة األوىل عـىل أن زوج املطلقـة الرجعيـة 

لديـه خيـاران: األول أن يختـار الرجعـة، والثاين أن 

يفارقهـا ويرسحها رساحاً جميـاً، ويف كلتا الحالتن 

ينبغـي أن ال ينـى اإلحسـان، وإليـه اإلشـارة يف 

قولـه تعـاىل }فأمسـكوهن مبعـروٍف أو رسحوهن 

مبعـروٍف{. يُفهـم من كلمـة املعـروف أن الرجعة 

بيّنـه  أو املفارقـة لهـا آداب ورشوط، منهـا مـا 

القـرآن الكريـم، ومنهـا مـا بيّنـه اللـه للنبـي صىل 

 اللـه   عليه  وسـلم، فا يجوز للـزوج أن يفعل كيف 

يشـاء، فعـىل سـبيل املثـال إذا أراد الرجعـة بعـد 

أن طلقهارجعيـة، وبعـد مـا رأى عواقـب املفارقـة 

السـيئة فعليـه أن يخـرج مـن صـدره كل ضغينـة 

وغضـب، ويراجـع املـرأة ويحـاول أداء الحقـوق 

وحسـن املعـارشة واليقصـد إلحـاق الـرضر باملرأة 

وال  تعـاىل:  قولـه  يف  اإلشـارة  وإليـه  وإيذاءهـا. 

متسـكوهن رضارًا لتعتـدوا.

تعـاىل  قولـه  يف  ذكـر  للرجعـة  الثانيـة  القاعـدة 

الشـهادة  }وأشـهدوا ذوي عـدٍل منكـم وأقيمـوا 

للـه{أي إذا أردتـم الرجعـة إىل النسـاء فاتخـذوا 

شـاهدين، وفيـه فوائـد منهـا أن املـرأة إذا أنكرت 

يثبتانهـا. فالشـاهدان  الرجعـة 

ومنهـا أن اإلنسـان قـد ال يرجـع يف العـدة ولكـن 

الواقـع  يبينـان  فالشـاهدان  الرجعـة،  يدعـي 

ويوضحـان حقيقـة الحـال، فالقـرآن الكريـم سـد 

مـن  عـدٍل  بإشـهاد ذوي  والفسـاد  الفتنـة  بـاب 

املسـلمن.

وقوله تعاىل: }أو رسحوهن مبعروٍف{

ذكـر يشء مـن تفصيـل هـذه القاعـدة يف الكتـاب 

والسـنة، منه قوله تعاىل }وال يحل لكم أن تأخذوا 

مـا آتيتموهـن شـيئًا{، فايجوز للـزوج أن يطلب 

املهـر أو مـا أعطـى املـرأة مـن األمتعـة أو يطلـب 

مـاالً عىل الطـاق إال مبـرر قررته الرشيعـة، ومنه 

قولـه تعاىل:}وللمطلقـات متـاع باملعـروف حقـا 

عـىل املتقـن{، وفرس املتـاع يف هذه اآليـة مبا مينح 

الـزوج زوجتـه عنـد املفارقة مـن نقود أو كسـوة، 

فعلـم مـن ذلـك أن للمطلقـة عـىل الـزوج حقوقاً 

قررتـه الرشيعـة. منهـا ما هـو واجب عـىل الزوج، 

ومنهـا مـا هو يفعلـه عىل طريـق الرّ واإلحسـان، 

وكل ذلـك يدل عىل علّو الخلق اإلسـامي وحسـن 

املعـارشة، كـا يـدل ذلك عىل أن النـكاح معاهدة 

لحيـاة طاهرة نزيهـة، فا ينبغي أن ينتهي بعداوة 

ومنافـرة بل بإحسـان وخلق حسـن، حتى تشـعر 

املـرأ ة أنهـا حصلـت عـىل فائـدة بعـد أن طلقـت 

فهـي تقـيض العـدة يف بيـت الـزوج، وتحصل عىل 

النفقـة، ويسـلم إليهـا املهـر كامـاً إن تحققـت 

الخلـوة وإال فنصـف املهـر يسـلم إليهـا، وهـذه 

كلهـا مـن الواجبـات، أما املسـتحبات فهـي كثرة، 

فيسـتحب للـزوج أن يعطيهـا شـيئاً مـن املـال أو 

الثيـاب عنـد املفارقة.

إن  تعاليـم الرشيعـة الغـراء عنـد املفارقـة جديرة 

أسـباب  عـىل  القضـاء  تحـاول  حيـث  باالنتبـاه، 

املنافـرة وتهـيء أسـباب املـوّدة والرسور، ثـّم قال 

عـز مـن قائل بعد ما  فّصل األحـكام: }ومن يفعل 

ذلـك فقـد ظلـم نفسـه{ فحـذر سـبحانه وتعـاىل 

عـن مخالفـة األحـكام الرشعية، وحـّذر عن الظلم 

املوجب للخسـارة يف الدنيا واآلخرة، وأشـار إىل أن 

الظـامل ال ينجـح وال يفلـح؛ وسـوف يـذوق وبـال 

أمـره، كـا قال السـعدي الشـاعر:

پنداشت ستمگر كه جفا بر ما كرد

برگردن وي ماند و بر ما بگذشت   

ترجمة الشعر:

ظـّن الظـامل أنـه ظلمنـا وجفانـا، ليـس كذلـك بل 

بقـي الظلـم عـىل رقبتـه، ومـى عّنا.

مـا يجـدر بالذكر أن القرآن الكريم يختار أسـلوباً 

القوانـن  حكمـة  فبـّن  القوانـن،  لبيـان  خاصـاً 

وفوائدهـا كـا يذكـر مضـاّر العصيـان واالعتـداء، 

ويذكـر النـاس باآلخـرة ويـوم الحسـاب، فالـذي 

يؤمـن باللـه واليـوم اآلخـر ومل يخـرج عـن دائـرة 

اإلنسـانية ال يجـرء عـىل املخالفـة واالعتـداء.
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 تأّمالت بالغّية في آيات 
المغفرة )الحلقة الرابعة عشرة(

الشيخ أبو حّسان عبدالرشيد الجالل آبادي

أستاذ مبدرسة بيت السالم بباكستان

قـال تعـاىل: }يَـا أَيَُّها الَِّذيـَن آَمُنـوا تُوبُوا 

َربُّكُـْم  َعـَى  نَُصوًحـا  تَْوبَـًة  اللـه  إِىَل 

َويُْدِخلَكُـْم  َسـيَِّئاتِكُْم  َعْنكُـْم  ـَر  يُكَفِّ أَْن 

َجنَّـاٍت تَْجـِري ِمـْن تَْحِتَهـا اأْلَنَْهـاُر يَـْوَم 

َل يُْخـِزي اللـه النَِّبيَّ َوالَِّذيـَن آَمُنوا َمَعُه 

نُوُرُهـْم يَْسـَعى بَـْنَ أَيِْديِهـْم َوِبأَْيَانِِهـْم 

يَُقولُـوَن َربََّنـا أَْتِـْم لََنـا نُوَرنَـا َواْغِفـْر لََنا 

ٍء َقِديـٌر { ]التحريم:8[ َك َعَل كُلِّ َشْ إِنَـّ

فائـدٌة يف إيـراد العائـد يف الصلـة بلفظ 

لغيبة! ا

آَمُنـوا{  الَِّذيـَن  أَيَُّهـا  }يَـا  تعـاىل:  قولـه 

إّنـا جـيء بــ }آمنـوا{ عـىل الغيبـة نظرا 

إىل املظهـر، وهـو }الَِّذيْـَن{، ولـو قيـل: 

"آمنتـم" نظـرا إىل النداء جـاز من حيث 

العربيـة. وتقريـر هـذا أن يف املوصـول 

املنـادى  اعتباريـن، فهـو مـن حيـث إنّـه اسـٌم 

بلفـظ  يكـون  أن  عائـده  يف  ينقـاس  ظاهـٌر 

الغيبـة، ومـن حيـث إنّـه عـرََض لـه النـداء – 

والنـداء إنـا يكـون ملخاطـب- كان حـّق الكام 

أن يكـون بطريـق الخطـاب، فروعـي يف الكام 

حـق الغيبـة والخطـاب معـا، وذلك بـأّن الصلة 

مـن متـام املنـادى الـذي هـو املوصـول، فهـي 

كالجـزء منـه، فروعـي حـق الخطاب بعـد متام 

الصلـة ، ولـذا يـؤىت بالعائـد يف جـواب النـداء 

الغيبـة  الخطـاب، وروعـي حـق  عـىل طريـق 

قبـل متـام املنـادى، فانقاس يف الصلـة أن يكون 

العائـد بلفـظ الغيبـة، وعىل هـذا قيل:}يَـا أَيَُّها 

الَِّذيـَن آَمُنـوا تُوبُـوا إِىَل اللـه تَْوبَـًة نَُصوًحـا{.

نكتٌة يف نداء املخاطبن بصفة اإلميان!

قـد اتّجـه الخطـاب  يف مطلـع هـذه اآليـة }يَـا 

أَيَُّهـا الَِّذيـَن آَمُنوا{بصفة اإلميـان ، "ناداهم الله 

سـبحانه وتعـاىل بالصفـة التـي متيّزهـم، والتي 

تربطهـم بربّهـم، والتي تسـتجيش يف نفوسـهم 

االسـتجابة والتلبية"، أي: نـداء املخاطبن بصفة 

اإلميـان، يذكرهـم بـأنَّ مـا يـرد بعـد الّنـداء من 

مقتضيـات إميانهـم، فهـي تقتيض مـن صاحبها 

الطاعـة  ويحسـن  بالتوبـة،  األمـر  ـى  يتلقَّ أن 

واالمتثـال. وقـد روي أن رجـا أىت عبـد الله بن 

مسـعود – ريض اللـه تعـاىل عنـه- فقـال: أَْعِهْد 

اللـه  َسـِمْعَت  "إَِذا  فََقـاَل:  أوصنـي(،  )أي:  إِيَلَّ 

يَُقـوُل: }يَـا أَيَُّهـا الَِّذيـَن آَمُنـوا{ فَأَْرِعَهـا َسـْمَعَك 

ُه َخـْرٌ يَأُْمـرُُه أَْو رَشٌّ يَْنَهـى َعْنُه". فَِإنَـّ

قـال اإلمـام الـرازي – رحمـه اللـه تعـاىل-: ملـا 

خاطـب اللـه تعـاىل هـذه األمـة بصفـة اإلميان 

أّوال فإنّـه تعـاىل يعطيهم األمـان من العذاب يف 

ِالُْمْؤِمِنَن ِبـأَنَّ لَُهْم  النـران يـوم القيامـة، }َوبرَشِّ

ِمـن اللـه فَْضـًا كَِبـراً{ ]األحـزاب: 47[، وأيضـا 

فاسـم املؤمـن أرشف أسـاء الله تعـاىل وأعظم 

صفاتـه، فـإذا كان يخاطبنـا يف الدنيـا بـأرشف 

األسـاء والصفـات فرنجو من فضلـه أن يعاملنا 

يف اآلخـرة بأحسـن املعامـات، وهـو أن يقّربنـا 

منـه بـدار السـام. واللـه تعـاىل أعلـم، وعلمـه 

وأحكم! أتـّم 

فائدٌة يف وصف التوبة بصفة "النصوح"!

قولـه تعـاىل: }يـا أَيَُّهـا الَِّذيـَن آَمُنـوا تُوبُـوا إِىَل 

اللـه تَْوبَـًة نَُصوًحـا{ أي: بالغـة يف النصـح فهـو 

مـن أمثلـة املبالغـة كــ: رَضُوب وصبُور، 

وصفـت التوبـة به عىل اإلسـناد املجازي 

وهـو وصـف التائـب، كأّن النصـح مـن 

التائـب بلغ مبلغـا من القـّوة والخلوص 

هـي  التـي  صفتـه  إىل  يـرسي  بحيـث 

التوبـة. وإنـا مل تلحـق وصـف )نَُصوح( 

تـاء التأنيث املناسـبة لتأنيـث املوصوف 

يـازم  فاعـل  مبعنـى  فعـوال  ألن  بـه؛ 

اإلفـراد والتذكـر.

وفيهـا  مبالغـة،  صيغـة  والنَُّصـوح:   

وجهـان، األّول: أنّهـا مـن: نَصـح الـيُء 

أي: خلَـص،  ونَصاحـة،  ونُصوحـاً  نَْصحـا 

والناصـح:  أخلصـه،  الـيَء:  ونََصـَح 

العسـل  ومنـه  كّل يشء،  مـن  الخالـص 

الناصـح، إذا خلـص مـن الشـمع، ويقال: 

نصحـت توبتُـه، أي: خلصت من شـوائب امليل 

إىل الحـال الـذي تـاب عنـه، وهو حـال الذنب، 

التوبـة  هـي  النَُّصـوح:  فالتوبـة  هـذا  وعـىل 

يازمهـا  أن  التوبـه  يف  والخلـوص  الخالصـة، 

اإلخـاص، وذلـك بـأن يكـون صاحبهـا بحيـث: 

، وينـدم َعـىَل َما  نْـِب يِف الَْحـارِضِ يُقلـع َعـِن الذَّ

َسـلََف ِمْنـُه يِف الْـايِض، ويعـزِم َعـىَل أاَلَّ يعـود 

إليـه يِف الُْمْسـتَْقبَِل، ثُـمَّ إِْن كَاَن الَْحـقُّ آِلَدِمـيٍّ 

رَدَُّه إِلَيْـِه ِبطَِريِقـِه.

الوجـه الثـاين يف "نُصـوح": أن يكون مـن: نَصح 

خاطـه،  أي:  ونَصاحـة،  نَْصحـا  الثَّوَب\الِجلـَد 

والنِّصـاح:  الخيّـاط،  وهـو  الناصـح،  ومنـه: 

الخيـط، و النِّصـاح واملِنصـح: مـا يخـاط بـه... 

وعـىل هـذا فوصـف التوبـة بالنصـح –  وهـي 

الخياطـة- يفيـد أّن املعـايص والذنـوب كأنّهـا 

خـروٌق يف الديـن وفتـوق تخـّل مبـا بـن اللـه 

وأّن  بينهـا،  وتباعـد  عاقـة،  مـن  وعبـده 

ويرتـق  الخـروق  يرقّـع هـذه  بتوبتـه  التائـب 

الفتـوَق ويرّمهـا. قال اإلمام املـاوردي: ويف أخذ 

النصـوح مـن النصاحة مبعنـى الخياطة وجهان، 

على مائدة القرآن
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طاعتـه  أحكمـت  قـد  توبـة  ألنهـا  أحدهـا: 

وأوثقتهـا كـا يحكـم الخيّـاط الثـوب بخياطته 

وتوثيقـه. الثـاين: ألنهـا قـد جمعـت بينـه وبن 

أوليـاء اللـه وألصقتـه بهـم، كا يجمـع الخياط 

وب، ويُلصـق بعضـه ببعـض. الثَـّ

الـكام  يف  الثـاين  الوجـه  هـذا  وعـىل  قلـت: 

اسـتعارة تشـبيه املعقـول باملحسـوس، حيـث 

شـبّهت التوبـة الخالصـة بالخياطة، وذكر اسـم 

املشـبه بـه، وأريـد املشـبّه...

"عى ولعّل" إذا أطلقتا يف كالم الله تعاىل!

فـإن قيـل: "َعـَى" فعل رجـاء وطمـع ، كا أن 

"لعـل" حـرٌف لذلـك، وال يصح إسـناده إىل الله 

تعـاىل؛ ألّن الطمـع إنـا يكـون ملن يخفـى عليه 

ٌء يِف  العواقـب، و}إِنَّ اللـه اَل يَْخَفـى َعلَيْـِه يَشْ

ـَاِء{ ]آل عمـران:5[، وتقريره  اأْلَرِْض َواَل يِف السَّ

بحصولـه،  وثـوق  ال  يشء  ارتقـاب  الرجـاء  أّن 

واإلشـفاُق،  الطمـُع  االرتقـاب:  يف  ويدخـل 

فالطمـع: ارتقـاب أمر محبوب ممكـن الوقوع. 

واإلشـفاق: ارتقاب\توقّـع أمـر مكـروه ممكـن 

يقتـيض عـدم جـزم  الرجـاء  الوقـوع، فمعنـى 

يعـري  بـل  يرجـوه،  الـذي  بوقـوع  املتكلّـم 

صاحبـه الشـك فيـه، فلّا كان للشـك جانب يف 

معنـاه، مل يصـح إسـناده إىل اللـه تعـاىل كـا ال 

يصـح أن يقـول تعاىل: أرجو، أو أشـك، أو أظّن؟ 

والجواب عنه من وجهن: 

األول: أّن "عـى ولعـل" إنـا تفيـدان الرجـاء 

النـاس، وأّمـا إذا  والطمـع إذا كانتـا مـن كام 

كانتـا مـن كام اللـه تعـاىل فهـي تفيـد تيّقـن 

 ، مابعدهـا  مضمـون  وتحقيـَق  الحصـول، 

كقولـه تعـاىل: }فََعـَى اللـه أَْن يَـأيِْتَ ِبالَْفتْـح{ 

]املائـدة:52[، فـإّن املـراد بالفتح: ظهـور النبي 

الكافريـن،  - عـىل  اللـه عليـه وسـلم  - صـىل 

ومنـه مـا وقـع مـن قتـل مقاتلـة بنـي قريظـة 

وسـبي ذراريهـم، وإجـاء بنـي النضـر وقيـل: 

هـو فتـح بـاد املرشكـن عـىل املسـلمن وقيل: 

فتـح مكـة. والـكل قـد وقـع.

 قلـت: وضّعـف هـذا الوجـه بـأّن كونهـا مـن 

اللـه تعـاىل لتحقيـق مضمـون مـا بعدهـا غـر 

مطّـرد، بدليـل قوله تعـاىل:  }فَُقواَل لَُه قَـْواًل لَيًِّنا 

ُه يَتََذكَّـُر أَْو يَْخـَى{ ]طـه:44[، إذ اليخفـى  لََعلَـّ

أن فرعـون مل يتذكّـر كـا أنّـه مل يخـش.

الثـاين: أنهـا عـىل حقيقتهـا مـن معنـى الرجـاء 

عـن  يخـرج  ال  أن  األصـل  ألّن  والطمـع؛ 

الحقيقـة بغـر داٍع، إال أن الرجـاء ملـا كان 

محـاال يف حّقه تعـاىل ُصِف إىل املخاطبن، 

فإنّـه كـا يجـيء لرجـاء املتكلـم يجـيء 

غرهـا  ولرجـاء  بـل  املخاطـب،  لرجـاء 

أيضـا كـا يف قولـه تعاىل: }فَُقـواَل لَـُه قَْواًل 

ُه يَتََذكَُّر أَْو يَْخـَى{ ]طه:44[ قال  لَيًِّنـا لََعلَـّ

الزمخرشي والبيضـاوي: املعنى: أي: اذهبا 

عـىل رجائكـا وبـارشا األمـر مبـارشة مـن 

يرجـو ويطمـع أن يثمـر عملـه واليخيـب 

سـعيه، فـإن الراجـي مجتهـد واآليـس متكلف.   

قـال اإلمـام الراغـب األصبهـاين – رحمـه اللـه 

مـن  وكثـر  وترّجـى،  طَِمـَع  "َعـَى:  تعـاىل-: 

املفرّسيـن فـرّسوا »لعـّل« و»َعـَى« يف القـرآن 

بالـّازم، وقالـوا: إّن الطّمـع والرّجاء ال يصّح من 

اللـه، ويف هـذا منهم قصوُر نظـٍر، وذاك أن الله 

تعـاىل إذا ذكـر ذلك يذكره ليكون اإلنسـان منه 

راجيـا، ال ألن يكـون هـو تعـاىل يرجـو، فقولـه: 

]األعـراف/  َعُدوَّكُـْم{  يُْهلِـَك  أَْن  َربُُّكـْم  }َعـى 

129[ ، أي: كونـوا راجـن".

وقـال أيضـا يف قولـه تعـاىل مـن سـورة البقـرة: 

ِمـْن  َوالَِّذيـَن  َخلََقُكـْم  ِذي  الَـّ َربَُّكـُم  }اْعبُـُدوا 

قَبْلُِكـْم لََعلَُّكـْم تَتَُّقـون{ ]البقـرة:21[: إذا قـال 

قائـل: "افعـل كذا لعلك تفلـح"، يصح أن يكون 

"لعلـك" حـاال للمتكلّـم، مبعنـى: أنا طامـٌع راٍج 

لفاحـك، ويصـح أن يكـون للمخاطـب مبعنـى 

"أنـت طامـع يف فاحـك"، وملا دلـت الداللة أن 

الطمـع إنـا يكـون ملن يخفـى عليـه العواقب، 

علـم أنـه ال يصـح أن يكـون للـه تعـاىل إذا ورد 

يف كامـه، فصـار ذلـك حـاال للمخاطـب كأنـه 

قـال: "اعبـدوا ربكـم راجـن تقاكـم ".

قلـت: وهـذا هـو املـراد مبـا يقولـه املفـرسون: 

فـإّن  لعبـاده،  تعـاىل  اللـه  مـن  إطـاٌع  إنّـه 

اإلطـاع: جعـل اآلخـر طامعـاً، فهو يفيـد أيضا 

الرجـاء مـن املخاطـب. أن 

إطاعه تعاىل يفيد القطع واليقن!

ثـّم إطاعه تعاىل للعبـاد يفيد القطع باإلجابة؛ 

ألّن مـن أطمـع إنسـانا يف يشء، ثـّم حرمـه كان 

عـاراً عليـه، والله تعـاىل – وهو أكـرم األكرمن- 

ال  ثـّم  يشء،  يف  أحـداً  يطمـع  أن  مـن  أكـرم 

يعطيـه إيـاه. وتقرير هـذا أّن القـرآن نزل عىل 

عـرف النـاس يف الـكام، والسـلطان العظيم إذا 

التمـس املحتـاج منـه شـيئا فإنه ال يجيـب إليه 

إال مبـا يفيـد اإلطـاع  ككلمـة عـى، أو لعل... 

كأن يقـول: عـى أن أفعـل كذا...مـع أّن غرضه 

القطـع باإلجابـة، وإيقـاع املرجـّو ألبتة. 

الـرس يف العـدول عـن كلمـة الجـزم واليقن إىل 

كلمـة اإلطاع!

فـإن قيـل: إذا كان املقـام مقام الجـزم واليقن، 

فـكان الظاهـر أن يـؤىت فيه بعبـارة تفيد الجزم 

عبـارٍة  عـن  العـدول  يف  الـرس  فـا  والقطـع، 

كذائيّـة إىل كلمـة اإلطـاع؟

قلنا: يف العدول إىل كلمة اإلطاع فائدتان:

األوىل: أّن ذكـر فعـل اإلطـاع يسـتتبع معنـى 

اختيـار املتكلـم يف وقوع اليء وعـدم وقوعه، 

ففيـه تنبيـٌه عـىل أنـه ليس ألحـد أن يُلـزِم الله 

تعـاىل أو يكلفـه بـيء، بـل كل مـا يفعله فإنا 

يفعلـه عـىل سـبيل التفضـل والتطـول، والتوبة 

غـر موجبـٍة لـه، قال اإلمـام الرازي: ذكـر كلمة 

)عـى(  يفيـد  هـذا املعنـى، مـع أنـه يفيـد 

باإلجابة. القطـع 

تعليـا  اإلطـاع  فعـل  ذكـر  يف  أّن  الثانيـة: 

للعبـد املكلّـف أنّـه وإْن بالـغ يف إقامة وظائف 

الرجـاء  بـن  يكـون  أن  يجـب  فإنّـه  العبـادة 

والخـوف؛ ألن هـذا الحـال أبعـد مـن اإلنـكار 

واإلهـال، وألّن هـذا املقـام هـو املنجـي؛ ألنّه 

وهـو  وتعـاىل،  سـبحانه  لـه  الكـال  اعتقـاد 

أن لـه أن يفعـل مـا يشـاء يف املطيـع وغـره. 

وبذلـك مـدح اللـه تعـاىل املؤمنن، حيـث قال: 

}يَْدُعـوَن َربَُّهـْم َخْوفًـا َوطََمًعا{]السـجدة:16[، 

وقـال أيضا: }يَرُْجـوَن رَْحَمتَُه َويََخافُـوَن َعَذابَُه{ 

]اإلرساء:57[. 

وأحكـم،  أتـّم  وعلمـه  أعلـم،  تعـاىل  واللـه 

العظيـم! اللـه  وأسـتغفر 

على مائدة القرآن
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اجلانب العملي للسرية النبوية )احللقة اخلامسة(

حمارضات يف السرية النبوية ألقاها العالمة احلكيم السيد سليامن الندوي كبري علامء اهلند يف عرصه وشيخ الندويني
 مأخوذة من كتاب »الرسالة املحمدية«

وهـذا هبـار بـن األسـود الـذي تسـبب يف قتـل 

جنـن زينـب ابنة رسـول اللـهy، وارتكب عدة 

جرائـم، وأمنـه النبـي y يف فتـح مكـة فأسـلم 

وحسـن إسـامه، وملا رجع النبـي y إىل املدينة 

جـاء هبـار رافعـا صوتـه وقـال: يـا محمـد! أنـا 

جئـت مقـرا باإلسـام، وأنـا أشـهد أن ال إلـه إال 

اللـه، وأن محمـدا عبـده ورسـوله، واعتـذر إليـه 

وقـال: يـا نبـي اللـه لقـد هربـت منـك يف الباد، 

فـأردت اللحـوق باألعاجـم، ثـم ذكـرت عائدتـك 

وفضلـك يف صفحـك عمـن جهـل عليـك، وكنـا يا 

نبـي اللـه أهـل رشك فهدانـا اللـه بـك، وأنقذنـا 

بـك مـن الهلكـة، فاصفح عـن جهي، وعـا كان 

منـي، فـإين مقـر بسـوء فعـي، معـرف بذنبـي، 

فقـال النبـي y: " يـا هبـار عفـوت عنـك، وقد 

اإلسـام،  إىل  هـداك  حيـث  إليـك  اللـه  أحسـن 

واإلسـام يجـّب مـا كان قبلـه".

متوحشـا  جـاء  الـذي  وهـب  بـن  عمـر  وهـذا 

سـيفه، ويرقـب الفرصـة لـيك يقـيض عـىل النبي 

y – نعـوذ باللـه مـن ذلـك – إذ يقبـض عليـه، 
ويـؤيت بـه إىل النبـي y ويعـرف بذنوبـه، ثـم 

يطلـق النبـي y رساحـه، فيتـرشف بالدخول يف 

اإلسـام، ويحسـن إسـامه.

وصفـوان بـن أميـة الـذي حرّش عمـر بن وهب 

عـىل قتـل الرسـول y، وتحّمل دينـه وعياله لو 

قُتـل يف هـذا السـبيل، قـد فـّر بعـد فتـح مكـة، 

وخـرج يريد جـدة، لركب منهـا إىل اليمن، فقال 

عمـر بـن وهـب: يـا نبـي اللـه! إّن صفـوان بـن 

أميـة سـيد قومه، وقـد خرج هاربـا منك ليقذف 

بنفسـه يف البحـر، فأّمنـه y وقـال: " هو آمن"، 

قـال: يـا رسـول اللـه! أعطنـي شـيئا يعـرف بـه 

أمانـك، فأعطـاه عامتـه التـي دخـل فيهـا مكة، 

فخـرج بهـا عمـر حتى أدركـه بجدة، وهـو يريد 

أن يركـب البحـر، فقـال: يـا صفـوان فـداك أيب 

وأمـي، أفضـل النـاس وأبـر النـاس وأحلـم الناس 

ابـن عمتـك، عـزه عـزك، ورشفـه  النـاس  وخـر 

عـىل  أخافـه  إين  قـال:  ملـكك،  وملكـه  رشفـك، 

نفـي، قـال: هـو أحلـم من ذلـك وأكـرم، فرجع 

 ،y بـه معـه حتـى قـدم بـه عـىل رسـول اللـه

فقـال صفـوان: إن هـذا زعم أنـك أمنتنـي، قال: 

بالخيـار  أمـري  يف  فاجعلنـي  قـال:   ،" " صـدق 

شـهرين، قـال: " أنـت فيه بالخيار أربعة أشـهر"، 

حالـه  تتغـر  بـه  إذ  الفـرة  هـذه  تنتهـي  وال 

ويتـرشف باإلسـام.

إىل خيـر   y النبـي  يتوجـه  اليهوديـة:  واقعـة 

أكـر مركـز لليهـود ومعقلهـم الحصـن املنيـع، 

ويفتـح اللـه تعـاىل عليـه خيـر بعـد املواجهات، 

الطعـام،  y عـىل  النبـي  بيهوديـة تدعـو  وإذا 

 y النبـي  إىل  فتقـدم  دعوتهـا،   y ويقبـل 

شـاة مسـمومة، فيـأكل منهـا، ثـم جـيء بهـا إىل 

رسـول الله y فسـألها عن  ذلك فقالت: أردت 

ألقتلـك، قالـوا: أال نقتلها؟ قـال: " ال" يقول أنس: 

.y فـا زلـت أعرفهـا يف لهـوات رسـول اللـه

هـذا هواملثـال النـادر للعفو والصفـح عمن أراد 

قتلـه y، هـل بوسـع العـامل كله أن يقـدم مثاال 

واحـدا ملثـل هـذا العفـو والصفـح عـر تاريخـه 

املمتـد إىل آالف القـرون غر سـرة النبي الكريم 

y؟ محمد 

يسـتظل النبي y تحت سـمرة قافـا من غزوة 

نجـد، وتفرق الناس يسـتظلون بالشـجرة، وعلّق 

عنـده  وإذا  نائـم،  وهـو  بالشـجرة،  سـيفه   y
أعـرايب يخـرط عليـه سـيفه، وهـو بيـده صلتـا 

ويقـول: مـن مينعـك مني؟ فقـال y: " الله" ومل 

وجلس. يعاقبـه 

وذات مرة أيت رسـول الله y بكافر أسـرا، وكان 

باملرصـاد حتـى يغتنـم الفرصـة ويقتـل الرسـول 

y، فأصابـه الذعـر، فسـّكن الرسـول y روعـه 
وخفـف عنـه، وقـال لـه: " ولـو أردت قتـي مـا 

عليه". قـدرت 

وإن مثانـن رجـا مـن أهـل مكـة هبطـوا عـىل 

التنعيـم مسـلحن،  y مـن جبـل  اللـه  رسـول 

فأخذهـم  وأصحابـه،   y النبـي  غـرة  يريـدون 

فاسـتحياهم. سـلا 

أيهـا اإلخـوة ! وهـا هـي مدينـة الطائـف التـي 

البـاء  عليـه  اشـتد  ملـا   y النـي  إليهـا  خـرج 

واألذى يف مكـة، رجـاء أن يـؤووه وينـروه عىل 

قومـه، ومينعـوه منهـم، حتـى يبلـغ رسـالة ربه، 

آذوه  بـل  نـاصا،  يـر  ومل  يؤويـه  مـن  يـر  فلـم 

أشـد األذى، ونالـوا منـه مـا مل ينـل منـه قومـه، 

 ،y ورئيسـها عبـد ياليل الذي سـخر مـن النبي

وواجهـه سـاطن، وجعلـوا يرمونـه بالحجـارة، 

السـفه  مـن  وبكلـات  قدمـاه،  دميـت  حتـى 

األمـر  الحجـارة، ووصـل  مـن  وقعـا  أشـد  هـي 

إىل حـد أن النـاس اجتمعـوا عليـه، وقعـدوا لـه 

 y صفـن عـىل طريقـه، فلـا مـر رسـول اللـه

نعـاه  يرفـع رجليـه وال  الصفـن جعـل ال  بـن 

قعـد  الحجـارة  أزلقتـه  إذا   y وكان  بالدمـاء، 

إىل األرض، فيأخـذون بعضديـه فيقيمونـه، فـإذا 

مـى رجمـوه، وهـم يضحكـون.

وحسـبنا حديـث عائشـة ريض الله عنهـا لتقدير 

بـه  أصيـب  الـذي  والبـاء  األذى  شـدة  مـدى 

الرسـول y، حيث سـألت ريض لله عنها رسـول 

اللـه y بعـد مـيض تسـع سـنوات عـىل وقعـة 

الطائـف فقالـت: يـا رسـول اللـه! هـل أىت عليك 

السيرة النبوية
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يـوم كان أشـد مـن يـوم أحـد؟ فقـال: " لقـد 

لقيـت مـن قومـك، وكان أشـد ما لقيـت منهم 

يـوم العقبـة إذ عرضـت نفـي عـىل ابـن عبد 

يـا ليـل بـن عبـد كال، فلـم يجبنـي إىل مـا 

أردت، فانطلقـت وأنـا مهمـوم عـىل وجهـي، 

فلـم أسـتفق إال بقـرن الثعالـب. الحديـث.

الرسـول  حاصهـم  ملـا  التـي  الطائـف  تلـك 

وظلـوا  الهجـرة،  مـن  الثامنـة  السـنة  يف   y
يحاصونهـا ومل تفتـح لهـم، فأمـر رسـول اللـه 

y عمـر بن الخطـاب فأذن يف النـاس بالرحيل، 
ومل  نرحـل  وقالـوا:  ذلـك،  مـن  النـاس  فضـج 

 " :y تفتـح علينـا الطائـف؟ فقـال رسـول اللـه

فاغـدوا عـىل القتـال"، فغدوا فأصابت املسـلمن 

جراحـات، فقال رسـول اللـه y: " إنا قافلون إن 

شـاء الله" فجـاءه أصحابـه فقالوا: يا رسـول الله 

أحرقتنـا نبـال ثقيـف فـادع الله عليهـم، فقال: " 

اللهـم اهـد ثقيفـا وائـت بهـم" مرتـن.

هـذا هـو الدعـاء، دعـاء الخـر والهدايـة لقـوم 

قـد رمـوا النبـي y بالحجـارة، وسـلطوا عليـه 

سـفهاءهم وغلانهـم يسـبونه ويصيحـون بـه.

 y ويف غـزوة أحـد ملـا هاجـم األعـداء الرسـول

وكان يـوم بـاء ومتحيص حتى خلصوا إىل رسـول 

اللـه y، فرمـي بالحجـارة حتـى وقـع لشـقه، 

فأصيبـت رباعيته، وشـج وجهه، وكلمت شـفته، 

فجعـل الـدم يسـيل عـىل وجهـه، وجعل ميسـح 

الـدم، وهـو يقـول: " كيـف يفلـح قـوم خّضبـوا 

وجـه نبيهـم وهـو يدعوهـم إىل ربهـم؟! اللهـم 

اهـد قومـي فإنهم ال يعملـون". ويف رواية: اللهم 

اغفـر لقومـي فإنهـم ال يعلمـون".

والتطبيـق  الحقيقـي،  العمـل  هـو  هـذا  إن 

العلمـي ملـا كان وعظـه املسـيح عليـه الصـاة 

الزيتـون بقولـه: " أحبـب  والسـام عـىل جبـل 

عـدوك"، وإنـه ليـس مـن بيـت شـعر، أو عبـارة 

أدبيـة رشـيقة أو كلـات حلـوة فحسـب، وإنـا 

هـو أسـوة عمليـة يف غايـة مـن الخطـورة.

وهـا هـو ابـن عبـد ياليـل قـام مـا قـام بـه مـع 

وآذاه  الطائـف،  إىل  سـفره  يف   y اللـه  رسـول 

بأنـواع مـن العـذاب، إنه ملـا قدم املدينـة ومعه 

وفـد مرافـق له مـن الطائف؛ أنزلـه النبي y يف 

املسـجد، وبنـى لـه خيامـا، وكان يأتيـه كل ليلـة 

بعـد العشـاء يحدثـه مـا لقـي مـن قومـه مـن 

قريـش، هـل تأملتم ملن يفعل لـه النبي y كل 

ذلـك؟ هنا موضـع االنتباه واألمـر الافت للنظر، 

لذلـك الشـخص الذي رمـاه بالحجر وأذاقه سـوء 

العـذاب، وأغـرى بـه سـفهاء الطائـف يرجمونـه 

.y حتـى يُدمـوا قدميـه الرشيفتـن

وهـذا هـو التنفيـذ العمـي الصـادق ملـا أمـر به 

املسـيح عليـه السـام بقولـه: " أحبـب عـدوك 

واعـف عنـه".

واذكـروا اليـوم الـذي فتـح اللـه تعـاىل فيـه مكة 

لنبيـه الكريم y، كان رؤسـاء قريش وسـاداتهم 

جميعـا واقفـن يف فنـاء الحـرم ينتظـرون مـاذا 

املبـارك  الفنـاء  y؟ ذلـك  النبـي  يصنـع فيهـم 

الذي سـبق أن سـبوا فيه النبي y، وألقوا عليه 

سـا جـزور، وتآمـروا فيـه عـىل قتلـه، كان فيهم 

مـن مل يـأل جهـدا يف اسـتئصال جـذور اإلسـام 

والقضـاء عليـه، وكان فيهـم مـن كانـوا يكذبونه 

وال يصدقونـه، ومـن كانـوا يهجونـه ويسـيئون 

إليـه، كان فيهـم مـن رمى عليه الحجـارة، وفرش 

سـفك  مـن  فيهـم  وكان  طريقـه،  يف  األشـواك 

أقاربـه وأعزائـه، وشـق صدورهـم، والك  دمـاء 

أكبادهـم، وكان فيهم من كانـوا يؤذون الضعفاء 

والفقـراء مـن املسـلمن ويعذبونهم عـىل رمضاء 

كانـوا  املجرمـن  هـؤالء  كل  شـعابها،  ويف  مكـة 

واقفـن منكسـن رؤوسـهم، ينظرون مـاذا يصنع 

بهـم؟ وبجانـب هـؤالء كانت هناك عـرشة آالف 

مـن السـيوف املتوحشـة، تنتظـر إشـارة واحـدة 

 y وإذا برسـول اللـه ،y مـن الرسـول الكريـم

فاعـل  تـروين أين  مـا  يـا معـرش قريـش  يقـول: 

! فيكم؟

قالـوا: خـرا، أخ كريـم، وابن أخ كريـم. الَ ترَْثَيَب 

َعلَيُْكـُم الْيَْوَم

فقـال y: " أين أقـول لكـم كـا قـال يوسـف 

إلخوتـه: الَ ترَْثَيـَب َعلَيُْكُم الْيَْوَم. ] يوسـف: 92[، 

اذهبـوا فأنتـم الطلقـاء".

للصفـح  واألمثـل  األعـىل  النمـوذج  هـو  هـذا 

والعفـو عـن األعداء، وهذه من األسـوة الحسـنة 

العمـي  والتعليـم   y الرسـول  مـن  العمليـة 

ال  الـذي  التعليـم  ذلـك  الصـدد،  هـذا  يف  منـه 

يقتـر نطاقـه عـىل تلقـن الكلـات، وتوجيـه 

اإلرشـادات والنصائـح الكامية فحسـب، بل هو 

الواقـع الـذي برز بـكل معانيـه، وسـائر حقائقه 

.y يف حيـاة املصطفـى

املذاهـب  أتبـاع  أن  يف  السـبب  هـو  وهـذا 

والديانـات األخـرى يدعـون النـاس إىل الكلـات 

الحلـوة والعبـارات العذبـة التـي صـدرت مـن 

أفـواه أنبيائهـم وزعائهـم، ويكررونهـا مـرات 

وكـرات، ألنهـم ال يوجـد لديهـم يشء غرهـا، 

أمـا اإلسـام فإنـه ال يدعـو إىل أقـوال الرسـول 

العمـل،  إىل  يدعـو  إنـه  بـل  فحسـب،   y
واتبـاع السـنن املأثـورة عن النبـي y وهديه 

العـامل، وخـر  أمـام  بـه  قـام  الـذي  الرشيـف 

y يف آخـر  قالـه  دليـل عـىل ذلـك هـو مـا 

حياتـه املباركـة: " تركـت فيكم الثقلـن: كتاب 

اللـه وسـنتي". 

القويتـان  والدعامتـان  األساسـان  هـا  وهـذان 

يـوم  إىل  قامئتـن  تـزاالن  وال  زالتـا  مـا  اللتـان 

القيامـة، ولذلـك نـرى أن اإلسـام كـا يدعـو إىل 

كتـاب اللـه عزوجل، فإنـه كذلك يدعـو إىل اتباع 

سـنة نبيـه y، يقـول البـاري تعـاىل: لََقـْد كَاَن 

ِه أُْسـَوٌة َحَسـَنٌة. ] األحـزاب:  لَُكـْم يِف رَُسـوِل اللَـّ

21[، بـل إن اإلسـام نفسـه يقـدم حيـاة رسـوله 

مثـاال علميـا وأسـوة عملية لكتاب اللـه عزوجل، 

وهـذه الفضيلـة والرشف العظيـم مل يتمكن من 

 ،y نيله رسـول من الرسـل سوى رسـول اإلسام

فإنـه ملـا بـن لإلنسـانية أصـول الحيـاة وضوابط 

الرشيعـة وقوانن الدين فيتبعهـا بعمل وتطبيق 

لـيك يكون أسـوة للنـاس، فيقول للذيـن يجهلون 

كيفيـة الصـاة: " صلـوا كـا رأمتـوين أصـي"، وال 

يركهـم يتعلمـون الصـاة مـن األحـادث القولية 

عـن  وتـرشح  الصـاة،  موضـوع  تتنـاول  التـي 

كيفيتهـا، وإنه يعلم أتباعـه والناس جميعا آداب 

العـرشة الزوجية، واألخـاق االجتاعية بقوله" " 

خركـم خركـم ألهلـه وأنـا خركـم ألهي".

واذكـروا مقام النبـي y يف حجة الوداع، وحوله 

جمـٌع حاشـٌد مـن الصحابـة رضـوان اللـه عليهم 

أجمعـن، يـرواح عددهـم  مـا بـن مئـة ومئـة 

وعـرشة آالف، كلهـم كونوا يحومـون حول حمى 

هـذه الشـمعة النبويـة علّهم تتسـّنى لهم فرص 

بضيائهـا،  واالسـتضاءة  أنوارهـا  مـن  االقتبـاس 

األخـرة،  ربـه  رسـالة  يبلـغ  كان   y والنبـي 

ويقـيض عـىل التقاليـد والطقـوس الباطلـة كلها، 

ولكـن تأملـوا وأمعنـوا النظـر يف كل درس مـن 

ونصيحـة  موعظـة  وكل  الخطبـة،  هـذه  دروس 

تجدونهـا مثـاال عمليـا ونوذجـا تطبيقيـا.

الجاهليـة  أمـر  مـن  كل يشء  أال   "  :y يقـول 

الجاهليـة  ودمـاء  موضـوع،  قدمـيَّ  تحـت 

موضوعـٌة، وإن أول دم أضعـه مـن دمائنـا دم 

ابـن ربيعة بـن الحارث"، ويقـول: وربا الجاهلية 

موضـوع، وأول ربـا أضـع ربانـا ربـا عبـاس بـن 

املطلـب". عبـد 

السيرة النبوية
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من خطب ومواقف
 فضيلة الشيخ عبد احلميد

إمام وخطيب أهل السنة بزاهدان

جريـة  نيوزيلنـدا  يف  املصلـن  عـل  الهجـوم 

وحشـية همجيـة 

أدان فضيلـة الشـيخ عبد الحميـد، إمام وخطيب 

أهل السـنة يف مدينة زاهدان، يف خطبة الجمعة 

)8 رجـب 1440( مجـزرة مسـجدي نيوزيلنـدا، 

بـ”الوحشـية  اإلرهابيـة،  الجرميـة  هـذه  واصفـا 

والهمجيـة”، مطالبـا مبعاقبـة مرتكبيها.

وقـال خطيـب أهـل السـنة: هنـاك يف نيوزيلندا 

أنـاس متطرفـون وحشـيون مسـجدين،  هاجـم 

وقتلـوا أكـرث مـن أربعن شـخصا كانوا مشـغولن 

بالصـاة، وجرحـوا آخريـن.

البـاد  مـن  نيوزيلنـدا  قائـا:  فضيلتـه  وأضـاف 

املجـاورة لـدول لهـا إدعـاءات كبـرة، وتحسـب 

هـذه  مثـل  ترتكـب  لكـن  متحـرضة،  نفسـها 

يف  بادهـم.  يف  والسـبعية  الوحشـية  الجرائـم 

ال  جرائـم  البـرش  مـن  البعـض  يرتكـب  عرنـا 

يركبهـا السـباع. نحـن نديـن مجـازر املسـلمن 

املتطرفـن. أيـدي  عـىل 

وتابـع مديـر جامعـة دار العلـوم زاهـدان قائا: 

قتـل اإلنسـان جرميـة كبـرة. العنـف والتطـرف 

ندينهـا وإن صـدرا مـن مسـلم. نحن اسـتنكرنا 

مـرارا مثـل هذه الهجـات. ال ينبغـي أن يهاجم 

أحـد أماكـن عبـادة الطوائـف األخـرى؛ أماكـن 

العبـادة مختصـة للـه تعـاىل. األمـم والشـعوب 

أن  ألحـد  وليـس  مختلفـة،  بطـرق  اللـه  تعبـد 

يهجـم عـىل أماكـن عبـادة طائفـة أخـرى.

األفعـال  ردود  السـنة  أهـل  خطيـب  وطالـب 

هـذا  تجـاه  املتحـدة  األمـم  ومنظمـة  الدوليـة 

الهجـوم اإلرهـايب، وتابع قائـا: اإلرهاب مرفوض 

متامـا يف العـامل. عـىل أحـرار العـامل أن يحاربـوا 

هـذه الظاهـرة اإلرهابيـة. نحن نطالـب منظمة 

يدرسـوا  أن  الـدويل  واملجتمـع  املتحـدة،  األمـم 

الدولـة  هـذه  عـىل  ويضغطـوا  الجرميـة،  هـذه 

املجرمـن. لتعتقـل 

وأضـاف فضيلتـه: يجـب معاقبـة املجرمـن، لئا 

يتجـه العـامل نحـو املزيـد مـن األزمـات األمنيـة، 

وال يواجـه مشـكات أخـرى. هـؤالء املجرمـون 

قتلـوا  حيـث  اإلرهابيـن،  أنـواع  أسـوأ  هـم 

املصلـن يف املسـجد. يجـب التعـرف عـىل هؤالء 

األفـراد، ومعاقبتهـم ليكونـوا عـرة لغرهم. رزق 

رفيعـة،  درجـات  الشـهداء  هـؤالء  تعـاىل  اللـه 

برحمتـه. وتغمدهـم 

وخاطـب فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد مسـلمي 

الشـعب  أيهـا  عليكـم  قائـا:  نيوزيلنـدا، 

عـىل  ثابتـن  وكونـوا  باالسـتقامة،  النيوزيلنـدي 

العـامل،  مسـلمي  جميـع  سـيدعمكم  الحـق؛ 

تعـاىل. اللـه  شـاء  إن  بجانبكـم  ونكـون 

يف  والتعذيـب  الظلـم  يواجهـون  املسـلمون 

وميامنـار الّصـن 

وأشـار فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد إىل الجرائم 

التـي ترتكـب بحـق املسـلمن يف سـائر البـاد، 

الرقـي  يدعـي  الـذي  العـامل  يف  قائـا:  وأضـاف 

والتقـدم، يتعـرض املسـلمون يف أنحائهـا لـألذى 

يحـرم  املناطـق  مـن  الكثـر  يف  والتعذيـب. 

املسـلمون مـن حقوقهـم اإلنسـانية والبرشيـة، 

ويضطهـدون. أهـل الحق يواجهون مشـكات يف 

كافـة أنحـاء العـامل.

وأضـاف فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد: منذ مدة 

ويقتـل املسـلمون يف الصـن، ويتعرضـون ألشـد 

أنـواع التعذيبـات. والحكومـة الصينيـة ال تـؤدي 

واجبهـا فقـط، بـل عواملهـا متورطـة يف الكثـر 

مـن هـذه التعذيبات.

وأشـار فضيلتـه إىل الجرائـم الوحشـية الظاملـة 

التـي متـارس بحق مسـلمي ميانار، وتابـع قائا: 

شـهدنا يف ميانـار مـاذا جـرى عـىل مسـلميها، 

وكيف قـام الجيش امليانـارى بالترف الهمجي 

مـع املسـلمن، وتـم تضييـع حقـوق مسـلميها، 

وقامـوا بترشيدهـم. هذه املشـاهد كانت مؤملة، 

يحـرق ملثلهـا كبد اإلنسـان.

تقسـيم محافظـة سيسـتان وبلوشسـتان يـّر 

والشـعب الدولـة 

وأشـار فضيلة الشـيخ عبد الحميد يف قسـم آخر 

مـن خطبتـه إىل بعـض التكهنـات حـول تقسـيم 

قائـا:  وتابـع  وبلوشسـتان،  سيسـتان  محافظـة 

ونـويص  نؤكـد  املحافظـة  تقسـيم  موضـوع  يف 

أن ال تتعرضـوا للمحافظـة، بـل اتركوهـا بهـذه 

الحالـة التـي هـي موجـودة. إن املنافـع العامـة 

للمحافظـة تتطلـب أن ال يجـري تقسـيمها.

مـرضرا  املحافظـة”  “تقسـيم  فضيلتـه  واعتـر 

للدولـة والشـعب، وتابع قائا: تقسـيم املحافظة 

يكلـف النـاس الخسـائر، وكذلـك يكلـف الدولة. 

عـىل  جديـدة،  ومؤسسـات  دوائـر  بنـاء  بـدل 

الدولـة أن متـول يف توفـر املشـاغل واملهـن.

واعتـر فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد تقسـيم أي 

شـطر مـن املحافظـة سـببا لنقصها، وتابـع قائا: 

محافظتنـا  تصـاب  “سيسـتان”  انفصلـت  إن 

هـي  التـي  “تشـابهار”  فصلتـم  وإن  بالنقـص، 

جبـن محافظتنـا، تكـون املحافظـة ناقصـة، وإن 

“خـاش”  أو  و”رساوان”  “إيرانشـهر”  فصلتـم 

وأي  “نيكشـهر”  أو  “رسبـاز”  أو  و”زاهـدان”، 

منطقـة مـن املحافظـة، نشـعر بـأن محافظتنـا 

خطب ومحاضرات
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أهلهـا. ويتـرضر  ناقصـة،  أصبحـت 

وأكـد فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد قائـا: دعـوا 

هـذه املحافظـة تبقـى كبـرة. محافظتنـا بألـف 

كيلومـرا  و300  الريـة،  الحـدود  مـن  كيلومـر 

مـن الحـدود املائيـة، محافظـة اسـتثنائية وفيهـا 

طاقـات خاصـة.

زاهـدان  العلـوم  دار  جامعـة  مديـر  وطالـب 

بتوظيـف مديريـن أقوياء يف املحافظـة، وأضاف 

أقويـاء  مديريـن  إىل  تحتـاج  محافظتنـا  قائـا: 

إرسـالهم  يتـم  الذيـن  املحافظـون  ومؤهلـن. 

إىل هنـا، يجـب أن يكونـوا يف مسـتوى الوزيـر، 

وينبغـي أن يكـون الرؤسـاء يف مسـتوى نائـب 

املحافظـة. إدارة  لهـم  ليمكـن  الوزيـر، 

وأكـد إمـام وخطيـب أهـل السـنة عـىل لـزوم 

يف  السـائدين  واالنسـجام  الوحـدة  حفـظ 

املحافظـة، وتابـع قائـا: تقسـيم املحافظـة فيـه 

مشـكات. نحن نشـاهد ونرى أن األعداء ينزلون 

إىل السـاحة ويحدثـون مشـكات، فاألفضـل أن 

واالنسـجام. الوحـدة  بهـذه  محافظتنـا  تبقـى 

وأكـد فضيلتـه قائـا: الذيـن يفكرون يف تقسـيم 

املحافظـة، عليهـم أن يفكـروا يف توفـر الفـرص 

تـّم تقسـيمها، مل  التـي  املحافظـات  واملشـاغل. 

تحـدث فيها تغيـرات مطلوبة، وأهلهـا نادمون.

أمل تأت فرصة التغيري يف الرؤى والتجاهات؟

خطبـة  يف  الحميـد،  عبـد  الشـيخ  فضيلـة  أكـد 

الجمعـة )1 رجـب 1440( يف مدينـة “خـاش”، 

مـن  واالجتنـاب  واألمـن  الوحـدة  حفـظ  عـىل 

االختافـات، موصيـا املسـؤولن وعلاء الشـيعة 

والسـنة بالتغيـر يف الرؤى واالتجاهات لتحسـن 

أوضـاع البـاد.

وقـال فضيلتـه: حفـظ الوحـدة، واالبتعـاد مـن 

االختافـات القومية واملذهبيـة والقبائلية مهمة 

ورضورية.

جـدا.  قبيحـة  النزاعـات  قائـا:  فضيلتـه  وتابـع 

يسـعى األعـداء يف عرنـا أن يشـعلوا النزاعـات 

بـن املسـلمن، ويوقعـوا الفتنـة بـن املذاهـب 

والقوميـات. هذه هي مؤامـرة األعداء وخطتهم 

أن يثـروا الفرقـة بـن طوائـف املسـلمن.

وأضـاف مديـر جامعـة دارالعلوم زاهـدان قائا: 

القبائليـة،  النزاعـات  النـاس  يـرك  أن  يجـب 

إلزالـة  يسـعون  مـن  كام  إىل  ويسـمعوا 

االختافـات وألجـل السـام والصلـح، ويتعاونـوا 

معهـم. العلاء ورؤسـاء القبائـل وكل من يويص 

لحـل االختافـات، يريـد خرنـا، وإن مل نسـتمع 

لـكام مـن يريـد خرنـا نتـرضر.

وأكـد خطيـب أهـل السـنة عـىل مراعـاة األمـن 

والسـام، وتابـع قائـا: يجـب أن يحفـظ األمـن، 

يجـب  والدولـة.  الشـعب  لصالـح  األمـن  ألن 

األمـن  بجانـب  ومشـكاتنا  مطالبنـا  نطـرح  أن 

العنـف. مـن  وباالجتنـاب  بالحـوار، 

وأشـار خطيـب أهل السـنة إىل موضوع توظيف 

أهـل السـنة قائا: إن كنا ال نشـكو مـن توظيف 

سيسـتان  مـدن  مـن  الكثـر  يف  السـنة  أهـل 

أهـل  مؤهلـو  يسـتخدم  مل  لكـن  وبلوشسـتان، 

السـنة بشـكل جيـد يف مركز املحافظـة، ومنطقة 

سيسـتان، وسـائر املحافظـات السـنية.

يكـون  أن  ينبغـي  ال  قائـا:  فضيلتـه  واسـتطرد 

فـرق بـن كفـاءات أهـل السـنة والشـيعة. هـذا 

السـنة والقوميـات واملذاهـب  مـن حـق أهـل 

تراعـى حقوقهـم. مطلبنـا  الشـعوب أن  وكافـة 

مـن مسـؤويل النظـام أن يراعـوا حقـوق كافـة 

النـاس يف البـاد.

قائـا:  الحميـد  عبـد  الشـيخ  فضيلـة  وصح 

لقـد حـان وقـت أن يتخـىل املسـئولون وعلـاء 

الدينيـة  التعصبـات  مـن  والسـنة  الشـيعة 

مـن  الكثـر  يف  تغيـرات  ويحدثـوا  واملذهبيـة، 

واتجاهاتهـم. رؤاهـم 

ال  قائـا:  الحميـد  عبـد  الشـيخ  فضيلـة  وأكّـد 

ينبغـي أن تكـون رؤيتنا مذهبيـة وقومية. يجب 

أن نفكـر ملصالـح املسـلمن وجميع البـرش. بعد 

هنـاك  الثـورة،  عمـر  مـن  سـنة  أربعـن  مـرور 

حاجـة إىل تغيـر جديـر بالقبـول يجلـب مرضاة 

اللـه والطبقـات املختلفـة مـن الشـعب، حتـى 

يـرى النـاس ألنفسـهم مسـتقبا زاهـرا.

الطبقـة املثقفـة من أهل السـنة يف “سيسـتان” 

يشـكون عدم توظيـف مؤهليهم

إمـام  الحميـد،  عبـد  الشـيخ  فضيلـة  انتقـد 

دار  جامعـة  ورئيـس  السـنة  أهـل  وخطيـب 

العلـوم مبدينـة زاهـدان، يف اجتـاع مـع سـكان 

منطقـة “سيسـتان” صبـاح األحـد )3 مـن رجب 

إىل  مشـرا  التوظيـف،  يف  التمييـزات   )1440

شـكوى مثقفـي أهـل السـنة يف هـذه املنطقـة 

مؤهليهـم. توظيـف  عـدم  مـن 

وأشـار فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد الذي سـافر 

إىل مدينـة “زابـل” للمشـاركة يف جلسـة تكريـم 

“زابـل”،  يف  العلـوم”  “بـدر  مدرسـة  خريجـي 

واألخـوة  الوحـدة  إىل  مختـرة،  كلـات  يف 

املوجودتن بن سـكان “سيسـتان وبلوشسـتان”، 

وتابع قائا: يف محافظة “سيسـتان وبلوشسـتان” 

وال سـيا يف منطقـة “سيسـتان” جـذور األخـوة 

أهلهـا  بـن  جـدا.  قويـة  والسـنة  الشـيعة  بـن 

قرابـات عشـائرية، وهـذه الوحدة واألخـوة تثر 

يـأس األعـداء.

إزالـة  لـزوم  عـىل  السـنة  أهـل  خطيـب  وأكـد 

التمييـزات يف التوظيفـات، قائـا: يشـكو مثقفـو 

أهل السـنة يف منطقة “سيسـتان” عدم توظيف 

الصـدور  ذوي  املسـؤولن  نطالـب  مؤهليهـم. 

الرحبـة أن يغـروا رؤاهم واتجاهاتهـم، ويقوموا 

بإزالـة الفـروق والتمييـزات املوجـودة بـن أبناء 

هـذا الوطـن، لتتقـوى الوحـدة واألخـوة بينهـم 

كرث. أ

أهـايل  زاهـدان:  العلـوم  دار  مديـر  وتابـع 

وإخـوة.  إيرانيـون  وسـنة،  شـيعة  “سيسـتان”، 

كافّـة  يف  وناشـطن  حارضيـن  كانـوا  هـؤالء 

املياديـن، وال ينبغـي أن يحرمـوا مـن حقوقهـم 

القانونيـة بسـبب اعتقاداتهـم ووجهـات نظرهم 

اإلسـام. إىل  جميعهـا  يعـود  التـي 

واسـتطرد خطيـب أهـل السـنة قائـا: نرجـو أن 

يعتنـي املسـؤولون إىل شـكوى أهل “سيسـتان” 

املنطقـة،  هـذه  يف  السـنة  أهـل  سـيا  وال 

للوحـدة  سـببا  ليكـون  مثقفيهـم،  ويسـتخدموا 

واألخـوة ويـأس األعـداء، وال يكـون املسـؤولن 

الحـارض يف  الـويف  الشـعب  أمـام هـذا  خجلـن 

واملياديـن. السـاحات  كافـة 

األمطار األخرية تبرش بعام عامر

نهايـة  الحميـد يف  عبـد  الشـيخ  وأشـار فضيلـة 

خطبتـه إىل نـزول األمطـار األخـرة يف سيسـتان 

وبلوشسـتان، واصفـا هذه األمطـار بأمطار تبرش 

بسـنة عامـرة، وتابـع قائـا: مل يكـن أحـد يتصور 

مـن  هـذه  الرسعـة.  بهـذه  القحـط  يـزول  أن 

رحمـة اللـه وعنايتـه، حيـث ينـزل رحمتـه كلا 

قنـط عبـاده؛ }وهـو الـذي ينزل الغيـث من بعد 

مـا قنطـوا وينـرش رحمتـه وهـو الـويل الحميد{. 

نـزول املطـر بعـد القنـوط يطلـب شـكرا.

وأوىص فضيلتـه الجميـع بالصـر عنـد املصيبـة، 

والشـكر عـىل النعمـة، وتابـع قائـا: ال ينبغـي 

املشـكات.  مواجهـة  عنـد  ييـأس  أن  لإلنسـان 

أحيانـا ميـرض اإلنسـان بشـدة بحيـث ال يوجـد 

يزيـل  تعـاىل  اللـه  لكـن  الحيـاة،  يف  لـه  رجـاء 

املـرض، ويصبـح املـرء سـاملا ال يبقـى فيـه أثـر 

مـن املـرض. ألجـل هـذا حينـا تـرد مصيبـة ال 

وقلقـن، وحينـا  نكـون مضطربـن  أن  ينبغـي 

تنـزل علينـا رحمـة ونعمـة ال ينبغـي أن نتكـر 

بالغـرور. ونبتـىل 

خطب ومحاضرات
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اقتباسات 
)علمية، أدبية، اجتماعية، ثقافية ، فكرية وعملية(

إعداد: سامحة األستاذ املفتي عبد القادر العاريف
أستاذ باجلامعة

خروج الدجال قبل نزول عيى عليه السـالم
132-يخـرج الدجـال مـن بـن الشـام والعـراق، 
الحديـث: 5. ومـرزا القاديـاين وإن كان دجـاال 
الدجـال  زمنـه  يخـرج يف  فلـم  الدجاجلـة  مـن 

األكـر.
أمارات الدجال وأصانه

133- مكتـوب بـن عينيـه كافر بشـكل ك ف ر، 
الحديـث: 31وغره.

134- يكـون أعـور العن اليـرسى، الحديث: 35 
وغره.

135- بعينـه اليمنـى ظفـرة غليظـة، الحديـث: 
35 وغـره.

136- يـدور يف جميع أنحاء العامل، الحديث:31.
موضـع  األرض  وجـه  عـىل  يبقـى  وال   -137
محفـوظ مـن رشه إال مكـة واملدينـة، الحديـث: 

.31
يسـتطيع  وال  أبوابهـا  املائكـة  يحـرس   -138

.31 الحديـث:  يدخلهـا،  أن  الدجـال 
مـن  السـبخة  تنتهـي  حيـث  ويقيـم   -139
الظريـب األحمـر بعـد مـا يدفعـه املائكـة مـن 

الحديـث:13. الحرمـن، 
تخـرج  زالزل  املدينـة  أرض  ويأخـذ   -140
املنافقـون  ويلتحـق  املدينـة،  مـن  املنافقـن 
.68 الحديـث:  بالدجـال،  ونسـاؤهم  رجالهـم 

141- يكـون معـه نهـران يقـول ألحدهـا: إنـه 
الـذي  أدخـل  فمـن  نـار،  إنـه  ولثانيهـا:  جنـة 
يسـميه الجنـة فهـو النـار، ومـن أدخـل الـذي 

الحديـث: 31. الجنـة،  النـار فهـو  يسـميه 
ويـوم  كالسـنة  يـوم  زمنـه  يف  يكـون   -142
كالشـهر وآخر كاألسـبوع ثم سـائر أيامه كاأليام 

.31 الحديـث:  العاديـة، 
143- يركـب حـارا عرض ما بن أذنيـه أربعون 

ذراعا، الحديث: 31.
النـاس،  تكلـم  شـياطن  معـه  يكـون   -144
الحديـث: 31. ومل يقـع يشء مـن ذلـك يف زمـن 

مـرزا.
أحوال الدجال األكرب

145- يأمر السـحاب فيمطر، الحديث: 5.
146- وتجدب األرض متى شـاء، الحديث: 5.

147- يـرئ األكمه واألبرص، الحديث: 38.
وتتبعـه،  فتخـرج  األرض  كنـوز  يأمـر   -148

.5 لحديـث: ا
149- يقتـل شـابا وبقطعـه بالسـيف تصفن ثم 

يدعـوه فيأيت حيـا ضاحـكا، الحديث:5.
150- يكـون معـه سـبعون ألـف يهـودي، كلهم 

ذو سـيف محـي وسـاج، الحديـث: 13.
151- يفـرق النـاس ثـاث فـرق: فرقـة تتبعـه، 
وفرقـة تلحـق بـأرض آبائهـا، وفرقـة تقاتـه عـىل 

شـاطئ الفـرات، الحديـث:75.
152- يجتمـع املسـلمون بقـرى الشـام فيبعثون 

إليـه طليعـة، الحديث: 75.
153- يكـون يف هـذه الطليعـة فـارس عىل فرس 
أشـقر أو أبلـق فيقتلـون وال يرجـع منهـم أحـد، 

.75 الحديث: 

154- حينـا ينظـر الدجـال إىل املسـيح عليـه 
املـاء،  يف  امللـح  يـذوب  كـا  يـذوب  السـام 

وغـره.  13 الحديـث 
155- وحينئـذ ينهـزم جميـع اليهـود، الحديـث: 

13و14. وأمـا القاديـاين فـأىن لـه ذلـك كله؟
خروج يأجوج ومأجوج

156- ثـم يخـرج يأجـوج ومأجـوج وهم من كل 
حدب ينسـلون، الحديث: 5. 

السـام  عليـه  اللـه عيـى  نبـي  فيخـرج   -157
 .5 الحديـث:  املسـلمون،  ومعـه  الطـور  إىل 

ذلـك؟ لـه  أىن  والقاديـاين 
ميـر  ومأجـوج:  يأجـوج  أحـوال  بعـض   -158
أوائلهـم عـىل بحرة طريـة فيرشبـون جميع ما 

.5 الحديـث:  فيهـا، 
مـن  خـرا  املسـلمن  الثـور  رأس  يكـون   -159
مائـة دينـار – بسـبب الفقـر أو لقلـة الرغبـة يف 
الدنيـا – الحديـث:5. وهـل ميكـن أن يثبت من 

ذلـك يشء يف زمـن مـرزا؟
160- دعـاء املسـيح عليـه السـام عـىل يأجـوج 
عليـه  املسـيح  يدعـو  ثـم  ومأجـوج وهاكهـم: 

السـام عـىل يأجـوج ومأجـوج، الحديـث:5.
يف  النغـف  عليهـم  تعـاىل  اللـه  فرسـل   -161
رقابهـم فيصبحـون رسعى كمـوت نفس واحدة، 

.5 الحديـث: 
162- ثـم يهبـط املسـيح عليه السـام ومن معه 

إىل األرض، الحديث: 5.
163- فيجـدون األرض ممتلئـة بزهمهم ونتنهم، 

منثورات
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الحديث:5.
164- ثـم يدعـو املسـيح عليه السـام ألن يزول 

النـن، الحديث:5.
يزيلـه،  مطـرا  تعـاىل  اللـه  فرسـل   -165

.5 : يـث لحد ا
ممتلئـة  كانـت  كـا  األرض  تعـود  ثـم   -166
مـرزا  وأمـا  الحديـث:5.  واألزهـار،  بالثـار 

ذلـك؟ لـه  فـأىن  القاديـاين 
وفاته عليه السـالم وبعض األحوال قبل وفاته

بـأن  السـام  عليـه  املسـيح  ويأمـر   -167
يسـتخلفوا بعـده رجـا مـن بنـي متيـم اسـمه: 

. ملقعـد ا
168- ثـم يتوفـاه اللـه تعـاىل، الحديـث: 55 و 
الوقائـع يف  15. وهـل مـن رجـل يثبـت هـذه 

زمـن مـرزا؟
روضـة  يف  ويدفـن  السـام:  عليـه  قـره   -169
اللـه  ريض  وعمـر  بكـر  أيب  بجنـب   y النبـي 
عنهـا، الحديـث: 50و 59. أمـا مـرزا القاديـاين 
فقـد سـقط عـىل وجهـه ميتـا يف بيـت الخـاء 
يدفـن يف  فأيـن مقـام مـن  قاديـان،  ودفـن يف 
مسـجد الرسـول y يف الروضـة، ممـن يسـقط 

عـىل وجهـه ميتـا يف بيـت الخـاء بالهيضـة؟
أحوال املسـلمن بعد وفاته عليه السالم

170- ويسـتخلف النـاس ) املقعـد( كـا أمرهم 
املسـيح عليـه السـام، الحديث: 55.

171- ثـم يتوىف املقعد أيضا.الحديث:55.
صـدور  عـن  القـرآن  يرفـع  ثـم   -172

.55 الناس،الحديـث: 
173- ويكـون ذلـك بعـد ثـاث سـنن مـن وفاة 

الحديث:55. املقعـد. 
174- وتقـرب السـاعة حينئـذ حتى إن رجا إذا 
أنتـج فرسـا مل يركـب مهرها حتى تقوم السـاعة، 

الحديث: 39.
القريبـة،  السـاعة  أرشاط  تظهـر  ثـم   -175
الحديـث: 15 و 55 وهـل مـن رجـل يثبت هذه 

القاديـاين؟ مـرزا  زمـن  الوقائـع يف 
هـذا ومل نسـتوف يف هـذا الجـدول تلخيـص كل 
مـا ورد يف أحاديـث الكتـاب اكتفـاء بهـذا القدر 
الكاشـف بـن الحـق الصحيح والباطـل الريح، 

وآخـر دعوانـا أن الحمـد للـه رب العاملن.
لإلمــام  للكشــمريي  الترصيــح  )كتــاب 

غــدة( أبــو  عبدالفتــاح 

معرفــة الوضع يف الحديث بإقرار الواضع
إيــراد ابن دقيق العيد والجواب عنه

ــة  ــل يف معرف ــا قي ــع م ــذا يندف ــه: ) وبه قول
الوضــع بإقــرار الواضــع الــخ( أقــول: هــذا 
جــواب إيــراد أورده العامــة ابــن دقيــق العيــد 

عــىل الحكــم بالوضــع بإقــرار الواضــع. وحاصــل 
ــه قــد ذكــر علــاء الحديــث  مــا استشــكله: أن
يف أســباب معرفــة الوضــع يف األحديــث إقــرار 
رد  يكفــي يف  إنــا  وهــذا  بالوضــع،  الــراوي 
حديثــه ولكنــه ليــس بقاطــع يف كونــه موضوعــا 

ــه.  ــرار بعين ــذا اإلق ــذب يف ه ــواز أن يك لج
فأجــاب عنــه املؤلــف مبــا حاصلــه: أن الحكــم 
ــع  ــن ال بالقط ــة الظ ــون بغلب ــا يك ــع إن بالوض
واليقــن، وهــذا القــدر كاف للحكــم بالوضــع، 
ــة الظــن  ــرشط غلب ــه أن ال ــد عــرف يف محل وق
ــم استشــهد عــىل  ــر. ث ال القطــع يف نفــس األم
يقتــل  بالقتــل  أقــر  إذا  القاتــل  بــأن  ذلــك 
ــا يرجــم،  ــزاين بالزن ــر ال ــراره، وهكــذا إذا أق بإق
ــه يعــرف صدقــه بحكــم  ــك؛ ألن وإنــا جــاز ذل

ــب. ــن الغال الظ
ــه  ــا فهم ــه: إن م ــه عن ــا الل ــم عف ــال الراق ق
املؤلــف مــن كام الشــيخ ابــن دقيــق العيــد أن 
ــه ال  ــرد الحكــم بالوضــع بإقــرار الواضــع، وأن ي
ــا،  ــرار أصــا ال قطعــا وال ظن ــك اإلق يعمــل بذل
هــو الــذي فهمــه العامــة اإلمــام الذهبــي مــن 
كام الشــيخ يف )املوقظــة( حيــث قــال بعــد 
ــه، ونحــن  ــا في ــت: هــذا بعــض م كامــه: » قل
ــد  ــال البعي ــز واالحت ــاب التجوي ــا ب ــو فتحن ل

ــطة«. ــة والسفس ــا يف الوسوس لوقعن
ولكــن هــذا الفهــم خاطــىء. رده الحافــظ 
ابــن حجــر، فقــال يف )نكتــة عــىل ابــن الصــاح(: 
قلــت: كام ابــن دقيــق العيــد ظاهــر يف أنــه ال 
يستشــكل الحكــم؛ ألن األحــكام ال يشــرط فيهــا 
ــون  ــه يقطــع بك ــد أن ــل أح ــات، ومل يق القطعي
الحديــث موضوعــا مبجــرد اإلقــرار، إال أن إقــرار 
ــم  ــب الحك ــيض موج ــع يقت ــه وض ــع بأن الواض
ــد  ــق العي ــن دقي ــه، وإنــا نفــى اب العمــل بقول
القطــع بكــون الحديــث موضوعــا مبجــرد إقــرار 
الــراوي بأنــه وضعــه فقــط، فلــم يعــرض لتعليل 
ذلــك ومل يعلــل بأنــه يلــزم العمــل بقولــه بعــد 
اعرافــه، ألنــه ال مانــع  مــن العمــل بذلــك؛ ألن 
اعرافــه بذلــك يوجــب ثبــوت فســقه، وثبــوت 
فســقه ال مينــع العمــل مبوجــب إقــرار، كالقاتــل 
مثــا إذا اعــرف بالقتــل عمــدا مــن غــر تأويــل 
؛ فــإن ذلــك يوجــب فســقه، ومــع ذلــك فنقتلــه 
عمــا مبوجــب إقــرار مــع احتــال كونــه يف 
باطــن األمــر كاذبــا يف ذلــك اإلقــرار بعينــه. 
ولهــذا  حكــم الفقهــاء عــىل مــن أقــر بأنــه 

ــه. ــزور مبقتــى اعراف شــهد ال
ــد  ــق العي ــن دقي ــل أن كام اب ــت: فالحاص قل
ــكال  ــس باستش ــان، ولي ــح وبي ــو توضي ــا ه إن
ــرار،  ــع باإلق ــم بالوض ــارده أن الحك يف يشء، وم
ليــس بأمــر قطعــي موافــق ملــا يف نفــس األمــر؛ 

لجــواز كذبــه يف اإلقــرار. وإنــه ال يلــزم مــن 
ذلــك ثبــوت الحكــم بالوضــع يقينــا. وهــو 
متجــه؛ لكــن مــدار الحكــم يف هــذا عــىل غلبــة 

ــم. ــه أعل ــا. والل ــودة هن ــي موج ــن، وه الظ
كشــف املغيــث يف رشح مقدمــة الحديــث ص 
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ِســْفر  رشح  كتــاب:  بـــ  وجيــز  تعريــف 
الســعادة للعالمــة املحقــق املحــدث عبدالحــي 

الدهلــوي رحمــه اللــه
قولــه: )والــكام يف هــذا طويــل ذكرنــاه يف 
ــكام يف  ــْفر الســعادة (( أي ال )مقدمــة رشح ِس
املــراد بــرشط البخــاري ومســلم، ويف رشوطهــا 
طويــل، وقــد ذكرنــا منــه ما يليــق بهــذا الكتاب. 
و )رشح الســعادة( ألفــه الشــيخ املؤلــف رشحــا 
عــىل )ِســْفر الســعادةى يف ذكــر تاريــخ الرســول 
قبــل نــزول الوحــي وبعــده( وهــو مــن تآليــف 
ــادي  ــرزو آب ــن الف ــد الدي ــة مج ــيخ العام الش
ــوىف: 817هـــ،  ــط املت ــوس املحي ــب القام صاح
ــه  ــه علي ــىل الل ــول ص ــائل الرس ــه ش ــر في ذك
ــه. وكان  ــه وعادات ــه ومعموالت ــلم وخصائص وس
الشــيخ الفــروز آبــادي مييــل إىل الظاهريــة، 
ــا  ــر م ــم، فذك ــىل طريقته ــه ع ــى في ــذا م ول
ــن،  ــاء املجتهدي ــة الفقه ــل أمئ ــه عم ــس علي لي
وأعــرض عــا عليــه األمئــة، وكــذا أدخــل كثــرا 
املوضوعــات  يف  الصحــاح  األحاديــث  مــن 
ــه املتشــددون كالعامــة  ــا ذهــب إلي ــدا مل تقلي
ــا أن يــرشح هــذا  ابــن الجــوزي، فحــاول مؤلفن
الكتــاب مــع ذكــر مــا عليــه األمئــة املجتهــدون، 
والجــواب عــن اإليــرادات والشــبهات التــي 
أثــرت حولــه، وســمى هــذا الــرشح بـــ: )طريــق 
عليــه  وكتــب  الســعادة(  ســفر  إىل  اإلفــادة 
اصطاحــات  فيــه  ذكــر  مبســوطة  مقدمــة 
ــن  ــع م ــض املواضي ــه بع ــط في ــث، وبس الحدي
هــذا املبحــث، فأفــاد وأجــاد، بــل الحــق أن 
يقــال - –الحــق أحــق أن يتبــع - –إن هــذه 
املقدمــة هــي روح هــذا الــرشح. واللــه أعلــم.
كشــف املغيــث يف رشح مقدمــة الحديــث 
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األستاذ نور عامل خليل األميني

رئيس حترير جملة »الداعي« العربية الشهرية
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شكري عمر فيصل

)1337-1405هـ=1918-1985م(

مشـهور،  جامعـي  أسـتاذ  األدب،  أعـام  مـن 

يف  ونشـأ  دمشـق،  يف  ولـد  نشـيط.  مجمعـي 

أحـد  ياسـن،  محمـود  الشـيخ  خالـه  بيـت 

منـه  وتلقـى  وربّـاه،  فرعـاه  دمشـق،  علـاء 

العلـم والعـادات اإلسـامية التـي كانـت تحكـم 

املجتمـع، واسـتقى من تلـك البيئة القيـم واملثل 

والسـلوك. والعقيـدة 

دمشـق،  مـدارس  يف  األوليـة  العلـوم  وتلقـى 

واضطرتـه ظـروف الحيـاة أن يعمـل يف املكتبـة 

إليـه  حبّـب  ذاك  عملـه  أن  ويبـدو  العربيـة، 

العلـم. يف  رغبـة  وزاده  الكتـاب، 

ثـم أصبح موظفـا يف وزارة املعـارف، ونال إجازة 

الحقـوق مـن معهـد الحقـوق، وألف عـددا من 

الكتـب املدرسـية يف اللغـة العربية.

وسـافر إىل مـر – لطلـب العلـم، فنـال شـهادة 

الليسـانس يف ا آلداب، ثم املاجيسـر، ثم شـهادة 

الدكتـوراه يف اآلداب يف بـاد الشـام. وعـاد مـن 

بدمشـق،  السـورية  الجامعـة  يف  أسـتاذا  مـر 

ودرّس يف كليـة اآلداب.

نفسـه  فرشـح  السياسـة،  يعمـل يف  أن  وحـاول 

ليكـون نائبـا عـن دمشـق؛ ولكنـه مل يفـز، ثـم 

اختـر يف أيـام الوحـدة ليكـون عضـوا يف مجلس 

األمـة يف مـر؛ ولكنهـا كانـت مدة قليلـة، ورمبا 

كان يف ذلـك الخـر لـه ولـألدب. واسـتمر عامـا 

يف املجـال الجامعـي محارضا وباحثـا ومؤلفا، ثم 

دخـل املجمـع العلمـي العـريب عضـوا، ومل يلبث 

أن أصبـح األمـن العـام لـه.

مؤمتـر  يـكاد  وال  عديـدة،  مؤمتـرات  يف  شـارك 

فيـه. وشـارك  إال  اآلداب  أو  باللغـة  يتصـل 

ورمبـا  اللطـف،  شـديد  الخطـاب،  رقيـق  وكان 

يف  تقـوده  عليهـا  فطـر  التـي  املجاملـة  كانـت 

يقـره  يقـف مواقـف ال  أن  إىل  األحيـان  بعـض 

وتامذتـه. محبـوه  عليهـا 

وكان حركـة دامئـة، ونشـاطا متدفقـا ال يتوقـف، 

وكان شـديد الغـرة عـىل اللغـة العربيـة، عظيـم 

االعتـزاز بهـا وبالكتـاب الكريـم الـذي نـزل بهـا. 

وأمـى عمـره يف التعليـم الجامعـي يف سـورية 

وبـاد عربيـة أخـرى، وكان يف السـنوات األخـرة 

أسـتاذا يف الدراسـات العليا يف الجامعة اإلسامية 

يف املدينـة املنـورة، وعمـل مديـرا ملركـز البحـث 

العلعمـي، ثم رئيسـا لشـعبة األدب والنقد فيها. 

وقـد نـت املعاين اإلسـامية عنـده يف آخر حياته 

نـوا واضحـا، وقابـل كثرا مـن الصعوبـات مبزيد 

مـن االحتـال والصـر واإلميان.

وكـّون لنفسـه مكتبـة ضخمة تعد مـن املكتبات 

الخاصـة القليلـة يف غناها وجمعهـا فكتب كثرة 

يف فنـون متعددة.

تـويف يف منتصـف شـهر ذي القعـدة، إثـر عملية 

جراحيـة أجربـت لـه يف سـويرسا، ثـم نقـل إىل 

املدينـة املنـورة، حيـث دفـن فيهـا.

ولـه مقاالت كثرة نرشهـا يف الصحف واملجات، 

وال سـيا مجلـة املجمـع، والبحوث التـي قدمها 

كتبهـا  التـي  الكتـب  املؤمتـرات، ومقدمـات  إىل 

آلخريـن مـن تامذتـه وزمائـه، إىل مـن يجمعها 

وينرشهـا، وألـف كتبـا وحقـق بعضهـا اآلخر.

وهذه عناوين الكتب التي أصدرها 

*حركـة الفتـح اإلسـامي يف القرن األول: دراسـة 

اإلسـامية، 1952.  املجتمعـات  لنشـأة  متهيديـة 

*املجتمعـات اإلسـامية يف القـرن األول: نشـأتها 

– مقوماتهـا – تطورهـا اللغـوي واألديب، وهـي 

الدراسـة  مناهـج   * 1952م.  الدكتـوراه،  رسـالة 

األدبيـة: عـرض ونقد واقـراح، 1952م. * مقدمة 

املزروقـي يف رشحـه لحاسـة أيب متـام )تحقيق(، 

1952م. * تطـور الغـزل بـن الجاهلية واإلسـام، 

جديـدة  وجهـة  األدبيـة:  الصحافـة   * 1959م. 

وتاريخـه،  املعـاصة  العـريب  األدب  دراسـة  يف 

 * 1965م.  العتاهيـة،  أيب  ديـوان   * 1960م. 

الـوايف بالوفيـات للصفدي، الجـزء الحادي عرش، 

1981م. * جـزء مـن تاريخ دمشـق البن عسـاكر 

مـع  باالشـراك  حققـه  وآخـر  مسـتقا،  حققـه 

ريـاض مـراد وروحيـة النحـاس، وآخر باالشـراك 

مـع مطـاع الطرابيـي وسـكينة الشـهايب.* كتب 

هـذا  يف  جمـع  وقـد  حسـن،  طـه  ومؤلفـون: 

الكتـاب بضعـا وعرشيـن مقدمـة كتبهـا الدكتور 

طـه حسـن، وقـد صـدر هـذا الكتـاب مبقدمـة 

بلغـت سـبعا وخمسـن صفحـة. * وهنـاك كتب 

مدرسـية ألفهـا باالشـراك مـع غـره، منهـا كتاب 

"الـزاد"، شـاركه يف تأليفـه خلدون الكنـاين وأنور 

ر. لعطا ا

ومنهـا أيضـا: * أبـو العتاهيـة: أشـعاره وأخبـاره؛ 

1960م  722ص،  دمشـق  جامعـة  دمشـق، 

بغـداد،  الفكـري؛  والغـزو  *األدب  و1968م. 

1965م.

عبد الرحمن رأفت الباشا

)1338-1406هـ = 1920-1986م(

عبـد الرحمـن رأفت الباشـا، ولـد يف 17/ رمضان 

يف  1920م  عـام  إبريـل   /4 املوافـق  1338هــ 

بلـدة " أريحـا" شـال سـورية، وتلقـى دراسـته 

االبتدائيـة فيهـا، ثم تخرج يف املدرسـة الخرسوية 

بحلـب؛ وهـي أقـدم مدرسـة رشعيـة رسـمية يف 

يف  فتلقاهـا  الجامعيـة  دراسـته  أمـا  سـورية. 

لكليـة  العاليـة  الشـهادة  نـال  حيـث  القاهـرة؛ 

الليسـانس  وشـهادة  األزهـر،  يف  الديـن  أصـول 

أيضـا يف األدب العـريب من كليـة اآلداب بجامعة 

فـؤاد األول، ثـم درجتـي املاجيسـر والدكتـوراه 

مـن هـذه الجامعـة التي أطلـق عليهـا فيا بعد 

اسـم جامعـة القاهـرة.

اشـتغل – رحمه الله – مدرسـا فمفتشا، ثم كبرا 

املفتـي اللغـة العربيـة يف سـورية، ثـم مديـرا 

املجمـع  عـن  املنبثـة  الظاهريـة  الكتـب  لـدار 

العلمـي العـريب يف دمشـق، وأسـتاذا محـارضا يف 

كليـة اآلداب يف جامعـة دمشـق، ثـم انتقـل إىل 

األدب العربي
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العربيـة  اللغـة  كليـة  يف  للتدريـس  السـعودية 

اإلسـامية،  بـن سـعود  اإلمـام محمـد  بجامعـة 

وقـد شـغل منصـب رئيس قسـم الباغـة والنقد 

ومنهـج األدب اإلسـامي، وكان عضوا يف املجلس 

العلمـي يف الجامعـة منـذ أن وجـد، وعهـد إليـه 

بلجنـة البحـث والنـرش يف الجاعـة ذاتهـا. 

حياتـه  الرحمـن  عبـد  الدكتـور  أمـى  لقـد 

العلميـة والعمليـة منذ بدايتهـا مكافحا ومنافحا 

عـن لغـة القـرآن، داعيـا إىل فـن أديب إسـامي ال 

يكتفـي بجـال التعبـر وإبـداع التصويـر؛ وإنـا 

يشـرط فيـه أن يكـون ممتعـا هادفـا نافعـا يف 

وقـت معـا.

ومـع أنـه – رحمـه اللـه – مل يكـن هـو أول مـن 

إىل  سـبقه  فقـد  األدب،  هـذا  إيجـاد  إىل  دعـا 

ذلـك كثـر مـن املفكريـن، وهـو – رحمـه اللـه 

لكنـه  بالفضـل ألهلـة؛  ويقـر  بذلـك  يعـرف   –

اسـتطاع أن يجعـل أمـاين أولئـك العلـاء حقيقة 

واقعـة، فقـد سـعى – رحمه اللـه – إليجاد عمل 

لـه  اإلسـامي ويكـون  األدب  يخـدم  موسـوعي 

الصلبـة  والقاعـدة  التاريخيـة،  الخلفيـة  مبثابـة 

التـي ينهـض عليهـا بنـاؤه؛ ليسـاعد الدراسـن يف 

معرفـة هـذا األدب ودراسـة خصائصـه ورصـد 

موضوعاتـه؛ ومـن هنـا ظهـرت فكـرة موسـوعة 

أدب الدعـوة اإلسـامية التـي قامـت بإصدارهـا 

عليهـا  وأرشف  بالريـاض،  العربيـة  اللغـة  كليـة 

بنفسـه – رحمـه اللـه – حيث كانـت نتاج مادة 

اللغـة  بكليـة  النهائيـة  السـنة  لطلبـة  البحـث 

العربيـة، وصـدر منهـا سـتة أسـفار:

النبـوة  عـر  يف  اإلسـامية  الدعـوة  *شـعر 

والخلفـاء الراشـدين = إعـداد عبـد اللـه حامـد 

الحامـد.

اإلسـامية  الدعـوة  * شـعر  / 1971م  1391هــ 

يف العـر األمـوي = إعـداد عبـد العزيـز محمد 

الزيـز، ومحمـد بـن عبداللـه األطـرم. 1392هــ 

/ 1972م * شـعر الدعـوة اإلسـامية يف العـر 

العبـايس األول = إعـداد عبـد اللـه عبـد الرحمن 

الدعـوة  شـعر   * 1972م.  1396هــ  الجعـن. 

إعـداد   = الثـاين  العبـايس  العـر  اإلسـامية يف 

عائـض بنيـة الردادي. 1392هـ / 1972م * شـعر 

الدعـوة اإلسـامية يف العـر العبـايس الثالـث = 

إعـداد محمـد بـن عـي الصامـل، وعبـد الله بن 

صالـح العرينـي. 1401هــ / 1981م.

هـذا يف مجـال الشـعر، أمـا يف مجـال النـرث، فقد 

النبـوة  عهـد  يف  اإلسـامية  القصـص  صـدرت 

والخلفـاء الراشـدين يف مجلديـن اثنـن كبريـن؛ 

أرىب عـدد صفحاتهـا عىل األلـف= إعداد أحمد 

ابـن حافـظ الحكمـي 1396هــ 1976م.

وقـد كان لصـدور هـذه األسـفار مـن املوسـوعة 

أثـر ملمـوس يف تغيـر بعـض املسـلات األدبيـة 

يف  سـيا  وال  اإلسـامي،  الشـعر  عـن  الخاطئـة 

عـر النبـوة والخلفـاء الرشـادين؛ فلقـد كتبـت 

الدكتـورة عائشـة عبدالرحمـن )بنـت الشـاطئ( 

مقـاال نـرش باألهرام يف عدد يـوم الجمعة الواقع 

والشـعر  اإلسـام  بعنـوان:  1975م   /7  /11 يف 

واملسـتوى الفني لشـعر الصحابة، وذلك مبناسبة 

األسـتاذ  إرشافهـا  تحـت  أعدهـا  التـي  الرسـالة 

محمـد الراونـدي املحارض بـدار الحديث الحنية 

حيـث  الشـعراء،  الصحابـة  بعنـوان:  بالربـاط 

نقلـت فيهـا فقـرا مـن مقدمـة الجـزء األول من 

موسـوعة أدب الدعوة اإلسـامية يف عر النبوة 

والخلفـاء الراشـدين، وقـررت أن الجهود الجدية 

قلبـت املسـلات األدبيـة السـابقة قلبـا؛ إذ كان 

الدراسـون، وهـي منهم، يقيمـون أحكامهم عىل 

حـر شـعراء الدعـوة مبـا ال يزيـد عـن أصابـع 

عددا. اليديـن 

كـا عمـل الدكتـور الباشـا - رحمـه اللـه - عـىل 

توسـيع نطـاق التعريـف بهـذا األدب اليتيـم - 

كـا كان يطلـق عليـه يف بعض املناسـبات وذلك 

مـن خلـا برنامـج إذاعي سـجلت حلقتـه األوىل 

أرىب  وقـد  1395هــ،   /4  /30 يف  الريـاض  إذاة 

عـدد حلقاتـه عـىل )240( تحت اسـم مـع أدب 

الدعـوة اإلسـامية.

قـام وحـده - رحمه الله - برسـم منهج إسـامي 

يف األدب والنقـد، وعمـل عـىل إرسـاء قواعـده، 

سـعود  بـن  محمـد  اإلمـام  جامعـة  وتبنـت 

اإلسـامية هـذه الفكـرة الرائـدة، وأوسـعت لهـا 

يف املحـارضات الجامعـة؛ حتى قيـض ملادة منهج 

األدب اإلسـامي أن تقف عـىل أرض صلبة قوية، 

وأنشـئ عىل أثرها أول قسـم خـاص بها يف العامل 

اإلسـامي، وقـد عـر عـن ذلـك سـاحة الشـيخ 

كتبـه  الـذي  التقديـم  يف  النـدوي  الحسـن  أبـو 

لكتـاب نحـو مذهـب إسـامي يف األدب والنقد، 

حيـث قـال: كان الدكتـور عبـد الرحمـن ممـن 

يتصـف بالعمـل والتطبيـق، فلم يسـتجب لهذه 

الفكـرة اسـتجابة فكريـة فحسـب، بل سـبق إىل 

تنفيذهـا وتجسـيدها خـال تدريسـه بجامعـة 

اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـامية، وإرشافـه 

البحـوث األدبيـة، ثـم تطـورت آمالـه إىل  عـىل 

وعقـد  املوضـوع،  بهـذا  تعنـى  رابطـة  تأسـيس 

نـدوات حـول املوضـوع، والتـف حولـه أسـاتذة 

انسـجام فكـري، وتحولـت  بينهـم  كان  وكتـاب 

هـذه الفكـرة إىل منظمـة عامليـة.

لقـد مـر إنشـاء هـذه املنظمـة التـي دعيـت بــ 

مبراحـل  العامليـة«  اإلسـامي  األدب  رابطـة   «

الـذي  االجتـاع  ذلـك  أهمهـا  كان  عديـدة، 

رأفـت  عبدالرحمـن  الدكتـور  منـزل  يف  انعقـد 

الباشـا - رحمـه اللـه- يف مدينـة الريـاض عـام 

1400هــ - 1980م والـذي تم فيـه تكوين هيئة 

تأسيسـية لهذه الرابطة برئاسـة سـاحة  الشـيخ 

أيب الحسـن النـدوي، ثـم كانـت النـدوة العاملية 

أيب  الشـيخ  سـاحة  برئاسـة  اإلسـامي  لـألدب 

العامليـة  النـدوة  النـدوي، ثـم  كانـت  الحسـن 

أيب  الشـيخ  سـاحة  برئاسـة  اإلسـامي  لـألدب 

الحسـن الندوي يف لكنؤ يف شـهر جادى األخرة 

عـام 1401هــ/ 1981م، حيـث دعـي إىل هـذه 

النـدوة عـدد كبر مـن رجـاالت العامل اإلسـامي 

املهمتـن بـاألدب، واختـر الدكتـور الباشـا نائبـا 

لرئيـس الرابطـة، ورئيسـا ملكتـب البـاد العربية. 

كا شـارك الدكتور الباشـا يف العديـد من اللجان 

والنـدوات، وناقش وأرشف عىل عدد من رسـائل 

والدكتـوراه. املاجسـتر 

مؤلفاته

*صـور مـن حيـاة الصحابـة. * صـور مـن حيـاة 

التابعـن. )وقـد شـغل الكتابـان الجيـل املعـاص 

بلغتـه الحلـوة العذبـة املعجونـة بالحـب البالغ 

للصحابـة والتابعـن، حتـى عـاد ال يـرى بديـا 

عنهـا(.

لقاء كاتب السطور الفقيد رحمه الله

مبيـدان  شـقته  يف  بلقائـه  املؤلـف  سـعد  وقـد 

معـه  وكان  1983م،   / 1403هــ  عـام  دخنـة 

واحتفـى  الهنـد.  مـن  العربيـة  للغـة  أسـاتذة 

رحمـه اللـه به وبهم وطـال مجلس اللقـاء الذي 

عمـره بحديثـه األديب ولغتـه املعسـولة، وأهـدى 

الصحابـة«  حيـاة   « كتابـه  السـطور  كاتـب  إىل 

بأجزائـه. وتحـدث املؤلف عن الكتـاب يف مجلة 

املجلـة،  ذلـك يف  اللـه  وقـرأ رحمـه  »الداعـي« 

الـذي  التابعـن«  حيـاة   « كتابـه  إليـه  فأهـدى 

املضمـون. الجـوي  بالريـد  إليـه  شـحنه 

وقـرأ املؤلـف » حياة الصحابـة« مرات ال تحى، 

وكثـرا مـا أبـكاه حياتهـم النزيهة الطاهـرة التي 

السـاحرة  بلغتـه  اللـه  رحمـه  الباشـا  عرضهـا 

. لبليغة ا

وفاته

ذو   12 الجمعـة  يـوم  يف  اللـه  رحمـه  تـويف 

القعـدة 1406هــ 18 يوليـو 1986م يف مدينـة 

مبقـرة  جثانـه  وسـجي  بركيـا،  »إسـطنبول« 

الفـاح هنـاك؛ حيـث يرقـد كثـر مـن الصحابـة 

وجاورهـم  حياتـه  أحبهـم يف  الذيـن  والتابعـن 

يف مدفنـه سـائلن العـي القديـر أن يصحبهم يف 

أيضـا. الخلـد  جنـات 

األدب العربي
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اإلسـرايل   اإلرهـايب  أطلـق 

تارانـت(  )برانـدون 

املصلـن  عـىل  الرصـاص 

بنيوزيلنـدا  مسـجدين  يف 

استشـهاد  إىل  أدى  مـا 

مـن  عـرشات  وجـرح   50

توالـت  وقـد  املصلـن، 

اإلدانات املحليـة والدولية 

إثـر هـذا الهجـوم اإلرهايب 

مـع  العـامل  وتضامـن 

بأغلـظ  وأدانـوه  الحـادث 

لعبـارات. ا

وقـد آمل هـذا  الهجوم اإلرهايب الوحي  املسـلم 

أن  إال   الحـادث  مـع  وتفاعلـوا  املسـلم  وغـر 

مـا يلفـت النظـر ويثـر االسـتغراب هـو وصـف 

الحـادث بأنـه مـروع فحسـب وأنـه صـدر مـن 

رجـل مختـل عقليـا وأنـه قضيـة شـخصية وليس 

حربـا عـىل الهويـة واإلسـام وأنـه ليـس  حادثـا 

مـن  نـوع   أنـه  البـاب  يف  مـا  وغايـة  إرهابيـا 

اإلسـاموفوبيا. مـع  أن الرجـل صح قبـل تنفيذ 

العمليـة بـأن مـا يقوم بـه ليس إال حربـا صليبية 

ضد اإلسـام واملسـلمن  وقد هدد يف تريحاته 

تركيا وتفاخر بأسـاء صليبية كان لها دور مشوه 

يف تاريـخ الحـروب الصليبيـة املـيء بالعـدوان 

والدمـاء مـا ال يـدع ألي عاقـل مجـاال لإلنـكار 

بـأن مـا يحـدث ليس إال عمـا إرهابيـا جبانا وله 

جـذروه التاريخيـة، وأن هـذا الهجـوم ليـس إال 

امتـدادا لتلـك الحـروب الصليبيـة السـوداء التي 

مل تتوقـف بعـد وقـد بـدأت الحـروب الصليبيـة 

يف  العـر الجديـد بشـكل رسـمي بعـد احتال 

بـوش  جـورج  وإعـان  2003م،  عـام  العـراق 

رسـميا بـأن الحملـة صليبيـة.

إن هـذا  الحـادث املريـع  لـو وقـع عـىل غـر 

املسـلمن لقـام العـامل ومل يقعـد ولبـىك حكامنـا 

قبـل أن يبـيك حـكام الغـرب ولوصفتـه وسـائل 

الغـرب  يلصـق  أن  قبـل  باإلرهابيـة  إعامنـا 

التهـم إىل اإلسـام وأن املسـلمن إرهابيـون وأن 

اإلرهـاب اإلسـامي خطر عىل العامل وأن اإلسـام 

ديـن تطـرف وغرهـا مـن العبـارات التـي تبـث 

الكراهيـة ضـد اإلسـام واملسـلمن. 

إن عـداء الغـرب لإلسـام واملسـلمن قديـم قدم 

هـذا الديـن، وقـد أخـر الله تعـاىل بهـذا العداء 

فقـال عـز من قائـل: َواَل يَزَالُـوَن يَُقاتِلُونَُكْم َحتَّى 

آل  اآليـة:  اْسـتَطَاُعوا.  إِِن  ِديِنُكـْم  َعـْن  يَرُدُّوكُـْم 

عمـران: 217. إذن ال غرابـة أن يحـارب الغـرب 

اإلسـام بوسـائل مختلفـة ويتـذرع بكل مـا لديه 

مـن طاقـات لحـرب اإلسـام وإبادته.

الحديـث حمـات  القـرن  الغـرب يف  وقـد قـاد 

صليبيـة كثـرة ضـد العامل اإلسـامي تحت سـتار 

الحـرب عـىل اإلرهـاب والتطـرف  فـا مارسـه 

الغـرب يف احتـال الجزائـر وإبـادة الجزائريـن 

ومـا فعلـه يف  احتـال فلسـطن ودعـم اإلرهاب 

ومـا ارتكبـه يف  العـراق وأفغانسـتان وكثـر مـن 

الـدول العربيـة واإلسـامية مـن القتـل والدمـار 

واإلرهـاب ليس إال جـزءا من الحـروب الصليبية 

التـي  أعلـن بهـا جـورج بـوش.

هـذه  ليمثـل  اإلسـرايل  اإلرهـايب  جـاء  وأخـرا 

بـأن  العـامل  ويصـارح  جديـد  مـن  املرسحيـة 

الغـرب مل ينـس الحقـد والكراهيـة الدفينـة ضد 

اإلسـام واملسـلمن وأن مـا يجـري اآلن يف  الباد 

اإلسـامية ليـس إال امتـدادا للحـروب الصليبيـة 

التـي مثلـت تاريخـا مليئـا بالدموية والوحشـية 

واإلبـادة وأن مـن يقـود اآلن هـذه الحملة ليس 

إال ترامـب!

إن العمـل اإلرهـايب األخـر جـزء مـن املخطـط 

الغـريب للهجـوم العسـكري العنيف عىل اإلسـام 

واملسـلمن بعـد أن ارتـاح الغـرب من املسـلمن 

وحكامهـم وقـى بحـد زعمـه عـىل اإلرهـاب! 

وبعـد أن اطمـن بأن الجهاد اختفى تحت سـتار 

اإلرهـاب وسـوف لـن يرفـع املؤمـن السـاح ألن 

حاملـه سيوسـم باإلرهايب! 

وأمـا مـا يجـب  عـىل املسـلمن يف مثـل هـذه 

القيـام  الحالكـة  الظـروف 

بـه مـا يـي:

الكتـاب  إىل  العـودة  1ـ 

والسـنة والتحـي بالثقافـة 

اإلسـامية األصيلـة وتربيـة 

تربيـة  الجديـد  النـشء 

صحيحـة. إسـامية 

الجيـل  أبنـاء  تعليـم  2ـ 

الجديـد التاريخ اإلسـامي 

املجيـد الحافـل بالبطوالت 

والجهـاد  والتضحيـات 

والكفـاح.

وأبطـال  الجهاديـة  بالشـخصيات  التعريـف  3ـ 

يف  دور  أروع  مثلـوا  الذيـن  اإلسـامي  العـامل 

الحاسـة والدفاع عن كيان األمة وتوسـيع رقعة 

العـامل اإلسـامي  وبخاصـة عىل النـشء  الجديد 

الـذي ابتعـد بفضل الثقافـة الغربية عـن ثقافته 

وفقـد االعتـزاز بتاريخـه وشـخصياته التاريخيـة 

والبطوليـة.

4ـ رفـع شـأن الجهاد، إذ إنه ذروة سـنام اإلسـام 

وبـه تعلـو كلمـة اإلسـام ويعـود املسـلمون إىل 

عزهـم ومجدهـم التليـد، والتفريـق بـن الجهاد 

منـه،  العـامل  الغـرب  يحـذر  الـذي  واإلرهـاب 

الثقـايف  الغـريب  للغـزو  ونتيجـة  األسـف  ومـع 

والفكـري اختلطـت كثر من املفاهيم اإلسـامية  

املنظـات  عـىل  فيجـب  سـمعتها،  وشـوهت 

اإلسـامية واملجامـع العلميـة أن تحـدد مفهـوم 

الجهـاد واإلرهـاب بحيـث يحصل الفـرق بينها 

لئـا يوسـم الجهـاد باإلرهـاب.

عـن  النظـر  بغـض  األمـة  صفـوف  توحيـد  5ـ 

االنتـاءات الفكريـة واملذهبية والفكرية، إذ  إن 

اإلرهـاب ال يعـرف إال اإلسـام وال يسـتهدف إال 

مـن ينتمـي إىل اإلسـام بغض النظر عـن انتاءه 

ومذهبـه وعقيدتـه. 

6ـ إن الغـرب بتاريخه املـيء باالضطهاد والظلم 

اإلطـاق،  عـىل  إرهـايب  أكـر  واإلبـادة  والقتـل 

فيجـب عـىل املسـلمن تحديـد مفهـوم اإلرهاب 

عنـد الغرب ودراسـة مفهوم الغـرب عند الرشق 

وعند اإلسـام بالتحديد حتى ال تختفي الحقائق 

تحت سـتار مفاهيـم لها مدلوالتهـا الخاصة عند 

الغـرب وال تخـدم إال املصالـح الغربية.

عبدالرمحن حممد مجالاإلرهاب الغربي وجمزرة نيوزيلندا
أستاذ باجلامعة

قضايا معاصرة
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اليقـّدر مـدى حـزن اإلنسـان وأملـه وأسـاه وهـو 

املهاجـم  جناهـا  التـي  املرّوعـة  املذبحـة  يـرى 

عـىل  تارانـت"  "برينتـون  العنـري  األسـرايل 

املسـلمن املصلن يف مسـجدين مبدينة كرايست 

تشـرش بــ نيوزيلندا يوم الجمعة. التي أسـفرت 

عـن قتـل عـدد مـن املصلـن ال يقـل عـن 50 

شـخصا.

هـادئ،  الجـأش،  رابـط  وهـو  الجرميـة  ارتكـب 

آلـة  يسـتخدم  املوسـيقى،  أنغـام  وقـع  تحـت 

تصويـر توثّـق كل خطواتـه مـن بـاب بيتـه إىل 

اقتحامـه املسـجد وإطاقـه النـار عـىل املصلـن 

والفتـك بهـم الواحـد تلو اآلخر. كأنـه يوثّق فلا 

بطوليـا وعندمـا يريـد فتـح النـار يقـول: »دعونا 

نبـدأ هـذه الحفلـة!!« فيفتـح النـار دون رحمـة 

متلؤهـا  دمويـة  حفلـة  مـن  لهـا  فيـا  وهـوادة. 

الكراهيـة والبغضـاء وتحّفهـا العنرية املمقوتة 

الشـوهاء. والهمجيـة 

الغـّل  رأى  ومـن خالـه  الفيديـو  شـاهد  ومـن 

والحقـد والكراهيـة التـي يحملهـا هـذا املهاجم 

امللعـون لوقـف محتارا فاغـر الفـاه، واملكتوبات 

املوجـودة عـىل السـاح تزيـده دهشـة وعجبـا 

مبيـت  مـدروس  الهجـوم  أن  عـىل  تـدل  ألنهـا 

ووقـع بعـد تحضـر طويـل وتـام. 

ويعطـي انطباعـا بـأن املهاجـم ريب عـىل حقـد 

الكراهيـة  قلبـه  يف  وأرشب  واملسـلمن  اإلسـام 

لبـان  مـع  اإلسـام  بعـداء  وتغـّذى  والبغضـاء 

أمـه. والتواريـخ واألسـاء املسـجلة عىل السـاح 

يـرخ بهـذه الحقيقـة بشـكل جي مبـا ال مزيد. 

ومـا يؤسـفنا يف ذات الوقـت بوصفنـا مسـلمن 

هـو أننـا ال نعـرف الكثـر مـن هـذه التواريخ يف 

أبنـاءه معتـرا  الغـرب ويعلمهـا  يعرفهـا  وقـت 

والغـرب  الـرشق  بـن  فاصلـة  تواريـخ  إياهـا 

واملسـيحية. واإلسـام 

وقـد أكّـدت الحادثـة لنـا كام املـؤرخ األمريـيك 

"قصـة  كتـاب  صاحـب  ديورانـت"  "ويـل 

بـن  الظاهـر  الـراع  "إن  قولـه:  يف  الحضـارة" 

الغـرب والـرشق هـو صاع عـىل الـرثوات ولكـن 

الـراع الخفـي والحقيقـي بـن الغـرب والرشق 

هـو صاع بن أكر ديانتن: اإلسـام واملسـيحية".

نعـم، نحـن أهملنا هـذا الـراع أو تناسـينا ظنا 

هـو  بينـا  الـرثوات  عـىل  الـراع هـو  أن  منـا 

مجـرد القـرش والظاهر عىل أن الـراع الحقيقي 

يسـتهدف اإلسـام، فجـاء هـذا املهاجـم ليؤكـد 

لنـا أن الـراع مسـتمر ومل ولـن يتوقـف. وأننـا 

مواجهـون تاريـخ الكنيسـة والحـروب الصليبيـة 

وهـو  املسـمى  يف  بسـيط  بتغيـر  جديـد  مـن 

"اإلسـاموفوبيا" كـا يعـر عنه الغـرب ووكاؤه، 

عندمـا يرتكـب مواطنـوه مـا يسـمى باإلرهـاب 

لـو مارسـه مسـلم رشقي ! فهـو إرهاب بالنسـبة 

للمسـلم واإلسـاموفوبيا للغـريب وغـر املسـلم !

إرهـاب  بأنـه  تأكيـد  بـكل  فنقـول  نحـن  وأمـا 

القـدم. يف  تـرضب  وأصولـه  مسـيحي،  غـريب- 

إن الغـرب اختلـق مصطلـح اإلرهاب للمسـلمن 

فهـو  وقتـا  عنفـا  مـارس  لـو  فاملسـلم  خاصـة، 

ميثّـل  وهـو  إنسـانية  جرميـة  وارتكـب  إرهـايب 

إرهابيـن  املسـلمون  فيكـون  املسـلمن جميعـا 

عـىل بكـرة أبيهـم، دون أي التفـات إىل خلفيات 

املـارس  ونفسـيات  ومابسـاته،  الحـادث 

ومشـاعره، وأمـا غـر املسـلم فلو ارتكـب جرمية 

وفتـكا فهـو ال ميثّل أتبـاع تلك الديانـه وميعن يف 

نفسـياته وخلفيـات الحـادث بكل دقـة وإمعان 

ليثبـت أنه ما مارس ما مارس إال نتيجة املشـاكل 

النفسـية وإصابتـه مبـرض نفي غريـب ! وفعله 

ال يكـون لـه صـدًى ولـو كان مذبحـة ومجـزرة 

هنـا  يتجـىل  املـزدوج  العاملـي  اإلعـام  ودور   !!

فعندمـا يكـون الحديـث عن املسـلم تـراه يقوم 

دون قعـود محـاوال اعتبـار املسـلمن إرهابيـن. 

بينـا يقـف بجنـب اليهـودي واملسـيحي وغـر 

املسـلم مـّررا مـرّءا تلـك الديانـه وأتباعهـا مـا 

مارسـه سـفيه ومعتـوه، معلنـا أنـه من الشـطط 

فاإلرهـاب   !! لديانـه  يعتـر مجنـون ممثـا  أن 

مكتـوب باسـم املسـلمن ال يتعـدى سـواهم !

مـن الخطـأ كل الخطأ أن ننـى العداء بحجة أن 

الغـرب متـّدن وتحرّض وأنـه يحمـل الدميقراطية، 

فالدميقراطيـة التـي يّدعيها مزيفـة، وأن التحرض 

بعـن  والغـريب  املسـلم  رؤيـة  يعنـي  كان  لـو 

واحـدة وإعطـاء حقوقهـا عـىل بشـكل سـواء، 

ونسـيان الـراع القديـم، فهـو مل يتحـرّض قـّط 

ولـن يتحـرض أبـدا !

والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه هنـا هـو أن هـذا 

السـفاح املجـرم ملـاذا اختـار املسـجد ملارسـة 

جرميتـه بـدل األماكـن العامـة األخـرى ؟ فـكان 

بإمكانـه أن يختـار مكانـا آخـر يسـتهدف فيـه 

املسـلمن ثم يهرب بشـكل أسـهل؟ ولكنه اختار 

املسـجد، ذلك ألن املسـجد هو مصنع الشـعوب 

انتشـار  بـدأ  املسـجد  فمـن  القوميـة  القويـة 

اإلسـام، وهـو أول مـا اعتنـى نبـي اإلسـام صىل 

اللـه عليـه وسـلم بتشـييده يف املدينـة املنـورة، 

واملسـجد كان يعنـي للمسـلمن األوائـل الكثـر 

الكثـر، فـكان معبـدا ومدرسـة وثكنة عسـكرية 

واملربـن،  للدعـاة  ومصنعـا  وقاعـدة  وحصنـا 

عـىل حـد سـواء، واملسـجد فقـد دوره الحقيقـي 

يف الـرشق مـع األسـف ولكنـه مل يفقـد دوره يف 

الغـرب. فاملسـجد هـو الـذي يوّحـد النـاس يف 

البـاد الغربيـة مـن مختلـف األقطـار واألعـراق 

للثقافـة،  منتـدى  وهـو  والطبقـات،  واألجنـاس 

وملتقـى لاجتـاع، ودور للقضـاء وقاعة لألفراح 

والجاليـات.  للمهاجريـن  آمـن  ومـاذ  واألتـراح 

وهـذا ما عرفه األعـداء والذين يحاربون انتشـار 

اإلسـام وتوّحد املسـلمن وترابطهـم ألنهم عرفوا 

أن املسـلمن ال تهزمهـم قـوة عندمـا انسـجموا 

وترابطـوا.

عـىل  الهجـوم  أحدنـا  يسـتغرب  أن  عجـب  وال 

املسـاجد وعـىل املصلـن األبريـاء العـزّل الذيـن 

والقضايـا  الدنيـا  أمـور  يف  شـأن  لهـم  ليـس 

مذحبة نيوزيلندا.. اإلسالموفوبيا

 أم استمرار الصراع القديم ؟!
سيد مسعود

قضايا معاصرة
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السياسـية ويسـتهن بشـأنهم، وهـو يجهـل 

خلفيـة املسـجد ال يسـتحرض دوره الحقيقـي 

التاريخـي.

إن الذيـن يضمـرون عـداء اإلسـام والحقـد 

عليـه ال يطيقـون أن يـروا أنه قد غـزا الرشق 

وعرضهـا،  بطولهـا  أوربـا  واكتسـح  والغـرب 

منطلقـا مـن املسـاجد ! ودعوتـه تنتـرش أكرث 

مـن يـوم آلخـر، وظله ميتـد وبدأ يغـزو أوربا 

بلـغ  وقـد  ناعـم،  صاع  يف  دارهـا  عقـر  يف 

كل بيـت وبـر ومـدر، عـىل خـاف الديانـات 

املنسـوخة األخـرى التـي تنفـق يف ترويجهـا 

املليـارات دونـا جـدوى وطائـل، هـذا مـا ال 

يقـدرون عـىل رؤيتـه.

وحـق  املسـجد  يخـاف  أن  للغـرب  فحـّق   

للباطـل أن يخـاف املسـجد، ألنـه لـو أعيـد 

املسـلمن  عـزة  ألعيـدت  دورهـا  للمسـاجد 

الـراع. مبـدأ  وهنـا  كذلـك،  الفائتـة 

الدمويـة  املذبحـة  هـذه  تسـبب  أن  برجـاء 

لعـداء  وانتباههـم  املسـلمن  لصحـوة 

املسـاجد  دور  وليعرفـوا  ورشهـم،  األعـداء 

وأثرهـا القـوي ويعملـوا عـىل إعـادة دورهـا 

عـىل  أبناءهـم  وينبهـوا  املجيـد،  السـالف 

عـىل  املفتوحـة  والنـار  املتسـمر  الـراع 

اإلسـام واملسـلمن مـن قبل األعـداء عىل مّر 

العصـور، ويخططـوا لتعليم األجيـال القادمة 

بشـأن  والنصـارى  اليهـود  كراهيـة  تاريـخ 

اإلسـام، كـا أن هـؤالء مل يغفلـوا سـاعة عن 

صـدور  يف  الكراهيـة  وزرع  العـداء  غـرس 

أبنائهـم ضـد املسـلمن والتخطيـط لإلطاحـة 

باإلسـام وإجهاض املسـلمن وتصفيتهم. وإن 

مذبحـة نيوزيلنـدا مظهر جديد لهـذا الراع 

أكـر. التاريخـي ومـا تخفـي صدورهـم 

وإن الله بالغ أمره.

وأعـىل  نيوزيلنـدا  شـهداء  اللـه  رحـم 

درجاتهـم، فهـم قـد قضـوا نحبهـم يف سـبيل 

اللـه، مسـطّرين بدمائهـم الزكيـة أن اإلسـام 

أغـىل مـن دمائهـم وأنـه املبدأ الـذي ترخص 

النفـوس. ألجلـه 

إّن مجـزرة نيوزیلنـدا ليسـت هـي األوىل وال األخـرة، بـل هـی امتـداد ألحقـاد اليهـود والنصـارى ضد 

اإلسـام واملسـلمن، وصـورة واضحـة ملـا یبطنونهـا ويرتكبونهـا يف العـامل االسـامي كل يـوم، بـل أشـد 

وأبشـع عـىل أيـدي عمائهـم الخونـة اإلجراميـن، ولكـن ملـاذا هـذا الحقـد والكراهيـة ضـد املسـلمن 

وملـاذا هـذا العـدوان الصـارخ بجنونهم؟

الجـواب واضـح، ألن مؤامراتهـم املختلفـة سـببت فتحـا كبـرا لإلسـام واملسـلمن فـی جمیـع أنحـاء 

العـامل، فإنهـم بحيـل مختلفة ودعایات فاسـدة هجموا عىل املالك اإلسـامية، فخربوا بنيان املسـلمن 

وأقامـوا مجـازر، ولکـن مـن جانـب آخر فتـح املسـلمون يف عامل الغـرب عقول أهـل الغـرب وقلوبهم.

إنهـم أرادوا أن يهدمـوا مسـاجد املسـلمن ومآذنهـم كـا حققت أمنيتهـم يف بعض األقطار االسـامية، 

ولكـن بهـذا املقـدار وأكـرث بنيت املسـاجد يف الغـرب وأوروبا وحولـت الكنائس إىل املسـاجد.

إنهـم أرادوا أن یسـیئوا سـمعة اإلسـام بأبواقهـم اإلعاميـة کـی يحـدوا مـن املـّد اإلسـامی يف الغـرب، 

ولكـن الدعـوة االسـامية بفضـل جهـود أهـل الدعـوة والتبليـغ وغرهم غـزت الرجـال والنسـاء منهم 

والصغـار والكبـار واملثقفـن والعـوام، فدخلـوا يف ديـن اللـه أفواجا، واکتسـح االسـام الغـرب وأوروبا، 

فصـاروا يدخلـون يف ديـن اللـه زرافـات ووحدانـا، فاشـتعلت صدورهـم نـارا، ألنهـم مل یحصـدوا مـن 

مؤامراتهـم املبیتـة وهجاتهـم الرشسـة إال بـوارا، فكيـف يصـرون عـىل هـذه اإلنجـازات املتتاليـة 

والجهـود املوفقـة مـن جانـب أهل اإلسـام؟

ال شـک أن دعـاة اإلسـام رغـم مـا يواجهونـه يف سـبيل الدعـوة اإلسـامية مـن تحديـات وعوائـق 

وعقبـات، يتقدمـون بثبـات وحكمـة وحنكـة، فحصلـوا علی نتائـج إيجابيـة كبرة فی الغـرب، من غر 

دعايـة إعاميـة ونفقـات باهظـة، بل بالصـر واليقـن والحكمة واملوعظة الحسـنة، ففـازوا يف مهمتهم 

الدعویـة، وأرشقـت شـمس اإلسـام يف الغـرب، ففـزع منهـا أهـل الكفـر وأصحـاب األحقـاد الذيـن ال 

يريـدون أن يفتحـوا عيونهـم عـىل نـور اإلسـام، فتفجروا كالـركان، وهـذه الظاهرة البشـعة صورة من 

صـور ضعفهـم وعجزهـم أمـام املّد اإلسـامي.

فرحـم اللـه تعالـی شـهدائنا يف نيوزیلنـدا وأحسـن اللـه عزاءنـا فيهـم وأجـزل مثوبتهم. »مـن املؤمنن 

رجـال صدقـوا مـا عاهـدوا اللـه عليـه فمنهـم مـن قـى نحبـه ومنهم مـن ينتظر ومـا بدلـوا تبديا.«

الوجه اآلخر من جمزرة نيوزيلندا
  الشيخ عبد اللطيف الناروئي، األستاذ بجامعة دار العلوم زاهدان

قضايا معاصرة
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لقـد فاجأنـا ليلـة الثاثـاء 14 شـوال 1416 هــ ق نبـأ استشـهاد 

العـامل املجاهـد ابـن املجاهـد ابـن املجاهـد موالنـا عبدامللـك 

رحمـه اللـه؛ فاهتـزت مدينـة زاهدان موطـن الشـهيد، وفاضت 

عيـون أهلهـا نسـاًء ورجـاالً. فـا إن أعلنـت اذاعـة يب يب يس – 

لنـدن – نبـأ االستشـهاد حتی تلقی أهل السـنة وتاميذ الشـهيد 

النبـأ يف أنحـاء العـامل بقلـوب مؤملـة، فوقـع النبـأ كالصاعقـة يف 

طـول البـاد وعرضها.

نعـم! استشـهد الشـيخ عبدامللك رحمـه الله يف عنفوان الشـباب 

قبـل أن يصـل الخمسـينات مـن عمـره وقبـل أن يتغـر سـواد 

الذيـن ال يـزال يتكـرر  شـعره. استشـهد بأيـدي اشـقياء األمـة 

عملهـم هـذا حينـاً بعد حـن باغتيال كبـار األمة وأبطالهـا. إنهم 

أطلقـوا الرصـاص عليـه وعلـی عامل آخـر كان يصاحبه يف سـيارته 

وهـو الشـهيد عبدالنـاص جمشـيدزهي، فـرشب كاهـا كأس 

الشهادة.

الشـيخ عبدامللـك رحمـه اللـه تلقی دروسـه االبتدائية مـن أبيه، 

ثـم سـافر إلـی باكسـتان ومكـث هنـاك أربـع سـنوات، ومـن 

هنـاك إلـی السـعودية وتعلّـم أربعـة سـنوات هنـاك، ثـم رجـع 

إيـران. إلی 

كان يـدرّس يف املـدارس الحكوميـة املرحلـة الثانويـة وكذلـك يف 

جامعـة دارالعلـوم زاهـدان ألهل السـنة؛ ثم اضطر إلـی الهجرة، 

فآثرهـا مـع مشـاكلها وأخطارهـا املحدقـة يف سـبيل اللـه، ألن 

طيـور الكـرام تأبـی أن تفـرخ وتبيـض يف قفـس اإلسـار ولـوكان 

الذهب. مـن 

لقـد فقدنـا باستشـهاد الشـيخ عبدامللـك رحمـه اللـه َعلَـاً مـن 

أعـام الدعـوة وشـخصية فـذة مـن كبار أهل السـنة، مـن الذين 

يُعـّدون باألنامـل وإنهـم قليلـون جـداً؛ فقـد ترك الشـهيد رحمه 

اللـه فراغـاً هائـاً وفجـوة واسـعة وهـوة عميقة قلّـا يوجد من 

وداعًا أيها اجملاهد املهاجر!
الشيخ عبداحلكيم العثامين

أستاذ باجلامعة

شخصيات إسالمية
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ميألهـا مـن رجـال الدين وأصحـاب الفكـر، فإنه 

رحمـه اللـه كان صاحـب فكـر وعقيـدة وضمـر 

يقـظ يعالـج مشـاكل األمـة ويناقشـها، يطالـب 

الدينيـة والسياسـية، فقـد جمـع بـن  حقوقهـا 

الثقافـة العريـة والدينيـة، واتصـل بأصحابها 

شـباب  الشـباب،  بربيـة  واعتنـی  ومراكزهـا 

الجامعـات وآخريـن من املثقفـن، واتصل كذلك 

ألهـل  املختلفـة  املناطـق  يف  النـاس  بجمهـور 

مناطـق  يف  عديـدة  بأسـفار  قـام  وقـد  السـنة، 

وأنحـاء  كردسـتان  صحـراء،  تركمـن  »خراسـان، 

بلوشسـتان«، وكان يهتـم رحمـه الله علی وحدة 

األمـة ال سـيا أهـل السـنة، وإيقاظهـم وإعـادة 

الشـعور والثقـة إليهـم، وإن لهـم مـا لآلخريـن 

وإنهـم اصحـاب حقـوق دينيـة وسياسـية ال بـد 

أن تـرد إليهـم.

وكان رحمـه اللـه ميتاز بحسـن البيـان والخطابة 

والشـجاعة والحاسـة، وكان شـديد النقـد علـی 

العلـاء الذيـن يكتمـون الحـق ويؤثـرون الدنيا 

مل  وحميـة  غـرة  صاحـب  وكان  اآلخـرة،  علـی 

ينحـن أمـام الباطل أبداً ومل يقبـل الذل يف أحرج 

سـاعات مضـت عليه.

فـكان الشـهيد رحمـه اللـه مربيـاً واعيـاً، بطـاً 

مفكـراً  بارعـاً،  خطيبـاً  حاذقـاً،  سياسـياً  علميـاً، 

فطنـاً، رجـاً شـجاعاً ورث عـزة النفـس وكرامتها 

عـن أبيـه وجـده.

كثـراً مـا سـمعته رحمـه اللـه يف محارضاتـه يف 

الجامـع واملصلـی أمـام الطلبـة والشـباب يرتجز 

باشـعار خبيـب الصحـايب ريض اللـه عنـه علـی 

خشـبة اإلعـدام:

لسـت أبـايل حـن أقتـل مسـلاً   علـی أي شـق 

كان يف اللـه مرعـي

علـی  يبـارك  يشـأ   وإن  اإللـه  ذات  يف  وذلـك 

ممـزع شـلو  أوصـال 

وكان يقـول دامئـاً: ال بـد مـن التضحيـة وفـداء 

النفـوس والصر واالسـتقامة حتـی يتحقق حكم 

اللـه ويظهـر الحـق علـی الباطل.

كان رحمـه اللـه بنظـره الثاقـب وفكره الواسـع، 

ونضجـه يف بوتقـة العلـم والسياسـة، يـری لهذه 

األمـة مسـتقباً رهيبـاً وظلـات بعضهـا فـوق 

بعـض، وألجـل هذا كانـت خطاباتـه ومحارضاته 

وأثـرة  مبيـد  وحقـد  عنيـف  صاع  عـن  تحـيك 

األمـة  هـذه  أبنـاء  علـی  تقـع  سـوف  واضحـة 

وسـوف تنصـب املشـاكل واملصائـب علـی رجال 

الديـن مـا تحتـاج إلی صـر واسـتقامة وهجرة 

وغربـة وتضحية وفـداء، وكان رحمه الله نفسـه 

مـن رواد هـذا الطريـق ومـن ضحايـاه األولـن.

وقـد سـمعت منـه رحمـه اللـه يقـول يف إحـدی 

محارضاته أن بعض اإلخوة من املسـلمن )يشـر 

إلی نفسـه( يريدون أن يعيشـوا يف ديار الغربة، 

ال يطلبـون غـر الديـن واإلسـام، ويريـدون خر 

األمـة اإلسـامية وال يعـادون أحـداً، ولكن هناك 

وتقـوم  هـؤالء  اسـتئصال  تريـد  خبيثـة  أيـدي 

بعمليـة االغتيـال تلـو االغتيـال. أنشـدكم باللـه، 

اتقـوا اللـه وكفـوا أيديكم عن إراقـة هذه الدماء 

الطاهرة.

نعـم! الشـيخ عبدامللـك رحمـه اللـه كان يعـرف 

الشـيخ  مثـل  الشـهداء  بإخوانـه  سـيلتحق  أنـه 

ضيـايئ والشـيخ أحمـد صيـاد وآخريـن؛ فمنهـم 

مـن قضـی نحبـه ومنهـم مـن ينتظـر.

 ومـا يجـدر بالذكر أن أرسة الشـهيد تقول: »إن 

الشـهيد يف األيـام األخـرة مـن حياته يكـرث تاوة 

القـرآن ويبـيك كثـراً، فكنا نسـأله ملـاذا تبيك؟ ما 

كنـا نعـرف منـك هـذا البـكاء؛ فيجيـب رحمـه 

اللـه؟  سـبيل  استشـهد يف  أن  تحبـون  أال  اللـه: 

فـإين اآلن ال حاجـة يل يف الدنيـا؛ فقـد تحملـت 

مـن الغربـة ومشـاكلها مـا جعلت الدنيـا حقرة 

دنيئـة يف عينـي«.

بعـد أيام استشـهد الشـيخ عبدامللـك رحمه الله 

وهـو شـاب قـوي البنيـة، بهـي اللـون، جميـل 

ورث  الوجـه؛  حسـن  الحـال،  نشـيط  املنظـر، 

الجـال وحسـن الهنـدام عـن أبيـه وسـالته.

تلقـی الشـيخ رحمـه اللـه دعـوة ربه بالشـهادة 

ولكـن بقي سـؤال ال يزال يشـغل أذهـان تاميذ 

الشـيخ وأحبابـه. ملـاذا قتلوه؟

إنـه فلـذة كبـد الشـيخ عبدالعزيـز رحمـه اللـه، 

ولـه سـابق خدمـة وسـالف إحسـان ومنـة علی 

هـذه األمة، وإن هذه األرسة قد خدمت اإلسـام 

ومسـاعيهم  امليمونـة  بجهودهـم  يعـرف  وكل 

املشكورة.

أهذا يكون جزاء من أحسن إلی قوم؟

أهـذا هـو جزاء الناصـح األمن؟ جـزاء من ادعی 

الحقـوق الرشعيـة والقانونية لألمة.

هل تكون الحياة لكبار األمة جرمية؟

وهل تعد الهجرة جرمية؟

كـری؛  جنايـة  العمليـة  هـذه  إن  أبـداً.  كا 

جنايـة شـنعاء ال تغفـر وال تنسـی؛ جنايـة تكون 

العمليـة؛  لهـذه  املؤامريـن  علـی  عـار  وصمـة 

جنايـة سيسـّجلها التاريـخ وتشـهد عليهـا األقام 

واأللسـنة وسـتحفظها القلـوب وتعـض األنامـل 

الوحشـية  هـذه  نعـم!  املجرمـن.  علـی  غيظـاً 

يردهـا أهـل الحـق وينكرهـا أصحـاب الضائـر 

الحيـة. إنهـا جرحـت مـن القلـوب مـا ال تعـد 

وال تحصـی، وأوجـدت مـن اآلالم والجـروح ما ال 

تجـر وال تشـفی. كـم ارتفعـت مـن األيـدي إلی 

السـاء تشـكو بثهـا وحزنهـا إلـی موالهـا.

وكـم مـن الصـدور ترتفع منهـا اآلهـات واألنّات 

دمـوع  غـر  متلـك  ال  الظاملـن؛  شـقوة  تعـاين 

هـذه  إن  نعـم!  ترفعهـا.  وصعـداء  تسـكبها 

الجنايـة ومـا يتكـرر مـن أمثالهـا، تحـرك األمـة 

البغضـاء  وتثـر  الخالـدة  الجمـرات  وتشـعل 

والشـحناء وتوِجـد لهيبـاً يف القلـوب وشـعلة يف 

الحناجـر. يف  وشـجاً  الصـدور 

قـد شـاهدت يف تشـييع جثـان الشـهيد ما تدل 

الجثـان  هـذا  وأن  النـاس،  بـن  مكانتـه  علـی 

املتلطـخ بالدمـاء الـذي يشـيعه آالف مـن الناس 

وقـد  الليـل  مـن  السـاعة  وينتظرونـه يف هـذه 

صـدت الطـرق مـن االزدحـام ألجلـه، إنـه قـد 

دخـل حبـه اعاق قلوبهـم وأخذ منهم املشـاعر 

ووقـع منهم موقـع القلب والـروح. كيف وإنهم 

مل يطّلعـوا ومل يخـروا عـن موعـد التشـييع، ثـم 

يف هـذه السـاعة مـن الليـل بن الجبـال والطرق 

امللتويـة فقـد تهافتـوا عليـه مـن أنحـاء البـاد 

تهافـت الفـراش علـی ضـوء، فـا كنـت أری يف 

يف  تلمـع  السـيارات  ضـوء  سـوی  الليلـة  هـذه 

الطريـق بـن الجبـال وعلـی رؤوس التـال؛ مـا 

كان ملوكـب الشـهيد بدايـة وال نهايـة.

جـاءوا  الغفـرة  الجمـوع  هـذه  عجيبـة؛  ليلـة 

العهـد  طـال  ضيـف  كريـم،  ضيـف  السـتقبال 

بلقائـه، وضيـف قـد قضـی سـنوات عديـدة من 

عمـره مهاجـراً. جائـوا السـتقبال قائدهـم الكبر 

الكبـر،  املرشـد  أبيـه  ذكـری  يجـدد  كان  الـذي 

عبدالعزيـز. الشـيخ  الفقيـد  الزعيـم 

هـؤالء الشـباب بـن بـاك وصـارخ جـاءوا ليلتقوا 

الـذي قضـوا سـنوات يف  بأسـتاذهم ومعلمهـم 

كنفـه يوجههـم ويربيهـم ولهـم عاقـة عميقـة 

شـديدة بلقائـه، ولكـن هـذا اللقـاء هـو اللقـاء 

األخـر وهـذا آخر العهد باألسـتاذ، وإنه ال يتكرر 

سـاعة؛  أو  لحظـات  بعـد  بالرسعـة  وسـينتهي 

يـوم  إلـی  بالـوداع  والهجـران؛  بالـوداع  ينتهـي 

القيامـة. فهـذا اللقـاء لـه أهميـة كثـرة.

فـإذن، حـٌق أن تنسـال هـذه الجمـوع الغفـرة 

جثـان  وراء  الضخـم  العـدد  هـذا  ويجـري 

لشـهيد. ا

إنهـم يف هـذه الليلـة يشـاهدون مثـرات الدعوة 

ومثـرة الدوحـة التـي غرسـها الشـيخ عبدالعزيز. 

يشـاهدون فلـذة كبـد الشـيخ عبدالعزيـز كيف 

الحمـراء.  بثيابـه  ويتقلـب  بدمائـه  يتلطـخ 

النفـس  وفـداء  الدعـوة  ضحيـة  يشـاهدون 

واالسـتاتة يف سـبيل اللـه. إنهـم يف هـذه الليلـة 

يتذكـرون اناشـيد خبيـب علـی خشـبة اإلعـدام 

مـن لسـان الشـهيد. يتذكـرون التاريـخ املـايض؛ 
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تاريـخ الشـهداء واألبطـال؛ تاريخ من اسـتقبلهم 

الشـعوب وجاهـر النـاس بالـوداع؛ تاريـخ من 

الجمـوع مـن  جـرت وراء جثانـه مبثـل هـذه 

النـاس وهـم علـی انتظـار شـديد بلقائـه.

الذيـن  األبطـال  أولئـك  تاريـخ  يتذكـرون  نعـم! 

يف  عذبـوا  أو  االغتيـال  بعمليـات  استشـهدوا 

أخرجـوا  ثـم  التعذيـب  أنـواع  بأشـد  السـجون 

وهـم علـی وشـك الشـهادة باسـم أنهـم أطلـق 

رساحهـم وإنهـم لكثـرة. أسـائهم تـدور علـی 

القلـوب، ال  وأفكارهـم حيـة يف  النـاس،  ألسـن 

يشء. كل  نـي  وإن  التاريـخ  ينسـاهم 

هـذه الليلـة وإن كانت ليلة، لكنها بنور الشـهيد 

أضـاءت كل يشء. فقـد تجلـت بنور هـذه الليلة 

حقائـق جديـدة واضحـة. تجلـت دروس وعـر 

قبـل،  مـن  تكـررت  وإن  إنهـا  أخـری.  ومعـاين 

أمـا يف هـذه الليلـة فقـد أزيـل السـتار عـن كل 

يشء؛ عـن جرائـم املجرمـن، وكشـف اللثـام عـن 

وجههـم الخبيث املاكر، فبدت سـوءاتهم وتبينت 

الضائـر الخبيثـة، وظهر أن هناك موقف سـلبي 

صغـراً  اليرحـم  عـام  وحقـد  حاقـدة  ونظريـة 

قلـوب  هنـاك  وإن  والبريئـاً،  والمذنبـاً  والكبـراً 

تضمـر العـداوة والبغضـاء الشـنعاء تعـادي أي 

أن  التريـد  تخالفهـا؛  ونظريـة  وحركـة  عقيـدة 

تسـمع أي صـوت ولـوكان صـوت مظلـوم محق، 

وال أن تجيـب أي طلـب ولـوكان مرشوعـاً.

نعـم! هنـاك أيـدي قويـة تديـر هـذه العمليـات 

قتـل  مـن  املذهبيـة  الجاليـات  ضـّد  الشـنيعة 

وتعذيـب وسـجن واغتيـال مـا توِجـد الوحشـة 

والقلـق بـن جمهـور النـاس؛ تريـد أن تسـتأصل 

جـذور العقيدة؛ جـذور الغرة والحميـة الدينية؛ 

الشـعور  وتقلـع  العقيـدة  تبيـد  أن  تريـد  إنهـا 

املذهبي واإلحسـاس الدينـي، حتی اليرفع صوت 

باسـم العقيـدة واملذهـب والينبـت نابـت بهـذا 

االسـم، ويتوقـف عمـل الدعـوة والديـن، وتنهـار 

املراكـز الدينية واملـدارس العلميـة، ويكون عمل 

الكتابـة والنـرش تحـت مراقبـة شـديدة، اليصـدر 

كتـاب والتنتـرش مجلـة والتنعقـد حفلـة واليبنی 

مسـجد. فمـن قـام بهـذه األمـور ورفـع رأسـه يف 

مركـز دينـي أو أخـذ القلـم وأدی األمانـة ونصـح 

األمـة أو بنـی بيتـاً للـه ليذكـر فيه اسـمه فجزائه 

أن يغتـال أو يسـجن أو يعـذب بأشـد 

انواع التعذيـب أو يكون تحت مراقبة 

شـديدة يـردد كل يوم إلی السـلطات 

ينسـال عليـه وابـل مـن األسـئلة بـن 

تهديـد وتطميـع، غضـب وطاقة، ما 

تخوفـه وتخدعـه؛ فقلـا يوجـد مـن 

يسـتقيم والتـزّل قدمه.

شـيع جثـان الشـهيد يف هـذه الليلـة 

بعـد السـاعة العـارشة بعـد أن امتلئـت قصعـة 

صـر الجميـع انتظاراً بقـدوم الشـهيد؛ فقد مرت 

"پـارود"  بـن  الطريـق  الغفـرة  الجمـوع  هـذه 

و"حيـط" مـراراً. كنـا يف "پـارود" وكان املقـرر أن 

نصـي صـاة الجنـازة يف "پـارود"، ألن املكان كان 

واسـعاً واألرض مسـطحة دون حجـارة وصخـرة 

كـا يكون شـأن القری األخری، ولكن سـمعنا أن 

رجـال األمـن والرشطـة منعـوا مركب الشـهيد أن 

يدخـل "پـارود" فتوجهت هذه الجمـوع الغفرة 

نحـو "حيـط"، فـا رسنـا دقائـق حتـی واجهنـا 

رجـال األمن مينعون السـيارات ويقولـون ارجعوا 

ورائكـم إلـی "پارود"، فا أن رجعنا حتی سـمعنا 

"حيـط"  يف  ينـزل  أن  البـد  الشـهيد  موكـب  أن 

واليأذنـون لـه أن يدخـل يف "پارود". سـبحان الله 

إنهـم يخافون من هذا الجسـد املتلطـخ بالدماء.

فرجعنـا مـرة أخـری إلـی "حيـط" بـن الجبـال 

والصخـور.

توافـد النـاس من تاميذ الشـهيد واحبابه والتقوا 

مبوكـب الشـهيد، فارتفعـت الصيحـات بالتكبـر 

والتهليـل واملـوت ملـن ارتكب هـذه الجرمية. فيا 

لروعـة هـذه الليلـة وجالهـا؛ إنهـا التـزال تـدّك 

مسـامعي وتـرّن  فيها. منظر عجيـب، لقاء الناس 

مـع الشـهيد ثم صـوت التكبر والتهليـل يف ظام 

هـذه الليلة وتجاوب الجبـال والصخور واألحجار 

مـع صيحـات املشـيعن؛ فقـد تكـّون منهـا منظر 

رائـع الميكـن أن ينسـاه الشـاهد وإن نـي كل 

يشء.

فقـد رأيـت من النـاس من يتهافت علی الشـهيد 

ويـرخ  يبـيك  مـن  ومنهـم  بنفسـه،  ويفديـه 

إال  عينيـه  علـی  الميلـك  مـن  ومنهـم  حيـاری، 

دموعـاً يبكيها؛ فكادت القلوب تنشـق، والنفوس 

تزهـق وتخـرج حـرسة علـی مـا فقـدت.

ورجـال  الجنـازة،  صـاة  صلّينـا  لحظـات  بعـد 

األمـن والرشطـة يراقبـون النـاس ويهتفـون بهـم 

أن اليؤخـروا الصـاة، وكانـوا قـد اتخـذوا الطـرق 

يصـل  كان  ولعلـه  بالنـاس،  وأحاطـوا  والجبـال 

مراقـب.  لـكل رجـل  املشـيعن؛  عددهـم عـدد 

مل يركـوا جسـد الشـهيد حتـی بـن األرسة؛ بـن 

واملحـارم. النسـاء 

فقـد رأيـت مـن رجـال األمـن من يعـدو ويرسع 

هنـا وهنـاك  ويصعـد علـی هـذا التـل وعلـی 

يتفرقـوا  أن  الصبيـان  حتـی  النـاس  ومينـع  ذاك 

مـن جاعـة املصلـن. كثـراً منهم كانـوا يحملون 

يتكلمـون ويخـرون عـن كل  الاسـليك،  معهـم 

لحظـة، ومنهـم مـن كان يراقـب جسـد الشـهيد 

وكبـار العلـاء مـن املشـيعن قدمـاً قدمـاً.

فقـد رأيتهـم والخـوف والدهشـة والقلـق علـی 

يخافـون  أنهـم  علـی  تـدل  ظاهـرة  وجوههـم 

الشـهيد ميتـاً كـا كانـوا يخافونـه حيـاً.

نعـم! شـيّعنا الشـهيد وصلينـا صـاة الجنـازة يف 

تلـك السـاعة مـن الليـل. ملـاذا يف الليـل؟ ملـاذا مل 

يأذنـوا تشـييعه يف النهـار؟

أمل يكن يف النهار سعة؟

ثـم ملـاذا هـذه املراقبـة الشـديدة وإيـذاء الناس 

بصـد الطـرق؟ يأذنونهـم مرة ويصدونهـم أخری.

هـذه  علـی  النـاس  يطلـع  أن  يحبّـوا  مل  إنهـم 

الجنايـة، فاجـل هـذا كانـوا يضعـون العراقيـل 

املشـيعن. عـدد  يقـل  حتـی 

الشـمس  ألن  الليـل  يف  الشـهيد  دفّنـا  نعـم! 

ماكانـت تتحمـل رؤيـة هـذه الجنايـة ومل تقبـل 

هـذه الوصمـة علـی جبينهـا، ولكـن ظـام الليل 

هـل يسـتطيع أن يغلـب علـی هـذه الجرميـة؟

إن املشـيعن قـد ازداد عددهـم فـوق مـا يتصور 

والنجـوم  واملحـاوالت،  العراقيـل  جميـع  رغـم 

الامعـة كانـت شـاهدة بـدل شـمس النهـار.

ستشهد غداً تلك النجوم الساطعة.

 سـتؤدي تلـك االحجـار والصخـور حق الشـهادة 

غـداً بـن يـدي ربها.

دفـن الشـهيد رحمه اللـه قريباً من أبيـه وجّده، 

قـد  بشـهيد  مضيفـة  "حيـط"  قريـة  فكانـت 

أضافـت مـن قبـل بطـاً مجاهـداً وداعيـاً كبـراً.

تفتخـر  جـداً؛  سـعيدة  إنهـا  "حيـط"،  هـي  هـا 

الشـهيد. بقـدوم  فرحـاً  وتهتـّز 

ينـزل  إنـه  "حيـط".  ينـزل  الضيـف هـذا  نعـم! 

األحمـر. الـدم  نـور  الشـهيد،  نـور  بالنـور، 

وودعنـا  "حيـط"  وودعنـا  الشـهيد  وّدعنـا  ثـم 

الشـهيد وداعـاً ال رجعة فيه؛ وداعـاً اليزال يحرق 

القلـب وميـأل العـن دمعـاً.

فوداعـاً أيهـا األسـتاذ الكريـم وداعاً    وداعـاً أيها 

املجاهـد املهاجـر وداعاً

وداعـاً أيهـا البطـل الشـهيد وداعـاً    وداعـاً أيهـا 

الدفـن بحيـط وداعـاً.

كتب هذا املقال يف شوال عام 1416هـ.ق بعد 

التفرغ من تدفن الشهيد.
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املاجـد  بوالـدي  التعريـف  إىل  أحتـاج  أراين  ال 

اللـه  -رحمـه  شـفيع  محمـد  املفتـي  العامـة 

تعـاىل-، ألنـه أعظـم مـن أن أُعـرّف بـه، بـل أنـا 

الـذي  ُعرِفـُت به ،)  (، و الغـرَو، فأنا به و منه و 

إليه، فإن كان يّف شـئ اسـمه الخر ، وفقني الله 

لـه،  فهـو غيـض مـن فيضـه، و إن كان ِمـن رّش 

فِمـن أجـل التقصـر يف االسـتفادة من مجالِسـه، 

و االسـتقاء مـن معينـه، و عـىل أي حـاٍل، فا يب 

مـن شـئ، فالفضـل فيـه راجـع إليـه ، متامـاً کا 

قـال الشـاعر الفاريس)مـا يف معنـاه(:

إن كنـُت أسـوَد القلـب، فأنـا ِشـية يف حديقتـك 

أزهارك

و أن كنت واسَع الجبن فأنا زهرة ِمن ربيِعك

و ِمـن ثـّم فإن ذكراه سـتتكّرر يف غضوِن ذكريايت 

هذه، من حـٍن آلخٍر،

منـذ أن أبـرُت نـوَر الوجـود ، و تفتّـح وعيـي 

عـىل الحيـاة ، وجدُت والـدي املاجـد رحمه الله 

تعـاىل بـن أحـِد األمرين :  عـىل الرغم اسـتقالته 

ِمـن منصـب رئاسـة اإلفتاء و مهمـة التدريس يف 

جامعـة دارالعلـوم /دیوبنـد ، إال أنـه كان يدرّس 

بعـَض الطـاب يف بيتـه، و كانـوا يحـرُضون عنـد 

والـدي املاجـد بطلـبٍ  خـاصٍّ منهـم ، لِيترشفـوا 

بالتَّلَمـَذة عـىل سـاحته، األمـر الـذي يسـّمى يف 

عِرنـا " کوچنـک، أو تيوشـن"، و لكـن الفـارق 

الكبـر بـن هـذا و ذاك أن هـذا األخـر الـذي 

اسـتحدثه عرُنـا يكـون ذريعـة لجلـِب َدخـٍل 

كبـر بالنسـبة للمـدرِّس، بينـا األمـر يف املدارس 

الدينيـة كان و مل يـزل عـىل العكـس متاما، حيث 

الرابطـة املتبادلـة بـن األسـتاذ و  تهيِمـن عـىل 

التلميـذ ِصبغـة قويـة من اإلخـاص و التطوعية، 

و بالتـايل فـإّن الطالـب الـذي ال يتشـبّع بالدرس 

يف حـدوِد الفصـل، فـإن األسـتاذ ال يضـّن عليـه 

أبـدا بالتعليـم خـارَج حـدوِد الفصل، ال لشـئ، و 

ه من العناية ،و إن االسـتيعاَض  لکـن لِيوفّيـه حقَّ

يف  عيـٍب  أميـا  عيبـاّ  يّعـّد  التعليـم  هـذا  عـن 

األوسـاِط املدرسـية الدينيـة مهـا كانـت حالـة 

األسـتاذ االقتصاديـة منحطّـة و هابطـة، و عـىل 

هـذا األسـاس و بهـذه العاطفـة و الحـاس كان 

والـدي الكريم- رحمـه الله تعـاىل- يهتم بتعليم 

أولئـك الطلَبـة يف بيتـه أو مسـجِد حيّـه۔

و كان مسـجُد حيِّنـا يُسـمّى "آدینـی مسـجد"،) 

( و لکـن جـرت ألسـنُة العامـة مـن أهـِل املحلة 

الدينـي("،  مسجد)املسـجد  دينـي   " مبناداتِـه 

و كان جـّدي الشـيخ محمـد يسـن رحمـه اللـه 

تعـاىل "متولّيـا" لهـذا املسـجد،) ( ثـم خلَفـه ِمن 

بعـده والـدي املاجـد -رحمـه الله تعـاىل-، فكان 

يُلقـي فيـه  الـدروَس كذلـك يف بعـض األحيـان۔

و األمـُر الثـاين )الـذي وجـدت والـدي املاجـدي 

يشـَغله منـذ البدايـة( هـو الكتابـة و التأليـف، 

فـكان ذلـك هوايتـه الدامئـة، حيـث وجدتـه يف 

أكـرث أحيانـه وهـو يكتـب ، حتـى يف أثنـاء الليل 

و فـی موسـِم الحـر، حاَنـا كان يُعلّـق يف صحـِن 

،كان  األرجـاء  يف  الضـوء  لبـثِّ  "قنديـل"  بيتنـا 

يـراءى لنـا سـاحة الوالـد -رحمـه اللـه تعـاىل- 

و هـو يغِمـس "قلَمـه الخشـبي")و كان يُدعـى 

"كلـك كا قلـم" ( يف املحـرة ، و ال يفتـأ يكتب ما 

شـاء اللـه أن يكتـب، و مل يكن العـُر يوَمئٍذ قد 

شـهد هـذا القلـَم املتطور)فاونتـن(۔ عـدا ذلك، 

فلقـد كان اتخـذ لنفسـه غرفة صغـرة إىل جنب 

مجلِسـه يف البيـت، و كنـا ندعوهـا " الحجرة"، و 

هـي کانـت موضـَع عبادتـه، يخلو فيهـا مع ربه، 

فرمّبـا كنـا نسـمُعه فيها وهـو يذكُر اللـه تعاىل و 

يتلـو يف آنـاء اللیـل و آنـاء النهار۔

السـّن  حديـث  كِطفـٍل  يومـذاك  يل  كان  أىّن  و 

أن أتعـرّف عـىل املسـتوی الرفیـع الـذي الـذي 

كان عليـه  حـرضة والـدي مـن الكـال العلمـي 

ال  )و   ! مداهـا  أذرع  أن  هيهـات  العمـي،  و 

اسـتطعتُه حتـى الحـن كـا ينبغـي أن يكـون (، 

و لكـن األمـر الذي اسـتطعت إدراكَـه حتا، هو 

أن والـدي املاجـد كان ميثّـل يل مركَز ثقـٍل وحيٍد  

للـُوّد و التبجيـل يف حـدوِد ذلـك الكـون الصغـر 

الـذي عشـتُه، و نسـجتُه من حـويل، و إّن والدي 

کان هـو االخـر  يُعـريُن مـن حبّـه الشـَئ الکثیر، 

و  كان لسـائر إخـويت الكبـار حظ ِمـن حبّه، كا 

ذاقـو مـن تأديبـه،  و لكـن مـا وقـع يف نصيبـي 

كان هـو الحـّب أوال و آخـرا،و قـد حـدث ذات 

مـرٍة أن رحلـت مـع والـديت املاجـدة إىل مدينـة 

" الهـور" لزيـارة شـقيقي األكـر ، فراسـَل أخـي 

ئا:  قا

" بـدون محمـد تقـي –سلـّـمه- فـإيّن یعـّز عـّي 

مـروُر األيـام ، و قطـُع األوان "

و يف إبّـان فـرِة بقائنـا يف منطقـة " ديوبنـد" ال 

أتذكـر من رَحاتـه إال رحلًة إىل مدينة " مدراس" 

، و قـد شـّقت عـي مفارقتـه للغايـة، و زاده بلًّة 

ذكريات للعالمة الفقيه حممد تقي العثماني )3(
يروي )عضو رابطة األدب اإلسالمي  العاملية بالرياض( تعريب :عبدالوّهاب سلطان الدِّ

)سلسلة ترجمة وتعريب "ذكريات " لشيخنا العامة العثاين- حفظه الله تعاىل - وقد تفضل ساحته بتسجيل ذكرياته العطرة التي 

تغطي حوايل نصف قرن وما يزيد من  حياته املعمورة باألعال اإلبداعية املوفقة يف شتى أسلمة الحياة املعاصة املتحركة، قد كان اإللحاح عىل 

الشيخ دامئا مستمرا، ولکن أىب الشيخ املتواضع أن يرى نفسه تليق أن تذكر يف سجات الذكريات والراجم، إال أن قيض الله تعاىل العامة محمد 

أحمد الاجبوري الهندي ليقِنع شيخنا العامة بذلك، فقام بفتح هذه السلسلة الشيقة من ذكرياته نزوال عند رغبة العامة الشيخ الاجبوري 

حفظه الله تعاىل، وقد رشعنا يف ترجمة حلقاتها املنشورة يف صفحات مجلة الباغ األردية، بإذن شفوي من صاحبها، جزاه الله تعاىل عنا كل خر، 

ونفعنا بعلومه وبركاته۔ املرجم(

شخصيات إسالمية
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حـادث آخـر، ذلـك: أّن والـدي املاجـد ملـا قَفـل 

عـن رحلتـه، و قـد كنـُت أقنعـُت إخـويت مسـبَقا 

بعـَد إلحـاٍح ُمضـٍن، أن يسـتصحبوين إىل "محطّـة  

القطـار "السـتقبال الوالـد الكريـم، و عـاوًة علـی 

الحنیـن الزائـد إىل متعـة اسـتقبال والـدي املاجـد 

رحمـه اللـه تعـاىل -و كانـت الحافـَز األكـر لهـذا 

نفـي  أُكِـّن يف  ذلـك  إىل  كنـُت  فـإيّن  اإللحـاح-  

التمتـع  إحداهـا   : أُخَريَـن  مبتعتَـن  االسـتمتاع 

مبركـب " عربـِة الحصـان" الـذي طالَـا حلُمـت 

فرصـة  لنـا  تتسـّنى  كانـت  قلّـا  الـذي  و   ، بـه 

القريبـة  املسـافاِت  أقطـع  كنـت  ألين  لركوبهـا، 

مشـياً، و املسـافاِت املتوسـطة مع والـديت املاجدة 

يف "الَحَجلـة" ، و مل يكـن مـن املتوقَـع أن نُحـِدث 

سـفراً إىل جهـة بعيـدة كاملحطـة، فكانـت  الرحلة 

عـَر " عربـة الحصـان" أمـرا حتـا هـذه املـرة، و 

كان يف املحلّـة رجـل هنـدويك صاحـب العربـة، و 

يُدعـى " پهگـو" ، و كان مـن الـازم احتجاُز عربته 

مسـبَقا يف حالـٍة كهـذه، و قـد فعلـوا ذلـك ، وبعَد 

كل هـذا ،كنـت أرتقـب رِحلـًة كرحلـة امللـوك عَر 

مل  بهيجـاً  منظـراً  يل  ل  مُيثِـّ كان  و  العربـة،  هـذه 

يـزل يـرواِود مخيَّلتـي آنَـذاك ۔ و املتعـة الثانيـة 

كانـت تتمثـل يف " محطـة القطـار" ذاتها، حيث مل 

تُكـن بالنسـبة لنا أقـلَّ من "منتَزٍَه " من املسـتوى 

العـايل، و كانـت فـرُص االسـتمتاع بزيارتهـا شـبَه 

النـادر املعـدوم يف عامـة األحيـان، و بـكل هـذه 

االعتبـارات فـإن هـذه الرحلة املرتَقبـة كانت متثِّل 

يل موِطـَن فـَرٍح و رسوٍر بالَغـن۔۔۔

و لكـن حـَدث يف ذات السـاعة التـي حـاَن فيهـا 

ر صفـوَة هـذه الرحلـة و حرَمنـي  رحيلُنـا مـا كـدَّ

متعتهـا، ذلـك أنَّ يـدي احرقـت بسـبٍب مل تُعلَـم 

جهتـه، فأوقفـوين يف البيـت للمـداواة، و ُحرِمـت 

الذهـاب إىل املحطّـة، و كان هـذا الِحرمـان يجَمع 

يف طيّاتـه العديـد مـن  "الِحرمانـات"، و مـن ثم مل 

تخـرج عـن بـايل حتـى اليـوم تلـك الحـرسَُة  التـي 

وقـت ويلتَهـا يوَمئـذ، و لكـن تـا  موقـَف تلك  تذَّ

الحـرسة موقـف آخـر، ال یسـَعنی أن أنسـاه حتى 

الحـن ،و كان موقفـاً ملؤه املتعـة و املرسّة، حيث 

كان مـن أمـِر  والـدي املاجـد رحمـه اللـه تعـاىل 

أنـه مـا إن دخـل البيـت ، و قَبـَل أن يلتفـت إىل 

شـئ آخـر: نـاداين لتـّوه، و هـرَول نحـوي مندفعاً 

ليضّمنـي إىل صـدرِه، و لـكأيّن بـه بتلـك الحالـة 

حتـى اللحظـة ،   و أتخيّلـه عـىل سـاحة ذهنـي و 

هـو آخـذ يب، يف ظاِل نوِر "القنديـل" الضئیل لیاً، 

بتلـك اللحيـة الكثّـة السـوداء،وبذلك الوجه الذي 

يتـألأل فرَحاً، و تتفجـّـر أسـاريره حبّـاً، )متواصل( .

أخبار العامل
مذبحة نيوزيلندا.. 49 قتيال عل األقل يف الهجوم 

اإلرهايب عل مسجدين

أعلن مفوض الرشطة النيوزيلندية، مايك بوش، ارتفاع 

الذي  النارية  باألسلحة  اإلرهايب  الهجوم  ضحايا  عدد 

أثناء  تشرش،  كرايتس  مدينة  يف  مسجدين  استهدف 

صاة الجمعة، إىل 49 قتيا.

وقال يف مؤمتر صحفي إّن “41 شخصا قتلوا يف مسجد 

النور بشارع دينيز، و7 أخرين قتلوا يف مسجد لينوود، 

فيا لقى شخص مرعه بعد نقله إىل املستشفى متأثرا 

بجراحه”.

وأضاف “بوش” أنه حتى الساعة )8:33 ت.غ( ال ميكن 

حر “العدد النهايئ للضحايا”.

كا أوضح املفوض أّن شخصا يف نهاية العرشينيات من 

العمر “وجهت إليه تهمة القتل وسيمثل أمام محكمة 

كرايست تشرش، صباح السبت”.

واشار أن املتهم املذكور كان أحد املشتبه بهم األربعة 

الذين تم إلقاء القبض عليهم عىل خلفية الهجوم.

غر أنه أشار أّن شخصا واحدا من املشتبه بهم “قد ال 

يكون له أي صلة الهجوم”.

وفند قائا: “تم القبض عىل ثاثة أشخاص آخرين، لكننا 

كانوا مسلحن،  الذين  أن أحد هؤالء األشخاص  نعتقد 

وكان يف مكان الحادث ال عاقة له بهذه الحادثة”.

شخصيات إسالمية

يشـعر  أن  نريـد  للجزيـرة:  نيوزيلنـدا  وزراء  رئيسـة 

مبـارشة األذان  وسـنبث  باألمـان  املسـلمون 

قالـت رئيسـة الـوزراء النيوزيلندية جاسـيندا أردرن يف 

مقابلـة مـع الجزيـرة إنهـا تعمـل منـذ اللحظـة األوىل 

ملجـزرة املسـجدين الجمعـة املـايض عـىل توفـر بيئـة 

أن  مضيفـة  نيوزيلنـدا،  مسـاجد  يف  للمسـلمن  آمنـة 

وسـائل اإلعـام سـتبث مبـارشة األذان الجمعـة املقبل، 

أودت  التـي  املجـزرة  لضحايـا  تأبـن  حفـل  وسـيقام 

بحيـاة خمسـن شـخصا وجـرح عـدد ماثـل.

وسـائل  مـع  مقابلـة  أول  يف  للجزيـرة  أردرن  وقالـت 

اإلعام إن مذبحة كرايسـت تشـرتش هي عمل إرهايب 

فـردي وصـادم اسـتهدف مجموعـة مـن النيوزيلندين 

تجمعـوا للصـاة يف مكان آمـن، وأضافت املسـؤولة أن 

األيديولوجيـة التـي حملهـا منفـذ الهجـوم أيديولوجية 

ومرفوضة. مدانـة 

وبخصـوص إعـادة جثامن قتـىل املجزرة، قالـت أردرن 

"نـدرك  مضيفـة  للسـلطات،  أولويـة  ميثـل  األمـر  إن 

دفـن  عمليـة  بخصـوص  اإلسـامي  الديـن  تعاليـم 

الجثامـن، ونعمـل مـع قـادة الجالية اإلسـامية الحرام 

الضحايـا". رغبـات أهـايل 

القـرآن  مـن  بآيـات  جلسـته  يسـتهل  نيوزيلنـدا  برملـان 

الكريـم

اسـتهل الرملـان النيوزيلنـدي جلسـته األوىل بعـد مجـرزة 

املسـجدين، بتـاوة آيـات مـن القـرآن الكريـم، تضامًنا مع 

الضحايـا وتكرميًـا لهم.

وظهـر اإلمـام نظـام الحـق ثانـوي، وهـو يتلـو آيـات مـن 

سـورة البقـرة، داخـل قاعـة الرملـان النيوزيلنـدي، قبـل أن 

تلقـي رئيسـة الوزراء كلمـة مؤثرة حول الحـادث الذي هز 

ببشـاعته. العامل 

وذكـر التلفزيـون النيوزيلندي، عىل قناتـه اإلخبارية األوىل، 

أن الرملـان اسـتهل أول جلسـة لـه منـذ الهجـوم اإلرهـايب 

عىل مسـجدين، يف مدينة كريسـت تشـرش، بتاوة عربية 

آليـات مـن القرآن.

ثانـوي،  اإلمـام  بالعربيـة  اآليـات تاهـا  تلـك  أن  وأوضـح 

أعقبهـا ترجمـة للغـة اإلنكليزيـة قرأهـا اإلمام طاهـر نواز.

ونـص اآليـات التـي تليت: “يَـا أَيَُّهـا الَِّذيـَن آَمُنواْ اْسـتَِعيُنواْ 

اِبِريـَن )154( َوالَ تَُقولُـواْ  َه َمـَع الصَّ ـاِة إِنَّ اللَـّ ـْرِ َوالصَّ ِبالصَّ

الَّ  َولَِكـن  أَْحيَـاء  بَـْل  أَْمـَواٌت  ِه  اللَـّ َسـِبيِل  يِف  يُْقتَـُل  لَِمـْن 

ـَن الَْخـْوْف َوالُْجـوِع  ٍء مِّ تَْشـُعرُوَن )155( َولََنبْلَُونَُّكـْم ِبـَيْ

اِبِريَن  ِ الصَّ ـَن األَْمـَواِل َواألنُفـِس َوالثََّمـرَاِت َوبَـرشِّ َونَْقـٍص مِّ

ا إِلَيِْه  ا لِلَِّه َوإِنَـّ ِصيبَـٌة قَالُـوا إِنَـّ )156( الَِّذيـَن إِذَا أََصابَتُْهـم مُّ

رَاِجُعـوَن”.

العقوبـات  رفـع  بـن  أمـريكا  تخـرّي  الشـالية  كوريـا 

املفاوضـات مـن  والنسـحاب  »بالكامـل« 

واشنطن دعت إىل مواصلة املحادثات الدبلوماسية

عرضـت كوريا الشـالية، خياراً عىل الواليـات املتحدة، 

بـن رفـع جـّل العقوبـات والخـروج مـن املفاوضـات. 

ودعـا يـو يونـغ شـول، الدبلومـايس الكـوري الشـايل، 

يف كلمـة لـه يف مؤمتـر أممي لنزع السـاح بجنيف، إىل 

رفـع العقوبـات املفروضـة عـىل بـاده، إذ يعتقد أنه ال 

توجـد أسـباب مرشوعـة لإلبقـاء عـىل العقوبـات، ألن 

كوريـا الشـالية »مل تجـِر تجـارب نوويـة وصاروخيـة 

منـذ أكـرث من عـام«.

وقـال الدبلومـايس إن الواليـات املتحـدة اعرفـت علنـاً 

بـأن كوريا الشـالية أوقفت التجـارب النووية وإطاق 

الصواريـخ عـىل مـدار الخمسـة عـرش شـهراً املاضيـة، 

يف التـزام منهـا بنجـاح سـر املفاوضـات بـن البلديـن، 

مؤكـداً أن النزاعـات بـن البلديـن يجـب أن تُحـل عىل 

أسـاس »كل حالـة عـىل حـدة« يف محاولة لبنـاء الثقة. 

وأضـاف: »لكـن بـدالً مـن ذلك، توصـل األمركيـون إىل 

حجـة، مفادهـا أن تخفيـف العقوبـات أمـر مسـتحيل 

قبـل نزع السـاح النـووي«.

الجزائر.. السـلطة تتمسـك بخطتهـا وتبحث عن غطاء 

دويل

يف الوقـت الـذي تشـهد فيه الجزائر تصاعـدا يف الحراك 

الشـعبي السـلمي املطالب برحيل الرئيـس عبد العزيز 

بوتفليقـة واملحيطـن بـه، تقـوم السـلطات بتحـركات 

يف الخـارج بحثـا عـن الدعـم لخريطـة الطريـق التـي 

اقرحتهـا للخـروج مـن األزمة.

ووجـه الرئيـس بوتفليقة رسـالة للشـعب مبناسـبة عيد 

النـر املوافـق 19 مـارس/آذار الجـاري قـال فيهـا إنـه 

بـاق يف الحكـم بعد انتهاء واليتـه الرابعة يف 28 أبريل/

رئيـس  إىل  السـلطة  تسـليم  حـن  إىل  املقبـل  نيسـان 

منتخـب بعـد "نـدوة شـاملة" وتعديـل الدسـتور نهاية 

الجارية. السـنة 

"مليونيـات  إىل  اإلشـارة  مـن  الرئيـس  رسـالة  وخلـت 

الشـعبي  الحـراك  أو  املحتجـن،  ومطالـب  الجمعـة"، 

واملؤسسـات. الشـوارع  يف  املتواصـل 
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الحمـد للـه وكفـى والصاة والسـام عـىل من ال 

نبـي بعـده، أما بعد: فأعـوذ بالله من الشـيطان 

الرجيـم بسـم الله الرحمـن الرحيم. لََقْد أَْرَسـلَْنا 

ُرُسـلََنا ِبالَْبيَِّناِت َوأَنَزلَْنا َمَعُهـُم الِْكَتاَب َوالِْميزَاَن 

ِفيـِه  الَْحِديـَد  َوأَنَزلَْنـا  ِبالِْقْسـِط  النَّـاُس  لَِيُقـوَم 

ُه َمـن  بَـأٌْس َشـِديٌد َوَمَناِفـُع لِلنَّـاِس َولَِيْعلَـَم اللَـّ

َه َقـِويٌّ َعِزيـٌز.  يَنـرُصُُه َوُرُسـلَُه ِبالَْغْيـِب إِنَّ اللَـّ

]سـورة الحديـد:25[

إخـويت األعزة والقارئن ملجلة الصحوة اإلسـامية 

أريـد أن ألفـت أنظاركـم إىل مسـئلة هامـة جدا 

اإلسـامية.  الرشيعـة  يف  العـدل  هـا؟ مرشوعـة 

كـا تعرفـون: حّث اإلسـام عىل تحقيـق العدل، 

الرشائـع  اتفقـت  التـي  الصفـات  مـن  العـدل 

جميعهـا عـىل وصـف الله بـه، بل النـاس جميعا 

بالعـدل  يقـرون  السـاوية  الكتـب  أتبـاع  مـن 

اإللهـي، يقـول ابـن القيـم رحمـه اللـه يف وصف 

اللـه سـبحانه وتعـاىل: إنـه العدل الـذي ال يجور 

وال يظلـم وال يخـاف عباده منه ظلـا، فهذا ما 

اتفقـت عليـه جميـع الكتـب والرسـل، وهو من 

املحكـم الـذي ال يجـوز أن تـأيت رشيعـة بخافه، 

وال يخـر نبـي بخافـه أصا.

فلـذا سـنقوم بذكر بعض من اآليـات واألحاديث 

حـول مرشوعية العدل.

كَاَن  َولَـْو  َفاْعِدلُـواْ  ُقلُْتـْم  َوإَِذا  تعـاىل:  قـال   -1

اكُـم ِبـِه  َذا ُقـْرَب َوِبَعْهـِد اللّـِه أَْوُفـواْ َذلِكُـْم َوصَّ

]األنعـام:152[ تََذكَّـُروَن.  لََعلَّكُـْم 

العـدل يف  الكرميـة تحـث املسـلم عـىل  فاآليـة 

قـول الحـق والحكـم بـه ولـو كان الـذي يتوجـه 

عليـه الحـق قريبـا مـن أقربائـه، ويف هـذا داللة 

كبـرة عـىل العـدل الربـاين الـذي ال يقـف أمامه 

ابـن جريـر  يقـول  قرابـة،  أو  مصالـح شـخصية 

الطـري رحمـه اللـه يف تفسـر هـذه اآليـة: وإذا 

الحـق  فقولـوا  فتكلمتـم،  النـاس  بـن  حكمتـم 

بينهـم، واعدلـوا وانصفـوا وال تجـوروا، ولـو كان 

الـذي يتوجـه الحق عليه والحكـم ذا قرابة لكم، 

وال تحملنكـم قرابـة قريـب أو صداقـة صديـق 

حكمتـم بينـه وبـن غـره أن تقولـوا غـر الحـق 

فيـا احتكـم إليكـم فيـه؛ الطـري، أبـو جعفـر 

محمـد بـن جريـر جامـع البيـان عـن تأويـل آي 

القرآن.

2- قـال تعـاىل: إِنَّ اللَّه يَأُْمـُر ِبالَْعْدِل َواإلِْحَسـاِن 

الَْفْحَشـاء  َعـِن  َويَْنَهـى  الُْقـْرَب  ِذي  َوإِيَتـاء 

تََذكَّـُروَن. لََعلَّكُـْم  يَِعظُكُـْم  َوالَْبْغـِي  َوالُْمنكَـِر 

] النحـل:90[ يف هـذه اآليـة الكرميـة أمـر اللـه 

سـبحانه وتعـاىل بالعـدل، واآليـة جـاءت عامـة 

تشـمل العـدل بجميـع صـوره سـواء كان عـدال 

بالقـول أو بالفعـل. ولقـد جمعـت هـذه اآليـة 

للعـدل  دعـوة  مـن  األخـاق  مـكارم  الكرميـة 

واملنكـر. الفحشـاء  عـن  ونهـى  واإلحسـان 

ويقـول سـيد قطـب رحمـه الله: " جـاء بالعدل" 

الـذي يكفـل لـكل فرد ولـكل جاعة ولـكل قوم 

قاعـدة ثابتـة للتعامـل، ال متيـل مـع الهـوى، وال 

تتأثـر بالـود والبغـض، وال تتبّدل مجـاراة للصهر 

والنسـب والغنـى والفقر، والقـوة والضعف. إنا 

متـيض يف طريقهـا تكيـل مبكيـال واحـد للجميع، 

سـيد يف  قطـب  للجميـع.  واحـد  مبيـزان  وتـزن 

قـرآن. ظال 

كُونُـواْ  آَمُنـواْ  الَِّذيـَن  أَيَُّهـا  يَـا  تعـاىل:  قـال   -3

اِمـَن ِبالِْقْسـِط ُشـَهَداء لِلّـِه َولَْو َعَل أَنُفِسـكُْم  َقوَّ

أَِو الَْوالَِديْـِن َواألَْقَرِبـَن إِن يَكُـْن َغِنيًّـا أَْو َفَقـريًا 

َفاللّـُه أَْوىَل ِبِهـَا َفـالَ تَتَِّبُعـواْ الَْهـَوى أَن تَْعِدلُـواْ 

َوإِن تَلْـُوواْ أَْو تُْعرُِضـواْ َفإِنَّ اللّـَه كَاَن مِبَا تَْعَملُوَن 

النسـاء:135[ َخِبـريًا.] 

اللـه  مـن  دعـوة  الكرميـة  اآليـة  هـذه  يف 

سـبحانه وتعـاىل: للمؤمنـن أن يكونـوا قوامـن 

بالقسـط، واملقصـود بالقسـط العـدل، وجـاءت 

عـىل  للداللـة  املبالغـة  بصيغـة  قوامـن،  كلمـة 

بالعـدل. القيـام  يف  االسـتمرارية 

تعـاىل  يأمـر  اللـه:  رحمـه  كثـر  ابـن  ويقـول 

بالقسـط،  قوامـن  يكونـوا  أن  املؤمنـن  عبـاده 

أي: بالعـدل، فـا يعدلـوا عنـه ميينـا وال شـاال 

وال تأخذهـم يف اللـه لومـة الئـم، وال يرفهـم 

عنـه صـارف، وأن يكونـوا متعاونـن متسـاعدين 

فيـه. متناصيـن  متعاضديـن 

لِلّـِه  اِمـَن  َقوَّ كُونُـواْ  آَمُنـواْ  الَِّذيـَن  أَيَُّهـا  يَـا   -4

ُشـَهَداء ِبالِْقْسـِط َولَ يَْجرَِمنَّكُْم َشـَنآُن َقـْوٍم َعَل 

ُهـَو أَْقـرَُب لِلتَّْقـَوى َواتَُّقـواْ  اْعِدلُـواْ  أَلَّ تَْعِدلُـواْ 

تَْعَملُوَن.]املائـده:8[ مِبَـا  َخِبـريٌ  اللّـَه  إِنَّ  اللّـَه 

يف اآليـة الكرميـة دعوة مـن الله سـبحانه وتعاىل 

إىل  النظـر  دون  بالعـدل  املؤمنـون  يلتـزم  أن 

ألن  القرابـة،  صلـة  إىل  أو  الشـخصية،  املصالـح 

القريـب  تنفيـذه عـىل  يقتـيض  العـدل  تطيبـق 

وبينـه  بينـك  كان  وإن  بسـواء،  سـواء  والبعيـد 

أيهـا  يـأ  اللـه:  رحمـه  الطـري  يقـول  عـداوة. 

الذيـن آمنـوا باللـه وبرسـوله محمـد، ليكـن من 

أخاقكـم وصفاتكـم القيـام لله، شـهداء بالعدل 

يف أوليائكـم وأعدائكم، وال تجـوروا يف أحكامكم 

مشروعية 
العدل يف 
الشريعة 
اإلسالمية

واحد بخش يار أمحد زهي
أستاذ باجلامعة

مدّونات
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مـن  لكـم  حـددت  مـا  فتجـاوزوا  وأفعالكـم، 

أحكامـي وحـدودي يف أوليائكـم لواليتهـم لكـم، 

ولكـن انتهـوا يف جميعهـم إىل حـّدى، واعملـوا 

فيـه بأمـري وأمـا قولـه: )وال يجرمنكـم قوم عىل 

أن ال تعدلـوا( فإنـه تعـاىل يقـول: وال يحملنكـم 

عـداوة قوم عـىل أن ال تعدلـوا يف حكمكم فيهم 

وسـرتكم بينهـم فتجـوروا عليهـم مـن أجـل مـا 

الطـري: جامـع  العـداوة.  وبينهـم مـن  بينكـم 

.141/6 البيـان 

مرشوعية العدل يف السنة النبوية

لقـد وردت أحاديـث كثـرة تحـث عـىل العـدل 

وتحـرم الظلـم لكـرثة تلـك األحاديـث سـأكتفي 

يف  العـدل  ملرشوعيـة  كشـواهد  بعضهـا  بذكـر 

النبويـة: السـنة 

1-عـن أيب ذر ريض اللـه عنه عـن النبي y فيا 

روى عـن اللـه تبـارك وتعـاىل أنه قال: يـا عبادي 

إين حرمـت الظلـم عـىل نفـي وجعلتـه بينكـم 

محرمـا فـا تظاملـوا" أخرجه مسـلم يف صحيحه.

يف هـذا الحديـث القـديس يخاطب الله سـبحانه 

وتعـاىل عباده بتقرير مسـألة مهمـة هي تحريم 

الظلـم، وقـد بدأ اللـه ببيان أنه حـرم الظلم عىل 

نفسـه ابتـداء ثـم حرمه بـن عباده يقـول اإلمام 

النـووي رحمـه اللـه: قولـه تعـاىل: )إين حرمـت 

الظلـم عىل نفي( قـال العلاء معناه تقدسـت 

عنـه وتعاليـت والظلـم مسـتحيل يف حـق اللـه 

سـبحانه وتعـاىل. كيـف سـجاوز سـبحانه حـدا 

يتـرف  وكيـف  يطيعـه،  مـن  فوقـه  وليـس 

ملـك والعـامل كلـه يف ملكـه وسـلطانه. وأصـل 

تقدسـه عـن  املنـع فسـمى  اللغـة  التكريـم يف 

الظلـم تحرميـا ملشـابته للممنـوع يف أصـل عـدم 

الـيء. قولـه تعـاىل: ) وجعلتـه بينكـم محرمـا 

فـا تظاملـوا( وهـو بفتـح التـاء أي: ال تتظاملـوا. 

واملـراد ال يظلـم بعضكـم بعضـا، وهـذا توكيـد 

وزيـادة  محرمـا  بينكـم  وجعلتـه  تعـاىل  لقولـه 

تغليـظ يف تحرميـه، النـووي أو زكريـا يحيـى بن 

رشف، )ت676/ 1277م( صحيـح مسـلم بـرشح 

النـووي(

2- عـن جابـر بـن عبـد اللـه ريض اللـه عنها أن 

رسـول اللـه y قـال: اتقـوا الظلـم فـإن الظلـم 

يف  البخـاري  أخرجـه  القيامـة"  يـوم  ظلـات 

صحيحـه كتـاب املظـامل.

يف هـذا الحديـث الرشيـف تحذيـر مـن الظلـم 

يـوم  لـه ظلمـة  أنـه سـيكون  ووعيـد لصاحبـه 

القيامـة تزيـد مهابـة املوقـف عليـه.

3-عـن عبـد اللـه بـن عمـرو العـاص ريض اللـه 

عنهـا قـال: قال رسـول اللـه y: إن املقسـطن 

عنـد اللـه عـىل منابر من نـور عن ميـن الرحمن 

يف  يعدلـون  الـذي  ميـن،  يديـه  وكلتـا  عزوجـل 

حكمهـم وأهليهـم ومـا ولـوا". أخرجـه مسـلم 

يف صحيحـه، كتـاب اإلمـارة، بـاب فضيلـة اإلمـام 

العـادل وعقوبـة الجائـر ج3 ص 1435.

نعـم يا إخـويت يف اللـه؛ يبرش الحديـث الرشيف 

الذيـن يلتزمـون بالعـدل يف حياتهـم املقسـطن 

القيامـة،  يـوم  نـور  مـن  منابـر  بوقوفهـم عـىل 

وقـد بـن النبـي y املقصـود بهـم فنـص عـىل 

أنهـم الذيـن يلتزمـون بالعلـد يف أحكامهـم التي 

يصدرونهـا، أو يف معاملتهـم ألهلهـم، أو يف حالة 

توليهـم واليـة معنية.

يقـول النـووي رحمـه اللـه يف رشحـه للحديـث: 

حكمهـم  يف  يعدلـون  الذيـن   y قولـه  وأمـا 

وأهليهـم ومـا ولـوا، فمعنـاه أن هـذا الفضل إنا 

هـو ملـن عـدل فيا تقلـده مـن خافـة أو إمارة 

أو قضـاء أو حسـبة، أو نظر عـىل يتيم، أو صدقة 

أو وقـف، وفيـا يلزمـه من حقوق أهلـه وعياله 

ونحـو ذلـك. )النـووي رشح صحيح مسـلم ج12 

ص 212(.

العـدل  أتكلـم معكـم حـول  أنـا  إخـويت  نعـم! 

وعاقبـة الظلـم، حينـا ننظـر ونسـتعرض تاريخ 

األمـم املاضيـة، فـرنى سـبحان اللـه كيـف هـم 

يظلمـون النـاس وكيـف يغلبـون عـىل الناس وال 

يعدلـون وال ينصفـون انظـروا إىل "عـدوان عـاد" 

باآلخـرة.  يؤمنـون  وال  باللـه  يؤمنـون  ال  ألنهـم 

فـاذا مينعهـم مـن الظلـم ؟ مـاذا مينعهـم مـن 

النـاس؟ وهـم ال  العـدوان؟ وملـاذا ال يظلمـون 

وال  حسـبانا  يخافـون  وال  أحـد،  فوقهـم  يـرون 

عقابـا وكانـوا كوحوش الغابة يظلـم الكبر منهم 

الضعيـف، وإذا  القـوي منهـم  الصغـر، ويـأكل 

غضبـوا كانـوا كالفيـل الهائـج، ال يلقـى شـيئا إال 

قتلـه. وكانـوا إذا حاربوا أهلكوا الحرث والنسـل. 

وإذا دخلـوا قرية أفسـدوها وجعلـوا أعزة أهلها 

أذلـة وكان الضعفـاء يخافـون رشهـم ويفـرون 

مـن ظلمهم وصـارت قوتهـم وبـاال عليهم وعىل 

النـاس وكذلـك كل مـن ال يخـاف اللـه وال يؤمن 

باآلخرة.

انظـروا إىل فرعـون مـر، وجاء عـىل عرش مر 

فراعنـة " ملوك مـر" وكان فرعـون يعامل بني 

إرسائيـل معاملة الحمر، والـدواب، وكان فرعون 

ملـكا جبـارا متكـرا، ال يـرى فوقه أحـدا. وكان ال 

يؤمـن باللـه، بـل كان يقـول: أنـا ربكـم األعـىل. 

.24 النازعات: 

وكان يذبـح مئـات مـن األطفـال يف يـوم واحـد 

كعيـد األضحـى.

يقـول اللـه سـبحانه وتعـاىل: إِنَّ ِفْرَعـْوَن َعـاَل يِف 

اأْلَْرِض َوَجَعـَل أَْهلََهـا ِشـَيًعا يَْسـَتْضِعُف طَائَِفـًة 

ْنُهـْم يَُذبِّـُح أَبَْناءُهـْم َويَْسـَتْحِيي نَِسـاءُهْم إِنَُّه  مِّ

كَاَن ِمـَن الُْمْفِسـِديَن. ] القصـص:4[

ولكـن اللـه سـبحانه وتعـاىل نـر مـوىس وغرق 

فرعـون وغـرق جنـد فرعـون! نعـم مـات الجبار 

الـذي قتـل ألوفـا مـن األطفـال، والرجـال ذبحـا 

وخنقـا! مـات الطاغيـة الـذي قتـل ألـوف آالف 

وشـنقا!. صرا 

نعـم مـات الطاغيـة بعيـدا عـن قـره وبعيـدا 

صديـق  وال  يداويـه،  طبيـب  ال  سـلطانه،  عـن 

يواسـيه، وال عـن تبكيـه، وكان بنـوا إرسائيـل يف 

شـك مـن موتـه، يقولـون: إن فرعـون ال ميـوت! 

وقـذف البحـر جثتـه، فأيقنـوا مبوتـه، وقـال الله 

يـَك ِبَبَدنِـَك لَِتكُـوَن  تعـاىل لفرعـون: َفالَْيـْوَم نَُنجِّ

لَِمـْن َخلَْفَك.]يونـس:92[ وكانـت جثـة فرعـون 

آيـة للناظريـن، وعـرة للمعتريـن وخلفـوا مر 

الواسـعة ذراعـا  أرضهـا  يجـدوا يف  ورائهـم، ومل 

ملدفـن،  كَـْم تََركُوا ِمـن َجنَّاٍت َوُعُيـوٍن - َوُزُروعٍ 

 - َفاِكِهـَن  ِفيَهـا  كَانُـوا  َونَْعَمـٍة   - كَِريـٍم  َوَمَقـاٍم 

بَكَـْت  -َفـَا  آَخِريـَن  َقْوًمـا  َوأَْوَرثَْناَهـا  كََذلِـَك 

ُمنظَِريـَن.  كَانُـوا  َوَمـا  َواأْلَْرُض  ـَاء  السَّ َعلَْيِهـُم 

 ]29-25 ]الدخـان 

الظـامل  عـىل  املظلـوم  ينـر  سـوف  اللـه  إن 

عـىل  والعـدل  الباطـل  عـىل  الحـق  وينتـر 

الظلـم إن شـاء اللـه العزيـز. يقـول ابـن تيميـة 

رحمـه اللـه: أمـور النـاس تسـتقيم يف الدنيـا مع 

العـدل الـذي فيـه االشـراك يف أنـواع اإلثـم أكرث 

مل  وإن  الحقـوق  يف  الظلـم  مـع  تسـتقيم  مـا 

تشـرك يف إثـم ولهـذا قيـل: إن الله يقيـم الدولة 

الظاملـة  يقيـم  وال  كافـرة  كانـت  وإن  العادلـة 

وإن كانـت مسـلمة، ويقـال: الدنيـا تـدوم مـع 

العـدل والكفـر، وال تـدوم مـع الظلـم واإلسـام. 

)ابـن تيميـة تقي الديـن أحمد بن عبـد الحليم، 

الوفـاء ج 28 ص 84( الفتـاوى دار  مجموعـة 

يقـول ابـن القيـم رحمـه اللـه: إن اللـه أرسـل 

رسـله وأنـزل كتبـه ليقـوم النـاس بالقسـط وهو 

واألرض،  السـموات  قامـت  بـه  الـذي  العـدل 

فـإذا ظهـرت أمـارات العـدل وتبـن وجهـه بـأي 

طريـق كان، فثـم رشع اللـه ودينـه؛ واللـه تعاىل 

مل يحـر طـرق العـدل وأدلتـه وعاماته يف يشء 

نفـي غرها مـن الطرق التي هـي مثلها أو أقوى 

منهـا، بـل بـن ما رشعه مـن الطـرق أن مقصوده 

إقامـة العـدل وقيـام الناس بالقسـط، فأي طريق 

اسـتخرج بهـا العـدل والقسـط فهـي مـن الدين. 

ابـن القيـم الطريـق الحكميـة ص 19 ج3. 
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إّن التجـدد يف ذاتـه دافـع مستحسـن، ومطلـب 

فطـري لإلنسـان، ولـوال هـذا الدافـع ملـا وصـل 

الطاقـة  عـر  إىل  الحجـر  عـر  مـن  اإلنسـان 

مل  الفطـرة  ديـن  الـذي هـو  واإلسـاُم  النوويـة، 

مينـع مـن التجـدد مـن حيـث أنـه التجـدد، بـل 

يف  ّسـيا  ال  عليـه،  وحـرّض  أحيانـا  استحسـنه 

الصناعـة وفنـون الحـرب، فقـد ثبـت أن رسـول 

استحسـن حفـر  عليـه وسـلم  اللـه  اللـه صـىل 

أن  أيضـا  وثبـت  األحـزاب،  غـزوة  يف  الخنـدق 

عمـرو بـن العـاص ريض الله عنـه أمـر ألّول مرّة 

جيشـه يف غـزوة ذات الساسـل باالجتنـاب مـن 

إيقـاد النـار ثاثة أيـام، وملا رجعوا، فقال لرسـول 

اللـه: نهيتُهـم أن يوقـدوا نـارا خشـية أن يـرى 

العـدّو قلّتهـم، فحمـد صـىل اللـه عليـه وسـلم.

الفوائـد2ص27(. )جمـع 

أّن  وهـي  أيضـا،  أخـرى  حقيقـة  هنـاك  لكـن 

يف  الـذروة  إىل  بالبـرش   تقـّدم  كـا  التجـدد 

وأعطـاه مخرعـات جديـدة،  املاّديـة  املجـاالت 

ووفّـر لـه أرقـى وسـائل الراحـة والهـدوء، كذلك 

النفسـية،  األمـراض  مـن  كثـر  يف  البـرش  أوقـع 

فهـذا  ُمدّمـرة،  وخسـائر  أرضارا  إليـه  وحمـل 

التجـدد هو الـذي أقام يف عرنـا يف أنحاء العامل 

والفحشـاء، الخاعـة  مـن  إعصـاًرا 

وهـذا يـدّل عـىل أن التجـدد سـيٌف ذو طرفـن 

حاّديـن، فقـد يكـون نافًعـا للبـرش، وقـد يكـون 

ألنـه  يُرفـُض  ال  الجديـد  فالـيء  لـه،  مدّمـرًا 

جديـد، وال يُرّحـب بـه ألنـه جديـد.

هـذا القـدر مـن الـكام واضـح، لكـن السـؤال 

األكـرث أهّميـة هـو: مـا  هـو املعيـار الـذي ميكن 

أن نعـرف بـه مـا هـو نافـٌع مفيـد مـن التجـدد 

وميكـن الرحيـب بـه، ِمـّا هو فاسـٌد مـرّض منه، 

ويجـب رفُضـه؟

 يف املجتمعـات العلانيـة ُجعـل العقـل معيـارا 

لهـذا، فالعقـل هو الـذي يحكم عندهـم يف هذا 

العقـل  اتخـاذ  يف  مشـكلة  هنـاك  لكـن  األمـر، 

معيـارا لهـذا، فجميـع َمن جـردوا اإلنسـانية من 

إىل  ونزّلـوه  التجـدد،  باسـم  والكرامـة  األخـاق 

أسـفل درجـات البهيميـة كانـوا يدعـون العقـل 

العقـل  يجعـل  مل  َمـن  فيهـم  وليـس  والعلـم، 

املجـرد َمرشـدا لـه.

وسـبب ذالـك أن العقـل بغـر الوحـي اإللهـي 

مثلـه كمثـل معشـوق حائـر، تحسـبه العنـاص 

مملوكهـا، وهـو يف  واحـد   وقـت  املتضـادة يف 

الحقيقـة ليـس ملـكا ألحـد منهـا.

وقـد يجـد هذا النوع مـن العقل ألسـوء األفكار، 

وأبشـع األعال ما يُررههـا ويؤولها.

عـىل سـبيل املثـال ملـا ذكـرْت يف دائـرة املعـارف 

الريطانيـة العلميـة الكبـرة جرميـة مثـل جرمية 

نـاكازايك وهروشـيا،  التـي حينـا يسـمع بهـا 

اإلنسـان اليـوم يعـرق خجـا، لكـن قبـل تذكـرة 

تلـك التدمـرات والخسـائر قبل الجرميـة، عرّفْت 

رئيـس  قـّدر  »لقـد  يـي:  مبـا  الذريـة  القنبلـة 

الـوزراء السـابق ونسـتون ترشتشـيل أن القنبلـة 

الذريـة اختـرت الحرب، وأنقذت حيـاة ميلون 

جنـدي إمريـيك، ومائتـي ألـف جنـدي بريطاين«

 يف ظـل هـذا املنطـق مـا هـو الظلـم أو مـا هي 

تلـك الجرميـة  التـي ميكـن لنـا أن نقـول إنهـا 

مغايـرة للعقـل؟

هكـذا ميكـن أن نعرض أمثلة كثـرة من تريرات 

العقـل، وأشـُر هنـا مـع كامـل الخجـل والحيـاء 

إىل مثـال آخـر، تتضـح مـن خالـه لنـا حقيقـة 

االعتـاد عـىل العقـل املجـرد أكرث.

اإلسـام طائفـة تسـمى  تاريـخ  لقـد مضـت يف 

هـذه  زعـاء  مشـاهر  أحـد  كتـب  بالباطنيـة، 

الطائفـة يف مكتـوب لـه:» وما العجـب من يشء 

كالعجـب مـن رجـل يدعـي العقـل، ثـم يكـون 

لـه أخـت أو بنـت حسـناء، وليسـت لـه زوجـة 

يف حسـنها، فيحرمهـا عـىل نفسـه، وينكحهـا من 

أجنبـي، ولـو علـم الجاهل لعلم أنـه أحق بأخته 

أن  إال  ذلـك  مـا وجـه  و  األجنبـي،  مـن  وبنتـه 

صاحبهـم حـرم عليهـا الطيبـات...«.

لنا أن نلعن هذه العبارة السـاقطة ما اسـتطعنا، 

لكـن هـل من جـواٍب لـدى العقـل املجـرد لهذا 

الدليل؟

والحقيقـة أنـه ال يوجـد لدى العقـل جواب لهذا 

السـؤال، لذلـك نشـهد بعـد قـرون كيـف تحقق 

حلـُم القـرواين يف الغرب، حيث نسـمع يف بعض 

دول املغـرب هتافـات الزواج مـن املحارم.

العقـل معيـارا  لـو جعلنـا  أننـا  الـكام  خاصـة 

ملعرفـة الحسـن والقبيـح مـن التجدد، لـن يبقى 

جانـب مـن جوانـب الحيـاة سـاملا، ومـن ناحيـة 

يختلـف عـن  إنسـان  أن عقـل كل  لِـا  أخـرى 

اآلخر، يقع اإلنسـان يف مـأزق من اآلراء املتضادة 

التـي ال ميكـن لـه الخـروج منهـا بسـهولة؛ ألن 

العقـل الـذي يتحـرر من الوحي اإللهي، يحسـبه 

عبـد  الحقيقـة  يف  لكنـه  حـرّا،  عقـا  اإلنسـان 

التـي  النفسـانية،  الحيوانيـة وأهوائـه  لشـهواته 

التعريب: عبد اهلل عبيد الّلهياإلسالم والتجدد

الكاتب:فضيلة الشيخ املفتي حممد تقي العثامين حفظه اهلل
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تعّد أبشـع أنـواع العبودية، لذلـك وصف القرآن 

الكريـم هـذا النـوع مـن العقـل بالهـوى، قائـا:

}لـو اتبـع الحـق أهوائهـم لفسـدت السـاوات 

واألرض ومـن فيهـن{.

فلـو جعـل العقـل املجـرد معيـارا ملعرفـة اليء 

والحسـن مـن التجـدد، ال يبقـى عنـد اإلنسـان 

معيـار إليقـاف كل ما هـو جديد، بـل يغرق كل 

يشء لـه قيمـة أخاقيـة يف مسـتنقع التجـدد،

لذلـك نجـد خـراء القانون يف عرنـا يفكرون يف 

ظـل الرحيـب العـام بالتجـدد، يف اتخـاذ طريقة 

أوصافـه  بعـض  لإلنسـان  األقـل  علـی  تحفـظ 

اإلنسـانية، وتكـون غـر قابلـة للتغيـر، بحيـث 

:]carduzo[ كاردزو  اإلمريـيك  القـايض  يكتـب 

»مـن أهـّم حاجـات القانـون أن ترتـب فلسـفة 

للقانـون توفق بن املطالـب املتضادة واملتحاربة 

للثبـات والتغير«.

والحقيقـة أن هـذا العمـل فـوق طاقـة فلسـفة 

عقانيـة، وإنـا نشـأ هـذا الفسـاد ملّـا وضعـت 

أعـاُل الوحـي عـىل العقـل، وُحّمـل العقـل مبـا 

ال طاقـة لـه بـه.

وال شـك أن القـول بـأن القانـون الفـاين قانـون 

غـر قابل للتغيـر يكون بناء عىل دليـل، والعقل 

اإلنسـاين عاجـز من تقديـم دليل مثل هـذا، فإن 

جعـل البعـض اليـوم بنـاء عـىل عقولهـم قانونـا 

مـن القوانـن غـر قابـل للتغيـر، بعد مـدة يرى 

أنـاس بـأن هـذا القانون ليـس جديرا بـأن يكون 

قانونـا، ويعلنـون أنـه قانـون يقبـل التغير.

لذلـك فإن كان لهـذه القضية حل، هو أن يجعل 

اإلنسـان عقلـه تابعـا لتعاليـم َمـن خلقـه وخلق 

سـائر الكائنـات بـدل أن يجعلـه عبـدا ألهوائـه، 

فهـو املطلـع عـىل تفاصيـل كافـة التطـورات يف 

العـامل، ال ميكـن الحـد أن يخـر سـواه بـأن هـذا 

القانـون يقبـل التغيـر، وأن القانـون الفـاين ال 

التغير. يقبـل 

ولقـد ثبـت فشـل العقـل العلـاين يف التمييـز 

بـن الـيء والحسـن يف التجدد، فا سـبيل لحل 

هذه املشـكلة أمـام الناس إاّل أن يسرشـد الناس 

يف ذلـك مـن اللـه تعـاىل وقانونه.

}أفمـن كان عـىل بينـة مـن ربـه كمـن زيّـن لـه 

سـوء عملـه واتبعـوا أهوائهـم{.

فالحـل الوحيـد لهـذه القضيـة أن ال ينظـر إىل 

الشـكل الظاهـري يف كل أمـر جديـد، بـل يُنظـر 

هـل هـو موافـق لكتـاب اللـه وسـنة رسـوله أم 

ال؟ فـإن جـاء فيه حكـم من الرشيعـة ينبغي أن 

يقبـل ذلـك الحكم.

يقـول اللـه تعاىل:} مـا كان ملؤمـن وال مؤمنة إذا 

قـى اللـه ورسـوله أمـرا أن يكـون لهـم الخـرة 

أمرهم{. مـن 

ويقـول اللـه تعـاىل: }فـا وربك ال يؤمنـون حتى 

يحكمـوك فيـا شـجر بينهـم ثـم ال يسـلموا يف 

أنفسـهم حرجـا ما قضيت ويسـلموا تسـليا{.

فـا بيّنـه اللـه تعـاىل مـن أحـكام يف كتابـه أو 

عـىل لسـان رسـوله هي أحـكام لو اتبع اإلنسـان 

عقلـه املجـرد فيها لضّل عن سـواء السـبيل، لكن 

اللـه تعاىل مطلع عـىل أحوال املايض واملسـتقبل 

كل  يف  االتبـاع  واجبـة  فقـط  أحكامـه  فتكـون 

. عر

أن  لكـم  اللـه  }يبـن  تعـاىل:  اللـه  قـال  حيـث 

عليـم{. يشء  بـكل  واللـه  تضلـوا، 

ومـن هنـا تتضـح حـول التجـدد مسـئلة أخـرى، 

وهـي أن الحاجـة إىل أحكام الرشيعة بسـبب أن 

اإلنسـان ال يهتـدي إليهـا بعقلـه الخالـص، لذلك 

يعـّد اتباُعهـا رضوريـا لاهتـداء، وال يصـح هـذا 

األسـلوب أن تصحـح قضيـة بالعقـل وتقبـل، ثم 

يقـوم املـرء بتأويـات بعيـدة يف القـرآن والسـنة 

تأييـدا لهـذا الحكـم العقـي، ألن هـذا األسـلوب 

ال يسـّمى اتباعـا، وإنـا هـو تغيـر وتعديل ليس 

لإلنسـان خرة يف ذلك، واإلتباع أن يقبل اإلنسـان 

تغيـر وتحريـف موقنـا  اللـه مـن غـر  أحـكام 

بأنهـا كاملـة ال نقـص فيهـا، بحيـث لـو اجتمـع 

النـاس جميعـا عـىل أن يرفـوه عن أحـكام الله 

لـن يقـدروا عـىل ذلـك، قـال اللـه تعاىل:

مبـدل  ال  وعـدال،  صدقـا  ربـك  كلمـة  }ومتـت 

العليـم{. السـميع  وهـو  لكلاتـه، 

وقال تعاىل:

}قـال الذيـن ال يرجـون لقاءنـا، ائـت بقـرآن غر 

هـذا، أو بّدلـه، قـل مـا يكـون يل أن أبدلـه مـن 

تلقـاء نفـي، إن أتبـع إال مـا يوحـى إيل{.

يجـد  قـد  االتبـاع  مـن  النـوع  هـذا  يف  ثـم 

اإلنسـان نفسـه مخالفـا ملـا هـو سـائد يف عره، 

الـذي  لـه مشـكات أيضـا، لكـن  وقـد تحـدث 

الدنيـا  اللـه يف  يهديـه  املشـكات  تلـك  يواجـه 

واآلخرة:}والذيـن جاهـدوا فينا لنهدينهم سـبلنا، 

املحسـنن{. ملـع  اللـه  وإن 

كـا أنـه ال يصـح أننـا إذا وجدنـا يف حكـم إلهي 

فائـدة ظاهريـة، نقبـل ذلـك الحكـم، ولكـن إذا 

أقبلـت إلينـا املشـكات واملحـن، نختـار طريـق 

التأويـل أو اإلعـراض، وهـذا سـلوك فيه خسـارة 

الدنيـا واآلخـرة، قـال اللـه تعـاىل:} ومـن النـاس 

اللـه عـىل حـرف فـإن أصابـه خـر  مـن يعبـد 

عـىل  انقلـب  فتنـة  أصابتـه  وإن  بـه،  إطـأن 

وجهـه، خرس الدنيـا واآلخرة، ذلك هـو الخرسان 

املبـن{.

قصـارى الـكام؛ أن املعيـار يف معرفـة مـا هـو 

يسء مـن الحسـن يف كل أمـر جديـد أن ينظـر 

هـل هـو يوافـق حكم الرشيعـة أم ال؟ فـإن كان 

موافقـا للرشيعـة يقبـل وإاّل فرفـض وال يختـار 

سـبيل التاويات والتغيـرات يف أحكام الرشيعة، 

وإٍن كان مخالفـا للجريـان السـائد، وإن كـرث لوم 

تلـك  اسـتهزاء املسـتهزئن، فجـواب  الامئـن، و 

االسـتهزاءات لـدى املسـلمن قولـه تعاىل:}اللـه 

يسـتهزئ بهـم وميدهـم يف طغيانهـم{.

جعلتهـا  الحيـاة  مـن  مسـائل  يف  هـذا  كل  ثـم 

أو  مسـتحبة،  أو  سـنة،  أو  واجبـة  الرشيعـة 

تقبـل  ال  أحـكام  فإنهـا  مكروهـة،  أو  محرمـة 

التغيـر بحـال مـن األحـوال، لكـن املسـائل التي 

تدخـل يف ضمـن املباحـات، فاإلنسـان مخّر فيها 

بـن أن يختارهـا، أو يركهـا بنـاء عـىل املصالـح 

واملتغرات، وإن نظرنا سـنجد أن مسـائل الحياة 

التـي جعلتهـا الرشيعـة مفروضـة، أو واجبـة أو 

مسـنونة أو مسـتحبة، أو محرومـة أو مكروهـة 

لقليلـٌة جـدا، خافـا لذلـك، تدخـل أكرث املسـائل 

يف ضمـن املباحـات، وإنـا يتغـر حكـم اختيارها 

أو تركهـا حسـب تغـرات الزمـن.

فامليـدان الذي حدده اإلسـام من التجدد واسـع 

عقلـه  يسـتخدم  أن  اإلنسـان  وبإمـكان  جـدا، 

فيصـل ذروة الرقـي يف الصناعـة وتكنولوجيا، بل 

يجعـل تلـك املجـاالت أكـرث نفًعا لإلنسـانية.

أن  اليـوم  اإلسـامي  العـامل  يف  قضيـة  أهـم  إن 

يركـوا  فـا  التجـدد،  املسـلمون حـدود  يعـرف 

منحهـا  التـي  للتجـدد  الواسـعة  الدائـرة  تلـك 

املختـرة  الدائـرة  تلـك  ويشـتغلوا يف  اإلسـام، 

التـي قررتهـا أحـكام الرشيعـة والتـي ال تقبـل 

يف  الرائـج  السـلوك  أن  املؤسـف  لكـن  التغيـر، 

وجهـة  بحيـث  ذلـك،  عكـس  اإلسـامي  العـامل 

أن  يجـب  كان  الـذي  الجانـب  نحـو  املسـلمن 

يسـلك فيـه سـبيل التجـدد ضعيفـة ومحـدودة 

تقبـل  ال  التـي  األمـور  نحـو  ووجهتُهـم  جـدا، 

التجـدد وال التغيـر كبـرة جـدا، فكانـت نتيجـة 

ذلـك أننـا ُحرمنا مـن تلـك الخرات التـي منحها 

العـر الحـارض للبـرش، وبـدأت املنكـرات تغزو 

بقـوة. فيهـا  وتنتـرش  مجتمعاتنـا 

وفقنـا اللـه تعـاىل أن نقـوم بواجبنـا يف العـر 

الراهـن مـع سـامة الفكـر.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملن.

أور  اسـام  »كتـاب  مـن  باالختصـار  ]منقـول 

جـدت پسـندي« لفضيلـة الشـيخ املفتـي محمد 

تقـي العثـاين حفظـه اللـه[

مدّونات
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الصـن وسـيلة وال طريقـة الضطهـاد  ال تـدع 

إال  الرشقيـة  تركسـتان  يف  اإليغـور  مسـلمي 

واتبعتهـا , يف ظـل حملـة عامليـة ضـد املسـلمن 

مـن أهـل السـنة ال تقتـر عـىل الـدول التـي 

يشـكلون فيهـا أقليـة كالصـن وأمريـكا وأوروبـا 

فحسـب , بـل حتـى يف عقر دارهم بـدول عربية 

وإسـامية يشـكلون فيهـا األغلبية السـاحقة من 

عـدد السـكان .

 آخـر مـا ابتدعتـه الصـن الضطهـاد مسـلمي 

إقليـم  يف  السـاحقة  الغالبيـة  ذو  اإليغـور 

تركسـتان الرشقيـة الـذي أطلقـت عليـه الصـن 

عـام  لـه  احتالهـا  منـذ   " "شـنيجيانغ  اسـم 

املسـلمن  إلجبـار  بحملـة  القيـام   : 1949م 

ملحديـن  معايشـة  عـىل  اإلقليـم  يف  اإليغـور 

صينيـن واسـتضافتهم يف بيوتهـم ؛ والتـي يبـدو 

تغيـر  إلحـداث  مخططهـا  تنـدرج ضمـن  أنهـا 

الغالبيـة  ذات  باملنطقـة  السـكانية  الركيبـة  يف 

. املسـلمة  

أطلقتـه  الـذي  املخـادع  الـكاذب  االسـم   

السـلطات الصينيـة عـىل حملتهـا الجديـدة هـو 

: "القرابـة التوأميـة" , وهـو يف الحقيقـة شـعار 

الحكومـة  وراءه  تخفـي  ومكشـوف  مفضـوح 

الصينيـة مـآرب أخـرى مل تعـد تخفـى عـىل أحد 

أهمهـا : إحداث تغير دميغرايف يف اإلقليم لصالح 

أتبـاع الصن مـن "الهان" وغرهم مـن امللحدين 

واملجرمـن ....., متامـا كا يفعـل الطغاة و أعداء 

اإلسـام واملسـلمن يف كل مـكان .

"التعايـش"   : انهـارت جميـع شـعارات  لقـد   

"حايـة  و  الدينيـة"  "الحريـة  و  "املسـاواة"  و 

األقليـات" و "حقـوق اإلنسـان" التـي مـا دأبـت 

الصـن  يف  وأمثالهـا  وأمريـكا  أوروبـا  حكومـات 

وروسـيا و.......وأتباعهـا يف بعـض دول املنطقـة 

العربيـة , ليظهـر جليا أنها مجـرد خداع ومحض 

األخـرة  واألحـداث  املعـاش  فالواقـع   , افـراء 

املتتاليـة أكـدت أن اضطهـاد املسـلمن - سـواء 

كانـوا أقليـة أو أكرثيـة - هـو الحقيقـة املخفيـة 

وراء مثـل هـذه الشـعارات الكاذبـة .

وانطاقـا مـن هـذه الحقيقـة كشـف حسـاب 

"تويـر"  موقـع  عـىل  تغريـدة  يف  "تركسـتان" 

الصينيـة  الحملـة  وراء  مـن  الحقيقـي  الهـدف 

"إن   : قائـا  اإليغـور  مسـلمي  عـىل  األخـرة 

الحملـة الصينيـة الجديـدة تأيت إلجبار املسـلمن 

األويغـور عىل "تبنـي املسـتوطنن امللحدين من 

الصينيـن إخـوة لهـم واسـتضافتهم يف بيوتهم!".

الصينيـة  السـلطات  اسـتطاعت  اآلن  حتـى 

مـن خـال حمـات التهجـر القرسيـة ملسـلمي 

"تركسـتان  األصـي  موطنهـم  عـن  اإليغـور 

الرشقيـة" , وتوطـن الكثـر مـن الصينيـن الهان 

الركيبـة  ....إحـداث تغيـر كبـر يف  وامللحديـن 

السـكانية لإلقليـم املسـلم , فبينـا كانت نسـبة 

عـام  الحملـة  بدايـة  يف  اإلقليـم  يف  املسـلمن 

النسـبة بسـبب  , تناقصـت هـذه  1949م %97 

الكثـر مـن اإلجـراءات الصينيـة إىل حـوايل %45 

!!! فقـط 

يكفـي أن نذكـر أن الصـن دأبت منـذ احتالها 

لإلقليم املسـلم عىل إرسـال املاين من الصينين 

إىل هـذا اإلقليـم , حيـث شـجعت العاطلـن عن 

العمـل مـن أبنـاء الصـن عـىل الهجـرة والعمـل 

املغريـة  الحوافـز  تقديـم  مـع  تركسـتان،  يف 

إىل  األمـر  تعـدى  بـل  املسـكن،  وتهيئـة  لهـم، 

عليهـم يف قضايـا  املحكـوم  مـن  اآلالف  إرسـال 

سياسـية أو جنائيـة إىل املنطقـة املسـلمة؛ حتـى 

بلغـت نسـبة الصينيـن يف بعـض املـدن الكـرى 

مثـل "أرومجـي" و"أقصـو" و"قولجـا" و"قـورال" 

و"التـاي" و"قومـول" و"بوريتـاال" وغرهـا نحـو 

.  %90

بـل عملت الحكومـة الصينية إلحـداث التغير 

بنـاء مـدن جديـدة  املطلـوب عـىل  الدميغـرايف 

مـدن  منهـا   ، املسـتوطنن  مـن  اآلالف  ملئـات 

"شـيهنزة" و"كارامـاي" و"كويتـون" و "صانجـو"  

املوظفـن  نسـبة  وبلغـت  وغرهـا،  و"أران" 

والعاملـن الصينيـن يف مختلـف القطاعـات يف 

. .....الـخ   %95 حـوايل  تركسـتان 

مل تكتـف الصـن بهـذه اإلجـراءات املسـتمرة 

مـن  صعـدت  بـل   , عامـا   65 مـن  أكـرث  منـذ 

يف  اإليغـور  مسـلمي  ضـد  القمعيـة  حملتهـا 

بـدأت  فقـد  خارجيـا  أمـا   , والخـارج  الداخـل 

جـوازات  مبصـادرة  مؤخـرا  الصينيـة  السـلطات 

السـفر الخاصـة باإليغـور مـن أجـل منعهـم من 

السـفر والحيلولـة دون اتصالهم بالعامل الخارجي 

, كـا يتعـرض حـوايل ثاثـة مايـن شـخص مـن 

اإليغـور املهجرين يف جمهوريات آسـيا الوسـطي 

وتركيـا ودول أخـرى إىل املضايقـات والتهديدات 

بشـكل مسـتمر  الصينيـة  السـلطات  قبـل  مـن 

, ناهيـك عـن إطـاق شـائعات مـن حـن آلخـر 

إىل  قـرسا  املهجريـن  إعـادة  يتـم  "سـوف  بأنـه 

البـاد" مـا يضعهـم دامئـاً تحـت دائـرة الخوف 

واالرهـاب.

صـور  عـن  حـرج  وال  فحـدث  داخليـا  وأمـا 

واملعنـوي  املـادي  العنـف  وأنـواع  االضطهـاد 

املسـتخدم ضـد مسـلمي اإليغـور , فقـد عمدت 

اإليغـور  وأمـاك  منـازل  مصـادرة  إىل  الصـن 

الذيـن هربـوا مـن الظلـم والقهر , كـا تم هدم 

وجـود  "عـدم  بدعـوى  املسـاجد  مـن  العديـد 

القبـض  وألقـي   , فيهـا  للصـاة  يرتادهـا"  مـن 

عـىل العديـد مـن األثريـاء اإليغـور وزُجَّ بهـم يف 

السـجون بزعـم "الفسـاد وإرسـال أمـوال لدعـم 

النشـاطات الدينيـة املرتبطـة بالخـارج" , ناهيك 

عـن سياسـة إذالل العلـاء واملثقفن والناشـطن 

وإيداعهـم يف السـجون تحـت مزاعـم واتهامات 

باطلـة ال أسـاس لهـا مـن الصحـة !! 

الصينيـة  السـلطات  اضطهـاد  وصـل  لقـد 

حريـة  يف  التدخـل  حـد  إىل  اإليغـور  ملسـلمي 

اختيـار اللباس وأسـلوب حيـاة الفـرد والعاقات 

االجتاعيـة وحريـة التنقـل والسـفر واسـتخدام 

تحولـت  حتـى   , االجتاعـي  التواصـل  وسـائل 

بالنسـبة  تركسـتان الرشقيـة إىل سـجن مفتـوح 

"عثـان  الـريك  الكاتـب  يؤكـد  كـا  لإليغـور 

. أحـد مقاالتـه  آتـاالي" يف 

انكفـاء  أو  تراجـع  بـوادر  هنـاك  أن  يبـدو  ال 

للحمـات الصينيـة املعاديـة ملسـلمي اإليغـور , 

بـل رمبـا تـزداد هـذه الحمات رشاسـة وبشـاعة 

كـا وكيفـا , يف ظـل نـو موجـة االسـاموفوبيا 

يف أمريـكا و أوروبـا والعـامل بـأرسه بشـكل عـام 

اإلسـامية  الـدول  مـن  يسـتدعي  مـا  ...وهـو 

موجـات  أرشس  ملواجهـة  حسـاباتها  مراجعـة 

. واملسـلمن  لإلسـام  العـداء 

آخر محالت اضطهاد الصني ضد مسلمي اإليغور
رّتبه: محيد اهلل الفاروقي

موظف باجلامعة

مدّونات
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عقد أول مؤتر للحديث النبوي 

يف جامعة دار العلوم زاهدان
حـول: "حجية الحديـث ومكانته الترشيعية 

يف اإلسام"

أقـام قسـم “التخصـص يف الحديـث النبـوي 

الرشيـف” يف فـرع التخصصات والدراسـات 

العليـا يف جامعـة دار العلـوم زاهـدان، أول 

مؤمتـر تخصـي للحديـث النبـوي حـول محـور 

يف  الترشيعيـة  ومكانتـه  الحديـث  “حجيـة 

اإلسـام” مسـاء األحـد 25 جـادى الثانية 1440 

يف الجامـع املـيك بزاهـدان.

“عبـد  الشـيخ  فضيلـة  املؤمتـر  حـرض  لقـد 

زاهـدان  العلـوم  دار  جامعـة  مديـر  الحميـد”، 

التخصصـات  شـعبة  عـىل  العـام  واملـرشف 

“محمـد  املفتـي  والشـيخ  العليـا،  والدراسـات 

وأسـتاذ  اإلفتـاء  دار  رئيـس  القاسـمي”،  قاسـم 

الحديـث بجامعـة دار العلـوم، والشـيخ “عبـد 

“عـن  معهـد  مديـر  فـور”،  حسـن  الكريـم 

العلـوم” يف “غشـت”، ومسـؤويل التخصصات يف 

الجامعـة.

يف القسـم األول مـن هـذا املؤمتـر، قـام كتّـاب 

املقـاالت املفضلـة مـن املحافظـات املختلفـة 

وكلسـتان  وبلوشسـتان،  سيسـتان  كحافظـة 

وخراسـان الرضويـة ) مدينـة خـواف(، بقـراءة 

يف  تكرميهـم  وجـرى  مقاالتهـم،  مـن  خاصـة 

نهايـة املؤمتـر.

تكلـم فيـه الدكتـور “عبيـد اللـه بادبـا”: حول 

رضورة التحـاق املتخرجیـن بقسـم التخصصـات 

والشـيخ عبـد الكريـم حسـن فـور حـول: اتبـاع 

السـنة، واملفتـي محمـد قاسـم القاسـمي حـول: 

األحاديـث هـي املصدر الثاين للترشيـع، وفضيلة 

النبـي  أحاديـث  حـول:  الحميـد  عبـد  الشـيخ 

الكريـم مـن دالئـل النبـوة.

تقارير جامعية

الحفل الختامي للنادي العريب بجامعة دار 

العلوم زاهدان
دار  بجامعـة  العـريب  للنـادي  الختامـي  الحفـل  عقـد  تـّم 

العلـوم زاهـدان. مسـاء یـوم اإلثنـن 4 رجـب بعـد صـاة 

العـر مبـارشة يف فنـاء الجامعة. وسـط عدد من األسـاتذة 

الكـرام واإلخـوة الطلبـة. واسـتمر الحفـل إىل قبيـل صـاة 

املغـرب.

قـّدر خالـه جهـود الطـاب الناشـطن يف »النـادي العريب« 

والكاتبـن يف جريدة »الــرائد«.

حـارض فيه سـاحة األسـتاذ املفتي محمد قاسـم القاسـمي 

اللـه حـول »السـعي واملثابـرة، واسـتغال فرصـة  حفظـه 

اإلجـازة السـنوية ملـا يجـدي«. كـا قـدم خالـه تقريرعـن 

نشـاطات النـادي العـريب خـال هـذا العـام الـدرايس. 

تقرير عن لقاء الطالب الجامعين 

السّنة مع العلاء واملثقفن
عقـد “اللقـاء العـام للطـاب الجامعيـن السـّنة 

الطلبـة مـن  العلـاء واملثقفـن” مبشـاركة  مـع 

يف  املناطـق  مختلـف  ومـن  الجامعـات  شـتی 

مـع  وعاقتـه  »الطالـب  موضوعـات  يف  إيـران 

البـرش«  لسـعادة  األربعـة  و»األصـول  اللـه« 

و»الطالـب واختیار الصديـق« و»الطالب وتوفر 

الفـرص« و»الطالـب  والـزواج«، يف الجامع امليّك، 

باسـتضافة جامعـة دار العلـوم زاهـدان، صبـاح 

الثانيـة 1440. يـوم الخميـس 29 جـادى 

عـدد  بحضـور  اللقـاء  هـذا  عقـد 

الجامعییـن  الطلبـة  مـن  كبـر 

السـّنة، أتـوا مـن مختلـف مناطـق 

الرائعـة  بالرامـج  البلـد، مصحوبـا 

األخـرى.  التعليميـة  املتنوعـة 

واسـتمر إىل ليلـة الجمعـة، حـارض 

والشـخصيات  األسـاتذة  خالـه 

مـن املعاهـد الدينيـة والجامعـات 

العريـة ومـن أبـرز املحارضيـن: 

الحميـد،  عبـد  الشـيخ  فضيلـة 

فضيلـة األسـتاذ املفتـي محمد قاسـم القاسـمي، 

البـدري، حفظهـم  فضيلـة الشـيخ عبـد الغنـي 

بجامعـة سيسـتان  أسـتاذ  تبـاور  اللـه. والسـيد 

وبلوشسـتان، والسـيد عبـد اللطيـف عيدخـاين، 

خـواف. مدينـة  يف  األطفـال  طبيـب 

تقرير
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 منـذ أمـد بعيـد كبـا قلمـي عـن ترسـیم میـزات 

 ،y الحبیـب املصطفـی، وسـات النبـي املجتبـی

وضـّن بحـره ومـداده عـن البیـان والتسـطّر عـن 

السـبع،  السـاوات  أديـم  تحـت  الخلـق  أفضـل 

أرشف  عـن  والتوضیـح  الفسـيحة،  األرض  وفـوق 

الخلـق جمعـاء. وظـلَّ الباعث النفـي ال یحملني 

علـی التنهـل مـن منهلـه العـذب الصـايف الرقراق، 

واالرتشـاف عـن منبعـه الحلـو الشـهي املعسـول. 

والـروح عملهـا  القلـب  املحبـة عملـت يف  أمـا    

كالحسـام املهّنـد يف الجسـم، فعصتـا أمر نفسـها 

وصارتـا منقـادان مطیعـان أمـام املحبـة والعاقـة. 

إنهـا املحبـة التي دفعتنـي أن أجّر قلمـي، وأحرّكه 

يف إبـراز عا يف ضمري من األحاسـيس واملشـاعر، 

لـيك  وداخـي،  قلبـي  الکامنـة يف  خبایـا  وإظهـار 

أعشـار  يف  حبیبـي  یـا  وحنانـك  حبـك  یرسـخ  

قلبـي، وأروي صحـراء صدري املجفـوف، وضمري 

اليابـس برنّـم اسـمك املحمـود الـذي ضـّم اإللـه 

اسـمك إلـی اسـمه إذا قـال يف الخمـس املـؤذن: 

أشـهد وشـق لـه مـن اسـمه ليُجلّـه فـذو العـرش 

محمـود وهـذا محمـد. 

یا حبيب قلبي!  

كلـايت قاصة، وجمايت ناقصة، وتعبرايت سـاذجة، 

قليلـة عـن توصيفـك، وتكرميـك وتبجيلـك، ال بـد 

مـن القلـم السـيال والقـوي أن يعلـن حضـوره يف 

میـدان التوصيـف والتمجيـد عنك، حتـی یوصفك 

زين  کـا هو حقك، لکن العشـق بـك حرَّضني وحفَّ

أن أجـرأ علـی التحـدث عنـك، والتکلـم عـن زوایا 

حیاتـك وجوانـب معيشـتك، وعن التکالیـف التي 

عانیتهـا، وکابدتهـا يف إيصـال سـفينة حیـاة أمتـك، 

وأصحابـك وأحبابـك إلـی شـاطئ النجاة، وسـاحل 

والنجاح.  الفـاح 

 بأيب أنت وأمي!  

یـا مـن يهتـز لـه القلـب شـوقا وشـغفا، ويخفـق 

بذكـره طربـا وعشـقا! عـن مـا أتحـدث بـل عـن 

مـاذا أسـطِّر ؟! أحـريف تقنـع وجههـا مـن الحیـاء 

واالسـتحیاء، عندمـا تـری نفسـها حيـال تعبیـرات 

والشـعراء يف  األدبـاء  والنبـاء، وجمـات  البلغـاء 

وجالـك،  حسـنك  وبیـان  وتعریفـك،  مدحـك 

حينئـذ يشـتعل جمـرة الحـب والغـرام، وجـذوة 

العاقـة واالرتبـاط بـك يف قلبـي، وال يـأذن يل أن  

أجلـس مكتـوف اليديـن دون أن أكتـب وأنبـس 

ببنـت شـفة.  

یا من نورت الدنیا بقدومك!  

الـرؤی،  أجمـل  ذاكـريت  يف  تـأيت  األحيـان  بعـض   

وأحسـن األحام، وأحلی األفكار، وأردِّد يف نفي یا 

ليتنـي کنـت أخلق يف زمنك وأعيـش مع أصحابك! 

وأکـون مرافقـك يف السـفر والحـرض، ويف املنشـط 

واملكـره، ويف أیـام األفراح واألتراح، وأتشـفی غليل 

صـدري برؤيـة منظـرك البهـي املسـتنر، ووجهـك 

األلـداء،  أعـداءك  وأغزومقابـل  املبتهـج،  الريـق 

وخصومـك  األشـقياء، وأقطع بصارمـي عنق عدوك 

بشـارة  أبـرش  النهایـة  يف  ثـم  املتمـرد،  الغاشـم 

الرايـا!  یـا خـر  األعلـی مـن حرضتـك  الفـردوس 

ولکـن كل هـذه األمـاين واألشـواق تذهـب أدارج 

األول،  إلـی  الحيـاة ال ترجـع  الريـاح، ألن عجلـة 

هكـذا تجري السـنة اإللهيـة، ولکن ذكـرك الطيب 

وسـرتك النقيـة الصافيـة حيـة موجـودة ال متـوت 

وال مُتحـی عـن األوراق والصفحـات، وعن األذهان 

والخواطـر، بـل اسـمك زينـة كل حفـل ومجلـس، 

القلـب،  يف  اإلميـان  یحیـي  سـرتك  عـن  والـکام 

ویقـوي املحبـة والشـغف بجنابـك. 

 یا حبیب رب العاملین!  

عندمـا أتصـور  كيفيـة حیاتك، وجهـودك الکثيفة، 

ومسـاعيك الجبـارة يف انتشـار الدعـوة اإلسـامية 

فيـا بینهـم بالتجـول يف ِسـكك مكـة، والـردد يف 

أطرافهـا إلرشـاد بنـي جلدتـك إلی سـوي الراط؛ 

مـع األسـف الشـدید، والحـزن البالـغ ، مـا أصغـی 

قومـك إلـی ُدررك وجواهـرك، بـل استشـاط غيظا 

والتنكيـل  التعذیـب  أنـواع  واسـتعمل  وغضبـا، 

منشـودك  عـن  لیصـدوك  والقسـاوة،  والظلـم 

النبيـل، ولکنـك کنـت أمام هـذه املصائـب واآلالم 

والکـوارث، کالجبـل الرايس، وما خضعـت أمامهم، 

عـَت وقلـت: ﴿اللهم اهـد قومي  بـل تأملـت وتوجَّ

فإنهـم ال یعلمـون﴾ عندئـذ ال أسـتطیع أن امتالـك 

نفـي!  عينـای تسـكبان دموعا غزارة، مـن املرارة 

واملضاضـة التـي التقیـت يف سـبیل الدعـوة منهم، 

ویفلـق كبـدي عـن البـكاء، وتقشـعر جلـودي من 

ذکـر هـذه الشـدائد والنـوازل.  

یا حبیب قلبي!  

رسـالتك،  ونـرش  دعوتـك  أوان  أتذكـر  عندمـا 

وتجشـمك مـرارة األيام وكروبهـا، وإفراغك الجهود 

الجاهليـة الجهـاء،  النـاس مـن  العظيمـة لفـاح 

والضالـة العمیـاء، وتجولـك مـن هنـا إلـی هناك، 

الـدؤؤب  ذاك، وسـعيك  إلـی  البيـت  هـذا  ومـن 

والحثيـث، لفوزهـم ونیلهـم السـعادة، وبشـارتك  

بالجنة التي عرضها السـاوات واألرض، وتشجیعك 

بنعـم خالـدة وافـرة، لکـن قومك الظـامل املتکر، مل 

يشـکر نعـم اللـه تعالی، مل یخضـع ومل یركع لربهم 

الكبیـر املتعـال، بـل مـكان ذلـك آذاك وظلمـك، 

الجـور  أقسـام  وفـرض  حیاتـك،  عليـك   ونغـّص 

والظلـم، والوحشـیة والربریـة عليـك وألصحابـك، 

و طـردك وأبعـدك مـن قريتـك، ومسـقط رأسـك 

الـذي ُولـدت، ونشـأت وترعـرت فيهـا إلـی قریـة 

أخـري، ومـأوی آخر!  حینئـذ أنفجر بـکاء، وأذرف 

دمعـا مـن قلبـي، وأخجـل أمـام سـموك املحـرم، 

وألـوم نفـي العاصيـة املذنبـة الرشیـدة الظاملـة 

الحبیـب  نسـیت  ظاملـة!  أنـِت  کـم  لهـا:  وأقـول 

ع کأس املـرارة  الـذي ظُلـم وُعـّذب ألجلـك، وتجـرَّ

ألجـل وصولك إلی النجاة الرسمدية، وشـّج رأسـه، 

وأدميـت رجـاه ألجلـك، ولکنك ال تجديـن فرصة، 

بـل وال تعطـن فرصـة للصـاة علیـه ، وال تجّريـن 

القلـم حـول بیـان میزاتـه، وصفاتـه وشـائله، وال 

إحسان اهلل مراديلعمراهلل بعدك ما  سلونا 
طالب يف السنة الثامنة

بأقالم الطلبة
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تُِعّديـن نفسـك التباعـه، واقتفـاء أثـره، واختیـار 

منهجـه القویـم وسـلوکه املسـتقیم! 

يا شفیق قلبي!  

إن قومك شتمك وهّددك

... ولـو علـم عنـك مـا أعلـم ألحبّـك، أتـوق إلیـك 

حبیبـي! وقد اشـتقت إلينا فكیف أنسـی شـوقك 

للقائنـا، ومنحنـا رشف أخوتـك "وددت أين لقيـت 

إخواين". 

        یغمـرين حبـك حیـن سـألك أصحابـك أو 

لیـس نحـن إخوانـك؟ قلـت یـا حبینا لهـم: " أنتم 

أصحـايب ولکـن إخـواين الذین آمنـوا يب ومل یروين" 

یعلـم  ومل  یعرفـك،  مل  مـن  وأشـقی  أتعـس  فـا 

بقـدرك ورشف عظمتـك وجالتـك. شـتمك ... یـا 

رسـول اللـه وجاوز عـن حـّد االعتـدال واإلنصاف 

؟؟!!  

نسینا يف ودادك کل غال  

        فأنت الیوم أغلی مالدینا 

نُام علی محبتکم ویکفي 

        لنا رشف نام وما علینا 

وملا نلقكم لکن شوقا 

        يُذكرنا فكیف إذا التقینا 

تسّي الناس بالدنیا وإنا 

      لعمر الله بعدك ما سلونا 

بأيب أنت وأمي  

أّي قلـب كقلبـك، بـل أّي ُسـمو کسـموك؟! تحتار 

ج أحلـی الکلـات  األحـرف والتعابیـر کیـف تدبِـّ

فيـك! وتحتـار األفـکار حیـن تریـد أن تعـّر عـن 

کیـف  ونفـي...  قلبـي  ویـح  معانيـك!  بعـض 

؟!الحـّب  لـك  بحبّـي  أتغّنـي  وکیـف   .. أصفـك 

والعاقـة معك متألن القلب مـن األنوار واألضواء، 

وتسـعدان  النفـس التي أفعمت من العشـق بك 

یـا حبیـب القلـوب!  

یا علم الُهدی! 

صحیـح أنـا ما رأيت النـور من وجهـك .. وال يوما 

سـمعت العـذب مـن صوتـك .. وال یومـا حملـت 

هنـا  مـن  تطايـر  یومـا  وال  ركبـك..  يف  السـيف 

غضبـي كجمـر النـار.. وال حاربـت يف أحـد... وال 

قتَّلـت يف بـدر صناديدا من الكفـار.. وما هاجرت 

يف يـوم .. وال كنـت مـن األنصـار وال یومـا حملت 

الـزاد والتقـوی لبـاب الغـار ولکـن یا نبـي الله أنا 

واللـه أحببتـك لهيـب الُحّب يف قلبـي کاإلعصار... 

حبیبـي یـا رسـول اللـه هـل تقبـل؟ نعـم، جئـت 

هنـا متأخـرا جـّدا ولکـن لیـس يل حيلـة ولـو کان 

قـدوم املـرء حیـن یشـاء لكنـت رجـوت تعجيلـه 

وترسيعـه وعنـدي دامئـا يشء مـن الحـرة فمـن 

سـأكون أمـام الصْحـب والخـرة .. 

مـا قطعـت يـدي يف الحـرب وامللحمـة ومل يدخل 

هنـا رمـح إلـی صـدري يشـق القلـب ومل أقـدم 

علـی يشٍء ومل أهـرب وال یومـا حملـت لـواء وال 

واجهـت يف شـمٍم هنـا األعـداء وال یومـا رفعـت 

الـراي خفاقـة.. أنـا طفـل يـداري فيـك أخفاقـه 

ولکـن یـا رسـول الله أنا نفـي لحبّك وحـّب الله 

تواقـة. أحبّـك یـا رسـول اللـه وليس الحـّب تعبرا 

املسـلم  ألننـي  وليـس  اإلميـان  أو  التقـوی  عـن 

وليـس ألننـي الولهـان فحبّـك داخـي نـوع مـن 

الظـأ، مـن الحرمان، أنـا املاء علی شـفتي ودوما 

يف الهـوی ظـآن کـا یقـال: املـاء يف الكـوز  نحن 

يف الصحـراء عطشـان! 

أيها النجم الامع يف اللیل البهیم!  

إننـي أشـكو إليـك عـن حال أمتـك، وأضيـق ذرعا 

عندمـا أری الفجائـع والنـوازل التـي تنـزل علیهم 

صباحـا ومسـاء، لیـا ونهـارا، ویفطِّر قلبـي عندما 

أتصفـح البیوتـات واملـدن واألریـاف التـي تهـدم 

علیهـم، وتبقی أشـاءهم تحـت أنقـاض البنایات 

انتباهـي  الشـامخة. وتسـرعي  العالیـة، واملبـاين 

البـاد  ـر  تدمِّ أراهـا  الهدامة؛عندمـا  الوسـائل 

وترشیـدا،  تدمیـرا  املکلومـة  وأمتـك  املسـلمة، 

وتسـتأصل شـأفتهم، وتقتلهـم عـن بكـرة أبيهـم، 

کل هـذه الحـوادث تزلزلنـي وتهـزُّين هـزا عنيفـا 

شـدیدا ملـاذا هـذه املصائـب واملـآيس؟! السـبب، 

هـي أن أمتك عّريت قلوبهم عن الحّب والعشـق 

عـن  وأجسـادهم  أرواحهـم  وانفصمـت  معـك، 

االتصـال واالرتبـاط بك یا خیر البرش! قد  نسـیت 

أمتـك التفـاين يف حبـك وإحیـاء منهجـك وسـنتك، 

عـن  فيـك  والنفـوس  بـاألرواح  الفـداء  وُمسـح 

قامـوس حیاتهـا، ونسـیت هـذه  الجملـة الخالدة 

التـي نـر بها سـیدنا الدكتور محمـد إقبال  رحمه  

اللـه الـذي  تفانـی يف حبـك وعشـقك، وتـرك کل 

الغـايل والنفيـس ألجلـك، حتـی وصـل حبـه إلـی 

الحـد الـذي عندمـا   ذكـر اسـم بلدك فضـا  عن 

الجميـل، کانـت عينـاه تذرفـان دمعـا،  اسـمك  

وتسـیل  منهـا دموعـا وافـرة، ویـردد :  )إن تربة 

املدينـة أحـبَّ  إيل مـن العـامل  كلـه أنعـم مبدينة  

فيهـا الحبیـب( نعـم یـا حبیبـي! إن أمتـك تركت 

لنیـل  وأسـوة  قـدوة  تجعلـك  وال  بـك،  التـأيس 

والغربییـن  األروبییـن  اختـارت  بـل  مبتغاهـم؛ 

قـدوة يف کل يشء ألنفسـهم. 

ويف الختام !  

 أشـهد اللـه یـا حبیبـي علی حبـك وأشـهده علی 

حبـك مـا حیینا، وألنـت حياتنا، وألنـت األغلی ما 

بقينـا، وأغلـی مـا لدينـا وألنـت واللـه أحـّب إلينا 

مـن أرواحنـا التـي بیـن جنينـا، فلـوالك بعـد الله 

مـا کّنـا مـن أصحـاب الـراط املسـتقیم والهدي 

القويـم، ولـوالك مـا رأينـا نـور الهدایـة والضيـاء 

والسـعادة، ولـوالك لُكنـا حطـب الجحیم.

)نعوذ بالله منها(

ظهـر عـىل الدنيا أشـخاص كبرة ومختلفـة أثروا يف 

النـاس كالشـعراء واملحاربـن واألنبياء ولكن رسـول 

بتغـر وسـيع  اللـه عليـه وسـلم جـاء  اللـه صـىل 

يف النـاس والعـامل، حيـث كان يختلـف مـع تأثـر 

اآلخريـن وتبقـى آثـار هـذا التحـول إىل القيامـة، 

وإن السـرة النبويـة تقع موقع أسـوة وقـدوة لكل 

أحـد مـن آحـاد الجامعـة مـع اختـاف أصنافهـم 

فتنقـذ النـاس مـن الفسـاد والـرشارة والعصيـان.

رىّب  كيـف  نفهـم  النبويـة  السـرة  إىل  نظرنـا  إن   

أصحابـه كمثـل أيب بكـر الصديـق وعمـر الفـاروق 

اللـه  ريض  املرتـى  وعـي  النوريـن  ذي  وعثـان 

عنهـم أجمعـن؛ كيـف اسـتطاع هـؤالء واآلخـرون 

مـن أصحابـه يحـول العـامل رأسـا عـىل عقـب.

تحمـل الرسـول وأصحابـه يف أوائـل البعثة مشـاكل 

عديـدة مـن اإلهانة واإليـذاء ولكنهم قد اسـتقاموا 

عـىل عقيدتهـم وطريقتهـم والتي هـي الدعوة إىل 

اللـه تعـاىل، ألنهـم كانـوا يف مجلسـه ويسـتفيدون 

بحـث  دون  بـه  عملـوا  بأمـر  أمرهـم  فـإذا  منـه 

وطلـب عنـه، إذا كان املنـادي ينـادي إىل الجهـاد 

يذهبـون بشـوق إىل الجهاد ولذلك عـىل كل الناس 

أن يصلُحـوا ويصلِحـوا مجتمعهـم وأن يسـعوا نحو 

التكامـل الخلقـي اقتداءا بالرسـول صـىل الله عليه 

وسـلم وأصحابـه ريض اللـه عنهـم.

 إذا ابتغـى املـرء بعملـه وجـه الله عزوجل يسـهل 

عليـه كل مشـكلة وإذا صـر عـىل هـذه املشـكلة 

يـأيت نـر اللـه يف حالـة اليـأس. فعـىل املسـلم أن 

يتـوكل عـىل الله تعاىل، انظروا إىل غـزوة بدر كيف 

يتوكل الرسـول واملسـلمون عىل الله فيفوزون وإذا 

خالـف املسـلمون أمـر الرسـول واألمـر فيخرسون 

كـا وقـع يف غزوة أحـد حيث ترك بعـض الصحابة 

وهـم الرمـاة املـكان الـذي أكـد النبـي صـىل اللـه 

عليـه وسـلم عـىل البقـاء فيـه مهـا كان مـن أمـر. 

ففي هـذه املخالفة كانت الهزمية للمسـلمن. عىل 

كل إن أفضـل مـن يجـدر أن يكـون أسـوة للنـاس 

هـو رسـول اللـه محمد صـىل اللـه عليه وسـلم.

إحسان اهلل ريكي
طالب يف الصف األول من املعهد

لقد كان لكم 
يف رسول اهلل 
أسوة حسنة

بأقالم الطلبة
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كشـفت املحادثـات بـن حركـة طالبان والواليـات املتحدة األمريكيـة، التي تجري يف 

العاصمـة القطريـة الدوحـة، وجـود رغبة من الطرفـن -الجانب األمريـيك والحركة- 

يف إنهـاء عقـود مـن الـراع والهجات املسـلحة، وسـط أنبـاء تتحدث عن خسـائر 

أمريكيـة كبـرة يف حربهـا الهادفـة إىل القضاء عـىل "طالبان".

ويف عـام 2001، قـادت الواليـات املتحدة حرباً عىل أفغانسـتان مـن أجل إنهاء حكم 

حركـة طالبـان، وذلـك بعد أقل من شـهر عىل هجات 11 سـبتمر، وحشـدت لهذه 

الحـرب جيوشـاً مـن مختلـف دول العـامل وعـىل رأسـها قـوات حلـف الناتـو. وبعـد 

مـرور أكـرث مـن 18 عامـاً عـىل تلـك الحـرب، أدركـت الحكومـة األمريكيـة أهميـة 

التفـاوض مـع حركـة طالبـان والخـروج مبعاهـدة سـام تضمـن للطرفـن تحقيـق 

مطالبهـا بعيـداً عـن الراعات املسـلحة.

ومنـذ عـام 2012، تجـرى مباحثـات رسية بـن الطرفن يف عدد مـن دول العامل، منها 

السـعودية واإلمارات وباكسـتان وروسـيا، لكـن النتائج األخرة التـي تكللت بالنجاح 

جـاءت من العاصمـة القطرية الدوحة.

فبعـد مـرور 6 أيام عـىل املفاوضات املبارشة بن الطرفن، قـال املبعوث األمرييك إىل 

أفغانسـتان، زملـاي خليـل زاد، إن تقدمـاً كبراً جـرى يف املحادثات مـع حركة طالبان 

بالعاصمـة القطريـة الدوحـة، مضيفـاً يف كلمـة لـه عقـب نهايـة جولـة املحادثـات: 

إنـه "سـيتم البنـاء عىل هـذا التقدم، ونسـتأنف املفاوضـات يف وقت قريـب"، معلناً 

توجهـه نحـو العاصمـة األفغانيـة كابول، إلمتـام مباحثاته مـع الحكومة.

وعـّر "خليـل زاد"، عن شـكره لنائب رئيس الـوزراء وزير الخارجية القطري، الشـيخ 

محمـد بـن عبـد الرحمن آل ثاين، إلسـهامه الشـخي يف املحادثـات واحتضان باده 

إياهـا، وأكـد أن دور قطـر كان بّناء وسـّهل هذه الجولة مـن املحادثات.

انسحاب بأقل خسائر

عـن ملـف املفاوضـات بـن حركـة طالبـان والواليـات املتحـدة، قـال تيسـر علـوين، 

"الخليـج  مـع  القطريـة، يف حديـث  "الجزيـرة"  بقنـاة  املخـرضم  الحـريب  املراسـل 

أونايـن": إن "زملـاي خليـل زاد يبـدو أنـه مكلـٌف مهمـة محـددة، وهـي تحقيـق 

االنسـحاب األمريـيك مـن أفغانسـتان بأقـل الخسـائر السياسـية املمكنـة، لكن هذا 

الهـدف صعـب املنال، وال بد لواشـنطن من االنصياع ملطالب حركـة طالبان وتقديم 

تنـازالت جوهريـة، عـىل رأسـها وضـع جـدول زمني قصر لانسـحاب، مـع حد أدىن 

مـن التدخـل يف املسـتقبل السـيايس للبـاد".

وأكـد علـوين، الـذي عمـل يف طاقـم القنـاة بأفغانسـتان يف أثنـاء الحـرب األمريكيـة 

وقبلهـا، وأجـرى مقابـات مـع زعيـم تنظيم القاعدة الراحل أسـامة بـن الدن وزعيم 

حركـة طالبـان الراحـل املـا عمر: "ال شـك يف أن مجريـات عملية التفـاوض الطويلة 

متثـل هزميـة مدويـة لألمريكيـن سياسـياً وعسـكرياً، فبعـد تصنيفهـم الحركـة بأنها 

إرهابيـة ووعيـد القـادة األمريكيـن بسـحقها )تريحـات رامسـفيلد وديك تشـيني 

وجـورج بـوش 2001(، هـا هـم يُوفـدون مبعوثـاً خاصـاً إىل مقـر املكتـب السـيايس 

لـ)طالبـان( يف الدوحـة، ليجلـس مـع هـؤالء )اإلرهابيـن( ويتفاوض معهم مبسـتوى 

النـد للند".

ورغـم مـرور نحـو 18 عامـاً عـىل اإلطاحـة بحكمهـا وصف مبالـغ خياليـة للقضـاء 

عليهـا، فـإن الحركـة صمدت وباتـت تسـيطر اآلن عملياً عىل نحو 50% من مسـاحة 

البـاد وهـي توسـع سـيطرتها يوميـاً، األمـر الـذي دفع واشـنطن للتفاوض وتحشـيد 

الجهـود يف مواجهـة الفصائـل املتشـددة األخرى.

ويتابـع علـوين: "وإمعانـاً يف إثبـات قـوة موقفهـا، عينـت الحركـة بالفـرة األخـرة 

خمسـة أعضـاء إضافيـن يف املكتب السـيايس، كانوا من معتقـي غوانتنامو )أفرجت 

لـدى  أمريـيك  أسـر  مقابـل  تبـادل  األمريكيـة مبوجـب صفقـة  السـلطات  عنهـم 

الحركـة(، وبعضهـم أعضـاء يف الوفـد املفـاوض".

وال شـك أيضـاً، يضيـف الصحفـي، يف أن "خليـل زاد مكلـٌف الخـروج بصيغة تحفظ 

مـاء وجـه أمريـكا بعـد عجزهـا عـن تحقيـق نر عسـكري عـىل )طالبـان(، بحيث 

هلذه األسباب 
اضطرت 
أمريكا 

للتفاوض اجلاد 
مع طالبان

الدوحة - اخلليج أونالين
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إننـا  ملواطنيهـا  القـول  مـن  واشـنطن  تتمكـن 

نظـام  تأسـيس  بعـد  البلـد  هـذا  مـن  خرجنـا 

سـيايس جديـد، أو إننـا ببسـاطة تركنـا شـيئاً ذا 

زاد  خليـل  يـر  لذلـك  خروجنـا،  بعـد  قيمـة 

عـىل فـرض صيغـة الحكـم يف أفغانسـتان بعـد 

االنسـحاب ومسـتوى مشـاركة )طالبان( يف هذه 

الصيغـة، لكنـه يـدرك أنـه إذا انسـحبت القوات 

األجنبيـة من أفغانسـتان فسـيصبح نظام الحكم 

شـأناً داخليـاً يتحكـم فيـه األقـوى، وهـو حركـة 

طالبـان".

املسار التفاويض

وعـن املفاوضـات بوجـود أحـد كبـار قياداتهـا، 

أكـد الصحفـي واملراسـل الحـريب، خـال حديثـه 

التفـاويض  "املسـار  أن  أونايـن"،  "الخليـج  مـع 

الحـايل مرشـح لاسـتمرار ورمبـا لتحقيـق نتائـج 

حقيقيـة، بسـبب إدراك األمريكين أن وجودهم 

يف أفغانسـتان أصبـح عبئاً ثقياً مـع نزف الدماء 

التدخـل  تكلفـة  إن  )يقـال  املسـتمر   واملـوارد 

عـىل  يزيـد  مـا  اآلن  حتـى  بلغـت  األمريـيك 

تريليـون دوالر مـع نحـو 4 آالف قتيـل أجنبـي 

واملعاقـن(،  الجرحـى  مـن  األلـوف  وعـرشات 

وأيضـاً بسـبب عقلية )الرئيـس األمرييك( ترامب 

األربـاح  خالهـا  مـن  يحسـب  التـي  التجاريـة 

األهـداف  النظـر عـن  بغـض  اآلنيـة  والخسـائر 

االسـراتيجية".

ويتابـع قائـاً: "اتضـح لـه )ترامـب( أّن تدخـل 

والسـبب  خـارساً.  كان  أفغانسـتان  يف  بـاده 

اآلخـر يعـود رمبـا، إىل تعيـن أحـد قـادة الحركة 

يف  بـرادر  الغنـي  عبـد  املـا  وهـو  التاريخيـن، 

منصـب نائـب قائـد الحركة للشـؤون السياسـية 

ونظـراً  الدوحـة،  يف  السـيايس  ملكتبهـا  ورئيسـاً 

إىل موقعـه القيـادي املتميـز، أدرك زملـاي خليـل 

زاد أن الحركـة جـادة يف التفـاوض، وأنـه ميكـن 

تحقيـق نتائـج كبـرة، ألن املـا بـرادر صاحـب 

قـرار حقيقـي، وقد ال يكون بحاجة إىل استشـارة 

قيادتـه يف كل القـرارات التـي يتخذهـا".

الحركـة  وفـد  رئاسـة  عـن  علـوين  وحديـث 

"األوبزرفـر"  صحيفـة  أيضـاً  أكدتـه  التفـاويض 

إميـا هاريسـون،  للكاتبـة  مقـال  الريطانيـة، يف 

قالـت فيـه إن رئاسـة املـا بـرادر وفـد التفاوض 

مـع واشـنطن سـيجعل مبقـدوره اتخـاذ قـرارات 

رسيعـة من دون االضطـرار إىل العودة للقيادات 

األخـرى يف "طالبـان"، خاصـة أنه ُعـرف من قبل 

بجنوحـه إىل التوصـل لحل سـلمي للحـرب، قبل 

اعتقالـه عـام 2010 يف باكسـتان.

واسـتطرد علـوين بالقـول: "من املعـروف أن املا 

بطلـب  الباكسـتانية  السـلطات  اعتقلتـه  بـرادر 

أمريـيك منـذ عام 2010 وأفرجـت عنه يف أكتوبر 

عـام 2018 بطلـب مـن خليـل زاد نفسـه بعـد 

ضغـوط مـن الحركـة، وشـغل مناصـب متقدمة، 

يف أثنـاء حكـم طالبان بن عامـي 1996 - 2001، 

املـا  الراحـل  الحركـة  زعيـم  مـن  مقربـاً  وكان 

عمر". محمـد 

وتعتـر هاريسـون أن تعيـن املـا عبـد الغنـي 

عـىل  يـؤرش  التفـاوض  وفـد  قيـادة  يف  بـرادر 

مـدى جديـة "طالبـان" يف املفاوضـات السـاعية 

إىل إنهـاء واحـدة مـن أطـول الحـروب الحديثـة 

بالعـامل.

ورغـم وجـود نحـو 9 آالف جنـدي أمريـيك يف 

مصـدر  ليسـت  القـوة  هـذه  فـإن  أفغانسـتان، 

التهديـد الوحيـد لـ"طالبـان"، التـي تواجـه أيضاً 

صعـود تنظيـٍم أكـرث تشـدداً منهـا، وهـو تنظيـم 

أفغانسـتان. داعـش يف 

الخبـر يف الشـؤون الدوليـة عـي باكـر يـرى أنه 

أو  سـينجح  االتفـاق  إن  القـول  الصعـب  "مـن 

يفشـل دون اختبـار، وأعتقـد أنـه سـيكون لـه 

أنصـار كـا لـه أعـداء أيضـاً".

ويضيـف باكـر يف تريـح لـ"الخليـج أونايـن": 

مـع  تتواصـان  كانتـا  وإيـران  روسـيا  "مؤخـراً، 

)طالبـان( لتعزيـز نفوذها يف أفغانسـتان تحت 

ذريعـة محاربة داعـش )..(، الحكومـة األفغانية 

والقـوات الحكوميـة سـتكونان يف وضـع صعـب 

مـا مل يتـم تأمـن االتفاق بينهـا وبـن )طالبان( 

الحقاً".

هـذا  يف  لانسـحاب  واشـنطن  سـعي  وعـن 

الوقـت بالتحديـد، قـال باكر: "أعتقـد أن اإلدارة 

األمريكيـة تريـد الخروج مـن أفغانسـتان، لكنها 

قـد  االتفـاق  هـذا  املناسـبة.  الفرصـة  تجـد  مل 

يسـاعد عـىل ترتيـب األمـور، خاّصة أنّـه بإمكان 

الطرفـن؛ أمريـكا و)طالبـان(، االتفـاق عىل عدو 

مشـرك )داعـش(، ومـن ثـم مـن هـذه الجهـة 

االتفـاق حاجـة واشـنطن ويلبـي كذلـك  يلبـي 

األمريكيـة"،  القـوات  لخـروج  حاجـة )طالبـان( 

وقـد تظهـر معوقـات أخـرى؛ إقليميـة ودوليـة، 

خـال تطبيـق االتفـاق فعليـاً عـىل أرض الواقع.

يف حـن يـرى علـوين أن "املعـوق الرئيـس لنجاح 

هـذه املفاوضـات قـد يكـون تعنـت خليـل زاد، 

الـذي يحـاول أن يحقـق عـىل طاولـة التفـاوض 

مـا عجـزت قوات بـاده عن تحقيقـه يف امليدان، 

ومفاوضـو )طالبان( يدركـون هذه النقطة جيداً، 

ومـن املسـتبعد أن يقدمـوا له تنـازالت جوهرية 

مـن قبيـل التفـاوض املبـارش مـع الحكومـة، ألن 

ذلـك ميثـل اعرافـاً بالحكومـة؛ ومـن ثـم اعرافـاً 

باالحتـال نفسـه، وهـذا مـن الخطـوط الحمراء 

الحركة". لـدى 

وعـن موافقـة الطرفـن عـىل التفـاوض، يف هـذه 

الفـرة تحديـداً، يقـول علـوين: "الطرفـان أدركا 

منـذ فـرة طويلـة، رضورة إنهـاء الحـرب، ومـن 

تزايـد  مـن  الـرضورة  تنبـع  األمريـيك  الجانـب 

الخسـائر األمريكية واسـتمرار عمليات )طالبان( 

وأجهزتهـا  الحكومـة  جيـش  تسـتهدف  التـي 

األمنيـة وكذلـك القـوات األجنبيـة، ومعـروف أن 

أي جيـش يحـارب خـارج باده يحتـاج إىل موارد 

ضخمـة تشـكل عبئـاً ماليـاً كبـراً، باإلضافـة إىل 

ثقـل الخسـائر البرشيـة واسـتمرارها".

ويتابـع علـوين قائاً: "مـن جانب )طالبـان(، فا 

يهـم الحركـة هو التخلص مـن االحتال، وإيقاف 

األمريكيـة  القـوات  ترتكبهـا  التـي  الفظاعـات 

باإلضافـة  املدنيـن،  ضـد  وطرانهـا  واألجنبيـة 

يلبـي  رشـيد  حكـم  إقامـة  رضورة  إدراكهـا  إىل 

مواطنيهـا،  كرامـة  ويحقـق  البـاد  احتياجـات 

لذلـك اختـارت يف وقـت مبكـر، التجـاوب مـع 

عـن  التنـازل  دون  لكـن  السـام،  أطروحـات 

القـوات  جميـع  بخـروج  املتعلقـة  الثوابـت 

األجنبيـة مـن البـاد، وتـرك الحريـة لألفغـان يف 

اختيـار مـن يحكمهـم خـارج أي تأثـر أجنبـي".

وعـىل الرغـم من وجـود أكر عدد عـىل اإلطاق 

مـن القـوات األجنبيـة يف تاريخ البلد اسـتطاعت 

نحـو  عـىل  نفوذهـا  نطـاق  توسـيع  "طالبـان" 

مطـرد، وهـو مـا جعـل مسـاحات شاسـعة مـن 

البـاد  العنـف يف  آمنـة وعـاد  أفغانسـتان غـر 

إىل مسـتويات مل تشـهدها منـذ عـام 2001. يف 

حـن أعطـى اعتـاد الحركـة، خـال السـنوات 

ناسـفة  عبـوات  تفجـر  عـىل  املاضيـة،  القليلـة 

سـبياً  ذلـك  باعتبـار  الطـرق،  جوانـب  عـىل 

ملحاربـة "الناتـو" والقوات األفغانيـة، زخاً لدفع 

والحـوار. للتفـاوض  واشـنطن 

وتضمنـت الصفقـة، بحسـب صحيفـة "نيويورك 

طالبـان  حركـة  إعـان  األمريكيـة،  تاميـز" 

العامليـة".  اإلرهابيـة  الجاعـات  عـن  "تخلّيهـا 

وتتضّمـن أيضـاً تعّهـد الحركـة بـ"عدم اسـتخدام 

الواليـات  عـىل  للهجـات  منطلقـاً  أفغانسـتان 

املتحـدة  الواليـات  وقـف  مقابـل  املتحـدة"، 

إطـاق النـار، وتحديد جـدول زمني لانسـحاب 

يضعـان  الطرفـن  أن  أفغانسـتان، مضيفـة  مـن 

الصفقـة. عـىل  األخـرة  اللمسـات 

وهـذا التطـور الافـت يف املفاوضـات جـاء بعـد 

أيـام مـن تهديـد حركة طالبـان باالنسـحاب من 

محادثـات السـام األفغانيـة، إذا رفضـت أمريكا 

مناقشـة انسـحاب القـوات األجنبيـة مـن الباد.

شؤون إسالمية
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