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اسـتأنفت املعاهـد الدينيـة والجامعـات العربية 

اإلسـامية نشـاطاتها بعـد إجـازة سـنوية قضتها، 

البيئـات  بهـم  وازدانـت  الطـاب  فاجتمـع 

هنـاك  ومنهـم جـدد.  قدامـى  منهـم  العلميـة، 

طـاب يبـدؤون الرحلة العلميـة وطاب يقضون 

العـام الـدرايس األخـر وينتظـرون التخـرج بعـد 

الـذي  الرتحيـب  يسـتحّقون  والجميـع  شـهور. 

أوىص بـه النبـي صـى الله عليه وسـلم بشـأنهم 

فَـِإَذا  الِْعلْـَم،  يَطْلُبُـوَن  أَقْـَواٌم  »َسـيَأْتِيُكْم  قائـا: 

َرأَيْتُُموُهـْم، فَُقولُـوا لَُهـْم: َمرَْحبًـا َمرَْحبًـا ِبَوِصيَّـِة 

ُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم، َواقُْنوُهـْم«  ِه َصـىَّ اللَـّ رَُسـوِل اللَـّ

]أي َعلُِّموُهـْم[ )أخرجـه ابـن ماجـة(.

 إن هـذه الوصيـة تـدل عـى أهمية هـذه الفئة 

الخاصـة بـن الفئـات األخـرى مـن املؤمنـن. إن 

أن  يـدري  كان  عليـه وسـلم  اللـه  النبـي صـى 

هـذه الفئـة هـي الفئـة الوحيـدة التـي عليهـا 

العـامل وسـعادتها. وإن أول وحـي  مـدار نجـاة 

نـزل عـى النبـي األمـي صـى اللـه عليـه وسـلم 

جـاء فيه ذكـر العلم والقـراءة والعلـم، مام يدل 

عـى قيمـة العلـم ومكانتـه ورشفه وألجـل ذلك 

تلـت شـهادُة أويل العلـم شـهادَة اللـه ومائكته 

ُه َل إِلَٰـَه إِلَّ  ُه أَنَـّ وذلـك يف قولـه تعـاىل: َشـِهَد اللَـّ

ُهـَو َوالَْمَائَِكـُة َوأُولُـو الِْعلْـِم قَاِئًا ِبالِْقْسـِط .قال 

أهـل العلـم: إن هذه خصوصيـة عظيمة للعلامء 

ومكانـة رفيعـة لهم.

إذن يجـب الشـكر عـى من وفّق ليسـلك طريقا 

يطلـب فيـه العلـم. وقـد قـال النبـي صـى اللـه 

عليه وسـلم: »مْن َسـلََك طَريًقا يَبْتَِغـي ِفيِه علاًْم 

ه لَـه طَريًقـا إِىَل الجنـِة، َوإنَّ املائَِكـَة  سـهَّل اللَـّ

لَتََضـُع أْجِنَحتََهـا لِطالـب الِْعلْـِم رًِضـا ِبـا يَْصَنـُع، 

ـَمواِت ومْن  َوإنَّ الْعالِـم لَيَْسـتَْغِفُر لَـُه مْن يف السَّ

ى الِحيتـاُن يف املـاِء، وفَْضـُل الَْعالِـم  يِف األرِْض حتَـّ

َعـَى الْعاِبـِد كََفْضِل الَْقمـر َعى َسـائِِر الَْكَواكِِب، 

وإنَّ الُْعلَـامَء َورَثَُة األنِْبيـاِء وإنَّ األنِْبياَء لَْم يُورِّثُوا 

ا ورَّثُوا الِْعلْـَم، فَمْن أََخَذُه  ِديَنـاًرا َول ِدرَْهـاًم وإنَّ

أََخـَذ ِبحـظٍّ َواِفـٍر«. )رواُه أَبـو داود والرتمـذّي(. 

َجـاَءُه  »َمـْن  النبـوي:  الحديـث  يف  ورد  وقـد 

الَْمـْوُت َوُهـَو يَطْلُـُب الِْعلْـَم لِيُْحِيـَي ِبِه اإْلِْسـَاَم، 

الَْجنَّـِة«  النَِّبيِّـَن َدرََجـٌة َواِحـَدٌة يِف  فَبَيَْنـُه َوبَـْنَ 

)سـنن الدارمـي( وقد قـال عليه السـام: الُْعلاَمَء 

َورَثَـُة األنِْبيـاِء. وكفـى بذلـك فضـا ومكانة.

إن األنبيـاء هـم الذيـن اصطفاهـم اللـه إلبـاغ 

رسـالته وإعـاء كلمته وإلسـعاد النـاس. فليعلم 

الطلبـة أنهـم وفقـوا للسـر عى درب سـار عليه 

األنبيـاء واملرسـلون. فـإن اللـه فّضلهـم عى كثر 

للهـدف  املؤمنـن حيـث اختارهـم  مـن عبـاده 

الـذي اختـار لـه النبين.

منزلتكـم  اعرفـوا  الكـرام،  الطلبـة  أيهـا  نعـم 

ومكانتكـم واشـكروا اللـه عى النعمـة العظيمة 

التـي أنعمهـا عليكـم واشـعروا باملسـئولية التـي 

سـتقع عـى كاهلكم، واعلمـوا أنكم إنـا فّضلتم 

عـى اآلخريـن وإنـا ُمنحتم هـذا الـرف الكبر 

ألنكـم تواصلـون طريـق النبـي صـى اللـه عليه 

وتنّفـذون  الطيبـة  أمانيـه  وتحققـون  وسـلم 

وتنـرون  سـّنته  وتحيـون  القيمـة،  مشـاريعه 

سـرته. فـا تنسـوا الهـدف األسـمى والغايـة من 

طلـب العلـم.

ول يعزبـّن عـن بالكـم أنكـم يف زمان كـرت فيه 

املؤامـرات وازدادت الفـن، ولعلـه هـو الزمـان 

اللـه عليـه وسـلم  الـذي تنبّـأ بـه النبـي صـى 

حـن قـال: »بَـاِدُروا ِباألَْعـاَمِل ِفتَنـا كَِقطَـعِ اللَّيِْل 

َوُيْـِي  ُمْؤِمنـاً  ِفيَْهـا  الرَُّجـُل  يُْصِبـُح  الُْمظْلِـِم. 

كَاِفـراً، أَْو ُيْـِي ُمْؤِمنـاً َويُْصِبُح كَاِفـراً، يَِبيُع ِديَنُه 

نْيَـا«. )رواه مسـلم(. ِبَعـرٍَض ِمـَن الدُّ

وإذا دققتـم النظـر فيـام يجـري اليـوم يف البـاد 

املفسـدين  مـن  رجـال  أيـدي  عـى  اإلسـامية 

بالفسـاد  األرض  يف  يعيثـون  حيـث  املجرمـن، 

مجّنديـن يف هـذا كل طاقاتهـم غـر مّدخريـن 

السياسـة،  يف  وفسـاد  الفكـر،  يف  فسـاد  جهـدا؛ 

وفسـاد يف األخـاق، وفسـاد يف األرس والبيوتـات، 

وفسـاد يف دور التعليـم والدوائـر. فسـاد مربمـج 

ممنهـج.

نعـم هذه هـي الفن التـي تتعرض لهـا العقيدة 

وهـذه هي الفـن التي تسـتهدف القيـم واملثل، 

تتضّخـم  ههنـا  والحيـاء  اإليـان  تسـتهدف 

املسـئولية تجـاه مـا يجـري ومـا تـرون ومـا ل 

تـرى«  قـد  مـا  تـرى  ل  مـام  »ويكفيـك  تـرون، 

والغفلـة. البطالـة  وقـت  اآلن  فليـس 

إن التاريخ اإلسـامي يشـهد أن األوضـاع املتأزمة 

واألحوال السـيئة والضغـوط والفن متخضت -يف 

غـر مـرة- عن رجـال نوابغ غّروا مجـرى التاريخ 

الغـرة  أن  ذلـك  يف  والـّر  التيّـارات،  وقاومـوا 

الدينيـة قـد تلتهـب وتـأيت بالعجائـب، والقوات 

الكامنـة تـزداد وتظهـر، واملواهـب الخفيـة تربز 

وتتحـرك، والشـعور يسـتيقظ وقـد صـدق الذي 

اللـه.  شـاء  إذا  الخـر  يسـبب  العـدو  إن  قـال: 

إلنـه يثـر الغـرة ويحـرّك املواهـب ويحـّث عى 

أميـة كيـف  بنـي  تاريـخ  إىل  انظـروا  املقاومـة. 

قيّـض اللـه عمـر بـن عبدالعزيـز ذلـك املصلـح 

املجـدد؟ وكيـف أنجبـت األوضاع السـيئة صاح 

والبطـل  الكبـر  املجاهـد  ذلـك  األيـويب  الديـن 

املغـوار الـذي حّرر األقـى من أيـدي النصارى؟ 

وكيـف ينشـأ اإلمـام الرهنـدي مجـدد األلـف 

الثـاين يف ربـوع الهنـد املوبوءة الفاسـدة؟ وكيف 

تأسسـت دار العلـوم ديوبنـد يف عهد السـتعامر 

رجالهـا  اضطلـع  وكيـف  املاكـر  اإلنجليـزي 

وأبناؤهـا بأعبـاء الدعـوة واإلصـاح والتجديـد؟

داعـي  ول  والقنـوط  لليـأس  مـربر  ل  إذن   

لاستسـام والخضوع يف خضـم األوضاع الراهنة، 

والسـعي  والهمـة  والنشـاط  بالجـد  وعليكـم 

مسـتعينن باللـه العظيـم الذي بيـده الخر وهو 

عـى كل يشء قديـر وباإلجابـة جديـر.

ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 

وهو املستعان وعليه التكان.

الطالب بني التحديات واملسؤوليات
سامحة األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي

أستاذ احلديث والفقه باجلامعة

االفتتاحية
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املحافظة عىل  الصالة
التفسري املخترص

}حافظوا عى الصلوات والصاة الوسطى{ العرص، 
}وقوموا لله قانتن فإن خفتم{ من عدو، }فرجاًل 
أو ركبانًا فإذا أمنتم فاذكروا الله كام علمكم ما مل 

تكونوا تعلمون{.
املحافظة عى الصلوات:

توّسطت أحكام الصاة خال أحكام الطاق، ويف 
ذلك إشارة إىل أن الغاية القصوى هي اإلنابة إىل 
التي  الرعية  لألحكام  وإن  إليه،  والتوجه  الله 
تتعلق بشأن املعارشة واملعامات حكامً ومصالح، 
وإن  وحال،  وقت  كل  يف  الله  إىل  التوجه  منها 
مراعاة  يسبب  الحياة  يف  األحكام  هذه  تطبيق 
العباد  حقوق  أداء  أن  ريب  ول  العباد  حقوق 
يسبب اإلقرتاب إىل رحمة الله تعاىل كام أن إتافها 
عى  يحافظون  فالذين  عنها،  البتعاد  يسبب 
الصلوات ويقومون لله قانتن ويتوجهون إىل الله 
يف كل وقت وحن هم الذين يوفقون ألداء حقوق 
العباد خوفاً من الله فينبغي للعباد أن يحافظوا 
عى التوجه إىل الله يف جميع ترصفاتهم وأعاملهم.

فقه الحياة أو األحكام
الوسطى"  بـ"الصاة  املراد  العلم يف  اختلف أهل 
وقال كثر منهم: إن املراد بها صاة العرص نظراً 
والظهر  الفجر  الصاتن  كأن  األحاديث،  لبعض 
يف طرف، واملغرب والعشاء يف طرف آخر ووقع 
بالتأكيد  العرص  وتخصيص  الطرفن.  بن  العرص 
والغفلة،  الشغل  الوقت وقت  أن هذا  إىل  يعود 
نزلت  وملا  بالساكنن.  "قانتن"  تعاىل  قوله  وفر 
هذه اآلية نهوا عن الكام يف الصاة، فالكام كان 
جائزا قبل هذا، وإنا تصّح الصاة ركبانا وباإلشارة 
إذا كان الوقوف ممكنا يف مكان، وتكون إشارته 
الصاة حالة امليش،  أكر، لكن ل تجوز  للسجدة 
عند  تكون  بأن  له،  ممكنا  يكن هذا  مل  إذا  لكن 
القتال، تقىض الصاة يف وقت آخر.) بيان القرآن(.
وصية الحول للمتوىف عنها زوجها ومتاع املطلقات

التفسري املخترص
وصيًة{  أزواًجا  ويذرون  منكم  يتوفون  }والذين 
عليهم أن يوصوا، }ألزواجهم متاًعا إىل الحول{حتى 

ينتفعن من النفقة والسكن،
بعد  خرجن{  }فإن  يخرجن،  ل  أي  إخراجٍ{  }غر 
انقضاء العدة، }فا جناح عليكم يف ما فعلن يف 
أنفسهن{ مثل النكاح وغره، }من معروٍف والله 

أمره حكمة  يف  }حكيم{  أمره،  تخالفوا  عزيز{فا 
وإن مل يصل فهمكم إىل ذلك،}وللمطلقات متاع 
باملعروف حقا{ وجوبا أو استحبابا، }عى املتقن{ 
الله  الذين يجتنبون الرك والكفر، }كذلك يبن 

لكم آياته لعلكم تعقلون{.
فقه الحياة أو األحكام

قوله تعاىل: }والذين يتوفون منكم ويذرون أزواًجا 
وصيًة ألزواجهم متاًعا إىل الحول غر إخراجٍ فإن 
خرجن فا جناح علىكم يف ما فعلن يف أنفسهن 

من معروٍف والله عزيز حكيم{.
كانت عّدة الوفاة يف الجاهلية سنة كاماً وأبقاها 
اإلسام إىل أن نزل قوله تعاىل: }يرتبصن بأنفسهن 
أشهر  أربعة  الله  فجعلها  وعرًا{  أشهٍر  أربعة 

وعرة أيام.
بأنفسهن  }يرتبصن  تعاىل:  قوله  عليه  دلّت  مام 
أول  يف  الوفاة  عدة  كانت  وعرًا{  أشهٍر  أربعة 
اإلسام سنة كاملة مجاراة لعادة العرب، وكانت 
املرأة إذا تويف عنها زوجها كان لها السكن والنفقة 
املرأة  أن  وبا  تخرج،  مل  ما  زوجها  مال  يف  حولً 
الزوج  كان  حينذاك  معلومة  فريضة  لها  تكن  مل 
يويص بالسكنى والنفقة لها، وهذه الوصية كانت 
}كتب  تعاىل:  الله  قال  كام  الزوج  عى  مفروضة 
هذا  نسخ  ثم  املوت{  أحدكم  حرض  إذا  عليكم 
الحكم وصارت عدتها أربعة أشهر وعراً، فقال 
الله تعاىل:}والذين يتوفون منكم ويذرون أزواًجا 

يرتبصن بأنفسهن أربعة أشهٍر وعرًا{. 
وقبل نزول هذه اآلية كانت املرأة تعتد يف بيت 
زوجها ومتكث سنة وكانت نفقتها طول هذه املدة 
من ما ترك زوجها ومل يكن لها نصيب مام ترك 
إل نفقتها طول العدة، وكان عى الزوج أن يويص 
بهذا، حتى ل يستطيع الورثة أن يخرجوها  من 
كانت  املرأة  ولكن  السنة  متام  قبل  زوجها  بيت 
لها الخيار بعد ميض أربعة أشهر وعرة أيام إن 
شاءت مكثت إىل متام السنة وإن شاءت خرجت، 
}فإن خرجن فا جناح  تعاىل:  قوله  وهذا معنى 

عليكم يف ما فعلن يف أنفسهن من معروٍف{.
ثم ملا نزلت آية املراث وتعن حق املرأة يف ما ترك 
الزوج نسخت هذه اآلية، أي قوله تعاىل: }والذين 
ألزواجهم{ وصيًة  أزواًجا  ويذرون  منكم  يتوفون 

اآلية.
قوله تعاىل: }وللمطلقات متاع باملعروف حقا عى 

املتقن{.

تعطى  املتعة  أن  السابقة  اآليات  يف  بنا  مّر  لقد 
مل  أو  والجامع  الخلوة  قبل  طلقن  التي  للنساء 
قبل  فاملطلقة  املهر،  أي:  الفريضة  لهن  تفرض 
الدخول بها إن سمي لها مهر، فلها نصف املهر 
املسمى وإن مل يسم فليس لها نصف مهر املثل 

ولكن املتعة.
أما املطلقة بعد  الخلوة والدخول إن سمي لها 
املهر فلها املهر الكامل وإن مل يسم لها املهر فلها 
أما  لهن،  واجب  املعنى  بهذا  واملتعة  املثل،  مهر 
التي  للمطلقة  فواجبة  املعروف  باملعنى  املتعة 
طلقت قبل الدخول والخلوة ومل يسم لها املهر، 
أريدت  وإن  املطلقات،  لسائر  مستحبة  وهي 
باملتعة النفقة فهي واجبة يف حق املعتدة حتى 

تنقيض عدتها.
حياة األمم بالشجاعة والجهاد وموتها بالجنب

التفسرياملخترص:
من  خرجوا  الذين  }إىل  املخاطب  تر{أيها  }أمل 
الله{  ألوف حذر املوت فقال لهم  ديارهم وهم 
أمرهم الله تعاىل }موتوا ثم أحياهم إن الله لذو 

فضٍل عى الناس ولكن أكر الناس ل يشكرون{.
فقه الحياة أو األحكام

الله بأسلوب  تحث اآليات عى الجهاد يف سبيل 
ممتع جداً، وقبل األمر بذلك ذكرت قّصة تاريخية 
تدل عى أن املوت والحياة بيد الله وبقضاء الله 
حتى  املوت  أسباب  من  الجهاد  وليس  وقدره، 
يهرب اإلنسان من الجهاد حذر املوت، فا يفيد 

الجنب والفرار.
من  واحد  وغر  كثر،  ابن  ذكره  ما  القراء  وإىل 
السلف أن هولء القوم كانوا أهل بلدة يف زمان 
بني إرسائيل استوخموا أرضهم وأصابهم بها وباء 
شديد، فخرجوا فراراً من املوت هاربن إىل الربية 
فأرسل  بن عدوتيه،  ما  فمألوا  أفيح  وادياً  فنزلوا 
الله إليهم ملكن أحدهام من أسفل الوادي واآلخر 
واحدة فامتوا عن  بهم صيحة  أعاه فصاحا  من 
آخرهم موتة رجل واحد، فحيزوا إىل حظائر وبني 
عليهم جدران وفنوا ومتزقوا وتفرقوا فلام كان بعد 
دهر مر بهم نبي من أنبياء بني إرسائيل يقال له 
عزقيل فسأل الله أن يحييهم وعى يديه فأجابه 
عى ذلك وأمره أن يقول: أيتها العظام البالية إن 
الله يأمرك أن تجتمعي فاجتمع عظام كل جسد 
بعضها إىل بعض ثم أمره فنادى أيتها العظام إن 
فكان  يأمرك أن تكتي لحامً وعصباً وجلداً  الله 

تفسري معارف القرآن
العالمة املفتي حممد شفيع العثامين

تعريب: املفتي حممد قاسم القاسمي

على مائدة القرآن
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أيتها األرواح  ذلك وهو يشاهده ثم أمره فنادى 
إن الله يأمرك أن ترجع كل روح إىل الجسد الذي 
كانت تعمره فقاموا أحياء ينظرون، قد أحياهم 
الله بعد رقدتهم الطويلة وهم يقولون: سبحانك 
ل إله إل أنت، وكان يف إحيائهم عربة ودليل قاطع 
عى وقوع املعاد الجسامين يوم القيامة ولهذا قال: 
}إن الله لذو فضٍل عى الناس ولكن أكر الناس 
الباهرة  اآليات  من  يريهم  فيام  أي  يشكرون{  ل 
شك  ول  الدامغة  والدللت  القاطعة  والحجج 
أن األشياء كلها تخضع لحكم الله القادر املتعال 

ولنعم ما قال العارف البلخي:
خاك و باد و آب آتش بنده اند

با من تو مرده با حق زنده اند.  
لربها،  عبيد  كلها  والنار  واملاء  والريح  الرتاب  إن 
وإنها تسمع وتجيب لربها كاألحياء إل أنها كامليت 

معنى.
إن القصة املذكورة حجة عى الفاسفة والعقاء 
ومنكري البعث وتدعوهم إىل التكفر الجاد، كام 
أنها تدل عى أن الفرار من املوت ل يجدي شيئا 
الله  بقضاء  يؤمنون  فالذين  مكروهاً،  وليدفع 
والطاعون  الجهاد  من  الفرار  يكنهم  ل  وقدره 
وغره، والذين يؤمنون بأن ساعة املوت ل تتأخر 
ول تستقدم ل ينفعهم الفرار من املوت وسخط 
الله عليهم إذا فروا، ومن الجدير بالتدبر أن هذه 
الواقعة كانت قبل آلف سنة من زمن رسول الله 
وتعاىل  سبحانه  الله  لكن  وسلم،  صى الله  عليه  
يشهد  كأنه  صى الله  عليه  وسلم  نبيه  خاطب 
الذين  إىل  تر  }أمل  قائل:  من  عز  فقال  الواقعة 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت فقال 

لهم الله موتوا ثم أحياهم{.
مل  صى الله  عليه  وسلم  النبي  أن  يعرف  ل  ومن 
األسلوب؟  هذا  يعني  فامذا  آنذاك  حارضاً  يكن 
قال املفرون: إن املراد بالرؤية يف مثل هذه اآلية 
الرؤية التي قد عرب عنها بالعلم واإلدراك فمعنى 
يف  والحكمة  تعلم.  أمل  أي  تر{  }أمل  تعاىل:  قوله 
اختيار هذا األسلوب أن هذه الواقعة مشهورة ل 

شك يف وقوعها كأنك تنظر إليها.
قوله تعاىل: }وهم ألوف{ جمع كرة لأللف أقله 

عرة آلف.
قوله تعاىل: }فقال لهم الله موتوا{ يكن أن يكون 

الخطاب مبارشة أو بواسطة ملك من املائكة.
هو سبحانه وتعاىل إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 

فيكون.
ثم قال: }إن الله لذو فضٍل عى الناس{ ومن فضله 
أنه تعاىل أحيا قوماً من بني إرسائيل بعد موتهم، 
قص  تعاىل  أنه  املحمدية  األمة  عى  فضله  ومن 
القصة عليهم ليعتربوا، ويف األخر أراد الله أن ينبه 
اإلنسان الغافل ليتفكر، فقال عز من قائل: }ولكن 

أكر الناس ل يشكرون{ أي ل يؤدون شكر أنعم 
الله عليهم يف دينهم ودنياهم.

مسائل:
يستفاد من اآليات السابقة ما ييل:

لن يغني حذر من قدر:
ينجي  ول  قدر  من  حذر  الواقع  يف  يغني  لن 
الجهاد والطاعون وإن األجل  الفرار من  اإلنسان 

ل يؤخر ول يقدم.
ول  الطاعون  فيه  وقع  بلد  يف  الدخول  يجوز  ل 

يجوز الخروج منه:
إن هذا السقم عذب به األمم قبلكم إذا سمعتم 
به بأرٍض فا تقدموا عليه وإذا وقع بأرٍض وأنتم 

بها فا تخرجوا فرارًا منه) (.
بشأن  النبي صىل الله  عليه  وسلم  قال  ما  حكمة 

الطاعون:
علم من الحديث النبوي أن الدخول إىل بلد وقع 
فيه الطاعون أو الخروج منه خوفاً من املوت ل 
يجوز، ومن مسائل العقيدة األساسية أن الذهاب 
إىل مكان ل يسبب املوت وأن الفرار من مكان ل 
يسبب النجاة، وإنا املوت بيد الله سبحانه وتعاىل. 
ففي ضوء هذه العقيدة نرى ِحكامً فيام أمر النبي 
صى الله  عليه  وسلم بذلك. حيث قال: إذا سمعتم 
به بأرٍض فا تقدموا عليه وإذا وقع بأرٍض وأنتم 

بها فا تخرجوا فرارًا منه.
الحكمة األوىل: أن الداخل إىل أرض الطاعون يكن 
أن يأيت أجله فإذا مات يف تلك األرض أساء الناس 
الظن قائلن: لو مل يذهب إىل تلك األرض ملا مات، 
تتزعزع  فبذلك  مسمي،  بأجل  موته  كان  بينام 

عقيدة الناس ويسوء ظنهم.
الحكمة الثانية: أن الله سبحانه وتعاىل أمر العباد 
أن يحذروا من أسباب املوت ويبتعدوا من كل ما 
يرض بالحياة أو يفيض إىل الهاك وأوجب عى املرء 
يقرص يف  استطاع، ول  ما  يحافظ عى حياته  أن 
إتخاذ التدابر الازمة مع اإليان الكامل بالقضاء 
والقدر، ومن تلك التدابر عدم الذهاب إىل مكان 
الله  أن  بالذكر  الجدير  ومن  فيه،  املوت  يخاف 
سبحانه كام مل يأذن بالذهاب إىل أرض الطاعون 
كذلك مل يأذن بالخروج منها بعد أن وقع الطاعون 

ويف ذلك ِحكم كثرة منها:
واألصحاء  األقوياء  يخرج  جائزاً  الخروج  كان  إذا 
وأصحاب األموال ويبقي الضعفاء واملريض والنساء 
فمن ذا الذي يرضهم ويعتني بهم ويتعاهدهم، 
أل يوت كثرون خوفاً ووحشة من الوحدة وعدم 
غسل  يتوىل  فمن  البعض  مات  إذا  ثم  العناية؟ 

املوىت وتكفينهم ودفنهم؟
الطاعون  أرض  من  الخارج  أن  الثانية  والحكمة 
لعله صار مصابا باملرض فإذا خرج وقع يف الشقة 
يف حالة السفر ومل يسلم، فلم يكن الخروج مفيدا 

يف حقه. قال ابن املديني: ما فّر أحد من الوباء 
فسلم. )القرطبي(.

عندما  باملرض  املصابن  أن  الثالثة:  والحكمة 
تنتر جراثيمهم  الطاعون  يخرجون من منطقة 
حيث يذهبون، إن مكثوا يف أرضهم متوكلن عى 
املوت  لهم  قدر  وإن  نجوا،  لعلهم  الله صابرين، 
نالوا درجة الشهادة، كام أخرج اإلمام محمد بن 
إسامعيل البخاري يف صحيحه عن يحيى بن يعمر 
الله  النبي صى  الله عنها زوج  عن عائشة ريض 

عليه وسلم قالت:
عن  وسلم  عليه  الله  صى  الله  رسول  سألت 
الطاعون فأخربين أنه عذاب يبعثه الله عى من 
يشاء وأن الله جعله رحمًة للمؤمنن ليس من أحٍد 
يقع الطاعون فيمكث يف بلده صابرًا محتسبًا يعلم 
أنه ل يصيبه إل ما كتب الله له إل كان له مثل 
أجر شهيٍد") (. وهذا تفسر لقوله صى الله  عليه 
 وسلم "الطاعون شهادة واملطعون شهيد". )تفسر 

القرطبي، 235/3(.
متى يجوز الخروج من أرض الطاعون؟

فرارًا  تخرجوا  "فا  قوله صى الله  عليه  وسلم  دّل 
ألجل  الطاعون  أرض  من  يخرج  الذي  أن  منه" 
رضورة أخرى دون أن يقصد الفرار من املوت، جاز 
له ذلك، كام يجوز ملن يتيقن أن الخروج من أرض 
فهذا  أجله  جاء  إذا  املوت  من  لينجيه  الطاعون 
جاز له الخروج وكذلك إن قصد الخارج مع اليقن 
بأن الخروج ل يحول دون موته لتبديل الطقس 

واستنشاق الهواء والسرتاحة فجاز له الخروج.
املسألة الثالثة:

الفرار من الجهاد حذر  تستنبط من اآلية حرمة 
املوت وجاء يف القرآن بشأن الذي يحاولون الفرار 
لو  وقعدوا  إلخوانهم  قالوا  }الذين  الجهاد:  من 
أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم املوت 

إن كنتم صادقن{.
الحريب  القائد  أن  تعاىل  الله  صنع  عجائب  ومن 
وبطل الصحابة وسيف الله املسلول سيدنا خالد 
الوليد قىض عمره يف اإلسام يف الجهاد لكنه  بن 
مل يستشهد، وإنا مات عى فراشه، فكان يتأسف 
ويقول: لقيت كذا وكذا زحفا، وما يف جسدي شرب 
إل وفيه رضبة بسيف ، أو رمية بسهم ، وها أنا 
أموت عى فرايش حتف أنفي كام يوت البعر، فا 

نامت أعن الجبناء.
بني إرسائيل وردت  بالذكر أن قصة  ومام يجدر 
ههنا متهيداً للقتال والجهاد يف سبيل الله، والهدف 
من القصة أن يعلم الناس أن الخروج يف سبيل الله 
للجهاد ل يسبب املوت كام أن الفرار من الجهاد 
لينجي منه، فالواجب عى املرء أن يتثل أمر الله 

تعاىل يف كل حال وهو السميع العليم.
ويف اآلية الثالثة ذكر فضل اإلنفاق يف سبيل الله.

على مائدة القرآن
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فائدة يف التضمين
الشيخ أبو حّسان عبدالرشيد الجالل آبادي

أستاذ مبدرسة بيت السالم بباكستان

فائدٌة يف التضمني )الفائدة الثانية(

الكام يف ’’التضمن‘‘ يقع يف مواضع تالية: )1(: 

تعريف التضمن )2(: فائدة التضمن، وأهميته 

يف نظر البلغاء )3(: قرينة التضمن )4(: تحليل 

رشائط   :)6( التضمن.  صور   :)5( التضمن 

املنصوب  و  التضمن  بن  الفرق    :)7( التضمن 

بنزع الخافض )8(: عدد من اآليات القرآنية ورد 

بتحليله يف ضوء  التضمن مشفوعة  فيها صنعة 

عبارات املفّرين.

تعريف التضمني:

التضمن: هوأن يضّمن الفعل أو الوصف املذكور 

أو وصٍف آخر غر مذكور، فيعطى  معنى فعٍل 

التعدية  يف  املذكور  غر  حكَم  املذكور  الفعُل 

ن بذكر ما هو  واللزوم، ويشار إىل املعنى املضمَّ

فيحصل  معمول،  أو  حرف  من  متعلقاته  من 

عبارٌة  تغني  و  معنيان،  الواحدة  الكلمة  يف 

}فَلْيَْحَذِر  تعاىل:  قوله  نحو  وذلك  عبارتن.  عن 

فإن  أَْمرِِه{]النور:63[،  َعْن  يَُخالُِفوَن  الَِّذيَن 

يُقال:  بنفسه،  ’’يُخالف‘‘ متعدٍّ يف األصل  الفعل 

’’خالَف اليّشء‘‘ إذا ضاّده، ولكّنه ضّمن يف اآلية 

فصار  ’’يُعرض‘‘،  بالحرف  املتعّدي  الفعل  معنى 

متعديًا مثله بحرف الجر ’’عن‘‘، و تقدير الكام: 

فليحذر الذين يُخالفون الله أو الرّسول ُمعرضن 

عن أمره... فالفعُل املذكور }يَُخالُِفْوَن{ دلَّ عى 

معناه برصيح العبارة، و أشر بحرف الجّر }َعْن{ 

الِْفْعُل املذكور  َن  إىل الفعل املحذوف الذي ُضمِّ

عن  ُجْملٌة  فأغنت  ’’يُعرض‘‘،  هو  و  معناه، 

ُجْملَتَْن، وعبارٌة عن عبارتن.

فائدة التضمن، وأهميته يف نظر البلغاء:

وفائدة التضمن أن يُدّل بكلمة واحدة عى معنى 

فالكلمتان  عبارتن،  عن  عبارة  وتغني  كلمتن، 

مقصودتان مًعا، إحدهام قصًدا،  و األخرى تبًعا، 

وهو يرجع إىل إيجاز الحذف، قال ابن عاشور- 

رحمه الله تعاىل-: التضمن من بديع اإليجاز يف 

القرآن، وهو يرجع إىل إيجاز الحذف.

"الغرض  تفسره:  يف  الزمخري  العامة  ويقول 

معنين،  مجموع  إعطاء  التضمن(  )أسلوب  فيه 

." وذلك أقوى من إعطاء معنى فذٍّ

ويقول العامة عبد الرحمن بن حسن الحبّنكة 

إملام  له  من  تعاىل-: ليخفى عى  الله  رحمه   –

من  رفيٌع  فَنٌّ  ’’التضمن‘‘  أّن  العربيّة   بالباغة 

فنون اإِليجاز يف البيان، و هو ملٌح ابتكاريٌّ ياحظه 

البليُغ، إْذ يرى فعلْن متقاربِن، أَو نْحوُهام، وهو 

يريد استعامَل كلٍّ منهام يف كامه، وهذا يقتيض 

منه أن يصوَغُهام يف جْملتن، ويْعطَي كُاًّ مْنهام 

أبْدُع من  يَرى ما هو  لكنَُّه  التي تائه،  تعديَته 

، وأرفع أسلوباً يف أداء بياينٍّ جميٍل،  ذلك وأْخرَصُ

وهو أن يختار أحَد الفعلَْنِ ، فيْذكرَه بلْفِظه، ثّم 

يأيت با يتعّدى إليه الفعُل اآلخر، أو يَْعَمُل فيه، 

فيْذكرُه، ويَْحِذُف مْعموَل الِفعل الِذى ذكْره، إذا 

غر  أْم  به،  مفعولً  أكان  سواٌء  معمول،  له  كان 

ذلك، ويَْستَْغِني بذكر ُجملٍَة واحدٍة عن جملتن، 

العربيَّة  تَْعديتِه  بحسب  يَدلُّ  املذكور  فالفعُل 

مع  املذكور  واملعمول  املحذوف،  معموله  عى 

ويَْنتُُج  املحذوف،  عاِملِه  عى  يُدلُّ  النّص  قرائن 

أسلوٍب  عى  اعتمد  بليغ،  ُموَجٌز  أداٌء  ذلك  عن 

َعى  َجلَْسُت  أقوَل:  أْن  أُِريُد  فمثاً:  ذيكّ.  بيايِنٍّ 

فأْخترَُص  ُمتََّكِئي،  إىل  ِجْسِمَي  وأََملُْت  ِفرايش، 

الكام فأقُوُل: َجلَْسُت إىل ُمتََّكِئي. وتقدير الكام: 

َجلَْسُت مائاً إىل ُمتََّكِئي.

تحليل التضمني:

القرآن  يف  الوارد  التضمن  تحليل  أردت  إذا  ثم 

تجعل  أن  األول:  وجهان،  ذلك  يف  فلك  الكريم 

كام  حاًل،  واملحذوفة  أصًا  املذكورة  الكلمة 

َهَداكُْم  َما  َعَى  الله  ُوا  }َولِتَُكربِّ تعاىل:  قوله  يف 

فعل  ضّمن  ]البقرة:185[،  تَْشُكُروَن{  َولََعلَُّكْم 

التكبر معنى الحمد، فعّدي با يتعّدى به فعل 

الحمد، وهو ’’عى‘‘، وتقدير اآلية: ’’ولتكربوا الله 

}َوَل  حامدين عى ما هداكم‘‘.ونحوقوله تعاىل: 

فقد  ]الّنساء:2[،   أَْمَوالُِكْم{  إِىَل  أَْمَوالَُهْم  تَأْكُلُوا 

بـ’’إىل‘‘  عّدي  ولذا  الّضّم،  معنى  األكل  ضّمن 

الذي يتعّدى به فعل الضم، والتقدير: ول تأكلوا 

أموالهم مضمومًة إىل أموالكم. 

الكلمة  تجعل  أن  أي:  بالعكس،  وتارة  الثاين: 

قوله  يف  كام  أصًا،  واملحذوفة  حاًل  املذكورة 

تعاىل: }َوَل تَتَِّبْع أَْهَواَءُهْم َعامَّ َجاَءَك ِمَن الَْحق{ 

]املائدة:48[، فقدعّدي فعل التّباع إىل املفعول 

الثاين بـ’’عْن‘‘؛ مع أنّه ل يتعّدى إل إىل املفعول 

لفعل  متضّمٌن  التّباع  ألّن  بنفسه؛  الواحد 

بـ’’عْن‘‘، كأنه قيل: ول  النحراف، الذي يتعّدى 

أهواءهم،  متبعا  الحق  من  جاءك  عام  تنحرف 

قاله الزمخري يف الكّشاف.

قلت: وذكر العامة الطيبي – رحمه الله تعاىل- 

قال يف  األكر، حيث  الثاين هو  الطريق  أّن هذا 

املضّمَن  يجعُل  التضمَن  ألّن   ..." النرص:  سورة 

أتّم  وعلمه  أعلم،  تعاىل  والله  األكر.  يف  حاًل 

وأحكم!

قرينة التضمني:

التضمن  وجود  عى  تدل  كثرة  قرائن  وُهناك 

يف الكام، منها:  1. تعدية الفعل بالحرف وهو 

وهو  بنفسه  الفعل  تعدية   .2 بنفسه.  يتعدى 

املفعول  إىل  الفعل  تعدية    .3 بالحرف.  يتعدى 

إىل  الفعل  تعدية   .4 املعتاد.  بغرحرفه  األول 

تعدية   .5 املعتاد.  حرفه  بغر  الثاين  املفعول 

الفعل إىل مفعولن، وهو يتعدى إىل واحٍد.  6. 

وهو  بالحرف،  الثاين  املفعول  إىل  الفعل  تعدية 

يتعّدى إىل واحٍد بنفسه فقط. وسنورد يف التايل 

مثال لكل هذه الصور إن شاء الله تعاىل!

صور التضمني:

ذكرها  جاء  التي  وهي  عديدة،  التضمن   صور 

ونريد  التضمن‘‘،  ’’قرينة  عنوان  تحت  مخترصاً 

اآلن أن أوضح كل صورة منها باملثال. 

بنفسه،  متعديا  الفعل  يكون  أن  األوىل:  الصورة 

قوله  نحو  بالحرف:  متعديا  اآلية  يف  يأيت  لكن 

ِبَها{  فَظَلَُموا  ُمبْرِصًَة  النَّاقََة  َثُوَد  }َوآتَيَْنا  تعاىل: 

وهو  بالباء،  الظّلم  تعّدى  فقد  ]اإلرساء:59[، 

فعٌل يتعّدى بنفسه؛ ففيه تضمٌن، وهوأّن فعل 

الظّلم ضّمن ُهنا معنى الكفر، وهويتعّدى بالباء، 

ومعنى  أنفسهم،  ظاملن  بها  فكفروا  والتقدير: 

الكفر: الجحود، أي: جحدوا كونها من عند الله 

تعاىل.

على مائدة القرآن
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الصورة الثانية:  أن يكون الفعل متعديا بالحرف، 

’’ل  قولك:  نحو  بنفسه:   اآلية  يف  يعّدى  لكن 

تعزموا الّسفر‘‘، فقد عّديت الفعل، ’’تعزم‘‘ إىل 

املفعول به بنفسه؛ مع أنّه فعٌل يتعّدى بحرف 

وقعت  وإنا  الّسفر‘‘،  عزم عى  ’’ا  تقول:  الجر، 

معنى  تضمينه  بسبب  بنفسه  ُهنا  التعدية 

فمعنى:  ’’تنوي‘‘،  وهو  بنفسه،  املتعدي  الفعل 

منه  و   ... الّسفر  تنووا  ل  السفر‘‘:  تعزموا  ’’ل 

]سورة  النَِّكاِح{  ُعْقَدَة  تَْعزُِموا  }َول  تعاىل:  قوله 

السمن  العامة  قال  تنووا.  ل  أي:  البقرة:235[ 

يف  النِّكاِح{  قوله:}ُعْقَدَة  تعاىل:   الله  رحمه   –

عى  به  مفعوٌل  أنّه  أحدها:  أوجه،  ثاثُة  نصبِه 

ى بنِفِسه وهو:  َن »َعزَم« معنى ما يتعدَّ أنه َضمَّ

تبارِشوا ونحُو ذلك... قلت: ومن هذه  أو  تَْنووا 

الدار‘‘، وهو مسموع  ’’رُحبَتكم  قولهم:  الصورة 

، فإن الفعل ’’رحب‘‘ لزم؛ ل يتعّدى بنفسه إىل 

’’وسع‘‘  معنى  ُهنا  تضّمن  ولكنه  به،  مفعول 

فنصب املفعول به، وهو الّضمر املنصوب، كام 

يقال: ’’وسعتكم الدار‘‘ بعنى: اتّسعت لكم.

القمُر  ’’طلع  قولهم:  أيضا  الصورة  من هذه  و   

 - أيًضا  املسموعة  األمثلة  من  وهو  اليمَن‘‘، 

والفعل: ’’طلع‘‘ - بضم الام - لزم، ولكنه نصب 

املفعول به بنفسه؛ ألنّه ضّمن معنى ’’بلغ‘‘، أي: 

طلع القمر بالغاً اليَمن.

الصورة الثالثة: أن يكون الفعان بحيث يتعّدى 

كّل منهام إىل مفعوله بصلة ل يتعّدى بها اآلخر 

الفعل  يحذف  و  بلفظه،  الفعلن  أحد  فيذكر 

اآلخر، ثّم يأيت بصلة الفعل املحذوف، و يحذف 

إىل  املذكور  بالفعل  فيشر  املذكور،  الفعل  صلة 

فعلها  إىل  املذكورة  وبالّصلة  املحذوفة،  صلته 

الّدهِر:  سورة  يف  تعاىل  قوله  مثاله  املحذوف، 

بُوَن ِمن كَأٍْس كَاَن ِمزَاُجَها كَافُوراً  }إنَّ األبرار يَْرَ

تَْفِجراً{  ُرونََها  يَُفجِّ الله  ِعبَاُد  ِبَها  يَْرَُب  َعيْناً   *

’’يَْرَُب‘‘  فعَل:  فإّن   .]6  -  5 ]الّدهر:اآليات: 

ى لغًة إىل املفعول الثّاين بحرف ’’ِمْن‘‘ يقال:  يَُعدَّ

رشبُت املاء من اإلناء، لكّنه جاء يف اآلية متعّدياً 

معَنى  َن  ُضمِّ ’’يرب‘‘  ِفْعَل  ألّن  الباء؛  بحرف 

بحرف  ى  يَُعدَّ الذي  ’’يَرْتَِوي‘‘  أو  ’’يتلَّذذ‘‘  ِفْعِل 

يَْرَُب  عيناً  الكام:  فأصل  تعديته،  فَُعّدي  الباء، 

بها‘‘  ’’يَْرَُب  الله، فأغنى  بها عباُد  ُمتَلّذذاً  منها 

و  متلّذذين  الله  عباُد  منها  يرُب  عبارة:  عن 

عى  دلَّ  }يَرُب{  املذكور  فالفعُل  بها،  مرتوين 

دلَّ  الباء  الجّر:  وحرف  العبارة،  برصيح  معناه 

َن الِْفْعُل املذكور  عى الفعل املحذوف الذي ُضمِّ

معناه أعني: ’’يتلَّذذ‘‘ أو "يَرْتَِوي‘‘.

املفعول  إىل  الفعل  يعدى  أن  الرابعة:  الصورة 

تعاىل:  كقوله  وذلك  املعتاد،  حرفه  بغر  الثاين 

قَْوًل  لَُهْم  َوقُولُوا  َواكُْسوُهْم  ِفيَها  }َواْرزُقُوُهْم 

إىل  الرزق  فعل  عدي  ]النساء:5[،  َمْعُروفًا{ 

إليه  يتعدى  أنّه  مع  بـ’’يف‘‘  الثاين  املفعول 

الثََّمرَاِت  ِمَن  أَْهلَُه  }َواْرزُْق  تعاىل:  قال  بـ’’من‘‘، 

َمْن آَمَن ِمْنُهْم ِباللَِّه َوالْيَْوِم اآْلِخِر{ ]البقرة:126[، 

وإّنا عّدي ُهنا بـ’’يف‘‘ لتضمن فعل الرزق معنى 

فعل التّجار، وأصل الكام}َواْرزُقُوُهْم{ متجرين 

إىل  اإلشارة  التعبر هي  هذا  والنكتة يف  }ِفيَْها{، 

القتصاد واستثامر األموال حتى ل تزال موضعاً 

الربح  النفقة والكسوة من  للفضل، حتى تكون 

ل من رأس املال.

إىل  متعديا  الفعل  يكون  أن  الخامسة:  الصورة 

مفعولن،   إىل  اآلية  يف  فيعّدى  واحٍد،  مفعوٍل 

كقوله تعاىل: }َوَما يَْفَعلُوا ِمْن َخْرٍ فَلَْن يُْكَفُروُه 

َواللَُّه َعلِيٌم ِبالُْمتَِّقن{ ]آل عمران:115[، فلسائل 

أن يسأل: كيف عّدي فعل الكفران إىل املفعولن، 

مع أّن ’’شكر‘‘ و’’كفر‘‘ ل يتعّديان إل إىل مفعوٍل 

واحٍد، تقول: شكر الّنعمَة وكَفرها؟ والجواب أن 

فعل الكفران ُضّمن فعل الحرمان، وهو يتعدى 

ء حرمانا،  ْ إىل املفعولن، تقول: حرمُت فَانا اليشَّ

تحرموه، بعنى:  مل  قيل:  فكأنه  يَّاه،  إِ َمنعته  إذا 

لن تحرموا جزاءه.

إىل  متعديا  الفعل  يكون  أن  السادسة:  الصورة 

ثانيهام  اثنن  إىل  اآلية  فيعدى يف  بنفسه،  واحٍد 

بالحرف، وذلك كقوله تعاىل: }َوَل تَتَِّبْع أَْهَواَءُهْم 

فقدعّدي  ]املائدة:48[،  الَْحق{  ِمَن  َجاَءَك  َعامَّ 

فعل التّباع إىل املفعول الثاين بـ’’عْن‘‘؛ مع أنّه ل 

يتعّدى إل إىل املفعول الواحد بنفسه؛ ألّن التّباع 

متضّمٌن لفعل النحراف، الذي يتعّدى بـ’’عْن‘‘، 

كأنه قيل: ول تنحرف عام جاءك من الحق متبعا 

أهواءهم، قاله الزمخري يف الكّشاف.

رشوط التضمني: 

وليعلم أن ’’التضمن‘‘ قيايس بروط ثاثة تالية:

 أولها: تحّقق املناسبة بن الفعلن، وذلك يكون 

وهذا  عاما،  واملقدر  خاصا  املذكور  بكون  مرّة 

الله{.  ِعبَاُد  ِبَها  يَْرَُب  كام يف قوله تعاىل: }َعيًْنا 

عام؛  والتلذذ  الذوق،  بحاسة  خاص  فالرب 

وانفجاره  وتدفقه  املاء  ملعان  يف  بالبرص  فيكون 

الخرير،  بصوت  بالسمع  ويكون  العن،  من 

فخص  و...  والعوم،  بالسباحة  بالجسد  ويكون 

التلذذ بالرب دون سائر الحواس.

ومرّة بكون املذكور مطلقا واملقدر مقيدا، كقوله 

تعاىل: }َما َهِذِه التَّاَمثِيُل الَِّتي أَنْتُْم لََها َعاكُِفوَن{ 

أي: عاكفون عليها مقّدسن لها، فالعكوف مطلٌق 

والتقديس مقيٌّد.

واملقّدر  بالغرض  حا  ُملمِّ املذكور  بكون  ومرّة 

ا به، نحو قوله تعاىل: }َوالله يَْعلَُم الُْمْفِسَد  ُمرصحًّ

ِمَن الُْمْصلِِح{ أي: ييز ويكشف، فرصح بالعلم، 

وأمح بالكشف والتمييز.

ومرّة بكون املذكور وسيلة للغرض، واملقّدر غاية 

بُوَن{،  له، نحو قوله تعاىل: }َعيًْنا يَْرَُب ِبَها الُْمَقرَّ

فالّرب وسيلٌة لغاية الستمتاع واللّذة.

نحو  لزماً،  واملقدر  ملزوماً  املذكور  بكون  ومرًّة 

ضّمن  الله{فقد  ِمَن  يِن  يَْنرُصُ }فََمْن  تعاىل:  قوله 

{ معنى املنع الذي هو لزم النرصة،  فعل }يَْنرُصُ

بـ’’من‘‘، واملعنى: فمن ينعني من  ولذا تعّدى 

عذاب الله نارصاً إيّاي؟.

ماحظة  عى  تدل  قرينة  وجود  الثاين:   الرط 

والقرائن  اللبس،  معها  ويؤمن  اآلخر،  الفعل 

ذكرناها  كثرٌة،  الكام  يف  التضمن  عى  الدالّة 

تحت عنوان ’’قرينة التضمن‘‘، فراجعها هناك.

 الرط الثالث: ماءمة التضمن للذوق العريب، 

إل  التضمن  إىل  اللتجاء  بعدم  املجمع  ويويص 

لغرض باغي".

الفرق بني التضمني و املنصوب بنزع الخافض:

ونزع  التضمن  بن  فرق  ل  أنّه  يُتوّهم  رّبا   

الناحية  من  كبرًا  فرقًا  بينهام  أّن  مع  الخافض 

الباغية، و هو أّن التضمن أبلغ من نزع الخافض، 

يؤدِّي  آخر  فعٍل  معنى  ن  املضمَّ الفعل  ألن 

أصالة، واآلخر  املعنين يف وقت واحد، أحدهام 

أبلغ يف تأدية املعنى املراد، أما  تضميناً، فيكون 

نزع الخافض كام يف قوله تعاىل: }واختار موىس 

قومه{]األعراف:155[ أي: من قومه  فهو حذف 

وإيصال فقط، وليس فيه معنى زائد عن املعنى 

األصيل، وهذه املسألة تنبَّه لها ابن القيم فقال يف 

معرض رّده عى من يرى أّن حروف الجر ينوب 

بعضها عن بعض: "ظاهرية الّنحاة يجعلون أحد 

العربية،  أهل  فقهاء  ا  وأمَّ اآلخر،  الحرفن بعنى 

للفعل  يجعلون  بل  الطريقة،  يرتضون هذه  فا 

فينظرون  غره،  مع  ومعنى  الحرف،  مع  معنى 

إىل الحرف وما يستدعي من األفعال، فيُربون 

إمام  طريقة  هذه  معناه،  به  ي  املتعدِّ الفعل 

وطريقة  تعاىل،  الله  رحمه  سيبويه  الّصناعة 

الفعل،  معنى  الفعل  يضّمنون  أصحابه،  حّذاق 

قاعدة  وهذه  الحرف،  مقام  الحرف  يقيمون  ل 

رشيفة جليلة املقدار تستدعي فطنة ولطافة يف 

يَّْرَُب ِبها  الذهن، وهذا نحو قوله تعاىل: }َعيْناً 

ِعباُد اللِه{ ]الدهر:6[، فإنهم يضّمنون: }يَْرَُب{ 

على مائدة القرآن
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تتطلَّبها،  التي  بالباء  فيعدونه  ’’يَْرَوى‘‘،  معنى 

فيكون يف ذلك دليٌل عى الفعلن، أحدهام - و 

الّرّي-   وهو   - والثاين  بالترصيح،  الّرب-   هو 

يقتضيه  الذي  بالحرف  إليه  واإلشارة  بالتضمن، 

- وهي الباء - مع غاية الختصار، وهذا من بديع 

اللغة، ومحاسنها وكاملها. ومنه قوله يف السحاب 

ترفّعن  ثم  روين  حتى  البحر  باء  :’’رشبن 

’’يرب  يقال:  أن  من  أحسن  وهذا  وصعدن‘‘، 

منها‘‘ فإنه ل دللة فيه عى الّرّي، وأحسن من 

’’يروي بها‘‘؛ ألنه ل يدّل عى الرب  أن يقال: 

بها‘‘،   يرب   ’’ قال:  فإذا  باللزوم،  بل  برصيحه 

بالباء،  الّرّي  وعى  برصيحه،  الّرب  عى  دّل 

ِفيِه  يُرِْد  }َوَمْن  تعاىل:  قوله  هذا  من  و  فتأمله. 

ِبِإلَْحاٍد ِبظُلٍْم نُِذقُْه{]الحج:25[، وفعل اإلرادة ل 

يتعّدى بالباء ولكن ضّمن معنى’’ يهّم فيه بكذا‘‘ 

إشارة  الباء  فكان يف ذكر  اإلرادة  أبلغ من  وهو 

تكن  مل  وإن  اإلرادة  عند  العذاب  استحقاق  إىل 

جازمة وهذا باب واسع لو تتبعناه لطال الكام 

فيه ويكفي املثالن املذكوران‘‘.

عدٌد من اآليات الكرية التي ورد فيها التضمن 

عبارات  ضوء  يف  التضمن  بتحليل  مشفوعًة 

املفرين.

تَتَِّخُذوا  َل  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  }يَا  تعاىل:  قال   :)1(

ِبطَانًَة ِمْن ُدونُِكْم َل يَأْلُونَُكْم َخبَاًل{ ]آل عمران: 

118[ فقوله: }َل يَأْلُونَُكْم َخبَاًل{ من: أل يف األمر 

إىل  يتعدى  أن  فيه  واألصل  فيه،  قرص  إذا  يألو، 

املفعول الواحد بواسطة حرف الجر ’’إىل‘‘، وقد 

جاء يف اآلية معّدًى إىل مفعولن كقولهم: ل آلوك 

نصحا، ول آلوك جهدا، عى التضمن، أي: ضّمن 

إىل  منهام  كٌل  املتعدي  النقص  أو  املنع  معنى 

املفعولن، واملعنى: ل أمنعك نصحا ول أنقصكه. 

خبالً،  \لينقصونك  ينعونكم  ل  اآلية:  فمعنى 

واألبدان  األفعال  يف  الفساد  والخبل  والخبال 

والعقول.

الَِّذيـَن  َمـَع  نَْفَسـَك  }َواْصـرِبْ  تعـاىل:  قـال   :)2(

يَْدُعـوَن َربَُّهـْم ِبالَْغـَداِة َوالَْعـيِشِّ يُِريـُدوَن َوْجَهُه 

نْيَا{ َوَل تَْعـُد َعيَْنـاَك َعْنُهْم تُِريـُد ِزيَنَة الَْحيَـاِة الدُّ

اآليـة ]سـورة الكهـف:48[ فقـد كان الظاهـر أن 

َعيَْنـاَك  تَْعـُد  }َوَل  قولـه:  يف  تَْعـُد{  }ل  يتعـّدى 

’’ول  يقـال:  بـأن  بنفسـه،  املفعـول  إىل  َعْنُهـْم{ 

متعـدٍّ  فعـٌل  ’’عـدا‘‘  ألن  عينـاك‘‘؛  تعُدهـم 

بنفسـه، يقـال: عـداه، إذا جـاوزه، ومنـه قولهـم: 

عـدا طـورَه. وجـاءين القـوم عـدا زيـدا". وإّنـا 

تعـّدى ُهنـا بـ’’عـن‘‘؛ لتضمينـه معنـى اإلعراض 

أو النـرصاف الـذي يتعـّدى بـ’’عـن‘‘، واملعنـى: 

ولتجاوزهـم عينـاك معرضتـن عنهـم إىل غرهم 

أو املعنـى: ولتنـرصف عينـاك عنهـم ُمتجاوزتـن 

غرَهـم. وإّنـا مل يقـل: ’’ول تعدهم عينـاك‘‘، أو 

’’ول تعـرض عينـاك عنهـم‘‘، وارتكـب التضمـن؛ 

ليعطـي الـكام مجمـوع معنيـن، وذلـك أقـوى 

مـن إعطـاء معنـى واحـٍد.  قـال ابـن عاشـور - 

رحمـه اللـه تعـاىل-: "وهـو إيجـاٌز بديـٌع".

يِن ِمَن الله  )3(: قـال تعـاىل: }َويـا قَْوِم َمـْن يَْنـرُصُ

إِْن طَرَْدتُُهـْم أَفَا تََذكَّـُروَن{ ]هود:30[ 

يِن  يَْنـرُصُ }َمـْن  "يَنـرص" يف قولـه:   ضّمـن فعـل 

ِمـَن اللـه{ معنـى املنـع، ولـذا تعـّدى بـ’’مـن‘‘، 

واملعنـى:  الجـر،  حـرف  بعـد  مقـّدٌر  واملضـاف 

إيّـاي؟. فمـن ينعنـي مـن عـذاب اللـه نـارصاً 

ومثلـه قوله تعـاىل حكايًة عن نبيـه صالح -عليه 

السـام-: }قَـاَل يَا قَـْوِم أََرأَيْتُْم إِْن كُْنـُت َعَى بَيَِّنٍة 

يِن ِمـَن  ِمـْن َريبِّ َوآتَـايِن ِمْنـُه رَْحَمـًة فََمـْن يَْنـرُصُ

تَْخِسـرٍ{  َغـْرَ  تَِزيُدونَِنـي  فَـاَم  َعَصيْتُـُه  إِْن  اللـه 

]هود:63[

يِن ِمَن  ضّمـن فعـل "يَنـرص" يف قوله: }َمـْن يَْنـرُصُ

اللـه{ معنـى املنـع، فعـّدى بـ’’مـن‘‘، واملعنـى: 

فمـن ينعنـي مـن عـذاب اللـه نـارصاً إيّـاي؟. 

)4(: قـال تعـاىل: }قَـاَل يَا بَُنـيَّ َل تَْقُصـْص ُرْؤيَاَك 

ـيْطَاَن  َعـَى إِْخَوتِـَك فَيَِكيـُدوا لَـَك كَيْـًدا إِنَّ الشَّ

لِْلِنَْسـاِن َعـُدوٌّ ُمِبـٌن{ ]يوسـف:5[

فقولـه: }فَيَِكيـُدوا لَـَك كَيْـًدا{ يـرد عليـه أّن فعل 

فانًـا،  كاد  يُقـال:  بنفسـه،  متعـدٍّ  يكيـد‘‘  ’’كاد 

أي: خدعـه و مكـره، فـكان الظاهـر أن يُقـال: 

’’فيكيـدوك‘‘ كـام قـال تعـاىل: ]األعـراف:195[، 

ي يف قولـه: بالـام ؟ فكيـف ُعـدِّ

ـن الفعل  والجـواب أنّـه مـن باب التضمـن، ُضمِّ

چ پچ معنـى ’’ يحتالـوا‘‘، و’’ يحتالـوا‘‘ فعل لزم 

يتعـّدى بالـّام؛ لـذا ُجِعـل الفعـل چ پ چ لزًمـا، 

وُعـّدي بالّام وإن كان يف األصل متعّديًا بنفسـه. 

وهكـذا وقعـت الدللة

و هـام  كلمتـن،  معنـى  عـى  واحـدة  بكلمـة   

مقصودتـان  فالكلمتـان  الحتيـال‘‘،  و  ’’الكيـد 

أبلـغ  و  آكـد  ذلـك  فيكـون  وتبًعـا،  أصـاً  مًعـا 

يف التخويـف و التحذيـر مـن قـّص الّرؤيـا عـى 

اللـه  وأسـتغفر  أعلـم  تعـاىل  واللـه  اإلخـوة. 

لعظيـم! ا

ا َثُوُد فََهَديَْناُهْم فَاْسـتََحبُّوا  )5(: قـال تعاىل: }َوأَمَّ

الَْعَمـى َعـَى الُْهـَدى فَأََخَذتُْهـْم َصاِعَقـُة الَْعَذاِب 

الُْهـوِن ِبَـا كَانُوا يَْكِسـبُوَن{ ]فّصلت:17[

مفعـوٍل  إىل  يتعـّدى  إّنـا  فالفعل}اْسـتََحبُّوا{ 

األول  إىل  اثنـن:  إىل  ُهنـا  تعـّدى  وقـد  واحـٍد، 

بنفسـه}الَْعَمى{، و إىل الثـاين بحرف الجر ’’عى‘‘ 

السـتحباب  فعـل  ألّن  وذلـك  الُْهـَدى{؛  }َعـَى 

ضّمـن  معنـى التفضيـل أواإليثـار الـذي يتعدى 

إىل املفعـول الثـاين بحرف الجـر ’’عى‘‘،واملعنى: 

فاسـتحبّوا العمـى مفّضلـن \ مؤثريـن لـه عـى 

الهـدى.

يَـاِم الرَّفَُث  )6(: قـال تعـاىل: }أُِحلَّ لَُكـْم لَيْلََة الصِّ

إِىَل نَِسـائُِكْم{ اآليـة ]البقرة:187[

قـال العامـة أبـو السـعود – رحمه اللـه تعاىل-: 

يـكاد  ل  ألنـه  الجـامع  عـن  كنايـٌة  "و}الرَّفَـُث{ 

يخلـو مـن رفـث وهـو اإلفصـاُح بـا يجـب أن 

نه معنـى اإلفضاِء". ي بإىل لتضمُّ يكنَّـى عنه وُعـدِّ

وقـال العامـة السـمن الحلبـي – رحمـه اللـه 

ى  ي }الرَّفَـُث{ بـإىل، وإنـا يتعـدَّ تعـاىل-: "وُعـدِّ

ـن ِمْن معنـى اإلِفضـاء، كأنه قيل:  بالبـاء لِـام ُضمِّ

أُِحـلَّ لكـم اإلِفضـاُء إىل نسـائِكم بالرَّفَـث".

ُه  إِنَـّ لَُكـْم  آَذَن  أَْن  قَبْـَل  لَـُه  آَمْنتُـْم  قـاَل   :)7(

ـْحَر{ اآليـة ]طه:71[ ِذي َعلََّمُكُم السِّ لََكِبُركُـُم الَـّ

عـّدي }آَمْنتُـْم{ بالـام مـع أنـه يتعـّدى بالبـاء، 

أَْن  قَبْـَل  ِبـِه  آَمْنتُـْم  ِفْرَعـْوُن  }قَـاَل  قـال تعـاىل: 

آَذَن لَُكـْم{ ]األعـراف:123[، فتعديتـه هنـا بالام 

ِبـِه  آَمْنتُـْم  واملعنـى:  التبـاع،  معنـى  لتضمينـه 

ُمتَِّبِعـَن لَـُه قَبْـَل أَْن آَذَن لَُكـْم؟.

)8(: قـال تعـاىل: }َوقََضيَْنـا إِلَيْـِه َذلِـَك اأْلَْمـَر أَنَّ 

]الحجـر:66[ ُمْصِبِحـَن{  َمْقطُـوٌع  َهـؤَُلِء  َداِبـَر 

ى بنفِسـه، قال تعـاىل: }فَلاَمَّ  فعـل »قَـىَض« يتعدَّ

ْنَهـا َوطَـراً{ ]األحـزاب: 37[ }فَلَـامَّ  قـىض َزيْـٌد مِّ

وإنـا   ،  ]29 ]القصـص:  األجـل{  ُمـوىَس  قـىض 

ى هنـا ب »إىل« حيث قـال: }َوقََضيَْنا إِلَيِْه{؛  تََعـدَّ

لتضّمنـه معنـى اإليحـاء، واملعنـى: وأوحينـا إليه 

ذلـك األمـر مقضيـاً. وفـّر} ذلِـَك اأْلَْمـَر{ بقوله:  

}أَنَّ داِبـَر هـؤُلِء َمْقطُـوٌع مصبحـن{، ويف إبهامه 

وتفسـره تفخيـم لألمـر وتعظيـم له.

)9(: قـال تعـاىل: }يَـا أَيَُّهـا النَِّبـيُّ قُـْل أِلَْزَواِجـَك 

ِمـْن  َعلَيِْهـنَّ  يُْدنِـَن  الُْمْؤِمِنـَن  َونَِسـاِء  َوبََناتِـَك 

َجَاِبيِبِهـنَّ َذلِـَك أَْدَن أَْن يُْعرَفَْن فَـَا يُْؤَذيَْن وَكَاَن 

اللـه َغُفـوًرا رَِحيـاًم{ ]األحـزاب:59[

قـال   ،} َجَاِبيِبِهـنَّ ِمـْن  َعلَيِْهـنَّ  }يُْدنِـَن  قولـه: 

العامـة اآللـويس – رحمـه اللـه تعاىل-:اإلدنـاء: 

وضّمـن  قّربنـي،  أي:  أدنـاين،  يقـال:  التقريـب، 

معنـى اإلرخـاء أو الّسـدل، ولـذا عـّدي بـ’’عى‘‘ 

عـى مـا يظهـر يل، ولعل نكتـة التضمن اإلشـارة 

إىل أن املطلـوب تسـرّتٌ يتـأىّت معـه رؤيـة الطّريق 

إذا مشـن فتأمـل. 

على مائدة القرآن
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من خطب ومواقف
 فضيلة الشيخ عبد احلميد

)إمام وخطيب أهل السنة بزاهدان(

وقراراتهـا  الثالثـة  القـوى  قوانـني  مـن  البعـض 

النظـر وإعـادة  التعديـل  إىل  تحتـاج 

إمـام  الحميـد،  عبـد  الشـيخ  فضيلـة  أوىص 

زاهـدان،  مدينـة  يف  السـنة  أهـل  وخطيـب 

التابعـة  اإلدارات  القضـاء”،  “أسـبوع  بناسـبة 

للقضـاء بحـل مشـكات النـاس، ولـزوم إعـادة 

القوانـن  بعـض  يف  والتغيـر  واإلصـاح  النظـر 

للنظـام. الثاثـة  القـوى  يف  والقـرارات 

وقـال فضيلـة الشـيخ عبد الحميد بعـد الرتحيب 

بـ”أسـبوع القضـاء” إىل كل مـن النائـب العام يف 

مدينـة زاهـدان وعـدد مـن املسـؤولن ورؤسـاء 

اإلدارات التابعـة للقضـاء يف محافظـة سيسـتان 

وبلوشسـتان ممـن حـرضوا صـاة الجمعـة: مام 

يبعـث الـرور أننـا نشـهد تغيـرات وتعديـات 

يف محاكـم القضـاء.

وتابـع خطيـب أهـل السـنة يف هـذه الجلسـة 

كـام  أيضـا:  العـام  النائـب  فيهـا  تكلـم  التـي 

أن النائـب العـام أشـار يف كلمتـه إىل تخفيـض 

ذوي  مرضـاة  لسـتجاب  والسـعي  اإلعدامـات، 

قـد  القصـاص،  مـن  القاتلـن  لنجـاة  املقتولـن 

بذلـت مؤسسـة القضـاء جهـودا يف هـذا املجال.

وأضـاف فضيلتـه قائـا: والحمـد للـه إن القضاء 

جيـدة.  ظاهـرة  وهـذه  الشـعبية،  نحـو  يتجـه 

وقـد أعلـن حجة اإلسـام رئيي، رئيس السـلطة 

القضائيـة أنه سـوف تتم السـتفادة مـن الخرباء 

والنخـب يف املجتمـع يف مجـال إصـاح القضـاء.

واسـتطرد خطيـب أهل السـنة قائا: هـذا القرار 

للقضـاء الـذي يقصـد إىل تعديـات وبعـض مـن 

التغيـرات، قـرار مثر للرور. بعـد مرور أربعن 

سـنة مـن عمـر الثورة، تحتـاج بعـض القوانن يف 

إىل  األجهـزة  سـائر  وكذلـك  القضائيـة  املحاكـم 

إعـادة النظـر واإلصـاح والتغير.

وضعـت  التـي  القوانـن  قائـا:  فضيلتـه  تابـع 

ل  والسـنة،  للقـرآن  الثابتـة  النصـوص  حسـب 

تقبـل التغيـر والتعديـل، لكـن كل قانون وضعه 

عقل البـر، وكذلك فتاوى املراجـع واملجتهدين 

التغيـرات  تقبـل  مذهـب،  أي  يف  واملفتـن 

والتعديـات، ألن بعـض هذه القوانـن والفتاوى 

قـد ل تلبـي حاجـات العـرص.

قائـا:  الحميـد  عبـد  الشـيخ  فضيلـة  ورصح 

والقضائيـة  التنفيذيـة  الثاثـة،  القـوى  عـى 

والتريعيـة، أن يغـروا القانـون الـذي ل يلبـي 

حاجـات العـرص، لتحـل مشـكلة النـاس، ويـزول 

املـأزق الـذي حـدث بسـبب وجـود قانـون مـا.

أعتقد أنها ال توجد عبادة أعظم من العدل.

الدينيـة  املـدارس  اتحـاد  منظمـة  رئيـس  وكـد 

عـى  وبلوشسـتان  سيسـتان  يف  السـنة  ألهـل 

األديـان  جميـع  قائـا:  العـدل  تطبيـق  رضورة 

تعـرتف  الفكريـة  والتجاهـات  والثقافـات 

بالعـدل. العـدل مـن أهـم أركان الديـن وأصوله 

بـن املذاهب اإلسـامية. تطبيـق العدل رضوري 

اإلسـامي. النظـام  يف 

وأضـاف فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد قائـا: يف 

أوائـل الثـورة وأواخـر نظام “شـاه” كانـت ترتدد 

هـذه الكلمـة “أن امللـك يبقـى مـع الكفـر ول 

يبقـى مـع الظلـم”. إن اللـه تعـاىل قـد يتحمـل 

عـى  الظلـم  يتحمـل  ل  لكـن  والكفـر،  الـرك 

البـر وتضييـع حقوقهـم.

وأكـد فضيلـة الشـيخ عبـد الحميد قائـا: ل أرى 

عبـادة تسـاوي العدل. عبـادات كالصاة والصوم 

والحـج، وإن كانـت مـن أركان الدين اإلسـامي، 

لكنهـا عبـادات شـخصية تتعلـق بالفـرد نفسـه 

راعينـا  أن  لكـن  تعـاىل،  اللـه  وبـن  بينـه  وبـا 

العـدل يف ملـف، أجره أعظم مـن الحج املقبول، 

جهادا. ويعـّد 

وقـدم فضيلـة الشـيخ بعض النصائـح إىل القضاة 

حيادهـم  يراعـوا  أن  للقضـاة  نصيحتـي  قائـا: 

ترفـع  التـي  الختافيـة  والقضايـا  امللفـات  يف 

إليهـم. هكـذا تجـب مراعـاة الحيـاد يف املسـائل 

الشـعبية،  الطـرق  مـن  تحـل  التـي  والنزاعـات 

القبائـل. رؤسـاء  إىل  كاملراجعـة 

وتابـع فضيلتـه قائـا: هنـاك مطلـب آخـر مـن 

القضـاة وهـي إذا كانـت يف قضية كانـت الدولة 

يأخـذ  أن  آخـر،  طـرف  يف  والشـعب  طـرف  يف 

القضـاة جانـب الشـعب مـا اسـتطاعوا، ويبحثوا 

عـن مـادة أو ماحظـة تدعـم الشـعب، لتحـل 

مشـكلتهم.

واسـتطرد مديـر جامعـة دارالعلـوم زاهـدان: يف 

الظـروف الراهنـة التـي تواجه البـاد تهديدات، 

وتعاين من عقوبات وغاء يف األسـعار ومشكات 

اقتصاديـة، ويتحمـل النـاس أكـر الخسـائر مـن 

العقوبـات، يجـب دعـم الشـعب مـا أمكـن لنا.

مشـكل  حـل  املعنيـة  اإلدارات  عـىل  يجـب 

ألهـل  الزراعيـة  األرايض  وتوليـة  السـكن، 

فظـة ملحا ا

أشـار خطيب أهل السـنة إىل مشـكات السـكن 

يف محافظـة سيسـتان وبلوشسـتان قائا:

تجـاه  بواجبهـا  تقـوم  أن  الدوائـر  كافـة  عـى 

املواطنن. يواجه املواطنون مشـكات يف السـكن 

أن  ونأمـل  الزراعيـة،  األرايض  وثائـق  وتوليـة 

تسـعى الدوائـر املعنيـة يف حـل هـذه املشـكلة.

واسـتطرد فضيلتـه قائـا: يف بعـض األحيـان قـد 

يكـون قـرار جـزيئ سـببا للـأزق، مـع أنـه مـن 

إزالـة هـذا  املمكـن أن تحـل املشـكلة بسـبب 

يحصلـوا  أن  للفاحـن  ليمكـن  الجـزيئ  الـيشء 

عـى وثائـق أراضيهـم، أو يكن للنـاس أن يلكوا 

السـكن.

ألهـل  الدينيـة  املـدارس  اتحـاد  رئيـس  وأشـار 

إىل  وبلوشسـتان  سيسـتان  محافظـة  يف  السـنة 

بدايـة العـام الـدرايس الجديـد يف مـدارس أهـل 

السـنة الرعيـة يف املحافظـة، مؤكـدا عـى لزوم 

التعلـم، والتخطيـط والدعـم يف هـذا املجـال.

خطب ومحاضرات
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الفـرج  مفتـاح  والصـالة  بالصـر  االسـتعانة 

اإللهـي والنـرص 

إمـام  الحميـد،  عبـد  الشـيخ  فضيلـة  تطـرق 

وخطيـب أهـل السـنة يف زاهـدان، يف خطبتـه 

يـوم الجمعـة )10 شـوال 1440(، بعـد تاوة آية 

“يـا أيهـا الذيـن آمنـوا اسـتعينوا بالصـرب والصاة 

الصـرب،  أهميـة  إىل  الصابريـن”،  مـع  اللـه  إن 

واصفـا إيـاه بأحـد أهـم النعـم اإللهيـة واملحاور 

األخاقيـة.

وتابـع فضيلتـه قائـا: الصـرب مـن النعـم اإللهيـة 

املحـاور  مـن  الكثـر  عليهـا  يـدور  املهمـة، 

العتقاديـة والعلميـة واألخاقيـة. مل يعـط أحـد 

نعمـة أهـم مـن الصـرب.

واألمانـة  والصـدق  الشـكر  فضيلتـه  واعتـرب 

متعلقـات  مـن  واألخاقيـات  بالعهـد  والوفـاء 

اختـار  اإلنسـان  أن  لـو  قائـا:  وأضـاف  الصـرب، 

الصـرب، تحصل له الكـاملت واألخاقيات، وإن مل 

يكـن صابرا، تتـرضر كافة األخاقيـات فيه نتيجة 

غيـاب الصـرب.

مـن  و”النجـاة  “التواضـع”  إىل  فضيلتـه  وتابـع 

البخـل” كآثـار الصـرب، وتابع قائا: بإمـكان الصرب 

أن ينـىء يف اإلنسـان التواضـع. عـى اإلنسـان 

أن يـرى نفسـه أحـد أضعـف الكائنـات وأعجـز 

املخلوقـات. ألن مـا يلكـه اإلنسـان، مـن عنـد 

اللـه تبـارك وتعـاىل. “ومـا بكـم مـن نعمـة فمن 

الله”. ليسـت أي نعمة يف اإلنسـان ملكه الذايت، 

هكـذا الصـرب ينقذ اإلنسـان مـن البخـل. إن الله 

تعـاىل سـخي وجـواد، وحينـام يتصـدق اإلنسـان 

يقـرتب مـن هـذه الصفـة اإللهية.

ألهـل  الدينيـة  املـدارس  اتحـاد  رئيـس  وأوىص 

السـنة يف سيسـتان وبلوشسـتان إىل الصـرب قائا: 

ملـاذا تخافـون مـن التصـدق، ول تثقـون بوعـود 

اللـه تعـاىل ورسـوله الكريـم؟ لقـد وعدكـم اللـه 

بـل  مالكـم،  مـن  تنقـص  الصدقـة ل  أن  تعـاىل 

تزيـد يف املـال، وتبـارك فيهـا. “ومـا أنفقتـم مـن 

يشء فهـو يخلفـه”. وتابـع فضيلتـه: الصـرب تجاه 

النـاس، مـن أعظـم  املشـكات وتحمـل مـكاره 

العبـادات. اإلحسـان إىل الوالديـن، وصلة الرحم، 

والرتحـم عـى األهـل واألولد، واحـرتام الزوجـة، 

وحسـن الخلـق، مـن أبـرز صفـات اإلسـام التي 

تحصـل بالصـرب والحلـم.

الريعـة”  عـى  “السـتقامة  فضيلتـه  واعتـرب 

تعليـم الريعـة وسـبب النجـاة من املشـكات، 

نجاتنـا  بالصـرب.  تحـل  كلهـا  املشـكات  قائـا: 

إىل  نعـود  أن  ينبغـي  ل  الريعـة.  تعاليـم  يف 

الجاهليـة. “فاصـرب كـام صـرب أولـو العـزم مـن 

لهـم”. تسـتعجل  ول  الرسـل 

اإلنسـان الصابـر مـن يصـرب عـى الضغوطـات، 

وعـن املعـايص والذنـوب ومحبـة املـال، ويؤدي 

حقـوق النـاس. الصـرب عـى املشـكات ظاهرهـا 

مشـقة وباطنهـا رحمـة.

الحـرب مدمـرة للمنطقـة، وال تتحمـل املنطقـة 

حروبا

ويف قسـم آخـر مـن خطبتـه، أكد فضيلة الشـيخ 

عبـد الحميـد عـى لـزوم الجتنـاب مـن الحـرب 

للمنطقـة،  باملدمـرة  إياهـا  املنقطـة، واصفـا  يف 

مؤكـدا أن املنطقـة ل تتحمـل حروبـا.

أفضـل  واملفاوضـات  الحـوار  فضيلتـه  واعتـرب 

والتصعيـدات  األزمـات  مـن  للخـروج  طريـق 

املوجـودة بـن البـاد اإلسـامية وغر السـامية، 

وأضـاف قائـا: املشـكات تتزايـد يومـا فيومـا. 

أن  رسـالتنا  الحـرب.  لنشـوب  احتـامل  هنـاك 

إىل  الهتـامم  ويجـب  الحـرب،  مـن  تجتنـب 

واملنطـق. السـتدلل 

واسـتطرد فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد، واصفـا 

بهـا  وتـرض  للمنطقـة،  مدمـرة  بأنهـا  الحـرب 

وعـى  كلهـا  البـاد  عـى  يجـب  كلـه:  وبالعـامل 

ألن  الحـرب،  تجتنـب  أن  املتنازعـة  األطـراف 

الحـرب مدمـرة. فـإن نشـبت حـرب يف املنطقـة 

وتتـرضر  للخطـر،  كلهـا  البـاد  منافـع  تتعـرض 

املنطقـة كلهـا. الذيـن أتـوا مـن بعيـد إىل هـذه 

املنطقـة ولهـم منافـع، يتـرضرون أيضـا، وتترضر 

منطقـة الـرق األوسـط والخليـج وكافـة العامل، 

ألن هـذه املنطقـة منطقـة تتعلـق بهـا منافـع 

الدنيـا كلهـا. لقـد جعـل الله تعـاىل ثـروة النفط 

الكبـر  التجـاري  املمـر  املنطقـة. هنـا  يف هـذه 

للعـامل. فـإن وقعـت هنـاك حادثة يتـرضر العامل 

. كله

وأشـار فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد إىل تبعـات 

الحـرب، واصفـا املنطقـة بأنها ل تتحمـل حروبا: 

ليسـت هنـاك أي سـعة يف مجـال تحمـل حـرب 

الحـروب  املنقطـة  بـاد  لقـد جربـت  جديـدة. 

واملشـكات بحيـث ل تتحمـل املزيـد، فاألفضـل 

هـو ضبـط النفـس، واملفاوضـة والحـوار.

وخاطـب فضيلتـه قـادة العامل قائا: عـى القادة 

والزعـامء أن ينطقـوا بكام يطفئ نـران الحرب. 

عـى قادتنـا وقـادة العـامل أن يتكلمـوا بـا فيـه 

إذا  النـران  هـذه  ألن  الحـرب،  نـران  إطفـاء 

اشـتعلت، تـرض باملنطقـة كلهـا.

وأشـار فضيلـة الشـيخ عبد الحميـد إىل أن بعض 

بالحـرب،  تنـذر  التحـركات  وكذلـك  املواقـف 

مؤكـدا عـى لـزوم الجتناب مـن الحـرب، وتابع 

واعـن،  يكونـوا  أن  الدنيـا  نحـذر  نحـن  قائـا: 

أرضار  معهـا  الحـرب  الحـرب!  مـن  ويجتنبـوا 

والبيانـات  املواقـف  للمنطقـة.  كبـرة  وخسـائر 

يجـب  بحـرب  تنـذر  املنقطـة  يف  والتحـركات 

منهـا. الجتنـاب 

ووصـف فضيلة الشـيخ عبـد الحميـد العقوبات 

عـى إيـران مـن عوامـل التصعيـد يف املنقطـة: 

وتابـع قائـا: الشـعب اإليراين يـرزح تحت وطأة 

يليـق  ل  اإليـراين  الشـعب  الجائـرة.  العقوبـات 

بهـذه العقوبـات، الحل يف املفاوضـات واملنطق.

البـالد  يف  املتنازعـة  األطـراف  تفكّـر  ال  ملـاذا 

النـاس؟ خـري  يف  اإلسـالمية 

وأعـرب مديـر جامعـة دار العلـوم زاهـدن عـن 

أسـفه مـن أوضـاع الشـعبن اليمنـي والسـوري، 

وتابـع قائـا: من املؤسـف أن األطـراف املتنازعة 

يف اليمـن ملـاذا ل تفكر يف أهله. الشـعب اليمني 

ملـاذا  البـؤس.  ويتحملـون  الجـوع،  مـن  يهلـك 

الطـراف املتنازعـة ل تفكـر يف مصالـح اإلسـام؟ 

ملـاذا األطـراف املتنازعـة والحكومـة السـورية ل 

يفكـرون يف اإلسـام ومنافـع الشـعب السـوري؟ 

منافـع  يف  تفكـر  أن  كلهـا  الحكومـات  عـى 

الشـعوب وبادهـا، ل منافـع الحكومـة.

بعـض  يف  السـلطة  شـهوة  فضيلتـه  وانتقـد 

السـلطة  يف  مـاذا  قائـا:  وتابـع  الرؤسـاء، 

والحكومـة بحيـث متسـكتم بهـا بهـذه القـوة؟ 

فكـروا يف منافـع الشـعوب واألوطـان واإلسـام! 

املفاوضـات وتأسـيس حكومـات شـاملة أفضـل 

طريـق. ملـاذا تختارون الحـرب وتركـزون عليها؟

وأكـد فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد قائـا: لقـد 

قيـل مـرارا أن الحـرب يف املنطقـة ل منتـرص لهـا 

ول فائـز فيهـا. فـإن كان اليـوم ينتـرص طـرف، 

الكفـة تنقلـب غدا عليـه. الطريـق الثابت الذي 

الديانـات  الشـعوب والقوميـات وأتبـاع  يقـرب 

واملذاهـب، هـو الحـوار واملفاوضـات واإليثـار.

نهايـة  يف  الحميـد  عبـد  الشـيخ  فضيلـة  وقـال 

الخطبـة: يجـب أن تـدرك قـوى كـربى كالوليات 

املتحـدة، أن منافعهـا يف سـام املنطقـة، وتكمن 

منافعهـا أن يكون املسـملون يف وحـدة وتقارب. 

إن نشـبت حـرب يف املنطقـة، يتـرضر الجميـع. 

الذيـن أتـوا إىل هـذه املنطقـة ليدمـروا املنطقة، 

عليهـم أن يتقـوا اللـه ولعـن الشـعوب.

خطب ومحاضرات
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جذور املذهب الحنفي

ــة موطــن  ــي بالكوف ــد نشــأ املذهــب الحنف لق

وكانــت  اللــه(1،  )رحمــه  حنيفــة  أيب  اإلمــام 

آنــذاك مركــزا علميــا كبــرا، متــوج  الكوفــة 

بالعلــم والعلــامء، وتغــّص مســاجدها بحلقــات 

الفقــه والحديــث 2.

العلميــة  الحركــة  نــو  عــى  ســاعد  وقــد 

ــط  ــت مح ــا كان ــة أنه ــذه املدين ــا به وازدهاره

رحــال لعديــد مــن أصحــاب رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم، ول ســيام بعــد مــا أذن لهــم 

عثــامن بــن عفــان ريض اللــه عنــه بالخــروج إىل 

األمصــار، وبعــد مــا جعلهــا عــيل بــن أيب طالــب 

ــه 3. ــر خافت ــه مق ــه عن ريض الل

ــل يف  ــه عزوج ــد الل ــرب بع ــل األك ــع الفض ويرج

زرع بــذر العلــم وتعاهــد نبتــه بهــا إىل الصحــايب 

الجليــل عبــد اللــه بــن مســعود 4، عندمــا وجهه 

إليهــا أمــر املؤمنــن عمــر ابــن الخطــاب معلــام 

ــارس5 ريض  ــن ي ــامر ب ــا ع ــة أمره ــرا برفق ووزي

ــد  ــة: » إين ق ــا أهــل الكوف ــم، مخاطب ــه عنه الل

بعثــت إليكــم عــامر بــن يــارس أمــرا، وعبداللــه 

مــن  وإنهــام  بــن مســعود معلــام ووزيــرا، 

ــه  ــه صــى الل ــاء مــن أصحــاب رســول الل النجب

عليــه وســلم مــن أصحــاب بــدر، وقــد جعلــت 

بيــت مالكــم،  بــن مســعود عــى  عبداللــه 

ــد آثرتكــم  ــام، وق ــدوا به ــام، واقت ــوا منه فتعلم

ــن مســعود عــى نفــي« 6. ــه ب بعبدالل

وقــد ظــل ابــن مســعود ريض اللــه عنــه يعلــم 

أهــل الكوفــة ردحــا مــن الزمــن، حتــى عندمــا 

ــن  ــة م ــا نخب ــف به ــة خلّ ــا إىل املدين ــاد منه ع

ــوا  ــه ونهل ــوا عــى يدي ــن ترب ــم الذي أهــل العل

ــن يف  ــا ل مع ــدوا نجوم ــه، وغ ــن علم ــن مع م

يف  والفقــه  والســنة  بالكتــاب  العلــم  ســامء 

ــة  ــد الصحاب ــاء بع ــم الفقه ــوا ه ــن، وكان الدي

ريض اللــه عنهــم، يحملــون لــواء العلــم والفقــه 

ــة 7. ــوى بالكوف والفت

الذيــن تفقهــوا عليــه  أبــرز أصحابــه  ومــن 

بالكوفــة، وورثــوا بهــا علمــه: علقمــة، والحارث، 

ومــروق، وأبــو ميــرة، وعبيــدة، واألســود 

ــه 8. ــم الل رحمه

ــه،  ــن علم ــر م ــب كب ــم نصي ــألول منه وكان ل

ــد كان  ــه، فق ــه وحديث ــن فقه ــر م ــظ واف وح

أبطــن القــوم بــه وأعلمهــم، لزمــه حتــى تخــرج 

عليــه، ورأس يف العلــم والعمــل، متصديــا بعــده 

للفتيــا واإلمامــة، فتفقــه بــه العلــامء وبُعــد 

صيتــه 9.وقــد كان أشــبه النــاس بابــن مســعود 

ريض اللــه عنــه يف هديــه وســمته 10، فقيهــا 

متضلعــا مــن علمــه، يســأله النــاس ويتفقهــون 

بــه والصحابــة ريض اللــه عنهــم. متوافــرون، بــل 

ــتفتونه11،  ــألونه ويس ــوا يس ــم كان ــا منه إن ناس

كان ثقــة عنــد النــاس، وثقــة عنــد شــيخه 

ــه إل  ــيئا ول أعلم ــرأ ش ــا أق ــه: » م ــل عن القائ

ــه« 12. ــرؤه ويعلم ــة يق علقم

ــه  ــعود ريض الل ــن مس ــب اب ــد روى إىل جان وق

ــن  ــامن ب ــاب، وعث ــن الخط ــر ب ــن عم ــه ع عن

ــن  ــم م ــب، وغره ــن أيب طال ــيل ب ــان، وع عف

الصحابــة ريض اللــه عنهــم 13.

وقــد كان لنشــاطه العلمــي أثــر بــارز يف مــيض 

حركــة العلــم قدمــا بدينــة الكوفــة بعــد جيــل 

الصحابــة ريض اللــه عنهــم، وتخــرج عليــه عــدد 

ــا،14  ــن إليه ــة والوافدي ــان الكوف ــن أعي ــر م كب

فقهــاء  لســان   « وأشــهرهم:   أبرزهــم  مــن 

ــه،  ــه عن ــعود ريض الل ــام، مس ــة«، 15 اإلم الكوف

ــد  ــن عب ــل ع ــن رج ــم ع ــل: »إذا حدثتك القائ

ــذي ســمعت، وإذا  ــو ال ــن مســعود، فه ــه اب الل

قلــت: قــال عبداللــه، فهــو عــن غــر واحــد عــن 
ــه«. 16 عبدالل

وقــد كان يقفــو قفــو علقمــة، الــذي كان متّبعــا 

ــروف  ــه املع ــه عن ــعود ريض الل ــن مس ــر اب ألث

بتمســكه الشــديد بهــدي النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم، حتــى قيــل: » مــا رأينــا رجــا قــط 

ــا  ــي، ول رأين ــن النخع ــة م ــا بعلقم ــبه هدي أش

رجــا أشــبه هديــا بابــن مســعود مــن علقمــة، 

ــه صــى  ــا برســول الل ول كان رجــل أشــبه هدي
ــن مســعود«. 17 ــه وســلم مــن اب ــه علي الل

ــي  ــه مفت ــم النخعــي أخــذ طريقت وعــن إبراهي

ــه  ــد موت ــه بع ــه يف الفق ــور إلي ــة واملنظ الكوف

ــه  ــويص ب ــذي كان ي ــن أيب ســليامن، ال حــامد ب

ــامد؛  ــم بح ــول: عليك ــه، ويق ــي يف حيات النخع

فإنــه قــد ســألني عــن جميــع مــا ســألني عنــه 
النــاس«. 18

ــه  ــليامن رحم ــن أيب س ــامد ب ــبق أن ح ــد س وق

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

إعداد: سامحة األستاذ املفتي عبد القادر العاريف
أستاذ باجلامعة

منثورات
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اللــه هــو الشــيخ الــذي تفقــه عليــه اإلمــام أبــو 

حنيفــة رحمــه اللــه، ولزمــه ثــاين عــرة ســنة 

ــه، ثــم تــّوج عــى كرســيه، وأجلــس  حتــى وفات
ــه. 19 ــا والتدريــس مكان للفتي

وإذا كان اإلمــام أبــو حنيفــة رحمــه اللــه تخــرج 

ــن  ــع األخــذ ع ــليامن م ــن أيب س ــامد ب ــى ح ع

وحــامد  موضعــه،  يف  ســبق  كــام  اآلخريــن 

هــذا تفقــه عــى إبراهيــم النخعــي إىل جانــب 

ــرب  ــلف، وأك ــام س ــا، ك ــره أيض ــن غ ــي ع التلق

شــيوخ إبراهيــم الذيــن أكــر عنهــم هــو علقمــة 

بــن قيــس النخعــي، وارث علــم عبــد اللــه بــن 

ــه،  ــاس ب ــن الن ــه، وأبط ــه عن ــعود ريض لل مس

وأشــبههم بهديــه – فــإن هــذا يعنــي أن املعــن 

الرئيــس ملذهــب اإلمــام أيب حنيفــة رحمــه 

اللــه هــو فقــه الصحــايب الجليــل عبــد اللــه بــن 

مســعود ريض اللــه عنــه ومروياتــه؛ فمنــه تبــدأ 

ــه. ــود أصول ــه تع ــه، وإلي جــذور مذهب

ــه  ــه الل ــة رحم ــا حنيف ــام أب ــى أن اإلم ول يخف

تلقــى إىل جانــب ذلــك بهــذا الســند )حامد،عــن 

إبراهيم،عــن علقمــة( وأســانيد أخــرى علــم 

آخريــن مــن فقهــاء الصحابــة ريض اللــه عنهــم 

الخطــاب،  بــن  أيضــا، ويف مقدمتهــم: عمــر 

ــاس  ــن عب ــه ب ــب، وعبدالل ــن أيب طال ــيل ب وع

ــم. ــه عنه ريض الل

ــد  ــه فق ــه عن ــاب ريض الل ــن الخط ــر ب ــا عم أم

فيهــا  اآلفــاق، بــا  فتــاواه وقضايــاه  عّمــت 

الكوفــة مهــد نشــأة املذهــب الحنفــي 20، وقــد 

ــعود  ــن مس ــة األول اب ــل الكوف ــم أه كان معل

ــب  ــه، ويعج ــى نهج ــر ع ــه يس ــه عن ريض الل

بآرائــه، ول يــكاد يخالفــه يف يشء مــن أقوالــه، 21 

وروى عنــه الشــعبي رحمــه اللــه أنــه قــال: » لو 

ــر  ــا وشــعبا، وســلك عم ــاس ســلكوا وادي أن الن
واديــا وشــعبا، ســلكت وادي عمــر وشــعبه«. 22

وأمــا عــيل بــن أيب طالــب ريض اللــه عنــه فإنــه 

ملــا رحــل إىل الكوفــة، واتخدهــا مقــرا لخافتــه، 

تفقــه بــه أهلهــا بــن فيهــم شــيوخ أيب حنيفــة 
ورجــال ســنده، وتأثــروا بآرائــه. 23

ــام  ــه عنه ــاس ريض الل ــن عب ــه ب ــد الل ــا عب وأم

ــيل  ــد ع ــراق يف عه ــدم الع ــن ق ــد كان فيم فق

بــن أيب طالــب ريض اللــه عنــه، 24 وبذلــك يكــون 

علمــه قــد انتــر بتلــك األصقــاع، وقــد ســبق أن 

ــه كان  ــاح رحمــه الل ــن أيب رب ــذه عطــاء ب تلمي
مــن أكابــر شــيوخ أيب حنيفــة رحمــه اللــه. 25

كــام أن اإلمــام أبــا حنيفــة رحمــه اللــه كان كثــر 

الــرتدد عــى الحجــاز، 26 وقــد أقــام بكــة مــدة 

ــة  ــام الدول ــى قي ــة حت ــي أمي ــد بن ــر عه يف آخ

فرصــة  يجــد  كان  ذلــك  كل  ويف  العباســية، 

األخــذ والتلقــي عمــن ورث علــم هــذا الصحــايب 
ــه. 28 ــه عن ــل ريض الل الجلي

وقــد تلقــى علــم هــؤلء الصحابــة األجــاء ريض 

ــن  ــامد، ع ــيخه ح ــق ش ــن طري ــم ع ــه عنه الل

إبراهيــم أيضــا، كــام جــاء فيــام رواه الصيمــري29 

والخطيــب البغــدادي 30 بســنديهام عــن اإلمــام 

أيب حنيفــة رحمــه اللــه قــال: » دخلــت عــى أيب 

جعفــر أمــر املؤمنــن 31، فقــال: يــا أبــا حنيفــة، 

عمــن أخــذت العلــم؟ قلــت: عــن حــامد، عــن 

ــاب  ــن الخط ــاب عمــر ب ــم، عــن أصح إبراهي

وعــيل بــن أيب طالــب وعبــد اللــه ابــن مســعود 

ــال:  ــم، ق ــه عنه ــاس ريض الل ــن عب ــه ب وعبدالل

بــخ بــخ، 32 اســتوثقت مــا شــئت يــا أبــا حنيفــة، 

الطيبــن الطاهريــن املباركــن صلــوات اللــه 
عليهــم أجمعــن. 33

أيب  بن  أقامها عيل  التي  املدة  أن قرص  ومعلوم 

فن  وما صاحبها من  بالكوفة،  الله  طالب ريض 

أن  كام  الفقهي34،  تأثره  من  يحّد  واضطرابات 

أخذ أيب حنيفة عن أصحاب ابن عباس ريض الله 

طارئة  ويف حالت  محدودا  غالبه  يف  كان  عنهم 

غر عادية، وما وصله من فقه عمر بن الخطاب 

ريض الله عنه يرجع يف غالبه إىل ما تلقاه عن ابن 
مسعود ريض الله عنه. 35

ومن هنا يكن القول: إن اإلمام أبا حنيفة رحمه 

الله وإن كان – كدأب السلف – تلقى علم كثر 

من الصحابة ريض الله عنهم، وتأثر بأراء العديد 

36 منهم، ويف مقدمتهم األربعة املذكورون، إل أن 

الينبوع األكرب لفقهه ما ورثه من الصحايب الفقيه 

الله عنه عن طريق  الله بن مسعود ريض  عبد 

بن  علقمة  عن  إبراهيم،  عن   ،37 حامد  شيخه 

الفقه   « الله، حتى قيل:  النخعي رحمهم  قيس 

وسقاه  الله،  ريض  مسعود  بن  الله  عبد  زرعه 

وداسه  النخعي،  إبراهيم  وحصده   38 علقمة، 

أبويوسف،  وعجنه  أبوحنيفة،  وطحنه  حامد، 

وخبزه 39 محمد؛ فسائر الناس يأكلون من خبزه، 

وقد نظم بعضهم، فقال: 

الفقه زرع ابن مسعود وعلقمة

حصاده ثم إبراهيم دّواس  

نعامن طاحنه يعقوب عاجنه
محمد خابز واآلكل الناس 40  

محمد  بن  أحمد  تأليف:   - الحنفي  )املذهب 
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تقرير وتكريم

اختــر عضــوا مراســا يف مجمــع اللغــة العربيــة 

ــيس  ــة لتأس ــام 1956م. أدار الجلس ــق ع بدمش

رابطــة العــامل اإلســامي بكــة املكرمــة عــام 

نيابــة عــن رئيســها ســامحة مفتــي  1962م 

اململكــة العربيــة الســعودية الشــيخ محمــد بــن 

إبراهيــم آل الشــيخ – وقــد حــرض أولهــا جالــة 

ــام  ــعود ك ــز آل س ــن عبدالعزي ــعود ب ــك س املل

حرضهــا فيهــا امللــك محمــد إدريــس الســنويس 

حاكــم ليبيــا، وشــخصيات أخــرى ذات شــأن، 

وقــّدم فيهــا مقالــه القيّــم بعنــوان: اإلســام فــوق 

ــات.  ــات والعصبي القومي

اختــر عضــوا يف املجلــس الستشــاري األعــى 

منــذ  املنــورة  باملدينــة  اإلســامية  للجامعــة 

تأسيســها عــام 1962م، ظــل عضــوا فيــه إىل 

يف  الجامعــة  وانضــامم   – املجلــس  النحــال 

ســلك بقيــة الجامعــات الســعودية تابعة لــوزارة 

ــوام. ــل أع ــايل – قب ــم الع التعلي

اختــر عضــوا يف رابطــة الجامعــت اإلســامية 

ــها.  ــذ تأسيس من

ــة  ــر عضــوا مــؤزرا يف مجمــع اللغــة العربي اخت

األردين عــام 1980م. تــّم اختيــاره لجائــزة امللــك 

ــام 1980م.  ــام ع ــة اإلس ــة لخدم ــل العاملي فيص

اآلداب  الفخريــة يف  الدكتــوراه  منــح شــهادة 

مــن جامعــة كشــمر عــام 1981م. اختــر رئيســا 

ملركــز آكســفورد للدراســات اإلســامية عــام 

1983م. اختــر عضــوا يف املجمــع امللــيك لبحــوث 

الحضــارة اإلســامية )مؤسســة آل البيــت( عــام 

اإلســامي  األدب  رابطــة  تأسســت  1983م. 

عامــام  رئيســا  فاخــر  عــام 1984م  العامليــة 

ــان  ــن أعي ــة – م ــود خوج ــام عبداملقص ــا. أق له

ــام  ــدة ع ــامحته بج ــم س ــا لتكري ــدة – حف ج

1985م. اختــر عضــوا للهيئــة الستشــارية ملجلــة 

الريعــة والدراســات اإلســامية إحــدى مجــات 

مجلــس النــر العلمــي يف جامعــة الكويــت يف 

ديســمرب 1988م واســتمر حتــى توفــاه اللــه. 

ــوده  ــه وجه ــول حيات ــة ح ــدوة أدبي ــت ن أقيم

ــى  ــا ع ــام 1966م يف تركي ــة ع ــة واألدبي الدعوي

ــة لرابطــة  ــة العام ــع للهيئ هامــش املؤمتــر الراب

األدب اإلســامي العامليــة. منح جائزة الشــخصية 

اإلســامية لعــام 1988م يف رمضــان 1419هـــ 

لحكومــة  العهــد  ويل  الجائــزة  إليــه  وقــدم 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة ســمو الشــيخ محمد 

ــلطان  ــزة الس ــح جائ ــوم. من ــد آل مكت ــن راش ب

ســر  موضــوع  يف  العامليــة  البلقيــة  حســن 

ــفورد  ــز أكس ــن مرك ــامي م ــر اإلس ــام الفك أع

ــام 1998م )1419هـــ(.  للدراســات اإلســامية ع

منحــه معهــد الدراســات املوضوعيــة بالهنــد 

جائــزة اإلمــام ويل اللــه الدهلــوي لعــام 1999م- 

ــرر  ــد تق ــرة- وكان ق ــا ألول م ــم منحه ــي ت والت

اختيــاره لهــذه الجائــزة يف حياتــه؛ ولكــن وافتــه 

املنيــة قبــل اإلعــان الرســمي، وقــد اســتلم هــذه 

ــة  ــه فضيل ــه وخليفت ــن أخت ــمه اب ــزة باس الجائ

الشــيخ محمــد رابــع الحســني النــدوي يف دهــيل 

يف 7 شــعبان 1421هـــ )نوفمــرب 2000م(. منحته 

ــة  ــوم والثقاف ــة والعل ــامية للرتبي ــة اإلس املنظم

ــز  ــي املتمي ــه العلم ــرا لعطائ ــكو( تقدي )ايسس

وإكبــارا للخدمــات الجليلــة التــي قدمهــا إىل 

الثقافــة العربيــة اإلســامية – وســام اإليسســكو 

ــد اســتلم هــذا الوســام  مــن الدرجــة األوىل. وق

نيابــة عــن ابــن أخــت ســامحته وخليفتــه أمــن 

ــد  ــيخ محم ــة الش ــام فضيل ــامء الع ــدوة العل ن

ــامء  ــدوة العل ــل ن ــدوي وكي ــني الن ــع الحس راب

ــدوي  ــاس الن ــه عب ــة عبدالل ــؤون التعليمي للش

رحمــه اللــه يف الربــاط يف 25 شــعبان 1421هـــ.

وصيته.

اســمعوها مــن رصيحــة أيهــا العــرب: باإلســام 

ــد  ــرب يف صعي ــع يل الع ــو جم ــه، ل ــم الل أعزك

إليهــم خطابــا  أوّجــه  أن  واحــد واســتطعت 

ــه قلوبهــم لقلــت لهــم:  تســمعه آذانهــم، وتعي

أيهــا الســادة! إن اإلســام الــذي جــاء بــه محمــد 

العــريب صــى اللــه عليــه وســلم هــو منبــع 

حياتكــم، ومــن أفقــه طلــع صبحكــم الصــادق، 

وأن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم هــو مصــدر 

رشفكــم وســبب ذكركــم، وكل خــر جائكــم – بل 

وكل خــر جــاء العــامل- فإنــا هــو عــن طريقــه 

وعــى يديــه، أىب اللــه أن تترفــوا إل بانتســابكم 

ــالته،  ــاع برس ــه والضط ــككم بأذيال ــه ومتس إلي

والســتامتة يف ســبيل دينــه، ول راّد لقضــاء اللــه 

ول تبديــل لكلــامت اللــه، إن العــامل العــريب بحــر 

ــى يتخــذ محمــد  ــاء كبحــر العــروض حت ــا م ب

ــه  ــدا لحيات ــام وقائ ــه وســلم إم ــه علي صــى الل

ــام نهــض  ــالة اإلســام ك ــض برس ــاده، وينه وجه

ــن  ــوم م ــامل املظل ــص الع ــد األول، ويخل يف العه

ــون إل أن  ــن يأب ــا – الذي ــن أوروب ــن مجان براث

يقــربوا املدنيــة ويقضــوا عــى اإلنســانية القضــاء 

وجهلهــم-  واســتكبارهم  بأنانيتهــم  األخــر 

ــار إىل الزدهــار، مــن  ويوجــه العــامل مــن النهي

الخــراب والدمــار والفــوىض والضطــراب، إىل 

التقديــم والنتظــام، واألمــن والســام، ومــن 

ــه  ــان، وإن ــة واإلي ــان إىل الطاع ــر والطغي الكف

ــه  ــأل عن ــوف يس ــريب س ــامل الع ــى الع ــق ع ح

ــب؟! ــه فلينظــر بــاذا يجي ــد رب عن

وفاته

ــق  ــان 1420هـــ املواف ــة 23/ رمض ــوم الجمع ي

31/ ديســمرب 1999م. يف قريــة " تكيــه كان" 

ــن  ــا دف ــد وبه ــويب( الهن ــيل )ي ــة رائ بري يديري

قبالــة املســجد عــى شــاطئ نهــر " ســئي" بجوار 

ــه. آبائ

أسلوبه

ــب  ــة يخاط ــة واألردي ــن العربي ــلوبه باللغت أس

ــن أول  ــم الدي ــب، ويعل ــب القل ــروح، ويخط ال

ثانيــا، يصــدر يف كتاباتــه كلهــا عــن  واألدب 

فهــم عميــق للســام وتــأمل شــديد لحالــة األمــة 

ــا  ــي لعاجه ــس واقع ــا وتلّم ــامية وضياعه اإلس

ــن  ــا م ــا ورقيه ــن نهضته ــا يضم ــاد إىل م وإرش

ــد  ــديد بفاس ــد ش ــاد وتندي ــن انتق ــد، وع جدي

الحضــارة الغربيــة الغازيــة لجميــع العــامل اليــوم 

ــة  ــة الهصوين ــرة الغربي ــن املؤام ــغ م ــأذّ بال وت

ــرب  ــة الغ ــن محاول ــام وم ــد اإلس ــة ض الصليبي

الدائــة إلخضــاع الــدول اإلســامية واســتعامرها 

متى تكون الكتابات مؤثرة؟ )األخرية(
)أدباء وشعراء النهضة الحديثة(

الشيخ أبو الحسن علي الندوي - شوقي ضيف
األستاذ نور عالم خليل األميني

رئيس تحرير مجلة »الداعي« العربية الشهرية
 وأستاذ األدب العربي بالجامعة اإلسالمية دار العلوم / ديوبند ، يوبي ، الهند 

األدب العربي
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فيقــرأ  كلــه،  العــامل  يف  املســلمن  وتســخر 

ــا وحامســا وغــرة  القــارئ كتاباتــه ويتلــئ إيان

عــى الديــن ونقمــة عــى أعدائــه. وكتاباتــه إىل 

ذلــك مرقــة الديباجــة رائعــة األســلوب تأخــذ 

ــارئ  ــكاد الق ــوب، ول ي ــك القل ــاب وتتمل باأللب

ــأيت  ــا إل أن ي ــدأ يف قراءاته ــا يب ــد م ــا بع يرتكه

ــات  ــن كتاب ــاز ع ــا، ومتت ــة فيه ــر كلم ــى آخ ع

معارصيــه جميعــا بســحر فريــد يضيفــه عليهــا 

قــال وكتــب،  بــا  الصــادق، وعملــه  تدينــه 

ــن  ــاميه ع ــبه، وتس ــه، ورشف نس ــة نفس ونزاه

مغريــات املــادة واملعــدة، وعــن أي رغبــة يف 

الجــاه والســمعة والريــاء، فــام حــداه عليهــا إل 

حــادي اإليــان، وحــب النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم ومصلحــة أمتــه صــى اللــه عليــه وســلم، 

فــام وجــد النــاس – والغيــب ل يعلمــه إل اللــه 

– كاتبــا يتعــاىل عــن األغــراض الشــخصية مثلــه 

ــرصه. يف ع

-1910= )1328-1426هـــ  ضيــف  شــوقي 

2005م(

ــهر بـــ  ــف الش ــام ضي ــوقي عبدالس ــد ش أحم

ــامل لغــوي مــرصي  ــب وع ــف": أدي "شــوقي ضي

العربيــة  اللغــة  ملجمــع  الســابق  والرئيــس 

املــرصي.

ولــد شــوقي ضيــف يــوم الثنــن 13/ ينايــر 

ــة  ــرم 1328هـــ يف قري ــق 30 مح 1910م املواف

" أولد حــامم" يف محافظــة " دميــاط" شــاميل 

الثقافــة  عامــات  مــن  عامــة  يعــد  مــرص. 

ــة. ألــف عــددا مــن الكتــب يف مجــالت  العربي

بشــكل  قضاياهــا  وناقــش  العــريب،  األدب 

موضوعــي.

أعامله

ألــف الدكتــور شــوقي ضيــف حــوايل 50 مؤلفــا، 

: منها

1-سلســلة تاريــخ األدب العــريب، وهــي مــن 

ــا  ــن عام ــه ثاث ــب. اســتغرقت من ــا كت أشــهر م

شــملت مراحــل األدب العــريب منــذ 15 قرنــا مــن 

الزمــان، مــن شــعر ونــر وأدبــاء منــذ الجاهليــة 

بأســلوب  رسدهــا  الحديــث،  عرصنــا  وحتــى 

ــة.  ــرة موضوعي ــة، وبنظ ــة علمي ــلس، وبأمان س

ــه  ــروع حيات ــي م ــلة ه ــذه السلس ــرب ه وتعت

ــاب يف  ــات أول كت ــدد طبع ــغ ع ــد بل ــق. وق بح

ــة. ــوايل 20 طبع ــيل ح ــرص الجاه ــلة: الع السلس

2- نــر وحقــق كتابــه الــرد عــى النحــاة لبــن 

مضــاء، وأخرجــه مــن بــن املخطوطــات القديــة، 

ــن  ــه اب ــاب ألف ــو كت ــره. وه ــاد ن ــه وأع ودرس

ــا  ــورا رأى أنه ــا أم ــي فيه ــو، يلغ ــاء يف النح مض

عّقــدت النحــو العــريب وجعلتــه صعــب الفهــم.

3- كتاب تجديد النحو.

4- كتاب تيسرات لغوية.

5- كتاب الفصحى املعارصة.

والكتــب الثاثــة األخــرة تتكلــم عــن فكــرة 

تجديــد قواعــد النحــو وتبســيطها، لتصبح أســهل 

بالتعامــل، وأن تبعــد الضجــر عــن املتعلمــن لها. 

وقــد أخــذت عليهــا بعــض املآخــذ، لكــن ذلــك مل 

يــرض بجــودة املــروع بشــكل عــام.

من أهم مؤلفاته

*العــرص الجاهــيل * العــرص اإلســامي * العــرص 

واإلمــارات  الــدول  عــرص   * األول  العبــايس 

عــرص   * )الشــام(  واإلمــارات   * )األندلــس( 

ــى  ــرب األق ــر – املغ ــارات )الجزائ ــدول واإلم ال

ــه يف  ــن ومذاهب ــا – الســودان ( * الف – موريتاني

الشــعر العــريب * الشــعر وطوابعــه الشــعبية عى 

ــد العــرب *  ــذري عن ــر العصــور * الحــب الع م

ــعر  ــة * يف الش ــر واللغ ــعر والن ــرتاث والش يف ال

والفكاهــة يف مــرص * النقــد * األدب العــريب 

املعــارص يف مــرص * البحــث األديب * الباغــة 

ــة للفصحــى  ــات العامي ــخ * تحريف تطــور وتاري

 * لغويــة  تيســرات   * النحويــة  املــدارس   *

ــرب. ــن املــرق واملغ ــة * م محــارضات مجمعي

مؤلفاته العلمية

أ-يف الدراسات اإلسامية:

*الوجيــز يف تفســر القــرآن الكريــم * ســورة 

الرحمــن قصــار * الحضــارة اإلســامية مــن القرآن 

ــة اإلســام * معجــزات القــرآن *  والســنة * عاملي

محمــد خاتــم املرســلن * القســم يف القــرآن 

ــم. الكري

ب- يف الدراسات الباغية والنقدية:

النقــد األديب *  *الباغــة تطــور وتاريــخ * يف 

فصــول يف الشــعر ونقــده * يف األدب والنقــد.

ــخ األدب العــريب بختلــف عصــوره  جـــ- يف تاري

ــه: وأقاليم

ــرص  ــامي* الع ــرص اإلس ــيل *الع ــرص الجاه *الع

العبــايس األول * العــرص العبــايس الثــاين * عــرص 

ا لــدول واإلمــارات )الجزيــرة العربيــة – العــراق 

–إيــران( * عــرص الــدول واإلمــارات )الشــام( 

الــدول واإلمــارات )مــرص( * عــرص  * عــرص 

الــدول واإلمــارات )األندلــس( * عــرص الــدول 

ــا – تونــس – صقليــة( * عــرص  واإلمــارات ) ليبي

الــدول واإلمــارات )الجزائــر – املغــرب األقــى – 

ــودان(. ــا – الس موريتاني

د-يف الدراسات اللغوية:

*املــدارس النحويــة * تجديــد النحــو * تيســرات 

لغويــة * تيســر النحــو التعليمــي قديــا وحديثا.

هـ- يف الرتجمة والسرة الذاتية:

*ابــن زيــدون الشــاعر األندلــي * شــوقي شــاعر 

الشــعر  رائــد  البــارودي   * الحديــث  العــرص 

ــزءان(. ــي )ج ــاد * مع ــع العق ــث * م الحدي

و-يف الدراسات األدبية:

*الفــن ومذاهبــه يف الشــعر العــريب * الفــن 

ــد  ــر العــريب * التطــور والتجدي ــه يف الن ومذاهب

يف الشــعر األمــوي * دراســات يف الشــعر العــريب 

مــرص  يف  املعــارص  العــريب  األدب   * املعــارص 

* الشــعر والغنــاء يف املدينــة ومكــة لعــرص 

ــه، منهاجــه،  ــة * البحــث األديب: طبيعت ــي أمي بن

ــه الشــعبية  ــه، مصــادره * الشــعر وطوابع أصول

عــى مــر العصــور * يف الــرتاث والشــعر واللغــة * 

يف الشــعر والفكاهــة يف مــرص * الحــب العــذري 

عنــد العــرب * مــن املــرق واملغــرب: بحــوث يف 

ــة  ــريب * الفكاه ــعر الع ــة يف الش األدب * البطول

ــرص. يف م

ز-يف فنون األدب العريب:

*الرثــاء * املقامــة * النقــد ) مرتجم إىل الفارســية( 

* الرتجمــة الشــخصية* الرحات.

ح-يف تحقيق الرتاث:

*كتــاب الــرد عــى النحــاة لبــن مضــاء القرطبي * 

املغــرب يف حــى املغــرب لبــن ســعيد )مجلدان( 

كتــاب الســبعة يف القــراءات لبــن مجاهــد * 

ــد  ــن عب ــر لب ــازي والس ــار املغ ــدرر يف اختص ال

ــن  ــخ الخفــاء لب ــرب. * نقــط العــروس يف تواري ال

ــاد * النــر يف  حــزم * رســائل الصاحــب بــن عب

القــراءات العــر.

مكافآت ومناصب

ــع  ــوا يف مجم ــف عض ــوقي ضي ــور ش كان الدكت

اللغــة العربيــة يف ســوريا، وعضــو رشف يف يف 

أكــر  العراقي.ونــال  واملجمــع  األردن  مجمــع 

ــام  ــآداب ع ــارك ل ــزة مب ــا جائ ــزة، منه ــن جائ م

2003م، وجائــزة الدولــة التقديريــة يف اآلداب 

ــة يف  ــزة امللــك فيصــل العاملي عــام 1979م، وجائ

األدب العــريب عــام 1983م. كذلــك منــح دروعــا 

مــن عــدة جامعــات كالقاهــرة واألردن وصنعــاء.

وفاته

ــرم 1426هـــ  ــن 3/ مح ــوم الثن ــاء ي ــويف مس ت

املوافــق 14/ مــارس 2005م عــن عمــر يناهــز 95 

عامــا.

األدب العربي
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قضايا معاصرة

فوجــئ العــامل العــريب واإلســامي بوفــاة الرئيــس 

ــذي  ــريس ال ــد م ــام محم ــزول ظل ــوم املع املظل

قــىض ســنوات يف الســجن ولقــي عذابــا وعنــاءا 

يف الزنزانــات مــن العنــارص األمنيــة املرصيــة 

ــي تحكــم مــرص قــرا.  والطغمــة الحاكمــة الت

يقــال إنــه مــات إثــر نوبــة قلبيــة إل أن املصــادر 

املوثقــة تفيــد إىل أنــه قتــل غيلــة فرحمــه اللــه 

وحــره مــع الصديقــن والشــهداء والصالحــن 

وحســن أولئــك رفيقــا. 

كانــت هــذه الحادثــة األليمــة مفاجــأة حزينــة 

بالنســبة للعــامل اإلسلمــي عامــة وملــرص خاصــة 

ــس رشعــي  ــرة ألول رئي ــال كب ــي علقــت آم الت

مــدة  عاشــت  أن  بعــد  مــرة  ألول  يحكمهــا 

طويلــة تحــت الحكــم الفرعــوين والديكتاتــوري. 

ــان   ــذ زم ــع من ــامل اإلســامي يتطل ــد كان الع وق

ــد  ــه الحدي ــه يواج ــوي مثل ــارم وق ــل ص إىل رج

ــل الريــح باإلعصــار يهــز عــرش  بالحديــد ويقاب

ــان الصهيــوين الــذي بــاض وفــرخ يف قلــب  الكي

ــامل أن  ــارح الع ــل يص ــامي، إىل رج ــامل اإلس الع

ــزال صالحــا ألن ينجــب مــن يســر  اإلسلم ل ي

الديــن ويزلــزل  الســلطان صلح  عــى درب 

عــرش الكيــان الصهيــوين بعــد أن خضعــت لــه 

ــداين. ــايص وال ــه الق ــادة ودان ل ــاب الق رق

ــه حــامس  ــس مــريس وهــو كل ــد مــات الرئي لق

ــي  وهمــة وطمــوح، يطمــح للنهضــة بــرص الت

ــتعامر  ــت الس ــن تح ــن الزم ــا م ــت ردح عاش

األجنبــي، مــات ويف قلبــه أمل وحرقــة لألمــة 

ــة  ــة الهائل ــره مشــحون باملشــاريع الضخم وفك

للنهــوض بــرص والعــامل اإلســامي والعــريب. 

ــتقباً  ــامي مس ــامل اإلس ــم للع ــو يحل ــات وه م

ــان  ــدد كي ــي ويه ــرب التقن ــدى الغ ــرا يتح زاه

ــل.   ــوين املحت ــدو الصهي الع

ولكــن مــوت الرئيــس مــريس مل يكــن عاديــا 

العــامل  يبكيهــم  ل  الذيــن  القــادة  كعامــة 

اإلسلمــي فحســب بــل يحتفــل بوتهــم. إن 

ــد هــز العــامل مــن أقصــاه إىل أقصــاه،  ــه ق موت

فقــد بــى عليــه الشــجر والحجــر، الصغــر 

العلــامء  ورثــاه  والصديــق،  العــدو  والكبــر، 

واملفكــرون والقــادة والسياســيون إل مــن ســار 

ــو  ــن والصهي ــن العلامني ــيي م ــى درب الس ع

ــرب.  ع

لقــد خلــد مــريس نفســه بــا نــال  مــن الشــهادة 

التــي هــي أمنيــة كل  مســلم يحــب اللــه 

ورســوله ويؤمــن باملعــاد والحــر ويتمنــى 

اللحــاق بركــب الشــهداء والصالحــن لذلــك 

ــي  ــلام للرق ــاح س ــاد والكف ــبيل الجه ــذ س اتخ

بــرص وهــو يعــرف أن مصــره إىل املجهــول وأن 

مــن جلــس عــى عــرش مــرص وهــو يدعــو إىل 

التوحيــد وربوبيــة اللــه تعــاىل وإىل اإلصلح 

ــوت. ــتعد للم ــه أن يس ــر فعلي والتغي

ولقــد خلــد نفســه بــا نطقــه مــن كلــامت 

خالــدة ل تصــدر إل مــن رجــل قــوي يف اإليــان 

يعــرف  فهــو  والديــن.  للوطــن  واإلخلص 

محفوفــة  الطريــق  وأن  مجهــول  املســر  أن 

باملخاطــر ولكنــه ل يبــايل ألنــه تهمــه األمــة 

قبــل نفســه وهــو جــاء ليعيــش ويــوت لألمــة 

ل لنفســه وأرستــه. فقــد ســأله املذيــع أل تــدرك 

مــا يحيــط بــك مــن أخطــار تســتهدف نفســك 

ــكل  ــاب ب ــرص فأج ــادة يف م ــوىل القي ــت تت وأن

رصاحــة وقــوة وهــو يعــرف مســرته املحتومــة: 

أقــول لنفــي قبــل أن أقــول لــك وللنــاس 

ــالت  ــن ح ــة م ــرص اآلن حال ــلطة يف م أن الس

النتحــار ولــول اإلحســاس باملســؤولية والرغبــة 

ــر  ــر التفك ــذا األم ــكان ه ــن ل ــة الوط يف خدم

ــب ــه صع في

ثم أنشد:

إذا القوم قالوا من فتى خلت

 أنني عنيت فلم أكسل ومل أتبلد 

ثــم أضــاف: لــن أخونكــم أبــدا ولــن أخــون اللــه 

. فيكم

وأرجــو اللــه أن يعيننــي عــى ذلــك وأن يعيننــي 

هــذا الشــعب بالتقويــم إذا ظهــر منــي أي 

يشء يخالــف القانــون أو يخالــف الدســتور أنــا 

ــم. جاهــز دائــا للتقوي

ــس  ــن رئي ــدرت م ــي ص ــامت الت ــذه الكل إن ه

مــرصي ل تصــدر يف الحقيقــة إل مــن رجــل 

أويت مــن قــوة اإليــان واإلخلص للــه وللوطــن.  

وإن هــذه الكلــامت ل تصــدر إل مــن قائــد 

عظيــم يريــد الخــر لألمــة وللبريــة ومل تكــن 

بــل طبقهــا  الســاعة  الكلــامت عفــو  هــذه 

الرئيــس الشــهيد بــكل قــوة فأرعــب الكفــر 

ــوين  ــان الصهي ــزل الكي ــة وزل ــب العلامني والنخ

ليســت وحيــدة  القــدس  أن  عندمــا صــاح  

وأننــا قادمــون لفتحهــا. وهــذا مــا دفــع الغــرب 

املســيحي والــرق العلــامين أل يألــوا أي جهــد 

للطاحــة بــه وأن يجلبــوا بخيلهــم ورجلهــم 

ــوة للفــت عــن عضــده  ــوا مــن ق ــا أت ــكل م وب

ــمعته. ــويه س وتش

إن مــريس عــاش لألمــة وعــاش للوطــن وعــاش 

ــه  ــدى بنفس ــد ف ــن فق ــن املضطهدي للمظلوم

ــق  ــباتها العمي ــن س ــتيقظ م ــة وتس ــا األم لتحي

الــذي طــال أمــده.  إنــه رســم للشــباب الناهــض 

الثبــات والصمــود وأن يكــون املســلم قويــا 

ــن  ــد ع ــه ل يحي ــا يف ترصيحات ــه قوي يف مواقف

موقفــه قيــد شــرب ليعيــش عزيــزا ويــوت عزيــزا 

ليظفــر بإحــدى الحســنين الظفــر أو الشــهادة 

فقــد ظفــر بإحــدى الحســنين ومــات كبــرا 

ــايص.  ــداين والق ــه ال ــات ويرثي ــزا م وعزي

إن مــريس قــد كــر الحاجــز وفتــح القفــل الذي 

أعيــا فتحــه كثــرا مــن القــادة والزعــامء بفتــاح 

اإليــان واإلخلص بعــد أن كممــت أفــواه القادة 

ــن  ــال م ــن أحــد يجــرتئ لين ــن ومل يك واملفكري

ــل  ــه جع ــوين. إن ــدو الصهي ــدد الع ــاة ويه الطغ

نفســه كبــش فــداء للجيــل اللحــق الــذي 

ســيواصل مســره ويحقــق أمنيتــه أل وهــو فتــح 

بيــت املقــدس وطــرد الحــتلل الصهيــوين مــن 

ــة. األرايض املحتل

ودرس  الطمــوح  درس  للمســلم  أعطــى  إنــه 

ــوت  ــلم امل ــل املس ــة وأن يفض ــار والتضحي اإليث

ــى يكــون  ــوع والستســام حت ــاة الخن عــى حي

لــه لســان صــدق يف اآلخريــن ويفتخــر بــه 

التاريــخ.

إن كل مــن ســار عــى درب مــريس وأمثالــه 

ــخ ويســجل صفحــات  ــدا يف التاري ســيكون خال

والطمــوح  والتضحيــة  اإليثــار  مــن  مرقــة 

يقتــدي بــه األجيــال اللحقــة ويحتفــظ بذكــره 

ــخ. التاري

كلمات خالدة لرئيس ضحى بنفسه لألمة
عبدالرحمن محمد جمال

مدرس بالجامعة
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أن  الطبيعــي  مــن 

يهــز نبــأ وفــاة القــادة 

ــم  ــن هواته ــار امليام الكب

مــا  ولكــن  ومحبيهــم 

ــأ وفــاة  شــدد الهــزة يف نب

الدكتــور محمــد مــريس 

ــل  ــو وفــاة هــذا الرج ه

الشــكل  بهــذا  العظيــم 

لغريــب! ا

ل  مــدى  إىل  والغرابــة 

تســمح لنــا نســلّم أنــه 

ــامء  ــة إغ ــراء نوب ــويف ج ت

ــوى  ــر س ــبب آخ أو أي س

القتــل العمــد والستشــهاد ونيــل أمنيتــه التــي 

طاملــا كان يحلــم بهــا ويتمناهــا ويعمــل ألجلهــا، 

خاصــة وهــو نّغــص عيــش الظلمــة، وأقــض 

ــذ ســت ســنوات  عليهــم مضاجعهــم، وهــم من

ــه. ــص من ــب للتخل ــتى املذاه ــون ش يذهب

قــىض ســنوات يف غياهــب الســجن، وخلــف 

قضبــان الضيــم والغــدر والنفــاق، شــامخا، أبيّــا، 

شــديد البــأس، عــايل الــرأس، مل يســمح لرائحــة 

الهــوادة والتنــازل والهــوان متــر بـــ بابــه.

تثــر  ل  الــدرب  عــى  والثبــات  والســتقامة 

ــه،  ــة، مــن العظــام أمثال ــا ول تبعــث غراب عجب

ــام  ــوا أم ــعرة أو انحن ــد ش ــوا قي ــو تنازل ــم ل فه

طنطنــة الجبابــرة والطغــاة فهنــا يكــون العجــب 

ــة ! والغراب

ــادئ فحســب،  ــى املب ــا اســتقام ع ــريس م إن م

والســجانن  والجاديــن  القضــاة  يتعــب  ومل 

فحســب، بــل مل ينــس دعوتــه حتــى يف الســجن 

وجلســات املحكمــة، فــكان صداعــا بكلمتــه 

النافــذة جاهــرا بالدفــاع عــن موقفــه يف كل 

ــب. ــة وتهيّ ــا رعش ــه دون ــنح ل ــة تس فرص

كان يكفيــه للنجــاة والخــروج مــن الســجن 

والعيــش يف دفء البيــت ورعايــة األرسة، تنــازل 

ــت  ــجن ليثب ــاء يف الس ــح البق ــه رّج ــر، لكن يس

عجــز الطغــاة عــن دحــر أصحــاب املبــادئ 

والرســالت، ليثبــت لهــم أن الســجن والعتقــال، 

والغتيــال،  والشــنق،  واملطــاردة،  والتنكيــل، 

والتصفيــة الجســدية، وكل مــا هنالــك مــن 

الطــرق واألســاليب التــي يتوســل إليهــا الطغــاة 

الرجــال  قمــع  يف  الديكتاتوريــة  واألنظمــة 

ــان  ــاف اإلي ــز يف مص ــم، عاج ــم أفواهه وتكمي

ــوب، ويف  ــة القل ــه بشاش ــط حاوت ــا تخال عندم

ــالة  ــوة والرس ــدأ والدع ــدة واملب ــاف العقي مص

يتعبــوا  أل  لهــم  فأعلــن  والوطــن،  واألمانــة 

ــة إلخضــاع الدعــاة  ــة العابث أنفســهم يف املحاول

وأصحــاب املبــادئ.

ــن ل  ــة والذي ــاد املادي ــوده عبّ ــر بصم ــد أبه لق

يحظــون بـــ ُعــرى اإليــان والعقيــدة، واســتقام 

ــزام إىل أن قــىض  ــة والت ــكل رصام ــق ب يف الطري

ــق  ــل والدقي ــط الفاص ــو الخ ــذا ه ــه، وه نحب

الــذي يفصــل بــن دعــاة الحــق ودعــاة املاديــة 

هضمــه  يســتعيص  يــزل  مل  معنــى  وهــذا   !

وفّضــه عــى أهــل الباطــل واملخدوعــن بـــ بريق 

ــة. املادي

مل يــربح يف الســجن ليلقــن الطغاة درســا ل ينىس 

والكفــاح  الســتقامة  يف 

والجهــاد والنضــال ويــيل 

ــوط  ــأس والقن ــم الي عليه

استســام  معــرض  يف 

أصحــاب املبــادئ، ويعلّــم 

لــه  والتابعــن  املحبــن 

والســالكن لدربــه كذلــك 

واحــد،  آن  يف  درســا 

درســا يف الصــرب، درســا يف 

الســتقامة ودرســا يف أن 

النفــس والنفيــس والغــايل 

ليــس  كلــه  والرخيــص 

بــيشء أمــام القيــم واملثــل 

ــكل  ــّدم ب ــروح تق ــالت، وأن ال ــادئ والرس واملب

ــان  ــان اإلي ــل احتض ــا مقاب ــخاء ثن ــص وس رخ

والعقيــدة والقيــم واملبــادئ والوطــن، وأن هــذه 

األشــياء ل مســاومة عليهــا، فســطّر صحــة دربــه 

ــم النفــس يف  ــدم، غــر مــرتّدد يف تقدي ــون ال بل

ــال. ــذا املج ه

اضطلــع  التــي  األمانــة  أّدى  قــد  مــريس  إن 

بأعبائهــا، فهــذا الرجــل ليــس مــن حقــه أن 

يحتــل  تاريخــا،  أصبــح وحــده  إنــه  ينــىس، 

مكانــة كبــرة يف تاريخنــا املعــارص، يتجمــل 

التاريــخ بكفاحــه وجهــاده وتضحيتــه ألجــل 

املبــدأ، والحفــاظ عــى الوطــن، إنــه يســتحق أن 

ــال، ويســتحق  ــن األجي ــارية ب ــراه س ــى ذك تبق

تخصيــص بحــوث ورســالت لبلــورة فكرتــه، 

وتحليــل حركتــه، وتأصيــل منهجــه النــّر يف 

الجيــل الحــارض واألجيــال القادمــة.

قد أّدى األمانة
سيد مسعود

قضايا معاصرة
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أحــكام  اســتنباط  عــى  يقــدر  الــذي  مــن 

ــر  ــوء تفس ــدة يف ض ــائل الجدي ــا واملس القضاي

ــات  ــي املؤه ــا ه ــنة؟ وم ــن الس ــرآن وتبي الق

)Qualifications( التــي يجــب أن تتوفـّـر لهــذا 

العمــل؟ جــواب هــذا الســؤال موجــود يف روايــة 

منقولــة عــن ســيدنا عــيل ريض اللــه تعــاىل عنــه 

حيــث قــال: "قلــت يــا رســول اللــه! إن نــزل بنــا 

أمــر ليــس فيــه بيــان أمــر ول نهــي فــام تأمــرين؟ 

قــال تشــاورا الفقهــاء والعابديــن ول متضــوا فيــه 

ــه  رأي خاصــة. رواه الطــرباين يف األوســط ورجال

موثقــون مــن أهــل الصحيــح. )مجمــع الزوائــد 

ص71 ج1، املطبــع األنصــاري دهــيل 1308هـــ(.

ــث  ــذا الحدي ــم يف ه ــول الكري ــّن الرس ــد ب لق

رشطــن  هنــاك  أن  جــدا  واضحــة  بألفــاظ 

رضوريّــان لســتنباط األحــكام الرعيــة مــن 

ــا،  ــرء فقيه ــون امل ــنة، األّول أن يك ــرآن والس الق

ــة الــرط األول  ــدا، أهمي ــاين أن يكــون عاب والث

واضحــة، فــا يفقــه معنــى القــرآن الكريــم 

والســنة النبويــة إل مــن كان لديــه علــم واســع 

ــا  ــن كان مطلع ــنة، وم ــرآن والس ــق بالق وعمي

عــى األحــكام والتعاليــم املوجــودة فيــه، ومــن 

ــد  ــال، واجته ــذا املج ــا يف ه ــه كله ــذل حيات ب

يف  معرفــة طبيعــة الريعــة  والديــن اجتهــادا 

بعنــى  عابــدا  كونــه  جعــل  هكــذا  كامــا، 

ــل، ألن  ــذا العم ــا له ــكام رضوري ــزام باألح اللت

ــرق يف  ــرام، ول يف ــال والح ــز الح ــذي ل يي ال

عملــه بــن مــا يجــوز مــن األعــامل ومــا ل يجوز، 

ــتوعب  ــن يس ــن، ل ــكام الدي ــى أح ــذي يع وال

ــن، ألن اســتنباط األحــكام يف  ــدا طبيعــة الدي أب

الحقيقــة هــو الســم اآلخــر لطلــب الحــق، ول 

يــرزق معرفــة الحــق بترصيــح القــرآن الكريــم 

ــق.  ــرتم الح ــة يح ــه العملي ــن كان يف حيات إّل م

ــا{. ــم فرقان ــل لك ــه يجع ــوا الل }إن تتق

التقــوى لزم  اآليــة املذكــورة تــدّل عــى أن 

ليقــدر املــرء عــى التفريــق بــن الحــق والباطل، 

ــا. ــة إل به ــه امللك ول تحصــل ل

إن هــذه اآليــة القرآنيــة و كذلــك الحديــث 

يــدلن  آنفــا  ذكــر  الــذي  الكريــم  النبــوي 

بوضــوح أن املســائل والقضايــا املســتجدة يف 

املجتمــع اإلســامي ل يبحــث عــن حلهــا يف 

ضــوء القــرآن والســنة إل مــن كان فقيهــا، وكان 

ــا. ــدا متقي ــا عاب أيض

ــرة  ــه م ــه الل ــي محمــد شــفيع رحم ــر املفت ذك

يف خطبــة لــه يف ألفــاظ مختــرصة مــا يــيل: 

"املســائل التــي ليســت أحكامهــا الرصيحــة 

ــن يف  ــا يكم ــنة، حله ــاب والس ــورة يف الكت مذك

املشــورة بــن أهــل التقــوى وأهــل الفتــوى، 

عــى  والنفــرادي  الشــخيص  الــرأي  وفــرض 

املســلم فيهــا جريــة".

لكــن ل نــدري ملــاذا الطبقــة املتجــددة ل يــرون 

عامليــة املــرء أو تفقهــه، أو أهليــة الفتــوى، 

ول كــون املــرء مــن أهــل التقــوى رضوريــا 

ــنة. ــرآن والس ــن الق ــكام م ــتنباط األح لس

 لقــد أثــار هــؤلء منــذ فــرتة غوغــاء بــأن بيــان 

القــرآن والســنة ل ينبغــي أن يكــون حكــرا عــى 

ــام،  ــة يف اإلس ــة ول بابوي ــا كهنوتي ــامء، ف العل

وليــس التريــع ملــكا لطبقــة خاصــة دون 

ــنة  ــم والس ــرآن الكري ــاين الق ــان مع ــره، وبي غ

ــس  ــا، ولي ــام للمســلمن جميع ــة حــق ع النبوي

خاصــا بالعلــامء، والعلــامء ليــس لهــم حــق 

الفيتــو يف قضيــة اإلســام و..." هــذا هــو الشــعار 

الرائــج الــذي قلــام تخلــو منــه مقالــة مــن 

مقــالت العرصانيــن واملتجدديــن.

بني العلماء يف اإلسالم والبابوية يف النصرانية
فضيلة الشيخ املفتي محمد تقي العثماني حفظه اهلل

التعريب: عبد اهلل عبيد الّلهي- مدّرس بالجامعة

دراسات إسالمية
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أرشنــا يف الســابق إىل أن الريعــة اإلســامية 

أكــدت عــى رضورة رشط التقــوى والعلــم يف 

بيــان الديــن، لكــن مــع ذلــك ل بــد مــن توضيح 

الهتافــات،  هــذه  يف  تكمــن  التــي  األخطــاء 

والتــي يتغّنــى بهــا الطبقــة املتجــددة يف عرصنــا 

ــا مســاء. صباح

إدعائهــم بــأن اإلســام ليســت فيــه الربهامنيــة  

ــة  ــا بطبق ــع خاص ــس التري ــة، ولي ول البابوي

ــامء. العل

ــون   ــا يجهل ــاء إم ــدو أن أصحــاب هــذا الدع يب

مفهــوم البابويــة غافلــن عــن مســاوئها، أو 

خــداع  يتعمــدون  لكنهــم  ذلــك  يعلمــون 

العامــة، فــكل مــن كان يف قلبــه مثقــال ذرة مــن 

اإلنصــاف، وطلــب الحقيقــة يشــعر بــأن العلــم 

والفقــه، أو التقــوى ليــس خاصــا بلــون أو عــرق 

أو قبيلــة، وليــس مــام ل يكــن لشــخص أن 

ــة  ــات األهلي ــل هــذه صف ــاره، ب ــه باختي يحصل

والكفــاءة )Eligibility qulifications(  ملهمــة 

يكتســبها  أن  لــكل شــخص  خاصــة، ويكــن 

ــة يف بعــض  ــإن كان تعيــن األهلي ــى شــاء، ف مت

ــمى  ــاة يس ــامل الحي ــن أع ــل م ــات لعم الصف

بالبابويــة، فهــل توجــد شــعبة مــن الحيــاة 

العلميــة  األهليــة  البابويــة.  عــن  خاليــة 

ــة  ــوىل رئاس ــن يت ــرتط  مل ــي تش ــة الت واألخاقي

البــاد أو رئاســة الــوزارء، ينبغــي أن تجعــل مــن 

ــاة  ــرتط للقض ــا يش ــذا م ــا، و هك ــة أيض البابوي

مــن التخصــص يف علــم القانــون ينبغــي أن 

بــد ألهليــة  ثــم ل  البابويــة،  نطلــق عليهــا 

ــل عــى شــهادة  ــي أن يحصــل عــى األق املحام

البكالوريــوس، فينبغــي أن نقــول بأنهــا كهنوتيــة  

وبابويــة، كذلــك الشــهادات الازمــة للتدريــس 

ــا  ــوى حوله ــدر الفت ــي أن نص ــة ينبغ يف جامع

بأنهــا تســودها روح البابويــة، ومــا يشــرتط 

ملرشــح يف حملــة انتخابيــة مــن تحديــد العمــر، 

والعقــل واألخــاق، ينبغــي العــرتاض عليهــا إذن 

ــا. ــم عليه ــة مخي ــل البابوي ــأن ظ ب

فــإن كان فــرض بعــض الــروط لألهليــة يف 

هــذه األعــامل ليــس بابويــة، فبــأي منطــق 

يكــون اشــرتاط العلــم والتقــوى لــرح الكتــاب 

ــة؟ ــة والكهنوتي ــن البابوي ــنة م والس

مــن طالع نظــام الســلطة البابويــة أو الربهامنية 

مطالعــة عاجلــة، يجــد الفــروق الكبــرة التاليــة 

بــن العلــامء يف اإلســام والبابويــة يف النرصانيــة:

ــون أو  ــة اســم لطبقــة خاصــة مــن ل 1- البابوي

ــه  ــم امتاك ــا رغ ــة، والخــارج منه ــرق أو قبيل ع

ــاءة ل يكــن  ــة والكف ــن األهلي ــات األلف م مئ

لــه أن يكــون داخــا فيهــم. لذلــك نجــد يف 

ــاع  ــوص وقط ــن اللص ــة م ــة أمثل ــخ البابوي تاري

الطــرق تــم اختيارهــم كبابــا، بينــام العــامل صفــة 

ل يشــرتط لحصولهــا قيــد اللــون والعــرق، ونجد 

ــون وعــرق  ــامء مــن كل ل ــخ اإلســام عل يف تاري

وقبيلــة وشــعب، بحيــث ظهــرت طبقــة كبــرة 

ــاد  ــن للب ــة يف الدي ــوا أئ ــواىل وأصبح ــن امل م

ــم ســبب فضلهــم  ــاد، وكان التقــوى والعل والعب

ــرق والنســب. عــى الســائرين ل الع

2- إن تعاليــم الديانــة التــي يثلهــا البابا، ســاكتة 

عــن أهــم مســائل الحيــاة، فاملــريض عنــد البابــا 

ــق  ــا ح ــم، ف ــرب عنده ــد ال ــريض عن ــو امل ه

العــرتاض نحوهــا،  أصابــع  يوجــه  أن  ألحــد 

ــع  ــو واض ــل ه ــون، ب ــارح للقان ــس بش ــو لي فه

ــم  ــك تعالي ــاف ذل ــون. بخ ــتقل للقان ــر مس ح

الكتــاب والســنة شــاملة، وأصولهــا  وضوابطهــا 

ــك  ــف تل ــا يخال ــامل ب ــم ع ــإن تكل ــة، ف معلوم

األصــول والضوابــط، فســائر العلــامء موجــودون 

ومســتعدون عــى مســائلته والــرد عليــه يف كل 

وقــت.

الديانــة  البابويــة رشح  نظــام  يف  ينتهــي   -3

واحــد،  فــرد  إىل  األخــر  يف  عنهــا  والتعبــر 

ويختتــم. فذلــك الشــخص وحــده يعــّد حــارس 

الكنيســة،  مؤســس  ونائــب  املســيح،  أغنــام 

ــون  ــد يك ــرد واح ــم ف ــس اس ــامء لي ــام العل بين

ــم  ــخص تعلّ ــل  كل ش ــم رسي، ب ــام لتنظي زعي

ــامل  ــو ع ــة، فه ــول الصحيح ــا لألص ــن وفق الدي

ــم، لذلــك ل يكــن لعــامل  ووارث للرســول الكري

ــة. ــة األم ــى كاف ــه ع ــلط رأي أن يس

مــع وجــود هــذه الفــروق الكبــرة بــن التريــع 

يف  البابويــة، و بــن بيــان العلــامء للكتــاب 

والســنة يف اإلســام، ل يكــن ألحــد أن يتهــم 

بالبابويــة، إل مــن زال فيــه  علــامء الســام 

العقــل، وغــاب عنــه الحــق والصــدق، وفقــدت 

ــة. ــة والديان ــده األمان عن

}منقــول بالختصــار مــن »كتــاب اســام أور 

املفتــي  الشــيخ  لفضيلــة  پســندي«  جــدت 

محمــد تقــي العثــامين حفظــه اللــه{

أخبار العامل

دراسات إسالمية

البحرية املغربية تنقذ عرشات املهاجرين يف 
املتوسط

أفاد مصدر عسكري لـ"سكاي نيوزعربية"، أن وحدات 
مهاجرا   161 أنقذت  املغربية  امللكية  للبحرية  تابعة 
غر رشعيا بياه البحر األبيض املتوسط، صباح السبت.

بإنقاذ  قامت  امللكية  البحرية  أن  املصدر،  وأوضح 
سبعة مراكب تنقل مهاجرين من دول أفريقيا جنوب 
باتجاه  املغربية  املياه  عبور  يحاولون  كانوا  الصحراء 

أسبانيا.
بعدما  املهاجرين  هؤلء  إنقاذ  تم  أنه  املصدر  وأكد 
السواحل  قبالة  تقنية  صعوبات  مراكبهم  واجهت 
وتم  والناظور(،  طنجة  )بن  للمملكة  الشاملية 
لتلقي  الباد  بشامل  املوانئ  لسلطات  تسليمهم 

اإلسعافات وإجراء ترتيبات إدارية.

الدول اإلسالمية تغيب عن التنديد باعتقاالت الصني 
ضد اإليغور

رسالة  اليابان،  إىل  باإلضافة  غربية،  دولة   21 وجهت 
املتحدة يف مجال حقوق  األمم  أكرب مسؤولن يف  إىل 
اإلنسان؛ للتنديد بالعتقالت التعسفية يف الصن بحّق 

اتنية األويغور وأقليات أخرى يف إقليم شينجيانغ.
فرنسا  خصوصا  وقعتها  التي  الرسالة،  هذه  وُوّجهت 
والدنارك  وسويرا  املتحدة  واململكة  وأسرتاليا 
العليا  املفوضة  إىل  وهولندا،  والرنوج  ونيوزيلندا 
لحقوق اإلنسان ميشيل باشليه ورئيس مجلس حقوق 

اإلنسان كويل سيك. 
تكن  مل  املوقعة  الدول  من  أي  أن  الافت  من  وكان 

ذات أغلبية مسلمة.
املفوضة  من  يطلبون  الذين  الرسالة  موقعو  وأعرب 
حيال  "قلقهم  عن  موقعها،  عى  الوثيقة  نر  العليا 
تعسفية  اعتقالت  عن  تتحدث  بها  موثوق  تقارير 
)...( وكذلك عن رقابة واسعة النطاق وقيود تستهدف 
يف  شينجيانغ  يف  أخرى  وأقليات  األويغور  خصوصا 

الصن".
شينجيانغ  يف  دامية  هجامت  سلسلة  حصول  ومنذ 
نُسبت إىل أفراد أقلية األويغور الناطقة باللغة الرتكية، 
فرضت الحكومة الصينية تدابر أمنية مشددة يف هذه 

املنطقة الواسعة.
مليون  حوايل  وضعت  الصن  تكون  أن  يف  ويُشتبه 
شخص، خصوصا من األويغور، يف معسكرات إلعادة 
التأهيل. لكن بكن تنفي هذه األرقام، وتتحدث عن 
"مراكز للتدريب املهني" مخصصة ملا تسميه "التصدي 

للتطرف اإلسامي".
يف  كعضو  بواجباتها  الصن  "نذكّر  الرسالة:  يف  وجاء 
أعى معاير يف  احرتام  اإلنسان بشأن  مجلس حقوق 
مجال تعزيز وحامية حقوق اإلنسان والتعاون بشكل 

كامل مع املجلس".
وكتبت الدول املوقعة: "نطلب من الصن احرتام )...( 
التزاماتها الدولية، واحرتام حقوق اإلنسان والحريات 
األساسية، وبينها حرية الدين واملعتقد، يف شينجيانغ 

ويف جميع أنحاء الصن".
تجيز  أن  تنتظر  أنها  باشليه  أكدت  مارس،  آذار/  ويف 

بكن الوصول "التام" إىل شينجيانغ.



AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

السنة : 15- العدد:10/ شوال1440 هـ.ق 
20

مــن القيــم اإلنســانية األساســية التــي 

مــن  وجعلهــا  اإلســام،  بهــا  جــاء 

ــة  ــة واألرسي ــاة الفردي ــات الحي مقوم

ــدل(.  ــية: )الع ــة والسياس والجتامعي

حتــى جعــل القــرآن إقامــة القســط - 

أي العــدل - بــن النــاس هــو هــدف 

يقــول  كلهــا.  الســاموية  الرســالت 

ــاِت  ــْد أَرَْســلَْنا رُُســلََنا ِبالْبَيَِّن تعــاىل: "لََق

َوالِْميــزَاَن  الِْكتَــاَب  َمَعُهــُم  َوأَنْزَلَْنــا 

ِبالِْقْســِط..")الحديد:25(. النَّــاُس  لِيَُقــوَم 

ــدل  ــط أو الع ــة القس ــه بقيم ــة تنوي ــس ث ولي

األول  املقصــود  هــو  يكــون  أن  مــن  أعظــم 

ــه.  ــه كتب ــه تعــاىل رســله، وإنزال مــن إرســال الل

الرســل،  وبعثــت  الكتــب،  أنزلــت  فبالعــدل 

واألرض. الســموات  قامــت  وبالعــدل 

واملــراد بالعــدل: أن يعطــى كل ذي حــق حقــه، 

ســوء أكان ذو الحق فرداً أم جامعة أم شــيئاً من 

األشــياء أم معنــى مــن املعــاين، بــا طغيــان ول 

إخســار، فــا يبخــس حقــه ول يجــور عــى حــق 

ــَع  ــا َوَوَض ــاَمَء رَفََعَه ــاىل: " َوالسَّ ــال تع ــره . ق غ

الِْميــزَاَن، أَلَّ تَطَْغــْوا يِف الِْميــزَاِن، َوأَِقيُمــوا الـْـَوْزَن 

وا الِْميزَاَن")الرحمــن:9-7(. ِبالِْقْســِط َوَل تُْخــِرُ

ــس:  ــع النف ــدل م ــلم بالع ــر املس ــام يأم واإلس

بــأن يــوازن بــن حــق نفســه، وحــق ربــه، 

وحقــوق غــره. كــام قــال عليــه الصــاة والســام 

ــن عمــرو، حــن جــار عــى حــق  ــه ب ــد الل لعب

نفســه بداومــة صيــام النهــار وقيــام الليــل: )إن 

ــاً،  ــك حق ــك علي ــا، وإن لعين ــك حًق ــك علي لبدن

وإن ألهلــك عليــك حقــاً، وإن لــزورك عليــك 

حقــاً(. ويأمــر اإلســام بالعــدل مــع األرسة: مــع 

الزوجــة، أو الزوجــات، مــع األبنــاء والبنــات. 

ــَن  ــْم ِم ــاَب لَُك ــا طَ ــوا َم ــاىل: " فَانِْكُح ــول تع يق

ــْم أَلَّ  ــِإْن ِخْفتُ ــاَع فَ ــَاَث َوُربَ ُ ــى َوثث ــاِء َمثَْن النَِّس

ــاء:3(. ــَدًة" )النس ــوا فََواِح تَْعِدلُ

ويقــول الرســول )صــى اللــه عليــه وســلم(: 

ــن أراد  ــم(، وح ــوا يف أولدك ــه واعدل ــوا الل )اتق

بشــر ابــن ســعد األنصــاري أن يشــهده )عليــه 

ــا  ــر به ــه آث ــه معين ــى هب ــام( ع ــاة والس الص

أولدك  )أكل  النبــي:  ســأله  أولده،  بعــض 

أعطيتهــم مثــل هــذا(؟ قــال: ل. قال:)أشــهد 

ــك غــري، فــإين ل أشــهد عــى جــور(. عــى ذل

ويأمــر اإلســام بالعــدل مــع النــاس كل النــاس: 

عــدل املســلم مــع مــن يحــب، وعــدل املســلم 

ــب إىل  ــة الح ــه عاطف ــره، ل تدفع ــن يك ــع م م

املحابــاة بالباطــل، ول متنعــه عاطفــة الكــره مــن 

اإلنصــاف وإعطــاء الحــق لــن يســتحق.

ــا  ــن نحــب: " يَ ــع م ــدل م ــاىل يف الع ــول تع يق

اِمــَن ِبالِْقْســِط  أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا كُونُــوا قَوَّ

ــِن  ــُكْم أَِو الَْوالَِديْ ــَى أَنُْفِس ــْو َع ــِه َولَ ــَهَداَء لِلَّ ُش

ســبحانه  ويقــل  ")النســاء:135(.  َواأْلَقَْرِبــَن.. 

ــَن  ــا الَِّذي ــا أَيَُّه ــادي: "يَ ــن نع ــع م ــدل م يف الع

ــَهَداَء ِبالِْقْســِط َوَل  ــِه ُش ــَن لِلَّ اِم ــوا قَوَّ ــوا كُونُ آَمُن

ــوا  ــوا اْعِدلُ ــْوٍم َعــَى أَلَّ تَْعِدلُ يَْجرَِمنَُّكــْم َشــَنآُن قَ

ُهــَو أَقْــرَُب لِلتَّْقــَوى َواتَُّقــوا اللَّــَه.." )املائــدة:8(. 

وكــم حفــل التاريــخ الســيايس والقضــايئ يف 

اإلســام بواقــف رائعــة، حكــم فيهــا لغــر 

ضــد  وللرعيــة  املســلمن،  ضــد  املســلمن، 

ــاة. الدع

ــا يخرجــه  ــول، ف ــدل يف الق ــر اإلســام بالع يأم

ــا  ــه الرض ــق، ول يدخل ــول الح ــن ق ــب ع الغض

يف قــول الباطــل. يقــول تعــاىل: "َوإَِذا قُلْتُــْم 

َذا قُــْرىَب" )األنعــام:152(.  كَاَن  َولَــْو  فَاْعِدلُــوا 

ويأمــر بالعــدل يف الشــهادة، فــا يشــهد إل 

ــرف، ول  ــص، ول يح ــد ول ينق ــم، ل يزي ــا عل ب

يبــدل. قــال تعــاىل: )َوأَْشــِهُدوا َذَوْي َعــْدٍل ِمْنُكــْم 

ــوا  ــاق:2(، "كُونُ ــِه" )الط ــَهاَدَة لِلَّ ــوا الشَّ َوأَِقيُم

ــِط". ــَهَداَء ِبالِْقْس ــِه ُش ــَن لِلَّ اِم قَوَّ

ويأمــر اإلســام بالعــدل يف الحكــم. 

ـَه يَأُْمرُكُــْم  كــام قــال تعــاىل: "إِنَّ اللَـّ

َوإَِذا  أَْهلَِهــا  إِىَل  اأْلََمانَــاِت  تُــَؤدُّوا  أَْن 

تَْحُكُمــوا  أَْن  النَّــاِس  بَــْنَ  َحَكْمتُــْم 

)النســاء:58(. ِبالَْعــْدِل.." 

ــث يف فضــل  ــد اســتفاضت األحادي وق

ــبعة  ــد الس ــو أح ــادل( فه ــام الع )اإلم

ــوم ل  ــه ي ــه يف ظل ــم الل ــن يظله الذي

ظــل إل ظلــه، وأحــد الثاثــة الذيــن ل تــرد لهــم 

دعــوة.

وبقــدر مــا أمــر اإلســام بالعــدل وحــث عليــه، 

حــرم الظلــم أشــد التحريــم، وقاومــه أشــد 

ــم الغــر،  ــم النفــس أم ظل ــة، ســواء ظل املقاوم

وظلــم  للضعفــاء،  األقويــاء  ظلــم  وبخاصــة 

األغنيــاء للفقــراء، وظلــم الحــكام للمحكومــن. 

وكلــام اشــتد ضعــف اإلنســان كان ظلمــه أشــد 

)واتــق دعــوة  الرســول ملعــاذ:  يقــول  إثــاً. 

ــاب(.  ــه حج ــن الل ــا وب ــس بينه ــوم، فلي املظل

وقــال: )دعــوة املظلــوم يرفعهــا اللــه فــوق 

ــول  ــامء، ويق ــواب الس ــا أب ــح له ــامم، ويفت الغ

ــن(. ــد ح ــو بع ــك ول ــزيت ألنرصن ــرب: وع ال

ــه  ــدد في ــذي ش ــدل، ال ــواع الع ــرز أن ــن أب وم

اإلســام مــا ســمي يف عرصنــا: العــدل الجتامعي. 

ــة  ــروة، وإتاح ــع ال ــدل يف توزي ــه: الع ــراد ب وي

الواحــدة،  األمــة  ء  ألبنــا  املتكافئــة  الفــرص 

ــم  ــم وجهوده ــرة أعامله ــن ث ــاء العامل وإعط

دون أن يرقهــا القــادرون وذوو النفــوذ منهــم، 

األفــراد  بــن  الشاســعة  الفــوارق  وتقريــب 

ــان  ــات بعضهــا وبعــض، بالحــد مــن طغي والفئ

ــاء والعمــل عــى رفــع مســتوى الفقــراء. األغني

ســبقاً  اإلســام  فيــه  ســبق  الجانــب  وهــذا 

ــيك مل  ــده امل ــذ عه ــرآن من ــى إن الق ــداً، حت بعي

يغفــل هــذا األمــر الحيــوي، بــل إعطــاء عنايــة 

يطعــم  مل  فمــن  واســعة.  ومســاحة  بالغــة، 

املســكن كان مــن أهــل ســقر املعذبــن يف 

ــُك  ــْم نَ ــَن َولَ ــَن الُْمَصلِّ ــُك ِم ــْم نَ ــوا لَ ــار، "قَالُ الن

د. يوسف القرضاوي

العدل

التوجيه اإلسالمي
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  قالــوا: مــا التحيــة؟ قلــت: هــي دعــوة خفيفــة 

أو  الســامة  أو  البقــاء  أو  بالحيــاة  مختــرصة 

كلمــة خــر عنــد التاقــي. قالــوا: مالــك قيدتهــا 

ــه  ــن بيت ــت: اإلنســان يخــرج م بالختصــار؟ قل

لحاجتــه ويلقــى يف طريقــه إليهــا أشــخاصا 

آخريــن فيحييهــم ويحيونــه مــارا بهــم وماريــن 

بــه، مــن دون أن توقفهــم التحيــة أو تؤخرهــم 

ــت  ــو كان ــا، ول ــي يقصدونه ــم الت ــن وجهته ع

التحيــة كلــامت طويــات لحتاجــوا إىل الوقــوف 

وللحقهــم  ردهــا،  ســامع  وانتظــار  ألدائهــا 

ــة  ــات الخفيف ــر، والتحي ــك حــرج ورضر كب بذل

املختــرصة هــي املتبعــة لــدى جميــع الشــعوب 

ــارات. ــات والحض ــة الثقاف ــم ويف عام واألم

  قالــوا: مــا أفضــل كلــامت التحيــة يف اإلســام؟ 

ــات  ــا يف آي ــوص عليه ــع منص ــي أرب ــت: ه قل

كثــرة متعاضــدة عليهــا األحاديــث واآلثــار، 

وهــي: 1- ســام، 2- وســاما، 3- وســام عليكــم، 

ــدأ  4- والســام عليكــم، ويســن للمســلم أن يب

بإحــدى هــذه الكلــامت حــن يلقــى أخــاه، 

ــه. ــا علي ــرد حق ويجــب عــى اآلخــر ال

قالــوا: مــا لــك ملحــا عــى هــذا الكلــامت 

كلــامت  ألنهــا  قلــت:  املختــرصة؟  الخفيفــة 

جامعــة وافيــة بالغــرض يف باغــة مــن دون 

ــا  ــه به ــي أمــر الل ــل، وهــي الت تقصــر ول تثقي

ــب  ــي خاط ــي الت ــا، وه ــم إياه ــاده وعلَّمه عب

اللــه بهــا عبــاده، وأثبتهــا يف كتابــه عــى ألســنة 

املائكــة واألنبيــاء وأهــل الجنــة، وجــرى عليهــا 

الصحابــة والتابعــون وســائر الصالحــن بعدهــم، 

ــتحب. ــامت أو يس ــر الكل ــاح تكث ــد يب وق

ــاده  ــه عب ــر الل ــذي أم ــا بالســام ال ــوا: ذكّرن قال

ــاه تعليــام. قلــت: قــال تعــاىل:  ــه وعلَّمهــم إي ب

"وإذا جــاءك الذيــن يؤمنــون بآياتنــا فقــل ســام 

عليكــم" )ســورة األنعــام 6(، و"فاصفــح عنهــم 

وقــل ســام" )ســورة الزخــرف 89(، وأخــرج 

الشــيخان عــن أيب هريــرة عــن رســول اللــه 

ــق آدم  ــه وســلم يف حديــث خل ــه علي صــى الل

عليــه الســام: "فلــام خلقــه قــال اذهــب فســلم 

ــة  ــن املائك ــر م ــم نف ــر، وه ــك النف ــى أولئ ع

ــك  ــا تحيت ــك، فإنه ــا يجيبون ــوس فاســتمع م جل

ــال: فذهــب، فقــال: الســام  ــك، ق ــة ذريت وتحي

ــه،  ــة الل ــك ورحم ــام علي ــوا: الس ــم، فقال عليك

ــه". ــة الل ــزادوه: ورحم ــال: ف ق

اللــه"؟  "ورحمــة  املائكــة:  زاد  ملــاذا  قالــوا: 

قلــت: ســأعود إىل بيانهــا، وغــريض هنــا تقريــر 

أن التحيــة التــي علَّمهــا اللــه آدم عليــه الســام 

ــم". ــام عليك ــي "الس ه

ــاده. قلــت:  ــا بســام اللــه عــى عب ــوا: أخربن قال

الســام:  عليــه  يحيــى  ذكــر  تعــاىل يف  قــال 

بقلم: د. محمد أكرم الندويالتحية
أوكسفورد

نُطِْعــُم الِْمْســِكَن")املدثر:43-44( ول يكفــى أن 

تطعــم املســكن، بــل يجــب أن تحمــل نصيبــك 

ــة  ــى رعاي ــض ع ــه، والح ــوة إىل إطعام يف الدع

ُب  ـِذي يَُكــذِّ رضوراتــه وحاجاتــه: " أََرأَيْــَت الَـّ

ــضُّ  ــَم. َوَل يَُح ــُدعُّ الْيَِتي ــِذي يَ ــَك الَّ ــِن. فََذلِ ي ِبالدِّ

ــون:3-1(. ــِكِن" )املاع ــاِم الِْمْس ــَى طََع َع

وإهــامل هــذا الحــض يضعــه القــرآن جنبــاً 

ــب  ــاىل، املوج ــه تع ــر بالل ــع الكف ــب م إىل جن

)ُخــُذوُه  الجحيــم:  وصــيل  األليــم،  للعــذاب 

ــلٍَة  ــمَّ يِف ِسلِْس ــوُه، ثُ ــَم َصلُّ ــمَّ الَْجِحي ــوُه، ثُ فَُغلُّ

ـُه كَاَن َل  َذْرُعَهــا َســبُْعوَن ِذَراًعــا فَاْســلُُكوُه إِنَـّ

ــاِم  ــَى طََع ــضُّ َع ــِم، َوَل يَُح ــِه الَْعِظي ــُن ِباللَّ يُْؤِم

الِْمْســِكِن")الحاقة:34-30(.

مسخوط  مذموم  مجتمع  الجاهيل  واملجتمع 

عليه من الله تعاىل، لضياع الفئات الضعيفة فيه، 

وانشغال األقوياء، بأكل الرتاث وحب املال: )كَاَّ 

طََعاِم  َعَى  وَن  تََحاضُّ َوَل  الْيَِتيَم،  تُْكرُِموَن  َل  بَل 

َوتُِحبُّوَن   ، لاَمًّ أَكًْا  َاَث  الرتُّ َوتَأْكُلُوَن  الِْمْسِكِن، 

اهتم  لقد   .)20 ")الفجر:17-  َجامًّ ُحبًّا  الاَْمَل 

فرع  املجتمع،  يف  الضعيفة  بالطبقات  اإلسام 

لهم من األحكام والوسائل ما يكفل لهم العمل 

عامل،  لكل  العادل  واألجر  عاطل،  لكل  املائم 

لكل  الكايف  والعاج  جائع،  لكل  الكايف  والطعام 

مريض، والكساء املناسب لكل عريان. والكفاية 

التامة لكل محتاج. وتشمل هذه الكفاية: املأكل 

عى  منه،  له  بد  ل  ما  وكل  واملسكن،  وامللبس 

ما يليق بحاله، من غر إرساف ول تقتر، لنفس 

الشخص وملن يعوله. وهذا تعريف اإلمام النوى 

يف )املجموع(.

األموال  يف  مالية  حقوقاً  اإلسام  لذلك  وفرض 

اعتربها  التي  الزكاة.  وأعظمها  أولها  األغنياء، 

طوعاً  املسلم  يؤديها  أركانه،  ثالث  اإلسام 

واحتساباً، وإل أخذت منه كرهاً، ولو أن طائفة 

عليها  قوتلت  أدائها  من  امتنعت  شوكة  ذات 

بحد السيوف. تؤخذ الزكاة من األغنياء لرتد عى 

الفقراء. فهي من األمة واليها. واألرجح أن يعطى 

ألمثاله،  الغالب  العمر  كفاية  الزكاة  من  الفقر 

متى اتسعت حصيلة الزكاة لذلك. وبذلك يصبح 

ل  عليا  آخذة،  ل  معطية  يداً  القادم  العام  يف 

سفى.

أن  ينبغي  املوضوع،  هذا  يف  كتب  ألفت  وقد 

وهموم  اإلسامية  )الصحوة  كتابنا  وىف  تراجع. 

الوطن العريب واإلسامي( خطوط عريضة مركزة 

يحسن  اإلسام،  يف  الجتامعي  العدل  ملقومات 

الرجوع إليها.

التوجيه اإلسالمي



AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

السنة : 15- العدد:10/ شوال1440 هـ.ق 
22

ــوم  ــوت وي ــوم ي ــد وي ــوم ول ــه ي ــام علي "وس

يبعــث حيــا" )ســورة مريــم 15(، و"وســام 

ــل  ــورة النم ــى" )س ــن اصطف ــاده الذي ــى عب ع

ــورة  ــن" )س ــوح يف العامل ــى ن ــام ع 59(، و"س

الصافــات 79(، و"ســام عــى إبراهيــم" )ســورة 

الصافــات 109(، و"ســام عــى مــوىس وهــارون" 

)ســورة الصافــات 120(، و"ســام عــى إلياســن" 

عــى  و"وســام   ،)130 الصافــات  )ســورة 

املرســلن" )ســورة الصافــات 181(، و"ســام قــول 

ــس 58(. ــور ي ــم" )س ــن رب رحي م

ــد  ــت: "ولق ــة، قل ــام املائك ــا بس ــوا: أخربن قال

ــوا ســاما"  ــرى قال ــم بال جــاءت رســلنا إبراهي

ــوا  ــه فقال ــوا علي ــود 69(، و"إذ دخل ــورة ه )س

ســاما" )ســورة الحجــر 52(، و"إذ دخلــوا عليــه 

فقالــوا ســاما" )ســورة الذاريــات 25(، و"الذيــن 

ســام  يقولــون  طيبــن  املائكــة  تتوفاهــم 

عليكــم" )ســورة النحــل اآليــة 32(، و"واملائكــة 

يدخلــون عليهــم مــن كل بــاب، ســام عليكــم" 

)ســورة الرعــد 23-24(، "وقــال لهــم خزنتهــا 

ــة 73(. ــر اآلي ــورة الزم ــم" )س ــام عليك س

ــا بســام أهــل الجنــة، قلــت: قــال  ــوا: أخربن قال

ــس  ــا ســام" )ســورة يون تعــاىل: "وتحيتهــم فيه

ــم  ــا ســام" )ســورة إبراهي ــم فيه 10(، و"تحيته

23(، و"تحيتهــم يــوم يلقونــه ســام" )ســورة 

األحــزاب 44(، وســام رجــال األعــراف: "ونــادوا 

)ســورة  عليكــم"  ســام  أن  الجنــة  أصحــاب 

ــاما"  ــة وس ــا تحي ــون فيه ــراف 46(، و"يلقَّ األع

مــن  لــك  و"فســام   ،)75 الفرقــان  )ســورة 

أصحــاب اليمــن" )ســورة الواقعــة 91(، و"ل 

يســمعون فيهــا لغــوا إل ســاما" )ســورة مريــم 

62(، و"إل قيــا ســاما ســاما" )ســورة الواقعــة 

.)26

ــام  ــم الس ــاء عليه ــام األنبي ــا بس ــوا: أخربن قال

وســائر الصالحــن، قلــت: ذكــر اللــه رد إبراهيــم 

ســام"  "قــال  املائكــة  عــى  الســام  عليــه 

 ،)25 الذاريــات  وســورة   ،69 هــود  )ســورة 

وقــال عيــىس عليــه الســام: "والســام عــيل 

ــا"  ــوم أبعــث حي ــوم أمــوت وي ــدت وي ــوم ول ي

)ســورة مريــم 33(، وقــال تعــاىل: "وإذا ســمعوا 

ــا ولكــم  ــا أعاملن ــوا لن اللغــو أعرضــوا عنــه وقال

أعاملكــم ســام عليكــم" )ســورة القصــص 55(، 

وأخــرج الشــيخان عــن ابــن عبــاس يف حديــث 

مــوىس والخــرض عليهــام الســام "فســلم مــوىس 

ــام". ــك الس ــرض وأن بأرض ــال الخ فق

قالــوا: أمل يقــل اللــه تعــاىل: "وإذا حييتــم بتحيــة 

فحيــوا بأحســن منهــا أو ردوهــا" )ســورة النســاء 

86(؟ قلــت: بــى، قــال: بأحســن منهــا، ومل يقــل: 

بأكــر منهــا. ومعنــاه: الكيــف والقــوة، ل الكــم 

والتكثــر، فلــام جــاءت املائكــة إبراهيــم عليــه 

ــام،  ــم: س ــال إبراهي ــاما، فق ــوا: س ــام قال الس

ــوا: قــد يكــون  والرفــع أقــوى مــن النصــب، قال

للتكثــر فضــل؟ قلــت: نعــم، وســيأيت بيانــه.

قالــوا: وهنــا مــن النــاس مــن يــرص عى "الســام 

ــة،  ــد التحي ــه" عن ــه وبركات ــة الل ــم ورحم عليك

قلــت: أصحــاب فضــول وتطويــل، يعرِّضــون 

ــم  ــن إياه ــقة صارف ــرج واملش ــه للح ــاد الل عب

ــم  ــو نعي ــرج أب ــم، أخ ــغالهم وحوائجه ــن أش ع

يف حليــة األوليــاء عــن عبــد اللــه بــن الســندي، 

قــال: جــاء رجــل إىل الثــوري فقــال: الســام 

عليــك يــا أبــا عبــد اللــه ورحمــة اللــه وبركاتــه، 

ــفيان:  ــال س ــك؟ فق ــف حال ــت؟ وكي ــف أن كي

ــل. ــاب تطوي ــنا أصح ــاك، لس ــه وإي ــا الل عافان

ــاح  ــد يب ــك "وق ــت بقول ــذي عني ــام ال ــوا ف قال

تكثــر الكلــامت أو يســتحب"؟ قلت: املســلمون 

إذا تاقــوا يف الطريــق أو إذا كانــوا مقبلــن عــى 

شــؤونهم مــن العبــادة والعلــم والتجــارة نــدب 

ــي  ــع الت ــامت األرب ــى إحــدى الكل القتصــار ع

النــاس يف منازلهــم  إذا زاروا  ذكرتهــا، ولكــن 

التكثــر  لهــم  أبيــح  وهــم مقبلــون عليهــم 

ــن  ــة ح ــل املائك ــل، كا فع ــر املم ــب غ املناس

ــة  ــى الكلم ــرص آدم ع ــم، فاقت ــب آدم إليه ذه

ــأدب مــع املائكــة  ــه إياهــا وت ــي علَّمــه الل الت

ــه  ــة علي ــل املائك ــا، وأفض ــم عليه ــم يزده فل

إذ زارهــم، فــزادوه بكلمــة أخــرى متجنبــن 

ــل. التطوي

ــى  ــر ع ــس الذك ــل يف مجال ــتحب التطوي ويس

مقتــىض الحــال، فــإذا انتهيتــم إىل مجلــس مــن 

ــا ل  ــامت ألنه ــدوا يف الكل ــر فزي ــس الذك مجال

ــون  ــر وراغب ــم يف الذك ــراج، فإنه ــؤدي إىل إح ت

ــذا  ــر، وه ــام ذك ــر، والس ــن الذك ــار م يف اإلكث

الــذي اتبعــه أصحــاب النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم يف مجالــس الذكــر وأوقــات فراغهــم، 

ــو  ــه أب ــذي أخرج ــث ال ــراد يف الحدي ــو امل وه

داود والرتمــذي يف ســننهام مــن طريــق جعفــر 

ــن  ــاء ع ــن أيب رج ــوف ع ــن ع ــليامن ع ــن س ب

عمــران بــن حصــن، قــال: جــاء رجــل إىل النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال: الســام عليكــم، 

ــي  ــال النب ــس فق ــم جل ــام، ث ــه الس ــرد علي ف

صــى اللــه عليــه وســلم: عــر، ثــم جــاء آخــر 

فقــال: الســام عليكــم ورحمــة اللــه، فــرد عليــه 

فجلــس، فقــال: عــرون، ثــم جــاء آخــر، فقــال: 

الســام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه، فــرد 

ــادة  ــون. ووردت زي ــال: ثاث ــس، فق ــه فجل علي

ــا أخرجــه  ــا م ــث، منه أخــرى يف بعــض األحادي

أبــو داود والرتمــذي يف ســننهام مــن طريــق 

نافــع بــن يزيــد قــال أخــربين أبــو مرحــوم عــن 

ســهل بــن معــاذ بــن أنــس عــن أبيــه عــن النبي 

صــى اللــه عليــه وســلم بعنــاه، زاد: ثــم أىت آخر 

ــه  ــه وبركات ــة الل ــم ورحم ــام عليك ــال الس فق

ــون  ــذا تك ــال هك ــون ق ــال أربع ــه فق ومغفرت

ــل. الفضائ

قالوا: فام تقول يف تبادل التحيات يف مجموعات 

الجتامعية،  اإلعام  وسائل  وسائر  الواتساب 

هي  ل،  قلت:  فيها؟  السام  كتابة  أتستحب 

رسائل  هي  وإنا  والزيارة،  اللقاء  بثابة  ليست 

عامة، كام أين إذا كتبُت مقال أو كتابا مل يستحب 

أن أبدأه بالسام، وإن كنُت قد كتبت ذلك املقال 

ها إىل إخواين املسلمن. أو الكتاب موجَّ

له  أخا  الواتساب  يف  الرجل  يخاطب  قد  قالوا: 

معينن،  وأصدقاء  إخوانا  أو  معينا،  صديقا  أو 

قلت: إذا نوى ذلك استحب له السام من دون 

تطويل وإمال، كالرسائل التي يتبادل بها الناس 

عى  يجب  فهل  قالوا:  السام.  فيها  ويستحب 

اآلخرين رد السام عليه؟ قلت: يجب الرد عى 

إىل جمع،  موجها  السام  كان  وإذا  املعن،  ذلك 

تجب  وهل  قالوا:  منهم.  الواحد  برد  استغني 

كتابة الرد؟ قلت: اعلموا أن السام إذا ألقي إليك 

شفويا وجب عليك رده مشافهة، وإذا وجه إليك 

كتابة، كنت مخرا بن أمرين، إما أن ترد نطقا أو 

كتابة، ويقبُح عى البادئ بالسام أن يلح عليك 

بالكتابة، ألن يف ذلك إحراجا، فقد تكون أنت يف 

شغل غر نشيط للكتابة.

لكم حن  يسن  قلت:  قلت.  ما  لنا  لخص  قالوا: 

وتوجزوا  إخوانكم  عى  تسلموا  أن  التاقي 

بادئن بالسام أو رادين له، ويباح لكم التطويل 

مجالس  يف  تاقيتم  إذا  يستحب  وقد  املناسب 

كتابة  املحدثة  البدع  ومن  الذكر،  أو  الفراغ 

إل  الوسائل الجتامعية،  السام عى مجموعات 

إذا وجهتم رسالة خاصة إىل شخص أو أشخاص 

معينن، فحينئد يسن لكم السام املخترص، ولكن 

كتابة.  عليكم  يردوا  أن  إخوانكم  عى  تلحوا  ل 

واحرتامهم  الجلساء  أوقات  مراعاة  أن  واعلموا 

من سنن الهدى، وإياكم إياكم أن تؤذوا إخوانكم 

يستمعون  ممن  وإياكم  الله  وجعلني  املؤمنن، 

القول فيتبعون أحسنه، آمن.

التوجيه اإلسالمي
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أكبـاد  أفـاذ  واألولد  األسـاتذة  أولد  الطـاب   

آبائهـم، فاآلبـاء یخططـون ویتفکـرون لتطورهم 

وإصاحهـم وتقدمهـم للوصـول إىل القمـة وهذا 

شـأن كل والـد ناصـح.

بالشـباب  املحيطـة  الظـروف  إىل  فنظـرا   

عـى  الزائـد  وولعهـم  مـن حرصهـم  واليافعـن 

و  الذكيـة  الهواتـف  ولسـيام  الجديـدة  اآللت 

ل  اإلجتامعـي  التواصـل  ووسـائل  الفضائيـات 

بـه  اتصـل  إذا  إل  أبـدا  تعليـام  التعليـم  يكـون 

أمـر الرتبيـة واإلصاح إتصـال وثيقـا ممنهجا، ول 

يكـون الطالب طالبـا إل إذا ركز األسـتاذ جهوده 

مـن  وتحصينـه  تربيتـه  إىل  وعنايتـه  وطاقاتـه 

اإلسـامي  باملجتمـع  املحيطـة  والفـن  األمـراض 

کل جانـب. مـن 

عـى  إيجابيـا  تأثـرا  يؤثـر  التذكـر  أن  ول شـك 

نفسـية الطالـب ول بـد أن یکـون األسـتاذ یقظـا 

مطلعـا قـدر اإلمكان عـى ما يجري بـن الطاب 

مـن العـادات واملامرسـات وأن يخطـو خطـوات 

منهجيـة يف إرشـادهم وتثقيفهـم بثقافة اإلسـام 

يصلـب  يك  تربيتهـم  عـى  ويحـرص  الناجحـة 

عودهـم عـى معـاين اإلسـام الطيبـة وأن يبیـن 

اإلنجـازات  وأصحـاب  الصلحـاء  عـادات  لهـم 

العمليـة  املحرضـة  قصصهـم  ببيـان  الهامـة 

زخـارف  يف  وزهدهـم  العظيمـة  ومجاهداتهـم 

الدنيـا وأن ل ينـىس هذه املسـؤولية الهامة التي 

ترمـي إىل تكویـن جيـل مثقـف متصـل ببـادئ 

اإلسـام ومتشـبث بحبـل الله املتن إن شـاء الله 

ىل.  تعا

هـذا هـو النبـي الكريـم صـى اللـه عليه وسـلم 

یرمـق أصحابـه و ينظر إليهم نظـرة إصاح، فلام 

نظـر إىل صحابـی صـى يف مسـجده وعـى مرأی 

منـه صـى الله عليه وسـلم ، قال لـه: »قم فصل 

فإنـك مل تصـل.« ومل يرتكـه بعـد أمـره هـذا، بـل 

داوم علـی مهمتـه اإلصاحيـة والرتبویـة، ونظـر 

إليـه مرتـن أو ثـاث مرات وأمره بنفـس ما أمره 

بـه مـن قبـل، حتـى أدرك خطـأه وتعلـم مـامل 

یعلم. یکـن 

 إن الطـاب يحتاجـون إىل مزيـد مـن الرعايـة 

والرتبيـة والعنایـة بهـم ومواصلة منهـج اإلصاح 

وعـدم الغفلـة عـن تربيتهـم وإصاحهـم يوطـد 

العاقـات بن الطاب واألسـاتذة وسـتكون لهذه 

الكلـامت الوجيـزة آثارهـا الطيبـة العظيمـة إن 

شـاء اللـه تعـاىل ويبـر بسـتقبل زاهـر وآتيـة 

مرقـة ول شـك أن الله ل يضيـع أجر املصلحن.

فهـذه بعـض صـور النشـاطات التـی ترمـی إىل 

تجـارب  مـن  مسـتقاة  وهـی  الطالـب  إصـاح 

الکـرام: أسـاتذتی 

 ۱. تحريـض الطـاب عـى کسـب العلم و طلب 

املزيـد مـن املعـارف واملجاهـدة الصادقـة فـی 

سـبیلها والصرب علـی عقبات الطریـق والتعريف 

ببعـض الكتـب املحرضـة لهـم فـی هـذا الصـدد 

الجـوزي  ابـن  للمـام  الخاطـر«  »صيـد  مثـل: 

و»صفحـات مـن صـرب العلـامء« و»قيمـة الزمن 

عنـد العلـامء« للعامـة عبـد الفتـاح أبـو غـده 

و»الخطـة الرباقة لـذي النفس التواقـة« للدكتور 

صـاح عبد الفتـاح الخالدي و»الهمـة طریق إىل 

القمـة« للدکتـور محمد موسـی الریف و»إبدا 

عبدالعزيـز  مشـعل  للشـیخ  حياتـك«  كتابـة 

الفاحي.

۲. تزویدهـم بـزاد اإلیـامن والتقـوی والتحذیـر 

املعاصـی  فـی  الوقـوع  مـن  والدائـم  الشـدید 

أسـبابها  عـن  والتجنـب  وکبیرهـا  صغیرهـا 

قصـص  ببیـان  املعاصـی،  أهـل  عـن  والتباعـد 

الربانییـن والصالحیـن وهـذه القصـص تحرضهم 

علـی اإلقتـداء بهـم والتفکر فی أحوال أنفسـهم 

وقـد قال اللـه تعالی: »فاقصـص القصص لعلهم 

یتفکـرون«.

الطریـق  هـذا  فـی  السـیر  علـی  ویعینهـم 

اإلصاحيـة  الكتـب  ببعـض  التعريـف  اآلمـن 

»رسـالة  مثـل  یطالعوهـا،  کـی  میزاتهـا  وبیـان 

و  املحاسـبي  حـارث  للمـام  املسرتشـدين« 

و  للمقدسـی  القاصديـن«  منهـاج  »مختـرص 

»إحيـاء علـوم الديـن« للغزالـی و »رجـال الفكر 

والدعـوة« للعامة أبی الحسـن الندوی و »أدب 

رشـید  واضـح  محمـد  للشـیخ  القلـوب«  أهـل 

النـدوی.

۳. التنبيـه علـی أخطائهـم وشـذوذهم والسـعی 

لهـم  النصيحـة  وبـذل  عوجهـم  تقويـم  فـی 

لديهـم  والتخلـف  الضعـف  أسـباب  ودراسـة 

تعالـج  كـام  الضعـف  هـذا  عـاج  يف  والسـعي 

الجسـمية. األمـراض 

۴. تحذيرهم من اإلنغامس يف املسـائل الشـائکة 

األمـر  هـذ  فـإن  واملـراء  الجـدال  عـن  ونهیهـم 

یحیـد بهـم عـن أهدافهـم التـي خرجـوا ألجلهـا 

ویسـتنزف طاقاتهـم ویشـغل ذهنهـم ویـورث 

الضغـن ول يصفـوا القلب والفكـر لطلب العلم، 

فقـد ثبـت عـن عبـد اللـه بـن وهـب أنـه قـال 

: سـمعت مالـكا ريض اللـه عنـه يقـول: »املـراء 

يقسـی القلـب ويـورث الضغـن.« )جامـع بيـان 

)۱۳۴/۱ العلـم: 

الصالحـة واألخـاق  األعـامل  بيـان فضائـل   .۵  

الفاضلـة واآلداب السـامية کـي یتـدرج الطالـب 

يف التحـيل بهـا، فإن بيان الفضائـل يعبد الطريق 

للطالـب يك يسـارع نحو هذه األعـامل و يتخلق 

باألخاق السـامية الحسـنة التـي يذكرها معلمه 

و يكـن لـه أن يتطلـع إىل القمـة ويسـعی لهـا 

. سعيها

وإراءتهـم  نفوسـهم  يف  واألمـل  الثقـة  زرع   .۶

وهـذا  والفـاح  النجـاح  إىل  املوصلـة  الطـرق 

مـن أقـوى األسـباب يف تقويـة إرادتهـم وتنميـة 

إذا  اإليجابيـة  الكلـامت  أن  مواهبهـم ول شـك 

حسـن توظيفهـا يف تحقیـق األهـداف املـرادة،  

والطمـوح  باألمـل  مفعمـة  القلـوب  سـتجعل 

وتخـرج اإلنسـان مـن عـامل الخمـول والقعود إىل 

والحركـة. الفاعليـة 

 فنظـرا إىل الظروف السـائدة عـى العباد والباد 

والفـن التـي يواجههـا املجتمـع اإلسـامي مـن 

السـابقة  الرتبويـة  املناهـج  تحتـاج  جانـب  كل 

يف املـدارس الدينيـة واملراكـز العلميـة إىل مزيـد 

مـن الدراسـة والتطور واقـرتاح الحلـول الناجعة 

بهـا  والعمـل  واملربیـن  األسـاتذة  جانـب  مـن 

فـی مجـال إصـاح الطـاب وتربیتهـم یحـدث 

تغییـرا إیجابیـا يف األعامل واألحوال واملامرسـات 

واألهـداف، ومـا ذلـك عـى اللـه بعزيـز. 

 وصـى اللـه تعاىل عـى خر خلقـه محمد وعى 

اله وصحبه وسـلم.

كلمات يف الرتبية والتعليم
الشيخ عبداللطيف الناروئي

مدرس بالجامعة

التوجيه اإلسالمي
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ــي  ــت ]أخت ــد كان ــا ، فق ــه آنف و كــام أرشت إلي

املذكــورة[ تعــاين الكثــر بعــد زواجهــا مــن 

ــش  ــت تعي ــام كان ــة ، و بين ــة القتصادي الناحي

مــن  مــرة  ذات  التمســت   ، املشــاكل  هــذه 

حــرضة والــدي الكريــم أن يدعــو لهــا ليُســِعدها 

اللــه تعــاىل بالتوفيــق  ألداء منســك الحــج ، 

فبادرهــا الوالــد الكريــم بالســؤال : " و هــل 

أنــت راغبــة يف الحــج؟" ، أجابــت بنعــم ، فقــال 

حــرضة الوالــد : " كا ، لســِت راغبــة يف أداءه !" ، 

فقالــت مســتغربًة : " أنــا جــاّدة يف رغبتــي للحج 

ــرت  ــل اّدخ ــد:  " فه ــرضة الوال ــاد ح ۔۔" ، فأف

لذلــك مــن مرصوفــك شــيئا مــن املبلــغ ۔۔؟" ، 

قالــت : " ل " ، فقــال : " هــذا يعنــي أن رغبتــك 

إىل حــد القــول باللســان و حســب ، و لــو كنــت 

راغبــة حقــا لدخــرت لهــا شــئیا۔۔" ، فاعتــذرت 

قائلــًة : " و مــاذا عســاين أن أدخــر مــن مــرصويف 

ــه شــئ۔!" ، فقــال  ــذي ل يتبقــى من الضئیــل ال

ــر  ــعك أن تدخ ــل ل يس ــد : " و ه ــرضة الوال ح

ــت : "  ــة؟" ، قال ــن روبي ــدا م ــا واح ــى فلس حت

ــي  ــل  يغن ــن ه ــك ، و لك ــعني ذل ــا ، يس طبع

هــذا القــدر اليســر مــن مصاريــف الحــج 

شــيئا؟" ، فأفادهــا حــرضة الوالــد الكريــم قائــا 

العبــد عندمــا يخطــو خطوتــه األوىل  : " إن 

حســب اســتطاعته لتأديــة معــروف، فــإن اللــه 

تعــاىل يعينــه عليــه أول األمــر،  فــإن مل يكتــب 

ــح أجــرَه و  ــه ُين ــك املعــروف فإن ــه إمتــام ذل ل

ثوابــه لزامــا ِمــن عنداللــه تعــاىل، أمــا مــن كان 

يّنــي نفســه باألمــاين الفارغــة ، و ل يخطــو 

نحوهــا أي خطــوة ، فــإن هــذا ل يحقــق شــيئا 

ــا۔۔۔" ــدي نفع ،و ل يج

قــد حــدث هــذا الحــادث ، و مضــت الســنون 

تلــو الســنون ، حتــى توفاهــا اللــه تعــاىل يف عــام 

الورَثــة  مــا  ۱۹۵۶املیــادي،  فاســتعرض  

تركتــه بعدهــا مــن أمتعــة ، فعــروا عــى كِيــس 

ــوس للحــج "  ــوب أعــاه : " فل ــوب، مكت مــن ث

ــتن  ــس و س ــوايل خم ــه ح ــإذا في ــوه ، ف ، فتح

روبيــة )۶۵ (، و ملــا رأه حــرضة الوالــد الكريــم ، 

دمعــت لــه عينــاه ، فقــص علينــا هــذه القصــة 

ــوس يف  ــذه الفل ــه ه ــم رصف حرضت ــا، ث حينه

تأديــة الحــج بــدل عنهــا ، وهكــذا حقــق رغبــة 

أداِءهــا للحــج بالبــدل عنهــا ۔

ــد  ــان أن الوال ــن الزم ــرتة م ــد ف ــدث بع ــم ح ث

الكريــم كان يف ميــدان " عرفــات " ، و غلبــه 

طيــف مــن النعــاس لرُبهــة ، فــإذا هــو يشــاِهد 

ــا املعظمــة  ــا جــان" ) أختن ــا " آپ ــم الرؤي يف عالَ

( و هــي تصعــد عــى جبــل الرحمــة يف عرفــات 

! و هكــذا  فقــد هيــأ اللــه تعــاىل ألََمتــه هــذه 

أســباب تأديــة حجهــا ، رحمهــا اللــه تعــاىل 

ــعة ۔ ــة واس رحم

ــا  ــة حفظه ــيدة عتيق ــا دور  الس ــأيت بعده و ی

اللــه تعــاىل ، فهــي تليهــا يف الســّن، وهــي 

ماشــاءالله ســيدة عابــدة و ذات حيــاة منظمــة ، 

و قــد ترفــت باملبايعــة عــى يــد حكيــم األمــة 

ــوي  ــيل التهان ــد أرشف ع ــيخ محم ــة الش العام

ــيطة  ــى بس ــد ع ــاىل، و ل يوج ــه تع ــه الل رحم

األرض غرهــا يف يومنــا هــذا )أعنــي ۲۳مــن 

فربایــر ۲۰۱۷م املوافــق ۲۵مــن جــامدی األولــی 

مــن  معرفتــي  حــد  إىل  الهجــرة(  ۱۴۳۷مــن 

يكــون حائــزا علــی رشف املبایعــة املبــارشة عــى 

يــد حكيــم األمــة التهانــوي رحمــه اللــه تعــاىل 

۔۔۔!

و كان مــن دأب حــرضة والدنــا رحمــه اللــه 

ــارك  ــان املب ــهر رمض ــيض ش ــه كان يق ــاىل أن تع

يف زاويــة "تهانــه بهــون "يف ظــل رعايــة حكيــم 

األمــة التهانــوي رحمــه الله تعاىل، و يســتصحب 

ــن  ــا، و م ــاك أيض ــه و أولده إىل هن ــه أهل مع

ــر  ــه كان  يكــث يف أك أجــل هــذا الغــرض فإن

ــت  ــاين يف بي ــدور الث ــن ال ــة م ــان يف غرف األحي

ــه تعــاىل ۔،  حكيــم األمــة التهانــوي -رحمــه الل

وکان موقــع هــذه الغرفــة بحيــث إنهــا تنفتــح 

عــى فنــاء أمــام غرفــة حــرضة التهانــوي يف 

ــرتاح)الكنيف(  ــث إن املس ــدور األريض، و حي ال

ــن  ــاء م ــة الفن ــا يف نهاي ــدا، وكان واقع كان واح

حيــث اتخــذت الســامل الصاعــدة إىل الــدور 

الثــاين، فدبـّـر حــرضة التهانــوي لجعــِل املســرتاح 

صالحــا لكلتــا األرستــن ،حيــث حــدد موضعــا يف 

الفنــاء يعلــق عليــه قنديــل مــن الزجــاج ، فــام 

ــا يكــون هــذا  ــا هن ــاح موضوع دام هــذا املصب

ــام  ــارغ ، و أن نظ ــرتاح ف عامــة عــى أن املس

ــاح  ــذا املصب ــد ه ــم، و إن مل يوج ــاب قائ الحج

مكانــه فهــذا يعنــي أن املســرتاح مشــغول۔۔۔!

ــد  ــذه أن حــرضة الوال ــا ه ــا أختن ــص علين و تق

الكريــم رحمــه اللــه تعــاىل كان يســكن يف أدب 

جــّم أثنــاء مكثنــا يف هــذا البيــت، و كان يتعهدنا 

و يوصينــا أن ل نحــدث أدن ضوضاء نتســبب به 

إلحــراج حــرضة التهانــوي رحمــه اللــه تعــاىل ، و 

كنــت طفلــة صغــرة الســن يوَمئــٍذ، فلــم أكــن 

ألحتجــب، فأرشــدين الوالــد الكريــم ذات مرة أن 

أذهــب إىل حــرضة التهانــوي رحمــه اللــه تعــاىل 

ــده، و مل أحمــل  ــه املبايعــة عــى ي أللتمــس من

هــذا األمــر بــادئ ذي بــدء  عــى محمــل الجــد 

، ظنــا منــي بــأن بنتــا صغــرة مثــيل كيــف يكــن 

ــره ،  ــم أم ــد الكري ــرر الوال ــا ك ــع ؟، و مل أن تباي

فبادرتــه بالســؤال : " و هــل يبايــع األطفــال ؟" 

، فأفــاد : " نعــم ، بإمكانهــم ذلــك " ، فعرضــت 

نيتــي للمبايعــة عــى زوجــة حــرضة التهانــوي ، 

ذكريات للعالمة الفقيه حممد تقي العثماني )5(
يروي )عضو رابطة األدب اإلسالمي  العاملية بالرياض( تعريب :عبدالوّهاب سلطان الدِّ

)سلسلة ترجمة وتعريب "ذكريات " لشيخنا العامة العثامين- حفظه الله تعاىل - وقد تفضل سامحته بتسجيل ذكرياته العطرة التي تغطي حوايل نصف 

قرن وما يزيد من  حياته املعمورة باألعامل اإلبداعية املوفقة يف شتى أسلمة الحياة املعارصة املتحركة، قد كان اإللحاح عى الشيخ دائا مستمرا، ولکن أىب 

الشيخ املتواضع أن يرى نفسه تليق أن تذكر يف سجات الذكريات والرتاجم، إل أن قيض الله تعاىل العامة محمد أحمد الاجبوري الهندي ليقِنع شيخنا العامة 

بذلك، فقام بفتح هذه السلسلة الشيقة من ذكرياته نزول 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۔ املرتجم(

شخصيات إسالمية
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ــه،  و الســيدة الزوجــة رفعــت أمــري إىل حرضت

فطلبنــي ، و قــال :" و هــل تبايعيننــي لتحســبي 

أمــر املبايعــة لعبــة كلعبــة األطفــال ؟" ، فأجبت 

نفيــا،  فناولنــي طــرف ثــوب، و أمســك بطرفــه 

ــت هــذا  ــذا نل ــة، و هك ــي للبيع اآلخــر، و قبلن

الــرف يف مقتبــل صبــاي) (

ــل  و قــد تزوجــت أختــي هــذة قبــل ولديت ، ب

قــد ســبق و أن ولــدت لهــا بنــت قبــل ميــادي 

ــع  ــا م ــا أخــرى متزامن ــدت له ــام ول ــك ، ك كذل

ــا و أولدهــا يف  ولديت ، و كانــت تســاكن زوجه

ــت  ــا، و إين و إن كن ــريّب بيتن ــل غ ــت منفص بي

ــور  ــة املغف ــيدة نعيم ــي الس ــال لبنتَ ــى خ أُدع

لهــا و ابــٍن لهــا، و كذلــك لبنــت الســيدة عتيقــة 

ــو  ــن أولد خــاليت هــؤلء كان ــا-، و لك –مدظله

أكــرب منــي ســنا، و كانــوا يتقدموننــي يف الــدرس 

يف "كُتّــاب الســيدة العمــة أمــة الحنــان" ) و 

ســيأيت الحديــث عنهــا لحقــا(، و لكــن قلــة 

إيــاي  و  جعلهــم  بيننــا  الســن  يف  التفــاوت 

ــاء  ــم أقرب ــن كونه ــر م ــاء أك ــل كأصدق نتعام

يل مــن جهــة الخؤولــة ، و مل تكــن صداقتــي 

تعدوهــم إىل أحــد آخــر، و ابــن خــايل الوحيــد 

ــُد  ــام بع ــرف في ــن ُع ــو م ــم ه ــن بينه ــذا م ه

باســم الشــيخ الحكيــم مــرف حســن )رحمــة 

ــي  ــم أدوار صداقت ــت معظ ــه(، و كان ــه علي الل

ــام  ــة ، بين ــدور معــه ، كان نشــيطا يف كل لعب ت

ــه ۔۔ ! ــل ل ــع املهم ــت  كالتاب كن

و عــى كل ، فــإن هــذا  التفــاوت العظيــم بينــي 

ــى  ــى ع ــن أضف ــن يف الس ــن األخت ــن هات و ب

عاقتــي بهــام مســحة مــن هيبــة كهيبــة املربيــة   

 ! الصداقــة  كبســوطة  بســوطة  مــن  ،بــدل 

ــل( )متواص

ملســلمی  الراهنــة  الظــروف  أری  حیــن 

ــامیة  ــدان الس ــلمی البل ــة و مس ــامل عام الع

ــی األمل  ــذب ویغامرن و تعاســتهم خاصــة، اتع

واألســف حیــن أجــد املثلــث املشــئوم )الفقــر، 

املــرض والجهــل( قــد خیــم علــی جلهــم 

وأحــاط بهــم حیــث لیجــدون منهــا فــرارا و 

ل مــاذا. 

ــه  ــد خالج ــری ق ــق وخاط ــی خاف ــف وقلب أق

حجــم كبــر مــن الحــزن بعــد أن رأیــت نکــد 

املســلین و بؤســهم و عناءهــم فــی العــامل 

ــم.  ــل منه ــأرسه ال القلی ب

مــن  الکثیریــن  أن  الواضــح  مــن  أصبــح 

املســلمین وســیام فــی املجتمعــات اإلســامیة 

ــة. إن  ــر والبطال ــارق الفق ــت مط ــون تح یئن

ــة  ــزداد صعوب ــا ت ــم فیه ــش الکری رشوط العی

یومــا بعــد یــوم بــل ســاعة بعــد ســاعة 

ــک فــی بعــض البلــدان املنتميــة  )نشــاهد ذل

إلــی اإلســام.( کثیــرون مــن الشــباب یحملــون 

بالحبــاط  یشــعرون  جامعيــة  شــهادات 

ــکا  ــتقبلهم حال ــرون مس ــاق وی ــداد اآلف وانس

ضائعــا قطعــوا أملهــم عــن بارقــة أمــل فيــه.

أصيــح بِــلء يفِّ یــا معــر املســلمین! یــا 

اصحــاب الحامســة وذات التاریــخ املــرق! 

تیقنــوا أن ل أحــد فــی العــامل یشــفق علیکــم 

ــور  ــلم غی ــم کمس ــم بدورک ــوا أنت إذ مل تقوم

باســل متحمــس. بــل العــامل )أعنــی غیــر 

املســلمین( یســتبرون بفقرکــم و عوزکــم 

ویجدونــه أرضــا خصبــا وینتهزونــه انتهــازاً 

ــد  ــانية. فق ــئومة الاإنس ــم املش ــل غایاته لنی

تــم تنصیــر عــرة ماییــن مســلم مــن فقــراء 

إندونیســیة ومرضاهــا وجهائهــا بینــام أمــوال 

املســلمین تتضخــم فــی البنــوک )وهــی التــی 

تتجــر بهــا وتتمــول( والصناديــق )لکــي تغــرّب 

فیهــا( أو فــوق ذلــک یســتهلکونها فیــام ل 

طائــل تحتــه لغیرهــم. وهــذا برأیــی هــو 

التعاســة لکــن فــی لــون آخــر قلــام یعرفــون 

ــذا.  ــم ه ــة أمره مغب

فلیعلــم کل واحــد منــا )ولقــد نعلــم( أن مــن 

کان لدیــه مصــدر رزق یرتــزق بــه فــا یمیــل 

ــرزق ول  ــی کســب ال ــن جــادة الصــواب ف ع

ــی  ــة ف ــدی عامل ــم أی ــن ه ــی الذی ــن إل یرک

الطــرق  وقطــع  کالرقــة  ممنوعــة  مهــن 

والتهریــب و... فهــن أعــامل مشــینة. بــل 

ــة  ــامیة النبیل ــم اإلس ــف القی ــی کن ــیر ف یس

ــر  ــم أن الفق ــرع آذانک ــد ق ــد ق ــة. لب الفاضل

کاد أن یکــون کفــرا. 

 مــن أجــل ذلــک أعــود فأقــول ایها املســلمون 

تقــدرون  بأموالکــم  إنــا  عــوا!  و  اســمعوا 

ــم،  ــی بلدک ــم وف ــی مجمتعک ــورة ف ــی ث عل

ثــورة تقلــب واقعکــم رأســاً علــی عقــب. 

ــذة، أل وهــي  ــن جنســية ف ــة م ــورة صناعي ث

الســتثامر.

علــی  عامــة  األثریــاء  املســلمین  فعلــی   

ــی هــذه الثــورة  قــدر وســعهم أن یســهموا ف

املصیریــة وذلــک باســتثامر أموالهــم الراکــدة 

أو غیرهــا فــی القضــاء البطالــة وبالتالــی قمــع 

ــأ األزمــات  ــف عب ــة و تخفی األعــامل اإلجرامی

بالقیــام  ذلــک  و  النــاس  عــن  القتصاديــة 

بشــاریع صغیــرة للشــباب و لغیرهــم وتوفیــر 

القــروض واملســاعدات املالیــة لهــم وتحســین 

الشــهادات  ألصحــاب  الســتثامری  املنــاخ 

ــل. ــی العم ــن ف ــات واملبدعی واملؤه

السياسات املالية 
اخلاطئة لدى املسلمني

محمد الثاني )نارويی(
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ــائه  ــّب نس ــد ته ــدرايس الجدي ــام ال إن الع

وينتــر أريجــه الفائــح ليُنِعــش طــاب 

ــداة  ــم وُش ــاش العل ــة وعط ــدارس الديني امل

املعرفــة ويحدوهــم إىل أبــواب املــدارس 

مــن  العلمــي  لظامئهــم  إرواًء  الدينيــة، 

مــوارد هــذه املــدارس العذبــة.

نجــد الطــاب خــال هــذه األيــام مــن 

ــا  ــل ورب ــرق والقبائ ــاغ والف ــوان واألصب األل

ــة  ــدارس الديني ــون امل ــة يؤم املذاهــب املختلف

ــا  ــون إليه ــا ويرضب ــاد وأدانيه ــايص الب ــن أق م

أكبــاد اإلبــل، ل يرّحلهــم ســوى العلــم ونِشــدان 

الحكمــة واملعرفــة.

يجتمــع الطــاب مــن القبائــل املختلفــة واآلراء 

والتجاهــات املتضاربــة والثقافــات املتنوعــة 

ولــدى  واحــد  واحــدة ويف صــف  غرفــة  يف 

معلــم واحــد، ول يــرون أمامهــم طريقــا ســوى 

ــة  ــاتذة واملدرس ــاء واألس ــع الزم ــجام م النس

ــم، مهــام كلّفهــم هــذا  ــل العل يف ســبيل تحصي

النســجام فواتــر مــن التجشــم والجتهــاد 

ــات  ــا ثكن ــام أنه ــدارس ك ــذه امل ــرة، فه واملثاب

ــّوة. ــع األخ ــي مجام ــك ه ــان كذل اإلي

املــدارس  يف  التنــوع  هــذا  يتجــى  ل  ربــا 

ــذي  ــع ال ــكل الرائ ــك الش ــا بذل ــرة لدين الصغ

يتجــى يف جامعــة دار العلــوم زاهــدان بفضــل 

ــا  ــرة طابه ــا وك ــي أرجائه ــا وترام ــعة فنائه س

ــل لتجســيم  ــي ومــرح جمي ــر به ــي مظه فه

ــوع. ــذا التن ه

رائــع  لعجيــب  الــدرايس  العــام  بدايــة  إن 

للجميــع، بــن فيهــم الطــاب الجــدد والقدامى 

أقداُمهــم  تطــأ  فالجــدد  األســاتذة،  وكذلــك 

مكانــا جديــدا، ويــردون مــوردا جديــدا لينهلــوا 

ــٌد  ــايف، وكل يشء جدي ــي الص ــه النق ــن منهل م

لفــٌت يف أعينهــم، املدرســة والصــف، والزميــل 

يف  تســاورهم  كذلــك  والقدامــى   ! واملعلــم 

ــو  ــام أحاســيس ومشــاعر خاصــة، فل هــذه األي

مل تتغــر املدرســة فالزميــل والصــف واملــدرّس 

متغــرون! وهــذا األوان بالنســبة للمدرســن 

أيضــا ممتــاز متــأل جوانبهــم مشــاعر وثّابــة 

ــاط  ــتأنفون النش ــد يس ــام الجدي ــم يف الع وه

بعــزم جديــد وإرادة قويــة مــع تاميــذ جــدد، 

ملزيــد  الطويلــة  اإلجــازة  اســتغلوا  ولعلهــم 

ــة املواهــب لســتقبال العــام  الســتعداد وتنمي

ــى  ــلف. وحت ــام س ــن م ــكل أحس ــد بش الجدي

لهــم  يكــون  املــدارس  يف  والخــدم  العــاّمل 

ــق  ــة والتدفّ ــذة والحيوي نصيــب مــن هــذه الل

ويعلوهــم النشــاط واألريحيّــة.

إن الطــاب خاصــة يف هــذا الزمــن تتضخــم 

واملربّــن  واألســاتذة  املدرســن  مســؤولية 

تجاههــم، ألن العكــوف عــى الدراســة وطلــب 

التوســع فيهــا والنقطــاع إليهــا يف هــذا الزمــن 

ــه مظاهــر العيــش  ــذي بلغــت في الصاخــب ال

واملخــادع  واملغريــات  أوجهــا،  وزخارفــه 

منتهاهــا ل ينهــض لــه إل الــذي يتصــف بعــزم 

قــوي وهمــة عاليــة وطلــب صــادق ومــن هــو 

مســتهن باملظاهــر والزخــارف وقانــع باليســر 

مــن املرافق)مــع العلــم بــأن األكريــة مــن 

الطلبــة ليســت هكــذا مــع األســف( ويريــدون 

ــوق عــى  ــم حق ــم، له ــدارج العل ــدرج يف م الت

املدرســة ومدرّســيها مــن ترويــة ظمئهــم ومــل 

واستكشــاف  مجامرهــم  وإشــعال  جوانبهــم 

ــذي  ــم وإعدادهــم للعــرص الحــارض ال مواهبه

يختلــف عــن العصــور املنرصمــة اختافــا كبــرا، 

إعــدادا ل يســمح للشــك يتطــرّق إىل إخاصهــم، 

ــج  ــم، ول ملباه ــي إىل أذهانه ــبهة ترتق ول للش

ــم. ــزل أقدامه ــا تزل الدني

ــدم  ــام يتق ــن وكل ــرص الراه ــب يف الع إن الطال

ــائل  ــياء ومس ــورا وأش ــه أم ــام يواج ــو األم نح

وطروحــا مل يكــن طالــب األمــس ليواجههــا 

ــه. فهنــاك غــزو ســيايس  أو يــرى لهــا أثــرا حول

وثقــايف، و"ردة اكتســحت العــامل اإلســامي 

األرس  وغــزت  أقصــاه  إىل  أقصــاه  مــن 

والكليــات  والجامعــات  والبيوتــات 

ــع  ــزّت جمي ــات، وب ــات واملؤسس والثانوي

ــف  ــبقتها يف العن ــي س ــردة الت ــركات ال ح

القــوة"  ويف  العمــق  ويف  الشــمول  ويف 

بحســب تعبــر اإلمــام النــدوي رحمــه 

ــردة  ــون هــذه ال ــاب مواجه اللــه. فالط

روحيــا  الفاشــل  املصــاب  املجتمــع  وهــذا 

املاديــة  موجــة  ابتلعتــه  والــذي  وأخاقيــا 

العاتيــة، شــأؤوا أم أبــوا.

الطــاب  عــا  الــذي  والتهــاون  الغفلــة  إن 

ــرة  ــرص ووف ــة الع ــب طبيع ــف بوج ــع األس م

الوســائل الحديثــة وتطــّور التقنيــات التــي 

كانــت نتيجتهــا الرخــاء والرغــد والرفاهيــة 

املصاعــب  وجــّر  جانــب،  مــن  العيــش  يف 

واملحــن مــن جانــب آخــر، إنــه ل يخفــف عــن 

مســؤولية املدرســن واملربـّـن أبــدا، بــل يضّخــم 

واجبهــم ويضاعــف مســؤوليتهم، وذلــك ألن 

الطــاب ســابقا كان املجــّدون واملجتهــدون 

الصادقــون فيهــم أكــر بالنســبة ملــن مل يكونــوا 

متصفــن بهــذه الصفــات، وبالتــايل كان اإلنتــاج 

أيضــا كثــرا ونجــاح املــدارس واملعاهــد باهــرا، 

وأمــا اليــوم والظــن أن الفريــق الثــاين هــو 

املشــّكل األكريــة يف املــدارس، واملتحكــم يف 

جّوهــا وبيئتهــا، أصبــح املجــّد والجــاّد والصادق 

الطلــب شــارًة بــن الطــاب وقلــة قليلــة بعــد 

مــن  يتطلــب  وهــذا  كاثــرة،  كــرة  كان  أن 

ــد  ــد املزي ــن والناصحــن الجه ــن واملربّ املدرّس

والســعي الحثيــث والعمــل الــدؤوب، والتــذّرع 

املــدروس،  الهــادف  والتخطيــط  باإلبــداع 

ــاظ  ــع الحتف ــع م ــد ناف ــكل جدي ــب ب والرتحي

بــكل قديــم صالــح، ليعــّدوا مــن هــؤلء القلــة 

الحــادث  الفــراغ  يســّدون  رجــال  القليلــة 

الهائــل، جــرّاء تقــارص همــم الطــاب، وتقاعــس 

ــا يتضخــم  ــاج، ومــن هن ــة اإلنت ــم، وضآل العزائ

الواجــب واملســؤولية.

ــر  ــة، غ ــدارس الديني إن الطــاب يقصــدون امل

مرحبًا بوصّية رسول اهلل

سيد مسعود

مدّونات
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كنُت أستمع إىل نشيد رائع كان مطلع النشيد:

يا رسول الله لو رأيَت 

أمة اإلسام لبكيَت

ومذلـة،  واسـتكانة  وهـٌن، وذل وصغـار،  نعـم؛ 

كلمـة  وكل  وخـور،  وضعـف  وتـرذم،  تناحـر 

تـدل عـى العجـز واملذلة أمـة اإلسـام مخدوش 

أن  رأيـت  األيـام، وههنـا  بهـا يف هـذه  عرضهـا 

أبسـط مائـدة فـؤادي لـك يـا رسـول اللـه.

يا رسول الله

عندمـا كنـُت طفـا صغـرًا وأحـب بـأن أشـاهد 

الـرايئ )التلفـاز( فلـم يكـن يل إل أن أهـرب مـن 

البيـت نحـو بيـت خـايل يك أشـاهد الكرتونـات،  

فكنـُت أرى دومـا أبًـا ويف أحضانـه طفله الصغر 

يلفـظ أنفاسـه األخـرة وعرفـُت فيـام بعـد بأنـه 

الطفـل الشـهيد محمـد الـدرة قتلـه الصهيون يف 

حضـن أبيـه بـا رحمة.

يا رسول الله

ملّـا بلغـُت مـن العمر 13 عامـا، رأيت املسـلمن 

زمـايئ  فسـألت  كالسـليم،  يتململـون  حـويل 

الطلبـة مـا هـذا الضجيـج والبـكاء، ملـاذا قّنـت 

اإلمـام النازلـة فجـرًا؟

قـال يل مـن هـو أكـرب مني سـنًّا  أول تعـرف بأن 

املسـلمن اليـوم يواجهـون حربا صليبيـة وفقدوا 

أفغانسـتان  يف  الوحيـدة  اإلسـامية  إمارتهـم 

بعدمـا نالوهـا بعـد قـرن كامـل...

يا رسول الله

رأيـة  حاملـة  الكافـرة  املتغطرسـة  أمريـكا 

الصليـب، أرادت بـأن تقـيض عـى رأيـة التوحيد 

ذلـك  فألجـل  كافـة،  املسـلمن  عـى  وتقـيض 

بـل  وحسـب،  أفغانسـتان  باحتـال  تكتـف  مل 

احتلـت العـراق وهكـذا أرادت بـأن تقـيض عى 

جميـع البـاد اإلسـامية واحـدة تلو األخـرى ظًنا 

منهـا بأنهـا لقـامت سـائغة لهـا...

يا رسول الله

كانـت هذه األيام أيـام عصيبة، فاألحـزاب تألّبوا 

واجتمعـوا واحتشـدوا مـن كل صـوب وحـدب، 

واملسـلمن،  اإلسـام  شـأفة  اسـتئصال  يريـدون 

اختيارهـم  ويف  الجـرارة،  بجيوشـهم  فزحفـوا 

والدبابـات،  والصواريـخ  والبارجـات،  الطائـرات 

وكل فتـاك مـن أحدث األسـلحة املتطورة، فقتلوا 

بيـوت  وهّدمـوا  ودّمـروا  وأحرقـوا  قتلـوا،  مـن 

املسـلمن وزروعهـم وحرثهـم ونسـلهم، وعاثـوا 

يف األرض الفسـاد، فقتلـوا مـن األفغـان مليونـا 

ويف العـراق مليونـا، ورشّدوا وهّجـروا املايـن.... 

يا رسول الله 

لـك أتبـاع مسـلمون مسـتضعفون يف روهينغيـا، 

وأمتـك  أمتـك  اسـتنجدوا  املسـلمن،  اسـتغاثوا 

اليـوم أكـر مـن مليـار ونصـف املليـار، والحقـد 

املسـتضعفن  أولئـك  يحـرق  اللعـن  البـوذي 

املسـتنجدين يوميـا، قُتلـوا وأحرقـوا واسـتبيحت 

أعراضهـم فـا ابـن عيـىس ول أي آخـر امتشـق 

موائـد  فتـات  بعـض  اللهـم  لنجدتهـم  سـاحه 

املؤسسـات  بعـض  قبـل  مـن  وذلـك  املسـلمن 

السـيلفية وحسـب،  التقـاط بعـض الصـور  ثـم 

وعـدد قتـى املسـلمن مـن روهينغيا املسـلم ل 

يُعـرف بالضبـط والبعـض يقول تجـاوز عن مآت 

اآللف....

يا رسول الله

عليـه  اللـه  صـى  محمـد  جزيـرة  جزيرتـك، 

وسـلم، انقسـمت إىل دويـات صغـرة بتقسـيم 

املسـتعمَرين النَّذلَن الّنجَسـن سـايكس وبيكوا، 

وكل دويلـة لهـا أمـر مخبـول، أحشـاه الغـرب 

الصليبـي حقًدا عى اإلسـام واملسـلمن والجهاد 

والديـن، وجثـم الغـرب املـادي عـى صدورهـم 

ل  والشـهوة،  املعـدة  واألخـر  األول  فهّمهـم 

أهلـه... يهمهـم ول رصاخ  اإلسـام 

يا رسول الله

انتفضـت الشـعوب وثارت بعدمـا كابدت الظلم 

والفسـاد والسـتبداد مـن ساسـتهم، ففـروا مـن 

املطـر ولكنهـم قعـدوا تحـت امليزاب كـام يقول 

وأذنابهـم  والـروس  فالنصريـون  السـائر،  املثـل 

مل يرحمـوا شـيخا ول طفـا ول امـرأة بـل قتلـوا 

قتيـل  مليـون  مـن  فأكـر  قتلـة،  رش  املسـلمن 

مـن أهـل الشـام، ونصـف أهـل الشـام صـاروا 

مهّجريـن مرديـن...

يا رسول الله

حيـث  اآلن  وإىل  صغـرًا  طفـا  كنـُت  أن  منـذ 

جـاوزت عتبـة الثاثـن مـن عمري، أرى وأسـمع 

يا رسول اهلل لو رأيَت
رشيد أحمد ابن عيسی

آبهــن باملرائــر واملصاعــب والعقبــات التــي 

ــم  ــًة منه ــم، رغب ــق وتصيبه ــذا الطري تحــف ه

يف  والتمهــر  والتضلــع  الســتفادة  يف  ملحــًة 

العلــوم ليتمكنــوا مــن مواجهــة العــرص الجديــد 

ــه. ــا يعني ــكل م ب

شــؤون  يف  تحديثــا  يتطلــب  الواقــع  وهــذا 

ــدارس  ــويل امل ــن مت ــة م ــة فائق ــدارس وعناي امل

فيهــا خاصــة  التعليــم  واملعاهــد ومســؤويل 

اإللقــاء  الــدرايس، وطــرق  املنهــج  يف مجــال 

املدرســن. اختيــار  وعمليــة  والتدريــس، 

 إن أمــر طــاب العلــوم الرعيــة لجــّد عظيــم، 

كيــف ل؟ وقــد وردت يف اســتقبالهم والرتحيــب 

ــلم:  ــه وس ــى علي ــه ص ــول الل ــة رس ــم وصيّ به

ـِه  ، َعــْن رَُســوِل اللَـّ فََعــْن أيَِب َســِعيٍد الُْخــْدِريِّ

َعلَيْــِه َوَســلََّم قَــاَل: " َســيَأْتِيُكْم  ـُه  اللَـّ َصــىَّ 

أَقـْـَواٌم يَطْلُبُــوَن الِْعلـْـَم، فـَـِإَذا َرأَيْتُُموُهــْم، فَُقولـُـوا 

ــِه َصــىَّ  ــِة رَُســوِل اللَّ ــا ِبَوِصيَّ ــا َمرَْحبً لَُهــْم: َمرَْحبً

ــْم[  ــْم" ]أي َعلُِّموُه ــلََّم، َواقُْنوُه ــِه َوَس ــُه َعلَيْ اللَّ

ــن ماجــة( )أخرجــه اب

فلو كان أمر الطاب اعتربه رسول اإلسام -صى 

عرب  هكذا  وكان  عظيام  كبرا  وسلم-  عليه  الله 

العصور املاضية، فهو أكرب وأعظم يف هذا العرص 

واحتدام  العرص،  متطلبات  ارتفاع  إىل  نظرا 

الغزو الثقايف والسيايس، وانهيار املجتمع الديني 

والتحلل الروحي واألخاقي.

هذه  نشاطات  يتقبل  أن  تعاىل  الله  نسأل 

فيها،  ويبارك  مستمرة،  دائة  ويجعلها  املدارس، 

والقائن  لها  العاملن  ويرزق  نطاقها،  ويوسع 

العام  هذا  ويجعل  والسداد،  التوفيق  عليها 

الدرايس متميزا مثاليا للجميع.

مدّونات
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يف  وأمتـك  أهلنـا  عـى  تتوقـف  ل  اليهـود  مجـازر 

فلسـطن املسـلمة، أكر من 7 عقود واملسـجد األقى 

يـرزح تحـت الحتـال الصهيـوين الغاشـم، فـإىل متـى 

سـيدوم هـذا الوضـع املزري، إنه لسـؤال جـّد عصيب 

ملـن كان بـن اللهفـة والرجـاء. 

يا رسول الله

والخطـوب  املصائـب  تلـو  املشـكات  أمتـك  تواجـه 

املدلهـاّمت، فمـع الصبـاح والظهـرة واملسـاء تواجـه 

أمتـك مشـكلة إثرهـا مشـكلة، وكل ذلك بيّنت سـببه، 

بيّنـت لنـا الـداء ووصفـت لنـا الـدواء أيًضـا، إل أننـا 

نحـن تغافلنـا وتقاعسـنا عـن إرشـاداتك فوقعنـا مـا 

والسـتكانة  املذلـة  مـن  والهـوان،  الـذل  مـن  وقعنـا 

والصغـار، مـن العجز والخور، مـن التخلف والعبودية 

للـدول الصليبيـة العماقـة. 

يا رسول الله

مـع ذلـك كله هناك بصيـص أمل، فثمة فئـة مجاهدة 

عملـت وأخـذت أسـباب العـزة فأعزهـا اللـه، وأعـى 

مكانتهـا، اندهـش منهـا العـامل، فئـة مؤمنـة مجاهدة 

رأت بـأن حجـر األسـاس ملروعهـا الجهـادي قّوتهـا، 

وعامدهـا املقاتلـون البواسـل، كـام قـال املتنبي:

أعى املاملك ما يبنى عى األسل

والطعن عند محبيهن كالقبل   

من اقتىض سوى الهندي حاجته 

أجاب كل سؤال عن هل بلم   

هـؤلء املجاهـدون األفغان ملّـا بذلوا الغـايل والنفيس، 

وقدمـوا آلف الشـهداء واملصابـن، مـا كانـوا يحبـون 

الحـرب كـام يشـاع بـل أجـربوا عليهـا بعدمـا احتلـت 

ديارهـم، فصـربوا وصابـروا ورابطـوا واليوم يـرون ثار 

تضحياتهـم وبطولتهـم، يقـول املتنبـي:

وما تركوك معصية ولكن 

يعاف الورد واملوت الراب   

ومـا أجمـل مـا قالـه األسـتاذ املفتـي محمـد قاسـم 

اللـه:  حفظـه  القاسـمي 

عندمـا نشـاهد املجاهدیـن األفغـان، نـزداد یقیًنـا أّن 

الجهـاد هـو ذروة سـنام اإلسـام  وأن تـرك الجهاد ذل 

أي ذل.

اللهم أعز اإلسام واملسلمن بالجهاد.

وقال سامحته أيضا:

ول أنسـی کلمـة نطـق بها اإلمـام  النـدوي رحمه الله 

فرحـا عنـد انتصار املجاهدين، سـام عـى املجاهدين 

األفغـان . ثـم أنفـق نصـف الجائـزة التـي نالهـا عـى 

رفـع  اللـه  أّن  اليـوم  نـرى  نحـن  وهـا  املجاهديـن. 

رؤوس املجاهديـن ونكـس رؤوس أعدائهـم  وسـيفرح 

املؤمنـون بنـرص اللـه إن شـاءالله .

وإن ربك لهو العزيز الرحيم.

 قال رسول الله 

صى الله عليه وسلم:

)خركم من تعلم القرآن وعلمه( 

صحيح البخاري 5027

)خياركم أحسنكم أخاقا( 

 صحيح البخاري6035

)خركم أحسنكم قضاء( 

أي عند رد القرض .

 صحيح البخاري رقم 2305

 )خركم من يُرجى خره ويُؤٓمن رشه( 

 صحيح الرتمذي / 2263 

 )خركم خركم ألهله( 

صحيح ابن حبان / 4177 

 )خركم من أطعم الطعام وردَّ السام( 

 صحيح الجامع / 3318 

)خياركم أليُنكم مناكب يف الصاة( 

 الرتغيب والرتهيب  1/234

أي: يفسح ملن يدخل الصف يف الصاة .

 )خر الناس من طال عمره وحسن عمله( 

 صحيح الجامع 3297 

 )خر الناس أنفعهم للناس( 

صحيح الجامع 3289 

 )خر األصحاب عند الله خركم لصاحبه، وخر الجران عند الله خركم 

لجاره( 

صحيح األدب املفرد/84  

ادق( قالوا : صدوق اللسان   )خر النَّاس ذو القلب املَْخُموم واللِّسان الصَّ

نعرفه، فام مخموم القلب ؟ قال : 

)هو النقي ، التقي ، ل إثم عليه ، ول بغي ، ول غل ، ول حسد(.

صحيح الجامع / 3291 

جعلنا الله واياكم من خيار الناس ...

من هم خياُر الناس ؟ 
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بصـورة عـروٍس  التاريـخ  لكـم  اليـوم سـأصّور   

تفتخـر بزيّهـا ، وتتباهـى بحليهـا !!... أو صـورة 

غزالـٍة افرتسـها السـبع والدماء ترتقـرق يف عنقها 

فتسـيل عـى جيدهـا !!... ولكن الصـورة الثانية 

أجـدر  ألنهـا تصـور الواقـع حقيقة  بأن أرسـمها 

وأمثلهـا بـن عينـي القـارئ ؛؛. نظـرا ملايحـدث  

واملصائـب   ، والكـوارث  الحـوادث  مـن  حولنـا 

نتصّفـح صفحـات  أن  إىل  فـاداع  والشـدائد؛؛.. 

التاريـخ الـذي طاملـا خربناه ، ثم وأدنـاه ، وأقمنا 

عليـه تلّـًة مـن الرمـال حتـى مل يعـد لـه اسـم 

ولرسـم!!... فـإن عاملنـا اليـوم قـد وضـع لبنـة 

، وأقـام  القديـم  التاريـخ  ينعـى  تاريـخ جديـٍد 

مأمتـا قدسـبق املآتم كلهـا ، والتي قـد لتجد لها 

مثيـا وشـبيها يف األمـم الخاليـة . حيـث لنـرى 

يف األقطـار اإلسـامية سـوى القتـى ، والجرحـى 

 ، هـدًرا  تسـفك  ودماءاملسـلمن   ، واألرسى   ،

وأعـراض األمهـات تنتهـك سـفاهًة ونذالـة ً،

ولتنهـض األمـة لذالـك  أيـُة نهضـةٍ ؛ ول يحـرك 

لهـا أيـة شـعرة لتأخذ بثـأر املسـلمن ، و تتوّجع 

، وتتقطّـع ملـآيس األمـة ، ومصائبهـا إل أقوامـا  

ليبلـغ عددهـم أصابـع اليديـن عـدا !!!!!..

فـكّل غريـق يف جمع املال ، و إهاكه يف سـبيل 

املنكـرات ِ، وترويـِج طـرق الطُغـاِة والبُغـاة ، 

ليحمـل يف قلبـه أي هـم ملا يحصـل يف األمة 

ول تـرى أي  داعيـة  ينفق الرخيص والغايل 

رقـاب  فـك  يف   ، والنفيـس  والنفـس   ،

، وتحريـر املجاهديـدن مـن  املسـلمن 

مخالـب اليهـود والخونـة ، التـي هـي 

أشـد خطـرا وآمل وقعـا عـى ثغـور 

اإلسـام  وذويـه ، 

ومن ههنا قال القائل : 

"أكاد أقسم أنا أمة فشلت . 

فهل حنثت إذا رصحت بالقسم"

واملخـرج من هذه األخطـار واملصائب العويصة 

ينحرص يف سببن: 

فـإن   :" تفرقهـا  وعـدم  األمـة  وحـدة  أولهـام:" 

والسـبب   ، األسـايس  املحـور  هـي  الوحـدة 

ورفـع   ، ومجدهـا  األمـة  إعـادة  يف  الرئيـي 

هامتهـا ، ورشفهـا ، وكرامتهـا التـي قـد فقدتهـا 

..!! األجيـال  وتعاقـب   ، الزمـان  تطـاول  عـرب 

تفرقـت  أمـة  كل  أن  عـى  يشـهد  والتاريـخ 

، وتحزبـت شـيعا ، وأحزابـا ؛ ومالـت مـع كل 

ناعـق حيـث مـال ، ودارت مـع الزمـان أينـام 

دار: إل أهلكتهـا سـيل النـوازل ونوائـب الدهـر 

، وطحنتهـا رحـى الحـوادث حتـى تقطعـت بها 

قطعـا قطعـاٍ  ؛  وليقـام لهـا وزنـا ، وليرفـع لهـا 

علـم  ،  

، إن أيـة أمـٍة اجتمعـت  وبالعكـس مـن هـذا 

كلمتهـا ، وتوحـدت صفوفهـا ، ووقفـت يف صف 

واحـد  عـى رصيـٍف واحـٍد: لتقـدر أيـة دولـٍة 

السـيطرة  بيـد  إليهـا  ومتتـّد   ، تستسـيغها  أن 

 ، كلمتهـا  يف   ً قويـة  تكـون  بـل   ، والغطرسـة 

صلبـًة يف  إرادتهـا ، معتـزة بتاريخهـا وأمجادهـا  

، لتحتـاج إىل مـن يسـاندها ، وينافـح عنهـا  ،  

فخيولهـا كـراره  ، وسـيوفها تلمع ، ومـن خالها 

الصافيـة  تسـطع....... العقيـدة  شـمس 

ثانيهام:"التمسـك بالقـرآن": فاإلقبـال عى كتاب 

اللـه تعـاىل نقطـة تغـرٍ وتحـوٍل لصـاح األمـة 

، وفاحهـا ؛ وهـو مـرب ، ومـورد ، ومجمـع 

الـدروس ، والعـرب لـكل مـن أراد الـورود عليـه 

 ، نفسـه  وتزكيـة  ذهنـه  ونقـاء  قلبـه  لصفـاء 

وباإلضافـة إىل ذلـك أن كام اللـه تعـاىل موطـن 

عـٍز وفخـٍر ، كـام نطق بـه حديث الرسـول عليه 

أقوامـا  الكتـاب  بهـذا  يرفـع  اللـه  "إن  السـام: 

ويضـع بـه آخريـن"

وماأحسن ما قاله الشاعر

"ياأمًة نزل القرآن يرفعها

عزًّا ومجدا وتفضيا عى األمم"

فاألجـدر واألحـرى بـكل مـن بـه رمـق ، وهـو 

عـى بسـيطة األرض ، أن يتحّصـن بهـذا الحصن 

الرصـن ، والقلعـة املتينـة ، التـي ليقـدر عـى 

إغارتهـا والهجـوم عليهـا ، ل الغـرب وأزلمه  ول 

الصهاينـة يف تحقيـق أطامعهـم الخبيثـة  ، التـي 

البـاد  عـى  يهيمنـوا  أن  مـن خالهـا  يسـعون 

اإلسـامية جمعـاء ، وأن يبثـوا  فيهـا سـمومهم 

النتنـة ، التـي تتـرضر بهـا البريـة كا  ، وعـى 

مـدى األجيـال !!... كـام شـاهدنا ذالـك  يف كثـر 

مـن الـدول....

وأخـرا أوّجـه رسـالتي إىل األمـة اإلسـامية :بأنها 

مل تخلـق عبثـا ، ولـن تـرتك سـدى وليسـت هـي 

تقـيض  حتـى   ...!! فحسـب  ورشٍب  أكٍل  أمـة 

باألمـور  وتنشـغل   ،ٍ ورويـة  بافكـرٍة  حياتهـا 

الجزئيـة ، وتنفلـت مـن يديها القضايا اإلسـامية 

الهتـامم  محـل  هـي  لتـزال  التـي   الكـربى 

واإلعتنـاء بـل عليهـا أن تنتبـه عن سـنة الغفلة ، 

وعـن الرقـدة وتأخـذ حذرهـا من كل مـن ينظر 

إليهـا نظـرة احتقـاٍر وازدراءٍ ، ولتكن يف مسـتوٍى 

يتحـدث  الركبـان و  يسـر بذكرهـا وببطولتهـا 

عنـه الفرسـان !!...

رسالة إىل األمة احملمدية
محمد داود السواتي

طالب يف الصف السادس

صفحة الطالب
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إمــام  الحميــد،  الشــيخ عبــد  أشــار فضيلــة 

ــدان، يف  ــة زاه ــنة يف مدين ــل الس ــب أه وخطي

املؤمتــر الــدويل الــذي عقــد األربعــاء 22 شــوال 

عنــوان  تحــت  طهــران  العاصمــة  يف   1440

لتعاليــم اإلســام يف  “القــدرات الســرتاتيجية 

القــدرات  إىل  الســلمي”،  التعايــش  تحقيــق 

ــن اإلســامي يف مجــال التعايــش  الواســعة للدي

ــن  ــذا الدي ــا ه ــات، واصف ــلمي يف املجتمع الس

بديــن التعامــل والرحمــة والعقانيــة والعــدل.

وأضــاف فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد بعــد 

تــاوة آيــة }ومــا أرســلناك إل رحمــة للعاملــن{: 

ــة،  ــات اإللهي ــن اإلســامي هــو آخــر الديان الدي

ــام  ــة. اإلس ــوم القيام ــر إىل ي ــدي الب ــو ه وه

والســتدلل  والعقانيــة  الرحمــة  ديــن 

الســلمي. والتعايــش 

وتابــع فضيلتــه قائــا: لقــد جعــل اللــه تعــاىل يف 

اإلســام قــدرات واســعة. اإلســام ديــن يتحّمــل 

ــنة  ــرآن والس ــكار، والق ــات واألف ــة التجاه كاف

يــدّلن عــى القــدرات الواســعة العالية للســام.

إن  قائــا:  الســنة،  أهــل  واســتطرد خطيــب 

ــن  ــول الدي ــاىل مل يكــره أحــدا عــى قب ــه تع الل

اإلســامي، وليــس لنــا أن نجــرب أحــدا عــى 

اعتنــاق اإلســام.

وتابــع فضيلتــه قائــا: يقــول القــرآن الكريــم: }ل 

إكــراه يف الديــن قــد تبــن الرشــد مــن الغــي{، 

اختيــار  يســلب  الديــن، ومل  إجبــار يف  ل  أي 

انتخــاب الديــن مــن البــر. واملقصــد والهــدف 

ــن  ــب الســاموية، تبي ــاء والكت ــة األنبي مــن بعث

الحــق. والهــدف مــن الجهــاد يف اإلســام، ليــس 

ــام  ــل اإلس ــك يتحم ــن، لذل ــول الدي ــار قب إجب

الكفــر.

ــول  ــد: يق ــد الحمي ــة الشــيخ عب وأضــاف فضيل

الذيــن  عــن  اللــه  ينهاكــم  }ل  تعــاىل  اللــه 

مــن  يخرجوكــم  ومل  الديــن  يف  يقاتلوكــم  مل 

ــه  ــم إِن الل ــم أن تربوهــم وتقســطوا إليه ديارك

ــُم اللَّــُه َعــِن الَِّذيــَن  َا يَْنَهاكُ يحــّب املقســطن*إِنَّ

يــِن َوأَْخرَُجوكُــْم ِمــْن ِديَارِكُــْم  قَاتَلُوكُــْم يِف الدِّ

َوظَاَهــُروا َعــَى إِْخرَاِجُكــْم أَْن تََولَّْوُهــْم َوَمــْن 

يَتََولَُّهــْم فَأُولَِئــَك ُهــُم الظَّالُِمــوَن{. إن اللــه تعاىل 

مل ينــع يف هــذه اآليــات املــداراة واملاطفــة، 

ــويل. ــع الت ــا من وإن

وأكــد فضيلتــه قائــا: لدينــا مــع كافــة الديانــات 

ــا  ــر الســاموية مشــرتكات، ولدين الســاموية وغ

منافــع ومصالــح مشــرتكة مــع كافــة البــر، 

الجــوار  حســن  عــى  يشــجعنا  واإلســام 

ــا، وأن  ــاس جميع ــع الن ــلمي م ــش الس والتعاي

ــم. ــن إليه نحس

العلــوم زاهــدان:  دار  ورصح مديــر جامعــة 

املجــردة،  األحاســيس  ديــن  ليــس  اإلســام 

للتطــرف  مــكان  ل  والتطــرف.  والغضــب، 

والعنــف والجــور والتمييــز يف اإلســام. اإلســام 

والعــدل  والتفكــر  والرحمــة  التعامــل  ديــن 

الجميــع. حقــوق  ومراعــاة 

ــن ســرة الرســول  ــاذج م ــه إىل ن وأشــار فضيلت

الكريــم يف عقــد حيــاة ســلمية بــن النــاس، 

قائــا: لقــد أنهــى رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم الحــروب التــي اســتمرت مائــة وعريــن 

ســنة بــن قبيلتــي أوس وخــزرج، بالحــوار. لقــد 

أقــام عهــودا ومواثيــق مــع اليهــود الذيــن كانــوا 

غاضبــن عــى بعثتــه، وضمــن لهــم حياتهــم يف 

أمــن بــرط أن ل يحاربــوا املســلمن.

وتابــع قائــا: وصلــح الحديبيــة الــذي قبلــه 

املســلمون يف ظــروف صعبــة، يــدل عــى أن 

ــم:  ــرآن الكري ــول الق ــام. يق ــن الس ــام دي اإلس

وتــوكل  لهــا  فاجنــح  للســلم  جنجــوا  }وإن 

ــان  ــن لس ــدر م ــة ص ــح مك ــه{. يف فت ــى الل ع

ــوم  ــوم ي ــم “الي ــه عنه ــة ريض الل ــد الصحاب أح

امللحمــة”؛ لكــن رفــض رســول اللــه صــى اللــه 

ــة”. ــوم املرحم ــوم ي ــه: “الي ــه بقول كام

ــل  ــد تعام ــد الحمي ــيخ عب ــة الش ــرب فضيل واعت

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم مــع 

املنافقــن نوذجــا مــن رحمــة الديــن اإلســامي، 

وتابــع قائــا: إن رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

ــوا  ــن كان ــن الذي ــل املنافق ــر بقت ــلم مل يأم وس

يدعــون اإلســام يف ظاهرهــم لكنهــم كانــوا 

يبطنــون الكفــر ويــؤذون املؤمنــن. رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم مل يرفــع هتــاف “املــوت 

تحمــل  بــل  لليهــود”  و”املــوت  للمنافــق”، 

املنافقــن واملركــن واليهــود.

ــوا  ــلمن عاش ــر املس ــا: غ ــه قائ ــع فضيلت وتاب

ــة.  ــن راح ــلمن يف أم ــن املس ــن ب ــم الذمي باس

يزعــم الكثــر أن الذمــي كلمــة مســيئة، مــع أنــه 

ليــس كذلــك؛ الذمــي يعنــي مــن هــو يف ذمــة 

ــد أوىص  ــامي. لق ــن اإلس ــول والدي ــه والرس الل

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم والخلفــاء 

الراشــدون أثنــاء وفاتهــم بحقــوق أهــل الذمــة.

اإلســام يعلمنــا اإلنســانية والتحمــل وســعة 

األفــق ومراعــاة الحقــوق.

وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد إىل احــرتام 

مقدســات كافــة األديــان يف اإلســام، وتابــع 

فضيلة الشيخ عبد الحميد يف مؤمتر القدرات السرتاتيجية لتعاليم اإلسام يف تحقيق التعايش السلمي:

اإلسالم دين التعامل والرمحة والعقالنية 
والعدالة ومراعاة حقوق الناس مجيعا

مواقف
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قائــا: إن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم احــرتم مقدســات كافــة األديــان، ومل 

يخــرب معبــدا ألحــد. اإلســام يؤكــد عــى حفــظ حرمــة الرســل والكتــب واألديــان 

ــائر  ــون بس ــم، يؤمن ــول الكري ــون بالرس ــام يؤمن ــلمون ك ــا، واملس ــاموية كله الس

ــة الغــر. ــع ســب آله ــم. اإلســام ين الرســل ويحرتمونه

واســتطرد فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد، قائــا: إن اإلســام يعلمنــا التحمــل، 

وســعة األفــق، والكرامــة اإلنســانية، ومراعــاة حقــوق الغــر. فعــى املســلمن أن 

تكــون لديهــم ســعة أكــر يف تحمــل أتبــاع الديانــات األخــرى. لكــن املســلمن كــام 

ابتعــدوا عــن القــرآن والســنة يف عرصنــا وواجهــوا مشــكات، ابتعــدوا عــن تعاليــم 

القــرآن الكريــم والســنة يف الســعة والتحمــل أيضــا.

وتابــع فضيلــة الشــيخ قائــا: لكــن اليــوم بــدل أن يتحمــل املســلمون غر املســلمن 

ــع أن  ــلم، م ــل املس ــلم ل يتحم ــح املس ــلمي، أصب ــش س ــم يف تعاي ــوا معه ويكون

الســام مل ينتــر يف العــامل بالحــروب وإراقــة الدمــاء، ومل يفتــح املســلمون البــاد 

بقــوة الســيف، بــل بأخاقهــم الحســنة وأعاملهــم الصالحــة.

وتابــع بالقــول: الشــعب اإليــراين والهنــدي وشــبه الجزيــرة العربيــة وســائر البــاد 

التــي وصــل اإلســام إليهــا، مل يقبلــوا اإلســام بقــوة الســيف، بــل بعمــل الصحابــة 

وســرتهم.

ــب أن  ــن يج ــق، لك ــاد ح ــدان: الجه ــوم زاه ــة دار العل ــر جامع ــتطرد مدي واس

نعــرف موضعــه. الجهــاد يكــون ضــد مــن ل يعرفــون لغــة الحــوار والتفــاوض، ول 

يعرتفــون بالعــدل. فلــو طالعنــا أحاديــث النبــي الكريــم ورواياتــه وســرته، نجــد 

ــن مل  ــد م ــاد ض ــا كان الجه ــزوة، وإن ــدء أي غ ــل ب ــاوض كان قب ــوار والتف أن الح

ــاوض. يرضــوا بالتف

وقــال رئيــس منظمــة اتحــاد املــدارس الدينيــة ألهــل الســنة يف محافظــة سيســتان 

وبلوشســتان: نحــن نفتخــر أن اإلســام علمنــا الحيــاة الســلمية وأكــد عليهــا. نحــن 

نحــرتم بحقــوق الشــعوب كلهــا، ونؤكــد عــى كرامــة البــر جميعــا.

عى قادة الباد اإلسامية أن يفكروا يف إزالة الختافات والتصدى للصهاينة

ــفه  ــن أس ــد ع ــد الحمي ــيخ عب ــة الش ــرب فضيل ــه، أع ــن كلمت ــر م ــم آخ ويف قس

بســبب الختافــات املوجــودة بــن املســلمن والبــاد اإلســامية، وتابــع قائــا: إن 

مــروع الصهاينــة العامليــة وأعــداء اإلســام، هــو إثــارة الختافــات بــن القوميــات 

واملذاهــب والبــاد اإلســامية، وإثــارة الطائفيــة بــن املســلمن، ويف هــذا منافعهــم.

ــي  ــودة الت ــات املوج ــات والصطفاف ــكات والضغوط ــة املش ــول: كاف واردف بالق

نشــاهدها مــن األعــداء، هــي نتيجــة الختافــات بــن املســلمن، واألعــداء يريــدون 

أن يســتغلوا هــذه الختافــات ألهدافهــم ومصالحهــم.

وأكــد فضيلتــه قائــا: رســالتي مــن هــذا املؤمتــر الــدويل إىل قــادة البــاد اإلســامية 

وزعــامء املســلمن أن يفكــروا يف تقليــل هــذه الختافــات، ليمكــن التصــدي 

ــة. ــداء ول ســيام الصهاين لألع

ــامية  ــاد اإلس ــادة الب ــي ق ــب أن ينه ــا: يج ــنة قائ ــل الس ــب أه ــاف خطي وأض

والقوميــات واملذاهــب اإلســامية اختافاتهــم، لئــا يكــن للوليــات املتحــدة 

ــم  ــن له ــر، ول يك ــاء العك ــن امل ــد م ــاد املزي ــل الصطي ــوين املحت ــان الصهي والكي

أن يعلنــوا مدينــة القــدس التــي فيهــا القبلــة األوىل للمســلمن، عاصمــة للكيــان 

ــوين. الصهي

ــاة  ــوار، ومراع ــو الح ــق ه ــل الطري ــد: أفض ــد الحمي ــيخ عب ــة الش ــاف فضيل وأض

ــاعد يف  ــوق تس ــذه الحق ــاة ه ــة، وإن مراع ــة واملذهبي ــات الديني ــوق األقلي حق

األخــّوة والوحــدة، والحمــد اللــه نحــن يف إيــران نســتفيد مــن الحــوار، وطريقنــا 

ــق وحــدة األمــة اإلســامية. اعتقــد أن املســلمن يجــب أن يجلــس بعضهــم  طري

ــاوض. ــوار والتف ــكاتهم بالح ــوا مش ــض، ويحل ــع بع م

الجلســة  عقــدت 

للعــام  البتدائيــة 

الــدرايس الجديــد يف 

جامعــة دار العلــوم 

زاهــدان )أكــرب مركــز 

علمــي وثقــايف ألهــل 

الســنة يف إيــران( صبــاح الســبت 25 شــوال 1440، بقــراءة أول 

حديــث مــن الجامــع الصحيــح للمــام البخــاري رحمــه اللــه، يف 

الجامــع املــيك بدينــة زاهــدان.

ــل  ــب أه ــام وخطي ــد، إم ــد الحمي ــيخ عب ــة الش ــّدم فضيل ق

الســنة ورئيــس جامعــة دار العلــوم بدينــة زاهــدان، يف رشح 

أول حديــث لصحيــح البخــاري، توجيهــات ونصائــح حــول 

ــاص يف األعــامل. اإلخ

ــد الحميــد يف هــذه الجلســة التــي  ــة الشــيخ عب وأشــار فضيل

حرضهــا الطلبــة واألســاتذة، إىل أن اإلخــاص معيــار القبــول يف 

األعــامل عنــد اللــه، واصفــا الريــاء بأعظــم فتنــة.

واعتــرب فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد “الوحــي” أفضــل مصــدر 

للعلــم، وتابــع قائــا: الوحــي وصــل إىل الصحابــة مــن طريــق 

النبــي الكريــم، ولقــد نشــأت األحاديــث النبويــة الكريــة كلهــا 

ــد  ــدر الوحي ــو املص ــي ه ــدر الوح ــي. مص ــدر الوح ــن مص م

املعصــوم عــن األخطــاء.

وأشــار مديــر جامعــة دار العلــوم زاهــدان إىل التقدمــات 

املوجــودة يف تاريــخ هــذا املركــز العلمــي ألهــل الســنة، معتــربا 

ــز  ــد العزي ــة عب ــة للعام ــج اإلخــاص والرباني ــن نتائ إياهــا م

ــا  ــدان، موصي ــوم زاه ــة دار العل ــس جامع ــه، مؤس ــه الل رحم

األســاتذة والطلبــة بالســر يف اتجــاه فكــر العامــة عبــد العزيــز 

ــه وإخاصــه. رحمــه الل

الدينيــة  املــدارس  وطــاب  األســاتذة  فضيلتــه  أوىص  كــام 

تعلــم  ســبيل  واملــكاره يف  واملشــكات  املشــقات  بتحمــل 

العلــوم الرعيــة، واســتطرد قائــا: عــى العلــامء والطــاب أن 

يكونــوا حذريــن يف أعاملهــم وســلوكياتهم، ويلتزمــوا بتعاليــم 

الريعــة والقــرآن والســنة أكــر مــن ســائر طبقــات املجتمــع، 

ألن عامــة النــاس يتأســون بأعاملنــا وســلوكنا، ويجعلونهــا 

ــوة. ــا أس ــارا ويتخذونه معي

بداية العام الدراسي اجلديد
 يف جامعة دار العلوم زاهدان

من أنباء الجامعة

مواقف
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تفصـل الصـن بشـكل متعمـد األطفال املسـلمن 

عـن عائاتهـم والبيئة الدينيـة واللغويـة الخاصة 

إقليـم  يف  بعيـدة  مناطـق  يف  وتضعهـم  بهـم 

زينجيانـغ، وفقـا لبحـث أجـري مؤخـرا.

وبينام يحتجز مئات آلف املسلمن يف معسكرات 

ضخمـة فإن حملة كبـرة لبناء املـدارس الداخلية 

تجري عى قدم وسـاق.

وقـد جمعـت يب يب يس بعـض أوسـع األدلة حول 

مـا يجـري لألطفـال يف تلـك املنطقـة بالعتـامد 

عـى بيانات متاحـة وعرات املقابـات مع أفراد 

العائات.

ويتضـح مـن البيانات أنـه يف بلـدة واحدة يعيش 

400 طفـل بـا والدين.

وتجـري دراسـة الحـالت للتأكـد إن كان األطفـال 

بحاجـة إىل “مسـاعدة مركزية”.

وبجانـب الجهـود املبذولـة من أجـل تغير هوية 

البالغـن يف زينجيانـغ، فهناك أدلـة عى محاولت 

لقتـاع األطفال عـن جذورهم.

ويصعب الحصول عى شـهادات عـى الوضع مع 

مراقبـة األجهـزة األمنية للصحفيـن األجانب عى 

مـدى 24 سـاعة يوميـا يف زينجيانـغ الواقع تحت 

الحصـول  يكـن  لكـن  مشـددة.  أمنيـة  سـيطرة 

عليهـا يف تركيا.

يف قاعـة ضخمـة يف إسـطنبول يصطـف عـرات 

األشـخاص يف طوابـر لـلدلء بشـهاداتهم، يسـك 

بعضهـم صـورا ألطفـال مفقوديـن يف زينجيانـغ.

وقالـت أم مشـرة إىل صـورة لثـاث طفـات “ل 

أدري مـن يعتني بهم. ليسـت هنـاك أي اتصالت 

معهم”.

أم أخـرى متسـك بصور لثـاث بنـات وابن صغر، 

متسـح دموعهـا وتقـول “سـمعت أنهـم أخذوهم 

لـدور لأليتام”.

الشـهادات  تتواصـل  منفصلـة،  مقابلـة   60 يف 

بنـربات حزينـة قلقـة، يعطـي األقـارب تفاصيـل 

زينجيانـغ. يف  طفـا   60 اختفـاء 

كلهـم ينتمـون إىل اإليغور، أبناء الجالية املسـلمة 

يف إقليـم زينجيانـغ الـذي يرتبـط برابـط الديانـة 

أو  للدراسـة  جـاؤوا  اآللف  تركيـا.  مـع  واللغـة 

التجـارة أو زيـارة العائـات أو هربـا مـن القيـود 

عـى اإلنجـاب يف الصـن والقمع الدينـي املتزايد.

وجـدوا  األخـرة  الثـاث  السـنوات  يف  لكـن 

أنفسـهم يف مصيـدة، حـن بدأت الصـن باحتجاز 

مئـات اآللف مـن اإليغـور واألقليـات األخـرى يف 

ضخمـة. معسـكرات 

وتقـول السـلطات الصينيـة إنـه يجـري “تأهيـل” 

أجـل  مـن  مهنـي  تأهيـل  مراكـز  يف  اإليغـور 

الدينـي.  التطـرف  مواجهـة  عـى  مسـاعدتهم 

لكـن األدلـة تظهـر أن الكثرين يحتجـزون ملجرد 

تعبرهم عن إيانهم الديني، كأن يارسـوا شـعائر 

الصـاة أو ترتـدي النسـاء الحجـاب، أو بسـبب 

وجـود صـات مـع تركيـا.

بالنسـبة لهـؤلء اإليغـور العـودة تعنـي الحتجاز 

بشـكل شـبه أكيـد. قطعـت التصـالت الهاتفية، 

فحتـى الحديـث مـع أقربـاء يف الخـارج خطـر 

. جدا

وعـرب أحـد اآلبـاء عن قلقه مـن أن بعـض أطفاله 

الثامنيـة قـد يكونـون محتجزيـن يف مراكـز تابعة 

للدولـة، كون زوجتـه محتجزة.

يقـول إنـه يعتقـد أن أطفاله قد أخـذوا إىل مراكز 

“إعـادة تأهيل”.

ويسـلط بحث جديد أعدته يب يب يس الضوء عى 

مـا يحدث حقيقة ألولئـك األطفال وآلف آخرين.

د إيدريـان زينـز باحـث أملـاين يعـود لـه الفضـل 

الجامعـي  الحتجـاز  عـى  الضـوء  تسـليط  يف 

للمسـلمن يف زينجيانـغ. وبناء عـى وثائق متاحة 

يصـور يف تقريـره توجهـا لزيـادة عـدد املـدارس 

بشـكل غـر مسـبوق يف زينجيانـغ.

لقـد تـم توسـيع املراكـز التعليمية وبناء مسـاكن 

طابيـة جديـدة، وقـد زادت الدولـة بشـكل كبر 

مـن قدرتهـا عـى الهتـامم بأعـداد كبـرة مـن 

األطفـال يف نفـس الوقـت الـذي بدأت فيـه ببناء 

معسـكرات الحتجـاز.

نفـس  تسـتهدف  اإلجـراءات  هـذه  أن  ويبـدو 

العرقيـة. املجموعـات 

يف سـنة واحـدة فقـط، 2017، زاد عـدد األطفـال 

امللتحقـن بريـاض األطفـال يف زينجيانـغ بنصـف 

مليـون، وجـاءت 90 يف املئة من تلـك الزيادة من 

أطفـال اإليغـور وأقليـات مسـلمة أخرى، حسـب 

مـا يظهر مـن بيانـات حكومية.

وكنتيجـة لذلـك ارتفـع مسـتوى التحـاق األطفال 

بالريـاض مـن مسـتوى دون املعـدل الوطنـي إىل 

األعـى يف الصـن.

يف جنـوب زينجيانـغ وحدها، وهـي منطقة يقيم 

أنفقـت  اإليغـور،  مـن  العظمـى  الغالبيـة  فيهـا 

الحكومـة 1.2 مليار دولر لتطوير رياض األطفال.

ويتضـح مـن تحليـل زينـز أن تصاعد وتـرة البناء 

تضمنت بنـاء مسـاكن داخلية.

مسلمو اإليغور: الصني تفصل األطفال املسلمني عن عائالتهم
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ويبـدو أن التوسـع التعليمـي يف زينجيانـغ تقـف 

التـي تـؤدي إىل احتجـاز  الذهنيـة  وراءه نفـس 

الكبـار، وواضـح أنهـا تؤثـر عـى جميـع أطفـال 

اإليغـور واألقليـات تقريبـا، سـواء كان أهلهـم يف 

ل. أم  املعسـكرات 

يف شـهر أبريـل / نيسـان مـن العام املـايض قامت 

سـلطات اإلقليـم بنقـل 2000 طفـل مـن القـرى 

املحيطـة إىل مدرسـة داخليـة ضخمـة.

سـاحة  بينهـام  يفصـل  اإلعداديتـان  املدرسـتان 

ثاثـة  مسـاحتهام  وتبلـغ  الرياضـة،  ملامرسـة 

أضعـاف حجـم املـدارس األخـرى يف البـاد، وقـد 

شـيدتا يف أقـل مـن سـنة واحـدة.

ومتجـد الدعايـة الرسـمية مزايا املـدارس الداخلية 

ودورهـا يف املسـاعدة عـى املحافظة عى السـلم 

دور  املـدارس  فيـه  تأخـذ  نظـام  يف  الجتامعـي 

العائلـة . ويـرى زينـز أن هنـاك هدفـا أبعـد مـن 

ذلك.

تؤمـن املـدارس الداخلية اإلطار املناسـب للقولبة 

الثقافيـة لألقليـات، كام يقول.

ويـرى الباحـث أن هنـاك اتجاهـا للتوقـف عـن 

اسـتخدام لغـة اإليغـور واللغات املحليـة األخرى 

الصارمـة  األنظمـة  وتحـدد  املـدارس،  حـرم  يف 

حـال  يف  للعقوبـات  الصـارم  النظـام  للمـدارس 

غـر  لغـة  أي  مدرسـيهم  أو  األطفـال  اسـتخدام 

املـدارس. يف  الصينيـة 

وهـذا منسـجم مع البيانـات الرسـمية التي تقول 

إن زينجيانـغ حققـت هـدف التدريـس الكامـل 

للغـة الصينيـة يف جميع مدارسـها.

ونفـى زو غويزيانغ وهو مسـؤول رفيع املسـتوى 

يف قسـم الدعايـة يف زينجيانـغ يف حديـث لبـي 

يب يس أن تكـون الدولـة قـد اضطلعـت برعايـة 

عـدد كبـر مـن األطفـال الذيـن أجـربوا عـى ترك 

عائاتهم.

وقـال: “إذا أرسـل جميـع أفـراد عائلـة إىل إعـادة 

التأهيـل فـإن تلـك العائلـة تعـاين مـن مشـكل 

خطـرة. مل أر عائلـة كهـذه”.

لكـن ربـا كان الجـزء األكـرب مـن عمـل زينز هو 

األدلـة التـي تظهـر أن أطفال العائـات املحتجزة 

هـم فعـا مـن يوجهـون إىل املـدارس الداخليـة 

كبرة. بأعـداد 

تسـتخدمها  الحتجـاز  مـن  أشـكال  هنـاك 

السـلطات املحليـة، بوضع األطفال مـع عائاتهم 

يف مراكـز الحتجـاز ثـم اتخاذ قرار فيـام إذا كانوا 

بحاجـة إىل رعايـة مركزيـة.

عـر زينـز عى وثيقـة تفصل املسـاعدات املتاحة 

للمجموعـات التي تحتاجها، منهـا العائات التي 

يوجـد األب واألم فيهـا يف مراكز التأهيل.

“يجـب أن تعزز املـدارس اإلرشـاد النفي”، هذا 

مـا ورد يف أحـد التعليامت.

واضـح أن تأثـر عـزل األطفـال عى نطاق واسـع 

ينظـر إليـه اآلن كقضيـة اجتامعية كـربى، وتبذل 

جهـود للتعامل معها، مع أن السـلطات ل ترغب 

بالحديث عـن املوضوع.

املتعلقـة  الحكوميـة  الوثائـق  بعـض  أن  ويبـدو 

محـركات  عـن  عمـدا  أخفيـت  قـد  باملوضـوع 

بـدل  غامضـة  تعبـرات  باسـتخدام  البحـث 

املهنـي”. “التدريـب 

وتقـول الدولـة أن املـدارس الداخليـة لألطفـال 

تؤمـن ظروفـا افضـل للدراسـة ونظافـة أفضـل. 

وبـدأ بعـض األطفـال بإطـاق صفـة “مامـا” عى 

املدرسـات.

اتصلنـا بعـدد مـن مكاتـب التعليـم يف زينجيانغ 

ملحاولـة التعرف عى السياسـة الرسـمية يف هذه 

الحالـة، لكـن معظمها رفـض الحديث.

سـألنا أحـد املسـؤولن عـن مصر األطفـال الذين 

يؤخـذ والداهم إىل املعسـكرات.

داخليـة  مـدارس  يف  يوضعـون  أنهـم  أجابـت 

حيـث يحصلـون عى الطعـام واملابـس والعناية 

الازمـة.

إىل  نسـتمع  إسـطنبول  يف  القاعـات  إحـدى  يف 

وغضبهـم. حزنهـم  املمزقـة،  العائـات  قصـص 

“آلف األطفـال يفصلـون عـن والديهـم ونحـن 

نـديل بشـهاداتنا طـوال الوقـت”، قالـت إحـدى 

األمهـات، وتسـاءلت “ملـاذا يلتزم العـامل الصمت 

عنـد معرفتـه بهـذه الحقائـق؟”.

ويف زينجيانـغ تظهـر األبحاث أن األطفال يجدون 

أنفسـهم يف مـدارس محصنـة ومعزولـة ومحاطة 

بأسـاك كهربائيـة وتحت الرقابـة الدائة.

أصـدرت التعليـامت يف بدايـة عـام 2017، حـن 

بـدأت أعـداد املحتجزيـن تتزايد. ويتسـاءل زينز 

إن كانـت الدولـة تحاول التعامل مـع اي محاولة 

لألهـل لسـتعادة أطفالهـم بالقوة.

عـن  األهـل  فصـل  عـى  الدليـل  أن  “أعتقـد 

أن حكومـة  عـى  واضـح  مـؤرش  هـو  أطفالهـم 

زينجيانـغ تحـاول تربيـة جيـل جديد بـا جذور، 

قـال  الدينيـة”،  لغتـه ومعتقداتـه  معـزول عـن 

إىل مذبحـة  تشـر  األدلـة  أن  “أعتقـد  زينـز.  يل 

ثقافيـة”.

 

املصدر: يب يب يس   

أخبار العامل

“الخارجية الليبية” تدعو إىل تحقيق مستقل يف 
قصف مركز إيواء املهاجرين يف تاجوراء

دانـــت وزارة الخارجيـــة بحكومـــة الوفـــاق الليبيـــة 
القصـــف الـــذي تعـــرض لـــه مركـــز إليـــواء املهاجريـــن 

ـــرات. ـــاة الع ـــوراء وأودى بحي يف تاج
ـــمي  ـــق الرس ـــاه الناط ـــان ت ـــوزارة، يف بي ـــت ال ورحب
محمـــد القبـــاوي، بدعـــوة التحـــاد األفريقـــي 
محاســـبة  لضـــامن  مســـتقل  تحقيـــق  بإجـــراء 
املســـؤولن عـــن هـــذه الجريـــة. كـــام حثـــت الـــوزارة 
ـــق  ـــى توثي ـــة ع ـــدويل واملنظـــامت الدولي ـــع ال املجتم

هـــذه الجريـــة وإجـــراء تحقيـــق بالخصـــوص.

املجلس العسكري واملعارضة بالسودان يتوصالن 
التفاق بشأن اقتسام السلطة

الحاكــم  النتقــايل  العســكري  املجلــس  توصــل 
املعارضــة  أحــزاب  مــن  وتحالــف  الســودان  يف 
ــلطة  ــم الس ــاق لتقاس ــاج إىل اتف ــات الحتج وجامع
ملــدة ثاثــة أعــوام يعقبهــا إجــراء انتخابــات يف 
تطــور دفــع اآللف للخــروج إىل الشــوارع لاحتفــال 

ــه. ب
ويحيــي التفــاق اآلمــال يف انتقــال ســلمي للســلطة 
ــة  ــة اقتصادي ــة وأزم ــات داخلي ــهد نزاع ــد يش يف بل
خانقــة بعــد ثاثــة عقــود مــن حكــم عمــر البشــر 

ــل نيســان. ــه الجيــش يف أبري ــذي عزل ال
ــذي  ــس العســكري ال ــن املجل ــات ب ــرت العاق وتوت
وجامعــات  البشــر  عــزل  بعــد  الســلطة  تــوىل 
الحتجــاج بعدمــا قتلــت قــوات األمــن عــرات 
األشــخاص يف مقــر اعتصــام خــارج وزارة الدفــاع يــوم 

ــران. ــو حزي ــن يوني ــث م الثال

السعودية ترحب بحجاج قطر وتدعو الدوحة إلزالة 
العقبات أمامهم

دعـــت وزارة الحـــج والعمـــرة يف اململكـــة العربيـــة 
ــة  ــة يف دولـ ــلطات املعنيّـ ــبت، السـ السعودية،السـ
قطـــر إىل تســـهيل إجـــراءات قـــدوم القطريـــن 
الراغبـــن يف أداء مناســـك الحـــج، وإزالـــة العقبـــات 
ـــة، حســـبام أوردت  ـــة القطري ـــا الحكوم ـــي تفرضه الت

وكالـــة األنبـــاء الســـعودية.
وأكـــدت وزارة الحـــج والعمـــرة يف بيـــان صحفـــي 
ـــك  ـــن املل ـــن الريف ـــادم الحرم ـــة خ ـــرص حكوم "ح
ســـلامن بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود عـــى تســـخر 
الحجـــاج  قـــدوم  لتســـهيل  اإلمكانيـــات  كافـــة 
ـــه  ـــة قطـــر، أســـوًة بـــا تقـــوم ب ـــن مـــن دول واملعتمري
تجـــاه عمـــوم املســـلمن الراغبـــن يف أداء مناســـك 
ـــم  ـــن ت ـــداد م ـــت أع ـــن بلغ ـــرة، والذي ـــج والعم الح
التفـــاق عـــى قدومهـــم ألداء مناســـك حـــج هـــذا 
ـــون وســـبعامئة  ـــن ملي ـــر م ـــام 1440هــــ إىل أك الع
ـــة 8  ـــف حـــاج، يف حـــن أدى مناســـك العمـــرة قراب أل

مايـــن مســـلم مـــن جميـــع دول العـــامل".
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شؤون إسالمية ودولية

يف  اإليغــور  مســلمي  عــن  هنــا  أتحــدث  ل 

ــاوز  ــن يتج ــب والذي ــة فحس ــتان الرقي تركس

عددهــم الــــ30 مليــون مســلم وإنــا أتحــدث 

عــن مســلمي الصــن الذيــن وصــل عددهــم إىل 

 BON« 130 مليــون وفــق تقريــر أعدتــه قنــاة

شــئون  يف  املتخصصــة  اإلنجليزيــة   »news

ــن. الص

 وإذا كان مســلمو اإليغــور قــد أصابهــم القســم 

األكــرب مــن بغــي واضطهــاد الســلطات الصينيــة 

عــى مــر العقــود ومــا زال فــإن ذلــك ل ينفــي 

شــمول حملــة الضطهــاد الشــيوعي واســتهداف 

ــن  ــلمن يف الص ــع املس ــد جمي ــة واملعتق الهوي

دون اســتثناء .

 البدايــة مــن الخطــوة الصينيــة األخــرة للنيــل 

وعقيدتهــم  اإليغــور  مســلمي  هويــة  مــن 

إجراءتهــا  جميــع  فشــل  بعــد  اإلســامية 

التعســفية الســابقة - مــن حظــر إعفــاء اللحيــة 

ومنــع الحجــاب ومصــادرة املصاحــف وحرمــان 

ــن  ــة م ــم املفروض ــن أداء عباداته ــلمن م املس

ــة  ــامل الهوي ــام و.... - يف طمــس مع صــاة وصي

اإلســامية لرتكســتان الرقيــة .

 متثلــت الخطــوة الصينيــة األخــرة ضد مســلمي 

ــم  ــال باس ــكرات اعتق ــاء معس ــور يف إنش اإليغ

"مراكــز التأهيــل" تتــم فيهــا عمليــة إجبــار 

مســلمي تركســتان عــى مامرســات تخالــف 

الغــراء  رشيعتهــم  وأحــكام  دينهــم  أوامــر 

وســط إجــراءات تعســفية واضطهــاد وتعذيــب 

ــر .  ــجن كب ــم يف س ــد أنه ــل تؤك وتنكي

موقــع بوشــون باللغــة الصينيــة نــر منــذ 

أيــام صــورا مــام يتعــرض لــه مســلمو اإليغــور 

ــي تســميها الصــن"  ــة الت يف املعســكرات النازي

ــم  ــن ت ــهادات م ــتنادا لش ــل" اس ــز التأهي مراك

ــكر . ــن املعس ــم م ــاق رساحه إط

ــدر  ــن يق ــن الذي ــم : إن املعتقل ــول أحده  يق

عددهــم بـــ مليــون يجــربون عــى رشب الخمــر 

يوميــا ولــو جرعــات قليلــة , وعليهــم الســتامع 

ألغــاين صينيــة ماجنــة لســاعات , وليســمح 

لهــم بالنــوم ألكــر مــن ثــاث ســاعات يف اليــوم 

, وينعــون يف املعســكرات مــن الصــاة والصيــام 

ــم وليكشــف  ــارة أقاربه ــم بزي ، ول يســمح له

مــكان تواجدهــم ألرسهــم ومتــارس بحقهــم 

مامرســات لإنســانية  .

تــم  التــي   - املامرســات  هــذه  تجــري   

ــري  ــا كان يج ــطن ب ــل ناش ــن قب ــبيهها م تش

ــرص  ــة - تحــت ســمع وب يف املعســكرات النازي

املجتمــع الــدويل الــذي مل يكــن ليصمــت هــذا 

الصمــت املشــن لــو كانــت عــر معشــار تلــك 

ــة أخــرى غــر  اإلجــراءات التعســفية ضــد أقلي

املســلمن . 

 مل يكــن مســلمو الصــن مــن غــر أقليــة اإليغور 

بنــأى عــن ظلــم واضطهــاد الســلطات الصينيــة 

وتخــرتع  القــرارات  تصــدر  تــزال  مــا  التــي 

القوانــن التــي تحــاول مــن خالهــا النيــل مــن 

ــامية . ــم اإلس هويته

قــرار  قــراءة  يكــن  اإلطــار  هــذا  وضمــن   

الســلطات املحليــة يف منطقــة "نينغشــيا" ذاتيــة 

الحكــم يف شــامل غــرب الصــن بحظــر الكتابــة 

الغذائيــة  املنتجــات  عــى  العربيــة  باللغــة 

"الحــال" , حيــث نقلــت صحيفــة "غلوبــال 

تايــز" عــن ســكان مــدن أوتشــونغ وينتشــوان 

ــتبدال  ــة اس ــلطات املحلي ــب الس ــا طل تأكيده

تســميات املطاعــم واألكشــاك املكتوبــة باللغــة 

كتابــة  الســلطات  فرضــت  كــام   , العربيــة 

)منتــج حــال( بالهروغليفيــة وبالبينــن )كتابــة 

ــط . ــة( فق ــة باألحــرف الاتيني ــاظ الصيني األلف

بــل  بذلــك  الصينيــة  الســلطات  تكتــف  مل 

ــرة  ــرة والكب ــر الصغ ــاب املتاج ــت أصح طالب

عليهــا  املكتــوب  الحــال  املنتجــات  بإزالــة 

باللغــة العربيــة مــن رفوفهــا مؤقتــا لســتبدالها 

بكتابــات جديــدة بالصينيــة .....وهــو مــا يــس 

بوضــوح الهويــة اإلســامية التــي ترتبــط باللغــة 

خــال  مــن  ســواء  وثيقــا  ارتباطــا  العربيــة 

ــة أو الحــكام  ــم أو الســنة النبوي القــرآن الكري

الفقهيــة أوعمــوم الثقافــة اإلســامية .

بوضوح  تطال  التي  املامرسات  هذه  ليست 

هوية مسلمي الصن هي الوحيدة التي تحصل 

يف املنطقة حسب متابعن , فقد شهدت مدينة 

املايض  العام  من  مارس  شهر  يف  "وينتشوان" 

العامرة  مزج  تم  حيث   , مشابهة  إجراءات 

بذريعة  التقليدية  املعامرية  بالهندسة  العربية 

مع  تتناغم  وجعلها  املعامرية"  "األجواء  توحيد 

الطراز الصيني التقليدي!!!

تبدو  الصن  النيل من هوية مسلمي  محاولت 

الحكومة  ومامرسات  إجراءات  كل  يف  صارخة 

التي ل تخفي مآربها وأهدافها من ورائها , فهي 

دول  معظم  متارسه  الذي  الدور  بنفس  تقوم 

أراضيها  عى  املسلمن  ضد  األيام  هذه  العامل 

املسلمن  بأن  تقول  التي  الحقيقة  يعزز  ما   ,

التاريخ  عرفها  ضد  حملة  ألرشس  يتعرضون 

هويتهم وعقيدتهم .

مسلمو الصني 
وحماوالت 

طمس هويتهم

د. زياد الشامي
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