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نحمـده ونصـي عـى رسـوله الكريـم، وبعـد : 

قـال اللـه تعـاىل يف كتابـه العزيـز: الَْحـجُّ أَْشـُهٌر 

ْعلُوَمـاٌت فََمـن فَـرََض ِفيِهنَّ الَْحجَّ فَـَا رَفََث َوَل  مَّ

فُُسـوَق َوَل ِجـَداَل يِف الَْحـجِّ ]البقـرة، اآلية: 197[

إن اللـه سـبحانه وتعـاىل خلـق اإلنسـان ورزقـه 

عقـا وفهـا وأرقـى مكانتـه وجعـل خائـق من 

خلقـه يف خدمتـه وتحـت أمره ويجعله اإلنسـان 

ويسـجده  ربـه  ليعبـد  لنفسـه،  خالصـا  عبـدا 

ومحطـة  عينيـه  نصـب  ويجعلـه  إليـه  ويركـن 

فكـره وذكـره، ثـم يبلغـه اللـه تعـاىل إىل أقـى 

درجـات العـز والـرف، واملكانـة والرقـى ومـا 

يكـون هـذا إل جنة الفـردوس وفـردوس األعى. 

ثـم يصـب عليه نعمـه الظاهرة والباطنـة ويزيد 

عليـه منهـا بحيـث ينتهي عقلـه ويصـل منتهاه، 

عقلـه  يفـوق  مـا  ويعطيـه  يرزقـه  ذلـك  ومـع 

وفكرتـه وهـو مـا عـر الرسـول الهـادي األمـن 

صـى اللـه عليـه وسـلم بقولـه: َمـا َل َعـْنٌ َرأَْت 

. َوَل أُُذٌن َسـِمَعْت َوَل َخطَـَر َعـَى قَلْـِب بَـَرٍ

نعـم هـذه هـي الكرامـة األبديـة والعـز الدائـم 

القائـم الخـاص بذرية آدم عليه الصلوة والسـام 

وأسـلموا  الصالحـات  وعملـوا  آمنـوا  الذيـن 

وأخبتـوا إىل ربهـم سـبحانه وتعـاىل.

هـذا  إىل  اإلنسـان  يوصـل  الـذي  السـلم  وإن 

الصالـح. والعمـل  اإلميـان  هـو  املنتهـى 

فاإلميـان مـا يعرتف بـه البر مـن عبوديته لربه 

ودخوله يف سـلك من أسـلم نفسـه إليه سـبحانه 

يف  يظهـر  فهـو  الصالـح  العمـل  وأمـا  وتعـاىل 

عبـادات وطقـوس فرضهـا الله تعاىل عـى عباده 

املؤمنـن وأرسـل األنبيـاء ول سـيا خاتـم النبين 

عليهـم الصلوة والسـام لتعريفهم بهـا وتربيتهم 

عليهـا وجعلهـم أسـوة للمؤمنـن حيـث أعلن يف 

كتابـه املعجز النـور الهادي املبن: لَقـْد كَاَن لَُكْم 

ِه أُْسـَوٌة َحَسـَنٌة. ومـن أهـم هـذه  يِف رَُسـوِل اللّـَ

العبـادات فريضـة حـج بيـت اللـه الحـرام الذي 

فرضـه اللـه عـى املؤمنـن واملسـلمن برائطـه 

املؤثـرة  امليمونـة  املباركـة  وطريقتـه  الخاصـة 

عـى القلـب والقالـب وقد ذكـر اإلمـام ويل الله 

الدهلـوي رحمـه اللـه يف كتابـه النافـع الحـاوي 

وأرساره  الحـج  بيـان  بـاب  يف  الديـن  ألرسار 

البـري ويرغمـه  العقـل  يحـر  مـا  ومصالحـه، 

أن يعـرتف بوجـود حكـم ومصالـح يف الطاعـات 

والعبـادات املفروضـة عـى املؤمنـن وإن كانـت 

العقـول البريـة عاجـزة عـن إدراكهـا، وننقـل 

أهميـة  لـه  ليظهـر  منـه  اقتباسـا  القـارئ  إىل 

الدهلـوي:  اإلمـام  يقـول  والعبـادات:  األحـكام 

»ومـن بـاب الطهـارة النفسـانية الحلـول مبوضع 

فيـه،  ويحلّـون  يعظمونـه  الصالحـون  يـزل  مل 

ويعمرونـه بذكـر اللـه، فـإن ذلـك يجلـب تعلق 

همـم املائكـة السـفلية، ويعطـف عليـه دعـوة 

املـأ األعـى الكليـة ألهـل الخـر، فـإذا حـّل بـه 

غلـب ألوانهـم عـى نفسـه، وقـد شـاهدت ذلك 

رأي عـن.

ومـن بـاب ذكـر اللـه تعـاىل: رؤيـة شـعائر اللـه 

وتعظيمهـا، فإنهـا إذا رُئيـت ذكر اللـه، كا يذكّر 

هيئـات  التـزام  عنـد  سـيا  ل  الـازم،  امللـزوم 

تعظيميـة، وقيـود وحـدود تنبـه النفـس تنبيهـا 

عظيـا.

شـوق،  أشـد  ربـه  إىل  اإلنسـان  يشـتاق  ورمبـا 

فيحتـاج إىل يشء يقـي بـه شـوقه، فـا يجـده 

الحـج. إل 

كل  بعـد  عرضـة1  إىل  تحتـاج  الدولـة  أن  وكـا 

واملنقـاد  الغـاّش،  مـن  الناصـح  ليتميـز  مـدة، 

مـن املتمـرد، ولرتفـع الصيـت، وتعلـو الكلمـة، 

امللـة  فكذلـك  بينهـم،  فيـا  أهلهـا  ويتعـارف 

تحتـاج إىل حـج، ليتميـز املوافـق مـن املنافـق، 

أفواجـا،  اللـه  ديـن  يف  النـاس  دخـول  وليظهـر 

ولـرى بعضهـم بعضـا فيسـتفيد كل واحـد مـا 

ليـس عنده، إذ الرغائب إمنا تكتسـب باملصاحبة 

والـرتايئ.

وإذا جعـل الحج رسـا مشـهورا نفـع عن غوائل 

الرسوم.

 ول يشء مثلـه يف تذكّـر الحالـة التـي كان فيهـا 

أمئـة امللـة، والتحضيـض عـى األخـذ بهـا.

 وملـا كان الحـج سـفرا شاسـعا، وعمـا شـاقّا، ل 

خالصـا  مبارشتـه  كان  األنفـس،  بجهـد  إل  يتـم 

قبلـه، مبنزلـة  للخطايـا، هادمـا ملـا  للـه مكفـرا 
اإلميـان«.2

نعـم هـذه قطرة مـن بحر مـّواج يف أرسار الدين 

اإلسام. ورشائع 

ونحـن حينـا نراجع القـرآن الكريـم ونرجع إىل 

هـذا املنهـل العذب املـورود وننظـر يف ما جعله 

نـرى   املهـداة،  نـورا وهدايـة لهـذه األمـة  اللـه 

أنـه اهتـم اهتامـا بالغـا بفريضـة الحـج وذكره 

مفصـا ومطـول واهتم بجميع أبعـاده وجوانبه. 

ومـن املعجـز البليـغ للقـرآن أنـه اهتـم يف خال 

آيـات أحـكام الحـج مبـا فـرض لـه الحـج وهـو 

سـبحانه  إليـه  واإلخبـات  والتسـليم  العبوديـة 

وتعـاىل.

حيـث ذكر خال أحـكام الحـج وأرساره ورموزه، 

مـا يريب اإلنسـان تربية روحيـة ومعنوية ويزكية 

تزكيـة عمليـة ويكفـي أن يقـرأ القـاري من اآلية 

197 إىل اآليـة 203 مـن سـورة البقـرة، يجد فيها 

منهجـا تربويـا كامـا وبرنامجـا منظـا ومنسـقا 

يهديـه إىل تزكية نفسـه وتربيـة روحه.

يبـدأ اللـه عزوجـل هذا املنهـج بقوله: فَـا رَفََث 

َول فُُسـوَق َول ِجَداَل يِف الَْحجِّ ، ثم يردفه بقوله: 

ُدوا فَـِإنَّ َخـْرَ الزَّاِد التَّْقـَوٰى َواتَُّقـوِن يَا أُويِل  َوتَـزَوَّ

اأْلَلْبَـاِب ثـم يواصلـه مبـا يـزيك النفـس البريـة 

ويقربـه إىل ربـه ويبعـده عن الشـيطان والنفس 

الَْمْشـَعِر  ِعنـَد  َه  اللّـَ فَاذْكُـُروا  بقولـه:  األمـارة 

الَْحـرَاِم َواذْكُـُروُه كَـَا َهَداكُْم ... َواْسـتَْغِفُروا اللََّه 

َه َغُفـوٌر رَِّحيـٌم. ثم يعلمه الدعـاء الجامع  إِنَّ اللّـَ

ـن يَُقـوُل َربََّنـا  لخـري الدنيـا واآلخـرة: َوِمْنُهـم مَّ

نْيَـا َحَسـَنًة َويِف اآْلِخـرَِة َحَسـَنًة َوِقَنـا  آتَِنـا يِف الدُّ

َه  َعـَذاَب النَّـاِر... ثـم يأمـره بالذكـر: َواذْكُـُروا اللّـَ

ـَل يِف يَْوَمـْنِ فَـَا  ْعـُدوَداٍت فََمـن تََعجَّ اٍم مَّ يِف أَيّـَ

ـَر فَـَا إِثْـَم َعلَيِْه لَِمـِن اتََّقٰى  إِثْـَم َعلَيْـِه َوَمـن تَأَخَّ

وَن. َه َواْعلَُمـوا أَنَُّكـْم إِلَيْـِه تُْحَرُ َواتَُّقـوا اللّـَ

ومن تدبّر يف آيات القرآن وسوره يصل إىل حقيقة 

إِلّ  َوَما َخلَْقُت الِجنَّ َواإلِنَْس  معنى قوله تعاىل: 

لِيَْعبُُدوَن ألن لّب األحكام والفرائض الدينية كلها 

والعبادة  العبودية  وهو  واحد  هدف  إىل  يشر 

لربه ول ميكن  العبد  للخالق ومن  من املخلوق 

النجاح والفوز إل بنيل هذه األهداف النبيلة.

الكرام  الحجاج  حج  وجعل  إياها  الله  رزقنا   

تبور.  لن  وتجارة  مشكورا  وسعيا  مرورا  حجا 

وعى  محمد  خلقه  خر  عى  تعاىل  الله  وصى 

آله وأصحابه أجميعن ومن تبعهم بإحسان إىل 

يوم الدين.

---------------------

االفتتاحية

العبــادة لـّب األحكــام
األستاذ املفتي عبدالقادر العاريف

أستاذ باجلامعة

1- العرضة: الختبار، أي جمع أركان الدولة ورؤساء امللك 

يف رأس كل سنة مثا ليختر أحوالهم.

2- حجة الله البالغة: 262/1
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نســتهل شــهر ذي الحجــة واملســلمون 

يولّــون  وجوههــم  شــطر املســجد 

فــج عميــق ألداء  مــن كل  الحــرام 

فريضــة إلهيــة وســنة إبراهيميــة، بــا 

ــن  ــر، ب ــود واألحم ــن األس ــق ب تفري

الكبــر  والصغــر، بــن الغنــي والفقر، 

العــريب  بــن  والرعيــة،  امللــك  بــن 

وآخــر،  مذهــب  بــن  والعجمــي، 

دون  ـ  كلهــم  وأخــرى،  فرقــة  بــن 

اســتثناء ودون متييــز ـ يلبســون لبــاس 

اإلحــرام ويحجــون بهيئــة واحــدة عــى مختلــف 

واملســالك.  واملذاهــب   واأللــوان  الطبقــات 

کلهــم يتجــردون مــن ثيابهــم ويلبســون ثيــاب 

اللــه  بتوحيــد  عقرتهــم  ويرفعــون  اإلحــرام 

ــك  ــن: "لبي ــه، ملب ــة ل ــاىل وإخــاص العبودي تع

ــك، إن  ــك لبي ــك ل ــك ل رشي ــك، لبي ــم لبي الله

ــك". ــك ل ــك ل رشي ــك واملل ــة ل ــد والنعم الحم

إن الحــج أكــر مجمــع ميثــل الوحــدة اإلســامية 

يف أســمى معانيهــا عــى مختلــف شــعوبها 

املســلمون  ينصهــر  فيــه  وألوانهــا،  ولغاتهــا 

جميعــا يف بوتقــة واحــدة، فيــه  تلتقــي األفئــدة 

ــة  ــة والفكري ــروق املذهبي ــع الف ــذوب  جمي وت

واملســلكية، إذن يصــح أن يقــال: إن الحــج رمــز 

الوحــدة وملتقــى األفــكار والــرؤى والتجاهــات، 

إذ كل يلبــي وينــادي إلهــا واحــدا، ويخضــع 

ــدا، كل  ــا واح ــوف مكان ــد، ويط ــام رب واح أم

ــه  ــه يدي ــا اقرتفت ــى م ــرتف ع ــه ويع ــر بذنب يق

عنــه  یخلــع  کل  واملعــايص،  الذنــوب  مــن 

ــو  ــب العف ــرام، كل يطل ــان واإلج ــاب العصي ثي

ــع  ــؤدي جمي ــرة، كل يطــوف ويرمــي وي واملغف

شــعائر الحــج دون أن ينقــص أو  يزيــد. فــرتى 

الوحــدة يف كل يشء: وحــدة يف  املشــاعر، وحدة  

يف  وحــدة  الشــعائر،  يف  وحــدة  الهــدف،  يف 

الهــدف، وحــدة يف التجــاه، وحــدة يف  الدعــاء  

والتــرع، وحــدة يف العمــل ووحــدة  يف القــول. 

"إن ربكــم واحــد، وإن أباكــم واحــد، فــا فضــل 

ــود  ــى أس ــر ع ــي، ول ألحم ــى أعجم ــريب ع لع

إل بالتقــوى".

ــاف يف   ــع الخت ــل م ــاد يف العم ــذا التح إن ه

املــرب واملذهــب إن دل عــى يشء فإمنــا يــدل 

عــى أن األصــل عنــد جميــع الفــرق واملذاهــب 

اإلســامية هــو اإلســام، وأنــه  هــو لــب اللبــاب 

وأصــل األصــول ومــدار العمــل والعبــادات، وأن 

ــع  ــح  أن تجتم ــذي يص ــو  ال ــام ه ــم اإلس اس

ــام  ــم اإلس ــون اس ــه، وأن يك ــت رايت ــة تح األم

ــد امللــات والكــوارث  هــو الطابــع الغالــب عن

ــة  ــت باألم ــي عصف ــات الت ــات والتحدي واألزم

اإلســامية أخــرا، ألن املســلمن أينــا حلــوا 

وأينــا كانــوا عــى اختــاف أجناســهم وفروقهــم 

ــث إذا اشــتىك  ــة هــم جســد واحــد، حي اللغوي

عــن اشــتىك كل،  وإذا اشــتىك رأس اشــتىك كل، 

إذا اشــتىك مســلم يف  أقــى العــامل اشــتىك 

جميــع املســلمن وطــار نومهــم وجــن جنونهــم، 

ــه. ــوا لنجدت وهب

إن الحــج هــو الــذي  يذكــر املســلم بالوحــدة، 

أي   ويف  وذهــب،  حــل  أينــا  مســلم  وأنــه 

مذهــب انتمــى ومــن أي  مــرب كان فهــو  

املســلم أول  وآخــرا، ألنــه يخضــع لــرب  واحــد 

أول  وآخــرا وهــو ل  يعــرف  غــر  اللــه  يف 

هــذا الكــون، وأمــا الختــاف يف  العمــل واألداء 

ــق  ــف لش ــس مبكل ــلم ولي ــي املس ــو ل يعن فه

القلــوب، فاللــه هــو العــامل عــى أرسار القلــوب. 

قــل كل يعمــل عــى شــاكلته فربكــم أعلــم مبــن 

ــلم إذا  ــة. فاملس ــبيا. اآلي ــه  س ــدى إلي ــو أه ه

كان يُعــرف بصفــة كونــه مســلا  فهــو  يشــعر 

ــه  ــداد بالنفــس، وهــو يشــعر بأن بالقــوة والعت

ــأن   يحتــل  ربــع ســكان األرض، وهــو يشــعر  ب

أغنــى وأخصــب أرايض اللــه هــي بــاده فبــاده 

النفــط  مــن  الهائلــة  بالــروات  غنيــة  كلهــا 

ــا.  ــادن وغره ــاز واملع والغ

مــا يجــري اليــوم أيــام حرجــة ســوداء بالنســبة 

للمســلمن يف جميــع أنحــاء العــامل، فاملســلمون 

متأزمــة  ظروفــا  يعيشــون  اليــوم 

قاصمــة الظهــر، قــد تفــرق جمعهــم، 

كل  مــن  عليهــم  األعــداء  وتكالــب 

وفرقــا  شــيعا  وأصبحــوا  جانــب، 

يتقاتلــون، جهادهــم ميــي يف غــر 

جهــاد، قتالهــم  يف غــر  موضعــه، 

ــون العــدو والخصــم، ويبعــدون  يقرب

وأصبحــت  الناصــح،  الصديــق 

القــوى  بأيــدي  ألعوبــة  الحكومــة 

العامليــة الرقيــة والغربيــة  يتاعبــون 

بهــا حســب  هواهــم  ومصالحهــم، وأصبــح 

الحــكام والقــادة ل ميلكــون مــن أمرهــم شــيئا  

بــل قــد يصبحــون آلــة فعالــة مدمــرة  لتدمــر 

ــا  ــادون كل م ــرون ويع ــة لق ــه األم ــد بنت ــا ق م

ميــت إىل الصحــوة اإلســامية  بصلــة بحجــة 

والتطــرف. اإلرهــاب  مكافحــة 

يف مثــل هــذه الظــروف القاســية يكــون الحــج 

فرصــة مباركــة وأرضيــة مناســبة لتنــايس جميــع 

والجتــاع  والفكريــة  املذهبيــة  الخافــات 

اإلســام  مســمى  واحــد،  مســمى  تحــت 

ــة  ــوم باألم ــي تعصــف الي ــات الت ــاه التحدي تج

اإلســامية عامــة، والوقــوف تجــاه عــدو واحــد  

مشــرتك عــدو يخاصــم ويكيــد لجميع املســلمن 

بــا تفريــق بــن األســود واألحمــر، بــن الرقــي  

والغــريب، بــن  العــرب والعجــم، عــدو ل  يهمــه  

ــام! ــم اإلس إل اس

ــرة يف الســنة  ــأ إل م ــد ل تتهي فالحــج فرصــة ق

الدعــاة  وليغتنمهــا  القــادة   فليغتنمهــا 

األمــة  شــأن  يهمهــم  الذيــن  واملخلصــون 

اإلســامية وتوملهــم أوضــاع العــامل اإلســامي 

الراهنــة متناســن الخافــات املذهبيــة والفكرية 

ــن  ــوا م ــة ليتمكن ــة واللغوي ــروق الجغرافي والف

جمــع األمــة تحــت رايــة اإلســام، ويســتعرضوا 

ــول  ــم حل ــع  تقدي مواضــع الضعــف والقــوة م

للخــروج مــن األزمــات الراهنــة والتحديــات 

التــي تهــدد كيــان األمــة ومصرهــا، عــى  اللــه 

أن يبــدد الظــام وينهــي هــذه الليلــة الظلــاء  

ويكشــف الغمــة عــن األمــة، وقــد صــدق عــز 

فتفشــلوا وتذهــب  تنازعــوا  قائــل: ول  مــن 

ــة. ــم اآلي ريحك

احلج مدرسة األخوة وملتقى الفكر والتضامن اإلسالمي
عبدالرمحن حممد مجال

الحج
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تفسري معارف القرآن
العالمة املفتي حممد شفيع العثامين

تعريب: املفتي حممد قاسم القاسمي

التفسري املخترص

قرًضــا  اللــه  يقــرض  الــذي  ذا  "مــن 

حســًنا)باإلخاص( فيضاعفــه) يزيــد مــن أجــره( 

ــا كثــرًة واللــه يقبــض ويبســط )فــا  لــه أضعافً

تخافــوا مــن أن اإلنفــاق ينقــص املــال ألن اللــه 

تعــاىل يقبــض الــرزق ملــن يشــاء ويبصــط ملــن 

يشــاء ( وإليــه ترجعــون) وتــرون أجــر إنفاقكــم 

يف الخــر وعقوبــة عــدم التصــدق يف الواجبات(.

مــن  وغرهــا  الجهــاد  يف  اإلنفــاق  ترغيــب 

األعــال:

فقه الحياة أو األحكام

قولــه تعالــی "يقــرض اللــه قرًضــا حســًنا" املــراد 

ــاق  بالقــرض مارســة األعــال الصالحــة واإلنف

يف ســبيل اللــه وتســمية ذلــك قرضــاً مجــاز ألن 

الجميــع ملــك اللــه رب العاملــن. واملقصــود 

منــه كــا يــرد القــرض هكــذا يــرد إليكــم 

ــث الريــف يف  عــوض إنفاقكــم، ورد يف الحدي

بيــان مضاعفــة األجر:"مــن تصــدق بعــدل متــرة 

ــب  ــه ال الطي ــل الل ــب ول يقب ــن كســب طي م

فــان اللــه يتقبلهــا بيمينــه ثــم يربيهــا لصاحبهــا 

ــل  ــون مث ــى يك ــوَّه حت ــم فُلُ ــريب أحُدك ــا ي ك

ــل") (. الجب

ــاىل  ــه تع ــراض الل ــن إق ــراد م ــل أيضــا إن امل قي

ــة حاجاتهــم، ورد  ــاده وتلبي إعطــاء القــرض لعب

ــلم  ــن مس ــا م ــال:" م ــف، ق ــث الري يف الحدي

ــه  ــن ال كان كصدقت ــرض مســلاً قرضــاً مرت يق

ــه(. ــن ماج ــرة") (. )رواه اب م

قــال ابــن العــريب : انقســم الخلــق بحكــم 

ــه  ــيئته وقضائ ــه ومش ــه وقدرت ــق وحكمت الخال

وقــدره حــن ســمعوا هــذه اآليــة أقســاما ، 

ــرذىل  ــة : ) الفرقــة األوىل ( ال فتفرقــوا فرقــا ثاث

قالــوا : إن رب محمــد محتــاج فقــر إلينــا ونحن 

أغنيــاء ، فهــذه جهالــة ل تخفــى عــى ذي لــب 

ــه  ــمع الل ــد س ــه : لق ــم بقول ــه عليه ــرد الل ، ف

قــول الذيــن قالــوا إن اللــه فقــر ونحــن أغنيــاء. 

)الفرقــة الثانيــة ( ملــا ســمعت هــذا القــول 

آثــرت الشــح والبخــل وقدمــت الرغبــة يف املــال 

فــا أنفقــت يف ســبيل اللــه ول فكــت أســرا ول 

ــا إىل  أعانــت أحــدا تكاســا عــن الطاعــة وركون

ــمعت  ــا س ــة ( مل ــة الثالث ــدار . ) الفرق ــذه ال ه

بــادرت إىل امتثالــه وآثــر املجيــب منهــم برسعــة 

ــه وغــره. ــه عن ــه كأيب الدحــداح ريض الل مبال

ــه قرضــا  ــرض الل ــذي يق ــن ذا ال ــزل : م ــا ن فل

ــي  ــداك أيب وأم ــداح : ف ــو الدح ــال أب ــنا ق حس

يــا رســول اللــه إن اللــه يســتقرضنا وهــو غنــي 

عــن القــرض ؟ قــال : ) نعــم يريــد أن يدخلكــم 

الجنــة بــه ( . قــال : فــإين إن أقرضــت ريب قرضــا 

الدحداحــة معــي  بــه ولصبيتــي  يضمــن يل 

الجنــة ؟ قــال : ) نعــم ( قــال : فناولنــي يــدك ، 

فناولــه رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يده 

ــافلة  ــا بالس ــن إحداه ــال : إن يل حديقت : فق

واألخــرى بالعاليــة ، واللــه ل أملــك غرهــا ، قد 

ــه تعــاىل . قــال رســول اللــه  جعلتهــا قرضــا لل

ــا  ــل إحداه ــلم : ) اجع ــه وس ــه علي ــى الل ص

ــك (  ــك ولعيال ــة ل ــا معيش ــرى دعه ــه واألخ لل

قــال : فأشــهدك يــا رســول اللــه أين قــد جعلــت 

خرهــا للــه تعــاىل ، وهــو حائــط فيــه ســتائة 

ــة(.  ــه الجن ــه ب ــك الل ــال : ) إذا يجزي ــة . ق نخل

فانطلــق أبــو الدحــداح حتــى جــاء أم الدحــداح 

وأخرهــا بذلــك.

ــه  ــارك الل ــح بيعــك ب ــت أم الدحــداح : رب فقال

ــك فيــا اشــرتيت. ل

ــم  ــلم : ك ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــال النب وق

مــن عــذق رداح ودار فيــاح أليب الدحــداح. 

ج239/3( )القرطبــي 

 ويجــوز أن يــرد أفضــل مــا  اســتقرضه إذا 

ــاب  ــن ب ــك م ــه ؛ ألن ذل ــك علي ــرتط ذل مل يش

ــه  ــه علي ــه صــى الل املعــروف ، قــال رســول الل

وســلم: "إن خياركــم أحســنكم قضــاء") (. لكــن 

ــا. ــرام ورب ــك ح ــادة  فذل ــرتطت الزي إذا اش

قصة طالوت وجالوت

 املناسبة:

ــب إىل  ــو الرتغي ــورة ه ــات املذك ــود باآلي املقص

ــداً  ــرت متهي ــا ذك ــابقة إمن ــة الس ــال والقص القت

ــوت  ــوت وجال ــر طال ــاء ذك ــرض وج ــذا الغ له

تأكيــداً للقتــال. القصــة تعــرض مشــهداً للقبــض 

ــة الســابقة  ــذي جــاء ذكرهــا يف اآلي والبســط ال

ــك  ومــن مشــاهد القبــض والبســط إعطــاء املل

للفقــر ونــزع امللــك ممــن يشــاء فســبحن 

ــط. ــض والبس ــده القب ــذي بي ال

التفسري املخترص

}أمل تــر إىل املــإ مــن بنــي إرسائيــل{ الــذي 

ــض  ــب بع ــم واغتص ــلط عليه ــوت تس كان جال

وفــاة  بعــد  مــوىس{  بعــد  }مــن  مناطقهــم 

مــوىس، }إذ قالــوا لنبــي لهــم ابعــث لنــا { 

جالــوت }ملــكا نقاتــل يف ســبيل اللــه قــال هــل 

ــوا{  ــال أل تقاتل ــم القت ــب عليك ــيتم إن كت عس

بعــد أن فــرض عليكــم، }قالــوا ومــا لنــا أل نقاتل 

ــال  ــى القت ــا الباعــث ع ــه{ وعندن ــبيل الل يف س

يف ســبيل اللــه{ وهوكالتــايل: }وقــد أخرجنــا 

مــن ديارنــا وأبنائنــا{ بســبب هــؤلء الكفــار 

الذيــن احتلــوا بعــض قرانــا وأرسوا أبنائنــا، }فلا 

ــم{  ــا منه ــوا إل قلي ــال تول ــم القت ــب عليه كت

ــة  الــكام املفصــل عــن  ــات التالي ســيأيت يف اآلي

األهــداف مــن تعيــن امللــك للجهــاد وتــويل 

ــن{ ــم بالظامل ــه علي ــال، }والل ــن القت ــاس ع الن

العاصــن، }وقــال لهــم نبيهــم إن اللــه قــد 

بعــث لكــم طالــوت ملــكا قالــوا أىن يكــون 

ــه ومل  ــا ونحــن أحــق بامللــك من ــه امللــك علين ل

يــؤت ســعة مــن املــال{ ألن طالــوت كان رجــا 

ــه  ــاه عليكــم{ والل ــه اصطف ــال إن الل فقــرا، }ق

ــه،  ــودة يف اصطفائ ــم املوج ــم بالحك ــاىل أعل تع

ــادة  ــة والقي ــم{ والسياس ــطة يف العل }وزاده بس

}والجســم{ وهــذه الزيــادة يف العلــم رضروة 

ــى  إدارة  ــادرا ع ــون ق ــة ليك ــادة وامللوكي للقي

شــؤون امللــك، والجســامة رضورة إليقــاع الهيبــة 

يــؤيت  }واللــه  واملخالــف،  املوافــق  قلــب  يف 

ملكــه مــن يشــاء{ وليــس ألحــد أن يســئله عــى 

ذلــك، }واللــه واســع{يف الفضــل لــن ينقــص 

ــاد مــن فضلــه شــيئا لتقعــوا  العطــاء عــى العب

يف الشــتباه بســبب ذلــك، }عليم{مبــن يليــق 

ــك. باملل

}وقــال لهــم نبيهــم إن آيــة ملكــه{ مــن جانــب 

ــه  ــدوق، }في ــوت{ الصن ــم التاب ــه }أن يأتيك الل

ــي  ــوراة الت ــم{ أي الت ــن ربك ــة م ــكينة وبرك س

ــا  ــة م ــاىل، }وبقي ــه تع ــب الل ــن جان ــي م ه

تــرك آل مــوىس وآل هارون{مــن مابــس وثيــاب 

على مائدة القرآن
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ــك  ــة إن يف ذل ــه املائك ــرى، }تحمل ــياء أخ وأش

ــن{. ــم مؤمن ــم إن كنت ــة لك آلي

ــم إىل  ــرج به ــوت بالجنود{خ ــل طال ــا فص }فل

قتــال العالقــة يف بيــت املقــدس، }قــال إن 

 { املختــر  معاملــة  مبتليكم{معاملكــم  اللــه 

بنهر{متــرون عليــه وأنتــم عطــاش، }فمــن رشب 

ــن  ــي وم ــس من ــرب، }فلي ــرط يف ال ــه{ أف من

ــة  ــرتف غرف ــن اغ ــي إل م ــه من ــه فإن مل يطعم

ــه{  ــوا من ــد، }فرب ــف واح ــى بك ــده{ اكتف بي

أفرطــوا يف الــرب، }إل قليــا منهــم{ وبقــي 

بعــض املؤمنــن مل يــرب شــيئا وأخــذ بعضهــم 

الغرفــة، }فلــا جــاوزه هــو والذيــن آمنــوا معــه 

قالــوا{ ملــا رأوا أن عددهــم قليــل،}ل طاقــة لنــا 

اليــوم بجالــوت وجنــوده قــال الذيــن يظنــون{ 

ــة{  ــن فئ ــم م ــه ك ــوا الل ــم ماق ــون، }أنه يوقن

ــه{ ــإذن الل ــة كثــرة ب ــة غلبــت فئ جاعــة قليل

ــه  ــات، }والل ــتقامة والثب ــي الس ــل ه ألن األص

ــن{. ــع الصابري م

}وملــا بــرزوا لجالــوت وجنــوده{ وصلــوا إىل 

ــا أفــرغ  ــوا يف دعائهــم }ربن ــار العالقــة، قال دي

علينــا{ عــى قلوبنــا، }صــرا{ اســتقامة مــن 

ــا عــى القــوم  ــا وانرصن الغيــب، }وثبــت أقدامن

الكافريــن فهزموهــم{ هزمــوا جالــوت وجنــده، 

}بــإذن اللــه وقتــل داوود جالــوت{، ورجــع 

منتــرصا فائــزا }وآتــاه اللــه{ داؤد عليهم الســام،  

ــاء{كصنعة  ــا يش ــه م ــة وعلم ــك والحكم }املل

ــم{  ــاس بعضه ــه الن ــع الل ــول دف ــدروع، }ول ال

املفســدين }ببعــض{ هــم مصلحــون، }لفســدت 

األرض ولكــن اللــه ذو فضــل عــى العاملــن تلــك 

ــن  ــك مل ــك بالحــق وإن ــه نتلوهــا علي ــات الل آي

ــلن{. املرس

فقه الحياة أو األحكام

1. قــال تعــاىل: "إذ قالــوا لنبــي لهــم ابعــث لنــا 

ملــًكا نقاتــل يف ســبيل اللــه"

ملــا تســاهل بنــو إرسائيــل يف امتثــال أوامــر اللــه 

وعصــوه فســلط اللــه عليهــم العالقــة فتنبهــوا 

ــذي  ــي ال ــاح، والنب ــرون يف اإلص ــوا يفك وجعل

ذكــر ههنــا ورد اســمه يف بعــض الروايــات، 

ــه  الســام. الشــموئيل علي

2. قوله تعاىل: "أن يأتيكم التابوت"

كان لــدى بنــي إرسائيــل صنــدوق فيــه مــا 

يتــرك بــه وكان ســيدنا مــوىس وغــره مــن 

أنبيــاء بنــي إرسائيــل يقدمــون هــذا الصنــدوق 

أمامهــم حــن الحــرب مــع األعــداء فيفتــح اللــه 

عليهــم بــه، عندمــا هــزم جالــوت بنــي إرسائيــل 

ــبحانه  ــه س ــن الل ــدوق، لك ــذا الصن ــب به ذه

ــدوق إىل  ــذا الصن ــد ه ــا أراد أن يعي ــاىل مل وتع

بنــي إرسائيــل ســلط عــى بــاد أعدائهــم الوبــاء 

ــم  ــن دياره ــدن م ــة م ــت خمس ــاء فخرب والب

فاضطــروا أن يحملــوا هــذا الصنــدوق عــى 

فجــاءت  طالــوت،  إىل  ويســوقوها  ثوريــن 

ــن  ــوت فأيق ــت طال ــدوق إىل بي ــة بالصن املائك

بنــو إرسائيــل عــى كونــه ملــكاً فاســتعد طالوت 

ــف. ــر والصي ــت الح ــك وق ــال وكان ذل للقت

3. قوله تعاىل: "إن الله مبتليكم بنهر"

أعتقــد أن يف هــذا البتــاء حكمــة وهــي أن يف 

مثــل هــذه املواقــع يحتشــد اآللف متحمســن 

، لكــن أهــل الســتقامة والقــوة منهــم عنــد 

الشــدة قليــل عددهــم دامئــا، ووجــود مثــل 

هــؤلء الضعفــاء يضعــف همــم اآلخريــن يف 

ــه تعــاىل أن  ــأراد الل ــع الشــدة. ف ــال ومواق القت

ــاء  ــؤلء الضعف ــن ه ــة م ــذه الجاع ــص ه ميح

كان  الحقيقــة  يف  هــو  الــذي  البتــاء  بهــذا 

يناســب تلــك الظــروف الواقعــة؛ ألن يف القتــال 

تشــتد الحاجــة إىل الســتقامة والجفــوة. فضبــط 

النفــس عــى املــاء عنــد العطــش الشــديد يــدل 

عــى الســتقال والســتقامة يف ذلــك الشــخص. 

ووقوعــه عــى املــاء مثــل الســفيه األعمــى يــدل 

عــى الضعــف وفقــدان الثبــات والســتقامة. ثــم 

ماحــدث مــن عجــز مــن أفرطــوا يف الــرب يف 

ــة للعــادة. الحــرب فهــي معجــزة خارق

ــورة يف هــذه القصــة  ــوال املذك ــوال واألق األح

تــدل عــى أنهــم كانــوا ثاثــة طوائــف، 1- 

ضعفــاء اإلميــان الذيــن مل ينجحــوا يف هــذا 

المتحــان، 2- الكاملــون يف اإلميــان الذيــن كانــوا 

إميانــا  قلتهــم، 3- واألعلــون  قلقــن بســبب 

ممــن مل تقلقهــم قلتهــم.

درجات الرسل وأحوال بعض األمم

التفسر املخترص

}تلــك الرســل{مّر ذكرهــم ســابقا يف »إنــك ملــن 

ــا بعضهــم عــى بعــٍض منهــم  املرســلن« }فضلن

ــراد  ــك وامل ــطة املل ــر واس ــه{ بغ ــم الل ــن كل م

ــع  ــه الصــاة والســام، }ورف ــوىس علي ــيدنا م س

بعضهــم درجــاٍت وآتينــا عيــى ابــن مريــم 

ــروح القــدس{  ــاه ب ــات{ املعجــزات }وأيدن البين

جرئيــل كان يحفظــه مــن رش اليهــود، }ولــو 

شــاء اللــه مــا اقتتــل الذيــن مــن بعدهــم مــن 

بعــد مــا جاءتهــم البينــات ولكــن اختلفــوا{ 

بســبب أن اللــه تعــاىل أراد بعــض الحكــم مــن 

خــال هــذا الختــاف فلــم يوجــد فيهــم إتفــاق 

يف املذهــب والديــن، }فمنهــم مــن آمــن ومنهــم 

مــن كفــر ولــو شــاء اللــه مــا اقتتلــوا ولكــن اللــه 

يفعــل مــا يريــد{.

فقه الحياة أو األحكام

1.«تلك الرسل«

عندمــا أعلــن الرســول صى الله  عليــه  وســلم 

رســالته ودعــا النــاس إليهــا فآمــن به نــاس وكفر 

بــه آخــرون وأنكــروا رســالته وكذبوه فشــق ذلك 

املكــرم صى الله  عليــه  وســلم  الرســول  عــى 

فثبــت اللــه فــؤاده قائــاً: »إنــك ملــن املرســلن« 

فــا تبتئــس مبــا يقولــون، ثــم ذكــر الرســل الذين 

مضــوا قبلــه وأشــار إىل تفــاوت درجاتهــم، وبــن 

أن النــاس يف كل زمــان ينقســمون إىل فئتــن، 

فئــة تؤمــن باللــه ورســله وأخــرى كافــرة منكــرة 

ــاس أجمعــون،  ــه الن ــا يوجــد رســول آمــن ب ف

يؤمــن  مل  إذا  واألســف  للحــزن  لداعــي  إذن 

النــاس جميعــاً بخاتــم النبيــن، ويف ذلــك حكــم 

كثــرة ليعلمهــا إل القليــل.

2. »تلك الرسل فضلنا بعضهم عىل بعٍض«

ــرصح أن  ــة ت ــذه اآلي ــو أن ه ــؤال: وه ــا س ههن

الرســل بعضعهــم أفضــل مــن بعــٍض ولكــن 

ــه  ــه  وســلم أن ــه   علي ــي صــى  الل روي عــن النب

ــاء اللــه«  ــوا بــن أنبي قــال: ويف روايــة »ل تفضل

ــاء« ) (. »ل  ــن األنبي ــروا ب ــة »ل تخ . ويف رواي

تخــروين عــى مــويس«) (. ويف روايــة »ل أقــول 

ــي« ) (. ــن مت ــس ب ــن يون أن أحــداً أفضــل م

والجــواب عــن هــذا الســؤال أن ل تفضلــوا 

برأيكــم نبيــاً عــى آخــر ألنــه ل يعلــم ذلــك إل 

اللــه ســبحانه وتعــاىل ولكــن إذا ثبــت بالكتــاب 

والســنة فضــل أحــد عــى آخــر عنــد ذلــك 

ــك. ــاد بذل ــب العتق يج

أقــول  »ل  صى الله  عليــه  وســلم  قولــه  أّمــا 

أحــداً أفضــل مــن يونــس بــن متى«وقولــه 

ــوىس«  ــى م ــلم«لتخّروين ع ــه  وس صى الله  علي

فهــذا كان قبــل أن يوحــى إلىــه.

3. »منهم من كلم الله«

ــك  ــدون واســطة املل ــه مــوىس كان ب ــم الل تكلي

ولكــن كان وراء الحجــاب فــا تعــارض بــن 

هــذه اآليــة وقولــه تعــاىل يف ســورة شــورى 

ــا أو  ــه إل وحيً ــه الل ــٍر أن يكلم ــا كان لب }وم

مــن وراء حجــاٍب أو يرســل رســوًل فيوحــي 

ــا  ــه إمن ــم{ ألن ــى حكي ــه ع ــا يشــاء إن ــه م بإذن

نفــى التكليــم ههنــا إذا كان بــدون حجــاب، 

وميكــن أن يقــال: يكــون التكليــم املبــارش يــوم 

القيامــة وإليــه اإلشــارة يف هــذه اآليــة ومــا جــاء 

يف ســورة شــورى فهــو يف الدنيــا ألنــه يف الدنيــا 

ــاب. ــن وراء الحج ــداً إل م ــه أح ــم الل ليكل

على مائدة القرآن
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ــت  ــرة، دخل ــات كث ــم آي ــرآن الكري ــد ورد يف الق ق
فيهــا همــزة الســتفهام عــى أحــد حــروف العطــف 
الثّاثــة – الفــاء، والــواو، و ثــّم – كقولــه تعــاىل: }أَفـَـاَ 
تَْعِقلـُـوَن{ ]البقــرة:44[، وقولــه تعــاىل: }أََولَ يَْعلَُمــوَن{ 
]البقــرة: 77[، و قولــه تعــاىل: }أَثُــمَّ إِذَا َمــا َوقَــَع 

ــِه{ ]يونــس: 51[ ــْم ِب آََمْنتُ
ــول  ــاىل-: دخ ــه تع ــه الل ــور – رحم ــن عاش ــال اب ق
همــزة الســتفهام عــى حــرف العطــف املفيــد 
للتريــك يف الحكــم اســتعال متّبــع يف كام العــرب، 
ــون  ــي أن يك ــه يقت ــا -؛ألن ــره غريب ــا كان ظاه و مل
الســتفهام متســلّطا عــى العاطــف واملعطــوف، 
ــب -   وتســلُّط الســتفهام عــى حــرف العطــف غري

ــره... ــن ظاه ــو ع ــاُء النح ــه عل رصف
وللعلامء يف مثل هذه الرتاكيب طريقان:

ــو  ــور -، وه ــه الجمه ــيبويه - وعلي ــق س األّول: طري
ــرٌة عــن حــرف العطــف،  أّن الهمــزة يف األصــل مؤّخ
إل أنّهــا قّدمــت ألجــل أنّهــا تقتــى الّصــدارة يف 
ــة التأخــر عــن حــرف العطــف،  الــكام، فهــي يف ني
و إن كانــت مقّدمــًة يف اللفــظ، فتقديــر أصــل الــكام 
عنــد ســيبويه يكــون كالتــايل: ’’فــأل تعقلــون‘‘، ’’وأل 
يعلمــون‘‘، ’’فــأمل يــروا‘‘. فعــى هــذه الطريقــة 
يكــون حــرف العطــف واردا عــى الســتفهام، وتكــون 
الجملــة الســتفهاميّة معطوفــة عــى التــي قبلهــا، أو 
ــه  ــمح ب ــا يس ــب م ــذوف بحس ــى مح ــة ع معطوف

ــال، فانتظــره. ــام، وســيأيت إيضاحــه باملث املق
قلــت: ويــرد عــى هــذا الطريــق أنـّـه يلــزم فيــه ورود 
همــزة الســتفهام بــن املعطــوف واملعطــوف عليــه، 
وهــو ممنــوٌع؛ ألنـّـه يبطــل صــدارة الهمــزة املقتضيــة 

؟ لها
وأجــاب العامــة اآللــويس عــن هــذا اإليــراد بقولــه: 
ــا  ــزة؛ إذ مل يتقّدمه ــدارة  الهم ــان ص ــزم بط "ول يل
يشء مــن الــكام الــذي دخلــت هــي عليــه، وتعلّــق 
ــا توّســطت بــن  معناهــا مبضمونــه، غايــة األمــر أنّه
ــع األّول، أو  ــاين م ــع الث ــكار جم ــادة إن ــن؛ إلف كام

ــرتاخ.... ــر م ــا أو غ ــده مرتاخي ــه بع لوقوع
صاحــب  عــن  نقــا   – الطيبــي  العامــة  وذكــر 
"اإليجــاز"-: "إمنــا تدخــل  همــزة الســتفهام عــى فــاء 
ــتئناف، ألن  ــف-؛ لاس ــاة العط ــع مناف ــف - م العط
التنــايف يف املفــرد، إِذ الثــاين إذا عمــل فيــه األول كان 
مــن الــكام األول، والســتئناف يخرجــه عــن أن يكون 
ــة،  ــٍة عــى جمل ــك يف عطــف جمل ــه. ويصــح ذل من

ــة". ــة بعــد جمل ــه عــى اســتئناف جمل ألن
أّن املمنــوع هــو دخــول  القــول  وحاصــل هــذا 

ــا إذا  ــرد، أّم ــوف املف ــى املعط ــتفهام ع ــزة الس هم
ــا تكــون يف  ــاة؛ ألنّه ــا مناف ــة ف كان املعطــوف جمل
ــا بعــد مســتأنفة  ــٍة مســتأنفٍة جــيء به حكــم جمل
أخــرى، يعنــي: الجملــة املعطــوف عليهــا، فــا تبطــل 
الصــدارة التــي تقتضيهــا الهمــزة. واللــه تعــاىل أعلــم!

الطريق الّثاين: 
ــس  ــه لي ــق  العامــة الزمخــري، وهــو أنّ هــو طري
ــف -  ــروف العط ــل ح ــٌر، ب ــٌم وتأخ ــكام تقدي يف ال
الــواو والفــاء وثــّم - بعــد الهمــزة واقعــة يف موضعها، 
والســتفهام داخــٌل عــى حــرف العطــف، ويقــّدر بن 
الهمــزة وحــرف العطــف جملــة حســب مــا يقتضيــه 
ــف  ــد العاط ــة بع ــة الواقع ــف الجمل ــام، وتعط املق
عــى الجملــة املقــّدرة قبلــه، وتكــون هــذه الجملــة 

املقــّدرة مســتأنفة، عطــف عليهــا مــا عطــف.
إيضاح الطريقني باملثالني

و نذكــر ُهنــا مثالــن يتجــّى فيهــا انطبــاق الطريقن 
املذكورين:

ــٌة  ــْم ُمِصيبَ ــاَّ أَصابَتُْك املثــال األّول: قولــه تعــاىل: }أََولَ
ــْن  ــَو ِم ــْل ُه ــذا قُ ــْم أىَنَّ ه ــا قُلْتُ ــْم ِمثْلَيْه ــْد أََصبْتُ قَ
ٍء قَِديــٌر{ ]آل  ِعْنــِد أَنُْفِســُكْم إِنَّ اللــه َعــى كُلِّ يَشْ
عمــران:165[، قــد دخــل الهمــزة عى حــرف العطف 
ــإذا  ــٌة{، ف ــْم ُمِصيبَ ــاَّ أَصابَتُْك ــه: }أََولَ ــواو"  يف قول "ال
أردت تحليلــه عــى طريــق ســيبويه و الجمهور قلت: 
الهمــزة يف األصــل متأّخــرة عــن حــرف العطــف، وكان 
ــت؛  ــا قّدم ــٌة..." وإمن ــم مصيب ــا أصابتك ــل: "وأملّ األص
لقتضائهــا الصــدراة، والجملــة الســتفهاميّة معطوفــة 
ــْد  عــى مــا مــى مــن مضمــون قولــه تعــاىل:  }َولََق
ــونَُهْم ِبإِذْنـِـِه َحتَّــى إِذَا  َصَدقَُكــُم اللــه َوْعــَدُه إِذْ تَُحسُّ
ــا  ــِد َم ــْن بَْع ــْم ِم ــِر َوَعَصيْتُ ــْم يِف اأْلَْم ــلْتُْم َوتََنازَْعتُ فَِش
ـوَن ِمْنُكم{اآليــة ]آل عمــران:152[،  أَرَاكُــْم َمــا تُِحبّـُ
وتقديــر الــكام: كان مــن اللــه الوعــد بالنــرص عــى 
أعدائكــم بــرط الصــر والتقــوى، فأملـــا فشــلتم 
ــوات  ــم أمــر الرســول صل ــم يف األمــر وعصيت وتنازعت
اللــه عليــه، وأصابكــم اللــه مبــا أصابكــم  }قُلْتـُـْم{ حن 
ــكار جمــع  ــَذا{؟ واملقصــود إن أصابكــم ذلــك: }أىَنَّ َه
الثاين)وهــو القــول بــأىّن هــذا حــن الفشــل والتنــازع 
ــه تعــاىل  يف األمــر( مــع األّول )وهــو الوعــد مــن الل

بالنــرص بــرط الصــر والتقــوى(. 
وإذا أردّت تحليلــه عــى طريــق الزمخــري قلت: إّن 
همــزة الســتفهام يف موضعهــا، والجملــة بعــد حــرف 
العطــف معطوفــٌة عــى املعطــوف عليــه املحــذوف، 
والتنــازع  الفشــل  أي:  كــذا،  أفعلتــم  والتقديــر: 
ــة واإللحــاح عــى  ــان أو الخــروج مــن املدين والعصي

النبــي صــى اللــه عليه وســلم، وملــا أصابتكــم مصيبٌة 
قلتــم: أىن هــذا؟ فالهمــزة حينئــذ دخلــت عــى صــدر 

الــكام، ول تقديــم ولتأخــر.
املثال الثاين: 

يْنــا ِمــْن  قــال تعــاىل: }َولََقــْد آتَيْنــا ُمــوىَس الِْكتــاَب َوقَفَّ
ــاِت  ــَم الْبَيِّن ــَن َمْريَ ــَى ابْ ــا ِعي ــِل وَآتَيْن ــِدِه ِبالرُُّس بَْع
ــا  ــوٌل مِب ــْم رَُس ــا جاءَكُ ــُدِس أَفَُكلَّ ــرُوحِ الُْق ــاُه ِب َوأَيَّْدن
بْتـُـْم َوفَِريقــاً  َل تَْهــوى أَنُْفُســُكُم اْســتَْكَرْتُْم فََفِريقــاً كَذَّ

ــوَن{ ]البقــرة:87[ تَْقتُلُ
يف  العاطفــة  الفــاء  عــى  الهمــزة  دخلــت  فقــد 
ــق  ــى طري ــه ع ــإذا أردت تحليل ــا{ ف ــه: }أَفَُكلَّ قول
الجمهــور قلــت: الهمــزة يف األصــل متأّخــرة عــن 
حــرف العطــف، وكان األصــل: "فأكلـّـا جاءكــم" وإمنا 
قّدمــت؛ لقتضائهــا الصــدراة، والجملــة الســتفهاميّة 
معطوفــٌة عــى ماقبلهــا مــن غــر حــذف يشء، 
ــَل  ــي إرسائي ــا بن ــم ي ــا أنبياءَك ــال: ولقــد آتَيْن ــه ق كأن
ــوى  ــا َل تَْه ــوٌل مِب ــم رُس ــا جاءَك ــْم فأكل ــا آتيناُه م
ــاين  ــكار جمــع الث ــتَْكَرْتُْم. واملقصــود إن ــُكُم اْس أَنُْفُس
ــى  ــام ع ــو اإلنع ــع األول )وه ــتكبار( م ــو الس )وه

ــم(. ــى آبائه ــل وع ــي إرسائي بن
وإذا أجريتــه عــى طريــق الزمخــري قلــت: الهمــزة 
ــى محــذوٍف  ــٌة ع ــاء عاطف ــا، والف ــٌة يف موقعه واقع
قبلهــا، والتقديــر: "أمل تطيعوهــم فكلــا جاءكــم 
ــوى أنفســكم اســتكرتم...". ــا ل ته ــم مب رســوٌل منه
ــٌل  ــو قائ ــن، أو ه ــّوٌز للطريق ــري مج ــل الزمخ ه

ــب؟ ــاين فحس ــق الث بالطري
ــا يتوّهــم مــن اقتصــار الزمخــري يف كثــرٍ مــن  رمّب
اآليــات الداخلــة فيهــا همــزة الســتفهام عــى حــرف 
ــه ل يجــّوز طريــق  العطــف عــى الطريــق الثــاين أنّ
ــن،  ــّوز الطريق ــه يج ــح أنّ ــن الصحي ــور، ولك الجمه
والدليــل عليــه تعرّضــه لهــا يف بعــض اآليــات، بــل 
قــد اقتــرص يف بعــض اآليــات - التــي ســتقف عليهــا 
ــدم  ــا ع ــور ، وأّم ــق الجمه ــى طري ــٍب-  ع ــن قري ع
التعــرض لطريــق الجمهــور يف بعــض اآليــات األخرى، 
ــه تعــاىل-: "إّن  ــن عاشــور – رحمــه الل ــال اب ــد ق فق
ــض  ــره يف بع ــه بذك ــد تدارك ــه، وق ــوٌل من ــك ذه ذل

ــه تعــاىل أعلــم! ــات". والل اآلي
ومــا اخرتنــاه يتأيـّـد مبــا ذكــره العامــة الســمن، فقــد 
ــو  ــذا ه ــاين-: ه ــق الث ــل الطري ــد أن نق ــال – بع ق
ــق  ــه واف ــري، ولكّن ــد الزمخ ــل عن ــق واألص الطري

ــا. ــُه عليه ــأيت التنبي ــوَر يف مواضــَع ي الجمه
ــة  ــا العام ــرى فيه ــي ج ــع الت ــن املواض ــت: وم قل
الزمخــري قولــه تعاىل:}أَفَأَِمــَن أَْهــُل الُْقــرَى أَْن 

فائدة يف حرف العطف املسبوق 
بهمزة االستفهام

الشيخ أبو حّسان عبدالرشيد الجالل آبادي

أستاذ مبدرسة بيت السالم بباكستان

على مائدة القرآن
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يَأْتِيَُهــْم بَأُْســَنا بَيَاتـًـا َوُهــْم نَامِئُــوَن )97( أََوأَِمــَن أَْهــُل 
الُْقــرَى أَْن يَأْتِيَُهــْم بَأُْســَنا ُضًحــى َوُهــْم يَلَْعبُــوَن{ 

]األعــراف:97،98[
ــَن{  فقــد رّصح الزمخــري أن الفــاء والــواو يف }أَفَأَِم
ــه  ــان عــى مــا قبلهــا، وهــو قول ــَن{ عاطفت و }أََوأَِم
بَْغتًَة{]األعــراف:95[، وقولــه:  تعــاىل: }فَأََخْذناُهــْم 
ــع  ــبُوَن{ وق ــه: }يَْكِس ــرى{ إىل قول ــَل الُْق ــْو أَنَّ أَْه }َولَ
اعرتاضــاً بــن املعطــوف واملعطــوف عليــه. واملعنــى: 
فعلــوا وصنعــوا فأخذناهــم بغتــة أبعــد ذلــك أمــن 
أهــل القــرى أن يأتيهــم بأســنا بياتــاً وأمنــوا أن يأتيهم 

بأســنا ضحــى؟.
ــره،  ــي يف تفس ــان األندل ــو حيّ ــة أب ــه العام ونقل
وعــّده رجوعــا مــن الزمخــري إىل قــول الجمهــور، 
حيــث قــال: "وهــذا الــذي ذكــره رجــوٌع عــن مذهبــه 

يف مثــل ذلــك إىل مذهــب الجاعــة". 
إىل  نســبه  مــا  يف  الصــواب  جانبــه  قــد  أقــول: 
الزمخــري مــن الرجــوع عــن مذهبــه؛ فإنّــه ل 
يخفــى أنـّـه لدللــة يف هــذا عــى  رجوعــه عــن قولــه 
إىل قــول الجمهــور، بــل ذكــره ُهنــا كوجــه راجــحٍ يف 

ــر.  ــه اآلخ ــبة إىل الوج ــة بالنس ــذه اآلي ه
ومنهــا: قولــه تعــاىل: }وَكَانـُـوا يَُقولـُـوَن أَئـِـَذا ِمتَْنــا وَكُنَّــا 
ــوَن{  ــا اأْلَوَّلُ ــوَن* أَوَآبَاؤُنَ ــا لََمبُْعوثُ ــا أَإِنَّ ــا َوِعظَاًم تُرَابً
ــتفهام  ــزة الس ــت هم ــد دخل ــة: 47،48[، فق ]الواقع
عــى حــرف العطــف يف قولــه: }أَوَآباؤُنـَـا{، ومــى فيه 
الزمخــرى عــى طريــق الجمهــور حيــث اختــار أنـّـه 
ــذا  ــوَن{، ول عطــف عــى الضمــر املســترت يف }َمبُْعوثُ
ــت: كيــف  ــإن قل ــام الســؤال والجــواب فقــال:" ف أق
حســن العطــف عــى املضمــر يف لََمبُْعوثـُـوَن مــن غر 
ــو  ــذي ه ــل ال ــن للفاص ــت: حس ــن؟ قل ــد بنح تأكي
ــا َول  ــا أرَْشَكْن ــه تعاىل:}م الهمــزة، كــا حســن يف قول

ــا{ ]األنعــام:148[ لِفصــِل "ل" املؤكــدة النفــي. آباُؤن
أّي الطريقن راجٌح؟

قــد رّصح كثــٌر مــن املفرّسيــن برتجيــح طريــق 
ــري،  ــق الزمخ ــوا طري ــور، وضّعف ــيبويه والجمه س
ــه  ــه الل ــور – رحم ــن عاش ــة اب ــؤلء: العام ــن ه وم
تعــاىل-؛ فقــد قــال يف قولــه تعــاىل: }أَفََمــْن ُهــَو قَائـِـٌم 
ــد أن  ــد:33[ بع ــبَْت{ ]الرع ــا كََس ــٍس مِبَ ــَى كُلِّ نَْف َع
ذكــر طريــق ســيبويه: "وذلــك هــو الوجــه يف وقــوع 
ــد  ــم بع ــاء وث ــواو والف ــة ال ــف الثاث ــروف العط ح
الســتفهام وهــو رأي املحققــن، خافــا ملــن يجعلــون 
ــه. ــا عطف الســتفهام واردا عــى حــرف العطــف وم

ومنهــم: اإلمــام أبــو حيـّـان األندلــي، فإنـّـه رّد طريــق 
الزمخــري وضّعفــه يف كثــرٍ مــن املواضــع مــن 

ــور. ــق الجمه ــح طري تفســره، وصّح
يف حــن أّن البعــض اآلخــر يرّجــح طريــق الزمخــري؛ 
ــع  ــى م ــر املعن ــه يك ــى، ألّن يف طريق ــة املعن لجزال
قلّــة اللفــظ، فهــو يعــود إىل اإليجــاز  بالحــذف. 
ورّجحــه كذلــك العامــة الطيبــي – رحمــه اللــه 
تعــاىل- يف ]آيــة البقــرة:87[. وإذا راجعــت مثــل هذه 
اآليــات املباركــة يف تفاســر املحّققــن مــن املفرّسيــن 
مــن أمثــال أيب الســعود وغــره رأيتهــم يقتــرصون – 
ــق الزمخــرى  ــات عــى طري ــل اآلي ــة- يف تحلي عاّم

ــا ل  ــذا فإنّ مــن غــر إشــارٍة إىل طريــق الجمهــور، ول
ــق  ــف طري ــى تضعي ــي ع ــان األندل ــق أباحيّ نواف
الزمخــري وترديــده مطلقــا، بــل نقــول: لحاجــة إىل 
ــق اآلخــر  ــف الطري ــح أحــد الطريقــن وتضعي ترجي
مطلقــا، بــل ينبغــي أن يحمــل بعــض املواضــع عــى 
ــر-  ــو األك ــر – وه ــض اآلخ ــور، والبع ــق الجمه طري
عــى طريــق الزمخــري بحســب مــا يقتضيــه املقام، 
ويناســبه الســياق والســباق، وهــو الــذي اختــاره 
ــه  ــه الل ــويس – رحم ــة اآلل ــق العام ــرّس املحّق املف

ــه: ــّص عبارت ــك ن تعــاىل، وإلي
"ويف كــون الهمــزة الداخلــة عــى جملــة معطوفــة- 
بالــواو أو الفــاء، أو ثــم- يف محلهــا األصــي، أو مقدمة 
مــن تأخــر حيــث إن محلهــا بعــد العاطــف خــاف 
مشــهور بــن أهــل العربيــة، وبعــض املحققــن 
يحملهــا يف بعــض املواضــع- عــى هــذا- ويف البعــض- 
عــى ذلــك- بحســب مقتــى املقــام ومســاق الكام- 

والقلــب مييــل إليــه-.
فوائد:

ــه  ــه الل ــور – رحم ــن عاش ــال اب ــدة األوىل : ق الفائ
تعــاىل -: ل أثــر لهذيــن الطريقــن إل يف اختــاف 
ــر  ــا يتغ ــكام ف ــى ال ــا معن ــر، فأم ــار والتقدي العتب
عــى كا العتباريــن؛ ألّن العطــف والســتفهام كليها 

ــا. ــة بعده ــة الواقع ــان إىل الجمل متوّجه
الفائــدة الثانيــة: تقديــم الســتفهام عــى حــرف 
ــات  ــن كل ــا م ــزة دون غره ــاصٌّ بالهم ــف خ العط
الســتفهام؛ وإمنــا خصــوا التقديــم بالهمــزة؛ ألّن 
الهمــزة متأّصلــة يف الســتفهام؛ إذ هــي الحــرف 
ــا  ــه، وأم ــتعال في ــر اس ــتفهام األك ــوع لاس املوض
ــا  ــى الســتفهام،  منه ــت معن ــات أرشب ــا فكل غره
مــا هــو اســم مثــل: "أيــن" ، ومنهــا مــا هــو حــرف 
تحقيــق، وهــو "َهــْل"، فإنـّـه مبعنــى "قــد"، فلــا كــر 
دخــول همــزة الســتفهام عليــه حذفــوا الهمــزة لكرة 
ــت. ــل فعل ــت": أه ــل فعل ــل "ه ــتعال، فأص الس

ــتفهام  ــزة الس ــت هم ــا تقّدم ــة: كلّ ــدة الثالث الفائ
 ، عــى حــرف العطــف كان الســتفهام غــر حقيقــيٍّ
ــد  ــه تعــاىل-: "ق ــن عاشــور- رحمــه الل ــال اب فقــد ق
اســتقريت هــذا الســتعال فوجــدت مواقعــه خاصة 

بالســتفهام غــر الحقيقــي".
ــزة  ــا هم ــت فيه ــة، دخل ــات الكرمي ــن اآلي ــدٌد م ع
االســتفهام عــىل حــرف عطــف مــن حــروف العطف 
ــني  ــد الطريق ــىل أح ــا ع ــفوعة بتحليله ــة مش الثالث

ــن املذكوري
ــب أن  ــا يناس ــدة بتفاصيله ــر الفائ ــد ذك ــت: بع قل
أذكــر عــددا مــن اآليــات الكرميــة مشــفوعة بتحليلهــا 
عــى طريــق الزمخــري؛ إذ هــو الطريــق الــذي 
مــى عليــه – يف األغلــب- املحّققــون مــن املفرّسيــن  

ــة.  ــات الكذائي ــل اآلي يف تحلي
ــَف  ــِل كَيْ ــرُوَن إىَِل اإْلِِب ــَا يَْنظُ ــاىل: }أَفَ ــال تع )1(: ق

ُخلَِقْت{]الغاشــية:17[
ــرُوَن  ــَا يَْنظُ ــه تعــاىل: }أَفَ   ملــا كان الغــرض مــن قول
إىَِل اإْلِِبــِل كَيْــَف ُخلَِقْت{]الغاشــية:17[ الــرد عــى 
منكــري البعــث ومســتبعديه، والستشــهاد عليــه 

ــع  ــل ورف ــق اإلب ــن خل ــكاره م ــتطيعون إن ــا ليس مب
الســاء... كان التقديــر كالتــايل:"}أَ{ ينكــروَن مــا ذكِــر 
ــن  ــُه م ــتبعدوَن وقوَع ــه، ويس ــث وأحكام ــن البع م
قــدرِة اللــه عــزَّ وجــلَّ }فـَـَا يَْنظـُـرُوَن إىَِل اإْلِِبــِل{ التــي 
هــي نصــب أعينهــم يســتعملونها كلَّ حــٍن إىل أنَّهــا 
}كَيْــَف ُخلَِقــْت{ خلقــاً بديعــاً معــدولً بــه عــن ســنِن 

ــات... ــواع الحيوان خلقــة ســائِر أن
ــٌد إِلَّ رَُســوٌل قـَـْد َخلـَـْت  )2(: قولــه تعــاىل: }َوَمــا ُمَحمَّ
ــِه الرُُّســُل أَفَــإِْن َمــاَت أَْو قُِتــَل انَْقلَبْتُــْم َعــَى  ِمــْن قَبْلِ
أَْعَقاِبُكــْم َوَمــْن يَْنَقلِــْب َعــَى َعِقبَيْــِه فَلـَـْن يـَـُرَّ اللــه 

ــاكِِريَن{ ]آل عمــران:144[ َشــيْئًا َوَســيَْجزِي اللــه الشَّ
قــال العامــة الســمن الحلبــي نقــا عــن ابــن 
َر  الخطيــب – رحمهــا اللــه تعــاىل-: "األْوَجــُه أَْن يَُقــدَّ
محــذوٌف بعــد الهمــزة وقيــل الفــاء تكــوُن عاطفــًة 
عليــه، ولــو رصح بــه لقيــل: أتؤمنــون بــه مــدَة حياته 
ــاِء  ــاع األنبي ــَنَن اتِّب ــوا َس ــم فتخالِف ــإْن مــات ارتَدْدت ف
قبلَكــم يف ثباتِهــم عــى ِملـَـِل أنبيائِهــم بعــد َمْوتِهــم«.
)3(:  قــال تعــاىل: }أَفََا يَتُوبـُـوَن إىَِل الله َويَْســتَْغِفرُونَُه 

ــوٌر رَِحيٌم{]املائدة:74[  َوالله َغُف
قــال العامــة أبــو الســعود – رحمــه اللــه -: "وهمــزة 
والفــاء  واســتبعاده...  الواقــع  إلنــكار  الســتفهام 
للعطــف عــى مقــدر يقتضيــه املقــاُم، أي: أل ينتهــون 
عــن تلــك العقائــد الزائغــة واألقاويــل الباطلــة، فــا 
يتوبــون إىل اللــه تعــاىل ويســتغفرونه بالتوحيــد 
والتنزيــه عــا نســبوه إليــه مــن التحــاد والحلــول؟ 
ــدم  ــاء وع ــدُم النته ــب ع ــكار والتعجي ــداُر اإلن فم
التوبــة معــاً. أو أيَْســمعون هــذه الشــهاداِت املكــررة 
ــك؟!  ــب ذل ــون عقي ــا يتوب ــررة ف والتشــديدات املق
ــق مــا يوجبهــا  فمدارُهــا عــدم التوبــة َعقيــَب تحقُّ

ــة". ــك القــوارع الهائل مــن ســاع تل
)4(: قــال تعــاىل: }َوإىَِل َعــاٍد أََخاُهــْم ُهــوًدا قَــاَل 
ــَا  ــْرُُه أَفَ ــٍه َغ ــْن إِلَ ــْم ِم ــا لَُك ــه َم ــُدوا الل ــْوِم اْعبُ يَاقَ

]األعــراف:65[  تَتَُّقــوَن{ 
"قوله}أَفَــاَ تَتَُّقــوَن{ إنــكاٌر واســتبعاٌد لعــدم اتّقائِهــم 
عــذاَب اللــه تعــاىل بعــَد مــا علمــوا مــا حــّل بقــوم 
نــوحٍ، والفــاء للعطــف عــى مقــّدر يقتضيــه املقــاُم، 
أي: أل تتفّكــرون أو أتغُفلــون فــا تتّقــون؟ فالتوبيــُخ 
عــى املعطوفــن معــاً. أو أتعلمــون ذلــك فــا تتقون؟ 

فالتوبيــُخ عــى املعطــوف فقــط".
ــاُه  ــا َخلَْقَن ــاُن أَنَّ ــُر اإْلِنَْس ــاىل: }أََوَل يَْذكُ ــال تع )5(: ق

ــم:67[  ــيْئًا{ ]مري ــُك َش ــْم يَ ــُل َولَ ــْن قَبْ ِم
، والــواُو لعطــف الجملــة  "الهمــزُة لإنــكار التوبيخــيِّ
ــه يقــول، أي: أيقــول  ــدلُّ علي ــّدر ي ــِة عــى مق املنفي
ذلــك ول يذكــر }أَنَّــا َخلَْقَنــاُه ِمــن قَبْــُل{ أي: مــن قبــل 
الحالــة التــي هــو فيهــا وهــي حالــُة بقائـِـه }َولـَـْم يـَـُك 
َشــيْئاً{ أي: والحــاُل أنــه مل يكــن حينئــذ شــيئاً أصــاً، 
فحيــث خلقنــاه وهــو يف تلــك الحالــِة املنافيــِة للخلق 
بالكليــة مــع كونــه أبعــَد مــن الوقــوع فــأَْن نَبعثَــه 
ــِل مــا كان فيهــا  بجمــع املــوادِّ املتفرِّقــة وإيجــاِد مث
ــَع  ــره فيق ــه ل يذكُ ــر، فال ــراض أوىل وأظه ــن األع م

فيــا يقــع فيــه مــن النكــر؟!".

على مائدة القرآن
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من خطب ومواقف
 فضيلة الشيخ عبد احلميد

)إمام وخطيب أهل السنة بزاهدان(

التقوى خري زاد لحجاج بيت الله الحرام

إمــام  الحميــد،  عبــد  الشــيخ  فضيلــة  أوىص 

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

ــدة 1440(  ــة )16 ذوالقع ــوم الجمع ــه ي خطبت

حجــاج بيــت اللــه الحــرام بالســتفادة مــن أيــام 

ــة، واصفــا التقــوى بخــر  الحــج وفرصــه الذهبي

زاد للحجيــج.

وتابــع فضيلتــه قائــا: خــر الــزاد لحجــاج بيــت 

ــارك  ــه تب ــول الل ــوى؛ يق ــو التق ــاىل ه ــه تع الل

وتعــاىل: “وتــزودوا فــإن خــر الــزاد التقــوى 

يعنــي  التقــوى  األلبــاب”.  أويل  يــا  واتقــون 

واملعــايص  الذنــوب  كافــة  مــن  الجتنــاب 

الرجــال  يحــرم  الحــج  أيــام  يف  واملنكــرات. 

أن  اللــه  بيــت  لحجــاج  وصيتنــا  والنســاء. 

ــيا  ــام ول س ــذه األي ــم يف ه ــوا جوارجه يحفظ

ــوا معهــم مــا  العــن والســمع واللســان، ويحمل

يحتاجــون إليــه مــن وســائل ول يســألوا النــاس 

ــيئا. ش

وأضــاف فضيلتــه قائــا: يجــب عــى الحجــاج أن 

ــد  ــر املفي ــاط غ ــع والتجــارة والخت ــوا البي يرتك

مــع النــاس، ويفوضــوا األمــور كلهــا إىل اللــه 

تعــاىل.

ــل  ــد: مث ــد الحمي ــة الشــيخ عب واســتطرد فضيل

الحــاج مثــل امليــت الــذي يرتــدي الكفــن؛ كــا 

أن آخــر كلمــة املحتــر هــي شــهادة “أن ل إلــه 

إل اللــه وأن محمــدا رســول اللــه”، وينتقــل إىل 

اللــه تعــاىل، هكــذا الحــاج ينتقــل إىل اللــه تعــاىل 

ويــردد عــى لســانه كلمــة التوحيــد.

ــج  ــد الحجي ــد الحمي ــة الشــيخ عب ونصــح فضيل

ــاج أن  ــي للحج ــا: وصيت ــاف قائ ــاء، وأض بالدع

يذكــروا املحافظــة والبــاد والعــامل اإلســامي 

حجــاج  عــى  أدعيتهــم.  يف  النــاس  وكافــة 

يذكــروا  أن  وبلوشســتان  سيســتان  محافظــة 

هــذه املحافظــة يف أدعيتهــم بصفــة خاصــة 

ليحفظهــا اللــه تعــاىل مــن اآلفــات.

املاديــة  الحاجــات  جميــع  راعــى  اإلســالم 

للبــر واملعنويــة 

ــد  ــد بع ــد الحمي ــيخ عب ــة الش ــتطرد فضيل واس

تــاوة آيــة “وقــل اعملــوا فســرى اللــه عملكــم 

ورســوله واملؤمنــون”، قائــا: اإلســام دين واســع، 

لقــد روعــي فيــه جميــع الحاجــات املاديــة 

والدينيــة للبــر. ل توجــد يف اإلســام الرهبانيــة 

ــل شــجع اإلنســان عــى إعــار  ــا، ب ــرك الدني وت

عــامل جيــد وآخــرة طيبــة.

ــم  ــد تعالي ــد الحمي ــة الشــيخ عب ووصــف فضيل

اإلســام بـــ “املعتدلــة يف كافــة املجــالت”، وتابــع 

ــالت  ــع املج ــام يف جمي ــّدم اإلس ــد ق ــا: لق قائ

تعاليــم معتدلــة. حينــا نطالــع العقائــد يف 

اإلســام، نظــن أن الديــن كلــه اإلميــان والعتقــاد، 

وحينــا نبحــث مكانــة األخــاق يف اإلســام، 

عــى  أكــدت  واآليــات  الروايــات  أن  نجــد 

األخــاق بحيــث نظــن أن اإلســام هــو األخــاق، 

ــل كل يشء. ــاق، يحص ــت األخ ــإذا كان ف

ــم  ــع تعالي ــا: حينــا نطال ــه قائ وأضــاف فضيلت

واملعيشــية،  القتصاديــة  املســائل  يف  اإلســام 

املهــارات والفنــون والحــرف، نجــزم  وتعلــم 

أن اإلســام ديــن العمــل والجهــد، والنشــاط 

ــول  ــة لرس ــاة املبارك ــرزق. يف الحي ــاب ال واكتس

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم والصحابــة الكــرام 

ــل يف  ــال. جع ــب الح ــى كس ــد ع ــاء التأكي ج

ــم  ــرزق الحــال وتعل اإلســام الســعي لجمــع ال

ــادات. ــن العب ــادة م ــارة عب امله

واعتــر فضيلتــه مراعــاة الريعــة يف املعامــات 

مــن أعظــم العبــادات قائــا: حينــا نطالــع 

ــدرك  ــات ن ــارة واملعام ــام يف التج ــم اإلس تعالي

أن اإلســام شــجع عــى الزراعــة، ورعــي الغنــم، 

املشــاغل  وجميــع  الرعيــة،  واملعامــات 

الصحيحــة. كــا أن الصــاة واألخــاق والعتقــاد 

كذلــك  اإلســام،  يف  عبــادة  يعتــر  الصحيــح 

ــادة. مــن يســعى لكســب  ــر عب املعامــات تعت

واألولد،  األهــل  تكاليــف  وتوفــر  الحــال 

ويتحمــل العنــاء واملشــكات، ســيعطيه اللــه 

ــره. أج

الصــدق  مراعــاة  الجمعــة  خطيــب  واعتــر 

األنبيــاء  لصحبــة  ســببا  التجــارة  واألمانــة يف 

التاجــر وكل مــن  والصالحــن، وتابــع قائــا: 

يشــتغل يف املجــالت األخــرى، إذا كانــوا صادقــن 

ــوا  ــم، ويراع ــاس وواجباته ــوق الن ــاء يف حق وأمن

ــينالون  ــد، س ــوا العه ــامية، ويوف ــاق اإلس األخ

ــى  ــه ص ــول الل ــول رس ــم. يق ــذا أجره ــى ه ع

اللــه عليــه وســلم: التاجــر الصــدوق األمــن 

مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء والصالحــن. 

أعــال  أي  إىل  الجنــة،  يف  األنبيــاء  ملصاحبــة 

نحتــاج؟ إن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

ســببا  التجــارة  يف  والصداقــة  األمانــة  جعــل 

للقــرب مــع األنبيــاء والصديقــن والشــهداء 

والصالحــن.

ونــدد فضيلتــه البطالــة يف الشــباب، وتابــع قائا: 

اإلســام شــجع عــى الشــتغال والعمــل؛ ل ينبغي 

أن نقــي أوقاتنــا يف البطالــة والنــوم. لقد أصيب 

ــة وهــي الســهر  ــاء وآف ــا بب ــرون يف عرصن الكث

يف الليــايل والنــوم يف النهــار، مــع أن اللــه تبــارك 

وتعــاىل جعــل الليــل للنــوم، وجعــل النهــار 

للمعــاش. “وجعلنــا الليــل لباســا وجعلنــا النهــار 

معاشــا”. الليــل أفضــل فرصــة للنوم والســرتاحة. 

الســرتاحة يف الليــل يف اتجــاه الفطــرة.

وتابــع فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد قائــا: 

النهــار للعمــل واملعــاش. مــن ليــس عنــده 

شــغل، ليخــرج مــن البيــت ويبحــث عــن العمل؛ 

البحــث عــن الشــغل والحرفــة يف الشــوارع 

ــاء  ــون أعب ــي أن نك ــوم. ل ينبغ ــن الن ــل م أفض

خطب ومحاضرات
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عــى املجتمــع، بــل يجــب أن نســاعد املجتمــع. 

املشــاركة يف دورات تدريــب الحــرف واملهــارات 

ــدة. ــرة ومفي ــي مؤث ــبابنا، وه ــة ش حاج

ــال  ــا م ــم يوم ــا: إذا ملكت ــه قائ وأضــاف فضيلت

كبــرا، ليــس معنــى ذلــك أن تجلســوا يف البيــت، 

بــل اإلنســان العاقــل يبحــث عــن العمــل، فــإن 

اللــه تبــارك و تعــاىل كــا أنــه يــرزق الطــر 

والحيتــان والــدواب واألنعــام والســباع وجميــع 

الكائنــات التــي تبحــث عــن الــرزق، هكــذا 

ــن يبحــث ويســعى. ــرزق م ي

ــم  ــد يف قس ــد الحمي ــيخ عب ــة الش ــال فضيل وق

آخــر مــن خطبتــه: هنــاك معــاص وتلوثــات 

مصابــون  الكثــرون  مجتمعاتنــا.  يف  كثــرة 

واألعــال  والكحــول،  املخــدرات  بتعاطــي 

باإلنســان.  تــر  التــي  للريعــة  املغايــرة 

كونــوا حذريــن أن يجلــس أولدكــم مــع الذيــن 

يتعاطــون املخــدرات، وليجالســوا أهــل الفنــون 

املفيــدة. والعلــوم 

مــع  باملجالســة  الشــباب  فضيلتــه  ونصــح 

الصالحــن، قائــا: يكون الشــباب أســوة ملجتمعنا 

إذا درســوا يف الجامعــات واملــدارس الدينيــة، 

ــد  ــم، ويتعلمــوا التجوي ويحفظــوا القــرآن الكري

ــرف يف املجــالت  ــن، ويكســبوا ال ــوم الدي وعل

ــن  ــاد. نح ــة والب ــة للمحافظ ــة الرياضي املختلف

نــويص شــبابنا أن يخرجــوا يف جاعــات التبليــغ، 

ويقــرؤوا القــرآن الكريــم واملســاجد والكتــاب. يف 

هــذا عــزة لشــبابنا.

ــل  ــة القت ــب أهــل الســنة جرمي ــتنكر خطي واس

قائــا: النتحــار، وتعاطــي املخــدرات، وقتــل 

اإلنســان الــريء، أمــور مســتنكرة لشــبابنا. كــر 

القتــل يف عرصنــا. البعــض يتوســلون إىل الســكن 

والبندقيــة وإطــاق النــار. هــذا يسء ملجتمعنــا.

ــرة  ــة كب ــل جرمي ــا: القت ــه قائ ــاف فضيلت وأض

ــة  ــة رصيحــة وجرمي ــة، ل توجــد معصي وعظيم

كبــرة بعــد الــرك والكفــر أكــر مــن قتــل 

ــه  ــه علي اإلنســان الــريء. قــال النبــي صــى الل

وســلم: »لــو أن أهــل الســاء وأهــل األرض 

ــار«. ــه يف الن ــم الل ــن ألكبه ــرتكوا يف دم مؤم اش

علينا أن نستفيد من فرصة ذي الحجة

علينا أن نستفيد من فرصة ذي الحجة

إمــام  الحميــد،  عبــد  الشــيخ  أشــار فضيلــة 

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

خطبــة الجمعــة )30 ذوالقعــدة 1440( إىل بــدء 

ــن  ــى رضورة حس ــدا ع ــة، مؤك ــهر ذي الحج ش

الســتفادة مــن العقــد األول مــن هــذا الشــهر.

وقــال فضيلتــه: نحــن يف أوائــل ذي الحجــة. 

لقــد أقســم اللــه تعــاىل يف بدايــة ســورة الفجــر 

ــذي  ــد وعــر ذي الحجــة، وال ــوم العي بفجــر ي

يــدل عــى أهميــة وعظمــة هــذه العــرة. هذه 

ــذه  ــن، ويف ه ــاج وللعامل ــة للحج ــرة فرص الع

العــرة يكــون حــج بيــت اللــه ومناســك الحــج.

وأضــاف فضيلتــه قائــا: مــن مل يوفــق لحــج بيت 

اللــه وزيــارة الكعبــة، عليــه أن يســتفيد أحســن 

الســتفادة مــن عــر ذي الحجة؛ فصــوم كل يوم 

مــن هــذه العــرة يســاوي صــوم ســنة كاملــة، 

ولقــد وردت يف األحاديــث أن العبــادة يف هــذه 

العــرة لهــا فضيلــة ليســت ألي وقــت آخــر.

تجدد النعم يستلزم تجدد الشكر

بعــد  الحميــد  عبــد  الشــيخ  فضيلــة  وقــال 

ــة “فاذكــروين أذكركــم واشــكروا يل ول  ــاوة آي ت

تكفــرون”: أمرنــا اللــه تعــاىل أن نكــر مــن ذكره، 

ــؤدوا  ــاد أن ي ــى العب ــه. ع ــكر نعم ــؤدي ش ون

ــاىل يحــب  ــه تع ــاىل. إن الل ــه تع شــكر نعــم الل

ــاكرين. ــاد الش العب

وأكــد فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد عــى تذكــرة 

النعــم املاديــة واملعنويــة قائــا: القــرآن يخاطــب 

املســلمن ويخاطــب جميــع النــاس يف العــامل أن 

ــؤدوا شــكرها. نحــن  ــاىل وي ــه تع ــم الل ــروا نع ي

ــا  ــه فين ــا هــذه النعــم التــي وضعهــا الل إذا رأين

وأدينــا شــكرها، نكــون محببــن عنــد اللــه تبــارك 

ــا،  ــة فين ــه نعــا عظيم ــد وضــع الل ــاىل. لق وتع

بالعــن نبــرص العــامل، وباللســان نتكلــم، وبــاألذن 

نســمع كام بعضنــا، وبالعقــل منيــز الخــر مــن 

ــع  ــا ملناف ــي كل منه ــم األخــرى الت ــر، والنع ال

كثــرة.

وتابــع فضيلتــه قائــا: كل نعمــة مــن هــذه 

ــل  ــل عم ــإذا اخت ــا. ف ــة يف مكانه ــم عظيم النع

مــن  الراحــة  تســلب  األعضــاء،  مــن  واحــد 

ــدن  ــم املوجــودة داخــل الب ــه. النع ــا كل وجودن

ــم أن  ــى. امله ــد ول تح ــرة ل تع ــه كث وخارج

نســتحر هــذه النعــم يف أذهاننــا، ونــؤدي 

شــكر اللــه تبــارك وتعــاىل. كــا أن النعــم اإللهية 

تجــدد يوميــا ينبغــي أن يتجــدد شــكرها أيضــا.

ــزل  ــل املن ــا ندخ ــدا: حين ــه مؤك ــع فضيلت وتاب

لنقــل: “الحمــد للــه”، ونــؤدي شــكر اللــه تبــارك 

ــد  ــة “الحم ــب كلم ــاىل يح ــه تع ــاىل. إن الل وتع

ــه مقابــل كل  ــه”. لذلــك يجــب أن نحمــد الل لل

ــه،  ــا أن نحمــد الل نعمــة. حينــا نســرتيح، علين

وحينــا يرزقنــا اللــه ولــدا نحمــده، وحينــا نــرى 

أولدنــا الصالحــن وحينــا تجــدد نعمــة، ينبغــي 

أن نجــدد شــكرها ونشــكر اللــه تعــاىل عليهــا.

ليجتنب الشباب من حيازة السالح

ــد يف قســم  ــد الحمي ــة الشــيخ عب ــر فضيل واعت

آخــر مــن خطبتــه، الجيــل الشــاب بـــ “مفخــرة 

املجتمــع” قائــا: احرتمــوا الجيــل الشــاب. علينــا 

باملحبــة مــع شــبابنا وأولدنــا، وأن نرشــدهم 

ــك  ــه ميل إىل الطــرق الصحيحــة. الشــاب كــا أن

الطاقــة، يحتــاج إىل التوجيــه والشــفقة واملحبــة. 

ــم. ــر ملشــاغل الشــباب وحرفه يجــب أن نفك

كانــوا  إذا  الشــباب  قائــا:  وأضــاف فضيلتــه 

ــا. عــى  ــا ومفاخرن ــن، يعــدون مــن ثرواتن رباني

العلــاء واملثقفــن ورؤســاء القبائــل أن يدركــوا 

الشــباب ويخططــوا لهــم ليتبــع الشــباب العلــم، 

ــون. ــارات والفن ــوا امله ويتعلم

وحــذر فضيلــة الشــيخ مــن حمــل الســاح قائا: 

أنصــح الشــباب أن يجتنبــوا مــن حمــل الســاح، 

ألن الشــاب حينــا يغضــب يأخــذ الســكن 

ويهجــم عــى غــره، وقــد يــؤدي إىل القتــل، 

لكــن إذا مل يحمــل الســاح ل يــؤدي التنــازع إىل 

القتــل.

تســليم مرتكبــي القتــل إىل الســلطات القضائيــة 

يســاعد يف تثبيــت األمن

ــة  ــد يف نهاي ــد الحمي ــة الشــيخ عب وأشــار فضيل

ــدان،  ــة زاه ــن يف مدين ــوع نزاع ــه إىل وق كلمت

ــل  ــرا تســليم القات ــل، معت ــا إىل القت ــذي أدي وال

ــرة  ــور الجدي ــن األم ــة م ــلطات القضائي إىل الس

مــع  لقــد حدثــت  قائــا:  وتابــع  باإلشــادة، 

األســف حادثــة مؤملــة قتــل فيهــا شــخص نتيجــة 

ــر  ــن الجدي ــزاع. لك ــكاكن يف الن ــتخدام الس اس

باإلشــادة أن القاتــل تــم تســليمه إىل الســلطات 

ــدة  ــل م ــة. قب ــذه الحادث ــن ه ــق م ــد دقائ بع

أيضــا قتــل شــخص يف نــزاع وجــرح آخــرون، 

ــن إىل  ــض املجرم ــليم بع ــا تس ــاك أيض ــم هن ت

الســلطات القضائيــة. هــذه ظاهــرة جيــدة، 

ألنهــا تســاعد عــى األمــن، وفيهــا تحذيــر أيضــا 

ــأن املجــرم  ــل، وب ــة والقت ــون الجرمي ــن يرتكب مل

يجــب أن يعاقــب ويحاســب ويلقــى يف الســجن 

ــه. ــص من ويقت

ــدان يف  ــوم زاه ــة دار العل ــر جامع ــار مدي وأش

نهايــة خطبتــه إىل قــروض وديــون تراكمــت 

نتيجــة بنــاء الجامــع امليك،مطالبــا املواطنــن 

وخاصــة أهــايل مدينــة زاهــدان أن يخصصــوا يف 

عيــد األضحــى القــادم مبلــغ مائــة ألــف تومــان 

ــع املــيك. ــاء الجام ــا لبن ترع

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

إعداد: سامحة األستاذ املفتي عبد القادر العاريف
أستاذ باجلامعة

املطلب الثاين ظهور املذهب الحنفي

ــة املذهــب  ــور هــو حال املقصــود بطــور الظه

ــه  ــة )رحم ــام أيب حنيف ــاة اإلم ــي يف حي الحنف

اللــه( الــذي قضاهــا يف التعليــم والفتــوى، 

ــره. ــن غ ــر م ــه أك ــم والتفقي ــي بالتعلي وعن

ــه  ــه أن ــر مذهب ــزوغ فج ــى ب ــاعد ع ــد س وق

ــه  ــع ب ــا كان يتمت ــب م ــه( إىل جان ــه الل )رحم

مــن مواهــب فقهيــة فائقــة انصــب اهتامــه 

عــى الجتهــاد والتفقيــه؛ فســلك يف اجتهاداتــه 

الفقهيــة منهجــا واضحــا أســفر عــن ظهــور 

فقهــه وآرائــه، وســار يف تفقيــه مــن التــّف 

حولــه مــن األصحــاب والتاميــذ عــى طريقــة 

ناجحــة وأســلوب فريــد تــرّب يف ظالــه جيــل 

الســتنباط  شــاركوه  الفقهــاء،  مــن  متميــز 

ودراســة املســائل يف حياتــه، وســاروا عــى 

دربــه بعــد وفاتــه؛ فكانــوا عونــا لــه عــى 

ــه. ــه وآرائ ــور مذهب ظه

ومــن هنــا يحلوا للباحــث أن يســتعرض يف هذا 

املطلــب منهجــه )رحمــه اللــه( يف تعليــم الفقه 

وتأهيــل األصحــاب، مــع تقديــم الخاصــة عــن 

ــه  ــي علي ــذي كان يبن ــتنباط ال ــه يف الس منهج

ــه، إىل جانــب اإلشــارة إىل  ــاواه وآراءه وأقوال فت

بدايــة ظهــور مذهبــه، يف محاولــة لكشــف 

ــي،  ــور املذهــب الحنف ــاب عــن طــور ظه النق

وذلــك يف ثاثــة فــروع:

ــام  ــب اإلم ــور مذه ــة ظه ــرع األول –بداي الف

ــة: أيب حنيف

لقــد ظــّل أبــو حنيفــة رحمــه اللــه عاكفــا عــى 

ــن أيب  ــاد ب ــيخه ح ــاة ش ــم يف حي ــب العل طل

ــور  ــى حض ــا ع ــه، حريص ــه الل ــليان رحم س

حلقاتــه، وعنــد مــا تــويف شــيخه ســنة عريــن 

ومائــة تــّوج عــى كرســيه، واختــر خلفــا حــّل 

مكانــه يف الفتيــا والتدريــس، كــا ســبق، فــكان 

ــه. ــة لظهــور فقهــه وآرائ ــك بداي ذل

ــلف؛  ــا س ــن ك ــنة مثان ــه س ــت ولدت وإذا كان

فــإن هــذا يعنــي أنــه حّمــل هــذه األمانــة 

وهــو آخــذ يف العقــد الرابــع مــن عمــره، وهــي 

املناســبة لإفــادة والتوجيــه، حيــث  الســن 

تنضــج فيهــا قــوى العقــل وتســتوي فيهــا 
املــدارك.1

الفرع الثاين- خالصة منهجه يف االستنباط:

مل يضــع اإلمــام أبــو حنيفــة رحمــه اللــه كتابــا 

ــافعي  ــام الش ــه اإلم ــا فعل ــل م ــول مث يف األص

ــه كان عــى منهــاج واضــح  ــه، إل أن رحمــه الل

ــرت  ــد أث ــتنباطها، وق ــائل واس ــع املس يف تفري

عنــه أقــوال تحــدد الخطــوط العريضــة ملــا 

ــاده، 2 مــن األخــذ  ــه يف فقهــه واجته ســار علي

أقــوال  مــن  والختيــار  والســنة  بالكتــاب 

الصحابــة ريض اللــه عنهــم، ومــن ذلــك قولــه: 

ــا مل  ــه، ف ــه إذا وجدت ــاب الل ــذ بكت » إين آخ

ــه صــى  ــه أخــذت بســنة رســول الل أجــده في

اللــه عليــه وســلم واآلثــار الصحــاح عنــه التــي 

فشــت يف أيــدي الثقــات عــن الثقــات، فــإذا مل 

أجــد يف كتــاب اللــه ول ســنة رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم أخــذت بقــول أصحابــه مــن 

ــرج  ــم ل أخ ــئت، ث ــن ش ــول م ــئت، وأدع ق ش

عــن قولهــم إىل قــول غرهــم، فــإذا انتهــى 

ــن  ــم والشــعبي والحســن واب ــر إىل إبراهي األم

ــّدد رجــالً  ــن املســيّب وع ســرين 3 وســعيد ب
قــد اجتهــدوا فــي أن أجتهــد كــا اجتهــدوا«. 4

وهــذا الــكام بإجالــه جامــع لكثــر مــن 

معــاين الجتهــاد املتعلــق بالنصــوص، واألقــوال 
ــرة. 5 ــى كث ــذا املعن ــه يف ه ــة عن املروي

ــوص  ــر النص ــق بغ ــا يتعل ــه فمي ــن منهج وع

جــاء يف مناقبــه للموفــق املــيك 6 رحمــه اللــه: 

» كام أيب حنيفــة أخــذ بالثقــة وفــرار مــن 

ومــا  النــاس  معامــات  يف  والنظــر  القبــح، 

اســتقاموا عليــه وصلــح عليــه أمورهــم، ميــي 

األمــور عــى القيــاس، فــإذا قبــح القيــاس ميضيه 

ــإذا مل  ــه، ف ــي ل ــا دام مي ــان م ــى الستحس ع

ميــض لــه رجــع إىل مــا يتعامــل املســلمون بــه، 

وكان يوصــل الحديــث املعــروف الــذي قــد 

أجمــع عليــه، ثــم يقيــس عليــه مــا دام القيــاس 

ســائغا، ثــم يرجــع إىل الستحســان، أيهــا كان 
ــه«. 7 ــق رجــع إلي أوث

واإلجــاع،  والســنة،  الكتــاب،  إىل  فالرجــوع 

اللــه  والختيــار مــن أقــوال الصحابــة ريض 

والعــرف  القيــاس  إىل  واللجــوء  عنهــم، 

والستحســان، مــن أهــم األصــول التــي راعاهــا 

ــتنباطه  ــه يف اس ــه الل ــة رحم ــو حنيف ــام أب اإلم

والســنة،  الكتــاب،  إىل:  ومآلهــا  واجتهــاده،8 

منثورات
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واإلجــاع، والقيــاس،9 وإليهــا أشــار املوفــق 

املــيك رحمــه اللــه بقولــه:

ــط  ــه ق ــذق   عيني ــة مل ي ــا حنيف ــام أب إن اإلم

ــاء ــذاذة اإلغف ل

ــم  ــه ث ــى   لل ــه بن ــه مذهب ــاب الل ــى كت وع

الســنة الغــراء

ــور  ــم    نظــروا بن ــاع املســلمن فإنه ــم اجت ث

ــاء ــق يف الظل الح

ثــم القيــاس عــى األصــول فإنــه   زهــر منــا يف 
ــة الزهــراء 10 املل

الفقــه  تعليــم  الثالــث- منهجــه يف  الفــرع 

األصحــاب: وتأهيــل 

ــق اإلمــام أبــو حنيفــة رحمــه اللــه يف   لقــد وفّ

ــا  ــف به ــي كلّ ــة الت ــة وأداء املهم ــل األمان حم

ــوا  ــم؛ فأقبل ــة العل ــار طلب ــت أنظ ــورة لفت بص

ــبق،  ــا س ــوب، ك ــدب وص ــن كل ح ــه م علي

ــه  ــو فقي ــن ه ــم وم ــة العل ــار طلب ــم كب وفيه

صالــح للفتيــا والقضــاء، 11 ممــن هــو يف غنــى 

ــه. ــي علي ــاء يف التلق ــن واإلم ــن التلق ع

ولذلــك اختــار أفضــل طــرق التدريــس وأنفــع 

وأليقهــا  الفقهيــة  املســائل  بحــث  أســاليب 

بشــأنهم، وســار عــى طريقــة النقــاش وتبــادل 

اآلراء مــع أصحابــه بــدل مــن اإلمــاء واإللقــاء 

املجــرد؛ فــكان مجلــس درســه شــورى بــن 

ــدي كل  ــائل، ويب ــه املس ــش في ــه، تناق أصحاب

واحــد رأيــه فيهــا، فــإن اختلفــوا دعــم كل 

قائــل قولــه بالدليــل، حتــى يســتقر رأيهــم فيها 

عــى يشء، فيثبتهــا مــن يصنــف املســائل، ثــم 

يعرضهــا عليــه، وكان ينهــى عــن كتابة املســائل 
ــا. 12 ــل متحيصه قب

ــون عــى حضــور  ــوا يواظب ــه كان ــار أصحاب وكب

الحلقــة، ل يغيبــون عنهــا يف الغالــب، 13 حتــى 

ــه  ــه أن روي عــن اإلمــام أيب يوســف رحمــه الل

ــوم  ــن يق ــوكّل م ــه، ف ــن أهل ــخص م ــويف ش ت

ــن  ــه م ــى ل يفوت ــن، حت ــاز والدف ــه بالجه عن
ــل. 14 ــّوض بالتوكي ــا ل يع ــدرس م ال

عــى حضورهــم  كان حريصــا  ألنــه  وذلــك 

ومشــاركتهم يف دراســة املســائل، حتــى إنــه 

ــدة  ــه م ــى غياب ــا ع ــف يوم ــا يوس ــب أب عات

ــه  ــن إســحاق 15 رحمــه الل ــا إىل اب انقطــع فيه

الســر  ليأخــذ عنــه  الكوفــة،  عندمــا قــدم 

واملغــازي، 16 كــا أنــه أرســل إليــه مــن يظهــر 

عجــزه وافتقــاره بســؤال دقيــق، عندمــا شــعر 

ــه  ــن نفس ــّس م ــه، وأح ــن درس ــتغناء ع بالس

بأنــه قــد آن لــه أن يعقــد مجلســا يســتقل 

فيــه بحلقــة، بعدمــا عــاده اإلمــام مريضــا، 

وأثنــى عليــه بقولــه: لقــد كنــت أؤّملــك بعــدي 

للمســلمن، ولــن أصيــب النــاس بــك ليموتــّن 

معــك علــم كثــر، 17 وذلــك ليعــود إىل الحلقــة 

ــى  ــدرّب ع ــاء: الت ــادل العط ــتمّر تب األم؛ فيس

الجتهــاد، واإلســهام يف دراســة املســائل وإرســاء 

ــب. ــد املذه قواع

بــل إنــه بلــغ بــه الحــرص عــى مشــاركتهم إىل 

حــّد إرجــاء البــّت يف بعــض األحــكام إىل حــن 

حضــور بعضهــم، كــا جــاء فيــا رواه الصيمري 

ــال: » كان أصحــاب أيب  ــه بســنده ق رحمــه الل

حنيفــة يخوضــون معــه يف املســألة، فــإذا مل 

يحــر عافيــة قــال أبــو حنيفــة: ل ترفعــوا 

ــر  ــإذا ح ــة! 18 ف ــر عافي ــى يح ــألة حت املس

ــا،  ــة: أثبتوه ــو حنيف ــال أب ــم ق ــة ووافقه عافي
ــا«. 19 ــال: ل تثبتوه ــم ق وإن مل يوافقه

وملــا كان للمناقشــة العلميــة وتبــادل اآلراء 

ــل األذهــان  ــارز يف صق ــر ب ــن أث يف املســائل م

ــة  ــائل ومارس ــتنباط املس ــى اس ــدرّب ع والت

ــه  ــه الل ــة رحم ــام أبوحنيف ــاد، كان اإلم الجته

يوليهــا العنايــة التامــة يف دروســه، ويــدرّب 

يف  املناقشــة  تطــول  وقــد  أصحابــه،  عليهــا 

ــائل  ــن س ــم ب ــا أصواته ــع فيه ــألة وترتف املس
ومجيــب ومخطــئ ومصيــب. 20

وكان اإلمــام رحمــه اللــه ويــرتك لهــم يف ذلــك 

ــم، ول ينهاهــم  ــة، ل يســّكتهم، ول يهّدئه حّري

عــن رفــع األصــوات، ألنــه كان كان يــرى ذلــك 

ــم والتفقــه، حتــى عندمــا  مســاعدا عــى التعلّ

مــّر بــه ســفيان بــن عيينــة رحمــه اللــه وحولــه 

أصحابــه، وقــد ارتفعــت أصواتهــم؛ فقــال لــه: 

» أل تنهاهــم عــن رفــع الصــوت يف املســجد«؟ 
قــال: » دعهــم؛ فإنهــم ل يتفقــون إل بهــذا«.21

ــوا  ــم إذا احتاج ــكوت كان ينتابه ــم، إن الس نع

ــة، »  ــيخ الحلق ــن ش ــح م ــرح والتوضي إىل ال

ــه  ــوا في ــا كان ــة يف رشح م ــذ أبوحنيف ــإذا أخ ف

ســكتوا كأن ليــس يف املجلــس أحــد، وفيهــم 
ــة«. 22 ــه واملعرف ــل الفق ــن أه ــوت م الرت

وأكــر مــن ذلــك أن مــن حــر مجلــس درســه 

ملــك خيــار العــرتاض وحريــة التخطئــة ونســبة 

الخطــأ إليــه، ولذلــك عندمــا ألقــى عليــه شــاّب 

مســألة، فأجابــه فيهــا، فقــال: أخطــأت يــا أبــا 

حنيفــة! ثــم ســأله عــن مســألة أخــرى، وقــال 

بعــد جوابــه: أخطــأت يــا أبــا حنيفــة، ولحــظ 

وقــال  املوقــف،  شــاهد  مــن  بعــض  ذلــك 

ــه، أل  ــبحان الل ــه: س ــن أصحاب ــه م ــن حول مل

ــه  ــأيت غــام، فيخطئ تعظمــون هــذا الشــيخ؟ ي

يقــول:  أن  مرتــن وأنتــم ســكوت! كان رده 

دعهــم؛ فــإين قــد عّودتهــم هــذا مــن نفــي. 23

وكل ذلــك؛ ألنــه كان يؤمــن بعظيــم فائــدة 

النقــاش الحــّر، الــذي تــزال فيــه كافــة الحواجــز 

ــد بعضهــم بعضــا  ــذ؛ ليفي ــن الشــيخ والتامي ب

الــوّد واإلخــاص وتحــّري  يف جــوء يســوده 

ــواب. ــق والص الح

وكانــت املناقشــات التــي تــدور يف مجالــس أيب 

حنيفــة وحلقــات دروســه عــىل أنــواع: 

منهــا: مــا كان عامــا يشــارك فيــه جــّل أصحابــه، 

وهــي عامــة املناقشــات الدرســية، ومــن ذلــك: 

مــا رواه عبداللــه بــن منــر 24 رحمــه اللــه 

ــس  ــس جل ــة إذا جل ــو حنيف ــه: » كان أب بقول

حولــه أصحابــه: القاســم بــن معــن،25 وعافيــة 

بــن يزيــد، وداود الطــايئ 26 وزفــر بــن الهذيــل 

ــا بينهــم،  وأشــكالهم، فيتطارحــون مســألة في

فرفعــون أصواتهــم، ويكــر كامهــم فيهــا، فــإذا 

أخــذ أبــو حنيفــة يف الــكام ســكتوا أجمــع، فلم 

ــرغ  ــإذ ف ــه، ف ــى يفــرغ مــن كام يتكلمــوا حت

ــألة،  ــه يف املس ــم ب ــا تكل ــظ م ــتغلوا بتحف اش
ــإذا أحكمواهــا أخــذوا يف مســألة أخــرى«.27 ف

بعــض  بــن  يــدور  خاصــا  كان  مــا  ومنهــا: 

أيب  ابــن  حــاد  رواه  مــا  ومنــه:  أصحابــه، 

حنيفــة28 عــن زفــر وأيب يوســف رحمهــا اللــه 

يناقشــان عنــد اإلمــام، قــال: » رأيــت أبــا حنيفة 

يومــا، وعــن ميينــه أبــو يوســف، وعــن يســاره 

ــول  ــا يق ــألة، ف ــادلن يف مس ــا يتج ــر، وه زف

ــول  ــر، ول يق ــول إل أفســده زف ــو يوســف ق أب

ــت  ــف إىل وق ــو يوس ــده أب ــول إل أفس ــر ق زف

ــة  ــو حنيف ــع أب ــؤذن رف ــا أذن امل ــر، فل الظه

ــال: ل  ــر، وق ــا عــى فخــذ زف ــده، فــرب به ي

ــف!  ــو يوس ــا أب ــدة فيه ــة ببل ــع يف رئاس تطم
ــر«. 29 ــى زف ــف ع ــى أليب يوس ــال: وق ق

ول يخفــى مــا يف قولــه: » ل تطمــع« مــن 

مــع  لزفــر،  وتحفيــز  يوســف  أليب  تشــجيع 

ــبق. ــا س ــا ك ــاره إمام ــه واعتب ــه بفضل اعرتاف

ومنهــا: مــا كان أخــّص مــن ذلــك، يحصــل 

بينــه وبــن بعــض أصحابــه، ومــن أمثلتــه: مــا 

ــال:  ــه، ق ــه الل ــح30 رحم ــن صبي ــد ب رواه خال

خــرج أبوحنيفــة مــن صــاة العشــاء ونعلــه يف 

ــا  ــا فيه ــألة، فتجاري ــر يف مس ــه زف ــده، فكلّم ي

ــودي لصــاة الفجــر وهــا  ــى ن يتقايســان حت

قامئــان، فرجعــا إىل املســجد، وصلّيــا الغــداة ثم 

رجعــا إىل املســألة، فلــم يــزال عــى ذلــك حتــى 
ــة«. 31 ــول أيب حنيف ــى ق ــتقرّت املســألة ع اس

وإذا نظرنــا يف هــذه الروايــات ومــا يف معناهــا، 

عرفنــا أن املناقشــات التــي كان يديرهــا اإلمــام 
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24- طبقات ابن سعد
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26- أخبار أيب حنيفة وأصحابه للصمري
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ــه  ــس دروس ــه يف مجال ــه الل ــة رحم ــو حنيف أب

ــة، تحصــل عــن قناعــة  ــت منّوعــة ومنظّم كان

ــام. ــة واهت وبصــرة، وتحظــى بعناي

ــي ســار  ــذة- الت ــة الف ــذه الطريق ــد كان له وق

عليهــا اإلمــام أبوحنيفــة رحمــه اللــه يف تفقيــه 

ــم  ــة مواهبه ــغ يف تنمي ــا البال ــه – أثره أصحاب

ــوا  ــى إنهــم كان ورفــع مســتواهم العلمــي، حت

العلمــي  النضــج  مــن  عاليــة  درجــة  عــى 

ــن  ــاء يف ح ــا والقض ــة للفتي واألهلي

مل يــزل فيــه حضورهــم لحلقاتــه وتلقيهــم 

ــه  ــة رحم ــام أبوحنيف ــه، وكان اإلم ــم علي العل

فيهــم  ويلمــس  بجــاء،  ذلــك  يــدرك  اللــه 

ــا: »  ــم يوم ــال عنه ــى ق مامحــه بوضــوح، حت

ــة  ــون، منهــم مثاني ــا هــؤلء ســتة وثاث أصحابن

وعــرون يصلحــون للقضــاء، ومنهــم ســتة 

يؤّدبــان  اثنــان  ومنهــم  للفتيــا،  يصلحــون 

أيب  إىل  وأشــار  الفتــوى  وأصحــاب  القضــاة 
يوســف وزفــر«. 32

وكان أصحابــه يكّمــل بعضهــم بعضــا، فمنهــم 

مــن بــرز يف الحديــث، ومنهــم مــن بــرز يف 

اللغــة، ومنهــم مــن بــرز يف القيــاس، وكان كل 

ــزة  ــة متمي ــة علمي ــع بصف ــم يتمت ــد منه واح

ومــا  املســائل  دراســة  يف  لإســهام  تؤهلــه 

يــدور يف مجالســه مــن مناقشــات علميــة، 

يف  ودقّــة  العلــم  يف  رســوخا  يتطلــب  مــا 

ــه يف مســرته  ــا ل ــوا أعوان الفهــم والنظــر، فكان

ــك  ــه، ولذل ــد مذهب ــاء قواع ــة وإرس الجتهادي

ــام  ــس اإلم ــه الخطــأ يف مجل ــا نُســب إلي عندم

وكيــع بــن الجــراح رحمــه اللــه اســتبعد ذلــك 

يخطــئ  أبوحنيفــة  يقــدر   « وقــال:  وكيــع، 

ومعــه مثــل أيب يوســف وزفــر يف قياســها، 

وحفــص   33 زائــدة  أيب  بــن  يحيــى  ومثــل 

ــم  ــدل يف حفظه ــان 35 ومن ــاث 34 وحبّ ــن غي ب

للحديــث، والقاســم بــن معــن يف معرفتــه 

ــاض وداود  ــن عي ــل ب ــة، وفضي ــة العربي باللغ

الطــايئ يف زهدهــا وورعهــا؟ مــن كان هــؤلء 

جلســاءه مل يخطــيء؛ ألنــه إن أخطــأ ردوه« 36. 

الصــواب. إىل 

ــة  ــام أيب حنيف ــس درس اإلم ــذا كان مجل وهك

رحمــه اللــه مبثابــة مجمــع فقهــي يضــم عــددا 

كبــرا مــن فطاحــل العلــاء، ويرأســه أحــد 
ــامي. 37 ــه اإلس ــة الفق عالق

ــس عــى  ــذ أن جل ــه من ــور فقه ــدأ ظه ــد ب وق

مســند الفتيــا والتدريــس ســنة عريــن ومائــة، 

ــه ســنة خمســن  ــى وفات ــك حت واســتمّر يف ذل

ومائــة.

وقــد ظهــر مذهبــه يف خــال هــذه املــدة عــن 

ــورا  ــس ظه ــا والتدري ــاد والفتي ــق الجته طري

كبــرا تجــاوز إقليمــه، فقــد تحــدث بــه العلــاء 

وطلبــة العلــم يف املجالــس والحلقــات العلميــة 

يف أصقــاع كثــرة، وأخــذ بــه النــاس وصاحبــه ل 

يــزال عــى قيــد الحيــاة.

أخبار العامل

الحواشيالحواشي

البنتاغون: داعش "يظهر مجددا" بسوريا و"يعزز 
قدراته" يف العراق

أعلــن مفتــش عــام يف وزارة الدفــاع األمركيــة يف 
تقريــر، الثاثــاء، أن تنظيــم داعــش "يعــاود الظهــور" 
يف ســوريا مــع ســحب الوليــات املتحــدة قّواتهــا مــن 

ــه "عــزز قدراتــه" يف العــراق. البــاد، وأن
وقــال التقريــر "رغــم خســارته )خافتــه( )عــى 
املســتوى( اإلقليمــي، إل أّن تنظيــم داعــش يف العــراق 
وســوريا عــزز قدراتــه يف العــراق واســتأنف أنشــطته 

ــع الحــايل" مــن الســنة. يف ســوريا خــال الرب
ودعــم  "توحيــد  اســتطاع  التنظيــم  أّن  وأضــاف 
ــات" يف كا البلديــن، والســبب يف ذلــك يرجــع  عمليّ
بشــكل جــزيئ إىل كــون القــوات املحليــة "غــر قــادرة 
عــى مواصلــة عمليــات طويلــة األجــل، أو شــن 
عمليــات يف وقــت واحــد، أو الحفــاظ عــى األرايض" 

ــتعادتها. ــي اس الت

كيم جونغ أون: ما فعلناه تحذير مناسب ألمريكا 
وكوريا الجنوبية

أعلــن الزعيــم الكــوري الشــايل كيــم جونــغ اون أّن 
ــة األخــرة التــي أجرتهــا  عمليّــات اإلطــاق الصاروخيّ
بــاده هــي "تحذيــر" لواشــنطن وســيول، وفــق 
ــمية  ــاء الرس ــة األنب ــاء وكال ــه األربع ــت عن ــا نقل م

ــالية. ــة الش الكوري
ــات  ــاح" عمليّ ــاد بنج ــم "أش ــة إن كي ــت الوكال وقال

اإلطــاق الصاروخيــة.
 وأشــار إىل أن "هــذا العمــل العســكرّي كان فرصــة  
املنــاورات  عــى  ردا  مناســب"  تحذيــر  لتوجيــه 
العســكريّة املشــرتكة التــي تجريهــا الوليــات املتحــدة 

ــة. ــا الجنوبي وكوري

"نداء تونس" يعلن تأييده للزبيدي يف االنتخابات 
الرئاسية

ــده لرتشــيح  ــداء تونــس" تأيي ــن حــزب "حركــة ن أعل
الزبيــدي  الكريــم  عبــد  التونــي  الدفــاع  وزيــر 
ستشــهدها  التــي  املبكــرة  الرئاســية  لانتخابــات 
البــاد، واملقــرر إجراؤهــا يف 15 ســبتمر عقــب وفــاة 

ــبي.  ــد الس ــي قاي ــس الباج الرئي
وأوضــح بيــان صــادر عــن الحركــة أمــس الثاثــاء أن 
ــبي..  ــد الس ــي قائ ــس الباج ــم املؤس ــزب الزعي "ح
قــرر مســاندة ترشــح الســيد عبــد الكريــم الزبيــدي 
ملــا يحــوزه مــن خصــال الكفــاءة والتجربــة والنزاهــة 

والوفــاء لنهــج الزعيــم الراحــل".

النفط يهبط مع تصاعد التوترات التجارية بني أمريكا 
والصني

ــة  ــد باملئ ــن واح ــر م ــط أك ــعار النف ــت أس انخفض
أدىن  قــرب  برنــت  خــام  وأغلــق  الثاثــاء،  أمــس 
ــع  ــل، م مســتوياته يف 7 أشــهر دون 60 دولرا للرمي
تأجــج املخــاوف مــن ضعــف الطلــب العاملــي جــراء 
التوتــرات التجاريــة بــن الوليــات املتحــدة والصــن. 
ــد 58.81  ــت عن ــداول برن وخــال الجلســة، جــرى ت
ــة عــن  ــل، بانخفــاض أكــر مــن 22 باملئ دولر للرمي

ــل نيســان. ــه املســجلة يف أبري ذروت

منثورات
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وفيام ييل نص الحوار:
ــرق  ــن الط ــامية م ــدول اإلس ــات يف ال ــران لأقلي ــم إي ــون دع ــي أن يك ينبغ

الدبلوماســية
اعتــر فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد األزمــات الداخليــة والخارجيــة املوجــودة 
يف البــاد بـــ “غــر املســبوقة”، مؤكــدا عــى لــزوم دراســتها مــن جانــب الخــراء، 
ــة  ــا بدراس ــا: إذا قمن ــة قائ ــات الخارجي ــة إىل األزم ــه يف البداي ــار فضيلت وأش
لأزمــات الخارجيــة، نجــد أن أفضــل طريقــة لدعم األقليــات يف الباد اإلســامية، 
وكذلــك دعــم األكريــة التــي ضيعــت حقوقهــا وتعرضــوا للظلــم والضطهــاد، 
هــو الدعــم الســيايس والدبلومــايس. فــإن كانــت الجمهوريــة اإلســامية تعتــزم 
ــاد دعــم الشــعوب، يجــب أن يكــون هــذا الدعــم مــن الطــرق  يف بعــض الب

السياســية والدبلوماســية، وتســتخدم نفوذهــا يف هــذا املجــال فحســب.

اللجوء إىل الدعم العسكري يسبب األزمات الخارجية
ــة  ــا: الدعــم العســكري مــن أي دول ــد قائ ــد الحمي ــة الشــيخ عب ــع فضيل وتاب
خارجيــة أو حركــة أو حــزب ســيايس أو طائفــي ليــس لصالــح بلــد مــن البــاد، 
ويــر مبصالحــه الوطنيــة، ألن الخيــار العســكري مل يكــن مفيــدا لدولــة حتــى 
ــائر  ــاد يف خس ــك الب ــت تل ــة، وأوقع ــات خارجي ــور أزم ــل أدى إىل ظه اآلن، ب

اقتصاديــة وأمنيــة.
ورّصح فضيلتــه قائــا: ليــس ألي دولــة أن تــأذن لأفــراد أو املؤسســات واألجهزة 
بالنشــاط العســكري يف بلــد آخــر، ألنــه يتعــارض مــع املصالــح الوطنيــة لذلــك 

البلــد، ويؤثــر ســلبا عــى مكانتــه الجتاعيــة ومصداقيتــه.
إيران وسائر البالد املتأزمة يف الرق األوسط بحاجة إىل األمن والسالم

ــدول  ــد األمــن والســام حاجــة ملحــة لل ــد الحمي ــة الشــيخ عب ووصــف فضيل
اإلســامية، وتابــع قائــا: أفضــل حــل للنزاعــات الراهنــة بــن البــاد اإلســامية 
هــو الســام. ينهــى القــرآن الكريــم املســلمن مــن النــزاع والخــاف ويدعوهــم 
إىل الصــر والتســامح، ويؤكــد قائــا: }وأطيعــوا اللــه ورســوله ول تنازعــوا 

ــن{. ــع الصابري ــه م فتفشــلوا وتذهــب ريحكــم واصــروا إن الل

فضيلة الشيخ عبداحلميد يف حوار مع سوين أون الين:

تواجه إيران والشعب اإليراني مشكالت وأزمات عديدة داخلية وخارجية في 
هذه األيام، ولقد زادت العقوبات الجائرة األخيرة وال سيما التهديدات اإلمريكية 

العسكرية على هذه المشكالت والمخاوف.
تتطلب األوضاع الراهنة أن يسعى المسؤولون والسياسيون، مع النخب 

والمثقفين، بغض النظر عن الفوارق الحزبية والجهوية، لحل هذه المشكالت 
وإزالة المخاوف والتهديدات.

ُيعّد فضيلة الشيخ عبد الحميد، إمام وخطيب أهل السنة في مدينة زاهدان، 
من المفكرين والمطلعين على المسائل والقضايا، ولقد تطرق في حوار له مع 
موقع “سني أون الين” إلى دراسة المشكالت واألزمات الداخلية والخارجية 

للبالد، وقدم حلوال للخروج من مأزق المشكالت.

البالد حباجة إىل تغيري يف السياسات 
الداخلية للتغلب على األزمات الراهنة

فضیلة الشيخ عبدالحميد يف حوار مع موقع سني أون الين:

الحوار
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لذلــك نظــرا إىل هــذه اآليــة يجــب عــى 
املســلمن والبــاد اإلســامية أن يتحملــوا 
التجاهــات واملذاهــب والثقافــات املختلفــة 

ــات. ــات ورصاع ــدث اختاف ــا تح لئ
واســتطرد مديــر جامعــة دار العلــوم زاهدان 
اإلســامية  البــاد  وســائر  إيــران  قائــا: 
إىل  بحاجــة  األوســط  الــرق  املتأزمــة يف 
األمــن والســام. يف الظــروف الراهنــة تتحرك 
القــوى األجنبيــة لجعــل البــاد اإلســامية 
ــة  ــدف حاي ــض به ــة بع ــا يف مواجه بعضه
الكيــان الصهيــوين، وتخــوف بعضهــا مــن 
ــب أن  ــروف يج ــذه الظ ــل ه ــض. يف مث بع
ــات  ــذ سياس ــن ونتخ ــن حذري ــون يقظ نك
تحــول دون توجــه بعــض الــدول اإلســامية 
محتــل  كيــان  إرسائيــل  إرسائيــل، ألن  إىل 
ــلمن،  ــة األوىل للمس ــل القبل ــب احت مغتص
لعقــود،  الفلســطيني  الشــعب  ويظلــم 
يقــر  الــذي  والســام  الحــوار  ويرفــض 
للشــعب الفلســطني حــق الســيادة عــى 

الفلســطينية. األرايض 
يف  التغيــر  إىل  إيــران  فضيلتــه  ونصــح 
األوضــاع  إن  قائــا:  الخارجيــة،  السياســة 
الراهنــة يف العــامل تتطلــب أن نعيــد التفكــر 
تحــول  إىل  تحتــاج  والبــاد  سياســاتنا،  يف 
ســيايس يف السياســة الخارجيــة. يجــب أن 
التــي  السياســات  ونغــر  بــذكاء،  نعمــل 
ــارا، أو  ــا أخط ــل معه ــي تحم ــلت، والت فش
ــات  ــن األزم ــر م ــزء كب ــيحل ج ــا. س نعدله
التــي ينظمهــا العــدو ضدنــا بالتعديــات 
السياســية والتغيــر يف بعــض السياســات.

املروعــة؛  السياســية  الحريــات  غيــاب 
الداخليــة األزمــات  أهــم 

وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد إىل 
ــات  ــاب الحري ــا: غي ــة قائ ــات الداخلي األزم
السياســية املروعــة والقانونيــة كـــحرية 
واملكونــات  واألحــزاب،  والقلــم،  التعبــر 
النتقــادات  تحمــل  وعــدم  السياســية، 
أهــم  املروعيــة،  والحريــات  البنــاءة، 

الداخليــة. األزمــات 
تحمــل  عــدم  قائــا:  فضيلتــه  واســتطرد 
املخالفــن واملعارضن مشــكلة كبــرة تتحدى 
ــين،  ــجناء السياس ــاق رساح الس ــد. إط البل
ورفــع اإلقامــة الجريــة عــن املحبوســن بعــد 
ــات الرئاســية عــام 2009، واســتاع  النتخاب

مطالــب الشــعب، والحــوار مــع املعارضــن، 
ــكات  ــل املش ــاعد يف ح ــأنه أن يس ــن ش م

ــة. الداخلي
الحميــد  عبــد  الشــيخ  فضيلــة  واعتــر 
“الســتقرار الســيايس” كأحــد طــرق الخــروج 
مــن األزمــات الداخليــة والخارجيــة، وأضــاف 
قائــا: عــدم الســتقرار الســيايس هــو ســبب 
ــات املروعــة  هــذه األزمــات. توفــر الحري
والقانونيــة، والهتــام بالنتقــادات البنــاءة، 
والهتــام  األقليــات،  حقــوق  ومراعــاة 
التصعيــدات  وإزالــة  الشــعب،  مبطالــب 
الســتقرار  مــن  ســيقربنا  الخارجيــة، 

الســيايس.

أســباب املشــكالت االقتصاديــة يف البــالد 
سياســية

وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد إىل 
ــة يف البــاد، معتــرا أن  املشــكات القتصادي
جذورهــا سياســية، قائــا: األزمات السياســية 
وغيــاب الســتقرار الســيايس، الســبب األصي 

ــاد. ــة يف الب ــة الراهن ــات القتصادي لأزم
ــة يف  ــا: املشــكلة األصلي ــه قائ ورصح فضيلت
البــاد ليســت اقتصاديــة، بــل هــي سياســية؛ 
فــإن حلــت املشــكات السياســية يف البــاد، 

ســتقل املشــكات القتصاديــة تبعــا لهــا.
وأضــاف فضيلتــه قائــا: ننصــح العســكرين 
املجــالت  يف  التنافــس  مــن  يجتنبــوا  أن 
ــة، ويهتمــوا بواجبهــم  السياســية والقتصادي
األصــي ويشــتغلوا بــه؛ ول شــك أن هــذا 
ــوب  ــم يف قل ــعبيتهم ومكانته ــن ش ــد م يزي

ــراين. ــعب اإلي الش

ــف،  ــاءات يف التوظي ــامم بالكف ــدم االهت ع
ــة ــات الداخلي ــاين لألزم ــل الث ــو العام ه

و أعــرب مديــر جامعــة دار العلــوم زاهــدان 
ــاءة  ــدأ الكف ــه بســبب تجاهــل مب عــن قلق
يف الســتخدامات يف املناطــق املختلفــة مــن 
ــم  ــف ل يت ــع األس ــا: م ــع قائ ــاد، وتاب الب
اســتخدام األفــراد واملديريــن يف املســتويات 
ــدء الكفــاءة  والقطاعــات املختلفــة عــى مب
والجــدارة يف األشــخاص، وهــذه السياســة 
األقويــاء  املؤهلــن  وصــول  دون  تحــول 
واألمنــاء إىل املناصــب العامــة، بحيــث فــوض 
ــاء  ــخاص ضعف ــب إىل أش ــن املناص ــر م كث
وعاجزيــن يفتقــدون األهليــة والجــدارة، 

ول ميلكــون األمانــة الكافيــة للعمــل للمهــام 
ــم. ــة إليه املوكل

وتابــع فضيلتــه قائــا: املفاســد اإلداريــة 
اســتخدام  أن  إىل  بوضــوح  تــدل  الكبــرة 
املديريــن مل تســلك مســارا صحيحــا، ودفــع 
ــة يعــرتف  ــأزق، وهــذه قضي ــاد نحــو امل الب
املســؤولون  فيهــم  مبــن  الجميــع  بهــا 

والشــعب.

الشــعب يشــعر بخيبــة أمل مــن اإلصالحيني 
واألصوليني

الحميــد  عبــد  الشــيخ  فضيلــة  ووصــف 
التياريــن اإلصاحــي واألصــويل بالفاشــلن يف 
حــل مشــكات البلــد، وتابــع قائــا: التاريــخ 
ــن  ــل التياري ــر إىل فش ــاد يش ــيايس للب الس
اإلصاحــي والســيايس، وإىل أنهــا مل يتمكنــا 
مــن القيــام بــيء تجــاه مشــكات الشــعب 
األزمــات  مــن  البــاد  وخــروج  اإليــراين 
ــة أمــل مــن  ــة. الشــعب يشــعر بخيب الراهن

اإلصاحيــن وكذلــك األصوليــن.

ــالد إىل  ــل الب ــن أن يوص ــان عاجــز م الربمل
مكانهــا الطبيعــي

وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد إىل 
ــان  ــا: الرمل ــاد قائ ــة يف الب ــوة التريعي الق
ــة  ــة مجلــس صيان ــذي هــو حصيل الحــايل ال
العقــود  خــال  نشــاطه  رغــم  الدســتور، 
األربعــة املاضيــة، ليــس يف وضــع ميكــن لــه 
أن يوصــل البــاد إىل مكانــه الطبيعــي الــذي 
يليــق بالشــعب اإليــراين، ويزيــل التحديــات 

ــق. ــن الطري م
وتابــع فضيلتــه قائــا: يف الرملــان يوجــد 
ــن  ــة، لك ــم يف األقلي ــاء، لكنه ــخاص أقوي أش
ميلكــون  ل  النــواب  مــن  الكبــر  الجــزء 

الكافيــة. القــدرات 

سياســة مجلــس صيانــة الدســتور يف الرفــض 
والقبــول، أحــد أهــم أســباب املشــكالت 

ــالد ــة يف الب الداخلي
الحميــد  عبــد  الشــيخ  فضيلــة  ووصــف 
“تقييــم مجلــس صيانــة الدســتور لقبــول 
بأحــد  قبولهــا”  ورفــض  األفــراد  أهليــة 
ــع  ــاد، وتاب ــة يف الب أســبات األزمــات اإلداري
قائــا: مــن املشــكات الرائجــة يف البــاد، 
تضييــق دائــرة قبــول الكفــاءات ورفضهــا 

الحوار
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مــن جانــب مجلــس صيانــة الدســتور. لقــد 
كانــت السياســة الحاليــة ملجلــس صيانــة 
املؤهلــون  يتمكــن  لئــا  ســببا  الدســتور 
واألقويــاء مــن أبنــاء الشــعب مــن الوصــول 
وســائر  الجمهوريــة  ورئاســة  الرملــان  إىل 

النتخابيــة. القطاعــات 
ــا: تقتــي الــروط  ــه قائ واســتطرد فضيلت
ــن  ــائل م ــر إىل املس ــامل أن ننظ ــة للع الراهن
خــال الســعة املوجــودة يف الدين اإلســامي، 
ــف  ــع األس ــا م ــا، لكنن ــوة لغرن ــون أس ونك
مل نســتطع أن نكــون أســوة لغرنــا حتــى 
اآلن، وعجزنــا مــن أن نقــدم أســوة متطــورة 
ــروف  ــع الظ ــة م ــون متفق ــام تك ــن اإلس م
ــامل. ــاه الع ــة، وتســرتعى انتب ــة الراهن العاملي

مــا زال التمييــز جاريــا ضــد أهــل الســنة يف 
إيــران

املــدارس  اتحــاد  منظمــة  رئيــس  وأشــار 
الدينيــة ألهــل الســنة يف محافظــة سيســتان 
وبلوشســتان، إىل مشــكلة التمييــز ضــد أهــل 
الســنة، وتابــع قائــا: مــع األســف رغــم مرور 
أربعــن ســنة مــن عمــر الثــورة، مل تتحســن 
ويواجهــون  فيهــا،  الســنة  أهــل  أوضــاع 

ــات. ــزات واملضايق ــن التممي ــا م أنواع
ــا: وجــود أهــل الســنة  ــه قائ ورصح فضيلت
يف اإلدارات ل يــكاد يذكــر، وقليــل جــدا، ومل 
يــراع التــوازن يف هــذا املجــال، وأهــل الســنة 
بفــارغ  ويتوقعــون  هــذا،  مــن  يشــكون 
الصــر أن يُســتخدم مؤهلوهــم وكفاءاتهــم.

بعــض  يف  الدينيــة  الحريــات  تراعــى  ال 
الســنة أهــل  بحــق  املناطــق 

وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد إىل 
كمشــكلة  الدينيــة”  الحريــات  “غيــاب 
ــا:  ــنة قائ ــل الس ــكات أه ــن مش ــرى م أخ
رغــم أن أهــل الســنة لديهــم حريــة نســبية 
الكــرى  املــدن  يف  لكنهــم  مناطقهــم،  يف 
كأقليــة  فيهــا  يعيشــون  التــي  واملناطــق 
ول  ومضايقــات،  ضغوطــات  يواجهــون 
ميكلــون حريــة كاملــة يف مارســة العبــادات 
ببنــاء  لهــم  يــؤذن  أبنائهــم، ول  وتعليــم 
املســاجد، ويف بعــض املناطــق يواجهــون 
ــاة يف  ــة الص ــأن إقام ــى بش ــات حت مضايق

املصليــات.
واســتمر فضيلتــه قائــا: ل تراعــى الحريــات 

املناطــق  بعــض  يف  والعتقاديــة  الدينيــة 
ــات.  ــا كأقلي ــش أهــل الســنة فيه ــي يعي الت
فإخوتنــا وأخواتنــا يف محافظــة خوزســتان 
املســائل  بســبب  للضغــوط  يتعرضــون 
ــا  ــا أنه ــات ك ــذه الضغوط ــة، وه العتقادي
تجلــب ســخط اللــه تعــاىل، تغايــر الدســتور 

ــة. ــرة رصيح مغاي
وأضــاف مديــر جامعــة دار العلــوم زاهــدان 
قائــا: يشــكو أهــل الســنة مــن عــدم وجــود 
مســاجد يف طهــران، ويقولــون: النصــارى 
واليهــود لهــم كنائســهم وبيعهــم يف طهــران، 
ونحــن  معابدهــم،  لديهــم  والزرادشــتن 
لأقليــات  حريــة  هنــاك  بــأن  فخــورون 
يــؤذن  الشــكوى ملــاذا ل  لكــن  الدينيــة، 

ــاجد؟ ــاء املس ــنة ببن ــل الس أله
وأضــاف فضيلتــه قائــا: مــع األســف تجــري 
تدخــات عابثــة يف الشــؤون الدينيــة ألهــل 
ــات  ــات كمحافظ ــض املحافظ ــنة يف بع الس
و”كرمــان”  “بــم”  مدينــة  أو  “خراســان” 
ومناطــق أخــرى، مــع أننــا ل نجــد يف أي 
مــكان للعــامل أن تتدخــل الحكومــات والدول 
يف شــؤون النــاس الدينيــة، حتــي الــروس 
الذيــن كانــوا ميارســون أكــر قــدر ممكن من 
الضغــط والتمييــز ضــد املســلمن والديانــات 
األخــرى، توصلــوا اآلن إىل هــذه النتيجــة 
ــم يجــب أن يغــروا سياســتهم، ويجــب  أنه
والديانــات  املذاهــب  ألتبــاع  تكــون  أن 
حريتهــم الدينيــة واملذهبيــة. بنــاء أكــر 
جامــع للمســلمن يف موســكو بالقــرب مــن 
ــوذج  ــن من ــرص الكرمل ــراء وق ــاحة الحم الس
عــى هــذا التغيــر يف سياســة قــادة روســيا.

الدراســات  تشــر  قائــا:  وتابــع فضيلتــه 
ــع يف  ــاجد وجوام ــم مس ــلمن لديه أن املس
جميــع العواصــم غــر اإلســامية، وميارســون 
ــن  ــة والعيدي ــاة الجمع ــن ص ــم م عباداته
ــاض عاصمــة اململكــة  ــة تامــة. يف الري بحري
للشــيعة  مســجد  الســعودية  العربيــة 
يقيمــون الجمعــة والعيديــن. فــا توجــد 
ــادات  ــام بالعب ــدات عــى الصــاة والقي تقيي

ــامل. ــن الع ــكان م يف أي م

أهــل الســنة يشــكون مــن إهــامل رســالة 
ــزات ــة التميي املرشــد بشــأن إزال

وأشــار خطيــب أهــل الســنة إىل رســالة 
ــك  ــى تل ــد ع ــد، ورّد املرش ــا إىل املرش كتبه

الرســالة قائــا: الرســالة التــي كتبــت إىل 
املرشــد والجــواب الحافــل باألمــل الــذي 
الراهنــة  للظــروف  وفقــا  املرشــد  كتبــه 
ــع،  ــارت إشــادة الجمي ــة، أث واملعرفــة الصائب
أحــد ملحتــوى  يســتجب  لكــن عمليــا مل 
ــا،  ــا عملي ــع لتطبيقه ــالة ومل يس ــذه الرس ه
ــت املرشــد، ول أي  ــن، ول بي ــس األم ل مجل
مــكان آخــر؛ هــذا كان مرســوم املرشــد، وكان 
يجــب أن ينفــذ. فأهــل الســنة يشــكون مــن 
إهــال هــذه الرســالة، وجعلهــا رســالة بــا 
ــق. ــل والتطبي ــال العم ــرة يف مج ــة مؤث قيم

يُبقــي  القدميــة  السياســات  اإلرصار عــىل 
البــالد يف األزمــات

وقــال فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد: إذا 
أردنــا أن نســتمر عــى السياســات املاضيــة، 
ونجــري تلــك الرامــج والسياســات، ل نأمــل 
يف املســتقبل، فمــن املمكــن أن يكــون القادم 

لصالــح مــن يريــدون التغيــر األســايس.
ورصح فضيلتــه قائا:علينــا أن نزيــل مــن 
واملضايقــات  الضغوطــات  النظــام  هــذا 
الديــن  يف  توجــد  ل  التــي  والتقييــدات 
اإلســامي، ونطبــق الرؤيــة القرآنيــة الدينيــة 
هــذه  تنفيــذ  اســتطعنا  إذا  الواســعة. 
التغيــرات، ميكــن لنــا أن نأمــل يف حــل 
وجلــب  والخارجيــة  الداخليــة  األزمــات 

الشــعب. مرضــاة 

الكلمة األخرية
كمواطنــن  نحــن  قائــا:  فضيلتــه  ورّصح 
نريــد الخــر والصــاح للشــعب، ونقــول 
ــن شــفقة وإرادة الخــر.  ــات ع هــذه الكل
رســالتنا للمســؤولن أننــا إن مل نعــد التفكــر 
السياســات  هــذه  نغــر  ومل  سياســتنا،  يف 
بشــكل عاجــل، مــن املحتمــل أن نواجــه 
تحديــات جــادة يف املســتقبل، لكننــا إن قمنا 
بتعديــل سياســات البلــد، ســتحل الشــكات 
واألزمــات، ســواء قمنــا باملفاوضــات مــع 

ــم. ــدة أم مل نق ــات املتح الولي
)موقع سني أون لين(

الحوار
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األكـر  األخ  دور  األختـن  هاتـن  بعـد  يـأيت  و 

الكيفـي  السـيد محمـد زيك  السـعادة  صاحـب 

 " باسـم  ننادیـه  کنـا  و  تعـاىل-،  اللـه  –رحمـه 

بهائـی جـان" ] نـداء حـب و تكريـم لـأخ[، و 

كان قـد بلـغ يف دراسـته إىل مرحلة " املتوسـطة" 

يف جامعـة دارالعلـوم /دیوبنـد حسـب املنهـج 

الـدرايس النظامـي املتَّبـع فيها، و لکـن مل یتمکن 

ذلـك  بعـد  الدراسـية  مسـرته  مواصلـة  مـن  

لظـروٍف قاهـرة اضطرتـه لذلـك، فأصبـح يتـوىل 

إدارة املكتبـة التجاريـة املعروفة ب" داراإلشـاعة 

" و التـي أسسـها السـيد الوالـد الكريـم رحمـه 

اللـه تعـاىل، و لكـن ذلـك كلـه مل يفـوِّت عليـه 

ذات  الكتـب  مـن  الكثـر  و  الكثـر  يف  القـراءَة 

التوجـه اإلسـامي، و مـن ثـم كان واسـع اإلطاع 

التاريـخ، و  عـى مواضيـع دينيـة   كالسـرة و 

التزكيـة و اإلحسـان، و تراجم السـلف الصالحن 

و ِسـر العظـاء مـن علـاء ديوبنـد ، و كان قد 

تضلـع منهـا و توسـع فيهـا و بلغ منهـا مبلغا قد 

ل يـدرك فيـه شـأَوه ِجيـاُد العلـاء، عـدا ذلـك 

فقـد كان مـن املسرتشـدين بالعامـة أرشف عي 

التهانـوي –قـدس رسه-) امللقـب بحکیـم األمـة( 

و مبايعـا عـى يـده الكرميـة، و موِطـَن عنايـة 

كرميـة لغـره من كبـاِر العلـاء الربانين يف هذه 

الديـار، فـكان ِممـن  يحبـه و يعتني به: الشـيخ 

مولنـا محمـد إدريـس الكاندهلـوي، و الشـيخ 

مولنـا داؤد الغزنـوي، و الشـيخ مولنـا رسـول 

خـان رحمهـم اللـه تعـاىل، و كلـا اتفـق لهـؤلء 

املشـائخ أن ميـّروا بشـارع " انـاركي" يف لهـور] 

حيـث كان يشـتغل بـإدارة مكتبتـه بعـد هجرته 

إىل باكسـتان[ كانـوا يعرّجون عليه ، و يجلسـون 

معـه مليّـا، و يفيدونـه مبعارفهـم ، 

و كان سـاحة األخ َولوعا بتـاوة القرآن الکریم، 

فیختـم يف شـهر رمضـان الكريم  عـر مرات إىل 

خمـس عـرة مرة، و كان كذلك شـاعرا ُمبدعا و 

قديـرا، و قد نال ديوانه الشـعري املطبوع باسـم 

: " کیفیـات" رواجـا واسـعا ، مفتوحـا بكلمـة يل  

مـُت لـه بها كديباجة،  و قـد عِقد قرانه بفتاة  قدَّ

الشـيخ مولنـا محمـد مبـن رحمه اللـه تعاىل يف 

سـنة ۱۹۴۶ء، إذ كان يل مـن العمـر ثاث، و كان 

هـذا األخر مـن تامذة العامة محمود الحسـن 

) امللقـب بشـيخ الهند يف هذه الديار(، و شـاغا 

العيـد"  " مصـى  الدينيـة يف  الخطابـة  منِصـب 

مبنطقـة " ديوبنـد"، و ما أتذكـره حتى اللحضة 

-مـا عـدا واقعة زواجه-سـاحة األخ- أن السـيد 

الوالـد الكريـم قـد بنـى لـه قبـل الـزواج غرفتن 

يف الجانـب الشـايل مـن بيتنـا يف "ديوبنـد"، و 

كان يوَمهـا قـد قُـّرر ناظـرا ملكتبـة السـيد الوالد 

الكريم :" داراإلشـاعة" ، و كان يكُرين ِسـّنا بنحو 

أربـع عـرة سـنة، و ِمـن ثـم كان کذلـک ممـن 

کنـت أهابـه و أجـد يف نفـي مـن هيبته الشـئ 

الکثیـر بعـد األختَن اآلنـف ذکرها، 

و  الیـد،  خـط  بتحسـین  الولـوع  شـدید  وکان 

یقـي وطـرَه من ذلـك بكتابـة شـعر أو حكمة 

عـى کاغـذ أو ورق مقـوي مـن حن آلخر برسـم 

جميـل، و ذات مـرة كان منشـغا بهـذه الهوايـة 

أنـا  فجئـُت   ، لحاجـة  مكانـه  فغـادر  كالعـادة، 

مكانـه، و أخـذت أحاكيـه يف هوايتـه، و لكـن  

القلـم يف محرتـه غمسـا قلبهـا رأسـا  غمسـت 

ِحرِهـا  كل  انسـكب  و  فانكبـت  عقـب،  عـى 

عـى األرض، و كنـت أهـاب جانبَـه كـا ذكـرت 

أعـاه، و لكـن هذا الشـعور بالهيبـة إمنا كان من 

طـرف واحـد، و هـو طريف أنـا، ألنه مل يسـبق أن 

يربنـي بـأي شـكل، و  لكـن بعد هـذه البادرة 

أنـه  ِمـن  يقـن  عـى  أصبحـُت  ارتكبتهـا  التـي 

ـد اليـوم شـعوري النظـري بالهيبة تجاهه  سيجسِّ

كـم  ر  ألقـدِّ أكـن  مل  لكـن  و  عمليـا،  تجسـيدا 

سـيكون  سـيئا و شـدیدا هذا التجسـيد العلمي، 

حتـى أسـتعّد لـه نفسـيا مـن ذي قبـل، و ألجـل 

تحقيـق هـذا األمـر فقد تركـت املحرة و شـأنَها 

و انطلقـت أسـأل كل مـن أجـده مـن إخـوة و 

 ( ؟"  األخ  يـد سـاحة  تقـع  " كيـف   : أخـوات 

أعنـي بذلـك هـل يكـون َوقـُع يـِد أخـي شـديدا 

عنـد صفِعـه أحـدا أم ل(، و كان هـؤلء الذين مل 

يعرفـوا بعـد عـن جنايتـي تحـروا و تسـاءلو:  مل 

أصبـح هـذا الولـد يتحقـق مـن صفعـة سـاحة 

األخ !، و عندمـا قصصـت عليهم قصتي، ضحكوا 

مبـلء أفواههـم، حتـى عندمـا بلغ سـاحة أخي 

مـن أمـري هـذا ، أصبـح يتمتـع بقصـة تحقيقي 

ملـدى بطـش يـده بـدل مـن أن يحّقـق يل ذلـك 

بصفعـة تطبيقيـة و عمليـة ، ثـم رسَت قصتـي 

هـذه مـرَب طريفـة أُضيـف إىل قامئـة قصـص 

األهليـة  املحافـل  يف  تُحـىك  و صـارت  فطانتـي 

للتدليـل عليهـا.

الهيبة إىل شبه  ثم جاء زمان تحولت فيه هذه 

حيث  يكنها،  مل  إن  الحرة  املنفتحة  الصداقة 

جعلَنا األخ الكريم ننبسط معه و كأننا أصدقاء، 

و بدافع هذا النفتاح كنُت أحيانا أرِسل له قول، 

أو تبتدر مني كلمة عى سبيل املزاح،  فيداخلني 

بعده شعور بالخجل خشيَة أن أكون قد أسأُت 

النفتاح  هذا  كان  و  جانبه،  يف  قرّصت  أو  إليه 

فرصة  كل  اغتنام  و  به  الجتاع  عى  زنا  يحفِّ

أنشطتَنا  يراقب  كان  و  ذلك،  أجل  من  مؤاتية 

و  كراتي،  دارالعلوم  بجامعة  منارسها  كنا  التي 

الغالية، و  القيمة  بتوجيهاته و مشوراته  يزوِّدنا 

و   ، كتابايت  يتابع  صار   ، الكتابة  بدأت  أن  منذ 

يعلق عليها ، و يشر عي يف ذلك ، و قد ألّفت 

الله عنه يف ضوء  " سيدنا معاوية ريض   : كتايب 

الثوابت التاريخية "] يف األردية[ تلبيًة لرغبته ، و 

سيأيت ذكر ذلك لحقا إنشاءالله تعاىل.

ذكريات للعالمة الفقيه حممد تقي العثماني )6(

يروي )عضو رابطة األدب اإلسالمي  العاملية بالرياض( تعريب :عبدالوّهاب سلطان الدِّ

)سلسلة ترجمة و تعريب »ذكريات » لشيخنا العامة العثاين- حفظه الله تعاىل - ، و قد تفضل ساحته بتسجيل ذكرياته العطرة التي تغطي حوايل 

نصف قرن و ما يزيد من  حياته املعمورة باألعال اإلبداعية املوفقة يف شتى أسلمة الحياة املعارصة املتحركة ، قد كان اإللحاح عى الشيخ دامئا مستمرا ، 

ولکن أب الشيخ املتواضع أن يرى نفسه تليق أن تذكر يف سجات الذكريات و الرتاجم ، إل أن قيض الله تعاىل العامة أحمد الخانفوري الهندي ليقِنع شيخنا 

العامة بذلك ، فقام بفتح هذه السلسلة الشيقة من ذكرياته نزول عند رغبة العامة الشيخ الخانفوري حفظه الله تعاىل ، و لينفض به غبار اللبس عن وقائع 

من حياته،  قد اشتبهت مابساتها عى بعض األفاضل املرتجمن لحياته و املعنين بذكر جهوده و أعاله،   و قد رشعنا يف ترجمة حلقاتها املنشورة يف صفحات 

»مجلة الباغ األردية« إىل اللغة العربية ، بإذن شفوي من صاحبها قبل ظهورها إىل حيز النر ،جزاه الله تعاىل عنا كل خر ، و نفعنا بعلومه و بركاته۔ املرتجم(

شخصيات إسالمية
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ــي  ــة ع ــون أن الشــخصية العبقري ــل توافق ه

ـــــــ نعرفــه  ـــــ رحمــه اللــه تعــاىلـ  الطنطــاويـ 

كأديــب وليــس كداعيــة؟ وحينــا نســتفيد 

مــن كتبــه ورســائله ناحــظ فيهــا أدبــه العــريب 

ــون إذا أردت أدب اللغــة وأنواعــه  فقــط؟ يقول

ــن  ــة م ــا مجموع ــيخ فإنه ــب الش ــك بكت فعلي

رســائل أدبيــة، ومــن ثــم نتمتــع بتعبراتــه 

ــائله  ــات رس ــي بكل ــاحرة، ونكتف ــة الس األدبي

عــن الرســائل الحقيقيــة التــي تحملهــا رســائله! 

ولنســتفيد مــن دعوتــه الذهبيــة ونصائحــه 

القيمــة التــي كانــت تصــدر عــن قلــب ملتهــب، 

والتــي توحــي بصدقــه وأمانتــه ووفــاءه وغرتــه 

وغــور فكرتــه ومــدى إخاصــه تجــاه األمــة 

ــا. ــا وأوضاعه ــامية وباده اإلس

ــه  ــه الل ــاوي رحم ــي الطنط ــة ع ــه الداعي   إن

أدبــه،  نأخــذ مــن  التــي  الشــخصية  تعــاىل، 

ــن  ــم األدب م ــره"، ونتعل ــن "بواك ــف م ونقط

"مقالتــه"، ونغــرف مــن ينابيــع "ذكرياتــه"، 

ومــن "مباحثــه اإلســامية" والثقافيــة، ومــن 

علومــه ومعارفــه، و ننســاه عندمــا نکتــب عــن 

ــة، أو  ــة يومي ــره يف صحيف ــر ذك ــخصیة لين ش

ــه  ــب كتابت ــن جان ــل ع ــهرية، ونتغاف ــة ش مجل

إليهــا  يدعــو  كان  التــي  ورســالته  املعنــوي، 

ــي كان  ــامية الت ــة اإلس ــه، والنهض ــوال حيات ط

يتمنــى بريقهــا، ويحلــم بــإرشاق شمســها.

والحــق أن الشــيخ املرحــوم كان داعيــا ومفكــرا، 

ــه، يحمــل مــن الشــجاعة  كان رصيحــا يف دعوت

ــم،  ــة لئ ــه لوم ــاف يف الل ــي لتخ ــرأة الت والج

ــا  ــلم وفي ــع املس ــا للمجتم ــا حقيقي كان معالج

لــه، ينظــر إليــه مــن كل جانبــه،  كان بالنســبة 

ــذي يــرف عــى  ــم ال ــه كالجــد الرحي إىل بلدت

ــدا  ــا ج ــه، كان عاض ــة أرست ــه وتربي ــؤون بيت ش

الثقافــة اإلســامية، مفتخــرا، يعشــقها  عــى 

ويغــار عليهــا، يدعــو إليهــا ويتنفــر مــن الثقافــة 

ــدأ  ــا وشــؤونها و سياســتها، يب ــة ورجاله األجنبي

اإلصــاح مــن نفســه ومــن أرستــه، ومــن جرانــه 

وميــي  وبناتــه  وطنــه  وشــباب  وأصدقائــه 

ورجــال  واملصلحــن،  الدعــاة  عــن  يكتــب 

اإلذاعــة الوطنيــة ورجــال السياســة واملرشــحن 

وعــن رســائل النــوادي والجمعيات واملؤسســات 

ــة  ــة األجنبي ــو إىل الثقاف ــي تدع ــة الت التعلیمي

الغربيــة، ولمينعــه الخــوف مــن الكتابــة والنقــد 

وكشــف الغطــاء عــن حقائــق الواقــع حتــى عــن 

ــة. ــم العدال ــه ومحاك ــت وحكام ــاء الوق زع

ــُة حــّب اإلســام وفضــل اللغــة   يغــرس الفضيل

ــكان  ــلمن ف ــوب الشــباب املس العربيــة يف قل

خــر غــارس، يحــّث عــى العفــاف والعفــة، 

ــم  ــم وأبناءه ــام ببناته ــاء بالهت ــح اآلب وينص

كــاكان يــويص األبنــاء بطاعــة الوالديــن، يدعــو 

املخالطــة  عــن  ومينــع  والــزواج  الحيــاء  إىل 

والدعــارة وهتــك األعــراض، وعــن كل مايــؤدي 

ــة والنخــاع مــن الســينا ومحــات  إىل الخنوث

الــرب ومحطــات الســوء، يحــث عــى مكافــأة 

عــن  يتحــدث  الســوء،  ومعاقبــة  النجــاح 

املشــاكل العائليــة والجتاعيــة ويقــدم الحلــول 

ــا. ــق به األلي

بالقـرأن  الفضيلـة إىل جانـب السـتدلل  يلتـزم 

الكريـم واألحاديـث النبويـة برسد قصـص قرأها 

أو  أوطالعهـا يف جريـدة  اإلسـامي،  التاريـخ  يف 

مجلـة، أوحكاهـا لـه أحـد أصدقـاءه، أو رأى من 

املناظـر مافـرح به قلبه أو فـزع، وحصل به عى 

خـرة أو كان فيهـا عـرة، ، وليكتفـي عـى ذكـر 

محاسـن اإلسـام، واملجتمـع املسـلم بـل يأخـذ 

بالوقائـع  يهتـم  أينـا وجدهـا،  والعـرة  الحـق 

تعليقـات  عليهـا  ويعلـق  العظيمـة،  التاريخيـة 

رائعـة ممتعـة لتخلـو عـن فوائـد، ولـذا يحـس 

القـارئ الجاذبيـة يف كامـه، ويحـب املواصلة يف 

قراءته.

املسـلمة  لأمـة  السياسـية  األوضـاع  وقدكانـت 

األهـم  الجانـب  هـو  و  كثـرا  تؤملـه  وانهيارهـا 

الـذي أكرمـا يناقشـه يف رسـائله، و يحـاول مـن 

خالهـا إيقـاظ األمة مـن الغفلـة، ويدعوها فيها 

إىل الجهاد وإىل السـتعداد للحـرب قبل أن تبدأ، 

التيعـش  بـدل  القـوة  وإعـداد  األسـلحة  ورشاء 

والشـتغال باملاهـي وإرساف األموال يف سـبيلها،  

ويعلـن باسـم اليهـود الغاشـم خاصـة ويـرصح 

بالجهـود الحيـة التـي يبذلونهـا تجـاه أهدافهـم 

ويف  والعربيـة  اإلسـامية  الـدول  يف  املنشـودة 

احتـال فلسـطن خاصـة.

وقـد كانـت مقالتـه تنـر يف الصحـف اليوميـة 

األثـر يف  مـن  لهـا  وكان  و"األيـام"،  "النـرص"  ك 

املجتمـع مـا رصح بـه الشـيخ الداعيـة بنفسـه: 

"كلمـة صغـرة كصغر القنبلـة الدويـة ، لها مثل 

دويهـا ومثـل أثرهـا يف تدمـر الباطـل"، وتـذاع 

خطبـه يف وسـائل النـر والبـاغ، وبالجملة كان 

أسـلوبه  اليـوم، وكان  أمثالـه  قلـا نجـد  داعيـا 

ليـس يف  العـرص  لدعـاة  الدعـوي منوذجـا حيـا 

بأدبـه  والهتـام  العربيـة  الكتابـة  يف  املتابعـة 

املوهـوب، بـل يف منهجـه الـذي اختـاره لدعـوة 

الديـن اإللهـي ونصيحـة األمة الخر،ومـا أحوجنا 

إىل الهتـام مبثل هذه الدعوة املثالية الشـاملة، 

بدايتهـا من صفاء القلب وإخـاص النية،وتنتهي 

بدراسـة األمـراض الجتاعيـة وتقديـم تحليلها، 

ومعالجتهـا، والكشـف عن أسـبابها، والتي تهدي 

إىل طـرق الخـاص والنجـاة منهـا، وهـذا الـذي 

كتبتـه باختصـار إمنـا هـي انطباعـات مـن جملة 

ماقـرأت واسـتفدت مـن بعـض رسـائله،  رحـم 

اللـه الشـيخ وتغمـده بغفرانـه وأدخلـه فسـيح 

جنانـه والكـال للـه وحـده.

 سخاوت اهلل
 طالب يف قسم اإلفتاء بجامعة دارالعلوم كراتيش

األسلوب الدعوي للكاتب علي الطنطاوي
شخصيات إسالمية
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بعــد إمعــان النظــر فــی ســیرة الرســول الکریــم 

الکــرام  وأصحابــه   صلی الله علیه وســلم 

کانــوا  أنهــم  أبــرز خصائصهــم  مــن  نــری   ،

یتصلــون بربهــم فــی الــرساء والــراء وفــی 

ــوا  ــاة ، ولقــد کان ــة مــن مراحــل الحی کل مرحل

ــه  ــم یدعون ــم وخالقه ــق بربه ــد وثی ــی عه عل

ــه الرحمــة والغفــران  ویترعــون ویطلبــون من

ویبتهلــون  املســکین  مســألة  ویســئلونه   ،

ــه  ــون ل ــل ویخضع ــب الذلی ــال املذن ــه إبته إلی

رقبتهــم ویرجــون رحمتــه ویخافــون عذابــه 

ــه ، وهــم  ــدا إل الل ویخشــونه ول یخشــون أح

ترعــا  ویدعونــه  مشــفقون  خشــیته  مــن 

وخیفــة ، ویســتغیثونه فــی امللــات والخطــوب 

، ویســتنرصونه علــی األعــداء ویذکرونــه قیامــا 

فــی  ویتفکــرون  جنوبهــم  وعلــی  وقعــودا 

عظمــة مخلوقاتــه وعظیــم قدرتــه.

هــذه بعــض الخصائــص التــی امتــاز بهــا النبــی 

وأصحــاب  صلی الله علیه  وســلم  الکریــم 

الــررة ، فوجــدوا رحمــة مــن اللــه وفضــا 

وحصلــوا علــی رضــوان اللــه جــل وعــا ورســوله 

نــرصا  اللــه  ونرصهــم  صلی الله علیه وســلم 

ــدق  ــرة بص ــا واآلخ ــی الدنی ــعدوا ف ــؤزرا وس م

نیاتهــم وحســن رسیرتهــم وأعالهــم الصالحــة 

، وصفــاء قلوبهــم واجتهــدوا فــی تنمیــة حــب 

اللــه ورســوله فــی قلوبهــم ، فعظمــت مکانتهــم 

وارتاحــت قلوبهــم. وهــذه طریقــة راشــدة 

ــق  ــی تش ــامیة ک ــة اإلس ــة لأم ــة واضح وخط

ــة.  ــعادة والهدای ــی الس ــا إل طریقه

ــة  ــی دراس ــة إل ــة ماس ــامیة بحاج ــة  اإلس فاألم

الســیرة النبویــة وأصحابــه الکــرام کــی تتعــرف 

علــی مجــالت اإلتصــال باللــه تعالــی وتخطــط 

لهــا املشــاریع وترســم األهــداف.

یتصــل  صلی الله علیه وســلم  هوالنبــی  هــذا 

ــدر  ــزوة ب ــی غ ــاعات ، ف ــّد الس ــی أش ــه ف برب

یذهــل  ول  وآخرهــا  ووســطها  أولهــا  فــی  ؛ 

ــول:  ــال یق ــری اله ــا ی ــد م ــاء ، وعن ــن الدع ع

ــه علینــا باألمــن واإلیــان والســامة  اللهــم أهلّ

واإلســام ، وعنــد مــا یریــد الســفر ، فیدعــوا وإذ 

ــذا ،  ــتیقاظ هک ــوا ، وعنداإلس ــوم فیدع أراد الن

ــا  ــرض له ــتاء تع ــی الش ــر ف ــاء أول املط وإذا ج

بجســمه ویقــول: »هــذا مطــر ، حدیــث عهــد 

بربــه.« وفــی آخــر لحظــة مــن حیاتــه املبارکــة 

ــول:  ــه ویق ــتاق إلی ــل یش ــه ، ب ــی خالق ل ینس

ــی«. ــق األعل ــی الرفی »إل

فقــد ســعدت أمــة دققــت النظــر فــی أحــوال 

وتلقــت  وأقوالــه  صلی الله علیه وســلم  نبیــه 

هــذه الــدروس املســتفادة مــن ســیرته العطــرة 

ــورود  ــئ بال ــق امللی ــذا الطری ــی ه ــت ف ومض

ــی  ــامیة ف ــة اإلس ــعدت األم ــد س ــار. لق واألزه

مختلــف عهودهــا ملــا اســتیقظت مــن ســباتها 

العمیــق ، ونفضــت غبــار التخلــف والغفلــة 

ــبثت  ــادئ وتش ــی املب ــت عل ــها وثبت ــن نفس ع

بدینهــا ، فاحــت لهــا بــوارق الفــاح والســعادة 

ــرة. ــة باه ــامیة زاهی ــارة إس ــت حض ، وأنجب

هــذا هوعمربــن عبدالعزیــز الــذی مــأ الدنیــا 

ــی ،  ــه تعال ــه بالل ــت صلت ــدل، قوی ــطا وع قس

ــی  ــی ف ــه تعال ــرص الل ــه ون ــت أرکان ملک فثبت

دینــه ، فنــرصه اللــه تعالــی ووضــع لــه القبــول 

فــی األرض ، ومنحــه طاقــة روحیــة دافعــة إلــی 

ــه  ــامیة ، فوفق ــة اإلس ــئولیة األم ــوض مبس النه

اللــه تعالــی وتوضحــت بهدیــه معــامل الطریــق 

إلــی اللــه تعالــی وزهــد فــی الدنیــا وتــرک 

ــا. زخارفه

ــد،  ــی زاه ــون إن ــار: یقول ــن دین ــک ب ــال مال ق

ــه  ــذی أتت ــز ال ــن عبدالعزی ــد عمرب ــا الزاه إمن

ــا. ــا فرتکه الدنی

ــة  ــی فاطم ــت ل ــم: قال ــن حکی ــرة ب ــال مغی وق

بنــت عبدامللــک بــن مــروان إمــرة عمربــن 

ــر  ــن هوأک ــاس م ــی الن ــون ف ــز: یک عبدالعزی

ــدا  ــت أح ــا رأی ــر ، وم ــن عم ــوة م ــا وصل صوم

أشــد فرقــا مــن ربــه مــن عمــر، کان إذا صلــی 

العشــاء قعــد فــی املســجد ، ثــم یرفــع یدیــه ، 

فلــم یــزل یبکــی حتــی یغلبــه النــوم ، ثــم ینتبــه 

فــا یــزال یدعــوا رافعــا یدیــه ، فلــم یــزل یبکــی 

حتــی تغلبــه عینــاه، یفعــل ذلــک لیلــه أجمــع. 

)تذکرة الحفاظ: 120/1( 

هکــذا یکــون اإلتصــال بالــرب عزوجــل وبهــذه 

اإلنابــة الصادقــة إلــی اللــه تعالــی إســتطاع 

ــی  ــر إل ــع األم ــة ویرج ــری الخاف ــر مج أن یغی

ــوی. ــزاد التق ــزود ب ــه ویت نصاب

ول للمســلم أن یکــون حــذرا مــن هجــات 

النفــس والهــوی ویقــاوم أمــام نزعــات النفــس 

یحفــظ  کــا  إیانــه  ویحفــظ  الشــدیدة 

الشــحیح املــورس مالــه فــی صندوقــه ویتحمــس 

ــال. ــذا املج ــی ه ف

فلیــدع اللــه تعالــی أن لیکلــه إلــی نفســه 

طرفــة  عیــن ، کــا دعــا الرســول الکریــم 

الشيخ عبداللطيف الناروئي
أستاذ باجلامعة

سعادة األمة اإلسالمية يف اتصاهلا برّبها 

التوجيه اإلسالمي
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صلــی  اللــه  علیــه  وســلم بهــذا 

الدعــاء املبــارک وأن یکــر مــن 

مقلــب  »یــا  الدعــاء:  هــذا 

القلــوب ثبــت قلبــی علــی 

الرتمــذی( )رواه  دینــک.« 

ــی هــو  ــه تعال  فاإلتصــال بالل

اإلســامیة  األمــة  نجــاح  رس 

ــاء  ــا واآلخــرة والدع ــی الدنی ف

فــی  میــرس  قریــب  ســبب 

ــذا. ه

وأیضــا ذکراللــه تعالــی یعیــن 

اإلنســان فــی تعزیــز هــذه 

الصلــة الروحیــة باللــه تعالــی وقــد أمرنــا اللــه 

ــال عزوجــل:  ــرا وق ــرا کثی ــره ذک ــی أن نذک تعال

بکــرة  وســبحوه  کثیــرا  ذکــرا  »أذکرواللــه 

وأصیــا«.

ل  حتــی  لإنســان  حصیــن  حصــن  فالذکــر 

ــو  ــیان والله ــة والنس ــدة الغفل ــی مصی ــع ف یق

واإلعــراض عــن اللــه تعالــی ، وکــرة الذکــر 

العزیمــة وتثبــت  القریحــة وتقــوی  تشــحذ 

القلــب فــی أحلــک الظــروف وأقســاها.

فمــن أجــل هــذا جــاء فــی ســیرة الرســول 

اللــه  یذکــر  کان  أنــه  صلی الله علیه وســلم 

تعالــی فــی جمیــع أحوالــه وأحیانــه ، فــإن 

ــس  ــات النف ــن هج ــان ع ــة لإنس ــر وقای الذک

والشــیطان وبهــذا الربــاط اإلیانــی القــوی 

یطمــن القلــب کــا قــال اللــه تعالــی: »أل 

الُقلُــوب«. تَطَْمــِنُ  ِبِذکْرِاللــه 

ــه  ــة بالل ــن الصل ومــن األمــور الهامــة فــی متتی

الــذی  بالقــرآن  الدائــم  هواإلتصــال  تعالــی 

یرشــد  فإنــه  للمؤمنیــن،  ورحمــة  هوشــفاء 

اإلنســان إلــی الســعادة الحقیقیــة ویشــعل فــی 

ــه  ــه وروح ــذی عقل ــان ویغ ــذوة اإلی ــه ج قلب

ویهدیــه إلــی رصاط مســتقیم ویتحفــه الحیــاة 

الطیبــة واإلرشاق الروحــی.

ــوا  ــرة الرجــال کان ــون املخلصــون وعباق فاملؤمن

یهتمــون بالقــرآن إهتامــا بلیغــا ویجعلونــه 

دســتور حیاتهــم ویعیشــون تحــت ظــال آیاتــه 

ویهتــدون بهدیــه ، کــا جــاء أن بعضهــم کانــوا 

یختصــون ثلــث اللیــل للتــاوة وبعضهــم کانــوا 

ــی  ــم ف ــام وبعضه ــبعة أی ــی کل س ــون ف یختم

ثاثــة أیــام ، وکانــوا یملکــون قــوة اإلرصار علــی 

ــه  ــی الل ــق املوصــل إل ــی هــذا الطری املضــی ف

تعالــی ، وهکــذا لبــد للمســلم الواعــی الیقــظ 

أن یهتــم بالعبــادات والنوافــل ، فــإن الســعادة 

ــة  ــم الروحی ــر القی ــان وتقدی ــی اإلی ــوم عل تق

واإلتصــال الدائــم باللــه عزوجــل ول بــد أن 

ــی  ــة ف ــة متغلغل ــة العمیق ــذه الصل ــون ه تک

أحشــاء املســلم وتســیطر علــی حیاتــه وتفکیره.

إن العبــادة صلــة مبــارشة باللــه تعالــی یقطــع 

العبــد عاقتــه بالدنیــا و  أهلهــا ویقبــل علــی الله 

ــویات  ــن تس ــی م ــه تعال ــوذ بالل ــی ویتع تعال

الشــیطان وأعوانــه ویتقــرب إلــی اللــه تعالــی. 

ــرب  ــا تق ــی: »وم ــث القدس ــی الحدی ــاء ف وج

إلــی عبــدی بشــیء أحــب إلــی مــا افرتضــت 

ــل  ــی بالنواف ــرب إل ــدی یتق ــا زال عب ــه، وم علی

حتــی أحبــه؛ فــإذا أحببتــه کنــت ســمعه الــذی 

ــده  ــه، وی ــرص ب ــذی یب ــرصه ال ــه، وب ــمع ب یس

ــا،  ــی به ــی یمش ــه الت ــا ورجل ــش به ــی یبط الت

اســتعاذنی  ولــن  ألعطینــه  ســئالنی،  ولــن 

ــه«. ألعیذن

)رواه البخاری فی الرقاق(

ــة  ــم عنای ــت له ــن کان ــن والناجحی وإن املوفقی

ــه  ــم بالل ــت صلته ــا کان ــادات وکل ــة بالعب تام

تعالــی أقــوی وبالغــوا فــی اإلهتــام بالعبــادات 

، کثفــت إنجازاتهــم العلمیــة وبورکــت فــی 

نشــاطاتهم اإلجتاعیــة والدینیــة وقدمــوا أروع 

ــة  ــا أن األمئ ــدة ، ک ــة األصع ــی کاف ــاج ف النت

ــاج  ــرة اإلنت ــاد وک ــه واإلجته ــهورین بالفق املش

ــا ودعــوة  ــا عل ــوا الدنی ــن ملئ العلمــی ، والذی

وامتــازوا علــی أقرانهــم وفاقــوا علــی معارصیهم 

ــم وأداروا  ــم ومجاهدته ــم وجهاده ــی علمه ف

املعاهــد العلمیــة الکــرٰی ، کان لهــم حــظ 

وافــر مــن العبــادة وســعوا فــی توطیــد الصلــة 

ــا  ــام ، ک ــب اله ــذا الجان ــی ه ــی ف ــه تعال بالل

ذکــر املؤرخــون واملحدثــون وکتــاب الرتاجــم 

عــن هــذا الجانــب منــاذج رائعــة ، ینبغــی لــکل 

مؤمــن أن یتأمــل فــی أحوالهــم ویقتفــی قــدر 

املســتطاع آثارهــم ویتحلــی بهــذه الخصــال 

ــدة. الحمی

أخبار العامل
جونسون يبدأ رحلة "الحفاظ عىل وحدة "بريطانيا

ــس  ــد بوري ــوزراء الريطــاين الجدي ــس ال يجــري رئي
جونســون اليــوم الثنــن زيارةرســمية هــي األوىل له 
إىل اســكتلندا حيــث ســيدعو إىل الوحــدة يف مواجهة 
تحذيــرات بشــأن خــروج بريطانيــا مــن التحــاد 

ــاق. ــدون اتف األورويب ب
ــد  ــل جدي ــن متوي ــون ع ــن جونس ــرتض أن يعل ويف
ــا نحــن  ــث ســيقول: "مًع ــة حي للمجتمعــات املحلّي
أكــر أمانًــا وأكــر قــّوًة وأكــر ازدهــارا"، وفــق بيــان 

صــادر عــن مكتبــه.
جولــة  يف  األوىل  املحطــة  اســكتلندا  وســتكون 
ــدة،  ــة املتح ــاء اململك ــف أرج ــون يف مختل لجونس
ــم  ــا إىل دع ــوزراء خاله ــس ال ــعى رئي ــث سيس حي
خطّتــه لريكســت ويضــع حــدا للترصيحــات حــول 

ــاد. ــل التح ــال ح احت
ويتوجــب عــى جونســون أن يجــد ســبياً للتّعامــل 
ــذي  ــكتلندي ال ــي الس ــزب القوم ــوط الح ــع ضغ م
يُهيمــن عــى السياســة يف اســكتلندا بزعامــة رئيســة 

الــوزراء الســكتلنديّة نيكــول ســتورجون.

تنهــب  األمريكيــة  القــوات  الــرويس:  الجيــش 
الفــرات مبنطقــة  الســورية  النفــط  منشــآت 

اتهــم الجيــش الــرويس، اإلثنــن، القــوات األمريكيــة 
يف ســوريا بــ”نهــب املنشــآت النفطيــة” يف منطقــة 

الفــرات.
ونقلــت وكالــة أنبــاء “ســبوتنيك” الروســية عــن 
لهيئــة  التابعــة  العامــة  العمليــات  إدارة  رئيــس 
ــق  ــاد، الفري ــوات املســلحة بالب ــة للق األركان العام
إىل  “باإلضافــة  قولــه:  رودســكوي،  ســرغي  أول 
تدريــب املســلحن، تنشــغل الهيــاكل األمريكيــة 
ــول يف  ــة والحق ــآت النفطي ــب املنش ــوريا بنه يف س

منطقــة الفــرات”.

أنقرة: مطلبنا هو أن يعيش أتراك اإليغور يف سالم 
تحت مظلة الصني املوحدة

قــال وزيــر الخارجيــة الــرتيك مولــود تشــاووش 
أوغلــو، الثاثــاء، إن مطلــب بــاده الوحيــد، هــو أن 
يعيــش أتــراك اإليغــور )ســكان تركســتان الرقيــة(، 
ــة “الصــن املوحــدة”. يف ســام ورخــاء تحــت مظل
جــاء ذلــك يف ترصيــح لأناضــول عــى هامــش 
الجتــاع الـــ52 لــوزراء خارجيــة قمــة رابطــة دول 
جنــوب رشق آســيا )آســيان(، املنعقــد يف العاصمــة 

ــوك. ــة بانك التاياندي

املســلمني  تجنيــس  تــدرس  ميامنــار  ســلطات 
لروهنغيــا ا

مســلمي  أن  ميامنــار  يف  كبــر  مســؤول  أعلــن 
الروهنغيــا، الذيــن فــروا مــن ميامنــار إىل بنغــادش 
املجــاورة بعــد حملــة عســكرية وحشــية، “رمبــا 
يتمكنــون مــن التقــدم بطلبــات للحصــول عــى 
وزيــر  الباد”.وتــرأس  إىل  عــادوا  إذا  الجنســية 
خارجيــة ميامنــار الدائــم، يــو مينــت ثــو، وفــدا 
مــن عــرة أعضــاء إىل بنغــادش إلجــراء محادثــات 
حــول إعــادة الروهنغيــا إىل وطنهــم؛ ولزال الكثــر 

منهــم يف مخيــات لاجئــن يف بنغــادش.

التوجيه اإلسالمي
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بِسـلعها  اشـتهرْت  تجاريـة  رشكـة  تصـوروا   

وعامِتهـا التجارية يف بلٍد منذ قرٍن تنشـط وتُنتج 

وتكتسـب أرباحـا كبرة واكتسـبت شـهرة عاملية، 

اإلسـم،  بنفـس  أخـرى  فجـأة رشكـة  تظهـر  ثـم 

وبنفـس العامـة التجاريـة تُنتـج سـلًعا ُمزيّفـة 

تصـدر إىل العـامل مـن نفـس البلـد.

هنـا يـرى العـامل كلّـه مـن حـّق الركـة األصليـة 

أن تحـارب الركـة املزيّفـة وتدّمرهـا، ومتنعهـا 

بـن  أو حيـاة  مـوت  ألنهـا قضيـة  اإلنتـاج  مـن 

بينهـا،  وزوال  الركتـن، وألنهـا قضيـة وجـود 

يف هـذه القضيـة صاحـب الحـق معلـوم واضـح 

للجميـع، ول  يوجـد َمـن  ميلـك مثقـال ذرّة مـن 

العقـل واإلنصـاف ثـم يقـول بـأن الركـة الثانية 

املـزّورة التـي تنتـج وتُصـدر سـلًعا ُمزيفـة مزّورة 

باسـم رشكـة أخـرى مظلومـٌة ولهـا حق النشـاط 

والعمـل واإلنتـاج، والركـَة التـي اشـتهرْت نحـو 

قـرن بسـلعها األصليـة ظاملـٌة ليـس مـن حقهـا 

تدمـر الركـة األوىل.

هـذا ومنـذ أكـر مـن أربعـة عـر قرنًـا ويُعـرف 

وثوابتـه  ومبادئـه  بعقائـده  العالَـم  يف  اإلسـام 

رسـول  أن  ثوابتـه  وِمـن  الواضحـة،  الرصيحـة 

اللـه محمـد صـى اللـه عليـه وسـلم هـو خاتـم 

املرسـلن، لكـن فجأة ظهرْت يف عرصنـا القاديانية 

التـي تعـرُض إسـاًما مزيّفـا وتنكـر فيـه خامتيـة 

رسـول اللـه صى الله عليه وسـلم، ويـرى أتباُعها 

أنفسـهم مسـلمن!

هنـا وفقـا للمعايـر والقوانن واملواثيق املسـلَّمة 

لـدى البـر جميعـا يثبـت  حقـا للمسـلمن أن 

يحاربـوا هذا اإلسـام املزيّـف واملـزّور، ويدّمروه 

كامـًا مؤيَّديـن غـر ملومـن، ويثبت مـن حقهم 

أن مينعـوا هـذا اإلسـام املزيـف مـن النشـاط يف 

أي بلـد؛ ألن القضيـة قضية مـوت وحياة، وقضية 

وجـود وزوال بن اإلسـام األصي واآلخـر املزيّف 

الكاذب.

لكـن املثـر للغرابـة أن اإلنصـاف والحـق يغيبان 

عـن السـاحة متاًمـا يف هـذه القضيـة لـدى قـادة 

الغـرب، وتتبـدل لديهم مقاييـُس متييز الظامل من 

املظلـوم، وتنعكس تلـك املوازين املسـلّمة دوليّا، 

بحيـث يصبـح القاديـايُن الظامل مظلوًمـا يتباىك يف 

مسـمع ومـرأى مـن العـامل أمـام سـيده ومـوله 

كبـر قـادة الغـرب! وكل ذلـك فقـط ألّن األمـر 

يتعلّق باإلسـام واملسـلمن!!

باإلسـام  األمـر  يتعلّـق  قضيـة  كّل  يف  هكـذا   

واملسـلمن ينى قادُة الغـرب  اإلنصاَف والعدل، 

واإلنسـانيَة والحـقَّ وكلَّ يشء، بينـا املسـلمون 

وتخلّفهـم  عّاتهـم وضعفهـم  رغـم  املعـارصون 

واإلنسـانية  العـدل  إىل  أقـرُب  وانحطاطهـم 

واإلنصـاف منهـم يف قضايـا وحـوادث مشـابهة.

القاديانية؛ أكرب إساءة إىل سيد 
املرسلني

قد يحسـب البعض من املسـلمن أّن أكر إسـاءة 

وأعظـم إهانـة إىل خاتـم األنبيـاء واملرسـلن أن 

يرسـم سـاخٌر ُمسـّخر يف جريـدة صـورًة مسـيئة 

إىل الرسـول الكريـم، أو يُنتـج فنـان ملحـد فلـًا 

أن  شـك  ول  املصطفـى،  النبـي  إىل  فيـه  يـيء 

هـذه إهانـات وإسـاءات كبـرة، لكنهـا إهانـات 

وإسـاءات مؤقتـة عابـرة، ثـّم ل خـوف منها عى 

زعزعـة عقيـدة املسـلم املحـب لسـيّد الخلـق، 

لكـن هنـاك صـورة سـاخرة أخـرى مـن اإلهانـة 

إىل سـيد املرسـلن زرعهـا قـادة الغـرب يف العـامل 

اإلسـامي وهـي صـورة دامئـة اإلهانـة، وهنـاك 

مسلسـل موهـن دائم اإلسـاءة إىل النبـي الكريم 

أنتجه الغرب، وهو مسلسـُل القاديانية، مسلسُل 

دجـاٍل كـذاب ماكـر، عديـم الحسـب والـرف 

واألصالـة يـرى نفسـه وحياتَـه الحافلـة بالكـذب 

والدجـل والفسـاد نـّدا لخـر املرسـلن!!

بـل إذا تتتبعنـا اإلهانـات واإلسـاءات إىل النبـي 

القاديـاين  وجـود  أن  نجـد  عرصنـا  يف  الكريـم 

الكـذاب يف عواصـم الكفر ونشـاطه املدعوم من 

قـادة الغـرب هو بنفسـه أكـر إهانة وإسـاءة إىل 

سـيد املرسـلن ل إهانـة فوقهـا، ول دجـال أخطر 

مـن القاديـاين يف عرصنـا عـى عقائـد املسـلمن 

يف قضيـة محبـة النبـي واإلميـان بـه وبأنـه خاتم 

املرسـلن.

فـإْن أسـاء غـُر  القاديـاين الكـذاب مـرّة واحـدة 

بصـورة سـاخرة يف جريـدة أو كلمـة إىل النبـي 

فهـذا  بفلـٍم...  مـرة  ملحـد  أسـاء  أو  الكريـم،  

ولحظـات  القـذر،  وجـوُده  الكـّذاب  القاديـاين 

الحقيقـة  يف  كلّهـا  ودقائقهـا   وثوانيهـا  حياتِـه، 

صورة سـاخرة دامئة يف اإلسـاءة  إىل مكانة النبوة 

بصفة عامة ومكانة سـيد املرسـلن بصفة خاصة.

لقـد وقـف علائنـا ودعاتنـا يف الهند وباكسـتان 

موقفـا بطوليـا تجاه أسـاف هـذا الدجـال املاكر 

كـذاب القـرن، وأفتـوا عـى قلـب رجـل واحـد 

بكفـره وكفـر مـن صدقـه وأيـده واتبعـه ونرصه.

لكـن هـذا القـدر ل يكفـي، ل يكفـي أن يرحـل 

هـؤلء الكذابـون الدجالـون املسـيئون املوهنون 

يف  ويرتاحـوا  املسـلمن  بـاد  مـن  وعصابتهـم 

أحضـان قـادة الغـرب.

ل يكفـي أن يُكتفـى بتكفـر هـؤلء، فيلجـأوا إىل 

عواصـم الغرب الكافر ويتخذوا مـن تلك البلدان 

والخـداع،  والكـذب  الدجـل  لنشـاطات  أوكارًا 

ويبحثـوا  املسـلمن،  بـن  سـمومهم  فينـروا 

مـن هنـاك عـن موطـئ قـدم لهـم يف حكومـات 

وبادهـم. املسـلمن 

ل يكفـي أن  يجعـل فقط علاء باكسـتان والهند 

هـذه القضيـة موضـع اهتامهـا، وكأنّهـا ليسـت 

قضيـة إميـان وعقيـدة لكافـة املسـلمن يف سـائر 

بـاد العامل اإلسـامي.

بـل يجـب أن يقـف املسـلمون حكامـا وعلـاء 

هـذا  تجـاه  اإلسـامي  العـامل  أنحـاء  كافـة  يف 

املوهـن املـيء إىل نبينـا الكريم وقفـة الصّديق 

والصحابـة تجاه كّذاب عرصهـم، ول تأخذهم يف 

القضـاء عليـه وعـى حركتـه الشـيطانية الخبيثـة 

رأفـة ول رحمـة، فـا يليـق باملسـلمن املحبـن 

للرسـول الكريـم ول يليـق بعشـاق الرسـول يف 

العـرب رجـال ونسـاء،  وبـاد  وباكسـتان  الهنـد 

يعيـش  القاديـاين  والدجـال  ينبـض  ق34عـرق 

مرتاًحـا بعقائـده ونشـاطاته وتدجياتـه املوهنة 

املسـيئة إىل مقـام النبي الشـامخ، وميكـر ويدّجل 

ويخـدع ويـراوغ وينافـق.

عندما تباكى القادياني عند سّيده
عبد اهلل عبيداللهي
مدّرس باجلامعة

التوجيه اإلسالمي
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كالنتــوء عــى وجــه القمــر، ُحفــرت ذكريــات 

فقــط  نســتعيد  ل  عقولنــا،  يف  الطفولــة 

صورتهــا، بــل يعاودنــا مذاقهــا، ملمســها، 

روائحهــا، فــا منلــك إل أن نبتســم.

مــن هــذه املشــاهد التــي تعاودنــا ذكراهــا، 

مشــهد ذلــك الكائــن الــذي كنــا ناعبــه 

ونطعمــه ونهابــه ونتحــرش بــه يف حــذر، 

كنــا  نعــم..  غريبــة،  عاقــة  بــه  تربطنــا 

نحــب ذلــك الخــروف املُعــّد للذبــح يف عيــد 

األضحــى، لكــن هــذا التعلّــق مل يحجــب 

ــا نســأل  ــدى ذبحــه، فقــد كن ــا الفرحــة ل عن

ــداء،  ــح والف ــا قصــة الذب ــرُوون لن ــار، ف الكب

وأنهــا ســنة اتبعهــا النبــي )صــى اللــه عليــه 

ــه  ــرث الل ــه إىل أن ي ــة يف أمت وســلم( وماضي

األرض ومــن عليهــا، وأننــا ســوف ننــال األجــر 

ــذه  ــا، وأن ه ــى فعله ــه ع ــن الل ــة م واملثوب

ــه  ــا الل ــيئًا خلقه ــل ش ــي ل تعق ــم الت البهائ

ــك  ــر يف ذل ــه بالنح ــد إىل الل ــا نتعب ــا، وأنن لن

اليــوم، وبعــد ذلــك تطمــن قلوبنــا إىل أن 

املوضــوع بعيــد كل البعــد عــن تعذيــب 

ــا. ــفك دمائه ــات بس الحيوان

تعلّمنــا أن مــن عنــارص العتقــاد يف اإلســام، 

ــة؛  ــعائره التعبّديّ ــق بش ــليم املُطل ــو التس ه

إن  »قــل  تعــاىل:  لقولــه  األضحيــة  ومنهــا 

صــايت ونســيك ومحيــاي ومــايت للــه رب 

أُْمــرُِت  وبذلــك  لــه  رشيــك  ل  العاملــن، 

وأنــا أول املســلمن« )األنعــام:163-162( ، 

وتعظيــم هــذه الشــعرة واجــب قــال تعــاىل: 

ـِه فَُهــَو  ـْم ُحرَُمــاِت اللّـَ »َذلِــَك َوَمــْن يَُعظّـِ

ــه:  ــج:30(، وقول ــه« )الح ــَد َربِّ ــُه ِعْن ــْرٌ لَ َخ

ـِه فَِإنََّهــا  ـْم َشــَعائَِر اللّـَ »َذلِــَك َوَمــْن يَُعظّـِ

ِمــْن تَْقــَوى الُْقلُــوِب« )الحــج:32(، هكــذا 

ــي  ــذا اإلرث الدين ــع ه ــل املســلمون م تعام

والتاريخــي، ومل يجــدوا يف ذلــك أي غضاضــة، 

إىل أن تجــرأ أصحــاب أقــام بعــض بنــي 

ــعرة. ــذه الش ــن ه ــوا م ــا، ونال جلدتن

األضحيــة  ذبــح  عــى  يتهكــم  فأحدهــم 

إنــه  ويقــول  رجعيًــا،  ســلوكًا  ويعتــره 

مــدن  يشــوه  رجعــي  إســامي  اســتيطان 

ويطالــب  الفرنــي،  الطــراز  ذات  بــاده 

ــدن،  ــدد امل ــذي يه ــدو ال ــذا الب ــاف ه بإيق

ــة. وآخــر بعــد ســخريته مــن  ــي األضحي يعن

شــعائر ومناســك الحــج يصــف األضحيــة 

بأنهــا إهــدار بــا مثــن لــروة حيوانيــة هائلــة، 

وعمليــة وحشــية بــا معنــى.. وإحداهــن 

تســميها مذبحــة تاريخيــة ترتكــب منــذ أكــر 

مــن ألــف عــام، بســبب مــا أســمته »كابــوس 

ألحــد الصالحــن«، وتعنــي رؤيــة خليــل اللــه 

إبراهيــم، ثــم تقــول إن الكابــوس مــّر بســام، 

ــنويا  ــراق س ــة ت ــات الحي ــاء الكائن إل أن دم

بــدون ذنــب، وإن مــا يدفــع اإلنســان لذلــك 

هــو شــهوة الذبــح التــي تجعلــه يُلبــس 

قدســية النــص القــرآين مــا مل يقــل، عــى حــد 

ــا. زعمه

وهكــذا صــّور بعــض مــن زعمــوا بأنهــم مــن 

ــد  ــة العي ــر )املســتنر(، أضحي أصحــاب الفك

ــة بحــق  ــف وجرمي ــة وتخل ــا رجعي ــى أنه ع

ــن  ــن، الذي ــال املنافق ــم كح ــوان، حاله الحي

َســأَلْتَُهْم  اللــه يف كتابــه: »َولَــِنْ  وصفهــم 

ـَـا كُنَّــا نَُخــوُض َونَلَْعــُب قـُـْل أَِباللَّــِه  لَيَُقولـُـنَّ إمِنَّ

وَآيَاتِــِه َورَُســولِِه كُْنتُــْم تَْســتَْهزِئُوَن«، لكــن 

يف املقابــل، مل يتهــم هــؤلء مــن أصحــاب 

القلــوب املُرهفــة، األمــَة اإلســبانية بأنهــا 

ــانيتها،  ــا إنس ــزوٌع منه ــة ومن ــة وظامل متخلف

ــا،  ــتهرت به ــي اش ــران الت ــة الث إزاء مصارع

ــات  ــن هــذه الحيوان ــث ميــوت اآللف م حي

الجاهــر  يتلــذذ  أن  أجــل  مــن  تعذيبــا، 

هــذه  عــى  والقامئــون  الدولــة  وتربــح 

ــة.  ــي رياض ــر، فه ــات، ل ض املباري

إحسان الفقيه
كاتبة أردنية

أضحية العيد وانتقائية مشاعر الرمحة

مدّونات
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وعندمــا تتحــول ميــاه جــزر فــارو الدمناركيــة 

ــح الســكان  ــد أن يذب ــر، بع ــون األحم إىل الل

املحليــون فيهــا عــرات الحيتــان ســنويا 

بعــد اصطيادهــا وكــرس عنقهــا ثــم إعادتهــا 

إىل الشــاطئ، فــا بــأس، فهــذا )فلكلــور( 

ــر. ــادس ع ــرن الس ــذ الق ــع من متب

هــذه املظاهــر وأشــباهها نــادرا مــا يتناولهــا 

ــا  ــامية، طامل ــة واإلس ــا العربي ــو بادن علاني

كانــت بعيــدة عــن الشــكل التعبــدي، وعــى 

امللــة  يف  التعبــدي  الشــكل  الدقــة  وجــه 

اإلســامية، وإل فــإن اليهــود كذلــك يقيمــون 

)مذبحــة( للديــوك البيضــاء يف عيــد الغفــران، 

بعــد إجــراء طقــوس معينــة يعتقــدون أنهــا 

تنقــل خطايــا اليهــودي إىل الديــك، ثــم يتــم 

ــك  ــا لتل ــك ل يتعــرض قومن ــع ذل ذبحــه، وم

ــا  ــا خاص ــأنا تعبدي ــا ش ــة( باعتباره )املذبح

ــاق  ــل يف نط ــه يدخ ــث عن ــود، والحدي باليه

ــان.  ازدراء األدي

العلانيــة  لدعــاة  األول  الهــدف  ولكــن 

وأربــاب الغــزو الثقــايف يف بادنــا إصابــة 

ــقاطها  ــد إس ــا بع ــة يف مقاتله ــوم الديني العل

مــن مكانتهــا التقليديــة، كــا قــال الغــزايل يف 

كتابــه »الغــزو الثقــايف ميتــد يف فراغنــا«، ومــع 

هــذا فاإلســام مل يدع لهــؤلء الطاعنــن مجاًل 

منطقيــا للطعــن يف رعايتــه للحيوان، وحســن 

التعامــل معــه، باعتبــاره روًحــا مخلوقــة، فقد 

ــى  ــر، ونه ــة أج ــد رطب ــل يف كل ذات كب جع

عــن اتخــاذ الحيــوان غرضــا للرمــي، وعاتــب 

النبــي ملسو هيلع هللا ىلص رجــًا ألنــه يجيــع جَملـَـه ويضنيه 

باألعــال الشــاقة، وامتــدت تلــك الرعايــة إىل 

اللتــزام مبــا يُجنِّــب الحيــوان التعذيــب حتــى 

ــث »َوإَِذا  ــاء يف الحدي ــد ج ــه، فق ــدى ذبح ل

بْــَح َولْيُِحــدَّ أََحُدكُــْم  َذبَْحتُــْم فَأَْحِســُنوا الذَّ

ــُه«. ــُرِْح َذِبيَحتَ ــْفرَتَُه َولْ َش

فــإن اعتــر هــؤلء أن الذبــح منــاٍف للرحمــة 

البقــر  ذبــح  مبنــع  فلينــادوا  بالحيــوان 

البــر  يأكلهــا  التــي  واألغنــام  واملاشــية 

جميًعــا، بــل يأكلونهــا ُهــم، فــا الفــارق بــن 

أن تُذبــح هــذه الحيوانــات تعبـّـًدا وأن تذبــح 

مــن أجــل األكل؟ ثــم إن هــذه األضحيــة 

تتعلــق ببعــٍد إنســاين، إذ أنهــا تكــون طعمــًة 

ــم  ــم التوســعة عليه ــراء واملســاكن، فتت للفق

يف ذلــك اليــوم، فــا أبالــغ إن قلــت، إن مــن 

ــق  ــأكل اللحــم إل مــن طري ــاس مــن ل ي الن

اليــوم  إحســان املحســنن، وينتظــر هــذا 

ــره.  ــارغ ص بف

ــرء، أن بعــض هــؤلء  ــه امل ومــا يعجــب من

الناقمــن عــى شــعرة األضحيــة، واملزايديــن 

عــى اإلســام يف حقــوق الحيــوان، مل يتورعــوا 

عــن التعــاون والتريــر ألنظمــة مســتبدة 

أراقــت دمــاء األبريــاء، بــل رقصــوا عــى 

األشــاء فرًحــا، ومل يتحدثــوا ســاعتها عــن 

الرفــق باإلنســان كــا يتحدثــون عــن الرفــق 

بالحيــوان. إنهــا انتقائيــة املشــاعر اإلنســانية 

ــات. ــا للتوّجه وتطويعه

ل أدري مــاذا يريــد العلانيــون يف أمتنــا 

مــن اإلســام؟ ففــي الوقــت الــذي يُرّوجــون 

مــع  مشــكلة  لديهــم  ليســت  أنــه  فيــه 

بــن  وعاقــة  تعبديــة  كشــعائر  اإلســام 

العبــد وخالقــه، ومنظومــة أخاقيــة يتعامــل 

هــو  إليــه  يدعــون  مــا  وأن  النــاس،  بهــا 

ــم  ــة، تجده ــام الدول ــن نظ ــن ع ــل الدي فص

ــعائر  ــن الش ــون م ــم وينال ــون كامه يناقض

بالتهكــم  الدولــة  التــي ل تتعلــق بنظــام 

والســخرية والتطــاول والتهــام بالرجعيــة 

ــزايل  ــيخ محمــد الغ ــدق الش ــف، ص والتخل

ــه  ــؤلء بقول ــاد ه ــه إفس ــه بوصف ــه الل رحم

ــه تكــن  ــه »الحــق املــّر«: »أكفــر بالل يف كتاب

ُمبدعــا، حــارب التعاليــم والحــدود الرعيــة 

تكــن ُمبدعــا، إجمــع القامــات الفكريــة 

ــع واِرِْم  ــامل أَْجم ــة يف الع ــن الزبال ــن مواط م

ُمبدعــا،  تكــن  اإلســامي  املجتمــع  بهــا 

هــل عرفتــم اإلبــداع يف منطــق مفســدي 

األوضــاع«. 

إل أنهــا حقيقــة مــا يــدور يف صدورهــم 

ــه:  ــه الل ــاذ، رحم ــن مع ــى ب ــال يحي ــا ق ك

ــُدوِر تَْغــِي مِبَــا  »الُْقلُــوُب كَالُْقــُدوِر يِف الصُّ

ِفيَهــا َوَمَغارِفَُهــا أَلِْســَنتَُها، فَانْتَِظــِر الرَُّجــَل 

ــا  ــَك َم ــرَتُِف لَ ــانَُه يَْغ ــِإنَّ لَِس ــَم، فَ ــى يَتََكلَّ َحتَّ

ــْذٍب  ــٍض َوَع ــٍو َوَحاِم ــْنِ ُحلْ ــْن بَ ــِه ِم يِف قَلِْب

َوأَُجــاٍج يْخــِرَُك َعــْن طَْعــِم قَلِْبــِه اْغــرِتَاُف 

لَِســانِِه«، إننــا نناشــد هــؤلء باحــرتام دينهــم 

ــت يف  ــو ُمثب ــا ه ــه، ك ــبون إلي ــذي ينتس ال

األوراق )الثبوتيــة( لــدى أغلبهــم، وأّل يجعلوا 

ــذا  ــه، وه ــن تريعات ــل م ــم يف الّنيْ معاركه

البــاب للعنــف والتطــرف  ل شــك يفتــح 

الفكــري، إذ أن أي تطــرف يقابلــه تطــرف 

مضــاد، واللــه غالــب عــى أمــره ولكــن أكــر 

النــاس ل يعلمــون.

املصدر: القدس العريب

انتقــل إىل رحمــة اللــه والــد الشــيخ عبــد الرحمــن محمــد جــال األســتاذ 

بالجامعــة ونائــب رئيــس تحريــر مجلــة الصحــوة اإلســامية، الحــاج الصويف 

لعــل محمــد رحمــه اللــه تعــاىل عــن عمــر يناهــز الثانــن. وكان صالحــا 

ــر  ــح واألم ــوى والنص ــاح والتق ــاس بالص ــن الن ــرف ب ــن، ع ــن الصالح م

ــا  ــكار م ــة وإن ــل بالرعي ــرص للعم ــر والح ــن املنك ــي ع ــروف والنه باملع

يخالفهــا.

ــل، تســأل  ــه الجل ــة إذا عــزت الشــيخ يف مصاب ــة للمجل ــة التحريري والهيئ

اللــه تعــاىل العفــو والغفــران والجنــة للمتــوىف. كــا تســأله تعــاىل أن يرزقــه 

وذويــه واملتفجعــن جميعــا الصــر الجميــل الــذي يعقبــه األجــر الجزيــل.

يف ذمة اهلل

مدّونات
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إنـه  وقانـون؛  تريـع  مجـرد  ليـس  اإلسـام  إن 

الـروح،  تـريب  وعبـادة  الوجـود،  تفـرس  عقيـدة 

وأخـاق تـزىك النفـس، ومفاهيم تصحـح التصور، 

وقيم تسـمو باإلنسـان، وآداب تجمـل بها الحياة، 

وآيـات األحـكام التريعيـة ل تبلـغ عـر آيـات 

القـرآن، وهـي ممزوجة مزجـاً بالعقيدة والضمر، 

مقرونـة بالوعـد والوعيد، مرتبطـة ارتباطاً عضوياً 

بسـائر توجيهـات القـرآن.

إقـرأ مثـاً يف أحـكام األرسة قولـه تعـاىل: }الطَّاُق 

يٌح ِبِإْحَسـاٍن َولَ  َمرَّتَـاِن فَِإْمَسـاٌك مِبَْعـُروٍف أَْو ترَْسِ

يَِحـلُّ لَُكـْم أَن تَأُْخـُذواْ ِماَّ آتَيْتُُموُهنَّ َشـيْئًا إِلَّ أَن 

يََخافَـا أَلَّ يُِقيـَا ُحـُدوَد اللَِّه فَـِإْن ِخْفتُـْم أَلَّ يُِقيَا 

ِه فَـاَ ُجَنـاَح َعلَيِْهـَا ِفيـَا افْتَـَدْت ِبـِه  ُحـُدوَد اللّـَ

ِه فَـاَ تَْعتَُدوَها َوَمن يَتََعـدَّ ُحُدوَد  تِلْـَك ُحـُدوُد اللّـَ

)البقـرة:229(.  الظَّالُِمـوَن{  ُهـُم  فَأُولَِئـَك  ِه  اللّـَ

بـل  القانـون،  كمـواد  هـذا ليـس تريعـاً جافـاً 

هـو تريـع ودعـوة وتوجيـه وتربيـة وترغيـب 

وترهيـب.

شـأنه:  جـل  قولـه  الحـدود  أحـكام  يف  واقـرأ 

ـارِقَُة فَاقْطَُعـواْ أَيِْديَُهـَا َجـزَاء مِبَا  ـاِرُق َوالسَّ }َوالسَّ

ُه َعِزيـٌز َحِكيـٌم * فََمن  ِه َواللّـَ ـَن اللّـَ كََسـبَا نَـَكالً مِّ

َه يَتُـوُب  تَـاَب ِمـن بَْعـِد ظُلِْمـِه َوأَْصلَـَح فَـِإنَّ اللّـَ

َه  َه َغُفـوٌر رَِّحيـٌم * أَلَـْم تَْعلَـْم أَنَّ اللّـَ َعلَيْـِه إِنَّ اللّـَ

ُب َمـن يََشـاء  ـَاَواِت َواألَرِْض يَُعـذِّ لَـُه ُملْـُك السَّ

ٍء قَِديـٌر{  ُه َعـَى كُلِّ يَشْ َويَْغِفـُر لَِمـن يََشـاء َواللّـَ

)املائـدة:40-38(

هنـا نجـد كذلك التريـع الزاجر، مقرونـاً بالوعد 

والوعيـد، حامـاً التخويـف والرتجيـة، والتوجيـه 

مذكـراً  واإلصـاح،  التوبـة  يف  مرغبـاً  والرتبيـة، 

أمـر ونهـى،  إذا  العزيـز  الحسـنى:  اللـه  بأسـاء 

الحكيـم فيـا رشع، والغفـور الرحيـم ملـن تـاب 

وأصلـح. مالـك الكـون، وصاحـب الخلـق واألمـر، 

سـياق  هـو  هـذا  قديـر.  شـئ  كل  عـى  وهـو 

فليـس  السـنة،  يف  ومثلـه  القـرآن،  يف  التريـع 

بالتريـع وحـده يبنـى املجتمـع املسـلم، بـل ل 

بـد مـن وسـيلتن أخريـن: الدعـوة والتوعيـة، ثم 

التعليـم والرتبيـة، إىل جـوار التريـع والقانـون، 

بـل قبـل التريـع والتقنـن.

-مرحلـة  املكيـة  باملرحلـة  اإلسـام  بـدأ  ولهـذا 

الدعـوة والرتبيـة- قبـل املرحلـة املدنيـة، مرحلـة 

نـرى  املرحلـة  هـذه  وىف  والتنظيـم،  التريـع 

الجسـم  امتـزاج  أيضـاً  بالرتبيـة  التريـع ميتـزج 

بالـروح. إن مجـرد تغيـر القوانن وحـده ل يصنع 

هـو  باألنفـس  مـا  تغيـر  إن  املسـلم.  املجتمـع 

األسـاس.

وأعظـم مـا يعـن عـى تغيـر مـا باألنفـس هـو 

اإلميـان الذي ينشـئ اإلنسـان خلقاً آخـر، مبا يضع 

لـه مـن أهداف، ومـا مينحه من حوافـز وضوابط، 

الدنيـا  يف  جـزاء  مـن  عملـه  عـى  يرتبـه  ومـا 

واآلخـرة، واإلسـام كل ل يتجـزأ، فـإذا أردنـا أن 

نحـارب جرميـة ما رشعت لـه الحدود، فليسـت 

محاربتهـا بإقامـة الحد فقـط، ول بالتريع فقط، 

بـل الحـد هـو آخر الخطـوات يف طريـق اإلصاح.

إن العقـاب إمنا هو للمنحرفن من الناس، وهؤلء 

ليسـوا هـم األكريـن، وليسـوا هـم القاعـدة، بـل 

هـم الشـواذ عن القاعـدة، واإلسـام مل يجئ فقط 

لعـاج املنحرفـن، بـل لتوجيه األسـوياء ووقايتهم 

أن ينحرفـوا، والعقوبة ليسـت هـي العامل األكر 

يف معالجـة الجرميـة يف نظـر اإلسـام، بـل الوقاية 

منهـا مبنـع أسـبابها هـو العامـل األكـر، فالوقايـة 

دامئـا خر مـن العاج.

القـرآن  فـإذا نظرنـا إىل جرميـة كالـزىن نجـد أن 

آيـة  فيهـا  الحـد  عقوبـة  شـأن  يف  ذكـر  الكريـم 

واحـدة يف مطلع سـورة النـور، وهى قولـه تعاىل: 

ْنُهـَا ِمائَـَة  }الزَّانِيَـُة َوالـزَّايِن فَاْجلِـُدوا كُلَّ َواِحـٍد مِّ

ِه إِن  َجلْـَدٍة َول تَأُْخْذكُـم ِبِهـَا َرأْفَـٌة يِف ِديـِن اللّـَ

 ، اآلِخِر{)النـور:2(  َوالْيَـْوِم  ِه  ِباللّـَ تُْؤِمُنـوَن  كُنتُـْم 

عـرات  عـى  اشـتملت  نفسـها  السـورة  ولكـن 

مـن  الوقايـة  إىل  توجـه  التـي  األخـرى  اآليـات 

الجرمية؛ وحسـبنا قولـه تعاىل: }إِنَّ الَِّذيـَن يُِحبُّوَن 

أَن تَِشـيَع الَْفاِحَشـُة يِف الَِّذيـَن آَمُنـوا لَُهـْم َعـَذاٌب 

وقولـه  )النـور:19(  َواآلِخـرَِة{  نْيَـا  الدُّ يِف  أَلِيـٌم 

واحـرتام  وآدابـه،  التـزاور  تنظيـم  يف  سـبحانه 

البيـوت ورعايـة حرماتهـا: }يَـا أَيَُّهـا الَِّذيـَن آَمُنـوا 

تَْستَأْنُِسـوا  ى  َحتّـَ بُيُوتُِكـْم  َغـْرَ  بُيُوتًـا  تَْدُخلُـوا  ل 

لََعلَُّكـْم  لَُّكـْم  َخـْرٌ  َذلُِكـْم  أَْهلَِهـا  َعـَى  َوتَُسـلُِّموا 

)النـور:27(. تََذكَّـُروَن{ 

ويدخـل فيهـا آداب السـتئذان للخـدم واألطفـال 

الذيـن مل يبلغـوا الحلـم: }يَـا أَيَُّهـا الَِّذيـَن آَمُنـوا 

لِيَْسـتَأِْذنُكُم الَِّذيـَن َملََكـْت أمَْيَانُُكـْم َوالَِّذيـَن لَـْم 

يَبْلُُغـوا الُْحلُـَم ِمنُكـْم ثَاَث َمـرَّاٍت ِمن قَبْـِل َصاِة 

َن الظَِّهـرَِة َوِمن  الَْفْجـِر َوِحـَن تََضُعـوَن ثِيَابَُكـم مِّ

بَْعِد َصاِة الِْعَشـاء ثَاُث َعـْوَراٍت لَُّكْم{)النور:58(.

وأهـم مـن ذلـك تربيـة املؤمنـن واملؤمنـات عى 

خلـق العفـاف واإلحصـان، بغـض البـرص وحفـظ 

ِّلُْمْؤِمِنَن  الفـروج، وذلك يف قوله جل شـأنه: }قُل لل

ـوا ِمـْن أَبَْصارِِهـْم َويَْحَفظُـوا فُُروَجُهـْم َذلِـَك  يَُغضُّ

َوقُـل   * يَْصَنُعـوَن  مِبَـا  َخِبـٌر  َه  اللّـَ إِنَّ  لَُهـْم  أَْزىَك 

َويَْحَفظْـَن  أَبَْصارِِهـنَّ  ِمـْن  يَْغُضْضـَن  ِّلُْمْؤِمَنـاِت  لل

فُُروَجُهـنَّ َول يُبِْديـَن ِزيَنتَُهـنَّ إِلَّ َمـا ظََهـَر ِمْنَهـا 

اآليـة{  .. ُجيُوِبِهـنَّ َعـَى  ِبُخُمرِِهـنَّ  بْـَن  َولْيَْرِ

)النـور:30-31( وهنا برز عنـرص جديد يف الوقاية 

مـن الزنـا وجرائـم الجنـس، وهو منع النسـاء من 

الظهـور مبظهـر اإلغـراء والفتنـة للرجـال، وإثـارة 

غرائزهـم وأخيلتهـم، حتـى جـاء يف اآليـة الكرمية 

َمـا  لِيُْعلَـَم  ِبأَرُْجلِِهـنَّ  بْـَن  يَْرِ }َول  تعـاىل:  قولـه 

{)النـور:31( ، ثـم تختـم اآلية  يُْخِفـَن ِمـن ِزيَنِتِهنَّ

أَيَُّهـا  َجِميًعـا  ِه  اللّـَ إِىَل  }َوتُوبُـوا  بقولـه سـبحانه: 

الُْمْؤِمُنـوَن لََعلَُّكـْم تُْفلُِحـوَن{.

ومعنـى هـذا: وجوب تطهر املجتمع من أسـباب 

اإلغـراء والفتنـة، وسـد الذرائع إىل الفسـاد، وأهم 

مـن ذلـك كله األمـر بتزويـج األيامى مـن الرجال 

والنسـاء، ومخاطبـة املجتمع كله بذلـك، باعتباره 

مسـؤولً مسـؤولية تضامنيـة: }َوأَنِكُحـوا األَيَاَمـى 

إِن  َوإَِمائُِكـْم  ِعبَاِدكُـْم  ِمـْن  الِِحـَن  َوالصَّ ِمنُكـْم 

ُه ِمن فَْضلِِه َواللَُّه َواِسـٌع  يَُكونُـوا فَُقـرَاء يُْغِنِهُم اللّـَ

َعلِيٌم{)النـور:32(.

ومسـؤولية املجتمـع هنـا -وعـى رأسـه الحـكام- 

إىل  الحـال،  الرتبـاط  أسـباب  تيسـر  تتمثـل يف 

جـوار سـد أبـواب الحـرام، وذلك بإزاحـة العوائق 

الـزواج، مـن  راغبـي  أمـام  املاديـة والجتاعيـه 

والدعـوات  الهدايـا  يف  واإلرساف  املهـور،  غـاء 

والولئـم والتأثيـث، ومـا يتصل بذلك من شـؤون، 

ومسـاعدتهم -ماديـاً وأدبيـاً- عـى تكويـن بيوت 

التـي  الحـد إذن هـي  إقامـة  مسـلمة؛ فليسـت 

تحـل املشـكلة، والواقـع أن الحـد هنـا ل ميكـن 

أن يقـام بروطـه الرعيـة إل يف حالـة اإلقـرار 

يف مجلـس القضـاء، أربـع مـرات، عـى مـا يـراه 

عـدد مـن األمئـة، أو شـهادة أربعـة شـهود عدول 

وقوعهـا،  أثنـاء  مبـارشة  رؤيـة  الجرميـة  برؤيـة 

ومـن الصعـب أن يتـاح ذلـك؛ فـكأن القصـد هنا 

هـو منـع املجاهـرة بالجرميـة، أمـا مـن ابتـى بها 

مسـترتاً فـا يقـع تحـت طائلـة العقـاب الدنيوي 

وأمـره يف اآلخـرة إىل اللـه سـبحانه.

ال ُيبنى اجملتمع بالتشريع وحده
سامحة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي

مدّونات

ننشــده«  الــذي  املســلم  »املجتمــع  املصــدر: 

الشــيخ. لفضيلــة 
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مواتيــة  فرصــة  الحــدود  ُعرفــت 

البــاد،  بــن  واملقايضــة  للتبــادل 

عــادة  الحــدود  عــى  والقاطنــون 

ــن  ــتفادة م ــن اس ــر املواطن ــم أك ه

واألخــذ  للتجــارة  الفرصــة  هــذه 

ــر  ــم أك ــذا ألنه ــل ه ــاء. ولع واإلعط

تعرضــا لأخطــار بالنســبة للمواطنــن 

مــن  جعلــوا  مــن  فهــم  اآلخريــن 

ــة يف واجهــة هجــات  صدورهــم ُجّن

األعــداء واألجانــب، فصدورهــم ُجّنــة 

يكــون  وموتهــم  املواطنــن،  دون 

ــق  ــن مراف ــتفيدون م ــا يس ــهم، فك دون عيش

يســهرون  مــن  هــم  جانــب،  مــن  الحــدود 

ــر،  ــب آخ ــن جان ــدو، م ــون الع ــا ويقاوم ألجله

ــهم  ــن دوس ــه م ــد ل ــر لب ــذا األخ ــدو ه والع

ــاه  ــأ قدم ــاد وتط ــدم يف الب ــم ليتق ــرور به وامل

أرضهــا ليجــوس فيهــا، وقــد قيــل الُغــرم بالُغنــم.

إل أن الحــدود يف إيــران تختلــف متامــا فليســت 

فرصــة للمواطنــن القاطنــن عليهــا، وليــس هــذا 

فحســب بــل هــي قــد تحّولــت إىل خطــر رصف 

ــّر أن  ــى وأم ــو أده ــذي ه ــض وال ــد مح وتهدي

هــذا الخطــر والتهديــد ل يكونــان مــن جانــب 

األعــداء الخارجيــن ! وإمنــا مــن قبــل الداخليــن 

العــدو  الحــدود مل يصــر لهجــوم  ! فحــرس 

الخارجــي عــى البــاد ليكــون بادئــا بالقاطنــن 

عــى الحــدود قبــل اآلخريــن حيــث عّجــل لهــم 

ــى  ــة واإلذلل، وع ــل واإلهان ــب والتنكي التعذي

ــوارث  ــآيس وك ــا م ــاهدون يومي ــن ش ــذا فنح ه

تحــّل بأهلنــا يف الحــدود الرقيــة والغربيــة 

ــد حــرس الحــدود الداخــي !! عــى ي

املواطــن يريــد اجتيــاز الحــد بهــدف تبــادل 

بالشــاحنات  والتوريــد، ل  والتصديــر  الســلع 

ــر  ــى الظه ــا ع ــل حم ــض ب ــل البع ــا يفع ك

والكتــف ومبــا ميّكنــه هــو وأهلــه الــذي يعولــه 

ــاء ! ــن البق م

الرفــق  تعــرف  ل  الحــدود  رشطــة  ولكــن   

ــم  ــع أنه ــوادة بشــأن هــؤلء املســاكن ! م واله

ــا يشــاركونها  ــن مواطنيه ــل م ــب ب ليســوا أجان

بالرصــاص  تهدفهــم   ! والجنســية  الوطــن  يف 

مــرة، وتــيء إليهــم أخــرى، وتصــادر مــا معهــم 

وترصفهــم عــن العمــل مبعامــات هــي الغايــة 

وترصفــات  واإلهانــة!  واإلذلل  الحتقــار  يف 

ــي  ــأن األجنب ــارس بش ــتفزازية ل مت اس

ــن ! ــن املواط ــا ع فض

ــأيت دور الخــداع واملعســول  ــا ي وعندم

ــؤولن  ــد املس ــي أح ــكام فينتق ــن ال م

مــن الكلــات أكرهــا زخرفــة وتزويقــا 

للعــب مبشــاعر قاطنــي الحــدود ! "بأن 

الحــدود يحفظهــا هــؤلء فهــم صانوها 

وضمنــوا أمنهــا، وســهروا ألجلهــا لينــام 

ــدوا  ــرون وكاب ــن اآلخ ــوا ليأم ــون، تخوف املواطن

الوجــل لينعــم النــاس يف أمــن ورغــد ! فيجــب 

علينــا شــكرهم واإلشــادة بدورهــم ! والبــاد 

وأرقهــم  ولســهرهم  لهــم  أمنهــا  يف  مدينــة 

ــذا !" ــذا وك ــم، وك ــم وتيّقظه ورقابته

هــذه  نصيبهــم  الحــدود  عــى  القاطنــون 

الكلــات الفارغــة ! واإلشــادات الكاذبــة ! وهــي 

أيضــا قــارصة عــى مواســم ومناســبات خاصــة 

ــاد! ــا الب ــر به مت

إن القاطنــن عــى الحــدود هنــا ليــس لهــم ُغنم 

ــا  ــة تعقبه ــم نعم ــس له ــرم ولي ــرم يف غ ــل ُغ ب

النقمــة بــل نقمــة يف نقمــة وليــس الخــراج 

 ! ضــان  يف  ضــان  بــل  بالضــان، 

ــل  ــف ب ــا التكالي ــع تليه وليســت املناف

تكاليــف يف تكاليــف وهــي قاصمــة 

الفقهــي  للقانــون  خافــا  ثقيلــة، 

األســف  ومــع  الســائد،  والحقوقــي 

يدفعــون أبهــظ الرائــب وأغاهــا، 

أرواحهــم  مــن  يدفعونهــا  حيــث 

! وأنفســهم 

أتعــس  هنــا  الحــد  عــى  القاطــن 

دائــم  لعــب  يف  يعيــش  إذ  النــاس، 

برأســه وحياتــه إىل أن تطــوى صفحتــه 

برصــاص يتمكــن مــن قلبــه أو رأســه ! أو تكــون 

ــه يف ســيارة أحرقــت واشــتعلت مــا فيهــا  نهايت

ــار  مــن محروقــات نتيجــة إطــاق الرطــي الن

ــا  ــول فح ــران ويتح ــب الن ــن لهي ــرق ب ! فيح

ــون  ــا القاطن ــر ! هن ــه أث ــرى ل ــرف ول ي ل يع

ــاردة  ــا ومط ــا دامئ ــون خوف ــد يعيش ــى الح ع

عنيفــة وماحقــة ل هــوادة فيهــا ل مــن العــدو 

الخارجــي بــل مــن الحــرس الداخــي الــذي كان 

مــن واجبــه إدارة الحــدود بشــكل نزيــه وتأمــن 

ــم. ــن وترفيهه املواطن

هنــا الغــرم للمواطــن القاطــن عــى الحــد، 

غــرٌم ل غنــم فيــه، والغنــم كلــه لبعــض ليســوا 

القاطنــن عليــه، غنــٌم ل غــرم فيــه. وهــل هــذا 

ــرر أن  ــن املق ــو كان م ــة يف يشء؟ ل ــن العدال م

يســتفاد مــن الحــد فالقاطنــون عليــه هــم 

أحــق النــاس بالســتفادة منــه ألنهــم الحارســون 

املصاعــب  ويتحملــون  األخطــار  تهددهــم 

ــق  ــن املراف ــب م ــم نصي ــون له ــي أن يك وينبغ

واملرابــح مقابــل الغــرم واألخطــار واملضايقــات.

ــق  ــن طري ــش ع ــدون العي ــن يري ــؤلء الذي ه

الحــد هــم مواطنــون وليســوا أجانــب ليربــوا 

رضب غرائــب اإلبــل ويهانــوا ويذلــوا بشــتى 

ــرق. الط

ل أحــد يدعــو إىل ســّد الحــدود إل أن األوضــاع 

لــو تقدمــت هكــذا بــأن تصبــح الحــدود خطــرا 

يهــدد حيــاة املواطنــن فالخــر يف إغاقهــا، بــدل 

أن تكــون حكــرا عــى البعــض فيهــا يكــون 

ــا عــى بعــض آخــر. ــا محرم ــو منه الدن

أزمة احلدود واحلل املفقود
سيد مسعود

قضايا معاصرة
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للشيخ عبدالرحيم الربعي اليمني

يا راحلني إىل منى

بقي��ادي  من��ى  إىل  ف��ؤاديياراحل��ني  الرحي��ل  ي��وم  هيجت��ُم 

ياوحش��يت  دليلك��م  وس��ار  احل��اديس��رمت  وص��وت  أقلق��ي  الش��وق 

ببعدك��م املن��ام  جف��ي  وال��وادحرمتم��وا  املنحن��ى  ياس��اكنني 

والصف��ا  زم��زم  ماب��ني  ل��ي  عن��د املق��ام مسع��ت ص��وت من��اديويل��وح 

ص��اديويقول لي يا نائما جّد الس�������������را  قل��ب  كل  جت��دو  عرف��ات 

م��راديم��ن ن��ال م��ن عرف��ات نظ��رة س��اعة كل  ون��ال  الس��رور  ن��ال 

املبي��ت عل��ى من��ى  االعي��اديت��اهلل ماأحل��ى  أب��رك  عي��د  لي��ل  يف 

دماؤه��ا  وس��ال  ضحاياه��م  ف��ؤاديضح��وا  حن��رت  ق��د  املتي��م  وأن��ا 

س��واديلبس��وا ثي��اب البي��ض ش��ارات الرض��ا  لبس��ت  ق��د  املل��ّوع  وأن��ا 

به��م  صل��ي  وصلته��م  أن��ت  قي��اديي��ارب  ف��ك  ي��ارب  فلحقك��م 

فبّلغ��وا س��املني  وصلت��م  ال��وادف��إذا  ذاك  ٌأهي��ل  الس��الم  م��ي 

متّي��م  الرمح��ن  عب��د   : هل��م  واالوالدقول��وا  االحب��اب  ومف��ارق 

اهل��دى ياعل��م  اهلل  علي��ك  ح��اديصل��ى  ت��رّن  أو  رك��ب  ماس��ار 

واحة الشعر
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القهوة

الكافيــن  القهــوة،  يف  الرئيســيان  املكونــان 

إذ  العقــل.  تســاعدان  األكســدة،  ومضــادات 

الحالــة  ويحســن  اليقظــة  الكافيــن  يزيــد 

حــدة. أكــر  الرتكيــز  ويجعــل  املزاجيــة 

ووجــدت دراســة أن الذيــن يربــون القهــوة يف 

ــوم هــم  ــة طــوال الي ــات قليل ــاح أو بكمي الصب

أكــر فاعليــة يف املهــام التــي تتطلــب الرتكيــز.

ويرتبــط رشب القهــوة عــى املــدى الطويــل 

بتقليــل خطــر اإلصابــة باألمــراض العصبيــة، 

مثــل الشــلل الرعــاش وألزهاميــر.

الكركم

ــط يف  ــرص النش ــو العن ــن، وه ــن أن الكركم تب

ــا  ــاغ، م ــدم يف الدم ــز ال ــر حاج ــم، يع الكرك

ــارشة  ــاغ مب ــل الدم ــن أن يدخ ــه ميك ــي أن يعن

وتســتفيد منــه الخايــا. وهــو مركــب قــوي 

مضــاد لأكســدة ومضــاد لالتهابــات.

ــدى  ــرة ل ــن الذاك ــن يف تحس ــاعد الكركم ويس

مــرىض ألزهاميــر، كــا يخفــف الكتئــاب ويعــزز 

ــة  ــن الحال ــا يحس ــن م ــروتونن والدوبام الس

ــة. املزاجي

ويلعــب الكركمــن دورا كبــرا يف بنــاء خايــا 

ــة  ــة العصبي ــزز التغذي ــدة، ويع ــاغ الجدي الدم

ــاغ. ــن الدم ــتقة م املش

الربوكيل

الــروكي مــيء باملركبــات القويــة، مبــا يف ذلــك 

مضــادات األكســدة، كــا أنــه يحتــوي عــى 

نســبة عاليــة جــدا مــن فيتامــن )K(، إذ ميكــن 

للشــخص الحصــول الكميــة املــوىص بهــا يوميــا 

منــه مــن خــال 91 غــرام مــن الــروكي.

يف  للذوبــان  القابــل  الفيتامــن  هــذا  ويعــد 

الدهــون رضوريــا لتكويــن الســفينجوليبيدز، 

وهــو نــوع مــن الدهــون يتــم تعبئتــه بكثافــة 

ــخ. ــا امل يف خاي

باإلضافــة إىل فيتامــن )K(، يحتــوي الــروكي 

عــى عــدد مــن املركبــات التــي تجعلــه مضــادا 

ــاعد يف  ــد تس ــي ق ــدة، والت ــات واألكس لالتهاب

ــف. ــاغ مــن التل ــة الدم حاي

بذور اليقطني

تحتــوي بــذور اليقطــن عــى مضادات األكســدة 

ــن  ــاغ م ــم والدم ــي الجس ــي تحم ــة، الت القوي

أرضار الجــذور الحــرة. كــا أنهــا مصــدر ممتــاز 

للمغنيســيوم والحديــد والزنــك والنحــاس.

األعصــاب،  إلشــارة  رضوري  عنــرص  والزنــك 

للتعلــم والذاكــرة أمــا  واملغنيســيوم رضوري 

يف  للمســاعدة  العقــل  فيســتخدمه  النحــاس 

التحكــم يف اإلشــارات العصبيــة. ويرتبــط نقــص 

الحديــد غالبــا بضعــف يف وظائــف املــخ.

الربتقال

ميكنــك الحصــول عــى فيتامــن )C( الــازم 

لــك يوميــا عــن طريــق تنــاول حبــة واحــد مــن 

الرتقــال متوســطة الحجــم، فهــذا الفيتامــن 

عامــل رئيــي يف منــع التدهــور العقــي املرتبــط 

ــر. ــرض ألزهامي ــيخوخة وم بالش

مضــادات  أحــد  هــو   )C( فيتامــن  ويعــد 

ــة  ــة، التــي تســاعد عــى محارب األكســدة القوي

ــرر  ــي ميكــن أن تلحــق ال الجــذور الحــرة الت

ــدم  ــع تق ــه م ــم صحت ــاغ وتدع ــا الدم يف خاي

ــر. العم

ــازة  ــات ممت ــى كمي ــول ع ــا الحص ــن أيض وميك

مــن فيتامــن )C( مــن الفلفــل الحلــو والجوافــة 

والكيــوي والطاطــم والفراولــة.

األسامك الدهنية

ــا تكــون عــى رأس  ــا م ــة غالب األســاك الدهني

ــا  ــن بينه ــاغ، وم ــة للدم ــة املغذي قامئــة األطعم

الســلمون والســلمون املرقــط والرسديــن، وكلهــا 

ــة. ــة بأحــاض أوميغــا 3 الدهني مصــادر غني

مــن  باملئــة   60 حــوايل  الدهــون  وتشــكل 

الدهــون، نصــف هــذه الدهــون مــن نــوع 

أوميغــا 3، التــي يســتخدمها العقــل لبنــاء خايــا 

املــخ واألعصــاب، وهــذه الدهــون رضوريــة 

للتعلــم وتعزيــز الذاكــرة.

6 أطعمة تنشط عقلك.. ال تبعدها عن مائدتك

تلعب األطعمة التي يتناولها اإلنسان دورا رئيسيا في الحفاظ على صحة العقل، ال سيما وأن العقل مركز التحكم في الجسم 
ومسؤول عن الحفاظ على نبضات قلبك وتنفس الرئتين والسماح لك بالتحرك والشعور والتفكير.

ومن هنا يأتي دور اختيار األطعمة في تعزيز نشاط العقل والحفاظ على صحته، ال سيما الذاكرة والتركيز، نستعرض هنا 6 منها 
وفق ما ذكر موقع "ستاندرد ميديا".

ينابيع المعرفة
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نحمده ونصي عى رسوله الکریم.

إخـويت الطلبـة، نرّحب بقدوكم يف هذه األمسـية 

املباركة ونشـكر الله تعاىل عـى هذا التوفيق ثم 

نشـكر املعنيـن بعقدها.  إخـويت! أنتم رأس مال 

الجامعة واألسـاتذة. واألسـاتذة جميعا يشـعرون 

باألهميـة حیالکـم ولكن هناك أسـاتذة يعرتفون 

وتصعـب  وبدرجاتكـم،  ومبكانتكـم  بأهميتكـم 

بالضيـق  يشـعرون  وهـم  مفارقتكـم،  عليهـم 

والحنـن عندمـا يفقدونکـم يف السـاحة. وهـذا 

مـا ملسـناه يف أيـام اإلجـازات. تصبـح دار العلوم 

هـذه يف اإلجـازة كأنهـا أرض مفقـرة أو صحـراء 

قاحلـة. فـإن وجودكـم نعمـة. وقـد أنعـم اللـه 

عليكـم، وأنعـم علينـا بكـم. اللهـم لـك الحمـد 

وشـيخنا  ألسـتاذنا  كلمـة  أذكـر  الشـكر.  ولـك 

كبـر املفتـن يف باكسـتان الشـيخ محمـد رفيـع 

العثـاين حفظـه اللـه. كنـا طلبـة والشـيخ كان 

مريضـا وتحـت العنايـة يف إحـدى املستشـفيات 

معنـا  كان  الذيـن  ومـن  عائديـن.  إليـه  ذهبنـا 

استشـهد  الـذي  زاده  صفـي  إبراهيـم  الشـيخ 

قبـل شـهور يف أفغانسـتان. وجدنـا الشـيخ عـى 

الرسيـر فسـلمناه وصافحنـاه والشـيخ أخـذ بيد 

يـردد  يـده وكان  يـرتك  زاده ومل  الشـيخ صفـي 

دراهمـي،  وأنتـم  قليـي،  وأنتـم  كثـري،  "أنتـم 

وأنتـم دنانري" وغمرت الشـيخ عاطفـة عجيبة.

فاألسـاتذة هكذا معكم والشـيوخ هكذا وشيخنا 

)فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد، مديـر الجامعـة( 

هكـذا يحمـل بن جنبيـه قلبا عامـرا بالعواطف. 

فاغتنمـوا هـذا وقدروه.

يف  لنـا  اإلصاحيـة  الجلسـة  موعـد  كان  اليـوم 

املسـجد مـع الطـاب ولكننـا فضلنـا عقـد هـذه 

النـادي  الجلسـتن  بـن  وجمعنـا  هنـا  الحفلـة 

العـريب وتلك الجلسـة ودعونـا الطلبة املجتمعن 

هنـاك إىل هنـا.

إن اللـه تعـاىل جعلكـم يف هـذا الزمـان، فاعرفوا 

زمانكـم واألوضـاع الراهنـة، واعرفوا مـاذا يجري 

يف العـامل، واعرفـوا األحوال وادرسـوها وافهموها 

وعوهـا، وانتبهـوا لهـا. إن اللـه جعلكـم يف هـذا 

الزمـان وجمعكـم يف رحاب هذه الدار الواسـعة 

وهـذه  الجامعـة العريقـة. فهـل تعرفـون مـاذا 

هنـاك  يجـري حولكـم؟  ومـاذا  وراءكـم  يجـري 

تخطيطـات وإرادات وأعـال للكفـرة واألعـداء. 

أُوتُـوا  الَِّذيـَن  إِىَل  تَـَر  أَلَـْم  نبهنـا:  تعـاىل  واللـه 

َالَـَة َويُِريـُدوَن  ـَن الِْكتَـاِب يَْشـرَتُوَن الضَّ نَِصيبًـا مِّ

ُه أَْعلَـُم ِبأَْعَدائُِكـْم   ـِبيَل )44( َواللّـَ وا السَّ أَن تَِضلّـُ

)45( نَِصـرًا  ِه  ِباللّـَ وَكََفـٰى  َولِيًّـا  ِه  ِباللّـَ وَكََفـٰى 

)النسـاء( تبـن لنـا هـذه اآليـة وتـرصح أن لكـم 

أعـداء، مـن أهـل الكتـاب وممـن يدعـون أنهـم 

أن  ويريـدون  الضالـة  يشـرتون  الحـق،  عـى 

تضلـوا السـبيل. فليسـوا براضـن عـن اجتاعكم 

هنـا، أمريـكا ل تـرىض وروسـيا ل تـرىض وكذلـك 

األعـداء ل يرضـون، َودُّوا لَـْو تَْكُفُروَن كَـَا كََفُروا 

فَتَُكونُـوَن َسـَواًء. هذه ترصيحات مـن ربنا تعاىل 

يف محكـم كتابـه. أفـا تتيقنـون ! 

ومنــا  فينــا  ويصنعــون  يخططــون  واألعــداء 

رجــال، أمل تســمعوا ولعــل الذيــن يتواجــدون يف 

ــوا أن الرجــل  ــرتايض عرف ــع الف التواصــل والواق

فرقــة  القادياين)القاديانيــة  املــارق  الضــال 

ضالــة قامــت بثــورة ضــد النبــوة املحمديــة 

وخامتيتهــا( ذهــب قبــل أيــام إىل ترمــب وقــال 

ومظلومــون  ومضطهــدون  مســلمون  إننــا 

وجئنــاك نطلــب العــون. والرجــل وعــده وهــو 

ســيده وزعيمــه وهــم الذيــن صنعــوا هــذا 

ــة  ــة ولحي ــه عام ــوه. ول ــارق ورب ــاين امل القادي

ويدعــي اإلســام يؤمــن بالقــرآن ومبحمــد صــى 

اللــه عليــه وســلم. ولكنهــم يف الحقيقــة كفــرة، 

ــم  ــذا وتكل ــنفعل ك ــا س ــم بأنن ــب وعده وترم

األعــداء  يخطــط  هكــذا  كلمتــه.  وانتــرت 

ويخططــون عليكــم ولكــم ومنكــم وفيكــم 

يف  ويؤثــروا  منكــم  يصطــادوا  أن  ويريــدون 

والنســاء  للشــباب  ويخططــون  مجتمعكــم، 

ــات  ــن ويخططــون للجاهــر والحكوم واملثقف

يف  ينجحــون  كيــف  ويفكــرون  اإلســامية، 

ــاك  ــامية. وهن ــات اإلس ــن الحكوم ــق ب التفري

هــذا  وإىل  ومخططــات.  ودســائس  تآمــرات 

يشــر القــرآن يف قولــه: أَلـَـْم تـَـَر إِىَل الَِّذيــَن أُوتـُـوا 

َالـَـَة َويُِريــُدوَن  ــَن الِْكتـَـاِب يَْشــرَتُوَن الضَّ نَِصيبًــا مِّ

ــِبيَل. يف مثــل هــذه األوضــاع  ـوا السَّ أَن تَِضلّـُ

ينبغــي أن تجيــش يف قلوبكــم الحمية اإلســامية 

ــن، نعــم الغــرة! ألن الغــرة  والغــرة عــى الدي

ــي أن  ــا، وينبغ ــت قلب ــب إذا دخل ــأيت بالعجائ ت

يعرصكــم الحــزن واألمل تجــاه مــا تشــاهدون مــن 

األوضــاع الســائدة يف العــرص الراهــن. ول يقــر 

لكــم قــرار ول ينبغــي أن تفوتكــم الصــاة مــع 

الجاعــة ومذاكــرة الــدروس، ل مــرر للبطالــة، 

ل مــرر للتقاعــس، ل مــرر لليــأس، وينبغــي أن 

ــم النشــاط، ملــاذا؟  ــم ويف إخوتك ــوا فيك تنفخ

ألنكــم قــد اختاركــم اللــه تعــاىل ويختــار منكــم 

وإلصــاح  الفاســدة  األوضــاع  لقلــب  رجــال 

ــف  ــى يكــون هــذا وكي ــري، ومت ــع الب املجتم

ــل  ــب؟ ه ــل باللع ــة؟ ه ــل بالبطال ــون؟! ه يك

انعقدت الجلسة االفتتاحية للنادي العريب بجامعة دار العلوم زاهدان. انعقدت مساء يوم الثالثاء 20 من ذي القعدة يف ساحة الجامعة 

وسط حشد من الطلبة األفاضل وعدد من األساتذة األكارم. قام خاللها سامحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي بإلقاء كلمة قيمة. ولنفاساها 

ننرها بنصها وفصها تعميام للفائدة.

كلمة مساحة األستاذ املفيت حممد قاسم القامسي 
يف افتتاحية النادي العربي باجلامعة

تقارير جامعية
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ــم  ــذا. أنت ــون به ــا، ل يك ــل ؟ كا، وحاش بالكس

ــن  ــة، وزم ــن الدراس ــن زم ــذا الزم ــة ، وه طلب

الحداثــة، وهــو توقيــت هــام جــدا. ألنــه زمــن 

ــم الســتفادة ستســتطيعون  ــا أكرت األخــذ وکل

ــا  ــدر م ــدا بق ــتعطون غ ــاء، وس ــادة والعط اإلف

ــدر  ــدا؟ بق ــدون غ ــم تفي ــوم، وك ــذون الي تأخ

تكــّدون  مــا  بقــدر  اليــوم،  تســتفيدون  مــا 

ــد  ــاء املج ــؤون يف س ــم تتأل ــدون، أنت وتجته

ــم. ــون لك ــدور يك ــدا وال ــاط غ والنش

الشـيخ عبـد العزيـز ووالـده مولنـا عبـد اللـه 

رحمهـا اللـه، )ولتكـن ذكـرى هـؤلء املشـايخ يف 

مجالسـنا الذيـن نديـن لهـم، ولنـدرس حياتهـم، 

ونسـأل عنهـم ونتكلـم، ونتذاكـر( هنـاك كلمـة 

للشـيخ عبـد العزيز جـاءت يف رسـالة وجهها إىل 

نجلـه البـاّر البـارع الشـهيد الشـيخ عبـد امللـك 

رحمـه اللـه عندمـا كان يف كراتـي وأوصيكـم 

بقراءتهـا وهـذه رسـالة صدرت عن قلـب فائض 

عامـر باليقـن. وقـد طبعناهـا سـابقا ونرناهـا 

منكـم  قـرأ  الـذي  فمـن  بالجـدران.  وعلقناهـا 

هـذه الرسـالة ؟ مـن قـرأ؟ )مـا شـاء اللـه رفـع 

عـى  الرسـالة  هـذه  سـجلوا  أيدیهـم(.  البعـض 

ألـواح قلوبكـم، يؤكـد الشـيخ عـى ولـده وهـو 

وأوصـاه  زاهـدان،  يف  والشـيخ  كراتـي  يف  كان 

مبـا أوىص. وقـد أكـد الشـيخ رحمـه اللـه عـى 

ولـده ألنـه كان يعرف أن املسـؤولية سـتقع عى 

كاهلـه يف املسـتقبل. وأنتم أولده، والشـيخ عبد 

الحميـد أيضـا يوصينـا قائا أولدكم هـم الطلبة، 

وأمـا أولدكـم الصلبيـة فا تدرون مـاذا يكونون، 

وأمـا هؤلء فأولدكـم وأعالكم الباقيـة. وأعتقد 

أن هـذا ليـس مجاملـة منه بل هو إميان الشـيخ 

وفكرتـه ومعتقـده.

عــى كل، واجبكــم قلــب األوضــاع وإصــاح 

املجتمــع البــري. ولكــن متــى يكــون ويتيــرس؟ 

ــيدنا  ــة لس ــم كلم ــر لك ــو يل أن أذك ــا يحل وهن

اللــه  رحمــه  النــدوي  الحســن  أيب  العامــة 

ــن  ــا م ــواح قلوبكم،)أخذته ــى أل ــجلوها ع وس

كتــاب رجــال الفكــر والدعــوة(  يقــول الشــيخ:  

»إنــه ل تقــوم ثــورة حقيقيــة عــى أســاس 

العلــم، وســعة  الخطابــة الســاحرة، وغــزارة 

الثقافــة«، فــا تنقلــب األوضــاع، ول تدفــع 

التيــارات الباطلــة »إذا مل تكــن وراءهــا« أربعــة 

ــياء: أش

1- النفــس الزكيــة الخاشــعة/ لبــد أن تحصلــوا 

ــون. قــد  ــح املؤمن عــى هــذه الدرجــة. قــد أفل

ــامل  ــس الع ــت نف ــا. أي إذا كان ــن زكاه ــح م أفل

والداعــي زكيــة مــزكاة طاهــرة، اهتــم بهــا 

وزكاهــا، واهتــم 

كيــة  لتز با

والرتبيــة، وحصــل 

الخشــوع. عــى 

القلــب   -2

العامــر الفائــض 

ص  خــال إل با

مــن  واليقــني/ 

أيــن نحصــل عــى 

اإلخــاص؟  هــذا 

معادنــه.  مــن 

مــن مجالســة املخلصــن، واملجاهــدة يف ســبيل 

تحصيــل هــذا اإلخــاص. واليقــن، ألنــه ل يكــون 

ـًة يَْهــُدوَن  بــدون اليقــن. َوَجَعلَْنــا ِمْنُهــْم أمَِئّـَ

ِبأَْمرِنـَـا لَــاَّ َصــَرُوا وَكَانـُـوا ِبآيَاتَِنــا يُوِقُنــوَن. فلــم 

يوقنــون. بــل  يعتقــدون  أو  يؤمنــون  يقــل 

3- التوجع لحال املسلمني

مـاذا يجـري يف ميامنـار. مـاذا يجـري يف سـوريا، 

مـاذا يجـري يف تركسـتان الرقيـة ومـاذا تفعـل 

وتظلمهـم  املسـلمن  تضطهـد  كيـف  الصـن؟ 

والدينيـة  الرعيـة  الحقـوق  وتحرمهـم 

واإلنسـانية؟ فالطالـب والعـامل هو الـذي يتوجع 

ويشـعر بالوجع لحال املسـلمن، ويتسـاءل: ملاذا 

املظلومـون.  هـؤلء  وملـاذا  والضطهـاد،  الفقـر 

4- التأمل مام أصاب الدين

 ملـاذا البـدع ذائعـة، والسـنن مهجـورة، وعقيدة 

وملـاذا  شـائعة،  واملنكـرات  مظلومـة،  التوحيـد 

النـاس  يتعاطـى  وملـاذا  غافلـون؟  الشـباب 

املخـدرات؟ ويرتكبون الفواحش، وملاذا الشـباب 

الجامعـي واملثقـف يبتعـد مـن الديـن؟ ومـاذا 

ينبغـي أن يكـون دوري، وهـل ميكـن أن أؤثـر 

فيهـم، ومـا هـو الطريـق؟ هـل أتصـل بهـم أم 

أذهـب إليهـم ، هـل أقيـم لهـم دورات أم مـاذا 

أفعل؟ فا تسـتطيع أن ترمـج لهم إل إذا تأملت.

فـــإذا شـــعرتم بهـــذه األمـــور وتحليتـــم بهـــذه 

يف  دورا  تـــؤدوا  أن  فتســـتطيعون  الصفـــات 

غرفتكـــم ويف مدرســـتكم، ويف قريتكـــم، ويف 

محافظتكـــم،  ويف  مدينتكـــم،  ويف  ريفكـــم، 

ـــه.  ـــون في ـــذي تعيش ـــامل ال ـــم، ويف الع ويف بادك

ــد  ــرر ألحـ ــا ل مـ ــكن فيهـ ــي تسـ ــة التـ الغرفـ

أن تفوتـــه الصـــاة مـــع الجاعـــة، أو التـــاوة 

والخـــروج يف الجاعـــة التبليغيـــة. ثـــم يقـــول 

اإلمـــام النـــدوي: »وهـــي صفـــات ل تنشـــأ 

ــع:  ــا إل مـ غالبـ

ـــد  ـــيخ عب ـــادة« والش ـــر والعب ـــرة الذك األول: »ك

ـــرف  ـــز كان يت ـــد العزي ـــيخ عب ـــد الش ـــه وال الل

ـــب.  ـــد الطل ـــال عه ـــام خ ـــي يف املن ـــارة النب بزي

ملـــاذا؟ ألنـــه كان يتحـــرى ســـنة النبـــي صـــى 

ــه  ــه اللـ ــيخ حفظـ ــلم، والشـ ــه وسـ ــه عليـ اللـ

ـــز  ـــد العزي ـــا عب ـــة مولن ـــن مواظب ـــا م ـــيك لن يح

ــنة  ــى السـ ــواك وعـ ــى السـ ــه عـ ــه اللـ رحمـ

عامـــة، فـــكان يعشـــق ويحـــب النبـــي. وقـــد 

ـــظ  ـــى الحاف ـــرا يدع ـــاعر وكان رضي ـــىك يل ش ح

ـــس  ـــن مجال ـــا م ـــرت مجلس ـــال ح ـــف، ق رشي

الشـــيخ عبـــد العزيـــز. وكان الشـــيخ عبـــد 

ــاء  ــن العلـ ــف مـ ــازي ولفيـ ــن الرسبـ الرحمـ

هنـــاك. فقالـــوا يل أنشـــدنا، فأنشـــدتهم نعتـــا 

ـــه  ـــه علي ـــى الل ـــول ص ـــدح الرس ـــدة يف م وقصي

ـــرح  ـــم أب ـــرص شـــيئا. فل ـــا أعمـــى ل أب وســـلم وأن

ــن  ــد الرحمـ ــيخ عبـ ــذ الشـ ــى أخـ ــد حتـ أنشـ

بكتفـــي وحركنـــي وهـــزين هـــزا عنيفـــا قائـــا: 

ـــيخ  ـــب الش ـــر قل ـــد أن تفط ـــا، أ تري ـــا، مه مه

عبـــد العزيـــز! والشـــيخ رحمـــه اللـــه مـــا كان 

يتالـــك نفســـه مـــن البـــكاء، وتجـــود عينـــاه 

بالدمـــوع ســـحا وتســـكابا، هـــذا هـــو الحـــب 

ـــرة  ـــم. أي ك ـــم وتوفيقه ـــو رس نجاحه ـــذا ه وه

الذكـــر والعبـــادة والصـــاة عـــى النبـــي صـــى 

اللـــه عليـــه وســـلم والبتعـــاد عـــن الغفلـــة. 

مل  وإن  الصالحـــن«.  »مجالســـة  والثـــاين: 

توفقـــوا بذلـــك فاقـــرؤوا حياتهـــم. اقـــرؤوا 

ــيخ  ــاة الشـ ــز، حيـ ــد العزيـ ــيخ عبـ ــاة الشـ حيـ

ـــف  ـــدد األل ـــيخ مج ـــاين، الش ـــادر الجي ـــد الق عب

ــوي  ــه الدهلـ ــاه ويل اللـ ــيخ الشـ ــاين، الشـ الثـ

ــن.  ــاة الصالحـــن اآلخريـ ــه. وحيـ ــم اللـ رحمهـ

واقـــرؤوا رجـــال الفكـــر والدعـــوة، اقـــرؤوا 

وعـــوا وانتبهـــوا وســـجلوا واحفظـــوا وطبقـــوا.

ـــي  ـــن«. فينبغ ـــى املتق ـــم خط ـــث: »ترّس  والثال

ـــابقن  ـــن الس ـــدوة يف الصالح ـــم ق ـــون لك أن يك

واملعارصيـــن. تحـــروا القـــدوة الصالحـــة، َمـــن 

ـــف  ـــك أســـوة؟! كي ـــاة ؟! هـــل ل أســـوتك يف الحي

ـــون ويجاهـــدون  ـــون ويبتهل ـــون ويتل ـــوا يصل كان

ويعلمـــون  يتعلمـــون  وكيـــف  ويجتهـــدون 

يوقّـــرون  وكيـــف  ويؤلفـــون.  ويطالعـــون 

ـــذه  ـــم. به ـــا يف حياته ـــة ويطبّقونه الســـنة النبوي

ـــا إن  ـــاع وقلبه ـــر األوض ـــم تغي ـــات ميكنك الصف

شـــاء اللـــه، وتـــؤدون رســـالت اللـــه. الَِّذيـــَن 

ـــْوَن  ـــْونَُه َوَل يَْخَش ـــِه َويَْخَش ـــاَلِت اللَّ ـــوَن رَِس يُبَلُِّغ

ــَه. أََحـــًدا إِلَّ اللّـَ

ــا  ــرون فيهـ ــادي وتحـ ــج النـ ــون برامـ تهتمـ

ــاعدون القامئـــن  وتنشـــطون وتنّشـــطون وتسـ

ـــتقبلكم.  ـــح مس ـــم وصال ـــذا لصالحك ـــا. فه عليه

إن شـــاء اللـــه.
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أيــام  والعمــرة،  الحــج  أيــام  األيــام  هــذه 

ــا  ــرى فيه ــام ت ــب، أي ــار الحبي ــاب إىل دي الذه

ــل  ــك األرايض، قواف ــوب تل ــرك ص ــل تتح القواف

إثــر قوافــل، جاعــات بعــد جاعــات، كل يــروم 

البيــت وينشــد، ويســعى إليــه ويجتهــد، كل 

ــباب  ــه وأس ــه ومتاع ــن جعبت ــث ع ــد يبح واح

ــذا  ــل، وله ــفر الجمي ــذا الس ــأ له ــفره، ويتهي س

ــع. ــال الرائ الرتح

ــوق إىل  ــا أت ــا أيض ــزر أن ــد والج ــك امل ــن ذل وب

ــب  ــة بقل ــو إىل مك ــة، وأرن ــس تواق ــج بنف الح

جيــاش وأمــل يحفــزين عــى املســر، وأصبــو إىل 

هــذا البيــت العتيــق، وأريــد أن أزوره، وأكتحــل 

ــب،  ــي، وأملســه وأســتلمه مــن قري ــاه عين برؤي

ــا شــوقا وجــوى.  ــا وي ــا لوعت في

القلــب، وذرفــت  النفــس، واشــتاق  فتاقــت 

ــرة، وجــرى الدمــع عندمــا  العــن، وســالت الَع

ــت، وأن  ــد خرج ــة ق ــأن القرع ــر ب ــل الخ وص

ــاج  ــت، وأن الحج ــد نجح ــا ق ــاهمة بحقن املس

ــدأوا  ــن ب ــروج، وأن املعتمري ــؤوا للخ ــد تهي لق

بالنــزوح، لبســنا ثــوب اإلحــرام، ودخلنــا يف 

أكفاننــا لنلقــي عــى الدنيــا الســام، ونقــول لهــا: 

ــؤون  ــان، ونحــن متهي هــذا، نحــن لبســنا األكف

ــب  ــا، ونرك ــاف املناي ــام، ول نخ ــوت والح للم

املطايــا، ونحــذر وتحــرتز مــن الخطايــا، ونرجــو 

ــا. ــا العطاي ــن ربن م

نعــم، لقــد آن أوان اللتقــاء، وأىت زمــان الوصــل 

عــى  واملــرسة  الفرحــة  بــدأت  باملحبــوب، 

القســات، وظهــرت البهجــة والغبطــة عــى 

ــح  ــت املام ــارير، وبش ــت األس ــات، هش الوجن

وتــأألت كأنهــا القواريــر، ذلــك لقــرب امليعــاد، 

ودنــو الرحيــل ومغــادرة البــاد، والســتعداد 

لزيــارة تلــك البقعــة الطاهــرة، والتهيــؤ ملاقــاة 

النــاس  التــي تجــذب  النقيــة  الرقعــة  تلــك 

كجــذب املغناطيــس الحديــَد. 

ــه أن  ــو الل ــا" أرج ــة له ــن ل حقيق ــة ولك رحل

يجعلهــا حقيقــة يف يــوم مــن األيــام" بــل خيالية 

ــاق،  ــذا املس ــاقني ه ــا، وس ــايل يوم ــط يب خي ش

ــذه  ــخ يّف ه ــة، ونف ــذه الثق ــي ه وزرع يف نف

ــة. ــروح الوثاب ال

نــارا محرقــة هادئــة  اآلن وصــل حــاىل كأن 

والحنــن  الشــوق  وتحــرك  ذايت،  يف  تعتمــل 

وتســوقني  الخواطــر،  فتتجاذبنــي  نفــي  يف 

املرتاميــه،  املفــاوز  تلــك  قطــع  يف  الخوالــج 

العريضــة،  والفيــايف  الشاســعة،  والصحــارى 

الواســعة. والفقــار 

ــى األرض،  ــى ع ــدي ملق ــأن جس ــعر ب كأين أش

الطائــرات،  الحجــاج يف  وروحــي تطــر مــع 

والهــواء،  الريــح  وتســابق  الفضــاء،  وتقطــع 

وبهاءهــا،  واملدينــة  ورواءهــا،  مكــه  وترنــو 

ــزم والرتشــاف  ــا، وزم ــة وزيارته وتقصــد الكعب

والحتســاء مــن مياههــا. يــا لجــال هــذه 

ــي ل  ــفر الت ــذا الس ــات ه ــا لذكري ــة، وي الرحل

ــاهد.  ــر واملش ــذه املناظ ــة ه ــا لروع ــى، وي تن

هــا نحــن اآلن مــع جاعتنــا الصغــرة بعــد مــا 

تحملنــا أوصــاب الســفر، وتجشــمنا متاعــب 

الرحلــة، وصلنــا إىل بيــت اللــه، وأقررنــا عيوننــا 

برؤيــة بيــت اللــه الحــرام، ودققنــا النظــر فيهــا 

فاســتوقفتني العظمــة، وغــط وجــودي الحــرتام 

مــن  نســتفيد  لســاعات  بقينــا  والتبجيــل، 

ــرت  ــواح، فن ــر الف ــج، والعط ــور األبل ــذا الن ه

الطيــوب، ونــرت الزهــور، وفاحــت رائحــة 

العطــور،  فــإذا نحــن أمــام جمــع غفــر ضخــم 

هائــل يتحــر اإلنســان برؤيتهــم، ويندهــش 

ــم.  بكرته

لقــد كنــا فاتــري العزميــة والهمــة وشــاردي 

ــا  ــديدة تعترصن ــا ش ــن، كأن اآلم ــر والذه الفك

وتضغــط علينــا؛ جــراء ســفر اســتغرق ســاعات.

فــإذا دنونــا واقرتبنــا مــن الكعبــة املعظمــة، زال 

ــت  ــل، ورجع ــآمة والكل ــت الس ــوف، وذهب الخ

الحيويــة والنشــاط، وبدأنــا العمــل مــن جديــد، 

ونســينا تعبنــا الــذي واجهنــاه، والنصــب الــذي 

تحملنــاه، بدأنــا بطــواف القــدوم فطفنــا حــول 

البيــت، وســعينا حــول الصفــا واملــروة، ورجعنــا 

لنجلــس يف عتبــات املســجد الحــرام، ونستشــم 

ــا نســائم عطــرة، ونســتفيد مــن فيوضــات  منه

املســجد، ونتلــو بعــض اآليــات مــن القــرآن، 

ــورا  ــا مصاحــف موضوعــة يف الرفــوف، ون فرأين

ــي أضــاءت  ــح الت ــا يتشعشــع مــن املصابي باهت

البيــت بــأرسه.

أقمنــا يف مكــة الليــايل واأليــام، وقضيناهــا يف 

هــدوء ووئــام، فمــرت األيــام مــرور الــرق، 

ذهــاب  واللحظــات  الســاعات  وذهبــت 

ــاء  ــى ج ــاح، حت ــوقها الري ــي تس ــحابة الت الس

يــوم الثامــن والتاســع مــن أيــام الحــج فخرجنــا 

نحــو املنــى، وتركنــا كل يشء وراءنــا يف البيــت، 

ــت يعــادل كل  ــي كان ــوات الت ــك الصل ــا تل تركن

منهــا مبئــات مــن الصلــوات يف غرهــا، وغادرنــا 

الكعبــة وتلــك الصلــوات التــي يصليهــا بنــا 

ــم  ــا بأصواته ــون فيه ــوا يتل ــراء الكــرام، وكان الق

الرخيــة العذبــة الرخيمــة، تركنــا أرواحنــا عالقــة 

ــا  ــا، خرجن ــادنا وجثثن ــا بأحس ــت، وخرجن بالبي

بأمــر مــن اللــه، وإل نحــن نحــب البقــاء يف 

تلــك القطعــة،  مــع ذلــك رحلنــا وودعنــا البيــت 

ليــوم ويومــن، بعــد رجوعنــا وإيابنــا مــن املنــى 

ــينا  ــة، ومش ــاء مك ــا يف بطح ــات، تجولن والعرف

يف وديانهــا مهللــن مكريــن حتــى انتهينــا مــن 

ــك.  ــج واملنس ــال الح أع

بعــد ذلــك بثاثــة أيــام تهيأنــا للخــروج إىل 

ــت  ــد بي ــدة بع ــأوى األفئ ــوب، وم ــوى القل مه

ــة،  ــه الحــرام. فســيارتنا تســوقنا نحــو املدين الل

والجــوى واللهفــة التــي تحرقنــا، واللوعــة التــي 

ــرنا. ــد مس ــتأصلنا، وتبع ــا وتس تجتاحن

ــي  ــا النب ــي قطعه ــرة الت ــق الهج ــا طري  قطعن

صــى اللــه عليــه وســلم قبــل أربعــة عــر 

ــي،  ــات تنتابن ــوم. فالذكري ــذا الي ــن ه ــا م قرن

أرى  اآلن  كأننــي  عــي،  تتــواىل  والخواطــر 

ــه  ــور قلبــي، وقــرة عينــي صــى الل حبيبــي، ون

ــه  ــه عن ــه أبابكــر ريض الل ــه وســلم وصاحب علي

ميشــيان يف هــذا الطريــق.

روضــة  فيهــا  ورأينــا  املدينــة،  إىل  وصلنــا 

املصطفــى صلــوات اللــه عليــه وســامه، ورأينــا 

مســجد قبــاء وصلينــا فيــه، وزرنــا مســاجد 

ــة  ــام يف املدين ــدة أي ــا ع ــن أخــرى، وبقين وأماك

ثــم رجعنــا إىل مكــة املكرمــة.

الحرمــن  إىل  الخيــايل  ســفري  كان  هــذا 

الريفــن. أرجــو اللــه تعــاىل أن يحققــه يف يــوم 

مــن األيــام، وأن يرفنــي وجميــع املســلمن 

الذيــن يتوقــون ويشــتاقون إىل تلــك البقعــة 

بالحــج والعمــرة.

إسحاق الفاحص

رحلة خيالية إىل احلرمني الشريفني 

بأقالم الطلبة
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التجديــد  "إن   : قلــت  إن  لغــرو 

ــامية  ــة اإلس ــم يف الريع ــر مه أم

مقاصــد  مــن  جليــل  ومقصــد   ،

ــطت  ــي بس ــمحة الت ــة الس الحنفي

جناحيهــا عــى اإلنســانية بالرحمــة 

والرأفــة ؛ لتمهــد لهــا طــرق العيش 

ــة  ــاة الســعيدة الطيب ، وســبل الحي

، وترشــد النــاس إىل ماهــو األصلــح 

الجتاعــي  للتكافــل  واألنفــع 

واملجتمــع اإلســامي ، ونحــن نعلــم 

ــا أن اإلســام ليزاحــم األفــكار  يقين

ــد  ــع القواع ــل يض ــا ب ، وليصادمه

ــن الســموم  ــاس م ــي تحمــي الن ــط الت والضواب

ــة والعقائــد املنحرفــة  الضــارّة والدعــوات الضالّ

ــراد املجتمــع يف  ــرد مــن أف ــى ليقــع أي ف ؛ حت

فّخهــا فيجذبــه رونقهــا ) الظاهــري ( و هــذا مــا 

ــه : "إن  ــه بقول ــام الغــزايل رحمــه الل أشــار اإلم

ــم ونفســهم  ــاس دينه اإلســام يحفــظ عــى الن

ــم......)1( ــلهم وماله ــم ونس وعقله

ــل  ــرى أن عوام ــلمن ي ــخ املس ــر يف تاري والناظ

ــى  ــت ع ــي ران ــري الت ــود الفك ــود والجم الرك

صــدر األمــة املحمديــة كانــت أشــد خطــرا 

 ، ينتمــي إىل اإلســام  ووقعــا عــى كل مــن 

ويحــذو حــذوه ؛ فــإن

ــك  ــدوا يف ذل ــد وج ــن ق ــتعمرين والتغريب املس

الجمــود والرقــود والتخلــف والرتاجــع والتقاعــد 

ــم  ــا يف محافله ــن خــال الســتهزاء بن فرصــًة م

اإلســامية  أمتنــا  حتــى صــارت  ومؤمتراتهــم 

ــة يتاعــب بهــا الاعبــون ولقمــة ســائغة  ألعوب

يتناولهــا الطاعمــون بعــد أن كانــت شــوكة 

ــوق  ــرة وحل ــاق الجباب ــا يف أعن ــرا جارح وخنج

األعــداء....

ــا ،  ــر ديارن ــزوا عق ــم غ ــك أنه ــن ذل ــىك م واألن

ــد  ــا إل وق ــوا منه ــم يخرج ــا فل ــوا خاله وجاس

أعــدوا جيــا جديــدا مــن التغريبــن الذيــن 

تربّــوا يف مــدارس اإلرســاليات التبشــرية . فلــا 

عــادوا مــن بعثاتهــم التــي جلســوا خالهــا عــى 

موائــد املســترقن ، وقــد تــزودوا مبعلوماتهــم ، 

وتثقفــوا بثقافتهــم ، زعمــوا أنفســهم مجدديــن 

جمودهــا  مــن  األمــة  تخليــص  ينشــدون 

وإيقاظهــا مــن رقدتهــا وغفلتهــا ؛ فابتدعــوا 

أســاء برّاقــة خادعــة تــأرس فــؤاد رائيهــا ، فــا 

مضــت عليهــا برهــة مــن الزمــان إل وقــد ســار 

ــذج  ــلمن الس ــاف املس ــن ضع ــر م ــا كث وراءه

ــم.... ــام يف قلوبه ــة اإلس ــت قبض ــن رق الذي

وتفاقــم األمــر وبلغــت الخطــورة ذروتهــا بعدما 

تطرقــت العجمــة إىل أســاليب األدبــاء والشــعراء 

ــان املــرض يف الجســد ، دون  ، ورست فيهــا رسي

أن يشــعروا برسيانهــا !!.. وتأثــروا بهــا تأثــرا 

ــم  ــدؤوا يســتخدمونها يف تواصله ــا إىل أن ب بالغ

ــة  ــم اليومي ــا يف حياته ــي ، ويتداولونه الجتاع

حتــى ادعى"دعــاة التجديــد املزيفــون "أن اللغة 

العربيــة تعجــز عــن وصــف ) اإللكرتونيــات 

؛  آلتهــا  عــن وصــف  وتقــرص   ، الحديثــة   )

الفصحــى  العربيــة  اللغــة  صــورة  فشــوهوا 

ــته   ــذي لبس ــاس ال ــر  اللب ــا غ ــوها لباس وألبس

اللغــة منــذ القــرون األوىل ، و بالنظــر إىل هــذه 

ــظ  ــول حاف ــاحة األدب يق ــة يف س ــة النازل البلي

ــم : إبراهي

أنا البحر يف أحشائه الدر كامٌن 

فهل سائلوا الغّواص عن صدفايت .

آلــة  وصــف  عــن  اليــوم  أضيــق  فكيــف 

وعظــات  بــه  آٍي  عــن  وماضقــت 

الشــاعر  بذلــك  تأثــروا  مــن  أوائــل  يف  وكان 

ــة  ــة معروف ــه البابي ــم اليازجــي وقصيدت إبراهي

يف هــذا البــاب........

ــد  ــد عن ــن التجدي ــا مســحة م ــة إذ رأين فاغراب

كبــار الكتــاب املفكريــن والباحثــن 

اإلســامين الذيــن أتعبــوا أنفســهم 

إىل  اللغــة  إعــادة  يف  نهــار  ليــل 

ــد  ــا ، وق ــا وكرامته أســاليبها ورشفه

الجبــارة  الجهــود  هــذه  يف  عــا 

أمــر  نجــم  املكثــف  والســعي 

البيــان شــكيب أرســان ومصطفــى 

صــادق الرافعــي ومصطفــى لطفــي 

املنفلوطــي الذيــن  امتلكــوا ناصيــة 

ــر....... ــال والتعب ــن املق ــم وف القل

والــذي نريــد أن نلفــت إليــه أنظار 

القــراء الكــرام إزاء قضيــة التجديــد 

- جوهرهــا وحقيقتهــا - أن التجديــد الحقيقــي 

  . والســنة  بالكتــاب  وثيقــا  ارتباطــا  مرتبــط 

ــر  ــم ، ونغ ــظ القدي ــي أن نلف ــد ليعن فالتجدي

الثابــت يف الــرع بــل هــو : " اجتهــاد لتكييــف 

ــم "  ــتات العل ــع ش ــرع ولجم ــع ال ــرص م الع

ــودون  ــن ي ــة الذي ــاة العرصن ــاه دع ــا يتمن لك

ــد الفكــر العــريب مــن خــال مهاجمتهــم  تجدي

ــة  ــد املدرس ــتئصال قواع ــامي واس ــرتاث اإلس ال

ــان  ــة اإلســامية ، وإع ــة وإحــراق املكتب البياني

العقانيــة املاديــة التــي قــد مــال إليهــا الدكتــور 

ــن  ــد وحس ــن أحم ــود وحس ــب محم زيك نجي

ــان وآخــرون.......... ــي وفتحــي عث حنف

فقــد ســلكوا طريقــا وعــرا يف تقدميهــم العقــل 

عــى النقــل...

ــم  ــي يزع ــن حنف ــه حس ــا قال ــص م ــك ن وإلي

ــة ليســت بحجــة والعقــل  أن النصــوص الرعي

أقــوى يف الحتجــاج منهــا ......)2( 

ــلطة إل  ــل ولس ــلطان إل للعق ــال لس "إىل أن ق

ــه"......)3(  ــش في ــذي نعي ــع ال ــرورة الواق ل

وقــد بلــغ الســيل الــزب وزاد الطــن بلــة بعدمــا 

أثنــى نجيــب محمــود عــى املعتزلــة ثنــاء 

عاطــرا فلــم مييــز الغــث مــن الســمن والقــر 

مــن اللبــاب والكــوع مــن البــوع....و....و....و..

يف  يرثهــا  أن  املعتزلــة  جاعــة  فيقول:"أهــم 

املعتزلــة  وجهــة نظرهــا........ هــي جاعــة 

ــا  ــايس كل ــا األس ــل مبدأه ــت العق ــي جعل الت

أمــر")4(...... أشــكل 

التجديد ضرورة حياتية
 حممد داود السوايت

بأقالم الطلبة
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ــه أن  ــا يف هــذا املقــال أن نثبت ــذي يعنين وال

ــة اإلســامية  ــص األم ــد رضورة لتخلي التجدي

مــن املصائــب والشــدائد التــي  انثالــت عــى 

كتفيهــا ؛ فأقعدتهــا عــن إنجــاز بطولتهــا 

لبنــي جلدتهــا يف  تقدمهــا  قامــت  التــي 

ســالف الزمــان واآلن آل بهــا األمــر إىل أن 

صــار كل شــيئ يف غــر موضعــه الائــق بــه 

فمــن إنــاء قــد تكــرس ، ومــن مســتقيم قــد 

اعــوج ، ومــن عــامل قــد اغتيــل ومــن شــاب 

قــد استشــهد....و...و....و"فا تســئل وظــن رشا"

واملخــرج مــن هــذه الكــوارث والحــوادث يكمن 

يف التجديــد كــا يــراه األســتاذ عبــد الســام 

ياســن - بعــد أن كشــف املــرض فشــخص الــداء 

، ووصــف الــدواء - وقــال : إننــا مســلمون 

فرديــون مفتونــون ، وإننــا يف حاجــة إىل تجديــد 

يبــرص املســلمن الفرديــن مبنهــاج العلمــل بعــد 

ــن  ــا م ــد لن ــا )5( إذن لب ــم  إميان ــدد له أن يج

منهــاج نســر يف ضوئــه إىل هدفنــا األصــي بعــد 

ــب  ــق يف القل ــد يخل ــذي ق ــا ال أن نجــدد إميانن

كــا يخلــق الثــوب ، ورحــم اللــه القائــل : "وكل 

ثــوب إذا مــارّث ينخلــع"

النبــوي  الحديــث  إىل  معــي  اســتمع  بــل   

إن  الســام  عليــه  الرســول  يقــول  الريــف 

ــق  ــب كــا يخل ــى - يف القل ــق -يب اإلميــان يخل

)6( إميانكــم  فجــددوا  الثــوب 

ــئ  ــذي يهي ــوي ال ــد املئ ــن التجدي ــك ع وناهي

اللــه فيــه رجــال ينشــدون اإلصــاح والخــر لكل 

مــن ينخــرط يف ســلك املســلمن ، وميتطــون 

ظهــر كل فــرس جمــوح وذلــول يف نــر الوعــي 

اإلســامي ، وبــث الشــعور الدينــي ، ولــن يتــأىت 

ذلــك التجديــد إل أن يجــدد لهــم الديــن الذيــن 

هــو نقطــة تحولهــم ورس تطورهــم ، وإليــك 

حديــث ســيدنا رســول اللــه - صــى اللــه عليــه 

وســلم - يف إرســاء حقيقــة التجديــد : "إن اللــه 

ــة ســنة  ــة عــى رأس كل مائ ــذه األم يبعــث له

مــن يجــدد لهــا دينهــا" )7(

ــاوي  ــة املن ــول العام ــق يق ــذا املنطل ــن ه وم

، مظهــرا حكمــة التجديــد املئــوي : ) ألنــه 

ــم  ــى خات ــل املصطف ــا جع ــاىل مل ــبحانه وتع س

األنبيــاء والرســل اقتضــت حكمــة امللــك العــام 

ظهــور قــرم مــن األعــام يف غــرة كل قــرن ؛ 

ــة  ــذه األم ــراء له ــوادث إج ــاء الح ــوم بأعب لتق

مــن علائهــا مجــرى بنــي إرسئيــل مــع أنبيائهــا 

)8(  )

ولــو تصفحنــا صفحــات التاريــخ لوجدنــا حقيقة 

ــن بنصوصــه  ــد منحــرصة يف إعــادة الدي التجدي

وقواعــده ومفاهيمــه الصحيحــة وفــق الكتــاب 

والســنة ، ويف إحيائهــا يف حيــاة النــاس الفرديــة 

والجتاعيــة ، لســيا متطلبــات العــرص الراهن  

إىل حالتــه األوىل التــي وضــع عليهــا الشــارع 

لبنــة اإلســام يف أول عهــده ومنــذ نشــأته.....

وإن أمتنــا اليــوم بحاجــة ماســة إىل تجديــد 

حقيقــي يقــوم أساســه عــى أيــدي علــاء 

ربانيــن مخلصــن يعملــون يف تنزيــل الريعــة 

يعيــش  حتــى  األنــام  حيــاة  يف  مبقاصدهــا 

ــزل  ــس ، ولت ــاح النف ــال مرت ــن الب ــكل مطم ال

أقدامهــم دون الوصــول إىل هدفهــم إل وقــد 

أعــادوا لإســام رونقــه ونضارتــه ، 

ولنهمــس يف أذن العــامل بأننــا نعيــش تحــت 

أضــواء الصحــوة اإلســامية متمســكن بالوحيــن 

مســتنن بســر ســلفنا الصالــح بــل ونختــار 

جميــع الوســائل والروريــات التــي متســح 

ــة التــي اجتاحــت  مســحة عــى األفــكار الغربي

العــامل اإلســامي حتــى ليبقــى ألعــداء اإلســام 

ــم !!.. ــم ولرس اس

وقصــارى القــول وأحمــده : "أن التجديد رضورة 

حياتيــة تقــوم عــى ثوابــت إميانيــة لتســتغني  

عنهــا اإلنســانية يف حياتهــا الحضاريــة".

_______________

)1(السياسة واإلدارة يف اإلسام....

)2("ظاهــرة اليســار  اإلســامي" م:  "محســن 

ــة 54 ــم الصفح ــي" رق املي

)3(املرجع نفسه رقم الصفحة 57  

نجيــب  العــريب"م:"زيك  الفكــر  )4("تجديــد 

 118  .117 الصفحــة  محمود"رقــم 

)5(اإلســام غــدا م: "عبــد الســام ياســن" رقــم 

الصفحــة 472

)6(رواه اإلمــام أحمــد يف مســنده وصححــه 

الســيوطي.

)7(رواه أبو داؤد يف سننه.

)8("فيض القدير رشح الجامع الصغر"

ــة  ــم الصفح ــاوي ج 1 رق ــرؤوف املن ــد ال م: عب
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معجم املصطلحات 
احلديثة وكيفة 

استعماهلا)45(

1- إيــران ســتتخذ خطواتهــا بتقليــص التزاماتهــا يف 

ــهر ــون أش غض

ــاء عــن قنابــل متطــورة  2- أزيــح الســتار اليــوم الثاث

ذكيــة مصنعــة مــن قبــل خــراء منظــامت الصناعــات 

الدفاعيــة وااللكرتونيــة بــوزارة الدفــاع.

3- روحاين: ظريف ميثل الشعب اإليراين جميعا

4- يطبــق مــا يطلبــه منــه النظــام والكيــان الســيايس 

وان كان يختلــف معــه يف بعــض المــور .

5- فهــو يتكلــم باســم جميــع الشــعب وليــس حــزب 

أو تيارخــاص.

6- وصــف الرئيــس اليــراين حســن روحــاين، املتطرفیــن 

المركيیــن والكيــان الصهيــوين والرجعيــة العربيــة 

بانهــم يشــكلون مثلــث الــر، ويحاولــون بشــتى 

ــران. ــود اي ــة جه ــاليب إعاق الس

7- وفيــا لفــت كالونــدي يف ترصيحــات لــه اإلثنــن، 

إىل أن مخــزون اليورانيــوم املخصــب يف تزايــد مســتمر 

وأن منشــأة أراك تعمــل بكامــل طاقاتهــا ملضاعفــة 

إنتــاج املــاء الثقيــل

8- مصــادر تحــذر مــن مخطــط إمــارايت للســيطرة 

ــدن ــى ع ع

ــام  ــمر.. إس ــبب كش ــرع بس ــرب تق ــراس الح 9- أج

ــي ــد نيودله ــن تنتق ــذر وبك ــاد تح آب

تقليص االلتزامات: كاهش تعهدات

منظــامت الصناعــات الدفاعيــة وااللكرتونية: 

ســازمان هــای صنایــع دفاعــی و الکرتونیکــی

ميثل: منایندگی می کند

الكيان السيايس: نهاد سیاسی

تيارخاص: جريان خاص

إعاقة جهود: مانعت از تاشها

انبــار  املخصــب:  اليورانيــوم  مخــزون 

شــده غنــی  اورانیــوم 

إنتاج املاء الثقيل: تولید آب سنگین 

مخطط إمارايت: طرح اماراتی

أجــراس الحــرب تقــرع: زنگ هــای جنــگ 

ــد ــدا در آم ــه ص ب

کیفية استعاملها
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يف  األعمــدة  كاتــب  بــوت  ماكــس  حــذر 

ــس  ــن أن الرئي ــت” م ــنطن بوس ــة “واش صحيف

املتحــدة  الوليــات  يقــود  ترامــب  دونالــد 

ودعــا  الكراهيــة.  جــذوة  بإذكائــه  للخــراب 

الكاتــب ترامــب لوضــع حــد للعنــف الــذي 

يــرب البــاد، ووقــف تحريضــه ملــن وصفهــم 

البــاد. يف  باملعتوهــن 

وجــاء املقــال تعليقــا عــى حــوادث إطــاق 

ــي بلغــت 249 هــذا العــام  ــار الجاعــي الت الن

فقــط، وخلفــت عــددا كبــرا مــن الضحايــا 

ــايض يف  ــبت امل ــي الس ــا حادثت ــاء، وآخره األبري

مدينتــي إل باســو بوليــة تكســاس ودايتــون يف 

ــخصا، وكان  ــا 29 ش ــل فيه ــن قُت ــو، اللت أوهاي

ــدو. ــا يب ــى م ــا ع ــا عنرصي دافعه

ــة نحــو إطــاق  ــب أن هــذه النزع ــرى الكات وي

النــار الجاعــي تتزامــن مــع انتشــار أيديولوجية 

ــا ترامــب.  ــي يذكيه ــض، الت ــّوق العــرق األبي تف

ــدن  ــدث يف م ــا ح ــك مب ــى ذل ــة ع ورضب أمثل

مثــل شارلســتون بوليــة كارولينــا الجنوبيــة، 

ــة  ــل كنيس ــخاص داخ ــعة أش ــل تس ــث قت حي

لأمريكيــن الســود عــام 2015، وحــن قُتــل 

مبدينــة  يهــودي  معبــد  يف  أشــخاص  مثانيــة 

ــة  ــة إىل حادث ــذا باإلضاف ــرغ يف 2018، ه بيتس

إطــاق نــار خــال مهرجــان الثــوم يف غيلــروي 

بوليــة كاليفورنيــا، التــي لقــي فيهــا أربعــة 

ــايض. ــبوع امل ــم األس ــخاص مرصعه أش

ويــرى الكاتــب أن الهجــات التــي شــنها أنصــار 

اليمــن األبيــض املتطــرف يف الوليــات املتحــدة 

ــك  ــن ذل ــوأ م ــون أس ــن أن تك ــن املمك كان م

بكثــر.

الكاتــب بــن تعليــق ترامــب عــى  وقــارن 

حادثــة برناردينــو بوليــة كاليفورنيــا، حيــث 

لقــي 14 شــخصا حتفهــم يف هجــوم شــنه اثنــان 

ــمر/كانون  ــن ديس ــاين م ــلمن يف الث ــن املس م

ــا  ــب، وكان حينه ــا ترام ــث دع األول 2015، حي

مرشــحا للرئاســة، إىل “فــرض حظــر تــام وشــامل 

ــدة  ــات املتح ــلمن إىل الولي ــول املس ــى دخ ع

ــذي  ــا ال ــرس( م ــا )بالكونغ ــرف نوابن ــى يع حت

يجــري بحــق الجحيــم”. بينــا وصــف ترامــب 

ــة إل  ــي يف مدين ــار الجاع ــاق الن ــة إط حادث

باســو، بأنهــا مــن أعــال الكراهيــة دون أن 

ــا. ــرصف تجاهه ــدي أي ت يُب

ــت  ــا: “ســواء كن ــب ترامــب قائ وهاجــم الكات

بتهــورك  تثــر  فإنــك  تــدري،  ل  أو  تــدري 

معتوهــي أمــركا… كــا أنــك ترفــض التصــدي 

ــكا”. ــرب يف أمري ــلحة الح ــازة أس ــهولة حي لس

وخاطبــه “أيهــا الرئيــس، إن كنــت تهتــم أصــا 

ــا  ــك أن تفعــل م ــاه الشــعب األمــريك فعلي برف

أقولــه لــك، لكنــك مســتمر يف إثــارة الكراهيــة”.

واقــرتح عليــه بــأن “يكــف بشــكل تــام وشــامل 

ــة”، وفــرض  عــن التحريــض والخطــب العنرصي

ــات األســلحة  ــام وشــامل” عــى مبيع حظــر “ت

الهجوميــة كتلــك التــي اســتخدمها الجــاين الــذي 

ارتكــب جرميــة إل باســو.

ــي،  ــرصي التحري ــه العن ــب بخطاب ــر ترام وذكَّ

ــات”  ــات “ملون ــا نائب الشــهر املــايض، حــن دع

يف الكونغــرس إىل العــودة إىل بلدانهــن األصليــة، 

ومطالبتــه يف مايو/أيــار املــايض أمــام حشــد 

ــن  ــق املهاجري ــف تدف ــدا إىل وق ــة فلوري بولي

ــاده. ــن إىل ب ــر الرعي غ

وأشــار إىل أن يف تلــك املناســبة، صــاح أحــد 

أنصــار ترامــب وســط الجاهــر بأعــى صوتــه 

قائــا “أطلــق عليهــم النــار”. وبــدل أن يعاقبــه 

ابتســم ترامــب وهــّز رأســه وأجــاب مازحــا “يف 

ــذه  ــل ه ــات مبث ــك اإلف ــط ميكن ــدل فق بانهان

ــة  ــة الواقعــة بولي األفعــال، يف إشــارة إىل املدين

ــدا. فلوري

وانتقــد الكاتــب ترامــب لرفضــه أن يطلــب مــن 

ــة، أو  ــع األســلحة الهجومي الكونغــرس حظــر بي

ــر  ــودة يف املتاج ــلحة املوج ــى رشاء كل األس حت

مثلــا فعلــت أســرتاليا مــن قبــل، رغــم أنهــا مل 

ــات  ــع يف الولي ــا وق ــبيهة مب ــزرة ش ــهد مج تش

املتحــدة، التــي شــهدت، عــى النقيــض مــن 

أســرتاليا، 249 حــادث إطــاق نــار جاعــي هــذا 

العــام فقــط.

)القدس العريب(

ترامب ُيذكي الكراهية ويقود 
أمريكا إىل اخلراب

شؤون إسالمية ودولية
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