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أيــد  الهنــدي  الربملــان  أن  التقاريــر  أفــادت 

قــرار إيقــاف العمــل باملــادة 370 يف الدســتور 

الــذايت  الحكــم  تعطــي  والتــي  الهنــدي 

 )370( املــادة  إن  وكشــمري.  جامــو  لواليــة 

مــن الدســتور الهنــدي كانــت متنــح إقليــم 

جامــو وكشــمري، وضعــا خاصــا يتمتــع فيــه 

باســتقاللية يف الشــؤون اإلداريــة وأن الحكومــة 

الهنديــة ال حــق لهــا يف التدخــل يف شــؤون 

كشــمري فيــا يتعلــق بالعالقــات الخارجيــة 

والدفــاع واالتصــاالت. ووفقــا لهــذه املــادة 

الدســتورية ال يســمح للهنــود مــن واليــات 

ــروا  ــمري، ويهاج ــوا أرايض كش ــرى أن يتملك أخ

إليهــا ويقيمــوا فيهــا.

األمــم  منظمــة  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

املتحــدة منحــت الكشــمرييني حــق تقريــر 

مصريهــم كــا ينــص قــرار مجلــس األمــن 

الــدويل رقــم 47 الصــادر عــام 1941م. بذلــك، 

ــر  ــا يف تقري ــه أن للشــعب الكشــمريي حق وفي

مصريهــم عــرب اســتفتاء عــام حــر ونزيــه يتــم 

ــو  ــدة، وه ــم املتح ــت إرشاف األم ــراؤه تح إج

األمــر الــذي مل يتحقــق حتــى اآلن. والشــك 

ــر  ــع حج ــذي وض ــو ال ــر ه ــز املاك أن اإلنجلي

بعــد  حدثــت  التــي  للرصاعــات  األســاس 

دولتــني  إىل  الهنديــة  القــارة  شــبه  تقســيم 

معهــا  وكان  والباكســتان  الحاليــة  الهنــد 

1971م.  عــام  انفصلــت  التــي  بنغالديــش 

والخــرباء كانــوا يعرفــون أن مشــكلة الكشــمري 

تعــد بركانــا ســوف يتفجــر يف يــوم مــن األيــام 

القادمــة، وأن الــرصاع بشــأنها ال يــكاد ينتهــي 

بــني الدولتــني وتشــهد بذلــك األوضــاع املتوتــرة 

والقلــق الســائد طيلــة ســبعني عامــا بعــد 

انســحاب بريطانيــا مــن الســاحة. »فــال يــدري 

أحــد متــى يتفجــر الــربكان أو تخــرج النــار 

ــتعل«. ــاد وتش ــت الرم ــن تح م

ــد  ــادة الهن ــرأ ق ــاذا اج ــأل: مل ــائل أن يس ولس

ــة إللغــاء الحكــم  وساســتها يف األوضــاع الراهن

الــذايت يف كشــمري واتخــاذ الخطــوة األخــرية 

ــا  ــد وإدماجه ــة إللحــاق كشــمري بالهن واملحاول

للتغيــري  الطريــق  متهيــد  وبالتــايل  فيهــا، 

الدميوغــرايف وفتــح البوابــات أمــام الغربــاء 

ــراء  ــة الخ ــة الخصب ــذه املنطق ــتيطان ه الس

الحكومــات  تجــرئ  مل  وملــاذا  املغبوطــة؟ 

املتطرفــة الســابقة مثــل مــا اجــرأت عليــه 

الــوزرا  رئيــس  بقيــادة  الحكومــة  هــذه 

ــة  ــدرا مــودي، الرجــل املعــروف بالعصبي نارين

البغيضــة؟ 

اإلســالمي  العــامل  أوضــاع  اســتعرضنا  فــإذا 

ســيا دولــة باكســتان وأوضاعهــا السياســية 

واالجتاعيــة واالقتصاديــة نجــد أن حكومــة 

ــية درســت األوضــاع وعلمــت  ــد الهندوس الهن

مــا باملســلمني مــن الوهــن فبــادرت بهــذه 

املغامــرة الجنونيــة الســافرة.

أمل يــروا مــاذا يجــرى يف باكســتان املنافســة 

فــوىض؛  فيهــا  بــالدا  تــرى  للهنــد،  القدميــة 

يبغــض  فئــات  متناحــرة،  متفرقــة  أحــزاب 

وتهمــه  حزبــه  يهمــه  كل  بعضــا،  بعضهــا 

سياســة،  عرقيــة  دينيــة  مدرســته، خالفــات 

يثــق  حقــوق مهضومــة ضائعــة، شــعب ال 

برجــال الحكــم، وحــكام يخدعــون الشــعب 

ــتان إىل  ــت باكس ــة، توزع ــة كاذب ــود زائف بوع

ــة أن  ــكان كل محافظ ــد س ــتى، يعتق ــوام ش أق

الحكومــة املركزيــة تظلمهــم وال تطبــق العــدل 

واملســاواة، وال يخفــى عــى أحــد مــا جــرى وال 

يــزال يف بلوشســتان حيــث قتــل ويقتــل شــبابها 

ــش الباكســتاين واالســتخبارات،  ــل الجي ــن قب م

ــتان  ــا، وإن باكس ــن أبنائه ــد آالف م ــد فق وق

الشــعب  بشــأن  والعــدوان  العنــف  متــارس 

البلــويش. وكذلــك الحــال يف بعــض املحافظــات 

و»غلغــت«  بختــون«   »خيــرب  كـــ  األخــرى 

بــل  األوضــاع خافيــة  تبــق  و»الســند«، ومل 

ذاعــت األخبــار يف األداين واألقــايص وقــد علــم 

ذلــك زعــاء الهنــد، وهــا هــي ترصيحــات 

ــال:  ــوه قائ ــث تف ــدي حي ــوزراء الهن ــس ال رئي

ــأن  ــدون بش ــاذا تتح ــتان مل ــاء باكس ــا زع » ي

ــنوا  ــا مل تحس ــم، في ــني إغوائه ــمري محاول كش

ــرى  ــق األخ ــند واملناط ــتان والس إدارة بلوشس

ــل  ــم وأله ــم. مالك ــت حكمه ــت تح ــي ظل الت

كشــمري؟«.

ثــم علــم رجــال السياســة يف الهنــد مــا يجــري 

ــة  ــة أهلي ــروب دامي ــن ح ــريب م ــامل الع يف الع

والســعودية  واليمــن  ســورية  حــرب  ومــا 

بــّر، كــا علمــوا أن إيــران كذلــك اســتنزفتها 

وباكســتان  املتواليــة،  األمريكيــة  العقوبــات 

وعلمــوا...  وأحــزاب،  فــرق  إىل  متفرقــة 

يف  اإلجراميــة  باألعــال  فاجــرؤا  وعلمــوا... 

كشــمري وتيّقنــوا أن العاملـَـني العــريب واإلســالمي 

ال يتحــّركان واليدينــان مــا يرتكبونــه، فضــال 

عــن أن يجاهــدوا ويدافعــوا عــن املضطهديــن.

ــر  ــف أن رأس الكف ــب واألس ــري العج ــا يث وم

ــة  ــل دول ــن قب ــزة م ــح جائ ــد ُمن ــدوان ق والع

اإلمــارات ورجالهــا، ولنعــم مــا قــال شــيخ 

اإلســالم العالمــة محمــد تقــي العثــاين حفظــه 

ــا عــى هــذه الخطــوة املؤســفة يف  ــه معلق الل

ــر: ــبكة توي ــى ش ــه ع ــدة ل تغري

ــلمني  ــل آلالف املس ــرب قات ــاه! إن أك ــا ويلت »ي

كشــمري  جعــل  والــذي  أراضيهــم  وغاصــب 

ســجنا ألهلهــا والــذي يوشــك أن يحــدث أكــرب 

مقتــل للمســلمني يف كشــمري يعطــى أعــى 

ــا  ــلمة ! ي ــة مس ــة عربي ــل دول ــن قب ــام م وس

لهــا مــن مأســاة ! يــا لهــا مــن خــزي وندامــة!«

نعــم، مــع األســف هــذه الخطــوات املزعومــة 

هــي التــي جــّرأت الظلمــة والطغــاة:

ملثــل هذا يذوُب القلُب عن كمٍد

إن كان يف القلب إســالٌم وإمياٌن  

هنــا يتســاءل كل َمــن يف قلبــه إســالم وإميــان: 

أيــن الغــرية اإلســالمية؟ أيــن الحميــة الدينيــة؟ 

أمل يــأن للمســلمني أن يســتيقظوا مــن الســبات 

العميــق الــذي يغطـّـون فيــه؟ أمل يــأن للشــباب 

أن يتحّمســوا ويســتعدوا للجهــاد ضــد الطغــاة 

الغاشــمني؟ أمل يــأن للعلــاء ورجــال الديــن 

ــوقوا  ــم ويس ــا بينه ــات في ــوا الخالف أن يتناس

من يلّب صرخات أهل كشمري؟!
سامحة األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي

أستاذ احلديث والفقه باجلامعة

االفتتاحية
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التعجيل يف اإلنفاق يف سبيل الله

التفسري املخترص

}يـا أيهـا الذيـن آمنـوا أنفقـوا مـا رزقناكم مـن قبل 

أن يـأيت يوم{يـوم القيمـة الـذي ال تفتـدى األعـال 

فيـه بـيء مـن عرض الدنيـا،}ال بيع فيـه وال خلة وال 

شـفاعة والكافـرون هم الظاملون{ ينفقـون األموال يف 

غـري موقعهـا ويضيعـون أعالهـم، يركـون الطاعـات 

البدنيـة واملالية ويختـارون املعايص املاليـة والبدنية.

فقه الحياة أو األحكام

بشـأن  كثـرية  أحكامـاً  السـورة  هـذه  يف  اللـه  بـنّي 

العبـادات واملعامـالت قد يشـق عـى املـرء تطبيقها، 

باملـال  التضحيـة  املـرء هـي  عـى  تشـّق  مـا  وأكـر 

والنفـس، وأكر ما يسـبب وقوع اإلنسـان يف املعايص 

هـو حّب املال أو النفـس، فالتضحية باملال أو النفس 

أسـاس النجـاة كـا أن الضـن بهـا أسـاس املعصيـة 

فـرى يف اآليـات السـابقة أن الله حـث العباد بالقتال 

واإلنفـاق يف سـبيل اللـه، فقال عز من قائـل: "وقاتلوا 

يف سـبيل اللـه" ثـم أكد ذلـك بقصة طالوت ثـم قال: 

"مـن ذا الـذي يقـرض اللـه قرًضـا حسـًنا« وأكـد ذلك 

بقولـه »يـا أيهـا الذيـن آمنـوا أنفقـوا مـا رزقناكم".

ومبـا أن كثـرياً مـن الطاعـات واألحـكام تتوقـف عـى 

اإلنفـاق، فجـاء ذكـر اإلنفـاق مفصـالً يف آيـات كثرية، 

فعـى املـرء أن يبادر باإلنفاق يف هـذه الدنيا ألن اآلن 

وقـت العمـل فمـن قـرص يف ذلـك فـال تنفعـه خلـة 

والشـفاعة وليكونـن مـن الخارسين.

آية الكريس

التفسري املخترص

}اللـه ال إلـه إال هـو الحـي القيّـوم{ عـى العـامل، }ال 

تأخـذه سـنة{ وهـي فتـور يتقـّدم النـوم، }وال نوم له 

مـا يف السـاوات ومـا يف األرض{ جميـع الكائنـات، 

}مـن ذا الـذي يشـفع عنـده إاّل بإذنـه يعلـم مـا بـني 

أيديهـم ومـا خلفهم وال يحيطون بـيء من علمه إال 

مبا شـاء وسـع كرسيه السـاوات واألرض وال يؤده{وال 

يُثقلـه، }حفظهـا وهـو العـي العظيم{.

فقه الحياة أو األحكام

فضائل آية الكريس:

هـذه اآليـة مـن أكـرب اآليـات يف القـرآن وأعظمهـا، 

وبركاتهـا: فضائلهـا  يف  كثـرية  روايـات  ووردت 

منهـا: مـا أخـرج اإلمـام أحمد يف مسـنده عـن أيّب بن 

كعـب أّن النبـي صـى  اللـه   عليـه  وسـلّم سـأله:"أّي 

آيـة يف كتـاب اللـه أعظـم؟" قـال: الله ورسـوله أعلم، 

فرددهـا مـراراً ثـّم قـال أيّب: آية الكريس. قـال: "ليهنك 

العلـم أبـا املنـذر والـذي نفـس محمـد بيـده أّن لهـا 

س امللـك عند سـاق العـرش") (. لسـاناً وشـفتني تقـدِّ

ـا أنـزل عليـك  وعـن أيب ذّر: قلـت يـا رسـول اللـه: أميُّ

أعظـم؟ قـال: "آيـة الكـريس") (.

وعـن أيب هريـرة ريض  اللـه  عنـه أّن رسـول اللـه صى  

اللـه   عليـه  وسـلّم قـال: "سـورة البقـرة فيها آية سـيّد 

آي القـرآن، التُقـرء يف بيت فيه شـيطان إالّ خرج منه، 

آية الكـريس") (.

وعـن أيب أمامـة قـال، قال رسـول الله صـى  الله   عليه  

وسـلّم: "مـن قـرأ آيـة الكريس ُدبُـَر كّل صـالة مكتوبة 

مل مينعـه من دخـول الجّنـة إال أن ميوت") (.

 املعنى اإلجايل لآلية:

اللـه يف ذاتـه وصفاتـه  بيّنـت آيـة الكـريس توحيـَد 

بأسـلوب رائـع، كـا تطرقـت فيهـا إىل وحدانيـة الله 

وألوهيتـه، وإىل أنـه حـّي قيّـوم سـميع بصـري خالـق 

للكائنـات جميعـا ومالكهـا، وأنـه ذو العـزّة والعظمة 

السـموات  عليـه حفـظ  يثقـل  ال  وأنّـه  والجـربوت، 

واألرض، وأنـه ال يخفـى عليـه يشء يف األرض وال يف 

الّسـاء. هـذا هـو املعنـى اإلجـايل لآليـة، وفيا يي 

تفسـريها ورشحهـا.

رشح اآلية:

هذه اآلية مشتملة عى عرش جمل مستقلّة؛ 

الجملـة األوىل: "اللـه ال إلـه إال هو"،اللـه هـو الـذات 

الجامـع لجميـع صفـات الكـال، واملنـزّه مـن كّل 

نقـص وعيـب، المعبـود بحـٍق سـواه املتفـرّد باإللهية 

لجميـع الخالئـق؛

 الجملـة الثانيـة: "الحـّي القيـوم"، الحّي من األسـاء 

الحسـنى، فهـو الحـّي يف نفسـه الـذي الميـوت أبـداً، 

تفسري معارف القرآن
العالمة املفتي حممد شفيع العثامين

تعريب: املفتي حممد قاسم القاسمي

سورة البقرة 245-252

ــم  ــامية ويوّجهوه ــداف الس ــو األه ــوم نح الق

إىل الجهــاد الــذي هــو ذروة ســنام الديــن؟

ولنعــم مــا قــال املفتــي األكــرب بباكســتان 

العثــاين  رفيــع  محمــد  موالنــا  ســاحة 

حفظــه اللــه: »إن قضيــة كشــمري ال تنحــل 

الحــل  وإمنــا  آخــر  بــيء  وال  باملفاوضــات 

ــا  ــه«. وه ــبيل الل ــاد يف س ــو الجه ــد ه الوحي

هــم أهــل كشــمري يتطلعــون إىل املجاهديــن، 

ــان  ــكاء الصبي ــاء وب ــات النس ــي رصخ ــا ه وه

يســترصخون معتصــا ينقذهــم مــن براثــن 

والعــدوان. الظلــم 

فهــل مــن معتصــم يلبــي الرصخــات كــا 

رصخــة  التاريــخ  يف  املعتصــم  ذلــك  لبّــى 

امــرأة مظلومــة، حــني طغــى إمرباطــور الــروم 

ــالمية  ــار اإلس ــاس الدي ــل( وج ــل ميخائي )توفي

ــن  ــرأة م ــت ام ــر، فصاح ــرّق ودّم ــل وح فقت

باملعتصــم:  مســتنجدة  املظلومــات  النســاء 

وامعتصــاه! فجاشــت الغــرية اإلســالمية يف 

ــد  ــام. وق ــري الع ــادى بالنف ــم ون ــدر املعتص ص

كانــت عموريــة آنــذاك مركــز النصــارى الــروم 

يف  وحارصهــا  إليهــا  فســار  قوتهــم،  متثــل 

شــهر رمضــان عــام 223 هـــ.ق. وفتحهــا بعــد 

خمــس وخمســني يومــا مضــت عــى الحصــار 

الطغــاة درســا ال ينســونه  والقتــال، ولّقــن 

ــخ. ــدى التاري م

ــمري  ــة يف كش ــراة مظلوم ــن إم ــم م ــوم ك فالي

اإلســالم  يف  إخوانهــا  وتســتنجد  تســترصخ 

وإخوانهــا يف اإلنســانية؟ تســتنجد أصحــاب 

ــب.  ــروءة، ولكــن ال مجي النخــوة والغــرية وامل

إىل متــى نشــاهد الهنــدوس الغاصبــني الجبنــاء 

شــعب  حــق  يف  الجرائــم  أبشــع  يرتكبــون 

أعــزل، يقتلــون الشــيوخ واألطفــال بأبشــع 

البيــوت  ويقتحمــون  الهمجيــة  الوســائل 

النســاء. بالقــوة ويهتكــون أعــراض 

فقومــوا أيهــا القــادة، واســتيقظوا أيهــا الــوزراء 

ــوا  ــاء، وانهض ــا العل ــدوا أيه ــاء، واتح والزع

باللــه واصــربوا  فاســتعينوا  املثقفــون،  أيهــا 

باألمــوال  وجاهــدوا  ورابطــوا  وصابــروا 

واألنفــس:

ْوِح اللَّــِه ۖ إِنَّــُه اَل يَيْــأَُس ِمــن   َواَل تَيْأَُســوا ِمــن رَّ

ــُروَن. ]يوســف:87[.  ــْوُم الَْكاِف ــِه إِالَّ الَْق ْوِح اللَّ رَّ

ــِويٌّ  ــَه لََق ــرُصُُه ۖ إِنَّ اللَّ ــُه َمــن يَن َولَيَنــرُصَنَّ اللَّ

َعِزيــٌز. ]الحــج 40[.

اَل  ثُــمَّ  َغرْيَكُــْم  قَْوًمــا  يَْســتَبِْدْل  ـْوا  تَتََولّـَ َوإِن 

]محمــد:38[. أَْمثَالَُكــم.  يَُكونُــوا 

على مائدة القرآن
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القيّـم لغـريه، والقيـوم مـن صفـات اللـه الخاّصـة به 

اليشـاركه فيهـا أحـد من خلقـه، فجميـع املوجودات 

مفتقـرة إليـه، وهـو غنـي عنهـا وال قـوام لهـا بـدون 

يجـوز  وال  مبالغـة،  صيغتـا  والقيّـام  القيّـوم  أمـره. 

إطـالق القيّـوم عـى أحـد سـواه، فـإذا سـّمى أحـد 

بعبـد القيـوم اليجـوز أن يُدعـى قيّومـاً، ألّن القيـوم 

هـو اللـه تعاىل.

وعـن أيب أمامـة قـال: "إسـم اللـه األعظم الـذي دعي 

بـه أجـاب يف ثالث: سـورة البقـرة وآل عمـران وطه"، 

وقـال هشـام وهـو ابن عـّار خطيب دمشـق: أّما يف 

البقـرة، "فااللـه ال إلـه إالّ هـو الحي القيـوم"، ويف آل 

عمـران "أملّ اللـه ال إله إالّ هو الحـي القيوم"، ويف طه 

"وعنـت الوجوه للحـّي القيّوم".

وعـن عـي رىض  اللـه  عنـه قـال: ملـا كان يـوم بـدر 

قاتلـت شـيئا مـن قتـال، ثـم جئـت مرعا ألنظـر ما 

فعـل رسـول اللـه صى اللـه عليه وسـلم، فجئت فإذا 

هـو سـاجد، يقـول: "يـا حي يا قيـوم يا حي يـا قيوم" 

.) (

الجملـة الثالثة:"ال تأخذه ِسـنة وال نوٌم"،الّسـنة بكر 

السـني يطلـق عـى النـوم الخفيـف، وإّن اللـه منـزّه 

مـن النـوم الخفيـف والثقيل.مـن املمكـن أن يقع يف 

نفـس شـخص هـذا اإلشـكال بأنّـه قيّـوم السـموات 

واألرض والعاملـني، أال يعريـه لُغـوب ونصـب؟ فدفع 

نـوٌم"،  وال  ِسـنة  تأخـذه  "ال  بقولـه:  التوّهـم  هـذا 

فاليُقـاس باملخلوقـني ولـه املثل األعـى، وليس كمثله 

يشء. )منقـول مـن ابـن كثـري 292/1(.

يف  ومـا  السـاوات  يف  مـا  "لـه  الرابعـة:  الجملـة 

للـه  ملـك  جميعـاً  فالكـون  للتمليـك،  األرض"،الـالّم 

الواحـد، فهـي امللكيـة الشـاملة كا أنّها هـي امللكية 

املطلقـة، ولـه االختيـار املطلق يف الكـون يترصف فيه 

كيـف يشـاء.

وعـن ابـن عبـاس ريض اللـه عنـه: أّن بنـي إرسائيـل 

قالـوا: يـا مـوىس هـل ينـام ربـك؟ قـال: اتقـوا اللـه، 

فنـاداه ربـه عـز وجـل يـا مـوىس! سـألوك هـل ينـام 

ربـك فخـذ زجاجتـني يف يد فقـم الليـل، ففعل موىس 

فلـّا ذهـب مـن الليل ثلث نعـس فوقـع لركبتيه ثّم 

انتعـش فضبطهـا حتـى إذا كان آخـر الليـل نعـس 

فسـقطت الزجاجتـان فانكرتـا، فقـال يـا مـوىس لو 

كنـت أنـام لسـقطت السـموات واألرض فهلكت كا 

هلكـت الزجاجتـان يف يـدك؛ فأنـزل عـى نبيـه صى 

 اللـه   عليه  وسـلّم آية الكـريس. ) ابن كثـري ج1، 518(.

الجملـة الخامسـة: "مـن ذا الـذي يشـفع عنـده إال 

بإذنـه". إّن اللـه سـبحانه وتعـاىل هـو املالـك للكـون 

كلّـه ال إلـه إالهـو، وال حاكـم فوقـه، والمثلـه، يفعـل 

مـا يشـاء، ويحكـم مـا يريـد، وال يُسـأل عـا يفعـل، 

فـال يتدخـل أحـد يف حكمـه وإرادتـه إال أن يشـفع 

عنـده بإذنـه، فالشـفاعة ثابتـة لطائفة من عبـاد الله 

املقبولـني بإذنـه كا ورد يف الحديـث النبوي، "أنا أول 

مـن يشـفع يـوم القيامـة"، وذلـك هواملقـام املحمود 

الـذي هـو مـن خصائـص الرسـول الكريم.

ومـا  أيديهـم  بـني  مـا  "يعلـم  السادسـة:  الجملـة 

ومابعـده،  خلقهـم  قبـل  كان  مـا  يعلـم  خلفهـم". 

وميكـن أن يـراد بقوله "يعلم ما بـني أيديهم" األحوال 

الظاهـرة، وبقولـه "ومـا خلفهـم" األحـوال الخفيـة، 

فمفهـوم اآليـة أّن الله عليم بـكل يشء، اليخفى عليه 

يشء مـا مـى أو مـّا يـأيت، أّمـا اإلنسـان قـد يعلـم 

شـيئاً وتغيـب عنـه أشـياء؛

الجملـة السـابعة:"واليحيطون بـيء مـن علمـه إالّ 

مبـا شـاء"، أي اليطلـع أحـد عـى يشء مـن علـم اللـه 

إال مبـا أعلمـه اللـه عز وجـل وأطلعه عليـه، فالجملة 

دالّـة عـى أّن علـم اللـه محيـط بـكّل يشء يف الكـون 

وهـذا مـن خصائـص علمـه تعـاىل، فاليشـاركه أحـد 

مـن خلقـه يف هـذا العلـم املحيط؛

السـاوات  كرسـيه  "وسـع  الثامنـة:  الجملـة 

واألرض.  السـموات  مـن  أعظـم  واألرض"،فالكـريس 

اللـه سـبحانه منـزه مـن املـكان ومتعـال  أّن  اعلـم 

عـن الجلـوس والقيـام يف مـكان، كـا أنّـه اليقـاس 

املتشـابهات  مـن  اآليـات  هـذه  ومثـل  باملخلوقـني، 

تعـاىل. اللـه  إالّ  وكيفيتهـا  حقيقتهـا  اليـدري 

أخـرج ابـن كثـري مـن حديـث أيب ذر الغفـاري ريض  

اللـه  عنـه أنّـه سـأل النبـي صـى اللـه عليـه وسـلم 

اللـه صـى  اللـه   عليـه  فقـال رسـول  الكـريس،  عـن 

السـبع  السـموات  مـا  بيـده  نفـي   وسـلّم:"والذي 

إال كحلقـة ملقـاة  الكـريس  السـبع عنـد  واألرضـون 

بـأرض فـالة وإّن فضـل العـرش عـى الكـريس كفضـل 

الفـالة عـى تلـك الحلقـة". ويف روايـة: "مـا الكـريس 

يف العـرش إال كحلقـة مـن حديـد ألقيت بـني ظهراين 

فـالة مـن األرض") (.

الجملـة التاسـعة: "وال يـؤده حفظهـا"، أي اليثقلـه 

واليشـق عليـه حفـظ السـموات واألرض ومـا فيهـا 

لديـه،  يسـري  عليـه،  سـهل  ذلـك  بـل  بينهـا،  ومـا 

وهوالقائـم عـى كّل نفـس مبـا كسـبت، الرقيب عى 

جميـع األشـياء، فاليعـزب عنـه وهـو القاهـر لـكل 

الحسـيب عـى كل يشء؛ يشء، 

الجملـة العـارشة: "وهـو العـي العظيـم"، مـّر ذكـر 

أحـد  تدبّـر  فـإن  املاضيـة،  الجمـل  اللـه يف  صفـات 

فيهـا وعقلهـا يخضـع أمـام عظمتـه وقدرتـه ويتيّقن 

ويعـرف أنّـه  ذوالعزة والعظمة، وأنـه العي العظيم 

وأنـه املالـك املتعـال.

الجمـل العـرشة التي مرت يدل جميعهـا عى توحيد 

اللـه والصفات الكالية.

منع اإلكراه عىل الدين

التفسري املخترص

تبـنّي  }قـد  الديـن،  قبـول  الدين{عـى  يف  إكـراه  }ال 

الرشـد مـن الغـي{ وضحـت حّقيـة اإلسـالم بالدالئـل 

الواضحـة، فـال حاجـة إىل إكراههم، ألّن اإلكـراه عادة 

}فمـن  خـري،  فيـه  اليُـرى  فعـل  قبـول  عـى  يكـون 

يكفـر بالطاغـوت ويؤمن باللـه{ يقبل اإلسـالم، }فقد 

استمسـك بالعروة الوثقى ال انفصام لها والله سـميع 

. عليم{

أمرهـم،  ومتـوىل  محبهـم  آمنـوا{  الذيـن  ويل  }اللـه 

الظلـات{  }مـن  وتوفيقـه،  بهدايتـه  }يخرجهـم{ 

الوسـاوس  وقبـول  الهـوى  واتبـاع  الجهـل  ظلـات 

والشـبه، }إىل النـور{ إىل الهـدى املوصـل إىل اإلميـان، 

}والذيـن كفـروا أولياؤهـم الطاغوت{يعنـى شـياطني 

الجـّن واالنـس، }يخرجونهـم مـن النـور إىل الظلات 

أولئـك أصحـاب النـار هـم فيهـا خالـدون{.

فقه الحياة أو األحكام

الهـالك  مـن  ينجـو  باإلسـالم  يتمّسـك  الـذي  إّن 

والحرمـان، ومثلـه كمثـل الـذي يتمّسـك بحبـل متني 

يصونـه مـن السـقوط فالخطـر يهـدده إال أن يركـه، 

فاملتمّسـك باإلسـالم اليهلك واليخر أبـداً إال أن يرك 

اإلسـالم ويهمله.)بيـان القـرآن للتهانـوي(

ولقائـل أن يقـول: إّن هـذه اآليـة تـّدل عـى أنّـه ال 

إكـراه يف الدين، فكيف أمر اإلسـالم بالجهـاد والقتال، 

ففـي الظاهـر أنـه يعـارض هـذه اآلية؟!

والجـواب عـن هـذه الشـبهة أّن مرشوعيـة الجهـاد 

والقتـال ليسـت إلكـراه النـاس عـى قبـول اإلسـالم، 

فلـوكان كذلـك ملـا رشعـت الجزيـة صيانـة لألنفـس 

ولألمـوال، بـل رشع الجهـاد والقتـال لدفـع الفسـاد 

والقضـاء عليـه؛ ألّن اإلفسـاد يف األرض ال يرضـاه اللـه 

تعـاىل، كـا قـال عّز مـن قائـل: »ويسـعون يف األرض 

فسـادا واللـه ال يحـّب املفسـدين«.

إّن قتـل َمـن يفسـد يف األرض مـن البـرش يُشـبه قتل 

الحيّـات والعقـارب والحيوانـات الضـارّة، وألجل ذلك 

نهـى اإلسـالم يف الجهـاد عـن قتـل النسـاء والولـدان 

عـى  اليقـدرون  هـوالء  ألّن  واملعوقـني؛  والشـيوخ 

الفسـاد، كذلـك نهى اإلسـالم عن قتل الذيـن يُعطون 

الجزيـة ويلتزمـون العمـل بقوانني الدولة اإلسـالمية.

تبنّي من السـلوك اإلسـالمي املعهود أّن اإلسالم اليُكره 

أحـداً عـى قبـول الديـن بل هـو يهدف القضـاء عى 

الظلـم واالضطهـاد ويحـاول إقامـة العـدل واألمن يف 

البالد.

رأى سـيدنا عمررىض  الله  عنـه عجوزاً نرصانياً فدعاها 

إىل اإلسـالم، فقالـت: »أنـا عجـوز كبـرية واملـوت إيل 

قريـب« أي ال أتـرك دينـي القديم، فلـم يُكرهها عمر 

ريض  اللـه  عنـه عـى قبول اإلسـالم بل تـال قوله تعاىل 

»ال إكـراه يف الدين«.

ويف الحقيقـة ال ميكـن إكـراه أحـد عـى اإلميـان ألّن 

اإلميـان اليسـتقّر إال يف القلـب، واإلكـراه إمّنـا ميكن يف 

األعضـاء الظاهرة، والجهـاد والقتال يتعلّقان باألعضاء 

الظاهـرة، فـال ميكن اإلكراه بالجهاد عـى اإلميان، إذن 

التعـارض بـني قولـه تعـاىل »ال إكراه يف الديـن«، وبني 

آيـات الجهـاد والقتال. )تفسـري املظهـري والقرطبي(.

وقولـه تعـاىل »اللـه ويل الذيـن أمنـوا إىل آخـر اآلية« 

الكفـر  أّن  أّن اإلميـان أكـرب نعمـة، وإىل  أرشـدنا إىل 

أكـرب مصيبـة، وإىل أّن مـواالة الكفـار ظلمة تفيض إىل 

الظلـات.

على مائدة القرآن
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قـال تعـاىل: }َوإِذْ ِقيـَل لَُهـُم اْسـُكُنوا َهـِذِه الَْقْريَـَة 

ٌة َواْدُخلُـوا  وَكُلُـوا ِمْنَهـا َحيْـُث ِشـئْتُْم َوقُولُـوا ِحطّـَ

َسـَنِزيُد  َخِطيئَاتُِكـْم  لَُكـْم  نَْغِفـْر  ًدا  ُسـجَّ الْبَـاَب 

]األعـراف:161[ الُْمْحِسـِننَي{ 

البقـرة  أيضـا،   هـذه القصـة مذكـورٌة يف سـورة 

قـال تعـاىل هنـاك: }َوإِْذ قُلَْنـا اْدُخلُوا َهـِذِه الَْقْريََة 

فَُكلُـوا ِمْنَهـا َحيْـُث ِشـئْتُْم رََغـًدا َواْدُخلُـوا الْبَـاَب 

ٌة نَْغِفْر لَُكْم َخطَايَاكُْم َوَسـَنِزيُد  ًدا َوقُولُوا ِحطّـَ ُسـجَّ

التأمـالت  ذكرنـا  وقـد  ]البقـرة:58[  الُْمْحِسـِننَي{ 

البالغيـة املكمونة يف اآلية ُهناك بالقدر املسـتطاع، 

إال أن بـني مـا هنـا ومـا هنالـك فروقـا يف التعبـري 

حيـث تختلفألفـاظ هـذه اآليـة عـن ألفـاظ اآليـة 

التـي يف سـورة البقـرة مـن وجـوه، ونحـن يف هذه 

الحلقـة نريـد أن نتعرّض لـألرسار والنكات يف هذه 

الفـروق بـإذن اللـه تعاىل! 

وجوه الفرق بني اآليتني، وبيان األرسار فيها:

تختلـف ألفـاظ هـذه اآليـة عن ألفـاظ آيـة البقرة 

مـن مثانيـة وجوه:

الفرق األول وبيان الرس فيه:

 قـال تعـاىل يف سـورة البقـرة: }َوإِْذ قُلَْنـا اْدُخلُـوا 

القـول إىل  ]البقـرة: 58[، فأسـند  الَْقْريَـَة{  َهـِذِه 

يف  ُهنـا  القـول  أورد  حـني  يف  العظمـة،   ضمـري 

سـورة األعـراف بصيغـة املجهـول من غـري ترصيح 

بالفاعـل، حيث قـال: }َوإِْذ ِقيَل لَُهُم اْسـُكُنوا َهِذِه 

]األعـراف:161[.  الَْقْريَـَة{ 

و بيان الرس يف هذا الفرق ما ييل:

العظمـة يف   القـول مسـندا إىل ضمـري  إيـراد  أّمـا 

آيـة البقـرة فــلوجهني، األول: أنّـه قـد روعـي فيها 

السـياق؛ إذ األفعـال هناك قبل هذه اآلية مسـندٌة 

يَْناكُـْم  إىل ضمـري الجاللـة، كقولـه تعـاىل: }َوإِذْ نَجَّ

ِمـْن آِل ِفرَْعْون{، }َوإِْذ فَرَقَْنـا ِبُكُم الْبَْحَر فَأَنَْجيَْناكُْم 

َوأَْغرَقَْنـا آَل ِفرَْعـْوَن َوأَنْتُـْم تَْنظُـُروَن{، }َوإِْذ َواَعْدنَا 

ُمـوىَس أَْربَِعـنَي لَيْلَـة{، }َوإِْذ آتَيَْنـا ُمـوىَس الِْكتَـاَب 

َوالُْفرْقَـان{ ]البقـرة: 49 -53[، فناسـب أن يقـال: 

}َوإِْذ قُلَْنـا اْدُخلُـْوا{.

الثـاين: وألنـه ذكـر يف أول الـكالم }اذْكُـُروا نِْعَمِتـَي 

الَِّتـي أَنَْعْمـُت َعلَيُْكم{ ]البقـرة: 47[ ثم أخذ يعّدد 

نعَمـه نعمـًة نعمـة، فلـّا قـّدم ذكـر النِّعـم كان 

الالئـق بهـذا املقام أن يرّصح باملنِعـم، ويقال: }َوإِْذ 

قُلَْنـا اْدُخلُـْوا{ ]البقرة:58[.

آيـة األعـراف، وعـدم  باملجهـول يف  التعبـري  وأّمـا 

الترصيـح بالفاعـل فــلثالثة وجـوه: األّول: للجـري 

عـى سـنن الكربيـاء مـع اإليـذان بـأن الفاعل غني 

اللـه  هـو  القائـل  أن  املعلـوم  إذ  الترصيـح؛  عـن 

تعـاىل؛ لظهـور أن هـذ القـول ال يصـدر إال من الله 

ىل.  تعا

وتلذيذهـم  إكرامهـم  عـن  ولإلعـراض  الثالـث: 

بالخطـاب ونـون العظمـة إيذانـاً بأن هذا السـياق 

الكفـر  يف  تسـارعهم  بسـبب  عليهـم  للغضـب 

وإعراضهـم عـن الشـكر، مـن أّي قائـل كان، وبـأّي 

أّي حالـة كان.  القـول، وعـى  صيغـة ورد 

الرابـع: وإلظهـار العظمـة حيث كانت أدىن إشـارة 

منه تعاىل كافية يف سـكناهم يف البالد واسـتقرارهم 

فيهـا قاهريـن ألهلهـا الذيـن ملـؤوا قلوبهـم هيبة 

ا لَـْن نَْدُخلََهـا أَبَـًدا َما َداُمـوا ِفيَها{  حتـى قالـوا: }إِنّـَ

.]24 ]املائدة: 

الفرق الثاين وبيان الرس فيه: 

أورد سـبحانه وتعاىل يف آية األعراف ضمري الغائبني 

}لَــُهم{ حيث قال: }َوإِْذ ِقيَل لَــُهْم اْسـُكُنوا{، بينا 

مل يأت يف سـورة البقرة: بـ"لهم"، وال "لكم"؟

األعـراف  آيـة  يف  }لَــُهْم{  إيـراد  أن  فيـه  والـر 

ألجـل أن القصـة خطـاب وّجـه أوال إىل أهـل مكة، 

عـن  حكايـة  إرسائيـل  بنـي  عـن  فيـه  فالحكايـة 

غائـب، واألصـل أن يذكـر ضمريه فيـه، ولذلك قال: 

}لَـُهْم{.

 أّمـا عـدم ايـراد "لكـم" يف آيـة البقرة فـألن القول 

إمّنـا كان ألجـداد املخاطبـني مـن ألـوف السـنني ال 

لهـم أنفسـهم. ومل يقـل: " لهم " أيضا؛ ألن السـياق 

مل يكـن حكايـة عـن غائـب مجهـول يحتـاج إىل 

تعيينـه، بـل هو تذكـري الخلف مبا تقـوم به عليهم 

الحجـة مـن شـئون السـلف؛ ألنهم وارثـو أخالقهم 

بـني  مشـرك  إذن  فهـو  وعاداتهـم،  وغرائزهـم 

الخلـف الحـارض والسـلف الغابـر، وزيـادة " لهـم 

" تلصقـه بالغائـب وحـده فتكـون حكايتـه لبنـي 

إرسائيـل كحكايتـه لعـرب مكـة وغريهـم، فتأمل!.

الفرق الثالث وبيان الرس فيه: 

قـال تعاىل يف سـورة البقرة: }اْدُخلُـوا{ ]البقرة:58[، 

وقـال ُهنا: }اْسـُكُنوا{ ]األعراف: 161[. 

لهـم، أي: قيـل  القولـني قيـال  أّن  والـر يف هـذا 

لهـم: ادخلـوا هذه القرية واسـكنوها، ففـرّق ذلك 

عـى القّصتـني عـى عادة القـرآن يف تغيري أسـلوب 

القصص اسـتجدادا لنشـاط السـامع. قالـه العالمة 

ابـن عاشـور – رحمـه اللـه تعاىل-.

قلـت: هـذا إمنـا يدل عـى صحـة العبارتـني وليس 

السـؤال عـن ذلـك، وإمّنـا السـؤال عـن الـر يف 

اختصـاص كلٍّ مـن املوضعـني مبـا جـاء فيـه فـإّن 

التفّنـن يحصـل يف العكس أيضـا؟! وميكن أن يقال: 

وآيـة  الدخـول  بفعـل  البقـرة  آيـة  اختّصـت  إمّنـا 

األعـراف بفعل السـكنى ألن سـورة البقرة متقّدمة 

عى سـورة األعـراف يف املصحـف، والدخول مقدم 

عـى السـكون طبعـا، فذكـر الدخـول يف السـورة 

املتقدمـة والسـكون يف السـورة املتأخـرة؛ ليوافـق 

الوضـُع – أي: الذكـر- الطبـَع. وإمنا قيّدنـا التقديم 

بكونـه يف املصحـف؛ ألّن آيـة البقـرة متأخـرة يف 

النـزول عـن آيـة األعـراف؛ ألن سـورة البقـرة كلهـا 

مدنيـة، وسـورة األعـراف كلها مكية إال مثـان آيات 

مـن قوله تعاىل: }َواْسـأَلُْهْم َعِن الَْقْريَـِة الَِّتي كَانَْت 

َحـارِضََة الْبَْحـر{  إىل قولـه تعـاىل: }َوإِْذ نَتَْقَنا الَْجبََل 

تعـاىل:  وقولـه   ،]171 ]األعـراف:163-  فَْوقَُهـْم{ 

}اْسـُكُنوا هـِذِه الَْقْريََة{ ]األعـراف: 161[ داخل يف 

اآليـات املكيـة. واللـه سـبحانه وتعـاىل أعلم!

الفرق الرابع وبيان الرس فيه:

سـورة  يف  األكل  فعـل  تعـاىل  سـبحانه  عطـف   

البقـرة بالفـاء، فقـال: }فَُكلُـوا ِمْنَهـا َحيْـُث ِشـئْتُْم{ 

األعـراف  آيـة  يف  عطفـه  بينـا  ]البقـرة:58[، 

بالـواو، حيـث قـال: }وَكُلُـوا ِمْنَهـا َحيْـُث ِشـئْتُْم{ 

]األعـراف:161[

والـر فيـه أن الفـاء دالّـٌة عـى معنـى التعقيـب، 

متصـال  الحقـا  بهـا  املعطـوف  يكـون  أن  وهـو 

باملعطـوف عليـه بالُمهلـٍة، وأّمـا الـواو فهي ملطلق 

الجمـع بـال مالحظـة ترتيـب وتعقيـب، فاختّصت 

آيـة البقـرة بالفـاء، ألّن العطـف ُهنـاك عـى فعل 

الدخـول، والدخـول حالة منقضيـة زائلة وليس لها 

اسـتمرار، فال جرم يحسـن العطف بفـاء التعقيب؛ 

تأمالٌت بالغية يف آيات املغفرة
الشيخ أبو حّسان عبدالرشيد الجالل آبادي

أستاذ مبدرسة بيت السالم بباكستان

)احللقة السابعة عشرة(

على مائدة القرآن
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لتـدّل عـى أّن األكل مل يُجامـع الدخـول، وإمنا كان 

بعـده الحقـا متصـال بـه. واختّصـت آيـة األعـراف 

السـكنى،  فعـل  فيهـا عـى  العطـف  ألّن  بالـواو؛ 

األكل،  يجامعهـا  باقيـة  مسـتمرة  حالـٌة  وهـي 

ويكـون يف أثنائهـا، ال عقبهـا، فناسـب أن يعطـف 

بالـواو التـي تفيـد الجمـع بـني األمريـن مطلقا بال 

مالحظـة ترتيـب وال تعقيـب.

هـذا وأفـاد ابـن عاشـور – رحمـه اللـه تعـاىل- أّن 

التعقيـب – الـذي تـدّل عليـه الفـاء – معنـًى زائٌد 

عـى مطلـق الجمـع الـذي تفيـده واو العطـف، 

فكانـت آية البقـرة أوىل بحكاية مـا دلّت عليه فاء 

التعقيـب؛ ألّن آيـة البقرة سـيقت مسـاق التوبيخ، 

املِّنـة، وهـو تعجيـل  أدّل عـى  فناسـبها مـا هـو 

االنتفـاع بخـريات القريـة، وآيـة األعـراف سـيقت 

ملجـرّد العـربة بقّصـة بني إرسائيـل. والله سـبحانه 

وتعـاىل أعلـم بـأرسار كتابـه، وعلمـه أتـّم وأحكـم!

الفرق الخامس وبيان الرس فيه:

  وَصـف سـبحانه وتعـاىل األكل بصفـة الرغـد  يف 

آيـة البقـرة، فقـال: }فَُكلُوا ِمْنهـا َحيُْث ِشـئْتُْم رََغداً 

{، وحـذف هـذه الكلمـة يف آيـة األعـراف، حيـث 

قـال: }وَكُلُـوا ِمْنهـا َحيْـُث ِشـئْتُْم{]األعراف:161[. 

وبيان الرس فيه من وجوه: 

األّول: أنّـه لــّا كان األمـر بـاألكل يف آيـة البقرة يف 

سـياق األمـر بالدخـول، وأمـر األكل لـدى الداخـل 

مجهـوٌل، فناسـب أن يبـرّش بـاألكل الرغـد، وهـو 

األكل الواسـع الهنيـئ، بخـالف آيـة األعـراف، فـإّن 

األمـر بـاألكل فيهـا يف سـياق السـكنى، وقـد ذكرنا 

أن سـكنى حالـٌة ممتـّدة ومسـتمرٌّة، وال يخفـى أّن 

األكل يف الحالة املسـتمرّة ال يكون إال أكال مستمرّا، 

فلـم تبـق حاجـٌة إىل وصـف األكل بصفـة الرغد.

الثـاين: اختّصـت آية البقـرة بوصـف األكل بالرغد؛ 

أسـلفنا- سـيقت مسـاق  البقـرة – كـا  آيـة  ألّن 

التوبيـخ، فناسـبها ما هو أدّل عى املِّنـة؛ ألّن زيادة 

املِّنـة أدخـل يف تقويـة التوبيخ.

الثالـث: وقيـل يف بيـان الـر يف الفـرق أّن األكل 

عقيـب دخـول القريـة يكـون ألـّذ؛ ألّن الحاجة إىل 

ذلـك األكل كانـت أكمـل وأتـّم، ولــّا كان ذلـك 

األكل ألـّذ ناسـب أن يذكـر فيـه قوله: }رََغـًدا{ وأّما 

األكل حـال سـكون القريـة، فالظاهـر أنـه ال يكون 

يف محـل الحاجـة الشـديدة مـا مل تكـن اللـذة فيه 

متكاملـة، فناسـب تـرُك قولـه: }رََغـًدا{ فيه.

الرابـع: وقيـل: لــّا أسـند الفعل إىل نفسـه يف آية 

البقـرة ناسـب أن يذكر معـه اإلنعـام األعظم وهو 

أن يأكلـوا رغـدا، ويف آيـة األعـراف لــّا مل يسـند 

الفعـل إىل نفسـه مل يذكـر اإلنعـام األعظـم فيـه، 

فحـذف كلمـة "رغـدا". ذكـر الوجهـني األخرييـن 

اإلمـام فخـر الديـن الـرازي - رحمـه اللـه تعـاىل-!.

الفرق السادس وبيان  الرس فيه:

ًدا  ُسـجَّ الْبَـاَب  }َواْدُخلُـوا  البقـرة:   قـال يف سـورة 

َوقُولُـوا ِحطٌَّة{]البقـرة:58[، وقـال هاهنـا: }َوقُولُـوا 

ًدا{]األعراف:161[،  ُسـجَّ الْبَـاَب  َواْدُخلُـوا  ٌة  ِحطّـَ

فقـدم يف آيـة البقـرة مـا أّخر هنـا يف آيـة األعراف، 

وأّخـر هنالـك مـا قّدمـه هنـا.

بالـواو،  وقـع  اآليتـني  يف  العطـف  أّن  واليخفـى 

وهـي تقتـيض الجمـع بـني األمرين من غـري اعتبار 

الرتيـب بينهـا، وهـا: 1. الدعاء بـأن تحّط عنهم 

أوزارهـم وخطاياهـم،  و2. دخـول بـاب القرية يف 

حـال التلبس بالتواضع والخشـوع لله تعاىل شـكرا 

لجاللـه عـى نوالـه، كا فعل النبـي األعظمـ  صى 

اللـه عليـه وسـلم ـ ملـا دخـل مكـة فاتحـا. ولكـّن 

الـذي يهّمنـا هـو الجـواب عـن السـؤال: مـا هـو 

الـر يف هـذا التقديـم والتأخـري؟

والجواب عنه من وجوه:

األّول: إمّنـا قـّدم يف آيـة البقـرة األمـر بالدخـول؛ 

ألّن السـياق ُهنـاك لبيـان عـّد النعـم عـى بنـي 

إرسائيـل، وذلـك يقتـيض أن يقـدم األمـر بالدخول 

حالـة السـجود عـى األمـر بالتـاس الحـط؛ ألن 

أقـرب  والسـجود  للنفـوس،  السـار  هـو  الدخـول 

مقـرّب للحـرة الرشيفة، وأّما التـاس الحط فهو 

مشـعٌر بالذنـب.

للغضـب  فيهـا  السـياق  فـإّن  األعـراف  آيـة  وأّمـا 

عـن  وإعراضهـم  الكفـر  يف  بتسـاقطهم  عليهـم 

ٌة{؛  الشـكر، فناسـب أن يقـّدم قولـه: }وقُْولُـْوا ِحطّـَ

ليكون أّول قارع للسـمع مـا أمروا به من العبادة 

مشـعراً بعظيـم مـا تحملـوه من اآلثـام، إيذانـاً مبا 

سـيقت لـه هـذه القصـص يف هـذه السـورة.

الثـاين: أنّـه لـو كان التعبـري يف املوضعـني واحـدا 

لفِهـم منـه أن املقـّدم يف الذكـر أرجـح أو أهّم ولو 

يف الجملـة كـا هـي القاعـدة يف التقديـم لذاتـه. 

فـكان االختـالف داال عـى عـدم الفرق بـني تقديم 

هـذا وتأخـري ذلـك وبني عكسـه.

املخاطبـني  إّن  يقـال:  أن  ويحتمـل  الثالـث: 

ٌة{  ِحطّـَ َوقُولُـوا  ًدا  ُسـجَّ الْبَـاَب  بقوله:}َواْدُخلُـوا 

بعضهـم كانـوا مذنبـني والبعـض اآلخـر مـا كانـوا 

مذنبـني، فاملذنـب ال بـد أن يكـون اشـتغاله بحـّط 

الذنوب مقّدما عى االشـتغال بالعبادة؛ ألن التوبة 

بالعبـادات  االشـتغال  عـى  مقّدمـة  الذنـب  عـن 

املسـتقبلة ال محالـة، فـال جـرم كان تكليـف هؤالء 

أن يقولـوا أوال »حطّـة«، ثـّم يدخلوا الباب سـّجدا. 

وأمـا الـذي ال يكـون مذنبـا فـاألوىل به أن يشـتغل 

أوال بالعبـادة ثـم يذكـر التوبـة ثانيـا عـى سـبيل 

تلـك  فعـل  يف  العجـب  وإزالـة  النفـس  هضـم 

العبـادة، فهـؤالء يجـب أن يدخلـوا البـاب سـجدا 

أّوال، ثـم يقولـوا: "حطّـة" ثانيـا، فلــّا احتمل كون 

أولئـك املخاطبـني منقسـمني إىل هذيـن القسـمني 

ال جـرم ذَكَـر اللـه تعـاىل حكـم كل واحـد منهـا 

يف سـورة أخـرى. ذكـره اإلمـام الرازي –رحمـه الله 

تعـاىل-!.

الفرق السابع وبيان الرس فيه: 

عـرّب سـبحانه وتعـاىل عـن ذنـوب بنـي إرسائيـل 

يف آيـة البقـرة بجمـع الكـرة، فقـال: }نَْغِفـْر لَُكـْم 

َخطَايَاكُـْم{ ]البقـرة:58[، ويف آيـة األعـراف بجمـع 

َخِطيْئَاتُِكـْم{  لَُكـْم  }نَْغِفـْر  قـال:  حيـث  القلـة 

]األعـراف:161[؟ 

وبيـان الـر يف هـذا الفـرق أن إيـراد جمـع الكرة 

يف موضـعٍ، وإيراد جمع القلّة يف آخر إشـارة إىل أّن 

هـذه الذنـوب سـواء كانـت قليلـة أو كثـرية، فهي 

مغفـورة عنـد اإلتيان بهـذا الدعاء والتـرع. وإمّنا 

اختّصـت آية البقرة بجمع الكرة؛ ألنّه لــّا أضاف 

سـبحانه وتعـاىل القول فيهـا إىل نفسـه حيث قال: 

}َوإِْذ قُلَْنـا اْدُخلُـوا َهـِذِه الَْقْريَـَة{ ناسـب أن يقرن 

بـه مـا يليـق بجـوده وكرمه، وهـو غفـران الذنوب 

الكثـرية، فذكرهـا بلفـظ الجمـع الدال عـى الكرة، 

ويف آيـة األعـراف ملا مل يضف القول إىل نفسـه، بل 

قـال: }َوإِْذ ِقيـَل لَُهُم اْسـُكُنوا َهِذِه الَْقْريََة{ ناسـب 

ذكـر ذلـك بجمـع القلـة، فالحاصـل أنـه لــّا ذكر 

الفاعـل ذكـر مـا يليـق بكرمه مـن غفـران الخطايا 

الكثـرية، ويف األعـراف لــا مل يـرّصح بالفاعـل مل 

يذكـر اللفـظ الدال عـى الكرة.

الفرق الثامن وبيان الرس فيه:

 }  قـال تعـاىل يف سـورة البقرة: }َوَسـَنِزيُْد املْحِسـِننْيَ

]البقـرة:58[ بالـواو، بينـا حـذف حرف الـواو ُهنا 

 } يف آيـة األعـراف حيـث قـال: }َسـَنِزيُْد املْحِسـِننْيَ

]األعـراف:161[ وهـي جملـٌة مسـتأنفٌة اسـتئنافا 

بيانيـا واقعـٌة يف جـواب سـؤاٍل مقـّدر ناشـئ مـن 

قولـه تعـاىل: }نَْغِفـْر لَُكـْم َخِطيئَاتُِكـْم{، فإنّـه يثـري 

هـو  الغفـران  وهـل  يقـول:  كأنّـه  سـائل  سـؤاَل 

قصـارى جزائهـم؟ فأجيـب بـ}َسـَنِزيُد الُْمْحِسـِننَي{ 

أي: إّن بعـد الغفـران زيـادة أجـٍر عـى اإلحسـان 

يف العمـل. 

قيـل: وقـد يكون طـرح الـواو أدل عى كـون هذه 

الزيـادة تفّضـال محضا ليس مشـاركا للمغفرة فيا 

جعل سـببا لها من الخضوع والسـجود واالستغفار 

والدعاء بحـط الخطايا واألوزار.

والـر يف إيـراد الـواو يف آية البقـرة وحذفها يف آية 

األعـراف هـو التفّنـن يف حكايـة القّصـة وتعبريها. 

قـال العالمـة املفـر املحّقـق اآللـويس – رحمـه 

اللـه تعـاىل-: "إّن التفّنـن يف التعبـري مل يـزل دأب 

البلغـاء، وفيـه مـن الداللة عى رفعة شـأن املتكلم 

مـا ال يخفـى، والقـرآن الكريـم مملـوء مـن ذلـك، 

ومـن رام بيـان رسٍّ لـكل مـا وقـع فيـه منـه فقـد 

رام مـا ال سـبيل إليه إال بالكشـف الصحيح والعلم 

اللـديّن، واللـه يـؤيت فضله من يشـاء، وسـبحان من 

ال يحيـط بـأرسار كتابـه إال هـو".

على مائدة القرآن
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من خطب ومواقف
 فضيلة الشيخ عبد احلميد

)إمام وخطيب أهل السنة بزاهدان(

يف  الناقصــة  املشــاريع  تكتمــل  أن  نرجــو 

وبلوشســتان سيســتان 

إمــام  الحميــد،  الشــيخ عبــد  أشــار فضيلــة 

وخطيــب أهــل الســنة يف مدينــة زاهــدان، 

 )1440 الحجــة  ذي   28( الجمعــة  يف خطبــة 

ــكة  ــرشوع الس ــابهار، وم ــاء تش ــر مين إىل تطوي

ــيع  ــاز، وتوس ــب الغ ــل أنابي ــة، وتوصي الحديدي

واصفــا  املحافظــة،  يف  الرئيســة  الطرقــات 

إياهــا باملشــاريع واألعــال املحوريــة للتطويــر 

والتقــدم يف محافظــة سيســتان وبلوشســتان 

التــي بقيــت ناقصــة غــري كاملــة، والتــي يجــب 

أن تكتمــل يف أرسع وقــت ممكــن.

وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد إىل مناســبة 

ــض  ــة ببع ــوم الدول ــال: تق ــة، قائ ــبوع الدول أس

ــة  ــن يف محافظ ــودا، لك ــذل جه ــات وتب الخدم

ــال  ــض األع ــد بع ــتان توج ــتان وبلوشس سيس

املحوريــة التــي لــو أن الدولــة اهتمــت بهــا 

أكــر، ســيكون تأثريهــا أكــر يف التقــدم وتوفــري 

ــة. ــاغل يف املحافظ املش

ــاء تشــابهار  ــر مين ــال: تطوي ــه قائ ــع فضيلت وتاب

يتطلــب  التــي  املحوريــة  املوضوعــات  مــن 

ــن  ــاء م ــذا املين ــا، ألن ه ــاص به ــام الخ االهت

املــواين املهمــة واالســراتجية التــي تربــط إيــران 

دول  مــن  والكثــري  الوســطى  اآلســيا  بــدول 

املنطقــة.

ــال: إكــال  ــب أهــل الســنة قائ واســتطرد خطي

مــرشوع ســكة الحديــد بــني تشــابهار- زاهــدان، 

واالهتــام مبــرشوع توصيــل الغــاز يف املحافظــة، 

ــام  ــك، واالهت ــابهار- ميل ــق تش ــيع طري وتوس

بالطرقــات يف هــذه املحافظــة، مــن األمــور 

تقــدم  بهــا  االهتــام  يزيــد  التــي  األخــرى 

فيهــا.  الفــرص  وتوفــري  وتطّورهــا  املحافظــة 

املشــاريع يف أرسع  تكتمــل هــذه  أن  نرجــو 

ــت. وق

يوطــد  الكفــاءات”  “توليــة  مببــدأ  االهتــام 

واألخــوة الوحــدة  دعائــم 

وأكــد خطيــب أهــل الســنة عــى لــزوم االهتام 

مببــدأ الكفــاءة يف التوظيفــات، قائــال: نحــن 

شــعب واحــد وأمــة واحــدة، والشــعب اإليــراين 

مــن الســنة والشــيعة، إيرانيــون وإخــوة، واملهــم 

أن يراعــى يف البــالد مبــدأ الكفــاءة، وأن يجــري 

ــن  ــات م ــب والقومي ــي املذاه ــتخدام مؤه اس

ــوق  ــاة حق ــب مراع ــق. يج ــز ووتفري ــري متيي غ

ــة  ــون يف املحافظ ــن يعيش ــلمني الذي ــري املس غ

بناءعــى  مؤهلوهــم  ويؤظــف  والبــالد، 

ــا يف مجــال توســعة  ــي ميلكونه التخصصــات الت

ــا. ــالد وإعاره الب

ــن  ــتفادة م ــنة االس ــل الس ــب أه ــرب خطي واعت

يف  املختلفــة  الطبقــات  مطلــب  املؤهلــني 

سيســتان وبلوشســتان، وأضــاف قائــال: االهتــام 

ــب  ــني مطل ــاءات واملؤهل ــف الكف ــدأ توظي مبب

الطبقــات املختلفــة يف املحافظــة. نحــن نطمــن 

ــأن اســتخدام املؤهلــني للقوميــات  املســؤولني ب

واملذاهــب املختلفــة تســبب األخــوة والوحــدة، 

ويحقــق حلــم املســؤولني وكذلــك مرشــد الثــورة 

يف هــذا املجــال.

ــد مشــريا إىل  ــد الحمي ــة الشــيخ عب ــع فضيل تاب

ــول شــهر محــرم: يف شــهر محــرم وال ســيا  حل

ــا، يرجــى أن تحفــظ حرمــة  العــرشة األوىل منه

املقدســات، ويجــب أن يراعــى املســلمون يف 

احــرام مقدســات  بعضهــم  العــامل  مســتوى 

البعــض واعتقاداتهــم.

الفرديــة  الحيــاة  تتحــدى  اللــه  معصيــة 

عيــة الجتام وا

اعتــرب فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد، إمــام 

وخطيــب أهــل الســنة يف مدينــة زاهــدان، 

 )1440 الحجــة  ذو   21( الجمعــة  خطبــة  يف 

الذنــوب واملعــايص ســببا للمشــكالت والفشــل 

ــات للمســلمني،  ــة واالضطراب يف األعــال والغفل

مؤكــدا عــى رضورة العــودة إىل اللــه تعــاىل 

والتغيــري يف الحيــاة.

وقــال فضيلتــه بعــد تــالوة آيــة “إن اللــه ال 

ــهم”:  ــا بأنفس ــريوا م ــى يغ ــوم حت ــا بق ــري م يغ

ــل  ــع حاف ــم جام ــاب عظي ــم كت ــرآن الكري الق

ــا النظــر نجــد  ــو دققن بالحكمــة واملوعظــة، ول

أن هــذا الكتــاب الســاوي أجــاب عــن جميــع 

أســئلتنا وشــبهاتنا. فــإن مل نجــد أجوبــة أســئلتنا 

ــا  ــل ضعفن ــن دالئ ــو م ــم، فه ــرآن الكري يف الق

وتعــاىل  تبــارك  اللــه  ألن  العلمــي،  وعجزنــا 

أجــاب عــن جميــع حاجــات اإلنســان يف مجــال 

خطب ومحاضرات
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ــاد. ــة واإلرش الهداي

املذكــورة،  اآليــة  ضــوء  يف  فضيلتــه  واعتــرب 

الذنــوب مــن العوامــل املؤثــرة يف زوال النعــم، 

ــا زوال  ــب معه ــوب تجل ــة والذن ــال: املعصي قائ

ــدون  ــا يفق ــاس حين ــن الن ــري م ــة. الكث النعم

واملــال  والــروة  والســالمة  االنتصــار  نعمــة 

واملنصــب، يحــدث تغيــري يف أوضاعهــم املاديــة. 

يف هــذه اللحظة ترشــد اآليــات القرآنيــة الكرمية 

ــرق  ــل الط ــة أفض ــأن التوب ــة ب ــنة النبوي والس

ــوب. ــايص والذن ــن املع ــاة م للنج

واســتطرد فضيلتــه قائــال: لقــد وضــع اللــه تعاىل 

قــوة وقــدرة عظيمــة يف متنــاول فرعــون ومالئه، 

ــالم  ــه الس ــوىس علي ــيدنا م ــث س ــا بع ــن مل لك

إليــه، وقــف فرعــون ضــده فأغرقــه اللــه تعــاىل. 

ــبب يف أن  ــه كان الس ــون وعصيان ــرد فرع إن مت

تــزول كل نعمــه وعارتــه وقصــوره.

ــال:  ــد قائ ــد الحمي ــيخ عب ــة الش ــاف فضيل وأض

اإلنســان  فشــل  ســبب  والفجــور  الفســق 

ــارك  ــرب تب ــم ال والهزميــة، واإلطاعــة مــن تعالي

وتعــاىل ســبب للســعادة والنجــاح. حينا تشــيع 

ــع  ــك املجتم ــه ذل ــع، يواج ــايص يف املجتم املع

ــلمون  ــه املس ــوم يواج ــات. الي ــكالت وأزم مش

ــزالزل والســيول  ــوا بال ــات، وابتل ــات وتحدي أزم

ــزاع، والحــل  ــم و اإلجــرام والن والحــروب والظل

ــريات. ــم تغي ــلمون يف حياته أن يُحــدث املس

التمييــز  مــن  االجتنــاب  املســلمني  عــىل 

النظــر وضيــق  الجــاف  والتعصــب 

وأكــد خطيــب أهــل الســنة عــى لــزوم التوبــة 

إن  قائــال:  وتابــع  املعصيــة،  مــن  والفــرار 

الظــروف الراهنــة ومصالــح اإلســالم واملســلمني 

تتطلــب أن يغــري املســلمون جميعا يف أنفســهم. 

يجــب التغيــري يف املــدارس الدينيــة، ويجــب أن 

يرفــع علــاء الشــيعة والســنة مــدى تحملهــم، 

ويجتنبــوا مــن التعصــب وثقافــة التهمــة وعــدم 

التحمــل.

للعاملــني”  اإلســالم “رحمــة  واعتــرب فضيلتــه 

ينبغــي  ال  للعاملــني؛  رحمــة  اإلســالم  قائــال: 

النظــر  وضيــق  باإلفــراط  اإلســالم  تشــويه 

الشــخصية. والســالئق 

ــة ألهــل  ــدارس الديني ــاد امل ــس اتح ــرب رئي واعت

وبلوشســتان،  سيســتان  محافظــة  يف  الســنة 

املســلمني مــن األغصــان القويــة لإلســالم، وتابــع 

قائــال: املســلمون جميعــا بعضهــم إخــوة بعــض، 

وهــم مــن األغصــان القويــة لإلســالم. يجــب أن 

يغــري املســلمون يف أنفســهم، وينبــذوا العــداوة 

ــة. ــدم التحمــل واإلهان ــز وع والتميي

مــن  مرفــوض  القرسيــة  االعرتافــات  انتــزاع 

وجهــة نظــر الرشيعــة

ويف قســم آخــر مــن خطبتــه، نــدد فضيلــة 

االعرافــات  انتــزاع  الحميــد  عبــد  الشــيخ 

ــر  ــاه باملغاي ــا إي ــة مــن املتهمــني، واصف القري

الرشيعــة. ألصــول 

وأشــار فضيلتــه إىل حادثــة اغتيــال العلــاء 

ــل  ــم اغتيالهــم قب ــن ت ــني الذي ــني اإليراني النووي

ســنوات وبــث اعرافــات تلفزيونيــة للمتهمــني، 

ــاف  ــة، وأض ــت مزيف ــا كان ــريا بأنه ــت أخ تبين

ــف  ــول مل ــل ح ــريا تفاصي ــرشت أخ ــال: انت قائ

ــالم  ــائل اإلع ــني يف وس ــاء النوووي ــال العل اغتي

بــأن الذيــن اعتقلــوا بتهمــة اغتيــال هــؤالء 

العلــاء وتــم بــث اعرافاتهــم، اعرفــوا بالجرمية 

ــة. ــات مزيف ــت االعراف ــب وكان ــت التعذي تح

ــة  ــن وجه ــة م ــال: ال قيم ــه قائ ــاف فضيلت وأض

تحــت  يتــم  اعــراف  ألي  الرشيعــة  نظــر 

التعذيــب والضغــوط، والــرشع اإلســالمي مل 

يــأذن بهــذه األعــال. الذيــن ينتزعــون االعراف 

ــراه، مل  ــب واإلك ــلني بالتعذي ــم متوس ــن املته م

يعرفــوا الديــن اإلســالمي.

البعــض مــن  أن  قائــال: مــا نشــاهد  وتابــع 

ــه  ــون من ــن، وينتزع ــون اآلخري ــراد يختطف األف

ــون  ــم يطلب ــب بأنه ــت التعذي ــات تح االعراف

الجرميــة  ارتكــب  أو  الفــالين،  املبلــغ  منــه 

هــذا.  مثــل  العــراف  قيمــة  ال  الفالنيــة، 

ــة  ــر للرشيع ــة مغاي ــات القري ــزاع االعراف انت

اإلســالمية.

ورصح فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد قائــال: 

نحــن جميعــا مكلفــون بــأن نلتــزم تعاليــم 

ــم  ــايض حك ــدر الق ــإذا أص ــالمي. ف ــن اإلس الدي

تعزيــر شــخص للحصــول عــى االعــراف، فهــذا 

الحكــم واالعــراف مرفوضــان مــن وجهــة نظــر 

الرشيعــة. لذلــك نطالــب املســئولني أن ال يأذنــوا 

أن تحــدث هــذه القضيــة يف مؤسســة أو دائــرة.

وأكــد فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد عــى لــزوم 

التغيــري يف بعــض السياســات يف املســتويات 

املختلفــة قائــال: كلنــا بــرش، ومــن املمكــن 

أن نتعــرض للخطــأ، لكــن املهــم أن نعــرف 

بأخطائنــا ونحــدث تغيــريات فينــا.

مــع  قائــال:  الســنة  أهــل  وأضــاف خطيــب 

تعيــني الرئيــس الجديــد للقضــاء، تبــذل مســاع 

ــود  ــري جه ــاء، وتج ــري يف القض ــال التغي يف مج

ملكافحــة املفاســد، وهــذا األمــر مثــري للــرور. 

ــادة  ــاج إىل إع ــع اإلدارات واملنظــات تحت جمي

ــاتها. ــض سياس ــر والتغيــري يف بع النظ

أخبار العامل

غزة.. وقفة للتضامن مع املعتقلني الفلسطينيني يف 
السجون اإلرسائيلية

غــزة،  قطــاع  يف  الفلســطينيني،  عــرشات  شــارك 
اإلثنــني، يف وقفــة تضامنيــة مــع املعتقلــني املربــني 

عــن الطعــام يف الســجون اإلرسائيليــة.
ــة  ــا حرك ــي نظمته ــة الت ــاركون، يف الوقف وأدى املش
القــدس  “مهجــة  ومؤسســة  اإلســالمي  الجهــاد 
للشــهداء واألرسى” )غــري حكوميــة(، صــالة العشــاء، 
ودعــوا اللــه أن يفــك قيــد املعتقلــني مــن الســجون 

اإلرسائيليــة.
وقــال يــارس مزهــر، مديــر مؤسســة مهجــة القــدس، 
ــا  ــة دع ــأيت هــذه الفعالي ــث لألناضــول: “ت يف حدي
لــألرسى الفلســطينيني املربــني عــن الطعــام داخــل 

ــة”. املعتقــالت اإلرسائيلي
يرفضــون  الســجون  داخــل  “األرسى  وأضــاف: 

الظــامل”. اإلداري  االعتقــال 
أرسانــا،  عــن  يخفــف  أن  للــه  “دعونــا  وتابــع: 
اإلرسائيليــة  الســجون  مصلحــة  وتســتجيب 
ــون  ــني “يدافع ــى أن املعتقل ــددا ع ــم”، مش ملطالبه

واإلســالمية”. العربيــة  األمــة  رشف  عــن 

الصني متنع الكتب عن مسلمي الويغور ضمن 
استهدافها لثقافتهم

طيلــة 15 ســنة كان “يلقــون روزي” يــردد عــى 
مؤلفــات  لنــرش  الحكوميــني،  املوظفــني  مكاتــب 
الشــعبية  والقصــص  الكالســييك  الشــعر  لتعليــم 
ــيجيانغ  ــة ش ــور يف منطق ــة الويغ ــن اقلي ــني م للمالي

غــريب الصــني.
ولكــن ذلــك تغــري منــذ ثــالث ســنوات عندمــا أطلــق 
الحــزب الشــيوعي حملــة، ضــد مــا أســاه االنفصــال 
العرقــي والتطــرف الدينــي يف شــيجيانغ. وفجــأة 
حتــى الشــخصيات التــي تحظــى بالتقديــر مثــل 
روزي تــم اعتقالهــم، يف عمليــة قمــع وصفــت بأنهــا 

ــة. ــادة الثقافي ــى إىل مســتوى اإلب ترق

الروهينغا.. مأساة الالجئني تتواصل وال حلول يف 
األفق

ــة  ــات أقلي ــري يف مخي ــر، ال يشء يتغ ــان مي ــام ث ع
ــش  ــازار يف بنغالدي ــس ب ــة كوك ــا يف مدين الروهينغ
ســوى أن جوانبهــا تتســع وتتمــدد، رغــم أنهــا 
أعدادهــم  زادت  الذيــن  ســاكنيها  عــى  تضيــق 

وتشــابكت فصــول مأســاتهم.
يشــهد املجتمــع الــدويل عــى وجــود أكــر مــن 1.2 
ــات  ــة الروهينغــا يف مخي ــون الجــئ مــن أقلي ملي
ــش،  ــار وبنغالدي ــني ميامن ــدود ب ــى الح ــوء ع اللج
ــول ومحاســبة  ــه ال يحــرك ســاكنا إليجــاد الحل لكن

املتســببني يف واحــدة مــن مــآيس العــرص.
تقــول بيانــات منظــات حقــوق اإلنســان الدوليــة 
إن جيــش ميامنــار ومليشــيات بوذيــة متطرفــة 
ارتكبــت يف عــام 2017 مجــازر إبــادة وحشــية 
ــار،  ــريب ميامن ــة أراكان غ ــا يف والي ــق الروهينغ بح
اآلالف  وقتلــت  القــرى  مئــات  أحرقــت  وإنهــا 
بحــق  واالغتصــاب  الجنــي  العنــف  ومارســت 
آالف النســاء، مــا أدى إىل هــروب جاعــي نحــو 

بنغالديــش املجــاورة.

خطب ومحاضرات



AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

11السنة : 15- العدد:12/ ذي احلجة 1440 هـ.ق 

ــح املســلمون يف 29 مــن صفــر 1387 مــن  أصب

ــة  ــه 1967 م( يف كل بقع ــن يوني ــرة )9 م الهج

ــون  ــي يســكنونها، ال يرفع ــاع األرض الت ــن بق م

مواطنيهــم  يواجهــون  وال  حيــاءا  رؤوســهم 

وجريانهــم يف الشــوارع والطرقــات، واملحافــل 

ذلــة ومهانــة، قــد خنقتهــم العــربات فهــم 

يغالبونهــا، فقــد جثمــت ارسائيــل عــى مراكــز 

العربيــة  بالدهــم  مــن  اســراتيجية  هامــة 

هامــة  مــدن  عــى  واســتولت  املقدســة، 

ــن بالدهــم املقدســة، واســتولت  اســراتيجية م

عــى مــدن مــن أرضهــم، وأدهــى مــن كل ذلــك 

وأمــر، أن اليهــود قــد اســتولوا عــى القبلــة 

األوىل، وثالــث الحرمــني الرشيفــني، واملســجد 

ــه األرساء، وكان  ــذي كان من ــارك ال ــى املب األق

ذلــك ألول مــرة يف ألفــي ســنة باعــراف ربيهــم 

األكــرب، وكان أول يــوم مل يصــل فيــه املســلمون 

ــرون  ــة ق ــى يف مثاني ــجد األق ــة يف املس الجمع

بعدمــا اســتعاده صــالح الديــن األيــويب مــن 

الصليبيــني وقــد بقــى يف حكمهــم تســعني ســنة 

فقــط. مل يهنــأ للمســلمني عيــش يف هــذه املــدة، 

ومل يطــب لهــم طعــام ورشاب، حتــى اســروده 

ووصايتــه  العادلــة،  اإلســالمية  الواليــة  إىل 

الرحيمــة الســمحة، فكانــت هــذه الجمعــة )29 

صفــر 1389هـــ( والجمعــة – مباركــة يف التقويم 

اإلســالمي – يومــا مشــئوما مل يعــرف املســلمون 

ــذ قــرون،  ــه من يف أنحــاء العــامل يومــا أشــأم من

ففــي كل عــني دمعــة، ويف كل صــوت حــزن 

ــم، ويف كل  ــداد ومأت ــت ح ــجى، ويف كل بي وش

ــاء.  ــزاء ورث ــس ع مجل

ــاور  ــة يس ــوس الجريح ــت النف ــد كان ــذا وق ه

أمــل يف بقــاء الــرصاع والكفــاح، وطــول الحــرب، 

فقــد تنبــأ الخــرباء األجانــب، وأهــل البــرص 

باملوقــع الجغــرايف، إن الحــرب إذا طالــت أيامــا، 

وثبــت العــرب يف املعركــة فإنهــا ســتنهك قــوى 

اليهــود، وتلجئهــا إىل أن تضــع الســالح، وكانــت 

الــدول العربيــة القريبــة والبعيــدة، تضــم قواتها 

حملــت  قــد  كانــت  التــي  الحكومــات  إىل 

مســئولية الحــرب، واألمــل تعلــة كل جريــح 

ومريــض، فــكان بصيصــا مــن نــور وبريقــا 

مــن حيــاة يجســمه التفــاؤل، وقــد انقطــع 

ــاح  ــف وخمــد هــذا املصب ــط الضعي هــذا الخي

ــة  ــة العربي ــت » الجمهوري ــد قبل ــل، فق الضئي

املتحــدة » زعيمــة املعركــة وممثلــة العــرب 

ــت  ــري رشط، ووقع ــن غ ــار م ــالق الن ــف إط وق

ــة أســطورية،  ــك يف رسع ــع كل ذل ــة، ووق الهدن

وبراعــة متثيليــة، ووقــف العــامل اإلســالمي ذاهــال 

مشــدوها، مكتــوف اليــد، مســلوب اإلرادة، فــإن 

أصحــاب القضيــة الذيــن كانــوا يف املعركــة، 

والذيــن حملــوا رايتهــا، وتولــوا كربهــا، قــد 

ــح. ــوا الصل قبل

وجــوه  لهــم  غــد،  مــن  املســلمون  وأصبــح 

ــم  ــح مواطنوه ــس، وأصب ــم باألم ــري وجوهه غ

الشــامتون وزمالؤهــم يف املكاتــب واملصانــع 

ــة،  ــات العربي ــم وعــى الحكوم ــادرون عليه يتن

وعــى إخونهــم يف الديــن، فمنهــم مــن يقــول: 

» لقــد استســمنا ذا ورم«، ومنهــم مــن يقــول: » 

كنــا نســمع مــن ســنني جعجعــة ومل نــر طحنــا«، 

ومنهــم العامــي الــالذع الــذي يقــول: » متخــض 

ــأرا« واملســملون يســمعون كل  ــد ف ــل فول الجب

هــذا يف خجــل وحيــاء، والعهــد بهــم أنهــم 

يقرعــون الحجــة بالحجــة، ويقابلــون الريــح 

باألعصــار، وهــم أصحــاب بديهــة وعارضــة، 

ولكــن يخونهــم الــذكاء، وذالقــة اللســان يف هــذا 

املوقــف، ففيــه ضعــف وعجــز، فينشــد الواحــد 

ــرو  ــم عم ــريب القدي ــم بلســان الشــاعر الع منه

ــن معــدي كــرب:  ب

فلو أن قومي أنطقتني رماحهم 

أجــرت الرمــاح  ولكــن  نطقــت 

ومل تكــن القضيــة قضيــة شــخصية، يســقط 

ــا أهــون  ــم، ف ــا زعي ــق فيه ــد، ويخف ــا فائ فيه

هــذه القضيــة، ومــا أكــر أمثالهــا يف تاريــخ 

األمــم والحكومــات ويف تاريــخ األمــة اإلســالمية 

ــة  ــة قضي ــذه القضي ــت به ــن اقرن نفســها، ولك

ــاق  ــذا اإلخف ــوث به ــة، وتل ــات العربي الحكوم

الذريــع. اســم العــرب، الــذي كان ميــأل القلــوب 

ــط  ــذي ارتب ــار العجــم، وال ــا يف دي ــة ورعب مهاب

ــخ  ــن أروع التواري ــد مــرشق م ــخ مجي ــه تاري ب

أنحــاء  املســلمون يف جميــع  اإلنســانية، كان 

وانحــاس،  اإلميــان  منــه  يســتمدون  العــامل 

واملجــددون،  املصلحــون  عليــه  ويعمتــد 

ــئون يف  ــاء واملنش ــون، واألدب ــاء واملؤلف والخطب

كل جيــل وعــرص، يف إثــارة الشــعور، وإيقــاد 

ــد أســاءت  ــاد، فق ــرب اعت ــوب أك ــرات القل جم

هــذه النهايــة املخزيــة إىل كرامــة هــذا التاريــخ، 

كبــرية،  إســاءة  الحــاس  هــذا  منبــع  وإىل 

الدعــاة  لهــؤالء  طريفــة  مشــكلة  وخلقــت 

ــال  ــة إلندم ــا طويل ــينتظرون أيام ــني، س والعامل

هــذا الجــرج وزوال هــذا االنطبــاع.

ويحــار العقــل يف تعليــل هــذه الهزميــة املنكــرة 

الجغــرايف،  املوقــع  اســتعرض  إذا  وأســبابها، 

وقــارن بــني مــا ميلكــه العــرب مــن وســائل 

كارثة العامل العربي وأسبابها احلقيقة )1(

سيد أبو احلسن عيل الندوي

الواقع العربي

فيام ييل نص البحث القيم الذي كتبه سامحة األستاذ اإلمام السيد أيب الحسن عيل الحسني الندوي رحمه الله، ونرشه املجمع 

اإلسالمي العلمي بدار العلوم لندوة العلامء  لكناؤ بالهند. ونظرا لنفاسة هذه الدراسة و قيمتها وانطباقها عىل الواقع العريب 

املؤمل حرفيا، رأت إدارة املجلة نرشها وتقدميها إىل القراء الكرام يف حلقات، حرصا لتعميم فائدتها.
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العظيــم  التفــاوت  ورأى  وقــوات، 

ــول  ــوس ووص ــدد النف ــش يف ع املده

اإلمــداد والنجــدة، فــإذا فكــر يف ذلــك، 

وهــو حســري،  خائبــا  الفكــر  رجــع 

ــة  ــخ األم ــال يف تاري ــك مثي ــر لذل ومل ي

اإلســالمية، إال حــني هجــم التتــار – 

وهــم الجــراد املنتــرش والســيل املنهمر 

– عــى اإلمرباطوريــة اإلســالمية الكــربى، وقــذف 

وســلط  املســلمني،  قلــوب  يف  الرعــب  اللــه 

ــدا  ــم حص ــم، يحصدونه ــوش عليه ــؤالء الوح ه

كالحقــول، ويســوقونهم ســوقا كالقطعــان مــن 

الغنــم والضــأن، إال بكلمــة جامعــة قرآنيــة 

ــه تعــاىل:  معجــزة، هــي » الخــذالن« وهــو قول

وإن  لكــم،  غالــب  فــال  اللــه  ينرصكــم  إن   «

ــم مــن بعــده،  ــذي ينرصك يخذلكــم فمــن ذا ال

ــون«. ــوكل املؤمن ــه فليت ــى الل وع

وملــاذا كان هــذا الخــذالن بعــد مــا واكبهــم 

النــرص والتأييــد اإللهــى، ومــى يف ركابهــم 

وظهــرت  الطويلــة،  رحلتهــم  يف  الفتــح 

حتــى  الســاء،  جنــود  ونزلــت  املعجــزات، 

وعــى  مقدمتهــم  ويف   – املســلون  اعتقــد 

رأســهم العــرب – إن النــرص حليفهــم يف كل 

ــى،  ــجد األق ــطني واملس ــة فلس ــة، وقضي معرك

هــي قضيــة حــق وعــدل، وعقــل ومنطــق، 

تســتحق كل نــرص وتأييــد مــن األرض والســاء، 

ودولــة إرسائيــل قامــت عــى الظلــم والجرميــة، 

واالغتصــاب واملكابــرة، واليهــود هــم أذل خلــق 

ــا، وســكان هــذه  ــا وخنوع ــه، وأكرهــم جبن الل

الدولــة الوليــدة خليــط مــن البــرش، شــذاذ 

أفاقــون، أحاطــت بهــم الــدول العربيــة إحاطــة 

فهــي  بالجيــد،  والقــالدة  باملعصــم،  الســوار 

ــه  ــال الل ــج، وقــد ق ــرة يف بحــر واســع هائ جزي

تعــاىل: رضبــت عليهــم الذلــة واملســكنة وبــاؤوا 

بغضــب مــن اللــه. وإليــك الحقيقــة املؤملــة 

الثقيلــة.

لحمــل  املختــارة  األمــة  العــرب  كان  لقــد 

الرســالة اإلســالمية األوىل، ونرشهــا يف اآلفــاق 

ــه  ــرث الل ــا. إىل أن ي ــدب عليه ــتها والح وحراس

األرض ومــن عليهــا، وقــد ربــط اللــه مصريهــم 

ــه الصــالة  ــد علي ــة محم مبصــري اإلســالم، وببعث

ــا ال يقطعــه يشء،  ــا قران ــرن بينه والســالم، وق

ــرش  ــبيل ن ــا يف س ــم حاس ــعل قلوبه ــد أش وق

تعاليــم اإلســالم، ودعــوة األمــم إليهــا، وإنقاذهــا 

ــم  ــت ألخالقه ــد كان ــة، وق ــن الجاهلي ــن براث م

ــم،  ــني األم ــن ب ــا م ــي خصــوا به ــم الت ومواهبه

ووجههــا  اإلســالم  ومناهــا  غذاهــا  والتــي 

التوجيــه الصحيــح فضــل كبــري يف انتصــار عــى 

عدوهــم، الــذي كان يفوقهــم عــرشات املــرات، 

ويف تحطيمهــم لألمرباطوريتــني العظيمتــني – 

الروميــة واإليرانيــة – منهــا اإلميــان الراســخ، 

والوفــاء لإلســالم، واالســتاتة يف ســبيله، ومنهــا 

الفرديــة،  األنانيــة  عــن  واالنســالخ  اإليثــار 

ــاة،  ــف يف الحي ــد، والتقش ــة والزه ــا العف ومنه

ــاد عــى  ــا االعت ــال، ومنه ــوة االحت والصــرب ق

ــكالم،  العمــل والكفــاح أكــر مــن الحديــث وال

األوهــام  يف  االسرســال  بــدل  و«الواقعيــة« 

واألحــالم.

ــري  ــدور األخ ــريب يف ال ــامل الع ــد يف الع ــد ج وق

حــوادث وتطــورات، قوضــت دعائــم هــذه 

الحيــاة، وأركان هــذا الخلــق العــريب اإلســالمي، 

وخلقــت مــن هــذا العــامل الــذي عجنــت طينتــه 

باإلســالم، وحبــه والوفــاء لــه، والتفــاين يف ســبيله 

عاملــا جديــدا، يختلــف عــن العــامل القديــم 

ــي  ــل الت ــذه العوام ــم ه ــا، وأه ــا جذري اختالف

غــريت اتجاهــه ثالثــة عوامــل بحســب الرتيــب 

ــي. التاريخ

والــروة  الغربيــة،  الحضــارة  األول:  العامــل 

الهالئــة التــي تدفقــت عليــه، وقــد أثــرت هــذه 

الحضــارة وهــذه الــروة يف أخــالق هــذه األمــة 

واملتقشــفة  والتاريــخ،  بالطبيعــة  العســكرية 

تأثــريا  والوراثــة،  الرســالة  بحكــم  الزاهــدة، 

عميقــا، قلبهــا رأســا عــى عقــب، فتفشــت 

فيهــا روح التنعــم والرقــة، والــرف واإلخــالد 

ــوة  ــية، والتف ــدت روح الفروس ــة، وفق إىل الراح

املــكاره،  عــى  والصــرب  والنخــوة،  العربيــة، 

واحتــال املصائــب، والثبــات يف معركــة الحيــاة، 

وفرائضــه،  اللــه  بأحــكام  النــاس  واســتهان 

حمــى  يف  ووقعــوا  املحــارم،  عــى  وتجــرأوا 

اللــه، وأخــل العلــاء بواجــب األمــر باملعــروف 

والنهــي عــن املنكــر، وتركــوا الحســبة عــى 

عنــد ســلطان جائــر،  النــاس، وكلمــة حــق 

وانتــرشت املجــالت والصحــف املاجنــة الخليعــة 

تنــرش املجــون والخالعــة، وتبــذر بــذور الفســاد 

واإللحــاد، وتحــب أن تشــيع الفاحشــة يف الذيــن 

آمنــوا، واكتســحت املجتمــع موجــة مــن التمتــع 

ــاس  ــه الن ــرات، وترفي ــاب امل ــذات، وانته بالل

األخــالق  حســاب  عــى  وتســليتها 

والضائــر، وعــى حســاب الرشائــع 

بعــض  أصبــح  حتــى  والديانــات 

ــي،  ــون املجــازاة اإلله ــن يعــرف قان م

الســابقة  األمــم  تاريــخ  ويعــرف 

الســاء،  إىل  بــرصه  يرفــع  البائــدة، 

خشــية أن تنــزل عقوبــة أو يحــل بــالء، 

ويتلــو قولــه تعــاىل: أفأمــن أهــل القــرى أن 

يأتيهــم بأســنا بياتــا وهــم نامئــون أو أمــن أهــل 

القــرى أن يأتيهــم بأســنا ضحــى وهــم يلعبــون، 

ــه إال  ــر الل ــن مك ــال يأم ــه، ف ــر الل ــوا مك أفأمن

القــوم الخــارسون.

والعامــل الثــاين: هي ظهــور » القوميــة العربية« 

التــي كان لهــا أعمــق تأثــري يف حيــاة األمــة 

ــرب  ــد الح ــاعرها بع ــا ومش ــة وعواطفه العربي

العامليــة األوىل، فقــد قويــت هــذه العصبيــة 

ــت  ــالمية، وأصبح ــة اإلس ــاب العصبي ــى حس ع

القوميــون،  بهــا  يتغنــى  وعقيــدة  ديانــة 

أهــل  يتحمــس  كــا  لهــا  وينحمســون 

الديانــات وامللــل لدياناتهــم ورشائعهــم ويــرون 

فيهــا عوضــا وخلفــا عــن الديــن اإلســالمي 

ــار  ــه، واالنتص ــان ب ــه باإلمي ــم الل ــذي أكرمه ال

ــك بعــض  ــل ذل ــبيله – يتمث ــاين يف س ــه، والتف ل

ــارات التتقطناهــا عــى عجــل  ــل – يف عب التمثي

مــن كتابــات بعــض كبــار كتــاب العــرب، وهــي 

تقــدم أســلوب الفكــر الحديــث املســيطر عــى 

ــة: ــة العربي ــاة القومي دع

»العروبــة نفســها ديــن عندنــا نحــن » القوميــني 

مســلمني  مــن  العريقــني  املؤمنــني  العــرب« 

ــل  ــل اإلســالم وقب ــا وجــدت قب ومســيحني، ألنه

املســيحية يف هــذه الحيــاة الدنيــا مــع دعوتهــا 

األديــان  مــا يف  أســمى  العروبــة – إىل  أي   –

الســاوية مــن أخــالق ومعامــالت وفضائــل 

وحســنات.

أن  املقدســة  نبوتــه  عــرص  لــكل  كان  لــن 

ــرص يف  ــذا الع ــوة ه ــي نب ــة له ــة العربي القومي

العــريب.  مجتمعنــا 

ورســالة هــذه النبــوة هــي تجميــع القــوة، 

وتكتيــل الجبهــة، واإلنطالقــة بالطاقــة البرشيــة 

يف كيــان املجتمــع العــريب نحــو كســب الحيــاة.

وإن كتــاب العــرب يف أعناقهــم أمانــة، هــي 

أن يكونــوا حواريــني لتلــك النبــوة الصادقــة، 

مــن  فيهــا  وينفخــون  بأقالمهــم  يزكونهــا 

لهــا  تتكتــل  أن  عــى  ويعملــون  أرواحهــم، 

)يتواصــل( واالزدهــار.  النــاء  أســباب 

الواقع العربي
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الدراسـية. وترقيـة  املناهـج واملقـررات  إلصـالح 

املناهـج التعلميميـة ورفـع مسـتواها، وتطويرها 

محـدودة  حركـة  العـرص،  مقتضيـات  حسـب 

محلية مؤقتة، بل كانت مدرسـة فكرية مسـتقلة 

والنظريـات  الصحيحـة،  العقائـد  عـى  تشـتمل 

التعلميميـة السـديدة، والتصـور الخاص السـليم 

للثقافـة  املتزنـة  الخاصـة  واملعايـري  للتاريـخ، 

واآلداب. والعلـوم  والحضـارة 

وإن الحضـارة اإلسـالمية الهنديـة التـي ظهـرت 

بفضـل املسـلمني وتفاعلهـم مـع هـذه االبـالد، 

والتواضـع  والجـال،  بالروعـة  متتـاز  حضـارة 

والعمـق  والصالبـة،  والسـهولة  والبسـاطة، 

والسـعة، والرقة والقوة، واالسـتقامة والسـاحة.

الحكمـة  بـني  نفوذهـا  دائـر  يف  تجمـع  إنهـا 

والشـعر،  األدب  وبـني  والرشيعـة،  والفلسـفة 

والفقـه والتصـوف، وبني سـالمة الـذوق، ولطافة 

الحـس. وإن مجاالت عملها ونشـاطها تجمع بني 

القـالع الحصينـة، واملكتبـات العامـرة، واملـدارس 

ونـوادي  والتحقيـق،  البحـث  ومراكـز  والزوايـا 

بالثقـة  تتسـم  حضـارة  إنهـا  واألدب.  الشـعر 

والجـد، والدعابـة وخفة الروح. إنها متلك الشـدة 

واليـر، وقـوة املـراس ولني الجانب. وإن وسـيلة 

وكالهـا،  ونبوغهـا  وآرائهـا،  لخواطرهـا  إبدائهـا 

اللغـة العربيـة، والفارسـية، واألرديـة، والهنديـة.

مـن  تكوينهـا كل  تعامـل يف  التـي  إن عقليتـي 

تأثـريات أرسيت: الوالـد والوالـدة، والبيئـة األرسية 

وتقاليدها، والذوق األديب والتأليفي الذي اسـتمر 

يف ثالثـة أعقـاب متواليـة، وسـعة األفـق ورحابـة 

الصـدر، وحـب الدفـاع عـن الديـن والحميـة له، 

نتيجـة العالقـة واالنتـاء إىل أرسة اإلمـام أحمـد 

بـن عرفـان الشـهيد وجاعتـه، وفـوق كل ذلـك 

صحبـة أخـي األكرب وتربيته الـذي كان جامعا بني 

خصائـص التعليم القديـم والجديد، وقد هضمها 

هضـا كامـال، والـذي كان مجمـع بحـار العلـوم 

الرشقيـة والغربيـة، ويصـح أن يقـال فيـه: »َمرََج 

يَبِْغيَـاِن«  اَل  بَـْرزٌَخ  بَيَْنُهـَا   * يَلْتَِقيَـاِن  الْبَْحَريْـِن 

الرحمـن:20-19﴾

وحالتـي  باعـي،  وقـرص  علمـي  قلـة  ورغـم 

الفـرة  تلـك  مقتضيـات  مـن  كان  املتواضعـة، 

بينـي  انسـجام  هنـاك  يكـون  أن  العمـر  مـن 

وبـني طبيعـة نـدوة العلـاء الفكريـة والدينيـة، 

والثقافـة التـي متثلهـا وتحمـل لواءهـا، ولذلك مل 

أضطرلتكيفـي مـع هـذه البيئـة ووضـع نفي يف 

مكانهـا الالئـق فيهـا إىل هجـرة عقليـة، أو رحلـة 

ذهينـة طويلـة، بـل شـعرت كأننـي انتقلـت من 

حجـرة أو زاويـة يف البيـت إىل زاوية أخـرى، وقد 

كان مـن األسـباب وراء ذلـك أيضـا أننـي نشـأت 

مـن البدايـة النشـأة العقليـة والعلميـة يف جـو 

نـدوة العلـاء ويف ظلهـا، وقـد تلقفـت أذين مـن 

الصغـر أحدايـث وروايـات عرفتنـي بتاريخ ندوة 

العلـاء، ورجالهـا ومؤسسـيها الكبـار، ووقفتنـي 

عـى آرائهـا وأفكارهـا، فقد كان مـريب وويّل أمري 

أخـي األكرب، وأسـتاذي الشـفوق الحبيب الشـيخ 

خليـل بـن محمـد اليـاين، وأسـتاذي اآلخـر هـو 

تنـاول يف  الـذي  الحسـني  السـيد طلحـة  عمنـا 

بعـض الجوانـب تربيتـي العقليـة، كان كل واحد 

مثراتهـا  مـن  واملقتطـف  النـدوة  خريـج  منهـم 

واملسـتفيد بهـا.

وكان مـن حكمـة الله تعاىل يف تعييني مدرسـا يف 

دار العلـوم نـدوة العلـاء عـدا هـذه املوافقـات 

العلميـة والعقليـة والعالقات القدميـة أن الفرص 

التـي كانت تتـاح يل للعمل يف هـذا الجو بحرية، 

بهـا  والتقـدم  املتواضعـة  صالحيـايت  واسـتخدام 

وترقيتهـا، مل أكـن ألجدهـا يف أي مدرسـة أخـرى، 

فقـد كان أخـي األكـرب أمـني عـام نـدوة العلـاء، 

الـذي  النـدوي  سـليان  السـيد  العالمـة  وكان 

كان لعالقـة التتلمـذ عـى الوالـد، وعالقـة الحب 

والـود، ووحـدة الفكـر مـع أخـي األكـرب، كأحـد 

كبـار األفـراد مـن أرستنـا – مديـر التعليـم فيهـا، 

حسـن  حيـدر  الشـيخ  الشـفوق  أسـتاذي  وكان 

خـان عميـد دار العلـوم وشـيخ الحديـث فيهـا، 

عمـران  الشـيخ محمـد  زميـي وصديقـي  وكان 

ومديـر  العميـد  نائـب  األزهـري  النـدوي  خـان 

واملدرسـني  األسـاتذة  صـف  يف  وكان  اإلدارة، 

عـدد مـن أصدقـايئ وزمـاليئ، كاألسـتاذ مسـعود 

النـدوي، واألسـتاذ محمد ناظم الندوي، والشـيخ 

محمـد العـريب، ثـم جـاء بعـد فـرة مـن الوقـت 

األسـتاذ عبـد السـالم القـدوايئ الندوي، واألسـتاذ 

أبـو الليـث اإلصالحـي النـدوي، واألسـتاذ محمـد 

أويـس النجرامـي الندوي، فلم يكـن يحول ألجل 

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

إعداد: سامحة األستاذ املفتي عبد القادر العاريف
أستاذ باجلامعة

احللقة األوىل

منثورات

اإلمام السيد أبو الحسن عىل الندوي يحيك عن حركة ندوة العلامء لكهنو ومتطلباتها وبيئة دار العلوم التابعة لها وبداية التدريس فيها  واالنسجام 

الفكري واملالمئة العقلية بينه وبني ندوة العلامء
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ذلـك أي صعوبـة إداريـة أو عائـق إمارة وسـلطة 

دون القيـام بعمـل التدريس والتعليـم، واالتصال 

إىل  واإلقـدام  فيهـم،  والعمـل  بالطـالب  املبـارش 

بالبـال،  لـو خطـرت  تعليميـة جديـدة  تجـارب 

حتـى التقدم مبقرحـات متواضعة حـول املناهج 

واملقـررات الدراسـية بـكل حريـة.

عيّنـت مدرسـا،  أن  بعـد  العلـوم  دار  وحـرت 

البنـاء الرئيـي لـدار  فأقمـت يف إحـدى غـرف 

العلـوم التـي كان يقيـم فيهـا األسـتاذ مسـعود 

النـدوي أيضا، فكانت حجرتنا ألجل ذلك مسـكنا 

لنـا ومكتبا ملجلـة )) الضياء(( كذلـك، وقد كانت 

بيننـا ألفـة قدميـة، ومـودة راسـخة، حتـى كأننـا 

أخـوان شـقيقان أو صديقـان حميـان، وندميـان 

قدميان.

وكان يف جاعـة الطـالب الذيـن كنـت أدرسـهم 

يف الصـف السـادس )السـنة الثالثـة العالية اآلن( 

عـدد مـن الطلبـة األذكيـاء، جيـدي االسـتعداد، 

وكان أكرهـم أكـرب منـي سـنا أو يسـاوونني يف 

العمـر، وكانـوا يدرسـون مختـرص تفسـري األجزاء 

العـرشة األوىل مـن القـرآن الكريـم عـى األسـتاذ 

عبدالرحمـن الكاشـغري أحـد األسـاتذة الفضـالء 

الناجحـني، وتشـتمل هـذه  البارعـني  واملدرسـني 

األجـزاء عـى كثري مـن آيـات األحـكام واملباحث 

الفقهيـة والكالميـة، فـكان عـي أن أجهـد نفي 

اسـتعدادي  أثبـت  حتـى  املطالعـة  مـن  وأكـر 

مسـعود  األسـتاذ  وكان  للتدريـس،  وصالحيتـي 

عـن  الطـالب  يسـأل   – ونصحـه  إلخالصـه   –

بـوّده  كان  نحـوي،  وانطباعاتهـم  مشـاعرهم 

أن ال أكـون مدرسـا فاشـال. وقـد أبـدى الطـالب 

بصـورة عامـة – اقتناعهـم وطأمنينتهـم، وأثنـوا 

عـى املـدرس، ولكنهـم أشـاروا إشـارة لطيفـة إىل 

أن املـدرس يف حاجـة إىل اإلكثـار مـن املراجعـة 

مسـعود  األسـتاذ  أخـربين  وقـد  واملطالعـة، 

بانطباعـات الطالب، فأخذت مـن املكتبة مراجع 

األساسـية  واملصـادر  الكبـرية،  القدميـة  التفسـري 

املهمـة، قـرأت بعضهـا كتفسـري ))الكشـاف(( و 

))معـامل التنزيـل(( للبغـوي و ))املـدراك(( مـن 

أولهـا إىل آخرهـا حرفا حرفا، واسـتفدت كثريا من 

تفسـري ))املنار(( و ))ترجـان القرآن(( ملوالنا أيب 

الـكالم آزاد، مـن التفاسـري الجديـدة.

واسـتعنت يف الـرد عى أسـئلة الطـالب ويف مادة 

التـدرس بــ ))روح املعـاين(( للعالمـة اآللـويس، 

وبدأت أراسـل للحصـول عى معلومـات جديدة 

ودراسـة مقارنة للقرآن الكريم، الشيخ عبداملاجد 

الدريابـادي، الـذي كان منرصفـا إىل وضع ترجمة 

اإلنجليزيـة،  اللغـة  يف  الكريـم  للقـرآن  وتفسـري 

املوسـوعات  يف  غنيـة  مكتبـة  عنـده  وكانـت 

العلميـة والدراسـات املقارنـة، واسـتعنت يف حل 

تلـك املسـائل والقضايـا التـي أثارتهـا الكشـوف 

الجديـدة، ومقتضيـات العـرص، وسـافرت ألجـل 

ذلـك إىل دريابـاد قريـة الشـيخ عبداملاجـد عـدة 

مـرات، واسـتفدت منـه، واسـتغرقت يف مطالعـة 

هذه األشـياء، واالسـتعداد الجيد الكايف للدروس، 

وأحمـد للـه تعـاىل عـى أننـي متكنت قبـل نهاية 

العـام الـدرايس أن أقنـع الطـالب إقناعـا كامـال.

الجو العام يف دار العلوم:

لقـد كان يسـود دار العلوم نـدوة العلاء يف تلك 

الفـرة – إلقامـة الشـيخ الهـاليل، وإصـدار مجلـة 

الشـباب،  ))الضيـاء((، وبتأثـري أولئـك املدرسـني 

الذيـن كانـوا عى اتصـال مبارش بالطـالب، وكانوا 

أقـدر عـى تأليفهـم والتأثـري فيهـم – جـوٌّ اللغـة 

واإلنشـاء  والخطابـة  العـريب،  واألدب  العربيـة، 

األرديـة،  اللغـة   آداب  ودراسـة  بالعربيـة، 

والتاريـخ، كان هـذا هـو الـذوق الغالـب، وكانت 

تـرد بالتبـادل مع مجلة ))الضيـاء(( مجالت مرص 

والشـام والعـراق وجرائدهـا املوقـرة املعروفـة، 

فكانـت تـأيت ))املنـار(( و ))الفتـح(( من مرص، و 

)) العرفـان(( من الشـام، و ))الصفـا(( من لبنان، 

وكذلـك كانـت تصـل ))الرسـالة(( لألسـتاذ أحمد 

أحمـد  للدكتـور  و))الثقافـة((  الزيـات،  حسـن 

أمـني، وكانتـا تنـرشان مقـاالت كبـار أدبـاء مـرص 

وصفوتهـا املختـارة وكبـار أصحـاب األقـالم فيهـا.

وكانـت تـرد إىل مكتـب املجلـة ) لكونهـا املجلـة 

بعـض  كتـب   ) الهنـد  يف  الوحيـدة  العربيـة 

املؤلفـني املعروفـني، للتعليـق والتعريف، فكانت 

الوسـط  وهـذا  ذلـك.  حـني  الصغـرية  حجرتنـا 

املحـدود، جزيـرة عربيـة يف بحـر الهنـد، وتعرفنا 

بهـذه املطالعـة وهـذا الجـو األديب عـى أصحاب 

األقـالم واألدبـاء مـن أصحـاب األسـاليب البيانية، 

املـدراس  أصحـاب  مـن  الفضـالء  واملفكريـن 

الفكريـة املسـتقلة، وألفناهـم، كمعرفتنـا ألدبـاء 

الهنـد وشـعرائها ونّقادهـا ومفكريهـا، بـل كانت 

معرفتنـا لبعـض األسـاليب الخاصة لهـؤالء األدباء 

وأصحـاب األقـالم واملفكريـن العـرب أكـر، مـن 

معرفتنـا لنظرائهم يف البالد، وقـد كنا نبدي آراءنا 

حولهـم ونعلـق عليهـم ونتحدث عن محاسـنهم 

ومسـاويهم، وانحراف بعضهم الدينـي والفكري، 

نصنـف مراتبهـم ودرجاتهـم.

وقد شـعرت بفائدة ذلك كليا عندما سـافرت عام 

1951م إىل مـرص، فلـم تواجهنـي هناك شـخصية 

جديدة تسـحر العقـول وتدهش النفـوس، أوخذ 

بسـحرها وأخضـع لهيبتهـا وجاللهـا، وال كانت يل 

هنـاك مكتشـفات جديـدة، وإنـه ملـن األهميـة 

التعليـم  مجـال  يف  والعاملـني  للدعـاة  مبـكان 

والربيـة والدعـوة أن يكونـوا قبـل سـفرهم إىل 

يسـيطر  التـي  سـياتلك  ال   – الخارجيـة  البـالد 

علمهـا ورقيهـا وحضارتها عى العقـول والقلوب، 

ويكـون لهـا سـحر يف النفـوس – قد درسـوا أدبها 

ولغتهـا وثقافتهـا دراسـة ناقـدة بصـرية، وسـربوا 

غورهـا، وتعرفـوا عـى حلوهـا ومرهـا، قبـل أن 

يطـأوا أرض هـذه البالد، ويخالطـوا رجالها وقادة 

فيها. الفكـر 

ومـن حـوادث تلـك الفـرة الطريفـة أن وقعـت 

يف جميعـة اإلصـالح مناقشـة أدبيـة، بـل معركـة 

أدبيـة عربيـة، كان موضوعهـا » مـن هـو أكـرب 

رجـل يف العـامل اإلسـالمي؟« وقـد كان الخطبـاء 

الحامـي  النقـاش  الشـباب يشـاركون هـذا  مـن 

بـكل حاسـهم وجدهـم وإرصارهـم، كأنهـم مـا 

جلسـوا إال الختيـار أكرب شـخصية من شـخصيات 

العـامل اإلسـالمي اآلن، وسـوف يختارونهـا فعـال 

ويضعـون عى رأسـها تاج الخالفـة العظمى، وقد 

شـارك يف هـذا النقاش أحد الصحافيني السـوريني 

األسـتاذ محمـود خـري الديـن الدمشـقي، الـذي 

كان قـدم منـذ أيـام، وقـد رجحت ميول األسـتاذ 

مسـعود النـدوي، وحكـم رئيـس جلسـة النقاش 

– وهـو كاتـب السـطور – كفـة األمـري شـكيب 

أرسـالن، واتفق أكـر الحضور عى ذلـك، وصّوتوا 

القيمـة  تعليقاتـه  طالعنـا  قـد  وكنـا  حقـه،  يف 

العـامل اإلسـالمي للمؤلـف  عـى كتـاب )حـارض 

نقـرأ  وكنـا  قريبـا،   )  )stoddard( اإلمريـيك 

مقاالتـه اإلسـالمية الفائضـة بالقـوة والحاس يف 

)) الفتـح(( فكانت شـخصية ألجل ذلك متغلغلة 

يف أحشـائنا ومسـيطرة عـى عقولنـا.

وقـد ُسـمع صـدى هـذه النـدوة يف مـرص أيضـا، 

إذ نـرش األسـتاذ محمـد طاهـر محـر الجلسـة 

يف صحيفتـه ))الشـورى(( املرصيـة بإشـارة مـن 

العالمـة السـيد رشـيد رضـا، واطّلـع عليـه األمـري 

إىل  شـخصية  رسـالة  فكتـب  أرسـالن،  شـكيب 

األسـتاذ مسـعود يشـكر فيهـا محبيـه الذيـن مل 

يـروه عـى حسـن ظنهـم وثنائهـم، ولكـن رّصح 

– بـكل جـراءة وإخـالص – أن هـذا اللبـاس ال 

الكبـري  املجاهـد  عـى  إال  الواقـع  يف  يسـتقيم 

املعـروف الغـازي عبـد الكريـم الريفـي، الـذي 

أنـزل – بصالحيتـه وعبقريتـه الحربيـة املوهوبة 

واسـتعداده املنقطـع النظـري – رضبـات قاصمـة 

عـى إسـبانيا وفرنسـا، وقـد ذكـر األمـري شـكيب 

إخـاء  أو  رشـيد  السـيد   « كتابـه  يف  أرسـالن 

أربعـني سـنة« هـذه النـدوة، وميكـن أن يقـدر 

بذلـك مسـتوى عقليتنـا يف ذلـك الوقـت، وذوقنا 

تفكرينـا. ودراسـتنا ومنهـج 

]يف مسرية الحياة 1/ 118 طبع دار القلم دمشق[.

منثورات
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تغّلب على العوائق اليت تواجهها يف جمال املطالعة 
وتعّرف على املطالعة املثمرة واستمتع بها 

إشارة:

كيف أطالع؟ بأي كتاب أبدأ ؟ ملاذا أنىس ما أطالعه برسعة؟ كيف أقتطف 

التعابري الرائعة األدبية خالل مطالعتي وقراءيت؟ كيف أتخلص من سيطرة 

التعب والكسل أثناء املطالعة، بوّدي أن أطالع بشكل مستمر إال أين ال أوفق، 

ترى ما هو الحل؟

تابعوا معنا الحوار الذي أجري مع األستاذ الخبري يف هذا الحقل، فضيلة الشيخ 

عبد اللطيف النارويئ -رعاه الله- األستاذ بالجامعة، ممن عاش مع الكتب 

وتجمعت لديه تجارب قيمة. لتجدوا من خالله اإلجابة الشافية عن األسئلة 

املطروحة وغريها مام يدور يف أذهان الكثري منا وبخاصة اإلخوة الطلبة.

وإليكم هذا الحوار املمتع.

الشيخ عبداللطيف النارويئ يف حوار ملجلة »الصحوة اإلسالمية«:

حوار

حاوره: 

سيد مسعود



AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

السنة : 15- العدد:12/ ذي احلجة 1440 هـ.ق 
16

ــيخ،  ــة الش ــه فضيل ــة الل ــم ورحم ــالم عليك الس

لوبينتــم لنــا يف البدايــة: مــا هــي املطالعــة ومــا 

هــي أهمیتهــا؟

اللــه  ورحمــة  الســالم  وعليكــم   
وبركاتــه. املطالعــة والقــراءة مــن أهــم أســباب 

ــه  ــة أحکام ــی و معرف ــه تعال ــد لل ــة العب معرف

وفرائضــه، وهــي طریــق ســهل ممهد لالســتفادة 

مــن أفــکار العلــاء واملفکریــن القدیــم منهــم 

یعیــش  أن  لإلنســان  ویمکــن  والحدیــث، 

األحــداث املاضیــة، ویطلــع علــی أحــوال األمــم 

ــم.  ــرب منه ــم ویعت ــظ بحیاته ــابقة ویتع الس

ــع  ــم للنهــل مــن ینابی إن املطالعــة طریــق قوی

ویناجیهــم  ویصاحبهــم  العذبــة  الســالفین 

الحیــاة  معنــی  یعــرف  کــي  ویسرشــدهم 

إىل  للوصــول  دروبهــم  ویســلک  الحقیقیــة 

املعــايل. فمــن قــرأ کتابــا للغزالــی أو ابــن قیــم 

الجوزیــة فکأنــه تتلمــذ لدیــه وجلــس يف حلقــة 

درســه وصاحبــه وهــذه الفضیلــة ال تحصــل إال 

باملطالعــة.

إن املطالعــة لهــا دور هــام فــی تنشــیط الذهــن 

وتوســعتها وتــرّوض الفکــر علــی املعــاين القیمــة 

وتؤثــر فــی تطویــر الــزاد املعــريف، فــإن الکتــب 

ریــاض نــرة مــن أنــواع الفکــر والعلــوم . 

لعلــم  الحقیقیــي  الرافــد  هــي  القــراءة  إن 

ــي  ــی تلق ــه عل ــه ومتکن ــة ثقافت اإلنســان وتنمی

الحقیقــة  يف  فاملطالعــة  املختلفــة،  العلــوم 

رشاء حیــاة جدیــدة بــل هــي تعتــرب مــن أهــم 

عــادات الفــرد يف املجتمعــات الراقیــة.

ــم  ــكون أنه ــالب يش ــمع الط ــا نس ــريا م 2- كث

ينســون مــا يطالعــون برعــة وال يبقــى يف 

ذاكرتهــم يشء مــا طالعــوا. مــا أســباب هــذه 

املشــكلة؟ وهــل هــي بالنســبة للجميــع أم ال؟ 

ــا هــو الحــل يف هــذا املجــال؟ وم

مــن  کتــاب  أی  اإلنســان  قــرأ  إذا 

الکتــب، فســیبقی بعــض املفاهیــم فــی الذهــن 

ولکــن ال یجــد جمیــع مــا طالعــه فــی الکتــاب 

حــارضا فــی الذهــن کــی یبینهــا کلــا أراد، 

ــل هــی  ــب، ب ــة بالقل ــی العالق إال بعــض املعان

تبقــی علــی األکــر ضمــن املحفوظــات فــی 

أرشــیف الذهــن علــی األکــر إن صــح التعبیــر. 

والحــل لهــذه املشــکلة أن الکتــاب إن کان ملــکا 

ــم،  ــة بقل ــات الهام ــی املوضوع ــم عل ــه فلیعل ل

ــب  ــش، أو یکت ــی الهام ــارات عل ــب إش أو یکت

ــاب أو  ــی أول الکت ــة ف ــب املهم ــا للمطال فهرس

ــه فلیضــع  ــاب ل ــن الکت ــا إذا مل یک ــه، وأم نهایت

مــن  فهرســا  ولیکتــب  الکتــاب  فــی  ورقــة 

الکتــاب فــی ورقتــه ویحفظهــا کــی یمکــن 

ــا أراد.  ــوع کل ــا الرج إلیه

فــإذا قــرأ الکتــاب وأمتــه مــرة واحــدة، فینظــر 

کــی  کتبهــا  التــی  الهامــة  املواضــع  إلــی 

یســتحر ویراجــع فــی دقائــق جمیــع مــا قــرأه 

ــابیع. ــام وأس ــی أی ف

3- البعــض يقــول للمستشــري يف مجــال كيفيــة 

ــه  ــن خالل ــم م ــرأ، لتتعل ــع، واق ــة: طال املطالع

املطالعــة الصحيحــة، وال يشــريون إىل أســلوب 

خــاص، فهــل تعتقــدون بهــذا املنهــج أم لديكم 

رأي مغايــر ؟ 

الطریــق  هــذا  فــی  املداومــة  إن   

ــن  ــن م ــد ولک ــن الفوائ ــو ع ــه ال تخل ومواصلت

أجــل الحصــول علــی فوائدهــا بشــکل منهجــی 

ال بــد مــن املطالعــة الهادفــة وهــی تبتنــی علــی 

ــد  ــب ق ــإن الکت ــن، ف ــی الف مشــاورة حــاذق ف

کــرت فــی اآلونــة األخــرية وال بــد مــن االنتقــاء 

ــار . واالختی

وقــراءة کتــاب واحــد عــن کیفیــة املطالعــة 

االســتفادة  إلــی  اإلنســان  یرشــد  ومنهجهــا 

الحســنة فــی هــذا املجــال. 

4- هنــاك بعــض الكتــب يف مجــال كيفيــة 

هــل  الغربيــني،  التحفيــز  لخــرباء  املطالعــة 

توصــون مبطالعتهــا؟ وهــل عرتــم عــى كتــاب 

ــه ؟!  ــن في ــا نح ــرض في ــي بالغ يف

ومحفــزا  مفیــدا  کان  إذا  الکتــاب   

ولیــس فیــه الشــذوذ واالنحــراف الفکــری، وفیــه 

آراء الخــرباء واملجربیــن فمطالعتــه ال یخلــو عــن 

فائــدة، ســواء کان رشقیــا أو غربیــا، رشیطــة أن 

یکــون القــارئ متمســکا بعقیدتــه وملتزمــا 

ــه. مببادئ

ــذوة  ــعل ج ــی تش ــی الت ــزة ه ــب املحف والکت

العمــل وتحــرض اإلنســان ملزیــد مــن املجاهــدة 

وتقــوی عزیمتــه، مثــل کتــاب : »صیــد الخاطــر 

البــن الجــوزی« و »صفحــات مــن صــرب العلاء« 

ــد  ــة عب ــاء« للعالم ــد العل ــن عن ــة الزم و»قیم

ــة  ــادیة لصناع ــامل إرش ــدة و»مع ــو غ ــاح أب الفت

و  عوامــة  محمــد  للعالمــة  العلــم«  طالــب 

التواقــة«  النفــس  لــذي  الرباقــة  »الخطــة 

ــدی. ــاح الخال ــد الفت ــالح عب ــور ص للدکت

5- هــل تضعــون أمــام املطالع الناشــئ مشــوارا 

خاصــا يتقــدم فيــه أم ال ؟!

ــد  ــال الب ــذا املج ــی ه ــدئ ف  إن املبت

ــزة  ــب املحف ــره الکت ــة أم ــی بدای ــع ف أن یطال

التــی تبعــث فیــه األمــل وتشــحذ همتــه وبعــد 

مــا طالــع کتابــا أو کتابیــن ال بــد أن یتقــدم 

باختیــار الکتــب الصغیــرة ذات املنهــج القصيص 

ــن  ــن الذی ــاء املعروفی ــهلة للعل ــم الس والراج

ــب  ــع الکت ــم یطال ــم، ث ــة به ــابق معرف ــه س ل

اإلصالحيــة التــی یجــد فیهــا خطــة لتقویــم 

املســیرة وإصــالح الباطــن وهــي علــی األغلــب 

کتــب ســهلة بالنســبة إلــی غیرهــا مــن الکتــب، 

ثــم یطالــع فــی ضــوء إشــارات األســاتذة املهــرة 

ــا  ــا زادا فکری ــی یجــد فیه ــة الت ــب الفکری الکت

ــاة. ــی الحی ــه ف ــة عمل ــيضء طریق ــا ی ومعرفی

6- هل من فرق بني مطالعة كتاب وكتاب؟ 

 

ال شــك أن کل مؤلــف یختلــف منهجــه الفکــری 

و ســلیقته الکتابیــة عــن اآلخريــن وبالتبــع کل 

ــی منهجــه وأدبــه وتأثیــره  کتــاب یختلــف ف

عــن الکتــب األخــری، فالکاتــب إن کان مــن 

ــف  ــه تختل ــدة فکتابات ــوب واملجاه ــل القل أه

ــر خــاوي  ــا مفک ــی کتبه ــب الت ــن الکت ــا ع متام

الوفــاض عــن العمــل والحــرارة اإلیانیــة، فــإن 

الکلــات إذا خرجــت مــن قلــب مــرشق فائــض 

ــإن  ــالمي ف ــن اإلس ــوله والدی ــه ورس ــب الل بح

لهــا تأثیــرا کبیــرا علــی نفســیة القــارئ وإذا کان 

ــارات  ــق العب ــات وینم ــب بالکل ــب یلع الکات

ــر  ــا تأثی ــون له ــی ال یک ــة، فه ــر األدبی بالتعابی

حوار
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القــارئ  فلیخــر  األول.  للکتــاب  کان  مثلــا 

الکتــاب واملؤلــف کلیهــا حتــی یصــل إلــی 

ــة. ــج مطلوب نتائ

الکتــب  بیــن مطالعــة  الفــرق  7. مــا هــو 

واألدبیــة؟ العلمیــة 

بــد  ال  العلمیــة  الکتــب  مطالعــة   

ــات  ــی واملوضوع ــی املعان ــل ف ــون بالتأم أن یک

ــس  ــی نف ــث ف ــة املباح ــا ببقی ــة وصلته العلمی

األدبیــة  للکتــب  املتتبــع  ولکــن  املوضــوع، 

ــد  ــة أوال بقی ــه األدبی ــة مهارت یســعی فــی تقوی

ــا  ــی یســتفید منه ــة ک ــة واألدبی ــر الرائق التعابی

ــه وأیضــا یمکــن للقــارئ االســتفادة  فــی کتابات

ــة. ــه الفکری ــف ومناحی ــن آراء املؤل م

8- هنــاك طالــب يريــد أن يطالــع كتابــا عربيــا 

وحفظهــا  تعابــريه  اقتطــاف  بهــدف  أدبيــا 

كيــف  وكتاباتــه،  محادثاتــه  يف  واســتعالها 

يطالــع هــذا الكتــاب؟ ومــا هــو األســلوب 

التعابــري؟ الصحيــح القتطــاف 

 القــراءة املســتمرة واملتتالیــة ســتکون 
ســببا فــی تعلــم الکثیــر مــن التعابیــر األدبیــة، 

ولکــن إذا وجــد القــارئ کتابــا أدبیــا راقیــا فــی 

أدبــه وقویــا فــی اختیــار التعابیــر، فینبغــی 

اقتطــاف بعضهــا وکتابتهــا فــی کراســة کــي 

ــد الحاجــة وحفظهــا  ــه الرجــوع إلیهــا عن یمکن

ــة  ــی الکتاب ــتعالها ف إذا ســنحت الفرصــة واس

ــة. واملحادث

الكتــب  كــرت  قــد  األخــرية  اآلونــة  يف   -9

اإللكرونيــة وهــذه بــادرة إيجابيــة تســتوجب 

الشــكر والثنــاء، ولكــن الســؤال املطــروح هنــا: 

مــاذا تفضلــون أنتــم، املطالعــة يف الكتــب 

الورقيــة أم اإللكرونيــة؟ وملــاذا؟ ومــا هــي 

ــزات أحدهــا  ــا هــي مي ــا؟ وم ــروق بينه الف

ــزات ؟!  ــاك مي ــت هن ــو كان ل

الکتــب  القــراءة فــی   ال شــک أن 

ــة  ــی مطالع ــبة إل ــذ بالنس ــن وأل ــة أحس الورقی

الکتــب اإللکرونیــة، کالفــرق بیــن اإلنســان 

الحقیقــی  املتمثــل أمامــك واإلنســان الــذی تــراه 

خلــف الشاشــة وهــی حقیقــة واضحــة، ومهــا 

أمکــن لإلنســان فــال بــد أن یفضــل الکتــب 

یقتنــع  وال  یکتفــی  وال  ویقتنیهــا  الحقیقیــة، 

ــور  ــن العث ــة، إال إذا مل یمک ــب اإللکرونی بالکت

علــی الکتــب الورقیــة، إمــا لعزتهــا وعــدم 

وجودهــا فــی الســوق أو لغالئهــا، فلیبحــث 

عــن الکتــب اإللکرونیــة وال حــرج.

والفــرق بینهــا أن اإلنســان یجــد فــی الکتــاب 

الورقیــة حقیقــة ماثلــة أمامــه ویعــرف مقــدار 

ــم  ــه أن یعل ــی قرأهــا ویمکــن ل الصفحــات الت

ــا  ــا خط ــط تحته ــة أو یخ ــع الهام ــی املواض عل

ــة. ــب اإللکرونی ــی الکت وهــذا ال یمکــن ف

10- مــا هــي الحلــول للتوفيــق يف اســتمرار 

املطالعــة يوميــا ؟! 

ــة  ــزة واملحرض ــب املحف ــراءة الکت  ق
ذات املعانــی القیمــة واألدب الراقــي لهــا تأثیــر 

کبیــر فــی اســتمرار القــراءة ولکــن الهمــة 

القویــة واإلرادة الصارمــة هــی أغلــی نعمــة 

ــار  ــك اختی ــب الصــادق، وکذل ــاة الطال ــی حی ف

الکتــب املفیــدة ومصاحبــة مــن لــه إملــام کبیــر 

بالقــراءة واختیــار األوقــات الفاضلــة یمهــد 

ــاب. ــة بالکت ــد العالق ــبیل ویوط ــذا الس ه

ــن  ــب اللذي ــل والتع ــاوم الكس 11- كيــف نق

يعرياننــا أثنــاء املطالعــة ؟!

ــه اإلنســانیة یحــب   اإلنســان بطبیعت

الراحــة ویفــر مــن الزحمــة واملشــاق ویجتنبهــا، 

ــی  ــه تعال ــتعان بالل ــه واس ــد نفس ــن جاه فم

وحــدد لنفســه هدفــا فهــو إن شــاء اللــه الیمــل 

ــبیل  ــی س ــاب ف ــل الصع ــل یتحم ــب، ب وال یتع

ــامیة. ــداف الس ــايل واأله ــول إىل املع الوص

کذلــك ینبغــی لإلنســان أن ینــوع فــی مطالعتــه 

کــی ال یتعــب أثنــاء القــراءة، فیضــع أمامــه عدة 

کتــب مــن املوضوعــات املختلفــة، فیطالــع فــی 

کل کتــاب ســاعة أو نصــف ســاعة، فهــذا یکــون 

أمتــع وأفیــد علــی حــد تعبیــر الدکتــور عائــض 

القرنــی حفظــه اللــه.

إذا تعــب اإلنســان مــن املطالعــة، فلیجــدد 

الوضــوء ولیصــل رکعتیــن أو یشــتغل بالقــرآن أو 

یذکــر اللــه تعالــی حتــی یذهــب عنــه التعــب.

12- ظاهــرة الرغبــة عــن املطالعــة، كيــف 

ــث  ــن حي ــرص الراه ــة يف الع ــا ؟ خاص نكافحه

تتوافــر الكثــري مــن املالهــي واملســليات، مــا 

شــغل األوقــات وزهــد النــاس يف تصفــح الكتب 

ــا ؟! ــر فيه ــة النظ وإجال

ــرة  ــذه الظاه ــة ه ــن مکافح  ال یمک
إال بتحبیــب الکتــب واملوضوعــات إلــی النــاس 

ــك عــن  ــاء والطــالب خاصــة، وذل عامــة والعل

طریــق التعریــف بالکتــب التــی تحفزهــم أوال 

وترغبهــم وبیــان بعــض املعانــی املفیــدة منهــا 

أو إجــراء بعــض  املجالــس والحفــالت،  فــی 

ــب عــرب وســائل  ــة مــن الکت املســابقات العلمی

التواصــل االجتاعــي، وفــی املســاجد وبیــن 

الطــالب أو الشــباب واملثقفیــن کــی تکــون 

ــا  ــا، ک ــب ومطالعته ــاء الکت ــی اقتن ــزا عل حاف

اطلعــت أن بعــض أهــل العلــم قــد وفقــوا 

ــذه  ــوا ه ــی وواصل ــج اإلیجاب ــذا الربنام ــی ه ف

ــة. ــوة املبارك الخط

وقــال الدکتــور عبــد الکریــم بــکار حفظــه اللــه 

ــة أول  ــاج أم ــف أن تحت ــن املؤس ــیکون م : »س

ــی  ــتورها الثقاف ــا ودس ــی کتابه ــت ف ــة نزل کلم

ــراءة  ــی الق ــا عل ــن یحثه ــی م ــرأ« إل ــة »اق کلم

ویکشــف لهــا عــن أهمیتهــا فــی اســتعادة 

ــا«. ــا وکیانه ذاته

وصلــی اللــه تعالــی علــی خیــر خلقــه محمــد و 

آلــه وصحبــه وســلم.

حوار
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ـــوة والســـالم  ـــه رب العاملـــني والصل  » الحمـــد لل

عـــى ســـيدنا وموالنـــا محمـــد خاتـــم النبيـــني 

ـــني وعـــى  ـــد الغـــر املحجل ـــام املرســـلني وقائ وإم

آلـــه وأصحابـــه أجمعـــني وعـــى كل مـــن تبعهـــم 

بإحســـان إىل يـــوم الديـــن – أمـــا بعـــد – فإخـــويت 

ـــه  ـــه وبركات ـــة الل ـــم ورحم ـــالم عليك ـــزة الس األع

ــة أن  ــة البهيجـ ــذه اللحظـ ــعد يف هـ ــه ليسـ إنـ

أتـــرشف مبشـــاركتي يف هـــذا النـــادي العـــريب 

ـــة  ـــه الســـنوية يف هـــذه الليل ـــم حفلت ـــذي يقي ال

ـــى  ـــت أمتن ـــم كن ـــه – وك ـــاء الل ـــة – إن ش املبارك

منـــذ زمـــان أن أشـــارك نشـــاطكم الطيـــب 

ــا كل  ــي تقيمونهـ ــم التـ ــوري يف حفالتكـ بحضـ

ــا يف هـــذه الحفلـــة  شـــهر وخاصـــة يف ختامهـ

ــاط  ــة نشـ ــا يف بدايـ ــد حرتهـ ــنوية، وقـ السـ

ــك  ــد ذلـ ــي بعـ ــن منعتنـ ــادي، ولكـ ــذا النـ هـ

ـــم  ـــة، فل ـــفاري املتتابع ـــة وأس ـــغايل املتزاحم أش

أمتكـــن مـــن حضـــور حفلتكـــم بالرغـــم مـــن 

ـــد  ـــرة بع ـــك م ـــوين إىل ذل ـــزة دع ـــويت األع أن إخ

ــت  ــس الوقـ ــم ويف نفـ ــذر إليكـ ــرى، فأعتـ أخـ

ــذه  ــي يف هـ ــه وفقنـ ــاىل أنـ ــه تعـ ــد اللـ أحمـ

ــذه  ــم يف هـ ــون معكـ ــة أن أكـ ــة املباركـ الليلـ

الحفلـــة وأدعـــو اللـــه ســـبحانه وتعـــاىل أن 

يكلـــل جهودكـــم بالنجـــاح وأن يوفقكـــم لحمـــل 

رســـالة اإلســـالم إىل أقـــايص األرض وأدانيهـــا وإىل 

ــا«. ــارق األرض ومغاربهـ مشـ

مـــن أعـــز أمنيـــات شـــيخ اإلســـالم حفظـــه اللـــه 

ـــم  ـــذي يقي ـــادي ال ـــذا الن ـــل ه ـــع أن مث » الواق

هـــذه الحفلـــة الســـنوية أمنيـــة مـــن أمنيـــايت 

ـــة  ـــدارس الديني ـــا يف امل ـــة أن يكـــون طلبتن الغالي

اللغـــة العربيـــة فهـــا وتكلـــا  يجيـــدون 

ــك  ــا، وكان كذلـ ــرا ونظـ ــة ونـ ــوارا وكتابـ وحـ

مـــن أعـــز األمـــاين منـــذ بدايـــة شـــعوري وإن 

ــه يف املـــدارس  ــرر الـــدرايس الـــذي ندرسـ املقـ

الدينيـــة بعـــون اللـــه تعـــاىل يغطـــي جميـــع 

ـــه ســـبحانه  ـــم والحمـــد لل ـــب العل حاجـــات طال

ــب  ــا أن الطالـ ــن تقصرياتنـ ــن مـ ــاىل ولكـ وتعـ

يتعلـــم يف هـــذه املـــدارس اللغـــة العربيـــة 

ــوم  ــع العلـ ــرصف وجميـ ــو والـ ــم النحـ ويتعلـ

العربيـــة مـــن البالغـــة واملعـــاين والبديـــع 

ـــة  ـــم كلم ـــه إذا أراد أن يتكل ـــه فإن ـــم من وبالرغ

ـــك،  ـــه رمبـــا يعجـــز عـــن ذل ـــب كلمـــة فإن أو يكت

مشـــكلتنا: وقـــد قرأتـــم كلكـــم كتـــب النحـــو 

أن الغايـــة األصليـــة مـــن تعلـــم النحـــو هـــو 

االحـــراز عـــن الخطـــأ اللفظـــي يف الـــكالم.

ولكـــن يف مشـــاكلنا أننـــا نتعلـــم النحـــو مـــن 

ــة ورشح  ــو والكافيـ ــة النحـ ــري وهدايـ ــو مـ نحـ

الجامـــي ومـــا إىل ذلـــك ولكـــن حينـــا يـــايت 

ـــا  ـــة والحـــوار به ـــة العربي ـــت املارســـة باللغ وق

فإننـــا نعجـــز عـــن ذلـــك. تذكـــرت اآلن نكتـــة 

ــن  ــا مـ ــأل طالبـ ــال سـ ــي أن رجـ ــة وهـ لطيفـ

طـــالب العلـــم فقـــال لـــه: هـــل قـــرأت شـــيئا 

ـــن  ـــو م ـــرأت النح ـــم، ق ـــال: نع ـــو؟ ق ـــن النح م

ــن  ــع( - ولكـ ــر )بالرفـ ــع( إىل آخـ ــه )بالرفـ أولـ

مـــا حفظـــت منهـــا إال حـــروف الجـــر- فهـــو 

ـــظ  ـــة وحف ـــة إىل النهاي ـــن البداي ـــو م ـــرأ النح ق

ــول:  ــك يقـ ــن ذلـ ــم مـ ــر وبالرغـ ــرف الجـ حـ

ـــرُه  ـــع( إىل آخ ـــه )بالرف ـــن أول ـــو م ـــرأت النح ق

)بالرفـــع( فهـــذا مـــن الطائـــف الغريبـــة أننـــا 

ـــتطيع أن  ـــن ال نس ـــة ولك ـــة العربي ـــم اللغ نتعل

نكتـــب وال نســـتطيع أن نتكلـــم وال أن نلقـــي 

ــة  ــريات العظيمـ ــن التقصـ ــذا مـ ــات، فهـ كلـ

ــذ  ــدارس – وإين منـ ــا يف املـ ــاين منهـ ــي نعـ التـ

بدايتـــي كنـــت ألـــح عـــى أســـاتذة الجامعـــة، 

ـــون األدب  ـــن يعلم ـــاتذة الذي ـــى األس ـــة ع خاص

ــة  ــني الطلبـ ــا لتمكـ ــوا نظامـ ــريب أن يحدثـ العـ

ـــة،  ـــريب ومـــن الكتابـــة العربي ـــوار الع ـــن الح م

ــه –  ــد للـ ــريب –الحمـ ــادي العـ ــذا النـ وإن هـ

هـــو يـــؤدي وظيفتـــه تحـــت إرشاق األســـاتذة 

ـــذا  ـــم به ـــوا عنايته ـــم أول ـــا أنه ـــكرهم جميع أش

ــهرية يف كل  ــة شـ ــون حفلـ ــذا يقيمـ ــر ولـ األمـ

شـــهر وهـــذه الحفلـــة الســـنوية انعقـــدت 

اليـــوم يف هـــذه الليلـــة – فالحمـــد للـــه-.

الغاية األصلية من دراسة العلوم الرشعية:

ـــم وهـــو أن  ـــر مه ـــا عـــى أم ـــه هن ـــد أن أنب وأري

ـــة،  ـــاس رمبـــا يعرضـــون عـــى املـــدارس الديني الن

ـــوم  ـــع العل ـــة وجمي ـــة العربي ـــدرس اللغ ـــا ت أنه

اإلســـالمية ولكـــن الطلبـــة حينـــا يتخرجـــون 

مـــن هـــذه املـــدارس فإنهـــم ال مارســـة لهـــم 

ـــذا  ـــة، وه ـــة والكتاب ـــوار والخطاب ـــكالم والح بال

أمـــر قـــد أنكـــرت عليـــه قبـــل قليـــل، ولكـــن 

أريـــد أن أركـــز عـــى أمـــر رمبـــا يغفـــل عنـــه 

ــن  ــي مـ ــود األصـ ــو أن املقصـ ــون، وهـ الغافلـ

ـــدارس  ـــذه امل ـــالمية يف ه ـــوم اإلس ـــس العل تدري

أن يكـــون الطالـــب يتمـــرن عـــى الفهـــم 

ــة  ــنة النبويـ ــم والسـ ــرآن الكريـ ــق للقـ الدقيـ

ــب  ــالم – وكتـ ــوة والسـ ــا الصلـ ــى صاحبهـ عـ

ــود  ــك – املقصـ ــا إىل ذلـ ــول ومـ ــه واألصـ الفقـ

ـــن  ـــة ولك ـــم وال الكتاب ـــو التكل ـــس ه ـــي لي األص

املقصـــود األصـــي أن يكـــون اإلنســـان يفهـــم 

القـــرآن والســـنة وكتـــب الفقـــه فهـــا دقيقـــا 

– وهـــذا األمـــر – والحمـــد للـــه – يحصـــل يف 

جميـــع املـــدارس التـــي تعلـــم هـــذه العلـــوم 

اإلســـالمية، وإذا كان الطالـــب يـــويل عنايـــة 

ـــي  ـــود األص ـــذا املقص ـــدرك ه ـــه ي ـــة بأن بالدراس

ولـــو مل يتمكـــن مـــن الكتابـــة لكنـــه يف نفـــس 

الوقـــت يفهـــم القـــرآن والســـنة فهـــا دقيقـــا 

اللغة العربية يف املدارس 
الدينية ودورها يف العصر 

احلاضر )1(

كلمة شيخ اإلسالم املفتي محمد تقي العثامين – أدام الله ظله علينا – ألقاها يف الحفلة السنوية »للنادي العريب« بجامعة دار العلوم يف 

رحاب املسجد الجامع بالجامعة ليلة األربعاء 25 جامدي الثانية 1439هـ .ق.
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يبعـــده عـــن البـــدع وعـــن األفـــكار الهدامـــة 

ـــان. ـــذا الزم ـــلمون يف ه ـــا املس ـــرض له ـــي تع الت

الفـــرق بـــني طالـــب عرصنـــا وبـــني عـــرص 

أكابرنـــا:

ولكـــن هنـــاك فـــرق بـــني مـــن يتعلـــم يف 

هـــذه األيـــام وبـــني مـــن كان يتعلـــم يف زمـــن 

أكابرنـــا يف دار العلـــوم ديوبنـــد، فـــإن أكابرنـــا 

ـــا يدرســـون هـــذه  ـــد حين ـــوم ديوبن يف دار العل

ـــا تتكـــون  ـــم تلقائي ـــوم فإنه ـــب وهـــذه العل الكت

لهـــم ملكـــة للـــكالم إذا احتيـــج إليـــه وملكـــة 

ــون –  ــني يحتاجـ ــة حـ ــن الكتابـ ــم مـ متكنهمـ

فانظـــر إىل هـــؤالء املحدثـــني األفـــذاذا الذيـــن 

ـــن  ـــة م ـــة قيم ـــوا ورث ـــة وترك ـــا عظيم ـــوا كتب ألف

الكتـــب العلميـــة العربيـــة – انظـــر إىل فتـــح 

ــيخ  ــة شـ ــلم للعالمـ ــح مسـ ــم رشح صحيـ املهـ

اإلســـالم شـــبري أحمـــد العثـــاين وانظـــر إىل بـــذل 

املجهـــود رشح أيب داود للشـــيخ الســـهارنفوري 

ـــوا إال يف دار  ـــؤالء مل يتعلم ـــه وإن ه ـــه الل رحم

العلـــوم ديوبنـــد أويف مظاهـــر العلـــوم وإن 

ــروا  ــي مـ ــة التـ ــذه الدراسـ ــم وهـ ــذا التعلـ هـ

عليهـــا مكنتهـــم مـــن الكتابـــة عنـــد الحاجـــة 

ــاال  ــم مثـ ــر لكـ ــة وأذكـ ــد الحاجـ ــكالم عنـ والـ

حيـــا للشـــيخ شـــبري أحمـــد العثـــاين رحمـــه 

ـــم،  ـــح املله ـــب فت ـــا صاح ـــه جميع ـــه تعرفون الل

ومـــن مـــربزي املعلمـــني واألســـاتذة بـــدار 

ــوم  ــدار العلـ ــرا لـ ــد وكان مديـ ــوم ديوبنـ العلـ

ديوبنـــد مـــدة طويلـــة فإنـــه مل يكـــن لـــه أي 

ـــة  ـــات باللغ ـــاء الكل ـــة بإلق ـــة وأي مارس معرف

ـــه  ـــم« وكتب ـــح املله ـــب » فت ـــن كت ـــة ولك العربي

ـــم  ـــرب والعج ـــا الع ـــى عليه ـــة أثن ـــارة رصين بعب

– الحمـــد للـــه تعـــاىل – ولكنـــه مل يكـــن لـــه 

مارســـة بالـــكالم والحـــوار وإلقـــاء الكلـــات 

ــة، ولكـــن حينـــا حـــج قبـــل  ــة العربيـ باللغـ

بنـــاء باكســـتان يف زمـــن امللـــك عبـــد العزيـــز 

مؤســـس اململكـــة العربيـــة الســـعودية، فـــإن 

ــوا  ــأن يدعـ ــاد بـ ــز كان يعتـ ــك عبدالعزيـ امللـ

ـــة العشـــاء  العلـــاء مـــن بـــالد مختلفـــة إىل مأدب

يف » منـــى« فلـــا ســـمع امللـــك عبـــد العزيـــز 

ــه  ــد العثـــاين – رحمـ ــبري أحمـ ــيخ شـ أن الشـ

اللـــه تعـــاىل – مـــن أبـــرز علـــاء الهنـــد قـــد 

ـــيخ  ـــوة إىل الش ـــّدم دع ـــه ق ـــج، فإن ـــرشف بالح ت

ـــى الشـــيخ هـــذه الدعـــوة وحـــر  ـــاين فلبّ العث

العشـــاء وان يف ذلـــك الوقـــت كـــا تعرفـــون 

ـــه قـــد  الشـــيخ عبدالوهـــاب النجـــدي رحمـــه الل

قمـــع كثـــريا مـــن البدعـــات الجاريـــة يف اململكـــة 

وأثنـــاء هـــذا عمـــل بعـــض األعـــال التـــي ينتقـــد 

ــغ يف  ــه بالـ ــق، فإنـ ــل الحـ ــاء أهـ ــا علـ عليهـ

ـــياء  ـــض األش ـــل بع ـــنع، وعم ـــور وش ـــض األم بع

ـــت  ـــا انته ـــد فل ـــاء الهن ـــا عل ـــر عليه ـــي انك الت

ــز  ــك عبدالعزيـ ــة امللـ ــاء فجاللـ ــة العشـ مأدبـ

ـــا  ـــالد فدع ـــاء كل ب ـــن عل ـــة م ـــى نخب ـــد دع ق

الشـــيخ شـــبري أحمـــد العثـــاين رحمـــه اللـــه 

ــيخ  ــل )الشـ ــذا الرجـ ــة وإن هـ أن يلقـــي كلمـ

ـــن  ـــه( مل يك ـــه الل ـــاين رحم ـــد العث ـــبري أحم ش

لـــه مارســـة بالخطابـــة وإلقـــاء الكلـــات 

ـــرات  ـــت مؤمت ـــك الوق ـــن يف ذل ـــة ومل تك بالعربي

ـــام  ـــه ق ـــب ولكن ـــات والخط ـــا الكل ـــى فيه يلق

وألقـــى كلمـــة فصيحـــة رصينـــة وليســـت 

الكلمـــة فصيحـــة رصينـــة فحســـب بـــل ذكـــر 

ــاء  ــا علـ ــر عليهـ ــي أنكـ ــياء التـ ــع األشـ جميـ

ــاب  ــد الوهـ ــيخ عبـ ــة الشـ ــن حركـ ــد مـ الهنـ

النجـــدي رحمـــه اللـــه وهـــذه الكلمـــة حتـــى 

ــودة. ــة موجـ اآلن مطبوعـ

ــاء  ــد بإلقـ ــامء الهنـ ــن علـ ــام مـ ــن قـ أول مـ

الكلمـــة أمـــام امللـــك:

وإنـــه أول رجـــل مـــن علـــاء الهنـــد قـــد 

ــد  ــك وانتقـ ــام امللـ ــة أمـ ــذه الكلمـ ــى هـ ألقـ

ـــرصه  ـــاعت يف ع ـــي ش ـــور الت ـــع األم ـــى جمي ع

بحكمـــه ونصحـــا يف الديـــن والحمـــد للـــه 

ـــري  ـــر كب ـــا أث ـــموعة وكان له ـــة مس ـــت الكلم كان

عـــى الحكومـــة، فـــإن علائنـــا األكابـــر كانـــوا 

ـــة  ـــب العربي ـــون الكت ـــرؤون أو يدرس ـــا يق حين

ــوا  ــم كانـ ــه فإنهـ ــث والفقـ ــري والحديـ والتفسـ

ــك  ــة يف تلـ ــى ملكـ ــوا عـ ــدون أن يحصلـ يريـ

ــاج  ــن تحتـ ــة مل تكـ ــذه امللكـ ــوم وإن هـ العلـ

إىل مثـــل هـــذه النـــوادي التـــي يتمـــرن فيـــه 

ــاس اآلن. النـ

والشـــيخ الكشـــمريي مـــن لقـــب بشـــيخ 

الـــرسوج:

ــن  ــمعت مـ ــي سـ ــك فإننـ ــن ذلـ ــم مـ وبالرغـ

شـــفيع  محمـــد  املفتـــي  فضيلـــة  والـــدي 

العثـــاين رحمـــه اللـــه، وكان طالبـــا مـــن 

طـــالب » دار العلـــوم ديوبنـــد« فســـمعت 

منـــه مـــرارا أن الشـــيخ الكبـــري اإلمـــام الكبـــري 

واملحـــدث العظيـــم الشـــيخ محمـــد أنـــور 

قـــد  كان  اللـــه  رحمـــه  الكشـــمريي  شـــاه 

ـــاتذة والطـــالب  ـــة األدب وكان األس أحـــدث نادي

ــا يف  ــون فيهـ ــة ويلقـ ــذه الناديـ ــرون هـ يحـ

بعـــض األحيـــان كلـــات ويف بعـــض األحيـــان 

األشـــعار – فكانـــت هنـــاك مســـابقة بـــني 

ـــة،  ـــد العربي الطـــالب يف قـــرض األشـــعار والقصائ

فمـــرة انعقـــدت ناديـــة األدب هـــذه وكان 

يرأســـها اإلمـــام الكشـــمريي واألســـاتذة والطـــالب 

ينشـــدون قصائدهـــم وكان والـــدي يقـــول: مـــرة 

مـــن املـــرات هنـــاك مســـابقة يف الشـــعر العـــريب 

وحينـــا كانـــوا يعقـــدون هـــذه املســـابقة 

فيطلبـــون مـــن الطلبـــة واألســـاتذة أن يجـــزوا 

ــي  ــعر؟ - يعنـ ــازة الشـ ــون إجـ ــعرا – تعرفـ شـ

هنـــاك مـــرصع مـــن الشـــعر يقـــال لهـــم: 

ـــاك يف  ـــكان هن ـــوال – ف أنشـــدوا عـــى هـــذا املن

ـــن املصـــارع للشـــعراء  ـــة م ـــة مرصع ـــك الحفل تل

القدمـــاء وهـــي » تصـــرب فـــإن الصـــرب بالحـــر 

ـــه يف  ـــه الل ـــدي رحم ـــة وال ـــل« وكان فضيل أجم

عجلـــة يعنـــي مل يتمكـــن أن يعمـــل قصيـــدة 

ـــا  ـــعار وأن ـــض األش ـــدة ببع ـــل قصي ـــة فعم طويل
أذكرهـــا يقـــول فيهـــا:

ترحل عني الصرب حني ترحلوا

فبت بقلب يف الحي يتململ

 ثم قال تعريضا عى امرء القيس: 

بكينا فأبكينا وال مثل ناقف

 لحنظلة يف الحي يوم تحملوا

ـــدة  ـــا قصي ـــات وفيه ـــبع املعلق ـــم الس ـــم قرأت  لعلك

ـــه: ـــول في ـــس يق ـــرء القي الم

 كأين غداة البني يوم تحملوا

      لدي سمرات الحي ناقف حنظل 

شـــعر لطيـــف جـــدا فيـــه رقـــة، ولكـــن فضيلـــة 

ــا وال  ــا فأبكينـ ــال: )بكينـ ــه وقـ ــرض لـ ــدي تعـ والـ

ـــم  ـــوا( ث ـــوم تحمل ـــل ناقـــف/ لحنظـــة يف الحـــي ي مث

يقـــول يف تلـــك القصيـــدة: 

يقول نصيحي يف هواه توجعا

تصرب فإن الصرب بالحر أجمل  

ـــم  ـــه االجـــازة ث ـــذي طلبـــت في فهـــذا هـــو البيـــت ال

يقـــول يف تلـــك القصيـــدة:

يصربين والصرب عني شكيّتي  

وما غالني يف الحب إال التجمل

ثم يقول يف األخري:

أتيت به يف أضيق الوقت مرعا

فدونك عذري واملعاذير تقبل  

ــه  ــه اللـ ــمريي رحمـ ــيخ الكشـ ــمعه الشـ ــا سـ فلـ

ـــت  ـــروج- فكان ـــيخ ال ـــا ش ـــذرك ي ـــا ع ـــال: قبلن فق

مثـــل هـــذه النـــوادي تعقـــد يف دار العلـــوم ديوبنـــد 

ولكـــن الجوهـــر األصـــي أن يكـــون اإلنســـان 

متعمقـــا يف دراســـته إذا كان متعمقـــا يف دارســـته 

ــة  ــة الكتابـ ــه صالحيـ ــق يطعيـ ــذا التعمـ ــإن هـ فـ

والخطابـــة وكل يشء.

نصيحة شيخ اإلسالم أبناءه:

ــايب  ــزيت وأحبـ ــم أعـ ــا وأنتـ ــم جميعـ ــإين أوصيكـ فـ

ـــم  ـــا أوصيك ـــايئ – أن ـــم أبن ـــول: أنت ـــل أق ـــويت ب وإخ

أن تتعمقـــوا يف الدراســـة حتـــى تحصـــل لكـــم 

ملكـــة وإن هـــذه امللكـــة كـــا حصلـــت فإنهـــا 

ــة. ــة والكتابـ ــات للخطابـ ــم الصالحيـ تعطيكـ

األدب العربي
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وال زال يف الحديث عن مميزات سـاحة شقيقي 

األكـرب ) صاحـب الفضيلـة محمـد زيك الكيفـي 

-رحمـه اللـه تعـاىل- (بقيـة ال بـّد أن نـأيت عليها، 

ال سـيّا وأّن سـاحة أخي كان هو الوحيد الذي 

متيّز من بني سـائر أشـقاءه بالحضـور لدى حكيم 

األمة العالمة الشـيخ أرشف عي التهانوي -رحمه 

والتـرشف  خدمتـه  عـى  والقيـام  تعـاىل-  اللـه 

باملبايعـة عـى يـده، وكان سـعادة الوالـد الكريم 

-رحمـه اللـه تعـاىل- دومـا ّمـا يسـتصحبه معـه 

إىل زاويـة "تهانـه بـون"، وكان حـرة التهانـوي 

، كـا مّكنـه  مـن  اللـه تعـاىل- یحبّـه  -رحمـه 

متريـخ َشـعر رأسـه بالدهـن غـري مـرّة، ومل يكـن 

"التنبول"]مـأكل  يتنـاول  أن  الشـيخ  عـادة  مـن 

عـى  الهندوباكيـة  يف  النـاس  يتناولـه  ممضـوغ 

سـبيل التفكه والنشـوة[، ولكن يتناولـه أحيانا يف 

ملفـوف ورقـي سـاذج، وكان سـاحة األخ يقـوم 

بإحضـار التنبـول لحرتـه يف ميعـاده، ومـن ثـم 

كان حرتـه يسـّميه " تنبوليًّـا " مازحـا إيّـاه، 

وكلـا حـان وقـت تناولـه للتنبـول يتسـاءل : " 

أيـن غـاب عنـا تنبوليُّنـا ؟" ، ومـن مميزاتـه التي 

حظـي بهـا عنـد حرتـه أنـه التمـس منـه مـرة 

أن يدرّسـه الكتـاب املسـّمى: " پندنامـه عطار" ] 

قصیدة نصائح للعطـّـار باللغة الفارسـية[ ، وكان 

شـديدا عى حـرة التهانوي -رحمـه الله تعاىل- 

أن يّدخـر مـن وقته العزیز الغـايل لِتدريس طفٍل 

مـن األطفـال، ولكـن كان من عنايتـه الكرمية أنه 

مل يرفـض قبـوَل هذا الطلب الصبيـاين الربيء، بل 

قائال: اسـتجابه 

 " ال أجـد مـن الوقـت مـا يكفـي لذلـك بيـَد أين 

أخـرج بعـد كل صـالة عـرص للتمي واستنشـاق 

ذلـك،   عنـد  تصاحبنـي  أن  بإمكانـك  الهـواء، 

أِلدرّسـك مـن " پندنامـه " يف هـذه الفرصـة ".

وبعـد العـرص وصـل سـاحُة األخ إىل حرتـه، 

وابتـدأ الـدرس مبحـٍر مـن كبـار خلفاء الشـيخ، 

وقـد غبطوا سـاحَة األخ غبطة كبرية، واسـتأذنوا 

حـرة  لهـم  فـآذن  الدراسـة،  هـذه  للمشـاركة 

الشـيخ ، فكان درسـا عظيا يشـاركه الشيوُخ ِمن 

أمثـال سـعادة والـدي الكريـم، والشـيخ املفتـي 

محمـد حسـن، والشـيخ خـري محمـد، والدكتـور 

عبدالحـئ رحمهـم اللـه تعـاىل جميعـا، واسـتمّر 

هـذا الـدرس طـواَل شـهر رمضـان الكريـم، وكان 

الشـيخ املفتـي محمد حسـن -رحمه اللـه تعاىل- 

يكـِر فيـا بعُد مـن ِذكر هـذه الواقعة لِسـاحة 

األخ، ويعلّـق عليهـا قائـال:

 " أنـت زميلنـا يف الدراسـة ، و بفضلـك متكّنـا أن 

نحظـى بقـراءة " پندنامـه " عـى حـرة الشـيخ 

التهانـوي -رحمـه اللـه تعـاىل-  "

وملـا آن ألناملِه  أن متسـك القلـم ويتعلّم الكتابة 

وهـو مل يـزل يف صبـاه، أوصـاه سـعادُة والـدي 

الكريـم أن يراِسـل حكيـَم األمـة التهانوي -رحمه 

وإن  فعـل،  وقـد  يراِسـل،  مـا  أّوَل  تعـاىل-  اللـه 

اإلجابـة التـي تفضـل بهـا حـرة التهانـوي رّدا 

عـى رسـالته يتضّمن يف طيّاته درسـا برأسـه، كا 

ميثِّل يف الوقت نفسـه سـعادًة عظيمـًة حظي بها 

سـاحة األخ، وكان فيـا كتـب حـرة التهانـوي 

إليـه مـا يي:

»عزيزي سلمه« 

السـالم عليكـم مـع الدعـاء، قـد اطلعـت عـى 

كلات رسـالتك، وقـد أدخلت عى قلبـي رسورا، 

أن  وأوصيـك  عمـال،  و  علـا  لتقّدمـك  وأدعـو 

تجعـل خطـك واضحـا مقـروءا أكـر، فـإن هـذا 

يهـوِّن عى املرَسـل إليه مـن قرائتـه، ويوفّر عليه 

بهـذه  مقرونـا  الخـط  تحسـني  أن  كـا  راحتـه، 

النبيـة يجلـب لصاحبهـا ثوابا مـن عندالله تعاىل، 

فانظـر إين أتعهدك مبـا يجعلك "صوفيـا" ]ملتزما 

بالرشيعـة[ مـن صبـاك، و التـزم وصيتـي هـذه،  

تحيـايت ودعـوايت لجميـع أهلـك، أرشف عـي "

ورمّبـا يذهـب ببعـض العامـة من النـاس َخيالُهم 

والتصـوف،  الخـط  لِتحسـني  "مـا  فیقولـون: 

يطّلـع  الـذي  ولكـن  ؟"،  ذاك!  مـن  هـذا  وأيـن 

عـى مميـزات منهـج حكيـم األمـة أرشف عـي 

اإلصـالح  يف  تعـاىل-  اللـه  -رحمـه  التهانـوي 

والتوجيـه اإلسـالمي يعـرف أنـه کان یـرّب أتباَعه 

املتصلـني بـه روحيّـا و املبايعـني عـى يـده تربية 

متكاملـة ملؤهـا االهتـام مبتطلّبـات الرشيعـة 

اإلسـالمية و التزكيـة واإلحسـان املتمثلـة يف أدب 

الحيـاة االجتاعيـة ، وحسـن األخالق، وشـّفافية 

األساسـية  النواحـي  هـذه  أن  لِحـنٍي  املعامـالت 

مـن الديـن اإلسـالمي كانـت تُعـّد خارجـًة عـن 

الزمـن، وِمـن هنـا  الفـرة مـن  تلـك  نطاقـه يف 

التقصـري  أنّـه ال يؤاخـذ عـى  ِمـن منهجـه  كان 

ولكنـه  النافلـة،  والطاعـات  اليوميـة  األوراد  يف 

كان شـديد املؤاخـذة عـى أي تـرصٍف أو تقصـري 

يـؤدي إىل إيـذاء اآلخریـن، وكان مـن أثـر  هـذه 

الربيـة والتعليـم أن األخ كان يهتـم يف سـلوكياته 

وتحركاتـه بالتوقي عن إلحـاق أي نوٍع من األذى 

بغـريه أميـا اهتـام.

وإن قصـة مبايعتـه عـى يـد حرة حكيـم األمة 

-رحمـه اللـه تعـاىل- هـي األخـرى عجيبـة مـن 

نوِعهـا، فبَينـا كان سـاحة األخ مل يبلـغ يوَمئـٍذ 

سـّن البلـوغ،  إذ التمـس مـن حـرة الشـيخ أن 

يضّمـه إىل سلسـلة بيعتـه، وكان حرتـه ال يقبل 

بيعـة الصغـار عـادًة، فقـال لـه حرتـه مازحـا : 

" ال تتـم البيعـة صفـَر اليَديـن ، ال بـّد أن تحـر 

جّوافـة لنقبل يـَدك للبيعـة!"، ومل تكن الجوافات 

متواجـدة يف السـوق إبّـان ذلـك املوسـم، وإمنـا 

قـال لـه هـذا الكالم تعليـال وإرجـاًءا لطلبـه، ظّنا 

منـه أنـه  عـى أن ال يقـِدر عى إحضـاره يف مثل 

هـذا املوسـم فأُعفـى عـن بيعتـه ولكن سـاحة 

ذكريات للعالمة الفقيه حممد تقي العثماني )7(
يروي )عضو رابطة األدب اإلسالمي  العاملية بالرياض( تعريب :عبدالوّهاب سلطان الدِّ

)سلسلة ترجمة و تعريب »ذكريات » لشيخنا العالمة 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 سجالت الذكريات و الراجم ، إال أن قيض الله تعاىل العالمة أحمد الخانفوري الهندي ليقِنع شيخنا 

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

من حياته،  قد اشتبهت مالبساتها عى بعض األفاضل املرجمني لحياته و املعنيني بذكر جهوده و أعاله،   و قد رشعنا يف ترجمة حلقاتها املنشورة يف صفحات 

»مجلة البالغ األردية« إىل اللغة العربية ، بإذن شفوي من صاحبها قبل ظهورها إىل حيز النرش ،جزاه الله تعاىل عنا كل خري ، و نفعنا بعلومه و بركاته۔ املرجم(

شخصيات إسالمية
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األخ ظِفـر بالجوافـة، ومـا يُدريهم من أيـن زاويٍة 

ظِفـر بهـا!، و ملا رآه حرة الشـيخ وقد أحرها، 

عِجـب لـه كبـريا، ووافق عى طلبه وفـاءا بوعِده 

الـذي قطعه له سـابقا، وبحكم أنَّ حرة الشـيخ 

كان ملتزمـا بأحـكام الرشيعـة اإلسـالمية  يف كل 

صغـرية وكبـرية  التزامـا موفّقا ال يعِدلـه فيه غريه 

أن  الحادثـة  بالِـه يف هـذه  عـن  يغـب  فإنـه مل 

سـاحة األخ غـرُي بالـغٍ، وال يجـوز ملثلِـه رشعا أن 

يُهـدي بـدون إذن أبويـه، و بالتـايل أَمـره حرتُه 

بالرجـوع إىل بيتـه ليسـتأذن أبويـه أوال يف إهداء 

الجّوافـة، وقـد فعـل سـاحة األخ ذلـك ، فقبـل 

يـَده للبيعـة حيَنئٍذ!

وبعـَد هـذه القصة راسـل سـعادُة الوالـد الكريم 

رحمـه اللـه تعاىل حـرَة حكيـم األمـة التهانوي 

رحمـه اللـه تعـاىل و كتـب إليـه فيـا كتـب مـا 

: يي

" قـد تجلّـت مـن بـركات انخـراط "محمـد زيك" 

يف سـلِك البيعـة أنـه ازداد شـوقا للصـالة ، وقـد 

كان يسـبق إىل النوم عند العشـاء، وقد صار اآلن 

ینتظـر حلـول وقـت صالتِه "

وقـد رّد عـى هـذه الرسـالة حـرة حكيـم األمة 

التهانـوي كـا يي :

" ماشـاء اللـه ، أرجـو دعواتك لريزقنـي الله تعاىل 

مـن بـركات هـذا الطفـل املعصـوم الـربیء، و أن 

أحظـي مبعـاين الهمـة و االسـتقامة و اإلخالص يف 

" األعال 

و قـد تـم إنجـاز ُمعظـُم أمـور سـاحة األخ يف 

صبـاه خاضعـة لِمشـورات و ترشـيدات حـرة 

حكيـم األمـة التهانـوي رحمـه اللـه تعـاىل ، و يف 

هـذا الصـدد فقـد كتـب سـاحة والـدي الكريم 

-رحمـه اللـه تعـاىل- إىل حـرة التهانـوي رحمـه 

اللـه تعـاىل مـا يـي :

" قـد مـى أكـر ِمن سـنة عـى  تحفيـظ محمد 

زيك سـلمه الله تعاىل القـرآَن الکریم، و لکنه ظّل 

يعـاين مـن املرض منذ سـتة أشـهر....، و قد ارتأى 

بعـض أقربـايئ أنـه ال يُطيـق جهد التحفيـظ...، و 

ال زلـُت بـني أخـٍذ و ردٍّ مـن أمـره ، ال أتبـنّي مـا 

أصنع...!"

فأجـاب حـرة التهانـوي رحمـه اللـه تعـاىل مـا 

يـي :

" لـو كان " زيك " ابنـي أنـا لخلّيتـه مـن قسـم 

يسـتعيد  الـذي  الوقـت  يحـني  حتـى  التحفيـظ 

فيـه طاقتَـه ) و لـو بعـد التخـرج من الدراسـة (، 

فالتحفيـظ حيَنئـٍذ سـوف یکـون أسـهل نسـبيّا "

و هكذا ظلَّ سـاحُة األخ ینشـأ و يدرج يف سـالمل 

عمـره املبّكـر و هـو يتمتـع بتوجيهـات حـرة 

الشـيخ التهانـوي -رحمه الله تعـاىل- و و عناياته  

إىل سـّن الثامـن عـرش، و قـد حـدث ذات مـرة 

أن مسـت سـاحَة والـدي املاجـد -رحمـه اللـه 

تعـاىل- حاجُة إرسـال رسـالة إىل حـرة التهانوي 

الـالزم  مـن  كان  و  بـون"،  "تهانـه  منطقـة  يف 

إيصالهـا إىل حرتـه يف نفـس ذلـك اليـوم، و مل 

تكـن السـاعة حينئٍذ بحیث يتوفــر فیهـا القطار 

الذاهـب مـن "سـهارن بـور" إىل "تهانـه بـون"، 

فتـوىّل سـاحُةاألخ هـذه املهّمـة، وشـّمر لها عن 

سـاقه، و خـرج يف الطريـق مـن " ديوبنـد" إىل " 

مظفـر نگـر" إىل " شـامي" رجـاَء أن يجـَد منهـا 

املركـب الذاهـب إىل " تهانـه بـون"، و لكـن فاته 

درّاجـة  فاسـتأجر  إليـه،  الوصـول  قبـل  املركـب 

عاديّـة مـن مدينـة " شـامي"، و قطـع الطريـق 

الطويـل إىل "تهانـه بـون" عربَهـا، و هكـذا أبلـغ 

الرسـالَة إىل حـرة التهانـوي -رحمه اللـه تعاىل- 

قبـل فـوات أوانِها.

و عـالوًة علـی اتصالـه القـوي بحـرة التهانـوي 

-رحمـه اللـه تعـاىل- فقـد كان سـاحة الشـيخ 

السـيد أصغـر حسـني -رحمـه اللـه تعـاىل- هـو 

اآلخـر يُعـريه مـن حبّـه و عنايتـه الـيَء الكثـري، 

كـا متتـع سـاحُة األخ بُفـرٍص جّمـة لالسـتقاء  

مـن معني مجالِسـه العلمیـة و العمليـة و القيام 

عـى خدمِتـه، و قـد رزِق األخ الكريـم منذ صباه 

حبّـاً فائقـا متمیـزا  ملالزمـة املشـائخ الربانییـن و 

االسـتفادة منهـم، و کان حقیقـا يف قـرض الشـعر 

التـايل الـذي يعـرّب عـن شـعوره :

اس وقت سے میں تیرا پرستار حسن ہوں 

دل کو مرے شعور محبت بھی جب نہ تھا 

]ترجمـة البيـت: عهـد قلبـي الخضـوَع لجالـك 

معـاين  عـى  وعيُـه  يتفتـح  أن  قبـل  فهـواك 

الجـال.....!"[

عـى  الفيّاضـة  املجالـس  هـذه  أضفـت  قـد  و 

بتغـري  تتغـري  ِصبغـًة دينيـًة قويـًة ال  شـخصيته 

الزمـان و املـكان و ال تتبـدل بتبـدل األحـوال، و 

مل يـرِص مغلوبـا عى أمـره مها كانـت الظروف، 

و قـد ظلـت شـخصيته مؤثّـرًة غیر متأثـرة يف كل 

أنـواع املحافـل ، و تركـت طابَعـا إيجابيـا حيثـا 

حـّل و سـار، ]متامـا كـا متثل بـه يف بعـض أبياته 

قائال:[ 

رنگني  ہے ہم سے قصہ مہر و وفا کہ ہم 

اپنی وفا کا رنگ ترے رخ پر مل گئے 

و  بالعهـود  الوفـاء  قصـة  إن  البيـت:  ]ترجمـة 

الوعـود موجـودة و معمـورة بنـا ؛ فنحـن الذين 

مثَّلنـا هـذه القصـة حيـث إنـا كلـا اجتمعنا بك 

صبغنـا صفحـة وجهـك بصبغـة وفائنـا ، فتتهلّـل 

ِبـرشا و تبتسـم فرَحـا...[

و يـأيت يف املرتبـة الرابعـة دور شـقيقتنا السـيدة 

حسـيبة –رحمهـا الله تعـاىل – و تتلوها السـيدة 

والتـي  ظلّهـا-  –مـّد  رقيبـة  الفضيلـة  صاحبـة 

محـي  تعبـري   [ آپـا"  چهوتـی   " باسـم  نناديهـا 

ملنـاداة األخـت الصغـرية عـى سـبيل االحـرام [، 

و كانتـا تكـرباين سـّنا، ومل تكونـا قد تزوجتـا بعُد، 

و قـد وفّرتـا عـّي مـن عنايتها السـخيّة ما قلب 

عالقتَنـا فيـا بيننـا إىل مـا هـو أشـبه بالصداقـة 

الدامئـة املنفتحـة، و كانـت كل حصيلتهـا مـن 

العّمـة  "كُتّـاب  يف  عليهـا  تحّصلتـا  مـا  الثقافـة 

أمـة الحنـان" ) و سـنأيت عـى ذكرهـا الحقـا(، و 

مقتـرصًة عـى مدارسـة الكتـاب األرَُسي املعروف 

" بهشـتي زيـور"] حي الجنة، كتـاب ألّفه حكيم 

األمـة العالمـة أرشف عـي التهانـوي رحمـه اللـه 

تعـاىل لتزويـد الفتيـات و السـيدات املسـلات 

بالثقافة اإلسـالمية الالزمة[، و لكنها – و بفضل 

تربية سـاحة الوالـد الكريم -رحمـه الله تعاىل- 

إياهـا تربيـًة جميلـًة متكاملـًة – قـد بلغتـا من 

الـذوِق العلمـی و األديب مبـكاٍن يفوق السـيدات 

الخريجـات مـن الجامعـات العرصيـة ، کـا کان 

الكتـب و عهـد كبـري   لهـا اطـالع واسـع عـى 

مبطالعتهـا، و مل تكـن مواهبهـا مقصـورة عـى 

فهـم األدب الراقـي الجميـل و تذوقـه فحسـب، 

بـل كانتـا تقرضان شـعرا جميال و راقيـا، و نعرض 

صاحبـة  شـعر  مـن  بسـيطا  منوذجـا  يـي  فيـا 

الفضيلـة السـيدة حسـيبة –رحمها اللـه تعاىل- ] 

مـا ترجمتـه كالتـايل[:

]ترجمـة األبيـات: يأخذنـا البكاء و التأسـف علی 

مصیـر هـذه الحدائـق، و مـا یُدرینـا مـا ذا یدعو 

الـربوق  إن  و   ،!.. الضحـك  و  للتفتـح  أزهارَهـا  

السـاویة متـّر بوكناتنـا دون أن تَقـلَّ  لنا تحية و 

رسـالة، و مـا يدرينـا ما الـذي أثار سـخطَها علينا 

]!!....

و مـن شـعر صاحبـة الفضيلـة السـيدة رقيبـة –

مدظلهـا- مـا ]ترجمتـه كالتـايل[ :

محـاوالت  مـن  الرغـم  عـى  البيـت:  ]ترجمـة 

و   ، عيـوين  اغرورقـت  فقـد  لهمومـي  هضمـي 

انهزمـت و خضعـت لسـلطاِن القلـب، و بينـا 

كانـت النجـوم و القمـر مشـتغلة باإلصغـاء إىل 

أسـطورة همومـي إذ  خيّـم عليها الرقـود قبل أن 

]!.... أن أنتهـي مـن حكايتهـا.. 

هاتـني  مـع  تنقـيض  أوقـات  معظـم  كانـت  و 

الشـقيقتني جنبـا إىل جنـب، إذ كانتـا مأمورتـني 

بتعهـدي و رعاية جميع شـئوين أخـذاً من تحّمل 

تدلّـاليت و انتهـاًءا بقضاء سـائر حوائجـي األهلية 

، و مصاحبتـي لهـا هـي التـي ألقـت يف داخـي 

بـذرَة الـذوق األديب، و فّجـرت عيَنه،  و سأتوّسـع 

يف الحديـث عـن ذلـك الحقـا إنشـاء اللـه تعـاىل 

شخصيات إسالمية
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حممد حنيف حسنی زائی
مدير مرکز رسول  الرأفة الثقافی

الفقيه الشهيد الشيخ  احتشام احلق اآلسيا آبادي ومكتبته الزاخرة

ــد  ــی معه ــا ف ــت طالب ــا کن عندم

عیــن العلــوم غشــت، کنت أســمع 

عــن الشــیخ املفتی احتشــام الحق 

اآلســیاآبادی رحمــه  اللــه، لکــن مــا 

قــّدر اللــه يل أن أزورهفــي حياتــه، 

حتــی وصــل إلینــا نبــأ استشــهاده 

ــوا  ــن کان ــک األرشار الذی ــد أولئ بی

فــی حلوقهــم  یجدونــه شــجى 

أهدافهــم  طریــق  فــی  ومانعــا 

ــة. ــیطانية الخبيث الش

فــأردت أن أزور مدرســته التــی 

التــی  الزاخــرة  بناهــا ومکتبتــه 

ــاط  ــع األوس ــی جمی ــا ف ــار صیته ــتهرت وط اش

العلمیــة فــی باکســتان وخارجهــا وأجلــس مــع 

طالبــه ومربِّیــه ومحبِّیــه، بعــد أن حرمــت 

ــاءه. لق

الحمیــم  وصدیقــی  الفاضــل  األخ  فشــاورت 

ــی  ــذ املفت ورفیقــی فــی الســفر والحــر، تلمی

الشــهید املذكــور، األســتاذ محمــد نــوح الدامنی، 

الــذی قضــی شــطر عمــره فــی خدمــة الشــیخ 

ــة  ــأن رحل ــی، بش ــه الصاف ــن منهل ــتفاد م واس

ــد  ــب، وكان بُعي ــق ورّح ــار، فواف ــك الدي إىل تل

عیــد األضحــی عــام ۱۴۴۰هـــ.ق. حینــا غادرنــا 

بلوشســتان اإلیرانیــة ودخلنــا إقلیــم بلوشســتان 

الباکســتانیة إثــر اإلجــراءات القانونیــة بیــن 

البلدیــن عــن )حــّد بیشــین وردیــغ( وبعــد 

ســاعتین وصلنــا إلــی آســیاآباد وهنــاك اســقبلنا  

وفــد مــن العلــاء الكــرام: موالنــا ریــاض الحــق 

ــا  ــی آدم وموالن ــدر واملفت ــار حی ــی مخت واملفت

ــا  ــة وطالبه ــاتذة املدرس ــائر أس ــد وس نذیراحم

ــة. ــاوة بالغ ــب وحف برحی

قضينــا فــی رحــاب املعهــد العلمــی )الجامعــة 

الرشــیدیة( وفــی املکتبــة التــی أریــد أن أتکلــم 

عنهــا یومــا ولیلــة.

نبذة عن الشيخ الشهيد

ــق،  ــام الح ــی احتش ــة املفت ــیخ العالم ــدأ الش ب

دراســاته العلمیــة مــن بنجغــور فــی معهــد 

مفتــاح العلــوم عنــد الشــیخ املفتــی موالبخــش 

تابــع دراســاته فــی کراتشــی والتحــق  ثــم 

مشــایخ  علــی  وتتلمــذ  دارالعلــوم  بجامعــة 

أجــالء مــن أعــالم هــذا العــرص، أمثــال املفتــی 

شــفیع  محمــد  موالنــا  بباکســتان  األکــرب 

ــود،  ــحبان محم ــاين، والشــیخ املحــدث َس العث

وشــیخ االســالم املفتــی محمــد تقــی و العالمــة 

ــی  ــی املربّ ــع والشــیخ املفت ــد رفی ــی محم املفت

رشــید احمــد اللدهیانــوی وتأثّــر بــه کثیــرا 

حتــی أصبــح مــن أخــّص تالمیــذه وتخــّرج عــن 

التحــق بداراإلفتــاء  جامعــة دارالعلــوم، ثــم 

ــرع  ــرج وب ــتاذه وتخ ــا أس ــها وبناه ــي أّسس الت

ــوی.  ــه والفت ــی الفق ــده ف عن

الجلیــل  العــامل  هــذا  عــاد  التخــّرج  وبعــد 

واملجاهــد النبیــل إلــی بلوشســتان، والنــاس 

تحــت وطــأة الجهــاالت والبــدع ویعانــون مــن 

شــتی املشــاکل فــی جمیــع الســاحات العقدیــة 

ــس الجامعــة الرشــیدیة  والدینیــة والعلمیــة وأسَّ

نــا باســم أســتاذه( وقــام بجهــود جبــارة مع  )تیمُّ

ــم  ــدأ بتعلي ــارص وب ــدرة الن ــد ون ــة ذات الی قل

النــاس ونــرش العقیــدة الصحیحــة الســلیمة 

وتدریــس الفقــه والحدیــث وإقامــة دورات فــی 

التخصــص فــی الفقــه للطــالب الراغبیــن وبــادر 

النــاس  بیــن  واإلصــالح  اللــه  بتحکیــم رشع 

غــري  بالصــرب  متحليــا  بشــؤونهم،  واالهتــام 

مبــال مبــا يصيبــه يف هــذا املجــال، حتــی قضــی 

نحبــه واستشــهد فــی ســبیل اللــه 

ــة. ــة الخون ــد الظلم بی

ــطا  ــه قس ــه الل ــد منح ــیخ ق والش

وافــرا مــن الــذکاء وقــوة الذاکــرة 

وقلــا یوجــد کتــاب فــی مکتبتــه 

الضخمــة اال وعلیــه تعلیــق علــی 

هامشــه وکتــب فیــه: قــرأت هــذا 

الکتــاب مــن أولــه الــی آخــره،  

وذاق  العلــم  غــور  ســرب  وقــد 

حالوتــه.

ــتاذ  ــید،  األس ــذه الرش ــول تلمی یق

املفتــی مختــار حیــدر اآلســیاآبادی 

باللغــة  اآلســیاآبادی(  )حیــاة  کتابــه،  فــی 

اســتاذه  حیــاة  فــی  الّفــه  الــذی  البلوشــیة 

الشــهید عــن شــغفه للعلــم:

ــة  ــقا للمطالع ــم عاش ــا للعل ــیخ محب »کان الش

شــغوفا بالکتــاب وکان مــن عادتــه أنــه الیأتیــه 

النــوم بغیــر املطالعــة ویطیــر نومــه برؤیــة 

الکتــاب والکتــاب عنــده مبنزلــة الــدواء املــؤّرق 

ــوم«. ــه الن ــذی الیأتی ال

ــس  ــه: »ق ــی کتاب ــر ف ــع آخ ــی موض ــول ف ویق

ــَس فــی آســیاآباد تلــک  شــغفه بالعلــم أنــه أسَّ

ــة،  ــات أولی ــا إمکانی ــد فیه ــی الیوج ــة الت القری

ــن ســتین  ــر م ــا أک ــة یوجــد فیه ــة ضخم مکتب

ــة فــی  ــد کتــاب وال یوجــد لهــا مثیل ألــف مجل

جمیــع بلوشســتان بأکملهــا و یوجــد فیهــا مــن 

التفاســري يف أکــر مــن ثالثیــن لغــة وکثیــر مــن 

النــادرة واملخطوطــة والنســخ غیــر  الکتــب 

ــة.« املطبوع

عــن  نقــال  حیــدر  مختــار  األســتاذ  یقــول 

موالنــا برکــت عــي بــاليل: »ســألت الشــیخ 

الشــهید مــرة:  أخربنــی عــن مطالعتــك؟  فقــال: 

عندمــا کنــت شــابّا أمثالکــم، کنــت أطالــع 

ــا هجــم  ــف صفحــة،  لکــن عندم ــوم أل ــی الی ف

عــّي األشــغال واألعــال، أطالــع فــی الیــوم 

صفحــة!.« خمســائة 

کان  »مــا  حیــدر:  مختــار  األســتاذ  یضیــف 

شخصيات إسالمية
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کتابــا  یطالــع  الشــیخ 

یقــف  بــل   ، ویمــرُّ

علــی معطياتــه ویعلِّــق 

وینقــد ویجیــب عــن 

الشــبهات  بعــض 

املطروحــة علــی بعــض 

 » لکتــب. ا

ــع،  ــی موض ــب ف ويكت

األســتاذ  عــن   نقــال 

ریــاض الحــق: »مــرَّة 

جــاء  رجــل عند الشــیخ 

ــة،  ــة الضخم ــا رأی املکتب ألجــل مســألة وعندم

قــال: إننــي أقســم باللــه أنکــم ال تقــرؤون هــذه 

الکتــب وقــد أشــریتموها هکــذا عشــوائیا. 

فأجابــه الشــیخ: ال تُقِســْم باللــه، فإنــی مــا 

ــه  ــب إال وقرأت ــذه الكت ــن ه ــا م ــريت كتاب اش

مــرة عــى األقــل وقــد وقــرأُت بعضهــا أکــر مــن 

مــرَّة!.«

ــاب  ــتاذه: »الکت ــن أس ــال ع ــذه نق ــول تلمی یق

الجدیــد عنــدی مبنزلــة العــروس الجدیــدة، 

وکــم یفــرح الــزوج بالزوجــة الجدیــدة، ففرحــی 

بالکتــاب الجدیــد ليــس بأقــل مــن فرحــه بهــا.«

ــهيد:  ــیخ الش ــن الش ــار  ع ــتاذ مخت ــيك األس يح

ســافرُت مــرة إلــی کراتشــی، فجاء بعــض اإلخوة 

لزیارتــی وأنــا خرجــُت مــن الُفنُدق الســتقبالهم، 

فعنــد ذلــک ســألنی أحدهــم: فضیلــة الشــیخ! 

مــن یصحبــک فــی هــذا الســفر؟  فأجبتــه؟ أنــا 

ــا  ــک دخلن ــد ذل ــم بع ــدة،  ث ــی الجدی وعروس

ــا،  ــي حجزته ــة الت ــی الغرف ــا إل ــدق ووصلن الفن

فوجدتهــم الیدخلــون الغرفــة اســتحیاء مــن 

ــد إرصاري،  ــوا بع ــم دخل ــدة! ث ــی الجدی زوجت

یجــدوا  تفاجــؤوا حیــث مل  وبعــد دخولهــم 

ــأرشُت  ــرب،  ف ــن الخ ــألونی ع ــدا! فس ــی اح مع

ــا.« ــذه أردته ــت: ه ــب وقل ــی الکت إل

مل یکتــف الشــیخ بالتدریــس والوعــظ واإلرشــاد، 

بــل جاهــد فــی ســبیل اللــه مــع الطائفــة 

توجــد  التــي  بالذکریــة  املســاة  الکافــرة 

فــی بلوشســتان الباکســتانیة، وأصــدر فتــوی 

بکفرهــم وألـّـف کتابــا فــی رّدهــم کــا قــام بردِّ 

ــزت  ــي غ ــة الت ــیریة التنصیری ــیحیة التبش املس

ــواال  ــت أم ــتان وأنفق ــق بلوشس ــران ومناط ُمک

باهضــة لتنصیــر الشــعب البلوشــی وقــد أســس 

الشــیخ إدارة باســم: »إدارة إصــالح املســلمین« 

وأقــام دورات کثیــرة إلیقــاظ الشــعب وکشــف 

ــبیل  ــذا الس ــی يف ه ــد الق ــاس وق ــم للن مکره

مشــاکل عدیــدة وقــد ُســِجَن مرتیــن حتــی واىف 

ــر. ــی األخی ــهداء  ف ــب الش موک

وکان للشــیخ ســهم وافــر فــی الجهــاد العلمــي 

والفتــوی  والتحقیــق  التألیــف  مجــال  فــی 

وکتــب باللغــة االردیــة والعربیــة والفارســیة 

ــة مثانیــن  ــاره قراب والبلوشــیة ویصــل جمیــع آث

ــه  ــتغی عن ــدئ والیس ــه املبت ــتفید من ــرا یس أث

ــي. املنته

الشــهادة فضیلــة یتمناهــا املســلم ویرغــب 

الیهــا وکذلــك الشــیخ الشــهید کان یســأل اللــه 

الشــهادة حتــی تقبــل اللــه دعــاءه. ففــی یــوم 

الســبت ۱۹ شــوال ســنة ۱۴۳۹ الهجــری، بعد أن 

یــدرِّس طالبــه، یخــرج مــع ابنــه موالنــا الشــهید 

ــم ال متــيض  ــه، ث ــارة احــد أقارب شــبیرأحمد لزی

ــیخ  ــهاده الش ــرب استش ــرش خ ــى ينت ــاعة حت س

وابنــه معــا، انتشــار النــار يف الهشــيم، وفوجئــت 

األمــة اإلســالمية بهــذا الخــرب وفجعــت. فرحــم 

اللــه العالمــة الشــهيد.

وقــد خــر العــامل اإلســالمي عامــة وشــعبنا 

ــاين املخلــص،  البلــويش خاصــة هــذا العــامل الرب

ــت  ــه، ورأی ــته ومکتبت ــُت مدرس ــا دخل وعندم

طالبــه ومحبیــه کالیتامــی، ذکــرت هــذا البیــت 

ــاعر: للش

هــم                       جدُّ جــّد  إذا  قومــی  ســیذکرنی 

البــدر یُفتقــد  الظلــاء  اللیلــة  وفــی 

 وکان الشــیخ مربیــا فاضــال وداعیــا موفقــا 

وسیاســیا ناجحــا وأســتاذا ماهــرا ومحققــا بارعــا 

وفقیهــا متبحــرا ومحدثــا متمکنــا وشــاعرا قديــرا  

وقائــدا حکیــا وعاملــا متواضعــا متبعــا للســنة 

بعیــدا عــن البدعــة، مکرمــا للضیــف حفیّــا 

لطــالب العلــم، معرضــا عــن الغیبــة والنمیمــة، 

ــه، وکان  ــه ومبغضی ــا ملحبی ــورا، داعی ــورا وق صب

یغــرس حــب العلــم والتحقیــق فــی قلــوب 

ــه. طالب

ــیح  ــکنه فس ــعة وأس ــة واس ــه رحم ــه  الل رحم

والصدیقیــن  النبییــن  مــع  وحــرشه  جنانــه 

آمــني. والصالحیــن.  والشــهداء 

تقرير
قد تكون األخرية.. جولة محادثات أفغانية 

أمريكية حاسمة بالدوحة
قــال املتحــدث باســم املكتــب الســيايس لحركــة 
طالبــان األفغانيــة ســهيل شــاهني إن محادثــات 
الســالم بــني واشــنطن والحركــة وصلــت إىل مراحلهــا 

ــه. ــداد ل ــري اإلع ــيكا يج ــا وش ــرية، وإن اتفاق األخ
وأضــاف شــاهني -يف مقابلــة حرصيــة مــع الجزيــرة- 
أن أي مرحلــة انتقاليــة ســيجري التوافــق بشــأنها 
ســتكون بعــد توقيــع االتفــاق مــع الواليــات املتحــدة 
والدخــول يف حــوار أفغــاين أفغــاين، عــى حــد تعبــريه.
وأضــاف املتحــدث أن الحركــة قدمــت ضانــات 
اســتخدام  بعــدم  ترشيعــات  تشــمل  لواشــنطن 
الحركــة  أن  مؤكــدا  هجــوم،  أي  يف  أفغانســتان 
ســتعمل عــى توفــري ممــرات آمنــة لخــروج القــوات 
األجنبيــة مــن أفغانســتان. وقــال إن الحركــة ال تريــد 
وضــع رشوط أمــام الحــوار األفغاين-األفغــاين لضــان 

ــه. نجاح
بــني  املحادثــات  مــن  التاســعة  الجولــة  وبــدأت 
املــايض يف  الخميــس  األمريكيــني وحركــة طالبــان 
أمــس  وتواصلــت  الدوحــة،  القطريــة  العاصمــة 
االثنــني، واســتمرت حتــى وقــت متأخــر مــن الليــل.
ومــن املفــرض أن ينــص االتفــاق عــى انســحاب أكر 
ــن أفغانســتان يف  ــرييك م ــف عســكري أم ــن 13 أل م
إطــار جــدول زمنــي يتــّم تحديــده، وذلــك بعــد 18 

عاًمــا مــن النــزاع.
واالنســحاب األمــرييك هــو املطلــب الرئيــي لحركــة 
عــدم  بضــان  بدورهــا  ســتلتزم  التــي  طالبــان 
ــل  ــن قب ــا م ــيطر عليه ــي تس ــتخدام األرايض الت اس

“إرهابيــة”. مجموعــات 
وبعــد هــذه الجولــة الجديــدة مــن املفاوضــات، 
زملــاي  األمــرييك  املبعــوث  يــزور  أن  املقــرر  مــن 
خليــل زاد العاصمــة األفغانيــة، مــن أجــل “تشــجيع” 
وفًقــا  األفغــان،  بــني  للمفاوضــات  االســتعدادات 
لــوزارة الخارجيــة األمريكيــة، يف حــني ال يــزال يتعــني 
حــل بعــض القضايــا الشــائكة، مثــل تقاســم الســلطة 
وأدوار  الحاليــة،  اإلدارة  ومســتقبل  طالبــان،  مــع 

ــتان. ــد أو باكس ــل الهن ــة مث ــوى اإلقليمي الق
وأكــد خليــل زاد أمــس االثنــني عــى تويــر “ندافــع 
ــى  ــا حت ــندافع عنه ــة اآلن وس ــوات األفغاني ــن الق ع
بعــد التوصــل التفــاق مــع طالبــان”، وذلــك رداً عــى 
إشــاعات تقــول إن االتفــاق ال يتضمــن قتــال طالبــان 

ضــد حكومــة كابــل املدعومــة مــن واشــنطن.
وحســب خليــل زاد، فــإن الطرفــني متفقــان عــى أن 
ــة  “مســتقبل أفغانســتان تحــدده مفاوضــات أفغاني

داخليــة”.
وباإلضافــة إىل انســحاب 13 ألــف عســكري، مــن 
املفــرض إدراج وقــف إلطــالق النــار بــني حركــة 
“تخفيًضــا  األقــل  عــى  أو  واألمريكيــني  طالبــان 
ــا  ــيكون تاريخي ــذي س ــاق ال ــن االتف ــف”، ضم للعن
بعــد 18 عاًمــا عــى الغــزو األمــرييك ألفغانســتان 

.2001 ســبتمرب/أيلول   11 هجــات  عقــب 
وتأمــل واشــنطن التوصــل التفــاق ســالم مــع طالبــان 
قبــل  املقبــل،  ســبتمرب/أيلول  مــن  األول  بحلــول 
االنتخابــات األفغانيــة املقــررة يف الشــهر نفســه، 
ــام 2020. ــة ع ــية األمريكي ــات الرئاس ــل االنتخاب وقب

املصدر: الجزيرة/الفرنسية

شخصيات إسالمية
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كان  النــزاع  أن  مــع 

دائــرا يف والية كشــمري 

بــني الهنــد وباكســتان 

منــذ صــدور قانــون 

الهنــد  اســتقالل 

الحكــم  وإنهــاء 

الربيطــاين لهــا، بحيــث 

كشــمري  أضحــت 

اليــوم  ذلــك  منــذ 

ــني  ــني الدولت ــدة ب ُعق

وكانــت  الجديدتــني، 

هــي جوهــر الخــالف، 

وشــهدتا سلســلة مــن 

الداميــة  الحــروب 

مــن فينــة إىل فينــة 

ــذه  ــري ه ــا يج ــببها إال أن م ــي س ــت ه وكان

ــة الحساســة  ــام يف هــذه النقطــة التاريخي األي

هــي  املتطرفــة،  الهنديــة  الحكومــة  بيــد 

ــح  ــل مصطل ــارات ولع ــكل االعتب ــاة« ب »مأس

التعبــري  يف  عاجــز  اإلنســانية«  »الجرميــة 

ــيح  ــور الفس ــح والج ــم الرصي ــذا الظل ــن ه ع

القبيــح. واالعتــداء 

إن األخبــار الســمعية واملرئيــة والصــور واملقاطع 

التــي تتســاقط علينــا لحظــة بلحظــة مــن أهلنــا 

يف كشــمري لتوثـّـق الجرميــة والوحشــية الجاريــة 

املجرمــة  الهنديــة  الحكومــة  متارســها  التــي 

الفاتكــة، تقشــعر منهــا األبــدان وتشــيب ألجلهــا 

الغلــان، فاألســتار مهتوكــة، والدمــاء مســفوكة، 

واألمــوال مجتاحــة، والديــار مســتباحة! 

ــزّل  ــلمني الع ــى املس ــة ع ــة جبان ــرب طاحن ح

ــل،  ــاء أرام ــي النس ــا، وتخ ــال أيتام ــرك األطف ت

ــرا  ــدن قف ــور وامل ــا، والقص ــدور خراب ــذر ال وت

ويبابــا، أنــاس تقســموا بــني قتيــل مؤّســد، 

وأســري مصّفــد، وهــارب مطــرّد، ومســتأَمن 

مقيّــد، ال يجــدون يف الخــراء َمصعــدا وال عــى 

الغــرباء َمقعــدا، نهارهــم ليــل بالدخــان، وليلهــم 

ــريان! ــار بالن نه

نعــم، إن الهنــد تعتــرب كشــمري نقطــة مصرييــة 

ــدا  ــتقاللها تهدي ــرى يف اس ــا، وت ــن حدوده ألم

كبــريا لهــا، كــا أنهــا الحــال مــع باكســتان، ولكن 

ــمري  ــى كش ــار ع ــق الن ــد تطل ــت الهن ــا جعل م

وتنشــط لتدمــري مــا فيهــا دون رفــق وهــوادة، 

ــا  ــا جعله ــة مســلمة وأن م هــو أن هــذه الوالي

تنحــاز إىل باكســتان يف مواقفهــا دون الهنــد 

أن باكســتان دولــة إســالمية واســتقلت عــى 

هــذا األســاس بينــا الهنــد هــي األخــرية تعانــد 

املســلمني وتعاديهــم وهــذا مــا يوثقــه تاريخــه 

األســود الطويــل، ويتكلــم بــه بلســان ِمنطيــق.

 

مــا يجــري يف كشــمري قــرار ظــامل جائــر نتيجــة 

ــذايت،  ــا ال ــاء حكمه ــرار إلغ ــال ق ــا حي مقاومته

ومرفــوض وغــري معقــول، إنســانيا وإســالميا 

ودوليــا، ويثبــت وحشــية الحكومــة الهنديــة 

وبربريتهــا أكــر وأوضــح مــن أي وقــت مــى.

ــر!  ــامل املتح ــرأى الع ــى م ــارس ع ــزرة مت مج

ــا  ــى يده ــذ ع ــرج ال يأخ ــاهد متف ــامل مش والع

ــد  ــا عن ــا وإيقافه ــه يف حجره ــه نفس وال تحدث

ــا.  حده

ــم  ــة األم ــدويل ومنظم ــن ال ــس األم ــات مجل ب

ال  ملغــاة  املتحــدة 

وهــا  ســاكنا،  تحــرك 

مجــردا مصطلــح قشــيب 

الظاهــر، دميــم الباطــن، 

األمــل  ربــط  ولعــّل 

يف حســم  اليــوم  بهــا 

والحــروب  النزاعــات 

يتعلــق  فيــا  خاصــة 

ــي  ــن يبغ ــلمني كم باملس

بيــض األَنُــوق ويطلــب 

النُّــوق! مــن  الطــريان 

ــوم هــو  ــوب الي إن املطل

مقاومــة أهــل كشــمري 

وصمودهــم  أنفســهم 

وعــدم انســحابهم مــن 

امليــدان أمــام هــذا القــرار الجائــر وهــذه 

ــل قدميــا  ــة الطائشــة، وقــد قي ــة الهندي الصول

»ليــس كلُّ مــن خلَــق يفــري، ولــن يحــّك 

ِجلــدي مثــل ظُفــري«.

القيــام  إىل  اإلســالمية  البــالد  تدعــى  كــا 

بجنــب إخوتهــم وأخواتهــم الكشــمرييني يف 

هــذه الحــرب العــوان الجبانــة، واألخــذ عــى 

ــي  ــة، الت ــة املتطرف ــة الجاني ــذه الحكوم ــد ه ي

ُغّذيــت بالعــدوان وكراهيــة املســلمني وبُغضهــم 

ــر  ــة أك ــة عقدي ــم. وهــي حــرب مبدئي وعدائه

ــل أن  ــا قب ــية، فيتداركوه ــون سياس ــن تك أن م

تصبــح كشــمري فلســطني أخــرى، وتعــود مــآيس 

األندلــس مــن رشيــط التاريــخ الغابــر، ويــزداد 

جســم األمــة اإلســالمية جرحــا غائــرا عصيــا 

ــال. ــى االندم ع

ــالد اإلســالمية  ــة إىل الب وليســت الدعــوة موّجه

الذيــن خلقــوا  املجاهديــن األحــرار  بــل إىل 

ــرادى  ــامل ف ــاء الع ــال األرشار، يف أنح ــع آج لقط

ــوا  ــم، ويثب ــن إلخوانه ــوا ثائري ــا لينهض وأزواج

وثبــة بخيلهــم ورِجلهــم متوكلــني عــى اللــه 

يف رّد هــذه الحكومــة الغاشــمة الزاحفــة عــى 

أعقابهــا وتلقينهــا درســا ال ينــى، يترصفــون 

ــا. ــريان اضطرام ــا والن ــود إقدام كاألس

. َوأَنْتُْم األَْعلَوَن إْن كُنتُْم ُمؤِمِننْيَ

كشمري تستنجد األحرار
سيد مسعود

قضايا معاصرة
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ســبعون خريًفا أو أكر واملســلمون يف كشــمري 

يعانــون ظلــم ُعبّــاد البقــر، يعانــون بطشــهم 

ــادهم  ــم وإفس ــم وإرعابه ــم وإرهابه وظلمه

الهندوســية  الهمجيــة  يعانــون  األرض،  يف 

ــذرة... الق

يعــود الّنــزاع عــى منطقــة كشــمري املســلمة 

ــد  ــدي بع ــالل الهن ــت االحت ــرزح تح ــي ت الت

قــرار تقســيم شــبه القــارة الهنديــة ســنة 

1947م عــى أســاس أن تنضــم املناطــق ذات 

ــم  ــتان، وأن تنض ــلمة إىل باكس ــة املس األغلبي

املناطــق غــري اإلســالمية إىل الهنــد؛ فــكان 

ــام  ــون انض ــك أن يك ــوء ذل ــى ض ــا ع لزاًم

واليــة جامــو وكشــمري ذات األغلبيــة املســلمة 

لعقــود  باكســتان  وظلّــت  باكســتان،  إىل 

طويلــة تطالــب املجتمــع الــدويل مبســاعدتها 

وتأييدهــا مــن أجــل إقنــاع القــّوات الهنديــة 

باالنســحاب مــن الواليــة املحتلــة ولكــن بــال 

جــدوى، فهــا هــي الهنــد قــد جعلــت هــذه 

املنطقــة تحــت ســيطرتها واحتاللهــا عــى 

مــرأى مــن العــامل ومســمعه يف كبــد النهــار، 

ــا  ــة إذا م ــن تحّررهــا باكســتان وال أي دول ول

مل يقــم املســلمون الكشــمرييون بأنفســهم 

قومــة رجــٍل واحــٍد يف تلــك الديــار املغتصبــة 

ومســاجدهم  ديارهــم  عــن  ويدافعــوا 

ــم. ــم وأمواله ــم ودمائه ومســاكنهم وأعراضه

إّن الطريــق الوحيــد أيها الشــعب الكشــمريي 

ــاد والســيف  ــق الجه الحبيــب أمامكــم، طري

ــدي  ــالل الهن ــة االحت والســنان لقطــع جرثوم

الجاثــم عــى دياركــم.

حــرب  فدونكــم  ضعفــاء  كنتــم  فــإن 

واملســاكني،  الضعفــاء  حــرب  العصابــات، 

ــوى  ــات، وأق ــرب اإلمرباطوري ــدّوخ أك ــرٌب ت ح

عّنــا  أفغانســتان  ومــا  العامليــة،  القــدرات 

ببعيــد.

أيّهــا األبطــال يف كشــمري ارفعــوا قضيتكــم 

تعــاين  فإنّهــا  الكشــمريية،  القضيــة  أعنــي 

ــم  ــعبي والتعتي ــمي والش ــال الرس ــن اإله م

اإلعالمــي، اللهــم إذا حدثــت كارثــة مــن عينة 

مــا رأينــا يف هــذه األيــام بعــض املقاطــع التــي 

تداولهــا رّواد مواقــع التواصــل االجتاعــي 

الشــباب  حــق  يف  والظلــم  التنكيــل  مــن 

ومــس كرامــة املســلات، ثــم يعــود اإلعــالم 

ــق. ــبات العمي إىل الس

ــري"  ــجد "الباب ــدوس مبس ــه الهن ــا فعل إّن م

ــض  ــن غي ــض م ــال" غي ومســجد "حــرت ب

أو  دنســت  التــي  اللــه  بيــوت  آالف  مــن 

ــاذا  ــدري مل ــك ال ن ــع ذل ــن م ــت، ولك هّدم

القضيــة  تجــاه  املريــب  الصمــت  هــذا 

الكشــمريية؟!

تنــرصوا  إن  كشــمري  يف  املســلمون  أيهــا 

ــاين  ــعب األفغ ــرص الش ــا ن ــم ك ــه ينرصك الل

ــه  ــك قــوت يوم ــا كان ميل ــذي م ــد ال املضطه

ــرص، وإْن  ــرة الع ــاة وجباب ــى الطغ ــام أعت أم

ــلتم،  ــم وتكاس ــه أو تخاذلت ــن الل ــم دي خذلت

بأيــدي  ويعّذبكــم  اللــه  فســيخذلكم 

القــذرة. الهنــدوس 

ــري،  ــجد الباب ــروا املس ــلمون! اذك ــا املس أيه

ــت  ــذي تعرّض ــرشس ال ــي ال ــع الوح والقم

ــرن  ــة الق ــا كشــمري ســنة 1990 م إىل بداي له

ــهدها  ــة مل يش ــع رشس ــة قم ــن، حمل العرشي

االغتصــاب  أصبــح  حيــث  قبــل؛  مــن 

االجتاعــي للنســاء مــن ســّت ســنوات حتــى 

مافــوق الســتني أمــرًا مألوفًــا لــدى أفــراد 

الجيــش الهنــدي...

األصــوات  تلــك  خفتــت  ملــاذا  أدري  ال 

التــي  الحاســية  والخطابــات  الجهوريــة، 

كانــت مجلجلــة مــن ســاء باكســتان وال 

ســيا خطابــات كان يلقيهــا ســاحة الشــيخ 

مســعود أظهــر مؤلــف كتــاب "تفســري آيــات 

حــول  جهــاد"  "فضائــل  ومرجــم  جهــاد" 

الكشــمريية؟! القضيــة 

بأعــني  ولكــن  قومــوا  الكشــمرييون!  أيهــا 

وال  أحــد،  بقضيتكــم  يلعــْب  ال  مبــرصة، 

تنتظــروا مســاعدة الــدول العمالقــة فإنهــا ال 

تهّمهــا إال مصالحهــا، وقومــوا عــى بركــة اللــه 

ــن كل حــدٍب  فيســتوافد عليكــم الشــباب م

وينــرصون  اللــه  ديــن  ينــرصون  وصــوٍب 

اســتقالل  تحفظــوا  أن  رشيطــة  قضيتكــم 

وطنكــم ومصالــح وطنكــم، ولكــم يف األفغــان 

ــنة. ــوة حس أس

املحتــل  لطــرد  قومــوا  الكشــمرييون  أيهــا 

يلومكــم  أن  أحــد  يقــدر  فلــن  الغاصــب، 

عــى حقكــم املــرشوع وطــرد املحتــل، واللــه 

نارصكــم إن تنــرصوا دينــه.

رشيد أمحد بن عيسىكشمري جرٌح غائٌر يف جسد األمة اإلسالمية
مدرس بمدرسة ترتيل القرآن

قضايا معاصرة
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كثــريا مــا نتمنــى ونتســاءل: ملــاذا مل أخلــق قبــل هذا 

العــرص املــيء باألحــداث واملفاجئــات الحزينــة؛ 

ــات  ــة اإلســالمية األزم ــذي تعصــف باألم العــرص ال

وتواجههــا التحديــات الضخــام والكــوارث املتواليــة. 

ــا حصــن  ــل قــرن عندمــا كان لن ليتنــي خلقــت  قب

وكانــت لنــا حكومــة إســالمية ـ عــى عالتهــا ـ نلجــأ 

إليهــا عنــد امللــات والشــدائد، ونســكن إليهــا عنــد 

مداهمــة العــدو فــال يجــرأ العــدو عــى أن يقــرب 

منــا فضــال عــن أن يهاجمنــا ويــدوس كرامتنــا دون 

ــه  أي رادع. أن يردع

ــال،  ــث األطف ــة جث ــى الشاش ــاهد ع ــي مل أش ليتن

ــاجد  ــوت، واملس ــاض البي ــكاىل، وأنق ــات الث وصيح

املتهدمــة التــي يذكــر فيهــا اســم اللــه عــى رؤوس 

مصليهــا، ومل أشــاهد أو مل أســمع عــن األرامــل الاليئ 

ال يجــدن مــالذ ومالجــئ، الــاليت فقــدن كل يشء مــن 

األزواج والبيــوت واألوالد وحتــى العــرض، الــاليئ 

ــة عــى رؤوس أطفالهــن. توســدن الجــدر املتهدم

وتفاضــل  األغبيــاء   تعــايل  أشــاهد  مل  ليتنــي 

ــم  ــا يف  العل ــرش علين ــداء الب األراذل والســفهاء وأع

والتكنولوجيــا.  ليتنــي مل أســمع بوجــود كائــن عــدو 

متغطــرس جبــار دجــال كأمريــكا وروســيا ومل أعــش 

يف عرصهــا.

ليتنــي عشــت يف العــرص  الحجــري، فــال الســيارات 

والصواريــخ  الذريــة  والقنبــالت  والدبابــات 

ــاهقة  ــاين الش ــرات  واملب ــة والطائ ــلحة الفتاك واألس

التواصــل  وســائل  وال  الســحاب،  وناطحــات 

والجــواالت والحواســيب والتلفــاز، وال املاكينــات 

واملكيفــات والكهربــاء، فكنــت عندئــذ رخــي البــال، 

هــادئ النفــس. آمنــا يف رسيب مطمئنــا عــى إميــاين.

ليتنــي مل أولــد أو إذا ولــدت مــت قبــل هــذا وكنــت 

نســيا منســيا أو نقلــت إىل قبــل هــذا العــرص، عــرص 

الغــدر والخيانــة، عــرص اإلهانــة واإلذالل، عــرص 

الخــداع  واملكــر، عــرص الرشــوة والربــا، عــرص العهــر 

والخالعــة، عــرص الــرف والبــذخ.... يف  عــرص خلــع 

ــمة واألدب،   ــت الحش ــاء، وطرح ــاب الحي ــه جلب في

ــاة  ــال، ومل أعــش حي ــا، كاســف الب ــم أعــش كئيب فل

النفــي،  واالنهــزام  واإلرهــاق،  الحــزن،  ملئهــا 

العــرص الــذي دخلنــا الحــزن والهــم واســتوىل علينــا 

اليــأس والشــعور مبركــب النقــص وحرمنــا  مــن 

ــا  ــه رضب ــرور في ــح ال ــل أصب ــرور ب ــور وال الحب

ــر؟. ــة ال تغتف ــال وجرمي ــن الخي م

ــى  ــان ع ــة  اإلنس ــرص جناي ــش  يف ع ــي مل أع ليتن

اإلنســان، عــرص تنتهــك  فيــه  األعــراض، ويبــاع 

ــح  ــرص أصب ــن، ع ــص مث ــه  بأرخ ــرش  وعرض دم الب

الحيــوان فيــه ذا  كرامــة  ورشف، وأصبــح اإلنســان 

ذا ذلــة ومهانــة، يقــدر فيــه  الحيــوان ويحســب لــه 

ألــف حســاب بينــا ال تعــدل قيمــة اإلنســان جنــاح 

ــة؟ بعوض

ليتنــي مل أعــش يف عــرص فقــدان الرجــال والصالحــني 

ــم  ــتيضء به ــا أس ــم نرباس ــن أن أجعله ــن ميك الذي

ــا  ــة وأحاطتن ــه املادي ــايت، يف عــرص طغــت في يف حي

ــة يراعــة تــيضء  ــوا يل  مبثاب مــن كل جانــب، فيكون

الطريــق يف ليلــة املعــايص  الظلــاء فيعــود  يف 

ــل وأعــود إىل رشــدي  ــا  تبقــى مــن األمــل الضئي م

و وعيــي وأحتفــظ بإميــاين يف غياهــب ظلــات 

املعــايص والذنــوب التــي تــوىل كربهــا الحضــارة  

ــة. ــة املاجن الغربي

ــه  ــل في ــذي ق ــرص ال ــذا الع ــش يف ه ــي مل أع ليتن

وازداد  الصالحــون  عــز  األدعيــاء،  وكــر  العلــاء 

ــون  ــد املتملق ــص  املخلصــون وتزاي الطالحــون، تقل

ــدق  ــار والص ــاء واإليث ــل الوف ــدر أه ــون، ن واملنافق

وتغلــب أهــل الجشــع والكــذب والغــدر والخيانــة، 

ــرص  ــوت، ع ــه امل ــان في ــش وه ــه العي ــز في عرصع

أوثــر علينــا وغولبنــا، وأيت بنــا مــن كل جانــب، 

وضاقــت علينــا األرض مبــا  رحبــت. وأصابنــا الوهــن  

ــال  ــلم ف ــري املس ــه ضم ــات  في ــرص م ــكنة، ع واملس

ــي  ــق بن ــازر بح ــه املج ــداث وال تقلق ــه األح تحرك

ــه. ــه ودين نوع

ــات  ــا والتقني ــرص التكنولوجي ــش يف ع ــي مل أع ليتن

الحديثــة؛ ألنهــا أصبحــت وبــاال عــى البــرش، إذ 

ــدي أعــداء اإلنســانية فأســاء القامئــون  وقعــت  بأي

ــح  ــا حيــث مل يجعلوهــا يف صال ــا االنتفــاع  به عليه

ــانية  ــوا باإلنس ــر فخط ــوا األم ــل عكس ــانية ب اإلنس

خطــوات حثيثــة إىل الحضيــض والدمــار واإلســفاف.

ليتنــي مل أعــش يف العــرص الــذي مل يبــق فيــه 

ــالق  ــد، وانف ــن جدي ــاة م ــل للحي ــن األم ــص م بصي

ــن  ــه م ــامل كل ــا غــي الع ــد م ــادق بع ــح الص الصب

ــوع  ــك، فــال أمــل لطل أقصــاه إىل أقصــاه ظــالم حال

الفجــر، وال أمــل لإلصــالح، وال أمــل للعيــش الهنــيء، 

أليــس الصبــح بقريــب! كال ثــم كال! أال إن  الصبــح 

قــد أدبــر بــال رجعــة، والليــل الدامــس قــد أقبــل إىل 

األبــد، فكــن عــى إيــاس مــن الطلــوع وارض بالليــل 

ــك أو مــت غيظــا! الحال

ليتنــي مل أعــش يف العــرص الــذي انقلبــت فيــه 

ــرشق  ــف ال ــرب امللحــد وتخل ــدم الغ ــن فتق املوازي

املســلم، فقــّل يف الــرشق اإلنتــاج، وكــر التقليــد 

واملحــاكاة، قــل اإلبــداع وكــر االحتــذاء، قــل اإلجادة 

ــة  ــطحية والتبعي ــت الس ــق وتغلب ــان والتعم واإلتق

واالبتــذال والتفاهــة يف املســلمني. ليتنــي مل أشــاهد 

ســذاجة املســلم ودهــاء الكافــر، هــوان املســلم 

ــه. ــرة حيلت ــر وك ــوة الكاف ــه، ق ــة حيلت وقل

الــذي كــرت فيــه  ليتنــي مل أعــش يف  العــرص 

وانتــرش  املاديــة  وتغلبــت  اإللحاديــة،  التيــارات 

الديــن  عــى  الثــورة  النــاس  يف  وكــر  االرتــداد، 

ــر وال مــدر  ــت وب ــرك بي ــات، ومل ت فشــملت البيوت

إال ودخلتــه، واســتولت قــوى الــرش واإللحــاد عــى 

ومصطلحــات  مفاهيــم  فتولــدت  الخــري  قــوى 

ــل  ــت مح ــلطان، وحل ــن س ــا م ــه به ــزل الل ــا أن م

الربــاين  القانــون  فتــوارى  اإلســالمية،  املفاهيــم 

ــاءت  ــح  فج ــرشي الجام ــون الب ــه القان ــل محل وح

ــة  ــة والجمهوري االشــراكية والشــيوعية والدميقراطي

والديكتاتوريــة و... لتتــوىل نــرش اإللحــاد وســلخ 

النــاس مــن الديــن كــا تنســلخ الحيــة مــن قرشهــا. 

ليتنــي مل أعــش يف عــرص املجــازر واملذابــح، يف 

عــرص الــرصاخ والعويــل، يف عــرص يرتكــب فيــه مــن 

املذابــح مــا  ينــدى لــه جبــني التاريــخ وتقشــعر مــن 

هولهــا وفظاعتهــا الجلــود، مجــازر عــى مــرآى مــن 

العــامل ومســمع، مجــازر عجــز التاريــخ عــن أن  يــأيت 

ــي يعيــش  ــق بقعــة مــن البقــع الت ــم تب ــا، فل مبثله

فيهــا مســلم إال واســتهدفت بالدبابــات والصواريــخ 

والقنابــل حيــث القتــل والدمــار والدمــاء وانتهــاك 

األعــراض وتهــدم  البيــوت واملســاجد، مشــاهد 

ــري  ــا يج ــك ع ــف، ناهي ــانية ال توص ــاة إنس معان

يف كشمريوســوريا واليمــن والعــراق وليبيــا وســجون 

مــرص،  وعــا يجــري يف ميامنــار وتركســتان الرشقيــة، 

ومــا  يجــري يف أماكــن أخــرى مــن العــامل يحســب 

أن بهــا مســلا.  

ليتنــي مل أعــش يف العــرص الــذي شــوهت فيــه 

وأصبــح  مفاهيمــه،  وتغــريت  الجهــاد،  ســمعة 

املســلمون ضحيــة املتطرفــني الذيــن اســتغلوا اســم 

ــلمني  ــاء املس ــى أبن ــيوفهم ع ــهرين س ــاد مش الجه

متعللــني بكونهــم مرتديــن يجــب قتلهــم ودحرهــم. 

يدفعــوا  ومل  املســلمني  عــى  وبــاال  فأصبحــوا 

ــن  ــن املجاهدي ــة م ــم إال طائف ــالء الله ــم أي ب عنه

املخلصــني الذيــن مل يرهــم خــذالن املســلمني 

وســطوة الكفــار.

ما كل ما  يتمنى املرء حاصل   

          تجــري الريــاح مبــا ال تشــتهي الســفن

ليتين مل أخلق يف هذا العصر!
عبدالر محن حممد مجال

قضايا معاصرة
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إن املتتبــع ألحــوال األمــة الشــائکة یری ویســمع 
أن املســلمین قــد وقعــوا فــی أحلــک الظــروف 
وأقســاها وحــل بهــم نکبــات وویــالت فــی کثیــر 
مــن األقطــار االســالمية بأیــدی أبنــاء أمتهــم 
الــذی ولــدوا فــی املجتمــع اإلســالمي وملــا یدخل 
ــی  ــوا عل ــم جلس ــم ، فإنه ــی قلوبه ــان ف اإلی
مائــدة الکفــار ورضعــوا بلبانهــم ومل یتعلمــوا إال 
املاديــة ومظاهرهــا ومل یطلعــوا إال علــی الفکــرة 
الغربیــة، فصــاروا أعــداء لــدودا لألمــة اإلســالمیة 
ــأی  ــم ب ــرروا مواجهته ــا فق ــا ومفکریه وعلائه
طریــق ممکــن ، کــی یصلــوا بغیتهــم مــن 
التالعــب باألحــکام الرشعيــة واإلتبــاع للشــهوات 
ــع  ــی تطبی ــم ف ــدور حاس ــوا ب ــة، ویقوم املخزی

األحــوال طبقــا ملــا یریــده زعــاء الغــرب.
ــون  ــلمین یواجه ــری املس ــر ن ــب آخ ــن جان وم
أشــد أنــواع املؤامــرات واملخططــات املدمــرة من 
جانــب أعدائهــم فــی مشــارق األرض ومغاربهــا، 
ــة  ــم الفرص ــنحت له ــا س ــم أین ــون به ویفتک
مــن کل مســلم  تســتدعی  األزمــات  وهــذه 
حصیــف أن یتفکــر فــی أحــوال األمــة ویســهم 
فــی کشــف الکربــة، فــإن الفکــر یرســم املســار 
ویرشــد إىل الطریــق األصلــح وأن یســعی کل 
ــی  ــان ف ــی اإلی ــیخ معان ــی ترس ــا ف ــد من واح
القلــوب، فــإن اإلیــان عامــل علــی وقایــة 
ــیاقه  ــدم انس ــکه وع ــالمي ومتاس ــع اإلس املجتم

ــرة  . ــات املدم ــار املوج ــی تی ف
وال شــک أن اإلرتفــاع بالنفــس إلــی القمــة 
ال  والشــتات  التمــزق  أوضــاع  مــن  والنجــاة 
ــر الجــاد  یتأتــی باألحــالم والتمنــی، بــل بالتفکی
ــة  ــة الصادق ــی والتوب ــه تعال ــی الل ــوع إل والرج
الخالــص لألمــة  املمنهــج والدعــاء  واإلعــداد 
نهوضهــم  تســبب  األمــور  وهــذه  اإلســالمیة 

وصحوتهــم ویشــاد بهــا منــار الفضیلــة .
أدعیــة  النبویــة  األحاديــث  فــی  ورد  وقــد 
مؤثــرة ینبغــی للمســلم املعــارص أن یدعــو بهــا 

ــه  ــإن الل ــی األقــل، ف ــة عل فــی األوقــات الفاضل
ــب مفجــوع ونفــس  ــاء مــن قل یســتجیب الدع
حزینــة إن شــاء اللــه. ولــو دعــا بصیــغ الجمــع 

ــن. ــکان أحس ل
وهذه بعض هذه األدعیة املأثورة :

ســخطك  مــن  برضــاك  أعــوذ  إين  »اللهــم 
ــك ال  ــك من ــوذ ب ــك وأع ــن عقوبت ــك م ومبعافات
ــی  ــت عل ــا أثنی ــت ک ــک أن ــاء علی ــيص ثن أح

نفســک.
اللهــم إليــك أشــكو ضعــف قــويت ، وقلــة حيلتي، 
وهــواين عــى النــاس ، یــا أرحــم الراحمــني ، أنــت 
ــدو  ــي ، إىل ع ــن تكلن ــني ، إىل م ــم الراحم أرح
ــه أمــري ، إن مل  ــب ملكت ــي ، أو إىل قري يتجهمن
تكــن غضبــان عــي فــال أبــايل ، غــري أن عافيتــك 
ــت  ــذي أرشق ــك ال ــور وجه ــوذ بن أوســع يل ، أع
لــه الظلــات ، وصلــح عليــه أمــر الدنيــا واآلخرة 
ــخطك  ــي س ــل ع ــك، أو تح ــزل يب غضب ، أن تن
ــوة  ــرىض، وال حــول وال ق ــى ت ــى حت ــك العتب ، ل

إال بــك.
 اللهــم ألهمنــا مراشــد أمورنــا وأعذنــا مــن رشور 

أنفســنا وســيئات أعالنــا.
یــا غیــاث املســتغیثین أغثنا.اللهــم اهِدنــا فيَمــن 
هديــت .. وعافنــا فيمــن عافيــت .. وتولنــا فيمن 
توليــت .. وبــارك لنــا فيــا أعطيــت .. وِقنــا رش 
ــك..  ــى علي ــيض وال يق ــك تق ــت .. ان ــا قضي م
اٍنــه ال يــذل َمــن واليــت .. وال يعــُز مــن عاديــت 
ــى  ــد ع ــك الحم ــت .. ل ــا وتعالي ــت ربن .. تبارك
مــا قضيــت .. ولــك الشــكر عــى مــا أعطيــت .. 
نســتغفرك اللهــم مــن جميــع الذنــوب والخطايــا 

ونتــوب اٍليــك.
ــه  ــا مــن خشــيتك مــا تحــول ب اللهــم أقســم لن
بيننــا وبــني معصيتــك .. ومــن طاعتــك مــا تبلّغنا 
ــك .. ومــن اليقــني مــا تُهــون بــه علينــا  بــه جنتَ
باســاِعنا  اللهــم  .. ومتعنــا  الدنيــا  مصائــَب 
وأبصارِنــا وقواتنــا مــا أبقيتنــا .. واجعلــُه الــوارَث 

منــا .. واجعــل ثأرنــا عــى مــن ظلمنــا.. وانرُصنــا 
عــى مــن عادانــا .. وال تجعــل مصيبتَنــا يف ديننــا 
.. وال تجعــل الدنيــا أكــرَب هِمنــا .. وال مبلــَغ 
ــا .. واجعــل الجنــة  علِمنــا .. وال اىٍل النــار مصرين
هــي دارنــا .. وال تُســلط علينــا بذنوبنــا مــن 

ــا. ــا وال يرحمن ــك فين اليخاف
اللهــم أحِســن عاقبتنــا يف األمــور كلهــا .. وأجرِنــا 

مــن ِخــزي الدنيــا وعــذاب اآلخــرة .
اللُهــم اٍنــا نعــوذ ُ بــك مــن زوال نعمِتــك .. 
ــعِ  ــك .. وجمي ــأِة نِقمت ــك .. وفَج ــّول عافيت وتح

َســخطك.
اللهــم رب الســموات الســبع ومــا أظلـّـت .. ورب 
األرضــني ومــا أقلــت ورب الشــياطني ومــا أضلــت 
ــني أن  ــك أجمع ــن رش خلق ــارًا م ــا ج ــن لن .. كُ
يُفــرط علينــا أحــد منهــم أو يطغــى .. عــز جــارُك 

.. وتبــارك اســمك.
اللهــم أســلمنا وجوهنــا اٍليــك .. وفّوضنــا أمورنــا 
ــة  ــة ورهب ــك .. رغب ــا الي ــا ظهورن ــك والجأن اٍلي
اليــك ال ملجــأ وال منجــى منــك اال اليــك .. آمنــا 
بكتابــك الــذي أنزلــت .. ونبيــك الــذي أرســلت.

اللهــم انــا نعــوذ مبعافاتــك مــن عقوبتــك ونعــوذ 
برضــاك مــن ســخِطك ونعــوذ بــك منــك اللهــم ال 
نحــيص ثنــاًء عليــك - ولــو حرصنــا - أنــت كــا 

أثنيــَت عــى نفســك.
اللهــم كــن لنــا وال تكــن علينــا اللهــم كــن لنا وال 
تكــن علينــا اللهــم ارحمنــا فأنــت بنــا راحــم وال 

تعذبنــا فأنــت علينــا قــادر.
ــا فــی تیســیر کل عســیر فــإن  اللهــم الطــف بن
تیســیر کل عســیر علیــک یســیر وأســألک الیــر 

واملعافــاة فــی الدنیــا واآلخــرة.
یــا أحــد مــن ال أحــد لــه، یــا ســند مــن ال ســند 
ــا مــا نحــن  ــه، إنقطــع الرجــاء إال منــک نجن ل
فیــه وأعنــا علــی مــا نحــن فیــه مــا نــزل بنــا، 
ــم وبحــق محمــد علیــک،  بجــاه وجهــک الکری

ــن.« آمی

عبد اللطيف الناروئيحتى نسهم يف إنقاذ األمة من مآسيها
أستاذ باجلامعة

مدّونات
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قــد يكــون األمــر املســتحيل يف الظاهــر ممكنــا 

يف الواقــع ، فــال تؤمــن مبــا توحــي إليــك نفســك، 

مــن أن األمــر مســتحيل وأنــك غــري مكلــف فــال 

يكلــف اللــه نفســا إال وســعها

ــتحيال وإال مل  ــس مس ــر لي ــت فاألم ــك كلف وألن

تكلــف ، فاألمــر الــذي وكل إليــك أو تطلبــه 

ــي  ــك الدين ــه واجب ــت أن ــك أو عرف ــع من الواق

ــعك  ــك يف وس ــي كان ذل ــاين أو األخالق أو اإلنس

وإال مل تكلــف بــه وديــن اإلســالم ديــن إنســانية 

ــت  ــك فأن ــرصة دين ــف بن ــت مكل ــالق فأن وأخ

ــن ــر ممك ــوب واألم مطل

أنــت مكلــف بــأن متــأل الفــراغ وتبــادر بالقيــام 

وســد  القصــور  لتــدارك  عليــك  يجــب  مبــا 

فراغــات دينيــة وأخالقيــة وإنســانية فســيأيت 

اليــوم الــذي تــدرك أن األمــر كان ممكنــا ، أنــت 

مكلــف بــأن تحمــل قلمــك ولســانك ومدفعــك 

للدفــاع عــن قضايــاك و لتقــوم بكتابــة تاريخــك 

، أنظــر إىل الســاء لــرى كــم يبعــد القمــر عــن 

ــر  ــطح القم ــى س ــرش ع ــار الب ــد س األرض ، فق

ــرا مســتحيال ــك أم ــا كان ذل بعدم

ــم  ــا تحل ــني م ــك وب ــافة بين ــت املس ــإن كان ف

بــه وتعتقــد أنــه مســتحيل أبعــد مــن املســافة 

بينــك وبــني القمــر فأنــت غــري مكلــف واألمــر 

خــارج عــن وســعك وإذا كان دون ذلــك فاألمــر 

ممكــن لتعــرف إىل أى مــدى قــد تكون املســافة 

ــه ســيصل يف  ــني أهدافــه ولكن ــني اإلنســان وب ب

يــوم مــا إىل مــا يريــد 

فقــد كان الطــريان مســتحيال يف يــوم مــا وعندمــا 

إبتكــر املســلم فكــرة الطــريان اســتخفه النــاس و 

لكنهــم صنعــوا أحــدث اآلالت للطريان 

التاريــخ  يف  الحــركات  تاريــخ  إىل  وانظــر 

أو  كانــت حــركات علميــة  اإلســالمي ســواء 

ــة  ــية أو إصالحي ــة أو سياس ــة أو تحريري جهادي

ــخاص  ــد أو أش ــخص واح ــا ش ــا بدأه ، معظمه

ــني  ــن الزمــن مجهول ــرة م ــوا ف ــن وكان معدودي

ال يرحــب النــاس بهــم وال يعرفونهــم ومــن 

يعرفهــم يســتخف بهــم 

ثــم انظــر كيــف قــادوا األمــم ، وانظــر إىل 

محمــد الفاتــح وإىل طــارق ابــن زيــاد وإىل 

ابــن  عثــان  وإىل  األيــويب  الديــن  صــالح 

أرطغــرل لــو صــدق هــؤالء أن األمــر مســتحيل 

ــا  ــس ومل ــا القســطنطينية واألندل ــا فتحــت لن مل

تحــرر القــدس وملــا رفعــت رايــة اإلســالم يف 

ــت لإلســالم  ــا كان ــا ومل مشــارق األرض ومغاربه

وبطــوالت  العــامل  يف  وشــوكة  عظيمــة  قــوة 

تســجل عــى صفحــات التاريــخ 

ال تسلك الطريق املألوف :

الســري يف الطريــق املمهــد ســهل ميســور لكنــه 

لــن يضيــف إليــك مــا مييــزك عــن هــؤالء 

ليجعلــك نســخة متكــررة  إنــه كاف  النــاس 

مشــابهة ألالف النســخ اململــة ، إبحــث عــا 

مييــزك إبتكــر هدفــا وابتكــر طريقــا ، فالطريــق 

معلومــة  وجهــة  معــني  مســار  إىل  املــؤدي 

ــن  ــك م ــن يخرج ــك ول ــك إىل هدف ــن يوصل ل

الحالــة الروتينيــة املألوفــة وطريــق النجــاح 

ــورود ، إن الذيــن يخاطــرون  ليــس مفروشــا بال

بأنفســهم يف ســبيل أهدافهــم هــم مــن يعرفــون 

إىل أى مــدى ميكــن للمــرء أن يتقــدم وهــم مــن 

ــدون  ــداع والتحــول وهــم مــن ميه ــون باإلب يأت

ــق ، الطري

لــن تالحــظ التغيــري يف حياتــك و يف أفــكارك 

يف  باملــيض  والفكريــة  العقليــة  ومعتقداتــك 

الطريــق املعتــاد فضــال عــن تغيــري مــن حولــك 

ــال  ــت أه ــا لس ــر أو أن ــي األم ــل ال يعنين ال تق

لذلــك أو غــريي يفعــل ذلــك كأنــك مــا خلقــت 

إال لتكــون يف الحاشــية ،  أثبــت أنــك الشــخص 

وأن  أى شــئ  فعــل  بامكانــك  وأن  املطلــوب 

العــامل بإنتظــارك .

التغيري مطلوب :

ــال  ــا وعق ــا رشع ــري مفتوح ــال التغي ــا دام مج م

ــا  ــه يدعون ــادام الل ــري وم ــود الفك ــاذا الرك فل

إىل التدبــر والتعقــل فلــاذا إهــال العقــل 

ــأت  ــدون وإذا مل ت ــاع بال ــر واالقتن ــود الفك ورك

أنــت بالتغيــري فســوف يــأيت بــه غــريك وإذا 

ــري مــن  غــريت نفســك فأنــت مســؤل عــن تغي

ــك  حول

إن التغيــري الــذي ترونــه يف العــامل ســواء ســلبيا 

كان أو ايجابيــا إنــه ال يــأيت مــن تلقــاء نفســه بل 

ــري  ــك بتغي ــول لنفســه : " علي ــن يق إن وراءه م

العــامل " أو " بامكانــك تغيــري العــامل "

ونحــن منلــك تغيــري اللحظــة التــي نعيشــها 

ــات  ــة  واللحظ ــات الفائت ــك اللحظ ــا ال منل ألنن

ولحظاتنــا  أيدينــا  بــني  ليســت  املســتقبيلة 

الحاليــة هــي كل مــا منلــك ، معنــاه أن التغيــري 

ممكــن إذا بدأنــا األن  

املــايض وكذلــك   وبهــذا فاملتحــرون عــى 

املتســوفون للمســتقبل ال يظفــرون بالتغيــري  

ــا  ــريوا م ــى يغ ــوم حت ــا بق ــري م ــه ال يغ )إن الل

بأنفســهم(

»األمر ممكن« التاريخ يقول ذلك
أمحد مجال

بأقالم الطلبة
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ليـس مـن نافلة القول، و معاد الكالم أن اإلسـالم 
هـو الديـن الوحيـد القيّـم الـذي طاملـا متّسـك 
بـه النـاس قدميـا و حديثـا يف جميـع أمورهـم و 
شـؤونهم سـواء كانـت تتعلـق بحياتهـم الفرديّة 
أو االجتاعيـة أو سـاحات الحـرب و املعركـة أو 

سياسـيّة. مجاالت 
جيـدا  اعتنـاء  اعتنـى  قـد  نفُسـه  اإلسـالم  و 
واهتامـا بالغـا بتقدميـه األصلـح و األنفـع لـكل 
مـن يعيـش عـى بسـيطة األرض رشقـا و غربـا 
شـاال و جنوبـا مـن حيث إن اإلسـالم قـد حكم 
البرشيـة، ورصفهـا؛ ليقـّوم اعوجاجهـا، ويسـدد 
ثغرتهـا، ويهيمـن عـى نشـاط فـردي و جاعـي 

اتجـاه. يف كل 
وكيـف ال؟! فإنـه ديـن رّب العاملـني ومؤّسسـه 
قـد وضـع لبنتـه األوىل بـكل حـاس وإخالص و 
عاطفـة إميانيـة وقّـادة التنشـد لألمـة اإلسـالمية 
ومتجـذرة  راسـخة  فقواعـده  وخـريا  نفعـا  إال 

وأعمدتـه متينـة ورصينـة.
و الداعـي فيـا أُثبتُـه إىل الغرابة؛ فإن الشـواهد  
دالئـل  و  سـاطعة  براهـني  إليـه  أرنـو  مـا  عـى 
دامغـة ال يختلـف عليهـا اثنـان، و ال يعارضهـا 
كّل مـن يحمـل بـني جنبيـه قلبـا سـليا و طبعـا 

مسـقيا 
اليشـتهي  اإلسـالم  أن  األوهـام  عـن  اليعـزب  و 
القتـال، واليريـد حبـا فيـه ولكنـه يفرضـه؛ ألن 
الواقـع يقتضيـه؛ ألن الهـدف الـذي وراءه كبـري،
يف  إإللهـي  باملنهـج  البرشيـة  يواجـه  فاإلسـالم 
صورتـه املسـتقرّة، وهـذا املنهـج )و لو أنـه يُلبي 
الفطـرة السـلمية(إال أنـه يكلف النفـوس جهدا؛ 
لتسـمو إىل الـذروة العليـا، و تسـتقر عـى هـذا 

املسـتوى الرفيـع !
فـاق،  قـد  اإلسـالم  أن  ذلـك  إىل  إضافـًة  و   
وسـبق كثـريا مـن القوانـني الدوليّـة والنظـم، و 
الـدول  حـّكام  أيـدي  تضعهـا  التـي  الحضـارات 

الغربيـة، وسـالطينها الذيـن اليعرفـون غـري لغـة 
التخريـب، والتـي ال  القتـل والفتـك والهـدم و 
تحفـظ ألحـد حّقـه، و ال عقلـه، و ال نفسـه وال 
نسـله، فاتفاقيّاتهـم مليئـة بالرش، و الفسـاد كا 
أّن قواميسـهم ودفاترهـم مل توضـع إال لتذهـب 
بالنـاس املهالـك، ومهـاوي السـقوط، واالنحـدار، 
وتدفعهـم إىل كل مـا هـو يعـود بالـرر للكيان 
اإلنسـاين والبرشيـة  جمعاء؛ فجـرّاء ذلك يودُّون 
أن يُشـِعلوا فتيـل الحـرب؛ لتسـتطري رشرهـا يف 
ديـار املسـلمني، و يقرعـوا طبـول الحـرب ضـّد 
اإلسـالم، وباألخـص يف مقاومـة القيـم األخالقيـة 
الجرائـم  أبشـع  يرتكبـوا  و  الروحيـة  السـامية 
نظـري يف عـامل  لهـا  التـي مل يسـبق  الفضائـع  و 
التاريـخ ! وأنـت تعلـم يقينـا أن نـريان الحـرب 
إذا اندلعـت، وحِمـي وطيُسـها بـني الجيـوش و 
الكتائـب ترتّبـت عليهـا نتائـج وآثـار هاّمـة مـن 
والخـراب  والغنيمـة  والنـرص  والهزميـة  الفتـح 
والدمار والفوىض واالنتشـار والتفـرق والتبعر و 
وقـوع بعض الذيـن ينضُوون تحت لـواء الجيش 
يف قبضـة عدّوهـم، و أيـدي خصمهـم و هـذه 
هـي الفئة التـي أردنا أن نتنـاول البحث عنها يف 

هـذا املقـال الـذي نحـن بصـدده.
عن"حقـوق  البحـث  بـاب  نطـرق  أن  قبـل  و 
األرسى"أرى لزامـا أن أذكـر التعاريـف الوجيـزة 
املتعلقـة باألرسى؛ فـإن ضانـات تطبيق"حقوق 
األرسى التـي نـادى بهـا إلسـالم، والتـي أثبتتهـا 
السـّنة النبويّـة، وقّررتهـا املواثيـق الدولية ضمَن 
االتفاقيـات املقـررة: الميكننـا التعـرف عليهـا إال 
بعـد وضـع تعريـف محـّدد لألسـري مـن حيـث 
املعنـى اللغـوي، والفقهـي، والـدويل: وهي فيا 

: يي
املبحث األول

 ونلخص القول فيه عن املحاور األربعة:
 املحـور األول: يف  تعريـف األسـري لغـة املحـور 

الثـاين: يف بيـان دائـرة األرس 
الفقـه  يف  األسـري  ماهيـة  يف  الثالـث:  املحـور   

اإلسـالمي 
القانـون  يف  األسـري  مفهـوم  يف  الرابـع  املحـور   

اإلنسـاين الـدويل 
 املحور األول

 يف تعريف األسري لغة 
األرس هو الشـّد باإلسـار واإلسـار هو الحبل الذي 
يشـّد بـه األسـري، و كل مـا يشـّد بـه فهـو إسـار، 
بالِقـد؛  يشـدونه  كانـو  و  األسـري  منـه سـمي  و 

فسـّمي كل أخيـذ أسـريا و إن مل يشـّد بـه،)1(
 واألسـري: هو األخيذ و املقيّد و املسـجون يؤيّده 
قـوُل مجاهـد يف تفسـري قوله تعـاىل )ويطعمون 
الطّعـام عى حبّه مسـكينا و يتيا وأسريا(األسـري 

هو املسـجون )2(
يقـال: هـذا لـك بـأرسه أي: بقـده أي: بجميعـه 

كـا يقـال: برّمتـه)3(
حـول  يـدور  كلهـا  املعـاين  ومحـور 
والقـّوة،  والشـدة،  واألخـذ،  البطش،واإلمسـاك، 

والسـلطة. والغلبـة، 
 ومـن املجـاز: شـد اللـه أرسه أي قـوى إحـكام 
خلقناهـم  )نحـن  تعـاىل  قولـه  ومنـه  خلقـه. 
وشـددنا أرسهـم(و مـن قولهم ما أحسـن ما أرس 
قتبـه وهـو: أن يربط طريف عرقـويب القت برباط 

قال األعى:
وقيدين الشعر يف بيته

كا قيدت اآلرسات الحارا   
 جمع أسري:

قـد تحـّدث العلـاء يف اللغـة عـن جمع "أسـري" 
فقـال أبـو عمـرو بـن عـالء املعـري: "مـا صار يف 
أيديهـم فهـم األسـارى ومـا جـاء متـأرسا فهـم 
األرسى"ولكـن هـذا القـول التعضـده اللغة وإمنا 
هـو كقولـك سـكارى وسـكرى وقـراءة الجاعـة 
أسـارى مـا عـدا حمـزة فإنه قـرأ أرسى عـى زنة 

حقوق األسرى يف ضوء السنة النبوّية و املواثيق الدولّية )1(
إعداد: حممد داود السوايت

بأقالم الطلبة
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فعـى: جمـع أسـري مبعنى مأسـور
وقال أبو حاتم: "أسارى بفتح الهمزة"

الهمـزة-  أُسـارى -بضـم  "يقـال  الزجـاج:  وقـال 
كايقـال يقـال: "سـكارى وفعـاىل" وهـو األصـل 
وأمـا فعـاىل -بفتـح الهمـزة- فهـي داخلـة عليها 
الجمـع  "أرسى"جمـع  لفـظ  إن  بعضهـم  وقـال 
وأن فـظ أسـري يجمع أيضـا عـى أرُساء كضعيف 

وضعفـاء وعـى هـذا أربـاب اللغـة)4(
 الفرق بني األرسى و األسارى 

بدنـه  يف  أصيـب  ملـن  الهمـزة-  -بفتـح  األرسى 
وأحمـق  ومـرىض  مريـض  يقـال  كـا  عقلـه  أو 

الزجـاج قالـه  وحمقـى 
ويقـول أبـو حاتـم :"إنـه سـمع عـن العـرب أن 
يؤخـذون  عندمـا  املوثقـني  غـري  هـم  األرسى 

ربطـا  املوثقـون  هـم  واألسـارى 
ومل يرد الجمع يف القرآن إالبصيغتني اثتني

األوىل: أرسى -بفتـح الهمـزة -يف قولـه تعاىل: )ما 
كان لنبـي أن يكـون لـه أرسى حتـى يثخـن يف 

األرض( األنفـال آيـة 67
يف  ملـن  قـل  النبـي  أيهـا  تعاىل:)يـا  قولـه  ويف 
أيديكـم مـن األرسى إن يعلـم اللـه يف قلوبكـم 

)70( آيـة  البقـرة  منكـم(  أخـذ  مـا  خـريا 
والثانيـة أسـارى -بضـم الهمـزة- يف قولـه تعاىل: 

إن أتوكـم أسـارى تفدوهـم()5(
العـدّو  مخالـب  يف  يقعـون  الذيـن  واألفـراد   

فئـات:  ثـالث  إىل  ينقسـمون 
الشـيوخ  مـن  كال  تشـمل  و  "تعـّم،  األوىل:   
أسـهموا  سـواء  والنسـاء  والرجـال  والشـباب 
كانـت  أو  القتـال  قاصديـن  املعركـة  سـاحة  يف 
مشـاركتهم عارضـة طارئـة تنحـرص يف الـرأي و 
  "! فحسـب  التحريـض  و  اإلمـداد  و  التجسـس 
 الثانيـة: "السـبي مـن النسـاء والصبيـان مـا مل 

يقاتلـوا"
 الثالثـة: "ضعـاف املسـلمني والعجـزة الذيـن مل 
و  الحقيقيّـة  باملشـاركة  ال  جيـش  أّي  يُسـانِدوا 
هـم القتـل و ال الصمـود  المعنويـة و مل يكـن همُّ
ولـكل صنـٍف مـن هذه األصنـاف الثالثـة أحكام 
أمـا  ذكرهـا-و  يـأيت  -سـوف  علحـدة  مسـتقلّة 
الجانـب الركيـزي الـذي يقتضيه منـا املقام فهو 
عـن  الفئـة األوىل والثانيـة الغـري !و أمـا أحـكام 
الفئـة الثالثـة فليسـت مـا نحـن بسـبيلها.......

 املحور الثاين: يف بيان دائرة األرس: 
ذكرهـا  الـواردة  الثـالث  الفئـات  مـن  انطالقـا 
آنفايجـدر بنـا أن نوّجـه القـارئ إىل األشـخاص 
الحـرب  أرسى  وصـف  عليهـم  ينطبـق  الذيـن 
والذيـن اليشـملهم األرس حتـى يكـون عـى ذُكر 

منهـم 
وذلك عىل النحو التايل:

تنص املادة جنيف الثالثة عى التايل:
أرسى الحـرب باملعنـى املقصـود يف االتفاقية هم 
الفئـات  إحـدى  إىل  ينتمـون  الذيـن  األشـخاص 

التاليـة ويقعـون يف قبضـة العـدو
1-أفـراد القـوات املسـلحة إلحـد أطـراف النـزاع 
واامليليشـيات أو الوحـدات املنظمة التي تشـكل 

جـزءا من هـذه القوات املسـلحة.
املتطوعـة  والوحـدات  امليليشـيات  2-أفـراد 
املقاومـة  حـركات  أعضـاء  فيهـم  مبـن  األخـرى 
الذيـن ينتمـون إىل أحد أطراف النـزاع ويعملون 
لـوكان هـذا  داخـل أو خـارج اإلقليـم حتـى و 
اإلقليـم محتـال عـى أن تتوفـر الـرشوط التاليـة

أ-أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه
ب- أن تكـون لهـا إشـارة مميـزة محـددة ميكـن 

متييزهـا مـن بعيد 
ج- أن تحمل سالح جهرا 

د-أن تلتزم يف عملياتها بقوانني الحرب وعاداتها
الذيـن  النظاميـة  املسـلحة  القـوات  3-أفـراد 
والئهـم لحكومـة أو سـلطة التعـرف بهـا الدولة 

الحاجـزة
4-األشـخاص الذيـن يرافقـون القـوات املسـلحة 
دون أن يكونـوا يف الواقـع جـزءا منهـا رشيطـة 
أن كـون لديهـم ترصيـح مـن القـوات املسـلحة 

الـت يرافقونهـا
القـادة  فيهـم  مبـن  املالحيـة  األطقـم  5-أفـراد 
التجاريـة  السـفن  يف  ومسـاعدوهم  واملالحـون 
وأطقـم الطائـرات املدنية التابعـة ألطراف النزاع 
الذيـن اليتمتعـون مبعاملـة أفضـل مبقتـى أي 

أحـكام أخـرى مـن القانـون الـدويل 
6-سـكان األرايض غـري املحتلـة الذيـن يحملـون 
السـالح مـن تلقـاء أنفسـهم عنـد اقـراب العدو 
ملقاومـة القـوات الغازيـة دون أن يتوفـر لهـم 
نظاميـة  مسـلحة  وحـدات  لتشـكيل  الوقـت 
رشيطـة أن يحملوا السـالح جهـرا ويراعوا قوانني 
الحـرب )7( *مـن ال ينطبـق عليهم وصف أرسى 

الحرب:* 
هـم األشـخاص الذيـن الينتمون إىل أحـد أطراف 
أحدهـم طمعـا  مـع  يقاتلـون  ولكنهـم  النـزاع، 
يف كسـب مـادي رخيـص وليـس بدافـع رشيـف 
ويطلق عليهـم وصف املرتزقة والوطنيون الذين 
يلتحقـون بقـوات األعداء ليقاتلـوا أبناء جلدتهم 
ووطنهـم، ويسـمون بالخونة، واألشـخاص الذين 
يقومـون بأعـال الجيش وهم الجواسـيس علا 
بـأن املبـادئ القانونيـة املسـلم بهـا يف القوانـني 
الداخليـة والقانـون الـدويل اإلنسـاين عـى حـد 
سـواء تقـيض بـأن الشـك يفـر ملصلحـة املتهـم 
الشـخص  كـون  حـول  شـك  هنـاك  كان  فـإذا 
املقبـوض عليه مـن أرسى الحـرب أم أنه اليعينه 

كذلـك فاملفـروض أن يعتـرب مـن أرسى الحـرب 
أن  إىل  لهـم  املقـررة  بالضانـات  يتمتـع  وأن 

يتضـح أمـره بواسـطة محكمـة مختصـة )8(  
 *املحور الثالث: 

 ماهية األرسى يف الفقه اإلسالمي:
الرجـال  "بأنهـم  املـارودي:  العالمـة  عرّفهـم 
املسـلمون  ظفـر  إذا  الكّفـار  مـن  املقاتلـون 

أحيـاء")9( بأرسهـم 
أي :"أولئـك القـادرون عـى القتـال مـن الرجـال 
الذيـن اشـركوا بالغعـل باألعـال العدائيـة ضد 
الدولـة اإلسـالمية وهذا التعريف اليشـمل املرأة 
املقاتلـة ويفـرق الفقهـاء يف يف تعريـف األرسى 
الرجـال  مـن  كانـوا  فـإن  والنسـاء  الرجـال  بـني 
سـموا أرسى وإن كانـوا مـن األطفـال والنسـاء 

سـموا سـبايا")10(
ويـرى ابن تيمية أن األسـري قد يكـون بغري قتال، 
و يف هـذا الصـدد يقـول: "بـل إذا أرُس الرجـل 
منهـم يف القتـال أو غـري القتـال مثـل أن تلقيـه 
السـفينة، أو يضـل الطريـق، أو يؤخذ بحيلة فإن 

اإلمـام يفّصـل فيـه ما يصلـح للمسـلمني)11(
ويـرى ابـن جرير الطـربي أنه: "الحـريب من أهل 

دار الحـرب يؤخذ قهـرا بالغلبة" )12(
وعرّفـه سـعدي أبـو حبيـب بقوله:"املأخـوذ يف 
الحـرب يسـتوي فيـه املذكـر و املؤنـث" )13(

)1(النهاية يف غريب الحديث و األثر البن األثري م 1 ص 48
لسان العرب البن منظور م 4 ص 19

)2(رقم اآلية 7 سورة اإلنسان.
القامــوس املحيــط ملحــي الديــن الفــريوز آبــادي ج 1 املؤّسســة 

العربيــة للنــرش، بــريوت لبنــان ت،ب، ص2 337
)3(إبن منظور لسان العرب ج 4 ص 19

)4(انظــر مــادة أرس يف : لســان العــرب أســاس البالغة،القامــوس 
املحيــط، املعجــم الوســيط، املنجــد،

)5(املراجع السابقة نفسها
)6(انظر اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1994املادة 4

ــام دار  ــدويل الع ــون ال ــاء الوســيط يف القان ــو الوف )7(أحمــد أب
ــة األوىل 5991ص6 . ــة الطبع ــة العربي النهض

ــد  ــن محم ــي اب ــاوردي ع ــة امل )5(األحــكام الســلطانية للعالم
البــرصي ص 167

ــن  ــه اب ــد الل ــه عب ــوعة فق ــي، نوس ــة ج ــد رادي قلع )6(محم
عبــاس ج1 ص174

)7(السياســة الرشعيــة يف إصــالح الراعــي والرعيــة ألحمــد بــن 
عبــد الحليــم بــن تيميــة دار ابــن حــزم للنــرش 2003 ص 94

)8(جامــع البيــان للعالمــة ابــن جريــر الطــربي دار إحيــاء الراث 
العــريب ط1، 2001م 29 ص 249

)9(سعدي أبو حبيب القاموس الفقهي ص 20
ــني يف  ــرب واملعتقل ــة أرسى الح ــي حاي ــد ع ــي محم )10(ع

األرايض الفلســطينية املحتلّــة ص 22. 
)11(هــاين عــي الطهــراوي أحــكام أرسى الحــرب مكتبــة امللــك 

فهــد للطباعــة الريــاض 2012ص 82.
)12(عامــر الزمــايل، الفئــات املحميــة مبوجــب القانــون الــدول 
اإلســالمي محــارضات القانــون الــدويل اإلنســاين طبعــة 8 بعثــة 
ــرة 2010ص 88/86  ــر بالقاه ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن

وانظــر اتفاقيــة جنيــف الثالثــة لســنة 1994 املــادة 4.
)13(«أحــكام األرسى والســبايا يف الحــروب اإلســالمية« عبــد 

ــة ص 10   ــب العلمي ــر دار الكت ــف عام اللطي

اهلوامش: 

بأقالم الطلبة
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 ذهبــت یومــا أثنــاء جولــة دعويــة إىل مســجد 

عتيــق أكل عليــه الدهــر و رشب، فكــا كان 

ــنوات،  ــذ س ــه من ــم في ــالة مل تُق ــدو أن الص يب

وكان النــاس قــد بنــوا بجنبــه وعــى بعــض 

ــه  ــوا في ــاء ليقيم ــيد البن ــجدا مش ــه مس أنقاض

ــت  ــق ورأي ــجد العتي ــت يف املس ــالة، فدخل الص

أن الطيــور قــد وكــرت فيــه أوكارا، وعّشــت فيــه 

عشوشــا، فاســرقت بضــع خطــوات نحوهــا إذ 

تنبهــت بدخــويل املســجَد، فــرى فيهــا الخــوف 

ــرف يف املســجد، وتبحــث  ــدأت ترف ــع، وب والهل

عــن ملجــأ ومــالذ، وانفلــت مــن طيفهــا طائــر 

ويلــج  ويُلــح  يُــرص  فــكان  الشــباك  إىل  والذ 

للخــروج مــن وراء زجــاج الشــباك ظنــا منــه أنــه 

املفــر، وقــد كاد أن يســحق نفســه، ويلقيهــا يف 

التهلكــة؛ فــرق لــه قلبــي وحنــا. فأخذتــه بيــدي 

يقبــل، فعــال صوتــه  أب وعنــف ومل  ولكنــه 

ــتغيثها،  ــه ويس ــترصخ أخوات ــه يس ــاف كأن بهت

ففجــأة هاجمــت عــي الطيــور، وانقضــت عــى 

وجهــي إلنقــاذه، فأخذتنــي رعشــة فخليــت 

ــة. ــة كهربائي ــبيله برع س

الطيــور  هــذه  إن  اللــه!  ســبحان  فقلــت 

العجــاء قــد أوتيَــت مــن الغــرية والحميــة 

ــادر للدفــاع عــن بنــي نوعهــا،  مــا دفعتهــا لتتب

عــى  والجلــوس  الــذل،  وأنكــرت  فعنفــت 

الضيــم، وانتدبــت لتجــازف بحياتهــا حايــة 

لواحــد منهــا.

عــى  الســاعات  تلُكــم  يف  نفــي  فذهبــت 

أنــات  يســتمعون  إذ  الحــرات  املســلمني 

الثــكاىل، ورصخــات األيامــى، وعويــالت اليتامــى، 

وال تحــرك غريتُهــم فيهــم حتــى إبهامــا.

يــرى مســلمو العــامل بنــي جلدتهــم قــد وقعــوا 

يف مخاليــب الضــواري اإلمريكيــة، والروســية، 

متزيــق  فمزقتهــم  الفاتكــة،  واإلرسائيليــة 

ــب  ــك الذئ ــم فت ــت به ــرداء، وفتك ــح الج الري

املفــرس الجائــع بالغنــم، وتركتهــم بــني قتيــل، 

وجريــح، وطريــح فأطفــال جثثهــا متــأل الســكك، 

وجاجمهــم  الشــوارع،  تكــدس  وأشــالءهم 

ــاك. ــاك وهن ــح هن ــات القم ــرت كحبّ تناث

ونســاء عفيفــات يعنغــن أن ينكشــفن عــن 

وجوههــن الحجــاب فضــال أن يقعــن تحــت 

ــش  ــن الوح ــعة م ــة، شس ــة، بذئ ــة رشزم أحذي

بانكشــاف عوراتهــن و انتهــاك حرماتهــن.

فكــم مــن امــرأة مؤمنــة أحســنت فرجهــا قتلت 

ــر،  ــد الخنازي ــا ي ــب إليه ــل أن تصي ــها قب نفس

اســتنكارا عــن رؤيــة الخــذي يف حياتهــا.

واســتغاثت،  اســترصخت،  أمــرأة  مــن  وكــم 

ــت النجــدة مــن مســلمي العــامل ليفكــوا  وطلب

ــا أو ال، فانقضــوا  ــن أرسه ــا، وليفرجــوا ع قيده

الســجن عليهــا ألن التــرى العــار يف حياتهــا، 

ولكــن ذهبــت حراتهــا رصخــًة يف واٍد، ونفخــًة 

ــالٍح ومقــداٍد. ــم تالمــس آذان ص يف رمــاٍد فل

مــن  عليــه  التــي جبلنــا  الغــرية  تلــك  فهــا 

رحــم األم وقــد نســيناها يف العهــد األخــري، 

ــتكانة  ــا، واس ــا، وخنوع ــا جبن ــت حميتن فتحول

ــم  ــم عدي ــوعا،فهل يســمع القلــب األص وخش

ــوىت  ــرف م ــل يع ــد، وه ــوت مضطه ــرية ص الغ

القلــوب شــيئا مــن الرجولــة.

ــا  بــل وإن هتــف مــن رزق ضمــريا إنســانيا حي

)ك محمــد مــريس وغــريه( يف مشــارق األرض 

الكافــرة  الغاشــمة  القــوة  ومغاربها،خنقتــه 

حتــى تنقطــع أنفاســه وال يســمع هتافــه بعــد؛ 

ــد،  ــه و الوحي ــد، والواحــد ال قــوة ل ــه الوحي ألن

والواحــد ال قــوة لــه وال حيلــة أمــام أكــرب قــوى 

ــق. ــد الواحــدة ال تصف ــإن الي ــامل؛ ف الع

إن كان املســلمون يف عرصنــا هــذا، يغــارون 

ــاع عنهــم  ــي جلدتهــم وينقضــون للدف عــى بن

كهــذه الطيــور العجــاء؛ ملــا مــألت ســجون 

أنهــار  وملــا جــرت  األســريات،  مــن  األعــداء 

ــا  ــاء األرض؛ ومل ــلمني يف أحش ــن املس ــاء م الدم

رأينــا احتــالل فلســطني، وال مأســاة الشــام، 

ــزرة  ــان، وال مج ــتان والشيش ــة أفغانس وال قضي

مســلمي  عــى  الصــني  ظلــم  وال  بورمــا، 

ــمري، وال  ــى كش ــد ع ــراء الهن ــور، وال اج اإلويغ

ــرة الرســول  ــاء، وشــنقهم يف جزي ــال العل اعتق

صــى اللــه عليــه وســلّم، وال قتلهــم واغتيالهــم 

ــارد. ــدم ب ــر ب ــد وآخ يف بل

أبو النرص عبد النارص عبيدي

حتى هذه الطيور العجماء تغار على بين نوعها

بأقالم الطلبة
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جــاءت امــرأة مــن العــرب إىل ســوق بنــي قينقــاع 

يف املدينــة املنــورة يف عهــد رســول اللــه صــى 

ــودي  ــغ يه ــت إىل صائ ــلم، وجلس ــه وس ــه علي الل

يف ســوق بنــي قينقــاع. حــاول يهــود هــذه القبيلــة 

التعــرض لهــا، حيــث طلبــوا منهــا أن تكشــف 

ــغ إىل  ــد الصائ ــم، فعم ــت عليه ــا، فأب ــن وجهه ع

ــت  ــا قام ــا، فل ــده إىل ظهره ــا فعق ــرف ثوبه ط

انكشــفت عورتهــا، فســخر منهــا اليهــود، فصاحــت 

مســتنجدة، فوثــب رجــل مــن املســلمني عــى 

الصائــغ فقتلــه، فهجمــت يهــود بنــي قينقــاع عــى 

املســلم وأردوه قتيــالً، فاســتنجد أهــل املقتــول 

بالرســول صــى اللــه عليــه وســلم، فحارصهــم 

ــا  ــلم، وكان بعده ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص الرس

ــى  ــم الرســول ص ــى حك ــم ع ــن نزوله ــا كان م م

ــزاء  ــة ج ــن املدين ــلم وطردهــم م ــه وس ــه علي الل

ــي  ــني النب ــم وب ــذي كان بينه ــد ال ــم للعه نقضه

صــى اللــه عليــه وســلم. لقــد غامــر ذلــك املســلم 

بحياتــه مــن أجــل امــرأة مظلومــة ال يعرفهــا، ومل 

تكــن حتــى مســلمة. ربــاه النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم عــى إغاثــة امللهــوف، وامللهــوف يف اللغــة 

ــتغيث. ــادي ويس ــذي ين ــوم ال ــو املظل ه

ــوت  ــرة الياق ــك جزي ــام 90 للهجــرة أراد مل ويف ع

ــد ســيالن، واســمها  ــا بع ــح اســمها في ــي أصب الت

بــن  الحجــاج  مــن  يتقــرب  أن  ســريالنكا  اآلن 

يوســف الثقفــي وايل العــراق، فأهــدى إليــه نســوة 

ــاك،  ــالده مــات آباؤهــن هن ــدن يف ب مســلات ول

وكانــوا تجــاراً يف تلــك البــالد. تعــرض قراصنــة 

ــك  ــت تحمــل أولئ ــي كان ــل للســفينة الت مــن ديب

النســوة باإلضافــة إىل الهدايــا التــي أرســلها امللــك 

لــوايل العــراق -وديبــل هــذه مدينــة قدميــة كانــت 

ــك داهــر  ــن املل ــض م ــي- بتحري يف نواحــي كرات

-وامللــك داهــر كان آخــر الحــكام الهنــدوس يف 

الســند- اســتوىل القراصنــة عــى الســفينة مبــا 

ــاء  ــن النس ــرأة م ــت ام ــا، فرصخ ــن فيه ــا وم فيه

األســريات: “واحجاجــاه” مســتنجدة بــه، فبلــغ 

ذلــك الحجــاج، فغضــب وأرســل ابــن أخيــه محمــد 

بــن القاســم عــى رأس جيــش يزيــد عــدده عــى 

عرشيــن ألــف مقاتــل ملعاقبــة داهــر عــن ظلمــه. 

انتــرص املســلمون عــى داهــر وجيشــه يف الســند، 

وكــروا شــوكة عدوهــم، وكان ذلــك إيذانــاً بفتــح 

ــا تلــك  ــي أطلقته الســند. إذن كانــت الرصخــة الت

املــرأة املظلومــة ســبباً يف تجهيــز جيــش كبــري، 

لبــى  الســند.  الظاملــني، وفتــح  مــن  واالنتقــام 

ــروءة  املســلمون أصحــاب النخــوة والشــهامة وامل

ــم  ــون الضي ــوا نشــامى ال يقبل نداءهــا، ألنهــم كان

ــاء. ــن الضعف ــم م ــى غريه ــهم وال ع ــى أنفس ع

وحــني طغــى إمرباطــور الــروم واســمه توفيــل 

ــالد  ــرى يف ب ــدن والق ــى امل ــدى ع ــل، واعت ميخائي

اإلســالم، حيــث قتــل وأحــرق ودمــر، صاحــت 

امــرأة مــن النســاء املظلومــات تســتنجد باملعتصم: 

“وامعتصــاه”، فاتنفــض املعتصــم، ونــادى بالنفــري 

العــام. وقبــل أن يســري ســأل العارفــني ببــالد الــروم 

عــن أي بالدهــم أمنــع وأحصــن، فقالــوا لــه: 

عموريــة. وكانــت عموريــة آنــذاك مركــزاً لنصــارى 

ــا يف  ــا، وحارصه ــار إليه ــم، فس ــل قوته ــروم متث ال

شــهر رمضــان مــن عــام 223هـــ، واســتطاع أن 

يفتــح عموريــة بعــد خمــس وخمســني يومــاً مــن 

ــال. ــار والقت الحص

صيحــة امــرأة مظلومــة واحــدة كانــت ســبباً 

لســقوط أمنــع وأحصــن قــالع الــروم آنــذاك وهــي 

ــة. عموري

حــني يــرى مــن ميلــك نخــوة أو شــهامة أو مــروءة 

ــن  ــم ع ــن رد الظل ــف عاجــز ع ــى ضعي ــاً ع ضي

ــد، وال  ــوف الي ــف مكت ــتطيع أن يق ــه ال يس نفس

ــم، فاملســلم  ــك الظل ــى ذل يســتطيع الســكوت ع

ــاع مل  ــي قينق ــان يف ســوق بن ــرأة ته ــذي رأى ام ال

يتخــاذل ومل يضعــف بــل دفعتــه نخوتــه إىل قتــل 

ــاً،  ــدي كان يهودي ــغ املعت ــم أن الصائ ــدي رغ املعت

يهــود مثلــه، مل  وكان يف قومــه، وكانــوا كلهــم 

يخشــاهم، ومل يبــال بالعواقــب، ومل يأبــه بعددهــم 

وال قوتهــم، بــل انطلــق إىل املعتــدي، ووضــع حــداً 

لتجــاوزه. دفعتــه نخوتــه إىل أن يغيــث امللهــوف.

واليــوم كــم مــن امــرأة مظلومــة يف كشــمري ترصخ، 

وهــي مظلومــة. تســتنجد بإخوانهــا يف اإلســالم 

وإخوانهــا يف اإلنســانية. تســتنجد بأصحــاب النخوة 

الهنــدوس  مجيــب!  وال  واملــروءة،  والشــهامة 

الغاصبــون لكشــمري يقتلــون ويحرقــون ويرتكبــون 

الكشــمريي  الشــعب  حــق  يف  الجرائــم  أبشــع 

األعــزل، حيــث يقتــل الشــيوخ واألطفــال والرجــال 

البيــوت  وتُقتحــم  الهمجيــة،  الوســائل  بأشــنع 

بالقــوة وتُهتــك أعــراض النســاء، حتــى أعتــى 

ــال  ــذه األفع ــل ه ــن مث ــتنكفون ع ــني يس املجرم

ــول إن  ــا أن نق ــانية. ميكنن ــق اإلنس ــة يف ح املخزي

مــا يحــدث يف كشــمري هــو إرهــاب دولــة، ألنهــم 

يحكمونهــا بقانــون الغابــة. وإذا كان الحجــاج بــن 

ــني  ــر الع ــوم قري ــتطع الن ــي مل يس ــف الثقف يوس

املــرأة  تلــك  إىل ســمعه صــوت  تناهــى  حــني 

املظلومــة، وهــي تســتنجد بــه برصختهــا املشــهورة 

يف التاريــخ، بــل جهــز جيشــاً بقيــادة محمــد بــن 

القاســم ووجهــه إىل الظاملــني الذين طغــوا يف البالد 

ــم  ــم، ويجازيه ــم عــن ظلمه ــاد، لريدعه وآذوا العب

ــه بالعواقــب وهــو يخــوض  عــى فعلهــم، غــري آب

ــزول  ــم ي ــك العــامل املجهــول، فحــني يقــع الظل ذل

ــون  ــذا يك ــابات. هك ــف الحس ــوف، وتختل كل خ

صرخات مظلومة

د. حممد عيل غوري 
 أستاذ يف اجلامعة اإلسالمية العاملية بإسالم أباد

شؤون إسالمية
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املطلوب وضُع التعبري يف موضعه

قــد يجــد املتعلــم تعابــري مختلفــة عــن حالــة أو معنــى يف ذخــرية األدب واللغــة ومصادرهــا، مــا يجعلهــا 

متحــرّيا يف اســتخدامها، فمثــال قــد يجــد عــن النــوم يف مصــادر اللغــة واألدب كــا يــي:

1-»ال يأخذين النوم«. 

تعبرٌي ُمستفاد من قوله تعاىل: }ال تأخذه سنة وال نوم{.

2-»ال يجيئني النوم«. 

تعبري مستفاد من كالم سيدنا مقداد ريض الله عنه، والرواية موجودة بتفصيلها يف صحيح مسلم.

3-»ال يرقأ يل دمٌع وال أكتحل بنوم«.

تعبــري مســتفاد مــن كالم الســيدة عائشــة الصديقــة ريض اللــه عنهــا، وهــو موجــود يف روايتهــا املعروفــة 

عــن قضيــة اإلفــك، لقــد اختــار اإلمــام النــدوي الروايــة املذكــورة يف كتابــه مختــارات مــن أدب العــرب.

لكن كيف يستخدم كل تعبري من هذه الثالثة؟ وأين يستخدمها؟

 إذا دققنــا النظــر  نجــد أن هنــاك فروقــا خفيفــة يف مواضــع اســتعال كل واحــد منهــا، فــاألّول يســتعمل 

يف موضــع ال يريــد املــرء النــوم، ولكــن النــوم يريــده فيأخــذه ويغلــب عليــه.

ــه فيقــول: »ال يجيئنــي النــوم أو ال  ــاين، يتمــدد املــرء عــى الفــراش وينتظــر النــوم لكنــه ال يأتي ويف الث

يأتينــي النــوم، أو مــا جــاءين النــوم.«

يف الثالــث مبالغــة يف بيــان عــدم النــوم بســبب وقــوع الفــرد يف حالــة غــري عاديــة كمشــكلة أو مــرض 

أو غــري ذلــك.

إن املطلــوب يف اســتخدام التعابــري أن يعــرف الكاتــب أو املتكلــم أّوال موضــع اســتعالها أو مقامــه، ثــم 

ــب  ــة، ال أن يبحــث يف املعاجــم وكت ــاء التحــدث أو الكتاب ــوب أثن ــه املطل ــري يف مقام ــك التعب يضــع ذل

ــب بعضهــا مــع بعــض ويرميهــا يف  اللغــة فيســتخرج منهــا املفــردات العويصــة والغريبــة والنــادرة فريكّ

الــكالم أو الكتابــة رجــًا بالغيــب.

ملاذا يجب أْن يُكلّف الطلبُة باملُطالعة؟

املقصــود مــن املطالعــة هنــا هــي مطالعــة دروس الكتــب التعليميــة، والتــي هــي رائجــٌة يف املــدارس 

الدينيــة، يف تلــك املطالعــة يقــوم الطالــب بالنظــر يف الــدرس الــذي ســيتلّقاه يف اليــوم التــايل ِمــن األســتاذ.

مطالعــة الــدرس القــادم ُمســبًقا رائٌجــة يف املــدارس الدينيــة، ويُنصــح بهــا الطلبــة ويخصــص لهــا وقــٌت، 

لكــن يبــدو أنّهــا فقــدْت لونَهــا وقيمتهــا بــني الطلبــة املعارصيــن لحّدمــا، بحيــث ســألُت مــرّة  طــاّلب 

ــا: َمــن طالــع الــدرس البارحــة؟ فأجــاب خمســة عــرش  صــفٍّ يبلــغ عدُدهــم إىل خمــس وخمســني طالبً

مــن هــذا الجمــع أنهــم طالعــوا الليلــَة املاضيــة الــدرَس الجديــد فقــط!

قد يسأل أحُدهم ما فائدُة هذه املطالعة؟ وما الحاجة إليها؟

وقــد يقــوُل آخــر متأثـّـرا بــكٍل جديــد، ونابــًذا لــكّل قديــم: هــذه عــادٌة أصبحــْت مــن املــايض، أو أســلوٌب 

قديــٌم يجــب أن نهجــره، ونفّكــر يف أســاليب أخــرى جديــدة.

لكــن لــو نظرنــا إىل املناهــج التعليميــة يف الجامعــات واملراكــز التعليميــة العالَميــة املعــارصة بدقـّـة نجــْد 

ــا يف مجــال إثــارة األســئلة يف أذهــان املتعلمــني بخصــوص موضــوع الــدرس قبــل الــرشوع  فيهــا تخطيطً

فيــه، ليســتقبل املتعلّــم الــدرس الجديــد بذهــٍن مشــغوٍل حــول املوضــوع  الــذي ســوف يدرُســه، لذلــك 

نجــد يف فاتحــة كّل درس يف بعــض مقرراتهــا الدراســية أســئلًة تتعلّــق مبوضــوع الــدرس، والهــدف منهــا 

إشــغال ذهــن املتعلــم بهــا وبأجوبتهــا، واملوضــوع الــذي تــدور األســئلة حولهــا ليكــون أكــر اســتعداًدا 

أصحــاب النخــوة الذيــن يســبق فعلهــم 

قولهــم. نعــم يفكــرون ويخططــون، ولكنهــم 

ال يرثــرون دون طائــل. واملعتصــم باللــه 

الخليفــة العبــايس صاحــب النخــوة والعــزة 

وجــه جيشــاً عظيــاً لــرد كرامــة امــرأة 

ــاين  ــش الروم ــم الجي ــن ظل ــت يف براث وقع

ــن،  ــاة والجباري ــن الطغ ــاً م ــار، منتق الجب

ومل يكتــف بذلــك بــل فتــح عموريــة وهــي 

أمنــع وأحصــن مدينــة رومانيــة آنــذاك، ومل 

ــال بجــربوت الرومــان وقوتهــم وعدتهــم  يب

ــوه  ــن خوف ــني الذي ــم، وال باملتخاذل وعتاده

ــة. ــاب إىل عموري ــن الذه م

النخــوة  هــذه  مــن  اليــوم  نحــن  أيــن 

ــا؟  ــا كرامتن ــل فقدن ــة؟ ه ــروءة والكرام وامل

ــل الشــعب الكشــمريي  نســمع رصاخ وعوي

األعــزل الــذي ُمنــع عنــه كل يشء، ال طعــام 

وال رشاب وال لــن لألطفــال وال دواء وال عالج 

ــمري  ــت كش ــانية، أصبح ــة وال إنس وال رحم

اليــوم ومنــذ أربعــة أســابيع ســجناً كبــرياً ال 

ــول  ــه وال الدخ ــروج من ــد بالخ ــمح ألح يس

فيــه. انقطعــت صلتــه بالعــامل وصلــة العــامل 

الذيــن  الدوليــني  املندوبــني  حتــى  بــه، 

أرســلتهم املنظــات الدوليــة مل يســمح لهــم 

ــون  ــاذا يخف ــاذا؟ م بالدخــول يف كشــمري. مل

ــادة الشــعب  ــدون إب عــن العــامل؟ هــل يري

الكشــمريي؟ هــل يريــدون تحويل املســلمني 

فيهــا مــن أغلبيــة إىل أقليــة بالقضــاء عليهم، 

والســاح للهنــدوس بالتوطــن فيهــا، بــل 

ــه؟ نســمع  ــم إلي ــك ودفعه ــى ذل ــم ع حثه

صورهــم  ونــرى  وصيحاتهــم،  رصخاتهــم 

ــب.  ــواع التعذي ــع أن ــون ألبش ــم يتعرض وه

يف  ومتاديــاً  والبغــي  الظلــم  يف  وإمعانــاً 

جنــون العصببيــة الهندوســية، قامــت الهنــد 

إلقليــم  املحــدود  الــذايت  الحكــم  بإلغــاء 

كشــمري، وفــرض حظــر للتجــول فيهــا، مــا 

جعــل الحيــاة يف كشــمري أشــبه بجهنــم. 

كشــمري اليــوم تغــرق يف بحــر مــن الدمــاء، 

ــن  ــى م ــان حت ــن الحرم ــو م ــش يف ج وتعي

ــانية. ــوق اإلنس ــط الحق أبس

كثــرياً،  إلينــا  ينظــر  الكشــمريي  الشــعب 

وينتظــر منــا كثــرياً ولكنــه لــن ينتظرنــا 

ــؤد  ــا إذا مل ن ــه، ألنن ــون الل ــذا قان ــرياً، فه كث

ــه بقــوم  ــأيت الل ــا تجاههــم فســوف ي واجبن

ــم  ــق به ــا يحق ــون مثلن ــم ال يكون ــا، ث غرين

ــره. ــى أم ــب ع ــه غال ــه، فالل ــه إرادت الل

مقاالت يف اإلنشاء

مقاالت في اإلنشاء

عبداهلل عبيداللهي 
مدرس باجلامعة
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لتلّقــي الــدرس أو البحــث الــذي ســوف يُلقــى 

إليــه.

شــتّان بــني متعلّــم يُقبــل عــى الــدرس الجديــد 

الــدرس  عــى  يقبــل  وآخــر  الذهــن،  خــايل 

ــه مشــغوٌل مبوضــوع الــدرس أو منشــغٌل  وذهُن

ــس! ــاء التدري ــا أثن ــد جوابَه ــئلة ويج بأس

ــة  ــنا الديني ــة يف مدراس ــة الرائج ــذا املطالع هك

تجعــل الطالــب يســتقبل الــدرس باشــتياق مــن 

جانــٍب وبذهــن انشــغل مبوضــوع الــدرس مــن 

جانــٍب آخــر.

ــون  ــد تك ــة ق ــنا الديني ــة يف مدارس ــّم املطالع ث

ــى عــى أحــد  ــة، وال يخف ــة أو علمي ــوٍن فني ملت

ــارة تلــك النصــوص قــد  أّن املتعلــم يف فهــم عب

يلجــأ إىل البحــث يف حاشــية أو رشٍح أو معجــٍم، 

ــُة البحــث هــذه مــن األســاليب التــي مل  وعملي

ــن  ــّم م ــن مه ــا كرُك ــان يف رضورته ــف إثن يختل

العلميــة  املهــارات  واكتســاب  التعلّــم  أركان 

ــة. والفني

ــة  ــرى يف املطالع ــٌد أخ ــاك فوائ ــون هن ــد تك ق

ليُكلّــف  تكفــي  ذكــرت  التــي  لكــّن  أيضــا، 

الطــالُب أنفَســهم باملطالعــة قبــل تلّقــي الــدرس 

ــوف  ــور يف صف ــهم بالحض ــون أنفس ــا يكلّف ك

ــر. ــدرس أو أك ال

بالعــريب  ويحّدثــك  تحّدثــه  رشيــكًا  اخــرتْ 

لفصيــح ا

ــة  ــض الطلب ــا بع ــي يطرحه ــكالت الت ــن املش م

الغرفــة  يف  زمالئهــم  مــع  تكلّمــوا  إذا  أنهــم 

أو الصــّف بالعــريب، قــد يعاتبــه أحُدهــم أو 

يلومــه،  أو  بــيء  يتّهمــه  أو  بــه  يســتهزئ 

ــريب  ــن التحــّدث بالع ــه يراجــع ع وهــذا يجعل

أو يشــعر بالخجــل، فيــرك التحــّدث وال يحصــل 

ــوب. ــه املطل ل

فاملناســب ملــْن يريــد التكلّــم بالفصحــى يف 

ــدرس أْن  ــوف ال ــق، ويف صف ــم النط دورات تعلّ

يُنصــح باختيــار رشيــٍك لنفســه مــن بــني زمالئــه 

إاّل  مًعــا  يتحّدثــان  ال  الصــّف  أو  الغرفــة  يف 

بالعــريب، فيختــار مــن بــني زمالئــه َمــن يشــعر 

بالتحــدث مبثــل الــذي يشــعر هــو، وَمــن يــرى 

ــا كــا يــراه  التحــّدث بالفصحــى الزًمــا ورضوريّ

هــو الزمــا ورضوريّــا، ثــم يلتــزم معــه التحــّدث 

يف بيئــة الجامعــة وخارجهــا، وأثنــاء الــدوام 

ــة  ــدرايس ويف اإلجــازات، ويف الرســائل الصوتي ال

يف مواقــع التواصــل االجتاعــي ويف االتصــاالت 

ــكان. ــف، ويف كل م ــرب الهات ع

فــإْن كان يف نفســك يشٌء مينعــك ِمــن التحــّدث 

مــع جميــع زمالئــك يف الصــّف أو الغرفــة، فاخرْ 

رشيــًكا، تحّدثــه بالعــريب ويحّدثــك بالعــريب.

اللغة العربية تناديكم!

ــق  ــان ناط ــا لس ــو كان له ــة ل ــة العربي إن اللغ

ــا  ــة: أيه ــن قائل الســتغاثت باملســلمني املعارصي

ــا أصحــاب املــدارس والجامعــات!  املســلمون! ي

ــاء! ــا معــرش العل ي

 أال تــرون اللغــة اإلنجليزيــة كيــف ُخدمــْت 

مبعلّمــني  وُخدمــْت  متطــّورة،  بأســاليب 

متخصصــني، أّمــا لغــة دينكــم ولغــة نبيّكــم 

ــْت بأســلوب متطــّور  ولغــة علومكــم، إن خدم

وإن  املتخصــص،  املعلــم  حرمــْت  مــكان،  يف 

آخــر،  مــكان  يف  متخصــص  مبعلــم  خدمــْت 

حرمــْت األســلوب املتخصــص املتطــور، كــا 

أنهــا حرمــت اإلثنــني يف الكثــري مــن البــالد.

ــة  ــوا لغ ــى أن تخدم ــرية ع ــم الغ ــإن أخذتْك ف

دينكــم خدمــًة تليــق بهــا، خدمــًة تجعلهــا 

ــوا  ــا، فاعلم ــات كله ــائر اللغ ــى س ــة ع متفّوق

متخصصــة  بأســاليب  إاّل  تكــون  لــن  أنهــا 

ــاء  ــون أقوي ــا معلّم ــا ويطبّقه ــّورٍة ينّفذه متط

اللغــة. متخصصــون يف هــذه 

وقفاٌت رضورية بعد كتابة املقالة

املطلــوب مــن الكاتــب املبتــدئ أن يُعيــد النظــر 

ــور  ــد األم ــف عن ــة، ويق ــد الكتاب ــه بع يف مقالت

الثالثــة التاليــة:

األّول عنــد مفرداتهــا، فيقــف عنــد كل تركيــب 

هــل هــو مناســٌب صحيــح أم ال؟ 

)اإلضافيــة  الناقصــة  تراكيبهــا  عنــد  الثــاين 

والوصفيــة(، فيصلــح الركيــب غــري الصحيــح أو 

غــري املناســب.

)الفعــل  الكاملــة  تراكيبهــا  عنــد  والثالــث 

ــدا والخــرب(. فيقــف عنــد كل  والفاعــل، أو املبت

مفــرد، ويصلــح كل تركيــب خاطــئ أو غــري 

مناســب.

ــدا  ــا جي ــه ال يكــون كاتب ــم أن ــم كّل متعل وليعل

ــذا  ــة هك ــب يف املقال ــردات والراكي ــي املف برم

عشــوائيا مــن غــري التعّمــق يف صّحــة مفرداتهــا 

ــا مــن النواحــي املختلفــة. وتراكيبه

الكتابة وسيلٌة

واألدب  اللغــة  وكذلــك  وســيلة،  الكتابــة  إّن 

بفروعهــا كلهــا وســيلٌة، يجــب أن يرســم كّل 

الوســيلة،  دائــرة  يف  بهــا  اهتامــه  متعلــم 

أحدهــم  يقــوم  أحيانــا  والغايــة،  الهــدف  ال 

مبطالعــة مكتوبــات لكاتــٍب أو روايّئ أو أديــب، 

ــم  ــد لتعلّ ــة الصحــف والجرائ أو يُنصــح مبطالع

لغــة العــرص و أخــذ الوســيلة، لكنــه مع األســف 

ــاه الحــارّة،  ــد يف املي ــان الجلي ــا ذوب ــذوب فيه ي

ــه، وأســوء مــن  ــًة ل بحيــث يتخــذ الوســيلة غاي

ــر  ــال الفك ــٍب ض ــا بكات ــده ُمغرًم ــك أن تج ذل

ــا  ــه، أو تجــده معجبً والعقيــدة يتحمــس لفكرت

بــروايئ فاســد مبغــض للديــن يدافــع عــن آرائــه 

ــالت  ــرا بتحلي ــود متأث ــا، أو يع ــا ويؤوله ويربره

أعــداء الديــن ودعاياتهــم يف وســائل اإلعــالم 

عــى  غضبــه  ســوط  فيصــّب  القضايــا  عــن 

ــة. ــت قضي ــا حدث ــتضعفني كل ــلمني املس املس

ليعلــم كل طالــب متعلــم للكتابــة أو اللغــة أن 

ــدة  ــور، وأن العقي ــل واملح ــي األص ــدة ه العقي

ــي  ــا ه ــوة إليه ــر، وأن الدع ــط األحم ــي الخ ه

ــني  ــه النبي ــث الل ــا بع ــن أجله ــي م ــة الت الغاي

واملرســلني وأنــزل الديــن، وليعلــم أنــه ال أســوة 

ــم  ــرف له ــن نع ــر إاّل َم ــدة والفك ــا يف العقي لن

صفــاء يف املنهــج واعتــدااًل يف الفكــرة وإخالًصــا 

يف العمــل، واتباًعــا يف الســنة مــن مشــايخنا 

ــة. ــنة والجاع ــل الس ــايخ أه ــرام مش الك

مقاالت في اإلنشاء



AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

35السنة : 15- العدد:12/ ذي احلجة 1440 هـ.ق 



AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

السنة : 15- العدد:12/ ذي احلجة 1440 هـ.ق 
36


