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االفتتاحية

أفادت األنباء قبل شهور أن الواليات املتحدة 

ويأيت  أفغانستان  من  قواتها  لسحب  تستعد 

هذا القرار بعد غزو امتد 18 عاما. إن الواليات 

املتحدة قادت يف أفغانستان حربا نشبت منذ عام 

هادفة  هجامت11أيلول /سبتمر،  إثر  2001م 

الحرب  لهذه  وجّندت  طالبان،  حكم  إنهاء 

رأسها  وعىل  العامل  دول  مختلف  من  جنودا 

من  أكرث  مرور  وبعد  واآلن  الناتو  حلف 

ألهمية  الحالية  الحكومة  أذعنت  عاما   18

التفاوض مع حركة طالبان والخروج من هذه 

الحرب العمياء.

يقال إن الحرب يف أفغانستان كلّفت الواليات 

املتحدة حتى اآلن نحو تريليوين دوالر إضافة 

إىل مقتل أكرث من ثالثة آالف جندي أمرييك 

وإصابة عرشات اآلالف بجراحات وتشّوهات 

الفادحة يف  وإعاقات دامئة. هذه الخسارات 

الطغاة  أرغمت  التي  هي  واألنفس  األموال 

والغاشمني عىل التنازل عن بعض غطرستهم 

عىل  بالجلوس  والرضا  املزعومة  وكربيائهم 

طاولة املفاوضات مع طالبان يف دوحة قطر.

وال شك أن هذه الظاهرة آية من آيات الله 

حيث شاهدت دول العامل أن أطغى دولة يف 

رجال  مع  بالتفاوض  رضيت  املعارص  العامل 

مستضعفني ال حول لهم وال قوة وال ميلكون 

دبابات وال طائرات وإمنا ميلكون عقيدة وإميانا 

مساجني  كانوا  من  ومنهم  وَغرية،  وعزمية 

أمريكا  اتهمتهم  الذين  من  غوانتانامو  يف 

باإلرهاب سابقا، فعّذبتهم وأهانتهم وصبّت 

عليهم العقوبة صبّا. فصاروا منافسني للطغاة 

فاضطروا إىل االعرتاف مبكانتهم. وهذا إن دل 

عىل يشء فإمنا يدل عىل أن الله قدير عىل أن 

ينرص املظلومني املضطهدين وهو قادر عىل 

أن يجعل طرداء األمس أعزاء اليوم. وإمنا يدل 

عىل أن الصرب والصمود واالستقامة تثمر وتأيت 

بالعجائب ولو بعد حني، ويدل عىل أن الله ال 

يضيع أجر الصابرين وتضحياتهم. كيف وقد 

وعد: إِنَّا لََننرُصُ رُُسلََنا َوالَِّذيَن آَمُنوا يِف الَْحيَاِة 

نْيَا َويَْوَم يَُقوُم اأْلَْشَهاُد )51/غافر(  الدُّ

وكانت املفاوضات عىل وشك النجاح وكادت 

بالطغاة  فإذا  وتعلن  تربز  األخرية  النتائج 

بالذل  شعروا  املحتلني  والظلمة  املستكربين 

واملهانة واالفتضاح ومل تطق القيادة األمريكية 

البليدة أن يسّجل التاريخ هزمية أكرب قوة يف 

أمام  االعامل  سيدة  نفسها  تظن  وهي  األرض 

املفاوضات  فباءت  املؤمنني،  من  قليلة  فئة 

بالفشل.

لقد أثبتت التجارب التاريخية أن أفغانستان 

ليست لقمة سائغة ميكن أكلها بسهولة، إنها 

وجه  يف  وقفوا  الذين  املغاوير  األبطال  أرض 

إمرباطورية يف  أكرب  كانت هي  يوم  بريطانيا 

يف  تغيب  الشمس  كانت  وما  مطلقا  العامل 

أرضها، إنها أرض املجاهدين الصامدين الذين 

تنساها  ال  هزمية  السوفيايت  االتحاد  هزموا 

مدى الدهر، هزمية سبّبت انحاللها وتفّككها 

يف النهاية، فليعلم األمريكان قادة وشعبا أن 

الشعب األفغاين املسلم ال ينىس املجازر التي 

األشالء  ينىس  وال  أمريكا.  عساكر  ارتكبتها 

املتفحمة واملمزّقة، وال ينىس الفظائع واملآيس 

الذئاب األمريكيون مام يشيب  ارتكبها  التي 

لهوله الولدان وتقشعّر لبشاعته األبدان.

ينخدع  املعارص ال  الجيل  أّن  الطغاة  وليعلم 

بالشعارات الفارغة التي تسرّت بها األمريكان 

ملحاربة  أفغانستان  إىل  جاؤوا  أنهم  واّدعوا 

اإلرهاب واستتاب األمن وتطبيق الدميوقراطية 

للعامل  سوآتهم  بدت  وقد  كيف  والحريّة، 

للحرمات  وانتهاكاتهم  جناياتهم  وفضحتهم 

يَنَقلِبُوَن  ُمنَقلٍَب  أَيَّ  ظَلَُموا  الَِّذيَن  َوَسيَْعلَُم 

)227/الشعراء(.

الشعب  وعىل  املجاهدين  عىل  يجب  ههنا 

الله  إىل  بالشكر  يتوّجهوا  أن  الحّر  األيب 

الهّمة  ويجّددوا  واألركان  والجنان  باللسان 

الجهاد  درب  عىل  امليش  ويواصلوا  والنشاط 

الذي هو ذروة سنام الدين ورّس عّز اإلسالم 

العدو  ويعوا مخططات  ويدرسوا  واملسلمني 

أن  عليهم  يجب  كام  املستقبل،  يف  املحتّل 

يجددوا النظر يف بعض مواقفهم ومامرساتهم 

ومن  وجهودهم،  وتخطيطاتهم  وبرامجهم 

هذا املنطلق نسرتعي انتباههم إىل ما ييل:

التكنولوجيا  ومسايرة  بالعلم  1-االعتناء 

الحديثة والعمل املضاعف يف املجاالت كلها 

وتعزيز االستعدادات وكل ما يؤدي إىل ردع 

األعداء وترهيبهم.

البالغ  واالهتامم  املعارص  الجيل  تربية   -2

الزاخرة  املؤمنة  الشبابيّة  البرشية  بالقوى 

بالحوافز.

3- االبتعاد عن العصبيات القومية والحزبية 

البغيضة، ألنها تسبب إيجاد الهّوة بني الحركة 

والشعب وترّس األعداء وتطّمعهم يف استنزاف 

الطاقات عن طريق إثارة الحروب األهلية.

4- األخذ بالحزم واالحتياط يف مواجهة العدو 

كيال  قبل  ذي  من  أكرث  مواقعه  واستهداف 

الدعايات  تتيرّس  وال  العزّل  األبرياء  يخرس 

للعدو وإساءة سمعة املجاهدين. وال يعزبّن 

عن البال أن إراقة دم برئ ولو كان خطأ قد 

سبحانه  الرّب  غضب  ويسبّب  النرص  يؤخر 

وتعاىل ولها تبعات كثرية أخرى.

به  االهتامم  ينبغي  الذي  املهّم  اليشء   -5

ثقته  عىل  والحصول  بالشعب  االتصال  هو 

أّي  الشعب  يعترب  حتى  منه  املثقفني  سيام 

ومام  لنفسه.  انتصارا  للمجاهدين  انتصار 

أن كثريا من األحزاب والفئات  بالذكر  يجدر 

قد فشلوا يف املعارك ملا خذلهم الشعب ومل 

يساندهم ومل يوافقهم الشارع وحرموا حامية 

الشعب وال يخفى عىل أحد دور املظاهرات 

لحامية  الشعب  بها  يقوم  التي  واملسريات 

فكرة أو حركة.

6- االهتامم برتبية الجامهري وطبقات الشعب 

وتعليمهم وإصالح عقائدهم وأعاملهم علام 

والربكات  النرص  نزول  تسبب  أعاملهم  بأن 

وتزيل املصائب واآلفات.

واالستغاثة  والترضع  بالدعاء  االهتامم   -7

ألن النرص ال يكون إال من عند الله. كام قال 

اللِه.  ِعْنِد  ِمْن  إاّل  الّنرُص  َوَما  قائل:  من  عز 

)األنفال/ 10(

عندما ختضع أطغى قوة أمام فئة قليلة !
سامحة األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي

أستاذ احلديث والفقه باجلامعة
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الصحــوة  مجلــة  عمــر  عــىل  مــى 

اإلســالمية16عاما وهــي مــا زالــت وال تــزال 

ــتمرار ودون  ــا باس ــهريا ويف أوانه ــدر ش تص

لقــد   . ـ  واملنــة  الحمــد  فللــه  ـ  انقطــاع 

عاشــت املجلــة مــع األحــداث وتفاعلــت 

ــكاء   ــت بب ــالمية، بك ــة اإلس ــا األم ــع قضاي م

أوجعتهــا  بفرحهــم،  وفرحــت  املســلمني 

قضايــا األمــة اإلســالمية الحــارضة حيــث متــر 

األمــة مبرحلــة عصبيــة منقطعــة النظــري. لقد 

عانــت املجلــة كشــقيقاتها مــن املجــالت 

والجرائــد يف العــامل مــن قلــة املقتنــني بعــد 

ــي  ــل االجتامع ــائل التواص ــيطرت وس ــا س م

عــىل حيــاة  النــاس وحلــت مطالعــة الكتــب 

املجــالت  محــل  اإللكرتونيــة  واملجــالت 

والكتــب الورقيــة. إال أنهــا واصلــت الطريــق 

ــات  ــاوزت العقب ــدرب وتج ــىل ال ــارت ع وس

ــا  ــة يف طريقه ــواك املفروش ــق واألش والعوائ

ــك. ــىل ذل ــه ع ــد لل والحم

كاســمها  اإلســالمية  الصحــوة  مجلــة  إن 

حاولــت جاهــدة إليجــاد الصحــوة اإلســالمية 

يف جامهــري املســلمني والعــودة بهــم  إىل  

ــي  ــي الدين ــاظ الوع ــنة، وإيق ــاب والس الكت

ــه  ــرثت في ــت ك ــف يف وق ــباب املثق يف  الش

املســلم  العــريب  شــبابنا  وافتــن  الفــن، 

بالحضــارة الغربيــة أميــا افتنــان. 

ــا يف ضــوء  ــة القضاي ــة معالج ــت املجل حاول

ــراج  ــالن إلخ ــام كفي ــنة؛ إذ ه ــاب والس الكت

وهــن  مــن  عليــه  هــم  عــام  املســلمني 

وضعــف وتشــتت، وهــام كفيــالن أن يشــعال 

ــلمني يف كل  ــرية يف املس ــة والغ ــار الحامس ن

عــرص ومــرص، وبهــام نجــاح األمــة ونجاتهــا.

صفــوف  لتوحيــد  املجلــة  ســعت  وقــد 

املســلمني، وعليــه فإنهــا جانبــت املوضوعات 

والقضايــا التــي هــي موضــع الخــالف يف 

األمــة حتــى تتمكــن مــن توحيــد املســلمني 

ــالم،  ــة اإلس ــي كلم ــدة وه ــة واح ــىل كلم ع

فاملســلم هــو املســلم مهــام تنوعــت ثقافتــه 

ــر رضورة  ــا دام مل ينك ــلكه م ــه ومس ومنهج

ــن.   ــات الدي ــن رضوري م

اإلســالمية  الصحــوة  مجلــة  اتســمت 

عــىل  الحكــم  يف  واالعتــدال  بالوســطية 

القضايــا العالقــة آخــذة بالحكمــة التــي 

ــي  ــا النب ــا إليه ــا، ودع ــاىل به ــه تع ــر الل أم

صــىل  اللــه عليــه وســلم وطبّقهــا الصحابــة 

وتحلــت  حياتهــم.  يف   عنهــم  اللــه  ريض 

ــف، ألن  ــدل العن ــا ب ــاه القضاي ــق تج بالرف

اللــه يعطــي  مــن الرفــق مــا ال يعطــي مــن 

العنــف.

عنيــت املجلــة باملقــاالت األدبيــة التــي تــزود 

ــة،  ــه الكتابي ــي مهارات ــم، وتنم ــب العل طال

لهــذه  وخصصــت  معلوماتــه  يف  وتزيــد 

وخصصــت  كــام  خاصــا،  عمــودا  الغايــة 

صفحــة للمصطلحــات والتعابــري الرائجــة 

وكيفيــة  الفارســية  اللغــة  إىل  وترجمتهــا 

اســتعاملها. 

حاولــت امللجــة أن تكــون صــوت حــق، 

واملنكوبــني  املظلومــني  عــن  تدافــع  وأن 

ميــر  مبــا  معنيــة  فأصبحــت  العــامل،  يف 

عــىل املســتضعفني يف األرض مــن نكبــات 

وكــوارث، وشــاطرتهم الحــزن والفــرح، ومل 

ــي تســاعد  ــول الت ــم الحل ــدا لتقدي ــأل جه ت

ــت  ــي حل ــات الت ــن األزم ــروج م ــىل الخ ع

األرض. يف   واملســتضعفني  باملنكوبــني 

مــا  رغــم  اإلســالمية  الصحــوة  مجلــة  إن 

مــى عليهــا 16 عامــا ورغــم مــا نالــت 

ــه تعــاىل  ــول واالنتشــار بفضــل الل مــن القب

ــا  ــة، وم ــور املامرس ــت يف ط ــا زال ــا م إال أنه

ــع إىل  ــق وهــي تتطل ــة الطري ــت يف بداي زال

كل جديــد وتطــور علمــي وتقنــي، ومــن 

هــذا املنطلــق فهــي تناشــد الكتّــاب إىل 

املســاهمة يف تطويرهــا مــن حيــث املحتــوى 

واملســتوى حتــى تصــل إىل تلــك الدرجــة 

املطلوبــة التــي تؤهلهــا بالــدور القيــادي يف 

ــالح.  ــوة واإلص ــر والدع ــال الفك مج

اإلســالمية  الصحــوة  مجلــة  فــإن  وأخــريا 

إذ تهنــئ كتابهــا وقراءهــا ببلــوغ العــام 

الفــوز  لهــم  وتتمنــى  الجديــد  الهجــري 

فإنهــا  خطواتهــم،  جميــع  يف  والنجــاح  

تدعوهــم إىل املســاهمة يف مجــال رقيهــا 

وازدهارهــا بكتاباتهــم القويــة، واقرتاحاتهــم.

ــات  ــة أن تقــدم أســمى آي كــام وتــرس املجل

التهــاين والتربيــك مبناســبة حلــول العــام 

لعامــة  ق  هـــ   1440 الجديــد  الهجــري 

املســلمني. جعلــه اللــه عــام خــري وبركــة 

وســالم عــىل العــامل االســالمي، وســبب وحدة 

بــني املســلمني بعــد أن أنهكهــم الشــقاق 

ــز. ــه بعزي ــىل الل ــك ع ــا ذل ــالف. وم والخ

جملة الصحوة اإلسالمية يف عامها السادس عشر
عبد الرمحن حممد مجال

كلمة العدد
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تفسري معارف القرآن
العالمة املفتي حممد شفيع العثامين

تعريب: املفتي حممد قاسم القاسمي

سورة البقرة 258-260

قّصة النمروذ

التفسري املخترص

}أَلَـْم تَـَر إَِل الَّـِذي{ هو امللـك النمـروذ، }َحآجَّ 

إِبْرَاِهيـَم ِف ِربِّـِه{ يف وجـود الـرب، حيـث كان 

ينكـر وجـود الله تعـاىل، }أَْن آتَـاُه اللّـُه الُْملَْك{ 

فـكان الواجـب عليـه الشـكرعىل نعمـة امللـك 

التـي آتـاه اللـه  امللـك لكنـه عكس ذلـك أنكر 

وجود الله. }إِْذ َقاَل إِبَْراِهيُم{ يف جواب سـؤاله: 

ِذي يُْحِيـي َوُيِيـُت{ أي إمنـا الدليل عىل  َ الَـّ }َربِّ

وجـوده، حـدوث هـذه األشـياء، وجودهـا بعد 

عدمهـا، وعدمها بعـد وجودها، }َقـاَل أَنَا أُْحِيي 

َوأُِميـُت{ وذلـك أنـه أوىت بالرجلني، قد اسـتحقا 

وأمـر  فقتـل،  أحدهـام،  بقتـل  فأمـر  القتـل 

بالعفـو عـن اآلخر فلـم يقتـل، }َقـاَل إِبَْراِهيُم{ 

بعـد مـا رأى حامقتـه ومكابرته، }َفإِنَّ اللّـَه يَأِْت 

ـْمِس ِمـَن الَْمْشِِق َفأِْت ِبَها ِمـَن الَْمْغرِِب{ ِبالشَّ

أي إذا كنـت كـام تدعـي أنـك تحـي ومتيـت، 

فالـذي يحيـي ومييـت هـو الـذي يتـرصّف يف 

الكواكـب  وتسـخري  ذواتـه  خلـق  يف  الوجـود 

وحركاتهـا، فهـذه الشـمس تطلـع كل يـوم مـن 

املـرشق، فـإن كنت إلهـا كام ادعيـت أنك تحي 

ومتيـت، فـأت بهـا مـن املغـرب؟ }َفُبِهـَت الَِّذي 

كََفـَر{ عجـز عن الجواب، وقامـت عليه الحجة، 

وكان عليـه أن يقبـل الهدايـة، لكنـه متـادى يف 

غيّـه وضاللـه، }َواللُّه الَ يَْهِدي الَْقـْوَم الظَّالِِمنَي{

أي ال يلهمهـم حجـة وال برهانـا، بـل حجتهـم 

داحضـة عنـد ربهـم، وعليهـم غضـب، ولهـم 

شـديد. عذاب 

فقه الحياة أو األحكام

هـذه اآليـة تـدّل عـىل جـواز تسـمية الكافـر 

ملـكا إذا آتـاه امللـك والعـز والرفعـة يف الدنيـا، 

وتـدّل عـىل إثبـات املناظـرة واملجادلـة وإقامة 

الحجـة. )القرطبـي(.

ولقائـل أن يقـول: كان بإمـكان الرجـل الكافـر 

يـأيت  أن  فعليـه  حقـاً  اللـه  كان  إن  يقـول  أن 

بالشـمس مـن املغـرب؟ والجـواب عـن هـذه 

الشـبهة أنّـه وقـع يف قلبـه أّن اللـه هـو الحـق، 

وهـو الـذي يـأيت بالشـمس مـن املـرشق، وهـو 

كـام  املغـرب،  مـن  بهـا  يـأيت  أن  القـادر عـىل 

وقـع يف قلبـه أن الـذي يكلمـه هـو رسـول الله 

حقـاً، فـإذا دعـا اللـه بذلـك أجابـه اللـه، وإن 

يحـدث ذلـك تحـدث ثـورة عظيمـة، فيُسـلم 

النـاس جميعاً مبشـاهدة املعجـزة، فيزول ملكه 

وسـلطانه، فبهـت ملا تحـّداه نبي اللـه إبراهيم 

عليـه  السـالم.

قّصة إلثبات البعث بعد الفناء

التفسري املخترص

َخاِويَـٌة  َوِهـَي  َقْريَـٍة  َعـَى  َمـرَّ  كَالَّـِذي  }أَْو 

َعـَى ُعُروِشـَها{ حيـث كانـت سـاقطة سـقوفها 

وجدرانهـا عـىل عرصاتهـا، وقد تهّدمـت نتيجة 

ذلـك  رأى  ملّـا  أهلهـا،  جميـع  ومـات  حادثـة، 

الشـخص تلـك القـرى ومـا حـّل بهـا، قـال يف 

ـِذِه اللّـُه  َ يُْحِيـي َهَ حـرية واسـتبعاد: }َقـاَل أَنَّ

بَْعـَد َمْوتَِهـا؟{ وكان عـىل يقـني بـأّن اللـه تعاىل 

قـادر عـىل إحيائهـا وإحيـاء املوىت يـوم القيمة، 

ذهنـه،  اإلحيـاء يف  خيـال  غلبـة  نتيجـة  لكـن 

تغلّب نوع اسـتبعاد يف قلبـه، وملا كان يعلم أن 

اللـه تعـاىل قادر عـىل اإلحيـاء بطـرق مختلفة، 

ذهبـت فكرتـه بعـد أن خربـت تلـك القريـة 

وتفـرّق أهلهـا، بـأي طريقـة سـيكون إحيائهـا؟ 

فـأراد اللـه تعـاىل أن يريـه منظـرا مـن مناظـر 

إحيـاء البعـث بعد املوت يف الدنيـا، لتكون فيه 

عـربة للجميـع، }َفأََماتَـُه اللُّه{ بقبـض الروح من 

الجسـد }ِمَئـَة َعـاٍم ثُـمَّ بََعَثـُه{ بعد مائة سـنة، 

}قـال{ الله له: بواسـطة امللـك }كَْم لَِبْثـَت َقاَل 

لَِبْثـُت يَْوًمـا أَْو بَْعـَض يَـْوٍم{: كنـى بهـذا عـن 

املـدة القليلـة التـي نـام فيهـا، }َقـاَل بَـل لَِّبْثَت 

ِمَئـَة َعـاٍم{ يف هذه الحالة، }َفانظُـْر إَِل طََعاِمَك 

َوَشَاِبـَك لَـْم يََتَسـنَّْه{ أي مل يتغـري منـه يشء، 

وهـذه آية مـن آيات قـدرة الله تعـاىل، }َوانظُْر 

اللـه  يحييـه  كيـف  تغـرّي  الـذي  ِحـَارِكَ{  إَِل 

تعـاىل وأنت تنظـر، }َولَِنْجَعلََك آيَـًة لِّلنَّاِس{ أي 

دليـال عىل املعـاد والحرش بعـد الفنـاء، }َوانظُْر 

إَِل الِعظَـاِم كَْيـَف نُنِشـزَُها{ أي نرفعهـا فريكّب 

بعضهـا مع بعـض، }ثُمَّ نَكُْسـوَها لَْحًا{، وننفخ 

َ لَـُه{ كل هـذا، }َقـاَل  فيهـا روحـا، }َفلَـاَّ تََبـنيَّ

ٍء َقِديـٌر{. أَْعلَـُم أَنَّ اللّـَه َعـَى كُلِّ َشْ

بعـد  والبعـث  الحـش  إلثبـات  أخـرى  قّصـة 

الفنـاء

التفسري املخترص

تُْحِيـي  كَْيـَف  أَِرِن  َربِّ  إِبَْراِهيـُم  َقـاَل  }َوإِْذ 

ويقـني  علـم  عـىل  إبراهيـم  كان  الَْمـْوَت{ 

بإحيـاء املـوىت، لكـن إحيـاء املوىت يكـون بطرق 

وكيفيـات مختلفـة، فأراد إبراهيـم عليه الصالة 

معرفـة تلـك الكيفيـة التـي ال ميكـن معرفتهـا 

الدقيقـة إال باملعاينـة واملشـاهدة، قـد تقـع يف 

نفـس اإلنسـان مـن سـؤال إبراهيـم شـبهة، أّن 

سـؤاله صـدر عـن شـك يف البعـث بعـد املوت، 

ألجـل هـذا ذكـر اللـه سـبحانه وتعاىل السـؤال 

التـايل الـذي أجـاب عنـه إبراهيـم: }َقـاَل أََولَـْم 

وال  َقلِْبـي{  لَِّيطَْمـِنَّ  َولَِكـن  بَـَى  َقـاَل  تُْؤِمـن 

أخـرى  احتـامالت  أو  خيـاالت  إىل  تذهـب 

بعـد املعاينـة واملشـاهدة، }قَاَل َفُخـْذ أَْربََعـًة 

ـَن الطَّـرْيِ َفرُصُْهـنَّ إِلَْيـَك{ اجمعهـّن عنـدك،  مِّ

ْنُهـنَّ ُجـزًْءا{ ثـم  }ثُـمَّ اْجَعـْل َعـَى كُلِّ َجَبـٍل مِّ

قطّعهـن، واخلـط لحمهـن وريشـهن، ثـم وزّع 

}ثـم  الجبـال،  مـن  أجزاءهـّن عـىل مجموعـة 

ادعهـّن{  نادهن، }يَأْتِيَنَك َسـْعًيا َواْعلَْم أَنَّ اللَّه 

َعِزيـٌز َحِكيـٌم{.

على مائدة القرآن
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فقه الحياة أو األحكام

املـوت  بعـد  الحيـاة  الخليـل ومعاينـة  دعـاء 

الشـبهات ودفـع 

هـذه القّصـة هي القصة الثالثـة التي ذكرت يف 

اآليات السـابقة، وملّخصها فيام ييل: أّن سـيدنا 

إبراهيـم عليـه  السـالم سـأل اللـه ربـه أن يريه 

كيف يحـي املوىت؟

فقـال لـه: "أومل تؤمـن قـال بىل ولكـن ليطمنئ 

قلبي".

فسـيّدنا إبراهيم عليه  السـالم كان يؤمن بقدرة 

اللـه عـىل كل يشء، لكـن مـن طبيعـة اإلنسـان 

يعاينـه  مـامل  يشء  عـىل  قلبـه  اليطمـنئ  أنّـه 

عايـن  فـإذا  بذلـك.  موقنـاً  كان  ولـو  بنفسـه، 

التـي  اطمـنئ قلبـه، واندفعـت شـبهاته  شـيئاً 

تنشـأ غالبـاً من تصـّور الكيفية، فاسـتجاب الله 

دعـوة إبراهيـم عليـه  السـالم، فأمـره أن يأخـذ 

أربعـة من الطـري فيقطعهـّن أجزاءا ثـم يفرّقها 

عـىل عدة جبـال، ثم يدعوهـا ليُجبنه مرسعات 

ويأتينـه سـاعيات، وقـد فعـل إبراهيـم ذلـك.

وأخـرج املنـذري عـن الحسـن قـال: إنّـه عليـه 

الصـالة والسـالم نـادى أيتهـا العظـام املتمزّقـة 

واللحوم املتفرقة والعـروق املتقطعة اجتمعي، 

يـرد الله تعاىل فيكـن أرواحكـن، فوثب العظم 

إىل العظـم وطـارت الريشـة إىل الريشـة وجرى 

الـدم إىل الـدم حتـى رجـع إىل كل طائـر دمـه 

ولحمـه وريشـه، ثـم أوحـى اللـه إنّك سـألتنى 

كيـف أحي املـوىت، وإيّن خلقت األرض وجعلت 

فيهـا أربعـة أرواح، الشـامل، والصبـا والجنوب، 

والدبـور، حتـى إذا كان يـوم القيامـة نفخ نافخ 

القتـىل  مـن  األرض  يف  مـن  فيجتمـع  الصـور 

واملـوىت كـام اجتمعـت أربعـة مـن الطـري مـن 

جبال. أربعـة 

قوله تعاىل: "يأتينك سـعياً"، يـدّل عىل أّن الطري 

مل تـأت إبراهيـم وهـي تطـري بـل أتته سـاعية، 

ألنّهـا إن أتتـه وهـي تطـري رمبـا اشـتبهت عـىل 

إبراهيـم هـل هـي هـّن أم غريهّن؟

فهـذه املعاينة أزالـت جميع شـبهات املنكرين 

واملرشكني.

أساس شبهة املنكرين ف البعث بعد املوت:

إّن أسـاس شـبهة الذيـن ينكـرون الحيـاة بعـد 

املـوت أّن اإلنسـان إذا مـات صار ترابـاً وصارت 

أجزائـه هبـاءاً منثـورا،ً منها ما يسـيل املـاء بها، 

ومنهـا ما ينتـرش يف الهواء، ومنها مـا تتغذى به 

األشـجار والـزروع، فكيـف ميكن جمـع األجزاء 

املنتـرشة واملبعـرثة مـن األجـواء البعيـدة ثـّم 

نفـخ الروح فيها وإحيائها مـن جديد، وإّن هذا 

لـيشء عجيـب يف نظرهـم: }أإذا متنا وكنـا ترابا 

ذلـك رجـع بعيـد{، وإمّنـا نشـأت هذه الشـبهة 

مـن قياس فارق دخل يف فكر اإلنسـان، فأوقعه 

يف وادي اإلنـكار، وذلـك أنّـه قـاس قـدرة اللـه 

تعـاىل عـىل قـوة نفسـه، ولكـن شـتان بينهـام، 

أمل يفكـر اإلنسـان يف حالتـه األوىل؟ ولـو فّكـر 

لعلـم أنّـه مكـّون مـن أجـزاء منتـرشة مبعـرثة؛ 

إّن اإلنسـان يتولّد مـن أب وأم تتكون لحومهام 

ودماءهـام مـن أطعمـة مختلفـة، ثـّم إذا تولّد 

اإلنسـان يكـرب وينمـو جسـمه وينبـت لحمـه، 

تتولّـد دمـه بعـد مـا يـأكل أطعمـة ويتنـاول 

أرشبـة أتـت من أماكن شـتى، ويـرشب من لنب 

خـرج مـن الحيوانـات التـي تـأكل مـاّم يخـرج 

مناطـق  يف  وحشـيش  نبـات  مـن  األرض  مـن 

شـتى، فأجـزاء اإلنسـان كانت مبعـرثة ومنترشة 

يف أجـواء بعيـدة جمعهـا اللـه تعـاىل بقدرتـه 

يف جسـم واحـد وجعلـه إنسـاناً ميـيش ويـأكل 

ويتفكـر ويعقـل، وسـوف إذا انتـرشت أجزائـه 

بعـد املـوت أفاليقـدر اللـه سـبحانه أن يعيـد 

خلقـه كـام أنشـأه أول مـرة وهو عليـم قدير!؟

أسئلة وأجوبة بشأن اآلية املذكورة:

السـؤال األول: ملاذا سـأل إبراهيم ربّه أن يريه 

إحيـاء املـوىت وهو عىل يقـني كامل بقـدرة الله 

عىل كل يشء؟

يجـاب عـن هـذا السـؤال بـأّن الخليـل عليـه 

املـوىت وكان  إحيـاء  يكـن يشـك يف   السـالم مل 

ولكنـه  قديـر،  يشء  كل  عـىل  اللـه  أّن  يعلـم 

اليـدري كيفيـة ذلك، ومـن طبيعة اإلنسـان أنّه 

إن مل يشـاهد شـيئاً يفكـر يف كيفيـة تحقيقـه 

ويذهـب فكـره كل مذهـب فرييـد أن يرتـاح، 

ويحصـل عـىل الطأمنينـة بالنسـبة إىل الكيفية، 

ألجـل هـذا سـأل ربـه أن يريـه كيفيـة اإلحيـاء 

اإلميـان  أن  هـذا  مـن  فعلـم  قلبـه،  ليطمـنئ 

والطأمنينـة بينهـام فـرق يسـري، فاإلميـان عبارة 

عـن تصديـق الرسـول مبـا أخربعـن الغيـب، أّما 

الطأمنينـة أو االطمئنـان فهو عبارة عـن ارتياح 

قلبي بالنسـبة إىل تحقيق كيفيـة يشء أو حالة، 

وإمّنـا يتحقـق ذلـك بعـد املشـاهدة واملعاينـة، 

وهـذا مـا سـأله سـيدنا إبراهيـم ربّـه.

سـيدنا  سـؤال  أن  ثبـت  إذا  الثـان:  السـؤال 

إبراهيـم إمنـا كان عـن كيفية اإلحيـاء ال اإلحياء 

نفسـه فـام معنـى قولـه تعـاىل: "أومل تؤمـن"؟

ويُجـاب عـن هذا السـؤال بـأّن سـيّدنا إبراهيم 

الكيفيـة  عـن  سـؤاله  كان  وإن  عليـه  السـالم 

ولكـن قـد يفهـم مـن التعبـري الـذي اختـاره يف 

سـؤاله أنّـه يشـك يف نفس القدرة عـىل اإلحياء، 

مثلـام مـا تقـول لرجـل اليسـتطيع حمـل يشء 

فاللـه  الثقيـل؟  الـيشء  هـذا  تحمـل  كيـف 

مـام  إبراهيـم  يـربّء  أن  أراد  وتعـاىل  سـبحانه 

يحتمـل يف سـؤاله مـن شـبهة بشـأن اإلحيـاء، 

فسـأله "أومل تؤمـن"؟ فأجـاب: بـىل، أي أؤمـن 

وأصـدق بإحياء املوىت، ولكنـي أريد أن تتحصل 

يل الطأمنينـة القلبيـة.

سـيدنا  سـؤال  مـن  يبـدو  الثالـث:  السـؤال 

يؤمـن  كان  وإن  أنّـه  عليـه  السـالم  إبراهيـم 

بالبعـث بعـد املـوت إميانـاً الشـك فيـه ولكـن 

يُعلـم مـن سـؤاله أنّـه مل تحصـل لـه الطأمنينة 

بعـد، بينـام كثـري مـن عبـاد اللـه غـري األنبيـاء 

حصلـت لهـم الطأمنينـة كـام نقـل عـن عـيل 

كـرم اللـه وجهـه، أنّـه قـال: إن رفـع الحجـاب 

عـن الغيـب مـا ازددت إال إميانـاً، أليّن آمنـت 

بالغيـب واطـأمن قلبي فإذا حصلـت الطأمنينة 

للصالحـني غـري األنبيـاء فكيـف مل تحصـل هـي 

لسـيدنا إبراهيـم وهـو خليـل الرحمـن؟

للطأمنينـة  بـأّن  السـؤال  هـذا  عـن  ويجـاب 

اللـه  ألوليـاء  يحصـل  مـا  منهـا  درجـات، 

والصديقـني ومنهـا مـا يحصـل لعاّمـة األنبيـاء 

عليهـم الصلـوات، ومنهـا مـا يحصـل للخاصـة 

باملشـاهدة، وأّمـا مـا حصـل لسـيدنا عـيل كرم 

اللـه وجهـه مـن طأمنينـة كان حاصـالً للخليل 

عليـه  السـالم بـل كانـت طامنينتـه فـوق ذلـك 

ألنـه كان نبيـاً، وأّما ما سـأل وطلـب فهو درجة 

تخـّص  التـي  القلبيـة  الطأمنينـة  مـن  عاليـة 

حصـل  مثلـام  األنبيـاء  مـن  الخاصـة  خاصـة 

النبيـني مبعاينـة الجنـة والنـار. لخاتـم 

فجملـة القـول أنّـه اليجـوز أن يقال إّن سـيدنا 

إبراهيـم عليـه السـالم مل تحصل لـه الطأمنينة، 

مـن  درجـة  هنـاك  إّن  نقـول  أن  يجـوز  نعـم 

باملشـاهده واملعاينـة  إال  الطأمنينـة التحصـل 

التـي متّناهـا إبراهيـم، وسـأله ربـه أن  وهـي 

يرزقـه تلـك.

قولـه تعـاىل: }أّن الله عزيز حكيم  أشـار إىل أن 

اللـه تعـاىل ال يـري كل إنسـان اقتضـاءا لحكمة 

البعـث بعـد املـوت، وذلـك ليـس بعزيـز عـىل 

اللـه تعاىل أن يري كل شـخص قدرته يف البعث 

فضيلـة  تبقـى  ال  سـوف  لكـن  املـوت،  بعـد 

بالغيب. لإلميـان 

على مائدة القرآن
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تأمالٌت بالغية يف آيات املغفرة
الشيخ أبو حّسان عبدالرشيد الجالل آبادي

مدرس مبدرسة بيت السالم بباكستان

)احللقة الثامنة عشرة(

اَللََة ِبالُْهَدى  قال تعاىل: }أُولَِئَك الَِّذيَن اْشرَتَُوا الضَّ

النَّار{  َعىَل  أَْصرَبَُهْم  فاََم  ِبالَْمْغِفرَِة  َوالَْعَذاَب 

]البقرة:175[

نكتٌة ف إيراد اسم اإلشارة الـموضوعة للبعيد 

دون الضمري

ِبالُْهَدى  اَللََة  الضَّ اْشرَتَُوا  الَِّذيَن  }أُولَِئَك  جملة 

بيانيّا  استئنافا  مستأنفٌة  ِبالَْمْغِفرَِة{  َوالَْعَذاَب 

لبيان سبب ما تُوعِّدوا به يف اآلية السابقة }أُولَِئَك 

َما يَأْكُلُوَن يِف بُطُونِِهْم إاِلَّ النَّاَر َواَل يَُكلُِّمُهُم الله 

أَلِيم{  َعَذاٌب  َولَُهْم  يَُزكِّيِهْم  َواَل  الِْقيَاَمِة  يَْوَم 

]البقرة:174[؛ فإن السامع بعد سامع ذكر هذا 

الوعيد العظيم كأنّه يسأل: لـامذا توعِّدوا بهذا 

الضالل  أخذوا  بأنّهم  فيجاب:  العظيم؟  الوعيد 

ونبذوا الُهدى، ونبذوا املغفرة، واختاروا العذاب، 

كام أّن فيها بيانا لكامل جهالِتهم فيام ُحيَك عنهم 

سامجتها  غايِة  بإظهار  الشنيعة  أفعالهم  من 

وتصويرِها بصورِة ماال يكاد يتعاطاه َمْن له أدىن 

متييٍز فضالً عن العقالء.

ولـاّم كان املقصود اإلشارة إىل املذكورين باعتبار 

اتّصافهم مبا ذكر من الّصفات الشنيعة املميِّزة 

صاروا  بحيث  متييز  أكمَل  عداهم  عّمن  لهم 

عليه  هم  ما  عىل  مشاَهدون  ُحّضاٌر  كأنهم 

الـموضوعة  }أُولَِئَك{  اإلشارة  باسم  جيء   =

للداللة  عىل هذا الـمعنى، دون الضمري "ُهْم"؛ 

عىل  لداللته  الغرض  بهذا  اليفي  الضمري  ألّن 

ذات املرجع فحسب من غري مالحظة صفاتها. 

والحاصل أن يف اسم اإلشارة تفظيعا لحالهم؛ ألنّه 

يشري لهم بوصفهم السابق، وهو كتامن ما أنزل 

الله تعاىل من الكتاب، واشرتاء الثمن القليل به، 

كام أن فيه تنبيها عىل أّن املشار إليهم جديرون 

بأن يحكم عليهم بهذه األحكام اآلتية.

يف  جّدا  بعيدة  الـمذكورين  منزلة  كانت  ولـاّم 

منزلة  الرتبي  بعدهم  نزّل  الحال  وسوء  الرش 

باسم  إليهم  لإلشارة  وجيء  الـمكاين،  البعد 

لإليذاِن  }أُولَِئَك{؛  للبعيد  الـموضوعة  اإلشارة 

ببُعِد منزلِتهم يف الرش وسوء الحال.

نكتٌة يف إيراد الـموصول، وعدم االكتفاء بالفعل

جيء بالـموصول يف قوله تعاىل: }أُولَِئَك الَِّذيَن 

"أوالئك  يَقل:  ومل  ِبالُْهَدى{،  اَللََة  الضَّ اْشرَتَُوا 

}أُولَِئَك  قيل:  كام  ِبالُهَدى"  الَلََة  الضَّ اْشرَتُوا 

]البقرة:159[،   ِعُنون{  الالَّ َويَلَْعُنُهُم  الله  يَلَْعُنُهُم 

ِبرُوٍح  َوأَيََّدُهْم  اإْلِميَاَن  قُلُوِبِهُم  يِف  كَتََب  }أُولَِئَك 

أّن  إيراده  وفائدة  ]الـمجادلة:22[،  ِمْنه{ 

فيفيد  الجنس،  بالم  املعرف  مبنزلة  املوصول  

الرتكيب قرص املسند عىل املسند إليه لكونهام 

هو  بل  حقيقيا،  الحرص  هذا  وليس  معرفتني، 

يف  الغاية  وبلوغهم  كمـالهم  باعتبار  اّدعايئٌّ 

اشرتاء الضاللة والحرص عليها، وإن كان الكّفار 

اآلخرون مشاركني لهم يف ذلك لجمعهم املساوي 

الشنيعة والخالل الفظيعة، فبذلك االعتبار صّح 

تخصيصهم بذلك.

إيراد  أن  عرفة  ابن  اإلمام  اختار  وقد  هذا 

الـموصول ليس للحرص، بل للتحقيق، أي: فهم 

جديرون وحقيقون بأن يقال فيهم هذه املقالة، 

وهي أحّق فيهم من غريهم. والله تعاىل أعلم!

اشرتوا  فكيف  ُهدًى  عىل  يكونوا  لـم  الكّفار 

الضاللة به؟

الجور  الضاللة:  ِبالُْهَدى{  اَللََة  الضَّ }اْشرَتَُوا  قوله: 

واستعريا  إليه،  التوّجه  والهدى:  القصد،  عن 

للعدول عن الصواب، واالستقامة عليه. واالشرتاء: 

معناه الحقيقي يف عرف أهل اللغة: بذل الثمن 

استعري  ثّم  األعيان،  من  يُطلب  ما  لتحصيل 

بإعطاء  يشء  أخذ  وهو:  االستبدال،  لـمعنى 

ما يف يده معرضا عنه، عينا كان كلٌّ منهام أو 

معنًى، فاملعنى: أنّهم أعطوا الهدى معرضني عنه، 

وأخذوا بدله الضاللة.

قلت: ويرد عىل هذا أنّه يستدعي بظاهره أن 

يكون الهدى حاصال لهؤالء قبل، والريب أنهم 

بدله  أخذوا  إنّهم  قيل:  فكيف  عنه،  مبعزٍل 

الضاللة؟ 

وأجيب عنه بوجوه: األّول: أّن االشرتاء ُهنا ليس 

مبعنى االستبدال املقتيض لألخذ واإلعطاء، وكون 

يجب  حتّى  الـُمعطي  يد  يف  حاصال  املعطَى 

اختيار  مبعنى  ُهنا  هو  بل  ُهدًى،  عىل  كونهم 

اليشء واإلعراض عن اآلخر سواء كان يف يده أوال؛ 

لـمناسبة بني املعنى الحقيقي و بني هذا املعنى؛ 

ألن اإلنسان ال يشرتي إال ما كان له فيه رغبٌة 

الضاللة  اختيارهم  أّن  والشّك  واختياٌر،  وموّدة 

عىل الهدى ال يقتيض كونهم عىل هدًى، فاندفع 

اإلشكال. والحاصل أّن االشرتاء بعد استعامله يف 

املعنى الثاين – الذي هو االستبدال- استعمل يف 

معنى ثالٍث هو أعّم من الثاين، وهو: اإلعراض 

عن اليشء مطلقا - أي: سواء كان يف يده أوال، 

ذلك  عىل  الغري  لذلك  واختيارا  غريه،  يف  طمعاً 

اليشء، وال اعرتاض عليه.

الثان: أّن االشرتاء ُهنا مبعنى االستبدال بعالقة 

يستلزم  الحقيقي  االشرتاء  ألن  بينهام؛  اللزوم 

نفسه،  بالهدى  الـمراد  ليس  ولكن  االستبدال، 

إمّنـا املراد: التمـّكن التام من  الهدى الذي هو 

تحصيل العقائد الحقة واألخالق الفاضلة دون 

الرذيلة، ولقد متّكنوا  الباطلة واألخالق  العقائد 

الباهرة،  اآليات  من  شاهدوه  مبا  كله  هذا  من 

والـمعجزات القاهرة، واإلرشاد العظيم، والنصح 

والتعليم، فلاّم كانوا متمّكنني من الهدى ُجعلوا 

لتمّكنهم منه كأنّه يف أيديهم، فإذا تركوه وأخذوا 

فوقعوا يف مهاوي  به،  استبدلوها  فقد  الضاللة 

الضاللة  اشرتوا  إنهم  يقال:  أن  فصّح  الـمهالك، 

عىل الهدى، مبعنى: استبدلوها به.

بطريق  منه  الـتّمكن  ُهنا:  بالهدى  أريد  إمّنا  و 

الـمجاز الـمرسل من قبيل ذكر الـُمسبّب وإرادة 

السبب؛ ألّن التمّكن من الهدى سبٌب له.

االستبدال،  هو  باالشرتاء  الـمراد  أّن  الثالث: 

الله  فطرة  وهي  الجبيّل،  الهدى  وبالهدى: 

الناس عليها، السليمة عن كل خلل  التي فطر 

وهذا  وإحسان،  فضل  لكل  الـُمهيّأة  ونقصان، 

الهدى قد كان حاصال لـهم حقيقًة، فقد روى 

أنّه كان  الله تعاىل عنه  عن أيب هريرة – ريض 

يقول: قَاَل رَُسوُل اللِه َصىلَّ الله َعلَيِْه َوَسلََّم: "َما 

َدانِِه  ِمْن َمْولُوٍد إاِلَّ يُولَُد َعىَل الِْفطْرَِة، فَأَبََواُه يَُهوِّ

َسانِِه" إلخ. َانِِه َومُيَجِّ َويَُنرصِّ

قال ابن األثري – رحمه الله تعاىل-: كل مولوٍد من 

على مائدة القرآن
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البرش إمّنا يولد يف مبدأ الِخلقة، وأصل الِجبلّة، 

لقبول  املتهيّىء  والطبع  السليمة،  الفطرة  عىل 

الدين الحق، فلو تُرك عليها الستمّر عىل لزومها، 

الحق  الدين  هذا  ألّن  غريها؛  إىل  يفارقها  ومل 

ُحْسنه موجود يف النفوس، وإمنا يعِدل عنه من 

يعدل إىل غريه آلفة من آفات الرش والتقليد، فلو 

َسلَِم املولود من تلك اآلفات مل يعتقد غريه".

قال اإلمام الطيبي: الفرق بني هذا الوجه والوجه 

الثاين أّن يف الوجه الثاين إثبات الهدى لـهم مجاٌز 

باعتبار ما يؤول، حيث جعل التمّكن من الُهدى 

إثبات  الوجه  هذا  ويف  الهدى،  حصول  مبنزلة 

الهدى لـهم مجاٌز باعتبار ما كان.

جعل  وف  عذابا،  العذاب  تسمية  ف  فائدٌة 

املغفرة مقابال للهدى والعذاب مقابال للضاللة؟

عىل  عطٌف  ِبالَْمْغِفرَِة{  }َوالَْعَذاَب  تعاىل:  قوله 

قوله: }الَضاللَة بالُهدى{، فهو داخٌل تحت فعل 

وهذا  الدنيا،  يف  لحالهم  راجٌع  واألول  االشرتاء، 

يف  حالهم  قدم  لـام  اآلخرة.  يف  لحالهم  راجٌع 

الهدى الضاللة، ذكر  بأنهم اعتاضوا من  الدنيا، 

من  اعتاضوا  أنهم  اآلخرة، وهو  ذلك يف  نتيجة 

املغفرة التي هي نتيجة الهدى. وسبب النعيم 

الرسمدي،  األطول  العذاب  الرسمدي،  األطول 

الذي هو نتيجة الضاللة. 

ومعنى اشرتاء العذاب باملغفرة أنهم فعلوا ذلك 

الكتامن عن عمٍد وعلٍم بسوء عاقبته، فهم قد 

رضوا بالعذاب وإضاعة املغفرة فكأنهم استبدلوا 

باملغفرة العذاب.

قلت: والتفصيل الذي ذكرناه يف معنى االشرتاء يف 

استبدال الضاللة بالهدى يجري ُهنا يف استبدال 

العذاب باملغفرة أيضا.

املنع،  من  وأصله  الشديد،  اإليجاع  والعذاب: 

منعها  باعتبار  عذابا  واإليالم  العقوبة  وسميّت 

من معاودة ما عوقب عليه، ومنه: املاء العْذب؛ 

ألنّه يعذب العطش، أي: مينعه، وقيل: هو من 

قولهم: عذب الرجل، إذا ترك املأكل، فهو عاذٌب 

وعذوٌب. فكان التعذيب يف األصل: حمل اإلنسان 

عىل أن يعذب، أي: يجوع ويسهر. وقيل: بل هو 

من العْذب، وهو الحلو، فحينئذ يكون "عّذبته" 

للسلب، أي: أزلت عذوبة حياته، نحو: مرّضته، 

أي: أزلت مرضه.

}َوالَْعَذاَب  قوله:  الحامتي:  العريب  ابن  قال 

هذه  يف  مكتوما  الهدى  كان  لـام  ِبالَْمْغِفرَِة{ 

القضية جعل له املغفرة التي هي السرت، وجعل 

العذاب للضاللة.

فائدٌة يف إسناد التعّجب إىل الله سبحانه وتعاىل

قال  الّناِر{  َعىَل  أَْصرَبَُهْم  }فاََم  تعاىل:  قوله 

الزمخرشي: هذا تعّجب من حالهم يف التباسهم 

مبوِجبات النار من غري مباالة منهم.

قلت: يرد عىل هذا أّن التعّجب هو: استعظام 

اليشء مع خفاء سبب حصول عظم ذلك اليشء 

وخفاء  االستعظام،   – املعنيان  يوجد  مل  فام 

الراغب:  وقال  التعجب.  يحصل  ال  السبب- 

التعجب حالٌة تعرض لإلنسان عند الجهل بسبب 

يف  مستحيٌل  املعنى  هذا  أّن  واليخفى  اليشء، 

حّق الله سبحانه وتعاىل، إذ هو عاّلم الغيوب، ال 

ٌء  تخفى عليه خافية }إِنَّ الله اَل يَْخَفى َعلَيِْه يَشْ

اَمء{ ]آل عمران:5[، فكيف  يِف اأْلَرِْض َواَل يِف السَّ

يصّح عىل الله التَعجُّب؟

ذكِر  ما  أّن  األّول  وجهني:  من  عنه  والجواب 

من معنى التعجب هو معناه األصيل، لكن قد 

تعدل لفظة التعجب عنه، فتستعمل عند مجرد 

االستعظام من غري خفاء السبب أو من غري أن 

يكون لحصول العظمة سبٌب، فمعنى التعجب 

يف حق الله تعاىل مجرد االستعظام، وإن كان يف 

حق العباد ال بد مع االستعظام من خفاء السبب، 

كام أنه يجوز إضافة السخرية واالستهزاء واملكر 

إىل الله تعاىل، ال باملعنى الذي يضاف إىل العباد.

حّق  يف  مستحيال  كان  لـاّم  التعجب  أّن  الثاين: 

الله تعاىل كان الـمراد بصيغة التعّجب الواردة 

يف حّقه تعاىل: تعجيب الناس، فقد قال العالمة 

السمني الحلبي: املراُد بالتعجِب هنا ويف سائِر 

يُتَعجَّب  أن  ينبغي  أنها  بحالهم  اإلِعالُم  القرآِن 

منها، وهو مراد من قال: إّن التعجب راجٌع ملن 

يصح ذلك منه، أي: هم ممن يقول فيهم من 

رآهم: ما أصربهم عىل النار!

الـمفرّسين  من  الـمحّققني  نرى  ولذلك  قلت: 

يطلقون يف مثل هذه الـمواضع كلمة "التعجيب" 

دون "التعّجب"، ومن هؤالء: العالمة أبوالسعود، 

حيث قال: قوله:}فاََم أَْصرَبَُهْم َعىَل النار{ تعجيٌب 

من حالهم الهائلة التي هي مالبستُهم مبا يوجب 

الناَر إيجاباً قطعياً كأنه عينها. ومنهم: الـمفرّس 

تعجيب  وهو  قال:  حيث  اآللويس،  الـمحّقق 

للمؤمنني من ارتكابهم موِجباتها من غري مباالة. 

ابن  العالمة  الكبري  واللغوّي  الـمفرّس  ومنهم: 

عاشور، حيث قال: إنه تعجيب من شدة صربهم 

عىل عذاب النار.

أنّه  النار مع  الكّفار عى  فائدٌة ف معنى صرب 

غري واقعٍ حاال؟

}فاََم  تعاىل:  قوله  أّن  عىل  الـمفرّسون  اتّفق 

أَْصرَبَُهْم َعىَل النار{ تعجيب للمؤمنني من صرب 

الكفار عىل النار، ولكن يرد عليه أّن صربهم عىل 

النار غري واقعٍ حاال، فكيف يعّجب الناس منه؟

وأجيب عنه بوجهني: األّول أّن يف الكالم مجازا 

حيث  السبب،  وإرادة  املسبّب  ذكر  قبيل  من 

ذكِر النار وأريد ما يوجبها ويسبّبها من أعامل 

أهل النار الـموجبة لها إيجابا قطعيّا كأنّها عني 

النار، فالـمعنى: ما أصربهم عىل ما يرتكبونه من 

كتامن آيات الله واشرتاء الثمن القليل بها وغري 

ذلك من األعامل الـموجبة للنار إيجابا قطعيّا، 

كأنها عينها!.

وذكره اإلمام الرازي بتعبري آخر، قال: إنّه مجاٌز 

أريد به الرضا، وتقريره أّن الرايض باليشء يكون 

اللزوم  ذلك  علم  إذا  والزمه،  مبعلوله  راضيا 

النار  يوجب  ما  عىل  أقدموا  لـام  أنّهم  فاعلم 

وهم عاملون بذلك، صاروا كالراضني بعذاب الله 

والصابرين عليه، وهو كام تقول ملن تعرّض ملا 

القيد  عىل  أصربك  ما  السلطان:  يوجب غضب 

والسجن!.

الثان: أّن الـمراد هو التعجيب من  شّدة صربهم 

عىل عذاب النار يف اآلخرة. قال العالمة ابن كثري: 

"قوله: }فاََم أَْصرَبَُهْم َعىَل النَّاِر{ يخرب تعاىل أنهم 

يف عذاب شديد عظيم هائل، يتعّجب من رآهم 

فيها ِمن صربِهم عىل ذلك، مع شدة ما هم فيه 

من العذاب، والنكال، واألغالل عياذا بالله من 

ذلك".

الدنيا،  قلت: فعىل األّول هو وصف حالهم يف 

وعىل هذا الوجه الثاين يكون وصف حالهم يف 

اآلخرة، فقد روي أنه إذا قيل لهم: }اْخَسئُوا ِفيَها 

يسكتون  فهم   ]108 ]املؤمنون:  تَُكلُِّموِن{  َواَل 

ويصربون عىل النار لليأس من الخالص.

شأن  أن  الثاين  الوجه  هذا  عىل  يرد  ولكن 

التعجيب أن يكون ناشئا عن مشاهدة صربهم 

الصرب غري حاصل يف وقت  العذاب وهذا  عىل 

نزول هذه اآلية، فكيف يعّجب الناس منه؟

 وأجاب العالمة ابن عاشور بأّن هذا التعجيب 

مبنيٌّ عىل تنزيل غري الواقع منزلة الواقع لشّدة 

استحضار السامع إياه مبـا وصف به من الصفات 

املاضية، وهذا من طرق جعل املحقَّق الحصول 

التعبري عن  ومنه  الحاصل،  املستقبل مبنزلة  يف 

املستقبل بلفظ املايض، كام يف قوله تعاىل: }أىََت 

أَْمُر الله فاََل تَْستَْعِجلُوه{ ]النحل:1[. والله تعاىل 

أعلم بأرسار كتابه، وعلمه أتّم وأحكم!

على مائدة القرآن
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من خطب ومواقف
 فضيلة الشيخ عبد احلميد

)إمام وخطيب أهل السنة بزاهدان(

القــوى الشقيــة والغربيــة ليســت متعاطفة 

مــع البــالد العربيــة وال مــع إيــران

ــام  ــد، إم ــد الحمي ــيخ عب ــة الش ــار فضيل أش

ــة زاهــدان،  ــب أهــل الســنة يف مدين وخطي

 )1441 محــرم   27( الجمعــة  خطبــة  يف 

إىل أن القــوى الرشقيــة والغربيــة ليســت 

ــع  ــة وال م ــدول العربي ــع ال ــة ال م متعاطف

ــرات  ــات والتوت ــذور األزم ــربا ج ــران، معت إي

بــني الــدول اإلســالمية يف حضــور القــوى 

االســتعامرية يف املنقطــة، كــام دعــا فضيلتــه 

ــد،  ــن التصعي ــب م ــدول اإلســالمية بالتجن ال

والعــودة إىل التفــاوض والخطــاب العقــالين.

ــالمي  ــامل اإلس ــال: الع ــه قائ ــتطرد فضيلت واس

االنقســامات  عديــدة.  أزمــات  يواجــه 

والتوتــرات بــني الــدول اإلســالمية متصاعــدة. 

ــق  ــط لتحق ــى تنش ــدول العظم ــوى وال الق

ــني املســلمني  ــات ب ــارة االختالف ــا بإث منافعه

وإثــارة األزمــات يف املنقطــة، وقــد يفرضــون 

ــة. ــىل املنقط ــدة ع ــا جدي حرب

تكــن  مل  القــوى  هــذه  قائــال:  وأضــاف 

متعاطفــة مــع املســلمني يومــا، إنهــا مل تكــن 

متعاطفــة مــع البــالد العربيــة وال مــع إيران، 

ــالد  ــن ب ــد م ــع أي بل ــة م ــت متعاطف وليس

العــامل اإلســالمي. هــؤالء ال تحــرتق قلوبهــم 

لديننــا وال لدينانــا، وإمنــا يريــدون اســتغالل 

الراهنــة  الظــروف  ملصالحهــم.  الفــرص 

ويريــدون  أوجدوهــا،  إمنــا  املنطقــة  يف 

ــروف. ــذه الظ ــن ه ــتغالل م االس

وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد إىل 

طاقــات وثــروات العــامل اإلســالمي قائــال: 

بــالد املنطقــة والــرشق األوســط ليســت 

ــرثوات  ــرشق األوســط توجــد ال ــرية. يف ال فق

النفــظ  يوجــد  هنــا  للمســلمني.  الهائلــة 

كل  تعــاىل  اللــه  وضــع  ولقــد  والغــاز، 

الطاقــات هنــا؛ تســعى هــذه القــوى يف 

غــارة الــرثوات املوجــودة هنــا، وأن يجعلــوا 

املســلمني محتاجــني إليهــم بإثــارة الحــروب 

بينهــم.

قــادة  الســنة  أهــل  خطيــب  وخاطــب 

ــال: ننصــح قــادة البــالد  البــالد اإلســالمي قائ

اإلســالمية كلهــا أن يفكــروا بأنفســهم يف 

قضاياهــم، وليفكــر القــادة يف منافــع اإلســالم 

وشــعوبهم.  بالدهــم  ومنافــع  واملســلمني 

لكــم.  أصدقــاء  تكــون  ال  القــوى  هــذه 

املنطقــة  إىل  تــأت  مل  املتحــدة  الواليــات 

محبــة للمســلمني وألجــل إقامــة الســالم، 

وإمنــا أتــوا ليحققــوا منافعهــم بــأي طريقــة 

ممكنــة.

وتابــع فضيلتــه قائــال: يجــب عــىل املســلمني 

أن ينبــذوا التوتــرات ويجتنبــوا مــن التصعيد 

ــم  ــد بعضه ــة ض ــة العنيف ــتخدام اللهج واس

منافــع  عــىل  فريــق  يتعــد  وال  البعــض. 

اآلخــر، وال يعتــدي بعضهــم عــىل بعــض، 

ــوا  ــكالتهم. يحل ــوا مش ــوا ويحل ــل ليجلس ب

بالحــوار.  األزمــات  وســائر  اليمــن  أزمــة 

األخــرى  واملشــكالت  املشــكالت  هــذه 

تحــل بتأســيس دول شــاملة تضمــن منافــع 

ــا. الحــرب ليســت الحــل،  الشــعوب بأكلمه

ــوار. ــاوض والح ــو التف ــل ه والح

ــدان  ــوم زاه ــة دار العل ــر جامع ــد مدي وأك

ــن  ــاب م ــر، واالجتن ــعة النظ ــزوم س ــىل ل ع

الطائفيــة قائــال: ينبغــي أن تفكــر البــالد 

اإلســالمية كلهــا يف منافــع اإلســالم والشــعوب 

أنظارهــم،  القــادة  ويوســع  املســلمة، 

ويجتنبــوا مــن الطائفيــة والقوميــة.

عــى املســؤولني أن يبحثــوا أســباب حــادث 

قطــار زاهــدان- طهــران

وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد يف 

خطبتــه أيضــا إىل حادثــة قطــار زاهــدان 

التــي وقعــت أخــريا بقــرب مدينــة زاهــدان، 

واصفــا إياهــا باملريــرة واملؤســفة، معربــا 

ــة  ــذه الحادث ــايب ه ــع مص ــاته م ــن مواس ع

ــرة  ــم املغف ــوىل الكري ــائال امل ــا، س وجرحاه

ملــن فقــدوا أرواحهــم يف هــذه الحادثــة. كام 

طالــب فضيلتــه املســؤولني بتحديــد أســباب 

ــدي  ــن التص ــة، ليمك ــة وعناي ــادث بدق الح

ــادم. ــة يف الق ــوادث مامثل ــوع ح ــن وق م

خطب ومحاضرات
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البعــض يســعون ف تشــوية صــورة العلــاء 

والعبــاد الصالحــني

وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد إىل 

تشــوية  يف  التخريبيــة  النشــاطات  بعــض 

ســمعة العلــامء يف املنطقــة، واصفــا عواملهــا 

بـــ “عنــارص حــزب الشــيطان”، وتابــع قائــال: 

الصالحــني  العلــامء  إىل  يهينــون  هــؤالء 

ســيئة،  دعايــات  وينــرشون  والنافعــني، 

ويفــرتون عــىل العبــاد الصالحــني، ويســعون 

يف تشــويه صورتهــم.

ــال  ــد مثق ــال: ال يوج ــه قائ ــتطرد فضيلت واس

ذرة مــن اإلميــان واألمانــة يف منتجــي املقاطع 

التخريبيــة للعلــامء. يجــب أن تكونــوا واعــني 

بالنســبة إىل مؤامــرات هــؤالء، وال تنخدعــوا 

بدعاياتهــم الســيئة.

الجهــاد مــع النفــس أعظــم جهــاد، والهزيــة 

أمــام النفــس أســوء الهزائــم

ــد يف  ــد الحمي ــيخ عب ــة الش ــف فضيل ووص

القســم األول مــن خطبتــه “النفــس األمــارة 

بالســوء” أعظــم وأخطــر عــدو لإلنســان، 

معتــربا “الالدينيــة” و”التلــوث باملعــايص” 

عالئــم  أهــم  مــن  بالــرأي”  و”اإلعجــاب 

ــس. ــام النف ــة أم ــج الهزمي ونتائ

وأشــار فضيلتــه إىل املكانــة الرفيعــة لإلنســان 

عنــد اللــه تبــارك وتعــاىل وتابــع قائــال: لقــد 

ــة.  ــة رفيع ــان مكان ــاىل اإلنس ــه تع ــح الل من

مــن الســنة اإللهيــة أن اإلنســان مهــام علــت 

مكانتــه، وأعطــاه اللــه الكرامــة والــرشف 

“أشــد  ذلــك.  مبقــدار  يبتليــه  والنعمــة، 

ــل”. ــل فاألمث ــم األمث ــاء ث ــالء األنبي ــاس ب الن

ــارة بالســوء”  ــس األم ــه “النف ــرب فضيلت واعت

أكــرب عــدو لإلنســان، و”الجهــاد مــع النفس” 

رصاع  أول  قائــال:  وتابــع  جهــاد،  أعظــم 

لإلنســان يكــون مــع النفــس، وال يوجــد 

خطــر أكــرب مــن النفــس. النفــس أســوء 

الشــيطان  ألن  وأخطــر،  الشــيطان  مــن 

ــس. ورد يف  ــق النف ــن طري ــه ع ــدأ رصاع يب

الحديــث الرشيــف: “واملجاهــد مــن جاهــد 

نفســه يف طاعــة اللــه”.

واعتــرب خطيــب أهــل الســنة “اتباع شــهوات 

وســببا  النفــس  أمــام  هزميــة  النفــس” 

نتبــع  عندمــا  قائــال:  وأضــاف  لتقويتهــا، 

ــوى والشــهوات،  ــع اله ــع النفــس، ونتب مناف

ــان  ــدرات، وإدم ــو املخ ــوقنا نح ــس تس النف

الخمــور، والزنــا، والفســاد، والربــا، والرشــوة، 

نقــاوم  مل  وإذا  و…  واملكــر  واالختــالس، 

والقــرب  املــوت  بتذكــر  ورغباتــه  النفــس 

والحســاب والكتــاب، ســتصبح النفــس أقــوى 

تدريجيــا، وســننهزم أمامهــا بشــدة.

ــس  ــع النف ــاد م ــام أن الجه ــال: ك ــع قائ وتاب

أمامهــا  الهزميــة  هكــذا  الجهــاد،  أعظــم 

ــام  ــة أم ــوأها، وبالهزمي ــم وأس ــم الهزائ أعظ

العبــد،  اللــه عــىل  لعــن  ينــزل  النفــس، 

ويحيــط بــه شــياطني اإلنــس والجــن.

ــس  ــالح النف ــزوم إص ــىل ل ــه ع ــد فضيلت وأك

قائــال: لقــد جعــل اللــه تعــاىل أمــام اإلنســان 

شــهوات النفــس، ومغريــات الدنيــا، ويريــد 

ــق.  ــذا الطري ــن ه ــن اســتقامته م أن ميتح

يف  جميعــا  املســلمون  يفكــر  أن  يجــب 

النفــس  أن  وليعلمــوا  النفــس،  إصــالح 

ــان، وال  ــن واإلمي ــدو الدي ــوء ع ــارة بالس األم

ــوا إىل اللــه والســعادة  ــأن يصل تــأذن لهــم ب

ــة. والجن

وحــرّض فضيلتــه الشــباب عــىل اتبــاع ســيدنا 

يوســف عليــه الســالم، وتابــع قائــال: تعلمــوا 

عليــه  يوســف  ســيدنا  مــن  االســتقامة 

الســالم. امتحانــه كان صعبــا جــدا، لكنــه 

ــني. ــأ إىل رب العامل ــتقام ولج ــاوم واس ق

عليــه  يوســف  ســيدنا  إن  قائــال:  وتابــع 

ــىل  ــار ع ــق االنتص ــن طري ــل م ــالم وص الس

النفــس إىل مكانــة، ونــال النبــوة وحكــم 

مــرص بســبب الصــرب واالســتقامة.

مفاخــر  واملثقفــون  املتدينــون  الشــباب 

مجتمعنــا

وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد يف 

قســم آخــر مــن خطبتــه إىل الشــباب، واصفا 

إياهــم بأفضــل ثــروة للمجتمــع، وتابــع 

ــن  ــا. نح ــل ثروتن ــم أفض ــباب ه ــال: الش قائ

نفتخــر بشــبابنا إذا كانــوا متدينــني ربانيــني، 

ــادة والتهجــد،  ــرو العب ــالوة والذك وأهــل الت

ــوا القــرآن الكريــم والكتــاب والقلــم  ويحمل

ــم. بأيديه

“التعليــم  الســنة  أهــل  خطيــب  واعتــرب 

ــات املهمــة للشــباب،  ــم” مــن الواجب والتعل

ــم! إن  ــم أوالدك ــوا لتعلي ــال: أنفق ورصح قائ

ــروا  ــتقرضوا ووفّ ــاال، اس ــون م ــم ال متلك كنت

ال  حتــى  التعليــم  وأدوات  الكتــب  لهــم 

يشــعروا بالخجــل أمــام الغــري.

كونــوا  قائــال:  اآلبــاء،  فضيلتــه  وخاطــب 

وأكرموهــم،  الشــباب،  أدركــوا  واعــني. 

ــة. ال ترتكوهــم  ــم باملحب واســعوا يف إصالحه

مســتقبلنا،  هــم  الشــباب  ألن  يضيعــون 

ثروتنــا. وأفضــل 

رحلة فضيلة الشيخ 
عبدالحميد إلى جمهورية 

تتارستان
إمـام  عبدالحميـد  الشـيخ  فضيلـة  سـافر 

وخطيـب الجمعـة ألهـل السـنة يف مدينـة 

زاهـدان، يـوم الخميس 12 محـرم 1441 إىل 

تتارسـتان. جمهوريـة 

وقد حرض السـتقبال فضيلتـه يف مطار قازان 

عاصمـة جمهوريـة تتارسـتان، املفتي “فريد 

القـرآن  دراسـات  مركـز  رئيـس  سـلامن” 

الكريـم والسـنة املطهـرة مبدينـة قـازان.

عبدالحميـد  الشـيخ  فضيلـة  رحلـة  كانـت 

إىل تتارسـتان بدعـوة مـن “مركـز دراسـات 

القـرآن الكريم والسـنة املطهرة” للمشـاركة 

يف املؤمتـر الـدويل الـذي يقيمـه هـذا املركـز 

املجتمـع  يف  اإلسـالم  علـامء  “دور  بعنـوان 

املعـارص يف ضـوء القـرآن والسـنة”.

مـن املقـرر أن يعقـد املؤمتـر املذكـور يـوم 

إىل  أعاملـه  وتسـتمر  محـرم   16 اإلثنـني 

األربعـاء 19 محـرم مبدينـة قـازان وسـيكون 

الشـيخ عبدالحميد أحـد املحارضين يف هذا 

املؤمتـر.

عبـد  الشـيخ  فضيلـة  أن  بالذكـر  جديـر 

“أكادمييـة  عـىل  ضيفـا  سـيكون  الحميـد 

بلغـار اإلسـالمية” حتـى بـدء أعـامل املؤمتر 

املذكـور، وقـد ألقـى محـارضة حول السـرية 

عـرص  اآلكادمييـة  هـذه  لطـالب  النبويـة 

لخميـس. ا

يرافـق فضيلـة الشـيخ يف هـذه الرحلـة، كل 

نائـب  بـدري”،  الغنـي  “عبـد  الشـيخ  مـن 

والشـيخ  التعليميـة،  الشـؤون  يف  فضيلتـه 

الشـؤون  يف  نائبـه  مالزهـي”  اسـامعيل 

زاهـدان. العلـوم  دار  بجامعـة  اإلداريـة 
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منثورات

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

إعداد: سامحة األستاذ املفتي عبد القادر العاريف
أستاذ باجلامعة

الزواج:

يف شهر نوفمرب لهذا العام نفسه أي 1934م 

سعيد،  أحمد  السيد  خايل  ببنت  زواجي  تم 

ضياء  السيد  الجليل  الشيخ  حفيدة  وهي 

النبي، وبنت بنت السيد عبد الرزاق كالمي 

فتوح   " ترجمة  اإلسالم"  "صمصام  مؤلف 

الشيخ  وخطب  الشعر  يف  للواقدي  الشام" 

حيدر حسن خان شيخ الحديث بدار العلوم 

لشفقته   – األكرب  أخي  ونظّم  الزواج،  خطبة 

 – موجود  غري  الوالد  بأن  وللشعور  وعطفه 

عىل  عظيمة،  سخية  ومأدبة  كبرية،  وليمة 

مستوى عال وبرحابة صدر ورسور.

تجربة جديدة ف تعليم العربية:

كان من تأثري هذا الجو السائد للعربية، ومنهج 

التعليم املختار لدى الشيخ الهاليل، الذي كان 

يرى االستعانة يف تعليم لغة بلغة أخرى خطأ 

من األساس، وصحبة األستاذ محمد العريب ليال 

ونهارا – أن خطر ببالنا تعليم اللغة العربية 

بالطريقة املبارشة )direct method(  وأسند 

بإذن أخي  الصف األول  إيّل عدد من طالب 

لهذه  العميد بذلك  األكرب وتشجيعه وسامح 

بعض  إىل  آخر  وعدد  الجديدة،  التجربة 

عىل  لتدريسهم  الشيوخ  املحرتمني  املدرسني 

املنهج القديم، واختريت جامعة من الطالب 

لألستاذ أيب الليث اإلصالحي الندوي ليدرسهم 

حسب منهج العالمة حميد الدين الفراهي، 

ثم امتحنهم أخي األكرب نفسه يف آخر العام، 

استفاد  وقد  األوىل،  هي  جامعتنا  فكانت 

الطالب بهذا املنهج كثريا، ولكن استفدنا نحن 

بذلك  لنا  وكان  أكرث،  املنهج  بهذا  املدرسني 

مران عىل الطالقة يف الكالم بالعربية ومترين 

بعد  أساسا فيام  الخطابة واإلفهام، كان  عىل 

تحققت  التي  املتواضعة  الخدمات  لتلك 

بفضل الله تعاىل يف مجال الدعوة والرتبية. 

والبيئة  الجو  ذلك  ولتأثري  بطبعي  وكنت 

أدرسها  كنت  التي  الصفوف  بطالب  أنست 

والعالقة  والثقة  الحب  من  وكان  وألفتهم، 

ما يشرتط لإلفادة واالستفادة، فكنت أحرص 

ويتلقوا  العلم،  هذا  يترشبوا  أن  عىل  دامئا 

بالتعليم  للتطوع  الجياشة  العاطفة  هذه 

وصبغ الطالب بصبغة العلم التي كنت ورثتها 

التي  خليل  الشيخ  الشفوق  أستاذي  من 

التزام  قيود وال  الصدر، فال  كانت تجيش يف 

التعليمية  واألوقات  املدرسية،  بالضوابط 

املحدد،  واملكان  املقررة،  واملواعيد  املحددة 

وتعليمهم  الطالب  بتمرين  شغف  هو  إمنا 

ونجرب  الحديثة،  الطرق  لها  نختار  العربية، 

لها التجارب الجديدة، ونخرتع لها ما تسعفنا 

نستفيد  كنا  وقد  معلوماتنا،  ومتدنا  عقليتنا، 

العريب  محمد  باألستاذ  املجال  هذا  يف  كثريا 

الذي كان شقيق الشيخ تقي الدين الصغري.

الدروس واملواد األخرى:

أما الدروس واملواد األخرى كالحديث وغريه، 

فقد أعانني الله تعاىل فيها وأيدين بفتح منه، 

فكان الشيخ حيدر حسن خان يسأل طالب 

سنن الرتمذي عن انطباعاتهم، وقد أبدى يل 

مرة رسوره واقتناعه بعد أن أخذ آراء الطالب 

واستفرسهم عن انطباعاتهم، وألقيت دروسا 

االصطالحات  أمثل  فكنت  أيضا،  املنطق  يف 

العادية  باألشياء  والجديدة  القدمية  واألصول 

فيه  استعنت  وقد  اليومية،  واملشاهدات 

بكتب املنطق الجديدة.

من  كانت  العريب  األدب  تاريخ  حصة  ولعل 

وكان  عام،  بعد  مستقلة  بصورة  نصيبي 

حسن  أحمد  لألستاذ  العريب"  األدب  "تاريخ 

)السنة  السابع  الصف  يف  مقررا  الزيات 

موضوع  أحب  هذا  وكان  األخرية(  العالية 

لدّي وأرضاه، فدرّست هذا الكتاب باستمرار 

من  األخرية  األعوام  يف  ودرست  سنني،  عدة 

)الكتب  العلوم  بدار  التدريسية  عالقتي 

املختارة( كتاب الوحي، وكتاب اإلميان وكتاب 

العلم، من صحيح البخاري، ووجدت فيه لذة 

من  فرصة  وجدت  لو  أنني  ورأيت  ومتعة، 

الوقت للمطالعة والجد فيه لدرست صحيح 

وبدأت  يدرس،  ما  كأحسن  كله  البخاري 

حالت  ولكن  كله،  البخاري  صحيح  تدريس 

ورحاليت  جواليت  كرثة  فيه  االستمرار  دون 

زمن  به  أشعر  بدأت  الذي  برصي  وضعف 

وحواشيه  البخاري  مراجعتي لرشوح صحيح 

الدقيقة، وال أزال آسف عليه، ودرست عاما 

لحكيم   " البالغة  الله  حجة   " كتاب  واحدا 

اإلسالم الشيخ أحمد بن عبدالرحيم املعروف 

بويل الله الدهلوي.

والرحلة  اإلسالم  إل  أمبيدكر  الدكتور  دعوة 

تتمة اقتباس من كتاب: ف مسرية الحياة لإلمام الندوي رحمه الله وبحث حول أيامه ف 

استخدامه للتدريس والتعليم بندوة العلاء لكهناؤ الهند. 
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إل بومبايئ:

كان قد مى عىل بدء عميل التدرييس يف دار 

العلوم يف عام واحد، وكنت مل أتجاوز الواحد 

والعرشين من عمري إذ أمرين يف شهر أكتوبر 

خليل  الشيخ  العطوف  أستاذي  1935م  عام 

إىل  أسافر  أن  عبدالعيل  السيد  األكرب  وأخي 

بومبايئ، وأدعو الدكتور أمبيدكر الذي كانت 

الصحيح  الدين  عن  بحثه  الصحف  تتناقل 

 depressed( املنبوذ  املتخلف  لشعب 

عىل  قريب  وقت  يف  سيقدم  وأنه   )classes

اختيار دين من األديان لنفسه ولطبقته التي 

يتزعمها وميثلها، والتي يبلغ عدد أعضائها إىل 

ماليني من البرش.

وقد كان أستاذي وأخي األكرب يغلب عليهام 

ذوق الدعوة اإلسالمية يف غري املسلمني، وكانا 

يقومان بنشاطهام يف هذا املجال يف نطاقهام 

املحدود وبأساليبهام الخاصة، ويلتمسان كل 

وسيلة وسبيل لنرش تعليم املساواة اإلسالمي 

املتخلفة،  والطبقات  املنبوذين  هؤالء  بني 

وقع  كيف  أدري  وال  فرصة،  كل  وينتهزان 

ال  وأنا  عيل  الخطري  العمل  لهذا  اختيارهام 

أزال يف ريعان شبايب.

كلية  عميد  حينذاك  أمبيدكر  الدكتور  كان 

األوساط  يف  معروفا  ببومبايي،  القانون 

قائد  يعترب  وكان  والترشيعية،  السياسية 

أي  أن  يرى  وكان  الهند،  يف  املنبوذة  الطبقة 

تكون  السبيل  هذا  يف  هو  يتخذها  خطوة 

بعيدة  واجتامعية  وخلقية  سياسية  آثار  لها 

املدى، وسوف يكون لها تأثري كبري عميق عىل 

مستقبل الهند السيايس وخريطتها السياسية، 

الديانات  املحاوالت من أصحاب  بدأت  وقد 

واإلسالم،  والبوذية،   املسيحية،  املختلفة 

وسائله  حسب  كل  العقاب،  هذا  القتناص 

وإمكانياته وطموحه ووجهة نظره.

عاتق  عىل  الكربى  املسؤولية  تقع  وكانت 

مأمورون  فإنهم  القضية،  هذه  يف  املسلمني 

لها،  مبتعثون  الدعوة،  بهذه  تعاىل  الله  من 

ودين  واإلنسانية،  الدعوة  دين  دينهم  وإن 

اإلخوة واملساواة، وال أدري ما هي املؤسسات 

بتوجيه  قامت  التي  والشخصيات  واملراكز 

الدعوة إليه للدخول يف اإلسالم، إال أن الذي 

لها  كانت  كذلك  آباد  حيدر  إمارة  أن  أذكره 

جهود ومحاوالت لجذبه إىل اإلسالم.

األكرب  األخي  تربية  بفضل  أيضا  وكنت 

وأستاذي العطوف وصحبتهام أجد يف نفيس 

شوقا وانجذابا إىل هذا العمل، وأرى أنه قربة 

الذي  ولكن  سعادة،  أي  وسعادة  وعبادة، 

تقتيض هذه املهمة من صالحيات وكفاءات، 

وشخصية مؤقرة جذابة مؤثرة، وقدرة فائقة 

عنها،  عاطال  كنت  اإلنكليزية،  اللغة  عىل 

يف  ناهضا  والعود،  الجسم  نحيل  كنت  فقد 

الشباب من حيث العمر، ال تؤثر شخصيتي 

أجد  مل  لكني  واملالبس،  املظاهر  حيث  من 

بعض  فأخذت  أمرهام،  عىل  النزول  من  بدا 

التي كانت أكرث  الرسائل والكتب اإلنجليزية 

ولعيل  بتي"،  كميتي  " سريت  منشورات  من 

أخذت ترجمة ِبْكتهال للقرآن الكريم أيضا.

ذكرت  كلام  بومبايئ  نزلت  ما  بعد  وكنت 

يّف، وصّعد  املهمة ألحد ضحك وحّدق  هذه 

برصه ونزل، وقد سألت – بحيطة بالغة، ورّس 

أمبيدكر،  الدكتور  بيت  عنوان  عن  وإخفاء- 

حينئذ،  بومبايئ  يف  موجودا  الرتام  وكان 

جئت  التي  والرسائل  الكتب  هذه  فأخذت 

بها من لكنهؤ وركبت الرتام وغدوت إىل بيته، 

كانت الساعة 7 أو 8 صباحا، فقيل يل: إنه راح 

يتنزه ويتمىش، ورأيت يف غرفة االنتظار أناسا 

كثريين جالسني صفوفا، فاستصغرت نفيس يف 

جنب هؤالء الزوار، وتضاءلت أمامهم، ولكن 

فّوضت األمر إىل الله وجلست.

الدكتور  دخل  املقام حتى  يب  استقر  إن  وما 

معتدل  الّسَمن،  مع  الجسم  مفتول  البيت، 

القامة، أسمر اللون مييل إىل البياض، ويف يده 

عصاه، ألقى نظرة خاطفة عىل الزوار، وأشار 

إىل غرفة مطالعته،  تعال، فذهب يب  أن  إيّل 

وأشار بالجلوس، ورأيت يف الكتب التي كانت 

عىل الطاولة ترجمة القرآن الكريم لبكتهال، 

املوضع  قرأ  أنه  عىل  يدل  يربق  فيها  وكان 

الفالين، وكنت قد خططت يف نفيس لحديثي، 

املتواضعة  مكانتي  عىل  مطلعا  فكنت 

وصالحيتي الضعيفة، لذلك كنت عزمت عىل 

نفيس، عىل أنني سأكون رصيحا بسيطا معه 

أمزج  ال  الحديث كمسلم ساذج، وداعية  يف 

كالمي بأي إغراء سيايس أو اجتامعي.

الدكتور،  أيها  فقلت:  الحديث،  معه  وبدأت 

لعل كثريا من كرباء مختلف الديانات زاروك 

عال،  مستوى  من  كالما  وكلموك  وقابلوك 

أما أنا فإنني ال أتجاوز القول بأنك إذا كنت 

تريد لنفسك ولشعبك النجاة، وتبحث – عن 

إخالص ونية صالحة- عن الدين الصحيح، فأنا 

أدعوك بدعاية اإلسالم، وال أقدم لهذه الدعوة 

أي إغراء مادي أو رشوة اجتامعية وسياسية، 

وال أطمعك يف يشء من الدنيا.

وال أذكر كل الحديث الذي تحدثت به معه، 

إال أن جوهر الكالم وروحه كان يدور حول 

الدكتور إىل كالمي يف جد  استمع  هذا، وقد 

وإكرام، وأجاب بأن األمر جد الجد، يتطلب 

املطالعة  دور  يف  أزال  وال  والتفكري،  التأمل 

والتأمل، ثم أقيض وأبرم شيئا ما.

خليل  الشيخ  أستاذي  أن  أذكر  أن  ونسيت 

كان قد قال يل يف أذين عند توديعي أنه إذا 

إذا  قال:  أنه  عىل  بينكام  الحديث  توقف 

نستطيع  مسلمة  أرسة  فأي  اإلسالم،  دخلت 

أن نصاهرها ونتزوج فيها؟ فقل له إن أرسة 

عربية رشيفة من أنصار اليمن مستعدة كل 

بأن  لك  وأسمح  بنتها،  لتزوجك  االستعداد 

تعطيه الوعد، وال أزال أذكره أن الشيخ خليل 

عينيه  ويف  الكلامت  هذه  يل  قال  قد  كان 

دموع، ويف صوته خشوع، وكان لو وقع هذا 

األمر لكان عنده استعداد لذلك. 

فلام رأيت أنني قد بلغت الدعوة، وال مجال 

بتلك  إليه  تقدمت  ذلك،  بعد  للحديث 

بد من  ال  أن  اإلنجليزية، وسألته  املنشورات 

وإكرام،  باحرتام  الدكتور  وودعني  مطالعتها، 

راّد  الذي ال  الله  ثم كان من قدر  ورجعت، 

َمْن  تَْهِدي  ال  إِنََّك   " تعاىل:  قوله  ويفرس  له، 

َوُهَو  يََشاُء  َمْن  يَْهِدي  اللََّه  َولَِكنَّ  أَْحبَبَْت 

أَْعلَُم ِبالُْمْهتَِديَن- أنه أعلن فيام بعد اختياره 

قد  ولعله  ولشعبه،  لنفسه  البوذية  الديانه 

شعر بخطئه يف هذا االختيار يف حياته، وأنه 

ما عمل بذلك شيئا، وأن النتيجة صفر، ولنئ 

سيام  ال  و  شعبه،  فإن  بذلك  هو  يشعر  مل 

املثقفني منهم بدأوا يشعرون بشدة أن هذا 

يف  يؤخر  ومل  شيئا  يقدم  مل  للديانة  التعبري 

كتاب  من  جليا  ذلك  يتضح  أمرهم،  مصاير 

  )ambedkar and his conversion(

ملؤلفه  البوذية(  واعتناقه  أمبيدكر  )الدكتور 

)V.T. Rajshekar( ]يف مسرية الحياة123/1[

)انتهى(. 
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دراسات إسالمية

لقـد فضـل اللـه تعـاىل خلقـا عىل 

خلـق، فجعـل إنسـانا أفضـل مـن 

إنسـان ، و بقعـة خـريا مـن  بقعة،  

ووقتـا أحسـن مـن وقت.

ُسـُل  الرُّ »تِلْـَك  تعـاىل:  اللـه  قـال 

لَْنـا بَْعَضُهـْم َعـَى بَْعـٍض ِمْنُهْم  َفضَّ

بَْعَضُهـْم  َوَرَفـَع  اللَّـُه  َم  كَلَـّ َمـْن 

َدَرَجـاٍت َوآتَْيَنـا ِعيـَى ابْـَن َمْريََم 

الَْبيَِّنـاِت َوأَيَّْدنَـاُه ِبـُروحِ الُْقـُدِس« 

الَْقـْدِر  »لَْيلَـُة  أخـرى:  آیـة  ويف 

َخـرْيٌ ِمـْن أَلْـِف َشـْهٍر«  ويف اآليـة 

ُمَتَجـاِوَراٌت  ِقطَـٌع  اأْلَْرِض  »َوِف  األخـرى: 

َوَجنَّـاٌت ِمـْن أَْعَنـاٍب َوَزْرٌع َونَِخيـٌل ِصْنـَواٌن 

ـُل  َونَُفضِّ َواِحـٍد  مِبَـاٍء  يُْسـَقى  ِصْنـَواٍن  َوَغـرْيُ 

اأْلُكُِل« ِف  بَْعـٍض  َعـَى  بَْعَضَهـا 

هـذه اآليـات تـدل عـىل أن اللـه تعـاىل فضل 

شـيئا عـىل يشء، و رفـع بعضـا عـىل بعـض 

درجـات،  و هذه سـنة اللـه تعاىل يف العاملني، 

و لـن تجـد لسـنة اللـه تبديال

شـهر اللـه املحـرم مـن مظاهـر هذه السـنة، 

فـرتى أن اللـه تعـاىل فضلـه عـىل كثـري مـن 

األشـهر، و ميـزه بأحـكام تحبـب العبـاد، و 

تقربهـم إىل ربهـم تعـاىل.

فـا هـي ميـزات هـذا الشـهر املبـارك و مـا 

هـي األحـكام الخاصـة بـه؟ 

حـري باملسـلم الذي ريض بالله ربا وباإلسـالم 

دينـا و مبحمـد رسـوال أن يعـرف مـا صح عن 

املحـرم  يف  وسـلم  عليـه  اللـه  رسـوله صـىل 

ليعمـل بـه فيتقـرب إىل ربـه، و جديـر بـه 

أن يعلـم مـا مل يصـح عـن نبـي اللـه يف هـذا 

مـن  يكـون  حتـى  ويدعـه  ليرتكـه  الشـهر 

عباداللـه الصالحـني ومـن الذيـن أنعـم اللـه 

عليهـم وفضلهـم عـىل كثري مـن العاملني؛ فإن 

العبـد مـا تقـرب إىل اللـه بـيشء أحـب إليـه 

مـام افرتضـه عليه و ال يـزال العبد يتقرب إىل 

خالقـه بالنوافـل حتـى أحبـه. 

حديثـي يف األسـطر القادمـة يرتكـز يف بيـان 

األحـكام   و  املبـارك،  الشـهر  هـذا  فضـل 

باملحـرم. تتعلـق  التـي  الصحيحـة 

مل يصـح عـن رسـول اللـه يف شـهر  املحـرم 

إال ثالثـة أمـور، وهـي: فضـل شـهر املحـرم، 

و الصيـام فيـه، و التوسـعة عـىل األهـل يف 

عاشـوراء. يـوم  النفقـة 

صحـة  عـىل  والفقهـاء  املحدثـون،  اتفـق 

محـرم،  فضـل  يف  رويـت  التـي  الروايـات 

التوسـعة  الصيـام فيـه واختلفـوا يف  وفضـل 

عـىل األهل يف النفقـة، وسـأتناول كل واحدة 

مـن هـذه الثالثة بالبحث يف هـذه املقالة إن 

شـاء اللـه تعـاىل.

1- فضل شهر املحرم

الف- املحرم شهرالله تعاىل

بشـهرالله،  املحـرم  اللـه  رسـول  سـمى  لقـد 

تعـاىل  اللـه  إىل  بإضافتـه  وفضلـه  فرشفـه 

مـن  مسـلم  خـرج  اللـه؛  بشـهر  وتسـميته 

حديـث أيب هريـرة ريض اللـه عنه عـن النبي 

يَاِم،  صـىل الله عليه وسـلم قـال: »أَفَْضـُل الصِّ

َوأَفَْضـُل  الُْمَحـرَُّم،  اللـِه  َشـْهُر  رََمَضـاَن،  بَْعـَد 

اللَّيْـِل«. َصـاَلُة  الَْفِريَضـِة،  بَْعـَد  ـاَلِة،  الصَّ

علـق ابن رجـب الحنبيل عىل هـذا الحديث: 

وقـد سـمى النبـي صـىل اللـه عليـه وسـلم 

املحـرم شـهر اللـه، و إضافتـه إىل 

وفضلـه؛  رشفـه،  عـىل  تـدل  اللـه 

إليـه  تعـاىل ال يضيـف  اللـه  فـإن 

إال خـواص مخلوقاتـه كـام نسـب 

وإسـحاق،  وإبرهيـم،  محمـدا، 

األنبيـاء  مـن  وغريهـم  ويعقـوب، 

إىل عبوديتـه، ونسـب إليـه بيتـه، 

وناقتـه 

ـب عليـه ابـن األثـري رحمـه  و عقَّ

اللـِه  إِىَل  ـْهَر  الشَّ أضـاَف  اللـه: 

كََقْولِِهـْم  َوتَْفِخيـاًم،  لَـُه  تَْعِظيـاًم 

. لُقَريـٍش  ِه،  اللَـّ وَآُل  اللـِه،  بَيـت 

ب -املحرم شهرالله الحرام

لقـد جعـل اللـه تعـاىل أربعـة أشـهر ُحرُمـا، 

و جعـل شـهر املحـرم منهـا،  َوَهـِذِه اأْلَْشـَهُر 

ثثاََلثَـٌة، ِمْنَهـا رَسٌْد، َوَواِحـٌد فَـرٌْد؛ قـال رسـول 

رواه  فيـام  وسـلم  عليـه  اللـه  صـىل  اللـه 

مسـلم يف صحيحـه: إِنَّ الزََّمـاَن قَـِد اْسـتََداَر 

ـَمَواِت َواأْلَرَْض،  كََهيْئَِتـِه يَـْوَم َخلَـَق اللـُه السَّ

ـَنُة اثَْنـا َعـرَشَ َشـْهرًا، ِمْنَهـا أَْربََعـٌة ُحـرٌُم،  السَّ

ـِة،  ثثاََلثَـٌة ُمتََوالِيَـاٌت: ُذو الَْقْعـَدِة، َوُذو الِْحجَّ

بَـنْيَ  ِذي  الَـّ ُمـرَضَ  َشـْهُر  َورََجـٌب  َوالُْمَحـرَُّم، 

َوَشـْعبَاَن. ُجـاَمَدى 

الحـرم  األشـهر  أي  يف  العلـامء  اختلـف   •

أفضـل، فقـال الحسـن، وغـريه: أفضلها شـهر 

اللـه املحـرم، ورجحـه طائفة مـن املتأخرين، 

وروى وهـب بـن جريـر عـن قـرة بـن خالـد 

عن الحسـن قال: إن الله افتتح السـنة بشـهر 

حـرام وختمهـا بشـهر حـرام فليـس شـهر يف 

السـنة بعـد شـهر رمضـان أعظـم عنـد اللـه 

مـن املحـرم، وكان يسـمى شـهر اللـه األصـم 

مـن شـدة تحرميـه. 

الحـرم  األشـهر  احـرتام  تعـاىل  اللـه  فـرض   •

فيهـن  يظلمـوا  ال  أن  العبـاد  علـی  وکتـب 

أنفسـهم بقتـال وجعل القتال فيهـا أمرا كبريا 

شهر اهلل احملرم و أهل السنة و اجلماعة
حممد البلوش

عضو يف مركز البحوث والدراسات باجلامعة
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و جرمـا عظيـام و نهـى عـن اسـتحالله 

وسـفك الدمـاء فيهـا أشـد نهـي، فقال: 

و يف  أَنُْفَسـكُْم«  ِفيِهـنَّ  تَظْلُِمـوا  »َفـاَل 

آیـة أخـرى: »ُقـْل ِقَتـاٌل ِفيـِه َكِبـريٌ«.

ملـا حـرم الله و رسـوله صىل اللـه عليه 

وسـلم القتال فی األشـهر الحرم أطاعه 

أنفسـهم  يف  يجـدوا  ومل  املسـلمون 

حرجـا مـام قـيض؛ فَـَكاَن الرَُّجـُل يَلَْقى 

قَاتِـَل أَِبيـِه اأْلَْشـُهِر الُْحـرُِم، فَـاَل يَْعـرُِض 

أِْر،  ة العـرب يِف الثَـّ لَـُه ِبُسـوٍء َعـىَل ِشـدَّ

َمـاِء . َورَضَاَوتِِهـْم ِبَسـْفِك الدِّ

يف  القتـال  حكـم  يف  املفـرسون  اختلـف   •

األشـهر الحـرم، هـل هـو منسـوخ أم ثابـت 

الحكـم، فقـال البعض منسـوخ، و قـال اآلخر 

حکمـه ثابـت و لیـس مبنسـوخ.

يف  الطـربي  العالمـة  املفرسیـن  شـیخ  روی 

مـا  باللـه:  أن عطـاء حلـف  القيـم  تفسـريه 

يحـل للنـاس أن يغـزوا يف الشـهر الحـرام، وال 

أن يقاتلـوا فيـه، ومـا يسـتحب . 

رجـح العالمة الشـاه ويل اللـه الدهلوي عدم 

النسـخ، فقال: قلت: ال نجد يف القرآن ناسـخاً 

لـه وال يف السـنة الصحيحة ولكـن املعنى: أن 

القتـال املحـرم يكـون يف الشـهر الحرام أشـد 

تغليطـاً كـام قـال النبـي - صـىل اللـه عليـه 

وأموالكـم  »دماءكـم  الخطبـة،  يف   - وسـلم 

حـرام عليكـم كحرمة يومكم هذا يف شـهركم 

هـذا يف بلدكـم هذا .

2. الصيام ف املحرم

األمـر الثـاين الـذي صح عـن رسـول الله صىل 

الله عليه وسـلم يف شـهر املحرم  هو الصيام.

حرض رسـول الله صىل الله عليه وسـلم عىل 

الصيـام يف املحرم عاما ويف عاشـوراء خاصا.

املحـرم،  الصيـام يف  اللـه عـىل  حـث رسـول 

ضيـاء،  الصـوم  يف  ألن  أعلـم،  واللـه  وهـذا، 

الّشـهر  هـو  واملحـرم  ومجاهـدة،  وطاعـة، 

ة القمريـة  األوَّل مـن شـهور السـنة الهجريَـّ

وسـلم  عليـه  اللـه  اللـه صـىل  رسـول  وأراد 

أن يسـتفتح املسـلم عامـه القمـري مبـا فيـه  

نـور، وطاعـة، ومجاهـدة ليتسـنى لـه العمل 

لـه  ويتيـرس  السـنة  طـوال  كلهـا  بالخـريات 

مـا يسـوء ويسـتكره اجتنـاب 

قـد ورد بشـأن الصـوم يف املحـرم عامـا ويف 

سـأذكر  كثـرية،  أحاديـث  خاصـا  عاشـوراء 

ثـم  أوال  املحـرم  الصـوم يف  أحاديـث  بعـض 

عاشـوراء. يخـص  مـا  أتنـاول 

الف- الصيام يف املحرم كله

-روى مسـلم يف صحيحه َعْن أيَِب ُهَريْرََة ريَِضَ 

ـاَلِة  الصَّ أَيُّ  ُسـِئَل:  قَـاَل:  يَرْفَُعـُه،  َعْنـُه،  اللـُه 

يَـاِم أَفَْضـُل  أَفَْضـُل بَْعـَد الَْمْكتُوبَـِة؟ َوأَيُّ الصِّ

ـاَلِة،  بَْعـَد َشـْهِر رََمَضـاَن؟ فََقـاَل: »أَفَْضـُل الصَّ

َجـْوِف  يِف  ـاَلُة  الصَّ الَْمْكتُوبَـِة،  ـاَلِة  الصَّ بَْعـَد 

يَـاِم بَْعـَد َشـْهِر رََمَضـاَن،  اللَّيْـِل، َوأَفَْضـُل الصِّ

ِصيَـاُم َشـْهِر اللـِه الُْمَحـرَِّم« 

عليـه:  الشـافعي  النـووي  العالمـة  علـق 

ـْوِم. لِلصَّ ـُهوِر  الشُّ أَفَْضـُل  ُه  ِبأَنَـّ يـٌح  ترَْصِ

و عقـب العالمـة الرَّْمـيِل عليـه: يحتمـل أن 

ه أفضـل شـهر تطـوع بصيامـه كاماًل  يـراد أنَـّ

بعـد رمضـان، فأمـا التطوع ببعض شـهر فقد 

يكـون أفضـل مـن بعض أيامـه كصيـام عرفة 

وعـرش ذي الحجـة.

بيـان حكمـة  إىل  القرطبـي  العالمـة  تطـرق 

الصـوم يف املحـرم و ذكر فلسـفته فقال: هذا 

إمنـا كان - واللـه تعـاىل أعلـم - مـن أجل: أن 

املحـرم أول السـنة املسـتأنفة التـي مل يجـئ 

بالصـوم  اسـتفتاحها  فـكان  رمضانـُـها،  بعـُد 

الـذي هـو مـن أفضـل األعـامل، والـذي أخرب 

عنـه صـىل اللـه عليه وسـلم بأنه ضيـاء، فإذا 

اسـتفتح سـنته بالضيـاء مـىش فيـه بقيتهـا، 

واللـه تعـاىل أعلـم .

ب- الصوم يف عاشوراء

فاعـوالء، وهمزتـه  َوزنـه  ِبالْمـدِّ  َعاُشـوَراء   •

للُْمبَالََغـة،  عـارشة  َعـن  معـدول  للتأنيـث 

لليلـة  صفـة  األَْصـل  يِف  َوُهـَو  والتعظيـم، 

ِذي ُهَو  ُه َمأُْخـوذ مـن الْعرْش الَـّ الَْعـارِشَة؛ أِلَنَـّ

اْسـم العقـد األول، َوالْيَـْوم ُمَضـاف إِلَيَْها فَِإذا 

ُه قيـل يَـْوم اللَّيْلَـة  قيـل يَـْوم َعاُشـوَراء فََكأَنَـّ

الَْعـارِشَة إاِلَّ أَنهـم ملـا عدلـوا ِبـِه َعـن الّصفـة 

غلبـت َعلَيْـِه االسـمية فاسـتغنوا َعـن 

اللَّيْلَـة  فحذفـوا  الَْمْوُصـوف 

مـن  العـارِش  اليـوم  هـو  عاشـوراُء   •

متيـز  يـوم  و هـو  املَُحـرَّم،  اللـه  شـهر 

ببعضهـا  فادحـة،  و  سـارة  بأحـداث 

تهتـز األعصـاب، و تقشـعر الجلـود و 

تفيـض الدمـوع وببعضهـا اآلخر ترشق 

تقـر  و  القلـوب  تتفتـح  و  الوجـوه، 

األعیـن.

مـن هـذه األحـداث، حَدٌث رس رسـوَل 

اللـه عليـه و سـلم وفرَّحـه وأبهـج قلبَه وهو 

حـَدُث نجـاة مـوىس وقومـه مـن رش فرعـون 

ومإله.

وقومـه،  مـوىس  اللـُه  أنَْجـى  اليـوم  هـذا  يف 

وغـرَّق فرعـون وقومه.قـد أنقـذ اللـه تعـاىل 

يف عاشـوراء نبيـه مـوىس عليـه السـالم مـن 

فرعـون الـذي عـال يف األرض وجعـل أهلهـا 

يذبـح  منهـم  طائفـة  يسـتضعف  شـيعا 

أبناءهـم ويسـتحيي نسـاءهم إنـه كان مـن 

املفسـدين.

وقومـه  ملـوىس  نعمـة  عاشـوراء  كانـت 

وقومـه  لفرعـون  ونقمـة  كلهـم  والربانيـني 

وجميـع أعـداء اللـه تعـاىل، فيهـا مـن اللـُه 

األرض  يف  اسـتضعفوا  الذيـن  عـىل  تعـاىل 

الوارثـني. وجعلهـم  أمئـة  وجعلهـم 

هـذا الحـدث املبـارك دفـع رسـول اللـه عىل 

الصيـام يف عاشـوراء. صـام رسـول اللـه صـىل 

الله عليه وسـلم يف عاشـورا شـكرا عىل نعمة 

نجـاة مـوىس وقومـه مـن الطاغيـة وامتنانـا 

لنعمـة هـالك فرعـون و قومـه.

روى البخـاري يف صحيحـه َعـِن ابْـِن َعبَّـاٍس 

ُه َعْنُهـاَم، قَـاَل: قَِدَم النَِّبـيُّ َصىلَّ اللُه  ريَِضَ اللَـّ

َعلَيْـِه َوَسـلََّم املَِديَنـَة فََرأَى اليَُهـوَد تَُصوُم يَْوَم 

َعاُشـوَراَء، فََقـاَل: »َما َهَذا؟«، قَالُـوا: َهَذا يَْوٌم 

ُه بَِنـي إِرْسَائِيَل ِمْن  ى اللَـّ َصالِـٌح َهَذا يَـْوٌم نَجَّ

ِهـْم، فََصاَمـُه ُمـوىَس، قَـاَل: »فَأَنَـا أََحـقُّ  َعُدوِّ

مِبُـوىَس ِمْنُكـْم«، فََصاَمـُه، َوأََمـَر ِبِصيَاِمِه.

• حـث رسـول اللـه صـىل اللـه عليـه وسـلم 

الصامئـني  وبـرش  عاشـوراء،  يف  الصيـام  عـىل 

فيهـا بـأن اللـه يكفـر ذنوب السـنة السـابقة 

. به

روى مسـلم يف صحيحـه أن رسـول اللـه صىل 

الله عليه وسـلم قال: »َوِصيَاُم يَْوِم َعاُشـوَراَء، 
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ـَنَة  َر السَّ أَْحتَِسـُب َعـىَل اللِه أَْن يَُكفِّ

الَِّتـي قَبْلَُه «. 

علـق العالمـة الطيبـي رحمـه اللـه 

عـىل هـذا الحديـث بقولـه: أقـول: 

مـن  أرجـو  يقـال:  أن  األصـل  كان 

موضعـه  فوضـع  يكفـر،  أن  اللـه 

»أحتسـب« وعـداه بــ »عىل«الذي 

الوعـد،  سـبيل  عـىل  للوجـوب 

. الثـواب  لحصـول  مبالغـة 

اللـه  رحمهـم  السـلف  كان 

يغتنمـون فرصـة صيـام عاشـوراء، 

وكانـوا يجتهـدون أن ال تفوتهم هذه الفرصة 

والسـفر. الحـرض  يف  املباركـة 

حـى العالمـة الذهبـي يف كتابـه القيـم سـري 

أعـالم النبـالء أَنَّ أَبَـا َجبَلََة قَاَل: كُْنـُت َمَع ابِْن 

ِشـَهاٍب يِف َسـَفٍر، فََصـاَم يَـْوَم َعاُشـْوَراَء، فَِقيَْل 

لَـُه: لِـَم تَُصـوُم َوأَنْـَت تُفِطـُر يِف رََمَضـاَن يِف 

ٌة ِمـْن أَيَّاٍم  ـَفِر؟! قَـاَل: إِنَّ رََمَضـاَن لَـُه ِعـدَّ السَّ

أَُخـَر، َوإِنَّ َعاُشـْوَراَء يَُفـْوُت.

• كانـت اليهـود يصومـون يف عاشـوراء وكـره 

رسـول اللـه أن يوافقهم يف الصيـام وأحب أن 

يخالفهم وأن ال يتشـبه املسـلمون بهم وبغري 

املسـلمني  شـخصية  تتميـز  وأن  املسـلمني 

العبـادات  يف  حتـى  شـئ  كل  يف  وهويتهـم 

فعزم أن يضم صوم تاسـوعاء إىل عاشـوراء يف 

العـام القـادم مخالفـة ألهـل الكتـاب ومتييزا 

. عنهم

روى مسـلم يف صحيحـه أن رسـول اللـه صىل 

اللـه عليه وسـلم قـال: »لَـنِئْ بَِقيـُت إِىَل قَاِبٍل 

أَلَُصوَمنَّ التَّاِسـَع«.

هـذا حمـل الفقهاَء عىل أن يستحسـنوا صوم 

عاشـوراء بصـوم يـوم قبلهـا أو بعدهـا وأن 

يقولـوا بكراهيـة إفـراد العـارش بصـوم، لكـن 

هـذه الكراهيـة تنزيهيـة فـال يأثـم فاعله.

يْـداين الحنفـي عـىل  علـق مظهـر الديـن الزَّ

هـذا الحديـث: يعنـي: لنئ عشـُت إىل املُحرَّم 

اليـوم  الـذي يـأيت بعـد هـذا ألَصوَمـنَّ مـن 

اليـوُم  ذلـك  يسـمى  املُحـرَّم،  مـن  التاسـع 

عليـه   - اللـه  رسـوُل  يَِعـْش  فلـم  تاسـوعاَء، 

ـنة القابلـة، تُـويف يف الثـاين  السـالم - إىل السَّ

عـرَش مـن الربيـع األول، فصـار اليوُم التاسـُع 

مـن املُحـرَّم صوُمه ُسـنًَّة وإن مل يَُصْمه رسـوُل 

اللـه عليـه السـالم؛ ألنـه َعـزََم عـىل صومـه، 

وكلُّ مـا فعلَـه رسـوُل الله - عليه السـالم - أو 

َعـزََم عليـه أو أََمـر بـه أو ريََض بـه كان ذلـك 

ُسـنًَّة، إن مل يكـن فريضـًة .

اللـه:  رحمـه  عابديـن  ابـن  العالمـة  وقـال 

ِبَصـْوِم  َعاُشـوَراَء  يَـْوَم  يَُصـوَم  أَْن  َويُْسـتََحبُّ 

ُمَخالًِفـا  لِيَُكـوَن  بَْعـَدُه  يَـْوٍم  أَْو  قَبْلَـُه  يَـْوٍم 

الِْكتَـاِب.  أِلَْهـِل 

تعـاىل:  اللـه  رحمـه  الحصفـيك  وقـال 

َوتَْنِزيًهـا  كَالِْعيَديْـِن.  تَْحِرميًـا  »َوالَْمْكـُروُه 

كََعاُشـوَراَء َوْحـَدُه« علق ابـن عابدین رحمه 

اللـه تعالی علیه: )قَْولُـُه: َوَعاُشـوَراَء َوْحَدُه( 

أَْي ُمْفـرًَدا َعـْن التَّاِسـعِ أَْو َعـْن الَْحـاِدَي َعرَشَ 

ُمِحيـٌط. ِبالْيَُهـوِد  تََشـبٌُّه  ُه  أِلَنَـّ إْمـَداٌد؛ 

3. التوسعة عى األهل ف عاشوراء

األمـر الثالث الذي روي عن رسـول الله صىل 

اللـه عليـه وسـلم يف عاشـوراء هي التوسـعة 

عـىل األهـل يف النفقة يوم عاشـوراء.

روي عـن رسـول الله صـىل الله عليه وسـلم: 

يَـْوَم  النََّفَقـِة  يِف  ِعيَالِـِه  َعـىَل  ـَع  َوسَّ »َمـْن 

ُه َعلَيْـِه َسـائَِر َسـَنِتِه« ـَع اللَـّ َعاُشـوَراَء َوسَّ

اختلـف املحدثـون يف حديـث التوسـعة عىل 

العيـال يـوم عاشـوراء، فحكم جمـع بالوضع، 

منهـم: ابـن الجوزي، وابن تيميـة،  والعقييل، 

منهـم:  طرقـه،  بكـرثة  بعضهـم  وحسـنه 

البيهقـي ومـن حـذا حـذوه. 

َهـِذِه  تعـاىل:  اللـه  رحمـه  البيهقـي  قـال 

اأْلََسـانِيُد َوإِْن كَانَـْت َضِعيَفـًة فَِهـَي إَِذا ُضـمَّ 

ًة، َواللـُه أَْعلَـُم.  بَْعُضَهـا إِىَل بَْعـٍض أََخـَذْت قُـوَّ

اللكنـوي:  عبدالحـي  أبوالحسـنات  وقـال 

»كـذب َحِديـث التَّوسـَعة عـىل الِْعيَـال لَيَْس 

ِبَصِحيـح بـل ُهـَو حسـن ُمْحتَـج ِبـِه«

بالبحـث  املسـئلة  هـذه  تناولـت  وقـد  

الفارسـية  باللغـة  رسـالة  يف  والدراسـة 

وسـمتيها »توسـعه بـر خانـواده در 

عاشـورا، بدعـت یا مسـتحب« فمن 

فلرياجعهـا. التفصيـل  أراد 

اسـتحب كثـري مـن فقهـاء املذاهب 

يف  األهـل  عـىل  التوسـعة  األربعـة 

العالمـة  املالكيـة:  عاشـوراء.فمن 

القـرايف، والعالمة الصـاوي، والعالمة 

العالمـة  الشـافعية:  الخـريش، ومـن 

ومـن  الجمـل،  والعالمـة  الـرشواين، 

العاصمـي،  العالمـة  الحنابلـة: 

والعالمـة ابن مفلح، ومـن األحناف: 

العالمـة الحصفـيك، والعالمـة ابـن عابديـن، 

العلـامء  مـن  وكثـري  الطحطـاوي،  والعالمـة 

اآلخريـن.

ـا  قـال ابـن عابديـن رحمـه اللـه تعـاىل: َوأَمَّ

َحِديـُث التَّْوِسـَعِة فَـَرَواُه الثَِّقاُت َوقَـْد أَفْرََدُه 

نََعـْم  ِفيـِه...  َخرََّجـُه  ُجـزٍْء  يِف  الَْقـرَايِفِّ  ابْـُن 

قَـاَل  كَـاَم  َصِحيـٌح  ثَاِبـٌت  التَّْوِسـَعِة  َحِديـُث 

. َرِر  الـدُّ يِف  ـيُوِطّي  السُّ الَْحاِفـُظ 

یـوم عاشـوراء أولـه مـن غـروب الشـمس يف 

يف  الشـمس  غـروب  إىل  وآخـره  التاسـوعاء 

غـروب  مـن  يبتـدئ  يعنـي  العـارش،  اليـوم 

اليـوم التاسـع وينتهي بغروب اليـوم العارش؛ 

فـإن  كل ليلـة تتبـع اليـوم الـذي بعدهـا يف 

الـرشع.

قـال ابن عابديـن رحمه اللـه تعـاىل: »َواْعلَْم 

اِم إالَّ لَيْلَـَة َعرَفَـَة َولَيَايِلَ  أَنَّ اللَّيَـايِلَ تَاِبَعـٌة لأِْلَيَـّ

النَّْحـِر فَتَبَـٌع لِلنُُّهـِر الاَْمِضيَِة رِفًْقـا ِبالنَّاِس؛ أَْي 

ِذي بَْعَدَهـا، أاََل تَـَرى  كُلُّ لَيْلَـٍة تَتْبَـُع الْيَـْوَم الَـّ

َاِويـَح يِف أَوَِّل لَيْلَـٍة ِمـْن رََمَضاَن  ُه يَُصـيلِّ الرتَّ أَنَـّ

اٍل«. ُدوَن أَوَِّل لَيْلَـٍة ِمْن َشـوَّ

التوسـعة يف النفقـة التنحـرص عـىل اإلطعـام 

بـل هـي عامـة و تشـتمل عـىل اإلطعـام، و 

املسـكن و امللبـس.

قـال ابـن عابديـن رحمـه اللـه تعـاىل: َوقَـْد 

لُُه:  َرأَيْـت لِبَْعـِض الُْعلَـاَمِء كَاَلًمـا َحَسـًنا ُمَحصَّ

ُه اَل يُْقتَـرَصُ ِفيـِه َعىَل التَّْوِسـَعِة ِبَنْوٍع َواِحٍد  أَنَـّ

َهـا يِف الْـَآكِِل َوالَْماَلِبِس َوَغـرْيِ َذلَِك . بَـْل يَُعمُّ

الحاصـل أن مـن وسـع عـىل أهلـه يف أي من 

غـروب  مـن  واملسـكن  واللبـاس،  الطعـام، 

اليـوم التاسـع إىل غـروب العـارش مـن املحرم 

فقـد عمـل بالحديـث، واسـتحق مـا وعـد به 

مـن الجـزاء يف الحديـث.
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دراسات إسالمية

حدود العقل واإلسالم

 الحمــد للــه رب العاملــني، والصــالة والســالم 

ــه  ــه وأصحاب ــم وعــىل آل عــىل رســوله الكري

أجمعــني، أمــا بعــد: ليســت هــذه أول مــرة 

أحــرض الحلقــات الرتبويــة لهــذه اآلكادمييــة، 

ــذا،  ــل ه ــة قب ــات تربوي ــدت حلق ــد ُعق لق

ولقــد أتيحــت يل فرصــة الخطــاب فيهــا 

أيضــا. وطلــب منــي هــذه املــرة أن أتحــدث 

القوانــني:  أســلمة  موضــوع:  يف  معكــم 

)Islamisation of laws(.  موضــوع أســلمة 

القوانــني موضــوع يتطلــب بحثــا طويــال 

ــت  ــذا الوق ــرص، ويف ه ــت مخت ــدا، والوق ج

جانــب  عــن  فقــط  ســأتحدث  املختــرص 

ــوع. ــذا املوض ــن ه ــد م واح

 استخدام مصطلح األصولية كطعن:

يكــون  أن  يجــب  هتــاف  يرفــع  حينــام 

وجميــع  وسياســتنا  واقتصادنــا  دســتورنا، 

جوانــب حياتنــا وفقــا لإلســالم، يظهر ســؤال: 

ــا  ــا لإلســالم؟ وم ــاذا يجــب أن يكــون وفق مل

هــذا  ينشــأ  وإمنــا  ذلــك؟  عــىل  الدليــل 

الســؤال ألننــا نعيــش يف بيئــة تســود األفــكار 

عــىل  فيهــا   )secular Ideas( العلامنيــة 

قلــوب النــاس وعقولهــم، ولقــد اقتنــع العــامل 

بهــذه الفكــرة كأصــل مســلّم أن أفضــل نظام 

 secular( ــامين ــام العل ــو النظ ــد ه إلدرة بل

System(، وميكــن إدارة البــالد إدارة ناجحــة 

ــة )secularism( فحســب. يف ظــل العلامني

تدعــي  ال  التــي  هــذه  مثــل  ظــروف  يف 

الحكومــات الصغــرية والكبــرية يف العــامل عىل 

أن نظامهــا علــامين فحســب، بــل تفتخــر 

ــق  ــد تطبي ــا نري ــاف أنن ــع هت ــك، إذا رف بذل

 )Islamise (  الرشيعــة يف بالدنــا وأســلمة

ــون واالقتصــاد والسياســة، وكل شــعبة  القان

ــد أن  ــا نري ــري آخــر أنن ــاة، أو بتعب مــن الحي

ــا  ــت عليه ــول مض ــا ألص ــا وفق ــر بالدن ندي

أربعــة عــرش قرنــا، فهــذا الهتــاف يبــدو 

ويُســتقبل  املعــارص،  العــامل  يف  أجنبيــا 

ــة  ــح األصولي ــون. مصطل ــن الطع ــواع م بأن

)Fundamentalism( مــن جانــب هــؤالء 

النــاس اشــتهرت كشــتيمة يف العــامل، ويف 

 )Fundamentalist( نظرتهــم كل شــخص 

للديــن،  تابعــة  الحكومــة  بجعــل  نــادى 

ــح  ــه مصطل ــق علي ــالم، يطل ــة لإلس أو تابع

األصــويل، ويجــري تشــويه ســمعته، مــع 

ــذا  ــى الحقيقــي له ــا يف املعن ــا إذا تعمقن أنن

اللفــظ، نجــد أنهــا ليســت كلمــة ســيئة. 

باملبــادئ  يلتــزم  الــذي  يعنــي  فاألصــويل 

 ،)Fundamental Principles( األساســية 

لكنهــم رّوجوهــا كشــتيمة مســيئة.

ملاذا األسلمة؟

 يف اجتــامع اليــوم أجيــب عــىل هــذا الســؤال 

  )Islamize( ــب يف أســلمة بأننــا ملــاذا نرغ

حياتنــا؟ وملــاذا نريــد أن نجعــل قوانــني 

البــالد وفقــا لإلســالم؟ بينــام تعاليــم الديــن 

تعــود إىل أربعــة عــرش قرنــا قبــل هــذا بــل 

تعــود ألكــرث مــن ذلــك؟

حسبنا العقل!

ــذا  ــار به ــت األنظ ــد لف ــذي أري ــب ال املطل

 Secular(  ( العلــامين  النظــام  أن  الصــدد 

State الــذي ينبغــي أن يطلــق عليــه النظــام 

ــام  ــه أو نظ ــر حكومت ــف يدي ــي، كي الالدين

ــل  ــادئ، ب ــه مب ــد لدي ــه ال توج ــه ألن حيات

ــاهدة  ــا املش ــل، ولدين ــا العق ــون لدين يقول

الفكــر  هــذا  عــىل  وبنــاء  والتجربــة، 

واملشــاهدات والتجــارب نســتطيع أن نحكــم 

مــا هــي متطلباتنــا املعــارصة ومــا هــي 

حاجاتنــا؟  ومــا فيــه مصالحنــا ومــا ليســت 

لصالحنــا، ثــم وفقــا ملصالحنــا نبنــي قوانيننا.  

حدود العقل واإلسالم )1(

 ما حدود استخدام العقل ف األحكام الشعية، وما هو نطاق عمله؟ ملاذا يجب أن يكون نظام الحياة والحكومة تابعة للشيعة؟ 

وما هي الخطّة لتطبيقها؟ ما هي حدود االجتهاد ومجاالته؟

تطرقت املقالة التالية للعالمة الشيخ موالنا املفتي محمد تقي العثان حفظه الله إل الجواب عن هذه األسئلة، فرُيجى أن تزول 

الشبهات والشكوك التي تساور األذهان ف هذا املوضوع.

العالمة املفتي حممد تقي العثامين

تعريب: عبد اهلل عبيداللهي

مدرس باجلامعة
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وبعــد ذلــك نظــرا  إىل تطــور األحــوال ميكــن 

ــا. ــر فيه ــري والتطوي ــوم بالتغي ــا أن نق لن

 هل العقل هو املعيار النهايئ؟

يف األنظمــة العلامنيــة يعــّد العقــل والتجربة 

واملشــاهدة هــو املعيــار النهــايئ. لننظــر اآلن 

قــوة هــذا املعيــار؟ فهــل هــذا املعيــار يقــدر 

أن يكــون موجهــا للبرشيــة إىل يــوم القيمــة؟ 

ــل  ــىل العق ــامده ع ــار باعت ــذا املعي ــل ه فه

واملشــاهدة والتجــارب يكفــي وحــده لنــا؟   

مصادر املعرفة:

لإلجابــة عــىل الســؤال املذكــور يجــب أن 

ننظــر إىل أنــه ال ميكــن ألي نظــام أن ينجــح 

ــق  ــروة الحقائ ــره ث ــىل ظه ــل ع إال إذا حم

العلميــة. ولقــد جعــل اللــه  تعــاىل للحصــول 

عــىل معرفــة يشء مصــادر، وهــذه املصــادر 

والوســائل لــكل منهــا نطــاق محــدود يف 

العمــل، يعمــل يف إطــاره، وميكــن االســتفادة 

ــارج  ــن خ ــرة، لك ــك الدائ ــار تل ــه يف إط من

تلــك  تعمــل  لــن  الدائــرة  تلــك  إطــار 

ــوق  ــا ف ــتفادة منه ــن االس ــيلة، وال ميك الوس

ــك. ذل

 نطاق أعال الحواس الخمسة:

ــول  ــان للحص ــا اإلنس ــي أعطيه ــادر الت املص

عــىل العلــم واملعرفــة هي حواســه الخمســة، 

البــرص، والســمع، والشــم، واللســان وغــريه. 

يحصــل عــىل علــوم مــن خــالل رؤيــة العــني، 

وهكــذا يحصــل عــىل معلومــات مــن خــالل 

القــوة الذائقــة أو الشــامة والالمســة. لكــن 

لهــذه الحــواس الخمســة التــي هــي  مصــادر 

للعلــم، والتــي تعمــل يف حدود املشــاهدات، 

ــل  ــل. وال تعم ــن العم ــوص م ــاق مخص نط

خــارج تلــك الدائــرة. فالعــني تشــاهد لكنهــا 

ال تســمع، واألذن تســمع لكنهــا ال تــرى، 

واألنــف تشــم، لكنهــا ال تشــاهد، فلــو أغلــق 

بــاألذن  يشــاهد  أن  وأراد  عينــه  شــخص 

يعتــربه العــامل كلــه أحمــق. ألن األذن ليســت 

ــك ال  ــه شــخص إن أذن ــال ل ــو ق ــة. فل للرؤي

تــرى، فجهــدك للرؤيــة بــاألذن عمــل عابــث، 

فــإن قــال يف الجــواب إذا كانــت األذن ال 

ــامل  ــربه الع ــث، يعت ــي يشء عاب ــاهد فه تش

كلــه شــخصا أحمــق. ألنــه 

ال يعــرف دائــرة عمــل األذن، 

ــذه  ــا له ــل وفق ــا تعم وبأنه

الحــدود. فــإن اســتخدمت 

لعمــل العــني لــن تقــدر عــىل 

ذلــك.

الثــان  املصــدر  العقــل؛ 

: فــة للمعر

ــاىل  ــارك وتع ــه تب ــام أن الل ك

ــا هــذه الحــواس الخمســة الكتســاب  أعطان

الحــواس  هــذه  رحلــة  فــإن  املعرفــة، 

ــاك،  ــي هن ــة تنته ــل إىل مرحل ــة تص الخمس

ــل العــني وال األذن،  ــة ال تعم ــك املرحل يف تل

ــة  ــي املرحل ــذه ه ــد. ه ــان وال الي وال اللس

التــي ال تقــع األشــياء فيهــا مبــارشة يف مرمــى 

املالحظــة واملشــاهدة. يف مثــل هــذه املواقع 

ــر  ــدرا آخ ــاىل مص ــارك وتع ــه تب ــا الل أعطان

مــن مصــادر املعرفــة وهــو العقــل. فحيثــام 

يبــدأ  الخمســة  الحــواس  أعــامل  تنتهــي 

عمــل العقــل. عــىل ســبيل املثــال وضــع 

أمامــي هــذه املنضــدة، فأشــاهدها بالعــني 

وميكــن يل أن أقــول مــا لونهــا؟ وإذا ملســتها 

باليــد ميكــن يل القــول بــأن خشــبها صعــب. 

لكــن معرفــة كيــف جــاءت هــذه املنضــدة 

إىل الوجــود؟ هــذا الــكالم ال ميكــن يل أن 

أجيــب عنــه برؤيــة العــني وال بلمــس اليــد، 

وال بســامع األذن. ألن صانعهــا ليــس أمامــي. 

يف هــذا املوقــع يرشــدين عقــيل بــأن الــيشء 

ــة،  ــة واألناق ــذه اللباق ــكل ه ــع ب ــذي صن ال

ال ميكــن أن يوجــد تلقائيــا. ولقــد صنعــه 

 arpenter((صانــع مجــرب  ونجــار جيــد

ــة  ــذه الحقيق ــل. فه ــكل الجمي ــذا الش يف ه

ــة  ــع هــذه املنضــدة حقيق ــار صن ــأن النج ب

ــت  ــام انته ــيل. فحيث ــك عق ــدين إىل ذل أرش

قــدرة الحــواس الخمســة مــن إفــادة العلــم، 

جــاء العقــل وقــام بتوجيهــي وقــدم يل علــام 

آخــر.

 نطاق عمل العقل:

ــة مل  ــواس الخمس ــك الح ــاق تل ــام أن نط ك

يكــن غــري متنــاه) Unlimited(، بــل كان 

ينتهــي نطــاق عملهــا يف مرحلــة مــا، هكــذا 

نطــاق عمــل العقــل )Jurisdiction( أيضــا 

ــاه،) Unlimited(. فالعقــل  ــس غــري  متن لي

ينفــع اإلنســان ويرشــده إىل حدمــا. لكــن إذا 

ــه  ــل خــارج نطــاق عمل ــم اســتخدام العق ت

لــن ينفــع، ولــن يرشــد بشــكل صحيــح.

املصدر الثالث للمعرفة هو الوحي:

يف املوضــع الــذي ينتهــي طــريان العقــل، 

أعطــى اللــه اإلنســان مصــدرا ثالثــا للمعرفة، 

ــن  ــي م ــي الوح ــي، يعن ــي اإلله ــو الوح وه

جانــب اللــه تعــاىل، والتعليــم الســاموي. 

هــذا املصــدر مــن املعرفــة يبــدأ عملــه مــن 

ــأيت  ــام ي ــل. فأين ــل العق ــي عم ــث ينته حي

الوحــي اإللهــي يكــون اســتخدام العقــل 

فيــه مثــل أن يســتخدم شــخص لعمــل العــني 

أذنــه.  أو يســتخدم عينــه لعمــل األذن. ليس 

ــو  ــل ه ــل. ب ــل معط ــك أن العق ــى ذل معن

مفيــد بــرشط أن يســتخدم يف دائــرة عملــه 

)Jurisdiction(. فــإذا اســتخدم خارج دائرة 

عملــه فيشــبه متامــا عمــل شــخص يســتخدم 

ــامم. ــال االستش ــني أو األذن يف مج الع

 الفرق بني اإلسالم والعلامنية:

ــة،  ــني اإلســالم والعلامني ــرق ب هــذا هــو الف

ــف  ــامين يتوق ــام العل ــة يف النظ ــأن املعرف ب

بعــد اســتخدام املصدريــن األولــني. فهــم 

آخــر  مصــدر  يوجــد  ال  أنــه  يعتقــدون 

املعرفــة  ومصــادر  املعرفــة.   الكتســاب 

ــا  ــا وأســامعنا وألســنتنا، وعقولن هــي أبصارن

ــر  ــدر آخ ــك مص ــد ذل ــس بع ــب، ولي فحس

للمعرفــة. لكــن اإلســالم يقــول إن هنــاك 

املصدريــن  هذيــن  غــري  آخــر  مصــدر 

للمعرفــة وهــو الوحــي اإللهــي.

يتواصل
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دراسات إسالمية

كــم مــن القصــص التــي نقرأهــا أو نســمعها 

ثــم ننقلهــا دون أن ننظــر مــدى صّحتهــا عن 

ســقمها، فبعــض القصــص مــن كــرثة تداولهــا 

وشــهرتها يُخــال بأنهــا صحيحــة وهــي عــىل 

عكــس ذلــك متاًمــا مجــرد أكاذيــب وأســاطري 

ومــن خيــال النــاس.

وإحــدى هــذه القصــص قّصــة عــروس الّنيــل 

الشــهرية التــي ينقلهــا الُقصــاص واملذكريــن 

يتعبــوا  أن  دون  واملجالــس  املحافــل  يف 

ــة. ــة القص ــاًل يف صح ــهم قلي أنفس

وكــم ســمعُت هــذه القصــة مــن الخطبــاء يف 

بــالدي، فمنهــم مــن يذكرهــا عندمــا يتحّدث 

عــن أمــري املؤمنــني عمــر بــن الخطـّـاب ريض 

ــل  ــع كام ــه م ــامئله وكرامات ــه وش ــه عن الل

اعتقادنــا بــأّن الكرامــة ثابتــة وال ســياًم مــن 

أفاضــل الصحابــة وخيارهــم.

ــاءت يف  ــام ج ــل فك ــروس الّني ــة ع ــا قّص أّم

ســرية عمــر بــن الخطــاب مبوســوعة الصاليب: 

»أرســل عمــرو بــن العــاص إىل الفــاروق ريض 

ــه عنهــام يخــربه عــن عــادة أهــل مــرص  الل

يف رمــي فتــاة يف النيــل كل عــام وقالــوا لــه: 

ــري إالَّ  ــنَُّة ال يج ــذا ُس ــا ه ــري لِنيلن ــا األم أيُّه

ــه إذا  ــوا: إن ــا ذاك؟ قال ــم: وم ــال له ــا، فق به

ــت مــن هــذا  ــًة خل ــا عــرشة ليل ــت اثنت كان

الشــهر عمدنــا إىل جاريــٍة بكــر مــن أبويهــا، 

فأرضينــا أبويهــا، وجعلنــا عليهــا مــن الُحــيل 

ــا  ــم ألقيناه ــون، ث ــا يك ــل م ــاب أفض والثي

يف  هــذا النيــل، فقــال لهــم عمــرو: إّن هــذا 

مــام ال يكــون يف اإلســالم، إنَّ اإلســالم يهــدم 

ــري  ــل ال يج ــرتًة، والّني ــوا ف ــه. فأقام ــا قبل م

بالجــالء،  ــوا  همَّ حتــى  كثــريًا،  وال  قليــاًل، 

فكتــب عمــرو إىل ُعمــر بــن الخطــاب ريض 

اللــه عنــه بذلــك، فكتــب إليــه ُعمــر: "إنَّــك 

قــد أصبــت بالــذي فعلــت، وإين قــد بعثــت 

إليــك بطاقــة داخــل كتــايب، فألقهــا يف النيــل 

فلــام قــدم كتابــه، أخــذ عمــرو البطاقــة فــإذا 

ــنْي  ــرُي املُؤِمِن ــَر أَِم ــِد اللــِه ُعَم فيهــا: »ِمــن َعبْ

ــَت  ــِإن كُْن ــا بَعــد: فَ ، أمَّ ــرْصَ ــِل ِم ــِل أَْه إِىَل نِيْ

ــاَل  ــرَِك فَ ــَك َوِمــن أَْم ــِري ِمــن ِقبَلِ ــا تَْج َ إمنَّ

ــا  َ ــَت إمِنَّ ــَك، َوإِن كُْن ــا ِفيْ ــاَل َحاَجــَة لََن ــِر فَ تَْج

تَْجــِري ِبأَْمــِر اللــِه الَواِحــِد الَقهَّــاِر، َوُهــَو 

ــك«.  ــَه  أَن يُْجِري ــأَُل الل ــك فََنْس ــذي يُْجِريْ ال

ــوا  ــل فأصبح ــة يف الني ــى البطاق ــال: فألق ق

يــوم الســبت وقــد أجــرى اللــه النيــل ســتة 

ــه  ــة واحــدة، وقطــع الل ــا يف ليل عــرش ذراًع

ــرص إىل  ــل م ــن أه ــيئة ع ــنََّة الّس ــذه السُّ ه

ــة«. ــوم القيام ي

ــة  ــن البداي ــة م ــذه القص ــاليب ه ــل الّص نق

ــق  ــه عل ــري ولكّن ــن كث ــظ اب ــة للحاف والّنهاي

عليهــا يف الحاشــية ونقــل مقولــة الشــيخ 

ــال:  ــذي ق ــه ال ــه الل ــاوي رحم ــيل الطنط ع

ــهرتها، ال  ــة( لش ــذه القّص ــا )أي ه »نرشناه

لصّحتهــا«.

وعندمــا كنــُت أقــرأ كتــاب الّنهضة اإلســالمية 

ج3، ص: 88 للدكتــور محمــد رجــب البيومي 

املطلــب:  هــذا  اســتوقفني  اللــه  رحمــه 

»والغريــب بعــد هــذا كلّــه أّن أســطورة 

عــروس الّنيــل هــذه مل تحــُدث أصــاًل، وإمّنــا 

هــي أكذوبــة اخرتعهــا ذوو الخيــال املشــتط، 

ــد  ــري األســتاذ عب ــب الكب ــا الكات ــد فّنده وق

القــادر حمــزة يف كتابــه الرائع)عــىل هامــش 

التاريــخ املــرصي القديــم( مبــا ينتزعهــا مــن 

األوهــام، ولكــن القــوم ال يقــرؤون«.

ــه  ــه الل ــي رحم ــة البيوم ــد وضــع العالم وق

يــده عــىل الجــراح إذ نبّهنــا بأننــا نحــن أمــة 

اقــرء مــع األســف البالــغ ال نقــرأ كــام ينبغــي 

لنــا وكــام هــو الزم. فــام كان يل إال أن أبحــث 

عــن الكتــاب الــذي أشــار إليــه الدكتــور 

ــرا  ــه متوف ــام وجدت ــه ف البيومــي رحمــه الل

إال يف الّنــت فقمــُت بتنزيــل نســخة مصــّورة 

منــه وبــدأُت أقــرأ فيــه، وبعدمــا يُــرسد 

مؤلــف الكتــاب قّصــة عــروس النيــل يقــول: 

ــد  ــن عب ــر اب ــد ذك ــة. وق ــي القص ــك ه تل

ــة  ــل البطاق ــذي حم ــول ال ــم أّن الرس الحك

ــرأ  ــذي يق ــديف. فال ــل الص ــمى جاح كان يس

ــة  ــّن أول وهل ــة يظ ــات املفّصل ــذه البيان ه

أنهــا نقلــت مــن ســّجالت حكومــة املدينــة 

ــر  ــد عم ــرص يف عه ــة م ــجالت حكوم أو س

وعمــرو. وقــد شــاعت هــذه القصــة وتناقلها 

الكتــاب أكــرث مــن ألــف ســنة، وهــي ال 

ــة  ــون أكذوب ــىل أن تك ــا ع ــد يف حقيقته تزي

ــني. ــىل املرصي ــاة ع ــب املدع ــن األكاذي م

مــن  الرغــم  عــىل  أكذوبــة  هــي  نعــم 

التفصيــالت التــي ســاقها ابــن عبــد الحكــم، 

ــا،  ــة معروفً ــخ مــرص القدمي ــد صــار تاري فق

وأنــت تقــرأه كلّــه فــال تجــد فيــه أثــرًا 

ــام  ــون، في ــد دّون املرصي ــة، وق ــذه القص له

دّونــوه عــن الّنيــل، أنّهــم رفعــوه إىل صــف 

املعبــودات وعنــوا بفيضانــه فجعلــوا لــه 

كــام  ســنة  كل  بهــا  يقيســونه  مقاييــس 

نقيســه اآلن. إىل أن يقــول: فلــو أنّهــم كانــوا 

ــض  ــيك يفي ــنة ل ــا كل س ــه عروًس ــون في يلق

ــارتهم  ــني إش ــروس ح ــذه الع ــاروا إىل ه ألش

هامــش  )عــىل  ودرجاتــه.  الفيضــان  إىل 

التاريــخ املــرصي القديــم 24-۲۳(

أّن  عــىل  آخــر:  موضــع  يف  ويقــول 

اخرتاًعــا  ليســت  الّنيــل«  كلمة»عــروس 

محًضــا، بــل هــي كلمــة كان املرصيــون 

مــرص«  »أرض  منهــا  ويريــدون  يقولونهــا 

وكان معناهــا عندهــم أّن الّنيــل متــى فــاض 

دخــل عــىل أرض مــرص كــام يدخــل الرجــل 

عــىل عروســه، وال يبعــد أن يكــون هــذا 

املعنــى املجــازي هــو الــذي أّدى مــع الزمــن 

ــى. ــت تلق ــا كان ــاك عروًس إىل توهــم أن هن

ــت أال  ــي يثب ــص التاريخ ــو التمحي ــذا ه ه

أكذوبة عروس الّنيل
رشيد أمحد ابن عيسى

مدرس بمدرسة ترتيل القرآن زاهدان
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وجــود لعــروس كانــت تلقــى يف الّنيــل، فــإذا 

ــا وانتقلنــا  نحــن تركنــا هــذا التمحيــص جانبً

ــىل  ــدّل ع ــاه ي ــيل وجدن ــص العق إىل التمحي

ــد الحكــم ال تســتقيم وال  ــن عب ــة اب أّن رواي

ميكــن أن تقبــل. أفــال تــراه يقــول إّن النيــل 

بقــي »اليجــري قليــال وال كثــريًا ثالثــة أشــهر 

هــي بؤنــة وأبيــب ومــرسى« فهــل ميكــن أن 

ــاء  ــاة إذا جــّف م ــر للحي ــى يف مــرص أث يبق

الّنيــل فلــم يجــر قليــال و ال كثــريًا ثالثــة 

ــابق، ص: ۳۱(.   ــة؟ )الس ــهر متوالي أش

ولألســتاذ محمــد حســنني هيــكل تعليقــات 

القيّــم  كتابــه  يف  الصــدد  بهــذا  قيمــة 

يرتبــط  مــا  بعــض  ننقــل  "الفــاروق" 

يقــول: باملوضــوع، 

ُرويــت  كــام  النيــل  عــروس  قصــة  أمــا 

فخرافــة تســتند إىل أســطورة روجهــا املــؤرخ 

اإلغريقــي بلوتــارك، خالصتهــا أن »إجبتوس« 

ملــك مــرص اســتلهم الوحــي ليهديــه الســبيل 

ــه أن  ــالد، فنصح ــت بالب ــوارث نزل ــاء ك التق

يضحــي بابنتــه بــأن يلقيهــا يف النيــل ففعــل، 

ــى  ــه، فألق ــذي أملَّ ب ــرزء ال ــاء بال ــه ن ــم إن ث

بنفســه يف النيــل فهلــك كــام هلكــت ابنتــه، 

وهــذه الخرافــة التــي روجهــا بعــض كُتــاب 

اإلغريــق والالتــني مــن بعــد بلوتــارك مل يــرد 

لهــا ذكــر يف الكتابــات املرصيــة، وهــي مــع 

ذلــك مصــدر األســطورة التــي ذاعــت يف 

ــن  ــال م ــا الخي ــج حوله ــا، ونس ــاس قرونً الن

فنــون الروايــة والقصــص مــا جعــل كثرييــن 

يتوهمونهــا حقيقــة حدثــت بالفعــل، وأنهــا 

ــام. ــرر يف كل ع ــت تتك كان

أم تــرى نســج الخيــال أســطورة عــروس 

النيــل حــول مــا جــاء يف ورقــة هاريــس 

الربديــة التــي ترجــع إىل عهــد »رمســيس 

الثالــث« فيــام بــني ســنة 1198 وســنة 1167 

ــل  ــو الدلي ــك فه ــح ذل ــالد؟ إن ص ــل املي قب

عــىل أن اإلنســانية كثــريًا مــا تؤمــن بأســاطري 

ال أصــل لهــا يف الحيــاة، وإمنــا زيفهــا وزينهــا 

خيــال الكتــاب وأربــاب الفــن، فليــس يف 

ورقــة هاريــس ذكــر لعــروس عــذراء تزيــن 

وتلقــى يف النيــل، وإمنــا جــاء فيهــا أنــه كان 

ــة  ــىل مائ ــد ع ــا يزي ــل م ــداد الني ــىل امت ع

مرســاة، بــني كل مرســاة والتــي تليهــا نحــو 

ســبعة أميــال، ويف كل مرســاة محــراب لحايب 

إلــه النيــل، يرعــاه كاهــن يتنــاول مــن راكبي 

النيــل أطعمــة يقدمونهــا قرابني لحــايب، وكان 

ــم  ــه طعامه ــم في ــراس له ــراب ح ــكل مح ل

محــراب  كل  يف  يوضــع  وكان  ولباســهم، 

طاقــة مــن الزهــر تجــدد يف كل يــوم، وســتة 

متاثيــل مــن خشــب الجميــز لحــايب إلــه 

ــل أخــرى مــن الخشــب  ــل، وســتة متاثي الني

نفســه لإللهــة »ربيــت« زوجــة النيــل، هــذا 

ــة  ــايب مصنوع ــه ح ــرى لإلل ــل أخ ــدا متاثي ع

مــن الذهــب والفضــة والقصديــر واألحجــار 

املرصيــة املختلفــة األنــواع كاملرمــر والالزورد 

والزمــرد والبلــور الطبيعــي وأســاور مــن 

ذهــب وفضــة، كانــت هــذه التامثيــل كلهــا 

تلقــى يف النيــل يــوم االحتفــال بعيــد حــايب 

ــا  ــؤىت بدله ــداءة االنقــالب الصيفــي، وي يف ب

بجديــد غريهــا يقــام يف تلــك املحاريــب، 

إىل أن يحــل العيــد بعــد عــام فتلقــى يف 

النهــر قبيــل فيضانــه ثــم يــؤىت يف املحاريــب 

ــام. ــدة يف كل ع ــل جدي بتامثي

ــروس  ــة ع ــال قص ــتمد الخي ــل اس ــرى ه ت

النيــل مــن هــذه التامثيــل التــي كانــت 

ــب  ــاة يف خش ــخ الحي ــر، فنف ــى يف النه تلق

ــت  ــي كان ــواد الت ــز ويف غــريه مــن امل الجمي

اإللهــة  وهــل  منهــا؟  التامثيــل  تصنــع 

ــدت  ــي أم ــي الت ــل ه ــة الني ــت« زوج »ربي

ــة  ــذراء النابض ــروس الع ــرة الع ــال بفك الخي

ــا مــا يكــن األمــر فالقصــة كــام  ــاة؟ أيًّ بالحي

تــرى أســطورة مــن أولهــا إىل آخرهــا زينهــا 

الوهــم  القــدم عــىل  ثــم خلــع  الوهــم، 

ــن  ــروس م ــل ع ــإذا للني ــة، ف ــورة الحقيق ص

ــان شــبابها  ــه يف ريع ــى في ــات حــواء تلق بن

ويف ثيــاب زينتهــا، وإذا املؤرخــون يتناقلــون 

ــت  ــة بقي ــا حقيق هــذه األســطورة عــىل أنه

عــىل الحيــاة القــرون الطــوال، ومــا أدري 

أن  بعــد  األســطورة  هــذه  عــىل  أَيُْقــَى 

ــليم  ــتاذ س ــا األس ــون وفنده ــا املؤرخ فنده

ــق، أم  ــي الدقي ــد العلم ــذا التفني ــن ه حس

ــم  ــا ويتوه ــن يذكره ــاس م ــن الن ــى م يبق

أنهــا حقيقــة يف يــوم مــن األيــام؟! )الفــاروق، 

.)۵۷۳ ص:  ج۲، 

أخبار العامل
اجتاع طارئ لـ»التعاون اإلسالمي« األحد املقبل ف 

جدة ملواجهة التصعيد اإلرسائييل
ــامع  ــد اجت ــالمي عق ــاون اإلس ــة التع ــت منظم أعلن
األحــد  الخارجيــة  وزراء  مســتوى  عــىل  اســتثنايئ 
ــد  ــث التصعي ــعودية، لبح ــن الس ــب م ــل بطل املقب
ــوزراء  اإلرسائيــيل الخطــري املتمثــل يف عــزم رئيــس ال
اإلرسائيــيل »فــرض الســيادة عــىل مناطــق غــور 
األردن وشــامل البحــر امليــت واملســتوطنات بالضفــة 

ــه«. ــادة انتخاب ــال إع ــة يف ح الغربي
وأكــد األمــني العــام، الدكتــور يوســف العثيمــني، 
عــىل مركزيــة القضيــة الفلســطينية، وعــىل مواقــف 
املنظمــة ودولهــا، وخاصــة الســعودية، بقيــادة خــادم 
الحرمــني الرشيفــني امللــك ســلامن بــن عبــد العزيــز 
وويل العهــد األمــري محمــد بــن ســلامن، الراميــة إىل 

ــق تطلعــات الشــعب الفلســطيني. تحقي

أهل السنة يؤدون صالة الجمعة ف بعض املنازل 
ف طهران

أعلــن “عليــم يــار محمــدي” نائــب مدينــة زاهــدان 
يف الربملــان اإليــراين أن أهــل الســنة يف طهــران يؤدون 
ــات لهــم  ــازل اتخذوهــا مصلي الجمعــة يف ســبعة من
ــل  ــران، مطالبــا بتخصيــص مــكان يســع أه يف طه
عددهــم  البالــغ  العاصمــة،  يف  املقيمــني  الســنة 
مليــون نســمة، ليمكــن لهــم مامرســه عباداتهــم 

ــات. ــة والجامع ــة الجمع وتأدي
ــل  ــؤدي أه ــا ي ــال: حالي ــدي قائ ــار محم ــاف ي وأض
ــا  ــران، لكنن ــازل يف طه ــم يف ســبعة من الســنة صالته
ــم تخصــص مــكان واســع يســع هــذا  نطالــب أن يت
العــدد الكبــري ألهــل الســنة يف موضــع واحــد حتــى 

ــة. ــة مناســكهم املذهبي ــن إقام ــوا م يتمكن
ــنة  ــل الس ــة أله ــام الجمع ــا تق ــال: حالي ــع قائ وتاب
ــة وخمســني  ــة أو مائ ــزل مائ ــازل يســع كل من يف من

ــة. ــع متقارب ــا مواض ــل، وأكرثه مص
ــون  ــنة أن تك ــل الس ــواب أه ــة ن ــو كتل ــض عض ورف
مســاجد خصصــت لصــالة الجمعــة ألهــل الســنة يف 

أماكــن مختلفــة مــن طهــران كــام يزعــم البعــض.

خطباء السنة يحتجون عى اعتقال بعض أساتذة 
مدرسة دينية ف بلوشستان

أثــار اســتدعاء واعتقــال عــدد مــن أســاتذة مدرســة 
منطقــة  يف  الواقعــة  الدينيــة  العلــوم”  “منبــع 
“رسبــاز” واعتقالهــم، ردود جمــع مــن خطبــاء أهــل 

ــن. ــنة البارزي الس
أشــار الشــيخ “محمــد حســني كركيــج” إمــام الجمعــة 
ألهــل الســنة والجامعــة يف منطقة آزاد شــهر )شــاميل 
إيــران(، يف خطبتــه يــوم الجمعــة إىل اعتقــال بعــض 
العلــامء قائــال: ال توجــد مدرســة دينيــة تســعى نحــو 
إثــارة الفتنــة يف البــالد، ألن اإلخــالل باألمــن ال ينتــج 

إال هــالك األفــراد والجامعــات واملذاهــب.
وأكــد فضيلتــه عــىل حفــظ الوحــدة بیــن املواطنــني 
ــني مــن املجتمــع  ــني طائفت ــزاع ب ــال: الــرصاع والن قائ
يــرض الجميــع، ونحــن ال نحــب أن يقــع بيننــا الــرصاع 
عــاش  والشــيعة  الســنة  املواطنــني  ألن  والنــزاع، 
بعضهــم مــع بعــض منــذ فــرتة طويلــة. لذلــك يجــب 
عــىل املســؤولني أن يجتهــدوا يف حفــظ الوحــدة 

ــاملني. ــم متس ــاس بينه ــش الن ــن وأن يعي واألم
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كارثة العامل العربي وأسبابها احلقيقة )2(

اإلمام السيد أبو احلسن عيل الندوي

فيا ييل نص البحث القيم الذي كتبه ساحة األستاذ اإلمام السيد أب الحسن عيل الحسني الندوي رحمه الله، ونشه املجمع 

اإلسالمي العلمي بدار العلوم لندوة العلاء  لكناؤ بالهند. ونظرا لنفاسة هذه الدراسة و قيمتها وانطباقها عى الواقع العرب 

املؤمل حرفيا، رأت إدارة املجلة نشها وتقديها إل القراء الكرام ف حلقات، حرصا لتعميم فائدتها.

» الوحــدة العربيــة يجــب أن تنــزل مــن 

ــدة  ــزل وح ــوا من ــام كان ــرب أين ــوب الع قل

ــني«. ــوم مؤمن ــوب ق ــن قل ــه م الل

ــد  ــدا عن ــون أب ــن تك ــة( ل ــة العربي )القضي

العــريب املؤمــن الحــر العاقــل الرشيــف، 

الصالــح الــرب، األيب املرتفــع، إال قضيــة إميــان، 

إميــان بالوطــن للوطــن كقضيــة اإلميــان 

ــري«. ــس غ ــه لي ــه لل بالل

ــالم،  ــة اإلس ــوق بنعم ــك عق ــأ بذل ــد نش وق

وكنــود وكفــران بحــق محمــد عليــه الصــالة 

والســالم، وفضلــه يف تكويــن هــذا العــامل 

العــريب وإبــرازه مــن العــدم إىل الوجــود، 

وبــدرت مــن أفــواه كثــري مــن الشــباب 

وحملــة  الفكــر  قــادة  وبعــض  املتعلــم، 

األقــالم كلــامت وكتابــات، يرتــد بهــا صاحبهــا 

عــن اإلســالم، وال يســتحق أن يدفــن يف مقابر 

املســلمني، وصــدرت مقــاالت يف صحــف 

ومجــالت حكوميــة يــربز فيهــا أصحابهــا 

ــع  ــالم وجمي ــىل اإلس ــر ع ــود ثائ ــدو حق كع

األديــان، وبــدأ بعــض الكتــاب يتحدثــون 

ــد« كعمــالق  عــن » اإلنســان العــريب الجدي

الســاموية،  األديــان  جميــع  عــىل  مــارد 

القيــم  وجميــع  العقائديــة  واألســس 

ــذه  ــن ه ــرب ع ــد ع ــة، وق ــة والروحي الخلقي

ــه  ــال ل ــل يف مق ــريء ميث ــب ج ــرة كات الفك

ــريا  ــددا كب ــة، ع ــكرية حكومي ــة عس يف مجل

ــن  ــن الذي ــادة، واملفكري ــاط والق ــن الضب م

يفكــرون هــذا التفكــري، يقــول صاحــب هــذا 

ــال: املق

» اســتجدت أمــة العــرب باإللــه فتشــت 

ــة يف اإلســالم واملســيحة،  ــم القدمي ــن القي ع

اســتعانت بالنظــام األقطاعــي والرأســاميل 

العصــور  يف  املعروفــة  النظــم  وبعــض 

ــع كل  ــال م ــك مل يجــد فتي الوســطى، كل ذل

ــاعديها  ــن س ــرب ع ــة الع ــمرت أم ــذا ش ه

ــد،  ــا الولي ــرتى طفله ــدا ل ــدا بعي نظــرت بعي

ــد  ــذا الولي ــيئا، وه ــيئا فش ــا ش ــرتب منه يق

ليــس إال اإلنســان العــريب االشــرتايك الجديــد. 

القيــم  جميــع  عــىل  املتمــرد  اإلنســان 

ــي  ــي ه ــه الت ــة يف مجتمع ــة الهزيل املريض

والرأســامل  األقطــاع  وليــدة  إال  ليســت 

واالســتعامر، تلــك القيــم التــي جعلــت مــن 

ــواكال،  ــاذال مت ــانا متخ ــريب إنس ــان الع اإلنس

إنســانا جربيــا، مســتلام للقــدر، إنســانا ال 

يعــرف إال أن يقــول: » ال حــول وال قــوة إال 

ــم«. ــيل العظي ــه الع بالل

أمــا القيــم الجديــدة التــي ســتخلق اإلنســان 

العــريب الجديــد، فهــي قيــم نابعــة مــن 

صلــب اإلنســان املــرتد املعــذب، نابعــة مــن 

قلــب اإلنســان الجائــع، نابعــة مــن اإلنســان 

االشــرتايك الثــوري الجديــد الــذي ال يؤمــن إال 

باإلنســان وباإلنســان وحــده.

ــد لتشــييد حضــارة العــرب  والطريــق الوحي

وبنــاء املجتمــع العــريب هــي خلــق اإلنســان 

يؤمــن  الــذي  الجديــد  العــريب  االشــرتايك 

أن اللــه واألديــان، واألقطــاع، والرأســامل، 

ــي  ــم الت ــني، وكل القي ــتعامر، واملتخم واالس

ســادت املجتمــع الســابق ليســت إال دمــى 

ــخ. ــف التاري ــة يف متاح محنط

الجديــد  إنســاننا  يف  نشــرتط  إذ  ونحــن 

نضــع  أن  علينــا  الســابقة  للقيــم  رفضــه 

هنــاك  ليســت  محــدودة  جديــدة  قيــام 

ســوى قيمــة واحــدة، هــي اإلميــان املطلــق 

باإلنســان القــدري الجديــد، اإلنســان الــذي 

ومــا  وعملــه  نفســه  عــىل  إال  يعتمــد  ال 

يقدمــه للبرشيــة جمعــاء، ألنــه يعلــم نهايته 

ــن  ــوت، ل ــري امل ــس غ ــوت ولي ــة امل الحتمي

يكــون هنــاك نعيــم أو جحيــم، بــل ســيصبح 

ذرة تــدور مــع دوران األرض، لذلــك هــو 

ــه  ــك ألمت ــا ميل ــدم كل م ــر إىل أن يق مضط

ــرية  ــة صغ ــل )كزاوي ــا مقاب وإلنســانيته دومن

ــال(. ــة مث يف الجن

وقــد خامــرت جميــع الشــعوب العربيــة 

نشــوة هــذه القوميــة يف قليــل أو كثــري، 

ــد لهــا زعامؤهــا وقــادة األدب والفكــر  وجن

وقواهــم  مواهبهــم  جميــع  والسياســة 

ــري  ــك يث ــة وكل ذل ــائل الحكوم ــع وس وجمي

ســخط اللــه وغضبــه، ويقطــع عــن أصحابهــا 

القــرآن  زخــر  وقــد  وتأييــده،  نرصتــه 

بالوعيــد والوبــال عــىل مــن يجحــد النعمــة، 

ــأذن ربكــم إلن شــكرتم  ــا: » وإذ ت ويكفربه

ألزيدنكــم وإلن كفرتــم إن عــذايب لشــديد«. 

ــالم، وال  ــة اإلس ــن نعم ــم م ــة أعظ وال نعم

ــال  ــد ق ــان، وق ــروة اإلمي ــن ث ــز م ــروة أع ث

ــه تعــاىل: » واذكــروا نعمــة اللــه عليكــم  الل

قلوبكــم  بــني  فألــف  أعــداء  كنتــم  إذ 

التوجيه اإلسالمي
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وكنتــم  إخوانــا،  بنعمتــه  فأصبحتــم 

عــىل شــفا حفــرة مــن النــار فأنقذكــم 

ــه  ــم آيات ــه لك ــني الل ــك يب ــا، كذل منه

ــر إىل  ــال: » أمل ت ــدون. وق ــم تهت لعلك

الذيــن بدلــوا نعمــة اللــه كفــرا وأحلــوا 

قومهــم دار البــوار«.

قيــام  هــو  الثالــث:  والعامــل 

ــة يف كل  ــكرية الدكتاتوري ــات العس الحكوم

قطــر عــريب تقريبــا، وظهــور ثــورة عســكرية 

يف هــذه البــالد، وقــد أفقــدت هــذه الثورات 

املشــؤومة املتالحقــة املتواليــة البــالد أفضــل 

ــيني،  ــا السياس ــكريني وزعامئه ــا العس قادته

واكتــوءا  وتجربــة،  حنكــة  وأكرثهــم 

ــدد  ــكان ع ــرب، ف ــا بالح ــية ومراس بالسياس

كبــري مــن هــؤالء القــادة وأركان الحــرب، 

والضبــاط املحنكــني، والزعــامء الناضجــني 

ــات  ــذه الحكوم ــورات وه ــذه الث ــة ه ضحي

»الدكتاتوريــة« فيعــدم كثــري منهــم، ويجــىل 

ــال،  ــر الرج ــالد بفق ــادرون الب ــون، ويغ الباق

ــات  ــا إال عصاب ــق فيه ــادة، ومل تب ــة الق وأزم

نظــر  ولوجهــة  واحــد  لحــزب  معــدودة 

ــاص. خ

الحكومــات  هــذه  مهمــة  أكــرب  وكانــت 

للحكومــات  املقلــدة  »الدكتاتوريــة« 

كل  عــىل  القضــاء  املتطرفــة،  الشــيوعية 

عــرق ينبــض وعــني تــرف فتعقبتهــا تعقــب 

الوســطى،  القــرون  يف  التفتيــش  محاكــم 

إرسائيــل  بنــي  ألطفــال  مــرص  وفرعــون 

يف زمــن قبــل التاريــخ، فأصبحــت البــالد 

ــه إال زي  ــد في ــكر ال يوج ــبه معس ــا ش كله

واحــد ونظــام واحــد، أو كســجن كبــري ال 

حريــة فيــه وال تنــوع، وأصبحــت الصحافــة 

الرســمي  الصــوت  ترديــد  آلــة  واإلذاعــة 

وتضخمــه، وتعقيــب الجامعــات الدينيــة 

بصفــة خاصــة، ولقيــت القســط األكــرب مــن 

االضطهــاد والتعذيــب، واملطــاردة والهــوان، 

حتــى عدمــت البــالد بطولهــا وعرضهــا قائال: 

ــنت« و  ــأت« و » أحس ــت« و » أخط » أصب

ــذي  ــد ال ــح الصــوت الوحي » أســأت«  وأصب

يســمع » أصبــت وأحســنت« وعدمــت البالد 

بطولهــا وعرضهــا قائــال يقــول لضابــط صغــري 

مــن الضبــاط، ولحاكــم عــادي مــن الحــكام، 

بــل لصحــايف ومذيــع، أو كاتــب وأديــب، 

» اتــق اللــه يف أمتــك وبــالدك« وعنيــت 

ــع اإلميــان  هــذه الحكومــات بتجفيــف مناب

والحامســة اإلســالمية، أكــرث مــام عنيــت 

بســد أبــواب الفســاد واإللحــاد ومعاقبــة 

ــني،  ــن الحشاش ــني، والداعري ــة املجرم الخون

تزعــم  التــي  الحكومــات  هــذه  وكانــت 

الدميوقراطيــة أو االشــرتاكية أفظــع صــور 

الحكومــات الشــخصية الجابــرة املســتبدة يف 

ــم. ــن القدي الزم

الحكومــات  هــذه  شــغف  أكــرث  وكان 

والخطــب  الفارغــة  بالرثثــرة  الدكتاتوريــة 

والتهديــدات  الخالبــة،  والوعــود  الرنانــة، 

املجلجلــة، وكان اعتامدهــا عــىل كــرثة الكالم، 

والدعايــة والصحافــة، أكــرث وأقــوى مــن 

ــلحة، واآلالت  ــود املس ــىل الجن ــا ع اعتامده

الحديثــة، والعتــاد الحــريب، وروح الفروســية 

ــم  ــى أتخ ــعوب، حت ــد الش ــة وتجني والبطول

بهــا الســامعون ومجهــا وعافهــا املســتمعون، 

وســخر منهــا األجانــب واملنافســون، وقالــت 

القريبــة  إذاعتهــا  إحــدى  يف  إرسائيــل 

ــم،  ــرب يف خطبك ــامء الع ــا زع ــتمروا ي »اس

واختــالق القصــص واألســاطري، فــإذا جــد 

الجــد وآن األوان، علمتــم مــا هــي إرسائيــل؟ 

ــكالم، وإن  هــذه ســاعة العمــل، ال ســاعة ال

الدعــاوي الفارغــة ال تقــدم وال تؤخــر.

وكان مــع األســف » الجمهوريــة العربيــة 

الحكومــات  أبــرع هــذه  مــن  املتحــدة« 

ــا  ــت صحافته ــد كان ــكالم، فق ــة ال يف صناع

وإذاعتهــا هــي الجنــود الحقيقيــة التــي 

تعتمــد عليهــا، وتطــاول بهــا، ويخــاف زعامء 

ــا  ــن تعرضه ــات م ــاء الحكوم ــرب ورؤس الع

لهــم، ونهشــها إلعراضهــم وكراماتهــم، وقــد 

كانــت معركــة كالميــة حاميــة يف هــذه 

البــالد تتســابق فيهــا املهاجــاة، والرتاشــق 

واختــالق  باأللقــاب،  والتنابــز  بالــكالم، 

التهــم والقصــص، وكان للجمهوريــة العربيــة 

املتحــدة الزعامــة يف هــذا امليــدان، كــام 

ميــدان  كل  الزعامــة يف  لهــا  كانــت 

مــن مياديــن األدب والثقافــة، فقــد 

اجتمــع عندهــا مــن الكتــاب املحرتفــني 

واملذيعــني  البارعــني،  والصحافيــني 

املتحذلقــني الرثثاريــن مــا مل يجتمــع 

عــن  فضــال  رشقيــة  حكومــة  ألي 

حكومــة عربيــة.

زد عــىل ذلــك كلــه اعتــامد هــذه الحكومــات 

ــة،  ــوة الخارجي ــىل الق ــا ع ــامد زعيمته واعت

ــي  ــة الت ــروف العاملي ــاع والظ ــىل األوض وع

كســب  يف  الرئيــس«  الســيد   « ســاعدت 

ــه الطريــق إىل  معركــة » القتــال« وشــقت ل

ــا يف  ــوكأ عليه ــد اتخذهــا عصــا يت ــك، وق ذل

كل معركــة.

يف هــذه الظــروف واألجــواء، وبــني هــذه 

املعركــة  قامــت  واالتجاهــات  األخــالق 

ــة، وهــي  ــات العربي ــني الحكوم الحاســمة ب

إفــالس  ويف  كلهــا  العلــل  بهــذه  مصابــة 

روحــي وضعــف خلقــي، وأزمــة الرجــال، 

واالنســجام  والحامســة  العاطفــة  ويف 

ــة –  ــزال تســمى هــذه املعرك والوحــدة، الت

ــة  ــة العروب ــرية – معرك ــة األخ إال يف اللحظ

ــاس  ــمع الن ــد س ــة« وق ــة املصريي و »املعرك

ــة  ــة عربي ــس وزراء يف حكوم يف اإلذاعــة رئي

ــه والحــرب قامئــة عــىل  كبــرية يفتتــح حديث

العروبــة  باســم   « بقولــه:  وســاق  قــدم 

ــر  ــريب ح ــكل ع ــة ل ــة العروب ــدة تحي الخال

وتجــرد عــن كلمــة متــت إىل اإلســالم والديــن 

ــة ال  ــالد العربي ــة، والب ــول بصل ــه والرس والل

ــال  ــة والخشــوع، واالبته تغشــاها روح اإلناب

اللــه وااللتجــاء إىل رحمتــه ونرصتــه،  إىل 

واالطــراح عــىل عتبــة عبوديتــه، والتــوكل 

عليــه، والتــربؤ مــن كل حــول وطــول إال 

ــون، وحــث  ــه، كــام فعــل أســالفهم األول إلي

ــَن  ــا الَِّذي ــا أَيَُّه ــال: يَ ــث ق ــرآن حي ــه الق علي

ــَه  ــُرواْ اللّ ــواْ َواذْكُ ــًة فَاثْبُتُ ــْم ِفئَ آَمُنــواْ إَِذا لَِقيتُ

كَِثــريًا لََّعلَُّكــْم تُْفلَُحــوَن ﴿45﴾  َوأَِطيُعــواْ 

اللـّـَه َورَُســولَُه َوالَ تََنازَُعــواْ فَتَْفَشــلُواْ َوتَْذَهــَب 

اِبِريــَن  ِريُحُكــْم َواْصــرِبُواْ إِنَّ اللّــَه َمــَع الصَّ

﴿46﴾  َوالَ تَُكونُــواْ كَالَِّذيــَن َخرَُجــواْ ِمــن 

وَن َعــن  ــاِس َويَُصــدُّ ــرًا َورِئَــاء النَّ ِديَارِِهــم بَطَ

َســِبيِل اللّــِه َواللّــُه مِبَــا يَْعَملُــوَن ُمِحيــٌط 

)45-46-47 )األنفــال   ﴾47﴿

التوجيه اإلسالمي
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يــوم  مــن  صباحــا  السادســة  الســاعة 

ــت  ــرم 1441هـــ.ق. تعين ــس 12 املح الخمي

إلقــالع الطائــرة. وجــرت األمــور حســب 

جمهوريــة  إىل  إیــران  وغادرنــا  املتوقــع 

تتارســتان بطــريان مبــارش طهــران- قــازان، يف 

الســاعة املعينــة. وذلــك إثــر دعــوة وجهــت 

إىل فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد حفظــه 

ــة  ــنة مبدين ــل الس ــب أه ــام وخطي ــه إم الل

زهــدان ومديــر جامعــة دار العلــوم بهــا، 

مــن جهــة "مركــز دراســات القــرآن والســنة" 

للمشــاركة يف مؤمتــر "دور علــاء اإلســالم ف 

املجتمــع املعــارص ف ضــوء القــرآن والســنة" 

فضيلــة  الرحلــة  هــذه  يف  يصحبــه  وكان 

الشــيخ موالنــا عبــد الغنــي البــدري حفظــه 

ــم بجامعــة دار  ــه مســاعد شــؤون التعلي الل

طيــب  محمــد  والحافــظ  وأنــا،  العلــوم، 

ــة الشــيخ( واألخ أحمد)حــارس  )نجــل فضيل

ــخيص(. ــيخ الش الش

ــازان  ــدويل لق ــرة يف املطــار ال هبطــت الطائ

ــا  ــالث ســاعات ونصــف ســاعة قضته ــر ث إث

يف الجــو، جــاء الشــيخ املفتــي فريــد ســلامن 

يف  اإلســالمية  الدراســات  مركــز  رئيــس 

ــوظ  ــدد ملح ــع ع ــا م ــتقبال إيان ــازان مس ق

مــن األســاتذة والجامعيــني. والشــيخ املفتــي 

فريــد ســلامن هــذا األخــري ينشــط مســتقال 

وقــد كان عضــوا يف شــورى املفتــني لروســيا 

ــة يف  ــه عضوي ــا فليســت ل ســابقا وأمــا حالي

هــذه الشــورى. لــه صلــة بعلــامء لبنــان 

ــا وإىل  ــة مذهب ــي إىل الحنفي ــوريا، ينتم وس

الصوفيــة مرشبــا، ولــه اتجــاه وســطي. يجيد 

ــو  ــة، وه ــكل طالق ــا ب ــم به ــة ويتكل العربي

ســافرنا  الــذي  للمؤمتــر  الرئيــس  العاقــد 

ألجــل املشــاركة فيــه ومبــا أنــه كان املضيــف 

حــرض املطــار اســتقباال لنــا. كذلــك الدكتــور 

آي محمــد مــن أســاتذة جامعــة قــازان 

ــم متخرجــو  ــامء ومبــن فيه ــن العل ــري م وكث

ــوة  ــن اإلخ ــر م ــيش و نف ــوم بكرات دار العل

الطاجيــك الذيــن درســوا ســنوات يف مــدارس 

مــن زاهــدان كـــ دار العلــوم، وبــدر العلــوم، 

واملــدارس  والفاروقيــة،  القــرآن،  وتجويــد 

ترحيبــا  املطــار  أتــوا  قــد  بهــا  األخــرى 

ــه. ــيخ ورفقت ــة الش بفضيل

عقــدت يف مطــار قــازان جلســة عابــرة ملــدة 

ثــالث أو أربــع دقائــق، بــنّي خاللهــا املفتــي 

ــا  ــار، وتفّهمن ــج باختص ــدول الربام ــد ج فري

أن علينــا الذهــاب إىل األكادیميــة اإلســالمية 

ــار  ــر أن بلغ ــدر بالذك ــام يج ــار. وم بـــ بلغ

مدينــة أثريــة يف روســيا وقــد ســجلت يف 

ثـمانية أيام يف مجهورية تتارستان )1(

سافر فضيلة الشيخ عبد الحميد حفظه الله إل جمهورية تتارستان ف 12 املحرم 1441، واستغرقت هذه الرحلة مثانية أيام، وبادر 

الشيخ محمد إساعيل مالزهي مساعد اإلدارة والشؤون املالية بجامعة دار العلوم زاهدان، والذي قد استصحبه الشيخ، بإمالء تفاصيل هذه 

الرحلة شفاهيا عى األخ الفاضل محمد يعقوب شه بخش )سكرتري الخرب ف مجلة نداء إسالم الفارسية( حّررها األخري باللغة الفارسية وتّم 

نشها ف موقع سني أون الين. وإن قيمة هذه املذكرات واشتالها عى معلومات جيدة وذكريات رائعة كفيلة بإفادة القراء، شجعني عى 

تعريبها تعميا للنفع وإمتاعا لقراء لغة الضاد. وستنشها مجلة »الصحوة اإلسالمية« ف سلسة ذات حلقات. املعرّب. 

رحالت

تعريب: سيد مسعود



AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

السنة : 16- العدد:1/ حمرم 1441 هـ.ق 
24

ــدى اليونســكو. ــايف ل ــرتاث الثق قامئــة ال

احتضنــت هــذه املدينــة حضــارة بلغــار 

منــذ القــرن الســابع إىل القــرن الخامــس 

يف  التــرت  أصالــة  ترجــع  وإليهــا  عــرش، 

الحقيقــة، ويقــال إن نقطــة انتشــار اإلســالم 

هــي مدينــة بلغــار، إذ قــد نــزل بهــا جيــش 

اإلســالم أوال ثــم وّســع منهــا رقعــة فتوحاتــه.

ــة  ــاء أكادميي ــازان تلق ــار ق ــن مط ــا م تحرکن

ــاعتني  ــد س ــا بع ــالمية ووافيناه ــار اإلس بلغ

عــرشة  الحاديــة  الســاعة  يف  وتحديــدا 

ــد  ــا املقص ــا وصلن ــيل، عندم ــت املح بالتوقي

األكادمييــة  يف  بإســكاننا  املضيفــون  قــام 

-الغــداء  يــيل:  كــام  الربنامــج  وأعلنــوا 

-صــالة الظهــر -االســرتاحة -املحــارضة األوىل 

لفضيلــة الشــيخ حفظــه اللــه للجامعيــني 

ــة  ــاعة الخامس ــىل رأس الس ــة ع يف األكادميي

ــاًء. مس

ــيخ  ــى الش ــا وألق ــج يف مجاريه ــرت الربام ج

محارضتــه األوىل للجامعيــني يف األكادميــة، 

حــول "مكانــة العلــم"، تكلــم يف البدايــة 

بالفارســية وقــام واحــد برتجمــة كلامتــه 

ــة  ــل التحــدث بالعربي ــم فّض إىل الروســية ث

فواصــل املحــارضة بالعربيــة وقــد صادفــت 

كلامتــه هــوًى يف قلــوب الجامعيــني.

الطــالب الجامعيــون هنــا يفهمــون العربيــة 

شــأن طــالب مدارســنا وقــد أبــدوا بعــد 

نهايــة الجلســة أنهــم وعــوا كلــامت الشــيخ.

كانــت كلــامت الشــيخ حفظــه اللــه حكيمــة 

انتبــاه  واســتقطبت  محلهــا  ويف  دقيقــة 

الحارضيــن بشــكل ملحــوظ. 

بــادر الجامعيــون بعــد نهايــة املحــارضة 

بطــرح األســئلة وكان بوّدهــم أن يتعرفــوا 

ــدان  ــوم زاه ــة دار العل ــىل جامع ــدا ع مزي

ومــا تضمــه مــن األقســام أو مــا يتعلــق 

بهــا كصنــدوق القــرض الحســن )العزيــزي( 

مــدار  )عــىل  الكــربى  خديجــة  وعيــادة 

الســاعة( وجــّل أســئلتهم كانــت تــدور حــول 

هــذه الرحــى، وبــدا لنــا أنهــم يبحثــون 

بالتزامــن يف شــبكة اإلنرتنــت عــن معلومــات 

األســئلة  ويطرحــون  الجامعــة  حــول 

مســتعينني مبــا تقــدم لهــم شــبكة اإلنرتنــت 

مــن البيانــات، تواصلــت الجلســة ســاعة 

ــم أقيمــت صــالة املغــرب  ونصــف ســاعة ث

وأديناهــا مؤمتـّـني بعــامل مــن علــامء املنطقــة، 

ــاء،  ــد الَعش ــرب كان موع ــالة املغ ــد ص وبع

ــرة  ــؤالء جدي ــدى ه ــام ل ــات الطع وإن جب

صباحــا  الثامنــة  الســاعة  ففــي  بالذكــر، 

الظهــر  صــالة  وبعــد  الفطــور،  يأكلــون 

الغــداء، و بعــد املغــرب موعــد الَعشــاء، 

عــىل  للجميــع  يطبــق  الربنامــج  وهــذا 

ــني  ــني الجامعي ــه ب ــرق في ــواء وال ف ــد س ح

والضيــوف. وصــالة العشــاء أديناهــا خلــف 

نــزوال إىل  الحميــد  الشــيخ عبــد  فضيلــة 

ــم  ــه أن يؤمه ــب إلي ــف إذ طل ــب املضي طل

ــا  ــري م ــب والتوق ــن الح ــب م وكان يف الطل

يفــوق الوصــف.

ــاين  يــوم الجمعــة 13 املحــرم هــو اليــوم الث

مــن رحلتنــا إىل جمهوريــة تتارســتان ومازلنــا 

يف مدينــة بلغــار التاريخيــة الواقعــة يف 250 

ــدول  ــا لج ــازان. وفق ــريب ق ــوب غ ــم جن كل

ــدى  ــوم ل الربامــج مــن املقــرر أن تكــون الي

فضيلــة الشــيخ محارضتــان للجامعيــني يف 

ــد  ــك محــارضة للشــيخ عب ــة، وكذل األكادميي

ــدري. ــي الب الغن

بــدأت املحــارضة صبــاح الجمعــة يف الســاعة 

الثامنــة والنصــف موضوعهــا "دروس مــن 

ــة  ــة العربي ــا باللغ ــة"، ألقاه ــرية النبوي الس

ــل  ــن قب ــارا م ــتقباال ح ــه اس ــت كلامت ولقي

ــامت  ــة، كل ــني يف األكادميي ــالب الجامعي الط

ــة  ــت بليغ ــرة أيضــا كان الشــيخ يف هــذه امل

ــدون  ــن يب ــت الحارضي ــث جعل ــرة بحي مؤث

ــا. تأثرهــم به

ثــم قــام الشــيخ عبــد الغنــي البــدري كذلــك 

بإلقــاء محــارضة باللغــة العربيــة موضوعهــا 

"أصــول ومبــادئ فهــم القــرآن"، وقــد وجــد 

ــه جــدة وغــزارة ووقعــت  الطــالب يف كلامت

منهــم موقــع القبــول بحســب مــا أبــدوا، ثــم 

ــة، وبعــد  ــك أقيمــت صــالة الجمع بعــد ذل

صــالة العــرص كان موعــد تفّقــد األقســام 

ــة. املختلفــة لألكادميي

أفّضــل هنــا أن أعــرف هــذه األكادييــة 

ــة أسســتها روســيا،  موجــزا، هــذه األكاديي

ــس  ــود الرئي ــة جه ــا نتيج ــم بناؤه ــد ت وق

ــام2016   ــتان ع ــة تتارس ــابق لجمهوري الس

التشــييد خــالل عــام  واكتملــت عمليــة 

تقريبــا، وبــدأت أنشــطتها رســميا قبــل 

ــد عقــد حفــل  عامــني ف ســبتمرب 2017 وق

ــخصيات  ــن الش ــدد م ــور ع ــا بحض افتتاحه

جمهوريــة  مــن  والدينيــة  السياســية 

ــالد  ــة الب ــس جمهوري ــا رئي ــتان منه تتارس

املنظــات  ورئيــس  وزرائهــا  ورئيــس 

ــام  ــي الع ــزي، واملفت ــة بالقســم املرك الديني

العــام بالشيشــان. بتتارســتان واملفتــي 

   وميكننــا القــول بــأن هــذه األكادمييــة 

ــة  ــة الراقي ــز العلمي ــة املراك ــة يف قامئ مصّنف

عــىل مســتوى العــامل، وتوجــد يف إمــارة ديب 

مثيلتهــا إال أننــي أعتقــد أن هــذه األكادمييــة 

تفــوق تلــك التــي يف ديب من حيث املســتوى 

واإلمكانيــات. تقبــل هــذه األكادمييــة طالبــا 

يف درجتَــي املاجســتري والدكتــوراه وفيهــا 

الفقــه،  وأصــول  الفقــه،  أقســام:  ثالثــة 

ــم  ــم التعلي ــا طاق ــالمية، وأم ــدة اإلس والعقي

لهــذه األكادمييــة يشــكله مدرســون محليّــون 

ــن  ــب م ــالد ومدرســون أجان ــس الب ــن نف م

البــالد األخــرى كـــ ســوريا ولبنــان ومراكــش 

ــا عــىل عــدد  ــر ومــرص. نحــن تعرفن والجزائ

مــن هــؤالء األكارم، األســاتذة الســوريون 

لهــم صلــة وثيقــة بالشــيخ أســامة الرفاعــي 

والشــيخ الدكتــور عدنــان درويــش وينتمــون 

ــد  ــا عــىل الشــيخ جني إىل الشــافعية، وتعرفن

ــن  ــي وم ــوري وحنف ــا س ــر أيض ــو اآلخ وه

ــن بالشــيخ رمضــان البوطــي رحمــه  املتأثري

ــة  ــر يف األكادميي ــتاذ آخ ــا بأس ــه، والتقين الل

ــية. ــري الجنس ــو جزائ وه

الطــالب يف درجــة الدكتــوراه عددهــم قليــل 

وعــدد جميــع الطــالب يف األكادمييــة يــرتاوح 

بــني 110 و 120 طالــب. يشــكل األكرثيــة 

كازاخســتان  بــالد  مــن  وافــدون  طــالب 

رحالت



AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

25السنة : 16- العدد:1/ حمرم 1441 هـ.ق 

ــت  ــي كان ــتان والت ــتان وطاجيكس وأوزبكس

أعضــاء يف االتحــاد الســوفيتي ســابقا، ودول 

مــن جمهوریــات روســیا االتحاديــة مثــل 

ــها. ــتان نفس ــان، وتتارس ــتان، والشیش داغس

لألكادمييــة قســم يف قــازان يخــص درجــة 

بكالوريــا والطالــب الــذي يخلّــف هــذه 

الدرجــة بنجــاح ينتقــل مــن قــازان إىل بلغــار 

ويلتحــق بهــذه األكادمييــة ليواصــل مشــواره 

ــدرايس. ال

تضــم هــذه األكادمييــة مكتبــة زاخــرة راقيــة 

تحتــوي عــىل 15 ألــف مجلــد كتــاب، وهــي 

خاضعــة ألرقــى إمكانيــات املكتبــة، وحينــام 

يأخــذ طالــب كتابــا أو يســتعريه يضعــه قبــل 

ــه  ــة يف مــكان معــني في اإلخــراج مــن املكتب

ــود اإللكــرتوين ليســتلم إيصــاال  ــارئ البارك ق

ولــو مل يهتــم الطالــب بهــذه اإلجــراءات 

وأخــذ الكتــاب ليخرجــه فال يلبث أن تنشــط 

املجّســات الواقيــة املضّمنــة فتصــّوت صفارة 

اإلنــذار ُمشــعرًة أن كتابــا غــري مســّجل أصبح 

يف طــور اإلخــراج مــن املكتبــة. كــام أن فيهــا 

موضعــا خاصــا لالحتفــاظ بالنســخ الخطيــة 

النفيســة.

ــت عــن اإلمكانيــات التعليميــة  وإذا تحدث

والتدريبيــة املتوفــرة يف هــذه األكادمييــة 

فهــي  حــرج،  وال  البحــر  عــن  فحــّدث 

ــخص، ويف  ــع لـــ 700 ش ــا يتس ــم مدرج تض

مجــال مســاعدات التدريــب اســتخدمت 

يضــم  صــف  وكل  الحديثــة،  تكنولوجيــا 

جهــاز مونيتــور 60 – 70 بوصــة، ويف املــدرج 

تــم تثبيــت جهــاز مونيتــور يقــدر 100 مــرت 

مكعــب تقريبــا.

توفــُر مرافــِق الرعايــة للطــالب يف األكادمييــة 

أيضــا الفــت للنظــر، فــكل طالــب لــه غرفــة 

مســتقلة مجهــزة بكافــة مرافــق الرعايــة كام 

ــاونا  ــة والس ــاحات رياضي ــزة مبس ــا مجه أنه

والجاكــوزي، وميكــن الطــالب االســتمتاع بهــا 

يف أوقــات فراغهــم.

مجهــزة  جمیعهــا  والغــرف  والصفــوف 

بأجهــزة التربيــد والتدفئــة ال ينقصهــا يشء يف 

هــذا املجــال، يقــول املضيفــون قــد أتيتمونــا 

شــهر  بعــد  يبــدأ  إذ  موســم  أحســن  يف 

تســاقط الثلــوج وتهطــل بغــزارة وقــد يصــل 

ــن فتنخفــض درجــة الحــرارة  ــا مرتي ارتفاعه

بضــع درجــات تحــت الصفــر، يســتغرق 

هــذا الوضــع ســتة شــهور وال ميكــن العبــور 

إال عــن طريــق األنفــاق التــي يتــم صنعهــا 

ــد. ــج والجلي ــوام الثل ــني أك ب

وإن هــذه الــربودة القارســة القياســية يف 

الشــتاء جعلــت مســؤويل األكادمييــة ينصبون 

ــب  ــتاء يصع ــة. ويف الش ــا مصّفح ــا أبواب له

ــع  ــذي يق ــيل ال ــجد األص ــاب إىل املس الذه

بعيــدا مــن الجامعــة، وألجــل هــذا بنــوا يف 

األكادمييــة مصــىل خالبــا جميــال ليتمكــن 

الطــالب مــن أداء صلواتهــم مــع الجامعــة يف 

ــية. ــة القاس ــروف الجوي ــتاء والظ الش

بنــي يف مدينــة بلغــار مســجد جميل يســمى 

آق مســجد )أي املســجد األبيــض(، هــذا 

املســجد ليــس بواســع جــدا وهندســته عــىل 

غــرار الزوايــا وحــول املســجد ثالثــون غرفــة 

ولكنهــا ال تســتخدم. آق مســجد هــذا األخــري 

وأكادمييــة بلغــار تعــدان رمــز اإلســالم يف 

تتارســتان، ومــام يلفــت النظــر أنهــام بنيــا يف 

نقطــة توقــف فيهــا الجيــش اإلســالمي بعــد 

ــدأت بالنشــاط،  ــا ب ورودهــا املنطقــة، ومنه

ــيس  ــة لتأس ــذه النقط ــون ه ــار املعني واخت

املســجد واألكادمييــة متفائلــني بهــا.

ــي  ــد تق ــي محم ــة املفت ــار العالم ــام أش وك

إىل  مذكراتــه  يف  اللــه  حفظــه  العثــامين 

ــة  ــار هــذه املنطق ــإن تت ــة ف هــذه املنطق

ليســوا مــن التتــار الوحــوش الذيــن "زحفــوا 

ــوا"  ــوا وانرصف ــوا ونهب ــوا وقتّل ــوا وحرّق وقلع

ــل  ــارى- ب ــايل بخ ــد أه ــري أح ــب تعب -حس

تعرضــوا  الذيــن  مــن  بأنفســهم  هــؤالء 

ــم  ــن، ورغ ــاة الجزّاري ــك القس ــش أولئ لبط

هــذا قــد الزمهــم عنــوان التتــار الــذي يعنــي 

ــوا  ــد حاول ــية، وق ــة الروس ــيش يف اللغ الوح

يف البدايــة إلزالــة هــذا العنــوان ولكــن دون 

جــدوى وتأّصــل مــع مــيض الزمــان واآلن 

هــم أصبحــوا يدعونهــم بأنفســهم التتــار وال 

ــون. يأبه

جمهوريــة  ســكان  مــن  املائــة  ف   95

تتارســتان يشــكلها املســلمون األحنــاف، 

وعــدد ســكان البــالد زهــاء 5 ماليــني نســمة، 

ــم  ــوام وه ــة أق ــا لثالث ــرب فيه ــدد األك والع

ــار هــم  ــروس والتشــوفاش، والتت ــار وال التت

األكرثيــة األول ولهــم تأثــري ونفــوذ ف البــالد 

ــية. ــب السياس ــرث املناص ــون أك ويحتل

بعــد صــالة املغــرب مــن يــوم الجمعــة 

دعــا أســاتذة األكادمييــة الســوريون فضيلــة 

الشــيخ، وكانــت نتيجتهــا رائعــة مثمــرة، 

األســاتذة  لتأثــر  اللقــاء  هــذا  تســبب  إذ 

ــدا. ــه مزي بشــخصية الشــيخ ومواقفــه وآرائ

بعــد صــالة العشــاء جــاء الطــالب الناطقــون 

لزيــارة  األكادمييــة  يف  الفارســية  باللغــة 

ــن  ــار م ــدوا إىل بلغ ــن وف ــن الذي الشــيخ، م

وأوزبكســتان،  كازاخســتان،  مثــل  بــالد 

ــام  ــم ك ــيخ معه ــم الش ــتان، وتكل طاجيكس

ــم الشــيخ البــدري أيضــا، وانفــّض هــذا  تكل

اللقــاء الــودي الــذي اســتغرق ســاعة تقريبــا، 

ــاء. بالدع

طــالب  مــن   الكثــري  أن  الطريــف  مــن 

إنهــم  لنــا  ويقولــون  يأتوننــا  األكادمييــة 

درســوا يف زاهــدان أو حفظــوا القــرآن، هنــا 

ــني،  ــُت يف زاهــدان عام ــول إين قضي ــن يق م

وآخــر يقــول كنــت هنــاك ثالثــة أعــوام، 

ــدان  ــّب زاه ــوا بـــ ح ــم علق ــل أنه والحاص

ــن  ــم م ــن يقدمه ــتقبلون كّل م ــدوا يس وغ

هنــاك بحفــاوة وإكــرام بالغــني.

يصحبنــا ههنــا يف بلغــار أخــوان طاجيكيــان؛ 

مولــوي إدريــس متخرج  دار العلــوم كراتيش 

باكســتان وهــو عــامل مؤهــل ومعتــدل وهــو 

ينشــط يف قــازان يف مجــال الفتــوى، والرجــل 

اآلخــر الــذي كان يصحبنــا وقــد عــاد إىل 

ــور آي  ــو الدكت ــق ه ــام بالتناس ــازان للقي ق

محمــد األســتاذ بجامعــة قــازان، وهــو يتــوىل 

مســؤولية مكتبــة هــذه الجامعــة أيضــا.

يتواصل...

رحالت
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قضايا معاصرة

مـن عـرص  بـدءا  تاريـخ مـرص  اسـتقرأنا  إذا 

مـرص  أن  أدركنـا  هـذا  يومنـا  إىل  الفراعنـة 

عاشـت طيلـة العهـود والقرون تحـت الحكم 

األحيـان،  غالـب  يف  الفرعـوين  االسـتبدادي 

وشـهدت يف تاريخها الطويل امليلء بالحوادث 

تأرجحـات وعواصـف عاتية ولكـن  الله قيّض 

يف هـذه البـالد العريقـة لـكل فرعـون مـوىس 

يبطـل سـحر  الفراعنـة ويتحداهـم ويردهـم 

عـىل أعقابهـم "فتـوىل فرعـون فجمـع كيـده 

ثـم أىت".

النصيـب  ملـرص  كان  اإلسـالمي  العـرص  ويف 

وجهـت  التـي  الهجـامت  صـد  يف  األوفـر 

لالنقضـاض عـىل اإلسـالم والقضـاء عليـه لـوال 

نهضـة مـرص وقيـام أهلهـا. وقـد شـهد العامل 

اإلسـالمي حادثتني قاصمتـي الظهر يف تاريخه 

حديـث  وتجعـاله  عليـه،  تقضيـا  أن  كادتـا 

أن  لـوال  التاريـخ  أوراق  األمـس وحـربا عـىل 

اللـه كتـب ملـرص أن تقـوم يف  وجـه هـذه 

العواصـف وتعيـد األمة اإلسـالمية إىل وضعها 

الطبيعـي ومكانتهـا الالئقـة بهـا.

الصليبيـة  هاجمـت  األوىل:  الحملـة  أمـا 

أصابـه  أن  بعـد  اإلسـالمي  العـامل  الحاقـدة 

الخـالف   فيـه  وتـرسب  والخـور،  الوهـن 

والشـقاق، فقـد جنـدوا كل طاقاتهـم إلبـادة 

املسـلمني وإخضاعهـم يف حـني كانـت األمـة 

اإلسالمية شـيعا تتقاتل، وأصبحت الحكومات 

اإلسـالمية مجموع دويـالت متناحرة، فزحف 

يف  وعاثـوا  اإلسـالمي  العـامل  إىل  الصليبيـون 

أعظـم  باملسـلمني  ونكلـوا  الفسـاد،  األرض 

واحـدة  اإلسـالمية  البـالد  وسـقطت  تنكيـل 

تلـو األخـرى وأخـريا احتلـوا القـدس وطمعوا 

يف احتـالل الحرمـني الرشيفـني. فسـاد اليـأس 

العـامل اإلسـالمي، ومل يجـرتأ أحـد ملقاومتهـم  

وريض املسـلمون بالحكـم الصليبي إال أن الله 

قيـض يف غياهب هذا الظالم الحالك الشـامل 

رجـاال أمثـال نـور الديـن زنيك وصـالح الدين 

ويفتحـون  الصليبيـني  كيـد  يـردون  األيـويب 

القـد.س واألرايض املحتلـة مـن جديـد. وقـد 

أثـر عن السـلطان صالح الدين األيـويب أنه ملا 

فتـح  مـرص قـال قولـه املشـهور: 

"إن اللـه ملـا أعطاين مرص حسـبت أنه قّدر يل 

أيضا."  فلسطني 

أمـا النكبـة الثانيـة: جـرّب العامل اإلسـالمي يف 

القـرن السـابع الهجـري محنـة كبـرية، فقـد 

هجـم التتـار عىل العـامل اإلسـالمي ومل  يرتكوا 

كبـريا وال صغـريا إال قتلـوه، وارتكبـوا مجـازر 

ال  مـا  الربيئـة  النفـوس  مـن  وقتلـوا  بشـعة 

يحـى، ومل تبـق بقعـة مـن بقـع األرض إال 

الرعـب  املسـلمني  عـىل  فاسـتوىل  احتلوهـا، 

والدهشـة، وأصبحـت عندهـم هزميـة التتـار 

رضبـا مـن الخيـال حتـى سـاد يف النـاس: "إذا 

قيـل لـك أن التتـار انهـزم فـال تصـدق" ويف 

أطبـق  أن  وبعـد  املريـر  الوضـع  هـذا  مثـل 

مـرص  قامـت  اإلسـالمي  العـامل  عـىل  اليـأس 

ألداء املهمـة. فعندمـا فرغ التتـار من احتالل 

معظـم أجـزاء العامل اإلسـالمي وإخضاع أهلها 

أو قتلهـم وإبادتهـم وأسـقطوا مركـز الخالقـة 

بغـداد وقتلـوا  الخليفـة زحفـوا إىل احتـالل 

مـرص، هنالـك قيـض الله ملـرص أبطـاال وقفوا 

يف وجـه هـذا الزحـف، فقـد هزمهـم امللـك 

الظاهـر بيـربس  يف معركة جالـوت رش هزمية 

ال  التتـار  أن  السـائدة  املقولـة  تلـك  ونقـض 

ينهـزم، فانهزمـوا رشهزمية، وانتهـوا إىل مزبلة 

التاريـخ. وكفـى اللـه املؤمنـني القتـال. 

فتنـة  فهـي  واألخـرية  الثالثـة  املحنـة  أمـا 

الصهيونيـة اليهودية العاملية، لقد اسـتطاعت 

بأذرعهـا  العامليـة  الصهيونيـة  منظمـة 

تجهـز  أن  وغريهـا  كاملاسـونية  الخطـرية 

مـن  تسـتعمركثريا  وأن  العثامنيـة،  الخالفـة 

البـالد اإلسـالمية وأخـريا نجحـت يف احتـالل 

بحتـة، كل  يهوديـة  وإقامـة دولـة  القـدس  

وقـد  سـاكنا  يحركـون  ال  واملسـلمون  هـذا 

شـغلتهم أموالهم وأنفسـهم وركنـوا إىل الدنيا 

وحطامهـا. 

اليـوم  العامليـة   الصهيونيـة  ولقـد عششـت 

البـالد  مـن  كثـري  عـىل  سـيطرتها  وأحكمـت 

الحكـم  اإلسـالمية، واسـتولت عـىل مفاصـل 

سـواء  األصعـدة  كافـة  عـىل  وسـيطرت  بـل 

السياسـية واالجتامعيـة والثقافيـة والفكريـة 

والعسـكرية، وحتـى يف تعيـني الحـكام، فلهـا 

يـد طـوىل يف العـزل والنصـب يف الكثـري مـن 

والعربيـة.  اإلسـالمية  البـالد 

وفيـام يتعلـق مبـرص  فقـد عاشـت ردحـا من 

الزمـن تحـت الحكـم االسـتبدادي الفرعـوين، 

مـن  أكـرث  والقمـع  االسـتبداد  مـن  وعانـت 

الـدول اإلسـالمية األخـرى نظـرا إىل موقعهـا 

إرسائيـل  بحـدود  وقربهـا  املهـم  الجغـرايف 

الـذيك املتدفـق،  ونظـرا  إىل شـعبها املسـلم 

الـرش،  قـوى  أنظـار  محـط  أصبحـت  وبـذا 

كل  الغـرب  مبواطئـة  الصهيونيـة  فجنـدت 

طاقاتهـا إلخـامد كل ثـورة تدعـو إىل اإلصـالح 

والتغيري إىل أن طفح كأس الصرب وبلغ السـيل 

الـزىب فانتفض الشـعب وأطاحـوا بالديكتاتور 

حسـني مبـارك واعتـىل عـىل العـرش ـ ألول 

مـرة يف تاريـخ مـرص ـ الرئيـس الدميقراطـي 

املسـلم الغيـور محمـد مـرىس ولكـن مـا إن 

جلـس عـىل الكريس حتى قـام العامل ومل يقعد 

وقامـت الصهيونيـة مبواطئـة القـوى الغربيـة  

والـدول العربيـة العميلـة العلامنيـة بإطاحة 

الحكـم ودحـر اإلسـالميني وقمعهـم. وها هو 

الشـعب ينتفض من جديـد ويطالب بإطاحة 

السـييس، ليجربـوا دورا جديـدا يف هذه املرة، 

دورا رياديـا يعيـد إىل مـرص مجدهـا املؤثـل 

وإىل العـامل اإلسـالمي القـدس املحتلـة. 

إن مـرص هـي التـي ردت الحملـة الصليبيـة 

التـي أبطلـت املقولـة  عـىل أعقابهـا، وهـي 

السـائرة: إذا قيـل لـك أن التتـار ينهـزم فـال 

املقولـة  سـتبطل  اليـوم  هـي  وهـا  تصـدق. 

السـائرة بني الناس: إذا قيل لك أن الصهيونية 

سـتنهزم فـال تصـدق. إن ذلـك اليـوم آلت ال 

محالـة، ومـا يـوم حليمـة بـرس.

مصر هل تتوىل  القيادة من جديد؟!
عبدالرمحن حممد مجال
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بـات العـراق سلسـلة مـن املحـن والنكبـات 

فيـه  العـامل يشـهد  يـكاد  ومنـذ سـنوات وال 

والدمـار  والخـراب  والتعاسـة  البـؤس  سـوى 

مـن  الواصلـة  فاألخبـار  والخيانـة،  والفسـاد 

العـراق سـيئة وإن هذه األيام من أسـوأ األيام 

يف هـذا البلد الحبيب ولكنهـا ال تكون آخرها.

تواجـه العـراق موجـة جديـدة مـن الغضـب 

مظاهـرات  قالـب  يف  املياديـن  يف  انصبـت 

عارمـة اجتاحـت العاصمـة بغـداد ومل تنـس 

هـذه  مـن  نصيبهـا  األخـرى  املحافظـات 

املظاهـرات التـي هـي محاولة بائسـة تنشـد 

التغيـري واإلصـالح ! ويتبـع املظاهـرات إعـالن 

السـلطات العراقيـة حالـة التأهـب القصـوى 

الدولـة  سـيادة  عـىل  الحفـاظ  حجـة  تحـت 

بعيـد اتسـاع دائـرة املظاهرات، التـي اجتازت 

العاصمـة لتصـل بعقوبة رشقاً وكركوك شـامالً 

وذي قـار جنوبـاً.

ضـد  انتفاضتهـا  العراقيـة  الجامهـري  تتابـع 

بحجـم  مواجهتهـا  رغـم  الحاكمـة  املنظومـة 

هائـل مـن القمـع، أدى إىل مقتـل العـرشات 

ألـف، ووسـط حالـة مـن  أكـرث مـن  وجـرح 

والغـاز  الرصـاص  ولغـة  التجـوال  حظـر 

بغـداد،  مطـار  مـن  قريبـا  للدمـوع  املسـيل 

االعتقـاالت  مسـار  عـىل  الحكومـة  وانتهـاج 

الطـرق  اإلنرتنـت، وإغـالق  والقطـع لخدمـة 

العامـة بدعـاوى الحفـاظ عىل سـيادة الدولة 

اعتـداءات  يعتـرب  مـام  الحيويـة،  ومنشـآتها 

صارخـة عىل حقوق اإلنسـان وحريـة التعبري.

الـذي   2003 عـام  منـذ  العـراق  سـيق  قـد 

يتزامـن مـع الغـزو األمرييك لـه، إىل جحيم ال 

تطـاق، والذيـن جـاؤوا عـىل ظهـور الدبابـات 

األمريكيـة ومّهـدوا ألمريكا قمـع البالد ونهب 

ثرواتهـا هـم يف الحقيقـة أوصلـوا العـراق إىل 

هـذا الوضـع املـزري، فهـو منـذ ذلـك اليـوم 

متقلـب مـن يسء إىل أسـوأ. والحـرب العـوان 

األخـرية التـي جـاءت بحجة محاربـة اإلرهاب 

لعلهـا كانـت السـهم املسـموم الـذي أصابـه 

ومناطـق  ونـواح  وبلـدات  مـدن  املقتـل!  يف 

للبيـوت  ذري  وفنـاء  بالكامـل،  تهدمـت 

ووعـود  العبـادة،  ودور  والجسـور  واملرافـق 

األلـوف  أبـدا، ومـوت ملئـات  تـأيت  إعـامر ال 

مـن النـاس. وکان ضحية الحـرب املمتدة منذ 

2003 أكـرث مـن مليـون عراقـي.

بـات املواطـن العراقـي ال يِجد لقمـة العيش، 

ويشـاهد االنهيـار شـاِماًل يف جميع مؤّسسـات 

الدولـة، والخدمات العاّمة مـن تعليم وطبابة 

يقـدر  وقـت  وكهربـاء، يف  ومـاء  ومواصـالت 

دخـل بـالده مـن العوائـد النفطيّـة مـا يزيـد 

عـىل سـتّة مليـارات دوالر شـهريًّا، ورغم ذلك 

مل تقـم الحكومات املتوالية بإقامة مستشـفى 

جيّـد، أو مـدارس، أو جامعـات، أو جسـور، أو 

مصانـع، ألّن كل مـا يهّمها هو الّنهب والرّسقة 

وتوزيـع الغنائـم عـىل األبناء واألقـارب ورهٍط 

مـن املنافقـني وبائعـي الوطـن والكرامـة، وال 

يسـتغرب أن يحتـل العـراق املرتبـة الثالثة يف 

قامئـة أكـرث البـالد فسـادا وهـو تحـت رحمـة 

هـذا النـوع مـن الرجال!

والعجيـب هو شـأن الذين يحاولـون لتخوين 

هـذه االنتفاضـة واعتبارهـا مؤامـرة أمريكيـة 

 ! املرتديـة  األوضـاع  هـذه  يف  قامـت  وهـي 

أنصـار  وال  البعثيـني  ليسـوا  واملتظاهـرون 

واملهّمشـون  الجائعـون  بـل  السـابق  النظـام 

مـن الطوائـف العراقيـة أو بتعبـري أصـح مـن 

العراقـي  الشـعب  ألن   ! العراقيـة  الشـعوب 

مل يعـد شـعبا وإمنـا هنـاك شـعوب ! فاألكـراد 

يتظاهرون وحدهـم يف مناطقهم الكردية ويف 

عاصمتهـم أربيـل بإقليم كردسـتان، والشـيعة 

يتظاهـرون يف العاصمـة وجنـوب العراق ضد 

حكومتهم يف بغداد، أما السـنة يف املحافظات 

املنكوبـة، فقـد تظاهـروا وحدهـم أيضـا قبل 

أّن  إال  أمنيـا،  يقمعـوا  أن  وقبـل  سـنوات، 

مطالبهـم مل تجـد أّي تعاطف يذكـر من باقي 

العراقيـني، شـامال كرديـا وجنوبـا شـيعيّا، بـل 

وصمـوا بالدواعـش واإلرهـاب! ثـم حـدث ما 

حـدث ! 

العراقـي  الشـعب  إن  يقـول  الكثـري  هنـاك 

انتفـض جـراء انهيـار الوضع املعيـيش وغياب 

الخدمـات األساسـية والفسـاد املـايل واإلداري 

األخـرية  السـنوات  خـالل  البـالد  الزم  الـذي 

وأمـا أنـا فأعتقـد أن الشـعب انتفـض يريـد 

شـيئا آخـر، أبسـط مـن هـذا كلـه ! أال هـو 

الوطـن! وال أنفي موضوعيـة املطالب األخرى 

املذكـورة، ولكن سـبب االنتفاضـة الرئيس هو 

الوطـن ! ألن املواطـن العراقي برصاحة أصبح 

دولـة  وال  يجمعهـم،  وطـن  فـال  وطـن،  بـال 

يسـتظلون بحاميتهـا. 

وقـد جـرى عـىل ألسـنة املتظاهريـن عفويـا، 

قضايا معاصرة

انتفاضة  الشعب العراقي »مؤامرة أمريكية« أم »رسالة وطنية« ؟!
سيد مسعود
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أهل السنة في إيران

أربعون  إيران  الحاكم يف  النظام  لقد مى عىل 

عاما بدءا من الثورة 57 وحتى 97  وقد تكيف 

عاما،  أربعني  النظام  هذا  مع  اإليراين  الشعب 

واملجتمعات  اإلنسان  يبلغ  الذي  السن  وهو 

فيه مرحلة الرشد والتحول وتظهر فيها عالمات 

التكامل الفكري.

ومستلزَمات  متطَلبات  فهناك  آخر  جانب  من 

الله  كتاب  يف  وردت  وقد  بها،  االهتامم  يجب 

إشارات إىل مرور اإلنسان مبراحل الحياة املختلفة 

بَلََغ  إَِذا  األربعني:}َحتّٰٓى  سن  إىل  وصوله  وحتى 

أَْن  أَْوزِْعِنٓى  رَبِّ  قَاَل  َسَنًة  أَْربَِعنَي  َوبَلََغ  ُه-  أَُشدَّ

أَْشُكَر نِْعَمتََك الَِّتٓى أَنَْعْمَت َعىَلَّ َوَعىٰل ٰولَِدىَّ َوأَْن 

يَِّتٓى - إِىنِّ تُبُْت  أَْعَمَل ٰصلًِحا تَرْٰضُه َوأَْصلِْح ىِل ِف ُذرِّ

إِلَيَْك َوإِىنِّ ِمَن الُْمْسلِِمنَي{] األحقاف : 15[

مقتضيات  لنا  تتبني  القرآن  اإلرشاد  هذا  ومن 

رضورية عند الوصول إل سن األربعني وهي:

1- طلب التوفيق من الله عىل شكر النعم التي 

أنعم الله بها عىل اإلنسان وعىل والديه.

مع  والعمل  الحياة  يف  قويم  منهج  اتخاذ   -2

الله تبارك  الله بحيث ينتهي باإلنسان إىل رىض 

وتعاىل.

3- الدعوة الصالحة ومتني الخري لألوالد واألجيال 

القادمة.

4- استعراض السلوك ونوعية التعامل والنظر يف 

سجل األعامل السابقة وإصالح العرثات والزالت.

نواهيه  عن  واالجتناب  الله  أوامر  امتثال   -5

واالستعداد ملا بعد املوت.

عندما  بها  يُعتنى  أن  بد  ال  مستلزَمات  وهناك 

يبلغ نظام سيايس أو حكومة سّن األربعني:

أّوال: وقبل كل يشء يجب عىل الناس وعىل رجال 

أنعم  التي  النعم  شكر  يؤدوا  أن  خاصة  الحكم 

الله بها عليهم ومتّعهم بالحكم والتمكني خالل 

هذه املدة.

واملرور  التجارب  من  عقود  أربعة  بعد  ثانيا: 

باملنعطفات املختلفة يجب اتخاذ أسلوب صالح 

الرب  رىض  يجلب  بحيث  الحكم  يف  وحَسن 

والَخلق جميعا.

ثالثا: يجب أن يكون هناك تخطيط واهتامم من 

القادم، ولذلك فال  أجل مستقبل مزدهر للجيل 

يف  وأسلوب صحيح  قويم  سيايس  منهج  من  بد 

التعامل ميهدان األرضية املناسبة من أجل تقدم 

الشعب و تطوير مستقبله.

أربعة  حصاد  عند  يقفوا  أن  يجب  رابعا: 

اإليجابيات  يف  بإنصاف  وينظروا  ماضية  عقود 

الخاطئة  القرارات  عىل  ويندموا  والسلبيات، 

خطوات  أخذ  يف  ويفكروا  الرعناء  والسياسات 

الزمة من أجل اإلصالح والتغيري.

أمرهم  عاقبة  يف  يفكروا  أن  يجب  خامسا: 

ويستحرضوا املحاسبة أمام أحكم الحاكمني.

مطالب أهل السنة ف إيران:

كبري  جمع  اجتمع  ه.ق.   ۱۴۴۰ رمضان    يف 

الرئيس  مع  ونخبهم  إيران  يف  السنة  علامء  من 

روحاين يف ضيافة منه عىل مائدة اإلفطار وكان 

الشيخ  فضيلة  مثل  بارزة  شخصيات  بينهم  من 

موالنا عبد الحميد الذي ألقى كلمة بالنيابة عن 

يف  الحارضة  السنية  والشخصيات  النخب  باقي 

الجلسة وبعد اإلشارة إىل خدمات الدولة تطّرَق 

إىل الحديث عن مطالب أهل السنة وتوقعاتهم 

من الحكومة.

وذكر فضیلة الشيخ عبد الحميد يف هذا الحفل 

أن إيران تتكون من العرقيات واملذاهب املختلفة 

أن  يجب  التي  وحرياتهم  حقوقهم  لهم  الذين 

تتوافر لهم وتؤدى إليهم وأكد أن مراعاة حقوق 

حرياتهم  وتوفري  واملذاهب  القوميات  جميع 

ومشاركتهم يف املجاالت كلها كام هو حقهم، كل 

ذلك رضوري من أجل استدامة األمن واستحكام 

الوحدة. 

وأكد أيضا عىل رضورة توفري الحريات القانونية 

والعدالة يف الحكم مؤكدا أن أمن الدولة وتحقق 

الحكم  يف  بالعدالة  مرهونان  القوية  الوحدة 

وتوفري الحريات الالزمة.

مطالب  إيران  يف  السنة  ألهل  أّن  أيضا  ورّصح 

كثرية، وعىل رأسها مطلبان يف غاية من األهمية، 

وثانيهام  الحريات  نطاق  توسيع  أحدهام 

دون  من  ونخبهم  السنة  أهل  استخدام مؤهيل 

فوارق ومتييزات.

لكنها  موجودة  إيران  يف  الحریات  أن  وأضاف 

أن  يريدون  السنة  أهل  وأن  ومحدودة،  جزئية 

مطالب أهل السنة يف إيران بعد مرور أربعني 
عاما من عمر الثورة  اإلسالمية

سامحة األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي

تعريب: أمحد مجال البلويش

*
وقالـوا ببسـاطة »نريـد وطنا«، مـام يدل عىل 

أنهـم توصلـوا إىل أن املعالجـة السـطحية ال 

الوطـن  غيـاب  باملرافـق يف  واملطالبـة  تفيـد 

املسـتقل والدولـة الحامية، ال جـدوى لها. فال 

تتيـرس فرصـة العيـش الكريـم يف وطـن ضاع، 

وال قيمـة ألي كالم عـن دميقراطيـة يف غيـاب 

الفـراغ،  يف  تبنـى  ال  فالدميقراطيـة  الدولـة، 

وفصـل قيمـة االسـتقالل الوطنى عـن مطلب 

الدميقراطيـة ال يثمـر شـيئا.

ومل  ودولـة،  كوطـن  العـراق  ضـاع  نعـم، 

يكسـب العراقيـون حريـة وال دميقراطيـة، بل 

متزقـوا شـيعا وطوائـف، وسـاقتهم االنتخابات 

العصابـات، ال إىل حكـم  الدوريـة إىل حكـم 

)املنتخبـة  الحكومـات  وتحولـت  الشـعب، 

دميقراطيـا كـام يقـال( إىل دمـى عـىل مـرسح 

عرائـس، وإىل فصـول محنـة ال تنتهـي، وإىل 

واملالحـم  الشـعر  لعـراق  وذكريـات  أطـالل 

والـرثاء واملنعـة والقـوة، ومـن دون بصيـص 

أمـل قريـب يف اسـتعادة زهـو بغـداد التـي 

كانـت قلعـة األسـود يومـا.

يقـال إن محمـد مهـدي الجواهـري الشـاعر 

العراقـی الکبیـر اختـار لتشـكيل اسـم العراق 

طريقـة مغايـرة، متنـح للدولـة العراقيّـة بعداً 

وطنيّـاً رصفا، فقد كان الراحل يسـتبدل حركة 

الكـرسة عىل العـني بالضمة لتصبح )عـُـراق(، 

وذات مـرة سـألته مقّدمـة أحـد الربامـج: من 

أي بلـد أنـت؟ فأجـاب مـن فـوره »أنـا مـن 

الضيقـة  املذيعـة  مـن  كان  فـام  الـعــُـراق« 

مسـتنكرة  السـاذج  الضحـك  سـوى  األفـق 

اتيـان الضـم بـدال مـن الكـرس، حينهـا باغتهـا 

الجواهـري بقولـه: »يعـز عـيّل كـرس العـني، 

فعـني العـراق ال تُكـرس ابـداً«.

خونـة  الثائريـن  يعتـرب  ممـن  أظلـم  فمـن 

ومخدوعـني مـن قبل أمريـكا لتمريـر مؤامرة 

جديـدة وهـم خـرسوا كل يشء، نعم كل يشء 

مبعنـى الكلمـة حتـى الوطن ! وكل مـن يريد 

اسـرتداد الوطـن وإعـادة مجدهـا الضائـع هو 

ليـس بخائـن وفاسـد بـل بالعكـس متامـا إن 

الخائـن والفاسـد هو الذي يـرىض بنهب البالد 

وتالشـيها وانهيارهـا واسـتمرار هـذه األوضـاع 

املخزيـة إذ ال يلتقـي الفسـاد والوطنيـة.

*
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يحصلوا عىل حقهم من الحريات الكافية يف إطار 

الدستور.

وال شك أن فضيلة الشيخ عبد الحميد وُمعظَم 

يقترصوا  مل  إيران  يف  السنة  أهل  ونخب  علامء 

فحسب  اإلسالمية  الجمهورية  نظام  دعم  عىل 

ولكنهم إضافة إىل ذلك دعوا الشعب إىل الحضور 

ذلك  صور  ومن  كلها،  السياسية  امليادين  يف 

اإليرانية  األرايض  السنة من وحدة  أهل  موقف 

سواء  الحكومية  املجاالت  كافة  يف  ومشاركتهم 

االنتخابات  يف  كاملشاركة  واالجتامعية  السياسية 

املختلفة ودورهم املرموق يف ذلك.

عبد  الشيخ  فضيلة  كالم  يف  األهم   والجانب 

يف  الحريات  سقف  إىل  اإلشارة  هو  الحميد 

هو:  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال  القانون  إطار 

وما  الدستور  يضمنها  التي  الحريات  هي  ما 

فال  الدستور  إطار  يف  تتوفر  التي  الحريات  هي 

أقل من أن يُحظى أهل السنة بالحرية يف إطار 

الدستور وملعرفة ذلك ال بد من مراجعة بعض 

البنود. ورد يف البند الثاين عرش من الدستور: 

الرسمية إليران هو اإلسالم، واملذهب  ))الديانة 

الرسمي  املذهب  هو  عرشي  اإلثني  الجعفري 

واملناقشة،  للتغيري  قابل  غري  البند  وهذا  للبالد 

واملذاهب األخرى كالحنفية واملالكية والشافعية 

والحنبلية والزيدية كلها تُحظى باالحرتام، وأتباع 

هذه املذاهب أحرار يف أداء شعائرهم وفقا ملا 

يقتضيه فقُههم، وفيام يتعلق بتعليم أبناءهم ويف 

املسائل الفردية )مثل الزواج، والطالق، واملرياث، 

والوصايا( والدعاوى املتعلقة بذلك. ألهل السنة 

التي  املناطق  ويف  املَحكامت،  يف  رسمية  حقوق 

غالبية سكانها من إحدى تلك املذاهب املذكورة 

فاألحكام غري رسمية يف إطار صالحيات الشورى 

األهيل لتلك املنطقة ستكون وفقا لذلك املذهب 

مع مراعاة حقوق بقية املذاهب((

أي  من  اإليراين  ))الشعب  عرش:   التاسع  البند 

عرق وطائفة كان، يتمتع بالحقوق املساوية، وال 

متييز يف اللون أو اللغة أو العرق((

البند العرشون: ))كل أفراد الشعب من الرجال 

بكافة  ويُحظون  الدولة،  حامية  تحت  والنساء 

حقوقهم اإلنسانية والدينية والسياسية والثقافية 

يف إطار األحكام الرشعية((

بغض النظر عن الخالفات واملناقشات حول البند 

الثاين عرش يف حني إقراره و قناعة أهل السنة به 

وأنه إىل أي حد يُطَْمنِئ أهَل السنة فهناك أسئلة 

لهذا  بقوة وهي: إىل أى حد كان  تطرح نفسها 

البند دور يف تضمني حقوق أهل السنة عىل أرض 

الواقع  طوال أربعني عاما؟

عىل سبيل املثال؛ هل هذا البند يضمن السامح 

يف  سني  مواطن  مليون  من  ألكرث  مسجد  ببناء 

الجيل  فكر  شغل  الذي  الثاين  السؤال  طهران؟ 

ما  هو:  حني  بعد  حينا  تكراره  ويعيد  الجديد 

هو موقف رجال الحكم من إعطاء حقوق أهل 

حقوقا  السنة  ألهل  أن  يعتقدون  هل  السنة 

أن  الحكم  رجال  يصدق  هل  تُؤدى؟  أن  يجب 

النظام  عمر  من  عاما  أربعني  السنة خالل  أهل 

مل يُكرَموا بانتصاب وزير أو حاكم منهم ولو ملرة 

واحدة ؟! فيام ال يُلحظ أّن ذلك مخالف للدستور 

أن  الحاكم  النظام  تاريخ  يف  يثبت  مل  ذلك  ومع 

انتصب وزير أو حاكم من أهل السنة.

للناس  الدولة  رجال  جواب  سيكون  فامذا  إذن 

سيجيب  وكيف  األسئلة  هذه  عىل  وللتاريخ 

أهل السنة عن هذه األسئلة إذا سألهم األجيال 

ُخمس  يشكلون  تقدير  أقل  عىل  وهم  القادمة 

كافة  يف  حضورهم  ثبت  وقد  البلد،  سكان 

املجاالت إىل جانب الحكومة.

تطبيق  يقتيض  اإلنساين  الشعور  فإن  كل  عىل 

العدالة. والعدالة اإلسالمية والعدالة االجتامعية 

الَِّذيَن  }يٰٓأَيَُّها  يقول:  تعاىل  وربنا  مقتضيات  لهام 

َواَل   - ِبالِْقْسِط  ُشَهَدآَء  لِلَِّه  ِمنَي  قَوّٰ كُونُوا  َءاَمُنوا 

اْعِدلُوا  تَْعِدلُوا   أاَلَّ  َعىٰلٓ  قَْوٍم  َشَنـَٔاُن  يَْجرَِمنَُّكْم 

مِبَا  َخِبرٌي  اللََّه  إِنَّ  اللََّه  َواتَُّقوا  لِلتَّْقٰوى   أَقْرَُب  ُهَو 

تَْعَملُوَن {] املائدة:8[

ما  هو  والحقيقية  الشاملة  العدالة  تطبيق  إن 

يضمن بقاء أي نظام عىل وجه األرض واستقراره 

ظاهريا  له  الخري  متني  يجلب  كام  القلوب،  يف 

وباطنيا ويُّحسن صورته لدى العامل ويُنري تاريخ 

الُدَول والرعية.

والجدير بالذكر أن الدعايات واإلدعائات الفارغة 

عىل  للتسرت  ينفع  ال  الفارغ  والتوجيه  والنصح 

الحقائق وتزوير الواقع ولن يُقنع القلوب.

االقتصادية  الهجامت  فإن  آخر  جانب  من 

العسكرية  والتهديدات  املستمرة  والسياسية 

عىل  الحفاظ  أجل  من  العمل  تقتيض  املتوالية 

السلمي  التعايش  خالل  من  وذلك  الوحدة 

والعدالة االجتامعية.

وتطبيق  بالحقائق  االعرتاف  فإن  األخري  ويف 

السلمي  التعايش  قوانني  ومراعاة  العدالة 

وأداء  واألعراق  املذاهب  بكافة  واالهتامم 

السواء وعدم حرمانهم  حقوقهم املرشوعة عىل 

إىل  سيُفيض  الدستور  مبوجب  لهم  رُشع  مام 

وسيُقّوي  الخارجية  املؤامرات  نريان  إخامد 

الرب  رىض  سيجلب  كام  والدولة،  النظام  أبنية 

وسيجلب الخريات والربكات الوافرة.

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

* مأخوذ من مجلة نداي إسالم العدد 76-77

-أكد املتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية االيرانية بهروز 

كاملوندي بان خطوات ايران الالحقة يف خفض التزامتها 

النووية قادمة يف الطريق إن مل تبادر االطراف االخرى لتنفيذ 

التزامتها.

-هذا القرار جاء للرد عىل الخطوة التي اقدمت عليها امريكا 

بالخروج أحادي الجانب من االتفاق النووي وبهدف ايجاد 

التوازن بني الحقوق وااللتزامات.

-تدارس املجلس االعى لالجواء االفرتاضية يف الجمهورية 

االسالمية االيرانية اجزاء من وثيقة تطوير الخدمات الرقمية 

يف البالد.

-وقال العميد حاجي زادة خالل تفقده ملعرض انجازات 

منظمة الصناعات الدفاعية، مضيفا: ان نهج تصنيع االسلحة 

الدفاعية الذكية كان منعطفا يف تطوير منتجات الصناعة 

الدفاعية.

االيراين،  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير  -نصح 

محمد جواد آذري جهرمي، الرئيس االمرييك دونالد ترامب 

بان ترصد أقامره الصناعية الطريق من النجف اىل كربالء.

-فتحت مراكز االقرتاع يف تونس اليوم األحد أبوابها أمام 

الناخبني لإلدالء بأصواتهم يف ثاين انتخابات برملانية بعد 

الثورة عام 2011 .

يف  املظاهرات  بتجدد  الفرنسية  الصحافة  وكالة  -أفادت 

العاصمة وإطالق الرصاص الحي يف وسط بغداد.

-وفيام تطالب السلطات املتظاهرين منحها فرتة زمنية 

ألربعني  املعيشية  الظروف  وتحسني  اإلصالحات  لتنفيذ 

الحروب والبطالة  أنهكته  الذي  العراق  مليون نسمة يف 

والفساد، دعا الصدر إىل »انتخابات مبكرة بإشاف أممي«.

-وأشار حداد إىل أن »هذه هي املرة األوىل التي نسمع فيها 

الشعب يطالب بإسقاط النظام« املبني عىل املحاصصة 

الطائفية واإلثنية للمناصب، إضافة إىل املحسوبيات.

منظمة الطاقة الذرية: سازمان انرژی امتی

أحادي الجانب: یک جانبه

املجلس االعى لالجواء االفرتاضية: خدمات دیجیتال

منایشگاه  الدفاعية:  الصناعات  منظمة  انجازات  معرض 

دستاوردهای سازمان صنایع دفاعی

وزير اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات: وزیر ارتباطات 

و فناوری اطالعات

مراكز االقرتاع: مراکز رای گیری

إطالق الرصاص الحي: شلیک گلوله های زنده

زودهنگام  انتخابات  أممي:  بإشاف  مبكرة  انتخابات 

تحت نظارت سازمان ملل

املحاصصة الطائفية: سهمیه های فرقه ای

اإلثنية للمناصب: اعامل تبعیض قومی در مناصب

كيفية استعماهلا

معجم املصطلحات 
احلديثة 46

معجم املصطلحات 
احلديثة )46(
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األخالق اإلسالمية

واحد بخش يار أمحد زهي

مدرس باجلامعة

األمانــة مــن أفضــل الصفــات اإلنســانية، 

والرجــل األمــني ميلــك كرامــة ورتبــة 

موقــرة ورفعــة عاليــة لــدى النــاس. قــال 

اللــه تبــارك وتعــاىل: إِّن اللــَه يَأُْمرُكـُـْم أَْن 

تـُـؤّدوا األَمانــاِت إِىل أَْهلِهــا. وقــال النبــي 

صــىل اللــه عليــه وســلم: أربــع إذا كــن 

فيــك، فــال عليــك مــا فاتــك مــن الدنيــا: 

ــة وصــدق حديــث وحســن  حفــظ أمان

خليقــة وعفــة يف طعمــة. 

األمانــة لفــظ يطلــق عــىل معــان كثــرية 

ــن  ــرء م ــه امل ــن علي ــا يؤم ــي كل م فه

ــا،  ــن ودني ــن دي ــأن م ــي وش ــر ونه أم

اللــه تعــاىل، تأديــة  فرعايــة حقــوق 

ــات  ــرك املحرم ــات وت ــض والواجب الفراي

كلهــا أمانــة، قــال الصحابــة رضــوان 

اللــه تعــاىل عليهــم أجمعــني: إن األمانــة 

يف كل يشء يف الوضــوء والصــالة والــزكاة 

ــن  ــع، وم ــزان والودائ ــل واملي والصــوم والكي

ــال يطمــع  ــاد، ف ــة حفــظ حقــوق العب األمان

ــل،  ــار الحــق يف الكي ــة واملعي ــرء يف وديع امل

أمانــة،  النــاس  ونصــح  أمانــة  وامليــزان 

ــة،  ــزوج عــىل الزوجــة حقــوق هــي أمان ولل

وللزوجــة عــىل زوجهــا حقــوق هــي أمانــة، 

ــة،  ــة والــرس أمان ودم اإلنســان وعرضــه أمان

وعقــود الــرشكات والتجــارة بــني التجــار 

ــة.  ــني أمان واملتعامل

وإخــالص  الــرس  كتــامن  األمانــة  ومــن 

الفتــوى  يف  فتكــون  للمستشــري  املشــورة 

صــدق  ويف  الشــهادة،  ويف  الحديــث،  ويف 

ــه،  ــخص، أن يبلغ ــف الش ــام كلّ ــغ في التبلي

فمــن حمــل رســالة فعليــه أن ويوصلهــا 

عــىل وجههــا الصحيــح بــال زيــادة ونقصــان، 

واثــق  فهــو  أخــاه رسا  يســتودع  والــذي 

ــة  ــه فيصــري رسه أمان ــه، مطمــنئ إىل كتامن ب

ينبغــي أن تحفــظ، والــذي يستشــري أخــاه يف 

أمــر فهــو يبغــي عنــده النصيحــة واإلخــالص، 

فصــار مــن األمانــة أن ينصــح لــه وال يغشــه. 

ومنهــا أن يقــوم الرجــل بواجبــات العمــل أو 

الوظيفــة التــي يشــغلها بصــدق و إخــالص، 

وال يســتعمل ســمعه أو نظــره أو شــيئا مــن 

جوارحــه يف فحــش أو باطــل، وإال يقــول 

لســانه، إال حقــا وكل مــا يطلبــه الديــن 

منــا مــن خــري أمانــة، وكل مــا يطلــب تركــه 

مــن رش أمانــة.  فالرجــل األمــني إمنــا يراعــي 

ــامل  ــى يف األع ــة حت ــراف األمان ــع أط جمي

الصغــار أيضــا خوفــا مــن اللــه عزوجــل، 

وعمــال بديــن النبــي عليــه الصــالة والســالم. 

والخائــن إمنــا يســقط يف عيــون أصحابــه 

ــن  ــا اومت ــىل م ــدم املحافظــة ع وغريهــم لع

عليــه وال يحرتمــه النــاس يف املجتمــع وال 

عــزة و الوقــار لــه يف الحيــاة. وقــد ورد عنــه 

يف القــرآن " إن اللــه ال يحــب الخائنــني" 

وقــال النبــي عليــه الســالم: " الديــن ملــن ال 

ــن  ــة خــرسان الدي ــة الخيان ــه" عاقب ــة ل أمان

والدنيــا ألن النــاس ال يعبــأون بالخائــن 

يف بؤســه وفقــره يف مجتمعهــم وهكــذا 

العكــس، أمــا خــرسان الديــن؛ فتنقــص 

ــد  ــه وتزي ــاب أعامل ــن كت الحســنات م

الســيئآت، وخــرسان اآلخــرة فســيعذب 

جهنــم.  يف  مــؤمل  موجــع  بعــذاب 

وبالجملــة إن األمانــة ينبــوع الســعادة 

النــاس  يثــق  بهــا  الفــالح  ومصــدر 

ــم  ــم وأعامله ــه أمواله ــرء فيمنحون بامل

ويســتفيد،  فيفيــد  فيهــا،  يتــرصف 

واألمــة مل تــرق ومل تحــظ بالغنــى إال 

باألمانــة فــام ربحــت تجــارة وازدهــرت 

ــا وال راجــت صناعــة بغريهــا وال  إال به

أفلحــت رشكــة بســواها، وإن الصــادق 

يف قولــه الــوف بعهــده ووعــده، األمــني 

عــىل مــا اومتــن عليــه مقــرب مــن اللــه 

منعــم يف أهلــه محبــب بــني النــاس 

ــه ألنهــم يدفعــون مــا  وثروتهــم كأنهــا ثروت

ــا  ــم، ويســلمونه م ــه مــن أمواله ــاج ألي يحت

ــة  ــم طيب ــة له ــع اململوك ــن البضائ ــاء م يش

نفوســهم، منرشحــة صدورهــم، ذلــك ألنهــم 

واثقــون مــن دينــه وأمانتــه وأنــه ال مياطــل 

ــد. ــوف يف وع ــق، وال يس يف ح

عظيمــة  فضيلــة  لهــا  األمانــة  أن  فعلــم 

ــا  ــة له ــل، والخيان ــا رجــل جلي واملتصــف به

قبــح عظيــم واملتصــف بهــا رجــل ذليــل 

وســلم:  عليــه  اللــه  النبــي صــىل  وقــال 

األمانــة تجلــب الــرزق، والخيانــة تجلــب 

العــرص  األمانــة يف  الفقــر، ولقــد غابــت 

الحديــث والنــاس يف لهــف شــديد إليهــا، ألن 

ــم. ــدم األم ــور وتتق ــع األم ــح جمي ــا تص به

فنســأل اللــه تعــاىل أن يزيننــا بصفــة األمانــة 

واألمانــة  األخــالق  مبــكارم  يحلينــا  وأن 

ــة.  ــالق والخيان ــاوي األخ ــن مس ــا م وينقذن

ــز. ــه بعزي ــىل الل ــك ع ــا ذل وم

ال دين ملن ال أمانة له
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فيه،  واندمج  التاريخ،  يف  وطوى  أدبر،  و  ميض  عام 

ومل يكد يعود أبدا، ميض هذا العام واألمة اإلسالمية 

القتل،  من  والشدائد،  النكبات،  أنواع  تعاين  تزل  مل 

والتقتيل،والترشيد والتذليل، ومل تزح تقايس األزمات، 

والعقد، والعقبات، يف السياسة، واالقتصاد، واإلستقالل 

يف الحكم، واتخاذ القرارات املالمئة حيال هذه األمور 

املخططات  وأشنع  املؤامرات  أشد  تواجه  تزل  ،ومل 

وفجائع  خطب  بها  اللدود،وحل  أعداءها  قبل  من 

والتشتت  والخالف  الشقاق  والتعد،  التحيص  وكرب 

كيانها،ويظلم  ظهرها،ويكرس  يقضم  يزل  مل  والتبدد، 

والجنسية  والقومية  متزيقا،والعصبية  نهارها،وميزقها 

أملا و نكدا،فهي يف ضياع وخرسان وتدهور،  تزيدها 

و  مار  لكل  هنيئا  ومطمعا  سائغة  لقمة  وقدأمست 

مجتاز، ولكل هاجم ومعتد،وتكالب عليها األعداء من 

املجتمع  يف  ولدوا  الذين  وصوب،حكامها  حدب  كل 

اإلسالمي، وكثريا ما نشئوا فيه، منغمسني يف شهواتهم، 

الكفار،  مائدة  عيل  لذاتهم،جالسني  عيل  عاكفني 

هوالء  لدي  لتدمريها  ويلهثون  خرابها،  يف  يسعون 

لئيم  كل  واملدنيةنداء  التقدم  بإسم  ويلبّون  وهوالء، 

بليد أفاك أثيم، من كل فج عميق، ومن غرب بعيد، 

املخلصني،  والدعاة  العلامء  عيل  والضغط  بالتشدد 

بال  عنف  وضدأرسهم،  ضدهم  والعنف  وباعتقالهم 

أضف  بالجدوي،و  وجهد  غاية،  بال  وضغط  حدود، 

القامئة السوداء الشنيعةتوتري العالقات مع  إيل هذه 

البالد اإلسالمية الشقيقة، وتكدير خواطر املسلمني يف 

للدول  األبواب  وضحاها،وفتح  عشية  بني  كله  العامل 

املدعية الكاذبة لإلسالم،وإعطائها امليادين للتدخل يف 

لها  التي  األساسية  املهمة،وقضاياها  املسلمني  شؤون 

أهمية بالغة يف قلوبهم؛ مثل قضية القدس الرشيف 

بني  التسكع  من  ومتكنها  املكلوم،  فلسطني  وشعب 

جثث أطفال املسلمني وأشالءهم الذين دفنوا تحت 

يف  العام  هذا  يف  ماوقع  املدمرة،و  واملباين  الركام 

مطمع كل مسلم،ومتوخي كل مؤمن، ويف قلب األمة 

وحطّم  األرواح،  وجرح  القلوب،  شجي  اإلسالمية، 

اآلمال، واملبتغيات، وقيض عليهم أمنياتهم ورغباتهم، 

و ماهو أدهي وأمر أن بعض الدول أعادت األصنام إيل 

جزيرة العرب،وأحيت تعظيمها، وعبادتها، بنصبها يف 

شوارع مدنها، بعد تلك الجهود التي تحملها الرسول 

الكريم الرؤف-صىل الله عليه وسلم- لتطهريالجزيرة 

اليهود  من دناستها و خباثتها، كل ذلك لرتيض عنها 

والنصارى والبوذيون،حكام هذه الدولة نسوا أو تناسوا 

أن الله تعاىل قال: َولَْن تَرَْضٰی َعْنَک الْیَُهوُد َواَل النََّصاَرٰی 

َحتَّٰی تَتَِّبَع ِملَّتَُهْمۗ  قُْل اِنَّ ُهَدی اللَِّه ُهَو الُْهَدٰیۗ  َولنَِئِ 

اتَّبَْعَت اَْهَواَءُهْم بَْعَد الَِّذی َجاءََک ِمَن الِْعلِْم ۗ َما لََک 

ِمَن اللَِّه ِمْن َولِیٍّ َواَل نَِصیٍر

الجزيرة  استهدفوا  أشكالها،  مختلف  عيل  األعداء 

العربية، وتركزوا عليها، وتربمجوا لها، ولهم تخطيطات 

ومؤامرات خاصة إلبادتها دينيا وإميانيا، إنهم يعلمون 

أن القضاء عيل شئ يأيت من داخله ويتأيت من قلبه،فإذا 

فسد،فسد كل مايحويه، هم يتمهدون إلعادة الرشك، 

والكفر ،والجهل، والعصبية القومية العمياء،والجاهلية 

الخرقاء إيل هذه الجزيرة-قلب اإلسالم -بعد ما أريق 

النفوس،  وتصفيتها  لتطهريها  الدماء،وفدي  ألجلها 

اليغفر،  ذنب  هذا  والله  ومزقت،  تقطيعا،  وقطعت 

وظلم الينكر.

آذاننا  قرعت  االنتهاء  وشك  عيل  العام  بات  كلام 

مثل  املسلمة،  األمة  تجاه  مؤمل،  ونبأ  بخربمؤسف، 

املجروحة  كشمري  قضية  و  أعوام  قبل  بورما  مجزرة 

كالصاعقة  املسلمني  نزلت عيل  والتي  العام،  يف هذا 

ودّك عليهم عامهم هذا، يف حني أنهم كانوا يتهيئون 

الحجاج  مع  واملسايرة  السعيد  بالعيد  لالحتفال 

ألوانهم وأجناسهم  اختالف  األعداء عيل  إن  األعزياء. 

منذ مدة تالمئوا عيل تحزين املسلمني وتخريبهم روحيا 

يف آخر كل عام بني فنية و أخري وعيل دقة ومهارة 

مستهدفني أرواحهم ومعنوياتهم، ما أنذل جهودهم و 

ما أخبث مؤامرتهم. 

فهذا العام ميض واألمة ما زالت تنتظر أياما سعيدة 

تطلع  زالت  مرشقة،وما  وأعواما  مريحة  أحواال  و 

الزمان،  غابر  يف  لها  كانت  التي  املاجدة  أيامها  عيل 

املحطم  املتعب  املنهوك وجسمها  وترشف بجسدها 

عيل كل حركة حامسية،تعود مبجدها املفقود وعزتها 

رجاال  ترتقب  ومازالت  املرموق،  وجاملها  املطموحة 

ويبذلون  دونها،  ويقاتلون  لها،  ونساء،يتحمسون 

النفس والنفيس يف سبيلها.

الخري  ومتمنني  متفائلني  الجديد،فنبدأه  أماالعام  و 

مباتحتوي  األمة،ألنها  لهذه  والسيادة  والسعادة 

إىل  األلف  من  األمر  هذا  مقومات  من  داخلها  يف 

بأرسه،  العامل  عيل  والسلطة  السيادة  الياء،تستحق 

فنبدأه وأكفنا مرفوعة إىل السامء وقلوبنا طافحة من 

الرجاء عيس أن يجعل الله هذا العام آخر أيام الحزن 

والنكد و غاية كل ما تحملت من املرائر وامللامت و 

أن يكون فتح باب للعزة والسعادة والسيادة والقيادة 

و خامتا للحرسة والندامة والذلة يف جميع الساحات 

وامليادين وأن ال نسمع من وسائل اإلعالم إال مايحمل 

كرامة هذه األمة ورشافتها،وأن يكون اإلسالم هو الحبل 

املتني لجميع التيارات واألفكار،وأنينظر إليها يف إجالل 

كله  العامل  يف  واسعة  أصداء  لها  تكون  وإكرام،وأن 

نفتخر بها ونرفع رأسنا أبيني شامخني.

ومن املعلوم أن مرور األيام، واختالف األعوام، بحدذاته 

مشاكلها،ومل  من  يقلل  األمة،ومل  آالم  يداوي  يكد  مل 

يخفف من نكباتهم، ومل يحل عقدها،وإمنا ميكن ذلك 

إذاعادت إىل أصلها، وعرفت قدرها،وعادت يف حياتها 

واألعوام  الخالية،  القرون  يف  لها  كانت  ما  ونفسيتها 

عيل  الغلبة  تستطيع  قادرة  بأنها  املنرصمة،واعرتفت 

املصاعب دون اإلتجاه إىل هنا وهناك، وأنها تقوم عيل 

قدميها دون اإلرتكاز إيل هنا وهناك، و دون اتكاء إيل 

هذه الدولة، وإيل تلك االدولة،وأنهامتتلك جميع مواد 

تعرتف  كان،وأن  أي صعيد  يف  الفوز  النجاح،وأسباب 

ويف  العمل،  ميادين  يف  عليها  الذاتية،مركزة  بقدرتها 

ساحات الجهاد،ومكافحة األعداء بالفكر وثقة النفس 

وبالخطط الدقيقة؛ خطط تحتوي جميع الجوانب، من 

القوي اإلقتصادية،والسياسية والتعليمية إىل ما يرجع 

إىل تقويم العقيدة االسالمية،وترسيخها يف نفوس أبناء 

املسلمني، وتثقيفهم وتربيتهم، وإيقاع الثقة باألنفس، 

يف  النجاح  مقومات  جميع  ميتلكون  بأنهم  والشعور 

حياة الدنيا واآلخرة، وأنهم اليحتاجون إىل هذه وال إىل 

هذه وإحياء النصح والتوايص يف قلوبهم، إن التاريخ 

بأن مجد هذه األمة وعزتها كانت إلستقاللها  يشهد 

واألصول  العقيدة  من  ممتلكاتها  عيل  والرتكيز 

واملقومات والنصح يف آحادها آلحادها.  

وضامد  العياء  الداء  هذه  دواء  ذاته  حد  يف  النصح 

هذا الجرح املميت، ومنذ أن فقدته، فقدت الوحدة، 

فمن  والكرامة،  العزة،  فقدت  وبالتايل  واالنسجام، 

املستحيل إعادتها بدون النصح، الذي كان يفوح من 

نفسه  تهمه  املسلم  دام  وما  فيهم،  ويتدفق  سلفها، 

وحزبه وتياره، ومادام فارغا من النصح لبني جلدته، 

األمة إال  الدين، لن تري هذه  وغافال من إخوانه يف 

الهزمية،  إال  تجد  ولن  اإلخناع،  والخذالن  الخرسان 

والنقمة، واألزمة، فلن تصلح إال مبا صلح به أوله وهو 

النصح، والنصيحة، والفداء باملال والنفس. 

أسأل الله سبحانه أن يوقظ يف نفوس أبناء هذه األمة، 

وبناتها، ورجالها، ونسائها األمل دامئا يف تذليل املعيقات 

واملوانع، وتجاوز املثبطات والعقبات، وتحويل مواطن 

الضعف، والتخلف، و اإلعاقة، إىل مواطن قوة ،و نهضة 

،و تقدم، وازدهار ويذيك االستعداد، ويصقله، وينميه 

من أجل صنع الغد األفضل، واملستقبل الزاهر واآلتية 

املرشقة.

العام اجلديد واألمة اإلسالمية 

صادق فائز 
مدرس بمدرسة ابن الزبري يف دومك -من ضواحي زاهدان

مدّونات
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صفحة الطالب

هــل الــرسِّ يف نجــاح املجــالت هــو غــالء 

ــا، واختــالف  ــا، أم أن براعــة تصاميمه أوراقه

ألوانهــا وأســاليبها هــي التــي تجعلهــا يف 

مفهــرس املجــالت الحائــزة عــىل القبــول 

ــت  ــا نال ــرى املجــالت بعضه ــاذا ن ــام؟ مل الع

مــن القبــول مــا التحظــى بــه األخــرى؟ 

وهــل مــن املتــوارث بــأن نِصــف الشــهريات 

ــة  ــا مجــالت ثقافي ــات ونحوهــا أنه والفصلي

ــة  ــن الثقاف ــل م ــي التحم ــذا وه ــذا وك وك

ــا؟ وهــل مــن  ــة إال بعــض نواحيه االجتامعي

ــاالت  ــىل مق ــة ع ــور املجل ــاح أن تتمح النج

ــذا  ــط؟ ه ــة فق ــال املؤسس ــن ورج اإلداریی

وهــذا  للنائــب،  املقــال  وهــذا  للمديــر 

ألســتاذ الجامعــة ولطالبهــا ولفالنهــا وفالنهــا، 

والتســع املجلــة للغــري إال قليــال، ثــم نوزعهــا 

ــن أن  ــو األخري ــا، ونرج ــاب مّجان ــىل الُكتّ ع

يشــرتوها باألمثــان التــي نطلبهــا منهــم!؟ 

مــن الــذي يرغــب يف كتابــات اآلخريــن 

ــيوَخ  ــم ش ــك كله ــن أولئ ــب إذا مل يك األجان

ــم؟  ــتهرين بدعوته ــاَة املش ــالم، أو الدع اإلس

ــر  ــن مدي ــت م ــريا وطلب ــاال صغ ــُت مق كتب

ــالء أوراقهــا(  ــا وغ مجلــة )متتــاز بصفحاته

بإرســاله  فطالبنــي  مجلتهــم،  يف  نرشهــا 

ــاء  ــك رج ــت ذل ــرتوين، فعل ــد اإلك ــرب الربي ع

ــعر ــــــ  ــت، وأن أش ــىل مامتني ــول ع الحص

أرى  بالفــرح حــني  ــــــ  ابتــدايئ  كطالــب 

ــألته  ــة، س ــا يف مجل ــورا ومرشق ــمي منش اس

ــم  ــب، ث ــم يج ــايل، فل ــن مق ــهر ع ــد ش بع

ــال: "أرســلها  ــد شــهرين فق ــا بع ســألته ثاني

ثانيــا وجــزاك اللــه خــريا"، دون أن يزيــد 

ــذار...............إذا كان  ــذر أو اعت ــيئامن ع ش

متابعيهــم  مــع  املســؤولني  صنيــع  هــذا 

ومحبيهــم فكيــف لهــم الرغبــة يف مجالتهــم 

وكلامتهــم واالســتفادة مــن أوراقهــا الذهبيــة 

مجلتهــم  وصــف  لهــم  وكيــف  القيمــة، 

بكونهــا ثقافيــة ياتــرى!!!؟

ــاح  ــرسِّ يف نج ــوع أن ال ــة يف املوض والحقيق

ــا  ــا نجاحه ــرُت، وإمن ــس ماذك ــا لي ــة م مجل

ــراء  ــع الق ــات م ــد العالق ــالل توطي ــن خ م

واالهتــامم  مقاالتهــم،  بنــرش  واملتابعــني 

واالســتفادة  معهــم  الحــرة  باملراســالت 

مــن أرائهــم يف إعــداد العــدد، وأن تنــرش 

مصحوبــة  املجلــة  نفــس  يف  أفكارهــم 

بأســامئهم، وذلــك ال ميكــن إال إذا كانــت 

ــاملة  ــوراتها ، وش ــة يف منش ــة اجتامعي املجل

يف مختاراتهــا، وأن يجــد فيهــا الجميــع ـــــــ 

املتقدمــون منهــم واملبتــدؤون ـــــــ متاعهــم 

الــذي يجعلهــم شــائقني ومنتظريــن لعددهــا 

القــادم، ومــن املعلــوم أن نجــاح مجلــة مــا 

ليــس بالُكتّــاب فقــط، وإمنــا باملتابعــني، 

وليــس مــن الــالزم أن تكــون املقــاالت طويلة 

ــن األوراق، و أن  ــد م ــىل عدي ــة ع ومفروش

ــت  ــل يكفــي إذا كان ــري، ب تكــون بحجــم كب

واضحــة جليــة اليصعــب قرائــة مافيهــا، 

مزخرفــة  تكــون  أن  الــالزم  مــن  وليــس 

بالصــور و األشــكال واأللــوان بــل يكفــي إذا 

كانــت ســاذجة خفيفــة لكنهــا تحمــل يف 

حضنهــا الكثــري مــن الدعــوة، وتنــرش الكثــري 

مــن الثقافــة، وتشــجع الكثــري عــىل الكتابــة 

والقرائــة، وتربــط الكثــري بالقلــم والقرطــاس، 

وليــس مــن الــرضوري أن تتنــاول املجلــة 

عــن  واملتعاليــة  الجــادة  املوضوعــات 

ــل ينبغــي أن  ــني فقــط، ب مســتويات املبتدئ

يكــون إىل جانبهــا الحــظ الوافــر للمبتدئــني 

واملبتــدءات أيضــا مــا تحثهــم عــىل األخــالق 

الفاضلــة، ومتهــد لهــم الطريــق الســليم، 

وتزودهــم بالخــربة والعــربة، وتذكرهــم بأيــام 

ــائس  ــم بدس ــة، وتخربه ــلمني التاريخي املس

األعــداء، وأن تنــرش فيهــا االقتباســات التــي 

ــا أســامئهم  ــرش فيه ــرش، أو تن اختاروهــا للن

بهــا ويشــتاقوا إىل  ليفرحــوا  عــىل األقــل 

املســتقبل، ويندفــع  الكتابــة والقرائــة يف 

عنهــم هيبــة إذاعــة منشــور يف مجــالت، 

واليســتحيلوا ذلــك، وليكونــوا أدبــاء وكتابا يف 

مســتقبلهم يدافعــون عــن اإلســالم بأحســن 

ماميكنهمهــذا مــا عرفــت وتوصلــت إليــه من 

خــالل متابعــة املجــاّلت التــي تنــرش باللغــة 

العربيــة واإلنجليزيــة واألرديــة، وهنــاك مــن 

املجــالت مــا تبــاع بقيمــة رخيصــة جــدا 

لكنهــا نالــت مــن القبــول مــا مل يتحقــق ذلك 

للمجــالت الشــهرية األخــرى.

بالشــكر  أتقــدم  أن  أنــىس  ال  وباملناســبة 

ــالمية"  ــوة اإلس ــة الصح ــل  إلدارة "مجل الجزي

التــي نــرشت "باكــوريت"، بــارك اللــه فيهــا و يف 

مديرهــا يف أعضائهــا الذيــن يهتمون بتصميمها 

وصياغتهــا، ويف األخــري أعتــذر عــن الضعــف يف 

التعبــري وعــن االختصــار يف املوضوع....وشــكرا

اجملاّلت الّثقافّية على الّنحو الذي نتمّناه
سخاوت اهلل) من قلعة عبداهلل(

طالب بقسم اإلفتاء بجامعة دارالعلوم كراتيش
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ــا  ــْن أَرِْضَن ــا ِم ــا لِتُْخرَِجَن ــاَل أَِجئْتََن ــه الســالم }قَ ــام مــوىس علي ــون التحــدي أم ــق فرع أطل

ــِه فَاْجَعــْل بَيَْنَنــا َوبَيَْنــَك َمْوِعــًدا اَل نُْخلُِفــُه  ــَك ِبِســْحٍر ِمثْلِ ِبِســْحرَِك يَــا ُمــوىَس )57( فَلََنأْتِيَنَّ

ــْم  ــاَل َمْوِعُدكُ ــا ُســًوى{ ]طــه: 57-58[، فقبــل كليــم اللــه التحــدي }قَ نَْحــُن َواَل أَنْــَت َمَكانً

يَــْوُم الزِّيَنــِة َوأَْن يُْحــرَشَ النَّــاُس ُضًحــى{ ]طــه: 59[، فــرشع الطاغيــة يحشــد زبانيتــه مــن 

ــَدُه ثُــمَّ أىََت{ ]طــه: 60[. ــَع كَيْ ــْوُن فََجَم ــَوىلَّ ِفرَْع الســحرة }فَتَ

أىت بهــؤالء الســحرة لــيك يســحروا أعــني النــاس ويســرتهبوهم ظنــا منــه بــأن ذلــك كفيــل 

بتحقيــق النــرص لــه، لكــن اللــه نــرص عبــده وأعــز جنــده وهــزم األحــزاب وحــده.

ســحرة فرعــون، أصحــاب الحضــور الظاهــر يف خنــدق الباطــل يف كل جولــة للــرصاع مــع 

الحــق، فالجيــوش والســيوف والرمــاح وحدهــا ال تكفــي، بــل البــد مــن وجــود محرتفــني يف 

غســيل األدمغــة وتوجيــه الــرأي العــام وصياغــة الفكــر مبــا يخــدم سياســة الفرعــون.

وهــا هــو زعيــم االنقــالب عبــد الفتــاح الســييس يجمــع ســحرته ليواجــه بهــم املرصيــني 

الرافضــني لحكمــه الجائــر، جمعهــم ليخــوف بهــم أناًســا مــن الخــراب والدمــار، ويوهــن 

بهــم عزائــم آخريــن ليقطعــوا األمــل يف اإلطاحــة بفرعــون العــرص.

ســحرة الســييس هــم اإلعالميــون والفنانــون، الذيــن هــم ســالحه الــذي جهــزه منــذ توليــه 

وســلمه زمــام األمــور، عــن طريــق اإلغــداق باألمــوال والصالحيــات والنفــوذ واملســاحات 

تــارة، وعــن طريــق الرتهيــب والتهديــد بفضحهــم أو قطــع أرزاقهــم أو التنكيــل بهــم تــارة 

أخــرى.

ــأن  ــم ب ــم، يُلبســون عــىل الجامهــري، ويوهمونه ــوا يف غيّه ــد انطلق ــون، فق ــا اإلعالمي فأم

ــي الخــراب والدمــار، يعنــي مصــري ســوريا والعــراق، يعنــي رضب االســتقرار  ــزول يعن الن

ــا لعــداء الجيــش املــرصي، فهــي معركــة ضــد  وإشــاعة الفــوىض، وجعلــوا التظاهــر مرادفً

الجيــش حامــي الحمــى، هكــذا يزعمــون.

ومل ينــس ســحرة فرعــون أن يؤكــدوا عــىل مســؤولية اإلخــوان ومــن ورائهــم قطــر وتركيــا 

عــن انــدالع املظاهــرات، متجاهلــني عــن عمــد أن الذيــن كــرسوا حاجــز الخوف هــم أولئك 

الذيــن ال ينضــوون تحــت رايــات، بــل إن القــايص والــداين ممــن يتابع الشــأن املــرصي يعلم 

أن القــوى السياســية والحزبيــة مبــن فيهــم اإلســالميون، ال يديــرون املشــهد وال وجــود يذكر 

لقواعدهــم العريضة.

لقــد بــات الشــعب يــدرك أنــه ليــس أفضــل حــاال مــن الســوريني والعراقيــني، ألنــه ميــوت 

جوعــا وقهــرا وظلــام وقمعــا، متــوت فيــه أحالمــه وطموحاتــه، ميــوت فيــه الشــعور باألمــن 

حيــال مســتقبل األجيــال القادمــة.

أجــاد ســحرة الســييس اســتغالل قيمــة املؤسســة العســكرية يف التأليــب عــىل املعارضــني، 

ألن وضعهــم يف خانــة العــداء للجيــش يعــد خيانــة للوطــن، مــع أن املتظاهريــن نزلــوا عىل 

مطلــب واحــد وهــدف واحــد، وهــو إســقاط الســييس واإلطاحــة بــه بعــد أن جعــل مــن 

أرض الكنانــة ســجًنا كبــريًا.

اإلعالميــون الذيــن يرتمنــون بشــعارات االســتقرار والحفــاظ عــىل أرض الوطــن، يرتكبــون 

أعظــم جــرم وهــم يحشــدون مؤيــدي الســييس للنــزول إىل املياديــن يف مقابــل مظاهــرات 

ــني، وكان  ــن واملعارض ــني املؤيدي ــني املرصي ــدام ب ــة والص ــعال الدول ــدون إش ــض، يري الرف

حرة  السيسي إذ جيمع السَّ

احسان الفقيه
كاتبة أردنية

شؤون إسالمية ودولية
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األوىل بهــؤالء أن يُقدمــوا إىل املحاكمــة بتهمــة 

التحريــض عــىل العنــف، ألن النــزول الســلمي 

ــا، فلــم كل هــذا العبــث؟ حــق مكفــول قانونً

ــهد ال  ــم يف املش ــكان أداؤه ــون، ف ــا الفنان وأم

يقــل براعــة عــن أدوارهــم يف الدرامــا املرصيــة 

وحتــى  الســينامئية  وأفالمهــا  مبسلســالتها 

ــا  ــد مب ــل واح ــان رج ــوا بلس ــة، فنطق املرسحي

يخــّون املتظاهريــن ويشــيطنهم.

فأحدهــم ممــن صــار نجام شــهريا وميتلــك ثروة 

طائلــة مــن فــوىض اإلنفــاق املحــيل الــذي يتجه 

للفــن والرقــص، يرمــي الجزيرة بدائه ثم ينســّل، 

ــدر  ــل، ويص ــن فع ــو م ــة وه ــا بالفربك يتهمه

ــف  ــة لتشــويه دعــوات التظاهــر والتخوي أغني

منهــا ونعتهــا بنعــوت الدمــار والخــراب.

املثاليــة  األم  لقــب  عــىل  وأخــرى حصلــت 

بفضيلــة )هــز الوســط( وإمتــاع الجامهــري 

طيلــة عقــود بالتاميــل والعــري، تخــرج يف 

ــا عــىل املــأل،  مقطــع مصــور لتقــذف قاذوراته

مــن ســباب يعــف اللســان عــن ذكــره، وســب 

ــاظ  ــن، تحــت دعــوى حــب مــرص والحف للدي

ــني. ــادي املخرب ــن أي ــا م عليه

ــا مل يحــرتم عمــرَه،  وآخــر بلــغ مــن الكــرب عتيً

ــراء  ــدح واإلط ــذل امل ــاء ب ــكاء أثن ــف الب وتكل

ــم  ــذ وأنجــح ورعــى ثورته ــذي أنف للســييس ال

املزعومــة املعروفــة بـــ 30 يونيــة، وغريهــم 

الكثــري والكثــري مــن أهــل الفــن الذيــن صــدرت 

ــك. ــر بذل ــم األوام إليه

كيــف ال يفعلــون وهــم املنتفعــون بــرثوات 

ــم  ــم يف فيل ــد منه ــل الواح ــعب، ويتحص الش

واحــد عــىل مــا يــوازي دخــل مواطــن مــرصي 

طيلــة عمــره، حتــى قيــل يل مــن بعــض إخــواين 

يف مــرص، أن حلــم معظــم الشــباب إمــا أن 

ــرة. ــب ك ــا أو الع ــون فنان يك

كيــف ال يفعلــون وهم الذيــن صــاروا يف صدارة 

الوجهــاء وقــادة الــرأي، الذيــن ميثلــون الدولة يف 

املحافــل واملنتديــات، ويعــربون عــن تطلعــات 

الرئيــس يف رحالتــه  الشــعب، ويصطحبهــم 

الداخليــة والخارجيــة.

مــاذا قــدم هــؤالء لــيك ينالــوا كل هــذه املنزلــة؟ 

ــة وســوء األخــالق  ــم الرذيل ال يشء ســوى تقدي

وغــزو البيــوت باالنحــالل والفجــور، ومــن أجــل 

ــم  ــذا جعله ــوم، أو هك ــة الق ــك صــاروا علي ذل

ــى ويُهّمــش أهــل العلــم  النظــام، يف حــني يُق

والثقافــة والفكــر، وكأننــا نعيــش نبــوءة النبــي 

ــاس  ــه وســلم )ســيأيت عــىل الن ــه علي صــىل الل

ســنوات خداعــات يصــدق فيهــا الــكاذب و 

يكــذب فيهــا الصــادق و يؤمتــن فيهــا الخائــن 

و يخــون فيهــا األمــني و ينطــق فيهــا الرويبضــة 

قيــل : و مــا الرويبضــة ؟ قــال : الرجــل التافــه 

ــا  ــي قطع ــع احرتام ــة( م ــر العام ــم يف أم يتكل

لــكل فنــان يقــدم أعــامال هادفــة ومــا أقلّهــم!

ــن جمعهــم  هــؤالء هــم ســحرة الســييس الذي

وغســل  العــام  الــرأي  لتوجيــه  لخصومــه، 

أدمغــة الجامهــري، هــؤالء الذيــن يلقــون بحبال 

ــا  ــاس أنه ــل للن ــر فيخي ــيص املك ــة وع الخديع

حقائــق تســعى، ولكــن ال يفلــح الســاحر حيث 

أىت.

ســحرة فرعــون علمــوا الحــق فخــروا للــه 

ــوىَس{  ــاُروَن َوُم ــرَبِّ َه ــا ِب ــوا }آَمنَّ ــجدا وقال س

]طــه: 70[، أمــا ســحرة الســييس فهــم يعلمــون 

الحــق ويولونــه ظهورهــم، بــل يعلمــون أن 

ــون، فــام أشــبههم  ــاس يعلمــون أنهــم كاذب الن

مبســيلمة الكــذاب عندمــا مــارس كذبــه يف 

ادعــاء النبــوة وتنــزّل الوحــي عليــه أمــام عمــرو 

ــال  ــث ق ــري، حي ــالم األخ ــل إس ــاص قب ــن الع ب

ابــن كثــري: “ذكــروا أن وفــد عمــرو بــن العــاص 

عــىل مســيلمة، وكان صديقــا لــه يف الجاهليــة، 

وكان عمــرو مل يســلم بعــُد، فقــال لــه مســيلمة: 

ــا عمــرو، مــاذا أنــزل عــىل صاحبكــم  ويحــك ي

ــه وســلم  ــه علي ــه صــىل الل ــي: رســول الل -يعن

-يف هــذه املــدة؟ فقــال: لقــد ســمعت أصحابــه 

ــا  ــال: وم ــرية فق ــة قص ــورة عظيم ــرءون س يق

هــي؟ فقــال: } َوالَْعــرْصِ إِنَّ اإلنَْســاَن لَِفــي ُخرْسٍ 

ــْوا  ــاِت َوتََواَص الَِح ــوا الصَّ ــوا َوَعِملُ ــَن آَمُن إاِل الَِّذي

ــرْبِ { ]ســورة العــرص[،  ِبالَْحــقِّ َوتََواَصــْوا ِبالصَّ

ــزل  ــد أن ــال: وق ــم ق ففكــر مســيلمة ســاعة، ث

ــُر  عــيّل مثلــه. فقــال: ومــا هــو؟ فقــال: “يــا َوبْ

ــر،  ــٌر نَْق إمنــا أنــت أذنــان وصــدر، وســائرك َحْق

كيــف تــرى يــا عمــرو؟” فقــال لــه عمــرو: والله 

ــك لتكــذب”. ــم أن ــم أين أعل ــك لتعل إن

يــا أهــل مــرص، إمنــا تخرجــون مســاملني مطالبني 

ــدوا  وحِّ الباطــل،  وإزهــاق  الحــق  بإحقــاق 

مطالبكــم واجمعــوا كلمتكــم عــىل رحيــل 

الســفاح، وال يجرنَُّكــم الســييس وأعوانــه إىل 

ــه،  دائــرة العنــف، واعلمــوا أمنــا األمــر بيــد الل

إذا أراد فــال راد لقضائــه، فاعتصمــوا بحبــل اللــه 

جميعــا وال تفرقــوا، حفــظ اللــه مــرص وأهلهــا، 

ــان بقــدر  ــه العــدل واالســتقرار واألم ــام في وأق

ــب عــىل أمــره  ــه غال ــة، والل ــا ألرض الكنان حبن

ــون. ــاس ال يعلم ــرث الن ــن أك ولك

أخبار العامل
طالبان: قرار ترامب وقف املفاوضات سيؤدي 

إلزهاق مزيد من أرواح األمريكيني
بإلغاء  األمرييك  القرار  أن  طالبان  حركة  اعتربت 
من  املزيد  ملقتل  سيؤدي  معها  السالم  محادثات 
يف  ترغب  أنها  واشنطن  أكدت  حني  يف  األمريكيني، 
إعادة الحوار إذا احرتمت طالبان وعودها، كام حثت 

الحكومة األفغانية طالبان عىل وقف العنف.
يف  مجاهد  الله  ذبيح  طالبان  باسم  املتحدث  وقال 
آخر  أي طرف  من  أكرث  سيعانون  األمريكيني  إن  بيان 
املحادثات كانت  املحادثات، مضيفا أن  إلغاء  بسبب 
تجري بصورة سلسة حتى أمس السبت، وأن الجانبني 
اتفقا عىل عقد محادثات بني األفغان يف 23 من الشهر 

الجاري.
وتوقع مجاهد أن “الجانب األمرييك سيرتاجع عن هذا 
الـ18  السنوات  يف  “قتالنا  إن  قائال  وتابع  املوقف”، 
املاضية يفرتض أن يكون أثبت لألمريكيني أننا لن نرتاح 

ما مل نشهد نهاية االحتالل بالكامل”.
أمس  مساء  ترامب  دونالد  األمرييك  الرئيس  وأعلن 
هجوم  بسبب  طالبان  مع  السالم  مفاوضات  وقف 
عن  وأسفر  الحركة  تبنته  كابل  يف  املايض  الخميس 

مقتل جندي أمرييك و11 شخصا آخرين.

شؤون إسالمية ودولية

مظاهرات العراق: ارتفاع حصيلة القتى مع تصاعد 
االحتجاجات ف بغداد ومدن أخرى

وقوع  بعد  العراق  مظاهرات  قتىل  حصيلة  ارتفعت 
يف  ومحتجني  األمن  قوات  بني  جديدة  اشتباكات 

العاصمة بغداد وعدد من املدن األخرى.
وتفيد التقارير الواردة األربعاء مبقتل 5 أشخاص، من 
بينهم اثنان يف مدينة النارصية الجنوبية، باإلضافة إىل 

إصابة العرشات.
يف   200 قرابة  وأصيب  األقل،  عىل  شخصان،  وقتل 

مواجهات بني الرشطة ومحتجني الثالثاء.
لتفريق  الحي  الرصاص  األمن  قوات  أطلقت  وقد 
مظاهرة يف بغداد اليوم، عىل الرغم من دعوة زعامء 

سياسيني ودينيني إىل ضبط النفس.
»ضبط  بتوخي  السلطات  املتحدة  األمم  وطالبت 

النفس« يف التعامل مع االحتجاجات.

مظاهرات مؤيدة ومعارضة للسييس ف عدة 

مدن مرصية 
ــرات  ــة، مظاه ــة، الجمع ــدن مرصي ــدة م ــهدت ع ش
مؤيــدة وأخــرى معارضــة لرئيــس البــالد عبــد الفتــاح 

الســييس، وفــق مصــادر مختلفــة.
ــد  ــمية، "احتش ــة الرس ــاء املرصي ــة األنب ــق وكال ووف
آالف املواطنــني أمــام النصــب التــذكاري )رشقــي 
القاهــرة(، تأييــدا للرئيــس عبدالفتــاح الســييس ودعام 
الســتقرار الوطــن"، مشــرية إىل توافــد مشــاركني مــن 

ــرص. ــات م ــف محافظ مختل
يف  للســييس  مؤيديــن  خــروج  إىل  أشــارت  كــام 
الشــيخ  وكفــر  )شــامل(،  اإلســكندرية  محافظتــي 

شــامل(. النيــل/  )دلتــا 
ووفــق تغطيــات ســابقة إلعــالم محــيل بينــه صحيفــة 
اليــوم" اململوكــة للدولــة، ردد املؤيــدون  "أخبــار 
ــني  ــرص"، رافع ــا م ــييس، وتحي ــش الس ــات "يعي هتاف
صــورا للرئيــس، والفتــات تحمــل عبــارات بينهــا 

ــدة". ــد واح ــش إي ــعب والجي "الش
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