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ارتفاع أسعار الوقود واعتقال عامل سين
سامحة األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي
أستاذ احلديث والفقه باجلامعة

شهدت بالد إيران خالل الشهر املنرصم
مسريات واحتجاجات واسعة إثر ارتفاع أسعار
البنزين .فمنذ بداية الثورة بدأت الزعزعة
االقتصادية يف إيران حيث انخفضت قيمة
العملة انخفاضا غري مسبوق وارتفعت األسعار
يف جميع املجاالت ،يف املواد االستهالكية إىل
غريها.
وكان يقال يف تعليل كل ذلك إن الحرب
العراقية-اإليرانية املفروضة هي التي سببت
انهيار األوضاع االقتصادية ،وملا توقفت
الحرب التي دامت مثاين سنوات تنفس الناس
الصعداء آملني صالح األوضاع وعودة الحالة
الطبيعية إىل البالد ولكن دون جدوى .فلم
تحسن األوضاع
يتحقق حلم الشعب بشأن ّ
االقتصادية.
فابتليت البالد بفرض العقوبات االقتصادية
من قبل أمريكا وحلفائها بحجة أنها تحاول
إلنشاء األسلحة النووية فازدادت األزمة
االقتصادية فقام رجال الدولة مبفاوضات
م ّدعني أن محاوالت إيران بشأن النشاطات
النووية ال تهدف إال أهدافا سلمية ،الب ّد منها
للبالد يف مجاالت الصحة والصناعة وغريها،
ولكن الجهود املبذولة واملفاوضات املفعولة
يف هذا املجال باءت بالفشل فيئس الشعب
إىل حد كبري ،ومل تنته املشكالت بع ُد حتى
شاهد العامل تدخالت إيران يف الدول املجاورة
كـ أفغانستان ،والعراق وسوريا واليمن،
فأنفقت أموال باهظة وذهبت نفوس كثرية
ضحية هذه التدخالت سيام الشعب اإليراين
كان وال يزال يعاين من مشكالت عديدة

من فقر وتضخّم وغالء ،جراء العقوبات
االقتصادية الجائرة التي فرضت عىل البالد
من قبل أمريكا وكان من املرج ّو أن تجد
الدولة الحالية التي يرأسها روحاين حال جديدا
للمشكالت السياسية واالقتصادية ،وتسعى
إليجاد بيئة للحوار والنقد البناء وتدعو
الخرباء والعلامء ليقرتحوا حلوال ناجعة تساعد
عىل الخروج من املآزق الراهنة التي تورطت
فيها البالد -حكومة وشعبا -ولكن الذي حدث
أخريا مل يزد الطني إال بلة ومل يزد املشكلة إال
تعقدا فكام رأينا وشاهدنا إن الشعب اإليراين
ملا هبّوا من سباتهم وأصبحوا فإذا تعلن
اإلذاعات بارتفاع سعر البنزين ضعفَي ما كان
من قبل ،فاستوىل اليأس عىل الجميع ففقدوا
صوابهم ومل يفكروا يف املرجع واملآب فتوجهوا
نحو الشوارع صارخني مسترصخني ونعم ما
قال السعدي:
إذا يئس اإلنسا ُن طال لسانُه
كس ّنور مغلوب ُ
يصول عىل الكلب.
فحدث ما حدث من مآيس ومهازل يتندى
الجبني حياء من ذكرها .فقتل وجرح مئات
من الشعب بأيدي أبنائه ووقعت خسائر
فادحة يف األرواح واألموال .وأرس آالف من
مم سبب
املواطنني مبا فيهم الشبان والشيوخ ّ
استهزاء األجانب بنا دوال وشعوبا .ههنا نهض
طائفة من أهل العلم وحملة األقالم وخرباء
السياسة ووجهوا انتقادات إىل رجال الدولة
وقاموا بالتعليق والتحليل لألوضاع ،أو اإلدانة
ملا وقع ،ومنهم العامل الرباين فضيلة الشيخ
فضل الرحمن الكوهي ،ولكن السلطات

السنة  -16:العدد /3:ربيع األول 1441هـ.ق

واملعنيني باألمر مل يطيقوا نقد الشيخ الالذع
فاعتقلوه وزجوا به يف السجن ،ولعل منا
من ال يوافق الشيخ يف جميع آرائه ومواقفه
والزج بهم
ولكن نرى أن اعتقال علامء السنة ّ
يف السجون ليس بحل ناجع لقضايا املنطقة
والبالد .سيام اعتقال عامل ما علمنا عليه من
سوء ،هكذا نحسبه والنزيك عىل الله أحدا ،وله
مكانة وشعبية ،ومل يحثّ أحدا عىل مامرسة
املظاهرة والشغب ضد النظام ومل يتصل بفئة
رشيرة هدامة .ومل يسئ إىل أحد وله يف مجال
ّ
التعليم والرتبية والنصيحة خدمات طيبة؛
وإننا نرى أن اعتقال مثله ليس لصالح الوحدة
التي نسعى وراءها وتعقد ألجلها مؤمترات
وندوات ،ولعل ذلك يخل باألمن ويسبب
إساءة الظنون ويورث الضغائن يف الصدور وال
يستفيد من ذلك إال األجانب واألرشار.
وإن الحل الناجع الحتواء هذه املشكلة
وأخواتها املفاوضة والحوار ،وقبول االقرتاحات
واالعرتاف بالواقع واستفتاء الرأي العام،
ورحابة الصدور ،فهذا هو الذي يحكيه لنا
تاريخ الخلفاء الراشدين والسلف الصالح،
والحكومات الناجحة طيلة القرون واألعصار،
ومن ناحية أخرى أثبتت التجارب أن سياسة
القمع والضغط مل تخدم ال شعبا وال حكومة،
سيام يف عرص التواصل واإلذاعات واإلعالم ،كام
شاهدنا ونشاهد يف كثري من البلدان.
والله من وراء القصد وهو يقول الحق
ويهدي السبيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
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على مائدة القرآن

تفسري معارف القرآن
العالمة املفتي حممد شفيع العثامين

تعريب :املفتي حممد قاسم القاسمي

بعض أحكام اإلنفاق ومصارفه
التفسري املخترص
{يا أيّها الذين آمنوا}خطاب لجميع أ ّمة
محمد صىل الله عليه وسلم{ ،أنفقوا من
طيبات} من أطيب املال وأجوده وأنفسه،
{ما كسبتم ومام أخرجنا لكم من األرض وال
تيمموا} ال تقصدوا{ ،الخبيث منه} الرديء،
{تنفقون ولستم بآخذيه إال أن تغمضوا فيه}
بالتساهل وغض البرص{ ،واعلموا أن الله غني
حميد .الشيطان يعدكم الفقر} يخوفكم
من الفقر لتمسكوا ما بأيديكم من املال
الطيب فال تنفقوه يف مرضاة الله{ ،ويأمركم
بالفحشاء} باملعايص واملآثم واملحارم{ ،والله
يعدكم مغفرة منه} يف مقابلة ما أمركم
الشيطان بالفحشاء{ ،وفضال} يف مقابلة ما
خوفكم الشيطان من الفقر{ ،والله واسع
عليم .يؤيت الحكمة} فهم الدين{ ،من يشاء
ومن يؤت الحكمة فقد أويت خريا كثريا} ألنه
ال تساويها نعمة من نعم الدنيا{ ،وما يذكّر
إال أولو األلباب .وما أنفقتم من نفقة أو
نذرتم من نذر} سواء كانت لله أو للرياء،
{فإنّ الله يعلمه وما للظاملني من أنصار.
إن تبدوا} تظهروها بقصد حمل الناس
فنعم هي وإن تخفوها}
عليها{ ،الصدقات ّ
ومل تُعلموا بها أحدا{ ،وتؤتوها الفقراء
فهو خري لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم}
وميحو بالصدقات بعض ذنوبكم{ ،والله مبا

تعملون خبري .ليس عليك هداهم ولكن الله
يهدي من يشاء} كان الكثري من الصحابة
امتنعوا من التص ّدق عىل فقراء الكفار
ليسلموا ويدخلوا يف الدين ،فقال الله تعاىل:
{لَ ْي َس َعلَ ْيكَ هُداه ُْم} {وما تنفقوا من خري
فألنفسكم وما تنفقون إال ابتغاء وجه الله
يوف إليكم} أي يصلكم
وما تنفقوا من خري ّ
ثوابه كامال غري منقوص يف اآلخرة{ ،وأنتم ال
تظلمون}{ .للفقراء الذين أحرصوا يف سبيل

الله} منعوا وحبسوا يف طاعة الله وخدمة
دينه{ ،ال يستطيعون رضبا يف األرض} سفرا
وسريا ألجل املعاش{ ،يحسبهم الجاهل أغنياء
من التعفف} إظهار العفّة وترك السؤال،
{تعرفهم بسيامهم} أي بعالمتهم من أثر
الجهد والفقر{ ،ال يسألون الناس إلحافا}أي ال
يسألون شيئا أصال{ ،وما تنفقوا من خري فإن
الله به عليم.الذين ينفقون أموالهم بالليل
والنهار} دون تخصيص وقت{ ،رسا وعالنية}
دون تخصيص حالة{ ،فلهم أجرهم عند ربهم

وال خوف عليهم وال هم يحزنون}.
فقه الحياة أو األحكام
لقد مىض ذك ُر اإلنفاق يف سبيل الله يف اآليات
السابقة ،وهنا يذكر املزيد من أحكام اإلنفاق
يف سبيل الله يف سبع آيات؛
اآلية األوىل قوله تعاىلَ " ،يا أَ ُّي َها الَّ ِذي َن آ َم ُنوا
أَن ِفقُوا ِمن طَ ِّي َب ِ
ات َما ك ََس ْب ُت ْم َو ِم َّم أَ ْخ َر ْج َنا
لَكُم ِّم َن ْالَ ْر ِض َو َل تَ َي َّم ُموا الْ َخب َ
ِيث ِم ْنهُ
تُن ِفقُونَ َول َْس ُتم بِآ ِخ ِذي ِه إِ َّل أَن تُ ْغ ِمضُ وا ِفي ِه
َوا ْعلَ ُموا أَنَّ اللَّهَ َغ ِن ٌّي َح ِميدٌ " .قد ورد يف
سبب النزول أ ّن بعض الناس كانوا يأتون
بيشء ردي ٍء يتصدقون به فأنزل الله
سبحانه هذه اآلية .روى أبوداود والنسايئ
والحاكم عن سهل به حنيف قال :كان
رش مثارهم يخرجونها من
الناس يتيممون ّ
الصدقة ،فنزلتَ " :و َل تَ َي َّم ُموا الْ َخب َ
ِيث ِم ْنهُ
تُن ِفقُونَ ".
وقال البعض :املراد بالطيب هو الحالل،
أل ّن اليشء إنّ ا يكون طيباً إذا كان حالالً .وال
يعزب عن البال أ ّن هذا األمر مو ّجه إىل من
ميلك الطيبات ،لكنه ينفق مام هو رديء،
أ ّما الذي مل ميلك إال رديئاً فأنفق مام ملك
فال بأس عليه ،وإىل هذا أشار قوله تعاىل "ما
كسبتم ومام أخرجنا".
ودلّت اآلية عىل أ ّن للوالد أن يأكل من كسب
ولده؛ أل ّن النبي صىل الله عليه وسلّم قال:
"أوالدكم من طيب أكسابكم فكلوا من أموال
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أوالدكم هنيئاً".
أحكام ال ُعرش:
قوله تعاىل "ومام أخرجنا لكم من األرض":
إ ّن ال ُعرش واجب فيام يخرج من األرض
العرشية .استدل اإلمام أبوحنيفة من عموم
اآلية أ ّن العرش يجب يف ما أخرجته األرض
قليالً كان أو كثريا ً ،وأيضاً ّ
يدل عىل وجوب
رصيح ما جاء يف سورة األنعام" :وآتوا
العرش
ُ
حقه يوم حصاده".
ويجدر بالذكر أ ّن العرش والخراج مصطلحان
يف الرشيعة اإلسالمية ،وأ ّن الحكومة اإلسالمية
تفرضهام عىل الناس فيام يخرج من األرض،
والفرق بني العرش والخراج أ ّن العرش ليس
بجباية مالية فحسب بل هو عبادة مالية
مثل الزكاة ،ومن ثم يس ّمى العرش بزكاة
األرض أيضاً ،أما الخراج فهو جباية خالصة،
وليس بعبادة مالية ،والخراج يؤخذ من غري
املسلمني وهم ليسوا بأهل للعبادة ،والفرق
العميل بني العرش والزكاة أ ّن الزكاة تؤ ّدى من
الذهب والفضة وأموال التجارة بعد ماحال
مم أخرج من
عيلها الحول ،أ ّما ال ُعرش فيؤخذ ّ
األرض وإن مل يت ّم الحول؛
والفرق الثاين أ ّن األرض إذا مل تخرج شيئاً
سقط العرش ،ومل يجب يشء ،ولكن سلع
التجارة والنقدين (الذهب والفضة) إذا حال
عليها الحول تجب فيها الزكاة ،وإن مل تزد ومل
تثمر شيئاً ،وتفاصيل املسألة موجودة يف كتب
الفقه ،وقد كتبت األحكام يف كتايب "نظام
األرايض" بالتفصيل وب ّينت أحكام األرايض
الهندية والباكستانية.
قوله تعاىل "الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم
بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضال
والله واسع عليم ":
قل ماله
قد يُخيل إىل املرء أنّه إذا أنفقّ ،
وأفلس ،عندما يسمع اآليات ال يتش ّجع
للعمل بل أعرض عنها خوفاً من الفقر ،يجب
أن يعلم يف مثل هذه الحال أ ّن هذا إلقاء
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من الشيطان فال يقل ّإن ما رأيت الشيطان
فكيف أمرين بذلك ،ولكن إذا خ ّيل إىل املرء أ ّن
اإلنفاق يسبب مغفرة الذنوب وبركة يف املال
فليعلم أ ّن هذا إلقاء من الرحمن ،فعليه أن
يشكر ربه عىل التوفيق والهدى ،وليعلم أ ّن
لله خزائن السموات واألرض هو عليم بذات
الصدور ،خبري مبا يعمل العباد.
الحكمة وبيان معناها:
إ ّن «الحكمة» وردت يف القرآن الكريم يف
مواضع عديدة ،ولها معاين مختلفة ،ذكر
املفسين يف بيان
صاحب البحر املحيط أقوال ّ
معنى الحكمة ،وهي عرشون قوالً ،وقال يف
األخري إ ّن هذه األقوال كلها متقاربة املعاين
والخالف فيها لفظي.
«الحكمة» مصدر من اإلحكام بكرس الهمزه،
واإلحكام هو اإلتقان أي إنجاز العمل بصفة
خاصة .وقال صاحب البحر املحيط يف
تفسري قوله تعاىل ،وآتاه الله امللك والحكمة،
«والحكمة وضع األمور يف محلها عىل
الصواب ،وكامل ذلك إمنا يحصل بالنبوة».
قال اإلمام الراغب يف مفردات القرآن:
ِ
«والح ْك َمةُ :إصابة الحق بالعلم والعقل،

فالحكمة من الله تعاىل :معرفة األشياء
وإيجادها عىل غاية اإلحكام ،ومن اإلنسان:
معرفة املوجودات وفعل الخريات» .ولهذا
املفهوم تعابري مختلفة يف مواضع مختلفة،
قد يُراد به القرآن الكريم وقد يراد به
الحديث النبوي أو العلم الصحيح والعمل
الصحيح أو القول الصادق أو العقل السليم،
وقد يراد به الفقه يف الدين أو إصابة الرأي،
وقد يُراد به مخافة الله تعاىل ،كام ورد يف
الحديث« :رأس الحكمة مخافة الله» .وقد
نقل عن الصحابة والتابعني يف تفسري قوله
تعاىل« :ويعلمهم الكتاب والحكمة» أ ّن املراد
بالحكمة الحديث والسنة ،وقال البعض إ ّن
الحكمة يُطلق عىل جميع املعاين املذكورة.
(البحر املحيط)320/2،
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وهذا هو الظاهر ،وإليه اإلشارة يف قوله تعاىل:
«ومن يؤت الحكمة فقد أويت خريا كثريا»
قوله تعاىل «وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم
من نذر فإن الله يعلمه وما للظاملني من
أنصار» :أي ما أنفقتم سواء كانت لله أو
كانت للرياء ،سواء كانت مصحوبة بامل ّن أو
األذى أو مل تصحب بهام أو نذرتم نذرا ً يف
طاعة أو يف معصية من مال حالل طيّب أو
كل
كسب رديء ،فإ ّن الله عامل به ويُجازي ّ
رشا ً،وإنّ ا ّبي
واحد حسب فعله ،خريا ً أو ّ
الله سبحانه وتعاىل هذا ليكون ترغيباً يف
رش ،ومن أنفق رياء أو
الخري وترهيباً من ال ّ
قرن صدقته بامل ّن واألذى ونحو ذلك فهو ظامل
يذهب فعله هدرا ً واليجد يوم القيامة نارصا ً
ينقذه من عذاب الله ونقمته.
قوله تعاىل «إن تبدو الصدقات فنعام هي
وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خري لكم
ويكفر عنكم من سيئاتكم والله مبا تعملون
خبري»:
ظاهر اآلية عام يشمل صدقة التط ّوع وصدقة
الفريضة ،واإلخفاء هو األفضل يف كلتيهام،
وفيه مصالح كثرية ،منها أ ّن اإلخفاء أبعد من
الرياء ،وأ ّن اآلخذ ال يستحي ،وأ ّن عامة الناس
أخرجت
ال يطلعون عىل مقدار املال الذي
ْ
منها الصدقة .وقد يكون اإلبداء أفضل نظرا
إىل بعض الظروف واألحوال ،فمثالً يف صدقة
الفرائض يكون أبعد من التهمة ،وقد يكون
اإلبداء سبباً ليقتدي الناس باملتص ّدق ،عندئذ
يكون اإلبداء أفضل من اإلخفاء.
أ ّما قوله تعاىل «ويكفر عنكم من سيئاتكم»:
ليس املراد به أ ّن السيئات إنّ ا تكفّر إذا
أخفيت الصدقة ويف صورة اإلبداء ال تكفّر،
بل املراد إنّكم إذا أخفيتم الصدقة ومل
تظهر فائدة لكم يف بادئ األمر فال تقلقوا
ألنّه سبحانه وتعاىل يكفر عنكم سيئاتكم
بالصدقات وهل هي فائدة قليلة؟ ال ،بل هي
فائدة عظيمة.
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AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

ٌ
تأمالت بالغية يف آيات املغفرة

ُــم الْ َم ْي َتــ َة
قــال تعــاىل{ :إِنَّ َــا َحــ َّر َم َعلَ ْيك ُ
ـم الْ ِخ ْنزِي ـ ِر َو َمــا أُ ِهـ َّـل ِب ـ ِه لِ َغـ ْـرِ
َوالــدَّ َم َولَ ْحـ َ
ـر َبــا ٍغ َو َل َعــا ٍد َفـ َـا إِثْ َم
اللــه َف َمــنِ اضْ طُـ َّر َغـ ْ َ
ـم} [البقــرة]173:
َعلَ ْيـ ِه إِنَّ اللــه َغ ُفــو ٌر َر ِحيـ ٌ
فائد ٌة يف معنى القرص:
ر الحكــم
فــإن قيــل :كلمــة إمنــا تفيــد ق ـ َ
عــى مــا ذكــر ،فيلــزم أن تقــر الحرمــة
عــى الـــمح ّرمات الـــمذكورة يف هــذه اآليــة،
والحــال أن هنــاك كثــرا مــن حــر ٍام لـــم
يُذكــر ،كالــكالب والســباع والخمــر وغريهــا...
فـــا وجــه هــذا الحــر؟
قلنــا :ليــس الـــمراد بالقــر الـــمستفاد
مــن كلمــة {إِنَّ َــا} ق ـرا حقيقيــا حتــى يــرد
عليــه أنّــه كــم مــن ح ـر ٍام لـــم يُذكــر ،بــل
املـراد بــه القــر اإلضــايف الناظــر إىل اعتقــاد
الـــمخاطبني ،فــإن القائــل إذا قــال :زيــ ٌد
وعمــر ٌو شــاعران ،فــإذا قلــت يف جوابــه :إمنــا
الشــاعر زي ـ ٌد ،أفــاد القــر اإلضــايف الناظــر
إىل اعتقــاد الـــمخاطب ،مبعنى أن الشــاعرية
منحــرة يف زيــد ،ال يتجاوزهــا إىل عمــروٍ،
وليــس الـــمعنى أنــه ال شــاعر يف العــامل
ســوى زيـ ٍـد ،كذلــك يف هــذا الـــمقام ،وذلــك
أنــه تعــاىل لـــا ع ّمــم الخطــاب بقولــه:
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حسان عبدالرشيد الجالل آبادي
الشيخ أبو ّ
مدرس مبدرسة بيت السالم بباكستان

ــا ًل
ــا ِف ْالَ ْر ِض َح َ
ــاس كُلُــوا ِم َّ
{يَاأَيُّ َهــا ال َّن ُ
خصــه بالـــمؤمنني
طَ ِّي ًبــا} [البقــرة ،]168:ثـ ّم ّ
يف قولــه{ :يَاأَيُّ َهــا ال َِّذيــ َن آ َم ُنــوا كُلُــوا ِمــ ْن
طَ ِّي َبـ ِ
ـات َمــا َر َزقْ َناكُـ ْم َواشْ ـ ُك ُروا لِلــه إِ ْن كُ ْنتُـ ْم
إِيَّــا ُه ت َ ْع ُب ـ ُدون} [البقــرة ،]172:ث ـ ّم عقّبهــا
بقولــه{ :إِنَّ َــا َحــ َّر َم َعلَ ْيكُــ ُم الْ َم ْيتَةَ}اآليــة،
وجــب أن يق ـ ّدر لــكلٍ مــن الـــمخاطبني مــا
ـح الــر ّد ،وذلــك بــأن يــر ّد عــى
يُناســبه؛ ليصـ ّ
الـــمرشكني تحر ُميهــم مــا أحلــه اللــه تعــاىل،
وهــو :البحــرة ،والســائبة والحــام والوصيلــة،
وتحليلُهــم مــا ح ّرمــه اللــه تعــاىل مــن هــذه
الـــمذكورات (الـــميتة ومــا أهــل لغــر اللــه
بــه) ،كأنّهــم قالــوا :تلــك ح ّرمــت علينــا
وهــذه أحلّــت ،فــر ّد اللــه تعــاىل عليهــم
بقولــه{ :إِنَّ َــا َحــ َّر َم َعلَ ْيكُــ ُم الْ َم ْيتَــةَ} أي:
ليــس الـــحرام ماح ّرمتمــوه ،بــل الـــمح ّرم
هــذه الـــمذكورات ،فالقــر بالنســبة إليهــم
قلــب؛ لقلــب مــا يف اعتقادهــم.
قــر ٍ
قلــت :والـــمنخنقة والـــموقوذة والـــمرت ّدية
والنطيحــة ومــاأكل الســبع التــي ذكــرت
يف ســورة الـــائدة داخل ـ ٌة يف الـــميتة ،فــا
إشــكال بأنــه بعــد تقييــده مبــا اســتحلّوه
الحــر أيضــا لبقــاء هــذه الـــمذكورات...

ور ّد عــى املؤمنــن تحرميهــم عــى أنفســهم
ـض مــا أحلــه اللــه
هــذه الـــمذكورات وبعـ َ
تعــاىل مــن لذيــذ األطعمــة ورفيع الـــمالبس،
فــر ّد اللــه تعــاىل عليهــم بــأ ْن ليــس الـــمح ّرم
عليكــم إال هــذه األشــياء ،ال هــذه مــع لذيــذ
األطمعــة ورفيــع الـــمالبس ،فالقرصبالنســبة
إليهــم قــر إفـرا ٍد.
قــال العالمــة الطيبــي :يؤيــد هــذا مــا روي
عــن ٍ
ِــى
أنــس أَ َّن نَفَــ ًرا ِمــ ْن أَ ْص َح ِ
ــاب ال َّنب ِّ
اج
صــى اللــه عليــه وســلمَ -ســأَلُوا أَ ْز َو َِــى -صــى اللــه عليــه وســلمَ -عــ ْن
ال َّنب ِّ
الــر ،فَق َ
َــال بَ ْعضُ ُهــ ْم الَ أَت َــ َز َّو ُج
َع َملِــ ِه ِف ِّ ِّ
ـال بَ ْعضُ ُهـ ْم الَ آك ُُل اللَّ ْحـ َمَ ،وقَـ َ
ال ِّن َســا َءَ ،وقَـ َ
ـال
بَ ْعضُ ُه ـ ْم الَ أَنَــا ُم َعـ َـى ِف ـ َر ٍاش ،فَ َح ِم ـ َد اللــه
ـالَ « :مــا بَـ ُ
َوأَث ْ َنــى َعلَ ْي ـ ِه .فَ َقـ َ
ـال أَقْ ـ َو ٍام قَالُــوا
ــى َوأَنَــا ُم َوأَ ُصــو ُم
كَــذَا َوكَــذَا لَ ِك ِّنــى أُ َص ِّ
ــب َعــ ْن
َوأُف ِْطــ ُر َوأَت َــ َز َّو ُج ال ِّن َســا َء فَ َمــ ْن َر ِغ َ
ـس ِم ِّنــى» .وأمثــال هــذا كثــرةٌ،
ُس ـ َّن ِتى فَلَ ْيـ َ
وفيــه نــزل قولــه تعــاىل{ :يَاأَيُّ َهــا ال َِّذيــ َن
آ َم ُنــوا َل تُ َح ِّر ُمــوا طَ ِّي َبـ ِ
ـات َمــا أَ َحـ َّـل اللــه لَ ُكـ ْم
ــب الْ ُم ْعتَ ِديــ َن}
َولَ تَ ْعتَــ ُدوا إِ َّن اللــه لَ يُ ِح ُّ
[الـــائدة.]87:
فالحاصــل أن تركيــب {إِنَّ َــا َحــ َّر َم َعلَ ْيكُــ ُم
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على مائدة القرآن
الْ َم ْيتَـةَ} بالنســبة إىل الـــمرشكني قــر قلــب؛
لقلبــه مــا يف اعتقادهــم ،وبالنســبة إىل
املؤمنــن قــر إفــراد.
فائد ٌة لغوية يف معنى {الْ َم ْي َت َة}:
قولــه تعــاىل{ :إِنَّ َــا َحــ َّر َم َعلَ ْيكُــ ُم الْ َم ْيتَــةَ}
الـــ َم ْيتَة( :بتخفيــف اليــاء) هــي يف أصــل
اللغــة :الــذات التــي أصابهــا الـــموتُ ،
خــص
فـــ ُمخفّفها ومشــ ّددها ســواء ،ثــ ّم ّ
الـــمخفّف مــع تــاء التأنيــث بالدابــة التــي
تقصــد ذكاتهــا إذا ماتــت بــدون ذكا ٍة.
نكت ـ ٌة يف إضافــة التحريــم إىل ذات الـــميتة
مــع أن الحرمــة إنّ ــا تتعلّق بفعل الـــمكلّف:
أضيــف التحريــم يف قولــه تعــاىل{ :إِنَّ ــا َحـ َّر َم
َعلَ ْيكُــ ُم الْ َم ْيتَــةَ} إىل ذات الـــميتة  -مــع
أ ّن الحرمــة مــن األحــكام الرشعيــة التــي
هــي مــن صفــات فعــل الـــمكلّف (كاألكل
والــرب واللبــس) -؛إقامــ ًة الســم الــذات
مقــام الفعــل الـــمقصود منهــا للمـــبالغة
يف التحريــم حيــث أشــر فيهــا إىل حرمــة
رف يف الـــميتة مــن جميــع الوجــوه
التــ ّ
بأخــر طريــق وأبلغــه ،وذلــك أل ّن الحرمــة
إذا أضيفــت إىل العــن ّ
دل ذلــك عــى أ ّن
العــن خــرج مــن أن يكــون محــا قابــا ألن
يتعلّــق بــه فعــل الـــمكلّف مطلقــا ،فيفيــد
حرمــة جميــع األفعــال عــى أخــر طريــق
وأبلغــه؛ ال ّن منشــأ الحرمــة عــن ذلــك
ـمحل ،فــإذا خــرج عــن قابليــة الفعــل لزم
الــ ّ
مــن ذلــك عــدم الفعــل رضورةً ،وذلــك ألن
الـــمنع نوعــان .1 :منــع الرجــل عــن الــيء
كمنــع الغــام عــن الخبــز وهــو بــن يديــه.
 .2منــع الــيء عــن الرجــل بــأن رفــع الخبــز
مــن بــن يديــه ،فإضافــة التحريــم إىل العــن
مــن النــوع الثــاين ،واليخفــى مبالغتــه يف
منــع الفعــل.
نكت ـ ٌة يف تخصيــص لحــم الخنزيــر بالحرمــة
مــع أن الحرمــة تعــ ّم جميــع أجزائــه ،ويف
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عــدم ذكــر اللحــم يف الـــميتة:
قولــه تعــاىل{ :إِنَّ َــا َحــ َّر َم َعلَ ْيكُــ ُم الْ َم ْيتَــ َة
خــص لحــم
َوالــ َّد َم َولَ ْحــ َم ال ِْخ ْنزِيــرِ} إنّ ــا ّ
الخنزيــر بالذكــر مــع أنّــه حــرا ٌم بجميــع
أجزائــه -كعظمــه وشــعره وجلــده ،واالنتفاع
بــه ممنــو ٌع مطلقــا-؛ ألن معظــم االنتفــاع
بالخنزيــر هــو االنتفــاع بــأكل لحمــه،
وســائ ُر أجزائِــه مبنزلــة التابــع لــه ،فــإذا حــرم
االنتفــاع بلحمــه فقــد حــرم االنتفــاع بســائر
أجزائــه؛ ألن العلــة التــي تكــون ســببا لحرمة
أكل لحمــه موجــود ٌة يف ســائر أجزائــه ،ولـــم
يــرد دليـ ٌـل عــى االنتفــاع بجلــده الـــمدبوغ،
فبقــي عــى عمومــه.
هــذا وذكــر الـــمحقّق اآللــويس أ ّن تخصيــص
اللحــم بالذكــر ألجــل أنّهــم اســتجادوه
فربــا
وفضّ لــوه عــى ســائر اللحــومّ ،
اســتعظموا وقــوع تحرميــه ،فــكأ ّن ذكــره
لزيــادة التغليــظ ،أي :ذلــك اللحــم الــذي
تذكرونــه برشاهــة حــرا ٌم عليكــم...
ولـــمالحظة هــذه العلّــة لـــم يجــئ ذكــر
اللحــم يف الـــميتة؛ إذ الرغبــة يف أكل لحمهــا
كلحــم الخنزيــر ،فإنّــه مـ ّـا يرغــب النصــارى
يف أكلــه.
نكتـ ٌة يف تقديــم إضــار الـــمح ّرم { ِبـ ِه} عــى
قولــه{ :لغــر اللــه} عــى عكــس مــا جــاء يف
اآليــات الثــاث األخــرى:
ــل بِــ ِه لِغ ْ ِ
قولــه تعــاىلَ { :و َمــا أُ ِه َّ
َــر اللــه}
ذكــرت هــذه الجملــة يف أربعــة مواضــع مــن
القــرآن الكريــم :يف آيــة البقــرة هــذه ،ويف
ــل لِغ ْ ِ
قولــهَ { :و َمــا أُ ِه َّ
َــر اللــه بِــه} [ســورة
الـــائدة ،]3:ويف قولــه تعــاىل{ :أَ ْو ِف ْســقًا
أُ ِهـ َّـل لِ َغـ ْ ِ
ـر اللــه ِبـ ِه} [ســورة األنعــام،]145:
ويف قولــهَ { :و َمــا أُ ِهـ َّـل لِ َغـ ْ ِ
ـر اللــه بِه} [ســورة
النحــل ،]115:وقــد فــ ّرق بــن آيــة البقــرة
وبــن اآليــات الثــاث األخــرى حيــث قـ ّدم يف
آيــة البقــرة ضمــر الغائب{ ِبـ ِه} عــى {لِ َغـ ْ ِ
ـر

السنة  -16:العدد /3:ربيع األول 1441هـ.ق

اللــه} عــى عكــس مــا يف اآليــات الثــاث مــن
تقديــم {لِ َغـ ْ ِ
ـر اللــه} عــى { ِب ـ ِه} ،فللســائل
أن يســأل :مــا الــر يف اختــاف آيــة البقــرة
مــن الـــآيات الثــاث األخــرى؟
وأجيب عنه بالتايل:
أ ّمــا تقديــم { ِبـ ِه} عــى {لِ َغـ ْ ِ
ـر اللــه} يف آيــة
البقــرة فإنّــه قدجــاء عــى األصــل الــذي
يقتضيــه اللفــظ؛ ألن البــاء فيــه للتعديــة
التــي هــي كحــرف مــن نفــس الفعــل،
تقــول :ذهبــت بزيــد ،ثــم تقــول :أذهبــت
زيــدا ،فتصــر البــاء كالهمــزة املزيــدة يف
بنيــة الفعــل ’’أكــرم‘‘ ،ولـــا كانــت آيــة
البقــرة أول موضــع مــن هــذه الـــمواضع
األربــع كان أوىل أن تجــرى اآليــة عــى مــا
هــو األصــل.
وأمــا تقديــم {لِغ ْ ِ
َــر اللــه} عــى {بِــ ِه} يف
اآليــات الثــاث األخــرى فألنّــه قــد تعلّــق بــه
الغــرض؛ فــإن اإلهــال باملذبــوح اليســتنكر
إال إذا كان لغــر اللــه ،فلـــا كان لـــ {لِ َغـ ْـرِ
اللــه} دخــا يف كــون الـــمذبوح مســتنكرا
كان أهــ ّم بهــذا االعتبــار ،فــكان مــا عــدا
الـــموضع األول بتقديــم {لِ َغـ ْ ِ
ـر اللــه} أحـ ّـق
وأوىل ،أال تــرى أنهــم يق ّدمــون املفعــول إذا
كانــوا ببيانــه أعنــى ،وهــو عندهــم أهــ ّم،
فيقولــون :رضب زيــدا عمــرو ،بتقديــم
املفعــول عــى الفاعــل ،ألن االهتــام بأمــره
أتــم؛ لكونــه ينفــي مــا يف وهــم الـــمخاطب
مــن رضب غــره ،فالعنايــة بتقديــم مــا يزيل
الوهــم عنــه أتــم ،وهــو بالتقديــم أحــق.
الحاصــل أنــه لـــا كان تقديــم { ِبـ ِه} مقتىض
األصــل الــذي يقتضيــه اللفــظ أجــري
الـــموضع األول عليــه قضــاء لحقــه ،ولـــا
كان تقديــم {لِغ ْ ِ
َــر اللــه} أهــ ّم باعتبــار أن
الغــرض متعلّــق بــه حيــث إن الـــمذبوح
ليــس مســتنكرا إال ألجله ،أجريت الـــمواضع
لحــق األهم ّيــة.
الثالثــة عليــه قضــاء ّ
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على مائدة القرآن

ّ
احلل الوحيد لدفع ش ّر
األعداء يف ضوء آية:
نت َو َربُّ َك فَقَاتِ َل»
«فَا ْذ َه ْب أَ َ
«سلسلة دروس في تفسيرالقرآن الكريم لسماحة األستاذ الشيخ
عبدالغني البدري»
أستاذ الحديث والتفسيربالجامعة

هذا املقال سطّرته يف ضوء إفادات وترشیحات األستاذ موالنا عبدالغني البدري ،التي أجاد ببیانها ،وأحسن بإلقاءها يف دورته للتفسیر،
نت َو َربُّكَ َفقَاتِ َل إِنَّا هَا ُه َنا قَا ِعدُ ونَ ﴾
َب أَ َ
يف السنة املاضیة ،تحت هذه اآلیة الکریمة ﴿ ،فَا ْذه ْ
عندمــا أمــر اللــه ســبحانه وتعالــی قــوم
بنــي إرسائیــل بإزالــة الجــن والرعــب
والخــوف عــن نفوســهم وقلوبهــم ،وأصــدر
حکــا للقیــام الجــا ّد أمــام الجیــش الج ـ ّرار
العرمــرم ،والقتــال معهــم الســتعادة
بالدهــم ،ومســاکنهم مــن أیــادي العاملقــة
األقویــاء ،والطغــاة األشــداء؛ خافــوا وذعــروا،
وارتعــدت فرائصهــم خوفــا عــن ســاع
اســم الجهــاد والقتــال ،ومل یجــرءوا علــی
مواجهتــم وقتالهــم ،بــل وقالــوا مخاطبــا
ســیدنا موســی ــــ علیه الســام ــــ ﴿ :اذهب
أنــت وربــك فقاتــا إنّــا هاهنــا قاعــدون﴾.
وعندمــا مل یقــم هــؤالء األقــوام األشــقیاء
بهــذه املهمــة الکــری ،واألمــر الخطیــر،
ومل یقفــوا أمــام أعدائهــم األلــ ّداء وقفــة
النــ ّد للنــ ّد ،بــل بخلــوا علــی أجســامهم،
ونفوســهم وأموالهــم ،ومــا رضــوا بتقدیمهــا،
وإعطاءهــا امتثــاال ألمــر خالقهــا وبارئهــا؛
عندئــذ ابتالهــم اللــه تعالــی بأنــواع مــن
البــاء والعــذاب ،وبأصنــاف مــن العقــاب
وض َب علیهــم الذلِّــة واملســکنة،
والنــکالَ ،

وبــاءوا بغضــب مــن اللــه ،وتاهــوا يف میــدان
التیــه أربعیــن ســنة.
وهــذه القاعــدة تجــري يف کل األزمــان
كل العقــود واألعــوام .حینــا
واألحیــان ،ويف ّ
یحتــل األعــداء الغاشــم ُة البــاد اإلســامیة،
ویش ـ ّنون غــارة وهجمــة إلیهــا بطائراتهــم،
ودبّاباتهــم ،وبــکل وســائلهم الحربيــة،
وینغّصــون العیــش علــی املســلمین ،یُطیرون
ویُزیلــون طائــر الکــری عــن عیونهــم،
«کعرصنــا الراهــن وواقعنــا املعــارص» ،فــا
بــد حینئــذ مــن القتــال والجهــاد معهــم،
وتضنیــك معیشــتهم ،وإبادتهــم يف عقــر
دائرهــم وداخــل أوکارهــم.
نعـم ،إن املجـد والکرامـة والعـزة والفخـار
الـذي یتطلـع املسـلمون إلیـه ،وینتظرونـه
صبـاح مسـاء ،یدعـون ویبتهلـون ابتهـاالت
ضارعـة لنیلـه وحصولـه ،ال یـأيت ،وال یحصـل
بالنـوم والسـبات والرقـدة ،وبالهتافـات
الفارغـة الجوفـاء .وقـد جـ ّرب کثیـرا بـأن
النعـرات الجافّـة ،واملظاهـرات الجامعیـة،
واالحتجاجـات الفئويـة ،ال تحـدث تغییـرا

يف الواقـع ،وال تفـ ّرج کربـا مـن الکـروب،
وال تکـون بلسما لجـروح الشـعب وآالمهـا،
رس الفتـح واالنتصـار ،کامـ ٌن تحـت
بـل وإن ّ
ظلال السـیوف البتّـارة ،والجیـوش الجـ ّرارة،
وإن الحیـاة السـعیدة الکریمـة ،تـأيت
بالجهـاد والنضـال ألجـل الدفـاع عـن أعراض
املسـلمین ،ولتبدید دياجیر الرشك والشـناعة
عـن بلاد املؤمنیـن ،واسـتئصال شـأفة الضيم
والظلـم والعبوديـة عـن رقـاب عبـاد اللـه
املکلومیـن ،والـذود عن كیان اإلسلام املبین.
وعندمـا اسـتنفدت القـدرات والطاقات ملثل
هـذه األهداف السـامیة ،واملقاصـد الصالحة
النبیلـة؛ تیقّـن! حینئـذ یکون النصر حلیفك،
والفـوز رفیقـك ،الحبـور واالستبشـار نصیبك،
وتـزول وصمـة عار ّ
الـذل والخنـوع والخمول
عنـك ،وال تُضرب الذلّـة واملسـکنة علیك کام
ُضبـت علـی بنـي إرسائیـل الذيـن تخاذلوا،
وتقاعسـوا عـن هـذه املهمـة الکبری،
والخطـب الجسـیم ،ويف النتیجـة ابتلـوا
بعـذاب وبلاء مـن جانـب العزیـز املنتقـم.
تعريب :إحسان اهلل مرادي
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أساليب الدعوة احلكيمة يف ضوء السرية النبوية ()1
اإلعداد :إسحاق الفاحص

امللخص
إن البرشيـة اليـوم يف أمـس الحاجة إىل دعوة
اللـه ،والرتشـيد والهدايـة إليـه ،وبدونهـا ال
اسـتقرار وال سـعادة لهـا ،وإن الدعـوة كما
نعلـم ،مهمـة جليلـة اصطفـى الله تعـاىل لها
خيرة خلقـه مـن األنبيـاء والرسـل ،يبلغـون
رسـاالت اللـه ،ويدعـون الخلـق إليـه ،ووفـق
اللـه تعـاىل صفـوة هـذه األمـة مـن العلماء
والدعـاة صحابـة وتابعين ومـن بعدهـم
مـن العلماء ،كل مـن هـؤالء قـام بـدوره
بأسـاليب متنوعـة مفيـدة ،ولكـن األسـلوب
الـذي انتهجـه النبـي صلى اللـه عليه وسـلم
واختـاره ،يثرياالهتمام ،ويجـذب النفـوس،
ويسـهل األمـور .الحافـز والباعـث الـذي
اختريهـذا املوضـوع بسـببه هو تعلـم كيفية
األسـاليب التـي أخـذ بهـا النبـي صلى اللـه
عليـه وسـلم؛ لنسـتيضء بهـا ونجعلهـا أمامنا
يف دعوتنـا ويف مسيرتنا التـي نسيرعليها.
وأمـا ترتيـب كتابـة املقـال ففيـه يشـاريف
البدايـة إىل تعريـف الدعـوة ،ثـم تُبين تلـك
األسـاليب املفيـدة ،وت ُقسـم إىل الخاصـة
والعامـة ،وت ُذكرأمثلـة لتسـهيل الفهـم على
الـدارس لهـذا املقـال.
الكلامت الرئيسـية :أسـاليب الدعوة ،السرية
النبويـة ،الداعيـة ،الدعوة إىل الله.
املقدمة
قامـت الدعـوة إىل اللـه تعـاىل على أصـول
راسـخة ،ومنطلقـات ثابتـة ،ومالمـح ظهرت،
واطـردت يف مناهج األنبيـاء يف الدعوة عامة،
واكتمـل بدرمتامهـا يف دعـوة النبـي صىل الله

عليـه وسـلم ،والدعـوة إىل اللـه تعـاىل لها يف
الديـن مكانـة عظمـى ،وفضيلة كبرى ،وإنها
قضيـة لهـا بدايـة ولهـا غايـة ،ولهـا أصـول
وركائـز ،ولهـا أسـس وقواعـد ،ولهـا أسـاليب
وطـرق ،وبينهـا مراحـل ينبغـي أن تقطـع
بأنـاة وروية ،حتـى يتحقق الهدف املنشـود،
ولهـا مناهـج ال بـد أن تنتهـج ،ولهـا أسـاليب
مـن الضرورة أن يعمـل بهـا ويراعـى ،فمـن
خريهذه األسـاليب وأحسـنها ،األسـاليب التي
انتهجهـا رسـول اللـه صىل اللـه عليه وسـلم،
وأخـذ بهـا ،فإنهـا أسـاليب حكيمـة ثابتـة،
وإن رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم
كما نعلـم هـو قـدوة لنـا يف جميـع األمـور،
ال سـيام يف أمرالدعـوة؛ فـإن سيرته صلى
اللـه عليه وسـلم ،تسـاعدنا كل املسـاعدة يف
هـذا الطريـق ،وتسـهل لنـا تحقيـق أهدافنـا
وغاياتنـا ،ونحـن يف هـذا املقـال بصـدد بيان
هـذه األسـاليب الحكيمـة التـي أخـذ بهـا،
ودعـا النـاس إىل اللـه بهـا ،نريـد أن نبينها يف
ضـوء سيرته الطيبـة املباركـة.
مـن الجديربالذكـرأن نبين الدراسـات
السـابقة يف هـذا املوضـوع ،بعـد بحثنـا
وتفحصنـا يف الكتـب املكتوبـة بهـذا العنوان،
وجدنـا أن يف موضـوع "الدعـوة إىل اللـه
تعـاىل" ،مصـادر كثيرة ،ومراجـع عديـدة
ولكـن" حسـب اسـتقصاءنا" مل تكتب يف هذا
املوضوع"أسـاليب الدعـوة الحكيمـة يف ضوء
السيرة النبويـة" كتـب كثرية ،اللهـم إال بعض
الكتـب ،ككتاب" أسـاليب الدعوة والرتبية يف
السـنة النبويـة" للدكتورزياد محمـود العاين،
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وبضـع املقـاالت ،ولكن هذا املوضـوع يوجد
يف ضمـن موضوعـات أخـرى .ثـم هنـاك
بعـض األسـئلىة املطروحـة واملفروضـة ال بـد
أن تجـاب وهـي :هـل ميكـن أن تنجـح هذه
األسـاليب التـي بيناهـا يف دعـوة النـاس إىل
اللـه؟ وهـل تسـايرالركب الحضـاري والجيـل
الجديـد؟ وهـل يتوفرلجميـع الدعـاة،
االسـتفادة منهـا أم ال؟ نقـول بالرصاحـة :إن
اللـه تعـاىل جعـل حيـاة النبـي صلى اللـه
عليـه وسـلم أطـوارا مختلفـة ،حيـث يتفـق
مـع جميـع حـاالت البشر ،وكلما ارتقـت
وتطـورت البرشيـة فتجـد بغيتهـا يف السيرة
النبويـة ،ودعوتـه صلى اللـه عليـه وسـلم،
وسـتجدون كيـف كان يجـذب النفـوس إليه،
ويلفـت األنظـار.
وأمـا أسـلوب كتابـة مقالنـا :يف البدايـة قمنـا
بتعريـف الدعـوة لغـة واصطالحـا ،ثـم بينـا
أسـاليب الدعـوة يف ضـوء السيرة النبويـة،
وقسـمنا هذه األسـاليب إىل العامة والخاصة،
ورشحنـا كل نـوع منهـا بأمثلـة.
1ـ تعريف الدعوة لغة واصطالحا
1ـ 1الدعـوة لغـة واصطالحـا :الدعـوة
مأخـوذة مـن دعـا يدعـوـ دعـوت فالنـا
وبفلان :ناديتـه وصحـت بـه .وما بالـدارداع
وال مجيـب .والنادبـة تدعـو امليـت :تندبـه،
تقـول :وزيـداه .ودعـا إىل الوليمـة ،ودعـاه
إىل القتـال ،ودعـا اللـه لـه وعليـه ،ودعـا الله
بالعافيـة واملغفـرة .والنبـي داعـي الله .وهم
دعـاة الحـق ،ودعـاة الباطـل والضاللـة.
ويف االصطلاح :ميكننـا أن نعـرف الدعـوة،
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بأنهـا" العلـم الـذي بـه تعـرف املحـاوالت
الفنيـة املتعـددة الراميـة إىل تبليـغ النـاس
اإلسلام مبـا حـوى مـن عقيـدة ورشيعـة
وأخلاق
1ـ 2السرية النبوية وأساليب الدعوة
ويف السـنة النبويـة أحاديـث كثيرة تتعلـق
بأمورالدعـوة ووسـائلها ،كما أن السيرة
النبويـة املطهـرة ،وماجـرى لرسـول اللـه
صلى اللـه عليـه وسـلم يف مكـة واملدينـة،
وكيفيـة معالجتـه األحـداث والظـروف التـي
واجهتـه ،كل ذلـك يعطينـا مادة غزيـرة جدا
يف أسـاليب الدعـوة ووسـائلها؛ ألن الرسـول
الكريـم صلى اللـه عليه وسـلم مـر مبختلف
الظـروف واألحـوال التـي ميكـن أن ميـر بهـا
الداعـي يف كل زمـان ومـكان ،فما مـن حالة
يكـون فيهـا الداعـي أو أحـداث تواجهـه ،إال
ويوجـد نفسـها أومثلهـا أو شـبهها أو قريـب
منهـا يف سيرة النبـي صلى اللـه عليه وسـلم،
فيسـتفيد الداعـي منهـا الحـل الصحيـح،
واملوقف السـليم الذي يجـب أن يفقه إذا ما
فقـه معـاين السيرة النبويـة ،وقـد يكـون من
حكمـة اللـه ،ولطيـف لطـف اللـه أن جعـل
رسـوله الكريـم ميـر مبـا مـر بـه مـن ظـروف
وأحـوال حتى يعرف الدعاة املسـلمون كيف
يترصفـون ،وكيـف يسـلكون هـذه الطـرق يف
أمورالدعـوة يف مختلـف الظـروف واألحـوال
اقتـداء بسيرة رسـول الله"على صاحبها ألف
صلاة وسلام" ..فلا يجـوز للداعـي أن يغفل
عـن سيرة النبي الكريـم "على صاحبها ألف
صلاة وسلام".
1ـ 3أنواع أساليب الدعوة
إن مهمـة الداعيـة هي :نقل األمة من محيط
إىل محيـط ،وليـس هنـاك مـا هـو أصعـب
مراسـا من اإلنسـان ،فهـو كثرياملـراء والجدل،
رسيع االنتقاص والعصيان ،شـموس ال يسـلم
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زمامـه إال لهـواه ،ومـن هنـا تـرى مهمـة
الداعيـة ،فقـد يكـون نقـل جبـل أسـهل عىل
املـرء مـن توجيـه إنسـان إىل خطـوة واحـدة
يكرههـا ،ولكـن مـا أطـوع اإلنسـان لنـداء
قلبـه إذا نـاداه إىل خيرأورش ،ومـا أصربه عىل
مـا يصيبـه حينئـذ مـن مشـقة الجهـد ونفقة
املـال! بـل مـا أجمـل ذلـك وألـذه لديـه!...
وخري أسـلوب ميكن أن يسـتفيد منه اإلنسان
هـو األسـاليب التـي اسـتخدمها رسـول اللـه
صلى اللـه عليـه وسـلم ،وبهـا يسـتطيع
الداعيـة أن يركزجهـده وانتباهـه يف مخاطبة
هـذا القلـب ،ومحاولة إرضائـه ،والنفوذ إليه،
حتـى إذا امتلـك عنانه ،وقـاده يف رفق وريض
ورسور ،إذن كيـف نخاطـب هـذا اإلنسـان؟
وبـأي أسـلوب نعـرض عليـه املعـاين الربانية،
وأي أسـلوب اسـتخدم رسـول اللـه صلى الله
عليـه وسـلم حيـث سـخرجميع النفـوس،
وجـذب القلـوب جذب املغناطيـس الحديد؟
ميكن أن نقسـم هذه األسـاليب إىل قسـمني،
القسـم األول :أسـاليب الدعـوة الخاصـة،
والقسـم الثـاين :أسـاليب الدعـوة العامـة:
2ـ أساليب الدعوة الخاصة
هـي التـي تتميـز بلـون خـاص مـن األداء،
يسـتعان بهـا لتقويـة األسـاليب ،وتحصيـل
مقصودهـا ،وأنـواع أسـاليب الخاصـة فيما
يلي:
2ـ  1القصة وفوائدها
« متتازالقصـة بـأن النفس متيـل إليها ،فغزيرة
حـب االسـتطالع ،تعلـق عين السـامع وأذنه
وانتباهـه بنسـق القصصي البـارع ،إرشاقـا
ملعرفـة مـا خفـي مـن بقيـة األنبـاء ،فالقصة
مـن خير الوسـائل التي يتوسـل بهـا الداعية
إلبلاغ تعاليمـه إىل أعماق القلـوب «.
يقـول الداعيـة الكبريعبدالله ناصـح علوان»:
فالداعيـة املوفـق يسـتطيع أن يكيـف عرض

السرية النبوية

القصـة أيـا كانـت ...باألسـلوب املالئـم الذي
يتناسـب مـع عقليـة املخاطبين ،كما أنـه
يسـتطيع أن يسـتخرج مـن القصـة أهـم
مواطـن العبرة والعظـة ليكـون التأثير أبلغ،
واالسـتجابة أقـوى ...عـدا مـا للقصـة ـ إن
أحسـن عرضهـا ـ مـن تحريـك للعاطفـة،
ومثـار االنتبـاه ،وتسـلية للنفـس ،وتفتيـح
للذهـن ،وأثـر يف اإلصلاح ..بل تنقل السـامع
مـن عـامل العقالنيـة والفكـر ..إىل أجـواء
العاطفـة ،وهيمنـة التأثير»
وكان النبـي صلى الله عليه وسـلم يسـتخدم
أسـلوب القصـة يف دعوتـه ومواعظـه
وتوجيهاتـه ،ولقـد جـاءت القصـص التـي
بينهـا النبـي صىل اللـه عليه وسـلم للصحابة
يف كتـب الحديـث بالتفصيـل ،منهـا قصـة
أصحـاب األخـدود ،التـي ذكـرت يف صحيـح
البخـاري ،هـذه القصـة تـدل على سـلطان
اإلميـان الصحيـح الحـق على النفـس إذ
تندفـع إىل الناروالعـذاب األليـم ،تفضلـه
على الرجـوع والـردة عـن اإلسلام والعيـاذ
باللـه ،ومنهـا قصـة أصحـاب الغـار ،ومنهـا
قصـة األبـرص واألعمـى واألقـرع ،وغريها من
القصـة التـي ال تسـعها هـذه العجالـة.
فـإن يف النبـي صلى اللـه عليه وسـلم للدعاة
أسـوة ،وأنـه صلى اللـه عليـه وسـلم مـا ترك
هـذا األسـلوب ،فعليهـم أن يضيفـوه يف
أسـاليبهم ويسـتخدموها حسـب طاقتهـم،
وأن للقصـة فوائـد جمـة نذكربعضهـا:
1ـ أنهـا متيـل إليهـا النفـس أكرثمـن
سا ئر ا ألسـا ليب .
2ـ متتـاز القصـة بأنهـا تصورنواحـي الحيـاة،
فتغـرس األفـكار واألخلاق والصفـات.
3ـ توضيـح املعـاين يف األذهـان؛ إذ إنها مبثابة
املثـال التطبيقي للمعـاين املقصودة.
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خطب وحماضرات
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من خطب ومواقف
فضيلة الشيخ عبد احلميد
ال بـد مـن معاقبـة قتلـة املحتجين يف
االحتجاجـات األخيرة
انتقـد فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد ،إمـام
وخطيـب أهـل السـنة يف مدينة زاهـدان ،يف
خطبـة الجمعـة ( 9ربيـع الثـاين  ،)1441قتل
املحتجين يف االحتجاجات األخيرة ضد زيادة
أسـعار البنزين.
وأضـاف فضيلتـه مطالبـا مبعاقبـة كل
مـن تـورط يف قتـل املحتجين قائلا :يف
االحتجاجـات األخيرة التـي احتـج فيهـا
الشـعب اإليـراين عىل زيـادة أسـعار البنزين،
كان أمـران كارثيـان مروعـان؛ األول تدمير
املمتلـكات العامـة وإحـراق محطـات
البنزيـن واملصـارف ،واآلخـر قتـل املحتجين
يف نطـاق واسـع .قتـل املحتجين أثـار قلـق
الشـعب اإليراين وانعكس سـلبا داخـل إيران
وخارجهـا.
وتابـع فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد قائلا:
لقد سـمى مرشـد الثـورة قتلى االحتجاجات
بالشـهداء ،وأمـر بدفـع الديـة إىل ذويهـم،
وهـذه خطـوة مـن شـأنها أن تحبـط الكثير
مـن املؤامـرات.
واسـتطرد خطيـب أهل السـنة قائلا :فلو أن
مرشـد الثـورة أمـر مبعاقبـة من تـورط بدماء
األبريـاء ،لـكان أفضـل لئلا يرتكـب أحـد يف
املسـتقبل مثـل هـذه الجرائم.
وتابـع فضيلتـه قائلا :رفـع أسـعار البنزيـن
يف مسـتوى كبير أدى إىل الغلاء ،وزيـادة
األسـعار يف السـلع الرضوريـة .لذلـك يعـد
تخفيـض أسـعار البنزيـن مطلبـا شـعبيا
للشـعب اإليـراين الـذي يعاين من املشـكالت
االقتصاديـة واملعيشـية.
إطلاق رساح الشـيخ “فضـل الرحمـن
كوهـي” مطلـب عامـة النـاس يف املنطقـة

وأشـار فضيلـة الشـيخ عبـد الحميد يف قسـم
آخـر مـن خطبتـه إىل اعتقـال الشـيخ “فضل
الرحمـن كوهـي” مديـر مدرسـة “انـوار
الحرمين” الدينيـة وخطيـب أهـل السـنة
يف منطقـة بشـامك جنـويب بلوشسـتان،
موصيـا املسـؤولني بتحمـل االنتقـادات ،وع ّد
فضيلتـه إطلاق رساح الشـيخ فضـل الرحمن
ومرافقيـه ،مطلـب عامـة النـاس يف املنطقـة.
وتابـع قائلا يف هـذا املجـال :الشـيخ “فضـل
الرحمـن كوهـي” قـد يطـرح مطالبـه
وانتقاداتـه بلهجـة ميكـن أن يسـاء فهمهـا،
لكنـي أطمئن املسـؤولني بـأن الشـيخ فضـل
الرحمـن ليـس مرتبطـا بالجامعات املسـلحة
أو العصابـات وغير ذلـك ،وقـد رصح مـرارا
بأنـه ال يسـعى للفتنـة ،كام أنـه كان مؤثرا يف
توفير أمـن الحـدود.
وتابـع خطيـب أهـل السـنة قائلا :الشـيخ
فضـل الرحمـن بين كالكثير مـن العلماء
الذيـن ينتقـدون الحكومـة ،ولهـم انتقـادات
مـن سياسـات البلـد ،طـرح قضايـا ،والقضايا
التـي أشـار إليهـا هـي نفـس القضايـا التـي
ذكرهـا بعـض العلماء.
وأضـاف فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد قائلا:
نحـن نـدرك قلق املسـؤولني ،لكننـا ننصحهم
أن يزيـدوا تحملهـم ورحابـة صدرهـم ،وال
ميكـن أن نحقـق الوحـدة بغير زيـادة سـعة
األفـق والتحمـل والصبر يف أنفسـنا.
وأكـد خطيـب اهـل السـنة قائلا :مطلـب
عامـة النـاس يف املنطقـة واملحافظـة أن يتـم
إطلاق رساح الشـيخ فضـل الرحمـن كوهـي
ورفاقـه؛ هـذا لصالـح الوحـدة واألخـوة.
على املسـؤولني أن يعتنـوا مبخـاوف أهـل
السـنة تجـاه تلبيـة مطالبهـم املرشوعـة
وأشـار فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد إىل
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(إمام وخطيب أهل السنة بزاهدان)
بعـض مشـكالت أهـل السـنة التـي متـر
عليهـا أربعـون سـنة ،وأضـاف قائلا :إن كان
املسـؤولون يقلقون من االنتقـادات ،فعليهم
أن ينظـروا إىل الوجـه اآلخـر للقضيـة أيضـا،
فأربعـون سـنة متـر مـن عمـر الثـورة ،لكـن
مل تتحقـق مطالـب أهـل السـنة يف امتلاك
مسـجد لهـم يف طهـران ،ويعـاين أهل السـنة
يف الكثير مـن املـدن التـي يعيشـون فيهـا
كأقليـات ،ضغوطـا ومضايقـات يف إقامـة
الجمعـة والعيديـن.
واسـتطرد قائلا :رغـم مـرور أربعـة عقود ،مل
يؤظـف يف الدولـة مـن أهل السـنة كوزير أو
نائـب لرئيـس الجمهوريـة ،ومل يجـر توظيف
أهل السـنة يف القوات املسـلحة بعـد الثورة،
مـع أن أهل السـنة كانوا مؤظفين يف القوات
املسـلحة يف النظام السـابق.
وأضـاف خطيـب أهـل السـنة قائلا :ال زالت
هنـاك قيـود كثيرة على رحلة بعـض العلامء
إىل املحافظـات األخـرى وزيـارة أهلها.
وخاطـب فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد
املسـؤولني قائلا :هـذه املشـكالت واملخاوف
هـي الوجـه اآلخـر للعملـة يجـب أن يراهـا
املسـؤولون ،ويعطونـا الحـق أن نطـرح
انتقادنـا تحـت هـذه الضغوطـات .ال يعلـم
املسـؤولون كـم نتعـرض نحـن للضغـوط من
قبـل النـاس على عـدم طـرح مشـكالتهم
ومطالبهـم.
وأضـاف قائلا :نحـن ال نطـرح الكثير مـن
املسـائل واملشـكالت ألجل الوحـدة واألخوة،
لئلا يسـتغل األعـداء القضيـة ،ولئلا تختـل
الوحـدة واألمـن .حـل املشـكالت وكذلـك
تلبيـة مطالبهـم هـي مـن مخـاوف املجتمـع
السـني الـذي يكـون لصالـح الوحـدة واألمن
الوطنـي.
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فوائـد كثيرة حـول مـا ورد عـن العلماء الحنفيـة:
أن خبر الواحـد ال يـرد فيما تعـم بـه البلـوى:
الفائـد األوىل :خبر الواحـد ال يقبـل فيما تعـم بـه
البلـوى عنـد الحنفيـة إذا كان يثبت بـه الفرض ،أو
الوجـوب ،أو الحرمـة ،أمـا إذا كان يثبـت به الندب
أو الكراهـة فيقبـل خبر الواحـد فيه.
وهـذا القيـد يف غايـة األهمية ،وقد أغفلـه كثريون،
رصح بـه اإلمـام أبوبكـر الجصـاص ،فقـال – وهـو
يجيـب عما يـرد على هـذا األصل مـن أمـر األذان
واإلقامـة وتكبيرات العيديـن وغريهـا مما عمـت
البلـوى بـه ،ومل يوجـد مـن النبـي صلى اللـه عليـه
وسـلم توقيـف للكافـة مـع عمـوم الحاجـة إليها:-
«هـذا سـؤال من مل يضبـط األصل الـذي بنينا عليه
الكالم يف املسـألة.
وذلـك أنـا قلنـا ذلـك فيما يلـزم الكافـة ،ويكونون
متعبديـن فيـه بفـرض ال يجـوز لهـم تركـه وال
مخالفتـه ،وذلـك مثـل :اإلمامـة ،والفـروض التـي
تلـزم العامـة ،وأمـا مـا ليـس بفـرض :فهـم مخريون
يف أن يفعلـوا مـا شـاؤوا منـه ،وإمنـا الخلاف بين
الفقهـاء فيـه يف األفضـل منـه.
فلذلـك جـاز ورود بعـض األخبـار فيـه مـن طريـق
اآلحـاد ،ويحمـل األمـر على أن النبـي صلى اللـه
عليـه وسـلم قـد كان منـه جميـع ذلـك تعليام منه
وجـه التخيير».
وقـال اإلمـام القـدوري يف جـواب سـؤال « :قلنـا:
هـذا خبر واحـد فيما تعـم بـه البلـوى ،فلا يثبت
وجوبـه بأخبـار اآلحـاد».
الفائـد الثانيـة :تؤيـد رأي الحنفيـة هـذا قاعـدة
أخـرى متفقـة بين األمئـة كلهـم ،وهـي أن الواحـد
إذا انفـرد بروايـة مـا يجب عىل كافـة الخلق علمه،
ال يقبـل خبر الواحـد فيـه ،ويـدل ذلـك على أنـه
ال أصـل للخبر؛ ألنـه ال يجـوز أن يكـون لـه أصـل
وينفـرد هـو بروايتـه وعملـه دون الباقين مـن
النـاس.
وبهـذا األصـل نفسـه مل تقبـل األمـة قـول الرافضـة
يف دعواهـم النـص على إمامة علي ريض الله تعاىل

منثورات

عنـه؛ ألن أمـر اإلمامـة مام تعـم به البلـوى ويجب
على كافـة الخلـق علمه ،كـذا ال يقبل خبر الواحد
يف الفـروض والواجبـات التـي يجـب على كافـة
الخلـق عملـه ،فالتفريـق بينهما بلا فارق.
وقـد أقـر اسـتدالل الحنفيـة هـذا :العالمـة أبـو
الوفـاء ابـن عقيـل الحنبلي ،فقال – بعـد ذكر هذا
األصـل املتفـق عليـه « :-ومبثـل هذا تأكـدت حجة
أيب حنيفـة رحمـه اللـه يف أن مـا تعـم بـه البلوى ال
يقبـل فيـه خبر الواحد».
وهـذه القاعـدة اتفـق عليهـا األمـة خلا الروافض،
رصح بهـا مـن الشـافعية :الخطيـب البغـدادي،
والشيرازي ،والغـزايل ،ومـن املالكيـة :القـرايف ،ومن
الحنابلـة :القـايض أبـو يعلى ابـن الفـ ّراء.
الفائـدة الثالثـة :هـذا الشرط تفـردت بـه عامـة
الحنفيـة دون سـائر املذاهـب الفقهيـة ،والواقـع
أنـه مما يحتـاج إليـه الفقهـاء غير الحنفيـة أيضـا،
وهـم قد اسـتعملوه يف مواضع ،فليـس هذا الرشط
خاصـا بالحنفيـة ،نعـم هـم أكثر أخذا بـه من غريه
وأسـوق هنـا أمثلـة ثالثة:
 -1قـال إمـام أهـل املدينـة ربيعـة الـرأي – وهـو
يتحـدث عـن حديـث مـس الذكـر  « :-ويحكـم!
مثـل هـذا يأخـذ به أحـد! ونعمل بحديـث برسة؟!
واللـه لـو أن بسرة شـهدت على هـذه النعـل ملـا
أجـزت شـهادتها! إمنـا قـوام الديـن الصلاة ،وإمنـا
قـوام الصلاة الطهـور ،فلـم يكنم يف صحابة رسـول
اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم مـن يقيم هـذا الدين
إال بسرة!».
 -2واسـتعمل هـذا الشرط وأقـره العالمـة ابـن
القيـم الحنبلي ،فقـال – مسـتدال للامنعين مـن
التحديـد بالقلتين « :-أمـا قولكـم :إنـه قـد صـح
سـنده ،فلا يفيد الحكـم بصحته؛ ألن صحة السـند
رشط أو جـزء سـبب للعلم بالحصـة ال موجب تام،
فلا يلـزم مـن مجرد صحـة السـند صحـة الحديث
مـا مل ينتـف عنـه الشـذوذ والعلـة ،ومل ينتفيـا عـن
هـذا الحديـث.
أمـا الشـذوذ :فـإن هـذا حديـث فاصل بين الحالل
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والحـرام ،والطاهـر والنجـس ،وهـو يف امليـاه
كاألوسـق يف الـزكاة ،والنصـب يف الـزكاة،
فكيف ال يكون مشـهورا شـائعا بني الصحابة
ينقلـه خلـف عـن سـلف؛ لشـدة حاجـة
األمـة إليـه أعظـم مـن حاجتهـم إىل نصـب
الـزكاة! فـإن أكثر النـاس ال تجـب عليهـم
الـزكاة ،والوضـوء باملـاء الطاهـر فـرض على
كل مسـلم ...،ومـن املعلـوم أن هـذا مل يـروه
غير ابـن عمـر ،وال عـن ابـن عمر عبيـد الله
وعبـد اللـه ،فأين نافع وسـامل وأيوب وسـعيد
بـن جبير؟ وأين أهـل املدينـة وعلامئهم هن
هـذه السـنة التـي مخرجهـا مـن عندهـم».
 -3وهكـذا اسـتعمل هـذا الشرط العالمـة
الفيلسـوف ابـن رشـد الحفيـد املالكي
القرطبـي رحمـه اللـه ،وذلك أنـه روى اإلمام
مالـك رحمـه اللـه ،عن ابـن عبـاس ريض الله
عنـه أنـه قـال « :جمع رسـول الله صلى الله
عليـه وسـلم بين الظهـر والعصر ،واملغـرب
والعشـاء مـن غير خـوف والسـفر» ،ثـم قال
مالـك « :أرى ذلـك كان يف مطـر».
فعلى هـذا كان ينبغـي أن يجـوز عنـده
الجمـع بين الصالتين لعذر املطر ،سـواء كان
يف الليـل أو النهـار؛ ألن ابـن عبـاس ريض الله
عنهما مل يفـرق بينهما ،غير أن اإلمـام مالكا
أخـذ بقوله صلى الله عليه وسـلم يف املغرب
والعشـاء ،فجـ ّوز الجمع لعـذر املطر ليال ،ومل
يأخـذ بقولـه يف الظهـر والعصر ،فلـم يجـ ّوز
الجمـع نهـارا ،وهـذا ال يجـوز باإلجماع ،كام
يقولـه ابن رشـد رحمـه الله؛ ألنـه أخذ بجزء
الحديـث وتـرك جـزءه اآلخر.
فاضطربـت املالكيـة يف التفصي عـن هـذا
األمـر ،فقـال ابن رشـد « :واألشـبة عندي :أن
يكـون من بـاب عمـوم البلوى الـذي يذهب
إليـه أبو حنيفة ،وذلك أنـه ال يجوز أن يكون
أمثـال هـذه السـنن مـع تكررهـا ،وتكـرر
وقـوع أسـبابها غير منسـوخة ،ويذهـب
العمـل بهـا على أهـل املدينـة الذيـن تلقـوا
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العمـل بالسـنن خلفـا عـن سـلف».
(كتـاب املدخـل إىل أصـول الحديـث على
منهـج الحنفية بقلـم عبداملجيد الرتكامين ص
)184-180
ذكـر نبـذة مـن أدب الخلاف بين السـلف
الصالـح ريض اللـه عنهـم للتـأيس بهـم ملـن
حالفـه التوفيـق اإللهـي:
ومـن روائـع اإلمـام الشـافعي – وكلـه روائع
وإمامـة – مـا حـكاه الذهبـي يف ترجمـة
تلميـذه يونس بـن عبد األعلى الصديف – بل
هـو خاصـة تالمذته – قال « :مـا رأيت أعقل
مـن الشـافعي! ناظرتـه يومـا يف مسـألة ،ثـم
افرتقنـا ،ولقينـي فأخـذ بيـدي ثـم قال :يـا أبا
مـوىس أال يسـتقيم أن نكـون إخوانـا وإن مل
نتفـق يف مسـألة!.
قلـت – القائـل هـو الذهبـي نفسـه :-هـذا
يـدل على عقـل هـذا اإلمـام وفقـه نفسـه،
فما زال النظـراء يختلفـون».
وأقـول أيضـا :تأمـل قولـه « وإن مل نتفـق يف
مسـألة» أي :بـل اختلفنـا يف كل مسـألة ،فلا
ينبغـي أن يعكّـر ذلـك صفـو إخائنا.
وقـال يف ترجمـة تلميـذ الشـافعي اآلخـر
محمـد بن عبد الله بـن عبد الحكم « :قلت:
لـه تصانيـف كثرية ،منهـا :كتـاب يف الر ّد عىل
الشـافعي ،وكتـاب « أحكام القـرآن» ،وكتاب
« الـر ّد على فقهـاء العـراق» وغري ذلـك .وما
زال العلماء قدميـا وحديثـا يـرد بعضهم عىل
بعـض يف البحـث والتواليـف ،ومبثـل ذلـك
يتفقـه العـامل وتتربهـن له املشـكالت».
وزاد هـذا املعنـى أدبـا آخـر يف ترجمة اإلمام
الغـزايل رحمـه اللـه تعـاىل ،فقـال « :مـا زال
األمئـة يخالـف بعضهـم بعضـا ،ويـرد هـذا
على هـذا ،ولسـنا ممـن يـذم العـامل بالهـوى
والجهـل».
ومما يحسـن ويحق ذكره يف هـذا الصدد أن
أحكي للقراء الكـرام هذين الخربين:
لقـد زارين وأكرمنـي فضيلـة أسـتاذنا العـامل
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الجليـل الصالح املجاهد الصامت ،حامل لواء
العلـم يف إصطنبـول الحديثـة ،الشـيخ محمد
أمين رساج حفظـه الله تعـاىل وأمتع به بخري
وعافيـة ،زارين يـوم السـبت 1420/6/15هــ
مبقـر عملي يف املدينـة املنـورة ،وتجاذبنـا
الحديـث وذكرنـا اإلمامين الجليلين :شـيخ
اإلسلام مصطفـى صبري ووكيله يف املشـيخة
محمـد زاهـد الكوثـري رحمهما اللـه تعاىل،
فسـألته عـن الحـال التـي كانـت بينهما بعد
مـا حصـل بينهما ما حصـل من الـرد العلمي
يف مسـألة الجبر واالختيـار ،فحكى يل ما ييل،
وأقسـم عليـه باللـه فقال:
زرت األسـتاذ مصطفـى صبري كعاديت مسـاء
كل يـوم خميـس ،فقـال يل :إين أحـب زيـارة
الشـيخ محمـد زاهـد أفنـدي ،ولكـن صحتي
ال تسـاعدين على صعـود الـدرج يف بيتـه،
فلـو أخربتـه بذلـك ،لنذهـب يف أمسـية مـن
األمسـيات معـا حـول شـاطئ النيـل .فقلـت
لـه :نعـم إن شـاء اللـه.
ويف اليـو الثاين زرت األسـتاذ الكوثري كعاديت
ضحـوة كل يـوم جمعـة ،وأخربتـه برغبـة
األسـتاذ الشـيخ مصطفـى صبري أفنـدي،
فرحـب بذلـك ،وحـدد موعـدا للذهـاب،
وكنـت ثالثهما ،وكان ذلك قبل وفاة األسـتاذ
الكوثـري بشـهرين رحمهما اللـه تعـاىل.
انتهـى.
ومـن يقـرأ مـا كتبـه كل واحـد منهما يف
صاحبه يف املسـألة التـي أرشت إليها – بدافع
الغيرة الدينيـة ،والحامسـة العلميـة -يـدرك
جيـدا أهميـة هـذا الخبر عنهما ،ويـدرك مل
أقسـم فضيلة الشـيخ محمد أمين رساج عىل
صدقـه يف حكايـة ذلـك عنهما.
وريض اللـه عـن تلـك النفـوس الطاهـرة،
والصدور الواسـعة ،والعقـول الكبرية النرية!!.
وكيـف ال يكونـون كذلـك وهـم يقصـدون
اتبـاع الحـق على لسـان أي واحـد ظهـر ،ال
يعرفـون الحظـوظ النفسـية ،وال يبغون علوا
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يف األرض وال فسـادا!!
وكيـف ال يظهـر منهـم هـذا الخلـق الكريـم
وهـم أحـق مـن ينطبـق عليهـم تشـبيه
القائـل الـذي حىك قولـه اإلمام العظيم أسـد
بـن الفـرات رحمـه اللـه تعـاىل ،قـال أسـد:
«بلغنـي أن قومـا كانـوا يتناظـرون بالعـراق
يف العلـم ،فقـال قائـل :مـن هـؤالء؟ فقيـل:
قـوم يقتسـمون مرياث رسـول اللـه صىل الله
عليـه وسـلم».
فكيـف ال يكونـون كذلك وهـو و ّراث محمد
صلى اللـه عليـه وعىل آلـه وأصحابـه وو ّراثه
وسـلم تسـليام كثريا:
هم الرجال وعيب أن يقال ملن مل
يتصف مبعاين وصفهم :رجل
ومـن شـواهد أدبهـم يف االختلاف :أن النبـي
صلى اللـه عليـه وسـلم قـال« :البيعـان
بالخيـار مـا مل يتفرقـا» .ففرس اإلمـام املجتهد
محمـد بـن عبدالرحمـن بـن املغيرة بـن أيب
ذئـب ،املتـوىف سـنة  ،158التفـرق باألبـدان،
ومثلـه اإلمـام أحمد ،وفرس اإلمـام مالك وأبو
حنيفـة التفـرق باألقـوال .فقال ابـن أيب ذئب
كلمـة نابيـة خشـنة يف اإلمـام مالـك ،فعلـق
عليهـا اإلمـام أحمد « :مالك مل يـرد الحديث،
ولكـن تأولـه على غير ذلك».
وسـيأيت متـام كالمـه وفيـه ثنـاؤه الكبير عىل
ابـن أيب ذئـب.
فانظر موقفه :يوافق ابن أيب ذئب يف فقه
الحديث وأن التفرق باألبدان ،ويثني عليه
ثناء عظيام يفضله عىل مالك يف الجراءة يف
الحق وقوله ،ويف األمر والنهي ،ومع ذلك
يلتمس ملالك وجه مخالفته للحديث فيقول:
« ٌ
مالك مل يَ ُرد الحديث ،ولكن تأ ّوله عىل غري
ذلك».
أما عن موقف ابن أيب ذئب :فانظر ما سيأيت
مفصال إن شاء الله.
ومن شواهد أدبهم يف االختالف :أنك ال
تجد كتابا من كتب الفقه املذهبي إال وفيه
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النص عىل جواز التقليد للمذاهب األخرى،
دون قصد تتبع الرخص ،وكذا يف كتب أصول
الفقه ،يف األبواب األخرية منها ،وينصون عىل
جواز االنتقال من مذهب إىل آخر.
بل ينصون يف كتب الفقه املذهبي عىل
استحباب مراعاة امل ُت َمذهب باملذهب
الحنفي – مثال – للمذهب الشافعي ،وكذا
مس امرأة – وهو حنفي –
العكس ،كمن ّ
وأراد الصالة ،فيستحبون منه إعادة وضوئه،
مراعاة لخالف الشافعي .ومن رعف – وهو
شافعي – وأراد الصالة ،استحب له إعادة
الوضوء خروجا من خالف أيب حنيفة ،وهكذا.
ومن شواهد ذلك أيضا عكس هذا االحتياط:
التقليد عند طر ّو حاجة ،واألخذ مبذهب
اآلخرين .وأمثلة ذلك ما جاء يف «مجموع
الفتاوى» البن تيمية رحمه الله تعاىل قال:
« مذهب أهل املدينة أن اإلمام إذا صىل
ناسيا لجنابته وحدثه ثم علم :أعاد هو ،ومل
يعد املأموم ..وعند أيب حنيفة :يعيد الجميع،
وهذه القصة جرت أليب يوسف ،فإن الخليفة
استخلفه يف صالة الجمعة ،فصىل بالناس ،ثم
ذكر أنه كان محدثا ،فأعاد ،ومل يأمر الناس
باإلعادة ،فقيل له يف ذلك؟ فقال :رمبا ضاق
علينا اليشء فأخذنا بقول إخواننا املدنيني.
« ومن املأثور :أن الرشيد احتجم ،فاستفتى
مالكا ،فأفتاه بأنه ال وضوء عليه ،فصىل خلفه
أبو يوسف – ومذهب أيب حنيفة وأحمد
أن خروج النجاسة من غري السبيلني ينقض
الوضوء ،ومذهب مالك والشافعي أنه ال
ينقض الوضوء – فقيل أليب يوسف :أتصىل
خلفه؟! فقال :سبحان الله! أمري املؤمنني .فإن
ترك الصالة خلف األمئة ملثل ذلك من شعائر
أهل البدع ،كالرافضة واملعتزلة.
« ولهـذا ملـا سـئل اإلمـام أحمـد عـن هـذا،
فأفتـى بوجـوب الوضـوء ،فقـال لـه السـائل:
فـإن كان اإلمـام ال يتوضـأ ،أصلي خلفـه؟
فقـال :سـبحان اللـه! أال تصلي خلف سـعيد

منثورات

بـن املسـيب ومالـك بـن أنـس؟!».
وعلى هـذا السـنن مـن الجواب جـاء جواب
شـيخنا العالمـة املحـدث الفقيـه الشـيخ
محمـد عبدالرشـيد النعماين (-1333/11/18
 )1420/5/1رحمـه اللـه تعاىل ،ملا سـأله أحد
اإلخـوة مـن أهـل العلـم عـن صلاة الوتـر
مـع إمـام الحـرم املكي – وكان ذلـك يف شـهر
رمضـان مـن عـام  1408للهجـرة ،والسـائل
واملسـئول حنفـي املذهـب :ال يسـلم على
رأس الركعتين منـه – فقـال للسـائل :أرأيـت
لـو كان اإلمـام أحمـد قامئا يصيل إمـام أكنت
تقتـدي بـه؟ّ! فكان سـؤاله جوابا سـديدا ،مع
أنـه موصـوم بالتعصـب املقيـت مـن قبـل
بعـض جاهليـه.
وخبر آخـر مشـهور عـن اإلمـام أيب يوسـف
رحمـه اللـه تعـاىل ،وهـو أنـه « اغتسـل يف
الحمام ،وبعـد صلاة الجمعـة أخرب أنـه كان
يف برئهـا فـأرة ميتـة ،فلـم يعد الظهـر ،وقال:
نأخـذ بقـول إخواننـا أهـل املدينـة :إذا بلـغ
املـاء قلتين مل يحمـل خبثـا.
«ونُقل عن اإلمام الشافعي أنه اشرتى الباقالء
من منادي السكك فأكل – وهو يرى حرمة
األكل من الباقالء وغريها مام تجب فيه
الزكاة قبل إخراجها وقت الوجوب – وأنه
صىل بعد ما حلق وعىل ثوبه شعر كثري-
وكان وقتئذ يرى نجاسة الشعر ،عىل مذهبه
القديم ،فقيل له يف ذلك؟ فقال :حيث ابتلينا
نأخذ مبذهب أهل العراق».
وقال املناوي رحمه الله « :حىك الزركيش أن
القايض أبا الطيب – من الشافعية – أقيمت
صالة الحمعة فه ّم بالتكبري ،فزرق عليه طري،
فقال :أنا حنبيل ،فأحرم ،ومل مينعه عمله
مبذهبه من تقليد املخالف عند الحاجة» .إىل
آخر كالمه املتني املفيد.
(كتاب أثر الحديث الرشيف يف اختالف
األمئة الفقهاء ريض الله عنهم ملحمد ع ّوامة
ص )82-88
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حدود العقل واإلسالم (األخرية)
العالمة املفتي حممد تقي العثامين
تعريب :عبد اهلل عبيداللهي
مدرس باجلامعة

الدين هو املعيار فحسب
لننظـر إىل الفلسـفة ،إنهـا تـدرس العالقـة بني
القانـون واألخلاق ،وهنـاك مدرسـة فكريـة
يف القانـون تقـول بـأن القانـون ال تعلـق لـه
باألخلاق ،وإن رؤيـة أن هنـاك أشـياء جيـدة
أو سـيئة ،لرؤيـة خاطئـة ،وتقـول :إن كلمات
مثـل كلمة "ينبغي" و"ال ينبغـي" وغريهام يف
الحقيقـة مـن صناعـة شـهوات النفـس ،وإال
فلا توجـد رؤيـة مثـل هـذه ،بـل مـا يختـاره
املجتمـع هـو الصـواب ،وليـس لدينـا معيـار
للقبيـح والحسـن يحـدد بـأن الشيء الفلاين
حسـن ،وأن الشيء الفلاين قبيـح ،وهنـاك
كتـاب مـدريس مشـهور يف أصـول القانـون
كتبـت يف البحـث األخير الجملـة التاليـة" :
لتحديـد هـذه األشـياء عنـد البرشيـة معيـار
واحـد ،وهـو الديـن ،لكـن الديـن يرتبـط
بعقيـدة اإلنسـان ( ،)belifوال مـكان لـه يف
النظـام العلامين ،لذلك ال نسـتطيع أن نجعله
كمبـدأ".
وقـد مـر قبـل قليـل أيضـا أن يف الوقـت
الـذي متـت املوافقـة فيـه على قـرار
املثليـة( )Homosexualityوسـط أجواء من
التصفيقـات يف برملـان بريطانيـا ،جـرت أيضـا
قبـل ذلك مخالفات كبيرة ضد القرار املذكور،
وشـكلت لجنـة للتعمـق يف املوافقـة على
القـرار املذكـور وعـدم موافقته؟ ولقـد انترش
تقريـر هـذه اللجنـة ،ووردت خالصـة هـذا
التقريـر يف كتـاب لـ"فريدمـن" ()Friedman
يسـمى بــ ( ،)The Legal Theoryوالتـي
قيلـت فيهـا أن اللجنـة أقـ ّرت بعـد كتابـة

التقريـر كلـه مـا يلي:
ال شـك أن هـذا األمـر ليـس مناسـبا ،لكـن
ملـا أننـا حكمنـا مـ ّرة بأنـه ال ينبغـي تسـليط
القانـون على الحيـاة الفرديـة ،ففـي ظـل
هـذا املبـدأ مـا دمنا نفـرق بني الذنـب ()Sin
والجرميـة ( ،)Crimeوبـأن الذنـب والجرميـة
أمـران مختلفـان ،فلا يوجـد عندنا ملنـع هذا
العمـل أي دليـل ،إال إذا اعتربنـا الجرميـة
والذنـب أمرا واحدا ،فعندئـذ ميكن أن يحكم
بالـرد على هـذا القـرار ،ألجـل هـذا ال يجـوز
عندنـا رد هـذا القـرار ،فلا بـد مـن املوافقـة
على القـرار املذكـور".
عندمـا نقـول تجـب أسـلمة القانـون،Law
فمعنـاه أنـه ال بـد مـن أن نخطـو خطـوة
أخـرى ونزيـد الوحـي أيضـا إىل مـا اختـاره
النظـام العلماين كمصدرين مهمين للمعرفة
وهـي الحـواس الخمسـة والعقـل ،ونتخـذ
الوحـي اإللهـي أيضـا وسـيلة للعلـم واملعرفة
ونتخـذه شـعارا لنـا.
فعندمـا نقـول بـأن الوحـي اإللهـي ينطلـق
ويبـدأ مـن حيـث تنتهـي مهمـة العقـل،
فحينئـد عندمـا يـأيت حسـب الوحـي اإللهـي
حكـم يف القـرآن والسـنة ،فمـن الحامقـة أن
يُـر ّد ذلـك الحكـم طاعنـا فيـه :بـأن حكمـة
( )Reasonذلـك الحكـم غير معقولـة لنـا؛
ألن الوحـي إمنـا جـاء حيـث ال تفيـد الحكـم
واألسـباب ،فلـو كان العقـل قادرا على إدراك
كافـة الحكـم املوجـودة يف ذلـك الحكـم ملـا
كانـت هناك حاجـة إىل ذلك الحكم بواسـطة
الوحـي.
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العلم والتقانة يف القرآن الكريم
وتبين مبـا ذُكـر جـواب سـؤال آخـر ،وهـو
ّ
الـذي يكون عـادة يف أذهان الطبقـة املثقفة،
بـأن عرصنـا عصر التقانـة والعلـوم ،والعـامل
كلـه يتطـور يف العلـوم والتقانـة ،لكـن القرآن
الكريـم والسـنة ال يعطيـان لنـا تعليمات
واضحـة يف العلـوم والتقانـة ،وال يخربنـا عـن
كيفيـة صنـع القنبلـة الذريـة ،والهيدروجينية
مثلا ،فلا توجـد قواعدها ال يف القـرآن وال يف
السـنة ،ألجـل هـذا نشـاهد البعـض يصيبهم
الشـعور بالنقـص والوهـن ،وينطلـق لسـانه
بـأن العـامل وصل إىل القمـر واملريـخ ،والقرآن
الكريـم مل يخربنـا عـن ذلـك ومل يتحـدث لنـا
كيـف نصـل إىل القمـر؟
ميدان العلوم والتقانة التجربة وليس الوحي
وجـواب السـؤال املذكـور أن القـرآن الكريـم
ال يحدثنـا عـن هـذه األمـور ،ألن نطـاق
مثـل هـذه األمـور هـي العقـل ،وإن ميدانهـا
التجربـة ،وإن دائرتهـا العمل والجهـد الذايت،
ولقـد تـرك اللـه تعـاىل ذلـك على التجربـة
العقليـة لإلنسـان ،وعلى جهـده ،فمن سـعى
واسـتخدم عقلـه ،وانتفـع بتجاربـه ،يتقدم يف
ذلـك .والقـرآن الكريـم إمنـا نـزل ليحدثنا عام
ال يصـل إليـه العقـل اإلنسـاين ،وال يسـتطيع
أن يدركـه متامـا ،والقـرآن الكريـم إمنـا علمنـا
دروسـا ومعلومـات يف تلـك املجـاالت ،لذلـك
املطلـوب يف أسـلمة القانـون أن نجعـل نحن
حياتنـا تابعـة للوحـي اإللهـي.
املرونة ( )Elasticityيف أحكام اإلسالم
يف الختام أرى أن أشير إىل مطلب آخر ،وهو
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أنـه إذا تـم اسـتيعاب مـا ذكر من الـكالم ،قد
يخطـر ببـال أحدنـا أنـه كيـف ميكـن لنـا أن
نعيـد الحيـاة التـي مضـت عليـه أربعة عرش
قرنـا؟ وكيـف نطبق عىل حياتنـا أصوال مضت
عليـه أربعـة عشر قرنـا؟ فـإن احتياجاتنـا
متنوعـة ،وتتغير دوما.
والحقيقة أن هذا اإلشـكال إمنا يحدث بسبب
عـدم املعرفـة بالعلـوم اإلسلامية؛ ألن أحكام
األسلام أنـواع ثالثـة ،النـوع األول مـا توجـد
عنهـا نصوص قطعيـة يف القرآن والسـنة ،فلن
يتغير هـذا النـوع إىل يـوم القيمـة .والنـوع
الثـاين مـن األحـكام هـي التي تسـع االجتهاد
واالسـتنباط ،وال توجـد عنهـا نصـوص قطعية
تـدل على انطباقهـا على الوقـت الحـارض،
هـذا النـوع توجـد فيهـا مرونـة()Elasticity
األحـكام اإلسلامية .والنـوع الثالـث مـن
األحـكام مـا سـكت عنهـا القـرآن والسـنة.
وليسـت عنهـا نصـوص وأحـكام مـن القـرآن
والسـنة ،لكـن ملـاذا ليسـت أحـكام حولهـا؟
ألنهـا تركـت لعقولنـا .وهـذا امليـدان واسـع
جـدا بحيـث ميكـن لإلنسـان أن يسـتخدم
عقلـه وتجربتـه ،ويتقـدم يف هـذا امليـدان
الواسـع املفتـوح،))Unoccupied Area
ويل ّبـي حاجـات كل عصر.
يف النـوع الثـاين الـذي يسـع االجتهـاد
واالسـتنباط ،تتغير أحكامهـا بتغير العلـل.
لكـن النـوع األول لـن تتغير أحكامـه إىل يوم
القيمـة ولـن تتبـدل .ألنهـا قامئـة على إدراك
فطـرة اإلنسـان ،وقـد تتغير أحـوال اإلنسـان
لكـن فطرتـه لـن تتغير ،وملـا أنهـا قامئـة عىل
إدراك الفطـرة ال ميكـن التغير فيهـا .عىل كل
حـال! ميكـن لنـا أن نسـتخدم حاجاتنـا كافة
بالعيـش يف نطـاق الرشيعـة ويف األطـر التـي
أذنـت لنـا الرشيعـة.
من أين يبدأ االجتهاد؟
تبـدأ دائـرة االجتهـاد حيـث ال يوجـد نـص
قطعـي ،فـإذا اسـتعملنا العقـل يف املوضـع
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الـذي يوجـد فيـه نـص ،وقلنـا كالمـا يغايـر
النصـوص القطعيـة ،يف الحقيقـة قمنـا مبـا
هـو خارج من نطـاق عملنـا(،)Jurisdiction
ويفتـح بسـببه باب تحريـف القـرآن الكريم.
وسأشير إىل مثـال لـه هنـا:
أن يكون الخنزير حالال!
لقـد حـ ّرم القـرآن الكريـم الخنزيـر ،وهـذا
التحريـم وحـي إلهـي .واسـتخدام العقل هنا
بأنـه ملـاذا حـرم الخنزيـر ،اسـتعامل للعقـل
يف غير موضعـه .واسـتعمل البعـض عقولهـم
يف هـذا وقالـوا :إن القـرآن الكريـم حـرم
الخنازيـر ألنهـا كانـت قـذرة للغايـة يف ذلـك
الوقـت ،وأنهـا كانـت تنشـأ وتـأكل يف بيئـات
غير ص ّحيـة .لكن يف عرصنـا أعـ ّدت للخنازير
مـزارع صحيـة كبيرة(،)Hygienic Farm
وتنشـأ يف صحـة تامـة ،فيجـب إلغـاء هـذا
الحكـم .هـذا هـو نتيجـة اسـتخدام العقل يف
موضـع يعجـز عـن اإلنتـاج واإلفـادة فيـه.
الفرق بني الربا والبيع؟
هكـذا ملـا حرم القـرآن الكريـم الربـا ،فأصبح
حرامـا ،سـواء يدرك العقـل تحرميه أو ال .لقد
ذكـر القـرآن الكريـم قـول مشريك قريـش ملا
قالـوا{ :إمنـا البيع مثـل الربا} (البقـرة.)275:
فاإلنسـان ينتفـع بالتجـارة والبيـع والشراء،
وهكـذا ينتفـع بالربا ،لكـن القـرآن الكريم مل
يبين الفـرق بينهما عندمـا ر ّد على املرشكني،
بـل رصح قائال{ :أحل الله البيـع وحرم الربا}.
لقـد أحل اللـه البيع ،وحرم الربـا ،فليس لكم
بعـد ذلـك أن تثيروا السـؤال حـول علـة هذا
الحكـم ،ألن اللـه تعـاىل ملا أحـل البيع فيكون
حلاال ،وملـا حـرم الربـا يكـون حرامـا ،وإثارة
السـؤال حـول حكمتـه اسـتخدام للعقـل يف
غير موضعه.
قصة عجيبة
هنـاك قصة مشـهورة بأ ّن مغنيـا هنديا ذهب
للحـج مـرة ،فلما حـج ،وسـافر إىل املدينـة
املنـورة ،كانت يف الطريق منازل ،يبيت الناس

دراسات إسالمية

فيهـا ،فبـات يف منـزل ،فجاءه مغـن عريب من
سـكان الباديـة ،فبـدأ بالتغنـي بصـوت قبيـح
جـدا ،فلـم يكـن يعـرف العـريب ال التغني وال
التطبيـل ،فلما سـمع املغـن الهنـدي غنائـه
وتطبيلـه هـذا ،فقـال :اآلن عرفـت ملـاذا حرم
رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم الغنـاء،
ألنـه سـمع غنـاء هؤالء البـدو ،فلو سـمع ما
أغنيـه أنـا ملـا ح ّرمـه .انتشر هـذا النـوع من
التفكير يف عرصنـا ،ويغطيـه أصحابـه لبـاس
االجتهـاد ،وهـو يف الحقيقـة اسـتخدام ألهواء
النفـس يف النصـوص القطعيـة.
منوذج اجتها ٍد ملفكّر معارص!!
ُ
عندنـا مفكـر مشـهور ،وإمنـا أسـميه املفكـر،
ألنـه يعـد يف مجالـه مفكـرا (.)Thinker
ولقـد فسر آيـة القـرآن الكريـم {السـارق
والسـارقة فاقطعـوا أيديهما} (املائـدة)38 :
بـأن املـراد مـن السـارق هـو رجـل األعمال
الـذي أقـام مصانـع كبيرة ،واملـراد مـن اليـد
هـي مصانعهـم ،واملـراد مـن القطـع تأميـم
( )Nationalizationأموالهـم .فمـراد اآليـة
أن يتـم تأميـم مصانع جميع األغنيـاء ورجال
األعمال ،وإغلاق أبـواب الرسقـة بهـذه
الطريقـة.
يف مثـل هذه االجتهادات قـال العالمة محمد
إقبال شـارع املشرق يف أبيات له:
{ز اجتهـاد عاملـان كـم نظـر ....اقتـداء بـر
رفتـگان محفـوظ تـر}.
ترجمـة األبيـات :االقتـداء بـآراء األسلاف
أفضـل مـن اجتهـادات املعارصيـن الضعفـاء.
فالخطـوة األوىل ألسـلمة القانـون أن نقـول
عـن إميـان ويقين وبرصاحـة تامـة وبـكل
فخـر ومـن غير اعتـذار ألحـد وغير مرعوبني
مـن أحـد بأنـه إن كان هنـاك طريقـة لفلاح
اإلنسـانية فهي يف األسـلمة (،)Islamisation
فقـط وليـس يف طريـق غير ذلـك.
وفقنـا اللـه تعاىل وإياكم لفهـم حقيقة هذه
املسئلة .آمني.
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كارثة العامل العربي وأسبابها احلقيقة (األخرية)
اإلمام السيد أبو احلسن عيل الندوي

فيام ييل نص البحث القيم الذي كتبه سامحة األستاذ اإلمام السيد أيب الحسن عيل الحسني الندوي رحمه الله ،ونرشه
املجمع اإلسالمي العلمي بدار العلوم لندوة العلامء لكناؤ بالهند .ونظرا لنفاسة هذه الدراسة و قيمتها وانطباقها عىل الواقع
العريب املؤمل حرفيا ،رأت إدارة املجلة نرشها وتقدميها إىل القراء الكرام يف حلقات ،حرصا لتعميم فائدتها.
ونعــرف بشــجاعة أن العــرب يف حاجــة إىل
إميــان جديــد بالديــن الخالــد القديــم ،وإىل
حــب ميــأ جوانــح النفــس ،ويغمــر العقــل
والقلــب بعنــوان مجدهــم ،ورس رشفهــم
وكرامتهــم ،ومنبــع قوتهــم وانتصارهــم
محمــد بــن عبداللــه بــن عبداملطلــب
الهاشــمي القــريش الــذي ال يعــز العــرب
وال األت ـراك وال الهنــود إال باإلميــان برســالته
الخالــدة ،وتعامليــه الفاضلــة وإمامتــه
الدامئــة ،وقيادتــه الرشــيدة ،ونعــرف
بشــجاعة أن املســلمني والعــرب ال تفيدهــم
قــوة أجنبيــة وال تخدمهــم مصالــح سياســية
لألجانــب تتقلــب مــع الريــاح ،وتخضــع
للمنافــع واألربــاح ،فليتوكلــوا عــى اللــه أوال
ثــم ليعتمــدوا عــى ســواعدهم وشــجاعتهم
وإميانهــم ،وأخالقهــم وصفاتهــم ثانيــا.
ويجــب أن نلتجــئ إىل اللــه أفــرادا وأمــة
يف رضاعــة وابتهــال ونتــوب إىل اللــه توبــة
اجتامعيــة نصوحــا ونــرأ إليــه مــن كل
حــول وطــول نؤمــن بأنــه ال ملجــأ وال
منجــى منــه إال إليــه .وال نكــون كالذيــن
قــال اللــه فيهــم " :فَلَ ـ ْو َل إِ ْذ َجا َء ُهــم بَأْ ُس ـ َنا
ـت قُلُوبُ ُه ـ ْم َو َزيَّـ َن لَ ُه ـ ُم
َض ُعــوا َولَٰ ِكــن ق ََسـ ْ
ت َ َّ
الشَّ ــ ْيطَا ُن َمــا كَانُــوا يَ ْع َملُــو َن " [ .ســورة
األنعــام ]43-وال كالذيــن قــال فيهــمَ " :ولَ َقـ ْد
َــا ْاســتَكَانُوا لِ َربِّهِــ ْم
أَ َخ ْذنَا ُهــم بِالْ َعــذ ِ
َاب ف َ
ض ُعــونَ" [ .ســورة املؤمنــون]76-
َو َمــا يَتَ َ َّ
ــى
بــل نكــون كالذيــن قــال فيهــم" " َو َع َ

َــت
ــى إِذَا ضَ اق ْ
الث ََّلث َــ ِة ال َِّذيــ َن ُخلِّفُــوا َحتَّ ٰ
ـت َعلَ ْي ِه ـ ْم
ـت َوضَ اقَـ ْ
َعلَ ْي ِه ـ ُم ْالَ ْر ُض بِ َــا َر ُح َبـ ْ
أَنف ُُســ ُه ْم َوظَ ُّنــوا أَن َّل َملْ َجــأَ ِمــ َن اللَّــ ِه إِ َّل
َــاب َعلَ ْيهِــ ْم لِ َيتُوبُــوا إِ َّن اللَّــ َه
إِلَ ْيــ ِه ث ُــ َّم ت َ
اب ال َّر ِحيـ ُم " [ســورة الـراءة]118-
ُهـ َو التَّـ َّو ُ
وللتوبــة االجتامعيــة املخلصــة تأثــر غريــب
يف تغيــر املصــر وقلــب األوضــاع ،فقــد
حــى القــرآن عــن هــود قولــهَ " :ويَــا قَ ـ ْو ِم
ْاســتَ ْغ ِف ُروا َربَّكُــ ْم ث ُــ َّم ت ُوبُــوا إِلَ ْيــ ِه يُ ْر ِســلِ
ــا َء َعلَ ْيكُــم ِّمــ ْد َرا ًرا َويَ ِز ْدكُــ ْم قُــ َّو ًة إِ َ ٰل
الس َ
َّ
قُ َّوتِ ُكـ ْم َولَ تَتَ َولَّـ ْوا ُم ْج ِر ِمـ َن " [ســورة هــود-
ـت ْاس ـتَ ْغ ِف ُروا
 ]52وحــى قــول نــوح " :فَ ُقلْـ ُ
السـ َـا َء َعلَ ْي ُكــم
َربَّ ُكـ ْم إِنَّـ ُه كَا َن َغ َّفــا ًرا يُ ْر ِســلِ َّ
ِّمــ ْد َرا ًرا َو ُ ْي ِد ْدكُــم ِبأَ ْمــ َوا ٍل َوبَ ِنــ َن َويَ ْج َعــل
لَّ ُكـ ْم َج َّنـ ٍ
ـات َويَ ْج َعــل لَّ ُكـ ْم أَنْ َهــا ًرا َّمــا لَ ُكـ ْم
َل تَ ْر ُجــو َن لِلَّــ ِه َوقَــا ًرا " [ســورة نــوح-13
 ]10ولنصلــح حياتنــا وســرتنا مــع اللــه
ومــع عبــاده وفيــا مكننــا فيــه ومتعنــا بــه،
ولنــرك املنازعــة مــع اللــه ومحــادة رســوله
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ومعارضــة رشيعتــه وقانونــه ،ولندخــل يف
الســلم كافــة ،فلذلــك تأثــر ســحري يف
الفــوز بالســعادة ،والعــز والكرامــة ،والنجــاة
مــن الحــكام الظاملــن ،واألعــداء القاهريــن
فقــد قــال تعــاىلَ " :وأَن لَ ـ ِو اس ـتَقاموا َعـ َـى
الطَّري َق ـ ِة لَ َس ـقَينا ُهم مــا ًء َغ َدقًــا " [ ســورة
ــل الْقُــري
الجــن ]16-وقــالَ " :و لَــ ْو أَ َّن أَ ْه َ
آ َم ُنــوا َو اتَّ َق ـ ْوا لَ َفتَ ْحنــا َعلَ ْي ِه ـ ْم بَ ـ َر ٍ
کات ِم ـ َن
الســا ِء َو الْ َ ْر ِض َو ل ِک ـ ْن کَ َّذبُــوا فَأَ َخذْنا ُه ـ ْم
َّ
بِ ــا کانُــوا يَک ِْسـ ُبو َن " [ ســورة األعـراف]96-
وهــذا هوالســاح الــذي أشــار بــه مــوىس
ـوس
عــى قومــه يف مــرَ " :وأَ ْو َح ْي َنــا إِ َ ٰل ُمـ َ ٰ
ِــر بُ ُيوت ًــا
َوأَ ِخيــ ِه أَن تَ َبــ َّوآ لِ َق ْو ِمك َ
ُــا بِ ْ َ
ــا َة
الص َ
َوا ْج َعلُــوا بُ ُيوتَكُــ ْم ِق ْبلَــ ًة َوأَ ِقي ُمــوا َّ
ــر الْ ُم ْؤ ِم ِنــ َن " [ .ســورة يونــس.]87-
َوبَ ِّ ِ
إال أن العــامل العــريب مل يغــب لــه نجــم إال
وطلــع لــه نجــم آخــر ،ومل يتــوار بطــل إال
وبــرز بطــل آخــر ،ومل يــرض اللــه بذلــه
وهوانــه ،ففــي ذلــه ذل املســلمني ،ويف
هوانــه شــاتة األعــداء املرتبصــن ،فلينفــض
عنــه الغبــار وليســتأنف الســر ،وليعــد إىل
مركــزه ورســالته ،وصفاتــه األوىلَ " :والَ تَ ِه ُنــوا
َوالَ تَ ْح َزنُــوا َوأَنتُـ ُم األَ ْعلَـ ْو َن إِن كُنتُــم ُّم ْؤ ِم ِنـ َن
ـس الْ َق ـ ْو َم قَ ـ ْر ٌح
إِن َيْ َس ْس ـ ُك ْم قَ ـ ْر ٌح فَ َق ـ ْد َمـ َّ
ــن ال َّن ِ
ِّمثْلُــ ُه َوتِل َ
ــاس
ْــك األيَّــا ُم نُ َدا ِولُ َهــا بَ ْ َ
َولِ َي ْعلَــ َم اللّــ ُه ال َِّذيــ َن آ َم ُنــوا ْ َويَتَّ ِخــ َذ ِمنكُــ ْم
ـب الظَّالِ ِمـ َن " [ ســورة
شُ ـ َه َداء َواللّـ ُه الَ يُ ِحـ ُّ
آل عمــران.]140-139
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التوجيه اإلسالمي

إذا أردت أن تكون متميزا
عبد الطيف الناروئي
أستاذ باجلامعة

إذا رأیــت النــاس مــن حولــک یمشــون فــی
طریــق ،فاتبعــت آثارهــم مــن دون تــرو
وتفکــر ومــن دون أن تعــرف الســبب ،فقــد
ابتعــدت عــن التمیــز وتقدمــت مــن دون
تفکیــر.
إذا اکتفیــت فــی األعــال واألشــغال والــرؤی
واملناهــج مبــا تــری اآلخريــن علیهــا ،ومتشــی
ورائهــم ،وال تبحــث عــن جدیــد فــی
حیاتــک ،فأنــت لســت متمیــزا.
املتمیــز هــو الخلیفــة العــادل عمــر بــن عبد
العزیــز الــذی رکل بإیامنــه وإراتــه القویــة
مظاهــر املادیــة الجوفــاء التــی اســتمتع بهــا
امللــوک قبلــه مــن أقربائــه وأعاممــه حینــا
مــن الدهــر ،وترکوهــا بیــن عشــیة وضحهها،
فإنهــم ملــا نظــروا إلــی اللــذة الظاهــرة ،نظــر
عمــر بــن عبــد العزیــز إلــی النعــم الباقیــة
فــی جنــات النعیــم ،إنهــم رمقــوا البدایــة
ولکــن عمــر کان یتفکــر فــی نهایتهــا.
اإلنســان املتمیــز هــو الــذی یلــزم طریــق
الحــق وإن قــل الســالکون ،ویبتعــد عــن
الباطــل وإن کــر الهالکــون ،فإنــه ال یتأثر إذا
رأی النــاس مجتمعیــن علــی اللهــو واألعــال
املردیــة أو البســیطة ،وال یحــزن إذا رأی
نفســه وحیــدا ،بــل یبحــث عــن األهــداف
النبيلــة ویخطــط لجمیــع أوقاتــه ،ویعیــش

عــر الکتــب واملطالعــة مــع العظــاء
وأصحــاب القلــوب.
روی عــن نعیــم بــن حــاد أنــه قــال :کان
ابــن املبــارک یکــر الجلــوس فــی بیتــه،
فقیــل لــه :أال تســتوحش؟ فقــال« :کیــف
أســتوحش وأنــا مــع النبــی صلــی اللــه علیــه
و ســلم وأصحابــه؟!» (ســیر أعــام النبــاء:
)۳۸۲/۸
واإلنســان املتمیــز هــو الــذی إذا وجــد
النــاس قــد خاضــوا فــی بحــر الحیــاة إلــی
األذقــان ،وال یــرون فــی الدنیــا إال هــذه
اللــذات الفانیــة واألفــراح اآلنیــة ،فإنــه ال
یلتفــت إلیهــا ،بــل یمضــی فــی طریقــه إلــی
الســعادة الحقیقیــة باطمئنــان ومثابــرة ،وال
یتخلــی عــن مهامــه الغالیــة.
إن اإلنســان املتمیــز هــو الــذی ینظــر مــن
حولــه متــع الدنیــا الزائلــة ،ویبــر زینــة
الحیــاة ،ولکنــه یراهــا حیاة ضیقــة محدودة،
ویرتفــع عــا یمــس کرامتــه ،ویحــول دون
تحلقــه فــی أجــواء املعنویــة ،وهــو یعــرف
رســالته فــی الحیــاة ،ویســعی لحامیــة
الدیــن ویدفــع عــن حیــاض اإلســام بــکل مــا
أوتــی مــن قــوة ومؤهــات ،ویهــدف إلــی
عــودة األمــة املســلمة إلــی اســتئناف دورهــا
الرســالی فــی العــامل.

إذا کنــت تهتــم بلحظاتــک وتحفظهــا
مــن الضیــاع وتحســن اســتغالل األوقــات
واللحظــات فــی مــا ینفعــک مــن أمــور
الدنیــا أو اآلخــرة ،وتقــدر قدرهــا ،فأنــت
متمیــز أبــرت طریــق التفــوق ورمــز
الســعادة ،وســوف تجــد ضالتــک املنشــودة
وتــرق شــمس النجــاح مــن أفــق حیاتــک.
املتمیــز لیــس ملــکا نــزل مــن الســاء ،بــل
إنســان عــرف رس الحیــاة ،وعــرف هــدف
خلقتــه ،فتقــدم نحــو املعالــی بجــد کــا
یشــاء ،ال کــا یشــاء اآلخــرون ،أو تقتضــی
الظــروف واألحــوال ،فإنــه الیتبــع الظــروف
بــل یجعلهــا مســخرة ألهدافــه ،وإنــه ال
یریــد أن یکــون راکبــا فــی ســفینة البطالــة
والبطالیــن ،وأصحــاب الهمــم الدنیئــة ،بــل
یجعــل مــن نفســه ربانــا یهــدی ســفینة
الحیــاة نحــو النجــاح واملعالــی ،ویقــود
مرکبهــا بتخطیــط وصــر حتــی یحقــق آمالــه
الطیبــة.
إذا أردت ســلوک طریــق التمیــز فــا تکــن
مــن الذیــن یمشــون وراء أهــداف اآلخريــن،
بــل ال بــد أن تکــون صاحــب هــدف هــام
وعزیمــة مضــاءة ،تبنــی قــر الرفعــة
واملکانــة بإرادتــک الصارمــة وتشــق طریقــا
نحــو الهــدف إذا مل تجــد طریقــا ممهــدا.
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العلمانية وخطرها على األمة اإلسالمية
عاشـت األمـة اإلسلامية ردحا مـن الزمن تحت
انتـداب وسـيطرة االسـتعامر الغـريب فقـد
أنشـب االسـتعامر الغـريب أظفـاره يف قلـب
العـامل اإلسلامي فنهـب خرياتـه وغـزا بلاده
وغـرس اإللحـاد والتمـرد على الديـن يف قلـوب
شـبابه وناشـئته بفلسـفاته القامئـة عىل أسـاس
اإللحـاد وإنـكار فاطر الكـون إىل حد أنه مل يبق
بيـت وبـر وال مـدر إال وقـد احتوتـه العاصفـة
الغربيـة .مل يكتـف الغـرب بنهـب الخيرات
وامتصـاص األمـوال وغصـب العقـول املفكـرة
للعـامل اإلسلامي بـل أجلـب بخيلـه ورجله عىل
كثير مـن الـدول اإلسلامية التـي أبـت الخنوع
واالستسلام فغزاهـا يف عقـر دارهـا وأقـض
البيـوت على رؤوس أصحابهـا.
كان مـن إحـدى عوامل نجاح الغـرب يف إحكام
السـيطرة على العـامل اإلسلامي هـو تجنيـد
العلامنيين الذيـن تلقـوا العلـوم مـن الغـرب
وأعجبـوا بحضارتـه وفلسـفاته وعلومـه ومنحوا
يف البلاد الغربيـة شـهادات راقيـة أهلتهم لتويل
املناصـب الكبيرة يف بالدهـم عنـد العـودة،
فرتبعـوا على عـرش الزعامـة وهـم يتحمسـون
كل التحمـس لنشر كل مـا يتعلـق بالغـرب
وفلسـفاته ومحو كل ما ميت إىل اإلسلام بصلة،
كما وتلقوا دعما وتصفيقا من القـوى الغربية،
وكان جلوسـهم على كريس الحكـم محنة كبرية
للعامل اإلسلامي ،وقد كفوا الغرب قتال املسـلني
واضطلعـوا بأعباء املسـؤولية التـي وكلت إليهم
مـن أسـيادهم الغربيني وفتوا عن عضد اإلسلام
وقضـوا على كل جامعـة أو حركـة أو حـزب أو
نهضـة تدعـو إىل اإلسلام مـن جديد وتحمسـوا
إلزالـة الشـعائر الدينية تحت ذريعة مسـميات
مـا أنـزل الله بهـا من سـلطان.
وزاد الطين بلـة أن العلامنيين بعـد أن أحكموا

سـيطرتهم على البلاد اإلسلامية وبخاصـة بعد
سـقوط الخالفـة العثامنيـة اسـترشى فيهـم
الفسـاد وابتـزوا أموال املسـلمني بحيل مختلفة،
وأصبحـت خيرات البالد إمـا تدر إىل أسـيادهم
الغربيين أو تكتنـز يف البنوك الغربية ،فعاشـت
البلاد اإلسلامية يف فقـر مدقـع ،وعـم الجـوع
والفقـر بين الشـعوب اإلسلامية ،والكثير
مـات جوعـا وعـدد كبير منهـم فـ ّر هاربـا إىل
البلاد الراقيـة طلبـا للـزرق وفـرارا مـن سـطوة
العلامنيين املسـتبدين وبطشـهم.
إن تاريـخ العلامنيين الدمـوي املليء بالخيانـة
والغـش والظلم واالسـتبداد واألعمال اإلجرامية
والتبعيـة للغـرب أثبـت أن العلامنيـة شـجرة
موبـوءة مسـتقذرة تعافها الشـعوب اإلسلامية
وقـد جربتهـا غير مـرة فوجدتهـا ال تـكاد
تستسـاغ ،ولكن عىل أن لهم السـلطة اإلجبارية
والدعـم املـادي مـن الغـرب والصهونيـة لذلـك
تجدهم يحكمون الشـعوب اإلسالمية بالحديد
والنـار على رغـم أنـف املسـلمني.
إن العلامنيـة تعنـي باختصـار إقصـاء الديـن
عـن حيـاة املسـلم ،وإدخالـه يف حظيرة الكفـر
والفسـق والفجـور ،إن العلامنيين يريـدون أن
يصبـح املسـلمون نسـخة صادقـة مـن الغـرب
العلماين امللحـد وأن ال يحتفلـوا بالديـن يف أي
مجـال مـن مجـاالت الحيـاة ،إنهـم يريـدون أن
نكـون نـدا للغـرب يف حلـوه ومـره ،يف طبيـه
وخبيثـه ،وأن يكـون الغرب هـو الحاكم املطلق
واملشرع واملقنـن وال يكـون أي دخـل للديـن
واإلسلام يف أي مجال من مجاالت الحياة ،لذلك
رصحـون يف خطاباتهـم وكلامتهم
قـد تجدهـم ي ّ
مـا يـؤدي إىل الكفر البـواح والخـروج عن ربقة
اإلسلام والدين ،ولوال الخـوف من الثورة عليهم
ألعلنـوا خروجهم عـن اإلسلام وارتدادهم بكل
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رصاحـة ،مـع العلـم بأنهـم ليسـوا سـواء إذ إن
بعضهـم يلتـزم بالشـعائر اإلسلامية يف حياتـه
وقـد يصلي ويقرأ القـرآن.
إن العلامنيـة خطـر عظيـم على اإلسلام
واملسـلمني فهـي تتحمـس لهـدم الدين وسـلخ
املسـلمني مـن دينهـم وعقيدتهـم ،كام تسـعى
لتحطيـم األخلاق ونشر الخالعـة والفجـور
واإلباحيـة يف املجتمعـات اإلسلامية ،ولو فسـح
لهـم املجـال ملـا تركـوا يف املسـلمني إال وال ذمـا
ولشـ ّهروا سـيوفهم على رقـاب املسـلمني ولكن
اللـه سـلم وصـان املسـلمني مـن مؤامراتهـم
الدنيئـة ومخططاتهـم الخبيثـة.
ومن سـوء حظ العامل اإلسلامي أن العلامنيني مل
يعادوا اإلسلام عداء سـافرا ليجتنبهم املسلمون
ويقـوا رشهـم بـل تقمصـوا بلبـاس التمويـه
والتخديـع واتخـذوا شـعارات براقـة رائقـة
فنجحـوا يف جـذب عـدد كبير مـن املسـلمني
مبـا أثـاروه من شـبهات وشـكوك حول اإلسلام،
وبفضـل بريقهـم ودعاويهـم الخالبـة التـي
ظاهرهـا تقـدم وحضـارة وباطنهـا مـن قبلهـا
العـذاب .وبـذا أصابـوا املسـلمني يف الصميـم
وخدمـوا الغـرب والصليبيـة الحاقـدة خدمـة ال
يسـتهان بهـا.
ترى،هـل يـرىض املسـلمون بالحكـم العلماين
أم سـينفضون ويقومـون يف وجهـه؟! يبـدو أن
كثيرا مـن الشـعوب اإلسلامية بـدأت تعـي
خطر العلامنية عىل اإلسلام واملسـلمني بعد أن
عاشـت برهة من الزمن تحـت حكمهم .ويبدو
مـن االنتخابـات الترشيعيـة يف بعـض البلاد
اإلسلامية وفـوز اإلسلاميني أن العلامنية تبدأت
يف األفـول ،وأن صنـم العلامنيين قـد انكرس ومل
يعـد الغـرب صديقـا وفيـا لهـم ،ألنـه أدرك أنـه
قـد انقضى تاريخهم.

21

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

حوار

معالي األستاذ الدكتور عبيد اهلل بين كمال يف حوار مع
جملة الصحوة اإلسالمية:

حاوره :سید مسعود

إقامة الورشات والدورات الـتأهيلية للمدرسين ضرورة قائمة في المدارس الشرعية لبالدنا
والبالد المجاورة.
كل مدرسة تريد أن تلعب دورا مؤثرا في المجتمع يجب عليها االهتمام بالرحالت العلمية
وتعزيز العالقات مع متخرجيها في مختلف البالد.
انسجام العلماء األفغان مع الشعب األفغاني في اللغة والفكرة والمذهب والعقيدة والز ّ
ي
يشكل فرصة طيبة لديهم إليجاد االتصال الجماهيري.

ســافر وفــد علمــي مــن جامعــة دار
العلــوم زاهــدان إىل واليــة نيمــروز (زرنــج)
أفغانســتان ،أبــرز َمــن فيــه معــايل األســتاذ
الدكتــور عبيــد اللــه بنــي كــال مســاعد
الشــؤون الثقافيــة بالجامعــة ،وفضيلــة
األســتاذ نظراللــه قلندرزهــي عميــد معهــد
اللغــة العربيــة بهــا ،إثــر دعــوة و ّجهــت
إليهــم مــن بعــض مســؤويل املــدارس
الرشعيــة يف هــذه الواليــة للقيــام بأنشــطة
علميــة وبرامــج مــن قبيــل إلقــاء أســلوب
تدريــس بعــض الكتــب والعلــوم ،وإدارة
الصــف واملدرســة ،وقــد بــادرت مجلــة
"الصحــوة اإلســامية" بإجــراء حــوار مــع
معــايل األســتاذ الدكتــور عبيــد اللــه يف
تقاصيــل هــذه الرحلــة العلميــة التــي
اســتغرقت أيامــا ملشــاركتها القـراء الكـرام.
وفيــا يــي نــص الحــوار:

ســام عليكــم ورحمــة اللــه ..فضيلــة
األســتاذ الدكتــور عبيــد اللــه حفظــه اللــه،
نرجــو أن تكــون عــى أتــم مــا يكــون مــن
صحــة وعافيــة.
وعليكــم الســام ورحمــة اللــه
وبركاته..مرحبــا بكــم ،أنــا معكــم.
بــادئ ذي بــدء نظــرا إىل متاخمــة بالدنــا
(إيــران) مــع أفغانســتان يبــدوا أن هــذه
الرحلــة مل تكــن رحلتكــم األوىل فهــل
ســافرتم إىل أفغانســتان ســابقا وكــم مــرة؟
نعــم إن الرحلــة إىل أي بلــد كان
مــن األهــداف املهمــة لطالــب العلــم ولهــا
أثــر يف حيــاة العلــاء والدعــاة ألن اإلنســان
مــن خــال األســفار يتحصــل عــى الكثــر
مــن التجــارب والفوائــد ،ويف هــذا يقــول
اإلمــام الشــافعي رحمــه اللــه:
تَ َغ َّر ْب َعنِ األَ ْوطَانِ ِ ْف طَل َِب ال ُع َل
وسا ِف ْر ففي األَ ْسفَا ِر َخ ْم ُس فَ َوائِ ِـد
ـاب َم ِع ْيشَ ـ ٍة
تَ َف ُّر ُج َهـ ٍّم ،واك ِت َس ُ
وص ْح َبـ ُة َماج ِ
ِـد
َو ِعلْ ٌم ،
وآدابُ ،
ٌ
قيل يف األَسفـا ِر ذ ٌُّل و ِم ْح َنـ ٌة
فإن َ

َوقَطْ ُع الفيايف وارتكـاب الشَّ دائِ ِـد
فَ َم ْوتُ الفتـى خ ْيـ ٌر له ِم ْن ِقيا ِمـ ِه
ِب َدا ِر َهـ َوانٍ بيـن ٍ
واش َو َح ِاس ِـد
وحقيقــة القيــام برحــات وجــوالت إىل هنــا
وهنــاك مــن ضمــن أحالمــي القدميــة وأقــول
هنــا كمقدمــة ومدخــل للموضــوع :إ ّن الذي
يســكن يف بلــدة يجــب عليــه أن يســافر عىل
مســتوى تلــك البلــدة ويتعــرف عــى مدنهــا
وسـكّانها مــن مختلف القوميــات واملذاهب
واألعـراق ويتعــرف عــى العــادات واألعراف
والتقاليــد املتبعــة لديهــا ،وكذلــك الســفر إىل
البــاد املجــاورة وبشــكل خــاص إىل البــاد
التــي تجمعهــا مــع بــاده قواســم مشــركة
مــن ناحيــة الحــدود والفكروالثقافــة
واملذهــب والعقيــدة والــزي ومــا إىل ذلــك.
ومــن هــذه البــاد بــاد أفغانســتان وغنــي
عــن القــول أن إي ـران تحيطهــا بــاد أخــرى
كـــ باكســتان وغريهــا ولكــن أفغانســتان لهــا
صلــة تاريخيــة عريقــة وثيقــة واملشــركات
بيننــا وبــن األفغــان أكــر بكثــر مــن غريهــم
وخاصــة يف هــذا الزمــان أهــم يشء اللغــة
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وهــي أداة التواصــل بــن األمــم والشــعوب،
فباكســتان أيضــا مجــاورة بَيــد أن لغتهــا
أرديــة مــا يص ّعــب علينــا األمــر ولكــن
أفغانســتان تحظــى اللغــة الفارســية فيهــا
برســمية واللغــة العربيــة أيضــا لهــا فيهــا
دور ،هــذه األمــور تس ـ ّهل مهمــة التواصــل
بالنســبة لنــا وتبعثنــا نحــن وأي شــخص عىل
زيــارة أفغانســتان .وهــذا مــا جعــل الرحلــة
إىل هــذه األرض مــن أحالمــي منــذ القديــم،
وقــد ســافرت إليهــا ســابقا مــرة واحــدة
قبــل ثــاث ســنوات -فيــا أظــن -إثــر
دعــوة وجهــت إلينــا للحضــور يف الحفــات
الســنوية لبعــض املــدارس وخاصــة مدينــة
هـرات والعاصمــة كابُــل وجــال آبــاد ،حيث
التقينــا ببعــض العلــاء والدعــاة وتفقّدنــا
األمكنــة األثريــة والتاريخيــة ألن أفغانســتان
كــا تعرفــون لهــا تاريــخ وترابهــا يــواري
جثــان بعــض الكبــار الــذي عاشــوا هنــاك
يف قديــم الزمــان وســالف العــر واألوان،
كــا أنهــا تضــم مــن املــدارس واملعاهــد مــا
يــرب عهدهــا يف التاريــخ ،فرحلتنــا كانــت
الثانيــة مــن الناحيــة الطبيعيــة وأمــا مــن
ناحيــة امليتافيزيقــا ومــاوراء الطبيعــة ويف
عــامل اإلحســاس والشــعور فيمكننــي القــول
بــأين ســافرت إىل أفغانســتان مـرارا وتكـرارا.
مــاذا كان هدفكــم الرئيــس مــن هــذه
الرحلــة وأيــن كانــت وجهتكــم وهــل
دعيتــم ملهمــة خاصــة أم ال ؟
كانــت رحلتنــا هــذه مســبوقة
ببعــض لقــاءات واتصــاالت مــع كبارنــا يف
جامعــة دار العلــوم زاهــدان خاصــة فضيلــة
الشــيخ موالنــا عبــد الحميــد والشــيخ
عبــد الغنــي البــدري حفظهــا اللــه بــادر
بهــا علــاء واليــة نيمــروز وطلبــوا مــن
خاللهــا إيفــاد بعــض العلــاء إىل هــذه
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الواليــة ليقيمــوا هنــاك برامــج يف إطــار
أســاليب تدريــس بعــض الكتــب الدراســية
وكيفيــة إدارة املدرســة والصفــوف ،وكــا
تعرفــون الكثــر مــن علــاء أفغانســتان
وخاصــة الشــباب منهــم درســوا يف إيــران
وزاهــدان وتخرجــوا يف جامعــة دار العلــوم
زاهــدان وهــم مازالــوا عــى اتصــال
بالجامعــة واألســاتذة ،وقــد دعــوا ســابقا
بعــض العلــاء واألســاتذة للمشــاركة يف
احتفاالتهــم الســنوية إال أن هــذه الربامــج
واألنشــطة التــي أقيمــت هــذه املــرة كانــت
يف إطــار خــاص ومل تكــن هنــاك جلســات
تعنــي العامــة بــل يف إطــار خــاص وللعلــاء
واملدرســن فقــط ،مــا يســوغ لنــا القــول
بأنهــا كانــت غــر مســبوقة يف نوعهــا.
كم يوما استغرقت هذه الرحلة؟
اســتغرقت أربعــة أو خمســة أيــام
ألن الفرصــة كانــت لدينــا قصــرة وكانــت
االنتخابــات الرئاســية عــى األبــواب مــا
ينــذر بتــأزم الظــروف واألوضــاع واضطـراب
األحــوال وهبــوب ريــاح مختلفــة كــا هــي
العــادة ،ونحــن غادرنــا البــاد قبــل بــدء
االنتخابــات ،ومل نجــاوز واليــة نيمــروز وفــق
الق ـرار الســابق بيننــا رغــم كــرة الطلبــات
مــن قبــل املــدارس يف الواليــات األخــرى كـــ
ه ـراة وف ـراه.
هــل هــذه الدعــوة وجهــت إليكــم مــن
جهــة مدرســة واحــدة أم مــدارس؟
نعــم مدرســة واحــدة وهــي
مدرســة إحيــاء العلــوم غــر أنهــا كمركــز
لهــا شــعب وأقســام تابعــة تضــم مــدارس
عرصيــة يف مســتوى االبتدائيــة والثانويــة
وكذلــك مــدارس ديينــة ومؤسســات
ومســاجد ،يــرأس هــذا املركــز الشــيخ أحمــد
اللــه حفظــه اللــه ،ومبــا كــرت الطلبــات مــن
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الضواحــي ،قــد صادقــوا فيــا بينهــم عــى
عقــد الجلســات متناوب ـ ًة يف عــدة مــدارس،
فالجلســة األوىل انعقــدت يف مدرســة إحيــاء
العلــوم ،ومحورهــا "الصفــات العامــة
للمــدرس" ،والثانيــة اســتضافتها "دارالعلــوم
بــدر" تلــك التــي يديرهــا الشــيخ نيــاز
محمــد حفظــه اللــه وكان املوضــوع "كيــف
نــدرس الفقــه وأصولــه؟" ،والجلســة الثالثــة
واألخــرة عقدوهــا يف دانشــراي (كليــة
التدريب)عمــر فــاروق ،وعنــوان الجلســة
"طــرق تدريــس كتــب الحديــث وإدارة دورة
الحديــث" وبهــذا قــد تيــر لنــا الزيــارة إىل
بعــض املــدارس واالجتــاع مــع املدرســن
والناشــطني يف رحابهــا.
مــا هــي أهميــة عقــد مثل هــذه الورشــات
ألســلوب تدريــس الكتب؟
إقامــة هــذه الحلقــات والورشــات
يف مختلــف املســتويات مــن األهــداف
الهامــة والرضوريــة للمــدارس الرشعيــة ومام
قــد اتفــق عليــه العلــاء ومســؤولو التعليــم
والرتبيــة يف املــدارس ،وإن هــذه الحاجــة
والــرورة ملموســة يف مــدارس بالدنــا أيضــا،
والحمــد للــه قــد أقيمــت لدينــا بعــض
الــدورات املامثلــة غــر أن الــرورة مازالــت
ملحــة ويقتــي هــذا الجانــب اهتاممــا
مزيــدا منــا .عــى كل قــد شــعر مــكارم
املضيفــن بــرورة إقامــة هــذه الورشــات
ودعونــا إليهــم ،وكانــت هنــاك مــدارس
جيــدة وبعــض املــدارس القدميــة ،ومنــذ
عقديــن أو ثالثــة عقــود بــدأت املــدارس
تتحســن أوضاعهــا وتتطــور أنشــطتها وتقيــم
مثــل هــذه الربامــج واألنشــطة ،وهــذه
الــرورة كــا قلــت قامئــة عندنــا يف بالدنــا
أيضــا وكذلــك البــاد األخــرى التــي توجــد
فيهــا املــدارس الرشعيــة املامثلــة.
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إن الكثــر مــن العلــاء الناشــطني الشــباب
حاليــا يف مــدارس أفغانســتان هــم مــن
الذيــن تخرجــوا يف مــدارس إيـران وبخاصــة
دار العلــوم زاهدان أو درســوا فيها ســنوات،
وهــذا يجعــل فرصــة مثينــة لدينــا إلنشــاء
العالقــات بــن مــدارس البلديــن ،كيــف
ميكــن إنشــاء هــذه العالقــات املدرســية
وتعزيزهــا؟
املدرسة أو الجامعة التي تريد
أن تلعب دورا مؤثرا شامال يف املجتمع
يجب عليها أن ال تستهني بتطوير العالقات
بينها وبني املتخرجني عنها يف مختلف املدن
والبالد بل عليها تصنيف هذا األمر يف صدر
اهتامماتها ،وال بد أن تكون زيارات ولقاءات
متبادلة يف هذا اإلطار إذ الرتابط والتواصل
مفيد ومؤثر جدا ،ومن أهم األهداف التي
تتطلب من أصحاب املدارس اتخاذ خطوات
جادة نحوها ،وعلينا أن ال نكتفي بالنشاطات
املوجودة بل نعززها ونوسعها ،ونحن نرجو
من أصحاب املدارس هنا وكذلك أصحاب
املدارس يف البالد املجاورة أن يجعلوا هذه
الربامج يف سلم أجندتهم ويخصصوا لها
ميزانية خاصة ،إذ تساعد هذه الخطوات
يف مجال تحقيق أهداف املدارس وال ميكن
أن تقوم مدرسة بدور يذكر وهي ال تهتم
بالرحالت والبعثات العلمية ،وكام نعرف
املدارس لها أهداف بعيدة املدى.
وإن جانــب التبــادل واألخــذ والعطــاء
وكذلــك الرحــات العلميــة مــا ال يحظــى
يف مدارســنا باهتــام يذكــر؟ كيــف ميكــن
املــدارس تبــادل التجــارب واإليجابيــات؟
ومــا هــي املجــاالت التــي ينبغــي أن تركــز
املــدارس عليهــا أكــر يف مجــال التبــادل؟
ميكــن املــدارس تبــادل التجــارب
واإليجابيــات عــن طــرق متعــددة منهــا:
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 -1إرســال بعثــات طالبيــة إىل البــاد األخــرى
وهــذا األمــر يتيــر يف الظــروف العاديــة
واملواتيــة وأمــا يف الظــروف الراهنــة فيبــدو
صعبــا .ولكــن عــى كل ينبغــي أن يكــون
ضمــن الربامــج ،مدرســة تقــع يف بلــد تبعــث
طالبهــا إلينــا ونحــن نبعــث طالبنــا إليهــم
هنالــك.
 -2بعــث األســاتذة إىل املــدارس بهــدف
التفقــد وهــذا مــا يســاعد عــى تبــادل
التجــارب كــا يســاعد عــى تعزيــز العالقات
واالنســجام يف الصفــوف.
 -3األســتاذ الزائــر أيضــا مــا يجــدي يف
مجــال التبــادل بــن املــدارس واألخــذ
والعطــاء ،هــذه املدرســة ترســل أســتاذا
لهــا إىل تلــك املدرســة واألخــرة ترســل
إليهــا ،وذلــك بهــدف إلقــاء محــارضات يف
موضوعــات متــس الحاجــة ،ويقيــم األســتاذ
الزائــر يف تلــك املدرســة شــهرا أو أقــل.
 -4إنشــاء املجــات والجرائــد مــا يعــن
عــى تعزيــز العالقــات بــن املــدارس وذلــك
عــن طريــق طلــب املقــاالت مــن الكتــاب
والناشــطني يف املــدارس األخــرى ونرشهــا يف
هــذه املجلــة.
 -5االســتفادة مــن وســائل التواصــل
الحديثــة .واألســاليب يف هــذا الســياق
عديــدة ملــن يريــد اختبارهــا وتطبيقهــا كــا
ينبغــي التفكــر يف مجــال إنشــاء املزيــد مــن
الطــرق ذات الجــدوى.
كيــف تقــد ّرون مــدارس أفغانســتان مــن
حيــث النشــاطات العلميــة واســتخدام
التكنولوجيــا ومســايرتها الركــب التقنــي؟
وكليــا هــل تعتقــدون أن الســعي يف مجــال
هــذه املســايرة رضوري للمــدارس؟
الســعي يف مجــال مســايرة الركــب
يف التعليــم والرتبية واالســتفادة من الوســائل

حوار

التعليميــة والتدريبيــة الحديثــة هــي مــا
ال ينكــر أهميتــه أحــد .وخاصــة الذيــن
لهــم دراســة وإملــام يف األحــوال املعــارصة
وقضاياهــا ،وأمــا مــدارس أفغانســتان فأنــا
شــاهدت هنــاك طالئــع وبصيصــا لألمــل،
والحمــد للــه قــد تط ـ ّورت بعــض املــدارس
وذلــك فيــا أظــن ألن بــاد أفغانســتان رغــم
أنهــا تســودها ظــروف غــر مالمئــة وهنــاك
أزمــات سياســية خاصــة ولكنهــا تتمتــع
يف ذات الوقــت بفــرص أيضــا ،وبظنــي
املجــال لديهــم أكــر بالنســبة لنــا ،وينبغــي
اغتنــام الحريــة املتوفــرة هنــاك ،وإن تو ّحــد
العلــاء األفغــان والشــعب األفغــاين يف
اللغــة والفكــرة واملذهــب والعقيــدة والــزي
مــا يشــكل فرصــة طيبــة لديهــم إليجــاد
االتصــال الجامهــري .وبالفعــل قــد وجدنــا
البعــض بــدؤوا يســعون لتحويــل األزمــات
فرصــا ويحســنون االســتفادة مــن الفــرص
الســانحة والبعــض اآلخــر أيضــا ملــا يبــدؤوا
باالهتــام بهــذا الشــأن ،واملرتجــى منهــم
أيضــا االهتــام مبقتضيــات العــر.
ويف األخــر أرى لزامــا عــي أن أوجــه الشــكر
إىل علــاء أفغانســتان وبخاصــة علــاء
واليــة نيمــروز إلحســان وفادتنــا وإكرمهــم
إيانــا غايــة اإلكــرام ،كــا أود أن ال يكــون
هــذا لقاؤنــا األخــر بــل تتكــرر اللقــاءات
وتتواصــل األنشــطة .إن شــاء اللــه.
جزاكــم اللــه خــرا معــايل األســتاذ املبجــل
ونشــكركم عــى إتاحكــم فرصــة إيانــا إلجراء
حــوار يف تفاصيــل هــذه الرحلــة العلميــة،
ســعيا متواضعــا يف مشــاركة هــذه التجــارب
والوصايــا القيمــة مــع قرائنــا الك ـرام.
أشــكر مجلتكــم الغـراء عــى هــذه
العنايــة ،وأســأل اللــه تعــاىل لكــم التوفيــق
والســداد.
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ِذكريات
للعالمة الفقيه حممد تقي العثماني -حفظه اهلل تعاىل )9( -
تعريب :عبدالوهاب سلطان الدِّ يروي ( عضورابطة األدب اإلسالمي الرياض)،

(سلسلة ترجمة و تعريب «ذكريات « لشيخنا العالمة العثامين -حفظه الله تعاىل  ، -و قد تفضل سامحته بتسجيل ذكرياته العطرة التي تغطي
حوايل نصف قرن و ما يزيد من حياته املعمورة باألعامل اإلبداعية املوفقة يف شتى أسلمة الحياة املعارصة املتحركة  ،قد كان اإللحاح عىل
الشيخ دامئا مستمرا  ،ولکن أىب الشيخ املتواضع أن يرى نفسه تليق أن تذكر يف سجالت الذكريات و الرتاجم  ،إال أن قيض الله تعاىل العالمة
أحمد الخانفوري الهندي ليق ِنع شيخنا العالمة بذلك  ،فقام بفتح هذه السلسلة الشيقة من ذكرياته نزوال عند رغبة العالمة الشيخ الخانفوري
حفظه الله تعاىل  ،و لينفض به غبار اللبس عن وقائع من حياته ،قد اشتبهت مالبساتها عىل بعض األفاضل املرتجمني لحياته و املعنيني بذكر
جهوده و أعامله ،و قد رشعنا يف ترجمة حلقاتها املنشورة يف صفحات «مجلة البالغ األردية» إىل اللغة العربية  ،بإذن شفوي من صاحبها قبل
ظهورها إىل حيز النرش ،جزاه الله تعاىل عنا كل خري  ،و نفعنا بعلومه و بركاته۔ املرتجم)

وفـی املرتبة الثامنة يأيت دو ُر شـقيقي الكبري
فضيلـة الشـيخ املفتي محمد رفيـع العثامين-
يكبرين بسـبع سـنني ،و
ُم َدظلُّهـم ،-و هـو ُ
لكـ ّن اللـه تعـاىل جعـل بعضنـا مرتبطين
ببعـض منـذ أيـام الطفولـة حتـى اليـوم
بحيـث أصبحـت أسما ُء كالنا ت ُذكر معاً ِشـب َه
متالز َمين ،ليس يف حدود األرسة فحسـب ،بل
يف األوسـاط الدينيـة و الوطنيـة كذلك .و قد
رشفـت مبرافقتـه ألطـو ِل مـ ّدة مـن الزمـن
ت ّ
مل أحـظ مبثلهـا مـع ٍ
أحـد ِمـن سـائر إخـويت
و أخـوايت ،و قـد تعلّمـت بفضلهـا الكثير و
الكثير ،و لكن عشـوائية طبعـي حالت دوماً
دون العمـل مبقتضـاه ،فهـو يعيـش حيـاة
منظمـة سـلِقة تحكمهـا أصـول و ضوابـط ،و
أنـا املتخبـط و العشـوايئ ،و هو يعتاد تسـيري
أمـوره بالتـؤدة و الطأمنينـة و الرزانـة ،و أنا
سرع ،و هـو املهتـم بالرتتيـب و
ال َعجـول املت ّ
النظـام يف جميـع أشـياءه أخـذا مـن بيته إىل
مكتبـه ،و أنـا فاقـد النظـام .و فذلكـة الكالم
أنـه تح ّمـل عني حامقايت هـذه مبنتهى الصرب

و االحتمال ،و الفضـل فيـه راجـع إىل رحابـة
صـدره و شـكيمة عزمـه ،و هـذا النـوع مـن
االختلاف يف الطبائـع،و الـذی کان الجانـب
السـلبي منـه نابعا عن األسـلوب غير املنظّم
لحيـايت مل يتحـ ّول أبـدا ً –بفضل سـم ّو نفسـه
أي وضـعٍ ِمـن
و تح ّملـه و ِعظَـم شـأنه -إىل ِّ
االسـتياء جديـ ٍر بالذكـر  ،و أديـن لـه بفضلـه
األخـوي العصامـي الـذي كان الحافـز األهـ ّم
السـتفاديت منـه يف أكثر شـئونی ،أخـذا ً مـن
مرحلـة التحصيـل إىل میـدان التدريـس إىل
مجـال اإلفتـاء ثـم إىل القضايـا الوطنيـة ،يف
جـ ّو متكامـل مـن التلاءم و للـه تعـاىل
الحمـد ،حيـث قـد شـ َملَني دومـا بعنايتـه
و شـفقته ...و قـد لقّبـه العلماء األجلاّء
بصفـة " املفتـي العـام لباكسـتان" بعـد
الشـيخ املفتـي ويل حسـن رحمه اللـه تعاىل[
املفتـي العـام سـابقا] ،وتشـهد بجدارتـه
لهـذا اللقـب مؤلفاتُـه و فتـاواه األرديـة و
العربيـة ،و أمـايل دروسـه الواضحة املنضبطة
املحكّمـة ،و خطاباتـه الرصيحـة الدقيقـة
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و مواعظـه الرتبويـة.و يتصـ ّدر اسـمه كل
قامئـة تضـ ّم العلماء املخلصين الجا ّديـن
و املتم ّيزيـن برأيهـم السـديد ،و منهجهـم
الوسـطي املعتـدل الرزيـن .و للـه الحمـد .و
قـد وهب مـن مجهوده الجسـمي و الفكري
لجامعـة دارالعلـوم كراتشي و لالرتقاء بها و
تشـييدها إىل أفضـل مسـتوى مـن العامرة و
البنـاء  ،متامـا كما يشـهد لـه بذلـك مبانيهـا
الشـاهقة و الشـامخة بكل شبر من أشـبارها
و وهادهـا و نجادهـا.و لسـت باملطري غالبا
نفسـه يف اإلرشاف املبارش
إن قلت أ نه أجهد َ
على جميـع املبـاين الجامعية –ما عـدا واحد
أو اثنين،-و أفـرغ َ
عـرق جهـده يف كل لبِنـة
مـن لبناتهـا .فاللـه تعـاىل أسـأل أن يُديـم
ظلال كرمـه و عنايتـه علينـا يف عافية تامة و
رفاهيـة سـابغة .فإنه ميثّـل دو َر األب الكريم
ليس بالنسـبة يل فحسـب ،بل لعموم األرسة ،
و لدارالعلـوم بأرسها .و أ ّمـا خدماته للوطن
سـجل
ّ
و امللـة فهـي صفحـات ال تنسى يف
التاريـخ( .متواصـل)....
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 8أيام يف مجهورية تتارستان ()3

تعريب :سيد مسعود

سافر فضيلة الشيخ عبد الحميد حفظه الله إىل جمهورية تتارستان يف  12املحرم  ،1441واستغرقت هذه الرحلة مثانية أيام ،وبادر
الشيخ محمد إسامعيل مالزهي مساعد اإلدارة والشؤون املالية بجامعة دار العلوم زاهدان ،والذي قد استصحبه الشيخ ،بإمالء تفاصيل هذه
وتم
الرحلة شفاهيا عىل األخ الفاضل محمد يعقوب شه بخش (سكرتري الخرب يف مجلة نداء إسالم الفارسية) ح ّررها األخري باللغة الفارسية ّ
نرشها يف موقع سني أون الين .وإن قيمة هذه املذكرات واشتاملها عىل معلومات جيدة وذكريات رائعة كفيلة بإفادة القراء ،شجعني عىل
تعريبها تعميام للنفع وإمتاعا لقراء لغة الضاد .وستنرشها مجلة «الصحوة اإلسالمية» يف سلسة ذات حلقات .املع ّرب.
يوم اإلثنني  16املحرم كان لدى فضيلة الشيخ
لقاءان؛ اللقاء األول مع الدكتور رفيق حرضت
محمد شني رئيس الجامعة اإلسالمية بروسيا
وكذلك تفقد األقسام املختلفة لهذه الجامعة،
صحبنا الشيخ إىل الجامعة اإلسالمية وقد تم
اللقاء والحوار بني فضيلة الشيخ والدكتور
الذي يعرف كخبري بارز يف اإلسالم يف روسيا،
قال للشيخ خالل هذا الحوار :قد حصل لنا
معرفة سابقة بالنسبة آلرائك ومواقفك ،وذلك
ألنه كلام حرض املفتي بديار تتارستان مؤمترا
وحرضتم أنتم فيه أبدى املفتي بعد العودة
لنا تأثره بآرائكم الدقيقة ومنهجكم االعتدايل،
نحن نعرفكم عرب آرائكم ومواقفكم ،وقد
قررت جامعتنا عقد مؤمتر دويل يف القادم
ومن املقرر أن توجه إليكم دعوة رسمية
للحضور فيه.
تم تبادل هذه الكلامت بني الشيخ ورئيس

الجامعة اإلسالمية بروسيا عىل أمل تعزيز
العالقات واستمرارها ،ثم بادرنا باستعراض
أقسام الجامعة وبعد ذلك نزلنا ضيوفا لدى
الدكتور املذكور آنفا.
وال تفوتني اإلشارة إىل أن هذه الجامعة
اإلسالمية يف روسيا بدأت بالنشاط عام  1998م
تحت مسمى «معهد التعليم العايل اإلسالمي»
ثم يف عام  2009ارتقت إىل مستوى الجامعة،
وكان لشورى املفتني بروسيا وإدارة الشؤون
الدينية ملسلمي تتارستان دور يف تأسيسها.
تتشكل هذه الجامعة من كليتني كلية
اإللهيات وكلية الرشيعة وتضم كلية اإللهيات
خمس مجموعات وهي :العلوم اإلنسانية،
اإلدارة والحقوق اإلسالمية ،فقه اللغة والعلوم
اإلقليمية ،واإللهيات وفقه املذهب ،اللغة
والثقافة التتارية .ومن األقسام التي تدرس
فيها :العقيدة ،والفقه ،والتفسري ،والحديث،

والحضارة اإلسالمية ،واملرياث اإلسالمي ،وتاريخ
أديان العامل.
وأما اللقاء الثاين فكان مع الدكتور دانيار عبد
الرحمن أف الذي يتوىل رئاسة أكادميية بلغار
اإلسالمية رحب بالشيخ ورفقته وباسط بهم
وأحسن وفادتهم وقد تبادال بينهام مواضيع
مفيدة.
ويف نهاية اللقائني ق ّدم إىل مكارم الدكتورين
بعض التحف كاملصحف الرشيف وما يحمله
كل إيراين معه كتحفة إىل البالد األخرى ومام
يعكس ثقافة بالده كالزعفوان وغريه ،قدمت
هذه التحف إليهام من قبل الشيخ حفظه الله.
يوم الثالثاء  17املحرم هو اليوم السادس من
رحلتنا إىل جمهورية تتارستان وهو موعد
عقد الربنامج الرئيس الذي دعينا ألجله ،وهو
املؤمتر الدويل املعنون« :دور علامء اإلسالم
يف املجتمع املعارص يف ضوء القرآن والسنة»،
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رحالت
انطلق املؤمتر من الساعة العارشة متأخرا
بنصف ساعة من املوعد إذ كان املوعد
الساعة التاسعة النصف .ومحل العقد فندق
كورستون بقازان الذي كنا مقيمني فيه.
وفضيلة الشيخ عبد الحميد كان أبرز شخصية
حرضت هذا املؤمتر ،وقد قدم ضيوف من
سوريا وباكستان والعراق ولبنان وبعض
البالد اإلسالمية األخرى للمشاركة يف هذا
املؤمتر وجلهم كانوا أساتذة يف الجامعات
والكليات الرشعية أو أمئة يف املساجد ،كام
قد حرضه قارئ من مرص.
نائب املفتي العام بجمهورية تتارستان
وجمهورية داغستان حرضا املؤمتر ميثالن
املفتني بالجمهوريتني .كام حرضها رئيس
الجامعة اإلسالمية بروسيا ورئيس أكادميية
بلغار اإلسالمية املذكورين ،وكذلك مساعد
رئيس جمهورية تتارستان.
انطلق املؤمتر بتالوة القارئ املرصي ثم انترب
املفتي فريد سلامن العاقد الرئيس لهذا
املؤمتر مرحبا بالضيوف ومعلنا أجندة املؤمتر،
وقام بعده مساعد رئيس الجمهورية السيد
إسحاق أف بوصفه الخطيب األول وتاله يف
الدور نائب املفتى العام بتتارستان وألقى
كلمته ،والخطيبان كانت كلامتهام يف األغلب
كلامت شكر وتقدير تتوجه نحو العاقدين.
الخطيب الثاللث يف املؤمتر واألول من بني
الضيوف كان فضيلة شيخنا عبد الحميد،
وهو يف الحقيقة الضيف الخاص للمؤمتر،
قام بإلقاء كلامته باللغة العربية مستعينا
مبا سجله سابقا واستغرقت كلامته 15دقيقة
وكانت الكلامت مهمة ومسرتعية لالنتباه،
تدور حول رسالة العلامء يف العرص الحارض
وفقا ملوضوع املؤمتر ،ومام قال :إن من
أوجب الواجبات عىل العلامء إصالح النفس
تزكيتها والعناية بتقوى الله ،ومعرفة النفس
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ومعرفة الله ،ثم التضلع بالدعوة إىل الله
متحلني بالحكمة واملوعظة الحسنة ،مؤكدا:
من الواجب أن يكون العلامء متصفني
باالعتدال والوسطية.
وكفى دليال عىل مدى وقع كلامت الشيخ
وأثرها وأهميتها أنه حينام أخذ رئيس
الجامعة اإلسالمية الروسية مكرب الصوت وبدأ
بالكالم أشار للتو إىل كلامت الشيخ قائال :جاء
دوري للكالم ولكني أقول إن كالمي هو كالم
الشيخ عبد الحميد ،والنكات الرضورية هي
التي تجلت يف كلامته ،وال أزيد أنا شيئا سوى
تأييد كلامته والتأكيد عليها.
وأنا بوصفي مشاركا يف املؤمتر وليس صاحبا
للشيخ أعرتف أن كلامت الشيخ كانت مبثابة
اللب وامللخص لكل ما طرح خالل املؤمتر من
البداية إىل النهاية.
عىل كل استمرت الجلسة األوىل إىل الساعة
 11:30بالتوقيت املحيل وقبيل صالة الظهر،
تكلم يف هذه الحصة من املؤمتر ضيوف
محليون فقط وما تكلم فيها ضيف خارجي
سوى فضيلة الشيخ عبد الحميد.
الجلسة الثانية واألخرية للمؤمتر انعقدت
بعد الظهرية ،ويف هذه الحصة أكرثما سنحت
الفرصة للضيوف القادمني من الخارج ،كل
خطيب كان يأخذ  20دقيقة ،الشيخ موالنا
عبد الغني البدري أيضا تكلم يف هذه الحصة،
ومام قال :يف الظروف الراهنة استهدف العدو
اإلسالم مركزا عىل أمرين -1 :إثارة الشبهات
 -2إهاجة الشهوات ،استطرد الشيخ قائال:
عىل العلامء أن يبذلوا قصارى جهودهم يف
مجال رفع الشبهات ،كام يتوجب عليهم
اإلضاءة حول الشهوات ليتمكن الناس من
التمييز بني الحالل والحرام ويتعرفوا عىل
مكائد األعداء ومصايدهم.
تليت يف نهاية مطاف املؤمتر آي من القرآن
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الكريم واختتم بالدعاء ،وتم اتخاذ القرار
عىل جمع املواضيع املطروحة خالل املؤمتر
وترتيبها وطبعها يف مجلة عىل أن يتوىل هذه
املهمة مركز البحوث القرآنية والحديثية
ويرسل إىل كل ضيف نسخة من هذه املجلة.
بعد التفرغ من أعامل املؤمتر كان الربنامج
االجتامع واللقاء مع املفتي العام بجمهورية
تتارستان ،عىل هذا صحبنا الشيخ إىل إدارة
شورى املفتني ،واملفتي العام بتتارستان هو
الشيخ املفتي كامل حرضت سميع الله وهو
عامل شاب جليل معتدل ،أبدى حبا عجيبا
بالشيخ وقبّله بني عينيه وأكرم الشيخ ورفقته
غاية اإلكرام ،كان اللقاء ساخنا و ّديا ،إن خفة
الظل وعذوبة الكالم من الصفات البارزة يف
الشيخ املفتي ومام أعجب به الشيخ ،تم بني
الجهتني تبادل كلامت مفيدة ناجعة كام تم
تداول بعض املباحث العلمية .ذهب يف هذه
األثناء الكالم عن العالمة الشيخ شهاب الدين
املرجاين والذي يعد من العلامء البارزين يف
تتارستان وله كتاب عنوانه «ناظورة الحق يف
فرضية العشاء وإن مل يغب الشفق» وكام
يبدو من العنوان يدور الكالم فيه عن الشفق
األحمر ووقت صالة العشاء ،تكلم فيه عن
وقت العشاء يف املناطق التي يغيب الشفق
األحمر فيها متأخرا ،وجاء مبباحث علمية
دسمة ،وقد كتب العالمة املفتي محمد تقي
العثامين حفظه الله يف رحلته إىل تتارستان
أنه استفاد كثريا من كتاب الشيخ املرجاين
هذا يف باب الشفق األحمر.
يف نهاية هذا اللقاء طلبنا من فضيلة املفتي
للقيام برحلة إىل إيران ومحافظة سيستان
وبلوشستان ولقي طلبنا ترحيبا منه ،وبالطبع
قُ ّدمت إليه بعض الهدايا وهو اآلخر أيضا
ق ّدم إىل الشيخ بعض النسخ من كتب العالمة
شهاب الدين املرجاين املذكور أعاله.
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األخالق اإلسالمية

الضرب للتعليم والرتبية يف ضوء الشريعة وعلم النفس (القسط األول)
حممد البلوش

عضو يف مركز البحوث والدراسات
باجلامعة

واجب استخدام خري األساليب
لقـد فـرض اللـه تعـاىل على املسـلمني أن
يسـتخدموا أفضـل األسـاليب وخير املناهـج
ويختـاروا أنفـع الوسـائل فقـال تعالـی :ا ْدفَـ ْع
السـ ِّيئَ َة نَ ْحـ ُن أَ ْعلَـ ُم بِ َـا
ـي أَ ْح َسـ ُن َّ
بِالَّ ِتـي ِه َ
يَ ِصفُـونَ)96( .
وقـال فـی آية أخرىَ :و َل ت َْسـتَوِي الْ َح َسـ َن ُة َو َل
ـي أَ ْح َسـ ُن فَـ ِإذَا ال َِّـذي
َّ
السـ ِّيئَ ُة ا ْدفَـ ْع بِالَّ ِتـي ِه َ
َ
بَ ْي َن َـك َوبَ ْي َنـ ُه َعـ َدا َو ٌة كَأنَّـ ُه َو ِ ٌّل َح ِمي ٌم()34
فنحـن املسـلمون مكلفـون أن نعالـج جميـع
مشـكالتنا ونقـوم بحـل جميـع أزماتنـا مبا هو
أحسـن وأفضـل وأنفع.
مام يعاين األساتذة يف املدارس
إن مما يعـاين األسـاتذة يف املـدارس والكليات
والجامعـات والحـوزات هو تقصير املتعلمني
يف واجباتهـم؛ فقـد تـری تلمیـذا یتقاعـس
يف الفرائـض وقـد تجـد طالبـا يتخلـف عـن
الدراسـة وقـد تشـاهد متعلما يتقاعـد عـن
االلتـزام بالقوانين وال يبـايل بهـا.
مـا هـو األسـلوب األفضـل إلزالـة سـلوكه
السـلبي ومـا هـو النهـج األحسـن لتعزيـز
سـلوكه اإليجـايب وتعويـده على الترصفـات
الصائبـة؟
الحـق أن هـذا األمـر أعيـا املعنيين بالتعليـم
والرتبيـة وأجهـد املهتمين بالقضايـا الرتبويـة
واإلصالحيـة؛ تـرى بعـض کبـار املربیـن قـد
فشـلوا يف تربيـة أوالدهـم وأخفقـوا يف إصالح

أفلاذ أكبادهـم وخابـوا يف تعليـم مهجـة
حياتهـم.
فتضاربـت آراء علماء الرتبيـة وعلماء النفس
بشـأن الحـل األفضـل لتقويـم سـلوك التلميذ
غير املرغـوب فيـه وتوجيهـه وترشـيده إىل
سـلوكيات صحيحـة وترصفـات سـديدة.
أوىص البعـض باللطـف واآلخـر بالعنف ورأى
البعـض يف الجمـع بين اللطـف والعنـف
الوسـيلة األنجـح لإلصلاح والرتبيـة والتعليـم.
سـأحاول خلال هـذا البحـث أن أتطـرق إىل
بيان األسـلوب األحسـن لتقويم أخطاء الطلبة
وإصلاح سـلوكهم غير املرغـوب فيه
املتعلم لليوم زينة وللغد قرة أعني
يعتبر املتعلـم أحـد أهـم مكونـات املجتمـع
بشـكل عام ،واملجتمع اإلسالمي بشكل خاص.
فهـو امتـداد لوالديـه حيـث ميثل واحـدة من
غايـات الـزواج وهـي بقـاء النـوع وتواصلـه
لتحقيـق الغايـة يف الخلق وهي عمارة الكون
وعبـادة اللـه جـل شـأنه .وبعـد هـذا فهـو
زينـة الحيـاة الدنيـا بالنسـبة لآلبـاء ومصـدر
إسـعاد لهـم وقـرة أعينهـم ومهجـة حياتهـم
وفلـذة أكبادهـم .ثـم أنـه بعـد ذلـك ميثـل
ُعـدة املجتمعـات واألمم يف املسـتقبل بعد أن
يتسـلم الرايـة مـن األجيـال السـابقة وهكـذا
دارت عجلة الحياة وتواصلت األجيال حسـبام
أراد الله سـبحانه وتعاىل .يتوقف بشـكل كبري
تقـدم املجتمعـات واألمـم وتفوقهـا يف جميع

املجـاالت على قـدر اهتاممهـا باملتعلمين
والنـشء و ُحسـن رعايتهـا لهـم ،وتنشـئتهم
التنشـئة الصحيحة ،وتجنبهم كل ما من شـأنه
إحـداث آثـار سـلبية يف نفوسـهم.
وصيـة رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم
باملتعلمين:
وقـد وىص رسـول اللـه صلى الله عليه وسـلم
األسـاتذة واملعلمني باملتعلمني والتالميذ .روى
الرتمـذي يف سـننهَ :عـ ْن أَ ِب َهـا ُرو َن ال َع ْب ِـد ِّي،
َـال :كُ َّنـا نَـأْ ِت أَبَـا َسـ ِع ٍيد ،فَيَق ُ
ق َ
ُـولَ :م ْر َحبًـا
ِب َو ِص َّيـ ِة َر ُسـو ِل اللـ ِه َص َّلى اللَّـ ُه َعلَ ْيـ ِه َو َسـلَّ َم،
ـول اللـ ِه َص َّلى اللَّـ ُه َعلَ ْيـ ِه َو َسـلَّ َم ق َ
إِ َّن َر ُس َ
َـال:
ـاس لَكُـ ْم تَ َبـ ٌعَ ،وإِ َّن ِر َجـاالً يَأْت ُونَكُـ ْم ِم ْن
إِ َّن ال َّن َ
أَقْطَـا ِر األَ َر ِض َني يَتَ َف َّق ُهـو َن ِف الدِّينِ  ،فَ ِإذَا أَت َ ْوكُ ْم
ف َْاسـتَ ْو ُصوا ِبهِـ ْم خ ْ ًَيا.
املتعلم إنسان وليس ملكا
ومـن جانـب آخـر املتعلـم بشر وليـس ملكا؛
فقـد یخطـئ وینحـرف عـن الصـواب وقـد
تحـدث لـه زالت وعثرات يف الحيـاة وقـد
توجـد لـه ترصفـات قبيحـة وسـلوكيات رديئة
وقـد قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسـلم:
كلكـم خطائـون .بأي أسـلوب يسـتطيع املريب
أن يعيـده إىل رشـده وينقـذه مـن ظلمات
الخطايـا وينجيـه مـن دياجير األخطـاء؟
أفضل األساليب للتعليم والرتبية
مما ال شـك فيـه أن خير األسـاليب للرتبيـة
والتعليـم وأفضـل النهـج لتقويـم السـلوك
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األخالق اإلسالمية
السـلبي والـرد إىل الرشـد هو اللطـف والرفق
والرحمـة وهـو التوجـه األفضـل واألحسـن
واألحـوط واألجمـل وبهـذا أمرنـا اللـه تعـاىل
ورسـوله صىل الله عليه وسـلم وأوصانا سـلفنا
الصالـح ودعانـا إليـه علامءالرتبيـة وعلماء
النفـس.
أمـر رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم
بالرفـق واللين
دعـا رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم ملن
ويل أمـرا فرفـق ولطـف وأالن الجانب وعامل
بالرفـق ودعـا على من ويل أمرا فشـق وشـدد
وعسر .روى مسـلم يف صحيحـهَ :ع ْن َعائِشَ ـ َة
َـال َر ُس ُ
َـت :ق َ
ـول اللَّـ ِه َ -ص َّلى اللَّـ ُه َعلَ ْيـ ِه
قَال ْ
َو َسـلَّ َم « :-اللَّ ُهـ َّم َمـ ْن َو ِ َل ِمـ ْن أَ ْم ِر أُ َّم ِتي شَ ـيْئًا
فَشَ َّـق َعلَيْ ِه ْم فَاشْ ـق ُْق َعلَيْ ِه َو َمـ ْن َو ِ َل ِم ْن أَ ْم ِر
أُ َّم ِتـي شَ ـ ْيئًا فَ َرف ََق ِبهِـ ْم فَا ْرف ُْـق ِب ِه».
وأخبر رسـول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم أن
اللـه تعاىل يعطـي عىل الرفق واللين واللطف
واملعاملـة بالرفـق مـا ال يعطـي على العنـف
والتعسير والتشـديد وأن الرفـق زينـة وجامل
وسـلوك جميـل وأن العنـف شين وعيـب
وسلوك شـائن.
ض اللَّ ُه
روى مسـلم يف صحيحهَ :ع ْن َعائِشَ ـ َة َر ِ َ
َع ْن َهـا أَ َّن َر ُس َ
ـول اللَّـ ِه َص َّلى اللَّـ ُه َعلَ ْيـ ِه َو َسـلَّ َم
ق َ
ـب ال ِّرف َْـق
َـال« :إِ َّن اللَّـ َه ت َ َع َ
ـال َر ِف ٌ
يـق يُ ِح ُّ
َويُ ْع ِطـي َع َلى ال ِّرفْقِ َما َل يُ ْع ِطـي َع َل الْ ُع ْن ِف
َو َمـا َل يُ ْع ِطـي َع َلى َمـا ِسـ َوا ُه»َ .و ِف ِر َوايَـ ٍة لَ ُه:
ـك بِال ِّرفْقِ َوإِيَّ ِ
َـال لِ َعائِشَ ـةََ « :علَ ْي ِ
ق َ
ـاك َوالْ ُع ْن َف
ش ٍء إِلَّ زَانَـ ُه
َوالْ ُف ْح َ
ـش إِ َّن ال ِّرف َْـق َل يَكُـو ُن ِف َ ْ
شء إِلَّ شـانه»
َولَ يُ ْنـ َز ُع ِمـ ْن َ ْ
أمر رسول الله بالتيسري وترك التعسري
کان رسـول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم رئوفا
رحيما ورفيقـا وميسرا وكان يفضـل اللطـف
على العنـف ويرجـح اللين على القسـوة
ويختـار الرفـق على الخشـونة ومـا كان يخري
بين أمرين إال اختار أيرسهام وكان يستحسـن
التيسير والتسـهيل لنفسـه ولجميـع املعلمني
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ويسـتقبح التعسير والتضييق لذاتـه ولجميع
املدرسني.
اب فَبَ َ
ـال
روى البخـاري يف صحيحـه :قَـا َم أَ ْعـ َر ِ ٌّ
ـاس فَق َ
َـال لَ ُهـ ُم ال َّنب ُِّي
ِف الْ َم ْسـج ِِد فَتَ َنا َولَـ ُه ال َّن ُ
َص َّلى اللَّـ ُه َعلَ ْي ِه َو َسـلَّ َمَ « :د ُعـو ُه َو َهرِيقُوا َع َل
بَ ْولِـ ِه َسـ ْج ًل ِمـ ْن َمـا ٍء أَ ْو َذنُوبًـا ِمـ ْن َمـا ٍء فَ ِإنَّ َا
بُ ِعثْتُـ ْم ُميَ ِّسِيـ َن َولَـ ْم تُبْ َعثُـوا ُم َع ِّسِي َن»
روی مسـلم يف صحيحـه أن رسـول صلى اللـه
عليـه وسـلم قال« :إِ َّن اللـ َه لَ ْم يَ ْب َعثْ ِنـي ُم َع ِّنتًا،
سا»
َو َل ُمتَ َع ِّنتًـاَ ،ولَ ِكـ ْن بَ َعثَ ِني ُم َعل ًِّما ُميَ ِّ ً
وكَا َن َص َّلى اللـ ُه َعلَيْـ ِه َو َسـلَّ َم إِذَا بَ َعـثَ أَ َحـ ًدا
ِمـ ْن أَ ْص َحا ِب ِه ِف بَ ْع ِ
ـض أَ ْمر ِِه ،ق َ
شوا َو َل
َـال« :بَ ِّ ُ
سوا»
سروا َو َل تُ َع ِّ ُ
ت ُ َنفِّـ ُرواَ ،ويَ ِّ ُ
وحـذر املعلمين مـن العنف فقـال :علموا وال
تعنفوا.
ذكر العجلوين هذا الحديث يف كتابه «كشـف
الخفـاء ومزيـل اإللبـاس» وعقبـه بقولـه :وله
شواهد.
مل يضرب رسـول اللـه صلى الله عليه وسـلم
أحـدا بيـده إال يف الجهاد
كان مـن دأب رسـولنا رسـول اللـه صلى اللـه
عليـه وسـلم تـرك العقـاب البـدين و اإلعـراض
عن الرضب فام رضب أحدا بيده إال يف الجهاد
يف سـبيل اللـه  .روى مسـلم يف صحيحـهَ :ع ْن
ض َب َر ُس ُ
ـول اللـ ِه َص َّلى
َعائِشَ ـةَ ،قَال ْ
َـتَ « :مـا َ َ
اللـ ُه َعلَيْ ِه َو َسـلَّ َم شَ ـيْئًا قَ ُّط ِبيَ ِـد ِهَ ،و َل ا ْمـ َرأَةً،
َو َل خَا ِد ًمـا ،إِلَّ أَ ْن يُ َجا ِهـ َد ِف َسـبِيلِ اللـ ِه.
روی مسـلم فـی صحیحـه :ق َ
َـس« :كَا َن
َـال أَن ٌ
َر ُس ُ
ـول الل ِه َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسـلَّ َم ِم ْن أَ ْح َسـنِ
ال َّن ِ
ـاس ُخلُقًا» ،فَأَ ْر َسـلَ ِني يَ ْو ًما لِ َحا َجـ ٍة ،فَ ُقل ُْت:
ـبَ ،و ِف نَف ِ
ـب لِ َما
ْسي أَ ْن أَ ْذ َه َ
َواللـ ِه َل أَ ْذ َه ُ
ِـي اللـ ِه َص َّلى اللـ ُه َعلَ ْيـ ِه َو َسـلَّ َم،
أَ َمـ َر ِن بِـ ِه نَب ُّ
ـت َحتَّى أَ ُم َّر َع َل ِص ْب َيـانٍ َو ُه ْم يَلْ َع ُبو َن
فَ َخ َر ْج ُ
السـوقِ  ،فَـ ِإذَا َر ُس ُ
ـول اللـ ِه َص َّلى اللـ ُه َعلَيْ ِه
ِف ُّ
َـاي ِمـ ْن َو َر ِائ ،ق َ
َـال:
َو َسـلَّ َم قَـ ْد قَبَ َ
ـض ِب َقف َ
فَ َنظَـ ْرتُ إِلَ ْيـ ِه َو ُهـ َو يَضْ َح ُـك ،فَق ََال« :يَـا أُنَ ْي ُس
ـت َح ْيـثُ أَ َم ْرت َُـك؟» ق َ
َـال قُل ُْت :نَ َعـ ْم ،أَنَا
أَ َذ َه ْب َ
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ـب ،يَـا َر ُس َ
ـول الل ِه.
أَ ْذ َه ُ
وصية السلف برتك الرضب
اقتـدی سـلفنا برسـول اللـه صلى اللـه عليـه
وسـلم يف كل أمـر ال سـيام يف التيسير وتـرك
التعسير يف التعليـم والرتبيـة ويف تقويـم
السـلوك السـلبي وحـذوا حـذو رسـولنا صلى
اللـه عليـه وسـلم وتأسـوا بـه .سـأرسد بعـض
أقوالهـم يف ترجيـح تـرك الضرب وتفضيلـه:
قال اإلمام الشـافعي يف كتابـه «األم»َ :ولَ ْو ت َ َر َك
إل لِ َق ْو ِل ال َّنب ِِّي َ -ص َّل اللَّ ُه
الضر َب كَا َن أَ َح َّ
ـب َ َّ
َّ ْ
َعلَيْ ِه َو َسـلَّ َم « -لَـ ْن يَ ْض َِب ِخيَا ُركُ ْم»
قـال أبـو محمـد الحسين بـن مسـعود بـن
محمـد بن الفـراء البغـوي الشـافعي يف كتابه
« رشح السـنة »ُ :
أفضل وأجمل.
الضب ُ
وترك َّ ْ
قـال أحمـد بـن محمـد بـن علي بـن حجـر
الهيتمـي السـعدي األنصـاري يف كتابـه
«الزواجـر عـن اقتراف الكبائـر»َ :وبِالْ ُج ْملَـ ِة:
ـابَ ،و ِمـ ْن ث َـ َّم
فَالتَّ ْخ ِف ُ
يـف يُ َرا َعـى ِف َهـذَا الْبَ ِ
ق َ
الض ِب
ض اللَّ ُه َع ْنـ ُه  :-ت َ ْر ُك َّ ْ
َـال الشَّ ـا ِف ِع ُّي َ -ر ِ َ
بِالْ ُكلِّ َّيـ ِة أَفْضَ ُـل.
رأي ابن خلدون يف الشدة عىل املتعلم
تطـرق ابـن خلـدون يف كتابـه القيـم «مقدمة
ابـن خلـدون» إىل بيـان سـلبيات الشـدة يف
التعليـم وتبيين مضارهـا وإيضـاح آثارهـا
السـيئة وقرر أن الشـدة على املتعلمني مرضة
بهم وأفاد أن الشـدة على املتعلمني تؤدي إىل
نتائـج سـيئة وهي:
الـف -الشـدة تذهـب بالنشـاط وتدعـو إىل
الكسـل.
ب -الشدة تحمل عىل الكذب والخبث.
د-الشدة تعلم املكر والخديعة.
هــ -الشـدة تفسـد معـاين اإلنسـانية مـن
الحميـة واملدافعـة عـن النفـس واملنـزل.
ح -الشـدة تكسـل ال ّنفـس عـن اكتسـاب
الفضائـل والخلـق الجميـل.
قـال ابـن خلـدون :إن الشـدة على املتعلمني
مضرة بهـم وذلـك أ ّن إرهـاف الحـ ّد بالتّعليم
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ر باملتعلّم سـ ّيام يف أصاغر الولـد ألنّه من
مض ّ
سـوء امللكة .ومن كان َمرباه بالعسـف والقهر
مـن املتعلّمين أو املامليـك أو الخدم سـطا به
القهر وضيّق عن ال ّنفس يف انبسـاطها وذهب
بنشـاطها ودعـاه إىل الكسـل وحمـل على
الكـذب والخبـث وهـو التّظاهـر بغير مـا يف
ضميره خوفا من انبسـاط األيدي بالقهر عليه
وعلّمـه املكـر والخديعـة لذلـك وصـارت لـه
هـذه عـادة وخلقا وفسـدت معاين اإلنسـان ّية
الّتـي لـه مـن حيـث االجتماع والتّمـ ّرن وهي
الحم ّيـة واملدافعـة عـن نفسـه ومنزلـه وصار
عيـاال على غيره يف ذلك بـل وكسـلت ال ّنفس
عـن اكتسـاب الفضائـل والخلـق الجميـل
فانقبضـت عـن غايتهـا ومـدى إنسـان ّيتها
السـافلني .وهكـذا
فارتكـس وعـاد يف أسـفل ّ
لـكل أ ّمـة حصلـت يف قبضة القهـر ونال
وقـع ّ
كل مـن ميلـك أمره
منهـا العسـف واعتبره يف ّ
عليـه .وال تكـون امللكـة الكافلة لـه رفيقة به.
رأي محمـد رشـيد رضـا يف التعليـم والرتبيـة
بالغلظـة والخشـونة
كتـب محمـد رشـيد رضـا يف مجلـة املنـار
عـن مضـار الغلظـة يف الرتبيـة والخشـونة يف
التعليـم وكشـف عـن عوارهـا وأبدى سـوآتها
وأظهـر آثارهـا السـيئة وذكـر تقريبـا عرشيـن
آفـة للغلظـة يف التعليـم والقسـوة يف الرتبيـة
والخشـونة يف اإلصلاح .أختـار بعـض ماذكـر
باإليجـاز واالختصـار فقـال ونعـم مـا قـال:
إن َمـن يُـريب ولـده ،أو تلميـذه بالغلظـة
والخشـونة ،ويعامله بالقسـوة واإلهانة يطبع
يف نفسـه أخالقًا فاسـدة ،وسـجايا رديئة تكون
سـبب شـقائه يف أحوالـه وعلـة خذالنـه يف
أعاملـه ،فمـن تلـك السـجايا:
(ُ )1بغض الوالد املريب ونحوه
الرتبيـة الصحيحـة النافعـة ال تقـوم إال على
أسـاس املحبـة .وبُغـض الولـد لوالـده أو
معلمـه ،يحملـه على عـدم تلقـي يشء مـن
نصائحـه بالقبـول يف نفسـه؛ ألنـه يُعـد تلـك
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وتحكم سـببه القوة
النصائـح إهانـة وتعذي ًبا،
ً
واالسـتعالء ،و َمـن ال يُحـب والـده ومعلمه ،ال
يحـب وطنـه وأمتـه بالضرورة.
( )2الكذب،
إن َمـن يتوقـع االنتقـام على عمـل أو قـول
يعتقـد أنه ال يُـريض مربيه  -يندفع إىل إنكاره.
( )3الوقاحة والته ُّتك
فـإن َمـن يُعا َمـل باإلهانـة قوالً وفعلاً يذهب
حيـاؤه بالضرورة ،ويـزول انفعاله،
مما يذم ويجلـب الالمئـة؛ العتيـاده عليه من
أول النشـأة ،وكفـاك بفقد الحيـاء بال ًء؛
فإنـه ينبـوع الفضائـل والكمال ،والزاجـر
النفسي عـن سـيئات األعمال ،ال سـيام إذا
كان ميـزان ال ُحسـن والقُبـح هو الشرع ،وقد
جـاء يف الحديـث الرشيـف( :لِك ُِّل ِديـنٍ ُخل ٌُق،
و ُخل ُُـق ا ِإل ْسلا َِم الْ َحيَـا ُء)
()4الهمة املتدنية
ألن ُعلـ ّو ال ِه َّمـة ال يكـون إال ألصحاب النفوس
الرشيفـة العزيـزة .وإن عل ّو الهمم
ركـن مـن أركان تقـدم األمـم؛ ولذلـك قـال -
صلى اللـه عليـه وسـلم ُ ( :-علُـ ُّو الْ ِه َّمـ ِة ِمـ َن
ا ِإل َميانِ ).
(َ )5ف ْقدُ االستقالل الشخيص
ألن الذيـن يربُّـون أوالدهـم بالشـدة والعنف
ال ي َدعـون لهـم مجاالً لالسـتقالل يف شـؤونهم
واالعتماد يف مصالحهم عىل أنفسـهم؛ فيكون
أحدهـم كَالًّ على مـواله أينما يو ِّجهـ ُّه ال ِ
يأت
بخير!  ،فهـل يسـتوي هـو و َمـن يُـ َر َّب على
مبـدأ االسـتقالل واالعتماد على سـعيه يف
نسـانِ إِالَّ َمـا
ـس لِ ِإل َ
كل األعمال؟! كال { َوأَن لَّ ْي َ
َسـ َعى} (النجـم. )9:
( )6فقد االستقالل الفكري والعقيل
سـببه أن من ِش ْن ِشـ َنة هـؤالء القُسـاة  -الذين
يُربـون األوالد بالشـدة والفظاظة -
أنهـم ال يقبلـون مل َـن يربونـه رأيًـا ،وال
يستحسـنون لـه فكـ ًرا  -وإن كان حسـ ًنا يف
نفسـه -وال يجعلـون لهم حقًـا يف إبداء رأي أو

األخالق اإلسالمية

اقتراح أمر أو املشـاركة يف مصلحـة ،وإن ظهر
منهـم يشء مـن هـذا قُوبلـوا بالتفنيـد واللّوم
الشـديد؛ فتَ ْخ ُمـد نـار لَ ْوذَعيتهـم ،وينشـئون
على التقليـد األعمـى ،فـإذا أخذوا بعـد الكرب
يف االشـتغال بالعلـوم ،أو األعمال التي يُحتاج
فيهـا إىل الفكـر وال َّر ِويَّـة  -ال ينجحـون أب ًدا ،ال
سـيام إذا كان تعليمهـم على نسـق تربيتهـم
كما هـو الغالـب يف بالدنـا ،أو يف الشرق كله؛
وذلـك ألن َمـن يـرى قُصارى نجاحـه أن يعلم
مـا قيـل  -من غري متييز وال تزييـل  -ال يهتدي
إىل تحريـر الدالئـل ،وال يقـف على حقائـق
املسـائل؛ ألن األقـوال يف كل يشء متعارضـة
واآلراء يف كل مشـكلة متناقضـة ،ف َمـن ال
يجتهـد يخيـب( ،ولـكل مجتهـد نصيـب) .
ذكرى كاتب السطور
البيئـة واملـدارس التـي حفظـت فيهـا القـرآن
وبعـض املـدارس األخـرى التـي تعلمـت فيهـا
بعـض الكتـب كانت متيـل إىل ترجيـح العنف
على اللطـف والخشـونة على الرفـق وال أزال
اذكـر أن أحـد أسـاتذيت كان يقـول دامئـا:
الضرب للصبيـان كاملاء للبسـتان! وكان بعض
األوليـاء حينام يسـلمون أوالدهم إىل مسـؤول
املدرسـة يقـول :اللحـم لـك والعظـام لنا!
ومـع األسـف نظريـة العنـف يف التعليـم
شـاعت وفشـت بني كثري من مدارسنا ال سيام
يف قسـم تحفيـظ القـرآن وقوبلـت بالقبـول
ومـازال يـرى بعـض األسـاتذة أن رضب املعلم
الصبـي كالسماد للـزرع.
كنـت مديـرا يف إحـدى املـدارس وملـا أوصيت
بترك الضرب والرفـق واللين ناقشـني أحـد
األسـاتذة يف قسـم تحفيـظ القـرآن وكان مثـل
كثير مـن أسـاتذة قسـم التحفيـظ يرجـح
العنـف على اللطـف وقـال :نحـن مـن مثـار
العنـف والضرب! فقلـت لـه :نحـن مـن مثار
العنـف والصحابة رض من مثـار اللطف ،فأين
نحـن مـن أولئـك ،وأيـن الثرى مـن الرثيـا؟
فسـكت وأنصـت.
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أدب اهلاتف
د .باسم عبد رب الرسول

 .1امنت الله عىل بني آدم بنعمة البيوت..
"والله جعل لكم من بيوتكم سكنا" ..وأوجب
االستئذان رعاية لحق صاحب البيت يف
هذا (السكن) الذي يهدم متاما بدون هذا
االستئذان..
 .2من حق صاحب البيت أن يأذن ملن شاء
بالدخول ومينع من شاء" ..وإن قيل لكم
ارجعوا فارجعوا هو أزىك لكم"
 .3دلت السنة عىل اعتبار مجرد عدم الرد
بعد االستئذان ثالثا مساويا لعدم اإلذن ..فقد
يكون صاحب البيت مشغوال أو متعبا أو
محرجا أو غري ذلك..
 .4هذه حقوق رشعية ال ينبغي التهاون بها..
ومن صور املخالفة ظن املستأذن أن من
(حقه) الدخول  ،أو غضبه من صاحب البيت
إن مل يأذن له" ..فارجعوا هو أزىك لكم"
 .5يقاس الهاتف عىل البيت يف ذلك..
 .6صاحب الهاتف له حق اختيار كيف
يستثمر وقته  ،واملتصل ال ينبغي أن يجربه
بإلحاحه عىل تغيري خطته..

 .7صاحب الهاتف له حياة حقيقية عىل
األرض ويقابل أشخاصا ويزور آخرين ويجتمع
بآخرين وللناس عليه حقوق ..وهذه الحقوق
قد تكرث حتى ال يستطيع أن يويف جميعها
فيضطر إىل اختيار أهمها ..والوقت ضيق ال
يكفي الجميع ..وهو صاحب الحق يف تحديد
أولوياته ويف أي يشء يقيض وقته ..واملتصل
ينبغي أن يراعي حق صاحب الهاتف وال
يتصور أن من حقوقه أن يرتك صاحب
الهاتف كل يشء بيده ويقطع كل أعامله يف
أي وقت حتى يرد عليه..
 .8بعض الناس لو رد عىل جميع املكاملات ملا
وجد وقتا ليشء آخر..
 .9املتصل ينبغي أن يراعي أنه يتصل يف
الوقت الذي يناسبه هو ورمبا ال يكون مناسبا
لصاحب الهاتف..
 .10صاحب الهاتف لو خري بني مراعاة حق
مؤمتر (اإلمام السيد أبو الحسن الندوي رائد األدب
من يواجهه (حقه يف االستامع له وقضاء
والفكر والدعوة) الذي كان من املقرر عقده يف 26
مصلحته) وحق من يتصل به؛ فاألوىل عند
ربيع األول أخر عقده إىل  16جامدى األوىل ،وآخر
تساوي الرتبة حق من يواجهه وتكلف عناء
املوعد لتسليم املقاالت  6جامدى األوىل.

السنة  -16:العدد /3:ربيع األول 1441هـ.ق

الحضور إليه..
 .11إذا أمكن الجمع بني املصلحتني فهو
أفضل ..وال يكون ذلك إال مع اختصار املكاملة
جدا..
 .12إذا علم صاحب الهاتف أن املتصل ممن
يطيلون املكاملة فلن يرد عليه إال عند وجود
وقت فراغ يسمح بهذا الطول..
 .13وقد ال يرد صاحب الهاتف عىل املتصل
لعلمه أنه يتكلم يف أمور خاصة ال ينبغي أن
يسمعها غريه؛ وهو ليس خاليا..
 .14يف الرسائل مندوحة عن اإللحاح يف
االتصال خصوصا يف األمور الرضورية التي ال
تقبل التأجيل..
 .15ينبغي إعذار املسلم ما أمكن واستعامل
املسامحة يف املعاملة..

اإلعالن
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بأقالم الطلبة

حقوق األسرى يف ضوء السنة النبو ّية و املواثيق الدوليّة ()3
إعداد :حممد داود السوايت

الثانية :الديانة املسيحية:
مــا ّ
الشــك فيــه أن الديانــة املســيحية قــد
دعــت إىل التســامح بــن البــر والتعاطف يف
معاملتهــم مــع األرسى يف أول نشــأتها وقامت
نظريتهــا عــى :أن الــرب هــو رب الســام
والرحمــة والعطــف حتــى نهــت القتــل بأرسه
منــذ أجمعــت األناجيــل األربعــة (إنجيــل
متــى وإنجيــل حنــا وإنجيــل لوقــا وإنجيــل
مــر قص)عــى " أن مــن قتــل بالســيف يقتــل
حيــث دعــا الســيد املســيح عليــه لســام
إىل املحبــة والتســامح بــن البــر والــرب يف
()26
املســيحية رب الســام واملحبــة"
فــأدت كل هــذه التعاليــم إىل التخفيــف مــن
الهمجيــة والوحشــية التــي كانــت ســائدة يف
العصــور الوســطى؛ وبالتــايل :بــرزت فكــرة
الحــرب العادلــة التــي ذهــب إليهــا " تومــاس
اإلكوينــي" " أن الحــرب العادلــة هــي وحدها
الحــرب املرشوعــة وتكــون إمــا للدفــاع عــن
النفــس أو لنــرة املظلــوم أو ملنــع الفتنــة
يف الديــن وهكــذا أســهم الفقــه الكنــي
املســيحي يف تطويــر نظريــة الحــرب ووضــع
قيــود عــى مامرســتها( )27إال أن واقــع الحيــاة
كان عكــس ذلــك حيــث انقلبــت كل التعاليم
التــي وضع عليها أســاس املســيحية رأســا عىل
عقــب حتــى مل تجــد مــن يحــرم املذهــب

النــراين وإن كان هــو اإلنســاين النــراين
!فقــد وقعــت بينهــم نزعــات وشــيكة ألتفــه
األســباب التــي تــؤول إىل عنــر التعصــب
والشــدة.
ومــن أمثلــة قســوة وعنــف النصــارى اتجــاه
أرسى الحــرب الذيــن يقعــون تحــت قبضتهــم
مــا فعلــه "قســطنطني األعظــم" الــذي أمــر
بقطــع آذان اليهــود وإجالئهــم إىل أقاليــم
مختلفــة ،وأمــر بهــدم كنائســهم ،ومنــع
عبادتهــم ثــم نهــب جميــع أموالهــم ،وقتــل
كثــر منهــم ،وســفك الدمــاء بظلــم ارتعــد لــه
جميــع يهــود هذا اإلقليــم وأمر بقطــع أعضاء
بعــض األرسى وقتــل بعــض اآلخــر( )28واشــتهر
النصــارى بإحــراق أرساهــم باســم الديــن
وبقيــت هاتــه الصفــة منقوشــة يف مخيلتهــم
وتوارثوهــا جيــا عــن جيــل وطبقوهــا كلــا
ســنحت لهــم الفرصــة املؤاتيــة إىل يومنــا هذا
فقــد كانــو يجمعــون األرسى ،ويحرقونهــم
بالنــار ،وهــم يتفرجــون عليهــم مــع نســائهم
وأطفالهــم! ويصيحــون فرحــا حبــورا بهاتــه
الفعلــة الشــنيعة! وهــذا مشــهور يف التاريخي
املســيحي الن ـراين كلــه الســيام يف الحــروب
الصليبــة باألندلــس والــرق اإلســاميني بــل
ومــا نشــاهده اليــوم مــن تقتيــل املســلمني
األرسى يف (إدلب ،وســوريا ،وســجون الســييس

ومعتقــات صينيــة )،وذبحهــم رجــاال ونســاء
كــا وقــع يف املــايض -ملــا ســقط تــل الزعــر
 يف يــد القــوات اليســوعية ومــا تفعلــهاليــوم أيضــا القــوات املســيحية مــن تقتيــل
األرسى ومتثيلهــم ومحــق املســلمني مــن
بلدهــم نهائيــا ،وتطردهــم إىل أماكــن خاصــة
مدعيــة أنهــا ســتعطيهم الطعــام ثــم تعطيهم
()29
الرصــاص والنــار.
ثالثا :الديانة اإلسالمية:
بنظــرة عامــة إىل العصــور القدميــة،
والحضــارات التــي ســبقت اإلســام نجــد أنهــا
سـ ّنت القوانــن والضوابــط ووضعــت القيــود
والحــدود للحــرب إال أنهــا مل تكــن هنــاك
حضــارة مــن الحضــارات القدميــة والحديثــة
تســعى لتطبيــق مــا قررتهــا مــن الضوابــط
واملواثيــق إزاء معاملــة األرسى ،فقــد آل بهــم
األمــر إىل أن قتلــوا أرسى الذيــن وقعــوا يف
أيديهــم ،وشــ ّوهوا أجســادهم ،وعذبوهــم
بالنــار ،والواقــع يزخــر بالشــواهد أن هــذا
التعامــل كلــه كان ناتجــا عــن قوانينهــم التــي
وضعوهــا بأيديهــم ،والتــي تســتند إىل قيــم
زائفــة باطلــة ،والتــي التحفــظ ألحــد حقــه،
أو تؤمنــه مــن العــدوان عــى حرياتــه ،ومل
يكــن ذلــك إال انتقامــا مــن الدولــة املحاربــة؛
فمــن مثــة "جــرت عــادة املامليــك يف العصــور

السنة  -16:العدد /3:ربيع األول 1441هـ.ق

بأقالم الطلبة
القدميــة عــى قتــل كل مــن يقــع تحــت يدها
مــن أرسى األعــداء ،أو التشــويه بأجســادهم،
أو تقدميهــم كقرابــن لآللهــة ويف بدايــة
العصــور الوســطى أصبــح األســر منــذ لحضــة
وقوعــه يف األرس تحــت تــرف املنتــر فــإن
()30
شــاء قتلــه وإن شــاء تركــه واســتعمله.
وبعدمــا بزغــت شــمس اإلســام حطّــم كل
النظــم الوضعيــة ،والحضــارات (غــر التــي
كانــت تنســجم مــع القواعــد اإلســامية وفــق
الســنة النبويــة ،فقــد قررهــا اإلســام عــى
ماهــي عليــه) وحــاز قصب الســبق عــى غريه
مــن األديــان األخــرى حتــى القوانــن الوضعية
فقــد "عامــل اإلســام األرسى معاملة إنســانية
رحميــة ،فهــو يدعــو إىل إكرامهــم ،واإلحســان
إليهــم ،وميــدح الذيــن يربونهــم ،ويثني عليهم
الثنــاء الجميــل()31وكل هــذه املعــاين (الرحمــة
واإلحســان والعطــف والحنــان) مشــتقة مــن
ـى ُح ِّبـ ِه
قولــه تعــاىل { َويُطْ ِع ُمــو َن الطَّ َعــا َم َعـ َ ٰ
ِم ْسـ ِكي ًنا َويَ ِتيـ ًـا َوأَ ِسـ ًرا} [ اإلنســان ]8:وقــال
قتــادة" :لقــد أمــر اللــه بــاألرسى أن يحســن
()32
إليهــم و إن أرساهــم يومئــذ أهــل الــرك
ويتجــى لنــا أيضــا مظاهــر الرحمــة والرأفــة
فيــا يرويــه لنا أبــو عزيز أيــام كان يف أســارى
غــزوة بــدر :كنــت يف رهــط مــن األنصــار
حــن أقبلــوين ببــدر فكانــوا قدمــوا غداءهــم
وعشــاءهم خصــوين بالخبــز ،وأكلــوا التمــر؛
لوصيــة رســول للــه صــى اللــه ليــه وســلم
فأســتحيي فــأرده عــى أحدهــم فريدهــا عــي
()33
مــا ميســها
املطلب الثالث:
منــاذج بواقــع األرسى يف العــر الحديث :لقد
أصبحــت قضيــة األرسى يف العــر الحديــث
مــن القضايــا املؤ ّرقــة لشــعوب العــامل اآلن،
وصــارت بحالــة تــرىث لهــا وذلــك ملــا يالقيــه
األســر مــن البطــش والعــدوان ممــن أرسوه،
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واليخفــى عــى أحــد مــا تفعلــه أمريــكا يف
ســجن "أبــو غريــب" و"جونتنامــو" (الجزيــرة
الكوبيــة) يف األقفــاص الحديديــة املع ّينــة
التزيــد عــى مــرات حيــث يطلقــون النــار
عــى أرسى مكتــويف األيــدي الذيــن ال ميلكــون
دفاعــا عــن أنفســهم ،واليجــدون مف ـرا غــر
أقفاصهــم كأقفــاص القــردة ،وزنزاناتهــم
املحصــورة بجــدران مأســورة ،وال يــدرك كل
مــن يف الســجن مــن األمــراء والــوكالء أن
هــؤالء الضعفــاء ال ميلكــون ســكينا وال خنجرا
فضــا عــن البنــادق حتــى يجــرح بهــا أحــدا
مــن العمــاء يف الســجن عــى الرغــم مــن
هــذا الضعــف الشــديد يعاملونهــم مبعاملة ال
تعامــل بهــا الحيوانــات فضــا عــن اإلنســان،
وهــم بهاتــه الشــنيعة قــد جــاؤوا بأبشــع مــا
كانــو يســتطيعون؛ فــإن نفــوس املســجونني
قــد باتــت لعبــة بأيــدي رشذمــة ذليلــة تربعوا
عــى مائــدة الغــرب و حلفائهــم ويفعلــون ما
يؤمــرون واليبالــون
وإليــك أيهــا القــاريء نــص مــا نقلتــه
الصحيفــة "إنــد بندنــت" الربيطانيــة :أن
الســلطات الصينيــة تســبب بإصابــة نســاء
"اإليغــور" املســلامت بالعقــم يف املعتقــات
التــي أقامتهــا لألقليــات العرقيــة والدينيــة
وقالــت غلبهــار جاليلوفــا (التــي كانــت
معتقلــة ألكــر مــن عــام يف مــا تطلــق عليهــا
الحكومــة الصينيــة) مراكــز إعــادة التأهيــل
يف منطقــة شــينجيانغ" -غــرب البــاد" :-كانــو
يحقنوننــا مــن حــن آلخــر"
وكنــا نظطــر ملــد أذرعنــا مــن خــال فتحــة
صغــرة يف البــاب ورسعــان مــا أدركنــا
بعــد حققنــا أننــا مل عــد نحيــض بعــد
اآلن وأضافــت أنهــا قضــت جــل الوقــت
يف االعتقــال مــع نحــو خمســن إمــرأة
محشــورات يف زنزانــة اتعــدى ثالثــة أمتــار
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يف ســتة" األمــر كــا لــو كنــا مجــرد قطعــة
لحــم" وتــروي إحــدى املجــات قصــة أســر
وقــع يف مخالــب األعداء":جريــح استســقى
مــن أحدهــم وطلــب منهــم املــاء يك يرتــوي
بعــد مــا صــار عطشــان فأخــذ واحــد منهــم
مس ّدســه وأطلــق يف فمــه الرصاصــة قائــا لــه
()34
هــذا مــاءك فارشبــه!
فلــك اللــه أيهــا الشــعب األعــزل! أيــن
املنظــات اإلســامية؟ أيــن الضمــر اإلنســاين
مــن هــذه الفجائــع؟ أيــن الذيــن يريــدون
حاميــة العــامل مــن اإلرهــاب؟ أيــن يدعــون
أنهــم قــد صلــوا إىل أعــى املراتــب يف
املحافظــة عــى حقــوق األرسى؟
هــل داســوا رؤوســهم دس النعامــة رأســها يف
النمل؟
هــل يعيشــون وراء أســوار الحيــاة؟ هــل
اختــاروا الرهبانيــة -اليهوديــة -التــي مــا كتبها
عليهــم الرشيعــة ،ومــا أنــزل اللــه بهــا مــن
ســلطان ؟
ال هــذا وال ذاك بــل إنــه الوجــه اآلخــر الــذي
يغيــب عــن كثــر مــن األذهــان!!!

()26حامية أرسى الحرب ص7
()27جعفر عبد السالم مبادئ القانون الدويل العام
ص 795
()28كتاب العهد القديم والجديد دار الكتاب املقدس
يف الرشق األوسط ص 633
()29عبد السالم بن الحسن حكم األرسى يف اإلسالم
ص55
()30حامية األرسى يف القانونون الدويل اإلنساين و
الرشيعة اإلسالمية د مروان عبدا الرحمن عبد الله
 2017 /1438ص 47
()31فقه السنة السيد سابق 686 /687 /2
()32الجامع ألحكام القرآن القرطبي (126/19
()33البداية والنهادية للحافظ ابن كثريا 306 /3
والطربي  460 /4و آثار الحرب ص 405
()34مجلة الصمود السنة الرابعة عرش العدد "161
ذو القعدة  1440يوليو 2019م
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مفكر إسالمي
يقود برملان تونس

عادل الثابتي /األناضول
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راشد الغنويش ،مفكر وسيايس تونيس اخترب جميع
محطات العمل السيايس من الرسية إىل العلن،
متاما كام اخترب السجون والحكم أيضا ،انتخب
األربعاء ،رئيسا لربملان بالده.
وفاز الغنويش ،بأغلبية مطلقة وحصل عىل أصوات
 123نائبا يف الربملان من إجاميل عدد النواب البالغ
 ،217بنسبة تجاوزت  56باملئة.
الغنويش ( 78عاما) ينحدر من الحامة مبحافظة
قابس (جنوب) ،املدينة التي أنجبت محمد عيل
الحامي ،رئيس أول نقابة تونسية يف عرشينيات
القرن املايض ،حني كانت البالد ترزح تحت نريان
االستعامر الفرنيس.
مفكر وسيايس عاش حياته مطاردا يف بلده ،منفيا
خارجها ،قبل أن تفتح له ثورة يناير  2011أبواب
العودة ،لتتصدر حركته املشهد السيايس.
** "النارصي" الذي أصبح إسالميا
يف ستينات القرن املايض ،كان الغنويش معجبا
بالتيار النارصي ،وهو الذي درس بالعاصمة
املرصية القاهرة لعامني بعد إنهاء تعليمه يف
جامعة الزيتونة بتونس عام .1963
وانتقل إىل دمشق بسوريا يف  ،1964قادما من
الرئيسي
القاهرة ،التي غادرها إثر تسوية بني
ْ
التونيس الحبيب بورقيبة (حكم من  1957إىل
 )1987واملرصي جامل عبد النارص (حكم من
 1956إىل  ،)1970طلب األول ترحيل طلبة بالده
يف مرص إىل تونس.
ويف  ،1968حصل الغنويش عىل اإلجازة يف الفلسفة
من جامعة دمشق ،وغادر إىل العاصمة الفرنسية
باريس إلكامل دراسة الدكتوراه ،والتحق بجامعة
الدعوة والتبليغ ذات التقاليد الخاصة.
«الحركة اإلسالمية» وعرشية الرصاع
يف  ،1969شكّل لقاء الغنويش ،أستاذ الفلسفة
العائد حينها من سوريا وفرنسا وعبد الفتاح
مورو (طالب الحقوق) واحميدة النيفر (أستاذ
تفكري إسالمي) ،الخطوة األوىل عىل طريق تأسيس
"الحركة اإلسالمية" املعارصة بتونس.

شؤون إسالمية ودولية

ويف  ،1972أسس الغنويش ،صحبة مجموعة من
رفاقه تنظيم "الجامعة اإلسالمية" ،خالل اجتامع
ضم  40قياديا مبنطقة مرناق ،إحدى الضواحي
الجنوبية للعاصمة تونس ،وانتخب رئيسا لها.
وباإلعالن عن تأسيس "حركة االتجاه اإلسالمي"،
خالل مؤمتر صحفي عقد يف السادس من يونيو/
حزيران  ،1981بدأت عرشية مالحقات الغنويش
ورصاعه مع السلطة.
ورغم إعالن الحركة تبنيها العمل السيايس
الدميقراطي السلمي ،إال أن نظام بورقيبة حاكم
الغنويش ورفاقه خريف  ،1981وأصدر بحقه
حكام بالسجن لـ 11عاما ،ومل يغادر محبسه إال يف
أغسطس /آب  1984بعفو رئايس.
ويف مارس /آذار  ،1987اعتقل أمن بورقيبة
الغنويش من جديد ،عىل خلفية تهم أبرزها "قيادة
تنظيم غري معرتف به" ،وحكم بحقه بالسجن مدى
الحياة ،خريف العام نفسه.
وإثر وصول زين العابدين بن عيل ،إىل السلطة
يف  7نوفمرب/ترشين الثاين  ،1987تم إطالق رساح
الغنويش يف مايو /أيار من العام التايل.
وعقب انتخابات أبريل /نيسان  ،1989التي
شاركت فيها حركة النهضة عرب دعم قامئات
مستقلة ،غادر الغنويش البالد يف منفى اختياري إىل
الجزائر ،قبل أن تصدر بحقه املحكمة العسكرية
بتونس ،صيف  ،1992حكام بالسجن املؤبد بتهمة
"اإلعداد لالنقالب عىل نظام الحكم".
سنوات املنفى والثورة
يف  ،1993غادر الغنويش ،الجزائر ،واستقر نهائيا
بالعاصمة الربيطانية لندن ،فيام استمر نظام
بن عيل يف حملته الرشسة ضد منتسبي حركته،
أطلق عليها الغنويش نفسه اسم "الهولوكست
النوفمربي".
ومنذ نوفمرب  ،1991شغل الغنويش منصب رئيس
"النهضة" بانتخابه ،وذلك إثر ثالث مؤمترات
عقدتها الحركة يف الخارج؛ وهي املؤمتر السادس
يف ديسمرب/كانون األول  1995بسويرسا ،واملؤمتر
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شؤون إسالمية ودولية
السابع يف أبريل/نيسان  2001بهولندا ،واملؤمتر
الثامن يف مايو/أيار  2007يف لندن.
ويف الوقت الذي كان فيه عدد املؤمنني
بإمكانية التغيري يف تونس يتضاءل ويقل فيه
األنصار حول الغنويش ،أطلق محمد البوعزيزي
من محافظة سيدي بوزيد وسط البالد ،رشارة
ثورات الربيع العريب.
ويف  14يناير/كانون الثاين  ،2011سقط النظام
وف ّر بن عيل إىل منفاه األبدي ،وعاد الغنويش
يف  30من الشهر نفسه إىل تونس ،ليستقبله
عرشات اآلالف من أنصاره.
ويف أكتوبر من العام ذاته ،فازت "النهضة"
باالنتخابات الترشيعية ،وشكلت أول حكومة
منتخبة بعد الثورة ضمن ائتالف "الرتويكا" مع
حزيب "املؤمتر من أجل الجمهورية" والتكتل
الدميقراطي من أجل الجمهورية" العلامنيني.
** مصاعب الحكم و"غضب" الداخل
واجه الغنويش باعتباره رئيس الحركة الحاكمة،
مصاعب كبرية يف مواجهة األحداث ،حيث
تخلت عن الحكم يف نهاية  ،2013بعد اغتياالت
معارضي يساريني ،واحتجاجات
سياسية شملت
ْ
قادها تحالف بني اليسار املاسك بالنقابات،
ومنتسبي النظام القديم الذين شكلوا حزب
"نداء تونس" يف يونيو/حزيران .2012
ويف انتخابات  ،2014انهزمت الحركة أمام "نداء
تونس" ،إال أنها شاركت األخري الحكم ،بتوافق
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رعاه الرئيس الراحل الباجي قايد السبيس
والغنويش.
لكن ويف الوقت الذي يعترب فيه البعض أن
الغنويش نجح يف تجنيب حركته مصريا مشابها
ملا حدث لـ"إخوان" مرص صيف  ،2013إال أن
رصيد الحركة نزل من  89نائبا (من أصل )217
يف انتخابات أكتوبر  ،2011و 69يف انتخابات
أكتوبر  ،2014إىل  52باقرتاع أكتوبر املايض،
وحافظت -رغم ذلك -عىل صدارة الرتتيب،
األمر الذي يجعل تشكيل الحكومة من مهامها.
ولوهلة ،اعتقد مراقبون أن الغنويش سيرتشح
حزبي
لرئاسة الحكومة ،لكن يبدو أن رفض ْ
محسوبني عىل قوى الثورة لألمر جعله يح ّول
وجهته إىل رئاسة الربملان.
منصب يأيت يف نهاية حياة سياسية سيغادر فيها
الغنويش رئاسة الحزب ،يف املؤمتر الحادي عرش،
املزمع عقده يف مايو املقبل ،حسب القانون
الداخيل للحركة ،وسط متلمل داخيل يف صفوف
قيادات الحزب ممن يعترب بعضها أن الغنويش
"أب الدميقراطية" يف التيارات اإلسالمية مل يكن
دميقراطيا داخل الحركة.
والغنويش يحظى بعالقات دولية جيدة،
وبرصيده أكرث من  20كتابا ترجم البعض منها
إىل اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والفارسية
والرتكية.

يف ذمة اهلل
انتقل إىل رحمة الله الشيخ عبيد الله عبيد اللهي وهو
والد الشیخ سعادت عبيد اللهي املدرس بالجامعة
ومن هيئة تحرير مجلة الصحوة اإلسالمية.
فإنا لله وإنا إليه راجعون.
إن الهيئة التحريرية للمجلة تعزي الشیخ يف هذا
املصاب الجلل .كام تتمنى للفقيد الرحمة والغفران
ولذويه عامة الصرب والسلوان.
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أخبار العامل
اعتقال الشيخ “فضل الرحمن كوهي” أحد علامء
أهل السنة يف إيران
اعتقلت السلطات األمنية اإليرانية فضيلة الشيخ
“فضل الرحمن كوهي” من العلامء البارزين يف
منطقة رسباز جنويب محافظة سيستان وبلوشستان،
يوم الخميس  1ربيع الثاين  1441بعد استدعائه إىل
املحكمة الخاصة برجال الدين يف مشهد.
من الجدير بالذكر أن الشيخ “فضل الرحمن كوهي”
الذي هو خطيب أهل السنة يف منطقة “بشامك”
ومدير مدرسة “أنوار الحرمني” دينية فيها ،مل يزل
معتقال لدى السلطات األمنية منذ صباح الخميس،
وال معلومات عن التهم الواردة عىل فضيلته.
العراق ..معتصمو “التحرير” يحددون  7رشوط
الختيار رئيس وزراء
أعلن معتصمو “ساحة التحرير” يف العاصمة بغداد،
األربعاء ،عن  7رشوط الختيار رئيس وزراء جديد،
خلفا للمستقيل عادل عبد املهدي ،رئيس حكومة
ترصيف األعامل حاليا ،يف مقدمتها أن يكون مستقال
وليس منتميا ألي حزب أو تيار.
الهنــد متنــح الجنســية للمهاجريــن مــا عــدا
ا ملســلمني
أقــر الربملــان الهنــدي ،األربعــاء ،مــروع قانــون
مثــر للجــدل مينــح الجنســية للمهاجريــن مــا عــدا
املســلمني.
وذكــرت صحيفــة إنديــان إكســرس املحليــة أن
مجلــس راجيــا ســابها (الغرفــة العليــا يف الربملــان)
أقــر مــروع القانــون مبوافقــة  125صوتــا مقابــل
رفــض  105أعضــاء.
مرصــد الفتــاوي املرصيــة يحــذر مــن اســتخدام
مصطلــح ” اإلرهــاب اإلســامي”
حــذر مرصــد الفتــاوى التكفرييــة واآلراء املتشــددة،
التابــع لــدار اإلفتــاء املرصيــة ،مــن مغبــة الوقــوع يف
خطــأ اســتخدام مصطلــح ” اإلرهــاب اإلســامي” يف
وســائل اإلعــام.
زعيمــة ميامنــار تعــرف باســتخدام “قــوة غــر
مســلمي أراكان
متناســبة” ضــد
ّ
اعرتفــت زعيمــة ميامنــار ،أونــغ ســان ســوتيش،
األربعــاء ،باســتخدام قــوات بالدهــا “قــوة غــر
ـلمي واليــة أراكان
متناســبة” ،يف التعامــل مــع مسـ ّ
(راخــن).
جــاء ذلــك يف إفادتهــا أمــام محكمــة العــدل
الدوليــة ،مبدينــة الهــاي ،خــال أوىل جلســات
القضيــة التــي تقدمــت بهــا غامبيــا ،ضــد ميامنــار
عــى خلفيــة اتهامهــا بارتــكاب “إبــادة جامعيــة”
ضــد أقليــة الروهنغيــا املســلمة يف أراكان.
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