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مسلمو اإليغور؛ مأساة إنسانية وصمت دولي!
عبد الرمحن حممد مجال

يعيش املسلمون يف تركستان الرشقية التي يطلق
عليها "فلسطني املنسية" ظروفا مأساوية صعبة،
ویتعرضون ألبشع أنواع االضطهاد واإلبادة
والتنكيل والتطهري ،كام ويرغمون عىل اعتناق
الشيوعية وتلجأ السلطات الصينية إىل آالت
مختلفة لغسل أدمغتهم وإخراجهم من الدين
اإلسالمي وإدخالهم يف حظرية الكفر.
دخل اإلسالم هذه البالد يف وقت مبكر ،وقد
ُعرفوا منذ دخولهم اإلسالم بجهادهم ونضالهم
وصالبتهم ،وكانت لهم مشاركة طيبة يف الحقول
املختلفة طيلة القرون والعهود .احتلتها الصني
بعد سقوط الخالفة اإلسالمية وبعد أن أيتم
املسلمون ومل يجدوا مأوى يأوون إليه عند
امللامت والكوارث .ولكنهم مع قلتهم سطروا
أروع أمثلة للتضحية وقاوموا االحتالل الصيني
إىل حني من الدهر إال أن غفلة املسلمني وعدم
مبادرتهم للنجدة وسكوت الحكام املسلمني
ج ّرأت الصني يف اآلونة األخرية عىل التامدي يف
جرامئها وارتكاب أبشع الجرائم اإلنسانية بحق
هذا الشعب األعزل.
لقد أصبحت هذه البالد التي تحتضن حوايل 35
مليون نسمة أكرب سجن يف العامل عىل اإلطالق
يتعرض فيه ماليني املسلمني للتعذيب واإلبادة
والتطهري والتفريق ،فيفرق بني الوالد وولده،
بني املرء وزوجه ،بني الطفل وأمه ،يقتل الرجال
وتستحيى النساء ،ويستخدم الشباب استخدام
الحمري والدواب .وقد وصف الالعب األملاين ـ
الذي هو من أصل تريك مسعود أوزيل مستنكرا
صمت العامل اإلسالمي ـ أوضاع املسلمني
باأللفاظ التالية" :املصاحف تحرق ،واملساجد
تغلق ،واملدارس تحظر ،وعلامء الدين يقتلون
واحدا تلو اآلخر ،واإلخوة الذكور يساقون قرسيا
إىل املعسكرات"

ومنذ ثالث سنوات بلغ االضطهاد والتنكيل
ذروته وسجن أكرث من مليون مسلم بحجة
اإلرهاب ،وأصدرت السلطات الصينية أخريا
أحكاما قاسية بحق الشعب اإليغوري بهدف
صهرهم يف بوتقة الشعب الصيني وتحويلهم
من اإلسالم إىل الشيوعية امللحدة ،ومام قامت به
السلطة الغاشمة :منع مامرسة الشعائر الدينية
مبا يف ذلك أداء الصلوة والصوم وتالوة القرآن
وإطالق اللحى وارتداء النقاب .منع التعليم
اإلسالمي .زواج الفتيات املسلامت بالصينيني.
إجبارهم عىل مامرسة الشعائر الصينية التي
تعارض الدين .إجبارهم عىل أكل لحوم الخنزير
ورشب الخمر واالستخفاف بالدين .وأخريا قامت
السلطات بهدم مئات املساجد التي يذكر فيها
اسم الله بحجة أنها مراكز اإلرهاب والتطرف!
ومام یستغرب أن كل ألوان اإلبادة تجري أمام
مرآى ومسمع املنادين بحقوق البرش والذين
يقومون وال يقعدون إذا شاهدوا يف أي بقعة
من بقع األرض يتعرض غري مسلم ،كم يطبلون
ويضخمون القضية بينام إراقة دماء املسلمني
ال يثري أي استنكار بل يبقى العامل كاملتفرج!
وبالنسبة للدول اإلسالمية فإنها ال تحرك ساكنا
وال تطالب االحتالل الصيني بوقف االضطهاد
فكأنه مل يحدث يشء ،فام زالت سوق التجارة
والعمل مع هذه الدولة الظاملة قامئة ومل
تنبس لحد اآلن أية دولة إسالمية ببنت شفة،
وال قاطعت البضائع الصينية ،بل تحرض بعض
الدول الصني وتدعمها لإليغال يف اإلبادة متعللة
أنهم إرهابيون! وما ذنبهم إال أنهم قالوا ربنا الله
ثم استقاموا عىل ذلك ،وما ذنبهم إال أنهم صلوا
وأدوا الشعائر الدينية كونهم مسلمني.
يبدو أن الضمري اإلنساين قد مات وأنه مل يعد
مسلم يومله أوضاع املسلمني اآلخرين يف البقع
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األخرى وأن إبادة املسلمني وقتلهم أصبح شيئا
عاديا ال يدعو إىل االستياء وال يثري أي استنكار
وغضب يف املسلمني.
أين املنادون بالحرية من هذه الفاجعة
اإلنسانية الكربى؟ أين الدول التي تتحمس لرفع
الظلم والعدوان وتنادي بأعىل صوتها :إننا صوت
املضطهدين واملنكوبني واملظلومني يف العامل؟!
أين املسلمون ،أین الدول اإلسالمية والعربية من
هذه املأساة اإلنسانية الكربى؟! ال نتكلم عن
الدول اإلسالمية التي يعتنق حكامها العلامنية
وتحرض الصني عىل القتل األكرث ،إمنا أعني الدول
اإلسالمية التي رفعت أخريا راية الحرية وتحقيق
العدالة وحامية املسلمني املضطهدين يف العامل،
أليس اإليغور من املسلمني؟! أال تقرع أسامعهم
أصوات الثكاىل واألرامل؟! أال يشاهدون عىل
الشاشة ما يجري مبساجد املسلمني التي تهدم
فوق رؤوس مصليها؟!
أمل يأن للمسلمني أن يترضعوا إىل الله ،ويبكوا
إلخوانهم املضطهدين ،هل نسوا بأنهم جسد
واحد إذا اشتىك عضو تداعى سائر الجسد ،هل
نسينا بأن املسلم كالعضو الالزم غري املفارق
للمسلم .وإذا مل ميكن لنا التوغل يف أرض الصني
وقتالهم والدفاع عن املسلمني فهل منعنا من
الترضع واللجوء إىل الله؟! فلوال إذ جاءهم بأسنا
ترضعوا .هل عجزنا أن نحشد مظاهرات عارمة
إلرغام حكامنا عىل حاميتهم ومقاطعة البضائع
الصينية؟!
نطالب املنادين بحقوق البرش عىل إنقاذ ما
تبقى من املسلمني كام ونناشد الحكومات
اإلسالمية حكاما وشعوبا بإدانة هذه املامرسات
الالإنسانية ومقاطعة البضائع الصينية حتى
ترغم عىل الكف عن أذى املسملني.
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على مائدة القرآن

تفسري معارف القرآن
العالمة املفتي حممد شفيع العثامين

تعريب :املفتي حممد قاسم القاسمي

قولـه تعـاىل "ليـس عليـك هداهـم ولكـن
اللـه يهـدي مـن يشـاء ومـا تنفقـوا مـن خري
فألنفسـكم وما تنفقـون إال ابتغـاء وجه الله
ومـا تنفقـوا مـن خير يـوف إليكـم وأنتـم ال
تظلمـون":
وردت يف سـبب نـزول هـذه اآليـة روايـات
عديـدة لهـا معنـى واحـد ،منهـا؛ مـا رواه
النسـايئ والحاكـم والب ّزار والطبراين وغريهم(
) عـن ابـن عبـاس ريض اللـه عنه قـال :كانوا
يكرهـون أن يرضخوا ألنسـابهم من املرشكني،
فسـألوا فرخّـص لهـم ،فنزلـت هـذه اآليـة:
"ليـس عليـك هداهـم "...إي إدخـال النـاس
إىل اإلسلام ،وإنّ ـا عليـك البلاغ واإلرشـاد
إىل الخير واللـه هوالهـادي إىل الدخـول يف
اإلسلام فالهـدى نوعـان :هـدى التوفيـق إىل
طريـق السـعادة وهـو مختـص باللـه تعاىل،
وهـدى الداللـة واإلرشـاد إىل الخير وهـو
مه ّمـة النبـي صلىاللـهعليـهوسـلّم.
ّمـت اآليـة السـابقة املؤمنين بـأن إعطـاء
عل ْ
الصدقـات يكـون للفقـراء عا ّمـ ًة مسـلمني
كانـوا أو غير مسـلمني.
وقولـه تعـاىل "ومـا تنفقـوا مـن خير
فأل نفسـكم " :
معنـاه أ ّن ثـواب الصدقـة وإنفـاق املـال
يف سـبيل اللـه عائـد بذاتـه إىل أنفسـكم،
والينتفـع بـه غريكـم يف الدنيـا واآلخـرة،
وإنّكـم ال تنفقـون إالّ طلبـاً لرضـوان اللـه،
وليـس ملصلحـة دنيويـة أو إرضاء الشـيطان،
فلا فـرق بين فقير وفقير أيـاً كان دينـه.
ولكـن ال يعـزب عن البـال أ ّن الحكـم يتعلّق
بصدقـة التطـ ّوع ،أ ّمـا صدقـة الفريضـة فلا
يجـوز إال ملسـلم.

مسألتان من مسائل الصدقة
املسـألة األوىل :ال يجـوز دفـع الصدقـة إىل
كافـر حـريب.
املسـألة الثانيـة :ال يجوز دفـع الزكاة والعرش
إىل ذ ّمي.
قولـه تعـاىل "للفقـراء الذيـن أحصروا يف
سـبيل اللـه ال يسـتطيعون رضبـا يف األرض
يحسـبهم الجاهـل أغنيـاء مـن التعفـف
تعرفهـم بسـيامهم ال يسـألون النـاس إلحافا
ومـا تنفقـوا مـن خير فـإن اللـه بـه عليـم".
املـراد بالفقـراء يف هـذه اآليـة هـم الذيـن
شـغلتهم األمـور الدينية وخدمة اإلسلام عن
الكسـب فاليسـتطيعون القيـام بعمـل آخـر
ملعيشـتهم.
وقولـه تعـاىل "يحسـبهم الجاهـل أغنياء من
التعفف":
فيـه دليـل على أ ّن اسـم الفقير يجـوز أن
يُطلـق على مـن لـه كسـوة ذات قيمـة وال
مينـع ذلـك من إعطـاء الـزكاة إليه(.قرطبي).
وقوله تعاىل" :تعرفهم بسيامهم"
فيـه دليـل على أن للسـيام أثـرا يف اعتبـار
مـن يظهـر عليه ذلـك ،حتى إذا رأينـا ميتا يف
دار اإلسلام وعليـه زنّـار وهو غير مختون ال
يُدفـن يف مقابـر املسـلمني( .القرطبي)
واملـراد بقولـه تعـاىل" :ال يسـألون النـاس
إلحافـا"
رون وال يل ّحـون
عنـد البعـض أنّهـم ال يُص ّ
يف السـؤال عـن النـاس ،وقـال الجمهـور:
إنّهـم متعففـون مـن املسـألة عفّـ ًة تا ّمـة.
(القرطبـي).
ويكـون التعفـف صفـة ثابتـة لهـم ،أي ال
يسـألون النـاس ال بإلحـاح وال بغير إلحـاح.

اآليـة السـابعة {الذيـن ينفقـون أموالهـم
بالليـل والنهـار رسا وعالنيـة فلهـم أجرهـم
عنـد ربهـم وال خـوف عليهـم وال هـم
يحزنـون}.
بيـان ألجـر عظيـم وفضيلـة عظيمـه للذيـن
كل وقـت ويف كل
ينفقـون أموالهـم يف ّ
حالـة ،سـواء كان ليلاً أونهـارا ً ،سـواء كان
رسا ً أوعالنيـةً ،ويبتغـون بذلـك مرضـاة
ّ
اللـه ،واليعـزب عـن البـال أ ّن اإلنفـاق رسا ً
لـه فضيلـة مـا مل يكـن هنـاك داع لإلنفـاق
عالنيـة ،فـإذا اقتضـت الظـروف واألحوال أن
ينفـق املـرء مالـه عالنيـة ،فعنـد ذلـك يكون
اإلنفـاق عالنيـة أفضـل مـن اإلنفـاق رسا ً.
املفسر اآللويس":قـال بعضهـم
قـال العالّمـة
ّ
يض اللـه
إنّهـا نزلـت يف أيب بكـر الصديـق ر 
عنـه ،تصـدق بأربعين ألـف دينـار ،عشرة
بالليـل ،وعشرة بالنهـار وعشرة بالسر
وعشرة بالعالنيـة .رواه ابـن عسـاكر يف
تاريخـه ،وذكـروا أقـواال أخـرى يف سـبب
النـزول.
الربا وأرضاره الفردية واالجتامعية
التفسري املخترص
{الذيـن يأكلـون الربـا}أي يأخـذون{ ،ال
يقومـون} يـوم القيمة من قبورهـم{ ،إالّ كام
يقـوم الـذي يتخبطـه} يرصعـه{ ،الشـيطان
مـن املس}الجنـون{ ،ذلك بأنهـم} آكيل الربا،
{قالـوا} مسـتدلني لتحليـل الربـا{ ،إمنـا البيع
مثـل الربـا} مـع أن بينهام فرقا كبيرا{ ،وأحل
اللـه} الـذي ميلـك التحريم والتحليـل{ ،البيع
وحـرم الربـا فمـن جـاءه موعظـة} نصيحة،
{مـن ربـه فانتهـى} اجتنـب مـن أخـذ الربـا
ومـن هـذا القـول بتحليـل الربا الـذي يؤدي

السنة-16:العدد/4:ربيعالثاين 1441هـ.ق

على مائدة القرآن
إىل الكفـر{ ،فلـه مـا سـلف} قبلـت توبتـه
يف الرشيعـة ،والـذي أخـذ مـن األمـوال قبـل
هـذا يكـون ملكـه{ ،وأمـره إىل اللـه}أي أمره
الباطنـي بـأن كانـت توبتـه عـن صـدق أم
كانـت عـن نفـاق تعـود إىل اللـه ،فـإن تابت
عـن صـدق وإخلاص تكـون نافعة عنـد الله
تعـاىل وإال فتحبـط أعاملـه ،ولكـن ليـس
لكـم أن تسـيئوا الظـن إىل أحـد{ ،ومـن عـاد
فأولئـك أصحـاب النـار هـم فيهـا خالـدون}
أل ّن قولهـم هـذا كفـر باللـه تعـاىل{ ،ميحـق
اللـه الربـا} ينقصـه ويذهب بركتـه يف الدنيا
وإن كان كثيرا{ ،ويـريب} يزيدهـا ويضاعـف
كل كفـار
يحـب ّ
ثوابهـا{ ،الصدقـات واللـه ال ّ
أثيـم} فاجـر يـأكل الربـا{ ،إ ّن الذيـن آمنـوا
وعملـوا الصالحـات وأقامـوا الصلاة وآتـوا
الـزكاة لهـم أجرهـم عنـد ربهـم وال خـوف
عليهـم} يف اآلخـرة{ ،وال هم يحزنـون .يا أيها
الذيـن آمنـوا اتقـوا اللـه وذروا} اتركـوا{ ،مـا
بقـي مـن الربا إن كنتم مؤمنين} ألن اقتضاء
اإلميـان أن تطيعـوا اللـه{ ،فـإن مل تفعلـوا
فأذنـوا بحـرب مـن اللـه ورسـوله} تعاملون
معاملـة البغـاة فيكـون قتـال ضدكـم{ ،وإن
تبتـم} رجعتـم{ ،فلكـم رؤوس أموالكـم ال
تظلمـون} ال تأخذون الزيادة{ ،وال تظلمون}
بنقـص يشء مـن رأس املـال{ ،وإن كان ذو
عسرة} غريـم معسر بفقـد املـال أوكسـاد
أو غير ذلـك{ ،فنظـرة} عليكـم التأخير أو
االنتظـار {إىل ميسرة} وقت اليسر والرخاء،
{وأن تصدقـوا} على املعسر{ ،خير لكـم إن
كنتـم تعلمـون .واتقـوا يومـا ترجعـون فيـه}
جميعـا{ ،إىل اللـه ثـم ّ
كل نفـس مـا
تـوف ّ
كسـبت وهـم ال يظلمـون}.
فقه الحياة أو األحكام
بين الله سـبحانه وتعـاىل يف اآليات السـابقة
ّ
أحـكام الربـا وحرمتهـا ،وهـذه املسـألة
مه ّمـة مـن جهـات عديـدة ،مـن ناحيـة ورد
تحريـم القـرآن الكريـم والسـنة النبوية للربا
والتشـديد عليـه ،ومـن ناحيـة أخـرى صـار
الربـا جـزءا ً مـن االقتصـاد املعـارص ،فالبـد
مـن تدبير يـؤدي إىل النجـاة من أزمـة الربا،

6

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

ويحـل املشـكالت االقتصادية يف ضـوء كتاب
ّ
ىل اللهعليهوسـلّم؛ حتى
اللـه وسـنة نبيه ص 
تتبين لنـا جميعا حكمـ ُة تحرميهـا ومضا ّرها.
مـن الواجـب أن نتأ ّمـل أوال مـن الناحيـة
العقليـة واالقتصاديـة هـل الربـا يضمـن
لنـا الرقـي االقتصـادي بحيـث إذا أهملنـاه
توقفـت عجلـة االقتصـاد وحدثـت خسـارة
كبيرة يف األمـوال والتجـارات ،أم هـذا مجـ ّرد
ادعـاء اخرتعتـه عقـول الذيـن نسـوا اللـه
واليـوم اآلخـر .المجـال ألدىن شـك يف أ ّن
املشـكالت االقتصاديـة ميكـن لنـا حلها بدون
الربـا .بـل الربـا نفسـه هـو الـذي يجلـب
الكـوارث االقتصادية ،والميكـن تحقيق األمن
االقتصـادي إال بعـد نبـذ الربـا وإبعـاده عـن
املعاملات كلهـا .لكـن الـكالم حـول الربـا
مـن هـذه الناحيـة يقتضي بحوثـاً تفصيليـة
اليسـعها هـذا املقـام ،ويناسـب لنـا االكتفاء
هنـا ببيـان
حرمة الربا يف ضوء الكتاب والسنة.
حرمة الربا وأحكامه:
بين اللـه سـبحانه تعـاىل يف اآليـات السـابقة
ّ
حرمـة الربـا وأحكامـه ،فاآليـة تصـ ّور
حالـة آكلـة الربـا وخزيهـم يـوم القيامـة،
فيقول{:الذيـن يأكلـون الربـا ال يقومـون إال
كما يقـوم الـذي يتخبطـه الشـيطان مـن
املـس ذلـك بأنهـم قالوا إمنـا البيع مثـل الربا
ّ
وأحـل اللـه البيـع وحـرم الربـا فمـن جـاءه
موعظـة مـن ربـه فانتهـى فلـه مـا سـلف
وأمـره إىل اللـه ومـن عـاد فأولئـك أصحـاب
النـار هـم فيهـا خالـدون}.
وقـال النبـي صىلاللـهعليهوسـلّم :من أكل
الربـا بعـث يـوم القيامة مجنونـا يتخبط ( ).
(معجـم الطرباين).
ُعلـم مـن هـذا الحديـث أ ّن اإلنسـان يصير
مـس الجـ ّن وثبـت ذلـك
مجنونـاً مـن ّ
بالتجربـة واملشـاهدة.
قـال ابـن القيـم :اعترف األطبـاء والفالسـفة
أن للصرع والجنـون أسـبابا كثيرة منهـا
مـس الجـن والشـياطني ،ومـن أنكـر ذلـك
ّ
كذّبـه الواقـع ،وليـس عندهم دليـل إال أنّهم
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اسـتبعدوا ذلـك يف الظاهـر.
جديـر بالتأمـل أ ّن يف قوله تعاىل{ :ال يقومون
إال كما يقـوم الـذي يتخبطـه الشـيطان مـن
املـس} مل يقـل إ ّن آكل الربـا يحشر مجنوناً،
خاصة للجنون وهـو التخبط
بـل ذكر صـورة ّ
واالضطـراب ،وهـذا أسـوء حالـة يبتلى
بهـا أحـد أل ّن املجنـون قـد يسـكت ويهـدأ،
ولكـن الـذي كان يـأكل الربـا يكـون متخبطاً
مضطربـاً يفقـد توازنـه النفسي ،وتصـدر
منـه حـركات غير عاديـة ،ثـ ّم املجنـون قـد
حواسـه ،فلا يشـعر بـاألمل والعذاب
تتعطـل ّ
وال يتفكـر فيـه ،أ ّمـا املـرايب املتخبـط يشـعر
باإلثـم والعـذاب.
مما يجـدر بالتدبـر أ ّن بين الذنـب والجـزاء
مناسـبة ،وأ ّن اللـه ال يجـزي املجرمين إال مبـا
يليـق بهـم ،فالذيـن أكلـوا الربـوا إمنـا صاروا
متخبطين ألنّهـم كانـوا يف الدنيـا حريصين
على املـال ،وجـ ّروا وراءه كاملجانين فلـم
يرحمـوا فقيرا ً صعلـوكاً وال ذا حاجـة وال ذا
عسرة ومل يسـتحيوا أحـدا ً،وا ّدعـوا أ ّن البيـع
مثـل الربا ،فاليـوم حرشهم اللـه كاملتخبطني
الذيـن اختلّـت عقولهـم.
وال يعـزب عـن البـال أ ّن تحريـم أكل الربـا
يشـمل األكل واللبـس واالسـتعامل بـأي
طريـق كان.
ثـ ّم ذكر سـبب العـذاب ،فقال عز مـن قائل:
{ذلـك بأنهم قالـوا إمنا البيع مثـل الربا}.
فأكلـة الربـا ارتكبـوا معصيتين :األوىل؛ أنهـم
أكلـوا الربـا املحـرم ،والثـاين؛ أنهم اسـتحلوه،
واعرتضـوا على البيـع ،وا ّدعـوا أنّه أيضـاً مثل
الربـا ،فـإذا حـرم الربا فلماذا اليحـرم البيع؟
أل ّن كليهما يأتيان بالربح ،فكأنّهم اسـتهزؤوا
بأمـر اللـه ،فاسـتحقوا العقـاب مـن اللـه
تعاىل.
ويف الجملـة الثالثـة أجـاب اللـه تعـاىل عـن
{وأحـل اللـه
ّ
شـبهتهم فقـال عـز مـن قائـل:
البيـع وحـ ّرم الربـا}.
أي هنـاك فـرق كبير بين الربا والبيـع ،كيف
وأحدهما حالل واآلخـر حرام.
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ٌ
تأمالت بالغية يف آيات املغفرة
فائـد ٌة يف ترتّـب نفـي اإلثـم على االضطـرار
مـع أنّـه ليـس من أفعـال الــمكلّف:
َير بَـا ٍغ َو َل َعـا ٍد
قـال تعـاىل{ :فَ َمـنِ اضْ طُـ َّر غ ْ َ
ف ََلا إِث ْـ َم َعلَ ْي ِه}اآليـة [البقـرة]173:
يـرد ُهنـا أن االضطـرار ليـس مـن أفعـال
الــمكلّف ،فكيـف يرتتّـب عليه قولـه تعاىل:
{فَلا إِث ْـ َم َعلَيْـ ِه}؟ وأيضـا إن هـذا الرتكيـب
يوهـم بظاهـره أ ّن عـدم البغـي والعـدوان
قيـد لالضطـرار ،وهـو غير صحيـ ٍح كما
اليخفـى؟
وأجيب بـأن هذا من قبيل اإليجاز بالحذف،
فـإن يف الـكالم تقديـرا ُهنا ،أي :فمـن اضط ّر
فـأكل فلا إثـم عليـه ،فنفـي اإلثـم مرتتّـب
على األكل الـذي هـو من أفعال الــمكلّفني.
والحـذف ههنـا كالحـذف يف قولـه تعـاىل:
{فَ َمـ ْن كا َن ِم ْنكُـ ْم َمرِيضـاً أَ ْو َعلى َسـ َف ٍر
ـام أُخَـ َر [البقـرة ،]184 :أي:
فَ ِعـ َّد ٌة ِمـ ْن أَيَّ ٍ
أيـام أخـر ...وقوله
فأفطـر فعليـه عـ ّدة من ٍ
ذى
تعـاىل{ :فَ َمـ ْن كا َن ِم ْنكُـ ْم َمرِيضـاً أَ ْو بِـ ِه أَ ً
يـام أَ ْو َص َدقَـ ٍة}
ِمـ ْن َرأْ ِسـ ِه فَ ِف ْديَـ ٌة ِمـ ْن ِص ٍ
[البقـرة ،]196 :والتقديـر :فحلـق ففديـة...
وإنّ ـا جـاز الحـذف يف مثـل هذه الــمواضع
لعلـم الــمخاطبني بالــمحذوف ،وهـذا من
قبيـل اإليجـاز بالحـذف ...ومبـا ذكرنـا مـن
التقديـر اندفـع مـا ت ُو ِّهـم مـن كـون عـدم
البغـي والعـدوان قيـدا لالضطـرار ،فإنّهما
بعـد التقديـر جعال قيدا للأكل ال لالضطرار.
نكتـ ٌة يف إيـراد جملة {فَلا إِث ْ َم َعلَ ْيـ ِه} يف آية
البقـرة ،وحذفها يف سـوريت األنعـام والنحل:
أورد سـبحانه وتعـاىل جملـة {فَال إِث ْـ َم َعلَ ْي ِه}
يف آيـة البقـرة ،وتركهـا يف سـوريت األنعـام
والنحـل ،حيـث قيـل فيهما{ :فَ َمـنِ اضْ طُـ َّر
َير بَـا ٍغ َو َل َعـا ٍد فَـ ِإ َّن َربَّ َـك َغفُـو ٌر َر ِحيـ ٌم}
غ َْ
َير بَـا ٍغ َو َل
[األنعـام{ ،]145:فَ َمـنِ اضْ طُـ َّر غ ْ َ
َعـا ٍد فَـ ِإ َّن اللـه َغفُـو ٌر َر ِحيـم} [النحـل]115:
والسر يف ذلـك أن آيـة البقـرة لـما كانـت

على مائدة القرآن

حسان عبدالرشيد الجالل آبادي
الشيخ أبو ّ
مدرس مبدرسة بيت السالم بباكستان

الــموضع األ ّول مـن الــمصحف ناسـب أن
يـؤىت فيهـا بإسـقاط اإلثـم رصيحـا ،فجـيء
بقولـه{ :فَلا إِث ْـ َم َعلَيْـ ِه} ،وأمـا آيتـا األنعـام
والنحـل فاكتفـي فيهما بإسـقاط اإلثـم
ضمنـا؛ ألن هنـاك أمرين يدالن عىل إسـقاط
اإلثـم ،أحدهما :الترصيـح بإسـقاط اإلثم يف
آيـة البقـرة السـابقة ،وثانيهما :قولـه تعـاىل
يف الــموضعنيَ { :غفُـو ٌر َر ِحيـ ٌم} ،فلـما كان
إسـقاط اإلثـم مدلـوال عليـه ضمنـا اكتفـي
بـه عـن الترصيح بـه لكونه مقتضى اإليجاز
بالحـذف الـذي يتّسـم بـه القـرآن الكريـم
خاصـة .والله تعاىل أعلـم ،وعلمه أت ّم
بصفـة ّ
وأحكـم!
نكتـ ٌة يف إيـراد اسـم الجاللة "الله" يف سـورة
البقـرة والنحـل وصفـة الـرب يف سـورة
األنعـام:
لسـائل أن يسـأل :مـا السر يف أن جـيء يف
ختـام آيـة البقرة وآيـة النحل باسـم الجاللة
َير بَـا ٍغ َو َل َعا ٍد
حيـث قيـل{ :فَ َمـنِ اضْ طُـ َّر غ ْ َ
فَـ ِإ َّن اللـه َغفُو ٌر َر ِح ْي ٌم} [النحـل{ ،]115:فَ َمنِ
َير بَـا ٍغ َو َل َعـا ٍد ف ََلا إِث ْـ َم َعلَيْـ ِه إِ َّن
اضْ طُـ َّر غ ْ َ
اللـه َغفُـو ٌر َر ِحيـ ٌم} [البقـرة ]173:ويف آيـة
النحـل بصفـة الـرب حيـث قيـل{ :فَ َمـنِ
َير بَـا ٍغ َو َل َعـا ٍد فَـ ِإ َّن َربَّ َـك َغفُـو ٌر
اضْ طُـ َّر غ ْ َ
َر ِحيـ ٌم} [األنعـام]145:؟
معنـى يوجـب
وأجيـب بـأن لـكل موضـع
ً
اختصـاص اللفـظ الـذي ذكـر فيـه ،أ ّمـا آيتـا
البقـرة والنحـل فألنّـه سـبق فيهما قولـه
تعـاىل{ :يَاأَيُّ َهـا ال َِّذيـ َن آ َم ُنوا كُلُوا ِمـ ْن طَيِّبَ ِ
ات
َمـا َر َزقْ َناكُـ ْم َواشْ ـ ُك ُروا لِلـه إِ ْن كُ ْنتُـ ْم إِيَّـا ُه
تَ ْعبُـ ُدونَ} [البقـرة{ ،]172:فَ ُكلُوا ِم َّما َر َزقَ ُك ُم

ـت اللـه ِإ ْن
اللـه َح َلا ًل طَيِّبًـا َواشْ ـ ُك ُروا نِ ْع َم َ
كُ ْنتُـ ْم إِيَّـا ُه ت َ ْع ُبـ ُدونَ} [النحـل ،]114:وفيـه
إثبـات إلهيتـه تعـاىل؛ ألن اإللـه هـو الـذي
يحـق لـه العبـادة بسـبب مـا له مـن النعم،
ّ
فناسـب أن يؤىت فيهام باسـم الجاللـة "الله"
الـدال على إله ّيتـه.
هـذا وقيـل :جـيء باالسـم الجليـل؛ لتعظيم
أمـر املغفـرة والرحمة.
وأمـا آيـة األنعـام فألنّـه سـبق هنـاك ذكـر
أصنـاف مـا خلقـه اللـه تعـاىل لرتبيـة
األجسـام مـن الحبـوب والثمار ،قـال تعاىل:
ـات َم ْع ُروشَ ٍ
{ َو ُهـ َو ال َِّـذي أَنْشَ ـأَ َج َّن ٍ
ـات َوغ ْ ََي
َم ْع ُروشَ ٍ
ـات َوال َّنخ َْـل َوالـ َّز ْر َع ُم ْختَلِفًـا أُكُلُـ ُه
َير ُمتَشَ ـابِه}
َوال َّزيْتُـو َن َوال ُّر َّمـا َن ُمتَشَ ـا ِب ًها َوغ ْ َ
اآليـة [األنعـام ،]141:ث ّم أتبعه بذكر الحيوان
مـن الضـأن واملعز والبقر واإلبـل ،وبها تربية
األجسـام ،فـكان ذكـر الـرب فيهـا أليـق؛ ألن
الـرب هـو القائـم مبصالـح الــمربوب.
هـذا وذكـر العالمـة أبـو السـعود أن يف
ِ
لوصـف الربوبيـ ِة إميـاء إىل علـة
التعـ ُّرض
ال ُحكـم ،ويف اإلضافـة إىل ضميره  -صىل الله
ِ
اللطـف بـه -
عليـه وسـلم -إظهـا ٌر لكمال
صلى اللـه عليـه وسـلم.-
نكتـ ٌة يف ختـم اآليـة الكرمية بوصفـي { َغفُو ٌر
َر ِحي ٌم}:
قولـه تعـاىل :إِ َّن اللـه َغفُـو ٌر َر ِحيـ ٌم}
[البقـرة]173 :
يف ختـم اآليـة بوصفـي { َغفُـو ٌر َر ِحيـ ٌم} نكت ٌة
دقيقـة ،وذلك أن وصف { َر ِحيـ ٌم} ينبىء بأن
هـذا الترشيع والتخفيف بالرخصـة من آثار
الرحمـة اإللهيـة ،كـما أ ّن فيه إنبـاء بأ ّن من
اضطـ ّر فأصـاب مام اضطـ ّر إليه شـيئاً مل يبغِ
توسـعه
فيـه ومل يعـ ُد تنالـه مـن اللـه رحمة ّ
مـن أن يضطـ ّر بعـده إىل مثله.
وأمـا وصف { َغفُـو ٌر} فقد يرد عليـه يف بادي
الـرأي أنّـه لـما قال{ :ف ََلا إِث ْ َم َعلَ ْيـ ِه} فكيف
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على مائدة القرآن
يناسـبه أن يقال{ :إِ َّن اللـه َغفُو ٌر َر ِحي ٌم} ،فإن
الغفـران إمنـا يكون عند حصـول اإلثم؟
والجواب عنه من وجهني:
األ ّول :أن مـا ذكـر يف تحديـد االضطـرار
َير بَـا ٍغ َولَ َعـا ٍد} دقيـق جـدا،
مـن قولـه{ :غ ْ َ
ومرجعـه إىل اجتهاد املضطـر ،ويصعب عىل
مـن ضعفت وانكسرت قواه مـن الجوع أن
يعـرف القدر الذي ميسـك الرمـق ويقي من
الهلاك بالتدقيق وأن يقـف عنده ،والصادق
اإلميـان يخشى أن يقـع يف وصـف الباغـي
يبشه
والعـادي بغير اختيـاره ،فاللـه تعـاىل ّ
بـأن الخطـأ املتوقـع يف االجتهـاد يف ذلـك
مغفـور لـه مـا مل يتع ّمـد تجـاوز الحـدود.
واللـه تعـاىل أعلم.
الثـاين :هـذا وذكـر اإلمـام البقاعـي أ ّن يف
قولـهَ { :غفُـ ْو ٌر} إشـعارا بأنّـه ال يصل إىل حال
االضطـرار إىل مـا حـرم عليـه أحـد إالّ عـن
ذنـب أصابـه ،فلـوال املغفـرة لت ّممـت عليـه
ٍ
عقوبتـه .واللـه تعـاىل أعلـم!
قلـت :الحاصـل أن التخفيـف بالرخصـة
حكـ ٌم يناسـب مـن اتصـف بالرحمـة ،ورفع
اإلثـم عـن الــمضطر والتجـاوز عما مت ِكـن
الــمؤاخذة عليـه حك ٌم يناسـب مـن اتصف
بالــمغفرة ،وبذلـك قـد تحقّقت الــمناسبة
بين هذين الوصفني وبين اآلية التي ختمت
بهما ،فـكان ختـم اآليـة بهذيـن الوصفني يف
ق ّمـة البالغة.
نكتـ ٌة يف اقتران وصفـي { َغفُـو ٌر َر ِحيـ ٌم} يف
القـرآن الكريـم:
قـد كثر اقتران هذيـن الوصفين {الغفـور
الرحيـم} يف القـرآن الكريـم ،ويبلـغ عـدد
اآليـات التـي اقرتنـا فيهـا اثنتين وسـبعني
آيـة ،تـار ًة بقولـهَ { :واللـه َغفُـو ٌر َر ِحيـ ٌم}
[البقـرة ،]218:وتـار ًة بقولـه{ :إِ َّن اللـه كَا َن
يما} [النسـا ،]23:وتـار ًة بقولـه:
َغفُـو ًرا َر ِح ً
{إِ َّن َربَّ َـك ِمـ ْن بَ ْع ِد َهـا لَ َغفُـو ٌر َر ِحيـم}
[األعـراف ،]153:وتـار ًة بقولـهَ { :وكَا َن اللـه
يما} [النسـاء ،]96:وتـار ًة بقولـه:
َغفُـو ًرا َر ِح ً
{ َوإِنَّـ ُه لَ َغفُـو ٌر َر ِحي ٌم} [األعـراف ،]167:وتار ًة
بقولـه{ :إِ َّن َربَّ َـك ِمـ ْن بَ ْع ِد َها لَ َغفُـو ٌر َر ِحيم}
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[النحـل، ]110:وتـار ًة بقولـه{ :إِ َّن َر ِّب لَ َغفُو ٌر
َر ِحيـ ٌم} [هـود...]41:
واقتران هذين الوصفين الجليلني يف مواطن
كثيرة مـن القـرآن الكريـم ّ
يـدل على أن
مغفرة الله لعبده  ±مع اسـتحقاقه للعقوبة
مبقتضى عدلـه  ±ليسـت إال أثـرا مـن آثـار
رحمـة اللـه تعـاىل ،ومقتضى رحمتـه التـي
كتبهـا على نفسـه ،وإال لكان مقتضى عدله
أن يؤاخـذ العبـد على ذنبه كما يجزيه عىل
عملـه الصالح.
كما أن يف الجمـع بين هذيـن الوصفين
الكرميين إشـار ًة إىل كـرم اللـه الغامر وفضله
العميـم ،فـإن كونـه سـبحانه وتعـاىل غفـورا
يقتضي تجـاوزه عـن الـزالت والعثرات ،فإذا
قـرن { َغفُـ ْو ٌر} بـ{ َر ِح ْيـ ٌم} الـذي ظهـرت آثـار
فضل،
رحمتـه فهو الفضل الذي ليـس وراءه ٌ
فالــمغفرة تخليـ ٌة عـن الذنـوب ،والرحمـة
تحليـ ٌة بالفضـل والثـواب.
نكتـ ٌة يف تقديـم وصـف { َغفُـ ْو ٌر } على
{ َر ِحيـ ٌم} يف كل اآليـات القرآنيـة إال يف سـورة
سبأ :
قـد ذكرنـا أن عـدد اآليـات التـي اقترن فيها
هـذان الوصفـان الكرميان{الْ َغفُـ ْو ُر ال َّر ِح ْيـ ُم}
يبلـغ اثنتين وسـبعني آيـة ،ويف كل اآليـات
التـي ورد فيهـا هـذا االقتران قـ ّدم وصـف
{الْ َغفُـ ْور} على وصـف {ال َّر ِحيـ ُم} إال يف آيـة
واحـد ٍة يف سـورة سـبأ ،وهـو قولـه تعـاىل:
ـج ِف الْ َ ْر ِض َو َمـا يَخْـ ُر ُج ِم ْن َهـا
{يَ ْعلَـ ُم َمـا يَلِ ُ
الس َما ِء َو َمـا يَ ْع ُر ُج ِفي َهـا َو ُه َو
َو َمـا يَ ْنـز ُِل ِم َن َّ
ال َّر ِحيـ ُم الْ َغفُـو ُر} [سـبأ]2:
أمـا تقديم وصـف {الْ َغفُـ ْور} على {ال َّر ِحي ُم}
فيما عـدا سـورة سـبأ فألنّـه لـما كانـت
الــمغفرة تضمن دفـع رشٍ ،والرحمة تضمن
جلـب خير؛ إذ هـي التحليـة بالفضـل
والثـواب ،ومعلـو ٌم أن دفع الشر مق ّدم عىل
جلـب الخير = ناسـب أن يقـ ّدم {الْ َغفُـ ْور}
على {ال َّر ِحيـ ُم}.
وبعبـار ٍة أخـرى :إ ّن تقديـم {الْ َغفُـ ْور} على
{ال َّر ِحيـ ُم} أوىل بالطبـع؛ ألن املغفـرة سلامة
والرحمـة غنيمـة والسلامة تطلـب قبـل
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الغنيمـة .ويف الحديـث أن النبـي  -صىل الله
عليـه وسـلم -قـال لعمـرو بـن العـاص « :يَا
َع ْمـ ُرو إِ ِّن أُرِيـ ُد أَ ْن أَبْ َعث ََـك َو ْج ًهـا ،فَ ُي َسـلِّ َم َك
اللـه َويُ ْغ ِن َم َـكَ ،وأَ ْز َع ُب ل ََـك ِم َن ال َْما ِل َز ْع َب ًة
َصالِ َحـةً» .فهـذا مـن الرتتيـب البديـع حيث
بـدأ بالسلامة قبـل الغنيمـة وبالغنيمة قبل
الكسب.
وأ ّمـا تقديـم {ال َّر ِحيـ ُم} على {الْ َغفُـ ْور} يف
سـورة سـبأ ،فلأ ّن هنـاك عارضـا يقتضي
تقديـم الرحمـة على الــمغفرة ،وذلـك أنّـه
قـد تصـ ّدرت اآلية فيهـا بصفة العلـم {يَ ْعلَ ُم
ـج ِف الْ َ ْر ِض َو َمـا يَخْـ ُر ُج ِم ْن َها َو َمـا يَ ْنز ُِل
َمـا يَلِ ُ
الس َما ِء َو َمـا يَ ْع ُر ُج ِفي َها} ،والله سـبحانه
ِمـ َن َّ
وتعـاىل يقـرن بين سـعة العلـم والرحمـة
كما يقـرن بالعلـم والحلم ،فمـن األول قوله
ش ٍء َر ْح َم ًة َو ِعل ًْم}
تعـاىلَ { :ربَّ َنا َو ِسـ ْع َت ك َُّل َ ْ
[الغافـر ،]7:ومـن الثـاين قولـه تعـاىلَ { :والله
َعلِيـ ٌم َحلِي ٌم} [النسـاء ،]12:فام قرن يشء إىل
يشء أحسـن من حلـمٍ إىل علـمٍ  ،ومن رحم ٍة
إىل علـم ،فلـما تصـ ّدرت اآليـة بصفـة العلم
وختمـت بصفتـي الغفـران والرحمة حسـن
تقديـم صفـة الرحمة لتقترن بصفـة العلم،
ش ٍء
فيطابـق قوله تعـاىلَ { :ربَّ َنا َو ِسـ ْع َت ك َُّل َ ْ
َر ْح َمـ ًة َو ِعل ًْما} [الغافـر ]7:حيـث اقرتن فيه
الرحمـة والعلـم .ذكـره اإلمـام ابـن القيـم
رحمـه اللـه تعاىل.
هـذا وقـد ذكـر اإلمـام السـهييل أ ّن تقديـم
الرحمـة على الــمغفرة يف آيـة سـبأ إمـا
بالفضـل والكمال وإمـا بالطبـع؛ ألنهـا
منتظمـة بذكـر أصنـاف الخلق مـن املكلفني
وغريهـم مـن الحيـوان ،فالرحمـة تشـملهم
تخص الــمكلّفني ،والعموم بالطبع
واملغفـرة ّ
ِما فَاكِ َه ٌة
قبـل الخصوص كقوله تعـاىلِ { :فيه َ
َونَخ ٌْـل َو ُر َّمـانٌ} [الرحمـن ، ]68 :وكقولـه
تعـاىلَ { :م ْن كَا َن َعـ ُد ًّوا لِله َو َم َلئِ َك ِت ِه َو ُر ُسـلِ ِه
ِيـل َو ِميـكَال} [البقـرة .]98 :والله تعاىل
َوج ِْب َ
أعلـم ،وعلمـه أتـ ّم وأحكـم!
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َ
األ ُ
دب مــــع اهلل تعاىل
سلسلة دروس في تفسير القرآن الكريم لسماحة األستاذ الشيخ عبد الغني البدري
أستاذ الحديث والتفسير بالجامعة

إ ّن العنایـة بـاألدب واالهتمام بأسـلوب الزکیـة بغیـر نفس علـی مرأی منـه ،وإقامة
ينقـض ،دون أخـذ
الـکالم والخطـاب ،مـن املسـائل التـي یؤکّد الجـدار الـذي يريـد أن
َّ
علیـه دیننا الق ّیـم الحنیف ،ورسـولنا املعلّم أي أجـرة وکسـب عـوض مـع أ ّن أهـل
الفریـد غیـر مـ ّرة يف مواضـع مختلفـة ،القریـة أبوا أن یضیّفوهام ،ومل یسـتقبلوهام
بحفـاوة وإعـزاز وإکـرام ،وخـرق السـفینة
ومناسـبات عدیـدة.
عیـب ونقْب
لـو ركَّـز اإلنسـان أشـ ّد الرتكیـز علـی هـذه السـلیمة الصحیحـة ،وإحداث ٍ
موسـی علـی ِعللهـا
اإلرشـادات النبویـة الفاضلـة ،واألحادیـث فیهـا دون أن یعثر
ٰ
املحمدیـة الصافیـة؛ لیُشـاهد مـدی تأثیـر وأسـبابها ،تسترعي انتبـاه املتأ ّمـل اللبِـق؛
اآلداب والسـلوك يف مجـاالت حیاتـه ،ومتتأل ليأخـذ مـن الکلمات التي اسـتعملها خرض
حیاتـه الفردیـة واألرسیـة واالجتامعیـة مـن علیـه السلام ،دروسـا و ِعبرا.
الخیـر والفضـل ،ومـن السـکون والراحـة ،کان سـ ّیدنا خضر عندمـا یتطـرق لبیـان
ویقضي حیاتـه مرتاحـا مـن دون أن یواجـه ِحکمهـا؛ یسـتعمل مـن أرقـى الکلمات
شـجبا وال شـغبا ،وال اضطرابـا و ال تکـ ّدرا .حسـنا وجماال ،ومن أكثر العبـارات تهذیبا
نسـتطیع أن نلمـس هذا االهتمام باآلداب ،وصالحـا ،ومن أملئ الجملات أدبا واحرتاما،
يف کلمات األنبیـاء املعصومیـن الکـرام ،ويف مثلا یقـول يف خرق السـفینة﴿ :فـأردتّ أن
خطابـات الصحابـة األصفیـاء العظـام ،ويف أعیبهـا﴾ ،ینسـب التعییـب والتخریـب إلی
تخاطـب األسلاف األخیـار ِ
الشـهام ،واضحـا نفسـه؛ أل ّن هـذا الفعل یُعـ ّد عیبا وإحداث
مشـکلة ،فلا یریـد أن ینسـب التعییب إلی
باهرا.
رب الجلیـل ،وألجـل هذا ال ینسـبه إلیه مع
کام أسـلفت يف الکتابة السـابقة ،بأ ّن کتابايت
ّ
تـدور حـول توضیحـات وإفـادات أسـتاذ أ َّن فیهـا تضمـر ِ
الحکـم والرمـوز ،وال یتب َّجح
التفسـیر سامحة األسـتاذ الشـیخ عبدالغني بـأين فعلـت کـذا وکذا.
البـدري ،يف مختلـف اآلیـات القرآنیـة ،مـع ويف حادثـة قتـل الغلام یقـول﴿ :أردنـا أن
یُبدلهما الـخ﴾ یسـتخدم صیغـة الجمـع،
انطباعـي الشـخيص والنفسي.
والصالح؛
وهـا أنـا أجیـل القلم يف بیان تفسـیره الذي ويف هـذه الصیغـة یکمـن العيـب ّ
ألقـاه حـول قصـة موسـی وخرض ـــ علیهام العيـب هـو قتـل النفـس ،والصلاح هـو
السلام ـــ مع ذکـر الـدروس والفوائـد التي اإلبـدال لهما خیـرا منـه زكاة وأقـرب رحام.
ويف إقامـة الجـدار قـال ﴿ :فـأراد ربـك أن
تسـتنتج وتلتقـط منها.
الـرب فقط،
إ ّن يف َّ
قصة سـیدنا موسـی وخرض ــ علیهام یبلغـا الـخ﴾ أضـاف الفعل إلی ّ
السلام ـــ ولقائهام يف مجمـع البحرین ،وما ومل یضـف إلی نفسـه.
جـرى بينهما مـن السـؤال واإلجابـةِ ،حكامً انظـر الطرافـة والدقـة يف اختیـار الـکالم،
كامنـة ،ولطائـف دقيقـة ،تسـتحق التدقیق وأبرص الحسـن والجمال واألدب يف التعابري.
أ ّمـا الـدرس املکنـون فیهـا ،هـي :إضافـة
والرتکیـز والتفکیر.
وإن الخـوارق التـي قـام بإظهارهـا وإراءتها الکلمات الرشـیقة املؤ ّدبـة ،ونسـبة
سـیدنا خضر لِموسـی ،مثـل قتـل النفـس املحاسـن واملـکارم ،واألفعـال الحسـنة

الطیبـة ،واألعمال النافعـة املبارکـة إلـی
اللـه تعالـی؛ ألنّـه املوفِّـق واملرشـد يف کل
الـرب
يشء کما أن خضر یـر ِّدد دومـا بـأن ّ
الجلیـل أهـداه وأرشـده ومنحـه التوفیق يف
هـذه األعمال .ویبدو مـن هنا ،أ ّن اإلنسـان
مهما سـار يف دروب الخیـر والصالح ،ومهام
تح ّمـل املشـاق والتکالیـف يف إعانـة الناس،
ومسـاعدة إخوانهـم املسـلمین واملؤمنیـن،
برع للفقـراء واألرامـل
ومهما أنفـق وت ّ
وأفنـی
واملسـاکین ،ومهما قضـی ف َرصـه
ٰ
أوقاتـه يف تلاوة القـرآن الکریـم ،وقیـام
اللیـل والتضرع واالبتهـال والدعـاء وأمثـال
ذلـك مـن الخیـرات والحسـنات ،فعلیـه أن
ال ينظـر إىل نفسـه فحسـب بـل يعلمـه من
جانـب آخـر أن یکـون علـی
اللـه ،ومـن
ٍ
حـذر واحتیـاط من نسـبة األعمال الرشیرة
الذمیمـة القبیحـة إلیـه تعالـی ،کأن یقـول:
إن اللـه أراد أن أقتـل فالنـا ،وأرسق شـیئا
ومثـل هـذا  ....بـل األجـدر واألنفـع إضافـة
املحاسـن والطیبـات إىل اللـه تعاىل ،ویشـیر
إلی هذه النکتة الرائعة ،کالم شـیخ اإلسلام
املفتـي محمـد تقـي العثامين ـــ حفظه الله
ـــ يف تکملتـه لفتـح امللهم ،يف بیـان فضائل
رح قائلا" :
الخضر ـــ علیـه السلام ـــ یُص ّ
القصـة هي:
الفائـدة املسـتنبطة مـن هـذه ّ
حسـن األدب مـع اللـه وأن ال یضـاف إلیـه
ما یسـتهجن ذکـره ،وإن کان الـکل بتقدیره
وخلقـه ،لقـول الخرض عن السـفینة :فأردت
أن أعیبهـا ،وقـال عـن الجـدار :فـأراد ربّك".
واللـه سـبحانه أعلـم.
قام بتعریبه وتوضیحه:
إحسان الله املرادي
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AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

أساليب الدعوة احلكيمة يف ضوء السرية النبوية ()2
اإلعداد :إسحاق الفاحص

2ـ  2رضب املثل
املثــل قــول واضــح ،موجــز حكيــم ،ينتصب
صدقــه يف العقــول ،فيألفــه النــاس ،ويجري
بينهــم ،ويشــيع يف أحاديثهــم ،والنــاس
مــن قديــم الزمــان ،يجــدون يف طبائعهــم
امليــل إىل االستشــهاد باملثــل ،فقــد يكــون
أحدهــم بصــدد حــال يحكيهــا أويســمعها،
فحيــره مثــل يشــابهها يف املعنــى
فيستشــهد بــه؛ ألن الــكالم يزيــد بــه
صدقــا ،بــل ألن النفــس تســتأنس باملثــل،
ويلتمــع يف جوانبهــا ضــوء مــن وضوحــه،
وجــال حكمتــه ،فــا أرسع مــا تنفــرج
بجوانــب النفــس عــن ثغــرة يتعانــق فيهــا
املثــل القديــم ،معنــى الحديــث الجديــد،
ثــم تنطبــق عليهــا يف تــزواج ووئــام ،فــإدا
بالحــال التــي كانــت تحــي قــد اســتقرت
لــدى الســامعني يف رىض وقبــول واطمئنــان،
ويســمى هــدا بــرب املثــل.
قــد كان رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم ،يســن هــذا الســنن ،ويــرب كثـرا
مــن األمثــال يشــبه فيهــا األمــور املعنويــة
الخفيــة بأمــور محسوســة ،تقربــا لألذهــان،
بــل تــكاد تظهرهــا للعيــان ،يقــول الشــيخ
نورالديــن عــر ":وقد كان رســول الله عليه
الصــاة والســام يعنــى بــرب األمثــال،
ويــويش كلمتــه الرشيفــة بالتشــبية ،يبــن
فيــه األموراملعنويــة بأمورمحسوســة تقربــا
لألذهــان ،بــل تظهرهــا واضحــة للعيــان،
فمــن ذلــك حديــث" بنــي اإلســام عــى
خمــس" فقــد رضب لإلســام مثــا ،بيــت
الخبــاء ،لــه عمــود وأربعــة أركان ،فكــا

ال يتــم البيــت إال بهــا ،كذلــك اإلســام ال
يكــون بهــذه األركان الخمســة".
اســتخدم النبــي صــى اللــه عليــه وســلم
رضب األمثــال كأســلوب مــن أســاليب
الدعــوة إىل العقيــدة فهــو مــن أقــوى
األدلــة يف إبرازالحقائــق.
ومــن أمثلتــه يف توضيــح اإلميــان مــا رواه
الشــباب أنفســهم فقــد مثــل بالشــاة كــا
يف حديــث ابــن عمــر ريض اللــه عنهــا،
عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال":
مثــل املنافــق كمثــل الشــاة العائــرة بــن
الغنمــن ،تعــر إىل هــذه مــرة ،وإىل هــذه
مــرة.
ومثــل بالشــوك كــا يرويــه أبوهريــرة
وأبوســعيد ريض اللــه عنهــا فيقــول(...:ويف
جهنــم كالليــب مثــل شــوك الســعدان ،هل
رأيتــم الســعدان؟ قالــوا :نعــم يــا رســول
اللــه ،قــال :فإنهــا مثــل شــوك الســعدان،
غريأنــه ال يعلــم مــا قدرعظمهــا إال اللــه
تخطــف النــاس بأعاملهــم .
2ـ  3االعتبار بآثار املاضني
ومــن خصائــص العقليــة ،ذات النظــر
الواقعــي ،أن يقــف عــى اآلثــار واألطــال،
والذكريــات ،واملخلفــات ،ال وقــوف
الجامــد الغافــل ،املغلــق ،بــل وقــوف
الحــي ،املتنبــه ،ذي الوجــدان املتحــرك
اليقــظ ،فيناجــي اآلثــار ،ويســتخربها مــا
فعــل الليــل والنهــار ،ويكلــف خيالــه أن
ينبــش رسادق هــذه الحيــاة املاضيــة ،وأن
يقيــم معاملهــا ،وينفــخ الحيــاة يف أصحابهــا.
يقــول الشــيخ نورالديــن عرت":االعتبــار
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بآثاراملاضیــن هــو أن يقــف الداعيــة
عــى اآلثارواألطــال واملخلفــات للامضــن
األقدمــن واملحدثــن ،وال بــأس بآثاراألحيــاء
أيضــا ،فيقــف الداعيــة عــى تلــك اآلثــار،
مرافقــا أصحابــه إن أمكــن أن يذهبــوا
إليهــا ،أو يصفهــا لهــم إذا مل يتيرسالذهــاب
إليهــا فيطلــق الداعيــة العنــان لوجدانــه،
ولضمــره ويتحســن حــال تلــك اآلثاروأهلها
يف املــايض ،ثــم مآلهــم يف الحــارضة ،مــاذا
كانــت قلوبهــم وعواطفهــم أكانواغافلــن
عــن اللــه والداراآلخــرة أم كانــوا مشــمرين
يف ســفرهم إىل اللــه تعــاىل".
نجــد يف ســرة رســول اللــه صــى اللــه
عليــه وســلم منــاذج وأمثلــة كثــرة تــدل
بــأن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ،كان
يعــظ النــاس بآثارهــم ،وكان يتأثــر بنفســه،
ويتفاعــل ويــويص أصحابــه باعتبارمنهــا.
وقــد كان عليــه الصــاة والســام شــديد
التأثــر ،وكان يحــرص عــى تحريــك
الوجــدان ،وإثــارة العــرة فيــه لــدى
مشــاهدة اآلثــار ،فلــا اقــرب مــن ديــار
مثــود قــوم صالــح يف ســفره إىل تبــوك،
ســجى صــى اللــه عليــه وســلم ثوبــه
عــى وجهــه ،واســتحث راحلتــه ،وقــال":
ال تدخلــوا بيــوت الذيــن ظلمــوا أنفســهم
إال وأنتــم باكــون خوفــا أن يصيبكــم مــا
أصابهــم"
والســبب يف ذلــك الخــوف أن آثــار القــوم
كانــت عجيبــة مــن الناحيــة الفنيــة
املعامريــة ،فــإذا كانــت أعجــب الناظــر،
فقــد أعجــب بالظلــم ،وأدخــل عــى قلبــه
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الفســاد مــن حيــث ال يــدري ،واإلنســان
إذا فقــد قلبــه الحــي هــان شــأنه عنــد
اللــه تعــاىل ولهــذه الحكمــة والعظــة التــي
تدخــل قلــب اإلنســان أمرنــا النبــي صــى
اللــه عليــه و ســلم بزيــارة القبــور ،وذكرمــا
فيهــا مــن عــرة للقلــب ،فقــال عليــه
الصــاة والســام يف الحديــث الــذي أخرجه
مســلم(فزوروا القبورفإنهــا تذكراملــوت).
2ـ  4الحوار واالستجواب
مــن أهــم األســاليب التــي يجــب عــى
الداعــي أن يراعيهــا ،ويهتــم بهــا يف أوان
دعوتــه النــاس إىل اللــه ،أســلوب الحــوار
واالســتجواب ،فهــذا األســلوب مهــم جدا يف
تنبيــه املتســاهلني وإيقــاظ شــعورالغافلني،
والنبــي صــى اللــه عليــه وســلم ،كان يتبــع
هــذا األســلوب ،ويــريب الصحابــة بهــذه
الطريقــة ،مــا أكرثاألســاليب الحواريــة
واالســتجوابية التــي انتهجهــا عليــه الصــاة
والســام مــع أصحابــه حــن كان يدعوهــم
إىل اللــه ،ويربيهــم الرتبيــة املثــى!!
روى اإلمــام أحمــد يف مســنده عــن
عبداللــه بــن عمــرو بــن العــاص ريض اللــه
عنهــا ،قــال :ســمعت رســول صــى اللــه
صــى اللــه عليــه وســلم يقــول ":أتــدرون
مــن املســلم؟" قالــوا :اللــه ورســوله أعلــم.
قــال ":املؤمــن مــن أمنــه املؤمنــون عــى
أنفســهم وأموالهــم" ثــم ذكــر املهاجــر
فقــال ":واملهاجرمــن هجرالســوء فاجتنــه".
وروى مســلم يف صحيحــه عــن أيب هريــرة
ـ ريض اللــه عنــه ـ قــال :قــال رســول اللــه
صــى اللــه عنه":أرايتــم لــو أن نهـرا ببــاب
أحدكــم يغتســل منــه كل يــوم خمــس
مـرات ،هــل يبقــى مــن درنــه يشء؟ قالــوا:
ال يبقــى مــن درنــه يشء ،قــال ":ذلــك
مثــل الصلــوات الخمــس ميحــو اللــه بهــن
الخطايــا"
ومــا هــذا األســلوب الحــواري الــذي
انتهجــه ســيد الدعــاة عليــه الصــاة

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

والســام مــع مــن يلتقــي بهــم ويدعوهــم
إال ليثريانتباههــم ،ويحــرك فطنتهــم
وذكاءهــم ،ويذهــب مللهــم وســآمتهم،
ويصــب يف مشــاعرهم وأحاسيســهم معــن
املعرفــة ،وسلســبيل الهــدى.
2ـ  5ذكراألشــخاص املوصوفــن
و ا آل ثا ر ا ملحسو ســة
«وهــذا مظهرآخرالخصائــص العقليــة
العلميــة ،التــي تخاطــب النــاس بلغــة
الواقــع ،فعــى الداعيــة حــن يتكلــم
عــن الفضيلــة والرذيلــة ،والخــر والــر،
والحــق والباطــل ،ومــا إىل ذلــك أن
يتجنــت مــا وســعه التجنــب تحليــل
هــذه املعنويــات ،والتكلــم عــن معانيهــا
التجريديــة وفلســفتها النظريــة ،وأن يكــف
عــن الجــري وراء الفــروض والتخمــن،
وأن يكتفــي بتنــاول صورهــذه املعنويــات
وآثارهــا العلميــة ،فذلــك هــو الــذي ي ـراه
النــاس ويعقلونــه ،وهوالــذي يحســه
النــاس ويتأثــرون بــه ،وهــو الــذي تتقرربــه
عواقبهــم يف دنياهــم وأخراهــم ،هنــا ال
فــرق بــن أن تكــون هــذه األمثلــة حــول
الفضيلــة أو الرذيلــة ،أو الخــر والــر،
أوالحــق والباطــل ،وعندمــا منعــن النظــر
يف كتــب األحاديــث والســرة النبويــة نــرى
هــذه املقارنــة تكــررت بصــور مختلفــة
لتقريرهــذا املعنــى نفســه».
وكذلــك الرســول صــى اللــه عليــه وســلم،
كان كثــرا مــا يســلك هــذا املنهــج يف
أحاديثــه الرشيفــة فمــن ذلــك مــا ثبــت
أنــه عليــه الصــاة والســام مربالســوق
بجــدي أســك(يعني صغــر األذنــن) ميــت،
فقــال ملــن حولــه :أيكــم يحــب أن يكــون
هــذا لــه بدرهــم ،قالــوا :مــا نحــب أن هــذا
لنــا بــيء ،ومــا نصنــع بــه ،قــال أتحبــون
أنــه لكــم ،قالــوا :لــو كان حيــا لــكان عيبــا
فيــه أنــه أســك فكيــف وهــو ميــت فقــال
صــى اللــه عليــه وســلم »:واللــه للدنيــا
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أهــون عــى اللــه مــن هــذا عليكــم»  ،ومن
أســلوب توضيــح املعنويــات ذكرآثارهــا
العاجلــة يف القلــب أو نتائجهــا فيــا بعــد.
ففــي الحديــث عــن النــواس بــن ســمعان
قــال ســألت رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم عــن الــر واإلثــم فقــال( :اإلثــم مــا
حــاك يف الصــدر وكرهــت أن يطلــع عليــه
النــاس).
ويف البخــاري عــن النبــي صــى اللــه عليــه
وســلم أنــه قــال ينفرمــن ســؤال النــاس
فقــال صــى اللــه عليــه وســلم يف الــذي
يســأل(:إنه يــأيت يــوم القيامــة وليــس يف
وجهــه مزعــة لحــم) .
3ـ أساليب الدعوة العامة
والداعيــة إن أراد أن يضفــي عــى املجلــس
روح التشــويق والتحبيــب ،وأن يثــر يف
الســامعني االنتباه واالهتــام ،وأن يحرك يف
املجتمعــن أحاســيس االنفعــال والعاطفــة
فعليــه أن يتبــع أفضــل الطــرق يف تبليــغ
الدعــوة ،وأن ينتهــج أحســن األســاليب
يف هدايــة النــاس حتــى ال يقــع الســامع
يف امللــل ،وال يــرح املتعلــم يف أحــام
اليقظــة ،وال يستســلم املدعولخفقــات
النعــاس ،و ال بــأس أن أقــدم لــك ـ أخــي
الداعيــةـ بعــض النــاذج مــن أســاليب
النبــي «صــى اللــه عليــه وســلم» العامــة
يف تبليــغ الدعــوة ،عــى أن تكــون
لــك يــا أخــي الداعيــة منهاجــا وقــدوة،
فهــذه األســاليب ،أســاليب عامــة ».وهــي
طــرق لتبليــغ اإلســام ،أوإقنــاع إنســان
بتغريفكرتــه البــا طلــة بالدخــول املبــارش يف
املوضــوع املقصــود ،مــع تدعيــم العــرض
بالحجــة والربهــان ،وإثــارة مشاعراإلنســان
نحــو املطلــوب .ويجــب أن ينتبــه الداعيــة
إىل حســن اختيــار الحجــة ،ووســيلة اإلقنــاع
التــي يخاطــب بهــا النــاس .
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من خطب ومواقف
فضيلة الشيخ عبد احلميد
(إمام وخطيب أهل السنة بزاهدان)

الحكمـة من وجـود البرش إصلاح املجتمع
ومكافحة الفسـاد
تطـرق فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد ،إمـام
وخطيـب أهـل السـنة يف مدينـة زاهـدان،
يف خطبـة الجمعـة ( 30ربيـع الثاين ،)1441
بعـد تلاوة آيـة{ :ومـا هـذه الحيـاة الدنيـا
إال لهـو ولعـب وإن الـدار اآلخـرة لهـي
الحيـوان لـو كانـوا يعلمـون} ،إىل رضورة
إصلاح املجتمع ،ومكافحة الفسـاد حسـب
الطاقـة ،كأمريـن مهمني من فلسـفة وجود
البشر وال سـيام املسـلمني.
وتابـع فضيلتـه قائلا :معرفـة الحقائـق
وقـوة التمييـز بين الحـق والباطـل مهمـة
جـدا؛ يجـب أن نعـرف مـا هـي حقيقـة
الدنيـا واآلخـرة ،ولنعـرف واجبنـا يف الحياة
كإنسـان ومسـلم ،ولنعـرف الهـدف مـن
خلقنـا .إن مل يعـرف اإلنسـان فلسـفة
وجـوده يواجـه أخطـاء تعرضـه للتحديـات
يف الدنيـا واآلخـرة.
وأضـاف فضيلتـه قائلا :ال يعـرف الكثير
يف املجتمعـات البرشيـة وبين املسـلمني
فلسـفة وجودهـم ،ويعيشـون بطريقـة
كأنهـم ليسـوا مكلفين برسـالة وال واجـب
وال مسـؤولية .بناء عىل هـذا يدعونا القرآن
الكريـم إىل التفكـر والتدبـر والتعقـل ،ألن

الـذي يتدبـر يف آيات اللـه ،يـدرك الحقائق
ويتفطـن ألخطائـه .الفكـر مبـدأ جميـع
الحـركات؛ بالتدبـر يف القـرآن الكريـم ندرك
أن اإلنسـان عليـه واجبـات ومسـؤوليات.
واسـتطرد فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد
مشيرا إىل الفلسـفة مـن خلق اإلنسـان :إن
اللـه تعـاىل كلفنـا جميعـا ،وأمرنا بـأن ننقذ
أنفسـنا وأهلينـا واملجتمعـات مـن النـار،
صـل األوالد ،وأصبحـوا يتعاطـون
فـإن مل يُ ّ
املخـدرات ،أو تبدلـوا إىل لصـوص وقطـاع
الطـرق ،س ُنسـئل عـن ذلـك ،لكننـا إذا
بذلنـا غايـة جهدنـا يف إرشـادهم لكنهـم مل
يسرتشـدوا ومل يهتـدوا ،لـن نكـون حينئـذ
مسـؤولني.
وأضـاف فضيلتـه قائلا :إن األنبيـاء وضعـوا
أمامنـا طريـق الهـدى والضلال ،ولـن
يبعـث نبـي اآلن إلصالح املجتمعـات .نحن
كاملسـلمني وكالبشر مسـؤولون أن نبـذل
جهدنـا يف إصلاح املفاسـد والجـور وغير
ذلـك .يجـب أن نكـون مشـفقني للبشر
جميعـا ،املسـلمني وغير املسـلمني.
الالمبـاالة بالنسـبة إىل أوضـاع املجتمـع
يتعـارض مـع الضمير اإلنسـاين والرسـالة
الدينيـة
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وتابـع خطيب أهل السـنة قائال :إن رسـول
اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم كان رحمـة
للعاملين ،وكان مشـفقا وحريصـا عىل هدي
العاملين .يجـب أن نريـد الخير للنـاس
يف العـامل ،ونسـعى يف إنقاذهـم .نحـن
مسـؤولون أن نسـعى حسـب طاقتنـا يف
فلاح النـاس يف الدنيـا واآلخـرة .ال ينبغـي
أن نكـون غري مبالني بالنسـبة إىل مشـكالت
النـاس الذيـن ال ميلكـون املالبـس الشـتوية
واملحروقـات يف بـرودة الشـتاء ،وال يجدون
مـا ينفقـوا على أنفسـهم .فهـذا مغايـر
لرسـالتنا الدينيـة واإلنسـانية.
وأضـاف قائلا :يف الظـروف واألوضـاع
التـي يسير البشر نحـو جهنـم ،وتنتشر
يف املجتمـع أنـواع مـن الذنـوب واملعـايص
واملنكـرات والسـحر والنزاعـات ،ال ينبغـي
أن نجلـس مرتاحين .يجـب أن يجعلنـا
الضمري اإلنسـاين والرسـالة اإلسلامية قلقني
ومضطربين.
ال ينبغـي للمسـلمني أن يكونـوا مدافعين
فقـط تجـاه غـزو الثقافـات الباطلـة
وأكـد مديـر جامعـة دار العلـوم زاهدان يف
قسـم آخر مـن خطبتـه قائال :الرسـالة التي
يحملهـا املسـلمون يقتضي أن ال يسـكتوا
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على املنكـرات والهجمات الباطلـة ،وال
يكتفـوا فقـط بالدفـاع ،بـل يجـب الهجـوم
على الثقافـات الباطلـة لغري املسـلمني ،وال
يكتفـوا مبنـع األعـداء مـن ترويـج ثقافاتهم
يف العـامل اإلسلامي ،بـل يجـب أن يسـعوا
يف تبديـل ثقافاتهـم إىل الثقافـة اإلسلامية
الناجية.
وأكـد فضيلتـه قائلا :لقـد كلّفنـا اإلسلام
أن نسـعى لنجاتنـا ونجـاة العـامل ،ونراعـي
حقـوق النـاس جميعـا ،ونراعـي املسـاواة
بين األوالد.
ونـدد فضيلـة الشـيخ بترصيحـات بابـا
األخيرة التـي قـال فيهـا إن النـاس جميعـا
أحبـاء اللـه ،قائلا :هـذا ليـس بصحيـح أن
يرتكـب اإلنسـان كل جرميـة ثـم يحبـه الله
تعـاىل .ولقـد رصح القـرآن الكريم بـأن الله
تعـاىل ال يحـب الظاملين الذيـن يضيعـون
حقـوق الغير ،ويقتلـون النـاس بغير حـق.
وأضـاف فضيلتـه قائلا :اإلنسـان يكـون
محبوبـا عنـد اللـه تعـاىل إذا كانـت أخالقه
وأعاملـه صالحـة ،ويطيـع تعاليـم الـرب
تبـارك وتعـاىل ،ليـس الـذي يتبع الشـهوات
واللـذات واملعـايص ويعبـد الشـيطان.
ورصح خطيـب أهـل السـنة قائلا :الـذي
يتبـع الشـهوات كيـف يكـون محبوبـا عنـد
اللـه تبـارك وتعاىل .كيـف يكـون املجرمون
الـذي يقصفـون النـاس ويقيمـون املجـازر
بحق األبرياء محبوبني عند الله؟ ال شـك أن
اللـه تبـارك وتعاىل خلق اإلنسـان ،ورشفهم،
لكـن الـذي يهمـل العقـل واإلنصـاف لـن
يكـون محبوبـا عنـد اللـه تبـارك وتعاىل.
قانـون التجنيـس الجديـد يف الهنـد متييـز
واضـح بحـق املسـلمني وإهانـة لهـم
ويف قسـم آخـر مـن خطبتـه ،اعتبر فضيلـة
الشـيخ عبـد الحميـد قانـون التجنيـس
الجديـد يف الهنـد إهانـة إىل املسـلمني،
ومتييـزا واضحـا بحقهم ،محـذرا من عواقب
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هـذا التمييـز.
وأوىص فضيلتـه الحكومـات بالوقـوف ضـد
الظلـم ،قائلا :الهنـد كانـت من البلاد التي
تسـودها الدميوقراطيـة والحريـة ،لكـن من
سـوء حـظ املسـلمني يف هـذا العصر ،تـوىل
رئاسـة الـوزراء يف الهنـد شـخص متطـرف
كنارنـدرا مودي.
وتابـع فضيلتـه قائلا :منـذ أن تـوىل مـودي
رئاسـة الـوزراء ،ألغـي الحكـم الـذايت
للمسـلمني يف كشـمري الذي كان قد اسـتمر
لسـنوات ،واآلن أيضـا تـم ترشيـع قانـون
يف الهنـد ضيـع حقـوق املسـلمني ،ومل تـراع
حقـوق املسـلمني يف هـذا القانـون.
وتابـع فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد قائلا:
إن كانـت دولـة الهنـد ال ترحـب مبهاجرين
مـن البلاد األخـرى ،يجب أن يكـون قانونه
مسـاويا للجميـع ،وال مييـز بين املسـلمني
وغير املسـلمني .لذلـك قانـون التجنيـس
الجديـد يف الهنـد ظلـم كبير ومتييـز واضح
وإهانـة بحق املسـلمني بصفـة عامة وبحق
مسـلمي الهنـد بصفـة خاصـة.
ورصح خطيـب أهـل السـنة قائلا :ملـاذا ال
يسـتخدم مـودي عقله؟ هل يريـد أن يدمر
اسـتقرار الهند بسياسـاته التمييزية؟ ننصح
الهنـدوس وغير املسـلمني يف الهنـد أن ال
يتالعبـوا بأمـن بالدهم.
وحـذر خطيـب أهـل السـنة مـن تبعـات
السياسـات التمييزيـة قائلا :التمييـز يدمر
األمـن واالسـتقرار يف كل بلـد .هـذه فكـرة
وسياسـة خاطئـة بحيث يزعـم البعض أنهم
قـادرون على تثبيـت األمـن يف بلـد بقـوة
السلاح .العـدل هـو الـذي يجلـب األمـن
واالسـتقرار.
وأكـد فضيلتـه قائلا :التمييز ليـس مرفوضا
يف اإلسلام فقـط ،بـل مرفـوض مـن وجهـة
نظـر العقـل والقوانني الدوليـة ،ألن التمييز
يغايـر مصالـح الشـعوب والحكومات.
وأوىص فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد

خطب وحماضرات

الحكومـات والبلاد مبكافحـة التمييـز قائال:
يجـب على الحكومـات والبلاد محاربـة
التمييـز ،وإن كانـت ألجـل منافعهم .األمن
والوحـدة ال تتحـق باللسـان والهتـاف.
ميـدان الهتـاف واإلدعـاء محـدود جـدا.
ال بـد مـن الوحـدة الحقيقيـة وإثباتهـا يف
العمـل.
جرائـم الصين وميامنـار ضـد املسـلمني
نقـض لألصـول اإلنسـانية
وانتقـد خطيـب أهـل السـنة يف قسـم آخر
مـن خطبتـه ،جرائـم الصين وميامنـار بحق
مواطنيهما مـن املسـلمني ،وتابـع قائلا:
ترتكـب دولـة ميامنـار وكذلـك الصين يف
منطقـة تركسـتان ،جرائـم بحـق املسـلمني،
تلـك الجرائـم بعيـدة عـن اإلنسـانية
ويسـتحيي اإلنسـان مـن تذكرتهـا.
واسـتطرد فضيلتـه قائلا :قـادة الصين
وميامنـار ملـاذا ال يراعـون األصول االنسـانية
وحقـوق اإلنسـان؟ هـذه الجرائـم تـدل
على أن اإلنسـان حينما يبتعد عـن الفطرة
البرشيـة والعـادات اإلنسـانية كـم يكـون
مجرمـا وظاملـا.
االختالفات أضعفت الدول اإلسالمية
ويف نهايـة خطبتـه ،أعـرب فضيلـة الشـيخ
عبـد الحميـد عن أسـفه مـن ضعـف البالد
اإلسلامية يف الدفـاع عـن حقوق املسـلمني،
قائلا :البلاد اإلسلامية وإن كانـت لديهـا
القـوة والطاقـة ،لكنهـا مع األسـف بسـبب
االختالفـات ومنافعهـا الذاتيـة ال تقـوم
بالدفـاع عـن حقـوق املسـلمني.
وأضـاف فضيلتـه قائلا :مـن املؤسـف أن
يدافع غري املسـلمني عن املسلمني يف مكان،
ولكـن املسـلمني ال يدافـع بعضهـم عـن
حقـوق البعـض الذيـن ظُلمـوا واضطُهـدوا.
نرجـو أن يدافـع اللـه تعـاىل عـن املسـلمني
املظلومين ،ويحسـن أحـوال املسـلمني.
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التصوف بني ارتباطه باجلهاد واالجتهاد
وبني فرض «دين» جديد
د .وصفي عاشور أبو زيد

التصــوف باعتبــاره مصطلحــا مل يظهــر يف الصــدر األول إال يف أواخــر القــرن الثــاين
الهجــري وبدايــات الثالــث الهجــري ،وقــد ســاه القــرآن (التزكيــة) ،والســنة
(اإلحســان) ،والبعــض أطلــق عليــه علــم الباطــن يف مقابــل علــم الظاهــر ،وال مشــاحة
يف االصطــاح متــى اتضحــت املفاهيــم وانكشــفت املضامــن.

حقيقة التصوف
ولــو أننــا مررنــا مــرورا ً رسيعــا عــى
تعريفــات التصــوف عنــد العلــاء يف ذلــك
الوقــت املبكــر نســبياً لوجدنــا أنهــا تــدور
حــول االرتقــاء مــن البرشيــة إىل اإلنســانية
 ،ثــم مــن اإلنســانية إىل كــال اإلنســانية،
أال وهــو اإلحســان ،وهــذه التعريفــات
أشــهر مــن أن توثــق وهــي موجــودة يف
كل الكتــب التــي تناولــت التصــوف.
فاإلمــام معــروف الكرخــي  200هـــ مث ـاً
يقــول " :التصــوف هــو األخــذ بالحقائــق
واليــأس مــا يف يــد الخالئــق" ،وبــر
الحــايف  227ه يقــول " :الصــويف مــن صفــا
قلبــه للــه" ،وســحنون املحــب  297ه كان
يقــول " :التصــوف أال متلك شــيئاً وال ميلكك
يش ٌء" ،وأمــا اإلمــام الجنيــد رحمــه اللــه
فقــد كان عالمــة فارقــة يف تاريــخ التصــوف
 ،فقــد أصــل أصولــه  ،وقعــد قواعــده ،
ورســم طريقــه منضبطـاً بالكتــاب والســنة

 ،وقــد ع ـ ّرف التصــوف قائ ـاً " :أن تكــون
مــع اللــه بــا عالقــة  ،ذكــر مــع اجتــاع،
ووجــد مــع اســتامع  ،وعمــل مــع اتبــاع"،
وقــال" :الصــويف كاألرض؛ يــرزح عليهــا كل
قبيــح  ،وال يخــرج منهــا إال كل مليــح"،
وقــال" :التصــوف أن يختصــك اللــه بالصفاء
..فمــن ص ّفــي مــن كل مــا ســوى اللــه فهــو
صــويف" ،وهــو صاحــب املقولــة املشــهورة :
لــو رأيتــم الرجــل يطــر يف الســاء وميــي
عــى املــاء فــا تعبــؤوا بــه حتــى تعرضــوا
أمــره عــى الكتــاب والســنة ".
والتزكيــة – كــا قــرر القــرآن الكريــم
 مــن وظائــف النبــوة ومهامتهــا ،قــالرســل َنا ِفی ُكــم َر ُســوال ِّمن ُكــم
تعــاىل﴿ :كَـ َـا أَ َ
یَتلُــوا َعلَی ُكــم َءایَـٰـ ِت َنا َویُ َز كِّی ُكــم َویُ َعلِّ ُم ُكـ ُم
ــب َو ِ
ٱلحك َمــ َة َویُ َعلِّ ُمكُــم َّمــا لَــم
ٱل ِكتَ ٰـ َ
تَكُونُــوا ت َعلَ ُمــونَ﴾ [البقــرة.]١٥١ :
قــال العالمــة عبــد الرحمــن الســعدي
يف تفســرها( :يقــول تعــاىل :إن إنعامنــا
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عليكــم باســتقبال الكعبــة وإمتامهــا
بالرشائــع والنعــم املتممــة ،ليــس ذلــك
ببــدع مــن إحســاننا ،وال بأولــه ،بــل
أنعمنــا عليكــم بأصــول النعــم ومتمامتهــا،
فأبلغهــا إرســالنا إليكــم هــذا الرســول
الكريــم منكــم ،تعرفــون نســبه وصدقــه،
وأمانتــه وكاملــه ونصحــه) .ثــم قــال عــن
كلمــة (ويزكيكــم)َ ﴿ :ويُ َز كِّيكُــ ْم﴾ أي:
يطهــر أخالقكــم ونفوســكم ،برتبيتهــا عــى
األخــاق الجميلــة ،وتنزيههــا عــن األخــاق
الرذيلــة ،وذلــك كتزكيتكــم مــن الــرك ،إىل
التوحيــد ومــن الريــاء إىل اإلخــاص ،ومــن
الكــذب إىل الصــدق ،ومــن الخيانــة إىل
األمانــة ،ومــن الكــر إىل التواضــع ،ومــن
ســوء الخلــق إىل حســن الخلــق ،ومــن
التباغــض والتهاجــر والتقاطــع ،إىل التحــاب
والتواصــل والتــوادد ،وغــر ذلــك مــن
أنــواع التزكيــة) .ا.هـــ.
والتزكيــة هــي ثالــث ثالثــة ملقاصــد عليــا
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قررهــا ورفــع ســقفَها الفقيــه املعــروف د.
طــه جابــر العلــواين يف كتابــه( :التوحيــد
والتزكيــة والعمــران)؛ حيــث جعــل
الرشيعــة كلــه تتغيــا إقامــة عــدد مــن
القيــم الكــرى أو املقاصــد العليــا الحاكمة،
هــي التوحيــد والتزكيــة والعم ـران ،وهــي
كليــات مطلقــة قطعيــة ،فالتوحيــد حــق
اللــه تعــاىل ،والتزكيــة مؤ ِّهــل اإلنســان
لالســتخالف والعمـران ،والعمـران هــو حق
الكــون املســخَّر وميــدان فعــل اإلنســان
ونشــاطه ،وتنحــر مصــادر هــذه املقاصــد
القرآنيــة العليــا يف القــرآن املجيــد ،فهــو
املصــدر األوحــد لهــا يف كليتــه وإطالقــه
وقطعيتــه وكونيتــه وإنشــائه لألحــكام.
الرغبة العاملية يف إقامة "دين" جديد
واليــوم نالحــظ أن هنــاك رغبــ ًة عامليــة
لفــرض "ديــن" جديد عــى أمتنا اإلســامية،
مــن مالمحــه أن يكــون قرآنًــا بــا ســنة،
ومصح ًفــا بال ســيف ،وروحانيــة دون عمل،
وعقيــدة بــا عبــادة ،وســاحة دون قــوة ..
إنــه "ديــن" ُم ْستَ ْســلِ ٌم ملــا يريــده أعــداء
هــذه األمــة؛ حيــث يرضبــون اآلن بــكل
قــوة يف ثوابــت هــذه العقيــدة ،ومعاقــد
هــذه الرشيعــة ،ومحكــات هــذا الديــن،
بعــد أن فشــلوا يف محاوالتهــم املتواصلــة
الحثيثــة يف حــر اإلســام يف املســاجد
والطقــوس والشــعائر ،وإبعــاده عــن
مجــاالت الحيــاة وقيــادة حركتهــا  ..هــا
هــم اليــوم ينفقــون أموالهــم باملليــارات
ويصــدون عــن ســبيل اللــه ويبغونهــا
عو ًجــا ،ولــي يفرضــوا "دي ًنــا" مل ِ
يــأت
بــه محمــد صــى اللــه عليــه وســلم ،وال
عرفــه الصحابـ ُة والتابعــون لهــم بإحســان،
ولكنهــم – مــا دمنــا قامئــن عــى ديننــا
حارســن لحقائقــه وتعاليمــه  -كــا وعــد
اللــه تعــاىل﴿ :إِ َّن ٱل َِّذی ـ َن كَ َف ـ ُروا یُن ِف ُقــو َن
أَم َوٰالَ ُهــم لِ َی ُصــ ُّدوا َعــن َســبِیلِ ٱللَّــه
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رة
ف ََســ ُین ِفقُونَ َها ث ُــ َّم تَكُــو ُن َعلَیهِــم َحــ َ
ث ُــ َّم یُغلَبُــو َن َوٱل َِّذیــ َن كَفَــ ُروا إِ َ ٰل َج َه َّنــ َم
حــرونَ﴾ [األنفــال.]٣٦ :
یُ َ ُ
وقــد تجلــت هــذه الرغب ـ ُة "املدروســة" يف
صــور متعــددة ،منهــا :الــرب يف ثوابــت
الرشيعــة واملعلــوم مــن الديــن بالــرورة
مــرةً ،ومــر ًة أخــرى بالتشــكيك يف الســنة
وأكابــر رواتهــا ومحققيهــا ،ومــرة ثالثــة
بالرتويــج لدعــاة ينســبون أنفســهم للعلــم
ال يعلمــون مــن القــرآن الكريــم إال رســمه،
وال مــن اإلســام إال وســمه؛ يل ِّبســون عــى
النــاس دينهــم ويقذفــون بالشــبهات
املزيَّنــة يف عقولهــم ،ومــرة رابعـ ًة بالدعــوة
لتصــوف ينــزع مــن اإلســام حيويتــه
وتربيتــه ودعوتــه وجهــاده؛ ليكــون إســا ًما
مستأنســا ال ح ـراك لــه وال جهــاد
روحان ًّيــا
ً
فيــه.
مالمح "الدين" الجديد
وال أدل عــى ذلــك مــن التقريــر الــذي
أصدرتــه مؤسســة "رانــد"  RANDالبحثيــة
التابعــة للقــوات الجويــة األمريكيــة -
التــي تبلــغ ميزانيتهــا الســنوية قرابــة 150
مليــون دوالر – والــذي صــدر يف  26آذار
(مــارس)  ،2007ويقــع يف  217صفحــة
مكونًــا مــن عــرة فصــول ،بشــأن التعامــل
مــع "املســلمني" ،وليــس "اإلســاميني"
فقــط مســتقبالً!(.)1
وهــذا التقريــر ال تنبــع خطورتــه مــن
جراءتــه يف طــرح أفــكار جديــدة للتعامــل
مــع "املســلمني" وتغيــر معتقداتهــم
وثقافتهــم مــن الداخــل فقــط تحــت
دعــاوى "االعتــدال" باملفهــوم األمريــي،
وإمنــا يطــرح الخـرات الســابقة يف التعامــل
مــع الشــيوعية لالســتفادة منهــا يف محاربــة
اإلســام واملســلمني وإنشــاء مســلمني
معتدلــن ! .ولهــذا "االعتــدال األمريــي"،
محــددات ورشوط معينــة مــن تنطبــق

التوجيه اإلسالمي

عليــه فهــو "معتــدل"  -وفقًــا للمفهــوم
األمريــي لالعتــدال ،ومــن ال تنطبــق عليــه
فهــو متطــرف.
ووفقًــا ملــا يذكــره التقريــر ،فالتيــار
(اإلســامي) املعتــدل املقصــود هــو ذلــك
التيــار الــذي:
 - 1يرى عدم تطبيق الرشيعة اإلسالمية.
 - 2يؤمــن بحريــة املــرأة يف اختيــار
"الرفيــق" ،وليــس الــزوج.
 - 3يؤمــن بحــق األقليــات الدينيــة يف تــويل
املناصــب العليــا يف الــدول ذات الغالبيــة
املســلمة.
 - 4يدعم التيارات الليربالية.
 - 5يؤمــن بتياريــن دينيــن إســاميني فقــط
هــا" :التيــار الدينــي التقليــدي" أي تيــار
رجــل الشــارع الــذي يصــي بصــورة عاديــة
وليســت لــه اهتاممــات أخــرى ،و"التيــار
الدينــي الصــويف"  -يصفونــه بأنــه التيــار
الــذي يقبــل الصــاة يف القبــور!.
والطريــف هنــا أن الدراســة تضــع 11
ســؤاالً ملعرفــة مــا هــو تعريــف (املعتــدل)
 مــن وجهــة النظــر األمريكيــة  -وتكــونمبثابــة اختبــار يعطــي للشــخص املعرفــة
إذا كان معتــدالً أم ال؟ .وهــذه املعايــر
هــي:
 - 1أن الدميقراطيــة هــي املضمــون الغــريب
للدميقراطية.
 - 2أنهــا تعنــي معارضــة "مبــادئ دولــة
إســامية".
 - 3أن الخــط الفاصــل بــن املســلم املعتدل
واملســلم املتطــرف هو تطبيــق الرشيعة.
 - 4أن املعتــدل هــو مــن يفــر واقــع
املــرأة عــى أنــه الواقــع املعــارص ،وليــس
مــا كان عليــه وضعهــا يف عهــد الرســول
صــى اللــه عليــه وســلم.
 - 5هــل تدعــم وتوافــق عــى العنــف؟
وهــل دعمتــه يف حياتــك مــن قبــل أو
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وافقــت عليــه؟.
 - 6هــل توافــق عــى الدميقراطيــة
مبعناهــا الواســع ..أي حقــوق
اإلنســان الغربيــة (مبــا فيهــا الشــذوذ
وغــره)؟.
 - 7هــل لديــك أي اســتثناءات عــى
هــذه الدميقراطيــة (مثــل حريــة
الفــرد يف تغيــر دينــه)؟
 - 8هــل تؤمــن بحــق اإلنســان يف تغيــر
دينــه؟.
 - 9هــل تعتقــد أن الدولــة يجــب أن
تطبــق الجانــب الجنــايئ مــن الرشيعــة؟
وهــل توافــق عــى تطبيــق الرشيعــة يف
جانبهــا املــدين فقــط (األخــاق وغــره)؟،
هــل توافــق عــى أن الرشيعــة ميكــن أن
تقبــل تحــت غطــاء علــاين (أي القبــول
بترشيعــات أخــرى مــن غــر الرشيعــة)؟.
 -10هــل تعتقــد أنــه ميكــن لألقليــات أن
تتــوىل املناصــب العليــا ؟ وهــل ميكــن لغــر
املســلم أن يبنــي بحريــة معابــده يف الــدول
اإلســامية؟.
وبحســب اإلجابــة عــى هــذه األســئلة
ســوف يتــم تصنيفــه هــل هــو معتــدل (
أمريك ًّيــا ) أم متطــرف ؟!
ويذكــر التقريــر ثالثــة أنــواع ممــن
يســميهم (املعتدلــن) يف العــامل اإلســامي،
وهــم :
(أوالً)  :العلــاين اللي ـرايل الــذي ال يؤمــن
بــدور للديــن.
(ثان ًيــا) " :أعــداء املشــايخ" ..ويقصــد بهــم
هنــا مــن يســميهم التقريــر " األتاتوركيــن
"  -أنصــار العلامنيــة الرتكيــة  -وبعــض "
التونســيني " .
(ثالثًــا)  :اإلســاميون الذيــن ال يــرون
مشــكلة يف تعــارض الدميقراطيــة الغربيــة
مــع اإلســام.
ثــم يقــول بوضــوح إن التيــار املعتــدل هــم
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مــن  :يــزورون األرضحــة ،واملتصوفــون
ومــن ال يجتهــدون .
وينفــق التقريــر جــز ًءا كبـ ًرا منــه (فصــان
مــن عــرة فصــول) يف الرتكيــز عــى رضورة
أن يتــم الرتكيــز عــى "أطــراف" العــامل
اإلســامي وتجاهــل "املركــز" -يقصــد
بــه املنطقــة العربيــة -بغــرض دعــم مــا
يســمونه " االعتــدال يف أطــراف العــامل
خصوصــا يف آســيا وأوروبــا
اإلســامي "
ً
وغريهــا" .انتهــى مــا يتعلــق بالتقريــر".
ارتبــاط التصــوف يف تاريخنــا بالجهــاد
واالجتهــاد
والناظــر يف تاريــخ تزكيــة النفــس ،أو مــا
عــرف الحقًــا يف القــرن الثالــث الهجــري
بـــ "التصــوف" يجــد رواد الفكــر ،وزعــاء
اإلصــاح ،ورمــوز التجديــد ،وقــادة لــواء
الجهــاد يف هــذه األمــة عــر تاريخهــا هــم
مــن هــذه الفئــة التــي جعلــت مــن تزكيــة
النفــس والزهــد قري ًنــا بــل وقــو ًدا لحركتهــا
الدعويــة واإلصالحيــة والتجديديــة
والجهاديــة.
إننــا يجــب أن نعيد األمــر إىل نصابه ،ونقرر
بــكل وضــوح وجــاء :أن حركــة التصــوف
الحقيقــي يف تاريخنــا املجيــد مل تكــن
إلقامــة "ديــن" جديــد ،ممســوخ الشــكل
واملضمــون ،وإمنــا كانــت ُمعــر ًة عــن الدين
الحــق الــذي جــاء بــه محمــد صــى اللــه
عليــه وســلم ،مقرتنـ ًة دامئًــا بكبــار علامئنــا
مــن املجدديــن واملصلحــن واملجاهديــن،
ُمع ـ ِّزز ًة لبنــاء اإلنســان الرســايل ،ومحفــز ًة
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عــى فاعليــة اإلنســان والبنــاء
الحضــاري لإلنســانية ،وهــذه هــي
مقاصــد التزكيــة التــي تحققهــا يف
األمــة واإلنســانية بعــد تحقيقهــا
هــي باعتبارهــا مقصــدا عاليًــا
حاكــا.
ً
إننــا يجــب أن نرفــض هــذا الســعي
املــأزور األثيــم غــر املشــكور؛ ويقوم
كل عــامل غيــور عــى هــذا الثغــر؛ متنــاوالً
رؤى كليــ ًة ونقديــ ًة حــول هــذه القضيــة
املهمــة ،ومحــر ًرا إشــكاليات يف املصطلــح
واملفهــوم وبعــض املســائل ،ومبي ًنــا مــا
للتزكيــة مــن أثــر يف تكويــن العلــاء
املجدديــن والزعــاء املصلحــن والقــادة
املجاهديــن ،قد ًميــا وحديثًــا ،و ُم َع ِّر ًجــا
عــى كيفيــة مامرســة هــذه التزكيــة يف
الواقــع املعــارص مبعوقاتــه وتحدياتــه،
وناظـ ًرا بعــن اإلنصــاف للجهــود املعــارصة
املبذولــة يف هــذا الســياق وبيــان وجــوه
اإلفــادة منهــا ،كــا أن للغــة واألدب أثــ ًرا
وتأثــر ٍ
ات يف تهذيــب النفــس وتزكيتهــا
وربطهــا بعقيــدة اإلســام ورشيعتــه الغراء.
إن العلــاء يجــب أن يظلــوا مرابطــن عــى
ثغــور اإلســام عقيــد ًة وأخالقًــا ورشيعــة
حتــى ال يُــ ْؤ َت مــن ِقبَلهــم ،ولــي يظــل
محفوظًــا يف العقــول والصــدور كــا هــو
موجــود يف الســطور ،وتلــك هــي رســالة
العلــاء يف هــذه الحيــاة بوصفهــم واريث
النبــوة وحارســيها؛ ترســيخًا للثوابــت،
وتوضيحــا لإلشــكاالت واملفاهيــم ،وتجدي ًدا
للفهــم ،وتحفيــ ًزا عــى الحركــة والدعــوة
والرتبيــة والجهــاد املحفــوف بتزكيــة
النفــس تخليــ ًة وتحليــ ًة وتجليــةً.
( )1أفــدت مــا يتعلــق بتقريــر مؤسســة رانــد مــن
مقالــة بعنــوان« :ملاذا تبني أمريكا شــبكات مســلمة
معتدلــة « علامنيــة؟» .للكاتــب املعــروف محمــد
جــال عرفــة ،منشــور عــى شــبكة صيــد الفوائــد،
ومعــه مقــاالت أخــرى حــول املوضــوع نفســه.
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حوار مع الشيخ يوسف صاحل قراجه ،أجد علماء تركيا البارزين
ومرتجم مؤلفات العالمة السيد أبي احلسن الندوي إىل اللغة الرتكية
أجرى احلوار :الدكتور صالح الدين شهنوازي
تعريب :عبد الرمحن حممد مجال

متهيـد :شـهد العـامل اإلسلامي مـن الشرق إىل الغـرب ،مـن الشمال إىل
الجنـوب وحتـى األقليـات املسـلمة يف أنحاء العامل تطـورا وتحوال عظيام
يف ميـدان العلـم ومضمار العمـل بفضـل وجـود علماء ربانيين الذيـن
كانـوا حلقـة االتصـال الفكـري والعلمـي ملسـلمي العـامل ،وكان فيهـم
مـن امتطـى املخاطـر وشـد الرحـال وتقلـب يف األوطـان والبلاد النائية
لطلـب العلـم ،وعـاد إىل بلاده بعـد سـنوات مـن الغربة والهجـرة وهو
يحمـل بين جنباتـه ينابيـع مـن العلـم واملعرفة .الشـيخ محمد يوسـف
قراجـه مـن هـؤالء األفذاذ الذين رحلـوا لطلب العلم إىل اآلفـاق ،وأغنوا
بإنتاجاتهـم الرثيـة مكتبـات العـامل اإلسلامي .نتعـرف يف هـذا الحـوار
بهـذه الشـخصية وبأفـكاره وآراءه ومعارفـه.
الشـيخ محمـد يوسـف مـن أحد علماء تركيـا البارزين ومـن املتخرجني
مـن جامعـة دار العلـوم ندوة العلامء الهند ،وقـد درس يف ندوة العلامء
مـن سـنة 1959م إىل سـنة 1962م .وعندمـا كان طالبـا يف نـدوة العلامء
اتصـل بالعالمـة الشـيخ أيب الحسـن عيل الحسـني الندوي اتصـاال وثيقا،
وانتفـع بـه كثيرا ،وبقيـت هـذه الصلـة الوديـة بعـد ارتحـال الشـيخ
أيب الحسـن النـدوي مـع علماء الهنـد وأسـاتذة جامعـة نـدوة العلماء
بالتحديد.وقـد ترجـم كتبا عديدة للشـيخ أيب الحسـن النـدوي إىل اللغة
الرتكيـة ،وبـذا سـاهم يف إيجـاد الصحـوة اإلسلامية يف تركيـا .رجـب

طيـب أردوغـان (رئيـس الجمهوريـة الحـايل) مـن تالميـذه وعبـد اللـه
جـل (رئيـس الجمهوريـة السـابق) ابـن قريتـه وصديقه الحميـم .يقول
الشـيخ أبـو الحسـن النـدوي عـن مـدى تأثير مؤلفاتـه التـي ترجمـت
باللغـة الرتكيـة يف املجتمـع التريك :لقـد لقيـت مؤلفـايت يف تركيـا ترحيبا
واسـعا ،ومل تسـتقبل كتبـي يف أيـة لغـة مبثـل مـا اسـتقبلت يف اللغـة
الرتكيـة ،ترجـم عشرون كتابـا مـن كتبـي إىل اللغـة الرتكية ،قال الشـيخ
يوسـف قراجـه :جـاء يف إحـدى التقاريـر الرسيـة للـوزارة الخارجية (يف
عهـد الحكومـة األتاتوركيـة) :مـن إحـدى عوامـل الصحوة اإلسلامية يف
تركيـا كتـاب “تاريـخ الدعـوة والعزميـة”( .مـن كتـاب :مجالـس حسـنة
205ـ .)6
قـام األسـتاذ الدكتـور صلاح الدين شـهنوازي (عضـو مجلة نداي إسلام
سـابقا وطالـب الدكتـوراه يف تركيـا) بإجـراء هـذا الحـوار املاتـع باللغـة
األرديـة والعربيـة ،ثم نقلها إىل اللغة الفارسـية الشـيخ ثناء الله شـهنواز
والشـيخ محمـد ذاكـري فـر (مـن أعضـاء مجلـة نـداي إسلام الفارسـية
الصـادرة مـن جامعـة دار العلـوم زاهـدان إيـران) وقـد تم نشر الحوار
يف العدديـن 77ـ  76يف مجلـة نـداي إسلام ،وتم نقلـه إىل اللغة العربية
مـن األصـل الفاريس.
ولنفاسته ننرشه فی مجلة الصحوة اإلسالمية يف حلقات لتعم الفائدة.
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حوار
فضيلة الشيخ! مع الشكر الجزيل
لقبول الحوار ،لو تفضلت بالتعريف
عن نفسك ومراحل تعلمك؟
ولــدت يف إحــدى مــدن تركيــا يف قريــة
“يشــيل حصــار” التابعــة ملدينــة قيرصيــة
وهــي مــن إحــدى املــدن املهمــة يف تركيــا.
قضيــت أيــام الصبــا إىل  16مــن عمــري يف
مســقط رأيس ،وتعلمــت يف هــذه املــدة
الــدروس االبتدائيــة والقــرآن ومبــادئ
اللغــة العربيــة وحفظــت ربــع القــرآن
الكريــم .ثــم أزمعت الســفر إىل إســتطنبول
بإرشــاد وترغيــب العــامل الربــاين والناصــح ـ
الــذي ال أنــى فضلــه يف حيــايت ـ فضيلــة
الشــيخ املفتــي هاشــم آنــار رحمــه اللــه .مل
تكــن يل معرفــة بأحــد يف إســطنبول كــا
مل يكــن يل موضــع لإلقامــة وال مــن يدلنــي
إىل مــكان ولكــن أكــد املفتــي هاشــم أين لو
تهيــأت لهــذا الســفر فإنــه يع ّرفنــي إىل أحد
ويكتــب إليــه رســالة ليســاعدين ويهتــم يب.
خالــف والــدي بــادئ األمــر لســفري إال
أنــه مل يقــل شــيئا أمــام املفتــي وأخـرا ريض
بالرحيــل.
كنــت آنــذاك ابــن  16ســنة ،وكانــت
الرحلــة إىل مدينــة كبــرة كإســطنبول ملثــي
يف هــذه الســن شــاقة ولكنــي توكلــت عــى
اللــه .تحركــت بالقطــار مــن القيرصيــة إىل
إســطنبول ،واســتغرق يومــا وليلــة ووصلنــا
إىل مدينــة إســطنبول صبــاح اليــوم التــايل.
وكنــت أحمــل معــي عناويــن ورســائل
مــن املفتــي هاشــم وبنــاء عليهــا ذهبــت
إىل ســبعة علــاء يف ســبة مواضــع أعــرض
عليهــم الرســائل لقبــويل إال أن أحــدا منهــم
مل يقبلنــي كتلميــذ وقدمــوا أعــذارا وعلــا.
وبقــي عنــدي عنــوان مســجد واحــد فقــط
فقصدتــه ووصلــت هنــاك قبــل املغــرب.
كان املســجد صغـرا وواقعــا يف حــي الفاتح
بالقــرب مــن محطــة الحافــات وبلديــة
اســتطنبول .وبقــي يف جيبــي  15لــرة
وكانــت تعــادل آنــذاك  15دوالرا .ويف
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صــورة عــدم توفــر املــكان كان بإمــكاين
أن أبقــى ليومــن يف إحــدى الفنــادق
وآكل الطعــام فيهــا .بعــد الصــاة التقيــت
بإمــام املســجد الشــيخ توفيــق خوجــه
وكان عاملــا ومقرئــا مجيــدا ،عرضــت عليــه
رســالة املفتــي هاشــم ،اســتلم الرســالة
وقرأهــا وعندمــا وقــع بــره عــى اســم
املفتــي هاشــم ســأل بلهجــة خاصــة مألتهــا
املحبــة عــن أحــوال املفتــي هاشــم ،أيــن
هــو ،هــل مــا زال يف قيــد الحيــاة أم ال؟
قلــت :نعــم حــي ويف صحــة وعافيــة ،وقــد
أرســلني إليــك لكســب العلــم .قــال :أيــن
إقامتــك؟ قلــت :ال مــكان عنــدي .فقــال:
أيــن رسيــرك ومتاعــك؟ قلــت :مــا عنــدي
رسير.فتحوقــل ثــم طلــب أحــد تالميــذه
يدعــى ســليامن وقــال :هــذا الولــد غريــب،
اذهــب بــه إىل غرفتــك وأعطــه البطانيــة
التــي أعطيتــك إن مل تكــن لــك بهــا حاجــة.
كانــت غرفتنــا حجــرة صغــرة عنــد مدخــل
املســجد ،وكان طعامنــا عامــة الســلطة
وباألخــص الطامطــم والخبــز ،وإن كان
طعامــا بســيطا إال أنــه كاان لذيــذا وشــهيا
بالنســبة لنــا آنــذاك.
أتذكــر أيامــا كنــت أمتنــى أن أحصــل عــى
غرفــة فقــط يف إســطنبول ألعيــش مرتــاح
البــال ولكــن اآلن قــد لطــف اللــه يب
حيــث رزقنــي بيتــا واســعا يحتــوي عــى
عــدة غــرف .وال شــك أن اللــه عندمــا
خلــق عبــاده تــوىل أرزاقهــم ومســكنهم
وحوائجهــم وعــى العبــد أال يتعجــل بــل
يتحــى بالصــر.
تعلمــت القــرآن وعلــم القــراءة عنــد
الشــيخ توفيــق .ويف تلــك األوان ذهبــت
إىل مســجد آخــر عنــد الشــيخ عبــد العزيــز
بكينــة ودرســت عنــده كتــاب “بــدء
األمــاين يف علــم العقائــد” للعالمــة رساج
الديــن عــي بــن عثــان األويش الفرغــاين
الحنفــي .كان الشــيخ متشــعبا بالعلــوم
والفنــون املختلفــة وبخاصــة علــم العرفــان
والســلوك .كا اســتفدت مــن الشــيخ
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محمــد زاهــد الكوتكــو أحــد العلــاء
الكبــار وشــاركت يف جلســاته وكان يحبنــي
ويلطــف يب.
كان ابــن الشــيخ توفيــق خوجــه صاحــب
موهبــة وذكاء نــادر ،وقــد درس يف دمشــق.
جــاءه مــرة شــاب ســوري وكنــت عنــده،
تبــادال الــكالم بالعربيــة فأعجبــت بإملامــه
بالعربيــة ،ثــم عرفــت أنــه يقــرض الشــعر
أيضــا بالعربيــة وقــد حصــل عــى جوائــز يف
مســابقات الشــعر العــريب ثــم أصبــح فيــا
بعــد موظفــا يف مركــز األرشــيف واإلســناد
للعهــد العثــاين.
لــو ألقيتــم الضــوء عــى أوضــاع تركيــا
آنــذاك وكيــف كان النــاس يحافظــون
عــى الشــعائر والقيــم اإلســامية بعــد
ســقوط الدولــة العثامنيــة ويف ظــل
الحكومــة العلامنيــة؟
منــذ الصغــر عشــت مــع أحــداث تركيــا
وتقلباتهــا وأتذكرهــا جيــدا وأتفاعــل معهــا.
وميكــن اإلذعــان أن مــع وجــود اســتقرار
النظــام الالدينــي والعلــاين يف تركيــا فــإن
أوضــاع املســلمني الراهنــة متحســنة أقــول
هــذا باملقارنــة إىل البــاد األخــرى .قــد
عشــنا زمانــا منــع فيــه الحجــاب ويكشــف
الحجــاب عــن النســاء باإلجبــارو لكــن االن
ليــس كذلــك .سياســة الحكومــة الحاليــة
إعطــاء الحريــات لجميــع الطبقــات .وأكــر
وزراء الحكومــة الحاليــة مصطبغــون
بالصبغــة اإلســامية وبناتهــم وأزواجهــم
محجبــات وللــه الحمــد .وهــذه التطــورات
يشــعرنا بــأن هنــاك ثــورة دينيــة صامتــة.
وعندمــا كنــت صبيــا كان تعليــم القــرآن
محظــورا ،كان خــايل محصــا وموظفــا
يف الحكومــة ،ولكنــه كان يعلّــم بعــض
الصبيــان القــرآن بعــد صــاة العشــاء يف
التســر والخفــاء يف بيتــه .يومــا جــاءت
الســلطات األمنيــة فجــأة إىل بيتنــا ،وكنــت
أنــا وأخــي يف ذلــك اليــوم يف املدرســة.
ولكــن كان قــد جــاء صبــي إىل بيتنــا لتعلــم
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القــرآن .قالــت الســلطات لوالــدي :قــد
ســمعنا بأنــك تــد ّرس القــرآن؟ قــال والــدي:
ال ،ال يصــح الخــر .ثــم يســألون مــاذا يفعل
هــذا الصبــي هنــا؟ فيجيــب الوالــد :هــذا
ولــدي ،ثــم يخاطــب ذلــك الصبــي قائــا:
اذهــب باألغنــام للرعــي .وبعــد أن يخــرج
رجــال األمــن مــن البيــت ينفــرد أحــد
منهــم بوالــدي ويقــول لــه :نحــن نعــرف
بأنــك تعلّــم القــرآن هنــا ،ولكنــي أوصيــك
أن تــرك التدريــس ألن الحكومــة ســتقبض
عليــك وتهــدم هــذا املــكان.
قــد عشــنا مثــل هــذا العهــد الخطــر،
كانــت الحكومــة تناهــض الديــن ،وكانــت
لهــا ترصفــات ســيئة يف هــذا املجــال ،ولكــن
بعــد االنتخابــات الربملانيــة عــام 1950م
تغــر الوضــع فرفــع حظــر تعليــم وتعلــم
القــرآن ،واألهــم مــن ذلــك ســمح بــاألذان
بالعربيــة .وقبــل ذلــك كان األذان بالعربيــة
ممنوعــا وكان يــؤذن بالرتكيــة .وكان األذان
بالرتكيــة مــن عجائــب التاريــخ ،وكان رائجــا
ملــدة طويلــة يف تركيــا .وكان والــدي مؤذنــا
يــؤذن بالرتكيــة وكنــت مراهقــا قــد أؤذن
مكانــه بالرتكيــة .وكانــت مــدارس اإلمــام
خطيــب آنــذاك ال تتجــاوز الســبعة ولكنهــا
اليــوم أكــر مــن ســبعة آالف ويتعلــم فيهــا
القــرآن واللغــة العربيــة والعلــوم اإلســامية
بجنــب الــدروس املنهجيــة للنظــام
التعليمــي يف تركيــا .وتــد ّرس التعليــات
اإلســامية والســرة النبويــة كامدتــن
إلزاميتــن يف املــدارس الحكوميــة يف تركيــا
إال أن تعليــم القــرآن يف املــدارس الحكوميــة
اختيــاري ويشــرط فيــه رىض ويل التلميــذ،
وســيكون تعليــم القــرآن أيضــا إلزاميــا.
وألجــل هــذا التطــور العميــق والتحــول
العظيــم تعــادي الصهيونيــة وحامتهــا يف
أمريــكا وأوروبــا تركيــا وتكيــد لهــا.
لو تفضلتم مبزيد من الرشح حول مدارس
اإلمام خطيب؟

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

يف عــام 1950م فــاز عدنــان منــدرس يف
االنتخابــات الربملانيــة فشــكّل الحكومــة
وأصبــح رئيــس الــوزراء للبــاد ،كان
منــدرس يحــرم الديــن والقيــم اإلســامية
وإن مل يكــن يف الظاهــر ملتزمــا بالديــن.
وقــد أنجــز أعــاال عظيمــة للشــعب الــريك
وأعطــى بعــض الحريــات .فاغتنــم بعــض
العلــاء املقربــن إليــه الفرصــة واســتأذنوا
منــه لتأســيس مــدارس اإلمــام خطيــب يف
أنحــاء البــاد ،فوافقــت الحكومــة عــى هذا
االقــراح وأذنــت بتأســيس ســبعة شــعب
ملــدارس اإلمــام خطيــب يف املــدن التاليــة:
قيرصيــة ،اســطنبول ،قونيــة ،مرعــش ،آدانــا
واســبارتا .وكنــت أنــا مــن أوائــل تالميــذ
مدرســة اإلمــام خطيــب يف اســطنبول،
ودرســت املتوســطة فيهــا .وكــا أســلفت
إين قبــل التحاقــي بهــذه املدرســة تعلمــت
التعاليــم اإلســامية وحفظــت أج ـزاء مــن
القــرآن الكريــم ودرســت العربيــة لثــاث
ســنوات .بــدأت مــدارس اإلمــام خطيــب
نشــاطاتها يف املرحلــة اإلبتداية واملتوســطة.
أنــا مــن املعجبــن بعدنــان منــدرس،
وأحبــه ودامئــا أذكــره بخــر ،وقبــل توليــه
وصــل اإلســاموفوبيا أوجــه ،وقــد أعدمــت
الحكومــة كثرييــن وأجلــت منهــم آخريــن،
وتــم نفــي أكــر مــن  150عاملــا .وكان
النــاس يخافــون مــن ذكــر اســم “اللــه” ألن
اعتنــاق الفکــر اإلســامي كان يعــد جرميــة.
لذلــك كان منــدرس يقــول دومــا :مثــي
مثــل القمــر ،طلــع مــن خلــف الســحب
الداكنــة .أي أخفيــت إميــاين يف هــذه
الظلمــة الداجنــة .ونحمــد اللــه عــى أن
الســحب الداكنــة واملرتاكمــة قــد انقشــعت
اليــوم مــن ســاء تركيــا.
وكان التالميــذ الدارســون يف مــدارس اإلمــام
خطيــب يلتحقــون بالجامعــات ،ويكســبون
املهــارات يف فنــون مختلفــة ،وقــد تخــرج يف
هــذه املــدارس شــخصيات عظيمــة.
كان رجــب طيــب أردوغــان (الرئيــس
الحــايل لرتكيــا) تلميــذي ،وقــد درس عنــدي
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العربيــة ملــدة أربــع ســنوات .ومــا زالــت
العالقــة بيننــا وثيقــة .قبــل مــدة يف شــهر
رمضــان ذهبــت بالرتجمــة الرتكيــة لكتــاب
“بــال جربيــل” للعالمــة إقبــال إليــه
وقدمتــه لــه .كان يف ضيافــة إفطــار عــى
الســاحل ،وفيــه أكــر مــن ألــف نســمة،
وكان رئيــس الجمهوريــة يف مــكان محفــوظ
مل يعرفنــي الحــراس فلــم يســمحوا يل
للدخــول عليــه ،فانتظــرت حتــى رفــع
رأســه ورآين ،فأرســل حارســه إيل وطلبنــي.
جــاءين الحــارس وســألني :هــل أنــت
يوســف قراجــه؟ قلــت :نعــم ،فســمحوا يل
بالدخــول .وعندمــا وصلــت إليــه كان عــى
طاولــة اإلفطــار فقــام احرتامــا يل ،فقلــت:
يــا رئيــس الجمهوريــة! أرجــوك ال تقــم،
ينظــر إلينــا آالف مــن النــاس وأنــا أســتحيي
أن تقــوم أنــت مــن مكانــك ألجــي .فقال:ال
يــا أســتاذ ،تفضــل! اجلــس بجنبــي.
وقبــل هــذه املقابلــة مبــدة طويلــة عندمــا
كان أردوغــان رئيــس البلديــة يف اســطنبول
ذهبــت إىل مكتبــه مــع عــدد مــن الزمــاء
للتهنئــة .وقبــل أن يتــوىل رئاســة الجهوريــة
كنــت أختلــف إليــه كث ـرا ،وأتبــادل معــه
بعــض املســائل العالقــة .ولكــن اآلن أشــعر
بــأن أعاملــه كثــرة ،الدقائــق والثــواين
تحتــل عنــده أهميــة قصــوى.
لقــد اســتفدت مــن الشــيخ عبــد الحفيــظ
البليــاوي يف مجــال اللغــة العربيــة كثــرا،
كان ماهــرا يف اللغــة العربيــة وتعليمهــا.
كان الشــيخ ســعيد الرحمــن األعظمــي
الــذي هــو اآلن عميــد الشــؤون التعليميــة
يف نــدوة العلــاء قــد عــاد حديثــا مــن
بغــداد ،وقــد تعلــم اللغــة العربيــة يف
بغــداد بعــد أن تخــرج مــن العلــوم
اإلســامية يف نــدوة العلــاء بلكهنــو،
وقــد ع ّينــه الشــيخ النــدوي أســتاذا يل يف
تعليــم اللغــة العربيــة ،بــادئ األمــر عندمــا
كنــت حديــث العهــد بالنــدوة ومل تكــن
يل معرفــة باألرديــة كنــت أتكلــم بالعربيــة
فقــط ،واســتفدت مــن الشــيخ األعظمــي
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يف هــذا املجــال .كان الشــيخ أويــس
النــدوي النجرامــي هــو اآلخــر مــن العلامء
البارزيــن يف هــذه الجامعــة وكان يحبنــي.
والشــيخ محمــد إســحاق الســنديلوي أيضــا
كان عاملــا تقيــا وبــارزا يف هــذه الجامعــة،
وإن مل أكــن تلميــذه إال أين اســتفدت منــه،
وكان يخصنــي بالعنايــة واملحبــة ،ولكــن
بعــد عــوديت إىل تركيــا غــادر إىل باكســتان.
كنــت يومــا يف جلســة الشــيخ عــي
ميــان (االســم الــذي يعــرف بــه الشــيخ
النــدوي يف شــبه القــارة الهنديــة) وكان
الشــيخ يجلــس بعــد العــر مــع األســاتذة
وطــاب الدراســات العليــا ويجــري الــكالم
يف موضوعــات مختلفــة ،فتكلــم يومــا عــن
الشــيخ أيب األعــى املــودودي ،وكان قــد
اقرتحــت لــه الحكومــة الباكســتانية ليتــوىل
وزارة املعــارف يف باكســتان ولكنــه رفــض
القبــول إال بــروط ومل يحصــل التوافــق.
كان الشــيخ النــدوي يدعــم الجامعــة
اإلســامية التــي أسســها الشــيخ املــودودي
ويتابــع نشــاطاته ولكــن بعــد تأســيس
نهضــة جامعــة الدعــوة والتبليــغ تخــى
عــن الجامعــة اإلســامية وآثــر أن ينشــط يف
جامعــة الدعــوة والتبليــغ ،إال أن أســلوبه
كان يختلــف بعــض الــيء عــن أســلوب
جامعــة الدعــوة والتبليــغ يف بعــض األمــور.
ويل صلــة قويــة بنهضــة جامعــة الدعــوة
والتبليــغ وأحــب العاملــن فيهــا ،وأراهــا
رضورة الســاعة .دار العلــوم نــدوة العلــاء
لهــا منهــج إصالحــي ودعــوي ،يشــارك
الطــاب يف نشــاطات الجامعــة أيــام
العطلــة ،واملتخرجــون مــن نــدوة العلــاء
متفوقــون مــن حيــث املســتوى العلمــي
والحمــد للــه.
ولــن أنــى فضــل جامعــة دار العلــوم
نــدوة العلــاء وأســاتذتها ،لقــد خصــوين
بالعنايــة ولطفــوا يب وأكرمــوين وعلّمــوين
مــا علّمهــم اللــه تعــاىل ومل يألــوا أي
جهــد يف ذلــك .وأحــاول دومــا أن أدعــم
هــذا املركــز العلمــي والتعليمــي حســب
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اســتطاعتي .قبــل مــدة كان لــدار العلــوم
مــروع بنــاء لســكن الطــاب وكانــت
نفقتــه األوليــة تعــادل  7000دوالرا ،فقلــت
للشــيخ محمــد رابــع :اســمح يل أن أرى
بعــض األعيــان والوجــوه يف تركيــا إلكــال
هــذا املــروع ،فمضــت ســنتان واتفــق أن
جــاء أســتاذان مــن كبــار أســاتذة نــدوة
العلــاء إىل إســطنبول ،فذهبــت معهــم
إىل أحــد مــن أصحــاب الخــر والتــرع
وشــ ّوقته أن يدعمنــا إلكــال املــروع
ويشــ ّوق اآلخريــن مــن األثريــاء ،فســأل
عــن مقــدار املبلــغ ،فرشحــت لــه ،فقــال:
أنــا بنفــي أتــوىل نفقــة هــذا املــروع
وأعطــى بالفــور  10000دوالرا لبــدء
املــروع ،ثــم اســتغرق إكــال املــروع
لســنوات وارتفعــت األســعار ،ولكنــه
أكمــل املــروع وأنفــق عليــه مــا يقــارب
ثالثــن ألــف دوالرا .وهــذا املــروع
الســكني يســع لـــ  640طالــب .وســنقوم
مبثــل هــذا العمــل يف أماكــن أخــرى أيضــا،
ونحــن اآلن بصــدد جمــع التربعــات لبنــاء
مدرســة لألقليــة املســلمة يف كامبــوج
(بلــد يف الجنــوب الرشقــي آلســيا) كــا
أننــا بصــدد بنــاء مدرســة ومركــز علمــي
يف نبــال (بلــد يف شــال الهنــد) مبســاعدة
رجــل كانــت لــه صلــة بالشــيخ أيب الحســن
النــدوي ولــه نشــاطات ملموســة هنــاك يف
ضــوء توجيهــات الشــيخ النــدوي .األقليــة
املســلمة يف نبــال يعيشــون ظروفــا صعبــة،
لذلــك نرجــح فعــا نبــال عــى كامبــوج.
انــروا هــذا الخــر يف مجلــة نــداي
إســام ليطلــع عليــه أهــل التــرع والــروة
ويشــاركونا يف إكــال مثــل هذه املشــاريع.
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اإليغور ..خذالن األحباء وشراسة األعداء
سيد مسعود

هل تص ّدقون أن تكون يف عامل اليوم بقع ٌة
ت ُهدم فيها مساجد املسلمني ،وتصا َدر
املصاحف ،وال يستطيع املسلمون أن ميارسوا
فيها شعائر دينهم بح ّرية ،فال يُسمح لهم
جبون عىل اإلفطار يف نهار رمضان،
بالصوم ،يُ َ
ال يُسمح للحج إال للكبارُ ،ينع الرجال من
إطالق اللحى ،يُك َرهون عىل تناول لحوم
الخنزير ،ورشب الخمر والتدخني!
بقع ٌة تُلزم املرأة فيها عىل لبس املالبس غري
اإلسالمية ،وتُ نع من اتخاذ النقاب!
يُخضع األطفال فيها للفكر الشيوعي
املاركيس بإلغاء مدارسهم الخاصة وإجبارهم
عىل االلتحاق باملدارس الحكومية التي
تعمل جاهدة عىل تغيري ثقافتهم اإلسالمية!
قد تبلغ الضغوطات الدينية إىل حد يتم
إلزام أمئة املساجد باالقتصار عىل قراءة
السور العرش القصار يف الصالة باإلضافة
للفاتحة.
هذه أخبار واقع ّية عن ثلّة مؤمنة تُعرف
باإليغور يف تركستان الرشقية أو ما يسمى
بإقليم "شينغ يانغ" تحت هيمنة الحكومة
الصينية الشيوعية .قد غابت أخبارهم عن
مسامع املسلمني يف العامل ،وعن منظامت
حقوق اإلنسان ،وعن منظمة األمم املتحدة.
وليس كل مآيس اإليغور ما رسدت ُه هنا ولقد
بقي الكثري كـ قانون تسمية أوالد املسلمني
بأسامء غري إسالمية ،إحراق جثّة من ميوت
من املسلمني معارض ًة للرشيعة اإلسالمية
التي تأمر بدفن امليت .إلزام املسلمني
عىل متابعة القنوات الحكومية ،منعهم
من التواصل مع األجانب وخاصة مراسيل
الصحافة ،ومنعهم من استخدام حساب
واتساب!
يزج به
كل من يخالف أمرا من هذه األمور ّ

خلف قضبان السجون الصينية! والهارب من
هذه املظامل يصادر بيته !
قامت الحكومة بتأسيس معسكرات "إعادة
التثقيف" التي تصفها باملستشفيات وت َعترب
املعتقلني فيها مرىض يجب تطهري أدمغتهم
من فريوس اإلسالم! يلقّنون فيها بعدم وجود
يشء يسمى بـ الدين وعدم وجود اإلله !
ليست هذه القوانني قوان َني عا ٍمل خيايل يف
فلم سيناميئ بل واقع  10ماليني مسلم يف
الصني ،وقد اعتُقل نحو ميليون منهم بيد
السلطات الصينية بحجج واهية يف حملة
رشسة تعتربها ضد التطرف واإلرهاب ونزعة
االنفصال.
وكأنّنا يف عرص محاكم التفتيش التي
انترشت يف األندلس بعد انهيار اإلمرباطورية
كل من
اإلسالمية هناك ،حيث كان يحا َرب ُّ
يخالف الديانة الكاثوليكية ويُس َجن ويعذّب
وتصل عقوبته إىل اإلعدام.
وملعرفة املزيد ..اإليغور مسلمون من العرق
الرتيك ويشكّلون نحو  45يف املائة من سكان
إقليم شينغ يانغ الذي كان يُعرف بـ تركستان
الرشقية قدميا ،وقد ت ّم الفتح اإلسالمي له يف
عهد سيدنا عثامن بن عفان ريض الله عنه
بقيادة قتيبة بن مسلم الباهيل يف أوائل
القرن الثامن امليالدي .متكن املسلمون من
إقامة إقليم تركستان الرشقية إثر ك ّر وف ّر
جرى بينهم وبني الصينيني وقد ظل اإلقليم
صامدا عىل مدى نحو عرشة قرون قبل أن
يخضع لسيطرة الصني الشيوعية عام 1949
ويتحول اسمه إىل «شينغ يانغ» وداللة
الكلمة (الحدود الجديدة).
صار اإلقليم تحت املراقبة الصارمة ودفعوا
إليه بعرق (الهان) الذي أوشك أن يصبح
أغلبية عىل حساب اإليغور السكان األصليني،

خوفا من تكرار محاولة االستقالل التي يحلم
بها اإليغور .واشتدت املراقبة إثر ترشيعات
املحافظني الجدد يف أمريكا بُعيد أحداث ١١
سبتمرب 2001مـ.
اليوم وبعد مرور سبعني عاما عىل االحتالل
الصيني لرتكستان الرشقية قد انخفضت
نسبة اإليغور للنصف نتيج ًة لتالعب
الحكومات الصينية املتعاقبة بالرتكيبة اإلثنية
لسكان اإلقليم.
لقد تزايدت الضغوطات والقمع الشديد
كمشة،
مع األيام ليقع اإليغور بني ّ
فك ّ
ويخضع ألمناط قاسية من التعذيب واإلذالل
والحرمان ،وت ُسمع هذه األيام تهديدات
علنية من قبل السلطات يف الصحف
الرسمية مبامرسة إبادة جامعية ضد اإليغور
فيام مل يخضعوا لقوانني الحكومة الجائرة.
مام ال ي ّربر يف حا ٍل من األحوال حتى ولو
كانت لدى اإليغور نزعة االنفصال ومحاولة
االستقالل كام ت ّدعي الحكومة.
إ ّن ما ب ّينته عجِال يف هذه العجالة ليس
إال غيضا من فيض مام يجري يف تركستان
الرشقية لثلّة من املسلمني الع ّزل.
يف األخري ،عىل البالد اإلسالمية (دوال) إلزام
الصني باحرتام أقلية اإليغور وتهديدها
ظل تبادل تجاري
عىل األقل -باملقاطعة يف ّمرتفع يصل للمليارات .وعىل املسلمني يف
أنحاء العامل (شعوبا) أن يقفوا مع إخوانهم
املضطهدين يف تركستان الرشقية ،عرب الدعاء
لهم ورمي العدو الظامل بسهام الليل الصائبة،
وقيادة احتجاجات واسعة يف بالدهم ضد
هذه املجازر اإلنسانية ،وبذل املساعي لنرش
قض ّيتهم حتى ال تبقى خافية ،مساعد ًة منهم
عىل تفويت الت ّنني الصيني فرص َة اإلبادة
والقمع يف الصمت والخفاء.
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 8أيام يف مجهورية تتارستان (األخرية)

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 الرحلة شفاهيا عىل األخ الفاضل محمد يعقوب شه بخش (سكرتري الخرب يف مجلة نداء إسالم الفارسية) ح ّررها األخري
وتم نرشها يف موقع سني أون الين .وإن قيمة هذه املذكرات واشتاملها عىل معلومات جيدة وذكريات رائعة كفيلة
باللغة الفارسية ّ
بإفادة القراء ،شجعني عىل تعريبها تعميام للنفع وإمتاعا لقراء لغة الضاد .وستنرشها مجلة «الصحوة اإلسالمية» يف سلسة ذات حلقات.
املع ّرب.
يــوم األربعــاء  18املحــرم كان آخــر يــوم
قضينــاه يف جمهوريــة تتارســتان ،خطــط
املضيفــون لزيــارة الشــيخ وســائر الضيــوف
املشــاركني يف املؤمتــر إىل املشــاهد واألماكــن
األثريــة ملدينــة قــازان الجميلــة ،وقــرر
تنفيــذ الخطــة مــن الســاعة  11ظه ـرا إىل
الرابعــة مســاء ،ويف ذات الوقــت كان تقاطر
اإلخــوة الطاجيــك لزيــارة الشــيخ متواصــا
يختلفــون إليــه.
وأرى مــن الجديــر ذكــر مبــادرة قــام بهــا
القــارئ مهــر اللــه الطالــب الطاجيــي
الــذي يعرفــه األســاتذة والطــاب بجامعــة
دار العلــوم زاهــدان معرفــة تامــة ،وهــو
ينشــط حاليــا يف ســيبرييا ،فحينــا يســمع
املذكــور بقــدوم فضيلــة الشــيخ عبــد
الحميــد إىل قــازان يســتصحب بعــض

أصحابــه يف ســيبرييا ويغادرهــا متوجهــا
نحــو قــازان ويقطــع مســافة خمســة
آالف كلــم .ليــزور الشــيخ ،يصلــون مســكو
بعــد قضــاء  6ســاعات يف الطائــرة ثــم
ســاعة ونصــف ســاعة مــن مســكو إىل
قــازان ،وفتكــون الســاعات التــي قضوهــا
يف الطريــق  7ســاعات ونصــف ســاعة
بالطائــرة ،وإن هــذه املبــادرة الطيبــة إن
دلــت عــى يشء فإمنــا يــدل عــى اإلميــان
الراســخ واإلرادة القويــة وحبهــم الوافــر
وتعلقهــم الكبــر بالعلــاء وحامــي العلــم
ووفائهــم بأســاتذتهم واملركــز العلمــي
الــذي رووا منــه ظأمهــم العلمــي .هــذا
مــا دفــع هــؤالء األكارم عــى هــذه املبــاردة
الرائعــة وجعلهــم يســتهينون مبشــاق
الســفر ونفقــات هــذه الرحلــة الطويلــة.
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كان يقــول بعــض األعــزة نحــن قضينــا يف
زاهــدان ســنوات ولكــن مل يتيــر لنــا لقــاء
خــاص مــع فضيلــة الشــيخ وبقــي فينــا
الرغبــة امللحــة لالجتــاع منــه ومحادثتــه
جهــا لوجــه إىل أن وفــر اللــه هــذه الفرصــة
الطيبــة لحاجــة يف نفــس يعقــوب حيــث
جــاء بالشــيخ إىل هنــا لنجالســه ونبــوح مبــا
يف صدورنــا ،نحــن نعتــر هــذا األمر ســعادة
مثينــة وحلــا قــد حققــه اللــه تعــاىل.
الســاعة  11نهــارا يــوم األربعــاء نزلنــا يف
فنــدق اليب مصاحبــن الشــيخ ،وقــد وجدنــا
مثــة املفتــي فريــد وعــددا مــن ضيــوف
املؤمتــر ينتظــرون قدومنــا ،فركبنــا ســيارة
 vanمعــا وانطلقنــا.
أول مــكان تفقدنــاه كان مســجد العائلــة
الــذي ســبق ذكره بنــا يف الحلقات الســابقة،
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فــوق رابيــة ذات منظــر خــاب يشــبه بــرج
ميــل نــارد الواقــع لدينــا يف الطريــق مــن
زاهــدان إىل مدينــة بــم ،ويقــال عندمــا
اشــتبك الــروس مــع املســلمني يف هــذه
املنطقــة وانهــزم املســلمون ومبــا أن هــذا
الــرج كان القلعــة األخــرة للمســلمني
يقومــون بإحــداث قنــاة يف الــرج لنقــل ماء
البحــرة إىل املدينــة وتوفــره للمســلمني ثم
بعدمــا ينتبــه لــه الــروس يفجــرون قنــاة
املــاء.
تواصــل التفقــد لنــزور مســجد العالمــة
شــهاب الديــن املرجــاين ،وهــو مــن
الشــخصيات البــارزة والعلــاء الكبــار عاش
يف تتارســتان قبــل قــرون ،وكان ضليعــا يف

حرضنــا هــذا املســجد عنــد العــودة مــن
بلغــار إىل قــازان ،صلينــا الظهــر هنــا وبعــد
الصــاة أضافنــا أحــد ســكان قــازان للغــداء
فأطعمنــا الطعــام الطاجيــي املفضّ ــل مــا
يقــال لــه آش الطاجيــي وحســاء يشــبه
املــرق عندنــا ومــا نقــول لــه يف البلوشــية
آپ واد (املــاء وامللــح) وبحســب الشــيخ
البــدري آپ واد البلــويش الحقيقــي هــو مــا
وجدنــاه هنــا ،فــا لــون لــه كاملــاء ولكــن
كان يحتــوي عــى البطاطــس واللحــم
والجــزر وتوابــل أخــرى.
يف روســيا كــا يســمى مقــر الرئاســة
الكرملــن كذلــك يف جمهورياتهــا يســمى
قــر الرئاســة الكرملــن ،وبهــذه املقدمــة
أريــد أن أقــول :إن املــكان الثــاين الــذي
تفقدنــاه كان مســجد «قــل رشيــف»
الــذي يقــع بقــرب قــر الكرملــن يف
قــازان ،كان املســجد يف غايــة الروعــة
والجــال ومــن األماكــن التــي تجتــذب
الســياح وكان هنــاك ســياح بالفعــل،
ومــن الطريــف أن هــذا املســجد وكاخ
مسجد قل رشيف  -قازان
الكرملــن كالهــا واقعــان بجنــب نهــر
يســمى ولغــا ،أفــاد املفتــي فريــد بــأن الفقــه وقــد ســبق بنــا نبــذة عنــه وعــن
اســمه األصــي كان بلغــار ثــم غــر الــروس كتابــه الشــهري ،ومــا جــرى بيننــا مــن
العنــوان تدريجيــا إىل ولغــا ،فتغــر مــن املــزاح قولنــا :لنــا يف جامعــة دار العلــوم
بلغــار إىل بلغــا ومــن بلغــا إىل بلــگا وولــگا ،زمــاء اســمهم العائــي مرجــاين ولعلهــم
ويقــول الشــیخ إن قــازان توجــد فيهــا أنهار ينتمــون إىل هــذه املنطقــة ،وقالــوا هنــا
جاريــة أخــرى ســوى هــذا ،وقــد قلنــا لهــم قريــة اســمها مرجــان ومبــا أن العالمــة
مامزحــن لعــل هــذا االســم مأخــوذ مــن شــهاب الديــن كان هــذه القريــة اشــتهرت
كلمــة بلوشــية قدميــة بلــگاك التــي تكتــب باســمه ،فقلنــا عــى كل نحــن ســوف
ولــگاك أيضــا ،وال أنــى القــول بــأن بعــض نعــرض عــى زمالئنــا ليحققــوا يف هــذا
كلامتهــم مشــركة بــن الفارســية والتتاريــة املجــال رمبــا يجمعهــم مــع العالمــة شــهاب
منهــا بــازار فالبــازار يف الفارســية نفســها يف الديــن املرجــاين نســب.
انتهــت جولتنــا التفقديــة وعدنــا بعــد صالة
التتاريــة.
كان يف ضواحــي قــازان بعــض األمكنــة العــر إىل الفنــدق حيــث نقيــم ،وبعــد
األثريــة األخــرى زرناهــا أيضــا ،كان مــن بني صــاة املغــرب برمــج اإلخــوة الطاجيــك يف
هــذه األماكــن بــرج مصنــوع مــن اآلجــر مســجد العائلــة ،قــرروا أن يجتمعــوا هنــاك

رحالت

ويتكلــم لهــم الشــيخ ،ووخصــص الشــيخ
الوقــت املتبقــى القصــر لالسـراحة وقبيــل
صــاة املغــرب انطلــق نحــو املســجد
املذكــور يف صحبــة الشــيخ البــدري واألخ
أحمــد (الحــارس) وأمــا أنــا والحافــظ
طيــب فطلعنــا عــى األســواق لـراء بعــض
األمتعــة ،كانــت هنــاك متاجــر راقيــة كبــرة
واملدينــة بنفســها أيضــا يف غايــة الجــال،
ونظــام املــرور والثقافــة االجتامعيــة أيضــا
كانــت رفيعــة مثاليــة.
النــاس كانــوا يرحبــون بنــا كضيــوف
بكلــات تــدل عــى هــذا كـــ خــوش خــوش
وگاســپادينا أي أهــا وســهال ومرحبــا
أو تحريــك الــرأس ،والطريــف أن أكــر
أصحــاب املتاجــر كــ ّن نســاء كبــرة
الســن وذات تجــارب وأمــا الفتيــات
صاحبــات املتاجــر كــن قليــات،
عــى كل قضينــا حوائجنــا وعدنــا إىل
مســجد العائلــة ،كان الجمــع ملحوظــا
يف املســجد بحيــث يكتــظ ،والشــيخ
يتكلــم ،هــذه املــرة أيضــا أكــد عــى
كســب العلــم بشــكل خــاص ،يقــول:
عليكــم أن ترســلوا أوالدكــم لطلــب العلــم
وليتعلــم األبنــاء العلــم واملعرفــة ،وروســيا
تتطلــع إليكــم لصناعــة مســتقبلها ،وكذلــك
النــاس علّقــوا اآلمــال فيكــم ،كل شــعب
أخــذ بناصيــة العلــوم يحظــى مبكانــة
وفضــل يف العــامل ،ولــو كنتــم ترغبــون يف
املعــايل فليــس أمامــك طريــق ســوى شــق
طريــق العلــوم الرشعيــة والعرصيــة ،ينبغي
أن تكونــوا منــاذج لآلخريــن يف األخــاق
والســلوك تجتذبــون النــاس بأخالقكــم،
شــأن الصحابــة والســلف الصالحــن الذيــن
نــروا اإلســام يف أداين الدنيــا وأقاصيهــا
باألخــاق والســلوك واألعــال ،ونفضــت
الجلســة بالدعــاء ،ثــم صافحــه النــاس يف
حــب ووداد ،وللعشــاء كنــا ضيوفــا لــدى
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رحالت
رئيــس جمعيــة الطاجيــك املقيمــن يف
تتارســتان وعدنــا إىل الفنــدق بعــد العشــاء.
كانــت هــذه آخــر ليلــة قضيناهــا يف قــازان
ألجــل هــذا جــاء املفتــي فريــد يف الســاعة
 11ليــا إىل الفنــدق للتكــم مــع الشــيخ
كان يف غايــة الفــرح مــن هــذه الرحلــة
وخاطــب الشــيخ قائــا :لطاملــا كنــا نبحــث
عــن شــخصية مثلــك ،أنــت ضالتنــا ،ألنــك
تتبنــى مبــدأ االعتــدال والوســطية وتنهــج
عــى نهجــه واثقــا بأنــه هــو الحــل الناجــع
يف العــر الراهــن ،مبتعــدا عــن اإلفــراط
والتفريــط ،إن البقــاء عــى هــذا املنهــج
والدعــوة إليــه يف عرصنــا هــذا مــا يســرعي
االنتبــاه .وبنــاء عــى اتجاهكــم الوســطي
يعرفكــم املســلمون يف البــاد اإلســامية كام
أننــا أيضــا عرفناكــم عــى هــذا األســاس.
صبــاح الخميــس كان موعــد توديــع
أصدقــاء وإخــوة طيبــن مل يألــوا جــدا يف
إك ـرام الشــيخ ورفقتــه أســبوعا كامــا ليــا
ونهــارا ومل يرتكــوا يف حقنــا شــيئا مــا يــر
القلــب ويقــر العــن ،وصــار بيننــا وبينهــم
خبــز وملــح وحديــث ومؤانســة ،نعــم لقــد
حانــت ســاعة الــوداع مــع هــؤالء الطيبــن
مــن التتــار والطاجيــك والق ـزاق واألزبــك.
بكّــر املفتــي فريــد قادمــا إىل الفنــدق
وانطلقنــا نحــو املطــار يف الســاعة الســابعة
والنصــف صباحــا كان عــدد املشــايعني
إيانــا إىل املطــار بــن  15إىل  20شــخصا ،إن
تعلــق هــؤالء بالعلــاء وإكرامهــم لهــم مــا
يــكل عــن وصفــه اللســان ،وعنــد الــوداع
أبــدوا مــن اإلكـرام مــا قــد ســبب أن تجــري
املدامــع عفــوا ،كأنهــم كانوا يفارقــون أباهم
ملــدة طويلــة ،الدمــوع كانــت ســواجم
وكانــوا ينطقــون بالكلــات األخــرة بنـرات
حزينــة باكيــة خنقتهــم الع ـرات ،تعلقهــم
بالشــيخ كان عجيبــا جزاهــم اللــه جميعــا
خ ـرا.
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خــال هــذه الرحلــة أبــى البعــض يف
اإلحســان إلينــا بــاء حســنا ،ومل يفارقونــا،
وأرى شــكرهم واجبــا عــى عاتقــي،
الشــيخ إدريــس الــذي تخــرج يف جامعــة
دار العلــوم كراتــي الدكتــور آي محمــد
أســتاذ الجامعــة اإلســامية بروســيا يف
قــازان ،كذلــك الحافــظ محفــوظ اللــه
أســتاذ دار التحفيــظ يف إحــدى املســاجد
بقــازان ،الســيد دوران والســيد فــروز أيضــا
يســتحقان الشــكر ملســاعيهام ،األخ إدريــس
مــن مســكو أيضــا أيضــا بــذل جهــودا
مخلصــة يف مجــال التنســيق.
الشــاب املهــذب البــارع الــذي تعرفنــا عليه
يف قــازان وتأثرنــا بشــخصيته البديعــة كان
مــن اإلخــوة التتــار الزم وفدنــا أليــام وكان
بســيارته تحــت خدمــة الوفد ،كان مســيحيا
وتــرف باإلســام ،قــال حامــدا للــه إنــه
مــن أربــع ســنوات وال تفوتــه الصــاة مــع
الجامعــة ،الســيد عبــد الحميــد مســاعد
جمعيــة الطاجيــك املقيــم بتتارســتان هــو
اآلخــر أيضــا ممــن أكرمنــا كث ـرا ،جزاهــم
اللــه خ ـرا.
هــذه الرحلــة بالنســبة يل كانــت رائعــة
ي هنــا أن
ممتعــة جــدا وأرى لزامــا عــ ّ
أوجــه الشــكر إىل اإلخــوة الفاضلــن يف
تحريــر مجلــة نــداء إســام لتحريــر هــذه
الرحلــة والعمــل عــى تنســيقها وأعــزيت يف
مجلــة الصحــوة اإلســامية للقيــام بتعريبهــا
بأحســن مــا ميكــن واألعــزة يف موقــع
ســني أوناليــن لنرشهــا باللغتــن الفارســية
والعربيــة.
نســأل اللــه تعــاىل أن يتقبــل هــذه الرحلــة
ويجعلهــا ســببا لنــر دعــوة اإلســام
وصحــوة املســلمني ،أســجل هــذه الكلــات
األخــرة وأنــا يف الطائــرة يف مســرة العــودة
إىل الوطــن .وال حــول وال قــوة إال باللــه.
والســام علیکــم و رحمــة اللــه و برکاتــه.

السنة-16:العدد/4:ربيعالثاين 1441هـ.ق

أخبار العامل
مهاتري يتعهد بحامية اإليغور إذا استجاروا
ببالده
قــال رئيــس الــوزراء املاليــزي مهاتــر محمــد إن
بــاده لــن ترحــل مســلمي اإليغــور إىل الصــن
إذا تقدمــوا بطلبــات لجــوء يف ماليزيــا.
جــاء ذلــك يف كلمــة ألقاهــا مهاتــر يف الربملــان
املاليــزي يف معــرض رده عــى أســئلة املعارضــة
حــول تعــرض أقليــة اإليغــور املســلمة لالضطهاد
مــن قبــل الســلطات الصينيــة.
الهند ..رقعة االحتجاج ضد قانون التجنيس
تتسع ومودي يحاول احتواء األزمة
ارتفــع عــدد القتــى يف املواجهــات العنيفــة
بــن الرشطــة واملحتجــن يف الهنــد ،وذلــك عــى
خلفيــة االحتجاجــات املتواصلــة منــذ نحــو
أســبوع ضــد قانــون الجنســية الــذي يحــرم
املهاجريــن املســلمني مــن التجنيــس ،يف حــن
عقــد رئيــس الــوزراء اجتامعــا مــع أعضــاء
حكومتــه لبحــث الوضــع األمنــي.
وذكــرت وكالــة رويــرز أن مجمــوع القتــى منــذ
انــدالع االحتجاجــات ال يقــل عــن  14قتيــا ،يف
حــن أفــادت وكالــة الصحافــة الفرنســية بــأن
العــدد وصــل إىل عرشيــن قتيــا.
مقتــل جميــع الــركاب ..تحطــم طائــرة مدنيــة
أوكرانيــة يف إيــران
فــرق اإلنقــاذ يف موقــع ســقوط الطائــرة جنــوب
طه ـران (األناضــول)
فــرق اإلنقــاذ يف موقــع ســقوط الطائــرة جنــوب
طه ـران (األناضــول)
لقــي  176شــخصا عــى األقــل حتفهــم صبــاح
اليــوم األربعــاء إثــر ســقوط طائــرة مدنيــة
أوكرانيــة بعــد إقالعهــا بدقائــق مــن مطــار
"اإلمــام الخمينــي" الــدويل بالعاصمــة طهــران،
وذكــرت مصــادر إيرانيــة وأوكرانيــة أن الســقوط
حــدث ألســباب فنيــة.
تركيــا والجزائــر تتفقــان عــى بــذل الجهــد
لوقــف إطــاق النــار بليبيــا
اتفقــت تركيــا والجزائــر عــى تجنــب أي إج ـراء
عمــي يزيــد مــن تعكــر األجــواء يف ليبيــا ،وبــذل
كل الجهــود لوقــف إطــاق النــار.
جــاء ذلــك يف بيــان للرئاســة الجزائريــة عقــب
اســتقبال الرئيــس عبــد املجيــد تبــون لوزيــر
الخارجيــة الــريك مولــود تشــاووش أوغلــو.
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األخالق اإلسالمية

االنتصار على األتعاب الكاذبة
عبد اللطيف الناروئي
أستاذ باجلامعة

إن کثیـرا مـن النـاس حالـت األتعـاب
الکاذبـة دون وصولهـم إلـی مکانتهـم
الالئقـة بهـم ،وتخلفـوا عـن رکـب التقـدم
والنجـاح ،ألنهـم تستروا وراء سـتار کثیـف
مـن األعـذار غیـر الحقیقیـة ،وإن عبیـد
سـاعاتهم الراهنـة وأرقـاء ظروفهـم القامتة،
یعیشـون ویموتـون مـن دون أن ینجـزوا
مهما فـی حیاتهـم ،ومـن دون أن یصلـوا
إلـی مکانـة مرموقـة؛ ألنهـم اسـتجابوا نداء
النفـس ،واقتنعـوا بالعمل الجزئی البسـیط،
ومل یخوضـوا لجـة بحـر الهمـة وتخلفوا عن
رکـوب املشـقة والصعـاب.
فکـم مـن فتـی قد شـغلته األمانـی الفارغة
واألعمال البسـیطة عـن سـلوک طریـق
املعالـی ،ولیسـت لدیـه خطـة مدروسـة،
ومنهـج سـوی للوصـول إلـی األهـداف
العاليـة.
األتعـاب الکاذبـة هـی القناعـة باألعمال
القلیلـة واإلشـتغال باألمـور التـی ال تعـد
عملا جدیـرا بالذکـر ،وال یصل اإلنسـان بها
إلـی أهدافـه السـامیة.
األتعـاب الکاذبـة هـی أن یجـد اإلنسـان
وقتـا للتجـول فـی األسـواق ،واإلشـتغال
مبواقـع التواصـل اإلجتامعـی ،وال یجـد وقتا
ألداء الواجبـات الدینیـة والقـراءة الهادفـة،
واألعمال الدعویـة ،ویجـد وقتـا لکل شـیئ
إال لتلاوة القـرآن وذکـر اللـه تعالـی.

وکـم مـن عـامل قـوی فـی ملکاتـه ولـه
مؤهلات ومهـارات قـد أسـقطته األتعـاب
الکاذبـة عـن السـیر وراء األهـداف الهامة،
ودامئـا یتحسر علـی تفریطـه ویشـکوا
أحـوال نفسـه غیر املرضیـة ،ولکن ال ینفض
غبـار الکسـل عـن نفسـه ،ویمضـی علـی
غـراره مـن دون مراجعـة وفکـر لتقویـم
السـلوک واملنهـج.
سـألت شـابا متقـد الـذکاء وذا ملـکات
حسـنة ،مبـا ذا تشـتغل فی هـذه األیام من
األعمال اإلیجابیـة والجهـود العلمیـة؟
فقـال معتـذرا :ال أجـد أرضیـة مناسـبة
للعمـل وال أجـد مـن یحرضنـی ویشـوقنی
فـی أمـری.
قلـت لـه :کـن أنـت بنفسـک الرجـل الذی
یمهـد السـبیل للعمـل ،وکـن أنـت املحرض
الـذی یأخـذ بیـد اآلخريـن ،وال تنتظـر مـن
یلقمـک النجـاح ،ویهدیـک الهمـة ،واجعل
مـن نفسـک وهمتـک مفتاحـا لفتـح کل
مغلـق وتیسـیر کل عسـیر ،فمـن انتظـر
الیـوم املثالـی الـذی یجـد کل شـیئ علـی
مـا یـرام ،لعـل عمـره ینفـد وال یأتـی ذلک
الیـوم املوعـود.
وال شـک أن اآلفـاق الرحبـة تنتظـر مـن
یرتادهـا ،ومـن بـادر نحـو النجـاح ومل یعـرج
علـی األتعـاب الکاذبـة ،ورسح طرفـه فـی
بسـتان األمـل والحیویـة فلسـوف تسـتقبله

بـوارق النجـاح والنصرة اإللهیـة.
فمـن جعل مـن همته وإرادته وقودا یشـعل
بـه فتیـل النفـوس فهـو الناجـح فـی معترک
الحیاة.
ومـن اطمئن علـی مـا توحی إلیه نفسـه من
وجدان التعب والکسـل فـی الطریق ،وأرکب
نفسـه مطایـا األوهـام ،وآثـر الراحـة الفانیـة
الزائلـة عـن قریـب ،فهـو حقـا وقـع ضحیـة
األتعـاب الکاذبـة ،وهـو الـذی یـری الظلمـة
وال یبصر النـور الوهـاج ،وال یجـد الحیـاة إال
املشـاکل واألعـذار ،وسـیعیش خاملا بائسـا،
وال یخطـو خطوة نحو أبـواب الخیر والعمل،
ألنـه قد اقتنع من قبـل أن األبواب مغلقة وال
یجد إلـی الفوز سـبیال.
هـذا هـو العالمـة املحـدث الشـیخ حسـین
احمـد املدنـی مـن کبـار علماء الهنـد رحمه
اللـه ،یقـول عنـه العالمـة محمـد زکریـا
الکاندهلـوی« :ومـن حاله أنه بدأ سـفره من
الحجـاز ،ونـزل مدینـة کراتشـی ،ومـن دون
توقـف رکـب القطـار وبعد یومیـن وصل إىل
دیوبنـد فـی السـاعة الخامسـة صباحـا ،وفی
السـاعة السادسـة من نفس الیوم ذهب إلی
الصـف لیدرس صحیـح البخـاری»( .اإلعتدال
فـی مراتـب الرجـال :ص )۶۰
وهکـذا غلـب الناجحـون علـی األتعـاب
الکاذبـة ،وواصلـوا جهودهـم للوصـول إلی
أهدافهـم.

السنة-16:العدد/4:ربيعالثاين 1441هـ.ق

مدوّنات

26

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

ُحرفة األدب
رشيد أمحد بن عيسى

ال ُحرفــة (بضــم الحــاء) تعنــي ســوء الحــظ
والحرمــان والشــؤم والتعاســة ،وقــد ُحــور َِف
كســب فــان إذا شُ ـ ّدد عليــه يف معاملتــه
وضُ ِّيــق يف معاشــه ،ومنهــا امل ُحــا َرف (بفتــح
الــراء) وهــو املحــروم املحــدود الــذي إذا
طلــب فــا يُــرزق أو يكــون ال يســعى يف
الكســب ،وعكســه امل ُبــارك ،وال ُحـ ْر ُف االســم
رجــل ُمحــا َرف أي منقــوص
ٌ
مــن قولــك
الحــظ ال ينمــو لــه مــال ،هكــذا نقــرأ
تعريــف ال ُحرفــة مــن لســان العــرب البــن
منظــور.وكان الثعالبــي :يقــول ِ
«حرفــة
األدب ُحرفــة» .
ــاس قد ًميــا إذا رأَوا َمــن
لذلــك كان ال َّن ُ
يَنشــغل بنظــم القريــض ونَــر الــكالم،
يقولــون :فــا ٌن أدركَتــه حرفــة األدب،
والتجمــة العمل َّيــة لهــذه الكنايــة أ َّن ِمهنــة
َّ
الفقــر أدركَــت ال َّرجـ َـل الــذي امتهـ َن األدب.
يقــول العالمــة ابــن الجــوزي رحمــه اللــه
يف صيــد الخاطــر يف فصــل أربــاب األمــوال
تأملــت أكــر أهــل الديــن
واآلمــال( :وإين
ُ
والعلــم عــى هــذه الحــال ،فوجــدتُ العلــم
شــغلَهم عــن املكاســب يف بداياتهــم (يعنــي
الصبــا
يشــغلهم طلبُهــم لل ِعلــم يف زمــان ِّ
عــن املعــاش) ،فلــا احتاجــوا إىل نفوســهم
ذلــوا ،وهــم أحــق بالعــز .وقــد كانــوا قدميــا
يكفيهــم مــن بيــت املــال فضــات اإلخــوان،
فلــا ُعدمــت يف هــذا األوان ،مل يقــدر
متديــن عــى يشء إال ببــذل يشء مــن دينه،
وليتــه قَـ َدر ،فرمبــا تلِــف الديــن ومل يحصــل

لــه يشء).
فالكاتــب يعيــش يف بالدنــا عيــش الفق ـراء
واملســاكني ،و ُمعظــم الكتّــاب واألدبــاء
رأيتهــم يعانــون الفقــ َر والعــوز ،يعانــون
املشــكالت املتفاقمــة ،ورواتبهــم ضئيلــة ال
تكفيهــم ،ومــن هنــا نرى كثـ ًرا مــن الكتّاب
يهجــرون الكتابــة بعــد فــرة مــن التألــق يف
ســاء األدب والكتابــة ،وبعدمــا أظهــروا
لباقتهــم ،وأثبتــوا أنهــم ميلكــون مواهــب
تخلــق املفاخــر رشيطــة أن ال تسـ ّد أمامهــم
صخــور الفقــر وجبــال املشــكالت.
يقــول األديــب الكبــر عــي الطنطــاوي
الســج ُني امل ُك َّبــل بالقُيود
رحمــه اللــه :ليــس َّ
الصخــر،
الــذي يقطــع الحجــارة مــن َجلْ َمــد َّ
ـوص يف أعــاق اللجــج يبحــثُ
وال الــذي يغـ ُ
عــن اللُّؤلــؤ يف بطــن البحــر؛ ولك َّنه املســك ُني
الــذي قُ ـ ِّدر عليــه أن يَســتخرج رزقَــه مــن
أضيــق أبــواب الـ ِّرزق مــن شـ ِّـق القلــم ،هــو
ـب
مــن ات َّخــذ الكتابـ َة ِحرفـ ًة لــه ،فهــو يكتـ ُ
يكتــب وهــو خامــل كســول،
دامئًــا أبــ ًدا،
ُ
ويكتــب
ويَكتــب وهــو مريــض موجــع،
ُ
وهــو حزيــن مهمــوم( .فصــول يف الثقافــة
واألدب.)٢١٥ :
وكتــب إبراهيــم عبــد القــادر املــازين يف
مقدمــة كتابــه "حصــاد الهشــيم" ( :هــذه
مقــاالت مختلفــة يف موضوعــات شــتى
كتبــت يف أوقــات متفاوتــة ويف أحــوال
وظــروف ال علــم لــك بهــا وال خــر عــى
األرجــح .وقــد جمعــت اآلن وطبعــت

السنة-16:العدد/4:ربيعالثاين 1441هـ.ق

وهــي تبــاع املجموعــة منهــا بعــرة قروش
ال أكــر! ولســت أدعــي لنفــي فيهــا شــيئًا
مــن العمــق أو االبتــكار أو الســداد ،وال أنــا
أزعمهــا ســتحدث انقالبًــا فكريّــا يف مــر
أو فيــا هــو دونهــا ،ولكنــي أقســم أنــك
تشــري عصــارة عقــي وإن كان ف ًّجــا ،ومثرة
اطالعــي وهــو واســع ،ومجهــود أعصــايب
وهــي ســقيمة ،بأبخــس األمثــان! وتعــال
نتحاســب!
مقــال
ً
إ ّن يف الكتــاب أكــر مــن أربعــن
را وعمقًــا وضحولــة.
تختلــف طــولً وقــ ً
وأنــت تشــري كل أربعــة منهــا بقــرش! وما
أحســبك ســتزعم أنــك تبــذل يف تحصيــل
القــرش مثــل مــا أبــذل يف كتابــة املقــاالت
األربــع مــن جســمي ونفــي ومــن يومــي
وأمــي ومــن عقــي وحــي ،أو مثــل مــا
يبــذل النــارش يف طبعهــا وإذاعتهــا مــن
مالــه ووقتــه وصــره.
ثــم إنــك تشــري بهــذه القــروش العــرة
كتابًــا ،هبــه ال يعمــر مــن رأســك خرابًــا
نفســا أو يفتــح عي ًنــا
وال يصقــل لــك ً
أو ينبــه مشــاعر ،فهــو — عــى القليــل
— يصلــح أن تقطــع بــه أوقــات الفــراغ
وتقتــل بــه ســاعات امللــل والوحشــة .أو
هــو — عــى األقــل — زينــة عــى مكتبــك.
والزينــة أقــدم يف تاريخنــا معــارش االَدميــن
النفعيــن مــن املنفعــة وأعــرق ،واملــرء
أطلــب لهــا يف مســكنه وملبســه وطعامــه
ورشابــه ،وأكلــف بهــا مــا يظــن أو يحــب
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أن يعــرف.
عــى أنــك قــد ال تهضــم أكلــة مثـ ًـا
فيضيــق صــدرك ويســوء خلقــك
وتشــعر بالحاجــة إىل الترسيــة
والنفــث وتلقــي أمامــك هــذا
الكتــاب فالعــن صاحبــه ونــارشه مــا
شــئت! فــإين أعــرف كيــف أحــ ِّول
لعناتــك إىل مــن هــو أحــق بهــا!
ثــم أنــت بعــد ذلــك تســتطيع أن تبيعــه
وتنكــب بــه غــرك! أو تفككــه وتلفــف يف
ورقــه املنثــور مــا يُلــف ،أو توقــد بــه نــا ًرا
عــى طعــام أو رشاب أو غــر ذلــك!
أفقليل كل هذا بعرشة قروش؟
أمــا أنــا فمــن يــرد إ ّيل مــا أنفقــت فيــه؟!
مــن يعيــد يل مــا ســلخت يف كتابتــه مــن
ســاعات العمــر الــذي ال يرجــع منــه فائت،
وال يتجــدد كالشــجر وتعــود أخــر بعــد إذ
كان أصفــر ،وال يُرقــع كالثيــاب أو يُــر ىف؟!
ويف الكتــاب عيــب هــو الوضــوح فاعرفــه!
وســتقرؤه بــا نصــب ،وتفهمــه بــا عنــاء..
ثــم يخيّــل إليــك مــن أجــل ذلــك أنــك
كنــت تعــرف هــذا مــن قبــل وأنــك مل تــزد
بــه علـ ًـا! فرجــايئ إليــك أن توقــن مــن االَن
أن األمــر ليــس كذلــك وأن الحــال عــى
نقيــض ذلــك!
واعلــم أنــه ال يعنينــي رأيــك فيــه! نعــم..
رين أن متدحــه كــا يــر الوالــد أن
يــ ّ
تثنــي عــى بنيــه ،ولكنــه ال يســوءين أن
كنــت أعــرف
تبســط لســانك فيــه إذ
ُ
بعيوبــه ومآخــذه منــك .ومــا أخلقنــي بــأن
أضحــك مــن العاتبــن وأن أخــرج لهــم
لســاين إذ أراهــم ال يهتــدون إىل مــا يبغــون
وإن كان تحــت أنوفهــم!
ومهــا يكــن مــن األمــر ،وســواء أرضيــت
أم ســخطت ،وشــكرت أم جحــدت ،فاذكــر،
هــداك اللــه ،أنــك آخــر مــن يحــق لــه أن
يزعــم أن قروشــه ضاعــت عليــه! — أوىل
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بالشــكوى منــك النــارش ثــم الكاتــب).
وكان أبــو هــال العســكري األديــب اللُّغوي
املشــهور صاحــب كتــاب "جمهــرة األمثــال"
فقــ ًرا ُمعد ًمــا ،رغــم علــ ِّو كعبــه يف كثــر
مــن الفنــون والعلــوم ،وكان يتبـ َّزز (يُتاجـ ُر
يف الثِّيــاب) اح ـرازًا مــن الطَّ َمــع وال َّدنــاءة
َ
األســواق مــن
والتَّبــذُّل ،وكان يجــوب
أجــل لقمــة العيــش ،وغ ـ ُره مــن الجهلَــة
والســفلَة واألوغــاد يتن َّعمــون ويأكلــون
ِــب مــن هــذه
كــا ت َــأكل األنعــا ُم ،ف َعج َ
الســافرة ،كيــف يُـ ُّ
ـذل العلــاء
التناقضــات َّ
والســفهاء ،وقــد
واألدبــاء ،ويكـ َّرم الوضعــاء ُّ
أشــار أبــو هــال نفســه إىل مهنتــه غــر
م ـ ّرة يف شــعره ،مــن ذلــك قولــه:
جلويس يف سوقٍ أبيع وأشرتي
َ
دليل عىل أ ّن األنا َم قرود
قوم ّ
تذل كرامهم
وال خري يف ٍ
ويَعظ ُم فيهم نَ ْذلُهم ويسود
ويهجوهم عني رثاثة كسويت
هجا ًء قبيحاً ما عليه َمزيد
والناظــر فيــا تبقــى مــن شــعره يلحــظ
حديثــه املتكــرر عــن فقــره وســوء حالــه
وإحساســه باملــرارة ،كقولــه:
بليت بهجران وفق ٍر وفاقة
وكرثة حاجات وثِقْل ديونِ
وأعظمها أن الزمان يسومني
وقوفاً عىل أبواب من هو دوين.
وكان العســكري يشــعر أن اشــتغاله بالعلــم
حرمــه أســباب الغنــى ،كقولــه:
تالله مل تخطئك أسباب الغنى
إال ألنك عاقل وأديب

مدوّنات

وقوله:
فأين انتفاعي باألصالة والح َجى
ومــا ربحــت كفــي مــن العلــم
ِ
والح َك ـ ْم
ومــن ذا الــذي يف النــاس يبــر
حالتــي
فــا يلعــن القرطــاس والحــر
والقلم
ولألســتاذ "وديــع فلســطني" حكايــة قيّمــة
ينقــل خاللهــا وص ّيــة ذهبيــة مــن الشــاعر
خليــل مطــران لألدبــاء ،يقــول األســتاذ:
كنــت يف زيــارايت للشــاعر خليــل مطــران
ُ
ـت مــا زلــت
أطلــب منــه ال ّنصــح ،فقــد كنـ ُ
يف العرشينيــات مــن عمــري ،وكان هــو قــد
بلــغ الــذروة يف الحيــاة الثقافيــة ،فســألته
عـ ّـا يوصينــي بــه لــي أترســمه يف حيــايت،
وكان جوابــه:
اســمع يــا بنــي! لقــد عشــت حيــاة طويلــة
عريضــة ،جربــت فيهــا أن أعمــل لــدى
الغــر ،وأن أصــدر مجــات خاصــة كاملجلــة
املرصيــة التي أنشــأتها يف أوائل هــذا القرن،
ومل تعمــر أكــر مــن عامــن ،واســتأنفت
إصدارهــا يف عــام  ١٩٠٩دون أن يطيــل
ذلــك مــن عمرهــا .كــا أصــدرت مجلــة
«الجوائــب املرصيــة» (والجوائــب األخبــار
طويل.
الشــائعة) يف عــام  ۱۹۰۳فلــم تع ّمــر ً
وكان قصــدي مــن ذلــك أن أحقــق لنفــي
مــور ًدا ثابتًــا أعيــش منــه ،أل ّن الشــعر،
الــذي وقفــت عليــه كل عمــري ،مل ينولّنــي
أي عطــاء يرفــد رزقــي ،فلــم أكســب منــه
شــيئًا* .ولهــذا أنصحــك بــأن تســتند يف
حياتــك إىل وظيفــة أو عمــل ثابــت يؤ ّمــن
لــك معيشــتك ،أ ّمــا األدب فاجعلــه هواي ـ ًة
مثــل الــزكاة التــي يخرجهــا ال ّنــاس مــن
كســبهم*( .وديــع فلســطني يتحــدث عــن
أعــام عــره ،ج ۱ص.)۲۲۲-۲۲۳ :
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يف رثاء شقيقي احلبيب «أنس»
حممد عمران  -إسطنبول

إن للــه مــا أعطــى ولــه مــا أخــذ وكل يشء ـ والحمــد للــه ـ بــل كان لهــا الصــدارة ثــم جلســنا عــى مقاعــد الدراســة خمــس
والكلمــة املســموعة مطلقــا ،وكان ســيدي ســنوات معــا ،فــكان يل نعــم الشــقيق
عنــده بأجــل مســمى.
اللهــم لــك الحمــد عــى كل حــال وأصــي الوالــد يصــدر عــن رأيهــا واليــكاد يقطــع ونعــم الصديــق ونعــم الســند ونعــم
كل عــى العــون ،وكان وجــوده أكــر عـزاء لنــا بعــد
أمــرا دونهــا  ،ومل يكونــا قــ ّط ّ
وأســلم عــى حبيبــك املصطفــى ﷺ
️تــويف اليــوم شــقيقي الحبيــب الغــايل األهــل بــل قامــا بكثــر مــن أعبــاء األرسة مفارقــة أويــس وكان رؤيتــه والحديــث
«أنــس» الــذي كان يكــرين بنحــو ثــاث وكانــا أنشــط يف خدمــة الوالديــن منــي أنــا معــه يخفــف مصــايب بأويــس .
كتــب إيل قبــل أشــهر و ذكــر حنينــه إىل
ســنني ،بعــد رصاع العمــر مــع أمــراض املعــاىف؛ غفــر اللــه يل.
مختلفــة ،رصاع طــال  33ســنة؛ وهــو االبن وكان أنــس رحمــه اللــه شــغوفا بالكتــب ،هــذا الفقــر وطلــب منــي بإلحــاح أن
الثالــث الــذي فُجــع بــه والــداي العزيـزان كثــر القــراءة ،محبــا للعلــم وأهلــه وكان أزوره وقــال« :أشــعر بــأن الرحيــل اقــرب!
ـ حفظهــا اللــه تعــاىل ـ وتف ّجعنــا بهــم يقــارب أويســا يف الــذكاء وعلــو الهمــة ويشــتد عــي أنــك لســت معــي .اســتغفر
وتحــدي الصعــاب ـ غــر أن أويســا متيــز يل وادع يل بحســن الخامتــة » فنفّســت
جميعــا.
صعقنــي رحيــل أنــس كــا صعقنــي قبــل باملغامــرة واإلرصار مــع انفتــاح عــى لــه يف أجلــه وقلــت :ال تلتفــت إىل أوهــام
ثــاث ســنوات رحيــل حبيبــي أويــس النــاس ـ أمــا أنــس فــكان حي ّيــاً هادئــاً األطبــاء! ثــم كتــب مــرة أخــرى وعاتبنــي
عــى أين مل أزره ،فعزمــت عــى زيارتــه
واشــتد عــي ف ـراق «أنــس» لبُعــد عهــدي صامتــاً منطويــاً عــى نفســه.
بــه وألين ال أســتطيع أن أشــهد جنازتــه وكان رحمــه اللــه عــى قــدر كبــر مــن ولكــن رصفتنــي عــن ذلــك صــوارف
وألقــي عليــه نظــرة الــوداع كــا يــر اللــه االلتـزام والورع؛ يحســن الظن يب ويســألني وظــروف ،حتــى أىت أمــر اللــه قــدرا مقدورا
دقائــق الفقــه يف أمــر دينــه وتجارتــه ،وكان وحالــت املن ّيــة بينــي وبينــه وســتبقى
يل ذلــك يف وفــاة أويــس.
أصيــب «أنــس» منــذ صغــره مبــرض عفيفــا َعــزوف النفــس ال يحــب إال أن يأكل األمنيــة جــرح الــروح وحــرة العمــر وإنــا
الثالســيميا (فقــر الــدم) الــذي أدى إىل مــن كســب يــده ،أنشــأ متج ـرا الكرتونيــا للــه وإليــه راجعــون.
أمــراض فتّاكــة أخــرى كالتهــاب الكبــد ،لبيــع الكتــب ثــم فتــح مركــزا للطباعــة وكنــا كندمــاين جذميــة حقبــة /مــن الدهــر
وتضخــم الطحــال وقصــور القلــب كــا والنســخ والتصويــر وكان يبكّــر إىل عملــه حتــى قيــل لــن يتصدعــا
ـس ،وقــى كالهــا ويبــارشه بنفســه حتــى اشــتد بــه املــرض فلــا تفرقنــا كأين ومالــكا /لطــول اجتــاع
أصيــب بــكل ذلــك أويـ ٌ
شــطر حياتــه عــى رسيــر املستشــفى ،وأقعــده عــن الحركــة؛ وأخــرين اليــوم مل نبــت ليلــة معــا
وصــرا عــى كل هــذه املعانــاة صــرا ً ســيدي الشــيخ محمــد بزرگــزاده أنــه
َ
جميــا ،وصــر والــداي الكرميــان إميانــا رآه ذات مــرة مضطربــا متحــرا ،فســأله ،اللهــم لــك الحمــد عــى كل حــال ،اللهــم
والســنة .إن
واحتســابا ومــا زادهــا هــذا االبتــاء إال فأخــره أن شــخصا حـ ّول إىل حســابه مبلغا لــك الحمــد عــى اإلميــان ّ
مــن املــال وال يعــرف هــو هــذا الشــخص القلــب ليحــزن وإن العــن لتدمــع وإنــا
إنابــة وترضعــا وإميانــا وتســليام.
وعــى خــاف بعــض األرس حيــث يشــقى وال يــدري كيــف يتــرف مــع هــذا املــال؟ عــى فراقــك ملحزونــون وال نقــول إال مــا
الولــد املبتــى املريــض ويعــاين مــن واســتفتى الشــي َخ فأفتــاه مبــا فتــح اللــه يــريض الــرب.
أشــكر جميــع اإلخــوة عــى مشــاركة الحزن
التهميــش  ،كان ألويــس وأنــس الحــظ عليــه ،وأشــاد الشــيخ بورعــه وعفتــه.
األكــر مــن اعتنــاء الوالديــن الصابريــن ،وكان رحمــه اللــه أوثــق النــاس يب صلــة واملواســاة وعــى الدعــاء واالســتغفار.
وحظيــا بتعظيــم واحــرام واســع منهــا مــن بــن إخــويت وأكرثهــم حبــا يل واعتنــاء جربتــم خاطرنــا وخففتــم مصابنــا فجزاكــم
ومــن كل العشــرة وعاشــا مكرمــن مهابــن يب ،كربنــا وتربّينــا معــا و دخلنــا ال ُكتّــاب اللــه خ ـرا.
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َ
اجلبال حتس ُبها جامدة
وترى
سيد مسعود

ـي الراحــل العزيــز "أنــس"
قــد أكمدنــا نعـ ُ
وف ّجعنــا ،ومل يبلــغ النبــأ أحــدا ً مــن األحبّــة
ـب النــار بــن
إال وفـ ّ
ـض عقــو َد دموعــه وشـ َّ
ضلوعــه .وأ ّول مــا خطــر عــى بالهــم يف
كل مــا
هــذا املوقــف هــو القيــام ببــذل ّ
يف مســتطاعهم ملشــاطرة األح ـزانِ األســتا َذ
القاســمي وهــذه األرسة الكرميــة املتفجعة.
ولكــن انعكــس األمــر وقــد عـ ّزى األســتاذ
بق ّوتــه وجالدتــه املثاليــة اآلخريــن وث ّبتهــم
وأعــاد إىل النفــوس الثبــات والوقــار.
بعدمــا جــر اللــ ُه خاطــره وربــ َط عــى
قلبــه بالتامســك.
تكلّــم للحضــور يف البيــت بعــد وقــوع
الحــادث مبــارش ًة بكلــات ملؤهــا الصــر
والثبــات ،ثــم تكـ ّرر املوقــف عنــد الجنــازة،
فانتــر بنفــس الجــادة والصالبــة.
كل هــذا التجلّــد رغــم الحــب الجـ ّم الــذي
يــويل األســتا ُذ األوال َد وشــفقته عليهــم ،وقد
بــدت لنــا قطــر ٌة مــن بحــر هــذا الحنــان
تجســدت يف
األبــوي يف الســنوات األخــرةّ ،
امللموســن بســبب
قلــق األســتاذ وأرقــه
َ
مــرض ابنــه أويــس ،فكانــوا يطلبــون لــه
الدعــاء ،ومل يكتفــوا بطلــب الدعــاء بــل
يذهبــون كل املذاهــب للحصــول عــى
الــدواء واســتعادة الشــفاء ،مــا تركــوا
مدينــة يرجــون أن يجــدوا فيهــا مطلوبهــم
وال طبيبــا يأملــون أن يجعــل اللــه عــى
يــده شــفائه إال شــدوا إليــه الرحــال .غــر
مف ّرطــن يف األخــذ باألســباب يف مجــال
عــودة العافيــة إليــه ،ثــم نفــس الطريــق

ســلكوها مــع أنس العزيــز ،فلــم يتعبوا ومل
ينقطــع حبـ ُـل أملهــم ،ومل يســمحوا لليــأس
يســتويل عليهــم .إىل أن لحقــوا بالســبيل
التــي ال اح ـراز منهــا وال َمجــاز ،وانقلبــوا
إىل رحمــة اللــه:
ِصت ِبأَن أُدا ِف َع َعن ُه ُم
َولَقَد َحر ُ
فَ ِإذا امل َ ِنيِّ ُة أَقبَلَت ال ت ُدفَ ُع
َوإِذا امل َ ِن َّي ُة أَنشَ َبت أَظفا َرها
َيت ك َُّل تَ ي َم ٍة ال ت َن َف ُع
أَلف َ
فَال َع ُني بَع َد ُه ُم كَأَ َّن ِحداقَها
ُس ِملَت بشَ ٍ
وك فَه َِي عو ٌر ت َد َم ُع
مــا وجدت ُــه طريفــاّ أ ّن أعــال األســتاذ
العلميــة مبــا فيهــا التدريــس واإلفتــاء
ومشــاغله الدعويــة والتأليفيــة واإلداريــة
العديــدة ال ترصفــه عــن العنايــة بشــؤون
األرسة ،ورمبــا أمكنــه تفويــض األمــر إىل
غــره رغبــ ًة يف إراحــة بالــه والتخــي
ألعاملــه الكثــرة إال أنــه أىب إال أن يتــويل
األمــور بنفســه ويعطــي كل ذي حـ ّـق حقّه.
تلــك امليــزة البــارزة التــي ال نــكاد نُلفيهــا
إال يف تراجــم الرجــال األبطــال األفــذاذ.
فكلّنــا يعــرف مــدى الحــزن واألىس الــذي
يعــري األســتاذ ب ُرزئــه يف "أنــس" ولكنــه
يكتمــه وال يُبديــه.
هكــذا يكــون حــال الرجــال الكبــار يف
مصــاف النوائــب والشــدائد وطــوارق
الحدثــان ،يدفعــون غوائــل املصائــب ب ُج ّنــة
اإلميــان والتقــوى واليقــن.
تفيــض محاج ُرهــم الدمــو َع وقــد ال
يجــف لهــم
يســتق ّر بهــم مضجــع وال
ّ

مدمــع ،ولكــن يف الصمــت ســاع َة االنفـراد
وخلواتهــم مــع اللــه ،وال بــأس بالبــكاء
نبــي اللــه يعقــوب قــد بــى عــى
فــإن ّ
يوســف عليهــا الســام حتــى تفتّــت
كبــ ُده وابيضّ ــت عينــاه .وقــد وصــف
النبــي صــى اللــه عليــه وســلم البــكاء يف
مثــل هــذه املواقــف "بالرحمــة" .ففــي
الحديــث املتفــق عليــه أنــه صــى اللــه
ـي إلَ ْي ـ ِه ونَف ُْس ـ ُه
عليــه وســلمُ " :د ِف ـ َع َّ
الص ِبـ ُّ
ــت َعيْ َنــا ُه،
تَ َق ْعقَــ ُع كَأنَّ َهــا يف شَ ــ ٍّن ،فَفَاضَ ْ
ـال لــه َسـ ْع ٌد :يــا َرسـ َ
فَقـ َ
ـول اللَّـ ِه ،مــا هــذا؟
قـ َ
ـوب
ـال :هـ ِـذه َر ْح َمـ ٌة َج َعلَ َهــا اللَّـ ُه يف قُلُـ ِ
ِع َبــا ِد ِه ،وإنَّ ــا يَ ْر َحــ ُم اللَّــ ُه ِمــن ِع َبــا ِد ِه
ال ُّر َحـ َـا َء .وكذلــك الحــال عنــد مــوت ابنــه
إبراهيــم.
وكأن هــذا املوقــف وصفــه الشــاعر يف
قولــه:
السواكب
تفيض عيوين بالدموع
ِ
ُ
ومايل ال أبيك عىل خريِ
ذاهب
ٍ
فمثــل هــذه املواقــف العظيمــة تــذوب
لهــا القلــوب وتســيل النفــوس وال يُســتثى
مــن وقعهــا حتــى الكبــار واألبطــال إال
أنهــم ليســوا كســائر النــاس يف انفــات
عنــان النفــس وانهيــار العزائــم ،فــا
يُظهــرون العويــل والقلــق ،وال غــرو فقــد
بلغــوا مــن الوقــار مبلــغ الجبــال:
"وتَــ َرى ال ِجبَ َ
ــي
ــال تَ ْح َســبُها َجا ِمــد ًة و ِه َ
اب".
الســ َح ِ
تَ ُــ ُّر َمــ َّر َّ
فس را ِغ ِب ٌة إِذا َرغَّبتَها
َوال َن ُ
فَ ِإذا ت ُ َر ُّد إِىل قَليلٍ ت َق َن ُع
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علماء السنة يف إيران يطالبون السلطات باإلفراج عن
الشيخ “فضل الرمحن كوهي”
طالـب عـدد كبير مـن العلماء وأمئـة الجمعـة
والناشـطني البارزيـن ألهـل السـنة يف إيـران،
يف خطاباتهـم وبياناتهـم ،السـلطات بإطلاق
رساح الشـيخ “فضـل الرحمن كوهـي” خطيب
أهـل السـنة يف “بشـامك” مبحافظـة سيسـتان
وبلوشسـتان (جنـوب رشقـي إيـران).
وقـد أثـار اعتقـال الشـيخ “فضـل الرحمـن
كوهـي” ومرافقيـه بعد اسـتدعائه إىل املحكمة
الخاصـة برجـال الديـن يف مدينة مشـهد ،مو ًجا
مـن االنتقـادات يف املجتمـع السـني يف البلاد.
لقـد طالـب فضيلـة الشـيخ عبـد الحميـد،
إمـام وخطيـب أهـل السـنة يف مدينـة زاهدان
ورئيـس منظمـة اتحـاد املـدارس الدينيـة ألهل
السـنة يف محافظـة سيسـتان وبلوشسـتان ،يف
خطبـة الجمعـة املنرصمـة ،السـلطات باإلفـراج

يف ذمة اهلل
انتقــل إىل رحمــة اللــه محمــد أنــس
نجــل ســاحة األســتاذ املفتــي محمــد
قاســم القاســمي ،بعــد رصاع طويــل مــع
األمــراض.
فإنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون ،تســليام ملــا
أمضــاه ورىض مبــا قضاه.
إن هيئــة تحريــر املجلــة تعــزي ســاحة
األســتاذ القاســمي حفظــه اللــه وجميــع
أهلــه وذويــه يف هــذا املصــاب الجلــل
وتشــاطرهم األحــزان ،ســائلة املــوىل
الكريــم العفــو والغفــران والرضــا
للمتــوىف ،والصــر والســلوان واألجــر
الجزيــل لوالديــه الكرميــن وأهلــه
وأرستــه واملتفجعــن جميعــا.

الفـوري عـن الشـيخ “فضـل الرحمـن كوهي”،
واصفـا إفراجه مبطلب عامـة الناس يف املنطقة.
مـن جانـب آخـر ،أكـد الشـيخ محمـد حسين
كركيـج ،إمـام وخطيـب أهـل السـنة يف مدينـة
“آزادشـهر” يف محافظـة “كلسـتان” شمال
إيـران ،يف خطبـة الجمعة قائال :إن إطالق رساح
الشـيخ “فضـل الرحمـن كوهـي” ورفاقـه ،هـو
مطلـب أهـل السـنة يف البلاد ،وأضـاف قائلا:
“ال ينبغـي اعتقـال العلماء واملفكريـن ملجـرد
تعبريهـم عـن آرائهـم”.
كما طالـب كل من عـامل الدين السـني اإليراين
“محمـد عثامن” إمـام الجمعة يف جامع الخليل
مبدينـة خـاش ،يف خطبـة الجمعـة ،وكذلـك
الشـيخ “محمـد غـل” مديـر معهـد مخـزن
العلـوم يف مدينـة خـاش يف بيـان لـه ،باإلفـراج

انتقــل إىل رحمــة اللــه الحــاج محمــد
أمــن شــهنواز والــد الشــيخ ثنــاء اللــه
شــهنواز املــدرس بجامعــة دار العلــوم
زاهــدان.
فإنا لله وإنا إليه راجعون
إن هيئــة التحريــر تعــزي الشــيخ وســائر
ذويهــم يف مصابهــم الجلــل ســائلة املــوىل
أن يربــط عــى قلوبهــم بالتامســك
ويجــر مصابهــم ،كــا تســأله العفــو
والرضــوان والجنــة للمتــوىف ،والصــر
وجزيــل املثوبــة ملــن خلفــه.
انتقــل إىل رحمــة اللــه شــقيق الشــيخ
القــاري أبــو مصطفــى ســاالرزهي أســتاذ
التجويــد بالجامعــة ومســؤول قســم
القــراءة والتجويــد بهــا.
فإنا لله وإنا إليه راجعون
إن هيئــة تحريــر املجلــة تعــزي الشــيخ
وذويــه جميعــا يف رزئهــم ،ســائلة
للمرحــوم العفــو والغفــران ،وللشــيخ
وذويــه الصــر والســلوان وجزيــل األجــر.
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عن الشـيخ فضـل الرحمن ،مؤكدين أن الشـيخ
“مل يقـم بعمـل خـارج إطـار القانـون”.
هـذا وقـد ندد الشـيخ “حسـن األمينـي” قايض
التمييـز الرشعـي يف كردسـتان ،والحافـظ “عبد
اللـه مالزهـي” مديـر معهـد منبـع العلـوم يف
“كـوه ون” (يف بلوشسـتان) يف بيانين مختلفني
اعتقـال الشـيخ فضـل الرحمـن كوهـي ،وطالبا
بإطلاق رساحه.
وقـد جـاءت هـذه الـردود واملطالبـات بعـد
مـا قامـت السـلطات يف  28نوفمرب/ترشيـن
الثـاين املـايض ،باعتقال الشـيخ “فضـل الرحمن
كوهـي” بعـد انتقاده اسـتخدام القـوة املفرطة
يف االحتجاجـات املنـددة برفـع سـعر الوقـود،
التـي اندلعـت بالبلاد منتصـف الشـهر ذاتـه.

انتقــل إىل رحمــة اللــه الشــيخ املفتــي
نظــر محمــد زعيمــي مــن العلــاء
الســنة البارزيــن مبحافظــة سيســتان
وبلوشســتان ،عضــو املجمــع الفقهــي
اإلســامي بإيــران ،وأبــرز املدرســن
مبدرســة "دار العلــوم اإلســامية" الواقعــة
يف جالــق مــن توابــع مدينــة رساوان،
ورئيــس دار اإلفتــاء بهــا.
فإنا لله وإنا إليه راجعون
إن هيئــة تحريــر املجلــة تعــزي ذويــه
وتالميــذه ومعارفــه وأهــل الســنة
جميعــا يف فقــدان هــذا العــامل الربــاين
ســائلة املــوىل أن يس ـ ّد الثلمــة الحادثــة
بوفــاة الشــيخ ،كــا تســأل لــه العفــو
والغفـران والفــردوس ،وللمتفجعــن فيــه
الصــر والســلوان وجزيــل األجــر.
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الوقت ميضي بنا
أبوفارس املخاليف

الوقــت ميــي بنــا والعمــر يف قرص

فأمعنــوا يف ســنني العمــر بالنظــر

مافاتنــا قــد مــى مــن ذا يعيد لنا

مافــات منــا

ومــن منا مبقتدر

حياتنــا كقطــار نحــو وجهتــه

ميــي رسيعــا فنميض نحــو منحدر

بفعل الخري والتزموا

مبنهــج النــور يك ننجــو مــن الخطر

تنبئنــا

أن الحياة سباق والشباب ثري

فلتكنزوا من شباب العمر وادخروا

للشيب ولتجعلوا للعمر كالعطر

كونوا نســيام وعيشــوا بالنقاء كام

يجــري ويــروي زالل املــاء يف النهــر

ـر الناظرين له
كونــوا جــاال يُـ َ ُّ
طوىب ملــن عاش والطاعــات منهجه

وبالســاحة أحيــوا ســنة األثــر

تداركوه

عقــارب الســاعة البلهــاء

تقواه زاد له يف رحلة الســفر
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أصل وفرع
یعتقــد موالناجــال الدیــن الرمــی بــأن
اإلنســان مــع إیامنــه باللــه ورســله ویــوم
القیامــة وقلبــه املطمــن أصــل وجوهــر
ومقصــود وقائــم بذاتــه ونفســه والیفتقــر
لوجــوده بغیــره والعــامل عــرض وفــرع
وتابــع لــه .الجوهــر قائــم بذاتــه والعــرض
فــرع لــه وإن کنــت مــن بنــی آدم امــش
مشــیته ســری جمیــع املناظــر الجمیلــة
فیــک.
جوهرآن باشد که قائم باخودست
وان عرض باشد که فرع او شدست
گرتوآدم زاده ای چون اونشین
جمله ی ذرات را در خود ببین
اإلنســان مــع وســعة قلبــه وأُمنیتــه کالنهــر
والعــامل مــع جمیــع زخارفــه کالکــوز
وال ـ ُّدن کلــا فــی الــدن والکــوز موجــود
فــی النهــر.
چیست اندر خم که اندر نهر نیست؟
چیست اندر خانه کاندرشهرنیست؟
هــذا العــامل مــع ســعة طولــه وعرضــه
کــوز والقلــب نهــر فائــض هائــج ومائــج
والتســأل عــن جاملــه وکاملــه وذلــك
القلــب الجمیــل الکریــم بلــد عجیــب فــی
الزهــارة والنظــارة وهــذا العــامل بنســبته
غرفــة صغیــرة جــدا.
ایــن جهــان خــم اســت ودل چــون جــوی
آب
این جهان حجره است ودل شهرعجاب
ثــم ینتقــل موالنــا إلــی دعــوة الســلطان
ســلیامن لبلقیــس ملکــة ســبأ.
ویقــول وأتونــی ألنــی رســول الدعــوة
إلــی اإلســام لســت أبغــي أموالکــم وال
أراضیکــم وال ُملکــم ألنــی لســت أخضــع
للهــوی ولســت عبــد الدینــار والدرهــم بــل
قاتــل هــوی النفــس.
هین بیا که من رسومل دعوتی
چون اجل شهوت کُشم نی شهوتی
وإن کان عندنــا میــل الهــوی فأنــا حاکــم
وأمیــر الهــوی وهــي تابــع يل ولســت أســیر
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الهــوی ووجــوه البنــات الحســناء.
وربود شهوت من امیر شهوتم
نی اسیر شهوت وروی بُتم
کان أصــل أصلنــا إبراهیــم و کــذا جمیــع
األنبیــاء یکــرون األصنــام ویحطمونهــا.
بُت شکن بودست اصل اصل ما
چون خلیل حق وجمله انبیا.
ولــو دخلــت مــن أی طریــق يف بیــت
األصنــام هــي تخضــع لنــا کــا دخــل
أحمــد وأبــو جهــل يف بیــت األصنــام ولکــن
شــتان بیــن دخولهــا ،فأبــو جهــل یســجد
لألصنــام کأُ ّمــة مــن األمــم واألصنــام
یخضعــون ألحمــ َد.
گردرآیم از رهی در بتکده
بت سجود آرد مبا در معبده
احمد وبوجهل در بتخانه رفت
زان شدن تا آن شدن فرقی است زفت
این درآید رسنهند او را بتان
آن در آید رسنهد چون امتان
والعــامل کبیــت ألصنــام ومــأوی ألنبیــاء
والکافریــن ولکــن الهــوی عبــد وتابــع
لعبــاد اللــه الخالصیــن والطاهریــن ونــار
الهــوی الیحرقهــم ألنهــم هــم ذهــب
خالــص مــن معــدن أصــل.
این جهانِ شهوتی بت خانه ایست
انبیا وکافران را النه ایست
لیک شهوت بنده ی پاکان بود
زر نسوزد زانکه نقد کان بود
الکافــرون زخــارف والطاهــرون املطهــرون
ذهــب خالــص الیســود وجــه الذهــب فــی
النیــران العــاملُ موقــد ٌالکافــر والطاهــر
یعیشــان فیــه والزخــرف یســود والذهــب
الخــاص تکــون إصالتــه عیان ـاً وحق ـاً.
کافران قلب اند وپاکان همچوزر
زر نسوزد زانکه نقد کان بود
کافران قلب اند وپاکان همچوزر
اندرین بوته درند این دونفر
قلب چون آمد سیه شد در زمان
زر درآمد شد زری او عیان
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یقلــب الذهــب فــی النــار املوقــدة وهــو
یتبســم ویتشعشــع کالشــمس البازغُــة.
دست وپا انداخت اندر بوته زر
در ُرخ آتش همی خندد چوخور
یقــول ســلیامن جســمنا فــی هــذا العــامل
غطــاء لروحنــا وقلبنــا الواســع ونحــن
کالبحــر الزاخــر تحــت الغثــاء.
جسم ما روپوش باشد در جهان
ماچودریا زیر این که در نهان
والتنظــر ســلطان الدیــن بالجســم والطیــن
کإبلیــس اللعیــن.
شاه دین را منگرای نادان بطین
کین نظر کردست ابلیس لعین
الیخفــى روح األنبیــاء تحــت غطاء الجســم
مــن الطیــن کــاال تخفــی الشــمس بکــف
مــن الطیــن ،قــل أنــت بنفســک هــل
یســتطیع أحــد أن یغطــیء مبــإ کــف مــن
ال ـراب وجــه الشــمس.
کی توان اندود این خورشید را
باکفی گل تو بگو آخر مرا
ولونــرت مئــات األكــف مــن الــراب
والرمــاد علــی الشــمس وضوئهــا مــع ذلــک
هــی ترفــع رأســها وتــيء.
گربریزی خاک وصد خاکسرتش
بررس نو ِر او ،برآید رسش
مــا للحشــیش أن یخفــي وجــه املــاء
الصافــی ومــا للطیــن أن یغطــي الشــمس
وضیائهــا.
که که باشد که بپوشد روی آب؟
طین که باشد که بپوشد آفتاب؟
قومــي یــا بلقیــس کالســلطان إبراهیــم
بــن أدهــم انفــي الدخــان مــن امللــک
القصیــر والوجیــز ألیــام ولیالــی معــدودة.
خیز بلقیسا چو ادهم ،شاه وار
دود ازین ُملک دوسه روزه برآر
مثنوی معنوی الحصة الرابعة
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حقوق األسرى يف ضوء السنة النبوّية و املواثيق الدوليّة (األخرية)
إعداد :حممد داود السوايت

املبحث الثاين:
يتك ّون هذا املبحث عن ثالثة مطالب:
املطلب األول :يف بيان حقوق األرسى يف ضوء
السنة النبوية
املطلب الثاين :يف بيان حقوق األرسى يف
املواثيق الدولية
الخامتة:
املطلب األول:
قبل الخوض يف البحث تجدر اإلشارة إىل أن
السنة النبوية قد وضعت للحروب نظاما مميزا
و تفصيال دقيقا ألسبابها وغاياتها ،ومن ينظر
ألحكام الحرب يف الترشيع اإلسالمي نظر َة
التاين والتأمل يرى أن السنة النبوية كانت لها
قدم السبق يف تنظيم هذه النظرية الظاهرة؛؛
فال عجب و الغرابة من دينٍ اتسم بالرحمة
و اإلنسانية أن يُح ّرم الهمجية و الوحشية يف
وقت كانت فيه جميع األمم األخرى تقتل
األرسى ،وتستعبدهم عالوة عىل ذلك أن السنة
النبوية قد عنيت بقضية األرسى أميا اعتناء فلم
يفوض أمرهم إىل رئيس الدولة وقادة الجيش
الذين يستبدون بهم حسب أهوائهم ،و إمنا
نظمت معاملتهم تنظيام دقيقا حفظت به
كرامة األسري بطريقة مل تبلغ معشارها النظم
الوضعية ،و االتفاقيات ،واملواثيق الدولية إىل
يومنا هذا
سأجمل الحديث عن هذا املوضوع املتشعب
يف أمور أنها أوىل بالبيان والتوضيح:
األمر األول:
تقديم ألسري يف الطعام :لقد قرر اإلسالم
بسامحته أنه يجب عىل املسلمني إطعام األسري
وعدم تجويعه وأن يكون الطعام مامثال يف
الجودة والكمية أو أفضل منه إذا كان ذلك
ممكنا استجابة ألمر الله تعاىل (ويطعمون
الطعام عىل حبه مسكينا ويتيام وأسريا) األية 9
كنت مستأرسا
و قال أبو العاص ابن الربيعُ :
مع رهط من األنصار جزاهم الله خريا  :كنا

إذا تغشينا أو تغدينا آثرونا بالخبز وأكلوا التمر
والخبز عندهم قليل والتمر زادهم حتى إن
()35
الرجل ليقع يف يده الكرسة فيدفعها إيل.
األمر الثاين :العطف والرحمة باألرسى :و ذلك
أن رسول الله صىل الله عليه وسلم حني أقبل
باألرسى من بدر ف ّرقهم بني أصحابه و قال
()36
":استوصوا بهم خريا".
و قد روي أن رسول الله صىل الله عليه وسلم
كان يبعث األرسى من املرشكني؛ ل ُيحفظوا
وليقام حقوقهم.
األمر الثالث:
إبقاء األسري يف مكان مناسب :فقد ورد عنه
عليه السالم يف بني قريضة بعدما احرتق النهار
يف يوم صائف" :قيّلوهم حتى يربدوا" فقيّلوهم
حتى أبردوا و كان أمر رسول الله صىل الله
عليه وسلم بأحامل التمر فنرثت بني أيديهم
()37
فكانو يكدمونها كدم ال ُح ُمر.
األمر الرابع:
توفري اللباس الالئق باألسري :و هذا ما يستفاد
من عموم اإلحسان إليهم و ما ط ّبقه رسول الله
صىل الله عليه وسلم بالنسبة للعباس ريض الله
عنه فعن جابر بن عبد الله ريض الله عنهام
قال  :كان يوم بدر أيت بأسارى ،و أيت بالعباس
ومل يكن عليه ثوب فنظر النبي صىل الله عليه
وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله ابن
أيب يق ُدر عليه فكساه النبي صىل الله عليه
وسلم إياه" و قال ابن عيينة :كانت له عند
رسول الله صىل الله عليه وسلم يد فأحب أن
يكافئه؛ فلذلك نزع النبي صىل الله عليه وسلم
()38
قميصه الذي ألبسه.
قال العيني :وفيه كسوة األسارى واإلحسان
إليهم واليرتكون ُعراة فإن النظر إىل العورات
(39
اليجوز.
األمر الخامس:
توسة وثاق األسري :فعن مقسم ملا أرس العباس-
ريض الله عنه-يف األسارى يوم بدر سمع رسول

الله صىل الله عليه وسلم أني َنه وهو يف الوثاق
فجعل النبي صىل الله عليه وسلم الينام تلك
الليلة ،ففطن له رجل من األنصار قانطلق
األنصاري ،وأرخى وثاقه؛ فسكن ،وهدأ ؛فنام
()40
رسول الله صىل الله عليه وسلم.
األمر السادس:
توفري الدواء:وذلك أيضا مبقتىض اإلحسان إليهم
فعن عيل ريض الله عنه أنه :أمر بالجرحى من
بينهم فإذا هم أربعامئة فسلّمهم إىل قبائلهم؛
()41
ليدا ُووهم.
األمر السابع:
متكني األرسى من االغتسال وغسل الثياب:
حيث إن النبي صىل الله عليه وسلم أمر
أصحابه بإطالق رساح مثامة؛ ليتمكن من قضاء
حوائجه البرشية من غسل الثياب و االغتسال
و يف رواية  :فذهبوا به إىل برئ األنصار فغسلوه
()42
فأسلم.
األمر الثامن:
الحرية الدينية لألسري :حيث اليُكره األسري عىل
ترك دينه واليكره عىل الدخول يف مذهب آخر
فلقد ورد يف كتاب عمر مع أهل بيت مقدس
ما نصه :هذا ما أعطي عبد الله عمر أمري
املؤمنني أهل إيليا من األمان.
فالتسكن كنائسهم ،والتهدم ،والينتقص
منها ،والمن حيزها ،والمن يشء من أموالهم،
واليكرهون عىل دين واليضار أحد منهم.
األمر التاسع:
عدم تعذيب األسري :وهذا ما أنكره النبي
صىل الله عليه وسلم عىل بعض أصحابه
عندما رضبوا غالمني من قريش وقعا أسريين
يف أحداث بدر فقال لهم":إذا صدقاكم
رضبتموهام وإذا كذباكم تركتموهام صدقا
والله إنهام من قريش" -مع أن هذين الغالمني
()43
الذين رضبا كان ميدان الجيش املعادي باملاء
األمر العارش:
عدم التمثيل باألسري :فعن انس ريض الله عنه
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صفحة الطالب
قال  :كان رسول الله صىل الله عليه وسلم
ي ُحثّ يف خطبته عىل الصدقة ،وينهى عن
املثلة" وكان رسول الله صىل الله عليه وسلم
"ينهى عن امل ُثلة ولو بالكلب العقور" وثبت
عنه صىل الله عليه وسلم أنه كان يبعث
بالرسايا :اغزوا باسم الله ويف سبيل الله قاتلوا
من كفر بالله ،والتغلوا ،والتغدروا ،والمتثلوا،
()44
والتقتلوا وليدا"
الخالصة :هذه األحاديث و غريها -أخي
الكريم -تبني لك وتكشف للعامل بأرسه عن
مدى ما قدمتها السنة النبوية من الرحمة
والرأفة والعطف والحنان إزاء التعامل مع
األرسى مبا أن اإلسالم دين الحرية الحقيقة دين
السامحة و املوعظة الحسنة ليس ملن اعتنق
اإلسالم فحسب ! بل للعامل أجمع -حتى مع
العدو{ -و ماأرسلناك إال رحمة للعاملني} [سورة
األنبياء]107
املطلب الثاين:
حقوق األرسى يف املواثيق الدولية :
قبل البدء ببيان حقوق األرسى الب ّد أن نشري إىل
أمر مهم ،و هو" :أن نظام الحرب مل يكن يف أول
نشأته يستند إىل قوانني و اتفاقيات تعاقدية
تُجرب األطراف املتحاربة باتباعها و التزام العمل
بها إىل أن متّت صياغته تحت ضمن مواد
قانونية تعاقدية تح ّددت يف اتفاقيات ثالث
وهي:
-1نظام الهي امللحق باالتفاقية الرابعة لعام
1907م الفصل الثاين املادة .41-20
-2اتفاقية جنيف لعام 1929م املتعلقة بتحسني
حالة أرسى الحرب.
-3اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م املتعلقة
معاملة أرسى الحرب.
ولقد تضمنت تلك االتفاقيات عددا من
الحقوق و الضامنات املتعلقة بأرسى الحرب
وهي كام ييل:
تنص
أوال :مراعاة شخصية األرسى وكرامتهاّ :
اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة األرسى أنه:
"يجب معاملة األرسى معاملة إنسانية يف جميع
األوقات .و بألخص ض ّد جميع عمليات العنف،
أو التهديد والتي تقام عليهم ،و لهم حق عظيم
يف احرتام أشخاصهم ورشفهم يف جميع األحوال،
و يحتفظون بسائر حقوقهم مع مراعاة كامل
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أهليهم املدنية التي كانت يحظون بها قبل
()45
وقوعهم يف األرس".
ثانيا :ترحيل األرسى إىل منطقة بعيدة من
الظروف املتدهورة :عىل الدولة اآلرسة أن ترحل
األرسى يف أرسع وقت ممكن إىل معسكرات
تقع يف مناطق بعيدة بعدا كافيا عن منطقة
القتال لحامية األرسى من خطر العمليات
العسكرية ،و يراعى يف نقلهم أن يت ّم بطريقة
مأمونة حيث اليتعرض أي أسري ألي خطر واقع
()46
يف الطريق".
ثالثا :حامية األرسى من األمراض :يجب
اتخاذ كافّة اإلجراءات الالزمة لضامن نظافة
املعسكرات ،و نظافة األرسى ،وكل ما من
شأنه منع انتشار األمراض و واألوبئة ،و البد
من وجود املرافق الصحية الطبية مع املحافظة
(47
عىل نظافتها باستمرار.
رابعا :الغذاء و كساء األسري":يجب أن تكون
وجبات الغذاء اليومية كافية مشبعة من
حيث كميتها و قيمتها الغذائية بحيث تكفل
سالمتهم و بقائهم يف حالة صحة جيدة مع
محافظة علىتقديم أنواع األغذية التي تناسب
()48
األرسى ،و تالئم عاداتهم القدمية.
ويجب عىل الدولة اآلرسة أن تقدم لهم املالبس
واألحذية املالمئة لجو اإلقليم الذي يقيمون
فيه مع التأكيد عىل رضورة تجديد األحذية
و استبدالها بغريها كلام مست إليه الحاجة
وإضافة إىل ذلك أن األرسى إذا كانو يُكلّفون
بأعامل من قبل الدولة اآلرسة يجب تزويدهم
()49
مبالبس تناسب طبيعة عملهم".
خامسا :مامرسة األرسى بالشعائر الدينية
والناشطات العقلية البدنية":اليجوز حبس
أسري يف أمكنة اليقدر عىل ملشاركة يف الحلقات
الدينية واالجتامعات الخاصة بعقيدتهم رشيطة
أن يالحظوا التدابري النظامية املقررة من لدن
()50
السلطات الحربية أو الدولة اآلرسة.
سادسا :االستفسار عن األسري بلغة يفهمها:
تنص االتفاقية الثالثة عىل ضامن اإلجراءات
ّ
القضائية الخاصة بحامية األرسى من حيث
رضورة إعالمهم بأسباب القبض عليهم و التهم
منسوبة إليهم بلغة يفهمونها و حقهم يف
عدم إجبارهم عىل االعرتاف أو الشهادة ضد
نفوسهم و عدم اللجوء للتعذيب أو املعاملة
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غري اإلنسانية أثناء التحقيق و يجوز لألسري
أن يدافع عن نفسه و االتصال مبن شاء من
املحامني.
كنت
الخامتة :ويف الختام أود أن أعود إىل ما ُ
باألصل عنيته":أن السنة النبوية قد شملت
جوانب الحياة البرشية كلها ،و أسهمت
بحقوق تُ ثّل أساس الحامية لألرسى حيث إننا
نجد األسري يف اإلسالم يحظى ،ويتمتع بكثري
متس إليها الحاجة
من الحوقق اإلنسانية التي ّ
البرشية .واملباديء السامية التي وضعها اإلسالم
بشأن معاملة األرسى يف حني مل تنهض أية نهضة
دولية تعنتي بتحسن معاملة األرسى قد سبق
بها كل االتفاقيات واملوثيق الدولية التي وضع
أساسها حديثا فنظرة اإلسالم للقيم اإلنسانية
ثابتة راسخة ال تتغري و ال تتبدل؛ ألنها تركز
أساسا عىل قواعد مستمدة من املنهج الرباين
والسنة النبوية الرشيفة السمحة التي تتصف
بالرحمة و رقة الشعور اإلنساين و هذا كله
يؤكد أن اإلسالم دين الشفقة والرأفة للعامل
أجمع.
و يف الختام :أسأل الله التوفيق والتسديد
والرشاد والصواب.
الله"وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني".
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