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أدركوا مسلمي ميانامر واهلند والصني
رمضان
وقفات يف هذا الشهر العظيم  -عبد اللطيف الناروئي
ـم!  -سيد مسعود
هذا ُ
أوان الشدِّ فاشتدّ ي ِز َي ْ
لنجعل رمضان كورونا فرصة للتغيري -أحمد كردش
ك
الصيام يف زمن الكورونا  -د .فتحي الشو 
فوائد ّ
شهر رمضان -محمد أ كرم الندوي
وشوال  -حميد هللا الفاروقي
رمضان ّ
دراسات إسالمية
ي
االجتهاد  -التعريب :عبد هللا عبيد الله 
خواطر
ل
جامعة الرشيد؛ املدرسة التي ال أنسى فضلها احللقة الثانية  -عبدالرحمن محمد جما 
مدونات
ن
موالنا ويل اهلل كابل كرامي ..إمام املفرسين يف عرصه  -محمد محس 
شخصيات إسالمية
رحل علم من أعالم اهلند -محمد أعظم
أهل السنة يف إيران
حترير األقىص أم بناء مسجد ألهل السنة يف طهران؟
واحة الشعر -وداع رمضان
يف ذمة اهلل  -وفاة شيخ احلديث ورئيس هيئة التدريس بجامعة دار العلوم ديوبند
رحيل العالمة سعيد أمحد البالنفوري
صفحة الطالب
اللغة العربية ووجوه تفوقها عىل كافة لغات العامل  -بالل حما د
ي
ات ُعدْ َوانِ َّية عىل اللغة العرب َّية عرب التاريخ  -إرشاد أحمد الساالرزئ 
مؤام َر ٌ
َ
حماربة الكسل والفتور  -محمد سعيد بني كمال
شؤون إسالمية -كورونا بني العقل االستعامري ونظرية املؤامرة  -إحسان الفقي ه
إمام مسجدنا لص !!
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االفتتاحية
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املسلمون ورمضان هذا العام
سامحة األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي
أستاذ احلديث والفقه باجلامعة
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أتانا رمضان والعامل جتتاحه موجة
عارمة من االضطراب واخلوف
والذعر والتوتّر نتيجة انتشار
جائحة كورونا .أتانا رمضان وقد
أويص الناس يف عامة البالد بالتزام
احلجر الصحي واللبث يف البيوت.
أتانا رمضان وال يوجد يف احلرمني
الرشيفني ذاك الزحام املعهود الذي
قد عهدناه يف األعوام املاضية،
سيام يف شهر رمضان ،حيث تشدّ
الرحال إليهام والساحات مكت ّظة
بالطائفني والعاكفني والقائمني
والركّع السجود.
أتانا رمضان والظلم خم ّيم عىل
سوريا واهلند وكشمري ،و ...و...
مرشدون وقد أخرجوا
أرس وأفراد ّ
من ديارهم وأمواهلم وال يدرون
هل ستكون هلم عودة إىل ديارهم أم
سوف يلقون مصارعهم يف الغربة
مرشدين.
ّ
وكأين بسائل يتساءل كيف يقيض
املسلمون هذا الشهر هل ينشطون
فيه للعبادة والترضع والدعاء
واإلنفاق يف سبيل اهلل أم يتكاسلون
ويسوفون؟
ّ
هذا وقد مىض من الشهر أكثره ومل
يبق إال األقل منه ،ومما ال ريب فيه
أن ما ذهب من األيام الذهبية فإهنا
ال تعود ولكن السعيد منا من هو
يغتنم ويستغل ما بقي من األيام
ويسن الوداع إن مل
بل اللحظاتُ ،
حيسن االستقبال.
إن اهلل سبحانه وتعاىل جعل رمضان
موسام مثاليا القرتاب عباده منه
وفرصة لالتصال به ،فالسعداء
هم الذي يتّخدون القربات املتعددة
املتنوعة املضاعفة
املوعودة باألجور ّ

للرقي والتقدّ م يف
ُس ّلام ومرقاة
ّ
ساحات القرب والوصول إىل اهلل
تعاىل.
ّ
إن كل دقيقة وحلظة من حلظات
هذا الشهر املبارك هدية ربانية
ممنوحة للعباد ،وإن هلل سبحانه
نفحات ونسامت يف كل يوم وليلة
يتعرض هلا العباد املتقون فيجنون
ّ
من اخلريات والربكات ما ال يدخل
حتت العدّ واحلساب.
ثم يتنافس يف ذلك املتنافسون
ومن ّ
ويربح فيه الفائزون ،كام خيرس
فيه الكساىل اخلارسون ،وقد قال
النبي -صىل اهلل عليه وسلمّ -
"فإن
الشقي من حرم فيه رمح َة اهلل".
ّ
وجدير بنا أن نلقى نظرة عابرة إىل
أحوال مشاخينا الذين كانوا نامذج
ح ّية للسلف الصالح لع ّلنا نوفق
للتأس هبم أو حماكاهتم والتش ّبه هبم
ّ
و"من تش ّبه بقوم فهو منهم".
حيكي لنا العالمة املحدّ ث موالنا
الشيخ حممد زكريا الكاندهلوي
رمحه اهلل -صاحب "أوجزاملسالك إىل موطأ اإلمام مالك"
نبذة من أعامل مشاخيه يف شهر
"شاهدت شيخي
رمضان فيقول:
ُ
العالمة خليل أمحد السهانفوري
رمحه اهلل -صاحب "بذل املجهوديف حل سنن أيب داود" وقد بلغه
الكرب واعرتاه الضعف كان يتلو
جزءا وربعا من القرآن الكريم
بعد املغرب يف النوافل ،وكان
يصيل الرتاويح حني إقامته يف اهلند
يف ساعتني ومخس عرشة دقيقة،
ويصيل العشاء والرتوايح زمن
املنورة يف ثالث
إقامته يف املدينة ّ
ساعات ،وال يسرتيح إال ساعتني

أو ثالثا يف الليل ثم يستيقظ ويتلو
تسحر
القرآن يف الليل .وبعد أن
ّ
يشتغل بالتالوة نظرا حتى صالة
الفجر .وبعد الصالة إىل وقت
اإلرشاق جيلس للذكر والفكر
واملراقبة".
ويتحدث عن املجاهد الكبري شيخ
اهلند العالمة موالنا حممود حسن
الديوبندي -رمحه اهلل" :-إنه يشتغل
بالنوافل بعد الرتاويح إىل صالة
الصبح ويستمع القرآن من احل ّفاظ
املتقنني".
و"كذلك شيخ مشاخينا موالنا
السيد عبد الرحيم رائي فوي
رمحه اهلل -يشتغل بالتالوة ليالوهنارا وال يقابل أحدا إال قليال من
أصحابه يف وقت قليل ،وال ير ّد عىل
الرسائل الواردة يف هذا الشهر وال
هتمه إال خاصة نفسه".
عمن
هذا غيض من فيض ،وحدّ ث ّ
قبلهم وال حرج.
إذن ينبغي لنا أن نجدّ د النظر يف
أعاملنا وشؤوننا ونحاسب أنفسنا
يف ضوء الكتاب والسنة وسرية
التأس
أسالفنا ومشاخينا ،ونحاول ّ
هبم ما استطعنا.
وفيام ييل نذكر بعض ما أوىص به
ّ
ولعل االهتامم به يس ّبب
املشايخ،
ِ
ِ
َ
َ
َاب
اللحوق هبم " َواتَّب ْع َسبيل َم ْن أن َ
إِ َ َّل":
 -1التوبة واالستغفار والرجوع إىل
اهلل تعاىل بالصدق واإلخالص.
 -2االتصال بالقرآن تالوة وتدبرا
وتطبيقا وتبليغا.
 -3التصدق واإلنفاق ومواساة
وتفطري
واملساكني
الفقراء
الصائمني .وقد كان النبي صىل اهلل

السنة-16:العدد/9-8:شعبان-رمضان1441هـ.ق

عليه وسلم يف هذا الشهر "أجود
املرسلة" ،وقد كان
باخلري من الريح َ
لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة.
 -4الدعاء والترضع سيام باألسحار
وعند اإلفطار ،ولنخصص قسطا
من دعواتنا اليومية إلخواننا
واملرشدين يف البالد
املضطهدين
ّ
اإلسالمية كـ سورية واليمن
وكشمري والصني و ،...ونترضع
إليه لريفع عنا وعن العباد البالء
والوبا والغالء ،ويعيد النشاط
والعبادة إىل مساجدنا سيام احلرمني
الرشيفني.
نظرا إىل أننا يف رحاب العرشة
األخرية من الشهر املبارك،
علينا أن نعزم عىل االعتكاف يف
املساجد ألنه فرصة لتزكية النفس
والتزود
الرب
واال ّطراح بني يدي
ّ
ّ
بالقربات وشحن بطارية اإليامن
يرشفنا باحلياة الروحية
لعل اهلل ّ
التي طغت عليها املادية وال تزال
هتددها العواصف اهلوجاء يف كل
ِ
ِ
ض اللَُّ
وقت وحني .ف َع ْن عَائ َش َة َر َ
َان َر ُس ُ
َعن َْها َقا َل ْت" :ك َ
ول اللَِّ َص َّل
ِ
ِ
ش
اللَُّ َع َل ْيه َو َس َّل َم إ َذا َد َخ َل ا ْل َع ْ ُ
َأ ْح َيا ال َّل ْي َل َو َأ ْي َق َظ َأ ْه َل ُه َو َجدَّ َو َشدَّ
ا ْلِئْزَ ر"( .متفق عليه)
ّ -5
نحذر أنفسنا واآلخرين مجيعا
من الوقوع يف مستنقع الغفلة
واملعايص وتضييع هذه الساعات
واللحظات الذهبية فيام ال يعني
أهل اإليامن.
ِ
ولنعلم أنه إذا سلم رمضان سلمت
السنة بكاملها إن شاء اهلل ،وإن
مىض -وال قدر اهلل -يف تشتّت حال
وتوزّ ع بال فالسنة تكون كذلك.
قوة إال باهلل
وال حول وال ّ

علىمائدةالقرآن
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تفسري معارف القرآن
العالمة املفتي حممد شفيع العثامين

تعريب :املفتي حممد قاسم القاسمي

دراسة تفصيلية يف حقيقة الربا القرآن وبعثة النبي صىل اهللعليه
وصوره ِ
ألنم كانوا يتعاطونه يف
وحكَم حتريمه
وس ّلمّ ،
ّ
إن الربا أصبح يف ع َاملنا املعارص معامالهتم ،بل ُيعلم من آيات
عمود ًا من أعمدة التجارة
ثم ك ّلام ذكرت
واالقتصاد ،ومن ّ
اآليات القرآنية واألحاديث

النبوية الدالة عىل حتريم الربا

اشمأزت قلوب الذين يتعاطونه،
ِ
وحلول ،فنظر ًا
ومالت إىل ح َيل ُ
إىل ذلك نذكر مباحث الربا

سورة النساء ّ
أن معنى الربا كان
معروف ًا عند نزول التوراة أيض ًا،

الناس من قديم الزمان .ألجل
هذا ّملا نزلت حرمة الربا سنة ثامن

هناك صور من املعامالت ال

عىل أحد؛ ألنّه كان متداوالً بني

من اهلجرة مل خيف معناه عىل أحد

وصوره؛

وتركوها كذلك تركوا الربا

حقيقته ،كام فهموا معنى اخلمر

املبحث الثاين :احلكمة يف حتريم

الذي كان عىل غري املسلمني،

املبحث الثالث :ملا أصبح الربا
عمود ًا من أعمدة التجارة

ما وقع بني املسلمني وغريهم،

واالقتصاد يف العامل املعارص

هذا مل يكن مفهوم الربا غامضا
بل كان معروف ًا لدى العرب

ودل عىل ذلك ّ
حرم
أن التوراة ّ
ِ
الربا ،إذن مل خيف معنى الربا

من الصحابة ،ومل يتساءلوا عن

الربا؛

لعمه عباس ريض اهلل عنه،
كان ّ
وكان مبلغ ًا كبري ًا فوضعه ،فعىل

لتعاطيهم ،فحرمه اهلل يف كتابه،
وط ّبق النبي صىل اهللعليهوس ّلم

بالتفصيل حتى ال يشتبه األمر
عىل ٍ
أحد:
املبحث األول :يف حقيقة الربا

ّ
أن ربا اجلاهلية موضوع ،وبدأ بام

وما وجب عىل املسلمني لغريهم
امتنعوا عن أدائهّ ،
ويدل عىل ذلك
إذا قدموا املرافعة إىل أمري مكة

ما أنزل اهلل بشأن الربا ،وكانت
يعرف الناس حكمها ،فأحلقها
النبي صىل اهلل عليه وس ّلم بالربا

وهنى عنها ،منها ما اشتبه عىل
الفاروق أمرياملؤمنني سيدنا

عمربن اخلطاب وهي التي
اختلف بشأهنا رأي األئمة

قال اإلمام الرازي :الربا قسامن:
ربا النسيئة ،وربا الفضل.

أ ّما ربا النسيئة فهو األمر الذي
كان مشهورا متعارفا يف اجلاهلية،

وذلك أهنم كانوا يدفعون املال
عىل أن يأخذوا ّ
كل شهر قدرا
مع ّينا ،ويكون رأس املال باقيا،
ثم إذا ّ
حل الدين طالبوا املديون
ّ

برأس املال ،فإن ّ
تعذر عليه
األداء زادوا يف احلق واألجل،

فهذا هو الربا الذي كانوا يف

اجلاهلية يتعاملون به .هذا هو

رمحه اهلل تعاىل عن جماهد رمحه

"هو القرض املرشوط فيه األجل

ما نقله إمام التفسري ابن جرير

إعلم أن "الربا" لفظ عرف معناه

إن كنتم مؤمنني" (البقرة.)278:

فيقول :لك كذا وكذا وتؤخر

يكون للرجل عىل الرجل الدين،

عني فيؤخر عنه.

قال ابن العريب يف أحكام القرآن:
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الربا املتعارف يف اجلاهلية والذي

قال اجلصاص يف أحكام القرآن:
وزياده مال عىل املستقرض".

وقال النبي صىل اهللعليه وس ّلم:
جر نفع ًا فهو ربا".
"كل قرض ّ
ثبت مما ذكر أن أخذ الزيادة
املرشوطة عىل القرض هو الربا

املحرم يف القرآن ،وألجل ذلك
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املبحث األول :يف تعريف الربا

سورة البقرة" :يا أهيا الذين آمنوا

ثم أعلن رسول اهلل صىل اهللعليه
يف اللغة العربية ،وكان معناه
ّ
متعارف ًا عند العرب قبل نزول وس ّلم يف خطبته يف حجة الوداع

.)102/2

حرمه القرآن الكريم.

هنى اهلل عنه :كانوا يف اجلاهلية

واإلجابة عن شبهة

عوض".

(أحكام

القرآن،

املجتهدين ،أ ّما الربا بمفهومه
السائد املعروف فلم يشتبه عىل
ٍ
أحد ،وإليكم يف هذا الشأن

ّ
يتمشى نظام البنوك فسأل األمري رسول اهلل صىل اهلل
كيف
والتجارة العاملية إذا تُرك الربا؟ عليه وس ّلم ،فنزل قوله تعاىل يف اهلل تعاىل ،قال يف الربا الذي
اتقوا اهلل وذروا ما بقي من الربا

"الربا يف اللغة :الزيادة واملراد
به يف اآلية ّ
كل زيادة اليقابلها

علىمائدةالقرآن
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وقال اإلمام الرازي يف التفسري

الكبري :الربا قسامن :ربا النسيئة،
وربا الفضل.

ترك الصحابة الربا بعد نزول

اآليات املذكورة ،وهنى رسول
اهلل صىل اهللعليهوس ّلم أ ّمته عن
ذلك ،والربا هبذا املعنى مل يكن

أي إهبام أو إمجال.
فيه ّ

يف الذهب بالذهب ،والفضة

بالفضة،

وسائر األشياء،

املكيالت واملوزونات ...،فكان

أ ّما ربا النسيئة فهو األمر
الذي كان مشهورا متعارفا يف

حرم بالسنة ،وتواترت
ذلك ربا ّ

يدفعون املال عىل أن يأخذوا كل

عليه وسلم.

اجلاهلية ،وذلك أهنم كانوا

عمر ريض اهلل عنه ،فاملراد به

ذلك بتحريم الربا يف التفاضل،

شهر قدرا معينا ،ويكون رأس
ثم إذا ّ
حل الدين
املال باقياّ ،

به اآلثار عن رسول اهلل صىل اهلل
وقال اإلمام املحدث الشاه ويل
اهلل الدهلوي يف كتابه حجة
اهلل البالغة :واعلم ّ
أن الربا عىل

صور من البيوع كان يتعامل

طالبوا املديون برأس املال ،فإن
ّ
تعذر عليه األداء زادوا يف احلق

الوجهني :حقيقي .وحممول

يعدّ وهنا من الربا ،فلام أحلقها
النبي صىل اهلل عليه وس ّلم بالربا

كانوا يف اجلاهلية يتعاملون به.

أ ّما احلقيقي فهو يف الديون،

هبا العرب يف اجلاهلية ،وال

واألجل ،فهذا هو الربا الذي

عليه.

وقد ذكرت أن فيه قلبا ملوضوع

اجلصاص يف
ويفهم مما ذكر
ّ
أحكام القرآن أن الربا صنفان،

املعامالت ،وأن الناس كانوا

أما الربا املعروف فكان يعرفه

والرشاء ،والثاين ما يكون بغري

اهنامك ،وقد حدثت ألجله

عىل الفاروق األعظم ريض اهلل

تعرفه وتفعله إنام كان قرض

النهى ما كانت رائجة يف العرب أعلن رسول اهلل صىل اهلل عليه
من عقود كاملزانبة واملحاقلة بعد وس ّلم حرمته عند حجة الوداع.
ومما يؤسف ّ
أن أناس ًا معجبني
حتريم الربا.

بزيادة عىل مقدار ما استقرض

كتب ابن رشد يف كتابه بداية

االقتصادية التي جعلت الربا

عىل حرمة ربا القروض من

أم التحريم عا ّم يشمل األشياء
ثم
األخرى إذا وجدت العلةّ ،
ما هي تلك الع ّلة؟ هل هناك

الفاروق ريض اهلل عنه ،وبدؤوا
يستنبطون منه ّ
أن آية الربا جمملة

وقال اإلمام الطحاوي يف رشح

بمثل ،وسواء بسواء يدا بيد ،فإذا

فيمكن النقاش بشأنه ،والشك

وهذا السؤال الذي عرض ألمري

اهلل تعاىل ،وقد شدد ابن العريب

به ربا القرآن ،الذي كان أصله يف
النسيئة ،وذلك ّ
أن الرجل كان

كيف شئتم إذا كان يدا بيد وهو

من آخر ما أنزل من القرآن ّ
وأن
النبي صىل اهلل عليه وس ّلم قبض

عىل هوالء يف أحكام القرآن
"إن من زعم ّ
فقالّ :
أن هذه اآلية

فيقول له :أجلني منه إىل كذا

جمملة فلم يفهم مقاطع الرشيعة،
ّ
فإن اهلل تعاىل أرسل رسوله إىل

وأحلق النبي صىل اهللعليهوس ّلم
صور ًا من البيع يف حكم الربا مل

وتركوا كل معاملة فيها شبهة،

أحدمها ما يكون يف البيع

فقال عليه الصالة والسالم" :كل

مجيع العرب ،ومل يشتبه حكمه

ذلك ،والربا الذي كانت العرب

تكن تعدّ من الربا عند العرب.

تركها الصحابة ريض اهلل عنهم،

قرض جر منفعة فهو ربا"( ).
ونظر ًا هلذه األصول أحلق إىل عنه وال عىل غريه وهو الذي

ثم نشأ ههنا سؤال ،هل هلذه

األشياء الستة خصوصية حيث مل
ال بمثل ويد ًا ٍ
جيز بيعها إال مث ً
بيد،

ضابطة وما هي؟

املؤمنني س ّيدنا عمر بن اخلطاب
ريض اهلل عنه ،فقالّ :
"إن آية الربا
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قبل أن يبينه لنا ،فدَ عُوا الربا

والريبة( ".راجع أحكام القرآن

للجصاص ،551 ،وابن كثري

.)328/1

أ ّما ما اشتبه عىل أمري املؤمنني

باحلضارة

الغربية

ونظمها

عامدا هلا ،أساؤوا فهم قول

حرم
ّأنم ال يريدون إال حتليل ما ّ

والدراهم والدنانري إىل أجل

عىل ما يرتاضون به ،وبمثل هذا
املجتهد ،وأثبت إمجاع العلامء
الكتاب والسنة وإمجاع األمة.

معاين اآلثار :ذلك الربا إنام عني

يدعو إىل كثريه ،فوجب أن يسدّ

بابه بالكلية ،ولذلك نزل يف

القرآن يف شأنه ما نزل.

والثاين ربا الفضل ،واألصل
فيه احلديث املستفيض الذهب
بالذهب ،والفضة بالفضة ،والرب

بالرب ،والشعري بالشعري ،والتمر
بالتمر ،وامللح بامللح ،مثال
اختلفت هذه األصناف ،فبيعوا

يكون له عىل صاحبه الدين،
وكذا بكذا وكذا درمها أزيدكها

معنى قوله صىل اهلل عليه وسلم:

يف دينك ،فيكون مشرتيا ألجل

بامل ،فنهاهم اهلل عز وجل عن
اتقوا اهلل وذروا ما بقي من

واملراد به يف اآلية كل زيادة

 ]278ثم جاءت السنة بعد

اليقابلها عوض".

حماربات مستطرية ،وكان قليله

مسمى بربا تغليظا وتشبيها له
ّ
بالربا احلقيقي عىل حدّ قوله عليه

قوم هو منهم بلغتهم ،وأنزل
عليه كتابه تيسري ًا منه بلسانه
ولساهنم ،والربا يف اللغة الزيادة،

منهمكني فيه يف اجلاهلية أشد

ذلك بقوله {يا أهيا الذين آمنوا
الربا إن كنتم مؤمنني} [البقرة:
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السالم :املنجم كاهن ،وبه يفهم
ال ربا إال يف النسيئة ،ثم كثر

يف الرشع استعامل الربا يف هذا
املعنى حتى صار حقيقة رشعية
فيه أيضا واهلل أعلم.

علىمائدةالقرآن
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تأمالت بالغية يف آيات الـمغفرة
احللقة الثانية والعرشون

الشيخ أبو حسان عبد الرشيد اجلالل آبادي
شك ِ
قال تعاىل :و َل ت ِ
َنك ُحوا ا ُْل ْ ِ
َات
َ
ِ
َحت َّٰى ُيؤْ ِم َّن ۚ َو َلَ َم ٌة ُّمؤْ منَ ٌة َخ ْ ٌي
من م ْ ِ ٍ
ْج َب ْتك ُْم ۗ َو َل
شكَة َو َل ْو َأع َ
ِّ ُّ
ِ
ِ
ت ِ
ُنك ُحوا ا ُْل ْ ِ
شكنيَ َحت َّٰى ُيؤْ منُوا
ۚ َو َل َع ْبدٌ ُّمؤْ ِم ٌن َخ ْ ٌي ِّمن ُّم ْ ِ
ش ٍك
ْج َبك ُْم ۗ ُأو َٰل ِئ َك َيدْ ع َ
ُون
َو َل ْو َأع َ
الن َِّة
إِ َل الن َِّار ۖ َواللَُّ َيدْ عُو إِ َل ْ َ
ي آ َياتِ ِه لِلن ِ
َّاس
َوا َْلغ ِْف َر ِة بِإِ ْذنِ ِه ۖ َو ُي َب ِّ ُ
َل َع َّل ُه ْم َيت ََذك َُّر َ
ون [البقرة]221:
فائدة لغو ّية يف فعل ’’النكاح‘‘-:
شك ِ
قوله تعاىل:و َل ت ِ
َنك ُحوا ا ُْل ْ ِ
َات
َ
َحت َّٰى ُيؤْ ِم َّن [البقرة]221:
الـمفسون عىل أن املراد
أمجع
ّ
بالنكاح يف هذه اآلية هو العقد،

أي :ال تعقدوا عىل املرشكات

تتزوجوهن .والنكاح:
وال
ّ
أصله الضم ،يقال :نكح الـم َط ُر

وانضم إليها.
األرض ،إذا وصل
َ
ّ

ويطلق عىل العقد وعىل الوطء؛
ٌ
ّ
حاصل يف
ألن معنى الضم

العقد ويف الوطء كليهام ،فيحسن
استعامل هذا اللفظ فيهام مجيعا،

عيل
وقال ابن جني :سألت أبا ّ
عن قوهلم’’ :نكَح املرأةَ‘‘ ،فقال:
ّفرقت العرب يف االستعامل

تزوجها وعقد
فالن ًة :أرادوا أنه ّ
عليها ،وإذا قالوا :نكح امرأته
أو زوجته ،لـم يريدوا غري

الـمجامعة؛ ألنه إذا ذكر أنّه نكح
امرأتَه أو زوجتَه فقد استغنى عن

ذكر العقد ،فلـم حتتمل الكلمة

أحر من الشتاء‘‘،
’’الصيف
ّ
حره من
أي :الصيف أبلغ يف ّ
الشتاء يف برده ،والـمعنى هنا:

أن الـمؤمن أبلغ يف خرييته من
الـمرشك يف رش ّيته.

الثالث :أن الـمراد باخلريية

االنتفاع الدنيوي ،وهو مشرتك

غري الـمجامعة.
نكت ٌة يف تصدير اجلملة بالم

االبتداء-:
ِ
تعاىل:و َلَ َم ٌة ُّمؤْ منَ ٌة َخ ْ ٌي
قوله
َ
ٍ
ِّمن ُّم ْ ِ
ْج َب ْتك ُْم هو
شكَة َو َل ْو َأع َ
تعليل للنهي عن مواصلة
يف

وترغيب
الـمرشكات،
ٌ
مواصلة الـمؤمنات ،والـمعنى:

وألمة مؤمنة مع ما فيها من
خري
خساسة ِّ
الرق وق ّلة الرشف ٌ

حذفت اهلمزة ،ونقلت حركة
الياء إىل اخلاء ،فصارَ :خ ْي‘‘،

’’ش‘‘ اسم تفضيل،
ومثلهٌّ َ :

’’أش‘‘ ،فعل به مثل ما
أصلهّ َ :
ْ
بـ’’أخ َي‘‘.
فعل
وهنا لسائل أن يقول :إن قوله:
ﭽﭺ ﭼ اسم تفضيل ،وهو
يقتيض

مشاركة

الـمفضل
َّ

للـمفضل عليه يف أصل الـمعنى
ّ

الـمفضل ،فهو
مع زيادته يف
َّ
ّ
يدل عىل وجود أصل اخلريية يف

مـم اتّصفت بالرشك مع ما هلا
ّ
من رشف احلر ّية ورفعة الشأن.
وإنّام صدِّ ر بالم االبتداء الشبيهةِ
ُ

خري؟
الـمرشكة ٌ

مبالغة يف احلمل عىل االنزجار.

األول :أن الـمراد باخلريية

بالم القسم يف إفادة التأكيد
وهي النكتة

االبتداء يف
ُّمؤْ ِم ٌن َخ ْ ٌي
ْج َبك ُْم
َأع َ

يف التصدير بالم
قوله
اآليت:و َل َع ْبدٌ
َ
ٍ
ِّمن ُّم ْ ِ
شك َو َل ْو

الـمرشكة ،واحلال أنه ليس يف

واجلواب عنه من وجوه:

مطلق النفع ،وهو مشرتك بينهام،
ٌ
مشتمل عىل
فإن نكاح الـمرشكة

منافع الدنيا ،ونكاح الـمؤمنة
ٌ
مشتمل عىل منافع الدين

فائدة يف دفع ما يرد عىل اسم

واآلخرة ،والنفعان يشرتكان يف

يف أصل الـمعنى-:
ِ
قوله تعاىلَ :و َلَ َم ٌة ُّمؤْ منَ ٌة َخ ْ ٌي
من م ْ ِ ٍ
ْج َب ْتك ُْم َ
’’خ ْي‘‘
شكَة َو َل ْو َأع َ
ِّ ُّ
ْ
اسم تفضيل ،وأصله ’’أخ َ ُي‘‘،

اآلخرة له الـمز ّية العظمى؛ فإن

التفضيل الدال عىل الـمشاركة

أصل كوهنام نفعا ،إال أن نفع
خري من أعراض
منافع الدين ٌ
الدنيا الـمنافية للدين.

الثاين :أنه من قبيل قوهلم:
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بينهام ،إال أن االنتفاع الدنيوي
يف األمة الـمؤمنة أكمل وأزيد
منه يف الـمرشكة؛ ألن الدين
أرشف األشياء ،فعند التوافق

يف الدين تكمل الـمح ّبة ،فتكمل

منافع الدنيا من الصحة والطاعة
وحفظ األموال واألوالد ،وعند

االختالف يف الدين ال حتصل

الـمح ّبة ،فال حيصل من منافع
الدنيا من الـمرشكة عىل قدر ما

حيصل يف الـمؤمنة.

الرابع :أن استعامل اسم التفضيل

مبني عىل اعتقاد من يزعم يف
ٌّ
الـمرشكة عىل سبيل التنزيل،
أي :إن س ّلمنا أن يف الـمرشكة

شيئا من النفع حسب اعتقاد من
خري
يعتقده فإن األمة الـمؤمنة ٌ
منها.

قلت :هذا إذا اخرتنا أن اسم
التفضيل « َأ ْف َع َل» ال بد أن َيدُ َّل
ٍ
زيادة ما ،أما إذا قلنا :إنه
عىل

بمعنى الفاعل فال حاج َة إىل هذا
ِ
مذهب الفراء
التأويل كام هو
ُ
ومجاع ٌة.

فائد ٌة يف معنى ’’لو‘‘ الوصلية،
والرس يف إيرادها ،ويف ختصيص
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فرقا لطيفا حتى ال حيصل
ٌ
فالن
االلتباس ،فإذا قالوا :نكح

مدرس بمدرسة بيت السالم بباكستان

علىمائدةالقرآن

األمة الـمؤمنة بالذكر دون

احلرة-:
قوله:و َلَ َم ٌة ُّمؤْ ِمنَ ٌة َخ ْ ٌي ِّمن ُّم ْ ِ
شك ٍَة
َ
ْج َب ْتك ُْم[البقرة]221:
َو َل ْو َأع َ
’’لو‘‘ هذه وصلية ،وليست

رشطية – وهي التي تأيت لبيان
ِ
ِ
اليشء يف الـاميض النتفاء
انتفاء
ِ
لـمجرد
غريه فيه  ،-وإنّام هي
ّ
جمرد ًة عن معنى الرشط،
الفرض ّ
وإذا لـم تكن رشطية فال جواب

هلا ،ال يف اللفظ وال يف التقدير،
نحو :التر ّد الـمتع ّلم من غري
إجابة عىل سؤاله ولو كنت

مشغوال .ومثلها’’ :إن‘‘ الوصلية،
نحو :احرتم مع ّلمك وإن و ّبخك
عىل ما ليس فيك.

وإنّام يورد ’’لو‘‘ و’’إن‘‘ الوصليتان
يف الكالم؛ لبيان ِ
حتقق ما يفيده

8
الرغبة فيها ،أي :عىل كل حال.
وقد اقتُرص عىل ِذكْر ما هو أشدُّ

منافا ًة خلريية األمة الـمؤمنة

احلرة
(وهو إعجاب الـمرشكة ّ
بجامهلا وغريه) تنبيه ًا عىل أن
خريية األمة الـمؤمنة حيث

حتققت مع إعجاب الـمرشكة
التي هي مظنة تفضيل الـمرشكة
ف َ
تتحقق مع غريه أوىل.
أل ْن
َ
ِ
قلت :وهبذا علم الرس يف

ختصيص األمة الـمؤمنة بالذكر
دون الـمؤمنة احلرة ،فإن الـمراد

باألمة هنا هي الـمملوكة،
والـمرشكة هي احلرة بقرينة

الـمقابلة ،والكالم وارد يف

تفضيل أقل أفراد هذا الصنف

عىل أتم أفراد الصنف اآلخر،
فإذا كانت األمة املؤمنة خريا من

حرة فاحلرة املؤمنة خري
مرشكة ّ

الكالم السابق من احلُكم عىل
كل ٍ
حال مفروض من األحوال

منها بالطريق األوىل ،وإنام كان

منه وأشدِّ ها منافا ًة له فيظهر

باحلرائر دون اإلماء.

األحوال بطريق األولوية؛ ألن

واحلر الـمؤمنني
احلرة
ّ
هذا خريية ّ

الـمقارنة له عىل اإلمجال ،وذلك
بأن َ
تدخل عىل أبعد األحوال

بثبوته معه ثبوتُه مع ما عداه من

اليش َء متى حتقق مع الـمنايف
القوي َ
يتحقق مع غريه
فل ْن
َ
ّ
أوىل! والواو الداخلة علىها
للجملة عىل نظريهتا
عاطفة
ُ
ِ
الـمقابلة هلا الـمتناولة جلميع
األحوال الـمغايرة هلا .كأنه قيل:

لو لـم تعج ْبكم ولو أعجبتكم،
ِ
النصب عىل
واجلمل ُة يف حيز
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احلالية من «مرشكة»؛ إذ

خري من
الـمآل :وألمة مؤمنة ٌ
امرأة مرشكة حال عد ِم إعجاهبا

وحال إعجاهبا إياكم بجامهلا
ِ
ومالا ونسبها وبغري ذلك من
ِ
ِ
وموجبات
اإلعجاب
مبادئ

الـمراد بالـمرشكة احلرة؛ لقوله:
ْج َب ْتك ُْم فإن اإلعجاب
َو َل ْو َأع َ
قال العالمة البقاعي’’ :وأفهم
من باب األوىل مع الترشيف
العظيم هلام برتك ذكرمها إعالم ًا

أمر مقطوع به ال
بأن خرييتهام ٌ
كالم فيه وأن الـمفاضلة إنام هي
ِ
فرشفه
بني من كانوا يعدونه دن ّيا ّ
اإليامن ،ومن يعدّ ونه رشيف ًا
فحقره الكفران‘‘.

قلت أيضا :وما ذكرنا من
الرس يف إيراد ’’لو‘‘ الوصلية،

ويف ختصيص األمة الـمومنة

نفسه يف
بالذكر دون احلرة
ُ
إيراد ’’لو‘‘ ويف ختصيص العبد

الـمؤمن بالذكر دون احلر يف
قوله تعاىلَ :و َل َع ْبدٌ ُّمؤْ ِم ٌن َخ ْ ٌي

من م ْ ِ ٍ
ْج َبك ُْم نكت ٌة
شك َو َل ْو َأع َ
ِّ ُّ
يف ذكر الـموصوف حني صفة
اإليامن واالقتصار عىل صفة
تعرض لذكر
الـمرشك من غري ّ

الـموصوف-:
ِ
قوله:و َلَ َم ٌة ُّمؤْ منَ ٌة َخ ْ ٌي ِّمن
َ
ٍ
ُّم ْ ِ
َ
ْج َب ْتك ُْم ۗ َو َل
شكَة َو َل ْو أع َ
ت ِ
ُنك ُحوا ا ُْل ْ ِ
ش ِكنيَ َحت َّٰى ُيؤْ ِمنُوا ۚ
َو َل َع ْبدٌ ُّمؤْ ِم ٌن َخ ْ ٌي ِّمن ُّم ْ ِ
ش ٍك َو َل ْو
ْج َبك ُْم[البقرة]221:
َأع َ
قد ذكر الـموصوف يف جانب

وصف اإليامن يف الـموضعني؛

نكت ٌة يف إطالق النار عىل سببها

الـمؤدي إليها-:
قوله تعاىلُ :أو َٰل ِئ َك َيدْ ع َ
ُون
ٌ
مرسل من
إِ َل الن َِّار فيه جماز

قبيل إطالق الـمس ّبب وإرادة

السبب ،أي :يدعون إىل الكفر
الـمؤدي إىل النار ،والقرينة
الصارفة عن إرادة احلقيقة أن

الـمرشكني والـمرشكات ال
يؤمنون بالبعث ،وعىل تقدير

إيامهنم بالبعث ال يدعون إىل النار
ٍ
أيضا؛ إذ ّ
حزب بام لدهيم
كل
فرحون ،وعىل تقديرإيامهنم

ليدل عىل أن الـمملوك وإن
كان دنِ ّيا يف العرف فهو موضع
لعلو وصفه اإليامين،
التفضيل؛ ّ

فتعي أن
دعوهتم إىل نفس النار؟ ّ

باإلرشاك يف جانب وصف

الكفر ،من إطالق الـمس ّبب عىل

بينام

حذف

الـموصوف

اإلرشاك ،واقترص عىل الوصف
يف الـموضعني ،لإلشعار ّ
بأن
الـمتّصف

بوصف

الرشك

موضع التحقري ،وإن عال يف

العرف موصوفه.
نكت ٌة يف إيثار اسم اإلشارة الدال

عىل البعد-:
قوله تعاىلُ :أو َٰل ِئ َك َيدْ ع َ
ُون إِ َل الن َِّار
اجلملة مع ما عطف عليها مع ّللة

خلري ّية الـمؤمنني والـمؤمنات

من الـمرشكني والـمرشكات.
ُأو َٰل ِئ َك إشارة إىل الـمرشكني
والـمرشكات،

وال

وجه

لتخصيصه بالـمرشكني خاصة؛
لصلوح ّيته للعود إىل اجلميع،
وإيثار اسم اإلشارة الدال عىل
البعد عىل ’’هؤالء‘‘ لتبعيدهم عن

عزّ الساحة واحلضور .والواو يف
قولهَ :يدْ ع َ
ُون إِ َل الن َِّار واو مجاعة

الرجال ،ووزنه :يفعون ،وغلب

فيه الذكر عىل األنثى كام هو
الشائع.
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يتصور
بثبوت النار هلم كيف
ّ

الـمراد بالنار ما يؤدي إلىها من

السبب .والغرض منه تفظيع
ّ
دعوهتم وأهنا خالف دعوة اهلل

تعاىل ،وأن البقاء مع الـمرشك أو
ٍ
واحد كالبقاء
الـمرشكة يف عقد

عىل النار ،والعياذ باهلل العزيز

القهار!
ّ
نكت ٌة يف إطالق اجلنة والـمغفرة

عىل أسباهبام الـمؤدية إليهام-:
النَّةِ
قال تعاىلَ :واللَُّ َيدْ عُو إِ َل ْ َ
َوا َْلغ ِْف َر ِة بِإِ ْذنِ ِه[البقرة]221:

أي :يدعو إىل االعتقاد احلق،

والعمل الصالح الـموصلني
ٌ
مرسل من قبيل
إليهام ،فهو جمازٌ
إطالق الـمس ّبب وإرادة السبب،

والغرض منه حتسني دعوته تعاىل
مشوقة؛
وتصويرها بصورة
ّ

ليشتاق إليها عباده ،ويتنافسوا

فيها .واهلل تعاىل أعلم ،وأستغفر
اهلل العظيم!

وإنام حسن محل الكالم عىل
الـمجاز بعالقة السبب ّية لرعاية
فس النار
التقابل؛ ألنّه لـام ّ

علىمائدةالقرآن

9

حسن التفسري هنا
بالكفر
ُ
باالعتقاد والعمل الصالح،
صح محل الكالم هنا عىل
وإن ّ
حقيقته؛ فإن الدعوة إىل اجلنة
ممكنة وواقعة َواللَُّ َيدْ عُو إِ َ ٰل َد ِار

الس َل ِم [يونس.]25:
َّ
نكت ٌة يف إرداف ذكر اجلنة

بـالـمغفرة-:

الن َِّة
قال
َ
تعاىل:واللَُّ َيدْ عُو إِ َل ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوا َْلغْف َرة بِإِ ْذنه [البقرة]221:

والسبب يتقدّ م عىل الـمس ّبب.
ّ -2
ألن الـمغفرة ختلي ٌة ،ودخول

وحق التخلية أن
اجلنّة حتلي ٌة،
ّ

عن هذا األصل يف هذه اآلية

الـمؤمنات؛ فإهنن يدعون إىل

تقدّ م عىل التحلية ...ولكن عدل
حيث قدّ مت اجلنّة عىل الـمغفرة،
وذلك لوجهني -1 :لرعاية

الـمقابلة بالنار ،فقد ذكرت النار
يف اجلملة السابقة ُأو َٰل ِئ َك َيدْ ع َ
ُون
إِ َل الن َِّار  ،فقدّ مت هنا اجلنّة؛

لـم يقترص سبحانه وتعاىل عىل
لـم كان
الـمغفرة أيضا؛ ألنّه ّ
ربام ال يوصل إىل اجلنة إال بعد
القصاص زاد سبحانه َوا َْلغ ِْف َر ِة؛

إليها ،فأيت باألرشف وهي اجلنة؛

للداللة عىل أنّه تعاىل يدعوهم
إىل أن يفعلوا ما يؤ ّدي إىل أن
يغفر هلم ّ
وهيذب نفوسهم بحيث
يصريون إىل حالة سن ّية يغفرون

فيها للناس ما أتوا به إليهم،

فيغفر هلم اهلل سبحانه ،ويدخلهم
اجلنّة بال قصاص .واهلل تعاىل

أعلم!
نكت ٌة يف تقديم اجلنّة عىل الـمغفرة

عىل عكس ما يف اآليات األخر-:
الن َِّة
قال
َ
تعاىل:واللَُّ َيدْ عُو إِ َل ْ َ
َوا َْلغ ِْف َر ِة بِإِ ْذنِ ِه [البقرة]221:
ك ّلام اقرتنت الـمغفرة باجلنّة
يف القرآن الكريم قدّ مت
الـمغفرة عىل اجلنّة ،نحو قوله

تعاىل :وسارعوا إىل مغفرة من
ربكم وجنة عرضها الساموات
واألرض

أعدت

للمتقني

تعالىوسارعوا إىل مغفرة من
ربكم وجنة عرضها الساموات

واألرض [احلديد .]21 :وهذا
هو األصل لوجهنيّ -1 :
ألن
سبب يف ُد ُخ ِ
ول اجلن َِّة،
الـمغفر َة
ٌ

النفوس إليها حني ذكر دعاء اهلل
ألن الوصول إىل اجلنة ولقاء
اهلل تعاىل ورؤيته مما يتنافس فيه

هن أعداء اهلل تعاىل ،وأن ينكح
اجلنة واملغفرة.

وهنا لقائل أن يقول :فلامذا

يرصح
حذف الـمضاف ولـم ّ

به؟

الـمعنى :ينزهلا مب ّينة الفحوى
وواضحة الـمعنى ،فهو مثل:
ال َّب ِة َو َض ِّي ْق ك َُّم َها،
َو ِّس ْع َط ْو َق ْ ُ

وسعه بعد أن كان
فليس معناهّ :

ض ّيقا ،وال ض ّيقه بعد أن كان
واسعا ،وإنام يراد :اجعله واسعا
واجعله ض ّيقا .ومثله :ض ّيق
فم الرك ّية والبئر ،وسبحان من

وأجيب بأنّه حذف الـمضاف

كب الفيل وصغّر البعوضة.
ّ
ِ
ومنه قوله تعاىل :اللُّ ا َّلذي َر َف َع
السَّمو ِ
ات بِغ ْ ِ
َي ع ََم ٍد ت ََر ْو َنَا
َ َ

دعوهتم دعو َة اهلل تعاىل ،كام قد
ِ
جعلت حماربتُهم حماربة اهلل تعاىل

ال أنّه رفعها بعد أن كانت
منخفض ًة.

وأقيم الـمضاف إليه مقامه

تعظيام لشأن أولياء اهلل وتفخيام
حلاهلم ،ووجه التعظيم أنه ِ
جع َل

تعظيام لشأهنم يف قوله تعاىل :إِن ََّم
ِ
ي ِ
ار ُب َ
ون اللََّ َو َر ُسو َل ُه
َجزَ ا ُء ا َّلذي َن ُ َ

[الرعد ]2:أي :خلقها مرتفعة،

وإقامة الـمضاف إليه مقامه يف
تعاىل:واللَُّ َيدْ عُو إِ َل ْ
الَن َِّة
قوله
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوا َْلغْف َرة بِإِ ْذنه قدّ ر الـمضاف
قبل اسم اجلاللة ،والباء يف بِإِ ْذنِ ِه

أردف سبحانه وتعاىل فعل

ثم
ّ
بفعل التفكّر ،وهي قوله
تعاىلَ :ي ْس َأ ُلون ََك ع ِ
ْ
الَ ْم ِر
َن
َوا َْل ْي ِ ِ
س ۖ ُق ْل فِ ِيه َم إِ ْث ٌم كَبِ ٌري َو َمنَافِ ُع
لِلن ِ
ْب ِمن َّن ْف ِع ِه َم ۗ
َّاس َوإِ ْث ُم ُه َم َأك َ ُ
َو َي ْس َأ ُلون ََك َما َذا ُي ِنف ُق َ
ون ُق ِل ا ْل َع ْف َو
ي اللَُّ َلكُم ْالي ِ
ات
ۗ ك ََٰذلِ َك ُي َب ِّ ُ
ُ َ
َل َع َّلك ُْم َت َت َفك َُّر َ
ون[البقرة،]219:

يدعون إىل اجلنة والـمغفرة بإذنه

ألنّه لـام كان الدعاء قد يكون

كانت لبيان األحكام والـمصالح

الـمتنافسون ،وبه حيصل ّقرة

الـموحدين .واهلل تعاىل
أعني
ّ
أعلم بأرسار كتابه!
نكت ٌة يف حذف الـمضاف

لالستعانة ،والتقدير :وأولياء اهلل
أي :بتوفيقه وتسهيله ،فحذف

الـمضاف وأقيم الـمضاف إليه
مقامه ،وإنام احتيج إىل تقدير

الـمضاف ألمرين .1 :ألنّه تعاىل
قال :بِإِ ْذنِ ِه أي :بتوفيقه وتسهيله،
وال يستقيم أن يقال :اهلل يدعو

بتوفيقه وتسهيله ،بل تكون

دعوة أوليائه بإذنه وتسهيله.2 .
ولتحسن مقابلته لقولهُ :أو َٰل ِئ َك
َيدْ ع َ
ُون إِ َل الن َِّار؛ ألن الداعني إىل
النار أعداء اهلل ،فليكن الداعون
لتحسن
إىل اجلنة أولياء اهلل؛
ُ

الـمقابلة ،فكأنه قيل :أعداء

اهلل يدعون إىل النار وأولياء اهلل

اآلية [الـامئدة.]33 :
نكت ٌة يف تعقيب فعل الدعاء

بقوله :بإذنه ،وبفعل التبيني-:
تعاىل:و ُي َبيِّ ُ آ َياتِ ِه لِلن ِ
َّاس
قال
َ
َل َع َّل ُه ْم َيت ََذك َُّر َ
ون [البقرة]221:

الدعاء واهلل يدعو بفعل التبيني؛

باحلمل عىل اليشء وإجباره
عليه ،وقد يكون بالبيان بحيث
يصري الـمدعو إليه متهيئ ًا
للوصول إليه ،ومتمكّنا عليه

قال تعاىل حمدّ دا للصورة الثانية:
ي آ َياتِ ِه لِلن ِ
َّاس َل َع َّل ُه ْم
بِإِ ْذنِ ِه ۖ َو ُي َب ِّ ُ
َيت ََذك َُّر َ
ون أي :بتمكينه من ذلك

وتسهيله لـمن يريد سعادته.
نكت ٌة يف ختم اآلية بـ يتذكرون،
وختم

اآلية

تتفكرون-:

السابقة

بـ

ي آ َياتِ ِه لِلن ِ
َّاس
قال
تعاىل:و ُي َب ِّ ُ
َ
َل َع َّل ُه ْم َيت ََذك َُّر َ
ون [البقرة]221:

ليس الـمراد أنه تعاىل يب ّينها بعد
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ختمت

اآلية

السابقة

أ ّما ختم تلك بفعل التفكّر فألهنا
والـمنافع والرغبة فيها التي هي

ترصف العقل والتبيني
حمل
ّ
للمؤمنني فناسب التفكر ،وأ ّما
ختم هذه اآلية بـ َيت ََذك َُّر َ
ون فألهنا
تذييل لإلخبار بالدعوة إىل اجلنّة

والنّار التي ال سبيل إىل معرفتها

إال النقل والتبيني جلميع الناس،

فناسب التذكر.

هذا وقال العالمة أبو السعود:

إيرا ُد التذكر ههنا لإلشعار بأنه
واضح ال حيتاج إىل التفكر كام
ٌ

يف األحكام السابقة .واهلل تعاىل

أتم
أعلم بأرسار كتابه ،وعلمه ّ
وأحكم!

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

[آل عمران ،]133 :وقوله

جرم جيب عىل العاقل أن ال
يدور حول املرشكات اللوايت

ليقابل هبا النار لفظا .2.لتشويق

ذكر اجلنّة ،بل أضاف إليها ذكر

يدعون إىل اجلنة والـمغفرة فال

أن كانت مشتبهة ملتبسة ،بل

خطبومحاضرات

10

فضيلة الشيخ عبد احلميد يف رسالة إىل قادة الدول اإلسالمية واملنظامت الدولية:

أدركوا مسلمي ميانامر واهلند والصني
أعرب فضيلة الشيخ عبد

الحرتام

السنة يف مدينة زاهدان ورئيس

وورد يف جزء آخر من البيان

احلميد ،إمام وخطيب أهل
منظمة احتاد املدارس الدينية

ألهل السنة يف حمافظة سيستان

وبلوشستان ،يف بيان أصدره،

عن قلقه إزاء الوضع املؤسف
ملسلمي ميانامر واهلند والصني،

داعيا قادة البالد اإلسالمية

ومنظامت حقوق اإلنسان إىل
استخدام نفوذهم ملنع اضطهاد

املسلمني يف تلك البالد.

حقوق

األقلية

املسلمة من الروهينجا.

الذي خياطب قادة الدول

اإلسالمية“ :ال خيفى عىل

أحد ما حيدث ملسلمي اهلند

والصني ،وال ينبغي أن تؤدي

عالقات الدول اإلسالمية
اجليدة مع الصني أو اهلند إىل

أوضاع املسلمني يف ميانامر واهلند

وأضاف أن حكومته ختطط

ورصح خطيب أهل السنة

املصدر :املوقع الرسمي لفضيلة

هبذه املناطق ،اعتبارا من 16

مجهورية إيران اإلسالمية دعمها

روحاين يعلن فتح املساجد يف

واألسبوع املايض ،أعلن الرئيس

أعلن الرئيس اإليراين حسن

باأللوان مناطق تفيش فريوس

املساجد للعبادة يف املناطق

والوفيات املسجلة فيها ،وستتم

أن يلتزم قادهتا السكوت جتاه

مشكالت إخواهنم املسلمني”.

ورد يف قسم من هذا البيان:

يف زاهدان قائال“ :كام أعلنت

املضطهدين يف ميانامر واهلند

للمضطهدين واملضطهدين منذ

“إن مسلسل أزمات املسلمني
والصني يف استمرار ،وعىل
الرغم من إدانة األعامل العنرصية

من قبل املجتمع الدويل ،فإن قادة
هذه الدول يواصلون اضطهاد

مسلميها”.
وأعرب

فضيلة

الشيخ

عبداحلميد عن قلقه بشأن حمنة

الالجئني الروهينجا يف الدول
املجاورة مليانامر ،داعيا إىل فرض

الضغوط عىل حكومة ميانامر

بدء انتصار الثورة اإلسالمية،

جيب أال تتسبب العالقات
االقتصادية والسياسية مع بعض

الدول يف أن يتخىل املسؤولون

عن دعم املسلمني املظلومني يف
تلك البالد”.

والصني بجدية تامة.

الشيخ عبد احلميد إسامعيل زهي

املناطق األقل خطورة

روحاين ،األحد ،إعادة فتح
املصنفة باألقل خطورة ،ابتداء

من اإلثنني.

اإلنسان

بالنشاط

مراجعة القيود وفقا لذلك.

وقال“ :مثال إذا مل تسجل

كورونا” بالعاصمة طهران،

اإلسالمية ومنظامت حقوق
لتحسني

كورونا حسب حجم اإلصابات

فستعلنها وزارة الصحة منطقة

حسبام نقل التلفزيون اإليراين

عبد

احلميد

الروحاين،

تصنيف

بالده

جاء ذلك خالل مشاركته يف

ويف اخلتام ،دعا فضيلة الشيخ
قادة

مايو /أيار احلايل.

منطقة ما أي إصابة أو وفاة

اجتامع “اللجنة الوطنية ملكافحة

الدول

الستئناف التعليم يف املدارس

الرسمي.

جراء كورونا طوال أسبوعني،
بيضاء ،بينام ستُصنف املناطق
األخرى إما صفراء أو محراء”.

وقال روحاين“ :ابتداء من

والسبت ،أعلنت وزارة الصحة

املساجد للعبادة وأداء صالة

و 448إصابة بفريوس كورونا،

يوم غد (اإلثنني) ،قررنا فتح

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

اجلمعة يف هذه األماكن التي تقع

يف  133منطقة أقل خطورة”.

وأكد أن إعادة فتح املساجد

ستكون رشيطة االلتزام بقواعد

التباعد االجتامعي.
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اإليرانية ،تسجيل  96ألفا

ووفاة  6آالف و ،156منذ

ظهور الفريوس عىل أراضيها يف
 19فرباير /شباط املايض.
املصدر :األناضول
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وقفات فی هذا الشهر العظیم

عبداللطيف نارويي
أستاذ باجلامعة

لقد طلع علینا وأظلنا شهر عظیم

وال شک أن هذا الشهر املبارک

التأدب بآداهبم ،واإلقتباس من

األبرار واملتقنی ،ینتظرونه بفارغ

اإلقبال علی اهلل تعالی ،وشهر

األنشطة التی تزود اإلنسان بزاد

 .۴احتساب األجر فی قیام

 .۶اإلهتامم بتالوة القرآن إهتامما

اجلادة لألعامل الصاحلة بقلب

فیه ،وثبت عن األئمة وصلحاء

مبارک ،شهر رمضان ،وهو شهر
التوبة والرمحة والربکات .هذا

الشهر فرصة ذهبیة لإلنسان

کی یراجع نفسه وحیاسبها
علی التفریط فی باقی الشهور،

ویربیها علی معانی اإلسالم،
وتعالیم القرآن ،ویقومها فی

یعترب احلاضن األساس جلمیع
اإلیامن ،وتقربه إلی اهلل تعالی
وتبعده عن متطلبات النفس

واهلوی.

حماسن آثارهم ،واإلقتداء هبم.

رمضان وصیامه ،واملحاولة

ثابت ونیة صادقة .فقد قال النبی

وفی هذا املشوار أرمی اإلیامض

صلی اهلل علیه وسلم« :من صام

النشاط وتبرص طریق العمل.

ما تقدم من ذنبه ،ومن قام لیلة

إلی بعض األمور التی تضعف

رمضان إیامنا واحتسابا غفر له

الصرب.

بالغا فإنه شهر القرآن وقد أنزل
األمة أهنم کانوا کثری اإلشتغال
بالقرآن فی هذا الشهر کام ثبت

عن اإلمام الشافعی رضی اهلل
عنه أنه کان خیتم القرآن فی

رمضان ستنی ختمة.

 .۱اإلستعداد الفکری والذهنی

القدر إیامنا واحتسابا غفر له ما

إن اإلنسان تعرتضه األزمات

املداومة علی األعامل واإلستقامة

 .۵اإلجتهاد فی الطاعات

فرصة سانحة للتوبة واإلنابة،

املهلکة فی باقی الشهور ،وتغیب

 .۲ترک املحرمات ،واإلقالع

الذی یتطلب الصرب والتبتل ،فإن

إلی اهلل تعالی ویغسل بامء التوبة

ومتحق برکتها.

وفاتت منه األجور الکثریة

ضوء هدی الرسول صلی اهلل

علیه وسلم.
الروحية

وهجامت

النفس

عنه املعایری الضابطة ملسریة

واألهواء بأنیاهبا ،وتبعده عن
سلوک طریق الیقنی ،وتتدرج به
الغفلة صوب الیأس والتشاؤم

وعدم الفاعلية والفتور فی کل

عمل إجیابی.

علیها ،وکثرة العبادة.

عن املعاصی فإهنا حتبط األعامل
.۳

قراءة

سری

الصحابة

والناجحنی ،ودراسة مواقفهم
الرتبوية ،وخاصة اإلمعان فی

أهنم کیف کانوا یقضون أوقاهتم
فی هذا الشهر ،والسعی فی

واغتنام الفرص فیها ،األمر

من غفل عنها أضاعت أوقاته،
واملغفرة والرمحة.

وبإمکان کل إنسان أن یرجع
ماقرتفت جوارحه أو قلبه من

اجلرائم واآلثام.

اللهم بارک لنا فی هذا الشهر

وقد کان النبی صلی اهلل علیه

املبارک ووفقنا ملا حتب وترضی

الشهر املبارک ویبرش أصحابه

واهلدی ،إنک علی کل شیئ

وسلم یضعف اجلهد فی هذا
بمجیئه ،وکان هذا الشهر ربیع
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من القول والعمل والنیة
قدیر.
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احلیاة ،وقد تفرتسه سباع النفس

والعملی لرمضان من حیث

تقدم من ذنبه»( .متفق علیه)

 .۷واألهم أن هذا الشهر
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هذا ُ
ـم!
أوان الشد ِّ فاشتدّي ِزي َ ْ
سيد مسعود

قد بدأ العدّ التنازيل لنهاية شهر

يتزود لعامه فيه
املحروم ،ومن مل َّ

وأنساه طول الوقوف بني يدى

يصح يف
فهو ماذا سيغتنم ،وإذا مل ُ

مىض وما أرسع ما سيميض ،كنا

يتنافس فيه املتنافسون ،ويتسابق

أحب هذا الشهر وتعلق به فتمتع

يشتدّ يف السري اآلن فمتى ،وإن مل

(جل وعال) بأنواع الطاعات
والقربات ،ما بني صيا ٍم،

ومغربه وعشائه .وطوبى ملن

رمضان املبارك ،ما أرسع ما
باألمس نستقبل هذا الضيف
الكريم واليوم نراه قد أخذ ُيعدّ

حقيبته وحيزم أمتعته للرحيل،

أمر ال َبني ،وما أصعب موقف
فام َّ

الوداع.

ترتاكض األيام عىل جناح
طي شهر عظيم
الرسعة رغب ًة يف ّ
هو س ّيد الشهور وخري األزمان،

راؤه رمحة ،وميمه مغفرة ،وضاده

ضامن للجنة ،وألفه أمن وأمان،
ونونه نجاة من النار .تص ّفد
وهتب النفحات
فيه الشياطني،
ّ
والنسامت ،فتطيب الطاعات

وتتضاعف األجور ،وتصدح
AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

املآذن بشجى أصوات املنادين

إىل الفالح .حيلو فيه الدعاء،
ويكثر الصفاء ،تتآلف القلوب

وينجيل عنها ران التكالب عىل

تفاهات احلياة .من ُرحم فيه فهو
ِ
خريه فهو
املرحوم ،ومن ُحرم َ

فهو الظلوم امللوم.
َ

اخليون للتقرب إىل رهبم
ّ

اهلل دنياه ومشاغله .طوبى ملن
بليله وفجره وظهره وعرصه

التحق بمدرسته فحاسب نفسه
وقومها ّ
وهذهبا ور ّباها وأعتقها
ّ

وقرآن ،وقيا ٍم ،ودعاء ،وترضعٍ،
ٍ
ٍ
وتفطري
وصدقة،
وإنفاق،

من قيودها.

رب وأصناف اخلري ،إنه أوان
ال ّ
التوبة واالستغفار ،واألوبة

ُيستغ َلق ،فهو عبارة عن َم َثل

للصائمني ،وغري ذلك من أنواع

واالنكسار ،والترضع واالفتقار،
وإقالة العثار ،وغفران األوزار.

ُ
أوان
وعود ًة إىل عنواننا (هذا
ـم) ولكي ال
الشدِّ فاشتدي ِز َي ْ

يصور فارسا خياطب
عريب
ّ
ِ
فرسه التي تسمى (ز َيم) يف أثناء
َ

لقد بدأت العرش وبدأ السباق،

املعركة ،وكأنه يقول هلا :جاء

اخلاشعني ،فيا فوز من يبادر

فاستفرغي ما يف وسعك ،فإن

إهنا ليايل العابدين ،وملتقى

الدقائق فيها ،ويا لسعادة من

يغتنم فيها األنفاس ،ويا خسارة
من مل يضع جبهته ساجد ًا هلل

وقت األداء ،وآن أوان اجلري
مل تشتدي يف هذا الوقت ،فمتى

تشتدين؟ وهو مثل ُيرضب
يف احلث عىل اجلدّ قبل فوات

فيها! ويا نَدَ َم َمن مل َي ُذ ْق ّ
لذ َة
املناجاة فيها!

إنّنا كذلك يف أوان الشدّ فلنشتدّ ،

الركعات ومزيد السجدات،

والليايل املتبقية من شهر رمضان

طويب ملن أمتعته الرتاويح وكثر ُة

األوان.

فالذي ال يغتنم هذه األيام
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هذا األوان متى سيصحو ،وإن مل

جيتهد اآلن فمتى ،ومتى ومتى؟
فال َب ِ
دار البدار ،ألن الفرصة

مر السحاب ،كام قد مرت
متر ّ
ّ
ِ
األيام املنرصمةَ ،بدار إىل
ِ
وبدار إىل توبة
صالة ومناجاة،
ومصافاةِ ،
بدار إىل سجدة ودمعة.

فلقد جدّ ت ركائب التائبني يف
السري وأرسعت قوافل الفائزين

يف الركض ،ولعل أحدنا يسعد

باللحوق هبم؟

وما أمجل قول القائل:

دموع
شهر رمضان تر ّف ْق،
"يا
ُ
َ
قلوبم من أمل
املحبني تد ّف ْق،
ُ
الفراق تش ّق ْق ،عسى وقفة

للوداع تطفيء من نار الشوق ما
أحرق ،عسى ساع ُة ٍ
ْ
توبة وإقال ٍع

ختر ْق ،عسى
تُر ِّق ُع من الصيام ما ّ

لحق،
منقطع من ركب املقبولني َي ْ
ٌ
أسري األوزار ُيط َل ْق ،عسى
عسى ُ
عتق".
النار ُي ْ
من استوجب َ

رمضان
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لنجعل رمضان كورونا فرصة للتغيري
أمحد كردش

باحث سوداين

منذ أشهر والعامل كله يصارع

يتشاغل بقراءة الصحف ومتابعة

من اآلثار السيئة عىل واقعنا

بالساعات الطوال عىل مواقع

جائحة كورونا التي كان هلا الكثري
إنسانيا واقتصاديا واجتامعيا

(امليلء

أصال

والصعوبات

باملحبطات

واألزمات)

وبالتأكيد فان هذه التداعيات

اإلنسانية كانت األسوأ عىل عاملنا
العريب واإلسالمي والعامل أمجع،

لكن كام يقال رب ضارة نافعة
برشط إذا كنا نعرف كيف نستغل
األزمات ونحوهلا إىل فرص،

وهنا يل وقفتان الوقفة األوىل
عىل تعاملنا مع أزمة كورونا عىل

املستوى االجتامعي والشخيص
والوقفة الثانية تعاملنا مع

رمضان يف ظل جائحة كورونا.

القنوات الفضائية أو يغرق

التواصل االجتامعي لكن لكل
هذه األنشطة أو العادات آثار

مسكنة لقتل الوقت ولألسف
دون جدوى فيعود امللل من
جديد وما نلبث أن نمل حتى
من هذه األنشطة والعادات

القاتلة للوقت.

وهنا ما أود قوله ملاذا ال نستثمر

هذه الفرصة بشكل أفضل
ويكون هلا فائدة عىل مستقبل

حياتنا بشكل كبري ،كم مرة
ستجد نفسك مضطرا أن تعتزل
الناس لفرتات طويلة وان تتباعد

اجتامعيا عنهم وعن أعاملنا

وبداية لست عاملا وال مصلحا

اليومية وساعات الدوام الطويلة

وقناعات العبد هلل وهو مثل

والتوتر يف غالب األحيان ،ملاذا

دينيا أو اجتامعيا ولكنها خواطر

كل القارئني للمدونة خيطئ
ويصيب،

يذنب

ويستغفر،

ينجح أحيانا ويفشل يف أخرى،

لعل اهلل ينفع هبا أو تساعد يف
خلق أفكار اجيابية أو تغري يف

سلوكياتنا ،طالعتنا عرب وسائل
التواصل االجتامعي الكثري
والفيديوهات

والرسائل

املكتوبة حول كيف يقيض
الناس أوقات احلجر الصحي

خالل أزمة كورونا فمنهم من

يشتكي امللل ومنهم من يامرس
الرياضة ومنهم من حياول أن

ال تكون هذه فرصة لنجاحني
يسريان يف خطني متوازيني ومها
األكثر تأثريا عىل مستقبل حياتنا:

املسار األول :هو بناء عالقتنا مع
أنفسنا من جديد واقصد إعادة

التفكري يف خططنا ،أفكارنا عن
أنفسنا ،قوتنا الداخلية ،قوانا

الكامنة ،إهنا فرصة لتنظيم
دواخلنا فرصة لنحب أنفسنا

من جديد ونقبل هبا ونعتز هبا
وهذا يستلزم ساعات من التأمل
والتفكري بدون مقاطعات كثرية

تشتت تركيزنا مثل الزيارات،
واخلروج الغري خمطط خارج

خالل هذه الفرتة أن تبتعد عن

املنزلية وغريها نسينا أن نستمتع

نفيس وصفاء ذهني ،كام عليك
األخبار السلبية واملخيفة عن

اإلصابات ووفيات أزمة كورونا

لقد قمت باحتياطات السالمة
لنفسك وألرستك وهذا يكفي،

أيضا ال تنساق خلف الغوص يف

وسائل التواصل االجتامعي التي

يف األغلب مواضيعها تستهلك
أوقاتنا بدون فائدة ملموسة إن

مل تكن هلا آثار سلبية .أقول..
عد من جديد إىل ذاتك وفكر فيام
مىض من سنوات وابدأ بالتفكري

بإجيابية عن حياتك املستقبلية
وضع خطة لتحقيق أهدافك

وابدأ بتطوير مهاراتك وتنمية

معارفك املساعدة لك.

االجتامعية والنوادي والواجبات

بكثري من التفاصيل (نسينا أن

نتأسف عىل خطأ ،نسينا أن نعرب

عن امتناننا هلم ،مل نكن نستطيع

أن نرى كثري من التفاصيل الن
حياتنا مبعثرة ،إهنا فرصة إلعادة

ترتيب األولويات يف عالقاتنا
خاصة الزوجية بل والوصول

لتفامهات حول الكثري من
املوضوعات واملشاكل العالقة
إهنا فرصة لطبخ كل احللول
والتفامهات عىل نار هادئة بعيدا

عن الضغوط املختلفة مثل

تدخل األرسة أو ضغوط العمل
أو املناسبات االجتامعية ،فرصة

إلجياد نقاط التقاء واهتاممات

املسار الثاين :هو النجاح يف إعادة

مشرتكة وتنشيط عادات مفيدة

بالذات ما يتعلق بأرستك القريبة

سابقة تدخل عليكم البهجة إهنا

صياغة عالقاتك االجتامعية
(األم واألب والزوجة واإلخوة

واألخوات) ففي خضم حياتنا
املبعثرة والتي يغلب عليها
الرسعة

واالنشغال

الدائم
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والعاب مجيلة كانت يف أيام
فرصة لكتابة دستور جديد يف

عالقاتنا االرسية وتنمية أساليب
مبتكرة حلل كافة املشاكل ،إن
فرتة احلجر هدية ثمينة ملن يفكر
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من الصور واملقاطع الصوتية

التي تسبب الكثري من اإلرهاق

املنزل ويستلزم أيضا استقرار

بالعمل اليومي واملناسبات

رمضان
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بطريقة صحيحة الغتنامها.

وابدأ يف تنفيذها مع التحيل

عىل املستوى الشخيص خالل

بالصرب واملرونة واحلب لكل

أصدقائي فتجددت أحاسيس

الطاقة القوية التي تدفعك...

فرتة

احلجر

ابتعدت

عن

الشوق هلم وبدأت اسرتجع

ذكريايت معهم كانت فرصة

للتفكري فيمن قرصت يف حقهم
وبدأت األفكار االجيابية هتطل

عيل فمنهم من شكرته بمكاملة
رقيقة عىل أشياء هو ال يتذكرها
ومنهم من أرسلت إليه تسجيال

صوتيا ومنهم شاركته ذكرياتنا
بالفيديوهات القديمة بيننا،
وخالل احلجر أصبح منزيل خلية

نحل يف العلم واملعرفة واألنشطة
واأللعاب اجلميلة واكتشفت أن

لدى زوجتي الكثري من املهارات

واألفكار

االجيابية

وكانت

فرصة إلعادة صياغة الكثري من
التفاصيل يف حيايت ،وعرفت

أن حيايت هي هبة اهلل ،فعيل أن
أحياها بأفضل طريقة وأن عيل

رسالة جيب أن أؤدهيا لديني

وشخيص وطموحي وأرسيت
وجمتمعي ووطني.

يشء مجيل حولك فاحلب هو
حب اهلل وحب رسله وحب
نفسك بشكل اجيايب وحب
الوالدين وحب رشيك حياتك
وحب عملك الذي جتد نفسك

فيه وغريها ،خاصة يف ظل

ملا له من اثر يف ترقيق النفس

عظامء تارخينا ،فلنجعل كل

ميزة إضافية مع احلجر الصحي

وتربيتها وهتذيبها وملا له من
نفحات إيامنية متنحنا من الطاقة
واحلكمة ما يعيننا عىل حتقيق

أهدافنا املوضوعة ،وهو ما

سنتحدث عنه يف وقفتنا الثانية يف
الفقرة القادمة.

كانت حياتنا األرسية مستقرة
انعكس ذلك عىل بقية نجاحات
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حياتنا بصورة كبرية ،إذن فاحلجر
الصحي فرصة ال تعوض لتغيري

حياتنا لألفضل فقط توقف
وأعد تنظيم وقتك خالل
الفرتة القادمة وضع أهدافك
الشخصية واألرسية أمامك

بطاقة اإليامن الن هذه الشحنة
والطاقة هي الكفيلة بجعلنا

ننطلق ونتخطى الصعوبات
واآلالم خالل السنة حتى يأيت

الليل ما أمجلها من حلظات حني
تصيل مع زوجتك ومع أبنائك
حني تلتفت وتقبل رأس أمك

بعد إمتام قيام الليل ما أمجلها

من حلظات حني تتسمر عيون
أبنائك فيك وأنت ترشح هلم آية
أو حتكي هلم الفضائل املحمدية.

طاولة اإلفطار فقط لكن يف كل

النقطة الثانية يزورنا شهر اخلري

رمضان مع األرسة ليس عىل

جائحة الكورونا والكثريين

األوقات وأثناء تأدية الشعائر

رمضان مع األرسة ليس عىل
األوقات وأثناء تأدية الشعائر

الدينية دعونا نجعل من رمضان
"أزمة كورونا" رمضان خمتلف
وبداية جديدة ملفهوم شهر

ستكون الفوائد التي ستجنيها

كبري يف مشوار حياتنا وكلام

واملحاسبة وحمطة لشحن قلوبنا

بيوتنا عامرة بالرتاويح وقيام

دعونا نستشعر حالوة شهر

الوقفة الثانية رمضان يف زمن

فدائرتنا القريبة تؤثر علينا بشكل

رمضان شهر للتخطيط والتطور

والتبتل إىل اهلل ،وإذا كانت

وقت الشحن القادم يف رمضان

ولكم مجيعا أن تتصوروا إذا

عىل مدى طويل من عمرك

الفتوحات اإلسالمية وانجازات

املساجد أغلقت أبواهبا فلنجعل

اقرتاب شهر رمضان الذي يعد

ودنيا شهر كانت فيه الكثري من

رمضان

نظرتم لألمر هبذه الطريقة كم

عبادة ودين فقط انه شهر دين

أرقام الوفيات فرصة لالنكسار

الكورونا ،ويل فيه نقطتان أيضا

األوىل رمضان نقطة حتول يف

حياتنا ،ملاذا ال نجعل من شهر
رمضان حمطة للتغيري يف حياتنا

الن فيه كل الصفات التي
تؤهله للعب هذا الدور ،لطاملا

كنت انظر لشهر رمضان منذ

صغري عىل انه شهر مميز هو
الشهر الذي اخطط فيه وفيه

أحاسب نفيس عىل ما خططت
السنة املاضية فهو ليس شهر

السنة التالية.

والقران هذه السنة يف خضم
انشغلوا بأخبارها ،ما أريده

هنا أن يكون رمضان "كورونا"
فرصة أكرب لالستفادة ،ملاذا ال

يكون احلجر الصحي فرصة

للعبادة بشكل أفضل ...عبادة

يتلخص فيها قوله جل وعال
ِ
ِ
ب َع َل ْيك ُُم
( َيا َأ ُّ َيا ا َّلذي َن آ َمنُوا كُت َ
ِ
ب ع ََل ا َّل ِذي َن ِمن
الص َيا ُم ك ََم كُت َ
ِّ
َق ْب ِلك ُْم َل َع َّلك ُْم َت َّت ُق َ
ون) صدق اهلل

دعونا نستشعر حالوة شهر

طاولة اإلفطار فقط لكن يف كل
الدينية

دعونا

نجعل

من

رمضان "أزمة كورونا" رمضان
خمتلف وبداية جديدة ملفهوم

شهر رمضان ،فإذا كنا سنضطر

للمكوث أوقات طويلة يف
املنزل فلامذا ال نجعلها أحىل
األوقات ،ويف اخلتام هي فقط

خواطر أخوكم كل أمله أن يرى
بيوتنا جنة تشع بالسعادة والرمحة

العظيم ،سأتكلم بدون تكلف

واخلري ،حياتك هبة اهلل لك قدر

العبادة بقلوبنا وبكل جوارحنا

أعظم خملوق عىل ظهر األرض..

وبدون قيود ،تعالوا نحس

فعندما نذكر اهلل دعوا أجسادكم

متتلئ بطاقة معاين أسامء اهلل
احلسنى ،دعوا سياسة العزل

فرصة للخلوة مع اهلل ،لنجعل
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قيمتها وقدر قيمة نفسك ألنك

لنجعل رمضان يف زمن الكورونا
حلظة التغيري احلقيقية يف حياتنا
ألننا نستحق األفضل.

رمضان
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فوائد الصّ يام يف زمن الكورونا
د .فتحي الشوك

ّ
حيل علينا خالل أ ّيام شهر
رمضان املبارك يف ظروف

الصوم باالمتناع عن ال ّطعام
ّ
ملدّ ة أربع أسابيع ّ
كل سنة كي

وتأثرياته املبارشة عىل حياة

الرسول
حياته" .وقد خلّص ّ
األكرم ّ
صل اهلل عليه وس ّلم
ّ
كل ما ذكر يف كلمتني اثنتني:

بالصحة الكاملة طيلة
يتمتّع
ّ

نتعودها من
استثنائ ّية وبنكهة مل ّ
قبل يف ّ
تفش وباء كورونا
ظل ّ

ماليني األشخاص يف مجيع أنحاء
املعمورة ،فكثري من البلدان

ومنها العرب ّية واإلسالمية هي
يف حالة طوارئ وإغالق،
والعديد

ملزمون

باحلجر

الصحي والتّباعد االجتامعي
ّ
التجمعات لقطع سلسلة
ومنع
ّ
العدوى وحماولة كبح رسعة

ربر غلق
انتشار الوباء وهو ما ي ّ
املساجد ومنع صلوات اجلامعة

ضمن حزمة اإلجراءات الوقائية
املتّخذة.
ّ
غري ّ
استغل الفرصة
أن بعضهم

ليناقش فرضية إبطال ركن

صحية ونتيجة
الصيام لدواع
ّ
ّ
لل ّظروف االستثنائية ال ّطارئة
ا ّلتي نعيشها ،ليتساءل البعض
الصيام علينا يف
عن مدى تأثري ّ

زمن الكورونا وهل يضعف من
قدرتنا عىل التصدّ ي للوباء أم ّ
إن
العكس صحيح؟
الصوم واملناعة:
ّ

للنّفس ،فوائده اجلسدية والنّفسية
متعدّ دة ومعلومة وما زال العلم
وختص
يكشف لنا املزيد منها،
ّ
الكبد باخلصوص ،العثكلة،
املعدة ،القولون ،الكىل ،الغدد،

الدّ موية ،اجللد ،الوقاية من

األورام ،السكّري ،النّقرص،

الصيام يف شهر رمضان
يو ّلدها ّ

الصوم
يقوي
جهاز املناعة.
ّ
ّ
جهاز املناعة يف اجلسم ليقيه من

الراحة النّفسية ممّا يدعم اجلهاز
ّ
قمة االستعداد
املناعي وجيعله يف ّ

وحيسن دفاعاته ليواجه
جهوز ّيته ّ

الصيام ال حترص وال تعدّ
فوائد ّ

اجللطات بأنواعها وكذلك

أمراض عدّ ة ويرفع من مستوى

العنارص الفريوس ّية أو البكتري ّية
أو الفطريات اخلارج ّية املهامجة.

تنتج طاقة إجياب ّية ومناخا من

أي هتديد خارجي.
ملواجهة ّ
وكانت

موضوعا

ألبحاث

العديد من العلامء ،يقول "ماك

يناقش البعض إمكانية اإلفطار

الصحة
فادون" أحد علامء
ّ
"إن ّ
األمريكينيّ :
كل إنسان حيتاج

ا ّلتي تعدّ للعرض خالل نفس
ّ
واملحرمات
الشهر من املقدّ سات
ّ

اجلسم فتجعله كاملريض فتثقله
ّ
خف وزنه
ويقل نشاطه فإذا صام ّ

يف شهر رمضان ويبحثون يف
ذلك عن عذر ورخصة يف حني
يعتربون ّ
أن األعامل التلفزيونية

لتفش
حتّى ولو كانت سببا
ّ
الوباء وحصول الكارثة

الصوم وإن مل يكن مريضا
إىل ّ
ّ
ألن سموم األغذية جتتمع يف

السموم من جسمه
وحت ّللت هذه ّ

وذهبت عنه حتّى يصفو صفاء

تا ّما ويسرت ّد وزنه وجيدّ د خالياه

املؤش
الصيام
ّ
يتحسن بفضل ّ
ّ
ّ
الوظيفي للخاليا اللمفو ّية عرشة

يف مدّ ة ال تزيد عىل  20يوما بعد

املسؤولة عن املناعة النّوعية

ال عهد له هبام من قبل".

أضعاف ،كام تزداد نسبة اخلاليا

بصفة واضحة ،وترتفع نسبة

بعض أنواع األجسام املضا ّدة،
ّ
الردود املناع ّية نتيجة
وتنشط ّ
لزيادة نسبة الربوتني الدهني

وقوة
حيس بنشاط ّ
اإلفطار ،لكنّه ّ

أ ّما

الربوفيسور

الرويس
ّ

"نيكوالي بيلوي" فيقول يف

الصحة":
"كتابه اجلوع من أجل
ّ
"إن عىل ّ
ّ
كل إنسان أن يامرس
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الصيام اجلل ّية عىل
من فوائد ّ

الصحة اجلسدية والنّفسية يف
ّ
ال ّظروف العادية أو االستثنائ ّية
وا ّلتي من املمكن االستعانة هبا

يف مقاومة اجلائحة فان البعض

مضاره بغري سند
يروج لبعض
ّ
ّ
علمي أو دليل ،معتمدين عىل

بعض ما استنتج ممّا نعيشه من
ظاهرة مل تكشف بعد عن ّ
كل
أرسارها ،فيقولون مثال برضورة

بالسوائل
إبقاء احللق رطبا
ّ
الدّ افئة وتقوية اجلسم بالتغذية
وبعض الفيتامينات تناغام مع ما
يب ّثه إعالم الكفتة والشالولو من

تفاهات.

وهم يف حماوالت مستميتة إلجياد

الركن
منفذ رشعي إلبطال ّ
دون جدوى يف أمر حسم منذ

قرون من فوق سبع سموات:
ِ
ِ
ب َع َل ْيك ُُم
" َيا َأ ُّ َيا ا َّلذي َن آ َمنُوا كُت َ
ِ
ب ع ََل ا َّل ِذي َن ِم ْن
الص َيا ُم ك ََم كُت َ
ِّ
َق ْب ِلك ُْم َل َع َّلك ُْم َت َّت ُق َ
ون()183
َأياما معدُ ود ٍ
ات ۚ َف َم ْن ك َ
َان ِمنْك ُْم
َّ ً َ ْ َ
ِ
ِ
ٍ
َ
َل َس َفر َفعدَّ ٌة م ْن أ َّيا ٍم
َم ِر ً
يضا َأ ْو ع َ ٰ
ُأ َخ َر ۚ َوع ََل ا َّل ِذي َن ُيطِي ُقو َن ُه فِدْ َي ٌة
َط َعا ُم ِم ْس ِك ٍ
ني ۖ َف َم ْن َت َط َّو َع َخ ْ ًيا
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الصوم ترويض للجسد وهتذيب
ّ

املفاصل،

القلب

واألوعية

منخفض الكثافة .وزيادة عن
الروحية ا ّلتي
ذلك فإن الشحنة ّ

وبالرغم
تصحوا".
"صوموا
ّ
ّ

رمضان
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َف ُه َو َخ ْ ٌي َل ُه ۚ َو َأ ْن ت َُصو ُموا َخ ْ ٌي َلك ُْم ۖ إِ ْن ُكنْت ُْم َت ْع َل ُم َ
ون ()184
َّاس وبين ٍ
ِ
ان ا َّل ِذي ُأن ِْز َل فِ ِيه ا ْل ُق ْر ُ
َش ْه ُر َر َم َض َ
َات ِم َن
آن ُهدً ى للن ِ َ َ ِّ
ْالدَ ى وا ْل ُفر َق ِ
الش ْه َر َف ْل َي ُص ْم ُه ۖ َو َم ْن ك َ
ان ۚ َف َم ْن َش ِهدَ ِمنْك ُُم َّ
َان
ُ ٰ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
س َو َل
َم ِر ً
َل َس َفر َفعدَّ ٌة م ْن َأ َّيا ٍم ُأ َخ َر ۗ ُيريدُ اللَُّ بِك ُُم ا ْل ُي ْ َ
يضا َأ ْو ع َ ٰ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َل َما َهدَ اك ُْم
س َول ُتكْم ُلوا ا ْلعدَّ َة َول ُتك ِّ ُ
َبوا اللََّ ع َ ٰ
ُيريدُ بِك ُُم ا ْل ُع ْ َ
َو َل َع َّلك ُْم ت َْشك ُُر َ
ون (( .")185سورة البقرة).
كورونا تدعونا ألن نصوم:

شهر رمضان
بقلم :حممد أكرم الندوي
أوكسفورد

يناقش البعض إمكانية اإلفطار يف شهر رمضان ويبحثون يف
ذلك عن عذر ورخصة يف حني يعتربون ّ
أن األعامل التلفزيونية

ا ّلتي تعدّ للعرض خالل نفس ّ
واملحرمات
الشهر من املقدّ سات
ّ
لتفش الوباء وحصول الكارثة .نجحوا
حتّى ولو كانت سببا ّ
خالل عقود من اإلفساد املمنهج يف إفراغ شهر رمضان من

ليتحول إىل مناسبة طقوسية نتيجتها عكسية
روحه ووظيفته
ّ
ملا أنشئت ألجلهّ .
الشهر ا ّلذي من املفروض أن تكون مهامه

والتحرر من ّ
الشهوات صار
الروح
ّ
ترويض اجلسد وهتذيب ّ
الرغبات ،وصار شهر
مناسبة لالستهالك املفرط وال ّلهث وراء ّ
والسبات وهو ّ
الشهر ا ّلذي أنزل فيه القرءان
اخلمول واخلمود ّ
وحت ّققت فيه للمسلمني أهبى الفتوحات.

شهر الفضيلة صار موعدا موسميا ّ
الرداءة وسوء اخللق
لبث ّ

قالوا :ما معنى شهر رمضان؟ قلت :هو شهر الربكات واخلريات
والسعادات واحلسنيات ،أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى

والفرقان ،ومصدر ما فيه من اليمن صيامه ،ومن ثم أمر اهلل تعاىل به" :فمن

شهد منكم الشهر فليصمه" .قالوا :ارشح لنا كون صيامه منبعا للهبات
الربانية اجلليلة والعطايا الرمحانية العظيمة.

قلت :ذهب عامة العلامء إىل أن مرد بركات الصيام إىل اجلوع وتقليل

الرذيلة وصار االستعداد له بتوفري ما يشبع الفتحات
ونرش ّ
البيولوجية ويستهدف البطن وما حتتها .مع هناية شهر رمضان

تضعيف القوى التي هي وسائل الشيطان يف العود إىل الرشور ،ولن

مضاعفات أمراض السكّري وارتفاع ضغط الدّ م والنقرص

لو مل يصم ،فأما إذا مجع ما كان يأكل ضحوة إىل ما كان يأكل لي ً
ال فال

الصيام
إضافيا بصفة طردية مع عجز يف ميزان ّيتها .فقد شهر ّ
وظيفته األساسية وال بدّ من وقفة تأ ّمل ومراجعة ذاتية لتتح ّقق

والعطش ويستشعر ضعف القوي فيصفو عند ذلك قلبه ويستديم يف كل
ليلة قدر ًا من الضعف حتى خيف عليه هتجده وأوراده ،فعسى الشيطان أن

الطعام ،قال اإلمام الغزايل يف إحياء علوم الدين ":فروح الصوم ورسه

يف الغالب ما تكثر أمراض قرح املعدة والقولون وتربز

حيصل ذلك إال بالتقليل وهو أن يأكل أكلته التي كان يأكلها كل ليلة

وتتزايد اجللطات الدّ ماغية والقلبية ،كام تكتسب الغالبية وزنا

ينتفع بصومه ،بل من اآلداب أن ال يكثر النوم بالنهار حتى حيس باجلوع

مقاصده احلقيقية وهو ما تدعونا إليه كورونا ملن فهم رسالتها
وح ّلل شيفرهتا.

ال حيوم عىل قلبه فينظر إىل ملكوت السامء .وليلة القدر عبارة عن الليلة

التي ينكشف فيها يشء من امللكوت وهو املراد بقوله تعاىل "إنا أنزلناه

وإصالحها وتطهري أنفسنا ليسمح لنا بالعودة إليها ،وهي من

حمجوب .ومن أخىل معدته فال يكفيه ذلك لرفع احلجاب ما مل خيل مهته

توحشا
إيقاع حياتنا
والتحرر من عبود ّية معارصة يف عرص يزداد ّ
ّ

ويؤكده ما ذكره ويل اهلل الدهلوي يف حجة اهلل البالغة حيث يقول :اعلم

أطردتنا كورونا من بيوت اهلل ودفعتنا إىل مالزمة بيوتنا لكنسها

يف ليلة القدر" ومن جعل يف قلبه وبني صدره خمالة من الطعام فهو عنه

منحت لنا الفرصة لرتتيب أولو ّياتنا وتعديل أوتارنا وتغيري

عن غري اهلل عز وجل.

وهي نداء ألن نتصالح مع فطرتنا ودعوة الستعادة إنسانيتنا.

أنه ربام يتفطن اإلنسان من قبل إهلام احلق إياه أن سورة الطبيعة البهيمية
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وها هي تتيح فرصة صيام رمضان كام ينبغي وجيب أن يكون،
هتذيبا للجوارج وتزكية للنّفوس .قد يبدو للبعض ّ
أن ما جيري

أنّه كارثة ،حمنة ونقمة لكنّه يف حقيقته فرصة لإلصالح ،منحة

ورمحة .أعاننا اهلل وإ ّياكم عىل حسن صيامه وقيامه وأخرجنا منه

يف حال أفضل ممّا كنّا فيه.

تصده عام هو كامله من انقيادها للملكية ،فيبغضها ،ويطلب كرس سورهتا،
فال جيد ما يغيثه يف ذلك ،كاجلوع والعطش ،وترك اجلامع واألخذ عىل
لسانه وقلبه وجوارحه ،ويتمسك بذلك عالجا ملرضه النفساين.
ويشبه ما ذكراه كالم ابن القيم يف زاد املعاد.

قالوا :فهل توافقهم فيام ذهبوا إليه؟ قلت :ال ،قالوا :ففرس لنا ردك لقوهلم،

قلت :حاصل كالمهم أن الصوم عبارة عن اجلوع وتقليل الطعام ،ومن
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ثم نرى اإلمام الغزايل حيث يف شهر رمضان

الذين أنكرت كالمهم ،ثم رأيت أن سبب

االنتفاع بالصوم وتتضاعف بركته.

والعادة وعيا وإرادة.

عىل املبالغة يف تقليل الطعام واجلوع ليعظم

ذلك هو محل املسلمني عىل التمييز بني العبادة

أخبار العامل

قالوا :فام الذي أنكرت من ذلك؟ قلت :إن

قالوا :فام ترى اآلن؟ قلت :اعلموا أن اهلل

وسائر الصاحلني واألذكياء ،وهم من أشد

إىل غريه ،له األسامء احلسنى والنعوت العليا

حي “جنغلوك” من األحياء الفقرية يف مدينة تشاهبار

يزدد بكوهنم شيئا مل يكن قبلهم من صفته،

إيران ،رشد عددا كبريا من العائالت الساكنة يف

تقليل الطعام سنة من سنن األنبياء واملرسلني
الناس كراهية للشبع ،أخرج أبو عيسى

بإسناد حسن عن املقداد بن معديكرب

حريق يف “تشاهبار” يرشد عرشات العائالت

أحد ،ومعنى ذلك أنه كامل بنفسه الحيتاج

حريق اندلع مساء اخلميس  13رمضان  ،1441يف

منذ األزل ،ما زال بصفاته قديام قبل خلقه ،مل

الساحلية من مدن حمافظة سيستان وبلوشستان يف

وإنام خلق اخللق رمحة منه ،وخلق اإلنسان

هذا احلي.

ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم
أنه قال :ما مأل ابن آدم وعاء رش ًا من بطنه،

وجعل له إرادة ،ومكَّنه من أن خيضع إرادته

وبلوشستان واحلاكم اخلاص ملدينة تشاهبار،

البد فاع ً
ال فثلث لطعامه وثلث لرشابه وثلث

تنشأ من فطرته وعقله وذلك مما ينفعه ،وقد

فقط ،اندلعت ثالثة حرائق يف مرسى”هفت تري”،

بحسب ابن آدم لقيامت يقمن صلبه ،فإن كان
لنفسه .وأخرج البخاري عن أيب هريرة ريض
اهلل عنه أن رج ً
ال كان يأكل كثري ًا فأسلم فكان

ملرضاته أو ملرضاة ربه ،ومرضاة اإلنسان قد

لوكالة األنباء اإليرانية (إرنا) :خالل أسبوع واحد

تنشأ من هواه وذلك مما قد يرضه ،فإذا خضع

ومنطقة “جنغلوك” ،وشاطئ “تيس” الساحيل يف

اإلنسان إلرادته جر إىل نفسه نفعا ورضرا،

يأكل أك ً
ال قليالً ،فذكر ذلك للنبي صىل اهلل
ِ
عليه وسلم ،فقال :إن املؤمن يأكل يف م ٍ
عي

يعقب ذلك إال ما ينفعه ،فإطاعة اهلل خري

فقلة األكل من املستحسنات يف عامة

ألن أوامره ال تعود بنفع إليه تعاىل ،وإنام تنفع

من اجلوع ملا كان لشهر رمضان مزية ،ولو

وقلت :إن إخضاع اإلنسان نفسه ملرضاة

واحد ،والكافر يأكل يف سبعة أمعاء.

األحوال ،ولو مل حيقق الصيام إال ما يستفاد

كان صوم رمضان ال يقصد به إال قلة

األكل ملا قال النبي صىل اهلل عليه وسلم :ال
يزال الناس بخري ما عجلوا الفطر ،أخرجه

الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي ريض
اهلل عنه ،وقال ابن عبدالرب :أحاديث تعجيل

اإلفطار وتأخري السحور ،صحاح متواترة،
وعند عبدالرزاق وغريه بإسناد صحيح عن

عمرو بن ميمون األودي قال :كان أصحاب
حممد صىل اهلل عليه وسلم أرسع الناس

سحورا.
إفطارا وأبطاهم
ً
ً

وإذا خضع ألوامر ربه ابتغاء مرضاته مل

حمض ال رش فيه ،ونفع رصف ال رضر فيه،
العباد وتدر عليهم باخلريات.

اهلل (وهو اإلسالم) ليس سهال ملا تنازعه

قالوا :فام ترى؟ قلت :كنت أميل أن سببه

هو ترويض النفس وهو أقرب مما ذهب إليه

قال ملك األردن عبد اهلل الثاين إنه إذا ضمت
إرسائيل أجزاء من الضفة الغربية فإن ذلك سيؤدي
إىل صدام كبري مع بالده ،مشددا عىل أن األردن
يدرس مجيع اخليارات إذا جرى الضم.

ويف مقابلة مع جملة دير شبيغل األملانية أضاف

أوامره واجتناب نواهيه ،وهو املعرب عنه

بالتقوى ،فالتقوى طريق اإلسالم الكامل هلل

هتيئة األجواء للخالف واملشاحنات ،مضيفا أن
من امليض قدما.

وحذر ملك األردن من مزيد من الفوىض والتطرف
يف املنطقة إذا اهنارت السلطة الوطنية الفلسطينية،

رب العاملني ،وفرض اهلل الصوم عىل عباده

وقال إنه يتفق مع بلدان كثرية يف أوروبا واملجتمع

شهوته إذا أذن له اهلل ذلك ،ويمتنع منه إذا

األوسط.

رمحة هبم لعلهم يتقون ،فيأكل ويرشب ويأيت
هناه اهلل عنه.

الدويل عىل أن قانون القوة جيب أال يطبق يف الرشق
كام أشار إىل أن حل الدولة الواحدة ما زال مرفوضا
بشدة يف اجتامعات جامعة الدول العربية.

غريك من املعاين من تعارض؟ قلت :ال،
اختالفا ،قالوا :فام يمنعك أن جتعل املعنى

الذي فرسته هو األصل ،وأن جتعل املعاين
األخرى تابعة له؟ قلت :ال مانع ،ولكن أكره
مثل هذا التخليط ،ألين من أحرص الناس

عىل أن يقدم املعنى القرآين صافيا غري ممزوج.
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أكثر وأفضل مما يأكلون يف غري رمضان.

من ضم إرسائيل أجزاء من الضفة

استشعار خوف اهلل فيه ومراقبته وإتيان

الغرض االنتفاع به يف ذلك الشهر والتقوي

واملشارب يف شهر رمضان ،فإهنم يأكلون

سيؤدي لصدام مع األردن ..امللك عبد اهلل حيذر

حل الدولتني هو السبيل الوحيد الذي سيمكّـن

أن يالزم اإلطاعة ويتشبث هبا ،وذلك بتنمية

ولكن هذه املعاين خيتلف بعضها عن بعض

مجيع بقاع األرض يستكثرون من املطاعم

لسكان هذه املناطق.

األهواء والشهوات وتشاده مشادة ،فال بد

ثم إن شهر رمضان شهر يزاد فيه رزق

به ،ومن ثم ترى املسلمني حتى فقراءهم يف

منطقة تشاهبار احلرة ،مما خلف خسائر مالية فادحة

امللك األردين أنه ال يريد إطالق التهديدات أو

قالوا :هل بني ما ذهبت إليه وما ذهب إليه

املؤمن ،فلو زيد الرزق يف رمضان لكان

قال “رمحدل بامري” ،نائب املحافظ يف سيستان
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رمضان وش ّوال
إعداد :محیداهلل الفاروقي

ُي َعدّ ٌّ
كل من شهر رمضان وشهر
شوال من شهور السنة اهلجر ّية؛
ّ

من ّأول الشهر ،أو أوسطه ،أو
النبي -عليه
قصد ب َق ْول
آخره.و ُي َ
ّ
ِ
الصالة والسالم" :-كان كصيام

ٍ
أن يكون ّ
عمل من األعامل
لكل

صيام الدّ ْهر يف األجر والثواب؛

فرمضان هو الشهر التاسع منها،

وشوال هو الشهر العارش ،ويليه
ّ
ذو القعدة،وقد شاء اهلل -تعاىل-

الدّ هر"؛ أي ّ
أن َأ ْجر صيام ستّة أ ّيا ٍم
شوال بعد رمضان يعدل َأ ْجر
من ّ

الصاحلة فضيل ًة وأجر ًا؛ ل ُيقبل العبد
ٍ
وعزيمة،
هبم ٍة
عىل تلك األعامل ّ
وقد رتّب اهلل عىل أداء العبادات؛
ٍ
ٍ
وحج،
وزكاة،
صالة ،وصيامٍ،
من
ٍّ
ُ
وغريها الكثري من األجور؛ فمعرفة
سبب يف
تلك األُجور والفضائل
ٌ
بش ٍ
إقبال املسلم عليها َ
غف ،فال

ذلك ّ
عش
أن احلسنة تُضاعَف إىل ْ

ٍ
بيشء آخر ،وحيفظ هبا
ينشغل عنها

َو ْقته ،وينال بذلك ما وعده به ر ّبه،
ِ
صالًا ِمن
قال -تعاىلَ ( :-من ع َِم َل
َذك ٍَر َأو ُأنثى وهو م ِ
ؤم ٌن َف َلن ِ
ُحي َينَّ ُه
َ ُ َ ُ
َحيا ًة َط ِّي َب ًة َو َلن ِ
جر ُهم
َجز َين َُّهم َأ َ
عم َ
لون)َ .ف ْضل
حس ِن ما كانوا َي َ
بِ َأ َ
ٍ
شوال بعد رمضان
صيام ستّة من ّ
ُر ِويت العديد من األحاديث النبو ّية
النبي -عليه الصالة والسالم-
عن ّ

التي ت ُّبي َف ْضل صيام ستّة أ ّيا ٍم من

شوال بعد شهر رمضان ،منهاَ :ق ْوله
ّ

عليه الصالة والسالمَ ( :-م ْن َصا َمِس َّت َة َأ َّيا ٍم َب ْعدَ ا ْل ِف ْط ِر ك َ
السن َِة،
َان َتَا َم َّ
السن َِة َف َله ع َْش َأم َث ِ
الَا)،
ُ ُ ْ
َم ْن َجا َء بِ ْ َ َ

وقال أيض ًا فيام رواه اإلمام مسلم يف
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األنصاري
صحيحه عن أيب أ ّيوب
ّ
ريض اهلل عنهَ ( :-من صا َم َر َم َضان
كان ك ِ
ُثم أ ْت َب َع ُه ِستًّا ِمن َش َّو ٍ
الَ ،
َصيا ِم
َّ
ِ
الدَّ ْهر) ،و ُيستدَ ّل ممّا سبق عىل ُسنّية

شوال،
صيام ستّة أيا ٍم يف شهر ّ
تفرق ًة ،أو ُمتتابِع ًة؛
ّ
ويصح صيامها ُم ِّ

ّ
صل اهللأمثاهلا؛ قال الرسول

عليه وس ّلم( :-جعل اهللُ احلسن َة
ِ
ِ
ٍ
أشهر،
بعرشة
الشهر
أمثالا،
بعرش
ُ
ِ
ِ
وصيا ُم ستة أيا ٍم بعد الشهر متا ُم
الس ِنة)،وبذلك ّ
فإن شهر رمضان
َّ
ِ
َ
املبارك َي ْعدل أجر صيام ثالثمئة
ٍ
أشهر ،أ ّما الستّة
يومٍ؛ أي عرشة
شوال فتَعدل أجر صيام ستّني
من ّ

شهرين ،كام ّ
أن صيام ستّة
يوم ًا؛ أي َ
شوال بعد رمضان فيه ُشك ٌْر
أ ّيا ٍم من ّ
ِ
ّ
وجل -عىل ن َعمه وتوفيقه،
هلل -عزّ
كام ّ
حب األعامل الصاحلة،
يدل عىل ّ
ومواصلة اخلري يف الطاعات ،وقال
ابن رجب -رمحه اهللّ -
إن صيام

السنَن
شوال وشعبان كصالة
ّ
ُّ
الرواتب؛ يف َج ْب اخللل والنقص
الذي قد يقع يف الفرائض ،فيكمل

أجر الفرائض بالنوافل ،و ُيضاف

إىل ذلك ّ
شوال
أن صيام الستّة من ّ

عالم ٌة من عالمات قبول اهلل -عزّ
ّ
وجل -لصيام رمضان؛ فإذا تق ّبل

اهلل -تعاىل -العمل من عبده ،و ّفقه
لعمل ٍ
خري آخر بعدهَ .ف ْضل صيام

رمضان ترتتّب العديد من الفضائل

والثامر عىل صيام شهر رمضان ،وقد

النبي
ب ّينتها األحاديث ا َملرو ّية عن
ّ
-عليه الصالة والسالم ،-وبيان

ذلك آتي ًا :تكفري الذنوب واملعايص؛
قال -عليه الصالة والسالم:-
( َمن صا َم َر َم َ
واحتِسا ًبا
ضان إيامنًا ْ
ِ
ِ
غ ُِف َر له ما َت َقدَّ َم من َذنْبِه).وقاي ٌة
ومحاي ٌة للمسلم من آثار ِ
الفتن التي

يتعرض له؛ يف بيته ،أو أهله،
قد ّ
البخاري يف
أو ماله؛ أخرج اإلمام
ّ
صحيحه ّ
النبي -عليه الصالة
أن
ّ
ِ
الر ُج ِل يف
والسالم -قال( :ف ْتنَ ُة َّ
ِِ
ِِ
ِ
وجار ِهُ ،ت َك ِّف ُرها
وو َل ِد ِه
ْ
أهله وماله َ

والصدَ َق ُة ،واأل ْم ُر
والص ْو ُم
الصال ُة
َّ
َّ
َّ
والن َّْه ُي) .إضافة أجر الصيام وثوابه

هلل -سبحانه -وحده؛ فهو الذي
جيزي الصائمني عىل صيامهم بغري
ٍ
النبي -عليه الصالة
حساب ،قال
ّ

والسالم -فيام يرويه عن ر ّبه -عزّ
وجل( :-إلَّ
ّ
الص ْو َم ،فإ َّنه يل َو َأنَا
َّ
ِ
َأ ْج ِزي بهَ ،يدَ ُع َش ْه َو َت ُه َو َط َعا َم ُه من
َأ ْج ِل).حتقيق التقوى يف القلوب؛ إذ
ّ
سبب من أسباب زيادة
إن الصيام
ٌ

التقوى واإليامن يف القلوب ،قال
ِ
ِ
ب
تعاىلَ ( :-يا َأيُّ َا ا َّلذي َن آ َمنُوا كُت َِ
ب ع ََل ا َّل ِذي َن
الص َيا ُم ك ََم كُت َ
َع َل ْيك ُُم ِّ
ِمن َق ْب ِلك ُْم َل َع َّلك ُْم َت َّت ُق َ
ون)]١٦[.

[ ]١٧إدراك اخلري العظيم ا ُملرت ِّتب

خري ال
عىل الصيام؛ ففي الصيام ٌ
َ
(وأن
يدركه العبد ،قال -تعاىلَ :-
ت َُصو ُموا َخ ْ ٌي َّلك ُْم إِن كُنت ُْم َت ْع َل ُم َ
ون)
*احلامية من الوقوع يف الشهوات؛
إذ ّ
إن الصيام يكرس ِحدّ ة الشهوة،

و ُيضعفها؛ فقد ّ
النبي -عليه
حث
ّ
الصالة والسالم -الشباب عىل

الصيام إن ّ
تعذرت املقدرة عىل
الزواج ،أخرج اإلمام مسلم يف
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صحيحه عن عبداهلل بن مسعود

ريض اهلل عنهامّ ،-النبي
أن
ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم -قالَ ( :ياّ
ِ
ِ
َ
َّ
اع ِمنْك ُُم
ط
ت
اس
ن
م
،
اب
ب
الش
َ
َ
ش َ
َ ْ
َم ْع َ َ
ال َبا َء َة َف ْل َيتَزَ َّو ْج ،فإ َّنه َأغ َُّض لِ ْل َب َ ِ
ص،
َو َأ ْح َص ُن لِ ْل َف ْر ِجَ ،و َمن َل ْ َي ْستَطِ ْع
بالص ْومِ ،فإ َّنه له ِو َجا ٌء).
َفعليه
َّ

حتقيق ال ُبعد عن دخول النار ،فصيام
يو ٍم يف سبيل اهلل ُيبعد العبد عن

النار مساف ًة تُقدّ ر بسبعني سن ًة ،كام
النبي -عليه
ثبت يف الصحيح عن ّ
الصالة والسالم ،-إذ قالَ ( :من

َصا َم َي ْو ًما يف َس ِ
بيل اهللَِ ،باعَدَ اللَُّ
َو ْج َه ُه ع ِ
َن النَّ ِار َس ْب ِعنيَ َخ ِري ًفا)َ .ن ْيل

األجر العظيم من اهلل -سبحانه،-
النبي يف ذلكُّ :
(كل ع ََم ِل ا ْب ِن
قال ّ
َف ،احلسنَ ُة ع َْش َأم َثالاِ
آ َد َم ُي َضاع ُ
ََ
ُ ْ َ
ٍ
إىل سب ِ
ِ
عمئَة ض ْعفَ ،
قال اللَُّ عَزَّ
َ ْ
الص ْو َم ،فإ َّنه يل َوأنَاَ
َو َج َّل :إلَّ
َّ

َأ ْج ِزي بهَ ،يدَ ُع َش ْه َو َت ُه َو َط َعا َم ُه
ِمن َأج ِل لِلص ِائ ِم َفرحت ِ
َانَ :ف ْر َح ٌة
ْ َ
َّ
ْ
ِعنْدَ فِ ْط ِر ِه ،و َفرح ٌة ِعنْدَ لِ َق ِ
اء ربهِ
َ ِّ
َ ْ َ
ِ
ِ
ب عنْدَ اهللِ من ِر ِ
يح
َو َلُ ُل ُ
وف فيه َأ ْط َي ُ
املِ ْس ِك) .دخول الصائمني إىل اجلنّة
يف احلياة اآلخرة من ٍ
خاص
باب
ٍّ
هبم ال يدخل منه غريهم ،ثبت يف
البخاري عن سهل بن سعد
صحيح
ّ

الساعديّ ،
النبي -عليه الصالة
أن
ّ
ّ
(إن يف اجلَنَّ ِة َبا ًبا ُي َقالُ
والسالم -قالَّ :
ِ
الصائ ُم َ
الر َّي ُ
ون َيو َم
انَ ،يدْ ُخ ُل منه َّ
له َّ
ِ
ِ
َي ُه ْم،
الق َيا َمة ،ال َيدْ ُخ ُل منه َ
أحدٌ غ ْ ُ
ون؟ َف َي ُقو ُم َ
الص ِائ ُم َ
ون ال
ُي َق ُال :أ ْي َن َّ
َي ُه ْمَ ،فإِ َذا َد َخ ُلوا
َيدْ ُخ ُل منه َ
أحدٌ غ ْ ُ
ِ
أحدٌ ).
ُأغْل َق َف َل ْم َيدْ ُخ ْل منه َ
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االجتهاد
العثامين حفظه اهلل
تقي
ّ
فضيلة الشيخ املفتي حممد ّ
التعريب :عبد اهلل عبيد ال ّلهي

ّ
إن االجتهاد يف احلقيقة سالح

تم استعامله
ذو حدين ،فلو ّ
بأسلوب صحيح ،يف إطاره،
بكا ّفة رشوطه ،ستكون النتيجة
مثل ذلك الرتاث الفقهي العظيم
الذي من حق األمة املسلمة أن

يفتخر به ،لكن لو أيسء استعامل
هذا السالح ،أو استخدمه أناس

سيئون ،أو استُخدم بأساليب
خاطئة ،ستكون النتجية مثل
تلك اآلراء الباطلة ،واحلركات
الضا ّلة التي نجد تارخيها

جانب شخص عادي ،بل نرش

أمرا يف األحكام الرشعية بناء

بعثوا بالوحي لريشدوا الناس

املشهورين.

اجتهادا عندهم! جيب أن نعلم

ال تدركه عقوهلم ،فلو كان
مأذونا ّ
لكل واحد منّا أن جيتهد

من جانب من يعدّ من أهل العلم

عىل عقله أو رأيه فهذا يكون

وبذريعة دعوى االجتهاد نجد

أن هذا املعنى مل يعتربه أحد من

حمرما ،أو نجد غريه يقول بناء
ّ
عىل االجتهادّ :
إن اخلمر ليس

هذا اجتهادا هو يف احلقيقة يف

بعضهم يقول :إن الربا ليس

العلامء اجتهادا ،والذي يزعم
ضاللة عظمية.

أمته - ،وحينام فتحه النبي فمن

يف أي عرص عاشوا أن يقضوا

الغربية ،و وحتت دعوى هذا

قال فيه رسول اهلل صىل اهلل

منكر وفاحشة أتت هبا الفكرة

فتح به النبي باب االجتهاد عىل
يستطيع أن يقفله؟ -والذي

عليه وسلم ملعاذ كيف تقيض إن

احلركات كانت هلا جولة لفرتات

لذلك ذكرت إن االجتهاد سالح
ما ذكر يف وصف الرصاط بأنه
ّ
وأدق من
أحدّ من السيف

اهلل قال" :فإن مل يكن يف سنة

األ ّمة طريقها للعمل ،لكن من
جانب آخر حتت دعوى االجتهاد

املقصود من السارق أو السارقة

هم رجال األعامل ،واملقصود
من قطع األيدي ،أن جيري تأميم

صناعتهم وثروهتم ،والعجيب
أن هذا النوع من االجتهاد من

من التحريف الديني.

ذو حدين ،وأنا أذكر مثاال له

الشعر ،فلو أن شخصا استعمل
االجتهاد من غري أن يكون أهال

له ،ومن غري أن يملك رشوطه،

ستكون النتيجة أنه يتجه نحو
التحريف يف الدين ،الذي تنشأ

عرض لك قضاء؟ " قال :أقيض

كتاب اهلل؟ " قال :فبسنة رسول
رسول اهلل؟ " قال :أجتهد رأيي

يرصح بأنه ال جمال
وال آلو"ّ ،
لالجتهاد فيام ورد فيه حكم من
الكتاب والسنة ،فلو اجتهد فيه
أحد بعد ورود الكتاب والسنة

ال يكون اجتهاد بل يكون حتريفا.
يعم تلك
ولو أذن باالجتهاد إذنا ّ

يكفي أن يقال :عىل كل شعب
حياهتم باألسلوب الذي يناسب

عقوهلم ،ويكون وفقا آلرائهم،
وال حاجة إىل إنزال القرآن
والسنة!

لذلك من الرضوري ّأوال إزالة
هذا الفهم اخلاطئ حول معنى

االجتهاد.

واملعنى الثاين هو أنه إذا ذكر
االجتهاد قد ال يفهم منه
الشخص جعل القرآن والسنة

تابعا لعقله ورأيه ،لكنه يعمل
ّ
وكأن القرآن والسنة
باالجتهاد

مرة ،ومل يعمل
أنزال عليه ّأول ّ
أحدٌ عىل رشحه وتفسريه خالل

منه ضالالت كبرية.
يزعم البعض ّ
أن املقصود من

القضايا التي وردت أحكامها

أربعة عرش قرنا ،وهو اآلن

بناء عىل عقله أو هواه ،فإذا قىض

معنى لبعثة األنبياء! فاألنبياء

اعتامدا عىل قوة عقله وفهمه،

االجتهاد أن يبدي أحدهم رأيا

يف القرآن والسنة ،ال يبقى
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مكلف أن يستخرج منها املسائل
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يفس آية {والسارق
نجد من ّ
والسارقة فاقطعوا أيدهيام} بأن

تبقى حاجة إذن إىل اتباع القرآن

االجتهاد جرت حماولة كبرية
إلباحة كل فساد ،وجتويز ّ
كل

بحرام ،وحتت دعوى هذا

بكتاب اهلل .قال " :فإن مل يكن يف

ففي ظل هذا االجتهاد بحثت

ما يصل إليه ذهنه وعقله ،فال

بل حديث معاذ بن جبل الذي

وتفاصيلها يف غضون كتب

من التاريخ ،لكن اليوم ال نجد
هلم ّإل تذكرة يف بعض الكتب.

بعقله ورأيه ويعمل بناء عىل

الكريم والسنة النبوية ،بل

االجتهاد نشأت سلسلة ال تنتهي

امللل والنحل ،والبعض من تلك

إىل الرصاط املستقيم يف أمور
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ويزعم أن هذا هو االجتهاد

جديد ،ونحاول أن نبني فقه ًا
جديد ًا.

باالجتهاد!

السعي حلل املسائل والقضايا يف
ّ
ظل األصول القديمة املستنبطة

الذي جيب أن ُيعمل به ،تنرش
ويعب عنها
هذه الفكرة أحيانا
ّ
نحن يف هذا العرص ال نعيش يف

فضاء ّما ،نحن نعيش يف عرص
سبقته أربعة عرش قرنا عاش
فيها الصحابة الكرام والتابعون
العظام ،وعلامء الدين الكبار،

وفقهاء

الرشيعة،

وصلحاء

األمة الذين قضوا أعامرهم يف
فهم القرآن والسنة ،وما قدموا

من جهود ومساع لفهم القرآن
والسنة ،ال يمكن لواحد منّا
أن يتخيلها أو يتصورها ،فقد

تصارعوا مع اجلوع ،واكتفوا

عىل البائت من اخلبز ،لكنهم

واملعنى الثالث لالجتهاد وهو

من القرآن والسنة ،وفهذا املعنى

نبدأ من جديد عملية االستنباط

واالجتهاد مبارشة من القرآن
والسنة ،زعم باطل ،وخداع
للنفس ،ومعنى هذا الزعم أنه

مل جير عىل القرآن والسنة عمل

خالل أربعة عرش قرنا ،ومل يقم
أحد برشحه وتفسريه! ومل يفهمه

أحد!

هلا الكلمة األخرية ،والقول

النهائي يف األحكام الدينية ،وال

ذكرها يف آراء الفقهاء الكرام ،أو
يوجد ولكن ال يوجد هلا توضيح

رصيح مقنع ،فالسعي حلل هذه
املسائل ،وفهم مراد الشارع ،أو

يسمى اجتهادا،
الرشيعة فيها
ّ
وهذا هو االجتهاد الذي مل يغلق

أحد بابه إىل اآلن ،وتلك الدعاية

التي تقول بغلق باب االجتهاد

بأن هذه الذخرية قد ذهبت

من تراث وراء ظهورنا ،وأن

( clvgyكام يف النرصانية لتكون

توجد يف النرصانية ،فام يقوله

يف الكتاب والسنة ،كام ال يوجد

الذي فتحه النبي الكريم،

ننبذ تلك اجلهود وما أنتجته

مل يضع سطلة دينية عليا (

والرأي عليها ،فال يوجد مثل

دعاية غري صحيحة ،فلم يغلق

أدراج الرياح ،وبأن علينا أن

التي مضت ،نجد أن اإلسالم

العابدين.

خالل القرون األربعة عرش

لالجتهاد صحيح ،وال شك
أنه توجد يف ّ
كل عرص مسائل
جديدة ال نجد ح ّلها الرصيح

قاموا بواجبهم يف تبيني القرآن
والسنة ،إىل أن خ ّلفوا لنا من
ورائهم تراثا عظيام ،فالزعم

لو نظرنا إىل تاريخ االجتهاد

صفات أولئك الناس ،بأن
أيضا
ُ

أحد باب االجتهاد ،وهو الباب

وسيبقى مفتوحا إىل يوم القيمة،
وما دام االجتهاد يكون عند
أهله لن يغلق بابه أحد ،وهذا

هو االجتهاد املطلوب يف هذا
العرص ،فهناك العديد من املسائل

أمامنا ،والتي ال نجد أحكامها
الرصحية فيام مىض ،أو نجد معها

صعوبات يف املجاالت العملية،

فباب االجتهاد مفتوح حلل
هذه املسائل ،واالجتهاد الذي

كان مطلوبا ،واالجتهاد الذي

حق االعرتاض
يكون ألحد ّ

هذه املؤسسة يف اإلسالم ،بينام
"البابا" ،يكون هو الدين ،وال

يكون ألحد بعد ذلك حق يف
إبداء الرأي خالفه ،ف"بابا"

فوق اخلطأ ،ومنزه من الذنوب

(.)INFALLIBLE

لكن جرت العادة يف اإلسالم أنه
كلام أقيم شورى أو جملس إداري

لالجتهاد ،ال يعطى له االختيار
القطعي ،بل تعطى احلرية
التا ّمة لسائر العلامء باالعرتاض
واملخالفة ،وأنا ال أوافق أن يعقد

لالجتهاد جملس أو شورى ،ثم

جتري حماولة يف أن جتعل لذلك
املجلس مكانة تكون هلا الكلمة
األخرية والقول النهائي ،وال

يكون لسائر العلامء سبيل ملخالفة
ما يصدر منه.

فام تأمرنا؟ قال« :تشاورون
الفقهاء والعابدين ،وال متضوا
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االجتهاد من جديد ،أرفضه،

العلامء الكرام مل يكونوا يرون

ألهنا فكرة مثرية للفتنة أن هنمل
الذخرية الفقهية املاضية كلها،

ونبدأ بإثارة املسائل الفقهية من

صحيح.

طبيعة االجتهاد يف اإلسالم

إىل االجتهاد ،مجعت العلامء،

ثم نرشت رأيا ،ثم أذنت لسائر
العلامء الذين مل يتمكنوا من
احلضور حرية النقد عىل آرائه،

وسمعت كلمة من خالفتهم أو

اعرضتهم ،سيكون العمل عىل
االجتهاد هبذا األسلوب عىل

سريه الطبيعي الذي سار أربعة

عرش قرنا.

ثم ما تقام حتت إرشاف
ّ
جمالس
من
احلكومات
ومؤسسات لالجتهاد ،فال بد

من مراعاة نقطة هامة أخرى

فيها ،وهي أن احلكومات تتبدل،
فيأيت أناس ويذهب آخرون،

لذلك جيب أن ختتار هلا أصول

تكون قابلة للعمل يف كل وقت،
ويكون انتخاب أعضائها بغض

النظر عن الفوارق السياسية
واحلزبية ،بناء عىل خالص العلم

والتقوى ،و بناء عىل ما أشري إليه

يف قول النبي الكريم" :الفقهاء

أمر ليس فيه بيان :أمر وال هني،

الرأي االجتامعي من جانب

هذا االجتهاد قبل عرصنا ،غري

األصول ،وكلام كانت حاجة

يف االجتهاد سيكون االجتهاد

قلت :يا رسول اهلل ،إن نزل بنا

فيه رأي خاصة» .فمعنى ذلك

الفقهية ،وأن عليه أن يبدأ

التي تعقد لالجتهاد راعت هذه

فعن عيل ريض اهلل عنه ،قال:

هذا املعنى من االجتهاد بأن

قائام يف املستقبل ،والقول بأن

فلو أن املجالس واملؤسسات

والعابدين".

متس إليه حاجة األمة املسلمة
ّ
كان قائام يف املايض ،وسيكون

يرى أحد أنه غني عن الذخرية

يكونوا من الفقهاء ويكونوا من

أن ال متضوا فيه رأيا بأنه هو
األ ّمة كلها ،بل جيب أن جتمعو

الناس وتشاورهم بدل أن
تبدي برأي فردي ،وذكرت
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فلو روعيت هذه األصول

رمحة ،وسنكون حمفوظني إن شاء
اهلل من تلك األخطار التي تظهر

عادة بسبب االستعامل اخلاطئ

لالجتهاد يف املجتمع.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب

العاملني.

[تم تعريبه من كتاب "اسالم أور
ّ
بترصف قلیل]
جدت پسندی" ّ
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جامعة الرشيد؛
املدرسة التي ال أنسى فضلها (احللقة الثانية)
عبدالرمحن حممد مجال

العالمة املفتي عبد الرحيم؛ أفكاره

كلامته معدودة وربام عدها العاد إال

ومن إحدى الشخصيات التي أثرت

واليواقيت ،بحيث يمكن أن تكون

شخصية العالمة املفكر املفتي عبد

نظرا إىل أن أستاذ صاحب شارك

وآراءه

أهنا مليئة بالنقاط واحلكم والدرر

ّيف تأثريا عميقا يف جامعة الرشيد هي

بمثابة القاعدة واألصل.

الرحيم حفظه اهلل .ال يمكن ملثيل أن

اجلهاد األفغاين يف عهد طالبان مدة

يصف هذه الشخصية يف كلاميت املبعثرة

من الزمن وأرشف عىل األمور

إذ كلاميت املتكرسة عاجزة عن وصف

اجلهادية نيابة عن العالمة املفتي رشيد

هذه الشخصية العظيمة.

كنت يف الصف الرابع وأنا حديث
العهد باجلامعة وال أحسن اللغة
األردية ومل يمض عن الدرس سوى

شهر قيل لنا ذات ليلة :الليل جلسة
طالب الصف الرابع واخلامس مع

األستاذ صاحب .كانت هذه الكلمة
غريبة بالنسبة يل ،وأثارت تساؤالت.

من أستاذ صاحب؟ ملاذا طلبنا؟ أي
جلسة تعقد مع األستاذ صاحب؟!

وملاذا بالتحديد طالب الصف الرابع
واخلامس؟! فسألت اإلخوة فقالوا

هو مدير اجلامعة وحيظى باحرتام كبري
عند الطالب واألساتذة إىل حد أن
أحدا ال يذكره باسمه .يف كل أسبوع

له حفلة إصالحية وتربوية مع بعض

الصفوف.

فشاركت يف أوىل جلسة األستاذ
صاحب فإذا هو رجل وسيم ،مجيل،

مربع القامة ،سمر اللون ،ذو وقار
العصا ،رجل مهاب ،آثار الذكر
واإلنابة تبدو يف وجهه املنري ،ولكن

يعلوه حزن عميق يتألأل وجهه تأللؤ

النجوم يف السامء .فقلت يف نفيس:
حقا إنه شخصية كبرية وعامل رباين،

ووقعت حمبته يف قلبي.

مع خمتلف الطبقات يف أوقات خمتلفة

حتلقنا حوله ،وأصغينا إليه صامتني

أوقع يف النفس وأكثرا تأثريا من عقد

هو يفكر ويعمق يف التفكري ثم يطرق

إذ يف اجللسات العامة قد تكون الكلمة

متأدبني كأن عىل رؤوسنا الطري ،فإذا

هنيهة ثم يرفع رأسه مستفرسا عن
أحوال بعض الطالب عن مسكنهم

وموطنهم ،يعرف البعض وجيهل
البعض ،ثم يبدأ بالكالم ،كالمه

رسد ،ليس فيه أي نوع من التكلف
والتصنع ،يتكلم قليال ثم يصمت

طويال ثم يواصل الكالم.

اجللسات العامة لشخصية كبرية مثله،

مفيدة لشخص دون آخر ولكن يف
اجللسات اخلاصة املتكلم يعرف من

خياطب وماذا خياطب .وعليه فإن
من إحدى عوامل تأثري كلامت أستاذ

صاحب يف رأيي أن جلساته الفكرية

كانت خاصة ،وخياطب كل طبقة
حسب عقوهلا ومؤهالهتا وخلفيتها

متت احلفلة األوىل التي استغرقت

الفكرية.

كلامت معدودة إال أين شعرت بتأثر

يف موضوعات إصالحية ،فكرية،

نحو عرشين دقيقة وأنا مل أفهم سوى
عجيب ،فسألت صاحبي فرتجم
يل بعض الكلامت ،فأعجبت جدا،
وقلت خماطبا نفيس :عىل اخلبري

سقطت.

كانت حلقات أستاذ صاحب تدور
تربوية وسياسية .حتليل أوضاع العامل
اإلسالمي عامة وباكستان خاصة،

أوضاع أفغانستان قبل وبعد حركة

طالبان ،هنضة التثقيف والتعليم يف

كانت جلسات أستاذ صاحب (املفتي

باكستان ومستقبل طبقة اإلسالميني،

ومع صفوف خاصة ،وجتدر اإلشارة

يف ظل الظروف الراهنة وما إىل

عبد الرحيم) تعقد يف كل أسبوع مرة

إىل أن جلسات أستاذ صاحب مل

تكن عامة ،بل منحرصة ومعدودة مع
خمتلف الطبقات والصفوف يف ظروف
خمتلفة .وأظن أن مثل هذه احلفالت

اجلهاد اإلسالمي ومستقبل املجاهدين

ذلك مما له صلة بالسياسة والثقافة
واإلصالح والتعليم والرتبية.

كام أسلفت كان أستاذ صاحب قليل
الكالم جدا ،يتكلم قليال ويفكر كثريا،
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جتارب كثرية جدا عن اجلهاد األفغاين
وحركة طالبان ما هلا وما عليها،

عوامل النهوض وتداعيات السقوط،
وعنده إجابات مقنعة عن كثري من
التساؤالت التي تشغل بال املعني

بشأن أفغانستان فيام يتعلق بحركة

طالبان وعوامل سقوطها.

كان أستاذ صاحب كثري اإلملام
بأوضاع العامل اإلسالمي وجغرافياه،
كثري املطالعة يف موضوع السرية
والتاريخ ،يعلق عىل األحداث اجلارية

يف ضوء السرية والتاريخ ،يقنع خماطبه
بالوقائع التارخيية والسرية النبوية.

وكان كثري التطلع إىل اجلديد ،حيب

كل جديد نافع مع التمسك التام بكل
قديم صالح ،وعىل هذا األساس يأخذ
ويرفض ،حيب اإلبداع واالبتكار،

ويدعو إىل التجديد والتطوير والتغيري.

وكان فعوال غري قؤول ،ذا سعي
متواصل وعمل مستمر ،ال ينام الليل
إال قليال ،يبدو دائم احلزن وكأنه عىل
حسك السعدان ،أو فقد شيئا أصبح

اآلن بصدد حصوله عليه.

كان تركيز أستاذ صاحب عىل باكستان
ومستقبلها ودور النخب السياسية
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وسكينة ،جالس عىل كريس ،حيمل

أمحد اللدهيانوي رمحه اهلل ،كانت له
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اإلسالمية الصبغة فيها.

الراقية ،وهي من الرضورة بمكان؛ إذ

باال بل وأمهلتها بتاتا ،مهام كان العمل

يمثلوا دورا إجيابيا يف املجتمع يف

وفيام يتعلق بتثقيف الشعب وتعليمه

التعليم وال يمكن إصالح التعليم إال

لذلك حيتم أستاذ صاحب عىل كل من

بحاجة إىل عباقرة يف الفنون املختلفة

واإلسالميني قد قرصوا يف هذه

بالصبغة اإلسالمية ،وأرشبوا يف

رضورة تثقيف املجتمع

يرى أستاذ صاحب أن طبقة العلامء
الناحية وأمهلوها بتاتا ،بل ترى

مجاعة من العلامء ترفض االلتحاق

باجلامعات ومتنع الشباب من الدراسة
فيها بحجة أن اجلامعات مركز الفساد
ومنبع اإلحلاد ومصدر الثورة عىل

الدين .وهذه النظرية السلبية قد
أفضت إىل رشخ كبري بني طبقتي
العلامء واملثقفني ،وأحدثت فراغا

هائال ،وأورثت الضغينة وسوء الظن،

ومما يزيد الطني بلة أن طبقة املثقفني
واملتخرجني من اجلامعات العرصية

هي التي تتوىل احلكم عامةوتتقلد
الزعامة ،وتكون هلا الكلمة املسموعة

عىل مستوى الشعب واملستوى

العاملي ،فتفرغ ما يف جعبتها من حقد
دفني عىل العلامء واملدارس الدينية

وتشن حربا عنيفة عليها ،ويكون رد

فعل العلامء واملدارس الدينية عامة ردا
عنيفا ال يعرف اهلوادة والرفق مما يزيد
يف الفجوة وحيدث فراغات هائلة،
ويورث الصدام املستمر واهلجران

التام.

ال يمكن إصالح الشعب إال بإصالح
بإعداد رجال الرتبية الذين اصطبغوا

قلوهبم حب اإلسالم والدين والنبي
صىل اهلل عليه وسلم ،وهذا ال يمكن
إال إذا فتحنا مدارس وجامعات حتت

إرشاف العلامء املتقنني الذين مجعوا

بني الثقافتني ،ودرسوا كال املنهجني
وعرفوا ماذا يأخذوا وماذا يرفضوا.

العنارص اليهودية الناشطة التي ال
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تألو أي جهد للفصل بني الطرفني بأي
طريق ممكن .لذلك جيب أوال إزالة
هذا احلاجز والسد املنيع والتقريب بني

الطبقتني ويف اخلطوة الثانية جيب فتح
املدارس احلكومية الراقية واجلامعات

العرصية عىل غرار تلك اجلامعات

وجيند طاقاته وجهوده إلكامل املشوار
وينفق بقدر املستطاع للحصول عىل
النتيجة املطلوبة.

أنه من غري املمكن أن يلم بكل هذه

الفنون طبقة العلامء لذلك جيب تربية
النشء اجلديد الدارسني يف اجلامعات

من إحدى أسباب وعوامل ختلف

فتح املدارس احلكومية والعناية

العمل واالجتامع والثقافة يف رأي

جهودها يف نطاق ضيق ،كالرتكيز

العلامء عن الركب وعن ميدان
أستاذ صاحب أن كثريا من العلامء

يعجلون يف النتيجة وينفد صربهم إذا
تأخر النرص أو مل حيصلوا عىل النتيجة

املطلوبة يف وقت مبكر ولكن الباطل

طويل النفس خيطط لقرن أو يزيد
وال يعجل يف النتيجة .لذلك يطغى

الباطل وهيمني ويضعف أهل احلق
ويعجزون .فالشجرة التي نبذرها

اليوم ال نتوقع ثمرها غدا بل ننتظر
سنني حتى تثمر وهكذا غرس العقيدة
الصحيحة يف قلوب النشء اجلديد

حيتاج إىل صرب ومثابرة وجهاد وكفاح

اتساع ليست يف صالح اإلسالميني بل

ويقلل من هيبتهم وشعبيتهم ،وخيدم

يشء بالصرب ويكون طويل النفس

يمكن إدارة البالد إال هبا .ونظرا إىل

تعني جهة الطالب اجلامعي حتى

عوامل ختلف احللقات الدينية

الذي يؤسس مدرسة حكومية ليغرس

العلامء ويقلص دورهم يف املجتمع

قيادة البرش أن يتحىل أوال وقبل كل

املجاالت والشعب املختلفة التي ال

العامل اإلسالمي وحيسن االضطالع يف

والسياسة والقضاء وغريها من

مشكلة أخرى نعاين منها يف هذه

ويرى أستاذ صاحب أن هذا التصادم

قد يفيض إىل االنزواء والعزلة لطبقة

يعمل إلعداد جيل جديد يتبوأ زعامة

كالصناعة

والتجارة

واالقتصاد

العرصية عىل أساس الدين واإليامن،

وسعي متواصل وبذل جهد كثري.

وهذه الفجوة العميقة التي مل تزل يف

مهام ورضوريا.

مجيع األصعدة ،وذلك ألن املجتمع

الناحية أن حلقاتنا الدينية ال حتسب
بالطبقة املثقفة خدمة للدين ،بل حترص

عىل التدريس وعىل كل ما يمت يف
الظاهر إىل الدين بصلة وال يعنون

بكل ما هو بعيد يف الظاهر عن مظاهر
الدين .وهذا أدى إىل أال يكون للعلامء
وأصحاب املدارس الدينية نصيب يف

تربية النشء اجلديد والطبقة املثقفة،
وإىل أن تستغل قوى الرش وأهل

الباطل الفرصة ويصيدوا خرية أبناء
هذه األمة ويغسلوا أدمغتهم ثم
يصبحوا يف املستقبل زعامء البالد

حيكمون عىل رقاب األمة وهم جيهلون

دينهم ويعادون علامءهم.

رضورة فتح املدارس احلكومية

ويكون العلامء بمنزلة البوصلة التي
يرتسخ يف قلبه اإلسالم واإليامن.

ولكن مع األسف الشديد إن طبقة

العلامء ال تعري هذا اجلانب بعناية
ما ،بل العكس تفتي بعدم اللحاق
باجلامعات العرصية بحجة أهنا تبث
اإلحلاد والردة الفكرية ولكن نتساءل:

ملاذا هذه الردة والفرار من الدين؟!

وهل نرتك حبلهم عىل غارهبم؟! وهل

نعادهيم ونطردهم من البيت وهم
أبناءنا ومن أهل بيتنا؟! وهل نطردهم
وهم من حيكمون علينا يف املستقبل

ويثقفون أبناءنا؟!

إذن ،ال يكمن احلل يف إزالتهم

وإقصاءهم وال ينفع استخدام العنف
ضدهم ،ألن العنف يفاقم األمر

وعليه فإن أستاذ صاحب يرى أن

يرى فضيلة أستاذ صاحب أن فتح

ويزيد يف الفجوة ،وجيب من حل

يف قلوب أبناءها حب اإلسالم والدين

فاملتوسطة فالثانوية وانتهاء باجلامعات

استاملة واستجذاب هذه الطبقة حتى

واإليامن ينبغي له أن يصرب سنني

طويلة حتى تثمر اجلهود وينتج هذا

الغرس .وليصرب عىل األقل ثالثني
سنة حتى يتخرج هذا اجليل ويتبوأ
الزعامة يف البالد.

املدارس احلكومية بدءا من اإلبتدائية

من الرضورة بمكان ،وال بد أن جيند
طائفة من العلامء هلذه املهمة ويعكفوا

عىل هذا العمل املهم ،لينشأ جيل
إسالمي الصبغة يتوىل قيادة البالد يف
املستقبل ،ويعيد إىل املسلم املعارص

مشكلة احللقات الدينية أهنا تتعجل

الثقة التي فقدها نتيجة الغزو الفكري

أو مهنة تبطئ يف العطاء واإلنتاج مل

العرصية.

يف النتيجة ،وإذا رأت أن هناك عمال

تأخذها بعني االعتبار ومل تلق إليها

والثقايف الغريب املركز عىل اجلامعات

إن العلامء بوحدهم ال يمكن أن
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عاجل وجيب احتواء األزمة ،وجيب
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وهي تتحمس لفتح املدارس احلكومية
الراقية واجلامعات العرصية؟!
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موالنا ويل اهلل كابل كرامي ..إمام املفرسين يف عرصه
حممد حمسن غفر اهلل له.

عضو شعبة علوم احلديث الرشيف بجامعة إحسان القرآن والعلوم
النبوية بالهور واألستاذ املساعد هبا.

ما زالت األمة اإلسالمية تباهي

آثار التقوى و الزهد ،أصدق الناس

املفتي رشيد أمحد اللدهيانوي  ،و

العظيم وعلومه ،و به ذاع صيته يف

ال خيلو قرن من القرون إال ونرى

وأبعدهم تكلفا وأعمقهم علام

املرصي ،وإمام النحو والرصف

ال حيىص وخلق ال يعد.

برجاهلا األفذاذ وعلامئها األفراد

هناك رجاال من علامئها وفقهائها

تفتخر بوجودهم املالئكة ،و كل
منهم إمام مجاعة وأمة جيددون
الدين القويم ويصلحون ما أفسد
الناس ويدعوهنم إىل اخلري والطاعة
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

باحلكمة واملوعظة احلسنة  ،والذين
هلم دور بارز يف إخراج الناس من

الظلامت  -بعضها فوق بعض  -إىل
النور واهلدى.

يف منطقتهم هلجة وأكرمهم عشرية
وأغناهم قلبا وأزكاهم نفساوأكثرهم
جودا.ورجل أعطاه اهلل املواهب من

حسن اخلُلق واخلَلق واللحن  ،ومل ير
مثله يف البطولة و اجلرأة واحلامسة يف

عرصه .وكان حليم الطبع ،شفوقا
وحنونا عىل تالميذه وعىل كل من

يالقيه إال إذا أحس بمنكر امتعض
منه ،حتى يرى آثار الكراهة عىل
وجهه وطلعته.

رحالته العلمية:

شيخ األدب العريب الشيخ أمني
الشيخ حممد زاهد والعالمة املدرس

الدولة وخارجها ،فتلمذ عليه عدد

وكان الشيخ رمحه اهلل مل يعبأ بأحد

اخلبري الشيخ حممد شعيب رمحهم اهلل

 -بل كان صخرة الوادي  -إذا

نشاطه العلمي:

والرجولية بمكان ال يوصف ،

مجيعا.

ملا خترج يف العلوم املتداولة من

رأى احلق  ،و كان يف الشجاعة
وأحرز قصب السبق يف بيان مضار

الكتاب والسنة والفقه سنة ١٩٦٠م

منظامت الكفرة اخلريية ،و إن كان

فحمل رأية الكتاب والسنة وجعل

ظهري ًا وكتب يف هذا املوضوع بعض

الزائغة واألعامل الباطلة من البدع

وكأن الشيخ رمحه اهلل فحوى قول

وكان عمره إذ ذاك عرشين سنة
يدحض العقائد الفاسدة واألفكار

الناس اختذوا نصيحته ورائهم

الرسائل.

فمن أولئك األعالم العباقرة و

كان الشيخ رمحه اهلل منذ نعومة

التي خ ّيمت عىل قرية كابل كرام

اهلل تعاىل" وال خيافون يف اهلل لومة

أساتذتنا املفرس الكبري واملحقق

القرآن العظيم يف صباه ،وتلمذ عىل

الدين سلعة تباع وتشرتى .فأفحم

اهلل عليه و سلم " أفضل اجلهاد كلمة

اهلداة النابغة شيخ مشاخينا و أستاذ
اجلليل موالنا ويل اهلل كابل كرامي

رمحه اهلل.

ميالده و نشأته:

أظفاره مولع ًا بالعلم ،فبدأ تعلم
علامء منطقته ،ثم مل يرو من هذا

العلم -القليل يف زعمه -فارحتل
إىل بونري ودرس عىل شيوخ النحو

وما حوهلا ،حيث جعل املبتدعون
حججهم بدالئله القاطعة ودعم
الكتاب والسنة ومنهج السلف

الصاحلني بربهان ساطع وأسلوب
رائع  .وأخذ عىل عاتقه بيان التوحيد

ولد الشيخ سنة ١٣٥٨ھ املصادف

والرصف ،وإىل حيدر آباد يف السند،

قرى شانغلة إقليم خيرب بختون خوا

و من أشهر رحالته العلمية رحلة

البدع والزيغ واهلواء وبذل يف هذا

العلوم كراتيش و درس هناك سنتني

الظلامت

سنة١٩٤٠م يف كابل كرام قرية من
مجهورية باكستان اإلسالمية .ونشأ
يف أرسة صاحلة ذات علم وورع

وتعد هذه العائلة يف أعىل درجة
النسك والعفاف والصالح.

و إىل كويته يف بلوشستان.

كراتيش لاللتحاق بجامعة دار
ورحلته إىل راول بندي لاللتحاق

بجامعة تعليم القرآن و خترج يف تلك

ومساعيه

اجتاحت

والضالالت وتفرقت مكايدهم

شذر مذر وامتألت تلك القرية

كان الشيخ ويل اهلل املفرس وجيها

البدعة الشيخ حممد طاهر  ،والزاهد

أبيض اللون مع احلمرة وعىل وجهه

وفقيه العرص املجاهد الكبري الشيخ

وسيام كثيف اللحية طويل القامة

العابد املفرس اجلليل غالم اهلل خان،

واحلمدهلل.

فإن أقالم اجلهابذة من كبار العلامء

الكريم بمسجد كابل كرام اجلامع،

واملفرس القدير ،وقد تناوهلا ابنه ال ّبار

و اللطائف و النكات ،وله مزايا

حفظه اهلل و رعاه و سامها " تآثرات

فضيلة الشيخ قطب الدين عامر

وخصائص ،يشرتك فيه حشد كبري

العلامء يف حياة ويل من األولياء "

و عامة املسلمني  ،واتسع نطاق

فلرياجعه.

من العلامء ومجوع من الطلبة الكرام

درسه لتضلع الشيخ يف القرآن
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فمن أراد البسط و التفصيل

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

أوصافه وأخالقه:

العثامين  -و املفرس الكبري ماحي

اهلل رمحة واسعة ،و ط ّيب اهلل ثراه
وجعل اجلنة مثواه.

تسابقت يف حياة هذا الشيخ البطل

املفضال املفتي حممد شفيع العثامين -

بعد ما أخرج الكفرة و استوطنها.

إحدى و سبعني سنة من عمره .رمحه

وما حوهلا بأنوار الكتاب و السنة.

ودرسه كان مليئ ًا بالدرر واجلواهر

والد شيخ اإلسالم املفتي حممد تقي

يف غرة حمرم احلرام ١٤٣٢ھ املوافق

وختام ًا أرى يف هذا القدر كفاية ؛

يف لغة األفاغنة الشيخ املعمر) الذي
ألقى أخون بابا عصاه بكابل كرام

وبطولته ،حتى انتقل إىل رمحة ربه و

املجال الغايل والرخيص ،فبجهوده

و من ّ
أجل مشاخيه املفتي العام

جاهد طائفة السيخ واهلندوس ثم

مخس مرات حلامسته وإقدامه

/٨كانون األول ٢٠١٠م و هو ناهز

و من أول يومه بدأ تعليم القرآن

بجمهورية باكستان اإلسالمية الفقيه

مشاكل ومتاعب غري مرة واعتقل

والعقيدة الصحيحة والرد عىل أهل

وكان الشيخ من أرسة البطل املناضل

حممد أكرب الشهري بـ أخون بابا(وبابا

حق عند سلطان جائر " فقاسى

اختار الرفيق األعىل وهو يف السجن

اجلامعة.

شيوخه:

الئم " وكان عىل قول الرسول صىل

شخصياتإسالمية
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رحل علم من أعالم اهلند
وفاة العالمة الفقيه واملحدث النبيه سعيد أمحد البالنبوري
حممد أعظم الندوي

أستاذ املعهد العايل اإلسالمي حيدرآباد

ببالغ من األسى واحلزن تلقينا

جيمعنا وإياه يف جناته إخوان ًا عىل

الدار ،ودار العلوم هي مفزعه

فضيلة

املفتي سعيد أمحد بن يوسف
البالنبوري موطن ًا ،الديوبندي

كان –رمحه اهلل -ينتمي إىل أرسة

وعىل ضوء منهجها مىض يف

هذه األرسة امللتزمة بالعقيدة

كان متضلع ًا من العلوم العقلية،

ضحى يوم الثالثاء اخلامس

فاستفاد من خمتلف مراكز العلم

نبأ وفاة شيخنا العالمة الفقيه،
واملحدث

اجلليل

دراس ًة وتدريس ًا ،ودار ًا وقرار ًا
والعرشين من شهر رمضان
الفضيل 1441ھ املوافق 19

مايو 2020م بمستشفى يف

رسر متقابلني.

دينية ساذجة ،تربى يف أحضان

النقية يف بيئة شوقته إىل العلم،

الدينية ،وقىض برهة من الزمن

من أيام شبابه يف دار العلوم
ديوبند ،وارتوى من نمريها
العلمي العذب الفياض.

مدينة مومباي عن عمر يناهز
الثامنني عام ًا بعد حياة حافلة من

أرشف عىل تربيته منذ صغره

نصف قرن من الزمن يف خدمة

أساتذته الشيخ حممد إبراهيم

البذل والعطاء ،وقضاء حوايل

العلم وتربية األجيال.

كبار أساتذته ومربيه ،فمن
البلياوي ،والشيخ فخر احلسن

صىل عدد قليل من الناس عىل

املرادابادي ،والشيخ املقرئ

الشيخ أمحد سعيد ،ترك خلفه
آالف ًا مؤلفة من تالميذه ،مل

العلامء رمحهم اهلل ،فرتضع عىل

أفكارهم النرية ،وتأثر بنظراهتم

لإلغالق التام بسبب جائحة

وصفاهتم الكريمة ،واستقى

جنازته يف اقتداء نجله األكرب

يستطيعوا

حضور

جنازته

كورونا ،ووارى جثامنه الثرى
بمقربة جوغيشوري بمدينة

مومباي.

حممد طيب وغريهم من كبار

املباركة ،وحتىل بأخالقهم اجلميلة

من علومهم وأدهبم اجلم ...
حتى وفقه اهلل تعاىل ألن يسلك

سبيل العلامء املؤثرين النافعني،

كان حق ًا عاملا جليالً ،وجهبذ ًا
نحريرا ،فجزاه اهلل جنة وحرير ًا،

الذين بارك اهلل يف علومهم ،وما

لعمرك ما الرزية فقدُ ٍ
مال

من خدمات جليلة يف خمتلف

ول ّقاه نظرة ورسور ًا:

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

بعيـــر
وال شا ُة متوت وال
ُ
ــــــــر
ولكن الرزية فقدُ ُح
ٍّ

كثيــر
يموت بموته خلق
ُ
لقد أحببناه يف اهلل يف حياته،
ونحبه بعد مماته ،ونرجو اهلل أن

ويصبح من املؤلفني واملحللني

تركه من آثار نافعة ،وما قدمه
املجاالت خلري دليل عىل ذلك.

ومأواه ،فمن مناهلها استقى،
خدمة أمته.

درسها دراسة إتقان وإمعان،
راسخ ًا يف علوم اللغة العربية،
وعلوم الرشيعة ،شديد احلب

واإلجالل لإلمام أيب حنيفة

رمحه اهلل ،عظيم االنتصار

له مع إجالل لألئمة الثالثة
واملحدثني ،مطبوع ًا عىل الذكاء
النادر ،ومشغوف ًا بالعلم ،مولع ًا
باملناقشات العلمية ،عكوف ًا

عىل العلم ،حمارض ًا ناجح ًا،
مجع بني التأليف والتدريس،

و بني الرشيعة والواقع ،و بني
اإلضالع عىل العلوم الدينية و

االطالع عىل تطورات العرص.
وجدناه فقيه ًا أملعي ًا وحمدثا نابغة
ذا خربة ،له كتابات يف اللغتني
العرببة واألردية ،نال جائزة
األدب التقديرية خلدمة اللغة

العربية وآداهبا من قبل رئيس

مجهورية اهلند:
ذهبت
ما كنت إالَّ أم ًة َ
والعبقر َّية أ َّم ُة األ َمم

أنقل هنا ترمجة الشيخ املوجزة

نق ً
ال عن صفحة دار احلديث
الزيتونية عىل موقع فيسبوك

درس يف بعض اجلامعات بوالية
ّ

املنسوبة إىل الشيخ فريد الباجي

حتى توىل مشيخة احلديث هبذه

وإليكم نصه:

غجرات ،ويف دار العلوم ديوبند،

مؤسس دار احلديث الزيتونية،
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"ترمجة

من

درست

عليه

املوطأ كامال وبعضا من سنن
الرتمذي

شيخي

وسندي

العالمة الفقيه املحدث سعيد
أمحد بالنبوري الديوبندي :هو

الشيخ سعيد أمحد بن يوسف
بن عيل البالنبوريُ ،ولِدَ الشيخ
البالنبوري رمحه اهلل يف نحو
1360هـ املوافق 1940م بقرية
"كالريه" بمديرية بانس كانتها"

بوالية "غوجرات" الشاملية
و"بالنبور" هي بلدة من أعامل

هذه املديرية.

وقرأ الشيخ البالنبوري رمحه اهلل

القرآن الكريم يف الكتّاب بقريته
"كلريه" وهو يف اخلامسة من
عمره ،حيث َت َل َّقى مبادئ القراءة

وأهنى قراء َة القرآن الكريم
وتع ّلم األردية والكجراتية ثم قرأ
الفارسية يف مدرسة دارالعلوم
بمدينة "جهايب" والتحق بمدرسة

يف مدينة "بالنبور" حيث اجتاز
املرحل َة االبتدائي َة واملتوسط َة،

ثم التحق بجامعة مظاهر علوم

شخصياتإسالمية
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بمدينة "سهارنبور" حيث اجتاز
املرحل َة الثانوي َة و املرحلة العالية

اش فيها
ديوبند أستاذ ًا هبا  ،و َب َ َ
َم َها َّم التدريس ابتدا ًء من شوال
1393هـ = أكتوبر 1973م ،

للمصطلحات

والتفسري والفقه وما يتع ّلق

وأهلية مشكورتني من قبل

باألردية ملبادئ الفلسفة .

ماك ًثا فيها ثالث سنوات و َت َل َّقى
الدراس َة العليا يف احلديث
بذلك من العلوم يف اجلامعة
ِ
اإلسالمية دارالعلوم  /ديوبند
التي انتسب إليها عام 1380هـ

وال يزال يقوم هبا عن جدارة
الطالب واألساتذة واملسؤولني

 .وبام أن اهلل عزّ وجل َو َه َبه ذاكر ًة
ٍ
عارضة وقدر ًة عىل
قوية وقو َة

لنخبة الفكر -6 .مبادئ
الفلسلفة رشح بالعربية
الفلسفية

 -7 .معني الفلسفة رشح
 -8مفتاح التهذيب رشح

باألردية لتهذيب املنطق

للعالمة التفتازاين رمحه

اهلل -9 .املنطق السهل،

عرض املسائل العلمية واملواد
الدراس ّية ُم َب َّس َطة ُم َس َّه َلة مرتبة

تسهيل باألردية للكتاب

متقن للعلوم الرشعية واملتفرعة

 -10النحو السهل يف جزئني

تسهيل األدلة الكاملة ،رشح

الرصف

حسن الديوبندي "األدلة الكاملة"

1961 /م.
َ
وت ََّر َج منها عامل ًا ُمؤَ َّه ً
ال عام
1382هـ 1962 /م  .حائزً ا

يسهل إساغتها وتلقيها ؛ كام أنه

باجلامعة بقسم اإلفتاء ،وتَدَ َّر َب
فيه عىل استخراج املسائل

منها  ،وال حيرض الفصول
الدراس ّية إالّ بعد حتضري مطلوب

املبتدئني.

بالغًا بحضوركل درس يلقيه يف

باألردية مدرج يف املقررات

عىل الدرجة األوىل  .ثم التحق

واإلجابة عن االستفتاءات،

املقررات الدراس ّية
صادرا عن َّ
ً
ا ُمل َخ َّص َصة هلذا القسم  ،وحتت
إرشاف كبار رجال اإلفتاء

البارعني من ذوي العلم والفهم
والصالح  .وذلك خالل

العامني 1384 – 1382هـ =

1964-1963م.

ونظرا ملؤهالته العلمية الفائقة
ً
ِ
ب من قبل اجلامعة "مفت ًيا
ا ْنتُخ َ
مساعدً ا" هبذا القسم .
ثم ُعيِّ َ أستا ًذا للدراسات العليا

ُم َس َّبق ؛ فيهتم الطالب اهتام ًما

احلديث أو الفقه أو غريمها من
أن له لسانًا سلساالً
الفنون  .كام ّ
يف اخلطابة والوعظ.

األحد:

/10مجادى

1429هـ املوافق  /15يونيو

أجزاء) جمموع آيات وأحاديث

لتحفيظ الطالب -13 .كيف
لكتاب "رشح عقود رسم املفتي"

الشامي -14 .هل الفاحتة واجبة
عىل املقتدي ؟ رشح باألرديـة

لكتاب "توثيق الكالم" لإلمام

نصري أمحد خان  /حفظه اهلل عن

جامعة ديوبند -15 .حياة اإلمام

شيخوخته.
ُمؤَ َّل َفاته :

حممد قاسم النانوتوي مؤسس
أيب داؤد باألردية -16 .مشاهري
املحدثني والفقهاء ورواة كتب
احلديث  ،ترمجة موجزة باألردية

جز ًءا -2 .تعريب الفوز الكبري

حياة اإلمام الطحـاوي باألردية.

ويف رجب 1393هـ َع َّينَه

باألردية ،ملقدمة صحيح مسلم

الكريم باللغة األردية إىل 15

لإلمام الدهلوي -3 .العون
الكبري -4 .فيض املنعم رشح

 -5 .حتفة الدرر رشح بالعربية

إليه الطالب واملدرسون-17 .

 -18اإلسالم يف العامل املتغري
جمموع مقاالت باألردية قدمت
إىل بعض املؤمترات اإلسالمية.
 -19اللحية وسنن األنبياء،

رسالة باألردية -20 .حرمة
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باألردية لكتاب شيخ اهلند حممود

 -22 .إفادات اإلمام النانوتوي
 ،جمموع مقاالت باألردية حول

أفكار اإلمام حممد قاسم النانوتوي
مؤسس جامعة ديوبند  ،ونرشهتا
يف حينها جملة "الفرقان" األردية
لصاحبها الشيخ حممد منظور

النعامين رمحه اهلل -23 .اإلفادات
الرشيدية ،جمموع مقاالت باألردية
يتضمن دراسة لعلوم الشيخ رشيد

أمحد الكنكوهي رمحه اهلل  ،نرشهتا

يف حينها جملة "دارالعلوم" األردية

 -24 .رمحة اهلل الواسعة  ،وهو
رشح باألردية لكتاب "حجة اهلل
البالغة" -25 .هتذيب املغني ،

رشح باألردية لكتاب "املغني" يف
أسامء الرجال لصاحبه العالمة
حممد بن طاهر الفتني اهلندي.
 -26زبدة الطحاوي اختصار

بالعربية لكتاب "معاين اآلثار"

لإلمام الطحاوي رمحه اهلل27 .
– "حتفة األملعي يف رشح جامع
الرتمذي" وهو هذا الرشح الذي

ثت عنه يف السطور املاضية .
حتدّ ُ
نقله فريد الباجي تلميذ الشيخ عن

ابن الشيخ".
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 -1هداية القرآن تفسري القرآن

لكبار أعالم األئمة  ،مما حيتاج

الكبري رشح بالعربية للفوز

جملس الشورى لدارالعلوم /
ُ

باهلند  -12 .حمفوظات (ثالثة

رئيس هيئة التدريس
2008م
َ
و والّه إىل جانب ذلك منصب

تدريس كتب احلديث والفقه
َ
والعقائد عرب ( )9تسع سنوات
متتاليات  ،وعُنِ َي إىل جانب
ذلك بالتأليف و الكتابة يف
موضوعات دينية شتى ُ ،م َو ِّظ ًفا
أوقات فرصه يف األعامل اجلد ّية.
َ

الـدراسية يف شتى املدارس

الثانية

املالصقة

ملدينة "سورت" الشهرية بوالية
اص َل
"غوجرات"  .حيث َو َ

السهل يف جزئني كتاب درايس

للعالمة حممد أمني بن عـابــدين

ديوبند يف اجتامعه املنعقد يوم

املنصب ألمراضه الناشئة عن

بمدينة

-11

ينبغي أن تفتي ؟ رشح باألردية

يف شوال 1384هـ املوافق يناير
"راندير"

كتاب درايس باألردية للطالب

وقد َع َّينه املجلس التنفيذي
للجامعة اإلسالم ّية دارالعلوم/

شيخ احلديث إثر استقالة الشيخ

1965م يف دارالعلوم األرشفية

"تيسري املنطق" باألرديـة.

املصاهرة ،رسالة باألردية-21 .

أهل السنة في إيران

26

حترير األقصى أم بناء مسجد
ألهل السنة يف طهران؟
الدكتور جالل جاليل زادة – العضو األسبق يف جملس الشورى اإلسالمي

سمى آية اهلل اخلميني يوم اجلمعة
منذ أن ّ

واالنقسام بني الدول اإلسالمية

القدس” ،انطلقت كل عام -سوى هذه

فلسطني هو وحدة املسلمني ،والوحدة

األخرية من رمضان املبارك بـ “يوم
السنة بسبب جائحة كورونا -مسريات

لدعم الفلسطينيني وحترير املسجد

األقىص والقدس الرشيف ،يف بالدنا
وبعض البلدان األخرى.

واملسلمني؟ إن العامل األكرب يف حترير
تعني أن يعرتف بعضهم ببعض ،وتعني
مراعاة حقوق األقليات من قبل
األغلبية ،وتوفري العدالة.

فأهل السنة املحرومون يف طهران من

ال أريد احلديث عن هذه املسريات بأهنا

مسجد ،كيف يثقون هبتافات املسؤولني

الصهيوين ،وكم كانت مؤثرة يف توحيد

حررت القدس ،فهل تسمح بأن

كم كانت مؤثرة يف إضعاف الكيان
صفوف الفلسطينيني أو املسلمني ،لكن

السؤال األهم“ :ما اجلدوى عن هتاف
يفتقد دعام وطنيا ودوليا ،أو يفتقد
األدلة املنطقية واحلجج والرباهني؟”

يف عام 1401هـ قال أحد األفراد غري

حول حترير القدس؟ افرتضنا أن إيران
يمتلك أهل السنة فيها مسجدا؟

طبعا أنا شخصيا ال أرى بالفصل بني
املساجد وتقسيم بيوت اهلل إىل شيعة
وسنة ،تلك البدعة التي ابتدعتها

الصفويون ،وال أعتقد أنه جيب أن

يكون هناك إمام معني يف املسجد،

للحاج ماموستا املال “حممود
املحليني
ّ
القرباين” ،يف املركز اإلسالمي الكبري

ولكن ليتقدم لإلمامة اي شخص كانت

القدس» .فر ّد عليه الشيخ« :أخي! ّأوال

حيث املساجد ليست ألتباع مذاهب

(غرب إيران)« :علينا أن نذهب ونحرر

وطهروها”.
اذهبوا إىل قرية “توريور” ّ

قراءته أحسن ،أو مثل سلطنة عامن،
معينة ،يتوىل اإلمامة كل شخص تقدم

وإنّام ذكرت هذا املطلب ألن املسلمني

هلا ّأوال.

فكريا ،وما دام التكفرييون والدواعش

جتري مسرية “يوم القدس” ،ومن املقرر

ما مل يتحدوا معا ،وما مل يتضامنوا مع ًا

موجودين بني الفرق اإلسالمية ،وال
يأذنون بقبول أصحاب االجتاهات

األخرى ،ويكفر بعضهم بعضا،
ويستبيح بعضهم دماء بعض ،كيف

يمكن حترير القدس؟ يكفي أن
نجري مقارنة بسيطة بني إحصائيات
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قتىل الفلسطينيني يف العراق وسوريا
واألأردن مع قتالهم يف األرايض
املحتلة لنجد أن إرسائيل ما زالت

أبيض وجه ًا.

من جهة أخرى ،هل يمكن تدمري النظام
الصهيوين يف ّ
ظل هذا التشتت والتفرق

يف يوم اجلمعة األخرية من هذا العام ،ال

أن يلقي املرشد األعىل خطابا ،فريجى
أن يقدم فضيلته من أجل إدخال الفرح
يف قلوب املسلمني ،وإيقاع رضبة قوية

عىل وجه الكيان الصهيوين ،بتقديم
هدية ألهل السنة يف طهران ،فيأمر ببناء

مسجد باسم القدس أو األقىص ألهل
السنة يف طهران ،وخيطو أول خطوة

لتحرير القدس ،ليكون بعد عمر بن
اخلطاب ريض اهلل عنه وصالح الدين

األيويب رمحه اهلل ،هو القائد الثالث
الذي يدخل القدس.

وداع رمضان
تبكي القلوب عىل وداعك حرق ًة
ُ
ستفعل؟
كيف العيون إذا رحلت
مابال شهر الصوم يميض مرسع ًا
ُ
تتمهل!
وشهور باقي العام كم

ياحبيب وعمرنا
ها أنت متيض
ُ
ُ
ستقبل؟؟
يميض ومن يدري أأنت
فعساك ريب قد قبلت صيامنا
وعساك كل قيامنا ُ
تتقبل!

يا ليلة القدر املعظم أجرها
ُ
مسجل؟
هل إسمنا يف الفائزين
كم قائ ٍم كم راك ٍع كم ساجدٍ
قد كان يدعو اهلل بل يتوسل!ُ
أعتق رقاب ًا قد أتتك يزيدها
ُ
املتوكل
شوق ًا إليك فؤادها

يامن حتب العفو جئتك مذنب ًا
ُ
سأسأل
هال عفوت فام سواك

رمضآآآن! ال متيض وفينا ٌ
غافل
ما كان يرجو اهلل أو ُ
يتذلل
حتى يعود لربه مترضع ًا

ُ
املتفضل
فهو الرحيم املنعم

رمضآآان وزنه ال أدري أعمري ينقيض
ُ
نتقابل؟
من قادم األيام أم
فالقلب غاية سعده سيعيشها
والعني يف لقياك سوف ت ُ
ُكحل...
اللهم اجعلنا من املقبولني
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في ذمة الله
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رحيل العالمة سعيد أمحد البالنفوري
سيد مسعود

َع ْن َع ْب ِد اللَِّ ْب ِن ع َْم ٍرو َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول
للَّ ال
للَّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم« :إِ َّن ا َ
اللَِّ َصلَّ ا ُ
ي ْقبِ ُض ا ْل ِع ْلم انْتِزَ اعًا ينْت َِز ُعه ِمن ا ْل ِعب ِ
اد
ُ َ َ
َ
َ
َ
ض ا ْلع َلمءِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو َلك ْن َي ْقب ُض ا ْلع ْل َم ب َق ْب ِ ُ َ
حتَّى إِ َذا َل يب ِق ع ًِ
ؤوسا
ُْْ
َ
َالا اتَّ ََذ الن ُ
َّاس ُر ً
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ٍ
ُج َّهاال ف ُسئلوا فأفت َْوا بغ َْي علم فضلوا

والعلوم اإلسالمية ،فقد عاش

يطل علينا هذا احلديث كلام فقدنا

وحيقق.

ورثوا العلم،
دينار ًا وال درمها ،وإنام ّ

املشايخ يف اهلند ،ثم اشتغل مدرسا

وأضلوا»( .متفق عليه)

يورثوا
وارثا من ورثة األنبياء وهم مل ّ

والعلامء هم الذين يرثون هذا العلم

ويضطلعون بأعبائه ،ينفون عنه حتريف
الغالني وانتحال املبطلني وتأويل

اجلاهلني ،وكان آخر َمن فقدنا منهم
املحدث ،والفقيه والداعية الكبري،

صدر املدرسني ،وقدوة الفضالء يف
أزهر اهلند جامعة "دار العلوم ديوبند"
الشيخ سعيد أمحد البالنفوري (رمحه اهلل

تعاىل وجزاه عنا وعن األمة اإلسالمية

خريا).

"حجة اهلل البالغة" لإلمام ويل اهلل

وخاصة الديار اهلندية وجامعة دار

اهلل الواسعة" وهو – فيام أظن -أول

الدهر باحلدَ ث اجلليل
رماك
ُ

انتقل إىل رمحة اهلل صباح اليوم

الدهلوي (رمحه اهلل) فيام سامه "رمحة

عمر أناف عىل الثامنني ،قضاه يف

من بادر برشح هذا الكتاب القيم

(الثالثاء)  25رمضان املبارك ،عن
خدمة احلديث النبوي الرشيف

ويرب ،ويفتي يميل ،ويؤلف
يدرس ّ
ّ

العظيم ،وله كتب أخرى جياد .كام
كان له يد عليا يف التزكية واإلحسان.

ّ
إن سحاب علمه وعطائه مل يمطر
يف األرايض اهلندية وما جاورها

هنل من نمري أعيان العلامء وجلة

فحسب ،فلم متنعه أشغاله العلمية

ومربيا إىل آخر أيامه ،ليصبح ملتقى

األرض داعيا وخطيبا ،فقام

ّ
وحمط الرحال ألكثر من
الوفود

نصف قرن ،يقتبس ُ
الشداة من نوره

ويغرتفون من بحوره.

ومهامه املدرسية عن السري يف
برحالت إىل أمريكا وأروبا واألقطار

األخرى ،جيود بام حباه اهلل من علم

وفضل وعطاء.

العلوم ديوبند عىل الوجه األخص.
النفس بالصرب اجلميل
فعزِّ
َ

وقف حياته خلدمة القرآن والسنة
والعلوم الرشعية فألزم العامل
اإلسالمي وبخاصة بالد اهلند بذلك
حقوقا مجة ،وأيادي بيضا ،مما يسبب

له لسان صدق يف اآلخرين .ويف
األخري أرثيه بام رثى بعض الشعراء

اإلمام أبا العباس ثعلب النحوي
عند وفاته:

فإن ّ
تول أبو العباس ُمفت َقدا

ذكره يف الناس والكت ِ
ُب
يمت ُ
فلم ُ

فزود املكتبة
عني بالتأليف والتحقيق ّ

كان (رمحه اهلل) فردا من أفراد

نسأل اهلل تعاىل أن يرمحه ،ويرىض

عىل عدد من كتب احلديث شارحا كـ

العلوم النقلية والعقلية ،يرضب فيها

اهلائلة التي حدثت يف رصح العلم

العلمية بآثاره العديدة الغزيرة ،عمل
"صحيح البخاري" و"مسلم" و"سنن

الرتمذي" وغريها .كام قام برشح

الدهر ،من أرباب االتساع يف خمتلف
بالسهام الغائرة ،األمر الذي يعظم
فيه رزية األوساط العلمية والدعوية

عنه ،ويرفع درجاته ،ويمأل الثلمة
جراء وفاته .وما ذلك عىل اهلل بعزيز.

وفاة شيخ احلديث ورئيس هيئة التدريس بجامعة دار العلوم ديوبند
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ّ
توف صباح الثالثاء  25من
رمضان املبارك 1441هـ،
الشيخ املحدث الفقيه ،العالمة
“سعيد أمحد البالنبوري ،عن
عمر يناهز  80عاما ،أمضاه يف
خدمة احلديث النبوي الرشيف،
والعلم والعمل.
ُولِدَ الشيخ البالنبوري رمحه اهلل
عام 1360هـ املوافق 1940م
بقرية “كالريه” بمديرية “بناس”،
يف والية “غوجرات” الشاملية،
وقرأ القرآن الكريم يف الكتّاب
بقريته “كلريه” وهو يف اخلامسة
من عمره ،واشتغل بالتدريس
يف بعض املدراس اإلسالمية
ُج َرات ،ثم ُد ِع َي إىل
يف غ ْ

“دار العلوم ِد ُي ْو َبنْد” لتدريس
احلديث النبوي ،واشتهر فيها
بلقب “شيخ احلديث” ،الذي
ال يط َلق عىل ِ
عالٍ يف املدارس
ُ
زاولته
الدينية يف اهلند إالَّ بعد ُم َ
الستَّة (وال سيام
َ
تدريس الكتب ِّ
طويلة وختمهِ
ٍ
الص ِحيحي) ملدةٍ
َّ ْ َ ْ
ٍ
َ
خترج
هلا عد َة ختَامت ،وقد َّ
ِ
آالف من
اجلامعة
عليه يف هذه
ٌ
ال ُّطالَّب من أبناء اهلند وغريها
من البلدان.
وكان رمحه اهلل عضو ًا يف اهليئة
االستشارية لدار العلوم ،ورئيس ًا
هليئة أعضاء التدريس فيها.
وقد أ َّلف العديدَ من الكتب
والرسائل باألردية يف احلديث

والفقه والفلسفة ،كام ح َّقق فيها
بعض الكتب املفيدة ،من أبرزها:
َ
“حتفة األملعي يف رشح سنن
الرتمذي” :وهو رشح ضخم
للسنَن باألردية.
ُّ
و”فيض املنعم رشح مقدمة
صحيح مسلم” :رشحها
باألردية.
و”زبدة الطحاوي” :اخترص
فيها “رشح معاين اآلثار” لإلمام
الطحاوي رمحه اهلل.
و”حتفة الدُّ َرر رشح نخبة الفكر”
(بالعربية).
و”مشاهري املحدِّ ثني والفقهاء
احلديث”
كتب
ور َواة
ُ
(باألردية).

و”حمفوظات” وهي جمموعة من
اآليات واألحاديث لتحفيظ
الطالب.
و”حياة اإلمام أيب داود”
باألردية.
و”حياة اإلمام الطحاوي”
باألردية.
“هتذيب املغني” :رشح فيه
كتاب “املغني يف أسامء
باألردية
َ
الرجال” للشيخ حممد بن طاهر
الفتني اهلندي.
وكذلك له كتاب باألردية يتاول
تراجم موجز ًة لكبار أعالم
َ
األئمة.
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اللغة العربية ووجوه تفوقها عىل كافة لغات العامل
بالل محاد

الدارس يف الصف السابع بجامعة دار العلوم كراتيش
حتتـل اللغـة العـريب مكانـة مرموقـة

يبلـغ نسـبة عـدد متحدثيهـا يف العامل

اللغـات وأكثرهـا متييـزا ،حسـبها

 467مليـون نسـمة ،وهـي واحـدة

حـوايل  ،%6.6ويتحدثهـا أكثـر من

بين لغـات العـامل ،بـل هـي أرشف

مـن أقـدم لغـات العـامل ،وينطـق هبا

أهنـا لغـة القـرآن الكريـم ولغـة أهل

غالبيـة سـكان الشرق األوسـط

اجلنـة ،وفيهـا مـن السـحر والبيـان

وشمال أفريقيـا ،وباألخص سـكان

مـا ال يوجـد يف أيـة لغـة أخـرى،

البلـدان العربيـة كافـة ،وهنـاك

وباإلضافـة إىل مجاهلـا وسـحرها

املاليين مـن املسـلمني يف بلـدان

فإهنـا مـن أكثـر اللغـات انتشـارا يف
العـام ،ويتحـدث هبـا عـدد كبري من

النـاس يف خمتلـف بقاع العـامل وليس

يف الوطـن العـريب فقط ،وتعـد اللغة

العربيـة من أكثـر اللغات غـزارة من

حيـث املـادة اللغويـة ،كما أهنـا مـن
اللغـات احلميـة التي تضـم مفردات

كثيرة ومرتادفات ال يوجـد مثلها يف

لغـة آخـرى.

اسـتخدامها؛ وإال ملـا كان القـرآن

ذهنيـة إىل واقـع عملي ملمـوس

عـام حـوايل 1947م تـم اعتهادهـا

معجـزة خلاتـم األنبيـاء واملرسـلني،

 -2تسـاعد اللغـة على التعبير عـن

املتحـدة.

 -3اللغـة هـي امليرات الرشعـي

األخرى:

وثـراء اللغـة هـو الناتـج املنطقـي

اإلسلامية :الفارسـية والرتكيـة

الكريـم قـد نـزل هبـذه اللغـة ليكون

ويطلـق عليهـا اسـم لغـة الضـاد،
وذلـك الحتوائها عىل حـرف الضاد

الـذي ال متلكـه أيـة لغـة ثانيـة يف

العـامل.

تنطـوي اللغـة العربيـة على الكثير

تعريف اللغة:

أهنا لغـة سلسـلة خالية مـن التعقيد،

واسـتخدام نظـم معقـدة مـن

من أرسار اجلامل ،وممـا زاد يف تفوقها

كما أهنـا ممتعـة للتعلـم والتعليـم،
ومرحية للسـمع وسـهلة النطق ،وقد

وصفهـا الشـعراء واألدبـاء بالكثير

مـن الكلمات التـي تليـق ببهائهـا،
حيـث يقـول الشـاعر يف وصفهـا:
وسعت كتاب اهلل لفظا وآية

وما ضقت عن آي به وعظات

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

حتتـوي عىل الكثير مـن املتضادات،

وهلـذا يقولـون عنهـا دومـا إهنـا لغة
الشـعر والشـعراء ،وال عجـب أن
ينتشر الشـعر واإلبـداع يف البلاد

الناطقـة بالعربيـة ،فهـي لغـة ملهمة

حتـث متحدثهـا على أن يبـدع يف

لثـراء الثقافـة.

واألورديـة واملاالويـة والسـنغالية،

االتصـاالت والتواصل ،بين البرش،

األمـة.

واإليطاليـة والفرنسـية ليسـت قليلة

ال سـيام بسـبب قـدرة اإلنسـان على
اسـتخدام تلـك األنظمـة املعقـدة يف

االتصال ،واللغة املنطوقـة واملقروءة

هـي املقصـود هبـذا النظـام ،تسـمى
الدراسـة العلميـة للغـة باللغويات،
واللغـة كنظـام وجـدت لتسـاعد

فاللغـة العربيـة تتميـز باحتوائهـا

يف مسـتوى اجلمال فيهـا ،كما أهنـا

للثقافـة واحلاضـن الرئيسي للرتاث

إن الكلمات العربيـة يف اللغـات

هـي القـدرة على اكتسـاب

اآلخريـن فهـي بذلـك طريقـة قويـة

وطبـاق وسـجع وتوريـة ،ممـا زاد

املشـاعر واألحاسـيس املختلفـة.

رابعـا :أثـر اللغـة العربيـة يف اللغات

 -4فهـم تاريـخ أيـة أمـة أو حضارة

أنـا البحـر يف أحشـائه الـدر كامـن

على املحسـنات البديعة مـن جناس

و حمسـو س .

كلغـة رسـمية سادسـة يف األمـم

أكثـر مـن أن حتصى ،والكلمات

اإلنسـان على التعبير ونقـل أفـكار

فهـل سـألوا الغـواص عـن صدفايت

آخـرى يتحدثـون العربيـة أيضـا ،يف

ومشـاعره ومهومـه إىل األفـراد

وفعالـة خلدمـة التواصـل.

قائـم على فهـم وإتقـان لغـة هـذه
 -5اللغـة هـي مـرآة لقيمـة األمـة

أيضا ،لقـد التقت العربية بالفارسـية

زادت أمهيـة هـذه االغـة وبالتـايل

القـرآن الكريـم ،وتتميـز ببنـاء قوي

فكلما زاد عـدد املتحدثين بلغـة مـا

انتشرت وصـارت أكثـر تـداوال.

شـتى بقـاع األرض.

جـاء بـه اإلسلام مـن مفاهيـم

والتواصـل بين ماليين البشر يف
ثانيا:

اللغة العربية هي لغة القرآن

وأصبحـت لغـة الديـن والثقافـة

اللغـة ،الشيء األهـم الـذي أبـرز

االنبثـات واللهجـات إىل أقـدم

السـبيل إىل التواصـل والتفاهـم

املعـاين يف هـذا الكتـاب العظيم ،كام

حتويـل األفـكار مـن جمـرد خياالت

وأفـكار ونظـم قواعـد سـلوك،

يعـد نـزول القـرآن معجـزة السماء

-1يتميـز اإلنسـان عـن غيره مـن

واملعتقـدات ،تسـاعد اللغـة على

بألفـاظ كثيرة جديـدة للتعبير عما

واحلضـارة واحلكـم يف آن واحـد.

مكانتهـا حيث محلـت اللغـة العربية

ومتريـر األفـكار واعتنـاق األديـان

حمكـم ومتلـك مـادة غزيـرة .لقـد

 -6كـون اللغة العربيـة أداة للتعارف

أوال :أمهيـة اللغـة العربيـة بين

املخلوقـات بفضـل اللغـة فهـي

والرسياينـة والرببريـة ،فهـي لغـة

محلـت رسـالة اإلسلام ،فغنيـت

والرسـالة العاملية مـن اهلل للبرش هبذه

ا للغـا ت

العربيـة يف اللغـة اإلسـبانية واألملانية

دور أفضـل وسـيلة لنقـل أسـمى
أهنـا حفظـت بحفظـة عبر األزمان.

ثالثـا :اللغـة العربيـة بين اللغـات
انتشـارا واسـتخداما

السنة-16:العدد/9-8:شعبان-رمضان1441هـ.ق

وكان للعربيـة احلـظ األوفـر يف
عصـور التاريـخ.

خامسـا :مكانـة اللغـة العربيـة بين
اللغـات

وقـد أكسـب اإلسلام اللغـة
العربيـة قاعـدة عريضـة ،وجمـاال

رحبـا للحيويـة والفعاليـة والنشـاط
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الواقعـي بين صفوف املسـلمني ممن

الـذي برعـوا يف كافـة ألـوان الشـعر

متضاديـن مثـل الليـل والنهـار.

وكان الدخـول يف اإلسلام يعنـي

ومـن أبـرز شـعراء العربيـة هـم

بلغـت الكمال واإلعجـاز خاصة يف

لسـاهنم عـريب أو أعجمـي ناطق هبا،
تعلـم اللغـة العربيـة حتـى كادت
العربيـة أن تكـون مرادفـة لإلسلام
يف عصـور األوىل يف نظـم الشـعوب
األخـرى مـن غير العـرب.

مـن غـزل ،ومـدح ،وذم ،ورثـاء،

شـعراء املعلقـات السـبع ،واملتنبـي،
وأمحد شـوقي ،وأبو القاسـم الشايب،

فكل هـؤالء برعوا بالبالغـة وجزالة
اللفـظ واملعنـى باسـتخدام القافية أو

وقـد سـأل أبـو جعفـر املنصـور –

بحـور الشـعر ،واملحسـنات البديعة

امللـك – رمحه اهلل – عـن هويته ،فقال

اآلذان ،فاللغـة العربية هـي لغة مرنة

رمحـه اهلل – مـوىل هلشـام بـن عبـد
املـوىل " :إن كانـت العربية لسـانا فقد

التـي تضفـي ملسـة مجيلـة تطـرب

تعايشـت مـع كل األزمـان وخمتلفـة

نطنـا هبـا ،وإن كانت دينا فقـد دخلنا

األجنـاس ،ومن مجاهلا أيضـا أن املرء

فكـون اللغـة العربية لغـة دنني جتعل

رصيـح ومبـارش أو بالتلميـح.

ألن اإلسلام هـو الديـن اخلاتـم،

اللغات:

على الكلمات والشـعر وفقـرات

 -5األصـوات ،إن اللغـة العربيـة

متنوعة مـن الفنون الشـعبية العربية.

صفـة الصـوت ،كام أهنا لـن تتعرض

العربيـة ليسـت كأية لغة مـن اللغات

إىل السـقم واالنحـدار الداخلي

الـذي أصـاب اللغـات األخـرى،

فقـد احتفظـت اللغـة العربيـة بكافة
مقوماهتـا الصوتيـة ،والديليـل

على األصـوات خمـارج احلـروف

وصفاهتـا املحسـنة مثـل االسـتعالء
واالسـتفعال ،والشـدة والرخـاوة،

واهلمـس واجلهـر.

تاسعا :وجوب تعلم اللغة العربية

األخـرى ،بـل هي فريدة مـن نوعها،

اصطفاهـا اهلل مـن بين اللغـات
مجيعـا؛ لتكون وعـاء لكتابـه املجيد،

أيضـا اختارها اهلل ،لتكون لسـان نبيه
األمين – صلى اهلل عليه وسـلم.-

يقـول اإلمـام الشـافعي –رمحـه اهلل-

 :فعلى كل مسـلم أن يتعلـم مـن

لسـان العـرب مـا بلغـه جهـده حتى

 -6دقـة التعبير حيـث إن اللغـة

شـهد بـه إن ال إلـه إال اهلل وأن حممدا

سـابعا :خصائـص اللغـة العربية بني

واجلـودة ،وسلامة الرتاكيـب.

وينطـق بالذكـر فيما افترض عليـه

للغـة العربيـة الكثري مـن اخلصائص

هتذيـب للكلمـة التـي ختـرج وفقـا

عربية بتفـاوت يف الكميـة والكيفية.

األخـرى وهي:

 -8اإلجياز.

اللغـات:

متناسـقة ،إن لـكل كلمـة جـذرا

فيه " .

األجيـال متصلـة جيلا بعـد جيـل،

ولغتـه باقيـة مـا بقيـت الدنيـا ،لـن
جتـد بقعة هـذه األرض إال وفيها لغة

يسـتطيع أن يعبر عام بداخله بشـكل

واملميـزات التـي متيزها عـن اللغات

العربيـة تتميز بالفصاحـة ،والرصانة

عبـده ورسـوله ،ويتلـو به كتـاب اهلل

 -7التعريـب ،عبـارة عـن عمليـة

مـن التكبير ،وأمـر بـه من التسـبيح

للأوزان العربيـة وأبنيتهـا.

شـيخ اإلسلام ابن تيميـة – رمحه اهلل

والتشـهد وغير ذلـك ،وأوجـب

– على املسـلم تعلم العربيـة ،فقال" :

-1مرونـة االشـتقاق وجذورهـا

 -9سـعة اللغـة العربيـة ،حيـث إهنا

إن معرفـة اللغة من الديـن ومعرفتها

اكتسـبت اللغـة العربيـة اجلمال

أصليـا،

 -10التمييـز بين املذكـر واملؤنـث،

فـرض ،وال يفهـم إال بفهـم اللغـة

تنطـق وتسـمع وتكتـب ،فعندمـا

أقـوى عنارص اللغـة العربيـة وأقوى

بـكل مـن املذكـر واملؤنـث.

فهـو واجب".

تغيير احلالـة النحويـة الكلمـة بعـد

املختلفة األخرى.

سادسـا :مجـال اللغـة العربيـة بين

واإلبـداع مـن مجـال حروفهـا عندما

تكتـب باخلـط العـريب ،فلا بـد

مـن ملسـة فنيـة تزيـن أحرفهـا مـن
زخـارف ،ونقـوش ،وحـركات

التشـكيل كما تظهـر يف القـرآن
الكريـم ،أو تزيـن هبـا املسـاجد ،أو

كما ترسـم يف الكتـب والصحـف،
وعلى بعـض أنـواع اجلواهـرات

واحللي ،عندمـا تتحـرك هبا األلسـن
ّ

تتجلى فيهـا البالغـة والفصاحـة
والصـور البديعـة ،والكثير مـن

املعـاين ،وهـذا مـا يتميـز بـه القـرآن
الـذي عندمـا نـزل حتـدي العـرب،

وخصوصـا قريـش يف البالغـة

فصحـاء قريش عندما سـمعوا تالوة

القـرآن الكريـم يظهـر مجـال اللغـة
العربيـة يف الشـعر والنثـر ،واخلطابة،
والقصـة ،والروايـة ،ويف النحـو،

والصرف ،حيـث يعتبر الشـعر فنـا

أدبيـا أقبل عليـه الكثري من الشـعراء

خصائصهـا ،وهـو عبـارة عـن
تغير العوامـل التـي تدخـل عليهـا،
وتتمثـل أمهيتـه يف نقـل املفاهيـم،
ومحـل األفـكار ،ودفـع الغمـوض،

والتعبير عـن الـذات وفهـم املـراد.

 -3االشـتقاق ،الـذي يعـد مـن
اخلصائـص النادرة يف اللغـة العربية،

ويقصـد بـه اقتطاع فـرع مـن أصل،

وأخـذ صيغـة مـن صيغـة ويشء من

يشء ،ولفـظ مـن لفظ ،كام أنـه يعترب
املـادة األصليـة التـي تتفـرع منهـا

فـروع املعـاين والكلمـة.

 -4الترادف والتضـاد اللـذان

واحتواؤهـا على الضامئـر اخلاصـة
 -11قدرهتا عىل اسـتعيباب اللغات

يف النهايـة لنـا أن نفخـر باللغـة

ثامنا :اليوم العاملي للغة العربية:

القـرآن نـزل باللغة العربيـة التي هي

حتتفـل األمم املتحـدة باليـوم العاملي

شـهر ديسـمرب /كانـون األول مـن

باللغـة العربيـة ،ألهنـا نالـت رشف

للغـة العربيـة يف الثامـن عشر مـن
كل عـام ،ففي هـذا التاريـخ من عام
1973م ،اعتمـدت اجلمعيـة العامـة
اللغـة العربيـة حممل رسـمية؛ لتكون
بذلـك إحـدى اللغـات السـت التي

تعمـل هبـا األمـم املتحـدة ،وهـي:
العربيـة واإلنجليزيـة والفرنسـية
والصينيـة والروسـية واإلسـبانية.

وحيتفـل النـادي العـريب يف األمـم

يعتبران مظهـرا مـن مظاهـر اللغـة

باحلالـة التـي يطلـق فيهـا عـدة

العربيـة ،فيقيـم معرضـا للكتـب

ألفـاظ للمعنـى الواحـد مثـل
العسـل والشـهد ،أما األضـداد فهو

داللـة اللفـظ الواحـد على معنيين

العربيـة ،وجيب أن نحمـد اهلل عىل أن
لغتنـا األم التـي نسـتطيع أن نقرأهـا

املتحـدة سـنويا هبـذه املناسـبة مـن

العربيـة حيـث يقصـد بالترادف

العربيـة ،ومـا ال يتـم الواجـب إال به

خلال

البعثـات

الدبلوماسـية

واألعمال الفنيـة للـدول العربيـة
املشـاركة يف هـذا االحتفـال ،فضلا

عـن إقامـة حفـل منوعـات يشـتمل
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ونكتبهـا بسـهولة ،جيـب أن نعتـز
نـزول القـرآن هبـا ،ولـوال القـرآن

ملـا أصبحـت يومـا مـا اللغـة األوىل
للفكـر والثقافـة والعلـم واألدب،
ويسرين أن أختم بأبيـات من قصيدة
للدكتـور عبـد املعطـي الـدااليل:

لغتي عليا اللغات

قدم سمت كالكواكب

جرسها بني اللغات

كرنني الذهب

قد غدت أخت اخللود

بالكالم الطيب

ويف كل آخـر حيسـن احلمـد هلل رب

العاملين.

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

والفصاحـة ،وهـذا مـا تعجـب منـه

 -2اإلعـراب ،الـذي يعتبر مـن

زاخـرة بمفرداهتا.

واجـب ،وإن فهـم الكتـاب والسـنة

صفحةالطالب
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مؤا َم َر ٌ
ات ُعد ْ َوان ِ َّية
عىل اللغة العرب َّية عرب التاريخ
بقلم :إرشاد أمحد الساالرزئي

الغرو َّ
أن اللغة العرب َّية مصدر من
أهم مصادر تقوية العقل والذات
ِّ
اإلنسان َّية ،فقد ُر ِو َي عن عمر ابن
اخلطاب  أنَّه قال" :تع َّلموا العرب َّية؛
َ
العقل وتزيد يف املروءة".
فإنا ُت َث ِّبت
َّ
وح َّق هلا ذلك؛ َّ
فإن كثرة قواعدها
ُ
وضوابطها وترصيفاهتا ،تورث
فإن َّ
الناطق هبا حصان ًة عقل َّي ًة؛ َّ
كل
كلمة فيها ال تكون بال موقع إعرايب
وترصيف يليق بمح ِّلها ،وكل هذا
ِ
مستم ًّرا
يتط َّلب من الذهن عمال
وصيان ًة متواصل ًة؛ ليتمكن اللسان
من الوصول إىل فصاحة بال حلن.
وممَّا ثبت بال نزاع َّ
أن اللغة العرب َّية
ظلت قوية ثابتة ،ولقد تآمر عليها
أعداء كثريون من الشعوبيني
القدماء واملسترشقني يف أيام
األجنبي للبالد اإلسالم َّية
االستعامر
ِّ
حيث حاولوا إلغاء العرب َّية
واستبدال اللغات األجنب َّية هبا إال
َّ
أن حماوالهتم باءت بالفشل ،ثم ظهر

AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

وسالَّنه يف
أفراخ الغرب وعمالؤه ُ
املهمة
بالد املسلمني ليقوموا بذات َّ
عن طريق إحياء اللغات البائدة من
الفرعون َّية والكرد َّية واألمازيغ َّية
وغريها ،ومتجيد اللهجات العام َّية،
والشعر العامي ،وإفساد الذوق
العريب هبدم أوزان الشعر ،والولوع
بالطالسم والرمز َّية باسم احلداثة
والتجديد والدعوة إىل إلغاء
اإلعراب واحلركات ،وتسكني
أواخر الكلامت ،وكل حماولة منها
ت َ
َفشل بعد األخرى ،و ُيق ِّيض اهللُ
رجاال ينافحون عن لغة القرآن،
وير ُّدون كيد األعداء.
وقال الكاتب الغريب ميليهَّ :
"إن
اللغة العرب َّية مل ترتاجع من أرض

دخلتها؛ لتأثريها الناشئ من كوهنا
لغ َة ٍ
دين ولغ ًة مدن َّي ًة عىل الرغم من
اجلهود التي بذهلا املبرشون ،وملكانة
احلضارة التي جاءت هبا الشعوب
النرصان َّية مل خيرج من اإلسالم إىل
النرصان َّية".
وإذا تأ َّملنا معرش املسلمني َّ
أن
اإلفرنج ومن واالهم ملاذا اختذوا
هذا األسلوب لنرش لغتهم وإشاعة
حضارهتم يف املسلمني؟ َل َع ِل ْمنا
ٍ
وعلم ُّ
عاقل َّ
أن أهدافهم
كل
واضحة جدًّ ا ،وهو َّ
أن اهلنود ـ عىل
وجه األعم ـ واملسلمني ـ عىل وجه
األخص ـ غالب َّي ُة طبائعهم دين َّية،
وليس هلم أن يكونوا عبيدا لغريهم
من وجهة النظر اإلسالم َّية ،بل
سو ُغ للمسلمني أصال
اإلسالم ال ُي ِّ
أن خيتاروا أزياء الكفار وهندامهم
ومن ثم رك ِ
وطريقة حياهتم؛ ِ
َّزت
َّ
احلكومات احلارضة والسابقة
عىل لغتهم حتى يمكن تغيري حياة
املسلمني ،وعندها َ ُت ْو ُن عواطفهم
وتفت محاسة الدين يف
الروح َّية
ُ
قلوهبم فيعتربون ثقافات اليهود
والنصارى زينة هلم ورع ًة يف احلياة
الدينا.
حماولة القضاء عىل العرب َّية
وحضارهتا:
مفص ً
ال
أردت أن أذكر هنا حدي ًثا َّ
عن األندلس ،وما جرى هبا
يف األلف الثاين عند سقوطها،
واستيالء املغاربة عليها ،وذلك
حيدِّ ثه لنا الشيخ "حممد كرد عيل
العلمي
املرصي" رئيس املجمع
ِّ
العريب بمرص يف كتابه فقال:
"ثم بدا لرجال من اإلسبان
املسيحيني أن َيسعوا يف نرش دينهم

بني املسلمني ،فأخذوا َيعنُون
باللغة العرب َّية؛ ليتع َّلمها الرهبان،
وجيادلوا خمالفيهم بالربهان ،فوضع
يب
أحد الدومنيكيني َّأو َل معج ٍم عر ٍّ
باللغة اإلسبان َّية سنة  ١٢٣٠ويف
سنة  ١٣١٢-١٣١١امتدح الـ
"بابا" كلمنضس اخلامس يف أحد
املجامع الدين َّية من إنشاء درس
لتعليم العرب َّية يف مدرسة صلمنكة،
ويف أواسط القرن الثالث عرش ،كان
الدومنيكيون مثال الغرية يف نرش
اللغات الرشق َّية بني أبناء رهينتهم
ومنها العرب َّية ،وأنشأ صاحب
أراغون مدرس ًة لتعليم اللغات
الرشق َّية يف ِم َريا َمار ،وأنشأ املجمع
الديني يف طليطلة  Toledoينفق عىل
ُّ
ٍ
ُط ٍ
غمة من الرهبان مؤلفة من ثامنية
أشخاص انقطعوا لدراسة العرب َّية،
وعىل هذا ظلت اجلمعيات الدينية
وال سيام الفرنسيسكانية franciscan
إىل القرن الثامن عرش يف إسبانيا هي
القائمة بدعوة املسترشقني إىل دس
آداب الرشق ولغاته وتارخيه.
و َّملا أع َلن اإلسبان ُّيون احلرب عىل
جنس َّية العرب ومدن َّيتهم ودينهم،
ض ُع َفت العناي ُة باللغة العرب َّية ،ومل
يكتف باستصفاء مجيع اجلوامع،
وجعلها كنائس؛ بل أخذوا
َصون املسلمني مكرهني ،ويف
ُين ِّ ُ
سنة  ١٥٠٢-١٥٠١طردوا من
مملكتَي قشتالة  castileوغرناطة
َّ Granada
كل من ظ ُّلوا حمافظني
عىل اإلسالم ،ومل َي ُعدْ للدومنيكيني
والفرنسيسكانيني من حاجة
لتعلم العرب َّية ليتمكَّنوا من جمادلة
ألنا أفسدت
الفقهاء عن علومهم؛ َّ
أفكارهم ،وزهد املسيح ُّيون يف
َ
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علوم املسلمني ،وقام يف أذهاهنم َّأنا
خطر عليهم.
ٌ
أمر "الكردينال كسيمنس"
وصدر ُ
 cardinal siemensسنة ١٥١١
بعد أن ُأ ِ
حر َق يف ساحات غرناطة
كم َّي ٌة من الكتب العرب َّية أن تُبا َد
كتب العرب من بالد إسبانيا عا َّم ًة،
ُ
فتم ذلك يف نصف قرن ،ولوال
َّ
ِ
ِ
املرتمجات منها إىل العرب َّية والالتين َّية
لبادت مدنِ َّي ُة العرب من تلك
ُ
الديني
ديوان التفتيش
البالد ،وأخذ
ُّ
عىل نفسه إبادة كل أثر للعرب ،وما
كان منترصة املغاربة الذين دانوا
مكرهني ليستطيعوا إبدا َء
بالنرصانية َ
رسا ،ويف الكتب العرب َّية
أسفهم إال ًّ
املكتوبة بالعجم َّية ،ـ أي املكتوبة
بحروف إسبانية ـ ٌ
دليل عىل تعلق
أولئك املنترصة بقديمهم.
ويف سنة  ١٥٥٦منَع فيليب الثاين
منترصة املسلمني من استعامل
اللغة العرب َّية ،وأراد هبم أن تُنتَزَ ع
الرتاكيب العرب َّية،
من أسامئهم
ُ
ِ
وعن أجسامهم األلب َسة الرشق َّية؛
ل َي ِ
مز َجهم بزعمه يف سواد أبناء
املذهب الكاثوليكي ،ثم طردوا
يف عهد فيليب الثالث ، Philip lll
وكان عددهم نحو مليون نسم ًة عىل
صورة قاسية سخيفة ،ومل يبق من
احلضارة العرب َّية واللغة العرب َّية يف
إسبانيا غري ذكرامها ،وزَ َهدَ القوم يف
القرنني السابع عرش والثامن عرش
يف تعليم العرب َّية يف إسبانيا اللهم
إال عىل طريقة فرد َّية ،وغدا االطالع
نقصا ،ولر َّبام ُّاتِ َم َمن
عىل العرب َّية ً
يتع َّلمها باإلحلاد بعد أن كان ُ
أهل
الطبقة العليا من اإلسبان أيام
عزِّ العرب حيلون بأقوال فالسفة
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العرب كالمهم ،ويدرسون الفلسفة
ٍ
ِ ٍ
مستبص
درس
العرب َّية
مستفيد ال
َ
ٍ
ٍ
درس ناقد عنيد ،و َيعدُّ ون االطالع
َ
عىل اآلداب العرب َّية من أمارات
الظرف والكياسة ،وعىل هذا مل يبق
ملدرسة الفرنسيسكان يف إشبيلية من
ٌ
ضئيل"
أثر
أساليب تع ُّلم العرب َّية إال ٌ
فشل املسلمني باتباع غريهم:
وبدأ كل ذلك َّأوالً من اختيار
املسلمني ِ
لغاتم وأزيائَهم واالعتقاد
َّ
بأن اإليامن من بواطن األمور
التي تتع َّلق بالقلب والجمال فيه

احلياة االجتامع َّية والفرد َّية أصالً،
ِ
املستعبدة،
واقتداءهم يف أزيائهم
وأن ال يتحدث بلغتهم أحدٌ من
املسلمني إال إذا دعت الرضورة إليها
مناص فيها من
يف املواطن التي ال
َّ
اإلنجليز َّية ،فينبغي للمبتلني هبذه
املواقف أن حياولوا قدر اإلمكان
القيام بشؤوهنم وحتقيق مآرهبم
بمامرسة اللغة الوطنية املحلية حتى
يستقر أمرها ويثبت كياهنا ويزول
معاناة اللغات األجنب َّية.
منع التكلم بغري العرب َّية لغري
رضورة:
يبدو من كالم السلف َّ
أن الكالم
بغري العرب َّية عند عدم احلاجة
إليها من أسباب النفاق ،كام ُر ِو َي
عن ابن عمر ـ ريض اهلل عنهام ـ
قال :قال رسول اهلل ﷺ« :من
أحس َن منكم أن يتكلم بالعرب َّية
َ
ِ
َّ
فال يتكلم َّن بالفارس َّية فإنَّه ُيور ُ
ث
َ
النفاق»  ،وروي ذلك بأسانيد غري

هذا ،وقال اإلمام ابن تيمية عن هذا
احلديث :هذا الكالم ُيشبِه كال َم
عمر ابن اخلطاب ـ ريض اهلل عنه
ـ  ،وأما رفعه فموضع ُّ ٍ
تبي .ونقل
عن طائفة منهم َّأنم كانوا يتك َّلمون
بالكلمة بعد الكلمة من العجم َّية،
ويف اجلملة :فالكلمة بعد الكلمة
من العجمية أمرها قريب ،وأكثر
ما كانوا يفعلون ذلك إما لكون
املخاطب أعجم ًّيا ،أو قد اعتاد
العجم َّية ،يريدون تقريب اإلفهام
عليه .
وذكر شيخ اإلسالم (ابن تيمية
احلنبيل املتوىف728 :هـ) أنَّه قال
الشافعي فيام رواه السلفي ـ بإسناد
معروف ـ إىل حممد بن عبد اهلل بن
احلكيم ،قال :سمعت حممد بن
"سمى اهلل
إدريس الشافعي ،يقولَّ :
الطالبني من فضله يف الرشاء والبيع
ُسميهم التجار
ُ ّت ًارا ومل تزل العرب ت ِّ
سمى
سمهم رسول اهلل ﷺ بام َّ
ثم َّ
اهلل به من التجارة بلسان العرب،
والسامرسة اسم من أسامء العجم

يسم َي رجل يعرف
فال نحب أن ِّ
تاجرا ،وال ينطق
تاجرا إال ً
العرب َّي َة ً
فيسمي شيئًا بالعجم َّية،
بالعرب َّية
ِّ
َّ
وذلك أن اللسان الذي اختاره اهلل
تعاىل لسان العرب ،فأنزل به كتابه
العزيز ،وجعله لسان خاتم أنبيائه
حممد ﷺ ،وهلذا نقول :ينبغي لكل
أحد يقدر عىل تعلم العرب َّية أن
ألنا اللسان األَ ْوىل بأن
يتع َّلمها؛ َّ
حيرم
يكون مرغوبا فيه من غري أن َّ
عىل أحد أن ينطق بالعجم َّية".
فقد كره اإلمام الشافعي ملن يعرف
يسم َي بغريها ،وأن يتك َّلم
العرب َّية أن ِّ
هبا خالط ًا هلا بالعجم َّية ،وهذا الذي
األئمة ،مأثور عن الصحابة
ذكر قاله َّ
والتابعني ،وعن أيب بريدة قال :قال
ُ
الرجل الفارس َّية إال
عمر " ما تع َّلم
َقصت
خب رجل إال ن
ْ
خب وال َّ
َّ
مروءته" .وكذا نقل عن عطاء أنَّه
قال" :ال تتع َّلموا رطانة األعاجم،
كنائسهمَّ ،
وال ت ُ
فإن
َدخلوا عليهم
َ
ِ
السخط ينزل عليهم" .
ُّ
وإنَّام ورد املنع عن التكلم بغري
العرب َّية َّ
فإن سائر اللغات هلا آثار
ختصها دون غريها ،فمنها
وميزات ُّ
حممودة وحسنة ومنها سيئة جدًّ ا قد
تؤ ِّثر يف العقل اإلنساين كام قال ابن
تيمية" :واعلم َّ
أن اعتياد اللغة يؤ ِّثر
تأثريا قو ًّيا
يف العقل واخلُ ُلق والدين ً
أيضا يف مشاهبة صدر
ب ِّينًا ،ويؤ ِّثر ً
هذه األمة من الصحابة والتابعني،
َ
العقل والدين
ومشاهبتهم تزيد
واخللق".
ُّ
وجوب تعلم العرب َّية:
َّ
إن اللغة العرب َّية جزء من الدين
املتني ،بل ال يمكن أن يقوم اإلسالم
يصح أ ن يقرأ املسلم
إال هبا ،وال
ُّ
القرآن إال بالعرب َّية ،وقراءة القرآن
رك ٌن من أركان الصالة التي هي
َّ
فإن العناية
عامد الدين ،ولذا
بتع ُّلمها وإتقاهنا مطلوبة مرغوب
فيها من أجل إقامة شعائر اإلسالم
وفهم نصوص الكتاب والسنة كام
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه
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اهلل تعاىل ـ يف فتاواه:
"ومعلوم َّ
أن تعلم العربية وتعليم
العربية فرض عىل الكفاية ،وكان
السلف يؤ ِّدبون أوالدهم عىل
أمر إجياب
اللحن ،فنحن مأمورون َ
أمر استحباب أن نحفظ القانون
أو َ
يب ،ونصلح األلسن املائلة عنه،
العر َّ
فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب
والسنة ،واالقتداء بالعرب يف
الناس عىل حلنهم
خطاهبا ،فلو ت ُِر َك
ُ
نقصا وعي ًبا ،فكيف إذا جاء
كان ً
قوم إىل األلسنة العرب َّية املستقيمة
واألوزان القويمة فأفسدوها بمثل
هذه املفردات واألوزان املفسدة
للسان ،الناقلة عن العرب َّية العرباء
إىل أنواع اهلذيان الذي ال هيذي
به األقوام من األعاجم ال ُّطامطِم
العميان" .
وذكر احلافظ ابن تيمية يف كتابه:
"اقتضاء الرصاط املستقيم":
"تع ُّلم اللغة العرب َّية واجب لفهم
َّ
فإن نفس ال ّلغة
الدين؛ وأيضا
العرب َّية من الدين ،ومعرفتها فرض
واجب؛ َّ
فإن فهم الكتاب والسنة
فهم إال بفهم اللغة
فرض ،وال ُي َ
يتم الواجب إال به
العرب َّية ،وما ال ُّ
فهو واجب.
ثم منها ما هو واجب عىل األعيان،
ومنها ما هو واجب عىل الكفاية.
وهذا معنى ما ُر ِو َي عن عمر ابن
زيد قال :كتب عمر إىل أيب موسى
األشعري " :أما بعد ،فتف َّقهوا يف
السنَّة وتف َّقهوا يف العرب َّية ،و َأ ِ
عربوا
َ
يب" .ويف حديث آخر
القرآن فإنَّه عر ٌّ
عن عمر  أنَّه قال" :تع َّلموا العرب َّي َة؛
فإنا من دينكم وتع َّلموا الفرائض؛
َّ
فإنا من دينكم" .وهذا الذي أمر به
َّ
عمر  من فقه العرب َّية وفقه الرشيعة
جيمع ما حيتاج إليه؛ َّ
ألن الدين فيه
فق َه أقوال وأعامل ،ففقه العرب َّية هو
الطريق إىل فقه أقواله ،وفقه السنة
هو الطريق إىل فقه أعامله.
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للظواهر؛ والزي واللغة أمران
ظاهران؛ َّ
فإن الرشع ال حياسب
العبد عىل بواطن األمور ،وإنَّام
تبي
حياسبه عىل ظواهرها ،ولكن َّ
أخريا بالتجربة أنَّه كان موجة
لنا
ً
قلوب املسلمني
عارمة قاتلة غشيت
َ
أنجاس
فغي ْتا بغت ًة ،وأدخ َل ْت
َ
َّ
اإلنكليز يف أعامق القلوب املسلمة
اهتمت هبا األ ّمة املسلمة غاي َة
حتى َّ
اهتاممها.
عادات قوم إىل قوم
تترسب
ُ
وكذلك َّ
باختاذ لساهنم وملبسهم ،ولنذكر هنا
مثاال بسيطا :وهو َّ
أن اإلنسان يرتدي
حذاء إفرنج ًّيا يف بادئ األمر ،ويظ ُّن
أنَّه مل يصبح إفرنج ًّيا بمجرد ارتداء
حذائهم ،ولكن ال يميض عليه
الكثري إال ويلبس مالبس إفرنج ّي ًة
إىل أسفل الكعبني بدال عن لباس
ويتدرج شيئًا فشيئًا
أهل اإلسالم،
َّ
فينزَ ع عن نفسه العباءة حتى يتخىل
يو ًما من األيام عن املعامل اإلسالمية
والشعائر الدين َّية كلها.
كثريا من الناس واجلامعات
ورأينا ً
التي حاولت طرد اإلنكليز الواغل
الدخيل من القارة اهلندية؛ غري
َّأنم مل ُيطِيقوا االحرتاز عن الفطرة
اإلفرنج َّية التي استقرت فيهم ،وال
يستطيعون طرح أغالل االسرتقاق
التي تع َّلقت يف أعناقهم منذ قرون،
وكلام أراد أهل اإلسالم أن يرتكوا
تقليد اإلنجليز فعليهم َّأوالً بأول أن
يتخ َّلوا عن اقتفاء آثارهم يف طريق
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حماربة الكسل والفتور
حممد سعيد بني كامل

كثري منّا يتمنٌى أن يتقدم فريبح

كاهلاتف والواتساب و...

ألعامله اليومية؛ فيعرتيه الكسل

ومتابعة كل رطب ويابس من

ج :االشتغال بالواقع االفرتايض

لنفسه ،وينظم جدول األوقات

الربامج املبثوثة ،والتدخل يف

وال جيتني إال األسف ،كثري منّا

شؤون اآلخرين ،والتعليق عىل

يطمح إىل بلوغ معاىل األمور،
فيهامجه

الكسل،

كل ما وقع ،فليرتك كل أمر

فيضعف،

ألهله.

ويتقاعس ،فال ينجح ،وال يواجه
إال اخليبة ،كثري منا قرأ كتابا ،أو

مقالة ،أو استمع إىل كلمة

مشجعة ،فعزم عىل أن يطبقها
يف حياته ،فإذا بالكسل يغلبه،
فال جيتني إال احلرسة ،وكثري منا
يلقي النظر يف عمره ،فإذا هو قد

جتاوز األربعني أو قارب الستني،

فيشمر عن ساق اجلد ليجرب ما
ّ

فاته ،ويبدأ بالعمل والكفاح
فإذا بالكسل يصارعه ،فيرصعه

فال يكون نصيبه إال التلهف
والتحرس وقول "ليت" و"ليت".

وينرصه.
الثاين:

الرجوع

واالستعانة

به،

إىل

اللّ،

والترضع

إليه ،واملواصلة عىل قراءة

األدعية املأثورة ،وقراءة دعاء:
«رب أدخلني مدخل صدق

وأخرجني خمرج واجعل يل من

لدنك سلطانا نصريا».

عدونا ،وإن مجيع هزائمنا

اخرتمتوها ،والتزمتم هبا ،فسوف
تنترصون وتغلبون ،وسوف
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يستقبلكم النجاح ،ويعانقكم

النرص إن شاء اهلل تعاىل.

والذنوب

هي داء األمم

االستغفار ،وذلك ألن املعايص
واالستغفار دوائها ،قال اإلمام

«إن العبد إذا ارتكب املعايص
حرمانه التوفيق» ،ويثبت من

الثالث :اهلمة والتظاهر بالنشاط

تعاىل».

والسداد والربكات.

اإلستغفار جملبة للنعم والتوفيق

آدمي وعاء رشا من بطنه».

الباكر حني ترشق الشمس فتدب
احليوية والنشاط والتفاعل يف

اخللق ،و«من آثر الراحة فاتته

الراحة».

هـ :كثرة الكالم فيام ال يعني
اإلنسان« ،ومن كثر كالمه كثر

سقطه».

و :االشتغال

باملهم وترك

األهم ،منه تق ّبل أعامل كثرية ال

تطاق ،ألنه يؤدي إىل الضعف
والتعب والسآمة ،وقد قيل «من

طلب الكُل فاته الكل».

الرابع :اختيار مرشف من

السادس :االبتعاد من أهل

رزقوا االستقامة والثبات يف

عىل دين خليله فلينظر أحدكم

وأخريا نسأل اهلل تعاىل التوفيق
در من
والثبات واالستقامة؛ فل ّله ّ

من خيالل».

كرامة».

األساتذة أو األصدقاء الذين

أعامهلم ،وتقديم تقرير األعامل

إليه كل يوم ،أو كل أسبوع،

األول :أن ال تنووا بجهودكم

العمل إذا ابتغي به وجه اهلل ،فاهلل

فينشط ويشعر بالرسور ،وحيب

سبحانه و تعاىل يوفق العامل

اخلامس:

املداومة

كالم السلف ،وبالتجربة أن

وذلك ألن اإلنسان إذا علم

إال ابتغاء مرضاة اهلل ،وذلك ألن

عىل

وقد قال تعالی{ :إلن شکرتم

واحليوية« ،فمن تصرب صربه اهلل

إليكم بعض طرق املحاربة إن

ورسوله واملؤمنون}.

جيازى هبا ،ومن املجازاة

إذن جيدر بنا أن نحارب هذا

ومواطن ضعفنا يرجع إليه،

اعملوا فسريى اهلل عملكم

 5كثرة النوم ،ال سيام يف الصباح

وقد قال سبحانه وتعاىل{ :وقل

و «ال حول وال قوة إال باهلل

ألزیدنکم}.

العدو اللدود الذي هو أعدى

حسنا ينال منه إشادة أو تنوهيا،

إىل الكسل و الدعة ،و«ما مأل

وىل اهلل الدهلوي رمحه اهلل:

» ،واستمرار احلمد والشكر،

د :اإلكثار من األكل الذي يؤدى

أنه بمرأى أحد ممن يعتني به،
أن يرى من ينظر إليه ،شيئا

البطالة ،وضعاف اهلمة ،فـ«املرء

قال« :إن االستقامة فوق ألف

السابع :االجتناب من لصوص

(كتبت هذه املقالة يف ضوء ما

أ :التسويف الذي هو مولد

الشيخ املفتي حممد قاسم

ب :مواقع التواصل غري املفيدة

)١٤٤١

األوقات ،ومنها ما يىل:
احلرسات.

السنة-16:العدد/9-8:شعبان-رمضان1441هـ.ق

أفاده الوالد اجلليل ،فضيلة

القاسمي حفظه اللّ يف رمضان

شؤونإسالمية
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كورونا بني العقل االستعامري ونظرية املؤامرة
إحسان الفقيه

«أخالقيات قارب النجاة» ،فكرة

ترسيب بيولوجي عن طريق

األمريكي اليهودي جاريت

بني الدول العظمى المتالك

اخلطأ – يف سياق السباق املحموم

طرحها الربوفيسور وعامل البيئة

القوة – قد يكون احتامال له

هاردن ،وفيها ُيش ّبه العامل بقارب

للنجاة ليس فيه من الطعام ما

حظ من النظر .وبعيدً ا عن هذه

يذهب الطعام إىل من يتمتعون

فإن ما أصاب العامل اليوم بسبب

التكهنات ومدى مصداقيتها،
ُّ

يكفي اجلميع ،وبالتايل جيب أن

هذه اجلائحة ،وكوهنا نتيجة

بأكرب فرصة للنجاة ،ويدع

قائدُ السفينة الذين يصارعون
األمواج للغرق ،وينبغي أال

يشعر بوخز الضمري ،بل عليه

أن يفتخر بذلك ،ألنه حافظ

عىل ركاب السفينة األقدر عىل
النجاة.

وهي نظرية الأخالقية ملواجهة
خرافة ندرة املوارد ،فالسفينة

هي موارد األرض ،والركاب

الناجون هم العامل الغريب ،وأما

من جيب عليهم أن يموتوا غرقا

فهم العامل الثالث ،وقط ًعا ندرة
املوارد خرافة اخرتعتها تلك

العقلية االستعامرية للتحكم يف

الشعوب.

وال نندهش لنظرية هاردن ،حني

نعلم أن روربرت مكنامرا وزير
الدفاع األمريكي األسبق ،قال

يف خطاب أمام نادي روما عام

 ،1979إن االرتفاع الصاروخي
عائق أمام التطور االقتصادي
واالجتامعي ،هلذا ينبغي منع
وصول عدد سكان األرض إىل

عرشة مليارات ،ورأى أن ذلك
يتحقق بطريقتني :األوىل ختفيض

يمكن حتققها بسهولة يف العرص

للحرب البيولوجية الباردة

معدل

الوفيات،

واألخرية

النووي ،حيث يمكن للحروب

أن تؤدي الغرض ،إضافة إىل
املجاعات واألمراض .هكذا

قال مكنامرا.

حول ما إذا كان الفريوس نتاجا
وسباق التسلح ،وهو األمر
الذي صارت احتامالته زئبقية،

تتباين قوهتا من يوم آلخر.
فالصني اهتمت الواليات املتحدة

كام أصدر جملس األمن القومي

بأهنا من قام بتصنيع الفريوس،

اعتمدهتا الرئاسة عام ،1975

االقتصادي الذي هيدد عرش

برئاسة هنري كيسنجر ،مذكرة

تفيد بأن زيادة سكان العامل هي
التحدي األكرب أمام أمريكا،

واستهدفت به الصني ،الغول

أمريكا .والواليات املتحدة

اهتمت الصني بأهنا صنعت
الفريوس ،وال يزال ترامب

وبأهنا ستؤدي إىل ظهور جيل
ٍ
معاد لإلمربيالية ،مقرتحا يف

يسميه «الفريوس الصيني»

ملواجهة زيادة السكان.

حتسني موقفه قبل االنتخابات،

املذكرة استخدام الغذاء كسالح

ويلقي التبعة عىل غريه من أجل

أسوق هذه املقدمة الطويلة لشق

بل ّاتم الصني بالتواطؤ مع

االستعامرية ،التي ال تتوانى

حتى خيرس انتخابات آخر العام.

الطريق أمام احلديث عن العقلية

يف إحلاق الدمار بالبرشية من
أجل حساباهتا اخلاصة ،وهو ما
جيرنا إىل اجلدل الثائر مع تفيش

وباء كورونا ،ووصوله إىل هذا

املنعطف اخلطر ،بشأن تعاظم
الرصاع بني أصحاب نظرية

املؤامرة ،وأصحاب احلساسية

احلزب الديمقراطي يف أمريكا،

وإيران تتهم الواليات املتحدة

بأهنا من بثت هذا الوباء فيها من
أجل القضاء عىل حمور املقاومة.

تكهنات وإن كانت تضعف أمام
اجتياح الفريوس هلذه الدول

بأرسها ،إال أن القول بوجود
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للدول العظمى ،التي مل تبال يوما
باإلبادات واملجازر اجلامعية التي

ترتكبها بحق البرشية ،من أجل
سيادة عرق أو عنرص ،أو من

أجل كنوز األرض وخرياهتا.
هذه العقلية التي جعلت العامل

بأرسه عىل حافة الدمار ،وهو
حمارص بأسلحة الدمار الشامل
التي ال يفصله عن آثارها املدمرة

سوى ضغط أزرار ،وتلك
العقلية التي مل ِ
يكفها التسابق
النووي عىل األرض فنقلته إىل

الفضاء ،هي العقلية ذاهتا التي

لن تقيم لإلنسانية وزنًا وهي

تُصنّع وتُطور الفريوسات القاتلة
يف خمترباهتا العلمية ،فال أرى

فرقا بني هذا وذاك .وزاد الطني
بلة ،أن األنظمة واحلكومات

ليست وحدها يف هذه اللعبة،

بل تدخل فيها رشكات وكيانات
اقتصادية عاملية ،خاصة يف عهد

هيمنة الرأساملية ،التي تعمل
عىل استثامر الكوارث ،فشعار
الرأساملية املعارصة« :اخلوف
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لعدد سكان العامل ،يشكل أكرب

معدل الوالدات ،والثانية رفع

الشديدة من نظرية املؤامرة،

أمر ليس
حرب بيولوجية ،هو ٌ
ببعيد عن العقلية االستعامرية

شؤونإسالمية
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إمام مسجدنا لص !!

والفوىض حمفزان لكل قفزة جديدة إىل األمام» وتعلق

نعومي كالين يف كتاهبا «عقيدة الصدمة» عىل مقولة

مايك باتلز «قدّ م اخلوف والفوىض إلينا فرصة ذهبية»
فتقول :كان هذا ا ُملخرب السابق لدى االستخبارات

املركزية البالغ من العمر ثالثة وأربعني عاما ،يرشح
كيف ساعدت الفوىض التي تلت اجتياح العراق،
رشكته األمنية اخلاصة عديمة الشهرة واخلربة ،عىل

حتقيق ربح قاربت قيمته مئة مليون دوالر» .فهناك
التقاء واضح بني الرأساملية املعارصة والكوارث ال
شك .فهل يستبعد عن تلك العقلية إحلاق الدمار

حكى أحد أئمة دول الساحل

اإلفريقي (يف مقطع مصور
بالفرنسية ترمجته و أعدت

صياغته) أنه تم تعيني إمام
حافظ لكتاب اهلل عارف

باللهجة

املحلية

متفقه

يف الدين يف مسجد قرية

فاستحسن اجلميع ذلك .

بالعامل؟ وأنا هنا ال أقطع بأن دولة ما أو جهة ما

فكانت العوائل تتنافس عىل

تلك العقليات االستعامرية ليس ببعيد عنها أن تفعل،

شهر رمضان . .وبعد مدة

حلرب بيولوجية.

عندهم .فحرض اإلمام بعد أداء صالة

مسؤولة عن وباء كورونا ،لكن أسعى للتأكيد عىل أن

إكرامه يف بيوهتا وخاصة يف

سواء عن عمد ،أو بطريق اخلطأ يف ظل التحضري

جاء دور عائلة. .فدعوا اإلمام لإلفطار

جراء تداعياهتا ،كانت
تلك اجلائحة التي يرتنح العامل ّ

املغرب فاستقبل أحسن استقبال و أكرم

العظمى العدوانية ،هذا هو املتوقع يف ظل سعار

يدعو هلم.

عاجال أم آجال ستحدث بسبب سياسات الدول
اإلنفاق عىل سباق التسلح وامتالك أدوات القوة،

يف حني أن حاجاهتا اآلن من األدوات الطبية ولوازم
اإلجراءات الوقائية والعالجية غري كافية ،ما حدا بدول

عظمى أن تتلقى معونات طبية من دول العامل الثالث،
التي تتاجر هي األخرى بسالمة شعوهبا الفقرية ،وعىل
سبيل املثال ،يرسل النظام املرصي مساعدات طبية

ألمريكا وإيطاليا والصني ،رغم تواتر األخبار من مرص
بأن املستشفيات تعاين نقصا يف اإلمكانيات واألدوات

الطبية ،ورصخات الطواقم الطبية تتعاىل عىل صفحات
التواصل االجتامعي هلذا الشأن.

منتظرا ومتوق ًعا،
أمرا
ً
أقول إن مثل هذا الوباء كان ً

غاية اإلكرام .ثم انرصف اإلمام و هو
وملا بدأت املرأة تنظيف املائدة و تنظيم

غرفة االستقبال تذكرت أهنا كانت قد
وضعت مبلغا معتربا من املال عىل املائدة

فلم جتده و بحثت يف كل الغرفة فلم جتد له
أثرا .وملا عاد زوجها من الرتاويح أخربته
زوجته اخلرب وسألته إن كان قد أخذ املال

فنفى ذلك .و بعد تفكري تذكرا أنه مل

يدخل بيتهم أحد غري اإلمام كام أن لدهيم
بنت رضيعة مل تغادر مهدها .فتوصال إىل

أن املتهم الوحيد هو اإلمام . .فغضب
الرجل غضبا شديدا كيف يقوم اإلمام

بذلك وهو الذي دعاه إىل بيته و أكرمه

ولذلك عىل مدى عقود مضت ،صدرت عدة

يف شهر رمضان و هو من املفروض أن

السيناريو ،بشكل أو بآخر ،لدرجة أثارت شكوك

الرجل حييا فكتم األمر يف نفسه واستحى

روايات ،والكثري من األفالم السينامئية تتوقع هذا

البعض حول ما إذا كانت تلك األعامل الفنية توطئة
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حلدوث هذه اجلائحة .األيام وحدها ستربز احلقيقة،

ويف كل األحوال نحن ألعوبة يف يد الكبار ،وأبعد من
أن يضعوا سالمتنا ِ
وسلمنا يف االعتبار ،طاملا أننا ما زلنا

راضخني لالستعامر يف ثوبه اجلديد ،واهلل غالب عىل

أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون.

يكون قدوة للناس . .ورغم غضبه كان

أن يواجه اإلمام بذلك  ..و لكنه يف نفس
الوقت صار جيتنب اإلمام كي ال يسلم
عليه أو حيادثه.

و بعد مرور سنة كاملة ويف رمضان املوايل

جاء دور نفس العائلة لدعوة اإلمام إىل
اإلفطار مرة أخرى ولكن الرجل تذكر

حادثة الرسقة .فتشاور مع زوجته و
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كانت امرأة صاحلة فشجعته عىل ذلك
قائلة  :لعل لإلمام ظروفا قاهرة قد

اضطرته إىل ذلك ولنعف عنه عسى أن

يعفو اهلل عنا.

إذ ًا دعا الرجل اإلمام فلام أهنى إفطاره
سأله  :أمل تالحظ أنني قد غريت من

معاملتي معك منذ رمضان الفائت .قال

 :نعم . .ومل أتابع األمر لكثرة انشغااليت

قال  :أسألك و أجبني برصاحة .لقد
نسيت زوجتي مبلغا من املال فوق املائدة
وقد اختفى بعد ذهابك و قد بحثنا عنه

دون جدوى .فهل أنت الذي أخذته؟

فقال اإلمام  :نعم أنا الذي أخذته!.
فبهت صاحب البيت!!!.

ثم استطرد اإلمام فقال :لقد الحظت
املبلغ وكانت النافذة مفتوحة فإذا بتيار

هوائي بعثر املال فجمعته حتى ال يضيع

حتت األثاث فيصعب عليكم وجوده .ثم

أطرق رأسه و بدأ يشهق بالبكاء.

ثم قال  :أتدري مل أبكي؟ أنا ال أبكي
عىل اهتامك يل و إن كان بالفعل مؤملا.
ولكن أبكي ألنه قد مر  365يوما مل يقرأ

أحدكم شيئا من القرآن من املصحف و لو
فتحتم املصحف ولو مرة واحدة لوجدتم
نقودكم فيه.

فأرسع الرجل إىل املصحف وفتحه فوجد
املبلغ فيه كامال!!..
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