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يكاد يكتمل العام الثاين وال زالت حمنة الشام مستمرة. 
فقد ذهب ضحية هذه املحنة أكثر من ثالثني ألف شهيد، 
وال تسأل عن اجلرحى واألرس واملفقودين واملرشدين. 
والنساء  الرجال  فيقتل  يوم،  كل  يدور  التقتيل  رحى  إن 

والصبيان يف عقر دارهم. 
وأهل  تنترش  والصحف  تنعقد  املؤمترات  تزال  وال 
حيتفلون  املعارضة  باسم  ورجال  يعلّقون  السياسة 

.!ويتشاورون ولكن دون جدو
من  املظلوم  السوري  الشعب  يذوقه  ما  أن  شك  وال 
هذا  إىل  البعثية  الدولة  تأسيس  منذ  واملصايب  الويالت 
ذوي  عىل  خيفى  وال  وحده،  اهللا  إال  شدهتا  يعلم  ال  اليوم 
البصائر واخلرباء بأحوال األمة ما ارتكبه األسد األب من 
جنايات عىل املؤمنني يف محاة وبعض املدن األخر حيث 
قتل أكثر من أربعني نفساً، وارتكب أبشع جمزرة يف التاريخ 
املعارص. ولكن ماذا فعلت األمة اإلسالمية وهيئة األمم 

املتخذة آنذاك؟
إن السفاح األب ارتكب ما ارتكب، وتربع عىل عرش 
احلكومات  قبل  من  واإلدانة  املؤاخذة  وأمن  احلكومة 
األمر  توىل  ملن  قدوة  فصار  وشعوهبا،  اإلسالمية  العربية 
الرش،  يف  أباه  ورث  ألبيه  رس  هو  الذي  ولده  فهذا  بعده، 
وصار يطبّق ما أوصاه سلفه. وال شك أن ما نشاهده من 
إال  ليست  مبكية  وأوضاع  بشعة  وجمارز  دامية  حوادث 

وليدة أعامل سابقة وغفالت ماضية. 
الرجال  من  الغرية  وأهل  والدعاة  العلامء  كان  أين 
الدول  النظام وترعرع وكرب ومتتع بحامية  حينام تولد هذا 
فاشتدت  وغفلتها،  صمتها  أو  وشعوهبا  اإلسالمية 

غفلة  عىل  اإلمكانيات  كل  ملستقبلها  ت  وأعدَّ جذورها 
من أهل البالد. ولنعم ما قال القائل: أخطأنا دقائق وذقنا 
العذاب قروناً، وال ينسى كاتب هذه السطور ملا سافر قبل 
أو  غافلني،  أهلها  أكثر  وجد  الشام  بالد  إىل  عاماً  عرشين 
مذعورين وخائفني، ووجد صورة احلاكم السفاح معلقة 
كان  والعلوم،  الرتبية  ودور  الدينية  املعاهد  جدران  عىل 
ببنت  العلامء  ينبس  فلم  فأطاعوه،  قومه  استخف  الرجل 
شفة إال قليالً منهم، ومنهم من كان يتوىل احلاكم ويتقرب 
من  خوفاً  والعدوان  الظلم  عىل  يسكت  من  ومنهم  إليه، 
احلكام، ويف جانب آخر وطّدت الدول العربية اإلسالمية 
عالقاهتا مع النظام الغاشم إىل أن أتت املرحلة احلالية التي 

قلام يوجد هلا نظري اللهم إال يف عهد الفراعنة.
املو  ضد  العنف  أشد  اليوم  متارس  الظاملة  احلكومة  إن 
ر شعبها، وال تألو جهداً عن إراقة الدماء  اطنني العزل فتدمّ
املعتقلني،  وتعذيب  الناس  وترشيد  احلرمات  ودوس 
الكل  يبدو  وترتكب أشنع اجلرائم احلربية جهاراً وهناراً، 
إجراء  أبسط  اختاذ  عن  عاجزين  األيدي  مكتويف  أمامها 

رادع يمنع الظامل من تقتيل شعبه وإبادهتم اجلامعية.
متفرجني جتاه  يبدوان  مجيعاً  واإلسالمي  العريب  فالعامل 
يقدر  وال  األسدية،  الوحشية  واملجازر  الدامية  املواقف 
الظلامء،  الليلة  هذه  تنتهي  متى  يتنبأ  أو  يتكهن  أن  أحد 
ومتى تتوقف إراقة الدماء، وإىل أين تصري  األمور، ومتى 
يعود األمن والسالم واهلدوء والطمأنينة إىل أرض األنبياء 

والصاحلني؟!.
ضمري  ذي  كل  ويتساءل  الشام  أهل  يتساءل  هنالك 
أين  األمة؟!  مصالح  عىل  الغيورون  العقالء  أين  حي، 
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اشتكى  إذا  واحد  كجسد  املسلمني  بأن  يؤمنون  الذين 
أال  والسهر؟!  باحلمى  اجلسد  سائر  اشتكى  عضو  منه 
يسمعون رصخات األرامل وأصوات األيتام؟! أال يرون 
عىل الشاشات حرية الالجئني الذين أخرجوا من ديارهم 
بت أمواهلم؟!  أال يرون صواريخ الظلمة تنثر حجارة  وهنُ
واألذرع  املقطعة  األجساد  يرون  أال  املظلومني؟  منازل 
مرتكبيها  نفوس  خواء  مقدار  عن  تنبئ  صور  يف  املبتورة 
النبيلة،   الشيم  من  أفعاهلم  وجترد  واملثل  اإلنسانية  من 
عىل  ليس  والفرات  دجلة  جريان  الشاميني  دماء  جتري 
العرب  وحراسة  العروبة  مدعي  يد  عىل  بل  ظاهر،  عدو 
وال  العذر  حيتمل  ال  وجه  عىل  املقدسة  األرض  ودفاع 

تسرته املربرات.
أمل يأن للذين لدهيم بقية من الغرية اإلسالمية من احلكام 
غفلتهم  من  يفيقوا  أن  اإلسالمي  الوطن  يف  والشعوب 
وينتبهوا من رقدهتم؟! أمل يأن للعلامء واملشايخ أن جيددوا 
النظر يف أعامهلم وبراجمهم ومناهجهم، ويسعوا من جديد 
إليقاظ الشعوب واجلامهري ، لقد آن للجميع أن يتوبوا إىل 
مْ  بَّكُ يثُونَ رَ تَغِ اهللا ويستغيثوا به حتى يأيت نرص اهللا.﴿إِذْ تَسْ
دِفِنيَ (٩)  رْ ةِ مُ ئِكَ نَ املْالَ بِأَلْفٍ مِ مْ  كُ ِدُّ مْ أَينِّ ممُ كُ ابَ لَ تَجَ فَاسْ
ُ إِالَّ  ا النَّرصْ مَ مْ وَ لُوبُكُ ئِنَّ بِهِ قُ لِتَطْمَ  وَ َ هُ اهللا إِالَّ بُرشْ لَ عَ ا جَ مَ وَ

كِيمٌ (١٠)﴾ يزٌ حَ زِ نْدِ اهللاِ إِنَّ اهللاَ عَ نْ عِ مِ
اإلسالم  ثغر  وكوهنا  الشام  فضل  أن  اجلميع  وليعلم 
حيتّم عىل اجلميع التنادي لنرصة أهلها باألنفس واألموال 

واالستغاثة والدعاء و...و...
ولقد جعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص صالح الشام معياراً لصالح األمة 
كلها، حيث قال: إذا فسد أهل الشام فال خري لكم. كيف 
وإن أرضها مدرج األنبياء ومنزل الوحي من السامء، هي 
ابن مريم  املسيح  اهللا  يبعث  املحرش والنرش، وحني  أرض 
يف آخر الزمان ال ينزل إال فيها عند املنارة البيضاء رشقي 

دمشق كام رواه اإلمام مسلم.
إن خرباء الباطل وسعاة الفساد يعلمون جيداً أمهية بالد 
يمتنعون من  فهم ال  التاريخ اإلسالمي،  الشام ودورها يف 
تطبيق خمططاهتم اخلبيثة، فهل يعقل املسلمون، وهل يعي أهل 

احلق، وهل يتنبه النائمون؟! لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمراً.

;‰É
·;

È
‚i

fih
;Ì

iŸ
<Z

Ô]⁄
÷æ

’\;Ï
÷Ë

÷’\



٥

السنة الثامنة ــ ذي احلجة ــ ١٤٣٣هـ تصدر من جامعة دارالعلوم زاهدان ــ إيران

‡`ÖŒ’\;ÃÑ]¬Ÿ;3â h
ÎÖŒe’\;ÎÑÊà;flŸ;MT;∞b;MP;ÏÁ`;3â h

ÏË›`ÖÕ;k]à\ÑÄ

العالمة الفقيه املفتي حممد شفيع رمحه اهللا
التعريب/سامحة األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي

نْ  ي مِ رِ ْ نَّاتٍ جتَ ُمْ جَ َاتِ أَنَّ هلَ احلِ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آَمَ ذِ ِ الَّ بَرشِّ وَ
ي  ذِ ا الَّ ذَ وا هَ الُ ا قَ قً زْ ةٍ رِ رَ نْ ثَمَ ا مِ نْهَ قُوا مِ زِ لَّامَ رُ َارُ كُ َهنْ ا األْ تِهَ ْ حتَ
مْ  هُ ةٌ وَ رَ طَهَّ اجٌ مُ وَ ا أَزْ ُمْ فِيهَ هلَ ًا وَ اهبِ تَشَ أُتُوا بِهِ مُ بْلُ وَ نْ قَ نَا مِ قْ زِ رُ

 (٢٥) . ونَ الِدُ ا خَ فِيهَ

UÏeà]fi∏\;
ية  حلقّ املنكرين  عذاب  اآلية  هذه  قبل  التي  اآليات  يف  ذكر 
القرآن الكريم، كام ذكر يف هذه اآلية برش للذين يؤمنون 
اللذات  بالقرآن؛ برشهم رهبم باجلنة ونعيمها األبدي، من 

والفواكه واحلور العني.

U◊]â∏\Â;ÃÑ]¬∏\
U‹]“t¯\Â;Î]Ë¢\;„Œ…

إنام تقدم ألهل اجلنة أنواع من الثمرات والفواكه، صورهتا 
بعض  وقال  والتمتع.  للتنزه  خمتلف،  وطعمها  واحدة 
املفرسين: «املراد بالتشابه يف الثمرات، أهنا تشبه فواكه الدنيا 
يف الصورة والشكل، فإذا رآها أهل اجلنة قالوا هذا ما أوتيناه 
يف الدنيا؛ ولكنها ختتلف عنها يف اللذة والطعم كل االختالف، 

وال تشاركها إال يف اإلسم.
رهنّ اهللا من  أما األزواج املطهرة يف اجلنة، فهن الاليت طهّ
كل عيب خلقا وخلقا؛ فهن طاهرات من كل ما يتنفر منه 
اإلنسان عادة من خبث جسدي مما تبتىل به النساء يف الدنيا، 

كاحليض والنفاس، أو نفيس كالكيد وسوء اخللق.
ثم ذكر أن نعيم اجلنة ليس كنعيم الدنيا، ألن نعيم الدنيا 
ال  الصاحلني  املؤمنني  ولكن  والذهاب،  الفناء  معرض  يف 
يزالون متمتعني بنعيم اجلنة وهم فيها خالدون مرسورون. 
ومن اجلدير بالذكر أن اهللا سبحانه وتعاىل عندما برشّ املؤمنني 

باجلنة، زاد رشط العمل الصالح مع اإليامن؛ فعلم من هذا أن 
املؤمن الذي ال خيتار العمل الصالح، ال يستحق هذه البشارة، 
وإن كان اإليامن حيفظ صاحبه من أن خيلد يف النار. (روح البيان 

والقرطبي)

ا  هَ قَ وْ فَ امَ  فَ ةً  وضَ بَعُ ا  مَ ثَالً  مَ بَ  ِ أَنْ يَرضْ يِي  تَحْ سْ يَ إِنَّ اهللاََّ الَ 
وا  رُ فَ ينَ كَ ذِ ا الَّ أَمَّ ِمْ وَ هبِّ نْ رَ َقُّ مِ هُ احلْ ونَ أَنَّ لَمُ يَعْ نُوا فَ ينَ آَمَ ذِ ا الَّ أَمَّ فَ
ا  ثِريً ي بِهِ كَ ْدِ هيَ ا وَ ثِريً لُّ بِهِ كَ ثَالً يُضِ ا مَ َذَ ادَ اهللاَُّ هبِ ا أَرَ اذَ ولُونَ مَ يَقُ فَ
نْ  دَ اهللاَِّ مِ هْ ونَ عَ ضُ نْقُ ينَ يَ ذِ نيَ (٢٦) الَّ قِ اسِ فَ لُّ بِهِ إِالَّ الْ ا يُضِ مَ وَ
ونَ يفِ  دُ سِ فْ يُ لَ وَ بِهِ أَنْ يُوصَ رَ اهللاَُّ  ا أَمَ ونَ مَ طَعُ قْ يَ يثَاقِهِ وَ دِ مِ عْ بَ

(٢٧) . ونَ ُ َارسِ مُ اخلْ ئِكَ هُ ضِ أُولَ َرْ األْ

;Öëi}∏\;3â i’\;
كان من املعرتضني من يقول لو كان القرآن كالم اهللا حقا، 
فأجاب عزّ  والذباب؟  كالبعوض  التافهة  ملاذا ذكر األشياء 
من قائل: «إن اهللا ال يستحي أن يرضب مثال ما بعوضة فام 
فوقها»، أيّ مثال كان، بعوضة فام فوقها، أي أكرب منها يف 

الصغر واحلقارة.
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه (أي املثل) احلق من رهبم 
(أي  مثال  هبذا  اهللا  أراد  ماذا  فيقولون  كفروا  الذين  وأما 
هبذا املثل)، فيضل به كثريا وهيدي به كثريا، وما يضل به 
إال الفاسقني (أي اخلارجني عن طاعته). الذين ينقضون 
فقال  العهد  منهم  أخذ  (حيث  ميثاقه  بعد  من  اهللا  عهد 
ألست بربكم فقالوا بىل) ويقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل 
(فيدخل فيه مجيع ما أمر اهللا من صالت بني األقرباء وعامة 
املسلمني، وما جيب عىل املسلم جتاه الناس)، ويفسدون يف 
احلقوق)؛  وإضاعة  والظلم  واإلرشاك  (بالكفر  األرض 
الدنيا  يف  الراحة  من  (املحرومون  اخلارسون  هم  أولئك 
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الدنيا ألن احلاسد وإن حصل عىل  أما يف  ونعيم اآلخرة. 
نعمة، ولكن يعيش حياة مريرة قلقة بسبب احلسد).

U◊]â∏\Â;;ÃÑ]¬∏\
UÏeà]fi∏\

القرآن هو ال  ذكر اهللا سبحانه وتعاىل يف بداية السورة أن 
ريب فيه وال شبهة فيه، ومن كان يف شك منه فليأت بمثله 
أو سورة منه. وأما ههنا فقد ذكر اهللا سبحانه وتعاىل شبهة 
الذين  واملرشكني  اليهود  من  القرآن  منكري  شبهات  من 
القرآن حقا فلامذا جاء فيه ذكر  كانوا يقولون لو كان هذا 
حقريتان.  صغريتان  حرشتان  ومها  والبعوض  الذباب 
الناس  من  العظامء   نر ألنا  العظمة؟  ينايف  هذا  أليس 
اآليات  هذه  فنزلت  التافهة.  األشياء  ذكر  عن  يستحيون 
األمثال،  رضب  يف  اهللا  حلكمة  وبيانا  الشبهة،  هلذه  دفعا 

وتطمينا للمؤمنني.
«إن اهللا ال يستحي أن يرضب مثال ما بعوضة فام فوقها».

فاهللا هو رب الصغري والكبري، وخالق البعوضة وما فوقها؛ 
لالستحياء.  داعي  فال  يعاب؛  ما  األمثال  رضب  يف  فليس 
وإنام تعرتي هذه الشبهات ألناس زاغت قلوهبم، وانحرفت 
أما  الصحيح.  الوعي  والضالل، فحرموا  بالكفر  أفكارهم 

املؤمنون فال يعرتهيم مثل هذه الشبهات الواهية.
ثم بني اهللا سبحانه وتعاىل حكمة أخر من رضب هذه 
يستعملون  عندما  ألهنم  الناس،  امتحان  وهي  األمثال، 
املؤمنون  وهم  فريق  فريقني،  إىل  ينقسمون  األمثال  هذه 
حقريها  األشياء  خالق  اهللا  إن  فيقولون:  يتفكرون، 
وعظيمها، فالكل لديه سواء، فيهتدون. وفريق آخر وهم 
الكافرون، يستهزؤن باألمثال احتقارا هلا، فحقت عليهم 
اهللا سبحانه  بنيّ  ثم  فيزدادون كفرا وضالال.  كلمة رهبم، 
الفاسقون  هم  فقال  الزائغني،  هؤالء  صفات  وتعاىل 
أمر اهللا أن يوصل،  ينقضون عهد اهللا ويقطعون ما  الذين 

فيضيعون احلقوق ويفسدون يف األرض. 
قوله تعاىل: «بعوضة فام فوقها»: البعوضة أو أصغر منها. 

(املظهري)

U>\3m—;„d;ÍÅ‚ÁÂ;\3m—;„d;◊ïÁ?
فيه  وفكر  سمعه  فمن  وبدهيي،  فظاهر  بالقرآن  اهلداية  أما   
به  يضل  قد  ولكن  املستقيم.  الرصاط  إىل   اهتد وأطاع، 
كابروا  سمعوه  إذا  اجلهل  عليهم  غلب  من  أي  كثريون، 

ضالهلم  يف  سببا  ذلك  فكان  باإلنكار،  قابلوه  أو  وعاندوا، 
وحرماهنم.

U>ØŒà] ’\;ˆb;„d;◊ïÁ;]ŸÂ?
الرشع اخلروج  الفسق هو اخلروج، ويف اصطالح   معنى 
من طاعة اهللا تعاىل، وذلك قد يكون بالكفر واإلنكار، وقد 
عىل  الفاسق  فيطلق  والفجور،  املعايص  بارتكاب  يكون 
الكافر، كام يطلق عىل العايص. وقد كثر إطالق الفاسقني 
عىل الكافرين يف آيات القرآن، كام كثر إطالق الفاسق عىل 
هو  الفقهاء  عند  فالفاسق  الفقهاء؛  مصطلح  يف  العايص 
الصغائر  عىل  يرص  أو  يتوب،  وال  الكبائر  يرتكب  الذي 

د هبا. (املظهري) ويتعوّ
أما الفاجر فيقال ملن يرتكب الفسوق واملعايص جهارا. 
يضل  وما  أي  الفاسقني»،  إال  به  يضل  «وما  قوله  فمعنى 
يف  وغرقوا  اهللا  طاعة  عن  خرجوا  الذين  إال  املثل  برضب 
فهم  رهبم  خيافون  الذين  أما  احلق.  جادة  وتركوا  املعايص 

هيتدون برضب األمثال.

U>„Õ]mËŸ;Å¬d;flŸ;!\;Å‚¡;‡ÊïŒfiÁ;flÁÉ’\?;
وامليثاق  فريقني،  أو  رجلني  بني  يكون  واملعاهدة  العهد   
باليمني واحللف. وهذه اآليات تؤكد  د  أكّ العهد الذي  هو 
ح مضمون ما سبق، وتبنيّ سببني لضالل من يعرتض  وتوضّ

عىل القرآن وأمثاله.
السبب األول: أن هؤالء ينقضون ما عاهد الناس عليه 
«ألست  العامل وسأهلم:  قبل خلق هذا  رهبم، حيث مجعهم 
فأجاب اجلميع واعرتفوا وقالوا: «بىل». فمقتىض  بربكم»، 

العهد أن يطيعه كل إنسان وال يعصيه قيد شعرة.
 وليعلم الناس أن األنبياء واملرسلني إنام جاؤوا يف هذا 
نقضوا  فالذين  العهد،  ذلك  بإيفاء  الناس  ليذكروا  العامل 
الكتب  ونزول  األنبياء  بعثة  من  يستفيدون  كيف  العهد 

الساموية.
السبب الثاين: أن هؤالء قطعوا ما أمر اهللا تعاىل بوصله، 
ويدخل يف هذا صلة العبد بربه، واإلنسان بوالديه وأقربائه 
عبارة  هو  وإإلسالم  املسليمن؛  وعامة  ورشكائه  وجريانه 
احلقوق  تأدية  يف  قرصوا  فالذين  اجلميع؛  حقوق  تأدية  عن 
وقطعوا هذه الصالت، فهم الذين سببوا الفساد يف األرض، 
فقال عنهم يف آخر اآلية «يفسدون يف األرض وأولئك هم 

اخلارسون».
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UwËeŒd;äË’;Ï‚…]i’\;Ô]Ëå¯]d;ÿ]mŸ¯\;gÖî
 لقد ثبت من قوله تعاىل « إن اهللا ال يستحي أن يرضب مثال 
ما بعوضة فام فوقها» أن رضب األمثال باألشياء التافهة ليس 
بقبيح، وال ينايف عظمة القائل. ومن ثم نر يف الكتاب والسنة 
وأقوال العلامء أمثاال حيسبها كثري من الناس منافية للحياء يف 

العرف، ولكن نظرا إىل الواقع مل يكن بدّ من ذكرها.
قوله «ينقضون عهد اهللا»: ثبت من هذا أن نقض العهد من 

الكبائر وقد يسبّب احلرمان من احلسنات كلها.
الذنوب  من  هبا  االهتامم  وعدم  واجب،  احلقوق  أداء 

الكبرية:
جيب  ما  أداء  املرء  عىل  توجب  اإلسالمية  الرشيعة  «إن 
عليه من حقوق نحو اآلخرين، كام حيرم عليه قطع العالقات 
الواجبة. ومما جيدر بالتدبر أن الدين احلق هو عبارة عن أداء 
العامل  اخلالق واملخلوق، وال شك أن صالح  احلقوق نحو 

بإحياء احلق، وفساده بإضاعته.
أن  به  اهللا  أمر  ما  ويقطعون  احلقوق،  يضيعون  فالذين 
هم  وأولئك  األرض،  يف  املفسدون  هم  أولئك  يوصل، 
اخلارسون، ألهنم خرسوا اآلخرة، فلم خيرس أحد مثلهم. ويف 
اآلية إشارة إىل أن اخلسارة يف الدنيا ال يعبأ هبا، ألهنا خسارة 

قليلة بالنسبة لآلخرة.
مْ  يتُكُ مِ يُ ثُمَّ  مْ  يَاكُ أَحْ فَ ا  اتً وَ أَمْ نْتُمْ  كُ وَ بِاهللاِ  ونَ  رُ فُ تَكْ يْفَ  كَ
ا يفِ  مْ مَ كُ لَقَ لَ ي خَ وَ الَّذِ ونَ (٢٨) هُ عُ جَ يْهِ تُرْ إِلَ مْ ثُمَّ  يِيكُ ْ ثُمَّ حيُ
اتٍ  وَ مَ بْعَ سَ نَّ سَ اهُ وَّ ءِ فَسَ امَ  إِىلَ السَّ تَوَ ا ثُمَّ اسْ ِيعً ضِ مجَ َرْ األْ

(٢٩) . لِيمٌ ءٍ عَ ْ لِّ يشَ وَ بِكُ هُ وَ
التفسري املخترص

كيف تكفرون باهللا (وتنسون إحسانه، وترشكون به غريه 
منها  القاطعة عىل وحدانيته؛  الرباهني  قيام  مع  العبادة،  يف 
أنكم) كنتم أمواتا (أي نطفا يف األصالب قبل نفخ الروح 
فيكم)، فأحياكم (أي وهبكم احلياة)، ثم يميتكم ثم حيييكم 
(بالبعث يوم القيامة)، ثم إليه ترجعون (للحساب واجلزاء).

هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا، (فال يوجد يشء 
يف الدنيا إال وهو ينفع اإلنسان، وال يلزم من هذا أن حيل 
لإلنسان استعامل كل يشء كاحليات واحلرشلت القاتلة، ألن 

.(أكلها مرض لإلنسان، ولكن هلا فوائد أخر
خلقه  مع  إرادته  توجهت  (أي  السامء؛  إىل   استو ثم 
اهنّ سبع  األرض بمنافعها، إىل خلق الساموات وإكامهلا، فسوّ
ساموات (فجعل منها سبع ساموات منتظامت)، واهللا حميط 

بكل يشء، عامل به.

U◊]â∏\Â;ÃÑ]¬∏\
UÏeà]fi∏\;

قد ذكر يف اآليات السابقة مسئلة التوحيد والرسالة بالدالئل 
أما  الباطلة.  واهتاماهتم  املنكرين  عىل  الرد  ومع  الواضحة، 
يف هاتني اآليتني جاء ذكر نعم اهللا، وأظهر التعجب بالنسبة 
للذين ينكرون هذه النعم وخيتارون سبيل الكفر والضالل، 
النعم  يف  ففكروا  الدالئل  يف  تتدبروا  مل  إذا  هلم  يقال  وكأنه 
واعرتفوا هبا، ألن االعرتاف بالنعم وإطاعة املنعم مما تقتضيه 

الفطرة البرشية السليمة.
«لعلكم تشكرون»

نفس  يف  توجد  التي  النعم  األوىل،  اآلية  يف  ذكر  وقد   
اإلنسان، ألن اإلنسان مل يكن شيئا مذكورا، فخلقه ورزقه 
احلياة. ويف اآلية الثانية ذكر النعم الشاملة التي يستفيد منها 
اإلنسان وسائر اخللق، فذكر األرض وما خيرج منها، ثم 

ذكر الساموات وما ينزل منها.

U>!]d;‡ÂÖ “h;ÀË—?
إن املرشكني والكفار ما كانوا يكفرون باهللا، ولكن ملا كفروا 
برسوله وأنكروا رسالته، جعل اهللا سبحانه الكفر بالرسول 

كالكفر باهللا تعاىل.
«كنتم أمواتا فأحياكم»:

 األموات مجع امليت، يطلق للجامد وكل يشء ال حياة 
له. ولو فكر اإلنسان مراحل حياته، وجد أنه كان قبل ذلك 
مبعثرة يف شكل ذرات بعضها مجاد، وبعضها أشياء سائلة، 
وبعضها يف شكل األطعمة، فجمع اهللا هذه الذرات كلها 
من مكاهنا، ثم خلق فيها الروح، فصار كائنا حيا يتحرك 

باإلرادة.

U>€“ËË ;́€l;€“iË¥;€l?
 فاهللا الذي خلق اإلنسان من العدم وجعله يعيش يف الدنيا 
يف  أجزائه  فتتفرق  ويعدمه،  يميته  سوف  مسمى،  بأجل 
فهناك  القيامة.  يوم  حيييه  ثم  احلياة،  قبل  كان  كام  األرض 
موتان؛ موت قبل احلياة يف الدنيا، وموت بعد هناية العمر يف 

الدنيا وقبل احلياة يف اآلخرة.

U>ÏÁÊ∆÷’\;À]�÷’\?
 وبام أن احلياة األوىل اتصلت باملوت األول، ذكر كلمة «ف»، 
فقال «وكنتم أمواتا فأحياكم»، ولكن إذا حتقق املوت األول، 
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فبعد مدة طويلة تأيت احلياة الثانية، فذكر كلمة «ثم»، وهي 
للرتاخي، فقال «ثم يميتكم ثم حيييكم».

U>‡Ê¬pÖh;„Ë’b;€l?
 أي إىل اهللا يوم القيامة للحساب واجلزاء عىل ما قدمتم من عمل.

ومن اجلدير بالتدبر يف هذه اآلية، أن اهللا سبحانه وتعاىل 
ذكر فيها نعمة هي أسّ النعم كلها، وهي احلياة، ألن مجيع 
النعم كلها.  فالذي حرم احلياة، حرم  يتوقف عليها.  النعم 
فكون احلياة نعمة بدهيي ظاهر. ولكن ههنا ينشأ السؤال: 
كيف ذكر املوت يف عداد النعم أيضا؟ اجلواب: إن املوت بعد 
احلياة األوىل باب احلياة األبدية التي ال موت بعدها، فاملوت 

هبذا االعتبار أيضا نعمة كبرية.
املسئلة:

 ثبت من هذه اآلية أن الذي ينكر رسالة الرسول صىل اهللا 
عليه وسلم، أو ينكر كون القرآن كالم اهللا، فهذا الشخص 
وإن مل ينكر وجود اهللا وعظمته، ولكنه يعدّ يف زمرة الذين 

ينكرون وجود اهللا، فهو من الكافرين حقا.
احلياة الربزخية:

ذكر يف هذه اآلية حياة واحدة وهي احلياة يف اآلخرة، ومل 
احلياة  القرب، ويف هذه  التي تكون يف  الربزخية  احلياة  يذكر 
يسأل املرء فيثاب عىل احلسنات ويعاقب عىل السيئات، وقد 
الكثرية،  باآليات واآلحاديث  الربزخية  احلياة  ثبت وجود 
احلياة  أن  الشبهة  هذه  عن  واجلواب  ههنا؟  تذكر  مل  فلامذا 
األخروية،  كاحلياة  وال  الدنيوية،  كاحلياة  ليست  الربزخية 
وإنام تشبه كلتا احلياتني، ويمكن أن يقال إهنا تكملة للحياة 

الدنيا ومقدمة لآلخرة، ومن ثم مل تذكر عىل حدة.

U>]¬Ëµ;;ôÑ¯\;∫;]Ÿ;€“’;œ÷|;ÍÉ’\;Ê·?
واحليوانات  اإلنسان  هبا  ينتفع  التي  العامة  النعم  ذكر 
مجيعا، والنعمة يف هذه اآلية تشمل األشياء كلها، كالطعام 
واللباس والسكن والدواء والراحة، ومجيع ما حيصل ألي 

إنسان يف الدنيا.

;ÔÈå;◊“d;Ê·Â;k\Ê4;√eà;fl·Êâ…;Ô]⁄â’\;∞b;ÓÊià\;€l?
U>€Ë÷¡

سبع  فجعلهن  خلقهن،  وأتم  مستويا،  قصدا  قصدها  أي 
ساموات تامات اخللق والتكوين، وهو يعلم كل يشء، فال 

يصعب عليه خلق العامل.

U]me¡;œ÷|;ÅpÊÁ;ˆÂ;√…]›;ôÑ¯\;∫;œ÷|;]Ÿ;◊—
خلق  إنام  األرض،  يف  يوجد  ما  مجيع  أن  اآلية  يف  ذكر 
هناك  آخر.  يشء  بواسطة  أو  مبارشة  به  لينتفع  لإلنسان 
أشياء ينتفع هبا اإلنسان يف الدنيا، وأشياء خلقها اهللا ليعترب 
أن  بالذكر  اجلدير  ومن  باآلخرة.  إيامنا  فيزداد  اإلنسان  هبا 
كثريا من األشياء، يستفيد منها اإلنسان يف طعامه أو دوائه 
ويعلم ذلك، ولكن هناك أشياء يستفيد منها اإلنسان وال 
ضارة  اإلنسان  يظنها  أشياء  توجد  يشعر.  وال  ذلك  يعلم 
املحرمة،  واألشياء  الضارة  واحليوانات  املؤذية  كاحلرشات 
ولكنها أيضا قد تنفع اإلنسان يف بعض األحيان؛ وما أحسن 

ما أنشد الشاعر باألردية.
نہيں ہے چيز نکمی کوئی زمانے ميں

 کوئی بُرا نہيں قدرت کے کارخانے ميں
 (ال يوجد يشء تافه عىل مر الزمان        كام ال يوجد سوء 

يف صنع اهللا تعاىل)
 وقال العارف باهللا ابن عطاء اهللا السكندري:

 وخلق لكم ليكون الكون كله لك، وتكون هللا، فال تشغل 
باملك عام أنت له (البحر املحيط)

األصل يف األشياء اإلباحة:
يف  األصل  أن  اآلية  هذه  من  العلامء  من  طائفة  استدل 
مه اهللا،  األشياء اإلباحة، ألهنا خلقت لإلنسان، إال ما حرّ
والسنة.  الكتاب  يف  حرمته  تثبت  مل  ما  حالل،  يشء  فكل 
وقال طائفة منهم ال يلزم من كون اليشء نافعا لإلنسان أن 
يكون حالال طيبا، فاألصل هو احلرمة، ما مل يثبت اجلواز يف 

الكتاب والسنة. وقد توقف البعض. 
قال ابن حيان: الصحيح أنه ال دليل ألحد يف ذلك عىل ما 
ذهبوا إليه، ألن الالم يف «خلق لكم» لبيان السبب، أي «خلق 
ألجلكم»، وليس يف هذه اجلملة ما يستدل به عىل حرمة يشء 
القرآن  يف  أفردت  واإلباحة  احلظر  أحكام  إن  بل  حله،  أو 

والسنة، وجيب األخذ هبا من هنالك.
دلت اآلية عىل تقدم خلق األرض عىل خلق السامء، كام 
يظهر من لفظة «ثم»، وهو الصحيح، وال يعارض هذا قوله 
دحاها»،  ذلك  بعد  «واألرض  النازعات  سورة  يف  تعاىل 
ألن املراد من ذلك أن بسط األرض ومتهيدها وإخراج املاء 
واملرعى منها متت بعد خلق الساموات، وإن كانت األرض 
نفسها خلقت قبل الساموات. وثبت هبذه اآلية أن الساموات 
مَ الفلكيني يف عدها تسعا رأي فاسد بني عىل  سبع، وأن زعْ

األوهام ال يستند إىل حجة.
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إن دراسة السرية النبوية حتتل أمهية جوهرية جلميع طبقات املسلمني 
سواء يف ذلك القادة والسياسيون والرؤساء والعلامء والدعاة والزهاد 
وعامة الناس، واحلكومات والدول؛ إذ إن السرية شاملة جلميع هذه 
النواحي بعد أن أذعنا أو أذعن التاريخ أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أول إنسان وآخر 

إنسان اتسمت حياته بشمولية غرب مسبوقة يف تاريخ البرشية.

إن املدنية واحلضارة املرتعة باخلصب واجلامل والغنى واملجد 
بناها اإلسالم عىل دعائم قوية من الصالح واخلري والنفع،  التي 
وعىل أساس التقو والعدالة؛ إن هذه املدنية رهينة بحياة النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص وسريته، فاملدنية اإلسالمية ليست إال مرآة للنبوة املحمدية، 
بل إن شئت قل: إن العامل البرشي بأرسه جعل سريته ملسو هيلع هللا ىلص مقياساً 
اها. يقول  ها ورقّ هنا ونامّ للعدالة واملساواة واحلرية يف املدنيات التي كوّ
العالمة السيد سليامن الندوي: «السرية النبوية هي امليزان القويم 
والقسطاس املستقيم الذي جيد فيه العامل ضالته، وبه يميّز بني احلق 
والباطل، واحلسن والقبح، واخلري والرش، وبام أن العامل مل ينقصه 
ذلك اإلنسان الكامل الذي يستوعب كل هذه الصفات، ويستقيص 
مجيع هذه اخلصائص إال شخصية النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فآل األمر إليه وهو 
الذي يمكن أن يكون األسوة الكاملة للبرشية مجعاء، وحياته الكاملة 
املعروفة بني الناس هي التي تستحق ويليق هبا أن تكون قدوة لبني 

النوع البرشي١» .

إن من داهية الدواهي يف هذا العرص املليئ بالفتن واألحداث أن 
املسلمني ختلفوا عن املنهج النبوي ختلفاً شائناً، فحلّت هبم من الباليا 

ف به النبي ملسو هيلع هللا ىلص قبل أربعة عرش قرناً. ما خوّ

ونتيجة هلذا التخلف وهذا االبتعاد عن املنهج النبوي الصحيح 
احلياة،  جماالت  من  كثري  يف  حضارتنا  والركود  اجلمود  أصاب 
 وأصبحت هي خاضعة للحضارات املضادة والعدائية التي تتحد

كياهنا، كام أصابتها امليوعة واالنصهار يف بوتقة تلك احلضارات.

إن السبب الرئيسئ هلذه امليوعة والتبعية هو تسلم دفة القيادة 
الثقافة اإلسالمية، والذين اصطبغوا بالصبغة  للذين ال حيسنون 
اجلاهلية الغربية وآمنوا بمناهجها كمسلامت ال يمكن ردها، والذين 

ال يمتون أية صلة بدراسة السرية النبوية العطرة.

ففي هذا العرص الذي أصبحت اليهود وأذناهبا يتفننون يف ذوبان 
حضارتنا يف بوتقتهم واالنقياد هلم، ويتذرعون بجميع الوسائل 
البرش، وانتهاب أمواله، واستغالل  املاكرة للسيطرة عىل خريات 
أراضيه، ونرش اخلالعة واملجون والفساد بني املجتمع اإلنساين؛ 
يتحتم عىل املسلمني أن يتخذوا الرسول األعظم ملسو هيلع هللا ىلص أسوة هلم يف 

مجيع خطواهتم، ويعتنوا بدراسة السرية غاية اعتناء.

وبمناسبة ذي احلجة وودنا أن نورد نبذة من خطب حجة الوداع 
يف هذه احللقة ملا تنطوي هذه اخلطب من القواعد األساسية والفوائد 
املهمة يف حياة املسلم من الناحية االجتامعية والرتبوية والسياسية 
رشحها  ألن  الفقهية؛  اجلوانب  عن  صفحاً  وأرضبنا  والدعوية، 

يطول، وموضعها يف كتب الفقه، وإليك نص اخلطب املختارة: 

إن دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم 
هذا يف بلدكم هذا، أال! إن كل يشءٍ من أمر اجلاهلية حتت قدمي 
، ودماء اجلاهلية موضوعة. وإن أول دمٍ أضع من دمائنا دم  موضوعٌ
. وربا  ابن ربيعة بن احلارث؛ كان مسرتضعاً يف بني سعد فقتلته هذيلٌ
اجلاهلية موضوع؛ وأول رباً أضع ربانا ربا عباس بن عبد املطلب، 

فإنه موضوعٌ كله. 

واستحللتم  اهللا  بأمان  أخذمتوهن  فإنكم  النساء  يف  اهللا  فاتقوا 
فروجهن بكلمة اهللا ولكم عليهن أال يوطئن فرشكم أحداً تكرهون 
فإن فعلن ذلك فارضبوهن رضباً غري مربحٍ وهلن عليكم رزقهن 
وكسوهتن باملعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم 
به كتاب اهللا، وأنتم تسألون عني فام أنتم قائلون، قالوا: نشهد أنك قد 
بلّغت وأدّيت ونصحت ،وقال بإصبعه السبابة يرفعها إىل السامء 

وينكتها إىل الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثالث مرات٢.

يا أهيا الناس! إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد؛ ال فضل لعربى 
عىل عجمي وال لعجمي عىل عريب وال أمحر عىل أسود وال أسود 
عىل أمحر إال بالتقو، إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم، أال هل بلّغت، 

ƒ\ÄÊ’\;Ïqt;Ïe�|;flŸ;1¡Â;ãÂÑÄ

بقلم/ عبد الرمحن حممد مجال

ÏÁÊefi’\;Î3â’\
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فليبلِّغ الشاهد الغائب٣ (شعب اإليامن للبيهقي ١٣٢/٧ ط: مكتبة 
الرشد)

أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه يريد أن يسميه سو اسمه، 
فقال: أليس هذا يوم النحر؟ قلنا: بىل! قال: فأ شهر هذا؟ فسكتنا 
حتى ظننا أنه يريد أن يسميه سو اسمه، قال: أليس هذا ذا احلجة؟ 
 قلنا: بىل! قال: أي بلد هذا فسكتنا حتى ظننا أنه يريد أن يسميه سو
اسمه، قال: أليس البلد احلرام؟ قلنا: بىل! قال: فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف 
بلدكم هذا، فليبلِّغ الشاهد الغائب، فإنه عسى أن يبلّغ ذاك من هو 
الّالً يرضب  أوعى له منه أو أحفظ له منه، أال فال ترجعوا بعدي ضُ

بعضكم رقاب بعض٤.

Å\Ê ’\Â;ãÂÑÅ’\;€·^

ـ األخوة: هذه قاعدة رابطية وثيقة بني املسلمني أن يتعارشوا  ١
كاألخ؛ واألخوة تقتيض املحبة والتعاون والوحدة، واالجتناب من 
اخلالف والفرقة والشذوذ، فكأن املسلم هو جزء من أخيه املسلم، 

يصيبه ما أصاب أخاه من مكروه.

لقد جعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص هبذه القاعدة املسلمني كافة كأرسة واحدة، هلا 
هدف واحد، واجتاه واحد، وحضارة واحدة، ورئيس واحد، وخط 

حركي واحد.

ولقد استطاعت كلمة األخوة املخترصة اجلامعة أن تلعب أكرب 
مرسومة  وحتت خطة  واحد،  املسلمني يف صعيد  دور يف جتميع 

.واحدة ال ختتلف وال تتغري مهام اختلفت األنظار والرؤ

ـ املساواة: وهي ثاين القاعدة الصلبة واألساسية لبناء املجتمع  ٢
اإلسالمي، الحظوا قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ال فضل لعربى عىل عجمى 
وال لعجمى عىل عربى وال أمحر عىل أسود وال أسود عىل أمحر إال 

.بالتقو

لقد جعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص املجتمع اإلسالمي عىل وترية واحدة دون 
أيام تفريق بني جنس وآخر، بني رجل وآخر، بل كل الناس سواسية 
كأسنان املشط، ال خالف وال تفاضل بني الرئيس واملرؤوس، بني 

.الكبري والصغري، بني املرأة والرجل إال بالتقو

ـ حقوق الناس: كانت املرأة والرقيق ضائعاً حقهام يف املجتمع  ٣
اجلاهيل، وكانت هناك تصورات خاطئة حول قضية املرأة ما يؤدي 
معظم األحيان إىل ضياع حقها االجتامعي، كام كان الرقيق ال يستحق 
أي كرامة واحرتام يف املجتمع، فأنكر النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل هذه السلبية 
مؤكداً عىل أهنام جزء من املجتمع، وأداء حقوقهام من الواجبات التي 

ال مناص منها.

األعراض  عىل  التعرض  حرمة  عىل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  د  أكّ وكذلك 
واألموال واألنفس، وهذه أمور مهمة يف حفظ املجتمع من السقوط 

واالهنيار. 

ـ رفض األمور اجلاهلية بجميع أشكاهلا وألواهنا:  ويف قولهملسو هيلع هللا ىلص:  ٤
، تأكيد نبوي  أال إن كل يشءٍ من أمر اجلاهلية حتت قدمي موضوعٌ
عىل رفض األمور اجلاهلية، وختليص النفوس من رواسب اجلاهلية 

وأدراهنا، وكل ما يمت إىل التصورات اجلاهلية بصلة.

وقد فرسّ ملسو هيلع هللا ىلص بعض األمور الشائعة من اجلاهلية يف املجتمع 
آنذاك، ومن أمهها: الربا، وانتهاك حرمة الناس، فحرمهام.

وهبذا وضع النبي ملسو هيلع هللا ىلص لنا قاعدة كلية يف نظرتنا إىل اجلاهلية، أن 
نكون خصامً للجاهلية يف األمور التي ختالف الرشيعة وتعارض 

العقل الصحيح.

ـ خاصة يف القرون  ومما يدعو إىل األسف أن املسلمني أصبحوا 
ـ متزيني بزي اجلاهلية يف كثري من نواحي احلياة،  ورست  األخرية 
فيهم األخالق اجلاهلية ومبادئ فلسفتها نتيجة اإلقبال إىل التمدن 

الغريب واإلدبار عن التمدن املحمدي.

يقول املفكر اإلسالمي الشهيد سيد قطب: األمة املسلمة - اليوم 
- بني شتى التصورات اجلاهلية التي تعج هبا األرض مجيعاً ، وبني 
شتى األهداف اجلاهلية التي تستهدفها األرض مجيعاً ، وبني شتى 
االهتاممات اجلاهلية التي تشغل بال الناس مجيعاً ، وبني شتى الرايات 
اجلاهلية التي ترفعها األقوام مجيعاً . . األمة املسلمة اليوم يف حاجة 
إىل التميز بشخصية خاصة ال تتلبس بشخصيات اجلاهلية السائدة؛ 
والتميز بتصور خاص للوجود واحلياة ال يتلبس بتصورات اجلاهلية 
السائدة؛ والتميز بأهداف واهتاممات تتفق مع تلك الشخصية وهذا 
التصور؛ والتميز براية خاصة حتمل اسم اهللا وحده ، فتعرف بأهنا 

األمة الوسط التي أخرجها اهللا للناس لتحمل أمانة العقيدة وتراثها.

إن هذه العقيدة منهج حياة كامل . وهذا املنهج هو الذي يميز 
األمة املستخلفة الوارثة لرتاث العقيدة ، الشهيدة عىل الناس ، املكلفة 

بأن تقود البرشية كلها إىل اهللا ٥.

ـ االعتصام بالكتاب والسنة: وهذه أيضاً من القواعد الرئيسية  ٥
للمجتمع اإلسالمي؛ أن يلتجئ إىل الكتاب والسنة فيام يعرض له 
من املسائل، وما يستجد من األحوال والظروف، وجيعل الكتاب 

والسنة مصدر التلقي ومنبع األخذ والرد يف مجيع خطواته.

يقول العالمة املفكر السيد أبو احلسن الندوي (رمحه اهللا): القرآن 
وسرية حممد صىل اهللا عليه وسلم قوتان عظيمتان تستطيعان أن 
تشعال يف العامل اإلسالمي نار احلامسة واإليامن ، وحتدثا يف كل وقت 
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ثورة عظيمة عىل العرص اجلاهيل وجتعال من أمة مستسلمة منخذلة 
ناعسة ، أمة فتية ملتهبة محاسة وغرية وحنقاً عىل اجلاهلية ، وسخطاً 

عىل النظم اجلائرة٦. 

ملسو هيلع هللا ىلص اخلطب يف مناسبات  النبي  تكرار اخلطب: ويف تكرار  ـ  ٦
ويستغلوها  الفرصة  يغتنموا  أن  للدعاة  بليغ  درس  أيضاً  خمتلفة 
عند اجتامع الناس بإلقاء الدروس التي تتضمن األخالق وحسن 

املعارشة، والدعوة إىل التوحيد اخلالص.

ملسو هيلع هللا ىلص ذكر يف  النبي  التنويع يف املحتويات: ومن املالحظ أن  ـ  ٧
مواضع خمتلفة أموراً خمتلفة تتضمن األحكام واألخالق واملعارشة 

وغريها من األمور املهمة.

ويف هذا أيضاً درس للدعاة أال يكتفوا ببيان موضوع واحد يف 
عوا ويبدعوا بالتذكري، وبيان األحكام الفقهية، وما  كل حني؛ بل ينوِّ
يتطلبه املجتمع من املوضوعات الفكرية والثقافية، وما هيم الشعب 
من التحيل باألخالق الفاضلة والتجنب عن الرذائل، والتحذير من 

الرشك والبدعات وما يشبههام.

ـ إلقاء الكلامت التي تثري االنتباه وااللتفات: ولقد ألقى النبي  ٨
ملسو هيلع هللا ىلص بعض كلامته بصورة إلقاء السؤال، وإنام ذلك لينبِّههم بخطورة 

الكلمة التي سيلقيها إليهم، ويثري التفاهتم إىل كالمه ملسو هيلع هللا ىلص.

والدرس املأخوذ من هذه القاعدة أن يؤكد الداعية عىل األمور 
ر الناس باألشياء التي فيها التعظيم  املتضمنة أحكاماً مهمة، ويذكِّ
ع الكالم حتى يلتفت إليه الناس  والتفخيم مع رضب األمثال، وينوّ

ويتوجهوا ليعوا كالمه، ويفقهوا مغز ما يقوله اخلطيب.  

قال العيني: فيه تشبيه الدماء واألموال واألعراض باليوم وبالشهر 
وبالبلد يف احلرمة دليل عىل استحباب رضب األمثال وإحلاق النظري 

بالنظري٧.

ا  ا لفهومهم ، وتنبيهً وقال القرطبي: كان ذلك منه استحضارً
 ، بكليتهم  عليه  قبلوا  يُ حتى  ؛  هلم  يذكره  بام  وتنوهيًا   ، لغفلتهم 

ويستشعروا عظمة حرمة ما عنه خيربهم٨.

ـ الرتبية التطبيقية والتدريب العميل: حيث بارش ملسو هيلع هللا ىلص كثرياً من  ٩
ذها ليقتدي به الناس، ويطبِّقوها عىل أنفسهم. األمور بنفسه، ونفّ

بوا الناس عىل األعامل ليعوها  ويف هذا درس للدعاة أن يدرّ
وال ينسوها.

بيته،  يكون حلس  املنربية، وال  باخلطب  الداعي   يكتفي  فال 
ورهني مدرسته ومسجده؛ بل خيتلف إىل الناس ويعارشهم، ويبارش 
أمورهم عن كثب، ويصلح ما أفسدوا، ويطبّق األمور التي خفيت 

عىل الناس ليتأسوا به.

ـ بدء الدعوة من األهل واألقارب: حيث ال حظنا أن النبي  ١٠
م الربا عىل العباس ريض اهللا عنه ، ثم عىل اآلخرين. ملسو هيلع هللا ىلص حرّ

أهلهم  عن  يغفلوا  أال  للدعاة  بليغ  درس  املقطوعة  هذه  ويف 
وأقارهبم وال هيملوهم؛ بل يبدأوا هبم أوالً.

بغية  يتقلبون يف األمصار، وجيوبون اآلفاق  الدعاة  وكثري من 
الدعوة دون أن يعريوا أي اهتامم بقومهم وجمتمعهم، وهذا خالف 
املنهج النبوي الذي بدأ باألقرب. ﴿وأنذر عشريتك األقربني﴾. ﴿

يأهيا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً﴾.

ـ  التعاون عىل اخلري وأبواب الرشد: وقوله ملسو هيلع هللا ىلصً: فليبلّغ الشاهد  ١١
الغائب، يتضمن دروساً كثرية، من أمهها: 

ـ التعاون عىل اخلري، حيث إن تبليغ الكلمة إىل اآلخرين نوع من  ١
التعاون االجتامعي.

ـ أن يذكر الداعي يف دعوته املنهيات واألوامر، ويؤكد عىل  ٢
تبليغها إىل ا آلخرين مرات عديدة، قال امللهب: وفيه أن ما كان 
ا ، فيجب عىل العامل أن يؤكد حرمته ، ويغلظ ىف التحظري عليه  حرامً

بأبلغ ما جيد ، باملعنى ، واملعنيني ، والثالثة٩. 

ـ أن يؤكد الداعية عىل تبليغ ما يأمر وينهى من األمور املهمة  ٣
بصيغ اجلزم والتوكيد. 

ـ قال املهلب : فيه من الفقه : أن العامل واجب عليه تبليغ العلم  ٤
ملن مل يبلغه ، وتبيينه ملن ال يفهمه ، وهو امليثاق الذ أخذه اهللا ، عزَّ 

وجلَّ ، عىل العلامء ليُبيننَّهُ للناس وال يكتمونه١٠. 

ـ حسن أدب املستمعني مع اخلطيب: حيث سأهلم النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ١٢
فأظهروا جهلهم؛ وإنام ذلك ذلك تعظيامً له ملسو هيلع هللا ىلص. قال العظيم آبادي: 

هذا من حسن األدب يف اجلواب لألكابر واالعرتاف باجلهل١١.

١.    الرسالة املحمدية: ١٤١، ط: دار ابن كثري.
 ٢.   اجلمع بني الصحيحني للحميدي٢٧٧/٢، ط: دار ابن حزم)

٣.    شعب اإليامن للبيهقي ١٣٢/٧ ط: مكتبة الرشد
٤.    املعجم األوسط٢٩٢/١، دار احلرمني

٥.    يف ظالل القرآن
٦.    ماذا خرس العامل...ص٣٦٦، ط: دار ابن كثري

٧.    عمدة القاري رشح البخاري، ٤٧٣/٢
٨.    املفهم: ١٢٨/١٥

٩.    رشح البخاري ال بن بطال، ١/ ١٥٠. ط: مكتبة الرشد.
١٠. رشح البخاري ال بن بطال، ١٥٠/١

١١. عون املعبود، ٥/ ٣٠١، ط: دار الكتب العلمية.
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فتاو الصحابة يف عهد النبي صىل اهللا عليه وسلّم
واملصطلحات الفقهية الشائعة يف عهده

    ولقد أسلفنا أن نظام اإلفتاء واالستفتاء كان ذائعا يف املجتمع 
خاصة  فقهية  مصطلحات  لدهيم  األول،فكانت  اإلسالمي 
املتأخرين،  بني  املصطلحات  هذه  ذاعت  بينهم،ثم  متداولة 
املصطلحات  هبذه  طافحة  والتاريخ  والسرية  احلديث  وكتب 
الفقهية الذائعة بني املتأخرين الثابتة عن النبي صىل اهللا تعا ىل عليه 
وسلّم وأصحابه ريض اهللاّ عنهم مثل؛ فرض وواجب وحالل 
واستفتاء  حرج  وال  بأس  وال  ونوافل  ونافلة  وجائز  وحرام 
ومستفتي وإفتاء ومفتي وفتيا وغريها، فا لكتب مليئة بذكر هذه 
املصطلحات املتداولة يف مدارس الفقه وال خيفى ذلک عىل كل 
عامل متبحر بل عىل كل طالب خبري . وإليک بعض األمثلة هلذه 

املصطلحات الفقهية يف األحاديث واآلثار.:
     فرض:

    عن عائشةريض اهللاّ عنها زوج النبي صىل اهللا تعا ىل عليه 
وسلّم قالت : كان أول ما افرتض عىل رسول اهللا هصىل اهللا عليه 
وسلّم الصالة ركعتان ركعتان إال املغرب فإهنا كانت ثالثاً ، ثم 
أتم اهللا الظهر والعرص والعشاء اآلخرة ،أربعاً يف احلرض،و أقر 

الصلوة عىل فرضها األول يف السفر.(١)
    جاء يف صحيح البخاري يف حديث جربيل عليه السالم:
قال:مااإلسالم؟قال:اإلسالم :أن تعبد اهللا وال ترشک به وتقيم 

الصلوة وتؤدي الزكوة املفروضة وتصوم
رمضان .(٢)

    جاء يف صحيح البخاري يف حديث طويل عن أنس بن 
مالكريض اهللاّ عنه قال: كان أبوذر ريض اهللاّ عنه حيدث :(وفيه) 
أمتي  عىل  اهللا  ففرض  وسلّم:  عليه  ىل  تعا  اهللا  صىل  النبي  قال 

مخسني صلوة.(٣)
    واجب:

    عن عبداهللا بن عمرريض اهللاّ عنه أن رسول اهللا صىل اهللا عليه 
وسلّم كان ينفل بعض من يبعث من الرسايا ألنفسهم خاصة 
سو قسم عامة اجليش واخلمس يف ذلک واجب هللا تعاىل .(٤)

   عن أيب سعيد اخلدريريض اهللاّ عنه أن رسول اهللا صىل اهللا 
عليه وسلّم قال :غسل يوم اجلمعة واجب عىل كل حمتلم.(٥)

    عن مقداد بن معديكرب أيب كريمة ريض اهللاّ عنه  أنه سمع 
رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلّم يقول:ليلة النصف واجبة عىل 

كل مسلم.(٦)
     حالل:

     جاء يف مسند اإلمام أمحد عن النبي صىل اهللا تعا ىل عليه 
عىل  متكئي  وهو  يكذبني  أن  أحدكم  قال:يوشک  أنه  وسلّم 
ث بحديثي فيقول:بيننا وبينكم كتاب اهللا فام وجدنا  أريكته حيدّ
مناه أال  فيه من حالل استحللنا ه وما وجدنا فيه من حرام حرّ
!وإن ما حرم رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلّم مثل ما حرم اهللا.

(٧)
    عن جبري بن نفري قال:دخلت عىل عائشة فقالت:هل تقرأ 
فام  نزلت  سورة  آخر  نعم،قالت:فإهنا  املائدة؟قال:قلت  سورة 
فيها من حرام  وما وجدتم  فاستحلوه  فيها من حالل  وجدتم 

فحرموه.(٨)
    عن جابر بن عبداللهريض اهللاّ عنه أن النبي صىل اهللا تعا 
...... قبيل  أحد  يعطهن  مل  مخساً  قال:أعطيت  وسلم  عليه  ىل 

(ومنها).....وأحلت يل الغنائم ومل حتل ألحد قبيل.(٩)
     حرام:

    عن عائشةريض اهللاّ عنه قالت:سئل رسول اهللا صىل اهللا 
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عليه وسلّم عن البتع،فقال:كل رشاب أسكرفهو حرام.(١٠)
    و عن أيب هريرةريض اهللاّ عنه أن النبي صىل اهللا عليه وسلّم 

قال:حرم ما بني البتي املدينة عىل لساين.(١١)
   وعن أيب نرضة قال: حد ثني من سمع خطبة رسول اهللا 
صىل اهللا عليه وسلّم يف وسط أيام الترشيق.   .....(وفيها).....

قال فإن اهللا قد حرم بينكم دمائكم وأموالكم. (١٢)
     جائز: 

     عن أيب هريرةريض اهللاّ عنه قال:قال رسول اهللا صىل اهللا 
عليه وسلّم :الصلح جائز بني املسلمني.(١٣)

    وعن أيب هريرةريض اهللاّ عنه عن النبي صىل اهللا عليه وسلّم 
قال:العمر جائزة.(١٤)

    وعن عبداهللا بن عمروريض اهللاّ عنه قال:قال رسول اهللا 
صىل اهللا عليه وسلّم :ال جتوز شها دة خائن وال خائنة وال ذي 
غمر عىل أخيه وال جتوز شهادة القانع ألهل البيت وجتوز شهادته 

لغريهم. القانع: الذي ينفق عليه أهل البيت.(١٥)
    نافلة ونوافل:

     عن أيب غالب قال:سألت أبا أمامة عن النافلة فقال:كانت 
للنبي صىل اهللا عليه وسلّم نافلة ولكم فضيلة.(١٦)

     وعن أيب هريرةريض اهللاّ عنه قال:قال رسول اهللا صىل اهللا 
عليه وسلّم :إن اهللا قال .....وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل 
حتى أحبه.(١٧ )                                      وعن جابر بن عبداللهريض 
اهللاّ عنه قال:رأيت النبي صىل اهللا عليه وسلّم وهو عىل راحلته 
يصيل النوافل يف كل وجه ولكنه خيفض السجدتني من الركعة 

(١٨). ويومئ إيامءً
    مستحب:

    عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي أنه قال:سمعت أنه 
يستحب العقيقة ولو بعصفور.(١٩)

    ال بأس:
     عن أنس بن مالک قال:حدثني ربيعة عن حنظلة بن قيس 
عن رافع بن خدجيريض اهللاّ عنه قال:هنى رسول اهللا صىل اهللا عليه 
إنام  بالذهب والفضة قال:ال  املزارع قال:قلت  وسلّم عن كراء 
هنى عنه ببعض ما خيرج منها فالذهب والفضة فال بأس به.(٢٠)

     عن عبدالرمحن بن مطعم قال:.....وفيه ......فقال:(أي 
عليه وسلّم  اهللا  النبي صىل  قدم  عنه.)  اهللاّ  بن عازبريض  الرباء 
املدينة ونحن نتبايع هذا البيع فقال:ما كان يداً بيد فليس به بأس 

وما كان نسيئة فال يصلح.(٢١)
   الحرج :

   عن عبداهللا بن عمرريض اهللاّ عنه .أن النبي صىل اهللا عليه 
بني إرسائيل وال  ثوا عن  ،وحدّ آية  ولو  قال:بلّغوا عني  وسلّم 

حرج؛ ومن كذب عيل متعمداً فليتبوأ مقعده من النار.(٢٢)
   وعن عبداهللا بن عمروبن العارصيض اهللاّ عنه قال:رأيت 

رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلّم واقفاً عىل راحلته بمنى قال:فأتاه 
الذبح  قبل  أحلق  أن   أر كنت  إين  اهللا:  رسول  فقال:يا  رجل 
آخر  جاء  قال:ثم  حرج  وال  فقال:اذبح  أذبح  أن  قبل  فحلقت 
فقال:يارسول اهللا: إين كنت أر أن أذبح قبل الرمي فذبحت 
قدمه  قال:فام سئل عن شئ  قال:فارم وال حرج  أرمي  أن  قبل 
رجل قبل شئ إال قال افعل وال حرج؛ قال عبدالرزاق:وجاء 
الرمي  قبل  احللق  أن  أظن  كنت  إين  اهللا:  رسول  آخرفقال:يا  ه 

فحلقت قبل أن أرمي قال:ارم وال حرج.››(٢٣)
   استفتاء:

  عن عبد اللهريض اهللاّ عنه قال:استفتى عمرريض اهللاّ عنه 
النبي صىل اهللا عليه وسلّم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال:نعم إذا 

توضأ.(٢٤)
    مستفتي:

   وجاء يف سنن أيب داؤد يف حديث طويل عن جعفر بن حممد 
عن أبيه قال:......وكان علرييض اهللاّ عنه يقول بالعراق:ذهبت 
شا عىل فاطمة ريض اهللاّ  إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلّم حمرِّ
صبيغاً  ثياباً  ولبست  حللت  أي  صنعته.(  الذي  األمر  يف  عنها 
واكتحلت. ) مستفتياً لرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلّم يف الذي 

ذكرت عنه.(٢٥)
    إفتاء:

    عن سلمة بن صخر الزرقي قال:تظاهرت من امرأيت ثم 
وقعت هبا قبل أن أكفر فسألت النبي صىل اهللا عليه وسلّم فأفتاين 

بالكفارة .(٢٦)
يل  حيل  بام  !أخربين  اهللا  قال:قلت:يارسول  اخلشني  وعن     
ب يف  اهللا عليه وسلّم وصوّ النبي صىل  قال:فصعد  وحيرم عيل 
النظر فقال النبي صىل اهللا عليه وسلّم :الرب ما سكنت إليه النفس 
واطمأن إليه القلب ’واإلثم ما مل تسكن إليه النفس ومل يطمئن 

إليه القلب وإن أفتاک املفتون.(٢٧)
فتيا:

عن أيب موسى األشعريريض اهللاّ عنه قال:......بينا أنا قائم 
عند احلجر األسود أو املقام أفتي الناس بالذي أمرين به رسول اهللا 
ين فقال:ال تعجل بفتياک  صىل اهللا عليه وسلّم إذ أتاين رجل فسارّ
فإن أمرياملؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهللاّ عنه     قدأحدث يف 

املناسک شيئاً.(٢٨)
   هذه نبذة من أمثلة بعض املصطلحات الفقهية يف األحاديث 
واآلثار؛ذكرناهاعىل سبيل املثال الاحلرص‘ وهي غيض من فيض 

يم. ورشف من الدّ
   وهبذا يتبني أن نظام التفقيه والتفقه واإلفتاء كان مرتباً يف 
العهد النبوي، وكان الصحابة ريض اهللاّ عنهم يتعرضون لإلفتاء 
يف حياة النبي صىل اهللا عليه وسلّم‘وهذا واضح كل الوضوح ال 
ينكره من له أدنى صلة بكتب احلديث واآلثار والتاريخ والرجال 
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 فقهاء  الصحابة
لقد منّ اهللا عىل الرعيل األول من الصحابة والسابقني األولني 
إذ أكرمهم بالنبي املرسل ،فكانوا يتلقون الدين ويشبعون هنمتهم 
العلمية بصورة مبارشة ،فكل معضلة تعرتضهم يف احلياة جيدون 
باالجتهاد،  املتلوأو  أوبالوحي  النبوة  لسان  عىل  إما  حالً  هلا 
النبي  الزموا  ألهنم  واالفقهاء؛  يسمّ بأن   أحر والغروفإهنم 
صىل اهللا عليه وسلّم وتلمذوا له وتلقوالعلم عن مدرسته وكانوا 
،ولقد  جهله  الفقيه  يسع  ال  مما  ذلک  وغري  اللغة  بعلم  عارفني 
أحسن الكالم اإلمام أبوإسحاق الشريازي إذ يقول عن فقاهة 

الصحابة واملتصدين للفتوي:
اهللا عليه وسلّم  أكثرأصحاب رسول اهللا صىل  أن  ‹›اعلم     
الذين صحبوه والزموه كانوا فقهاء غري أن الذي اشتهر منهم 
بالفتاوي واألحكام وتكلم يف احلالل واحلرام مجاعة خمصوصة 

(٢٩)،،

بني املتصدين للفتوی وغري املتصدين   
الصحابة  من  فريقني  هناک  أن  ههنا  إليه  اإلشارة  جتدر  ومما 
 والثاين:غري املتصدين للفتو، الفقهاء؛األول:املتصدون للفتو
،فلم يكن مجيع الصحابة ممن تصري فتو الناس إليهم‘ بل كان 
بضعة أفراد منهم يقومون هبا ،و إىل ذلك أشار ابن خلدون:›› 
خمتصاً  ذلک  كان  وإنام  فتيا  أهل  كلهم  يكونوا  مل  الصحابة  أن 

باحلاملني للقرآن إلخ››.
 أوالً:املتصدون للفتيا:                                                                                                   

 ولقد كان بعض الصحابة يكثرون يف الفتو ويتصدون هلا 
وكان سبعة منهم مشهورين بالتصدي.  قال ابن حزم يف كتاب 
اهللاّ  عمرريض  الصحابة  من  الفتيا  من  املكثرون   ‹› األحكام: 
عنه،وابنه عبداللهريض اهللاّ عنه،علرييض اهللاّ عنه،وعائشةريض 
عنه،  اهللاّ  عبارسيض  عنه،وابن  اهللاّ  مسعودريض  عنه،وابن  اهللاّ 
وزيد بن ثابرتيض اهللاّ عنه؛فهم سبعة فقط يمكن أن جيمع من فتيا 

كل واحد منهم سفر ضخم.››(٣٠)
ثانياً :غرياملتصدين للفتوي:

وهنالک عدد من الصحابة مل يتصدوا للفتو وال عيِّنوا هلذا 
األمر ومل يكونوا يف زمرة املجتهدين. 

يقول العالمة الزركيش رمحه اهللاّ: ‹›أما أبو هريرةريض اهللاّ عنه 
فقد مال األكثرون إىل إخراجه عن أحزاب املجتهدين ؛ألنه مل 
ينقل عنه التصدي للفتو وإنام كان يتصد  للرواية وتوقف 
يف ابن عمرريض اهللاّ عنه،إذ مل ينقل عنه التصدي للفتو ‘وأما 
 ‘ابن مسعود ريض اهللاّ عنه  فكان فقيه الصحابة ومتصدياً للفتو
وكذلک ابن عباس ريض اهللاّ عنه وزيد بن ثابت ريض اهللاّ عنه 

ممن شهد له الرسول صىل اهللا عليه وسلّم بأنه أفرض األئمة  ‘ 
كون  يف  شک  وال  نكري...  غري  من  املعني  هلذ  تصديه  واملعترب 
كابن  فتاويه  انترشت  من  وكذلک  االجتهاد  أهل  من  العرشة 
فإهنم  وغريهم؛  عنها  اهللاّ  ريض  وعائشة  عنه  اهللاّ  ريض  مسعود 
كثرت فتاوهيم... غري أن الذي اشتهرفيهم بالفتاوي واألحكام 

مجاعة خمصوصة››(٣١)
     ويقول األستاذ أبوزهرة:

   ‹› كان يف عهد الصحابة جمتهدون ومتبعون...كان فيهم من 
يفتي وفيهم من يستفتي،فيهم من يسأل وفيهم من جييب.››(٣٢)

     وتبني لنا من هذه العبارات اآلنفة الذكر أن مجيع الصحابة 
العلم  بعد  خاصة  رجال  األمر  هلذ  كان  بل   للفتو يتصدوا  مل 
حيث  من  واإلدراک  اإلتقان  يف  يتفاوتون  أيضاً  الصحابة  بأن 
الفطرة اإلنسانية ،ويف احلديث ‹›رب حامل فقه إيل من هو أفقه 
منه››واالجتهاد أمر صعب املنال ال يتوصل إليه إال من أويت فهامً 
الصحابة  من  فئة  هلذاألمر   تصد لذلک  متوقداً؛  وذكاءً  ثاقباً 
،وكثري من الصحابة كانوا فقهاء ولكنهم مل يتوصلوا إىل درجة 
االجتهاد والتصدي للفتو مثل أيب هريرةريض اهللاّ عنه؛ فقد 

كان فقيهاً ولكنه مل يتصد كام اتضح من العبارة اآلنفة الذكر .

(1)  مسند أمحد ،٢٧٢/٦.
(2)  صحيح البخاري ، ٢٧/١، رقم احلديث :٥٠ ،مسند أمحد ،٣٤٣/٢.

(3)  صحيح البخاري،١٣٦/١،رقم احلديث :٣٤٢ ،مسند أمحد ،١٤٤/٥.
(4)  مسند أمحد ،١٤٠/٢.

(5)  صحيح البخاري،٣٠٥/١،رقم احلديث :٨٥٥.
(6)  مسند أمحد ،١٣٠/٤.
(7)  مسند أمحد ،١٣٢/٤.
(8)  مسند أمحد ،١٨٨/٦.

(9)  صحيح البخاري،١٢٨/١،رقم احلديث :٣٢٨ .
(10)  صحيح البخاري،٢١٢١/٥،رقم احلديث :١٧٧٠.

(11)  صحيح البخاري،٦٦١/٢،رقم احلديث :١٧٧٠.
(12)  مسند أمحد ،٤١١/٥.

(13)  سنن أيب داؤد ٢١٦/٤ ،رقم احلديث ، ٣٥٩٤.
(14)  صحيح البخاري٩٢٥/٢.

(15)  مسند أمحد ،٢٠٤/٢.

(16)  مسند أمحد ،٢٥٩/٥.
(17)  صحيح البخاري،٢٣٨٥/٥،رقم احلديث :٦١٣٧.

(18)  مسندأمحد٣٨٠/٣.
(19)  موطا اإلمام مالک ، رواية أيب مصعب الزهري ٢٠٦/٢.

(20)  مسندأمحد١٤٠/٤.
(21)  صحيح البخاري،١٤٣٤/٣،رقم احلديث :٣٧٢٤.

(22)  صحيح البخاري،١٢٧٥/٣،رقم احلديث :٣٢٧٤ ، مسندأمحد١٥٩/٢.
(23)  مسندأمحد٢٠٢/٢.

(24)  صحيح البخاري،١١٠/١،رقم احلديث :٢٨٥.
(25) أبوداؤد ٤٨٦/١ ، رقم احلديث :١٩٠٠.

(26)  مسندأمحد٣٧/٤.
(27)  مسندأمحد٤/.

(28)  مسندأمحد٣٩٣/٤.
(29)  الطبقات الشافعية ص٣ ،طبع عىل نفقة نعامن األعظمي الكتبي صاحب املكتبة العربية 

بغداد ١٣٥٦ه.
(30)  اإلحكام يف أصول األحكام، ٩٢/٥.

(31)  البحراملحيط يف أصول الفقه، ١٣/١ـ٢١١، دارالصفة ، ط (٢).
(32)  تاريخ املذاهب اإلسالمية، ص ٢٣٨، مكتبة الشيخ،كراتيش، ط(١).
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املطلب األسايس لسنّة إيران أن يعرتف هبم رسميا يف كافة 
املجاالت والشؤون

 قال فضيلة الشيخ عبد احلميد، إمام وخطيب أهل السنة، 
يف خطبة عيد األضحى التي ألقاها أمام أكثر من مائتي ألف 
مصل يف ساحة مصىل أهل السنة يف زاهدان: أهل السة يف 
البالد،  أرايض  بسياة  خاصة  حساسية  هلم  مواطنون  إيران 
يفكرون يف عزة اإلسالم وكرامة وطنهم، ويفكرون  وهو 
ة اإلسالمية بني كافة الطوائف اإلسالمية  يف الوحدة واألخوّ
نظرا إىل االشرتاكات العديدة بني هذه الطوائف من عبادة 
رب واحد وكتاب واحد ورسول واحد وتولية الوجوه نحو 

قبلة واحدة يف الصالة.
 وتابع فضيلته قائال: حضور أهل السنة يف كافة امليادين كان 
مرموقا بعد انتصار الثورة، وإهنم مل يكونوا أبدا طرفا ألزمة 
قلة  كانوا  مشكلة  سببوا  والذين  للمسؤولني،  مشكلة  أو 
قليلة ال يعبأ هبا، ومثل هذه القلة موجودة يف كافة الطوائف 
واملذاهب، وال ينبغي أن حياسب عىل أفعال مجاعة قليلة كافة 

أتباع املذهب أو القوم.
األسايس  املطلب  احلميد:  عبد  الشيخ  فضيلة  وأضاف 
ألهل السنة يف إيران أن يعرتف هبم يف كافة شؤون البالد 
واملشاركة  مصريها  حتديد  يف  وكذلك  واإلدارية،  املذهبية 
يف إدارة البالد. إن كان الدستور اعرتف بأهل السنة، لكن 
ال أثر وال وجود هلذا االعرتاف يف املجاالت العملية، وال 
يتمتع أهل السنة بحقوق متساوية مع غريهم يف التوظيفات 

واالستخدامات وتولية املناصب، ويتعرضون للتمييزات.
السنة  أهل  من  خيتار  ال  ملاذا  السنة:  أهل  خطيب  وأضاف 
وهم  البالد،  سكان  ربع  يشكلون  التقدير  أقل  عىل  وهم 
عضو أسايس من تركيبة هذا الوطن، وزير، وال نائب وزير، 
املناصب  السنة من  وال سفري، وال حمافظ؟ ملاذا حيرم أهل 

العامة وال يوثق هبم؟
حتديد  يف  بنا  يعرتف  أن  املرشوع  مطلبنا  هذا  واستطرد: 
مصائرنا. يرجو أهل السنة أن يعرتف بمذهبهم وحريتهم 

املذهبية يف مستو البالد، وليس فقط يف املناطق السنية التي 
يشكلون غالبية سكاهنا، ويمكن هلم إقامة اجلامعة واجلمعة 
واملؤسسات  اإلدارت  يف  خاصة  الدينية،  املناسبات  وكافة 
العسكرية واملراكز العلمية، وال يتوجسوا اخلوف من جانب 

أحد عىل ممارسة معتقداهتم.
وأشار فضيلته مشريا إىل هناية عهد االستبداد والديكتاتورية 
قائال:  اإلسالمي،  العامل  اإلسالمية يف  الصحوة  وموجات 
أدركت األمة اإلسالمة أهنا إن كانت تريد العزة والكرامة 
الدين  إىل  العودة  يف  إال  هلا  كرامة  وال  عزة  فال  العامل،  يف 

اإلسالمي والتمسك بتعاليمه.
 وأضاف فضيلته قائال: يف عرصنا بدأت الصحوة اإلسالمية 
متوج يف أنحاء العامل اإلسالمي، وال ندري بأي تعابري نؤدي 
النعمة  وهذه  الدينية  الصحوة  هذه  عىل  تعاىل  اهللا  شكر 

العظيمة التي منحها اهللا األمة اإلسالمية.
 وتابع فضيلته قائال: يف السابق قلت مرة أن االحتالالت 
أبناء  عىل  املظامل  وكذلك  اإلسالمية  للبالد  املرشوعة  غري 
اكتسحت  التي  الصحوة  هذه  أثارا  رئيسيان  سببان  األمة 
وتذكر  املسلمة،  الشعوب  يف  اإلسالمي  العامل  أمواجها 
وطرق  الكريم  الرسول  وعهد  الراشدين  عهد  املسلمون 
املسلمون  قام  لذلك  واألنصار.  املهاجرين  من  أسالفهم 
وحتركوا إىل األمام يريدون أن يستعيدوا عزهتم وكرامتهم 

الفائتني، وولّوا وجوههم عن شياطني اجلن واإلنس.
الصحوة  عرص  عرصنا  قائال:  السنة  أهل  خطيب  وتابع   
وعرص  واحلقوق  باحلريات  املطالبة  وعرص  اإلسالمية 
املطالبة بالعدل. حتركت األمة املسلمة أن تكون مشاركة يف 
حتديد مصريها يف العامل وأن تقوم بدورها الراشد يف إدارة 

قدراهتا وثرواهتا وطاقاهتا مستقلة بنفسها.
 يف املايض كانت ختطط إلدارة البالد اإلسالمية من جانب 
االحتاد السوفيايت والدول الكرب األخر التي كانت تتخذ 
تدابري متناسبة ملنافعها، وتسلط عىل األمة عمالئها وأذياهلا 
يتحركون نحو  بدأوا  املسلمون  الدين. واحلمد هللا  وأعداء 
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احلرية. الكثري من البالد حتررت وانترصت ثوراهتا ونحن 
عىل يقني بأن االنتصار قادم لسائر الثورات بإذن اهللا تعاىل.

العامل  لقد وىلّ يف  والعاملة  والديكتاتورية  االستبداد  فعرص 
الذين ال رغبة  املستبدين  امللوك  وانتهى عرص  اإلسالمي، 

هلم يف تلبية حاجات شعوهبم ومطالبهم. 
من حق أهل السنة أن يتولّوا إدارة مساجدهم ومدارسهم:

وقال خطيب عيد األضحى يف زاهدان: مدارس أهل السنة 
ومساجدهم ال يبنغي أن تفوض إدارهتا إىل علامء الشيعة، 
بيد  املراكز  التخطيط وكذلك إدارة هذه  بل جيب أن يبقى 
أهل السنة أنفسهم، ويرشف أهل السنة أنفسهم عىل مصري 
مساجدهم وتعليمهم وتربيتهم. وال ينبغي أن تتوىل وزارة 
مؤسسات  وتسعى  ومدارسها،  الشيعة  مساجد  األوقاف 

أخر للسيطرة عىل مساجد أهل السنة ومدارسهم. 
وأضاف: أهل السنة ليسوا ضعفاء، بل فيهم أشخاص أقويا 

قادرون عىل إدارة شؤوهنم املذهبية.
كلنا  زاهدان:  بمدينة  العلوم  دار  جامعة  رئيس  وتابع 
مسلمون، وجيب أن نعيش باحلرية معا. اهتامم املسؤولني يف 
إيران إىل حقوق أهل السنة، حيسن أوضاع الشيعة يف العامل 
اإلسالمي، ويكون سببا لتأيس سائر البالد يف تعاملهم مع 

األقليات الشيعية فيها.
ال أر يف اإلعدامات خريا وال مصلحة للبالد: 

إيران،  يف  اإلعدامات  كثرة  إىل  السنة  أهل  خطيب  وأشار 
هذه  ألن  البالد،  يف  اإلعدامات  كثرة  تقلقنا  لقد  قائال: 
اإلعدامات هلا تبعات سيئة يف املجتمع. املفاسد االجتامعية 
أمنية،من  أزمات  ختلف  التي  والعداوات  األحقاد  وزيادة 
سيستان  حمافظة  األسف  مع  الكثرية.  اإلعدامات  تبعات 
وبلوشستان خص النصيب األكرب من هذه اإلعدامات يف 
البالد، والسؤال أن هذه األرس التي يعدم وليّها، من يتكفل 
وتربيتهم؟  تعليمهم  يتكفل  ومن  األيتام،  ورعاية  رعايتها 
أن  اإلعدامات  هذه  ترتك  التي   األخر السيئة  والتبعة 
اإلسالم،  من  اإلعدامات  هذه  كل  يرون  العامل  شعوب 
كشخص  أين  مع  اإلسالم.  إىل  واملجازر  القتل  وينسبون 
مىض أكثر من مخسني سنة من عمره يف الدراسة والتدريس 
أنه  جيدا  أعرف  الدينية،  والكتب  األحاديث  ومطالعة 
الرسول،  عهد  يف  اهلائلة  الكمية  هبذه  لإلعدام  وجود  ال 
الراشدون مل يشهد عهدهم اإلعدام هبذه  وكذلك اخللفاء 
قال  القصاص  غري  قضايا  ويف  القصاص  وكان  الكثرة، 

الرسول صىل اهللا عليه وسلم «إدرؤا احلدود بالشبهات».

وأضاف فضيلته قائال: أنا لست شخصا مغامرا وال عدواة 
يل مع النظام، لكني ال أر يف اإلعدامات خريا وال مصلحة 
والدولة،  واملسلمني  لإلسالم  مشفق  وكشخص  للبالد، 

أعتقد أن اإلعدام جيب أن يتوقف.
تعاطي املخدرات وجتارهتا حرام يف اإلسالم:

واستعامهلا  املخدرات  جتارة  السنة:  أهل  خطيب  واستطرد 
حمرم ومغاير للرشيعة اإلسالمية، وقد أفتينا هبذا مرارا. مع 
األسف يلجأ البعض ألجل كنز األموال ومجعها إىل جتارة 
التجارة ألجل رغيفهم  يلحقون هبذه  املخدرات، ومجاعة 
ويتم  األول  للفريق  ضحايا  ويصريون  أهلهم،  ورغيف 
إعدامهم. املخدرات تفسد األرس، ولكن ينبغي أن يعرف 
يتم إعدامهم بسبب جتارة املخدرات،  الذين  املسؤلون أن 
هم أبناء هذا الوطن، وجديرون بالرتحم. نحن نعتقد أن 
التي يرتكبوهنا، ولكن ليس  يعاقب هؤالء وفقا للجريمة 
لفساد  سببا  يكون  األفراد  إعدام  إلن  اإلعدام،  جزائهم 
احلياة ومستقبل األوالد واألرسة، واإلعدام ال حيمل معه 

خريا للمجتمع.
جيب أن يتخذ املسؤولون تدابري جادة حلل األزمة املالية يف 

البالد:
وانتقد فضيلة الشيخ عبد احلميد ارتفاع األسعار والتضخم 
املايل األخريالذي مل يكن له نظري يف السابق يف البالد قائال: 
را حياة الشعب  ارتفاع األسعار وكذلك التضخم، لقد كدّ
اإليراين، ولقد واجه الناس ضغوطا كبرية، وعطل الكثري 
من األعامل والتجارات، وازداد عدد العاطلني عن العمل. 

هذه األزمة تطلب تدابري جادة من قبل املسؤولني.
وأشار خطيب أهل السنة إىل مقتل ٢٦ طالبة يف حادث سري، 
كن يف طريقهن لزيارة املناطق التي شهدت احلرب العراقية 
اإليرانية: مقتل ٢٦ طالبة وجراحة آخرين يف حادثة سري يف 
البالد أحزننا جدا. سؤالنا، ملاذا تبعث إدارة الرتبية  غرب 
والتعليم بنات الناس بغري حمارمهن إىل جوالت سياحية؟ 
البنات بسفرهن مفردات من دون  وملاذا تسمح أرس هذه 
مرافقة املحارم هلن للسياحة أو غري ذلك. مع أنه ال جيوز 
للمرأة السفر للحج أو العمرة من غري حمرم يف الكثري من 

املذاهب الفقهية.
 أصيب اإلسالم من قبل املتطرفني واملستغربني:

الباكستانية  الفتاة  اغتيال  إىل  السنة  أهل  خطيب  وأشار 
عىل  التعليم  عن  تدافع  كانت  فتاة  اغتيال  قائال:  مالال، 
اإلسالم  أصيب  لقد  أيضا.  قلوبنا  أوجع  متطرفني   أيد
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من ناحيتني: من قبل املتطرفني ومن قبل املستغربني الذين 
دين  اإلسالم  املجتمع.  يف  واملنكر  الفساد  إشاعة  حياولون 
واسع وبعيد عن أي نوع من اإلفراط والتفريط، واالسالم 
ال خيالف تعليم البنات، بل ينبغي للبنات التعلم مع مراعاة 

موازين الرشع اإلسالمي.
نرجو أن حتل قضية مصىل أهل السنة يف زاهدان:

وأشار فضيلة الشيخ عبد احلميد إىل قضية مصىل أهل السنة 
املكان  منذ ٨ سنوات بسبب ضيق  كنا  قائال:  يف زاهدان، 
نتابع أن تعطى لنا قطعة أرض ملصىل أهل السنة، وكنا نرجو 
اجلديد.  املصىل  يف  املسؤولني  مساعدة  مع  العيد  نقيم  أن 
كام أن الشيعة يف زاهدان بسبب ضيق املكان نقلوا اجلمعة 
من املسجد اجلامع إىل املصىل، وبنوا مصىل املهدي يف ٦٠ 
أهل  يتعاون مع  أن  أيضا  نرجو  كنا  هكتارا من األرايض، 
تعطى هلم قطعة أرض مساحتها  أن  بطريقة عادلة،  السنة 
ويمكن  اجلديد،  املصىل  لتكون  األقل،  عىل  هكتارا   ٥٠
ألهل السنة إقامة صالة العيد يف األرض التي ورثوها عن 

أبائهم وحرسوها بدمائهم.
 وأشار فضيلته إىل التفجري الذي وقع يف األسبوع املنرصم يف 
جاهبار، قائال: حادثة جاهبار اإلرهابية أوجع قلوبنا أيضا، 
قطع  مع  خمالفون  ونحن  بشدة،  احلادثة  هذه  ندين  ونحن 

الطرق واألعامل االرهابية ونعتربها خمالفة للرشيعة.
عدم الترشف باحلج وعودتنا من وسط الطريق بسبب عرقلة 

األمور، كانت صعبة لنا:
وأشار عضو االحتاد العاملي لعلامء املسلمني يف هناية خطبته 
إىل عرقلة بعض املؤسسات ملنع عدد من علامء أهل السنة من 
حج بيت اهللا احلرام، قائال: كتبت قبل مدة رسالة إىل مرشد 
علامء  بعض  وجواز  سفري  جواز  احتجاز  حول  الثورة 
جوازاتنا.  عن  االحتجاز  بإزالة  سامحته  وأمر  السنة،  أهل 
عن  االحتجاز  برفع  الثورة  مرشد  حكم  مع  األسف  مع 
جوازاتنا ومتابعاتنا الكثرية، مل نوفق للسنة الثالثة املتتالية أن 
نترشف باحلج ورجعنا من وسط طريق هذا السفر الروحي 
الترشف،  بغري  احلج  سفر  من  عودتنا  مكرهني.  بيوتنا  إىل 

كانت صعبة جدا لنا. 
منع  ينبغي  ال  أنه  للمسؤولني  اخلالصة  وصيتي  وأضاف: 
األفراد من حج بيت اهللا احلرام، ولو كان الشخص جمرما، 
هي  بل  شخص،  منها  نع  متُ رحلة  ليست  احلج  رحلة  فإن 

رحلة تسبب يف هداية األشخاص.
خيونوا  لن  السنة  أهل  علامء  أن  واملسؤولون  الشعب  يعلم 

وطنهم وال شعبهم. ونحن يف أسفارنا إىل البالد اإلسالمية 
رجحنا منافعنا اإلسالمية ودافعنا عن الوطن، وشكوانا أن 
ليأس  التمييزية قد تكون سببا  الترصفات الشخصية  هذه 

العلامء.
الثورة  النتصار  كلمته  هناية  يف  السنة  أهل  خطيب  ودعا   
العامل  يف  األحرار  وكافة  الفلسطيني  والشعب  السورية 

واملطالبني باحلرية والعدالة واملجاهدين يف أنحاء العامل.
التضييق عىل نشاطات الدعوة والتبليغ من التعصب الطائفي
من  األخري  القسم  يف  احلميد  عبد  الشيخ  فضيلة  وأشار 
إىل   ١٤٣٣ احلجة  ذي  يف١٧   ألقاها  التي  اجلمعة  خطبة 
التبليغ كجامعة بعيدة من أي انتامء سيايس،  مجاعة الدعوة وٍ
عىل  يتفق  العامل  كاد  حركة  والتبيلغ  الدعوة  مجاعة  وقال: 
نزاهة نشاطاهتا، وهي مجاعة بعيدة من أي نوع من الوالءات 
وتلبية  الديانة  تنشط يف جمال  السياسية، وهي  واالنتامءات 
هلذه الدعوة القرآنية الكريمة "ولتكن منكم أمة يدعون إىل 

اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر".
املسائل  إىل  أبدا  تتطرق  ال  اجلامعة  هذه  فضيلته:  وأضاف 
املذاهب.  بني  املشرتكات  عىل  وتركز  اخلالفية،  والقضايا 
ومجاعة التبليغ مجاعة تركز عىل تقوية اإليامن وإقامة الصالة 
الكريم  النبي  سرية  واتباع  اهللا  أحكام  وتنفيذ  الزكاة  وأداء 

والتأيس بأخالقه وأعامله يف احلياة.
نشاطات  التضييق عىل  احلميد  عبد  الشيخ  وانتقد فضيلة   
مجاعة التبليغ يف إيران قائال: التضييق عىل مجاعة التبيلغ من 
املذاهب  لكافة  سمح  الدستور  ألن  الطائفية،  التعصبات 
هلذه  التضييق  من  نوع  وأي  املذهبي،  بالنشاط  املجتمع  يف 

اجلامعات يعترب مغايرا للدستور.
أنه يمكن ألي   وتابع فضيلته قائال: علينا أن ندرك جيدا 
أن  لشخص  ويمكن  سيئة،  ألهداف  يستغل  أن  مجاعة 
الدعوة  حركة  عنارص  أو  اجلامعيني  الطلبة  زي  يستغل 
والتبيلغ، وال يعني ذلك أن نضيق عىل اجلامعيني أو مجاعة 
الدعوة والتبليغ، بل جيب أن يطارد الشخص الذي يستغل 
يف  واإلخوة  هذا  ختريبية.  وأعامل  سيئة  ملقاصد  الزي  هذا 
إىل  بالنسبة  زائدة  حساسية  لدهيم  والتبليغ  الدعوة  حركة 
نفوذ عنارص سيئني يف صفوفهم واستغالهلم ملقاصد سيئة، 
وأخريا قامت هذه احلركة بعمل يدل عىل أن هذه احلركة ال 
حمل فيها ملن حياول استغالهلا ملقاصد ختريبية. فنظرا إىل أن 
البيئة بيئة إسالمية، ال ينبغي أن يكون هناك تضييق للدعاة 

إىل اإلسالم، بل جيب أن يُدعموا أكثر.
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إن الثورة السورية متتاز من بني الثورات املعارصة بأمرين 
األول: وقوع هذا البلد يف جوار الكيان الصهيوين املحتل 
النظام  والثاين:  أقوياء.  مستقلني  بجريان  يرىض  ال  الذي 
سوري  مليون  عرشين  دماء  بإراقة  اليبايل  الذي  املجرم 
وحرق بلد كامل، لقد اتضحت هذه احلقيقة يف شعارات 

عبيده الذين قالوا» األسد أو نحرق البلد».
لذلك من السذاجة أن يعلق بعض أبناء الشعب السوري 
األمن  جملس  يف  نظامهم  بإسقاط  وأمانيهم  آماهلم 
والواليات املتحدة التي ال هتمها يف العامل اإلسالمي قضية 
أكثر مما هيمها  أمن إرسائيل، و بأن تكون الواليات املتحدة 
مدافعة عن ثورهتم وترحب هبا أو تتخىل عن دعم األسد 
أعضاء  من  بارزين  عضوين  خالل  من  له  تقدمه  الذي 
جملسها (جملس األمن). كام أنه من احلامقة أن يطلعوا إىل أن 

يرىض النظام املجرم باجللوس عىل طاولة احلوار. 
العامل  شاء  اإلسالميون  وهم  الثوارالسوريون  أدرك  لقد 
أو أبى كل ذلك يف أول يوم من ثورهتم. لذلك اسنتكفوا 
إلرسائيل  وكذلك  املتحدة  للواليات  ضامنات  إعطاء  من 
اجلارة التي عاشت يف أمن وسالم ملدة أكثر من أربعني سنة 

يف عهدي أسد األب واإلبن بعد احتالل اجلوالن. 
 إن إمريكا إن مل تطمئن من املعارضة املسلحة السورية يف 
الداخل بأهنا متتثل ألوامر الببت األبيض كاالحتاد الشاميل 
يف أفغانستان إبان احتالل الواليات املتحدة ألفغانستان،لن 
تتخىل عن األسد يف احلرب مع شعب سوريا. ألن النظام 
احلدود  أمن  وفرا  نظامان  السيئ  سلفه  وكذلك  الراهن 

مل  اطمئنانا  جانبهام  من  إرسائيل  اطمأن  بل  اإلرسائيلية 
واضحا  احلقيقة  باتت  وقد  آخر  نظام  أي  من  يطمئن 
قوات  بأيدي  بارد  بدم  يقتلون  حيث  السوري  للشعب 
النظام السوري وليست قوات الصهاينة. وعلموا جدا أن 
املامنعة  من  وأسامعهم  آذاهنم  هبا  امتألت  التي  األحاديث 
واملقاومة من جانب النظام ليست إال أكاذيب وأراجيف 

وخداعات.
دمشق  طاغية  عىل  املجال  يضيق  كلام   أخر ناحية  من 
ونظامه ويقرتب من االهنيار املفاجئ و كلام يتقدم اجليش 
احلر، ترتعد فرائص الصهاينة وأسيادهم أن يسقط النظام 
بأيدي الثوار الذين يتحمسون للجزء املحتل من أرضهم 
كام يتحمسون لكرامتهم وعزهتم، ويظهر رئيس أو سيايس 
إمريكي ليشغل الشعوب يف العامل أن إمريكا مهتمة بالشأن 
وهي  اخلارجية  الوزيرة  نطقت  املرة  وهذه  السوري. 
املعارضة  وكذلك  املسلحة  للمعارضة  بديل  عن  تبحث 
يلبي  ال  ربام  السوري  الوطني  املجلس  ألن  املسلحة  غري 
حاجاهتم أو اليتحركون بإشارهتم واليوفرون مصاحلهم 
يف  كبري  تعديل  إجراء  تعتزم  «واشنطن  فقالت  املنطقة  يف 
 .» متثيالً  أفضل  تكون  بحيث  السورية  املعارضة  قيادة 
معناها أن واشنطن ال ترىض بالقيادة الراهنة التي ظهرت 
املنطقة  يف  واشنطن  منافع  تلبي  ال  ألهنا  الثورة  بطن  من 
وعىل رأسها أمن إرسائيل. وقالت أيضا»الواليات املتحدة 
أن  يتعني  التي  واملنظامت  األسامء  بعض  تطرح  سوف 
تظهر بشكل أكثر بروزاً يف أي قيادة جديدة للمعارضة يف 

]·ÔÊà^Â;ÏÁÑÊâ’\;ÎÑÊm÷’;ÎÂÅ¡;1—^;]“ÁÖŸ^

بقلم/ سعادت عبيد اللهي

ƒ]îÂ^;Â;ÑÊê



١٩

السنة الثامنة ــ ذي احلجة ــ ١٤٣٣هـ تصدر من جامعة دارالعلوم زاهدان ــ إيران

سوريا». 
اإلمريكية  اخلارجية  الوزيرة  هبا  أدلت  ترصحيات  هذه 
ترصحيات  يف  كلينتون  قالت  بل  يشء.   كل  هذا  وليس 
املجلس  قادة  أيام  «إن  زاغرب  يف  للصحفيني  هبا  أدلت 

الوطني املذكور باتت معدودة».
من  أن  يعلمون  السياسية  العلوم  كليات  يف  املبتدئني  إن 
كان  وقد  واملداهنة،  واخلداعَ  اخلفاءَ  السياسة  قواعد 
تلك  عىل  متيش  أن  العظمى  الدولة  خارجية  وزيرة  يسع 
القواعد طاملا وقفت أمام اجلمهور وحتدثت إىل الصحافة 
لَتْ باملجلس الوطني السوري املوقر   واإلعالم، فإذا ما خَ
دت وتوعدت، إال أهنا فُتنت بعظمة  أرعدت وأبرقت وهدّ
دولتها العظمى (والقوة تُطغي  ) فأنستها فتنتها بقوهتا ما 
تعلمته يف الكلية، وباحت عىل املأل بام ال جيوز البوح به إال 

يف االجتامعات اخلاصة داخل القاعات املغلقة.
للشعوب  املجالس  حياة  حيددون  من  اإلمريكيون  فهل   
وموهتا؟ مع األسف هكذا يفكر القادة اإلمريكيون للثورة 
عىل  لالنتصار  شعبها  خرية  بأرواح  قدمت  التي  السورية 
وخيرب  يقتل  أن  لطاغية  يرضون  العرص.  طاغية  أعتى 
ويدمر ويمثل بجثث األطفال ويريق الدماء وال يرضون 
السوري  الشعب  يمثل  الذي  السوري  الوطني  باملجلس 
للمعارضة.  جديدة  قيادة  ووقاحة  قباحة  بكل  ويتمنون 

بسوريا  يعبثون  يزالون  ما  األمريكيني  أن  عىل  يدل  وهذا 
وشعبها وثروهتا منذ ثالث وستني سنة، وبعدما اختاروا 
الكوكب  جمرمي  أسوأ  العظيم  الكريم  سوريا  لشعب 
الشعب  ويعلم  احلني.  ذلك  منذ  رقبته  عىل  فسلطوهم 
اخلمسة  القرون  خالل  سوريا  يؤذِ  مل  أحداً  أن  السوري 
يرتكوا  لن  أهنم  أيضا  ويعلمون  أمريكا،  آذهتا  كام  األخرية 
الشعب السوري ليعيشوا بسالم ولن يتوقفوا عن العبث 
أن  جيدا  ويعلمون  ومستقبلها…   حارضها  بسوريا، 
لثورهتم  عدوة  أكرب  هي  اإلمريكية  املتحدة  الواليات 

وأسوئها.
كام  بعدُ  سيسكت  السوري  الشعب  إن  قال  ن  مَ ولكنْ 

سكت من قبل؟
إن الشعب الذي صمد يف وجه آلة اإلجرام التي صنعتها 
الصهاينة بمباركة إمريكية - روسية  وحرصوا عىل محايتها 
القوة والبقاء، هذا الشعب  ها بكل أسباب  ورعايتها ومدّ
 أخر آلة  أي  وجه  يف  الصمود  عىل  اهللا-  بعون   - قادر 
املجنونة  املجرمة  الصهاينة  عبقرية  عنها  تتفتّق  أن  يمكن 

اليوم وغداً، ويف أي يوم آتٍ من األيام.
املنام  انقىض  فلقد  أعينهم  يفتحوا  أن  األمريكيني  وعىل   
الكريم  وسقطت األوهام، و استفاق شعب سوريا األيبّ 
وأنه ال يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتني بإذن اهللا تعاىل.
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أرجو إن دل هذا  عىل شيئ فإنام يدل عىل مستقبل زاهر وعىل 
سبحانه  اهللا  منحكم  فيكم.  وبالواجب  باملسؤولية  شعور 
وتعاىل شعوراً باملسؤولية، تشعرون نحو مستقبلكم، تشعرون 
الذين هم ودائع  أكبادهم  فلذات  املسلني  أبناء  باملسؤولية جتاه 

أمانات لديكم.
  إخويت، احلمد هللا تشعرون أظن أنكم  أكثر شعوراً باملسؤولية 
وبام عىل كاهلكم من الواجبات جتاه األمة اإلسالمية وجتاه اجليل 
املعارص أكثر مني إنشاء اهللا  نظراً إىل اطالعكم وإىل نشاطكم 
وإىل قوتكم، وأنتم احلمد هللا الرجال املنشودون الذين فقدناهم  
الطيبة  وجوهكم  يف   وأر اهللا،   إنشاء  فيكم  املفقودين  ونجد 
النشاط واحليوية واهلمة إن شاء اهللا. وهذا من فضل اهللا علينا 
وكرمه ومنّه. لقد منّ اهللا علينا باهلمة والتوفيق. جز اهللا إخوتنا 
كانوا  العام،  النوع  يف هذا  اجللسة  يف هذا  أبدعوا هذه  الذين 
وقد  اإلخوة  بعض  يدعون  وقد  اختتامية،  جلسات  يعقدون 
اليدعون، ولكن هذا العام حقيقة أبدعوا وابتكروا جزاهم اهللا 
روا يف هذا سيام أخي  عىل اإلبداع  واالبتكار. يف بداية السنة فكّ
(املفتي) عبدالقادر (العاريف) حفظه اهللا وبارك اهللا يف جهوده، 
وآخر  اخلطوة  أول  هذه  تكون  ال  أن  تعاىل  اهللا  شاء  إن  وأرجو 
اخلطوة، تكون أول اخلطوة وهناك خطوات جادة متواصلة يف 

املستقبل إن شاء اهللا. 
موها إليكم ما بقي أن  اإلخوان كتبوا وأوصوا، االقرتاحات قدّ
أذكر، وال بد أن أحلِّل وأعلِّق عىل ما قال األخ فيض حممد: ال 
ر اجلهود نحو اللغة العربية وال جهود علامئنا الكبار، وال  نحقِّ
تفوقوهنم،  أو  فُقناهم  أو  دروا  ما  أو  يدرون  كانوا   ما  نقول: 
اهللا  شاء  ما  وشعرجيداً،  بنيّ  األخ  هو  كام  هناك   احلمدهللا  ال؛  
هناك لغات؛ لغة توصلنا إىل الرتاث، هناك لغة اإلذاعات، لغة 

املحادثات، لغة هلجة عامية، لغة السوق، لغة الكتابة، احلمد هللا  
نحتاج  اآلن نحن  قيّمة، ولكن  موا خدمات  قدّ الصالح  سلفنا 
اإلذاعات،  لغة  املحادثة،  لغة  الرتاث  لغة  إتقاننا  إىل  باإلضافة 
هذه  إتقان  من  بد  ال  املجالت؛  لغة  السوق،  لغة  اإلنشاء،  لغة 
إننا ال نقول: ال يدرون، إهنم احلمدهللا وصلوا إىل ما  اللغات، 
موا، جزاهم اهللا خرياً، وأوصلونا إىل حد، ونحن بجهودهم  قدّ
وبدعائهم وبفكرهتم نتمشى ونبدأ خطواتنا يف املستقبل إن شاء 
ر أبداً، تلك هلا قيمتها، وهلا قيمتها يف  اهللا.  تلك اجلهود ال حتقَّ
األزمان املاضية، وهلا قيمتها يف العرص احلارض، وهلا قيمتها يف 
نلبِّي  أن نضيف؛ كيف  املهم  قيمتها، ولكن  تُنكر  املستقبل، ال 
حاجات العرص نظراً إىل العامل اإلسالمي صار كقرية عاملية نظراً 

إىل وسائل األعالم ووسائل االتصاالت احلديثة.
 ثم أخونا الشيخ صادق بارك اهللا فيه وجزاه اهللا خرياً، هو قال: 
أنا وحدي، ربام كلكم تشكون هذا يف البيئة التي أنتم تعيشون  
يكون  يتحرك  عندما  رجل  كل  أخي!  يا  انظر  ولكن  فيها، 
ن، فأنتم تبدؤون، جتتهدون، وتدعون  وحده، الركب ثم يتكوّ
فضيلة  وتبيِّنون   عون،  وتشجِّ قون،  وتشوِّ به،  وتستعنون  اهللا، 
وتتصلون  العمل،  وفضييلة  اجلهد،  وفضيلة  العربية،  اللغة 
باألساتذة، وتبيِّنون للطالب فضيلة اللغة العربية، ثم ـ إن شاء 
اهللا ـ يأتونكم، ويلتحقون بكم، ويتكون ركبكم ويكرب ركبكم 
وتزدادون يوماً فيوماً إن شاء اهللا. كل اجلهود يف البداية هكذا، 
يقول ابن عطاء:  من مل تكن له بداية حمرقة مل تكن له هناية مرشقة. 
إذن ال بد من بدايات حمرقة، قد تشكو قلة الرفاه، قد تشكو قلة 
اإلمكانيات، قد تشكو قلة التشجيع، قد ال يوافق املدير ورئيس 
أبو  السيد  ينتقد عليك إخوانك ورفاقك، يقول  املدرسة، ربام 
احلسن: عندما بدأت بالنشاطات العربية يف املطالعة، كثري من 

تنبيه: ذكرنا يف العدد السابق موجزاً عن احلفل االستشاري الذي انعقد يف دار العلوم زاهدان ووعدنا القراء 

صاً من تلك املحارضات. بتفصيل املحارضات يف العدد القادم، وها نحن نقدم ملخّ

أوالً: حمارضات أساتذة اجلامعة:
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سامحة األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي
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الوقت وتضيع  بالعربية تضييع  العلامء كانوا يظنون االشتغال 
أبوجهل  يعرفها  العربية  قيمة،  من  هلذا  ما  يقولون:  اجلهود، 
هناك  يكن  مل   إذا  قيمة  للعربية  ليس  حقيقة  هذا  نعم،  أيضاً، 

إيامن، ومل يكن هناك دين.
  عىل كل، إن شاء اهللا تعاىل اهللا ينرصكم،  اإلخوان بيّنوا، املهم 
د النظر يف نيتنا،  النية الصادقة، أن تكون لوجه اهللا، ال بد أن نجدِّ
وبعد النية اهلدف؛ هندف إعداد الرجال وتربية الرجال؛ عندكم 
موجودة،  والقدرات  موجودة،  الطاقات  موجودة،  املواهب 
البذور،  هذه  أونقول:  الطاقات  وهذه  املواهب  هذه  لون  حتوِّ
بذرات موجودة أنتم الذين بالتخطيط وباملواظبة يف ضوء تلك 
لوهنا بإذن اهللا تعاىل إىل دوحات وارفة الظالل  االقرتحات حتوِّ

وإىل دعاة إن شاء اهللا.
 األول: النية، والثاين: اهلدف، والثالث: التخطيط، ال بد من 
والصحف  باملجالت  االتصال  من  بد  وال  اجلاد،  التخطيط 
ومراكز النشاطات داخل البالد وخارج البالد، وأنا أؤكد عىل 
العربية، وكيف  نتعلم   أبا احلسن: كيف  السيد  ذلك. سألت 
جها يف أوساطنا وجنابكم تعرفون نحن تعلمنا عىل طريق  نروِّ
ر القدماء، وهم نظراً إىل رضورة تلك البيئة  القدماء، وال نحقِّ
د  أكّ بالصحف  واملجالت،  موا؟  قال: تتصلون  موا ما قدّ قدّ
كلامت  جتدون  ألنكم  ذلك؛  عىل  دكم  أؤكِّ وأنا  ذلك،  عىل 
باجلامعات  تتصلون  وأيضا  جديدة.   ومصطلحات  جديدة 
بالعربية يف بالدنا مثل جامعة «املصطفى» وجامعة  التي هتتم 
«اإلمام الصادق» يف بالدنا؛ تذهبون وتقومون بالرحالت من 
قبل املدرسة أو بإذن رجال املدرسة، تنظرون ماذا يف بالدنا، 
هلا  بالد  الثورة،  بالد  عاماً؛  ثالثني  قبل  بالد  ليست  بالدنا 

اتصاالت.
االقرتاحات،  يف  وكتبوا  إخوتنا  أوصانا  كام  املكتبة  إنشاء  أما    
أنا أزيد عىل ذلك: ال تكتفون بالكتب، وإنام تقتنون األرشطة  
واألقراص واملنتجات اجلديدة وتستفيدون من وسائل اإلعالم 

املباحة. 
هتتمون  االقرتاحات:  تلك  يف  يشريوا  مل  لعلهم   أخر مسئلة 
أنتم،  الدينية  املوضوعات  يف  الكتابة  عىل  وتعزمون  وتنمون 
ترسلوا  أن  وحتاولون  أيضاً،  رجاالً  ون  وتُعدّ أنتم،  املخاطبون 
الكتابات إىل جملتنا  «الصحوة االسالمية» وإىل املجالت  هذه 
العربية يف البالد العربية، وتكتبون عن أوضاع مناطقكم وعن 
األوضاع الدينية يف بالدكم أو االقرتاحات التي تدور يف ذهنكم 
وتسألون  وترسلوهنا،  تكتبوهنا  أنتم  اإلسالمية،  القضايا  نحو 
منهم وتطلبون منهم طباعتها يف جمالهتم، أو تكتبون للمواقع 

اإلسالمية،  هناك لنا موقع احلمد هللا، هو مستعد لنرش ما تكتبون 
يف املوقع،  واإلخوان سيقومون باإلصالح والتعد يل. 

وال تقولو: إنكم تسكنون يف القرية. كام قال أخي فضل الرمحان 
يسكن  كان  الندوي)  احلسن  (أبو  السيد  القادر:  عبد  والشيخ 
أروين  ـ   برييل  ـ راي  القرية  تلك  إىل  القرية، عندما ذهبت  يف 
شجرة كتب السيد حتت ظلها قبل أن يسافر إىل البالد العربية 
وقبل أن يبلغ الثالثني من عمره هذا الكتاب:  «ماذاخرس العامل 
بانحطاط املسلمني» كتبه يف قرية بعيدة مل تكن هناك اتصاالت 
انظر،  قليل.  اال  حديثة  كتابات  وال  يشء  أي  وال  هاتف  وال 
س يف مدرسة متواضعة صغرية حيث ليس  تسكن يف قرية تدرِّ
هناك برامج نظامية مطبقة والطلبة قليلون، ولكن بإمكانك أن 

جتتهد وتسأل اهللا وتستعني به وتتوكل عليه.
 اكتب فكرتك؛ انرشها وأرسلها إىل األدباء. والسيد كتب ماذا 
خرس العامل وأرسله إىل مركز التأليف والرتمجة إىل الشيخ أمحد 
و»فجراإلسالم»  اإلسالم»  «ضحى  صاحب  املرصي،  أمني 
بعد  إال  رف  عُ ما  السيد  السيد،  رف  عُ ثم  الكتاب  وانترش هذا 

هذا الكتاب.
 عىل كل، تكتبون إن شاء اهللا وأقول لكم وصفة للشيخ حممود 
وقتك  من  ص  ختصِّ يوم  كل  موجزة:  خمترصة  وصفة  الغازي، 
ساعتني؛ ساعة للقراءة وساعة للكتابة. هذا ما أوصاه ووصل 
هبذه التجربة هبذه الوصفة إىل ما وصل الشيخ الدكتور حممود 
أمحد غازي رمحه اهللا، (روزانه ايك كهنته برهنا ايك كهنتا لكهنا) 
فبالقراءة تقرأ صفحات، وبالكتابة تكتب صفحتني أو صفحة، 
ترصف هذا الوقت للكتابة، واهللا وصفة غالية جداً، تغتنموها 
وتطبّقوها وتسألون اهللا تعاىل أن يوفِّقنا مجيعاً. ساعتني تنقص  
من طعامك،  ماذا ينقص إال كيلو من وزنك ينقص، كم نقص 
من وزن أخينا ولكن املجاهدة،  وسيجتني ثامر جوعه إن شاء 
اهللا، جوع يوم، ربام هذا اجلوع يف يوم يوصلك إىل أعامل طيبة 
كل،  عىل  اهللا.  شاء  إن  شاخمة  عالية  أهداف  إىل  اهللا،  شاء  إن 
ون مهارة الكتابة فيكم،  ون قدرة الكتابة، تنمّ هبذه التجربة تنمّ
ومنكم من يربع يف الكتابة، ومنكم من يربع يف املطالعة، ومنكم 

من يربع يف الكالم. ال باس، كل هذه جماالت لتقدمنا. 
وأختم كلمتي بام قال السيد أبواحلسن (رمحه اهللا): ال 
ث  تَحدّ بد لكل عامل من إتقان لغتني؛ اللغة العربية واللغة التي تُ
يف البالد الرائجة السائدة، يف بلد يعيش فيه. إذن، ال بد لنا من 
إتقان اللغة الفارسية، وال بد لنا من إتقان اللغة البلوشية كلغة 
األم، وال بد من إتقان اللغة العربية لغة العامل االسالمي والعامل 

العريب.  
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اهللا)  (حفظه  القاسمي  الشيخ  أستاذنا  سيام  وال  إخواننا  إن    
واإلخوة القائمني يف النادي العريب والذين يكتبون يف الصحوة 
االسالمية دائامً يشعرون بأن كل واحد منا حيتاج إىل التوصيات 
مها اإلخوة من مدارس أخر من العلامء واملشايخ  وإىل مايقدّ
واملؤلفني والكتّاب، والذين هلم إملام باللغة العربية حيتاجون إىل 
م  التوصيات؛ بل ربام حياول اإلنسان أن يعمل شيئاً ويقدّ هذه 
شيئاً ولكنه ال يستطيع، ألنه يواجه مشاكل  وموانع  يف الطريق، 
فهو جيمع إخوانه وجيلس مع إخوانه مع أصدقائه وزمالئه ومع 
الذين اعتمد عىل فكرهتم وعىل من أعطاهم اهللا تعاىل فكرة نرية، 
أفعل؟  ماذا  واجهته،  التي  مشكلته  إليهم  م  ويقدّ معهم  جيلس 
املشايخ  وأنتم  العلامء  إلفادة  ليست  احلفلة  هذه  احلقيقة  ففي 
سون، لكم جتربة يف تدريس العلوم الدينية  وأنتم العلامء واملدرّ
ويف كتب األدب العريب، فانعقدت هذه احلفلة يف هذا الوقت 
نستفيد  أن  ألجل  الدراسة  وقت  اخلطري  الوقت  وهذا  القصري 
وانتهى  العمر  انتهى  نفعل؟  ماذا  بأننا  نستشريكم  وأن  منكم، 
ين  وكربّ دورالشباب،  الدور  واآلن  الكبار  فيه  كان  الدورالذي 
موت الكرباء، فاآلن ماذا نفعل ماذا نقدم هلؤالء الطلبة وكيف 
نتقدم؟ وكان يف مثل هذه املدرسة مخسون طالباً أومئتا طالب، 
النساء وكثري من  ألف طالب، وفيه  أكثرمن  فيه  واآلن يدرس 
ازدهرت  بلوشستان  واملعاهد ال سيام يف  واجلامعات  املدارس 
يف  مشكلة  ويواجهون  عام  كل  يزداد  فيها  الطالب  وعدد 
السكن، فامذا نقدم هلؤالء الطلبة الذ ين خرجو من اجلامعات 
العرصية وهلم مكانة هناك، الذين تركوا دراستهم وتركوا كل 
يشء واختاروا هذه احلياة الساذجة والبسيطة يف املدارس فامذا 
نقدم هلم؟ أهيا السادة أهيااخلوة السيام ضيوفنا الكرام! أنا أطلب 
منكم وألتمس منكم أن تقدموا لنا اقرتاحاتكم يف مخس دقائق، 
أنا  لكم،  نتكلم  أن  مجعناكم  ما  دقائق؛  ثالث  يف  دقيقتني،  يف 
قلب  أقدم، ولكن يل  أن  أستطيع  أنا رجل ضعيف ال  طالب، 
نبدي  أن  نريد  نستطيع،  وال  نتكلم  أن  نريد  ومكلوم،  جمروح 
شيئاً وال نستطيع، أريد أن أريكم قلبنا املكلوم املجروح، وكام 
مجيعاً  والعلامء  مجيعاً  اإلخوة  أن  أظن  املشكلة  هبذه  أشعر  أين 
منكم  فأرجو  واجلامعات،  املدارس  يف  املشكلة  هبذه  يشعرون 
يلقي اهللا سبحانه  أن يقدموا ما  املشايخ  وألتمس منكم السيام 

وتعاىل يف قلوهبم ويف ذاكرهتم. 
أما بالنسبة إىل النادي وأهم أهدافها؛ فال أستطيع أن   

أضيّع وقت اإلخوة وال أكون حاجزاً بني اإلخوة وبني األستاذ 
إىل نصائحه وتوصياته، ولكن  القاسمي ونحن نحتاج  الشيخ 
والعلامء يف  اإلخوة  يستطيع  ما  الورقة بعض  كتبنا يف هذه  هنا 
البسيطة  النشاطات  هذه  يقدموا  أن  معاهدهم  ويف  مدارسهم 
أهله وماله  ترك  الطلبة وألوالدهم وملحبيهم، وملن  إلخواهنم 
وترك بلده وترك أرسته ألن يستفيد منكم. كثري من الطلبة يظنون 
بأن كل ما حيتاج إليه العلامء أوحيتاج إليه املجتمع اإلسالمي هذا 
وهذا  الكبرية،  اجلامعات  وإىل  الكبرية  املدارس  إىل  يرجع  كله 
ع اخلدمة  ظن خاطئ ليس بصحيح؛ بل اهللا سبحانه وتعاىل وزّ
الكرة  مجيع  عىل  العامل  مجيع  عىل  اإلسالمية  واخلدمات  الدينية 
األرضية، فليس هناك كل يشء نافع خيرج من مدرسة كبرية من 
دارالعلوم زاهدان، من مدرسة كبرية أخر كدارالعلوم ديوبند  
ودارالعلوم كراتيش أو من جامعة أخر يف البالد العربية؛ بل 
صغرية  مدرسة  يف    القر يف  يعيشون  اإلخوة  من  كثري  هاك 
موا لطالهبم ما جعله اهللا تعاىل سبباً  ولكن العلامء واألساتذة قدّ
الزدهار هذا الطالب ورقيه، وإنه يتألأل يف سامء العلم تألألً ربام 
واملشايخ  العلامء  من  كثري  هناك  اإلسالمي،  العامل  منه  يستفيد 
فنستطيع  البسيطة،  املعاهد  من  الصغرية  املدارس  من  خترجوا 
التي ندرس فيها نموذجاً بارزاً لتعليم  القرية  أن نقدم يف تلك 
العامل  يف  اليوم  املوجودة  اإلمكانيات  مع  سيام  ال  العربية  اللغة 
اإلسالمي وهذه اإلمكانيات عن طريق اإلنرتنت وعن طريق 
أن  نستطيع  والكتب  واملجالت  املواقع  أو  الفضائية  القنوات 
قاً  ليكون  نقدم هلذا الطالب الذي يعيش يف القرية  برناجماً موفَّ
من دعاة العامل اإلسالمي الناجحني، ولنا نموذج بارز يف هذا، 
املتخرجني  من  هؤالء  فليس  عندهم  درسنا  الذين  مشاخينا  إن 
من اجلامعات املعروفة، وكثري منهم خترج من مدرسة صغرية، 
له خدمات  ر  قدّ اهللا سبحانه وتعاىل  بيئة صغرية،  ولكن  ومن 
جليلة يف العامل اإلسالمي، فهو ما يزال خيدم وستبقى خدماته، 
يعرفه،  كله  والعامل  تعرفونه  إنكم  املعروفة  الشخصية  وهذه 
احلسن  أبو  السيد  هو  مكانته  عىل  اإلسالمي  العامل  اتفق  أظن 
الندوي(رمحه اهللا)، هو يقول بنفسه: أنا عشت يف قرية، ولكن 
هذه القرية ما فيها اإلمكانيات حتى اليوم، ال توجد هناك من 
هذه الوسائل وهي مركز اإلمام السيد أيب احلسن الندوي الذي 
خياطب العامل اإلسالمي وخياطب الرؤساء، من أين؟ من هذه 
إنه اجتهد  برنامج موفَّق،  إليه  م  دِّ قّ القرية الصغرية، ملاذا؟ ألنه 
يف هذه القرية الصغرية ويف تلك املدرسة الصغرية حتى وصل 
إىل هذه الدرجة إىل درجة أن خياطب العرب والعجم، وليست 
هذه الشخصية بوحدها، بل هناك شخصيات كبرية منهم من 
موا  انتقل إىل رمحة اهللا ومنهم ما زال حياً يف قيد احلياة، كلهم قدّ
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باً. قاً مرتَّ خدمات جليلة، ولكنهم اختاروا برناجماً موفّ
فنحن يف هذه البيئة املظلمة والعلامء يف باكستان ويف اهلند ويف 
البالد العربية هناك بيئة راقية بيئة فيها توجد الكتب، بيئة فيها 
حرية كاملة، ولكن نحن ال نجد هذه اإلمكانيات وال نجد هذه 
الكتب حتى إىل كتاب واحد إىل جملد واحد فال نجده، نحتاج 
إىل مقالة ال نجدها، ففي هذه البيئة املظلمة ال بد أن نشمر عن 
ساق اجلد، ونقدم إلخواننا الطللبة ما يفيدهم يف املستقبل، واهللا 
سبحانه وتعاىل هو نارص دينه، وال حيتاج إلينا، وهو يقول: إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون، ففي الذكر العربية ويف الذكر 
املسؤول  هو  واهللا  الدينية،  اخلدمات  مجيع  الذكر  ويف  املدارس 
نقدم  أن  إىل  نحتاج  هذا  إىل  نحتاج  نحن  ولكي  حيفظها،  وهو 

إلخواننا، أن نكون مع هذا الركب، وال نتخلف عنهم.
وأما األمور التي نحن سجلناها هنا هي:

األول: االهتامم البالغ من قبل أساتذة املدارس الدينية إىل هذه 
احلفالت كحفلة رسمية داخلة يف صميم برامج املدارس.

ذكر اإلخوان أن السيد مرة كان جالساً يف مكتبه والدكتور عبد 
للخطاب  حفلة  إىل  أذهب  كنت  أنا  يقول:  الندوي  عباس  اهللا 
أمام الطلبة، فمررت من أمام مكتبه، فدعاين وقال: أين تذهب؟ 
قلت أحرض يف حفلة من حفالت الطالب، فقال: ملاذا مل تلبس 
معطفك ومل هتيِّئ نفسك؟ إن هؤالء الطلبة هل مكانتهم أقل من 
مكانة رئيس دويل، ارجع والبس ما تلبس حينام حترض يف مؤمتر 
كبري عاملي، قال: هذه احلفلة حفلة أمام الطلبة هؤالء الطلبة هم 
ضيوف الرمحن، فهذا نموذج بأن هذه احلفالت حتتاج إىل اهتامم 
الدينية كحفلة رسمية داخلة يف  املدارس  بالغ من قبل أساتذة 
صميم برامج املدارس، ولن نوفَّق إال إذا أدخلنا هذا الربنامج 

برنامج اللغة العربية تعليامً وتعلامً يف صميم املناهج، 
األقدمني  باألدباء  التعريف  هلدف  حمارضات  إلقاء  الثاين: 
وتقديم  كتابتهم،  وأسلوب  الشهرية  وكتبهم  واملعارصين 

مقتطفات من نثرهم وشعرهم إلنشاء الذوق األديب يف الطلبة.
س كتب األدب العريب، ولكن  وهذه مشكلة كبرية، األستاذ يدرّ
الشخصيات  من  كثري  هناك  أن  مع  باألدباء  معرفة  له  ليست 
هذه  حول  العلامء  كتب  وقد  العريب،  األدب  يف  املعروفة 
الشخصيات، وممن ألّف يف ذلك األستاذ واضح رشيد الندوي 
"أعالم األدب العريب يف العرص احلديث" واملذكورون يف هذا 
مثل:  أسامءهم،  نسمع  مل  ربام  األدباء  كبار  من  كلهم  الكتاب 
املنفلوطي، مصطفى صادق الرافعي، شكيب أرسالن، عباس 
السباعي،  مصطفى  حسني،  طه  تيمور،  حممود  عقاد،  حممود 
السيد قطب، إىل آخر ما هنالك، تقريباً أكثر من ٢٥ شخصية، 

هذا  أن  أقول  ال  هبؤالء،  معرفة  له  يكون  أن  لألستاذ  بد  فال 
الكتاب من أحسن الكتب، بل هناك كتاب قيم لألستاذ رجب 
أعالمها  سري  يف  اإلسالمية  "النهضة  مرصياً  كان  الفيومي 
املعارصين" فنر فيه تراجم هلؤالء الشخصيات الكبار، وهذا 
الكتاب ليس لألدباء فقط؛ بل جلميع الشخصيات املعروفة يف 

العامل اإلسالمي.
الثالث: إنشاء مكتبة خاصة بجانب هذه احلفالت تضم كتب 
وتكون  العربية،  اللغة  لتعليم  واملؤلفات  واملفكرين  األدباء 
املتوسطني،  (الناشئني)،  األطفال  الطلبة:   مستو عىل  الكتب 
املدارس حتت  أكاديميات خارج  إنشاء  املتخصصني. وكذلك 
األدب  إىل  والشائقون  الشباب  يؤمها  لإلنجليزية،  كام  رعايتها 

العريب.
املكتبة،  من  ناحية  يف  غرفة  أو  مكتبة  نخصص  أن  ونستطيع 

ونضع فيها كتب األدب العريب، ليستفيد الطالب.
ومن األسف أن يف مدارسنا بلوشستان وخراسان توجد دروس 
يف النحو والرصف وتفسري القرآن وغريها، ولكن ال نجد هناك 
دروساً يف اللغة العربية، إال يف هذه املدرسة أحياناً تقوم دروس 
لعرشين يوماً أو شهر، ونحن ال نستطيع هبذا أن نقدم إلخواننا 
هذه  من  مدرسة  لكل  بد  ال  بل  ومفيداً،  جديداً  شيئاَ  الطلبة 
املدارس سيام يف املدارس الكبرية أن تضع برامج خمترصة حول 

تعليم اللغة العربية.
 الرابع: تعيني موضوعات لكتابة القصة والرواية عىل مستو

املدارس، وتشجيع كاتبها بمكافات.
بعد  الفينة  تصدر  النوادي،  بني  مشرتكة  جملة  نرش  اخلامس:  
األخر، وتكون عهدة اإلصدار والنرش يف ذمة إحد املدارس 

الكرب التابعة للمنظمة.
العربية،  النوادي  بني  املشرتكة  الربامج  بعض  السادس: وضع 

وعقد مسابقات بينها يف كل عام مرتني أو أكثر.
كل  يف  جداريةـ  شهرية  أو  ـ  فصلية  جريدة  إصدار  السابع: 

مدرسة من قبل النوادي.
الثامن: تعيني مسؤول كيل للنوادي.

تقترص  ال  وأدبية،  عربية  هنضة  النوادي  هذه  تكون  التاسع: 
يف  ومتنوعة  حية  برامج  تضع  بل  احلفالت،  عقد  يف  نشاطاهتا 

سبيل نرش اللغة العربية.
قبل  من  املتواضعة  التوصيات  هي  وهذه  الربامج،  هي  فهذه 
إىل  نحتاج  نحن  يساعدونا،  أن  اإلخوة  من  فنرجو  إخوانكم، 

توصياتكم واقرتاحاتكم.
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الشيخ سعادت عبيد اللهي
إيران نشكل ربع سكان  املواطنني يف  السنة  أننا أهل  إلی  نظراً 
التلفاز  مثل  اإلعالمية  األجهزة  من  لدينا  وليست  البالد 
نبني  وما  ومتطلباتنا  دعوتنا  هبا  نبثّ  ما  واجلرائد  واإلذاعة 
اآلن،  حتی  الثورة  بداية  منذ  نعانيها  التي  ومشاكلنا  آالمنا  هبا 
تعرض  املسلمني،  علی  تعرفنا  كأداة  املوقع  نستخدم  أن  أردنا 
علی  يكونوا  حتی  عنا  مستندة  ومعلومات  نشاطاتنا  عليهم 
هذه  وتؤثر  عليهم،  جيري  وبام  إيران  يف  السنة  بإخواهنم  علم 
املعلومات علی مواقفهم السياسية واالجتامعية. نظراً إلی أمهية 
يف  الدعوة  وبثّ  األفكار  تنوير  يف  وأثرها  اإلعالمية  األجهزة 
واأللوان  األجناس  من  الناس  مجاهري  وبني  العلمية  األوساط 
ويتزود  املوقع  ر  يتطوّ أن  العلوم»  «دار  أرسة  أرادت  املختلفة، 

باللغات املختلفة ال سيام اللغة العربية.
إدارة املوقع واملرشفون عليه:

بام أن جامعة «دار العلوم» الواقعة يف مدينة زاهدان - حمافظة 
أكثر  تربوي يضمّ  إيران، مركز علمي  سيستان وبلوشستان - 
األساتذة  من  لفيف  املوقع  أرسة  طالبة،  و  طالب  ألفي  من 

واملوظفني حتت إرشاف فضيلة الشيخ عبد احلميد حفظه اهللا.
املوقع يستخدم اللغات األربعة: العربية والفارسية واإلنجليزية 
والزائرين  املخاطبني  إلی  نظراً  العريب  القسم  يف  ا  أمّ واألردية. 
مالئمة  املوادّ  تكون  أن  الحظنا  العربية  البالد  من  ومعظمهم 
وما  العرب  وإخواننا  العريب  املجتمع  يتطلبه  ما  إلی  ومناسبة 
يفيد الزائرين علامً وثقافة واطالعاً عن إخواهنم السنة يف إيران، 
وحاولنا أن ال نغفل عن األحداث و القضايا التي ترتبط باألمة 
اإلسالمية ال سيام ما خيص أهل السنة يف إيران حتليالً و تفسرياً 
أشبه باحلقيقة والواقعية، وكذلك وضع خطب فضيلة الشيخ 
عبد احلميد حفظه اهللا يف اجلامع املكي واجللسات األخری التي 
فيها يركز دائام علی بيان األخالق اإلسالمية وأمهية التمسك 
حتية  ألف  صاحبها  عىل  النبوية  والسنة  عزوجل  اهللا  بكتاب 
املعايص  عن  واالجتناب  اخلمسة  الفرائض  وإتيان  وسالم، 
يتطرق  وكذلك  تعالی،  اهللا  من  واخلوف  بالتقوی  والتزود 
احلكومة،  من  ومطالباهتم  السنة  أهل  مشاكل  بيان  إىل  فضيلته 
وهناك موادّ وعناوين خمتلفة أخری يف طور التقدم والتحسني 

والتطوير، سيالحظها اإلخوة الزائرون إن شاء اهللا.
رسالتنا وأهدافنا:

املوقع كأداة تعرفنا علی املسلمني. ننرش أخبارنا  ١- نستخدم 
هذا  خالل  من  عنا  املستندة  واملعلومات  ونشاطاتنا  وأحوالنا 
يف  السنة  بإخواهنم  علم  علی  املسلمون  يكون  حتی  املوقع، 

املعلومات علی مواقفهم  إيران وبام جيري عليهم، وتؤثر هذه 
السياسية واالجتامعية.

٢ـ العمل ملا هو خري وسعادة للبرشية مجعاء، وتذكري املسلمني 
والتغيري  اإلصالح  إجياد  نحو  ومسئوليتهم  برسالتهم  خاصة 
اجلذري يف أنفسهم والعودة إلی الدين من جديد بعزم راسخ 
وإرادة قوية ونية صادقة، وكذلك تذكريهم بمسئوليتهم نحو 
تعيش  ال  للخري  ناصحة  مبعوثة  أمة  بأهنم  البرشي  املجتمع 
لنفسها وال تتفكر لسعادهتا فقط بل عليها أن تراقب وتالحظ 
احلياة البرشية وتنوي اخلري للجميع وتسعی نحو توفر األرضية 
الصاحلة للقيادة اإلسالمية والزعامة الدينية التي تضمن سعادة 

البرشية وحياهتا الطيبة.
املوجود  اإلسالمي  الوعي  يف  والنشيطة  اجلادة  املسامهة  ٣ـ 
إننا  املختلفة.  اجلوامع  تسود  آثارها  بدت  التي  الدينية  واليقظة 
نتفائل بتباشري اليقظة املوجودة يف املجتعامت اإلسالمية ونأمل هلا 
نتائج إجيابية مصريية لألمة اإلسالمية. نری من الواجب والالزم 
أن نكون مسامهني وعاملني يف نرش اليقظة ونضجها، ويكفينا من 
التفرج والنزهة علی القضايا ما أخرتنا وأرضتنا. اذاً، اإلسهام يف 

النهضة اإلسالمية يف جماالهتا املختلفة من واجباتنا.
اإلسالمية  والعالقات  الدينة  الصالت  إجياد  علی  الرتكيز  ٤ـ 
مراكزها  ومثقفيها،  علامئها  وكتاهبا،  رجاهلا  األمة  سائر  مع 

وأوساطها.
٥ـ نرش القيم األخالقية واملبادئ اإلسالمية علی مستوی الفرد 
واملجتمع واألرسة. كام أرشنا سابقا، موقعنا يف مرحلة التجربة 
والتطوير وإننا نريد عمالً شامالً واسعاً يشمل جماالت متنوعة 
تثري  أن  الزائرين وجتذهبم دون  تفيد  أخاذة  وصفحات عديدة 
التعب وامللل حتی يمكن لألوساط املختلفة أن حيصلوا علی 

موادّهم املطلوبة.
٦ـ التعريف باإلسالم، خلوده واعتداله، شموليته وبيان سامحته. 
واجبنا األسايس ومرشوعنا املهم هو التعريف باإلسالم بأنه دين 
وال  لون  دون  بلون  خيتص  ال  يعتنقه،  من  دين  كافة،  البرشية 
بجنس دون جنس، ال فضل فيه لعريب علی عجمي وال لعجمي 
علی عريب، األسود واألبيض فيه سواء، الغني والفقري يعبدان 
وخيضعان أمام رب واحد ويطوفان بيتاً واحداً، كل من آدم وآدم 

من تراب.
أخرياً ندعو مجيع اإلخوة الشائقني من الكتّاب و الباحثني، العاملني 
واالجتامعية  السياسية  القضايا  يف  واملحللني  الدعوة  حقل  يف 
والدينية أن يسامهوا معنا يف تطوير هذا املوقع وتقدمه، ألننا نعيش 
يف بيئة نعاين قلة الرجال الباحثني الذين يناقشون القضايا بالدقة 
أننا  وبام  شديدة،  الرجال  هؤالء  مثل  إلی  فحاجتنا  واالحتياط، 
نقايس جتربة أليمة من التمييز واحلرمان وقلة الرجال، فنحن أولی 

من أي موقع ومجعية بالشفقة واخلدمة واملساعدة العلمية.
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الشيخ حبيب اهللا مرجاين

وعرشين  مخس  من  أكثر  قبل  العريب  النادی  س   أسّ فقد 
سنة، وأجري فيه بعض الربامج هيتم هبا الطلبة املشتاقون 
ت  خطابا  فيها  خيطبون  جلسة  فی  أسبوعيا  وجيتمعون 
يعدوهنا من قبل، أويلقون بعض املقاالت التي قد أعدوها 
وإلقاء  بينهم  فيام  احلوارات  بعض  جيرون  أو  قبل  من 
التي اقتبسوها من املجالت واجلرائد  بعض املصطلحات 
باللغة  الطالب  كبريالستيناس  سبب  فهذا  والكتب. 

العربية.
العجمية  البيئة  هذه  يف  ونری  جماملة  أي  دون  نری  وكام   
هناک مؤسسات ومعاهد ولتعليم اللغات األجنبية، لتعلم 
واإليطالية  الفرنسية  اللغات  وتعليم  اإلنجليزية  اللغة 
هناک  ولكن  إسالمية،  غري  األخری  األجنبية  واللغات 
الفراغ الكبري الثلمة الكربی هي عدم وجود مراكز لتعليم 
قلة  يشكون  الدينية  املدارس  يف  فالطالب  العربية  اللغة 
الباع وقلة البضاعة يف اللغة العربية خطابة وكتابة، فإهنم 
سنوات  عرش  من  أكثر  العربية  الكتب  تعلمهم  يستغرق 
من  يقدرون  وال  اليتمكنون  العرش  السنوات  هذه  وبعد 
كتابة سطر باللغة العربية الفصيحة الصحيحة، فإننا نحتاج 
اخلطابات  العربية وتصحيح  اللغة  الكتابات يف  لتصحيح 

والتكلم كام نحتاج إلی الفهم الصحيح للغة العربية.
مؤسسة  فصار  العريب،  النادي  أسس  ذلک  أجل  فمن   
تعليمية تربوية هادفة تعمل يف تكوين جيل جديد جيمعون 
مناخ  وتكوين  اإلسالمية،  والدعوة  واألدب  الفكر  بني 
العربية  اللغة  عىل  الديني  العلم  طالب  فيه  يتدرب  عريب 
هذا  من  خترج  وحواراً...وقد  وحمارضة  كتابة  الكريمة 
النادي ـ بحمد اهللا ـ أصحاب املهارات اخلطابية والكتابية 
يف اللغة العربية . و من أهم نشاطات النادي العريب يف دار 

العلوم زاهدان:
وإلقاء  اخلطابة  عىل  للتدريب  أسبوعية  حفالت  عقد  ١ـ 
املحارضة وإجراء احلوار و...عىل مستو الصفوف، لكل 

صف حفلة يديرها طلبة ذلك الصف. 
رأس  عىل  اجلامعة   مستو عىل  عامة  جلسة  ٢ـ 
من  الطلبة  بعض  فيها  خيطب  شهرين  أو  شهر  كل 
وينشدون  حواراً،  وجيرون  املختلفة،  الصفوف 

اجلامعة. هذه  أساتذة  من  أستاذ  خيطب  و...ثم  أنشودة 
٣ـ يف بداية كل عام درايس تنعقد حفلة اختتامية للنوادي 
ضون  وحيرِّ واألساتذة،  الطلبة  من  فيها  خيطب  العربية 
احلفالت  يف  واحلضور  العربية  اللغة  تعلم  عىل  الطالب 
ر  يقدّ العام  هناية  يف  االختتامية  احلفلة  تنعقد  كام  الصفية، 

فيها من جهود الطالب الناشطني و...
٤ـ  تعيني الشور للنادي املتكون من الطلبة  الناهضني 
من الصفوف املختلفة، عقد جلسة استشارية فيام بينهم عىل 
رأس أسبوعني أو شهر، وقد حيرض فيها أحد من األساتذة 

، يتبادلون فيها عن برامج النادي وترفيع مستواه.
االستشارية: اجللسات  يف  م  تقدّ التي  النشاطات   من  ٥ـ 
كيفية  حول  للتشاور  أسبوعياً  ينعقد  الصفي؛   الشور ـ 
واثنني  املعلن  فيعيِّنون  فيها،  الربامج  وتنفيذ  اجللسة  عقد 
إلقاء  ـ  احلوار.  ـ  ة.  معدّ كانت  إن  واألنشوددة  للحوار 
ـ  واملواقع  اجلرائد  من  املأخوذة  ـ  اجلديدة  املصطلحات 
املخترصة  املختارة  واملقاالت  األخبار  بعض  قراءة  ـ   .
تقديم  ـ  واخلطابات.  املحارضات  إلقاء  ـ  املواقع.  من 
املقاالت املتنوعة وقراءهتا أمام احلارضين. ـ التدرب عىل 
طرح  ـ  وبالعكس.  العربية  إىل  الفارسية  من  اخلطابة  نقل 
األسئلة وإعطاء اجلائزة للفائزين. ـ الدعوة من األساتذة 

يف بعض احلفالت.
وهناک نشاطات أخری باسم ملتقی األدب العريب، وهذا 
املشتاقني  ولبعض  األساتذه  لبعض  خاصة  جلسة  امللتقی 
العلمية  وإلقاءاملحارضات  وللخطابة  العربية  اللغة  لتعلم 
والفكرية واألدبية والدعوية، ومن أهم أهدافه: - توسيع 
 - واحلديث.  منه  القديم  العريب  األدب  يف  القراءة  نطاق 
العربية  البلدان  يف  املعارصين  واألدباء  بالكتاب  التعرف 
وقراءة إنتاجاهتم األدبية واإلطالع عىل املناهج وأساليبهم 
األدبية. - انتخاب خمتارات من األدب القديم واحلديث 
 - العريب.  األدب  لشائقي  قشيب  وثوب  جديد  بتبويب 
متس  دعوية  إسالمية-  موضوعات  يف  والكتابة  التأليف 
حاجة العامل العريب وإصدارها عن دور نرش عربية. - اختاذ 
اإلسالمية  الفكرة  عن  للتعبري  أداة  كأهم  العربية  اللغة 
وللقيام بالدعوة اإلسالمية.- التوجيه األديب للمتخرجني 
وبعث الشوق والطموح فيهم.- إنشاء الروابط األدبية مع 
القيام  العريب.-  العامل  يف  األدبية  والشخصيات  الندوات 
بتعريب الكتب الفارسية يف موضوعات حيوية.- إصدار 

جملة تكون لسانا للملتقى وأداة لنرش نشاطاهتم.
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عبد الرمحن حممد مجال
ب بقدومكم امليمون         أساتذيت الكرام، والضيوف املكرمون: أرحّ
يف هذا احلفل املبارك، وأشكركم عىل حضوركم الفاعل يف احلفل مع 

ما جتشمتم من عناء السفر يف سبيل إحياء اللغة العربية.
      إن حضوركم املبارك أهيا الضيوف يف هذا احلفل امليمون لبارقة 
أمل بمستقبل مرشق للغة العربية عىل صعيد املدارس الدينية يف 
بالدنا، وداللة واضحة عىل عناية املدارس الدينية باللغة العربية التي 
تستحق العناية والتنويه، بل من واجبات املدارس األوىل عناية هذه 

اللغة عناية تامة.
      ومع ما بذلت املدارس من جهود طيبة يف سبيل اللغة العربية، 
ووضعت برامج متنوعة لرقيها وازدهارها إال أن البضاعة مزجاة يف 
هذا املضامر، وال تزال هنالك فراغات هائلة تطلب املأل لتنمية اللغة 

العربية وازدهارها.
ت يف هذه        ومع اعرتافنا بجهود املدارس إال أن مدارسنا قرصّ
الناحية، ومل جتعل اللغة موضع عنايتها وثقتها كام تستحقها، لذلك مل 
تتقدم هذه اللغة يف بيئتنا تقدماً ملموساً، ومل يربز يف ساحة املدارس 
كتّاب وخطباء مهرة يف اللغة العربية ليتمكنوا من تأليف الكتب أو 
ترمجة تراثنا الفاريس إىل اللغة العربية ليتلقاه العامل العريب واإلسالمي 

باملطالعة، ويتعرفوا برتاثنا املطوي يف صفحات الدهر.
      إن السؤال الذي يطرح نفسه أهيا السادة هو أنه ملاذا ختلفنا يف 
ـ أن تنجب  ـ مع كثرهتا  ميدان اللغة العربية، ومل تستطع مدارسنا 
، ويستأهلون بنقل  تّأباً متضلعني يتمكنون من اللغة نطقاً وكتابةً كُ
تراثنا اإلسالمي إىل العامل العريب مع أن الكتب املدروسة يف املدارس 
بالعربية، والطالب يف مدارسنا هيتم بقواعد العربية وضوابطها غاية 

اهتامم؟!.
     إن هذا السؤال ربام يدور يف خلد كل من يتمنى أن يتعلم اللغة 
العربية، وحيب أن يعيش يف ظالهلا الوارفة، ويتضلع منها ولكنه 
ال جيد إىل ذلك سبيالً. فالسؤال وجيه، ولكنه يطلب من املدارس 

الدينية جواباً مقنعاً. 
     فلعل أحد هذه األسباب هو ما ذكره العالمة األديب حممد إعزاز 
عيل الديوبندي وهو يرثي بيئته اهلندية التي فقدت روح العربية، ومل 
تنجب أدباء مهرة يف اللغة العربية، وهو: الرتكيز عىل الرصف والنحو 
أكثر من الرتكيز عىل النطق واإلنشاء، وجيدر بنا أن ننقل عبارته بنصها 

وفصها، يقول: 
         «العلوم األدبية العربية قد رثاها الراثون وبكاها الباكون، ومل 
يبق يف أيدي مسلمي اهلند إال اسمها كام مل يبق من بالد عاد وثمود 
إال رسمها، وإن شئت تر أكثرهم ضيّعوا أعز أعامرهم يف حتصيل 
املعقوالت واملنقوالت، ومتكنوا عىل مسند  الدرسية من  الكتب 
التدريس وأنى هلم النفع من ذلك، فإهنم يرصفون أفضل أوقاهتم 

يف حتصيل علمي الرصف والنحو مثالً، ويتحملون يف حتصيلهام 
من املشاق ما ال يتحمل، وحيفظون أكثر الكتب من الرصف والنحو 
كأهنم حفظة القرآن، ومل حيصل هلم يشء من غايتهام، فإن غايتهام 
أن يسلك الطالب هبام طرق اشتقاق الكلامت وتراكيب اجلمالت، 
ويصون نفسه عن اخلطأ يف التكلم، ويقدر عىل التعبري عام يف جنانه، 
وملا مل حيصل هلم غاية العلم، مل حيصل العلم حقيقة؛ فإن حصول كل 
يشء بغايته....ومنهم من خدعتهم أنفسهم فظنوا أهنم قادرون عىل 
استخراج ما يف بطون الدفاتر من العلوم....فثبت أن العلوم الدينية 
كلها موقوفة عىل حصول األدب، ومن ليس له نصيب من األدب 

ال يكون له نصيب منها»
      فبان لنا من العبارات السالفة الذكر أن السبب الرئييس إلخفاقنا 
عن ميدان العربية، وختلفنا عن الركب العريب هو نقص املنهج الذي 

اتبعناه يف سبيل تعلم اللغة العربية وتعليمها.
      والسبب الثاين هو عدم تشجيع الطالب، ووضع برامج للشائقني 
باللغة، فهذا وإن كان يف بعض املدارس ولكنه خطوة ضئيلة حتتاج 

إىل بذل جهد أكثر.
      وهلذه الوجوه وغريها من الوجوه رآ قسم النادي العريب بجامعة 
دار العلوم زاهدان أن يعقد حفالً استشارياً جلميع املدارس الدينية، 
يدعى إليه مسؤول النادي العريب من كل مدرسة، ليفكروا يف تنويع 
برامج النوادي العربية القائمة يف املدارس الدينية، ويضعوا برامج 
مشرتكة بينها، ويستفيد البعض من آراء البعض، ويتبادلوا معاً عىل 

أحسن منهج لتعلم اللغة العربية، ورقيها عىل صعيد املدارس.
       وقد خطت جامعة دار العلوم زاهدان خطوات بناءة يف سبيل 
تقدم هذه اللغة، وكان هلا األثر املحمود يف العامل العريب واإلسالمي، 

ونقل تراثنا إىل غري الناطقني بالفارسية، ومن أهم هذه اخلطوات:
ـ إصدار جملة شهرية تعربِّ عن مشاعر  ـ إنشاء معهد اللغة العربية. 
ـ إنشاء املوقع الرسمي  ـ تأسيس ملتقى األدب العريب.  أهل السنة. 

ـ تأسيس النادي العريب. ألهل السنة يف إيران. 

ثانياً: حمارضات الضيوف الكرام
◊d\Ü;Ä]d ;̀€Ëæ¡;ÏàÑÅŸ;;flŸ;oÊ¬e∏\;!\;Åe¡;~Ëç’\;g]�|

أساتذيت الكرام وإخويت األعزة! نحن اليوم بحاجة كبرية إىل تعلم 
اللغة العربية؛ ألن نسبتنا وتسمية مدارسنا باملدارس العربية واملعاهد 
جها  اإلسالمية، فهذا حيتاج إىل أن نتعلم اللغة العربية وهنتم هبا ونروّ
يف  الطالب  لتثقيف  ونجتهد  تالميذنا،  وبني  ومدارسنا  بيئتنا  يف 

املدارس.
مرتمجاً  وعيّنوين  العربية  البالد  يف  التبليغ  مجاعة  مع  سافرت  إين 

للعرب، هناك شعرت بأمهية هذه اللغة ومكانتها يف الدعوة.
طالب العلم أو العامل يسافر إىل البالد العربية وله حاجة يريد أن يصل 
إىل حاجته فال يستطيع أن يتكلم، فيبحث عن مرتجم، ويقال له: 
أنت عامل درست عرش سنوات يف املدارس الدينية واملعاهد العربية، 
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كيف تبحث عن املرتجم؟! وهذا عيب أن نتعلم العربية ونسمي 
مدارسنا بالعربية، وال نستطيع أن نتكلم بالعربية ولو قليالً.

إن أكرب سبب للتعلم هو التكلم، ولو درس اإلنسان عرشين سنة ومل 
يتكلم ومل يتدرب فال يتعلم العربية.

وأما النادي العريب يف عظيم آباد؛ فتنعقد يف كل سنة، وهلا نشاطات 
طيبة.

è]|;‹Ê÷¬’\;ÏfiÁÅŸ;flŸ;oÊ¬e∏\;fl∂Ö’\;◊ï…;~Ëç’\;g]�|

هذا السؤال الذي واجهني الشيخ عبد القادر  حفظه اهللا اهتزت 
مشاعري بسؤاله، اآلن أنا يف هذه احلفلة فهمت معنى هذا السؤال 
مه األستاذ الطيب، برأيي أنا هذا السؤال إذا دار يف األذهان،  الذي قدّ
ماذا نفعل؟ هذا السؤال البسيط إذا دارت يف األذهان واألفكار، 
ن الشخصيات، هذا هو  برأيي أنا رأيي املتواضع ، هذا السؤال يكوِّ

ن احلضارة. السؤال الذي يكوِّ
وثقافة  املجد اإلسالمي  إعادة  تدور حول  التي  النشاطات  فهذه 
اإلسالم وتراث حممد ملسو هيلع هللا ىلص  هذا هوالذي  انبعث من هذا السؤال، 
ماذا نفعل؟ كيف نعيد جمدنا؟ هذا هو السؤال، كيف نعيد جمدنا 
املفقود؟هذا هو السؤال، اللغة العربية مفتاح تراث اإلسالم، فكيف 
نحيي هذه اللغة حتى نصل إىل الرتاث؟ كيف نعيد عظمة هذه اللغة 

حتى نصل إىل املطلوب املنشود املفقود؟ 
إخويت! كلمة رائعة وجدهتا أحببت أن أعيدها لكم ربام اهتزت 
مشاعري، وأنا أرجو اهللا أن يفهمني وإياكم هذا الكالم الذي قاله 
إقبال رمحه اهللا، فاإلمام أبو احلسن الندوي اخلبري العارف احلكيم 
اخلبري بأمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص وآالمها، هو يقول كلمة طيبة عن إقبال رمحه 
....وميتوا  فقادوا  املدرسة  أما رجال  املدرسة،  يقول: رجال  اهللا، 
القلب، وأما شيوخ الزاية فقارصو اهلمة وضعيفو الطلب وقليلو 
البضاعة، ولو سمحتم أزيد عىل هذا شيئاً آخر، وهو كل يوم نحن 
يف أفكارنا ويف أنفسنا، نربمج لقيادة أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص، كل واحد منا له 
أفكار حول هذا؛ كيف نخرج هذه األمة من هذه السفاسف والدنايا 

واملصائب والكوارث؟ ولكن يا أخي، هل تأهلنا هلذه القيادة؟
ونحن بحمد اهللا سبحانه وتعاىل بدأنا منذ أربع سنوات يف جامعة 
مدينة العلوم خاش بتدريس وتعليم اللغة العربية وإعداد الدعاة هبذه 
اللغة، وبدعائكم وحتت إرشاف فضيلة األساتذة األجلة يف الليلة 
املاضية انعقدت حفلة، ويف تلك الليلة رأيت الطالب استقبلوا هذه 
اللغة استقباالً ما وجدت مثيلها يف حيايت، وذلك من فضل اهللا عىل 

هذه األمة، فهذه األمة جمبولة عىل إعادة جمدها وعظمتها.
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يقرأون  أهنم   أر ما  حسب  للطلبة  األساسية  املعضالت  من 
قراءهتا  من  األدبية وال هيدفون عملياً  العربية  الكتب  ويدرسون 
ودراستها فهم الفن؛ بل حياولون حل الكتاب حتت ضغط القانون، 
ولذلك نر كثرياً من الطلبة ينتهون من دراسة مجيع الكتب الرصفية 
والنحوية واألدبية ولكن ال حيصلون مع األسف عىل اهلدف املنشود 

املقصود من قراءة هذه الكتب، هذا يتطلب من األساتذة والقائمني 
موا الطلبة باختاذ خطط  عىل أمر التعليم يف املدارس الدينية أن يفهّ
هوا عنايتهم إىل فهم الفن، وأن يسريوا هبم نحو األهداف  جادة ويوجّ

واملقاصد املنشودة من وراء األسباب واآلالت.
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إخواين! إن املانع األسايس لرقي هذه احلفالت والنوادي يف مدرستنا 
بت وشاهدت هناك هو قلة رغبة الطالب هبذه اللغة، فليست  كام جرّ
هلم رغبة إىل اللغة العربية، وقد أدعوهم فال جييبونني للمشاركة يف 
النادي، فهذه هي املشكلة األساسية عندنا، وال أدري كيف حال 

.املدارس األخر
واملانع الثاين هو عدم مشاركة األساتذة اآلخرين؛ فإهنم ال يساعدوننا 
يف هذا املجال، وأنا وحيد يف ذلك النادي، وما يستطيع الواحد أن 

يفعل؟
لذلك ألتمس ممن هلم جتربة يف اللغة العربية وممن هلم صلة هبا أن 
يرشدوننا ويساعدوننا، وال سيام الشيخ حممد قاسم القاسمي أن 
يرشدنا يف هذا املجال، وعندنا يف احلقيقة الذخائر اللغوية قليلة، 
وألتمس من األستاذ الشيخ قاسمي مرة أخر أن يرشدنا كيف 

نحفظ اللغات ومن أي كتاب نحفظ. 
‹Ê÷¬’\;€à]Õ;flŸ;oÊ¬e∏\;Å⁄•;óË…;~Ëç’\;Ïd]�|
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تلك  بأن  جتربتي  األجنبية،  اللغات  يف  يسرية   جتربة  لدي  إن 
اللغات تنقسم إىل حصص نستطيع أن نقول من ناحية اجلهد 
ليس واحد فقط مثل اللغة اإلنجليزية، ففي اإلنجليزية هناك 
حصة القراءة (ريدنك) والقراءة حتتاج إىل جهد جمزئ ، هناك 
تب  كُ املختارات  كتاب  أظن  الفنون،  يف  كتبت  مستقلة  كتب 
هلذا، قراءة خمتارات أودراسته يتبع هذه اخلطوة تقوية القراءة، 
وأيضاهناك كتب أخر ألّفت يف بحث الكالم، فالكتب التي 
التي كتبت يف  تتبع هذا البحث (الكالم) تتفاوت عن الكتب 
الكتابة  لسان  للكتابة،  مستقلة  جهود  هناك  وأيضاً  القراءة، 
أيضاً  األخبار  متفاوتة ولغة  الشعر  متفاوتة, ولغة  الكتابة  ولغة 
س عرش سنوات ال نستطيع  متفاوتة، فاألخ الذي يدرس أو يدرّ
أن نقول: إنه عاجز عن اللغة العربية، ولكن عربيته منحرصة يف 
هذه األرضية، منحرصة يف املطالعة فقط، ففي وجوده استعداد 

املطالعة، ولكن ليس عنده لسان طلق لسان فصيح.
فأريد أن أشري إشارة يسرية بأن هذا يطلب منا جهداً متواصالً، 
بقراءة  نكمله  أن  نستطيع  اجلهد  فهذا  للقراءة  منا جهداً  يطلب 
الكتابة  وأما  ذلك،  وغري  للناشئني  والعربية  املختارات  كتاب 
اإلنشاء،  معلم  كتاب  وتدريس  بمطالعة  نكملها  أن  نستطيع 
والعربية للناشئني حيتوي كل هذه األشياء من الكالم والكتابة 
واإلنشاء، وهناك شيئ آخر برأيي أنا وهو االستامع املستمر إىل 

التلفزيون واألخبار العربية كام جربت أنا ذلك.  
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معهد»  رئيس  مرادزهي  الواحد  عبد  الشيخ  تويف 
إسامعيل  بقرية   فيها  اجلمعة  وخطيب   «داراهلد
 الكرب املدن   إحد) «خاش»  ملدينة  التابعة  آباد 
يناهز  عمر  عن   ، وبلوشستان)  سيستان  ملحافظة 

٦٧ سنة، يف مستشفى» خاش».

مرادزهي يف ١٣٦٤ من  الواحد  عبد  الشيخ  ولد   
اهلجرة ورحل إىل باكستان لدراسة العلوم الدينية. 
 «داراهلد معهدي»  يف  الرشيعة  العلوم  ودرس 
العلوم»  بدر  معهد»  و  «سند»  إقليم  يف  الواقعة 
وتلمذ  بنجاب»   » إقليم  يارخان»   «رحيم  يف 
الغني  عبد  الشيخ  التفسري  كشيخ  كبار  علامء   لد
والشيخ  قادر،  غالم  احلديث  وشيخ  اجلاجروي 
إمداد اهللا وموالنا بالل رمحهم اهللا تعاىل وجمموعة 

من علامء تلك املنطقة.

رحيم  العلوم   بدر  من   تعاىل  اهللا  رمحه  وخترج   
يارخان وعاد إىل وطنه يف تلك السنة.

معهد  يف  الديني  والنشاط  بالتدريس  واشتغل   
ملدينة  التابعة  آباد»  قرية» إسامعيل  « يف   داراهلد»
عبد  الشيخ   ) األكرب  أخوه  أسسه  الذي  خاش»   »

الرحيم مرادزهي رمحهم اهللا تعاىل).

 كان رمحه اهللا يعاين منذ ٧ سنوات مرض الرسطان، 
وقبل مدة نقل إىل مستشفى «خاش» إثر نوبة قلبية، 
حيث فارق هناك احلياة مساء اخلميس ٢٣ من ذي 

احلجة ١٤٣٣ « إنا هللا وإنا إليه راجعون»

 ٢٤ اجلمعة  صباح  جنازته  عىل  الصالة  وأقيمت   

آباد،  إسامعيل  قرية  يف  العيد  مصىل  يف  احلجة  ذي 
كفضيلة  كبار  وعلامء  شخصيات  اجلنازة  حرض 
يوسف  حممد  احلديث  وشيخ  احلميد  عبد  الشيخ 
ورؤساء  العلامء  من  وجمموعة  تعاىل  اهللا  حفظهام 
القبائل ومسؤويل مدينة خاش وعدد يبلغ إىل عرشة 

آالف مصل.

العامل  هذا  وفاة  تعزي  إذ  اإلسالمية  االصحوة  إن 
الرباين إىل أرسته وإىل كافة أهل العلم وأهل املنطقة 
تسأل املوىل الكريم للفقيد علو الدرجات وألرسته 

وذويه األجر اجلزيل والصرب اجلميل.

;Ñ\Ê›^;Å‚¬Ÿ;∫;nÁÅ¢\;Ç]ià^;Î]…Â
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 تويف الشيخ «حممد»، شيخ احلديث واألستاذ البارز يف 
معهد «أنوار العلوم» يف قرية خريآباد من توابع مدينة 

«تايباد» مساء أمس الثالثاء.

 وفقا ملا نقله املوقع الرسمي ملعهد خري آباد، فقد تويف 
البارز  واألستاذ  احلديث  شيخ  يامدد»،  «حممد  الشيخ 
يف معهد أنوار العلوم يف خري آباد (يف حمافظة خراسان 
الرضوية)، مساء الثالثاء ١٤ من ذي احلجة ١٤٣٣ يف 
مستشفى خاتم األنبياء يف مدينة «تايباد» إثر نوبة قلبية.

بمدينة  العلوم  دار  جامعة  رئاسة  مت  قدّ وقد  هذا 
أرسة  إىل  احلارة  التعازي  بيان،  يف  وأساتذهتا  زاهدان 
وطالبه،  املذكور  املعهد  وأساتذة  الفقيد  العامل  هذا 
وعامة أهل تايباد وأهل السنة يف إيران، سائلني املوىل 
الكريم أن يغفر للفقيد ويُعيل درجاته، وأن يُلهم أهله 

وذويه الصرب والسلوان.

;!\;ÏŸÇ;Ì…
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قامت رشطة األمن يف طهران بمنع أهل السنة من إقامة صالة 
عيد األضحى يف بعض املصليات واألماكن املعروفة يف طهران.
تفيد التقارير التي وصلت من العاصمة طهران إىل موقع «سني 
املسلمني  وصول  دون  حالت  األمنية  القوات  أن  الين»،  أون 
السنّة إىل بعض األماكن التي يقيمون فيها اجلمعة والعيدين يف 

طهران، وخاصة يف منطقتي «صادقيه» و»سعادت آباد». 
وقد ذكر موقع «إصالح» تقريرا عن منع أهل السنّة من إقامة صالة 
العيد يف منطقة «صادقيه» يف طهران. وجاء يف تقريره: «تزامنا مع 
إقامة صالة  العيد ويف حني كان قد تم اإلعالن عن  صباح يوم 
العيد يف اجلمعة املاضية من قبل جملس األمناء ملصلی «الصادقية»، 
فُتحت أبواب املصلی من الساعة اخلامسة والنصف صباحا. وبينام 
كانت مجوع املصلني تتوافد إلی مكان إقامة الصالة، أعلنت الوحدة 
األولی من قوات رشطة أمن طهران موافقتها الضمنية علی أن 
تنتهي مراسم إقامة الصالة يف الساعة الثامنة والنصف. ثم مل يلبث 
حتی جاءت دورية أخری مكونة من عدة سيارات وانتهجت هنجا 

آخر وأغلقت كل الشوارع املؤدية إلی املصلی.
بعد ذلك أمرت الوحدة األولی من رشطة األمن بإغالق أبواب 
املكان. وفيام أعلن جملس األمناء، بأن اإلبالغ عن إقامة صالة 
العيد قد تم سابقا وأن مئات من املصلني قد اجتهوا إلی املكان 
وال يمكن إغالق األبواب، رفضوا قرار الرشطة واستقر الرأی 
علی أن يتم ترشيد املصلني إلی أماكن أخری. وفی هناية املطاف 
نعت إقامة  نعت إقامة صالة العيد األضحی ألول مرة كام قد مُ مُ

صالة عيد الفطر فی السنوات الثالث املاضية.»
وقد اضطر أهل السنة يف طهران بعد هذه املحاوالت ومنعهم 
من إقامة صالة العيد يف األماكن املستأجرة، أن يقيموا صالهتم 

يف بعض املنازل، بعيدين عن عيون رشطة األمن.
يبلغ عددهم  العاصمة طهران  السنة يف  أهل  أن  بالذكر  جدير 
امتالك مسجد  نسمة، ومع ذلك هم حمرومون عن  مليون  إىل 
واحد، ويقيمون اجلمعة والعيدين وكذلك الصلوات اخلمسة 

يف منازل مستأجرة يف بعض مناطق طهران.

ÅË¬’\;Î˜ê;ÏŸ]Õb;flŸ;‡\Ö‚ö;∫;Ïfiâ’\;◊·^;√fiŸ
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املدرسة  صعيد  عىل  العريب  للنادي  االفتتاحبة  احلفلة  انعقدت 
القعدة  ذي  من   ٢٥ مبارشة  العشاء  صالة  بعد  اخلميس  ليلة 

١٤٣٣هـ حرضها األساتذة والطالب.

بدأت احلفلة بتالوة آي من القرآن الكريم، ثم تكلم املعلن عن 
الطالب  األخ  قام  ثم  اإلسالمي،  واألدب  العربية  اللغة  أمهية 
ملسو هيلع هللا ىلص  بالنبي  اإلساءة  موضوع  حول  وتكلم  حمرايب  اهللا  رمحت 
الشيخ  األستاذ  قام  ثم  اجلريمة،  هذه  جتاه  املسلمني  وواجب 
عبد احلكيم العثامين ـ األستاذ باجلامعة ـ  وتكلم عن موضوع 

التقو وأمهيتها يف تربية األجيال وبناء املجتمع املثايل، ومما قال 
فيه: إن للتقو تأثريان أساسيان يف حياة الرجل، األول: تأثريه 
الفردي والشخيص، وهو أن الرجل إذا أجر التقو يف حياته 
فإنه سيفوز وينجح يف مراحل احلياة. الثاين: تأثريه يف املجتمع 

الذي يعيش فيه.

القادر  عبد  املفتي  املوقر  األستاذ  لسامحة  املسك  ختام  وكان 
العربية،  اللغة  أمهية  عن  تكلم  ـ   ورعاه  اهللا  حفظه  ـ  العاريف 

ض الطالب عىل املشاركة يف حفل النادي العريب.  وحرّ
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أظهرت آخر األبحاث التي أجرهتا وزارة الداخلية الفرنسية 
”فرنسا“،  يعتنق ٤ آالف شخص اإلسالم يف  أن كل عام 
وجاء يف تقرير الوزارة أنه بناء عىل هذا املعدل يعترب الدين 

اإلسالمي هو الدين األكثر تفضيالً يف ”فرنسا“.
وأظهر التقرير أن املسيحية الكاثوليكية تأيت يف املرتبة الثانية 
بنسبة ٢٩٠٠ فرد يف العام، ثم اليهودية ٣٠٠ فرد، وأعلن 
دينهم  غريوا  فرد  ألف   ٧٠ أن  ”فرنسا“  خرباء األديان يف 

ليعتنقوا اإلسالم حتى اآلن.
ا  ورصح علامء االجتامع الفرنسيون بأنه قبل ١٥ – ٢٠ عامً
كان السبب األسايس يف اعتناق من دخلوا يف اإلسالم لدين 
أما  بداخلهم،  الروحي  الفراغ  يمأل  عام  بحثهم  هو  جديد 
اآلن فالعامل األسايس هو املناخ االجتامعي. املصدر: مرص 

البلد اإلخبارية / املخترص

;œÁá⁄i’;Ïu÷à¯\;√fië∏;=◊Ë\Öàb=;ÀëÕ;U‡\ÄÊâ’\
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العدوان  أن  السودان  احلاكم ىف  الوطني  املؤمتر  أكد حزب 
«اإلرسائييل» الذي تعرض له مصنع عسكري ىف اخلرطوم، 
يأيت يف إطار سلسلة االستهداف «اإلرسائييل» لتمزيق وحدة 

السودان، وتأليب بعض أبنائه عىل بعض.
جاء ذلك يف بيان للحزب، بعد اجتامع طارئ ملكتبه القيادي 
برئاسة الرئيس عمر البشري صباح اليوم، لبحث تداعيات 

املوقف بشأن العدوان اإلرسائييل عىل املصنع مساء أمس.
حصار  لسياسات  مكمل  العدوان  هذا  أن  البيان  وأوضح 
السودان وإضعاف قدراته، مضيفا، «أنه مهام كان الصلف 
اإلرسائييل ومكره وكيده، فإن ذلك لن يزيد أهل السودان 

بناء قدراته وتعزيز إمكانياته، مشريا  إال قوة وإرصارا عىل 
النجاحات  من  ملزيد  حافزا  سيكون  املصنع  قصف  أن  إىل 

والتطوير لقدرات البالد الصناعية واالقتصادية .
وأكد البيان احتفاظ السودان بحق الرد عىل أي اعتداء يقع 
القيادي من احلكومة حتريك  عىل أراضيه، وطلب املكتب 
الرضر  وتعويض  املعتدين  إلدانة  املحافل،  كل  ىف  القضية 

وإيقاف أي اعتداء.
املعركة  ىف  إرسائيل  دخول  من  املستفاد  الدرس  إن  وقال: 
وتأكد  عميل،  أو  وكيل  أي  من  يئست  قد  أهنا  مبارشة، 
لإلرضار  تستخدمهم  كانت  الذين  وكالئها  كل  فشل  هلا 
بالسودان، فأدارت آلة مكرها مبارشة، ولكنها مثلام فشلت 
ىف األرضار بالسودان عرب وكالئها، فإهنا ستفشل يف إدارة 

حرهبا باألصالة» .
املصنع  إن:»  السوداين  الوزراء  جملس  قال  جانبه  ومن 
ليس  وأنه  تقليدية  أسلحة  يصنع  إرسائيل  من  املستهدف 

موقعا رسيا أو حمظورا».
وأعلنت السودان امس أهنا متتلك أدلة عىل تورط «إرسائيل» 
التزمت  الذي  أمس، وهو اإلعالن  ليل  املجمع  يف قصف 

«إرسائيل» جتاهه الصمت.
ويف بيان له مساء امس عقب اجتامعه الذي رأسه الرئيس 
السوداين عمر البشري البشري أكد جملس الوزراء عىل :»دعم 

القدرات الدفاعية للجيش بام يؤهله لرد العدوان مستقبال»
ودعا البيان جملس السلم واألمن األفريقي إلدانة االعتداء 
بوصفه يستهدف اتفاق التعاون مع دولة اجلنوب الذي أبرم 

يف سبتمرب املايض وكذلك جهود السالم يف دارفور.
اإلجراءات  باختاذ  اخلارجية  وزارة  املجلس  وكلف 
واالتصاالت الالزمة حلشد التأييد الدويل لقضية البالد التي 



٣١

السنة الثامنة ــ ذي احلجة ــ ١٤٣٣هـ تصدر من جامعة دارالعلوم زاهدان ــ إيران

وصفها بالعادلة، باإلضافة إىل: «إدانة املعتدي ومعاقبته وفقا 
ألحكام القوانني واملواثيق الدولية». املصدر: املسلم

ÎÅÁÅp;ÏËà]Ñ;ÏÁˆÊd;ÜÊ Á;]Ÿ]dÂ^
املنتهية  الرئيس  فوز  األمريكية  االنتخابات  نتائج  أظهرت 
خصمه  أمام  جديدة  رئاسية  بفرتة  أوباما  باراك  واليته 

اجلمهوري ميت رومني.
االنتخايب  املجمع  أصوات  من  عىل ٣٠٣  أوباما  وحصل   
املرشح  حيتاج  حيث  رومني،  ميت  ملنافسه    ٢٠٣ مقابل 
ليفوز  املجمع  أصوات  من   ٥٣٨ أصل  من   ٢٧٠ إىل 

باالنتخابات.
واليات  بأصوات  أوباما  فوز  التصويت  نتائج  وكشفت 
وكونيتيكت  وماساتشوستس  ومني  وفريمونت  أوهايو 
ومينيسوتا  وميشيغان  ونيويورك  وإلينوي  ومرييالند 

ونيوهامشري ووالية واشنطن وكاليفورنيا وجزر هاواي.
 يف املقابل، فاز منافسه اجلمهوري بواليات كنتاكي وفرجينيا 
الغربية وإنديانا وكارولينا اجلنوبية وأوكالهوما وجورجيا 
اجلنوبية  وداكوتا  الشاملية  وداكوتا  وأالباما  وتينييس 
وتكساس  وأوكالهوما  وكنساس  ونرباسكا  ووايومونغ 
ونرباسكا  وأريزونا  ويوتاه  اجلنوبية  وكاروالينا  ولويزيانا 

وأيداهو.
احتفالية يف مقر محلة  النتائج سادت أجواء  وعقب إعالن 
أوباما االنتخابية بشيكاغو، وتعالت رصخات املتجمعني يف 
املوقع، بينام خيم الوجوم عىل وجوه املتجمعني يف مقر محلة 

رومني ببوسطن. املصدر: اإلسالم اليوم

;Öæt;feâd;]ËàÂÑ;È⁄÷âŸ;Ød;√à\Â;Ö �ŸÉh
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نتيجة  روسيا  مسلمي  أصابت  والغضب  التذمر  من  حالة 
الستمرار حظر احلجاب يف املدارس.

ستافروبول:  بمنطقة  تيويب  كارا  بلدة  يف  املسلمون  ويقول 
إن احلظر يف املدرسة رقم ١٢ يرغم بناهتم عىل االختيار بني 

دينهن والتعليم احلكومي.
دخول  من  ماريان  ابنته  منع  الذي  كايبالييف  رافيل  وقال 
يب  الناظرة  «اتصلت  حجاهبا:  بسبب  اإلعدادية  مدرستها 
شخصيًّا، وطلبت مني احلضور وأخذ أطفايل إىل املنزل؛ ألنه 
ا لن يسمح هلم باحلضور بالزي اإلسالمي». من اآلن فصاعدً

بيضاء:  طاقية  ويعتمر  ملتح  وهو  كايبالييف  وأضاف 
النفسية..  لسالمتها  انتهاك  حجاهبا)  خلع  (عىل  «إجبارها 

الديني وبني اآلخرين من  ستعاين من رصاع بني ضمريها 
حوهلا وأعتقد أن هذا خطأ».

ويشكو كثري من مسلمي روسيا - الذين يرتاوح عددهم بني 
١٥ و٢٠ مليون نسمة يف املناطق التي يمثلون فيها أقلية - 
من عدم متتعهم بحقوق مساوية ملا يتمتع به «املسيحيون» 

األرثوذكس.
مخسني  عىل  القبض  ألقت  قد  األمن  سلطات  وكانت 
باكو،  األذرية  العاصمة  ا وأصيب عدة رشطيني يف  شخصً
خالل تظاهرة احتجاج عىل قانون حيظر ارتداء احلجاب يف 

املدارس.
وكان نحو مئتي متظاهر قد جتمعوا قرب وزارة الرتبية يف 
تب عليها «كفى معاداة لإلسالم!»  باكو، رافعني الفتات كُ

و»احلرية للحجاب اإلسالمي!».
مع  صدامات  إىل  الرشطة  فرقته  عندما  التجمع  وحتول 
املتظاهرين الذين محل بعضهم هراوات وحجارة، وجرت 
ا  عدة تظاهرات احتجاج يف هذه اجلمهورية السوفياتية سابقً
حيث أغلبية السكان من املسلمني منذ دخول قانون حيظر 

احلجاب يف املدارس حيز التنفيذ.
نسمة  مليون   ٨٫٧ يعد  الذي  البلد  هذا  سلطات  ه  وتوجِّ
بانتظام حتذيرات من تعاظم ما يسمى بـ»خطر اإلسالميني»، 
كام أوقف العديد من اإلسالميني خالل السنوات األخرية. 

املصدر: مفكرة االسالم
;ÿÜ]fiŸ;Ì÷¡;\ �ÄÊÕÂ;ÈŒ÷h;Ô] ö¸\;k]dÖ¡;II]ŸÑÊd;∫
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التطهري  محلة  الربيطانية  «إندبندنت»  صحيفة  وصفت 
العرقي الرشسة التى يواجهها مسلمو الروهينجا ىف بورما 

بأهنا تكرار لكارثة مذابح مسلمى البوسنة من قبل.
نرشته  بريئة»  «دموع  عنوان  محل  تقرير  يف  ذلك  جاء 
اإلندبندنت وصدرته بصورة فتاة تنتمي ألقلية «الروهينجا» 
املسلمة يف بورما، الذين اضطرهم العنف الدائر ضدهم إىل 

النزوح باآلالف من منازهلم.
ورسد مراسل الصحيفة يف بورما شهادات حية من نازحني 
قت قريتهم بالكامل يف والية «راخني» غريب بورما عىل  أُحرِ
أن عربات  البوذيني، حيث كشف أحدهم  أيد جرياهنم 
رعت إىل مكان احلريق ال لإلطفاء ولكن إللقاء  اإلطفاء هُ
الوقود عىل ألسنة اللهب التي أتت عىل األخرض واليابس، 
ىف إشارة إىل تآمر النظام البوذ احلاكم عىل األقلية املسلمة 

التى ال جتد من حيميها رغم أهنم أبناء نفس الوطن.
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التي  احلرائق  إطفاء  حاولنا  «عندما  بأنه  آخر  نازح  وأفاد 
ا أنه مل يبق أي شخص  أشعلوها هامجونا بالسيوف»، مؤكدً
تلنا مجيعا إهنا عملية تطهري  يف هذه املناطق، وقال: «لو بقينا لقُ
عرقي ممنهجة ضد املسلمني كالتي حدثت يف البوسنة من 

قبل».
ونقل مراسل اإلندبندنت عن بعض النازحني تأكيدهم أن 
اجليش محاهم لفرتة عند اندالع العنف يف مايو لكن القوات 
عىل احلدود قالت هلم فيام بعد إهنا لن تستطيع محايتهم وإنه 
جيب عليهم أن يغادروا أرايض «الراخني»، ورفضوا حتمل 

مسئولية سالمتهم.
يف   أخر إىل  قرية  من  ينتقل  العنف  إن  الصحيفة  وتقول 
مقدما يف  بدأوا  املسلمني  إن  األقلية حتى  مناطق جتمعات 

عمليات نزوح ليبدأوا رحلة بقوارب الصيد إىل املجهول.
عىل  إن  ووتش  رايتس  هيومن  منظمة  قالت  جانبها،  من 
العنف  لوقف  فورية  خطوات  تتخذ  أن  بورما  حكومة 
غريب  أراكان  والية  يف  الروهينجيا  املسلمني  ضد  الطائفي 

بورما، وأن تضمن محاية الروهينجيا واألراكان يف الوالية.
عىل  حصلت  إهنا  اإلنسان  بحقوق  املعنية  املنظمة  وقالت 
ببيوت  تُظهر دمارا واسعا حلق  صور قمر صناعي جديدة 
وممتلكات أخر يف منطقة أغلب سكاهنا مسلمون يف بلدة 
كياوك بيو الساحلية، وهي واحدة من عدة مناطق شهدت 

جتدد أعامل العنف والتهجري.
وقالت هيومن رايتس ووتش إهنا تعرفت عىل ٨١١ منزالً 
إثر  بيو  كياوك  لقرية  الرشقي  الساحل  عىل  مدمرة  ومنشأة 
تقارير عن وقوع أعامل إشعال للنار يف القرية يوم ٢٤ أكتوبر 
القمر  صور  التقاط  من  ساعة   ٢٤ من  أقل  قبل   ،٢٠١٢

الصناعي.
وتقول املنظمة إن املنطقة املُدمرة مساحتها ٣٥ فداناً وتضم 
نحو ٦٣٣ بناية و١٧٨ قارباً سكنياً ومنشآت عائمة جماورة 
هلا عىل املاء، وقد تم حموها مجيعاً من عىل وجه األرض. ال 
توجد أدلة عىل الرضر جراء احلرائق يف غرب ورشق هذه 
املنطقة مبارشة. وورد يف تقارير إعالمية وأقوال مسؤولني 
فروا  البلدة  سكان  من  الروهينجيا  من  العديد  أن  حمليني 
بالبحر نحو سيتوي، وهي عاصمة والية أراكان، وتقع عىل 

مسافة ٢٠٠ كيلومرت إىل الشامل.
يذكر أن البوذيني األراكان جددوا أعامل العنف ضد املسلمني 
الروهينجيا يف ٢١ أكتوبر واستمرت عىل مدار األسبوع يف 
ومايبون  ومراك-يو  مينبيا  هي:  األقل،  عىل  بلدات  مخس 

وروزيدونغ وكياوك بيو. وهذه هي املرة األوىل التي يصل 
 العنف فيها إىل كياوك بيو وأغلب مناطق الوالية األخر
واالنتهاكات  الطائفي  العنف  أعامل  اندالع  منذ  املذكورة 
املتصلة هبا التي ارتكبتها قوات األمن ضد الروهينجيا بدءاً 
من مطلع يونيو. ولقد عانى الروهينجيا كثرياً جراء العنف، 

حسبام تؤكد هيومن رايتس واتش.
وقال فيل روبرتسن نائب مدير قسم آسيا يف هيومن رايتس 
ووتش: «عىل احلكومة البورمية أن توفر عىل وجه الرسعة 
يتعرضون  والذين  أراكان،  والية  يف  للروهينجيا  األمن 
هلجوم مروع عليهم اآلن. ما مل تبدأ السلطات يف التصدي 

لألسباب اجلذرية للعنف، فاألرجح أنه سيزيد».
وقالت احلكومة البورمية يف البداية إن أكثر من ٢٨٠٠ بيتاً 
قد احرتق يف أعامل العنف املتجددة وأن ١١٢ شخصاً قد 
قتلوا، وهو التقدير الذي تم تقليصه فيام بعد إىل ٦٤ شخصاً. 
وختشى هيومن رايتس ووتش أن يكون تعداد القتىل أعىل 
موقع  من  فروا  شهود  شهادات  عىل  بناء  وذلك  بكثري، 
املوثق جيداً،  البورمية  تاريخ احلكومة  املذبحة، ومن واقع 
التي دأبت عىل تقليل األرقام التي تؤدي إىل انتقاد احلكومة.

;È⁄÷âŸ;ÏËïÕ;◊ÁÂÅi’;ÏËŸ˜àb; �ƒ]âŸ
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املسلمني  إىل طرح حمنة  التعاون اإلسالمي،  منظمة  تسعى 
الروهينغا يف ميانامر، عىل أعىل مستو يف املجتمع الدويل.

وقالت املنظمة يف بيان هلا إهنا تعمل عىل تعبئة اجلهود من 
أجل أن تبحث قضية الروهينغا املسلمني يف جملس األمن 
يعد  ضدهم  واملمنهج  املتعمد  العنف  أن  مؤكدة  الدويل، 
يف   مستو أعىل  عىل  فيه  النظر  وجيب  عرقيا»،  «تطهريا 

املجتمع الدويل.
املاضية  األيام  يف  تعرضت  الروهينغا   قر «إن  وأضافت 
األهلية  األمن  جلان  يسمى  ما  طرف  من  منسقة  هلجامت 
املتمثلة يف جمموعة من البوذيني، وأن هناك نحو تسعة آالف 
من الروهينغيني فروا إىل البحر والغابات»، مشرية إىل وجود 
نحو سبعني ألف مرشد داخليا من الروهينغا يف املخيامت 

قبل اندالع أعامل العنف األخرية.
املعونات  إليصال  جهودها  تواصل  أهنا  إىل  وأشارت 
اإلنسانية من خالل املنظامت غري احلكومية بعد أن رفضت 
حكومة ميانامر فتح مكتب للتنسيق اإلنساين للمنظمة بوالية 
لفتح  احلكومة  مع  اتفاقا  وقعت  املنظمة  أن  رغم  أراكان، 
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املكتب.
ويف هذا السياق، أجر أكمل الدين إحسان أوغلو األمني 
العام للمنظمة، مباحثات مع وزير اخلارجية املرصي حممد 
تناولت  القاهرة،  العاصمة  يف  االثنني  اليوم  عمرو،  كامل 
معاناهتم  ميانامر وسبل ختفيف  أوضاع مسلمي  املباحثات 

وتقديم العون هلم.
كام بحث الطرفان، رضورة إثارة القضية يف املحافل الدولية، 
واالستعدادات اجلارية لعقد قمة منظمة التعاون اإلسالمي 

يف مرص مطلع فرباير، وفقا للجزيرة نت.
مجيع  توفري  بالده  اعتزام  املرصي،  اخلارجية  وزير  وأكد 
جديدة  انطالقة  حتقيق  يف  القمة  نجاح  لضامن  اإلمكانات 

للتعاون بني الدول اإلسالمية.
اإلسالمي  التعاون  منظمة  «إن  اللقاء  عقب  أوغلو  وقال 
املتحدة  األمم   مستو عىل  مكثفة  باتصاالت  حاليا  تقوم 
وجملسِ األمن من أجل دفع قضية مسلمي ميانامر يف املحافل 
الدولية»، مطالبا املجتمع الدويل بالتعامل بشفافية مع هذه 

القضية. املصدر: مفكرة االسالم
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خاصة  دورة  عقد  عن  اإلسالمي  التعاون  منظمة  أعلنت 
يف االجتامع املقبل لوزراء خارجية الدول األعضاء بشأن 
التطورات األخرية يف ميانامر، يف حني عرب رئيس املفوضية 
ميانامر  لقائه رئيس  باروسو يف  األوروبية خوسيه مانويل 
السيايس  للتحول  األورويب  االحتاد  دعم  عن  سني  تني 
والية  يف  الروهينغا  أقلية  لوضع  يتطرق  أن  دون  بالبالد 

أراكان.
وقالت املنظمة يف بيان هلا السبت إهنا ستعقد دورة خاصة 
يف  األعضاء  الدول  خارجية  لوزراء  املقبل  االجتامع  يف 
لبحث  املقبل  الثاين  نوفمرب/ترشين  جيبويت من ١٥-١٧ 
العديد  فيها  تعرضت  التي  ميانامر  يف  األخرية  التطورات 

من قر املسلمني الروهينغا هلجامت طائفية مسلحة.
وأضافت املنظمة التي تضم يف عضويتها ٥٧ دولة إسالمية 
أهنا تعمل يف الوقت نفسه عىل تعبئة اجلهود من أجل أن 
تبحث قضية الروهينغا املسلمني يف جملس األمن الدويل، 
حيث تر املنظمة أن العنف املتعمد واملمنهج ضدهم يعد 
تطهريا عرقيا وجيب النظر فيه عىل أعىل مستو يف املجتمع 

الدويل.

وجاء يف البيان أن قر الروهينغا تعرضت يف األيام املاضية 
هلجامت منسقة من طرف ما يسمى بلجان األمن األهلية 
املتمثلة يف جمموعة من البوذيني، وأن هناك نحو ٩٠٠٠ من 
الروهينغيني فروا إىل البحر والغابات، مشريا إىل وجود نحو 
قبل  املخيامت  الروهينغا يف  داخليا من  ألف مرشد  سبعني 

اندالع أعامل العنف األخرية.
وأوضحت املنظمة أهنا تواصل جهودها إليصال املعونات 
إعالن  بعد  احلكومية  غري  املنظامت  خالل  من  اإلنسانية 
حكومة ميانامر منع املنظمة من فتح مكتب للتنسيق اإلنساين 
اتفاقا مع احلكومة  املنظمة وقعت  أن  أراكان، رغم  بوالية 

لفتح املكتب.
املايض  الثالثاء  طالب  قد  مرص  يف  الرشيف  األزهر  وكان 
منظمة التعاون اإلسالمي بعقد قمة طارئة لوزراء خارجية 
قرارات  واختاذ  الروهينغا  أزمة  ملناقشة  اإلسالمية،  الدول 
حاسمة من أجل الضغط عىل احلكومة إلنقاذ املسلمني يف 

ميانامر.مركز للسالم
خويس  األوروبية  املفوضية  رئيس  التقى   أخر جهة  من 
املعارضة  ميانامر تني سني وزعيمة  رئيس  باروسو  مانويل 
بمركز  وأشاد  يانجون،  العاصمة  يف  تيش  سو  سان  أون 
ميانامر للسالم الذي أنشئ بموجب مرسوم رئايس، قائال 
والسالم  العرقية  املصاحلة  نحو  رئيسية  يشكل «خطوة  إنه 

الدائم يف ميانامر».
يورو  ألف   ٧٠٠ بمبلغ  ساهم  قد  األورويب  االحتاد  وكان 
(٨٩٦ ألف دوالر) إلنشاء مركز السالم، كام سيساهم يف 
العام ٢٠١٣ بمبلغ ٣٠ مليون يورو (٣٨٫٤ مليون دوالر) 

لصالح حتقيق السالم يف ميانامر.
إىل  سني  مع  باروسو  أجراها  التي  املحادثات  تتطرق  ومل 
بقوله  اللقاء  بعد  رصح  باروسو  لكن  الروهينغا،  أزمة 
القلق بسبب هذه األحداث وعواقبها عىل  «نحن يف غاية 
اإلصالحات وحتول البالد إىل الديمقراطية. نأمل أن يدعو 

كل القادة الدينيني إىل ضبط النفس».
أربعة  أن االحتاد األورويب مستعد جلمع  باروسو  وأضاف 
ماليني يورو (٥٫١٤ ماليني دوالر) للمساعدات اإلنسانية 

العاجلة «إذا كان الوصول إىل املناطق املتأثرة مضمونا».
العنف  من  عقودا  عانت  ميانامر  إن  باروسو  وقال 
تلك  لطي  اآلن  الوقت  حان  وإنه  الداخلية  واالنقسامات 
الصفحة والتمسك الكامل «هبذه الفرصة اهلائلة للسالم». 

املصدر: اجلزيرة.نت
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