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الثورة  جعلت  حيث  حادة  سياسية  أزمة  مرص  تشهد  قد 
املرصية عىل املحك، وقد ثارت هذه الزوبعة إثر إعالن الرئيس 
حماوالت  من  السيادية  قراراته  حيّصن  قرار  إصدار  مريس 
السلطة  ويمنع  القضائية  السلطة  قبل  من  واإللغاء  الطعن 
الدستور وجملس  الدستورية لصياغة  اللجنة  القيام بحل  من 
الشورى وتضّمن القرار كذلك إقالة النائب العام وتعيني آخر 

يتوىل مهامه فور اإلعالن.
العلامنية  متّثل  التي  الكتل  سخط  اإلعالن  أثار  فقد 
والليربالية حيث ترى يف ذلك نزوعًا إىل الدكتاتورية وهيمنة 
عىل احلكم وانحرافًا عن مبادئ الديموقراطية التي تنص عىل 
واعتصامات  مظاهرات  ذلك  وأعقبت  السلطات  استقاللية 
األحزاب  زعامء  من  بدعوة  لإلعالن  ومؤّيدة  معارضة 
هتافات  وجتاوزت  املعارضة  وصعدت  وتأييدًا،  احتجاجًا 
النظام،  إسقاط  إىل  الدستوري  اإلعالن  إلغاء  من  املناوئني 
وقد أدى ذلك إىل اشتباكات وتراشق باألحجار والرصاص 
احلي بني املتظاهرين من الفريقني، وأسفرت عن سقوط قتىل 

وجرحى.
تعامل  التي  املرصية  الفضائيات  اخلرب  تداولت  فقد   
األحزاب اإلسالمية بروح عدائية من الزوايا التي من شأهنا 
أن تزيد املعركة اشتعاالً واألزمة تعقدًا كلها تنصب يف إطار 
النظام  وفلول  االنتخابات  يف  املنهزمة  األحزاب  مصالح 
السابق، ونريد أن نلقي أضواء عىل القضية من زاوية أخرى 

نراها أقرب إىل الواقعية:
إن مرص بالد إسالمية تتمتع بموقع جغرايف هام يف خريطة 
عريق  والثقافة  احلضارة  ميدان  يف  وتارخيها  اإلسالمي  العامل 
يمتدآلالف السنني ونشأ فيها مجع من األنبياء واشتهرت بأم 
الدنيا ألهنا رّبـت يف أحضاهنا أوىل احلضارة اإلنسانية وأقدمها، 

وهلا إسهامات وافرة يف إطار إثراء العامل بالثقافة واحلضارة.
انطالقة  نقطة  اإلسالمي  العهد  يف  مرص  فتح  كان  وقد   
جديدة هلا جعلت منها منارة إشعاع للنور واحلضارة، وظلت 
معسكرًا للجنود املسلمني، وأقام هبا مجع كبري من الصحابة، 
برصيح  24مرة  القرآن  يف  ذكرت  حيث  عديدة  فضائل  وهلا 
اللفظ والقرينة. وقد أخرج ابن أيب احلكم يف فتوح مرص أن 
اهلل   رسول  سمعت   : قال  عنه   اهلل  ريض  اخلطاب  بن  عمر 
مرص  عليكم  اهلل  فتح  إذا  يقول:    - وسلم  عليه  اهلل  صىل   -
فاختذوا فيها جندًا كثريًا فذلك اجلند خري أجناد األرض، فقال 
رباط  ىف  وأزواجهم  ألهنم  قال:  اهلل!  رسول  يا  ومِلَ  بكر:  أبو 
العوامل  تنهض هذه  أن  املستبعد  من  فليس  القيامة.  يوم  إىل 

بمرص وتصنع منها حصنًا منيعًا لإلسالم تقوم للتصدي بأية 
هجامت عسكرية وفكرية تستهدف اإلسالم، فقد كان للجنود 
الدور األمثل يف اسرتداد  الدين  املرصيني يف معسكر صالح 
بيت املقدس وكان إيقاعهم اهلزيمة البشعة يف صفوف التتار 
املهامجني بقيادة قطز تسطريًا مللحمة رّدت إىل العامل اإلسالمي 
خط  عىل  اإلسالمي  البلد  هذا  انتصارات  وسلسلة  اعتبارها 
الكفاح مستمر إىل عرصنا هذا وقد خاضت مرص يف معارك 
عديدة ضد املستعمرين اجلدد واليهود وانتصارها عىل اليهود 

املحتلني يف 1973م غرة عىل جبني تارخينا املعارص.
واألفريقية  اآلسيوية  ـ  القارتني  ملتقى  يف  موقعها  وإن 
واملتوسط  األمحر  البحر  عىل  وإطالهلا  بالغة،  أمهية  أعطاها  ـ 
ووقوع إحدى املمرات املائية املهمة )سويس( فيها يمّكنها من 
صياغة السياسات اإلقليمية والدولية وتتيح هلا أن تلعب دورًا 
املوقعية  هذه  تستغل  أن  وبإمكاهنا  واسعة  مساحات  يشمل 
التي نعرّب عنها »بجيو اسرتاتيجية« يف إطار التنمية والتطوير 
وبجانب ذلك تتمتع مرص بالقوة البرشية اهلائلة حيث نسبتها 
السكانية تأخذ املكانة األوىل يف قائمة الدول العربية وتراثها 
مصدر  تكون  أن  من  مّكنته  العريق  التارخيي  احلضاري 
وتقوم  والفن  للعلم  إنتاج  ومركز  والثقافة  للفكر  انطالق 
العربية  الفكرية والثقافية إىل سائر األقطار  إنتاجاهتا  بتصدير 
وإعالمها  البارزين  وُكّتاهبا  بمفكرهيا  وتكون  واإلسالمية 
عىل  األمهية  هذه  اختفت  وما  املعارص،  للفكر  قائدة  القوي 
مضنية  دراسات  خالل  من  تعتني  التي  االستعامرية  الدول 
عن  بحثًا  اإلسالمية  والشعوب  البالد  طبيعة  عىل  التعرف 
عليها  التأثري  وترك  الشعوب  هذه  واقع  إىل  الترسب  منافذ 
وإخضاعها فكريًا وثقافيًا ألهداف اسرتاتيجية تنصب يف إطار 

مصالح الدول الكربى.
ووقع اختيارها عىل هذه البالد وكّثفت نشاطاهتا لتجميد 
تقوم  حتى  والدولية  اإلقليمية  الساحة  يف  الفاعل  مرص  دور 
الثقافات  نحو  اإلسالمية  للبلدان  رائدة  وتظل  عكيس  بدور 
التي تم عقدها مع  املعاهدات املختلفة  األجنبية، ومل تنصب 
وتوظيفها  التأثري  عن  مرص  إحجام  إطار  يف  إال  البالد  هذه 
كدولة تستغل موقعها لصيانة مصالح الدول الكربى وال سيام 
إرسائيل يف املنطقة، وقد تم ذلك بالفعل وغياب حضور مرص 
القوي عن الساحة السياسية أدى إىل اختالل يف توازن القوى 
والدبلوماسية  العسكرية  إرسائيل  قدرات  وتزايد  اإلقليمية 
وظل األمر سبب نشوء أزمات حادة قد غرقت املنطقة بأرسها 

يف خضمها.

   ثورة مصر وسلسلة املؤامرات
عبدالرحمن عيدوزهي

االفتتاحیة
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حياة  يف  جديدًا  أفقًا  العريب  الربيع  فتح  قد  اآلن  هو  وها 
مرص  وبدأت  رشائينها،  يف  جديدًا  دمًا  ودفع  السياسية  مرص 

تتطلع نحو كرامتها الضائعة بيد العمالء واخلونة.
فوز  عن  مرص  يف  الرئاسية  االنتخابات  أسفرت  فقد 
حيلم  كان  ملن  صادمة  النتيجة  وكانت  اإلسالمية،  األحزاب 
أن جالت  بعد  املعادية  الكتل  الكفة راجحة لصالح  يرى  أن 
وصالت هذه القوى بأجندهتا اخلاصة مدعومة بدعم أمريكي 
املرصي  الشعب  واقع  عن  متغافلة  مرص  ساحة  يف  وأورويب 
األحزاب  هذه  ترضخ  باإلسالم.مل  بعمق  املرتبط  وتارخيه 
لنتيجة االنتخابات بل بدأت عرقلة املسرية الثورية والرتبص 
األوىل  جمارهيا  إىل  املياه  إلعادة  سعيًا  مسّوغ  أدنى  باصطياد 
بداية من حماوالت اقتطاف ثمرة االنتخابات بطرق فاضحة 
البالد  يف  وتدخالته  العسكري  املجلس  مرشوع  ومنها 
الدستورية،  املحكمة  قبل  من  للقانون  اخلارقة  والترصفات 
وقد جاء اإلعالن الدستوري من الرئيس مريس ليفتح جماالً 
جديدًا للمنهزمني واملترضرين من التغيري الثوري حتت غطاء 
الذين  وقادهتا  األحزاب  هذه  الديموقراطية،  عىل  احلفاظ 
إن  نقاش  بال  يعرفون  مريس  ضد  الرشسة  اهلجمة  يديرون 
فيها  امليض  يف  يتمكن  لن  الديكتاتورية  نزعة  مريس  أصابت 
البالد منذ  فإن الشعب الذي أطاح بنظام متجذر يف رشايني 
عرشات السنني بإمكانه أن يسقط دولة ال يتجاوز عمرها عن 
عّدة شهور فهؤالء سواء األطراف املتصلة بالثورة كحمدين 
كعمر  السابق  النظام  أحضان  يف  متتعوا  الذين  أو  الصباحي 
وموسى والربادعي وأمحد  شفيق يغيظهم من مريس ضغطه 
ال  لذلك  إسالمية،  والدستور  النظام  صبغة  تكون  أن  عىل 
أية خطوة  النفيس ملدح  االستعداد  األدنى من  احلد  يملكون 
ككائنات  لإلسالم  املتمثلة  األحزاب  يرون  وإهنم  مريس 
تكن  ومل  للحكم.  يصلحون  ال  األرض  عىل  هبطت  فضائية 
املوافقة مع األحزاب اإلسالمية يف املظاهرات أثناء ثورة 24 
يناير إال توقعًا يف أن تكون هذه األحزاب جمرد جرس يعربون 

فوقه وصوالً إىل السلطة.
وكانت لقرار مريس هذا خلفية مل تبق هلا خيارًا غري ذلك 
فاسد  قضاء  من  رشسة  محلة  وطأة  حتت  مريس  انسياق  وتم 
عىل  االنقضاض  عىل  القضاء  عزم  فقد  القضاة  من  بدعم 
اللجنة الدستورية وجملس الشورى وتزوير الوثائق للطعن يف 
االنتخابات الرئاسية. ال ندري ما هي أبجديات الديمقراطية 
التي يتشدقون هبا؟ أيرى هؤالء حل جملس الشعب وجملس 
صياغة الدستور اللذان يعتمد عليهام الديمقراطية يف وجودها 
من  دستوري  فراغ  يف  البالد  إدخال  هل  الديمقراطية؟  من 
الشعب  أعطاه  لرئيس  الفرصة  إتاحة  أحماولة  الديمقراطية؟ 

املرشوعية لبناء املؤسسات يف احلكم تناهض الديمقراطية؟.
حقيقة  أظهر  ما  املعارضة  األحزاب  رؤوس  أبدى  وقد 
إىل ضمري  ينتمون  بأهنم ال  وأثبت  الشعب  أمام  شخصياهتم 
الشعب وجتلت شخصياهتم كرموز دخيلة عىل الواقع املرصي 

ترصفاهتم تأيت جتسيدًا ألجندات أجنبية ويرهتنون عىل اخلارج 
الفكرة وممثليها  مّج هذه  قد  والشعب  الشعب  منه عىل  أكثر 
وكان استنجاد الربادعي الرجل املشبوه بالدول األجنبية أبلغ 
بالوطنية  متت  وال  املرصية  اهلوية  ختالف  وهذه  للعاملة  متثيل 
ومصاحلها العليا. هؤالء خيالفون الرئيس انطالقًا من شعور 
نفيس بأن حكم اإلخوان جمرد مرحلة عابرة ثم يعود القوس 

إىل بارئها والسفينة إىل رباهنا.
املمثلني  الدستورية  اللجنة  أعضاء  بعض  انسحب 
افتقدت  اللجنة  أن  عىل  تربهن  كي  املعارضة  لألحزاب 
يف  رشخ  إحداث  حد  إىل  العدد  يصل  مل  لكن  الرشعية 
مجيع  يمر  املعمورة  يف  دستور  يوجد  وال  اللجنة  هيكلية 
بالتناقضات  مشحونة  ببالد  فكيف  باإلمجاع.  بنودها 
الرجل  يعنتق  أن  الرأي  حرية  من  أليس  والثقافية،  الفكرية 
مشّوهون؟ يا  الديمقراطية  ذهبت  أين  العقيدة.  من  يشاء   ما 
فلول  1ـ  منه:  زاوية  كل  يف  يقبع  مثلثًا  املؤامرة  شكلت  فقد 
النظام السابق 2ـ رجال األعامل 3ـ الكتل التخريبية املعاندة. 
عن  بعيدون  أهنم  عىل  تدل  األحزاب  رؤوس  ترصفات  إن 
واقع الشعب املرصي. بعضهم اغرت بام حصل عىل أصوات يف 
االنتخابات الرئاسية ويتعامل كام أنه الرئيس املقبل بال جدال 
أمله  لتحقيق  وبعضهم حيلم  الصباحي،  كام هو حال محدين 
الكامندوز  قوات  إرسال  طريق  عن  أوروبيًا  أمريكيًا  تدخاًل 
منصب  إىل  ذلك  يوصله  حتى  املرصي  اجليش  من  بدعم 

الرئاسة كام هو حال الربادعي!
تبنى   أنه  يدل عىل  بل ترصفاته  بعُد  القضاء حمايدًا  يبق  مل 
موقفًا سياسيًا خاصًا وإصداراته ال ختلو من كوهنا مسيِّسة فلم 
يكن من اإلنصاف أن يكون الرئيس رهينة قضاء يرتبص به 
الدوائر، ومل تعكس مواقف بعض الدول العربية جتاه األزمة 
املرصية إال توجهها اخلاص بمصاحلها الوقتية بدل أن تعطي 
األولوية ملا تنصب يف صالح الشعوب اإلسالمية بل زادوها 
اشتعاالً بضّخ األموال اهلائلة وبث الربامج الفضائية املنحازة 
توقيًا من إيصال الربيع العريب هذا النموذج إىل أنظمتها، أو 

خمافة أن تأخذ مرص بزمام الوضع العريب.
خالصة القول إن اإلصدار يبدو إشكاليًا وال ندافع عن 
أي حزب لكن الرضورة الثورية كانت تلح أن يتخذ مثل هذه 
وحفظًا  األهداف  نحو  الثوري  للمرشوع  متريرًا  اإلجراءات 
لدماء الشهداء وجاء القرار كخطوة استباقية إلجهاض مؤامرة 
ربام كانت تذهب بتضحيات الشباب املرصيني ودماءهم عىل 
يف  البلد  ويدخل  صفر  نقطة  إىل  الثورة  وتعيد  الرياح  أدراج 
العواقب الوخيمة ونعرف أن متاسك مرص واستقرارها  نفق 
راية  حتت  والعسكرية  االقتصادية  قدراهتا  وتنمية  السيايس 
توازن  وتعيد  جديد  أفق  نحو  كافة  بالعرب  ستأخذ  اإلسالم 
القوى يف املنطقة وحتد من خمططات الغرب التوسعية وغطرسة 
إرسائيل ويتم هبا اسرتداد حقوق الشعب الفلسطيني واستعادة 

عز املسلمني. وما ذلك عىل اهلل بعزيز.  
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احتفلت األمة اإلسالمية العربية باستهالل 
الدول  ورّحبت  عظياًم،  احتفاالً  اجلديد  العام 
العربية بالعام اجلديد ترحيبًا كبريًا، وافتخرت 
فرح  يوم  اليوم  املؤثل، واختذت هذا  بمجدها 

ورسور.
نرى  آخر  جانب  ومن  جانب،  من  هذا 
األمة اإلسالمية تعيش يف أحلك صورها حيث 

القتل والترشيد واإلهانة وانتهاك األعراض.
األمة  عىل  إن  تقول:  احلديثة  فالثورات 
فرح  عام  اجلديد  العام  تتخذ   أن  اإلسالمية 
ورسور؛ ألن األمة أحرزت انتصارات ساحقة 
يف ميدان الكفاح والنضال، وأخذت الصحوة 
الكامل  نحو  هادفة  خطوات  ختطو  اإلسالمية 

والنضج.
ولكن أحوال األمة من جانب آخر حيث 
األموال و...و...و... القتل والترشيد وهنب 
أن  يقتيض  ذكره  عن  احلياء  جبني  يندى  مما 
جتعل األمة اإلسالمية هذه األيام النحسة عزاء 

ورثاء.
فهل يتزايد اخلرسان عىل املسلمني يف هذا 
الصعيد  عىل  انتصارات  سيحّققون  أم  العام 

العاملي؟   
بام  منوط  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  إن 
وبام  إخفاق  أو  نجاح  من  الثورات  ستحقق 
ستؤدي أحوال األمة اإلسالمية التي تعاين من  
البلدان  من  كثري  يف  النظري  منقطع  االضطهاد 

األجنبية واإلسالمية.
الراهنة  األمة  أحوال  إىل  نظرنا  ما  وإذا 

لتشاءمنا عىل مستقبلها ومستقبل الثورات.
حرج؛  وال  عنها  فحدث  سوريا  فأما 
ألفًا  أربعني  من  أكثر  فيها  ذبح  فقد 

والالجئني  واملعتقلني  اجلرحى  سوى 
املاليني. إىل  عددهم  وصل   الذين 
وأما أفغانستان فقد نسيها العامل بعد أن أمطرت 
شآبيب القنابل عىل الشعب السوري وطويت 
الشعب  يعانيه  ما  أن  مع  الصفحات،  يف 
والقتل  البشعة  املجازر  من  املسكني  األفغاين 
واإلهانة واجلوع والقساوة غري خاف عىل ذي 
يف  جرائمه  مجيع  الناتو  غّطى  لقد  أجل  لب. 
أفغانستان بإثارة قضية سوريا وغزة لئال يثور 

العامل عىل بربريته.
ثقايف  بغزو  أصيبت  فقد  باكستان  وأما 
وفكري كاسح؛ فقد استغلها األعداء بعد أن 
ضاقت دائرة العلامء وانحرصت نشاطاهتم يف 
مدارسهم وبيئاهتم اخلاصة وشغلوا بجزئياهتم 
غاربه،  عىل  الشعب  حبل  فرتك  يزالون،  وال 
فافرتسوه  والكالب،  الذئاب  واقتحمته 
من  أكوام  إىل  البلد  وحّولوا  افرتاس،  أبشع 
الركام، حيث القتل والترشيد واغتيال العلامء 
ما  و...  األمن  واضطراب  الدينية  والطالب 
ولن  الشاشات.  عىل  ونشاهده  يوميًا  نسمعه 
يعفو التاريخ عن هؤالء الذئاب الذين افرتسوا 

الشعب بلباس الضأن.
التنكيل  ألوان  مارست  فقد  كشمري  وأما 
نريان  حتت  هي  تزال  وال  والتدمري  والقتل 

اهلنود املتطرفني.
وأما فلسطني فقد تعرضت لقنابل إرسائيل 

وصوارخيها، وال أحد ينبس ببنت شفة.
أذناب  فيها  باض  فقد  العراق  وأما 
الثورات  وكبتوا  وفّرخوا،  الغاشم  االستعامر 
شامل،  ودمار  قتل  وبعد  صور،  بأبشع 
واملتالعبني  العابثني  فريسة  القيادة  وأصبحت 

بمصائر الشعوب.

العام اجلديد عام عزاء أم عام فرح 
وسرور لألمة اإلسالمية!!

عبد الرمحن حممد مجال

العام اجلدید
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أصول  اقتالع  إىل  هتدف  التي  ميانامر  وأما 
املسلمني بصورة رشسة؛ فقد أرغمت آالفًا مؤلفة 
وذبحت  منازهلم،  من  النزوح  إىل  املسلمني  من 
تدخل يف  تكاد  قرى ال  عددًا ال حيىص، ونسفت 

احلرص.
األقطار  يف  املسلمة  األقليات  عدا  وهذه 
ما  البشع  االضطهاد  من  تقايس  التي  األجنبية 

تشيب هلوهلا الولدان.
ومظاهر االستبداد والقمع التي تبدو جليًا يف 
املآيس  من  األخرى  هي  اإلسالمية  الدول  بعض 

التي منيت هبا األمة اإلسالمية.
التحاليل  كثرت  التي  ـ  الثورات  حالة  وأما 
األنظار  واختلفت  اآلراء  وتضاربت  عنها 
من  وأمر  فأدهى  ومستقبلهاـ    خلفياهتا  حول 
اإلسالمية  الشعوب  ضّحت  أن  فبعد  ذلك؛ 
براثن  من   وحتررت  وأنفسها،  بأمواهلا 
ودسائس  األعداء  لكيد  استهدفت  الطواغيت 
الثورة  بعد  العربية  الدول  تلبث  فلم  الشياطني، 
جديد،  من  فيها  الثورة  نريان  واشتعلت  إال 
اهلل. أمر  يأيت  حتى  وتنهض  تكبو  تزال  ال   فهي 
إخراج  يف  كبريًا  نجاحًا  لقيت  التي  مرص  فهذه 
الطبقة  وترشحت  الزعامة  عرش  من  الطاغية 
فقد  احلكم؛  عىل  واستولت  للقيادة،  املسلمة 
تفننت الدول الغربية للفت عن عضدها وإشالل 
الغربية  املؤامرات  تتأرجح بني  قواها، وهي اآلن 
للثورة  الدوائر  يرتبصون  الذين  العمالء  وخيانة 

اإلسالمية.
نفسها  الثورة  أبناء  من  الكثريون  بات  وقد 
الثورة،  ألجلها  أقيمت  التي  الغايات  يتناسون 
ويقّدمون مصاحلهم الذاتية أكثر من مصالح األمة، 
فهؤالء يزيدون يف الطنبور نغامت، ويوّلدون من 

املشاكل أكثر مما توّلده األجانب.
عىل  القدرة  من  أهم  احلكم  عىل  القدرة  إن 
إذا سار عىل نمط غري  الثورة؛ وذلك ألن احلكم 
تفيض  التي  وفوىض  اهنيار  إىل  سيؤدي  صحيح 
إىل خسائر األموال واألنفس، وال تربح منها إال 

األمم الغربية.
ما  كثريًا  الثورات  أن  األسف  إىل  يدعو  ومما 
أو  فرقة  ختص  وتصورات  ملبادئ  خاضعة  تكون 
اخلاصة،  تصوراهتا  نمط  عىل  متيش  وهي  نحلة، 

بل  ومعتقداهتم،  اآلخرين  تصورات  وتتناسى 
ومبادئها  تصوراهتا  عىل  خُتضعهم  أن  حتاول  مهام 
ونشاهده يف  الغابرة  الثورات  هذا يف  كام شاهدنا 
إىل  يؤدي  ذلك  أن  شك  وال  احلديثة.  الثورات 

انحالل وفوىض. 
إذا  وفرح  رسور  عام  سيكون  اجلديد  فالعام 
االستعامر  نريان  من  اإلسالمية  الدول  حتررت 
ومصادرها،  مواردها  يف  واستقّلت  الغاشم، 
التجارة  يف  األجنبية  الدول  عن  واستغنت 

والصناعة.
للعامل  احتفال  أكرب  اجلديد  العام  وسيكون 
احلديثة  الثورات  قيادة  زمام  تسّلم  إذا  اإلسالمي 
القيادة  يستغلون  ال  الذين  القواد  من  املؤّهلون 
سبيل  يف  أنفسهم  يقفون  بل  الذاتية  ملصاحلهم 
إحياء الرتاث اإلسالمي، وجيعلون مصالح األمة 

من أوىل األولويات.
فلتنظر األمة العربية املسلمة ماذا ختتار لنفسها 
يف هذا العام بعد أن ضحت بامهلا ونفسها وأهرقت 
دماءها، إىل أي جهة تتجه؟! أإىل الغرب الذي ال 
يؤمن بمبادئ أخالقية وإنسانية ويرّكز عىل املادية 
اجلاحمة، أم إىل الرشق اإلسالمي املرتع باخلصب 

واجلامل واملجد واألخالق واإلنسانية؟!.
وبإمكان األمة العربية واإلسالمية أن تستعيد 
اجتاهاهتا  واصلت  إذا  املفقود  احلضاري  مسارها 
سلياًم  منهجًا  واختذت  كلمتها  ووّحدت  الثورية 
واالنحياز  والتملق  واألنانية  األثرة  تشوبه  ال  
إذا  رابحة  مباركة وصفقة  إنه فرصة  يف هنضتها،  
اغتنمتها األمة العربية واإلسالمية يف خضم هذه 
اإلسالمي  للعامل  حان  فقد  املأساوية.  الظروف 
أوان اليقظة والصحوة. وحان له أن يقتحم املعركة 
من جديد وحيطم أركان الطواغيت. وحان له أن 
واملتعطش.   املتربم  للعامل  اخلالدة  رسالته  يقّدم 
وحان له أن يثبت عىل الصعيد العاملي أنه متأهل 
أهاًل  يكون  ال  وأنه  العرص،  حاجات  يلبي  أن 
دورًا  يلعب  أن  يستأهل  بل  فحسب،  للمسايرة 
وحان  األحداث.  مرسح  عىل  وتوجيهيًا  قياديًا 
عليه  كتب  أن  بعد  ول  األ  العامل  أنه  يثبت  أن  له 
احلضاري  رقيه  يثبت  أن  له  وحان  الثالث.  العامل 
والثقايف بعد أن رمي بالتخلف واجلمود والرجعية 

والتقهقر. وما ذلك عىل اهلل بعزيز.
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الرحيم.  الرمحن  اهلل  بسم  الرجيم.  الشيطان  من  باهلل  أعوذ 
َعُل  »َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة إيِنِّ َجاِعٌل يِف اأْلَْرِض َخِليَفًة َقاُلوا َأجَتْ
ُس  َماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ فِيَها َمْن ُيْفِسُد فِيَها َوَيْسِفُك الدِّ
َها ُثمَّ  َم َآَدَم اأْلَْساَمَء ُكلَّ َلَك َقاَل إيِنِّ َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن )30( َوَعلَّ
َعَرَضُهْم َعىَل امْلَاَلِئَكِة َفَقاَل َأْنبُِئويِن بَِأْساَمِء َهُؤاَلِء إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي 
اْلَعِليُم  َأْنَت  إِنََّك  ْمَتنَا  َعلَّ َما  إاِلَّ  َلنَا  ِعْلَم  اَل  ُسْبَحاَنَك  َقاُلوا   )31(
احْلَِكيُم )32( َقاَل َيا َآَدُم َأْنبِْئُهْم بَِأْساَمِئِهْم َفَلامَّ َأْنَبَأُهْم بَِأْساَمِئِهْم َقاَل 
اَمَواِت َواأْلَْرِض َوَأْعَلُم َما ُتْبُدوَن  َأُقْل َلُكْم إيِنِّ َأْعَلُم َغْيَب السَّ َأمَلْ 

َوَما ُكنُْتْم َتْكُتُموَن.« )33(
التنفسري املخترص:

وإذ قال ربك للمالئكة )ليبدوا آرائهم( إين جاعل يف األرض 
فيها  يفسد  من  فيها  أجتعل  قالوا  األحكام(؛  بتنفيذ  )يقوم  خليفة 
يقولوا  نسبح بحمدك ونقدس لك. )ومل  الدماء ونحن  ويسفك 
ذلك عىل سبيل االعرتاض، ومل يدعوا االستحقاق واجلدارة، بل 
علموا عن طريق أن املخلوق اجلديد فيه خري ورش، وأهل الرش 
يفسدون األمر وال يصلحون، فقالوا نحن مستعدون ملا نؤمر(. 
قال أين أعلم ما ال تعلمون )من املصلحة يف استخالف آدم، ألن 
الطاعة  فأهل  بينهم.  العدل  فيظهر  والعايص،  املطيع  فيهم  ذريته 
يطبقون العدل وينفذون األحكام. ولو كان اجلميع أهل الطاعة، 

ملا بقيت حاجة إىل تطبيق العدل(.
وخواصها  كلها  األشياء  أسامء  )أي  كلها  األسامء  آدم  وعلم 
أنبئوين بأسامء هؤالء  وفوائدها(، ثم عرضهم عىل املالئكة فقال 
)وخواصها وفوائدها( إن كنتم صادقني )يف أنكم أحق باخلالفة(.
قالوا سبحانك )تنزهيا لك عن االعرتاض عليك، وال نقول 
أنك علمت آدم قبل أن تعلمنا( ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت 
العليم احلكيم )الذي ال خيرج يشء عن علمه وحكمته. فاعرتف 
املالئكة بعجزهم جتاه اخلالفة، ثم  شاء اهلل تعاىل أن يظهر للمالئكة 

أن آدم يصلح ويستعد هلذا العلم اخلاص الذي أعطي له(.
وذكر  باسمه،  يشء  كل  )فسّمى  بأسامئهم  أنبئهم  يآدم  قال 
أنبأهم  فلام  وفوائدها(،  خواصها  وذكر  هلا،  خلق  التي  حكمته 
واألرض  الساموات  غيب  أعلم  إين  لكم  أقل  أمل  قال  بأسامئهم 

وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
املعارف واملسائل:

املناسبة:

والعامة،  اخلاصة  النعم  السابقة  اآليات  تعاىل يف  اهلل  قد ذكر 
ههنا  وأما  هبا،  الكفران  عن  وحذرهم  الشكر،  إىل  الناس  ودعا 

فعرش آيات ذكر فيها قصة آدم عليه السالم، وهو أبو البرش.
والرشاب  كالطعام  كلهم،  الناس  يعرفه  قسم  قسامن:  النعم 
وقسم  الظاهرة،  النعم  وهي  والعقار،  والضيعة  والسكن  واملال 
آخر ال يرى بالعني، وهي النعم املعنوية كالعزة والرسور والعلم 
وغريها. ففى اآليات األخرية ذكر اهلل قصة آدم، ألن االنتامء إليه 
يذكر اإلنسان ويقول إين  تعاىل  تعاىل، كأن اهلل  نعم اهلل  نعمة من 
األخيار،  املالئكة  له  وأسجدت  العلم  وعلمته  آدم  أباك  خلقت 
اهلل،  نعم  نعمة من  له،  أبناء  آدم وكونكم  إىل  فانتامئكم  وأكرمته؛ 

فعليكم أن تشكروا اهلل عىل النعم الظاهرة والباطنة.
وأما قصة آدم عليه السالم، فإن اهلل سبحانه تعاىل ملا أراد أن 
خيلق آدم وجيعله خليفة يف األرض، ذكر ذلك للمالئكة، وكأنه أراد 
اختبارهم، فأبدى املالئكة رأهيم وقالوا: كيف جتعل خليفة يفسد 
يف األرض ويريق الدماء، ونحن أحق باخلالفة، ألننا معصومون، 
فال يصدر خطأ منا، وسنقوم باخلالفة ونصلح يف األرض. ولكن 
اهلل سبحانه وتعاىل أثبت خطأ رأهيم، فقال إنكم ال تعلمون حقيقة 
اخلالفة ومتطلباهتا، وإنى أعلم هبا منكم، ثم أظهر اهلل تعاىل فضل 

آدم عىل املالئكة بام علمه من خواص األشياء ومعرفتها.
عليه  آدم  خلق  بشأن  املالئكة  مع  احلوار  يف  احلكمة  هي  ما 

السالم؟
واجلدير بالتدبر ههنا، ما هي احلكمة يف إخبار املالئكة بشأن 
خلق آدم؟ هل ذلك عىل سبيل االستشارة، أو هل كان املقصود 

هو اإلخبار فحسب، أو كان اهلدف هو لالطالع عن رأهيم؟
يشء  خفي  حيث  تكون  االستشارة  ألن  فمحال،  األول  أما 
عىل أحد، وبدهيي أن اهلل تعاىل ال خيفى عليه يشء يف األرض وال 
يف السامء. وإنام يستشار من العقالء وأوىل اخلربة من الرجال حيث 
حيتاج املرء إىل آرائهم. ولكن اهلل سبحانه ال حيتاج إىل أحد، وهو 
عليم بكل ذرة يف الكون، فكيف يستشري خلقه؟ وتكون املشاورة 
يف الربملانات حيث مجيع األعضاء سواسية يف احلقوق، فال يقىض 
بشء إال إذا أدىل اجلميع بآرائهم، حتى ال يعرتضوا؛ ولكن ههنا 
خيتلف األمر، ألن اهلل خالق كل يشء، واجلميع خملوق، ومن شأنه 

سبحانه وتعاىل أنه ال يسئل عام يفعل وهم يسئلون.

تفسير معارف القرآن
تفسري آية 30 إىل 34 من سورة البقرة

العالمة الفقيه املفتي حممد شفيع رمحه اهلل
تعريب/ سامحة األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي

دراسات قرآنیة
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اهلل  ألن  املشاورة،  بقصد  يكن  مل  املالئكة  إخبار  أن  فاحلق 
أشبهت  اإلخبار  صورة  ولكن  ذلك،  عن  غني  وتعاىل  سبحانه 
املشاورة، وذلك يفيد أمهية املشاورة، وألجل هذا كان النبي صىل 
الصحابة،  يشاور  يشء  كل  يف  إليه  يوحى  وهو  وسلم  عليه  اهلل 

فكان عمله تعليام ألمته ليهتموا باملشاورة يف أمورهم.
ومجلة القول أن  يف إخبار املالئكة بخلق آدم نكتتان: األوىل 
أمهية املشاورة، والنكتة الثانية كانت املالئكة يظنون أن اهلل خيلق 
خلقا أفضل وأعلم منهم، وقد جاء يف تفسري ابن جرير عن عبد 
اهلل بن عباس أن املالئكة كانوا يقولون: لن خيلق اهلل خلقا أكرم 

عليه منا وال أعلم.
وقد كان يف علم اهلل أنه سيخلق خلقا يكون أفضل وأعلم من 
اجلميع، وسيمنحه اخلالفة ويرشفه بالنيابة، فذكر ذلك للمالئكة 

ليبدوا آرائهم.
فقالوا  ورأوا؛  علموا  ما  ضوء  يف  آرائهم  املالئكة  أبدى  وقد 
فكيف  الفساد،  مادة  فيه  توجد  خليفة،  وجتعله  ختلقه  الذي  إن 
ولكن  الدماء.  يريق  وهو  األمن؛  يقيم  وكيف  اآلخرين،  يصلح 
املالئكة ال توجد فيهم مادة الفساد، وهو معصومون من اخلطأ، 
فلعلهم  والتقديس،  والتسبيح  واحلمد  بالعبادة  ومشغولون 
القيام باإلصالح أكثر من غريهم. إذن مل يكن ما قالت  حيسنون 
املالئكة عىل سبيل االعرتاض، ألهنم معصومون، وإنام أرادوا أن 
يعلموا حكمة تفضيل غريهم عليهم. فقال اهلل تعاىل »إنى أعلم ما 
ال تعلمون«. أي ال تعلمون حقيقة اخلالفة وما تقتضيه، وأنا أعلم 
هبا وبمن هو أهل هلا. وأراد اهلل أن يعرف املالئكة حقيقة األمر، 
فلم  املالئكة  وأما  وآثارها،  وخواصها  األشياء  أسامء  آدم  فعّلم 
حقيقة  يعرفون  كانوا  ما  ألهنم  العلوم  هذه  توافق  طبائعهم  تكن 
اجلوع والعطش مثال، وال يعرفون املشاعر النفسية عند احلوادث 
نظرا إىل طبيعتهم اخلاصة، ولكن آدم كان يدرك ذلك كله، فتعلم 
أن  آية  أي  من  يثبت  ومل  ذلك.  يقدروا عىل  مل  واملالئكة  عّلم،  ما 
آدم  ولكن  عاما  كان  التعليم  بل  املالئكة،  دون  ذلك  ُعّلم  آدم 
استفاد من ذلك نظرا إىل طبيعته، واملالئكة مل يستفيدوا منه نظرا 
إىل طبائعهم اخلاصة، وآدم كانت فطرته مالئمة ملا ُعّلم؛ أو أودع 
يف طبيعته علم األشياء، كصبي يبدأ باالرتضاع من ثدي أمه منذ 
يولد، أو كفرخ طري مثل البط يبدأ بالسباحة دون تعليم من أحد.

ربام يسأل أحد، ملاذا مل يغري اهلل تعاىل طبائع املالئكة ليكونوا 
أهال للتعلم، ولكن هذا كالذي يقول ملاذا مل جيعل املالئكة أناسا.

عىل  األشياء  عرض  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أن  القول  فجملة 
املالئكة وقال هلم لو كنتم صادقني فيام تعتقدون أن اهلل ال خيلق 
غريكم،  من  باخلالفة  أجدر  وأنكم  منكم  وأفضل  أعلم  خلقا 
هذا  من  ثبت  وقد  وخواصها.  األشياء  أسامء  تبينوا  أن  فعليكم 
الرعية  بطبائع  عاملا  يكون  أن  بد  ال  الناس،  عىل  حيكم  الذي  أن 

وصفاهتم، حتى حيكم عليهم باحلق ويطبق العدل فيهم.
فالذي ال يعرف حقيقة اجلوع، فإذا عرض عليه يف املحكمة 

مرافعة اجلوع، كيف يستطيع أن يقيض بشأهنا؟
ال  اخلالفة  أن  للمالئكة  يبني  أن  وتعاىل  سبحانه  اهلل  فأراد 

األرض  بام يف  عاملا  يكون  أن  للخليفة  بل البد  العصمة،  تكفيها 
االستكبار  قالوا  بام  يّدعون  املالئكة  كان  وما  وآثاره،  وخواصه 
والفخر، بل عرضوا أنفسهم للخدمة، فلام اتضحت هلم احلقيقة 
قالوا »سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم«.
اإلنسان  أن  املالئكة  علم  كيف  آخر:  سؤال  ههنا  وينشأ 
سيسفك الدماء ويفسد األرض؟ هل  كانوا يعلمون الغيب، أم 
السؤال، عند مجهور  قالوا ذلك ظنا وختمينا؟ واإلجابة عن هذا 
املحققني أن اهلل سبحانه وتعاىل أخرب املالئكة عام يفعل اإلنسان يف 
املستقبل، كام ورد يف بعض اآلثار. فتعجب املالئكة وسألوا كيف 
خيتار اإلنسان للخالفة وهو يفسد ويسفك الدماء، وما احلكمة يف 
ذلك؟ فأراد اهلل سبحانه وتعاىل أن يظهر فضل آدم عىل املالئكة يف 
العلم وأجاب عن شبهة املالئكة عندما قالوا أجتعل فيها من يفسد 
يف األرض ويسفك الدماء، بقوله »إين أعلم ما ال تعلمون«؛ وفيه 
أّهله هلا،  إشارة أن ما تزعمونه منافيا خلالفة اإلنسان، هو الذي 
فساد ال  يوجد  الفساد، وحيث ال  دفع  الغرض من اخلالفة  ألن 
اهلل سبحانه وتعاىل  فكأن  األمور.  إىل خليفة يصلح  حاجة هناك 
أراد أن خيلق خلقا ال كاملالئكة الذين ال يصدر منهم خطأ، وال 
كالشياطني الذين ال يصدر منهم إال الرش، بل أراد أن خيلق خلقا 
اخلري  إىل  يسبق  ولكنه  مجيعا،  والرش  اخلري  منه  يصدر  أن  يمكن 

ويَدع الرش، ويترّشف بمرضاة اهلل تعاىل.
من هو واضع اللغة؟

ثبت من قصة آدم عليه السالم وتعليمه األسامء، أن اهلل تعاىل 
الواحدة إىل لغات  اللغة  اللغة أوال، ثم تعددت  هو الذي وضع 
شتى باستعامل العباد. وهذا ما ذهب إليه اإلمام األشعري رمحه 

اهلل تعاىل.
فضل آدم عىل املالئكة:

اهلل  أن  السالم،  عليه  آدم  قصة  بيان  يف  بالتدبر  اجلدير  ومن 
ملا  املالئكة فقال هلم »أنبئوين«؛ ولكن  سبحانه وتعاىل ملا خاطب 
معّلام  آدم  أن جيعل  أراد  تعاىل  فكأنه  »أنبئهم«.  فقال  آدم  خاطب 
للمالئكة، فظهر بذلك فضله عىل املالئكة، ألنه أنبأهم وعّلمهم 

األسامء.
وقد ثبت من القصة أن علم املالئكة يزداد وينقص، كام زيد 

علمهم بأخبارآدم عليه السالم.
قضية اخلالفة يف األرض:

ثبت من القرآن الكريم أنه البد من وجود خليفة يطبق رشع 
امللك هلل.  نفسه، ألن  عند  من  أن يرشع  له  وليس  أرضه،  اهلل يف 
احلكم  »إن  سبحانه:  اهلل  قال  كام  اهلل،  إال  الترشيع  مصدر  فليس 
إال هلل«، وقال »له ملك السموات واألرض«، وقال »أال له اخللق 

واألمر«.
أمور  ويصلح  اهلل  أحكام  ويطبق  اهلل  بإذن  حيكم  فاخلليفة 
الناس يف ضوء رشع اهلل، وإن هذا اخلليفة إنام خيتاره اهلل، وليس 
ألحد رأي يف اختياره، ومن ثم أمجعت األمة اإلسالمية أن النبوة 
بعلمه وحكمته  وتعاىل  اهلل سبحانه  بل  البرش،  ليست من كسب 
هيبها ملن يشاء؛ وكام يقول عّز من قائل: »اهلل يصطفي من املالئكة 
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الناس إن اهلل سميع بصري«. وقال: »اهلل أعلم حيث  رسال ومن 
يتلقى األحكام من اهلل بال واسطة، ثم  جيعل رسالته«. واخلليفة 
يطبقها يف األرض، وقد جرت سلسلة اخلالفة من آدم إىل خاتم 
النبيني عىل طريقة واحدة، وقد جعل اهلل خلاتم النبيني عليه الصالة 
كان  نبي  كل  أن  منها  فيها،  أحد  يشاركه  مل  خصائص  والسالم 
يبعث إىل قومه أو بلدته أو مناطق خاصة، فإبراهيم عليه الصالة 
والسالم إىل قوم، ولوط إىل قوم آخر، وأرسل موسى وعيسى إىل 
بني إرسائيل، ولكن حممدا صىل اهلل عليه وسلم أرسل إىل الناس 

كافة، وإىل اجلن واإلنس مجيعا.
خصائص النبي صىل اهلل عليه وسلم كآخر خليفة هلل:

فالنبي صىل اهلل عليه وسلم بعث هلداية الناس أمجعني، وللبالد 
كلها، كام قال  اهلل سبحانه وتعاىل »قل يا أهيا الناس إين رسول اهلل 
مسلم  وروى  واألرض«.  الساموات  ملك  له  الذي  مجيعا  إليكم 
ْلُت َعىَل  يف صحيحه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال:«ُفضِّ
ْعِب َوُأِحلَّْت ىِلَ  ُت بِالرُّ األَْنبَِياِء بِِستٍّ ُأْعطِيُت َجَواِمَع اْلَكِلِم َوُنرِصْ
اْلَغنَاِئُم َوُجِعَلْت ىِلَ األَْرُض َطُهوًرا َوَمْسِجًدا َوُأْرِسْلُت إىَِل اخْلَْلِق 

ًة َوُختَِم بَِى النَّبِيُّوَن«. َكافَّ
األنبياء  أن  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  للنبي  الثانية  اخلصيصة 
أرسلوا إىل مناطق واقوام خاصة، ملدة خاصة، وملا انقضت تلك 
املدة جاء رسول آخر وصار خليفة. أما النبي صىل اهلل عليه وسلم 
القيامة،  يوم  إىل  ونيابته  خالفته  وامتدت  النبيني،  خاتم  جعل 
الساموات  مادامت  اخلليفة  هو  بل  آخر،  دون  بزمن  خيتص  فلم 

واألرض.
تعاليمهم  كانت  السابقني  األنبياء  إن  الثالثة:  اخلصيصة 
للتحريف  تعرضت  ثم  خمصوصة،  مدة  إىل  حمفوظة  ورشائعهم 
والتغيري، فلم يوثق هبا بعد تلك املدة، ولكن رشيعة نبينا ال تزال 
الكريم  القرآن  القيامة، وأن اهلل تعاىل ضمن حفظ  قائمة إىل يوم 

كلامته ومعانيه. »إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون«.
كام أن اهلل سبحانه وتعاىل ضمن حفظ القرآن، كذلك ضمن 
حفظ  األحاديث النبوية؛ فهي حمفوظة إىل يوم القيامة، وال تزال 
طائفة حتافظ عليها بإذن اهلل ونرصه، وال تألوا جهدا يف حفظها. 

فال يقدر أحد أن يمحوها ويبيدها.
حرفت  وصحفهم  السابقني  األنبياء  كتب  أن  القول  فجملة 
جاء  ما  ولكن  الصحيحة،  األوىل  صورهتا  يف  تبق  فلم  فنيت،  أو 
به النبي صىل اهلل عليه وسلم يف صورة القرآن، وما علم أمته يف 
صورة األحاديث، ال يزال باقيا حمفوظا إىل يوم القيامة، فال حاجة 

إىل نبي جديد، وال رضورة إىل خليفة مستقل.
اخلصيصة الرابعة للنبي صىل اهلل عليه وسلم أنه خليفة اهلل إىل 
يوم القيامة يف أرضه. فالذي ينوب عن النبي صىل اهلل عيل وسلم 
الرسول  خليفة  له  يقال  أرضه،  يف  اهلل  رشع  ويطبق  وفاته،  بعد 
ونائبه. ولكن األنبياء السابقني كانوا يرسلون إىل مدة معينة، فإذا 

تويف أحدهم، بعث اهلل نبيا آخر بعده.
يف  ومسلم  البخاري  إسامعيل  بن  حممد  اإلمامان  أخرج 
بنو  »كانت  قال:  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  أن  صحيحيهام 

إرسائيل تسوسهم األنبياء، كلام هلك نبي خلفه نبي آخر، وأنه ال 
نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون«.

تعاىل  اهلل  أن  وسلم  عليه  اهلل  صىل  للنبي  اخلامسة  اخلصيصة 
أن  وذلك  السالم،  عليهم  األنبياء  حيتلها  كان  مكانة  ألمته  منح 
الضالل واخلطأ، وحيث  فال جتتمع عىل  األمة جعلت معصومة 
أمجعت األمة عىل مسئلة، تعد تلك املسئلة من أحكام الرشع، من 
ثم صار اإلمجاع من مصادر الرشع بعد الكتاب والسنة. وقد قال 
النبي صىل اهلل عليه وسلم: »لن جتتمع أمتي عىل الضاللة«. وقال 
ظاهرين  أمتي  من  طائفة  تزال  »«ال  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  النبي 

حتى يأتيهم أمر اهلل وهم ظاهرون«. )صحيح البخاري(
أن األمة لن جتتمع عىل الضاللة واخلطأ.  وقد ثبت من هذا 
خليفة  اختيار  أمر  إليها  فّوض  معصومة،  األمة  جعلت  فلام 
فهو  للخالفة  األمة  اختارته  اهلل عليه وسلم، فمن  الرسول صىل 
تطبيق  عن  املسؤول  وهو  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  الرسول  خليفة 
جلميع  واحدا  إال  يكون  ال  اخلليفة  أن  البدهيي  ومن  اهلل.  رشع 
األمة. وقد كانت سلسلة اخلالفة جارية ومطبقة إىل عهد اخللفاء 
الراشدين؛ فكل ما أفتى وقىض به اخللفاء الراشدون، فهو حجة 
عليه  اهلل  صىل  النبي  قال  وقد  واالتباع.  بالعمل  وجدير  لألمة، 

وسلم: »عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين«.
ماذا حدث بعد اخلالفة الراشدة؟

وحيكي لنا التاريخ أن امللوكية والطائفية أنشبت أظفارها يف 
بالد املسلمني، فصار لكل منطقة أمري وملك، وال ريب أهنم ال 
الكلمة. نعم! يمكن أن يقال هلم  يستحقون اسم اخلليفة بمعنى 

أهنم ملوك وأمراء.
وملا تعذر اجتامع املسلمني عىل رجل واحد بصفته خليفة هلم، 
اختار كل قطر وكل قوم أمريا هلم؛ فالذي اتفق املسلمون يف قطر 
عىل إمارته فهو أمريهم، وينبغي أن يكون اختيار األمري بالشورى 

كام أوىص اهلل يف كتابه »وأمرهم شورى بينهم«.
الفرق بني الدیموقراطية والشورى يف اإلسالم:

ومن اجلدير بالذكر أن الربملان أو جملس الشيوخ نموذج من 
األمور، وذلك  الشورى يف بعض  أنه خيتلف عن  الشورى، غري 
الديموقراطي،  النظام  يف  الترشيع  يف  أحرار  الربملان  نواب  أن 
ولكن أعضاء الشورى يف اإلسالم يقننون يف إطارالرشع، وليسوا 
بمرشعني من عند أنفسهم. ثم إن أعضاء الشورى يف اإلسالم هلم 
مواصفات بّينها الرشع، فإذا اختاروا بعد تلك املواصفات، فهم 

يقننون ويرّشعون يف ضوء الكتاب والسنة.
بنود هامة لقانون الدولة يف اإلسالم:

يستنبط من قول اهلل سبحانه وتعاىل للمالئكة »إين جاعل يف 
األرض خليفة« بنود للرشيعة اإلسالمية.

األول: أن السلطة هلل يف األرض ويف السامء.
الثاين: يطبق رشع اهلل يف أرضه بواسطة النائب واخلليفة.

الثالث: انتهت سلسلة اخلالفة بالنبي صىل اهلل عليه وسلم.
الرابع: خلفاء الرسول ينوبون عنه.
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بل  لقبيلة،  ينحرص ألرسة وال  اإلنسان ال  الكبري من  إن 
ال لزمان ومكان، فكم من العظامء من املبدعني املخرتعني ، 
جراهام  وألكسندر  كأديسون   ، وغريهم  والوزراء  واألمراء 
بخري  التاريخ  يذكرهم   ، و...   ، وفيليب  القرنني  وذي   ، بل 
، ويعرف هلم اإلنسان فضلهم، ويعرتف بعظمتهم ، ويشكر 

إحساهنم.
فكيف باألنبياء واملرسلني الذين تركوا ارتسامات خالدة 
يبلغ  ولن  يبلغ  مل  ما  والعمراين  اخللقي  البرشية  تاريخ  عىل 

شأوهم أحد. 
فإن سريهتم املطهرة تعتربمدرسة للبرشية مجعاء، يقتبس 
الناس، و من كل جنس، ويف أي موقع  منها كل صنف من 

يف املجتمع.
سريهتم  عرض  يكون  أال  واملربني  األنبياء  حقوق  فمن 
بحياة  تتعلق  خشيبة  رتيبة  وأخباٍر  وقائع  كعرض  وحياهتم 
رجال مضوا يف غابر من الزمان فانقطعوا بموهتم عن األحياء 

فال عالقة حلياهتم باحلارضين.
األنبياء  حتبيب  املؤمن  والكاتب  املسلم  الدارس  عىل  بل 
املتوارثة  الالحقة  األجيال  إىل  املربني من خلفاءهم  وتقريب 
بإلقاء أضواء عىل عنارص الرتبية وأساليب الدعوة يف حياهتم 
يف  وأثروا   ، والعقول  القلوب  إىل  الطريق  هبا  شقوا  التي 
العواطف واملشاعر، وعليه اإلشارة إىل النتائج العظيمة التي 

أسفرت دعوهتم عنها.
حسنة:  أسوة  وسلم  عليه  اهلل  صىل  حممد  الرسول  ويف 
والداعية  واملريب  واجلاروالعامل  والوالد  والزوج  للشاب 
 ، والعامل  واحلاكم  واملعاهد  والسيايس  والقائد  واملجاهد 
جتتمع  ال  صفات  عىل  وسلم  عليه  اهلل  حياهتصىل  وتشتمل 
أبدًا يف أي زعيم أو مصلح، ال يف األنبياء ، وال يف غريهم من 
العظامء ، وهلذا أمر اهلل عز وجل بطاعته مطلقًا: }َوَمن ُيَشاِقِق 
امْلُْؤِمننَِي  َسبِيِل  َغرْيَ  َوَيتَّبِْع  اهْلَُدى  َلُه   َ َتَبنيَّ َما  َبْعِد  ِمن  ُسوَل  الرَّ
َوَربَِّك الَ  }َفاَل  َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساءْت َمِصرًيا{،  َتَوىلَّ  َما  ِه  ُنَولِّ
ُموَك فِياَم َشَجَر َبْينَُهْم ُثمَّ الَ جَيُِدوْا يِف َأنُفِسِهْم  ُيْؤِمنُوَن َحتََّى حُيَكِّ

حُتِبُّوَن اهللَّ  ُكنُتْم  إِن  }ُقْل  َتْسِليام{،  َوُيَسلُِّموْا  َقَضْيَت  َّا  َحَرًجا ممِّ
ِحيٌم{. بِْبُكُم اهللُّ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواهللُّ َغُفوٌر رَّ بُِعويِن حُيْ َفاتَّ

البرشية يف  عليه وسلم إلنقاذ  اهلل  اهلل حممدا صىل  أرسل 
زمان أطبق عىل العامل ليل حالك مؤيس، قد ضاعت احلقوق 
الضامئر،  وفسدت  القلوب،  وخبثت  العقول،  واسُتِخّفت 
واجرتئ  التمييز،  قوة  وفقد  األبدان،  يف  األرواح  وماتت 
به ، وجنى عىل عباده  اإلنسان عىل اهلل فافرتى عليه وأرشك 
رمحة،  للصغري  وال  حرمة،  للكبري  يعرف  فلم  فاستعبدهم، 
وال للمرأة قيمة ، وفسدت األخالق، وانتهكت األعراض، 
حتى  واخلبث  اخلالعة  وكثرت  اإلنسان،  كرامة  وأهدرت 
أعددت  حتى  والنهب  الغارة  وشاعت   ، سعادة  أصبحت 

شجاعة.
طقوس  عن  عبارة  جلها  أو  كلها  الديانات  وأصبحت 
 ، حياة  وال  فيها  روح  ال  خاصة  أمكنة  يف  تؤدى  وتقاليد 
وسادت العامل معظمه وثنية شاملة ال تعرف عبادة دوهنا، فلم 

يبق أحد هيمه دينه وعقباه، أو يعبد ربه وال خيضع لسواه.
واللعب  اللهو  أنواع  عىل  حريصني  احلكام  وكان 
والطرب، فأصبح مههم الوحيد هو اكتساب املال، فيفرضون 
بكل عنف ومهجية جبايات قاسية عىل الشعب، كأن قلوهبم 
من  الشعب  يعانيه  ما  عىل  العطف،  من  يشء  عىل  تتعرف  مل 
البؤس والشقاء ما يكرههم أن يبيعوا أبناءهم أداء للرضائب 

ووفاء للديون.
مل يكن لألمن والنظام قانون وال دستور، واشتدت عىل 
حتى  والنارصين،  املنقذين  وفقدوا   ، الضغوط،  الشعب 
وال  تنري  ال  شمسهم  وأصبحت  منري،  مستقبل  من  يئسوا 
تيضء، وفقدوا ثقتهم بالنجاح والنجاة، وصاروا ال حيلمون 

باالزدهار والرقي .
بإرسال  املسلوب،  والشعب  املظلوم  اإلنسان  اهلل  فرحم 

نبيه حممد صىل اهلل عليه وسلم.
بالشفقة  البائس بشعور غامر  فقام حيرتق ويتأمل ملصريها 
املسؤلية  تلك  أعباء  ليتحمل  أمجعني  اهلل  عباد  عىل  والرمحة 

بقلم/ حممد بن عبد الواحد

نبي الرحمة السریة و التاریخ
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صناعة  األسمى  هدفه  وكان  العظيمة،  واملهمة   ، الضخمة 
هيجان  من  والرتبيةوتطهريهم  التعليم  خالل  من  الرجال 
اإلنسان  وتأهيل   ، الشخصية  واحلظوظ  النفسية  الرعونات 
املنهج  مقتىض  عىل  وتعمريها  األرض  يف  اخلالفة  دور  ألداء 

الربانيوإسعاف البرشية.
البغضاء  له  وأضمر  العداوة  له  أظهر  ذلك  سبيل  ففي 
وعذب بالرضب وأوذي بالشتم ورمي بالسحر، وقذف بسال 

جزور ونثر عىل رأسه تراب .
وجاه  ورشف  وملك  مال  من  املغريات  عليه  وعرضت 

ونساء أن يتنازل عن دعوته فأبى ذلك العرض ورفضه.
وأصاب  وآذاه،  كذبه  إال  أحد  يلقه  فلم  يوما  خرج 
أصحابه من شدة البالء ما أكرههم عىل ترك الديار واهلجرة 
إىل احلبشة، وقوطع وحورص مع بني هاشم يف شعب لسنوات 
الشجر، وسمع صوت  بال مرية، حتى اضطروا ألكل ورق 
 ، رّد  رش  الطائف  يف  وُرّد  اجلوع،  شد  من  يتضائون  الصبية 
ُأدميت قدماه وسال منهام  باألحجار حتى  ، وُرمي  به  صيح 
الدم فسقط مهموما مكروبا فلم يشك إال ضعف قوته وقلة 
حيلته ، وُأخرج من بلده احلبيب فصرب وما وهن،  وما ضعف 

وما استكان.
إىل  اخللقيدعو  وحسن  العاطفة  حنو  يف  سبيله  يف  ومىض 
اهلل ، وينزه النفوس بعزم أكيد وجد جهيدال يعرف الكسل، 
باالنقطاع،  ترىض  ال  ومواصلة  البخل،  مع  يتوافق  ال  وبذل 
ومهة ال تقنع بالدون، وعزيمة ال تتناسب مع اخلمول، وبذل 
كل وسعه، واستخدم كل أسلوب ووسيلة مرشوعة يف سبيل 
الرحيم،  ربه  عتبة  إىل  الدمار  من  املحترضة  اإلنسانية  إنقاذ 
وأناة  حلم  الوثنيةيف  واجتثاث   ، الفساد  جرثومة  وإزالة 

وهدوء.
فهذه بعض أصول الرتبية النبوية:

من  -1 الوثنية  وإجتثاث  اهلل  بعبادة  اإلنسان  صلة  إجياد 
من  أساسية  وغاية  النبي  مهامت  من  مهمة  وهي  جذورها، 

رسالته.
إصالح النفوس وتزكيتها. -2
تطهري األخالق وإمتام مكارمها. -3
إحقاق احلقوق الضائعة . -4
يف  -5 املنكر  والنهي عن  باملعروف  األمر  شعرية  غرس 

القلوب.

حتقيق الصالت، وتقوية الروابط. -6
الوجهة  -7 اإلنسانيةوتوجيهها  بالعواطف  االعتناء 

الصحيحة التي جتعلها أداة خري وتعمري.
التعويد عىل نظافة الظاهر والباطن. -8
تنمية املهارات واهلوايات املفيدة، كالسباحة والرمي  -9

والسباق لتقوية اجلسم وإعداد القوة وطرد اخلمول ولتنشيط 
النفس إىل ما يقرب من اهلل تعاىل.

10-  ، والطبقية  واللون،  واجلنس،  البالد،  فروق  إزالة 
والعنرصية. وغريها كثري.

ومن أساليب الدعوة والرتبية النبوية:
التبشري واإلنذار: وهو مفتاح النفس اإلنسانية،فإهنا  -1

جمبولة عىل طلب اخلري لذاهتا، ودفع الرش عنها، }َوَما ُنْرِسُل 
يَن َوُمنِذِريَن{ ِ امْلُْرَسِلنَي إاِلَّ ُمَبرشِّ

النصيحة اجلامعية ،وإسداء النصح هلم دون ختصيص  -2
مجيعا،  فيها  يشرتكون  التي  لألمور  وخصوصا  منهم.  ألحد 
كالرتغيب يف الصدقة، واإلحسان لآلخرين، وبذل املعروف 
املعتقدات  سوء  من  والتحذير  عنهم،  األذى  وكف  هلم، 

واألقوال واألفعال.
و  -3 وجع،  دون  يقطع  كالسكني،  فإنه  واللني  الرفق 

القسوة  تؤثر  ال  ما  الكريمة  النفوس  يف  تؤثر  عظيمة  نعمة 
قال  قال:  عنه-  اهلل  ريض  معمر-  بن  اهلل  عبيد  والغلظة!عن 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )ما أعطي أهل بيت الرفق 
إال نفعهم، وال منعوه إال رضهم(، وعن عائشة- ريض اهلل 
الرفق يف يشء إال  : )ما يكون  عنها- قالت: قال رسول اهلل 

زانه وال ينزع من يشء إال شانه(.
الصفح والعفو عن بعض ما يصدر من أصحابه من  -4

القسوة والغلظة.
هجر املخطئ ملدة معينة من الزمن، بدالً من القسوة  -5

الذين  الثالثة  قصة  راجع  احلديث،  يف  والغلظة  القول،  يف 
خلفوا يف غزوة تبوك.

وغري  -6 املعايص.  لبعض  والعقوبات  الزواجر  وضع 
...
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     بني الفقهاء واملحدثني
احلديث  فرقًا بني معرفة  أن هناک  هنا  اإلشارة  وينبغي      
وفقهه وإدراک كنهه وبني ألفاظ احلديث البحتة دون الوقوف 

عىل مغزاها وحقائقها.
احلديث  فقه  بني  مجع  من  األعالم  األئمة  ’ومن  هذا    
أو  الفقه  إما  منهام  واحد  عىل  ركز  من  ومنهم  وألفاظه 
وفقهه  احلديث  ألفاظ  بني  مجعوا  الذين  وكان  احلديث 
لتصدي  واستأهلوا  األئمة’  بني  سامقة  مكانة  احتلوا  قد 
األمة  وأذعنت  املعروضة  املسائل  يف  واالجتهاد  الفتوى 
باعرتاف  إلمامتهم واعرتفت بعلو كعبهم ،وقد ذكرنا نقوالً 
اإلمام  قول  مثل  الكتاب؛  يف  األعالم  هؤالء  بفضل  األئمة 
األحاديث، بمعاين  أعلم  ،،الفقهاء  اهللّ:  رمحه   الرتمذي 
بني  يقارنون  احلديث  أهل  من  املصنفون  كان  ولقد        
ويردفون  مسألة  يف  آرائهم  اتفقت  إذا  والفقهاء  املحدثني 
: الصالح  ابن  مقدمة  يف  حيث  باملحدثني   الفقهاء 
يشرتط  أنه  عىل  والفقه  احلديث  أئمة  مجاهري  ›‹أمجع      
إلخ‹‹)1( ضابطًا  عداًل  يكون  أن  بروايته  حيتج  من   يف 
الفقهاء  أعني  تتفق  ومل  رائهم  آ  إذاختلفت  وأما       
املذهب  أن  فذكروا  املسائل  بعض  يف  مثاًل  واملحدثني 
الصالح  ابن  مقدمة  يف  مثال:حيث  املحدثني  مذهب  هو 
الذي  احلديث  هو  :‹‹فهذا  الصحيح  تعريف  بعد 
)2(،، احلديث  أهل  بني  خالف  بال  بالصحة  له   حيكم 
الفقهاء  إسناد  العسقالين  حجر  ابن  اإلمام  فّضل  وقد       
أعىل  العايل  أن  مع  العايل  املحدثني  إسناد  عن  السافل 
أن  عىل  يدل  فإنام  شئ  عيل  دل  إن  فهذا  السافل،  من  رفعة 
جعل  حيث  حجر،  ابن  عند  سامقة  مكانة  حيتلون  الفقهاء 
املحتف  الواحد  اخلرب  يف  مدرجا  املحدثني  الفقهاء  إسناد 
للنخبة : النظري حيث يف رشحه  العلم  يفيد  الذي   بالقرائن 
اليكون  حيث  املتقنني  احلفاظ  باألئمة  املسلسل      ›‹ومنها 
ويشاركه  مثاًل  حنبل  بن  أمحد  يرويه  الذي  كاحلديث  غريبا 
بن  مالک  عن  غريه  فيه  ويشاركه  الشافعي  عن  غريه  فيه 
جهة  من  باالستدالل  سامعه  عند  يفيدالعلم  فإنه  أنس، 
املوجبة  الالئقة  الصفات  من  فيهم  وإن  رواته  جاللة 

غريهم‹‹)3( من  العددالكثري  مقام  يقوم  ما   للقبول 
حيث  بوحنيفة  أ  اإلمام  املسلسل  هذا  يف  ويندرج      قلت: 
محاد  طريق  عن  عنه  اهللّ  ريض  مسعود  ابن  إىل  سنده  يتصل 
عن إبراهيم ـ الذي قيل فيه إنه صرييف احلديث ـ عن علقمة 
من  كلهم  عنهم . وهؤالء  اهللّ  ريض  مسعود  بن  عبداهلل  عن 
األئمة الفقهاء احلفاظ املتقنني الذين شهدت األمة هلم باخلري، 

وأذعنت إلمامتهم يف الفقه واحلديث.  
     فعىل هذا فقه احلديث واالستباط منه له أمهية جوهرّية 
عند جهابذة العلم، وبالفقهاء قوام الرشيعة وإحكامها وهم 
أبرص باحلديث وهلم التقدم يف معرفته، يقول العالمة الذهبي 

عن أهل الرأي ـ الفقهاء ـ:
يف  رحلوا  ،قد  باحلديث  برصاء  الرأي  أهل  ›‹كان 

طلبه،وتقدموا يف معرفته‹‹.)4( وقال احلاكم النيسابوري:
 ›‹معرفة فقه احلديث إذ هو ثمرة هذه العلوم ،وبه قوام الرشيعة 
،فأما فقهاء اإلسالم وأصحاب القياس والرأي واالستنباط 
بلد‹‹.)5( وأهل  عرص  كل  يف  فمعروفون  والنظر   واجلدل 
الشيباين: حسن  بن  حممد  اإلمام       ويقول 
    ›‹ال يستقيم العمل باحلديث إال بالرأي ، وال يستقيم العمل 
 بالرأي إال باحلديث ›‹)6( ومن هذا تبني تالزم احلديث بالفقه.
    وقال عيل بن املديني :  ›‹التفقه يف الدين نصف العلم ›‹)7(
إذا  احلافظ  ”الضعفاء“الثقة  كتابه  يف  حّبان  ابن  ويقول     
االحتجاج  الجيوزعندي  بفقيه  وليس  حفظه  من  حّدث 
بخربه“.  نقاًل عن رشح علل احلديث البن رجب 1.150   

بفقيٍه  يكن  مل  احلافظ  الّثقة  „فإذاكان  فيقول:   ويزيد     
يذهب  وغرّياملعنى’حتى  املتن  قلب  ربام  حفظه  من  وحّدث 
منه’وهو  ليس  شيٍئ  إىل  فيه’ويقلبه  ماجاء  معنى  اخلربعن 

اليعلم “1.151     
الفقهاء عىل غريهم   وقد ورد يف األحاديث واآلثارفضل 

ممّا يشريإىل أمهّية الفقه والفقهاء حيث يف احلديث:     
صىل  اهلل  رسول  لنا  قال  قال:  اخلدري  سعيد  أيب  „ عن    
اهلل عليه وسلم: إن الناس لكم تبع، قال: كان  إذا أتوه قال 
مرحًبا بوصية رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال لنا رسول 

نظام التفقيه والفقه اإلسالمي 

يف القرون الثالثة األول
سامحة األستاذ الدكتور حممد عبد احلليم النعامين

تعريب: عبد الرمحن حممد مجال

دراسات اسالمية

)الحلقة الثالثة(



13

السنة التاسعة - حمرم - 1434هـ. تصدر من جامعة دارالعلوم زاهدان - ایران

اهلل صىل اهلل عليه وسلم: إنه سيأتيكم أناس من أقطار األرض 
يتفقهون يف الدين؛ فإذاأتوكم فاستوصوا هبم خرًيا.ويف رواية: 
اجلرح والتعديل       . يتعلمون منكم ويتفقهون يف الدين“ 

البن أيب حاتم 1.12
   ” وعن عيل قال قلت : يا رسول اهلل! إن نزل بنا أمر ليس فيه 
بيان أمر وال هني فام تأمرنا؟ قال: تشاورون الفقهاء والعابدين 

وال متضوا فيه رأي خاصة “املعجم األوسط2.172
   “   وعن ابن مسعود، قال: قال يل رسول اهلل, صىل اهلل 
عليه وسلم: »يا عبد اهلل بن مسعود«.قلت: لبيك، يا رسول 
ورسوله  اهلل  أفضل؟«قلت:  الناس  أي  »أتدري  قال:  اهلل 
يف  فقهوا  إذا  عمال  أفضلهم  الناس  أفضل  »فإن  قال:  أعلم 
رسول  يا  لبيك  مسعود«.قلت:  بن  اهلل  عبد  »يا  دينهم«قال: 
اهلل.قال: »أتدري أي الناس أعلم؟«قلت: اهلل ورسوله أعلم.
قال: »أعلم الناس أبرصهم باحلق إذا اختلف الناس وإن كان 

ا يف العمل، وإن كان يزحف عىل إسته«   مقرّصً
   قال اإلمام ابن عبدالربيف رشح هذااحلديث:“وهذه صفة 

الفقهاء”   جامع بيان العلم وفضله2-92 
 , , قال : كنا حني ندخل عىل أيب سعيد  „وعن أيب هارون   
فيقول : مرحًبا بوصية رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم , حدثنا 
أنه » سيأتيكم قوم من اآلفاق يتفقهون , فاستوصوا هبم خرًيا »  

الفقيه واملتفقه للخطيب 1.51
   „ وعن أيب إدريس اخلوالين قال : كان أبو الدرداء يقول : 

» وما نحن لوال كلامت الفقهاء »نفس املصدر1.56
, يف قوله : كونوا ربانينّي  قال : »  „عن سعيد بن جبري      

حكامء فقهاء »نفس املصدر1.73
والفقهاء  الفقه  بفضل  ناطقة  النصوص وغريها  فهذه       
هبا  وحسبك  العلمي  املهيع  يف  الّصدارة  حيتّلون  وأهّنم 
ألويل  وغنية  كفاية  والشواهد  األمثلة  ذكرنامن  شهادة؛وفيام 

الفهم واإلدراك.  
     إقبال الوفودإىل املدينة املنورة للتفقه يف الدين وعناية                      
النبي صىل اهلل عليه وسلّم اخلاصة هبا                              

املنورة  املدينة  يف  اإلسالمية  احلكومة  استقّرت      وحينام 
،ورشح اهلل صدورالعرب الحتضان اإلسالم ومن ثم نرشه 
املنورة  املدينة  إىل  ترتى  الوفود  النائية،أخذت  األقطار  إىل 
النبي  ،ويتلقاها  الدين  يف  والتفقه  الرشيعة  بأحكام  للتعرف 
ويستبرشهبا،وكانت  الصدر  برحابة  وسّلم  عليه  اهلل  صىل 
عقول الناس تتفاوت يف اإلتقان واإلدراک بمقتىض الظروف 
التي يبارشوهنا،فمن راغب إىل اإلسالم ومعرفة كنهه والتفقه 
ذلک،ومما  غري  إيل  مائل  م،ومن  اإلسال  بمجرد  الدين  يف 
املدينة  إىل  اليمن  وفود  إقبال  املبحث  هذا  يف  النظر  يلفت 

املنورة،وإبداء ها الغرض الذي جاء ت ألجله أالوهو التفقه 
يف الدين مما بعث فيالنبي صىل اهلل عليه وسّلم.الرسور،ودعاه 
البخاري: صحيح  والبشارة،ففي  بالعناية  خيصهم  أن   إىل 
كنت  قال:إين  عنه  اهللّ  ريض  حصني  بن  عمران      ›‹عن 
بني  من  قوم  ه  جاء  وسّلم.إذ  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  عند 
!‹‹قالوا:برّشتنا  متيم  يابني  البرشى  متيم،فقال:‹‹اقبلوا 
البرشى  اليمن،فقال:‹‹اقبلوا  أهل  من  ناس  فأعطنا،فدخل 
بنومتيم‹‹.قالوا:قبلنا!جئناک  يقبلها  مل  اليمن!إذ  ياأهل 
كان... ما  األمر  هذا  أول  عن  الدين،ولنسألک  يف  لنتفقه 
احلديث٦982،باب:22( البخاري،رقم   الخ‹‹.    )صحيح 

    
النبي  التفات  عدم  سبب  حجرعن  بن  احلافظ     وقال 
هلم:‹‹وسبب  وانقباضه  متيم  بني  إىل  وسّلم  عليه  اهلل  صىل 
لكوهنم  علمهم  بقلة  استشعاره  وسّلم  عليه  اهلل  صىل  غضبه 
التفقه  عىل  ذلک  وقدموا  الفانية  الدنيا  بعاجل  آماهلم  علقوا 
الباقية‹‹.)فتح  اآلخرة  ثواب  هلم  حيصل  الذي  الدين  يف 
،السعودية( العلمية  البحوث  409/13،إدارة   الباري، 
     وقال العيني رمحه اهللّ يف رشحه للبخاري عن سبب الغضب:
املبدأ  وكيفية  حقائقها  عن  بالسؤال  هيتموا          ›‹مل 
عن  يسئلوا  وحفظها،ومل  بضبطها  يعتنوا  واملعاد،ومل 
القاري،  إليها‹‹.)عمدة  املوصالت  وعن  موجباهتا 
باكستان. كوتية،  الرشيدية،   112/25،املكتبة 
املصابيح: مشكوة  عىل  الطيبي  رشح       ويف 
ما  مني  اقبلوا  متيم‹‹أي  بني  يا  البرشى          ›‹قوله:اقبلوا 
يقتيض أن تبرشوا باجلنة من التفقه يف الدين والعمل به،وملا مل 
يكن جل مرشهبم،وكل حزب بام لدهيم منهجهم ومذهبهم‹‹. 
 )مرقات املصابيح2/11،املكتبة اإلمدادية،كوتية،باكستان.(
اليمن: أهل  عن       وقال 
ال  الدين  يف  للتفقه  خالصة  الصاحلة  نيتهم  كان         ›‹وملا 
والعمل  والعلم  والقبول  البشارة  حصلهم  الدنيا  يف  للطمع 
العطاء  وعن  بل  البشارة  عن  األولون  وحرم  والوصول 
النذارة‹‹)املصدرالسابق( حضيض  يف  ووقعوا  احلقارة   يف 
    وتبني لنا من العبارات السالفة الذكر أن سبب التفات النبي 
اليمن وعنايته هبم هو ألجل  .إىل أهل  صىل اهلل عليه وسّلم 
عليه  اهلل  صىل  هلم  يقوله  ما  مغزى  وإدراكهم  فهمهم  رسعة 
وسّلم.فلم يلبثوا أن قالوا:جئناک لنتفقه يف الدين!كام اتضح 
أن أهل الفقه واإلدراک كان مقدمًا ومفضاًل عىل سائر الناس 
يف عهد النبي صىل اهلل عليه وسّلم.وناهيك تنويه القرآن بشأن 
املتفقهني يف الدين،.ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم اآلية.
 مذاكرة أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسّلم أحاديثه                                          
الدين يف  للتفقه  واجتامعهم              
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    كان أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسّلم جيتمعون ويتذاكرون 
أحاديث النبي صىل اهلل عليه وسّلم للتفقه يف الدين والتعرف 
بأحكام الرشيعة،ويقيسون بعض أفعاله باألخرى ليتوصلوا 
يف  مايتخالج  عنهم  قلوهبم،وتزيل  تطمئن  صاحلة  نتيجة  إىل 
مغزى  ’ويفهموا  الدين  يف  ليتفقهوا  ،وإنامذلك  صدورهم 
 مايقوله النّبي صىّل اهللّ عليه وسّلم ؛ٍففي رشح معاين اآلثار:
ثالثون  قال:اجتمع  عنه  اهللّ  اخلدريريض  سعيد  أيب      ›‹عن 
حتى  تعالوا  فقالوا  وسّلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  أصحاب  من 
نقيس قراء ة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسّلم فيام مل جيهر فيه 
يف  قرائته  رجالن’ فقاسوا  منهم  اختلف  فام  الصلوات  من 
آية،ويف  ثالثني  ة  قراء  الظهر،بقدر  من  األوليني  الركعتني 
الركعتني األخريني عىل النصف من ذلک ويف صلوةالعرص يف 
الركعتني األوليني عىل قدر النصف من األوليني يف الظهر،ويف 
الركعتني األخريني عىل قدر النصف من الركعتني األخريني 

من الظهر‹‹.)2٦7/1،قديمي كتب خانه ،كراتيش
السنن  تدوين  يف  خاطفة  ظرة   
األول   الثالثة  القرون  يف   واألحكام 
وفتاوي  واألحكام  السنن  بتدوين  املحدثون  اعتنى      لقد 
يف  الكبار  فرشع   ، باخلري  هلا  املشهود  القرون  يف  الصحابة 
تدوين احلديث ، و فتحوا الباب ملن يليهم بعد أن منعوا من 
الراوي:  تدريب  ويف   ، ذكرها  املقام  يسع  ال  ألسباب   ذلک 
    ›‹كانت اآلثار يف عرص الصحابة و كبار التابعني غريمدونة 
كانوا  وألهنم   ، حفظهم  وسعة  أذهاهنم  لسيالن  مرتبة  وال 
أكثرهم  وألن   ، بالقرآن  اختالطها  خشية   ، كتابتها  عن  هنوا 
وكثر  األمصار  يف  العلامء  انترش  فلام   ، الكتابة  الحيسن  كان 
بأقوال  ممزوجة  دّونت  والروافض  اخلوارج  من  االبتداع 
ذلک  مجع  من  فأول   ، وغريهم  التابعني  وفتاوي  الصحابة 
تفرد أحاديث  أن  أن رأى بعض األئمة  إىل  ابن جريج بمكة 
املأتني  رأس  عىل  ،وذلک  خاصة  وسّلم  عليه  اهلل  صىل  النبي 
إمام من  فقّل   ...... ....مسنًدا  بن مويس  اهلل  ،فصنف عبيد 
حنبل  بن  كأمحد   ، املسانيد  عىل  حديثه  وصنّف  إال  األئمة 
وغريهم‹‹ شيبة  أيب  بن  وعثامن   ، راهويه  بن   وإسحاق 
 : السيوطي       قال 
أثناء  يف  كلهم  مجع  من  أول  يف  املذكورون      ›‹هؤالء 
عىل  وقع  فإنه  احلديث  تدوين  ابتداء  ،وأما  الثانية 
بأمره‹‹)8( عبدالعزيز  بن  عمر  خالفة  يف  املئة   رأس 
دور  بدء  عن  تقريبًا  13٦ه  سنة  يف  الذهبي  احلافظ      يقول 
وارتقائه:  ونموه  واألحكام  السنن  يف  والتأليف   التصنيف 
السنن  تدوين  يف  الكبار      ›‹ورشع 
 )9( العربية‹‹  وتصنيف  الفروع   ،وتأليف 

     

األمصارالنائية  يف  األول  الثالثة  القرون  يف  الفقه  ذيوع 
والبلدان املختلفة

     ومن اجلدير بالذكر أن الفقه مل يقترص يف بلد دون آخر؛ 
بل عّم وانترش يف أمهات البلدان اإلسالمية آنذاک مثل الشام 
والعراق واحلجاز، فقد كان الناس يتلقون الفقه يف مجيع هذه 
ال  فالفقه  الفقهية،  املسائل  يف  املجتهدين  ويتبعون  األمصار 
يقترصعىل أهل العراق كام يتخيل كثري بل كا ن شاماّل للبلدان 
اإلسالمية األخرى وكان يف كل بلد من الفقهاء ما يكفي كام 
ال خيفى عىل من طالع الكتب. وقد أشبع العالمة ابن القيم 

الكالم يف هذا املوضوع يف كتابه القيم أعالم املوقعني.
 طريقة التأليف لألئمة املحدثني يف القرن الثاين 

     ولقد كان منهج املحدثني يف التأليفات احلديثية يف القرن 
باألحاديث  التابعني  وفتاوي  الصحابة  أقوال  ،مزج  الثاين 
النبوية وتسجيل ما استنبطوه عن األحاديث واآلثار مما جعل 
تلک الكتب تستحق أن تسمى كتب الفقه واألصول، واختار 
بذلک  فانتهج  موطئه،  يف  اهللّ  مالكرمحه  اإلمام  الطريقة  هذه 
منهج احلفاظ املتقنني يف ذلک الدور مثل سعيد ابن أيب عروبة 

ومحاد بن سلمة .
يقول العالمة ابن تيميةرمحه اهللّ:

تابع  إىل زمن  يصنفون ذلک يف كتب مصنفة  يكونوا  مل   ٫
ابن جريج شيئًا يف  العلم، فأول من صنف  التابعني وصنف 
عروبة  أيب  ابن  سعيد  وصنف  األموات،  يف  وشيئًا  التفسري 
الباب  ما يف  أمثال هؤالء يصنفون  ومحاد بن سلمة ومعمرو 
،وهذه  والتابعني  والصحابة  وسّلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  عن 
هي كتب الفقه والعلم واألصول والفروع بعد القرآن فصنف 

مالكرمحه اهللّ املوطأ عىل هذه الطريقة ›‹.)10(
يقول اإلمام البستي:

›‹كان تصنيف علامء احلديث قبل زمان أيب داؤد اجلوامع 
واملسانيدونحومها ، فتجمع تلک الكتب إىل ما فيها من السنن 

واألحكام أخبارًا وقصصًا و مواعظ و آدابًا‹‹)11( 1 

 )1(  معرفة أنواع علوم احلديث،ص212 ، دارالكتب العلمية، ط ، )1(.
 )2(  معرفة أنواع علوم احليث،ص80 .

 )3(  رشح النخبة ،ص39،38، قديمي كتب خانه.
 )4(  سريأعالم النبالء )23٦/14(مؤسسة الرسالة،بريوت.

 )5(  معرفة علوم احلديث، ص٦3،دارالكتب املرصية القاهرة، سنة 1937م .
 )٦(  أصول الرسخيس113/2.

 )7(  املحدث الفاصل ،ص320 دارالفكر،ط )3(.
)8(  تدريب الراوي، 89.88/1، منشورات املكتبة العلمية باملدينة املنورة 

 ،ط)2(.
 )9(  تذكرة احلفاظ1٦0/1.

 )10(  فتاوى ابن تيمية322/20،ط السعودية.
 )11(  معامل السنن 4/1.
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أشار فضيلة الشيخ عبد احلميد، إمام وخطيب أهل السنة يف مدينة زاهدان، يف القسم األخري من خطبة اجلمعة، إىل 
املقاومة الفلسطينية ضد االحتالل اإلرسائييل يف العقود املاضية قائال: التصويت األخري لصالح الدولة الفلسطينية يف 
األمم املتحدة كدولة »مراقب« غري عضو بأكثرية األصوات ألعضاء هذه املنظمة، خطوة كبرية للشعب الفلسطيني 

يف حتقيق طموحات هذا الشعب.
وأضاف خطيب أهل السنة: هذا االنتصار نتيجة املقاومة الشعبية الفلسطينية التي رأينا نامذج منها يف العدوان 
األخري الذي طال سبعة أيام عىل غزة، كيف استقام املجاهدون ضد املحتل  وأسلحته املتطورة، وأثاروا فيهم الرعب 

والذعر؟
وتابع فضيلة الشيخ عبد احلميد: الثورات العربية والربيع العريب، وكذلك ثورتنا يف إيران، كلها من نتائج املقاومة 

الفلسطينية أو متأثرة باالنتفاضات الفلسطينية. نحن نتوقع مستدلني بكالم اهلل تعاىل أن تتحرر فلسطني.
شكرا  ساجدين  يقعوا  أن  الفلسطيني  للشعب  ينبغي  كان  زاهدان:  بمدينة  العلوم  دار  جامعة  رئيس  وأضاف 
هلل عىل هذه النعمة ويتوبوا إىل اهلل، بدل سائر األفراح واالبتهاجات. يف لقاء مع خالد مشعل قبل سنوات يف مكة 
املكرمة، قلت له: لو أن الشعب الفلسطيني قّدموا من أنفسهم التزاما أكثر للصالة، يتحقق انتصارهم يف أرسع وقت 
ممكن. عىل الشعب الفسطيني أن يقيموا الصلوات يف مجيع األماكن ويتوبوا مجيعا إىل اهلل تعاىل، ألن صالة الشعب 

الفلسطيني يف املساجد واملمرات واحلدائق العامة تثري الرعب يف الكيان الغاصب.
واستطرد خطيب أهل السنة قائال: العامل األسايس للثورات األخرية والنهضات العامة يف البالد املختلفة ضد 
األنظمة العميلة، هي إهانة الشعوب. عندما رأى الشعوب هذه األوضاع، شعروا بالذل؛ لذلك قامت هذه الشعوب 

لتستقل بإدارهتا وحتصل عىل كرامتها وحريتها. االستقالل واحلرية والعدالة هي املطلب األسايس هلذه الشعوب.
وأكد عضو االحتاد العاملي لعلامء املسلمني: استقالل فلسطني وحريتها، وتنفيذ العدل وتوفري احلريات املدنية 
أنه  نعتقد  املتحدة. نحن ال نرىض باإلرهاب، لكننا  الواليات  البالد وحتى  البالد اإلسالمية، يضمن أمن كافة  يف 
ال يمكن معاجلة هذه القضية إال بالعدل، واجللوس عىل طاولة احلوار، واالستامع إىل نداء املظلوم وكلمته. لو أن 
الواليات املتحدة وأوروبا واملنظمة الدولية تعتزم القيام بدور مؤثر يف العامل، عليها أن توفر بيئة احلرية واحلوار يف 
أو  السالح للوصول إىل حقوقه. عندما يقول شخص  يرفع حزب وال مجاعة  بيئة للحوار، ال  فلو وجدت  العامل. 

شعب بأنه مظلوم وإنه يواجه ظلام، جيب أن تسمع كلمته.
تعرف  أن  عليها  فلسطني كمراقب،  لعضوية  املخالفة  والدول  األمريكية  املتحدة  الواليات  فضيلته:  واستطرد 
أن  اجلميع  وليعلم  األوسط.  الرشق  يف  األمن  وتوفري  العنف  إزالة  نحو  كبرية  خطوة  فلسطني  استقالل  أن  جيدا 
ُينتفع من نخبهم ومثقفيهم  العدل، وأن متلك مجيع الشعوب استقالليتها، وأن  الطريق املعقول هي احلرية وتنفيذ 

وخربائهم يف كافة املجاالت.
واعترب فضيلة الشيخ يف هناية كلمته عضوية فلسطني كمراقب يف األمم املتحدة، »نعمة إهلية«، وقال: نرجو أن 

يصل كافة الشعوب يف العامل إىل حقوقهم املرشوعة.

الشيخ عبد احلميد: اإلرهاب ال یعالج إال بالعدالة 

واحلوار واالستامع إىل نداء املظلوم 

اخلطب و احملاضرات
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احلمد هلل رب العلمني، والصالة  والسالم عىل سّيد األنبياء 
واملرسلني، وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد:

فيا أهيا السادة! يا ساديت املشايخ األجالء الكرام النبالء! ويا 
صدري  ضاق  لقد  واهلل  األوفياء!  الكرام  العلم  طالب  إخواين 
وخناقي بام سمعته ورأيته من أدب وتكريم وإجالل فوق طاقتي 
جّدًا جّدًا. وما هو إال فضلكم، وكرمكم، ونبل أخالقكم أضفى 
عيل هذا الكالم، والثناء البالغ، الذي  ال أستحق منه شيئًا. إنام هو 

كرم أخالقكم، وحسن ظنكم.
وسيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسّلم عّلمنا إشارة تربوية 
 « املشهور  الكريم  قوله  يف  وذلك  بالعبارة؛  ال  باإلشارة  أخالقية 
القوم خادمهم« فإن يف هذا احلديث الرشيف إشارة إىل أن  سيد 
سيدي،  فسامحة  تواضعًا.  ازداد  ونباًل،  خلقًا  ارتفع  كلام  الرجل 
سليل العلم والعلامء، الشيخ أرشد املدين ـ حفظه اهلل تعاىل ـ كلام 
ازداد فضاًل ونباًل، ازداد تواضعًا. فلم يكتف أن يقّدمني غريه من 
أصحابه وأساتذة اجلامعة، بل هو تفّضل بنفسه، فقّدمني إليكم. 

فجزاه اهلل خري اجلزاء. وأسأل اهلل أن جيعلني عند حسن ظنه.
وسيدنا موسى  ـ عليه الصالة والسالم ـ أفادنا القرآن الكريم 
من سريته وقصته مع سيدنا اخلرض عليه السالم أن األمر كذلك. 
سيدنا موسى عليه الصالة والسالم كليم اهلل، النبي الرسول من 
ظهر  والسالم  الصالة  عليه  العظيم  قدره  ارتفع  ملا  العزم،  أويل 
منه  ليطلب  إىل سيدنا اخلرض؛  ملا جاء  العظيم،  التواضع  منه هذا 
علمت  مما  تعلمني  أن  عىل  أتبعك  هل  له:  قال  والفائدة.  العلم 
رشدا. سيدنا موسى الكليم عليه الصالة والسالم ما قال للخرض 
االتباع  كلمة  استعمل  أتبعك«،  »هل  استأذن  بل  ال  »سأتبعك«، 
فهو تابع، وخرض متبوع. فموسى عليه الصالة والسالم ملا أكرمه 

اهلل بام أكرمه به ازداد تواضعًا.
وهكذا لإلمام الفخر الرازي يف تفسريه املشهور كالم طويل 
حول هذه اآلية الكريمة، كلامهتا دون العرشة، استنبط منها اثني 

عرش أدبًا من آداب طالب العلم، ينبغي قراءهتا بتمعن وتوسع.
هذا  أجلستني  غربتي  ولكن  بينكم؛  علم  طويلب  إنني 
هبذا  أوىل  ومشاخيكم  ومشاخينا  سادتنا  السادة!  أهيا  فيا  املجلس، 
مخسني  منذ  أنني  ـ  يعلم  اهلل  ـ  الديار  هذه  إن  ثم  مني،  املجلس 
سنة أشتاق إىل الترشف برؤيتها ودخوهلا، واالنغامس يف هوائها؛ 
السابقني  ولشيوخها  هلا  وحب  وطمأنينة  ثقة،  من  نفيس  يف  ملا 
عليها  يمن  أن  العظيم  فضله  من  العظيم  اهلل  أسأل  والالحقني، 

الصحيح  العلم  دور  من  مثيالهتا  وعىل  عليها،  القائمني  وعىل 
الصايف السليم املتصل سندًا كابرًا عن كابر، أن يمن عليهم بالبقاء 

والدوام وجزيل العطاء إىل يوم الدين.
أما ما أريد أن أقوله: لو قلت لكم ما يف نفيس ربام تقولون: 
بكلاميت  أقول  ماذا  شباب،  يا  صدقًا  الكالم،  يف  يبالغ  الشيخ 
الضعيفة، رصت أنظر إىل كلاميت ضعيفة هزيلة أمام هذا الرتحيب 

العظيم والثناء الكبري.
يا شباب، ويا رجال العلم يف املستقبل القريب ـ إ ن شاء اهلل 
غرينا  ومن  ومنكم،  نفيس  من  بدًءا  واحد  كل  من  أرجو  ـ  تعاىل 
نحن  علينا  عليهم،  والعلم  اهلل  حق  يعرفوا  أن  العلم  طالب  من 
العلم،  رشف  إىل  لالنتساب  فاختارنا  وجّل  عّز  اهلل  رّشفنا  الذين 
علينا أن نعرف قدر هذا الرشف. وأيضًا احلديث يف هذه النقطة 
طويل جدًا، لكن أريد أن ألفت النظر إىل نقطة تتعلق به، إذا كنا 
ندرك أن هذا العلم عزيز املنال، رشيف املقام، رفيع الشأن عند اهلل 
عّز وجّل فعلينا أن نعطي هذا الرشف حقه من اإلكرام واإلعظام 

واإلجالل، وال نضع العلم بإهانته يف نفوسنا.
   ال تنظر إىل نفسك أنك طالب علم، أما غريك من زمالئك 
ممن درسوا معك مثاًل يف االبتدائية من أبناء حيك وحارتك، فالن 
صار طبيبًا، وفالن صار مهندسًا، وفالن صار رجل أعامل، وأنت 
رجل درويشـ  العياذ باهللـ  ال أبدًا. اعرف نفسك يا طالب العلم، 
أنك أعز خملوق عىل وجه األرض، ال حظ يف نفسك هذا الرشف 
العظيم، كم وكم أنتم، لستم من أبناء ديوبند فقط، بل من شتى 
أنحاء كل اهلند، لو نظرنا تقوياًم رسيعًا جّدًا، كم وكم يف شوارع 
أما  مثاًل،  اخلمس عرشة  بني  ما  أعامركم  من  اهلند شبابًا ضائعني 
أنتم فاختاركم اهلل عّز وجّل حلوز هذه األمانة، لرشف هذا العلم، 
لرشف »قال اهلل وقال رسوله« لرشف وراثة حممد صىل اهلل عليه 
أنتم  أبدًا.  مهني  مكان  يف  بأنكم  أنفسكم،  إىل  تنظروا  فال  وسلم 
أقدامكم يا طالب العلم فوق هامات الرجال اآلخرين، اعرفوا 
فوها  رشف العلم، وبناء عىل ذلك حافظوا عىل هذه الكرامة، فرشِّ
وأعطوها قدرًا، وال تضيِّعوا هذه األمانة؛ فإن زلة العامِل زلة العامَل، 
أريد من نفيس ومنكم ومن أمثالنا ممن رّشفهم اهلل بطلب العلم، 
أن نالحظ دائاًم أبدًا هذا املعنى يف نفوسنا ويف حركاتنا وسكناتنا، 
يف بيتنا، يف شارعنا، يف مدرستنا، وهكذا دائاًم نعطي الصورة احلية 

الصادقة العظيمة عن طالب العلم.
اليشء الثاين: أريد أن أذّكر ببعض النقاط الرئيسية التي تساعد 

مكانة العلامء يف اإلسالم ومسؤوليتهم
جتاه التحدیات املعارصة

)حمارضة ألقاها العاّلمة البّحاثة، الناقد املحّدث املحّقق
 الشيخ حممد عوامة حفظه اهلل ورعاه يف مسجد جامع رشيد بجامعة دار العلوم ديوبند(
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دراسة  الرتتيب يف  األوىل:  النقظة  تكوين طالب علم قوي.  عىل 
العلم ويف كل  معاهد  أمر حاصل يف كل  وهذا  العلم وحتصيله، 
الديار، ويف دياركم هذه ـ عمرها اهلل تعاىل ـ ويف غريها، التدرج 
التدرج  هذا  من  أن  أحب  ولكن  العلوم،  دراسة  يف  والرتتيب 
أن  نالحظ  أن  األساتذة،  نحن  نالحظ  أن  هي  كاملة  خالصة 
نريب طالبنا عىل ثالث مراحل، أو عىل ثالثة مستويات حسب ما 
حتتاجه األمة، املستوى األول: إنشاء طالب علم يتقنون املرحلة 
األوىل يف دراسة هييَّؤون وُيعّدون للمنابر واملحاريب، فال ينبغي 
لنا أن نضّيع هذا اجلانب مما يتعّلق باإلسالم واملسلمني، املسلمون 
املحراب،  يف  يؤمهم  إمام  إىل  بحاجة  مساجدهم،  إىل  بحاجة 

وخطيب خيطب عىل منابرهم.
املستوى الثاين: وهو أعىل من ذلك، نختار من رجال وطالب 
ـ كام قلت ـ حتت رعايتنا ونظرنا،  أناسًا نمكنهم  املستوى األول 
وتدرجنا معهم، نمكنهم يف هذه العلوم ليكونوا مرجعًا للمسلمني 

يف بالدهم للفتيا واملشورة.
املستوى الثالث: مرحلة أعىل من هذه املرحلة جيب علينا أن 

ُنعّد علامء عامَليني ـ إذا صّح التعبري والتصويرـ . 
ولُدويرة  ملحالهتم  حمليني  طالب  األوىل  املرحلة  أقول: 
ج  نخرِّ أن  الثالثة:  املرحلة  للبلد.  علامء  الثانية:  املرحلة  أهلهم. 
علامء عامليني حيرسون هذا اإلسالم يف أي منطقة يف العامل. أنت يف 
اهلند إذا سمعت عن شبهة حول اإلسالم يف أقىص بالد العامل غربًا 
أو رشقًا؛ فتصديت لرّدها والدفاع عن اإلسالم من هذه الثغرة. 
الشبهات حول اإلسالم، وحول كل علوم اإلسالم كثرية جدًا. 
وقبل أن نتابع الكالم حول هذه النقطة أذكر لكم أن إنسانًاـ  يمكن 
نكرة  يعني  وبّيان  هّيان  يا شباب،  بّيأن، وهم  بن  هبّيان  أصفه  أن 
باملجهول ـ إنسانا كتب ثالثة كتب: جناية البخاري عىل احلديث، 
روا  فكِّ النحو،  عىل  سيبويه  وجناية  الفقه،  عىل  الشافعي  وجناية 
احلديث  هدم  إذا  اإلسالم  حصون  من  ترك  ماذا  األمر،  هذا  يف 
أرجع  ـ  شباب  يا  فعلينا  اإلسالم؟  من  بقي  يشء  وأي  والفقه؟ 
إىل أول الكالم ـ علينا أن نعّد طالب علم علامء عامليني حلراسة 
احلاجة  األمر سهاًل، وليست  املستوى، وليس  اإلسالم عىل هذا 
إىل عدد قليل يعني اثنني يف اهلند، مثاًل عىل طوهلا وعرضها، واحد 
مئات  إىل  بحاجة  الساحة  من مرص، وواحد من سوريا، ال، ال، 
من هؤالء املتخصصني حتى يوىف األمر حقه. وال نتوانى؛ فعدّونا 
ومجاعات  بجامعات  هيدم  اإلسالم  هلدم  املحاولون  شباب!  يا 
فقط، ال  السنة  اهلجامت عىل  لرد  نتصدى  أن  أردنا  لو  بأفراد،  ال 
حتجنا إىل سنني وسنني، ونؤّهل ونأّهل حتى نخرج بنتيجة عامل 
أو عاملني أو ثالثة بعد عقد من الزمن يستطيعون أن يقفوا يف وجه 

هذا التيار؛ لكن باملقابل عدّونا أخرج آحادًا آحادًا. 
فنجد أنفسنا يف أول الطريق، والعدو قد خّلفنا وراءه، فاملهم 
الثالثة، هنّيأ ونعّد  املستويات  أن نعمل عىل هذه  يا شباب! علينا 
ثابتني  راسخني  وعلامء  للبلد،  ومفتيني  وعلامء  وخطباء،  أئمتنا 

كاجلبال، لرّد هجامت العدو عىل اإلسالم.
لنحن  ال  لكّلنا  بكاملها  العظمى  املسئولية  مّحلنا  والنبيملسو هيلع هللا ىلص 

الذين يف هذا املقام اآلن ال، لكل أفراد األمة اإلسالمية. النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
مّحلنا املسئولية العظمى فقال: »كل رجل من أمتي عىل ثغرة من 
ثغر اإلسالم. اهلل اهلل ال يؤتى اإلسالم من قبلك« سيدنا رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص يشبِّه اإلسالم العظيم بحصن عظيم كبري جدًا، له نوافذ كثرية. 
أرضب مثاًل للتقريب: هذا املكان املبارك فتحاته ونوافذه كثرية. 
وأوقف املسؤول األول يف هذه الدار طالبًا طالبًا عىل كل نافذة؛ 
وقال له: احرس هذه النافذة، واحرس هذه النافذة، ثم يناشدك 
حارسًا  كن  اهلل  أناشدك  باهلل،  أسألك  لك:  يقول  املسؤول  هذا 
هذه  من  احلصن  هذا  حراسة  عن  تغفل  ال  واعيًا  أمينًا،  يقظًا، 
صغريًا،  كان  ولو  النافذة،  هذه  من  دخل  إذا  العدو  ألن  النافذة؛ 
ونتحملها  ندركها  أن  جيب  املسؤولية  فهذه  كله؛  احلصن  أفسد 
بأمانة وصدق. ال تقل: »ما يل« ولو قلت لكم: إن أول معول هيدم 
اإلسالم كلمة »ما يل«  ملا كنت مبالغًا. وأحكي لكم قصة، وهي 
أن أحد سالطني الدولة العثامنية تدارس مع بعض مسؤوليه حال 
اإلسالم يف مملكته، وكيف يتدهور؟ فاهتّم لألمر، وقال: أول من 
إليه ورقة خطاب  فأرسل  األمر، هو شيخ اإلسالم.  أذاكره هبذا 
وصلت  الدين«  حال  تدهور  بشأن  أذاكرك  أن  »أريد  له:  يقول 
يل  »ما  ظهرها  عىل  وكتب  فأخذها  اإلسالم،  شيخ  إىل  الورقة 
وهلذا األمر« ووّقع حتتها، وُرّدت الورقة إىل السلطان، فاستشاط 
غيظًا. أمر بإحضار شيخ اإلسالم فورًا فجيء به، وقال له: أنت 
وهلذا  ما يل   « قلت  اإلسالم، وكيف  أنت شيخ  األول،  املسؤول 
األمر«؟ فقال له: » يا موالنا! أنا ما تنصلت من املهمة، ما هربت 
يقول كل  أن  الداء:  أصبعك عىل  املسؤولية، ولكن وضعت  من 
فرد من أفراد مملكتك: ما يل وهلذا األمر، لو أن كل واحد حتّمل 

املسؤولية، وشعر هبا ما وصلنا إىل ما وصلنا إليه«.
عىل كل حال يا شباب! الحظوا هذه املهمة واألمانة العظيمة 
ملا  أعود  منا.  واحد  كل  عنق  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  وضعها  التي 
وصفت من النقاط، إن شاء اهلل تعاىل تكون سببًا يف تقوية طالب 
العلم. منها أيضًا: البحث الدؤوب واالشتغال الدائم هبذا العلم 
دون فرتة وال انقطاع وال برودة وال خروج إىل يشء من الراحة. 
ينبغي إذا كان عندك عطلة أو إجازة دراسية غدًا أن هتيِّئ قبل أن 
تصل إىل الغد كتابًا أو موضوعًا أو بحثًا تقرأه، أو ختطبه، أو تراجع 

شيخًا من الشيوخ يف هذا األمر.
أحد شيوخ بلدنا شيخ شيخي األستاذ الشيخ راغب الطّباخ 
كان له ولد وهو أكرب أوالده وهو القائم بأعامله العملية، وخاصة 
املطبع، كان عنده مطبع هو الذي يقوم بأعامله، تويف ولده، فتوّقع 
الطالب أن الشيخ غدًا ال يأيت إىل الدرس، ألنه منشغل بأمر ولده، 
لكن الشيخ يأيت ويدخل الفصل أو الصف الدرايس قبل الطلبة، 
الشيخ  جاء،  »الشيخ  بينهم  فيام  يتهامسون  وصاروا  فاستغربوا 
يا  لكم  ما  فقال:  يشء،  ال  قالوا  لكم؟  ما  الشيخ:  فقال  جاء«، 
أبنائي؟ ما هي القصة؟ قالوا: واهلل يا سيدي! قلنا: إنك لن تأيت 
أسف  بكل  اهلل  رمحه  لشيخ  ا  فقال  درسك،  من  ونسرتيح  اليوم، 
الولد،  َبنِّي! خرسنا  يا  قال هلم  العلم،  نفسه، وبكل غرية عىل  يف 
يف  الشيوخ  كان  هكذا  خسارة!  عىل  خسارة  العلم،  بركة  نخرس 
حرصهم عىل الفائدة. وأحد األساتذة املالكية الرشيف التلمساين 



18

السنة التاسعة - حمرم - 1434هـ. تصدر من جامعة دارالعلوم زاهدان - ایران

الطلب، وكان  بداية  كان حارضًا درس شيخه أيب يزيد، وهو يف 
فيها كذا  نعيم اجلنة، فتكلم، اجلنة  الشيخ ودرسه حول  موضوع 
وكذا وكذا أو كام هو معروف: نعيم اجلنة ال ينتهي وصفه، وإذا 
يقوم،  العلم  طلب  يف  املبتدئ  السن  حدث  الطالب  الشاب  هبذا 
ويسأل الشيخ، يا سيدي! هل يف اجلنة علم؟ فأجابه الشيخ جوابًا 
عامًا: فيها ما تشتهيه األنفس وتلذ األعني. فقال التلميذ للشيخ: 
ملا دخل عىل  فيها.  لقلت لك: ال رغبة  فيها،  لو قلت يل ال علم 
العلم هبذا النهم، هبذا الشغف، هبذا التعلق العظيم، فتح اهلل عليه 
فتوحًا كبريًا وعاجاًل، ما مضت عليه فرتة يسرية إال وكان الشيخ 
أبو زيد نفسه يقّرر مسئلة من مسائل العلم، وما كان التقرير فيها 
عىل وجه الصواب، فقام التلميذ، وقال له: يا سيدي! األمر كذا 
وكذا، فانتبه الشيخ ورجع إىل الصواب، وشكره وداعبه بالبيتني 

املشهورين:
وأعّلمه الرماة يف كل يوم  * فلام اشتّد ساعده رماين

وكم عّلمته نظم القوايف * فلام قال قافية هجاين
املالكية  السادة  طبقات  يف  العامل  هذا  ترمجة  راجعتم  ولو 
اهلل  عطاء  ابن  اإلمام  قال  جّدَاً.كام  عالية  ترمجة  لرأيتموها 
»من  يقول:  املشهورة  العطائية  احلكم  يف  اهلل  رمحه  اإلسكندري 
أنوار  البدايات  مرشقة«  هناية  له  تكن  مل  حمرقة؛  بداية  له  تكن   مل 

النهايات يا شباب.
نقطة ثالثة: يف جمال الكتابة والتأليف، وأرجو اهلل عّز وجّل، 
العلم  هذا  نخدم  أن  وعليكم،  عيل  املنعم  املتفّضل  املنعم  وهو 
تكونون  اهلل  شاء  إن  نافع،  بتحقيق  نافع،  بتأليف  نافعة،  بكتابة 
الفائدة  أن  تالحظوا  أن  منكم  أريد  هكذا،  القريب  املستقبل  يف 
العلمية املحققة املوثقة ال تأيت بسهولة، بل ال بد من متابعة ومتابعة 
تتابعون  قد  متشائم،  ال  واقعي  منطلق  من  أقول  وقد  ومتابعة. 
طريق  إىل  وتصلون  كتاب.  عارش  إىل  كتاب  إىل  كتاب  من  األمر 
العلم ال  أن  املهّم:  تيأسوا.  أكثر، وال  باملتابعة  فعليكم  مسدودة، 
يأيت بسهولة. أحكي لكم قصة قد يكون فيها يشء من الطول: أبو 
نرص موسى بن هارون بن جندل النحوي من تالمذة  اإلمام عيل 
القديم، صاحب  العريب  اللغة يف األدب  الكبري يف  اإلمام  القايل، 
كتاب األمايل. هذا الرجل من تالمذته، وكان حيرض درسه، وكان 
ره، ودخل وقد  حيبه أن يأيت مبكرًا، فبّكر يومًا، وحصل له مايؤخِّ
أخذه مطر شديد بّلل ثيابه من فرقه إىل قدمه، فدخل عىل جامع 
قرطبة حمل الدرس، عند أيب عيل القايل هبذه الثياب، فخجل من 
نفسه، فساّله أبو عيل وهّون عليه األمر، قال له ال حتزن،  ال حتزن، 
أنا  أما  املاء بثوب تغرّيه وتبّدله هذا أمر سهل،  أنت أصابك هذا 
وأنا  تتأخر،  ال  أن  أردت  أنت  لك،  حصل  ما  مثل  أمر  فأصابني 
كذلك كنت أحرض درس اإلمام املقرئ املشهور أيب بكر بن جماهد 
أبّكر وأروح من  أن  كنت أحرض درسه، ويومًا من األيام أردت 
طريق خمترص فيام استطعت، فوجدت منفذًا ضّيقًا جدًا، فحرصت 
نفيس فيه، وأدخلت نفيس يف هذا املكان الضيق حتى متّزقت ثيايب، 
بل انكشف اللحم عن العظم، وأّثر يف ندوبًا تبقى معي إىل القرب. 
وأنت ما حصل لك يشء، ماء بّلل ثيابك، ثم أنشده أبو عيل القايل 

أبيات، يقول فيها:

دببت للمجد والساعون ركضوا
وألقوا دونه األزرا 

وكابدوا املجد حتى مّل أكثرهم   
وعانق املجد من أوىف ومن صربا

ال حتسب املجد مترًا أنت آكله 
لن تبلغ املجد حتى تلعق الصربا
وتتلذذ  تأكله  كالتمر  الصحيح  املحقق  العلم  أن  حتسب  ال 
بأكله. الصرب معروف يا شباب عند العطاريني؛ لكن أريد أن ننتبه 
إىل كلمة »تلعق« عادة تستعمل »لعق« يف حق العسل وال يكون 
كبريًا  لعقًا  هكذا  ال  اصبعك.ال،  بطرف  تذوق  كام  يسريًا  تذوقًا 
باإلصبع، فلن تبلغ املجد حتى تلعق الصرب، حتى تعيش يف مرارة 
الصرب طوياًل، حتى تصل إىل ما تريد، وهكذا أريد هذه النقطة، 
أن نغرسها يف نفوسنا، ونحن اآلن يف مرحلة الطلب والكتابة إن 

شاء اهلل تعاىل.
يا شباب! أرضب عىل ذلك مثاالً واحدًا، لو جئنا إىل نسب 
سيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، هو سيدنا حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب، 
فاجلد األول له عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف، وهاشم هو 
اجلد الثاين له، وعبد مناف هو اجلد الثالث، بن قيص، والقيص هو 
النسب  الذي يف سلسلة  الرجل  لو سألتكم من هو  الرابع،  اجلد 
امللقب  فهو  تقولون:  قريش؟  هو  من  »قريش«،  لقبه  الرشيف 
فهر،  إىل  نسبه  ينتهي  قريش  اهللملسو هيلع هللا ىلص  رسول  سيدنا  »قريش«، 
فهر فهو قريش،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى  بنسبه مع نسب  يلتقي  فكل من 
لو فرضنا فهر هو اجلد العارش، لو فرضنا: التقى رجل مع النبي 
العارش، فهو قريش،  أو  التاسع،  أو  الثامن،  أو  السابع،  ملسو هيلع هللا ىلصبجده 
قيص  هو  إنام  فهر  ال  بقريش  امللقب  يقول:  من  شباب!  يا  هناك 
يعني اجلد الرابع، حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب بن هاشم بن 
يلتقي مع  أن من  الرابع، فمعنى ذلك  عبد مناف بن قيص، اجلد 
ليس قرشيًا؛ ألنه من  اخلامس  باجلد  الرشيف  نسبه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف 
ال يلتقي بقريش الذي هو قيص، ومن يلتقي معه يف اجلد السادس 
ليس قرشيًا، وهكذا وهكذا،ربام واحد يأيت ويقول: أخي فهر هو 
قريش ولد كعب أو قيص فهذا أمر مىض ما قىض؛ فلامذ الوقوف 
عند هذا وقوفًا طوياًل، أقول لك يف اجلواب: هذا أمر خطري، لكن 
نحن ما ندرك أمهيته، لو راجعنا كتب العلم لدّلتنا عىل أمهيته جدًا 
الرابع هو  اجلد  قصًيا  إن  يقول  الذي  األمهية؟  ما هو وجه  جدًا، 
قريش، يريد من وراء ذلك أمرًا خطريًا؛ ألن أبابكر وعمرـ ريض 
اهلل عنهامـ يلتقيان مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف نسبه الرشيف يف اجلد السابع ال 
باجلد الرابع، فمعنى ذلك أن أبابكر وعمر ليسا بقرشيني، والنبي 
ملسو هيلع هللا ىلص يقول: األئمة من قريش، فنظرًا إىل ذلك أن أبا بكر وعمر ما 
يكون  وأين  األمر  يكون  أين  يا شباب،  إمامتهم، ال حظوا  صح 
اخلطأ؟ إذًا ال جيوز لنا  أن نقول هناك يف العلم أمور بسيطة سهلة. 
بأمثلة  ألتيتكم  الوقت  اتسع  ولو  جزئية،  كل  نتقن  أن  علينا  ال، 

أخرى.
أن  العلمية،  حياته  يف  األساسية  العلم  طالب  مات  مقوِّ من 
هيتم بكل أمر، وأن يعطي حقه من البحث والتمحيص، وأيضًا أن 
يبحث ويتبحر يف البحث، وال يتوانى وال يفرت، وأن يدرك أمهيته، 

وموقعه يف هذا الدين واإلسالم، وبني املسلمني وعامتهم.
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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل حممد وآله 
وصحبه أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

ساديت وإخويت وأحبتي يف اهلل: يف احلقيقة إن املعلن دعاين 
املبارك، وقد  احلفل  باملسك يف هذا  كي يكون كالمي ختاما 
أن  املقرر  من  وكان   - اهلل  حفظه   - القاسمي  الشيخ  أمره 
ولكن  ـ   تعاىل  اهلل  حفظه   - القاسمي  األستاذ  من  نستفيد 
األستاذ أمرين فقمت متمثاًل بأمره جزاهم اهلل خريا. فليست 
خطابتي خطابة مسك وال كالمي كالم مسك ال سيام بعدما 
العثامين - حفظه اهلل - واستفدت  الشيخ عبد احلكيم  تكلم 
واستفاد اإلخوة من كالمه الذي كان يف موضوع هام جدا. 

فجزاه اهلل خريا عنا وعن املسلمني.
 ساديت وإخويت: ويف بداية كالمي أنا أذّكركم بام أوصاين 
التكرار  حول  أذكرّكم  أن   - اهلل  حفظه   - القاسمي  الشيخ 

وإعادة الدروس يف أيام الدراسة.
 كثريًا من اإلخوة ربام ال هيتمون بإعادة الدروس، ويمكن 
شيئ  وهذا  هبا  يعتقدون  ال  اإلخوة  بعض  ربام  نقول:  أن 
أخطأوا فيه؛ ألن التكرار أمر هام جدا مع أنه خريعمل يقوم 
به الطالب أيام الدراسة. ويف النهار يدرس أمام األستاذ فال 
العلامء  بالتكرار، وأوصانا  يقوم  الدروس وأن  تكرار  بد من 
واملشايخ ال سيام سامحة الشيخ أرشف عىل التهانوي - رمحه 
عن  يفوتن  ال  أن  وأكد  بالتكرار  الطلبة  أوىص   - تعاىل  اهلل 
الطالب التكرار يف أيام الدراسة فهذا شيئ ال بد أن هيتم به 
اإلخوة وبعدما أهنينا هذه احلفلة يلزم عىل الطلبة  أن يراجعوا 

دروسهم.
 إخواين يف اهلل: أما بالنسبة إىل كالمي الذي أريد أن ألقيه 

إليكم فهو مجلة خمترصة وكالم موجز.
مودع  فاخلري  األرض،  مجيع  يف  اخلري  وضع  تعاىل  اهلل  إن 
من اهلل يف مجيع هذا الكون والكرة األرضية، فاخلري وما ينفع 
اإلنسان مل يضعه اهلل سبحانه وتعاىل يف أرض العرب وال يف 
أرض العجم فحسب، بل وضع اخلري والنفع يف مجيع العامل. 
فال  العامل،  ويفيد  ينفع  والعجم  العامل،  ويفيد  ينفع  فالعرب 
فضل لعريب وال لعجمي إال بالتقوى وإال باخلدمة لإلسالم 

والدين.
 واهلل سبحانه وتعاىل قّيض خلدمة اإلسالم وخلدمة الدين 
رجاال من العجم ربام  يفتخر عىل وجودهم وعىل شخصيتهم 

العرب.
سمرقند  من  اهلل-  رمحه   - البخاري  اإلمام  أن  نرى  كام   
وليست  ثقافة،  هناك  ليست  حضارة،  هناك  ليست  بخارى، 
البالد  يف  التي  الراقية  واملدنية  املعروفة،  املدنية  هذه  هناك 
العربية. فاإلمام البخاري - رمحه اهلل-  ولد يف أرض بعيدة 
نائية عن مجيع احلضارات حتى إىل اليوم. وما زال من ذلك 
اليوم إىل يومنا هذا يفتخر العامل اإلسالمي بكتابه. وأردت أن 

أقول بأن اإلمام البخاري ليس اسمه » بخاري«.     
صحيح  اسمه  ليس  البخاري  صحيح  الكتاب  وهذا 
الرسول...«  أقوال  من  الصحيح  اجلامع  اسمه«  بل  بخاري 
فاإلمام مل يسّم كتابه بالبخاري وليس املؤلف اسمه البخاري، 
ولكن اهلل سبحانه وتعاىل عّرف هذه الشخصية باسم عجمي 
العرب  ويعلم  يفهم  لكي  عجمي  باسم  أيضا  كتابه  وعّرف 
إىل  وال  عرب  إىل  حيتاج  ال  وتعاىل  سبحانه  اهلل  بأن  والعجم 
مرص  يف  يعيش  من  وإىل  احلرمني  يف  يعيش  من  وإىل  عجم 
إىل  ينظر  وتعاىل  سبحانه  اهلل  بل  العامل،  بالد  من  بلد  أي  ويف 
حوله  عثامين  الشيخ  تكلم  الذي   - والتقوى  اإلخالص 

واستفدنا منه.
فيا أهيا األخوة: إن اهلل سبحانه وتعاىل وضع اخلري يف مجيع 
العامل فيمكن أن نأخذ هذا اخلري، ويمكن أن نكون نافعا لألمة 
اإلسالمية يف هذه الديار النائية، يف هذه الديار التي بعيدة من 
العريب،  األدب  من  وبعيدة  الرشيفني  واحلرمني  العريب  العامل 
وضع  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ولكن  العربية.  اللغة  من  وبعيدة 
اخلري يف هذه البالد أيضا. وأنا أذكر وأكرر مجلة لفضيلة الشيخ 
أيب احلسن عيل احلسني الندوي قّدمها الشيخ يف ندوة عاملية 
رمحه  فالسيد  العلامء.  ندوة  يف  أقيمت  التي  العربية  للرابطة 
مباركة ومجلة  اجلملة مجلة  اجلملة وهذه  يبدأ كالمه هبذه  اهلل 
رمحه  السيد  يقول  نعم؛  إلخواين.  أكررها  فأنا  منها  تأثرت 
اهلل تعاىل: ولوال القرآن الكريم الذي أنزل هبذه اللغة ولوال 
املكتبة  ولوال  هبا،  نطق  الذي  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الرسول 

حماضرة فضيلة الشيخ عبد القادر العاريف
 يف افتتاحية النادي العربي 
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اإلسالمية العربية التي هي من مكتبات العامل، والتي أسهم يف 
تكوينها وتوسيعها وجتميعها علامء العرب والعجم، ملا تسنّى 
لبلد عجمي يعاين من مشكلة اللغات، وخيوض معركة رصاع 
ارتباطا  العربية  باللغة  يرتبط  وال  واحلضارات،  الثقافات، 
عنرصيا، وال مناخيا، وال تارخييا، وال اقتصاديا وال سياسيا، 
أن يعقد ندوة عاملية يف األدب اإلسالمي، ويدعوا إليها صفوة 
األدباء والباحثني يف العامل العريب. هذه مجلة مباركة من السيد 
رمحه اهلل ألقاها أمام مشايخ العرب والضيوف العرب يف ندوة 

عاملية يف ندوة العلامء.
فأنا أردت هبذه اجلملة أن أقول لإلخوة وأن أذكر نفيس 
وإخواين أن اهلل سبحانه وتعاىل قادر أن يوفق بعض اإلخوة 
وأن يوفق مجاعة من هؤالء الطلبة من هنا ومن هذه املدرسة 
ولكنهم  دراساهتم  يف  مشاكل  ويواجهون  يدرسون  الذين 
فاهلل سبحانه  دراستهم.  يواصلون  واملشاكل  املعاناة  مع هذه 
وتعاىل قادرأن يقدم منهم جيال أن يقود العامل اإلسالمي أن 

يكون رائدا يف العامل اإلسالمي.
 وأنتم تعرفون أن رابطة األدب العريب العاملية هذه الرابطة 
فكرة السيد أيب احلسن عيل الندوي رمحه اهلل هذه الفكرة ألقاها 
اهلل تعاىل يف روع السيد أيب احلسن عىل احلسني الندوي، فقدم 
دعوة عاملية إىل مجيع العامل، واشرتك يف هذه الرابطة من تركيا، 
تونس، مرص، ومن البالد العربية ومن البالد العجمية ومن 
لغتها،  تفتخر عىل بالغتها وعىل فصاحتها وعىل  التي  البالد 
ولكنهم اجتمعوا يف هذه الندوة العاملية. فيمكن أن اهلل سبحانه 
وتعاىل أن يقدم من هذا املوجود هنا ومن هؤالء الطلبة رجاال 

يكونوا ُرّوادًا لألمة اإلسالمية وقادة لألمة اإلسالمية. 
وأنتم  لكم  فارغ  وامليدان  واسع،  املجال  اإلخوة:  فأهيا 
سمعت  مما  أتأسف  وأنا  فأكثر.  أكثر  جتتهدوا  أن  تستطيعون 
الليلة  هذه  يف  عندنا  له  قلت  ملا  الليلة  هذه  يف  األخوة  أحد 
لكنه  أكرره   أن  أحب  ال  ربام  يل  فقال  العريب،  للنادي  حفلة 
قال :« أنتم تضيعون أوقاتنا ، أوقات الدراسة والتكرار هبذه 
احلفالت ونحن ما استفدنا من  هذه احلفالت« وأنا قلت له: 
هذا كالم خاطئ، وأنت تستطيع أن تعيد دراستك يف وقت ال 

حق ويف وقت آخر.
 وهذا النادي يف مدرستنا أصبح مسكينًا ال هيتم به أحد، 
النادي املسكني مل  ال هيتم به الطلبة، الهيتم به اإلخوة، فهذا 
يأخذ من وقتكم إال وقت اخلطابة وهذه حفلة واحدة يف بداية 
يضيع  فكيف  السنة،  هناية  يف  أخرى  وحفلة  الدراسية  السنة 
يضيع  بل  النوادي  هبذه  أخي  يا  الوقت  يضيع  ال  الوقت؟ 
اللغة  هبذه  هنتم  بأن  يرتكنا  وال  الشيطان،  خيدعنا  بام  الوقت 
وال هنتم بمثل هذه اجللسات وال هنتم باملشاركة يف مثل هذه 

احلفالت.
وإخوانكم  أساتذتكم  يوصيكم  دائام  اإلخوة!  فأهيا   

ويوصيكم حمبوكم أن تشرتكوا يف هذه النوادي، وأن تشرتكوا 
يف حفالهتا طول السنة.

 وأنت ال تدري ماذا ستكون غدا! ال تدري إىل أين تصل! 
يمكن أن ختطب يف يوم من األيام يف إحدى املؤمترات العاملية، 
العلامء  من  كثريا  املشايخ  من  كثريا  إن  ذلك.  عىل  قادر  واهلل 
خيطبوا  أن  هلم  قّدر  اهلل  ولكن  املدارس  هذه  مثل  يف  درسوا 
فال  ويكاتبوهم  ويراسلوهم  لألدباء  خيطبوا  وأن  للمشائخ. 
أن  بد  فال  ويزدهر.  منا  يرتقي  ومن  غدا  حيدث  ماذا  ندري 
ُنعّد أنفسنا وعليكم أن تعرفوا أن اهلل سبحانه وتعاىل ينظر إىل 
أحوالنا ينظر إذا كانت عندنا إمكانية، إذا تعلمنا هذه اللغة، 
لنا أن  يقدر  اللغة فاهلل سبحانه وتعاىل  وإذا قمنا متقنني هبذه 
مل  اللغة ومن  يعرف هذه  املؤمترات ولكن من ال  نخطب يف 
يتقنها فكيف يقدراهلل لرجل جاهل، لرجل غري عامل لرجل ال 
يعرف اللغة العربية فكيف يمكن وكيف ينتظر أن يقدرله يف 
يوم من األيام أن  يكون خماطبا لألمة اإلسالمية، وهو خياطب 

العامل اإلسالمي.
 هذا ال يمكن، ال بد أن يكون اإلنسان جاهزا ال بد أن 
ولكتابة  ملطالعته  وقته  من  ويأخذ  وقته،  ويرتب  نفسه،  جيهز 
املقاالت، وملطالعة اللغة العربية وملطالعة األدب العريب، لكي 
يكون رجال جاهزا ويقدم نفسه خلدمة اإلسالم واملسلمني. 
باللغة  مشاخيكم  واهتم  املدرسة،  اهتمت  العام  هذا  ويف 
مكتب  و«  اإلسالمية«  الصحوة   « مكتب  وهناك  العربية، 

النادي العريب« يف هذا العام يف خدمتكم.
وتكتبون  اإلسالمية  للصحوة  مقاالت  تكتبون  أنتم 
إخوانكم  أمام  وتلقوهنا  واخلطابات  املحارضات  وتعدون 
نفسك  وُتعّد  احلفلة،  أن ختطب يف هذه  اليوم  يمكن  الطلبة. 
لكي تكون رجال عامليا وتكون شخصية عاملية، وتكون خادما 

لإلسالم واملسلمني وتقّدم خدمة عاملية يف العامل اإلسالمي.
فأهيا األخوة، وأهيا السادة بام أن الوقت ضيق أنا ال أحول 
بينكم وبني دراستكم ولكن أنا أوصيكم كام أوصانا مشاخينا 
أن هنتم هبذه احلفالت، وهنتم هبذه النوادي، ولو سمعنا مجلة 
املقاالت،  فتجتمع  وحفظناها  مقالة  كتبنا  ولو  وحفظناها، 
والكلامت والتعابري عندنا ونستطيع أن نستعلمها يف يوم من 

األيام يف خطاباتنا ويف حمارضاتنا.
 ندعو اهلل أن يعّلمنا اللغة العربية، وندعو أن يكرمنا هذه 
اللغة، وندعو أن نزدهر يف هذه اللغة ونرتقي فيها. وجزاكم 
اهلل خريا عىل حسن إصغاءكم هبذه احلفلة املباركة التي أقيمت 
األساتذة  مجيع  ونشكر  خريا،  اهلل  فجزاكم  اجلامعة  هذه  يف 
امليمون،  الطلبة ورشفونا بحضورهم  إخواهنم  الذين رشفوا 
فجزاكم اهلل أحسن اجلزاء يف الدنيا واآلخرة. والسالم عليكم 

ورمحة اهلل وبركاته.
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تحتاُر نبراُت شعري وتختلف الکلماُت
                                         حتی أنعت أّما من أفضل األّمهــــــات

من أنا حتی أصفِک یا أّمــــــــــــــــاه                          
                                                یا حمیراَء الرسول ویا شامخة الصفات

"لوال إذ سمعتموه" قول الباري فیِک 
                                        قلتم مالنا إن هي إال أساطیر وافتراءات

سبحانک هذا بهتاٌن تبرئٌة لهــــــــــــا
                                       من خالق األرضین وکــــــذا السمـاوات

سورُة الّنور وأیاتهــــــــــــــا مشرقٌة
                                       بل وصاعقٌة علی الشاتمین والشاتمـــات

أبعدما وّبخ البــاري و أشّد في العتاب
                                      یجترُئ معانٌد کي یتفّوه بالخـــــــزعبالت

الُفّض فوِک یا أّمـــــاه بعلمِک الغزیر
  الذي أغاظ حاسدیِک فبادروا بالطعنـــات

ونهلنا العلم نصفــــــــه عن جنابِک یا أّماه 
 فکنِت منهلًة صافیة للمتعّلمین والمتعلمات

فُأخيَّ التجلس مکتوف األیـــــــــــــــادي 
                                      فإن تصمت أو تسکت فلک الویـــــــالت

قل لي بربک متی تنزع خطـــــــــــامک
                                       عن أنفک حتی تنال الـــــــــــــــدرجات

ویح نفسي أو ترضی بأن تنتسب أّمک 
                                        بالفواحش ویلّطخ عرضها بالقـــــذرات

أو یثیروا شبهات رکیکة واهیـــــــة
                                        فأین غیرتک ُقبـــــــــــالة هؤالء الُقساة

أرواحنا رخیصٌة لِک یا أّمـاه والُمَهُج
                                    حتی یصون عرضِک الغالي عن اللطمات

یا من تقول بأّن عائشَة إرهابیـــــــــٌة
                                    تّبت یداک وتهاطلت علیک اللـــــــــــعنات

إخسأ یاعدّو اهلل فإنک شاتم للنبـــــي
                                     فإّن الشاتم ظالٌم وللــــــــــظالم ظلمــــــات

أرواحنا رخیصٌة لِک یا أماُه والُمَهُج
بقلم/ ابن عيسی

شعریــــــات
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 1099 عام  القدس  احتالل  تاريخ  إىل  نظرة  ألقينا  لو 
الصليبية،  احلروب  بطل  يد  عىل  حتريرها  وكيفية  امليالد  من 
وكذلك  األيويب"  الدين  "صالح  الورع  العادل  السلطان 
اجلهود واملساعي التي بذهلا احلكام العادلون من قبله لتحرير 
األرايض املحتلة من خمالب الصليبني، نصل إىل هذه احلقيقة 
وغريه من  الدين"  "نور  أستاذه  وكذلك  الدين"  "صالح  أن 
القدس والصليبني، كانوا قد جعلوا  املهتمني بقضية  األمراء 
هذين  وتوحيد  ومرص  الشام  يف  الفاسدة  األنظمة  إطاحة 
البلدين الكريمني، من أهم نشاطاهتم ملواجهة املد الصيليبي 

وكذلك حترير القدس الرشيف.
بقائهم يف  أدركوا جيدا أن  الصهاينة والصليبيون اجلدد   
القدس واألرايض الفلسطينية تضمنه دويالت منهكة وأنظمة 
ومستسلمون  املسلمة،  لشعوهبم  مستبدون  وحكام  فاسدة، 
أشبه  فام  واشنطن ومسكو، يف جماورهتم.  ألوامر سادهتم يف 
بالدويالت  عرصنا  يف  إلرسائيل  املجاورة  البالد  أوضاع 
يف  الشام  أرض  يف  املستبدين  الفاسدين  واألمراء  الضعيفة 
عهد سيطرة الصليبني عىل سواحل الشام، وخاصة عىل بيت 
املقدس ودولة الفاطميني املعادية للدين يف مرص التي كانت 
الدولة اإلسالمية، ومل تكن يوما يف مواجهة مع  تعادي هذه 

الصليبني الذين من جانبهم احتلوا القدس الرشيف. 
ودينيا  طائفيا  خمتلف  وشعب  لبنان  يف  ضعيفة  فدولة 
مثيل  له  يوجد  ال  طاغية  رأسه  عىل  سوريا  يف  مستبد  ونظام 
خمتلفتان  ودولتان  األردن،  يف  عميلة  ودولة  الطواغيت،  بني 
السابقة  الفلسطينية، ومرص  القطاع والضفة من األرايض  يف 
أيضا كان حيكمها نظام عميل وحاكم مستبد كل مّهه خدمة 
الصهاينة يف إرسائيل، وكان يف حصاره عىل غزة أثار كراهية 

مليار ونصف مليار مسلم، وجّر لعنهم وسبهم إىل نفسه.
ال شك أن القدس وكذلك فلسطني هي أهم القضايا يف 
واملفكرون  العلامء  هبا  اهتم  العريب،  والعامل  اإلسالمي  العامل 
ممن  اإلسالمي  العامل  يف  واألمراء  احلكام  من  واملتحمسون 
تبقى يف وجودهم ذرة غرية دينية أو عربية. ويعلم الشعوب 
املجاورة وعىل رأسها احلركات الدينية املدافعة عن القدس، 
يف  آخر  وطاغية  القاهرة،  يف  ومستبد  فاسد  نظام  بوجود  أن 
ضعيفة  وسلطة  األردن،  يف  عميل  ونظام  األمويني،  عاصمة 
جتاهد  فلسطني  يف  ضعيفتان  سلطتان  وكذلك  لبنان،  يف 

ال  الصهيوين،  العدو  لصالح  بالعاملة  أخرى  وتقوم  واحدة 
الشعب  يبقى  بل  فقط،  األذهان  يف  حلام  حتريرالقدس  يبقى 

الفلسطيني حمروما من االعرتاف بالدولة الفلسطينية.
مؤمل جدا لقلوب الشعوب املسلمة وخاصة لقلوب اجليل 
لألمة  األوىل  القبلة  تكون  أن  اجلديد  املؤمن  الواعي  الشاب 

اإلسالمية يسيطر عليها أجبن أقوام العامل. 
بطل  جتربة  أخرى  مرة  وتعود  التاريخ  يعود  أن  فطبيعي 
جوار  يف  الواقعة  الفاسدة  باألنظمة  اإلطاحة  يف  احلطني 
يزيلون  الغاضب  املرصي  الشعب  أن  فنرى  إرسائيل. 
طاغيتهم.  وما إن حتررت مرص وظهرت يف الساحة السياسية 
نوم  وأطار  الشعب  من  منتخب  متعهد  ملتزم  برئيس  حرة 
السوري  يف  الشعب  الصهاينة وكدر أحالمهم، حتى هتف 
ويف  كم  مائة  الصهاينة  معقل  عن  تبعد  التي  ودمشق  درعا 
محص ومحى وغريها من بالد سوريا ضد طاغية آخر صنعه 

الغرب حلامية إرسائيل  والصهاينة.
 من الغريب أن املعارضة السورية حققوا إنجازات واسعة 
واعرتف  املعارك  يف  تقدمات  وكذلك  السيايس  الصعيد  يف 
من  كل  السوري  للشعب  رشعيا  ممثال  الوطني  باالئتالف 
جملس التعاون واجلامعة العربية و الدول األروبية  أخريامع 
ذلك نرى اإلمريكني مع إدعائهم للحرية واحلقوق حلد اآلن 
يعرتفوا  ومل  السوري  النظام  دعمهم  عن  بالكامل  يتخلوا  مل 
باالئتالف اجلديد كحكومة رشعية يف ترصيح واضح.  ألهنم 
املؤمن  الشعب  هم  الراهن  للنظام  البديل  أن  جيدا  يدركون 
الواعي والذين أوقعوا خسائر للجيش اإلرسائييل يف حرب 
السبعينات وتصدوا لعدوان الصهاينة بكل شجاعة وقوة ومل 
يسمحوا أن حيتل الصهاينة شربا من أراضيهم. لكن بتدخل 
السوري  ويف معاهدة  سافر لضباط عمالء خونة يف اجليش 
البعث  من  اخلونة  الضباط  هلؤالء  احلكم  تضمن  تامة  رسية 
اجلوالن  من  هضبات  أعطيت  األب  األسد  رأسهم  وعىل 
بل  هلم  وبيعها  اجلوالن  بإعطاء  اخلونة  يكتف  ومل  للصهاينة. 
يف  املعارضة  األصوات  كافة  بقمع  وأصدقائه  األسد  قدم 

الشعب خري هدية ألسيادهم يف إرسائيل وواشنطن.
السوري  النظام  لسقوط  نتنياهو  يقلق  أن  الطبيعي  فمن   

ويعلن مرة ويبطن أخرى:
تابعة  لقوى  سورية  يف  جديدًا  حتديًا  تواجه  بالده  إن 

العدوان على غزة لعبة 
الصهاينة األخيرة إلنقاذ طاغية 

بقلم/ سعادت عبيد اللهيدمشق

صور و أوضاع
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فكان  البد من  للجهاد العاملي وهي األكثر عداء ل"إرسائيل"، 
األكيد  املؤيد  الصهيوين  الكيان  مع  احللبة  هذه  يف  اللعبة  إعادة 
عىل  الثبات  من  والبد  والحقًا  سابقًا  األسدي  النظام  إلبقاء 
املحاولة إلنقاذ جزار سورية باالتفاق معه يف هذه األيام بالذات 
إلطالة  أخرية  فرصة  ولو  ومنحه  السورية  الثورة  أوراق  خلبطة 
عمر نظامه الدموي عساه بالتعاون معها تنقلب املعادلة لصاحله 
وتستطيع تأمني حدودها عىل اجلوالن حيث إن تسعني باملائة من 
اجليش  قد أصبحت حتت سيطرة  هلا  املحاذية  والبلدات  القرى 
لقصف  رسيعا  الصهيونية  املدفعية  تدخلت  أسبوع  فقبل  احلر، 
وتتفاوض  لألسد  قوات  حتارص  كانت  احلر  اجليش  من  قوات 

معها عىل االستسالم هبدف فك احلصار عنها.
 إرسائيل هتجم عىل غزة يف هذا الوقت وحتارصها واهلدف 
يدعي  الذي  السوري  النظام  عىل  الضغط  وهوختفيف  واضح 
السورية  الثورة  من  العاملية  األنظار  ورصف  واملقاومة.  املامنعة 
ليستمر النظام هو زبانيته يف ارتكاب املزيد من املجازر ولترصف 
الفلسطينية  بالدولة  االعرتاف  قضية  عن  العاملي  العام  الرأي 
أصبحت قضيته ساخنة بعد  الربيع العريب الذي أتى بالشعوب 

املسلمة إىل احلكم.
 لكن السؤال الذي يبقى وراء عالمة اإلستفهام؟ هل جتدي 
اللعبة اجلديدة شيئا وهل املحاولة اإلرسائيلية إلنقاذ ضابط أمن 
من  السوري  الشعب  ينسحب  وهل  ماذا؟  أم  ينجح  حدودها 
العدوان  من  السابع  اليوم  يف  ونحن  دمشق  طاغية  ضد  مطالبه 

عىل غزة
" الوضع   ؟ اإلجابة نجدها يف كلمة أمري القطر حيث قال 
مل  الذي  فالعدو  تغري.  الوضع  نعم  العريب"  الربيع  بعد  تغري  قد 
العريب وحينام كانت  الربيع  قبل  ينل شيئا من هجومه عىل غزة 
تغري  بعد  تعاىل  اهلل  بإذن  ينال  لن  املرصي  الطرف  من  حمارصة 
جيش  هلا  إرسائيل  أن  الشك  القاهرة.  يف  هلم  املعادي  النظام 
بسالة  شخص  كل  من  أكثر  تعرف  لكنها  بالسالح  مدجج 
املجاهدين املؤمنني وشجاعتهم وإن كانوا غري عارفني بحقائق 
من عامل الغيب بإن النرص والغلبة وكذلك الفشل واهلزيمة ليسا 
يف الطاقة والقوة ،بل بيد اهلل العيل القهار، وهو الذي يمد عباده 
املؤمنني الصاحلني إن جتنبوا املعايص والذنوب من الغيب بجنود 

مل يروها وكلمة اهلل هي العليا.
يا ترى لو ترجم أحد حلاخامات اليهود هذه اآلية من سورة 
احلرش وهي تصف جالء أسالفهم وكانوا يف قرى حمصنة وقالع 
ِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل  ِذي َأْخَرَج الَّ منيعة يف اجلزيرة العربية"ُهَو الَّ
َوَظنُّوا  خَيُْرُجوا  َأن  َظنَنُتْم  َما  احْلَرْشِ  ِل  أِلَوَّ ِدَياِرِهْم  ِمن  اْلِكَتاِب 
َتِسُبوا  حَيْ مَلْ  َحْيُث  ِمْن  َفَأَتاُهُم اهللَُّ  َن اهللَِّ  مِّ انَِعُتُهْم ُحُصوهُنُم  مَّ ُم  َأهنَّ
ِرُبوَن ُبُيوهَتُم بَِأْيِدهيِْم َوَأْيِدي امْلُْؤِمننَِي  ْعَب خُيْ َوَقَذَف يِف ُقُلوهِبُِم الرُّ

وا َيا ُأويِل اأْلَْبَصاِر«. َفاْعَترِبُ

مهار كردن بحرانها احتوا�ء الأزمة  
باى كسى را به جائى كشاندن زّجت   

كاهش داد تقلّص   
مناطق مسكونى الآهلة بالسكان  

تيره شدن روابط توتر العلاقات  
به جالش كشانيدن التحدى    

وسائل ارتباط جمعى وسائل التواصل الاجتماعي 
افسردكى الاكتئاب    

برداختن رويايى كونه )غير عادي( الانغماس المهووس 
انقلابيون الثوار   

در آستانه وشك   
تحريك آميز استفزازي   

غذاهاى جرب الأطعمة الدهينة  
زيبايى اندام رشاقة الجسم  

رزيم غذائى اتباع الحمية  
بازماندكان نظام كذشته فلول النظام السابق   

بر انكيختن افكار عمومى تأليب الرأي العام  
الفضائيات                                              برنامه هاى ماهواره اى

قدرت نمائى استعراض القوة   
توجيه نمي كند لا تسّوغ    

        كيفية استعمالها
مرسي ألقى خطابه لاحتوا�ء الأزمة.

المعارضة المصرية زّجت بالشباب في مواجهات مع إخوانهم.
أمريكا تقلّص وجودها الأمني بأفغانستان.

النظام السوري يقصف المناطق الآهلة بالسكان بالبراميل المتفجرة.
إن العلاقات بين البلدين ظلت متوترة ووصلت إلى أدنى مستوياتها. 

ً للجيش  إن ظاهرة انتحار الجنود الأميركيين أصبحت تشكّل تحديا
الأمريكي.

 إن الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يزيد خطر الإصابة 
بالاكتئاب.

حّذر الأطبا�ء من مخاطر الانغماس المهووس في ممارسة الرياضة 
المفرطة لأنها تجهد القلب.

الثوار باتوا على وشك السيطرة على العاصمة.
الاستمرار في البنا�ء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية استفزازي وغير 

قانوني.
أظهرت دراسة طبية أن الإقلال من تناول الأطعمة الدهينة يحافظ على 

رشاقة الجسم دون الحاجة إلى اتباع الحمية.
فلول النظام السابق يحاول تأليب الرأي العام على الرئيس مرسي من خلال 

 بث الذعر عبر الفضائيات.
وجدت المعارضة الفرصة متاحة لاستعراض القوة.
إن القوة لا تسّوغ لك أن تفرض أفكارك على آخرين.

قاموس المصطلحات الجديدة
القامــــوس
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احلمدهلل رب العاملني، والصالة والسالم علی أرشف املرسلني 
سيدنا حممد و آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلی يوم الدين..

أما بعد:
إننا علی أعتاب عام هجري جديد و يف آخر العام املنرصم.. فعام 
انقضی ومضی بكل ما فيه من األحداث واملواقف والتضحيات 
هي  ربام  التي  وامُلّرة  احللوة  والذكريات  واألجماد،  والبطوالت 
عظة للمتعظني، وعربة للناظرين يف أيام اهلل لريتعدوا وينقمعوا 

ويعتربوا..
فليقف كلٌّ منا هنيهًة من الزمن ونراود  ذهننا بأسئلة، ونتساءل 
أهكذا نوّدع عامًا فهو يرحل عنا وينرصم ويطوي معه صحائف 

أعاملنا! وأيُم اهلل طوهتا املالئكة عنّا فالنراها أو نراجعها؟!
فأين يذهبون هبا .. هال أعادوا لنا ولو صحيفة منها لننظر ما قّدمنا 

من عمل؟
علنا نجرب كرسًا أو نسّد ظال أو نصلح عيبًا لعلنا نملؤها بالقربات 

واألعامل الصاحلة ..
 هلف نفيس بم ُختِم لنا يف تلک الصحائف؟

ماذا جنينا ليوم احلساب، يوم ال ينفع مال وال بنون؟؟
هل نفضنا غبار الذل واهلوان الذي استكّن علی عواتقنا أم مل نزل 

متوغلني يف الكبوة الناقعة والسبات العميق؟
كم احرتق مابني جنبينا علی األمة اجلرحية املسلمة التي ُبّحت 

حناجرها من الصيحات اليومية.. ولكن بال جدوی..؟!
و قد أصبحت الصيحات والشهقات بلواملجازرالبشعة واملظامل 
التي تقشعّر منها اجللود، وترتعد منها الفرائص أمرًا روتينّيًا ال 

حيّرک ساكنًا.
فاهلل اهلل.. يامسلمون! أو تظنون بأننا النسئل عن الدماء التي 
هتراق صباح مساء يف مجيع أصقاع األرض، فمن ثالث احلرمني 
إلی سائر البلدان اإلسالمية التي حتت نري املحتلني واملستبدين 
والشيشان  األشاوس-  واألسود  األبطال  مهد   – كأفغانستان 
اجلرحية والبوسنة التي اقرتفوا فيها من اجلرائم ما يندی له جبني 
التاريخ، أضف إلی ذلک من البالد التي مل تزل جراحها نازفة 
إلی يومنا هذا كالعراق والصومال وبورما والشام و... بغّض 
النظر عن املدن التي نسيها املسلمون ولكنها مل تزل ترنو إليهم كـ 

" بالط الشهداء والبلقان و...!!
تتوغل  اللوايت  احلرائر  شهقات  عن  النسئل  بأننا  تظنون  أو 
برتنيح  املغرمني  األلداء  أعداء  قبل  أعراضهّن صباح مساءمن 

أعطاف املسلمني، ومولعني بتكبيح مشاعرهم.
فإنا هلل وإنا إليه راجعون علی ما أصاب أمتنا من ذل وهوان .. 
هلف نفيس متی نرفع هامنا لنری حولنا عاّم ران علينا من الذّل 
واالستضعاف، يتطاول علينا العدّو حتی أصبح خرية أبناء األمة 
سلعًا يف أسواق النّحاسة، يتقرب هبا عبيد الدرهم إلی أسيادهم، 
دون أّي ردع يردع هؤالء املعتدين، ويكّف بأسهم عن عباداهلل 

املؤمنني. 
و فكيف نغمض من جفن عندما نتلو هذه اآليات:»َوإِنِاْسَتنرَصُ
يَثاٌقَوالّلُهباَِمَتْعَمُلو إاِلََّعَليَقْوٍمَبْينَُكْمَوَبْينَُهممِّ ينَِفَعَلْيُكاُملنَّرْصُ ُكْمِفيالدِّ

َنَبِصرٌي )72(«. األنفال:72.
وقال تعالی أيضًا: »َوَماَلُكْمالَُتَقاتُِلوَنِفيَسبِياِللّلِهَوامْلُْسَتْضَعِفنَي
نَاَأْخِرْجنَاِمنَْهـِذِهاْلَقْرَيِةا ِذينََيُقوُلوَنَربَّ َجالَِوالنَِّساءَواْلِوْلَدانِالَّ ِمنَالرِّ
 .»)75( ُدنَكنَِصريًا  نَاِمنلَّ ُدنَكَولِّيًاَواْجَعللَّ نَاِمنلَّ لظَّاملَِِأْهُلَهاَواْجَعللَّ

النساء:75.
قال القرطبي رمحه اهلل: »قوله تعالی:)َوَماَلُكْمالَُتَقاتُِلوَنِفيَسبِياِلهللِّ 
( حّض علی اجلهاد، وهو يتضمن ختليص املستضعفني من أيدي 
الكفرة املرشكني الذين يسوموهنم سوء العذاب، ويفتنوهنم عن 
الدين؛ فأوجب تعالی اجلهاد إلعالء كلمته وإظهار دينه واستنقاذ 

املؤمنني الضعفاء من عباده، وإن كان يف ذلک تلف النفوس«.
أوال يوقظنا حديث احلبيب صلی اهلل عليه وسلم عندما قال:»
َماِمنَاْمِرٍئَيْخُذاُلْمَرأًُمْسِلاًمفِيَمْوِضٍعُتنَْتَهُكِفيِهُحْرَمُتُهَوُينَْتَقُصِفيِهِمنِْع
ُمْسِلاًمِف َتُه،َوَماِمنَاْمِرٍئَينرُْصُ ُهِفيَمْوطِنٍُيِحبُِّفيِهنرُْصَ َخَذهَلُاللَّ ْرِضِهإاِلَّ
ُهِفيَمْو ُهاللَّ َنرَصَ يَمْوِضٍعُينَْتَقُصِفيِهِمنِْعْرِضِهَوُينَْتَهُكِفيِهِمنُْحْرَمتِِهإاِلَّ

َتُه«. }رواه أبوداود يف سننه:4243{ طِنٍُيِحبُّنرُْصَ
إذن فام الذي ينتظرنا يف رحاب العام اجلديد ؟

والغرو بأننا مهام حاولنا اسرتجاع حلظة من العام املنرصم فلن 
تعود أبدًا.. فلنقم وننهض ونستقبل عامنا اجلديد بالفرح واحلبور 

بدالً من البكاء علی اللبن املسكوب..

على أعتاب العام الهجري الجديد
بقلم/ رشيد أمحد ابن عيسی

بأقالم الطلبة
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، وكفانا ضياعًا  الرقادة  لنقم وندع عنا  فلننهض و   
وسكب  واآلهات  والزفرات  األحزان   يف  للوقت 
العربات، ألن احلزن هذه الساعة الجيدي شيئًا فإننا 

أبناءاليوم والغد..
اهلل:»قلت  رمحه  البنا"  "حسن  الشهيد  اإلمام  يقول 
للرجل الواقف عىل باب العام: أعطني نوًرا أستيضء 
به يف هذا الغيب املجهول، فإنني حائر فقال يل: ضع 

يدك يف يد اهلل فإنه سيهديك سواء السبيل. 
وعىل مفرتق الطرق وقف الساري الكليل يف موكب 
الزمن يلقي نظرة إىل الوراء ليستعرض ما لقي من عناء 
السفر ومتاعب املسري، ويلقي نظرة إىل األمام يتكشف 

ما بقي من مراحل الطريق. 
أهيا احلائر يف بيداء احلياة إىل متى التيه والضالل وبيدك 
بنٌِي*  َن اهللِ ُنوٌر َوِكَتاٌب مُّ املصباح املنري}َقْد َجاَءُكم مِّ
َن  الَِم َوخُيِْرُجُهم مِّ َبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّ هَيِْدي بِِه اهللُ َمنِاتَّ
ْسَتِقيٍم{  اٍط مُّ ُلاَمِت إَِليالنُّوِر بِإِْذنِِه َوهَيِْدهيِْم إىَِل رِصَ الظُّ

املائدة: 15- 16
أهيا احليارى واملتعبون الذين التبست عليهم املسالك 
أجيبوا  املستقيم..  الطريق  وتنكبوا  السبيل،  فضلوا 
ُفوا َعىَل َأْنُفِسِهْم  ِذينََأرْسَ دعاء العليم اخلبري}َيا ِعَباِدَي الَّ
ُه  ُنوَب مَجِيًعا إِنَّ مْحَِة اهللِ إِنَّ اللَهَيْغِفُر الذُّ الَ َتْقنَُطوا ِمن رَّ
َلُه{  َوَأْسِلُموا  ُكْم  َربِّ َوَأنِيُبواإىَِل  ِحيُم *  الرَّ اْلَغُفوُر  ُهَو 

الزمر: 53 – 54
اجلزاء  وحسن  النفس،  طمأنينة  ذلك  بعد  وترقبوا   
َأْوَظَلُموا  َفاِحَشًة  َفَعُلوا  إَِذا  ِذيَن  الضمري}َوالَّ وراحة 
َوَمنَيْغِفُر  لُِذُنوهِبِْم  َفاْسَتْغَفُروا  اهللَ  َذَكُروا  َأْنُفَسُهْم 
َيْعَلُموَن *  وا َعىَل َما َفَعُلوا َومُهْ ُنوَب إاِلَّ اهللُ َومَلْ ُيرِصُّ الذُّ
تَِها  ِْم َوَجنَّاٌتَتْجِري ِمن حَتْ هبِّ ن رَّ ْغِفَرٌة مِّ ُأوَلِئَك َجَزاُؤُهم مَّ
َأْجُراْلَعاِمِلنَي}آل عمران:  األهْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َونِْعَم 

.»136 – 135
مشوار  تكملوا  أن  يومكم  اليوم  الشباب:  أهيا  فيا 
إخوانكم الذين بدؤوا الربيع احلاميس اجلهادي يف كثري 
من البلدان اإلسالمية علی وجه الطغاة واملعربدين 
املتغطرسني، حتی ُتفقهوا األعداء بأّن اإلسالم مل يزل 
ولودًا ناتقًا يقّدم إلی األمة أبناء بررة يعشقون الشهادة 

حتت رأية حممد صلی اهلل عليه وسلم. 

إبراهيم آل حسني
اختص اهلل نبينا حممدملسو هيلع هللا ىلص عن غريه من األنبياء بخصائص كثرية منها:1 1)

أنه خاتم النبيني، سيد ولد آدم بعثه اهلل للناس كافة بل للثقلني إنسهم وجنهم، 
له  وأحّلت  وطهورًا،  مسجدًا  األرض  له  وجعلت  الكلم،  جوامع  وأعطي 
الغنائم، ونرص بالرعب مسرية شهر، وأعطيت له الشفاعة الكربى يوم القيامة 
كام جاء يف احلديث الصحيح: أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبيل نرصت بالرعب 
أمتي أدركته  فأيام رجل من  مسرية شهر وجعلت يل األرض طهورا ومسجدا 
الصالة فليصل وأحلت يل الغنائم ومل حتل ألحد قبيل وأعطيت الشفاعة وكان 

النبي يبعث إىل قوم خاصة وبعثت إىل الناس عامة.
وهي: 1 2) ودولة،  بلد   13 مع  احلدود  يف  تشرتك  دولة  الصني 

بورما،  الووس،  فيتام،  ماكو،  كونج،  هونج  الشاملية،  كوريا  منغوليا،روسيا، 
اهلند، بوتان، نيبال، باكستان أفغانستان بطول 24 ألف كم، وهي أكثر كثافة يف 

عدد السكان عىل اإلطالق.
فلسطني 1 3) أرحيا يف  مدينة  باألسوار( هي  )املحاطة  املسورة  املدن  أقدم 

التي يقطنها السكان من عام )7800ق ـ م( وقيل: أقل واهلل أعلم، وأقدم املدن 
عاصمة هي مدينة دمشق التي يقطنها منذ عام 2500ق ـ م.

أعظم سورة يف القرآن الكريم هي سورة الفاحتة، وهي السبع املثاين 1 4)
كام ورد يف صحيح البخاري: عن أيب سعيد بن املعىل قال: كنت أصيل يف املسجد 
فدعاين رسول اهلل }صىل اهلل عليه وسلم{ فلم أجبه ثم أتيته، فقلت: يا رسول 
 ) إذا دعاكم  استجيبوا هلل وللرسول   ( اهلل  يقل  أمل  فقال:  إين كنت أصيل،  اهلل! 
األنفال. ثم قال يل: ألعّلمنك سورة ً هي أعظم السور يف القرآن قبل أن خترج 
من املسجد، ثم أخذ بيدي، فلام أراد أن خيرج قلت: أمل تقل ألعّلمنك سورةً  هي 
أعظم سورة يف القرآن؟ قال: ) احلمد هلل رب العاملني ( الفاحتة، قال: هي السبع 

املثاين والقرآن العظيم الذى أوتيته.
احلبة السوداء: احلبة السوداء تعمل عىل تقوية املناعة، وحتدث توازنًا 1 5)

احلديث:  يف  جاء  املناعة،  معجزة  السوداء  احلبة  اجلسم.  فطائف  يف  بيولوجيًا 
ام يعني املوت.  عليكم هبذه احلبة السوداء فإهنا شفاء من ُكّل يشء إال من السَّ
الربو  وعالج  املناعة  لتقوية  الصيدليات  يف  السوداء  احلبة  كبوالت  تباع  وقد 
»الطب  كتابه  يف  القيم  ابن  قال  كام  ذلك  وغري  البهاق  ملكافحة  احلىص  وإذابة 
النبوي«: وهي كثرية املنافع، وقوله: شفاء من كل داء مثل قوله تعاىل تدمر كل 
شيئ بأمر رهبا، أي أن حبة السوداء )حبة الربكة( بركة يف احلقيقة وقوة تدمريها 

ملسببات األمراض تعمل عىل تقوية اجلسم وطرد األخالط البلغمية.
(6 1 : قال  بريدة  أيب  الرتمذي يف جامعه عن  الفزع واألرق: روى  عالج 

شكا خالد بن الوليد املخزومي إىل النبي صىل اهلل عليه و سلم فقال يا رسول اهلل 
ما أنام الليل من األرق فقال النبي صىل اهلل عليه و سلم إذا أويت إىل فراشك 
أقلت ورب  السبع وما أظلت ورب األرضني وما  السموات  اللهم رب  فقل 
الشياطني وما أضلت كن يل جارا من رش خلقك كلهم مجيعا أن يفرط عيل أحد 

أو أن يبغى عيل عز جارك وجل ثناؤك وال إله غريك وال إله إال أنت.
أبيه عن جده : أن رسول اهلل صىل اهلل  وفيه أيضًا:  عن عمرو بن شعيب عن 
عليه و سلم قال: إذا فزع أحدكم يف النوم فليقل: أعوذ بكلامت اهلل التامات من 

غضبه وعقابه ورش عباده ومن مهزات الشيطان وأن حيرضون.
لذا البد للمفزع أن يلجأ إىل اهلل؛ ألنه كاشف الرض سبحانه، وصدق اهلل، ليس 
مشكلة  أي  حلل  الصالح  والعمل  اهلل  عىل  وبالتوكل  كاشفة،  اهلل  دون  من  هلا 

وعدم االستسالم أو اليأس. فرمحة اهلل وسعت كل شيئ وبرش الصابرين.

واحة الصحوة
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اهل السنة يف إیران
انعقدت اجللسة االستشارية مع العلامء وأساتذة الكتاتيب القرآنية يف املناطق املحرومة من حمافظة سيستان وبلوشستان، يوم 

األربعاء 29 من ذي احلجة يف اجلامع املكي بمدينة زاهدان.
يف هذه اجللسة التي تعقد سنويا باستضافة جامعة دار العلوم زاهدان، يشارك العلامء وأساتذة الكتاتيب القرآنية يف القرى 
حول  تقاريرهم  ويقدمون  العلوم،  دار  جامعة  إرشاف  حتت  تنشط  التي  وبلوشستان،  سيستان  حمافظة  من  اهلامشية  واملناطق 
بنصائح  واقرتاحات وتوجيهات اآلخرين، وكذلك  بتجارب  أيضا  وينتفعون  املناطق،  تلك  والتعليمية يف  القرآنية  نشاطاهتم 

وتوصيات األساتذة الكرام.
يف هذه السنة، انعقدت هذه اجللسة يوم األربعاء يف ثالث حلقات خمتلفة )صباحا ومساء( بحضور جمموعة من أساتذة 

املدارس القرآنية يف املناطق املختلفة، يف اجلامع املكي بمدينة زاهدان.
يف جلسة الصباح وزعت استامرات عىل املشاركني وأساتذة هذه املدراس القرآنية ليسجلوا فيها تقارير نشاطاهتم واقرتاحاهتم 
ويفوضوها إىل رئيس شؤون الكتاتيب. ثم شكر فضيلة الشيخ عبد احلميد اجلميع عىل حضورهم يف هذه اجللسة االستشارية 

ورحب هبم.
تقرير عن حفلة تعارف الطلبة اجلامعيني السّنة يف زاهدان 

أقيم حفل لتعارف الطلبة اجلدد يف جامعات مدينة زاهدان، كالسنوات املاضية، يف قاعة االجتامعات يف جامعة دار العلوم 
واجلامعات  الدينية  املراكز  بني  التقريب  هبدف  زاهدان،  مدينة  جامعات  من  وطالبة  طالبا   800 من  أكثر  بحضور  زاهدان، 

العرصية، وتعّرف الطلبة اجلدد من سائر املناطق السنّّية عىل علامء أهل السنة.
بام أن الدين اإلسالمي دين كامل وشامل، وال يرى الفصل بني العلوم الدينية والعرصية، وهناك حاجة ماسة للمثقفني 
والطلبة إىل املسائل الدينية، وكذلك من الرضوري توطيد الصلة والعالقة بني الطلبة واملثقفني والعلامء، ومن ناحية تبذل جهود 
إلنشاء هوة بني املثقفني وعلامء الدين، رأى مسؤولو جامعة دار العلوم ألهل السنة يف زاهدان أن يقيموا مثل هذه اجللسات، 

لتيسري الطريق لرتبية شباب متخصصني ومتدينني، وانتفاع الطلبة من توجيهات العلامء وإرشاداهتم.
افتتح هذا احلفل املبارك بعد صالة املغرب يوم اجلمعة 24 ذي احلجة بتالوة آيات من القرآن الكريم، ثم حتدث فضيلة 
املفتي حممد قاسم القاسمي، رئيس دار اإلفتاء يف جامعة دار العلوم زاهدان، ثم ألقى فضيلة الشيخ عبد احلميد، رئيس جامعة 

دار العلوم خطبة أوىص فيها الطلبة إىل االهتامم بالنسبة إىل القضايا الدينية، واستغرقت احلفلة إىل صالة العشاء.

رحلة دعوية لفضيلة الشيخ عبد احلميد إىل املناطق اجلنوبية يف 
بلوشستان

 سافر فضيلة الشيخ عبد احلميد، رئيس جامعة دار العلوم زاهدان وإمام وخطيب أهل السنة ورئيس منظمة احتاد املدارس 
الدينية ألهل السنة يف حمافظة سيستان وبلوشستان، هبدف املشاركة يف جلسة رؤساء املدارس الدينية ألهل السنة يف املحافظة 
وزيارة أهل السنة يف املناطق اجلنوبية من املحافظة، إىل مدينة "جاهبار"، حيث قوبل هناك باستقبال العلامء والطبقات املختلفة 

من أهل "جاهبار".
ثم  وألقى فضيلته بعد املشاركة يف جلسة رؤساء املدارس الدينية مساء السبت، كلمة يف املسجد اجلامع يف مدينة"جاهبار"، 

شارك يف جلسة للعلامء واملثقفني وقّدم توجيهاته للمشاركني.
سافر فضيلة الشيخ يوم األحد إىل منطقَتي "كهري" و"سورو" من توابع مدينة "كنارك"، واستقبله األهايل والشعب املؤمن 
من املناطق األخرى، الذين قدموا إىل هذه املنطقة لالستامع إىل خطاب فضيلة الشيخ، برتحاب وحفاوة كبرية، ثم ألقى فضيلته 

كلمتني أمام احلارضين يف هاتني املنطقتني.
ووواصل فضيلة الشيخ رحلته الدعوية إىل يوم اخلميس.

وهكذا متت هذه اجلولة الدينية والدعوية لفضيلة الشيخ عبد احلميد حفظه اهلل.

تقریر عن اجللسة االستشاریة مع العلامء 
وأساتذة الكتاتيب القرآنية

من أنباء اجلامعة
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أهل السنة في 
زاهدان يدينون 

العدوان اإلسرائيلي 
على غزة 

يف  زاهدان،  مدينة  يف  السنة  أهل  خرج 
اجلمعة،  صالة  بعد  احتجاجية  مظاهرة 
إلدانة العدوان األخري للكيان الصهيوين 

الغاصب عىل قطاع غزة.

صالة  بعد  املظاهرات  هذه  وانطلقت 
رائع  بشكل  املكي  اجلامع  من  اجلمعة 
املؤمن،  الشعب  من  آالف  بمشاركة 
عبد  الشيخ  فضيلة  تنديد  بعد  وذلك 
احلميد اهلجامت اإلرسائيلية لقطاع غزة، 

ودعوته املصلني إىل مظاهرة.

»أهيا  هبتافات  املتظاهرون  وأعرب 
و«املوت  احتدوا«،  احتدوا  املسلمون 
عن  إلرسائيل«،  و«املوت  ألمريكا« 
غضبهم الشديد واستيائهم من العدوان 
دعمهم  وأعلنوا  األخري،  اإلرسائييل 
غزة  يف  املضطهد  الفلسطيني  للشعب 

وفلسطني املحتلة.

تستعد القوات الربيطانية لالنسحاب من أفغانستان بعد اهلزيمة التي حلقت هبا هناك عىل 
أيدي املقاومة.

زمني  جدول  اعتامد  بشأن  قرار  اختاذ  كامريون  ديفيد  الربيطاين  الوزراء  رئيس  ويعتزم 
يف  القومي  األمن  جملس  اجتامع  ترؤسه  خالل  أفغانستان،  من  بالده  قوات  لسحب 

حكومته.
وقالت صحيفة »الغارديان«  إنه من املتوقع أن يبت كامريون خالل االجتامع يف حجم 
ونطاق االنسحاب العسكري الربيطاين من أفغانستان عىل مدى العامني املقبلني، وعدد 

اجلنود الربيطانيني الذين سيبقون هناك بعد عام 2014.
خطط  سلسلة من  ريتشاردز، سيقدم  ديفيد  اجلنرال  الدفاع  أركان  رئيس  أن  وأضافت 
االنسحاب من أفغانستان خالل اجتامع جملس األمن القومي، فيام سيقرر كامريون من 
حيث املبدأ اجلدول الزمني املفّضل والذي سيحدد أيضًا عدد اجلنود الربيطانيني الذين 

سيبقون هناك بعد املوعد املحدد لسحب القوات القتالية عام 2014.
وأشارت الصحيفة إىل أن السيناريو الذي يفّضله قادة اجليش الربيطاين يشمل االحتفاظ 
بعدد القوات الربيطانية مستقرًا عند معّدل 9000 جندي حتى سبتمرب من العام املقبل، 

من ثم سحب 8000 جندي خالل 12 شهرًا تالية.
من جهة أخرى, دعت صحيفة نيويورك تايمز لسحب القوات األمريكية من أفغانستان 
طالبان  إعادة  يضمن  لن   2014 عام  إىل  االنسحاب  تأخري  إن  قائلة   2013 هناية  قبل 
سيطرهتا عىل أراض فقدهتا، ولن يضمن االستقرار السيايس بالبالد وأن اليشء الوحيد 

املضمون هو استمرار قتل األمريكيني.
أن  أعلن  وأن  سبق  أوباما  باراك  الرئيس  إن  بافتتاحيتها  األمريكية  الصحيفة  وقالت 
قبل  املتبقني  ألف جندي  الـ٦٦  ثابتة« حتى خروج  بـ«خطى  القوات سيستمر  تقليص 
القوات  تلك  قائد  إن  بالقول  واكتفى  الثابتة«  »اخلطى  مل حيدد هذه  لكنه  هناية 2014، 
اجلنرال جون ألني سيوافيه بتوصية حول خطر االنسحاب بعد انتخابات نوفمرب املايض.
وأشارت نيويورك تايمز إىل أن القادة العسكريني يضغطون إلبقاء أغلب القوات الـ٦٦ 
ألفا املتبقية بأفغانستان حتى هناية موسم القتال العام املقبل، أي شتاء 2013، ومن ثم 

سحبها عام 2014. املصدر: املسلم
فلسطني الدولة الـ194 يف األمم املتحدة 

غري  »مراقب«  كدولة  فلسطني،  بعضوية  الليلة،  املتحدة،  لألمم  العامة  اجلمعية  أقرت 
عضو، لتصبح العضو رقم 194 يف األمم املتحدة.

ويأيت هذا التصويت، بعد أن تقدمت السلطة الوطنية الفلسطينية، بقيادة الرئيس حممود 
بمنح  يطالب  العمومية،  اجلمعية  أعضاء  إىل  قرار  بمرشوع  أمس،  مازن(،  )أبو  عباس 

فلسطني وضع دولة »مراقب« غري عضو يف األمم املتحدة.
وسبق التقدم بطلب االعرتاف، القيام بحملة دبلوماسية فلسطينية نشطة، طالت أروقة 
األمم املتحدة، وحمافل دولية عدة عرب السفارات واملمثليات واجلاليات الفلسطينية يف 
عىل  عمل  الذي  األمر  القرار،  ملرشوع  تأييد  أكرب  نيل  أجل  ومن  العامل،  أنحاء  خمتلف 
دعمها  الدول،  من  عدد  إعالن  توايل  بعد  السيام  اإلعرتاف،  لنيل  الالزم  الدعم  حشد 

بريطانيا تستعد لسحب قواتها من أفغانستان 

األخبـــار و التقــاريــر اهل السنة يف إیران
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للفلسطينيني، لنيل حقوقهم واحلصول عىل إعرتاف بدولتهم، 
وزير  ترصحيات  عرب  الداعم،  الرويس  املوقف  جاء  حيث 
الطلب  أحقية  عىل  وتأكيده  الفروف«،  »سريجي  اخلارجية 
الفلسطيني، فيام أعرب وزير خارجية الصني »يان جيي تيش« 
املبذولة  اجلهود  ستدعم  وأهنا  القرار،  هلذا  بالده  إحرتام  عن 

ألجله.
وزير  إعالن  خالل  من  واضحًا  فتجىل  الفرنيس،  املوقف  أما 
إىل  التوصل  تود  بالده  أن  فابيوس«،  لورنت   « اخلارجية 
البلجيكي  الرئيس  نائب  كشف  فيام  فلسطينية،  دولة  حتقيق 
للمطلب  بالده  دعم  عن  ريندرز«،  »ديديري  اخلارجية  ووزير 

الفلسطيني، وأهنا ستصوت لصاحله.
وزير  وأعلن  تأييدها،  عن  إسبانبا،  أعربت  ذلك،  جانب  إىل 
أمام  حديثه  يف  مانغالو«،  غارجيا  مانويل  »جوزيه  خارجيتها 
الدولة  أن  معتربًا  القرار،  مع  ستصوت  بالده،  أن  الربملان، 
يف  أقرب  السالم  جيعل  أن  يمكن  الذي  احلل  هي  الفلسطينية 
والنمساوي،  السويرسي  املوقفني  إىل  إضافة  األوسط،  الرشق 
بنعم  بالتصويت  والدنامرك،  النرويج  مواقف  مع  املنسجمني 

للقرار.
وواجه الطلب الفلسطيني،  منذ اإلعالن عنه، وحتى اللحظات 
املساعي  ظل  يف  السيام  عدة،  عقبات  اليوم،  هذا  من  األخرية 
اإلرسائيلية املعرقلة له من جهة، والتهديدات األمريكية باإلنتقام 
ماليًا من السلطة الوطنية الفلسطينية يف حال تم تبني القرار، إىل 
جانب انقسام عدد من الدول األوروبية حول دعمها للمطلب 
الفلسطيني، واإلعرتاف بالدولة الفلسطينية، إذ أعلنت بريطانيا 

أهنا ستمتنع عن التصويت.
يف  مراقب  كدولة  بفلسطني،  اإلعرتاف  عن  اإلعالن  وعقب 
املنظمة الدولية، جابت اإلحتفاالت، الشوارع واملدن يف ربوع 
فلسطني، حيث خرجت اآلالف يف كل من قطاع غزة، والضفة 
حلظة  اعتربوه  الذي  باحلدث  لإلحتفال  مسريات  يف  الغربية، 

تارخيية يف حياة الشعب الفلسطيني. املصدر: اإلسالم اليوم
مليونية تأييد ملرسي و15 ديسمرب موعد الستفتاء الدستور 

شهد حميط جامعة القاهرة والشوارع املحيطة احتشاد أكثر من 
مليون مرصي لتأييد اإلعالن الدستوري الذي أصدره الرئيس 
الذي  اجلديد  الدستور  وملرشوع  املايض،  الشهر  مريس  حممد 
يف  احلايل.  األول  ديسمرب/كانون   15 يف  عليه  االستفتاء  أعلن 
املقابل تواصل اعتصام قوى سياسية متعددة يف ميدان التحرير 
ورفضا  الدستوري  اإلعالن  بإسقاط  مطالبني  القاهرة  بقلب 

لدعوة االستفتاء عىل مرشوع الدستور اجلديد.
كام شهدت اإلسكندرية مظاهرات مؤيدة لإلعالن الدستوري 
القائد  مسجد  ساحة  يف  ووقعت  اجلديد.  الدستور  ومرشوع 
وعدد  املرصي  الرئيس  مؤيدي  بني  خفيفة  مواجهات  إبراهيم 

من معارضيه الذين جتمعوا بأعداد أقل.
والعدالة  احلرية  حزب  أنصار  من  اآلالف  مئات  وتوافد 
أمام  النهضة  ميدان  إىل  سياسية  وقوى  السلفي  النور  وحزب 

جامعة القاهرة استجابة للتظاهر حتت شعار »مليونية الرشعية 
والرشيعة«. وقدم املتظاهرون من حمافظات عدة وامتألت هبم 
وإىل  اجليزة  ميدان  إىل  وصوال  القاهرة  جامعة  أمام  الشوارع 

كوبري اجلامعة.
اإلخوان  مجاعة  عن  املنبثق  والعدالة،  احلرية  حزب  وأعلن 
تنظم  والثورية  والوطنية  اإلسالمية  »القوى  أن  املسلمني 
األمة  وهلوية  للرشعية  ودعمها  تأييدها  إلعالن  مليونيتني 

ولرئيس الدولة املنتخب بإرادة شعبية«.
ميدان  عىل  األوىل  املليونية  يف  املشاركة  احلشود  توافدت  وقد 
مسريات  هلا  انضمت  ثم  ومن  القاهرة،  جامعة  أمام  النهضة 
اجلامعة  نظمت  املساء  ويف  خمتلفة.  أماكن  من  انطلقت  أخرى 
املحمدية وأحزاب  السنة  السلفية وأنصار  والدعوة  اإلسالمية 
حتمل  ثانية  مليونية  والتنمية  والبناء  والنور  والعدالة  احلرية 
مكرم  عمر  مسجد  بساحة  والرشيعة«  الرشعية  »دعم  عنوان 
واألقرص  وقنا  وسوهاج  أسيوط  حمافظات  بمشاركة  بأسيوط 

وأسوان والبحر األمحر والوادي اجلديد.
هتافات  ارتفعت  االستفتاء  موعد  مريس  الرئيس  إعالن  وبعد 
النرص  التأييد ملريس والدستور، كام أذيعت بصوت عال أغنية 
منطقة  يف  اهلل«  بسم  اهلل  بسم  أكرب..  »اهلل  الشهرية  املرصية 
املظاهرة أمام جامعة القاهرة حيث أقيمت منصة كبرية اعتالها 
ملريس  مؤيدة  شعارات  صوت  بمكربات  أطلقوا  متحدثون 
حممد  الدستور  حزب  مؤسس  خصوصا  ملعارضية  ومناهضة 

الربادعي ومؤسس حركة التيار الشعبي محدين صباحي.
رفعت أمام جامعة القاهرة الفتتان كبريتان كتب عليهام »الشعب 
يريد تطبيق رشع اهلل« و«الشعب يؤيد قرارات الرئيس« وسط 
هتافات منها »الشعب قال قراره والرشيعة اختياره« و«الشعب 
يريد تطهري اإلعالم« و«يال يا مريس ارضب تاين .. لسه الزند 
الزند  نادي قضاة مرص أمحد  ولسه هتاين«، يف إشارة إىل رئيس 
اللذين  اجلبايل  هتاين  العليا  الدستورية  املحكمة  يف  والقاضية 

يعدمها اإلسالميون خصمني رئيسيني هلم.
كام هتفوا »الربادعي ومحدين .. أعداء الثورة ليوم الدين«.

السبت  أمس  مساء  مروحية  طائرة  هبطت  ذلك  غضون  يف 
بمطار القاهرة بعد تصويرها فعاليات املظاهرة املؤيدة ملريس.

استأجرهتا  الطائرة  إن  القاهرة  بمطار  مسؤولة  مصادر  وقالت 
من  تصوير  لطاقم  سمح  حيث  املسلمني  اإلخوان  مجاعة 
التلفزيون املرصي بالتصوير أثناء رحلة الطائرة التي استغرقت 
حوايل 90 دقيقة قامت أثناءها بمتابعة فعاليات مليونية »دعم 

الرشعية والرشيعة«.
وقد كثفت األجهزة األمنية املرصية يف حمافظة اجليزة استعداداهتا 
باملنطقة، ونرشت دوريات  والسفارات  العامة  املنشآت  لتأمني 
األحوال  مصلحة  من  وجنود  ضباط  استدعاء  وجرى  أمنية 

املدنية، وقطاع السجون، للمعاونة يف تأمني منطقة التظاهر.
أين املسلمون؟ وكاالت يهودية تنهال باملساعدات على 

»إسرائيل« 	
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تعهدت الوكاالت اليهودية يف أمريكا الشاملية بتقديم مساعدات 
بقيمة مخسة ماليني دوالر ملساعدة »إرسائيل« يف عدواهنا عىل 

قطاع غزة.
هذه  أن  »اإلرسائيلية«  بوست«  »جريوزاليم  صحيفة  وكشفت 
املساعدات عبارة عن مالجئ حممولة ووسائل نقل األطفال يف 

منطقة النزاع إىل مناطق آمنة إىل جانب مساعدات مالية.
يف سياق متصل، أعلن املتحدث الرسمي باسم جيش االحتالل 
اجليش  أركان  هيئة  رئيس  أن  مردخاي  يؤاف  »اإلرسائييل« 
العمليات  وتكثيف  بمواصلة  قواته  أمر  جانتس  بيني  اجلنرال 

العسكرية يف قطاع غزة.
ونقلت اإلذاعة العربية عن املتحدث العسكري قوله: إن قوات 
جيش االحتالل أصابت منذ مساء أمس اخلميس 200 هدف 
الصواريخ  إلطالق  أرضية  حتت  منصة   120 منها  القطاع  يف 

و20 نفًقا للتهريب عىل طول احلدود مع مرص.
حوايل  السحاب«  »عامود  عملية  بداية  منذ  اجلو  سالح  وشنَّ 

750 غارة عىل أهداف للمقاومة الفلسطينية يف قطاع غزة.
وكانت طائرات من سالح اجلو »اإلرسائييل« قد دمرت صباح 
اليوم السبت مقر حكومة حركة محاس ومقر قيادة الرشطة يف 
غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، كام تم قصف منزل قائد 
استخدم  الذي  غندور  أمحد  القسام  كتائب  يف  الشاميل  القطاع 

ا لنشطاء محاس. املصدر: مفكرة االسالم مقرًّ
"القسام" متطر االحتالل بـ1093صاروًخا وقذيفة 

»كتائب  أطلقتها  التي  والقذائف  الصواريخ  حصيلة  بلغت 
القسام« - الذراع العسكرية حلركة املقاومة اإلسالمية »محاس« 
- عىل االحتالل منذ بدء العدوان عىل غزة يوم األربعاء املايض 
وحتى هناية يوم أمس األحد أكثر من 1000 صاروخ وقذيفة.

وصاروًخا،  قذيفة   192 أمس  أطلقت  إهنا  الكتائب:  وقالت 
مدينة  إىل  ووصل  مرة  ألول  أطلق  الصواريخ  هذه  أحد  وإن 
التي تبعد عن قطاع غزة نحو ثامنني كيلومرًتا، كام  »هرتسيليا« 
تم استهداف طائرة مروحية بصاروخ أرض جو, وفًقا للمركز 

الفلسطيني لإلعالم.
والقذائف  الصواريخ  من  العدد  هذا  وبإطالق  أنه  وأوضحت 
إىل  العدوان  بدء  منذ  الصاروخية  للقذائف  الكيل  العدد  يرتفع 

1093 صاروًخا وقذيفة.
وكانت مصادر متطابقة قد ذكرت أن كتائب الشهيد عز الدين 
القسام - اجلناح املسلح حلركة »محاس« - أسقطت طائرة حربية 

صهيونية جديدة من نوع »أباتيش« شامل قطاع غزة.
بتصوير  قامت  أهنا  أعلنت  القسام  كتائب  بأن  األنباء  وأفادت 
عملية استهداف وإصابة الطائرة الصهيونية، وأهنا ستقوم بنرش 
وتوزيع الفيديو الذي يكشف تفاصيل تلك العملية، كام فعلت 

مع الطائرتني السابقتني.
يف  أخرى  صهيونية  طائرة  إسقاط  عن  أولية  أنباء  حتدثت  كام 

مدينة خان يونس. املصدر: مفكرة االسالم
العنصرية مستمرة ضد اإلسالم يف أوربا 

املامرسات  عىل  الضوء  الكويتية  »الوطن«  صحيفة  ألقت 
العنرصية ضد كل ما هو مسلم والتي حتدث بني احلني واألخر 

يف أوربا.
من  للكثري  يتعرضون  املسلمون  زال  »ما  الصحيفة:  وقالت 
وبشكل  األوروبية  املجتمعات  يف  والتمييز  التعصب  أشكال 
احلادي عرش من سبتمرب،  أحداث  تلت  التي  الفرتة  خاص يف 
من  املسلمني  ضد  والتمييز  بالتعصب  اإلحساس  يتفاوت  إذ 
رشحية ألخرى ومن فئة عمرية ألخرى، فاألغنياء من املسلمني 
قد ال يتعرضون ألشكال التمييز ذاهتا التي يتعرض هلا متوسطي 
احلال والفقراء منهم، و أخريا فإن األطفال واملراهقني هم األكثر 

إحساسا بالتمييز عن غريهم من الفئات العمرية األخرى«.
شخص  عىل  القبض  الربيطانية  الرشطة  أن  الصحيفة  وتابعت 
متهم برضب فتاة مسلمة يف رشق لندن والذي تسبب يف فقداهنا 
أوضح  حيث  العالج،  لتلقي  املستشفى  إىل  ونقلت  الوعي 
الفيديو إلحدى كامريات املراقبة أمام إحدى احلانات أن املتهم 
كان جيري خلف الفتاة منذ خروجها من منزهلا عىل مقربة من 
مكان اهلجوم ليوجه هلا رضبة قوية عىل رأسها من اخللف، مما 

أسقطها عىل األرض فاقدة الوعي.
وأضافت الصحيفة بأن الفتاة قالت يف ترصحيات لقناة إي.يت.
يف - دون الكشف عن هويتها- إىل إهنا شعرت بصداع نصفي 
عندما أفاقت من أثر الرضبة داخل إحدى سيارات اإلسعاف 

ووجدت آثار دماء عىل وجهها بسبب ارتطامها باألرض.
وأضافت الفتاة ذات الـ 1٦ عاما إىل أن كل ما ترجوه هو أن يتم 
إلقاء القبض عىل من فعل هذه الفعلة وحماكمته حتى ال يكرر 
مثل هذه اجلريمة ، معربة عن متنياهتا بأن تكون آخر ضحايا مثل 

هذا اإلجرام يف بريطانيا.
ونوهت الصحيفة الكويتية إىل أن التقارير األولية تشري إىل أن 
الفتاة الزي اإلسالمي كام  هذا اهلجوم عنرصي بسبب  ارتداء 
أن  علام   لندن،  رشق  يف  واملسلمني  العرب  من  ارتدائه  يكثر 
أن  بعد  إال  اسمه  عن  رسمي  بيان  أي  عن  تفصح  مل  الرشطة  
نرشت رشيط فيديو سجلته إحدى كامريات املراقبة أمام إحدى 

احلانات.
السويد: بوسنيون حيولون كنيسه إىل مسجد 

أعلن امام مسجد بوسني يف مدينة )غيتربغ( السويدية ان اجلالية 
البوسنية التي تقيم يف بلدة )غيسالفيد( القريبة متكنت من رشاء 

كنيسة هناك وحصلت عىل ترخيص لتحويلها اىل مسجد.
البوسنيني  ان  اخلميس  برومانوفسكي  عزت  االمام  وأوضح 
عن  بحثهم  ويف  شخصا   350 وعددهم  املدينة  يف  املسلمني 
ادارة كنيسة شبه مهجورة  اتفاق مع  مكان للعبادة توصلوا اىل 
وحصلوا عىل موافقة السلطات احلكومية لرتميمها وحتويلها اىل 

مسجد.
ان  )كونا(  الكويتية  االنباء  وكالة  مع  هاتفي  اتصال  يف  واكد 
افتتاح املسجد اجلديد هذا سيتم يف مارس املقبل فيام جتري محلة 
بني املهاجرين البوسنيني يف انحاء السويد جلمع ثمن املبنى مع 
تكاليف ترميمه بنحو نصف مليون دوالر جرى تأمني معظمها 
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من البوسنيني من سكان تلك املنطقه ذاهتا.
املساجد  تعفي  السويدية  احلكومة  ان  برومانوفسكي  وأوضح 
الكنائس من الرضائب والرسوم عند تسجيل تلك  مثلها مثل 
مواد  استرياد  عند  اجلامرك  من  تعفيها  كام  واملباين  املنشآت 

واجهزة ختصها من اخلارج.
يذكر ان املسلمني عامة والبوسنيني بشكل خاص يتمتعون يف 
السويد بحريات دينية واسعة مقارنة بدول اخرى حيث تعرتف 
بحق  تعرتف  كام  البالد  يف  ثانيا  رسميا  دينا  باالسالم  احلكومة 
املسلمني يف ممارسة شعائرهم الدينية متاما بام يف ذلك حقهم يف 
االسالمية.  الدينية  واملناسبات  االعياد  يف  العمل  عن  التعطيل 

املصدر: املسلم
االحتالل الصهيوني يرضخ ملطالب املقاومة 

التوصل  إنه تم  قال حممد كامل عمرو, وزير اخلارجية املرصى 
السيد  النار بني إرسائيل ومحاس برعاية  التفاق لوقف إطالق 
الرئيس حممد مرسى، ومن منطلق املسئولية املرصية جتاه القضية 
وحفاًظا  الدم  نزيف  وقف  عىل  مرص  من  وحرًصا  الفلسطينية 
حثيثة  جهوًدا  مرص  بذلت  املنطقة،  ىف  األوضاع  استقرار  عىل 
وقادة  األمريكية  املتحدة  بالواليات  مكثفة  اتصاالت  وأجرت 

محاس وإرسائيل.
وأضاف خالل مؤمتر صحفى عقد برئاسة اجلمهورية بحضور 
اجلهود  هذه  أن  األمريكية,  اخلارجية  وزيرة  كلينتون  هيالرى 
واالتصاالت أسفرت عن التوصل واالتفاق عىل وقف إطالق 
النار وإعادة اهلدوء ووقف لنزيف وحتددت ساعة وقف إطالق 

النار ىف متام اليوم الساعة التاسعة مساء.
بالقضية  التارخيى  التزامها  عىل  تؤكد  مرص  أن  إىل  ونوه 
حلل  جهودها  وستواصل  حللها  عادل  حل  وإجياد  الفلسطينية 
األزمة ورأب الصدع الفلسطينى وإهناء حالة االنقسام الراهنة 

وحتقيق املصاحلة بني أبناء الشعب الفلسطينى.
العربية ومطالبة دولتى  وأضاف أن مرص تثمن جهود اجلامعة 

تركيا وقطر بمتابعة ما تم االتفاق عىل بني مجيع األطراف.
غزة حتتفل بالنرص

الفرح واالبتهاج سكان قطاع غزة بعد  سادت حالة كبرية من 
دخول التهدئة حيز التنفيذ، التي تم التوصل إليها بعد رضوخ 
االحتالل ملطالب املقاومة، وهو ما اعتربوه نرًصا عىل االحتالل 
اىل  املواطنون  آالف  خرج  حيث  العدوان،  من  أيام  ثامنية  بعد 

شوارع القطاع وهم يطلقون الرصاص يف اهلواء.
فقد خرج اآلالف من املواطنني يف مسريات عفوية يف قطاع غزة 

وهم يطلقون النار يف اهلواء بشكل كثيف.
والتهليل،  بالتكبري  باملساجد  الصوت  مكربات  علت  كام 
معتربين ما جرى بأنه نرص كبري للمقاومة والشعب الفلسطيني.
هتدئة  اتفاق  إىل  التوصل   )11|21( األربعاء  يوم  مساء  وتم 
بني فصائل املقاومة الفلسطينية واالحتالل يتم بمقتضاه وقف 
التوايل،  عىل  الثامن  لليوم  املتواصل  غزة،  قطاع  عىل  العدوان 

ووقف االغتياالت بحق نشطاء املقاومة وفتح معابر قطاع غزة 
املحارص، ووقف كافة اشكال املقاومة من قطاع غزة.

اإلرسائيليون يرقصون فرحا باهلدنة مع محاس
دقائق  بعد  إرسائيل  شامل  شوارع  يف  الفرح  من  حالة  سادت 
من إعالن القاهرة مبادرة اتفاق وقف إطالق النار بني اجلانبني 

الفلسطيني واإلرسائييل.
املستوطنني  فرح  مظاهر  الفضائية  القنوات  من  عدد  ونقلت 
اإلرسائيليني لدى علمهم بأخبار وقف إطالق النار وشعورهم 

العام جتاه اخلطوة.
ابتهاًجا وسط  وظهر عدد من الشباب اإلرسائييل وهو يرقص 

شوارع شامل إرسائيل. املصدر: املخترص/ وكاالت
اعتقال 2500 إسالمي يف بنجالدش 

أكرب  إىل  ينتمون  ناشط   2500 بنجالدش  يف  الرشطة  اعتقلت 
البالد بعد صدامات مع قوى األمن خالل  حزب إسالمي يف 
بتهم  احلزب  يف  مسؤولني  حماكمة  عىل  احتجاج  تظاهرات 

ارتكاب جرائم حرب.
الشهر  هذا  رشطي   200 نحو  أصيب  أنه  السلطات  وذكرت 
خالل صدامات تسبب يف حصوهلا أعضاء من حزب اجلامعة 

اإلسالمية وفرعه الطالبي.
وقال وزير الداخلية حميي الدين خان املغري إن 350 من 2500 
شخص اعتقلوا سيحاكمون من خالل مثوهلم أمام القضاة عىل 

الفور.
العتقال  الرضورية  التدابري  كل  اختذت  الدولة  إن  وأضاف: 
عنارص حزب اجلامعة، وتم توقيف 2500 شخص عىل األقل.

خمتلقة،  بذرائع  اعتقلوا  أعضاءه  أن  احلزب  أكد  جهته  ومن 
يف  مسؤولني  بمحاكمة  بنجالدش  يف  خاصة  حمكمة  وبدأت 

حزب اجلامعة اإلسالمية يف نوفمرب 2011.
بارتكاب  املتهمني  املحكمة حماكمة األشخاص  إىل هذه  وعهد 
 .1971 يف  باكستان  ضد  التحرير  حرب  خالل  حرب  جرائم 
منهم  شخصًا،   1175 خاصة  حتقيق  جمموعة  وحددت 
جنراالت باكستانيون وإسالميون متحالفون مع إسالم أباد يف 
اجلرائم.  أنواع  خمتلف  بارتكاب  مشبوهون  بأهنم  الفرتة،  تلك 

املصدر: املخترص/التغيري
اغتيال عامل ديين بارز يف كراتشي

املحرم  من  عرش   1٦ اإلثنني  النار  جمهولون  مسلحون  أطلق  
عىل  سيارة عامل ديني بارز هو الشيخ حممد إسامعيل من أساتذة 
معهد أحسن العلوم يف كلشن إقبال وهي مدرسة دينية شهرية 

يف كراتيش  رمحه اهلل تعاىل وأسكنه فسيح جنانه.
يف  التوتر  حدة  تصاعدت  و  األحوال،  تدهورت  ما  ورسعان 
إىل  الغاضبة  اجلموع  نزلت  حيث  احلادث  وقوع  فور  املدينة 

الشوارع و تعطل املرور بصفة مؤقتة .
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