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ملاذا يبطئ النصر؟

قد يبطئ النصر ......... فيكون هذا اإلبطاء حلكمة يريدها اهلل:
1- قد يبطئ النصر ألن بنية األمة املؤمنة مل تنضج بعد نضجها، مل يتم بعد متامها، مل 
حتشْذ بعد كل طاقاتها، مل تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى املذخور فيها من 
محايته  على  قدرتها  لعدم  وشيكا  لفقدته  حينها  النصر  نالت  فلو  واستعدادات،  قوة 

طويال.
2- قد يبطئ النصر حتى تبذل األمة املؤمنة آخر ما يف طاقاتها من قوة، وآخر ما متلكه 
ى إَذا  من رصيد، فال تستبقي عزيزا وال غاليا ال تبذله هّينا رخيصا يف سبيل اهلل: }َحتَّ

ُهْم قْد ُكّذُبوا َجاَءُهْم َنْصُرَنا{ يوسف-آية110. وا أنَّ ُسُل َوظنُّ اْستْيأَس الرُّ
3- قد يبطئ النصر حتى جترب األمة املؤمنة آخر قواها، فتدرك أن هذه القوى وحدها دون 
يف  ما  آخر  تبذل  عندما  اهلل  عند  من  النصر  يتنزل  إمنا  النصر،  تكفل  ال  اهلل  من  سند 

طوقها، ثم تِكل األمر بعد ذلك إىل اهلل.
4- قد يبطئ النصر لتزيد األمة املؤمنة صلتها باهلل، وهي تعاني وتتأمل، وتبذل، وال جتد 

ها إال إليه وحده يف الضراء. هلا سندا إال اهلل، وال متوجَّ
وهذه الصلة هي الضمانة األوىل الستقامتها على النهج بعد النصر عندما يأذن اهلل به، 

فال تطغى، وال تنحرف عن احلق والعدل واخلري الذي نصرها به اهلل.
املؤمنة مل تتجرد بعد يف كفاحها وبذهلا وتضحيتها هلل  األمة  النصر ألن  5- قد يبطئ 
محّية  األمة  تقاتل  قد  حتقيقه،  تريد  ملغنم  القتال  تريد  األمة  تكون  فقد  ولدعوته، 
لذاتها، قد تقاتل األمة شجاعة أمام أعدائها.. واهلل يريد أن يكون اجلهاد له وحده بريئا 

من املشاعر األخرى اليت تالبسه.
قال أعرابي للنيب صلى اهلل عليه وسلم: "الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذَكر، 
والرجل يقاتل لريى مكانه، من يف سبيل اهلل؟" فقال: "من قاتل لتكون كلمة اهلل 

هي العليا فهو يف سبيل اهلل" متفق عليه.
6- قد يبطئ النصر ألن الشر الذي تكافحه األمة املؤمنة فيه بقية من خري. يريد اهلل أن 

جيرد الشر، فيتمحض وحده شرا خالصا، فيذهب وحده هالكا ال تتلبس به ذرة خري.
7- قد يبطئ النصر ألن الباطل الذي حتاربه األمة املؤمنة مل ينكشف زيفه للناس متاما، 
بفساده  بعد  يقتنعوا  مل  فيه  املخدوعني  من  أنصارا  جيد  قد  حينئذ  املؤمنون  غلبه  فلو 
وضرورة زواله، فتظل له جذور يف نفوس أبرياء مل تنكشف هلم احلقيقة، فيشاء اهلل أن 
يبقى الباطل حتى ينكشف عاريا أمام الناس، فيذهب غري مأسوف عليه من ذي بقية.

سيد قطب
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سيدي الرئيس، السادة والمشایخ والعلماء:
السالم عليكم ورحمة اهلل و بركاته:

قبل كل شيء نری من الالزم أن نتوجه بالشكر للمعنيين بعقد هذا الحفل المبارك، سيّما سماحة الشيخ خالد سيف 
بالمدرسة  المسئول  الحميد إسحاق،  الشيخ عبد  باهلل  والعارف  الدین محمد عوامة  والدكتور محي  الرحماني  اهلل 

العربية اإلسالمية بآزادیل أفریقيا الجنوبية، والعلماء الذین أحسنوا الضيافة والترحيب للضيوف.
سادتي! كما ال یخفی علی أحد أن العالم اإلسالمي اليوم یمر في بعض بقاعه بأوضاع متأزمة، والمسلمون یعانون 
من مشاكل و مآسي، دماء تراق وأعراض تنتهك وأموال تنتهب وجماعات تفرّق و جمعيَات تبعثر و قوات و مواهب 
تضيَع وما زاد الطين بّلة، أن كثيرا من المهج والثروات بدل أن تبذل إلعالء كلمة اهلل تبذل و تضاع في سبيل التفرق 
و التمزیق والصراعات الداخلية. كما عبّر اإلمام أبو الحسن الندوي رحمه اهلل: جهاد في غير جهاد ونضال في غير 
الدول الكبری، هل  إلی  العالم اإلسالمي والدول اإلسالمية أخفقت لحل مشكالتها وكل ینظر  عدوه. ویبدو أن 
تتصدق بحل لقضایا المسلمين أم ال؟ وهل الذئب یتحول راعيا أم ال؟ كأنه ليس للمسلمين كلمة مسموعة أو ید 
في سلم وال في حرب فيترقب الجميع ما یمليه األعداء من حل أو قضاء. ومن البدیهي أن كل ذلك یرجع إلی ضعف 

اإلیمان و سوء األعمال والتقصير في إعداد ما یجب علی المسلمين عبر القرون واألعصار.
ومما یؤسف أن كثيرا من المؤهّالت والمواهب تضيع حول األمور الهامشية وتمهل القضایا الرئيسية و كأن الجاهلية 

الجدیدة ترید أن تنتقم من المسلمين أحيانا مباشرة وأحيانا بأیدي المسلمين أنفسهم. 
ومما یزیدنا أسفا أن الكثير من الجماهير، سيّما الشباب المثقفون طفقوا یقنطون من حل ناجع من قبل القادة وإنما 
رجاؤهم الوحيد إلی العلماء الكبار والشخصيات المرموقة في العالم اإلسالمي الذین هم بمنزلة القلوب لألمة فكيف 
حال الجسم إذا ضعف القلب؟ وكيف یكون حال الجماهير إذا انقطع رجاؤها من الجهة الوحيدة؟ أو إذا ظن الجيل 
المعاصر أن العلماء عاجزون عن حل قضایا األمة؟ وعلی كل، أال تحتّم األوضاع الراهنة أن یستيقظ العلماء، هذه 
الطبقة المختارة من األمة األسالمية ویدركوا األمة، أليسوا هم ورثة النبي صلی اهلل عليه وسلم؟ أال یجدر بهم أن 
یقفوا متفكرین؟ لو كان النبي صلی اهلل عليه وسلم بين أظهرنا ماذا كان یفعل إلصالح األمة وتوحيد صفوفها 
مثل هذه  في  والمفكرین  العلماء  یسع  فهل  المبارك؟  اهتمامه  یوليها  التي كان  األولویات  وما هی  الناس  وهدایة 
األوضاع أن تنحصر جهود كثير منهم في نطاق مدرسة أو منطقة واحدة فحسب!، كأنهم في جزر أحاطت بها المياه 

من كل جانب بينما األمة تستغيث بهم من قریب أو بعيد.
سادتي الكرام!

إننا نرجو أن یكون هذا المؤتمر الذي عقد لمنح جائزة " اإلمام محمد قاسم النانوتوي" ألحد أبناءه وهو العاّلمة 
الداعية سماحة الشيخ "محمد سالم القاسمي" حفظه اهلل خطوة جادة نحو األهداف السامية النبيلة. ولعل نسبة المؤتمر 

إلی اإلمام النانوتوي تسبّب إثارة الغيرة اإلسالمية التي كانت من أهم سماته.
ویحلو لي أن أنقل كلمة العالمة أبي الحسن الندوي رحمه اهلل في إحدی محاضراته بدارالعلوم دیوبند. أن اإلمام 
النانوتوي ورث الغيرة اإلسالمية من جده الصدیق األكبر وهو الذي قال عندما أحاطت الفتن باألمة اإلسالمية إحاطة 
السوار بالمعصم بعد رحلة الرسول صلی اهلل عليه وسلم: »أینقص الدین وأنا حي« نعم، الغيرة اإلسالمية، هي التي 
تأتي بالعجائب وتغيّر مجری التاریخ وتدفع تيارات الباطل والفساد. وهكذا قال اإلمام النانوتوی عند تسلط العدو علی 

أرض الهند، ولنا فيه أسوة.
وفي الختام أغتنم الفرصة إلبالغ تحيات أهل السنة في إیران سيما المشایخ وعلی  رأسهم سماحة الشيخ عبد الحميد؛ 
رئيس منظمة المدارس اإلسالمية الذي كان مدعوا في هذا المؤتمر ولكن حالت دون حضوره المشاكل والظروف.

وكما تعلمون فإن أهل السنة في إیران یتراوح عددهم بين 15 إلی 18 ميليون نسمة وهذا العدد یعادل نسبة أكثر 
من 25% من سكان إیران. وأكثرهم یقطنون في محافظة بلوشستان، كردستان، خراسان، هرمزكان، كلستان 

مسؤولية العلماء يف مواجهة التحديات املعاصرة
حماضرة ألقيت يف املؤمتر العلمي اإلسالمي جلائزة اإلمام

)South Africa( النانوتوي يف أفريقيا اجلنوبية 

مساحة األستاذ املفيت حممد قاسم القامسي حفظه اهلل تعاىل
رئيس قسم التخصصات و الدراسات العليا باجلامعة

االفتتاحية
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ومــدارس  للدعوة  ومراكز  نشاطات  ولهم  وآذربایجان. 
بالهند  اتــصــال  ولــهــم  والــتــربــيــة  للتعليم  ودور  ومــعــاهــد 
والباكستان والبالد العربية، والمناهج الدراسية مقتسبة 
من مناهج دارالعلوم دیوبند وندوة العلماء وترجمت كتب 
الفارسية سيما حكيم  باللغة  والباكستان  الهند  علماء 
شفيع  محمد  المفتي  والشيخ  التهانوي  أشرفعلي  األمــة 
وبعض  العثماني  تقي  محمد  والشيخ  الــنــدوي  والعالمة 
علماء العرب، كما ترجم كتاب "أثر الحدیث الشریف 

في اختالف األمة" للشيخ محمد عوامة. 
الصحوة  تجاه  ونشاطات  جهود  ولهم  مشكالت  ,ولهم 
اإلســالمــيــة، كــمــا لــهــم نــشــاطــات فــي مــجــال السياسة، 
مجلس  في  نائبا  عشرین  لهم  أن  بالذكر  الجدیر  ومن 
السادة الكرام  البرلمان. نرجو  الشوری اإلسالمي وهو 
أن ال ینسوا بالد فارس وأهلها، ألن لهذه البالد یدا علی 
اإلسالمي  التاریخ  صناعة  في  ودورا  المسلمين  تاریخ 
والدعوة اإلسالمية وإنجاب الرجال من األئمة المفسرین 
تساعدوا  أن  نرجو  و  والعارفين.  والفقهاء  والمحدثين 
إخوانكم في تلك البالد بدعواتكم وحسن عنایاتكم 
بعد  حينا  بحضوركم  وتشرّفوهم  أحوالهم  وتتفقدوا 
متواضع  یسرّني كعضو  اآلخــر  ال  األخير  وفــي  حين.  
العلماء  السادة  أنظار  ألفت  أن  المبارك  الجمع  هذا  من 
األفاضل إلی اقتراحات أری أنها ستؤثر في تعميم الفائدة 

من هذا المؤتمر الكریم و توسيع خدماته.
بعقد  االكتفاء  وعدم  المؤتمر  نشاطات  استمرار  أوال: 

جلسة في كل سنة؛
ثانيا: تأسيس مراكز وفروع لها في مناطق مختلفة؛

ثالثا: نظرا ألهمية قضية التقارب وجمع المسلمين علی 
المنهج الصحيح أقترح علی المؤتمر الكریم، تشكيل 
لــجــان مــن ذوي الــكــفــاءات تــقــوم بــدراســة أهــم قضایا 
المسلمين دراسة علمية موضوعية وتدفع شر المتالعبين 

بالدین؛
فكریة  دعــویــة،  علمية  ـ  مختلفة  دورات  عقد  ــعــا:  راب
لتلبية  المسلمين  علماء  شباب  وتربية  الدعاة  لتكوین  ـ 

حاجات العصر الجدید.
األفاضل  إخواني  أناشد  ذلــك كله  من  واألهــم  وأخيرا 
إلی اهلل عز وجل  نتوجه جميعا  أن  أوال  نفسي  وأوصــي 
القلب  صميم  من  ونسأله  الصالحات  تتم  بنعمته  الــذي 
بهم  ویــهــدي  كلمتهم  ــد  ویــوحّ المسلمين  شمل  ليجمع 
البشریة جمعاء، وأختم قولي بالوصية الربانية:   وَجَاهِدُوا 
ِ حَقَّ ِجهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاُكمْ وَمَا جَعََل عََليُْكمْ فِي الدِّیِن  فِي اهللهَّ
مِنْ حَرٍَج مِلهََّة َأِبيُكمْ ِإبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاُكمُ اْلمُسْلِمِينَ مِنْ َقبُْل 
وَفِي هََذا لِيَُكوَن الرَّسُوُل شَِهيدًا عََليُْكمْ وَتَُكونُوا شُهَدَاَء 
 ِ ِباهللهَّ وَاعْتَصِمُوا  الزََّكاَة  وَآتُوا  الصَّاَلَة  َفَأقِيمُوا  النَّاِس  عََلی 

هُوَ مَوْاَلُكمْ َفِنعْمَ اْلمَوَْلی وَِنعْمَ النَّصِيرُ)حج/78(

في خضم المعركة الدامية بين النظام الغاشم وبين الثوار 
فبرایر    10 فــی  الثانية  جولته  فــي  جنيف2"  "مؤتمر  جــاء 
المعارضة مع مساندة من  السوري ووفد  النظام  بين وفد 
القوی الدولية بما فيها روسيا وأمریكا، لتدرس األوضاع 
حل  إلی  ولتصل  سوریا  ساحة  في  تجري  التي  المأساویة 
سياسي یخرج البالد عن هذه األزمة المتفاقمة وليتمكنوا 
من تشكيل هيئة انتقالية محایدة تضمن استقرار األمن 
وإیقاف المجازر والعنف في المنطقة، إال أن هذه الجولة 
بــل وزادت فــي تعقيد األوضـــاع، وقــد جــاءت هذه  تعثرت 
الجولة بعد الجولة األولی التي انعقدت في 13 ینایر دون أن 
تحقق أي نتيجة مرجوة، وعقب انتهاء الجولة الثانية ظهر 
الشاشة  علی  اإلبراهيمي  األخضر  الدولي  السالم  مبعوث 
واعدا  تقدم  أي  إحــراز  اعتذاره عن  ـ  تعثر  ـ بكل  ليقدّم 
الشعب السوري بعقد الجولة الثالثة بال تحدید موعد لها.  

عسی أن یجد حال للخروج من هذا المأزق. 
ومما زاد األمر تعقيدا أن كال من الطرفين كان غير 
متفائل باآلخر ویری أنه علی الصواب وأنه علی الحق، وال 
ینبغي له أن یتنازل عن موقفه قيد شبر، كما أن تبادل 
االتهامات وقسوة كالم طرف النظام جعل المؤتمر علی 
المحك، وأفشل جميع المخططات الهادفة إلی إنهاء األزمة 
المتفاقمة.  وأوضح للجميع أن النظام ال یعرف إال لغة القوة 

مؤمتر جنيف 2 
واألزمة السورية!!   	 	

أبي عامر

ش األحداث
على هام

االفتتاحية
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والبطش.
السوریة  لألزمة  الوحيد  الحل  أن  كثيرون  یــری  فبينما 
إلی  والجلوس  المؤتمرات  وعقد  السياسة  إلی  اللجوء  هو 
طاولة المفاوضات یري آخرون أن الحل الوحيد هو الميدان 
للوقت  مضيعة  جنيف   مثل  مــؤتــمــرات  وأن  والعسكر 
ضد  األســد  نظام  ارتكبها  التي  المجازر  عن  وإغــمــاض 
الشعب السوري المنكوب، وأن هذه المؤتمرات ال تتم إال 

بصالح النظام الجائر.
تقریر  بإعداد  المعارضة  بــدأت  الذریع  الفشل  هــذا  وبعد 
علی ما یجري في صعيد سوریا ليقدمه الوسيط الدولي 

اإلبراهيمي لألمم المتحدة ومجلس 
األمن ، متوقعا أن یبادروا إلی حل 
عند  المتجاوزین  ویوقفوا  األزمـــة 

حدودهم.
نفسه، هل  الذي یطرح  السؤال  إن 
األزمــة  حــل  العالمية  الــقــوی  تــریــد 
األمــة  علی  تشفق  وهــل  الــســوریــة، 
القنابل  شآبيب  عليها  تمطر  التي 
والــبــرامــيــل الــمــتــفــجــرة، وهـــل حقا 
یرتكب  التي  المجازر  تدین  إنها 
ضد الشعب، وهل هي مخلصة في 
دعوتها إلی إنهاء األزمة السوریة؟!! 
إن تاریخ دول الشر الطویل المليئ 
والحقد  والوحشية  والدمار  بالقتل 
أي  لهم  یكون  أن  یأبی  والبغضاء 

إشفاق علی هذه األمة أو أي إخالص في حل األزمة، غایة 
أكلة  سوریا  أرض  تكون  أن  هو  الــدول  هــذه  تفعله  ما 
سائغة وأرضا مستعمرة لهم، ویكون النظام التالي مواليا 
القبض علی سوریا بال أي تكلفة،  لهم  ليتم  لهم  وحليفا 
وأما ما یتعلق بالقتل والتدمير فإنهم متفرجون علی هذه 

المجازر، ویصفقون علی هذه األعمال الوحشية. 
إلی  العربية  الــدول  لجوء  المبكيات  المضحكات  ومــن 
أو  لهم عقدة،  أن یحل  له عسی  مجلس األمن وخضوعها 
یخرجهم من هذه األزمة التي وقعوا فيها، ولكن السؤال 
المطروح: هل یضمن مجلس األمن االستقرار في المنطقة 
اللهم إال حفظ إسرائيل ومصالح الغرب، ولو كان لمجلس 
األمن من قرار لما سكت علی هذه المجازر البشعة طيلة 
هذه السنوات المتوالية، ال وألف ال ! ال لجنيف وال لمجلس 
األمن أن یحل قضية سوریا، بل العرب والمسلمون أنفسهم 
هم الذین یمكنهم حل األزمــة، وهم الذین بيدهم مفتاح 
یمكنهم  وســوف  والغرب،  الشرق  أعيا  الــذي  القفل  هذا 
أن یحققوا النصر المنشود، شریطة أن یخرجوا من إطار 
العبودیة والتبعية التي منوا بها خالل قرون، وإال فإن األزمة 

اإلسالمية  الــبــالد  لتطال  واليابس  الــرطــب  آكلة  ســتــدوم 
أعداء  إال  ذلك  ینفع  وال  آخرهم،  عن  وتحرقهم  األخــری، 

اإلسالم الذین كانوا یتحينون هذه الفرص. 
روسيا  فيها  بما  جنيف  عقد  علی  الشر  قــوي  تواطؤ  إن 
وأمریكا ـ مع اختالف وجهات نظرها في قضية سوریا ـ 
لمؤشرة واضحة علی شر مستطير علی مستقبل سوریا، 
الــدول،  تتم إال في صالح هذه  الجوالت ال  وعلی أن هذه 
وتقول بعض المؤشرات إن أخطر سيناریو تتخذها جنيف 
ما  ویعضد  رئيسية،  دویــالت  ثالث  إلی  تقسيم سوریا  هو 
قلنا من هجوم النظام السوري الوحشي بالبراميل المتفجرة 
علی بعض المناطق التي یتوقع أنها 
انعقاد  فــتــرة  عــنــد  لــلــنــظــام  تخضع 
ألفي  من  أكثر  وسقوط  المؤتمر 
شهيد خالل هذه الفترة ليتم القبض 
تقسيم  دولي علی  توافق  بعد  عليها 

سوریا.
أن  علی  جنيف  مؤتمر  أثــبــت  لقد 
القضية السوریة ال تحل عبر طاولة 
المؤتمرات  بعقد  وال  المفاوضات 
الــهــادفــة، إذ أن كــل طــرف  غــيــر 
یقدّم مصلحته علی اآلخر. علی أن 
المعارضة السوریة لم یكن لها أن 
الغاشم  النظام  مع  المفاوضة  تقبل 
إال بعد شروط تجعل النظام یتخلی 
عن بربریته، وإن مساهمة المعارضة 
إطار  من  وأخرجه  الشرعية،  النظام  قيد أكسب  أي  بال 
اإلرهاب الذي یمارسه ضد شعبه المظلوم، وجعل المؤتمر 

في صالحه دون المعارضة.
العربية  ــدول  ال من  القاتل  اليأس  وبعد  كله،  هــذا   بعد 
واألجنبية ال یبقی للشعب السوري من الخيار إال أن یواجه 
والوحشة  والقوة  البطش  لغة  إال  یعرف  ال  الــذي  النظام 
اهلل  یحقق  أن  إلی  المقاومة  في  ویستمر  نفسه  بالسالح 
تعب  قد  السوري  الشعب  بأن  العلم  مع  المنشود  النصر 
ویرید  واليابس،  األخضر  تأكل  التي  الحرب  هــذه  من 
بحياتهم  أودی  الذي  الكارثي  الوضع  یخرج من هذا  أن 
وفقدهم األمل علی مستقبلهم، ولكن الطریق وإن كان 
أنه  إال  والمهالك  باألخطار  مفروشا  باألشواك  محفوفا 
واحد ال ثاني له وليعلم الشعب المخلص الذي یدافع عن 
والمتقين، وصدق  للمخلصين  العاقبة  أن  المسلوبة  حریته 

اهلل العظيم:  
ِإنَّهُمْ   )171( اْلمُرْسَلِينَ  لِعِبَادِنَا  َكلِمَتُنَا  سَبََقتْ  ﴿وََلــَقــدْ 
)173( اْلغَالِبُوَن  َلهُمُ  جُنْدَنَا  وَِإنهَّ   )172( اْلمَنْصُورُوَن  َلهُمُ 

﴾. )الصافات(.

الدول  لجوء  المبكيات  المضحكات  ومن 
العربية إلی مجلس األمن وخضوعها له عسی 
أن یحل لهم عقدة، أو یخرجهم من هذه األزمة 
المطروح:  السؤال  ولكن  فيها،  وقعوا  التي 
في  االســتــقــرار  األمـــن  مجلس  یضمن  هــل 
ومصالح  إسرائيل  حفظ  إال  اللهم  المنطقة 
الغرب، ولو كان لمجلس األمن من قرار لما 
سكت علی هذه المجازر البشعة طيلة هذه 
! ال لجنيف  وألف ال  المتوالية، ال  السنوات 
سوریا،  قضية  یحل  أن  األمــن  لمجلس  وال 
الذین  هــم  أنفسهم  والمسلمون  الــعــرب  بــل 
بيدهم  الــذیــن  وهــم  األزمــــة،  حــل  یمكنهم 
مفتاح هذا القفل الذي أعيا الشرق والغرب، 

على هامش األحداث
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المتعددة معرفة خدیجة  الروایات  بنا علی ضوء  كما مرّ 
رضي  اهلل عنها بالنبي صّلی  اهلل   عليه  وسّلم وفي بعضها أنه 
صّلی  اهلل   عليه  وسّلم قال لشریكه الذي كان یتّجر معه في 
مال خدیجة: هّلم فلنتحدث عند خدیجة، وكانت تكرمهما 

وتتحفهما فلما قاما من عندها، جاءت امرأة، فقالت له:
جئت خاطبًا یا محمد؟! قال: كاّل،  قالت: ولم؟ فواهلل ما في 
قریش امرأة وإن كانت خدیجة إال تراك كفؤًا لها، فرجع 

صّلی  اهلل   عليه  وسّلم خاطبًا لخدیجة مستحيا منها 1. 
وأما هذه الروایة ال تنافي بما سبق فإنها تحتمل أن تكون 
هذه المرأة هي أخت خدیجة كما ورد في بعض الروایات 
و تحتمل أنها هي نفيسة بنت منية كما تحتمل أن تكون 

األمة التي توسطت بينهما كما في بعض الروایات.
من توّلی أمر النكاح؟

روایة تشير إلی أن الذي توّلی أمر النكاح من جانب محمد 
صّلی  اهلل   عليه  وسّلم هو عمه حمزة رضي  اهلل  عنه، و أخری 
تشير إلی أن أبا طالب هو الذي توّلی أمر النكاح، وقد قال 
السهيلي عن المبرّد: إن أبا طالب هو الذي نهض معه وقد 
جمع بعض العلماء بين الروایتين بأنهما خرجا معه جميعاً، 
ألن األعمام و أعيان القبيلة ليشاركون في مثل هذا الموقع. 
وأما المتوّلي ألمر النكاح من جانب خدیجة فتذكر روایة 
بأن خویلد بن أسد والد خدیجة هو الذي تولی أمر النكاح، 
أباها قد مات  بأن  المحققين  العلماء  لكن الصحيح لدی 
روی  لما  الصحيح  وهو  السهيلي:  قال  الفجار.  حرب  قبل 
الطبراني: أن عمرو بن أسد أخا خویلد بن أسد هو الذي 

أنكح خدیجة رسول اهلل صّلی  اهلل   عليه  وسّلم.
خطبة النكاح:

الــرواة في السيرة بأن أبا طالب تقدم وألقی  تصف بعض 
خطبة أمام الجمع في هذا الموقع التاریخي حيث قال:

إسماعيل،  وزرع  إبراهيم،  ذریــة  من  الــذي جعلنا  الحمدهلل 
وضئضئ معد، وعنصر مضر2 ،  وجعلنا حضنة بيتة، وسواس 
وجعلنا  آمــنــاً،  وحــرمــًا  محجوجا4  بيتًا  لنا  وجعل   . حــرمــه3 
الناس، ثم إن أبن أخي هذا محمد بن عبد  الحكام علی 
اهلل، ال یوزن برجل رجح به، فإن كان في المال قّل5 . فإن 
المال ظل زائل، وأمر حائل، وقد خطب خدیجة بنت خویلد 
وبــذل لها ما آجله وعاجله من مالي كــذا6 . ثم واصــل أبو 
طالب كالمه في نهایة الخطبة مشيرًا إلی مستقبل محمد 
صّلی  اهلل   عليه وسّلم حيث جرّب ما شاهد من البركات 
واإلرهــاصــات والتنبؤات »وهــو اهلل بعد هــذا له نبأ عظيم 

وخطر جليل جسيم، فزوّجها«.
فلما أتم أبو طالب الخطبة تكلم ورقة بن نوفل نيابة عن 

قبيلة الزوجة، فقال: الحمد هلل الذي جعلنا كما ذكرت، 
وفضّلنا علی ما عددت، فنحن سادة العرب وقادتها، وأنتم أهل 
ذلك كله، ال تنكر العشيرة فضلكم وال یردّ أحدكم من 
الناس فخركم وشرفكم وقد رغبنا في االتصال بحبلكم 
زوّجــت  بأني  قریش  معشر  یا  عليّ  فأشهدوا  وشرفكم، 
أربعمائة  بن عبد اهلل علی  بنت خویلد من محمد  خدیجة 
دینار. ثم سكت، فقال أبوطالب: قد أجبت أن یشركك 

عمّها، فقال عمها:
أشهدوا عليّ یا معاشر قریش أني قد أنكحت محمد بن 
عبداهلل خدیجة بنت خویلد وشهد علی ذلك صنادید قریش7
 مقدار المهر في زواج النبي صّلی  اهلل   عليه  وسّلم 

من خديجة رضي  اهلل عنها:
ذكر العالمة الزرقاني بأن أبا طالب أصدقها اثنتي عشرة 
أوقية ذهبًا ونشأ، كل أوقية تعادل أربعين درهماً، والنش 
نصف أوقية فيعادل عشرین درهماً. فتكون جملة الصداق 
خمسمائة درهم شرعي أي ذهباً. فإطالق الدرهم الشرعي 
لبيان الوزن ال جنس المهر ألن المهر كان من جنس الذهب. 
تؤید هذا المقدار من المهر روایة مسلم عن عائشة رضي 
 اهلل  عنها قالت: كان صداقه ألزواجه صّلی  اهلل   عليه  وسّلم 
اثنتي عشرة أوقية و نشأ . والنشأ8 نصف أوقية، فذلك وزن 

خمسمائة درهم.
والــســالم أصدقها عشرین  أنــه عليه  الصالة  وأمــا ما روي 
بكرة وكان ذلك من ماله صّلی  اهلل   عليه  وسّلم زیادة علی 

ما دفعه أبو طالب.
الوليمة

تذكر بعض الروایات بأن خدیجة قالت: مرّ عمّك ینحر 
بكرًا من بكراتك، فذبح رسول اهلل صّلی  اهلل   عليه  وسّلم 
أبــو طالب فرحًا  الناس، وفــرح  أو جزورین وأطعم  جــزورًا 

شدیدًا بهذا العقد، وقال:
"الحمد هلل الذي أذهب عنا الكرب و دفع عنّا 9الهموم ألنه 
كان مهتمًا بأمر الرسول عليه  الصالة والسالم ومستقبله 

فارتاح بذلك باله.

1.شرح المواهب 376/1.
2.  الضئضئ والعنصر: هما بمعنی األصل والمراد بهما: الشرف والحسب ألن قریشا 

من أصل معد ومضر.
3.أي المدبرین والقائمين بأمور البيت والحرم.

4. مقصودا بالحج.
5.أي قليل المال.

6.المواهب اللدنية: 377/1.
7.الزرقاني: شرح مواهب اللدنية 378/1.

8.صحيح مسلم:

حفلة زواج الطيب الطاهر بالطيبة الطاهرة 
الرابع{ }القسط 

معالي األستاذالدكتور عبيد اهلل بين كمال
مسئول قسم الدعوة والفكر اإلسالمي باجلامعة

السرية والتاريخ
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متهيد: لقد دعي فضيلة الشيخ عبد احلميد ـ مدير جامعة 
دار العلوم زاهدانـ  ، واألستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي 
العلمي  "املؤمتر  إىل  ـ  باجلامعة  واإلفتاء  احلديث  أستاذ  ـ 
اإلسالمي خلدمة اإلنسانية" املنعقد يف مدينة "جوهانسربغ" 
بأفريقيا اجلنوبية، ولكن حالت دون ذهاب فضيلة الشيخ 
القاسمي  األستاذ  فغادر  الظروف،  بعض  احلميد  عبد 
والشيخ حممد إلياسـ  ابن الشيخ عبد احلميدـ  مدينة طهران 
متوجهني إىل أفريقيا اجلنوبية بغية املشاركة يف حفل املؤمتر، 
أيام، من يوم اإلثنني إىل اجلمعة  وقد استمر احلفل مخسة 
2014/1/16م  املوافق   1435/3/15 تاريخ:  من 
وعىل  م.   2014/1/21 املوافق   1435/3/20 إىل: 
أن هذا املؤمتر اهلادف إىل إجياد الوعي اإلسالمي يف األمة 
ومجع كلمتها كانت له خطورته وأمهيته البالغة قامت جملة 
الصحوة اإلسالمية بإجراء حوار مع سامحة األستاذ املفتي 
هذا  جزئيات  عىل  القراء  ليتعرف  اهلل  حفظه  قاسم  حممد 

املؤمتر وإنجازاته. وإىل القراء الكرام نص هذا احلوار:

    سماحة األستاذ! بداية لو تفضلتم بذكر أهمية 
الرحلة وأثرها في حياة اإلنسان؟

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم علی سيدنا محمد 
وآله وصحبه أجمعين:

 الرحلة أو تقولون: السفر لها أهميتها في حياة كل فرد، 
الرحلة، ألن  وعلی  السير  علی  القرآن حّث  أن  نری  لذلك 
یــوجــد كــل شــيء عند كل  الــعــالــم ال  الخير مبعثر فــي 
واحــد، فالخير مبعثر والخير منتشر في األرض وهكذا 
العبر وهكذا الــدروس، فاإلنسان یحثه القرآن أن یسافر 
أن یقوم بالرحلة وأن یذهب إلی البالد وإلی العباد ویأخذ 
رِْض  َ الدروس والعبر، یقول اهلل سبحانه: ﴿َأَفَلمْ یَِسيرُوا فِي األأْ
َفتَُكوَن َلهُمْ ُقُلوبٌ یَعْقُِلوَن ِبهَا َأوْ آَذاٌن یَسْمَعُوَن ِبهَا﴾ )الحج: 
46(. فاإلنسان یجد في الرحلة ما ال یجده في منطقته وال في 

مسقط رأسه وال في بالده، وألجل هذا نری سلفنا الصالح 
والمشایخ المتقدمين سيما المحدثين منهم كانوا یسافرون، 
وأي محدث كثرت رحالته وكثرت أسفاره وأخــذه من 
له  به أكثر وكانت  یثقون  المشایخ كانوا  األساتذة من 
درجة علی اآلخرین وميزة تميّزه من بين السائرین هذا مما 

واضح، فيقول اإلمام الشافعي رحمه اهلل في شعره:
تغرّب عن األوطان في طلب العلی   

وسافر  ففي األسفار خمس فوائد  
تفرج هم،  واكتساب     معيشة    

وعلم،  وآداب،  وصحبة  ماجد  

الرحلة وبتعريف     لو تفضلتم بذكر دواعي هذه 
موجز عن المؤتمر، وهل دعيتم إلی هذا المؤتمر؟ 

هذا المؤتمرعقد من قبل المؤتمر العلمي اإلسالمي لخدمة 
اإلنسانية وهو كمنظمة غير حكومية تعتني بالدعوة إلی 
العلماء  بــدور  واإلشـــادة  العلمية  بالخدمات  تقوم  اهلل كما 
والدعاة سيما كبار العلماء، فهذا المؤتمر من إبداعاته أنه 
أسّس قسمًا باسم جائزة اإلمام محمد قاسم النانوتوي رحمه 
اهلل وهو معروف لدی الجميع فهو الذي أسس دار العلوم 
دیوبند وانشبعت من دار العلوم مدارس وتفرعت منها معاهد 
عشر  الثالث  القرنين  هذین  طــول  في  كثيرة  وجامعات 
والرابع عشر الهجري وهذا المؤتمر عقد حفاًل واجتماعا 
في إستانبول قبل عامين لمنح الجائزة لشخصية إسالمية 
أفــنــدي مــن كبار  الشيخ محمود  آنـــذاك شخصية  وقـــرّر 
علماء تركيا الذي كانت له خدمات واسعة علی صعيد 
اإلمام  الحفل جائزة  ذاك  وما جاورها، منحت في  تركيا 
محمد قاسم النانوتوي لهذا العالم الجليل التركي تكریما 
له وتشجيعًا لآلخرین، ثم قرّروا منح الجائزة في هذا العام 
لعالم آخر وهو الشيخ محمد سالم قاسمي وهو ابن الشيخ 
دیوبند  العلوم  بــدار  األسبق  الرئيس  طيب  محمد  المقرئ 

متهيد: لقد دعي فضيلة الشيخ عبد احلميد ـ مدير جامعة 
قاسم  حممد  املفتي  واألستاذ   ، ـ  زاهــدان  العلوم  دار 
القاسمي ـ أستاذ احلديث واإلفتاء باجلامعة ـ إىل »املؤمتر 
مدينة  يف  املنعقد  اإلنسانية«  خلدمة  اإلسالمي  العلمي 
دون  حالت  ولكن  اجلنوبية،  بأفريقيا  »جوهانسربغ« 
ذهاب فضيلة الشيخ عبد احلميد بعض الظروف، فغادر 
األستاذ القاسمي والشيخ حممد إلياس ـ ابن الشيخ عبد 
احلميد ـ مدينة طهران متوجهني إىل أفريقيا اجلنوبية بغية 
أيام،  مخسة  احلفل  استمر  وقد  املؤمتر،  حفل  يف  املشاركة 
 1435/3/15 تاريخ:  من  اجلمعة  إىل  اإلثنني  يوم  من 
املوافق   1435/3/20 إىل:  2014/1/16م  املوافق 
املؤمتر اهلادف إىل إجياد  2014/1/21 م. وعىل أن هذا 
الوعي اإلسالمي يف األمة ومجع كلمتها كانت له خطورته 
بإجراء  اإلسالمية  الصحوة  جملة  قامت  البالغة  وأمهيته 
اهلل  حفظه  قاسم  حممد  املفتي  األستاذ  سامحة  مع  حوار 
املؤمتر وإنجازاته. وإىل  القراء عىل جزئيات هذا  ليتعرف 

القراء الكرام نص هذا احلوار:

احلوار

حوار مع مساحة األستاذ املفيت حممد قاسم القامسي حول رحلته 
إىل أفريقيا اجلنوبية
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فقرّروا عقد هذا االجتماع في مدینة جوهانسبرغ بأفریقيا 
الجنوبية فدعينا من قبلهم كما دعي شيخ اإلسالم موالنا 
إلــي. في  الدعوة  الحميد حفظه اهلل وكذلك وجّهوا  عبد 
البدایة كانت لي بعض األعذار ولكن في النهایة بعد أن 
اتفقنا مع الشيخ أن نذهب،تحركنا بإذن اهلل والشيخ أخذ 
الدین   إلياس أیضا واألخ نظام  معه كمرافق ولده محمد 
صهر الشيخ. ولكن لما حان وقت الذهاب اعترت ظروف 
ومشاكل حالت دون ذهاب الشيخ إلی أفریقيا، فقال لي: 
أنت تذهب من قبلك ونيابة عني ومعك الشيخ محمد إلياس 
ـ ولد الشيخ ـ ذهبنا واشتركنا في هذا المؤتمر الذي عقد 
للشيخ  النانوتوي  قاسم  محمد  اإلمــام  جائزة  منح  بمناسبة 

محمد سالم القاسمي في جوهانسبرغ.

      كيف كان استقبال الشعب والعلماء لكم؟
نحن ما ذهبنا ليستقبلنا العلماء والشعب إنما ذهبنا لنشترك 
في الحفل، أما المعنيون باألمر في هذا المؤتمر فكانوا 
یستقبلون الضيوف  في المطار وفي المطار أیضا خصصوا 
غرفة الستقبال الضيوف، فقد رحّبو بنا وأحسنوا الترحيب 
وقــالــوا: سنذهب  وأطعمونا،   خــاص  موضع  في  وأجلسونا 
یبعد من  الحفل  الحفل كان  إلی مكان  بسياراتنا  بكم 
مطار جوهانسبرغ ثالثين أو أربعين كيلومترا هناك تقع 
مدینة  صغيرة اسمها آزاد ول فيها مدرسة عربية إسالمية 
تسمی المدرسة العربية اإلسالمية، وقد أسّسها ـ و یرأسها 

الحميد إسحاق، مدرسة  الشيخ عبد  ـ  اآلن 
فيها  تــــدرَّس  دیــنــي  معهد  مــدرســتــنــا،  مثل 
اإلعــدادي  من  البدایة  من  الدینية  الـــدروس 
إلی قسم التخصص في الفقه وكان یدرس 
فيها أظن أكثر من أربعة طالب من أربعة 
قطرًا، وقد استقبلونا كضيف لهذا المؤتمر 

جزاهم اهلل خيرا. 

        لو تفضلتم ببيان أهم إنجازات هذا المؤتمر 
في  المؤتمر  ه��ذا  تقدم  م��دى  أي  وإل��ی  وأه��داف��ه  

إنجازاته؟ 
هذا المؤتمر ربما ال نستطيع أن نقوّم إنجازاته جميعا ولكن 
كما قالوا وكتبوا أیضا في بعض مقاالتهم، إنهم یهتمون 
المؤتمر  هــذا  نشاطات  یعني  عــبّــروا  محاور كما  ببعض 
تدورحول محاور؛ منها: التوحيد والعقيدة، والسنة النبویة، 
والفقه اإلسالمي، والتصوف واألخالق، والدعوة اإلسالمية. 
فنشاطاتهم تدور حول هذا، والعلماء الذین یشتركون في 
هذا المؤتمر یتكلمون أیضا حول هذه المحاور باإلضافة 
لنشاطات دینية وجهود إسالمية في  یقدّمونها  تقاریر  إلی 
مناطقهم وهم األقليات، استمر هذا الحفل أربعة أیام من 
الجمعة إلی یوم اإلثنين ، تكلموا حول هذه المحاور، وأكثر 

المحاور  هــذه  حــول  مــحــاضــرات  وألــقــوا  تكلموا  العلماء 
المعروفة لدیهم. وكانوا یؤكدون علی الوسطية واالعتدال 
في جميع الشؤون واالهتمام بآراء اآلخرین. وقد سمعنا أنه 
من  والدعاة  العلماء  من  المؤتمر  هذا  في  وحضر  اشترك 
ثمانين دولة. وعلی كل، فمن إنجازاتهم أنهم استطاعوا أن 
ینشروا االعتدال والوسطية ویؤّكدوا علی هذه المفاهيم 
التي عصرنا بحاجة إليها واالعتماد عليها، وقد تشجّع العلماء 
الدعوة اإلسالمية  والنشطاء في حقل  الشباب منهم  سيما 
تشجعوا إلی حد كبير كما كان یبدو من إبداء ارتياحهم 
وسرورهم ویبدو من تعليقهم علی ما قدَّم هناك وكذلك 
اطلع الكثير علی نشاطات المسلمين في تلك البالد، بالد 
فيها المسلمون مليونان وعدد غير المسلمين خمسون مليونا، 
بالدعوة  یهتموا  أن  البيئة  هــذه  في  هــؤالء  استطاع  كيف 
والنشاطات اإلسالمية، وكيف أسّسوا مدارس  اإلسالمية 
ومراكز ومؤسسات دینية ولم یذوبوا في بوتقة األكثریة، 
فهذا ما شجّع جميع العلماء سيما األقليات منهم، فكانوا 
یرتاحون ویصممون بأنهم سيعودون إلی بالدهم ویتحمسون 

أكثر من قبل في الدعوة اإلسالمية وفي إصالح شعبهم.

      ما هي الشخصيات البارزة التي اشتركت 
في هذا الحفل وهل كانوا ذات اتجاه واحد أو ذات 

اتجاهات مختلفة؟
 أظن إنهم حسب تقدیرهم أو معرفتهم دعوا علماء ودعاة 
وال  ذكرناها  التي  المحاور  بهذه  یعترفون 
فرق  من أي إتجاه كان؟ وإنهم دعوا الذین 
هم یدافعون عن االعتدال ویأخذون بمبدئية 
ویجانبون  بالمذاهب،  ویعترفون  الوسطية 
اخــتــاروا  وقــد  الــبــالد،  فــي  السائد  التطرف 
بين  أو رجــااًل هم  أناسًا  علی حد معرفتهم 
اإلفراط والتفریط، دعوهم إلی هذا المؤتمر. 
الشخصيات البارزة  من البالد العربية كانوا 
كثيرین، لعلنا ال نستطيع أن نسرد أسماءهم إنهم كانوا 
من ثمانين دولة، ولكن من الشخصيات البارزة المرموقة 
الجدیرة بالذكر ـ الذین عرفناهم ـ : الشيخ  محمد عوامة 
الذي هو سوري األصل ولكنه یسكن في المدینة المنورة، 
وكذلك الشيخ أرشد المدني من الهند، الشيخ أبو القاسم 
رئيس دارالعلوم دیوبند، والدكتور عبد الرزاق رئيس جامعة 
العلوم اإلسالمية بباكستان، والمفتي األكبر أستاذنا الشيخ 
محمد رفيع العثماني وهو كبير المفتيين في باكستان، 
وجاء علماء من السعودیة منهم: الدكتور عبد اإلله العرفج، 
والشيخ دوغــان، قالوا إنه من منطقة األحساء،  والدكتور 
المنورة،  المدینة  الطيبة من  أستاذ جامعة  أبو عمار  ناصر 
األزهــر،  جامعة  أساتذة  من  آخر دكتور مصطفی  أستاذ 
وكذلك جاء من أوزبكستان الشيخ یوسف، وغيرهم من 

احلوار

نــــشــــاطــــات هـــــــذا الـــمـــؤتـــمـــر 
تــــدورحــــول مــــحــــاور؛ مــنــهــا: 
ــدة، والــســنــة  ــعــقــي الــتــوحــيــد وال
الــنــبــویــة، والــفــقــه اإلســـالمـــي، 
والدعوة  واألخــالق،  والتصوف 

اإلسالمية. 
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الشخصيات الكبار، ومن أهم الشخصيات الذي قام بتوزیع 
الجوائز وألقی كلمة وفصّل هو الدكتور عبد اهلل البداوي 
رئيس وزراء الماليزي السابق، وقد تكلم. و آخرون من بالد 

شتی.
     لقد رأيت في موقعهم أن فضيلة الشيخ عبد 
الحميد كان من األعضاء الدائمة لهذا المؤتمر من بين 
المؤتمر  في  ولكن  العالمية،  التسعة  الشخصيات 
الثاني لم يدرج اسمه في األعضاء الدائمة، فهل هناك 

سبب لذلك؟
یعترفون بمكانة  بالضبط ولكنهم كانوا  هذا ال ندري 
الشيخ ولعلهم  حذفوا اسمه نظرًا إلی عدم حضوره، كانوا 
یتوقعون  حضوره قبل ذلك، ثم حينما انقطع رجاءهم من 
حضور الشيخ لعلهم حذفوا اسمه، لكنهم كانوا یعدّونه 
شخصية كبيرة، وهو معروف وشخصية كبيرة حتی قال 
الدكتور محيي الدین ـ الذي كان رئيس الجائزة ورئيس 

المؤتمر، وكان الشيخ خالد سيف اهلل 
بحيدر  العالي  المعهد  مدیر  رحماني 
آباد وهو الذي كان وراء هذه الجائزة  
یعني بموافقة من هذین الرجلين عقد 
هذا الحفل والحمد هلل ـ الشيخ محي 
الدین قال بالنسبة للشيخ عبد الحميد: 
نحبه  ولكننا  نـــره  ولـــم  نحبه  نــحــن 
وحزنا وتأسفنا علی أنه لم یحضر، أو 
لم یستطع الحضور في هذه الحفلة، 

وفي الحفالت القادمة سنستقبله إن شاء اهلل.

       الشيء الذي أعجبكم في المؤتمر في هذا البلد؟ 
أعجبنا في هذا المؤتمر أن أكثر المحاضرین أو المتحدثين 
كانوا یهتمون بالمسائل األساسية التي یعاني منها المسلمون، 
والمسائل  الهامشية  المسائل  عن  یتكلمون  یكونوا  ولــم 
الجزئية، هذا ما أعجبنا في المؤتمر، وكان فيهم ـ الحمد 
هلل ـ انتظام واهتمام بالصلوات ثم اهتمام باألعمال الدینية. 
المشتركون یذهبون ویسكنون أو  المؤتمرات  في عامة 
یُسكنون في الفنادق، ولكن هؤالء أسكنوهم وأسكنونا 
في المدرسة في غرفات المدرسة الدینية، كنا في رحاب 
مدرستهم، وكانوا یقيمون الصلوات بالجماعة كلهم خلف 
إمام واحد في أكثر األوقــات، ألجل ذلك كان الضيوف 
یقولون: إننا سررنا جدًا، والخدمات التي قدِّمت إلينا كانت 
أكثر بما یقدَّم في الفنادق ذات النجوم الخمسة، والذین  
كانوا یخدمون الضيوف كانوا شبابا من العلماء والطلبة 
الكفر  بلدة  في  وتلك  اإلســـالم،  بــزي  ملتزمون  الدینيين، 
والنصرانية بلدة غربية تسود فيها الحضارة الغربية. هذا ما 

أعجبنا وأعجب الجميع. 

  هل كان ينقصهم شيء في المؤتمر؟ أو رأيتم 
مؤاخذات علی المؤتمر؟

وبالنسبة للمؤتمر، ال نستطيع أن ندّعي أو یدّعي أنهم أتوا 
بجميع ما كان واجبا عليهم، ولكن الحمد هلل، هم قدّموا 
وزعــوا كتبا  أیضًا  المؤتمر  هامش  في  خدمات كبيرة، 
نعم  حــوارات،  هناك  المشهورین، وكانت  والدعاة  للعلماء 
النظر الستطعنا أن نقول: كان ینقصهم بعض  لو دّققنا 
األشياء، كان عليهم أن یتحروا شخصيات كبارا أكثر 
من هؤالء، الحمد هلل هم اعتنوا بهذا الجانب، منهم كان 
مثاًل الشيخ سعيد األعظمي. ولكن یمكن أن یؤاخذ عليهم 
أنه كان عليهم أن یدعوا المنتمين إلی االتجاهات األخری 
أیضاً، ربما یؤاخذ عليهم كذكك  أو نقول یالحظ: أنهم لم 
یستفيدوا من وسائل اإلعالم الحدیثة یعني لم تنشر دعایاتهم  
علی اإلینترنت، ولم تنشر هذه النشاطات في أي جریدة، هم 
كانوا یخالفون التصویر، وهي مسألة دینية، فالذین یعتقدون 
المحرّم  التصویر  التصویر هو  أن  هذا 
فــي اإلســـالم كــان حــقــًا عليهم وكــان 
واجبا عليهم أن یحترزوا، وهناك طائفة 
التصویرال  هذا  أن  یعتقدون  العلماء  من 
كل  علی  التصویرالمحرّم،  في  یدخل 
حول التصویرال نقول شيئا، ولكن كان 
وهــذه  البيانات  هــذه  ینشروا  أن  عليهم 
اإلینترنت  في  والمحاضرات  الكلمات 
وفــي اإلذاعـــات وفــي الجرائد حتی یعلم 

الجميع بما یدور هناك.

  ليست لهم مجلة خاصة؟
هذه  ینشرون  إنــهــم  قــالــوا  لكن  خــاصــة  مجلة  لهم  ليست 
المقاالت وإنهم سجّلوها، وعلی كل، مثل هذا الجانب مما 

یالحظ، أما الجوانب األخری ما شاء اهلل كانت رائعة.

المسلمين هناك،  أنتم تفضلتم بشرح أوضاع    
الثقافية  أوضاعهم  إلی  بالنسبة  أكثر  شرحتم  لو 
والدعوية وبالنسبة إلی المدارس، أي مناهج تنتمي 

إليها هذه المدارس ؟
في  كثيرة،  مقاطعات  فــي  مبعثرون  هــنــاك  المسلمون   
ــــان وهـــي مـــدن كبيرة،  جــوهــانــســبــرغ،  كيب تــــاون، دُرب
علی  الهند  طریق  وعلی  باكستان  طریق  علی  الــمــدارس 
شاكلة دار العلوم دیوبند، والعلماء قدیمًا كانوا متخرجين 
من دیوبند وباكستان، تالميذ دار العلوم دیوبند، دار العلوم 
یوسف  محمد  للسيد  اإلسالمية  العلوم  وجامعة  كراتشي 
البنوري، ـ أسس هذه المدرسة الشيخ عبد الحميد إسحاق، 
ومدرسة أخری أسسها الشيخ شبّير أحمد صالوجي خریج 
جامعة العلوم اإلسالمية وتلميذ الشيخ محمد یوسف البنوري، 

احلوار

أعجبنا في هذا المؤتمر أن أكثر 
المحاضرین أو المتحدثين كانوا 
التي  األساسية  بالمسائل  یهتمون 
یعاني منها المسلمون، ولم یكونوا 
الهامشية  المسائل  عن  یتكلمون 

والمسائل الجزئية،
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ومناهجهم تشبه مناهج باكستان ولهم نشاطات علی صعيد 
البالد ولهم جمعيات ومؤسسات ویهتمون بإنشاء الكتاتيب 
لتعليم وتربية أبناء المسلمين وتبصيرهم وتثقيفهم، وكذلك 
لهم مؤسسات وجمعيات یهتمون بتوفير الحالل وبتشخيص 
لهم  الكفر، وكذلك  بــالد  البالد  ألن  البالد  في  الحالل 
ولهم  اقتصادیة،  ونشاطات  للمكفوفين  أخــری  نشاطات 
مــصــرف إســالمــي  بــاســم الــبــركــة، ولــهــم إذاعــتــان باللغة 
اإلنجليزیة، وكانوا یهتمون بتعلم اللغة األردیة واللغة العربية، 
واإلنجليزیة لغتهم، الشباب كانوا یقدرون علی اللغة العربية، 
و یهتمون أكثر من هذا، وكذلك یهتمون بنشاطات جماعة 
التبليغ، وجاعة التبليغ هناك متقدمة جدًا، ولها مراكز،  منها 
جميع  األول  اليوم  في  أن  والعجيب  جوهانسبرغ  مركز 
الحاضرین اشتركوا في اجتماع جماعة الدعوة والتبليغ في 

مركز جوهانسبرغ.

  أوضاعهم السياسية كيف؟ 
هم یشتركون في السياسة وفيهم المثقفون وهم یهتمون 
حریة  وتعطيهم  وبحقوقهم  بمكانتهم  الحكومة  لتعترف 
في مجال الخدمات الدینية والنشاطات الدینية واختير ثالثة 
والمدراء  المدیر  مثل   اآلخــرون  والمسئولون  منهم،  وزراء 
والمستشارین أیضأ من المسلمين، فلهم تدخل في شؤون 

السياسة أیضا ولهم تأثير في األحوال السياسية.

نشر  في  طريقهم  تعترض  عقبات  هناك  هل    
الدعوة؟ 

یذوب  أن  فيها  أقلية یخشون  أنهم في  إال  بهذا  ما سمعنا 
أبناءهم وأوالدهــم في بيئة األكثریة، ویتأثروا منها، كما 

هم كانوا  یشعرون ببعض األخطار من قبل المتطرفين. 

تلك  في  المسلمين  تقدم  أسباب  ما  رأيكم  في    
البلدة؟

المسلمون تاریخهم یعود إلی قرنين أو قرن ونصف یعني 
منذ قرن أو قرن ونصف جاء المسلمون في بعض المناطق ال 
سيما في مناطق جوهانسبرغ وأطرافها، وأما المسلمون في 
كيب تاون هم أظن جاؤوا في القرن الثامن عشر أو السابع 
عشر وكلهم كابدوا مشاكل وتحملوا شدائد في سبيل 
الدعوة ورأوا أن البيئة كما هم حكوا لنا أن البيئة وأن 
األكثریة ربما تغلب عليهم أو خشوا علی أنفسهم الذوب في 
بوتقة األكثریة فكریًا واعتقادیًا وعماًل ومعاشرة وخلقاً، 
فاهتموا بأنفسهم وبدینهم وفكروا كيف یحافظون علی 
دینهم، فهذا الشعور سبّب االتحاد والترابط والتضامن بينهم، 
بذلك صاروا متصلين بعضهم ببعض علمائهم وشعبهم، هذا 
الذي سبّب أنهم استطاعوا صيانة دینهم وفكرهم، هذا هو 

السبب األول.

 السبب الثاني: إنهم اتصلوا بجماعة الدعوة والتبليغ وبمراكز 
الهند واختاروا هذه الدعوة والــذي دل  الدعوة والتبليغ في 
علی أنهم اهتموا بالدعوة أننا ذهبنا إلی مركزهم، وأنهم 
ذهبوا بعلماء المؤتمر ودعوهم إلی مركز جماعة الدعوة 
والتبليغ واستقبلوهم ورحبوا بهم وأطعموهم وتكلموا معهم 
وأبــدوا ارتياحهم، ثم قام )أي أهل الدعوة والتبليغ( بخدمة 
هؤالء العلماء، قاموا بالخدمة في مقر المؤتمر حكوا لنا 
أن مثل هذه المراكز تقریبًا في أكثر المدن التي یسكن 
فيها المسلمون، فباالتصال بجماعة التبليغ صاروا كأعضاء 
التبليغ  حقل  في  یعملون  وبـــدأوا  والتبليغ  الــدعــوة  لجماعة 
ویختارون التبليغ كدعوة حية، وحتی قاموا بإرسال البعثات 
الهند وإلی مراكز الدعوة لتعلم  والوفود والجماعات إلی 
هذه الدعوة وثم أرسلوا جماعات إلی أمریكا وإلی مناطق 
قریبة منهم وبعيدة من الهند،  فصاروا واسطة بين المسلمين 
الهنود ومسلمي بالد أخری ولغتهم إنجليزیة، فاستطاعوا ـ 
وأیضا كانوا یعرف كبرائهم األردیة، وأیضا اآلن اهتموا 
لهم  األم كانت  ولغة  آلباءهم  األردیـــة كلغة  اللغة  بتعليم 
أردیة ـ فبذلك استطاعوا أن یكونوا قنطرة بين المسلمين 
اآلخرین،  المسلمين  وبين  اإلنجليزیة  باللغة  ینطقون  الذین 

ویحتفظوا بدینهم.
إنهم  الرئيسية،  األســبــاب  مــن  أیضا  وهــو  الــثــالــث:  السبب 
أرسلوا أوالدهــم إلی الهند وإلــی باكستان للحصول علی 
الدراسة الدینية، ولما رجع هؤالء المتخرجون إلی بالدهم 
فتحوا مدراس ومراكز ودور التعليم، ولم یكتفوا بهذا، بل 
من البدایة إلی اآلن قاموا بدعوة كبار العلماء إلی أفریقا 
أو  التخرج  مناسبات  مثل  مختلفة  مناسبات  وفي  الجنوبية 
المهرجان التعليمي وافتتاح المدارس وختم صحيح البخاري 
وتوزیع العمائم ومناسبات دینية أخری دعوا العلماء والمشایخ، 
ثم  اسابيع،  و  ایاما  المشایخ كانوا یمكثون  وكثيرا من 
وأعلنوا  لهم  وخططوا  برمجوا  بــل  هكذا  تركوهم  مــا 
هذه البرامج في المدن األخری، بأن في تاریخ كذا العالم 
الفالني یلقي محاضرة حول كذا، أو جاء شيخ ویقوم بإلقاء 
الكلمات الدینية فالتف الناس حوله وجاؤوا من بالد أخری 
إنهم  بالذكر  الجدیر  منه وسيما  واستفادوا  بعيدة،  ومدن 
جاؤوا بالمشایخ الكبار، والمشایخ الكبار لهم تأثير كبير. 
مثال في البدایة ـ دعوا الشيخ المفتي محمد شفيع رحمه 
اهلل كبير المفتيين وشيخنا في دار العلوم كراتشي، دعوه 
إلی بالدهم والمفتي محمد شفيع رحمه اهلل أظن مكث 
أسابيع هناك، وحتی في المسجد الذي دعوني إللقاء خطبة، 
قالوا لي: هذا المسجد الذي أنت اليوم ألقيت خطبة هنا جاء 

المفتي محمد شفيع قبل أربعين أو ثالثين سنة.
ألقيت وقد  باألردیة  الخطبة؟ ال  ألقيتم  بالعربية    
فهموا، والناس یفهمون األردیة وقد تعلموها، وهم یحافظون 
علی اللغة األردیة ویقولون هي لغة االتصال بيننا وبين الهند 

احلوار



12 السنة: 10 العدد: 4/ ربيع الثاني1435هـ

والباكستان، والمفتي محمد شفيع رحمه اهلل أتی ودرّس 
هناك "معارف القرآن" قبل أن یطبع معارف القرآن وعندما 
ألقی معارف القرآن في اإلذاعة الباكستانية كانوا یستعمون 
إليه. كذلك جاء الشيخ محمد یوسف البنوري رحمه اهلل، 
ذهب ومكث هناك، وألجل ذلك كثير من الطلبة تخرجوا 
من جامعة العلوم اإلسالمية ـ المدرسة التي أسّسها العالمة 
یوسف البنوري ـ . والمدرسة العربية اإلسالمية التي كانت 
العارف  المدرسة  هــذه  في  جــاء  قالوا  اآلن،  المؤتمر  مقر 
عشر  أخــتــر  محمد  حكيم  الكبير  والــمــربــي  الحكيم 
مرات، ، وال أدري في كل مرة كم مكث هناك وبعض 
الناس بایعوه، وكذلك جاؤوا بالشيخ محمد زكریا رحمه 
اهلل وهو شيخ الحدیث وصاحب كتاب "أوجز المسالك" 
قالوا:  "استنغر"   مدینة  إلــی  فــدعــوه  أعــمــال"  و"فضائل 
هناك الشيخ مكث معتكفا في إحدی المساجد أربعين 
أیــام أظن من شعبان ورمضان  یوما أو ثالثين یوما عشرة 
كله، فالعلماء من المدن البعيدة جاءوا إلی هناك وبایعوه 
العذب والشيخ  لدیه واستفادوا وارتشفوا من منهله  وتربوا 
دعا لهم، وقد حكی لي واحد، قال: كنت شابا أدرس في 
الثانویة وال أحب أن أدرس العلوم الدینية ولكن لما ذهبوا 
بي هناك وزرت هذا الشيخ وتلك البيئة كأنها مدرسة في 
العلم والتقوی  قال: أّثر هذا فيّ وأعجبت بهذا المنظر وهذا 
العلوم  أدرس  أنا  وقلت:  اتجاهي،  غيّر  انقالبا،  فيّ  أحــدث 
الدینية ودرست وتخرجت، هكذا استطاعوا أن یستفيدوا 
من أنفاس المشایخ، من برامج المشایخ، من التفات المشایخ، 
والمشایخ دعوا لهم وارتفعت معنویاتهم واصطبغوا بصبغتهم، 
ثم  به،  ویعتزوا  دینهم  علی  یحافظوا  أن  استطاعوا  وبذلك 
صاروا دعاة إلی اآلخرین، والبيئة األكثریة لم تستطع أن 
أصبحت عندهم  واآلن  بوتقتها،  في  تذیبهم  أو  فيهم  تؤثر 
والبالد  الباكستان  أن  المؤسف  ومن  الكبيرة،  المدارس 
اإلسالمية ال تعطي التأشيرة للطلبة، ولكن أفریقا الجنوبية 
فالبلدان كلها  البلدان،  لجميع  التأشيرة  وفتحت  تحررت 

تقصدها.

  الرسالة التي تحملونها لشعبنا من تلك البلدة؟
الفت نظر شعبنا إلی ثالث مطالب، أن نكون مترابطين 
بيننا، المدارس بعضها مع بعض عن طریق المناسبات الدینية 
فيها  ونتحمس  والتبليغ  بالدعوة  نتصل  والشباب.  والعلماء 
نتصل بأهل التبليغ ونتبادل البرامج الثقافية، یستفيد بعضنا 
من بعض. والثالث أن نكون متصلين بالمشایخ، بالمربّين 
والباكستان،  الهند  فــي  اإلســالمــي،  الــعــالــم  فــي  الــكــبــار 
ندعوهم أحيانا ونذهب إليهم، یأتون إلينا ویمكثون عندنا 
النافعة  واألساليب  الطرق  ونستورد  تجاربهم،  ویفيدوننا 
ونذهب إليهم ویأتون إلينا، هكذا نتقدم وهكذا نحافظ 

علی جيلنا ونكون دعاة إن شاء اهلل وال نضيع.

أخبـار

في  المسلمين  قتل  مسؤولية  فرنسا  يحمل  أفريقيا  علماء  اتحاد 
أفريقيا الوسطی

أصدر اتحاد علماء إفریقيا بيانًا ندَّد فيه باإلبادة الجماعية التي تمارَس ضد 
المسلمين في »إفریقيا الوسطی«.

وقال االتحاد في البيان: إن ما یتعرَّض له المسلمون في »إفریقيا الوسطی« 
ر بما تعرَّض له التوتسي في »رواندا«، وهو ما یعد  من إبادة جماعية، یُذكِّ

عارًا في جبين اإلنسانية.
وطالب االتحاد بمالحقة ومعاقبة المتورطين في جرائم قتل وتقطيع وحرْق 

المسلمين أمام عدسات الكاميرات.
كما ندَّد البيان بعدم حيادیة القوات الفرنسية تُجاه نزْع أسلحة األطراف 

المتصارعة، وعدم فعالية القوات اإلفریقية.

مسلمو الدنمارك يرفضون قرار منع »الذبح الحالل«
اعتبرت منظمة »دتنيش حالل« التي تنضوي تحتها 53 مؤسسة مسلمة، أن 
القرار الذي یحظر ذبح الحيوانات دون صعق كامل مجحف بحق األقليات 
وأطلقت  الدنماركي،  المجتمع  نسيج  في  مهم  جزء  هي  التي  الدینية، 
المنظمة بإطالق حملة جمع لتواقيع المواطنين الرافضين للقرار المذكور.

»الذبح  طریقة  تلقائي  بشكل  سيمنع  القرار  أن  إلی  المنظمة  وأشارت 
الحالل« لدی المسلمين، الذي یعد من أحد الركائز الراسخة في الحياة 

الدینية المسلمة.

إعفاء السفير األمريكي بالسودان من منصبه بعد إشهار إسالم
ذكرت تقاریر صحافية سودانية أن إعفاء واشنطن للقائم بأعمال السفارة 
األمریكية في السودان السفير جوزیف ستافورد عن مهامه الدبلوماسية 
جاء   - اليوم  مفاجئة  بصورة  فورًا  العمل  عن  وإیقافه  الخرطوم،  بالعاصمة 

نتيجة العتناقه اإلسالم.
باسم  المتحدث  أن  اإللكترونية  سفاري«  »سودان  صحيفة  وذكرت 
تقدم  قد  بالسودان  السفارة  بأعمال  القائم  إن  قال:  األمریكية  السفارة 
باستقالته ألسباب شخصية وأسریة، حيث إنه طلب في استقالته إعفاءه من 
كل مهامه الدبلوماسية بالخارجية األمریكية، وذلك بغرض التفرغ لحياته 
السفير  أن  إلی  الصحافية  التقاریر  فيه  أشارت  الذي  الوقت  في  الخاصة، 

ستافورد قد اعتنق اإلسالم.

منظمة التعاون اإلسالمي شكلت فريقا لمكافحة اإلسالموفوبيا
أكد    الدكتور صالح الخثالن نائب رئيس   الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان 
لحقوق  الدائمة  المستقلة  للهيئة  الرابعة  للدورة  االفتتاحية  الجلسة  خالل 
الثاني  اإلنسان المنبثقة عن منظمة التعاون اإلسالمي والمنعقدة بجدة من 
إلی السادس من تشرین الثاني )نوفمبر( 2014، بحضور  الدول األعضاء في 
حقوق  طــاولة  علی  دائمًا  یطرح  سوریة  موضوع  أن  اإلسالمي«؛  »التعاون 
اإلنسان وأجندة منظمة التعاون اإلسالمي، واعترف بأن هيئة حقوق اإلنسان 
بالمنظمة لم تذهب إلی بورما لحد اآلن، وأضاف لكننا سنعمل علی الذهاب 

إلی هناك لالطالع علی وضع مسلمي الروهنجيا في  بورما. 

الحكم علی زعيم الجماعة اإلسالمية في بنجالديش باإلعدام
قضت محكمة في بنجالدیش باإلعدام علی  رئيس أكبر حزب إسالمي 

في بنجالدیش، مطيع الرحمان نظامي، بتهمة »تهریب أسلحة«.
بتهریب  آخرون،   13 و  اإلسالمية،  الجماعة  حزب  رئيس  نظامي،  وأدین 

األسلحة لالنفصاليين في والیة »أسام« الهندیة.
من جهته, قال نظامي إنه سيستأنف ضد الحكم الخاص بتهریب األسلحة.

هــامـش األخـبار

خمتصر األخبار
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الحمد هلل رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسالم 
علی رسوله وآله وصحبه أجمعين وبعد، قال اهلل تعالی: ﴿ِإنهَّ 
هَذِهِ ُأمَّتُُكمْ ُأمًَّة وَاحِدًَة وََأنَا رَبُُّكمْ َفاعْبُدُونِ﴾. )األنبياء: 

.)92
إن للبشر تاریخًا حافاًل بالحوادث والواقعات التي في حياته 
ومجتمعه وغيّرت أحيانًا مجری حياته الطبيعية التي كانت 
توافق طبيعة البشر الحقيقية الساذجة، إن هذا البشر  ما 
زال یأخذ بزمام الحكم وإدارة األمور وسيادة األمم وال 
یزال له القيادة والسيادة في هذا الكون إلی أن تنقضي 

الحياة البشریة بقدر اهلل تعالی وقدرته وحكمته وعلمه.
وهناك أسئلة حول هذا البشر الذي خلق من تراب و تتخلص 
في األسئلة اآلتية، ما هي رسالته؟ وما هو دوره في هذا 
الكون؟ وإلی أین مسيره؟ هذه أسئلة تدور علی األلسن 
توافق  إجابات صحيحة  لها  وتقدّم  العقول  فيها  وتتفكر 
التعاليم اإللهية أو إجابات ال قيمة لها في الدیانات السماویة 
ولكنها إجابات یتلقاها البشر من بني جلدته وكثيرًا ما 
یختارها ویقتنع بها، ولكن ما هي اإلجابة الحقيقية التي 

توافق الروح اإلسالمية والتعاليم الدینية اإللهية.
إن البشر له أدوار مختلفة ومتنوعة وله تاریخ طویل ولكن 
آدم  من  األولــی:  اثنتين،  إلی مرحلتين  نقسمه  أن  یمكن 
عليه السالم إلی قبل بعثة الرسول صلی اهلل عليه وسلم، 
والثانية: بعد بعثته صلی اهلل عليه وسلم إلی ما قدّر اهلل 

له الحياة.
فالمرحلة األولی هي مرحلة انقضی دورها وانتهی تاریخ 
أبناءها ونسخت آجالها وأبطلت دیاناتها فلم یبق منها إال 

تاریخ مسجل.
حياة  ألنها  بالغة،  أهمية  ذات  فإنها  الثانية  المرحلة  وأمــا 
في  وتوحيده  تعالی  اهلل  إلی  بالدعوة  مقرونة  مبعوثة  أمة 
الكون.  في  وأمــوره  تصرفاته  وجميع  والصفات  األسماء 
وإلی إیقاظ الناس من السبات الدائم الذي ورثه من األمم 
المضادة  التعاليم  و  الــغــابــرة  الباطلة  والــدیــانــات  السابقة 
لإلسالم والدین. إن هذه األمة أمة وسط ال إفــراط فيها 
وال تفریط، قال اهلل تعالی:﴿وََكَذلِكَ جَعَْلنَاُكمْ ُأمًَّة وَسًَطا 
عََليُْكمْ  الرَّسُوُل  وَیَُكوَن  النَّاِس  عََلی  شُهَدَاَء  لِتَُكونُوا 

شَِهيدًا﴾. )البقرة: 143(.

وإن قيادتها قيادة هامّة وهادفة وخطيرة وجليلة. ال بد لهذه 
القيادة من الصلة القویة مع القائد األول والعصر الذهبي 
الذي عاش فيه وتربّی علی یدیه جيل عظيم مبارك تأهّل 
قيادتها وسيادتها، ألنه ال یمكن صالح هذه األمة إال بما 
وصالحيتها  وبقاءها  صمودها  یمكن  وال  أولها  به  صلح 
فاألمة  الجزریة  العميقة  والصلة  القویة  الرابطة  بهذه  إال 
اإلسالمية ليست كاألمم السابقة التي انقضی دورها بعد 
مدة من الزمن، بل كتب اهلل لها الخلود والبقاء إلی یوم 

القيامة. 
ـ  والدعاة  العلماء  وهم  ـ  وقادتها  أبناءها  عواتق  علی  فــإذًا 
مسئولية هامة خطيرة تربط الجيل الصارم بالجيل القادم، 
ویشحن بطاریته ویدفعه لألمام ویؤهّله إمامة األمة وقيادتها. 
نعم، فالعلماء الدعاة هم الذین جعلهم النبي صلی اهلل عليه 
والـــوارث كما  واســطــة،  بال  مباشرة  األنبياء  ورثــة  وسلم 
مسئولية  إليه  ترجع  كذلك  مورثه  من  الميراث  یستحق 

جميع ما یتعلق بالمورث. 
فالنبي صلی اهلل عليه وسلم توّلی دعوة الناس جميعا إلی 
الذي أمر اهلل  الرباني  الخالص واإلســالم الحقيقي  الدین 
ونساء  رجــال  من  یملك  ما  جميع  یفدي  وكــان  به  تعالی 
إلی  وإیصاله  الدین  تبليغ  سبيل  في  وممتلكات  وأمــوال 
أن  أو عبد، صغير أو كبير. وال شــك  إنــســان حــر  كــل 
حالة  حــالــة،  إلــی  حالة  مــن  وتتبدل  تتغير  اإلنــســان  أحـــوال 
توافقه وأخری تخالفه وتناهضه، ولها أسباب وعلل یمكن 
أن نتعرف عليها من خالل تاریخنا الماضي، ولكن األمر 
الخطير الهام هو أن هذه األمة وال سيما قادتها الحقيقية 
ـ  المخلصون  والدعاة  المعنيّون  والمثقفون  العلماء  وهم  ـ 
الركب  والتأخر عن  المسئولية  التخلي عن  لهم  ال یجوز 
القيادة  له  بل  اآلخرین.  تقدم  من  السلبي  والتأثر  البشري 
ألن  اآلالت.  وتناكرت  األســبــاب  تغيرت  مهما  والــســيــادة 
الصعود والــهــبــوط والــتــقــدم والــتــأخــر والــرقــي واالزدهـــار 
والتنزل والتردي كلها من طبيعة البشر، لكنها ال تكون 
مانعة للوصول إلی الهدف السامي، وكل أمة تأثرت تأثرًا 
القيادة  تستحق  ال  فإنها  الطبيعية  األمــور  هذه  من  سلبيًا 
والسيادة فضاًل عن أمة مبعوثة مع الدعوة لجميع األجيال 
والعصور عبر الدهر كله. وإلی هذا أشار اإلمام السيد أبو 

الداعي املسلم الواعي يف العصر الراهن

مساحة األستاذ املفيت عبد القادر  العاريف
مسئول قسم التخصص يف الفقه اإلسالمي

دراسات إسالمية
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الحسن علي الندوي رحمه اهلل تعالی في إحدی خطاباته، 
حيث یقول: 

حياة  في  تحدث  ثغرات  أو  فجوات  هنالك 
األمم وفي حياة المجتمعات قد حدثت في 
حياة كل أمة وفي كل دیانة وإن لم یسجل 
ولكنه  به  موثوقا  مفصال  أمينا  تاریخها 
الــدیــانــات  طبيعة  مــن  و  البشر  طبيعة  مــن 
أن  وهــو  البشریة  المجمتعات  طبيعة  ومــن 
وصاحب  نــام صاحب شعور  حــي  اإلنــســان 
تــجــارب وصــاحــب أهـــواء  عقلية وصــاحــب 
وأهداف،  غایات  وشهوات وصاحب  وميول 
یواجه معارضات وصراعًا نفسيًا وفي بعض 
األوقات صراعا سياسيا وصراعا اجتماعيا 
وفي بعض األوقات صراعا خلقيًا فإنه ال بد 
بلغ من  ـ مهما  أن تحدث في كل مجتمع 
العلم الدیني والصالح العلمي ومن الفضيلة 
تحدث  أن  بــد  ال  ـ  ساميا  مكانا  الخلقية 
في هذا المجتمع الحي النامي الذي یسعی 
علی قدميه وینطق بلسانه والذي تحرّكه 
قد  كثيرة  وخارجية   داخلية  محرّكات 
تكون مفروضة عليها وقد تنبع من داخلها 

ال بد أن تحدث هناك فجوات أو ثغرات.
والفجوات  الــثــغــرات  هــذه  تمأل  أن  بــد  وال 
تقتضي ذلك طبيعة الدین وحكمة حامليه 
البشریة  الطبيعة  ذلك  وتقتضي  وشارحيه 
الــفــجــوات،  هـــذه  تغفل  أن  أبـــدا  یــجــوز  وال 
والــثــغــرات، ویــقــول الــداعــيــة والــغــيــور علی 
الدین: ما لنا ولهذه الفجوات والثغرات، وما 
دام  ما  بها؟  واالشتغال  ملئها  إلــی  الحاجة 
الذي  الدین  هو  الكامل،  الدین  هو  الدین 
یحتوي عليه كتاب اهلل العزیز والذي وصل 
أو  الفقه،  طریق  وعن  الحدیث  طریق  عن 

عن طریق البحوث العلمية؟ 
فجوة  عميقة  فــجــوة  بقيت  إذا  ـ  أبــــدًا  ال 
حقيقية یصح أن تسمی فجوة فإنه یخشی 
ـ مهما بلغ من الفضائل  علی هذا المجتمع 
أن  عليه  یخشی  بالدین  والتمسك  الخلقية 
هــذه  فــي  المجتمع  هـــذا  یــهــوي  أو  یــتــردی 
تحدث،  وثــغــرات  فجوات  فهنالك  الفجوة، 
وهي تطلب أن تمأل وبتعبير أصح أن تُردم. 
وكذلك هنالك تشككات وتساؤالت قد 
تبلغ إلی حد التحدیات، تحدّ لصحة الدین، 
تحدّ إلمكان انطباقه في هذا العصر، تحدّ 
إلمكان العمل به، تحدّ إلمكان القيام به 

)وباألصح:  التساؤالت  هذه  كامال،  قياما 
في  تحدث  والتشككات(  االعــتــراضــات 
حياة كل أمة وفي تاریخ كل دیانة وهي 
موجودة  حادثة  وستسمر  وستحدث  حدثت 
طارئة في كل عصر ومصر، فهذه ثغرات 
وفــجــوات یجب أن تــمــأل، وهـــذه تــســاؤالت 
وتحدیات، یجب أن یجاب عنها، ویجب أن 
تقابل. وهنالك معارضات كذلك وتناقضات 
واســع،  وصبر  واع،  بعقل  تستقبل  أن  یجب 
وحكمة عالية، ونظرة ثاقبة، هذه كلها من 

واجبات الدعاة1".
ثم ذكر اإلمــام عدة أسئلة وأوصــی جميع من یعمل في 
رجــال  الــقــيــم:  كتابه  بمطالعة  اإلســالمــيــة  الــدعــوة  حقل 

الفكر والدعوة في اإلسالم بقوله: 
هذا  فــي  سياحتكم  أثــنــاء  فــي  "فتمرون 
الكتاب الــذي هــو فــي عــدة أجـــزاء بهذه 
تاریخ  فــي  الــتــي حــدثــت  الزمنية  الــثــغــرات 

اإلسالم وما یتصل بالدعوة اإلسالمية2".
نــعــم، إن هــذه الــثــغــرات الــتــي حــدثــت فــي اإلســـالم واألمــة 
وتفرقهم  المسلمين  تشتت  سبب  وأصبحت  اإلســالمــيــة 
البشریة  الحضارة  وعــن  البشري  الركب  عن  وتأخرهم 
العالمية الراقية، ال بد لنا كمسلم داع وواع أن نجعل رائدنا 
تََفرَُّقوا.  وَاَل  جَمِيعًا   ِ اهللهَّ ِبحَبِْل  وَاعْتَصِمُوا  وجل:  عز  اهلل 
ونشمر عن ساق الجد لتوحيد صفوف المسلمين وتوجيههم 
وترشيدهم وال سيما في الجيل المعاصر الزاهر الطريء 
الذي یستعد أن یعيد الحياة في كل شيء وفي كل ما 
یتعلق بالبشر، وواجب علينا أن نكون معترفا وموقنا بقيمة 
المهالك  من  إلنقاذها  قلوبنا  وتحترق  وبقامتها  األمة  هذه 

والمفاسد االجتماعية والفردیة.
 

یوّفقنا جميعا ألداء مهمتنا ومسئوليتنا وأن  أن  نرجو اهلل 
تعالی علی خير خلقه  یتقبل منا قبوال حسنا، وصلی اهلل 

وعلی آله وأصحابه أجمعين. 

دراسات إسالمية

محاضرات إسالمية في الفكر والدعوة: . 1
نفس المصدر.. 2
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الدنيا دار الغرور فال تغرّنكم:
ُقلعة  دار  إنكم في  اهلل عنه(:  لعثمان )رضي  من خطبة 
وفي بقية أعمار، فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه، 
فلقد أتيتم، صبحتم أو مسيتم ،أال وإ ن الدنيا طویت علی 
اَل  یَوْمًا  وَاخْــشَــوْا  رَبَُّكمْ  اتَُّقوا  النَّاسُ  َأیُّهَا  ﴿یَــا  الغرور. 
یَجِْزي وَالِدٌ عَنْ وََلدِهِ وَاَل مَوُْلودٌ هُوَ جَاٍز عَنْ وَالِدِهِ شَيًْئا ِإنهَّ 
ِ حَقٌّ َفاَل تَغُرَّنَُّكمُ اْلحَيَاُة الدُّنْيَا وَاَل یَغُرَّنَُّكمْ  وَعْدَ اهللهَّ

ِ اْلغَرُورُ﴾ )لقمان: 33(. ِباهللهَّ
یغفل  ال  فإنه  تغفلوا،  وال  جـــدّوا  ثــم  مضی،  بمن  اعتبروا 
األرض  أثــاروا  اللذین  وإخوانها  الدنيا  أبناء  أیــن  عنكم. 

وعمروها ومُتّعوا بها طویال؟! ألم تلفظهم؟
ارموا بالدنيا حيث رمی اهلل بها، واطلبوا اآلخرة، فإن اهلل 
قــد ضــرب لها مثال، ولــلــذی هــو خير، فقال عــز وجــل: ﴿

وَاضِْربْ َلهُمْ مََثَل اْلحَيَاةِ الدُّنْيَا َكمَاٍء َأنْزَْلنَاهُ مِنَ السَّمَاِء 
الرِّیَاحُ  ــْذرُوهُ  تَ هَشِيمًا  َفَأصْبَحَ  رِْض  َ األأْ نَبَاتُ  ِبهِ  َفاخْتََلَط 
ُ عََلی ُكلِّ شَيٍْء مُْقتَدِرًا )45( اْلمَاُل وَاْلبَنُوَن ِزینَُة  وََكاَن اهللهَّ
َثوَابًا  رَبِّكَ  عِنْدَ  خَيْرٌ  الصَّالِحَاتُ  وَاْلبَاقِيَاتُ  الدُّنْيَا  اْلحَيَاةِ 

وَخَيْرٌ َأمَاًل﴾. )الكهف:45ـ 46(. )تاریخ الطبری: 243/4(.
القرآن مأدبة اهلل:

قال عبد اهلل ابن مسعود )رضی اهلل عنه(: إن القرآن مأدبة 
اهلل، فمن استطاع أن یتعلم منه شيئا فليفعل، فإن أصفرت 
البيوت من الخير، الذی ليس فيه من كتاب اهلل شيئ ، 
وإن البيت الذی ليس فيه من كتاب اهلل شيئ، كخراب 

مساحة األستاذ املفيت عبد القادر العاريف 

اقتباسات علمية، أدبية، اجتماعية، 
ثقافية، فكرية، عملية

البيت الذی ال عامر له. وإن الشيطان یخرج من البيت تسمع 
فيه سورة البقرة. وقال: إنما هذه القلوب أوعية، فاشغلوها 
بالقرآن، وال تشغلوها بغيره. )تهذیب حلية األولياء: 1\119(.

الصالة بالجماعة وتأثيرها علی اإلنسان:
قال معاذ بن جبل رضی اهلل عنه:

من سره أن یأتی اهلل عزوجل آمنا، فليأت هذه الصلوات 
ومما  الــهــدی،  سنن  مــن  فإنها  بهن،  یــنــادی  حيث  الخمس 
إن  سنه لكم نبيكم )صلی اهلل وعليه وسلم( وال یقل: 
ذلك  فعلتم  إن  فإنكم  فيه،  فأصلی  بيتی  فی  لی مصلی 
لضللتم. وسلم(  وعليه  اهلل  )صلی  نبيكم  سنة  وتركتم 

)حلية األولياء1\235، وتهذیب الحلية1\184(.
وصف نزول الموت

قال عبداهلل بن عمرو بن العاص رضی اهلل عنه:
كان أبی كثيرا ما یقول: إنی ألعجب من الرجل الذی 
یصفه؟!  ال  ولسانه، فكيف  عقله  ومعه  الموت،  به  ینزل 
قال: ثم نزل به الموت، ومعه عقله ولسانه، فقلت:یا أبت! 
الموت،  به  ینزل  رجــل  من  إنــی ألعجب  تقول:  قد كنت 
ومعه عقله ولسانه، كيف ال یصفه؟ فقال: یا بنی، الموت 
أعظم من أن یوصف، ولكن سأصف لك منه شيئا، واهلل 
وتهامة، ولكأن روحی  لكأن علی كتفی جبال رضوی 
إبــرة، ولكأن فی جوفی شوكة عوسج،  تخرج من ثقب 
بينهما.)تنبيه  وأنــا  األرض،  علی  أطبقت  السماء  ولكأن 
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اأَلدَِب َثـــــــــوْرََة  وََأضْـــــــــــِرمْ  ـــهـــيـــدَ  الـــشَّ حَــــــيِّ 
ــُفــنــي ــبــيــرُ یُــسْــعِ ــعْ ـــال الــتَ ــــرْ ُقـــصـــوري َف وَاْغــــفِ
ـــزْفِ دَمــي ـــنَ ــعــِر مــا یُـــــرْوی ِب ــشِّ ـــتَ فــي ال ـــيْ وََل
ـــا ـــن ـــحُ ـــرائِ َق جــــــــادتْ  وَِإْن  ــــــدادُ  ــــــمِ ال وَمـــــــا 
ــــٌة ــــيَ قــــافِ الـــــمَـــــجْـــــدٍ  ــــــــــروحَ  صُ ــــشــــيــــدُ  تُ وَال 
ــــصــــی مَــنــاِبــرُنــا َفــــَكــــمْ تَــــداعَــــتْ إلــــی اأَلْق
ــــا رُن ــــدِّ ــــخَ ــــزَْفــــنــــا عَـــلـــی َلــــحْــــٍن یُ وََكــــــــمْ عَ
ـــزَهـــًا ـــتَ ـــنْ مُ الــــعَــــْلــــيــــاِء  ُذری  ـــــخَـــــْذنـــــا  اتَّ ـــــــمَّ  ُث
ـــــٍل َفــــــال یَــــخْــــشــــاهُ مُــــجْــــتَــــِرئٌ ـــــيْ ـــــاُء سَ ـــــث ُغ
ــْكــوی ِبــَأْفــئِــدَةٍ ــشَّ ــعُ ال ــنَ ــصْ نَــشْــكــو .. وَمـــا تَ
ـــدِهـــا ـــلُّ ـــبَ ــــٍر فــــي تَ ــــخْ ـــــَة صَ ـــــالبَ ـــكـــي صَ ـــحْ تَ
ـــــویً هَ عـــبـــيـــدُ  أو  عُـــــتـــــاٌة  ــــروَن  ــــْكــــِب ــــتَ ــــسْ مُ
ــــــرَةٍ ــــــْذكِ ــــًا ِبــــــتَ وََلــــــــــنْ تُــــــــَقــــــــوِّضَ طــــاغــــوت
ــــــــًا ِبــــمَــــوعِــــَظــــةٍ رَ َأوْطــــــــان ــــــــرِّ ــــــــحَ وََلـــــــــــنْ تُ
ــــــــالِم ذاِوِیــــــــــٌة ــــــــوَُة الــــجــــيــــِل ِبــــــــاإِلسْ ــــــــحْ وَصَ
ـــجـــهـــادِ الــــفِــــْكــــِر مُـــنْـــتَـــشِـــيـــًا ــــُكــــنْ ِب َفـــــال تَ
ال ِر  ـــــــرُّ ـــــــحَ الـــــــتَّ ــــــِم  ــــــاسْ ِب ـــــــةٍ  ـــــــيَ داعِ وَرُبَّ 
ــــيــــًا عِ ــــدَّ مُ اأَلدْیــــــــــــاَن  َأنْـــــَكـــــرَ  فــــاسِــــٍق  َأوْ 
ـــــزٌَة ــــهِ جـــــائِ ــــيْ ــــنَ ــــيْ وَمُــــنــــتَــــهــــی الـــــعِـــــزِّ فــــي عَ
ـــــهُ ـــــتَ ـــــفَّ عِ صــــــــاَن  ـــــا  م ــــــٍم  ــــــَل َق ذي  وَرُبَّ 
ــــغــــاةِ َفـــال ـــــِزقـــــًا عِـــــنْـــــدَ الــــطُّ ـــــرْتَ وَعـــــــــاشَ مُ
ـــــهُ ـــــی صـــــــارَ عـــــادَتَ ـــــتَّ ــــــَل حَ ــــــَذلُّ ـــــوی الــــــتَّ ـــــهْ یَ
ـــدُهـــا ـــقـــاصِ مَ زاَغــــــــتْ  ِإْن  ــــُة  ــــالَغ ــــبَ ال وَمــــــا 
ِبـــهـــا ــــهــــيــــمُ  یَ ـــــطـــــانٍ  ـــــيْ شَ ـــــاهـــــاتِ  ـــــت مَ ِإالَّ 
ــــدَ مُـــنْـــزََلـــٍق ــــنْ ــــــــتُ حَــكــيــمــًا عِ وََكـــــــمْ رَْأی
ــــمْ ــــهُ ــــضــــاِرعُ ــــــــــــتُ دُعـــــــــاًة ال یُ وََكـــــــــمْ رََأیْ
ــــٌة ــــبَ نــــائِ الــــــمَــــــيْــــــدانِ  ــــــی  إل دَعَــــــتْــــــهُــــــمْ  ِإذا 

ــِب الــُكــتُ ال  ـــيْـــدانِ  الـــمَ فــي  الـــمَـــالحِـــمَ  وَارِْو 
بــي ـــــزَُأ  ـــــهْ ـــــتَ َف ــــا  ــــه ــــادی ُأن ـــــوافـــــي..  ـــــَق ال وَال 
ــــِب ــــِب ــــؤْتَ ــــــــِع فــــي َقـــــَلـــــٍم ِبــــالــــحَــــقِّ مُ مْ وَالــــــــدَّ
ــــِب ــــعِ ــــَث ــــنْ ــــفــــوٍح وَمُ ــــسْ ــــمَ ـــــجـــــودُ ِب ـــــنْ یَ َكـــــمَ
ــــِب هَ ــــِر ِبــــالــــذَّ ــــعْ ــــلــــوكُ الــــشِّ ـــــــوْ وَشــــاهــــا مُ وََل
ــَطــِب الــخُ فــي  ـــصْـــِر  الـــنَّ دُروبَ  َألِــْفــنــا  ـــی  ـــتَّ حَ
ــرَِب ــوَةِ الــطَّ ــشْ ــزْنِ َأوْ فــي نَ ــْكــرَةِ الــحُ فــي سَ
ــــِب ــــغِ ـــــــٍع تَ ـــــــرْتَ ــــــنــــــا فـــــي مَ ــــــدَتَ نــــاســــيــــنَ وَهْ
ـــــنـــــادي ُكــــــــلَّ مُـــنْـــتَـــِهـــِب ـــــشـــــاعٌ یُ ـــــكٌ مُ ـــــْل مُ
ـــِب ـــحِ ـــتَ ـــنْ ـــــهْ ِبـــمُ ـــــأبَ ــــــمْ تَ ــــْكــــمــــاَء َل ـــــاَء بَ ـــــمَّ صَ
ــــرَ َلــــــمْ تَــــــُذِب ــــخْ ــــذیــــبُ الــــصَّ وفـــــي مَـــــــآٍس تُ
ـــِب ـــشُ ـــخُ ـــــــبـــــــاِع كـــال ـــــــنَ اأَلتْ ــــقــــوَن مِ ــــنــــافِ مُ
ــــــــداَن ِبــــالــــعَــــتَــــِب ــــــــِوجْ ــــعــــيــــدَ لــــــهُ ال ــــــــــنْ تُ وََل
ـــِب ـــــنَ األحْــــــــراِر ذي َلـــجَ ـــنْ ِبـــجـــيـــٍش مِ لـــكِ
هَـــــِب ــــِن وَالـــــرَّ ــــوَهْ ـــمْ ُقـــيـــودَ ال ـــطِّ ـــحَ مـــا َلـــــمْ تُ
ــِب ــَل یَ ـــــنْ  وَعَ دِرٍْع  ـــن  ـــِن عَ ـــغْ یُ ــــمْ  َل ـــْكـــرُ  وَالـــفِ
ـــــِب ـــــشَ ـــــنَّ ـــــجـــــاهِ وال ـــــْل ـــــــدُهُ لِ ــــفــــی تَـــــــعَـــــــبُّ ــــخْ یَ
ــِب ــجَ ــْكــرُ فــي عَ ــفِ ــْكــِر مَـــنْـــِزَلـــًة وال ــفِ فــي ال
ــَطــِب ــِس َأوْ عَ ــْف ــنَّ ـــنْ سَــَقــٍم فــي ال ــاَل مِ ــت ــاخْ َف
َثــَلــِب ذي  ــــــدِْح  مَ َأوْ  ـــٍم  ـــمَ شَ ذي  َقــــــدِْح  ــــنْ  عَ
ــــدِِب َكــــالــــحَ ــــــتــــــاِب  اأَلعْ ـــی  ـــل عَ ِإالَّ  ــــــــراهُ  تَ
ــــِب ــــبَ سَ ـــــمـــــا  دونَ َأوْ  ــــًة  ــــعَ ــــَف ــــنْ مَ رامَ  ِإْن 
ـــَكـــِب وَُكــــــــلُّ َفــــــنٍّ مِـــــنَ اأَلخْـــــــــالِق فـــي نَ
َغــــــِب ــــدُ الـــمَـــطـــامِـــِع وَاأَلهْـــــــــــــواِء وَالــــــرَّ ــــبْ عَ
ـــِب ـــِن ـــتَ ـــاجْ َف ــــاِل  ــــهَّ ــــجُ ال ـــــِع  ـــــرْتَ مَ فــــي  َأرْداهُ 
ـــدَِب ـــتَ ـــنْ مُ َأيِّ  فـــي  ـــــــدٍَم  َق ذو  الـــــَقـــــوِْل  فـــي 
ــــمْ فــــي كــــــلِّ مُــــرْتَــــهَــــِب ــــهُ ــــمُ ــــزائِ خــــــــارَتْ عَ

إىل أهل األدب
واحة الشعر
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هذه الحلقة امتداد عن أتباع مدرسة الخليل الذین انتهجوا 
ألقينا  أن  سبق  وقد  اللغویة،  معاجمهم  تأليف  في  منهجه 
في  ومنهجه  األزهـــري  اإلمـــام  حياة  علی  األضـــواء  بعض 
كتابه »تهذیب اللغة« الذي كان ممن اقتفی أثر الخليل 
في تأليفه، وفي هذه الحلقة نتحدث عن ثاني أشهر اللغویين 

الذین ساروا علی درب الخليل في تأليف معجمهم.
أوال: حياته:

اسمه ونسبه ونشأته:
هو أبو بكر محمد بن الحسن بن درید بن عتاهية األزدي 
البصري اللغوي النحوي الشاعر، ولد في البصرة سنة ثالثٍ 
العلوم  مهد  آنــذاك  البصرة  وكانت   ، ومائتين  وعشرین 
ومنبع الحضارة والتمدن، فقرأ علی علماء البصرة وانتفع 
من علومهم، وكان أبوه من وجهاء البصرة وأثریائهم مما 
ساعده علی أن یتجرد للعلم ویتضلع من علم اللغة واألدب 
األخــری  البالد  إلــی  الرحال  یشد  أن  قبل  العرب  وأشعار 
لحصول العلم، وقد قرأ علی علماء البصرة باألخص علی 

عمه الحسين بن درید.
رحالته:

ولم یكتف بما كان في البصرة من العلوم والمعارف، بل 
تنقل في البالد اإلسالمية األخری، فقد ارتحل إلی عمان 
مع عمه الحسين عند ظهور الزنج وأقام بها اثنتي عشرة 
سنة، ثم ذهب إلی نواحي فارس فبغداد، یقول ابن خلكان 
عن رحالته: » سكن عمان وأقام بها اثنتي عشرة سنة، ثم 
عاد إلی البصرة وسكنها زمانًا، ثم خرج إلی نواحي فارس 
فارس،  عمالة  علی  یومئذ  وكانا  ميكال،  ابنَي  وصحب 
وعمل لهما كتاب الجمهرة وقلداه دیوان فارس، ومدحهما 
بقصيدته المقصورة فوصاله بعشرة آالف درهم، ثم انتقل 
من فارس إلی بغداد، ودخلها سنة ثمان وثالثمائة بعد عزل 
ابني ميكال وانتقالهما إلی خراسان، ولما وصل إلی بغداد 
عليه،  وأفضل  جــواره  في  الحواري  محمد  بن  علي  أنزله 
وعرف اإلمام المقتدر خبره ومكانه من العلم، فأمر أن 
یجری عليه خمسون دینارا في كل شهر، ولم تزل جاریة 

عليه إلی حين وفاته1 .
علومه ومعارفه: 

جهده  مع  الواسعة  ورحالته  الكثيرة  تنقالته  أعطته  لقد 
جعلته  غزیرة  المتميزعلوما  المفرط  وذكائه  المتواصل 
إماما وقدوة في كثير من العلوم والمعارف، فكان رأسا 

في علم اللغة واألنساب، متميزا في الشعر حتی لّقبه أهل 
عنه  یقول   .« العلماء2   وأشعرَ  الشعراِء  أعلمَ   « بـ  عصره 
المسعودي: »وكان من قد برع في زماننا هذا في الشعر 
وانتهی في اللغة، وقام مقام الخليل بن أحمد فيها، وأورد 
وكان  المتقدمين،  كتب  في  توجد  لم  اللغة  في  أشياء 
یذهب في الشعر كل مذهب، فطورًا یجزل وطورًا یرق، 
وشعره أكثر من أن نحصيه. ویقول  أبو الطيب اللغوي: 
» هو الذي انتهی إليه علم البصریين، وكان أحفظ الناس 
العلم  ازدحــم  وما  الشعر،  علی  وأقدرهم  علمًا،  وأوسعهم 
والشعر في صدر أحد ازدحامهما في صدر خلف األحمر 

وأبي بكر بن درید«3 .
الفاضلة،  باألخالق  متحليا  الغزیرة  علومه  بجانب  وكــان 
فقد كان مضرب المثال في الجود والكرم، ومن مظاهر 
كرمه ما قاله الخطيب: جاءه سائل َفلم یكن عنده غير 
دن نبيذ، َفأعطاه له، َفأنكر عليه غالمه، فقال: لم یكن 
اْلبر حَتَّی تنفقوا  عندنا غيره، وتال َقوله تعالی: لن تنالوا 
دنان،  عشرة  إليه  أهــدي  حتّی  اليوم  تمّ  َفما  تحبون،  مِمَّا 

فقال: تصدقنا بواحد، وأخذنا عشرة .4
عقيدته ومذهبه:

وكان ابن درید علی عقيدة أهل السنة والجماعة، شافعي 
الشافعية5   طبقات  فــي  السبكي  ذكـــره  فقد  المذهب 
كما وذكره ابن كثير6  وابن قاضي شهبة7  في طبقات 
شافعي  أنه كان  علی  واضحا  دليال  یقوم  مما  الشافعية 

المذهب.
هذا، وقد ذكره آغا بزرك الطهراني في كتاب »طبقات 
أعالم الشيعة« زاعما بأنه من أعالم الشيعة دون أن یستند 
إلی دليل واضــح، وهــذا مــردود كل الــرد إذ لم یؤثر أنه 
كان ینتمي إلی مذهب غير مذهب أهل السنة والجماعة. 

شيوخه:
كثير  عليه  تتلمذ  أن  الواسعة  رحالته  نتيجة  من  كــان 
الذین  شيوخه  جملة  فمن  الــعــصــر،  وأعـــالم  الــشــيــوخ  مــن 
أخذ عنهم: عمه الحسن بن درید، عبد الرحمن ابن أخي 
األصمعي، أبو حاتم السجستاني، أبو الفضل الریاشي، وأبو 

عثمان األشناداني وغيرهم من أكابر األمة.
تالميذه:

ونــظــرا إلــی غـــزارة علمه وسعة دراســاتــه وتــصــدره للعلم 
ستين سنة أخذ عنه خلق كثير، ومن أشهرهم : أبو سعيد 

عبد الرمحن حممد مجال

لغة وأدب

الرابعة{ املعاجم اللغوية؛ نشأتها وتطورها }احللقة 
اإلمام ابن دريد البصري وكتابه »مجهرة اللغة«
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السيرافي، وأبو بكر بن شاذان، وأبو عبيد اهلل المرزباني، 
ــفــرج عــلــي بــن الــحــســن األصــبــهــانــي ، وإسماعيل  ال ـــو  وأب
وأبو  الفارسي،  علي  وأبــو  القالي،  علي  وأبــو  الميكالي، 
خالویه،  وابن  الموازنة،  واآلمدي صاحب  الرماني،  الحسن 
وابن شقير، وأبو القاسم الزجاجي، والمسعودي وعيسی بن 

الوزیر وغيرهم من األئمة األعالم.
مؤلفاته:

وقد ترك مؤلفات عدیدة في اللغة واألدب، ذكر منها ابن 
الندیم في فهرسته8  علی ما یلي:

كتاب االشتقاق، كتاب المقتبس، كتاب الوشاح، كتاب 
األنــواء،  كتاب  الصغير،  الخيل  كتاب  الكبير،  الخيل 
كتاب المجتنی، كتاب المقتنی، كتاب المالحن، كتاب 
رواة العرب، كتاب ما سئل عنه لفظا فأجاب عنه حفظا، 
ـ  الــقــرآن،  غریب  كتاب  السالح،  كتاب  اللغات،  كتاب 
الكاتب،  أدب  وافتعلت، كتاب  ـ  كتاب فعلت  یتمه  لم 

كتاب صفة السحاب والغيث.
آراء العلماء فيه:

استحق اإلمام ابن درید ثناء العلماء عليه ألجل ما قدّمه من 
المآثر القيّمة، ونذكر هنا طرفا من أقوال العلماء فيه: 

َقال َأبو الّطيب اللغويّ في مراتب النّحویين عند ذكره ابن 
إليه لغة البصریين، وكان أحفظ  انتهت  اّلذي  درید: هو 
الشّعر، وما ازدحم  النّاس، وأوسعهم علما، وأقدرهم علی 
ازدحامهما في صدر خلف  أحد  والشعر في صدر  العلم 
حمر وابن درید، وتصدر ابن درید في العلم ستّينَ سنة.  األأْ

وكان یَقال: ابن درید أشعر العلماء وأعلم الشّعراء.
قال الخطيب في تاریخه: وكان رأس أهل العلم والمقدم 
في حفظ اللغة واألنساب وأشعار العرب وله شعر كثير 9.

قــال أبــو الحسن وكــان أبــو بكر واســع الحفظ جــدا ما 
رأیت أحفظ منه كان یقرأ عليه داواوین العرب كلها أو 
أكثرها فيسابق إلی إتمامها ویحفظها وما رأیته قط قرئ 

عليه دیوان شاعر إال وهو یسابق إلی روایته لحفظه له 10.
ویقول المسعودي: »وكان من قد برع في زماننا هذا في 
الشعر وانتهی في اللغة، وقام مقام الخليل بن أحمد فيها، 
وأورد أشياء في اللغة لم توجد في كتب المتقدمين، وكان 
یذهب في الشعر كل مذهب، فطورًا یجزل وطورًا یرق، 
أن نحصيه، فمن جيد شعره قصيدته  وشعره أكثر من 
المقصورة التي مدح بها الشاه ابن ميكال، ویقال: إنه قد 

أحاط فيها بأكثر المقصور11
قال الذهبي في سيره: كان آیة من اآلیات في قوة الحفظ12 
وقال في ميزان االعتدال: وكان رأسا في اآلداب، یضرب 

المثل بحفظه 13.
اللغة  ابــن قاضي شهبة في طبقاته: كــان رأســا في  قــال 

وأشعار العرب14 .
إمــام عصره في  المفسرین:  األدنـــوري في طبقات  وقــال 

اللغة واألدب واألشعار الفائقة .15
العلم  أهــل  رأس  كــان  الــمــرزبــانــي:  تلميذه  عنه  ویــقــول 
وهو  العرب  وأشعار  واألنساب  للغة  الحفظ  في  والمتقدم 
غزیر الشعر كثير الروایة سمح األخالق وكانت له نجدة 

في شبابه وشجاعة وسخاء وسماحة16 .
مما أخذ عليه:

ومع ما احتل اإلمام ابن درید من المكانة المرموقة فإنه 
قد تعرض للنقد الالذع من قبل كثير من األئمة األعالم، 
وممن تحامل عليه وعنّف عليه بالشدة اإلمام األزهري في 

مقدمته علی تهذیب اللغة حيث یقول: 
العربية  بافتعال  فوُسم  الكتب  عصرنا  في  أّلــف  »وممن 
وتوليد األلفاظ اّلتي ليس لها أصول، وإدخال ما ليس من 
الحسن  بن  محمّد  أبو بكر  العرب في كالمهم  كالم 
وكتاب   ، )الجمهرة(  كتاب  صاحب  األزديّ:  دریــد  بن 
)اشتقاق األسماء( ، وكتاب )المالحن( . وحضرته في داره 
ببغداد غير مرة، فرأیته یروي عن أبي حاتٍم، والریاشيِّ، 
بن  ِإبْــرَاهِــيــم  َفسََألت  اأَلصمعي،  أخــي  ابــن  الرحمن  وعبد 
وَلم  ِبهِ،  عَنهُ فاستخف  بنفطویه  الملقب  بن عَرََفة  مُحَمَّد 
َفوَجَدته سَكرَان اَل  یَوْمًا عََليْهِ  ِروَایَته. ودخلتُ  یوثِّْقه فِي 
یَكاد یستمرُّ لسانُه علی اْلَكاَلم، من َغَلبَة السكر عََليْهِ. 
وتصفحت كتاب )الجمهرة( َلهُ َفلم أره دَاال علی معرَفة 
ثاقبة، وعثرت مِنْهُ علی حُرُوف َكثِيرَة أزالها عَن وجوهها، 
وأوقعَ فِي تضاعيف اْلكتاب حروفًا َكثِيرَة أنكرتُها وَلم 
مِنْهُ،  مواقعها  فِي  كتابي  من  فأثبتُّها  مخارجَها،  أعــرف 
َفــِإن صحَّت  فِيهِ.  ینُظر  ممّن  َغيِْري  َأو  َأنــا  عَنْهَا  ألبحث 

ئِمَّة اعتُمدَتْ، وَِإن لم تُوجد لغيره وُقَِفت. َ لبَعض األأْ
ویتضح لنا من هذه العبارات األمور التالية:

1ـ أن ابن درید غير موثوق به في الروایة عند األزهري.
2ـ أن نطفویه ممن یجرحه في روایته.

3ـ أنه متهم في أخالقه حيث كان یتعاطی الخمر.
ثاقبة  معرفة  له  وليست  العلم،  في  البضاعة  قليل  أنــه  4ـ 

ودرایة تامة بالعلم.
وغير األزهري أیضا جرحه في دینه وأخالقه، قال صاحب 
إنباه الرواة: سئل عنه الدار قطني: أثقة هو أم ال؟ فقال: 
الــروایــة عن  فی  یتسامح  إنــه كــان  وقيل:  فيه؛  تكّلموا 

المشایخ. فيسند إلی كّل واحد ما یخطر له 17.
وقال مسلمة بن القاسم: كان كثير الروایة لألخبار وأیام 
الناس واألنساب غير أنه لم یكن ثقة عند جميعهم وكان 

خليعًا18 . 
وقال ابن كثير: وقد كان متهتكا في الشراب منهمكا 

فيه19 .
وقال ابن شاهين: كنا ندخل عليه فنستحي مما نراه من 
العيدان المعّلقة وآالت اللهو والشراب المصفی وقد جاوز 

التسعين وقارب المائة 20.

لغة وأدب
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وقد دافع عنه غير واحد من األئمة ورأوا هذا الموقف من 
األزهري ونطفویه ومن بعض األئمة اآلخرین تحامال عليه 
وغير منصف، وأنه من قبيل كالم األقران بعضهم علی 
بعض، وتقول األصول المقررة في علم الحدیث أن كالم 

األقران بعضهم في بعض ال یقبل. 
بــریء  هــو   ! اهلل  معاذ   : المزهرقلت  فــي  السيوطي  قــال 
روایته  في  تحرّیه  رأی  الجمهرة  طالع  ومــن  به  رمــي  مما 
وسأأّْذكر منها في هذا الكتاب ما یعرف منه ذلك وال 
بينهما منافرة عظيمة  نفطویه ألنه كان  یقبل فيه طعن 
بحيث إّن ابن درید هجاه..... وقد تقرّر في علم الحدیث أّن 

كالم األقران في بعضهم ال یقدح21 .
وأما عن تعاطيه الخمر فيقول السيوطي في بغية22 الوعاة  

إنه تاب بعد ذلك. 
ما  ابن دریــد: ومع  الغفور عطار عن  ویقول األستاذ عبد 
الــذیــن خدموا  اللغة  ــد فإنه أحــد اإلئــمــة  قيل فــي إبــن دری
فإنه  الجمهرة  في  قييل  ما  ومــع  الخدمات،  أجــل  العربية 
عظيم، ومن اإلنصاف أن نبریء إبن درید مما اتهم به. فقد 
الروایة، وال یذكر إال ما یرضی عنه،  كان یتحری في 
أو خطأ  أو خلل  أوهــام  بعد هذا غلی  ولئن شئتم كتابه 
فإن الكتاب الكبيرة ال تخلو من المآخذ والعيوب، وفي 

كالم األزهري تحامل علی إبن درید، غفر اهلل لهما23 .
وفاته:

)321هـــ(،  توفي في شعبان سنة إحدی وعشرین وثالثمأة 
وله ثمان وتسعون سنة،. وفي هذا اليوم توفي أبو هاشم بن 
أبي علي الجبائي المعتزلي، فصلي عليهما معا، ودفنا في 
مقبرة الخيزران. فقال الناس: مات اليوم عالم اللغة، وعالم 

الكالم. وكان ذلك یوما مطيرا 24.
كتابه الجمهرة:
أهمية الكتاب:

التي  الهامة  اللغویة  الكتب  من  »الجمهرة«  كتاب  یعد 
تثري العربية بألفاظها الغزیرة ومصطلحاتها األدبية الرائعة 
التي قلما توجد في الكتب األخری خاصة وأن الكتاب 
جاء كمكمّل لكتاب العين وإدارك ما فات الخليل من 
الخليل  یخالف  جدید  منهج  ابتكار  مع  اللغویة  األلفاظ 
بعض المخالفة، وقد لقي الكتاب رواجا وقبوال رائعا في 
األوساط العلمية ، ولم یزل یعد من أهم المراجع في علم 
اللغة، إال أنه قدح من قبل من قدح مؤلفه في دینه وأخالقه 
وسنذكر ذلك ، ولكن ذلك لم ینقص من شعبيته وأثره 
في علم اللغة، قد أثنی عليه العلماء قدیما وحدیثا، وجعله 
أئمة اللغة من كتب المراجع في علم اللغة،  قال في في 
یقول  كتبه.  أشــرف  الجمهرة  وكتابه   : الــــرواة25  إنــبــاه 
األدنروي في طبقات المفسرین: هو من الكتب المعتبرة 

في اللغة 26.
المعاجم  أحد  الجمهرة  الغفور عطار:  عبد  األستاذ  یقول 

الكبيرة، نهج فيه منهج الخليل27 .
هدفه من التأليف وسبب تسمية الكتاب بالجمهرة: 
یقول عن تسمية الكتاب في المقدمة: وإنما أعرناه هذا 
االسم؛ ألنا اخترنا له الجمهور من كالم العرب، وأرجأنا 

الوحشي المستنكر.
وأما الهدف فيتخلص في شيئين اثنين:

1- جمع األلفاظ المشهورة والمألوفة التي عليها الجمهور 
واالبتعاد عن األلفاظ الوحشية المستنكرة.

المخالفة  بعض  الخليل  طریق  یخالف  طریق  اتــخــاذ   -2
كما  ـ  الخليل  إن  حيث  والمنتفع.  المراجع  علی  تسهيال 
فهمه،  لِــُثــُقــوب  مُشاكاًل  كتابا  ألــف  ـ  بنفسه  هــو  یقول 
وذكاء فطنته، وحِدَّة أذهان أهل دهره. ویستعصي علی 

أهل عصره إدراكه واالنتفاع به.
منهجه في كتابه »الجمهرة«

الذي  المنهج  انتهج نفس  دریــد  ابن  إن  قلنا  أن  وقد سبق 
سار عليه الخليل، وشذ عنه في بعض المواضع مع زیادة 
الوعاة: وهو كتاب  بغية  قال في   األلفاظ،  ونقصان في 

العين إال أنه قد غيّره 28.
ویقول عطار: نهج فيه منهج الخليل، مع أنه أراد یتخلص 
إذ  الترتيب  في  عنه  وشذ  في كثير،  اتبعه  ولكنه  منه، 
بترتيب  وعني كثيرا  المعجم،  حروف  علی  رتّب كتابه 
الحروف جاعال أساسه األبنية، وسار علی طریقة الخليل، 
مدخال فيه بعض الزیادات.ویقول: إن منهج ابن درید منهج 
الخليل إال في بعض النقاط، اتفق معه في نظام األبنية وما 
ینشأ عن الكلمة باتباع نظام القلب وخالفه في البدء في 
كل باب  بالحرف الذي یعقده عليه تاركا ما قبله آخذًا 

بما بعده29 .
ومن حيث إن ابن درید ابتكر النظام الهجائي یمكن لنا 
بأن نظامه مدرسة مستقلة إال أن مسایرته مع  أن نقول  
األبنية  نظام  في  معه  واتفاقه  التقليبي  النظام  في  الخليل 
جعل الكثير من األئمة یدرجونه في زمرة مدرسة الخليل.

  ـ إرجاع الكلمات إلی حروفها األصلية، وتجرید الكلمة 
من الحروف الزائدة كما فعل الخليل وكما یفعله جميع 

أهل المعاجم.
ـ اتبع نظام األبنية كما فعل الخليل، ثم قسمها إلی أقسام 
كتقسيم الخليل إال أنه زاد علی أبنية الخليل مما أدی إلی 
اضطراب وخلط في منهجه، ولم یوفهَّق كل التوفيق في 

هذه الناحية ما جعل األئمة یؤاخذون عليه.
وهذا  معجمه  ترتيب  في  األبجدي  الترتيب  علی  اعتمد  ـ 

بخالف الخليل حيث إنه رتبه علی النظام الصوتي.
العظيمة  الفوائد  من  فيها  بمقدمة ضافية  ـ ضمّن كتابه 

في علم اللغة.
ـ لقد ابتدع نظاما في ذكر المواد وهو أن یبدأ كل باب 
آخذا  الباب  عليه  وقف  الذي  بالحرف  المبدوءة  بالكلمة 

لغة وأدب
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باب  فــإذا كــان في  تاركا ما سبقه  یليه  الــذي  بالحرف 
الدال مثال ترك ما قبلها من الحروف وهي الدال مع الهمزة 
والدال مع الباء والدال مع التاء والدال مع الثاء والدال مع 
الجيم والدال مع الحاء والدال مع الخاء والدال مع الدال، 
وبدأ بالحرف الذي یليه فيذكؤ الدال مع الذال فالدال مع 
الراء وهدذا حتی ینتهي وال یذكر بعد الدال مع الحروف 
التي تسبقه في الترتيب الهجائي ألنه ذكرها فيما سبق 

من المواد30 .
ـ  قسم أبنية الكالم إلی ثنائي وثالثي ورباعي وخماسي 
وسداسي ولفيف، وجعل تحت قسم أقساما، فمثال تحث 
الثنائي جعل: الثنائي الصحيح، الثنائي الملحق ببناء الرباعي 
، الثنائي المهموز وما یتصل به من الحروف في المكرر، 

الثنائي المعتل وما یتفرع منه.

خامسًا: مميزات معجم الجمهرة
من أهم ما امتاز به كتاب الجمهرة عن الكتب األخری 

هي كالتالي: 
العربية  الــكــلــمــات  عـــرض  فــي  جــدیــدا  منهجا  ــخــاذه  ات ـ 
نظام  من  أیسر  یبدو  وهو  األبجدیة،  التقليبات  نظام  وهو 

التقليبات الصوتية.
ـ اعتنی بذكر الشواهد القرآنية والحدیثية وكالم العرب.

ـ ذكر اللهجات الواردة عن القبائل العربية.
ـ اعتنی باأللفاظ المولدة والدخيل من األلفاظ.

ـ األمانة العلمية هي من أهم ميزات كتابه، إذ إنه ینسب 
القول إلی قائله.

المآخذ التي أخذت علی الجمهرة 
قد أخذ علی الكتاب األئمة جملة من العيوب 31، من أهمها: 
1ـ صعوبة كشف اللغة فيه، إذ إنه سار علی درب الخليل 
في نظام التقليبات، فصعب علی الطالب االنتفاع به بسهولة.

2ـ االضطراب في المنهج، وقد أدَّی إلی الخلل والتكرار، 
وأمثلته كثيرة في الكتاب.

ــدة والــكــلــمــات التي  ــمــوّل 3ـ أكــثــر مــن نــقــل األلــفــاظ ال
الوحشية والمستنكرة رغم تصریحه بأنه یجتنب عن هذه 

الكلمات.
كما  التصنيف  فــي  واالضــطــراب  الصرفية  األخــطــاء  4ـ 

صرح بذلك ابن جني. 
ــمــؤاخــذات ال تــنــال مــن الــكــتــاب وال من  ولــكــن هـــذه ال
في  توجد  القليلة  فــي   األخــطــاء  هــذه  مثل  إن  إذ  مؤلفه، 
كل كتاب، خاصة وأن ابن درید قد أملی هذا الكتاب 
عنه،  السيوطي  ودافــع  كما  الكتب،  في  ینظر  أن  دون 
أملی  ابن درید  الغفور عطار: قيل:إن  یقول األستاذ عبد 
بالنظر في شيء من الكتب إال  الجمهرة دون االستعانة 
یتفرد  درید  ابن  فإن  وإذا صح هذا  واللفيف،  الهمزة  في 
النادرة الفذة فإمالء  بين مؤلفي المعجمات بهذه الموهبة 

عالم مهما بلغ علمه معجما من حفظه وعلمه وعقله دون 
االستعانة بكتب حدث جدیر باإلعجاب وعمل قمين بأن 
یقدر صاحبه أعظم القدر وعمل كهذا معجز ولم نسمع 
ابــن دریــد. وإذا جــاء بعد  عن مؤلف معجم صنع ما صنع 
هذا الجهد البالغ المثمر خطأ في بعض صنيعه أو وهم أو 
خلل أو خلط في ترتيب بعض الكلمات ووضعها في غير 
تركيبها فإن إعجازه فيه خير شفيع له وأي معجم بریء 

من الخطأ والخلل؟32 .

وفيات األعيان: 325/4، دار صادر بيروت.. 1
النجوم الزاهرة البن تغري: ط: وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار . 2

الكتب، مصر.
مراتب النحویين:. 3
تاریخ بغداد: 594/2 ، ط: دار الغرب اإلسالمي – بيروت.. 4
138/3، ط: دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع.. 5
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9 ..595/2
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  116/1، ط: عالم الكتب – بيروت.. 14
61، ط: مكتبة العلوم والحكم - المدینة المنورة.. 15
معجم الشعراء: 461، ط: دار الكتب العلمية بيروت.. 16
95/3، ط: : دار الفكر العربي – القاهرة.. 17
لسان الميزان: 79/7، ط: دار البشائر اإلسالمية.. 18
البدایة والنهایة: 200/11، ط: دار إحياء التراث العربي.. 19
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77/1، ط:  المكتبة العصریة - لبنان / صيدا.. 22
مقدمة الصحاح:80.. 23
البدایة والنهایة: 200/11، . 24
25 ..97/2
ص:61.. 26
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28 ..78/1
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انظر: مقدمة عطار علی الصحاح.. 30
قال القطفي في إنباه الرواة: وكتابه الجمهرة أشرف كتبه، وهو . 31

كثير االختالف في الزیادة والنقص.
اللغة . 32 علم  في  الجمهرة  كتاب  الكتب  من  وله  الندیم:  ابن  قال 

وأماله  بفارس  أماله  ألنه  والنقصان  الزیادة  النسخ كثير  مختلف 
ببغداد من حفظه فلما اختلف اإلمالء زاد ونقص ولما أماله بفارس 
علی غالمه تعلم من أول الكتاب والباقية التي عليها المعول هي 
النسخة األخيرة وآخر ما صح من النسخ نسخة أبي الفتح عبد اهلل 
عليه كتاب  وقرأها  نسخ  النحوي ألنه كتبها من عدة  أحمد  بن 

السرج واللجلجام.
مقدمة الصحاح:. 33

لغة وأدب
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أدان فضيلة الشيخ عبد الحميد، إمام وخطيب أهل السنة 
في مدینة زاهدان، االختطاف األخير لخمسة الجنود علی 
الخطف  عملية  معتبرا  الباكستانية،  اإلیرانية  الحدود 
والشعب  السنة  أهل  بحق  ظلما كبيرا  باألمن  واإلخــالل 

اإلیراني.
وأشار فضيلة الشيخ عبد الحميد في خطبته إلی تحسن 
األوضاع الراهنة في  البالد قائال: األوضاع الراهنة للبالد 
السيئ،  مــن  الجيد  الشعب  وأدرك  التحسن،  نحو  تتجه 
ویــحــلــلــون الــقــضــایــا والــمــســائــل. أدرك الــشــعــب جــيــدا أن 
الحكومة الجدیدة تدعم التمویل والممولين، والحكومة 
ومكافحة  والمصانع  المعامل  وافتتاح  التوظيف  وراء 
الجدیدة،  الحكومة  بسياسات  متفائلون  نحن  التضخم. 

وأن تتجه محافظتنتا وبالدنا نحو الرقي واإلعمار.
اإلیراني  الــنــووي  الملف  إلــی  السنة  أهــل  وأشــار خطيب 
المعقدة  الملفات  من  كانت  بالدنا  نــووي  قضية  قائال: 
الــتــي یــعــانــي منها الــشــعــب اإلیـــرانـــي، وقــد اتــضــحــت في 
التسليحات  وراء  ليست  بالدنا  أن  األخــيــرة  المفاوضات 
الحقوق  من  هو  الــذي  السلمي  النووي  وراء  بل  النوویة، 
تفرض  أن  العظمی  لقوی  ليس  التي  المشروعة  المسلمة 

علی بالدنا عدم الوصول إلی هذا الحق.
واعتبر خطيب أهل السنة "إزالة التمييزات" و"االهتمام 
األساسية،  الحكومة  سياسات  من  والطوائف"  باألقوام 
وأضاف قائال: الحكومة الجدیدة ترید أن تهتم باألقوام 
والمذاهب وتكافح التمييزات، وتنفذ القانون في البالد. 
أصــوات  بغالبية  انتخبت  التي  روحاني  دولــة  أهــداف  من 
الشعب أن ینفذ في البالد القانون، ویعتبر الشعب جميعا 

كمواطنين في الدرجة األولی.
وأكد مدیر جامعة دار العلوم بمدینة زاهدان علی ضرورة 
والصالحية"  األهلية  حسب  األشخاص  "توظيف  ولــزوم 
المؤهلون  ویوظف  التمييز  یرفع  أن  الشعب  یرجو  قائال: 
علی  بناء  التوظيف  ویكون  والمذاهب،  األقــوام  لجميع 

األهلية والصالحية، ال االنتمائات القومية والمذهبية.
 یجب من سياسة الحكومة الجدیدة أن یكون الجميع 

تستطيع  جيدة  سياسة  وهذه  القانون،  نظر  في  متساوون 
أن تثبت األمن والوحدة الوطنية.

وأدان فضيلته اختطاف عدد من حرس الحدود قائال: في 
یأمل  التي  الراهنة  األوضاع  في  وخاصة  الظروف  كافة 
یجوز  ال  البالد،  بمستقبل  وشيعة  سنة  اإلیــرانــي  الشعب 

الخطف والعنف وقطع الطرق واإلخالل بأمن المنطقة.
أي  وألجــل  طریقة  بــأي  قبيح  عمل  االختطاف  وأضــاف: 
التمویل  تــجــاه  مــانــع كبير  هــدف كـــان. فــقــدان األمـــن 
بأهل  یضرّ  وهذا  فيها،  الممولين  ودخول  المحافظة  في 

المحافظة من الشيعة والسنة.
یقومون  الذین  قائال:  الحميد  عبد  الشيخ  فضيلة  وأكد 
وراء  مــن  بــاألمــن  واإلخـــالل  واالخــتــطــافــات  بالتفجيرات 
الحدود، یرتكبون ظلما كبيرا بحق أهل السنة والشعب 

اإلیراني.
وبلوشستان  سيستان  فــي  السنة  أهــل  قــائــال:  واســتــطــرد 
ــــران،  ــرفــضــون الــعــنــف واالخـــتـــطـــاف عــلــی مــســتــوی إی ی
ویدینون كل من یقوم بمثل هذه األعمال. الذین یقومون 
باالختطاف ال یملكون سعة األفق. یجب علی هؤالء أن 
یفكروا في البيئة الراهنة للبالد التي یسمع فيها كالم 

والمنتقد. المخالف 
قــائــال: وصيتي  الــســنــة فــي زاهــــدان  وتــابــع خطيب أهـــل 
الخالصة لمن لدیهم الرهائن أن یطلقوا سراحهم. هؤالء 
الشعب قلقون  وأهــلــهــم وكــافــة  الــبــالد،  جــنــود وحـــراس 
أریــد  وحــتــی  لجميعكم  الخير  أریـــد  ــا  أن ومــضــطــربــون. 
الخير للمخالفين، وأفكر ما في صالح وخير الطائفتيتن 

السنة والشيعة.
ظــروف  تسود  اآلن  قــائــال:  المخالفين  فضيلته  وخــاطــب 
في إیران یسمع فيها كالم الناقدین، وتسود البالد بيئة 
تحاوروا  أن  أیضا  لكم  الناقد.  وسماع كــالم  الــحــوار  
االضــطــراب  تثيروا  ال  ولكن  كنتم،  أینما  المسئولين 
والفوضی في المنطقة والمحافظة. نحن نطلب األمن وال 

نرید الفوضی.
لبعض  الــهــویــة  بطاقة  مشكالت  حــل  المسئولين  علی 

من خطب  فضيلة الشيخ عبد احلميد

اخلطب واحملاضرات

االختطاف واإلخالل باألمن ظلم كبري
 يضّر بالشعبني السين واإليراني



22 السنة: 10 العدد: 4/ ربيع الثاني1435هـ

المواطنين:
وأشار خطيب أهل السنة في قسم آخر من الخطبة إلی 
المواطنين"،  لبعض  الــهــویــة  بــطــاقــات  "مشكلة  قضية 
الكثير  هــویــة  أن  ینتبهوا  أن  المسئولين  علی  قــائــال: 
أو  الجنسية  مشبوهة  جعلت  زاهــدان  في  المواطنين  من 
إلی  األشخاص  ویبلغ عدد هؤالء  الخدمات،  ممنوعة عن 
اآلالف، مع أنه ال ینبغي أن تبقی هویات هؤالء األشخاص 

في هذه الحالة لمدة طویلة.
أقــول أن جميع هــؤالء األشخاص  أنــا ال  وأضــاف قائال: 
تــعــرضــوا لــلــظــلــم، لــكــن مــعــظــم هـــذه الـــحـــاالت كــانــت 
األفراد  بين  الفردیة  النزاعات  عن  نائشة  خاطئة  لتقاریر 
واألشخاص. فعلی المسئولين والمحافظ ووزارة الداخلية 

أن یفكروا لهذه القضية ویميزوا الحق عن الباطل.
وأكد فضيلته قائال: ال أدافع عن البطاقات المزورة، بل 
مطلبنا  أن ال یتعرض للظلم من لدیهم وثائق أصلية خالل 
لم  اإلیرانيين  السكان  من  الكثير  القانون.  هذا  تنفيذ 
یسجلوا للبطاقات هربا من الخدمة العسكریة في النظام 

السابق، وعلی المسئولين أن یفكروا لهؤالء.
إعطاء  في  تشدد  ال  أن  الطبيعية  الموارد  مؤسسة  علی   

الترخيص لبعض القری:
وأشار فضيلة الشيخ عبد الحميد في القسم األخير من 
الموارد  تصدي مؤسسة  وهو  آخر،  عام  قلق  إلی  خطبته 
الطبيعية ألعمال البناء واإلعمار في بعض القری، مؤكدا 

علی ضرورة إعطاء الترخيص لهذه القری.
وأضاف قائال: تصلنا شكاوي عدیدة أن مؤسسة الموارد 
الطبيعية تصدت ألعمال البناء واإلعمار في بعض القری 
یقول  الفقهي  القانون  أن  مع  ترخيص،  غير  من  القدیمة 

"القدیم یترك علی قدمه".
القری  فــي  اإلعــمــار  یــواجــه  أن  ینبغي  بــالــقــول: ال  وتــابــع 
الــقــری  تــهــدم  أن  ینبغي  الــمــشــكــالت، وال  مــع  الــقــدیــمــة 
الــمــذكــورة أن  المؤسسة  الــتــي أعــمــرت حــدیــثــا. وعــلــی 
الناس  یتابع  وعندما  البناء.  قبل  الترخيص  منهم  تطلب 
التراخيص ینبغي أن تدفع لهم هذه التراخيص وال یشدد 
أن  الطبيعية  الــمــوارد  مؤسسة  وعلی  المجال،  هــذا  فــي 
یبلغ  التي  القدیمة  واألمالك  باآلبار  وتهتم  شعبية  تكون 
وأن  لها،  حكومية  وثائق  وال  السنين  مئات  إلــی  دوامها 

تساعد الناس.
وصيتي  ــال:  قــائ الــحــمــيــد  عــبــد  الــشــيــخ  فضيلة  وأضــــاف 
ال  المنازل،  بناء  قبل  الترخيص  تطلب  أن  أیضا  للبلدیة 
الماء  بقطع  ویهددون  فيأتون  البناء،  أحد  ما یكمل  بعد 

والكهرباء وتهدیم المنزل.

الحميد  عبد  الشيخ  لفضيلة  الرسمي  الموقع  المصدر: 
حفظه اهلل

فقلت في نفسي: إنه ال داعي إلی اليأس، فإن الباطل 
األستاذ  تعبير  حد  علی  للحق  العاقبة  ولكن  جولة  له 
الطنطاوي، وأن الصراع بين المادیة واإلسالم قائمة علی 
قدم وساق، إال أن المادیة تنصهر وتذوب، واإلسالم ال 
یعرف ا النصهار، وقد ضاقت البشریة من هذه المادیة 
الجامحة، وال تعرف طریقًا للخالص، ولكنها ال تعرف 
أنه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، وماذا رزئت 
هي من تنازلهم عن منصب القيادة، والطامة الكبری 
المادیة،  ارتموا في حضن هذه  بأنفسهم  المسلمين  أن 
فوقعوا في التهلكة، وتجاهلوا أن عزهم وعز البشریة 
ریح  إذا هبّت  وأنــه  واإلیــمــان،  بــاإلســالم  منوط  جمعاء 
والدعوة  الفكر  وأن رجال  باألعاجيب،  اإلیمان جاءت 
فضربوا  له،  وهموا  للدین،  واحترقوا  المادیة،  طرحوا 
روائع من أدب الدعوة، وكانوا مثاًل رائعًا للربانية التي 
تجمع بين الدین والدنيا، فكانوا وسطًا في كل شيء، 
وسطًا في المنهج، وسطًا في األخذ والرفض، وبالجملة 
ابتدعها  التي  تلك  رهبانية  ال  ربانية  حياتهم  كانت 

اليهود، ولم یراعوها حق الرعایة.
الغربية  والفكرة  اإلسالمية  الفكرة  بين  فالصراع 
للفكرة  الغلبة  أن  إال  ناهضة  اإلسالمية  األقطار  في 
اإلسالمية شریطة أن ال یندفع المسلمون وراء الشهوات، 
والینغمسوا في المالهي، والیؤثروا عاجل الدنيا بآجل 
الفئة  ویحاربوا  ونفيسهم،  غالهم  ویسترخصوا  اآلخــرة، 

الكافرة حتی تكون كلمة اهلل هي العليا.
إن القرآن والسيرة النبویة كفيالن بإخراج البشریة من 

هذا المأزق.
في  األفــكــار  یشحذو  أن  بــاإلصــالح  المعنيين  فعلی 
ضوءهما، ویلقوا محاضرات في الفكر والدعوة حتی 
العالم  إلــی  یعود  األمــة مــن جــدیــد، وحتی  تحيا عــزائــم 
وبالتالي  المفقودة،  وصحوته  وحيویته  نشاطه  اإلنساني 
بدر  وقائع  تتجدد  حتی  من جدید  اإلســالم  إلی  یدعوا 

وحنين.
فأیها المسلم السادر في الغفلة خذ الطریق إلی المدینة، 
وسلم  عليه  اهلل  صلی  محمد  األول  بمؤسسها  وتـــأسّ 
لتسلم من سم الدجال القاتل، ویا إسالم آباد! إن روائع 
إقبال تكفي لتشعل فيك العواطف، وتثير فيك الغيرة، 
وتضحيات آالف من المسلمين تكفي لتنجزي وعدهم، 

وتنفِّذي ما ضحّوا ألجله.

من نهر السند إىل جبال سوات
}القسط احلادي عشر{ 

أبي عامر حممد مجال 

رحالت دينية
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الرسل كان  من  فترة  وعلی  المحمدیة  الدعوة  بعثة  قبل 
المجتمع الــبــشــري فــي ظــلــمــات وضــلــوا الــطــریــق الــســوي 
یئدون أفالذ أكبادهم وكانوا علی شفا حفرة  وكانوا 
من النار ویعبدون األصنام واألحجار التي صنعوها بأیدیهم 
وتشتعل  النار  من  جمرة  علی  أنفسهم  یساقون  وكــانــوا 
ویتفانون  فيقاتلون  تافه  أمــر  علی  الــحــرب  نــيــران  فيهم 
في الحروب ویتفاخرون بها ویلمزون علی أقوام، یموتون 
حتف أنوفهم، بدّلوا نعمة اهلل كفرًا وأخطئوا في معرفة 
الحق والباطل واختاورا الضاللة علی الهدی فقست قلوبهم 
یغرقوا  أن  وكــادوا  جوارحهم  وفسدت  أبصارهم  وعمت 
في بحر الضاللة والبغاوة وفقدوا طریق الفالح والسعادة 
وظنوا الحياة مكاثرة ومفاخرة فبعث اهلل تعالی محمدًا 
صلی اهلل عليه وسلم هادیًا ومعلمًا للمجتع البشري كافة، 
فبّلغ النبي صلی اهلل عليه وسلم رسالته التي قد بعث بها 
حتی اختار رفيقه األعلی وارتحل إليه وسّلم نفسه الزكية 

إلی صاحبها.
الصحابة  الــنــاس  مــن  وسلم  عليه  اهلل  صلی  اختارمحمد 
ونشروا  األمانة  وأدّوا  الصحبة  أحسنوا  الذین  والحواریين 
بعد  وانــطــلــقــوا  الــرســالــة  مــن  أعناقهم  ألــقــی اهلل علی  مــا 
الحدیبية إلی أقصی العالم ليبّلغوا رسالة محمد صلی اهلل 
عليه وسلم للمجتمع البشري. ولكن اليوم تمطر قطرات 
الدماء الطاهرة من أظفارالجبابرة والظلمة وهم ینكرونها 
علی  المسمومة  أجنحتها  انتشرت  قــد  الظلمة  أن  ونــری 
المجتمع البشري وتدخل سمها في قلوب المجتمع البشري 
وتميتها وتقتل الحياة في األمخاخ فتعمي األبصار وتمحوا 

المدركات البدیهية العقلية.

الدم علی النصل شاهد عجيب
و  الــكــون  تسخير  یدعي  الــيــوم  البشري  المجتمع  ونــری 
الحدیثة  التكنولوجيا  أن  حقا  ونعم  التكنولجيا  یدعي 
یمكن  ال  إنــه  وأقـــول:  نعمة  ال  البشري  للمجتمع  نقمة 
اهلل  وضعها  قد  التي  القوانين  بإجراء  إال  الكون  تسخير 
یأتيه  ال  مبين  في كتاب  وأنزلها  للبشر  وتعالی  سبحانه 
الذي  الوحيد  الصحيح  المنهج  هو  اإلســالم  وأن  الباطل 
ویرشد  الباطل  عن  الحق  طریق  البشري  للمجتمع  یظهر 
المجتمع البشري إلی المناهج التي هي موصلة إلی تسخير 
القلوب وال یمكن تسخير الكون إال بعد تسخير القلوب. 

إن هذا القرآن یهدي للتي هي أقوم
وال یعلم البشر البائس أن هذا العالم المشاهد مقدمة لحياة 
إلی اآلخرة  المشاهد موصل  العالم  التفكير في  و  أبدیة 
األخالق  مكارم  من  العاري  البشري  المجتمع  أن  ونــری 
المجتمع  وأن  والــهــالك  الــســقــوط  إلــی  یــقــرب  ومحاسنه 
البشري  المجتمع  وأن  السماویة  التعاليم  البشري خال من 
الفضائل  فقد  والنفسانية  الحيوانية  بالشهوات  الملوث 
قد  الالدینية  وأن  حين  الهدم كل  إلی  ویقرب  اإلنسانية 
أخطأت في معرفة مكارم األخالق والفضائل وقد داستها 
تحت أقدامها الخبيثة وأن الالدینة تدعو األمة البشریة إلی 
الشریفة  األخالقية  المحاسن  تميت  وأنها  المكارم  هدم 
في المجتمع البشري أال ترون أنها تدعو المجتمع البشري 
إلی الخصائل الحيوانية والشهوانية وتعدها من الحریة؟!! 
منها  تنفر  ما  إلی  البشري  للمجتمع  داعية  الالدینية  وأن 
الفطرة السليمة وهي مناكحة الرجال بالرجال ومناكحة 
هيهات  هيهات  الكلب!!  تنكح  والمرأة  بالنساء  النساء 

إىل الســـلم العاملـــي
الشيخ محيد اهلل غمشادزهي

األستاذ باجلامعة

صور وأوضاع



24 السنة: 10 العدد: 4/ ربيع الثاني1435هـ

هذه كلها من خصائل وحوش الغابات وأن الالدینية تدعو 
المجتمع البشري علی الفشل والفوضی الموصل إلی هدم 

الحضارة البشریة؟!
أقول: إنه ال یمكن الوصول إلی السلم العالمي إال بالتدین 
الطيبة  بالكلمة  االعتصام  إلی  الداعية  السماویة  باألدیان 
الشریفة الوحيدة – ال إله إال اهلل – وأقــول: إن من أهم 
بالكتاب  العالمي االعتصام  السلم  إلی  الموصلة  األسباب 
المبين المنزل علی أشرف األنبياء والمرسلين وأن اإلسالم 

هو المفتاح الوحيد الواصل إلی السلم العالمي.
تحبون  وأنتم  العالمي  السلم  إلــی  تدعون  كيف  واعجبا 
عرض الدنيا علی اآلخرة وتؤثرون اإلمارة واالستثمار علی 
المجتمع البشري! وتخربون المساجد وتنتهكون المحارم 
وال  والميادین؟  الــشــوارع  علی  الطاهرة  الــدمــاء  وتهرقون 
تستمعون إلی ضجيع النساء والشيوخ الذین یتلطخون في 

دمائهم؟
المجتمع  علی  استولت  قد  والموانع  المصائب  أن  ونــری 
اْلَفسَادُ فِي  البشري وترید هدم الحضارة البشریة. ﴿َظهَرَ 
اْلبَرِّ وَاْلبَحِْر ِبمَا َكسَبَتْ َأیْدِي النَّاِس﴾ )الروم: 48(. وما 
ترون من إهراق الدماء الطاهرة وتخویف المجتمع البشري 
ليست من  العالم  العمران في أقصی  وتخریب  واإلرهــاب 
المواخاة والمساوات  اإلســالم في شيء فإن اإلســالم دین 
والعدالة والقسط وأن اإلسالم نهی عن قتل النساء والصغار 

والشيوخ وقطع النخيل.
َفمَنْ  اْلغَيِّ  مِنَ  الرُّشْدُ  تَبَيَّنَ  َقدْ  الدِّیِن  فِي  ِإْكــرَاهَ  ﴿اَل 
ِباْلعُرْوَةِ  اسْتَمْسَكَ  َفَقدِ   ِ ــاهللهَّ ِب ــنْ  ــؤْمِ وَیُ اُغوتِ  ِبالطهَّ یَْكُفرْ 
 .)256 )البقرة:  عَلِيمٌ﴾  سَمِيعٌ   ُ وَاهللهَّ َلهَا  انْفِصَامَ  اَل  اْلوُْثَقی 
العالمي  السلم  إلی  الوحيد  الداعي  اإلســالم هو  أن  ونعلم 
إلی  ویــدعــو  البشري  للمجتمع  والسلم  الرفاهية  ویطلب 
الحریة التي یمكن الوصول إلی السلم العالمي في ضوءها 
وترون الملوك واألمراء یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم 
ویؤثرون اإلمارة علی الرعایا البائسين تحت أقدامهم وترون 
أرباب األقالم والجرائد تقطر قطرات الدماء من أقالمهم 
ویسوقون البشریة إلی التشتت والتفرق ویحرّكون سالسل 
إلیقاد  ویسعون  البشري  المجتمع  بين  والقومية  العصبية 
الحروب الدامية الهالكة في المجتمع البشري ویغرسون 
ویسعون الحقد في قلوب المجتمع البشري فتشتعل فيهم 
نيران الحرب ویدخل دخانها في أنوف المجتمع البشري 

وتضيق الدنيا علی أهلها.
والرعایا البائسون مشغولون في أمور المعيشة وال یخطر 
یعدون  ربما  بــل  البشري  المجتمع  علی  تهبط  مــا  ببالهم 
أنفسهم لألسلحة النوویة القاتلة للمجتمع البشري ویسوقون 
یقتلون  بل  یقاتلون،  فيما  یعلمون  وال  الموت  إلی  أنفسهم 
مِنُْكمْ  َظَلمُوا  الهَّذِینَ  تُصِيبَنَّ  اَل  فِتْنًَة  ﴿وَاتَُّقوا  یقتلون.  و 

خَاصًَّة﴾. )األنفال: 25(.

أخبـار

العثور علی مقابر جماعية في بلوشستان باكستان
اكتشفت مقابر جماعية في منطقة »خضدار« في بلوشستان، جنوب غرب 
باكستان، یوم السبت )25 ینایر /24 ربيع األول( مشتملة علی 15 جثة علی 
األقل. وأعلنت اللجنة اآلسيویة لحقوق اإلنسان، أن عدد الجثث الموجودة في 

المقبرة المكتشفة أكثر من 100 جثة.
 اكتشفت هذه المقبرة الجماعية في منطقة »خضدار«  التي تقع علی بعد 
360 كم من  كویتا عاصمة والیة بلوشستان، وقد اندرست األجساد التي 

عثرت عليها وصارت غير قابلة للتعرف.
تحاول  باكستان،  في  »جنك«  و  انتخاب«  و«دیلي  »داون«  لصحيفة  وفقا 
والسجالت  المالبس  خالل  من  القتلی  علی  التعرّف  الباكستانية  الشرطة 

المحتملة األخری التي یمكن أن تكون مع الضحایا.
وقالت لجنة حقوق اإلنسان اآلسيویة إنه من المرجح أن تكون هذه األجساد 

للبلوش الذین تمّ اختطافهم وصاروا في عداد المفقودین في الماضي.

هوالند: اإلسالم يتماشی مع الديمقراطية
احتفلت تونس الجمعة بإقرار دستورها الجدید، الذي من المقرر أن یدخل 
حيز التنفيذ یوم االثنين، وحضر مراسم االحتفال رؤساء وممثلون ألكثر 
الجدید  الدستور  الفرنسي علی  الرئيس  وأثنی  دولة عربية وغربية،   20 من 

معتبرا إیاه دليال علی تماشي الدیمقراطية مع اإلسالم.
التأسيسي مصطفی بن جعفر، إن تونس نجحت في  وقال رئيس المجلس 
تخطي عقبة المرحلة االنتقالية عبر الحوار الذي شمل ممثلي الشعب، مشيرا 

إلی أن التوافق علی الدستور الجدید »فاق كل التوقعات«.
الجدید  التونسي  الدستور  أن  هوالند  فرنسوا  الفرنسي  الرئيس  وأعلن 
»یؤكد أن اإلسالم یتماشی تماما مع الدیموقراطية«، وأن الدستور »یمكن 

أن یكون مثاال ومرجعا لدول عدیدة«.

اعتداءات منهجية بالعراق ضد آالف السجينات
معتقالت  العراقيات  النساء  آالف  إن  ووتش  رایتس  هيومن  منظمة  قالت 
بشكل غير قانوني ویتعرضن للتعذیب وأشكال أخری من سوء المعاملة 
بما في ذلك االعتداء الجنسي، ونقلت المنظمة شهادات لمعتقالت تعرضن 
ألنواع مختلفة من سوء المعاملة خالل فترات االحتجاز التي قد تطول دون 

توجيه اتهام لهن.
105 صفحات حمل عنوان »ال  تقریرا من  الخميس  اليوم  المنظمة  ونشرت 
أحد یأمن انتهاك حقوق المرأة في نظام العدالة الجنائية العراقي«، استندت 
فيه إلی شهادات 27 امرأة وسبع فتيات كن معتقالت، وأقاربهن ومحامين 

ومسعفين، إضافة إلی وثائق من القضاء ولقاءات مع مسؤولين.

مليشيات »مسيحية« تحاصر 15 ألف مسلم فی أفريقيا الوسطی
حاصرت ميليشية »مسيحية« مسلحة أكثر من 15 ألف شخص فی جمهوریة 

أفریقيا الوسطی، غالبيتهم مدنيون مسلمون فی مخيم لالجئين.
وقال متحدث باسم مفوضية الالجئين التابعة لألمم المتحدة، ، إن الالجئين 
إفریقيا  غرب  وجنوب  غرب  شمال  فی  موقعًا   18 نحو  علی  الموزعين 

الوسطی، یواجهون خطر الهجوم وهم فی حاجة لتعزیز األمن.

هــامـش األخـبار

خمتصر األخبار
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الوفاء ومالزمة باب املنعم: 
كثرية  وسياحة  راحة  يف  كانوا  حيث  سبأ  قوم  علی  اهلل  أنعم 
واجلنّات  الشامخ  والبنيان  القصور  من  آالفًا  وأعطاهم  جدًا، 

والروضات واألشجار الباسقات .
داد حق اهل ســبا را بس فراغ

صد هزاران قرص و ايواهنا و باغ   
املنعم  حق  عرفوا  وما  الوافرة  ونعامئه  اهلل  بآآلِء  كفروا  لكنهم 

احلقيقي وكانوا أقل وفاًء بخالقهم حتي من الكالب.
شكر آن نگزاردند آن بد رگان

در وفا بودند كمرت از ســگان   
خلدمة  املئز  يشد  كان،  باب  أي  من  خبٍز  كرسَة  الكلب  نال  لو 

صاحب الدار إنجازًا للوعد ووفاًء للنعمة. 
مر سگی را لقمــٔه نانـــی ز در

چون رسد بر در مهی بندد كـمر   
احلر  ويف  والشتاء  الصيف  الداريف  يف  ويعتكف  الباب  ويالزم 
والربد و يف الرّساء والرضاء، وأما الذهاب إلی باب غريصاحبه 

فيحسبه رشكًا وكفرًا وفسقًا وعصيانًا ومتردًا وطغيانًا. 
هم بر آن در باشدش باش و قرار

كفر دارد كـــرد غيـــری اختـــــيار   
من  الربهة  تلك  يف  وأجنبي،  غريب  كلب  الكالِب  عند  لوجاَء 

الزمان يؤدبونه ويرهبونه وهيددونه بالعذاب والعقاب  
ور سگی آيد غريبـی روز و شب

آن سگانش می كنند آن دم ادب   
املالزمة  ألن  األول  والزمه كل  الباب  إلی  اذهب  له  ويقولون 

تمهيد: إن كتاب المثنوي من أبرز مؤلفات الفلسفي اإلسالمي الكبير موالنا جالل الدین الرومي. وهو من أروع كالسيكيات 
اآلداب اإلسالمية، وعلی الرغم من أن النص كتب في القرن السابع الهجري، الثالث عشر الميالدي، إال أنه لم یفقد جدته، وال یزال القارئ 

یجد فيه أفكارًا جدیدة وإلماحات إلی ما یصادفه من مشاكل في تعامله مع نفسه ومع المجتمع  وفي سعيه الحثيث نحو التسامي فوق صراع 
الحياة ومتطلبات العيش فيما یقرب من ثالثين ألف بيت من الشعر الراقي، قدّم موالنا جالل الدین خالل عمله العظيم عالمه الخاص، ومحاولته 
الرائدة لصب كل المعارف اإلسالمية األخری فيه، فأخذ منه كل عصر زاده من المعرفة ومن السمو، وتعرف عليه العالم من خالل ترجماته، 
فعرف منه روح اإلسالم السمحة العظيمة اإلنسانية التي تترفع عن التعصب وضيق األفق. وخالل المطالعة یكتشف القارئ المتذوق المتفهم 
الواعي أن مثنوي موالنا ليس نصا صوفيا خالصا كما یشاع، بل هو نص متعدد الجوانب والمستویات، یهتم بتربية اإلنسان علی األرض، قبل أن 
یوصله بأسباب السماء. لقد استخدم الشاعر ـ كما یقول اإلمام الندوي ـ رقة الشعر ولطف التعبير، وحالوة الِجرس، وموسيقي الوزن والقوافي، 
وفكاهة األدب؛ لـتأدیة فلسفته الدقيقة العميقة، والمعاني اللطيفة الغامضة، والمبادئ الرفيعة التي تشغل فكره، وتجيش في خاطره؛ فكان 
المثنوي نص یقرأ  المجتمع واآلداب.  تناواًل، وأكثر نفوذًا وتغلغاًل في  القلوب، وأسهل فهمًا، وأیسر  النفوس، وأحلی في  كالمه أوقع في 
أكثر من مرة، ویُعایش، شأنه في هذا شأن كالسيكيات العالم التي ال تaذهب جدتها بمرور الزمن، وال تفقد قيمتها بمر العصور. ویسر 
مكتب مجلة الصحوة اإلسالمية أن ینشر في حلقات متعددة مقتطفات من هذا السفر الجليل مستمدا من كليد مثنوي لحكيم األمة العالمة 

أشرفعلي التهانوي رحمه اهلل حتی ینتفع بها قراء اللغة العربية

كليد مثنوي 
شرح مثنوي معنوي 

للعالمة التهانوي
التعریب: الشيخ عبد الواحد قلندرزهي 

للنعمة عليك حق والقلب حمبوس ومرهون لصاحب النعمة.
كه برو آنجا كه اول منــزلست

حق آن نعمت گروگان دلست   
الكلب األجنبي وينهشونه ويقولون  الكالب كلهم هيرون علی 
له: ال بد لك أن ترجع إلی صاحبك وحراسة بابه وال تكفرنعمة 

املنعم أكثر من هذا  ولو كانت النعمة تافهة وقليلة. 
می  گزندش كه برو بر جای خويش

حق آن نعمت فرو مگــذار بــيش   
وأنت تعلمت من أساتذتك علومًا عرصية ودينية وهي أنفع لك 
من رشب ماء احلياة وقلوهبم إليك فياضة، ينبغي لك أن تعرف 
حق النعمة وال تكفر هبا، ورصت من تلك العلوم علياًم وبصريًا.

از در دل و اهـــل دل آب حـــيات
چند نوشيــدی و وا شد چــشمهات   

وعلی  واحلمص  الثريد  إلی  وتذهب  وتقصد  مربيك  تغدر  إنك 
املروؤة  من  ليس  وهذا  ومرغوبة،  وحلوة  لذيذة  أطعمة  املائدة 
والبطولة والوفاء واملعنی: أن بعض الناس يذهبون من باب إلی 

باب ومن دار إلی داٍر حلطام الدنيا ويشرتون األدنی  باألعلی .
بر در آن منعامن چرب ديگ

می دوی هبر ثريد مردريگ   
واحلامض  واحللو  الثريد واحلميص  فی موضع  فاجعل روحک 
لتسمن فيه الروح ويزداد اإليامن، ويعلو الطموح، ويصلح العمل 

وحتل العقدات، ويرجو اآلئس أماًل.
چربش اينجا دان كه جان فــــربه شـــود

كار نا اوميـــــــــد اينــجا به شـــود   

على مائدة املثنوي
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حتی تستقيم حياة أبنائنا االجتماعية واألخالقية والثقافية 
ال بد من التذكير بما یلي:

االجتماعية  یبنوا كل عالقاتهم  أن  نرید ألبنائنا  أوال: ال 
بمفردهم كيفما شــاؤوا ومع من شــاؤوا وأین شــاؤوا من 
في سن  وهــم  إرادتــهــم خصوصًا  بمحض  الجنسين  كال 
والتوعية  التوجيه  الــوالــدیــن  علی  یجب  وإنــمــا  المراهقة. 
والتذكير  باإلقناع  وإنما  المراهقة  سن  في  والمحاورة 
الدائم قال تعالی: فذّكر إن نفعت الذكری )األعلی/90(. 
ثانيا: بعض أولياء األمور قد یخطئون حين یجعلوا أبناءهم 
أن  فإما  وتجبرهم،  وتسلطهم  وأوامــرهــم  إشاراتهم  رهــن 
سّلطنا  وإال  نــرضــی  و  الكبار  نحن  نــشــاء  كما  تفعلوا 
التربية  في  األسلوب  هــذا  طبعا  انتقامنا.  سيف  عليكم 
االجتماعية غير صحيح ویضر وال یفيد. قال تعالی: لست 

عليهم بمصيطر.
ــًا: ال بــد مــن تــوفــيــر الــبــيــئــة االجــتــمــاعــيــة والــثــفــاقــيــة  ــث ــال ث
المناسبة: مكان السكن والجيران واألشخاص واألفراد 
ویــدرســون  یتعلمون  التي  والــمــدرســة  بهم.  یلتقون  الــذیــن 
ویــنــهــون فيها دراســاتــهــم  ــون  ــزاول ی الــتــي  والــجــامــعــة  فيها، 
واختصاصاتهم، والمسجد الذي یصلون فيه والوظائف التي 
التي  الصالحة  األم  اختيار  ذلك  وقبل كل  بها،  سيعملون 
تحتفظ وتحتضن األبناء وترعاهم وتعّلمهم حب اهلل وحب 
الكریمة  األخــالق  وحــب  الكریم  الــرســول  وحــب  الدین 

وحب األقرباء الخ.
وإليك اآلن أخي القارئ أختي القارئة بعض األسس التي 
االجتماعية  بناء عالقاته  في  یفلح  أن  علی  ولــدك  تساعد 

واإلسالمية: 
عالقة اآلباء باألبناء: 

بين  القائمة  العالقة  أهمية  إلــی  أوال  اإلشـــارة  مــن  بــد  ال 
وبفسادها  األسرة  حال  تستقيم  باستقامتها  الوالدین؛ ألن 
تــفــســد حـــال اأِلســـــرة، لـــذا تــبــدو أهــمــيــة تــعــزیــز العاطفة 
واإلخالص  الحسنة  واألخالق  والتراحم  والتعاون  والمحبة 
ذلك  ألن  الحقيق،  العملي  الحب  وعيشهما  الزوجين  بين 
یــرون  وهــم  بالنفس  واالطمئنان  الثقة  األبــنــاء  لــدی  ــزرع  ی
مشاكلهم  فتقل  اآلخــر  مع  األبــویــن  تصرف كال  حسن 
وانحرافهم وكلما وضع الوالدان أنفسهما في حالة اهتمام 
وتعاطف وتعاون واستعمال لألبناء بجدیة وتفاؤل وأن یقابال 

الشيخ إبراهيم آل حسني
 املدرس مبعهد إشاعة التوحيد سراوان

عيون األبناء بتفهم ومحبة وحنان كلما قویت العالقة بين 
فإنه  العادة  األســرة كبيرها وصغيرها وفي  أفــراد  كل 
وتحذیرات  أوامر  فيها  بلهجة  األبناء  الوالدان  قابل  ما  إذا 
ینزلون  إما  األبناء  فإن  وعقاب  وتهدید  وتوبيخ  وتوجيهات 
إلی الكذب خوفًا من العقاب وإما إلی الهروب من البيت 
وإما إلی الصمت أو إلی الشكوی من األب إلی األم وإما 
كان  تهدیده.  تنفيذ  عــن  یمتنع  حتی  األب  إلــی  التوسل 
أمير المؤمنين ورئيس الدولة اإلسالمية عمر بن الخطاب 
رضي اهلل عنه في بيته منبطحًا علی بطنه وأوالده وأحفاده 
عليه  فيدخل  وبرأسه  بلحيته  یلعبون  ظهره  علی  ركبوا 
أمير  فيسأله  الحالة  هذه  في  لرؤیته  فيتبرم  عماله  أحد 
المؤمنين: وأنت ماذا تفعل في بيتك؟ قال: إذا دخلت إلی 
البيت یسكن الجميع. فال حركة وهم یخافون مني، فقال 
له عمر رضي اهلل عنه: عزلتك عن الوالیة، ثم أردف: ویلك 
إن لم تشفق علی أوالدك فكيف تشفق علی المسلمين. 
العالقة بين اآلباء واألبناء یجب أن ال تكون عالقة رسمية 
طابعها العام الجد والحزم وإنما عالقة أخوة حب وعطف 
وإخالص واعتناء واهتمام بهم وفتح وانشراح الصدر لكل 
أفــراد األســرة حتی ال یكتموا همومهم ومشاكلهم وال 
بالنسبة  األب  فيستطيع  لحلها  المفسرین  إلــی  یلجئووا 
مطاردة  ابنتها  لمشاكل  بالنسبة  واألم  ولــده  لمشاكل 
النبي محمد  بنور اإلسالم وهدي  المشاكل  ظلمات تلك 
صلی اهلل عليه وسلم ليتقوم االعوجاج من السلوك وتوضح 
اهلل  بــعــون  فيسلكوا  ــنــاء  األب یعترض  مــا  لكل  الــحــلــول 
الطریق السليم الصحيح طائعين حامدین اهلل وشاكرین 
لفضل اهلل آبائهم وال بد لآلباء من الفهم الجيد للتركيب 
الحضارة  في  الناشئ  األبناء  لجيل  واالجتماعي  النفسي 
والتخطيط  التوجيه  في  الحب  علی  واالعمتاد  الجدیدة 
لتربية األوالد، یحاورهم ویصادقهم ویجلس معهم ویتحدث 
وغير  المباشرة  بالطرق  ــه  ویــوجّ ویــالعــب  یتبسم  إليهم، 
یجعله  الولد  علی  اإللــحــاح  ألن  هــادئــة،  وبلهجة  المباشرة 
یعاند فيمتنع عن القيام بما یطلب منه فاآلباء إذًا هم الذین 
یعطون األبناء مختلف المعارف والخبرات والقيم واألخالق 
في  الحياة  مشاكل  لمواجهة  التصرف  وكيفية  واآلداب 

شتی مظاهرها ومختلف مجاالتها.  

األسس الواضحة إلدماج األبناء يف اجملتمع

األخالق واآلداب اإلسالمية
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تأكد من جدول االمتحانات قبل موعده بوقت   •
كاف.

ال تجهد نفسك قبل االمتحان واهتم بغذائك.  •
ال تكثر من المنبهات وال تتناول األدویة المسهرة   •

فهي تضرك أكثر مما تفيدك. 
أعد أدواتك كل ليلة طبقًا المتحان الغد. وخذ   •
لترتاح  االمتحان  قبل  النوم  من  كافيًا  قسطًا 

جسميًا ونفسيًا وذهنيًا وتركز في االمتحان.
ــی لجنة االمــتــحــان، وقد  بــّكــر فــي الــذهــاب إل  •
یــلــزمــك مــن أدوات، وال تــنــس رقــم  أخـــذت مــا 
الجسم،  مستریح  االمــتــحــان  وادخـــل  جلوسك، 

مطمئن النفس، واثقًا من النجاح.
بإمعان وهدوء  األسئلة كلها جيدًا  ورقــة  اقــرأ   •
وال تتعجل في اإلجابة، وال تتردد عند اإلجابة أو 

االختيار حتی ال یضيع وقتك.
•  قسّم زمن اإلجابة بين األسئلة المطلوب اإلجابة 
عليها، واترك بعض الوقت للمراجعة، وال تغادر 

لجنة االمتحان قبل انتهاء الوقت.
اترك فراغًا بعد إجابتك عن كل سؤال فربما   •

تحتاج إلی زیادة شيء ما عند المراجعة.
من  وتأكد  السهلة،  األسئلة  عن  باإلجابة  ابــدأ   •

األسئلة اإلجباریة و االختياریة. 
وتــأكــد  لــإلجــابــة،  مــســودة  تكتب  أن  یفضل   •
لك  ویحتسب  أحيانًا  إليها  یرجع  المصحح  أن 

درجاتها.
حدّد المطلوب من السؤال بالضبط، وأجب علی   •
قدره، ورتّب إجابتك في شكل عناصر وفقرات.

وأنت  آخــر  بسؤال  متعلقة  نقطة  تذكرت  إذا   •
أن  قبل  المسودة  في  بكتابتها  فسارع  تجيب 

تنساها.
ال تترك أي سؤال مطلوب منك إجابته دون أن   •
تكتب فيه، وإذا لم تستطع اإلجابة عن السؤال 
فإن  منه،  تعرفه  الــذي  الجزء  كله فأجب عن 

ذلك یحتسب لك في الدرجات.

ال تــخــرج مــن لجنة االمــتــحــان قــبــل أن تــراجــع   •
إجاباتك فربما تكون قد نسيت شيئًا أو تتذكر 

شيئًا جدیدًا تضيفه لإلجابة.
اعتمد علی نفسك وال تحاول الغش، فمن غشنا   •
ليس منا كما قال رسول اهلل صلی اهلل عليه و 
سلم، كما أن محاوالتك للغض تزید من توترك 
واضطرابك، وتشتت أفكارك، وتعرضك إللغاء 

امتحانك والرسوب فاحذر أن تضيع نفسك.
ال تترك أي سؤال مطلوب منك إجابته دون أن   •
تكتب فيه، وإذا لم تستطع اإلجابة عن السؤال 
فإن  منه،  تعرفه  الــذي  الجزء  كله فأجب عن 

ذلك یحتسب لك في الدرجات.
تذكر أن وضوح خطك ونظافة كراسة اإلجابة   •
وحسن تنظيم اإلجابات وعرضها من أهم عوامل 

النجاح والتفوق.
وأخيرًا... نصائح عامة للتفوق  •

أقات  في  إليه  وتعرّف  اهلل  مع  عالقتك  حسّن   •
أوقــات شدتك  في  بجانبك  یقف  حتی  رخائك 

وعند حاجتك إليه.
ثِق في نفسك وفي عقلك وقدراتك، وتأّكد أنك   •
قادر علی النجاح والتفوق فأنت لست أقل ممن 

سبقوك علی طریق النجاح.
اجتهد في مذاكرتك ، وتأّكد أن كل مجهود   •
ال  اهلل  ألن  والخير  بالنفع  عليك  سيعود  تبذله 

یضيع أجر من أحسن عماًل. 
عينيك،  نصب  وضعه  الحياة  في  هدفك  حــدد   •
ـــه بـــكـــل قــوتــك  ـــي ــــوصــــول إل واجـــتـــهـــد فــــي ال
وإمكانياتك، حتی تنفع نفسك وأهلك ووطنك.

أصابك  مــا  أن  واعــلــم  تعجز،  وال  ــاهلل  ب استعن   •
یكن  لم  أخطأك  ما  وأن  ليخطئك،  یكن  لم 
ليصيبك، وأن الدنيا لو اجتمعت علی أن یضرّوك 
بشيء لم یضرّوك إال بشيء قد كتبه اهلل عليك، 
وأن الدنيا لو اجتمعت علی أن ینفعوك بشيء ما 

نفعوك إال بشيء قد كتبه اهلل لك.

قواعد أساسية لنجاح 
الطالب يف االختبار

صفحة الطالب
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الهَّذِینَ  یُحِبُّ   َ اهللهَّ ِإنهَّ  تعالی:  اهلل  قــال  المرصوص:  البنيان  ـ 
ا َكَأنَّهُمْ بُنْيَاٌن مَرْصُوصٌ )الصف:4(.  یَُقاتُِلوَن فِي سَِبيلِهِ صَفًّ
جاء في تفسير ابن كثير رحمه اهلل، قال قتادة: ألم تر إلی 
صاحب البنيان كيف ال یحب أن یختلف بنيانه، فكذلك اهلل 
عزوجل ال یحب أن یختلف أمره وإن اهلل صفّ المؤمنين في 
فإنه عصمة  بأمر اهلل  قتالهم وصّفهم في صالتهم فعليكم 
والجدران  والسقف  بالبنيان  ونهتم  نعتني  كم  به  أخذ  لمن 
وال نهتم بالصالة وتسویة الصفوف، واألدلة علی وجوب تسویة 
الصفوف كثيرة، منها: أحسنوا إقامة الصفوف في الصالة: 

أخرجه أحمد في مسنده.

َفــرَوْحٌ  اْلمَُقرَِّبينَ،  مِنَ  َكــاَن  ِإْن  َفَأمَّا  تعالی:   قال  ریحان:  ـ 
وَرَیْحَاٌن وَجَنَّتُ نَعِيٍم. )الواقعة 880ـ89(. وقال تعالی: وَاْلحَبُّ 
ُذو اْلعَصْفِ وَالرَّیْحَاُن. )الرحمن: 12(. وفي صحيح مسلم عن 
النبي صلی اهلل عليه وسلم:  من عُِرض ریحان فال یردّه، فإنه 

خفيف المحمل، طيب الرائحة. 
الریحان كل نبت طيب الریح، فكل أهل بلد یخصونه بشئء 
من ذلك، فأهل الغرب یخصونه باآلس وهو الذي یعرفه العرب 
من الریحان، وأهل العراق والشام یخصونه بالحبق: وهو قاطع 
الدم  نفث  من  نافع  وحبه  للبخار  دافــع  الصفراوي  لإلسهال 
العارض في الصدر والرئة دابغ للمعدة. مدرّ للبول، مقوّ للقلب 

نافع لألمراض السوداویة.

بن أرطغرل عام 1299م   العثمانية من عثمان  الخالفة  بدأت  ـ 
وانتهت عام 1924م بـ عبد المجيد بن عبد العزیز العثماني.

 
ـ من الصحابة الذین رووا فوق األلف من الحدیث هم سبعة:

مرویاته  عدد  الدوسي  بن صخر  الرحمن  عبد  هریرة  أبو  1ـ 
.5374

2ـ أبو عبد الرحمن عبد اهلل بن عمر القرشي العدوي 2630.
3ـ أنس بن مالك األنصاري البخاري 2276.

4ـ السيدة الصدیقة عائشة بنت أبي بكر الصدیق اليتيمة2210.
5ـ أبو العباس عبد اهلل بن عباس القرشي الهاشمي 1670.

6ـ جابر بن عبد اهلل األنصاري 1540.
7ـ سعد بن مالك أبو سعيد الخدري األنصاري 1170.

 من عجائب الكائنات البحریة ریمورا
ریمورا اسم سمكة عجيبة لها قرص بيضاوي أعلی رأسها 
المستویة.  باألشياء  بشدة  نفسها  تلصق  أن  یمكن  بواسطته 
ما  كثيرًا  أنــه  والعجيب  سنتيمترًا،   40 السمكة  طــول  یبلغ 
ترافق هذه السمكة سمك القرش المفترس فتلصق نفسها 
ببطنه أثناء افتراسه لسمكة من األسماك لتحصل علی فتات 
تلك المسكة، وبذلك تضمن وجبة مجانية بعد هذه البلية، وقد 

صدق من قال: مصائب قوم عند قوم فوائد.

ينابيع املعرفة 
القاموس

وقع: أثر گذاری
احتقان سيايس: بحران سيايس

يت  طبقا  اختالفات  عميقة:  وإيدلوجية  طبقية  خالفات   
وفكري

مظاهرة مضادة: تظارات خمالف
معاجلة اجلريمة: برخورد باجنايت

 ارتفاع نسب التضخم: باال رفتن تورم
خافتة الضوء: كم نور

 قرارات منطقية: تصميم های بجا ومنطقی
 التأثریات العاطفية: تاثریات عاطفی

 وأجرى دراسة: حتقيق وپژوهشی انجام داد

كيفية إستعماهلا

سياسي  احتقان  وقع  على  العاصمة  تعيش  ـ 
وإيدلوجية  طبقية  خالفات  باطنه  واجتماعي 

عميقة وظاهره مطالب اجتماعية مشروعية.
ـ دعت املعارضة إىل مظاهرة مضادة احتجاجا على 
ما تراه فشال حكوميا يف معاجلة اجلرمية ونقص 

املواد الغذائية وارتفاع نسب التضخم.
غرفة  يف  التفكري  إن  كنديون  باحثون  قال  ـ 
منطقية  قــرارات  اختاذ  يف  يساهم  الضوء  خافتة 
من  باحثون  وأجرى  العاطفية  التأثريات  عن  بعيدا 
أن  أظهرت  دراســة  بورغ  سكار  نتو  تور  جامعة 
ـ سلبية كانت  البشر يتأثرون أكثر بعواطفهم 

أو إجيابية ـ حني يكون الضوء قويا.
من  الباحثون  طلب  ــة  ــدراس ال إجـــراء  وأثــنــاء  ـ 
املشاركني إعطاء ترتيب لعدة مواضيع وتضيف 
اختالف  ظل  يف  بشأنها  ومشاعرهم  عواطفهم 

الضوء املستخدم.
ـ وقالت الباحثة السيون جينغ تشو أن الضوء القوي 
بها  حنس  اليت  األوىل  العاطفية  الفعل  ردة  يعزز 
وأشياء.  أشخاص  من  احملفزات  من  العديد  حيال 
مع  يتعامل  اجلسم  أن  إىل  يعزى  ذلك  أن  ورجحت 
حيفز  الشعور  وأن  حرارة  أنه  على  القوي  الضوء 

العواطف.

معجم املصطلحات احلديثة
 وكيفية استعاهلا )14(
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توفي العالم الجليل العالمة الشيخ عبد الكریم زیدان في 27 
ینایر 2014م عن عمر یناهز السابعة والتسعين عاما، فبذا فقدت 
األمــة اإلسالمية علما من أعالمها، وكوكبا من كواكب 
العالمة  كلمة  هنا  نقدم  أن  بنا  ویجدر  سمائها،  في  الهدایة 
الدكتور القرضاوي في تأبينه وهي كلمة جامعة عن شخصية 

جامعة عرف الشيخ وجالسه وسبر أغوار علومه ومعارفه:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

َ عََليْهِ َفمِنْهُمْ مَنْ  }مِنَ اْلمُؤْمِِنينَ ِرجَاٌل صَدَُقوا مَا عَاهَدُوا اهللهَّ
َقضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَُّلوا تَبْدِیاًل{

بلغنا یوم االثنين 26 ربيع األول 1435هـ الموافق 27 ینایر 2014م، 
نبأ وفاة أخينا العالمة الشيخ عبد الكریم زیــدان، وال یسعنا 
في هذا الموقف الجلل، إال نترحم علی أخينا وحبيبنا وشيخنا 
وإمامنا عبد الكریم زیدان، نسأل اهلل تبارك وتعالی أن یغفر 
له ویرحمه ویجزیه خير ما یجزي به العلماء الربانيين، واألئمة 
اهلل  نسأل  وأمتهم،  دینهم  أجــل  من  یعملون  الذین  الصادقين 

سبحانه وتعالی أن یجمعنا به في جنة الفردوس أجمعين.
* مولده وتعليمه:

ولد الشيخ عبد الكریم زیدان ببغداد سنة 1917م، وقد توفي 
والده وهو في الثالثة من عمره، ونشأ فيها وتدرج، وتعلم قراءة 

القرآن الكریم في مكاتب تعليم القرآن األهلية.
أكمل دراسة األولية في بغداد، ودخل دار المعلمين االبتدائية 
وبعد تخرجه فيها أصبح معلما في المدارس االبتدائية، ثم دخل 
كلية الحقوق ببغداد وتخرج فيها، وعين بعدها مدیرا لثانویة 

النجيبية الدینية.
ونــال  القاهرة  جامعة  مــن  اإلسالمية  الشریعة  بمعهد  التحق 
الماجستير بتقدیر ممتاز وحصل علی شهادة الدكتوراه من 

جامعة القاهرة سنة 1962 بمرتبة الشرف األولی.
وقد تدرج في مناصب التدریس في العراق حتی صار أستاذا 
للشریعة اإلسالمية ورئيس قسمها في كليتي الحقوق واآلداب 
اإلسالمية  الدراسات  بكلية  للشریعة  وأستاذا  بغداد،  بجامعة 

وعميدها، وأستاذًا متمرسًا في جامعة بغداد
وإن من فضل اهلل تعالی أنه یرحم الناس بالعلماء أحياء وأمواتاً، 
فعبد الكریم زیدان رحم اهلل به تعالی الناس حياً، ورحم اهلل 
به الناس حال موته، رحم اهلل به الناس في بالد كثيرة؛ في 
اليمن،  األمر في  به  وانتهی  العراق،  البالد حول  وفي  العراق، 
فعمل فيها أستاذا للفقه وأصوله في جامعه صنعاء، وكان من 
أهم رواد الفقه االسالمي في عالمنا االسالمي والعربي . هذا 

الرجل ليس رجاًل عادیاً، خسرنا به رجال، كما یقولون فقدنا 
رجال والرجال قليل، وحقيقة الرجال قليل، كما قال السموءل 

بن عادیا:
كان عبد الكریم زیدان رجاًل، وكان أیضًا عالما، ليس كل 
الرجال علماء، العلماء من الرجال قليلون، ما معنی عالم؟ یعني 
یعلم أشياء ویتخصص فيها، یعرفها من جذورها، یعرف ظاهرها 
وباطنها، ویعرف ُكليها وجزئيها، ویعرف مقاصدها وظواهرها، 
وهكذا كان عبد الكریم زیدان عالمًا بفقه الشریعة، بل أحد 
العلماء القليلين في هذه الدنيا، الناس كثيرون والعلماء قليلون.

* نشاطه ودوره الدعوي :
عن  رحــل  أن  بعد  العراقي  العلم  ورث  زیـــدان  الكریم  عبد 
الدنيا الشيخ أمجد الزهاوي عالمة العراق، وهاجر منها الشيخ 
الــذیــن یؤلفون  الــزهــاوي كــان مــن  الــصــواف، والشيخ أمجد 
الرجال وال یؤلفون الكتب، ولكن عبد الكریم زیدان كان 

ممن جمع بين األمرین، كما كان الشيخ حسن البنا.
انتمی إلی دعوة اإلخوان المسلمين في مطلع الخمسينات من 
القرن الماضي التي أسسها في العراق األستاذ محمد محمود 

الصواف .
وكان یكتب وینشر مقاالته في مجلة "األخوة اإلسالمية"، في 

فترة الخمسينيات.
یــراه  اإلصـــالح كما  منهاج  االنــتــخــابــي،"  المنهاج  وقــد صــاغ 
مرشحكم"، الذي صدر عن المراقب العام لإلخوان المسلمين 
في العراق األستاذ محمد محمود الصواف في انتخابات عام 
1958، والذي یراه اإلخوان أوسع وأشمل وأعمق منهاج طرح في 
تلك االنتخابات، ویعتبر نظرة االخوان إلی وجوه اإلصالح من 

منطلق إسالمي صرف.
وكان یلقي محاضراته العامة في جامع "األزبك" مع األستاذ 
ــتــي یحضرها اإلخـــــوان الســيــمــا أعــضــاء شعبة  الـــصـــواف وال

"األعظمية" ویدعی لها الشباب وباستمرار.
أصبح عضوًا في قيادة اإلخوان المسلمين في العراق عام 1958م، 
بعد أن أصدر مجلس شوری اإلخوان قرارًا ملزما، یطلب من 
األستاذ الصواف مغادرة العراق رغم معارضة األستاذ الصواف 
نفسه، ولكنه اضطر األستاذ الصواف لالمتثال لألمر الصادر 
خوفًا علی حياته من التهدید المباشر من الحكم الجدید علی 

أثر انقالب 14 تموز یوليو 1958 .
عبد الكریم زیدان مراقبًا عامًا لإلخوان المسلمين في العراق:

في عــام 1960 اجتمع مجلس شــوری اإلخـــوان مــجــددًا وأجــری 
االنتخابات التي نتج عنها انتخاب الدكتور عبد الكریم زیدان 

مراقبًا عامًا لإلخوان المسلمين في العراق.
استمر مراقبًا عامًا لإلخوان المسلمين في العراق إلی تسعينيات 
العراق  في  الحاكم  النظام  رغم حظر  علی  الماضي،  القرن 
عمل الجماعة، لكنها اتخذت صورًا سریة جدًا وعامة للتعامل 

مع الواقع الموجود.
إلی أن  اليمن،  إلی صنعاء في  وانتقل  العراق عام 1992  غــادر 

وافته المنية.
* نشاطه العلمي:

برز نشاطه في مشاركته في العدید من المؤتمرات والندوات 
الفقهية، فقد قام بإلقاء محاضرات في أسبوع الفقه اإلسالمي 

رحيل

 العامل اجلليل 

العالمة املوسوعي

 عبد الكريم 

زيدان

يف ذمة اهلل
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بعض  في  استكتب  الستينات،كما  في  الكویت  دولــة  في 
المواضيع في موسوعة الفقه اإلسالمية بدولة الكویت كذلك.

كما شارك في الحلقة الثالثة للقانون والعلوم السياسية المنعقدة 
سنة 1969م ببغداد، برعایة جامعة الدول العربية حيث ألقی بحثًا 

في القانون الدولي العام في الشریعة اإلسالمية.
واختير عضوًا في مجلس أمناء الجامعة اإلسالمية في المدینة 

المنورة في السبعينات.
وشارك في أسبوع الفقه اإلسالمي في الریاض أوائل السبعينات 

وألقی محاضرة فيه.
كما شـــارك فــي أســبــوع الفقه اإلســالمــي بــدولــة قطر سنة 

1996/1995م
في  والدكتوراه  الماجستير  رسائل  علی  إشرافه  إلی  إضافة 
جامعتي بغداد وصنعاء، فإنه عضو في مجلس المجمع الفقهي 
اإلسالمي التابع إلی رابطة العالم اإلسالمي في مكة المكرمة.

وهو عضو في لجنة التحكيم لنيل جائزة المرحوم هائل سعيد 
للعلوم واآلداب.

وقد نال جائزة الملك فيصل علی أثر ظهور كتابه الموسوعة 
المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم، تناول فيه الفقه 
علی المذاهب اإلسالمية المتعددة أورده في أحد عشر مجلدًا.

كان الرجل األول المسئول عن دعوة اإلخوان المسلمين في 
العراق، بعد أن رحل الشيخ الصواف منها، وأجمع اإلخوان علی 
اختياره مراقبًا عامًا لهم، وظل یقودهم ویفقههم ویربيهم حسب 

األصول الشرعية، وله في ذلك كتابات ودراسات.
عبد الكریم كان أحد علماء األمــة، هو عالم ولكنه تميز 
في العلم بالفقه، ليس كل العلماء فقهاء، الفقهاء من العلماء 
قليلون جدًا، كثير من العلماء خطباء، یخطبون ویهزون المنابر، 
تجدهم  ال  الفقه  ناحية  من  ولكن  باأللوف،  الناس  ویجمعون 
فقهاء، ولكن عبد الكریم زیدان كان أحد الرجال القليلين 
في علم الفقه، وقد بدأ ذلك بكتابه الشهير "أحكام الذميين 
والمستأمنين في اإلسالم" رسالته لنيل الدكتوراه من جامعة 
القاهرة، التي شهد له أساتذتها بالعلم، وناقشهم وناقشوه، وعرفه 
الناس أول ما عرفوه بهذا الكتاب الذي أثبت أصالته العلمية، 
ثم بدأ یكتب في أمور أخری في أصول الفقه والفقهيات، ألف 
في فقه المرأة كتابه الشهير )المفصل في فقه المرأة( في 
أحد عشر مجلدًا، وأخذ عليه جائزة الملك فيصل في الفقه، 
واعترف بعلمه وفقهه كل الناس، اعترف بهذا السعودیون، وهم 
قلما یعترفون ألحد بالفقه من خارج مذهبهم الحنبلي ومن خارج 
فكرهم، وهو أول من اختير عضوًا في )مجمع الفقه العالمي( 
الذي یمثل المسلمين في أنحاء العالم، كل بلد یختار منها واحد، 
ليس من الضروري أن یكون أعلم أهل بلده، عادة یكون ممن 
یعرفه الناس، وبخاصة المسئولون، لكن عبد الكریم زیدان 
كان ممن اختاره العلماء، كان أول من اختاره علماء السعودیة، 
وعلماء مجمع الفقه العالمي. كذلك عرفه علماء اليمن، وعلماء 
اليمن زیدیة وشافعية، اعترفوا بفقهه وقدموه، وحينما انتقل إلی 
الدكتوراه،  یخرج أصحاب  الذي  األول  األستاذ  أصبح  اليمن 
ویعطيها للشباب من الدول المختلفة، وبعضهم درس عليه بعض 
الكتب، الشيخ فضل مراد درس عليه كتاب )بدائع الصنائع( 

في الفقه الحنفي للكاساني.

كان عبد الكریم زیــدان - وإن كان حنفيا- یــدرس كل 
المذاهب، ویــوازن بينها ویختار منها ما هو أصح وأرجــح في 
الدليل، وهو مع  الدليل ویسير مع  یتبع  لذا فقد كان  نظره، 
فقهه كان داعية، ليس كل الفقهاء دعاة، فهناك من یتميز 
في الفقه ومسائله والترجيح بينها، ولكنه ال یستطيع أن یلقی 
خطبة أو محاضرة أو درسا للعامة. كان عبد الكریم زیدان 
أول الدعاة، بل كتب في مجال الدعوة عدة كتب منها )أصول 
الدعوة(، كلنا تعلمنا من كتاب )أصول الدعوة(، هذا الكتاب 

علم المسلمين في العالم.
الخولي،  والبهي  سابق،  وسيد  الغزالي،  ـــل:  األوائ الــدعــاة  بعد 
وتتميز  زیــدان،  الكریم  عبد  قــام  وأمثالهم؛  عثمان،  وفتحي 
كتبه الدعویة بأنها تكتب بلغة الفقيه، یجتمع فيها فقه الداعية 
ودعوة الفقيه، وله في هذا المجال عدة كتب منها: سنن اهلل 
في الكائنات، المستفاد من قصص القرآن، الفرد والدولة في 
الشریعة. وغيرها من الكتب التي ألفها عبد الكریم زیدان 

في الدعوة.
كان عبد الكریم زیدان عالما فقيها وداعية، بل داعية كبيرًا، 
اجتمع عليه أبناء األمة باختالف مشاربهم، وتتلمذوا علی كتبه 
وأصبحت كتبه الفقهية والدعویة تعلم في الجامعات اإلسالمية، 

وأصبحوا یأخذون منها مناهج للتدریس والتعليم.
مجاهدًا صداحًا  رجــاًل  األول، كــان  الداعية  مع كونه  وهــو 
بالحق، فهناك دعاة یخافون أن یتحدثوا عن الجهاد، أن یعلموا 

الناس الجهاد، فضاًل عن أن یجاهدوا بأنفسهم.
علی  الناس  ویربي  المقاومة،  علی  حریصًا  اهلل  رحمه  كــان 
المقاومة، كان رحمه اهلل مجاهدا، جاهد في العراق أول ما 
جاهد، وجاهد من أجل فلسطين، وجاهد في اليمن، وظل في 

اليمن مجاهدًا یحمل رایة الجهاد.
وأهم ما یحمله من رایة الجهاد ليس حمل السيف بل الصدع 
بالحق، بعض الناس یظن أن أهم شيء في الجهاد السالح، ال، 
النبي صلی اهلل عليه وسلم یقول: "أفضل الجهاد كلمة حق 
عند سلطان جائر". أفضل أنواع الجهاد، وأعلی مراتب الجهاد 
هو أن تحمل كلمة حق عند سلطان جائر، أنا لم یتح لي أن 
أذهب للجهاد، وكنت أود أن أذهب للجهاد، لكني لم أترك 
جهاد الكلمة، الذي قدمه رسول اهلل صلی اهلل اهلل عليه وسلم- 
إذا صدق صاحبه فيه- علی جهاد السالح؛ ألن جهاد السالح 
یقاوم الفساد في الداخل، بينما جهاد السالح یقاوم الغزو من 

الخارج، وال بد من عالج الداخل قبل الخارج.
وعلمنا النبي صلی اهلل عليه وسلم بقوله: "سيد الشهداء حمزة، 
المجاهد  إمــام جائر فأمره ونهاه فقتله". أن  إلــی  قــام  ورجــل 

بالكلمة قریب المسافة من سيد الشهداء.
كان عبد الكریم زیدان له طالب في كل مكان یربيهم 
علی الجهاد، ویفقههم في الجهاد، ليكونوا هم الذین یقودون 

جهاد األمة في بلدانهم وأقاليمهم.
التقيت عبد الكریم زیــدان في لبنان، لعله أول لقاء جمعني 
به، وأهدیت له كتابي )فقه الزكاة( وأهداني بعض كتبه، 
وكتبت علی الكتاب إهداء، ولكنه كان یخشی أن یعرف 

النظام العراقي من لقيه من هذا اإلهداء، وقلت له ربنا یسلم.
والتقيته في قطر عدة مرات، كان یشكو عينيه، فكان یأتي 

يف ذمة اهلل
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لطبيب ألماني كان یعالجني في قطر، واتفق معه ليقابله هنا 
ویعالجه، والتقيته في السعودیة في لقاء مجمع الفقه اإلسالمي، 
المسموع  الـــرأي  له  وكــان  اإلســالمــي،  العالم  رابطة  ومجمع 

المحترم، والتقيته عدة مرات في اليمن.
وكان رحمه اهلل كثير االتصال بي یطلب مني أن أقول كذا 
في بعض المواضيع، خصوصًا فيما یتعلق بالعراق، مع كونه 
الــعــراق، ُكتِب عليه هــذا، كــان وزیـــرًا في وزارة  بعيدا عن 
عبد السالم عارف، ثم غادر العراق ولم یعد إليه، لكنه كان 

مشغواًل به، ویتابع كل ما یحدث فيه.
كان فوق التسعين لكنه كان شابا في روحه وعزیمته، كان 
یعمل بكل ما یستطيع في كل مجال لخدمة اإلسالم، كان 
والفقه  والعلم  الرجولة  بين  جمعوا  الذین  القالئل  الرجال  من 
والدعوة والجهاد، كان ربانيًا إنسانيا أخالقيًا عالمياً، له أثره 
في كل من عرفه، ومن لم یلقه تأثر بكتبه أو بعض كتبه، 

ومن لم یقرأ منه قرأ لتالميذه الكثر.
* مؤلفاته

ترك لنا الدكتور عبد الكریم زیدان الكثير من المؤلفات 
النافعة، منها:

أحكام الذميين والمستأمنين في دار اإلسالم، المدخل لدراسة 
الشریعة اإلسالمية، الكفالة والحوالة في الفقه المقارن، أصول 
الدعوة، الفرد والدولة في الشریعة، المفصل في أحكام المرأة 
وبيت المسلم في الشریعة اإلسالمية، وهو في 11 مجلدًا، الوجيز 
الشرح  اإلســالمــيــة،  الشریعة  فــي  الفقهية  القواعد  شــرح  فــي 

العراقي لألصول العشرین، نظرات في الشریعة اإلسالمية
نسأل اهلل تعالی أن یرحم هذا الفقيد الجليل الذي فقدته أمتنا، 
واألمة في هذا العصر إذا فقدت رجاًل قل أن تعوض مثله، الذي 
یذهب قلما یوجد مثله، عبد الكریم زیدان قلما یوجد مثله، 

نحن فقدنا رجاًل والرجال قليل.
النبي صلی اهلل عليه وسلم قال في الحدیث المتفق عليه: "إن 
اهلل ال یقبض العلم انتزاعاً، ینتزعه من العباد، ولكن یقبض 
العلم بقبض العلماء، حتی إذا لم یُبِْق عالماً، اتخذ الناس رءوسًا 

جهااًل، فسُئِلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا".
هؤالء العلماء الذین یحفظون علی األمة دینها وعقيدتها، وقيمها 
وأخالقها، إذا ذهب العلماء ذهبت األمة، النبي صلی اهلل عليه 
وسلم قال: "یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله, ینفون عنه 

تحریف الغالين, وانتحال المبطلين, وتأویل الجاهلين".
الشيخ  وأســتــاذي  أخــي وحبيبي  لحزین علی رحيل  واهلل  إنــي 
عبد الكریم زیــدان، أحد رجــاالت العراق، ورجــاالت العراق 
معروفون، قل أن یوجد مثلهم، بل هو أحد رجاالت اإلسالم، إذا 
أردنا أن نحدد رجاالت اإلسالم، رجاالت العلم والدعوة والجهاد 
والربانية الصادقة، فهو علی رأسهم، هو فقيد األمة، فقدته األمة 

كلها.
أسأل اهلل تعالی أن یتغمده برحمته وأن یسكنه فسيح جنته، وأن 
یسكنه الفردوس األعلی، وأن یجزیه خير ما یجزي به العلماء 
العاملين، واألئمة الصادقين الذین رضي اهلل عنهم ورضوا عنه، 
وأعد لهم جنات تجری من تحتها األنهار، وأن یبارك في تالميذه 
وفي بلده وإخوانه، وفي كل بلد وطئته قدماه من بالد اإلسالم.

 تقرير عن مسابقات احلفظ والقراءة جبامعة 
دارالعلوم زاهدان

احلفظ  ملسابقة  والعرشون  الثانية  الــدورة  انعقدت 
العلوم زاهدان  علی صعيد اجلامعة يف  والقراءة بدار 

اجلامع املكي بتاريخ13ربيع الثاين1435هـ ق. 
مبارشة  الظهر  بعد صالة  األربعاء  يوم  احلفلة  ابتدأت 

واستمرت إلی صباح يوم اخلميس.
يف  صباحا  عرشة  احلادية  الساعة  يف  املسابقة  اختتمت 
اجلامع املكی، تقدم فضيلة مدير اجلامعة شيخ اإلسالم 
موالنا عبد احلميد ـ حفظه اهلل ـ بتوجيهات ونصائح، 
، وأعرب عن  بالقرآن  التمسک  الطلبة علی  وأوصی 

ارتياحه ورسوره هبذا احلفل املبارک.
وفيام ييل أسامء الفائزين: 

فرع احلفظ الكامل للكبار: 
  األول: إسامعيل براهويي

الثاين : نعيم اهلل مري بلوچ زهي
الثالث: حممد أمني حممدي 

فرع احلفظ الكامل للرباعم:
 األول: حممد عمر عثامين

الثاين: سعيد كريمي 
الثالث: مسلم شه بخش

فرع حفظ عرشين جزء للكبار: 
األول:  أبوذر آبتني

الثاين:  بشري أمحد صافی 
الثالث: يونس دمهرده

فرع حفظ عرشين جزء للرباعم: 
األول: تقي ريگي 

الثاين: هاشم رمحاين  
الثالث: عبد اخلالق دستخواه

فرع حفظ عرشة أجزاء:
 األول: أمحد عيل زهي 

الثاين: عبد احلكيم يوسف زهي
الثالث: إنعام اهلل رسگل زهي 

فرع القراءة:
األول:  أمحد عظيمي

الثاين: حممد گل شه بخش 
الثالث: فاضل جمددي

من أنباء اجلامعة
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