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االفتتاحية

غرق طفل سوري يوقظ ضمري العامل وحيرك املشاعر!!!...
عبد الرحمن محمد جمال

أثــارت صــورة أيــان كــردي الــي جرفهــا البحــر إىل شــاطئ بــودروم الرتكــي
اســتياء العامل واســتنكاره ،فرعد العامل وبرق ،وبكى حىت الشــجر واحلجر
ـ وحــق لــه أن يبكــي ویرعــد ـ  ،فوصفــت هــذه احلادثــة بأشــنع األلفــاظ
يف مواقــع التواصــل االجتماعــي واإلعــام اإلقليمــي والــدويل كاملرعبــة
والوحشــية والفظيعــة ،كل هــذا حيــدث فيمــا يتجاهــل العــامل القتــل املمنهــج
والقصــف العشـوائي والتهجــر القســري وتفريــغ ســكان ســوريا مــن أهلهــا،
فيمــا يتجاهــل أشــاء األطفــال وهــي تنتــزع مــن حتــت املبــاين الــي دمرهتــا
براميل النظام املتفجرة وصوارخيه املدمرة وأسلحته الفتاكة ،فيما يتجاهل
قتــل مخســمأة ألــف ســوري وهتجــر 12ماليــن منهــم.
فلعــل أحــدا يتســاءل :مــا لإلعــام يضخــم الصغــر ويصغــر الكبــر،
يتجاهــل قتــل آالف ،وينتفــض لقتــل واحــد .اجل ـواب بســيط ،اإلعــام
خيضــع للغــرب ويتبــع أهدافــه ،ومعلــوم أنــه ال يتضخــم يف العــامل إال مــا
يضخمــه اإلعــام الغــريب واإلعــام العميــل التابــع لــدول الغــرب ،إذن مــا
اهلــدف وراء هــذا التضخيــم ولفــت ال ـرأي العــام؟ اجل ـواب واضــح ،إهنــم
يريــدون أوال التغطيــة علــى اجلرائــم الــي ارتكبهــا النظــام الســوري حبــق
الشــعب الســوري وتشــغيل النــاس هبــذه احلادثــة اجلزئيــة ،وثانيــا :يريــدون
هتجــر أكــر عــدد ممكــن مــن بــاد ســوريا وقتــل مــا تبقــى منهــم وقصــف
بيوهتــم علــى رؤوســهم بعلــة اإلرهــاب  ،حــى يتســى هلــم إجـراء خمططاهتــم
اخلبيثــة املاكــرة ،ومعلــوم أن مــن أهــداف بشــار وحلفــاءه هــو تفريــغ ســوريا
مــن الســوريني الذيــن خيالفــون بشــارا يف املنهــج واملذهــب ،ويظهــر ذلــك
جليــا يف خطابــه املتلفــز ،حيــث قــال "مجيــع مــن معــي بغــض النظــر عــن
جنسياهتم هم سوريون ،مضيفا أن سوريا غري مقسمة رغم وجود مناطق
يف غــر ســيطرتنا ،وأن ســوريا ملــن يدافــع عنهــا أيــا كانــت جنســيته".
ونقلــت بعــض املصــادر عــن بشــار قولــه عندمــا وصلــه خــر اســتقبال
العــامل الالجئــن بعــد غــرق الطفــل الســوري أنــه صمــم العــزم علــى مواصلــة
القصــف واســتئصال اإلرهابيــن بزعمــه ،فمعــى ذلــك أن هــذا الــدوي مت
لصــاحل النظــام ،وأنــه مت لــه مــا أراد مــن هتجــر أكــر عــدد ممكــن مــن
السوريني ،حىت يصفو له اجلو ويتمكن من تغيري تركيبة سوريا السكانية.
والس ـؤال الــذي مل يــزل يشــغل البــال أن العــامل رغــم اســتنكاره الواســع
وتباكيــه لغــرق الطفــل الســوري مل يطالــب بشــارا لوقــف القصــف ،ومل جيــر
أي إدانــة دوليــة وال عربيــة علــى جرائــم النظــام إال الدمــوع التمســاحية
الكاذبــة ،ومعــى ذلــك أن وراء احلــادث شــيئا وأن الــدول األروبيــة تقصــد
هبــذا االســتقبال شــيئا آخــر ،تـُـرى! هــل ميكــن للذئــب املفــرس أن يشــفق
علــى قطعــان الغنــم وهــو هلــا باملرصــاد؟ وهــل ميكــن أن حينــو العــامل األوريب
ميزقــون بأســلحتهم
علــى أطفــال املســلمني بينمــا األطفــال يُقتلــون و َّ
الفتاكــة ،وهــل يتوقــع ملفتــاح الشــر أن يتبــدل إىل مفتــاح اخلــر؟ وإذا كان
األوربيــون خملصــن يف نواياهــم ألطفئ ـوا احلريــق الــذي أشــعلوه ،وألهن ـوا
املهجريــن إىل الــدول
النظــام الغاشــم بــدل أن ميــدوه ويقــووه .مث إن جلــوء ّ
األوربيــة يــرك تبعــات خطــرة علــى مســتقبلهم ،مــن أمههــا ،أنــه ال ميكنهــم
العــودة إىل بالدهــم فيمــا إذا حتســنت األوضــاع ،وثانيــا ميكــن صهرهــم يف
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بوتقــة احلضــارة الغربيــة ومــن مث حتويلهــم إىل أمــة ناعمــة جافــة إذا مل يتــم
حتويلهــم إىل املســيحية ،مث إن عقــول الســوريني يهجــرون إىل بــاد أوربــا
مــا يعــي أن أوربــا ســوف يســتغلهم ويســتخدمهم يف جماالهتــا بعــد أن
منيــت بأزمــة الرجــال وغــر ذلــك .وإال فــكان بإمــكان الــدول األوربيــة لــو
كانــت خملصــة أن تطالــب الــدول العربيــة اجملــاورة إلجلــاء املهجريــن وتقــدمي
يــد املعونــة هلــم.
وليــس مــن اإلنصــاف بــل مــن اإلجحــاف كل اإلجحــاف أن نبكــي
علــى طفــل ونتجاهــل آالفــا مــن النــاس ،ميوتــون بأبشــع صــورة وأفظعهــا،
ولكــن مــا يزيدنــا دهشــة واســتغرابا هــو جفــاف تفكرينــا وقلــة إدراكنــا مبــا
جيــري حولنــا ومبــا يتالعــب بنــا .إننــا نضخــم كل مــا يضخمــه اإلعــام
الغــريب ونتجاهــل كل مــا يتجاهلــه اإلعــام الغــريب ،كأننــا خلقنــا لنخــدم
املصــاحل األمريكيــة ،وكأن أقالمنــا خلقــت لتكــون خنج ـرا يف خاصرتنــا.
إن لنــا أقالمــا ولكنهــا ختــدم الغــرب ،ولنــا عقــوال ولكنهــا تفكــر علــى
النمــط الغــريب ويف صاحلــه ،لنــا حكومــات ودوال ولكنهــا ختضــع لألوامــر
األمريكيــة ،ولنــا إعالمــا ولكنــه يتحمــس إلج ـراء املخططــات الغربيــة
احلاقــدة .ومــن اجلفــاء أن يتجاهــل العــامل العــريب اإلســامي! اآلالف
ويبكــي لواحــد؟! ومــن اجلفــاء أن يتجاهــل أســباب ودواعــي التهجــر مث
املهجريــن ،ويص ّفــق ملــن حتمــس إليوائهــم ،وال حيــرك
يدعــو العــامل إليـواء ّ
ســاكنا إزاء مــا يعانــون مــن هــذا التهجــر املمنهــج؟!
فليعلــم كل مــن حيســن الظــن بالغــرب واألوربيــن أن هلــم أهدافــا ومقاصــد
وراء الســتار ،وأنه هتمهم مصاحلهم أوال وقبل كل شــيء كما ثبت ذلك
املهجريــن ســيصبحون طعمــة ســائغة هلــم،
منهــم بالتواتــر ،فــإن الســوريني َّ
وســوف يكونــون الرابــح وحنــن اخلاســر ،كمــا رحب ـوا وخس ـرنا يف املواقــف
األخــرى ،ولكــن هلفــي علــى قــادة األمــة العربيــة النائمــة الــي أصاهبــا البالدة
وقلــة الوعــي ،وأصبحــت لســان الغــرب الناطــق يف مجيــع املواقــف ،وال
حتركهــا األحــداث وال توقظهــا الفجائــع.
ما جيب اآلن للعامل العريب واإلسالمي إزاء الالجئني:
1ـ توفري األمن يف املنطقة وعدم السماح للسوريني إىل اهلجرة ،وإذا كان
ال بد ففي البالد اإلســامية اجملاورة ،ففيها غنية وكفاية.
2ـ تأمني السكن وتوفري السهوليات واحلاجيات للسوريني الالجئني.
3ـ دعــم الالجئــن الســوريني ماديــا ومعنويــا مــن قبــل املؤسســات اخلرييــة
العامليــة ،وفتــح الكتّــاب وبنــاء املســاجد وتعليــم األطفــال الســوريني حــى
ال يتخلف ـوا عــن الركــب.
4ـ ينبغــي أال يكــون رد الفعــل العاملــي جتــاه األزمــة الســورية عاطفيــا
فحســب ،بــل كل أحــد ميدهــم مبــا يف وســعه مــن إرســال أم ـوال هلــم إذا
أمكــن وإال فيشــاركهم يف دعواتــه الصاحلــة ويدعــو اهلل العلــي القديــر أن
ينهــي هــذه املأســاة الكبــرة ،إنــه علــى كل شــيء قديــر.
وأخـرا فــإن خــروج الســوريني وهجرهتــم يف هــذه األوضــاع املأســاوية نــوع
مــن اخلــذالن وف ـرار مــن املســؤولية ،فليطــب هلــم مقامهــم وليدافع ـوا عــن
وطنهــم الــذي خلق ـوا فيــه ،لعــل اهلل حيــدث بعــد ذلــك أم ـرا.
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على مائدة القرآن

تفسري معارف القرآن
[من آية  92إلى آية ]101
العالمة املفتي محمد شفيع العثماني :تعريب األستاذ املفتي محمد القاسم القاسمي

ِ
ِ
ولََقـ ْد َجاء ُكــم ُم َ ِ
ـل ِمـ ْـن بـَْعـ ِـد ِه َوأَنـْتُـ ْـم
َ ْ
َ
وســى بالْبـَيـِّنَــات ثُـ َّـم اتَّ َخ ْذتُـ ُـم الْع ْجـ َ
ِ
ظَال ُمــو َن ()92
التفسير المختصر
ولََقـ ْد جاء ُكــم موســى بِالْبـيـِّنَـ ِ
ـات( التوحيــد ،والرســالة) ُثَّ َّاتَـ ْذ ُتُ الْعِ ْجـ َـل
َ
َ ََ ُْ َ
(إهلــا) ِمـ ْـن بـَْعـ ِـد ِه ( ذهــاب موســى إىل الطــور) َوأَنـْتُـ ْـم ظَالِ ُمــو َن.
فائدة :
ـدل علــى نبـ ّـوة ســيدنا
املـراد بالبيّنــات هــي الدالئــل والرباهــن الــي كانــت تـ ّ
موســى عليــه الســام قبــل أن تنــزل التــوراة  ,مثــل العصــاء  ,واليــد البيضــاء
 ,وانفــاق البحــر  ,وغريهــا.
ردا علــى اليهــود الذيــن كان ـوا ال
وقــد ســيقت هــذه اآليــة والــي بعدهــا ّ
يؤمنــون بالنــي  , ويزعمــون أهنــم مؤمنــون بشـريعة ال يطالبهــم اهلل
باإلميــان بغريهــا.
وخالصــة الـ ّـرد  :أنّكــم تدعــون اإلميــان  ,وتشــركون بــاهلل صريــح الشــرك
ممــا يــؤدي إىل تكذيــب موســى عليــه الســام  ,بــل وإىل تكذيــب اهلل
ســبحانه وتعــاىل أيضــا .
ومــن اجلديــر بالذكــر ،أ ّن اليهــود الذيــن كان ـوا يف زمــن النــي  مل
يتخــذوا العجــل إهلــا ،ومل يعبــدوه  ,وإّنــا خوطبـوا هبــذا الكتــاب  ,ونســبت
ألنــم كانـوا يدافعــون عنهــم ويثنــون عليهــم خـرا
إليهــم جرميــة أســافهم ّ
 ,وال يت ـرأون مــن عملهــم  ,فصــاروا مثلهــم ومشــاركني هلــم يف اإلمث ,
ـرد يف القــرآن الكــرمي.
فاســتحقوا هــذا الـ ّ
فــا غرابــة إذن أن يك ـ ّذب اليهــود الذيــن عاصــروا رســول اهلل 
رســالته ،وقــد ك ـ ّذب أســافهم ســيدنا موســى عليــه الصــاة والســام،
فقــد ورثـوا ذلــك كابـرا عــن كابــر  ,فقــد كفــر أســافهم بتكذيبهــم نبيهــم
موســى عليــه الصــاة والســام.
ِ
ـور ُخـ ُذوا َمــا آتـَيـْنَا ُكـ ْـم بِ ُقـ َّـوٍة
َوإِ ْذ أَ َخ ْذنَــا ميثَاقَ ُكـ ْـم َوَرفـَْعنَــا فـَْوقَ ُكـ ُـم الطُّـ َ
ِ
ِِ ِ
ـل بِ ُك ْف ِرِه ْم
َو ْ
اسـ َـمعُوا قَالُــوا َسـ ِـم ْعنَا َو َع َ
صيـْنَــا َوأُ ْشـ ِربُوا فــي قـُلُوبهـ ُـم الْع ْجـ َ

5

ِِ
قُـ ِ
يمانُ ُكـ ْـم إِ ْن ُك ْنتُـ ْـم ُم ْؤِمنِيـ َـن ()93
سـ َـما يَأ ُْم ُرُكـ ْـم بــه إِ َ
ْ
ـل ب ْئ َ
التفسير المختصر
ِ
ـور( ألجــل أخــذ ذلــك امليثــاق)
َوإِ ْذ أ َ
َخ ْذنَــا ميثَاقَ ُكـ ْـم َوَرفـَْعنَــا فـَْوقَ ُكـ ُـم الطُّـ َ
اسَعُوا(اســتجيبوا وأطيع ـوا )
ُخ ـ ُذوا َمــا آتـَيـْنَا ُكـ ْـم ( مــن األحــكام) بِ ُقـ َّـوٍة َو ْ
ِ
صيـْنَــا ( قال ـوا ذلــك بلســاهنم خوفــا) َوأُ ْش ـ ِربُوا ِف قـُلُوبِِـ ُـم
قَالُـوا َس ْعنَــا َو َع َ
الْعِ ْج َل(حبــه) بِ ُك ْف ِرِهـ ْـم (بســبب كفرهــم الســابق حيــث بعــد جماوزهتــم
األوثــان رأوا أمــة تعبــد األوثــان فطلب ـوا مــن ســيدنا موســى عليــه الصــاة
والســام أن يتخــذ هلــم أيضــا إلــه مثــل إهلهــم) قُـ ْـل بِْئ َسـ َـما يَأْ ُمُرُكـ ْـم بِـ ِـه
إِميَانُ ُكـ ْـم (أنتــم رأيتــم األفعــال الــي هــي نتائــج اإلميــان الــذي تزعمــون،
تلــك اإلفعــال قبيحــة وســيئة فيعلــم أن الــذي تدعــون ليــس بإميــان ،ألن
ِِ
ـن ()93
اإلميــان اليأمــر مبثــل هــذه األفعــال) إِ ْن ُكْنتُـ ْـم ُم ْؤمنـ َ
فائدة:
املعاصــي وأســباب الســخط الصــادرة مــن اليهــود  ,ومــا ترتّــب عليهــا مــن
العقــاب والعتــاب واملســببات األخــرى فقــد حــدث علــى النحــو التــايل:
مــا إن عــر بنــو إس ـرائيل البحــر املــاحل حــى نطق ـوا بكلمــة الكفــر  ,وإن
وبهــم ســيّدنا موســى عليــه الســام وأنذرهــم.
تاب ـوا بعــد أن ّ
ولكن للتوبة أقســام ودرجات  ,فلعدم التوبة اخلالصة الصادقة مبســتواها
الرفيــع منهــم  ,بقــي علــى قلوهبــم مــن أدران مــا ارتكبــوه مــن املعاصــي مــا
ّأدى إىل عبــادة العجــل.
مثّ إ ّن منهــم مــن وجــب عليــه القتــل قبــوال لتوبتــه  ,ومنهــم مــن قبلــت
املفسـرين  ,ولكــن توبتهــم كانــت ضعيفــة
توبتــه بــا قتــل كمــا ذكــره بعــض ّ
ضئيلــة أيضــا ,و ّأمــا الذيــن مل يعبــدوا العجــل فهــم أيضــا مل يســلموا مــن
ـري
آثــار تلــك املعصيــة ملــا فرط ـوا فيمــا وجــب عليهــم مــن االبتعــاد والتـ ّ
عــن أصحــاب العجــل.
فضعــف توبتهــم أو عــدم اســتكراههم الكفــر أثـّـر يف قلوهبــم حــى أصبحـوا
مهملني للدين إىل أن رفع اهلل فوق رؤوســهم الطور مبيثاقهم.
وملــا مل تكــن توبتهــم توبــة نصــوح  ,بقيــت يف قلوهبــم مــن ظلمــة املعصيــة
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على مائدة القرآن
مــا ســبب عبــادة العجــل  ,فعوقبـوا جـزاء مــا فعلـوا مــن ســوء  ,مث رفــع اهلل
تعــاىل الطــور فوقهــم ليتوبـوا  ,وليستســلموا  ,ويعطـوا امليثــاق.
ـت لَ ُكــم الــدَّار ْال ِخــرةُ ِع ْنـ َد اللَّـ ِـه َخالِصـةً ِمــن ُد ِ
ون النَّـ ِ
ـاس
َ ْ
ـل إِ ْن َكانَـ ْ ُ ُ
قُـ ْ
َ
ت إِ ْن ُك ْنتُــم ص ِ
ادقِيـ َـن (َ )94ولَـ ْـن يـَتَ َمن ـَّ ْـوهُ أَبَـ ًدا بِ َمــا
فـَتَ َمن ـَّ ُـوا ال َْمـ ْـو َ
ْ َ
ِ
ِ
ـت أَيْ ِدي ِهـ ْـم َواللَّــهُ َعليـ ٌـم بِالظَّال ِميـ َـن ()95
َّمـ ْ
قَد َ
التفسير المختصر
(ادعــى اليهــود وزعم ـوا أن نعــم اآلخــرة خاصــة هلــم .أنــزل اهلل تعــاىل
ّ
ِ
َّار
ـد
ـ
ل
ا
ـم
ـ
ك
ل
ـت
ـ
ن
ا
ك
ن
إ
ـل
ـ
ق
,
ـذه)
ـ
ه
ـود
ـ
ه
الي
ـاوي
ـ
ع
لد
ـدا
ـ
ي
تنف
ـة
ـ
ي
التال
ـات
اآليـ
ْ ْ َ َ ْ َُ ُ ُ
ْال ِخــرةُ ِعْنـ َـد اللَّـ ِـه خالِصـةً ِمــن د ِ
ون النَّـ ِ
ت( تصديقــا هلــذه
َ َ ْ ُ
ـاس فـَتَ َمن ـَُّـوا الْ َمـ ْـو َ
َ
الدعــوى) إِ ْن ُكْنتــم ص ِادقِ
ـن( يف هــذه الدعــوى) (َ )94ولَـ ْـن يـَتَ َمن ـَّ ْـوُه
ـ
ُْ َ َ
ِ
ـت أَيْ ِدي ِهـ ْـم( مــن األعمــال الســيئة والكفريــة) َواللَّــهُ َعلِيـ ٌـم
َّمـ ْ
أَبـَ ًـدا بـَـا قَد َ
ِِ
ـن (.إن اهلل يعلــم أحـوال الظاملــن ،وإذا اقــرب تاريــخ معاقبتهــم،
بِالظَّالمـ َ
يطلعهــم علــى جرائمهــم وخيربهــم بعقاهبــم).
فائدة:
َّار
وقد ذكر اهلل تعاىل زعمهم هذا يف مقام آخر َ " :وقَالُوا لَ ْن تََ َّســنَا الن ُ
ـودا أ َْو
ود ًة "  ,و " َوقَالُـوا لَـ ْـن يَ ْد ُخـ َـل ْ
الَنَّـةَ إَِّل َمـ ْـن َكا َن ُهـ ً
إَِّل أَيَّ ًامــا َم ْعـ ُـد َ
ـت الْيـهــود والنَّصــارى َْنــن أَبـنَــاء اللَّـ ِـه وأ ِ
ِ
ـاؤهُ " .
َحبَّـ ُ
نَ َ
صـ َـارى "  ,و " َوقَالَـ َُ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ
يتبــن مــن خــال هــذه الدعــاوي بــأن اليهــود يزعمــون  :أننــا علــى احلــق ,
فــا جــرم أننــا فائــزون  ,وننجـوا مــن العــذاب يــوم القيامــة .
وقال ـوا  :إننــا علــى احلــق فــا ندخــل النــار  ,ولــو دخلناهــا بســبب مــن
املعاصــي لــن خنلــد فيهــا بــل ســنخرج منهــا بعــد قليــل.
فاملطيعــون الطائعــون منــا فهــم أبنــاء اهلل وأحبــاءه  ,ومــن املقربــن لديــه
 ,وأمــا العاصــون منــا  :فمــن تــاب منهــم أو غشــيته الرمحــة فهــم أيضــا
يدخلــون اجلنــة مــن أول أمرهــم  ,ومــن مــات جمرمــا لــن خيلــد يف النــار بــل
ســيدخله اهلل اجلنــة  ,ولــن متســه النــار إال أيامــا معــدودة .
بغــض النظــر عــن شــناعة بعــض هــذه الدعــاوي  ,فالقــول بعــدم اخللــود يف
النــار ملــن يكــون علــى الديــن احلــق صحيــح صــادق  ,ألن الــذي يســتقيم
علــى الديــن احلــق ال خيلــد يف النــار وإن دخلهــا ألجــل املعاصــي.
ولكــن ملــا نســخ اهلل دينهــم  ,فلــم يبــق دينهــم صحيحــا حقــا ,فبطــل
زعمهــم أهنــم علــى احلــق.
وألجــل هــذا رد اهلل تعــاىل عليهــم وأبطــل زعمهــم  ,وكذهبــم يف آيــات
كثــرة بطــرق شــى.
ومــن اجلديــر بالتدبــر أن اهلل كــذب دعواهــم ههنــا بطريقــة عجيبــة ,
وذلــك أنــه أمرهــم أن يتمن ـوا املــوت إن كان ـوا صادقــن يف دعواهــم.
أي بعــد هــذا التحــدي إن كنتــم صادقــن يف زعمكــم وادعاءكــم فتمنـوا
املــوت  ,واطلبــوه بأفواهكــم  ,فــإن مل تتمنــوه ومل تطلبــوه بأفواهكــم يثبــت
أن أقاويلكــم كاذبــة  ,ومزاعمكــم باطلــة.
مث أخــر اهلل تعــاىل أهنــم لــن يتمنــوه  ,وكذلــك كان ؛ ألهنــم كانـوا يعرفــون
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حــق املعرفــة أن النــي  صــادق  ,واملؤمنــون علــى احلــق  ,وهــم علــى
الباطــل  ,فخافـوا أن يدركهــم املــوت إثــر متنيهــم املــوت  ,وخــروج كلمتــه
مــن أفواههــم  ,فيدخلـوا النــار  ,فلــم يتمنــوه ومل يتفوهـوا ملــا عالهــم مــن
اهليبــة  ,فثبــت كذهبــم  ,وبطــل دعــوى كوهنــم أبنــاء اهلل وأحبــاءه.
ولــو كانـوا صادقــن يف زعمهــم لتمنــوه  ,وملــا ســكتوا جتــاه هــذا التحــدي
الســافر بــل اغتنمـوا الفرصــة لتكذيــب هــذا النــي الــذي يعادونــه ويبغضونــه
أشــد البغــض  ,ولتفوهـوا بــه فوهــة رجــل واحــد.
ففــي إفحامهــم جتــاه هــذا التحــدي الســافر وســكوهتم أمــام هــذا اإلعــان
الكاشــف دليــل صريــح علــى كذهبــم وباطلهــم  ,وبرهــان ســاطع علــى
صــدق اإلســام وحقــه.
والبــد مــن ذكــر نقطتــن ههنــا  ,األوىل  :أن هــذا اخلطــاب لليهــود الذيــن
كانـوا يعيشــون يف زمــن النــي  , وعــادوه بعــد مــا عرفــوه  ,وإليهــم
وجــه هــذا الدليــل.
الثانيــة  :ال يقــال  :لعلهــم متنـوا املــوت بالقلــب  ,وإن مل يتمنــوه باللســان
 ,ألن اهلل ســبحانه وتعــاىل العليــم مبــا يف الصــدور خيــر ب ــأهنم  " :مل
يتمنــوه أبــدا "  ,ولــو كانـوا متنـوا املــوت بالقلــب  ,ألقــروا بذلــك وألظهــروه
 ,ملــا فيــه جناحهــم  ,ألهنــم حتــدوا بذلــك  ,وملــا فيــه تكذيــب النــي الــذي
حتداهــم فلــم يكــن هلــم أن يســكتوا.
وكذلــك ال يقــال  :لعلهــم متنــوه بالقلــب واللســان ومل يشــتهر بــن النــاس
ما متنوه ؛ ألهنم لو فعلوا ذلك الشــتهر وســار به ركائب الناس وألصبح
حديــث النــاس  ,وشــاع وذاع يف مشــارق األرض ومغارهبــا  ,ألن الذيــن
يعــادون اإلســام ويبغضــون أهلــه  ,يكثــرون علــى املســلمني وأنصارهــم ,
ويزيــدون عليهــم عــددا وعتــادا.
فلــو حــدث شــيء مــن ذلــك  :لنــادوا بــه علــى رؤس اخلالئــق  ,وأذّنـوا بــه
علــى املــآذن  ,وملوهــوه وكــروه  ,ملــا فيــه إحرازهــم املعايــر الــي جعلــه النــي
 معيــارا للحــق وميزانــا للصــدق.
فلو كان كذا  :ألبدوه وأظهروه ملا فيه استيالءهم على النيب .
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على مائدة القرآن
فلو صدر منهم ذلك  :ألشاعوا به حىت يردوا الناس عن دينهم.
ـاس َعلَــى حيـ ٍ
ص النَّـ ِ
ـاة َوِمـ َـن الَّ ِذيـ َـن أَ ْشـ َـرُكوا ي ـَ َـو ُّد
َولَتَ ِج َدنـَُّهـ ْـم أ ْ
ََ
َحـ َـر َ
ـف َســنَ ٍة َوَمــا ُهـ َـو بِ ُم َز ْح ِزِحـ ِـه ِمـ َـن ال َْعـ َذ ِ
اب أَ ْن يـَُع َّم َر
َح ُد ُهـ ْـم لَـ ْـو يـَُع َّمـ ُـر أَلْـ َ
أَ
واللَّــهُ ب ِ
صيـ ٌـر بِ َمــا يـَْع َملُــو َن ()96
َ َ
التفسير المختصر
ِ
ـاس علَــى حيـ ٍ
ـاة( فهــم أكثــر حرصامــن النــاس
َولَتَج َدنـَُّهـ ْـم أ ْ
ص النَّـ ِ َ َ َ
َحـ َـر َ
العاديــن علــى احليــاة املاديــة فلــن يتمنـوا املــوت أبــدا) َوِمـ َـن الَّ ِذيـ َـن أَ ْشـَـرُكوا(
بــل األغــرب أهنــم أكثــر حرصــا علــى هــذه احليــاة مــن املشــركني) ي ـَ َـوُّد
ـف ســنَ ٍة ومــا ُهــو ِبُز ْح ِزِحـ ِـه ِمــن الْعـ َذ ِ
اب أَ ْن يـَُع َّمـ َـر(
َح ُد ُهـ ْـم لَـ ْـو يـَُع َّمـ ُـر أَلْـ َ َ َ َ َ َ
َ َ
أَ
ِ
فلــو عمــر واحــد منهــم هــذه املــدة لــن ينجـوا مــن عــذاب اهلل ) َواللَّــهُ بَصــرٌ
ِبـَـا يـَْع َملُــو َن( مــن الســيئات الــي جتعلهــم مســتحقني للعــذاب اإلهلــي)
فائدة :
ذكــر اهلل ســبحانه وتعــاىل مــن صفــات اليهــود الشــنيعة مــا يوجــب احلــرة
ويثــر اإلعجــاب  ,وذلــك أن اليهــود أحــرص النــاس علــى احليــاة  ,وهــم
أحــرص علــى احليــاة الدنيــا مــن املشــركني الذيــن ال يؤمنــون مبعــاد  ,وال
يعتقــدون بنعيــم اآلخــرة وال جحيمهــا  ,وهــم يقولــون  " :إن هــي إال
حياتنــا الدنيــا "  ,فهــؤالء املشــركون اجلاحــدون لــو متن ـوا طــول احليــاة
والبقــاء يف الدنيــا فــا غــرو وال عجــب ؛ ألن الدنيــا هــي كل ربيــع ونعيــم
يتوقعونــه.
وأما اليهود فكانوا يزعمون أهنم أولياء اهلل واملتقربون لديه  ,وأن اآلخرة
ونعيمهــا خالصــة هلــم مــن دون النــاس  ,ومــع ذلــك يتمنــون طــول احليــاة
والبقــاء يف الدنيــا  ,ويكرهــون املــوت املوصــل إىل اآلخــرة ونعيمهــا  ,فهــذا
مــا يثــر اإلعجــاب والتســاءل.
فهــذا إن دل علــى شــيء فيــدل علــى كذهبــم  ,وبطــان مزاعمهــم علــى
أن اآلخــرة ونعيمهــا خالصــة هلــم.
فالواقــع املـ ّـر الــذي يعرفــه اليهــود أيضــا  :أن اهلل قــد أعــد هلــم جحيمــا
وســعريا وعذابــا أليمــا  ,ومأواهــم النــار ,ألجــل ذلــك يتمنــون احليــاة
الطويلــة ف ـرارا مــن العقــاب  ,ومــا أعــد اهلل هلــم مــن العــذاب.
قُــل مــن َكا َن َعـ ُد ًّوا لِ ِجب ِريــل فَِإنَّــهُ نـ َّزلَــهُ َعلَــى قـ ْلبِـ َ ِ ِ
ص ِّدقًــا
ـك بِـِإ ْذن اللَّــه ُم َ
َ
َ
َْْ
ْ َ
لِمــا بـيــن ي َديـ ِـه وهـ ًدى وب ْشــرى لِلْم ْؤِمنِيــن ( )97مــن َكا َن َعـ ُد ًّوا لِلَّــهِ
َْ
َ َْ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ُ َ
ِ ِ ِ ِِ ِ
ال فَـِإ َّن اللَّــهَ َعـ ُد ٌّو لِ ْل َكافِ ِريـ َـن ()98
ـل َوِميـ َك َ
َوَم َلئ َكتــه َوُر ُســله َوج ْب ِريـ َ
التفسير المختصر
(اليهــود قال ـوا للنــي  :إنــه ليــس نــي مــن األنبيــاء إال يأتيــه ملــك
مــن املالئكــة مــن عنــد ربــه بالرســالة وبالوحــي ،فمــن صاحبــك حــى
نتابعــك؟ قــال( :جربيــل) قالـوا :ذاك الــذي ينــزل باحلــرب وبالقتــال ،ذاك
عدونــا! لــو قلــت :ميكائيــل الــذي ينــزل بالقطــر وبالرمحــة تابعنــاك ،فأنــزل
اهلل اآليــات التالية):قُـ ْـل َمـ ْـن َكا َن َعـ ُـد ًّوا لِِِْبيـ َـل فَِإنـَّـهُ نـََّزلَــهُ( ليعلــم الذيــن
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يعــادون جربئيــل أهنــم ال دليــل هلــم يف ذلــك علــى قبــول القــرآن ورفضــه
ـك
أل ّن جربئيــل ليــس إال رســوال أتــى بآيــات اهلل فحســب) َعلَــى قـَْلبِـ َ
بِـِإ ْذ ِن اللَّـ ِـه( ملــاذا تنظــرون إىل خصائــص مــن أتــى بالقــرآن وال تنظــرون إىل
ِ
ِ ِِ
ِ
ـن (وهــذه
ـن يَ َديْــه َوُهـ ًـدى َوبُ ْشـ َـرى ل ْل ُم ْؤمنـ َ
ص ِّدقًــا ل َمــا ب ـَ ْ َ
القــرآن نفســه) ُم َ
مــن خصائــص الكتــب الســماوية ،فالقــرآن الكــرمي يف كل حــال كتــاب
مســاوي جيــب إتباعــه ،ورفضــه بســبب العــداوة مــع جربئيــل محاقــة خالصــة،
أمــا مســئلة عــداوة جربئيــل نفســه ،فيجــب أن تعلم ـوا بــأن عــداوة اهلل
أو عــداوة مالئكتــه أو عــداوة رســله تعتــر يف درجــة واحــدة عنــد اهلل
تعــاىل ويف اآليــة التاليــة بــن اهلل ســبحانه تعــاىل حكــم كافــة أن ـواع هــذه
العــداوات قائــاَ )97(:مـ ْـن َكا َن َعـ ُـد ًّوا لِلَّـ ِـه َوَم َلئِ َكتِـ ِـه َوُر ُســلِ ِه َوِج ِْبيـ َـل
ال فَـِإ َّن اللَّــهَ َعـ ُـد ٌّو لِْل َكافِ ِريـ َـن ()98
َوِمي ـ َك َ
ات وما ي ْك ُفر بِها إَِّل الْ َف ِ
ك آي ٍ
اس ُقو َن ()99
ات بـَيـِّنَ ٍ َ َ َ ُ َ
َولََق ْد أَنـَْزلْنَا إِل َْي َ َ
التفسير المختصر
قــال بعــض اليهــود لرســول اهلل  :يــا حممــد مــا جئتنــا بشــيء نعرفــه،
ومــا أنــزل عليــك مــن آيــة بينــة فنتبعــك هبــا؟ فأنــزل اهلل هــذه اآليــة:
ات بـيـِّنَ ٍ
ولََق ْد أَنـزلْنَا إِلَي َ ٍ
ات( واضحات يعرفوهنا جيدا ،وإن إنكارهم
َ َْ ْ
ك آيَ َ
هلــا ليــس بســبب عــدم معرفتهــم هلــذه اآليــات ،بــل ســبب ذلــك عادهتــم
يف العــدول عــن احلــق) ومــا ي ْك ُفــر ِبــا إَِّل الْ َف ِ
اس ـ ُقو َن(أي املتمــردون مــن
ََ َ ُ َ
الكفــرة) ()99
يق ِمنـْ ُه ْم بَ ْل أَ ْكثـَُرُه ْم َل يـُْؤِمنُو َن ()100
اه ُدوا َع ْه ًدا نـَبَ َذهُ فَ ِر ٌ
أ ََوُكلَّ َما َع َ
التفسري املختصر
(قــال بعــض اليهــود :واهلل مــا أخــذ علينــا عهــد يف كتابنــا أن نؤمــن مبحمــد
وال ميثــاق ،فنزلــت اآلية):
يق ِمنـْ ُه ْم بَ ْل أَ ْكثـَُرُه ْم َل يـُْؤِمنُو َن ()100
اه ُدوا َع ْه ًدا نـَبَ َذهُ فَ ِر ٌ
أ ََوُكلَّ َما َع َ
فائدة :
إن اهلل جعــل بعضهــم نابذيــن للعهــد  ,وخصهــم بالذكــر  ,ومل حيكــم
علــي مجيعهــم بالنكــث والنبــذ  ,إشــارة إىل أن هنــاك مــن يــويف بالعهــد
منهــم  ,ومنهــم مــن آمــن بالنــي .
ِ
ِ
ول ََّمــا جاءهــم رسـ ٌ ِ ِ ِ ِ
صـ ِّـد ٌق ل َمــا َم َع ُهـ ْـم نـَبَـ َذ فَ ِريـ ٌق مـ َـن
ـول مـ ْـن ع ْنــد اللَّــه ُم َ
َ َ َُ ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
اء ظُ ُهورهـ ْـم َكأَنـَُّهـ ْـم َل يـَْعلَ ُمــو َن
ـاب كتَـ َ
الَّذيـ َـن أُوتُــوا الْكتَـ َ
ـاب اللــه َوَر َ
()101
التفسير المختصر
(يف اآليــات التاليــة بيــان عــن نبــذ العهــد وهــو عــدم اإلميــان برســول اهلل
)ولَ َّمــا جاءهــم رسـ ٌ ِ ِ ِ ِ
صــدِّق لِ َمــا َم َع ُهـ ْـم( مــن
ـول مـ ْـن عْنــد اللَّــه ُم َ
َ َ َُ ْ َ ُ
التوراة ،ألن فيها خرب نبوة الرسول الكرمي  ،وكان اإلميان برسول
اهلل هــو العمــل علــى حكــم مــن أحــكام التــوراة الــي يؤمنــون هبــا ككتــاب
مســاوي مــن عنــد اهلل تعــاىل) نـبـ َذ فَ ِريــق ِمــن الَّ ِذيــن أُوتُـوا الْ ِكتَـ ِ
ـاب
ـاب كتَـ َ
َ
ََ
ٌ َ َ
اللَّـ ِـه( التــوراة) َوَراءَ ظُ ُهوِرِهـ ْـم( مل يعملـوا بــه) َكأَنـَُّهـ ْـم َل يـَْعلَ ُمــو َن (.)101
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على مائدة القرآن
املنثورات

اقتباس��ات علمي��ة ،أدبي��ة ،اجتماعي��ة،
ثقافي��ة ،فكري��ة ،عملي��ة
سماحة األستاذ املفتي عبد القادر العارفي األستاذ باجلامعة ورئيس قسم دار اإلفتاء بها

القاصديــن تأليــف :اإلمــام أيب العبــاس أمحــد بــن عبــد الرمحــن بــن قدامــة
عزوجل ثالثة:
دواوين األعمال عند اهلل ّ
ُروي عــن عائشــة (رضــي اهلل عنهــا) قالــت :قــال رســول اهلل صلــى اهلل املقدســي ص )301
عزوجــل ثالثــة :دي ـوا ٌن ال يعبــأ اهلل
عليــه وســلم " :الدواويـ ُـن عنــد اهلل َّ
بــه ،ودي ـوان ال يــرك اهلل منــه شــيئاً ،ودي ـوان ال يغفــره اهلل .فأمــا الدي ـوا ُن تعريف "الروح" عند العالمة بدر العيني:
الــذي ال يغفــره اهلل تعــاىل فالشــرك .قــال اهلل تعــاىل :إِنـَّـهُ َمـ ْـن يُ ْش ـ ِرْك قــال البــدر العيــي يف شــرح البخــاري ( )601/2عنــد الــكالم يف الــروح:
رك
ِّره الغــذاء واألشــياء الرديئــة الدينئــةُ ،مـ ْد ٌ
بِاللَّـ ِـه فـََقـ ْد َحـَّـرَم اللَّــهُ َعلَْيـ ِـه ْ
الَنَّـةَ( .املائــدة )72:وأمــا الديـوان الــذي يعبــأ هــو جوهــر لطيــف نــوراين يُكــد ُ
ـي عــن
اهلل بــه شــيئاً؛ فظلــم العبــد نفســه فيمــا بينــه وبــن اهلل عزوجــل ،يغفــر للجزئيــات والكليــات ،حاصـ ٌـل يف البــدن ،متصـ ِّـرف فيــه ،غـ ّ
ذلــك ،ويتجــاوز إن شــاء .وأمــا الديـوان الــذي ال يــرك منــه شــيئاً ،فظلــم االغتــذاء ،بــريءٌ عــن التحلــل والنمــاء ،وهلــذا ْيبقــى بعــد فنــاء البــدن،
ـاص ال حمالــة ( ".كتــاب خمتصــر منهــاج إذ ليســت لــه حاجــة إىل البــدن ،ومثْـ ُـل هــذا اجلوهــر ال يكــون مــن عــامل
العبــاد بعضهــم بعض ـاً ،فالقصـ ُ
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املنثورات
ـت عنــه صحــف
العنصــر بــل مــن عــامل امللكــوت ،فمــن شــأنه أن ال ُّ
يضـ َّـره َخلَـ ُـل البــدن ،الصامــت وجــوع غانــدي العابــر الصاخــب ،إذ حت ّدثـ ْ
ويلتـ ُّـذ مبــا يالئمــه ،ويتـ ًّ
العــامل فقــال:
ـألُ مبــا يُنافيــه.
ـن الَّ ِذيـ َـن قُتِلُـوا ِف َس ـبِ ِيل اللَّـ ِـه
والدليــل علــى ذلــك قولــه تعــاىلَ :وَل َْت َسـ َ َّ
ِ ِ
ِ
		
احلديثة َغْندي
شيخ اهلند
َحيَــاءٌ عْنـ َـد َرِّبـ ْـم اآليــة ،وقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم " :إذا صام ُ
أ َْم َواتًــا بـَ ْـل أ ْ
ِ
ص ْومـ ـ ـ ـ ـ ـةَ امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــست ــميت وامل ـ ــتحدِّي
وضــع امليــت علــى نعشــه َرف ـَْـرف روحــه ويقــول :يــا أهلــي ويــا ولــدي" .فــإن 		
َ
		
ُدعى
قلــت :كيــف يفســر الــروح وقــد قــال تعــاىل " :قــل الــروح مــن أمــر ريب" وأراين على شفا املوت أ َ
هند وسندٍ
شيخ اإلس ـ ــالم بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْله ٍ
ٍ
وتولــد مــن 		
َ
َ
َ
قلــت :معنــاه مــن اإلبداعــات الكائنــة ب ُكـ ْـن ،مــن غــر مــادة ّ
غري أ َّ
		
َن الصومني بينهما فـَْر
أصــل" ( .كتــاب :مق ّدمــات اإلمــام الكوثــري ص )254
ًق عجيب أُبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـد ِيه م ـ ــن غي ـ ـ ـ ـ ــر َرٍّد
		
ِ
مت لع ٍ
		
دم
ميزة درس تفسير العالمة محمد منظور النعماني(رح):
صام ْ
وص ُ ُ
مع ُو ْدده ُ
ِ
مصر كالضيف عندي
يقــول العالمــة الســيد ســلمان احلســيين النــدوي حفظــه اهلل :حضــرت 		
دام ُم ْذ ض ُ
فت َ
		
حديث مجيع النّا
صومه
َ
اليــوم الــدرس الــذي يلقــى يف تفســر القــرآن كل يــوم األحــد ،يلقيــه وغدا ُ
سّ ،أما ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومي فأَدريه َو ْحدي!
مساحــة موالنــا منظــور النعمــاين ،وقــد حنكتــه التحــارب وارتــوى مــن منبــع 		
العلــوم الصــايف يف ديوبنــد ،وصقــل ذهنــه وتنــور فكــره وحتســنت كلماتــه يف سبيل اإلسالم ما أنا ٍ
		
الق
يعيش هو بعدي
		
وهتذبــت .
ولئن مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّ
ـت ف ْل ْ
دين
الع ْ
وممــا أعجبــي شــرحه "للخــاق العليــم" حيــث قــال :إن اهلل عزوحــل يضــع ف ْليعيش َر ْغ َم مسلمي َ
صر ٌ
ضيـَّعُوهُ ومل يُِفوهُ َبع ْهد
علــى آخــر كل ســورة وكل آيــة مغزاهــا وخمهــا ،فبعــد أن أثبــت أنــه ال بــد 		
َ
ِ
ـيخ هنــد!
مــن االعتقــاد بيــوم القيامــة وباحلشــر والنشــر ،قــال لنفســه إنــه اخلــاق كان ِمثلــي ميــوت جوعــا وال يـُْعـ ُ
ـرف لــو كان شــيخهم شـ ُ
العليــم ،وذلــك أن كل ذات وشــخصيته حيتــاج إىل شــيئني إلجيــاد شــيئ( :كتــاب صفحــات مــن صــر العلمــاء ،بقلــم عبــد الفتــاح أبوغــدة ص
 -1القــدرة علــى اخللــق  -2العلــم جبميــع مــا يتعلــق بالشــيء الــذي )228-227
يريــد خلقــه.
إن اإلنســان – ملــا أن اهلل وهبــه العقــل واملخيلــة – يتخيــل يف ذهنــه مقالة العالمة الكشميري رحمه اهلل تعالى في مكانة اإلمام
الصــورة حيــة ،فرغــم أن والــده مث ـاً مــات ،ولكنــه يســتطيع خلقــه يف محمد بن الحسن الشيباني رحمه اهلل:
تصــوره ،ويف خميلتــه ،ولكــن اهلل يســتطيع أن خيلقــه يف الوجــود امللمــوس (.قــال اإلمــام الكشــمريي رمحــه اهلل يف " فيــض البــاري علــى صحيــح
البخــاري"  " 152/1ملــا كان الشــافعي رمحــه اهلل تعــاىل فقيــهَ النــاس أثــى
كتــاب مذاك ـرايت كتبها:الطالــب ســلمان احلســيين ص)25
علــى حممــد بــن احلســن رمحــه اهلل تعــاىل ،مبــا هــو أهلــه ،فتــارة قــال :إنــه
كان ميــأ العــن والقلــب ،ألنــه كان مجي ـاً ،وميــأ القلــب مــن العلــم.
صيام مسلم وصيام كافر
قــال العالمــة عبــد الفتــاح أبــو غــدة رمحــه اهلل يف كتابــه القيــم" صفحــات وقــال تــارة أخــرى :إذا تكلّــم حممــد رمحــه اهلل تعــاىل فكأمنــا يَنـ ِزل الوحــي.
ـت عنــه ِوق ـْ َـر ْي بعــر مــن العلــم.
مــن صــر العلمــاء علــى شــدائد العلــم والتحصيــل :وأختــم احلديــث عــن ومــرة قــال :إين محلـ ُ
ورتبتــه ،ومل تُنقــل
هــذا اجلانــب خبــر جــوع شــيخنا اإلمــام ( شــيخ اإلســام مصطفــى وأمــا احمل ّدثــون فمــن مل يكــن منهــم فقيهــا مل يعــرف قـ ْدره ُ
ووجــه نكارهتــم أنــه ّأو ُل مــن
صــري) آخــر شــيوخ اإلســام يف الدولــة العثمانيــة ،املولــود ســنة  1286عنهــم كلمــات التبجيــل يف شــأنه رمحــه اهللْ .
واملتــوىف ســنة 1373رمحــه اهلل تعــاىل ،فإنــه حــن هاجــر بدينــه مــن تركيــا ،جـ ّـرد الفقــه مــن احلديــث ،وكانــت شــاكلة التصنيــف قبــل ذلــكِ :ذكـ َـر
بعــد أن وقــف مــن طاغيتهــا :مصطفــى كمــال املوقــف املشـِّـرف الشــجاع ،اآلثــار والفقــه خمتلطـاً ،فلمــا خالــف دأهبــم طعنـوا عليــه يف ذلــك .مــع أنــه
ـتقر يف مصــر ،علــى فاقـ ٍـة وإمــاق شــديدين ،مل يبــق اآلن أحـ ٌد مــن املذاهــب األربعــة إال وقــد فعــل فِعلــه وســار ِسـرته،
ـت بــه البــاد مث اسـ َّ
وترامـ ْ
يتعســف" ( .كتــاب قواعــد يف علــوم احلديــث
مــع ّ
التجمــل يف الظاهــر والتجلــد للشــدائد ،نشــرت الصفــح العاملــة خــر فرحــم اهلل مــن أنصــف ومل َ
صيــام (غانــدي) زعيــم اهلنــد ،احتجاجــا علــى سياســة اإلجنليــز يف بــاده ،للعالمــة ظفــر أمحــد العثمــاين التهانــوي رمحــه اهلل ص )343
ـت هبــذا النبــأ أرجــاء العــامل ،واســتعظم النبــأ كل االســتعظام.
فارجتّـ ْ
فأنشــأ شــيخنا رمحــه اهلل تعــاىل أبيات ـاً ،قــارن فيهــا بــن جوعــه الدائــم
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التوجيه اإلسالمي

فـن الكــالم
العالمة األديب علي الطنطاوي

زارين الليلــة البارحــة صديــق يل فاســتقبلته واعتــذرت إليــه بــأين مشــغول،
عنــدي مقالــة ،قــال :كل يــوم مقالــة ،أو حديــث؟ مــى تنتهــي هــذه
املقــاالت وهــذه األحاديــث؟ قلــت :حــى أنتهــي أنــا .قــال :إنــك تنشــر
باســتمرار مــن أربعــن ســنة فمــن أيــن جتــيء هبــذه املوضوعــات كلهــا؟
قلــت :أمســع كلمــة مــن تكلــم أو أبصــر مشــهداً يف طريــق فأديــر ذلــك
يف ذهــي وال أزال أولِّــد مــن الكلمــة كلمــة ،ومــن املشــهد مشــهداً حــى
جيــيء مــن ذلــك حديــث أو مقالــة .قــال :أرين كيــف تصنــع حــى أتعلــم!
فضحكــت وقلــت :إهنــا عمليــة تتــم يف ذهــي ال يف يــدي ،فكيــف أريــك
مــاال يــرى؟ .وكنــا قــد شـربنا القهــوة ولكــي مل أكتــف هبــا ووجــدت أهنــا
ال ت ـزال يب رغبــة إىل الشــاي وأنــا كاإلنكليــز ( يف هــذه فقــط ) أشــرب
الشــاي يف الصباح ويف األصيل ويف الليل ال أنتهي منه حىت أعود إليه.
فقلــت للبنــت :قــويل ألمــك أن بابــا يســألك :هــل مــن آداب الضيافــة
أن نقــدم الشــاي بعــد القهــوة؟ فذهبــت فقالــت هلــا :بابــا عــاوز شــاي.
قلــت لــه :أمسعــت؟ هــذا موضــوع حديــث .قــال متعجب ـاً :هــذا؟ قلــت:
نعــم .لقــد بعثتهــا لتنقــل إليهــا عبــارة معناهــا إين أريــد شــاياً .ولكــي
جعلتهــا نكتــة لطيفــة ،ليــس فيهــا أمــر وليــس فيهــا جفــاء ...فأضاعــت
البنــت هــذه املزايــا كلهــا حــن بلغتهــا املعــى اجملــرد جافـاً قاســياً كأنــه أمــر
عســكري .أفــا يوحــي إليــك هــذا بشــيء؟ فنظــر وقــال :ال! قلــت :أمــا
أنــا فقــد ذكــرين بقصــة األمــر الــذي رأى رؤيــا مزعجــة فدعــا مبــن يعربهــا
لــه ،فقــال لــه :تفســرها أهنــا ســتموت أس ـرتك كلهــا .فغضــب امللــك
وأمــر بــه فجلــد عشــر جلــدات وطــرد .ودعــا بآخــر ،فقــال لــه ...أيهــا
األمــر إن تعبــر رؤيــاك واضــح أنــك أطــول عم ـراً مــن أس ـرتك كلهــا.
فســر األمــر وأمــر أن يعطــى عشــرة دنانــر .واملعــى واحــد ولكــن هــذا
قــذف بــه يف وجــه األمــر عاريـاً صلــداًكأنــه يقذفــه حبجــر فخــرج مضروبـًـا
وذلــك لفــه بثــوب مجيــل مــن حســن التعبــر وقدمــه إليــه بيمينــه برفــق
وتعظيــم فخــرج باجلائــزة .إن هــذا هــو املوضــوع؟ قــال :إين مل أفهــم
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شــيئاً إىل اآلن؟ فمــا هــو املوضــوع؟ قلــت :فــن الــكالم .إن اإلنســان
ـف
كمــا يقولــون حي ـوان ناطــق ،وليــس النطــق أن خيــرج احلــروف ويصـ َّ
الــكالم ،بــل أن يعــرف كيــف يتكلــم ،ورب كلمــة تدخــل اجلنــة ،وكلمــة
تدخــل النــار وكلمــة أجنــت مــن القتــل وكلمــة دفعــت صاحبهــا إىل القتــل،
ورب صاحــب حاجــة عنــد وزيــر أو كبــر ،عــرف كيــف يطلبهــا فقضيــت
لــه ،وآخــر طلبهــا فلــم يصــل إليهــا .وكث ـراً مــا كان يقصــدين أربــاب
احلاجــات يســألونين أن أكلــم هلــم مــن أعــرف مــن الــوزراء والكـراء وأنــا
أكــره أن أســأل يف حاجــة يل أو لغــري ،فكنــت أعتــذر إليهــم ولكــي
أفيدهــم فائــدة أكــر مــن وســاطيت ،هــي أن ألقنهــم الــكالم الــذي يقولونــه
للوزيــر أو للكبــر ولــوال أن الوقــت يضيــق عــن التمثيــل لضربــت لذلــك
أمثــاال ً .ويف كتــب األدب العجائــب يف هــذا البــاب ولعلــي أعــود إىل
الــكالم فيهــا يومـاً .وهــذا فــن ال يتعلــم تعلمـاً ولكــن يوصــل إليــه بالقلــب
الذكــي ،وبــأن تعــرف خلــق مــن تكلمــه والطريــق إىل نفســه .وكل نفــس
هلــا بــاب ،وإليهــا طريــق ،مل خيلــق اهلل نفس ـاً مغلقــة ال بــاب هلــا ،فهــذا
يدخــل إليــه مــن بــاب التعظيــم ،وهــذا مــن بــاب العاطفــة وهــذا مــن بــاب
املنطــق ،وهــذا مــن بــاب التهديــد والتخويــف ،وهــذا يزعجــه التطويــل
وحيــب االختصــار وهــذا يؤثــر الشــرح والبيــان وال بــد لــك مــن قبــل أن
تكلــم أحــداً أن تعــرف مــن أي بــاب مــن هــذه األب ـواب تدخــل عليــه.
وال أذهــب بــك بعيــداً معــك يف الــدار ،أليــس لــك أوالد؟ قــال :بلــى.
قلــت :قــد جييئــك ولــدك وهــو عابــس مربطــم ( الكلمــة عربيــة ) فيقــول
لــك بــا ســام وال كالم :أبغــي نصــف لاير .فتقــول لــه :أمــا أخــذت
البارحــة نصــف لاير؟ أكل يــوم نصــف لاير؟ وتطــرده .وجيــيء الولــد اآلخــر
فيقبــل يــدك ،ويســلم عليــك ،ويقــول لــك بابــا أنــا أشــكرك ألنــك أعطيتــي
أمــس نصــف لاير ولكــي أنفقتــه وأنــا أريــد غريهــا ولكــي مســتحي منــك.
وســأقتصد ولــن أنفقهــا كلهــا مثــل املــرة املاضيــة .فتقــول لــه :ملــاذا تســتحي
مــي؟ هــل يســتحي أحــد مــن أبيــه؟ خــذ هــذا لاير .إنــك ال تفضــل ولــداً
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التوجيه اإلسالمي
علــى ولــد ،وال تبخــل بنصــف الريــال ولكــن األول أســاء األدب فعاقبتــه
باحلرمــان والثــاين أحســن األدب فأجبــت لــه الطلــب .وامل ـرأة احلكيمــة
الــي تعــرف خلــق زوجهــا وتعــرف كيــف تكلمــه تصــل إىل كل مــا تريــده
منــه ،وامل ـرأة احلمقــاء حتــرم نفســها مــن كل شــيء .األوىل تعــرف الوقــت
املناســب لعــرض طلبهــا فــا جتــيء زوجهــا وهــو غضبــان أو متضايــق ،بــل
تنظــر ســاعة رضائــه وانطــاق نفســه فتطلــب منــه .وال يكفــي الرضــا منــه
بــل جيــب أن يكــون مــع رضــا النفــس امتــاء اليــد فــإذا كانــت تعلــم أن
الــزوج ليــس لديــه مــن املــال مــا يلــي بــه الطلــب مل يفدهــا حســن العــرض
وال مجــال القــول .وليســت العــرة بألفــاظ الــكالم فقــط بــل باللهجــة
الــي يلقــى هبــا هــذا الــكالم والتحيــة إن ألقيــت بلهجــة جافــة كانــت
شــتيمة والشــتيمة إن ألقيــت بلهجــة حــب كانــت حتيــة ،والولــد الصغــر
يعــرف هــذا بالفطــرة .إن قلــت وأنــت ضاحــك ( أخ يــا خبيــث) ســر
وابتســم ،وإن قلــت وأنــت عابــس مهــدد :تعــال يــا آدمــي يــا – منظــوم
– خــاف وهــرب .وإن قلــت لصديقــك يف الــدار :تفضــل اقعــد كانــت
مكرمــة وإن قاهلــا رئيــس احملكمــة للمحامــي يف وســط دفاعــه كانــت
إهانــة .مــع أن الكلمــة واحــدة وإن كتبــت مل يكــن بــن حاليهــا اختــاف
ومــا نقلهــا مــن حــال إىل حــال إال اللهجــة .وخــذ مث ـاً أقــرب كلمــة
صبــاح اخلــر .إن صبــاح اخلــر قــد يكــون معناهــا إين ال أبــايل بــك وال
أحــس غيابــك وال حضــورك ...وذلــك إن قلتهــا ووجهــك خــال مــن
كل تعبــر وصوتــك خــال مــن احلـرارة ،كأنــك تــردد مجلــة حمفوظــة .وقــد
يكــون معناهــا إين أعطــف عليــك ولكــي أراك دوين وأحــس أين أرفــع
منــك – إن قلتهــا وأنــت باســم بســمة دبلوماســية وقــد أحنيــت رأســك
ربــع ســانيت احننــاءة مصطنعــة .وقــد يكــون معناهــا إين صديقــك املخلــص
لــك – إن قلتهــا بابتســامة صادقــة وبلهجــة طبيعيــة .وإن برقــت عينــاك
وأنــت تقوهلــا وارجتــف صوتــك حــى كأنــه صــوت ( أمحــد عــام ) يف روايــة
جمنــون ليلــى كان معناهــا إين أعشــقك وأمــوت حب ـاً فيــك .وقــد يكــون
معناهــا ،إين أحتقــرك وأزدريــك إن قلتهــا وأنــت مصغــر خــدك زاو نظــرك
شــامخ بأنفــك .وقــد يكــون معــى صبــاح اخلــر ســب األب فــإذا عوتــب
القائــل قــال ( :وهــل شــتمته ،هــل قلــت لــه شــيئاً؟ إمنــا قلــت لــه صبــاح
اخلــر ) .وقــد يكــون للكلمــة أحيان ـاً عكــس معناهــا ،الــذي يــدل عليــه
لفظهــا ،يفهــم ذلــك مــن قرائــن القــول وظــروف الــكالم .فــإذا خرجــت
مــن الــوزارة أنــت وزميلــك ،فاصطحبتمــا يف الطريــق ،حــى بلغــت دارك،
تقــول لــه :تفضــل معنــا .فيقــول لــك :يف أمــان اهلل .ألن ( تفضــل معنــا )
هنــا .معناهــا ،فارقنــا واذهــب عنــا ،بدليــل أنــه لــو أخذهــا علــى حقيقتهــا
وتفضــل معــك ،لضقــت بــه واســتقبلته وعجبــت منــه .وقــد يطيــل الزائــر
الســهرة ،مث يتهيــأ للقيــام فتقــول لــه :بــدري ( كمــان شــوي ) ومعــى
ذلــك لقــد أطلــت فاذهــب .وإذا مللــت مــن حديــث حمدثــك ،تقــول( :
ال ميــل ) وهــو يف احلقيقــة قــد مــل .وتقــول ( :غــر مقطــوع حديثــك )
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وقــد قطعتــه وفصلــت رأســه عــن جســده ،أو بــرت ذنبــه عــن جســمه.
وقــد يفقــد الــكالم كل معــى ،ويصــر مج ـاً فارغــة ،كقولــك ملــن تلقــاه.
كيــف حالــك؟ وال يهمــك حقيقــة أن تعــرف حالــه وال مالــه .ويقــول
لــك :مشــتاقون ،ومــا هــو باملشــتاق إليــك وال املفكــر فيــك .ويقــول:
طمــي عــن الصحــة؟ .كأن صحتــه تشــغل فكــرك ،وتطــرد النــوم عــن
عينيــك وال تطمئــن حــى تثــق بكماهلــا ومتامهــا .كنــت مــرة خارج ـاً مــن
املستشــفى ،بعــد عمليــة جراحيــة ،ال أزال أقاســي آالمهــا ،فلقيــي صديــق
يل فقــال :كيــف الصحــة؟ فظننتــه يســأل عنهــا حقيقــة ورحــت أشــرح
لــه مــا يب و أصــور مــا أجــد وتكلمــت مخــس دقائــق مبقــدار حديثــي يف
اإلذاعــة – علــى مائــدة اإلفطــار – يف رمضــان فلمــا انتهيــت ســكت
ونظــرت إليــه ،أمســع منــه ،فقــال :كيــف الصحــة إن شــاء اهلل خبــر .وإذا
بــه مل يســمع مــن شــرحي وبيــاين شــيئاً .ودليــل آخــر ،هــو أســلوب التحيــة
هنــا ويف مصــر ويف الشــام يقــول لــك ،مــن تلقــاه .كيــف أصبحــت؟
كيــف األوالد ،فتجيبــه مبــا تيســر ،فيعــود فيقــول :وكيــف أصبحــت وكيــف
األوالد؟ يعيدهــا – كمــا تعــاد ( ازيــك ) يف مصــر ،و( ايــش لونــك) يف
الشــام والعـراق ،ســبع عشــرة مــرة علــى األقــل – فــا تــدري مبــاذا جتيــب.
ومــن الــكالم الــذي ال يــدري امل ـراد منــه س ـؤال إخواننــا الصحفيــن كل
من يلقونه ،يف كل مناســبة ،ويف غري مناســبة( ،عن شــعوره ) عند رؤيته
هذا املشهد ،و ( انطباعه ) – وما أدري ما معىن ( انطباعه)  -لذلك
احلــادث .ولــو حققــت عــن مـراد الســائل مــن سـؤاله .وجــدت الســائل ال
يعــرف حقيقــة مــا يريــده ،فضـاً عــن أن يعرفــه املســؤول .وهلجــة الــكالم
ومالمــح الوجــه ،تقلــب املعــي قلب ـاً .تصــوروا رج ـاً يدخــل املــأمت احلزيــن،
وهــو باســم الثغــر ،منطلــق الوجــه ،ويقــول بلهجــة مرحــه ( :عظــم اهلل
أجركــم ،واهلل تأملنــا ملصابكــم ) .أو يدخــل الفــرح وهــو دامــع العــن ،ويقــول
بلهجــة باكيــة :لكــم هتانينــا ،إننــا فرحــون لفرحكــم .إن مــن يســمعه ،يقــول
إنــه أمحــق ،أو كاذب ،ومثلــه مثــل هـؤالء املغنــن الذيــن يســمون أنفســهم
قـراء ومــا هــم بالقـراء ،يتلــون آيــة العــذاب مــن كتــاب اهلل الــي تقشــعر هلــا
اجللــود بصــوت مــرح ونغمــة مرقصــة ،ويتلــون آيــة البشــرى والنعيــم بنغمــة
حزينــة وصــوت بــاك .وإن مــن إمــارات احلكــم علــى شــخصية إنســان هلجــة
كرمــه ،فمــن كان يتكلــم بصــوت هــادئ وهلجــة متزنــة ،وحــروف واضحــة،
كانــت لــه شــخصية املهــذب النبيــه ،ومــن كان مرتفــع الصــوت ،حــاد
اللهجــة يتشــدق يف كالمــه أو ميــط احلــروف مل تكــن لــه هــذه الشــخصية
وقــد تــرى ام ـرأة مجيلــة الوجــه وأخــرى دوهنــا مجــاالً ،مث تســمع كالمهمــا،
فتجــد األوىل خشــناً وهلجتهــا قاســية ،وهــي مســرجلة يف نطقهــا ،وجتــد
للثانيــة صوت ـاً رقيق ـاً وهلجــة ناعمــة ونغمــة حبيبــة فيزيــد يف عينيــك مجاهلــا
حــى لتجدهــا أمجــل مــن صاحبتهــا بــل رمبــا شــوه كالم األوىل صورهتــا يف
بصــرك حــى رأيــت مجاهلــا قبح ـاً .قــال صاحــي :لقــد اكتملــت املقالــة.
قلــت :نعــم ،وكان موضوعهــا جديــداً ،هــو ( فــن الــكالم ).
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قراءة يف "إزالة اخلفاء عن خالفة اخللفاء"
[القسط الثاني]

أ .د نور محمد جمعة

"اخلالفــة هــي الرئاســة العامــة يف التصــدي إلقامــة
الديــن بإحيــاء العلــوم الدينيــة و إقامــة أركان
اإلســام والقيــام باجلهــاد و مــا يتعلــق بــه مــن
ترتيــب اجليــوش والفــرض للمقاتلــة وإعطاءهــم
مــن الفــيء والقيــام بالقضــاء و إقامــة احلــدود
ورفــع املظــامل واألمــر باملعــروف والنهــي عــن
املنكــر نيابــة عــن النــي.1"
هبــذا التعريــف ميهــد الفصــل األول للحديــث
عــن مســئوليات اخلليفــة وواجباتــه واألدلــة علــى
وجــوب نصبــه ،وشــروطه الــي يراهــا يف؛ أن
يكــون املرشــح للخالفــة مســلما ،عاقــا ،بالغــا،
حرا ،شــجاعا ،تقيا ،عدال ،يقدر على احلديث
وال يعــاين مــن مشــكلة يف الســمع أوالبصــر ،وأن
يكــون جمتهــدا ،بيــد أنــه ال يشــرط أن يكــون
جمتهــدا مســتقال كأيب حنيفــة و الشــافعي مثــا،
بــل يكفــي أن ينتســب لإلجتهــاد بــأن يعــرف حتقيــق الســلف وأدلتهــم
ويقــدر علــى الرتجيــح بــن اآلراء .و يرجــح شــرط قريشــية اخلليفــة كذلــك،
مبــا ثبــت عنــده مــن األحاديــث.2
ويرى بأن اخلالفة تنعقد بأربعة أساليب ال خامس هلا:
ببيعــة مــن أهــل احلــل والعقــد ،أو باســتخالف مــن اخلليفــة الســابق،
أو باختيــار مــن الشــورى أو عــن طريــق اإلســتيالء واجلــر؛ كأن ميــوت
اخلليفــة فيتصــدى للخالفــة رجــل مــن غــر بيعــة وال اســتخالف ،وجيمــع
النــاس علــى خالفتــه برضــى منهــم أو بقهــر أو دعــوة للقتــال ،فيجــب
علــى النــاس طاعتــه فيمــا أطــاع الشــرع فيــه .و جييــز ذلــك ملــن اســتوىف
شــروط اخلالفــة واســتطاع صــرف املنازعــن باحلكمــة وحســن التدبــر دون
ارتــكاب للمحرمــات كمــا فعــل معاويــة بــن أيب ســفيان(رضي اهلل عنــه)
عندمــا تصــاحل مــع اإلمــام احلســن(رمحه اهلل) ،وال جييــز ذلــك ملــن مل
يســتجمع شــروط اخلالفــة ،و ي ـراه عاصيــا ،لكــن يوجــب طاعتــه فيمــا
وافــق الشــرع للضــرورة ،ألن منازعتــه احلكــم يــؤدي إىل إراقــة الدمــاء و
اهلــرج واملــرج ،للحصــول علــى مصلحــة موهومــة حمتملــة النــدري مــن
يغلبــه يكــون خـرا منــه أو ال .وعلــى هــذا انعقــدت اخلالفــة لعبدامللــك بــن
مــروان وأول خلفــاء بــي العبــاس.3
ويــرى مســئوليات اخلليفــة وواجباتــه يف :إمضــاء مصــاحل املســلمني،
وحفــظ الديــن علــى مــا ثبــت بالســنة املســتفيضة وانعقــد عليــه إمجــاع
الســلف الصــاحل ،وقتــال املرتديــن وتأديــب الزنادقــة ،وإقامــة أركان
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اإلســام ،وحفــظ بــاد اإلســام ،ورفــع ألويــة
اجلهــاد ،والجييــز اخلــروج علــى اخلليفــة إال إذا
كفــر فقتالــه عنــد ذلــك يعــد مــن أعظــم أن ـواع
اجلهــاد ،لئــا يغلــب الكفــر علــى اإلســام.
أو إذا خــرج يقتــل يف النــاس وينهــب أمواهلــم
و يســتحل فروجهــم ،مــن دون تأويــل شــرعي،
ويــرك حكــم الشــرع وحيكــم الســيف يف الرقــاب،
فحكمــه حكــم قاطــع الطريــق جيــب قتالــه ،أو إذا
حكــم بظلــم صريــح أو مبــا خيالــف الشــرع فيمــا
عندنــا فيــه مــن اهلل برهــان ،جيــوز القيــام بدفــع
ظلمــه عــن النفــس وتــرك طاعتــه ،ومــن ســاند
اخلليفــة يف ظلمــه يعــد عاصيــا ،لكــن إذا مل يكــن
لنــا يف ذلــك برهــان مــن الشــرع ينبغــي الصــر،
وإن أمــر اخلليفــة باملعــروف و هنيــه عــن املنكــر
يعــد مــن أن ـواع اجلهــاد.4
مهــد املؤلــف هبــذا الفصــل إلثبــات اخلالفــة العامــة للخلفــاء األربعــة بنــاء
علــى مــا أورده مــن اللـوازم والبديهيــات الــي ال ينكرهــا عاقــل .وإذا كان
أمــر خالفتهــم اشــتبه علــى بعــض النــاس فليــس مــن حيــث الشــروط و
مقاصــد اخلالفــة وإمنــا باعتبــار معــان أخــرى كالصحــة والوحــي الباطــي
الــي اشــرطتها الشــيعة يف اإلمــام !5
يرتقي الفصل الثاين إىل التنظري ملستوى أعلى من اخلالفة العامة ،وهو؛
اخلالفــة اخلاصــة الــي صرحــت اآليــات القرآنيــة بأوصافهــا وعالقاهتــا حينــا
ِ
َّاهـ ْـم ِف ْال َْر ِ
ض أَقَ ُام ـوا
ولوحــت أحيانــا ،كقولــه تعــاىل ":الَّذيـ َـن إِن َّم َّكن ُ
الصـ َـا َة وآت ــوا الـ َّـزَكا َة وأَمــروا بِالْمعــر ِ
وف َونـََهـ ْـوا َع ـ ِن الْ ُمن َك ـ ِر َولِلَّ ـ ِـه َعاقِبَ ـةُ
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ْال ُُمــوِر" .6
ف
وقولــه تعــاىل ":يَــا أَيـَُّهــا الَّ ِذيـ َـن َآمنُـوا َمــن يـَْرتَـ َّـد ِمن ُكـ ْـم َعــن ِدينِـ ِـه فَ َسـ ْـو َ
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وقولــه تعــاىل ":وعـ َـد اللَّ ــه الَّ ِذيــن آمن ـوا ِمن ُكــم وع ِملُـوا َّ ِ
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بـَيـْنـَُهـ ْـم تـََر ُاهـ ْـم ُرَّك ًعــا ُسـ َّ
ـج ًدا يـَْبتـَغُــو َن فَ ْ
ضـ ًـا ِّمـ َـن اللَّ ــه َوِر ْ
ـيم ُ
ض َوانًــا سـ َ
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السـ ِ ِ
ِ
ـك َمثـَلُ ُهـ ْـم ِف الت ـَّ ْـوَر ِاة َوَمثـَلُ ُهـ ْـم ِف ِْ
ال ِجنيـ ِـل
ـجود َٰذلـ َ
ُو ُجوه ِهــم ِّمـ ْـن أَثَـ ِر ُّ ُ
ِِ ِ
اع
َخـَـر َج َشـطْأَهُ فَـ َ
َكـَـزْرٍع أ ْ
ـب الـُّـزَّر َ
اسـتـَ ْغلَ َظ فَ ْ
ـآزَرهُ فَ ْ
اسـتـََو ٰى َعلَـ ٰـى ُســوقه يـُْعجـ ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َّ
َّ
الصالَــات منـْ ُهــم
لِيَغِي ـ َظ بـ ُـم الْ ُك َّفـ َـار َو َعـ َـد الل ــهُ الذيـ َـن َآمنُـوا َو َعملُـوا َّ
ِ
ِ
يمــا ".9
َّم ْغفـ َـرةً َوأ ْ
َجـ ًـرا َعظ ً
كمــا أشــار إىل هــذا املعــى بعــض األحاديــث النبويــة كقولــه": 
اخلالفــة بعــدي ثالثــون ســنة" .10وقــد رأينــا الصحابــة ينطقــون ببعــض
هــذه املفاهيــم عنــد اختيارهــم للخلفــاء كعبارة":أحــق هبــذا األمــر" ،11و
"تــويف رســول اهلل و هــو عنهــم راض".12
فباســتقراء هــذه األدلــة الوصفيــة اســتنتج املؤلــف أوصافــا للخالفــة
اخلاصــة ،حتققــت مجيعهــا يف اخللفــاء األربعــة ،وهــي:
.1ينعكــس فيهــم صــدى صفــاء النبــوة و علــو فطرهتــا كانعــكاس ضــوء
الشــمس يف املــرآة .و ذلــك ألن اخلالفــة اخلاصــة تتــوىل رئاســة ظاهــر
املســلمني كمــا تتــوىل رئاســة باطنهــم .فهــي خالفــة لألنبيــاء و تعــر
الش ـريعة عــن أصحاهبــا؛ بالصديقــن والشــهداء والصاحلــن .وهــذا هــو
مــا يســتفاد ممــا قالــه احلــق ســبحانه وتعــاىل علــى لســان عبــاده يف ســورة
ِ
ِ
ِ
ـت َعلَْي ِهـ ْـم
الفاحتــةْ ":اه ِدنـَـا ِّ
يم ﴿ ﴾٦صـَـرا َط الَّذيـ َـن أَنـَْع ْمـ َ
الصـَـرا َط الْ ُم ْســتَق َ
ك َمـ َـع الَّ ِذيـ َـن أَنـَْعـ َـم اللَّ ــهُ َعلَْي ِهــم
 ، " ﴾٧﴿ ...وقولــه تعــاىل ...":فَأُولَٰــئِ َ
ِّمن النَّبِيِّني و ِّ ِ
ِّيقني والشُّه َد ِاء و َّ ِِ
ك َرفِي ًقا.14"13
ني َو َح ُس َن أُولَـٰئِ َ
الصال َ
الصد َ َ َ َ
ََ
َ
وهــذا مــا أكــده عبــداهلل بــن مســعود عندمــا قــال :إن اهلل تعــاىل نظــر يف
قلــوب العبــاد فوجــد قلــب حممــد  خــر قلــوب العبــاد فاصطفــاه
وبعثــه برســالته ،مث نظــر إىل قلــوب العبــاد بعــد قلــب حممــد  فوجــد
قلــوب أصحابــه خــر قلــوب العبــاد فجعلهــم وزراء نبيــه  يقاتلــون
عــن دينــه .وذكــر ذلــك البيهقــي إال أنــه قــال :فجعلهــم أنصــار دينــه
ووزراء نبيــه ،فمــا رآه املؤمنــون حســنا فهــو عنــد اهلل حســن ،ومــا رآه
قبيحــا فهــو عنــد اهلل قبيــح.15
.2أن جيعــل صاحــب اخلالفــة اخلاصــة نفســه مبثابــة اجلارحــة للنــي 
فيكمــل مــا نســبه القــرآن الكــرمي واحلديــث النبــوي للرســول،
ويكــون الرســول قــد صــرح أو لــوح م ـرات كثــرة علــى إنابتــه،
ليســجل كل ذلــك يف جريــدة أعمــال الرســول ويكــون للخليفــة
ِ
ك َمثـَلُ ُه ْم ِف التـَّْوَر ِاة
اخلاصة شــرف الوســاطة كما قال ســبحانهَٰ ... ":ذل َ
ومثـلُهــم ِف ِْ ِ
اس ـتـََو ٰى َعلَـ ٰـى
َخـ َـر َج َش ـطْأَهُ فَـ َ
الجنيـ ِـل َكـ َـزْرٍع أ ْ
اس ـتـَ ْغلَ َظ فَ ْ
ـآزَرهُ فَ ْ
ََ َ ُ ْ
ســوقِ ِه يـع ِ
اع لِيَغِيـ َظ بِِـ ُـم الْ ُك َّفـ َـار َو َعـ َـد اللَّ ــهُ الَّ ِذيـ َـن َآمنُـوا َو َع ِملُـوا
ر
ـز
ـ
ل
ا
ـب
ـ
ج
ُّ
َّ
ُ ُْ ُ َ
َّ ِ
الـ ِ
ـات ِمنـهــم َّم ْغ ِفــرةً وأَجــرا ع ِ
يمــا ".16
ظ
ُْ
الص َ
َ َ ًْ َ ً
.3وينبغــي للخالفــة الكاملــة أن توثــق بنــص أو بإشــارات مــن الشــارع
لئــا جيــري الشــيطان مــن ابــن آدم جمــرى الــدم ،فيحــدث الظلــم أو
التهــاون يف غايــة اخلالفــة.17
أمــا الشــروط الــي ينبغــي أن تتحقــق فيمــن يتــوىل اخلالفــة اخلاصــة فيعدهــا
املؤلــف كاآليت:
18
)1أن يكــون اخلليفــة اخلاصــة مــن املهاجريــن األولــن  ،وممــن شــهد
احلديبيــة ،19وحضــر نــزول ســورة النــور ،20و شــهد ســائر مشــاهد اخلــر؛
كبــدر والتبــوك وغريهــا الــي رفــع الشــرع شــأن مــن شــهدها وبشــرهم
باجلنــة.
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)2أن يكون ممن بشر باجلنة.
)3أن يكــون الرســول أعــده مــن خ ـواص األمــة كالصديقــن
واحملدثــن والشــهداء والصاحلــن.
)4أن يكون الرسول  عامله كمن يلي األمر بعده.
)5أن يتحقــق علــى يديــه بعــض مــا وعــد اهلل رس ـوله .وهــذه العالمــة
تظهــر أثنــاء اخلالفــة وال قبلهــا.21
)6أن يصبــح أقواهلــم حجــة يف الديــن؛ كمنزلــة فــوق اإلجتهــاد الــذي
هــو مــن صفــات اخلليفــة العامــة ،ودون التش ـريع الــذي هــو حــق النــي،
وإمنــا علــى غـرار قولــه ":علكيــم بســنيت و ســنة اخللفــاء الراشــدين
مــن بعــدي".22
)7أن يكون أفضل األمة يف عصره ،بشهادة النقل والعقل.23
الفصــل الثالــث تفســر لآليــات القرآنيــة الــي تــدل علــى خالفــة اخللفــاء،
وعلــى مســتلزمات اخلالفــة اخلاصــة .وقــف هــذا الفصــل علــى إحــدى
عشــرة وقفــة قرآنيــة ،يســتنتج منهــا تلــك املعــاين الــي أشــارت إليهــا يف
الدراســة الســابقة ويــورد لطائــف أخــرى يف هــذا البــاب .وهــذه اآليــات
هــي :النــور ،55/واحلــج ،41-38/واألنبيــاء ،105/واملائــدة،54/
والفتــح،16/و ،26/والتوبــة ،32/وآل عم ـران ،110/واحلديــد،10/
واحلجــر ،9/والقيامــة.19-16/
ذكــر الكتــاب اآليــة الــي استشــهد هبــا ســيدنا علــي علــى حتقــق وعــد اهلل
باالســتخالف بعــد الرســول  يف قولــه( :إن هــذا األمــر مل يكــن
نصرتــه وال خذالنــه ألنــه بكثــرة وال قلــة وهــو ديــن اهلل الــذي أظهــره
وجنــده الــذي أعــزه وأيــده حــى بلــغ مــا بلــغ وطلــع حيــث طلــع وحنــن
قال"و َعـ َـد اللَّ ــهُ الَّ ِذيـ َـن َآمنُـوا ِمن ُكـ ْـم َو َع ِملُـوا
علــى موعــود مــن اهلل حيــث َ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ف الذيـ َـن مــن قـَْبلهـ ْـم
اســتَ ْخلَ َ
الصالَــات لَيَ ْســتَ ْخل َفنـَُّه ْم ِف ْال َْرض َك َمــا ْ
ِ
ِ
ضـ ٰـى َلـُ ْـم َولَيُبَ ِّدلَنـَُّهــم ِّمــن بـَْعـ ِـد َخ ْوفِ ِهـ ْـم
َولَيُ َم ِّكنَـ َّـن َلـُ ْـم دينـَُهـ ُـم الَّــذي ْارتَ َ
ِ
ك ُهـ ُـم
ـك فَأُولَٰــئِ َ
أ َْمنًــا يـَْعبُ ُدونَـ ِـي َل يُ ْشـ ِرُكو َن ِب َشـ ْـيئًا َوَمــن َك َفـ َـر بـَْعـ َـد َٰذلـ َ
الْ َف ِ
اسـ ُقو َن" 24فــاهلل منجــز وعــده ،وناصــر جنــده ...،إىل آخــر مــا قــال)
 25وليــس كمــا يظــن الشــيعة بــأن هــذا الوعــد ســوف يتحقــق يف زمــن
املهــدي أو أنــه حتقــق يف زمــن الرســول و انصــرم!
مث استنتج املؤلف منها معىن االستخالف ،وأن هذا االستخالف وعد
هلل حققــه فيجــب طاعتــه ،وأنــه يــدل علــى اخللفــاء الراشــدين دون خلفــاء
بــي أميــة وبــي العبــاس ،وأن دعائــم الديــن متكنــت وتقــوت فــرة اخلالفــة
الراشــدة لتطمئــن قلــوب املؤمنــن عنــد حــدوث الوعــد " َولَيُبَ ِّدلَنـَُّهــم ِّمــن
بـَْعـ ِـد َخ ْوفِ ِهـ ْـم أ َْمنًــا" ،ال كمــا زعــم الشــيعة عــن أئمتهــم بأهنــم عاش ـوا
حياهتــم يف خــوف ووجــل واختف ـوا حتــت ســتار "التقيــة" ،ومل يؤيــدوا ومل
26
ينصــروا قــط!
وعلــى هــذا الغ ـرار يســجل املؤلــف بعــض مــا يفتــح اهلل عليــه يف ظــال
اآليــات العشــرة األخــرى ،مث يكمــل هــذا الفصــل بتتمــة عــن النبــوة
ومي ـزات النــي علــى ســائر البشــر ،وأوجــه التشــابه بــن اخلليفــة اخلاصــة
والنــي.27
مهــد املؤلــف األحاديــث واآلثــار الــي صرحــت أو لوحــت خلالفــة
الراشــدين ،وهــي كذلــك تثبــت ل ـوازم اخلالفــة اخلاصــة ،بتقــدمي تعريــف
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دراسات إسالمية
وأغلــق ملــف هــذه الفكــرة مبــا قالــه ســادات األش ـراف مــن أهــل البيــت
أمثــال؛ احلســن بــن علــي بــن أيب طالــب وأوالده ،وأوالد اإلمــام احلســن،
يف مناقب اخللفاء الراشدين و من ذلك ،سئل أيب جعفر (اإلمام باقر)
عــن أيب بكــر وعمــر فقــال :إين أتوالمهــا وأســتغفر هلمــا فمــا رأيــت أحــدا
مــن أهــل بيــي إال وهــو يتوالمهــا .وســئل عــن قــوم يســبون أبابكــر وعمــر
فقــال أولئــك املـراق .وعنــه قــال مــن شــك فيهمــا كمــن شــك يف الســنة.
وبغــض أيب بكــر و عمــر نفــاق ،وبغــض األنصــار نفــاق ،إنــه كان بــن
بــي هاشــم وبــن بــي عــدي وبــي تيــم شــحناء يف اجلاهليــة فلمــا أســلموا
حتاب ـوا و نــزع اهلل ذلــك مــن قلوهبــم حــى إن أبابكــر اشــتكى خاصرتــه
فــكان علــي يســخن يــده بالنــار و يضمــد هبــا خاصــرة أيب بكــر ونزلــت
ص ُدوِرِهــم ِّمـ ْـن ِغـ ٍّـل إِ ْخ َوانـًـا َعلَـ ٰـى ُسـ ُـرٍر
فيهــم هــذه
اآلية"ونـََز ْعنَــا َمــا ِف ُ
َ
ِِ 29 28
ـن " .
ُّمتـََقابلـ َ
مث علــى أرضيــة مــا ســبق أعلــن الدهلــوي إمجــاع الرعيــل األول مــن
الصحابــة ومــن تبعهــم علــى خالفــة اخللفــاء الراشــدين ،وهــذا ممــا ال يعــذر
املــرء بإنــكاره ألنــه مبقــام "مــا عندكــم مــن اهلل فيــه برهــان"!
و ليتــم تنســيق الدراســة ومجــع مشــل املوضــوع يف إطــار اهلــدف يعــود مــرة
أخــرى لتكريــس تلــك املســتلزمات الــي أكدهــا يف الفصــل األول والثــاين
عــن اخلالفــة العامــة وشــروطها مث اخلالفــة اخلاصــة وأوصافهــا ولوازمهــا يف
ظــل مــا جــاء يف هــذا الفصــل.
الفصــل اخلامــس رحلــة تارخييــة يف ســرد الفــن الــي أشــار النــي
بوقوعهــا بعــد زمــن اخلالفــة اخلاصــة .فــإن وقــوع فــن أخــر املصطفــى
عنهــا؛ كشــهادة عثمــان وظهــور فــرق كاخل ـوارج والقدريــة واملرجئــة
والروافــض ،ووقائــع اجلمــل والصفــن والنهــروان ،دليــل علــى هنايــة فــرة
اخلالفــة اخلاصــة ،مث انفــرط العقــد فحدثــت وقائــع أخــرى أكــدت ذهــاب
تلــك الفــرة كشــهادة اإلمــام احلســن ووقعــة احلــرة واســتحالل مكــة،
وخــروج ابــن زيــاد وســلطة املختــار وغــر ذلــك ،و كخــروج رايــات الســود
لبــي العبــاس يف خراســان.

لإلمجــاع ،وأن خالفــة اخللفــاء الراشــدين ثبتــت باإلمجــاع.
أوضــح ذلــك بســرد مــا جــاء يف مســانيد جمتهــدي العصــر األول ،مث
مســانيد املهاجريــن ،واألنصــار ،وســائر الصحابــة ،وأق ـوال مــن أهــل
البيــت.
فــأورد  9روايــات عــن مســند أيب بكــر،و  27روايــة عــن مســند عمــر،
و 17روايــة عــن مســند عثمــان ،و 36روايــة عــن مســند علــي ،وروايتــن
عــن مســندي أيب عبيــدة بــن اجل ـراح و معــاذ بــن جبــل ،و 3روايــات
عــن مســند عبدالرمحــن بــن عــوف ،وروايــة عــن زبــر بــن الع ـوام ،و3
روايــات عــن طلحــة بــن عبيــداهلل ،و 5روايــات عــن ســعدبن أيب وقــاص،
و 4روايــات عــن مســند ســعيد بــن زيــد ،و 22روايــة عــن عبــداهلل بــن
مســعود ،و 24روايــة عــن عبــداهلل بــن عمــر ،و 12روايــة عــن عبــداهلل بــن
عبــاس ،و 8روايــات عــن أيب موســى األشــعري ،و 3روايــات عــن عبــداهلل
بــن عمــرو بــن العــاص ،و 23روايــة عــن أيب هريــرة ،و 16روايــة عــن أم
املؤمنــن عائشــة ،و 13روايــة عــن مســند أنــس بــن مالــك ،و 6روايــات
عــن أيب ســعيد اخلــدري ،و 8روايــات عــن مســند جابــر بــن عبــداهلل.
مث أردف ذلــك بأحاديــث وردت يف مســانيد املهاجريــن أمثــال :عماربــن
ياســر ،و حذيفــة بــن اليمــان ،وأبــوذر ،و مقــداد بــن األســود ،وخبــاب
بــن األرت ،وبريــدة األســلمي ،وعقبــة بــن عامــر ،و ســفينة ،وعربــاض
بــن ســارية ،و عبدالرمحــن بــن غنــم األشــعري ،و أبــو أروى الدوســي ،و
أبــو أمامــة الباهلــي ،وســامل بــن عبيداألشــجعي ،و عرفجــة األشــجعي،
و عيــاض بــن محــار اجملاشــعي ،وربيعــة بــن كعــب األســلمي ،وأبوبــرزة
األســلمي ،و عمرو بن عبســة ،وســلمان الفارســي ،وذي خممر ،وعوف
بــن مالــك األشــجعي ،وعبــداهلل بــن مغفــل املــزين ،وأم املؤمنــن حفصــة.
مث ذكــر مــن أحاديــث مســانيد األنصــار مــا رواه :معــاذ بــن جبــل ،وأيب
بــن كعــب ،وأبــو أيــوب األنصــاري ،وأبــو الــدرداء ،وأســيد بــن حضــر،
وزيدبــن ثابــت ،وزيــد بــن خارجــة ،و رفاعــة بــن رافــع الزرقــي ،ورافــع بــن
خديــج ،وأبوســعيد بــن معلــى ،وب ـراء بــن عــازب ،وأم ح ـرام األنصاريــة،
وســهل بــن ســعد الســاعدي ،ونعمــان بــن بشــر ،وعــومي بــن ســاعدة،
وشــداد بــن أوس ،وحســان بــن ثابــت ،وأبواهليثــم بــن تيهــان ،وكعــب
بــن عجــرة.
املنابع:
أردف ذلــك مبــا روي مــن األحاديــث عــن؛ جابــر بــن مســرة ،وعــدي .1إزالة اخلفاء عن خالفة اخللفاء ،شاه ويل اهلل الدهلوي (ج ،1/ص.)13/
بــن حــامت ،و كــرز بــن علقمــة اخلزاعــي ،وعبــداهلل بــن حوالــه ،و هاشــم  .2املصدر السابق.22-18/1
 .3املصدر السابق .26-25/1
بــن عتبــة بــن أيب وقــاص ،ونافــع بــن عتبــة بــن أيب وقــاص ،وعبــداهلل بــن
 .4املصدر السابق.33-32/1
هشــام بــن زهــرة القرشــي ،وعمـران بــن حصــن اخلزاعــي ،وعبدالرمحــن بــن  .5املصدر السابق.34-33/1
أيب بكــر ،وعثمــان بــن أرقــم ،وأســود بــن س ـريع ،وأبوجحيفــة الس ـوائي .6 ،احلج.41/
 .7املائدة.54/
وعبــداهلل بــن زمعــة بــن أســود ،وأبوبكــرة الثقفــي ،ومســرة بــن جنــدب،
 .8النور.55/
وعبــاس بــن عبداملطلــب ،وأبــو الطفيــل ،ومــرة بــن كعــب ،وأبــو رمثــة .9 ،الفتح.29/
ونافــع بــن عبداحلــارث ،وجبــر بــن مطعــم ،وعبــداهلل بــن زبــر ،وعبدالرمحن  .10رواه أمحــد ( )220/5وأبــو داود ( 4646و )4647وغريمهــا كمــا يف الصحيحــة لأللبــاين
(.)459
بــن خبــاب األســلمي ،وعبدالرمحــن بــن مســرة ،ومعاويــة بــن أيب ســفيان،
 .11شــرح العقيــدة الطحاويــة ،أيب العــز احلنفــي ،ت /األلبــاين ،ط /املصريــة األوىل  ،2005دار
وعمــرو بــن العــاص ،وعبــداهلل بــن جعفــر ،وجريــر بــن عبــداهلل البجلــي،
الســام ،ص.480/
وجنــدب بــن عبــداهلل ،وأبــو حمجــن ،وزرارة بــن عمــرو النخعــي ،وســعيد  .12شــرح العقيــدة الطحاويــة ،أيب العــز احلنفــي ،ت /امحــد شــاكر ،ط1،1418 /هــ ،وزارة األوقــاف
الســعودية ،ص.490/
بــن املســيب ،وعبــداهلل بــن احلنطــب.
السنة 11 :العدد / 11 :ذو القعده  1436هـ  .ق
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القاموس
 .13النساء.69/
 .14إزالة اخلفاء.39-38/1
 .15املدخــل إىل الســنن الكــرى ،ابوبكــر البيهقــي ،ت/حممــد ضيــاء الرمحــن األعظمــي،
ص ،114/دار اخللفــاء للكتــاب اإلســامي ،الكويــت.
 .16الفتح.29/
 .17إزالة اخلفاء.43-39/1
 .18وذلــك ألن اهلل عــز وجــل قــال فيهــم ":أ ُِذ َن لِلَّ ِذيـ َـن يـَُقاتـَلُــو َن بِأَنـَُّهـ ْـم ظُلِ ُمـوا َوإِ َّن اللَّ ــهَ َعلَـ ٰـى
ِ
نَ ِ ِ
ُخ ِر ُج ـوا ِمــن ِديَا ِرِهــم بِغَـ ِْـر َحـ ٍّـق
ص ِرهـ ْـم لََقد ٌير"﴿احلــج ،﴾٣٩ /مث وصفهــم "الَّذيـ َـن أ ْ
ْ
ِ
َّاهـ ْـم ِف
إَِّل أَن يـَُقولُـوا َربـُّنَــا اللَّ ــهُ ﴿" ...احلــج ، ﴾٤٠/مث قــال فيهــم ":الَّذيـ َـن إِن َّم َّكن ُ
الصـ َـاةَ وآت ــوا الـ َّـزَكاةَ وأَمــروا بِالْمعــر ِ
ْالَْر ِ
وف َونـََهـ ْـوا َع ـ ِن ال ُْمن َك ـ ِر َولِلَّ ـ ِـه َعاقِبَ ـةُ
ض أَقَ ُام ـوا َّ َ َ ُ
ََُ َُْ
ْال ُُموِر"﴿احلــج .﴾٤١/فــإذا كان اخلليفــة مــن املهاجريــن األولــن اطمئنــت القلــوب إىل
خالفته وســكنت إليه ،وهذه الصفة تشــبه العصمة اليت تثبت لإلنبياء .فقد قال احلق
ِ
ُخ ِر ُج ـوا ِمــن ِديَا ِرِهـ ْـم َوأُوذُوا ِف َس ـبِيلِي َوقَاتـَلُـوا َوقُتِلُـوا
اجـ ُـروا َوأ ْ
ســبحانه ...":فَالَّذيـ َـن َه َ
َّات َت ِري ِمن َتتِها ْالَنـهار ثـوابا ِّمن ِع ِ
ِِ
ٍ
ند اللَّ ــهِ
ِ
َلُ َكفَِّرَّن َعنـْ ُه ْم َسيِّئَات ْم َوَل ُْدخلَنـَُّه ْم َجن ْ
ْ َ َْ ُ ََ ً ْ
اب "﴿آل عمران ،﴾١٩٥/وقال تعاىل ":والَّ ِ
َّ ِ
نده حســن الثـَّو ِ
اج ُروا
ه
و
ا
و
ن
آم
ين
ذ
ُ
َ َ َ ََ َ
َوالل ــهُ ع َ ُ ُ ْ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
ك ُه ُم ال ُْم ْؤمنُو َن َحقًّا َّلُم َّم ْغفَرةٌ َوِرْز ٌق
صُروا أُولَٰــئ َ
ين َآووا َّونَ َ
َو َج َاه ُدوا ف َسب ِيل اللَّ ــه َوالذ َ
َك ِرمي "﴿األنفال ، ﴾٧٤/وقال سبحانه ":الَّ ِ
اج ُروا َو َج َاه ُدوا ِف َسبِ ِيل اللَّ ِـه
ه
و
ا
و
ن
آم
ين
ذ
ُ
ٌ
َ َ ََ َ
ِِ
ك ُهـ ُـم الْ َفائـِ ُـزو َن "﴿التوبــة (.﴾٢٠/إزالــة
بِأ َْم َوالـ ْـم َوأَن ُف ِسـ ِه ْم أ َْعظَـ ُـم َدَر َجـةً ِعنـ َـد اللَّ ـ ِـه َوأُولَٰــئِ َ
اخلفــاء)45-44/1
ـول اللَّ ـ ِـه َوالَّ ِذيـ َـن َم َعــهُ أ َِشــدَّاءُ َعلَــى الْ ُك َّفــا ِر  "...مث يــردف
 .19يقــول احلــق ســبحانهُّ ":مَ َّمـ ٌد َّر ُسـ ُ
ِٰ
ـك مثـلُهــم ِف الت ـَّـور ِاة ومثـلُهــم ِف ِْ ِ
ـآزَرهُ ﴿" ...
َخـ َـر َج َشـطْأَهُ فَـ َ
الجنيـ ِـل َكـ َـزْرٍع أ ْ
َْ َ َ َ ُ ْ
قائــاَ ":ذلـ َ َ َ ُ ْ
الفتح ﴾٢٩/أي؛ أن الدين سيظهر وتعلوا كلمة اهلل على يد من حضر هذه الوقعة،
فلــو ثبــت هــذا الوصــف يف اخلليفــة ،اعتمدنــا حتقيقــا بأنــه ســوف حيقــق مقاصــد اخلالفــة،
وقــد أخــر القـرآن بــأن اهلل قــد رضــي عــن هــذا الفريــق ،قــال تعــاىل ":لََّقـ ْد َر ِضـ َـي اللَّ ــهُ َعـ ِن
ِ
ِِ
ِِ
الس ِكينَةَ َعلَْي ِه ْم َوأَثَابـَُه ْم
َنزَل َّ
ني إِ ْذ يـُبَايِعُونَ َ
ال ُْم ْؤمن َ
ك َْت َ
َّجَرِة فـََعل َم َما ِف قـُلُوب ْم فَأ َ
ت الش َ
فـَْت ًحــا قَ ِريبًــا"﴿ ،﴾١٨وروى جابــر عــن الرســول قولــه ":لــن يلــج النــار أحــد شــهد
بــدرا واحلديبيــة" ،وقــال":ال يدخــل النــار أحــد ممــن بايــع حتــت الشــجرة"( .إزالــة اخلفــاء
)46-45/1
 .20قــال ســبحانه فيمــن حضــر نــزول ســورة النــور " َو َعـ َـد اللَّ ــهُ الَّ ِذيـ َـن َآمنُـوا ِمن ُكـ ْـم َو َع ِملُـوا
َّ ِ
الـ ِ
ـات لَيَ ْســتَ ْخلِ َفنـَُّه ْم ِف ْالَْر ِ
ف الَّ ِذيـ َـن ِمــن قـَْبلِ ِهـ ْـم َولَيُ َم ِّكنَـ َّـن َلـُ ْـم
اســتَ ْخلَ َ
ض َك َمــا ْ
الص َ
ِ
ِ
ضـ ٰـى َلـُ ْـم ﴿"...النــور ،﴾٥٥/وضمــر "منكــم" يرجــع إىل مــن حضــر
دينـَُهـ ُـم الَّــذي ْارتَ َ
نزول سورة النور ،واليشمل املسلمني قاطبة ،وذلك ألنه لو قصد املسلمني قاطبة للزم
التك ـرار مــع "الذيــن آمن ـوا وعمل ـوا الصاحلات"!(إزالــة اخلفــاء )46/1
.21كإقامــة الصــاة وإيتــاء الــزكاة واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر بعــد التمكــن "الَّ ِذيـ َـن إِن
الزَكاةَ وأَمروا بِالْمعر ِ
َّاه ْم ِف ْالَْر ِ
وف َونـََه ْوا َع ِن ال ُْمن َك ِر َولِلَّ ِـه
ض أَقَ ُاموا َّ
َّم َّكن ُ
الص َلةَ َوآتـَُوا َّ َ َ ُ َ ْ ُ
ِ
َعاقِبَـةُ ْال ُُموِر"﴿احلــج ، ﴾٤١/والتمكــن للديــن علــى أيديهــمَ ":و َعـ َـد اللَّ ــهُ الَّذيـ َـن َآمنُـوا
ِمن ُكــم وع ِملُـوا َّ ِ
الـ ِ
ـات لَيَ ْســتَ ْخلِ َفنـَُّه ْم ِف ْالَْر ِ
ف الَّ ِذيـ َـن ِمــن قـَْبلِ ِهـ ْـم
اســتَ ْخلَ َ
ْ ََ
ض َك َمــا ْ
الص َ
ِ
ِ
ضـ ٰـى َلـُ ْـم ﴿"...النــور ، ﴾٥٥/وفتــح البلــدان و نشــر
َولَيُ َم ِّكنَـ َّـن َلـُ ْـم دينـَُهـ ُـم الَّــذي ْارتَ َ
الديـ ِن ُكلِّـ ِـه ﴿" ...التوبــة ،﴾٣٣/وقتــال املرتديــن ":يَــا أَيـَُّهــا
اإلســام ...":لِيُظْ ِهـَـرهُ َعلَــى ِّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف يَـأِْت اللَّ ــهُ بَِقـ ْـوم ُيبـُُّهـ ْـم َوُيبُّونـَـهُ ﴿" ...
الَّ ِذيـ َـن َآمنُـوا َمــن يـَْرتَـ َّـد ِمن ُكـ ْـم َعــن دينــه فَ َسـ ْـو َ
ٍ
ٍ
ِ
املائــدة ﴾٥٤/والنفــر لقتــال الفــرس والــرومَ .. ":ســتُ ْد َع ْو َن إِ َ ٰل ق ـَ ْـوم أ ِ
ُول بَـأ ٍ
ْس َشــديد ...
"﴿الفتــح .﴾١٦/ومجــع القـرآن يف املصاحــف ":إِ َّن َعلَيـْنَــا جَْ َعــهُ َوقـُْرآنَهُ"﴿القيامــة.﴾١٧/
 .22أخرجــه الرتمــذي يف كتــاب العلــم بــاب 16ج ،244/5وأبــو داود يف كتــاب الســنة
بــاب 6ج ،213/5وابــن ماجــة يف مقدمــة ســننه بــاب 6ج ،15/1وأمحــد يف املســند
ج ،126/4والدارمــي يف مقدمــة ســننه بــاب اتبــاع الســنة  ،44/1واأللبــاين يف صحيــح
اجلامــع  ،رقــم.2549/
 .23إزالة اخلفاء.74-37/1
 .24النور.55/
 .25هنج البالغة ،ص ،203/ط /دار الكتاب اللبناين بريوت1387 ،ه 1967 -م،
 .26إزالة اخلفاء.84-75/1
 .27املصدر السابق.208-75/1
 .28احلجر.47/
 .29إزالة اخلفاء .406-405/1
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معجم املصطلحات اجلديدة وطريقة استعماهلا()24

سياسة التبعية المطلقة :سياست وابستگی مطلق
مدوّ :بران
ٍّ
التقوقع التدريجي :ركود تدرجيى
ستتواكب :روى مى آورد
فترة الطوارئ :دوره اضطرارى
تركع على ركبتها :به زانو در خواهد آمد
إلى حافة اإلفالس :در شرف ور شكتگی
التراجع :عقب نشيىن كردن
حرب االستنزاف :جنگ فرسایشی
السياسة التصادمية :سياست اصطكاك
شروخ :شكاف
كيفية استعماهلا
•سياسة التبعية املطلقة ألمريكا ،أفقدت باكستان استقاللية قراراهتا.
•إن الواليــات املتحــدة الــي تقــود اليــوم هــذا العــامل بآفاتــه وعالتــه ،تشــرف
ـدو.
علــى ســقوط مـ ٍّ
•يسري االقتصاد األمريكي إىل التضعضع والتقوقع التدرجيي.
•ســتتواكب مشــاكل الطاقــة مــع انتشــار مشــاكل التغيــر املناخــي املســبب
لألمـراض الوبائيــة.
•ستكون فرتة الطوارئ الطويلة ذات مشكالت مجة.
•إن املدنية األمريكية سوف تركع على ركبتها بسبب نقص الطاقة.
•وقــد تســببت ضخامــة الديــون وفوائدهــا الربويــة يف دفــع االقتصــاد إىل
حافــة االفــاس.
•إن العوامل االجتماعية تساهم بال شك يف الرتاجع األمريكي الراهن.
•إن احلــرب االســتنزاف الــي خيوضهــا املقاتلــون ضــد الق ـوات األمريكيــة
حتقــق جناحــات.
•السياسة التصادمية أدت إلحداث شروخ متعددة يف قطاعات الدولة.
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الداعـيـة الكبـيـر

اإلمام أبو احلسن الندوي
كليم هللا البشيني

كلمــا دارت علــى اإلســام دوائــر الســوء ،ونابــت أهلــه نوائــب الشــر،
وتداعــت عليــه األمــم الطاغيــة ،وتالعبــت بــه األيــدي العاتيــة فأصابــت
منــه األذى يف الدمــاء واألع ـراض واألم ـوال ،وتشــكلت عرقلــة عارمــة
يف ســبيل هنضتــه ورقيــه وذيوعــه ،قيــض اهلل مــن صفــوة عبــاده رجــاال
يلعبــون – باهلمــم املطاولــة النجــوم والعزائــم املناطحــة الصخــور -دور
نــوح ،فينقــذون الســفينة الــي حتمــل شــداة احلــق ورواد اإلميــان إىل
شــطء األمــن وســاحل الســام بعــد مــا جل هبــا البحــر وتالطمــت عليهــا
األمـواج وكادت حتــدث هبــا أمـرا مكروهــا .ومــن أولئــك األعــام شــيخنا
الداعيــة اإلمــام أبــو احلســن علــى النــدوي  -رمحــه اهلل وأدخلــه فســيح
جنانــه -ففــي مســتهل القــرن العشـرين شــنت احلضــارة الغربيــة  -وهــي يف
ريعاهنــا وعنفـوان شــباهبا -حربــا ضروســا علــى اإلســام وأهلــه ،وجلبــت
عليــه خبيلهــا ورجلهــا ،وهامجــت علــى حــدوده اجلغرافيــة ،وزلزلــت كيانــه
الفكــري ،وقاومــت مبادئــه اإلهليــة املتينــة مببادئهــا امليـ ّـز فــةا ملشــو هــة،
وهدمــت صــرح جمــده الشــامخ الــذي بنــاه املســلمون كابـرا عــن كابروجيــا
بعــد جيل،ومكــرت مكــر الثعلــب فتمكنــت مــن متزيــق اخلالفــة وتشــتيت
كلمــة املســلمني ،وتفكيكهــم يف وحــدات ال غنــاء هبــا وال متعــة ،ال عــز
هلــا وال ســطوة .ففــي تلــك األوضــاع املتدهــورة كانــت أنظــار األمــة ترنــو
إىل رائــد ميلــك مهــة عاليــة وعزميــة صارمــة وشــكيمة شــديدة يــذود هبــا
عــن محــى األمــة ويــذب عــن بيضــة اإلســام ويــرد علــى الغــرب غوايتهــا،
ويقــف ســدا دون هجماهتــا وغاراهتــا ويقــود النهضــة اإلســامية باملنهــج
الســليم وعلــى الطريــق املســتقيم ،ويفتــق وعــي شــباب اإلســام ويغذيهــم
روحيــا وفكريــا ،مث يعــدو خــط الدفــاع فيقــدم باهلجــوم علــى الفلســفة
الغربيــة بســاح العلــم واملعرفــة املتطــورة ،ويزيفهــا باحلجــج الســاطعة
والرباهــن احملكمــة ،وينــادي بأعلــى صوتــه يف عصــر التقــدم واالزدهــار ويف
أوســاط التقنيــة والتكنولوجيــا :أن ال فــاح والجنــاح ،ال راحــة وال هنــاء،
ال ســعادة وال رخاء إال يف االعتناق لإلســام واخلضوع لتعاليمه .فكان
هــو صاحــب مقالنــا الشــيخ النــدوي!!! علــى بــال مــن كان خيطــر أن هــذا
الطفــل الــذي فتــح العــن ســنة  ١٩١٣م يف أســرة كرميــة ســوف يقتفــي
آثــار جــده " أمحــد بــن عرفــان الشــهيد" فيكمــل صــرح الدعــوة والتجديــد
الــذي دشــنه جــده ،وبــذل يف ســبيله جهــده وجهــاده ،وضحــى يف طريقــه
بغالــه ورخيصــه ونفســه ونفيســه ،ويوســع نطــاق دعوتــه حــى أصبحــت
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ينهــل مــن منريهــا الــداين ويشــم عبريهــا القاصــي؟! مــن كان يظــن أن
الطفــل الــذي نشــأ يف مهــد اليتــم ،وتــرىب يف حجــر الفقــر ،ودرس يف
نقــص مــن الذاكــرة ســوف يقــود جيــا ،ويرشــد أقوامــا ،ويهــدي رجــاال؟!
ولكــن شــاء اهلل فــكان! هــذا " املنــا " العجمــي الــذي ختــرج باملدرســة
الدينيــة وهنــض منهــا ختطــى إىل األمــام وغامــر يف
شــرف مــروم فــأىب أن يقنــع مبــا دون النجــوم ،وتطلــع إىل القمــم الشــاخمة
فــأىب أن يرضــى بالــدون والدنيــة .نظــر إىل األمــور فاختــار معاليهــا وهجــر
سفاســفها ،رفــض الدنيــا وزخارفهــا فأتتــه وهــي راغمــة .أتقــن العربيــة
وأجادها فأصبح عندليب اإلســام يشــدو هتاف جمده املاضي ،وينشــد
أراجيــز عظمتــه البائــدة ،ويغــي أهازيــج هنضتــه علــى أوتــار الدعــوة والفكــر
والتجديــد يف أوســاط الدمهــاء واخلاصــة ،ويف قصــور امللــوك وجمالــس
العلمــاء ،علــى صفحــات اجلرائــد واجملــات ،ويف برامــج اإلعــام
ورك ز حماوالتــه يف دعــوة العــرب ،دعاهــم
واإلذاعــات .كــرس جهــوده ّ
إىل اإلســام ،النــور الــذي تصاعــد مــن أرض العــرب نفســها فمــا لبــث-
بفضــل الصحابــة آبــاء العــرب -أن انتشــر يف العــامل وذاع ،ومــأه رشــدا
وهدايــة وضيــاء وهبــاء .أشــرف علــى " النــدوة " – وكانــت باجلامعــات
الرمسيــة األدبيــة أشــبه منهــا باجلامعــات اإلســامية – فرأســها مبزيــج
مــن احلــب واإلميــان ،وتوفــر مقتضــى العقــل والعاطفــة ،وعلــى أســاس
اجلمــع بــن القــدمي النافــع واجلديــد الصــاحل ،واق ـران العلــم بالعمــل،
والبحــوث والدراســات بالتخطيــط والتنفيــذ ،فبلــغ هبــا مــن الرقــي قمتــه،
والتطــور ذروتــه حــى أصبحــت مركــز الصحــوة اإلســامية ومنبــع الفكــر
اإلســامي ،وأجنبــت رجــاال أفــذاذا ســد ت هبــم الفرجــة امللموســة يف
اجملالــن منــذ أمــد بعيــد .درس التاريــخ دراســة حمقــق بــارع وناقــد بصــر،
فنخلهــن خــا وجــر ده جتريدا،واســتخرج مــن طياتــه أصــوال ونواميــس –
كونيــة ووضعيــة – تلعــب – بصفتهــا ســننا إهليــة مطــردة – دورهــا يف
رفعــة أق ـوام وضعــة أخــرى ،واســتنتج منهــا نتائــج صائبــة قــد مهــا بــن
يــدي األمــة لتعتــر هبــا عــن ماضيهــا وتســتفيد منهــا يف حاضرهــا وغابرهــا.
اســتخدم القلــم كوســيلة – هــي مــن أنفــع الوســائل – وأداة  -هــي مــن
أجــدي األدوات – لتحقيــق األهــداف الســنية الــي اســتهدفها يف ســبيل
اجملــد والصحــوة والفكــر والنهضــة .وهاكــم بعــض الش ـرائح واللقطــات:
عرفنــا " باحلضــارة " وأخربنــا عــن صلتهــا بالديــن ،مث أرانــا مشــهد
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عزميــة نك ـراء أصيبــت هبــا "املــادة يف صراعهــا مــع اإلميــان " ،وصــور
لنــا منظــر خيبــة كادت " احلضــارة الغربيــة تبــوء هبــا يف صراعهــا مــع
احلضــارة اإلســامية " حــى شــاهدنا احلــق تبلــج والباطــل تلجلــج و" أثــر
اإلســام يف احلضــارة " واضحــا جليــا ،وشــعرنا مبســاس حاجــة العــامل
إىل املســلمني لتجديــف ســفينة احليــاة ،كمــا أدركنــا مــدى "اخلس ـران
الــذي أصابــه باحنطــاط املســلمني " وختلفهــم عــن قيادتــه .كان التجديــد
موضوعــا كامتــا ،وتراجــم رجالــه مطمــورة يف زوايــا التاريــخ اخلفايــا،
حــى هنــض بأعبائهــا اإلمــام – يف حــن كانــت األمــة يف أمــس حاجــة
إليهــا؛ حيــث ظــن هبــا اجلمــود واخلمــود ،وعــدم احليويــة والصلــوح للبقــاء
واخللــود – فقدمهــا يف باقــة مجيلــة مساهــا " تاريــخ رجــال الفكــر والدعــوة
" بعــد مــا جـ ّـم هلــا بعبقريتــه الفكريــة وعقالنيتــه الدعويــة .مث أرشــد دعــاة
األمــة إىل " مناهــج األنبيــاء يف الدعــوة " وزو دهــم ب "مقــاالت يف
الفكــر والدعــوة " ليســتمدوا منهــا يف ترشــيد الصحــوة اإلســامية .إذا
كان احلديــث عــن " النبــوة واألنبيــاء " فمــن اجلفــاء أن ال يفــرز" الســرة
النبويــة " ويتشــرف بتحبريهــا بلغــة احلــب الفيــاض والعاطفــة اجلياشــة،
وأن ال يــذب عنهــا بــردع الفتنــة " القاديانيــة " الــي هتجــم علــى حرمــة
الرســول بالتصــدي ألعظــم مزيتــه كونــه خــامت النبيــن .نعــم! حينمــا "
هتــب ريــح اإلميــان " وتتوفــر "جمالــس أهــل القلــوب " و" يفهــم القــرآن
بتطبيــق مبادئــه " وتــؤدي " الســنة " واجبهــا كشــارحة ملبهمــه ومبينــة
جململه فال بد أن تصح "العقيدة " ويتم "الســلوك " وتطيب " األركان
األربعــة " يف أج ـواء " الربانيــة ال الرهبانيــة " وبالتــايل فيســر علــى
"الطريــق إىل املدينــة " حاديــا ب " روائــع إقبــال " ليتشــرف بزيــارة "نــي
الرمحــة " حيــث يشــحن بطاريــة
القلب بنور اإلميان وطاقة الروح ورجاحة العقل ،لينادي ب"خطابات
صرحيــة يف الغــرب وأمــركا " و"مــن هنــر كابــول إىل هنــر يرمــوك" ويف
صحــارى احلجــاز وأريــاف "الشــرق األوســط" :أن ائت ـوا "إىل اإلســام
مــن جديــد " وقوم ـوا حلــل "قضيــة فلســطني" وأنقــذوا " احلجــاز مــن
األخطــار" احملدقــة بــه واعتــروا مــن "تاريــخ املســلمني يف اهلنــد" -فــردوس
اإلســام الفقيــد –
هــز العــرب وحضهــم مبقاالتــه وخطبــه وحماضراتــه ،فــا نــدري أي شــيئ
حــداه ليخاطــب بــاد العــرب نفســها ويطلــب منهــا أن "تســمع لــه
مصخيــة ومصغيــة؟! أرغبــة يف ديــار احملبــوب أم أن صــداه مل يلــق جتاوبــا
لــدى العاقــل فاحتــاج إىل الالعاقــل؟ مــا أبــدع قصــة يكتبهــا األديــب
عــن نفســه! ومــا أعظــم يوميــة يســطرها الداعيــة ...يضمهــا ليلــه وهنــاره،
حلــه وترحالــه ،معاناتــه الشــدائد ومقاســاته املصائــب ،حتملــه للمتاعــب
وحتنكــه للتجــارب .يقرأهــا القــاري فــا خيفــى عليــه مكانــة صاحبهــا
املرموقــة ،والصــدارة الــي كان حيتلهــا يف املوكــب فــا جــرم
يتيقن أنه هو قائد ورائد الركب """ السائر يف مسرية احلياة """
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هامش األخبار
ميشيل ويلبيك :أنا مصاب باإلسالموفوبيا
قال الروائي الفرنسي ميشيل ويلبيك إن موضوع اإلسالم يف األدب واإلعالم
الغربيني أصبح يُتناول بشــكل «فيه هوس».
وأوضــح الروائــي املثــر للجــدل حب ـوار لصحيفــة «غارديــان» أمــس األحــد
مبناســبة صــدور الطبعــة اإلجنليزيــة لروايتــه «خضــوع» أهنــا تــأيت هبــذا الســياق
للتوجــس مــن اإلســام ،لكنــه يــردف «ال أجــد نفســي ملزمــا
الــذي يدفــع النــاس ّ
باالعتــذار ،ومــن املســتحيل رفــع نســبة احلديــث عــن اإلســام بوســائل اإلعــام
أكثــر ممــا هــو موجــود اآلن ،لقــد وصلنــا تقريبــا إىل نســبة .»%100
كلبة تنقذ طفال وترضعه مع جرائها
أنقــذت كلبــة يف تشــيلي تدعــى «رينــا» طفــا يعــاين مــن اجلــوع والعطــش
الشــديدين بعــد أن أرضعتــه مــع جرائهــا.
وكان الطفــل البالــغ مــن العمــر ســنتني قــد تركتــه أمــه الــي تعــاين مــن اإلدمــان
الشــديد علــى الكحــول ،فلــم جيــد إال حنــان الكلبــة الــي أنقذتــه مــن املــوت
جوعــا.
واشنطن تدرج قادة من حماس بالئحة «اإلرهاب»
أعلنــت وزارة اخلارجيــة األمريكيــة -اليــوم الثالثــاء -عــن إدراج ثالثــة مــن قــادة
حركــة املقاومــة اإلســامية (محــاس) علــى الئحتهــا الســوداء «لإلرهابيــن
الدوليــن» ،بينهــم اثنــان أفرجــت عنهمــا إس ـرائيل يف صفقــة التبــادل إلطــاق
س ـراح اجلنــدي جلعــاد شــاليط يف .2011
وقــال بيــان اخلارجيــة األمريكيــة إن الرجــال الثالثــة هــم حيــى ســنوار وروحــي
مشــتهى وحممــد ضيــف.
وضيــف هــو القائــد العــام لكتائــب عــز الديــن القســام -اجلنــاح العســكري حلركــة
محــاس -ويعــد املطلــوب األول لــدى إس ـرائيل وحاولــت قتلــه خــال العــدوان
األخــرة علــى غــزة يف .2014
كمــا أدرجــت الواليــات املتحــدة علــى الئحتهــا الســوداء «لإلرهــاب» الناشــط
اللبنــاين مســر القنطــار الــذي حــرر مــن األســر اإلس ـرائيلي بصفقــة مــع حــزب
اهلل عــام .2008
يجمل األثرياء ليعالج الفقراء
جراح أفغاني ّ
ميــارس ج ـراح التجميــل عبــد الغفــار غيــور مهنتــه املرحبــة يف أفغانســتان وهــي
دولــة يصعــب احلصــول فيهــا علــى الرعايــة الصحيــة اجملانيــة ناهيــك عــن تكلفــة
العــاج اخلــاص ،واألم ـوال الــي جينيهــا مــن إج ـراء مئــات العمليــات لتجميــل
األنــف وحقــن البوتكــس لألثريــاء األفغــان تتيــح لــه إجـراء جراحــات تغــر حيــاة
املرضــى مــن ذوي الدخــول املنخفضــة بســعر خمفــض وأحيانــا جمانــا.
ومــا يقــوم بــه غيــور يف العاصمــة كابــل هــو شــيء ال حيــدث كث ـرا يف اجملتمــع
الطــي األفغــاين حيــث حيــاول أطبــاء -يدفعهــم الشــعور بالواجــب -ســد ثغــرة
واســعة يف النظــام الصحــي احلكومــي الــذي دمرتــه عقــود مــن احلــرب.
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اخلطب واحملاضرات

			

فضيلة الشيخ عبد الحميد:

البدعة يف الدين مردودة
وصــف فضيلــة الشــيخ عبــد احلميــد ،إمــام وخطيــب أهــل الســنة يف مدينــة
زاهــدان ،يف خطبتــه يــوم اجلمعــة ( 20ذو القعــده  ،)1436بعــد تــاوة
آيــة “ومــا آتاكــم الرســول فخــذوه ومــا هناكــم عنــه فانته ـوا” ،الديــن
اإلســامي بالديــن املانــع والكامــل ،مؤكــدا علــى ضــرروة االجتنــاب مــن
البــدع واخلرافــات.
وقــال فضيلتــه :عندمــا ينظــر اإلنســان إىل كتــاب اهلل تعــاىل ،أعظــم
دســتور يف احليــاة ،يــرى تأكيــدا دائمــا علــى اتبــاع الرســول الكــرمي .االتبــاع
مــن الرســول الكــرمي كاتبــاع اهلل تعــاىل ،ألن الرســول الكــرمي هــو املبعــوث
مــن عنــد اهلل تعــاىل ،وال ينطــق عــن اهلــوى ،ومــا يقولــه هــو وحــي مــن
عنــد اهلل تعــاىل.
وتابع فضيلته يف شــرح معىن الســنة قائال :الســنة مبعىن العمل على ســرة
وطريقة الرســول الكرمي وعلى أقواله.
وأكــد فضيلتــه علــى ضــرورة االجتنــاب مــن “البــدع واخلرافــات” قائــا:
مــا حــذر عنــه الرســول الكــرمي هــي البدعــة يف الديــن واخلرافــات الــي تغايــر
شــرع اهلل تعــاىل.
واعتــر فضيلتــه الوقــوع يف مســتنقع البــدع مــن عوامــل ضاللــة األمــم
الســابقة ،قائــا :الــذي أهلكــت األمــم الســابقة هــي اخلرافــات والبــدع.
اليهود حرفوا دين موســى وما ورد يف التوراة لفظيا ومعنويا بعد وقوعهم
يف البــدع ،وغل ـوا يف البــدع حبيــث جعل ـوا عزي ـرا ابنــا هلل تعــاىل وابتل ـوا
بالشــرك.
وأكــد خطيــب أهــل الســنة علــى ضــرورة اجتنــاب البــدع قائــا :لقــد
حذرنــا اهلل تعــاىل مــن اتبــاع اليهــود والنصــارى ،لئــا نبتلــى بتلــك اخلرافــات
والبــدع .قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم يف آخــر حلظــات مــن
عمــره “لعــن اهلل اليهــود والنصــارى ،اختــذوا قبــور أنبيائهــم مســاجد”.
كان الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم قلقــا مــن أن يتخــذ النــاس القبــور
معابــد ومســاجد .مــن ِحكــم دفنــه صلــى اهلل عليــه وســلم يف حجــرة
الســيد عائشــة رضــي اهلل عنهــا أن حيفــظ قــره ممــا خيالــف الش ـريعة وال
يتخــذ مســجدا.
وأكــد فضيلتــه قائــا :جناتنــا وســامتنا يف اتبــاع الش ـريعة واألحاديــث
النبويــة .أفضــل التوجيهــات والنصائــح يف هــدي الرســول الكــرمي .ال
نســتطيع أن جنــد توجيهــات أقــوم مــن توجيهــات رســول اهلل صلــى اهلل
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عليــه وســلم .شــر األمــور هــي احملدثــات يف الديــن ،وهــي إحــداث مــا مل
يأمــر بــه الرســول ويرجــو اإلنســان فيــه التقــرب إىل اهلل واألجــر.
وأضــاف فضيلــة الشــيخ عبــد احلميــد :إن اهلل تعــاىل أكمــل دينــه .مــن
أحــدث يف الديــن مــا ليــس منــه فهــو رد .اإلســام ديــن االعتــدال
والوســطية .ال إف ـراط يف هــذا الديــن وال تفريــط .اإلســام حــذر مــن
التكفــر .اإلســام ديــن احل ـوار ،وليــس ديــن العنــف والتشــدد.
ظروف الجهاد يحددها كبار العلماء:
وأشــار خطيــب أهــل الســنة إىل رد “إســاموفوبيا” قائــا :األعــداء يف
عصرنــا لديهــم مشــروع “إســاموفوبيا ” يريــدون إبعــاد النــاس مــن ديــن
الصلــح واحملبــة ،مــع أن اإلســام ديــن ســعة األفــق والتعامــل والســام.
وأضــاف فضيلتــه :اإلســام شــرع اجلهــاد ضــد املعتــدي املتكــر ،واحملتــل
الــذي ال يعــرف لغــة احلـوار واملنطــق.
واســتطرد فضيلتــه قائــا :اجلهــاد مــن احملــاور األصليــة يف الديــن ،لكــن
ظــروف اجلهــاد حيددهــا كبــار العلمــاء.
وقــال خطيــب أهــل الســنة :الكثــر مــن التقاليــد ال تتتفــق مــع تعاليــم
الش ـريعة .جيــب املشــورة مــع أهــل العلــم واملتخصصــن يف كافــة األمــور،
وال ينبغــي ختطــي األمــور الشــرعية ،ألن الطريــق الوحيــد لصيانتنــا مــن
الفــن هــي العمــل علــى األحــكام الدينيــة.
” أويس” كان شابا ذكيا:
وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد احلميــد يف القســم األخــر مــن خطبــة اجلمعــة
إىل وفاة “أويس” جنل املفيت حممد قاســم القامسي ،ومدير دار العالمة
النــدوي النشــر ،معزيــا أســرة الفقيــد علــى هــذا املصــاب.
وأضــاف فضيلتــه قائــا :أويــس كان شــابا مفيــدا وذكيــا ،ورغــم املــرض
الــذي كان يعــاين منــه مل يعجــز عــن ترمجــة كتــب مفيــدة إىل الفارســية.
وتابــع فضيلــة الشــيخ قائــا :أويــس كان مريضــا منــذ ثالثــن ســنة مبــرض
“الثالسيمســا” ،وكان عض ـوا ناشــطا يف “جلنــة مرضــى الثالســيميا”،
وكان شــابا ربانيــا ،ورغــم هــذا املــرض اســتطاع ترمجــة كتــب باللغــة
الفارســية .أدعــو اهلل تعــاىل أن يرفــع درجــات هــذا العزيــز ويغفــره ،وجيعلــه
يف ج ـوار رمحاتــه ،ويلهــم أهلــه الصــر والســلوان.
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واحة الشعر

البحـــر.....والطفل
محمد جميل جانودي

فــي إحــدى رحــات المــوت الــزؤام ،التــي فرضــت
علــى كثيــر مــن الســوريين فــي الشــام ،واســتجابوا
لهــا كره ـاً ...كان مــن بينهــم طفــل ،دفعــت أهلــه
األوهــام واألحــام ،إلــى أن يركبــوا البحــر...
علهــم يحظــوا بعيــش آمــن ،وينعمــوا فــي أمــان
وســام ...وفــي ليلــة بلــغ بدرهــا التمــام ،وألمــر
يريــده اهلل ،ألقــى البحــر الطفــل علــى الشــاطئ...
فبــدا ســاجداً ،وكأنهــا ســجدة شــكر علــى مــا رأى
مــن ربــه وهــو يلقــاه مــن حفــاوة وإك ـرام....
نظــر إليــه البحــر نظــرة ملؤهــا عطــف وحنــان...
وأخــذ يــروي لــه الحكايــة مــن أولهــا ،يــروي لــه
الحكايــة وهــو يــذرف دموع ـاً مالحــة جــداً مــن
شــدة الحرقــة عليــه....كان البحــر موقن ـاً مــن أن
الطفــل يفهــم عليــه؛ ألنهمــا مــن عالــم آخــر بعيــد
عــن عالــم الدجــل والنفــاق ...عــن عالــم الظلــم
والبهتــان...
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بأقالم الطلبة

معامل تربوية لصناعة طالب العلم
العلــم فاحتــة كل خــر ،وأســاس كل طاعــة وبــر ،فــا طاعــة إال بالعلــم،
وكلمــا أطــاع العبــد ربــه علــى بصــرة وعلــم ،كانــت طاعتــه أرجــى للقبــول
مــن اهلل ســبحانه وتعــاىل ...العلــم كالغيــث للقلــوب حييــي اهلل بــه األفئــدة
بعــد موهتــا ،يوقظهــا بعــد غفلتهــا وينبههــا بعــد منامهــا ،هــذا العلــم
الــذي عظــم اهلل أهلــه ،وجعلهــم عنــده يف أعلــى الدرجــات ،وأوجــب
هلــم جزيــل العطايــا واهلبــات ،يرفــع اهلل الذيــن آمن ـوا منكــم والذيــن أوت ـوا
العلــم درجــات.
ينبغــي علــى طالــب العلــم أن يتحلــى بأزيــن احللــل ،وأن تكــون فيــه حليــة
طالــب العلــم يف وقــاره ويف خشــوعه ومستــه.
ال بــد للوصــول إىل العلــم بالشــيء مــن طلبــه فالطلــب لــه وســيلة للظفــر
بــه .والــذي حيقــق النجــاح والظفــر للطالــب أن يرتســم خطــى الناجحــن
الظافريــن يف أمورهــم احلســية أو املعنويــة .ليصــل إىل مــا وصلـوا.
الخطــوة األولــى :تقديــم طهــارة النفــس عــن رذائــل األخــاق ومذمــوم
األوصاف
إن مــن الــازم علــى طالــب العلــم أن يراقــب نفســه ويطهــر قلبــه مــن
األدنــاس ليصلــح لقبــول العلــم وحفظــه ألن نــور العلــم ال يقذفــه اهلل
تعــاىل يف القلــب إال بواســطة املالئكــة واملالئكــة ال تدخــل القلــوب
الفاســدة واملريضــة.
الخطوة الثانية :اإلخالص هلل في طلب العلم
اإلخــاص هــو أســاس النجــاح والظفــر باملطلــوب يف الدنيــا واآلخــرة
فهــو للعمــل مبنزلــة األســاس للبينــات ومبنزلــة الــروح للجســد ،فكمــا
أنـّـه ال يســتقر البنــاء وال يتمكــن مــن االنتفــاع منــه إال بتقويــة أساســه
وتعاهــده مــن أن يعرتيــه خلــل فكذلــك العمــل بــدون اإلخــاص وكمــا
أن حيــاة البــدن بالــروح فحيــاة العلــم وحتصيــل مثراتــه مبصاحبتــه ومالزمتــه
أســس
لإلخــاص وقــد أوضــح ذلــك اهلل يف كتابــه العزيــز فقــال :أفمــن ّ
بنيانــه علــى تقــوى مــن اهلل ورضـوان خــر أم مــن أســس بنيانــه علــى شــفا
جــرف هــار فاهنــار بــه يف نــار جهنــم واهلل ال يهــدي القــوم الظاملــن.
حمــل اإلخــاص " القلــب" فهــو حصنــه الــذي يســكن فيــه ،فمــى كان
صاحلــا عمــارا بســكناه وحــده تبــع ذلــك صــاح اجل ـوارح ،ومــى كان
خرابــا ســكن فيــه الريــاء ومالحظــة النــاس ،وحتصيــل ثنائهــم والطمــع فيمــا
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عندهــم ويتبــع ذلــك ســعى اجل ـوارح لتحصيــل هــذه األع ـراض الدينيــة.
قــال أبــو يعقــوب السوســي  :اإلخــاص " فقــد اإلخــاص أي أن ال
تــرى نفســك خملصــا".
وقال اآلخرون " :اإلخالص ،دوام املراقبة ونسيان احلظوظ كلها"
الخطوة الثالثة :معرفة طالب العلم موقعه ومهمته
علــى طالــب العلــم أن يــدرك شــرف مهمتــه املســتقبلية فهــو يف املســتقبل
القريــب – إن شــاء اهلل – إمــام للمســلمني يف صالهتــم هلل تعــاىل،
خطيــب عليهــم ومفــت هلــم مبـ ّـن هلــم شــرع اهلل يف أمورهــم الدنيويــة
والدينيــة ،فــأي شــرف أعظــم مــن هــذا الشــرف أنــه يف إمامــة املســجد
الوســيط بــن العبــاد ورهبــم ســبحانه وتعــاىل ،صالهتــم بصالتــه ،هــذه هــي
املكانــة املرموقــة احلقــة لطالــب العلــم إذا عــرف حــق اهلل وحــق العلــم.
الخطوة الرابعة :أ -الحرص على الوقت
فعلــى طالــب العلــم أن يــدرك عظــم أمهيــة الزمــن الــذي وهبــه اهلل تعــاىل
لــكل عبــد ،وأن كل دقيقــة تذهــب منــه فإمنــا يذهــب هبــا بعضــه والتعــود.
فعليــه أن ميألهــا مبــا ينفعــه دنيــا وأخــرى .فعليــك أيهــا األخ الفاضــل
والفهــم الذكــي العاقــل أن حتفــظ علــى نفســك وقتــك مــن أن يذهــب
هــدرا وســدى ،فــإن الزمــان الــذي تعيــش فيــه ظــرف عابــر يتجــدد وال
يعــود.
الوراق:
قال حممود بن احلسن ّ
		
مضى امسك املاضي شهيدا معدال
وأعقبه يوم عليك جديد
		
			
فإن كنت باألمس اقرتفت إساءة
فثن بإحسان وأنت محيد
		
ّ
			
فيومك إن أعقبته عاد نفعه
عليك وماضي األمس ليس يعود
		
			
وال ترج فعل اخلري يوما إىل غد
لعل غدا يأيت وأنت فقيد
		
ب -الحرص على تحصيل العلم
قــال العائــض القــرين :خــذ الكتــاب بقــوة امحلــه يف جيبــك ضعــه علــى
صــدرك ضمــه ضــم عاشــق قلّبــه تقليــب حمــب فتّــش صفحاتــه دائمــا
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بأقالم الطلبة
لتســتخرج منهــا الكنــوز وتــرز منهــا احلكــم كتابــك هــو صاحبــك الــذي
ال يغــدر وال يفجــر ،خفيــف ،لطيــف ،قبــل أن تضــع لباســك يف حقيبــة
الســفر ضــع الكتــاب ،الكتــاب مييلــك عــن كل صاحــب ،ويغريــك يف
وسجل فوائده يف ذاكرتكّ ،اتذه
كل ذاهب أنقش حكمه يف صدرك ّ
مس ـرا ،فنعــم اجلليــس واألنيــس هــو.
الخطوة الخامسة :أ -الحث على رفع الهمة في طلب العلم
لقــد اســتنهض اهلل عزوجــل مهــم عبــاده يف علــم اخلــر فقــال :فاســتبقوا
حضنــا النــي صلــى اهلل عليــه وســلم علــى هــذا املعــى
اخل ـرات وكذلــك ّ
بقولــه الكــرمي :املؤمــن القــوي خــر وأحــب إىل اهلل مــن املؤمــن الضعيــف و
يف كل خــر ،احــرص علــى مــا ينفعــك واســتعن بــاهلل وال تعجــز.
عــن أيب اســحاق رمحــه اهلل قــال :قيــل لرجــل مــن عبــد القيــس  :أوص
قــال  :احــذروا " ســوف"
عــن أنــس بــن مالــك رضــي اهلل عنــه :التســويف جنــد مــن جنــود إبليــس
عظيــم طاملــا خــدع بــه.
ب -ال يستطاع العلم براحة الجسم
أليب نصري حيىي بن أيب كثري اليمامي كلمة مشهورة مأثورة تستنهض مهم
الفائزيــن يف طلــب العلــم قــال رمحــه اهلل :ال يســتطاع العلــم براحــة اجلســم
ومعــى " ال يســتطاع العلــم" أن العلــم ال يكــون طــوع اإلنســان يأخــذ منــه
ويســتفيد وحيتــج ويســتدل مــع راحــة اجلســم والدعــة ولذيــذ املقــام وطيــب
املنــام بــل ال بــد مــن التعــب والنصــب وحتمــل املشــاق وغربــة األســفار ،نقــل
اخلطيــب البغــدادي عــن أيب أمحــد نصــر بــن أمحــد :ال ينــال هــذا العلــم إال
مــن عطّــل دكانــه وخـ ّـرب بســتانه وهجــر إخوانــه ومــات أقــرب أهلــه إليــه
فلــم يشــهد جنازتــه.
التفرغ للعمل من العوائق
الخطوة السادسةّ :
املعوقــات يف طريــق العلــم والنبــوغ فيــه كثــرة جــدا ،ال ميكــن للكتــاب
إن ّ
إحصاءها؛ فعلى طالب العلم أن يراقب نفســه ووقته حبذر شــديد ،فكل
مــا ي ـراه مؤث ـرا علــى القيــام بواجبــه احملــدد عليــه .واعتــره قاطعــا شــاغال.
فعليــه أن يقطعــه عنــه ويبعــده؛ ال بــد لطالــب العلــم أن يقلــل عالئقــه مــن
االشــتغال بالدنيــا ويبعــد عــن األهــل والوطــن فــإن العالئــق شــاغلة وصارفــة"
مــا جعــل اهلل لرجــل مــن قلبــن يف جوفــه" ومهمــا توزعــت الفكــرة قصــرت
عــن درك احلقائــق والفكــرة املتوزعــة علــى أمــور متفرقــة كجــدول تفــرق مــاءه
فانشــقت األرض بعضــه واختطــف اهلـواء بعضــه فــا يبقــى منــه مــا جيتمــع
ويبلــغ املـزارع.
ومــن العالئــق والعوائــق الدنيويــة هـ ّـم املعيشــة وأمــور العائلــة والبيــت .روى
الصمــري بســنده ،أن رجــا ســأل أبــا حنيفــة رمحــه اهلل ،مب يســتعان علــى
ّ
التوجــه قــال :قلــت:
الفقــه حــى حيفــظ؟ قــال :جبمــع اهلـ ّـم يريــد العــزم العــزم و ّ
مب يســتعان علــى مجــع اهلـ ّـم؟ قــال :حبــذف العالئــق ،قــال  :قلــت :ومب
يســتعان علــى حــذف العالئــق؟ قــال :يأخــذ الشــيء عنــد احلاجــة والتــزد.
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الخطوة السابعة  :تحلي الطالب بحلية األدب
الــف – األدب مــع الشــيخ :أدب الطالــب مــع أســتاذه أهــم مــا يقـ ّـوم عليــه
ســلوكه يلفــت إليــه نظــره يف كل حركاتــه يف مشــهده معــه ويف مغيبــه وهــو
عن ـوان فالحــه وجناحــه ،حكــي عــن الشــمس اجلوجــري أنــه ملــا شــرع يف
االشــتغال بالعلــم طــاف علــى أكابــر علمــاء بلــده ،فلــم يعجبــه منهــم أحد،
حل ـ ّدة فهمــه ،حــى إذا جــاء إىل شــيخ اإلســام حيــى املنــاوي – فجلــس
بــن يديــه ،ويف ظنــه أنــه يلحقــه مبــن تقـ ّدم فانتهــره وقــال حبــال :أنــت قليــل
ط إصبعــك واســتعمل األدب .فحـ ّـم
األدب ال يعــى منــك يف الطلــب ،غـ ّ
لوقتــه ،وزال عنــه مــا كان جيــده مــن االســتخفاف بالنّــاس ولــزم دروســه حــى
صــار رأســا عظيمــا يف العلــم.
ب -األدب مــع كتــب العلــم :أن يكــون طالــب العلــم ،علــى طهــارة
ووضــوء حــن اشــتغاله بالعلــم حضــورا لدرســه أو قـراءة مــن الكتــب ،نقــل
احلافــظ ابــن عســكر " :مــا دخلــت بيــت الكتــب قــط إال علــى طهــارة ومــا
رويــت احلديــث وال عقــدت اجمللــس وال قعــدت لتدريــس قــط إال علــى
الطهــارة.
الخطوة الثامنة :الصبر على الطب وعدم الفتور
الــف :صــر الطالــب علــى طلــب العلــم حــى يفتــح اهلل تعــاىل بالفتــوح
والفــرج :روى اخلطيــب عــن أمحــد بــن حيــى الشــيباين عــن شــيخ قــال :كان
رجــل يطلــب العلــم ،فــا يقــدر عليــه ،فعــزم علــى تركــه فمـ ّـر مبــاء ينحــدر
مــن رأس اجلبــل علــى صخــرة قــد أثـّـر املــاء فيهــا ،فقــال :املــاء علــى لطافتــه
ـن العلــم ،فطلــب فــأدرك.
قــد أثـّـر يف صخــرة علــى كثافتهــا واهلل ألطلـ ّ
ب -عــدم الفتــور يف طلــب العلــم :أن يصاحــب علـ ّـو اهلمــة واالســتمرار
يف الطلــب دون تقصــر وال فتــور عــزم :فهــذا أمــر متعــن عليــه ،فكث ـرا
مــا تكــون عاقبــة الفتــور إىل انقطــاع عــن العلــم ال إىل تأخــر يف الطــب أو
تأخــر عــن التقــدم يف العلــم فقــط.
قال الزرنوجي :ينبغي أن ال يكون لطالب العلم فرتة فإهنا آفة.
الخطوة التاسعة :أهمية تكرار الدرس ومطالعته
إ ّن مــن واجبــات الطالــب والشــيخ علــى الس ـواء ،مطالعــة املقــدار
املق ّدرشــرحه ودرســه يف هــذا اليــوم ،قبــل حضــور الــدرس.
ينبغــي لطالــب العلــم أن يع ـ ّد ويق ـ ّدر نفســه تقدي ـرا يف التك ـرار فإنــه ال
ـتقر قلبــه حــى يبلــغ ذلــك املبلــغ.
يسـ ّ
املنابع:
.1معامل إرشادية ( حممد عوامه)
.2صفحات من صرب العلماء ( عبد الفتاح أبو غده)
.3قيمة الزمن عند العلماء ( عبد الفتاح أبو غده)
.4عاشق ( عائض القرين)
.5إحياء علوم الدين ( حممد غزايل)
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البلوش والبلوشستان

تضخيم القبائل وإضعاف القومية يف بلوشستان
سعادت عبيد اللهي

يعتقــد ابــن خلــدون (رمحــه اهلل تعــاىل) أ ّن الدعــوة الدينيــة مــن غــر عصبيــة
ال تتـ ّـم.
ـتدل إلثبــات نظــره مــن حديــث "مــا بعــث اهلل نبيّــا ّإل يف منعــة مــن
ويسـ ّ
قومــه" (ويف بعــض الروايــات "يف ثــروة مــن قومــه ،ويف بعضهــا "ذروة مــن
قومــة") مثّ يواصــل قائــا" :وإذا كان هــذا يف األنبيــاء وهــم أوىل النّــاس
خبــرق العوائــد فمــا ظنّــك بغريهــم أن ال ختــرق لــه العــادة يف الغلــب
بغــر عصبيــة".
يف بلوشســتان تعترب قومية "البلوش" اليت تتشــكل من قبائل عديدة هي
بنيــة هــذا القــوم وحلمتــه" ،املنعــة" للدعــوة الدينيــة ولعلمــاء أهــل الســنة يف
هــذه املنطقــة حســب مــا يســتلهم مــن حديــث النبــوي الكــرمي.
التتحمــل الدعــوة الدينيــة
فمــن الطبيعــي أن حتــاول جهــات ومؤسســات
ّ
يف "بلوشســتان" إضعــاف هــذه القوميــة ،وتشــتيتها بإثــارة احلــروب بــن
قبائلهــا بطــرق وأســاليب خمتلفــة..
فعندمــا نتابــع أحــداث بلوشســتان خــال العقــود املاضيــة ،نلحــظ كيــف
بــرزت "ظاهرتــان غريبتــان" ،هتتـ ّـم هبمــا جهــات أجنبيــة اهتمامــا كبـرا.
األوىل منهمــا :جلســات مصاحلــة بــن القبائــل املتخاصمــة ،تلــك
اجللســات تعقدهــا جهــة حكوميــة تــرك القتلــة يرتعــون ويلعبــون رغــم
القـ ّـوة عليهــم والبطــش هبــم ،مثّ تقيــم جلســة مصاحلــة بــن القاتلــن وبــن
ورثــة املقتولــن وتبثّهــا وتعظّمهــا إعالميــا!!!!
الثانية :جلسات القبائل مبناسبات أخرى؛
تعقــد احلكومــة هــذه اجللســات حينــا بعــد حــن مبناســبات واهيــة،
فجلســة لقبيلــة "شــه خبــش" ،وأخــرى لـ"ناروئــي" ،وأخــرى لـ"شــهنوازي"،
وأخــرى لـ"غمشــادزهي" و...
التعقــد أبــدا جلســة عنواهنــا القوميــة البلوشــية أو الشــعب البلوشــي؛ ألن
البلــوش كقــوم واحــد أو كشــعب واحــد قــوة ومنعــة ،وكقبائــل خمتلفــة
ومتخاصمــة ومتنافســة ،ضعفــاء وأذيــال هلــذا وذاك.
كأننــا أمــام مســاعى وجهــود تبــذل ألجــل تضخيــم القبائــل جتــاه
القوميــة يف وســائل اإلعــام هباتــن الطريقتــن ،وهــي لــو أمعنــا النظــر
اســتهداف ناعــم أيضــا للنشــاط الديــي يف "بلوشســتان" ،بــل طعــن
يف خاصــرة الدعــوة الدينيــة مــن خــال اســتهداف القوميــة الــي هــي قـ ّـوة
الدعــوة الدينيــة هنــاك.
جيدر بالذكر أ ّن التعصبات القبلية ال زالت موجودة يف بعض مناطق
بلوشســتان يثريهــا رؤســاء قبائــل ،ويســتجيب هلــا شــباب ،ويســكت
عليها بعض أهل العلم سكوت املؤيدين ،وهذه التعصبات العمياء
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تتــأدى إىل حــروب داميــة أحيانــا .وبعــض هــذه التعصبــات مل يكافحهــا
العلمــاء يف بعــض القبائــل مكافحــة نافعــة ،وهكــذا تبقــى التعصبــات
القبليــة معــاول هــدم وفــرص اســتغالل لألعــداء حــى عنــد املصاحلــة..
فقبــل أن نتتبّــع مؤامـرات خارجيــة جتــب إزالــة هــذه التعصبــات لتخيــب
آمــال املؤامريــن وحتبــط جهودهــم ومســاعيهم .
خاصــة،
ّأمــا اجللســات الــي تعقــد باســم القبائــل ومــن ورائهــا أهــداف ّ
فــكان الواجــب علــى أهــل العلــم مجيعــا إدانــة مثــل هــذه اجللســات
واملؤمت ـرات الــي التقررهــا الش ـريعة اإلســامية ،لكــن يبــدو أن بعــض
أهــل العلــم هلــم حضــور جيّــد فيهــا ،وهــذا هــو املؤســف أن ُيــرب
بعــض مــا يبنيــه آخــرون..
(27شوال)1436،
(نادي البلوش في البحرين)
يســكن يف البحريــن نســبة كبــرة مــن البلــوش .جاليــة البلــوش يف البحريــن
مــن أكــر اجلاليــات البلوشــية يف بلــد عــريب علــى مــا يبــدو .أســهمت
احلكومــة يف البحريــن "البلــوش" يف احليــاة اإلداريــة واألمنيــة والتعليميــة.
ملــا أدرك بلــوش البحريــن أن اجلاليــات األخــرى املقيمــة يف البحريــن
ّ
أسســت هلــا إدارات خاصــة متثّلهــا وتقــوم بشــؤوهنا ،بــدأوا يفكــرون
يف تأســيس إدارة هتتـ ّـم بأمورهــم وشــؤوهنم ،فأسس ـوا نــادى البلــوش
ســنة1973امليالدي.
"نــادي البلــوش" يف البحريــن قــام منــذ تأسيســه بنشــاطات عديــدة يف
جمــاالت تعليــم اللغــة البلوشــية وأدهبــا ونشــر الكتــب.
يهتم أيضا إىل نشاطات اجتماعية والنهوض مبختلف
"نادي البلوش" ّ
املســائل والقضايــا الــي تواجههــا اجلاليــة البلوشــية يف "البحريــن" .اهتــم
تربعيــة ومســاعدة س ـ ّكان بلوشســتان
نــادي البلــوش أيضــا حبمــات ّ
باكســتان الذيــن تضــرروا يف الســيول واهل ـزات األخــرة يف الســنوات
األخــرة.
مبــى النــادي يعتــره "بلــوش البحريــن" مكانــا الجتماعاهتــم وإقامــة جمالــس
ـص ثقافتهــم وهويتهــم
الشــعر واألدب وغــر ذلــك مــن النشــاطات الــي ختـ ّ
القومية.
ـدل علــى ســيادة روح
إ ّن إدارة قوميــة حتمــل اســم البلــوش يف البحريــن تـ ّ
التســامح والتفتّــح فيهــا ،والّــي هلــا أثــر كبــر يف جمــال مشــاركة البلــوش يف
ذلــك البلــد يف كافّــة اجملــاالت اإلداريــة واألمنيــة والتعليميــة والنشــاطات
االجتماعيــة.
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آثــرت أن أقــدم شــيئا حــول املــدارس الريفيــة واحلضريــة والطالــب فيهمــا
يف ضــوء ماأســلفت يف ســنوايت الدراســية ،إجابــة القتضــاء احلــال وإننــا يف
غــرة العــام الدراســي اجلديــد.
المدارس الريفية تمتاز بميزات :منها:
•صغــر املدرســة ،وهــذا يســاعد الطالــب علــى منشــوده ويصــون بالــه
مــن الشــرد.
•العنايــة البالغــة بالــدروس ومــا يتعلــق هبــا مــن املطالعــة واملذاكــرة كمــا
تعتــى بالواجبــات الصفيــة واملنزليــة وبعــض النشــاطات اهلامشــية علــى
حــد س ـواء .وبإمكاننــا االيعــاز إىل بُعدهــا عــن الســوق ومغرياتــه كعلــة
رئيســية يف هــذا البــاب.
•قلــة الطلبــة فيهــا وهــي ممــا ييســر كبحهــم للمشــرفني عليهــم؛ مجعــا وبثــا
عنــد احلاجــة.
•متكــن الطالــب مــن إج ـراء التواصــل والرتابــط بينــه وبــن األســاتذة
واالختــاف إليهــم .واألســتاذ يف الريــف معــد إلفــادة الطالــب أكثــر مــن
الــذي يف غــره .وألجــل هــذا نــرى بعــض األســاتذة الناصحــن حيــرض
الطالب على االلتحاق باملدراس الريفية خاصة يف الســنوات االبتدائية،
توطيــدا ألصلــه العلمــي واستكشــافا مللكتــه الكامنــة.
لقــد انتهينــا إىل هنــا مــن ذكــر إجيابياهتــا وسنشــر إىل ســلبياهتا عنــد
البحــث عــن املدرســة احلضريــة...
الطالــب الــذي كان لــه عهــد بالمدرســة الريفيــة يجــد فرقــا شاســعا
وبونــا ســاميا عنــد التحاقــه بالمدرســة الحضريــة .وذلــك ألســباب:
•ســعة املدرســة وهــي ممــا يســبب ترقيــة مســتوى الطالــب إن نظرنــا إليهــا
عميقــا جذريــا ،أو قــل إجيابيــا ،وممــا يــورث تشــرد بالــه وال غــر إن نظرنــا
إليــه ســطحيا عابـرا ،أو قــل ســلبيا.
•احلضــر ،واحلريــة الــي متتــاز هبــا املــدارس احلضريــة واختــاف الطالــب إىل
الســوق بالتبــع ،واملغريــات األخــرى.
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•كثــرة طالهبــا ،وهــي تتبــع تنــوع القوميــات والقبائــل ذات الثقافــات
والعقليــات املختلفــة.
•اختــاف أســلوب إلقــاء الــدروس ،وهــذا يرجــع إىل خــرة األســاتذة
ولباقتهــم مــن جهــة وإىل معاجلتهــم احليــاة احلضريــة وتقدمهــم يف الثقافــة
مــن أخــرى.
•املطالعــة خــارج نطــاق امل ـواد الدراســية ،وهــذا خــأ وقــع يف املــدارس
الريفيــة أو كاد.
ألن الطالب مكب فيها على معاجلة املواد الدراسية ومذاكرهتا فحسب،
وال يشــعر حباجــة يف املطالعــة خــارج حدودهــا ،مــادام مل يغــادر الريــف إىل
احلضــر وهــذه العقليــة ترجــع إىل الظــروف الــي تســاهم فيهــا تلــك املــدراس.
واخلــأ اآلخــر الــذي يســتوقف االنتبــاه يف املــدراس الريفيــة هــو ممارســة
الكتابــة وإعــداد املقالــة العلميــة ،وكثــر مــن الطلبــة قــد أمض ـوا يف تلــك
املــدارس ســنوات مث التحقـوا جبامعــة كجامعتنــا هــذه وال يطيقــون الكتــاب
بــل ويفــرون منهــا ،لعــدم اكرتاثهــم هبــا منــذ حداثــة أســناهنم ،فبق ـوا
حيــارى ،معقــدي القلــم ،متجنــي الكتابــة .ولــو خطــط هــذا الطالــب يف
هــذه املدرســة ملمارســة املطالعــة والكتابــة يف ظــل هــذا البــال الفــارغ الــذي
حيظــى بــه الطالــب الريفــي -وقلمــا توجــد هــذه امليــزة يف مــكان اآلخــر-
لوصــل إىل املنشــود بوجــه حســن.
فلكل نوع من املدرســتني خصائصه ونقائصه أو قل ســلبياته وإجيابياته.
رمبــا توجــد يف الريــف حماســن ال توجــد يف احلضــر ومــن التحــق بكليهمــا
فقــد أحــرز قصبــة الســبق فــكل واحــد مكمــل لآلخــر .ففــي املــدارس
الريفيــة تلــم إىل األعمــال االبتدائيــة لتوطيــد حتتيــة الطالــب العلميــة ويف
املــدراس احلضريــة إىل األعمــال اجلســام ،مواصلــة لذلــك الشــوط لتنميــة
إمكانياتــه أكثــر فأكثــر.
ومــن مشــر عــن ســاق اجلــد حمــاوال اجلـران لوفــق ،واســتطاع أن يكـ ِّـون مــن
نفســه أملعيــا رفافــا يقــوم بإجابــة أود اجملتمــع.
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ينابيع املعرفة
خلل في «واتس آب» يهدد ماليين المستخدمين
حــذرت شــركة "تشــك بوينــت" ألمــن اإلنرتنــت مــن أن مشــكلة يف
تطبيــق "واتــس آب" واســع االنتشــار ميكــن أن يعــرض مــا يصــل إىل
 200مليــون مســتخدم للخطــر.
ويســمح هــذا اخللــل لقراصنــة االنرتنــت بنشــر
الربامــج الضــارة مبــا فيهــا برامــج االبت ـزاز الــي
تطلــب مــن املســتخدمني دفــع مبلــغ معــن
ليتمكن ـوا مــن معــاودة الوصــول إىل ملفاهتــم.
وتتعلــق تلــك املشــكلة بربنامــج "واتــس آب"
املســتخدم علــى أجهــزة الكمبيوتــر فقــط.
وحبســب "يب يب ســي" ،جــرى حتذيــر شــركة
"واتــس آب" مــن املشــكلة هنايــة الشــهر املاضــي وقامــت الشــركة علــى
الفــور بإصــدار إضافــة لتطبيقهــا إلصــاح اخللــل.
وحثــت شــركة "تشــك بوينــت" املســتخدمني علــى حتديــث برنامــج
"واتــس آب" لالســتفادة مــن اإلصــاح الــذي مت إضافتــه.

وطبقــا إلحصــاءات حديثــة أعلنتهــا الشــركة العــام احلــايل ،فهنــاك حاليــا
أكثــر مــن  200مليــون مســتخدم للتطبيــق اخلــاص بالكمبيوتــر .بينمــا
يصــل عــدد مســتخدمي التطبيــق علــى اهلواتــف الذكيــة إىل حنــو 900
مليــون مســتخدم.
وكانــت شــركة فيســبوك قــد اشــرت تطبيــق
"واتــس آب" يف فربايــر  ،2014وطبقــا لشــركة
"تشــيك بوينــت" فــإن موطــن الضعــف يف
الربنامــج كان يف الطريقــة الــي يتــم هبــا التعامــل
مــع البيانــات يف خدمــة بطاقــات التعــارف
االلكرتونيــة.وكان كل مــا حيتــاج القراصنــة
عملــه هــو إرســال بطاقــة تعــارف الكرتونيــة
تبــدو حقيقيــة إىل مســتخدم مــا بعــد معرفــة رقــم هاتفه.وتقــوم البطاقــة
عنــد فتحهــا بنشــر الشــفرات الضــارة.
ويقــول أحــد اخلـراء إنــه كان مــن الســهل علــى القراصنــة احلصــول علــى
أرقــام اهلواتــف الــي مت الكشــف عنهــا عــر اخرتاقــات أخــرى لإلنرتنــت.

تناول القهوة يقلل أخطار اإلصابة بتليف الكبد
كشــفت دراســة طبيــة أجراهــا باحثــون مــن برنامــج "كايــزر" للرعايــة الطبيــة الدائمــة
يف كاليفورنيــا أن تنــاول القهــوة يقلــل مــن خماطــر التعــرض لإلصابــة بتليــف الكبــد.
وأكــدت الدراســة أن شــرب القهــوة حيــد مــن اإلصابــة مبــرض التهــاب القن ـوات
الصفراويــة األوىل الــذي يصيــب القن ـوات املراريــة داخــل الكبــد وخارجــه ممــا يــؤدي
إىل انســدادها.
وأوضحت أن تناول القهوة باعتدال ميكن أن يؤدي إىل اخنفاض مستوى إنزميات
الكبــد ،وتراجــع خطــر التعــرض للتليــف بنســبة  %66نتيجــة مــا حتتويــه القهــوة مــن
مواد مضادة لألكســدة تســاعد على محاية اخلاليا ،وفقاً لـ"وكالة األنباء العمانية".

مــن أنــه مــن الصعــب يف ظــل إيقــاع احليــاة الس ـريع والضاغــط إجيــاد
القيلولة تخفض ضغط الدم وتقلل أخطار النوبات القلبية
كشــفت دراســة حديثــة أن احلصــول علــى قيلولــة يوميــة لفــرة مــا بعــد وقــت للراحــة ،فــإن النتائــج تشــجع علــى حماولــة العــودة إىل تلــك العــادة
الظهــر ختفــض ضغــط الــدم ،وتقلــل مــن خماطــر التعــرض لنوبــات قلبيــة القدميــة.
وحبســب "يب يب ســي" ،يتطلــع الباحثــون حاليـاً إىل إجـراء دراســة أمشــل
وســكتات دماغيــة.
ووفق ـاً لنتائــج البحــث ،الــي عرضــت علــى اجلمعيــة األوروبيــة ألم ـراض حــول آثــار النــوم خــال النهــار علــى جســم اإلنســان بوجــه عــام.
القلــب ،فــإن النــوم ملــدة نصــف ســاعة أو أكثــر خــال النهــار يقلــل مــن
خطــر اإلصابــة باألزمــات القلبيــة بنســبة تصــل إىل .%10
وأظهــرت الدراســة الــي أجريــت يف اليونــان علــى حنــو  400شــخص مــن
الذيــن يعانــون مــن ارتفــاع يف ضغــط الــدم ،أن مــن نالـوا قســطاً مــن النــوم
خــال اليــوم اخنفــض ضغــط الــدم لديهــم مقارنــة بأولئــك الذيــن ظل ـوا
مســتيقظني طـوال اليــوم.
وأشــار الباحثــون املشــاركون يف الدراســة مــن مستشــفى جامعــة
"إســكلبيون فــوال" العــام يف أثينــا إىل أن القيلولــة الــي ختطــت مدهتــا
الســاعة حققــت أفضــل النتائــج.
وقــال مانوليــس كاليسـراتوس ،الباحــث الرئيــس يف الدراســة :إنــه بالرغــم
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أهل السنة يف إيران
إيران تعين أول سفير لها من أهل السنة

يف ســابقة هــي األوىل مــن نوعهــا ،عينــت إيـران ســفريا ســنيا مــن القوميــة
الكرديــة ،وهــو “صــاحل أديــي” ،إىل كل مــن دولــي فييتنــام وكمبوديــا،
وذلــك يف إطــار إيفــاء الرئيــس اإليـراين حســن روحــاين بوعــوده االنتخابيــة
جتــاه األقليــات الدينيــة ،حســب وكالــة األنبــاء االيرانيــة “إرنــا”.
وحبســب الوكالــة ،كان أديــي يشــغل منصــب رئيــس جلنــة النخــب يف
حمافظــة كردســتان ،وقــد اختــر مــن قبــل حكومــة روحــاين كأول ســفري

الحفلة االفتتاحية للنادي العربي بجامعة دار العلوم زاهدان
افتتــح النــادي العــريب جبامعــة دار العلــوم زاهــدان أوىل حفلتــه حبضــور جــم
غفــر مــن الطــاب ومشــاركة أســاتذة هــذه اجلامعــة واملــدارس األخــرى،
يــوم اإلثنــن بتاريــخ  29مــن ذي القعــدة.
ابتــدأت احلفلــة بتــاوة آيــات مــن القــرآن الكــرمي ،مث تقــدم األخ املق ـ ّدم
عبيــد اهلل كاكــروي الطالــب يف دورة احلديــث  ،فتكلــم عــن أمهيــة اللغــة
العربية ،ودور طالب النادي العريب يف نشرها يف هذه املدرسة .مث جاء
األخ عبــد احلميــد الطالــب يف الصــف اخلامــس مــن معهــد اللغــة العربيــة
ليقـ ّدم تعريفــا موجـزا للنــادي العــريب ،ويذكــر أهــم نشــاطاته يف الســنوات
الســابقة ،وبراجمــه املســتقبلية.
مث تقــدم األســتاذ املفــي عبــد القــادر العــاريف ،فذكــر أوال ســبب تأخــر
عقــد احلفلــة أال وهــو وفــاة جنــل األســتاذ املفــي حممــد قاســم القامســي .مث
أكــد علــى أمــور هتــم الطالــب وإليكــم خالصــة هــذا البيــان:
ـ جيــب أن نصحــح النيــة يف كل حلظــة وســاعة وشــهر وســنة ،فــإن
اإلخــاص يف العمــل يؤثــر علــى األعمــال الــي يقــوم هبــا اإلنســان ،وكل
عمــل كان علــى أســاس اإلخــاص فإنــه مثمــر.
ـ النشــاط الدائم والعمل الدؤوب؛ فإن الرجل العامل والنشــيط ال خيســر
أبــدا س ـواء يف األعمــال الدنيويــة أو األخرويــة" ،وأن ليــس لإلنســان إال
مــا ســعى" فــكل إنســان جيــد نتيجتــه يف قليــل أو كثــر ،خــر أو شــر،
دنيــوي أو أخــروي.
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ســي كــردي إلي ـران.
ونقلــت “إرنــا” عــن أديــي ،قولــه ” إن ” احلكومــة عرضــت عليــه يف
البدايــة منصــب ســفري إيـران يف اسـراليا ومــن مث تقــرر أن ترســل احلكومــة
وزيـرا ســنيا إىل كمبوديــا وفيتنــام”.
يذكــر أنــه خــال زيــارة الرئيــس اإليـراين ،حســن روحــاين ،األخــرة حملافظــة
كردســتان اإليرانيــة الشــهر املاضــي ،أثــار أحــد الصحافيــن سـؤاال حــول
أســباب خلــو جملــس الــوزراء اإلي ـراين مــن أي وزيــر ســي ،وعــدم وجــود
حمافــظ ســي واحــد يف احملافظــات الســنية ،مــا أثــار غضــب الرئيــس ،فــرد
علــى الصحــايف بلهجــة منفعلــة ،زاعمــا أن الدولــة اســتخدمت ســفراء
مــن الســنّة.
ويشــكل الســنة  %20إىل  %25مــن الســكان يف إي ـران ،ينتشــرون يف
حمافظــات كردســتان وبلوشســتان وكلســتان وهرمــزكان وأذربيجــان الغربيــة
وخراســان وخوزســتان ،إال أن الســلطات اإليرانيــة متتنــع عــن إدراج
املذهــب والقوميــة يف اإلحصائيــات العامــة.
وكان النائــب االصالحــي الســابق مــن أهــل الســنة جــال جــايل
زاده ،قــد كشــف أن هنــاك مســاعد وزيــر ســي واحــد فقــط ،يف كافــة
الــوزارات اإليرانيــة ،وهــو عمــاد حســيين ،مســاعد وزيــر النفــط يف الشــؤون
اهلندســية ،موضحــا أنــه الســي الوحيــد الــذي أصبــح معاونــا لوزيــر يف
اجلمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة منــذ  36عامــا.

ـ إذا أراد اهلل بعبد خريا هيّأ له األســباب ،ومن حســن احلظ أن اهلل فتح
الطريــق لنــا وهيّــأ لنــا األســباب واآلالت ،فمــن تــرك هــذه األســباب ومل
يســتفد منهــا فإنــه سيخســر ولــن يصــل إىل مطلوبــه.
ـ حنــن الطــاب والعلمــاء ،ومهــا اســم لطائفــة قامــت هبــدي النــي صلــى اهلل
عليــه وســلم ،وقامــت بنشــر هــذا العلــم العظيــم ،فنحــن يف مجاعــة خطــرة
هلــا أســاليب وطــرق وأهــداف خاصــة ،حنــن ركبنــا هــذا القطــار العملــي
شــئنا أم أبينــا ،فإمــا نواصــل الطريــق فنكــون مــن الناجحــن ،وإمــا نــرك
املواصلــة فــا جنــد إال اخلســارة.
ـ الوقــت ضيــق ،والعمــر قصــر ،فعلينــا أن نشـ ّـمر عــن ســاق اجلــد ،نربمــج
وجنتهــد ،فإننــا نريــد أن نكــون يف املســتقبل رائــد األمــة ركبنــا هــذا قاطــار
وعلينــا مســؤولية خطــرة ،وهــي قيــادة أمــة حممــد صلــى اهلل عليــه وســلم،
ال قيــادة بلوشســتان فقــط.
ـ أقــول لكــم :إذا تعلمتــم العربيــة نطقــا وكتابــة ،فســتكون لكــم اجملــاالت،
تســتطيع أن تكتــب شــيئا وترســله إىل موقــع عــريب فيســتقبل مقالكــم
آالف مــن النــاس مــن البــاد املختلفــة.د
ـ قــد أحســن اهلل إىل هــذه اجلامعــة حيــث هيّــأ لكــم هــذه املكتبــة الغنيــة،
وفيهــا مــن الكتــب النافعــة مــا ال جتدوهنــا يف اجلامعــات الكبــرة.
ـ أرجــو وألتمــس منكــم املشــاركة يف حفــات النــادي العــريب ،فإنكــم
ســرون نتيجــة تضحياتكــم وجهودكــم يف العاجــل القريــب ،فاإلنســان
كائــن ضعيــف يقــوى مــع اجلهــد واالجتهــاد.
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يف ذمة اهلل

رســالة تعزيــة إلــى ســماحة األســتاذ المفتــي محمــد قاســم القاســمي وإلــى معالــي األســتاذ الدكتــور عبيــد اهلل بنــي كمــال بمناســبة رحيــل نجــل
األســتاذ المفتــي محمــد قاســم القاســمي
حتيــة طيبــة وبعــد « :إن هلل مــا أخــذ ولــه مــا أعطــى وكل شــيء عنــده بأجــل مســمى» .ببالــغ األســى واحلــزن وبقلــوب مؤمنــة بقضــاء اهلل وقــدره،
تلقينــا خــر وفــاة جنــل األســتاذ املفــي حممــد قاســم القامســي ،نشــاطركم أملكــم وأحزانكــم هبــذا املصــاب اجللــل برحيلــه ،ونتقــدم إليكــم بتعازينــا القلبيــة
احلــارة ،ومبشــاعر املواســاة والتعاطــف املخلصــة ،ســالئلني اهلل تعــاىل أن يتغمــد الفقيــد العزيــز بواســع رمحتــه ويســكنه فســيح جناتــه ،وينعــم عليــه بعفــوه
ورضوانــه .إنــا هلل وإنــا إليــه راجعــون.

نبذة من حياة المرحوم محمد أويس
محمد سعيد بني كمال

هــو حممــد أويــس بــن األســتاذ املفــي حممــد قاســم القامســي ،أبصــر النــور
يف ســنة .........يف قريــة ســنجان مــن أعمــال مدينــة تشــاهبار ،ومــا إن
مضــى علــى عمــره املبــارك ســنة حــى ابتلــي بامتحــان إهلــي ومــرض مزمــن
أال وهــو مــرض “الثالسيمســا” ،ومل يــزل هــذا املــرض يالزمــه حــى
ارحتــل إىل الــدار الباقيــة.
تعلــم القــرآن يف باكــورة ســنه يف قريــة ســنجان عنــد املقــرئ احلــاج عبــد
اهلل ،ونشــأ يف أســرة مهتمــة بالعلــوم واملعــارف اإلســامية.
درس املرحلــة االبتدائيــة يف مدرســة يف مدينــة زاهــدان ،بــدأ الــدرس
بالتأخــر بســبب مرضــه ،مث التحــق باملرحلــة الثانويــة وأمت دراســته الثانويــة
يف املدرســة احلكوميــة رغــم أنــه كان يعــاين أمراضــا وآالمــا .ويف هــذه
األثنــاء تعلــم اللغــة األرديــة أيضــا.
كان كثــر التطلــع إىل العلــوم ،فيســتمع إىل مواعــظ وخطــب العلمــاء،
وكان ممــن يعجبــه وحيــب مســاع ش ـرائطه الشــيخ حممــد عمــر بلــوش.
واكتســب باختــاذه طرقــا كثــرة ،وســهره الليــايل علومــا ومعــارف مجــة ّأهلتــه
ليلعــب دورا متميـزا رغــم أمراضــه الكثــرة ،فــكان يديــر دار اإلمــام النــدوي
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ويشــرف على مؤسســات مرض “الثالسيمســا” ،ويتقن اللغة األردية،
ويرتجــم عــددا مــن كتــب علمــاء باكســتان الكبــار وخباصــة كتــب العالمــة
حممــد رفيــع العثمــاين والعالمــة املفــي عبــد الــرؤوف ســكروي.
تشــرف بزيــارة بيــت اهلل احل ـرام مث اشــتدت أمراضــه وابتلــي بامتحانــات
كثــرة.
ومــن أهــم الشــخصيات الــي أثــرت فيــه وســاعدت علــى تكويــن
شــخصيته والــده املفــي حممــد قاســم القامســي وجــده احلــاج إمساعيــل
وغريهــم مــن الشــخصيات.
يف الســنة األخــرة أصبــح رهــن الف ـراش فــكان يقضــي جــل عمــره يف
املستشــفى ،ولكــن مل مينعــه املستشــفى وشــدة املــرض مــن املطالعــة
والتأليــف فرتجــم كتابــا يف املستشــفى.
ارحتــل إىل الــدار الباقيــة يف  13مــن ذي القعــدة ســنة  1436يف
مستشــقى بطهـران مث نقــل جثمانــه إىل قريتــه ســنجان واشــرك يف جنازتــه
كبار العلماء والشــخصيات ،فرمحه اهلل تعاىل رمحة واســعة وأطاب منزله
وأســكنه فســيح جنانــه.
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يف ذمة اهلل

عاش "أويس" ،والكتاب جليسه
سعادت عبيد اللهي

تــويف "أويــس" النجــل الفاضــل للشــيخ األســتاذ
حممــد قاســم القامسي(أســتاذ احلديــث يف جامعــة
دارالعلــوم زاهــدان ،ورئيــس داراإلفتــاء فيهــا) يف
إحــدى مستشــفيات "طهـران" ليلــة اجلمعة.فإنــا
هلل وإنــا إليــه راجعــون.
ولــد "أويــس" حيمــل مــرض فقــدان
الدم(الثالســيميا) ،وعــاش يعــاين مــن تبعاتــه
طــول حياتــه إىل أن وافتــه املنيــة البارحــة ،بعــد أن
كان رهــن الف ـراش يف املستشــفيات منــذ مــدة
طويلــة؛ عــاش عليــا حلكمــة يعلمهــا اهلل ،وتــويف
يف مقتبــل شــبابه حلكمــة يعلمهــا اهلل تعــاىل.
عــاش "أويــس" حبيــاة خمتلفــة عــن حيــاة املرضــى
واملصابــن اآلخريــن مجيعــا ،وهكــذا النــاس
خمتلفــون يف كفاءاهتــم وأهلياهتــم الــي يولــدون
عليهــا؛ فكــم مــن إنســان ســامل صحيــح معــاىف
يف جســده اليــكاد يوفــق لق ـراءة كتــاب أو
مقالــة! وكــم مــن ناشــط متحــرك ذوحيويــة يكفــي

أمل بســيط يف جســده لتعطيــل كافــة نشــاطاته
الدينيــة واملاديــة! وكــم مــن عليــل مريــض يف
جســده يقــوم مبــا يعجــز عنــه غــره مــن الســاملني
املعافــن يف حياهتــم!
إن "أويــس" جنــل أســتاذنا الشــيخ القامســي
تــويف عــن خدمــات حنســبها يف الظاهــر هينــة،
وهــي عظيمــة ،وخالــدة ،وهــي صدقــة جاريــة
لصاحبها ،مثل :إدارة دار للنشر ،وترمجة كتب
دينيــة أبرزهــا ":قصیــده طوبــی" ،راهــی آســان بــه
ســوی هبشــت""،مرواریدهای فــروزان" ،فهــي
نشــاطات يف بالدنــا يعجــز الكثــر مــن املعافــن
يف اجلســد والســاملني عــن القيــام هبــا ،إال أن
"أويســا" مل مينعــه املــرض الــذي ولــد عليــه عــن
كل ذلــك ،واليكلــف اهلل نفســا إال وســعها.
عــاش "أويــس" ينشــط يف جمــال إشــاعة
الثقافــة اإلســامية يف "دار النــدوي للنشــر"
يف مدينــة "زاهــدان" بــن الكتــب واملصنفــات،

ليعلــم أمثالنــا قيمــة الكتــاب وأمهيــة النشــاطات
الثقافيــة يف بيئــة قلمــا تقــام هلــذه األمــور وأهلهــا
قيمــة ،وإمنــا القيمــة واالهتمــام للريــال والــدوالر
وعبيد مهــا.
رحــل "أويــس" لكنــه مهــس يف آذاننــا بلســان
حالــه :عشــت عليــا ط ـوال حيــايت فلــم أعجــز
عــن االهتمــام بالكتابــة والنشــاط الثقــايف
والفكــري وإشــاعة الكتــب الدينيــة ،فــا عــذر
لكــم بعــد اليــوم أن تعجــزوا وتتخلف ـوا يف هــذه
اجملــاالت واألصعــدة ،فــإن هبــا حياتنــا ومماتنــا،
وإن هبــا عافيتنــا احلقيقيــة وســامتنا األصليــة.
رحــم اهلل "أويســا" ،فقــد عــاش غريبــا جليســا
للكتــاب ،بعيــدا عــن كافــة مظاهــر الشــهرة
والســمعة.
غفــر اهلل ألويــس ،فقــد عــاش عظيمــا يف روحــه
وفكرتــه بــن الكتــب الــي هــي خــر اجللســاء
وأفضلها يف الدنيا ،وأنفعها يف اآلخرة بإذن اهلل.

اويس ذلك االنسان االبي الحر!!
عبد الرحمن محمد جمال

ان االنســان احلــر يعيــش عظيمــا وميــوت
عظيمــا .مــا مــن عظيــم مــن العظمــاء يف التاريــخ
البشــري اال واتصــف بصفــة احلريــة؛ احلريــة يف
التفكــر 'واحلريــة يف ال ـراي.
وان اكــر مــا اتصــف بــه الفقيــد هــو احلريــة
واجلراءة.وامــا اجل ـراة فقــد ظهــرت يف اعمالــه
العمالقــة حيــث رغــم مــا كان يعــاين مــن
االم ـراض املزمنــة كان يقــوم باعمــال كبــار ال
ينهــض هبــا اال اولــو اهلمــم العاليــة .ومعلــوم ان
الــذي يعــاين امراضــا ال يباشــر االعمــال خوفــا
مــن شــدة املــرض ولكــن اويســا مل حيتفــل مبرضــه
ومل يتوقــف عــن اعمالــه العظيمــة ومل يهــن يف
مســاعدة والــده العالمــة يف االعمــال العلميــة
الكبــار .فهــذا ان دل علــى شــيء فامنــا يــدل
علــى ان الفقيــد كان يتمتــع بصفــة اهلمــة

27

والطمــوح واجل ـراة يف اعلــى معانيهــا.
وامــا احلريــة فقــد ظهــرت يف كتاباتــه اجلريىــة فقــد
كان صرحيا يف كتاباته صرحيا يف كالمه صرحيا
يف القــاء قــول احلــق ال يعــرف التملــق واجملاملــة؛
النــه حــر يف الـراي حــر يف التفكــر .واتذكــر انــه
اصبــح مــرة عضـوا يف جمموعــة واتســابية فكتــب
اول مــا كتــب :اين ال امتلــق مــع مديــر القــروب
شــان كثــر مــن االعضــاء اصــارح احلــق واصلــح
االخطــاء واشــر اىل جوانــب الضعــف بصراحــة
واوجــه النقــد ريثمــا مســت احلاجــة رجــاء اال
يتضايــق املديــر واالخـوان .مث بــدا ينتقــد بعــض
مــا يعانيــه جمتمعنــا فــكان صرحيــا يف عباراتــه
وادى ذلــك اىل تضايــق بعــض االخــوة فــرك
اجملموعــة ولكنهــا كانــت حقاىــق ال يتج ـرا
بنقدهــا اال احلــر اجلــرىء.

هنالــك عرفــت هــذه الشــخصية يف ادبــه وجراتــه
وحريتــه وصراحتــه وصفــاء قلبــه وال غرابــة ان
جتتمــع هــذه الصفــات اجلميلــة يف رجــل يعــاين
ضعفــا يف اجلســم كاويــس فانــه ربيــب تلــك
الشــخصية العظيمــة واملصلــح الكبــر العالمــة
األســتاذ املفــي حممــد قاســم القامســي حفظــه
اهلل تعــاىل.
رمحــك اهلل يــا اويــس قــد اتعبتنــا باعمالــك
اجلســام رغــم امراضــك املزمنــة .وكانــك تقــول
لنــا اين مــع هــذه االم ـراض قــد فعلــت الشــيء
الكثــر وال عــذر لكــم عنــد اهلل اذا قعــدمت عــن
العمــل وانتــم منعمــون بالصحــة والعافيــة .ولكــن
يــا اويــس هــل لنــا مهــة مثــل مهتــك وهــل لنــا جـراة
مثــل ج ـراة وهــل لنــا حريــة مثــل حريتــك؟!!!
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شؤون إسالمية ودولية

النيوزويك :اإلخوان متماسكون..
ولكن القمع قد يدفعهم لرتك السلمية

شؤون إسالمية ودولية
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انتقــدت صحيفــة "النيوزويــك" األمريكيــة يف تقريــر هلــا سياســة القمــع
الــي يتبعهــا النظــام املصــري وخاصــة ضــد شــباب وأنصــار مجاعــة
اإلخ ـوان املســلمني الــي أصبحــت حمظــورة يف مصــر ,مشــرة إىل أن
سياســة القمــع والعنــف الــي متــارس ضدهــم لــن تنهــي وجــود اجلماعــة
اإلســامية بــل ســيدفعها ذلــك إىل "تــرك الســلمية".
وقــال التقريــر الــذي نشــر أمــس اجلمعــة :إن السيســي يرتكــب كـوارث
يف جمال حقوق اإلنسان هي األسوأ على اإلطالق ،حيث قام حبظر
التجمــع الســلمي ،وقامــت الشــرطة بإطــاق النــار علــى املتظاهريــن،
وارتكبــت انتهــاكات حبــق آالف املعتقلــن بــدون حماســبة مرتكبيهــا.
وأشــار إىل أن أي معــارض للنظــام يواجــه بأقصــى صــور القمــع ،ويتــم
اســتهداف اإلخ ـوان بشــكل خــاص ،ومنــذ اإلطاحــة بالرئيــس مرســي
مت ســجن عشـرات اآلالف من أعضاء اجلماعة وفر القليل إىل املنفى
وخباصــة إســطنبول.
وقــارن تقريــر الصحيفــة بــن أحــكام القضــاء علــى أعضــاء وقيــادات
اجلماعــة وبــن األحــكام الــي صــدرت ضــد مبــارك ،حيــث حكــم علــى
مرشــد اجلماعــة باإلعــدام يف أبريــل 2014م مــن بــن  682آخريــن
يف حماكمــة اســتمرت مثــاين دقائــق فقــط ،وقــام القضــاء املســيس أيضـاً
باحلكــم علــى الرئيــس مرســي باإلعــدام يف مايــو 2015م ،أمــا مبــارك،
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شؤون إسالمية ودولية
دكتاتــور الثالثــن عام ـاً ،فقــد حصــل علــى ثــاث ســنوات فقــط الهتامــه
بتهــم فســاد.
ونقــل التقريــر عــن أحــد الناشــطني الســابقني باإلخـوان القــول :إن اإلخـوان
املســلمني سيســتمرون يف النضــال ضــد النظــام احلــايل بســبب وجــود
 100.000أســرة لديهــا ســبب مباشــر لألخــذ بالثــأر مــن نظــام السيســي،
ومــن املســتحيل أن تتــم الســيطرة علــى مجيعهــم ،فهــم متماســكون بالرغــم
مــن القمــع الــذي يعمــل علــى متاســكهم كمــا يعمــل الغ ـراء.
وأشــارت الصحيفــة إىل املذابــح الــي اســتهدفت أنصــار اإلخ ـوان حيــث
حتــول صيــف 2013م إىل محــام دم ،وقتــل أكثــر مــن  800متظاهــر يف
فــض اعتصــام رابعــة ،وهــو مــا اعتربتــه منظمــة "هيومــن رايتــس ووتــش" أسـوأ
مــن اجملــزرة الــي حدثــت يف ميــدان "تيانامنــن" بالصــن عــام 1989م.
وقالــت الصحيفــة :إن بنيــة اإلخ ـوان متماســكة بســبب شــروط العضويــة
الصارمــة بســبب القمــع الــذي مــورس ضدهــا علــى مــدار العقــود املاضيــة،
وحبســب شــادي محيــد ،اخلبــر بشــؤون الشــرق األوســط مبعهــد بروكنجــز،
فإنــه ليــس مــن الســهل احلصــول علــى عضويــة اجلماعــة ،فاألعضــاء عليهــم
أن ميضـوا مــن مخــس إىل مثــاين ســنوات كأفـراد عاديــن لكــي حيصلـوا علــى
العضويــة الكاملــة ،ويقــول معهــد واشــنطن لدراســات الشــرق األدىن :إن
اجلماعــة تســعى إىل أســلمة الفــرد عــن طريــق عمليــة "تلقــن جامــدة" ،يلــي
ذلــك أســلمة العائلــة ،واجملتمــع ،والدولــة ،والعــامل.
ورأت الصحيفــة أن جــزءاً مــن القبــول الشــعيب للجماعــة يرجــع إىل تبنيهــا
لإلســام السياســي جنبـاً إىل جنــب مــع العمــل االجتماعــي؛ ممــا أكســبها
الســمعة اجليــدة عــن طريــق إدارة املــدارس ،واملستشــفيات والن ـوادي
الرياضيــة ،واخلدمــات االجتماعيــة األخــرى ،وانتشــرت اجلماعــة يف العديــد
مــن الــدول مــن الســنغال إىل روســيا ،ويف مصــر يقــدر عــدد اإلخ ـوان
بــ 500.000يشــارك العديــد منهــم بــ %15مــن دخوهلــم كتــرع للجماعــة.
واعتــرت الصحيفــة أن قمــع السيســي للجماعــة ميكــن أن يغريهــا جذريـاً،
حيــث يوجــد انقســام بــن أولئــك املتمســكني بعــدم العنــف واآلخريــن الذيــن
يعتــرون العنــف شــرعياً يف بعــض احلــاالت ،ونقلــت عــن محيــد القــول :إن
النظــام احلــايل قــد أجــر اجلماعــة علــى حتــول جيلــي ،فبســبب وجــود احلــرس
القدمي باخلارج أو يف الســجون كان على األعضاء األصغر أن يرتفعوا إىل
مســتوى احلــدث ويتولـوا القيــادة.
وتشــر الصحيفــة إىل أنــه مــن بــن القيــادة اجلديــدة مــن يطالــب بـ"العنــف
الدفاعــي" الــذي يهــدف إىل زعزعــة النظــام باهلجــوم علــى البــى التحتيــة
مثــل شــبكة الكهربــاء واالنتقــام مــن ق ـوات األمــن.
ولفتــت الصحيفــة إىل أن دوالً أخــرى تراقــب املوقــف عــن كثــب ،فاإلخـوان
إحــدى احلــركات السياســية القليلــة الــي تنبــذ العنــف يف الشــرق األوســط
وواحــدة مــن األفضــل تنظيميـاً.
املصدر :موقع جملة البیان
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هامش األخبار
بورما ..البوذيون يستولون على أراضي الروهنجيين في أراكان
يف تصعيــد خطــر ال ســابقة لــه أوعــزت الســلطات البورميــة إىل البوذيــن يف
أراكان عــر موفديــن س ـريني باالعتــداء علــى أراضــي الروهنجيــا.
وفق ـاً للمصــادر األراكانيــة اخلاصــة أن جلنــة حكوميــة خاصــة تتجــول يف
قــرى ومــدن أراكان للقيــام مبهمــة بنقــل ملكيــات األراضــي الزراعيــة التابعــة
للروهنجيــن إىل مــاك بوذيــن جــدد ،وإلغــاء العمــل بــاألوراق الثبوتيــة الــي
حبــوزة املــاك احلقيقيــن الروهنجيــن.
صورة طفل سوري غريق تفجع العالم
أثــارت صــورة طفــل ســوري غريــق شــعورا بالغضــب والفاجعــة بعــد انتشــارها
الواســع عــر وســائل اإلعــام ومواقــع التواصــل االجتماعــي ،يف ظــل حمنــة
الالجئــن الذيــن حياولــون عبــور البحــر مــن ش ـواطئ تركيــا إىل اجلــزر اليونانيــة.
وتظهــر جثــة الطفــل الصغــر الــذي يرتــدي قميصــا أمحــر وســرواال قصـرا أزرق
وهــو ملقــى علــى وجهــه وســط رغــوة األمـواج املتكســرة علــى شــاطئ يقــع قــرب
بــدروم ،أحــد املنتجعــات الرتكيــة الشــهرية.
ويف صــورة أخــرى يظهــر رجــل شــرطة مقطــب الوجــه حيمــل اجلســد الصغــر
وميضــي.
وانتشــر علــى موقــع تويــر وســم “اإلنســانية تلفــظ علــى الشــاطئ” بعــد تــداول
الصــورة علــى نطــاق واســع.
وقــد اثــارت الصــورة الــي انتشــرت علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ،الكثــر
مــن تعليقــات املغرديــن بـ”تويــر” تــايل نشــر بعــض منهــا ،والذيــن اطلق ـوا
هاشــتاغ “#غــرق طفــل ســوري”.
صــورة هــزت قلــوب البشــر ،عـّـرت العــامل مــن إنســانيته املزعومــة ،صمــت العــامل
املطبــق؛ كان ســبباً يف مقتــل الطفــل غرقـاً ،كان هاربـاً مــن جحيــم احلــرب ،نعتــه
حــروف املغرديــن الــي تقطــر أدمعـاً ،ارتفعــت أكفهــم هلل بقوهلــم“ :ماهلــم غــرك
يــا اهلل” ،متأســفني علــى خـ ٍ
ـذالن ليــس هلــم بــه حيلــة.
جرائم كراهية المسلمين في لندن زادت بنسبة %70
كشــفت الشــرطة الربيطانيــة أن االعتــداءات علــى أبنــاء اجلاليــة املســلمة يف
العاصمــة لنــدن زادت بنســبة وصلــت إىل ســبعني باملئــة.
وأظهــرت إحصائيــات  12شــهرا حــى يوليــو املاضــي وقــوع  816جرميــة معــاداة
لإلسالم ،مقارنة بـ  478يف الـ  12شهرا اليت سبقتها.
ويقــول مراقبــون إن ســتني باملئــة مــن حــاالت االعتــداء كان الضحايــا فيهــا
نســاء نظـرا لســهولة متييزهــن مــن خــال املالبــس ،وفقــا ملــا ذكرتــه هيئــة اإلذاعــة
الربيطانيــة «يب يب ســي».
وحســب منظمــة «تيــل مامــا» ،الــي تتابــع اهلجمــات املعاديــة لإلســام ،أن
النســاء كــن األهــداف الرئيســية هلــذه اهلجمــات ،مشــرة إىل أن املنقبــات
يتعرضــن إىل «ح ـوادث أكثــر عنفــا».
ولفتــت املنظمــة إىل أن الضحايــا النســاء عــادة يتجنــن االتصــال بالشــرطة
بســبب خشــيتهن مــن أن يــؤدي ذلــك إىل تفاقــم األمــر.
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الرأي

"التكفير ثمرة تفكير خاطئ"
(حينمــا يتغلّــب التكفريعلــى التفكــر تتحـ ّـول
املســاجد مــن التكبــر إىل "التفجــر).
مقولــة تتــداول يف مواقــع التواصــل االجتماعــي
كل تفجــر ناشــئ مــن التكفــر يــؤدي إىل
بعــد ّ
مقتــل وإصابــة العديــد مــن املصلّــن.
رمبــا يقصــد قائــل هــذه املقولــة ،أوالذيــن
يرددوهنــا أن التكفــر الــذي أصبــح جــزءا مــن
األمــة اإلســامي املريــر يف عصرنــا مثــرة
واقــع ّ
غيــاب التفكــر!
نعمــق النظــر يف أســاليب اســتدالالت
عندمــا ّ
التكفريــن وكذلــك خلفياهتــم الفكريــة قبــل
ابتالئهــم بآفــة التكفــر ،نشــعر أ ّن للتكفــر
بعــض جــذور يف فكرتــن برزتــا يف العــامل
اإلســامي أخ ـرا.
حرمــت تقليــد املذاهــب
األوىل :هــي الــي ّ
الفقهيــة ،وشــددت فيهــا تشــديدا عنيفــا،
اللئقــة يف التش ـريع
والتعطيهــا مكانتهــا ّ
اإلســامي .يبــدو أ ّن حتـ ّـرر الشــخص مــن
التمذهــب باملذاهــب الفقهيــة املنضبطــة أول
اخلط ـوات حنــو التكفــر؛ أل ّن الــذي يتحـ ّـرر
مــن تقليــد املذهــب اليــرى بعــد ذلــك نفســه
ملتزمــا بأصــول وضوابــط معيّنــة واضحــة توقفــه
عنــد حـ ّد ،فمــن الطبيعــي أن يكــون مثــل هــؤالء
األشــخاص أكثــر عرضــة للغلــو والتطـ ّـرف،
وأول املنطلقــن إليــه.
مث أكثــر اســتدالالت الشــخص الــذي حيـ ّـرر
ـاص
نفســه مــن هيمنــة املذهــب الفقهــي اخلـ ّ
هــي اســتدالالت واســتنباطات مباشــرة مــن
آيــات القــرآن الكــرمي ،والقــرآن الكــرمي كمــا
يقــال" :محّــال أوجــه ،ذو وجــوه" ،لقــد ضـ ّـل
اخل ـوارج ســابقا باســتدالل خاطــئ مــن القــرآن
حتــدوا بــه فقهــاء الصحابــة رضــي اهلل عنهــم،
يتمســك التكفــري
يف عصرنــا أيضــا عندمــا ّ
بالقــرآن الكــرمي يرفــض آراء ومواقــف جهابــذة
العلــم مســتخفا هبــم ،طاعنــا فيهــم ،فهــو يــرى
نفســه مســتدال باآليــات الواضحــات البيّنــات
مــن كتــاب اهلل تعــاىل ،والعلمــاء ّإمــا يؤولــون
وإمــا يتمســكون باملصــادر الثانويــة حســب
ّ
رؤيــة الشــخص التكفــري.
والفكــرة الثانيــة :هــي الــي فتحــت بــاب

كل طالــب ثانويــة ،الدفــاع عنهــا أحيانــا مــن حيــث اليشــعر.
االجتهــاد واســعا ،فنــرى ّ
وكل رويبضــة يف عصرنــا يهتــف باالجتهــاد؛
فاجتهــد قــوم مســتدلني بآيــات وأحاديــث ،االعتدال في أوصاف الشخصيات
مــن عــادة الســلف ّأنــم كان ـوا خيتــارون
وفجــروا.
فضلّ ـوا وأضلّ ـوا ،وك ّفــروا ّ
ّأمــا املقلّــدون للمذاهــب والذيــن أغلقـوا أبـواب دائمــا األوصــاف العادلــة املعتدلــة واملتزنــة يف
االجتهــاد منــذ قــرون قلّمــا ظهــر منهــم تكفــر! تذكرهتــم للشــخصيات واألعــام ،خيتــارون
فهــل للفكرتــن املذكورتــن نصيــب يف توفــر أوصــاف تتناســب مــع فضائلهــم ومكاناهتــم
االجتماعيــة.
فــرص وجمــاالت التكفــر يف عصرنــا؟
وهل للتكفري جذور يف الفكرتني املذكورتني؟ فهــذا اإلمــام الذهــي (رمحــه اهلل تعــاىل) يعـ ّـرف
شخصيات من "أهل البيت" و"السادات" يف
اهلل أعلم.
كتابــه "ســر أعــام النبــاء" ،والــذي يســرعي
االنتبــاه يف هــذا التعريــف هــي األوصــاف الــي
"...تحصين الطالب فكريا"
ـكل واحــد منهــم .تلــك
الشـ ّ
ـك أ ّن ســامة العقيــدة هــي األصــل ،و ّأنــا اختارهــا الذهــي لـ ّ
أســاس التديـّـن؛ أل ّن صاحــب العقيــدة الســليمة األوصــاف متناســبة مــع املكانــة االجتماعيــة
والفكــر القــومي املعتــدل ميضــي دائمــا يف االجتــاه لــكل واحــد ،ومناقبــه ،وفضائلــه ،وهــي يف
الصحيــح والطريــق املســتقيم ،وإذا احنــرف احلقيقــة أوصــاف خاليــة عــن الغلــو واإلط ـراء
صاحــب العقيــدة الســليمة عــرف احنرافــه فينــدم املنهيــن يف الش ـريعة اإلســامية.
ويتــوب ويرجع،لكــن -المســح اهلل -إذا احنــرف يقول رمحه اهلل:
اعتقــاد شــخص ،أوضـ ّـل فكــره ينحــرف أيضــا "فموالنــا اإلمــام علــي :مــن اخللفــاء الراشــدين
ســلوكه ويســوء عملــه ،وقبــل هــذا وذاك يغيــب املشــهود هلــم باجلنــة رضــي اهلل عنهــم ،حنبّــه
ـب ،وال ن ّدعــي عصمتــه ،وال عصمــة
أدبــه هنائيــا.
أش ـ ّد احلـ ّ
ـال أيب بكــر الصديــق ،وابنــاه احلســن واحلســن
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إ ّن صاحـ
ّ
يصـ ّـر دائمــا علــى أ ّن احلــق معــه ،وهــو مــع ســبطا رســول اهلل  -صلــى اهلل عليــه وســلم
احلــق ،مثّ يســلك وفقــا ملعتقــده الضــال وفكرتــه  -وســيّدا شــباب أهــل اجلنــة ،ولــو اســتخلفا
الضالــة ،ويعمــل اقتضــاءا طبقــا لِمــا زيـّـن لــه لكانــا أه ـاً لذلــك .و"زيــن العابديــن" :كبــر
الشــيطان مــن ســوء عملــه ،وسـ ّـولت لــه نفســه .القــدر ،مــن ســادة العلمــاء العاملــن ،يصلــح
ـال حيســب أنــه لإلمامــة ،وكذلــك ابنــه حممــد الباقــر ،ســيّد إمــام
ولِمــا أ ّن صاحــب املعتقــد الضـ ّ
حيســن صنعــا فــا يتــوب وال يعــود ،وقــد يــرى فقيــه يصلــح للخالفــة .وكذلــك ولــده جعفــر
يف العــودة والتوبــة والتناهــي عــن ســلوكه فســقا الصــادق :كبــر الشــأن مــن أئمــة العلــم ،كان
أوىل باألمــر مــن أيب جعفــر املنصــور.وكان
أو كف ـرا أو ارتــدادا.
العقيــدة والفكــرة ســيئتني كانتــا أو صحيحتــن ولــده موســى :كبــر القــدر ،جيّــد العلــم ،أوىل
هلــا تأثريهــا املباشــر يف حيــاة صاحبهــا باخلالفــة مــن هــارون ،ولــه نظ ـراء يف الشــرف
والفضل.وابنــه علــي بــن موســى الرضــا :كبــر
وتصرفاتــه.
وســلوكياته
ّ
ماجيــدر بالذكــر هنــا؛ أ ّن وســائل التواصــل الشــأن لــه علــم وبيــان ،ووقـ ٌـع يف النفــوس ،صـ َّـره
ـوف ســنة ثــاث
ويل عهــده جلاللتــه ،فتـ ّ
والرتابــط احلديثــة قــد أثـّـرت كب ـرا يف البيئــة املأمــون ّ
حممــد اجل ـواد :مــن ســادة قومــه،
الــي يعيشــها طــاب عصرنــا .يف ظـ ّـل هــذه ومائتني.وابنــه ّ
التطــورات اليُعقــل أبــدا جتاهــل حتصــن مل يبلــغ رتبــة آبائــه يف العلــم والفقه.وكذلــك
ـض الطــرف ولــده املل ّقــب باهلــادي :شـريف جليل.وكذلــك
الطــاب فكريــا ،واليُعقــل أيضــا غـ ّ
عــن األفــكار والتوجهــات اخلاطئــة الــي تنتشــر ابنــه احلســن بــن علــي العســكري رمحهــم اهلل
كالســموم يف وســائل التواصــل االجتماعــي ،تعــاىل".
يتحمــس البعــض منّــا مســتميتني يف (9ذو القعده)1436 ،
والّــي قــد ّ
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