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االفتتاحية

احلج ركن من األركان األربعة العملية لإلسالم فرضه اهلل وأوجبه على من 
استطاع إليه سبيال، احلج عبادة و مدرسة تربوية مستقلة وقد خص اهلل سبحانه 
احلج بفضيلة عظيمة، مل ترد ألي عبادة أخرى من الصلوة والصيام والزكوة 
إذا وّف احلاج الشروط وراعى اآلداب والتزم هبا وقد قال النيب صلى اهلل عليه 
وسلم : »من حج فلم يفسق ومل يرفث رجع كيوم ولدته أمه« فاحلج املربور 
والدة جديدة  كان احلاج يستأنف احلياة من جديد. فطوىب ملن أدركته عناية 
اهلل وقبل حج وتوبته؛ وهذا من فضل اهلل سبحانه على املسلمني املعاصرين إنه 
يّسر هلم طريق احلج وبينما كان املسلمون يف قدمي الزمان يتجشمون املشاق 
ويركبون األهوال أو املخارف حىت يصلوا إىل احلرمني الشريفني ويتشرفوا باحلج 
والعمرة وزيارة مسجد النيب صلى اهلل عليه وسلم، وكم من عباد صاحلني كانوا 
يتنمون احلج ولكن مل تتوفر هلم األسباب فلم تتحقق أمسى أمانيهم يف حياهتم 
حىت انتقلوا إىل رمحة اهلل وفارقوا احلياة؛ أما اليوم نرى ماليني من الرجال والنساء 

يصلون إيل بيت اهلل احلرام عرب ساعات قليلة.
 هذا من ناحية ومن ناحية أخرى شيء يؤسف وذلك أن كثريا ممن يتشرفون 
باحلج ال يعرفون حقيقة احلج وال حيصلون على معانيه السامية وهذا الذي 
ينبغي أن يتنبه له أهل العلم والفكر وخواص األمة؛ يقول اإلمام أمحد بن عبد 
الرحيم الدهلوي: »اعلم أن حقيقة احلج اجتماع مجاعة عظيمة من الصاحلني 
يف زمان يذكر حال املنعم عليهم من األنبياء والصديقني والشهداء والصاحلني 
ومكان فيه آيات بينات قد قصده مجاعات من أئمة الدين معظمني شعائر 
اهلل، متضرعني راغبني وراجني من اهلل اخلري وتكفري اخلطايا، فإن اهلمم إذا 
اجتمعت هبذه الكيفية ال يتخلف عنها نزول الرمحة واملغفرة وهو قوله صلي اهلل 
عليه وسلم: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر وال أدحر وال أحقر وال أغيظ 
منه يف يوم عرفة«. األركان األربعة نقال عن حجة اهلل البالغة. ويقول الداعية 
املفكر اإلمام السيد أبو احلسن الندوي. ومن مقاصد احلج الرئيسية جتديد 
الصلة بإمام امللة احلنيفية ومؤسسها إبراهيم اخلليل والتشبع بروحه واحملافظة 
على إربه واملقارنة بني حياتنا و حياته، وعرضها عليها واستعراض ما يعيش 
فيه املسلمون يف العامل، وتصحيح ما وقع يف حياهتم من أخطاء أو فساد 
أو حتريف، وإعادة ذلك كله إىل أصله ومنبعه، فاحلج عرضة سنوية للملة 
تضبط أعمال املسلمني وحياهتم يتخلصون هبا من نفوذ األمم واجملتمعات 

اليت يعيشون فيها.) األركان األربعة \219(
ويقول اإلمام املفكر  بشأن مدينة الرسول صلى اهلل عليه وسلم: وكان من 
الطبيعي بعد ذلك كله أن حيّن املسلم ال سيما الوافد من مكان بعيد إذا قضى 
حاجته وأّدى مناسكه إىل مهجر خامت املرسلني ومثواه األخري ومأزر اإلسالم، 
إىل املسجد الذي انبثق منه النور، وانطلقت منه موجة اهلداية والعلم،إىل 
املدينة اليت آوى إليها اإلسالم وأقبل تراهبا بدموع الصحابة رضي اهلل عنهم 
ودمائهم. فيصلي يف املسجد الذي تعادل ركعة فيه ألف ركعة يف غريه ويقف 
يف مواقع وقف فيها الشهداء والصديقون والسابقون األولون فيستمد منها 
الصدق واإلميان واحلب واحلنان والبطولة والشهادة يف سبيل اإلسالم ويصلي 
ويسلم على هذا النيب صلى اهلل عليه وسلم الذي خرج بدعوته و جهاده 

من الظلمات إىل النور و من عبادة العباد إىل عبادة اهلل ومن ضيق الدنيا 
إىل سعتها وذاق ألول مرة حالوة اإلميان وعرف قيمة اإلنسان. ) األركان 

األربعة/ 229(
هنالك ينبغي أن يفكر العلماء و املصلحون إىل أي مًدى تتجلى هذه 
املعاين يف احلج وإىل أي مًدى تشاهد هذه احلقائق يف حياة احلجاج. وال 
ريب أن األرض ال ختلو من عباد اهلل الصاحلني وإنه يوجد مجوع احلجاج 
احلاشده ورجال صاحلون ونساء صاحلات يأتون من كل فج عميق. فيلتزمون 
باألداب ويغتنمون الفرص ويعبدون رهبم ويسيلون الدموع حول بيت اهلل 
احلرام و يبتهلون إىل اهلل فرتاهم ركعا، سجدا وطائفني وعاكفني. ولكنهم 
قليلون بالنسبة إىل الكثرة الكاثرة من احلجاج، وهذا الذي يومل القلوب ويشوش 
اخلاطر؛ ومع األسف ترى كثريا ممن متنوا احلج وقطعوا املسافات الشاسعة 
وأنفقوا أمواال باهظة حىت وصلوا إىل الديار املقدسة ولكن الغفلة مل تفارقهم 
فيضيعون أوقاهتم إما للشراء يف األسواق أو النوم يف الفنادق املرحية أو احملادثة 
والكالم أو تشغلهم اهلواتف ووسائل التواصل االجتماعي فأجسامهم يف 
املسجد احلرام وأرواحهم يف عامل آخر. وهذه هي الظاهرة املوملة اليت ينبغي 

للعلماء يف كافة البالد أن يتفكروا إلصالحها.
وفيما يلي اقرتاحات هبذا الشأن : 1- ينبغي أن يهتم العلماء سيما أهل 
وتوعيتهم،  وتبصريهم  وتلقينهم  وتوجيهم  احلجاج  بتعليم  منهم  القلوب 
وخيصصوا هلم جلسات هلم يبينون هلم حقائق احلج وآدابه وأمهية أدب املكان 
واغتنام الفرصة وكيفية الدعاء يف ضوء الكتاب والسنة وحيذروهم من تضييع 

األوقات واألعمال اليت ال تليق بشأن احلجاج.
وال يكتفون مبا تربجمه املنظمات احلكومية . 

2- ينبغي أن يرافق احلجاج طائفة من العلماء العاملني املخلصني أهل 
التجارب لتذكري احلجاج أثناء رحلتهم إىل أن يعودوا إىل ديارهم.

3- ونقرتح على الدولة السعودية واملعنيني بشأن احلج يف تلك البالد أن 
يسمحوا لعلماء البالد بالوعظ واإلرشاد حلجاج بلدهم حىت خياطبوهم بلغاهتم 

يف أوقات خاصة. 
ومما يؤسف أهنم  ال يسمحون ألحد إال لطائفة خاصة يتكلمون باللغة العربية 
وأحيانا باألردية وهذه  الطائفة أيضا ال يتكلم إال حول مسائل قليلة خالفية 

فيها آراء للعلماء اآلخرين بينما احلجاج مجيعا حباجة إىل التذكري والتبصري.
 وعلى كل توجب األوضاع الراهنة على أهل العلم أن يلفتوا أنظارهم إىل احلج 
واحلجاج كي ال تفقد الروح احلقيقي من احلج وأعماله وال يتحول احلج ) 
ال قدر اهلل( إىل أعمال رتيبة وتقاليد فارغة أو يغلب على احلج طابع النزهة 
والتجارة واالنشغال بالدنيا ومظاهرها اجلوفاء واملادية الرعناء وشئون السياسية 
واالجتماع، إذن ال يعود احلجاج إىل بلدهم تائبني صاحلني، حيملون أنوار 
اليقني والعبادة واألعمال الصاحلة؛ وال يؤثرون يف اآلخرين فال حيدث تغيري 
إجيايب يف حياهتم فيحرمون بركات احلج وروحه فيكون ذلك ماسأة يف حياة 
األمة كما وخنشى أن ينزل عقاب اهلل على أهل الغفلة والبطالة والذين يكتفون 

بالصورة دون احلقيقة واهلل من وراء  القصد. 

احلج عبادة ومدرسة تربوية
مساحة األستاذ املفيت حممد قاسم القامسي استاذ احلديث باجلامعة
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على هامش األحداث

نـار  يف  العربيـة  البـالد  تشـتعل  بينمـا 
يسـتغل  الطاحنـة،  الداخليـة  احلـروب 
األوضـاع  هـذه  الصهيـوين  االحتـالل 
األقصـى  لتهويـد  فيسـعى   ، املأسـاوية 
والسيطرة عليه فتقسيمه زمانيا ومكانيا 
بنـاء  وأخـريا  واملسـلمني  اليهـود  بـني 
اهليـكل اليهـودي مـكان قبـة الصخـرة، 
أو  إهانـة  يبيـح كل  ذلـك  سـبيل  ويف 
إذالل أو ختريـب أو قتـل أو هـدم أو 
هتجـري قسـري أو اسـتيالء عنـوة علـى 
وأراضيهـم  الفلسـطينيني  ممتلـكات 
األقصـى  للمسـجد  واقتحـام  وبيوهتـم، 
برعايـة  ذلـك  حرماتـه، كل  وانتهـاك 
حكومة االحتالل وإشـرافها. ويف هذه 
ممارسـة  الشاشـة  علـى  نشـاهد  األيـام 
قمـع وقتـل مـن االحتـالل فـرتى صـورا 
وحتقـريا،  وطعنـا  استشـهادا  حتكـي 
التواصـل االجتماعـي  وتـرى يف مواقـع 
صـورة طفـل ينـزف وهـو علـى األرض 
بينمـا يصـرخ عليـه  ويبكـي ويسـتغيث 
احد املارة االسرائيليني ويشتمه بالفاظ 
بذيئـة ويطلـب لـه املـوت، وغـري ذلـك 
وقـد  واإلذالل؟  اإلهانـة  أنـواع  مـن 
يتصاعد هذا العنف يوما فيوما  فبينما 
الفلسـطيين  الشـعب  االحتـالل  يقتـل 
بالدبابـات وأحـدث األسـلحة الفتاكـة 
إال  للمواجهـة  الشـعب  ميلـك  ال 
السـكني واحلجـر، فـرتى شـابة أو شـابا 
ليدافـع  أحجـارا  قـد كـّدس  فلسـطينيا 
عـن نفسـه، ويصـد هجـوم االحتـالل، 
وهنـاك جهـود يهوديـة ملموسـة لتغيـري 
القـدس  يف  واإلسـالمية  العربيـة  املعـامل 
وإحـالل املعـامل اليهوديـة مكاهنـا. كل 
شـغلتها  العربيـة  والـدول  حيـدث  هـذا 
املتأزمـة  واألوضـاع  الداخليـة  احلـروب 

فلسـطني. قضيـة  عـن 
انقسـاما  الفلسـطينيون  يعـاين  داخليـا 
وتشـتتا، فـرتى النخبـة العلمانيـة ـ وهـم 

القدس احملتلة بني بطش االحتالل والتجاهل العربي!
عبد الرمحن حممد مجال

عدد ال بأس هبم ـ تنحاز إىل املصاحلة واملداراة، وطائفة اجملاهدين مصممة على إكمال املشوار اجلهادي فال 
تسـوغ هلـا القعـود حـىت تـرد عـداون االحتـالل وتدفعهـا إىل الرتكيـع. فهـذه الفئـة تدفـع عـدوان االحتـالل وتدفـع 

الثمـن وتعـاين اإلرهـاب والقمـع واإلعـدام.
والـدول العربيـة تـربر عذرهـا بانشـغال احلـروب الداخليـة وقمـع اإلرهـاب! وليـس هنـاك مـن يفكـر يف القضيـة 
الفلسطينية إال بعض اجلهات املعينة املعنية بقضايا العامل اإلسالمي وهم أقل من القليل، كل ذلك وّفر للعدو 
احملتل األرضية وجرّأه لينّفذ خطته فيدمر البيوت ويهّجر املدنيني ويقتلهم بال أي مربر ويقتحم احلرم القدسي، 
ويقابل املرابطني الذين حيملون األحجار باألسلحة، كل ذلك يفعل دون أن يتوجس خوفا من أحد أو عقابا 
وردعا من جانب عريب أو دويل، وال يردعه ما تقوم به من املظاهرات والتنديدات بعض اجلهات الفلسطينية، 

أو املنظمات اإلسالمية يف العامل.  
القوى العاملية أو ما نسميها يف قاموسنا بأذرع الشر لن تتهاون عن دعم االحتالل ماديا ومعنويا،وقد أظهروا 
ذلـك علنـا يف تصرحياهتـم، ويف االنتفاضـة األخـريةـ  اجلاريـة اآلن يف فلسـطني احملتلـةـ  بينمـا يتفـوه أوبامـا بـأن مـن 
حـق إسـرائيل أن تتخـذ إجـراءات حلمايـة مواطنيهـا مـن الطعـن بالسـكني يتجاهـل التعـرض اإلسـرائيلي للشـعب 
الفلسـطيين باألسـلحة وقتلهـم املمنهـج، كأن الفلسـطينيني خلقـوا ليبـادوا وحَيّقـروا واحملتلـون خلقـوا ليحكمـوا 

ويسـودوا ويقتلـوا ويعيثـوا يف األرض الفسـاد. 
إن هذا اخلذالن العريب والصمت الدويل املقيت ما جرّأ اإلرهايب والسفيه نتنياهو أن يسمي شباب االنتفاضة بـ 
"الذئاب املنعزلة" وأن يستحقر األمة العربية مجعاء بقوله "هم قوم ال يتعلمون" وخياطبهم بألفاظ بذيئة وحمّقرة.

فليعلـم حـكام املسـلمني أن الـدول العربيـة لـن تتمتـع بالسـالم مـا دام هنـاك االحتـالل ومـا دام هنـاك انتهـاك 
حلرمـة األقصـى، إن اإلرهـاب لـن  ينتهـي حـىت ينتهـي االحتـالل، وإن القـدس هـي الشـعلة الـيت ميكـن أن تشـعل 
احلروب أو ختمدها، ومادامت الدول العربية تقف موقف املتفرج حيال قضية فلسطني فإهنا تشتعل يف احلروب 

الداخلية الطاحنة.
وليعلم اإلرهايب نتنياهو  الذي صرّح أن إرهاب السكني لن يهزمهم أن سكاكني هؤالء الشبان واملرابطني أحد 
من أسلحتهم الفتاكة ودباباهتم املدمرة، وقد شوهد أن جنود االحتالل يويل الدبر أمام أحجار املرابطني، وقد 

قذف اهلل يف قلوهبم الرعب بسكاكني الشباب الناهضني.
وليعلـم اإلرهـايب نتنياهـو وأذنابـه أنـه مـا دام هنـاك حفيـدات خولـة وخنسـاء، ومـادام هنـاك العفيفـات اجملاهـدات 
الالئـي يرضعـن الطفـل الفلسـطيين اإلبـاء والعـزة والكرامـة لـن ينهـزم الشـعب الفلسـطيين، ولـو أجلبـوا خبيلهـم 
ورجلهم، ولو خذهلم املسلمون وجتاهلهم جرياهنم العرب. إن فتيات فلسطني مع أبناءهن األقوياء يقفن اآلن 
يف وجه االحتالل، وها هن أوالء قد شاركن الشباب يف دفع االحتالل، رشقنهم باحلجارة، ومحلن السكني، 

وخرجـن إىل الشـوارع مطالبـات العـامل لدفـع عـدوان االحتـالل.
إن املطلوب من املسـلمني يف أحناء العامل دوال وشـعوبا أن يقفوا وقفة صادقة لنجدة القدس من التهويد، وأن 
يكونـوا صادقـني يف إنقـاذ القـدس مـن براثـن اليهـود، ومنعهـم مـن أي ممارسـة يـؤدي إىل اإلسـاءة إىل املسـجد 
األقصى، وليعلم املسـلمون أن كل إهانة باملسـجد األقصى يعين إهانة أعراض كافة املسـلمني يف أحناء العامل.
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ــَياِطيُن َعلَــى ُمْلــِك ُســَلْيَماَن َوَمــا َكَفَر ُســَلْيَماُن  "َواتَـّبـَُعــوا َمــا تـَتـْلُــو الشَّ
ــْحَر َوَمــا أُنْــِزَل َعلَــى  ــَياِطيَن َكَفــُروا يـَُعلُِّمــوَن النَّــاَس السِّ َوَلِكــنَّ الشَّ
َأَحــٍد َحتَّــى  ِمــْن  اْلَمَلَكْيــِن بَِبابِــَل َهــاُروَت َوَمــاُروَت َوَمــا يـَُعلَِّمــاِن 
يـَُقــواَل ِإنََّمــا َنْحــُن ِفتـْنَــٌة فَــاَل َتْكُفــْر فـََيتـََعلَُّمــوَن ِمنـُْهَمــا َمــا يـَُفرِّقُــوَن بِــِه 
بـَْيــَن اْلَمــْرِء َوَزْوِجــِه َوَمــا ُهــْم ِبَضارِّيــَن بِــِه ِمــْن َأَحــٍد ِإالَّ بِــِإْذِن اللَّــِه 
ــا  ــْد َعِلُمــوا َلَمــِن اْشــتـََراُه َم ــْم َوَلَق ــا َيُضرُُّهــْم َواَل يـَنـَْفُعُه َويـَتـََعلَُّمــوَن َم
لَــُه ِفــي اْلِخــَرِة ِمــْن َخــاَلٍق َولَِبْئــَس َمــا َشــَرْوا بِــِه أَنـُْفَســُهْم لَــْو َكانُــوا 
يـَْعَلُمــوَن )102( َولَــْو أَنَـُّهــْم آَمنُــوا َواتَـَّقــْوا َلَمُثوبَــٌة ِمــْن ِعْنــِد اللَّــِه 

َخيـْــٌر لَــْو َكانُــوا يـَْعَلُموَن")بقــره: 102-103(
التفسير المختصر:  

واتبعــوا كتــب  اهلل  نبــذوا كتــاب  ســفهاء  أمــة  اليهــود كانــوا  َواتَـّبـَُعــوا) 
ــَياِطنُي )وهــم اخلبائــث مــن اجلّن(َعلَــى  الســحر والشــعوذة( َمــا تـَتـْلُــو الشَّ
ــَر ُســَلْيَماُن) والبعــض مــن  ــِك ُســَلْيَماَن) يف وقــت ســلطنته( َوَمــا َكَف ُمْل
ســفهاء اليهــود كانــوا يتهمــون ســيدنا ســليمان بالســحر والشــعوذة، 
وهــذا إهتــام باطــل ألّن الســحر كفــر إمــا اعتقــادا أو عمــال، وســيدنا 
ــَياِطنَي َكَفُروا يـَُعلُِّموَن  ســليمان عليه الســالم مل يكفر أبدا(. َوَلِكنَّ الشَّ
ــْحَر) اخلبائــث مــن اجلــّن كفــروا قــوال وعمــال بســبب اتّباعهــم  النَّــاَس السِّ
بينهــم  اليهــود  توارثــه  الســحر كان  وهــذا  النــاس،  وتعليمــه  الســحر 
واتبعــوه(. َوَمــا أُنْــزَِل َعلَــى اْلَمَلَكــنْيِ بَِبابِــَل َهــاُروَت َوَماُروَت)وكذلــك 
يتبــع اليهــود الســحر الــذي أنــزل علــى امللكــني( َوَمــا يـَُعلَِّمــاِن ِمــْن َأَحــٍد 
ـَـا حَنْــُن ِفتـَْنٌة)وجودنــا امتحــان للنــاس ليعلــم مــن  َحــىتَّ يـَُقــواَل) حتذيــرا( ِإنَّ
ينجــو مــن الّســحر الــذي يتعّلمــه مــن لســاننا ومــن يهلــك( فَــاَل َتْكُفــْر) 
فتهلــك بســببه( فـََيتـََعلَُّمــوَن ِمنـُْهَمــا َمــا يـَُفرِّقُــوَن بِــِه بـَــنْيَ اْلَمــْرِء َوَزْوِجــِه 
َوَمــا ُهــْم ِبَضارِّيــَن بِــِه )بالســحر( ِمــْن َأَحــٍد ِإالَّ بِــِإْذِن اللَّــِه) بقــدر اهلل 
ومشــيئته( َويـَتـََعلَُّمــوَن َمــا َيُضرُُّهــْم) بســبب اإلمث الــذي فيــه وبســبب 
اليهــود يف ضــرر عظيــم  يـَنـَْفُعُهــْم) فيكــون  َواَل  للكفــر(  أنــه موجــب 
بســبب الســحر( َوَلَقــْد َعِلُمــوا َلَمــِن اْشــتـَرَاُه َمــا لَــُه يف اآْلِخــَرِة ِمــْن َخــاَلٍق 
)نصيــب( َولَِبْئــَس َمــا َشــَرْوا بِــِه أَنـُْفَســُهْم لَــْو َكانُــوا يـَْعَلُمــوَن  َولَــْو أَنَـُّهــْم 

آَمُنوا)مبحمــد صلــى اهلل عليــه وســلم والقــران( َواتَـَّقــْوا َلَمثُوبَــٌة ) ثــواب ( 
ِمــْن ِعْنــِد اللَّــِه َخيـْــٌر لَــْو َكانُــوا يـَْعَلُمــوَن"

"فقه الحياة واألحكام"
املذكــورة  اآليــات  نــزول  ســبب  يف  إســرائيلية  روايــات  وردت  لقــد 
وتفســريها. تلــك الروايــات تثــري الشــبهات يف األذهــان، وأننــا ســنقدم 
إلــی القــرّاء مــا قالــه اإلمــام حكيــم األمــة موالنــا الشــيخ أشــرف علي 
التهانــوي يف هــذا املوضــوع بإيضــاح و تفصيــل حيــّل الشــبهات الــواردة، 

ويطمئــن القلــوب وهــو مايلــي:
1ـ إّن محقــاء اليهــود كانــوا ينســبون الســحر إلــی ســيدنا ســليمان عليــه  

الســالم فــربّأه اهلل تعالــی ســليمان ممـّـا قــال اليهــود.
2ـ أراد اهلل ســبحانه وتعالــی ذّم اليهــود يف هــذه اآليــات حيــث كانــوا 
مشــهورين بالســحر، وهنــاك قصــة تذكــر بشــأن هــذه اآليــات تســمی 
"قصــة الزهــرة" ولكــن ال أصــل هلــا وقــد كّذهبــا طائفــة مــن أهــل العلــم 
نظــرا إىل خمالفتهــا مــع القواعــد الشــرعية والذيــن مل يروهــا خمالفــة مــع 
القواعــد الشــرعية أّولوهــا، ولســنا ههنــا بصــدد قبــول هــذه القّصــة أو 
رّدهــا ولكــن نقــول إّن تفســري هــذه اآليــة ال تتوقــف علــى تلــك القّصــة.

3ـ ومــن اجلديــر بالتدبّــرأّن اليهــود وإن كانــوا يعلمــون ولكــن خيالفــون 
أمــر اهلل وال يتدبّــرون يف آيــات اهلل، فــاهلل ســبحانه وتعــاىل أثبــت هلــم 
العلــم أواًل نظــراً خلصلتهــم هــذه ؛ مثّ نفــى عنهــم ذلــك وقــال ياليتهــم 
يعقلــون ويعلمــون وذلــك ألّن العلــم الــذي اليصاحبــه الفكــر والعمــل 

فهــو كاجلهــل متامــاً.
4ـ كانــت مدينــة "بابــل" يف العــراق يف األزمــان الســالفة مركــزاً للســحر 
فأعجب الناس به فتشاهبت عليهم معرفة السحر واملعجزة، واختلف 
النــاس يف الســحرة فطائفــة منهــم كانــوا يعّظمــون الســحرة ويتبعوهنــم، 
ومنهــم مــن يستحســنون الســحر ويتعّلمونــه كمــا يعامــل النّــاس مــع 
احلقيقــة  يبــنّي  أن  اهلل  فــأراد  ومثلــه(  املغناطيســي  )التنــومي  املســمريزم 
ليوّضحــوا  ومــاروت،  هــاروت  ومهــا  ببابــل،  ملكــني  فأرســل  للنــاس 
للنــاس مــا تشــابه عليهــم، حــىت جيتنبــوا الســحر ويبتعــدوا منــه، فكمــا أّن 

]تفسير آية 102 إلى 105[

تفسري 
معارف القرآن

العالمة املفيت حممد شفيع العثماني - تعريب األستاذ املفيت حممد قاسم القامسي

على مائدة القرآن
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تثبــت  األنبيــاء  نبــّوة 
والرباهــني  باملعجــزات 
فكذلــك أثبــت كــون 
ومــاروت  هــاروت 
بالرباهــني  ملكــني 
النــاس  يطمئــن  حــىت 
ومل  أمرمهــا.  وميتثلــوا 
يســتخدم هلــذا العمــل 
لســببني؛  األنبيــاء 
األول، ألّن املقصــود 
بــني  التفريــق  كان 
واألنبيــاء،  الســحرة 
هــذا  أّن  والثــاين: 
العمــل مل يكــن يليــق 
بشــأن األنبيــاء ألهّنــم 
كانــوا مظهــر اهلدايــة واخلــري، وأّمــا املالئكــة فقــد جــرت العــادة علــى 
إســتخدامهم يف األمــور الــيت هــي مــن اخلــري نظــراً إىل مصــاحل العاملــني 
وإن كانــت مــن الشــّر بإعتبــار ذاهتــا ولــزوم املفاســد، وهــذا مثــل خلــق 
عليهــم  الكــرام  األنبيــاء  أّمــا  الظاملــة،  النفــوس  أو  الضــارّة  احليوانــات 
 الصلــوة والســالم فهــم يســتخدمون يف دائــرة التشــريعات الــيت هــي مــن 

بشــأهنم. الالئــق  هــو  وهــذا  بأســرها،  اخلــري 
وممــا جيــدر بالذكــر أّن األنبيــاء عليهــم  الصلــوة والســالم كانــوا يكتفــون 
التفاصيــل  يذكــرون  وال  األمــور  بعــض  يف  الكّليــة  األحــكام  ببيــان 
واليذهبون إليها خوفاً من الفنت. فمثاًل بّينوا أّن الرشــوة حيرم تعاطيها 
ولكــن مل يذكــروا طرقهــا و تفاصيلهــا حــىت اليتعلمهــا النــاس، كذلــك 
الســحر وأقســامه. وعلــى كّل فاملالئكــة بــدأ عملهــم يف مدينــة بابــل، 
و بّينــوا أصــول الســحر وفروعــه للنــاس مث أوصوهــم بإجتناهبــا واإلبتعــاد 
منهــا وحذروهــم. وهــذا مثــل مــا يبــنّي بعــض أهــل العلــم كلمات تســبب 
ــا بــدأ 

ّ
الكفــر مث حيــّذر النــاس منهــا، لكــي اليتلفظــوا هبــا وال يكفــروا ومل

امللــكان عملهمــا،  تــردد النــاس إليهمــا وطلبــوا منهمــا أن يعلماهــم 
الســحر كــي يتعرفــوا بــه وحيــذروا منــه ويفرقــوا بــه بــني الســحر واملعجــزة 
وكان امللــكان يقــوالن للنــاس قبــل التعليــم أنظــروا إّن اهلل ســبحانه يريــد 
أن يبلوكــم حــىت يعلــم مــن حيفــظ دينــه ويبتعــد مــن الشــر ومــن خيتــار 
الشــّر ويبتلــى بــه وينتهــي إىل  الكفــر. أنظــروا قــد بلغناكــم فــال تقصــدوا 
مــن تعلّــم هــذا الفــّن الــذي يوقعكــم يف الشــّر، إحــذروا أن تفســدوا 
دينكــم بــه، وهكــذا كان امللــكان ينصحــان للنــاس ويأخــذان منهــم 
العهد مثّ يبّينان طرق الســحر وأصوله وفروعه، فالذين تعّلموا الســحر 
صــاروا فريقــني: فريــق حافــظ علــى العهــد، وفريــق نقــض العهــد وآذى 
النــاس بالســحر ومنهــم مــن فجــر وكفــر بســببه، وميكــن لنــا أن نضــرب 
مثــل امللكــني مثــل عــامل لــه مهــارة يف العلــوم العقليــة والنقليــة يأتيــه 
أحــد الطلبــة ليتعلّــم منــه علــم الفلســفة ليســتخدمه يف املناظــرات ودفــع 
الشــبهات فيقــول لــه عــامل الفلســفة: أيّن أعّلمــك هــذا العلــم ولكــيّن 

آخــذ منــك العهــد أن تســتخدمه لصــاحل اإلســالم والدفــاع عنــه والتثــري 
بــه الشــبهات حــول العقيــدة اإلســالمية، مث الطالــب خيلــف الوعــد بعــد 
أن تعلّــم الفلســفة ويســتخدمها كمــا يريــد فــال لــوم علــى العــامل املعلــم، 
وكذلــك عمــُل امللكــني يف تعليــم الســحر. مثّ رفــع امللــكان إىل الســماء 
بعــد أن أّديــا واجبهمــا، واهلل أعلــم حبقيقــة احلال.]بيــان القــرآن للعالمــة 

أشــرف علي التهانــوي[
حقيقة السحر:

ومل  ســببه  خفــي  أثــر  لــكل  يقــال  الســني  بكســر  الِســحر  اللغــة:   
كالكلمــات  معنويــاً  الســبب  ذلــك  كان  ســواء  يظهر)القامــوس( 
املخصوصــة الــيت هلــا تأثــري أو كان شــيئا غــري مرئــي لعاّمــة النــاس كتأثــري 
اجلــّن والشــياطني أو كتأثــري الّقــوة اخلياليــة يف التنــومي املغناطيســي أو 
كتأثــري النجــوم والكوكــب ومــن مثّ كثــرت أقســام الســحر، ولكــن يطلــق 
الســحر يف العــرف العــاّم علــى كل عمــل يتدّخــل فيــه اجلــّن والشــياطني 

أو تؤثــر فيــه القــوة اخلياليــة، أو الكلمــات املخصوصــة.
 وقــد ثبــت الســحرعقاًل، وقــد أثبتتــه التجــارب والدراســات، وأذعــن  
الفالســفة قدميــاً وحديثــاً أّن احلــروف والكلمــات هلــا خــواّص التنكــر 
وقــد تظهــر تلــك اخلــواّص إذا قــرأت الكلمــات مبقــدار معــنّي، كمــا 
تظهــر أحيانــاً إذا قــرأت الكلمــات علــى أظفــار أّي إنســان أو شــعراته 
ومالبســه ويطلــق الســحر يف إصطــالح القــرآن الكــرمي علــى أّي أمــر 
هلــا  بالشــياطني  واإلســتعانة  لتحقيقــه.  بالشــياطني  اســتعني  عجيــٍب 
صــور شــيت، قــد يقــرأ بعــض النــاس كلمــات توجــب الكفــر والشــرك 
وبذلــك  والنجــوم،  الكواكــب  هبــا  تعبــد  أو  الشــياطني  هبــا  ميــدح  أو 
يفــرح الشــياطني وقــد يرتكــب املــرأ أعمــااًل حيبهــا الشــياطني مثــل القتــل 
واإلســتفادة مــن دم املقتــول، أو يتلطــخ بالنجاســات أو ميكــث يف 
حالــة اجلنابــة فاليتطهــر واليتــوب، فكمــا أّن مــدد املالئكــة حيصــل 
باألعمــال الــيت حيّبهــا املالئكــة مثــل التقــوى والتطهروذكــر اهلل وأعمــال 
الشــياطني حيصــل  مــدد  فكذلــك   ، القــذرات  مــن  واإلجتنــاب  الــرّب 
بأعمــال حيّبهــا الشــياطني ويرضوهنــا ومــن مثّ نــرى أّن الســحرة اليزالــون 
يف حالــة النجاســة، واملعاصــي ويبتعــدون عــن ذكــر اهلل وأعمــال اخلــري، 
والنســوة الــاّليت يقمــن بالســحر يف حالــة احليــض يؤثّــر ســحرهّن أكثــر 
مــن غريهــّن، أّمــا الشــعوذة وخّفــة اليــد والتنــومي املغناطيســي مسّــي ســحراً 

جمــازاً. 
أقسام السحر:

الســحر  أّن  القــرآن:  مفــردات  يف  اإلصبهــاين  الراغــب  اإلمــام  قــال 
أقســام؛ قســم ليــس لــه حقيقــة وإّنــا عبــارة عــن تصــّرف النظــر وتصريــف 
اخليــال كمــا يفعلــه بعــض املشــعوذين خبّفــة األيــدي فيخّيــل إىل الّنــاس 
أنّــه كــذا ألنّــه يقّصــر نظرهــم عــن الواقــع، أو يؤثــر أحــٌد يف شــخص 
التنــومي املغناطيســي فــريى أو يشــعر  آخــر عــن طريــق املســمريزمي أو 
أشــياء ال وجــود لــه يف الواقــع وقــد يســتعان يف هــذه األمــور بالشــياطني 
فيؤثــرون يف أعــني النــاس وأفكارهــم فــريون أشــياء وأحــوااًل الحقيقــة هلــا 
يف اخلارج. والّسحر الذي عمله سحرة فرعون كان من القسم األول 
كمــا ورد يف القــرآن الكــرمي حيــث قــال جــّل مــن قائــل: "َســَحُروا َأْعــنُيَ 

على مائدة القرآن
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ــِه ِمــْن ِســْحرِِهْم أَنَـَّهــا َتْســَعى"  النَّــاِس" وقــال يف مقــام آخــر: "خُيَيَّــُل ِإلَْي
وتــدّل كلمــة "خُيَيَّــُل" أّن العصــي واحلبــال الــيت ألقاهــا الســحرة مل تصــر 
حيّــات ومل تتحــرك يف الواقــع ولكــن ُخيّــل إىل موســى -عليــه  الســالم- 

والنــاس املتفّرجــني أهّنــا حيــات تســعى وتتحــرك.
الشــياطني  بســبب  يكــون  مــا  فهــو  الّســحر  مــن  الثــاين  القســم  أّمــا 
ــَياِطنُي  كمــا ورد يف القــرآن الكــرمي: »َهــْل أُنـَبُِّئُكــْم َعَلــى َمــْن تـَنــَـزَُّل الشَّ
أَثِيــٍم «)شــعراء: 221ـ222( وقــال  أَفَـّـاٍك  َعلَــى ُكلِّ  تـَنـَــزَُّل   )221(
ــْحَر«)البقرة:  السِّ النَّــاَس  يـَُعلُِّمــوَن  ــَياِطنَي َكَفــُروا  الشَّ »َوَلِكــنَّ  تعــاىل: 

)102
والقســم الثالــث مــن الســحر مــا يســبب إنقــالب املاهيــة، مثــل مــا جيعــل 
الراغــب اإلصبهــاين واإلمــام  قــال اإلمــام  أو حيوانــاً  اإلنســان مجــاداً 
أبوبكــر اجلصــاص وطائفــة مــن العلمــاء: الميكــن بالســحرتغيري حقيقــة 
شــيئ بشــٍيئ وقالــوا: مــا يشــاهد مــن تغيــري يف احلقائــق فإّنــا ذلــك ختييــل 
وتصــّرف يف النظــر والرؤيــة، وهكــذا قــال املعتزلــة، لكــّن اجلمهــور يــرى 
أّن التغيــري ليــس مســتبعدا وحمــاال عقــال وشــرعا، أّمــا قــول الفالســفة 
أّن إنقــالب احلقائــق حمــال فاملــراد باحلقائــق عندهــم حقيقــة احملــال، 
الواجــب  أو  احملــال ممكنــاً  يكــون  أن  والواجــب،  فالميكــن  واملمكــن 
حمــااًل، أو املمكــن واجبــاً، أمــا مــا جــاء يف القــرآن الكــرمي أّن ســحرة 
فرعــون ســحروا أعــني النــاس فهــذا اليلــزم منــه أّن كل ســحر ختييــل، 
فهــذا نــوع وهنــاك أنــواع أخــرى، وإســتدالل البعــض علــى تغيــري املاهيــة 
حبديــث كعــب األحبــار الــذي أخرجــه اإلمــام مالــك يف املؤطــا عــن 
قعقــاع بــن حكيــم أّن كعبــاً كان يقــول: »لــوال كلمــات أقوهلــّن جلعلتــين 
اليهــود محــاراً« وميكــن أن يــراد باحلمــار األمحــق واجلاهــل ولكــن اليصــح 
تــرك احلقيقــة وإختيــار اجملــاز مــن غــري الضــرورة، وثبــت مــن قــول كعــب 
شــيئان، األول أنـّـه ميكــن صــريورة اإلنســان محــاراً بالســحر، والثــاين أن 
الكلمــات الــيت كان يقرؤهــا كعــب، هــي كلمــات مفيــدة هلــا تأثــري يف 
دفــع الســحر، فلّمــا ســئل كعــب عــن تلــك الكلمــات قــال هــي: »أعــوذ 
لوجــه اهلل العظيــم الــذي ليــس شــئ أعظــم منــه وكلمــات اهلل التاّمــات 
الــيت الجياوزهــن بــرٌّ والفاجــٌر وبأمســاء اهلل احلســى كلهــا مــا علمــت منهــا 
ومــا مل أعلــم مــن شــّر مــا خلــق وبــرأ وذرأ«)أخرجــه اإلمــام مالــك يف 

املؤطــأ يف بــاب التعــوذ عنــد النــوم(
الفرق بين الّسحر والمعجزة:

إّن مــا تصــدر مــن الســحرة مــن أعمــال قــد تتشــابه مــا يصــدر مــن 
األنبيــاء واألوليــاء مــن معجــزة وكرامــة خرقــاً للعــادة فيلتبــس احلــق علــى 
مــن اليعلــم حقيقــة األمــر فالبــّد مــن عالمــة يفــرّق هبــا بــني الســحر 
واملعجــزة، فأعلــم أّن هنــاك فرقــني؛ فــرق يف الظاهــر وفــرق يف احلقيقــة 
مــا يصــدر  أّن  الســحر واملعجــزة  بــني  الفــرق احلقيقــي  أمــا  واملاهيــة. 
العاّمــة خلفائهــا،  أســباب اليراهــا  فــوراءه  الســحر  بســبب  يظهــر  أو 
ألّن  للعــادة  خرقــاً  ويظنونــه  منــه  فيتعجبــون  لغموضهــا  واليعلمهــا 
الشــياطني واجلــّن أوتــوا قــوة يقــدرون هبــا علــى اإلتيــان بأشــياء اليطيقهــا 
عاّمــة النــاس خبــالف املعجــزة فإهّنــا فعــُل اهلل تعــاىل بــال واســطة والدخــل 
لألســباب الطبيعيــة يف صدورهــا كمــا قــال اهلل ســبحانه وتعــاىل »يَــا 

نَــاُر ُكــوين بـَــْرًدا َوَســاَلًما َعلَــى ِإبـْرَاِهيــَم« فصــارت النــار بــرداً وســالماً 
بــإذن اهلل ومل يضــر إبراهيــم عليــه  الســالم، أّمــا الذيــن قــد يدخلــون 
النــار وقــد دلكــوا علــى أبداهنــم مــا يضــاّد اإلحــراق فاليســمى فعلهــم 
معجــزة والدليــل علــى أّن املعجــزة فعــل اهلل تعــاىل مباشــرة مــا قــال اهلل 
ســبحانه وتعــاىل: »َوَمــا َرَمْيــَت ِإْذ َرَمْيــَت َوَلِكــنَّ اللَّــَه َرَمــى« واآليــة 
تشــري إىل مــا حــدث يف "وقعــة بــدر" حيــث أخــذ النــيب صلّــى اهلل 
  عليــه  وســّلم حفنــة مــن الــرتاب واحلصــى، ورمــى هبــا يف وجــوه األعــداء 
فأصابتهــم يف أعينهــم فاهنزمــوا، فاتضــح الفــرق بــني املعجــزة والســحر 
بــأّن املعجــزة فعــل اهلل تعــاىل ولكــّن الســحر مــن فعــل البشــر عــن طــرق 
القيــام باألســباب اخلفيــة. ههنــا ســؤال! كيــف ميكــن لعاّمــة النــاس أن 
يفرقــوا بــني املعجــزة والســحر حــىت يؤمنــوا بــاألول ويكفــروا بالثــاين، ألّن 
ظاهرمهــا ســواء! واجلــواب: أّن ههنــا فــوارق أساســية ميكــن لعاّمــة النــاس 

أن مييّــزوا هبــا بــني املعجــزة والســحروهي كمــا يلــي:
األول: املعجــزة أو الكرامــة تصــدر مــن أيــدي أنــاس يّتســمون بالطهــارة 
متلّطخــني  أنــاس  مــن  يصــدر  الســحر  النبيل،لكــّن  واخللــق  والتقــوى 
بالدنــس واألرجــاس بعيديــن عــن عبــادة اهلل والفعــل احلســن، وهــذا مــا 

يعرفــه مجيــع النــاس؛
النبــوة  يّدعــي  الــذي  أّن  وتعــاىل  ســبحانه  اهلل  عــادة  جــرت  الثــاين: 
واإلتيــان باملعجــزة اليقــدر علــى األعمــال الســحرية وإّنــا يفعــل الســحر 

أنــاس اليّدعــون النبــّوة والّرســالة.
هل يؤثر السحر على األنبياء عليهم   السالم؟

اجلــواب: أّن الســحر نتيجــة ألســباب طبيعيــة وأّن األنبيــاء تؤثــر فيهــم 
األســباب الطبيعيــة وهــذا الينــايف شــأن النبــّوة، فكمــا يؤثّــر فيــه اجلــوع 
والعطــش واألســقام، فكذلــك قــد يؤثــر الســحر فيهــم، وقــد ثبــت يف 
احلديــث أّن اليهــود ســحروا النــيب -صلّــى  اهلل   عليــه  وســّلم- وظهــر أثــر 
الســحر عليــه مثّ أذهــب اهلل تعــاىل ذلــك عنــه وكذلــك ثبــت يف القــرآن 
أّن ســّيدنا موســى عليــه  الســالم شــعر باخلــوف بعــد أن رأى ســحر 

على مائدة القرآن
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الســحرة "فََأْوَجــَس يف نـَْفِســِه ِخيَفــًة ُموَســى" 
األحكام الشرعية للسحر:

لقــد ســبق فيمــا ذكرنــا أّن الســحر عمــل يفعلــه الســحرة ميســتعينني 
يف حتقيقــه باجلــّن والشــياطني بعــد أن يرضــوا بالكفــر والشــرك والفســق 
وإرتــكاب املعاصــي وكان هــذا النّــوع مــن الســحر رائجــاً يف "بابــل" 

)جصــاص( وهــذا الّســحر الــذي جعلــه القــرآن كفــراً.
قــال أبــو منصــور: "أّن القــول بــأّن الســحر كفــر علــى اإلطــالق خطــأ 
بــل جيــب البحــث عــن حقيقتــه فــإن كان يف ذلــك رّد مــا لــزم مــن شــرط 

اإلميــان فهــو كفــر وإال ال" 
ومــن املعلــوم أّن اللعــن علــى الشــياطني ورد حكمــه مــراراً يف الكتــاب 
والســنة وثبــت أّن مواالهتــم وحماولــة إرضائهــم إمث كبــري، وإذا إبتلــى 
اإلنســان بالكفــر والشــرك يســلب إميانــه وإذا ابتلــي بالفجــور واملعاصــي 
دعــاء  وحــرم  اهلل  رمحــة  مــن  إبتعــد  واألرجــاس  األجنــاس  يف  ومتــادى 
القــول: أّن  املالئكــة. وإذا أضــّر أحــدا بســحره صــار أثيمــاً، ومجلــة 
الســحر الذي ورد ذكره يف القرآن والســنة الخيلو من الكفرإما عقيدة 
أو عمــاًل، فــإذا حــاول الســاحر إرضــاء الشــياطني باألعمــال الشــركية 
والكفريــة يكــون كفــره اعتقاديــاً وإذا إرتكــب الذنــوب واآلثــام ألجــل 

الشــياطني يكــون كفــره عمليــاً.
أو  اإلعتقــادي  الكفــر  مــن  الخيلــو  الســحر  أّن  علــم  إذا  مســئلة: 
قصــد  إذا  إال  الّلهــم  حــرام،  بــه  والعمــل  وتعليمــه  فتعّلمــه  العملــي، 
بالتعلــم لدفــع الضــرر عــن املســلمني فأجــازه بعــض الفقهاء.)راجــع رّد 

واهلنديــة(ّ. احملتــار 
مســئلة: التعاويــذ واحلجــب الــيت يعملهــا بعــض النــاس إذا اســتعني 
هبــا اجلــّن والشــياطني فحكمهــا حكــم الســحر وإذا كانــت كلماهتــا 

مشــتبهة أو غــري معلومــة حيــرم إســتعماهلا.
مسئلة: كل سحر اشتمل على الكفر والشرك صار حراما.

مســئلة: وإذا كانــت الكلمــات مباحــة فشــرط اجلــواز أن التســتعمل 
لألغــراض الفاســدة واألهــداف احملرمــة.

مســئلة: الجيوز إســتعمال كلمات القرآن والســنة لألغراض الفاســدة.
)قاضــي خــان ورّد احملتار(

"يَــا أَيُـَّهــا الَِّذيــَن آَمنُــوا اَل تـَُقولُــوا رَاِعنَــا َوُقولُــوا اْنظُْرنَــا َواْســَمُعوا 
 )104 أَلِيٌم")البقــرة:  َعــَذاٌب  َوِلْلَكاِفرِيــَن 

التفسير المختصر:
بــدأوا خياطبــون  أهّنــم  وذلــك  آخــر كعادهتــم،  مكــراً  اليهــود  إرتكــب 
النــيب صلّــى اهلل  عليــه  وســّلم ويقولــون لــه "راعنــا"، وهــي مشــتقة مــن 
الرعونــة وأيضــاً تطلــق يف الّلغــة العربيــة علــى معــى اليليــق بشــأن النــيب 
صلّــى اهلل   عليــه  وســّلم وأّمــا باللغــة العربيــة فمعناهــا راع حالنــا أي: 
فاليهــود عندمــا يوّجهــون  أنظــر مصاحلنــا حــىت النقــع يف املشــكلة. 
هــذه الكلمــة إىل النــيب صلّــى  اهلل  عليــه  وســّلم وإّنــا يقصــدون هبــا الشــّر 
يســتهزئون  ببعــٍض  بعضهــم  اجتمــع  إذا  مثّ  واإلهانــة،  األدب  وســوء 
ويضحكــون، فنزلــت هــذه اآليــة وكشــفت عــن خبايــا نفوســهم فنهــى 
اهلل املســلمني عــن إطــالق كلمــة حيتــال هبــا اليهــود ويقصــدون هبــا ســوءاً 

وشــراً وأمرهــم أن يســتبدلوا هبــا مرادفهــا يف املعــين وهــي "أنظرنــا" حــىت 
المتلــك الســفهاء حتريفهــا وإمالتهــا كــي يفوتــوا علــى اليهــود غرضهــم 

الســيئ.
فقــال: يَــا أَيُـَّهــا الَِّذيــَن آَمنُــوا اَل تـَُقولُــوا رَاِعنَــا  َوُقولُــوا ]بــل قولــوا مكاهنــا[

اْنظُْرنَــا َوامْسَُعــوا ]واعلمــوا[ َولِْلَكاِفرِيــَن ]الذيــن يريــدون أن ينالــوا مــن 
النيب صل ويسيئون األدب إليه[ َعَذاٌب أَلِيٌم ]يذوقونه يوم القيامة[«

مســئلة: ُعلــَم مــن هــذه اآليــة أّن الفعــل املبــاح الــذي ميكــن أن يتخــذه 
بعــض النــاس وســيلة ألهــداف ســيئة الجيــوز فعلــه .) قرطــيب(

يـُنـَــزََّل  َأْن  اْلُمْشــرِِكنَي  َواَل  اْلِكتَــاِب  َأْهــِل  ِمــْن  الَِّذيــَن َكَفــُروا  يـَــَودُّ  "َمــا 
ــْن َيَشــاُء َواللَّــُه ُذو  ــِه َم ــْن َربُِّكــْم َواللَّــُه خَيَْتــصُّ ِبَرمْحَِت ــْن َخــرْيٍ ِم َعَلْيُكــْم ِم

.)105 اْلَعِظيِم«)البقــرة:  اْلَفْضــِل 
 التفسري املختصر:

مــّر يف اآليــة الســابقة كيفيــة تعامــل  اليهــود مــع النــيب صلّــى اهلل  عليــه 
 وســّلم كمــا ذكــر يف هــذه اآليــة كيفيــة تعاملهــم مــع عاّمــة املســلمني؛

اخلــري،  لكــم كّل  نتمــّى  إننــا  املســلمني:  لبعــض  اليهــود  بعــض  قــال 
وحنــّب كل احلــّب أن ينــزل عليكــم خــرياً ممـّـا أنــزل إلينــا، حــىت نؤمــن بــه 
ونقبلــه أيضــاً، ولكــن مــاذا نفعــل حينمــا نــزل دينكــم مل جنــده أحســن 
مــن ديننــا، فكّذهبــم اهلل وفنّــد دعواهــم، وقــال: مــا يــوّد ]حيــّب[ الذيــن 
كفــروا مــن أهــل الكتــاب وال املشــركني أن ينــزل عليكــم خــرياً مــن رّبكــم 
وإّنــا اليتمّنــون لكــم خــرياً ألجــل احلســد الــذي جيدونــه يف صدورهــم 
بالنســبة لكــم ولكــّن اهلل برمحتــه وفضلــه يفعــل مــا يشــاء فيختــص برمحتــه 

مــن يشــاء واهلل ذوالفضــل العظيــم.
مــن  خــرٌي  دينهــم  أّن  األول؛  أمريــن،  يّدعــون  اليهــود  فائــدة: كان 
اإلســالم، الثــاين كوهنــم ناصحــني للمســلمني. والشــّك أّن اليهــود مل 
يقدروا أن يثبتوا دعواهم األوىل، كيف وإّن اإلســالم نســخ ماقبله من 
األديــان والشــرائع، فــال نقــاش يف الفضيلــة ههنــا بعــد أن ثبــت الّنســخ، 
أمــا الدعــوى الثانيــة لليهــود حيــث إّدعــوا أهنــم ناصحــون للمســلمني 
فأثبــت القــرآن أّن اليهــود ليســوا بناصحــني للمســلمني، فــال فــرق بينهــم 

وبــني املشــركني يف العــداوة للمســلمني.

على مائدة القرآن
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الصفـات التـي جعلـت الصحابــة 
قــادة العالــم

العامل وعزلوا األمم املريضة  ظهر املسلمون وتزعموا 
من زعامة اإلنسانية اليت استغلتها وأساءت عملها 
، وقد  عادالً  متزناً  ، وساروا باإلنسانية سرياً حثيثاً 
توفرت فيهم الصفات اليت تؤهلهم لقيادة األمم ، 
وتضمن سعادهتا وفالحها يف ظلهم وحتت قيادهتم .

أوالً :
أهنم أصحاب كتاب منزل وشريعة إهلية ، فال يقننون 
منبع  ذلك  ألن   ، أنفسهم  عند  من  يشرتعون  وال 
سلوكهم  يف  خيبطون  وال   ، والظلم  واخلطأ  اجلهل 
قد   ، عشواء  خبط  للناس  ومعاملتهم  وسياستهم 
جعل اهلل هلم نوراً مشون به يف الناس ، وجعل هلم 
شريعة حيكمون هبا بني الناس ﴿ أََو َمن َكاَن َمْيتاً 
فََأْحيـَيـَْناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُوراً مَيِْشي ِبِه يف النَّاِس َكَمن مَّثـَُلُه 
يف الظُُّلَماِت لَْيَس خِبَارٍِج مِّنـَْها ﴾]األنعام : 122[ 
آَمُنواْ ُكونُواْ  الَِّذيَن  أَيُـَّها  يَا  وقد قال اهلل تعاىل : ﴿ 
قـَوَّاِمنَي لِّلِه ُشَهَداء بِاْلِقْسِط َوالَ جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم 
َعَلى َأالَّ تـَْعِدُلواْ اْعِدُلواْ ُهَو أَقـَْرُب لِلتَـّْقَوى َواتَـُّقواْ الّلَه 

ِإنَّ الّلَه َخِبرٌي مبَا تـَْعَمُلوَن ﴾ ]املائدة : 8[.
ثانياً :

أهنم مل يتولوا احلكم والقيادة بغري تربية خلقية وتزكية 
نفس ، خبالف غالب األمم واألفراد ورجال احلكومة 
يف املاضي واحلاضر ، بل مكثوا زمناً طويالً حتت تربية 
حممد -صلى اهلل عليه وسلم- وإشرافه الدقيق يزكيهم 
والعفاف واألمانة  والورع  بالزهد  ويؤدهبم ويأخذهم 
واإليثار على النفس وخشية اهلل وعدم االستشراف 
لإلمارة واحلرص عليها . يقول : )إنا واهلل ال نُويل 
هذا العمل أحداً سأله ، أو أحداً حرص عليه )1( ، 
وال يزال يقرع مسعهم : ﴿ تِْلَك الدَّاُر اآْلِخرَُة جَنَْعُلَها 
لِلَِّذيَن اَل يُرِيُدوَن ُعُلّواً يف اأْلَْرِض َواَل َفَساداً َواْلَعاِقَبُة 
لِْلُمتَِّقنَي ﴾ ]القصص : 83[فكانوا ال يتهافتون على 
الوظائف واملناصب هتافت الفراش على الضوء ، بل 

يتدافعون يف قبوهلا ويتحرجون من تقلدها ،  كانوا 
فضالً عن أن يرشحوا أنفسهم لإلمارة ويزكوا أنفسهم 
وينشروا دعاية هلا وينفقوا األموال سعياً وراءها ، فإذا 
تولوا شيئاً من أمور الناس مل يعدوه مغنماً أو طعمة 
أو مثناً ملا أنفقوا من مال أو جهد ، بل عدوه أمانة يف 
عنقهم وامتحاناً من اهلل ، ويعلمون أهنم موقوفون عند 
رهبم ومسئولون عن الدقيق واجلليل ، وتذكروا دائماً 
قول اهلل تعاىل : ﴿ ِإنَّ الّلَه يَْأُمرُُكْم َأن تُؤدُّواْ اأَلَمانَاِت 
ِإىَل أَْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتم بـنَْيَ النَّاِس أَن حَتُْكُمواْ بِاْلَعْدِل 
﴾ ]النساء : 58[ وقوله : ﴿ َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم 
َخالَِئَف اأَلْرِض َورََفَع بـَْعَضُكْم فـَْوَق بـَْعٍض َدَرَجاٍت 

لَِّيبـُْلوَُكْم يف َما آتَاُكْم ﴾ ]األنعام : 165[. 
ثالثاً :

أهنم مل يكونوا خدمة جنس ، ورسل شعب أو وطن 
، يسعون لرفاهيته ومصلحته وحده ويؤمنون بفضله 
خيلقوا  مل   ، واألوطان  الشعوب  مجيع  على  وشرفه 
لتكون حمكومة  إال  ، ومل ختلق  ليكونوا حكاماً  إال 
هلم ، ومل خيرجوا ليؤسسوا إمرباطورية عربية ينعمون 
ويرتعون يف ظلها ويشمخون ويتكربون حتت محايتها 
، وخيرجون الناس من حكم الروم والفرس إىل حكم 
العرب وإىل حكم أنفسهم . إنا قاموا ليخرجوا الناس 
من عبادة العباد مجيعاً وإىل عبادة اهلل وحده ، كما 
قال ربعي بن عامر رسول املسلمني يف جملس يزدجرد 
العباد إىل  الناس من عبادة  لنخرج  ابتعثنا  اهلل   « :
 ، سعتها  إىل  الدنيا  ضيق  ،ومن  وحده  اهلل  عبادة 
ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم )2( » فاألمم 
عندهم سواء والناس عندهم سواء ، الناس كلهم من 
آدم ، وآدم من تراب ، ال فضل لعريب على عجمي 
وال لعجمي على عريب إال بالتقوى : ﴿ يَا أَيُـَّها النَّاُس 
إِنَّا َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوباً َوقـََباِئَل 
لِتـََعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتـَْقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم 
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َخِبرٌي ﴾]احلجرات : 13[.)3(.
وقد قال عمر بن اخلطاب لعمرو بن العاص عامل مصر- وقد ضرب 
ابنه مصرياً ، وافتخر بآبائه قائالً : »خذها من ابن األكرمني ، فاقتص 
منه عمر- : مىت استعبدمت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحراراً )4(«. 
فلم يبخل هؤالء مبا عندهم من دين وعلم وهتذيب على أحد ، ومل 
يراعوا يف احلكم واإلمارة والفضل نسباً ولوناً ووطناً ، بل كانوا سحابة 
انتظمت البالد وعمت العباد ، وغوادي مزنة أثى عليها السهل والوعر 
قبوهلا وصالحها)5( .يف ظل  قدر  والعباد على  البالد  هبا  وانتفعت 
هؤالء وحتت حكمهم استطاعت األمم والشعوب – حىت املضطهدة 
منها يف القدمي- أن تنال نصيبها من الدين والعلم والتهذيب واحلكومة 
، أن تساهم العرب يف بناء العامل اجلديد بل إن كثرياً من أفرادها فاقوا 
العرب يف بعض الفضائل ، وكان منهم أئمة هم تيجان مفارق العرب 
وسادة املسلمني من األئمة والفقهاء واحملدثني ، حىت قال ابن خلدون 
: » من الغريب الواقع أن محلة العلم يف امللة اإلسالمية أكثرهم العجم 
القليل  إال يف   ، العقلية)6(  العلوم  الشرعية وال من  العلوم  ، ال من 
 ، لغته  ، فهو عجمي يف  نسبته  العريب يف  منهم  النادر ، وإن كان 
ومرباه ومشيخته ، مع أن امللة عربية ، وصاحب شريعتها عريب )7(« 
. ونبغ من هذه األمم يف عصور اإلسالم قادة وملوك ووزراء وفضالء 
، هم جنوم األرض وجنباء اإلنسانية ، وحسنات العامل ، فضيلة ومروءة 

وعبقرية وديناً وعمالً ، ال حيصيهم إال اهلل .
رابعاً :

أن اإلنسان جسم وروح ، وهو قلب وعقل وعواطف وجوارح ، ال 
يسعد وال يفلح وال يرقى رُقياً متزناً عادالً حىت تنمو فيه هذه القوى 
كلها نواً متناسباً الئقاً هبا ، ويتغذى غذاء صاحلاً ، وال ميكن أن توجد 
املدنية الصاحلة البتة إال إذا ساد وسط ديين خلقي عقلي جسدي ميكن 
فيه لإلنسان بسهولة أن يبلغ كماله اإلنساين ، وقد أثبتت التجربة أنه 
ال يكون ذلك إال إذا كانت قيادة احلياة وإدارة دفة املدنية بيد الذين 
يؤمنون بالروح واملادة ، ويكونون أمثلة كاملة يف احلياة الدينية واخللقية 
، وأصحاب عقول سليمة راجحة ، وعلوم صحيحة نافعة ، فإذا كان 
فيهم نقص يف عقيدهتم أو يف تربيتهم عاد ذلك النقص يف مدنيتهم 
، وتضخم وظهر يف مظاهر كثرية ، ويف أشكال متنوعة ، فإذا تغلبت 
مجاعة ال تعبد إال املادة وما إليها من لذة ومنفعة حمسوسة ، وال تؤمن 
إال هبذه احلياة ، وال تؤمن مبا وراء احلس أثرت طبيعتها ومبادئها وميوهلا 
يف وضع املدنية وشكلها ، وطبعتها بطابعها ، وصاغتها يف قالبها ، 
فكملت نواح لإلنسانية واختلت نواح أُخرى أهم منها . عاشت هذه 
املدنية وازدهرت يف اجلصِّ واآلجر ، ويف الورق والقماش ، ويف احلديد 
والرصاص ، وأخصبت يف ميادين احلروب وساحات القتال ، وأوساط 
احملاكم وجمالس اللهو وجمامع الفجور ، وماتت وأجدبت يف القلوب 
واألرواح ويف عالقة املرأة بزوجها ، والولد بوالده والوالد بولده ، واألخ 
بأخيه والرجل بصديقه ، وأصبحت املدنية كجسم ضخم متورم ميأل 
العني مهابة ورواء ، ويشكو يف قلبه آالماً وأوجاعاً ، ويف صحته احنرافاً 
واضطراباً .وإذا تغلبت مجاعة جتحد املادة أو هتمل ناحيتها وال هتتم 

إال بالروح وما وراء احلس والطبيعة ، وتعادي هذه احلياة وتعاندها ، 
ذبلت زهرة املدنية وهزلت القوى اإلنسانية وبدأ الناس- بتأثري هذه 
القيادة – يؤثرون الفرار إىل الصحارى واخللوات على املدن ، والعزوبة 
على احلياة الزوجية ، ويعذبون األجسام حىت يضعف سلطاهنا فتتطهر 
الروح ويؤثرون املوت على احلياة ، لينتقلوا من مملكة املادة إىل إقليم 
الروح ويستوفوا كماهلم هنالك ، ألن الكمال يف عقيدهتم ال حيصل 
يف العامل املادي ، ونتيجة ذلك أن حتتضر احلضارة وخترب املدن وخيتل 
 ، عليه  تثور  أن  تلبث  ال  للفطرة  مضاداً  هذا  وملا كان  احلياة  نظام 
وتنتقم منه مبادية حيوانية ليس فيها تسامح لروحانية وأخالق ، وهكذا 
تنتكس اإلنسانية وختلفها البهيمية والسبعية اإلنسانية املمسوخة ، أو 
هتجم على هذه اجلماعة الراهبة مجاعة مادية قوية فتعجز عن املقاومة 
لضعفها الطبعي ، وتستسلم وختضع هلا ، أو تسبق هي- مبا يعرتيها من 
الصعوبات يف معاجلة أمور الدنيا- فتمد يد االستعانة إىل املادية ورجاهلا 
وتسند إليهم أمور السياسة وتكتفي هي بالعبادات والتقاليد الدينية 
، وحيدث فصل بني الدين والسياسة فتضمحل الروحانية واألخالق 
ويتقلص ظلها وتفقد سلطاهنا على اجملتمع البشري واحلياة العملية حىت 
تصري شبحاً وخياالً أو نظرية علمية ال تأثري هلا يف احلياة وتؤول احلياة 
مادية حمضة وقلما خلت مجاعة من اجلماعات اليت تولت قيادة بين 
جنسها من هذا النقص ، لذلك مل تزل املدنية متأرجحة بني مادية 
النيب  هبيمية وروحانية ورهبانية ومل تزل يف اضطراب .ميتاز أصحاب 
-صلى اهلل عليه وسلم- بأهنم كانوا جامعني بني الديانة واألخالق 
والقوة والسياسة ، وكانت تتمثل فيهم اإلنسانية جبميع نواحيها وشعبها 
وحماسنها املتفرقة يف قادة العامل ، وكان ميكن هلم – بفضل تربيتهم 
اخللقية والروحية السامية واعتداهلم الغريب الذي قلما اتفق لإلنسان ، 
ومجعهم بني مصاحل الروح والبدن واستعدادهم املادي الكامل وعقلهم 
الواسع – أن يسريوا باألمم اإلنسانية إىل غايتها املثلى الروحية واخللقية 

واملادية . )املصدر: کتاب ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( حديث متفق عليه . 
)2( البداية والنهاية البن كثري . 

)3( من خطبة النيب -صلى اهلل عليه وسلم- يف حجة الوداع . 
)4( القصة بتمامها يف تاريخ عمر بن اخلطاب البن اجلوزي . 

)5( عن أيب موسى عن النيب -صلى اهلل عليه وسلم- قال : ) مثل 
ما بعثين اهلل به من اهلدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضاً فكان منها 
نقية قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري وكانت منها أجادب 
أمسكت املاء فنفع اهلل هبا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها 
طائفة أخرى إنا هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل ، فذلك مثل 
من فقه يف دين اهلل ونفعه ما بعثين اهلل به فعلم وعلم ، ومثل من مل يرفع 
بذلك رأساً ومل يقبل هدى اهلل الذي أرسلت به ( . رواه البخاري يف 

اجلامع الصحيح ، كتاب العلم . 
)6( يعين سواء يف ذلك العلوم الشرعية والعلوم العقلية . 

)7( املقدمة ص 499 .

السرية والتاريخ
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أشــار فضيلــة الشــيخ عبــد احلميــد إمــام وخطيــب أهــل الســنة يف 
مدينــة زاهــدان، يف خطبــة عيــد األضحــى الــيت حضرهــا أكثــر مــن 
مائــيت ألــف مصــل، إىل حساســية الظــروف املعاصــرة، وضــرورة 

مســايرة مقتضيــات العصــر.
وقــال فضيلتــه: ظــروف العــامل تتغــري، ودراســة ظــروف كل عصــر 
علــم ومعرفــة، وحنــن اآلن يف ظــروف حساســة. حنــن لســنا يف 
ظــروف عاديــة، بــل ظروفنــا ختتلــف عــن ظــروف القــرن املاضــي. 
لقــد انقضــى زمــن التعصبــات العميــاء، والتضييقــات يف الــرأي 
والنظــر. عصرنــا خيتلــف عــن املاضــي؛ فالبــد مــن نبــذ كافــة مظاهر 

التعصبــات العميــاء والبــد مــن أن يتحمــل بعضنــا بعضــا.
وأشــار فضيلتــه إىل افتتــاح أكــرب مســجد يف “مســكو” كنمــوذج 
مــن مظاهــر زوال التعصبــات واالجتاهــات االســتبدادية يف القــرن 
احلاضر، وأضاف قائال: هذا املســجد مت افتتاحه يف “مســكو” 
عاصمــة الشــيوعيني الذيــن كانــوا مينعــون عــن الصــوم يف بالدهــم، 
وكانــوا حياربــون  كافــة مظاهــر اإلســالم وشــعائره، لكنهــم أيقنــوا 
بأن منهجهم االســتبدادي وحماربتهم لألديان والدين اإلســالمي 

كان خطــأ.
مــن  الديــن كعاملــني  وحماربــة  االســتبداد  إىل  فضيلتــه  وأشــار 
عوامــل اهنيــار النظــام الشــيوعي، مؤكــدا علــى ضــرورة ســعة األفــق 

اإلســالمية. البــالد  يف  واالعتــدال 
أوضــاع  بدراســة  علينــا  احلميــد:  عبــد  الشــيخ  فضيلــة  وأضــاف 
العــامل، ولنعــرف إىل أي اجتــاه تســري الدنيــا، ألن الــذي يتخلــف 
عــن مســايرة الزمــان، يواجــه املشــكالت. حنــن اآلن يف عصــر 

خمتلــف عــن املاضــي.
وتابــع فضيلتــه مشــريا إىل أن اإلســالم مهــدد ومعــرض للخطــر 
بعد اهنيار الشــيوعية وليس طائفة دون طائفة من املســلمني: يف 
عصرنــا نــرى مــن كل ناحيــة  مؤامــرات األعــداء ضــد اإلســالم. 
نــرى بعــد اهنيــار الشــيوعية وبعــد ســقوط متثــال زعيمهــا أن أعــني 
األوروبــني امتــدت حنــو اإلســالم، ويزعمــون أن هــذا الديــن هتديــد 

هلــم.
احملبــة  ديــن  هــو  بــل  هتديــدا ألحــد،  ليــس  اإلســالم  وأضــاف: 
واالعتــداءات  االســتكبار  يناضــل  اإلســالم  لكــن  والســالم؛ 
واجلرائــم، واجلهــاد يف اإلســالم شــرع ضــد مــن ال يعرفــون لغــة إال 

األرض. واملســتكربين يف  اجلبابــرة  احلــرب، وشــرع ضــد  لغــة 
عــداوة وخصومــة  أســباب  إىل  الســنة  أهــل  تطــرق خطيــب  مث 
القــوى الكــربى االســتكبارية مــع الديــن اإلســالمي قائــال: إهنــم 
يــرون يف اإلســالم خطــرا وهتديــدا هلــم؛ ألن هــذا الديــن مانــع كبــري 
جتــاه أهوائهــم وشــهواهتم. إهنــم يــرون يف اإلســالم هتديــدا، ألن 

اإلســالم حيــارب الظلــم والبغــي والعــدوان.
إىل  اإلســالمي  العــامل  لرابطــة  األعلــى  اجمللــس  عضــو  وأشــار 
خمططــات القــوى املســتكربة يف حماربــة اإلســالم واملســلمني قائــال: 
يف عصرنا الذي تعب العامل من اتباع الشهوات واألهواء، ويريد 
الكثــريون صــراط اهلل واهلــدوء واالطمئنــان يف احليــاة وجيدوهنــا يف 
اإلســالم، أشــاع أعــداء هــذا الديــن ظاهــرة إســالمفوبيا وختويــف 

النــاس مــن اإلســالم ليصــدوا عــن هــذا الديــن.
وأشــارخطيب أهــل الســنة إىل إشــاعة املنكــرات كأحــد خمططــات 
يريــدون  وعبيدهــا  والشــهوات  األهــواء  أهــل  قائــال:  األعــداء 
للمســلمني أن مييلــوا إىل أهــواء النفــس واملنكــرات ميــال عظيمــا، 
كمــا أشــار إىل ذلــك القــرآن الكــرمي. الدنيــا أصبحــت هلــم نــريان 
جهنــم، ويريــدون أن تكــون هكــذا لغريهــم؛ ألن النفــس لــن تشــبع 

مــن لــذات الدنيــا إىل أن تــورد صاحبهــا املهالــك.
الفــنت  إشــعال  و  الداميــة  االختالفــات  إىل  فضيلتــه  وأشــار 
حماربــة  يف  األعــداء  خمططــات  مــن  آخــر  واحلــروب كمخطــط 
الديــن اإلســالمي واملســلمني، قائــال: إهنــم يهدفــون مــن وراء إثــارة 
االختالفــات الطائفيــة اإلضــرار باإلســالم واملســلمني، الشــك أن 
اإلســالم دين اهلل، واهلل تعاىل حيميه، واملســلمون عندما ينصرون 
اإلســالم ســينصرهم اهلل. لكــن اإلختالفــات واحلــروب اجلاريــة 
تضــر بــكل شــيء؛ تضــر بثقافــة األمــة، وتوقــف التقــدم والرقــي، 

فضيلة الشيخ عبد الحميد:

نعيش ظروفا حساسة وخمتلفة، البد من نبذ التعصبات

اخلطب واحملاضرات



13 السنة: 11 العدد: 12/ ذوالحجة 1436 هـ .ق

وتســلب التفكــري واإلبــداع واإلنتــاج يف بــالد املســلمني.
وأضــاف  فضيلتــه مؤكــدا علــى ضــرورة نبــذ اخلالفــات واللجــوء إىل 
طاولــة احلــوار يف كافــة القضايــا، والســعي لإلصــالح واملصاحلــة بــني 
أبنــاء األمــة: جعــل اهلل تعــاىل رمحتــه وبركتــه يف املصاحلــة والســالم، 
حــل  هــي  اخلطــوات  أهــم  وإن  املؤمنــني،  بــني  باإلصــالح  وأمــر 
املشــكالت باحلــوار والتضامــن والوحــدة. فاحلــروب الداخليــة تضــر 

باملســلمني وتعــرض اإلســالم للخطــر.
هــذه  ولتكــن  مشــرتكات،  لديهــم  املســلمون  فضيلتــه:  وتابــع 
وسياســية.  صوريــة  وليســت  حقيقيــة،  وحــدة  حبــال  املشــرتكات 
فالوحــدة السياســية للــدول األوربيــة، وحنــن نريــد الوحــدة اإلســالمية 

الكــرمي. القــرآن  أمرنــا هبــا  الــيت 
وطالــب مديــر جامعــة دارالعلــوم زاهــدان املســئولني حبــل مشــكلة 
مصلى أهل السنة يف طهران قائال: أهل السنة يف إيران يرجون أن 
يكــون هلــم مســجد يف طهــران كغريهــا مــن عواصــم العــامل، ويأملــون 
أن يعطــي املســئولون ترخيــص إعــادة بنــاء مصلــى طهــران الــذي مت 
هدمــه ســابقا، مســتخدمني ســعة األفــق ورحابــة الصــدر يف هــذه 

القضيــة.
امريكا وروسيا ال تحاربان لمصالح المنطقة

الســنة  أهــل  وخطيــب  إمــام  احلميــد،  عبــد  الشــيخ  فضيلــة  اعتــرب 
يف مدينــة زاهــدان، يف خطبــة اجلمعــة )25 ذو احلجــة 1436( 
لليــأس، مؤكــدا أن  باملثــرية  العــامل اإلســالمي  الراهنــة يف  األوضــاع 
الواليــات املتحــدة وروســيا وســائر القــوى الكــربى املســتكربة مل تكــن 

أبــدا تريــد خــري املســلمني، وال حياربــون ملصــاحل املنطقــة.
وأضــاف قائــال: أزمــات وأوضــاع تســود العــامل اإلســالمي، والرجــاء 
يف أن جيلــس قــادة دول العــامل ويفكــروا حلــل هــذه األزمــات ويتخــذوا 
تدابري، ضيف جدا، لكن رغم ذلك، الطريق الوحيد إلنقاذ البالد 
اإلســالمية من األزمات واملشــكالت أن جيلس السياســيون يف هذه 
البــالد معــا حلــل األزمــات رغــم االختالفــات، وحيلــوا املشــكالت 

باحلــوار واملفاوضــات.
وأكــد فضيلتــه قائــال: الشــك أن الغــارات اجلويــة، وتدّخــل األجانــب 
لــن حيــال األزمــات، بــل هــذه الغــارات والقصــف يــؤدى إىل دمــار 

ويزيــد مــن اخلســائر، ويوّســع الشــقاق.
وتابع خطيب أهل الســنة: الواليات املتحدة وروســيا وســائر القوى 
الكربى املســتكربة مل تكن أبدا تريد خري اإلنســانية واملســلمني، وال 
حياربــون ملصــاحل املنطقــة. إن كانــت هــذه القــوى تريــد اخلــري للعــامل، 
كان حل مشــكالت الشــرق األوســط ســهال هلم نظرا إىل قدراهتم.

واســتطرد مديــر جامعــة دار العلــوم زاهــدان قائــال: لــو كانــت يف 
حــل  بإمكاهنــا  صحيحــة، كانــت  فكــرة  املتحــدة  األمــم  منظمــة 
األزمــات الراهنــة واملشــكالت عــن طريــق تأســيس حكومــات وطنيــة 
شــاملة متثــل األكثريــة. لكــن مــع األســف منظمــة األمــم املتحــدة 
والقــوى االســتكبارية ال تريــد حــل األزمــات، وهــي وراء مصاحلهــا 

يف املنقطــة، ويريقــو

تحذيرات من زيادة تدهور األوضاع اإلنسانية لمسلمي 
الروهينجيا جراء السيول

قــال تقريــر رمســي اليــوم )األحــد(: إنــه مت العثــور علــى جثتــني حــىت 
اآلن جــراء الســيول الــيت وقعــت مؤخــراً يف كاليــوا، مشــال غــرب منطقــة 
ســاغاينغ يف ميانــار، والــيت جنمــت عــن هطــول أمطــار غزيــرة خــالل 
األيــام الثالثــة املاضيــة، حبســب مــا أوردتــه »وكالــة األنبــاء الصينيــة« 
)شــينخو(، وجرفــت الســيول 16 شــخصاً، وســط خمــاوف مــن مقتــل 

البقيــة أيضــاً، إىل جانــب العشــرات مــن املاشــية.
وغمــرت امليــاه مــا جمموعــه 81 هكتــاراً مــن األراضــي الزراعيــة بســبب 
فيضــان هنــر فونثــون يف البلــدة، وجتــري عمليــة إنقــاذ يف املنطقــة الــيت 

ضربتهــا الفيضانــات.
وأعلنــت وزارة األرصــاد اجلويــة واملــوارد املائيــة يف ميانــار يــوم الســبت 
أنــه مــن املتوقــع أن هتطــل أمطــار غزيــرة يف مخــس مناطــق ومقاطعــات 

مبــا فيهــا منطقــة ســاغاينغ خــالل اليومــني القادمــني.
ومنــذ منتصــف يوليــو، شــهدت ميانــار أمطــاراً غزيــرة مســتمرة أدت 
إىل مقتــل أكثــر مــن مائــة شــخص، وتضــرر مــا يقــرب مــن مليــون مــن 
الســكان، وتدمــري أكثــر مــن 486 ألــف هكتــار مــن األراضــي الزراعيــة

المفوضية األوروبية تحّث على مكافحة 
;quot&اإلسالفوبيا;quot&

طلبــت املفوضيــة األوروبيــة مــن أعضــاء االحتــاد األورويب جتــرمي خطــاب 
الكراهيــة والعنــف الــذي يتعــرض لــه املســلمون بشــكل مرتفــع ومقلــق، 

وفــق مــا ذكــر موقــع »وورد بالتــان« اإلجنليــزي.
وحبســب موقــع »وكالــة األنبــاء اإلســالمية«، فقــد قــال نائــب رئيــس 
املفوضيــة فرانــز تيمريمانــز يف نــدوة خمصصــة حملاربــة معــاداة اإلســالم 
االعتــداءات  إن  بروكســل مؤخــراً:  البلجيكيــة  العاصمــة  عقــدت يف 
الــيت ســجلت منــذ أحــداث »شــاريل إبــدو« تســتلزم التحــرك الختــاذ 

إجــراءات عاجلــة.
جتــرمي  إن  جوروفــا:  فــريا  العــدل  لشــؤون  األوروبيــة  املفوضــة  وقالــت 
خطــاب الكراهيــة ال ينبغــي لــه اســتثناء السياســيني، والقانــون البــد أن 
يســري علــى اجلميــع، وإذا مــا جتــرأ سياســي علــى القيــام بذلــك وحــّرض 

يف خطــاب لــه علــى الكراهيــة، ينبغــي تطبيــق القانــون عليــه أيضــاً.

هامش األخبار

اخلطب واحملاضرات
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يف ضمــن سلســلة اجملالــس الفكريــة والرتبويــة الــيت تعقــد مــع مساحــة 
األســتاذ املفــيت حممــد قاســم القامســي حفظــه اهلل يف كل يــوم اإلثنــني 
للعلمــاء واألســاتذة، يــدرس يف هــذه األيــام خمتــارات مــن كتــاب إمــام 
القــرن العالمــة أيب احلســن النــدوي رمحــه اهلل تعــاىل، "مــاذا خســر العــامل 
باحنطــاط املســلمني" وكان البحــث اجلــاري يف 28 ذي احلجــة يــدور 
العــامل اإلنســاين عــن تنصــل  حــول عنــوان الكتــاب ومــدى خســارة 
املســلمني عــن القيــادة، هــل حقــا خســر العــامل؟ وهــل حقــا فقــد العــامل 
شــيئا؟ وهــل حقــا ينبغــي أن يســمى هــذا اليــوم باليــوم النحــس ـ أي 
اليــوم الــذي ختلــى فيــه املســلمون عــن القيــادة ـ ؟ وهــل حقــا ينبغــي 
أن تلبــس الدنيــا ثــوب احلــداد، وتتبــادل الشــعوب واألمــم التعــازي؟ 
وهــل حقــا ينبغــي أن يعــربَّ عــن هــذا اليــوم مبأســاة مل يشــهد التاريــخ 
أتعــس منهــا وال أعــم منهــا؟ ملــاذا حنســب هلــذا الفشــل القيــادي ألــف 
حســاب، أليــس ذلــك ســنة احليــاة، أليــس ذلــك مــا يتكــرر يف الدنيــا 

دائمــا تنقــرض حكومــات وختلفهــا أخــرى؟
ويــرى مساحــة األســتاذ أن هــذه األســئلة الــيت أثارهــا اإلمــام النــدوي يف 
مقدمــة الكتــاب قــد أجــاب عنهــا يف الكتــاب إجابــة مقنعــة، وأثبــت 
يف ضــوء الدالئــل والوقائــع التارخييــة أن انقــراض احلكومــات اإلســالمية 
هاويــة  علــى  وجعلتــه  خطــرية،  تبعــات  البشــري  العــامل  علــى  تركــت 
الســقوط والــرتدي، وأن هــذا االنقــراض ليــس شــأنه شــأن احلكومــات 

األخــرى متلــك حينــا مث تــزول.
ويعلــق مساحــة األســتاذ علــى قــول اإلمــام النــدوي" فلــو عــرف العــامل 
حقيقــة هــذه الكارثــة ولــو عــرف مقــدار خســارته ورزيتــه، وانكشــف 
عنــه غطــاء العصبيــة، الختــذ هــذا اليــوم النحــس يــوم عــزاء ورثــاء..." 
إن هــذه تعابــري غــري مســبوقة وإهلاميــة ويف غايــة مــن األمهيــة، وينبغــي 
أن  املهــم  عميقــا،  تفكــريا  فيهــا  ــر  ويفكَّ طويــال  عيلهــا  يتوقــف  أن 
يــزول غطــاء العصبيــة عــن العــامل البشــري وعــن القوميــات وأصحــاب 
الديانــات، وأن يفكــر ويعمــق التفكــري يف مــدى هــذه اخلســارة، وإن 
نظــرة عجلــى علــى أوضــاع العــامل البشــري الراهنــة لتصــدق هــذا القــول، 
ولــو قــدر العــامل مــدى اخلســارة الــيت أحلقــت بــه عــن غيــاب املســلمني 
الختــذ حبــق هــذا اليــوم يــوم رثــاء وعــزاء، ولكــن هــل ينكشــف غطــاء 

العصبيــة عــن العــامل البشــري؟!
مث إن احنطــاط املســلمني كان تدرجييــا، لذلــك مل يشــعر العــامل البشــري 
هبــذه اخلســارة الفادحــة، ومل حيســب احلســاب الصحيــح هلــذا احلــادث 

اجللل.
حنن املســلمني املهم لنا أن نفكر يف عوامل هذه اخلســارة، وتداعيات 
هــذا الســقوط واالحنطــاط، مــا دام مل نفكــر يف العوامــل مل حيــدث أي 

تغيــري جذري.
ولكــن لألســف قياداتنــا ـ بــال اســتثناء ـ خاضعــة للقــوى االســتعمارية 
الغربيــة والشــرقية يف قليــل أو كثــري، وعلماءنــا قليلــو املطالعــِة، ضيقــو 
التفكــري، ال يفكــرون إال حــول منابرهــم ويف زايــة املــدارس، لذلــك 

أصبحنــا طعمــة ســائغة للقــوى االســتعمارية.
ويف رحلــيت إىل احلــج التقيــت بعــامل باكســتاين وســألته عــن أوضــاع 
باكســتان، فقــال: إن أوضــاع باكســتان معقــدة ومأســاوية، ال يدركهــا 
أحــد وال يعــرف مــا جيــري فيهــا، وإن أول مــن أدرك باكســتان وعــرف 
ماينطــوي عليهــا مــن الشــر واســتعرض أحوهلــا وظروفهــا املأســاوية هــو 

اإلمــام النــدوي يف كتايبــه "حتفــه باكســتان" و"حديــث باكســتان".
إنــه ال ميكــن للعــامل اإلســالمي أن ينهــض مــن جديــد، وحيتــل الصــدارة 

علــى خارطــة العــامل مــرة أخــرى إال بأمــور، مــن أمههــا:
1ـ التفكري الدقيق حلل األزمات.

2ـ املطالعات الواسعة.
3ـ القيادة الصحيحة.

4ـ إجياد الطموح يف مجاهري األمة.
5ـ إيقاظ الناس والضمائر، وإثارة اهلمم.

6ـ إحياء الفكرة.
7ـ االستعانة باهلل واللجوء إليه يف مجيع امللمات.

هــذه هــي حاجــة الســاعة، هــذه هــي حاجــة الســاعة، هــذا هــو نــداء 
الوقــت.

ال داعي إىل اليأس كل يعمل يف جماله قدر املستطاع لعل اهلل حيدث 
بعــد ذلــك أمــرا.

)28 ذو احلجة،اإلدارة يوم اإلثنني(

)يف ضوء تعليقات مساحة األستاذ املفيت حممد قاسم القامسي 
على كتاب ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني(

ختلـي املسلميــن عن القيــادة 
وتبعاتــه علــى العالــم اإلنـسـانــي

جمالس فكرية وتربوية
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منثورات

أبو حنيفة إمام ثقة حافظ للحديث مكثر منه وثناء المحدثين عليه
قــال الســمعاين يف » األنســاب« : واشــتغل ) أبوحنيفــة( بطلــب العلــم وبالــغ فيــه حــىت حصــل لــه مــا مل حيصــل لغــريه، ودخــل يومــا علــى املنصــور 
وعنــده عيســى بــن موســى، فقــال للمنصــور: هــذا عــامل الدنيــا اليــوم. وذكــر مكــي بــن إبراهيــم أباحنيفــة فقــال: كان أعلــم أهــل زمانــه وقــال أبويوســف 

القاضــي مــا رأيــت أعلــم بتفســري احلديــث مــن أيب حنيفــة. 

وقــال يزيــد بــن هــارون: أدركــت ألــف رجــل، وكتبــت عــن أكثرهــم، مــا رأيــت أفقــه 
وال أورع وال أعلــم مــن مخســة، أّوهلــم أبوحنيفــة. ذكــره ابــن عبــد الــرب يف كتــاب » 

جامــع بيــان العلــم«.
وروى اخلطيــب عــن شــداد بــن حكيــم قــال: مــا رأيــت أعلــم مــن أيب حنيفــة. وعــن 
حممــد بــن ســعد الكاتــب: مسعــت عبــد اهلل بــن داود اخلريــيب يقــول: جيــب علــى أهــل 
اإلســالم أن يدعــوا اهلل تعــاىل أليب حنيفــة يف صالهتــم، قــال: وذكــر حفظــه عليهــم 

الّســنن والفقه.
وروى اإلمــام أبــو جعفــر الشــيزامارّي عــن شــقيق البلخــي قــال: كان اإلمــام أبــو 
حنيفــة مــن أورع النــاس، وأعلــم النــاس، وأعبــد النــاس. وعــن إبراهيــم بــن عكرمــة 
املخزومــي قــال: مــا رأيــت عاملــا أورع وال أزهــد وال أعلــم مــن أيب حنيفــة. وعــن عبــد 
اهلل بــن املبــارك قــال: دخلــت الكوفــة فســألت علماءهــا وقلــت: مــن أعلــم النــاس 

ويف بالدكــم هــذه؟ فقالــوا كّلهــم: اإلمــام أبوحنيفــة.
وروى احلافــظ ابــن خســرو بســنده عــن حممــد بــن ســلمة قــال: خلــف بــن أيــوب: 
صار العلم من اهلل تعاىل إىل حممد صلى اهلل عليه وسلم، مث إىل أصحابه، مث إىل 

التابعــني، مث صــار إىل أيب حنيفــة وأصحابــه.
وال خيفــى أن العلــم يف ذلــك الزمــان مل يكــن إال علــم احلديــث والقــرآن، فأعلــم 

النــاس حينئــذ مــن كان أعلمهــم بالقــرآن واحلديــث.
وأمجعــت األمــة علــى كــون أيب حنيفــة فقيهــا جمتهــداً إمامــاً كبــريا يف الفقــه. وروى 
اخلطيــب عــن حممــد بــن بشــر قــال: كنــت أختلــف إىل أيب حنيفــة وإىل ســفيان – 
الثــوري- ، فــأيت ســفيان فيقــول: مــن أيــن جئــت؟ فأقــول: مــن عنــد أيب حنيفــة، 
فيقــول: لقــد جئــت مــن عنــد أفقــه أهــل األرض. وعــن حجــر بــن عبــد اجلبــار قــال: 
قيل للقاسم بن معن بن عبد الرمحن املسعودي: ترضى أن تكون من غلمان أيب 

حنيفــة؟ فقــال: مــا جلــس النــاس إىل أحــد أنفــع جمالســة مــن أيب حنيفــة.
وقــال حممــد بــن مزاحــم: مسعــت ابــن املبــارك يقــول: أفقــه النــاس أبوحنيفــة، مارأيــت 
يف الفقــه مثلــه. وقــال أيضــا: لــوال أن اهلل تعــاىل أعانــين بــأيب حنيفــة وســفيان كنــت 
كسائر الناس. وقال أبو نعيم: كان أبو حنيفة صاحب غوص يف املسائل. وقال 
حيــى بــن معــني: مسعــت حيــى القطــان يقــول: ال نكــذب اهلل، مــا مسعنــا أحســن 
رأيــا مــن رأي أيب حنيفــة، وقــد أخذنــا بأكثــر أقوالــه. وقــال الربيــع و حرملــة: مسعنــا 

الشــافعي يقــول: النــاس عيــال يف الفقــه علــى أيب حنيفــة. مــن » التهذيــب« .

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

مساحة األستاذ املفيت عبد القادر العاريف األستاذ باجلامعة ورئيس قسم دار اإلفتاء بها
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وذكر اإلمام اإلسفرائيين بسنده إىل علي بن املديين مسعت عبد الرزاق 
يقــول: قــال معمــر: مــا أعــرف أحــدا بعــد احلســن ) البصــري( يتكلــم يف 
الفقــه أحســن منــه. وعــن أيب حيّــان التوحيــدي قــال : امللــوك عيــال عمــر 
إذا ساســوا، والفقهــاء عيــال أيب حنيفــة إذا قاســوا. ذكــره القــاري يف » 
املناقــب« وذكــر الســيوطي عــن النضــر بــن مشيــل يقــول: كان النــاس نيامــا 

يف الفقــه حــىت أيقظهــم أبوحنيفــة مبــا فتقــه وبّينــه.
وال خيفــى أن الفقــه ال يتيســر بــدون حفــظ األحاديــث واآلثــار وأقــوال 
الصحابــة والتابعــني واختالفاهتــم، ومعرفــة الناســخ واملنســوخ مــن الســنن 
وغريهــا، فلمــا أمجعــوا علــى كــون أيب حنيفــة أفقــه النــاس فقــد التزمــوا كونــه 

حافظــا لألحاديــث جامعــا ملقــدار عظيــم منهــا.
قــال ابــن خلــدون املــؤرخ: ويــدّل علــى أنــه) أي أبــا حنيفــة( مــن كبــار 
عليــه  والتعويــل  بينهــم،  مذهبــه  اعتمــاد  احلديــث  علــم  يف  اجملتهديــن 

وقبــوال. رّدا  واعتبــاره 
وقــد عــّده الذهــيب يف حّفــاظ احلديــث، وذكــره يف »تذكرتــه« الــيت قــال يف 
ديباجتهــا: هــذه تذكــرة بأمســاء معــّديل محلــة العلــم النبــوي ومــن يرجــع إىل 
اجتهادهم يف التصحيح والتزييف التوثيق والتضعيف. فعلم منه أن أبا 
حنيفــة كان حافظــا معــّدال حامــال للعلــم النبــوي، يرجــع إىل اجتهــاده يف 

تصحيح األحاديث وتضعيفها وتوثيق الرجال وتزييفها.
روى اخلطيــب عــن إســرائيل بــن يونــس أنــه قــال: نعــم لرجــل النعمــان مــا 
كان أحفظــه لــكل حديــث فيــه فقــه، وأشــّده فحصــا عنــه، وأعلمــه مبــا 
فيــه مــن الفقــه. وقــال ابــن القيــم يف » إعــالم املوقعــني« : قــال حيــى بــن 
آدم: كان نعمــان مجــع حديــث بلــده كلــه، فنظــرإىل آخــر مــا قبــض عليــه 
النــيب صلــى اهلل عليــه وســلم. وقــال حيــى بــن معــني : مــا رأيــت أحــدا 
أقدمــه علــى وكيــع، وكان يفــيت بــرأي أيب حنيفــة، وكان حيفــظ حديثــه 
كلــه، وكان قــد مســع مــن أيب حنيفــة حديثــا كثــريا . وفيــه داللــة علــى كــون 

اإلمــام مكثــرا يف احلديــث ال مقــالًّ فيــه.
وقال ســفيان بن عيينة: أول من أقعدين للحديث، ويف رواية: أول من 
صــرّيين حمدثــاً أبــو حنيفــة، قدمــت الكوفــة فقــال أبوحنيفــة: إن هــذا أعلــم 

النــاس حبديــث عمــرو بــن دينــار، فاجتمعــوا علــّي فحّدثتهم. 
)كتــاب قواعــد يف علــوم احلديــث للعالمــة احملــدث الفقيــه ظفــر أمحــد 

التهانــوي- ص 316-308( العثمــاين 

مناظرة الشافعي إنما كانت لمحمد بن الحسن وأصحابه، ولم 
يدرك أبا يوسف

فــإن أكثــر مناظــرة الشــافعي كانــت مــع حممــد بــن احلســن وأصحابــه. مل 
يــدرك أبــا يوســف، وال ناظــره، وال مســع منــه، بــل تــويف أبــو يوســف قبــل 
أن يدخــل الشــافعي العــراق، تــويف ســنة ثــالث ومثانــني – أي ومئــة- 
وقــدم الشــافعي العــراق ســنة مخــس ومثانــني ) أي بعــد وفــاة مالــك( وهلــذا 
إنا يذكر يف كتبه أقوال أيب يوسف عن حممد بن احلسن عنه. )كتاب 
قواعــد يف علــوم احلديــث للعالمــة احملــدث الفقيــه ظفــر أمحــد العثمــاين 

التهانــوي- ص 438-437(

اإلمام البخاري مجتهد وليس بمقلد
قــال اإلمــام الكشــمريي يف كتابــه العظيــم » فيــض البــاري علــى صحيــح 
البخاري » حتت قول البخاري يف كتاب العلم يف ) باب ما كان النيب 
صلــي اهلل عليــه وســلم يتخّوهلــم باملوعطــة( 1:169 » حدثنــا حممــد بــن 

بشــار ، حدثنــا حيــى، قــال حدثنــا شــعبة...«
قــال رمحــه اهلل تعــاىل : » حيــى هــذا هــو حيــى بــن ســعيد القطــان، إمــام 

اجلــرح والتعديــل ، وأول مــن صنــف فيــه، قالــه الذهــيب.
وكان يفيت مبذهب أيب حنيفة رمحه اهلل تعاىل، وتلميذه وكيع بن اجلراح 
تلميــذ للثــوري، وهــو أيضــا حنفــي. ونقــل ابــن معــني أن حيــى القطــان 
ســئل عــن أيب حنيفــة رمحــه اهلل تعــاىل فقــال: مــا رأينــا أحســن منــه رأيــا 
وهو ثقة، ونقل عن ابن معني: إين مل أمسع أحدا جيرح على أيب حنيفة 

رمحــه اهلل تعــاىل. 
فعلــم أن اإلمــام اهلمــام أبــا حنيفــة رمحــه اهلل تعــاىل مل يكــن جمروحــا إىل 
زمــن ابــن معــني رمحــه اهلل تعــاىل. مث وقعــت وقعــة اإلمــام أمحــد رمحــه 
اهلل تعــاىل – مســألة خلــق القــرآن – وشــاع مــا شــاع، وصــارت مجاعــة 
احملدثــني فيــه فرقــا، وإال فقبــل تلــك الوقعــة توجــد يف الســلف مجاعــة تفــيت 

مبذهبــه . انتهــى
قــال عبــد الفتــاح: وقــد أشــرت إىل بعضهــم ممــن جــاء ذكــره عرضــا يف 
ترمجــة اإلمــام أيب حنيفــة هــذه وقــد ترجــم شــيخنا املؤلــف لطائفــة كبــرية 

منهــم يف كتابــه« إجنــاء الوطــن« 1: 59- 88.
وقــال اإلمــام الكشــمريي أيضــا يف مقدمــة » فيــض البــاري« ص 58: 
» واعلــم أن البخــاري جمتهــد وال ريــب فيــه، ومــا اشــتهر أنــه شــافعي 
فلموافقته إياه يف املسائل املشهورة، وإال فموافقته لإلمام األعظم ليس 
أقــل ممــا وافــق فيــه الشــافعي. وكونــه مــن تالمــذة احلميــدي ال ينفــع ألنــه 
مــن تالمــذة إســحاق بــن راهويــه أيضــا، وهــو حنفــي ، فعــّده شــافعيا 
باعتبــار الطبقــة ليــس بــأوىل مــن عــّده حنفيــا«. انتهــى )كتــاب قواعــد يف 
علــوم احلديــث للعالمــة احملــدث الفقيــه ظفــر أمحــد العثمــاين التهانــوي- 

ص 313(

هل المحراب في المساجد بدعة ممقوتة؟
والواقــع أن احملــراب كان موجــودا، والــذي زاد فيــه عمــر بــن عبــد العزيــز 
أيــام إمرتــه باملدينــة املنــورة ســنة 83 هــو التجويــف البالــغ يف احملــراب، 
الفقــه  باإلمامــة يف  الفقهــاء  لــه طوائــف  أقــّر  العزيــز  عبــد  بــن  وعمــر 
واحلديــث والــورع واالعتصــام بالســنة، أفمثلــه يعــّد مبتدعــا فيمــا فعــل؟ 
ومــن ظــّن  أّن تغيــري البنــاء إىل أكمــل فأكمــل، وأحكــم فأحكــم، بدعــة 

ممقوتــة فهــو املمقــوت.
ومل يكــن مســجد النــيب صلــي اهلل عليــه وســلم مبنيــا باحلجــارة ال يف 
أساســه وال مســّقفا بغــري جريــد النخــل، فوّســعه عمــر رضــي اهلل عنــه 
وســّقفه، مث وّســعه عثمــان رضــي اهلل عنــه وبنــاه باحلجــارة علــى أعمــدة 
حجــارة بالّســاج، إىل أن جــّددت عمارتــه يف عهــد إمــرة عمــر بــن عبــد 
العزيــز باملدينــة املنــورة ســنة 83 بفسيفســاء ورخــام. أفيعــّد هــؤالء مبتدعــة 

ضــاّلاًل؟!! ) كتــاب مقّدمــات اإلمــام الكوثــري- ص 426(
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الشك أن الذين يستغلون أوقاهتم يف األشياء املهمة واملطالعة والقراءة 
شاء  إن  عالية  مدارج  إىل  تعاىل  اهلل  بتوفيق  فإهنم سيصلون  اهلادفة 
اهلل تعالی، حنن نقرأ صباح مساء أن اهلل تعاىل قد أقسم باألوقات: 
)والليل( )والضحى( )والعصر( )والشمس( )والقمر( جاءت امساء 
هذه األوقات يف القرآن لكي ينبئنا أمهية هذه األوقات ولكي نستفيد 
منها يف حتصيل العلم ويف الذكر والعبادة وكي نعرف قيمتها وقدرها 

و النضيع منها شيئا.
باألوقات  يهتم  أنه كان  وسلم  عليه  اهلل  النيب صلى  سرية  نرى يف 
كثريا وكان يذكر اهلل تعاىل يف مجيع أحيانه وأقاته ويف جملس واحد 
أنه  جاء  الروايات  بعض  و يف  مرة  سبعني  تعاىل  اهلل  يستغفر  كان 
کان يستغفر مائة مرة وکان النيب صلى اهلل عليه وسلم يستفيد من 

الليايل و يستفيد من األوقات  يف مجيع اجزائها و حصصها وكذلك 
الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني، نرى أهنم كانوا يهتمون 

باألوقات كثريا.
 جاء فی قصة عمر رضي اهلل عنه: أنه جاء معاوية بن خديج كي 
وقت  املنورة  املدينة  إىل  ووصل  جاء  فلما  االسكندرية  بفتح  يبشره 
الظهرية )وقت القيلولة( فراح إىل املسجد وأناخ راحلته وربطه بشيء 
بيت عمر؛  داخل  من  الصحايب  هذا  فرأت جاريٌة  املسجد  ودخل 
فأخرب أن معاوية بن خديج قد جاء أو قال مسافر جاء من بعيد 
ودخل املسجد. قال اذهيب إليه وقويل له أن يأتينی فذهبت وقالت 
ملعاوية بن خديج أن يأيت عمر رضي اهلل عنه. فجاء معاوية رضي 
اهلل عنه وبّشره بفتح اإلسكندرية وقال: قل يل بصراحة: ملاذا ذهبت 

قيمة الوقت عند السلف 
الصاحل وأثره يف بناء اإلنسان

الشيخ عبد اللطيف الناروئي 
األستاذ باجلامعة

التوجيه اإلسالمي
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إىل املسجد وماأتيتنی؟ 
فقال عمر رضی  القيلولة(.  أنک تسرتيح )وقت  إين زعمت  قال: 
اهلل عنه: بئس ما زعمت ، ألن نت النهار ضيعت رعييت وألن نت 

الليل ضيعت نفسي.
يعمل  يوم كان  أوقاته يف  يدير  أيضا كان  أسلم  ملا  األمر  بداية  يف 
ملاشه ويف اليوم األخر كان حيضر جملس النيب صلى اهلل وعليه وسلم 
وهكذا كان الكبار من الصحابة وكلهم كانوا يستغلون أوقاهتم، ففی 
الليل كانوا يف العبادة ويف النهار كانوا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم.

 ويقول عبد اهلل بن مسعود: »ما ندمت على شيء ندمي على يوم 
غربت مشسه ونقص فيه أجلى ومل يزدد فيه عملي.«

 وألجل هذا کانوا يتحسرون على فوات األوقات ويعرفون قيمتها. 
مل  إن   ، )الوقت كالسيف  عنه:  اهلل  رضي  الشافعي  اإلمام  يقول 
تقطعه قطعك.( يعين ميضي الوقت وال ينتظر إنك نائم ، فالشمس 
تغرب والظهرية متضی والعصر ينتهی ، واإلنسان يقرتب إىل أجله وال 
يستطيع أن يعمل شيئا ألنه ما استطاع أن يستفيد من أوقاته بصورة 

حسنة ويستغلها کما ينبغی.
الفارقه  العالمات  البكار: إن من أهم   ويقول الدكتور عبد الكرمي 
بني األمم املتقدمه واألمم املتخلفه هو االستغالل من الوقت والذين 
أوقاهتم بصورة حسنة، ويقول  أوقاهتم يستفيدون من  يستغلون من 
هو  والعاديني  الناجحني  بني  الفارقة  العالمات  أهم  من  أيضا: 

إستغالل الوقت واالستفاده الصحيحة من الوقت.
ألجل هذا كان عامر بن عبدقيس رمحه اهلل يستفيد من أوقاته ومن 
حلظاته كثريا جدا ، جاء رجل إليه وقال: كلمين، قال أوقف الشمس 
حىت أكلمك. فهذه الفرصة تذهب والشمس ال تتوقف فأنا أتضرر 
أو  اهلاتفية  باملكاملات  تذهب  أكثرها  األوقات  األسف  مع  واآلن 

التكلم مع األصدقاء أو يف النوم والكسل واألوقات تضيع هكذا.
عاشق  أنه  ومعناه  ممتع  جيد  القرين كتاب  للعائض  عاشق  کتاب 
للكتب ، هو يقول: قد سافرت بلدانا کثرية ، فی آسيا و اروبا و 
امريکا و افريقيا ، فکان الکتاب معی ، عند رأسی وعلی صدری 
وبني يدی ، وعجبت ألهل الغرب کيف حيبون القراءة بقدر بغض 
العرب هلا ، وهذا سبب تفوقهم و ابداعهم وهنوضهم و يا حسرة 

علی قومی بنی العرب –والعجم- کيف الحيبون القراءة؟! 
يقول: إذا رأيت رجال منّكبا على كتاب فانتظرمنه عقال ورأيا، ويف 
حنن  تقرأ،  ال  ملاذا  إقرأ  أمة  ويقول:  املسلمني  خياطب  آخر  مكان 
أمة إقرأ ألن أول آية نزلت يف القرآن هذا – اقرأ باسم ربك الذي 
خلق – ويقول: تركت جمالسة الناس ال ألنين خري منهم بل ألنين 
جالست الكتب وهي خري مين ومنهم ويف موضع آخر يقول: إىل 
مىت تنصت إىل كالم التافهني، إىل مىت تسمع إىل كالم الذين ليس 
عندهم كالم بل لغو وهلو وكالم غري مفيد، خذ كتابا واعتزل ، خذ 
بيدك كتابا واذهب إىل ناحية وزاوية خالية وطالع هذا الكتاب، هذا 
الكالم  يف  تضيع  األوقات  وأكثر  يفيدنا  ال  الفارغ  والكالم  يفيدك 

الفارغ مع األسف. 

امرباطورية  على  انتصاره  يف  الرئيسي  السبب  »إن  نابلئون:  يقول 
النمساوية يكمن يف أن أعدائي مل يعرفوا قيمة الدقائق اخلمس األوىل 
جيدا ، هؤالء مل يعرفوا قيمتها وأنا عرفت قيمتها أي قيمة الدقائق 
اخلمس األوىل.« كل دقيقة هلا أمهيتها وهذه الدقائق جتمع و جتمع 
مثل القطرات حىت تكون حبراً ، اإلنسان إذا استفاد من كل دقيقة ، 

فهو يستطيع أن جيمع حبارا من العلوم واملعارف.
 حنن يف دقيقة واحدة نستطيع أن نقول سبحان اهلل وحبمده وجاء 
يف احلديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: من قال سبحان اهلل 
وحبمده غرست له خنلة يف اجلنة، وأنا قرأت يف کتاب : أن شخصا 
كان حيفظ يف كل يوم ثالث آيات فقط وبعد ست سنوات أو سبع 
سنوات قد أمت حفظ القرآن جبميعها وصار حافظا للقرآن، وذهبت 
عند طبيب ، فرأيت عنده معارف القرآن وسألته: هل تسطيع أن 
تطالع، هل جتد فرصة؟ قال نعم؛ أنا أطالع يف كل يوم ثالث دقائق، 
فأنا تعجبت، قلت هل إستطعت أن تطالع شيئا فی هذه الدقائق 

القليلة؟ قال : نعم ، طالعت کثريا منه.
 هذاه الدقائق هلا أمهيتها، ولكن ال بد أن نعرفها، العلماء يستفيدون 
ابن حجر رمحه  من هذه األوقات بل من مجيع أوقاهتم، جاء عن 
اهلل أنه كان يذاكر العلم وكان يف كّمه مسبحة ، فكلما وجد فرصة 
اثناء املذاکرة يشتغل بذکر اهلل تعالی ، فهو يذكر اهلل تعاىل لكي ال 
الفتح  مثل  له كتبا كبارا  ترون  أنتم  هذا  الفرصة ألجل  هذه  تضيع 

الباري، و غريه.
جاء  وللعبادة  للعلم  أوقاهتم  من  يستفيدون  العلماء كانوا  وكذلك   
فی كتاب »حيدثونك عن أيب احلسن الندوي« أن الدكتور مصطفى 
سعيد اخلن كتب عن الشيخ على الدقر من علماء السورية، يقول 
هذا  جمالس  يف  أشرتك  وکنت  صغريا  أنا كنت  مصطفى:  الدكتور 
العامل الكبري )الشيخ علي الدقر( وكان له درس بعد صالة الفجر 
وكان املسجد صغريا وميتلئ هذا املسجد باملستمعني وکثري من الناس 
كانوا يبسطون احلصر خارج املسجد وجيلسون ويستمعون إىل درس 
الشيخ، وبعضهم كانوا يأتون إليه والجيدون جملسا قريبا كي يستمعوا 
إىل أقواله، فكانواجيلسون بعيدا وينظرون إليه وتنهمر دموعهم وهؤالء 

كانوا يبكون حينما ينظرون اليه وكانت أقواله ذا تأثري کبري.
أيضا  حنن  سيدي،  يا  شيخ،  يا  قال:  تالمذته،  أحد  سأله  مرة   
نقرأ ونطالع وندرس التفسري واحلديث والفقه ونبني احلكايات للناس 
الفجر  صالة  بعد  يأتون  وهؤالء  من كالمنا،  يتأثرون  ال  ولكنهم 
 ( ملاذا!!  ويتأثرون  إىل كالمك  ويستمعون  وحمبة  بشوق  وجيلسون 
الذهب(  مباء  يكتب  أن  بد  اهلل كالما ال  الدقر رمحه  الشيخ  يقول 
يقول: يا بين صحيح قولك ، ولكن هذا الدرس مدعوم بقراءة عشرة 
أجزاء من القرآن قبل الفجر. بعد ما أقرأ عشرة أجزاء أدعوا اهلل تعاىل 
النفوس  مؤثرة يف  أقواله  مفيدا. هكذا كانت  الدرس  أن جيعل هذا 
وكثري من العلماء هكذا كانوا، يهتمون بالعبادة كما يهتمون بالعلم.

أّلف كتبا كثرية ، وهو حمدث جليل وكان مدرسا  أبو غده  الشيخ 
مدينة  يف  تويف  أنه  وعجيب  املنورة  املدينة  وجبامعة  الرياض  جبامعة 
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لنقل  نرسل طائرة  أسد: حنن  قال حافظ  الوقت  ذاك  ففي  الرياض 
جثمانه إىل سورية ألن الشيخ عبد الفتاح رجل يكرم حيا وميتا ولكن 
أهله  آثروا أن يدفنوه يف املدينة املنورة، وكانت له صالت وثيقة متينة 
جدا بعلماء اهلند وباكستان ، كان يذهب اليهم کلما وجد فرصة، 
يذهب إىل دار العلوم كراتشي وإىل ديوبند وإىل سهارنفور وإىل ندوة 
له حلية   ، للسنة  متبعا  العلماء وكان حيبهم وهم حيبونه، ألنه كان 

وضيئة .
 إن الشيخ عبد الفتاح أبوغدة زمن حتصيله كان يطالع كثريا ومسوه 
»سوس الكتب« ألنه كان يطالع ما جيد من الکتب. يقول تلميذه 
له ، فكنا يف  لعملية عني  باريس  العريس: مرة ذهبنا معه إىل  فؤاد 
السيارة كان يقول يل: إقرأ وأنا أمسع ، فأنا كنت أقرأ وهو كان يسمع 
وكذلك يقول الشيخ عائض القرين: إذا قدت السيارة أقول لزميلی 
أن يقرأ وإذا كان هو قائدا للسيارة فأنا أقرأ وهو يسمع. هكذا كانوا 
يفعلون هوالء الذين صاروا ناجحني وتتألأل أمسائهم يف مساء العلم 

واملعرفة. 
وکان العالمة ابوغدة يذكر اهلل تعاىل يف كل حني و تالميذه يقولون 
العلوم واذا مل يتكلم ، فكان  إنه كان بعض األحيان يتكلم حول 
يذكر اهلل تعاىل وال يكون بال ذكر ومذاكرة. وكذلك كان أدبه عاليا 
جدا ألنه طالع سرية ابن عباس )رضي اهلل عنهما( أنه كيف حصل 
على دعاء النيب صلى اهلل عليه وسلم بأدبه وخدمته . يقول تلميذه 
الزرقا وهو  العريس : كنا يف سفر وكان معنا شيخه مصطفى  فؤاد 
أبوغدة كان  الشيخ   أری  فأنا كنت   ، أبوغده  الفتاح  عبد  شيخ 
ذاك  عمره يف  وكان  سريره  قرب  وجيعلهما  ويصطفهما  نعليه  يأخذ 
احلني مخسا وسبعني سنة وهكذا كان أدب الشيخ أبوغده مع شيخه 

رمحهما اهلل تعالی.
للشيخ أن  تلميذه جماهد شعبان: بعض األحيان كنا نقرتح  ويقول 
ضيوف  عندي  أنا  جماهد:  يا  يقول:  فكان   ، للنزهة  معنا  يذهب 
كبار جدا ،ليس من حسن القری أن أتركهم وأذهب إىل اإلستجمام 
والنزهة وكان املراد من هؤالء الضيوف هی الكتب ، ألنه كان مع 
الغزايل وكان يتكلم مع أيب حنيفة وحياور الذهيب و... وكان يتكلم 
يف  النزهة  إىل  يذهب  و  يرتكهم  أن  له  يلتّذ  فكيف   ، الكبار  مع 

البساتني. 
وكان العلماء حيبون مطالعة الكتب والشيخ أبوغده كان فی كل وقت 
يطلب العلوم النادرة ، مرة قال له الشيخ حممد يعقوب النانوتوي رمحه 
اهلل مدرس دار العلوم بديوبند: خالد بن الوليد رضي اهلل عنه دعا 
للشهاده ولكن مل حتصل له الشهادة بل مات على فراشه وبكی وقال 
وا اسفا أموت موت البعري وقال: أنا كنت أمتنی الشهادة ولكن مل 
أصل إلی ما أريد، يقول ملاذا ما أجاب اهلل تعاىل دعائه : ألن النيب 
صلى اهلل عليه وسلم قال: إنه سيف من سيوف اهلل وسيف اهلل ال 
يكسر وشهادته كسره ، ألجل هذا ما حصلت له الشهادة ، فلما 
هذه  واهلل  وقال:  فرح جدا  النادرة  النکتة  هذه  أبوغدة  الشيخ  مسع 
النكتة تعدل عندي رحلة، أي سفرا كبريا للعلم وكان يقول تلميذه: 

كان الوقت أغلى عند الشيخ أبوغده من املال على قلب الشحيح.
ويقول العالمة أبوغدة: ميوت طالب العلم ويف قلبه مائة ان شاء اهلل. 
)يعنی يقول: أنا أطالع هذا الکتاب إن شاء اهلل، أو أخرج يف سبيل 
اهلل إن شاء اهلل ، و... هذه األمنيات موجودة عند الطالب احلقيقي 
وأنا أموت ويف قليب ألف إن شاء اهلل يعين أمنيات الشيخ كثرية جدا 

، وال بد أن يكون العامل والطالب هكذا.
 وكذلك جاء يف سرية العالمة عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين أنه 
يكن  لو مل  ويقول:  الوقت  من  اإلستفادة  على  دائما  يوصي  کان 
مسجد  جنب  يف  غرفة  يل  تكون  أن  أحب  فأنا  احلياة  حاجات 
الغرفة.  أخرج من هذه  فيها وال  وأكتب  فقط  فيها  وأدرس  وأطالع 
 ، الوقت  من  الصحيحة  لإلستفادة  مثال  الشيخ كان يضرب  وهذا 
كان يقول: احلوض مهما كان وسيعا فهو جمموع القطرات ؛ يعين 
ولو كان مليئا فهو جمموع القطرات ؛ كذلك املعرفة والعلم البد أن 

جنمعها قطرة ، قطرة .
الوقت  من  الصحيحة  اإلستفادة  من  واملوانع  العائقة،  األشياء  وإن 
الذين  الكثري.  والكالم  الكثري،  والشرب  واألكل  الكثري،  النوم  هی 
يتكلمون كثريا ال يستطيعون أن يطالعوا جيدا، وال ميكن هلم، ألنه 
كلما رأی رجال يريد أن يتكلم معه، وكذلك النوم الکثري ، بعض 
الناس عادهتم كعادات األطفال ، الطفل ال ينام إال  إذا غلبه النوم 
وال يستيقظ حىت يتعب من النوم، بعض الناس هكذا ال ينامون ولو 
وصل الليل إىل آخره وهو يزاحم اآلخرين وال يبايل وال يطالع شيئا ، 
الن النوم ما جاء وال غلب عليه وملا نام ال يستيقظ ولو للصالة إال 
إذا أجرب. يقول عمر رضي اهلل عنه : من كثر نومه مل جيد يف عمره 
بركة وقال احلکماء: متوت األماين احللوة يف نفوس الكسالی. وكذلك 
األكل والشرب الكثري مضر للطالب والبد أن يكون بقدر حاجته.

الفكرة ؛ يعين  املعدة ، نامت  امتلئت  إذا  يا بين  وقا لقمان البنه: 
الفكرة ال تعمل إن كانت املعدة مليئة.

يقول السعدي رمحه اهلل :

اندرون از طعام خايل دار                                  
   تا در او نور معرفت بيين

هتى از حكمتی  به علت آن                                 
   كه پری از طعام تا بينی

وفی األخري أوصيكم أن تقرأوا بعض األحيان بعض الكتب حول 
العلماء  الناجحني ، مثل كتاب: صفحات من صرب  العلماء  سرية 
ومثل  القرين  لعائض  عاشق  ومثل كتاب  العلماء  عند  الزمن  وقيمة 
كتاب: احملاور العملية للشيخ نذيرحممد املكتيب وكتاب معامل إرشادية 
لصناعة طالب العلم  للشيخ حممد عوامه  وكتاب صيد اخلاطر إلبن 

اجلوزي رمحهم اهلل تعالی.
وفقين اهلل وإياكم ملا حيب ويرضاه من القول والعمل والفعل والنية 

واهلدي واهلدى.
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يــرى الدهلــوي بــأن فــرتة خالفــة ســيدنا علــي رضــي اهلل عنــه ال تدخــل 
ضمــن اخلالفــة اخلاصــة، وإن كان هــو نفســه متصفــا بصفــات اخلليفــة 
اخلــاص إال أن فــرتة خالفتــه لعــدم نفــاذ حكمــه بشــكل عــام، ولعــدم 
اجتمــاع كلمــة املســلمني عليــه ال توصــف باخلالفــة اخلاصــة. ولنــا عــودة 

إىل هــذه القضيــة يف هنايــة هــذه القــراءة بتفصيــل أكثــر إن شــاء اهلل.
الفصــل الســادس رحلــة تفســريية يف ثنايــا اآليــات القرآنيــة معتمــدا علــى 
أبــواب التفســري يف كتــب احلديــث ومــا ورد عــن اخللفــاء يف ســائر أبــواب 
احلديث للبحث عن عمومات القرآن وتعريضاته مما يدل على صفات 
اخلالفــة اخلاصــة وعلــى خالفــة اخللفــاء وفضائلهــم وســوابقهم واآليــات 

الــيت تعــد مــن موافقــات اخللفــاء والــيت كانــوا هــم مــن أســباب نزوهلــا.
استشــهد املؤلــف يف ذلــك إىل آيــات/143 و247 مــن ســورة البقــرة، 
وإىل/102-109 مــن ســورة آل عمــران، و/69-70 مــن النســاء، 
و/54-56 مــن املائــدة، و/56 و122-127 مــن األنعــام، و/156 
مــن األعــراف، و/72-75 مــن األنفــال، و/19-21، و40, و72، 
يونــس،  مــن  و/62  التوبــة،  مــن  و122-120،  و117،  و100، 
و/17 مــن هــود، و/54-55 مــن يوســف، و/40-41، و25-18 
مــن الرعــد، و/24-29 مــن إبراهيــم، و/9 مــن احلجــر، و/32-22، 
و41-42 من النحل، و/53-54 من بين إسرائيل، و/28-31 من 
الكهــف، و/58-63 مــن مــرمي، و/25-35 مــن طــه، و/105 مــن 
األنبياء، و/38-41، و49-51، و56-60 من احلج، و/11-1، 
و55-61 مــن "املؤمنــون"، و/22-26، و55 مــن النــور، و/63-

76 مــن الفرقــان، و/214-220 مــن الشــعراء، و/59 مــن النمــل، 
و/23 من القصص، و/56-60 من العنكبوت، و/1-5 من الروم، 
و/1-7 مــن لقمــان، و/23-24 مــن الســجدة، و/22-24، و53 
مــن األحــزاب، و/34-38 مــن ســبأ، و/32 مــن فاطــر، و/21-20 
يــس، و/171-173 مــن الصافــات، و/28-29 مــن ســورة ص، 
و/10، و42، و53 من الزمر، و/7،و28، و51 من غافر )مؤمن(، 
و/30-33 مــن فصلــت، و/36-43 مــن شــورى، و/41-44 مــن 
زخــرف، و/1-2، و12، و22 مــن حممــد، و/4-5،10،29 مــن 
الفتــح، و/3، و15 مــن احلجــرات، و/19،و21، و40 مــن ســورة 
ق، و/1 مــن الذاريــات، و/7 مــن الطــور، و/28 مــن النجــم، و/45 
مــن القمــر، و/46 مــن الرمحــن، و/10،و17،و22 مــن احلديــد، و/1 
مــن اجملادلــة، و/7-9 مــن احلشــر، و/1،10،12 املمتحنــة، و/14 
مــن الصــف، و/11 مــن اجلمعــة، و/1-8 مــن املنافقــون، و/1،7 مــن 
الطــالق، و/1-5 التحــرمي، و/10-11 مــن القلــم، و/40-43 مــن 

الدهــر، و/31  مــن  املزمــل، و/1  اجلــن، و/20  مــن  احلاقــة، و/16 
مــن عبــس، و/7،8،14 مــن التكويــر، و/6 مــن اإلنفطــار، و/1 مــن 
األعلــى، و/3-4 مــن الغاشــية، و/27-28 مــن الفجــر، و/1-4 مــن 
الليــل، و/1 مــن اقــرأ، و/1 مــن القــدر، و/7-8 مــن الزلــزال، و/8 مــن 

التكاثــر، و ســور/ القريــش، والكوثــر، والنصــر، واإلخــالص.
وجــاء الفصــل الســابع إلقامــة األدلــة العقليــة علــى خالفــة اخللفــاء. ومبــا 
أن وجــود األشــخاص بعينهــم وصفاهتــم ال يثبــت مبجــرد العقــل، وإنــا 
بالنقل املتواتر أو املشهور أو خرب اآلحاد إذا صح، فهو يقصد بالدليل 
العقلــي؛ مــا كان إحــدى مقدماهتــا عقليــة والباقــي متواتــرة أو مشــهورة. 
واملقدمة العقلية إما عقلية حمضة تثبت من غري دليل من الشرع، لكن 
البــد أن يصدقهــا الشــرع ليعتــد هبــا، أو مســتنبطة مــن اســتقراء األدلــة 
الشــرعية، أو تفهم من أن نقيضها حمال شــرعي كأن تســتوجب صدور 

شــيء مــن النــيب صلــى اهلل عليــه وســلم الجيــوز لــه، و غــري ذلــك.
والفصــل الثامــن جــرد لألدلــة النقليــة والعقليــة يف تفضيــل الشــيخني؛ أيب 

بكــر وعمــر ـ رضــي اهلل عنهمــا ـ.
يقــف هــذا الفصــل علــى األدلــة النقليــة علــى تفضيــل الشــيخني علــى 
التصريــح  مــن  جــاء  ومــا  الكتــاب،  مــن  أدلــة  بســرد  الصحابــة  ســائر 
والتلويــح يف الســنة الســنية، مث إمجــاع األمــة وتــوىل املــرء اخلالفــة اخلاصــة 

كشــاهد علــى لــزوم فضلــه علــى رعيتــه.
مث يــردف ذلــك بعجلــة مــن املآثــر واملناقــب ثبتــت بنقــل مســتفيض، 
وقــد تواتــرت القــدر املشــرتك منهــا يف كل بــاب. مل يقصــد املؤلــف ســرد 
قصــص تارخييــة حبتــة وإنــا قصــد اســتقراء جزئيــات القصــص للوصــول إىل 
كليــات الفضائــل ليثبــت تشــبههم باألنبيــاء مــن حيــث واجــب النبــوة، 
وتلــك هــي لــوازم اخلالفــة اخلاصــة، وهــي أقصــى ســعادة يبلــغ إليهــا املــرء 

مــن هــذه األمــة1.
تبــدأ هــذه الرحلــة التفصيليــة مبناقــب الصديــق األكــرب، ليليهــا مناقــب 
عنــه،  اهلل  رضــي  عمــر  فقــه  يف  القــول  يبســط  و  األعظــم،  الفــاروق 
ويتعجــب مــن علمــاء الســلف كيــف فاهتــم االهتمــام بتدويــن مذهــب 

عمــر الفقهــي، والــذي حيتــوي علــى مــا أمجــع عليــه األمــة.
ويقــول بــأن مــا يتصــوره أهــل زمننــا مــن أن اإلمجــاع هو:"مــا اتفقــت 
عليــه األمــة حبيــث ال يشــذ منهــم فــرد واحــد نصــا مــن كل واحــد منهــم" 
خيــال حمــال، ومل يقــع قــط، فمــا مــن مســألة ممــا يســموهنا باإلمجاعيــات 
إال ورد خــالف فيــه. أمــا إمجــاع كثــري الوقــوع، أي؛ اتفــاق أهــل احلــل 
و العقــد مــن فقهــاء األمصــار فتالحظــه يف مســائل عديــدة مــن فقــه 
عمــر، يليــه فتــوى مجــع غفــري وســكوت اآلخريــن، ويليــه االتفــاق علــى 
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القولــني، وهــو يف حكــم نفــي القــول الثالــث، ويليــه اتفــاق أهــل احلرمــني 
واخللفــاء بدليــل قولــه:"إن الديــن ليــأرز إىل احلجــاز كمــا تــأرز احليــة إىل 
جحرها"2، وقوله:" عليكم بســنيت و ســنة اخللفاء الراشــدين من بعدي 
عضــو عليهــا بالنواجــذ"3. مل حتــدث كل هــذه الصــور مــن اإلمجاعيــات 

إال باهتمــام مــن ســيدنا الفــاروق وبنــص مــن فتــواه4.
ويرى الدهلوي بأن سيدنا عمر هو واضع الفقه وأصوله، وأن املذاهب 
األربعــة منــه مبنزلــة الشــروح مــن املتــون واجملتهــدون منــه مبنزلــة اجملتهديــن 

املنتســبني مــن اجملتهــد املســتقل5.
ويأخــذ املؤلــف يف ســرد األدلــة علــى األبــواب الفقهيــة مــن فقــه عمــر بــدأ 
بأصــول الفقــه مث كتــاب الصــالة، مث الــزكاة، واحلــج، والبيــوع، والنــكاح، 
واخلــالف والقضــاء، واحلــدود، والغنيمــة والصدقــات، وتقســيم الفــيء، 
والفرائــض واملــرياث، وأبــواب متفرقــة أخــرى مثــل: ال جيتمــع دينــان يف 
جزيــرة العــرب، وإخــراج اليهــود منــه، وعــذاب القــرب، واملنكــر والنكــري، 

وآداب اختيــار األمســاء.
مث أخــذ املؤلــف يشــجع الباحثــني إىل دراســة فقــه عمــر، وقــال بــأن مــا 
ذكــر شــيء يف غايــة االختصــار عــن مذهــب الفــاروق األعظــم، ولــو تتبــع 

الــدارس يف املراجــع ســيجد ضعفــي هــذا6.
تــأيت رســالة "تصــوف الفــاروق" بعــد الدراســة الفقهيــة، لبيــان البــون 
الشاســع بــني كرامــات ومقامــات املشــايخ الصوفيــة، وأســرار ومقامــات 
وكرامــات الفــاروق األعظــم، فــال يعــرف مقامــات املشــايخ الصوفيــة إال 
إذا حفتهــا القرائــن، وهــذا فــن ظــين يبــى علــى حســن الظــن باملــرء ومبــن 
يروي عنه، وفيه مزالق لألقالم، أما أصول مقامات الفاروق فقد ثبتت 

بنــص مــن الصــادق األمــني7.
حتــت  تصنــف  الــيت  ومقاماتــه  عمــر،  وإفــادات  إىل حكــم  ولإلشــارة 
قولــه تعاىل"َأِشــدَّاءُ َعلَــى اْلُكفَّــاِر ُرمَحَــاءُ بـَيـْنـَُهــْم "، ذكــر موافقاتــه للقــرآن 
واحلديــث أو حمدثيتــه، ومكاشــفاته وبصريتــه اإلميانيــة، ومــا وضحــه مــن 
والصــرب،  واإلســتقامة  واملراقبــة  الســلوك كاإلخــالص  مقامــات  دقائــق 
والشــكر واحملاســبة، وأســلوبه الذي استشــفه من الرســول صلي اهلل عليه 
وســلم يف تربيــة الرعيــة. مث بيــان لبقــاء سلســلة الصحبــة الصوفيــة املبتــدأة 
مــن النــيب صلــي اهلل عليــه وســلم إىل يومنــا هــذا بواســطة أمــري املؤمنــني 

عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنــه.
مث ينتقــل الفصــل إىل مناقــب ســيدنا عثمــان وذكــر جهــوده يف إحيــاء 
علــوم الديــن، وبيــان الفتوحــات يف عصــره مــرورا بأســلوبه يف احلكــم 
واجلــواب علــى اإلعرتاضــات الــواردة عليــه. وينتهــي الكتــاب مبناقــب 
ســيدنا علــي، وبــني بأنــه "مــا جــاء ألحــد مــن أصحــاب رســول اهلل صلــى 

اهلل عليــه وســلم مــن الفضائــل مــا جــاء لعلــي بــن أيب طالــب"8.
وذلــك الجتمــاع أمريــن فيــه، أحدمهــا: رســوخه يف الســوابق اإلســالمية. 
والثاين: قرب قرابته للرســول صلي اهلل عليه وســلم، وقد كان املصطفى 
صلــى اهلل عليــه وســلم أوصــل النــاس بأرحامــه وأعرفهــم حبقــوق قرابتــه. و 
زد علــى ذلــك زواجــه مــن فاطمــة ـ رضــي اهلل عنهــا ـ. مث ملــا حــدث مــا 
حــدث مــن الفــنت يف خالفتــه وجعــل النــاس يتجاهلــون مقامــه، أضطــر 
ســائر الصحابــة أن يســامهوا يف دفــع هــذه الفتنــة بالتأكيــد علــى روايــة مــا 

عرفوه من مناقبه وفضائله. شكر اهلل سعيهم. وهذا هو السبب يف أن 
اتســعت دائــرة روايــة أحاديــث الفضائــل عنــه حــىت بلغــت بعضهــا درجــة 

التواتــر والبعــض درجــة اإلحســان9.
أردف ذلــك بيــان ألخــالق ســيدنا علــي وعاداتــه وخصائلــه و مقاماتــه، 
واستشــهاداته باحلديــث النبــوي، وتفننــه يف القضــاء، وكراماتــه وخدمتــه 
للقــرآن واحلديــث، وذكــر الفــنت الــيت حدثــت يف عصــره، واألدلــة علــى 
انعقــاد خالفتــه وصحتهــا وأن مــا قــام بــه غــريه مــن الصحابــة أمثــال أم 
املؤمنــني عائشــة، والطلحــة والزبــري ومعاويــة كان خطــأ اجتهاديــا يعــذرون 
عليــه. أمــا أهــل احلــروراء مــن اخلــوارج فقــد مرقــوا مــن الديــن مــروق الســهم 
مــن الرميــة. وأمــا مــن ختلــف عــن نصــرة ســيدنا املرتضــى رضــي اهلل عنــه 
فقــد أخــذوا بالعزميــة ومتســكوا بصريــح األحاديــث الصحيحــة املتواتــرة 

املعــى10.
آراء ثائرة!

الكتــاب كنــز دفــني عســى أن خيــرج إىل املكتبــة العربيــة ليكــون نــواة 
لدارســة موضوعــات عديــدة تفتــح آفاقــا يف البحــث الفقهــي والســجال 
الفكــري، ومنهجــا ملناطحــة األفــكار الشــاذة والدخيلــة بــني املســلمني، 

رمسهــا املؤلــف يف دراســته. 
أذكــر أمثلــة مــن األفــكار الــيت قــد تفتــح آفاقــا للدراســة والبحــث لــدى 

الباحثــني:
1(يستدل معظم الدارسني على خريية القرون األوىل مبا ثبت بالتواتر11 
عــن الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم أنــه قــال:" خــري النــاس قــرين مث الذيــن 
يلوهنــم مث الذيــن يلوهنــم مث يــأيت مــن بعــد ذلــك قــوم تســبق شــهاداهتم 
إمياهنم و إمياهنم شهاداهتم"12، و يف رواية عن أيب هريرة رضي اهلل عنه 
قــال، قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم:" خــري أمــيت القــرن الــذي 
بعثــت فيــه، مث الذيــن يلوهنــم مث الذيــن يلوهنــم ـ واهلل أعلــم، أقــال الثالثــة 
أم ال ـ مث جتــيء قــوم حيبــون الســمانة يشــهدون قبــل أن يستشــهدوا"13. 
وقد محل اجلمهور احلديث على أفضلية قرن الرسول، مث الصحابة، مث 

التابعــني، مث تبــع التابعــني.
بيــد أن للدهلــوي رأي آخــر يف هــذه القضيــة يناطــح رأي اجلمهــور 
بــكل قــوة، فهــو يــرى بــأن القــرن األول يبــدأ مــن اهلجــرة و ينتهــي برحيلــه 
إىل الرفيــق األعلــى، والقــرن الثــاين يبــدأ خبالفــة الصديــق و ينتهــي بوفــاة 
الفــاروق )رضــي اهلل عنهمــا(، و القــرن الثالــث هــو قــرن ســيدنا عثمــان 
)12 عامــا مــن خالفتــه(. فــكل قــرن يســتمر قرابــة اثنتــا عشــرة ســنة. و 
ذلــك ألن القــرن تعــين لغــة: القــوم املتقارنــني يف العمــر. مث املتقارنــني يف 
الرياســة واخلالفــة، فــإذا تغــري اخلليفــة، و تغــريت الــوزارات، و اســتبدل 

األمــراء و غــري رؤس اجلنــد واملقاتلــة والذميــني فقــد اختلــف القــرن14.
فانتهــت اخلرييــة بقــرن عثمــان فثــارت الفــنت بعــد ذلــك. و هــذا املعــى 
يؤكــده كذلــك تلــك األحاديــث الــيت أشــارت إىل هنايــة فــرتة اخلالفــة الــيت 
تقــام علــى منهــاج النبــوة وقيــام امللــك العضــوض، والعضــوض تــدل علــى 
احلــروب والقتــال والثــورات و املنازعــات علــى احلكــم. وكذلــك تلــك 
األحاديــث الــيت ســوت بــني اخللفــاء الثالثــة يف احلكــم الواحــد، ومنهــا 
يفهــم بــأن هــؤالء الثالثــة يشــرتكون يف مرتبــة مــن املراتــب ال يشــاركهم 
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فيهــا غريهــم. كحديــث حتــرك اجلبــل، وحديــث احلائــط، وحديــث وزن 
األمــة وفيــه "مث رفــع امليــزان"، ويف حديــث رؤيــا الظلــة، وحديــث ابــن 
عمــر "كنــا خنــري احلديــث" وفيــه يقــول ابــن عمــر:"مث نســكت"، ويف 
حديــث رؤيــا "نــوط بعضهــم ببعــض"، و يف حديــث رؤيــا الدلــو الــذي 
"ديل مــن الســماء"، ويف حديــث قصــة ســؤال بــين مصطلــق بعــد ذكــر 
الثالثــة جــاء حكــم "فتبــا لكــم"، و قصــة بنــاء املســجد ووضــع األحجــار 
فورد فيه بأســلوب احلصر "هم اخللفاء"، و يف قصة شــراء القائص بعد 
ذكر الثالثة جاء "فتبا لكم"، و يف قصة تســبيح احلصى، ويف حديث 
"تــزول رحــى اإلســالم" مت تعيــني الزمــن الــذي يــدل داللــة واضحــة علــى 
فتنــة زمــن عثمــان رضــي اهلل عنــه، مث قــال فيه:"فــإن يهلكــوا فســبيل مــن 
هلــك، وإن يقــم هلــم دينهــم يقــم هلــم ســبعني عامــا". قــال البغــوي: أراد 
بالديــن امللــك. قــال أبــو ســليمان: و يشــبه أن يكــون أريــد هبــذا ملــك 
بــين أميــة وانتقالــه عنهــم إىل بــين العبــاس، وكان مــا بــني أن اســتقر امللــك 
لبين أمية إىل أن ظهرت الدعاة خبراسان و ضعف أمر بين أمية ودخل 

الوهــن فيــه حنــوا مــن ســبعني ســنة15.
2(يتخذ املؤلف من النقطة السابقة وحديث أيب بكرة الثقفي "اخلالفة 
بعــدي ثالثــون ســنة"16 ســبيال إىل حتليــل كيــان اخلالفــة اخلاصــة، والــيت 

يراهــا تقــوم علــى ركيزتــني:
1. وجــود اخلليفــة اخلاصــة. 2. نفــاذ حكمــه و اجتمــاع كلمــة املســلمني 

عليه.
تقتضــي حكمــة اهلل عزوجــل التــدرج يف االنتقــال بــني األضــداد. فهنــا 
إهنــارت الركيــزة الثانيــة حيــث زال وصــف "اجتمــاع كلمــة املســلمني"، 
فقــد كان ســيدنا علــي رضــي اهلل عنــه خليفــة خاصــا، وانعقــدت خالفتــه 
شــرعا، لكــن تشــتت كلمــة املســلمني ومل تنفــذ أوامــره علــى أرض الواقــع، 
وأخــذت تتالشــى دائــرة ملكــه يومــا بعــد يــوم إىل أن احنصــرت يف الكوفــة 
وضواحيهــا، ويف املقابــل كان معاويــة بــن أيب ســفيان، وإن زالــت الفرقــة 
يف زمنــه واجتمــع جنــد املســلمني حتــت رايتــه إال أنــه مل يكــن يتصــف 
بصفات اخلليفة اخلاصة، وكان قاصرا يف الســوابق اإلســالمية من ســائر 
املهاجريــن واألنصــار17، علــى معــى "هدنــة علــى دخــن"، مث انتقلــت 
احلكايــة إىل إزالــة الركيزتــني معــا، فــال اجتمعــت الكلمــة وال وجــدت 
الصفــات يف اخلليفــة، فذهــب النــاس شــذر مــذر كل يدعــي اخلالفــة، 
و وجــدت جنــود جمنــدة، وهــذا هــو معــى "دعــاة علــى أبــواب جهنــم". 
مث ســيطر عبدامللــك علــى الوضــع فقامــت أحــكام اخلالفــة اجلابــرة الــيت 

وضحهــا الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم يف عــدة أحاديــث.
مث حيــذر املؤلــف مــن مل يــرزق موهبــة االســتنباط مــن األحاديــث املتفرقــة 
عــن اخلــوض يف هــذا البــاب، ويــرى بــأن مــا توصــل إليــه أمــر مقطــوع 
بــه لــدى كل مــن حيفــظ مجلــة مــن األحاديــث يف البــاب و رزق موهبــة 

اجلمــع واالســتنباط منهــا18.
3(يعــد الدهلــوي الفــاروق جارحــة للفيــض اإلهلــي وأداة لظهــور إرادة 
احلــق عــز وعــال، وهنــاك قرائــن تشــري إىل هــذا املعــى، منهــا؛ مل حيــدث 
قــط يف تاريــخ البشــر ال قبــل الفــاروق وال بعــده، ال يف زمــن اإلســكندر 
ذوالقرنــني وال يف أيــام الرتكمــان وجنكيزخــان املغــول وال التيموريــني، أن 

يغلــب قــوم ضعــاف يف العــدد والعــدة وفنــون القتــال دوال اســتقرت علــى 
مــدى أربعمائــة عــام وهــي متلــك العــدد والعــدد يف فــرتة وجيــزة جــدا. مل 
حيــدث هــذا إال بتأييــد إهلــي وكأن النصــرة الغيبيــة كانــت هتطــل كاملطــر 
اجلــارف يف زمــن الفــاروق. وهــذا مــا عــرب عنــه حذيفــة فيمــا أخرجــه 
احلاكــم:"كان اإلســالم يف زمــن عمــر كالرجــل املقبــل ال يــزداد إال قربــا، 

فلمــا قتــل عمــر كان كالرجــل املدبــر ال يــزداد إال بعــدا"19.
وذكــر قرينــة أخــرى وهــي: مــا أن فتحــت املــدن يف عصــر الفــاروق إال 
وقد شاع اإلسالم يف أرجاعها وخالط بشاشته ظاهر الناس وباطنهم، 
وإىل اآلن يعتــز تلــك املــدن بإســالمهم ويتصفــون بنــور اإلميــان. والبــالد 
اليت فتحها املسلمون بعد الفاروق يضعف اإلسالم فيها حينا و يقوى 
حينــا آخــر. ويشــكل عمــدة املســلمني يف اهلنــد مــن أســلم آباءهــم زمــن 
الفــاروق، وأمــا أكثــر اآلخريــن فمــا زالــوا علــى كفرهــم، ومــن أســلم منهــم 
يتصــف إســالمه بغايــة الضعــف، وكذلــك تالحــظ ضعــف اإلســالم يف 
ســائر الديار اليت فتحت بعد الفاروق مثل؛ الرتكســتان واحلبشــة والبالد 
اإلفريقيــة وغريهــا!! وال تفســري لــكل ذلــك عنــده إال كمــال نفــس عمــر 
الــذي علــى قــدره جتلــى فيــه الفيــض اإلهلــي فالتجلــي ال يكــون أبــدا إال 
بقــدر املتجلــى لــه: كأنبــوب لرمحتــه تعــاىل ومــا األنبــوب إال قيــس مــاء20!

4(اشــتهر بضعــة أنفــار مــن الصحابــة بالعلــم، فقــد أخــرج احلاكــم عــن 
الشــعيب أنــه قــال:" القضــاء يف ســتة نفــر مــن أصحــاب رســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وســلم؛ ثالثــة باملدينــة، وثالثــة بالكوفــة، فباملدينــة: عمــر وأيب 
وزيدبــن ثابــت، وبالكوفــة: علــي وعبــداهلل بــن مســعود وأبــو موســى"21. 
وأخــرج احلاكــم عــن الشــعيب عــن مســروق قال:"انتهــى علــم أصحــاب 
النــيب صلــى اهلل عليــه وســلم إىل هــؤالء النفــر: عمــر بــن اخلطــاب، وعلــي 
بــن أيب طالــب، وعبــداهلل بــن مســعود وأيب بــن كعــب ومعــاذ بــن جبــل و 
زيــد بــن ثابــت وأيب موســي األشــعري"22. وأخــرج احلاكــم عــن الشــعيب 
قــال:" يؤخــذ العلــم عــن ســتة مــن أصحــاب النــيب صلــى اهلل عليــه وســلم 
فــكان عمــر وعبــداهلل وزيــد يشــبه علــم بعضهــم بعضــا فــكان يقتبــس 
بعضهــم مــن بعــض"23. وأخــرج حممــد بــن احلســن يف كتــاب اآلثــار عــن 
أيب حنيفــة عــن اهليثــم عــن الشــعيب قــال:" كان ســتة مــن أصحــاب النــيب 
صلــى اهلل عليــه وســلم يتذاكــرون الفقــه بينهــم: علــي بــن أيب طالــب، 
وأبوموســى علــى حــدة، عمــر و زيــد وابــن مســعود رضــي اهلل عنهــم 

أمجعــني"24.
وشــرح هــذا اإلمجــال؛ انتشــر علــم الفــاروق رضــي اهلل عنــه يف مجيــع 
أرجاع البالد اإلسالمية وأخذ به املسلمون مجلة. ومل يشتهر علم علي 
رضــي اهلل عنــه إال يف كوفــة وألن أغلــب مــن حضــروا جملســه كانــوا مــن 
اجلنــد فلــم ينقــح علمــه، وقــد وضــع النــاس عليــه كثــريا فأفســدوا علمــه؛ 
ــا َأْحَدثُــوا تِْلــَك اأْلَْشــَياَء بـَْعــَد  أخــرج مســلم عــن أيب إســحاق قــال: "َلمَّ
: قَاتـََلُهــُم اهللُ، َأيَّ  َعِلــيٍّ َرِضــَي اهللُ َعْنــُه، قَــاَل َرُجــٌل ِمــْن َأْصَحــاِب َعِلــيٍّ
ــٍم أَْفَســُدوا!" 25، وأخــرج مســلم عــن املغــرية قــال:" مل يكــن يصــدق  ِعْل
علــى علــي يف احلديــث عنــه إال مــن أصحــاب عبــداهلل بــن مســعود"26.

تــويف معــاذ بــن جبــل يف آخــر أيــام الفــاروق ومل يبــق مــن حديثــه إال 
النــذر اليســري. ومل يبــق مــن أيب بــن كعــب يف غــري القــراءة والتفســري. وأبــو 
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موســى األشــعري مــع فضلــه عجــز عــن كثــري مــن املســائل، وأرجــع النــاس 
إىل عبــداهلل بــن مســعود وقــال:"ال تســألوين مــادام هــذا احلــرب فيكــم". أمــا 
عبــداهلل بــن عبــاس مــع غــزارة علمــه خــرج فتاويــه يف قرابــة مخســني مســألة 
ختالــف مجيــع اجملتهديــن. وكان عبــداهلل بــن مســعود يف معظــم أمــره علــى 
اتفــاق مــع مذهــب الفــاروق وكان يقول:"لــو أن النــاس ســلكوا واديــا أو 
شــعبا وســلك عمــر واديــا أو شــعبا ســلكت وادي عمــر و شــعبه"27. 
وزيــد بــن ثابــت كذلــك يف غالــب أمــره كان يتبــع عمــر. وعبــداهلل بــن 
عمــر كان يتجنــب اإلجتهــاد فيمــا أشــكل عليــه، وعائشــة مل تتوســع 
األمــة كنســبة  مبجتهــدي  ونســبتها  الفقهيــة،  األبــواب  مســائله مجيــع 
اجملتهد املســتقل باجملتهد املنتســب، حيث يرتب اجملتهد املســتقل األدلة 
وقواعــد االســتنباط واجلمــع بــني األدلــة املتعارضــة، واجملتهــد املنتســب 

يتعلــم منــه مجيــع هــذه املســائل.
وقــد رأى الدهلــوي بــأن الفــاروق هــو اجملتهــد املســتقل الــذي وضــع 
القواعــد، مث أخــذ منــه جمتهــدي املذاهــب وعلــى منوالــه نســجوا. فهــم 
جمتهــدون منتســبون تعلمــوا شــيئا مــن التفســري والســنة وآثــار الســلف 
اجملتهــد  فرشــها  الــيت  املســائل  االســتنباط وخاضــوا يف  واللغــة وقواعــد 
املســتقل. فــإذا وجــدوا يف مســئلة مــن املســائل نصــا مــن الكتــاب أو 
الســنة أو مفهــوم املوافــق أو املخالــف فهــو املــراد، وإذا مل جيــدوا وكان 
وجــه املســألة ظاهــرا أخــذوا بــه، وإذا ثبــت عندهــم دليــل مــن الكتــاب 
والسنة والقياس اجللي وامجاع األمة على خالفها أخذوا بالدليل وتركوا 
االتبــاع، وإذا مل جيــدوا مــا خيالفهــا، ومل يظهــر وجــه املســألة إمــا توقفــوا 
وإمــا يعتمــدون علــى قــول اجملتهــد املســتقل علــى اختــالف ذلــك "بنــاء 
علــى اختالفهــم يف مســألة أخــرى وهــي: إن اجملتهــد هــل جيــوز لــه تقليــد 
اجملتهــد اآلخــر إذا كان أفضــل منــه وأعلــم قــوالن: املشــهور؛ الجيــوز، 
والصــواب الــذي ال جيــوز غــريه عنــد اســتقراء صنيــع األوائــل )جمتهــدي 

املذاهــب كالشــافعي ومالــك وأيب حنيفــة وغريهــم( جيــوز".
وإذا ظهــر مــن املســائل مــا مل تــرد يف كالم اجملتهــد املســتقل، فهنــاك مــن 
يستنبط من أدلة الشرع على هنج اجملتهد املستقل يف استنباطه ويسمى 
اجملتهــد املنتســب املطلــق. وهنــاك مــن خيــرج علــى قــول اجملتهــد املســتقل 
مــن فحــوى اخلطــاب أو طــرد العلــة أو غــري ذلــك ويســمى باجملتهــد 
املنتســب املقيــد. وكذلــك فعــل جمتهــدي املذاهــب؛ فبعــد مــا أحكمــوا مــا 
يتعلق بالفقه من الكتاب والسنة وأتقنوا علم العربية وقواعد اجلمع بني 
املختلفــني خاضــوا يف املســائل الــيت فرشــها الفــاروق، فقبلــوا معظمهــا، 
وأنكــروا بعضهــا، واختلفــوا يف البعــض اآلخــر. وفيمــا عــرض هلــم مــن 
املســائل األخرى احيانا اســتنبطوا من الكتاب والســنة، وخرجوا بعضها 
علــى أقــوال اجملتهــد املســتقل. وهــذه نقطــة يف غايــة الدقــة ال يدركهــا مــن 

كان مبلــغ علمــه يف "شــرح الوقايــة" أو "اهلدايــة"28!
توصيات البحث

1.أدعــو إىل مــا دعــا إليــه املؤلــف يف إعــادة دراســة فقــه عمــر، ووضعــه 
يف اخلانــة الــيت يســتحقها يف الــدرس الفقهــي واألصــويل، وإن كان هنــاك 
عــدة دراســات حديثــة29 يف هــذا البــاب، إال أنــين مازالــت أرى بــأن مــا 

يدعــوا إليــه املؤلــف مل يتحقــق بعــد.

وختريــج  الكتــاب  ترمجــة  إىل  العلميــة  واللجــان  املؤسســات  2.أحــث 
نصوصــه بشــكل أكادميــي علمــي. علمــا بأنــه قــد ترجــم اجلــزء األول 
مــن الكتــاب األســتاذ حممــد بشــري الســيالكويت، كمــا ترجــم كاتــب هــذه 
الســطور األجــزاء الثالثــة األخــرى، وتــوىل ختريــج أحاديثــه جمموعــة مــن 
طلبــة العلــم يف فيصــل آبــاد، لكــن الكتــاب مل جيــد ســبيال إىل النشــر 
إىل يومنــا هــذا لظــروف ال جمــال لبســط  احلديــث فيهــا. إال أنــين أؤمــن 
بتعــدد الرتاجــم وأرى بــأن البقــاء ســوف يكــون لألصلــح الــذي يكتــب 
لــه القبــول عنــد اهلل، ومــا مل نؤفــق حنــن يف أداء معنــاه قــد يكتــب التوفيــق 
فيــه لغرينــا، ومهمــا يكــن فجهدنــا كان عمــال فرديــا ال يبلــغ جمــال العمــل 
املؤسســي اجلــاد، مث أنــين وجــدت التخريــج غــري صــاحل متامــا، إذ مل يكــن 

خترجيــا وإنــا إحالــة!
3.أعــود ألحــث الباحثــني مــرة أخــرى إىل اخلــوض يف دراســة القضايــا 
الــيت أثارهتــا الدهلــوي بعمــق، فقــد جيــدون فيــه مــا يغــري بعــض املفاهيــم 
املشــهورة يف الــدرس العلمــي، كمــا أن الباحــث قــد ارتــاح إىل تأويــل 
املؤلــف حلديــث "خــري القــرون"، وإىل معظــم مــا قالــه عــن عمــر و فقهــه! 

و بــاب اإلجتهــاد مفتــوح علــى مصراعيــه... 

1. ( إزالة اخلفاء2/2.
2. ( ســنن الرتمــذي، ت/إبراهيــم عطــوة، 18/5، شــركة مكتبــة و مطبعــة مصطفــى احللــيب مصــر، ط/2، 
1975م، وقــال الرتمــذي "حديــث حســن". وضعفــه األلبــاين، أنظــر: ضعيــف اجلامــع، األلبــاين، 

رقــم/1441.
3. ( أخرجــه الرتمــذي يف كتــاب العلــم بــاب 16ج244/5، وأبــو داود يف كتــاب الســنة بــاب 6ج213/5، 
وابــن ماجــة يف مقدمــة ســننه بــاب 6ج15/1، وأمحــد يف املســند ج126/4، والدارمــي يف مقدمــة 

ســننه بــاب اتبــاع الســنة 44/1، واأللبــاين يف صحيــح اجلامــع، رقــم/2549..
4. ( إزالة اخلفاء307-306/3.

5. ( املصدر السابق 308/3.
6. ( املصدر السابق 525-524/3.

7. ( املصدر السابق 6-5/4.
8. ( أخرجه احلاكم عن أمحد بن حنبل، املستدرك 107/3.

9. ( إزالة اخلفاء443-442/4.
10. ( املصدر السابق 527-525/4.

11. ( املصدر السابق 566/2.
12. ( أخرجه مسلم يف فضل الصحابة )ح/2532( من حديث ابن مسعود مرفوعا.

13. ( املصدر السابق.
14. ( إزالة اخلفاء 286/1-287، و566/2.

15. ( إزالة اخلفاء 554-552/1.
16. ( رواه أمحد )220/5( وأبو داود )4646 و4647( وغريمها كما يف الصحيحة لأللباين )459( .

17. ( إزالة اخلفاء 397/4.
18. ( املصدر السابق 557-554/1.

19. ( املستدرك على الصحيحني، احلاكم،ت/مصطفى عبدالقادر عطا، 90/3، رقم/4488، دارالكتب 
العلمية، بريوت، ط/1، 1990.

20. ( إزالة اخلفاء 224-220/2.
21. ( املستدرك، 527/3، رقم/5959.

22. ( املصدر السابق، رقم/5960
23. ( املصدر السابق، رقم/5806.

24. ( إزالة اخلفاء 299/3.
25. ( صحيح مسلم، ت/حممد فؤاد عبدالباقي، 13/1، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

26 ( صحيح مسلم، باب يف الضعفاء والكذابني ،13/1.
27. ( الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، أبوبكر بن أيب شــيبة، ت/كمال يوســف احلوت،103/2، 

رقم/6984، مكتبة الرشد، الرياض، ط/1، 1409هـ. 
28. ( إزالة اخلفاء 304-299/3.

29. ( مثل: موسوعة فقه عمر بن اخلطاب، د/حممد رواس قلعه جي، دار النفائس، ط/4، عام1989م. 
فقه عمر بن اخلطاب يف املعامالت املالية مقارنا بفقه أشهر اجملتهدين، رسالة الدكتوراه، لعادل بن 
عبداهلل بن جعفر الفخري، من كلية الشريعة جبامعة أم القرى عام1420هـ. مراعاة مقاصد الشريعة 
يف فقــه عمــر بــن اخلطــاب، رســالة ماجســتري ألمحــد الريســوين، كليــة اآلداب جامعــة حممــد اخلامــس، 
الربــاط عــام1999م. منهــج عمــر بــن اخلطــاب يف التشــريع، رســالة ماجســتري حملمــد بلتاجــي، نشــره 
دار السالم للطباعة والنشر. رسالة التشريع عند عمر بن اخلطاب، رسالة ماجستري حملمد صبحي 
أبــو صقــر، مــن كليــة الشــريعة والقانــون يف اجلامعــة اإلســالمية بغــزة، 2007م. منهــج اإلجتهــاد عنــد 
عمر بن اخلطاب، أثره يف التشــريع اإلســالمي، رســالة لســاعد تبينات، من جامعة األمري عبدالقادر 

دراسات إسالمية

اهلوامش
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عبد الرمحن العشماوي

َعَصا أمريَكا

وتضـــِرُب َعَصاهـــا  أمريـــكا  ُك  حـــِرّ
ُ
َعـــُبت

ْ
يل حاِلـــِف 

ُ
امل ذيـــَل   

ْ
رأت مـــا  إذا 

ـــها
َ

وجيوش اثاِتهـــا 
َّ
نف رِســـُل 

ُ
َيْهـــرُبوت الحِضيـــرِة  ثـــوَر   

ْ
أبَصـــَرت إذا 

إذا ـــٍف 
ْ
ِحل بعـــَد   

ً
ِحلفـــا ن�شـــيُء 

ُ
ـــع يطلـــُبوت بدالهـــا صاِحـــُب الحـــِقّ املضيَّ

حكايـــٍة  
َ

ألـــف اإلعـــاِم  فـــي  ـــُر 
ُ

ُبوتنش
َ
أكـــذ ـــاس 

َّ
للن ماتحكيـــِه   

ُ
وأصـــَدق

ـــُروقها
ُ

ش مـــاء  الِدّ شـــرِب  علـــى  مغـــرُبيَراهـــا  ـــرِب 
ُّ

الش َحْوَمـــة  فـــي  وُيبصرهـــا 

هـــا ألنَّ عصاهـــا  أمريـــكا  ُك  حـــِرّ
ُ
ُيْرَهـــُبت مـــن القطعـــاِن ماليـــَس   

ُ
تســـوق

حليفهـــا مـــن   
ً
وثبـــة تخ�شـــى  هـــي  ـــُبفـــا 

َ
رغ

َ
ت فيـــِه  وال  ترجـــوُه  هـــي  وال 

ً
وحشـــة منـــه   

ْ
ســـت

َ
آن  

ْ
إن ـــده  ُبتبِعّ قـــِرّ

ُ
ت  

َ
حيـــن ِلّ 

ُّ
الـــذ كأَس  وتســـقيِه 

َوالئـــِه بَبـــِذِل  ُيرضيهـــا  هـــو  ـــُبفـــا  رِحّ
ُ
ت ـــخِيّ  السَّ بالَبـــذِل  هـــي  وال 

هـــا ألنَّ عصاهـــا  أمريـــكا  ُك  حـــِرّ
ُ
ـــُبت

َّ
يتوث ال  الهيجـــاء  فـــارس  تـــرى 

ٌ
عروبـــة عنهـــم  تـــْرَض  لـــم   

ً
َعَربـــا َيْعـــُرُبتـــرى  يـــرَض  ولـــم   

ً
دْهـــرا بهـــا  ـــوا 

َّ
ن
َ
تغ

ســـيفها ُل 
ُّ
الـــذ ـــم 

َّ
ثل قـــْد   

ً
ـــة مَّ

ُ
أ يضـــِرُبتـــرى  هـــو  وال  ـــاع 

َّ
قط هـــو  فـــا 

ســـفينها يُســـوق  مـــوٌج  َهـــُبمذاِهُبهـــا 
ْ
َمذ منُهـــنَّ  ـــج 

ْ
ين لـــم  ـــٍر 

َ
ُحف إلـــى 

هـــا ألنَّ عَصاهـــا  أمريـــكا  ُك  حـــِرّ
ُ
ـــُبت

َ
ْصل

ُ
ت والعـــْزِم  اإلقـــداِم   

َ
ُجثـــث تـــرى 

بنارهـــا جيِر 
َ
ســـت

ُ
امل رأَس  شـــاِهُد 

ُ
ُبت ـــِرّ

َ
غ

َ
مت فكـــُره  ولكـــْن   ،  

ً
كبيـــرا

ً
ـــة وأمَّ  

ً
عظيمـــا  

ً
إســـاما بِصـــُر 

ُ
ُبوت

َ
ْبـــذ

َ
ذ

َ
تت  ، دينهـــا  فـــي   

ً
طـــة ُمفِرّ

التـــي املاِحـــدِة   
َ
أبـــواق ْســـمُع 

َ
وتكـــِذُبوت عـــي  تدَّ فيمـــا  ُر  ـــَزِوّ

ُ
ت

يبيُعـــه ال  مـــا  ســـراِن 
ُ
بالخ  

َ
ِبيبيعـــون ُمجـــِرّ واٍع  العقـــِل  ســـليم  حكيـــٌم 

ً
ـــة

َ
وفطن  

ً
عقـــا باألوَهـــاِم  بـــاعَ  ـــُبوَمـــْن 

َ
َمرك  

ُ
ـــة

َّ
املذل  

َّ
إال لـــه  فليـــَس 

نـــا
َّ
ألن عصاهـــا  أمريـــكا  ُك  حـــِرّ

ُ
ـــَرُبت

ْ
ُيش ماليـــَس  األهـــواء  مـــَن  شـــربنا 

ر "لـــْن تْر�شـــى" مـــَن الكافـــِر الـــذي
ّ
حـــِذ

ُ
ـــُبت هَّ

َ
ل
َ
يت ـــُه 

ُ
وجدان بأحقـــاِدِه 

اَمـــُه
َ
وَمق بـــا  الصَّ يـــه 

ّ
غِن

ُ
ن حـــُن 

َ
ـــَرُبون

ْ
امـــي ، فنبـكــي، وَيط علـــى ُجرِحنـــا الدَّ

ـــِزل
َ
ت لـــْم  واألعاصيـــُر  لقومـــي  ْجـــَدُبأقـــوُل 

َ
أ ـــفينِة  السَّ  

ُ
ـــان وُربَّ ـــوُر 

ُ
تث

طـــاِوٌل
َ
ُمت واملعتـــدي  لهـــم  ُبأقـــوُل 

َ
ْســـل

ُ
ت الحـــرِب  َحْومـــِة  فـــي  نـــا 

ُ
وأْوطان

الهـــوى ِلـــُب 
ْ
غ

َ
ت  

ً
عـــوَدة تعـــودوا  لـــم  ُمذِنـــُبإذا  نـــب 

َّ
الذ يتـــرَك  حتـــى  هللا؛  إلـــى 

ُمنـــًى تبلغـــوا  ولـــن   
ً
رأســـا ترفعـــوا  ـــُبفلـــُن 

ُ
خط

َ
ت  

َ
ـــة

َّ
ل
َ
ذ

َ
امل  

َّ
إال تســـمعوا  ولـــْن 

نا
َ
ا مـــَع الَحـــِقّ ســـاق

َ
خِصـــُبهـــو الحـــقُّ إن ســـرن

ُ
ت واألمـــِن  بالعـــِزّ  ـــٍة 

َ
روض إلـــى 

دوَرنـــا الحـــِقّ  عـــن  نـــا 
ْ
أغلق نحـــُن   

ْ
ُبوإن وُمخـــِرّ مفســـٌد  علينـــا  تداعـــى 

بالهـــوى املبـــاديء  باعـــوا  ـــْن 
َ
مل  

ُ
وأْســـَهبواعِجبـــت املوبقـــاِت  فـــي  أســـرفوا  ومـــن 

ســـاحٍة كِلّ  فـــي  الحـــِقّ  أهـــَل   
َ
ـــُبُيعـــادون

َ
ل
ْ
وأغ أقـــوى  الحـــقَّ  أنَّ   

َ
وَينســـون

مـــا
َّ
وإن  

ً
رحبـــا األرض  صـــْدر   

َ
أْرَحـــُبيظنـــون لـــِد 

ُ
الخ ـــة 

َّ
جن فـــي  مواِقُعنـــا 

هـــا
َّ
لف  

َّ
لـــف ومـــْن  ألمريـــكا  َبـــُبأقـــوُل 

ْ
يتَجل واِبهـــا 

ْ
أث فـــي  هـــو  ومـــْن 

ُبْرُجهـــا انهـــاَر  كمـــا  أمريـــكا  وَيْحـــِدُبســـتْنَهاُر  ـــى 
َ
َيرع الرحمـــُن  ـــا 

َ
لن ويبقـــى 

واحة الشعر
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)العلم والعمل(
العلم بغري العمل طريق بال غاية، والعمل بغري العلم غاية بالطريق، العلم 

ليس للعمل دائما، فبعض العلوم موضوعة للعلم احملض 
كاالعتقاديات، أما العمل فال ميكن  بغري العلم؛ فالعلم 
يســتغى يف موضــع عــن العمــل ويفارقــه، لكــن العمــل لــن 

يســتغين عن العلم.
إضافــة إىل هــذا، فــإن العلــم قــد يــؤدي إىل العمــل، لكــن 
العمــل لــن يــؤدي إىل العلــم؛ فاليرجــى مــن العابــد إكمــال 

العلــم، بينمــا يرجــى مــن العــامل إكمــال العبــادة.
والتوجــد أيضــا حظــوظ ولــذات نفســانية يف العلــم، فمــا حــظ النفــس يف 
مسائل احليض والنفاس والرهن والشفعة؟ بينما توجد حظوظ ولذات كبرية 

للنفس يف العبادات واألذكار واألوراد أحيانا؛ ويتضح من هذا أن العامل 
أكثــر جماهــدة وتضحيــة مــن العابد غــري العامل.

)الغلو في الدين(
إن التوحيد، والرسالة، والعقائد هي األصول القائمة على 
الدالئــل القطعيــة، والــيت تتفــق فيهــا املذاهــب املشــروعة 

مجيعــا، وغريهــا فروعــات، ودالئلهــا ظنيــة.
 اجلــزم والقطــع بأحــد طــريف االختــالف يف الفروعــات غلــو 
يف الديــن، ألجــل هــذا يعتــرب ترجيــح مســئلة مــن املذهــب احلنفــي بطريقــة 

تــؤدي إىل شــبهة إبطــال املذهــب الشــافعي، طريقــة غــري مرضيــة.
الرتمجة: اإلدارة

بسم اهلل الرمحن الرحيم
لکنو 1416/2/17هـ ق

أخــي العزيــز نظــر اهلل! ســلمه 
اهلل و زاده توفيقــا .

الســالم عليکــم و رمحــة اهلل 
وبرکاتــه

آرجــو مــن اهلل أن تســتمر يف 
دراســتک و دمــت بالعافيــة، 

وبعــد، 
فقــد تلقيــت خطابــک الــذي 
احلــب  رائحــة  منــه  يفــوح 
الصــدق  ومشــاعر  واإلميــان 
العاجــز.  هلــذا  واإلخــالص 
خرياجلــزاء،  اهلل  فجزاکــم 
ومرشــدا  ناصحــا  وجعلــک 

اإلمــة. هلــذه 
ســّرين خطابــک ســرورا بالغــا، 
شــغفک  عرفــت  حينمــا 
حماضــرايت  و  بکتابــايت 
علــی  يــدل  هــذا  املتواضعــة. 
عواطفک الدينية اليت رضعت 
منــذ صغــر ســّنک وبســبب 
حفظــک واهتمامک بالقــرآن 
الکــرمي. ندعــو اهلل أن جيعلــک 
نافعا لألمة اإلســالمية وداعية 

هلــا.
باســتزادة  لــک  نصيحــيت 

املطالعة يف موضوعات السرية 
النبويــة وســري الصحابــة الکــرام 
واجملددين واملصلحني والعلماء 

الربانيــني، مثــل:
1ـ  السرية النبوية البن هشام 

2ـ الروض االنف للسهيلي
3ـ  وزاد املعــاد يف هــدي خــري 

العباد
4ـ السرية النبوية لکاتب هذه 

السطور، 
للداعيــة  الصحابــه  حيــاة  5ـ 
الکاندهلــوي يوســف  حممــد 

 6ـ ســرية عمــر بــن اخلطــاب 
و عمــر بــن عبدالعزيــز البــن 

اجلــوزي
 7ـ البداية والنهاية

البــن  األعيــان  وفيــات  8ـ  
ن خلــکا

 9ـ إحياء علوم الدين للغزايل
البــن  الصفــوة  صفــة  ـ   10
الليــل قيــام  وکتــاب  اجلــوزي 

)ومن تصنيفايت(
11ـ إذا هبت ريح اإلميان

والدعــوة  الفکــر  رجــال  12ـ 
أجــزاء األربعــة 

العــامل  خســر  مــاذا  13ـ 
املســلمني باحنطــاط 

الفکــرة  بــني  الصــراع  14ـ 
الغربيــة  والفکــرة  اإلســالمية 

15ـ روائع إقبال
16ـ الطريق إلی املدينة

 17ـ وتصنيفايت األخری.
هــذه الکتــب کلهــا تنفعــک 
وتغّذيــک مــن الناحيــة الدينيــة 
والرتبويــة واألدبيــة والفکريــة.

باحملافظــة  أنصحــک  کمــا 
علــی الفرائــض والســنن، مــع 
اخلالصــة  النيــة  اســتحضار 
لوجــه اهلل تعالــی. أعــين اإلميــان 

واالحتســاب.
 وجتعل نصب عينيک خدمة 
وإقنــاع  بــالدک  يف  اإلســالم 
)احلاکمــة(  املثقفــة  الطبقــة 
بإعادة الثقة يف نفوسهم علی 
للقيــادة  صــاحل  اإلســالم  أن 
البشرية يف کل زمان و مکان.

فــإذا عرضــت لــک مشــکلة 
من الناحية الرتبوية أو العلمية 
عليک أن تراجع إلی األستاذ 
الضليــع حممــد  العــامل  ذلــک 

تقــي العثمــاين حفظــه اهلل.
بالتوفيــق  لــک  اهلل  ندعــو 

د. لســدا وا
والسالم

رسالــة اإلمـــام أبي احلســـن النـــدوي 
إىل األستـــاذ الشيــــخ نظـــر اهلل ـ األستــاذ جبامعـة دار العلـوم زاهـدان ـ

إشارة: كان دأب السلف الصالحـ  وال يزال دأب 
الصالحينـ  أنهم يتصلون اتصاال وثيقا بمن يدينون به 
ويعتمدون عليه في دينه ويستفيدون منه في قليل أو 
كثير، وكان لهذا االتصال طرق مختلفة، فإن كان بعد 
الشقة يمنع عن االتصال المباشر يستعينون بالمراسلة، 

وينهلون من مناهل أساتذتهم وشيوخهم. 
واألستاذ الشيخ نظر اهلل حفظه اهلل تعالىـ  األستاذ 
بجامعة دار العلوم زاهدان وعميد معهد اللغة العربية 

بالجامعةـ  من هؤالء السعداء الذين ارتشفوا من مناهل 
العلماء والصالحين، وتلمذوا على فحول العلماء 
وأحسنوا االستفادة منهم، وخير دليل على أنه كان 
حريصا على أن يسلك مسلك الصالحين ويلحق 

بركبهم، مراسالته مع كبار العلماء الذين كان لهم دور 
توجيهي في عصره، ومنهم إمام الدعوة  في القرن 

العشرين العالمة أبو الحسن الندوي رحمه اهلل، فقد 
راسله وهو طالب بعد في جامعة دار العلوم كراتشي، 
ووجد غايته ومنشوده في هذه المراسالت، وعمل 

على محتواها وجعلها منارا يستنير به في حياته العلمية 
والعملية.  ولنفاسة هذه الرسالة وأهميتها رأينا نشرها 

لتعم الفائدة.
أبواحلسن احلسين الندوي

بقلم نذر الندوي

قبسات من خطب حكيم األمة التهانوى

الم
ألع

ل ا
سائ

ر

قبسات من خطب حكيم األمة التهانوى
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سجــستـان أرض البـلــوش 
قديـمــا وحديـثــا

اختلفت آراء علماء اجلغرافيا والبلدان  حول حدود "سجستان" 
الــيت يــرتدد إمسهــا كثــريا يف كتــب التاريــخ واحلديــث والتفســري لكثــرة 
املناطــق  غالــب  لكــن  والفضــالء،  العلمــاء  مــن  إليهــا  املنتمــني 
الــيت اعتربوهــا ضمــن حــدود "سجســتان" هــي مناطــق ســكنها 
"أفغانســتان"  يف  ســواء  وحديثــا،  قدميــا  "البلــوش"  ويســكنها 
اليــوم  يعــرف  باكســتان، ومــا  لبلوشســتان  الشــمالية  املناطــق  أم 
بـ"سيســتان" يف إيــران ملحقــة باســم حمافظــة "بلوشســتان" وهــي 
التاريــخ  يف  الواســعة  سجســتان  مــن  صغــري  جــزء  احلقيقــة  يف 
اإلســالمي، وهــذا اجلــزء أيضــا معظــم ســّكاهنا مــن البلــوش الســّنة.

مؤســف جــدا عندمــا نــرى البعــض مــن أهلنــا يذكــرون "سيســتان" 
غــري  مــن  الســمعة  ســيئة  مكروهــة  طائفــة  مــن  ســّكاهنا  وكأن 
البعــض أّن  البلــوش، حبيــث كّلمــا ذكــر اســم "سيســتان" زعــم 
أهلهــا وســكاهنا األصليــني تلــك القوميــة املتطّرفــة الــيت يعانــون مــن 
وجودهــم ال يف "سيســتان" بــل يف كّل قريــة مــن قــرى احملافظــة، 
واحلقيقــة أن تلــك الطائفــة الــيت أصبحــت اليــوم هلــا كثافــة ســّكانية 
تعــدل عــدد الســكان البلــوش يف سجســتان ُمهّجــرون جيــئ هبــم 
هّجريــن إىل مدينــة "زاهــدان" 

ُ
مــن مناطــق أخــرى، شــأهنم شــأن امل

خــالل العقــود املنصرمــة. 
هتجــري  جــرى  "القاجــار"  حكــم  بعــد  وخاّصــة  الصفويــة  فبعــد 
واســع  إىل منطقــة "سيســتان"ألهداف عســكرية ولتغيــري النســيج 
الســكاين للمنطقــة، وجــرى أيضــا تبشــري ديــين غــرّي نتيجتــه الكثــرُي 
الــذي  األمــر  ولغتهــم،  قوميتهــم   أهلهــا مذهبهــم، ونســوا  مــن 
جــرى و جيــري اليــوم يف مناطــق أخــرى مــن بــالد البلــوش، وليســت 
مدينــة" زابــل" يف "سيســتان" إالّ مدينــة مســتحدثة ال تاريــخ هلــا 

أسســت حتقيقــا لتلــك األهــداف!
فعندمــا نــدرس ســرية امللــوك الطغــاة املســتبدين نــرى مــن عادهتــم 
االســتبدادية أهّنــم إذا شــعروا يف شــعب متــّردا ناشــئا عــن كرامتهــم  
وأصالتهــم، وجنابتهــم قامــوا بتأديبهــم بتســليط  شــرارهم عليهــم، 
ولقــد جــرى هــذا يف "سيســتان" يف القــرون املاضيــة؛ ألّن ســّكاهنا 
للســيطرة علــى  أهــل "قندهــار"  مــع األفغــان، وأعانــوا  تصاحلــوا 

"إصبهــان" وهزميــة السلســلة الصفويــة، ومّهــدوا هلــم الطريــق.
لكــن مــاذا أقلقــت البعــض يف هــذه األيــام حــول "سيســتان"؟ 
الريــاح الشــديدة أم شــحُّ امليــاه أم جفــاف حبريهتــا؟ يبــدو أّن الــيت  
أثــارت القلــق هــي مغــادرة مــن التعجبهــم مغــادرة تلــك املنطقــة 

مــن الســاكنني  والغــري!

جماعة معادية للمسلمين تدعو إلى هدم المساجد بأستراليا
دعــت مجاعــة أســرتالية معاديــة للمســلمني تعمــل حتــت اســم »حــزب احلريــة« إىل 
تظاهــرة يــوم غــد اجلمعــة حتــت شــعار: »حــان وقــت هــدم املســاجد«، أمــام مســجد 
ضاحيــة بارماتــا يف غــرب مدينــة ســيدين األســرتالية، الــذي كان يــرتدد عليــه املراهــق 
األســرتايل فرهــاد جبــار خليــل حممــد البالــغ مــن العمــر 15 عامــاً، الــذي أطلــق النــار 
علــى موظــف يف مركــز الشــرطة، قبــل أن تقــوم الشــرطة األســرتالية بقتلــه يف هجــوم 

قالــت: إن لــه عالقــة باإلرهــاب، حبســب موقــع »وكالــة األنبــاء اإلســالمية«.
نيــكالس  ســيدين  األســرتالية يف واليــة  الشــرطة  مفــوض  نائــب  أدان  مــن جهتــه، 
إلحــداث  حمــاول  يف  باراماتــا  يف  اهلجــوم  حــادث  اســتغالل  حماولــة  كالــداس 

املســلمني. ضــد  مغرضــة  محلــة  وشــن  األســرتايل  اجملتمــع  يف  انقســامات 
ويف الســياق ذاتــه، أكــد رئيــس حكومــة الواليــة مايــك بــريد، أن احلــادث الــذي وقــع 
يف باراماتــا هــو حــادث منعــزل، وقــد اســتنكرته اجلاليــة املســلمة وبقيــة أفــراد اجملتمــع 

يف البــالد

أردوغان لعلماء مسلمي آسيا: وحدة المسلمين هي السبيل
قــال الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان: إن الوحــدة والتشــاور مهــا الســبيل خلــروج 

العــامل اإلســالمي مــن »الصــورة القامتة«.
جــاء ذلــك يف كلمــة ألقاهــا أردوغــان، أمــس اجلمعــة، يف اجللســة اخلتاميــة بالقمــة 
فعالياهتــا  انطلقــت  الــيت  اهلــادئ،  املســلمني يف آســيا ودول حميــط  لعلمــاء  األوىل 
مــن 125 دولــة، ونظمتهــا  الثالثــاء املاضــي، يف إســطنبول، مبشــاركة 125عاملــاً 

وزارة الشــؤون الدينيــة الرتكيــة.
وأضــاف أردوغــان وفقــاً ملــا نقلتــه وكالــة »األناضــول«: مل نقــف بعيديــن ومل تكــن 
لدينــا أحــكام مســبقة جتــاه أي مــن اإلثنيــات، واألديــان، واملذاهــب ال يف العــراق، 
وال يف ســورية، وال يف فلســطني، أو أي مــن البلــدان يف املنطقــة، حيــث نســتضيف 
اآلن يف بلدنــا وبعقليــة األنصــار 2,5 مليــون الجــئ مــن الســوريني والعراقيــني، ومــن 

كل املعتقــدات واألعــراق واملذاهــب، ودون أي متييــز.
حــرب  الذيــن خيوضــون  الســوريني  إخوتنــا  ندعــم  حنــن  قائــاًل:  أردوغــان،  وأردف 
وإخوتنــا  الدميقراطيــة،  أجــل  مــن  يناضلــون  الذيــن  املصريــني  وإخوتنــا  اســتقالل، 
الفلســطينيني الذيــن حيافظــون علــى عــزة مجيــع املســلمني مــن خــالل دفاعهــم عــن 
آراكان  إقليــم  مــن ســكان  األقصــى، وإخوتنــا  املســجد  قدســية، وحرمــة، وكرامــة 
الذيــن يناضلــون مــن أجــل حيــاة كرميــة، وإخوتنــا الليبيــني، واليمنيــني، واألفغــان الذيــن 

الســالم واالســتقرار. ينشــدون 

صورة من غزة.. أب يواسي ابنه
تــداول عــدد مــن النشــطاء صــورة ألب فلســطيين يواســي ابنــه اجلريــح، وكالمهــا يعــاين 

اإلصابــة جــراء غــارة صهيونيــة، وذلــك بعــد استشــهاد األم.
وقــال الناطــق باســم وزارة الصحــة الفلســطينية يف غــزة أشــرف القــدرة: استشــهدت 
األم نــور حســان )30 عامــاً(، وهــي حامــل يف شــهرها اخلامــس، وطفلتهــا رهــف 
حســان )عامــني(، وأصيــب ثالثــة آخــرون جــراء غــارات الطائــرات احلربيــة الصهيونيــة 

علــى منطقــة الزيتــون؛ مــا أدى إىل اهنيــار املنــزل علــى ســاكين

هامش األخبار

البلوش وبلوشستان

سعادت عبيد اللهي
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النوم على البطن مضر  

قلة النوم والصحة والجمال ال يجتمعون 

الرجل ليس أذكى من المرأة مع أن دماغه أكبر   

يعــد النــوم علــى البطــن مــن أكثــر الطــرق املضــرة للنــوم، فهــذه الوضعيــة تتســبب يف العديــد مــن املشــاكل، إذ تــؤدي مثــال إىل جعــل بطــن 
الشــخص يضغــط علــى قفصــه الصــدري نتيجــة ثقــل ظهــره، ممــا يتســبب حبــدوث ضيــق يف التنفــس يتســبب بــدوره يف إرهــاق الدمــاغ والقلــب.

وينــام العديــد مــن األشــخاص ملــدة تزيــد عــن مثــاين ســاعات دون أن حيصلــوا علــى الراحــة الكافيــة، ودون أن يشــعروا بالنشــاط وال باحليويــة 
الــيت حيتاجوهنــا عنــد االســتيقاظ، وقــد ينــام الشــخص أقــل مــن ذلــك ويســتيقظ وهــو مفعــم بالنشــاط واحليويــة.

والسبب األول هلذا االختالف هو النوم بالشكل الصحيح، فطريقة النوم ووضعيتها تساهم يف احلصول على الراحة الكافية.
أمــا بالنســبة للعمــود الفقــري والظهــر فيــؤدي النــوم علــى البطــن إىل حــدوث ضغــط عليهمــا، ويرجــع ذلــك إىل تعــرض منتصــف اجلســم للــوزن 
األكــرب منــه وهــذا يــؤدي إىل صعوبــة احلفــاظ علــى وضعيــة العمــود الفقــري، ممــا يزيــد مــن الضغــط علــى بقيــة هيــكل اجلســم ويــؤدي إىل الشــعور 

بالتنميل.
وجيب على احلامل أن تبتعد متاما عن النوم على بطنها وخاصة يف الشهور األخرية ملا له من خماطر متعددة على صحتها وصحة جنينها.

ويعتــرب النــوم علــى اجلانــب األميــن هــو األفضــل ألن الضغــط علــى القلــب يكــون أقــل، كمــا أن الكبــد يكــون مســتقرا واملعــدة مرتاحــة أكثــر، 
وهــذا يســاهم يف االســرتخاء بشــكل أفضــل ومينــح اجلســم راحــة أكــرب.

أفــادت جملــة »إيلــي« األملانيــة بــأن قلــة   النــوم تعــد مبثابــة العــدو اللــدود للصحــة واجلمــال، إذ أهنــا تتســبب يف إضعــاف  جهــاز املناعــة، ومــن 
مث يصبــح اجلســم ُعرضــة هلجمــات البكترييــا والفريوســات.     

 وأضافــت اجمللــة -املعنيــة بالصحــة واجلمــال- أن قلــة النــوم ترفــع أيضــاً خطــر   زيــادة الــوزن، ألهنــا تتســبب يف حــدوث خلــل باهلرمونــات، حيــث 
يقــوم اجلســم   بإفــراز القليــل مــن هرمــون الشــبع »لبتــني« ممــا يــؤدي إىل تنــاول ســعرات حراريــة   أكثــر ممــا حيتاجهــا اجلســم.             

 كما تتسبب قلة النوم يف ضعف الرتكيز واخنفاض سرعة االستجابة وتدهور   القدرة على التذكر.        
أمــا مــن الناحيــة اجلماليــة، فتــؤدي قلــة النــوم إىل امحــرار العــني وظهــور اهلــاالت   الســوداء وتــورم اجلفــون، ومتهــد الطريــق لظهــور التجاعيــد 

واخلطــوط   الدقيقــة، فضــاًل عــن إمكانيــة تدهــور حالــة شــوائب البشــرة.       
 ولتجنب هذه العواقب الصحية واجلمالية، تنصح »إيلي« بأخذ قسط كاف من   النوم يرتاوح بني سبع ومثاين ساعات يومياً.       

توصلــت دراســة أجراهــا باحثــون يف جامعــة فيينــا إىل أن ذكاء اإلنســان مرتبــط ببنيــة الدمــاغ أكثــر منــه حبجــم الدمــاغ، وأن الرجــال ال 
يتمتعــون بقــدرات ذهنيــة أكــرب مــن النســاء، مــع أن أدمغتهــم عــادة أكــرب بقليــل مــن أدمغتهــن.

وقــام الباحثــون مبقارنــة نتائــج 88 دراســة اهتمــت بقيــاس الــذكاء وقياســات املــخ. وخلصــت النتيجــة إىل وجــود عالقــة بالفعــل بــني 
نســبة الــذكاء وحجــم املــخ، لكنهــا كانــت أقــل ممــا كان يُعتقــد.

وقــال املشــرف علــى الدراســة، ياكــوب بيتشــنيغ، إن العلمــاء بالغــوا حــىت اآلن يف تقييــم الرابــط املفــرتض بــني حجــم الدمــاغ والقــدرات 
الذهنيــة للكائــن البشــري.

وبينــت الدراســة أن األمــر احلاســم يف الــذكاء هــو تنظيــم قشــرة الدمــاغ والدمــاغ الوســيط واملخيــخ، فضــال عــن التواصــل اجليــد بــني 
املادتــني البيضــاء والرماديــة،  وهــي أمــور أهــم بكثــري مــن حجــم الدمــاغ حبــد ذاتــه.

وأكــد الباحثــون أن العالقــة بــني حجــم املــخ والــذكاء خضعــت للعديــد مــن املبالغــات، وال ســيما وأن 
عناصــر أخــرى تلعــب دورا كبــريا يف الــذكاء هلــا عالقــة برتكيبــة املــخ وســالمة كل جــزء فيــه، عــالوة علــى 

آليــة التواصــل بــني األجــزاء املختلفــة بداخــل

ينابيع املعرفة
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القاموس

توّرط: به درد سر افتادن
تمويل: تامني بودجه

تجميد أصولها: خشكاندن ريشه
تخّبط: دست و پا زدن

تصفية االنتفاضة: سرکوب کردن جنبش
تعسفي: ىب جا، خودسرانه

إرساليات: هيئت هاي اعزامي
التبشير: تبليغ مسيحيت

السفور: يب حجاىب

كيفية استعماهلا

-اعتذرت احلكومة األمريكية ملؤسسة احلرمني اخلريية 
إثر اهتامها بتورطها يف دعم اإلرهاب ومتويل عمليات 
احلادي عشر من سبتمر ويتوقع أن تصدر وزارة اخلزانة 

-قائمة باملنظمات اليت ينبغي جتميد أصوهلا.
-ال نفهم ختبط املسؤولني الفرانسيني يف التربير.

-وإسرائيل ختشى من احنصار هيبة قدراهتا الرادعة بعد 
فشلها يف تصفية االنتفاضة. 

من  أكثر  تعسفي  حنو  على  استعلمت كلمة  -قلما 
كلمة اإلرهاب.

-ويف القرون الوسطى بدأت ارساليات التبشري تصل 
إىل اهلند والسند.

-كانت الدعوة إىل السفور متأثرة باحلضارة الغربية.  

معجم املصطلحات اجلديدة وطريقة استعماهلا)25(
عنصران  ومقومان هناك  رئيسيان 

يريد  ملن  أن يصعد مرقاة الرقي أساسيان 
مها  و  القراءة والكتابة املستمرتان العلمية 
 ، ن ئبتا ا لد حيب ا احلال  بطبيعة  االنسان  و 

القلم»ورمبا القراءة ويلتذه وهو  أخذ  و  الكتابة  من  يتسلل 
طالع صفحات من غري أن يشعر بعناء وملل، أو أخذ كتابا ليلقي 
فيه نظرا فوجده رائعا فتلقاه كأنه ضالته يتفقدها ويبحث عنها منذ 
زمن وحينما ظفر هبا أخذها بقوة، ألنه وقع يف نفسه موقع املاء " 
من ذي الغلة الصادي " فيأىب كل شيء إال إهناءه يف جملسه ذاك، 
والحيس فتورا يف اجلسم وال كدا يف األعصاب مع أنه أنفق يف قراءته 

ساعات.
فأخذ  ويتلهفه،  يعشقه  الذي كان  الكتاب  ذلك  من  انتهى  وإذا 
فرتاه  ذاكرته،  يف  منه  تبقى  ما  تسجيل  حماوال  أنلته  بني  القلم 
ينسحب ويلتوي، مث ركب مطية اإلخفاق آخر األمر، ألن عملية 

الكتابة عسرية عليه أي عسر. 
ميس  منه  جزءا  أو  بأسره  ليطالعه  فأخذ كتابا  للكتابة  أزمع  ورمبا 
موضوعه ليكتب يف ضوء ما قرأ، ففرغ من املطالعة ولكن حماولته 
للكتابة فشلت هنائيا فتقاعس، ألنه كلما أخذ القلم ارتعشت يده، 
وارجتفت أعصابه، وخانته ذاكرته، وعاىن منه معاناة يواجهها الذي 
يريد أن يصعد يف السماء، فأخفق يف هناية املطاف بعد ما أجهد 
نفسه أي جهد، ودفعها إىل املكروه أي مكروه، ولكن الفرار منها 

دواء اليقابل الداء، بل هو داء بنفسه! فهذا لن يصل إىل مرامه.
واحللول يف هذا امليدان هو إرغام النفس، وإرهاقها العسر، ودفعها 

إىل حتمل املشاق، وركوب اخلطر، وقطع الوعر! 
كما يقول الشاعر التونسي، أبو القاسم الشايب: 

ركبت املى ونسيت احلذر إذا ما طمحت إىل غاية 
يعش أبد الدهر بني احلفر ومن ال حيب صعود اجلبال 
ومن يستلذ ركوب اخلطر  أبارك يف الناس أهل الطموح 

فال ميضي غري يسري حىت يشعر بأنه جاوز العقبات ونزل إىل طريق 
مطروق، معبد وجيد يف الكتابة لذة، تساوي لذة القراءة أو تتزايد. 
فإن هذا الدواء يقابل الداء متاما. وله مستقبل زاهر جيين الثمر على 

مستوى جده، وسعيه، وتواصله، وسريه يف هذا الشوط.
)27ذو احلجة 1436هـ . ق(     

داء االنفالت 
من الكتابة و دواءه!!

السيد مسعود طالب يف قسم التخصص يف األدب العربي
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غضب املتطرفني من موقف فضيلة
 الشيخ عبد احلميد الرافض للتدخل الروسي يف سوريا

بعــد موقــف فضيلــة الشــيخ عبــد احلميــد، إمــام وخطيــب أهــل الســنة يف 
مدينــة زاهــدان، الرافــض للتدخــل الروســي يف ســوريا، هاجــم اإلعــالم 
إيــران وخاصــة يف حمافظــة سيســتان  املتطرفــة يف  الدعائــي للجهــات 
وبلوشســتان، املوقــف الشــفاف والواضــح لفضيلــة الشــيخ عبــد احلميــد 

حــول هــذه القضيــة.
أعلنــت املواقــع التابعــة للجهــات املتطرفــة تأييدهــا للتدخــل العســكري 
احلميــد  عبــد  الشــيخ  “مواقــف  وانتقــدت  ســوريا،  يف  الروســي 

زعمهــا. علــى  املزدوجــة”، 
رأينا من املناسب إيضاحات يف هذا اجملال.

ذكرت هذه اجلهات املتطرفة يف بياناهتم “عن تضامن موقف الشيخ 
عبــد احلميــد مــع الســعودية وأمريــكا يف رفــض التدخــل الروســي ضــد 
داعش”، هذا وإن إمريكا وإســرائيل ال تعارضان التدخل الروســي يف 
ســوريا، وإهنــا يف مشــورة ألجــل تقســيم مناطــق النفــوذ والعمليــات. فلــو 
قــرأ هــؤالء املتطرفــون املواقــع احملايــدة، أدركــوا تأييــد املوقــف اإلمريكــي 

واإلســرائيلي ألصــل التدخــل العســكري الروســي.
نشــرت رويــرتز أخــريا: “تقــول الواليــات املتحــدة اإلمريكيــة، أهنــا جتــري 
مشــاورات مــع روســيا ألجــل تقســيم مناطــق عمليــات اجليشــني”. 
زيــارة رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي الــذي أتــت قبيــل بــدء التدخــل الروســي 
إنــا كانــت هلــذه األهــداف. كذلــك أعلــن متحــدث اجليــش اإلســرائيلي 
عن رحلة حمتملة ملســئول عســكري روســي رفيع املســتوى إىل إســرائيل 

للتنســيق بشــأن الغــارات الســورية.

جر األعداء إلى البالد اإلسالمية خيانة
املتطرفــون حتــريوا مــن اســتنكار فضيلــة الشــيخ عبــد احلميــد للهجمــات 
الروســية، وينتقــدون خمالفــي التدخــل الروســي يف ســوريا، واحلــال أن 
فضيلــة الشــخ عبــد احلميــد يعتقــد أساســا أن الواجــب علــى املســلمني 
القــوى  وجــّر  األجنبيــة؛  التدخــالت  غــري  مــن  مشــكالهتم  حيلــوا  أن 
الكــربى االســتعمارية الغربيــة أو الشــرقية إىل بــالد املســلمني، خيانــة يف 

وجهــة نظــر فضيلــة الشــيخ عبــد احلميــد.
أكــد فضيلتــه دائمــا أن ظاهــرة اإلرهــاب مثــرة االســتكبار واالحتــالل 
واألنظمــة العســكرية، ويف عصرنــا أيضــا احتــالل فلطســني، والتدخــل 
واحتــالل  أفغانســتان،  يف  الســابق  الســوفيايت  لالحتــاد  العســكري 
التحالف الغريب بقيادة أمريكا للعراق وأفغانستان، وقمع اإلسالميني 
والشــعوب الثائــرة ضــد أنظمــة القمــع واالســتبداد العميلــة، وّســع نطــاق 

التطــرف واإلرهــاب.
العــامل،  اإلرهــاب يف  نطــاق  توّســع  أســباب  مــن  أن  يعتقــد فضيلتــه 
هــو مكافحــة املعلــول وعــدم االهتمــام إىل علــة هــذه الظاهــرة، ويقــول 
فضيلتــه: جيــب دراســة أســباب هــذه الظاهــرة وعلــل انتشــارها دراســة 

جيــدة وجذريــة.
رمبــا جتــد بعــض الــدول واحلكومــات مكاســب عاجلــة يف مثــل هــذه 
الغــارات والتدخــالت، لكــن بشــكل عــام يتضــرر العــامل اإلســالمي 
مــن احلضــور العســكري للقــوى االســتكبارية يف النهايــة. إن األوضــاع 

أهل السنة يف إيران
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وفاة الشيخ عبد الحميد بزرگزاده، خطيب جامع طوبى في 
إيرانشهر

تــويف ظهــر اليــوم األحــد 29 ذوالقعــده 1436، إمــام وخطيــب جامــع 
طــوىب يف مدينــة إيرانشــهر وأحــد كبــار علمــاء الســنة يف بلوشســتان، 
الشــيخ “عبــد احلميــد بزركــزاده” بعــد مــرض اســتمر ســنوات، عــن 

عمــر ناهــز 79 عامــا.
جديــر بالذكــر أن الشــيخ فــارق احليــاة اليــوم بعــد احلضــور يف حلقــة 

تدريســه لســنن الرتمــذي يف معهــد حقانيــة.
ولد الشيخ بزركزاده سنة 1355 من اهلجرة النبوية، وأكمل دراساته 

الشرعية يف جامعة بنوري تاون يف مدينة كراتشي بباكستان.
إيرانشــهر  يف  حقانيــة  دارالعلــوم  معهــد  يف  التخــرج  بعــد  اشــتغل 
بنشــاطات دينيــة مثــل تدريــس ســنن الرتمــذي، والتدريــس يف قســم 
التخصــص يف الفقــه، والتأليــف يف موضوعــات دينيــة كرتمجــة “درس 

ترمــذي” وغريهــا مــن الكتــب.
أقيمــت الصــالة علــى جنازتــه بعــد صــالة املغــرب اليــوم األحــد يف 

املصلــى القــدمي يف مدينــة إيرانشــهر مبشــاركة آالف مــن النــاس.

يف ذمةاهلل

حتيــة طيبــة وبعــد: إن هلل مــا أخــذ ولــه مــا أعطــى وكل شــيء 
عنــده بأجــل مســمى.

ببالــغ األســى واحلــزن وبقلــوب مؤمنــة بقضــاء اهلل وقــدره تلقينــا 
خــرب وفــاة والدكــم، نشــاطركم أملكــم وأحزانكــم هبــذا املصــاب 
اجللــل برحيلــه. ونتقــدم إليكــم بتعازينــا القلبيــة احلــارة. ومبشــاعر 
يتغمــد  أن  تعــاىل  اهلل  ســائلني  املخلصــة  والتعاطــف  املواســاة 
العزيــز بواســع رمحتــه ويســكنه فســيح جناتــه. وينعــم  الفقيــد 

عليــه بعفــوه ورضوانــه. إنــا هلل وإنــا إليــه راجعــون. 

فضيلة الشيخ  عبد الرؤف  براهوئي األستاذ 

بجامعة دارالعلوم زاهدان

الراهنة يف العراق وأفغانستان وكذلك ليبيا حتكي عن هذه األضرار.
إن التدخل العســكري الروســي أيضا يزيد من توّســع نطاق اإلرهاب 
لــن تثمــر ثباتــا وقــرارا،  والتطــرف والعنــف. الغــارات اجلويــة والربيــة 
ولــن تــأيت بســالم وهــدوء، بــل الطريــق الوحيــد هــو التفــاوض واحلــوار 
وإعطــاء حقــوق الشــعوب. هــذه هــي النقــاط الــيت صــرح هبــا فضيلــة 

الشــيخ عبــد احلميــد دائمــا، ويف خطــب اجلمعــة.
أفضــل  خيــار  هنــاك  يوجــد  أال  الواجهــة،  إىل  يــأيت  الــذي  الســؤال 
حلــل هــذه اإلزمــات ومكافحــة اإلرهــاب والعنــف والتطــرف، بــدل 
فتــح األبــواب علــى القــوى الكــربى الــيت تتبــع منافعهــا؟ أال ميكــن 
إقنــاع رؤســاء البــالد وقادهتــا أن جيلســوا إىل طــاوالت احلــوار بــدل 
بســط األيــدى حنــو األجانــب، ويســعوا يف تأســيس حكومــات وطنيــة 

شــاملة؟
وفقــا حلكــم القــرآن الكــرمي جيــب علــى املؤمنــني أن يســعوا لإلصــالح 
والســالم، ولكــن رغــم ذلــك إن بغــت طائفــة، جيــب قتــال الــيت تبغــي.

الذيــن هامجــوا فضيلــة الشــيخ عبــد احلميــد حفظــه اهلل بســبب موقفــه 
ضــد التدخــل الروســي يف ســوريا؛ عليهــم أن ال ينســوا أن فضيلــة 
يف  املتحــدة  للواليــات  العســكري  التدخــل  ســابقا  خالــف  الشــيخ 

أفغانســتان والعــراق أيضــا، وتدخلهــا يف ســوريا كذلــك.
واعترب بعض هؤالء املتطرفني “طلب النظام السوري هلذا التدخل” 
كمــربر قانــوين هلــذا التدخــل، ولكــن وفقــا هلــذا القانــون كان عليهــم 
أن يقبلــوا “غــارات التحالــف العــريب بقيــادة الســعودية” الــيت تتــم 
أيضــا بطلــب مــن احلكومــة اليمنيــة املشــروعة! مــع أن فضيلــة الشــيخ 
عبــد احلميــد أعلــن حينئــذ أيضــا أن الغــارات اجلويــة ليســت حــال 

لألزمــة يف اليمــن، ومل يتخــذ مواقــف مزدوجــة أبــدا.
جيــب علــى داعمــي التدخــالت األمريكيــة والروســية يف ســوريا أن 
األراضــي  تتــم يف  املذكــورة  العلميــات  بــأن  النقطــة  هــذه  ينســوا  ال 
الســورية بالتنســيق مــع إســرائيل، ألن ســلطات االحتــالل الصهيــوين 
أعربــوا عــن قلقلهــم مــن ســقوط مفاجــئ لبشــار األســد! أليــس جديــرا 
بالتأمــل ملــن يدعــم التدخــل الروســي أو األجنــيب يف البــالد اإلســالمية 
أن “التحالــف الصهيــوين ـ الشــيوعي ـ املســيحي” يدعمــه الزعمــاء 
الدينيــون هلــذه البــالد، كمــا أن الكنيســة األرتودكســية الروســية ذكــرت 
حــرب ســوريا كحــرب مقدســة؟! وهــذه تذكرنــا بقــول جــورج بــوش، 
الرئيس اإلمريكي السابق حيث أعلن يف بدء غارته على أفغانستان 

عــام 2001 حربــا صليبيــة.
يف اخلتــام أؤكــد، أن علــى األيــادي الــيت تديــر اإلعــالم املتطــرف، أن 
تنتبــه جيــدا أن أســلوهبم يف تشــويه مسعــة علمــاء الســنة والشــخصيات 
املعتدلة اليت تســعى يف صحوة األمة، مل تعد تنفع شــيئا يف الظروف 
املتطرفــني  أســاليب  مــن  بالتعــب  يشــعرون  اجلميــع  بــل  الراهنــة، 
الســلمية  باألســاليب  ويرحبــون  احلــروب،  مــن  وتعبــوا  وداعميهــم، 

واحلــوار البنــاء.
املصدر : موقع سين آنالين

أهل السنة يف إيران
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   حممد ثابت

األزهر الشريف.. إرث ناصر وفأس السيسي!

عبدالفتــاح   االنقــالب  قائــد  أن  وغريهــم  املصريــني  مــن  يتوهــم كثــري 
مســتندين  عبدالناصــر،  مجــال  الراحــل  خطــى  علــى  يســري  السيســي 
إىل التماثــل احلقيقــي الواضــح للعيــان بــني الرجلــني شــكاًل ومضمونــاً، 
فاألخــري انقلــب علــى مجاعــة اإلخــوان املســلمني علــى حنــو تفصيلــي 
حيفظــه التاريــخ وال جمــال لتذكــره هنــا لضيــق املقــام، ووجــع التجربــة حينمــا 
تتكــرر بعــد قرابــة ســتني عامــاً، فكالمهــا أعمــل يف الشــرفاء قضــاء اهلل 
التفاصيــل  اختلفــْت  واملطــاردات،  والتنكيــل  والســجن  بالقتــل  وقــدره 
رشــحة 

ُ
الــذي كلــف مصــر امل وبقيــْت املؤامــرة واحــدة وضراوهتــا وأملهــا 

للنهضــة والتقــدم يف عهــد ناصــر إىل التبعيــة والتخلــف واملزيــد مــن تبعــات  
اجلهــل واألميــة اإلمالئيــة والثقافيــة إىل يومنــا هــذا.
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أمــا مــن الناحيــة الشــكلية؛ فلدينــا صــورة لقائــد االنقــالب يقــدم الزهــور 
لصاحــب االنقــالب األول علــى امللكيــة واإلخــوان، يف صــورة نــادرة 
لقائــد انقــالب اليــوم مرتديــاً بذلــة بيضــاء يف ســن اخلامســة، رمبــا مل 

يرتــِد مثلهــا مــن بعــد.
لكــن احلقيقــة أن قائــد االنقــالب األخــري فــاق صاحــب االنقــالب 
املعايشــني  تنســي  أن ضــراوة األحــداث  يبــدو  لكــن  األول مبراحــل، 
هلــا، فمنــذ نعومــة أظفــار جيلــي يســمع أن التوســع يف التعليــم األزهــري 
كان أوىل مميــزات عصــر مجــال عبدالناصــر، واملقصــود بالتوســع هنــا 
أهدافــه  مــن  والــذي كان  1961م(،  لســنة   103 )رقــم  القانــون 
إىل  التعليمــي  النظــام  "حتــول  "ويكيبيديــا":  احلــرة  املوســوعة  حبســب 
نوعيــات وختصصــات  التعليميــة احلديثــة، وتوســع األزهــر يف  النظــم 
الســواء، وضــم إىل  علــى  والبنــات  للبنــني  العلمــي  والبحــث  التعليــم 
الكليــات الشــرعية والعربيــة كليــات للطــب وطــب األســنان والصيدلــة 
والرتمجــة  واللغــات  واملعامــالت،  واإلدارة  واهلندســة،  والرتبيــة  والعلــوم 
ويتلقــى طالهبــا قــدراً ال بــأس بــه يف العلــوم الدينيــة، لتحقيــق املعادلــة 

الدراســية بينهــم وبــني نظرائهــم يف الكليــات األخــرى".

أمــا إذاعــة القــرآن الكــرمي فــرتدد بقــوة منــذ صبــاي أنــه إحــدى ميــزيّت 
عهــد عبــد الناصــر.

أمــا الســيد قائــد االنقــالب فبعــد أن أعمــل القتــل والســجن واملطــاردة 
ملئــات اآلالف مــن املصريــني، فــرّغ إذاعــة القــرآن الكــرمي مــن حمتواهــا 
اللهــم إال آي الذكــر احلكيــم واألحاديــث الشــريفة، ومل يعدهــا إىل 
عهــد مبــارك مــن جعلهــا حمايــدة خــارج نطــاق روح اإلســالم احلقيقيــة، 

بــل أقــدم علــى جعلهــا بوقــاً مــن أبــواق نظامــه.
وألن املخططــات الــيت ينفذهــا السيســي خمتلفــة عــن تلــك الــيت أراد 
بقــوة،  التعليــم األزهــري  بــدأ يف حماصــرة  فقــد  تنفيذهــا،  عبدالناصــر 
بصــورة معلنهــا أقــل بكثــري مــن املخفــي فيهــا، فاملعاهــد األزهريــة يف 
الشــهادة الثانويــة األزهريــة العــام املاضــي مل ينجــح يف بعضهــا أحــد 
علــى اإلطــالق، ففــي منطقــة "كفــر الشــيخ األزهريــة" مل ينجــح يف 

طالــب  ســوى  والبنــات  للبنــني  معاهــد  ثالثــة 
بــني  دارجــة  معلومــة  وهنــاك  واحــد، 
أوراق  أن  مفادهــا  األمــور  أوليــاء 

مــن  تصحــح  مل  أبنائهــم  تصحيــح 
األســاس، وهكــذا طلبــة متفوقــون 
كلــه،  العــام  إلعــادة  اضطــروا 
يتكــرر  أن  مــن  خــوف  وكلهــم 

الوضــع.
واحلــال يف اجلامعــات األزهريــة 
ليــس أفضــل؛ الرســوب وإبقــاء 
إعــادة  ورمبــا  للتخلــف  مــواد 
ومــن  أشــده،  علــى  العــام 

املعروف يف أوســاط أولياء األمور يف خمتلف مراحل الدراســة أن قائد 
االنقــالب ال يريــد ملنظومــة التعليــم األزهــري البقــاء مــن األســاس لتنهــار 

باملائــة. نيــف وعشــرين  إىل  فيــه  النجــاح  نســب 
هــل لألمــر ارتبــاط مبقاومــة األزهــر للغــزاة علــى مــدار تارخيــه؟ ومعرفــة 
قائــد االنقــالب أنــه غــاٍز ملصــر مت زرعــه داخلهــا يف غيبــة مــن الشــرفاء، 
الــيت  باملظاهــرات  ارتبــاط  لألمــر  رمبــا  أو  بأيديهــم،  األمــر  وإن جــاء 
عّمــت أرجــاء اجلامعــة يف أول عــام دراســي بعــد االنقــالب، أو رمبــا 
لتخوفــه مــن تظاهــرات عارمــة تضــم مصــر كلهــا وعلــى رأســها األزهــر 

وكلياتــه بعــد جامعــه.
اخلالصــة أنــه مت نشــر خــرب األربعــاء املاضــي أن 25 ألــف طالــب مت 
نقلهــم إىل التعليــم العــام وســط ظــروف وشــروط قاســية للنقــل، وهــؤالء 
ممن هم دون التعليم اجلامعي، وهناك آالف آخرون ال تنطبق عليهم 
التعليميــة  املنظومــة  أيــن تذهــب  القاســية، ولكــن إىل  النقــل  شــروط 
املوظفــون  يســري  اجتــاه  أي  وإىل  الشــريف؟  لألزهــر  إداريــاً  املتكاملــة 
واملوظفــات واملعلمــون واملعلمــات، وأســاتذة اجلامعــة.. وهلــم جــراً؟ 

وهــل هــي حــرب علــى اإلســالم إذن أم علــى اإلخــوان وحدهــم؟!
أســئلة بالغــة املــرارة تتســرب إىل النفــس وســط طوفــان مــا حيــدث مبصــر 
وفيهــا، وأعــرف أوليــاء أمــور أبناءهــم باألزهــر الشــريف قبلــوا التحــدي 
يقينــاً منهــم بــأن اهلل  ورفضــوا التحويــل هلــم إىل التعليــم العــام علمــاً 
ــل هبــالك كل ظــامل،  ســيجعل ملصــر فرجــاً ممــا هــي فيــه.. اللهــم عجِّ
التخطيــط  ــن  وحسِّ الظلــم،  مقاومــة  علــى  والشــرفاء  عبــادك  وأقْــدر 

لذلــك.
املصدر: موقع جملة اجملتمع الكويتية

شؤون إسالمية ودولية
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)وانتهى زمن الخوف من الطغاة...(
إّن االســتبداد السياســي هــي العلــة األساســية لألزمــات يف العــامل 
الــيت أنتجــت القهــر والظلــم  اإلســالمي، وهــي الشــجرة اخلبيثــة 
اجملــاالت؛  والتخلّــف يف كافّــة  والبــالد،  العبــاد  وهنــب  والفســاد 
فعندمــا يُبتلــى بلــد باالســتبداد تُلمــس بوضــوح مظاهــُر االســتبداد 
حبيــث  فيــه،  والشــركات  واملؤسســات  الدوائــر  يف كافّــة  ومثراتــه 
تتغلغــل فريوســات االســتبداد يف حيــاة العاّمــة أيضــا؛ فــرتى عاّمــة 
النــاس يتخاطبــون بينهــم بلغــة الطغــاة وأســلوهبم، ويتعامــل بعضهــم 
مــع بعــض تعامــل الطغــاة واملســتبدين، وتــرى كيــف تســود حــىت 
يف املشــايف واملستشــفيات لغــة القــّوة والقهــريف التعامــل مــع املرضــى 

وأهلهــم!! 
صــاب بآفــة االســتبداد يتعــاىل كّل قــوي بنفســه علــى 

ُ
يف البلــد امل

القهــر والغضــب يف كل صغــري وكبــري،  بلغــة  الضعيــف، ويلــّوح 
وهــذا مــا قــد نلمســه أحيانــا يف حياتنــا اليوميــة؛ أّمــا القوميــة القويــة 
املتغّلبــة تــرى لنفســها وألتباعهــا مــن احلقــوق واملغــامن واملكانــات 
القوميــات  املتومّهــة اخلياليــة مــاال تراهــا لغريهــا مــن  والتقدّســات 
املضطهــدة الضعيفــة )وإن كانــت ذوي كفــاءات واختصاصــات 
صــاب بآفــة االســتبداد نشــاهد فقــط 

ُ
ومؤهــالت(، ويف البلــد امل

مؤظفــا عاديــا يعامــل مواطنيــه يف الدوائــر واملؤسســات، وكأّن بيــده 
مقاليــد كّل شــيئ. 

من هذا املنطلق لن تنفع ثورة وال صحوة لألحرار والناشــطني يف 
العــامل اإلســالمي إال أن يكــون اجُلهــد الــذي يبذلونــه هــو اخلــالص 
مــن االســتبداد بــكّل صــوره وألوانــه وينابيعــه، وســّد كّل املنافــذ 
أمــام عودتــه وحتصــني نفوســهم مــن االبتــالء باألنانيــة واالســتبداد 

وســائر فريوســاته أّوال، وحتصــني الشــعب ثانيــا.
اقتــالع  مــن غــري  يتقــدم  يتحــّرر شــعب، أو  املســتحيل أن  مــن 
شــجرة االســتبداد اخلبيثــة، وإّن كّل حتــرر يبقــى جمّوفــا ومؤقتــا مــامل 
جيعل الســاعون والناشــطون يف هذا اجملال  تبديد روح االســتبداد 
وكّل جتســيداته حمــورا ملســاعيهم ومعيــارا لنجاحاهتــم، ومــامل يقفــوا 
يف وجــه كّل مــن أراد جتريــد الشــعوب مــن حّقهــم يف اختيــار مــن 

ســيحكموهنم. 
الثــورات  حقبــة  هــي  الــيت  احلُقبــة  هــذه  يف  وخاّصــة  عصرنــا  يف 

والصحــوات، يبــدو أّن فصــال جديــدا انطلــق يف حيــاة األّمــة، وهــو 
الشــعور بــأّن زمــان اخلــوف مــن الطغــاة قــد انتهــى، وهــذه مرحلــة 
مــن مراحــل هنايــة عهــد الطغــاة، لكــن مــىت ينتهــي الطغــاة؟ ذلــك 
يف علــم اهلل، فــإذا جــاء أجلهــم فــال يســتأخرون واليســتقدمون، 
واجلديــر بالتأّمــل واالستبشــار أّن الفجرأرســل الســالم، وأّن فكــرة 
"عودة احلضارة اإلسالمية وهنضة األمة" قد حانت، وهي هنضة 
رفضــت وترفــض االســتبداد بكافــة أنواعــه وأشــكاله وألوانــه، وال 
يوجــد يف الدنيــا أقــوى مــن فكــرة حيــني وقتهــا، فعندهــا لــن هتزمهــا 
ولــن توقفهــا كل جيــوش الدنيــا وال احلكومــات االســتبدادية وال 

صهاينــة الشــرق والغــرب إىل أن يقضــي اهلل أمــرا كان مفعــوال.

)يرابطون في "األقصى" باألحجار(
مــن بــني الصــور املنتشــرة عــن األقصــى هــذه األيــام، تناقلــت صــورة 
عــن عــدد مــن الشــّبان املرابطــني يف األقصــى، وجبانــب كل منهــم 
أحجــار هــي ســالحهم الوحيــد الــذي يدافعــون هبــا عــن األقصــى 
الــذي هــو مســجد ألكثــر مــن مليــار مســلم يف العــامل! إذا رأيــت 
الصــورة ظننــت أهنــم احتفظــوا هبــذه األحجــار ليطــردوا هبــا كالبــا، 
فاألحجــار عامــة تســتخدم لطــرد الــكالب، والصهاينــة كالب بــل 

أضــل منهــا يف كتــاب اهلل!
يف الصــورة دروس وعــرب عــن واقعنــا الــذي نعيــش فيــه، وهــي تثبــت 
أيضــا أّن املقدســيني رغــم معاناهتــم ورغــم التآمــر عليهــم، أمنــاء 
أشــداء وكــرام علــى محايــة األقصــى )محاهــم اهلل وشــّد مــن أزرهــم، 

وأهلــك عدوهــم وعــدو األمــة مجيعــا. آمــني(.
اجلنائــز خــالل  بــاب  عنــد  املتعّمــد  احلريــق  اليــوم  أمخــدوا  إهنــم   
الشــريف  القدســي  احلــرم  باحــات  الصهاينــة  اقتحــام  عمليــة 

التــوايل. علــى  الثالــث  لليــوم  األقصــى  واملســجد 
 يقــال إن اجلنــود اإلســرائليني اعتلــوا ألول مــرة أســطح املســجد 
إىل  ووصلــوا  القــذرة  بأقدامهــم  الســّجادات  وداســوا  األقصــى، 

منربصــالح الديــن... فإنــا هلل وإنــا إليــه راجعــون.
حيــدث كّل هــذا، واألمــة مشــتغلة باحلــّج هــذه األيــام، واحلجيــج 
يتــزودون باملعنويــات يف احلرمــني النبــوي واملكــي  متحســرين علــى 

األقصــى  وعلــى شــد الرحــال إليــه.

الرأي

سعادت عبيد اللهي / كاتب وناشط إعالمي باجلامعة

وانتهى زمن اخلوف من الطغاة...

يرابطون يف »األقصى« باألحجار

عندما ُيهان الِعلم!

حمطة أخرى من نفاق قادة الغرب
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 حيــدث كل هــذا والزالــت احلــرب بــل أنــواع مــن احلــرب مشــتعلة 
مستمرة يف معظم البالد اإلسالمية واجملاورة مع الكيان الصهيوين.

 حيــدث كّل هــذا وحــدود إســرائيل أكثــر حتّصينــا مــن ذي قبــل مــن 
اجلهــات كلهــا، بــل حكومــات وجيــوش يف دول اجلــوار يف خدمــة 

محايــة حــدود إســرائيل! 
 حيــدث كل هــذا بعــد أن كثــف الــدّب الروســي قواتــه يف  ســواحل 
الشــام، وهــذا الــدب الروســي اللعــني خبــالف مــا نزعــم أكثــر حرصــا 
علــى حفــاظ الكيــان الصهيــوين، وأكثــر دعمــا ونصــرا لــه مــن أوروبــا 

وإمريكا.)دمــره اهلل وقســمه إىل دول أخــرى. آمــني(.
التعــاون اخلليجــي أهلتهــا حــرب   حيــدث كل هــذا ودول جملــس 
مفروضــة مكروهــة يف اليمــن، ال ناقــة فيهــا ال لليمنيــني، وال لــدول 

اخلليــج، وال ألي دولــة إســالمية أوعربيــة أخــرى. 
حيــدث كل هــذا و"تركيــا" وريثــة اخلالفــة حتــارب إعالميــا، وحتــارب 
عسكريا بعصابات تشبه جيوش العامل يف السالح والعتاد تزودها 
املخابــرات الصليبيــة والصهيونيــة! حيــدث كل هــذا وأصبــح العــرب 
واملســلمون وقادهتــم قبلــوا كأمــر واقــع أن قضيــة القــدس واألقصــى 

قضيــة فلســطينية هتــم الشــعب الفلســطيين فحســب.
حــدث كل هــذا ليعــود حمــور املقاومــة الكاذبــة مــرة أخــرى لريكــب 
موجــة جديــدة مــن موجــات التالعــب اإلعالمــي والضجيــج الفــارغ 
العابــث هبتافــات وشــعارات روتينيــة وثرثريــات كاذبــة ال تغــين شــيئا 

عــن األقصــى والشــعب الفلســطيين.
إىل  اخلــاص  لنوجــه شــكرنا  نقــف  واهلــوان،  العجــز  هــذا  ظــل  يف 
أولئــك الفتيــة املؤمنــني واجملاهديــن الذيــن يرابطــون باألحجــار عــن 
ثالــث مســجد األمــة الــذي تشــد إليــه الرحــال، وعــن مســرى نبينــا 
ومولــد أنبيائنــا، ويســقط منهــم جرحــى وشــهداء بســبب املمانعــة 

واملقاومــة.
 فهنيئاهلــم هــذه البطولــة، وهنيئــا هلــم هــذه الرجولــة، وشــكرا هلــم 

حيــث ينوبــون عنــا مجيعــا مهمــة محايــة األقصــى.
وأولئــك هــم الرجــال يف حــني ينــدر الرجــال، وأولئــك هــم املمانعــون 
وليــس كذبــا  عمليــا  املقاومــون  هــم  وأولئــك  والهتافــا،  حقيقــة 
الذيــن  عصرنــا  يف  واملرابطــون  اجملاهــدون  هــم  وأولئــك  وشــعارا، 
جــردوا عــن الســالح، ويرابطــون يف األقصــى باألحجــار، ثبــت اهلل 

أقدامهــم.
 آمني.

عندما يُهان الِعلم!
عندمــا يــرتك املــدّرس الصــّف ُمهــروال  لــريّد علــى اتصــال هاتفــي أتــاه 
مــن رئيــس قبيلــة، أو قريــب حيســب لــه حســابا، أشــعر بــأّن العلــم 

تعــّرض لإلهانــة!!
عندمــا يوقــف املــدّرس الــدرس لــريّد علــى اتصــال هاتفــي أتــاه مــن 
رئيســة البيــت، أو فلــذة كبــده الــيت حيــّن إليهــا، أشــعر بــأّن العلــم مل 

يُقــدر حــق قــدره!!
عندما يسعى الطّباخ ومن معه من العّمال يف اجلامعة إلعداد ألّذ 
وأشــهى وجبــة ليتنــاول منهــا أغنيــاء القــوم والسياســيون لقيمــات، 
لكّنهــم يضعــون أمــام الطلبــة الطعــام األدىن املطبــوخ بأقبــح أســلوب 
يف الطبــخ، أشــعر يف قــرارة نفســي بــأّن العلــم تعــّرض لشــيئ  مــن 

اإلمهــال!!
عندمــا جيــرح عامــل جاهــل أتــى مــن الباديــة طالــَب علــم )قــد تضــع 
املالئكــة أجنحتهــا لــه وألمثالــه( مثّ يدافــع أحــد مــن أهــل العلــم عــن 
ذلــك العامــل بــكل قــّوة، ويلــوم الطالــب وأهلــه  وأســتاذه، ويــربّر 
ــة،  ــة ومحّي ــة عصبّي جرميــة اجلــارح النكــرة حبــّق مــن ســلك طريــق اجلّن

أشــعر بــأّن العلــم أصبــح ُمهانــا افتقــد وزنــه وقيمتــه بــني أهلــه!!
التدريــس  يف  حياتــه  أوقــف  ومــن  نظافــة  عامــل  أّن  أرى  عندمــا 
والتعليــم والرتبيــة أوالنشــاط الديــين متســاويان يف الدرجــة والتعامــل 
بــني أهــل العلــم أنفســهم نتيجــة تواضعــات ال أصــل هلــا يف شــرع 

اهلل، أشــعر بــأّن العلــم مل ينصــف  حــق إنصافــه!!
 هكــذا أشــعر، وأرجــو أن يكــون شــعورا كاذبــا، وأرجــو أن أجــد 
جوابــا لســؤال يــدوريف الذهــن أحيانــا: عندمــا الُيكــرم العلــم وأهلــه 
عمليــا وليــس  شــعارا يف املعاهــد واملــدارس الشــرعية، فــأىّن يُرجــى 

التكــرمي والتوقــري والتعظيــم؟
 

)محطة أخرى من نفاق قادة الغرب(
وأخــذوا  املســلمني،  الالجئــني  دخــول  الغــرب   قــادة  منــع  لــو   
عوضهــم اليهــود، وطاغيــة الّشــام وشــّبيحته، والّسيســي وزبانيتــه مــن 
عمالئهــم، وتركــوا لألّمــة املســلمة  فلســطني، وســوريا، ومصــر...

قلنــا إهّنــم عــادوا إىل اإلنصــاف واســتقّروا يف جــادة اإلنســانية إىل 
حّدمــا، وقلنــا أيضــا إهنــم يقصــدون اآلن بعدمــا  مــألوا أمساعنــا 
األطفــال، وحقــوق  اإلنســان، وحقــوق  هبتافــات حقــوق  وآذاننــا 
املــرأة، أن يتخّلــوا عــن جرائــم ارتكبوهــا حبــّق أبنــاء هــذه األّمــة مــن 
املســتبدة  العســكرية   للطغــاة وتســليط األنظمــة  خــالل دعمهــم 

علــى رقــاب األمــة املســلمة .
 لكن أن يرتك قادة أوروبّا وحوشهم الضواري يف العامل اإلسالمي  
للذبح والقصف والتدمري، مثّ يقوموا حبملة إعالمية  واسعة النطاق 
أّن بالدهــم تســتقبل الجئــني مســلمني- غالبهــم خنــب  وأصحــاب 
اختصاصات  وكفاءات  وأموال - فهذه الشّك حمطّة أخرى من 
حمطــات النفــاق والتزويرالــيت وقفــت عليهــا املنظومــة الغربيــة بقيــادة 
احلقيقــة  األيــام، وهــي يف  هــذه  اإلمريكيــة يف  املتحــدة  الواليــات 
حماولــة أخــرى مــن نوعهــا الراقــي لتغطيــة جرائــم عمالئهــم يف الشــرق 
الّــيت بــرزت صــورة واحــدة مــن تبعاهتــا أخــريا يف ســواحل" بــدروم" 

الرتكيــة؛ لتحــّرك ضمائــر األحــرار يف العــامل.
 

الرأي
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