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االس��تعمار الغرب��ي والروس��ي وجرائ��م
احل��رب يف الب�لاد اإلس�لامية
عبد الرحمن محمد جمال

تكالبــت القــوى العامليــة والــدول املســتعمرة بمــا فيهــا روســيا والواليــات
املتحدة األمريكية على األمة اإلســامية ،فشــنت هجوما غيرإنســاني على
عــدد مــن الــدول اإلســامية ،فلــم ترحــم طفــا وال تركــت شــيخا وال عجــوزا
إال استهدفته ،ولم تترك بيتا وال مركزا صناعيا وثقافيا مهما إال قصفته،
فتــرى طائراتهــم الحربيــة تمطــر قنابــل وصواريــخ علــى املدنييــن ليــل نهــار
فتقتل العشـرات من األطفال والشــيوخ والنســاء في آن واحد ،وتنال من
البنى التحتية بأشد األسلحة فتكا ودمار؛ كل ذلك تحت كلمة "اإلرهاب"
التي استحدثتها هذه الدول الستعمارالعالم اإلسالمي من جديد خاصة
بعــد حادثــة  11مــن ســبتامبر ،الحادثــة التــي لــم يــزل يكتنفهــا الغمــوض
والضبابيــة.
عندمــا شــعر قــادة القــوى الغربيــة والشــرقية بالخطــر الداهــم الــذي
كان ينتظرهــم مــن الصحــوة اإلســامية املتمثلــة فــي األح ـزاب والحــركات
اإلصالحيــة والدعويــة والجهاديــة ،والتــي ظهــرت أخي ـرا ضــد األنظمــة
القمعيــة العميلــة العلمانيــة املدافعــة عــن املبــادئ الغربيــة ومصالحهــا،
تصــورا هيــكل الخالفــة الــذي كان يومــا عدوهــم األول ،وحصــن اإلســام
الحصيــن ،والســد املنيــع أمــام طوحاتهــم ومخططاتهــم التدميريــة ،فلــم
يبــق أمامهــم إال تجنيــد قواهــم العســكرية الســتعمارالعالــم اإلســامي مــن
جديــد ،وكان إعــان بــوش الحــرب صليبيــة إعالنــا صريحــا علــى أن هــذه
الحــرب فــوق الكلمــة التــي اســتحدثوها وهــي اإلرهــاب وأن الكلمــة تعنــي
اإلســام بمعنــى الكلمــة .ولكــن االســتعماراألمريكــي بعــد احتــال الع ـراق
وأفغانســتان وليبيــا وعــدد مــن الــدول األخــرى شــهدت مقاومــة شرســة
مــن املجاهديــن ،وبــاءت مخططــات الــدول الغربيــة بعــد صمــود الحــركات
الجهاديــة بالفشــل ،فخرجــت وهــي تجــر أذيــال الخيبــة ،وعندمــا بــدت
طالئع الصحوة اإلســامية في ســوريا وقاربت النجاح ،وعجزت الواليات
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املتحدة من تطميع املجاهدين ومن أن تستخدمهم في صالحها وتجعلهم
ألعوبــة بيــن يديهــا ،أوعــزت إلــى روســيا باحتــال ســوريا لتتــدراك مــا فاتهــا،
ولتكمــل األهــداف االســتعمارية الشــرقية والغربيــة.
ى
منذ أكثرمن شهرين واالحتالل الرو�سي يقصف املدن والقر في سوريا
بشكل ممنهج وبوحشية وهمجية تذكرنا باملجازر التي ارتكبتها روسيا في
الدول اإلسالمية الخاضعة لسيطرتها في القرن املنصرم.
جــاء االحتــال الرو�ســي بعــد أن أيقــن النظــام الســوري بســقوطه ،وعجــز
كثيــر مــن الــدول املســاندة للنظــام عــن الدعــم العســكري واإلنســاني،
فجــاء ليقــوي شــوكة هــذا النظــام املتهالــك ،ويثبــت عرشــه املتهــاوي ،ويزيــد
فــي عمــره لیتمکــن مــن تدميــرالبنــى التحتيــة وإبــادة أكبــرعــدد ممكــن مــن
الســوريين املتمســكين بإســاميتهم .تجـ ّـرب روســيا اآلن أحــدث األســلحة
وأشــدها فتــكا ودمــارا والتــي اســتعمالها محظــور دوليــا ،كل ذلــك بعنجهيــة
وغطرســة وبشــكل يومــي ومتواصــل ،وبتخــاذل دولــي وتواطــؤ غربــي وعجــز
عربــي وإســامي .وقــد يكــون رد الفعــل مــن الــدول العربيــة إلــى حــد اإلدانــة
أو الحياد ،وترى دوالعربية أخرى تشــارك في إبادة الشــعوب وتلطخ يدها
بدمــاء شــعوبها.
وتحديدا هذا االستهداف السيئ واملقيت وهذا التواطؤ الشرقي والغربي
ال ينــال إال مــن االتجــاه الخــاص الرافــض للحضــارة الغربيــة وقيمهــا،
االتجــاه الــذي يصطبــغ بصبغــة العقيــدة اإلســامية الصحيحــة املتمثلــة
في الحركات الجهادية املدافعة عن كيانها ووجودها ،مما يشيرأن هناك
اتفاقــا وراء الســتار الســتهداف مكـ ّـون خــاص بالتحديــد .وإن كان هنــاك
خالفــات بيــن القوتيــن املتصارعتيــن املتغطرســتين الشــرقية التــي تمثلهــا
روســيا والغربيــة التــي تمثلهــا الواليــات املتحــدة فــي تقاســم هــذه البــاد
املتقطعة املمزقة إال أن هناك اتفاقا الستئصال هذا املكون تحت ذرائع
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كثيــرة مــن أهمهــا اإلرهــاب وتصفيــة األرض مــن املتطرفيــن واإلرهابييــن علــى
حــد زعمهــم .وقــد كتــب أحــد مفكريهــم " :إن الصـراع الحالــي ليــس ببســاطة
ضــد اإلرهــاب ،ولكنــه ضــد العقيــدة اإلســامية األصوليــة ،التــي تقــف ضــد
الحداثــة الغربيــة وضــد الدولــة العلمانيــة ،وهــذه األيديولوجيــة األصوليــة
تمثل خطرا أكثرأساسية من الخطرالشيوعي ،واملطلوب هوحرب داخل
اإلســام ،حتــى يقبــل الحداثــة الغربيــة والعلمانيــة الغربيــة واملبــدأ املســيحي
"دع مــا لقيصــرلقيصــرومــا هلل هلل" .إذن الص ـراع هــو ضــد اإلســام ،ضــد
العقيدة اإلسالمية األصيلة ،العقيدة التي تثيرفي قلب صاحبها االشمئزاز
تجــاه القيــم الغربيــة ،وتجــاه االتجاهــات والــدول العلمانيــة التــي تدافع عن
كيــان الغــرب ووجــوده.
إن هــذه الحــرب الكونيــة الكبــرى التــي تســتهدف العالــم اإلســامي اآلن
بالتحديــد وتنــال مــن وجــوده يمكــن أن تتــرك تبعــات ســيئة علــى مســتقبل
الشــرق األوســط وباألخــص الــدول التــي تتمتــع بشــعوب حيــة الضمائــر،
بشــعوب يقلقهــا اســتعمار بالدهــا واســتغالل مواردهــا ،والتــي تطالــب
اســتعادة حريتهــا وكرامتهــا ،وال يركعهــا تهديــد املســتعمرين وال يصرفهــا
كيــد الكائديــن وال يخوفهــا مــا يمطرونهــا مــن األســلحة الفتاكــة املدمــرة علــى
رؤوســها ،وهــذه الحــرب يمكــن أن تبيــد نفوســا أكثــر ،وتغيــرخريطــة كثيــر
من البالد اإلسالمية حسب رغبات وتطلعات الدول األمريكية والروسية،
ولعــل املســتقبل ـ ال قــدرهللا ـ يشــهد جرائــم إبــادة أكثــروتهجيـرا قســريا أكبــر
لتغييــر الخريطــة التــي يتمناهــا الغربيــون واملســتعمرون.
ههنــا يتســاؤل كل مســلم غيــور حــي الضميــر ،مــاذا واجبــه تجــاه هــذه
املحــن واألزمــات ،ومــاذا يمكــن لــه أن يقــدم لبنــي جلدتــه الذيــن يحترقــون
تحــت القصــف الرو�ســي أو األمريكــي ،وإلــى أيــن ســيكون مصيــرهــذه البــاد
املســتهدفة؟
وال شــك أن املســؤولية أوال تتوجــه إلــى الــدول اإلســامية التــي تمتلــك قــوة
الدفاع ،إذن هل عملت بواجباتها تجاه هذه األزمات؟ وهل طالبت الدول
املســتعمرة إليقــاف هــذه املجــازر؟ وال شــك أن كثيـرا مــن الــدول اإلســامية
تلعــب دورا كبي ـرا إليقــاف هــذه الحــرب املفضوحــة ،ولكــن املشــكلة أنهــا
دائمــا تتــكأ علــى القــوى الغربيــة وتلتمــس منهــا املســاعدة ،بينمــا ليــس بينهــا
أي اتفــاق أو اتحــاد لحــل األزمــات!
وال شــك أن توســل قــادة الــدول اإلســامية إلــى القــوى الشــرقية والغربيــة
لــن يثمــر شــيئا ،بــل قــد يزيــد النــار اشــتعاال ،وقــد أثبــت الغــرب والشــرق
إخالصهمــا ،وظهــرللقــادة أنهــم تهمهــم مصالحهــم أكثــرفأكثــر ،وقــد يعــدون
بعــض االــدول اإلســامية بحــل املشــكلة ،فــإذا خلــف الســتار يخططــون
لتدميرتلك الدول ،ويســتهدفونها من الخلف بخنجرمســمومة .إذن ليس
الحــل أن نتوســل إلــى الغــرب والشــرق ،وليــس الحــل أن نتقاتــل ونتناحــر،
ويبيــد بعضنــا بعضــا تحــت مســميات اســتحدثتها الــدول املســتعمرة
إلبادتنــا ،بــل الحــل األمثــل أن تتفــق الــدول اإلســامية علــى بعــض الكليــات
املشــتركة ،وتوحــد كلمتهــا تجــاه األزمــات والتحديــات التــي تســتهدف جميــع
املكونات املوجودة في الشرق األوسط ،وتقف تجاه عدوها املشترك وقفة
صادقــة مخلصــة.
إن األسلوب التدميري سواء كان من قوى الشرق أو الغرب أو من الفئات
املتصارعــة بيــن الســنة والشــيعة ليــس الحــل أبــدا ،وال يزيــد هــذا األســلوب
النــار إال اشــتعاال ،كمــا هــو مشــهود اليــوم علــى الســاحة ،إذن فليجلــس
عقــاء العالــم اإلســامي علــى طاولــة املفاوضــة والحــوار ،ويبــادروا إلــى
إيقاف هذه املجازر البشعة التي ال تنفع إال االستعمارالغربي ،وإال الدول
املســتعمرة.
وعلى الشعوب اإلسالمية شرقا وغربا أن تدفع عنها غبارالكسل ،وتتوب
إلى هللا تعالى وتتضرع إليه ،وتشارك إخوانها في دعواتها( ،فلوال إذ جاءهم
بأسنا تضرعوا .اآلية ).لعل هللا يحدث بعد ذلك أمرا ،وما ذلك على هللا بعزيز.
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تفسري معارف القرآن
سورة البقرة من آية  109إلى 113
العالمة المفتي محمد شفيع العثماني
تعريب األستاذ المفتي محمد قاسم القاسمي

ّ
ّ
لويردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا
"ود كثيرمن أهل الكتاب
ّ
مــن عنــد أنفســهم مــن بعــد مــا تبيــن لهــم الحــق فاعفــوا واصفحــوا
حتــى يأتــي هللا بأمــره إن هللا علــى كل �شــيء قديــر ( )109وأقيمــوا
الصــاة وآتــوا الــزكاة ومــا تقدمــوا ألنفســكم مــن خيــرتجــدوه عنــد هللا
إن هللا بمــا تعملــون بصيــر (")110
التفسيراملختصر:
ً
ً
كان بعــض اليهــود يســعون ليــا ونهــارا ً،ويتخــذون حيــا وأســاليب مثــل
التظاهربالصداقة والنصحّ ،
ليردوا املسلمين عن دينهم ،وال يمتنعون
ّ
عــن صنيعهــم رغــم الفشــل والخيبــة؛ فحــذر هللا تعالــى املســلمين مــن
مؤامــرة اليهــود ،وأخبرهــم بهــا ،فقــالّ :
«ود كثيرمــن أهــل الكتــاب (أي
ّ
اليهــود) لــو يردونكــم مــن بعــد إيمانكــم كفــارا (وإنمــا يفعلــون ذلــك ال
للنصــح كمــا يتظاهــرون بذلــك ،بــل) حســدا مــن عنــد أنفســهم (أي
ال ألجــل مشــكلة مــن عندكــم أيهــا املســلمون ،بــل ألجــل الحســد الــذي
ً
انبعــث مــن ق ـرارة نفوســهم والــذي فــي صدورهــم ،وليــس أيضــا ســبب
ّ
مســاعيهم ّأن الحــق لـ ــا يتضــح لهــم بعــد ،بــل يفعلــون ذلــك) مــن بعــد مــا
ّ
ّ
تبين لهم الحق (ول ـا أثارصنيع اليهود غضب املســلمين أوصاهم ّربهم
بالعفــو والصفــح فقــال ):فاعفــوا واصفحــوا (فــي هــذه القضيــة) حتــى
يأتــي هللا بأمــره (أي بقانــون جديــد وفيــه إشــارة إلــى القتــال أو الجزيــة
ً
في املستقبلّ ،
وكأن املسلمين كانوا يستغربون ذلك نظرا إلى ضعفهم
وشــوكة العــدو ،فقــال :ملــاذا تســتبعدون ذلــك) ّإن هللا علــى كل �شــيء
ً
ً
قدير(سواء كان بسيطا أو غريبا) .و(اآلن فقط) أقيموا الصالة وآتوا
الــزكاة (واملخاطــب هــم الذيــن فرضــت عليهــم الــزكاة ،وحينمــا تؤمــرون
بإجـراء ذلــك القانــون ،فزيــدوه مــع هــذه األعمــال الصالحــة ،وال تظنــوا
أن الصــاة والــزكاة أجرهمــا قبــل نــزول الجهــاد) و(اعلمــوا ّأن) مــا
تقدمــوا ألنفســكم مــن خيــر تجــدوه (أي ثوابــه) عنــد هللا ،إن هللا بمــا
ً
ً
تعملــون بصيــر (فــا يضيــع عمــا وإن كان قليــا)».
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قــال الذيــن ال يعلمــون مثــل قولهــم (أي قالــوا ألهــل الكتــاب :لســتم علــى
فائدة:
كانت الظروف آنذاك تقت�ضي العفو والصفح ،فأمرهللا تعالى املسلمين �شــيء ونحــن علــى الحــق ،فههنــا ســاق كل حصانــه) فــاهلل يحكــم بينهــم
ً
ً
بذلــك ،ثـ ّـم جــاء أمــرهللا بالجهــاد ،فنزلــت آيــات الجهــاد ،وانطبــق القانــون (حكمــا عمليــا) يــوم القيامــة فيمــا كانــوا فيــه يختلفــون (فيدخــل املحــق
على اليهود ،وصارجزاء املفسدين منهم القتل أو النفي أو إعطاء الجزية الجنــة واملبطــل النــار)».
ّ
حســب ما كانوا يسـ ّ
وإنمــا قيدنــا بالحكــم العملــي؛ ألن الحكــم القولــي والبرهانــي قــد تـ ّـم فــي
ـتحقونه.
ّ
«وقالوا لن يدخل الجنة إال من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل الدنيــا بالدالئــل العقليــة والنقليــة.
هاتــوا برهانكــم إن كنتــم صادقيــن( )111بلــى مــن أســلم وجهــه هلل وهــو فقه الحياة واألحكام:
ى
محســن فلــه أجــره عنــد ربــه وال خــوف عليهــم وال هــم يحزنــون ( )112ذكرهللا سبحانه وتعالى في هذه اآليات اختالف اليهود والنصار بينهم،
ُ
ّ
ورد بعضهــم علــى بعــضّ ،
وبيــن اآلثــاراملضـ ّـرة لهــذا االختــاف ،ثــم أوضــح
وقالــت اليهــود ليســت النصــارى علــى �شــيء وقالــت النصــارى ليســت
اليهــود علــى �شــيء وهــم يتلــون الكتــاب كذلــك قــال الذيــن ال يعلمــون الحــق والحقيقــة ،وللمســلمين دروس وتوجيهــات نافعــة فيمــا ذكــر،
مثــل قولهــم فــاهلل يحكــم بينهــم يــوم القيامــة فيمــا كانــوا فيــه يختلفــون وســوف يأتــي ذكــرالبعــض منهــا فــي املباحــث التاليــة.
ّإن اليهــود والنصــارى تناســوا حقيقــة الديــن الحــق ،واتخــذوا القوميــة
(»)113
دينـ ًـا لهــم ،وكل قــوم يدعــي ّأنــه علــى الحــقّ ،
وأن قومــه يســتحق دخــول
التفسيراملختصر:
«وقالــوا لــن يدخــل الجنــة إال مــن كان هــودا (كمــا تزعــم اليهــود) أو الجنــة ،ويعتقــد ّأن غيــره علــى الباطــل ويســتحق دخــول النــار.
ّ
نصــارى (كمــا تزعــم النصــارىّ .
ففنــد هللا دعاويهــم ،وقــال ):تلــك (فقــط) ولـ ــا ســمع املشــركون هــذا اإلدعــاء ،قالــوا كلكــم علــى الباطــل ولســتم علــى
ّ
�شيء وإنما نحن على الحق ،فحكم هللا سبحانه
أمانيهــم (وليــس فــي الحقيقــة كمــا يزعمــون) قــل
ّ
ّ
وتعالــى بينهــم ،وبيــن أن الجميــع أخطــأوا فــي
(لهــم) هاتــوا برهانكــم إن كنتــم صادقيــن (فــي
ّ
ّ
ّ
معرفــة الســبب املوجــب إلــى دخــول الجنــة ،ألنهم
هــذه الدعــوى وأنــى لهــم الدليــل! ول ـ ــا لــم يكــن
ّ
ً
ّ
اعلم أن أصول اإليمان ال اختالف
اتخــذوا املذهــب قوميــة لهــم ،والحــق ّأن روح
عندهــم دليــل وبرهــان ّرد هللا عليهــم بأنــه) بلــى
(يذهــب الجنــة غيرهــم؛ ثــم أتــى هللا بالبرهــان بـ ّ
فيها لدى األنبياء عليهمالصلوات،
الديانــة املرضيــة عنــد هللا ســواء كانــت يهوديــة
ـأن
ً
ولكن الشرائع واألعمال الصالحة
أو نصرانيــة أو إســاما تقــوم علــى أمريــن :األول؛
ســنته الجاريــة املتحققــة واملتأكــدة فــي الكتــب
فالعمل
لديهم،
صدورها
يختلف
قد
أن ينقــاد العبــد هلل ويســلم وجهــه لــه ،ويجعــل
الســماوية هــي) مــن أســلم وجهــه هلل (أي إنقــاد
السالم
عليه
مو�سى
زمن
في
الصالح
اإلنقيــاد أســاس مذهبــه وعقيدتــه ،وأمــا تنا�ســي
ألمــره فــي األعمــال والعقائــد) وهــو محســن (بــأن
مو�سى،
وسنة
التوراة
وافق
ما
حقيقــة الديــن وجعــل القوميــة غايــة للديانــة
يســلم النفــس لطاعــة هللا ال ألجــل املصلحــة)
والعمل الصالح في زمن سيدنا
(كمــا تفعــل اليهــود والنصــارى) فضــال وزيــغ.
فلــه أجــره (أي أجــراإلنقيــاد) عنــد ربــه وال خــوف
اإلنجيل
وافق
ما
السالم
عليه
عي�سى
ّ
والثانــي؛ أن يطيــع أمــره وال يعصيــه .أمــا اليهــود
عليهــم (فــي القيامــة) وال هــم يحزنــون (فــي اآلخــرة؛
ّ
ّ
سيدنا
زمن
في
وأما
عي�سى،
وسنة
والنصــارى جانبــوا هذيــن األمريــن ووقعــوا فــي
ألن املالئكــة تبشــرهم بــأن ال يخافــوا وال يحزنــوا).
ّ
ّ
ّ
ّ
محمد صلىهللاعليهوسلم فالعمل
الزيــغ والضــال.
حاصــل االســتدالل أنــه حينمــا ســلم هــذا
الصالح ما يوافق القرآن وسنة النبي
ثـ ّـم اعلــم ّأن نفــس العبــادة ال تكفــي لدخــول
القانــون (أي االنقيــاد ألمــرهللا) فلينظــرعلــى مــن
ّ
ّ
م.
وسل
عليه

هللا
ى

صل
الجنــة والحصــول علــى مرضــاة هللا تعالــى مــا
ينطبق؟ بديهي ّأن االنقياد ال يكون بالعمل على
لــم تكــن علــى طريقــة صحيحــة موافقــة للســنة
املنســوخ ،فليســت اليهــود والنصــارى العامليــن
ل
النبويــة .وثبــت األمــراألو مــن قولــه تعالــى" :بلــى
باملنســوخ إذن مــن الطائعيــن واملنقاديــن،
مــن أســلم وجهــه هلل" ،وثبــت األمــر الثانــي مــن
بــل العمــل علــى حكــم الناســخ هــو االمتثــال
واالنقياد ،وهو شــأن املســلمين الذين امتثلوا بالنبوة وانقادوا للشــريعة قولــه" :وهومحســن".
املحمديــة ،فهــم يســتحقون الجنــة ويدخلونهــاّ .إن "قيــد" املخلصيــن ال عبرة للنسب بدون اإليمان والعمل:
ً
يخــرج املنافقيــن؛ ّ
لقــد اغتـ ّـرالــذي يخالــف أصــول الفــاح التــي مـ ّـرذكرهــا ســواء كان يهوديــا
ألنهــم فــي زمــرة الكفــار ويســتحقون النــار.
ّ
ً
ً
ّ
ل ـا قدم وفد نصارى نجران على رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أتتهم أو نصرانيا أو مسلما ،ثم يزعم أنه يستحق دخول الجنة؛ وال قيمة ألي
أخباراليهود فتنازعوا ،فقال رافع بن حريملة ما أنتم على �شيء وكفروا نســب وقــوم عنــد هللا إال باإليمــان والعمــل الصالــح.
بعي�ســى عليــهالســام واإلنجيــل ،وقــال رجــل مــن أهــل نجـران لليهــود :مــا ثـ ّـم اعلــم ّأن أصــول اإليمــان ال اختــاف فيهــا لــدى األنبيــاء عليهــم
الصلــوات ،ولكــن الش ـرائع واألعمــال الصالحــة قــد يختلــف صدورهــا
أنتــم علــى �شــيء وجحــدوا بنبــوة مو�ســى والتــوراة فأنــزل هللا تعالــى:
«وقالت اليهود ليست (ديانة) النصارى (قائمة) على �شيء (أي على أمر لديهــم ،فالعمــل الصالــح فــي زمــن مو�ســى عليــهالســام مــا وافــق التــوراة
يصــح ويعتــد بــه عنــد هللا) وقالــت النصــارى ليســت (ديانــة) اليهــود علــى وســنة مو�ســى ،والعمــل الصالــح فــي زمــن ســيدنا عي�ســى عليــهالســام مــا
ّ
�شــيء (أي علــى أمــريصــح ويعتــد بــه عنــد هللا) وهــم (كال الفريقيــن) يتلــون وافــق اإلنجيــل وســنة عي�ســى ،وأمــا فــي زمــن ســيدنا محمــد صلــىهللاعليــه
ّ
ّ
الكتــاب (يعنــى ّأن كل واحــد مــن الفريقيــن يقـرأ الكتــاب املنــزل عليــه مــن وســلم فالعمــل الصالــح مــا يوافــق الق ـرآن وســنة النبــي صل ـ ى هللاعليــه
ّ
التوراة واإلنجيل ،وفيهما بشــارة بكال الرســولين وتصديق بكال الكتابين وســلم.
وهمــا أســاس مذهبهمــا[ ،وأمــا عــدم العمــل بهمــا ألجــل النســخ فهــو �شــيء وجملــة القــول ّأن هللا ســبحانه وتعالــى حكــم بشــأن اختــاف اليهــود
آخــر] وحينمــا رأى املشــركون ذلــك منهــم ،فقالــوا مثــل مــا قالــوا) كذلــك والنصــارى ّأن مــدار النجــاة ودخــول الجنــة ،هــو اإليمــان الخالــص هلل
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على مائدة القرآن
املتضمــن تمــام الخضــوع واالنقيــاد ألمــرهللا املنــزه عــن كل شــرك ،القائــم
علــى العمــل الصالــح والعبــادة الخالصــة هلل عــزوجــل .فــا ينفــع اإليمــان
ّ
وحــده دون اقترانــه بالعمــل الصالــح ،وليــس ألحــد أو شــعب أن يدعــي أنــه
أحــق برحمــة هللا دون غيــره ،فــا مســوغ لوقــوع التنــازع واالختــاف بيــن
اليهــود والنصــارى ،ومــا عليهــم إال أن يعملــوا ويؤمنــوا بــكل مــا فــي كتابهــم،
فيهتــدوا إلــى اإليمــان الحــق والتصديــق برســالة كل نبــي آت.
ولعــل هللا ســبحانه أراد أن ّ
ينبــه املســلمين علــى أن ال يغتــروا بكــون
أســمائهم فــي ســجل املســلمين ،وال يكتفــوا باإلق ـرار دون العمــل ،ألنّ
ً
ً
ً
االدعــاء املحــض ال يغنــي عنهــم شــيئا ،وال يكــون بــه املــرء مؤمنــا خالصــا،
فالبــد مــن االنقيــاد التــام واإلحســان فــي العمــل وإتبــاع الســنة.
ً
وممــا يؤســف ّأن كثي ـرا مــن املســلمين وقعــوا فيمــا وقــع فيــه اليهــود
والنصــارى مــن االغت ـرار والخطــأ ،فغفلــوا عــن اآلخــرة واالســتعداد لهــا،
واكتفــوا مــن اإلســام باســمه فحســب ،ثــم ينتظــرون مــا وعدهــم هللا مــن
النصروالنجاح والفالح في الدنيا واآلخرة ،وإذا لم يتحقق ما يتوقعون،
بــدأوا يشــكون فــي وعــد هللا ورســوله ،أال يــدرون ،أال يعقلــون ّأن هللا لــم
ّ
يعد املسلمين كشعب ،وإنما وعدهم إذا أخلصوا دينهم هلل ،واعتصموا
بــه ،وطبقــوا شــرع هللا علــى أنفســهم ،واتبعــوا الرســول فــي جميــع شــؤون
الحيــاة ،وهــذا هــو امل ـراد بقولــه تعالــى« :بلــى مــن أســلم وجهــه هلل وهــو
محســن فلــه أجــره عنــد ربــه وال خــوف عليهــم وال هــم يحزنــون».
نــرى املســلمين يتعرضــون لشــتى املصائــب واملآ�ســي فــي جميــع البــاد،
ويعانــون مــن مشــكالت عديــدة ،ولعـ ّـل بعــض ّ
الجهــال والســفهاء يظنــون
ّأن اإلســام هــو الســبب لهــذه املآ�ســي واملشــكالت ،ولكــن ّ
تبيــن مــن الــكالم
املذكــور ّأن الســبب هــو تــرك اإلســام واالكتفــاء باإلســم أو قليــل مــن
األعمــال ،وصرنــا كقــول الشــاعر:
وضع ميں ہم ہيں نصارى تو ّ
تمدن ميں ہنود
تشــبهنا بالنصــارى فــي الــزي والهنــدام ،واخترنــا حضــارة الهنــادك ،فكيــف
نســتحق العــزة وننتظــرتحقيــق وعــد هللا بالنصــر.
ولعــل أحــدا يتســاءل :نحــن ننتســب إلــى اإلســام وننطــق الشــهادتين ،أمــاّ
الكفــار فهــم يحــادون هللا ورســوله ،وال ّ
يحبــون اســم اإلســام وال رســم
القـرآن ،ثــم نراهــم يتقدمــون فــي جميــع مجــاالت الحيــاة ،ولهــم حكومــات
كبيــرةّ ،
وأنهــم يملكــون ثــروات وتجــارات وصناعــات .فلــو أننــا جوزينــا
بالحرمــان بمــا عملنــا ،فهــم أولــى باملجــازاة والحرمــان ،ولكــن عندمــا نتدبر
ً
ً
ً
قليــا ،تندفــع هــذه الشــبهة؛ فلنعلــم أوال أن ههنــا فرقــا بيــن معاملــة
الصديــق والعــدو؛ ّإن الصديــق يعاتــب علــى كل كلمــة أو خطــوة غيــر
صحيحــة ،وهكــذا األوالد والتالميــذ ،لكــن العــدو ال يعامــل كذلــك ،بــل
يمهــل ثــم يؤاخــذ جملــة.
ّإن املســلمين مــا دامــوا يقـ ّـرون باإليمــان واإلســام ويظنــون ّأنهــم يحبــون
هللا ،فهم في قائمة األحباء ،فيعاقبون بسوء أعمالهم في الدنيا ليخفف
عقابهــم فــي اآلخــرة ،بخــاف الكفــرة ّ
ألنهــم يمهلــون ثــم يؤاخــذون دفعــة
واحــدة ،والعــذاب الخفيــف فــي الدنيــا ال يخفــف عنهــم العــذاب فــي اآلخرة.
قــال النبــي صلــى هللا عليــه وسـ ّـلمّ :
«إن الدنيــا ســجن املؤمــن وجنــة
الكا فــر».
ّ
ّأمــا مــا يقــال بالنســبة لتأخــر املســلمين وتقــدم الكفــار ورفاهيتهــم،
فالجــواب عنــه ّأن هللا ســبحانه وتعالــى جعــل لــكل عمــل خاصيــة ،ولــكل
نشــاط فائــدة تخصــه ،فمثــا خاصيــة التجــارة ،الزيــادة فــي األمــوال،
وخاصيــة الــدواءّ ،
الصحــة فــي الجســم .فالــذي مــرض ولــم يهتــم بالتــداوي
بل اشتغل بالتجارة ،ال ّ
تتحسن صحته مهما اتجروربح .وكذلك التاجر
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إذا اشــتغل بالتداوي ملرضه تتحســن حاله ،ولكن ال يكثرماله وال تتســع
تجارتــه .فمــا نـراه اليــوم مــن تقــدم الكفــاروكثــرة األمــوال لديهــم ونجاحهــم
فــي األمــور االقتصاديــة ،ال يعــود إلــى ديانتهــم وكفرهــم ،كمــا ّأن ســبب
اإلفــاس والفقــر والتدهــور لــدى املســلمين ال يعــود إلــى إســامهم.
ّ
ّإن الكفارل ـا غفلوا عن اآلخرة واالســتعداد لها وصرفوا همهم وفكرهم
إلــى جمــع األمــوال والحصــول علــى الرفاهيــة ،واجتهــدوا فــي تنظيــم الحيــاة
الدنيويــة ،واجتنبــوا مــا يســبب الخس ـران ،حصلــوا علــى التقــدم والرقــي
والرفــاه ،ولــو ّأنهــم اكتفــوا مــن الديــن باســمه ،وقعــدوا عــن الجهــد فــي
مجــاالت الحيــاة ،ولــم يدونــوا أصــول حياتهــم ،وأهملــوا التنظيــم ،ملــا
ّ
تقدمــوا وملــا وصلــوا إلــى مــا وصلــوا إليــه اآلن .إذن ليــس ســبب تأخرنــا
ّ
اإلســام ،وإنمــا ســبب تأخرنــا وانحطاطنــا فــي األمــور الدنيويــة هــو إهمالنــا
ّ
التنظيــم والتخطيــط فــي األمــور ،وال ريــب أن العمــل بالديــن وتطبيــق
أصولــه فــي الحيــاة يوجــب النجــاة والنعيــم فــي اآلخــرة ،ويســبب دخــول
الجنــة ،واالهتمــام بأمــور الحيــاة والكفــاح فــي ســبيلها ،يســبب رفاهيــة
العيــش والرقــي فــي الحضــارة والحصــول علــى اإلمكانيــات املاديــة ،ولــكل
ّ
جهــد نتيجــة ولــكل كفــاح ثمرتــه .وأثبتــت التجــارب ّأن املســلمين كلمــا
تعلمــوا أصــول التجــارة والصناعــة والسياســة وطبقوهــا علــى الحيــاة،
ّ
وصلــوا إلــى مــا وصــل إليــه اآلخــرون بــل فاقوهــم؛ إذن ثبــت أنــه ليــس
ســبب بؤســنا وشــقائنا ومشــكالتنا هو اإلســام ،بل ســبب ذلك كله عدم
االهتمــام بالديانــة والتقــوى ،وتــرك الخلــق اإلســامي وعــدم الكفــاح فــي
تنظيــم األمــور وســوء التخطيــط وإهمــال أصــول التقــدم والنجــاح.
وممــا يؤســف ّأن املســلمين ملــا خالطــوا األروبييــن تعلمــوا منهــم الغفلــة
ّ
واإلهمــال فــي الديــن واملجــون واملنكــروالفحشــاء ،ولــم يتعلمــوا منهــم مــا
يســبب نجاحهــم وتقدمهــم فــي شــؤون الدنيــا ،ولــم يأخــذوا منهــم الثبــات
واملثابــرة ،والصــدق فــي التجــارة ،والتنظيــم ،وطــرق التحقيــق ،والعمــل
ّ
الجاد للحصول على النتائج الكبيرة ،وال شك ّأن ما يمارسه األوروبيون
مــن خيــر ،أوصانــا اإلســام بــه ،ولكننــا لــم نطبــق اإلســام فــي حياتنــا ،ولــم
نحــاك أعداءنــا فيمــا ال يخالــف ديننــا وينفعنــا فــي دنيانــا.
وعلــى كل ،أوضــح الق ـرآن ّأن االنتســاب إلــى اإلســام ال يكفــي مــا لــم
يصاحــب اإليمــان والعمــل الصالــح واالنقيــاد التـ ّ
ـام هلل ورســوله.
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السرية والتاريخ

دراس��ات للس�يرة النبوي��ة م��ن خ�لال
األدعي��ة املأث��ورة املرو ّي��ة (القس��ط الثاني)*
اإلمام السيد أبو الحسن الندوي

األدعية املأثورة دالئل مستقلة على النبوة:
ولــم تكتــف النبــوة املحمديــة – علــى صاحبهــا الصــاة والســام – بهــذا
التجديــد فــي الدعــاء ،ولــم تقتصــرعلــى هــذا القــدرمــن التكميــل فــي بابــه،
بــل تخطتــه ،فبينمــا علمنــا النبــي الدعــاء إذا هــو جعــل مكتبــات العالــم
األدبية تزخروتموج ،فعادت تفيض بالجواهر ،واليواقيت؛ التي أعيت
آداب العالــم – علــى غناهــا -عــن أن تقــدم نظيرهــا فــي ملعانهــا ،وصفائهــا،
وبهائهــا ،اللهـ ّـم إال بعــض الصحــف الســماوية والكتــب املنزلــة ،فقــد دعــا
ربــه بكلمــات وألفــاظ لــم يســتطع أحــد – ولــن يســتطيع – أن يأتــي بأكثــر
منها تأثيرا وبالغة ،وأحسن منها اعتداال ،واتزانا ،ومن ثم فهذه األدعية
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دليــل مســتقل مــن دالئــل نبوتــه صلــى هللا عليــه وســلم ،ومعجــزة ذاتيــة
كمعجزاتــه األخــرى الكثيــرة ،وأنهــا – بنفــس الوقــت  -تــدل داللــة صارخــة
علــى أنهــا إنمــا جــرت علــى لســان رســول مــن رســل هللا ،فيشــع منهــا نــور
النبــوة ،ويتجلــى فيهــا يقيــن األنبيــاء ،وتمتزجهــا عبوديــة (العبــد الكامــل)
وتواضعــه ،ويتجلــى فيهــا اعتمــاد حبيــب رب العامليــن ،وثقتــه ،وداللــه
وغناجــه ،وتســري فيهــا طبيعــة النبــوة مــع بســاطتها ورفعتهــا ،وتجمــع
بيــن بســاطة القلــب املتألــم وانكســاره ،وإلحــاح ذي الحاجــة ،وقلقــه،
واضطراره ،وحزم من يقف على آداب العتبة اإللهية والبالط القد�ســي
وأدبــه ،واالعتمــاد علــى مواســاة املوا�ســي وأغاثتــه ،وبيــن إظهــار األلــم،
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السرية والتاريخ
وإعــان الواقــع الصــادق كمــا قــال الشــاعر الفار�ســي( :رب قــد أصبتنــي
باأللــم ،فواســيتني أنــت ،واحتضنتنــي أنــت بالعطــف والحنــان وعالجتنــي
أنــت بنفســك).
قيمة الدعاء األدبية:
إن هــذه األدعيــة املأثــورة تحتـ ّـل – باإلضافــة إلــى قيمتهــا الروحيــة
وحقيقتها املعنوية -أعلى مكانة أدبية وأرفعها ،وإنها درر األدب اليتيمة،
وآثــاره النــادرة الخالــدة التــي ينقطــع نظيرهــا فــي املكتبــات األدبيــة البشــرية
بأســرها.هناك رســائل شــخصية قــد نالــت مــن نقــاد األدب مكانــة كبيــرة؛
ألنهــا تحمــل ســذاجة وتتنــزه عــن التصنــع ،وتعبــر عــن عواطــف القلــب
تعبي ـرا صادقــا ،بيــد أنــه قــد فاتهــم أن يدركــوا أن هنــاك نوعــا مــن األدب
يحمــل مــن الســذاجة والحقيقــة مــا ال تحملــه الرســائل والكتابــات،
ً
وتصبــح هنــاك املصطلحــات اللغويــة بأنواعهــا هبــاء منثــورا حينمــا يصب
فيهــا املتكلــم عصــارة قلبــه ،ويعبــر لســانه عــن القلــب بأصــح مــا يكــون،
وأصدق ما يتصور ،ويستغني املتكلم عن الترحيب والتحبيذ ،واإلشادة
ً
والتقديــر ،وال يحســب حســابا للســامع ،بــل يخاطــب قلبــه ،ويتناجــى مــع
مشــاعره ،ويتحـ ّـدث مــع عواطفــه ،وهــذا النــوع مــن األدب الرفيــع هــو
(الدعــاء) و(املناجــاة).
اإلخالص والصدق والواقعية من أهم عناصراألدب:
ّ
إن من أهم عناصراألدب هما اإلخالص والصدق – اللذان ظل يتغافل
ًّ
وحيويــة،
عنهمــا معظــم نقــاد األدب ،واللــذان يهبــان األدب روحــا ،وقــوة،
ّ
ويجعالنه حقيقة أبدية خالدة ،وقد اتسم (الدعاء) و (املناجاة) بهذين
ّ
ّ
العنصريــن مــا لــم يتســم – وال يمكــن أن يتســم – بــه أي نــوع مــن أنــواع
األدب ،فكيــف إذا كان ّ
الداعــي واملناجــي رقيــق القلــب ،وجريــح الكبــد؟
ولــه ّ
كل نصيــب مــن القــدرة علــى التعبيــر عــن أملــه بأنــواع األســاليب؟
فتكــون الكلمــات ّ
الصــادرة عــن لســانه معجــزة مــن األدب ،فإنهــا أفــاذ
كبــده ،وقطــع قلبــه ،ودمــوع عينيــه ،فتملــك القلــوب ،تبكــي آالف البشــر
ً
ً
قرونا طواال! أما إذا كانت هذه الكلمات قد جرت على لسان تكرر عليه
الوحــي اإللهــي ،وامتلــك ناصيــة البالغــة وعنــان الفصاحــة فــا تســأل عــن
تأثيرهــا وإعجازهــا!
الدعاء الذي دعاه النبي صلى هللا عليه وسلم في الطائف:
تعالــوا نلــق نظــرة علــى األدعيــة التــي أثــرت عــن رســول هللا صلــى هللا عليــه
وســلم فــي دواويــن األحاديــث ،وكتــب التاريــخ ،والســير ،ولننظــر :هــل
يســتطيع أحدنــا – مهمــا بلــغ مــن تضلعــه مــن األدب ،وبراعتــه فــي الفنــون
األدبيــة واألســاليب البيانيــة – أن يأتــي – وهــو يريــد أن يبــدي عجــزه،
وضعفــهّ ،
ويصــور فقــره ،واحتياجــه ،ويســتجلب رحمــة ربــه ،ويســتمطر
ّ
ســحابة كرمــه – بكلمــات أشــد منهــا تأثيـرا ،وأدق منهــا داللــة علــى املعانــي،
ً
وأكثرمنها قلة في املباني ،وأحسن منها وقعا في النفوس وجذبا للقلوب،
ً
وســحرا لألذهــان ،والعقــول.
تصـ ّـور ،ســفره صلــى هللا عليــه وســلم إلــى الطائــف ،ومــا ّ
يحفــه ،وأرســل
ّ
املتكســر ،وقدميــه املتضرجتيــن بالـ ّـدم ،واقـرأ فــي
النظــرإلــى قلــب املســافر
هــذه البيئــة الظاملــة الخانقــة.
(اللهــم إليــك أشــكو ضعــف قوتــي ،وقلــة حيلتــي ،وهوانــي علــى النــاس،
ّ
يارب املستضعفين! إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني ،أو إلى عدو ملكته
أمــري ،إن لــم يكــن بــك علـ ّـي غضــب فــا أبالــي ،غيــرأن عافيتــك أوســع لــي،
أعــوذ بنــور وجهــك الــذي أشــرقت لــه الظلمــات وصلــح عليــه أمــرالدنيــا
واآلخــرة ،مــن أن يحــل بــي غضبــك أوينــزل علـ ّـي ســخطك ،لــك العتبــى حتــى
تر�ضــى ،وال حــول ،وال قــوة إال بــك).
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أفهل تستطيع أن تأتي – وقد تكيفت نفسك بهذه الكيفية العجيبة –
بكلمــات أحســن منهــا وأوقــع؟ أو هــل تقــدرمكتبــات العالــم األدبيــة الغنيــة
علــى أن تســعفك بألفــاظ أكثــرمنهــا رشــاقة ،وأحســن منهــا صياغــة؟!
الدعاء الذي دعاه في ميدان عرفات
وتصــور كذلــك ميــدان (عرفــات) وماحــواه مــن مئــة وعشــرين ألفــا مــن
الداعيــن املبتهليــن والخاشــعين املنصتيــن ،وهــو يــدوي بأصــداء (اللهــم
لبيك ،اللهم لبيك) ويتجاوب مع أدعية الحجاج الكرام وقد تجلت فيه
صمدية األحد الصمد ،وعظمته وجبروته ،ترى في هذا الحشد العظيم
الكريم (رجال)  ،حاس ًرا عن رأسه البسا إحرامه -فداه أبي ّ
وأمي -يحمل
علــى عاتقــه مســؤولية البشــرية جمعــاء ،ويشــاهد عظمــة اإللــه وكبريــاءه
أكثــر مــن كل مــن يســتطيع هــذه املشــاهدة ،ويطلــع علــى عجــز اإلنســان
وضعفــه ّ
وعيــه أكبــر مــن كل مــن يقــدر علــى هــذا االطــاع ،فــي هــذا الجــو
املهيــب ،يـ ّ
ـدوي بصوتــه األرجــاء ،فيســمعه الســامعون:
(اللهــم ! إنــك تســمع كالمــي ،وتــرى مكانــي ،وتعلــم سـ ّـري وعالنيتــي ،ال
يخفى عليك �شيء من أمري ،وأنا البائس الفقير ،املستغيث املستجير،
الوجــل املشــفق ،املقــراملعتــرف بذنبــي ،أســألك مســألة املســكين ،وأبتهــل
إليــك ابتهــال املذنــب الذليــل ،وأدعــوك دعــاء الخائــف الضريــر ،فاضــت
لــك عبرتــه ّ
وذل لــك جســمه ،ورغــم لــك أنفــه ،اللهــم! ال تجعلنــي بدعائــك
ًّ
ـقيا ،وكــن رؤوفــا رحيمــا ،يــا خيــراملســؤولين! ويــا خيــراملعطيــن!)
شـ
أفهــل يســتطيع اإلنســان أن يجــد  -لكــي يعبــر عــن كبريــاء هللا وعظمتــه،
ويعتــرف بعجــزه وضعفــه وفقــره واحتياجــه وقلــة حيلتــه وهوانــه ،ويثيــر
َ
رحمــة ربــه ،ويســتجلب كرمــه – كلمــات أكثــر منهــا وقعــا ،وأغنــى منهــا
ً
ً
إخالصــا ،وأشـ ّـد منهــا جذبــا للنفــوس ونفــوذا فــي القلــوب أو هــل يســتطيع
أحدنــا أن يصــور كيفيــة قلبــه ،وعجــزه ومســكنته ،بأحســن مــن ذلــك
وأدق منه ،وأيم هللا! إن هذه الكلمات لكفيلة بإثارة سحابة كرم الكريم
الحقيقــي ،وكلمــا تكررهــا األذهــان ويجــري بهــا اللســان تفيــض العيــون
دموعــا ،وتت ـراءى الرحمــة اإللهيــة مقبلــة فألــف ألــف صــاة وســام علــى
ّ
مــن هــو رحمــة للعامليــن وســيد املعلميــن؛ إذا أنــه علــم أمتــه هــذه األدعيــة
الرائعــة ذات األثــرالبالــغ ،والصياغــة الدقيقــة ،وعرفنــا كيــف نقرع(بــاب
الرحمــة) اللهــم صــل وســلم عليــه وعلــى عترتــه بعــدد كل معلــوم لــك.
االعتراف بعجزه وضعفه
ّ
ّ
ي
ولكــي يســتميل اإلنســان امللــك املقتــدر ،القــو الغنــي ،القــادر املطلــق،
الســلطان العــادل ،ويســتجلب رحمتــه ،وعطفــه وحنانــه ،ال ســبيل إلــى
ذلــك إال باالعت ـراف بعجــزه وضعفــه ،وعبوديتــه ونقصــه ،بأحســن مــا
يكــون االعت ـراف بأنــه عبــد امللــك كابـرا عــن كابــر ،وجيــا بعــد جيــل ،فهــو
مملــوك بــن مملــوك ...إلــخ ،وهــو متســول علــى بــاب الســلطان القديــم
وربيــب هــذا النعيــم العميــم ،والســلطان يملــك نفســه ومالــه ،وكل �شــيء
بيده  ،إذا فمن يرحم عبده ويواسيه من بعده فلننظر :هل يمكن ألحد
أن يأتــي بهــذه املقدمــة( ،الالزمــة) بأحســن ممــا أتــى بــه محمــد رســول هللا
صلــى هللا عليــه وســلم يدعــو ربــه ،فيفيــض لســانه بمــا يلــي:
(اللهــم! إنــي عبــدك وابــن عبــدك ،وابــن أمتــك ،ناصيتــي بيــدك ،مــاض فـ ّـي
حكمك ،عدل ّفي قضاؤك ،أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك،
أو علمتــه أحــدا مــن خلقــك ،أو اســتأثرت بــه فــي علــم الغيــب عنــدك ،أن
تجعــل الق ـرآن العظيــم ربيــع قلبــي ،ونــور بصــري ،وجــاء حزنــي وذهــاب
همــي) .يتواصــل...

*

نشر هذا املقال يف جملة (البعث اإلسالمي) العدد التاسع ،اجمللد
العشرون عام  ،1976من كتاب (مقاالت حول السرية النبوية).
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حماضرات ومواقف
فضيلة الشيخ عبد الحميد:

احلادثة األخرية يف باريس أقلقت العامل اإلسالمي

أشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد ،إمــام وخطيــب أهــل الســنة
فــي مدينــة زاهــدان ،فــي خطبتــه يــوم الجمعــة ( 8صفــر  )1437إلــى
الحادثــة األخيــرة فــي باريــس ،واصفــا إياهــا بـ”املؤســفة” ،وأنهــا أثــارت
قلــق الجميــع بصفــة عامــة ،والعالــم اإلســامي بصفــة خاصــة.
وأضــاف فضيلتــه بعــد تــاوة آيــة “واتقــوا فتنــة ال تصيبــن الذيــن
ظلمــوا منكــم خاصــة واعلمــوا أن هللا شــديد العقــاب” ،قائــا :إن
هللا تعالــى حــذراإلنســان مــن فتــن ال تصيــب الظامليــن فحســب ،بــل
تصيــب أيضــا مــن لــم يكــن لهــم دور فيهــا.
واســتطرد فضيلتــه قائــا :اشــتعلت ني ـران االختالفــات والحــروب،
ونجحــت الصهاينــة العامليــة واألوروبيــون فــي تنفيــذ مخططاتهــم
ومشــروعاتهم ضــد البــاد اإلســامية.
ثــم أشــارفضيلتــه إلــى حادثــة باريــس األخيــرة ،قائــا :هــذه الحادثــة
هــزت العالــم ،وأثــارت قلــق العالــم اإلســامي .لــم يــرض أحــد بمــا
حــدث فــي فرنســا ،وأظهــر املســلمون مؤاســاتهم مــع عوائــل ضحايــا
الحادثــة ،لكــن ال ينبغــي أبــدا أن تتســرب ني ـران هــذه الحادثــة إلــى
مناطــق أخــرى ،وتعــرض ثبــات العالــم للخطــر.
وأضــاف قائــا :أعتقــد كمــا توقعــت ســابقا أن الهجمــات الجويــة
والقصــف العشــوائي العنيــف الــذي تجــري فــي الشــرق األوســط،
تعــرض أمــن الكثيــرمــن البــاد األخــرى للخطــر ،مــا لــم ينفــذ عمليــا
مشــروع جامــع وشــامل للوحــدة الوطنيــة يحــل مشــكالت املنطقــة.
واعتبــر خطيــب أهــل الســنة فــي زاهــدان “وحــدة البــاد اإلســامية”
خطــوة نحــو حــل املشــكالت قائــا :األوروبيــون أثــاروا النزاعــات بيــن
البــاد اإلســامية ،وأحدثــوا خالفــات بينهــا لتحقيــق مصالحهــم،
ومــا لــم تتحــد البــاد اإلســامية ولــم تنســجم معــا ،ومــا لــم يتحــد
املســلمون ولــم ينســجموا ،لــن تحــل املشــكالت ،ولــن تحتــو ني ـران
اشــتعلت فــي الشــرق األوســط .وجهــات نظــر البــاد اإلســامية
يختلف بعضها مع بعض ،لكن تقت�ضي الضرورة أن تجلس معا،
لتتخــذ مواقــف معقولــة وتتوافــق بعضهــا مــع بعــض ،وتصــل إلــى
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تفاهم ليحل أكثرمشــكالت الشــرق األوســط .أعتقد أن الكثيرمن
البالد اإلســامية إذا جلســت معا على طاولة الحواريمكن لها حل
املشــكالت بســهولة.
وأشارفضيلة الشيخ عبد الحميد إلى دور منظمة األمم املتحدة في
هــذا املجــال قائــا :منظمــة األمــم املتحــدة والقــوى الكبرى تقدرعلى
جمــع الــدول اإلســامية أو األطـراف املتنازعــة علــى طاولــة الحــوار،
واحتــواء أزمــات الشــرق األوســط باملفاوضــات والطــرق السياســية
املشــروعة واملعقولــة ،لكنهــا مــع األســف لــم تقــم بهــذا العمــل لحــد
اآلن .مثال الواليات املتحدة والدول األوربية قادرة على حل قضية
فلســطين التــي تعانــي حروبــا واحتــاال لعقــود طويلــة ،ألن إسـرائيل
دولــة تابعــة ،وهــي باقيــة وموجــودة وقويــة بدعــم الواليــات املتحــدة
اإلمريكيــة والــدول األوربيــة ،وال تقــدرإسـرائيل التمــرد علــى أوامرهــا
أبــدا؛ لكــن األروبييــن مــع األســف لــم يقومــوا بخطــوة فــي هذا املجال.
واســتطرد فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد :إن الحكومــات اإلســامية
مثــل إي ـران ،والســعودية ،وتركيــا ،وباكســتان ،وســائر الحكومــات
فــي العالــم اإلســامي ،إن جلســت بعضهــا مــع بعــض علــى طاولــة
املفاوضات ،تحل مشكالت الشرق األوسط بسهولة ،لكن القوى
الكبــرى ألجــل مصالحهــا ال تريــد أن تقتــرب الحكومــات اإلســامية.
وأكــد مديــر جامعــة دارالعلــوم زاهــدان ،قائــا :التهديــد الراهــن فــي
العالــم ،تهديــد جــاد وخطيــرجــدا .القصــف العشــوائي ال يســتهدف
املتطرفيــن فحســب ،بــل يصيــب املدنييــن العــزل واألبريــاء .هــذه
الهجمــات الجويــة تقتــل آالفــا مــن النســاء واألطفــال ،ويتشــرد
بســببها عش ـرات اآلالف ،ويواجهــون أنواعــا مــن الظلــم واالزدراء
واالضطهــاد .مــن املســئول عــن أزمــة هــؤالء؟
وأكــد فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد فــي ختــام كلمتــه علــى ضــرورة
حـ ّـل مشــكالت الشــرق األوســط عــن طريــق املفاوضــات ،والوحــدة
الوطنيــة ،وتأســيس حكومــات شــاملة ،مشــيرا إلــى أن اإلنســانية
تجمعنــا ،ونحــن نريــد الخيــر والرحمــة للنــاس جميعــا”.
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األئمة املسلمون وخصائصهم
(في ضوء تعليقات سماحة األستاذ المفتي محمد قاسم القاسمي
على ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين)

أســلفنا فــي الفصــل الســابق أن النبــي صلــى هللا واجــه مجتمعــا يعانــي
أنواعــا مــن األمـراض الروحيــة والنفســية واالنحطــاط الخلقــي والفكري،
ولكنــه صلــى هللا عليــه وســلم مــكان أن يعالــج كل نــوع مــن األمـراض علــى
حدة ضرب على الوترالحساس ،وفكرفي منشأ هذه األمراض ومنبعها،
فكأنــه لــم يقابــل املعلــول بــل قابــل العلــة أو علــة العلــل وعالجهــا ،فيعلــم
من هذا أن املصلح سواء أكان على املستوى العالمي أو اإلقليمي أو حتى
علــى مســتوى األســرة ينبغــي أن يصلــح األســاس ،ويفحــص علــة العلــل،
ألنــه إذا عولجــت العلــة انتفــى املعلــول .وكثيــر مــن املصلحيــن واملربيــن
وحتــى الحكومييــن يخفقــون فــي عــاج األم ـراض الفاشــية ألنهــم يجهلــون
أو يتجاهلــون العلــة ويبــادرون إلــى عــاج املعلــول ،فــا يهتــدون إلــى الــداء
ليصفــوا لــه الــدواء الصحيــح الناجــع.
فالنبــي صلــى هللا عليــه وســلم عالــج العلــة وفتــح قفــل الطبيعــة البشــرية،
فــكان نتيجــة ذلــك أن نشــأ مجتمــع مثالــي صالــح ،وتربــى جيــل مؤهــل
متصف بصفات الكمال ،تغلغل اإليمان في أحشاءه وتسرب إلى جميع
عروقــه ومشــاعره ،وجعلتهــم هــذه املدرســة التربويــة يتحلــون بصفــات
الكمال ،كوخزالضمير ،والثبات أمام املطامع والشهوات ،واألنفة وكبر
النفــس ،واالســتهانة بالزخــارف واملظاهــرالجوفــاء ،واالســتهانة بالحيــاة،
والشــجاعة النــادرة ،وعجائــب االنقيــاد ،ونــوادر الحــب والتفانــي؛ كل
هــذه الصفــات وغيرهــا ضــرب لهــا الســيد رحمــه هللا أمثلــة رائعــة فــي هــذا
الكتــاب.
إن هــذه الصفــات الجليلــة هــي التــي ّ
كونــت ذلــك املجتمــع املثالــي الصالــح،
واليــوم كل يدعــي أنــه يكـ ّـون مجتمعــا مدنيــا ومثاليــا صالحــا ،وينفــق فــي
ذلك ما ينفق ،ولكن عمله تذهب سدى ويصبح أمله حلما من األحالم.
وعلــى كل ،بعــد أن أرغــم العالــم العنيــد علــى أن يفتتــح عهــدا جديــدا
وســعيدا بفضــل جهــود النبــي صلــى هللا عليــه وســلم ، ،جــاء عهــد الخلفــاء
الراشــدين الذيــن اتصفــوا بصفــات جعلتهــم متأهلــة بتزعــم العالــم
وقياد تــه.
ن
األئمة املسلمو وخصائصهم:
وقــد ذكــر الســيد رحمــه هللا أربــع خصائــل اتصــف بهــا املســلمون ـ
وباألخــص قادتهــم ـ فــي القــرون األولــى فتأهلــوا نتيجــة ذلــك لتزعــم العالــم،
والســير باإلنســانية ســيرا حثيثــا متزنــا عــادال ال إف ـراط فيــه وال تفريــط،
وإذا اســتوفى املســلمون هذه الشــروط األربعة في كل مكان وزمان فإنهم
يســتعيدون تلــك املكانــة املفقــودة.
"األول :أنهــم أصحــاب كتــاب منــزل وشــريعة إلهيــة ،فــا يقننــون وال
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يشــترعون مــن عنــد أنفســهم.....
ً
ثانيــا :أنهــم لــم يتولــوا الحكــم والقيــادة بغيــرتربيــة خلقيــة وتزكيــة نفــس،
بخــاف غالــب األمــم واألف ـراد ورجــال الحكومــة فــي املا�ضــي والحاضــر،
ً
ً
بــل مكثــوا زمنــا طويــا تحــت تربيــة محمــد صلــى هللا عليــه وســلم وإشـرافه
الدقيــق يزكيهــم ويؤدبهــم ويأخذهــم بالزهــد والــورع والعفــاف واألمانــة
واإليثــارعلــى النفــس وخشــية هللا وعــدم االستش ـراف لإلمــارة والحــرص
عليهــا....
ً
ثالثــا :أنهــم لــم يكونــوا خدمــة جنــس ،ورســل شــعب أو وطــن ،يســعون
لرفاهيتــه ومصلحتــه وحــده ويؤمنــون بفضلــه وشــرفه علــى جميــع
ً
الشــعوب واألوطان ،لم يخلقوا إال ليكونوا حكاما ،ولم تخلق إال لتكون
محكومــة لهــم ،ولــم يخرجــوا ليؤسســوا إمبراطوريــة عربيــة ينعمــون
ويرتعــون فــي ظلهــا  ....إنمــا قامــوا ليخرجــوا النــاس مــن عبــادة العبــاد
ً
جميعــا وإلــى عبــادة هللا وحــده.....
ً
رابعــا :أن اإلنســان جســم وروح ،وهــو قلــب وعقــل وعواطــف وجــوارح،
ً ً
ً
ـادال حتــى تنمــو فيــه هــذه القــوى
ال يســعد وال يفلــح وال يرقــى ُرقيــا متزنــا عـ
ً
ً ً
ً
كلهــا نمــوا متناســبا الئقــا بهــا ،ويتغــذى غــذاء صالحــا ،وال يمكــن أن توجــد
املدنيــة الصالحــة البتــة إال إذا ســاد وســط دينــي خلقــي عقلــي جســدي
يمكــن فيــه لإلنســان بســهولة أن يبلــغ كمالــه اإلنســاني"...
هــذه هــي الصفــات األربــع التــي أهلتهــم ليكونــوا قــادة العالــم ،فبجنــب
التربية الروحية لم يهملون الجانب املادي ،ألن العناية بناحية وإغفال
أخرى يؤدي إلى كوارث ونتائج خطيرة ،فال يمكن لقادة العالم اإلسالمي
ومصلحيــه أن يحدثــوا انقالبــا ،ويصلحــوا األمــة إال إذا كملــت فيهــم هــذه
الشــروط األربــع اآلنفــة الذكــر:
1ـ االنقياد واالستسالم التام وعدم التقنين والتشريع من عندهم.
2ـ يتلقوا التربية الحسنة ،ويعنوا بتزكية النفس وتهذيب األخالق.
3ـ ال يخدمــوا ملصلحــة قومهــم أو وطنهــم أو قبيلتهــم ،بــل يســعوا إلســعاد
البشــرية جمعــاء دون تمييــزبيــن قبيلــة أو قــوم أو وطــن.
4ـ يكونــوا جامعيــن بيــن العلــوم الدينيــة والدنيويــة فــا يهملــوا واحــدة علــى
حســاب أخــرى.
فهــل فــي العالــم اليــوم مدرســة أو نهضــة أو مؤسســة تعنــى بهــذه األمــور
كلهــا ،وتهتــم بجميــع هــذه األبعــاد؟ وأمــا مدارســنا ومراكزنــا الدينيــة ومــع
األســف ال تهمــه هــذه األمــور وال تفكــر فيهــا.
إن املهــم اآلن هــو تكويــن الرجــال فــي هــذه النواحــي ،فمــن يقــوم بهــذا األمــر
الخطيــر؟

11

مـنثــــورات

اقتباسات
علمية ،أدبية ،اجتماعية ،ثقافية ،فكرية ،عملية
مساحة األستاذ املفيت عبد القادر العاريف األستاذ باجلامعة ورئيس قسم دار اإلفتاء بها

اإلمــام الفقيــه العابــد الزاهــد محمــد بــن ســماعة بــن عبــد
هللا واهتمامــه بالصلــوة والجماعــة والتكبيــرة األولــى:
ابــن ســماعة :هــو محمــد بــن ســماعة بــن عبــدهللا ،أبــو عبــد هللا
ّ
ّ
ّ
ومحمــد،
التميمـ ُّـي .حـ ّـدث عــن :الليــث بــن ســعد ،وأبــي يوســف،
وأخــذ الفقــه عنهمــا وعــن الحســن بــن يــاد .وكان مــن ّ
الحفــاظ
ز
ّ
الثقــات.
ولي القضاء للمأمون ببغداد بعد موت يوسف ابن اإلمام أبي
يوسف سنة (192هــ) ،وكان قد رزق العمرالطويل مع كمال
الصحة والقوة؛ حيث ذكرأنه ُولد ســنة (130هــ) ومات ســنة
(233ه ــ) ،وقــد بلــغ هــذ ا السـ ّـن وهــو يركــب الخيــل ،ويصلــي فــي
كل يــوم مئتــي ركعــة.
ُ
حكــى القــاري عنــه :أنــه قــال ( :أقمــت أربعيــن ســنة لــم تفتنــي
ّ ً
ً
التكبيــرة األولــى إال يومــا واحــدا ماتــت فيــه أمــي ،وقــد فاتتنــي
ّ
ً
ٌ
ٌ
صــاة واحــدة مــع الجماعــة ،فقمــت فصليــت خمســا وعشــرين
مـ ّـرة ،أريــد بذلــك التضعيــف ،فغلبنــي عينــاي ،فأتانــي آت،
ّ
وقــال :يــا محمــد! صليــت خمســا وعشــرين مـ ّـرة ،ولكــن كيــف
لــك بتأميــن املالئكــة).
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ّ
لــه( :كتــاب أدب القا�ضــي) ،و( كتــاب املحاضــر والســجالت)،
و(النوادر) وغيرهاّ .
ّ
تفقه عليه أبو جعفرأحمد بن أبي عمران
البغــدادي شــيخ الطحــاوي وغيــره .وقــال اإلمــام يحيــى بــن معيــن
ملــا توفــي( :مــات ريحانــة العلــم مــن أهــل الـرأي).
(ملخــص مــن :الفوائــد ّ
البهيــة ،ص171-170مــن كتــاب أصــول
اإلفتــاء وآدابــه – أ .د  .محمــد تقــي العثمانــي /ص )136
ُّ
الذرية معناها ومفهومها:
ُّ ُ
الذريــة :بضــم الــذال املعجمــة وكســرها ،لغتــان ،حكاهمــا
صاحــب (املحكــم) ،واألولــى أفصــح وأشــهر .قــال فــي (الصحــاح)
هي نسل الثقلين ،وقال في (املشارق) :هم النسل ،لكنه يطلق
أحيانــا علــى النســاء واألطفــال ،ومنــه :ذرار ّي املشــركين ،أي:
عياالتهــم مــن نســائهم وأبنائهــم ،وقــال املنــذري فــي (حواشــيه):
نسل اإلنسان من ذكروأنثى ،قال في (الصحاح) :وهي من ذرأ
هللا الخلــق ،أي :خلقهــم ،إال أن العــرب تركــت همزهــا .وقــال
فــي (املحكــم) :كان ينبغــي أن تكــون مهمــوزة فكثــرت ،فأســقط
الهمــز.
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ّ
وقــال فــي (النهايــة) :وكأن الــذرء ،مختــص بخلــق الذريــة .وقــال فــي
ّ
(املشــارق) :أصــل الذريــة بالهمــزة مــن الــذرء ،وهــو الخلــق ،ألن هللا تعالــى
ً
ذرأهــم أي :خلقهــم .قــال ابــن دريــد :ذرأ هللا الخلــق ذرءا ،وهــذا ممــا تركــت
العــرب الهمــزفيــه .وقــال ُّ
الزبيــدي :أصلــه مــن النشــر ،مــن َّ
ذر :أي :فـ َّـرق.
ّ ُ ْ ّ ٌ
وقــال غيــره :أصلــه مــن الــذر ،فعليــة منــه ،ألن هللا خلقهــم أوال أمثــال
الـ ّـذر ،وهــو َّ
النمــل الصغيــر ،فعلــى هذيــن الوجهيــن ال أصــل لــه فــي الهمــز.
إذا علــم هــذا فالذريــة :األوالد وأوالدهــم ،وهــل يدخــل أوالد البنــات؟
فمذهب الشافعي ومالك ،وهو رواية عن أحمد :أنهم يدخلون ،إلجماع
املســلمين علــى دخــول أوالد فاطمــة فــي ذريــة النبــي صلــى هللا عليــه وســلم،
املطلــوب لهــم مــن هللا الصــاة ،وحكــى ابــن الحاجــب مــن املالكية االتفاق
علــى دخــول ولــد البنــات ،قــال :ألن عيى�ســى مــن ذريــة إبراهيــم عليهمــا
الســام .انتهــى.1
وشـ َ
ـاح َحه الشـراح فــي نقــل االتفــاق /ومذهــب أبــي حنيفــة وروايــة أخــرى
عــن أحمــد :أنهــم ال يدخلــون ،واســتثنوا أوالد فاطمــة عليهمــا الســام،
لشــرف هــذا األصــل العظيــم ،والوالــد الكريــم ،الــذي ال يدانيــه أحــد مــن
ّ
العامليــن ،صلــى هللا تعالــى وســلم عليــه وعليهــم أجمعيــن( .القــول البديــع/
لإلمــام الحافــظ محمــد بــن عبــد الرحمــن ّ
الســخاوي ص.)192
الدعاء والصلوة على النبي صلى هللا عليه وسلم عند القضاء
وكتابة الفتيا:
وأمــا الصلــوة عليــه عنــد كتابــة الفتيــا :فقــال النــووي رحمــه هللا فــي
(الروضــة) مــن زوائــده :يســتحب عنــد إرادة الفتيــا أن يســتعيذ مــن
ّ
الشــيطان ،ويســمي هللا تعالــى ويحمــده ويصلــي علــى النبــي صلــى هللا عليــه
وســلم ،ويقــول :ال حــول وال قــوة إال بــاهلل ،ويقــول :رب اشــرح لــي صــدري
ّ
ويســرلي أمري ،واحلل عقدة من لســاني يفقهوا قولي ،ثم قال :وإذا كان
الســائل قــد أغفــل الدعــاء أو الحمــد أو الصــاة علــى رســول هللا صلــى هللا
عليه وســلم في آخرالفتوى ألحق املفتي ذلك بخطه ،فإن العادة جارية
به ،وهللا أعلم( .القول البديع /لإلمام الحافظ محمد بن عبد الرحمن
ّ
الســخاوي ص)482
العالمة محمد زاهد الكوثري ومواجهته بنفاد النفقة والصبرعليه
قــال رحمــه هللا :ملــا أقمــت بدمشــق ،وعكفــت علــى املكتبــة الظاهريــة
ّ
أطالــع فــي أســفارها قرابــة ســنة ،نزلــت أول األمــرفــي الفنــدق ،فلمــا قلـ ْـت
نفقتــي نزلــت فــي غرفــة متواضعــة علــى ســطح ،اســتأجرتها مشــتركة بينــي
وبيــن إنســان آخــرغريــب مــن تركيــا ،ثــم إنــي أملقت2باملــرة ،فــكان صاحبــي
في الغرفة – على فقره – يواسيني بما لديه من نفقة قليلة نشترك فيها
طعامــا وش ـرابا ،ثــم أملــق هــو مثلــي ،وغــاب يســعى فــي الــرزق ،وأصبحــت
علــى جــوع شــديد ،ولــم يبــق لـ ّ
ـدي درهــم آكل بــه.
فذهبت صبيحة اليوم األول من حالي هذه إلى الظاهرية كعادتي ،ولكن
دون طعــام ،ثــم عــدت إلــى الغرفــة ،ثــم أصبحــت علــى مــا نمــت عليــه مــن
الجــوع ،وذهبــت إلــى الظاهريــة ،وعــدت منهــا فــي جــوع شــديد ،وجلســت
فــي غرفتــي إلــى الغــد ،ثــم ذهبــت إلــى الظاهريــة فــي اليــوم الثالــث علــى
ْ
اشــتداد الجــوع بــي ،إذ وجــدت جلو�ســي فــي الغرفــة يزيــد ألــم الجــوع علـ ّـي،
فاالشــتغال بالعلــم ربمــا يخفــف بعــض ال�شــيء؟!
ّ
وملــا عــدت إلــى الغرفــة بعــد الظهــر ،مــررت بسـ ّـمان الحــى الــذي أودعــت
عنــده عنوانــي للمراســلة فأخبرنــي ّأن ســاعي البريــد جــاء إلـ ّـى ومعــه رســالة
ّ
مسـ ّـجلة ال تســلم إال بيــدي ،فذهبــت إلــى البريــد علــى ســغبي ووعــي وتهالــك
قوتــي ،فــإذا هــي رســالة مــن الشــيخ رشــيد الحواصلــي الدمشــقي ،العالــم
الكتبي ،أرســلها لي من إصطنبول إلى القاهرة منذ أكثرمن أربعة أشــهر،
ومعهــا حوالــة لــي بثالثــة جنيهــات ذهبيــة.
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ّ
وقــد ظلــت هــذه الحوالــة مــع الرســالة تذهــب وتعــود بيــن إصطنبــول
والقاهــرة طــوال هــذه املــدة ،لعــدم وجــودي ولعــدم معرفــة عنوانــي فــي
القاهــرة ،حتــى وصلتنــي فــي ذلــك اليــوم الثالــث مــن شـ ّـدتي هــذه فأخــذت
الحوالــة ّ
وتوســعت بهــا أنــا ونزيلــي فــي الغرفــة إلــى حيــن.
قــال :وكان ســبب إرســال تلــك الجنيهــات إلـ ّـى ،مــن صاحبــي الشــيخ
الحواصلــي فــي إصطنبــول – كمــا ّ
حدثنــي بعــد التقائنــا فــي القاهــرة  ،-أنــه
ً
ّ
عــاد يومـ ًـا إلــى بيتــه ،وقــد اشــترى ســمكا ّ
طيبــا وتغــدى منــه ،ثــم تذكرنــي
ّ
وتذكــرأنــي بعيــد عــن األهــل والبلــد ،وال مـ ْـورد والعمــل ،وأنــي خرجــت مــن
البلــد بمالب�ســي ،فأرســل لــي تلــك الحوالــة مــن أشــهربعيــدة ،وشــاء هللا أن
تصلنــي فــي حينهــا املناســب ،فالحمــد هللا علــى كريــم لطفــه وتدبيــره.
(كتاب صفحات من صبرالعلماء لعبد الفتاح أبوغدة ص )253-252
اإلمام عبد الفتاح أبوغدة وما واجهه في دراسته من نفاد النفقة
وقــد وقــع للعبــد الضعيــف جامــع هــذه (الصفحــات) نفــاد النفقــة أكثــر
من مرة ومنها أثناء دراستي في كلية الشريعة في الجامع األزهربالقاهرة،
فقــد أبطــأت نفقتــي علـ ّـي مــن أهلــي فــي حلــب ،وأصبحــت يومــا ولــم يبــق
ً
معــي ســوى  13قرشــا مصريــا ،وكان اليــوم يــوم الخميــس ولــم أفطــر
بعــد ،ذهبــت إلــى الكليــة علــى غيــرطعــام ،وملــا عــدت منهــا مــررت باملطعــم
ودخلتــه للغــداء قبــل ورود اآلكليــن فتســابق إلـ ّـى ُّ
النـ ُـدل – خــدم املطعــم
– استئناســا منهــم بمظهــري العلمــي الشــامي ،كل منهــم يبــدي االهتمــام
بــي بغيــة إكرامــه ب�شــيء.
وملا جلست للطعام تظاهرت باملرض ،وأنه ال يواتيني من الطعام سوى
الحســاء (الشــوربة) مــع الخبــز ،وهــو أرخــص الطعــام فــي ذلــك املطعــم .ثــم
خرجــت مــن املطعــم علــى ّ
بقيــة جــوع حســنة ،وبقــي لــدي عشــرة قــورش،
ومــا إن وصلــت إلــى غرفتــي التــي أســكنها واســتقررت فيهــا ،حتــى أرســلت
جــارة لــي ولدهــا تقتــرض منــي خمســة قــورش ،فأقرضتهــا ،وبقــي لــدي
ً
خمســة قــروش ،ونمــت كمــا أنــا دون أن آكل شــيئا ،علــى أمــل أن أفطــر
ً
فــوال فــي الغــد صبــاح الجمعــة ،فيقوتنــي إلــى آخــرالنهــارويبقى من القروش
بقيــة.
فلمــا أصبحــت ظهــرت إلــى ســاحة الســطح الــذي كانــت غرفتــي عليــه ،فــإذا
زميل لي من الطلبة السوريين الفقراء ،كان يسكن على سطح يبعد عني
إلى هل لديك فلوس؟ فأشرت إليه :ليس ّ
نحو خمسين مت ًرا ،فأشار ّ
لدي
ســوى خمســة قروش فأشــارأنه يريد الفلوس للفطور ،فقلت باإلشــارة:
ً
وأنــا أريــد الفطــور أيضــا ،فأنــا أرميهــا لــك ،فاشــتربهــا فــوال وخبـزا لفطورنــا
ً
جميعــا ،وتعــال بــه إلـ ّـى ،ثــم رميــت لــه بالقطعــة ذات خمســة قــروش ،علــى
اعتــدادي أنــه فهــم منــي ،وأن الفــول ســيأتي قريبــا وأفطــر.
ثــم عــدت إلــى غرفتــي وانتظــرت ثــم انتظــرت ،ثــم انتظــرت فلــم يــأت أحــد!ٌ
وقاربــت صــاة الجمعــة فذهبــت للصــاة ثــم عــدت وبقيــت دون طعــام
إلــى صبــاح يــوم الســبت ،فذهبــت إلــى الكليــة وعالئــم الجــوع والتأثــرباديــة
ّ
الحموييــن :مابــك؟ قلــت :ال�شــيء،
علــى وجهــي ،فقــال لــي بعــض زمالئــي
قــال :البــد ،فإنــي أرى وجهــك ذاويــا متغيـرا فأخبرنــي ،وأصـ ّـرعلـ ّـي بإخبــاره،
فأخبرتــه بجوعــي منــذ يوميــن ،فأخذنــي ملنزلــه وأضافنــي أكرمــه هللا،
وأقرضني من نفقته حتى جاءت نفقتي ،وأوسع هللا ّ
علي وذهبت الفاقة.
(كتاب صفحات من صبرالعلماء لعبد الفتاح أبوغدة ص .)251-250
ْ
َ َ
َ
 - -1يشــيرإلــى قولــه تعالــى فــي ســورة األنعــام :آيــه  83فمــا بعدهــا(َ :و ِتلـ َـك ُح َّج ُت َنــا آت ْي َن َاهــا ِإ ْب َر ِاهيـ َـم َعلــى ق ْو ِمـ ِـه)...
َ ْ ُ ّ َّ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُّ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ي ْ ُ
ال ْحسن َين (َ )84و َز َكرياَّ
ثم قال( :و ِمن ذ ِري ِت ِه داوود وسليمان وأيوب ويوسف ومو�سى وهارون وكذ ِلك نج ِز
ِ ِ
ِ
ُ
َو َي ْح َيى َوع َ
اس ُك ٌّل م َن َّ
ي�سى َوإ ْل َي َ
الص ِال ِح َين) وفي عود الضميرفي قوله َ(و ِم ْن ذ ّ ِرَّي ِت ِه) على إبراهيم أو نوح عليهما
ِ
ِ
ِ
الصــاة والســام اختــاف بيــن املفســرين ،لكــن مــن املتفــق عليــه أن عي�ســى – عليهــم الصــاة والســام جميعــا
– ينتســب إلى ّ
أي حد كان منهما بواســطة أمه عليها الســام.
 -2اإلمالق :االفتقار ،أملق فالن :أي افتقر
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استعراض واقرتاحات
حول النظام التعليمي املعاصر [القسط األخير]
مساحة األستاذ املفيت حممد قاسم القامسي

انتباه :أصل هذا املقال محاضرة ألقاها سماحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي حفظه هللا في املؤتمرالتعليمي املنعقد بجامعة الرشيد كرات�شي املؤتمرالذي عقد
بهدف استعراض البرنامج الدرا�سي لطالب كلية الشريعة بجامعة الرشيد عام1427هـ .ق حضراملؤتمركبارالعلماء من شتى البالد ولنفاستها وأهميتها رأينا نشرها في
الصحوة اإلسالمية لتعم الفائدة.

ثمرات النظام التعليمي املعاصرو إنتاجاتها
()1اإللحاح على كون الدين قضية شخصية العالقة له بالدولة و الحكم.
()2االعتقاد ّ
بأن الدين عائق في سبيل النهضة و االكتشافات و التحقيق.
( )3إقامة علماء اإلسالم في صف ممثلي الكنيسة.
( )4إعطاء املرأة حق اإلسهام في جميع أمور الحياة من كفاحها و الخروج
مع الرجل متكاتفة متساوية.
ً
( )5جعــل الحجــاب (فــي أي شــكل كان ) تــذكارا لنظــام الحــرم القديــم فــي
الشــرق و عالمــة اســتبداد الرجــل باملـرأة و القضــاء عليــه خطــوة أولــى نحــو
اإلصــاح و التقــدم.
( )6االعتقــاد بـ ّ
ـأن قانــون الوراثــة و النــكاح و الطــاق نتيجــة اجتهــاد الفقهــاء
في العصور املتوسطة و نتيجة للمجتمع البدائي املحدود في القرن السابع
و الثامــن و إدخــال التغييــرو اإلصالحــات فــي هــذا القانــون وصوغــه فــي قالــب
املجتمــع الغربــي بتطبيــق املبــاديء الغربيــة.
( )7تطبيق النظام الربوي في البنوك في البالد االسالمية.
( )8إشاعة األلعاب و البرامج املسلية بشكل عام.
( )9اإليمــان بالقوميــة و االندفــاع نحــو إحيــاء الحضــارة القديمــة و اللغــات
العتيقــة و التقاليــد البائــدة .
نعم هذه تحف النظام التعليمي املعاصر.
أليســت ّ
كل ذلــك ردة شــاملة أصيــب بهــا جيــل املســلم املعاصــر و هــل قــام
العلمــاء و الباحثــون و الدعــاة املخلصــون لعــاج ناجــع لهــا  ،و فــي هــذا يقــول
الســيدأبو الحســن النــدوي و يصــرخ فــي مقالــه« ردة جديــدة و ال أبابكــر لهــا
» و جعــل هــذا عنــوان مقالــة تســتحق االلتفــات مــن الباحثيــن املخلصيــن.
فيقــول « :لقــد م�ضــى علينــا قــرن كامــل و أروبــا تغتصــب شــبابنا و عقولنــا ،و
تنبت في عقولنا الشك و اإللحاد و النفاق و عدم الثقة بالحقائق و اإليمان
بالفلســفات الجديــدة االقتصاديــة و السياســية و نحــن معرضــون عــن
مقاومتها ومعتمدون على ما عندنا من تراث ،مضربون عن االنتاج الجديد
معرضــون عــن فلســفاتها و نظمهــا و محاســبتها محاســبة علميــة و نقدهــا و
تشــريحها كتشــريح األطبــاء الجراحيــن  ،متعللــون بالبحــوث الســطحية
املســتعجلة و بالزيــادة فــي ثروتنــا العلميــة القديمــة .حتــى فوجئنــا فــي العصــر
األخيــربانهيــارالعالــم اإلســامي فــي اإليمــان و العقيــدة و ملــك زمــام األمــور فــي
البــاد اإلســامية جيــل ال يؤمــن بمبــادئ اإلســام و عقيدتــه و اليتحمــس لهــا
و التربطــه بالشــعب املســلم املؤمــن البــري إال القوميــة اإلســامية و املصالــح
السياســية ».و ليــس املشـ ّـرف و أســافه منكــم ببعيــد و قــس عليهــم شــاكلتهم
فــي ســائرالبلــدان .
السنة 12 :العدد /2 :صفر  1437هـ .ق

ّ
حل املشكلة
ّ
يقول السيد أبو الحسن بشأن حل املشكلة :
و حـ ّـل هــذه املشــكلة_ مهمــا تعقــد و طــال و احتــاج إلــى الصبــرو املثابــرة ليــس
ً
ً
ّ
إال أن يصــاغ هــذا النظــام التعليمــي صوغــا جديــدا يالئــم عقائــد األمــة
املســلمة و مقومــات حياتهــا و أهدافهــا و حاجاتهــا  ،و يخــرج مــن جميــع مــواده
روح املاديــة و التمــرد علــى هللا ،و الثــورة علــى القيــم الخلقيــة والروحيــة و
تعبــد الجســم و املــادة و ينفــخ فيــه روح التقــوى و اإلنابــة إلــى هللا و تقديــر
ّ
اآلخــرة و العطــف علــى اإلنســانية كلهــا  ،و تجعــل العلــوم و النظريــات موضــع
الفحــص و الدراســة الجريئــة ،و نوضــح مــاذا جنــى نفــوذ الغــرب و ســيطرته
علــى االنســانية و املدنيــة و تــدرس علومــه بشــجاعة وحريــة و تعتبرهــا كمــواد
خام ( )Raw materialو نضع منه ما يوافق حاجاتنا و عقيدتنا و ثقافتنا .
و يؤكــد العالمــة الســيد  :أن هــذا العمــل و لــو كانــت فــي طريقــه عقبــات و
عراقيــل و لــو تأخــرت نتائجــه ولكنــه حــل وحيــد للموجــة الطاغيــة التــي قــد
اكتســحت العالــم اإلســامي مــن أقصــاه إلــى أقصــاه ،موجــة التجــدد و
التغــرب التــي تتحــدى الكيــان الفكــري لإلســام و جهــازه االجتماعــي و ظلــت
تهــدد حياتــه و بقــاءه و نتيجــة لذلــك أصبحــت عاطفــة الشــعوب املســلمة و
تضحياتهــا و وفاءهــا التــي هــي الســبب املباشــراألسا�ســي فــي إنشــاء الحكومــات
ً
و تحريــر البــاد (مثــل مــا كان فــي باكســتان و اســتقاللها بالحكــم ) و وقــودا
ً
حقي ـرا فــي نــار التجــدد و التغــرب  .و أصبحــت الجماهيــر املســلمة املخلصــة
املتحمسة قطعانا من الغنم يحكم في رقابها هؤالء القادة و الوالة و تساق
إلى أي هدف في صمت و هدوء.و هذا هو السرفي نجاح الغربيين في الشرق
اإلســامي و اســتمرار طبقــة الضبــاط و املوظفيــن الكبــار و الحــكام الذيــن
ربــوا تربيــة غربيــة خالصــة الذيــن يحكمــون علــى رقابنــا و يرقصــون بإشــارة
رؤســائهم فــي بالدنــا و يتالعبــون بثرواتهــا و كرامــة الشــعوب املســتضعفة.
ســادتي الكـرام ! أليــس حــل هــذه املشــكلة بتقويــم النظــام املتبــادل األحســن
ً ً
يعــد جهــادا كبيـرا ؟ و ال شــك ّأن هــذا واجــب علــى العلمــاء و املربيــن ،واجــب
ً
ً
ال يقبــل التأخيــرو لــو يومــا و احــدا ألن املســألة ليســت مســألة فــرد واحــد بــل
		
املسألة مسألة إنقاذ جيل بأسره ،مسألة الشعوب املسلمة.
ســاداتي الك ـرام ! فنظ ـرا إلــى الواقــع و نظ ـرا إلــى الحاجــة يجــب قلــب نظــام
التربية والتعليم املستورد من الغرب املنتشرفي العالم االسالمي رأسا على
ً
ً
عقب وصوغه صوغا إســاميا جديدا يتفق مع شــخصية الشــعب املســلم
و عقيدتــه و رســالته وقامتــه وقيمتــه .
ولقائــل يقــولّ :إن هــذا واجــب الحكومــات ألنــه يتطلــب إمكانيــات هائلــة و
كفــاءات كبيــرة ،نعــم؛ و كلنــا نعــرف بذلــك ولكــن ليــس معنــى هــذا أن نهمــل
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القضيــة كمــا هــي؛ بــل يجــب علينــا ان نبــدأ مــن الصفــر والبدايــة فنرتــب
البرامــج التعليميــة والتربويــة مــن روضــة األطفــال إلــى املرحلــة الجامعيــة
ونحــاول تطبيقهــا مــا اســتطعنا فــي املــدن والقــرى والبــاد اإلســامية كمــا
نعتمــد بعــد فضــل هللا تعالــى ونصــره علــى تبرعــات املســلمين و مســاعداتهم
وقــد أثبتــت التجــارب ّأن املســلمين متــى أذعنــوا ّإن االنفــاق فــي قضيــة مــن
القضايا يعود لصالح املســلمين و األمة اإلســامية فال يقصرون في ذلك ما
اســتطاعوا ومن الجديربالذكر .إني ســافرت قبل شــهرإلى تركيا للمشــاركة
فــي مؤتمــر االتحــاد العالمــي لعلماءاملســلمين فاتصلــت ببعــض الجمعيــات
ورأيت أعمالهم من قريب فوجدت هناك بعض املنتمين إلى جماعة النور
التــي أسســها املجاهــد بديــع الزمــان ســعيد النور�ســي أنهــم قامــوا بمحــاوالت
تســترعي االنتبــاه و تســتحق االلتفــات وذلــك ّإنهــم قامــوا فــي طــول البــاد
وعرضهــا بفتــح و تأســيس مــدارس وجامعــات يمولهــا أهــل الخيــر .وقالــوا لنــا
إنهــم يحاولــون فتــح مــدارس و جامعــات فــي البــاد اإلســامية األخــرى وقــد
نجحــوا فعــا.
ّ
وال يعزبــن عــن البــال أن لنــا تعليقــا علــى مناهجهــم الدراســية و طرقهــم
التربويــة ولكــن لنــا قــدوة فــي نفــس الخطــوة و األقــدام وإن لــم نوافقهــم فــي
املنهــج والهــدف وأســاليب التربيــة ،فنأخــذ مــا صفــا ونــدع مــا كــدر .
إنــي أرى ّأن تطبيــق هــذا االقت ـراح فــي بلــد اســامي حــرمثــل باكســتان أســهل
بكثيــرمــن تركيــا وأن األتـراك اعتــذروا أن النظــام الالدينــي فــي تركيــا اليســمح
لهم بتطبيق األحكام الشــرعية حتى في املدارس و الجامعات التي ّ
أسســوها
هم بأنفسهم فنحن نرى ّأن هذا هو الطريق الطبيعي لتربية الجيل القادم
ّ
وتعليمه،أما هذا الطريق الذي اجمعتنا له و اكتفينا به فمعناه أننا نصبر
حتــى إذا التحــق أبنــاء املســلمين فــي املــدارس و الجامعــات العصريــة ،فبعــد
أن هدمهــم النظــام الغربــي أو شــبه الغربــي ،ثــم نبــدأ بإصالحهــمّ ،
فإنهــم
يهدمــون ونحــن نبنــي هــم يخربــون و نحــن نعمــركمــا أنهــم يمرضــون و نحــن
ّ
ّ
نشفي ،و ال شافي إال هو وأنهم يضللون ونحن نهدي ،والهادي إال هللا وأنهم
ً
يفســدون ونحــن نصلــح  .ولكــن نظـرا إلــى واقــع الحــال البــد مــن اتخــاذ خطــوة
مثــل الخطــوة التــي قامــت بهــا جامعــة الرشــيد بعــد أن تقاعســت املــدارس
و الجامعــات الدينيــة و أهملــت الطبقــة املثقفــة و تركتهــا تــذوب فــي بوتقــة
ً
الحضــارة الغربيــة وال شــك أن هــذه الخطــوة كمــا ذكــرت أوال لخطــوة كبيــرة
ع�ســى أن يكتــب هللا تعالــى لهــا النجــاح إن شــاء هللا تعالــى .
وع�ســى أن تتا�ســى بهــا املــدارس اإلســامية األخــرى فــي باكســتان و البــاد
اإلســامية .
اإلجابة عن األسئلة املوجهة
ل
ّأمــا اإلجابــة عــن األســئلة املوجهــة أو نقــو إبــداء ال ـرأي بشــأن تحقيــق
األهــداف املطلوبــة فــي الرســالة املوجهــة إلينــا فنقــول و بــاهلل التوفيــق .
ّ
إن هــذه األهــداف كمــا نــرى التتحقــق بتطبيــق املنهــاج املقتــرح ألنكــم عرفتــم
ّأن املنهــج املطبــق فــي ثمــان ســنوات ال تحقــق الهــدف ألنــه مفصــل فكيــف
يمكــن الحصــول علــى الهــدف املفصــل باملجمــل وامللخــص فــا يمكــن تلبيــة
حاجــات العصــر ومواجهــة التحديــات املعاصــرة إذا اكتفــى الطالــب و
املتخــرج بهــذا املنهــج الســائد .
وأقدم لحل هذه املشكلة االقتراحات التالية .
1ـ تشــكليل لجنــة متشــكلة علــى علمــاء و أولــي الخبــرة مــن الرجــال مــن مهــرة
التعليم و ذوي الكفاءات املؤهلة تقوم بتأليف كتب موضوعية مســتعينة
بالكتــب القديمــة والجديــدة ثــم تقــرر تلــك الكتــب فــي املنهــج الدرا�ســي.
2ـ االســتفادة مــن الكتــب الجديــدة املقــررة فــي الجامعــات و الكليــات
اإلســامية فــي البــاد العربيــة بعــد االســتعراض و التحقيــق و االختيــار مــن
قبــل العلمــاء الراســخين .
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كل مــادة و ّ
3ـ ليــس مــن الــازم أن تــدرس ّ
كل كتــاب فــي كل موضــوع بــل يمكــن
أن تقــرر كتــب و تقــدم إلــى الطــاب يطالعونهــا ثــم يختبــرون فــي نهايــة الفتــرة
التعليميــة .
4ـ فــي الســنتين األخيرتيــن ينبغــي التركيــز علــى إلقاءاملحاض ـرات العلميــة
فــي املوضوعــات املختلفــة فمثــا ثــاث حصــص تخصــص للتدريــس و
أربــع حصــص إللقــاء املحاض ـرات علــى طريقــة الجامعــات العصريــة فــي
املوضوعــات املعينــة.
كل طالــب أن يكتــب و يقــدم بحثــا صفيــا نهايــة ّ
5ـ ويفــرض علــى ّ
كل عــام
درا�سي و يقدم رسالة تحقيقية في إحدى املوضوعات تحت إشراف أستاذ
علــى طريــق الجامعــات فــي نهايــة الســنوات الدراســية عنــد التخــرج ،حتــى
يضطــر إلــى مراجعــة الكتــب و التفكيــر والبحــث حــول املوضــوع .
6ـ أمــا املوضوعــات الالزمــة التــي يجــب االعتنــاء بهــا تدريســا و محاضــرة و
مطالعــة فهــي فــي نظرنــا مايل ـي:
العقيدة شرحا و بسطا.
السيرة النبوي ة و التاريخ اإلسالمي (نقدا و تحليال )
الفلســفة الجديــدة الغربيــة و النقــد و التحليــل علــى الفلســفات املعاصــرة
املعروفــة و الســائدة فــي بــاد الغــرب و الوافــدة إلــى البــاد االســامية.
األديــان والفــرق الهدامــة  .ودراس ـ ة الحــركات املعاصــر ة املعروف ـ ة واألفــكار
الحديث ـ ة وتســليط األضــواء عليهــا.
األخالق اإلسالمية كموضوع ّبناء حيث تعالج جميع القضايا االجتماعي ة .
أصــول الحديــث و مبــادئ التخريــج و دراســة األســانيد و أولويــات هــذا الفــن
األدب العربــي وأدب الصحافــة .التفسيراملوضوعي للقرآن الكريم .الفقه املقارن .أصــول السياســة والحكــم و العالقــات الدوليــة و االســتفادة مــن كتــباإلمــام ولــي هللا الدهلــوي .
علم النفس التربوي .علــم االقتصــاد اإلســامي بأســلوب رشــيق حيــث يعالــج القضايــااالقتصاديــة املعاصــرة.
دراســة األصــول واملبــادئ إلدارة الفصــل و املســجد و األســرة و املجتمــع.(ف ـناإلدارة)
املوهالت الالزم ة للنظام التعليمي املطلوب.ســنذكر بعــض املؤهــات التــي ينبغــي االعتنــاء بهــا بخصــوص األســاتذة و
املدرســين .
الف  :البد لألستاذ أن يتقن العربية واإلنجليزية و األردية
ً
ب  :أن يكــون جامعــا للثقافــات املتنوع ـ ة بجانــب التخصــص فــي إحــدى
املوضوعــات اإلســامية.
ً
ج  :أحســن أن يكــون متخرجــا مــن الجامعــات الدينيــة و باإلضافــة إلــى ذلــك
ً
أن يكــون حامــا لشــهادة الليســانس علــى األقــل مــن الجامعــات الرســمية
ً
ويفضــل الدكاتــرة ويكــون األســتاذ قــادرا للتخاطــب بلغــة القــوم حتــى يثقــوا
بــه .
ّ
ه ـ  :أمــا التقــوى و الديانــة و اتبــاع الســنة و التــزي بــزي الصالحيــن فهــذا قبــل
ّ
كل �شــيء لتنتقــل مــن األســاتذة الصفــات الحســنة إلــى التالميــذ ليكــون
ً ً
األســاتذ ة مصــدرا هامــا لهــم .
ّ
()4أما الناحية التربوية فنو�صي بمايلي :
• اختياراألساتذة املؤثرين الناصحين
•االســتفادة مــن تجربــة جماعــة الدعــوة و التبليــغ و التدريــب علــى الخــروج
إلــى القــرى و األريــاف.
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التوجيه اإلسالمي
•دعــوة املشــايخ و الصالحيــن إلــى الكليــة إللقــاء املحاضــرة و النصيحــة و
إقامتهــم مــدة فــي الكليــة ـكـي تســهل للطــاب مصاحبتهــم
ّ
()5أمــا املهــارة فــي اللغــة العربيــة و إتقانهــا فالبــد لتحقيــق هــذا الغــرض مــن
األمــور التاليــة :
املقرر
الدرا�سي .
•اختياركتب جديدة في
•اختياراستاتذة بارعين في اللغة يتقنون العربية كأهلها.
•توفيــر املجــات و الصحــف باللغــة العربيــة و االســتفادة مــن األدوات
الســمعية و البصريــة املباحــة فــي دائــرة الشــرع.
• التدريس بالطريق املباشرباللغة العربية
•إصدارصحف حائطية للتدريب على الصحافة باللغة للعربية.
• إنشاء بيئة عربية مالئمة من املستوى االبتدائي إلى املستوى الجامعي
ّ
()6أمــا اإلجابــة عــن الســؤال الســادس فــا شــك ّأن هــذا معضــل كبيــرو لكــن
إذا أحســنا اختيــارالكتــب كمــا بينــا و أحســنا اختيــاراألســاتذة و غيرنــا طــرق
التدريــس فنرجــو أن تنحــل هــذه املشــكلة إلــى حـ ّـد كبيــرإن شــاء هللا
(ّ )7أمــا اإلجابــة عــن الســؤال الســابع فنعتقــد أن علمــاء باكســتان مــع
االعتـراف بجهودهــم فــي إحيــاء الديــن و محافظــة التـراث القديــم و كفاحهــم
فــي السياســة و إصــاح املجتمــع و الدعــوة و التبليــغ أهملــوا بعــض الجوانــب
الهامــة التــي تســترعي انتباههــم :
•أهملوا جانب الدعوة و اإلصالح في الجامعات العصرية فجهودهم هناك
ً
ضئيلــة جــدا ،و البــاب مفتــوح بمصراعيــه للحــركات الهدامــة ســواء باســم
الديــن أو الدعــوات األخــرى الالدينيــه .
•تضييــع الطاقــات فــي مســائل فرعيــة جزئيــة والعصبيــة للحــركات و
الجماعــات و عــدم االعت ـراف بجهــود اآلخريــن.
ّ
•صارت املدارس و الجامعات كجزر في البحارفقلت العالقات بين العلماء
و الشعب سيما الطبقة املثقفة وزادت الفجوة بينهم .
•قلــة االهتمــام باللغــة العربيــة كأهلهــا و مــن البديهــي أن العالقــة بالعالــم
العربي و االســتفادة منه و التاثيرعليه ال يمكن اال باتقان في اللغة العربية
و العالم العربي له اهميته وخطورته كيف الو هو مهد اإلسالم و الحضارة
اإلســامية
•كثــرة الحــركات السياســية و الدينيــة و كثــرة الجماعــات فيجــب الجهــد
لتقليلهــا ان لــم يمكــن توحيدهــا علــى االقــل .
•البــد مــن القيــام برحــات علميــة لإلفــادة واالســتفادة و االتصــال باملراكــزو
الجامعات االسالمية و تبادل اآلراء مع العلماء والدعاة و إلقاء املحاضرات
علــى الطلبــة والشــباب و الباحثيــن و دعوتهــم إلــى باكســتان للمشــاركة فــي
املوتم ـرات العلميــة .
االقتراح األخير
انــي أو�صــي بــأن يخصــص مــكان لكليــة الشــريعة و لــو كان بقــرب جامعــة
الرشــيد و لكــن ينبغــي ان يكــون خــارج الجامعــة.
ً
ً
و أخي ـرا الآخ ـرا أرجــو أن يتحــرك علمــاء باكســتان و يجــددوا النظــر فــي
ً
نشــاطاتهم و يكونــوا أســوة لعلمــاء ســائر البــاد  .و لنتيقــن جميعــا أننــا فــي
مرحلــة الدعــوة و اإلعــداد  .فــإذا أحســنا القيــام بهــذه املرحلــة و طبقنــا قــول
هللا ســبحانه « و أعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة الــخ» و « ولتكــن منكــم
أمة يدعون إلى الخيرو يأمرون باملعروف و ينهون عن املنكرالخ» فستكون
ً
الخطوة الثانية هو الجهاد في سبيل هللا .و لعل هللا يحدث بعد ذلك أمرا و
ً
ّ
هــو املســتعان و عليــه التــكالن و ال حــول و ال قــوة إال بــاهلل  .و شــكرا لكــم علــى
إصغائكــم .
محمد قاسم القاسمي داراالفتاء دارالعلوم زاهدان ـ ايران
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هامش األخبار
معارضون مصريون يدعون إلسقاط النظام بذكرى الثورة
دعــا معارضــون مصريــون إىل إســقاط النظــام احلاكــم واالصطفــاف حــول
مطالــب ثــورة  25ينايــر /كانــون الثــاين  ،2011وذلــك قبيــل أســابيع مــن
الذكــرى اخلامســة للثــورة الــي أطاحــت بالرئيــس املخلــوع حســي مبــارك.
وجــاء ،يف بيــان وقــع عليــه وزراء وبرملانيــون ســابقون وصحفيــون وحزبيــون
بــارزون يف مصــر ،أن «شــهر ينايــر يــأيت دون أن جيــي االنقــاب ســوى
خسـران ،وبعــد أن كشــفت أحــداث املنطقــة عــن مؤامــرة ُكــرى ُتــاك لألمــة،
باســتخدام رجــال حيكمــون البــاد باحلديــد والنــار ال ميتنعــون عــن قتــل
شــعوهبم وتعذيــب أبنــاء جلدهتــم خدمــة للغريــب وقربانـًـا لرضــا أســيادهم».
إدانة أممية لتصريحات ترامب عن المسلمين
أدان املفــوض الســامي حلقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة زيــد رعــد
احلســن دعــوة املرشــح اجلمهــوري األمريكــي دونالــد ترامــب ملنــع املســلمني
مــن دخــول الواليــات املتحــدة ،وقــال إهنــا «غــر مســؤولة علــى اإلطــاق»،
وهــي التصرحيــات الــي ووجهــت بعاصفــة مــن اإلدانــة واالســتنكار.
واهتــم احلســن ترامــب مبمارســة «لعبــة اجلهاديــن» هبــذا النــوع مــن
التصرحيــات «علــى حســاب األغلبيــة الكبــرة مــن املســلمني العاديــن».
وقــال إن تلــك التصرحيــات غــر مســؤولة علــى اإلطــاق ،وتتنــاىف مــع كــون
«الواليــات املتحــدة قائمــة علــى الكرامــة وعلــى حقــوق الفــرد».
كمــا حــذر مــن «خطــر التصنيــف الــذي جيــرد اإلنســان مــن إنســانيته وقــد
يــؤدي إىل التعــرض لألبريــاء» ،وذ ّكــر بــأن املســلمني هــم أيضــا هــدف
«للمجموعــات املتطرفــة».
وكان ترامــب دعــا -يف بيــان نشــره أول أمــس االثنــن -إىل «وقــف تــام
لدخــول املســلمني إىل الواليــات املتحــدة حــى يفهــم نوابنــا مــا جــرى».
وقــال «اســتنادا إىل اســتطالع للـرأي يف صفــوف املســلمني الذيــن يعيشــون
يف الواليــات املتحــدة فــإن عــددا كب ـرا مــن املســلمني يكنــون احلقــد
لألمريكيــن».
إحباط روسي من اجتماع مجلس األمن حول تركيا
عــر الســفري الروســي لــدى األمــم املتحــدة فيتــايل تشــوركني عــن خيبــة أملــه
مــن نتائــج االجتمــاع املغلــق جمللــس األمــن الــدويل ،والــذي حبــث مســألة نشــر
اجلنــود األت ـراك يف مشــال الع ـراق ،مش ـرا إىل أن االجتمــاع مل خيــرج بنتائــج
تلــزم أنقــرة باختــاذ أي إجـراءات هبــذا الشــأن.
وقــال تشــوركني للصحفيــن إن تأثــر هــذا االجتمــاع كان ميكــن أن يكــون
أقــوى «مــع رســالة موحــدة ،ولكــن مل نســتطع التوصــل إىل هــذا األمــر»،
موضحــا أن األعضــاء الغربيــن يف اجمللــس -خصوصــا الواليــات املتحــدة
الــي ترتأســه هــذا الشــهر -رفض ـوا مطالبــة أنقــرة «بالتقيــد بالنظــام».
وأعــرب تشــوركني عــن «إحباطــه» مــن عــدم تأكيــد جملــس األمــن جمــددا
علــى ســيادة ووحــدة أراضــي الع ـراق ألن بعــض أعضائــه اعتــروا أن «هــذا
األمــر مــن شــأنه أن يســمم الوضــع».
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مع الشيخ حممد تقي العثماني
يف ذكرياته عن الكتب
كليم اهلل البشيني
المدرس بجامعة دار العلوم كراتشي

(فيمـا يلـي ترجمـة عربيـة إلحـدى كتابـات الشـيخ املفتـي محمـد تقـي
العثمانـي حفظـه هللا ،يـروي فيـه تفاصىـل عالقتـه الوطيـدة وصلتـه
املحكمـة التـي تتجـاوز كل معاييـر الشـوق والشـغف بالكتـاب منـذ مـا
أدرك الوعـي إلـى يومـه هـذا وهـو يتجـاوز السـبعين مـن عمـره ،وأسـلوبه فـي
التعامـل مـع الكتـب ،و�شـيء مـن منهجـه فـي تأليـف الكتـب ،وبخاصـة التـي
كتبهـا فـي الـرد علـى املذاهـب الباطلـة أواألفـكار والنظريـات الزائغـة .كتبهـا
فضيلتـه حفظـه هللا ك ّ
ـرد إلحـدى رسـاالت الشـيخ سـميع الحـق املوقـر
حفظـه هللا ،والـذي سـأله فيهـا عـن األمـور املذكـورة )
وحيــث كان منزلنــا عامـرا بتلكــم األســفار العلميــة الضخمــة التــي اقتناهــا
ٓ
والــدي رحمــه هللا علــى ّقلــة ذات يــد وشـ ّـح مــوارد ّ
ماليــة ،ومــن جانــب اخــر
فكنــت أرى ولــوع والــدي رحمــه هللا وشــغفه بهــذه الكتــب عــن كثــب،
وهــذا ال�شــيء قــد غــرس فــي قلبــي أول نــواة لحــب الكتــب وهواهــا ،وحيــث
كان قــد صــادف القلــب الفــارغ لــذا فمــن الطبيعــي أن تمكــن فيــه ّأيمــا
ّ
تمكــن .فحصلــت لــي معرفــة بأســماء الكتــب العديــدة ومؤلفيهــا ،ولــو كان
االستفادة منها على شوك قتاد بعد ...إلى أن بلغت العاشرة من عمري،
ّ
ّ
فقيــض هللا لــي أســاتذة ِأجــاء كانــوا قــد أشــرب فــي قلوبهــم حــب الكتــب
وإدمــان القـراءة ،وال ســيما املفتــي ولــي حســن رحمــه هللا منهــم ،الــذي كان
كل درس مــن دروســه ينـ ّـم عــن ســعة مطالعتــه وشــدة عالقتــه بالكتــب.
وبالطبع لقد حاول أن ّ
يحول هذه الخصيصة إلينا أيضا ،فكان يأمرني
ٓ
من حين الخربقراءة بعض الكتب ،وبخاصة في موضوع السيرة النبوية
علــى صاحبهــا الصــاة والســام ،وحيــاة الصحابــة رضــوان هللا عليهــم
ّ
أجمعيــن .ومــع تقـ ّـدم العمــروتخطــي عقبــات الــدرس النظامــي ،قــد تغلغل
ّفي الشوق والرغبة تجاه الكتب فأبت أن تقتصرفي هذين املجالين ،بل
تجاوزتهمــا إلــى الكتــب فــي املـ ّ
ـواد العلميــة األخــرى...
وكان مــن نتيجــة ذلــك أننــي ملــا بلغــت الخامســة عشــرة مــن عمــري ،كانــت
هوايتــي املفضلــة التقلــب فــي أحضــان تلــك الكتــب التــي كانــت تحويهــا
ٓ
مكتبــة والــدي رحمــه هللا .فكنــت اخــذ كتابــا وأسـ ّـرح فيــه النظــرأتعــرف
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من خالله على اسم الكتاب ومؤلفه ،كما أقرأ فهرسه ألعرف املواضيع
التــي يتعاطــى البحــث حولهــا ،ثــم أختــار منهــا مــا ينســجم مــع رغبتــي
ألســتفرغ الوســع فــي قراءتــه واإلحاطــة بمــا جــاء فيــه ...وهكــذا قــد حصلــت
لــي معلومــات أساســية كافيــة عــن جميــع الكتــب التــي كانــت تتحلــى بهــا
مكتبــة والــدي رحمــه هللا .ثــم قمــت فأعــدت الترتيــب والعمليــة التنقيبيــة
نفســها مــع مكتبــة دارالعلــوم .وكانــت ثمــرة ذلــك أن معرفــة هــذه الكتــب
قــد ترســخت فــي ذهنــي ،مــا قــد ّ
يســرلــي األمــرفــي مرحلــة البحــث والتحقيــق-
ّ
بحيث إنني كلما احتجت إلى �شيء بادرني ذهني للتو إلى مصادره ومظانه
التــي يمكننــي أن أجــده فيهــا.
ل
وبحكــم البيئــة التــي كنــت أعيــش فيهــا داخــل املنــز  ،والتربيــة التــي حظيت
بها من األساتيذ الكرام ،كان قد حصل لي شغف زائد باألدب ،والشعر
منــه خاصــة .وكان ســماحة والــدي رحمــه هللا يتلقــى جرائــد ومجــات مــن
داخل الدولة وخارجها ،فكنت أتفحصها وأقرأها –وإن بتفاوت-حسب
رغبتي وميولي فيها .وهذا الشوق –شوق األدب واإلنشاء -قد حملني على
قـراءة كتابــات أعــام األدبــاء العصرييــن ،مثــل الســيد ســليمان النــدوي،
والشــيخ مناظــر أحســن الكيالنــي ،والســيد أبــي الحســن علــي النــدوي،
ٓ
رحمهــم هللا جميعــا ،باإلضافــة إلــى "غبــارخاطــر" ألبــي الــكالم ازاد ،الــذي
كان قــد وقــع مــن قلبــي موقعــا حســنا فقرأتــه برغبــة عارمــة وشــغف زائــد.
كما أن هذا الشوق نفسه قد حداني إلى قراءة كل من ّ
يتسنى لي قراءته
مــن رجــال األدب والقلــم ،علــى اختــاف مســالكهم ومناهجهــم ووجهــات
َ
نظرهــم ،وذلــك بغيــة االســتفادة مــن أســلوبهم ون َمــط كتابتهــم .أمــا وأن
أنفعــل نظريــا عمــا ّ
يقدمهــا أصحــاب تلــك الكتابــات مــن األفــكار الزائغــة
والنظريــات الفاســدة فــكان ذلــك شــبه مســتحيل بفضــل التربيــة التــي
ّ
ّ
األجــاء ثانيــا.
ربانــي ب ٓهــا ســماحة والــدي رحمــه هللا أوال وأســاتيذي ِ
ّ
وكنــت انــذاك أعتنــي بدراســة الحضــارة الغربيــة أيمــا اعتنــاء ،فكنت كلما
وجــدت شــيئا مــن املؤلفــات التــي تتحــدث عنهــا وعــن مبادئهــا وأسســها،
أوالنقد عليها وهدم فكرها العلماني وفلسفتها ّ
املادية ،قرأته واستفدت
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منه ولو في قليل .ومن هذا املنطلق قرأت معظم كتب السيد أبي األعلى
املــودودي رحمــه هللا .وبالرغــم مــن أنــي أخالفــه فــي كثيــرمــن املســائل ،إال
أن أســلوب كتابته وعرضه للموضوعات قد أعجبني كثيرا .ثم قرأت ما
ُأخذ ُ
وانتقد عليه من جهات شـ ّـتى ،فلمســت منها العثرات واألخطاء التي
وقــع فيهــا مــن جـ ّـراء قلمــه أوأســلوبه ،ومــن ثـ ّـم تعرفــت علــى األمــور الالزمــة
االحتـرازعنهــا فــي الكتابــات العلميــة املعتدلــة الهادفــة.
هــذا الحديــث عــن صلتــي بالكتــاب زمــن التحصيــل وطلب العلم الرســمي.
أما وبعد ما نزلت في ميدان الحياة وانخرطت في سلك التدريس وخضت
غمــارالبحــث والكتابــة ،فانحصــرت دائــرة مطالعتــي فــي الكتــب التــي كنــت
ُ َّ
أكلف بتدريسها أواملباحث التي كنت في صدد البحث والكتابة فيها.
وبالنســبة إلــى التدريــس فكنــت أســتنفد طاقتــي فــي اقتنــاء وجمــع كل مــا
يتعلــق بالكتــاب واملـ ّـاد ِة التــي ّ
أدرســها ،ثــم أصــرف مــن وقتــي ال�شــيء الكثيــر
ّ
ّ
كل مــا لــدي مــن
فــي قراءتــه ،إال أننــي مــا كنــت أثقــل علــى الطالــب بإلقــاء ِ
املعلومــات ،بــل أراعــي فيــه مســتوى الطالــب الذهنــي وحاجتــه الثابتــة.
ّ ّ
ومــن هــذا ل ـ ــا ِكلفــت بتدريــس مـ ّـادة النحــو العربــي ،فكنــت ¬¬–إضافــة
إلــى الشــروح والحوا�شــي املعروفــة املتداولــة -أســتفيد مــن أهـ ّـم املراجــع
ّ
النحويــة أيضــا .حتــى أننــي حينمــا وصلــت فــي التدريــس إلى "شــرح
واملصــادر
ٓ
ّ
ّ
الجامــي" اخــر كتــاب درا�ســي نحــوي فــي املنهــج النظامــي ،تذكــرت كتابــا
للســيوطي (االقت ـراح فــي أصــول النحــو) وكنــت قــد رأيتــه زمــن ّ
تتبعــي فــي
مكتبــة والــدي رحمــه هللا ،فاســتوعبته بالق ـراءة ،فأفادنــي كثي ـرا ،ثـ ّـم
عرضــت أهـ ّـم مباحثــه علــى الطلبــة كمقدمــة العلــم.
ُ
وحينمــا فـ ّـوض إلـ ّـي تدريــس مــادة األدب العربــي ،بــادرت إلــى الكتــب التــي
تعتبــرعمــاد األدب العربــي وأركانــه( ،البيــان والتبييــن للجاحــظ ،الكامــل
للمبـ ّـرد ،وأدب الكاتــب البــن قتيبــة) أمــا أمالــي القالــي ¬–رابــع األربعة-فلــم
يتوفــرلــي فــي ذلــك الوقــت .فعكفــت علــى ق ـراءة هــذه األســفارواســتفدت
منهــا كثي ـرا.
ّ
ّ
وكنت أستغل رحالتي الخارجية في زيارة املكتبات والتجول فيها .فكنت
أرتاد محالت الكتب القديمة ،ما يسمى لدى العامة بـ ، ...........فأق�ضي
هناك ساعات في ّ
تفحص الكتب القديمة والتطلع عليها ،إلى أن ّ
تتلوث
مالب�ســي نقعــا وغبارا.
وحىنما كنت أريد كتابة مقال أوتأليف كتاب ،فكان من دأبي أن أراجع
له من املصادرواملراجع ما يفي بحاجتي في ذاك العمل.
وفــي ســبيل الـ ّ
ـرد علــى األفــكارالزائغــة والنظريــات الفاســدة ،فكنــت أعتنــي
أيما اعتناء بأن أفهم أوال تلك النظريات واألفكارمن مصادرها األصلية
وعــن أصحابهــا الذيــن ّ
تبنوهــا ،مســتمدا فــي ذلــك عــن ســياق كالمهــم
وســباقه وطبيعــة كتاباتهــم ومــا إلــى ذلــك ،ثــم أكــرعليــه مــرة أخــرى كــرة ّرد
وانتقــاد .ومــن هــذا فلمــا أردت أن أكتــب فــي الـ ّ
ـرد علــى النصرانيــة ،كانــت
قراءتــي لكتــب علمــاء النصرانيــة فــي تأييدهــا وتحقيقهــا أكثــرمــن الكتــب
ُّ
التــي أ ِلفــت ضــد النصرانيــة ومعتقداتهــا .وكان غر�ضــي مــن ذلــك أن ال
َ َّ
مسلماتهم ،وال أنسب إليهم قوال هم ال يعترفون
أنتقد عليهم إال في ضوء
بــه .وكذلــك ملــا صادفــت لــي األقــدار أن أكتــب فــي الــرد علــى القاديانيــة
املرزائيــة استســمكت بالترتيــب ذاتــه ،حيــث راجعــت كتــب القاديانيــة
األصيلــةّ ،
وتفهمتهــا فــي ضــوء ســياق الــكالم وســباقه ،ثــم قمــت بالتعليــق
عليهــا وتوضيــح مــا يؤخــذ عليهــا مــن الناحيــة الشــرعية .وكذلــك كان دأبــي
مــع املتجدديــن وفــي ســبيل الــرد عليهــم وعلــى نظرياتهــم الفاســدة.
ُ
أما الســؤال عن الكتب التي كان لها أعظم تأثيرفي شــخصيتي ،والكتاب
الذين لهم أعمق تقديرفي نف�ســي،
ّ
ُ
فالجــواب أن هنــاك قائمــة طويلــة مــن الك ّتــاب ومــن الكتــب التــي أثــرت
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فـ ّـي مــن الناحىــة العلميــة ّأيمــا تأثيــر ،يتحيــرالذهــن فــي تفضيــل البعــض
منهــا بالذكــروتــرك األخــرى .إال أن الســؤال إذا كان عــن اإلصــاح الذاتــي
والحيــاة العمليــة والتربيــة الروحيــة ،فعنــدي لــه الجــواب الوحيــد
األوحد ...حكيم األمة الشــيخ العالمة محمد أشــرف علي التانوي رحمه
هللا ...ففــي أول عهــدي بالق ـراءة وشــغفي باملطالعــة كانــت تبــدو لــي كتــب
مواعظــه أعلــى وأرفــع مــن أن يصــل إليهــا فهمــي القاصــروإدرا ـكـي املحــدود،
لــذا لــم أكــن أرغــب فــي قراءتهــا كثيـرا .إال أننــي ملــا بــدأت قراءتهــا – بأمــرمــن
ســماحة والــدي ،وتأكيــد مــن الشــيخ العارفــي رحمهمــا هللا -كعــادة يوميــة
ثابتــة ،لــم تلبــث أن أخــذت بمجامعــي ،واســتلهمت رغبتــي شــيئا فشــيئا،
إلــى أن أتــى علـ ّـي يــوم أبدأهــا فــا يكــون �شــيء أشـ َّـق علـ ّـي مــن تركهــا والتخلــي
عنها بالرغم من قراءة القدرغيراليسيرمنها .ولقد أثبتت األيام وحققت
التجــارب أن هــذه املواعــظ ليســت مفعمــة بنصائــح وتوجيهــات تربويــة
فحســب ،إنما هي بحرمن العلوم ضخم ال ســاحل له ،وكنزمن املعارف
عظيــم ال نظيــرلــه .وبخاصــة إنــك إذا قرأتهــا ألفيــت أن الفهــم الصحيــح
للدين ،ومعرفة حدوده ،والعلم بالنفس البشرية وخفاياها ،والتوجيه
إلــى طــرق إصــاح شــأنها وتقويــم عوجهــا يترشــح مــن ثنايــا كتبــه فــي عمــق
وســعة ووفــرة ال نعــرف لهــا مثيــا فــي املكتبــة البشــرية.
وبفضــل العكــوف علــى هــذه املواعــظ وإدمــان قراءتهــا لقــد اتضــح للعبــد
الديــن وطريــق اتباعــه اتضاحــا كامــا لــم يــدع للتشــكيك فيــه ســبيال،
والحمــد هلل علــى ذلــك.
وبالنســبة إلــى الحضــارة الغربيــة ومــا جـ ّـرت علــى البشــرية مــن الضــاالت
واألخطــاء فــي األفــكار واملفاهيــم ،ق ـرأت لكثيريــن ممــن عاصرتهــم،
واستفدت منهم إلى حد ال بأس به ،والجميع نقدرلهم خدماتهم في هذا
ّ
املجــال ،إال أن ّ
الكتيــب الصغيــرالــذي ألفــه الشــيخ حكيــم األمــة التانــوي
رحمــه هللا باســم :االنتباهــات املفيــدة فــي حــل االشــتباهات الجديــدة،
وشــرحه :حــل االنتباهــات ،والــذي ّ
ضمنــه البحــث والدراســة عــن األســس
التي تقوم عليها تلكم النظريات الفاسدة واالشتباهات الزائفة ،وجدته
يشفي العليل في املوضوع ويروي الغليل .وإني –إلى ّ
حد تتبعي -ال أعرف
لــه نظي ـرا فــي املكتبــة اإلســامية.
ومنــذ مــا ازداد اشــتغالي بالتدريــس بجانــب الكتابــة والتأليــف ،ال أجــد
ّ
لدي من الوقت ما أصرفه في القراءة التي دافعها رغبة محضة وشوق
خالص .أضف إلى هذا األسفاراملتتالية واألشغال املتكاثرة .لذا فتكون
ّ
عنــدي كومــة مــن الكتــب أدرجهــا ضمــن قائمــة االنتظــار ،علنــي يومــا أجــد
ســعة مــن الوقــت ملطالعتهــا واالســتفادة منهــا.
ولكن ،ومع ذلك ،وفي ِخضم هذه األشــغال والعوائق ،وإلشــباع غزيرتي
ٓ
الشــوق والرغبــة ،أحــاول بيــن الحيــن واالخــر أن أتفــرغ لتســريح النظــرة
–ولــو عجلــى وعابــرة -علــى الكتــب.
والنكتــة املهمــة التــي ّ
أود التنويــه بهــا هنــا كحقيقــة ثابتــة هــي أن الق ـراءة
املحضــة لــن تلعــب بوحدهــا دورا فــي تكويــن شــخصية متكاملــة ،مثلمــا
يمكــن ذلــك بمالزمــة شــخصىة متكاملــة ومطالعــة حياتــه .فاملطالعــة
تضيف في ثروة معلوماتك ،بينما األمور األساسية من الفهم الصحيح،
واعتــدال املـزاج ،وإصــاح النفــس تحصــل مــن صحبــة الشــخصيات .ومــا
ٓ
أحســن مــا قــال الشــاعراألردي أكبــرإلــه ابــادي:
نه كتابوں سے وعظوں سے نه زر سے پيدا
دين هوتا هے بزرگوں كي نظر سے پيدا
أي :إن املــرء لــن يتحلــى بالديــن عــن طريــق الكتــب ،وال ســماع املواعــظ
وال إنفــاق األمــوال ،إنمــا يتأتــى الديــن فــي حيــاة املــرء مــن صحبــة املشــايخ
الصالحيــن.
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تركيا وإسقاط الطائرة الروسية!
أبي عامر محمد جمال

فــي خطــوة حماســية غيــر مســبوقة قامــت تركيــا بإســقاط طائــرة روسـ ّـية
حربيــة مــن ط ـراز ســوخوي  24يــوم الثالثــاء  24نوفمبــر الجــاري بعــد أن
انتهكــت األخيــرة أجواءهــا دون التفــات بتحذي ـرات الجيــش التر ـكـي عشــر
م ـرات متتاليــة.
اختلفــت الــردود الدوليــة واإلقليميــة ،فقــد أدانتهــا بعــض الــدول واصفــة
إياهــا بخطــوة إرهابيــة ّ
وأيدتهــا أخــرى بحجــة أنهــا اخترقــت املجــال الجــوي
لتركيــا ،وكان لهــا الحــق فــي الدفــاع عــن أراضيهــا وحدودهــا ،وعليــه فــإن هــذا
اإلقــدام الجــريء أثــار دهشــة العالــم الــذي لــزم الصمــت والحيــاد تجــاه
التدخــل الرو�ســي الســافر.
توترت العالقات الروسية التركية بعد هذا الحادث وتغيرت من الجدال
اللســاني إلــى الخطــوة العمليــة مــن الجانــب الرو�ســي حيــث هـ ّـم بتعليــق
العالقــات الثنائيــة وقطــع الروابــط االقتصاديــة بيــن البلديــن.
يــرى بعــض املحلليــن أن هــذه الخطــوة التركيــة رغــم أنهــا خلقــت جــوالتوتــر
ورغــم تصعيــد الخــاف ،إال أن روســيا نظـرا إلــى عزلتهــا الدوليــة وضعفهــا
االقتصــادي وحاجتهــا إلــى تركيــا ،ونظ ـرا إلــى أن تركيــا أصبحــت اآلن قـ ّـوة
ّ
اقتصاديــة وعســك ّرية وإقليميــة کبیــرة ،لــن تــرد علــى تركيــا ردا عســكريا
ولــن تفــرض عليهــا حظـرا اقتصاديــا ،خاصــة وأن تركيــا تعـ ّـوض خســائرها
بجاراتهــا الوديــة الجديــدة كدولــة قطــر والســعودية والبــاد املجــاورة
األخــرى ،والدليــل الحــي علــى ذلــك بــرودة الــردود الروســية علــى تركيــا حیــث
لــم يكــن رد الرئيــس الرو�ســي إال االكتفــاء بالقــول ّ
"إن تركيــا ّ
وجهــت لنــا
ّ
طعنــة فــي الظهــر".
مهما یکن من �شيء امللفت للنظرأن روسيا كانت متفائلة بالنسبة إلى تركيا
نظ ـرا إلــى صداقتهمــا القويــة وعالقتهمــا الثنائيــة ذات الجــذور التاريخيــة،
فتخيلــت أن تركيــا رغــم إســاميتها إال أنهــا لــن تســتهدف طياراتهــا الحربيــة
فيمــا إذا اخترقــت أجواءهــا, ،ولــن تتج ـرأ علــى رد قاطــع فيمــا إذا قصفــت
أراضيهــا ،واســتهدفت حدودهــا ،ولكنهــا جهلــت أن إســامية تركيــا تختلــف
عن إسالمية الدول العربية التي فتحت الباب على مصراعيه لكل محتل
متغطــرس مســتكبرفــي األرض .فجــاءت هــذه الخطــوة لتعطــي روســيا ومــن
سارعلى شاكلتها رسالة واضحة وهي أن تركيا ليست مثل البالد األخرى،
وأنهــا علــى يقظــة فيمــا يمارســها االحتــال الرو�ســي.
کانــت هــذه الخطــوة بمثابــة صفعــة قويــة فــي وجــه الــدب الرو�ســي الــذي بــدأ
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يبسط سيطرته على أرا�ضي سوريا املحتلة ،ويقصف مدن سوريا وقراها
بــكل عنجهيــة وغطرســة دون أن يتوجــس خوفــا مــن أي جانــب عربــي أو
دولــي.
كانــت هــذه الخطــوة فــي وقــت تخادلــت الــدول العربيــة عــن مســاندة شــعبها
املقهــور الــذي ديــس تحــت أقــدام االحتــال الرو�ســي ،فــي وقــت كممــت دول
الشرق والغرب أفواهها على الجرائم التي ارتكبها النظام السوري وأخيرا
الــدب الرو�ســي بحــق الشــعب الســوري.
قــد جــاءت هــذه الخطــوة فــي أوانهــا ،فــي وقــت كانــت املقاتــات الروســية
تقصــف املــدن الســورية بــا هــوادة ،وتتحــدى دول الشــرق والغــرب.
جاءت هذه الخطوة لتلقن روسيا درسا لن تنساه وهوأن تدرك أن الغيرة
اإلســامية الجياشــة وإن كانــت قــد ماتــت فــي ضميــرقــادة الــدول التــي تمثــل
الغرب ،ولكن الترك لم يزالوا فيهم عرق محمدي ينبض ،وأن أبناء محمد
الفاتح لم يزالوا أحياء يدافعون عن كيانهم ووجودهم.
جــاءت هــذه الخطــوة لتفهــم روســيا أن تركيــا ليســت تركيــا األمــس ،فقــد
تغيــرت اتجاهاتهــا العلمانيــة إلــى اإلســامية ،ووصلــت إلــى إحــدى الــدول
الغنيــة الكبــرى ،واحتلــت مكانــة مرموقــة فــي العالــم.
جــاءت هــذه الخطــوة لتعيــد إلــى األذهــان ذلــك الــدور الالمــع الــذي لعبــه
األت ـراك قرونــا طويلــة علــى مســرح األحــداث.
جــاءت هــذه الخطــوة ّ
لتنبــه روســيا والقــوى املتغطرســة أن أحفــاد
العثمانييــن الذيــن كان الــروس يدفعونهــم الجزيــة عــن يــد وهــم صاغــرون؛
عــادوا ليمثلــوا دورهــم مــن جديــد ،ويفتحــوا مــن جديــد تلــك الصفحــات
املشــرقة التــي بقيــت فــي مخبــوءة فــي أوراق التاريــخ منــذ زمــن.
فلتعلــم روســيا وليعلــم كل قــوي متغطــرس جبــارأن لــكل فرعــون مو�ســى،
ـوات أكثــر بنــاءة ،وأن
وأن هــذه ليســت آخــر خطــوة لتركيــا ،تليهــا خطـ
املستقبل للمستضعفين .وصدق هللا العظيم"َ :و ُنر ُيد َأ ْن َن ُم َّن َع َلى َّالذينَ
ِ
ِ
َْ
اسـ ُـت ْ
ال ْر َ َ ْ َ َ َ ً َ َ ْ َ َ ْ َ
ْ
ارثيـ َـن".
ض ِع ُفوا ِفــي
ض ونجعل ُهـ ْـم أ ِئ َّمــة ونجعل ُهـ ُـم الو ِ ِ
ِ
فهنيئا لتركيا هذه الخطوة املباركة ،وهنيئا لتركيا هذا الشعب املتمسك،
واألبــي ،والغيور.
وهنيئا لتركيا هذه القيادة القوية الغيورة التي تمتأل إيمانا وتتقد حماسة.
وهنيئــا لتركيــا هــذا املوقــف الجــريء ،وهــذه املغامـرات واملجازفــات الطيبــة
الناجحــة.
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إعمال الدقة في اختياراللفظة
ّ
ّ
بما أن األلفاظ هي اللبنة األولى في عملية التعبيرعن الفكر ،كان الواجب
علــى الكاتــب أن يراعــي الدقــة املســتطاعة فــي اختيــار األلفــاظ املناســبة
لألفــكارالتــي يريــد توصيلهــا إلــى القــارئ .ومهمــا كان الكاتــب مســيطرا علــى
ألفــاظ اللغــة إذا لــم يحســن اســتخدامها ووضــع لفظــة مناســبة فــي مكانهــا
املناسب فإنه ال يسيطرعلى أفكاره وال يحسن التعبيرعنها ،فتأتي أفكاره
ّ
ضبابيــة يكتنفهــا الغمـ ُ
ـوض.
ّ
من أهم شروط اللفظة الجيدة
ومــن أهـ ّـم شــروط اللفظــة الجيــدة أن تكــون دقيقــة ومحـ ّـددة وصحيحــة.
وعلــى قــدرمعرفــة الكاتــب بالعوامــل الثالثــة املؤديــة إلــى جــودة االختيــار
َّ ً
لأللفــاظ ،يأتــي اختيارهــا موفقــا:
 -1األلفــاظ التــي نســتخدمها فــي حياتنــا هــي فــي الواقــع رمــوز لألشــياء التــي
نشمها أو ّ
نراها أونسمعها أو ّ
نحسها أونفعلها أونلمسها أو ّ
نتذوقها ،كما
أنهــا رمــوز للتجــارب اإلنســانية الطويلــة الكثيــرة غيــراملعــدودة التــي ّ
نمربهــا.
وذلك يعني أن األلفاظ ال توجد في ذواتها وإنما هي رموز ملدلوالت خارجة
عنهــا .مثــا إذا قلنــا  :حافلــة فــإن هــذه اللفظــة ترمــز لآللــة التــي نركبهــا.
واللفظــة جعلتنــا نســتحضرها فــي أذهاننــا.
 -2كلنــا يعلــم أن عــدد األلفــاظ قليــل بالنســبة إلــى التجــارب اإلنســانية
لدى األمة الناطقة بها ،وليس هناك لفظة مستقلة لكل �شيء في الحياة
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د/
الهن

د

ولك تجربة ّ
يمربها اإلنسان؛ ولذلك استخدمت اللفظة الواحدة أحيانا
كثيــرة ألكثــر مــن داللــة ،ورغــم الــدالالت الكثيــرة للفظــة الواحــدة يتــاح
لإلنســان أن يعــرف بالدقــة أي الــدالالت للفظــة هــو املقصــودة فــي موضــع
كــذا .وذلــك عــن طريــق التأمــل فــي تركيــب الــكالم وســياقه مثــا :إذا قلنــا
فالن طرب بنجاج ابنه في االمتحان بالدرجة األولى وباملركزاألول ،وفالن
طرب بموت أخيه ،علمنا أن املراد من ( طرب) في الجملة األولى هو(شدة
الفــرح) وفــي الثانيــة ( شــدة الحــزن) وذلــك عــن طريــق الســياق والقرينــة فــي
كل مــن الجملتيــن.
 -3األلفــاظ ال تســتخدم ف ـرادى ،وإنمــا يســتخدمها اإلنســان مربوطــة
بغيرهــا مــن األلفــاظ ّ
لتعبــر عــن أي فكــرة تعمــل فــي ذهنــه.
ً
ً
وعلــى قــدر مراعــاة أهــل اللغــة – متحدثــا كان أو كاتبــا – لهــذه العوامــل
الثالثــة يأتــي اســتخدام اللفظــة املناســبة فــي املــكان املناســب .ومــن هنــا
يمتــازبعــض ّ
الكتــاب عــن غيرهــم فــي اختيــاراأللفــاظ ملواضعهــا حتــى يشــار
ً
إليــه بالبنــان ويقــال :إن فالنــا كاتـ ٌـب ُمجيــد ُومتقــن لديــه قــدرة فائقــة علــى
اختيــاراأللفــاظ ووضعهــا فــي موضعهــا الالئــق.
عدم الدقة في اختياراللفظة املناسبة يرجع إلى أمرين
وعدم الدقة في اختياراللفظة املناسبة للموضع املناسب ربما يرجع إلى
أمريــن:
 -1عــدم قــدرة الكاتــب علــى التمييــزبيــن املترادفــات اللفظيــة وعلــى معرفــة
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مــا بينهمــا مــن الفــرق الدقيــق فــي الداللــة.
 -2وعدم معرفته بسياق اللفظة املناسبة.
ّ
والترادف ظاهرة مطردة في معظم لغات الدنيا؛ حيث توجد فيها ألفاظ
ً
ً
ًّ
تختلف نطقا وكتابة؛ ولكنها تعطي معنى عاما واحدا؛ ففي اللغة العربية
مثــا( :جلــس) و (قعــد) كلتــا اللفظتيــن فــي معنــى عـ ّ
ـام واحــد؛ غيــرأننــا حيــن
نتعمق في معاني املترادفات بنحوجيد ونتناولها بالتدقيق واإلمعان نجد
فروقــا لطيفــة واختالفــات دقيقــة فــي داللــة كل لفظــة منهــا ّ
تميزهــا عــن
ّ
فاتفاقها إنما يكون في املعنى ّ
العام؛
األخرى مهما بدا أنها جميعا متفقة؛
ّ
ّ
ألن القاعــدة اللغويــة تؤكــد أن األصــل فــي اللغــات أن تعبــر اللفظــة عــن
معنــى واحــد؛ ولكــن كثيـرا مــن أمــور الحيــاة تتقــارب فــي بعــض النواحــي وإن
كانت تتباعد في النواحي األخرى ،فظهرت في اللغات ألفاظ ّ
تعبرعن هذه
األمــور .وتلــك األلفــاظ مهمــا بــدت مشــتركة فــي املعنــى العــام؛ لكنهــا تكــون
مختلفــة ال محالــة فــي جــزء منــه .وأمثــال هــذه األلفــاظ بنســبتها ضئيلــة
ً
جـ ّـدا بالنســبة إلــى مجمــوع األلفــاظ فــي معظــم لغــات الدنيــا .ولكــن هنــاك
وسائل في اللغات تساعد على معرفة فروق دقيقة توجد بين داللة هذه
األلفــاظ ،وبالتالــي علــى وضعهــا فــي مواضعهــا املناســبة لــدى اســتخدامها.
كثرة الترادف اللفظي في اللغة العربية ّ
عدت من مزاياها
ً
والت ـرادف اللفظــي شــائع فــي اللغــة العربيــة ،فقــد وضــع العــرب ألفاظــا
للداللــة علــى التجــارب اإلنســانية املتشــابكة املتقاربــة املتماثلــة مثــا :كان
الطالــب املجـ ّـد فــي الفصــل ينتظــراألســتاذ ويترقبــه ويترصــده وويتوقعــه.
وكان الطالب املجد في الفصل ينتظراألستاذ ويترقبه ويترصده ويتوقعه.
وكان نجاحك في مسابقة تحفيظ القرآن وتجويده وتفسيره باملركزاألول
ممــا أتوقعــه وأحســبه وأظنــه وأقـ ّـدره وأتخيلــه وأوتوهمــه .وكذلــك هنــاك
كلمــات فــي معنــى املخافــة :مثــا  :الطالــب ُيكــرم أســتاذه ورغــم ذلــك يرهبــه
ويخافــه ويخشــاه ويوجلــه ويفــزع منــه ويفــرق ويذعــرويرعــب ويـراع ويرتــاع
ويرتعــب وينذعــرويســتطارويرتعــد.
ّ
وكثــرة الت ـرادف فــي اللغــة العربيــة عــدت امليــزة التــي فاقــت بهــا غيرهــا مــن
ً
اللغــات كأن العــرب كانــوا أكثــرإدراكا ملــدى الفــرق اللطيــف الدقيــق بيــن
التجــارب واملشــاعر اإلنســانية الكثيــرة املتنوعــة املتشــابهة ،فوضعــوا
للداللــة علــى كل منهــا لفظــة مســتقلة ،فكثــرت األلفــاظ للداللــة ّ
العامــة
ً
علــى املعنــى الــذي بــدا واحــدا؛ ولكنــه كان مختلفــا فــي الواقــع .وكان العــرب
األقدمــون يدركــون األبعــاد الدقيقــة التــي تفـ ّـرق بيــن هــذه األلفــاظ مــن
ً
ّ
الخاصــة معــا.
حيــث داللتهــا العامــة وداللتهــا
وقــد اهتــم العلمــاء قديمــا وحديثــا بجمــع األلفــاظ املترادفــة وتحديــد
املدلــول الدقيــق لــكل منهــا وإبانــة الفــرق اللطيــف بيــن معانيهــا .ويمكــن أن
نشــيرعلــى ســبيل املثــال إلــى كتــاب (فقــه اللغــة) ألبــي منصــور الثعالبــي (
429-350هـ  1038 – 961 -م) و(الفروق اللغوية) ألبي هالل العسكري
(املتوفــى بعــد  395ه ـ 1005 /م) واملخصــص البــن ســيده ( 458-398ه ـ
 1066 – 1007م) وفــي العصــر الحاضــر إلــى كتــاب (داللــة األلفــاظ )للدكتــور إبراهيــم أنيــس منصــور (1397 -1324ه ـ 1977- 1906 -م).
ومــع مــرورالزمــن بــدا كأن هــذه الفــروق الدقيقــة بيــن مدلــوالت الكلمــات
املترادفــة قــد تالشــت لــدى املتأخريــن وال ســيما فــي الشــعر والنصــوص
ّ
املسـ ّـجعة التــي تركــز فيهــا االهتمــام علــى املوســيقي واإليقــاع اللفظــي
والقافية؛ ولكن املتضلعين من علماء اللغة واألدب والكتابة والشــعرال
يزالــون يراعــون هــذه الفــروق .وال بـ ّـد مــن ذلــك للمحافظــة علــى ثـراء اللغــة
العربيــة وحرمتهــا التراثيــة ،وال ســيما ألن ذلــك وحــده الــذي يســاعد علــى
اختياراللفظة الدقيقة للتعبيرعن املعنى املحدد الدقيق املقصود،كما
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يســاعد علــى تجنــب التــورط فــي كثيــرمــن املشــكالت الفقهيــة والقانونيــة
والسياســة الدبلوماســية واالقتصاديــة .وانظــرإلــى أمثلــة ذلــك فــي كتــاب
الدكتــور إبراهيــم أنيــس (داللــة األلفــاظ) .ولكــي تلمــس مــدى الفــرق
الدقيــق بيــن معانــي األلفــاظ املترادفــة اق ـرأ النـ ّ
ـص التالــي لرئيــس األدبــاء
والكتــاب فــي القديــم والحديــث أبــي عثمــان عمــرو بــن بحــرالجاحــظ (163
 255ه ـ 869- 780-م) الــذي تنــاول فيــه فــي كتابــه (الحيــوان) بيــان مــاحدث لقا�ضي البصرة عبد هللا بن ّ
سواربن عبد هللا بن قدامة العنبري
ّ
ّ
البصــري مــع الذبــاب الــذي حطــم الرقــم القيا�ســي الــذي كان قــد سـ ّـجله
فــي حياتــه فــي الرزانــة والوقــار ،تحــت عنــوان ( عبــد هللا بــن سـ ّـواروإلحــاح
الذباب) :كان لنا بالبصرة قاض يقال له عبد هللا بن ّ
سوار ،لم يرالناس
ّ
ً
ً
ً
حاكما قط وال ِّزميتا وال ركينا ،وال قورا حليما ،وضبط من نفسه وملك
مــن حركتــه مثــل الــذي ضبــط وملــك .كان يصلــي الغــداة فــي منزلــه ،وهــو
قريــب الـ ّـدار مــن مســجده ،فيأتــي مجلســه فيحتبــى وال ّيتكــئ ،فــا ي ـزال
منتصبــا ال يتحــرك لــه عضــو ،وال يلتفــت ،وال يحــل حبوتــه وال يحــول رجــا
عــن رجــل وال يعتمــد علــى أحــد شــقيه ،حتــى كأنــه بنــاء مبنـ ّـي أو صخــرة
منصوبة فال يزال كذلك حتى يقوم إلى صالة الظهرثم يعود إلى مجلسه
فال يزال كذلك حتى يقوم لصالة املغرب ،ثم ربما عاد إلى محله ،بل كثيرا
مــا كان يكــون ذلــك إذا بقــي عليــه مــن قـراءة العهــود والشــروط والوثائــق،
ثــم يصلــي العشــاء األخيــرة وينصــرف.
فالحق يقال :لم يقم في طول تلك املدة والوالية مرة واحدة إلى الوضوء،
وال احتــاج إليــه .والشــرب مــاء وال غيــره مــن الشـراب .كذلــك كان شــأنه فــي
طــوال األيــام وفــي قصارهــا وفــي صيفهــا وشــتائها .وكان مــع ذلــك ال يحــرك
يــده ،وال يشــير برأســه .وليــس إال أن يتكلــم ( ثــم يوجــز ،ويبلــغ بالــكالم
اليسيراملعاني الكثيرة) .فبينا هوكذلك ذات يوم وأصحابه حواليه ،وفي
الســاطين بيــن يديــه .إذ ســقط علــى أنفــه ذبـ ٌ
ـاب فأطــال املكــث ،ثــم تحـ ّـول
ّ
ُ
عضــه ونفــاذ
إلــى مــؤ ِق عينــه ف ـرام الصبــر فــي ســقوطه علــى املــؤق وعلــى ِ
خرطومــه كمــا رام مــن الصبرعلــى ســقوطه علــى أنفــه مــن غيــرأن يحـ ّ ِـرك
أر َنبتــه أو ّ
وجهـ ُـه أو يـ ّ
يغضــن َ
ـذب بإصبعــه.
ّ
فلمــا طــال ذلــك عليــه مــن الذبــاب وشــغله وأوجعــه وأحرقــه وقصــد إلــى
ّ
مــكان ال يحتمــل التغافــل ،أطبــق جفنــه األعلــى علــى جفنــه األســفل فلــم
ينهــض فدعــاه ذلــك إلــى أن والــى بيــن اإلطبــاق والفتــحّ ،
فتنحــى ريثمــا ســكن
جفنــه ثـ ّـم عــاد إلــى مؤقــه بأشـ ّـد مــن ّ
مرتــه األولــى فغمــس خرطومــه فــي مــكان
كان قــد أوهــاه قبــل ذلــك ،فــكان احتمالــه لــه أضعــف ،وعجــزه عــن الصبــر
فحرك أجفانه وزاد في ّ
في الثانية أقوىّ ،
شدة الحركة وفي فتح العين وهي
ّ
تتابع الفتح واإلطباق ،فتنحى عنه بقدرما سكنت الحركة وفي فتح العين
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و فــي تتابــع الفتــح واإلطبــاقّ ،
فتنحــى عنــه بقــدرمــا ســكنت حركتــه ثــم عــاد
إلــى موضعــه ،فمــا زال يلـ ّـح عليــه حتــى اســتفرغ صبــره وبلــغ مجهــوده ،فلــم
يجد ّبد ًا من أن ّ
يذب عن عينيه بيده ،ففعل ،وعيون القوم إليه ترمقه،
وكأنهم ال يرونهّ ،
فتنحى عنه بقدرما ّرد يده وسكنت حركته ،ثم عاد إلى
موضعــه ثــم ألجــأه إلــى أن ّ
ذب عــن وجهــه بطــرف كمــه ،ثــم ألجــأه إلــى أن
ّ
تابع بين ذلك ،وعلم ّأن فعله كله بعين من حضره من أمنائه وجلسائه.
ّ
فلمــا نظــروا إليــه قــال :أشــهد ّأن الذبــاب ألـ ُّـح مــن الخنفســاء وأزهــى مــن
الغ ـراب! وأســتغفرهللا فمــا أكثــرمــن أعجبتــه نفســه فــأراد هللا عـ ّـزوجــلّ
ّ
أن ّ
يعرفــه مــن ضعفــه مــا كان عنــه مســتورا! وقــد علمــت أنــي عنــد النــاس
من أزمت الناس فقد غلبني وفضحني أضعف خلقه! ثم تال قوله تعالى:
َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ُ ُّ َ ُ َ ْ ً َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ ُ َ َّ
الط ِالـ ُـب َو ْالَ ْط ُلـ ُ
ـوب (
وِإن يســلبهم الذبــاب شــيئا ل يســتن ِقذوه ِمنــه ضعــف
الحــج)73/
لــو ّ
تبصــرت فــي املفــردات التــي اســتخدمها الجاحــظ فــي هــذا النـ ّ
ـص ،لرأيتهــا
دقيقــة معانيهــا ،مصيبــة أهدافهــا تغلــب الواقعيــة عليهــا .وهــو ال يــداور فــي
تعبيــره ،بــل يقصــد مـراده مباشــرة.
ً
ً ُ ُ
ْ
ْ َّ َ
لفظة سيقت نافلة ،بل
وال يخدعنك أحيانا ترادف الكلمات ،فليس من ٍ
ّ
ّ
الخاص .وإليك أمثلة على ذلك:
لكل منها مدلولها
في األفعال
قال يصف القا�ضي ( :ضبط من نفسه ،وملك من حركته) فالفعل األول
يعنــي حبــس ال�شــيء ومنعــه مــن الحريــة ،واملقصــود ،هنــا ضبــط انفعــاالت
النفــس وهيجانهــاّ .أمــا فعــل (ملــك) وقــد خــص بــه حــركات القا�ضــي فيعنــي
القــدرة علــى التصــرف واالســتبداد بال�شــيء ســلبا أو إيجابــا ،أي إنــه يزيــد
معنــى اإلطــاق علــى معنــى الحبــس.
وقال(فيأتــي مجلســه فيحتبــي) واحتبــى يعنــي ( :جلــس علــي إليتيــه ،ضــم
فخذيــه وســاقيه إلــى بطنــه بعمامتــه أو بذراعيــه ليســتند .فانظــرإلــى هــذا
املعنــى الواقعـ ّـي الدقيــق يعبــرعنــه بلفظــة واحــدة.
وقــال :أو يغضــن وجهــه أو يــذب بإصبعــه وتغضيــن الوجــه هــو تثنيتــه
وتجعيــده مــع تشــنيجه .والــذب عــن ال�شــيء هــوالدفــاع عنــه بطــرد مهاجــم
ل ّ
(الشــهم يـ ّ
ـذب عــن عرضــه وعــن وطنــه).
مــؤذ .ولــذا تقــو :
وقــال ( :فغمــس خرطزمــه فــي مــكان) فانظــر إلــى هــذا الفعــل الــذي يعنــي
ّ
(أدخــل) ولكنــه خصــص أصــا للغــط فــي الســائل .تقــول( :غمســت اللقمــة
فــي اإلدام) .والذبــاب يدخــل خرطومــه فــي الجســم كمــن يغمــس فمــه فــي
إدام.
وقــال الجاحــظ ( ...فــي مــكان كان قــد أوهــاه قبــل ذلــك) ولــم يقــل ( أوهنــه) ؛
ألن الفعل األخيريعني (أضعفه) بينما يعني الفعل األول (أضعفه وأباله
حتــى جعلــه يســترخي ويهـ ّـم بالســقوط) وهــذه املبالغــة فــي املدلــول هــي التــي
قصدهــا الكاتــب مدرجــة إلعالنــه تعاظــم عجــزالقا�ضــي عــن الصبــر.
ّ
وقــال ( فمــا زال يلـ ّـح عليــه حتــى اســتفرغ صبــره أي بذلــه وكلــه واســتقصاه؛
لكنــه ّ
عقــب بقولــه :وبلــغ مجهــوده أي وصــل إلــى أق�صــى مــا ّ
تتحمــل طاقتــه.
وقــال ( وعيــون القــوم إليــه ترمقــه) و(رمــق) ال يـ ّ
ـدل علــى النظــرفقــط ،بــل
علــى إطالتــه أيضــا ،وتســديده بمجامــع العيــن.
ب -في األسماء
البد من أن يستوقفك عدد منها:
(في السماطين) أي الصفينّ .
والسماط أوالسمط هوالخيط مادام الخرز
ّ ّ
(الصــف) ألن الكلمــة
أواللؤلــؤمنتظمــا فيــه .فمعنــى االنتظــام ألصــق بــه مــن
األخيرة ال توحي ،مثلما توحي األولى بأن الناس كأنهم منخرطون في سلك واحد.
(أطال املكث)  :وهومصدر(مكث) أي أقام ولبث دونما عجلة .وهذا املدلول
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ال تؤديــه لفظــة (اإلقامــة) لــواســتخدمها الكاتــب ،وال (اللبــث) ألن (اللبثــة)
تفيد التوقف اليسير.
(مــؤق عينــه)  :أي مجــرى الدمــع مــن العيــن ،وهــويكــون مــن طرفهــا ممــا يلــي
األنــف.
ً
ً
ن
(خرطومه)  :وهوللبعوض بمنزلة الفم لإلنسان ،وقد يكو شبيها ،شكال،
بخرطوم الفيل.
(أرنبته) أي طرف أنفه.
(التغافل):أيالتظاهربالغفلة.
ج – في الصفات
حسبنا داللة منها قوله في بداية النص( :لم يرالناس حاكما ّزميتا ،والركينا،
ً
ً
والوقورا حليما) وقد يتبادرإلى ذهنك ،أول وهلة  ،أن الصفات األولى الثالث
متماثلة في املعنى ،لكن الواقع غيرذلك .الزميت هوالرزين القليل الكالم.
والركين هوالرزين الساكن الثابت كأنما هوركن والوقور هوالرزين املالك
لحركاتــه ،الراجــح فــي عقلــه؛ والرجاحــة تلمســها فــي املعنــى الواقعــي للفعــل فــي
قولك ،مثال( :أوقرت النخلة) أي كثرحملها.
هكذا ترى أن الكاتب البارع يعرف كيف يختاراملفردات التي تؤدي له املعنى،
ّ
على الوجه األفضل ،ويستخدم كالمنها بمدلول دقيق ،فالتتشابه املعاني،
وال تتكرر دونما فائدة .وفيما يتعلق باختياراللفظة املناسبة ال تقل درجة
معرفة الســياق واســتخدام األلفاظ في ســياقها املناســب عن درجة معرفة
دقائــق املعانــي فــي األلفــاظ املترادفــة .وكان علمــاء اللغــة األقدمــون حريصين
ً
جـ ّـدا علــى تتبــع كل لفظــة وتحســس معناهــا ،وبالتالــي علــى اســتخدامها فــي
سياقها الصحيح ،فكانوا من أجل معايشتهم لأللفاظ ومتابعتهم لدالالتها
اليقرنون كلمات ّإلبكلمات ّ
ظل العرب منذ جاهليتهم يقرنونها بها وكانوا ال
و(حرالفح) و(ريح عاصفة) ّ .
يقرنونها أبدا بغيرها .فقالوا( :برد قارس) ّ
وكل
هذه الصفات التي لحق الكلمات التي سبقتها بمعنى(شديد).
وكذلــك قالــوا( :كأس دهــاق) و (نهــر طافــح) و (بحــر طـ ّ
ـام) و (واد زاخــر) و
(مجلــس غـ ّ
ـاص) وكل هــذه الصفــات بمعنــى  :ممتلــئ) .
وقالــوا :الصباحــة فــي الوجــه ،والوضــاءة فــي البشــرة والجمــال فــي األنــف،
والحــاوة فــي العينيــن ،واملالحــة فــي الفــم ،والظــرف فــي اللســان ،والرشــاقة فــي
القــد ،واللباقــة فــي الشــمائل ،وكل هــذه الصفــات تعطــي معنــى (جميــل).
وقــد صـ ّـرح أديــب األرديــة الكبيــرالشــيخ عبــد املاجــد الدريــا آبــادي رحمــه هللا
( 1397-1310ه ـ 1977 – 1882 -م) فــي بعــض كتاباتــه أن اللفظــة إذا
اقترنــت باللفظــة املناســبة واســتخدمت فــي ســياقها الصحيــح ،تعطــي معنــى
ّ
صحيحا يلذه القارئ ويهتزمنه .أما إذا أ�سيء استخدامها ،واقترنت باللفظة
غيــراملناســبة ،فإنهــا قــد تتحــول شــتيمة ّ
يمجهــا الــذوق الســليم.
* مأخوذ من كتاب ( مىت تكون الكتابات مؤثرة)
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عشرة أيام يف اليابان [القسط األول]
العالمة المفتي محمد تقي العثماني
تعريب :عبد الرحمن محمد جمال

جاءتنــي رســائل متتاليــة مــن قبــل املســلمين القاطنيــن فــي اليابــان لعقــد
مؤتم ـرات وحفــات تهــدف إلــى عــاج بعــض القضايــا الرئيســية بمــا فيهــا
املســائل التجاريــة واملعامــات الشــرعية واألمــور الدينيــة واإلصالحيــة،
وهــذا الطلــب املتكــرر جعلنــي ّ
ألبــي دعوتهــم وأغــادرإلــى اليابــان ،وأمكــث
هنــاك ملــدة عشــرة أيــام ،أتابــع أمورهــم وأعالــج قضاياهــم فــي املعامــات
واملســائل الشــرعية والدينيــة.
تهيــأت للســفر فــي أيــام اختبــارات الفتــرة الثانيــة لــدار العلــوم كرات�شــي
 ،وتحركــت فــي  1مــن جمــادى األولــى 1429ه ـ املوافــق ل ـ  8مــن ()may
2008م مع طائرة شــركة "ايرويز" إلى بانكوك (عاصمة مملكة تايالند)
ومــن هنــاك ّبدلــت الطائــرة قاصــدا اليابــان ،وفــي اليــوم التالــي هبطــت
الطائــرة الســاعة الرابعــة فــي مطــار ناريتــا الدولــي بتوكيــو.
استقبلني في املطارزميلي الفاضل األخ آصف مع طائفة من اإلخوة منهم
الشيخ سلمان التهانوي والشيخ أنس واألخ عتيق .مطارناريتا يبعد عن
املدينــة املركزيــة ســتون كيلومت ـرا .كان محــل اإلقامــة فــي مدينــة "ابينــا"،
وكانت املسافة بينها وبين املطارساعتين ونصف ،وفي الطريق جاء وقت
املغرب فأدينا املغرب بالقرب من املدينة الصناعية "يوكاهاما" ،ولهذه
املدينــة جســركبيــربمســافة كيلومت ـرات يمــرعلــى البحــرواملدينــة ،ويعــد
من روائع هذه املدينة ومناظرها البهيجة ،وتحت الجســرمنتزه ومرأب،
توقفنــا هنــاك للمغــرب ،وقــد بنــي تحــت هــذا الجســرجســور أخــرى تمــر
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عليهــا الســيارات إلــى جهــات مختلفــة .ورؤيــة هــذا املنظــر يثيــر اإلعجــاب
والروعــة .كان الطقــس لطيفــا ،جـ ّـدد فــي قلوبنــا وأجســامنا النشــاط
والبهجــة .وصلنــا الليلــة مقرنــا ،وكان املقــرفــي الطابــق الثالــث مــن مبنــى
فــي جــزء جميــل مــن مدينــة أبينــا ،كان املضيــف األخ حامــد وقــد أســس
هنــاك شــركة البيــع والشـراء للســيارة ،وبنــى فــي الطابــق الثالــث مــن هــذا
املبنى منزال رائعا مع توفيرجميع اإلمكانيات الرفاهية ،وقد بنى بإزاء هذا
البيت مسجدا ذات ثالثة طوابق ،وهومسجد معروف بـ مسجد مدينة
أبينــا .وقــد اســتجاروا بجنــب املســجد موقفــا للســيارات ،ومبلــغ البنــاء فــي
اليابان باهظ جدا ،قيل :أنفق لبناء هذا املسجد ذات الطوابق الثالثة
الــذي مســاحته ال تعــدو مائتــي مت ـرا ســبعمأة ألــف روبيــة تقريبــا .أدينــا
العشــاء فــي هــذا املســجد ،وبعــد الصــاة خطبــت للحاضريــن دقائــق.
كان اليــوم التالــي يــوم الجمعــة ،وقــد حـ ّ ِـول إلــي خطابــة الجمعــة ،جــاء
املســلمون ألداء الصــاة مــن أمكنــة بعيــدة وامتــأت الطوابــق الثالثــة
ُ
للمســجد مــن املصليــن ،خطبــت باللغــة األرديــة وترجمــت مباشــرة إلــى
اللغــة اإلنجليزيــة واألملانيــة ،وبعــد الصــاة التقيــت باملســلمين الذيــن
جــاؤوا مــن أمكنــة بعيــدة ،وتبادلــت معهــم حــول قضاياهــم ومســائلهم
الدينيــة.
وبعد املغرب جائني بعض مسؤولي املراكزالتجارية واالدعاة الناشطين
منهــم الشــيخ ســليم الرحمــن املديــرالتنفيــذي للمركــزاإلســامي بتوكيــو،
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وهو خريج دارالعلوم ندوة العلماء وله نشاطات ملموسة في هذا املركز
منــذ ســنوات ،وأيضــا التقيــت بالشــيخ ســلمان التهانــوي نجــل زميلنــا
الفاضــل الشــيخ املقــرئ أحمــد ميــان التهانــوي ،الــذي يتولــى أمــرالتعليــم
والتدريــس ويتصــدى ملســائل املســلمين وحــل قضاياهــم فــي هــذه املدينــة.
وكذلــك التقيــت بــاألخ إبراهيــم أوكوبــوـ حديــث العهــد باإلســام ـ  ،وهــومــن
الناشــطين فــي حقــل الدعــوة ،ويحظــى باحتـرام كبيــرعنــد عامــة املســلمين.
واألخ إبراهيم قد ترجم كتاب "فضائل أعمال" إلى اللغة اليابانية وكتاب
"فضائــل صدقــات" (تأليــف الشــيخ محمــد زكريــا الكاندهلــوي) قيــد
الترجمــة ،وقــد تكلــم عــن قضايــا املســلمين فــي هــذا البلــد وعمــا يعانونــه فــي
اليابــان مــن املشــاكل ،وقــال :نســبة خريجــي املســلمين مــن املراكــزالعلميــة
املعتبــرة قليلــة جــدا ،وهــذه القلــة ليســت لهــا عالقــات وروابــط وجلســات،
لذلــك يواجــه املســلمون مشــاكل فــي تشــخيص الحــال والح ـرام .وقــد
اقتــرح أن تتشــكل لجنــة متكونــة مــن العلمــاء والناشــطين فــي املجتمــع
يتساندون ويتعاونون في حل قضايا املسلمين ويشرفون على مسائلهم،
وأن تكــون لهــم عالقــات مــع علمــاء باكســتان ليتمكنــوا مــن حــل املســائل
املســتجدة واملســتحدثة فــي ضــوء توجيهاتهــم وإرشــاداتهم .وقــد اســتقبل
من هذا االقتراح الشيخ سليم الرحمن والشيخ سلمان التهانوي ،وتمت
الخطــوات األوليــة لتشــكيل هــذه اللجنــة فــي املــدة التــي كنــت هنــاك.
وبعــد صــاة العشــاء كان برنامــج الخطابــة لعامــة النــاس ،وقــد جــاؤوا مــن
أمكنة بعيدة للمشاركة في هذا الحفل اإلصالحي ،وعلى أن عامة الناس
فــي اليابــان تجــارجعلــت محــور خطابــي ســورة "ألهاكــم التكاثــر" ،وتكلمــت
فــي ضــوء هــذه الســورة عــن آفــات التجــارة بالتفصيــل ،وطلبــت منهــم فــي
األخيــر أن يخططــوا لتربيــة أبناءهــم تربيــة دينيــة ،ويعنــوا بهــذه الناحيــة
عنايــة خاصــة ،ويعطــوا مــن أوقاتهــم لهــذه الغايــة ،وأن الطريقــة العمليــة
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هــي اللحــوق بجماعــة الدعــوة والتبليــغ ،كمــا اقترحــت أن يجتمــع أعضــاء
األســرة فــي الليــل قبــل النــوم ويتدارســوا كتابــا دينيــا ،واقترحــت ثالثــة
كتــب دينيــة مهمــة وهــي كتــاب "فضائــل أعمــال" لشــيخ الحديــث موالنــا
زكريــا الكاندهلــوي" ،حيــاة املســلمين" لحكيــم األمــة العالمــة أشــرف علــي
التهانــوي ،و"أســوه رســول" للدكتــور عبــد الحــي العارفــي.
ّ
وفي صباح اليوم التالي نظم املضيف األصلي األخ حامد جلسة استغرقت
ساعات للمسائل املتعلقة بشركته التجارية كوئين تكس ،وهذه الشركة
تصــدرســيارات إلــى البــاد املختلفــة علــى نطــاق وســيع ،ولهــا صيــت طيبــة.
واألخ حامد تاجرباكستاني متدين ،ويجتهد أن تكون معامالته التجارية
موافقــة مــع األحــكام اإلســامية ،وال يشــوبها شــائبة الح ـرام .وقــد عقــد
هــذه الجلســة بحضــور موظفيــه وعمــاءه فــي الشــركة ،وشــرح أعمالــه
التجارية بالبسط والتفصيل ،ثم طرح بعض األسئلة واملسائل املتعلقة
بتجارته ،فأجبت عنها بالتفصيلّ ،
وبينت لهم أحكام الزكوة ،وفي األخير
ُسـ ّـجلت هذه األحكام واملســائل املطروحة وصودق عليها كأصول مقررة
للشــركة ،واســتغرقت هذه الجلســة التي كانت متعلقة باملســائل املعقدة
والغامضــة إلــى الظهــر.
املســلمون يشــكلون األقليــة فــي البــاد غيــر اإلســامية ،وتعليــم أبنــاء
املســلمين وتربيتهــم الدينيــة فــي مثــل هــذه البــاد فــي غايــة مــن األهميــة،
لذلــك أنــا أؤكــد دائمــا علــى تأســيس املراكــز الدينيــة فــي مثــل هــذه البــاد
حتى يحتفظ أبناء املســلمين بعقائدهم واملبادئ اإلســامية ،وقد أســس
املســلمون جمعيــات لهــذا الهــدف فــي أمريــكا وأوربــا ولكــن ليــس فــي اليابــان
مثل هذه البرامج الهادفة ،لذلك كنت ألح على تأسيس مثل هذه املراكز
في كل اجتماع ومؤتمر ،وحذرتهم من أن إهمال التربية الدينية سيصهر
أبنــاء املســلمين فــي بوتقــة التعليمــات غيــر اإلســامية فــي املراكــز العامــة،
ويحــرم الناشــئة املســلمة مــن التعاليــم الدينيــة والتربيــة اإلســامية.
ُ
ُ
وقــد أ ّســس ك ّتــاب بجنــب مســجد أبينــا ،يتعلــم فيــه اآلن حوالــي  70طالبــا
يبدلــوا هــذا ّ
الق ـرآن واألحــكام الدينيــة ،ويريــد القائمــون أن ّ
الكتــاب إلــى
مدرســة دينيــة .وفــي يــوم األحــد بعــد الظهيــرة انعقــدت جلســة مــع تالميــذ
هــذا ّ
الكتــاب وأولياءهــم ،ق ـرأ بعــض التالميــذ ســورا وأدعيــة مأثــورة مــا
أدخــل فــي قلبــي ســرورا بالغــا وحمــدت هللا علــى بــدء هــذه الخطــوة املباركــة،
وقــد قلــت ألوليــاء التالميــذ بــأن تعليــم األبنــاء وتربيتهــم الدينيــة فــرض علــى
الوالديــن ،لذلــك يجــب أن تخصــوا وقتــا ألداء هــذه الفريضــة فــي بيوتكــم،
ّ
وتعلمــوا أوالدكــم دينهــم وأحكامهــم.
وبعــد العصــر عقــد الشــيخ ســليم الرحمــن مؤتم ـرا فــي املركــز اإلســامي
بتوكيــو ملســؤولي الجمعيــات واملراكــزاجتمــع فيــه الناشــطون والعاملــون
فــي حقــول مختلفــة مــن توكيــو وضواحيهــا .تقابلنــا فــي هــذا الحفــل وتبادلنــا
أط ـراف الحديــث حــول مســائل مختلفــة.
دخول اإلسالم في اليابان:
لــم يكــن دخــول اإلســام فــي اليابــان إال مؤخ ـرا ،إذ ليســت لدينــا وثائــق
تشــيرإلى دخول مســلم في هذا البلد في صدراإلســام والقرون الســابقة،
والوثائــق التــي وصلتنــا تشــير إلــى أن خليفــة اإلمبراطوريــة العثمانيــة
السلطان عبد الحميد أول من أرسل وفدا بهدف إيجاد الرابطة الودية
بين البلدين عام 1890م مع سفينة "أرطغرل" ويبدوأن هدف السلطان
كان اســتعراض أوضــاع اليابــان لنشــرالدعــوة اإلســامية فــي تلــك الخطــة.
تركت هذه القافلة الودية أثرا طيبا في بالد اليابان ،وفي الحقيقة بذرت
بذور اإلسالم في هذه البقعة ،لكن لألسف تعرضت هذه القافلة الودية
إلــى عاصفــة بحريــة عنــد العــودة ،وغرقــت ســفينتهم التــي كانــت تقــل 609
راكبــا ،ولــم ينــج منهــم إال  69فــردا ،وقــد وقعــت هــذه الحادثــة فــي ســواحل
مدينة كوشيموتوفي ظلمة الليل ،فبادرسكان تلك املدينة اليابانيون إلى
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رحالت دينية ودعوية
إنقاذهم ومساعدتهم ،وقد أمرميجي ـ إمبراطور اليابان آنذاك ـ بمداواة
الجرحــى وإيصالهــم مــع الناجيــن اآلخريــن إلــى تركيــا ،ولذكرى شــهداء هذه
الحادثــة وضــع "ذكــرى أرطغــرل" وفــي كل عــام يحتفلــون بذكــرى هــذه
الحادثــة.
وقــد صــدم أهــل اليابــان بهــذه الحادثــة وحزنــوا علــى الغرقــى حزنــا عميقــا،
وفجــع الصحافــي توراجيرويامــا ـ البالــغ مــن عمــره  24ســنة ـ مــن هــذه
الحادثة بشدة ،فطاف بالده لجمع التبرعات ألسرالشهداء ،وتقلب في
أكثراملدن اليابانية وجمع مبلغا كبيرا ،وطلب من وزيراألمور الخارجية
أن يرســل هــذه التبرعــات إلــى تركيــا ،ولكــن الوزيــرـ تقديـرا لهــذه الجهــود
ـ أبــى إال أن يحملهــا الصحافــي بنفســه ،فســافر توراجيرويامــا إلــى تركيــا
والتقــى هنــاك بوزيــراألمــور الخارجيــة للدولــة العثمانيــة فــي إســتانبول،
وقـ ّـدم هــذا املبلــغ فــي احتفــال عظيــم عقدتــه الحكومــة إلــى وزيــر األمــور
البحريــة للدولــة العثمانيــة ليقســمها بيــن أســرضحايــا ســفينة ارطغــرل.
ثــم طلبــه الســلطان عبــد الحميــد واقتــرح لــه أن يمكــث فــي تركيــا ملــدة
ّ
ســنتين يعلــم ضبــاط الجيــش العثمانــي اللغــة اليابانيــة ،فقبــل هــذا
االقتـراح ،وتعلــم اللغــة التركيــة فــي ضمــن تعليمــه الجيــش اللغــة اليابانية
 ،ثم بدأ بالتحقيق حول اإلســام وبعد مدة اعتنق اإلســام ،وزاد كلمة
شينگتسو( )......ـ الذي معناه في اللغة اليابانية الهالل ـ إلى اسمه ،وتفيد
بعض الدراسات أن توراجيروياما ّ
غيراسمه إلى عبد الجليل؛ ألنه كان
يكتــب هــذا االســم فــي أواخــر الرســائل التــي يكتبهــا إلــى أســرته .وإن كان
موضوع تاريخ ورود اإلسالم في اليابان يحتاج إلى دراسات عميقة إال أن
التحقيقات التي توصلنا إليها تفيد أن توراجيروياما أول مسلم ياباني،
توفــي ســنة 1957م عــن  91عامــا.
يقــال أســلم يابانــي آخــر باســم كوتــارو يامائــوكا بعــد هــذه الحادثــة (أي
حادثــة غــرق الســفينة) عــام 1909م ،وتسـ ّـمى بعمــريامائــوكا ،وقــد أدى
فريضــة الحــج أيضــا .وفــي نفــس هــذا التاريــخ ذهــب رجــل ياباني آخرباســم
بمباجيــرو اريــكا إلــى بمبئــي (الهنــد) وتأثــرهنــاك باملســلمين وأســلمّ ،
وغيــر
اســمه ب ـ أحمــد أريــكا ،وقــد تحمــس هــذان الرجــان لنشــر اإلســام فــي
اليابــان وأســلم بفضلهمــا عــدد آخــر.
بعــد الثــورة البلشــفية فــي روســيا واملجــازر التــي ارتكبهــا الشــيوعيون بحــق
املســلمين فــي التركســتان والتاجيكســتان والقزاقســتان والقرقيزســتان؛
هاجــرعــدد كبيــرمــن مســلمي هــذه البــاد إلــى دول العالــم ،وطائفــة منهــم
هاجــرت إلــى اليابــان .وبدخــول املســلمين املهاجريــن فــي اليابــان بــدأت
نشاطاتهم االجتماعية والدعوية في هذه البالد ،ودخل بفضل جهودهم
اإلسالم .ثم هاجرمن مسلمي الهند والصين
عدد كبيرمن اليابانيين في
ِ
واملمالــك الواقعــة فــي جنــوب آســيا عــدد ال بــأس بهــم إلــى اليابــان ،وأقامــوا
هناك .وقد بنى املسلمون أول مسجد لهم في مدينة كوبه عام 1935م،
ثــم بنــوا عــام  1938م مســجدا آخــرفــي توكيــو بمســاعدة مــع متبرعــي غيــر
املســلمين ،وفــي نفــس العــام بنــي مســجد فــي ناكويــا ،وفــي عــام 1977م بنــي
مســجد فــي مدينــة اوزاكا.
ّ
وإثــرانــدالع الحــرب العامليــة األولــى وســعت اليابــان عالقتهــا الدبلوماســية
والتجاريــة مــع البــاد اإلســامية ،ثــم إن خطــورة النفــط وأهميتــه فــي
مجــال التقــدم الصناعــي والتكنولوجــي (والبــاد اإلســامية تتمتــع بهــذه
الذخيرة)  ،جعلت اليابان ترتبط بالبالد اإلسالمية أكثرفأكثرّ ،
وتوسع
عالقاتهــا الوديــة معهــا ،وهــذه العالقــات الوديــة ســببت تكثيــف الروابط
بين الطرفين وكثرة الذهاب واإلياب ما أف�ضى إلى سرعة انتشار اإلسالم
فــي اليابــان .ثــم بــادراملســلمون إلــى تشــكيل لجــان ومؤسســات إســامية
هادفــة ،وترجــم القـرآن الكريــم إلــى اللغــة اليابانيــة مــع عــدد مــن الكتــب
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اإلســامية ،وفــي عــام 1966م ّ
أســس "املركــزاإلســامي الدولــي" وفــي عــام
ِ
1974م أدغــم هــذا املركــزفــي "املركــزاإلســامي فــي اليابــان".
"املركــزاإلســامي فــي اليابــان" ينشــط تحــت رعايــة هيئــة رئيســية يتشــكل
أعضاءهــا مــن نخــب املســلمين فــي مختلــف البــاد اإلســامية بمــا فيهــا
الــدول العربيــة وباكســتان وتركيــا .وعامــة يتلقــى الدعــم املالــي مــن
الســعودية ورابطــة العالــم اإلســامي واإلمــارات املتحــدة العربيــة ودولــة
قطر .وقد نشراملركزعشرات من الكتب والكتيبات إلى اللغة اليابانية
عــدا القـرآن الكريــم .ويتولــى املركــزأيضــا مســؤولية إرســال الحجــاج إلــى
بيــت هللا الح ـرام ،وقــد يعقــد املســؤولون حفــات للخطابــة واملحاضــرة
لعامــة النــاس ،فيهــا التعريــف باإلســام وتعليــم املبــادئ األساســية
لإلســام.
إضافة إلى نشاطات املركزاإلسالمي تقوم جماعة الدعوة والتبليغ منذ
عــام 1956م بنشــاطات إصالحيــة ودينيــة ملموســة ،وقــد أحــرز بفضــل
املجال ،ويقع مركز الدعوة والتبليغ في ساي تاما
هللا تقدما كبيرا في هذا
ِ
( )saitamaالواقعة في ضواحي مدينة طوكيو ،وقد اشتروا هناك منزال
وبنوا مسجدا ،ومن هنا ينطلق أصحاب الدعوة والتبليغ إلى أنحاء شتى
ويشرفون على أعمالهم الدعوية واإلصالحية.
ّ
وفــي عــام 1961م شــكل طــاب الــدول العربيــة وباكســتان واإلندونيســيا
وتركيــا وغيرهــا مــن البــاد اإلســامية الدارســون فــي اليابــان "جمعيــة
مســلمي اليابــان" فــي جامعــات اليابــان .فــي عــام 1974م بعــث امللــك
الســعودي شــاه فيصــل وفــدا إلــى اليابــان ،وقــد اســتجار الوفــد مبنــى
لنشــاطات هــذا املركــز ،ثــم اشــترى األميــرخالــد قطعــة مــن األرض لهــذا
املركــز ،وبنــى علــى هــذه القطعــة األميــرأحمــد بــن عبــد العزيــزمبنــى ذات
ســتة طوابــق للمركــز ،وفــي عــام 1982م افتتــح هــذا املبنــى كمــكان رئيــس
لهــذا املركــز.
ويتولى الدكتور صالح الســامرائي رئاســة املركزاإلســامي ،وأيام إقامتي
هنــاك كان فــي الســفر ،والشــيخ ســليم الرحمــن يتولــى األمــور التنفيذيــة
وإجراء النشاطات الدعوية لهذا املركز ،وقد عقد جلسة في هذا املركز
حضــره كبارالدعــاة ومســؤولو الجمعيــات واملؤسســات وأئمــة املســاجد
وممثلــو الجمعيــات الطالبيــة ،كمــا اشــترك بعــض التجــار ومســؤولو
املراكــز التعليميــة مــن توكيــو يوكوهامــا وضواحيهمــا بشــوق ورغبــة،
ُ
وقــد اســتغرقت هــذه الجلســة إلــى املغــرب ،طــرح فيهــا أيضــا توصيــات
واقتراحــات فــي موضوعــات مختلفــة وباألخــص فــي مجــال تربيــة الطــاب
الجامعييــن وأبنــاء املســلمين وتعليمهــم.
أدينــا صــاة املغــرب فــي مســجد طوكيــو الواقــع بالقــرب مــن املركــز
اإلســامي ،وقــد بنــي هــذا املســجد عــام 1938م ،وفــي الحــرب العامليــة
الثانيــة تهدمــت مبانــي أط ـراف املســجد ،وبقــي املســجد ســاملا إال أن
الــزالزل املتكــررة والســيول الجارفــة أدت إلــى بــاء جــدره وتســاقطها،
وقبل  11عاما (1997م)عندما ذهبت إلى اليابان رأيت املسجد متروكا
ال يصلى فيه إال أن أهله كانوا جازمين إلى إعادة بناءه ،ولكن اآلن ماشاء
هللا بنــي علــى تصميمــات معماريــة جديــدة ،وتقــوم فيــه نشــاطات دينيــة
ودعويــة تحــت رعايــة دولــة تركيــا .وقــد اجتمــع بعــد صــاة املغــرب جمــع
مــن املســلمين فــي قاعــة الطابــق التحتــي للمســجد الســتماع الخطابــة،
وقد اشــترك فيه عدا مســلمي باكســتان مســلموبالد الســعودية ،مصر،
تركيــا ،األندونيســيا ،س ـريالنكا ،وماليزيــا .ونــزوال عنــد رغبتهــم خطبــت
باللغــة اإلنجليزيــة  ،واســتغرقت ســاعة ونصفــا ،وبعــد صــاة العشــاء
ُ
ض ّيــف جميــع املشــاركين ،وخــال َ
العشــاء كانــت لــي مفاوضــات ولقــاءات
ِ
مــع بعــض املشــاركين ،ثــم رجعــت إلــى مســتقري.
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رسائل األعالم

رسالة مسجون إىل إخوانه الطالب زادهم اهلل علما وصالحا

الحمــد هلل أســتعينه وأســتغفره وأتــوكل عليــه وأصلــي وأســلم علــى ســيدنا
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.
إخوتي األعزة أكرمكم هللا تعالى:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
أرجوأن تصلكم هذه الرسالة وأنتم موفوروالصحة والعافية ،إن تسألوني
عن حالي فأنا بخيروالحمد هلل غيرأني قلق بفراقكم وأعيش في ذكراكم.
إخوتــي! لعلكــم تتفكــرون بشــأني وتشــفقون علــي أو ترحمونــي وتقولــون فــي
أنفســكم يليته أطلق سـراحه ويليتنا اســتطعنا أن نقوم بعمل تجاهه وحق
لكــم أن تقولــوا وتتمنــوا هكــذا ،كيــف وأن هــذا مــن طبيعــة اإليمــان والحــب
الصادق (أحبكم هللا الذي أحببتموني له) وإني بحاجة إلى دعواتكم كما أن
عافيــة ربــي أوســع لــي( ،ال تنســوني فــي دعواتكــم).
ولكــن ال ّ
يعزبــن عــن بالكــم إن املســجون هــو الــذي ســجنه هــواه واملحبــوس
مــن حبــس لســانه عــن ذكــرهللا وأن األســيرمــن طــرده هللا ،إن هللا ســبحانه
قادرعلى أن يبدل السجن روضة والحبس حرية ،واعلموا أنه حكيم عليم
ّ
قديــر ،ليبلــون عبــاده لينظــركيــف يعملــون ،فبــه املســتغاث وهــو املســتعان
وعليــه التــكالن وحســبنا هللا ونعــم الوكيــل ،وال حــول وال قــوة إال بــاهلل.
أرجوهللا سبحانه أن يتقبل هذا التشابه الصوري (وأنى نحن من الحقيقة)
ببعض الســلف الصالح ويربيني بهذا البالء الحســن ويرزقني ما رزق عباده
الصاحين ويلحقني بهم وهوذوالفضل العظيم.
إنما أريد أن الفت نظركم إلى جانب آخرلعلكم تنتفعون به إخوتي!
إن أكبرما يؤذيني ّ
ويهمني ويقلقني ليس هوحبس جسمي في الزنزانة الضيقة
وال حب�سي في جدران السجن بل هوحبس أفكاري وآمالي وخططي ،إن أشد
مــا يرهبنــي ويخوفنــي ليــس هــو إيعــاد عــدو يعادينــي أو كيــد حاســد يحســدني
أومكــرماكــريمكــربــي ،فــإن ولـ ّـي هللا الــذي نـ ّـزل الكتــاب وهــويتولــى الصاحيــن.
ولكــن الــذي يزعجنــي هــو مــا تواجهــه األمــة مــن األوضــاع الراهنــة ،والوضــع
الذي تعيش فيه .أال ترون املواهب املوهوبة كيف تضيع ،أال ترون األدمغة
القوية كيف ّ
تدمروتستخدم لصالح البدع والكفروالشقاق ،أال ترون أكبر
مجموعــة مــن الشــباب يعيــش بــا هــدف وليــس همــه إال جمــع املــال و الجــري
وراء شــهوات البطــن والجنــس ،أال تــرون هــذا الجـ ّـم الغفيــر مــن الطــاب
يضيعــون الفرصــة ويقضــون أوقاتهــم فــي مــا ال ينفعهــم فــي الدنيــا واآلخــرة ،أال
تشــاهدون املتخرجيــن كيــف يغرقــون فــي خضــم املــادة ويجــرون مــع تيــارات
البيئــة واملحيــط ،وقــد فقــدوا التأثيــرعلــى املجتمــع وثقــة النــاس بهــم ،ثــم أال
تنظــرون إلــى هــذه الفتــن الفاتنــة كأنهــا عواصــف هوجــاء تريــد أن تق�ضــي علــى
كل �شــيء فــا تبقــي وال تــذر ،أال تشــعرون املخططــات الرهيبــة التــي يخططهــا
الحاســدون فــي الغرفــات املغلقــة ينتظــرون تطبيقهــا كلمــا وجــدوا فرصــة أال
تــرون .أال  ...أال...
ن
إذا عرفتــم هــذا كلــه أفــا تعتقــدو أن كل ذلــك ســجن أكبــروأوحــش وأرهــب
وأطول وأخوف من أن يسجن جسم ال بد له من الزوال والفناء في يوم من
األيــام قريــب أوبعيــد.
إذن ال ترحمونــي بــل ارحمــو أنفســكم ،ارحمــوا املواهــب التــي وهبهــا هللا لكــم
واحــذروا أن ال تضيــع وال تســتخدم لصالــح أعــداء هللا وأعداءكــم مــن حيــث
السنة 12 :العدد /2 :صفر  1437هـ .ق

ال تشــعرون ،ارحمــوا الجيــل املعاصــر الــذي أنتــم مســئولون عنــه ،ارحمــوا
املخططــات التــي خططهــا رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ويريــد األعــداء
القضاء عليها ،ارحموا أماني الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وارحموا مشاريع
السلف الدينية العلمية الفكرية والعملية ،كيال تحبس وال تسجن وحاولوا
كل املحاولــة إلنقاذهــا وإطــاق سـراحها ،ارحمــوا ...ارحمــوا...
يــا إخوتــي يــا مــن أنتــم أحــب إلــي مــن نف�ســي ونفي�ســي! ال داعــي إلــى اليــأس وال
فرصــة للتأخيــر .أمــا آن لكــم أن تنتبهــوا ،ألــم يــأن لكــم أن تشـ ّـمروا عــن ســاق
ّ
الجد ،ألم يأن لكم أن تخشع قلوبكم لذكرهللا وما نزل من الحق وال تكونوا
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم األمد فقست قلوبهم وكثيرمنهم
فاســقون.أما آن لكــم أن تعرفــوا واجبكــم معرفــة يقيــن وجـ ِّـد.
واجبكم في السطور
 )1تجديــد النيــة والعــزم واألمنيــة لتكويــن شــخصياتكم وتكويــن الدعــاة
الراســخين فــي العلــم.
 )2االهتمــام البالــغ بدراســة الكتــب املنهجيــة املقــررة ،دراســة متقنــة ،جــادة
والحصــول علــى االســتعداد العلمــي القــوي الراســخ ومراعــاة اآلداب العلميــة
واحت ـرام األســاتذة وقوانيــن املدرســة.
)3إيقــاد الغيــرة اإلســامية فيكــم وإحيــاء الشــعور باملســئولية ومكافحــة
الكســل والخمــود والركــود والجمــود والالمبــاالة.
ً
 )4وضــع برنامــج للعمــل اليومــي علميــا وتربويــا وثقافيــا وعمليــا ،فرديــا،
ً
وجماعيــا .
وإليكم بعض ما يلي:
1ـ االتصــال بكتــاب هللا اتصــال التــاوة والتجويــد والفهــم والتدبــر والعمــل
والدعــوة إليــه؛ ألنــه هــدى وبشــرى ورحمــة للمومنيــن وبصائــرلهــم مــن ّربهــم
وشــفاء ملــا فــي الصــدور.
2ـ التفكــر(يوميــا فــي وقــت معيــن) فــي أحوالكــم وأحــوال األمــة واســتخارة هللا
واالستعانة به واالستغاثة به في اختيارأفضل منهج لإلصالح والهداية للفرد
واملجتمــع والعالــم.
3ـ الدعاء والتضرع واإلنابة إلى هللا الواحد األحد املقتدرالوكيل املعزاملذلّ
العزيــزوالرحيــم الــذي لــه األســماء الحســنى وأمرنــا بالدعــاء بهــا فــي آنــاء اليــل
والنهــارســيما فــي األســحارإنــه مجيــب قديــروباإلجابــة جديــر ،وقـراءة األدعيــة
املأثــورة مــن إحــدى الكتــب كل يــوم مثــل الحــزب األعظــم أواملناجــاة املقبولــة
وغيــره.
4ـ الت ـزام الدراســة الفرديــة والجماعيــة ال ســيما فــي ســيرة الرســول صلــى هللا
عليــه وســلم والســلف الصالــح مــن رجــال الفكــر والدعــوة مــن الربانييــن
واالســتنارة بنورهــم والتأ�ســي بأســوتهم.
5ـ االتصال واملجالسة مع امل ّربين الربانيين املعاصرين الذين قلوبهم معدن
التقــوى وقــد أوتــوالحكمــة واليقيــن ،الــذي هــم نمــاذج حيــة للســلف الصالــح
إذا رؤوا ذكــرهللا .
وأخيـرا ،ال آخـرا ،ال ترجــون بجميــع مــا تقومــون بــه ،إال هللا واآلخــرة ال علـ ّـوا فــي
األرض وال فسادا واعلموا أن هللا بما تعملون بصيربارك هللا فيكم ونفع بكم
العباد والبالد ّ
وأقربكم عين رسوله واملؤمنين .أخوكم املسجون
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واحة الشعر

قانون الغرب
د .عبد الرحمن العشماوي

ُ
ُ
أالعي���ب
الغ���رب
قان���ون
ِ
ِّ
ُ
حين ُطه���ا
ووع���ود الغ���رب
ٌ
مؤام���رة
قان���ون الغ���رب
الراب���ح فيه���ا خس���ران
للباط���ل فيه���ا هيلم���ة
قان���ون الغ���رب ل���ه َع َل ٌ
���م
ول���ه عين���ان بهدبهم���ا

ُ
ُ
أكاذي���ب
وس�ل�ام الغ���رب
ُ
ُ
وتذوي���ب
إخ�ل�اف الوع���د
ُ
ترحي���ب
فيه���ا بالظ���امل
ُ
ُ
مض���روب
والض���ارب فيه���ا
ُ
مقل���وب
واملنط���ق فيه���ا
ُ
منص���وب
يف أرض الباط���ل
ُ
املكت���وب
ُيح���ى اإلحس���اس

تورمت���ا

ُ
عرق���وب
بينهم���ا يس���كن
ُ
وكاللي���ب
وس���كاكني

خيتط���ف احل���ق ويس���لبه

ُ
املس���لوب
فاحل���ق لدي���ه
ُ
مغض���وب
كاتب���ه ل���ص
ُ
التغري���ب
غايته���م فين���ا

قان���ون الغ���رب حيطمه���م

ُ
مرك���وب
فالراك���ب منه���م
ُ
الذي���ب
كقطي���ع خيدع���ه

ول���ه

ش���فتان

قان���ون الغ���رب خطاطي���ف
ٌّ
وضع���ي أعم���ى
قان���ون
ُيؤس���فين م���ن قوم���ي بش���ر
ويظ���ل الغ���رب هل���م هدف���ا
قان���ون الغ���رب ُأ ِع َّ
���د ل���ه
ه���ل يفه���م قوم���ي؟ لوفهم���وا

السنة 12 :العدد /2 :صفر  1437هـ .ق

ُ
ُ
املس���كوب
ال���كأس
ولقوم���ي
ُّ
ألعي���د احل���ق املغص���وب
ُ
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صفحه الطالب

ا
ك
ت
بع

ل

ىر
س
ل
ك ()٢
الشيخ عبد الحكيم العثماني
األستاذ بالجامعة

ً
الكلمات يقوي بعضها بعضا :
كنــا وراء أحــد مــن ّ
قــد تجربنــا كثيـ ًرا بأنفســنا و ربمــا ّ
حفــاظ القـران و هــو يتلــوا كالم هللا عزوجــل فــي الصلــوة ناغمــا مــرتاحــا  ،هادئــا ناعمــا  ،يشــعرهــو
ٍ
بنفســه و ٓمــن وراءه بالراحــة و الســكون و النعومــة و الهــدوء  ،إذا بــه ين�ســي كلمــة او يتبـ ّـدل " واو" مــكان " فــاء " و كالهمــا مــن حــروف العطــف فيواجــه
ً
ً
ّ
ـرة يصيبهــا فشـ ٌـل جهــاز ٌي او عطـ ٌـل فنــي يجبــراالطيــارعلــي الهبــوط
إضطرابــا و قلقــا  ،يفقــد ســيطرته علــي التــاوة و يشــعربعــدم التعــادل و اإلتـزان كطائـ ٍ
اإلضط ـراري .
ٌ
ّ
بغض النظرعن صحة هذه النظرية وعدم صحتها أنه اذا حذف حرف او ِزيد  ،اوتغير
وقد قرأنا فيما كتب عن ً اإلعجازالعددي في القران الكريم ِ
حــرف مــكان حــرف فضــا عــن كلمــة مــكان كلمــة حتــي كلمــة " بكــة " اذا قرئــت " مكــة " كمــا هــو املعلــوم مــن هــذا االســم  ،يفــوت اإلعجــازو ينهــارالنظــم
العــددي ويتناثــرالترتيــب املطلــوب بيــن الحــروف والكلمــات.
ً
ً
هذا شأن كالم هللا عزوجل في غاية الفصاحة و البالغة و اإلعجازو اليمكن للبشرأبدا ان يبلغ هذا الحد من اإلعجازاو قريبا منه  .و لكن املتأمل
ً
في اللغة العربية و طبيعتها و الناظرفي مرونة هذه اللغة و إنعطافها يدرك تماما أن صور الكلمات و تنوعها  ،سعة دائرة األفعال و األسماء و تعدد
حــروف املعانــي و أســاليب إســتخدامها  ،تجعــل الكاتــب بهــذه اللغــة و الناطــق بهــا أن يــؤدي بهــا أق�صــي املعانــي و أعمقهــا و أن يبلــغ بهــا أعلــي املفاهيــم و
أقواهــا و أن يشـ ّـد بيــد مخاطبــه و اليتركــه .
اسم و فعل و حرف في
هذا اإلتساق و اإلتصال و هذااللصوق و اإلنجذاب و هذه القرابة و الزواج بين الكلمات تحكي عن أثركل ٍ
كلمة و مكانة كل ٍ
تكميــل املعنــي و أداء املقصــود  .و هــذا هــو سـ ّـرالعطــل الفنــي و الفشــل الجهــازي حينمــا تتبــدل الكلمــات او الحــروف إذ بــه يتناثــراملعنــي و ينهــاراملفهــوم
ً
ٌ
ُّ
ات عريضــة تقــع مــا بيــن املبتــدأ و الخبــرمســافة
 .و ال غــرو اذا نــري كثي ـرا مــن أســاطين األدب و الكتــاب املعروفيــن يســتخدمون جمــات طويلــة و فقـر ٍ
ـات يختلــف بعضهــا عــن بعــض و إضافــاتٌ
بعيــدة  .ألنــه لألوصــاف املتنوعــة و القيــود املتعــددة و الجمــات بعضهــا اســمية و بعضهــا فعليــة و هكــذا صـ ٌ
ٍ
ً
معنوية و لفظية  ،كلها إشار ٌ
ات و إيحاءات بها يكتمل املعني و يستقيم املقصود و بها يحصل التناسق و الترتيب و أنها يساند و يقوي بعضها بعضا .

أخطاء النفي
أ -النفي "بال":
إذا أريد نفي الفعل املا�ضي وجب نفيه بما .وال يصح استخدام "ال" إال إذا
َ َ َّ َ َ َ َّ َ َ َّ َ َّ
صلى َول ِك ْن كذ َب َوت َولى}  ،أوكانت
تكررت مثل قوله تعالى{ :فال صدق وال
معطوفــة علــى نفــي ســابق مثــل :مــا جــاء الضيــف ،وال اعتــذر .أمــا إذا نفــي
املا�ضــي بــا فــي غيــرهاتيــن َالحالتيــن ،فإنهــا تفيــد الدعــاء كمــا فــي قولــه تعالــى:
َ َْ َ َ ْ ََََ ََ َْ َ ْ َ ُ َ َ
اك َما ال َعق َبة ،ف ُّك َرق َب ٍة}  ،وكما في قولنا" :ال
{فال اقتحم العقبة ،وما أدر
زال فضلــك غامـ ًـرا" .وعلــى هــذا يبــدوخطــأ مــا شــاع مــن مثــل:
 ال زال العلماء يواصلون البحث" ،والصواب" :ما زال العلماء يواصلونالبحــث".
ال زال كثيرمن اإلفريقيين في حاجة إلى معونة عاجلة إلنقاذهم من املوتً
جوعا" والصواب" :ما زال كثيرمن اإلفريقيين ." ...
 ثالثة شهور مضت وال زلنا في البداية.السنة 12 :العدد /2 :صفر  1437هـ .ق

ب -نفي املستقبل:
إذا أريــد الداللــة علــى املســتقبل املنفــي فــاألداة الواجــب اســتخدامها هــي
"لن" وبعبارة أخرى يمكن أن يقال :إن نفي "سوف يفعل" هو"لن يفعل".
وعلــى هــذا يبــدوخطــأ مــا شــاع مــن اســتخدام ســوف مــع حــرف النفــي مثــل:
ســوف لــن يذهــب وغيــره.
ج -استخدم "أبدا" لتأكيد النفي في املا�ضي:
املعــروف فــي لغــة العــرب أنــه إذا أريــد تأكيــد النفــي فــي املا�ضــي اســتخدم
الظــرف "قــط" ،وإذا أريــد تأكيــده َفــي املســتقبل اســتخدم الظــرف "أبــدا"،
َ َ َُ
كما في قوله تعالى{ِ :إ َّنا ل ْن ن ْدخل َها أ َب ًدا َما َد ُاموا ِف َيها} .وبهذا يتضح الخطأ
فــي قــول القائــل:
 لم تنجح ًأبدا محاوالت العلماء.
 لم تكتب ًأبدا في واحة األدب العربي.
وصوابها" :لم تنجح قط  ،" ...و"لم تكتب قط في الصحوة اإلسالمية.
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كرا
مذ
تأ
محد
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ٌ
ـطوري بــا أشــباه
أنــا رجــل أسـ
ويســتحيل تك ـراري
بلد ُ وجسمي في بلد
روحي في ٍ
يــا وحشــة الــروح بــل يــا غربــة
لجســد !
ونف�ســي معلقــة مــا بيــن الســماء
واألرض!
روحــي هائمــة بيــن رقصــة قلــم علــى
وجــه ورقــة وبيــن قلــوب تنهــدت
فاســتنفدت نبضاتهــا واســتبردت
دقاتهــا!
لــو أبتلــع الكــون وجعــا ُرغــم ذلــك
ســأظل مبتســما مستبشـرا تباشــير
الفــرح تلمــع لــي
ال اغــدرفجمال جدي كان نموذجا
من الوفاء والبطولة
وال أخــاف فأبــي الــذي يمثــل أروع
نمــاذج الشــجاعة علمنــي أنــي ابــن
الك ـرام وال أخضــع للباطــل!
ال تهوينــي املزخرفــات وال أستســلم
للهتافــات الجوفــاء وال تســتهويني
قوتــك وال تغوينــي بأســك.
ال تعدني ب�شئ دامك تعرف أنك ال
تنجــز وعــدك!
فاالنتظار..اإلهمال..البرود يقتلني
اذا كنت تحبني فاهتم بي
التغیب عني دائما يغابك يصادف
لحظة احتياجي لك
فقــد تعبــت اتخيــل انــك حولــي
ومــا حولــي ســوى حيرتــي واشــتياقي
ولوعــة اســتوقدت ش ـراييني
وأشــعلت اقطــاري
ّ
ال تغتــر بابتســامتي فخلفهــا أوجــاع
كامنــة فــي زوايــا قلبــي ،مدفونــة فــي
اجفانــي ،يســتظلها رمــوش اعينــي
ويخبئهــا كبريائــي
التقتنع في هذا الشتاء اني استدفئ
بمعطفــي تــرى انــه يدفــئ جســمي
وســيظل رجفــة يــداي وبــرودة
اناملــي تنتظــر مســكة يــدك وملســة
حنينــك
وان اخذنــي املــوت يومــا فــا تن�ســى
انــي تمنيــت لقائــك كثي ـرا
أمــارس الحيــاة وارتــدي ثــوب
النســيان وأخبــئ يــداي فــي جيــوب
الذاكــرة كلمــا شــعرت ببــرد غيابــك.
تغيــرت كثي ـرا وأدركــت أن مــن خــرج
مــن حياتــي فهــو خــرج بإرادتــه فلــم
أهتــم ومضيــت لطريقــي.
قبــل أن ت�سـ ْـي إلـ ّـي تذكــر أن األرض

دائريــة والصفعــة التــي تهديهــا لــي
اليــوم ترجــع لــك غــدا بنفس الحدة
وربما يكسبها قانون الدوران أكثر
قــوة.
رجل األحالم واألوهام
أنــا رج ــل عــاش نصــف عمــره فــي
األحــام وعندمــا نتــج الثمــر وحــان
الحصــاد ج ــاءت عاصفــة ليجعلهــا
هشــيما وهبــاء..
ال تســتهن بأحالمــي فحياتــي يديرهــا
رحــى األحــام!
أنــا مــن حلمــت وحلمــت وال عرفــت
أن تلــك األحــام الجميلــة خلفهــا
تلــك األشــباح البشــعة تحمــل فــي
جوانبهــا أنــواع الخــوف فتعثــرت
تحــت عبــاءة أحالمــي وفقــدت
نف�ســي !
وما زلت ومازلت أحلم
ولكني عزمت أن ال أستهوي
وما زلت أقول لنف�سي:
أنــا أســتحق كل وف ـرات الكــون
وجمالــه أنــا أنعــم بحــب نف�ســي
وحــب اآلخريــن.
طاقتــي االيجابيــة تقربنــي مــن
أهدافي وذبذباتي تجلب لي االمتنان
والحــب.
انــا ســأتحرر مــن جميــع املشــاعر
السلبية بسهولة وسأظهرقريبا في
ثــوب القــوة والنجــاح.
يومــا ترانــي أتناطــح قمــم الجبــال
وأعلــوتلــك اآلفــاق البعيــدة وأعانــق
نجــوم الســماء وأتســابق القمــر.
أنــا أســتحق األفضــل فــي حياتــي وال
أغتــربمــن يمدحنــي وال ألتفــت بمــن
يطعننــي.
جميــل كبريائــي تشــعر باالســتغناء
رغــم الحاجــة.
ال تنصحنــي فأنــا مــن يم�شــي علــى
خطــاه وحياتــي ليســت مقيــدة
ّ
بمزخرفــات الــكالم وال تخوفنــي
فالخــوف والهلــع ال يمشــيان مــع
ســيرورة كبريائــي.
وأخيرا:
ال تحــرم نفســك منــي أنــا لســت
مغــرورا.
ترانــي أبتعــد عــن كل مــن يتفاخــر
بمالــه وجمالــه.
وتــرى أدمعــي تســيل ألنــي رأيــت
فقي ـرا تائهــا أضنــاه األيــام.
لست أتبرر
شــديد وقــاس ومتشــدد ولكــن
دمعــة فــي عينيــك تحطــم
طغيانــي
إمبراطوريــة
احذرمني من أن تستفز جنوني
اقرب مني
آلخذك في حنيني.....
وأجول بك في كياني.
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هامش األخبار
أميركا تقيد دخول رعايا غربيين ألراضيها
وافــق جملــس النـواب األمريكــي بأغلبيــة ســاحقة أمــس الثالثــاء علــى مشــروع قانــون يقضــي
بفــرض مزيــد مــن القيــود علــى دخــول مواطــي  38دولــة املســموح هلــم بدخــول الواليــات
املتحــدة مــن دون احلصــول علــى تأشــرة.
وينــص مشــروع القانــون -الــذي أقــر بأغلبيــة  407أصـوات مقابــل  19صوتــا -علــى تعزيــز
تبــادل املعلومــات بــن الواليــات املتحــدة و 38دولــة يســمح حلاملــي جـوازات ســفرها بزيــارة
البــاد مــن دون احلاجــة لتأشــرة دخــول ،فيمــا يســتثىن مــن ذلــك مــن ســافر منهــم
عشرات القتلى باقتحام طالبان مطار قندهار
قتــل أكثــر مــن  37شــخصا وجــرح العش ـرات علــى إثــر اقتحــام حركــة طالبــان أمــس
الثالثــاء مطــار قندهــار جنــوب أفغانســتان ،حبســب مســؤولني أفغــان.
وذكــرت وزارة الدفــاع يف بيــان أن تســعة مــن مقاتلــي طالبــان قتلـوا أيضــا وأصيــب آخــرون،
وأن مقاتــا أخـرا مــا زال يقــاوم قـوات األمــن.
وأشــار املســؤولون إىل أن املقاتلــن هامجـوا حميــط اجملمــع الضخــم شــديد التحصــن مســاء
أمــس الثالثــاء وأهنــم متركــزوا يف بــادئ األمــر يف منطقــة ســكنية باملوقــع الــذي يضــم مطــارا
أمنيــا وقاعــدة مشــركة للجيــش األفغــاين وقـوات حلــف مشــال األطلســي (ناتــو).
وقــال ســكان إهنــم تلقـوا أوامــر بالبقــاء يف بيوهتــم ،وإن تبــادال إلطــاق النــار كان مســتمرا
يف وقــت مبكــر مــن األربعــاء.
وأضــاف الســكان «أهنــم مسعـوا اجلنــود يتوســلون ملقاتلــي طالبــان إلطــاق سـراح النســاء
واألطفــال لكنهــم رفض ـوا» ،وتابع ـوا أهنــم «مسع ـوا ص ـراخ األطفــال خــال املواجهــات».
ميانمار :الحكم بالسجن على  12مسلماً بتهمة تلقي تدريبات في تنظيم مزعوم

ذكــرت صحيفــة «ميامنــار تاميــز» (خاصــة) ،اليــوم الثالثــاء ،أن حمكمــة بلــدة «أونــج ســان
مايــاي ثــار» مبدينــة مانــداالي يف ميامنــار ،أصــدرت أمــس اإلثنــن حكمـاً بالســجن مخــس
ســنوات علــى  12مســلماً بتهمــة تلقــي تدريبــات يف تنظيــم زعمــت احلكومــة وجــوده
وأطلقــت عليــه «جيــش مســلمي ميامنــار».
ووجهــت احملكمــة التهــم ضــد املســلمني ،الذيــن ت ـراوح أعمارهــم بــن  19و 54عام ـاً،
مبوجــب املــادة ( 5جــي) مــن قانــون أحــكام الط ـوارئ ،حتــت بنــد «التأثــر علــى أخــاق
وســلوك املواطنــن بطريقــة مــن شــأهنا تقويــض أمــن واســتقرار البــاد».
وقــال ماثيــو مسيــث ،املديــر التنفيــذي ملنظمــة «فورتفــي رايــت» حلقــوق اإلنســان (أمريكيــة
مســتقلة) :إن النيابــة رفضــت تقــدمي دليــل ملمــوس علــى وجــود التنظيــم املزعــوم.
مدرسة بريطانية تُجبر طلبة مسلمين على الصالة خارجها
أجــر املســؤولون بإحــدى مــدارس مقاطعــة يــورك شــاير الربيطانيــة بعــض الطلبــة املســلمني
علــى أداء صــاة الظهــر خــارج أس ـوار املدرســة؛ األمــر الــذي رفضــه أوليــاء أمــور الطلبــة
وقــرروا اختــاذ اإلجـراءات القانونيــة ضــد إدارة املدرســة.
ونشــرت صحيفــة «الديلــي ميــل» الربيطانيــة ،صــوراً للواقعــة أثنــاء أداء الطلبــة للصــاة
خــارج املدرســة أثنــاء هطــول املطــر والثلــوج ،حيــث كانــت درجــة احلـرارة منخفضــة بشــدة.
ونقلــت الصحيفــة الربيطانيــة تصرحيـاً ألحــد أوليــاء األمــور يقــول :إن مثــل هــذه التصرفــات
العنصريــة بلغــت حدهــا ،وال تراجــع عــن اختــاذ اإلجـراءات القانونيــة ضــد إدارة املدرســة
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مثنوي معنوي

موالنا جالل الدين الرومي [القسط األول]
تعريب :عبدالواحد قلندرزهی

تمهيد :إن كتاب المثنوي من أبرز مؤلفات الفلسفي اإلسالمي الكبير موالنا جالل الدين الرومي .وهو من أروع كالسيكيات اآلداب
اإلسالمية ،وعلى الرغم من أن النص كتب في القرن السابع الهجري ،الثالث عشر الميالدي ،إال أنه لم يفقد جدته ،وال يزال القارئ يجد فيه أفكارًا
جديدة وإلماحات إلى ما يصادفه من مشاكل في تعامله مع نفسه ومع المجتمع وفي سعيه الحثيث نحو التسامي فوق صراع الحياة ومتطلبات العيش
فيما يقرب من ثالثين ألف بيت من الشعر الراقي ،قدّم موالنا جالل الدين خالل عمله العظيم عالمه الخاص ،ومحاولته الرائدة لصب كل المعارف
اإلسالمية األخرى فيه ،فأخذ منه كل عصر زاده من المعرفة ومن السمو ،وتعرف عليه العالم من خالل ترجماته ،فعرف منه روح اإلسالم السمحة
العظيمة اإلنسانية التي تترفع عن التعصب وضيق األفق .وخالل المطالعة يكتشف القارئ المتذوق المتفهم الواعي أن مثنوي موالنا ليس نصا صوفيا
خالصا كما يشاع ،بل هو نص متعدد الجوانب والمستويات ،يهتم بتربية اإلنسان على األرض ،قبل أن يوصله بأسباب السماء .لقد استخدم الشاعر ـ كما
الجرس ،وموسيقي الوزن والقوافي ،وفكاهة األدب؛ لـتأدية فلسفته الدقيقة العميقة ،والمعاني
يقول اإلمام الندوي ـ رقة الشعر ولطف التعبير ،وحالوة ِ
اللطيفة الغامضة ،والمبادئ الرفيعة التي تشغل فكره ،وتجيش في خاطره؛ فكان كالمه أوقع في النفوس ،وأحلى في القلوب ،وأسهل فهماً ،وأيسر
ال في المجتمع واآلداب .المثنوي نص يقرأ أكثر من مرة ،ويُعايش ،شأنه في هذا شأن كالسيكيات العالم التي ال تذهب
تناو ًال ،وأكثر نفوذاً وتغلغ ً
جدتها بمرور الزمن ،وال تفقد قيمتها بمر العصور .ويسر مكتب مجلة الصحوة اإلسالمية أن ينشر في حلقات متعددة مقتطفات من هذا السفر الجليل
مستمدا من كليد مثنوي لحكيم األمة العالمة أشرفعلي التهانوي رحمه اهلل حتى ينتفع بها قراء اللغة العربية.

ُ
حواررسول ّالروم مع َ
عمرالفاروق ر�ضی هللا تعالى عنه:
ِ
ِ
جـ َـآء رســول قیصــرملــک الــروم مــن مســافة طویلــة وبعیــدة إلــی مدینــة
ً
الرســول ّأیــام خالفــة عمــرلزیارتــه والحــوارمعــه وســفیرا مللــک الــروم.
تا عمرآمد زقیصریک رسول
درمدینه ازبیابان نغول
		
ُّ
َ
قال یا سادة ! أین قصرالخلیفة ألضع فیه زادی و أشد هناک فر�سی.
گفت کو قصرخلیفه ای حشم
تا من اسپ و رخت را آنجا کشم
		
ّ
الحجرواللبــن  ،بــل لــه قصــرشــامخ مــن
ـن
ـ
م
ـر
ـ
ص
ق
ـه
ـ
ل
ـس
ـ
ی
ل
ـوم
قــال القـ
ِ
ّ
ُ
ّ
الطمــوح وعلــو الهمــة والــروح والعلــم واملعرفــة لعــزة ربــه وجاللتــه وکرمــه
َوم ِّنــه.
قوم گفتندش که او را قصرنیست
مرعمررا قصرجان روشنیست
		
ّ
نعــم لــه ُسـ ّ
ـمو اســم وصیــت عظیــم فــی العالــم بأنــه أمیــر وخلیفــة ولــه
عریــش وکــوخ کبیــوت الزهــاد والناســکین.
گرچه ازمیری ورا آوازهایست
همچو درویشان مراو را کازهایست
		
ً ّ َ َ
َ َُ
یــا أخــی التــری قصــرعمــرولــن تـراه أبــدا ألنــه نبتــت فــی عیــن قلبــک شــعرة
الهــوی ولوعــة النفــس.
ای برادرچون ببینی قصراو
چونک درچشم دلت رستست مو
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ّ ُ
نـ ّـق عیـ َـن ُفـ َـؤ َ
ادک مــن دنــس الهــوی وشــعرة اللــذة ثـ َّـم انظــرإلــی قصــرعمــر
ِ
وحصنــه فتجــده تجاهــک.
چشم دل ازمو و علت پاک آر
آنگه آن دیدارقصرش چشم دار
		
َ
ّ
ن َ
َ
َ
َ
ّ
وزکـی نفســه مــن الهــوی ســیری بتلــک العیــو قدرة ِربــه
مــن ط َّهـ َـرجنانــه ـ
ـوره
ونـ ِ
هرکه را هست ازهوسها جان پاک
زود بیند حضرت و ایوان پاک
		
َ
کما ط َه َروشرح صدرمحمد صلی هللا علیه وسلم من نارالهوی ودخان
شرالنفس أینما َت َو ّلی َث َّم وجد َ
ّ
وجه ِّربه.
ِ
چون محمد پاک شد زین نارو دود
هرکجا رو کرد وجه هللا بود
		
ً
ً
َ
َّ
ـوء مصاحبــا فکیــف
إذکنــت دائمــا مــع وسوســة النفــس األمــارة بالسـ ِ
َ
تعلــم « ثـ َّـم َوجــه هللا»؟
ٔ
وسوسه بدخواه را
چون رفیقی
کی بدانی ثم وجه هللا را
		
أی مــکان یــری الشـ َ
مــن شــرح هللا صــدره لإلیمــان فهــو فــی ّ
ـمس بالعیــان(
ٍ
ِ
َّ ّ ً
حقــا ).
یعــرف ربــه
هرکه را باشد زسینه فتح باب
بیند او برچرخ دل صد آفتاب
		
َ
الح ّق ٌ
ظاهرمن غیره کالقمر بین النجوم.
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حق پدیدست ازمیان دیگران
همچو ماه اندرمیان اختران
		
ًَ ً
ُ
ث َّم یضرب موالنا مثال ن ّیرا فی الوضوح والبیان:
َ ً
ًّ
ُ
حقــا هــل تــری فــی العالــم شــیئا مــن
ضــع أصبعیــک علــی عینیــک وقــل
ـیاء ؟.
األشـ ِ
دو سرانگشت بردو چشم نه
هیچ بینی ازجهان انصاف ده
		
ً
وإن لــم تــر شــیئا مــن أشــیآءالعالم فلیــس العالــم بمعــدوم فــی الواقــع بــل
العیــب والنقــص مــن إصبــع النفــس ّ
ـوء فحســب الغیــر.
األمــارة بالسـ ِ
گرنبینی این جهان معدوم نیست
عیب جززانگشت نفس شوم نیست
		
َ
رفع األصبع من عی ِنک ثم شاهد ما تشآء ومن تشآء.
أال ِا ِ
تو زچشم انگشت را بردارهین
وانگهانی هرچه میخواهی ببین
		
کان قــوم نــوح عمــی وقالــوا لنــوح یانــوح أیــن الثــواب والعقــاب؟ قــال نــوح
ّ
علیــه الســام «:الثــواب والعقــاب» َ َ
الثیــاب)
ورآء (واستغشــوا ِ
نوح را گفتند امت کو ثواب
گفت او زان سوی واستغشوا ثیاب
		
ُ َ ُ
ُ
ـیت الثیــاب واأللبســة واألردیــة وجوهکــم ورؤوســكم وأنتــم مــع
غشـ ِ
ِ
عیونکــم ال تــرون األشـ َ
ـیآء واأللــوان ،واألشــجارواألزهاروالبحــارواألنهــار.
رو و سردرجامهها پیچیدهیاد
الجرم با دیده و نادیدهیاد
		
ُّ
کالقشــر
ـه
ـ
ن
م
ـی
ـ
ق
والبا
ـر
ـ
ص
والب
ـر
ـ
ظ
والن
ـب
ـ
الل
ـان
ـ
س
اإلن
ـن
ـ
م
املقصــود
ِ
ِ
والبشـ ِـر ،املقصــود مــن البصــروالنظــرهــو مشــاهدة الشــاهد والحبیـ ِـب.
ِ
آدمی دیدست و باقی پوستست
دید آنست آن که دید دوستست
		
ّ
األعمــی خیــر مــن البصیــر الــذی هــو محــروم مــن لذةالنظــر إلــی حبیبــه
وصدیقــه وزمیلــه.
ً
والحبیب الذی البقآء وال دوام له یجدر ویلیق بأن یکون بعیدا.

چونک دید دوست نبود کور به
دور
دوست کو باقی نباشد به
		
ُ
عندمــا ســمع رســول قیصــرروم تلــک الکلمــات العذبــة والشــهیة لــأذن
َ
بأ َّنــه لیــس لعمــرقصــرشــامخ اشــتاق إليــه وأحــب وزیارتــه.
چون رسول روم این الفاظ تر
درسماع آورد شد مشتاقتر
		
ً
ل
ویدور
یبحث عن عمر.
ون�سي زاده وفرسه ضائعا وصاریطوف ویجو
دیده را برجستن عمرگماشت
رخت را و اسپ را ضایع گذاشت
		
َّ
شداملئزر ّ
وألح في السوال عنه فی أق�صی املدینة املنورة وکاد أن يأخذه
الجنون.
هرطرف اندرپی آن مرد کار
میشدی پرسان او دیوانهوار
		
هل هذا الذی یدوی صیته فی العالم وهو خفي في العالم؟
کین چنین مردی بود اندرجهان
وز جهان مانند جان باشد نهان
		
ً
ً
ن
وجـ َّـد فــی الطلــب والبحــث عــن عمــرلیکــو لــه خادمــا دائمــا ویقــال :مــن
َجـ َّـد َو َجـ َـد.
جست او را تاش چون بنده بود
الجرم جوینده یابنده بود
َ		
ُ
ٌ
ّ
َ
ّ
رأت إمـرأة رســول قیصــرالــروم بأنــه غریــب ودخیــل ،وقالــت :یــا باحــث.
إن عمــرتحــت ظــل تلــک النخلــة نائـ ٌـم.
دید اعرابی زنی او را دخیل
گفت عمرنک به زیرآن نخیل
		
اآلن هو فارق الناس و نام تحت ظل النخلة وانظرالی ظل هللا فی أرضه.
زیرخرمابن زخلقان او جدا
زیرسایه خفته بین ٔ
سایه خدا
		
متواصل.......

يوم يف جامعة دار العلوم زاهدان
️محمد سعيد بني كمال

أريد أن أصف مايراه واحد منا كل يوم في جامعة دارالعلوم زاهدان؛
نصلــي الفجــربإمامــة شــيخ اإلســام ونســتمع إلــى تالوتــه الخاشــعة ،تــاوة
نشــعرمنهــا إخــاص ولــي مــن أوليــاء هللا تعالــى[ .والنز ـكـي علــى هللا أحــدا]
(هــذا ممــا يحســه كل مــن كان لــه قليــل مــن الخشــوع والتدبــر) .ثــم بعــد
الصــاة والتســبيحات فــي الغالــب ينصــح ســماحة الشــيخ املأموميــن بضــع
دقائــق ،ومعظمهــا شــرح ملــا قــرء فــي الصــاة مــن القـرآن الكريــم
بعد الدعاء يرتفع صوت القارئ بتالوة القرآن في بداية درس التفسير،
صوت كأنه نســيم من نســائم الجنة ،ثم يم�ضي اليوم في التدريس حتى
تدركنــا صــاة الظهــر ،فنصليهــا خلــف القــارئ محمــد ســليم ،بعد الصالة
نــرى أشــخاصا اجتمعــوا الســتماع األحاديــث النبويــة الشــريفة ،وليســت
غايتهــم إال ابتغــاء وجــه هللا وانتشــارالديــن فــي العالــم.
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بعــد صــاة العصــر نتلــو ســورة "يــس" .وإن كان يــوم األحــد نشــترك فــي
الحفلة اإلصالحية لسماحة شيخ اإلسالم ،وإن كان يوم الثلثاء نشترك
فــي حفلــة ســماحة الشــيخ املفتــي محمــد قاســم القاســمي(حفظهم هللا
جميعــا) ،الحفلتــان تنتشــرفيهمــاا آللــي غزيــرة ،بعــد الحفلــة يحيــن وقــت
صــاة املغــرب ،ونــرى الطــاب يســرعون نحــو املســجد أفواجــا وفــي أيديهــم
كتبهــم ،وبعــد الصــاة يقضــون أوقاتهــم فــي املطالعــة حتــى صــاة العشــاء،
بعــد صــاة العشــاء نجلــس لنســتمع إلــى الحديــث النبــوي الــذي يشــرحه
ســماحة األســتاذ املفتــي محمــد قاســم ،وبعــده نتلــو القـرآن مــدة ســاعة،
وندخــل فــي وقــت مراجعــة الــدروس.
هــذا مــا يشــاهده كل مــن عــاش يومــا معنــا فــي جامعتنــا هــذه ،وهــذا مــا
اليريــده منــا الغــرب واألعــداء ،ويخافونــه ويريــدون تدميــره.
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ظاهــرة ســيئة وعــادة قبيحــة بــدت تفشــو وتنمــو بيــن كثيــر مــن
النــاس الســيما بيــن طوائــف مــن أهــل العلــم والناشــئين الجــدد
ممــن يحترمهــم النــاس بفضــل علمهــم ومــا مـ ّـن هللا عليهــم مــن
املكانــة العلميــة واالجتماعيــة والسياســية والقبليــة واألســرية
ومــا حصلــوا عليــه مــن املناصــب والوظائــف واملســؤوليات التــي
ُ
ُ
جعلتهــم يحيــط بهــم النــاس وتفســح لهــم املجالــس وتفتــح لهــم
ٓ
األبــواب وتســتقبلهم األعــوان واألنصــار وتتركــز عليهــم الكام ـرات
ات وصيحـ ٌ
(ربمــا بإشــارة منهــم) وترتفــع شــعار ٌ
ـات تبدأهــا أعوانهــم
ٍ
 .هــذا اذا لــم يكونــوا فــي موكــب ٓمــن هــو اكبــر منهــم وأمــا اذا
ٌ
كانــت شــخصية عظيمــة يفديهــا النــاس بارواحهــم ونفوســهم
و يحبونهــا أشــد مــن ابنائهــم واوالدهــم وحـ ٌـق لهــم ان يفدوهــا
النهــا بإســتقامتها وجهادهــا الطويــل وثباتهــا علــى الحــق ،جديـ ٌـر
بــكل إحت ـر ٍام وتجليـ ٍـل هنــا فــي مثــل هذااملوكــب تــرى هــؤالء الذيــن
يحبــون الظهــور والســمعة مــن الشــباب يزاحمــون الشــيوخ و
الكبار ،األساتذة والزمالء ،حتى شيوخ القبائل واصحاب اللحى
ّ
البيضــاء ،ويحتلــون صــدور املجالــس والحفــات جاهــزون حتــى
ُ
ُيلتقــط منهــم عــدد مــن التصاويــرمــن الزوايــا املختلفــة وتسـ ّـجل
ملحاتهــم وإشــاراتهم.
هــذه الظاهــرة الوقحــة تكرههــا النفــوس األبيــة وتخالــف األخــاق
االســامية ومــا درســناها مــن ســيرة اشــرف النــاس ســيدنا رســول
هللا صلــى هللا عليــه وســلم واصحابــه االجــاء وكبــار هــذه األمــة
وصالحيهــا مــن الدعــاة والقــادة والعلمــاء.
ّ
اننــا نخــاف لولــم ننبــه ولــم نذكــرربمــا تفشــوهــذه الظاهرة وتصير
ً
عــادة تتســابق اليهــا اصحــاب االهــواء و امل ـراء وتجلــب معهــا
ً
ـيئات أخــري التليــق بشــأن عمــوم النــاس فضــا مــن
معا�صــي وسـ ٍ
أهــل العلــم والديــن.
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ً
مناخا إيجابيا :فضاى دلخواه
حالة الغليان :حالت فوران
وتيرة العمليات :روند عمليات
الحشود الزاحفة :دستههای پیشرو
تكثيف العمليات :افزايش دادن عمليات
رضوخ :زيربا رفتن ،تسليم شدن
ّ
تلكأت :در اداى تعهدات تعلل كرد
الطبقات الكادحة :طبقه كارگر ،زحمت کش
عمليات تمشيط املنطقة :پاکسازی منطقه
العبوات الناسفة :بسته هاى مواد مخرب
ّ
السيارات املفخخة :ماشين هاى بمب گذاری شده

كيفية استعماهلا
ـ وإن اإلدارة السياســية لقــادة البلديــن قــد أوجــدت مناخــا إيجابيــا
لتنميــة التعــاون املشــترك.
ـ نحــن أمــام انتفاضــة حقيقيــة بالقــدس املحتلــة فــكل يــوم تنتقــل
حالــة الغليــان مــن منطقــة إلــى آخــرى.
ـ ارتفعت وتيرة العمليات اإلجرامية التي يقوم بها جيش االحتالل.
عشرة أيام والحشود الزاحفة ال تتوقف عن التواصل.
ـ طالبــان تهــدد بتكثيــف عملياتهــا ضــد الجنــود األمريكييــن فــي
أ فغا نســتا ن .
ـ الشــعب الفلســطيني عــازم علــى مواجهــة التحديــات والعراقيــون
يرفضــون الرضــوخ لوجــود االحتــال.
ـ وقد تلكأت السلطات القطرية في مالحقتهم وردعهم من االستمرار
بتمويل تنظيمات "داعش" و"النصرة" في كل من سوريا والعراق.
ّ
وحذروا الدولة من االستمرارفي سياسات اجتماعية ضاغطة على
الطبقات الكادحة.
ـ عثرت لجان أنصارهللا أثناء عمليات تمشيط املنطقة على معامل
ّ
لصنع ّ
املفجرات والعبوات الناسفة وتجهيزالسيارات املفخخة.
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السيد مسعود

ناحية خطيرة أهملتها الكتب األدبية!
حينمــا نمعــن النظــرفــي أمهــات الكتــب األدبيــة املؤلفــة قديمــا ،ك "األغانــي"
ألبــي الفــرج ،و"العقــد الفريــد" البــن عبــد ربــه األندل�ســي ،و"الكامــل" ألبــي
العبــاس املبــرد ،و"األمالــي" ألبــي علــي القالــي و"البيــان والتبييــن" للجاحــظ
وغيرها من الكتب التي تدخل في اختصاصها ،وهي رءوس الكتب األدبية
وأصولهــا ودواوينهــا ،بإجمــاع أهــل اللغــة واألدب! وال يختلــف اثنــان فــي أنهــا
ذات قيمة أدبية كبيرة ،وجمعت بين دفاتها القسط األوفرمن أدب العرب
املأثــور ،ولغاتهــا ولهجاتهــا ،مــن شــعرها ونظمهــا ونثرهــا ،وموزونهــا وســجعها
ومقفاهــا! التــي يعــرف بهــا أدب العــرب وســعته ورحابــة أفقــه ،ومكانتــه
ومناعتــه! وملؤلفــي هــذه الكتــب القيمــة فضــل مشــهود وذكــرمحمــود علــى
عاتــق الناطقيــن بهــذه اللغــة وغيــرالناطقيــن بهــا!
ً
ولكــن مــع كل مــا ســبق مــن فضلهــا وجاللتهــا ،تنقصهــا ناحيــة خطيــرة جــدا،
وياليتهــا كانــت تعطيهــا حقهــا ،وهــذه الناحيــة التــي يطلــع عليهــا الضليــع فــي
هذه الكتب ،واملعالج لها ،والسابرغورها ،هي النقد األدبي! فهذه الكتب
أهملتــه أو لــم تعــن بــه عنايــة ترجــى منهــا! وإن نشــاهد فيهــا بعــض النمــاذج
منه ،ولكنه كالقطرة أمام البحر ،وال يبلغ عشرمعشارما في هذه الكتب
مــن املأثــور املبعثــر!
فإننــا نشــاهد شــيئا قليــا فــي (األغانــي) وهكــذا فــي (الكامــل) مــن املقارنــة
بيــن األشــعار،وضربها بغيرهــا ،واإلشــارة إلــى قــوة هــذا ورعونــة ذاك ،ولكنــه

كاملعــدوم بالقيــاس علــى ضخامــة الكتــب!
ويبــدومــن ســيراملؤلفيــن ومنهجهــم فــي إعــداد هــذه الكتــب ،أنهــم لــم يلتزمــوا
هــذا األمــر ،ودخلــو فــي غمــاره أحيانــا لضــرورة تقت�ضــي أو مشــكلة تعتــري،
وهؤالء كانوا ناقلين أكثرمن أن يكونوا ناقدين ،فجمعوا ما سمعوا من غير
تمييزبين شــعروشــعرونثرونثر ،ونراهم راوين أكثرمن أن نراهم ناطقين،
فقلمــا كانــوا يكتبــون مــن عنــد أنفســهم شــيئا ،فجلهــا الروايــة والســماع!
كما هومتضح في هذه الكتب!
ي
ونحــن بحاجــة ملحــة إلــى معرفــة القــو مــن الضعيــف ،واملتيــن مــن
الســخيف ،والباهــر مــن الفاتــر ،والعفيــف مــن املاجــن ،واملتناســق مــن
املتنا ثــر!
وأول مــن تنبهــوا لهــذا األمــر الخطيــر ،وســلكوا هــذا الطريــق الوعــر ،غيــر
املطــروق ،وقامــوا بهــذا العمــل الجــاد واملســتجد هــم األروبيــون ،فخلقــوا
"النقد األدبي" ثم توسع نطاق النقد إلى أن صارفنا من الفنون األدبية،
وهــو يصحــب األدب العربــي ،ويتبعــه كظــل!
ولكــن الحاجــة التـزال قائمــة علــى قــدم وســاق ،واللغــة العربيــة مفتقــرة إلــى
التحديــث والتقويــم!
وأرى من الواجب على ذوي املؤهالت والكفاءات أن يتكاتفوا ويتعاضدوا
في هذا املجال ،ليحوز النقد األدبي املكانة التى يستحقها!
حقق هللا األمل.

ال تظنن الغرب مخلصة !!
وما نشاهده اليوم من الفو�ضى والهرج واملرج في بالد املسلمين ،ال شك
أن جــذوره ممتــدة إلــى العقــود املاضيــة ،وقــد أنتجتــه مؤامـرات مدروســة
حيكت ،ودسائس مبتوتة دست،من قبل الغرب وأياديها ،فزلزت البالد
اإلسالمية التي لم تضمن مصالحها أو رفضت الحياة بالذل والهوان في
الخضوع لها وأياديها وامتنعت عن اإليمان بها ،واكتسحها زلزال عنيف
على بكرة أبيها ،فأفغانستان ،والفلسطين ،ومصر ،والجزائر ،والشام،
وبورمــا ،وغيرهــا مــن البــاد اإلســامية املواجهــة بالفو�ضــى والتزحــزح،
قديمــا وحديثــا ،كلهــا ضحايــا هــذه التخطيطــات املزعفــة الشــيطانية،
والغــرب كانــت تنتظــرهــذا اليــوم الســعيد مــن ســنوات ،وهــي تمــرح وتفــرح
وتصفــق اليــوم!
وتســتغل هــذه الظاهــرة كأنصــع فرصــة للحصــول علــى مــا تنشــده
باالصطيــاد مــن املــاء العكــر! ثــم مــن الوقاحــة كل الوقاحــة ،أنهــا تظهــر
فــي زي املخلــص ،تتصنــع أنهــا تريــد حــل األزمــة ،وهــي بنفســها ســببها
ومصدرهــا بــل منشــئها ومحدثهــا! ثــم مــن املؤلــم واألســيف،أننا نــرى بعــض
البــاد يعتمــد عليهــا ،بعــد هــذه اللعبــة الجذريــة املديــدة بشــرفه وكرامتــه،

والســيطرة علــى ممتلكاتــه ،ويفــوض إليهــا أمــره فــي حــل املشــاكل ،التــي
أحدثتها هي نفســها ،وخطط لخلقها ســنوات ،وانتظرلحدوثها حقبا من
الزمن! أليس هذا بمعنى جعل الذئب راعيا ،و أ يأتي من الذئب الرعي ؟!
فهذه البالد قلدت الغرب مقاليد حكمها ،بعد صحوتها ويقظتها أيضا،
كما هي كانت مسلطة عليها ،جاثمة على صدرها أيام نومها األرنبي!
وال يمكــن حــل األزمــات بالتشــبث بأذيــال الغــرب وأذنابهــا ،ألنهــا ال تريــد
هــذا "حتــى يلــج الجمــل فــي ســم الخيــاط" وقــد كانــت تترقــب هبــوب هــذه
العواصــف فارغــة الصبــر ،وإنهــا تــرى فــي حلهــا نوائبهــا ودوائرهــا ،حيــث
تتضــرر وتصــاب عنــد انحاللهــا فــي صميمهــا.
ونحــن ال نخالــف العالقــة الدبلوماســية واالقتصاديــة  -التــي تتطلبهــا
الظــروف الراهنــة  -مــع الغــرب وحلفاءهــا! فهــي البــد منهــا وال منــاص عنهــا!
ومــا نخالفــه هــوتفويــض األمــور إليهــا وتســليطها علــى الحــل والعقــد ،فــإن
هــذا مــا يضــر البــاد وأهلهــا ،وتلقيهــا فــي مســتنقع ،يت ـراءى الخــروج عنهــا
مســتحيال ،كمــا نــرى بــأم عيوننــا فــي البــاد اإلســامية!
فــإن الغــرب التزيــد األمــور إال تعقيــدا ،وال الشــعوب إال ذال وهوانــا ،وال
األزمــات إال حراجــة وإحكامــا !!
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أهل السنة يف إيران
انعقاد الدورة احلادية والعشرين جملمع الفقه اإلسالمي ألهل السنة يف إيران
أنهــت الــدورة الحاديــة والعشــرون ملجمــع الفقــه اإلســامي ألهــل الســنة فــي
إيـران ،أعمالهــا مســاء األحــد  10صفــر ،1437بعــد يوميــن متتاليــن مــن البحــث
والنقــاش ،بمشــاركة علمــاء وفقهــاء أهــل الســنة مــن املناطــق املختلفــة مــن
إي ـران ،فــي جامعــة دار العلــوم زاهــدان.
ّ
رحــب فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد ،خطيــب أهــل الســنة ورئيــس مجمــع الفقــه
اإلســامي ألهــل الســنة فــي إيـران ،فــي افتتاحيــة هــذا املجمــع بالعلمــاء واملفتيــن،
مؤكــدا علــى أهميــة مثــل هــذه الجلســات.
وأشــار فضيلتــه إلــى الظــروف الراهنــة ومقتضيــات املجتمــع املعاصــر ،قائــا:
تغيــرت الشـرائط والظــروف فــي العالــم؛ ويجــب أن تكــون الشــريعة ملبيــة لهــذه
الحاجــات ،وتنقــذ النــاس مــن الوقــوع فــي الخســائرواألضـرار .البحــوث العلميــة
والفقهيــة ضــرورة ماســة ،نظ ـرا إلــى املشــكالت التــي اســتجدت فــي العالــم
اإلســامي .البــد مــن مناقشــة املســائل الجديــدة والبحــث عنهــا .أعتقــد أن هــذه
الجهــود ســوف تــؤدي إلــى حــل مشــكالت النــاس ومعضالتهــم ،وهــي جهــاد فــي
ســبيل هللا تعالــى.
ثــم تطــرق فضيلــة الشــيخ املفتــي محمــد قاســم القاســمي ،رئيــس دار االفتــاء
التابعــة لجامعــة دارالعلــوم زاهــدان إلــى بيــان تفاصيــل برامــج الــدورة الواحــدة
والعشــرين ملجمــع الفقــه اإلســامي.
أعلنــت األمانــة العامــة ملجمــع الفقــه اإلســامي ألهــل الســنة ،أنهــا تلقــت 38
مقالــة ،تمــت قراءتهــا فــي جلســات املجمــع.
وفــي الجلســة االختتاميــة للــدورة الحاديــة والعشــرين ملجمــع الفقــه اإلســامي
التــي عقــدت مســاء األحــد ،تحــدث فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد ،والشــيخ
محمد قاسم القاسمي ،ثم قرئت قرارات هذا املجمع ،التي وقع عليها الفقهاء
واملفتــون األعضــاء لهــذ املجمــع.
في االختتامية أشارفضيلة الشيخ عبد الحميد إلى ضرروة الصلة بين العلماء
وعامــة النــاس ،ودور العلمــاء األسا�ســي فــي إصــاح املجتمــع ،وأضــاف قائــا:
هناك عالقتان؛ عالقة مع الرب تبارك وتعالى ورسوله الكريم ،والنوع الثاني:
هــي العالقــة مــع عامــة النــاس .العلمــاء هــم أئمــة النــاس .عليهــم أن يكونــوا علــى
عالقــة مــع النــاس ،ويبصــروا مشــكالت النــاس مــن قريــب ،ويفكــروا فــي حلهــا.
كذلــك قــدم فــي هــذه الجلســة ،فضيلــة الشــيخ القاســمي تقري ـرا عــن جلســات
كانــت مــع مســئولي “بنــك األنصــار” مــع هيئــة مــن علمــاء أهــل الســنة فــي موضــوع
“البنــوك اإلســامية” ،وأضــاف قائــا :لحــد اآلن عقــدت جلســات مــع مســئولي
“بنك األنصار” في زاهدان وطهران .يبدوأن مسئولي هذا البنك يريدون تقديم

خدمــات ألهــل الســنة مــع مراعــاة املوازيــن الشــرعية.
وأضــاف فضيلتــه قائــا :قدمــت حلــول جيــدة مــن جانــب العلمــاء لالجتنــاب مــن
املعامــات الربويــة املغايــرة للشــريعة .وفقــا لوعــود املســئولين ســيفتتح مصــرف
األنصارشــعبة في زاهدان تكون معامالته وفقا للفقه اإلســامي ،وســيحضرفي
هــذه الشــعبة املراقــب الشــرعي املؤيــد مــن جانــب علمــاء أهــل الســنة.
قــررت الــدورة الحاديــة والعشــرون ملجمــع الفقــه اإلســامي ألهــل الســنة مــا
يلــي:
إجهاض الجنين قبل أربعة أشهروبعدها:
ألــف) يكــره إجهــاض الجنيــن قبــل أربعيــن يومــا بغيــر عــذر ،ويغايــر مقاصــد
الشــريعة.
ب) بعــد األربعيــن إلــى  120يومــا ،يجــوز إجهــاض الجنيــن إذا أثبتــت فحــوص
لجنــة مــن األطبــاء املتخصصيــن واملوثوقيــن ،أن الجنيــن مصــاب بأمـراض تــؤدي
فــي القــادم إلــى مشــكالت غيــرقابلــة للتحمــل فــي حيــاة الوالديــن.
ج) بعــد  120يومــا ،يحــرم إجهاضــه ،ولــو كان الجنيــن ناقــص الخلقــة ،ويعتبــر
قتــا للنفــس؛ لكــن إذا أثبتــت املعلومــات والبحــوث الطبيــة املوثوقــة أن بقــاء
الجنين يؤدي إلى وفاة الوالدة ،يمكن في هذه الصورة وفقا لرأي أكثراألعضاء
إجهــاض الجنيــن.
تسوية الديون التجارية في قروض ينخفض اعتبارها مع م�ضي الزمان:
قــرر املجمــع بخصــوص ديــون املعامــات ،أن تشــكل لجنــة تقــوم خــال شــهرين
بدراســات جامعــة ّ
تعيــن معيــارا ملحاســبات تلــك الديــون (مــن بيــن مؤشــر
التضخــم ،أو الذهــب ،أو قيمــة اليــوم ،أو �شــيء آخــر).
لكــن حاليــا ،تتــم تســوية الديــون علــى املصالحــة ،وعنــد عــدم التوافــق علــى
املصالحــة ،تعتبــر املحاســبات وفقــا لقيمــة الذهــب.
استعمال بخاخ الربو للصائم:
ألف) استعمال بخاخ الربو يفطرالصوم حسب القول الراجح.
ب) إذا اضطــر املصــاب بالربــو فــي شــهر رمضــان الســتخدام البخــاخ ،يصــوم
ويســتخدم البخــاخ ،ويجــب عليــه القضــاء.
ج) عنــد االبتــاء املســتمر بمــرض الربــو ،يصــوم ويســتخدم البخــاخ ،ويعطــي
الفديــة احتياطــا.
جديــر بالذكــر أن املجمــع الفقــه اإلســامي ألهــل الســنة أســس قبــل  22ســنة
تحت إشراف داراالفتاء التابعة لجامعة دارالعلوم زاهدان .هذا املجمع يضم
 34عضــوا ،وقــرر لحــد اآلن أحكامــا كثيــرة للمســائل الفقهيــة املســتحدثة.

اجللسة الفكرية اإلصالحية الثانية بني علماء ّ
السنة يف إيرانشهر
أقــام علمــاء أهــل الســنة فــي مدينــة “إيرانشــهر” فــي بلوشســتان ،جلســتهم الفكريــة
واإلصالحيــة الثانيــة مســاء  6صفــر 1437فــي معهــد “دارالعلــوم حقانيــة”.
في هذه الجلسة التي حضرها أساتذة املدارس الدينية واملعاهد والكتاتيب القرآنية
ُ
فــي إيرانشــهروضواحيهــا ،ق ّدمــت تقاريــرمــن نشــاطات العلمــاء واقتراحــات فــي هــذا
املجــال.
أشارالشيخ “عبد الصمد دامني” ،مديرمعهد “دارالعلوم حقانية” في “إيرانشهر”
فــي هــذه الجلســة ،إلــى رســالة ومســئولية العلمــاء قائــا :إن هللا تعالــى بعــث األنبيــاء
جميعــا لدعــوة البشـرية .انتهــت سلســلة النبــوة ببعثــة رســول هللا صلــى هللا عليــه
وسلم؛ وفي حجة الوداع ّ
فوض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مهمة الدعوة إلى
الصحابــة والقادميــن ،واآلن وصلــت هــذه املهمــة إلينــا.
وتابــع مديــردارالعلــوم حقانيــة فــي إيرانشــهر :العلمــاء بعــد الرســول صلــى هللا عليــه
وسلم ،أسوة األمة ،وهم مثل املرآة التي يرى الناس عيوبهم بالنظرإليها ويصلحون
أنفسهم .على العلماء أن يكونوا مثل املرآة.
وأشارفضيلته إلى مهمة العلماء قائال :الكثيرمن املشكالت في مجتمعاتنا تعود إلى
ضعف العلماء في العمل على رسالتهم ومهمتهم .إن عمل العلماء على رسالتهم ،ملا
يحدث الكثيرمن هذه املشكالت .حياة الناس مظلمة ألن حياتنا مظلمة ،ومرآتنا
ليست صافية .إن أبابكرالصديق ر�ضي هللا عنه هتف في قضية الردة “أينقص
الدين وأنا حي” .فعلى العلماء أيضا أن يكونوا هكذا.
وأعــرب فضيلــة الشــيخ عــن ســروره علــى إقامــة هــذه الجلســة قائــا :هــذه حركــة
السنة 12 :العدد /2 :صفر  1437هـ .ق

مباركــة ،لكــن ال ينبغــي أن نكتفــي بهــذا .يجــب أن تكــون جهــود العلمــاء ومســاعيهم
لإلصالح بطريقة تسلب منهم الهدوء والراحة ،كما أن األنبياء والصحابة والعلماء
والدعــاة كالشــيخ إليــاس رحمــه هللا كانــوا هكــذا.
ّ
ولفت الشيخ عبد الصمد في نهاية هذه الجلسة انتباه العلماء إلى أساليب وطرق
الدعــوة قائــا :اليــوم كثــرت الفتــن والظلمــات .هــذه تقت�ضــي أن نتخــذ أســاليب
مســتحدثة فــي مجــاالت الدعــوة والتبليــغ وإصــاح املجتمــع ،ونســتخدم أســاليب
تتما�شــى مــع ظــروف هــذا العصــر.
كذلك قدم الشيخ “إبراهيم ريغي” ،مدرس معهد “شمس العلوم” تقريرا عن جولة
دعويــة قــام بهــا علمــاء إيرانشــهرإلــى مدينــة “خــاش” ،ذكــرفــي هــذا التقريــرأن علمــاء
إيرانشهربعد زيارة املدارس الدينية في خاش ،التقوا بعلماء خاش وتحدثوا معهم.
كذلك أكد الشيخ “إبراهيم” على ضرورة تنشيط صفوف لتحفيظ القرآن الكريم
واألحكامالدينيةللتالميذوالطلبةالجامعيينفيأوقاتهمالفارغة.
فــي قســم آخــرمــن هــذه الجلســة ،أشــارالشــيخ “دوســت محمــد” أســتاذ الحديــث فــي
معهد “شمس العلوم” ،إلى بيان الحكم الشرعي في زيارة القبور ،منقدا تخصيص
يوم الجمعة لهذه الزيارة .كذلك انتقد فضيلته من السفور ،وطالب أئمة الجمعة
أن يقوموا بتوعية الناس في هذه املجاالت.
جديربالذكرأن جلســة علماء إيرانشــهرتعقد شــهريا باســتضافة إحدى املدارس
الدينية؛ والجلسة األولى لها أقيمت في  23من ذي الحجة  1436في معهد “شمس
العلــوم”.
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النوم على اجلانب ينظف املخ
بينــت دراســة علميــة حديثــة أن أفضــل طريقــة لتنظيــف الدمــاغ
مــن مخلفــات نشــاطه اليومــي هــي النــوم علــى أحــد الجانبيــن ،ممــا
يقلــل مــن احتمــال اإلصابــة بمــرض ألزهايمــر والشــلل الرعــاش
«باركنســون» وغيرهمــا مــن األم ـراض العصبيــة.
وقــال خبـراء مــن جامعــة نيويــورك فــي ســتوني بــروك ،إنــه عند النوم
علــى أحــد الجانبيــن يتخلــص الدمــاغ مــن املــواد الضــارة الناتجة من
نشــاطه خــال اليــوم والتــي قــد تســبب أمراضــا مختلفــة.
وتوصل العلماء إلى هذا االكتشاف بعد الدراسة التي أجروها على
الفئـران املخبريــة باســتخدام التصويــربالرنيــن املغناطي�ســي ملتابعــة

القنــوات اللمفيــة املســؤولة عــن إخ ـراج مخلفــات نشــاط الدمــاغ
اليومــي وغيرهــا مــن املحاليــل الكيميائيــة التــي تشــكل خطــورة علــى
الحيــاة.
وبينــت نتائــج التصويــر ،أن عمليــة إخ ـراج هــذه الفضــات
«بروتينــات تــاو وبيتــا أميلويــد» التــي تعتبــر أخطــر أعــداء الدمــاغ
البشــري ،منــه عبــر القنــوات اللمفيــة ،كانــت تجــري بشــكل أنشــط
خــال النــوم علــى أحــد الجانبيــن.
واســتنادا إلــى هــذه النتائــج ،ينصــح الخب ـراء بالنــوم علــى أحــد
الجانبيــن وليــس علــى الظهــر أو البطــن ،كمــا تعـ ّـود البعــض.
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ً
ً
كثي ـرا مــا نقــع رهائــن املا�ضــي ،أســرى النتصاراتنــا األخيــرة ،كثي ـرا مــا تكــون
عوائقنــا هــي أفكارنــا ،إنهــا الحــرب األخيــرة ،أوتلــك املعركــة األخيــرة التــي انتصــرت
ً
بهــا ،فتظــل أســيرهــذا االنتصــاروتكــرر نفــس اإلســتراتيجية التــي كانــت ســببا فــي
ً
انتصــارك كلمــا دخلــت معركــة جديــدة ،هنــا البــد أن تشــن حربــا علــى ذاتــك ،أن
تهــدم تلــك األفــكارحــول املا�ضــي ،وتبنــى مســافات بينــك وبيــن الحــرب األخيــرة.
إن انتصــارك فــي معركــة أو صـراع مــا باســتخدام تكتيــك معيــن ال يعنــى هــذا أن
تســتخدم نفــس التكتيــك كلمــا دخلــت معركــة ،قــد يصبــح هــذا االنتصــارأكبــر
ً
ً
عائــق لــك فيمنعــك مــن االنتصــارمجــددا ،سيشــكل حاجـزا بينــك وبيــن التفكيــر
االســتراتيجي املجــرد مــن املا�ضــي ،ســيمنعك مــن دراســة الظــروف الحاليــة
ومعرفــة التكتيــك األمثــل ،فالعقــل البشــرى يستســهل اســتخدام مــا هــو مجــرب
ومعــروف ،يعــود بــك إلــى خبرتــك املاضيــة ويســتحضر الطريقــة األســهل أو
ً
املضمونــة ،فــي حيــن أن ظــروف املعركــة قــد تغيــرت وتكتيــكك املنتصــر مؤخ ـرا
ً
بــات قديمــا.
يقــول روبــرت جريــن فــي كتابــه " 33إســتراتيجية للحــرب" :أعظــم الجن ـراالت
واإلستراتيجيين الخالقين ال يتفوقون بسبب امتالكهم معارف أكبر ،بل ألنهم
قــادرون عنــد الضــرورة علــى التخلــي عــن مفاهيمهــم الســابقة والتركيــزبكثافــة
علــى اللحظــة الراهنــة.
فعندمــا ســئل نابليــون بونابــرت عــن مبــادئ الحــرب التــي اتبعهــا ،أجــاب أنــه لــم
يتبــع أي مبــادئ ،كانــت عبقريتــه تكمــن فــي التجــاوب مــع الظــروف ،فاملقاتــل
االســتراتيجي ليــس لديــه قواعــد ثابتــة فــي التفكيــر ،وال يســتند إلــى نظريــات ثابتــة،
فالنظريــات والقواعــد فقــط تمنحــك رؤيــة أوســع لألمــور لكنهــا ال تشــكل قـرارك
ً
فــي النهايــة ،فقــط أنــت مــن يضــع اإلســتراتيجية األمثــل للتعامــل وفقــا للموقــف
الحالــي وبشــكل منعــزل عــن كل املواقــف املاضيــة.
من التاريخ
فــي العــام 1605م ،كان هنــاك شــخص يدعــى موسا�شــي ،وكان ســاموراي صنــع
لنفســه شــهرة كســياف ماهــر وهــو فــي العشــرين مــن عمــره ،وقــد تحــداه شــاب
يدعــى ماتاسيشــيرو وهــو مــن قبيلــة مشــهورة بالقتــال بالســيف ،وقــد كان
موسا�شــي قــد هــزم والــده مــن قبــل وقتلــه ،وفــي مباراتــه مــع والــده كان قــد جــاء
ً
ً
متأخ ـرا ليغضــب خصمــه ،لكنــه فــي تلــك املبــاراة مــع ماتاسيشــيرو جــاء مبك ـرا
عــن موعــده واختبــأ بيــن األشــجار ،وفــي املوعــد جــاء ماتاسيشــيرو وهــو يفكــرفــي
ً
أن خصمــه ســيأتي متأخ ـرا عــن موعــده ،لكــن تلــك الخدعــة لــن تخدعــه فهــو
ً
ً
يعرفهــا جيــدا ،وبمجــرد أن جلــس ممتــدا علــى األرض ،حتــى خــرج موسا�شــي مــن
ً
ً
بين األشــجارمهاجما إياه وهو يقول :لقد انتظرتك طويال ،لقد كانت املفاجأة
مربكــة ملاتاسيشــيرو فقتلــه موسا�شــي وانتصــر.
ً
لــم يلجــأ موسا�شــي للتكتيــك الســهل واملجــرب ،لقــد درس املوقــف جيــدا وعــرف
مــا يجــب فعلــه هنــا ،لقــد فــاز موسا�شــي فــي كل املبــارزات التــي دخلهــا حتــى لــم
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يبـ َـق لــه منافــس ،باختصــاراعتمــد منافســوه علــى تقنيــات بارعــة ،لكنهــا مكــررة،
ً
ً
فمــن يســتخدم ســيفا طويــا يجعلــه فــي مأمــن عــن خصمــه كان يكــرر ذلــك مــع
كل منافســيه ،إنهــم يخوضــون الحــرب األخيــرة ،فــي حيــن أن موسا�شــي لــم يفعــل
ً
ذلك ،لقد اهتم بكل معركة على حدة ،لم يخض الحرب األخيرة مطلقا ،فقط
ً
كان يــدرس املوقــف ويتعامــل وفقــا للظــروف الحاليــة.
من الحاضر
ً
كونــك ربحــت معركــة إعالميــة بتدشــين حملــة مســتخدما "السوشــيال ميديــا"
ً
ضــد خصمــك ال يعنــي أن تفعــل ذلــك فــي كل معركــة منتظـرا النجــاح ،أو كونــك
ً
اعتمــدت أســلوبا فــي الحشــد السيا�ســي أصــاب هدفــه فــي معركتــك يعنــي ذلــك
أن هــذا التكتيــك البــد أنــه األصــوب فــي كل املعــارك ،أنــت هنــا تخــوض الحــرب
األخيــرة ،فتظــل أســيرأفــكارك.
كمقاتــل إســتراتيجي البــد وأن تتمتــع بقــدر كبيــر مــن املرونــة ،ليســت لديــك
قواعد في التفكير ،فقط تحتاج أن تتخلص من الخرافات واألفكارالخاطئة،
فاإلســتراتيجية ليســت مســألة تعلم سلســلة من األفكارأو الحركات التي يمكن
اتباعها للخروج من أزمة أو االنتصارفي معركة ،فليســت هناك وصفة جاهزة
أو معادلــة ســحرية لتحقيــق النصــر ،فاألفــكار والخب ـرات واألمثلــة التاريخيــة
ليســت ســوى مغذيــات تقبــع فــي ذهنــك؛ لــذا دعــك مــن كل هــذا وتعلــم كيــف
ً
ً
تصبــح مفك ـرا إســتراتيجيا تصنــع اإلســتراتيجية الخاصــة بــك.
وفيما يلي عدة خطوات تساعدك على اكتساب بعض التكتيكات التي يمكنها
مساعدتك على االحتفاظ بالتدفق الطبيعي للعقل:
ّ
حطم صنمك:
 ِإن إيمانــك بــأن اإلســتراتيجية لديهــا قوانيــن ثابتــة ومواقــف متجمــدة يعنــي أنــك
تتحــرك نحــو الفشــل ،فليســت هنــاك تكتيــكات ثاب ّتــة وغيــر خاضعــة للتغييــر،
ً
حطــم تلــك األصنــام التــي تمــأ
أنــت مــن يعــرف مــا يجــب فعلــه وفقــا للظـ
ـروفِ ،
ً
عقلــك ،انتـ ِـه منهــا وفكــرفــي حلــول أكثــرتناســبا مــع املوقــف.
 كن أكثرمرونة:كــن مرنــا فــي تقبــل املعلومــات الجديــدة ،ال تجعــل مــا تعلمتــه يعيقــك عــن
اســتقبال املعلومــات الجديــدة ،فتركيــزك علــى القواعــد القديمــة التــي تعلمتهــا
يجعلــك ال تجيــد اســتقبال املوقــف الحالــي ،فأنــت تركــزعلــى املعركــة املاضيــة
ً
بــدال مــن التركيــزعلــى املعركــة الراهنــة ،فمــن األفضــل أن تتخيــل أنــك ال تعــرف
أي �شــيء ،ســيجعلك هــذا تســتقبل بشــكل أفضــل ،فأنــت بحاجــة ألن تتعلــم مــا
هــو جديــد.
 قف في املربع "أ" من جديد:ً
ال تجعل االنتصارفي معركة يأسرك ،دائما تعامل مع كل معركة كأنها املعركة
األولــى ،كان العــب البيســبول األمريكــي تيــد ويليامــزوهــو أحــد أعظــم الرمــاة فــي
ً
تاريــخ اللعبــة ،كان ين�ســى دائمــا آخــررمياتــه ســواء أصابــت أو فشــلت ،بالنســبة
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من أنباء اجلامعة
ً
إليــه ليســت هنــاك رميتــان متشــابهتان حتــى لــو كان متلقــي الرميــة شــخصا
ً
واحــدا ،فقــط يجــب أن تركــزعلــى تفاصيــل الحاضــروتن�ســى املا�ضــي ـكـي تصيــب
الهــدف.
ً
 ال تكن ساكنا:ً
الحيــاة متحركــة ال تتوقــف ،فــا تقــف أنــت ســاكنا أمــام موقــف مــا أو أفــكار
معينــة ،فمــن يملــك الســرعة والحركــة لديــه فرصــة أكبــر ،تعامــل بعقليــة طفــل
ً
ً
ً
وليــس كهــا مترهــا ،مــا أن تجــد نفســك متوقفــا عنــد فكــرة مــا تجاوزهــا ،ال تــدع
ً
ً
روحــك تمــوت أمــام األفــكار الباليــة ،كــن متحــركا دائمــا ،دع ذهنــك يكتســب
املرونــة الالزمــة واجعــل عضالتــك اإلســتراتيجية تنمــو مــع الوقــت.
 تجاوب مع طبيعة الزمن:ً
ً
حيــن تكــون متمســكا بقواعــد قديمــة مؤمنــا بهــا ،تعتمــد علــى أســاليب محــددة
ً
فــي التعامــل ،فتوقــع أن منافســا أكثــرمرونــة يعتمــد أســاليب أكثــرحداثــة ســوف
يجعلك تخسركل �شيء ،ألنك باختصارلم تتجاوب مع طبيعة الزمن املتغيرة،
حــدث ذلــك فــي معــارك تاريخيــة التقــى فيهــا املا�ضــي مــع املســتقبل ليلقــى هزيمــة
كبــرى ،كحــروب الفــرس والبيزنطييــن مــع جيــوش املســلمين التــي اعتمــدت

ً
أســلوب قتــال جديــدا ،فأســاليبك التــي تعتقــد فــي جدواهــا لــن تصبــح مجديــة
مــع مــرورالزمــنً .
 ال تكن متوقعا:إن أخطــرمــا يكــون فــي املنافســة أوالصـراع ،هــوأن تكــون ردود أفعالــك متوقعــة
ً
ً
لخصمك ،فحين تكون ثابتا وتعتمد أفعاال ًمحددة ويمكن لخصمك أن يتوقع
ردود أفعالك ،فإنك تلقي بنفســك مستســلما في قبضته ،التفكيراإلســتراتيجي
ً
ال يجعلــك متوقعــا ،بــل تكــون ردود أفعالــك مبنيــة علــى ظــروف املعركــة وليســت
مبنيــة علــى ماضيــك.
إن أصحــاب األفــكار والقضايــا وأصحــاب املشــروعات الكبــرى ،مــن يتعاملــون
مــع خصــوم ومنافســين ال تهــدأ حياتهــم مــن املعــارك واملنافســات ،لــذا ينبغــي أن
تمــرن عقلــك علــى كيفيــة التفكيــراإلســتراتيجي ،أن تكــون لديــك إســتراتيجياتك
الخاصــة ،أن تحلــل موقفــك وتعــرف خصمــك وتبنــى رد فعلــك بشــكل مناســب
ً
وليــس فقــط وفقــا للقواعــد املحفوظــة ،فالحــرب األخيــرة وقواعدهــا لــن تفيدك
فــي الحــرب الراهنــة.
املصدر" :يقظة فكر".

جلسة حول “اإلسالم والغرب الظروف والتحديات”
عقــدت لجنــة “الفكــر واإلصــاح” فــي دارالعلــوم زاهــدان ،مســاء األربعــاء
 6صفــر جلســة حــول موضــوع ” اإلســام والغــرب… التاريــخ والظــروف
والتحديــات” ،فــي الجامــع املكــي فــي زاهــدان.
حضــرالجلســة املذكــورة فضيلــة الشــيخ عبــد الحكيــم عثمانــي ،والشــيخ
عبــد الغفــور دورانــي ،مــن أســاتذة دارالعلــوم زاهــدان ،وجــرت فيهــا
مناقشــات فكريــة حــول تاريــخ وماهيــة الفكــرة الغربيــة ،والصـراع الدائــر
بينهــا وبيــن الفكــرة اإلســامية.
الصراع بين الفكرة اإلسالمية والغربية:
أشــارفضيلــة الشــيخ عبــد الحكيــم عثمانــي ،إلــى الصـراع الــذي نشــب فــي
املنتصف الثاني من القرن التاسع عشرامليالدي بين اإلسالم و الغرب،
قائــا :فــي املنتصــف األخيــرمــن القــرن التاســع عشــرامليــادي اصطدمــت
الحضــارة الغربيــة مــع العالــم اإلســامي ،ونشــأت نتيجــة هــذا االصطــدام
تيــارات ثــاث فــي العالــم اإلســامي ،لــكل موقفهــا مــن الحضــارة الغربيــة:
 -1تيارالرفض الكامل إلنجازات الحضارة الغربية.
الكثيــر مــن الــدول اإلســامية كأفغانســتان واليمــن ،رفضــت الحضــارة
الغربيــة رفضــا كامــا ،واعتبرتهــا حضــارة ال تتفــق مــع الثقافــة اإلســامية.
 -2تيــارالتقليــد والتبعيــة التامــة .كان مرتــع هــذا املوقــف تجــاه الحضــارة
الغربيــة هــي الهنــد ومصــر وتركيــا .للتصــدي لهــذه الفكــرة أسســت فــي
الهنــد “دارالعلــوم ديوبنــد” و”نــدوة العلمــاء” ،حيــث كان هــذان املركـزان
حصنيــن منيعيــن لصيانــة اإلســام تجــاه الحضــارة الغربيــة.
 -3املوقف الثالث أوالتيارالثالث ،هوتيارمعتدل بين الرفض والتبعية
التامــة؛ وهــو األخــذ بمــا يوافــق الثقافــة اإلســامية مــن علــوم وإنجــازات،
ورفــض مــا يغايــرقيمنــا الدينيــة والخلقيــة والثقافيــة.
يمكــن لنــا القــول بــأن هــذا املوقــف هــو املوقــف األفضــل واألمثــل تجــاه
الحضــارة الغربيــة.
وأكــد فضيلــة الشــيخ عثمانــي فــي قســم آخــرمــن محاضرتــه علــى ضــرورة
“االســتغراب” ردا علــى “االستش ـراق” ،وأضــاف قائــا :عندمــا ظهــر
االستش ـراق ،ملــاذا لــم يظهــر االســتغراب”؟ نحــن اتخذنــا موقفــا دفاعيــا
بحيــث أغفلنــا هــذا املوقــف الدفاعــي عــن دراســة الحضــارة الغربيــة مــع
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رؤيــة تدرســها بانتقــاد .يجــب أن تنطلــق مراكــز ومجمعــات وجامعــات
خاصــة فــي موضــوع االســتغراب ،ودراســة نقــاط القــوة التــي تتمتــع بهــا
الحضــارة الغربيــة ونقــاط ضعفهــا ووهنهــا أيضــا.
وأضــاف فضيلــة الشــيخ عثمانــي قائــا :الحضــارة الغربيــة نظ ـرا إلــى
جذورها املادية املغايرة للدين ،لن تقبل أبدا اإلســام بشــقيه املتطرف
واملعتــدل .فالغربيــون يتبعــون مصالحهــم املاديــة.
كان الضيــف املحاضــر اآلخــر لهــذه الطاولــة ،الشــيخ “عبــد الغفــور
دورانــي” حيــث تطــرق إلــى تاريــخ وماهيــة الحضــارة الغربيــة ،قائــا:
الحضــارة الغربيــة أسســت علــى مبانــي الفلســفة اإلغريقيــة وبعــض
األحكام اإلسالمية .والكنائس كانت تحكم الغرب قبل الثورة الفكرية،
وكان الجمــود الفكــري بجانــب االســتبداد السيا�ســي يحكمــان الغــرب.
بنــاء علــى هــذا وضعــت أســس الحضــارة الغربيــة علــى الالدينيــة وفصــل
الحكومــة مــن ســيطرة الكنائــس ،والنظــرة الســلبية إلــى املســلمين ،وعلــى
املســيحية والعنصريــة.
وأشــارفضيلــة الشــيخ دورانــي قائــا :فــي الغــرب نجــد ثــاث طوائــف مــن
النــاس:
 -1املعانديــن .هــؤالء هــم فــي مراكــزالقـراروالقيــادة ،ولهــم عــداوة جذريــة
مــع اإلســام.
 -2طائفــة ال عــداوة لهــا مــع اإلســام لكنهــا تأثــرت بطريقــة مــا بدعايــات
أعــداء اإلســام ويعــادون اإلســام.
 -3عامــة أهــل أوروبــا حيــث ال معرفــة لهــم باإلســام ،ومــن الضــروري أن
تقــوم لجنــات وجماعــات بتعريــف اإلســام عليهــم.
اســتمرت هــذه الطاولــة ســاعة ونصــف ســاعة تقريبــا ،ونصــح األســاتذة
الضيــوف فــي ختــام هــذه الجلســة الطلبــة علــى ضــرورة املعرفــة التامــة
والكاملة والعميقة ملفاهيم ومبادئ الدين اإلسالمي ومقاصد الشريعة
اإلســامية ،ومكافحــة الشــرك والوثنيــة ،ودراســة الفلســفة الوجوديــة
لإلســام ،وحقــوق اإلنســان والبهائــم والبيئــة ،والتعــرف التــام علــى
إنجــازات الحضــارة الغربيــة وتاريخهــا ،والصــورة البشــعة التــي تركتهــا
الكنيســة مــن الديــن للغربييــن.
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تهديدات ووعود لها جنود
استهدفت فرنسا بهجمات دامية أسوء من ذي قبل.
تفجي ـرات "فرنســا" مثــل غيرهــا مــن التفجي ـرات فــي بلــد أوروبــي
أعــادت إلــى الواجهــة إدانــات السياســيين وتعاطفاتهــم مــع
"فرنســا" ومــع ضحايــا الحــادث فــي مســتوى العالــم.
ثــم مــأت وســائل اإلعــام العلمانــي فــي عاملنــا اإلســامي بطعونهــم
في الدين اإلسالمي ،وتوجيه اللوم والالئمة حسب عادتهم نحو
كافة اإلســاميين.
وأظهــرت إلــى الســطح أيضــا مواقــف بعــض القــادة الدينييــن
والدعــاة فــي العالــم اإلســامي ،فواحــد يقــول" :اإلســام ديــن
رحمــة وهــذه التصرفــات ال أصــل لهــا فــي شــريعتنا" ،وآخــرينصــح
األمة قائال" :إن تصرفات الحكومات الغربية الســيئة ال تقرلنا
إراقــة دمــاء شــعوبهم البريئــة".
وأخرجــت هجمــات أمــس أيضــا تحليــات وآراء املحلليــن الذيــن
يؤكــدون دائمــا فــي مثــل هــذه الحــوادث" أن هــذه التفجي ـرات
والهجمــات مؤام ـرات مخططــة مــن الدولــة الفالنيــة ،والهــدف
منهــا إفشــال العمليــة السياســية فــي ســوريا أو فلســطين ،أو
مخططــة مــن عنــد األجهــزة األمنيــة فــي الغــرب والهــدف منهــا
التصــدي ملنــع انتشــار اإلســام وتشــويه صورتــه!
مــن ناحيــة أخــرى عندمــا نعــود إلــى شــعوبنا الضطهــدة وشــبابنا
الغاضبيــن نجــد لديهــم رؤيــة مختلفــة عمــا يجــري فــي وســائل
اإلعــام ،وعلــى ألســنة القــادة واملحلليــن؛ فالكثيــر يفرحــون
بمثــل هــذه الهجمــات ويبررونهــا لتأديــب الحكومــات املســتعمرة "فرنسا" ،حاضرها وماضيها إجرام
وإذاقتهــا مــن كأس األزمــة األمنيــة التــي خلفتهــا تلــك الــدول فــي "فرنســا" التــي اليــكاد يشــبع مــن مدحهــا والثنــاء عليهــا
عاملنــا اإلســامي باســتعماراتها الســابقة واحتالالتهــا الراهنــة العصبــة العلمانيــة فــي العالــم اإلســامي ،هــي مــن أكثرالــدول
األوروبيــة عنصريــة ،ومــن أعظمهــا إجرامــا بحــق هــذه األمــة.
وتدخالتهــا الظاملــة.
فيكفي أن يعلق واحد منا في موقع خبري على حادثة استهدفت فــي تاريخهــا القديــم رفعــت لــواء الحــروب الصليبيــة؛ ألجــل
املدنيين الغربيين بهذا":أن الشريعة اإلسالمية ال تقراستهداف هــذا اشــتهرالصليبيون بالفرنجــة أو اإلفرنــج فــي كتــب تاريخنــا،
األبريــاء بســبب تصرفــات حكوماتهــم اإلجراميــة" ليــرى كيــف والفرنجــة معــرب فرنســا .فــي ذاك الوقــت كانــوا كمــا وصفهــم
تــكال عليــه مــن األدلــة والبراهيــن التــي تجعلــه متطرفــا فــي لحظــة الفــارس أســامة الشــاعر وحوشــا وبهائــم فــي قوالــب البشــر!!
واحــدة!!
يبــدو أن بعــد الثــورات التــي تدخــل الغربيــون إلفشــالها ،ط ـرأت
حــاالت تطــرف ،ورغبــات تمــرد علــى املنظومــة الدوليــة كلهــا فــي
الكثيــر مــن الشــباب املســلمين الذيــن يــرون الغــرب وعمالئهــم
الســبب األول لتخلــف بلدانهــم ومآ�ســي املســلمين.
إن هجمــات األمــس فــي فرنســا كانــت أســوء مــن ذي قبــل ،وكانــت
أكثردقة وتخطيطا ،والقادم بالتأكيد ســيكون أســوء من هذا،
وإن شــبح املــوت ســوف يطــارد املواطــن األوروبــي واإلمريكــي فــي
عقــر داره ،وســيذوق شــعوبهم مــن نفــس الــكأس الــذي أذاقــه
قادتهــم املنتخبيــن شــعوبنا...
وهــذا مــا هــدد بــه الغاضبــون واملتطرفــون الــدول األوربيــة ،ومــا
وعدوا به املتعاطفين معهم ،والعالم يقول :إنها مجرد تهديدات
أو أحــام ووعــود التعنــي شــيئا ،نعــم! لكنهــا تهديــدات ووعــود
لهــا جنــود فــي الواقــع ،وجنودهــا أولئــك الشــباب الغاضبــون
الذيــن شــهدوا منــذ نعومــة أظفارهــم نفــاق الغــرب وعمالئهــم فــي
فلســطين وســوريا والعـراق وميانمــاروآفريقــا املركزيــة وعشـرات
البــاد اإلســامية األخــرى.
أولئــك جنــود التثنيهــم مواقــف العلمــاء وفتاواهــم ،والتوجيهــات
املوجهيــن والنصائــح الناصحيــن ،والتصرفهــم أيضــا عــن
أهدافهــم تحليــات وآراء الخب ـراء واملحلليــن حــول تبعــات
مايقومــون بهــا مــن مغام ـرات...
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ثــم فــي عصــر انحطــاط املســلمين احتلــت "فرنســا" العديــد مــن البــاد لإلرهاب الذي أنشــأته احتالالت حكام الغرب ،واســتبدادات عمالئهم،
اإلســامية التــي لــم تــزل تعانــي مــن ويــات تلــك االحتــاالت الظاملــة وتدخــات منظماتهــم االســتعمارية..
أليست تلك الشعوب مسئولة عن جرائم حكامهم؟
الغا شــمة.
حاربــت "فرنســا" الخالفــة العثمانيــة بضــرواة مثــل ســائر نظيراتهــا
األوروبيــة ،وبعــد انهيــارالخالفــة احتلــت ســوريا ،وهــذا االحتــال لســوريا شوكة الكفر؛ فتنة في الشرق وفساد كبيرفي الغرب
يســميه العلمانيــون العــرب باالنتــداب الفرن�ســي لســوريا ،بينمــا يصفــون في عصرنا نشهد اعجابا كبيرا بالغرب على تطوره في العلوم والدراسات
العلمية ومجاالت أخرى..
الخالفــة العثمانيــة باالحتــال العثمانــي!!
بعــد احتــال ســوريا مكنــت فرنســا األقليــات (النصيريــة ،والــدروز ،لكــن ال قيمــة لهــذه التطــورات بجانــب االنهيــارالخلقــي واإلجـرام املتطــور
واملســيحية)من حكــم ســوريا ،ثــم ســحبت جنودهــا فــي منــاورة عســكرية الذيــن يتواجــدان فــي الغــرب ،وأي أج ـرام أكبــر مــن احتــال الشــعوب
سياســية ،ومــازال عمــاء فرنســا وشــبيحته يجرمــون فــي ســوريا ولبنــان الضعيفــة فــي العالــم أوال ،ثــم تســليط العمــاء الطغــاة عليهــا ثانيــا،
ثــم قصــف الشــعوب املضطهــدة التــي ثــارت للتحــرر مــن بطــش الطغــاة
بدعــم وســعي مبطنيــن مــن هــذه الدولــة املجرمــة...
مخطــئ مــن يظــن أن فرنســا تدعــم الثــورة الســورية ،وجاهــل بتاريــخ بالطائ ـرات حاليــا...
فرنســا اإلجرامــي وتاريــخ هــذه األمــة مــن يظــن أن فرنســا ســتدعم ثــورة فــي الغــرب فــي عاملنــا املعاصــر ،وفــي عالــم األســباب الظاهــرة هــو القــوي
املتغلــب املســيطر علــى مقاليــد القيــادة والسياســة واالقتصــاد ،والــذي
ســوريا حاربتهــا "إس ـرائيل" مــن أول يــوم انطلقــت ش ـرارتها فــي درعــا...
يقــدرعلــى اإلطاحــة بعــروش الطغــاة املجرميــن بيــن ليلــة وضحاهــا ،وعلــى
إنقــاذ الكثيــرمــن الشــعوب املضطهــدة الثائــرة مــن براثــن الظلــم ومخالــب
أليست الشعوب الغربية مسئولة؟
الشــعوب الغربيــة تنتخــب حكوماتهــم .الحكومــات فــي الغــرب تســتمد الطغيــان ،لكنــه مــا قــام بهــذا الواجــب اإلنســاني ســابقا رغــم أنهــم أكثــر
قوتهــا مــن شــعوبها ،بخــاف حكومــات العالــم اإلســامي ،فهــي إمــا عوائــل األمــم ادعــاء لحقــوق اإلنســان ،واليقــوم بــه اآلن ،ولــن يقــوم بــه فــي القــادم
مندرســة ،أو جمهوريــات فاســدة ،أوديموقراطيــات كاذبــة ،أو طغــاة إال إذا اقتضــت مصالحــه ،أو استشــم رائحــة النفــط أو الغــاز..
مســتبدون ،ليــس للشــعوب املســلمة أدنــى اختيــار فــي حكامهــم ،وفــي بل أسوء من ذلك أن الغرب وقف بكل وقاحة إلى جانب بعض الطغاة
واملجرميــن فــي بعــض الثــورات فــي العالــم اإلســامي سـرا أوعالنيــة ..ودعــم
سياســاتهم ،وهــم اليمثــل شــعوبهم أبــدا.
الشــعوب الغربيــة قــادرة علــى اإلطاحــة بحكامهــم وإجبارهــم علــى تغييــر علــى مســمع ومـرأى مــن العالــم الكيــان الصهيونــي املحتــل املجــرم ألكثــر
مــن نصــف قــرن!
مواقفهــم بمظاهــرة واحــدة...
تصــوروا إذا تعــرض إعالمــي واحــد فــي الغــرب لإلســاءة تمتــأ الشــوارع وفــي املقابــل حينمــا كان املســلمون قــادة األمــم ،وكانــوا أقويــاء ،أنقــذوا
باملســيرات ،وتهتــز وســائل إعالمهــم بالتنقيــدات واإلدانــات حتــى تعــود شــعوبا مضطهــدة مــن مخالــب املجرميــن مــن غيــرأن يفرضــوا علــى تلــك
الشــعوب مصالحهــم ومنافعهــم السياســية أو يفرضــوا عليهــم اإلســام
األمــور إلــى نصابهــا.
الشــعوب الغربيــة تعــي سياســات حكوماتهــا جيــدا ،اعتقــد أن قيــاس الــذي هــو ديــن هللا ،وفيــه نجــاة البشــرية..
تلــك الشــعوب علــى شــعوبنا اإلســامية ،وقيــاس تلــك الحكومــات علــى هــذا أحــد الفــروق الجوهريــة بيــن فســطاط اإليمــان ،وفســطاط الكفــر
حكوماتنــا قيــاس خاطــئ ،وتبرئتهــا تبرئــة كاملــة مــن جرائــم ترتكبهــا أنظمتهــا والفســوق والعصيــان منــذ أن خلــق هللا آدم إلــى يــوم القيمــة؛ فالكفــار
بحــق العالــم اإلســامي خطــأ أيضــا مادامــت تلــك الشــعوب تختــار أنظارهــم مصوبــة نحــو منافعهــم ومصالحهــم التــي اتخذوهــا آلهــة مــن
حكوماتهــا ،ومادامــت تقــدر علــى وضــع حــدود لسياســاتها الخاطئــة ،دون هللا ..واملؤمنون الذين تربوا ،أو يتربون في حضن اإلسالم التساوى
عندهــم الدنيــا ومصالحهــا جنــاح بعوضــة...
ومادامــت تقــدر علــى إيقــاف جرائمهــا.
احتلــت الواليــات املتحــدة أرض العـراق ســابقا بحجــج واهيــة( ،واحتــال فــإن كان واحــد منــا يتريــث قبــل ســنوات أن شــوكة الغــرب الكافــرشــوكة
بلــد لبلــد آخــر جريمــة فــي كافــة القوانيــن) ألــم يكــن الشــعب اإلمريكــي في حلقوم البشرية كلها ،فاليوم ومع هذه األحداث الجسام ،ومع الفتن
وعش ـرات املنظمــات الحقوقيــة التــي تنشــط فــي إمريــكا قــادرة علــى واألزمــات لــن يتــردد أبــدا
التصــدى إليقــاف حكومتهــم املنتخبــة مــن جريمــة احتــال الع ـراق!؟ "أن شــوكة الغــرب الكافــر فــي عصرنــا مــا أنتجــت إال فتنــا فــي الشــرق،
رغم غياب فقدان اإلنسانية في الغرب على جرائم أنظمتها بحق العالم وفســادا أخالقيــا كبي ـرا فــي الغــرب".
اإلســامي ،فــي املقابــل نــرى كافــة الجمعيــات والجماعــات اإلســامية فمنــذ أن تحولــت قيــادة العالــم إلــى الغــرب ،ومنــذ أن صــارت القــوة
والشــعوب املســلمة والحكومــات فــي العالــم اإلســامي دانــت وتديــن والشــوكة للغــرب الكافــر ،كان نصيــب العالــم األســامي فتنــا وأزمــات،
العنــف واإلرهــاب بقــوة ،وتصــدت لــه ســابقا ،وتتصــدى لــه بــكل مــا وكان نصيــب الغــرب انهيــارا أخالقيــا وفســادا كبي ـرا أوصلهــم إلــى تشــريع
أوتيــت مــن قــوة حاليــا ،وتضــررت بــه ســابقا ،ويتضــرر بــه أكثــرمــن الغــرب زواج املثليييــن أخي ـرا.
هــذا ،وقــد حــذر هللا املســلمين ســابقا فــي كتابــه مــن مغبــة التخلــي عــن
والشــعوب الغربيــة حاليــا.
قيــادة األمــم ،حيــث خاطبهــم":وإال تفعلــوه تكــن فتنــة فــي األرض وفســاد
لكن الشعوب الغربية كيف يجازي املسلمين؟
انظــروا إلــى وســائل إعــام الغــرب ،ومجالتــه! كيــف تمتــأ باإلســاءة إلــى كبيــر"..
اإلســام واملســلمين ،ووصــف الديــن اإلســامي بالتطــرف وأنــه ديــن وقــد حدثــت نتيجــة انحطــاط املســلمين وشــوكة الغــرب الكافــر فتــن فــي
الشــرق ،وفســاد أخالقــي كبيــر فــي الغــرب؛ ألن شــوكة الكفــر فاســدة مــن
اإلرهــاب ،والطعــن فــي الشــريعة ،واالســتهزاء بمظاهــر الشــريعة،
وهــذه هــي الهديــة الوحيــدة التــي تبرعــت ،وتتبــرع بــه الشــعوب الغربيــة أساســها ،وإنهــا شــوكة فــرض علــى املســلمين كســرها لئــا تكــون فتنــة فــي
علــى العالــم اإلســامي مقابــل إدانــات املســلمين لإلرهــاب ،ومقابــل جهــود األرض وال فســاد...
املســلمين فــي محاربــة اإلرهــاب ،ومقابــل تضــرر شــعوبهم املضطهــدة
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