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االفتتاحية :
هل استیقظت األمة العربية؟! /سماحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي
على هامش األحداث:
قطع العالقات بين إيران والسعودية ليس لصالح العالم اإلسالمي /فضيلة الشيخ عبد الحميد
من لبقايا مضايا /أبي عامرمحمد جمال
على مائدة القرآن:
تفسيرمعارف القرآن  /العالمة املفتي محمد شفيع العثماني :تعريب األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي
السيرة والتاريخ:
دراسات للسيرة النبوية من خالل األدعية املأثورة ّ
املروية( /)3اإلمام السيد أبو الحسن الندوي
الربيع النبوي بوصلة األمة في تصحيح مسارها /عبد الرحمن محمد جمال
في شهرولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم /سعادت عبيد اللهي
سلسلة دروس فكرية وتربوية ()4
شروط الزعامة ا إلسالمية  /سماحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي
محاضرات ومواقف:
فضيلةالشيخ عبد الحميد :سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم خالصة املكارم االعتقادية والعملية
مـنث ــورات:
اقتباسات علمية ،أدبية ،اجتماعية ،ثقافية ،فكرية ،عملية /سماحة األستاذ املفتي عبد القادرالعارفي
التوجیه اإلسالمي:
حول املنهج النظامي في مدارسنا؛ تحديات ودعايات /فضيلة الشيخ املفتي محمدتقي العثماني
األدب العربي واإلسالمي:
كيف تسلك الطريق إلى الكتابة ( /)3نور عالم خليل األميني
األخالق واآلداب اإلسالمية:
الشكروالصبر :جناحا اإليمان  /فضيلة الشيخ املفتي محمدتقي العثماني
رحالت دينية ودعوية:
عشرة أيام في اليابان(القسط الثاني) /العالمة املفتي محمد تقي العثماني
واحة الشعر:
على مائدة املثنوي:
مثنوی معنوی /موالنا جالل الدین الرومی ()2
بأقالم الطلبة:
بدایة عملیة الدعوة والتبلیغ في بلوشستان /صادق قلندرزهي
أهل السنة في إيران:
املؤتمرالرابع لدراسة األبعاد التربوية لسيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم
القاموس:
معجم املصطلحات الجديدة وطريقة استعمالها ()27
ينابيع املعرفة:
نظرات :مصرع الضميراإلنساني  /السيد مسعود
في ذمة هللا:
وفاة مديرمعهد “تعليم القرآن” في صالح آباد
شؤون إسالمية ودولية:
انتفاضة القدس تدخل شهرها الرابع /ساري عرابي
مقاالت في الفكر :سعادت عبيداللهي
اإلعدامات في السعودية
الحضارة الغربية
يحاربوننا ونمد يد السالم!!
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االفتتاحية

هل استيقظت األمة العربية!!
سماحة األستاذ المفتي محمد قاسم القاسمي أستاذ الحديث بالجامعة

إن العالــم اإلنســاني بصفــة عامــة واألمــة العربيــة اإلســامية بصفــة
خاصة تعاني من املشــكالت التي ال تنتهي إال إلى مشــكالت ،مشــكلة
تلــو مشــكلة ،عاصفــة إثــر عاصفــة ،أزمــة بعــد أزمــة ،حادثــة تليهــا
حادثــة.
ههنا يتساءل كثيرمن الذين تهمهم شؤون العرب وأوضاعهم ،هل
استيقظ العرب بعد هذه املآ�سي املؤملة حقا أم ال؟ يرى البعض أن
العــرب اســتيقظوا مــن رقدتهــم الطويلــة ،أمــا رأيتــم الربيــع العربــي أو
الربيع العربي اإلســامي؛ الذي شــهده العالم في الســنوات األخيرة.؟
وأما الكثيرون يعتقدون أن العرب ال زالوا نائمين غير واعين ،نظرا
إلــى أكثرهــم .وقــد قيــل :للغالــب حكــم الــكل فــا عبــرة بالقليــل الواعــي.
فمتــى يســتيقظون؟ ومــا هــي العالمــات التــي إذا تحققــت علمنــا أنهــم
قــد اســتيقظوا ووعــوا؟
 -1إذا اســتيقظ علماءهــم وصرحــوا بكلمــة الحــق عنــد الحــكام
واســتغنوا عمــا فــي أيديهــم وزهــدوا فــي الدنيــا وحطامهــا واتصلــوا
بالشــعب ،وعرفــوا األولويــات فــي أمــور الديــن ،ولــم يثيــروا الخالفــات
ّ
واهتمــوا بالجيــل
الدفينــة فــي األمــور الدينيــة ،ونصحــوا الحــكام،
املثقــف توعيــة وتربيــة وتبصي ـرا .
( )2إذا عرف التجار واألثرياء واجبهم نحو شعبهم وعرفوا أولويات
اإلنفــاق ّ
وأدوا زكــوة أموالهــم وأخرجــوا أموالهــم مــن بنــوك أمريــكا
وفرنســا والبنــوك الربويــة أو نحوهــا وأودعوهــا فــي البنــوك اإلســامية
الالربويــة.
( )3إذا اتصــل دارســو الجامعــات فــي البــاد اإلســامية واملثقفــون
بكتــاب هللا ق ـراءة وفهمــا وتدب ـرا وعمــا ودعــوة ،ودرســوا الســيرة
النبويــة وحاولــوا التأ�ســي بالنبــي صلــى هللا عليــه وســلم واتبعــوا
بدعوتــه وابتعــدوا مــن البــدع واملحدثــات.
( )4إذا أغلــق أهــل الســوق متاجرهــم ودكاكينهــم إذا ســمعوا األذان
وأســرعوا إلــى املســاجد وحافظــوا علــى الصلــوات.
( )5إذا امتنــع عامــة النــاس مــن ارتــكاب الكبائــرواملنكـرات وتعاطــي
املســكرات واملخــدرات .وابتعــد الدارســون واملثقفــون عــن محــاكات
األجانــب واالنغمــاس فــي البرامــج املاجنــة التــي تبثهــا الكفــرة الفجــرة
إلغوائهــم ،وتضليلهــم.
ّ
( )6إذا وطــدوا صلتهــم باألعاجــم ولــم يتنفــروا منهــم ولــم يحقروهــم

ولــم يســتكبروا تجاههــم .وممــا يؤلــم ويؤســف أننــا كثي ـرا مــا نســمع
مــن اإلذاعــات ونقـرأ فــي الصحــف واملجــات هــذه العبــارة« :األمتيــن
العربية واإلســامية» فيا ترى! هل هناك أمتان أم أمة واحدة ،ولو
قالــوا « :األمــة اإلســامية» أال تشــمل العــرب والعجــم مــن املســلمين.
وممــا يؤســف ويؤلــم أن األعاجــم الذيــن يعملــون فــي بــاد العــرب قــد
يعاملون معاملة سيئة يأباها اإلسالم والخلق الحسن ،فترى أناسا
أقاموا في البالد العربية منذ زمن طويل ولم يحصلوا على الجنسية
واملواطنــة بعــد ،وتــرى عمــاال راتبهــم أقــل مــن راتــب رجــل عربــي وتــرى
أناســا كثيـرا يعملــون ليـ ًـا ونهــا ا يدفعــون ضرائــب باهظــة ملــن ّ
كفلهــم
ر
في تلك البالد ،ومما يزيد األسف أن شخصيات دينية وعلماء كبار
لــم يســتثنوا مــن ذلــك.
( )7إذا اســتيقظوا وخرجــوا دعــاة إلــى هللا وتحولــوا فــي البــاد
اإلســامية آمريــن باملعــروف والناهيــن عــن املنكــر  ،وخرجــوا إلــى
البــاد النائيــة يدعــون النــاس إلــى الخيــر وينقــذون العبــاد مــن عبــادة
العبــاد إلــى عبــادة هللا وحــده كمــا خــرج الصحابــة واملســلمون األوائــل
ّ
فــي ســبيل هللا ،وبلغــوا رســاالت هللا إلــى الدانــي والقا�صــي ،وضحــوا
بأنفســهم ،وبالنفيــس والرخيــص إلعــاء كلمــة هللا.
ّ
( )8إذا اســتيقظوا مــن ســباتهم السيا�ســي العميــق وفكــروا فــي
ماضيهــم وقارنــوا بيــن املا�ضــي والحاضــر كيــف كانــوا دولــة واحــدة
يخافهــا األعــداء ثــم مزقــوا كل ممــزق وانقســموا إلــى دويــات وشــبه
دويــات ،ونعــم مــا قيــل :كل جزيــرة فيهــا أميراملؤمنيــن وفيهــا املنبــر.
نعــم ،إذا انتبهــوا لهــذا وعرفــوا مــاذا خســروا بهــذا االنقســام ال�ســيء
ثــم خططــوا لتوحيــد دولهــم ودويالتهــم وجعلهــا دولــة واحــدة قانونهــا
واحــد ،فعنــد ذلــك تتغيــرخريطــة العالــم اإلســامي فســتنضم إليهــا
الــدول اإلســامية واحــدة تلــو أخــرى إن شــاء هللا .وعنــد ذلــك تكــون
األمــة أمــة واحــدة ،ويصــدق عليهــا قولــه تعالــى« :وإن هــذه أمتكــم أمــة
واحــدة وأنــا ربكــم فاعبــدون».
وجملــة القــول :إن الصحــوة اإلســامية الحقيقيــة ال تتحقــق فــي
حياة األمة العربية إال إذا توفرت فيها هذه املالمح وهذه العالمات.
فهــل هنــاك صحــوة حقيقيــة بمعنــى الكلمــة أو شــعارات وهتافــات
فحســب ال يجنــي ثمارهــا إال أعــداء مؤامــرون أو رجــال متطرفــون؟!
وهلل األمــرمــن قبــل ومــن بعــد.
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على هامش األحداث

فضيلة الشيخ عبد الحميد:

قط��ع العالق��ات ب�ين إي��ران والس��عودية
ليس لص��احل العامل اإلس�لامي
ـ إعدام الشيخ نمرباقرالنمرأثارالعواطف واإلحساسات لدى
أتباعــه ومريديــه ،حيــث كان مــن علمــاء الشــيعة والــذي ظهــرلــه
أتبــاع كثيــرون.
ـ هذا اإلعدام جرح مشاعرالشيعة وأثارقلق أهل السنة أيضا؛
ألن قتــل العالــم ســواء كان شــيعيا أو ســنيا ،أو قتــل رجــال الديــن
ألتبــاع الديانــات األخــرى ،يجــرح املشــاعر والعواطــف ،إال أن
يرتكب الشخص قتل نفس فيقتص منه وينفذ حكم الشريعة
فيه .لكن رجل دين لم يرتكب قتال وله أتباع ومحبون ،ال ينبغي
إعدامــه وإثــارة عواطــف النــاس ومشــاعرهم.
ـ إعدام نمرأثاراحتجاجات ،ونحن أيضا عبرنا عن رفضنا لهذا
اإلعــدام؛ ألن إعــدام العالــم مغايــر للمصلحــة ويتــرك مض ـرات
للمجتمع ،بل ينبغي اتخاذ تدابيروطرق أقرب إلى الحكمة وأكثر
مرونــة فــي التعامــل مــع مــن لديهــم مشــكلة سياســية مــن األنظمــة.
ـ الحــوادث التــي تلــت هــذا اإلعــدام مثــل الهجــوم علــى ســفارة
الســعودية فــي طه ـران وقنصليتهــا فــي مشــهد خطــوة ال تليــق
بالشعب اإليراني .أمرت الشريعة بأمن السفارات والقنصليات
والدبلوماسيين .فإذا كانت دولة ّما ترتكب خطأ يجب أن تبقى
ســفاراتها مصونــة ومأمونــة ،وال ينبغــي للمتطرفيــن أن يقومــوا
بتصرفــات فرديــة أو أعمــال عنــف تضــربســمعة شــعب بأكملــه.
ـ نرجــو أن يخطــط املســئولون فــي هــذا املجــال ملنــع املتطرفيــن
والجاهليــن داخــل البــاد وخارجــه مــن القيــام بإض ـرار الشــعب.
ـ قطــع العالقــات ليــس لصالــح املنطقــة واملســلمين ،بــل يضـ ّـر
بالعالــم اإلســامي .إيـران والســعودية دولتــان مهمتــان فــي العالــم
اإلســامي وتتمتعــان بموقعيــن اســتراتيجيين ،وبإمــكان الدولتيــن
حــل مشــكالت املنطقــة .فــا ينبعــي التصعيــد والتوتــربيــن هاتيــن
الدولتيــن ،وال ينبغــي للبــاد اإلســامية قطــع عالقــات بعضهــا
مــع بعــض .قطــع العالقــات يضــربالشــعوب وبالعالــم اإلســامي.
نرجو حل املشكالت بالحوارواملفاوضات في أسرع وقت ممكن.
ـ نصيحتنــا لكافــة الــدول اإلســامية وغيــراإلســامية أن اإلعــدام
أشــد العقوبــات ،واإلعــدام ليــس أمـرا مرغوبــا فيــه ،إال فيمــا جــاء
النــص.
ـ مواضــع اإلعــدام فــي الشــريعة معــدودة .فــي بعــض الــدول يوجــد
قانــون اإلعــدام وتجــب إعــادة النظــرفيــه .قوانيــن كل بلــد يجــب
أن تعــاد فيــه النظــر ،وينبغــي تعديلهــا حســب الحاجــة .القوانيــن
للبــاد ليســت وحيــا منــزال مــن الســماء ال تقبــل التغييــر ،بــل هــي
اســتنباطات ذهــن البشــر ،والبشــروإن كانــوا فقهــاء وعلمــاء قــد
تصــدرمنهــم أخطــاء فــي تشــريع القوانيــن.
مقتبس من خطبة يوم الجمعة ( 27ربيع األول )1437
املصدر :سني أون الين (املوقع الرسمي ألهل السنة في إيران)
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أنقذوا بقايا مضايا؟!!
أبي عامر محمد جمال
مــا یجــري فــي بلــدة مضايــا الســورية مــن حصــارخانــق طــال ســكانها لســبعة
أشــهر ،وتجويــع غيــر مســبوق لألبريــاء املدنييــن الذيــن ال ناقــة لهــم فــي
القضايــا وال جمــل إلــى حــد أن يلجــأوا إلــى أكل أوراق األشــجاروالحشــائش،
ومــا تحكيــه الصــور املروعــة التــي تبــث فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي عــن
أوضاع سكان هذه البلدة املأساوية� ،شيء يستفزكل إنسان حي الضمير
ويبكــي حتــى الشــجروالحجــر .وهــو إن دل علــى �شــيء فإنمــا يــدل علــى مــوت
الضميــراإلنســاني فــي الــدول اإلســامية والعربيــة ،دعنــا عــن األمــم املتحــدة
واملجتمــع الدولــي الــذي لــن يحــرك ســاكنا تجــاه هــذه املجــازر واملآ�ســي بعلــل
واهيــة وحجــج غيــرمنصفــة.
إن كل مــا يجــري فــي ســوريا وباألخــص فــي هــذه البلــدة ،وبلــدات أخــرى
سورية ،يقع تحت مرآى ومسمع من املجامع الدولية والدول اإلسالمية،
وقــد ترتفــع صيحــات املنكوبيــن لتجــد كلمــة مســموعة أو إغاثــة مــن طــرف
دولــي أوإســامي ،ولكــن الصيحــات تكــون فــي واد والنــداءات تذهــب ســدى!.
إن هــذا اإلهمــال وهــذا الصمــت يحكــي شــح الضميــرالعالمــي الــذي يتقلــب
في ألوان النعيم بينما يموت أهالي بلدة مضايا جوعا ،وإن هذه جريمة في
حق البشـرية ال تغتفر ،و�شــيء ال ينبغي الســكوت عليه.
والعجب من العالم املعاصراستنفاد طاقته في رعاية الحيوانات والتفاني
في الحفاظ عليها ،بينما يتجاهل آالفا من البشريموتون بأبشع صورة بال
أي مبرر ودليل دون أن يبادرإلى إنقاذهم ويدفع عنهم العدوان.
دعنا عما ذاقه الشعب السوري من صنوف العذاب واإلذالل واإلهانة،
ودعنا ما عاناه من تهميش وإقصاء ،ودعنا ما امتألت السجون السورية
باألجســاد مــع التفنــن بأفتــك اآلالت تعذيبــا ،ودعنــا مــن قتــل الشــعب
الســوري بالكيمــاوي وغــازالكلــور والبراميــل املتفجــرة ،دعنــا عــن كل ذلــك؛
فــإن مــا يجــري فــي بعــض البلــدات الســورية كاملضايــا والزبدانــي ومخيــم
اليرمــوك وغيرهــا إبــادة جماعيــة بمعنــى الكلمــة ،ومأســاة غيــرإنســانية يقــل
نظيــره فــي التاريــخ البشــري امللــئء بالحــوادث املريعــة ،وإنــه وصمــة عــارفــي
جبين الذين يترفهون ويتقلبون في النعم وبإمكانهم إنقاذ املصابين ولكن
ال يحركــون ســاكنا ألجــل مصالحهــم العاجلــة والجبــن الــذي داخلهــم.
إنــه لــن يكــون للمجتمــع الدولــي دور فــي إنقــاذ الشــعب الســوري مــن هــذه
املأساة التي يعيشها ،وقد ثبت أنهم وإن كانوا يظهرون التعاطف إال أنهم
وراء الكواليــس يخططــون إلطالــة أمــد الصـراع وقتــل أكبــرعــدد ممكن من
الشــعب.
وههنــا تتوجــه املســؤولية إلــى العقــاء مــن قــادة العالــم اإلســامي الذيــن
بقــي فيهــم مســكة مــن العقــل ومــن الغيــة اإلســامي أن يبــادروا إلــى إنقــاذ
َّ
املجوعين ،والخروج بالشعب السوري من هذه األزمة التي أكلت اليابس
َ َُ
واألخضــر ،وليتذكــروا مــن كانــوا وفــي أي لــون كانــوا أن "مثــل املؤمنيــن فــي
ُ
َت َو ّادهــم وتر ُ
احمهــم وتعاطفهــم كمثــل الجســدِ ،إذا اشــتكى منــه عضــو:
ِ
بالسـ َـهر ُ
ـائرالجســد َّ
َت َد َاعــى لــه سـ ُ
والح ِ ّمــى".
ِ
فمن لبقايا مضايا الذين أحاط بهم املوت إحاطة السوارباملعصم ،ومن
ينقــذ الشــعب الــذي قــارب املــوت وفقــد األمــل بمقومــات الحيــاة ،وبــدأ يئــن
ويحتضرويلفظ أنفاسه األخيرة ،فهل من مسلم فيه أدنى غيرة يشاركهم
فــي دعواتــه ،وهــل مــن قائــد رزق ضميـرا إنســانيا يفكــرفــي إنهــاء األزمــة وينهــي
أمــد الصـراع بعبقريتــه وحنكته؟ّ
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تفسري معارف القرآن
سورة البقرة من آية  114إلى 115
العالمة المفتي محمد شفيع العثماني
تعريب األستاذ المفتي محمد قاسم القاسمي

«ومــن أظلــم ممــن منــع مســاجد هللا أن يذكــرفيهــا اســمه وســعى فــي
خرابهــا أولئــك مــا كان لهــم أن يدخلوهــا إال خائفيــن لهــم فــي الدنيــا
خــزي ولهــم فــي اآلخــرة عــذاب عظيــم ()114
وهلل املشــرق واملغــرب فأينمــا تولــوا فثــم وجــه هللا إن هللا واســع
عليــم (»)115
التفسيراملختصر:
«ومــن أظلــم ممــن منــع مســاجد هللا (يشــمل املســجد الح ـرام
واملســجد النبــوي وبيــت املقــدس وجميــع املســاجد) أن يذكــر فيهــا
اســمه وســعى فــي خرابهــا أولئــك مــا كان لهــم أن يدخلوهــا إال خائفيــن
(أي لــم يكــن لهــم أن يدخلوهــا إال وهــم فــي خشــية وخضــوع وأدب،
ّ
وحينمــا ال يســمح لهــم بالدخــول إال بمراعــاة األدب ،فأنــى ُيســمح
لهــم بهتــك أعراضهــا وتعطيلهــاّ ،
فعبــرهللا ســبحانه عــن هــذا بالظلــم)
أولئــك لهــم فــي الدنيــا خــزي ولهــم فــي اآلخــرة عــذاب عظيــم (اعتــرض
ّ
اليهــود علــى تحويــل القبلــة ،وقالــوا :مــا ولهــم عــن قبلتهــم التــي كانــوا
عليهــا ،فـ ّ
ـرد هللا عليهــم بقولــه):
وهلل املشــرق واملغــرب (أي جميــع الجهــات ،وال يختــص بــه مــكان
دون آخــر ،فــإذا كانــت لــه األرض كلهــا يختــارللقبلــة أي جهــة شــاء؛
ً
ّ
ألن الحكمــة مــن تعييــن القبلــة مثــا هوجمــع البــال وموافقــة هيئــات
العابديــن ،وهــذه الحكمــة تحصــل فــي كل جهــة فبــأي جهــة أمــر
ســبحانه فهــى القبلــة ،نعــم لوكانــت جاللتــه ســبحانه منحصــرة فــي
جهــة -العيــاذ بــاهلل -لكانــت العبــادة جديــرة بتلــك الجهــة ،وإذ ليــس
كذلــك) فأينمــا تولــوا فثــم وجــه هللا إن هللا واســع (لجميــع الجهــات
واألشــياء كمــا يليــق بشــأنه ومــع كونــه محيطـ ًـا غيــرمتنــاه ّ
عيــن جهــة
ّ
العبــادة ألنــه) عليــم (بتدبيــر خلقــه ومصالحهــم ،يأمرهــم مــا يصلــح
لهــم)».

لطائف التفسير:
قــال اإلمــام حكيــم األمــة موالنــا الشــيخ أشــرفعلي التهانــوي رحمـ ه هللا
تعالــى فــي تفســيره بيــان القـرآن:
1ـ الذيــن ســعوا فــي خـراب املســاجد عاقبهــم هللا فــي الدنيــا بالخــذالن
بحيــث أصبحــوا يعطــون الجزيــة والجبايــة للحكومــة اإلســامية،
ولهــم العــذاب فــي اآلخــرة بكفرهــم ،ويشــتد العــذاب عليهــم بســبب
ً
ســعيهم لخ ـراب املســاجد ،وقــد مـ ّـر ســابقا ّأن اليهــود والنصــارى
ّ
واملشــركين كلهــم كانــوا يدعــون ّأنهــم علــى الحــق فثبــت كذبهــم بهــذه
القصــة ،وقيــل لهــم كيــف تدعــون ّأنكــم علــى الحــق وأنتــم تســعون
لخ ـراب املســجد وال تســتحيون؟
2ـ ّبيــن هللا تعالــى حكمــة اإلتجــاه إلــى الكعبــة فاندفعــت شــبهة الذيــن
يقولــون ّأن املســلمين يعبــدون الكعبــة.
وخالصــة اإلجابــة عــن تلــك الشــبهة ّأن العبوديــة هلل تعالــى وال معبــود
بحــق إال هللا ســبحانه وتعالــى ،ولكـ ّـن اإلنســان بحاجــة إلــى طمأنينــة
ً
القلــب عنــد العبــادةّ ،
وأن للهيئــة اإلجتماعيــة تأثي ـرا علــى تحصيــل
الخشــوع وجمــع الخاطــر ،وقــد ثبــت بالتجربــة واملشــاهدة ّأن تعييــن
الجهــة تعيــن علــى ذلــك كلــه.
ّ
وإن ادعى مدع أنه ال يقصد بعبادة األصنام إال نفس الهدف الذي
يريــده املصلــى باإلتجــاه إلــى القبلــة ،قلنــا ليــس كذلــك ّ
ألن الواقــع
يكــذب ذلــك .وإن ســلمنا دعواهــم فعليهــم أن يأتــوا ببرهــان علــى
عملهــم مــن الشـرائع التــي لــم تنســخ ،أمــا املســلمون فلــم يتوجهــوا إلــى
والح ُ
كم في اتجاه القبلة كثيرة
الكعبة إال بأمر ّربهم وحكم شريعتهم ِ
ال تح�صــى ،وإن علــم بعضهــا.
ّ
3ـ ومــا قــال هللا ســبحانه وتعالــى «فأينمــا تولــوا فثــم وجــه هللا» هــذه
اآليــة واآليــات مثلهــا الينبغــي التعمــق وزيــادة الخــوض فيهــاّ ،
ألن
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اإلنســان كمــا ال يســتطيع أن يــدرك كنــه الــذات كذلــك ال يقــدرعلــى
ّ
فهــم حقيقــة الصفــات وإنمــا يجــب علــى املــرء اإليمــان بالجميــع وال
ً
يكلــف هللا عبــدا إال وســعه.
عنقا شكاركس نشود دام بازچين
كانجا هميشه باد بدست است دام را
		
ّأن العنقا ال يمكن إصطياده ،وههنا تطيرالشبكة في الهواء.
فقه الحياة واألحكام
ذكــرت فــي هاتيــن اآليتيــن مســئلتان هامتــان :أمــا اآليــة األولــى فســبب
ّ
نزولهــا ّأن اليهــود لـ ــا قتلــوا سـ ّـيدنا يحيــى بــن زكريــا عليهمــا الســام ،أراد
نصــارى الــروم لينتقمــوا منهــم فتعاهــدوا مــع ملــك املجــوس وتهاجمــوا
بقيــادة ملكهــم طيطــوس علــى بنــي إس ـرائيل فــي الشــام وقاتلوهــم
وقتلوهــم وأحرقــوا التــوراة ،وقذفــوا النجاســة والخنزيــر فــي بيــت
املقــدس ،وهدمــوا عمــارة املســجد األق�صــى ،وكســروا شــوكة بنــي
إسـرائيل ،وال زال املســجد األق�صــى علــى هــذه الحــال حتــى زمــن النبــي
ّ
ّ
صلىهللاعليهوسلم ،ول ـا فتحت الشام والعراق في زمن أميراملؤمنين
عمربن الخطاب بني املسجد األق�صى من جديد بأمره ،وعاد الشام
واألق�صى إلى املسلمين ودخال تحت حكمهم إلى مدة طويلةّ ،
ثم خرج
بيت املقدس من أيدى املسلمين وصارتحت حكم النصارى إلى مائة
ســنة حتــى جــاء صــاح الديــن األيوبــي فــي القــرن الســادس عشــرمــن
الهجــرة وفتحــه.
وقــد نزلــت هــذه اآليــة بشــأن مــا فعلــه النصــارى مــن إحـراق التــوراة،
وهدم بيت املقدس وإهانته ،وهذا قول ابن عباس ر�ض ي هللاعنهما،
وقــال ابــن زيــد وغيــره مــن ّ
املفس ـرين ّأن اآليــة املذكــورة نزلــت حينمــا
ّ
ّ
منع أهل مكة النبي صل ى هللاعليهوسلم من دخول املسجد الحرام
والطواف به عند صلح الحديبية ،وقد ّ
رجح ابن جريرالرواية األولى
ّ
ورجــح ابــن كثيــرالروايــة الثانية(.أنظــر :تفســيرالطبــري ،637/1 :ط:
دارالفكــر .تفســيرابــن كثيــر ،507/1 :ط :دارالفتــح ،الشــارقة).
وعلى ّأية حال نزلت اآلية بشأن إحدى الوقعتين ولكنها تبين ضابطة
ّ
عامــة تشــمل الجميــع وال تختـ ّ
ـص بالنصــارى أواملشــركين ،وألجــل هــذا
لــم يذكــراســم بيــت املقــدس بــل قــال مســاجد هللا حتــى يدخــل فيــه
جميــع املســاجد فاملفهــوم ّأن الــذي يمنــع مســاجد هللا أن يذكــرفيهــا
اســمه أويســعى لهــدم املســاجد فهوظالــم كبيــر.
وتقت�ضــي عظمــة املســاجد ّأن الــذي أراد الدخــول فيهــا ،أن يدخلهــا
ً
ً
ً
ّ
خاشــعا متواضعــا ،يشــعربالهيبــة والوقــاركأنــه ســيدخل بيتــا ألعظــم
ملــوك.
وتستنبط من اآلية أحكام ومسائل تذكرفيما يلي:
1ـ املســاجد كلهــا ســواء فــي الحرمــة ومراعــاة اآلداب ،فيجــب تعظيمهــا
وال يجــوز إهانتهــا ّ
بأيــة حــال ،لكـ ّـن املســاجد الثالثــة لهــا فضــل ومزيــة
ليــس لغيرهــا ،فصلــوة فــي املســجد الحـرام تعــدل مائــة ألــف صــاة فــي
غيــره وصــاة فــي املســجد النبــوي وبيــت املقــدس تعــدل خمســين ألــف
صــاة فــي غيره(.شــعب اإليمــان للبيهقــي ،دارالكتــب العلميــة ـ بيــروت ـ
الطبعــة األولــي).
ويؤجراملسلم ّ
بشد الرحال إلى هذه املساجد الثالثة من ّ
أي مكان،
ّ
ّ
ّ
وقــد نهــى رســول هللا صل ـ ى هللاعليــهوســلم مــن شـ ّـد الرحــال إال إلــى
هــذه املســاجد الثالثة(.ســنن أبــي داود ،دارالكتــب العربــي ـ بيــروت).
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املسئلة الثانية:
علــم ممــا ذكــر ّأن منــع النــاس مــن الذكــروالصلــوة فــي املســاجد منهــي
ً
عنه بجميع صوره ،منها ما هوصريح كمنع الصالة والتالوة جهارا،
ومنهــا مــا يســبب املنــع مثــل إثــارة الشــغب والضوضــاء وممارســة
التغنــي واملوســيقى حــول املســاجد ّ
فإنهــا تمنــع النــاس مــن العبــادة
ً
ً
فيهــا أوتحــدث خلــا واضطرابــا فــي عبــادة العابديــن وصــاة املصليــن.
وكذلــك لــم يجــوز الفقهــاء رفــع الصــوت بالتــاوة والذكــرفي املســجد،
ً
ّ
ألن ذلــك يحــدث خلــا فــي عبــادة اآلخريــن فيدخــل تحــت املنــع ،إال
إذا خــا املســجد مــن املصليــن وكان الرجــل وحــده فيجــوز لــه رفــع
الصــوت بالذكــر والتــاوة عنــد ذلــك.
ً
وعلــم أيضــا ّأن الســؤال فــي املســجد أوترغيــب املصليــن إلــى
املســاعدات املاليــة فــي األمــور الدينيــة اليجــوز حينمــا يشــتغل النــاس
بالذكــر والصلــوة.
املسئلة الثالثة:
ً
ّ
ويســتنبط أيضــا أن الســعي فــي خ ـراب املســاجد فــي جميــع الصــور
ً
محــرم شــرعا ،ومــن صــور الخ ـراب أن تخلواملســاجد مــن املصليــن
أويقـ ّـل عــدد املصليــن ،فــا يجــوز ممارســة أعمــال تف�ضــي إلــى هــذه
الصــورة مــن الخ ـراب ،وال يخفــى علــى أحــد ّأن عمــارة املســاجد ال
تكــون بالتشــييد ونقــش الزخــارف ،بــل تكــون بممارســة األعمــال
الصالحــة وذكــر هللا فيهــا ،كمــا قــال هللا تعالــى:
«إنمــا يعمــرمســاجد هللا مــن آمــن بــاهلل واليــوم اآلخــروأقــام الصــاة
وآتــى الــزكاة ولــم يخــش إال هللا»
ّ
ّ
وقال النبي صل ى هللاعليهوسلم:
ً
«سيأتي على أمتي زمان يتباهون في املساجد وال يعمرونها إال قليال»
(تفســيرفخــررازي ،569/1 :دارإحيــاء الت ـراث العربــي .شــرح الســنة
للبغــوي)
وعــن علــي ر�ضــي هللا عنــه« :ســت مــن املــروءة :ثــاث فــي الحضــر
وثــاث فــي الســفر ،فأمــا الالتــي فــي الحضــرفتــاوة كتــاب هللا ،وعمــارة
مســاجد هللا وإتخــاذ اإلخــوان فــي هللا ،وأمــا الالتــي فــي الســفرفبــذل
ال ـزاد وحســن الخلــق وامل ـزاح فــي غيــر معا�صــي هللا».
(تفســير حدائــق الــروح والريحــان .214/1 :تفســير روح البيــان
للحلوانــي ،166/1 :ط :داراإلحيــاء ت ـراث العربــي).
ومعنــى قــول ســيدنا علــي ر�ض ـ ى هللا عنــه ّ :إن عمــارة املســاجد أن
يحضــر املســلمون فيهــا بخشــوع وأدب ويشــتغلوا بذكــر هللا وتــاوة
الق ـرآن ،وخرابهــا أن ال يحضــروا فيهــا ،وال يصلــوا ،وال يذكــروا
هللا ،أويقـ ّـل املصلــون ،أوتتهيــأ أســباب تخـ ّـل بالخشــوع والســكينة،
فــإذا قررنــا ّأن ســبب نــزول هــذه اآليــة ّ
قصــة عــام الحديبيــة ومنــع
الكفــاراملســلمين مــن دخــول املســجد الحـرام ،فيثبــت مــن ذلــك أن
ّ
خـراب املســاجد ال ينحصــرفــي هــدم البنــاء والجــدران ،وإنمــا خرابهــا
عــدم الصلــوة والذكــر فيهــا؛ أوقلــة املصليــن والذاكريــن ،وذلــك ألنّ
ّ
املشــركين لــم يهدمــوا املســجد الح ـرام ،وإنمــا منعــوا املصليــن مــن
الدخــول فيهــا ،وهللا أعلــم.
ّ
«وهلل املشــرق واملغــرب فأينمــا تولــوا فثــم وجــه هللا إن هللا واســع
عليــم (»)115
ّ
ّ
ّ
ولـ ــا هاجــرالنبــي صلــىهللاعليــهوســلم إلــى املدينــة ،وأقــام بهــا ،توجــه
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ً
فــي الصلــوة إلــى بيــت املقــدس نحوســتة عشــرشــهرا وكان يشــق ذلــك
عليــه ،وكان يتمنــى االتجــاه إلــى الكعبــة ،فنزلــت هــذه اآليــة تســلية
ّ
ّ
ّ
ّ
للنبــي صلـ ى هللاعليــهوســلم وكأنــه قيــل ال تحزنــوا ألنكــم مــا خســرتم
ّ
باتجاهكم نحوبيت املقدس؛ ّ
ألن الجهات كلها هلل ،وإنما تخصيص
قبلــة معينــة هوتوجيــه مــن عنــد هللا فيــه طاعــة ،وليــس معنــى ذلــك
ّأن وجــه هللا ســبحانه فــي جهــة دون جهــة ،فاملقصــود هوطاعــة أمــر
هللا ســبحانه ،فــإذا أطعتــم هللا فقــد حصــل املقصــود ســواء كانــت
الكعبــة قبلــة أم بيــت املقــدس ،وال شــك ّأن فــي تخصيــص قبلــه
معينــة دون أخــرى حكــم ومصالــح كثيــرة؛ ّ
ألن هللا ســبحانه لولــم
يخصــص قبلــة معينــه لتفــرق النــاس ،واختــار كل فئــة جهــة علــى
حــدة ،وهــذا ينافــي الوحــدة املطلوبــة بيــن األمــة ،فاقتضــت الوحــدة
املطلوبــة وحكــم كثيــرة أخــرى أن تكــون قبلــة العامليــن واحــدة ســواء
كانــت الكعبــة أوغيرهــا مــن األمكنــة املباركــة ،واقتضــت حكمــة هللا
أن يكــون االتجــاه إلــى بيــت املقــدس مــدة مــن الزمــن ّ
فلمــا تمنــى النبــي
ّ
ّ
صلـ ى هللاعليــهوســلم أوأصحابــه تغييــرالقبلــة إلــى الكعبــة حقــق هللا
ســبحانه أمنيتهــم ،وجعــل الكعبــة قبلــة للعامليــن وإليــه اإلشــارة فــي
اآليــة املنزلــة:
«قــد نــرى تقلــب وجهــك فــي الســماء فلنولينــك قبلــه ترضاهــا فــول
وجهك شطراملسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره»
ّ
تبيــن مــن هــذه اآليــة ّأن املقصــود مــن إســتقبال القبلــة ليــس عبــادة
الكعبــة ،وال بيــت املقــدس ،وال نعتقــد باإلســتقبال ّأن هللا يخصــه
مــكان دون آخــر ،بــل هواملحيــط بــكل الكــون وبــكل الجهــات ّ
وإن فــي
ً
إســتقبال القبلــة حكمــا أخــرى يعلمهــا هللا تعالــى.
ولعــل هللا ســبحانه وتعالــى أراد أن يلقــي هــذه الحقيقــة أي «فأينمــا
ّ
ّ
تولــوا فثـ ّـم وجــه هللا» فــي قلــب النبــي صلـ ى هللاعليـ ه وســلم وأصحابــه
ً
الكـرام فأمرهــم أن يســتقبلوا بيــت املقــدس بضعــة عشــرشــهرا ،ثـ ّـم
ً
أمرهــم بالتوجــه إلــى الكعبــة املشــرفة ،حتــى يفهمــوا جميعــا ّأن هللا
تعالــى قبــل وجــه املصلــى فــي الصلــوة فــي كل حــال ســواء كان العبــد
ً
متوجهــا إلــي الكعبــة أوبيــت املقــدس ،ومــن ثــم نــرى أن الشــرع لــم
يكلــف العبــد بالتوجــه إلــى القبلــة حينمــا يتنقــل علــى الدابــة فتجــوز
صالتــه إلــى أي جهــة توجهــت إليهــا الدابــة (انظــر :التفســير الكبيــر
للفخــر رازي )19/1 :أوالســيارة.
ّ
وقــال طائفــة مــن املفســرينّ :أن قولــه تعالــى «فأينمــا تولــوا فثــم وجــه
هللا» يبيــن حكــم الصلــوة علــى الدابــة حينمــا يشــق علــى املصلــي
التوجــه إلــى القبلــة ،وحيــث ال يشــق عليــه يجــب أن يتوجــه إلــى
القبلــة مثلمــا كان يركــب علــى القطــارأوالطائــرة أوالســفينة .وإذا بــدأ
ً
الصلوة متوجها إلى القبلة ثم توجهت السيارة إلى جهة أخرى ،ولم
يقــدر املصلــي أن يتوجــه إلــى القبلــة فتجــوز صلوتــه.
مســئلة :إذا صلــى أحــد ولــم يــدرجهــة القبلــة ولــم يجــد مــن يدلــه علــى
القبلــة فعليــه أن يجتهــد ويتحــرى ويتوجــه إلــى جهــة يعتقــد ّأنهــا هــي
ّ
القبلــة ،ثــم إذا ظهــرأنــه أخطــأ جــازت صلوتــه ،وال حاجــة إلــى اإلعادة.
(كــذا فــي التفســير املنيــر ،238/1 :ط :دارالفكر)(وقــال اإلمــام
الشــافعي التجــوز صلــوة الفــرض).
وقــد اتضــح لنــا الحكــم الشــرعي إلســتقبال القبلــة باآليــة وتعامــل
ّ
ّ
النبــي صل ـ ى هللا عليــه وســلم والتفاصيــل املذكــورة.

أخبار العامل
تورط بوتين في قصف سورية بالقنابل العنقوديّة
أ ّدلة روسيّة تثبت ّ
كشــفت مجاعة روســية ناشــطة ،اخلميس  7يناير  ،2016عن ّأدلة تثبت أن
مزودة بقنابل عنقوديّة ،نافني بذلك زعم
الطائرات الروسية املوجودة يف سورية ّ
السلطات الروسية بعدم استخدامها هذا النوع من القنابل.
ويف الشــهر املاضــي ،قالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش :إن أدلــة ظهــرت
بســورية يف اآلونة األخرية تشــر إىل أن روســيا إما أســقطت قنابل عنقودية ،أو
أم ّدت القوات اجلويّة السورية بدفعة جديدة منها أو االثنني معاً .ونفت وزارة
الدفــاع الروســية مــا جــاءت بــه «هيومــن رايتــس ووتــش».
مدونــن
ـن
ـ
م
ـف
ـ
ل
تتأ
لكــن مجاعــة مجــع املعلومــات عــن الصراعــات الــي
ّ
اســتقصائيني روس نشــرت ،اخلميــس ،صــوراً ولقطــات فيديــو مصدرهــا وســائل
إعالم ووزارة الدفاع الروسية ،قالت إهنا تظهر هذا النوع من القنابل يف قاعدة
محيحــم اجلويــة يف ســورية الــي تســتخدمها الطائ ـرات الروســية.
ضابط مناوب يف وزارة الدفاع قال :إن الوزارة ال تستطيع التعليق على التقرير
ألن اليــوم عطلــة رمسية.
ومل توقــع روســيا علــى معاهــدة لألمــم املتحــدة عــام  2008حتظــر اســتخدام
القنابــل العنقوديــة لطبيعتهــا العش ـوائية والتهديــد الــذي تش ـ ّكله القنابــل غــر
املنفجــرة علــى املدنيــن.
مجاعــة مجــع املعلومــات عــن الصراعــات أفــادت يف تقريرهــا بــأن روســيا باعتبارهــا
خليفة لالحتاد السوفيييت ملزمة باتفاقية جنيف اليت حتظر اهلجمات بال متييز
والــي تضــر باملدنيني.
وقالت اجلماعة :إن الصور ومقاطع الفيديو تُظهر وجود قنابل عنقودية على
الطائرات الروســية املوجودة يف ســورية.
 40ألف الجئ سوري جديد في األردن في 2015
أعلنــت املفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــن يف األردن ،اليــوم األربعــاء ،عــن
تســجيل  40ألــف الجــئ ســوري لديهــا خــال العــام املاضــي 2015م.
وقالــت نــداء ياســن ،املســؤولة يف قســم العالقــات اخلارجيــة لــدى مكتــب
املفوضيــة الســامية بــاألردن :إن عــدد الالجئــن الســوريني املســجلني رمسي ـاً يف
األردن هــو  633.5ألــف الجــئ ،منهــم حنــو  40ألف ـاً ســجلوا العــام املاضــي.
وأضافــت ياســن لـ»األناضــول» ،أن مــن دخل ـوا األراضــي األردنيــة يف عــام
2015م ،مبعــدل ثالثــة آالف الجــئ ســوري شــهرياً.
أضافــت ياســن :ورغــم العــدد الكبــر فإنــه يعــد تراجعـاًكبـراً ألعــداد الســوريني
الداخلــن واملســجلني لــدى املفوضيــة الســامية مقارنــة بالعــام 2014م والــذي
ســجل الشــهر الواحــد فيــه  10أالف الجــئ وبإمجــايل ســنوي  121ألــف
الجــئ.
وأرجعــت ياســن تراجــع معــدالت دخــول الســوريني إىل األردن خــال العــام
املاضــي ،إىل أربعــة أســباب مرتبطــة بقطــع املســاعدات وضعفهــا عــن الالجئــن
السوريني يف األردن من برنامج الغذاء العاملي ،وغالء املعيشة ،وتوجه الالجئني
إىل الــدول األوروبيــة ،والســبب األهــم والرئيــس هــو احتــدام الصـراع يف بالدهــم،
الــذي حــال دون وصوهلــم إىل احلــدود الســورية األردنيــة.
واظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدويل األردنية،أمس الثالثاء،
أن عدد السوريني يف اململكة يبلغ حوايل  1.370مليون الجئ ،يعيش منهم
داخل خميمات اإليواء حوايل  115ألفاً.
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دراس��ات للس�يرة النبوي��ة م��ن خ�لال
األدعي��ة املأث��ورة املرو ّي��ة (القس��ط الثالث)*
اإلمام السيد أبو الحسن الندوي

التمثيل الصادق الجامع للحوائج البشرية
إن حاجــات اإلنســان ال يأتــي عليهــا العصــر ،واختيارهــا صعــب،
واســتقصاؤها أشـ ّـق ،إذا فأي حاجة يســألها ،وأي حاجة يتركها� ،شــيء
فــي منتهــى الصعوبــة ،وغايــة الحــرج.
ولننظرفي حاجاتنا ،لو أتيح لنا فرصة سؤالها واستشباعها ،لتواجهنا
الصعوبــة ويعقبهــا التلهــف واألســف ،فانظــر كيــف ّ
عبــر النبــي – عليــه
الصــاة والســام – عــن حاجيــات اإلنســان ّ
أدق تعبيــر ،وكيــف مثــل
ّ
اإلنسانية كلها تمثال صادقا جامعا شامال – إذا كانت هذه اإلنسانية
ســليمة الطبــع ،صحيحــة اإلدراك ( :ال إلــه إال هللا الحليــم الكريــم،
ســبحان هللا رب العــرش العظيــم ،والحمــد هلل رب العامليــن ،أســألك
موجبــات رحمتــك ،وعزائــم مغفرتــك ،والغنيمــة مــن كل بـ ّـر ،والســامة
ًّ
ً
مــن ّ
همــا إال فرجتــه ،وال حاجــة
كل إثــم ،ال تــدع لــي ذنبــا إال غفرتــه ،وال
هــي لــك رضــا إال قضيتهــا يــا أرحــم الراحميــن!).
ويقــول فــي دعــاه آخــر ( :اللهــم! أصلــح لــي دينــي الــذي هــو عصمــة أمــري،
وأصلح لي دنياي التي فيها معا�شي ،وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي،
واجعل الحياة زيادة لي في كل خيرواجعل املوت راحة لي من كل شـ ّـر).
الراحة التي ال تنتهي ،والسرورالذي ال ينفد:
مــا أحــرص اإلنســان علــى الراحــة واللــذة! غيــر أنــه قصيــر النظــر ،فهــو
يطلــب اللــذة الفانيــة ،ويســعى للمسـ ّـرة الزائلــة ،والنبــي صلــى هللا عليــه
وســلم يــدرك ذلــك ،فيعلــم أمتــه مــن خــال أدعيتــه أن مــا ينبغــي أن
يطلبه اإلنسان هواللذة الباقية ،والراحة الدائمة ،واملسرة في الحياة
اآلخــرة ،ولــذة النظــرإلــى وجــه هللا الكريــم ،والشــوق إلــى لقائــه فيقــول( :
اللهم! إني أسألك نعيما ال ينفد ،وقرة عين ال تنقطع ،وأسألك الرضا
بالقضــاء ،وبــرد العيــش بعــد املــوت ،ولــذة النظــرإلــى وجهــك ،والشــوق

إلــى لقائــك).
الحقائق التاريخية والدقائق النفسية في األدعية املأثورة:
إن الخلــق الحســن أغلــى نعمــة بعــد اإليمــان ،والــذي أخبــرعــن نفســه:
( بعثــت ألتمــم مــكارم األخــاق )،مــا كان ليتغافــل عــن أهميــة األخــاق
الكريمــة والصفــات النبيلــة ،ويتغا�ضــى عــن خطورتهــا ،ودقتهــا ،ولذلــك
تــرى أن مــكارم األخــاق والترغيــب فيهــا والتشــجيع عليهــا ،تشــغل
جــزءا كبي ـرا مــن األدعيةاملاثــورة ،ويشــتمل هــذا الجــزء علــى الحقائــق
الخلقيــة ،والخلجــات النفســية الدقيقــة التــي تناولهــا علمــاء األخــاق
والنفــس – فعــا – دراســة وتحليــا.
فاق ـرأ أوال دعــاء لــه صلــى هللا عليــه وســلم جامعــا ،ثــم اق ـرأ األدعيــة
املأثورة األخرى التي تتناول الجواب املتنوعة للخلق البشــري ،فيقول
صلــى هللا عليــه وســلم فــي دعــاءه لــه أثنــاء قيامــه بالليــل ( :اللهــم! اهدنــي
ألحســن األعمــال ،وأحســن األخــاق ،اليهــدي ألحســنها إال أنــت ،وقنــي
ســييء األعمــال ،وســييء األخــاق ،اليقــي ســيئها إال أنــت).
حينمــا يشــاهد اإلنســان صورتــه فــي امل ـرآة ،يــدرك اعتــدال أعضائــه،
ََ ْ َََْ ْ ْ َ َ َ
ـان ِفــي أ ْح َسـ ِـن
النسـ
َوات ـزان جســمه ،وصــدق قولــه تعالــى :لقــد خلقنــا ِ
ت ْق ِويـ ٍـم [ التيــن ، ]4 :فلــم يفــت النبــي صلــى هللا عليــه وســلم ،أن يشــعر
أمتــه بهــذه املناســبة كذلــك ،بأهميــة الخلــق الحســن ،فعلمهــا أن تدعــو
هللا لتحســين الباطن بجانب تحســين الظاهر ،فباجتماعهما يســتحق
البشــر أن يكــون خليفــة هللا فــي األرض فيقــول صلــى هللا عليــه وســلم،
َ
وهــو يــرى صورتــه فــي امل ـرآة ( :الحمــد هلل ! اللهــم! كمــا ّ
حســنت خلقــي
ّ ُ
فحســن خلقــي).
ّ
وصحــة ،وخلــق
ّإن (الحيــاة الطيبــة) تحتــاج فــي تكاملهــا إلــى إيمــان،
حسن ،فيقول صلى هللا عليه وسلم في دعاءه له ( :اللهم! إني أسألك
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صحــة فــي إيمــان ،وإيمانــا فــي حســن خلــق).
ً
ً
وفــي دعــاء آخــر( :وأســألك لســانا صادقــا ،وقلبــا ســليما ،وخلقــا
ً
مســتقيما ) .
دقائق أخالقية:
وقــد دعــا النبــي صلــى هللا عليــه وســلم بجانــب هــذه األدعيــة العامــة
املجملــة التــي تتصــل بمــكارم األخــاق ،ومحاســن األوصــاف لبعــض
املحاســن األخــرى – وقــد لفــت بذلــك انتبــاه األمــة لالهتمــام بهــذا
الجانــب العظيــم – التــي هــي فــي غايــة الدقــة والخطــورة ،وهــي بمنزلــة
املقيــاس لتكامــل األخــاق  ،فممــا يــدل علــى كمــال األخــاق واإلنســانية،
والشــرف والكرامــة ،والــورع والتقــوى أن يــرزق اإلنســان حــب الفقـراء
واملســاكين ،فقــد كثــر مــن يجلــون الثــروة ذويهــا ،ويكرمــون الدنانيــر
والدراهــم وأهلهــا ،أمــا الذيــن يحبــون الفق ـراء واملســاكين ،ويعطفــون
علــى ذوي الحاجــة ،فهــم فــي قلــة ونــدرة ،إال مــن وفقــه هللا وهــداه إلــى
مســالك الخيــر ،يقــول صلــى هللا عليــه وســلم فــي دعائــه ( :اللهــم! إنــي
أســألك فعــل الخي ـرات ،وتــرك املنك ـرات وحــب املســاكين).
قــد اعتــاد اإلنســان أن يســتكبر نفســه ،ويســتصغر غيــره ،ولــم يســلم
مــن هــذا الــداء إال أولئــك األفــذاذ املخلصــون؛ الذيــن عصمهــم ربــك،
فتزكت نفوســهم ،االســتكبارواإلعجاب ،فإن ذلك يتمكن من النفس
مــن حيــث ال يشــعربنــو آدم ،وبألــوان وأشــكال ال يدركهــا البشــر،ولكي
يســلم منــه اإلنســان يحتــاج إلــى العنايــة البالغــة ،واالهتمــام املتواصــل
بالدعــاء ،فــإن إدراك هــذا الــداء وتشــخيصه صعبــان ،والشــفاء منــه
�شيء غيريسير ،ولذلك فسيد املخلصين يدعو لنفسه ويعلم أمته أن
ً
ً
تدعو لنفســها ( :اللهم! اجعلني صبورا ،واجعلني شــكورا ،واجعلني في
ً
ً
عينــي صغي ـرا ،وفــي أعيــن النــاس كبي ـرا).
إن اتحــاد الظاهــر والباطــن ،وصالحهمــا مــن نعــم هللا العظمــى ،ومــن
فضــل هللا الكبيــر؛ الــذي يحتــاج الحصــول عليــه إلــى العنايــة الزائــدة
بالدعــاء املخلــص ،يقــول معلــم األخــاق صلــى هللا عليــه وســلم ( :اللهــم!
اجعــل ســريرتي خي ـرا مــن عالنيتــي ،واجعــل عالنيتــي صالحــة).
ّ
ّ
ويفصــل صلــى هللا عليــه وســلم ذلــك فــي هــذا الدعــاء ( :اللهــم! طهــر
قلبــي مــن النفــاق ،وعملــي مــن الريــاء ،ولســاني مــن الكــذب ،وعينــي مــن
الخيانــة ،فإنــك تعلــم خائنــة األعيــن ،ومــا تخفــي الصــدور).
التعبيرعن القلب:
ّ
وقــد نــاب النبــي صلــى هللا عليــه وســلم فــي دعائــه كل إنســان عــن كل مــا
يحتــاج إليــه ،بأكمــل مــا تكــون النيابــة فيســجد كل إنســان فــي كل زمــان
ومــكان إلــى يــوم يــرث فيــه هللا األرض ومــن عليهــا ،تعبي ـرا عــن قلبــه،
ً
وتمثيــا لعواطفــه ومشــاعره ،وأســباب ارتيــاح لقلبــه ،وطلبــا لحاجــات
قلمــا تخطــر ببــال عامــة البشــر ،اق ـرأ هــذا الدعــاء علــى ســبيل املثــال:
( اللهــم! إنــي أعــوذ بــك مــن منك ـرات األخــاق ،واألعمــال ،واألهــواء،
واألدواء ،نعــوذ بــك مــن شـ ّـر مــا اســتعاذ منــه نبيــك محمــد صلــى هللا
عليه وسلم :ومن جارالسوء في داراملقامة ،فإن جارالبادية ّ
يتحول،
وغلبة العدو وشماتة األعداء ،ومن الجوع ،فإنه بئس الضجيع ،ومن
الخيانــة ،فإنهــا بئســت البطانــة ،وأن نرجــع علــى أعقابنــا ،أو نفتــن عــن
ديننــا ،ومــن الفتــن ،مــا ظهــرمنهــا ومــا بطــن ،ومــن يــوم الســوء ،مــن ليلــة
الســوء ،مــن ســاعة الســوء ،ومــن صاحــب الســوء).
طلب السعة في الرزق عند كبرالسن:
كل واحد منا يحتاج إلى الرزق ،غيرأنه كم منا من يدرك أن السعة في

الــرزق ،والرغــادة فــي العيــش ،يحتــاج إليهمــا اإلنســان – بأشــد مــا يكــون
االحتياج – حينما يجتازآخرمرحلة من مراحل حياته ،فال يقدرعلى
تحمــل املشــاق ومعالجــة العســر ،ويفقــد القــدرة علــى كســب املعــاش،
ً
وتعجزقواه عن ّ
الكد واالجتهاد ،فيروح حريصا على الراحة ،وسعادة
العيــش ،وســعة الــرزق ،فانظــركيــف يدعــو لذلــك معلــم الحكمــة صلــى
هللا عليــه وســلم ( :اللهــم! اجعــل أوســع رزقــك علـ ّـي عنــد كبــر ســني،
وانقطــاع عمــري).
طلب صالح آخرالعمر ،وسعادته وفالحه:
ولــم يكتــف صلــى هللا عليــه وســلم بطلــب الســعة فــي الــرزق فــي آخــر
العمــر ،بــل دعــا أن يســود هــذه املرحلــة الباقيــة مــن العمــرخيــرمــن كل
جانب ،وأن تكون آخراملراحل أسعدها ،وأفلحها ،وأصلحها ،فيقول:
( واجعــل خيــر عمــري آخــره ،وخيــر عملــي خواتيمــه ،وخيــر أيامــي يــوم
ألقــاك فيــه).
طلب فجأة الخيروسؤال النجاة من فجأة الشر:
مــا مــن شــك فــي أن الخيــر والنعمــة مــن مــاك الســرور والراحــة ،إال أن
ً
الخيــرالــذي يصيــب اإلنســان فجــأة ،ويســاق إليــه بغتــة ،يجلــب ســرورا
يفــوق الوصــف ،ومــن هنالــك فــإذا كانــت الشــروروالفتــن ممــا تجــب منــه
االســتعاذة واالســتخالص مــرة ،فالشــر الــذي يفاجــأ اإلنســان ،وينوبــه
مصادفة ،تجب االستعاذة منه مئة مرة ،والذين جابهوا ذلك وجربوه،
يعرفونه جيدا ،فكم منا من يتذكرخطورة هذا األمروهوله ،فيستعيذ
منــه ،ولــم يفــت النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أن يذكــرذلــك فــي دعائــه( :
اللهــم! إنــي أســألك مــن فجــأة الخيــر ،وأعــوذ بــك مــن فجــأة الشـ ّـر).
االستعاذة من زوال النعمة بعد حصولها:
وكذلك الفقرواالحتياج بعد العيش السعيد والرزق الرغيد ،والعسر
بعد اليسر ،مما تجب االستعاذة منه ،فإن ذلك ابتالء شديد ،ومحنة
خطيرة وقد دعا له صلى هللا عليه وســلم بكل عناية ( :اللهم ! إني أعوذ
بــك مــن زوال نعمتــك ،وتحــول عافيتــك ،وفجــأة نقمتــك).
االستعاذة من أرذل العمر:
إن طــول العمــرممــا يطلبــه اإلنســان دومــا منــذ اليــوم األول ،وقــد جــرت
العادة أن يدعوالبعض للبعض لطول العمر ،والبركة في الحياة ،لكن
ًّ
طول العمرالذي يفقد القوى ،ويجعل اإلنسان عاجزا عاطال كال على
غيــره� ،شــيء تجــب االســتعاذة منــه ،فيدعــو النبــي ربــه ( .اللهــم! إنــي أعــوذ
بك من العجز ،والكسل والجبن ،والهرم ،ومن أن ّ
أرد إلى أرذل العمر).
االستعاذة من نفس حريصة ال تشبع ،ومن علم عقيم ال ينفع:
األمــوال ،يراهــا اإلنســان كغايــة ،وأكبــر �شــيء فــي الحيــاة ،وال يذكــر أن
الكثــرة الكاثــرة ،والكميــة الكبــرى مــن الثــروة ال تكفــي لنفــس حريصــة،
والنفــس التــي ال تشــبع إنهــا ملصيبــة لإلنســان نفســه ،وللعالــم كلــه،
ولذلــك اســتعاذ منهمــا الحكيــم الربانــي صلــى هللا عليــه وســلم وأوصانــا
باالســتعاذة ،كذلــك العلــم الــذي لــم يكســب صاحبــه الخشــية والتقــى،
ولــم ينفــع النــاس ،والقلــب الجــرئ الــذي حــرم خشــية هللا ،وتجــرد مــن
خوف خالقه ّ
كل ذل تجب االستعاذة منه ،والتحصن منه ،فقد جنى
علــى اإلنســانية مــا لــم يجــن عليهــا األعــداء ،وقــد حــوى النبــي صلــى هللا
عليــه وســلم ّ
كل ذلــك فــي دعــاء واحــد ( :اللهــم! إنــي أعــوذ بــك مــن قلــب ال
يخشع ،ودعاء ال يسمع ،ومن نفس ال تشبع ،ومن علم ال ينفع ،أعوذ
بــك مــن هــؤالء األربــع).
نشر هذا املقال يف جملة (البعث اإلسالمي) العدد التاسع،

*
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عبد الرحمن محمد جمال

يجــدر بنــا ونحــن نعيــش فــي ذكــرى مولــد خيــر البشــر صلــى هللا عليــه
وســلم إلــى أن نذاكــر ونــدارس ســننه وشــمائله ،ونســتعرض حياتــه
وأعمالــه ،ونأت�ســي بســيرته العطــرة فــي جميــع مراحــل الحيــاة ،ونجــدد
الصلــة بــه ،ونظهــرالندامــة علــى مــا ّ
فرطنــا فــي حقــه باألخــص فــي زمــن
طغت مظاهراملادية الجامحة وغلبت آثارالحضارة الغربية املادية
في أعمالنا وشؤوننا ،فتغيرت االتجاهات والسلوكيات ،وتالشت في
خضــم هــذه املاديــة الطاغيــة مظاهــراألخــاق مــن الصــدق واألمانــة
واملــروءة ،واملواســاة والتآخــي وســعة الصــدر وليــن الجانــب والكــرم
والحلــم ،كلهــا أصحبــت فــي خبــر كان ،وتبرقــع الحيــاء والحشــمة،
وفقــدت األمــة كرامتهــا وحريتهــا وداخلهــا اليــأس والتشــاؤم ،ونســيت
غايتهــا ورســالتها ،وأصبحــت ـ علــى حــد تعبيــراإلمــام أبــي الحســن علــي
النــدوري رحمــه هللا ـ" ،ركامــا بشــريا ،أو فحمــا حجريــا بعــد أن كانــت
شــعلة مــن الحيــاة وجــذوة مــن النــار" ،وجفــت الصلــة بيننــا وبينــه
صلــى هللا عليــه وســلم وجمــدت ،وضعــف العمــل بســننه واالعتــداد
بهــا.
واألنكــى مــن كل ذلــك أن أمــة محمــد صلــى هللا عليــه وســلم تمــراآلن
أشــد ظروفهــا وأحلكهــا علــى اإلطــاق ،وتعانــي مــن اإلبــادة والقتــل
والتشريد والتجويع والقصف وهدم البيوت واملساجد وغيرها من
األعمــال البربريــة التــي يقشــعرمــن ذكرهــا الجلــود ،كلهــا وغيرهــا تبــاح
اليــوم علــى األمــة اإلســامية ،وإن كانــت محرومــة علــى األمــم األخــرى.
ففــي مثــل هــذه األحــوال الحالكــة يأتــي الربيــع النبــوي ليضمــد هــذه
األمــة املثخنــة بالجـراح ،ويوقــف نزيــف الــدم الــذي ســالت بــه أوديــة
النيل والفرات ،وفي مثل هذه األحوال يدخل املسلم الجريح الربيع
النبــوي فــي ريعانــه وعهــده املكــي ،كيــف عاملــوه ،وكيــف ّردهــم ،كيف
صبــروصابــر ،واســتقام حتــى ّ
هيــأ هللا لــه األســباب وفـ ّـرج عنــه.
هللا أكبرـ فداه أبي وأمي ـ تراه ّ
يسب ويتهم بالسحروالجنون ،ويطرد
من أحب البقاع إليه ،ويضرب بالحجارة حتى تسيل قدماه ،وتلقى
عليــه القــاذورات ،وهــو ســاجد أمــام بيــت هللا .لكنــه مــع ذلــك يصبــر
ويواصــل الطريــق.
وتــرى نمــاذج مــن حيــاة أصحابــه صلــى هللا عليــه وســلم فــي العهــد
املكــي حيــث يعذبــون بأشــد اآلالت فتــكا ،ولكنهــم ال يفتنــون فــي
دينهــم ،صامــدون صابــرون كالجبــل األشــم ،فهــذا ياســر وســمية
ً
وعمار,يسلمون فيضغب عليهم مواليهم بنو مخزوم ً
شديدا
غضبا
ويصبــون عليهــم العــذاب ًّ
صبــا ،يخرجونهــم إذا حميــت الظهيــرة

فيعذبونهــم برمضــاء مكــة ويقلبونهــم ظهـ ًـرا لبطــن ,فيمــر عليهــم
ً
«صبرا آل ياسر
الرسول صلى هللا عليه وسلم وهم يعذبون فيقول:
فإن موعدكم الجنة» .ويأتي أبوجهل إلى سمية فيطعنها بالحربة في
ملمــس العفــة فيقتلهــا ،فهــي أول شــهيدة فــي اإلســام ر�ضــي هللا عنهــا.
ّ
وهذا بالل بن رباح -ر�ضي الله عنه -كان يعذبه أمية بن خلف أشد
العــذاب ،وكان يخرجــه إذا حميــت الشــمس فــي الظهيــرة ،فيطرحــه
على ظهره في بطحاء مكة ،ثم يأمر ّ
بالصخرة العظيمة فتوضع على
ـوت أو َتكفــربمحمــد وتعبــد
صــدره ،ثــم يقــول :ال تـزال هكــذا حتــى تمـ
الــات والعــزى ،فيقــول وهــوفــي ذلــك البــاءَ :أحـ ٌـد أحــدٌ.
فيا أبناء بالل وياسر ،ويا حفيدات سمية! صبرا على هذا العذاب،
صب ـرا علــى هــذا التجويــع ،صب ـرا علــى هــذا القصــف والدمــار ،صب ـرا
علــى هــذا التهجيــر ،فــإن موعدكــم الجنــة ،وادخلــوا فــي الربيع النبوي
لترتعــوا فــي هــذا الخصــب ،وامرحــوا فــي هــذه الروضــة املباركــة.
إن الربيــع النبــوي هــو ربيــع كل مســلم ومســلمة فــي كل زمــان ومــكان
وفــي كل حيــن ،وفــي كل عصــر ومصــر ،بــه عزهــا ،وبــه رفعتهــا ،وبــه
إعــادة مجدهــا املؤثــل.
إن الربيــع النبــوي هــو مفخــرة كل عظيــم فــي التاريــخ ،وهــو الــذي
أثرى العالم املتخم بالفســاد واالنحالل ،بالعظماء والحكماء ّ
وغير
مجرى التاريخ وجعله ظهرا لبطن .فما من عظيم إال وأخذ من هذا
الينبــوع الفــوار ،ومــا مــن مصلــح إال ويعــود الفضــل فــي دوره املؤثــرإلــى
الربيــع النبــوي.
فيــا أمــة محمــد صلــى هللا عليــه وســلم! حــذاري مــن بنيــات الطريــق
التي تتشــعب من الجادة ،وتشــبثي بأهداب الربيع النبوي الذي هو
كالبوصلــة لــك ،تصحــح لــك املســار ،وتجنبــك البنيــات ،واســتضيئي
بهذا السراج املنيرلتهتدي في ظلمة الليل البهيمّ ،
وتنوري بهذا الربيع
الســتدامة حياتــك الروحيــة كمــا تتنوريــن بالشــمس الســتدامة
حياتــك املاديــة.
ويــا أيهــا املســلم التائــه فــي درب الحيــاة ،أقبــل إلــى الربيــع النبــوي أيــا
كنــت وفــي أي طبقــة كنــت ،وأي منصــب توليــت:
"إذا كنــت ّ
غنيــا مثريــا ،فاقتــد بالرســول صلــى هللا عليــه وســلم عنــد
مــا كان تاجـرا يســيربســلعه بيــن الحجــازوالشــام ،وحيــن ملــك خزائــن
البحريــن.
وإن كنت فقيرا معدما فلتكن لك أســوة به وهو محصور في شــعب
أبــي طالــب ،وحيــن قــدم إلــى املدينــة مهاجـرا إليهــا مــن وطنــه ،وهــو ال

السنة 12 :العدد /3 :ربيع األول  1437هـ .ق

12

السريةوالتاريخ

يحمــل مــن حطــام ّ
الدنيــا شــيئا.
وإن كنت ملكا فاقتد بســننه وأعماله حين ملك أمرالعرب ،وغلب
على آفاقهم ،ودان لطاعته عظماؤهم وذوو أحالمهم.
وإن كنــت رعيــة ضعيفــا ،فلــك فــي رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم
أســوة حســنة أيــام كان محكومــا بمكــة فــي نظــام املشــركين.
وإن كنــت فاتحــا غالبــا ،فلــك فــي حياتــه نصيــب ّأيــام ظفــره بعـ ّ
ـدوه فــي
بــدروحنيــن ومكــة.
ّ
وإن كنــت منهزمــا -ال قــدرهللا ذلــك -فاعتبــربــه فــي يــوم أحــد وهــو بيــن
أصحابــه القتلــى ورفقائــه املثخنيــن بالجـراح.
ّ
ّ
وإن كنت معلما ،فانظرإليه وهو يعلم أصحابه في صحن املسجد.
ّ
وإن كنــت تلميــذا متعلمــا ،فتصـ ّـور مقعــده بيــن يــدي الــروح األميــن
جاثيــا مسترشــدا.
وإن كنــت واعظــا ناصحــا ومرشــدا أمينــا ،فاســتمع إليــه وهــو يعــظ
النــاس علــى أعــواد املســجد النبــو ّي.
وإن أردت أن تقيــم الحـ ّـق وتصــدع باملعــروف ،وأنــت ال ناصــرلــك وال
معيــن ،فانظــرإليــه وهــو ضعيــف بمكــة ،ال ناصــرينصــره ،وال معيــن
يعينــه ،ومــع ذلــك فهــو يدعــو إلــى الحـ ّـق ويعلــن بــه.
وإن هزمــت عـ ّ
ـدوك وخضــدت شــوكته ،وقهــرت عنــاده ،فظهــرالحـ ّـق
ـتتب األمــر ،فانظــرإلــى ّ
علــى يديــك ،وزهــق الباطــل ،واسـ ّ
النبـ ّـي صلــى
هللا عليــه وســلم يــوم دخــل مكــة ،وفتحهــا.وإن أردت أن تصلــح
أمــورك ،وتقــوم علــى ضياعــك ،فانظــر إليــه صلــى هللا عليــه وســلم
وقــد ملــك ضيــاع بنــي ّ
النضيــر وخيبــر ،وفــدك ،كيــف ّدبــر أمورهــا،
وأصلــح شــؤونهاّ ،
وفوضهــا إلــى مــن أحســن القيــام عليهــا.
وإن كنــت يتيمــا ،فانظــرإلــى فلــذة كبــد آمنــة وزوجهــا عبــد هللا ،وقــد
توفيــا وابنهمــا صغيــررضيــع.
وإن كنــت صغيــر السـ ّـن ،فانظــر إلــى ذلــك الوليــد العظيــم حيــن
السـ ّ
أرضعتــه مرضعتــه الحنــون حليمــة ّ
ـعدية.
وإن كنت ّ
شابا فاقرأ سيرة راعي مكة.
ّ
وإن كنــت تاج ـرا مســافرا بالبضائــع ،فالحــظ شــؤون ســيد القافلــة
التــي قصــدت «بصــرى» .
وإن كنــت قاضيــا أو حكمــا فانظــر إلــى الحكــم الــذي قصــد الكعبــة
ّ
قبل بزوغ الشمس ليضع الحجراألسود في محله ،وقد كاد رؤساء
مكة يقتتلونّ ،
ثم أرجع البصرإليه مرة أخرى ،وهو في فناء مسجد
املدينــة يق�ضــي بيــن النــاس بالعــدل ،يســتوي عنــده منهــم الفقيــر
املعــدم ،والغنـ ّـي املثــر ّي.
وإن كنــت زوجــا فاق ـرأ الســيرة الطاهــرة ،والحيــاة النزيهــة لــزوج
خديجــة وعائشــة.
ّ
وإن كنــت أبــا أوالد ،فتعلــم مــا كان عليــه والــد فاطمــة الزهـراء ،وجـ ّـد
الحســن والحســين ر�ضــي هللا عنهمــا.
ّ
ّ
وأيــا مــن كنــت ،وفــي ّ
أي شــأن كان شــأنك ،فإنــك مهمــا أصبحــت أو
ّ
أمســيت ،وعلــى ّ
أي حــال بــت أو أضحيــت ،فلــك فــي حيــاة محمــد
صلــى هللا عليــه وســلم هدايــة حســنة ،وقــدوة صالحــة ت�ضــيء لــك
بنورهــا دياجــي الحيــاة ،وينجلــي لــك بضوئهاظــام العيــش ،فتصلــح
مــا اضطــرب مــن أمــورك ،وتثقــف بهديــه أودك ،وتقـ ّـوم بســننه
عوجــك"( .الرســالة املحمديــة للعالمــة الســيد ســليمان النــدوي ،ص ()118 -117
طبــع دار ابــن كثيــر بدمشــق).

مـذكرات أحـمـد مجال
ما أجمل السجدة!
مالحياة إال وجع وضيق
وسكرها السجدة
ما أجمل السجدة!
شعرت بزئيرمزعج في جوفي
وكأن كل الكون ليل مظلم
وكأني في غابة موحشة
وكأني في حضيض ضيق
همــوم تــكاد تطغــى فــي كيانــي
أفــكار تتمــرد فــي وجــودي
مــا أنــا إال ككبــش بيــن يــدي ذئــاب
مفترســفة لــو ال ســجودي
اســجد وقــل يــا هللا فهمومــك
رمــال صحـراء فــي مقابــل عاصفــة
الســجدة
اسجد وقل يا هللا
ما أجمل السجدة!
مــا أحلــى وجيــف القلــب بيــن
يد يــه !
مــا أحلــى الشــهقات تنبــض فــي
صمــت والدمــع الغزيــر تنــزل فــي
خشــوع !
ما أجمل السجادة الخضراء
والنــور الضئيــل ورائحــة
ا لبخــو ر !
مــا أجمــل فاتحــة الكتــاب فــي
هــدوء الليــل
ما أجمل اآلية قم الليل
ما أجمل السجدة
أني قد رفعت ملفي الى السماء
ناصيتي بيدك خذها يا هللا
شعور مذهل
مــاذا قــد جهلــت إذا عرفــت هللا
حقــا
قــل لــي ومــاذا قــد عرفــت إذا
جهلــت هللا
مــا أشــنع االنســان حيــن ين�ســى
ربــه
ما أغباه حين يع�صي أمره!
ماأغفله حين يكفرنعمه!
مــا أجمــل الدمعــة حيــن تجــرى
علــى الخــدود!
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ثــم تتحــول لبــكاء تخــرق
ا لســمو ا ت
هــل تريــد الراحــة إذا رأيــت
القلــب يتقطــع
واذا رأيــت األلــم يختلــج فــي
و جــو د ك
وإذا البسمة تتال�شى من وجهك
إذا رأيت النفس تمأل بالحنين
واذا رأيت الليل يهجم بالسواد
واذا رأيت العمريهدرفي أنين
فالســجادة كفيلــة هنــا تجــد مــا
تبحــث عنــه فــي تفاهــات الدنيــا
تلــك األس ـرار التــي فــي صــدرك
انثرهــا علــى ســجادتك
لو عرفت من تعبد
الشتقت أن تسجد ألف عام
هللا ما أعظمه !
هللا كيــف يقولــه اإلنســان ثــم
يهــاب أم ـرا !
كسرى بخيل دعه وقل يا هللا
كسرى يفنى وهللا باق
ال تضيــع االدمــوع وال الشــهقات
تهــدر
ال تنســاك الســجادة وال ربــك
يهمــل
قم وقل يا هللا
هللا اكبرمن كل �شئ
هللا اكبــر حيــن تصبــح وحيــن
تم�ســي
هللا اكيرفي ميادين القتال
ال تنتظــر النصــر وأنــت نســيت
هللا
هللا اكبــر فــي ش ـرايين متفجــرة
با لهــم
هللا اكبردوما
اســجد وقــل يــا هللا هللا أعظــم
مــن تفاهــات العبــاد
هللا أعظــم مــن خياالتــي التــي
أهــذي بهــا فــي كل واد
كل �شئ يفنى ويبقى هللا
هللا
اسجد وقل يا هللا!
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يف شهر ولد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
سعادت عبيد اللهي

"هــذا أبــو طلحــة ر�ضــي هللا عنــه يســمع صــوت رســول هللا صلــى هللا
عليــه وســلم ضعيفــا ،فيعــرف فيــه الجــوع".
وآخررجل من األنصاريبصرفي وجهه صلى هللا عليه وسلم الجوع.
مــرة يخرجــه فــي وقــت متأخــرمــن الليــل ،فيــرى أبــا بكــروعمــرر�ضي هللا
عنهمــا ،فيقــول لهمــا« :مــا أخرجكمــا مــن بيوتكمــا هــذه الســاعة؟»
قاال :الجوع يا رسول هللا ،قال« :وأنا ،والذي نف�سي بيده ،ألخرجني
الــذي أخرجكمــا".
تقــول أم املؤمنيــن عائشــة الصديقــة ر�ضــي هللا عنهــا "إن كنــا لننظــر
إلــى الهــال ،ثــم الهــال ،ثــم الهــال ،ثالثــة أهلــة فــي شــهرين ،ومــا أوقــد
في أبيات رســول هللا صلى هللا عليه وســلم نار ،قال الراوي :قلت :يا
خالــة! فمــا كان يعيشــكم؟ قالــت" :األســودان التمــرواملــاء".
قبسات من روايات تحكي سيرة رسول رئوف رحيم عاش هووأهله
وخيــرة أصحابــه يعانــون الجــوع ،تحكــى ســيرة رســول توفــي ولــم يشــبع
مــن خبــزشــعير ،ثــم نــرى فــي عصرنــا مــن يتبــع ســنن مــن كان قبلنــا فــي
االحتفــاالت باملواليــد ،ونــرى مــن يدعــي محبــة هــذا الرســول العظيــم
يبســطون موائــد فيهــا أنــواع مــن الوجبــات الشــهية والحلويــات
املتنوعة يمألون بها بطونهم أوال ،ويمألون املزابل وأوعية القمامات
بفضــات الطعــام ثانيــا؛ ليســجلوا أســوء أنــواع التبذيــرفــي شــهرولــد
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم..
عاش عظيما
كان عظيمــا ملــا بعــث بالرســالة وصــدع بمــا أمــر ،وملــا تحمــل هــو
وصحابتــه املشــاق واملحــن فــي ســبيل هللا ،وملــا أمــر هــو وصحابتــه
بالهجــرة ،وملــا علــم أصحابــه الق ـرآن والحكمــة وأتقــن تزكيتهــم.
كان عظيمــا يــوم أذن لــه بالقتــال ،فنهــى عــن قتــل النســاء واألطفــال
وســفراء األعــداء واملعاهديــن ...ويــوم جنــح للســلم ولــم يعــط الدنيــة
فــي الديــن ،وحينمــا ثبــت فــي املعــارك صمــودا المثيــل لــه.
كان عظيما يوم عفى عن قاتل عمه سيد الشهداء ،ويوم عفا عن
عكرمــة ونهــى عــن ســب أبــي جهــل مراعــاة ملشــاعرولــده ،ويــوم عفــى
عــن قريــش التــي آذتــه وعذبتــه رغــم املقــدرة...
كان عظيمــا يــوم ربــط علــى بطنــه حج ـرا مــن شــدة الجــوع ،ويــوم
التحــق بالرفيــق األعلــى ودرعــه رهــن فــي ديــن عليــه.
إنــه محمــد رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ،كان عظيمــا فــي كل
لحظة عاشها في هذه الدنيا ،وباختصارعاش عظيما ،ويظل يبقى
فــي األجيــال بعــد األجيــال عظيمــا فــي األذهــان ،محببــا فــي القلــوب،
كريمــا رئوفــا رحيمــا فــي األعيــن ،وإن زمجــرت قــرود العالــم يرمونــه
وصحابتــه وهديــه بالشــتائم...
صلى هللا عليه وسلم.
"لوالك يا رسول هللا!"
اليــوم هــو اليــوم العالمــي للغــة العربيــة ،لغــة الحضــارة اإلســامية
فــي كل عصــرومصــر .فــي املا�ضــي البعيــد اهتــم بهــذه اللغــة الشــعوب
املســلمة غيــر العــرب اهتمامــا شــمل كل جوانبهــا ،اهتمامــا انتفــع
وينتفــع بهــا العــرب والعجــم إلــى يومنــا هــذا.
لكــن مــع األســف لــم تســلم اللغــة العربيــة مــن االنحطــاط الــذي
أصيــب بــه املســلمون فــي القــرون األخيــرة ،فبينمــا كانــوا يشــجعون

أبنائهم على تعلم اإلنجليزية ،في املقابل بذلت األنظمة االستعمارية
الغربيــة مســاعيها فــي تخريــب اللغــة العربيــة وأدبهــا ومايتعلــق بهــا مــن
علــوم ،بحيــث أصبحــت اللغــة منســية فــي معظــم البــاد غيــرالعربية،
وشــبه منســية فــي األخــرى.
ال شــك أن اللغــة العربيــة حوربــت فــي معظــم البــاد اإلســامية
بض ـراوة ،وأكثــر مــن عاداهــا وحاربهــا هــم دعــاة القوميــة واملطبليــن
عليهــا.
ى
واالهتمــام القليــل الــذي جــر بهــذه اللغــة فــي بعــض البــاد ،حيــث
صدرت جرائد ومجالت وأسست معاهد وانطلقت فضائيات ،كان
فــي ســبيل اســتخدام هــذه اللغــة وأدبهــا لتحقيــق مصالــح سياســية
فحســب ،ولــم تكــن فــي ســبيل خدمــة اللغــة العربيــة وأدبهــا خدمــة
خالصة تنفع العالم العربي واإلسالمي وتنفع األجيال بعد األجيال.
من املناسبة ونحن في شهرربيع األول الذي ولد فيه ّ
سيد املرسلين
ّ
وفــي اليــوم العالمــي للغــة العربيــة أن نتذاكــر مقالــة أدبيــة بليغــة
للسـ ّـيد اإلمــام أبــي الحســن النــدوي رحمــه هللا تعالــى ،يخاطــب
فيهــا جـ ّـده حبيــب هللا وخاتــم النبييــن وفخــر املرســلين ،فمــا أجمــل
الخطــاب! ومــا أروع األدب! ومــا أحســن الفكــرة!
يقول رحمه هللا تعالى على لسان أئمة النحو واللغة في بالغة وأدب:
"لــوالك يارســول هللا ولــوال الكتــاب الــذي نــزل عليــك ،ولــوال حديثــك
الــذي نطقــت بــه ،ولــوال هــذه الشــريعة التــي دانــت بهــا األمــم،
ّ
ّ
والتفقــه فيهــا ،ملــا نشــأت
واحتاجــت ألجلهــا إلــى تعلــم اللغــة العربيــة
هــذه العلــوم التــي كتــب لنــا شــرف الزعامــة فيهــا ،وملــا كان نحــو وال
بيــان وال بالغــة ،وملــا ألفــت هــذه املعاجــم الكبيــرة ودقــق فــي مفــردات
اللغــة العربيــة ،وملــا جاهدنــا فــي ســبيلها هــذا الجهــاد الطويــل ،وملــا
خضــع العجــم وهــم فــي ســعة مــن لغاتهــم ،وغبطــة بلهجاتهــم لدراســة
ّ
والتعمق فيها ،وملا كان منهم هؤالء األعالم الذين ّ
أقر
اللغة العربية
بفضلهــم ونبوغهــم أدبــاء العــرب وجهابــذة األدب ،فأنــت الرابطــة
يارسول هللا! بيننا وبين هذه العلوم الناشئة في اإلسالم ،النابتة في
عهــد رســالتك وإمامتــك ،وأنــت الرابطــة بيــن العــرب والعجــم ،وأنــت
الــذي مــأ هللا بــك هــذا الفـراغ ،ووصــل البعيــد بالقريــب ،والعجمــي
بالعربــي ،فكــم لــك مــن فضــل علــى نبوغنــا وعبقريتنــا ،وكــم لــك مــن
فضــل علــى ثــروة العلــم ونتــاج العقــل ومحصــول األقــام.
ولــوال أنــت يــا رســول هللا! لطويــت اللغــة العربيــة فيمــا طــوي مــن
اللغــات وانــدرس مــن اللهجــات ،ولــوال القـرآن العظيــم العربــي املبيــن
لتناولهــا املســخ والتحريــف كمــا تنــاول اللغــات الكثيــرة ،وابتلعتهــا
ّ
العجمة واللهجات املحلية وق�ضى عليها اللحن ،ولكنه هو وجودك
وشــريعتك الخالــدة ودينــك العالمــي وكتــاب هللا املعجــزالــذي منعهــا
مــن العفــاء والــدروس ،وفــرض ســلطانها وســيطرتها علــى العالــم
اإلســامي كلــه ،وغــرس ّ
حبهــا وإجاللهــا فــي قلــب كل مســلم ،فأنــت
ّ
الــذي خلــد هللا بــك هــذه اللغــة وضمــن بقاءهــا وانتشــارها وســامتها،
فلــك علــى كل مــن ينطــق بهــا أويكتــب فيهــا أويعيــش بهــا أوينــادي إليهــا
فضــل اليجحــد".
{ الطريق إلى املدينة ،أبو الحسن الندوي رحمه هللا}

السنة 12 :العدد /3 :ربيع األول  1437هـ .ق

14

سلسلة دروس فكرية وتربوية

سلسلة دروس فكرية وتربوية(:)4

شروط الزعامة اإلسالمية ()1
(في ضوء تعليقات سماحة األستاذ المفتي محمد قاسم القاسمي
على ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين)

عنــوان الفصــل الثانــي يثيــر االنتبــاه ويدعــو إلــى
التأمل"،االنحطــاط فــي الحيــاة اإلســامية" كيــف يبــدأ
االنحطــاط فــي األبعــاد املختلفــة مــن الحيــاة ،وكيــف بــدأ فــي
الحيــاة اإلســامية ،واالنحطــاط �شــيء ال يشــعر بــه اإلنســان.
الحد الفاصل بين العصرين:
قــال أحــد األدبــاء "أمـران ال يحــدد لهمــا وقــت بدقــة ،النــوم فــي
حيــاة الفــرد ،واالنحطــاط فــي حيــاة األمــة ،فــا يشــعر بهمــا إال
إذا غلبــا واســتوليا" فكمــا أن اإلنســان ال يســتطيع أن يحــدد
وقــت نومــه بالدقــة كذلــك ال يشــعر اإلنســان باالنحطــاط فــي
حياتــه وال تشــعر األمــم باالنحطــاط فــي حياتهــا ،ألن اإلنســان
لــو أخــذ بالدقــة والحيطــة ملــا أصابــه االنحطــاط والتدهــور،
وهكــذا األمــم والشــعوب لــو أخــذت بالدقــة ملــا أصابهــا الشــلل
واالنحطــاط .الســقوط والنهــوض ،الترقــي والتنــزل ،شــيئان
يصيبان األمم واألفراد وال ُيشعربهما ،ألنهما يقعان بالتدرج.
قــد يكــون اإلنســان يبلــغ القمــة ويتقــدم فــي مجــاالت شــتى فــإذا
بــه يقــع فــي الحضيــض مــن حيــث ال يــدري وال يشــعر.
نظرة في أسباب نهضة اإلسالم:
ال شــك أن الذيــن أخــذوا زمــام القيــادة اإلســامية كانــوا
علــى جانــب كبيــرمــن املؤهــات فــي شــتى مجــاالت الحيــاة ،ولــم
يكــن الديــن منفصــا عــن السياســة فــي عهدهــم" ،كانــوا أئمــة
يصلــون بالنــاس ،وقضــاة يفصلــون قضاياهــم ،ويحكمــون
بينهــم بالعــدل والعلــم ،وأمنــة ألمــوال املســلمين وخزنتهــم،
ً
وقــوادا يقــودون الجيــوش ويحســنون تدبيــر الحــروب،
وأم ـراء يباشــرون إدارة البــاد ويشــرفون علــى أمــور اململكــة
ً
ويقيمــون حــدود هللا ،وكان الواحــد منهــم فــي آن واحــد تقيــا

ً
ً ً
ً
ً
ً
ً
ً
زاهــدا وبطــا مجاهــدا ،وقاضيــا فهمــا ،وفقيهــا مجتهــدا وأمي ـرا
ً
ً
ً
حازمــا وسياســيا محنــكا ،فــكان الديــن والسياســة يتمثــان فــي
شــخص واحــد وهــو شــخص الخليفــة وأميــر املؤمنيــن".
فــكان الخليفــة والذيــن تخرجــوا فــي املدرســة النبويــة جامعيــن
فــي الصفــات املختلفــة ،حتــى ســرت روحهــم فــي املدنيــة وظهــرت
خصائصهــم فيهــا" ،فــا عــداء بيــن الــروح واملــادة وال صـراع بيــن
الديــن والسياســة"ولكن اليــوم لألســف تقســمت وانفصلــت
هــذه الصفــات واملؤهــات فــي حيــاة األمــة اإلســامية ،فطائفــة
مجاهــد ،وطائفــة مبلــغ ،وأخــرى صوفــي ،وأخــرى سيا�ســي،
وهــذا يــرد ذلــك وذاك يــرد هــذا .إن هــذه االنفصاليــة فــي حيــاة
األمــة اإلســامية لكبــرى كارثــة منــي بهــا العالــم اإلســامي فــي
القــرن األخيــر خاصــة.
شروط الزعامة اإلسالمية:
ثم يبين السيد رحمه هللا تعالى شروط هذه الزعامة املثالية،
ويتقتصرها في كلمتين خفيفتين في اللفظ جامعتين عامرتين
باملعاني الكثيرة ،وهما األول :الجهاد ،الثاني :االجتهاد.
فالجهــاد بمعنــاه الشــامل يكــون مقرونــا بالعمــل والتضحيــة
والفكروالتخطيط .،واالجتهاد يعود إلى العلم واإلتقان فيه،
وال يكفــي فيــه الشــهادات الخاويــة ،وليــس معنــاه االجتهــاد فــي
املســائل الفقهيــة فحســب ،بــل أن يؤتــى الحكمــة ليضــع كل
�شــيء فــي موضعــه ،ويكــون خبي ـرا بقضايــا األمــة اإلســامية.
وغيرهــا مــن الصفــات املؤهلــة ممــا سنشــرحها فــي الجلســة
القادمــة بــإذن هللا.
وال بــد أليــة أمــة تريــد النهــوض واالنطــاق أن تتصــف بهاتيــن
الصفتيــن ،وال يمكــن التقــدم والنهــوض إال بهمــا.
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فضيلة الشيخ عبد الحميد:

سرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم خالصة املكارم االعتقادية والعملية
تطــرق فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد ،إمــام وخطيــب أهــل الســنة فــي
مدينــة زاهــدان ،فــي خطبتــه يــوم الجمعــة ( 13ربيــع األول )1437
ً
ْ َ
َ َ ْ َ َّ ّ ُ َ َ ْ ُ
ؤم ِنيـ َـن ِإذ َب َعــث ِف ِيهـ ْـم َر ُســول ِّمـ ْـن
َبعــد تــاوة آيــة «لقــد مــن اللــه علــى ال ِ
ُ ْ َُْ ََْ ْ َ َُ َّ ْ َُ َّ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ
ـاب َوال ِحك َمــة َوِإن
أنف ِسـ ِـهم يتلــو علي ِهــم آيا ِتـ ِـه ويز ِك ِيهــم ويع ِلمهــم ال ِكتـ
َْ ُ َ
َ ُ ْ
َ
ـال ُّم ِبيـ ٍـن» ،إلــى تبييــن جوانــب ســيرة رســول
كانــوا ِمــن قبــل ل ِفــي ضـ ٍ
هللا صلــى هللا عليــه وســلم ،معتب ـرا إياهــا خالصــة املــكارم والعقائــد
الصحيحــة واملحاســن الباطنيــة.
وأضــاف فضيلتــه قائــا :الثانــي عشــر مــن ربيــع األول حســب روايــة
أهــل الســنة يــوم ولــد فيــه رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ،رحمــة
للعامليــن وســيد املرســلين .تذكــرة ســيرة وأخــاق األنبيــاء والكبــارأمــر
مطلــوب ،لكــن األهــم هــو االتبــاع مــن ســيرتهم .إن هللا تعالــى جعــل
سعادتنا وفالحنا ونجاتنا في اتباع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
وأمرنــا أن نتبــع تعاليمــه.
واعتبــر فضيلتــه األخــاق الحســنة مــن التعاليــم الهامــة لألنبيــاء،
وأضــاف قائــا :مــن أهــم دروس األنبيــاء ،هــي األخــاق واألعمــال
الحسنة .يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم في رواية “بعثت ألتمم
مــكارم األخــاق” .إن هللا تعالــى منــح املــكارم األخالقيــة واالعتقاديــة
والعمليــة الظاهريــة والباطنيــة لرســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم.
وتابــع مديــر جامعــة دارالعلــوم زاهــدان قائــا :إن هللا تعالــى وصــف
نبيــه صلــى هللا عليــه وســلم بصاحــب الخلــق العظيــم .عندمــا ســئلت
أم املؤمنيــن عائشــة الصديقــة ر�ضــي هللا عنهــا عــن أخــاق الرســول
صلــى هللا عليــه وســلم ،قالــت“ :كان خلقــه الق ـرآن”.
وتابــع فضيلتــه :إن العمــل علــى األحــكام والتعاليــم القرآنيــة تز ـكـي
اإلنســان وتقربــه إلــى الكمــال .العمــل علــى الق ـرآن والســيرة النبويــة،
يطهراإلنسان ويزكيه .علينا أن نهتم باالستفادة من سيرة رسول هللا
العطرة والطيبة .كما أنه صلى هللا عليه وسلم كان يعمل على تعاليم
القرآن بنشاط وحيويةّ ،
وتحمل في سبيل ذلك املشاق والصعوبات،
علينــا أيضــا أن نعمــل علــى الشـريعة مســتقيمين ثابتيــن.
وأكــد خطيــب أهــل الســنة فــي زاهــدان قائــا :إن كنــا نريــد أن نكــون
محببيــن عنــد هللا تعالــى ،فلنتبــع الرســول صلــى هللا عليــه وســلم.
يقــول هللا تعالــى“ :قــل إن كنتــم تحبــون هللا فاتبعونــي يحببكــم
هللا” .إن كنــا نريــد الســعادة والنجــاح ،علينــا أن نســعى لننفــذ ســيرة
الرســول فــي حياتنــا ،ونجعلــه أســوة لنــا فــي مجــال العمــل بحقــوق هللا
وحقــوق النــاس.
وأكــد فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد فــي هــذا القســم مــن الخطبــة علــى

العمــل علــى ســننه عليــه الصــاة والســام قائــا :ســنن الرســول صلــى
هللا عليــه وســلم هــي الفطــرة .علينــا أن نعمــل عليهــا فــي كافــة شــؤون
حياتنــا .مــن خصائــص ســننه أنهــا تجلــب لنــا محبــة هللا ومحبــة
النــاس.
ليتحد املسلمون معا ألجل مصلحة اإلسالم واملسلمين:
وأشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد فــي قســم آخــر مــن خطبتــه إلــى
أســبوع الوحــدة فــي إي ـران قائــا :مولــد رســول هللا صلــى هللا عليــه
وســلم ســمي بأســبوع الوحــدة فــي إي ـران.
وأضــاف فضيلتــه قائــا :إن لرســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم
دورا كبي ـرا فــي تأليــف القلــوب .عندمــا بعــث عليــه الصــاة والســام
فــي جزيــرة العــرب ،كانــت االختالفــات والنزاعــات تمــوج بيــن العــرب؛
قبائــل العــرب كانــت تتحــارب بينهــا ،واســتمرت بعــض حروبهــا
لعش ـرات الســنين ،لكــن مــع بعثــة رحمــة العامليــن ،ألــف هللا بيــن
ُْ ْ
قلوبهــم .ويصــف هللا تعالــى هــذه األلفــة قائــا«َ :واذكـ ُـروا ِن ْع َمـ َـت
ّ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ
ـف َب ْيـ َـن ُق ُلوب ُكـ ْـم َف َأ ْ
ص َب ْح ُتــم ِب ِن ْع َم ِتـ ِـه
اللـ ِـه عليكــم إذ كنتــم أعــداء فألـ
ِ
ْ َ ً َ ُ ُ ِ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ َّ َ َ َ َ ُ
ْ
ّ
َ
ِإخوانــا وكنتــم علــى شــفا حفــر ٍة ِمــن النـ ِـار فأنقذكــم ِمنهــا».
مــع بعثــة رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم أوجــد هللا تعالــى أفضــل
العقيــدة والعمــل واألخــاق والوحــدة بيــن النــاس.
وقــال خطيــب أهــل الســنة :االختالفــات والنزاعــات الراهنــة الجاريــة
فــي العالــم اإلســامي ،عرضــت املســلمين علــى الخطــر ،وجعلــت
بــاد املســلمين مرتعــا لألعــداء .يــرى األعــداء منافعهــا ومصالحهــا فــي
االختالفــات والنزاعــات.
واعتبــرمديــرجامعــة درالعلــوم زاهــدان الوحــدة مــن ضروريــات األمــة
املســلمة ،وأضــاف قائــا :الوحــدة واألخــوة ضــرورة هامــة للعالــم
اإلســامي .فــي عصرنــا شــكلت روســيا والواليــات املتحــدة وســائر
القــوى الكبــرى تحالفــات لتحقيــق مصالحهــم ،علــى املســلمين أيضــا
أن يشــكلوا تحالفــات لتحقيــق مصالحهــم.
األمــم املتقدمــة والعاقلــة تتحــد معــا ،لكــن األمــم الجاهلــة واملتخلفــة
تعيــش دائمــا فــي نـزاع واختــاف.
وأضــاف خطيــب أهــل الســنة قائــا :علينــا أن نبتعــد مــن أي نــوع مــن
الخالفــات .علــى أهــل الســنة أن يتصــدوا ملتطرفيهــم ،وعلــى الشــيعة
أيضــا التصــدي ملتطرفيهــم ،حتــى ال يثيــروا الفتــن والطائفيــة بيــن
املســلمين .علينــا أن نتصــدى للتطرفــات ،ليســود العقــل واالعتــدال
في املجتمع ،ومع الحفاظ على الوحدة نسعى في حل مشكالتنا من
طرقهــا املشــروعة والقانونيــة.
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منثورات

اقتباسات

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

أول من ّ
قدم القياس على الخبرمن أئمة الحنفية هواإلمام عي�سى بن
أبان تلميذ اإلمام محمد رحمهما هللا والكالم في ثبوت هذا الرأي عنه:
وفــي كتــاب « دراســات فــي أصــول الحديــث علــى منهــج الحنفيــة» للمحقــق
األســتاذ عبــد الحميــد التركمانــي حفظــه هللا:
أول مــن قـ ّـدم القيــاس علــى الخبــر– بشــروط لديــه – مــن أئمــة الحنفيــة،
وفـ ّـرق بيــن الـراوي الفقيــه وغيــره – فيمــا نعلــم – هــواإلمــام عي�ســى بــن أبان
تلميــذ اإلمــام محمــد رحمهمــا هللا ،وحاصــل رأيــه هــوأنــه قـ ّـدم القيــاس علــى
الخبــربشــرطين:
األول :أن يكون الراوي غيرفقيه ،أما إذا كان فقيها فالخبريقدم مطلقا.
الثانــي :أن يخالــف مــا رواه مــن الحديــث جميــع األقيســة ،فــإذا خالــف
قياســا دون قيــاس ال يقــدم القيــاس علــى الخبــر ،بــل يقــدم الخبــر عليــه.
قال اإلمام أبوبكرالجصاص ( :قال عي�سى بن أبان رحمه هللا :ويقبل من
حديث أبي هريرة ما لم ّ
يتم وهمه فيه؛ ألنه كان عدال.
وقــال – أي  :ابــن أبــان – أيضــا فــي موضــع آخــر :ويقبــل مــن حديــث أبــي
هريرة ما لم يرده القياس ،ولم يخالف نظائره من السنة املعروفة إال أن
يكــون �شــيء مــن ذلــك قبلــه الصحابــة والتابعــون ولــم يـ ّ
ـردوه.
وقــال لــم ينــزل حديــث أبــي هريــرة منزلــة حديــث غيــره مــن املعروفيــن بحمــل
ّ
الحديــث والحفــظ؛ لكثــرة مــا أنكــرالنــاس مــن حديثــه ،وشــكهم فــي أشــياء
مــن روايتــه)  ،انتهــى كالم الجصــاص .فثبــت بنــص الجصــاص هــذا أن
اإلمام عي�ســى بن أبان هو أول من وضع هذه القاعدة من الحنفية ّ
وفرق
بيــن روايــة الفقيــه وغيــره.
الكالم في ثبوت هذا الرأي عن اإلمام عي�سى بن أبان
لقــد شــك فــي نســبة هــذا القــول إلــى عي�ســى بــن أبــان الحافــظ الكشــميري فــي
(فيــض البــاري)  ،229 :3و(العــرف الشـ ّـذي)  ،438 :2واملحقــق الكوثــري
فــي ّ
(النكــت الطريفــة) ص  ، 92والعالمــة املحــدث ظفــرأحمــد العثمانــي فــي
( إعــاء الســنن)  ،87- 86 :14وأســتاذنا العالمــة محمــد تقــي العثمانــي فــي
(تكملــة فتــح امللهــم)  ( ،222 :1ط  :األولــى  ،دارالقلــم دمشــق1427 ،ه ــ).
وداعــي الشــك لديهــم أمـران:
األول :أن اإلمــام الطحــاوي أجــاب عــن حديــث املصـراة بأجوبــة مختلفــة فــي
( شــرح معانــي اآلثــار)  ، 281 - 280 :3ونقــل عــن ابــن أبــان أنــه حملــه علــى
النســخ ،ولــم ينقــل عنــه هــذا الجــواب املشــهور ،وهــي املتفرقــة بيــن الفقيــه
وغيره ،ونقل جواب ابن أبان هذا عن الطحاوي العيني في ( عمدة القاري)
 ،445 :8واإلتقانــي فــي (الشــامل) خ  .81 - -8 :5فعــدم نقــل الطحــاوي
هذاالجواب املشهور عن عي�سى بن أبان يدل عند هؤالء األعالم على عدم
صحــة نســبته إلــى عي�ســى بــن أبــان رحمــه هللا.
الثانــي :قــال الحافــظ الكشــميري فــي (العــرف الشــذي)  ( :483 :2وأيضــا أن
هذه الضابطة لم ترد عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ،ولكنها منسوبة
إلــى عي�ســى بــن أبــان ،وذلــك صنــف كتابــا فــي بيــع املصـراة ،فذكــرفيــه كالمــا
وزعمــه النــاس ضابطــة ،فــا يقبــل نســبتها إلــى عي�ســى بــن أبــان أيضــا).
فهــذا مــا وجدتــه مــن القرينتيــن الدالتيــن علــى عــدم ثبــوت هــذا النقــل عــن
عي�ســى بــن أبــان ،وألجــل هاتيــن القرينتيــن تــردد هــؤالء األعــام فــي نســبته إلــى

ابن أبان ،ولكن الذي يظهرللباحث – وهللا أعلم – بعد طول مكث عند
هــذه املســألة أن التــردد فــي نســبتها إليــه ال مجــال لــه هنــا.
وذلــك أن األصولييــن مــن الحنفيــة تطابقــوا علــى هــذا النقــل  ،وأول مــن
نسب إليه اإلمام األصولي الجصاص الرازي (  370-305هـ) ،وهومتثبت
جــدا مــع تقدمــه ،وكتابــه (الفصــول) مــن أجــل كتــب األصــول مطلقــا،
وهــو مملــوء بأقــوال ابــن أبــان املنقــول عــن (حججــه الكبيــر) و( الصغيــر)
وغيرهمــا ،ويحســن الرجــوع هنــا إلــى مــا كتبتــه فــي ( التمهيــد) املبحــث الرابــع
مــن الفصــل األول).
وقد نقل الجصاص هذه القاعدة عن كتاب ابن أبان في صفحات كثيرة
منتشــرة ،بحيــث ال يــدع ألحــد مظنــة للــرد والتشــكيك ،وقــد ســبق بعــض
النصــوص فــي املتــن ممــا يــدل علــى أنــه ينقــل مــن كتــاب عي�ســى بــن أبــان
أصالــة ،كقولــه ( قــال عي�ســى بــن أبــان رحمــه هللا ) ،وقولــه ( :وقــال أيضــا
فــي موضــع آخــر) وقولــه  ( :وقــال لــم ينــزل حديــث أبــي هريــرة) ،وال يمكــن
عنــد ذلــك اإلنــكارعــن صحــة نســبته إلــى ابــن أبــان ،وإال يرتفــع األمــان عــن
الجصاص ونقوله! ولو راجع أهل العلم إلى ( فصوله)  ،19 :2ال يبقى أي
ريــب ،وهللا أعلــم.
الجواب عن القرينتين الدالتين على عدم ثبوت هذا النقل
أمــا األول :فعــدم الذكــرال يــدل علــى عــدم الوجــود ،ومــن املمكــن جــدا أن
ابــن أبــان عــن الحديــث بجوابيــن ،فذكــرالطحــاوي أحدهمــا دون اآلخــر،
ألنــه لــم يعجبــه ويجــب املصيــرإلــى هــذا التأويــل بعــد ثبــوت نــص ابــن أبــان
بنقل الجصاص املتثبت فنصه ناطق وكالم الطحاوي ساكت ،والناطق
مقــدم علــى الســاكت.
أما الثاني :ما قاله اإلمام الكشميري لو ثبت لطيف جدا ،ألن األصوليين
مــن أئمــة الحنفيــة ال يتكلمــون عــن هــذه القاعــدة إال تحــت هــذا الحديــث،
غيــر أن إثبــات هــذا األمــر صعــب ،وذلــك أنــه كان يمكــن لدينــا نــص عنــه
فنصوصــه املنقولــة عــن كتابــه صريــح فــي كونــه قاعــدة ،فمثــا قولــه( :
ويقبــل مــن حديــث أبــي هريــرة مــا لــم يــرده القيــاس ،ولــم يخالــف نظائــره
مــن الســنة املعروفــة) صريــح فيــه ،علــى أنــه يلــزم منــه تخطئــة الجصــاص
واألصوليين أجمعين في فهم كالم ابن أبان ،وفيه بعد ظاهر ،وهللا أعلم.
وما قيل من أنه أجل أن يصدرعنه مثل هذا الكالم فليس بدليل ،كيف
وإبراهيم النخعي أجل منه ،وقد ثبت عنه هذا القول بأسانيد صحيحة.
ثم لوسلمنا على سبيل الفرض عدم ثبوت هذا القول عنه فما ذا يجدي
نفعــا؟ ألنــه إن لــم يقلــه عي�ســى بــن أبــان فقــد قالــه الجصــاص والدبو�ســي
والبــزدوي والسرخ�ســي رحمهــم هللا ،وهــم جبــال العلــم ،وكتبهــم بأيدينــا ال
يمكــن إنــكاره.
ثــم ال لــوم علــى ابــن أبــان والجصــاص وغيرهمــا مــن أئمــة الحنفيــة؛ ألنهــم
قالــوا هــذا القــول اجتهــادا منهــم ،واملجتهــد يخطــئ ويصيبــن ولــم يكــن
يريدون به إال صيانة الدين ،فعلى ســبيل تســليم الخطأ منهم ال يحرمون
مــن األجــرعلــى مــا جــاء فــي الحديــث ،وهــذا ابــن الحاجــب واآلمــدي ،وابــن
الهمــام محققــو املذاهــب الثالثــة لــم يقدمــوا الخبــرعلــى القيــاس مطلقــا،
بــل عندهــم تفصيــل آخــر.
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حول املنهج النظامي يف مدارسنا؛ حتديات ودعايات
«التتخلوا عن هذا املنهج مادام فيكم عرق ينبض!»
فضيلة العالمة الشيخ المفتي محمدتقي العثماني

يحكى عن شيخ اإلسالم تقي العثماني حفظه هللا تعالى أنه قال:
سافرت قبل سنوات إلی العراق التي يجري فيها هذه األيام طوفان
مــن األزمــات ،تحدثــت مــع بعــض األحبــة هنــاك ،وقلــت لهــم إذا کان
يوجــد شــيخ أوعالــم هنــاك مــن املتمســكين علــى نهــج األســاف فــي
التعليــم ،أشــتاق زيارتــه.
إنمــا خطــر هــذا املطلــب ببالــي؛ ألن هــذه الطائفــة مــن املشــايخ
أصبحــوا علــى وشــك االنق ـراض فــي تلــك البلــدان!
قــال لــي أحدهــم :هنــاك مدرســة بجانــب مقبــرة الشــيخ عبــد القــادر
الجيالنــي رحمــه هللا يوجــد فيهــا شــيخ ملتــزم باألســلوب التقليــدي فــي
التعليــم ،بإمكانكــم زيارتــه،
ملــا وصلــت هنــاك ،رأيــت شــيخا جليــا مــن أهــل االلت ـزام بمنهــج
األســاف.
كان أســلوبه فــي املظهــروامللبــس والجلــوس والقيــام ،والحديــث يحيــي
فــي األذهــان أشــعة أنــواراألســاف الصالحيــن .ســألني :مــاذا تفعــل فــي
باكســتان؟ قلــت :لنــا مدرســة اســمها دارالعلــوم ،يجــري فيهــا تعليــم
العلوم الشرعية .سألني :إلى أي جامعة تتعلق هذه املدرسة؟ قلت
ليســت عندنــا هــذه السلســلة العصريــة فــي تعليــم العلــوم الشــرعية،
بــل توجــد مــدارس شــعبية عامــة؟
ثــم ســألني متحيرا:حقــا عندکــم مــدارس شــعبية؟ وأضــاف قائــا:
كنــت قــد نســيت تصــور وجــود مــدارس شــعبية ،هــذه نعمــة عظيمــة
أنعــم هللا بهــا عليكــم ،ثــم قــال مــاذا تدرســون؟
فذكرت له أسماء بعض الكتب التي تدرس عندنا.
ملــا ســمع ذلــك الشــيخ أســماء الكتــب ،رفــع صوتــه قائــا :أنصحكــم
بــأن التتخلــوا عــن هــذا املنهــج ،مــادام فيكــم عــرق ينبــض؛ ألن عندنــا
فــي الع ـراق عندمــا كان يجــري تدريــس تلــك الكتــب ،كانــت البيئــة
دينيــة  ،لكــن تغيــرت تلــك البيئــة الدينيــة واإليمانيــة بعــد ســيادة
املناهــج الجديــدة ،وانتشــار الجامعــات العصريــة.
ثــم م�ضــى قائــا :كنــا نتــدارس تلــك الكتــب فــي وقــت م�ضــى ،والعلمــاء
كانــوا متبعيــن للســنة آنــذاك ،وكانــت لديهــم مشــاعر وانطباعــات
دينيــة ،أمــا اليــوم وبعــد توليــة الحكومــة التعليــم الدينــي ،صــارت
النتيجــة تخريــج علمــاء حكومييــن!!
"دعايات ،وليست انتقادات"
(املقالــة التاليــة مترجمــة مــن محاضــرة ألقاهــا فضيلــة الشــيخ
العالمــة محمــد تقــي العثمانــي حفظــه هللا فــي حفــل توزيــع الهدايــا
بالجامعــة األشــرفية فــي الهــور).

تعريب :سعادت عبيد اللهي

أصبحــت مدارســنا الدينيــة هــذه األيــام عرضــة لالنتقــادات الكثيــرة،
الكثيــر مــن هــؤالء املنتقديــن لــم يــروا حتــى مبانــي هــذه املــدارس
الدينيــة فــي حياتهــم ،لكنهــم بــدؤوا يغــردون ضدهــا ،هــؤالء ليســت
لديهــم أي معلومــات عــن املــدارس ،وعــن مــا يجــري فيهــا مــن تعليــم
ونشــاط ،إنهــم وجــدوا اصطالحــا مبهمــا مجمــا باســم املدرســة ،دون
أن يعرفــوا حقيقتهــا ،وبــدؤوا ينتقــدون وينتقــدون..
نحمد هللا تعالى على أننا ال نتحفظ على االنتقادات والنقلق بسببها
ونرحــب بــكل انتقــاد ونســتقبله بشــرط أن يكــون عــن معرفــة ّ
تامــة
بمنهجنــا التعليمــي ونشــاطنا الدينــي فــي هــذه املــدارس ،وأن يكــون
عن دراســة شــاملة لجميع أبعاد النشــاطات املوجودة فيها وأثمارها
ومحتوياتهــا ،فبعــد كل هــذا إذا قــدم أحــد مشــورة أو اقتراحــا،
ّ
لنجعلنــه نصــب أعيننــا ،لكــن االنتقــادات التــي تجــري مــن غيــرفهــم
املناهــج التعليميــة ودون دراســتها ،فهــي مجــرد دعايــات والغيــر.
مــن نعــم هللا العظيمــة علينــا حيــث تنشــط أكثــر مــن عشــرين ألــف
مدرســة فــي مناطــق مختلفــة مــن البــاد ،وهــي أسســت لإلصــاح
والبنــاء ،وتقــوم بخدمــات عظيمــة.
ّ
منــذ فتــرة تتهــم هــذه املــدارس برعايــة اإلرهــاب وبــث العنــف
والتطــرف ،مــع ّأن ظاهــرة اإلرهــاب والعنــف والتطــرف ال عالقــة لهــا
باملــدارس ،وقــد تظهــر فــي الجامعــات والكليــات الحكوميــة أيضــا!
أليــس مــن التطــرف أن تغلــق أبــواب الحيــاة والنشــاط علــى إنســان
بمجــرد أن يكــون متدينــا ،وبمجــرد أن يحمــل إســم الديــن،
ّ
ويتم منع انتشاركتبهم ومصنفاتهم؟
مــرة قابلتنــي تلــك الســيدة (ايفــون ريدلــي) التــي كانــت ســجينة لــدى
حركــة طالبــان ثــم أطلــق س ـراحها وأكرمهــا هللا باإلســام ،زارتنــي
وقالــت :تناقــل كتابــي الــذي ألفتــه يــدا بيــد ،ثــم امتنعــت دور النشــر
عــن طباعتــه".
إنكــم تقيمــون صفــوف دروس الحقــوق ،وتقيمــون دروســا ضــدّ
العنــف والتطــرف واإلرهــاب ،ثــم فــي العمــل تعاملــون املســلمين
معاملــة املتشــددين واملتطرفيــن!
أرجــو كل مــن ينتقــد هــذه املــدارس أن تكــون انتقاداتــه عــن دراســة
واســتقراء ،وليجعــل خدمــات هــذه املــدارس نصــب عينيــه أيضــا.
فالحمــد هلل لقــد تخـ ّـرج فــي هــذه املــدارس أنــاس أعلــوا كلمــة اإلســام
في أنحاء العالم ،لقد ســافرت إلى معظم بالد العالم ،فاليوجد بلد
إال وفيــه شــخصيات انتمائهــم إلــى هــذه املــدارس ،يقومــون بخدمــة
الديــن اإلســامي...
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رئيس التحريرمجلة ( الداعي) العربية الشهرية
وأستاذ األدب العربي بالجامعة اإلسالمية دارالعلوم ديوبند /الهند

كيف تسلك الطريق إىل الكتابة ()3

نور عالم خليل األميني

استخدام األلفاظ صحيحة سليمة
مسؤولية الكاتب أن يستخدم األلفاظ سليمة غيرمشوهة
ال يمكــن أن ينجــح الكاتــب فــي تكويــن جملــة ســليمة صحيحــة إال
إذا تمكــن مــن اســتخدام ألفــاظ صحيحــة ســليمة دون تشــويه أو
إفســاد ،شــاعرا بمســؤوليته نحــو شــخصه و نحــو اللغــة التــي يكتــب
بهــا .وذلــك ألن عــدم اكتراثــه الســتعمال األلفــاظ وتحريــه الصحــة
والســامة يعيــب شــخصيته لــدى ذوي العلــم والبصــر املعاصريــن
ومــن يأتــي بعدهــم مــن األجيــال؛ وألن اللغــة ليســت ملــكا خاصــا ألحــد
يتصــرف فيــه كمــا يشــاء وإنمــا هــي إرث مشــترك بيــن جميــع أبنائهــا
املاضيــن والحاضريــن والالحقيــن ،فــإذا أســاء الكاتــب اســتخدام
األلفــاظ فســدت اللغــة وتشــوهت ،وانتقلــت إلــى األجيــال مشــوهة
فاســدة ،وتوزعها الحاضرون من أبنائها أو متعلميها كذلك فاســدة
غيــر ســليمة؛ فــا بــد أن يســتحضر الكاتــب دائمــا أن كل لفظــة
مكتوبــة بيــده عامــل هــدم أو عامــل بنــاء للغــة ،فــإذا كتبهــا صحيحــة
سليمةعاشــت اللغــة وازدهــرت ،وإذا كتبهــا مشــوهة غيــر ســليمة
تقوضــت اللغــة أو ضعفــت علــى األقــل؛ فاملســؤولية باهظــة علــى
الكاتــب إذا شــعربهــا شــعورا مطلوبــا كان كاتبــا ناجحــا نــال أجــره مــن
هللا على الحفاظ على سالمتها وتمهيد السبيل إلى ازدهارها ،وادخر
ثنــاء النــاس وشــكرهم ودعاءهــم أنــه ّورثهــم إياهــا صحيحــة ســليمة.
وإذا لــم يشــعربهــا كان آثمــا لــدى هللا ،ومعيبــا مذمومــا لــدى النــاس،
ومســيئا إلــى شــخصه هــو قبــل أن يكــون مســيئا إلــى اللغــة التــي ســتجد
ّ
من بين أبنائها من يصحح الصحيح ويخطئ الخطأ ويحاول جاهدا
ُ
أن يبقــي علــى ســامتها وصحتهــا وإزالــة مالحــق بل َج ْي ِنهــا الصافــي مــن
الغبــار.
الستخدام األلفاظ سليمة يجب أن تتوفرلدى الكاتب شروط
وذلك يقت�ضي أن تتوافرلدى الكاتب شروط آتية:
 -1أن يتمكــن مــن فــن الصــرف ويتوســع ويتعمــق فــي التغي ـرات التــي
تط ـرأ علــى األلفــاظ ،ويعــرف بدقــة األحــوال التــي تمــر بهــا األلفــاظ
لــدى انصهارهــا فــي بوتقــة الصيــغ املختلفــة أفعــاال كانــت ( مثــل صيــغ
املا�ضــي واملضــارع واألمــر والنهــي) أو مشــتقات ( مثــل صيــغ أســماء
الفاعــل واملفعــول واآللــة والتفضيــل والصفــة املشــبهة والظــرف ومــا
إلى ذلك) وال سيما إذا كانت األلفاظ معتلة غيرصحيحة؛ ألنها بعد
جريان قواعد التعليل قد تبعد عن صورها األصلية بعدا شاسعا،
ال يــكاد يعرفهــا مــن ال يســتوعب قواعــد التعليــل حفظــا ومرانــا .مثــا:
لفظــة ِ(ق) صيغــة املخاطــب الواحــد املذكــرمــن (تبقــى) ذهبــت شــأوا
بعيــدا حتــى صــارت منكــرة غيــر معروفــة لــدى مــن ال يتقــن قاعــدة
التعليــل املتعلقــة بهــا .ومثــا :لفظــة ( مصطفيــن) بفتــح النــون صيغــة
الجمــع الســالم للمذكــر مــن لفظــة ( مصطفــى) وهــي اســم مفعــول
مــن ( اصطفــى يصطفــي ) مــن بــاب االفتعــال؛ ولكــن اللفظــة نفســها
صيغــة املثنــى إذا جــاءت بكســرالنــون.
ولكــي يتمكــن الكاتــب مــن ذلــك يحتــاج إلــى أن يســتوعب دراســة
األبــواب كلهــا ومعرفــة األلفــاظ ثالثيــة الحــروف املجــردة واملزيــدة
ورباعيــة الحــروف املجــردة واملزيــدة ومعرفــة األلفــاظ املهمــوزة
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واملعتلــة أفعــاال ومشــتقات ومصــادر .وذلــك ليــس بصعــب علــى مــن
يدرس الكتب السهلة امليسرة التي ألفت في فن الصرف واالشتقاق.
واألحســن أن ال يتـ ّ
ـورط فــي املطــوالت مــن الكتــب الصعبــة التأليــف
التــي تثبــط الهمــة وتمنــع مــن امل�ضــي قدمــا .واملهــم فــي ذلــك هــوالتمــرن
وإعمــال الدقــة املالحظــة وقيــاس األلفــاظ كلهــا باأللفــاظ التــي يكــون
قــد أجــرى عليهــا مؤلفــو كتــب الفــن قواعــد الفــن ،ويتخــذ الكاتــب كل
لفظــة مج ـراة عليهــا القواعــد نموذجــا يقيــس بــه كل لفظــة أخــرى
تستحق أن تجرى عليها القواعد نفسها .والكلمات الصحيحة غير
املعتلة ال تكلف الدارس ّ
أي جهد؛ وإنما يحتاج إلى استظهارها بعد
فهمها .أما األلفاظ املعتلة فهي التي تتطلب نوعا من االجتهاد ودقة
املالحظــة.
ويتصــل بهــذا البــاب أن يحتــرز الكاتــب مــن األخطــاء الشــائعة فــا
يســتخدم مــن األلفــاظ إال مايكــون قــد تأكــد مــن صحتــه وال يكــون
ّإمعــا يهـ ّـب مــع ّ
كل مــن هـ ّـب إلــى أي جهــة شــاء دونمــا رويــة وتفكيــر.
ّ
مثــا :كثيــر مــن الكتــاب يكتبــون ( َ
الب َّوابــة الرئيســة) والصحيــح (
َ
َ
ّ
البوابــة الرئيســية) ويكتبــون ( عجــات القطــار) والصحيــح ( عجـ َـل
ً
َ
َ
القطار) أو ( عج َل ُ
الح ُ
صن) أو يكتبون ( حضرفالن الحفلة فورا)
ً
والصحيح ( :من فوره) ويكتبون (مدراء) جمعا لـ (مدير) والصحيح
ً
( مديــرون) رفعــا و ( مديريــن) نصبــا وج ـرا.
وكذلــك يخطــئ ّ
الكتــاب غيــر الواعيــن فــي اســتخدام صــات
الكلمــات ،فيقولــون (يحتــرزون عنــه) والصحيــح( :يحتــرزون منــه) أو
يســتخدمون بعــض الكلمــات بصلــة ( مــن) علــى حيــن أنهــا ال تقبــل أي
صلة .مثال  :يقولون أو يكتبون ( فالن اجتنب من االجتهاد ففشــل)
والصحيــح ( اجتنــب االجتهــاد ) فالكلمــة ال تقبــل صلــة (مــن) وكذلــك
يكتبــون ( فــان أودع فــي كتابــه مواضيــع عديــدة) والصحيــح ( أودع
كتابــه مواضيــع عديــدة) ألن الكلمــة تتعــدى إلــى املفعوليــن مباشــرة
والتقبــل صلــة (فــي).
وكذلــك يكتبــون (فــان حــرم مــن العلــم) والصحيــح ( :حــرم العلــم)
ألن الكلمــة تتعــدى إلــى املفعوليــن مباشــرة ،فيقــال ( :حرمــه هللا
العلــم) فــإذا اســتخدمناها مبنيــة للمجهــول قلنــا (حــرم العلــم)
وكذلــك يقولــون ( غليــت القــدر) والصحيــح (غلــت القــدر) ألن هــذا
ً
الفعــل مــن بــاب (ضــرب) غــا يغلــي غليــا وغليانــا القــدر ونحوهــا:
فارت وطفحت بقوة الحرارة .وكذلك يكتبون (مغلوق ) والصحيح
ً
 ( :مغلــق) وقديمــا ّنبــه غلــى أمثــال هــذه األخطــاء مفتخ ـرا بمعرفتــه
بمعرفتــه اشــتقاقات اللغــة العربيــة وكلماتهــا الســليمة مؤســس
النحــو العربــي أبــو األســود الدؤلــي ( اق ه ـ 69 -ه ـ  688 – 605 -م)
ََ
		
فقال :والأقول لق ْد ِرالقوم :قد غليت
وال أقول لباب الدار :مغلوق
		
إي إنما أقول (غلت ) مكان (غليت) و( مغلق) مكان (مغلوق).
وكذلــك ال بــد مــن التأكــد مــن أن الكلمــة التــي يســتخدمها هــل هــي
ســاكنة األوســط أو متحركتــه وبكســراألول أو فتحــه أو ضمه،مثــا
كثي ـرا مــن النــاس يقولــون ( هــذه حركــة مــن الحــركات التــي ظهــرت
فــي العصــر الحديــث) والصحيــح ( :حركــة) أو يقولــون ( :ال بــد أن
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َ
ْ
يخضــع اإلنســان لعظمــة هللا) والصحيــح ( :لعظمــة هللا) ويقولــون:
صـ ٌـرباللغــة) والصحيــح(َ :ب َ
لــه َب ْ
صـ ٌـرباللغــة) ويقولون( :نصبنا ِخ ْيمة)
ً
والصحيــح ( :خيمــة) ويقولــون ( :قرأنــا طــوال الليــل ) والصحيــح( :
َ
ّ
طــوال الليــل) ألن (الطــوال) بكســر الطــاء جمــع (طويــل) فــا يصــح
ّ
ً
اســتعمالها ههنــا( ،الطــوال) مفــردة وليســت جمعــا ومعناهــا :املــدة
الطويلــة ،وذلــك هــو امل ـراد ههنــا .وكثي ـرا مــا يخطــئ الطــاب الهنــود
َ
(املفاعلــة) فيقولــون( :املقا ِتلــة) والصحيــح:
فــي التلفــظ بمصــادر
َ
َ
(املقاتلة)بفتــح التــاء ال بكســرها؛ ألن (املقاتلــة) بكســرة التــاء اســم
الفاعــل املؤنــث مــن هــذا البــاب نفســه وليســت مصــدرا.
 -2أن تكون اللفظة التي يختارها عربية:
إن األمــم علــى وجــه األرض مضطــرة أن يتصــل بعضهــا ببعــض ،فــا
بــد أن تتأثــر لغاتهــا بعضهــا ببعــض وأن تعطــي غيرهــا وتأخــذ منهــا،
فقــد أعطــت العربيــة فــي املا�ضــي غيرهــا ال�شــيء الكثيــر مــن ألفاظهــا
ومفرداتهــا ،وأخــذت منهــا الكثيــر؛ فاأللفــاظ األعجميــة دخلــت
العربيــة منــذ الجاهليــة ،مثــل الفلفــل والجامــوس والشــطرنج
والصنــدل كلمامــت هنديــة أو سنســكريتية أصــا؛ والقنطــار
والقبان والترياق والســجنجل يونانية؛ والدوالب والدســكرة وكعك
والســميد والجلنــار فارســية دخلــت العربيــة منــذ الجاهليــة .وذكــر
اإلمــام الســيوطي (  911 -849ه ـ 1505 – 1445 -م) فــي كتابــه(
مــا وقــع فــي الق ـرآن مــن املعـ ّـرب) كثي ـرا مــن الكلمــات التــي وردت فــي
كتاب هللا تعالى بالرومية والفارسية والهندية والحبشية والنبطية
والســريانية والعبريــة والتركيــة والبربريــة والزنجيــة.
لكــن العــرب القدمــاء كانــوا حريصيــن جــدا علــى الحفــاظ علــى الذات
العربيــة املتمثلــة فــي لغتهــم ،فكانــوا يخضعــون األلفــاظ األعجميــة
لعمليــة التعريــب والتكييــف مــع اللغــة العربيــة حتــى تتأتــى متماشــية
مع سماتها .أما في العصرالحاضر :عصراالنتصارالغربي واملؤامرة
الصهيونيــة العامليــة والصليبيــة الحاقــدة واالنبهــارالعربــي بالغــرب،
فأصبــح كثيــر مــن العــرب يســتخدمون األلفــاظ األجنبيــة وال ســيما
الغربيــة دونمــا إجـراء عمليــة غربلــة وتدقيــق وتعريــب فيهــا ،بــل يبــدو
من سلوكهم أنهم يشعرون كأن العربية تزدان عندما يستخدمون
الكلمــات اإلنجليزيــة كمــا هــي فــي حديثهــم وكتابتهــم ،فيســتخدمون
كلمــة (األكاديميــة) بــدل ( املجمــع) و( الكمبيوتــر) بــدل (الحاســوب)
و(الكامي ـرا) بــدل ( آلــة التصويــر) و(التليفــون) بــدل ( الهاتــف) و
(البــاص) أو ( األتوبيــس) بــدل ( الحافلــة) و ( تاك�ســي) بــدل ( ســيارة
أجــرة).
فيجــب إعمــال التحفــظ واالحت ـراز فــي تقبــل هــذه األلفــاظ وغيرهــا
التــي اســتحدث ذوو البصــر باللغــة العربيــة بدائــل عربيــة لهــا
وللمصطلحات اإلنجليزية مما طلع به العلم الحديث واالكتشافات
الجديــدة فــي كل مــن مجــاالت االقتصــاد والسياســة والطــب
والعســكرية واملواصــات ،فــا يلجــأ الكاتــب إلــى اســتعمال الكلمــات
األجنبية إال عند الحاجة القصوى في حالة عدم وجود بدائل عربية
للمصطلحــات األجنبيــة .وقــد أوجــد علمــاء اللغــة العربيــة فــي العصــر
ً
الحديــث كثي ـرا مــن املصــادرالصناعيــة التــي صاغوهــا مــن األلفــاظ
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األعجميــة ،ممــا يؤكــد أن هــذه اللغــة املكرمــة مــن رب الســموات
واألرض بإنزال القرآن الكريم فيها ّ
مهيأة الستيعاب وتقبل األلفاظ
ُ
األعجميــة إذا ك ّيفــت مــع ســماتها وطبيعتهــا .ومــن املصــادراملصوغــة
مــن األلفــاظ األعجميــة التــي شــاعت علــى أفــواه املتحدثيــن وأقــام
ّ
الكتــاب :الديمقراطيــة ،األرســتقراطية ،اإلمبراياليــة ،الدكتاتوريــة،
الليبراليــة ،البيروقراطيــة ،الفاشــية ،الكالســيكية ،البراغماتيــة،
الثيوقراطيــة ،الكتنوقراطيــة ،ومــا إلــى ذلــك.
وبمــا أننــا مــن الهنــد ،ينبغــي أن نذكــربهــذه املناســبة أن اللغــة األرديــة
بمــا أنهــا تحتــوي عناصرهــا علــى كثيــر مــن األلفــاظ العربيــة التــي
معظمهــا تســتعمل فــي األرديــة فــي غيــر املعانــي التــي تســعتعمل فيهــا
فــي اللغــة العربيــة ،يخطــئ الناطقــون بهــا – األرديــة – فــي اســتعمالها
فــي العربيــة؛ حيــث يســتعملونها فيهــا – العربيــة – فــي نفــس املعانــي
التــي يســتعملونها فيهــا – املعانــي -فــي األرديــة ،فيقعــون فــي األخطــاء
الفاحشــة النســبة إلــى اســتعمال األلفــاظ الصحيحــة للمعانــي التــي
يريدون التعبيرعنها ،وبذلك يضل كثيرمن القراء الذين ال يعرفون
اللغتيــن العربيــة واألرديــة ،ويعســر فهمهــا علــى العارفيــن بالعربيــة
فقــط وغيــر العارفيــن باألرديــة.
 -3أن يتجنب األلفاظ املحلية والعامية
للغــة املحليــة والعاميــة لــم يكــن ذلــك الســلطان الــذي ن ـراه اليــوم
فــي العالــم العربــي ،فلــكل دولــة ،ولــكل منطقــة فــي دولــة واحــدة لغــة
محليــة؛ لــم يكــن ذلــك الســلطان للغــة املحليــة أو العاميــة قبــل
االســتعمار الغربــي الــذي احتــل البــاد العربيــة واإلســامية طويــا،
وبذل جهودا جبارة لتشجيع املحلية مقابل اللغة العربية الفصحى
التــي نــزل بهــا القـرآن الكريــم .وكان ذلــك مؤامــرة بعيــدة املــدى ملحاربــة
اإلســام عــن طريــق محاربــة اللغــة التــي نــزل بهــا ،وملحاربــة الق ـرآن
والحديــث ،حتــى تتســع الفجــوة بيــن العاميــة أو املحليــة والفصحــى،
وتصبح الفصحى أجنبية بين أبنائها أوتعود فقط لغة دين وشعائر
ال يفهمها إال الخاصة من رجال الدين .ولقد صدق األدباء والكتاب
الغيــارى الذيــن صمــدوا فــي وجــه مؤامــرة االســتعمار هــذه ،وجعلــوا
محاولتــه فاشــلة؛ ولكــن الخطــرال يـزال قائمــا فــي عصــر– التكتــات
والتحزبــات هــذا ،وال ي ـزال الغــزو الفكــري الثقافــي الغربــي يثيــر هــذه
التكتــات والصراعــات فــي العالــم العربــي ،ويســعى جاهــدا أن يتناحــر
العــرب وال يتوحــدوا .وتشــجيع املحليــة العاميــة خيــر وســيلة إلبعــاد
العــرب عــن الفصحــى وزرع الخالفــات اللغويــة بينهــم؛ فعلــى ّ
الكتــاب
والخطباء العرب وعلى الذين يشتغلون بالعربية ّ
كتابا أو خطباء أو
دارســين أو مدرســين أن يتذكروا دائما املكانة العظمى التي تمتازبها
اللغــة العربيــة الفصحــى التــي نــزل بهــا القـرآن وتكلــم بهــا الرســول صلى
هللا عليــه وســلم وصحابتــه ر�ضــي هللا عنهــم ،ويراعــوا دائمــا حرمتهــا
فيبتعــدوا عــن اســتخدام األلفــاظ املحليــة والعاميــة ،وأن يحاولــوا
دائمــا أن يتحدثــوا ويكتبــوا بالعربيــة الفصحــى ويختــاروا مفرادتهــا
فقــط لــدى الحديــث والكتابــة ،ويتحــروا تحريــا دقيقــا أن ال تعلــق
بألســنتهم أو أقالمهــم كلمــات العامــة الجهــاء أو مــا يســتخدمه عــرب
اليوم في األغلب في السوق والشارع حتى املدرسة والكلية والجامعة.

علــى الكاتــب أن يراجــع معاجــم اللغــة أو املتقنيــن لهــا لــدى ورود
شــك فــي صحــة األلفــاظ وســامتها
وكلمــا راود الكاتــب شــك مــا فــي صحــة لفظــة وســامتها فعليــه أن
يستفتي فيها املتقنين للغة العربية أويراجع املعاجم اللغوية .وال بد
لــه أن يكثــرالرجــوع إلــى املعاجــم و إلــى املختصيــن فــي اللغــة .وذلــك هــو
أكبروســيلة لتنيمة الثروة اللفظية؛ ألنك إذا رجعت إلى معجم من
املعاجم تطلع على ألفاظ بنحو عفوي إلى جانب لفظتك املطلوبة،
وكذلــك إذا رجعــت إلــى خبيــرباللغــة وتحــدث إليــك عــن اللفظيــة التــي
ســألته عنهــا ،فإنــه كثيـرا مــا يشــرح ألفاظــا أخــرى تتصــل بهــا أو تمــس
بــك الحاجــة إليهــا .والحريــص مــن ّ
الكتــاب علــى الرجــوع إلــى املعاجــم
أو إلــى املختصيــن هــو الــذي يكــون ضابطــا لأللفــاظ وســامتها .وتلــك
تجربــة شــخصية مــر بهــا كاتــب هــذه الســطور وتعامــل بهــا ،حتــى
صــارالتدقيــق والغربلــة فــي شــأن الكلمــات واملف ـرادات مــن طبيعتــه
الكتابية .وقد أعجبه في ذلك موقف العالم الفقيه األديب الشيخ
علــي الطنطــاوي ( 1420-1327ه ـ 1999 – 1909 -م) باللغــة
العربية واألديب الصحفي الكاتب األردي الكبيرالشيخ عبد املاجد
الدريــا آبــادي الهنــدي باللغــة األرديــة؛ حيــث كانــا ال يختــاران للكتابــة
إال الكلمة السليمة الصحيحة وكأنهما كانا يتوقفان لدى كل كلمة
طويــا ّ
يتوســمان فــي جمالهــا وكمالهــا ثــم يختارانهــا لكــي يضعاهــا فــي
كتابتهمــا فــي موضعهــا.
كيف ّ
ينمي الكاتب ثروته اللفظية والتعبيرية
ومما ّ
ينمي الثروة اللفظية والتعبيرية القراءة املكثفة لكتب األدباء
والكتــاب الكبــار مــن القدامــى واملحدثيــن واملعاصريــن وللصحــف
واملجــات؛ فــإن قراءتهــا تــزودك بمعلومــات غزيــرة وألفــاظ كثيــرة
وأســاليب وتعبي ـرات متنوعــة وصياغــات لغويــة رائعــة تســتوقفك
وتدعوك لتأمل فيها فاستظهارها فتسجيلها في الذاكرة وفي الدفتر
حتــى تحتفــظ بهــا وتســتفيد منهــا لــدى الكتابــة والتحـ ّـدث ،وذلــك
يحوجــك أن تق ـرأ مــا تق ـرأ مــن الكتــب والصحــف واملجــات بعنايــة
وإمعــان وأســاليب صياغتهــا ،التــي اتبعهــا الكاتــب فــي الكتابــة وفــي
إيداعها من املعاني واألفكارما كان يريد أن يودعه إياها؛ فاأللفاظ
والتعبي ـرات تنطبــع فــي ذاكرتــك بحيــث تلتقطهــا التقاطــا يجعلهــا
تنثــال عليــك لــدى الكتابــة أو التحــدث بصــورة عفويــة كأنهــا رهــن
إشــارتك وطــوع أمــرك.
وممــا يفيــد فــي تنميــة الثــروة اللفظيــة والصياغــة املحفوظــات مــن
النظــم والنثــر ،التــي تحفظهــا حفظــا؛ فــا بــد أن يكــون لــدى الكتــاب
رصيــد ثـ ّـر مــن املحفوظــات؛ ألن املحفوظــات هــي رأس مــال الكاتــب
واملتحــدث ،بهــا يتــاح لــه أن يكـ ّـون النــص الــذي يريــد أن يودعــه
أفــكاره .لقــد صــدق مــن قــال :إنــه علــى قــدركثــرة أو قلــة املحفوظــات
يكــون الكاتــب أو املتحــدث غنيــا أو فقيـرا ،فصاحــب الرصيــد الكبيــر
منهــا مــن ّ
الكتــاب يتصــرف كيــف يشــاء فــي الصياغــة والتعبيــر عمــا
فــي ضميــره ،وصاحــب الرصيــد القليــل أو الصفــرمنهــا يظـ ّـل حائـرا ال
يهتــدي إلــى ســبيل لرصــف الكلمــات وصياغــة الجمــل فإفـراغ أفــكاره
فيهــا علــى مــا يشــاء وبحيــث يدعــو القــارئ لإلقبــال عليهــا.
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الشكر والصرب :جناحا اإلميان
مقال من سلسلة ’’الحسنات اليسيرة‘‘ لفضيلة الشيخ
العالمة المفتي محمد تقي العثماني حفظه اهلل ورعاه
تعريب :كليم اهلل البشيني

الشــكر :إن هلل تعالــى ن َعمــا ال ُي ْحصيهــا َ
العـ ُّـد وال َي ْح ُ
ص ُرهــا الحســاب،
ِ
ِ
تتوالــى علينــا فــي كل حيــن كتوالــي قطـرات املطــرعلــى األرض ،قــال هللا
َ ْ َ ُ ُّ ْ َ َّ
ص َ
اللــه َل ُت ْح ُ
وهــا} [إبراهيــم]34 :
تعالــى{ :وِإن تعــدوا ِنع َمــت ِ
ومــا أحســن مــا قــال الشــيخ الســعدي –أديــب وصوفــي فار�ســي كبيــر-
أن كل نفــس يتنفســها اإلنســان تحمــل فــي ّ
طياتهــا نعمتيــن عظيمتيــن
لــو حــرم اإلنســان إحداهمــا لخاطــر بحياتــه ،وهمــا :خــروج النفــس
براحــة ويســر ،فلــولــم تخــرج لضــاق املــرء منهــا وأصابــه خنــاق وضيق
فــي ّ
التنفــس ،وعودتهــا إليــه ،فإنهــا لــو لــم ُ
تعــد إليــه فــا يكــون معنــى
ّ
ذلك إال أنه قد فارق الحياة! فمن منطلق أن كل نعمة تتطلب من
املرء الشكرعليها ،تقت�ضي عملية التنفس شكرين ،الحتوائها على
نعمتين .فلو اشتغل املرء طيلة حياته بشكرالنعم فمن املستحيل
لــه أن يــؤدي شــكر هاتيــن النعمتيــن ،فضــا عــن غيرهــا مــن النعــم
الجليلــة وا ِملنــن العظيمــة.
لذا فتأدية شكرهللا كما يحق للمرء أن يفعل مستحيل خارج عن
َ
ومف ّ
ضل
مقدرة اإلنسان ،ولكن مع ذلك فاإلكثارمنه عمل ُم َح ّبب
للغايــة لــدى هللا عـ ّـزوعــا؛ يكافــئ عليــه املــرء مــن الزيــادة فــي ال ِنعــم،
ٓ
وتعزيــزالصلــة بــه ،باإلضافــة إلــى إعطــاء األجــرعليــه فــي االخرة .وفيما
ٓ
يلــي عـ ّـدة ايــات فــي موضــوع الشــكر:
َ
ََ َ ْ ُ ُ
ْ ُ ُْ ْ َ ْ ُ ُ
َ ُُْ
ون } [البقرة]152 :
• {فاذكرو ِني أذكركم واشكروا ِلي ول تكفر ِ
َّ
الشاكر َ
َ َ َ ْ
ين} [آل عمران]145 :
• { َ وسنج ِزي َ َ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َّ
َ
• {ل ِئـ ْـن شــك ْرت ْم ل ِزيدنكـ ْـم َول ِئـ ْـن كف ْرتـ ْـم ِإ َّن َعذ ِابــي لشـ ِـد ٌيد} [إبراهيــم:
]7
ُ
ّ
ليحــب العبــد الشــكور ،ويبغــض العبــد الكفــور؛ فــإن
وإن هللا تعالــى ِ
كفران النعمة لودل على �شيء فإنما ّ
يدل على ضيق نظروسطحية
تفكيــرصاحبــه؛ فــا يمســه أذى بســيط وال يلحقــه مــرض عــادي ،إال

ويبــدأ يتولــول ويتملمــل لــه متناســيا ومتجاهــا كل النعــم التــي تتوالــى
عليــه حتــى فــي حينــه ذاك ،أمــا العبــد الشــكور فهــو بالعكــس مــن هــذا
تمامــا ،فبــدل أن يبكــي ويرثــي للمــرض ،هــويبــذل تفكيــره ويوجه زمام
عنايتــه إلــى جانــب النعــم التــي تصيبــه حتــى فــي حالتــه تلــك وهــو يعانــي
املــرض ويكابــد األلــم .فهــو يشــكرهللا علــى تلــك النعــم ويدعــوه إلزالــة
املــرض ودفــع األلــم.
َ َّ
وهــذا هــو الفــارق بيــن طبيعتــي الشــكروالكفـران ،فمــن دنــس نفســه
ُ
برذيلــة الكفـران فــا تـ ُ
ـرج منــه أن تريــه عينــه إال الجوانــب الســلبية،
ّ
فهــو حينمــا يمــرض يبــدأ يتظلــم ويشــتكي ويتفـ ّـوه بكلمــات الكف ـران
بحق تلك الذات التي َأد َّرت عليه سحائب نعم وأجرت عليه نسائم
َ
ِمنن ،ولكنه ين�سى كل ذلك ويأخذ هذا الجانب السلبي فقط ،ملا ذا
أمرضنــي هللا وملــاذا ابتالنــي بهــذه املصيبــة و..و..؟
أمــا مــن يتحلــى بفضيلــة الشــكر ،فبحكــم أنــه بشــر ،يحزنــه املــرض
ويقلقــه ،ولكنــه فــي نفــس الوقــت يصــرف زمــام تفكيــره إلــى نعــم هللا
تبــارك وتعالــى املتكاثــرة املتتابعــة عليــه ،فيتصــور أن هللا كان قــد
منحــه صحــة وعافيــة طيلــة حياتــه قبــل أن يلحقــه هــذا املــرض أوال،
ّ
وبعــد مــا لحقــه ثــا نيــا حيــث ســخرلــه مــن يقــوم بتمريضــه ورعايتــه
ّ
كاألقارب ،ومن يقوم بمدواواته وعالجه كاألطباء ووفرله ما ينفعه
ُويجديــه فــي ذاك الحيــن كاألدويــة .وثالثــا فهــو يقــارن حالتــه املرضيــة
ٓ
هــذه بحالــة مريــض اخــرهــو أشـ ّـد مرضــا منــه وأخطــر ،فمــن الطبــع
تمــوج فــي ُمخيلتــه عواطــف الشــكر واالمتنــان هلل تبــارك وتعالــى
الــذي وقــاه مــن املــرض كــذاك وحفظــه مــن البليــة كتلــك .بــكل هــذه
االتجاهــات سـ ُـىصبح وال تكــون علــى شــفتيه كلمــة اشــتكاء وكفـران.
وشــعوره باأللــم واملشــقة مهمــا كثــروزاد فلــن يجعلــه طليــق اللســان
ّ
ُ
ُّ
والتض ُّجــر .إنمــا ســتجري علــى لســانه
والتذمــر
فــي فتــح بــاب التشــكي
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أدعيــة إلزالــة الــرض ورفــع املصيبــة ولكــن فــي طابــع خشــوع وعجــز
ومســكنة.
وأول حيلة ّيتخذها الشيطان إلغواء اإلنسان هي أن يبتليه برذيلة
كفـران النعمــة وعــدم الشــكرعليهــا ،فــاهلل تعالــى ملــا أنظــره وأمهلــه إلــى
يــوم القيامــة ،فالشــيطان أبــدى عــن عزمــه بأنــي ســيبذل كل جهــوده
ومحاوالتــه إلغــواء اإلنســان ،وليأتينــه مــن كل جانــبّ ،
وبيــن عاقبــة
كل ذلــك بقولــهَ { :وَل َتجـ ُـد َأ ْك َث َر ُهـ ْـم َشــاكر َ
ين} [األعـراف ]17 :فعــرف
ِ
ِ ِ
مــن هــذا أن أكبــر ســهم ّ
يوجهــه الشــيطان نحــو اإلنســان ،وأكبــرفـ ٍ ّـخ
ِ
ينصبــه الشــيطان لإلنســان هــو أن يبتليــه بنعمــة الكفـران ،ويســلب
عنــه خصلــة الشــكر واالمتنــان .ومــن هــذا فلــو عــزم املــرء الصمــود
أمــام هــذه اإلغـراءات واملحــاوالت علــي جـ ّـادة الشــكر ،فســيصبح وال
وســنانه.
ينكــي فيــه ســهام الشــيطان ِ
فالحاصــل أن الشــكر عبــادة عظيمــة وقربــة جليلــة ،ال يســتغرق
أداؤهــا إال بضــع لحظــات ،ومــا أعظمهــا شــأنا وأســماها فضيلــة إذ
ْ َ
َّ
َّ
اعـ ُـم الشـ ِـاك ُر ِب َمن ِزلـ ِـة
يقــول عنهــا النبــي صلــى هللا عليــه وســلم« :الط ِ
الصا ِئــم َّ
َّ
الص ِابـ ِـر»
ِ
َ
ّ
لــذا فعلينــا جميعــا أن نعـ ِـود أنفســنا علــى أداء الشــكر هلل ســبحانه
وتعالــى تجــاه كل مــا أنعــم بــه علينــا مــن ِن َعــم جليلــة وبســيطة ،كبيــرة
وصغيــرة .ولــو سـ ّـرحنا الطــرف علــى حياتنــا اليوميــة فســنرى هنــاك
مشــاهد ومواقــف كثيــرة تفـ ِـرض علينــا وتوجبــه شــريطة أن ننتبــه لهــا
قليال ،فمثال دخلت املنزل فرأيت أهلك وعائلتك كلهم بخير ،فهذه
نعمــة عظيمــة قلمــا ّ
نتبــه لهــا ونشــكرهللا عليهــا .وكذلــك إذا جلســت
علــى ُ
الســفرة ووجــدت مــن الطعــام مــا يروقــك ويلــذ لــك ،أو كنــت فــي
يوم قائظ والحرارة الشديدة تلهب جسدك ،فإذا بك تواجه نفحة
باردة من نفحات النسيم ،فيهتزلها ِكيانك طربا وفرحا ،أوشاهدت
صغي ـرا لــك يلعــب ويتعلــل فــإذا باملشــهد يخلبــك ويأســرك ويغمــرك
بدواعي الحنان والرحمة .فهذه وغيرها مما يبعث في نفسك الراحة
َ
أوالحبــور والســرورهــي ِن َعــم أ ْسـ َـدلها هللا ســبحانه وتعالــى عليــك .فمــا
عليــك إال أن تشــكره عليهــا بالقلــب واللســان معــا ،أوبالقلــب فقــط
إذا لــم يمكنــك كالهمــا.
ّ
يلقنها املشايخ لغرض تأدية الشكر ،وهي أنك
وهناك طريقة أخرى ِ
متــى اضطجعــت علــى ســريرك ليــا ،فقبــل أن تســترخي عنانــك للنــوم
َ
أ ِد ْر خيالــك واصــرف تفكيــرك إلــى ِن َعــم هللا التــي كانــت عليــك طــوال
ّ
يظلــك ومــأوى
اليــوم ،كســامتك وســامة عائلتــك ،وتوفــر ســقف ِ
يقيــك ،وفـراش ُيريحــك ،وعافيــة جســدك وطمأنينتــك علــى نفســك
ومالــكُ ،
وعـ ّـد هــذه النعــم وغيرهــا واحــدة واحــدة ،ثــم قــم فــي نفــس
الوقت بعملية إسداء الشكرالجزيل هلل سبحانه وتعالى الذي بذل
عليــك كل هــذه النعــم.
وال شــك فــي أن الشــكر الحقيقــي يتمثــل فــي أن يصــوغ املــرء حياتــه
كلهــا فــي صيغــة مرضيــة لــدى هللا عـ ّـزوعــا ويطبعهــا فــي طابــع شــرعي
حســبما يأمــر بــه هللا .ومــع ذلــك فالشــكر القلبــي واللســاني أيضــا ال
ََ
يذهبــان ســدى ،بــل لــو تعـ ّـود عليهمــا املــرء وأكثــر منهمــا ،لل ِعبــا دورا
بــارزا مهمــا فــي صــاح قلبــه وإصــاح أعمالــه ،فضــا عــن أنهمــا فــي حــد
ذاتهمهــا عبــادة مســتقلة يثــاب ُويؤجــر عليهــا املــرء إن شــاء هللا.
وبالنســبة لكلمــات الشــكر وألفاظهــا ،فــاهلل تعالــى قــد سـ ّـهل أمرهــا

ّ
ويســرشــأنها ،حيــث ســمح للمــرء بــأداء الشــكربــأي لغــة شــاء وبــأي
َ
كلمــة شــاء .ولكــن هنــاك ِصيــغ وكلمــات خاصــة أثــرت عــن النبــي
صلــى هللا عليــه وســلم فــي موضــوع الشــكر .وهــي –كالعهــد بغيرهــا
مــن الدعــوات املأثــورة -كلمــات جامعــة تتكفــل بــأداء الشــكرالجزيــل
والكثيــر فــي مــرة واحــدة وفــي مــدة قليلــة .ومــن تلــك الكلمــات:
َّ
الل ُهـ َّـم َلـ َـك ْال َح ْمـ ُـد َح ْمـ ًـدا َدائ ًمــا َمـ َـع ُخ ُلــود َك َو َلـ َـك ْال َح ْمــدُ
•
ِ
ِ
َ ْ ً ََُْ َ ُ ُ َ ْ َ َ ََ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ً َ ُ َ ُ
َ
ن
حمدا ال منتهى له دو ِمشي ِتك ولك الحمد حمدا ال ي ِزيد قا ِئلها ِإال
َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ً َ ًّ ْ َ ُ ّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ
ـس.
ـس نفـ َ ٍَ
ِرضــاك ولــك الحمــد حمــدا م ِليــا ِعنــد َ ْك ِل طرفـ ِـة عيـ ٍـن َوتنفـ ِ
َ
اللهـ َّـم لــك ْ ُ َ َ َ
ومـ َـد َاد ك ِلماتــكِ ،وزنــة
•
الحمــد عــدد خل ِقــكِ ،
َع ْرشــك ،ورضــا نفســكَ.
ِ
َ ِ
َّ ِ
ص َبـ َـح بــي مـ ْـن ن ْع َمــة َفم ْنـ َـك َو ْحـ َـد َكَ ،ل َشــريكَ
ْ
َ
َّ
ُ
اللهــم مــا أ
•
ِْ ِ ِ ٍ ِ
ِ
َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُّ
ُ
لــك ،فلــك الحمــد ،ولــك الشــكر(وقــد قــال عنهــا النبــي صلــى هللا عليــه
ّ
َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ
ـال ِمثـ َـل
وســلم :مــن قــال حيــن يصبــح ..فقــد أدى شــكريو ِمـ ِـه ،ومــن قـ
َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ْ َ
َ
ذ ِلـ َـك ِحيـ َـن ُي ْم ِ�ســي فقــد أدى شــكر ليل ِتـ ِـه»)
 .الصبــر :لقــد خلــق هللا فــي هــذا الكــون عوالــم ثالثــة( ،ألــف) العالــم
الذي ال يوجد فيها سوى الفرح والسرور ،واملتعة ُ
والحبور ،والراحة
ـس املـ َ
والســكون ،وهــو عالــم الجنــة الــذي ال يمـ ُّ
ـرء فيهــا نصــب وال
تعــب ،وال يصيبــه هـ ّـم وال غـ ّـم( .ب) وبالعكــس مــن هــذا تمامــا فهنــاك
عالم نكد ال يوجد فيها ســوى الهموم والغموم واملتاعب واملشـ ّـقات
ٓ
واالالم واألح ـزان ،ال ُتمـ ّـر بهــا نفحــة مــن ســرور وال لحظــة مــن دعــة
ُ
وراحــة ،وهــو عالم»جهنــم»( .ج) العالــم الــذي تســاير فيــه الراحــة
املشـ َّـقة ،ويواكــب فيــه الفـ ُ
ـرح األلــم ،وتما�شــي فيــه السـ ّـراء الضـ ّـر َاء،
ٓ
وهــو عالــم الدنيــا الــذي نعيــش فيــه نحــن االن ،حيــث يجتمــع فيهــا
َ ْ ُ
النقيضــان وتتعاقــب األيــام وتتغيــراألوضــاع والحــاالت .فلــم يصــف
ألحــد مــن الكــدورات ،ولــم يخلــص لشــخص مــن شــوائب النكــدات،
بــل كل مــن جــاءه ُوولــد فيــه ال بـ ّـد وأن ينــال نصيبــه مــن املشــقة
والتعــب ومــا ال يرضــاه مــن األمــور ،كائنــا مــن كانّ ،
ثريــا أوفقي ـرا،
حاكمــا أومحكومــاّ ،
تقيــا أوفاجـرا ،صالحــا أوطالحــا ،وحتــى األنبيــاء
ُْ ُ
العظام صفوة عباد هللا ،تحملوا شدائد وقاسوا املصائب ،وأوذوا
َ
فــي ســبيل هللا مــا لــم ُيــؤذ أحــد.
لــذا فمــن يبتغــي أن ال ينالــه فــي هــذه الدنيــا �شــيء مــن التعــب واأللــم
والنكد ،فهو يعيش في عالم الخيال ويم�شي في أوهام السراب ،ولن
يتحقــق مبتغــاه هــذا ،وليفعــل مــا يشــاء .وفــي الحقيقــة إنمــا ينـ ّـم هــذا
عــن مــدى َج ْه ِلــه بطبيعــة الدنيــا وحقيقتهــا .نعــم ،يمكــن التخفيــف
ٓ
ٓ
من االالم واملصائب والفرق فيها بين شخص واخرمن حيث الكثرة
ّ
والخفــة ، ،وكذلــك املحاولــة فــي الحـ ّـد منهــا إلــى حـ ّـد
والقلــة والشــدة ِ
مستطاع ،أما القضاء عليها نهائيا فهذا مستحيل يتنافى مع طبيعة
ُ
الدنيا ويتناقض مع الغرض الذي أنشئت ألجله .وكما قال الشاعر
األردي:
وبند غم اصل ميں دونوں ايك هيں
قید حیات ٓ ِ
ِ
موت سے پهلے ادمي غم سے نجات پائے كيوں؟
أي إن البقــاء علــى قيــد الحيــاة ال يعنــي فــي حقيقــة األمــرإال مواجهــة
الهموم ومكابدة الغموم ،فإذا ترادف هذان فكيف يمكن أن ينجو
املــرء مــن الغمــوم والهمــوم قبــل املــوت؟!
فتحصــل مــن هــذا أن اإلنســان ،مــادام هــو ســائر فــي دروب الحيــاة
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ومســالك العيــش ،ال بــد وأن تســايره فيهــا همــوم وأح ـزان ،ويعتريهــا
أدواء وأمـراض ،ثــم مصيــرهــذه األمــور النهائــي وعاقبتهــا إنمــا يتوقــف
علــى تعامــل اإلنســان معهــا ،فلــو جــزع وفــزع ،وبكــى مصائبــه واشــتكى
متاعبهّ ،
وذم القدروالمه ،فهذا سيكون في حقه شرا إلى شروضغثا
ّ
على ّإبالة؛ ألن سلوكه هذا لن ينهي مصائبه ولن ُينفد همومه ،فهو
ٓ
يصبح ّ
يتجرع مرارة هذه االالم ،وإضافة إلى ذلك ،فهو يخسرثواب
ٓ
ّ
االخــرة ويفـ ِـوت علــى نفســه فرصــة اكتنــازالحســنات وادخــاراألجــور
مــن خــال الصبــرعلــى مــا أصابــه وأقلقــه.
ٓ
وبالكعــس مــن هــذا ،نــرى هنــاك شــخصا اخر،تصيبــه مصيبــة كمــا
أصابــت األول ،ولكنــه ال يلقــي بالالئمــة علــى القــدر وال يــدع الجــزع
والفــزع يســتوليان عليــه ،إنمــا يصــرف زمــام فكــره إلــى حقيقــة الدنيــا
واملصائب التي أصابته ،فيتفكرأن الدنيا ظل زائل وأيام معدودة،
ّ
ولــم يســتطع أحــد التخلــص مــن صروفهــا وتقلباتهــا نهائيــا ،وهــي
ليســت صــروف الليالــي وال نكبــات األيــام فحســب ،إنمــا هــي قــدرقــد
كتبهــا هللا لــي وق�ضــى بهــا فــي ّ
حقــي عــن حكمــة بالغــة ومصلحــة ّ
تامــة،
ســواء أدركــت تلــك الحكمــة وفهمــت تلــك املصلحــة أم ال ،واألمــر
املفــروغ عنــه أنــه عــزوعــا حكيــم ال يصــدرمنــه فعــل إال عــن حكمــة!
فع�ســى أن يكــون لــي فيمــا أكــره خيــرعظيــم وأنــا عنــه غافــل متجاهــل،
لــذا فعلـ ّـي أن أكــون بقــدرهللا مؤمنــا وبقضائــه راضيــا ،ومــن هــذا فلــن
ألــوم القــدر ولــن أشــتكي مــن قضــاء هللا ،إنمــا ألتجــئ إلــى هللا نفســه
ســائال متضرعــا أن يجعــل هــذه املصيبــة التــي أصابتنــي خي ـرا لــي فــي
دينــي ودنيــاي ،وأن يــرزق قلبــي الســكون والطمأنينــة ،وأن يحفظنــي
مــن الحــوادث والكــوارث التــي ال أطيقــه أنــا والتــي تقودنــي إلــى الجــزع
وتحملنــي علــى القلــق واالضط ـراب.
ّ
وهــذه العمليــة الفكريــة التــي قــام بهــا هــذا الشــخص هــي مــا نســميها
ب ـ الصبــر ،فهــذا العمــل ســيضفي علــى قلبــه طمأنينــة ،وعلــى نفســه
ّ
هدوءا ،ويقلل من قلقه واضطرابه ،وإضافة إلى ذلك فإنه ســينال
ٓ
ج ـزاء ذلــك فــي االخــرة حيــث يعطيــه هللا أجــره بغيــر حســاب؛ فهــو
َ
َّ
َّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ
َّ َ ُ َ
ـاب}
نفســه عــز وعــا قــال{ِ :إنمــا يوفــى الص ِابــرون أجرهــم ِبغيـ ِـر ِحسـ ٍ
[الزمــر]10 :
فحقيقــة الصبــرهــي هــذه وليــس إال ،وال ينافيــه مــا يعتــري اإلنســان
مــن حالــة حــزن واكتئــاب ألجــل املصيبــة ،كمــا ال يناقضــه مــا لــو بكــى
ألجلهــا عفــوا عــن غيــر إرادة وقصــد ،إنمــا يناقضــه الجــزع وعــدم
الر�ضــى بقضــاء هللا ولــوم القــدر وشــكوى الخالــق .لــذا فلــو رأيــت
شخصا أصابته نكبة أوحلت به كارثة ،وصدره يجيش حزنا وغما،
وعينــه تســيل دمــا ،وطبعــه يمتلــئ ضج ـرا وقلقــا ،وقلبــه يرغــب فــي
ٓ
البــكاء والبــكاء ،ولكنــه مــن جانــب اخــر ،هــو يؤمــن بقــدرهللا وير�ضــى
َ
بقضائه ويجزم ِبحكمه البالغة ،وال يشكو هذا وال يلوم ذاك ،فهذا
الشــخص ال جــرم أنــه يــؤدي مهمــة الصبــر ،والتــي وعــد هللا عليهــا
ُ
األجــور واملثوبــات مــا ال ت َعـ ّـد وال تح�صــى؛ فهــو نفســه عــزوعــا قــال:
َّ َ ُ َ َّ
َّ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ
ـاب} [الزمــر]10 :
ِ{إنمــا يوفــى الص ِابــرون أجرهــم ِبغيـ ِـر ِحسـ ٍ
وعالمــة هــذا الصبــرأن املــرء كلمــا أصابتــه مصيبــة أونزلــت بســاحته
َ
َّ
َ
كارثة ،فال يلبث أن يقول{ِ :إ َّنا ِلل ِه َوِإ َّنا ِإل ْي ِه َر ِاج ُعون} [البقرة]156 :
وبهــذا سيســتحقون رحمــات خاصــة وبــركات عظيمــة مــن هللا عــز
ٓ
ص َلـ َـو ٌ
االيــة{ُ :أ َولئـ َـك َع َل ْيهـ ْـم َ
ات ِمـ ْـن َ ِّرب ِهـ ْـم
وعــا الــذي قــال عقــب هــذه
ِ
ِ
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ٌ ُ َ
ُْ
َ
َو َر ْح َمــة َوأول ِئـ َـك ُهـ ُـم ال ْه َتـ ُـدون} [البقــرة]157 :
لــذا فــا أشــك فــي صحــة ومصداقيــة مــا قالــه املشــايخ الصالحــون
ٓ
مــن أن الصبــرعبــادة يعــادل االالف مــن العبــادات ،وأنــه يأخــذ املــرء
بجناحيه ليطيربه في أجواء التقرب من هللا وعالم الحياة الروحية
القلبيــة ،ليقطــع بــه مســافات بعيــدة وأشــواط مديــدة مــن هــذه
الرحلــة الروحيــة فــي لحظــات ولحظــات.
ُ
وألداء هــذه العبــادة ،ال يلــزم أن يصــاب املــرء بمصــاب جلــل أوبــاء
خطيرفيصبرعليه ،إنما يتأتى هذا الصبرفي كل ما يصيب اإلنسان
ويقلقــه ويخالــف طبعــه ،ولــو كان صغي ـرا وحقي ـرا ،لــذا فعلــى املــرء
َ
َّ
َ
أن يبــادرفــي مثــل هــذه الحــاالت إلــى قــول ِ{إ َّنــا ِللـ ِـه َوِإ َّنــا ِإل ْيـ ِـه َر ِاج ُعــون}
وروت أم ســلمة ر�ضــي هللا عنهــا عــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم عــن
َ ُ
ٌ
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قــال « :إ َذا َأ َ
ص َابـ ْـت أ َح َدكـ ْـم ُم ِص َيبــة
َ َّ ِ
َ
َْ
َّ
َ َ
فل َي ُقـ ْـلِ :إ َّنــا ِللـ ِـه َوِإ َّنــا ِإل ْيـ ِـه َر ِاج ُعــون ،الل ُهـ َّـم ِع ْنـ َـد َك أ ْحت ِسـ ُـب ُم ِص َيب ِتــي،
َ
َ
َ
ف ِآج ْرِنــي ِف َيهــاَ ،وأ ْبـ ِـد ْل ِلــي ِب َهــا خ ْيـ ًـرا ِم ْن َهــا « .
وكمــا روي فــي الحديــث أنــه يومــا انفطــأ سـراج النبــي صلــى هللا عليــه
َ
َّ
َ
وســلم ،فاســترجع مــن حينــه قائــا{ِ :إ َّنــا ِللـ ِـه َوِإ َّنــا ِإل ْيـ ِـه َر ِاج ُعــون} مــا
ٓ
يـ ُـدل علــى مــا أســلفنا انفــا مــن أن الصبــر واالســترجاع ال يخصــان
باملصائــب الجليلــة والخســائر الفادحــة ،بــل نشــاهد فــي حياتنــا
اليوميــة أشــياء بســيطة ومواقــف ضئيلــة ،تكـ ِّـدر صفــو مزاجــك
ّ
وتنغــص حــاوة حياتــك ،كمــا إذا زلــت بــك قــدم ،أووخزتــك شــوكة،
أوتشــبث ذيلــك ب�شــيء ،أوانقطــع عليــك الكهربــاء ،أوفقــدت شــيئا،
أوســمعت خبـرا محزنــا ،ومــا إلــى ذلــك مــن الحــاالت والحــوادث ،فــكل
ُ
هــذه األمــور وجميــع هــذه األحاييــن مجــاالت للصبــروفرص الكتســاب
الحســنات وتنـ ُّـزل الرحمــات مــن خــال تــرداد االســترجاع (قــول ِ{إ َّنــا
َ
َّ
َ
ِلل ِه َوِإ َّنا ِإل ْي ِه َر ِاج ُعون} باإلضافة إلى أنه لو كان مصحوبا باعتقادك
َ
وحكــم،
الجــازم أن هللا هــو الــذي قــدرلــك هــذا ،ولــه فــي هــذا شــؤون ِ
ّ
ـيوفيه هللا لــك أجــره بغيــر
فهــذا العمــل يتحــول إلــى الصبــر ،الــذي سـ ِ
حســاب!.
ٓ
ولنضــع فــي االعتبــار أن محاولتــك إلزالــة املصيبــة واثارهــا ودفــع
الهمــوم وبواعثهــا ال تنافــي الصبــرفــي �شــيء ،تمامــا كمــا ال ينافيــه البــكاء
الــاإرادي الــذي يصــدر عــن املــرء إثــر وقــوع املصيبــة ونــزول نازلــة.
ومــن ثــم فلــو لحقــك مــرض فعالجــه ومداواتــه ليــس ممــا يتناقضــان
مــع مفهــوم الصبــر ،ولــو فقـ ّ
ـدت عملــك ووظيفتــك واعترتــك بطالــة،
فالبحــث عــن الوظيفــة والعمــل ال يتنافيــان مــع حقيقــة الصبــر .بــل
اإلنســان مكلــف باتخــاذ هــذه التدابيــرلحــل مشــاكله وإزالــة مصائبه.
فخالصــة الــكالم أن الصبــرال يعنــي فــي الحقيقــة إال الر�ضــى بالقضــاء
واإليمــان بالقــدرواالعتقــاد ِب َحكــم هللا ســبحانه وتعالــى فيمــا أصــاب
ّ
املــرء ومــا يصيبــه إيجابــا ،وعــدم تشــكي القــدروالتسـ ُّـخط مــن قضــاء
هللا سلبا ،وال ينافيه اتخاذ التدابيرالالزمة  -بما فيها الدعاء أيضا-
لحــل املشــاكل ُّ
ّ
مضارهــا والحـ ّـد مــن خســائرها ،وحتــى التـ ّـأوه
وتجنــب
ُّ
ّ
والتأفــف علــى املــرض واأللــم والكــرب واملشــقة!
فتحصــل مــن كل هــذا أن الصبــر أيضــا عمــل جليــل مــن األعمــال
الصالحــة التــي هــي يســيرة فــي األداء بســيطة فــي العمــل ولكنهــا عظيمــة
فــي األجــروجزيلــة فــي املثوبــة ،فالصابــرون ســيعطيهم هللا مــن األجــور
مــا ال يحصــره العـ ّـد وال يحصيــه البيــان.
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عشرة أيام
يف اليابان
[القسط الثاني]

العالمة المفتي محمد تقي العثماني
تعريب :عبد الرحمن محمد جمال

جبل فوجي في اليابان:
ّ
وفــي اليــوم التالــي نظــم املضيفــون برنامجــا ســياحيا وتنزهيــا إلــى جبــل
فوجــي (فوجــي ســان) ،وهــذا الجبــل أعلــى قمــة فــي اليابــان ،ويعــد مــن
روائــع هــذه البــاد ومــن أماكنهــا الجميلــة ،و يعــرف كرمــز مــن رمــوز
اليابــان ،ولجمالــه وحســنه نــال الشــهرة فــي العالــم .ويقــع هــذا الجبــل
علــى ســاحل املحيــط الهــادئ ،ولــه 3776مت ـرا ،قمتــه املخروطيــة
ّ
املميــزة مغطــاة بالثلــج فــي معظــم الســنة ،ونصفــه الســافل مغطــى
بالنباتــات والخضـراوات ممــا جعلــه مزيجــا مــن األخضــرواألبيــض مــا
زاد فــي جمالــه وبهــاءه .وجــود خمــس بحي ـرات فــي ســفح الجبــل زاد فــي
رونــق الجبــل وجاذبيتــه .يقــال للجبــل فــي اللغــة اليابانيــة "يامــا" لذلــك
يطلــق علــى هــذا الجبــل فــي اللغــة اليابانيــة "فوجــي يامــا" ،وفــي اللغــة
اليابانيــة القديمــة ( )Ainuيطلــق فوجــي بمعنــى "الحيــاة األبديــة"،
ولعل هذا هوالسرفي أن الناس ّ
يقدسون هذا املكان ،وقد بنوا على
قمتــه معبــدا ،ويتســلقه املذهبيــون مــن اليابانييــن فــي فصــل الصيــف
مشــيا علــى األقــدام ،ويعــدون ذلــك عبــادة.
اصطحبنــي فــي هــذا البرنامــج الســياحي والتنزهــي األخ آصــف ،األخ
طــارق والشــيخ ســلمان التهانــوي .تحركنــا مــن مقرنــا إلــى جبــل فوجــي،
وفــي الطريــق عبرنــا علــى مناظــررائعــة وبهيجــة تســحرالعيــن وتجلــب
النظــر ،كانــت قمــة الجبــل املخروطيــة املغطــاة بالثلــج يــرى من بعيد،
وفــي القــرب مــن الجبــل تتفــرع الطــرق إلــى جهــات مختلفــة مــن الجبــل
حيــث املناظــرالخالبــة ،وقــد قطعنــا طريقــة مؤديــة إلــى قمــة الجبــل،
وكانــت قمــة الجبــل علــى م ـراق مختلفــة ،لــكل مرقــى منظــر ســاحر
متميــزعــن غيــره ،قطعنــا هــذه الدرجــات إلــى أن وصلنــا إلــى الدرجــة
ّ
السادســة حيــث ينتهــي الشــارع ،وكان انتهــاء الشــارع فــي مــكان يمكــن
النــاس مــن تســلق الجبــل باألقــدام .كانــت القمــة البيضــاء والــوادي
الخض ـراء تمثــان أروع املناظــر وأبهجهــا ،وكان الطقــس يقتــرب إلــى
درجــة االنجمــاد ،وكانــت الســحب املتراكمــة تمســنا وتمــربنــا .تمتعنــا
ّ
لحظــات بهــواء الجبــل ،ثــم أذنــا هنــاك وأقمنــا صــاة الظهــر.
وقــد شــاهدت كثي ـرا مــن املناطــق الجبليــة فــي العالــم كالهنــد،
واإلندونيســيا ،والســوئيس ،والنروز ،واألســتراليا ،ونيوزلند ،وغيرها

مــن البــاد األخــرى ،وبلدتنــا باكســتان تتمتــع بمناطــق جبليــة كثيــرة،
ولــكل مــن هــذه املناطــق ـ مــع اختــاف مناخهــا وهواءهــا ،واختــاف
الحياة املعيشية واختالف الثقافات فيها ـ جاذبيتها ومناظرها الخالبة
ومشــاهدها الفاتنــة البديعــة ،وقــد تكــون املســافة بيــن هــذه املناطــق
الجبليــة آالف األميــال ،تفصــل بينهــا بحــارواســعة مــع تمايــزالطقــس
واملناخ واختالف الهيئة التركيبية للمناطق ،وتفاوف أخالق الناس
وميولهــم ورغباتهــم ،ولكنهــا مــع هــذه الروائــع والخصائــص املتميــزة
يبدوبينها قواسم مشتركة وهي أنها مع اختالفها تنادي بلسان واحد
أن وراء هــذا الخلــق قــدرة واحــدة ،صنعهــا يــد واحــدة ،وهــو هللا
الواحــد الــذي أتقــن كل �شــيء.
اس آیینه خانه مین سبهی عکس هی تیری
اس آیینه خانه مین تو یکتا هی رهی گا
		
وعنــد العــودة توقفنــا علــى املرقــى الثالــث ،وكان األخ طــارق قــد أعــدّ
ّ
طعاما باكســتانيا من البيت ســخنه في املقصف ،كان وفور الطعام
الحــال فــي هــذا الجبــل الثلجــي نعمــة كبيــرة ،تناولنــا هــذا الطعــام
اللذيــذ ،ثــم تحركنــا.
ولهذه السلسلة الجبلية قمة أخرى يقال لها "هاكون" (،)Hakone
كانــت تبعــد عنــا ب ـ  80كيلومتـرا .تحركنــا نحــو "هاكــون" ،وفــي الطريــق
ِقلــت لدقائــق .ثــم ملــا فتحــت عينــي فوجئــت بمناظــر فــي غايــة مــن
الروعــة والجمــال والبداعــة ،فــي جانــب اليميــن جبــال شــامخات
مخضــرة ،محفوفــة باألشــجارمختلفــة األلــوان ،وفــي جانــب اليســار
بحيـرات ذات مــاء زالل يتخلــل بينهــا جبــال صغيــرة ،تجــول فيهــا زوارق
ّ
بيضــاء كأنهــا إوز فــي هيئتهــا وتركيبهــا .وللجولــة فــي هــذه القمــة ركبنــا
قاطرة كهربائية معلقة ،عبرت القاطرة الجبال واألشجاروالبحيرات
إلــى أن بلغــت القمــة .كان الطقــس فــي القمــة إلــى درجــة االنجمــاد ،وقد
جعــل الهــواء الثلجــي كل �شــيء متجمــدا .ولكنــي شــاهدت قــدرة هللا
هنــاك حيــث كان يتصاعــد البخــارمــن القمــة فــي هــذا الهــواء الثلجــي.
ويوجــد هنــاك بــركان توقــف بعــد آخــرفورانــه عــام 1707م .وفــي قمــة
الجبل عين ينبع منه ماء ساخن ،وقد يبلغ درجة حرارة املاء إلى حد
أن البيضــة لــو ألقيــت فيــه تغلــي ويســود قشــرها مــن شــدة الح ـرارة.
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ومشــهور بين الناس أن البيض املســلوق من هذا العين ّ
يقوي جدا.
وهناك خرافة أخرى حول البيض املسلوق من هذا املاء وهوأن من
أكله يزاد في عمره عشرسنوات .أدينا صالة العصرفي سطح الجبل
ثــم رجعنــا إلــى مقرنــا.
في مدينة توياما:
وفــي يــوم الثالثــاء كان برنامجنــا إلــى مدينــة "تويامــا" ،صحبنــي األخ
آصف واألخ عتيق .قبل الظهركانت لنا جلســة مختصرة مع عمالء
شــركة "كويــن تكــس" .ثــم غادرنــا بعــد الظهــر مــن مطــار "هنــدا" إلــى
تويامــا ،وبعــد ســاعة هبطــت الطائــرة فــي مطــارتويامــا.
"تويامــا" مدينــة صناعيــة وزراعيـ ِـة ،تقــع علــى ســفح سلســلة مــن
الجبــال وعلــى ســاحل بحــراليابــان ،وهــي عاصمــة محافظــة تويامــا.
"يامــا" يطلــق فــي اللغــة اليابانيــة علــى الجبــل ،ومعنــى "تويامــا" "عشــرة
جبــال" .مســاحة محافظــة تويامــا  1642ميــا ،وهــي منطقــة جبليــة
ذات أوديــة وبحيـرات كثيــرة ،لذلــك تتوفــراألرز هنــاك بكثــرة ،وتتولــد
فيهــا الطاقــة الكهربائيــة ألنحــاء البلــد ،كمــا توجــد فيهــا مصانــع
للمالبــس واملــواد الكيمياويــة ،وميناءهــا التجــاري يحظــى بعنايــة
كبيــرة.
وأمــا أهميــة املدينــة بالنســبة لنــا فإنهــا مدينــة يقطنهــا مائتــا مســلم،
وأكثرهــم باكســتانيون ،وكلهــم يســكنون تقريبــا فــي أحيــاء متقاربــة قــد
تكــون الفاصلــة بينهــا إلــى حــد  3كيلومت ـرات .مهنتهــم التجــارة ،حيــث
ّ
ويصدرونهــا إلــى الخــارج ،ومــن مينــاء
يشــترون ســيارات مــن اليابــان
تويامــا ّ
يصدرونهــا إلــى روســيا ،ومــن روســيا إلــى أوربــا.
وقــد بنــى املســلمون فــي وســط املدينــة مســجدا ،دعيــت إللقــاء
املحاضرة في ذلك املســجد عند املغرب .وكان مضيفو هذه الجلســة
األخ امتيــاز ،واألخ حمــاد ،واألخ رضــوان ،واألخ ايــاز.
وقــد أعربــت عــن فرحــي وســروري ّ
ونوهــت بــدور املســلمين
الباكســتانيين فــي تجــارة الســيارة وتصديرهــا إلــى خــارج اليابــان ،وأن
نمــو تجارتهــم وتقدمهــم فــي هــذا املضمــارمــن فضــل هللا وكرمــه ،وأن
هــذه النعمــة والبهجــة تقت�ضــي شــكرهللا تعالــى ،وأداء الشــكرأن ال
تكــون هــذه األعمــال التجاريــة مانعــة عــن العمــل بأحــكام هللا تعالــى،
ٌ َ
َ ٌ َ ُْ
ـال ل تل ِه ِيهـ ْـم ِت َجـ َـارة َول َب ْيـ ٌـع
وقــد وصــف هللا تعالــى التجــاربقولــه (:رجـ
ْ َّ َ
َّ َ َ َ َّ َ ِ َ َ ُ َ َ ْ ً َ َ َ َّ
ُ
َعـ ْـن ِذكـ ِـراللـ ِـه َوِإقـ ِـام الصــا ِة وِإيتـ ِـاء الــزك ِاة يخافــون يومــا تتقلــب ِفيـ ِـه
ُُْ ُ َ َْ
ال ْب َ
صـ ُـار (.))37
القلــوب و
َّ
وكلما تنمو التجارة يزداد اهتمام اإلنسان بها وانجذابه لها ،ويخيل
إليــه أن معيــارالتقــدم والرقــي يكمــن فــي وفــرة املــال والتجــارة .وال شــك
أن املقصود من املال هو إيجاد الرفاهية والراحة في اإلنسان ولكن
هذا املال قد يســبب انعدام الراحة والســكون من اإلنســان ،وين�ســى
اإلنسان من أجل انغماسه في التجارة الغاية األساسية من املال أال
وهوالراحة والسكون .ولكن لو راعى املرء نطاق حدود هللا ولم تلهه
التجــارة والبيــع عــن ذكــرهللا وأداء الفرائــض فإنــه تحصــل لــه الغايــة
مــن تجارتــه وهــو الســكون والطمأنينــة والرفاهيــة .وقــد أوصيتهــم أن
يركــزوا جهودهــم إلــى تربيــة أبناءهــم وأســرهم ،ويعطــوا قســطا مــن
أوقاتهم لهذه الغاية ،ويؤسسوا لتعليم أبناءهم الديني مراكزدينية
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وتربويــة.
مدينة هيروشيما وزيارة "متحف هيروشيما التذكاري للسالم":
وفي يوم الخميس برمج األخ آصف للذهاب إلى هيروشيما ،فغادرنا
مطــار هانــدا متجهيــن إلــى هيروشــيما ،وبعــد ســاعة وربــع هبطــت
الطائــرة فــي مطــارهيروشــيما ،كان املطــاربعيــدا عــن املدينــة ،ركبنــا
الحافلــة ووصلنــا إلــى املدينــة بعــد نصــف ســاعة ،كانــت املدينــة تأخــذ
باأللبــاب فــي رونقهــا وبهاءهــا ،وهــي تلــك املدينــة املنكوبــة التــي ألقــت
فيهــا أمريــكا ـ ألول مــرة فــي التاريــخ ـ قنبلــة ذريــة خلفــت دمــارا كبيـرا .وقــد
م�ضى على هذه الفاجعة  70ســنة وأعيد إعمارها ،وتقدمت تقدما
باه ـرا ولكــن بقــي مــن آثــار تلــك الفاجعــة أث ـران كتــذكار وقــد اكترينــا
سيارة ملشاهدتهما ،كان سائق السيارة يحكي لنا عن هذه الفاجعة
فيقــول :إن املصابيــن الذيــن أصابتهــم إشــعاعات القنلبــة ولــم يلقــوا
َ
حتفهم فإن أوالدهم إلى اآلن يصابون بنقص خلقي ما في جسمهم.
توقفت السيارة أمام مبنى متهدم ومنكوب ،ولم ترمم الجكومة هذا
املبنــى إبقــاء لذكــرى هــذه الفاجعــة ،وهــو اآلن علــى هيئتــه املتهدمــة،
ولــم تــزل الســاعة املنصوبــة علــى جدرانــه باقيــة علــى حالهــا ،وقــد
توقفــت علــى الســاعة الثامنــة والربــع وهــي الســاعة التــي ســقطت فيهــا
القنبلة مما يشيرإلى زمان وقوع هذه املأساة .وقد بنيت حول املبنى
ُ
منتزهــات ،ونصــب داخــل املبنــى الفتتــان مكتــوب فيهمــا :فــي الســادس
مــن أغســطس 1945م انفجــرت علــى الجســرأمــام هــذا املبنــي ألول
مــرة فــي التاريــخ البشــري قنبلــة ذريــة علــى ارتفــاع  300متـرا ممــا خلــف
مائتــي ألــف قتيــل ،وهــذا هــواملبنــى الوحيــد الــذي بقــي مــن آثــارالدمــار
الــذي خلفتــه القنبلــة الذريــة ،وإنمــا تركنــاه تــذكارا حتــى يعرف الجيل
الجديــد عــن مــدى الدمــار الــذي تتركــه القنبلــة الذريــة فينتهــوا عــن
مباشــرة هــذا العمــل الوح�شــي.
وقد بنوا هناك متحفا باسم "متحف هيروشيما التذكاري للسالم"
للحفاظ على بقايا آثارالدمارالذي خلفته القنبلة الذرية حتى يعتبر
النــاس برؤيتهــا ومشــاهدتها ،ويتحمســوا لتحكيــم الروابــط وتوثيــق
األوالصــر ،ويجتنبــوا عــن اســتعمال هــذه املــواد املهلكــة.
وقــد نصــب علــى جــدران املبنــى صورتــان للمدينــة ،إحداهمــا تصــورّ
حــال املدينــة قبــل انفجارالقنبلــة الذريــة حيــث العم ـران والســعة
واملبانــي إلــى مــدى بعيــد ،والثانــي تصـ ّـور حــال املدينــة بعــد القصــف
حيــث ُسـ ّـويت املبانــي بــاألرض ،وتحولــت املدينــة إلــى خ ـراب .وتــرى
فــي الصــورة أنــه لــم يبــق حــي إلــى حــد كيلومتريــن ونصــف كيلومت ـرا،
والذيــن كانــوا علــى مســافة أبعــد وبقــي فيهــم رمــق قــد غشــيهم الدخــان
املتصاعــد .وتــرى فيهــا أيضــا صــورة الطائــرة ( )B29التــي ألقــت هــذه
القنبلــة علــى املدينــة ،وتشــاهد فيهــا صــورا عــن املصابيــن الذيــن
أصابتهــم إشــعاعات القنبلــة .وتــرى فيهــا كيــف تــذوب لحــوم اإلنســان
وتتساقط وغيرذلك .والخالصة أن املتحف ّ
يقدم نماذج مؤملة عن
هــذه الفاجعــة املهيبــة.
وقــد نشــرتفصيــل هــذه الفاجعــة "ســيتي هــال هيروشــيما" بصــورة
كتــاب فــي خمــس مجلــدات وأربــع آالف صفحــة باللغــة اليابانيــة عــام
1971م ،تحــت عنــوان " آرشــیف فاجعــة إلقــاء القنبلــة الذريــة علــى
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هيروشــيما" ،كان يبــاع مقتبســات منــه فــي ّ
كتيــب فاشــتريناه.
إن فاجعــة إلقــاء القنبلــة الذريــة بــدأت بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة،
أمــا ملــاذا ألقــت أمريــكا القنبلــة علــى هيروشــيما ،قــد أجيــب عنــه
فــي هــذه الرســالة ،وقــد جــاء فــي هــذا الكتيــب أن الحــرب قــد أنهكــت
ّ
اليابــان جــدا ،أمريــكا ملــت هــذه الحــرب وأرادت أن تنهيهــا بــأي شــكل
مــن األشــكال ،وقــد كان أمامهــا طريقــان :أمــا الطريقــة األولــى فهــي أن
ترســل أمريــكا جيشــا عرمرمــا مســتعينا باالتحاديــة الروســية وتشــن
حملــة كبيــرة علــى اليابــان ،وتجبــراليابــان علــى نــزع الســاح وتطميعهــا
علــى إبقــاء النظــام امللو ـكـي لــو خضعــت .وأمــا الطريقــة الثانيــة فهــي
أن تخضعهــا بإلقــاء القنبلــة الذريــة عليهــا ،واختــارت أمريــكا الطريــق
الثانــي نظـرا إلــى أنهــا أقــل كلفــة وخوفــا مــن أن تبســط روســيا نفوذهــا
إذا هــي اســتمدت مــن الــروس ،وطبقــا ملــا جــاء فــي هــذه الرســالة فــإن
أمريــكا اختــارت هــذه املدينــة إللقــاء القنبلــة دون غيرهــا ألن هــذه
املدينــة كانــت خاليــة مــن املســجونين األجانــب.
وعلــى كل ،طبقــا ملــا جــاء فــي هــذه الرســالة أقلعــت طائــرة ليــا فــي 5
أغســطس عــام 1945م علــى ســماء مدينــة هيروشــيما واســتهدفتها
بالقنبلة العادية مرات ،وهدأت األوضاع في الصباح ،وخرج الناس
للتكسب والتسوق ،فجأة أعلن املذيع بأن ثالثة من طائرات العدو
وصلــت "ســايجو" ،فــإذا بالقنابــل ُ
صبــت عليهــم ،وحــدث انفجــار
عظيــم وتبعــه زلـزال مهيــب ،وأصبــح الجــو حارقــا ،ولــم يبــق �شــيء إال
هلــك .ألقــت طائــرة باســم "انوالجــي" القنبلــة الذريــة علــى هيروشــيما
الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــا ،انفجــرت القنبلــة علــى ارتفــاع
 576مت ـرا ،ونتــج عــن ذلــك انفجــاريعــادل حوالــي  13كيلوطــن  ،ثــم
صاحبــه موجــة ح ـرارة شــديدة جــدا (حوالــي  3980درجــة مئويــة)
والذيــن كانــوا علــى ُبعــد كيلومتــرونصــف كيلومتــرمــن مركــزاالنفجــار
قــد ماتــوا جميعــا ،وتحولــوا إلــى فحــم أســود ،وتدمــرت املبانــي إلــى
مسافة كيلومترين ونصف بالكامل ،وكان من جملة املباني املتهدمة
مبنــى شــركة ميتسوبي�شــي الصناعيــة  .والذيــن شــاهدوا الحادثــة عــن
بعد يقولون بأن سماء هيروشيما كانت غيرالسماء والشمس كانت
غيــرالشــمس ،قــد غ�شــي الســماء دخــان غليــظ ،وارتفــع لهيــب النــار
مــن األرض علــى هيئــة العمــود ،وأصبحــت أجســاد النــاس ملقــاة علــى
الشــوارع ،وبعــض النســاء الحوامــل قــد انتفخــت بطونهــن وقذفــت
أطفالهــن مــن بطونهــن موتــى ،.وكثيــر مــن النــاس ألقــوا أنفســهم فــي
البحــر للنجــاة ،ولكــن بســبب االنهيــارات األرضيــة انشــقت دوامــة
مهيبــة ابتعلــت النــاس عــن آخرهــم ،ثــم طفــا النهــر هــذه األجســاد،
وغشــيته األجســاد بالكامــل.
َ
َ
وبعد خمس عشرة دقيقة من حادث االنفجارأمطربرد أسود ملدة
أربــع ســاعات وربــع ،وكل مــن أصابــه البــرد ســقط أشــعاره وأصبــح
أصلــع ،والذيــن دخلــت قط ـرات املطــر فــي حلقهــم أصيبــوا بأم ـراض
األذن إلى ســتة أشــهر ،ومن الســاعة الحادية عشــرة إلى الثانية ظهرا
هبــت عاصفــة شــديدة أطــارت الســقف وألقــت األجســاد إلــى مــكان
ســحيق.
والذيــن كانــوا علــى بعــد كيلومتريــن ونصــف إمــا جرحــوا أو احترقــت

أجسامهم بسبب تعرضها لإلشعاعات املنبثقة من القنابل ،وذابت
لحومهــم ،وكثيــر منهــم أصيــب بالحمــى واإلســهال والقــيء ،وأكثرهــم
لقــوا حتفهــم .تهدمــت أكثــراملستشــفيات ،ومــات األطبــاء ،ولــم تكــن
هنــاك اإلمكانــات الالزمــة ملداومــة الجرحــى واملصابيــن ،ومنظمــات
اإلغاثــة لــم تكــن تفــي بالحاجــة.
وتالهــا بعــد ثالثــة أيــام إطــاق قنبلــة ذريــة علــى مدينــة ناجازا ـكـي،
ولكــن نظـرا إلــى أن هــذه املدينــة كانــت أصغــرمــن هيروشــيما خلفــت
خســارات أقــل ،وقتــل فيهــا  49ألــف رجــل ،وجــرح  25ألــف ،وتهــدم
 %40مــن املدينــة.
وقــد كنــت أعــرف عــن فاجعــة القنبلــة الذريــة ،وكان لــي اطــاع فــي
هــذه الناحيــة إال أن رؤيــة هــذه املناظــراملهيبــة جعلتنــي أدرك عمــق
هــذه الفاجعــة ،ومــدى خطرهــا علــى العالــم البشــري .والحقيقــة
أن إبــادة هــذا العــدد الكبيــربهــذه الطريقــة الوحشــية واملروعــة أمــر
يخالف العقل واألخالق والديانة ،وكان مقت�ضى العقل والتعاطف
اإلنساني أن يمتنع العالم عن صناعة هذه القنبلة املريعة ،ويزيلها
عن البسيطة ،خاصة بعد أن شاهدوا الدمارالذي خلفته القنبلة
حيــث أبــادت آالفــا مــن الشــيوخ واألطفــال والنســاء والشــباب فــي آن
واحد ،املأساة التي لم يوجد لها نظيرفي التاريخ البشري ،ولكن مما
يؤســف أن صانعيهــا بــدل أن يظهــروا الندامــة ويزيلــوا هــذه القنبلــة
يتبجحــون ويفتخــرون بصناعتهــا ويرونهــا فضــا ومنــة علــى البشــرية،
جــاء فــي دائــرة املعــارف البريطانيــة (ط ـ 1950م) نقــا عــن السيا�ســي
املعــروف جرجيــل :إن القنبلــة التــي ألقيــت علــى مدينــة هيروشــيما فــي
الحقيقــة أنقــذت ميليــون أمريكيــا ،ألنــه لــولــم تقــدم أمريــكا علــى هــذا
العمل لقتل في الحرب ميليون أمريكيا .انظركيف يبررون جرائمهم
وبربريتهــم؟!
منــذ ســنون وأمريــكا والغــرب يدعــي أنــه يمانــع عــن تكثيــر القنبلــة
الذرية ،وال يسمح بصنعها ،وبفرض معاهدات ملزمة يمنع الشعوب
املســتضعفة مــن إقــدام هــذا العمــل ،ولكــن هــل مــن اإلنصــاف أن
يســمح لهــم بالصناعــة بقــدرمــا طــاب لهــم واســتخدامها متــى شــاؤوا،
ثــم ُيمنــع الشــعوب األخــرى التــي تريــد أن تصنعهــا للدفــاع عــن كيانهــا
ووجودهــا ،ويرمــوا باإلرهــاب إذا فعلــوا ذلــك؟!.
وإن مــن الواجــب أن ُينقــذ العالــم البشــري مــن هــذه املــادة املدمــرة،
إال أن الخطــوة األولــى والناجحــة فــي هــذه الناحيــة أن تبــادر القــوى
العامليــة علــى إزالــة هــذه القنبلــة علــى مـرآى ومســمع مــن العالــم ،ثــم
يمكــن تصديــق ادعاءاتهــم بأنهــم مخلصــون إلنهــاء هــذه القنبلــة ،فمــا
دام لــم تكــن هنــاك خطــوة جــادة مــن القــوى العامليــة إلنهاءهــا لــن
يمكن الرقابة عليها والتقليل من صناعتها .فإذا كان بلد يملك هذه
القنبلــة فعلــى البلــد اآلخــرأن يصنعهــا للدفــاع عــن كيانهــا .وطبعــا لــو
كان لليابــان قنبلــة ذريــة ملــا اجتـرأت أمريــكا لإلغــارة .فلــو يريــدون حقــا
أن ينهــوا هــذه القنبلــة ويصونــوا العالــم مــن أخطارهــا فلتبــادرأمريــكا
والدول الكبرى أوال على إنهاءها ،أما أن يصنعوا ثم يمنعوا الشعوب
األخــرى مــن صناعتهــا لــن يتــم إزالــة هــذه القنبلــة مــن البســيطة.
(يتواصل)
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عام جديد
محّاد صبح

ٌ
وردة :م��ا كتب��ت
تس��ائلين
َ
ع��ادة الش��عراء
تودع��ه

ع��ن العام ش� ً
�عرا قبي��ل الرحيل؟
ً
خ�يرا بع��ام قبي��ل
وتس��أل

فقل��ت :وم��اذا س��أكتب عن��ه

دم وعوي��ل؟!
وق��د كان ع��ام ٍ

جم��ازره أحرق��ت روحن��ا

وقت�لاه دون ت��راب مهي��ل

لق��د كان خام��س ع��ام خراب
ُ
املخزي��ات
الع��رب
ب��ه ابت��دع
ِ

ش��ر وبي��ل
دهان��ا ،وخام��س
ٍ
م��ن القب��ح والعب��ث املس��تطيل
�ون ،وعن� ُ
�ن جن� ٌ
ولك� ْ
�ف جهي��ل

ف�لا عق��ل ،ال قل��ب يف فعله��م
ً
موت��ا خ�لال الدي��ار
جيول��ون

دي��ار القري��ب احلمي��م األصي��ل

ٌ
أم��ان وح��ب
ودار الع��دو

ونس��مة س��لم وري��ف ظلي��ل

ي��ذودون عنه��ا غواش��ي الب�لاء
يراهم صغ� ً
�ارا ،خف��اف العقول

فيحظ��ون من��ه ب��ود قلي��ل
مطاحمه��م أمني��ات ذلي��ل

جتاوزه��م ن��ور ه��ذا الزم��ان
ً
مارق��ا
ي��رون خلي��ف ال��رؤى

يذيقون��ه م��ن ع��ذاب جلي��ل

ً
عصم��ة
ويزع��م حكامه��م

�طء مهم��ا ب��دا م��ن دليل
م��ن ِ
اخل� ِ

في��ا وردة الصب��ح ال تس��ألي
ي��رى أهل��ه عصب� ً
�ة م��ن ِش��رار

ير هديل
عن الش��عر من قلب ط� ٍ
ً
ْ
ب��درك س��فيل
قطيع��ا
ته��اووا
ً
ضياع��ا بع��ام قبي��ل
أش��د

زم��ان الش��عوب بأعماهل��ا

هي اخلري والش��ر يف كل جيل

فم��ن ضيع��وا ماضيات الس��نني
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على مائدة املثنوي

مثنوي معنوي

موالنا جالل الدين الرومي [القسط الثاني]
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 أفكاراً
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.

َ
قیصرمع عمرالفاروق  -القسط الثانی.
حواررسول الروم
جــآء رســول الــروم و رأی عمــر ر�ضــی هللا تعالــی عنــه و ارتعــد فرائصــه و
ً
ً
قــام بعیــدا خوفــا منــه.
آمد او آنجا و از دور ایستاد
مر عمر را دید و در لرز اوفتاد
		
ُ
َ
ٌ
ـف مــن َ
عمــر
وجــد رســول الــروم خیفــة ورعبــا فــی قلبــه ولبــه وهــو خائـ
النا ئــم.
َ
ً َّ
َ
ُ
ومع ذلک شعرروح رسو ِل الروم سرورا وفرحا ولذة.
هیبتی زان خفته آمد بر رسول
حالتی خوش کرد بر جانش نزول
		
َ
ّ
َ
نعــم الرحمــة والوحشــة ِضــدان ولکــن رســول الــروم وجدهمــا معــا فــی
کبــده ،فــی مــکان و أوان واحــد و ذلــک مــن العجائــب.
مهر و هیبت هست ضد همدگر
این دو ضد را دید جمع اندر جگر
		
َ
َ
ُ
قــال رســول الــروم لنفســه فــی نفســه لقــد کنــت رســوال وســفیرا عنــد
ســاطین عظــام ورأیتهــم وجهــاء وعندهــم العـ ّـدة ُ
والعـ ّـدة عندهــم وفــی
ِ
ُ
ُ
ُ
ّ
ایدیهــم األصفــر واألبیــض و خـ ّـدام وغلمــان وحــراس وحجــاب شــاکی
َ
الســاح من األظفارإلی األســنان ّ
َ
والرعب.
لکنی ما وجدت هذا الخوف
گفت با خود من شهان را دیدهام
پیش سلطانان مه و بگزیدهام
		
ماکنــت أخــاف مــن الســاطین العظــام ولکــن خــوف هــذا الرجــل النائــم
َ
َ
الساذج ازعجنی إزعاجا والقی الرعب فی روعی ِکدت أن اکون مجنونا

از شهانم هیبت و ترسی نبود
هیبت این مرد هوشم را ربود
		
ً
سـ ُ
ّ
ـافرت کثی ـرا فــی الغابــات وکانــت هنــاک أســد ونمرلکنــی ماخفــت منهــا
ب�شــئ یسـ ٍـیر.
رفتهام در بیشهٔ شیر و پلنگ
روی من زیشان نگردانید رنگ
		
َّ
واقتحمــت فــی صفــوف الحــرب مــرات کالیــث الباســل ونارهــا موقــدة مــا
َشـ َـع ُ
رت بخــوف وفــزع.
بس شدستم در مصاف و کارزار
همچو شیر آن دم که باشد کارزار
		
کنــت ُأقاتــل ونــار الحــرب مضرمــة وکنــت أشــجع النــاسَ ،أ ضــربُ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
واضـ َـر ُب ،اطعــن واطعـ ُـن اصبــت بجرحــات.
بس که خوردم بس زدم زخم گران
دل قویتر بودهام از دیگران
		
ولکــن ِمــن هــذا الرجــل عــازل الســاح النائــم علــی التـراب والرمــال وجــل
ُ
قلبــی و اقشــعرجســدی کلــه وطــارل ّبــی وذهــب قلبــی مــاذا ؟ و ملــاذا ؟
بیسالح این مرد خفته بر زمین
من به هفت اندام لرزان چیست این
		
هذا لیس خوف هذا الرجل بل هذه هیببة خالق هذا النائم
هیبت حقست این از خلق نیست
هیبت این مرد صاحب دلق نیست
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بداية عملية الدعوة والتبليغ يف بلوشستان
صادق قلندرزهي

بدایة عملیة الدعوة والتبلیغ في بلوشستان باکستان
کانــت بلوشیســتان ،وهــو الیــوم والیــة فــي «باکســتان» إمــارة مســتقلة
قبــل االســتقالل ،وکانــت منطقــة قبلیــة ،بعیــدة عــن الحضــارة،
ولذلــک کان ســکانها معروفیــن بالتحفــظ ،والتمســک بالدیــن،
والقیــم الخلقیــة واالجتماعیــة املعروفــة ،وکان لبعــض أمرائهــا
صــات قریبــة بالشــیخ محمــد شــفیع القری�شــي ،وکان الشــیخ محمــد
شفیع من أقرب مسترشدي الشیخ محمد إلیاس ،وکان من أثریاء
«دلهــي» ووجهائهــا املعروفیــن ،فلمــا وصــل إلــی «أفغانســتان» توثقــت
صالتــه بالوزیــر مــن «بلوشیســتان» ،وعــرف إلیــه الدعــوة ،ولتأثــر
بعــض وجهــاء «قــات» بهــذه الحرکــة وصلــت جماعــة مــن بعــض
العاملیــن البلوشــیین والعلمــاء إلــی املرکزب ـ «نظــام الدیــن» ،وقامــت
بجولــة دعویــة فــي «دلهــي» و «میــوات».
ور
وصلــت هــذه الجماعــة فــي منتصــف إبریــل /نیســان 1946م ،حــب
بهــا الشــیخ محمــد یوســف ،وکتــب رســائل إلــی بعــض أصحابــه
املخلصیــن ،والعلمــاء ،ودعــا کبــارالدعــاة والعاملیــن إلــی الوصــول إلــی
املرکــز ،وکان مــن هــؤالء األعیــان الذیــن کتــب إلیهــم فــي هــذا الصــدد
الدکتــور عبدالعلــي الحســني رئیــس نــدوة العلمــاء ،وأحــد أعیــان
مدینة «لکهنؤ» کتب إلیه الرسالة اآلتیة ،یحثه فیها علی الوصول
إلــی «دلهــي»« :إن أهــم �شــيء فــي الوقــت الحاضــرهــو أن جماعــة مــن
«قــات» وصلــت إلــی املرکــز ،وتتکــون هــذه الجماعــة مــن عــدد مــن
الوجهاء ،وأصحاب النفوذ أحدهم قا�ضي القضاة واآلخراملشرف
علــی الشــئون الدینیــة ،وکذلــک فیهــا دعــاة ،ومســئولون عــن األمــور
الدینیــة فــي مختلــف أنحــاء اإلمــارة ،وأبــدی حاکــم اإلمــارة عزمــه علــی
تعمیــم حرکــة التبلیــغ فــي منطقتــه ،ونشــرمنهجهــا ،وإصــاح ظــروف
املنطقــة ،فالحاجــة ماســة إلــی تربیــة هــذه النفــوس تربیــة صحیحــة
حسب مبادیء الحرکة ومنهجها ،لکیال ینحرف منهجهم عن منهج
الجماعــة والتضیــع هــذه الفرصــة املواتیــة.
وکان أحــد خریجــي نــدوة العلمــاء واملهتمیــن بحرکــة التبلیــغ،
والعاملیــن فیهــا یقیــم فــي ذلــک الوقــت فــي «نظــام الدیــن» ،وکتــب
الدکتــور عبدالعلــي الحســني رســالة یبــدي فیهــا رغبتــه فــي أن یعــود
هــذا العالــم إلــی «لکهنــؤ» فقــرر ذلــک العالــم أن یعــود إلــی «لکهنــؤ»،
ونظـرا لهــذه الجماعــة القادمــة مــن «قــات» کتــب الشــیخ فــي رســالته
إلی الدکتور عبدالعلي الحسني :إن الشیخ مظفرحسین الکشمیري
مســتعد للعــودة إلــی «لکنــؤ» بنــاء علــی طلبکــم ،ولکننــي طلبــت منــه
أن یقیــن إلــی أن تعــود جماعــة «قــات» وأرســلته إلــی «میــوات» منهــا،
وأرجو منکم أن تکتبوا إلیه بأنه لیس لدیکم أي مانع ،لکي ینشغل
بالدعــوة هــادیء البــال ،کمــا أرجــو إرســال جماعــة مــن «لکهنــؤ» ،و
أســألکم وجمیــع الخلصیــن لدیکــم الدعــاء للجماعــة» .العبــد محمــد
یوســف  /17أبریــل  /نیســان 1946م.
ملــا وصلــت هــذه الجماعــة القادمــة مــن «قــات» إلــی «دلهــي» ،کان
عــدد مــن العاملیــن فــي الدعــوة فــي مختلــف أنحــاء البــاد موجودیــن
فــي املرکــز ،أو کانــوا فــي طریقهــم إلیــه ،ولذلــک قوبلــت هــذه الجماعــة

باســتقبال وترحیــب حــار.
رحلة الشیخ محمد یوسف إلی «قالت»:
بــدأ عمــل الدعــوة فــي «قــات» بعــد عــودة هــذه الجماعــة إلیهــا،
علــی منهــج الدعــوة ،وبنــاء علــی طلــب أصحــاب النفــوذ واملســئولین
فــي «قــات» ،أرســلت جماعــة مــن العاملیــن إلیهــا مــن دلهــي ،وکانــت
ً
تتألــف مــن ثمانیــن عامــا ،وکان أمیرهــا الحافــظ مقبــول حســن
الگنگوهــي ،وعقــد اجتمــاع ضخــم فــي املســجد الــذي یقــع فــي الطریــق
إلی «قالت» ،وخرجت جماعة کبیرة من هذا االجتماع إلی «قالت»،
وکانــت هــذه الجماعــة تشــتمل علــی مائــة شــخص ،وتوجهــت هــذه
الجماعــة إلــی «قــات» مــارة مــن «شــکارپور» و «کویتــه» ،ثــم انتشــرت
جماعات بعد «قالت» إلی «بتن»« ،سراوان»« ،جهالدان» ،وعادت
إلــی مقرهــا بعــد العمــل أســبوعا.
وصــل الشــیخ محمــد یوســف إلــی «کرات�شــي» فــي  /25جمــادي ال/
اآلخــرة 1365هــ ،املوافــق /28مایو/أیــار 1946م ،یــوم الثلثــاء فــي
الســاعة الثانیــة عشــرة ظه ـرا ،واشــترک فــي االجتمــاع ،ثــم أقــام فــي
«کرات�شــي» ســبعة أیــام ،قضاهــا فــي الدعــوة واألعمــال األخــری التــي
یقوم بها خالل زیارة أي مدینة ،کاللقاءات ،وحضور االجتماعات،
وحلقــات التعلیــم ،واملجالــس .وتوجــه إلــی «قــات» فــي /3یونیــو/
حزی ـران 1946م/2 -رجــب 1365ه ـ یــوم االثنیــن ،وســافر الشــیخ
منظورأحمــد النعمانــي بالقطــارإلــی «کرات�شــي» ،ولحــق بــه فــي الســفر
إلــی «قــات».
کانت مدة اإلقامة في «قالت» سبعة أیام ،وعاد إلی «سهارنفور» في
 /12یونیو /حزیران 1946م  11رجب 1365هـ ثم سافرإلی «نظام
الدیــن» فــي نفس الیوم.
قطــع الســفر فــي «قــات» فــي حافلــة ،وفــي إحــدی الرحــات انقلبــت
الحافلــة ،وأصیــب بعــض الــرکاب بجــروح ،وکان یرافقــه فــي هــذه
الرحلــة الشــیخ محمــد عمــرالقالتــي ،وکان یترجــم کالمــه إلــی اللغــة
البلوشــیة ،وهکــذا توطــدت العالقــة بیــن الشــیخ عبدالصمــد
القالتــي قا�ضــي القضــاة فــي «قــات» ،وبیــن الشــیخ محمــد یوســف،
وقام اتصال بینه وبین املرکز ،ودامت هذه الرابطة إلی آخرالعهد،
وتحــدث الشــیخ محمــد یوســف ،والشــیخ محمــد منظــور النعمانــي
بعــد صــاة الجمعــة فــي جامــع «قــات» ،وحضــر هــذا االجتمــاع
أمیر«قــات» وشــقیقه ،وطالــت کلمــة الشــیخ محمــد یوســف
کعادتــه ،لکنهــا کانــت کلمــة مؤثــرة ،تأثــربهــا جمیــع املســتمعین ،وکان
لهــا أثــرطیــب علــی املنطقــة بکاملهــا ،وارتبــط بهــذه الحرکــة عــدد کبیــر
مــن ســکانها ،وتغیــرت بتأثیــر کلمــة الشــیخ محمــد یوســف أحــوال
ســکان املنطقــة ،وهبــت ریــح اإلیمــان وتــذوق النــاس حــاوة اإلیمــان
والیقیــن وعمهــم التشــوق إلــی الدعــوة ،وخرجــت جماعــات عدیــدة،
واســتمرهــذا االتجــاه مــدة طویلــة تخــرج منهــا الجماعــات وتأتــي إلیهــا
الجماعات ،وکان الشــیخ یرســل الجماعات إل «قالت» باســتمرار،
ویحمــل النــاس علــی االشــتراک فــي عمــل الدعــوة فــي تلــک املنطقــة،
وکتب إلی العاملین رسالة یحثهم فیها علی مواصلة العمل واالجتهاد
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فــي ســبیل الدعــوة ،وتحمــل املــکاره فــي ســبیلها ،یقــول:
«إنه ملن فضل هللا العظیم أن فتح باب العمل في «قالت» ،وسخرت
القلــوب للخــروج فــي ســبیل الدعــوة ،وممــا یخــص هــذه املنطقــة أن
العلمــاء والحــکام وعامــة النــاس یشــتغلون بعمــل الدعــوة بــدون
أي تمییــز ،وتــکاد مــدة الجماعــة التــي تعمــل هنــاک تنتهــي ،وســتعود
هــذه الجماعــة ،ویق�ضــي أمــرالدعــوة أن یســتمرالعمــل ،وإذا توقــف
هــذا العمــل ولــم تذهــب جماعــة جدیــدة ،فــإن الظــروف التــي تهیــأت
للعمــل ســتتدهور؛ ألن النتائــج املرتقبــة لــم تحصــل بعــد ،ولــم تصــل
إلی الغایة التي کنا نقصدها ،وقد کتب املقریء السید رضا حسن
یطلب فیها إرسال جماعة جدیدة قبل انتهاء الشهر یونیو/حزیران:
فیجــب علینــا وعلیکــم جمیعــا أن نضحــي بأوقاتنــا ،ومســئولیتنا،
ونحمــل أنفســنا علــی الخــروج فــي رحلــة أربعیــن یومــا النتهــاز هــذه
الفرصــة املواتیــة واالســتفادة مــن الظــروف املتاحــة لتوســیع نطــاق
العمــل ،وإذا قصرنــا فــي هــذا العمــل وشــغلتنا حیاتنــا ،وراحتنــا،
وتکاســلنا فــي األمــر ،ولــم نقــدم التضحیــات فــي ســبیل الدعــوة ،وتأثــر
العمــل أو لحــق بــه ضــرر ،فــإن الذیــن یشــتغلون بالدعــوة هنــاک،
ویضحــون فــي ســبیلها بأوقاتهــم ومکاســبهم املادیــة ،ومســئولیاتهم
الدنیویــة ،یعــذرون ونؤاخــذ نحــن علــی تقصیرنــا ،وتخلفنــا وتخاذلنــا
في هذا األمر ،فیجب علینا أن نشترک في االجتماع الذي یعقد یوم
األربعــاء فــي املســجد الجامــع ،ونجتهــد لتشــکیل جماعــة إلــی «قــات»
بصفــة خاصــة ،وللعمــل فــي أماکــن أخــری بصفــة عامــة».
بدایة عملیة الدعوة والتبلیغ في بلوشستان (إیران):
جماعة التبليغ حركة دعوية وضع أساســها العالم الرباني العالمة
محمد إلياس الكاندهلوي في الهند ،وبدأ نشاطها الدعوي والتربوي
والتبليــغ إلــى اإلســام واألحــكام الدينيــة فــي األيــام التــي كان الشــيخ
عبــد العزيــز رحمــه هللا تعالــى فــي دهلــي عاصمــة الهنــد وهــو اإلیرانــي
الوحیــد الــذي التقــی خــال فتــرة دراســته فــي الهنــد بموالنــا محمــد
إلیــاس الکاندهلــوي وتعــرف علــى برامجــه اإلصالحیــة والتربویــة.
طلــب الشــيخ إليــاس مــن فضيلتــه أن ينصــر جماعــات التبليــغ إن
قدمــت إلــى منطقتــه بلوشســتان .والشــيخ عبــد العزيــز رحمــه هللا
تعالــى وعــده بمســاعدة الجماعــات التــي تــرد إلــى بلوشســتان متعجبــا
ملــا أن الحركــة كانــت فــي بدايــة نشــاطاتها .بعــد مــدة طويلــة فــي ســنة
 1333الشمســية 1952 /م جــاءت أول جماعــة إلــى بلوشســتان.
فقام الشيخ رحمه هللا تعالى إلى نصرها .ثم جاء بعد ذلك جماعات
أخرى دعمها الشــيخ عبد العزيزرحمه هللا تعالى .وكانت تســافرمن
هنــا إلــى الجزيــرة العربيــة والبــاد األخــرى وكانــت تقــوم بمهمة الدعوة
واإلرشاد والعمل على القرآن الكريم .وکان لهذه الخطوة تأثیرجید
علــی عامــة النــاس وکانــت ســببا فــي إصــاح الکثیــرمنهــم وتعرفهــم علــی
شئون الدین واإلسالم؛ وقد تقدم نشاط هذه الجماعة في عصرنا
ولهــا مراكــزفــي كثيــرمــن مناطــق إيـران ولنشــاطاتها أثــركبيــرفــي حيــاة
الشــباب والعامــة.
املراجع:
-1الشــیخ محمــد یوســف الکاندهلــوي؛ ت :الشــیخ محمــد الثانــي
الحســني؛ ط .1دارالبشــائر اإلســامیة 20004هــ.
-2الصحــوة اإلســامیة -19-18/نبــذة عــن الســیرة الذاتیــة للشــیخ
عبدالعزیــز مــازاده رحمــه هللا وملحــات مــن نشــاطاته الفکریــة
والدینیــة والسیاســیة واالجتماعیــة .عبدالباســط بزرک ـزاده.
-3الصحــوة اإلســامیة71/؛ملحات مــن حیــاة العالمــة الشــیخ
عبدالعزیــز مــازاده.

هامش األخبار
الهجرة الدولية :عام 2015م سجل رقماً قياسياً في غرق الالجئين
أعلنــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة اليــوم الثالثــاء أن عــدد الغرقــى مــن بــن مــن
حاول ـوا العثــور علــى فرصــة هجــرة أو جلــوء عــر البحــر األبيــض املتوســط قــد
ســجل يف عــام 2015م رقم ـاً قياســياً بغــرق  3771شــخصاً.
وأوضــح املتحــدث اإلعالمــي باســم املنظمــة جويــل مليمــان يف تصريــح
صحفــي؛ أن أكثــر أعــداد الغرقــى كان يف منطقــة وســط البحــر األبيــض
املتوســط بــن مشــال أفريقيــا وسـواحل إيطاليــا بســقوط  2892غريقـاً ،مقابــل
 805غرقــى يف شــرق املتوســط ،و 74يف غربــه.
وعـزا مليمــان هــذا االرتفــاع إىل أنــه الطريــق األكثــر شــيوعاً لــدى املهربــن الذيــن
يزاولون أنشــطتهم من الشـواطئ الليبية.
ولفــت إىل أن العــدد اإلمجــايل ألعــداد الغرقــى يف العــامل بلــغ  5350إنســان ًا
حــى هنايــة عــام 2015م ،مــع إضافــة الضحايــا يف مناطــق جنــوب شــرقي
آســيا مثــل مضيــق البنغــال وحبــر إندمــان بــن جنــويب ميامنــار وغــريب تايالنــد.
وقــال مليمــان :إن ارتفــاع أعــداد الباحثــن عــن فرصــة هجــرة كانــت احلــدث
األبــرز يف عــام 2015م ،وهــو مــا يفســر أيضـاً األرقــام القياســية للفاريــن مــن
احلــروب أو الفقــر املدقــع س ـواء وراء فرصــة هجــرة أو احلصــول علــى حــق
اللجــوء يف إحــدى دول العــامل.
االعتداء على مصلى للمسلمين في فرنسا
اعتدى حنو  300شــخص يف فرنســا على مصلى للمســلمني يف أجاكســيو،
عاصمــة جزيــرة كورســيكا الفرنســية ،أمــس اجلمعــة.
ونقلــت «رويــرز» أن الشــرطة الفرنســية قالــت :إنــه مت ختريــب قاعــة الصــاة
ط عبــارات معاديــة لإلســام بعــد االعتــداء علــى رجــال
وحــرق املصاحــف وخـ ّ
مطافــئ يف حــي شــعيب يقطنــه العــرب.
وأدان رئيــس الــوزراء الفرنســي مانويــل فالــس يف تغريــدة لــه علــى موقــع
التواصــل االجتماعــي «تويــر» اهلجــوم قائـاً :بعــد االعتــداء غــر املقبــول علــى
إطفائيــن ،يــأيت التدنيــس غــر املقبــول ملــكان صــاة للمســلمني ،جيــب احـرام
القانــون اجلمهــوري.
ونــدد اجمللــس الفرنســي للديانــة اإلســامية بالعنــف ،مش ـراً إىل توقيــت
االعتــداء الــذي تزامــن مــع احتفــال املســيحيني بعيــد ميــاد املســيح واملســلمني
باملولــد النبــوي الش ـريف.
هــذا وأشــارت الدراســة إىل وقــوع  38هجومـاً ميكــن تصنيفــه علــى أنــه معــاد
للمســلمني ،منــذ عمليــات باريــس طبقـاً للدراســة الــي اعتمــدت علــى تقاريــر
إخباريــة ،وأخــرى أصدرهتــا مجاعــات الدفــاع عــن احلريــات املدنيــة.
ضابط هندوسي يعتنق اإلسالم بسبب تحقيقه للمساواة
أعلــن ضابــط اخلدمــة اإلداريــة اهلندوســي “أم ـراء ســلوديا” اعتناقــه الديــن
اإلســامي ،ونطــق الشــهادتني يف مدينــة “جايفــور” عاصمــة واليــة
“راجهســتان” اهلنديــة ،وصــرح أن ذلــك بســبب حتقيــق اإلســام للمســاواة.
وصــرح الضابــط بأنــه ميكــن جلميــع الشــعب اهلنــدي تغيــر دينــه َوفــق إرادتــه،
كمــا أنــه مكتــوب ذلــك يف الدســتور اهلنــدي ،وال ميكــن ألحــد أن يُســيء
التعامــل أو يتخــذ ق ـر ًارا ضــد شــخص يريــد اعتنــاق اإلســام أو ديــن آخــر.
وأضــاف “ســلوديا” :إن احلكومــة ال تـزال هتــدر حقــوق املســلمني ،وتقتلهــم
وحترقهــم أحيــاءً بــدون أي خــوف.
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املؤمتــر الرابــع لدراســة األبعــاد التـربـويـــة
لســرية الرســول صلى اهلل عليــه وسلـــم
أقــام معهــد فاروقيــة
للعلــوم الشــرعية فــي
مدينــة زاهــدان ،املؤتمــر
الرابــع للســيرة النبويــة فــي
موضوع “دراسة الجوانب
التربويــة لســيرة رســول هللا
صلــى هللا عليــه وســلم”.
املؤتمــر املذكــور أقيــم يــوم
األربعــاء  4مــن ربيــع األول
فــي الجامــع العثمانــي التابــع للمعهــد املذكــور بحضــور جمــع غفيــر
مــن العلمــاء واملثقفيــن والطلبــة ،وشــملت البحــوث والدراســات
الجوانــب التربويــة لســيرة ســيد املرســلين.
في القسم األول من هذا املؤتمر ،تمت قراءة املقاالت املنتخبة من
بين مجموع املقاالت التي أرسلت إلى إدارة اللجنة املذكورة ،ثم قام
العلمــاء واملثقفــون بإلقــاء محاضراتهــم التــي شــملت جوانــب واســعة
من ســيرة خيراملرســلين.
الشيخ محمد كريم صالح :التوحيد محور دعوة األنبياء جميعا
قــال فضيلــة الشــيخ “محمــد كريــم صالــح” أحــد كبــار الناشــطين
فــي مجــال الدعــوة والتبليــغ فــي مؤتمــرالســيرة النبويــة مشــيرا إلــى أن
التوحيــد أســاس دعــوة األنبيــاء جميعــا :األنبيــاء كانــوا متفقيــن فــي
أصــل بيــان التوحيــد ووحدانيــة الــرب تبــارك وتعالى رغم اختالفاتهم
فــي طــرق الدعــوة والتربيــة.
ووصــف فضيلــة الشــيخ صالــح “معرفــة رب العامليــن” ،و”اإليمــان
بالحيــاة بعــد املــوت” كعامليــن أساســيين فــي تربيــة البشــر والتناهــي
عــن املعا�صــي.
ثــم أشــار فضيلــة الشــيخ محمــد كريــم صالــح إلــى أن املســليمين
ينقســمون إلــى أربــع طوائــف“ :طائفــة كاملــة اإليمــان” ،و”كاملــة
اإليمــان ،جاهلــة باألحــكام” ،و”ضعيفــة اإليمــان ،عاملــة باألحــكام”،
و”ضعيفــة اإليمــان ،جاهلــة باألحــكام” .وتطــرق إلــى أســاليب رســول
هللا صلــى هللا عليــه وســلم فــي تربيــة كل طائفــة مــن هــذه الطوائــف.
األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي :ال طريق للوصول إلى هللا إال
باتباع الرســول.
أكــد فضيلــة األســتاذ املفتــي محمــد قاســم القاســمي ،رئيــس دار
اإلفتــاء التابعــة لجامعــة دار العلــوم زاهــدان فــي هــذا املؤتمــر ،علــى
ضــرورة إقامــة جلســات الســيرة ،معتب ـرا إياهــا حاجــة املجتمعــات
اإلســامية املعاصــرة للتعريــف بالجوانــب املختلفــة مــن الســيرة

النبويــة الكريمــة.
وأشــار فضيلتــه إلــى أن
التربيــة والتزكيــة مــن
أهــداف بعثــة الرســول
الكريــم ،قائــا :غيــاب
التزكيــة والتربيــة مــن
أزمات عصرنا .مجتمعاتنا
تفتقــد التزكيــة والتربيــة،
ونيــل هــذه التزكيــة ال
يتحقــق إال عــن طريــق اتبــاع ســيرة رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم.
وتطــرق فضيلــة املفتــي فــي قســم آخــرمــن محاضرتــه إلــى الخصائــص
التربويــة لســيرة النبــي الكريــم ،معتب ـرا “الشــعور باملســئولية” و
“مراعــاة التــدرج فــي التربيــة” و”التيســير والرفــق والليــن” و”الصبــر
واالســتقامة”و”إثارة الثقــة فــي نفــس املخاطــب” و”تكويــن األســوة
للغيــر” ،مــن أبــرز الخصائــص التربويــة فــي ســيرة رســول هللا صلــى هللا
عليــه وســلم.
فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد :رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم
قائــد ومرشــد ال مثيــل لــه فــي الكمــاالت كلهــا
قــال فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد ،إمــام وخطيــب أهــل الســنة
ورئيــس جامعــة دارالعلــوم بمدينــة زاهــدان ،بعــد توجيــه الشــكرإلــى
مقيمي املؤتمر :رســول هللا صلى هللا عليه وســلم هو أعظم إحســان
ومنــة هلل تعالــى علــى البشــرية .األنبيــاء جميعــا يفتخــرون بوجــوده
املسعود .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان أسوة وقائدا ال مثيل
لــه فــي الكمــاالت كلهــا.
واعتبــرفضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد “غفلــة املســلمين عــن التعاليــم
اإلســامية والقرآنيــة” ســببا لألزمــات الراهنــة فــي العالــم اإلســامي،
وأضــاف قائــا :اإلســام ليــس ديــن الشــعار ،بــل هــو ديــن الشــعور.
ليــس ديــن الــكالم ،بــل هــو ديــن العمــل.
واعتبــر فضيلتــه “فقــدان العالقــة مــع الرســول الكريــم” املشــكل
األسا�ســي للمســلمين وأضــاف قائــا :علينــا أن نعمــل علــى ســنن
الرســول الكريــم الــذي هــو محبــوب لــرب العامليــن لنكــون محبوبيــن
عنــد هللا تعالــى.
وأشــارفضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد إلــى الهــدف مــن مطالعــة ســيرة
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم قائــا :ال ينبغــي أن تكــون مطالعــة
الســيرة بهــدف زيــادة املعلومــات ،بــل يجــب أن نعمــل علــى الســيرة
والســنة.
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تكريم املحاضرين واملنشدين
فــي نهايــة “املؤتمــرالرابــع للســيرة النبويــة” جــرى تكريــم  28محاضـرا
ومنشــدا حيــث اختيــرت مقاالتهــم وأناشــيدهم مــن مجموعــة 127
مقالــة وأنشــودة وصلــت إلــى إدارة لجنــة الســيرة النبويــة.
وأعلنت إدارة لجنة السيرة أسماء الفائزين كالتالي:
املقاالت الفارسية (في املرحلة العالية)
 .1محمد ذاکررضایی -من دارالعلوم زاهدان /األول
 .2شرافالدین زاهدی -من دارالعلوم زاهدان /الثاني
 .3عبداملنان گمشادزهی -من بدرالعلوم زاهدان /الثالث
 .4اسماعیل شهبخش -من فاروقیة زاهدان /الثالث
املقاالت الفارسية (في املرحلة التمهيدية)
( .1لم يحصل أحد على الدرجة املطلوبة لنيل املرتبة األولى)
 .2محمد البلو�شي -من دارالعلوم زاهدان /الثاني
 .3علی لعلزاده -من بدرالعلوم زاهدان /الثالث
 .4عثمان باقری -من دارالعلوم زاهدان /الثالث
مقاالت الطلبة الجامعيين
 .1عمارحسینزهی /املرتبة األولى
 .2طه وعبدالرحمان دهواری /حصال على املرتبة الثانية
 .3محمدعلی ریغی /الثالثة
املقاالت العربية
 .1ریحانه احمدزهی -من مکتب خدیجة الکبری (التابعة لجامعة دارالعلوم
زاهدان) حصلت على املرتبة األولى
 .2محمودالحسن شاهوزهی -من تعلیم و تجوید القرآن زاهدان /الثانية
 .3وحید بارا نزهی -بدرالعلوم زاهدان /الثالثة
املقاالت العربية (املرحلة العالية – الرجال)
 .1کرامالدین ایوبی -من دارالعلوم زاهدان /حصل على املرتبة األولى
 .2صادق قلندرزهی -من دارالعلوم زاهدان /الثانية
 .3سعید براهویی -بدرالعلوم زاهدان /الثالثة
 .4عبدهللا شکوری-دارالعلوم زاهدان /الثالثة
مقاالت (السيدات في املرحلة العالية)
 .1عابــده كركيــج -مــن مکتــب فاطمــة الزه ـراء (التابعــة ملعهــد فاروقیــه
زاهــدان) حصلــت علــى املرتبــة األولــى
 .2زینــب رخشــانی -مکتــب فاطمةالزه ـراء (التابعــة ملعهــد فاروقیــه زاهــدان)
 /الثانيــة
 3.سعیده اجباری -من مکتب خدیجةالکبری (التابعة لبدرالعلوم زاهدان)
 /الثالثــة
 .4زهرا نارویی -من مکتب فاطمة الزهراء /الثالثة
مقاالت (املرحلة التمهيدية)
.1ثمین آنشینی -مکتب فاطمةالزهراء ،قاسمآباد -زاهدان /األولى
.2زیبــا دهمــرده -مکتــب خدیجةالکبــری (التابعــة لبدرالعلــوم زاهــدان) /
الثانيــة
 .3افسانه کبدانی -خدیجةالکبری (التابعة ملسجد اإلمام حسین)  /الثالثة
 .4زلیخــا ش ـهبخش -مــن مکتــب فاطمــة الزه ـراء (التابعــة ملعهــد فاروقیــه
زاهــدان)  /الثالثــة
الشعر:
َ
 .1اسماعیل دلری -معهد توحید زاهدان /حاصل على املرتبة األولى
 .2ســمیهبخشــایش -مکتــب فاطمةالزهـراء (التابــع ملســجد حیــدری زاهــدان)
 /املرتبــة الثانيــة
 .3علی نهتانی -بدرالعلوم زاهدان /الثالثة

معج��م املصطلح��ات اجلدي��دة
وطريق��ة اس��تعماهلا ()28

تتناوب :یکی پس ازدیگری ،به نوبت
القصف :بمباران
احتجازالرهائن :گروگان گیری
سلوكيات :رفتارها ،منش
يشرذم الجهود :به کرگرفتن همه تالش ها
الرامیة :هدفمند
ن
ضحكا على الذقو  :به ریشخند گرفتن
املساعدات اإلنسانية :کمک های بشردوستانه
التزامن :همزمان

كيفية استعماهلا

 طائ ـرات حربيــة و روســية فــي ســماء املنطقــة تتنــاوبعلــى عمليــات القصــف.
 انتهاء عملية احتجازالرهائن في مركزتجاري ببغداد.ومقتل  12شخصا على األقل.
 تمكنت أميركا من خالل سلوكيات تنظيم الدولة إلىتحويل األنظارعن جرائم نظام عميلها بشاراألسد.
 إن الشــعب الســوري يشــر ذم الجهــود الراميــةإلســقاط النظــام.
 كفــى أيهــا املســلمون ضحــكا علــى الذقــون وكونــواواعيــن علــى األحــداث.
 بدأت تحرك مساعدت اإلنسانية من دمشق باتجاهمضايا بريف دمشق .بالتزامن مع تحرك قافلة باتجاه
فوعة وكفريا بريف إدلب.
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دراسة أمريكية :القهوة تخفف من خطراملوت بأمراض القلب والسكري
ً
كشفت مجلة جمعية القلب األمريكية ّأن شرب األشخاص للقهوة يوميا
بشكل منتظم يخفف من خطراملوت بأمراض القلب والشرايين ،ومرض
الســكري مــن النمــط الثانــي وأم ـراض األعصــاب ،ويبعــد عــن الشــخص
اإلقــدام علــى االنتحــار.
ي ٌ
وذكــرت املجلــة فــي مقالتهــا أمــس اإلثنيــن ،أنــه أجــر بحــث علــى  168ألــف
ً َ
وخ ُلـ َ
ـص البحــث إلــى َّأن شــرب
ســيدة و 40ألــف رجــل علــى مــدار 30عامــا،
القهوة سواء كان يحتوي على مادة الكافيين أو من دونه يبعد خطراملوت
بهــذه األم ـراض.
وذكــرالباحــث وطالــب الدكتــوراه فــي جامعــة هارفــرد مينــغ دينــغ فــي املقــال،
َّأن املنشــطات الحيويــة املوجــودة فــي القهــوة تخفــف مــن مقاومــة األنســولين وااللتهابــات فــي الجســم ،ودعــا إلــى ضــرورة إج ـراء مزيــد مــن
البحوث حول القهوة ،بعد أن تبين لهم انخفاض معدل املوت بأمراض الشرايين والقلب والسكري عند شاربي القهوة بشكل منتظم.
ومن جانب آخر ،دعا البروفيســور في جامعة هارفرد فرانك هو في املقال ذاته ،النســاء الحوامل واألطفال للحذرمن شــرب القهوة التي
تحتــوي علــى مــادة الكافييــن أو أي مشــروب آخــريحتــوي هــذه املــادة.
البطاطا املسلوقة في مواجهة سرطان املعدة
كشــفت دراســة صينيــة حديثــة ،أن املأكــوالت والخضـراوات التــي تحتــوي علــى فيتاميــن "�ســي" ،وعلــى رأســها البطاطــا املســلوقة ،لهــا
تأثيــروقائــي مهــم ضــد ســرطان املعــدة.
وأجــرى الباحثــون –حســب وكالــة األناضــول -بجامعــة تشــجيانغ فــى
الصين ،مراجعات لـ  76دراســة أجريت في النظم الغذائية ،ووجدوا أن
البطاطــا املســلوقة بالبخــار ،تســاعد فــي تقليــل خطــر اإلصابــة بســرطان
املعــدة ،وفــق صحيفــة "التليغ ـراف" البريطانيــة.
وأوضــح الباحثــون ،أن األشــخاص الذيــن يتناولــون كميــة كبيــرة مــن
الخضــروات ،مثــل البصــل ،والقرنبيــط ،كانــوا أقــل عرضــة لإلصابــة
بســرطان املعــده مــن غيرهــم بمعــدل الثلــث.
الباحثــون أضافــوا ،أن البطاطــا املســلوقة بالبخــار تحتــوي عــادة علــى
نســب مرتفعة من فيتامين "�ســي" ،الذي يقوم بدور مضادات لألكســدة
فــي املعــدة.
وأشــارالباحثــون ،إلــى أن تنــاول  100جـرام مــن الفاكهــة بشــكل يومــي ،يقلــل مــن خطــراإلصابــة بالســرطان بنســبة  ،%5كمــا أن تنــاول مــا
يعــادل بطاطتيــن متوســطتي الحجــم ً
يوميــا ،يقلــل خطــراإلصابــة بســرطان املعــدة بنســبة .%8
فــى املقابــل ،رصــد الباحثــون مســببات ســرطان املعــدة ،مشــيرين إلــى أن تنــاول املشــروبات الكحوليــة ،واإلكثــار مــن امللــح ،واألطعمــة
املحفوظــة ،يزيــد مخاطــر إصابــة األشــخاص بســرطان املعــدة بنســبة
اردوغان يقنع شابا للعدول عن االنتحار
نشــرت وســائل اإلعــام مقطــع فيديــومدتــه دقيقتــان يظهــرفيــه موكــب للرئيــس التر ـكـي رجــب طيــب أردوغــان ومحاولتــه إيقــاف شــاب عــن
محاولــة االنتحــار.
ً
ل
ل
وذكرت وكالة "األناضو " أن الرئيس أردوغان أقنع مواطنا يعاني من أزمات نفسية بالعدو عن محاولة انتحارأمس الجمعة ،حيث
كان يحاول القفزمن جسرالبوسفور إلى البحرفي مدينة إسطنبول.
وأشــارت مصــادررئاســية إلــى أن محاولــة املواطــن انتهــت مــع توقــف موكــب الرئيــس أردوغــان قــرب الشــخص وإخبــاره باهتمــام الرئيــس
بمشــكلته.
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نظرات  /يف ذمة اهلل

مصرع الضمري اإلنساني!

وف��اة مدي��ر معه��د “تعليم
الق��رآن” يف صاحل آباد

طالب في قسم التخصص في األدب العربي

ّ
توفــي الشــيخ عبــد هللا رحيمــي ،مديــر معهــد “تعليــم الق ـرآن”
فــي مدينــة صالــح آبــاد فــي محافظــة خراســان الرضويــة ،مســاء
الخميــس  19ربيــع األول  1437إثــر نوبــة قلبيــة.
ّ
الشــيخ عبــد هللا رحيمــي الــذي توفــي مســاء الخميــس كان مــن أبــرز
علمــاء منطقــة صالــح آبــاد.
ولــد الشــيخ رحيمــي فــي قريــة “خــاك بــادك” مــن توابــع مدينــة “تربــت
جــام” وتخـ ّـرج قبــل  23ســنة مــن جامعــة دارالعلــوم زاهــدان.
يقــال عــن الشــيخ عبــد هللا أنــه كان إنســانا خدومــا مخلصــا
ومتواضعــا ،لــه جهــود ومســاعي كبيــرة اســتطاع أن يديــربهــا معهــد
تعليــم الق ـرآن فــي صالــح آبــاد الــذي واجــه مشــكالت وصعوبــات.
ولفضيلتــه دور وتأثيــر كبيريــن فــي توعيــة أهــل املنطقــة ومناطــق
شاســعة مــن منطقــة ســرخس.
أقيمت صالة الجنازة على جثمانه بحضور عدد كبيرمن العلماء
ووجهــاء املنطقــة واملثقفيــن وعامــة النــاس فــي مدينــة “صالــح آبــاد”.
ثــم نقــل جثمانــه إلــى مســقط رأســة قريــة “خــاك بــادك” الواقعــة
علــى بعــد  45كلــم مــن تربــت جــام.
حضــرصــاة الجنــازة عــدد مــن أســاتذة دارالعلــوم زاهــدان ،نيابــة
عــن فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد ،وعلمــاء بــارزون مــن خراســان
كالشــيخ حبيــب الرحمــن مطهــري مديــر معهــد أحنــاف فــي مدينــة
خــواف ،والشــيخ شــهاب الديــن شــهيدي شــيخ الحديــث فــي معهــد
أحنــاف فــي خــواف ،والشــيخ عبــد العلــي خيــر شــاهي ،والشــيخ
نيــازي مــن علمــاء مشــهد ،والشــيخ ســيد محمــد موحــد فاضلــي مــن
العلمــاء البارزيــن فــي تايبــاد ،والشــيخ عبــد الواحــد علــي بــاي أســتاذ
الحديــث فــي أنــوارالعلــوم خيــرآبــاد فــي تايبــاد.
تحـ ّـدث كل مــن الشــيخ عبــد الحكيــم عثمانــي ،والشــيخ عبــد
الواحــد علــي بايــي والشــيخ بهـزاد الفقهــي فــي جنــازة الشــيخ رحيمــي
رحمــه هللا تعالــى.
ّإن املجلــة الصحــوة اإلســامية إذ تعــزي أهــل العلــم والطلبــة
والعامــة وذوي الفقيــد فــي منطقــة تربــت جــام وصالــح آبــاد ،وعامــة
أهل السنة في خراسان على املصاب ،ترجو من هللا تعالى للفقيد
املغفرة وعلو الدرجات وألسرته وذويه وتالمذته الصبروالسلوان.
«اللهــم اغفرلــه وارحمــه وعافــه واعــف عنــه وأکــرم ُن ُزلــه ،و ّ
وســع
ُمدخلــه ،واغســله باملــاء والثلــج والبــرد ،و ّنقــه مــن الخطایــا کمــا
ینقــى الثــوب األبیــض مــن الدنــس».

السيد مسعود

ســأودع فــي هــذه النظــرة الخيــال والشــعر ،وداع مــن يعلــم أن األمــر
أعظــم شــأنا وأجــل خطـرا مــن أن يعبــث فيــه بهــذه الطرائــف!
فــإن الــكالم حــول الضميــر اإلنســاني ،الــذي بهــا يقــدر مــدى علــو
اإلنســان و إســفافه.
أيهــا الق ـراء ،أمســكوا قلوبكــم ،ألن املشــهد الــذي نريــد أن نمــربــه،
يمــزق القلــوب! نحــن نريــد أن نقــف علــى مصــرع الضميــراإلنســاني!
سنمرب «مضايا» و «تعز» و «غوطة» وغيرها من املدن واألرياف،
التــي يطــوي أهلهــا حنايــا الضلــوع ،علــى أمعــاء ،تلتهــب فيهــا نــارالجــوع
التهابــا!
فهــؤالء الطغــاة واملجرمــون ،الذيــن أكثــروا فــي األرض الفســاد،
وننتظرأن يصب عليهم ربنا سوط عذاب ،فال شك أنه لباملرصاد!
طغاة ،تفتخربتعذيب األطفال والنساء الذين ال يحسنون ردا وال
أخــذا فــي الحيــاة ،وتفتخــربتجويــع هــؤالء ،فهــم تتواثــب أحشــاؤهم
شــوقا إلــى فتــات املوائــد ،وتســيل لعابهــم تلهفــا علــى فضالتهــا،
ويســقطون علــى األرض مغشــيين عليهــم ،ويموتــون حاملــا الفــوز
بفتيــت فــي النفايــات ،هــو أســمى أمانيهــم ،ومبلــغ مراميهــم ،والطغــاة
يصفقون ويثبون فرحا ومرحا ،بأنهم نجحوا أن يقتلوا من األبرياء
أكثــر ،وســجل جرائمهــم يمــوج بدمــاء األطفــال والنســاء والشــيوخ،
ً
ويســمون أنفســهم أســودا ،حيــث افترســوا ومزقــوا كثيريــن مــن بنــي
جلدتهــم!
أليــس هــذا مصــرع الضميــر اإلنســاني؟ وهــل يحملــون هــؤالء
الوحــوش واملمزقــون ضمائــر؟ ال .ال .ال.
فــوهللا هــذه جريمــة هانــت معهــا الجرائــم ،واســود لهــا لبــاس
اإلنســانية ،وانفطــرت لهــا القلــوب ،وبكــت األرض منهــا والســماء!
فوهللا هذه حقائق ،ولو كانت خياال لكانت من أغرب الخيال!
فهــؤالء العــزل ،لــم يموتــوا فــي املعركــة الحمـراء ،وال ســالت نفوســهم
علــى ظبــى أالســنة وشــفرات الســيوف ،ولــم يقتحمــوا حومــة الوغــى،
بــل لفظــوا أنفاســهم األخيــرة ،وتقطعــت قلوبهــم علــى كســرة خبــز،
حســرة وكمــدا!
والطاغي عض على أهداب الحكم بالنواجذ ،وال يكاد يتنازل عنه،
ولــو كانــت قيمــة الحكــم ،أن يجعــل عامــر البــاد بيابــا ،وقصورهــا
تالال! فيوطد دعائم ملكه على أشالء األبرياء ،ويأخذ من الجسوم
قصــورا ،ومــن الــرءوس جســورا!
ويظهــر علــى وجهــه تألــق كتألــق القمــر ،فــي ظلمــة الليلــة ،وإش ـراق
كإش ـراق الصوفيــة عنــد مراقبــة الجنــة ،فخ ـرا وجــذال!
وإن بيته أوهن من بيت العنكبوت!
تبا لهؤالء األنذال ،الذين سببوا موت الضميراإلنساني!
ً
فــوهللا ليســوا هــؤالء أســودا كمــا زعمــوا ،بــل هــم أجبــن مــن الهــرة فــي
مقابلــة الكلــب ،وأذعــرمــن الفــأرفــي محاربــة القــط!
أيهــا القـراء ،ال نطيــق أكثــرمــن هذا،فلنوقــف املســرح هنــا! ولنســدل
الســتار!
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«انتفاضة القدس» تدخل شهرها الرابع

ساري عرابي

إنجــازالحالــة الكفاحيــة الراهنــة فــي فلســطين فــي معركــة الوعــي ،وبمــا هــي
عمليــة نضاليــة فعليــة وجـ ّـادة ،يفتــح املجــال إلمكانيــة تجديــد النضــال
الفلسطيني ،وابتداع ممكنات تتيح لفصائل املقاومة الرئيسية إعادة بناء
نفســها مــن جديــد.
تدخل املواجهة التي يخوضها الشعب الفلسطيني منذ األول من أكتوبر/
تش ـرين األول املا�ضــي شــهرها الرابــع ،بســماتها الخاصــة والفريــدة ،والتــي
طبعتها كحالة كفاحية جديدة متميزة ّ
عما سبقها مما عرفه الفلسطينيون
فــي نضاالتهــم املتعــددة.
وقــد ختمــت اليــوم األخيــرمــن عــام  2015بعمليــة دعــس فــي نابلــس ،نفذهــا
الشــهيد حســن علــي البــزور ،بعدمــا شــحنت شــهرها الثالــث بعــدد مــن
العمليــات الفرديــة ،كمــا كانــت حالهــا فــي الشــهرين األوليــن منهــا ،متجــاوزة
بذلك الحسابات التي لم تحسن إمساك السمات الخاصة بهذه املواجهة،
ّ
توقعــت لهــا عمـ ًـرا قصيـ ًـرا عابـ ًـرا ال يتجــاوز أسـ ً
ـبوعا واحـ ًـدا أو
ســواء تلــك التــي
ّ
ّ
شـ ً
ـهرا علــى األكثــر ،أوتلــك التــي عولــت عليهــا بمــا ال تطيــق ،وحملتهــا مشــروع
تحريــرالضفــة الغربيــة ،بمــا تنــوء بــه قدرتهــا ،ولكنهــا اســتمرت منســجمة مــع
سياقها ،وفي املستوى الذي اختطته لنفسها منذ البداية ،بصرف النظر
عــن تعريفهــا إن كانــت انتفاضــة أوهبــة ،إذ ال ينبغــي االختــاف علــى طبعتهــا
الخاصــة مــن بيــن نضــاالت الشــعب الفلســطيني.
ّ
"تمثــل طبيعــة الحالــة الكفاحيــة الجاريــة فــي فلســطين ،كحلقــة فــي سلســلة
متواصلــة مــن العمــل النضالــي ،الســمة األولــى املميــزة لهــا ،والتــي تنطــوي
علــى ســمات أخــرى ،أبرزهــا الطابــع الفــردي الغالــب علــى أعمــال املقاومــة،
والكثافــة العاليــة وغيــراملســبوقة فــي هــذه األعمــال"
يجــري التأريــخ ملــا يصفــه بعــض الفلســطينيين "بانتفاضــة القــدس" أو
"االنتفاضــة الثالثــة" بــاألول مــن أكتوبر/تش ـرين األول  ،2015إال أن هــذه
الحالــة الكفاحيــة لــم تكــن ســوى حلقــة مــن سلســلة متواصلــة مــن العمــل
النضالــي املتراكــم بــدأت تتصاعــد تدر ً
يجيــا منــذ يونيو/حزيـران  2014بعــد
عملية أسراملستوطنين الثالثة في مدينة الخليل ،من قبل مجموعة تابعة
لحركــة حمــاس بحســب ادعــاءات االحتــال الــذي أتبعهــا بحملــة مداهمــات
واعتقاالت واسعة شملت الضفة الغربية كلها ،لتتصاعد أعمال املقاومة
في يوليو/تموز من العام نفسه ،بما يزيد على خمسة أضعاف شهريونيو/
حزي ـران الــذي ســبقه ،وذلــك بعــد حــرق املســتوطنين الطفــل محمــد أبــو
خضيــرمــن حـ ّـي شــعفاط بالقــدس ،ثــم فــي مواكبــة للحــرب الثالثــة التــي شـ ّـنها
االحتــال علــى قطــاع غــزة.
تفيــد اإلحصائيــات التــي قامــت بهــا شــبكة فلســطين للحــواربــأن عــام 2014
شهد  16عملية طعن وثماني عمليات دعس ،بينما شهد عام  2015وحتى
األول مــن أكتوبر/تش ـرين األول ثمانيــن عمليــة بيــن طعــن ودعــس وإطــاق

نار ،في حين بلغ عدد العمليات منذ األول من أكتوبر/تشرين أول -بحسب
إحصائيات املصدرنفســه 108 -عمليات طعن ،و 31عملية دعس ،و82
عمليــة إطــاق نــار(بمــا فــي ذلــك ادعــاءات االحتــال عــن محــاوالت الطعــن
والدعــس) ،بواقــع  2.5عمليــة ً
يوميــا تقر ًيبــا.
وإذا كان الشــهر األول (أكتوبر/تش ـرين األول) امتــاز بالزخــم الكبيــر فــي
عمليــات الطعــن وإطــاق النــار ،وتقــارب مــع الشــهرين التالييــن فــي عــدد
عمليــات الدعــس ،فــإن هذيــن الشــهرين حافظــا علــى وتيــرة واضحــة مــن
كثافــة العمليــات الفرديــة ً
أيضــا؛ وبهــذا يتبيــن أن الوتيــرة التــي اســتمرت فيهــا
املواجهة الراهنة من بعد شهرها األول ،تنسجم ً
تماما مع طبيعتها كحلقة
فــي سلســلة متواصلــة مــن العمــل النضالــي املتراكــم ،الــذي كان قــد م�ضــى
عليــه أكثــرمــن عــام قبــل أن يتصاعــد فــي صــورة هــذه املواجهــة ،وإن تركــزفــي
حد كبير -داخل مدينة القدس ،ثم ّ
عامه األول -وإلى ّ
امتد إلى بقية الضفة
الغربيــة.
ّ
تمثــل طبيعــة الحالــة الكفاحيــة الجاريــة ،كحلقــة فــي سلســلة متواصلــة مــن
العمل النضالي ،السمة األولى املميزة لها ،والتي تنطوي على سمات أخرى،
أبرزهــا الطابــع الفــردي الغالــب علــى أعمــال املقاومــة ،والكثافــة العاليــة
وغيراملسبوقة في هذه األعمال ،دون أن تخلوعملية الدفع املستمرة نحو
اســتنهاض الضفــة الغربيــة ،مــن دور مهــم لفصائــل املقاومــة الفلســطينية
األساســية ،فقــد افتتحــت هــذه الحالــة الكفاحيــة بعمليــة بيــت فوريــك
(إيتمــار) التــي نفذتهــا مجموعــة تابعــة لحركــة حمــاس ،ثــم جــاءت عمليــة
الطعــن الناجحــة التــي نفذهــا الشــهيد مهنــد الحلبــي الــذي ينتمــي لحركــة
الجهــاد اإلســامي.
لقــد حــال االرتهــان إلــى املقاربــات التــي تقـرأ هــذه الحالــة الكفاحيــة على ضوء
املقارنــة باالنتفاضتيــن الســابقتين ،دون القــدرة علــى إدراك الشــروط
املوضوعية والسمات الخاصة بكل حالة كفاحية ،فلقد ّ
تميزت االنتفاضة
األولــى بكونهــا حالــة كفاحيــة شــاملة تســتغرق كل الشــعب الفلســطيني
جغر ً
افيــا وبشـ ًريا ،وذلــك للوجــود االحتاللــي الفيزيائــي املباشــرداخــل املــدن
ّ
الفلســطينية ،وهــو األمــر الــذي وفــر قــدرة عاليــة علــى االشــتباك اليومــي،
ومعنــى وافـ ًـرا ملزاحمــة العــدو ً
مكانيــا.
ونظـ ًـرا النعــدام وجــود ممثــل سيا�ســي للفلســطينيين داخــل األرض املحتلــة،
فإن الحاجزالفلسطيني الذي يحول بين الجماهيروالعدوكان ً
منتفيا ،وهو
مــا منــح الكثيــرمــن أشــكال املقاومــة ذات الطابــع السيا�ســي أو االحتجاجــي
املدنــي قيمــة رمزيــة بالغــة األهميــة ،كرفــع العلــم الفلســطيني ،أواإلضـراب،
أو كتابــة الشــعارات السياســية علــى الجــدران أو توزيــع املنشــورات ،وهــذه
األعمال على أهميتها في سياقها وظرفها كانت متاحة لكل فلسطيني بصرف
ّ
النظــرعــن عمــره أوجنســه ،وإن كانــت قــد تكلفــه القتــل أواالعتقــال.
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مــع تأســيس الســلطة الفلســطينية ،أعــادت قــوات العــدو انتشــارها خــارج
ّ
املناطق التي عرفت باملناطق (أ) ،وحلت مكانها قوات فلسطينية ،وبهذا لم
ّ
يعد باإلمكان مواجهة االحتالل إال بالزحف إلى نقاط االحتكاك ،وتحولت
الســلطة الفلســطينية إلــى حاجــز فلســطيني يمنــع الجماهيــر عــن العــدو،
وأفقــد وجودهــا كممثــل سيا�ســي للفلســطينيين داخــل األرض املحتلــة
ومعتــرف بــه مــن العــدو؛ كل تعبي ـرات االحتجــاج املدنــي قيمتهــا الرمزيــة.
"حاولت الفصائل الفلسطينية ،ال سيما الفاعلة منها كحركة حماس،
بذاتهــا أو بأذرعهــا الطالبيــة ،باإلضافــة إلــى عــدد مــن الفعاليــات الشــعبية
واملجتمعيــة؛ خلــق منــاخ نضالــي يســعى إلــى دمــج بقيــة ش ـرائح املجتمــع
الفلســطيني فــي الحالــة الكفاحيــة الراهنــة"
هــذا ،باإلضافــة إلــى عوامــل أخــرىّ ،
يفســر تحــول االنتفاضــة الثانيــة إلــى
ّ
ّ
ّ
انتفاضــة مســلحة ،بيــد أن انفجــاراالنتفاضــة الثانيــة واتســاعها وتحولهــا،
ّ
تــم بفضــل مناطــق (أ) التــي مكنــت الفصائــل الفلســطينية مــن إعــادة بنــاء
نفســها ،فــي ظــل قـرارمــن ياســرعرفــات باالندمــاج فــي االنتفاضــة وتعظيمهــا
ودفعهــا إلــى األمــام.
ً
تأتــي هــذه الحالــة الكفاحيــة فــي ظــروف مختلفــة تمامــا ،مــن بعــد انقســام
ّ
فلســطيني ،وفــرالغطــاء لتعزيــزعمليــات تفكيــك البنــى التنظيميــة لفصائــل
املقاومــة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة ،وترويــع وحصــار عناصرهــا،
وأرضيــة لصياغــة األجنــدة الفلســطينية مــن جديــد ،بمــا يخلــط األولويــات
الفلســطينية ويعيــد هندســة املجتمــع الفلســطيني فيمــا عــرف بإنتــاج
الفلســطيني الجديــد.
وقــد حرمــت هــذه اإلج ـراءات املســتندة إلــى سياســات أمنيــة وسياســية
واقتصادية وثقافية املجتمع الفلسطيني من كل أشكال التعبئة والتنظيم
والتأطيــر والحشــد واالســتعداد ألي مواجهــة مــع االحتــال ،وكشــفت عــن
تحــوالت فــي بنيــة كل مــن حركــة فتــح والســلطة الفلســطينية ونخبهمــا ،علــى
نحــو ال يمكــن فيــه اتخــاذ ق ـرارباملواجهــة أو االندمــاج الجـ ّـدي فــي املواجهــة
القائمــة ،بالرغــم مــن إق ـرار قيــادة الســلطة بفشــل مشــروع التســوية،
باإلضافــة إلــى اإللغــاء الفعلــي ملناطــق (أ) مــن طــرف االحتــال.
إذا أخذت هذه الحقائق بعين االعتبار ،إلى جانب ظروف االستنزاف التي
ّ
مربها الشعب الفلسطيني أثناء انتفاضة األق�صى وعملية السور الواقي التي
الفلسطينيين بسوء االستثمارالسيا�سي لتضحياتهم ،ونمط
تخللتها ،ووعي
ُ
ن
ق
العيــش االســتهالكي الــذي أغــر فيــه الفلســطينيو فــي الســنوات التــي تلــت
انتفاضــة األق�صــى ،وارتبــاط أمــن الفلســطينيين ومصالحهــم االقتصاديــة
بالسلطة الفلسطينية وخشيتهم من مآالت ضعفها أوانهيارها ،باإلضافة
إلــى الحقائــق التــي اســتجدت مــع وجــود الســلطة الفلســطينية فــي األســاس،
ً
فإنــه يمكننــا أن نفهــم خطــأ املقارنــة أوال مــع االنتفاضــة األولــى ،بمــا يتضمنه
ذلك من فهم ضعف االنتشارالشعبي والجغرافي للحالة الكفاحية الراهنة
واقتصارهــا علــى العمليــات الفرديــة إلــى حــد كبيــر ،وصعوبــة إعــادة بنــاء
فصائــل املقاومــة لبناهــا التنظيميــة أوالتحــول إلــى انتفاضــة مســلحة ً
ثانيــا.
حاولــت الفصائــل الفلســطينية ،ال ســيما الفاعلــة منهــا كحركــة حمــاس،
بذاتهــا أو بأذرعهــا الطالبيــة ،باإلضافــة إلــى عــدد مــن الفعاليــات الشــعبية
واملجتمعيــة؛ خلــق منــاخ نضالــي يســعى إلــى دمــج بقيــة ش ـرائح املجتمــع
الفلسطيني في الحالة الكفاحية الراهنة ،فيما بدا خطوة مهمة كمحاولة،
عــادت واصطدمــت بالحقائــق ســابقة الذكــر ،ثــم بموقــف الســلطة
الفلســطينية الــذي رجــع إلــى موقعــه األصلــي كحاجــز يمنــع الجماهيــر عــن
االشــتباك مــع العــدو ،وبالتالــي تراجعــت االشــتباكات فــي نقــاط االحتــكاك
إلــى حـ ّـد كبيــر ،وإن كانــت وال زالــت مســاهمة اإلعــام الفلســطيني ،وبالــذات
الفصائلــي منــهّ ،
مهمــة للغايــة فــي التعبئــة ودفــع املواجهــة الجاريــة ومنحهــا
ً
ً
إضافيــا لالســتمرار.
نفســا
حيــن الحديــث عــن الفصائــل الفلســطينية ،فــإن الوجاهــة تقت�ضــي خــصّ

كل مــن حركتــي فتــح وحمــاس بالنقــاش ،ذلــك ألن بقيــة الفصائــل إمــا
منعدمــة الحجــم والــدور ،كمــا هــي حــال أكثــرفصائــل منظمــة التحريــر ،أو
فاعلــة كحركــة الجهــاد اإلســامي لكـ ّـن حضورهــا الجماهيــري فــي الضفــة
ً
عضويــا بالســلطة
الغربيــة بالــغ الضعــف ،فتظـ ّـل فتــح التــي باتــت مرتبطــة
الفلســطينية وغيــرمعنيــة بتعظيــم هــذه الحالــة الكفاحيــة ،وحمــاس التــي
عانــت مــن عمليــات االجتثــاث والحصــاروالترويــع املــزدوج طــوال الســنوات
املاضيــة التــي تلــت االنقســام ،وبالتالــي عجــزت الفصائــل الفلســطينية عــن
نقــل الحالــة الكفاحيــة إلــى طــور جديــد حتــى اآلن ،رغــم املحــاوالت الحثيثــة
التــي تقــوم بهــا حمــاس ،ويحبطهــا االحتــال بحســب ادعاءاتــه.
بالنظرإلى الشروط املوضوعية التي تصاعدت فيها هذه الحالة الكفاحية،
فإنه يمكن اختصارها في تفاعل الجماهيرمع الفعل النضالي املستمرمنذ
ّ
يوليو/تموز  ،2014والرافعة التعبوية الهائلة التي شكلتها حرب العصف
املأكــول فــي قطــاع غــزة للجماهيــرفــي الضفــة الغربيــة ،والتــي وضعــت شــباب
القــدس والضفــة الغربيــة أمــام مســؤولياتهم تجــاه التحــدي الوجــودي
ّ
ّ
الــذي بــات يشــكله املســتوطنون ،وقــد تجلــى فــي أخطــرأشــكاله بحــرق عائلــة
دوابشــة فــي نهايــة يوليو/تمــوز  ،2015وتجــاه الخطــرالــذي يتهــدد املســجد
األق�صــى ،خاصــة بعــد تكثيــف اعتــداءات االحتــال علــى املســجد األق�صــى
في سبتمبر/أيلول من العام نفسه ،والذي بدا أنه جزء متصاعد من خطة
باتــت تتضــح أكثــرفــي العاميــن األخيريــن ،وقــد أدركــت تلــك الجماهيــر ،وبوعــي
فطــري بالحقائــق السياســية القائمــة وبأوضــاع الفصائــل الفلســطينية
القاســية ،ضــرورة املبــادرة نحــوالقيــام بالواجــب وإن بصــور فرديــة تتجــاوز
تلــك الحقائــق واألوضــاع.
"الحالة الكفاحية الراهنة وضعت نفسها في موقع مهم في معركة الوعي
ُ ّ
التــي شــنت علــى اإلنســان الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة فــي الســنوات التــي
تلــت االنقســام الفلســطيني ،وهــي بذلــك تســهم فــي التعويــض عــن ضعــف
الفصائــل الفلســطينية "
بالنظرإلى هذه الشروط ،فإن الحالة الكفاحية الراهنة تكون قد وضعت
ُّ
نفسها في موقع مهم في معركة الوعي التي شنت على اإلنسان الفلسطيني
فــي الضفــة الغربيــة فــي الســنوات التــي تلــت االنقســام الفلســطيني ،وهــي
بذلــك تســهم فــي التعويــض عــن ضعــف الفصائــل الفلســطينية وغيــاب
األطرالتعبوية والفعاليات النضالية وعمليات الحشد والتأطيراملنظمة،
وتتجــاوز سياســات خلــط األولويــات الفلســطينية ،وتعيــد الفلســطيني إلــى
موقــع املواجهــة بعدمــا أخرجتــه منهــا سياســات الســلطة الفلســطينية التــي
حولــت الصـراع إلــى موضوعــة تفاوضيــة صرفــة.
حيــن إدراك املســتويات التــي بلغتهــا عمليــات هندســة املجتمــع الفلســطيني،
تتضــح األهميــة البالغــة لإلنجــازفــي معركــة الوعــي ،والتــي هــي معركــة ّ
مهمــة
قائمــة بذاتهــا ،وال يقصــد بهــا أبـ ًـدا التغطيــة علــى فشــل اإلنجــازالسيا�ســي
لنضــاالت الشــعب الفلســطيني.
كمــا أن إنجــازالحالــة الكفاحيــة الراهنــة فــي معركــة الوعــي ،وبمــا هــي عمليــة
نضالية فعلية ّ
وجادة ،يفتح املجال إلمكانية تجديد النضال الفلسطيني،
وابتــداع ممكنــات تتيــح لفصائــل املقاومــة الرئيســية إعــادة بنــاء نفســها مــن
جديــد ،وتعظيــم هــذه الحالــة الكفاحيــة واملراكمــة علــى إنجازاتهــا املتمثلــة
حتــى اآلن فــي االســتعادة النســبية ألدوات الــردع فــي مواجهــة املســتوطنين،
وكبح مشاريع تقسيم املسجد األق�صى ،ال سيما أن هذه الحالة الكفاحية
بســماتها الخاصــة ،التــي تجعلهــا مســتعصية علــى التفســير والتوقــع ،مــن
جهــة كونهــا حلقــة مــن سلســلة متواصلــة مــن العمــل النضالــي ،تتميــزبكثافة
العمليــات الفرديــة؛ تحمــل بطبيعتهــا إمكانيــات متعــددة ،مــا بيــن االســتمرار
بنفس النمط ،أو التوســع في صورة االنتفاضة باملفهوم الكالســيكي الذي
عرفــه الفلســطينيون ،أو العــودة لالنفجــار فــي أي مــن املدييــن القريــب أو
املتوســط.
املصدر :الجزيرة
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سعادت عبيد اللهي

رأي فضيلة الشيخ عبد الحميد في اإلعدام
فــي خطبــة اليــوم أشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد إلــى
قضيــة اإلعــدام ،وإلــى أن اإلعــدام أق�ســى العقوبــات ،وأنــه
شــيئ غيــرمرغــوب فيــه ،وأن مواضــع قتــل النفــس معــدودة
فــي الشــريعة اإلســامية..
ثــم أشــارفضيلتــه إلــى دول إســامية وغيــرإســامية يجــري
فيهــا قانــون اإلعــدام مطالبــا تلــك الــدول بإعــادة النظــر
فــي قوانينهــا ،فتلــك القوانيــن حســب تعبيــر الشــيخ عبــد
الحميــد -حفظــه هللا -ليســت نصوصــا منزلــة مــن الســماء،
بل نتاج عقل البشــر ،والبشــروإن كانوا فقهاء قد تصدر
منهــم األخطــاء...
وجهــة نظــر الشــيخ عبــد الحميــد فــي" اإلعــدام" هــي وجهــة
نظــر معتدلــة ،وهــي مســتلهمة مــن الشــريعة اإلســامية،
وهــي فكــرة يؤيدهــا العقــل الكلــي للبشــر ،وتؤيدهــا ســيرة
الراشــدين..
عبيد اللهي/
اإلعدامات في السعودية
أعدمــت الســعودية أخي ـرا أربعــة مــن معارضيــه الشــيعة
فيهــم رجــل ديــن ،و أعدمــت ثــاث وأربعيــن مــن أهــل الســنة
جلهــم علمــاء ديــن وحفظــة كتــاب هللا.
إعــدام الشــيعة جلــب غوغــاء إعالميــا كبي ـرا وشــغبا فــي
األوســاط الشــيعية ،وأدى إلى إحراق الســفارة الســعودية
فــي طهـران وقطــع عالقــات دول عديــدة ،والــذي اســتغلتها
الســعودية لصالحهــا جيــدا فــي هــذه األيــام فــي تكويــن جبهــة
مقاطعــة لعالقاتهــا مــع طه ـران.
الشــك أن إعــدام املخالفيــن الســنة لــم يجلــب غوغــاء
إعالميــا ،ولــم يجــد بوا ـكـي شــرقا وغربــا ،لكنــه بالتأكيــد

أغضــب قلوبــا وأثــار أحقــادا لطوائــف فــي اململكــة ،إن
ذلــك الغضــب والحقــد يبقيــان مضمريــن خامديــن تحــت
الجمــرة ليعــودا فــي يــوم مــن األيــام فــي شــكل عاصفــة مــن
التطرف تحيط بملك آل سعود من كل جانب ،فاألحقاد
التمــوت أبــدا ،وأصحــاب املبــادئ إن مــات منهــم أو قتــل
جيــل ظهــر آخــر.
عبيد اللهي/
(دمشق املحمية والغوطة الغناء)
مــن أحــب أيــام حياتــي ســنتين أوأقــل قضيتهمــا فــي دمشــق،
فــي تلــك الســنتين تجولــت فــي دمشــق جيــدا .أحببــت دائمــا
أن أحضــر املســجد األمــوي ،فأجيــل النظــر فــي جوانبــه
وســاحاته ،وأمــر بالبــاب الصغيــر مدفــن الصحابــة
والتابعيــن والصالحيــن.
حــارات دمشــق وشــوارعها ومعاملهــا كانــت تذهــب بالخيــال
إلــى عهــود مجــد هــذه األمــة وســيادة الحضــارة اإلســامية.
فالبــاب الصغيــر يذكــرك بالصحابــة ،والجامــع األمــوي
يحيــي فيــك ذكــرى بنــي أميــة ،وســوق الحميديــة تذكــرك
بالســلطان العثمانــي و...
فــي كل ناحيــة جوامــع بأســماء الصحابــة ر�ضــي هللا عنهــم،
دمشــق بالنســبة لــي كانــت مدرســة وجامعــة ،تعلمــت فيهــا
أن األموييــن رغــم عــات بعــض ملوكهــم كانــوا خي ـرا مــن
جميــع امللــوك بعدهــم..
حماك هللا يا دمشق!
حماك هللا من الفســاد ،فإذا فســدت أنت فالخيرفي هذه
األمــة!
حماك هللا من الركون إلى الذين ظلموا؛
حماك هللا من الغلو الذي أضرويضربهذه األمة؛
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حمــاك هللا بأبطــال الغوطــة وأســودها ،أبطــال فســطاط أهــل
اإليمــان يــوم ال فســطاط لهــم.
{رؤية مختلفة للشيخ عبد الحميد في مؤتمرطهران}
صــارت عــادة أن تعقــد مؤتمـرات وحــدة ،وينشــرمنهــا كالم معســول
ســنويا ،لكــن مــا نطــق بــه زعيــم أهــل الســنة فــي املؤتمــراألخيــرللوحــدة
اإلســامية فــي هــذه الســنة كان يختلــف عمــا قيــل وطــرح ،ويقــال
ويطــرح فــي مثــل هــذه املؤتم ـرات عــادة.
لفــت انتباهــي مــن كالم الشــيخ عبــد الحميــد حفظــه هللا فــي املؤتمــر
املذكــور إشــارته إلــى اختالفــات الحكومــات وتأثيرهــا علــى الشــعوب،
فاالختالفــات العالقــة بيــن الحكومــات كماصــرح فضيتلــه لهــا تأثيــر
علــى الشــعوب ،ومالــم تتحــد هــذه الحكومــات ال رجــاء عمليــا فــي
تحقيــق الوحــدة بيــن الشــعوب ،والتتعــدى نتائــج هــذه املؤتم ـرات
وغيرهــا مــن دائــرة الــكالم املعســول؛
ألن مــا يفســده الحــكام لــن يصلحــه العلمــاء ،والشــك أن الحــكام فــي
العالــم اإلســامي هــم الذيــن أشــعلوا ني ـران الطائفيــة...
وهــم املكلفــون املســئولون بالوحــدة أوال وآخ ـرا ،ووحدتهــم توحــد
الشــعوب ،وطائفيتهــم تفــرق الشــعوب.
اعتقــد أن الفكــرة التــي أشــار إليهــا فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد
ألجــل تحقيــق وحــدة حقيقيــة فــي املؤتمــراملذكــور جديــرة بالدراســة
املزيــدة....
الحضارة الغربية
حضــارة أسســت علــی املاديــة الخالصــة مــن أول يــوم ،حضــارة
أسســها وجذورهــا تعــود إلــى الفلســفة املاديــة اإلغريقيــة ،حضــارة
علومهــا ماديــة خالصــة بأصولهــا وغاياتهــا ،حضــارة مبالــغ علمائهــا
وخبرائهــا مــن العلــوم خدمــة ماديــة فانيــة ،حضــارة قيمهــا تدور حول
املصالــح املاديــة الخالصــة ،واإلنســان فــي فلســفتها حيــوان ناطــق
غايتــه مــن الحيــاة غايــة البهائــم والســباع...
حضارة مادية التساوى جناح بعوضة عند هللا تعالى تحارب بکافة
قوتهــا ديــن هللا اإلســام ،تلــك الحضــارة محکومــة عليهــا بالفشــل
عاجــا أم آجــا..
..
(يحاربوننا ونمد يد السالم!!)
الغــرب يحاربنــا فــي كافــة املجــاالت؛ يحاربنــا إعالميــا ،ويحاربنــا
سياســيا ،ويحاربنــا اقتصاديــا ،ويحاربنــا دينيــا  ،ويحــارب شــعائرنا،
وأخيرا بدأ يحارب نبينا عليه أفضل الصالة وآالف التسليم (أليس
هذا الغرب جعل إنكارمحرقة اليهود جريمة؟ فكيف أعطى قروده
الحريــة التامــة ليرمــوا نبينــا بالشــتائم!؟)
والغرب يعرقل سيادة الشريعة اإلسالمية في كل بلد،
ويحــول دون تمكــن الحــركات اإلســامية السياســية مــن الحكــم
بدعمــه االنقالبــات العســكرية ضدهــا..
الغــرب يحــارب الحــركات الجهاديــة التــي نشــأت نتيجــة اســتعماره

واحتاللــه وإج ـرام عمالئــه بقصــف األبريــاء واملــدن!!
وإن دققنــا النظــرفــي األحــداث الراهنــة نلمــس بوضــوح أن الغــرب لــم
يتــوان لحظــة فــي الحــرب ضــد الحضــارة اإلســامية،
وأن قــادة الغــرب يحاربونهــا وهمهــم وتخطيطهــم تدميــربالدنــا وديننــا
وشــعائرنا وحضارتنــا بالكامــل..
بعــد كل هــذا يقيــم قــادة العالــم اإلســامي مؤتمـرات بمناســبة حــوار
األديــان مــرة ،وحــوارالحضــارات أخــرى ،ويمــدون نحــو الغــرب يــدا،
اليــدرى أهــي يــد الصلــح والســام أم يــد الــذل واالستســام!؟
عن أي أديان يتحدث قادتنا؟ وعن أي حضارات يتكلمون؟
واإلســام ديــن هللا يحــارب ليــا ونهــارا ،وكل األمــم وامللــل بقيــادة
الغــرب وجهــت معــاول هدمهــا وتدميرهــا نحــو الحضــارة اإلســامية
التــي هــي أســمى الحضــارات وأنفعهــا وأصلحهــا وأبقاهــا للبشــرية إلــى
يــوم القيمــة!
إما أحكمكم وإما أقتلكم!
تتــداول فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي صــور مثيــرة للحــزن
واإلحبــاط مــن مدينة»مضايــا» الســورية .صــور أنــاس تغيــروا مــن
الجــوع املفــرط ،وأصبحــوا هيــاكل مــن العظــام بــا لحــم وشــحم..
إن ننظــر إلــى تاريــخ الشــام املعاصــر نجــد أن أهــل الشــام منــذ أن
سيطرعليهم االشتراكيون الشيوعيون(0،وهي نصف قرن)يعانون
ظلمــا شــديدا واســتبداد فاشــيا و اعتقــاالت وتعذيبــات.
فهــم خــال هــذه املــدة فــي ثــورة ،ومــن ثــورة إلــى ثــورة ،ومــن مجــزرة
إلــى أبشــع ،ومــن مصيبــة إلــى أق�ســى وأعظــم ومصيبتهــم مــع األســف فــي
الديــن والدنيــا ،وهــم مــن معتقــات وســجون إلــى أســوء ،ومــن مهجــر
إلــى أغــرب..
عشـرات اآلالف قضــوا حتفهــم فــي الســجون الســرية قبــل أن تقــوم
الثــورات فــي العالــم العربــي ،ســيقوا إلــى أقبيــة النظــام وســجونه،
وجريمــة بعضهــم عالقــة مــع شــخصية معارضــة فــي الخــارج ،وغيــر
ذلــك مــن التهــم املضحكــة املبكيــة!!!
ابتلــي أهــل الشــام بنظــام تقــول لســان حالــه لهــم :إمــا أحكمكــم وإمــا
أقتلكــم! وال ثالــث ،فليــس لكــم أن تعيشــوا فــي مدنكــم عيشــة آمنــة
مطمئنة ،ابتلي أهل الشام بمن يقول لهم :إما معنا وإما مع غيرنا،
والثالــث!
فــإذا دخــل مدينتكــم أو بلدكــم عــدد مــن املعارضــة املســلحة،
فجزائكــم أن تموتــوا جوعــا!!!!
النظــام الســوري الــذي حاصــرمدينــة «مضايــا» لتجويــع أهلهــا هــذه
األيام قادرعلى اقتحام هذه البلدة وطرد املسلحين الذين اليتجاوز
عددهــم مائــة وخمســين مســلح منهــا ،لكــن اليفعــل ذلــك! ملــاذا؟ ألنــه
يكــره أهــل املدينــة املســاملين أكثــر مــن مســلحيها ،وألن لســان حالــه
تقول :إما أحكمكم وإما أقتلكم بالبراميل املتفجرة ،أوبالكيماوي،
ولــم أعــد قــادرا علــى أن أحكمكــم بعــد اقتحــام هــذه البلــدة بســبب
تف�شــي الثــورة فــي البــاد ،فــا خيــار إال أن أقتلكــم بالحصــاراملجــوع!
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