1

السنة 12 :العدد /4 :ربيع الثاني  1437هـ .ق

2

السنة 12 :العدد /4 :ربيع الثاني  1437هـ .ق

3
االفتتاحية :
االستبداد البرملاني  /الشيخ عبدالحكيم العثماني

2

على مائدة القرآن:
تفســيرمعارف القرآن /العالمة املفتي محمد شــفيع العثماني  .تعريب :األســتاذ املفتي محمد قاســم القاســمي

3

دراســات للســيرة النبوية من خالل األدعية املأثورة ّ
املروية /اإلمام الســيد أبو الحســن الندوي

5

سلسلة دروس فكرية وتربوية ()5
شروط الزعامة اإلسالمية ( /)2سماحة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي

7

السرية والتاريخ:

حماضرات ومواقف:
فضيلة الشيخ عبد الحميد:
سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم خالصة املكارم االعتقادية والعملية

9

مـنثــــورات:
اقتباسات علمية ،أدبية ،اجتماعية ،ثقافية ،فكرية ،عملية /سماحة األستاذ املفتي عبد القادرالعارفي

10

شخصيات إسالمية:
العوامل املؤثرة في تكوين شخصية الشيخ حسن حبنكة امليداني رحمه هللا  /الشيخ أمان هللا السعدي

11

بوتين في ســورية وأهدافه في الشــرق األوســط /عبد الرحمن محمد جمال

14

كيف تسلك الطريق إلى الكتابة ( /)4نور عالم خليل األميني

17

قضايا معاصرة:
األدب العربي واإلسالمي:
رحالت دينية ودعوية:
عشرة أيام في اليابان(القسط األخير) /العالمة املفتي محمد تقي العثماني

19

صفحة الطالب:
ثالث أزمات في مدارسنا /محمد البلوش

20
21

ٌ
ّ
عزيز ُ
سورية مصطفى عكرمة
شعب

22

إمام جماعة مصلى نبي الرحمة في طهران في حوارمع "سني أون الين":

23
23

الهمة العالية /رشيد أحمد بن عي�سى

واحة الشعر:

أهل السنة يف إيران:
املواطنون الشيعة في طهران يتعاطفون معنا

القاموس:
معجم املصطلحات الجديدة وطريقة استعمالها ()29

24

نظرات:
االنتخابات وضرورة الوعي السيا�سي /السيد مسعود

25
26

أدركوا أنفســكم /اإلمام الســيد أبو الحســن علي الحســني الندوي  -تعريب :ابن عي�ســى

27

ينابيع املعرفة:
األخالق واآلداب اإلسالمية:
على مائدة املثنوي:
مباراة سيدنا علي ر�ضي هللا عنه مع بطل باسل يهودي /تعريب عبد الواحد قلندرزهي

28

ّ ً
بعد  5سنوات على إسقاط مبارك ..مصرتحت نظام أكثرتسلطا

29

شؤون إسالمية ودولية:
مقاالت يف الفكر:
المحل لألثرة في اإلسالم

السنة 12 :العدد /4 :ربيع الثاني  1437هـ .ق

31

4

االفتتاحية

االستبداد الربملاني
الشيخ عبدالحكيم العثماني (األستاذ بجامعة دار العلوم زاهدان)

ّ
نــوع جديــد مــن االســتبداد تولــد مــن االســتبداد الطاغوتــي القديــم،
لكــن بفــارق أن االســتبداد القديــم كان مكشــوف الوجــه ،ســهل
ً
جد َي َر ْون
الوصول ،قليل العدد واألعوان؛ ثلة ورثوا الحكم أبا عن ٍ
ً ّ
ـدار،
البــاد والديــار ضيعــة أبيهــم ،يأكلــون عــن غنــى ويدخــرون بمقـ ٍ
ال يســتعجلون النهــب واالختــاس وال يتهالكــون علــى املناصــب
واإلنتاجــات تهالــك الفـراش علــى النــور ،بــل لهــم أمـ ٌـد وموعــد طويــل
ترتــزق مــن املائــدة التــي تربعــوا عليهــا جمـ ٌ
ـوع أخــرى غيــرقليــل ،ويصــل
مــن كأســهم �شــيء إلــى الشــعب املســكين ،كمــا أن وفائهــم الشــديد
وحبهــم الخالــص إلــى أرضهــم وديارهــم واطمئنانهــم بحكمهــم ومــا
ورثــوه مــن الثــروة والقــدرة ،تمنعهــم أن يبيعــوا ممتلــكات بالدهــم إلــى
ـس وأن َّيدخــروا الثــروات املنهوبــة واملســروقة فــى
األجانــب بثمـ ٍـن بخـ ٍ
ّ
ـوم يجــرون أذيــال الخيبــة والهــروب.
بنــوك األجانــب ليـ ٍ
أمــا االســتبداد البرملانــي الجديــد فيتمتــع بأبــواق وطبــول وأجنحــة
ّ
وأذرع ،يتكلــم باســم الشــعب والجمهــور ،لــه أح ـز ٌ
وجمعيــات،
اب
جرائــد وصحــف ،قنــوات وفضائيــات ،يمــأ أســماع النــاس بشــعاراته
الخادعــة ووعــوده الكاذبــة ،يســتخدم جميــع أجهــزة اإلغــواء
والخــداع ،ويختــارجميــع طــرق التخديــروالتضليــل ،فيعــد ويخالــف،
يتحـ ّـدث فيكــذب ،يعمــل فيناقــقُ ،جـ ّـل همــه االســتيالء علــى الحكــم
والقبــض علــى الســلطة.
إذا فــاز حزبــه ونجــح جمعــه ،وامتلــك سياســة البــاد وأمورهــا،
ّ
ّ
وتربعــت أعوانــه علــى الكرا�ســي ،وتغلبــت أنصــاره علــى أغلبيــة
البرملــان ،واختــار وزرائــه وساســة املــدن والبلديــات ،وتحالــف مــع
ّ
وتحكم على
الجند وســائرالقوات ،وســيطرعلى األمن واملليشــيات،
ّ
ّ
ّ
البروالبحروجميع طرق املواصالت ،اذا به يخطط ويدبر ،ويو�صي
حزبــه املنتشــرفــي طــول البــاد وعرضهــا كيــف يهجمــون علــى الشــعب
املســكين وثــروات بالدهــا ،وكيــف ينتهــزون الفرصــة الذهبيــة لصالــح
جمعهــم وحزبهــم ،وكيــف يســرقون األمــوال واملمتلــكات ،وكيــف
يقومــون بعمليــات التهريــب واالختــاس.
ّ
إذا درســوا الظــروف ّ
ومهــدوا الطــرق وســلطوا أذرعهــم السياســية
والنظاميــة واالقتصاديــة داخــل البــاد وخارجهــا ،يهجمــون علــى

الشــعب املســكين وثروات البالد مهاجمة الذئاب الضارية والكالب
ً ً
ً
الجائعــة علــى جيفـ ٍـة هامــدة تنهشــها نهشــا وتقطعهــا اربــا اربــا.
ً
ونظ ـرا إلــى تحديــد حكمهــم وتعييــن فرصتهــم واحتــال ســلطتهم
بجماعـ ٍـة أخــرى بعدهــم ،تراهــم يتســارعون علــى املائــدة املبســوطة
لديهــم ،وربمــا يتنازعــون عليهــا ويتناطحــون.
ً
هــذا هــو االســتبداد البرملانــي ،الســيما فــي الشــرق ،وهــو أشــد بطشــا
ً
وخيانــة وهمجيـ ًـة مــن ّ
ـتبداد آخــر ،خاصــة إذا تلبــس ثــوب
أي اسـ ٍ
ـدة
الديــن وتقنــع قنــاع الطائفيــة ،فيبيــح كل رذيلـ ٍـة و يبـ ّ ِـرر كل مفسـ ٍ
ً
باســم الديــن وشــريعة هللا ،ويحــدث فــي األرض جــورا وفســادا.
بمــا أن الشــرق لــم يتعـ ّـود ولــم يتجــرب الحكــم البرملانــي ،ولــم تتكـ ّـون
ً
املجتمعــات الشــرقية والحيــاة االجتماعيــة والتعليميــة أساســا علــى
هذا النوع من الحكم ،ولم تنشأ ّ
املكونات البشرية والكتل القومية
فيــه علــى درك هــذا النــوع مــن الحكــم وفهمــه ،نــرى الذيــن يقفــزون
ً
علــى الحكــم ويســيطرون علــى البرملــان ،يتخذونــه ذريعــة لخدمــة
جماعتهــم وحزبهــم ،وال يألــون ّ
أي جهـ ٍـد فــي الحصــول علــى أهدافهــم
املاديــة ومصالحهــم الحزبيــة ،ويمارســون أنــواع الطــرق والتضليــات
ً
ً
لتســليط ٓمــن هــوعلــى دربهــم منهجــا وفكراعلــى البرملــان املزعــوم ،لكن
ً
باسـ ٍـم آخــروعنــوان جديــد ،حتــى تعــود الفرصــة ويأتــي اإلقبــال مــرة
أخــرى لنهـ ٍـب أكثــروخيانـ ٍـة أشــد.
هكــذا يتكــرر البرملــان ويأتــي مهاجمــون آخــرون بأســماء جديــدة،
والشــعب املســكين هــي الضحيــة الحقيقيــة.
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تفسري معارف القرآن
سورة البقرة من آية  114إلى 115

العالمة المفتي محمد شفيع العثماني
تعريب األستاذ المفتي محمد قاسم القاسمي

«وقالوا اتخذ هللا ولدا ســبحانه بل له ما في الســماوات واألرض كل له
قانتــون بديــع الســماوات واألرض وإذا ق�ضــى أمـرا فإنمــا يقــول لــه كــن
فيكــون »
التفسيراملختصر
قالــت اليهــود عزيــر ابــن هللا ،وقالــت النصــارى املســيح ابــن هللا ،وقــال
ّ
املشركون املالئكة بنات هللا ،فكذبهم هللا تعالى جميعا بالدليل القاطع،
وقــال ):وقالــوا (بعناويــن مختلفــة) اتخــذ هللا ولــدا ســبحانه (مــا أعبــث هــذا
ً
ّ
الكالم) بل (يستحيل عقال أن يكون له ولد ،ألنه ال يخلوعن حالتينّ :إما
أن يكــون األوالد مــن جنســه أومــن غيــرجنســه ،فــإن كانــوا مــن غيــرجنســه
فهوعيــب وهللا تعالــى منـ ّـزه مــن العيــب عقــا ونقــا ،وإن كانــوا مــن جنســه
ّ
ألنــه تعالــى ال يشــبهه �شــيء ّ
وألن صفــات الكمــال التــي هــي مــن
فمــردود أيضــا
لــوازم الــذات الواجــب هــي خاصــة هلل تعالــى ومعدومــة فــي غيــره ،وبطــان
الالزم يستلزم بطالن امللزوم ،لذلك اليكون غيرهللا ذاتا واجبا ،والوجوب
هوعين الحقيقة أوالزم الحقيقة فلم يشرك غيرهللا مع هللا في الحقيقة،

فبطلــت الجنســية.
واآلن تذكــردالئــل صفــات الكمــال املختصــة بــذات هللا تعالــى أمــا أوال فــ)
ً
لــه مــا فــي الســماوات واألرض (وثانيــا :مــع كــون الكائنــات فــي ملكيتــه) كل
ً
ً
لــه قانتــون (أيضــا يعنــى ّأن أحــدا ال يقــدرأن يغلــب علــى تصرفــات قدرتــه
ً
كاإلحياء واإلماتة ،أويبدل األحكام الشــرعية .وثالثا هو) بديع الســماوات
ً
واألرض (ورابعا :هويتمكن من اإليجاد بحيث) إذا ق�ضى أمرا (كاإليجاد)
فإنمــا يقــول لــه كــن فيكــون (فــا يحتــاج فــي اإليجــاد إلــى اآلالت واألســباب
ُ
والصنــاع واألعــوان ،وهــذه األربــع ال توجــد فــي غيــر هللا تعالــى ،وهــي مــن
البديهيــات عنــد الذيــن يدعــون ّأن هلل ولــدا ،فثبــت االختصــاص بذاتــه
تعالــىّ ،
وتمــت الحجــة).
لطائفالتفسير:
1ـ ّإن تقديــربعــض املالئكــة لبعــض األعمــال الخاصــة كاملطــروالــرزق و...
وهكذااستعمالاألسبابواملوادوالقوى،كلهاتبتنيعلىالحكمةاإللهية،
وليست هي ألجل أن يتخذها الناس قاضية الحاجات ،وليستعينوا بها في
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حوائجهم؛
ّ
2ـ قــال البيضــاوي« :إن أربــاب الشـرائع املتقدمــة كانــوا يطلقــون األب علــى
ّ
هللا تعالــى باعتبــارأنــه الســبب األول حتــى قالــواّ :إن األب هوالــرب األصغــر،
وهللا ســبحانه وتعالــى هــواألب األكبــر ،ثــم ظنــت الجهلــة منهــم ّأن املـراد بــه
ً
تقليدا ،ولذلك ّ
كفرقائله ،ومنع منه مطلقا
معنى الوالدة ،فاعتقدوا ذلك
ً
حســما ملــادة الفســاد».
(تفسيرالبيضاوي ،257/1 :ط :دارالكتب العلمية ،بيروت).
«وقال الذين ال يعلمون لوال يكلمنا هللا أوتأتينا آية ،كذلك قال الذين
من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا اآليات لقوم يوقنون »
التفسيراملختصر
«وقــال الذيــن ال يعلمــون (أي الجاهلــون مــن اليهــود والنصــارى واملشــركين
عنادا لرسول هللا ):لواليكلمنا هللا أوتأتينا آية (سواء كان هذا الكالم بغير
واســطة املالئكــة ،كمــا يكلــم املالئكــة ،أوكان بواســطة املالئكــة كمــا يكلــم
األنبيــاء بالوحــي ثــم يبيــن لنــا فــي ذلــك الــكالم أحكامــه لئــا تكــون حاجــة إلــى
رسول آخر ،أويقول لنا على األقل أن محمدا رسول هللا ،فنؤمن برسالته
ّ
ونظل مطيعين له) ( اعتبرهللا تعالى كالمهم هذا كالما ناشــئا من الجهل
وقال ):كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم( وعلم أن هذا الكالم لم
تكــن نقطــة مهمــة بــل هكــذا رموهــا رجمــا بالغيــب ،ثــم ّبيــن هللا تعالــى منشــأ
هــذا الــكالم حيــث قــال (:تشــابهت قلوبهــم (فــي الزيــغ ألجــل هــذا تظهــرأقوال
متشابهة منها ،ثم ّبين الرد على هذا الكالم ،وملا أن الجزء األول من كالمهم
كان مبنيــا علــى الحماقــة بحيــث زعمــوا أنفســهم متســاوين فــي الدرجــة مــع
املالئكــة أوالرســل فــكان بديهيــا البطــان ،فأهمــل الــرد عليــه واكتفــى بالــرد
علــى الجــزء الثانــي حيــث قــال أنتــم تبحثــون عــن بينــة واحدة مع أننا ذكرنا
بينــات كثي ـرات إلثبــات الرســالة املحمديــة فقــال ):قــد بينــا اآليــات لقــوم
يوقنــون (وتلــك البينــات كافيــة ملــن يريــد الحــق واليقيــن واالطمئنــان ،لكــن
املعترضين الذين يريدون العناد واملخالفة اليقصدون التحقيق ،فالأحد
مســئول عن تســلية قلوبهم وال إشــفاء ضمائرهم)»
لطائفالتفسير:
كانت اليهود والنصارى أهل كتاب ،وكان فيهم علماء ،رغم ذلك اعتبرهم
هللا جهــاال؛ ألنهــم أصــروا علــى إنــكار الحقائــق رغــم الدالئــل املقطوعــة
والبينــات الواضحــة الكثيــرة التــي أقيمــت لهــم ،فــإن لــم تكــن هــذا جهالــة
فماهي الجهالة اذن ،ثم إنهم تكلموا بما يتكلم به الجهال ،فاعتبرهم هللا
تعالــى فــي مجموعــة الذيــن اليعلمــون.
«إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وال تسأل عن أصحاب الجحيم»
التفسيراملختصر
( ملــا أن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم بعــث رحمــة للعامليــن كان مــن
املمكــن أن ينكســرخاطــره صلــى هللا عليــه وســلم نتيجــة جهالــة الكفــار
وعنادهم ،أويصبح كئيبا حزينا على رفضهم اإليمان؛ ألجل هذا أنزل هللا
تعالى اآليات التالية تسلية له وشفاء لصدره فقال ):إنا أرسلناك بالحق
بشــيرا ( للمومنيــن) ونذيـرا ( للكافريــن) وال تســأل عــن أصحــاب الجحيــم.
( أي:التؤاخــذ علــى عــدم إيمانهــم ودخولهــم النــار ،فقــم أنــت بأعمالــك،
والتجعــل نفســك باخعــا علــى إنــكارأحــد).
«ولن تر�ضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى هللا
هوالهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من

هللا من ولي وال نصير»
التفسيراملختصر
«ولــن تر�ضــى عنــك اليهــود وال النصــارى حتــى تتبــع ملتهــم ( وهــذا مــن املحــال
أن تتبــع ملتهــم ،فرضاهــم أيضــا مســتحيل ،فــإذا صــدرمثــل هــذا الــكالم
على لســانهم ):قل إن هدى هللا هوالهدى ( وثبت بالدالئل ّأن هذا الهدي
متحقــق فــي الديــن اإلســامي ،فإالســام هــو طريــق الهــدي) ولئــن اتبعــت
أهواءهــم بعــد الــذي جــاءك مــن العلــم مــا لــك مــن هللا مــن ولــي وال نصيــر(
واتباعك مللتهم مستحيلة ألنها تستلزم املحال؛ ألنك بعد ثبوت الحقيقة
لــك بالوحــي لــواتبعــت أهوائهــم التــي يزعمونهــا دينــا لهــم  -وهــي فــي الحقيقــة
مجموعــة مــن األهــواء واملزاعــم الباطلــة بســبب تحريــف بعضهــا ونســخ
اآلخــر -ســخط هللا منــك ،ومحــال أن يســخط هللا منــك ألن ر�ضــى هللا
تعالــى ثابــت عنــك علــى الــدوام بالدالئــل القطعيــة ،فاالتبــاع املذكــور أيضــا
محال ،وبغيراالتباع اليمكن تحقيق رضاهم .فالسبيل لتحقيق مثل هذا
ُ
الرجــاء ،إذن ال تشــغل بــه بالــك )»
«الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر
به فأولئك هم الخاسرون »
التفسيراملختصر
(في اآليات السابقة جرى ذكراليأس الكامل من إيمان املعاندين من أهل
الكتــاب ،وحســب العــادة تطــرق القـرآن الكريــم إلــى تذكــرة املنصفيــن مــن
أهــل الكتــاب الذيــن آمنــوا برســول هللا واتبعــوه بعــد مــا اتضــح لهــم الحــق،
فقال هللا تعالى فيهم ):الذين آتيناهم الكتاب ( التوراة واإلنجيل) يتلونه
حق تالوته ( بذلوا قوتهم العلمية في فهم مطالب تلك اآليات ،واستخدموا
قوتهم اإلرادية في اتباع الحق) أولئك يؤمنون به ومن يكفربه فأولئك هم
الخاسرون" (حيث يخسرون الثمرات التي تترتب على اإليمان).
«يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على
العاملين،
واتقــوا يومــا ال تجــزي نفــس عــن نفــس شــيئا وال يقبــل منهــا عــدل وال
تنفعهــا شــفاعة وال هــم ينصــرون) »
التفسيراملختصر
(باآليات السابقة انتهى بيان املطالب الخاصة عن بني إسرائيل .وسنذكر
في اآليات التالية إجمال ما فيه تمهيد لتلك املطالب املفصلة مرة أخرى،
والغرض من هذا اإلجمال أن يتقرر نتيجة هذا التكرارفي الذهن التذكير
بالعام والخاص بغية الترغيب وأن يتقرر في الذهن تذكيرهم بيوم القيمة
بغية الترهيب؛ ألن املقصود الرئي�سي هي الكليات التي يسهل استحضارها
بسبب االختصار ،ويسهل حفظ تفاصيلها بسبب شموليتها وانطباقها،
وهــذا أســلوب بليــغ فــي الخطــاب أن يكــون قبــل الــكالم املفصــل املطــول
تمهيــد مجمــل يعيــن علــى فهــم كافــة التفاصيــل ،وأن تعــاد فــي الختــام أيضــا
نتيجة أوخالصة لذلك املفصل .مثال يقال :الكبرخصلة مضرة ،الضرر
األول فيها فالن والضرر الثاني فالن والضرر الثالث فالنّ ،
وتعد عشرة أو
عشـرين مضــرة ،ثــم يقــال فــي النهايــة الخالصــة :التكبــرخصلــة مضــرة ،بهــذ
األســلوب جــرت إعــادة هــذه اآليــات هنــاك ):يــا بنــي إسـرائيل اذكــروا نعمتــي
التــي أنعمــت عليكــم( فــي األحــوال املختلفــة) وأنــي فضلتكــم علــى العامليــن،
واتقــوا يومــا ( يــوم القيمــة) ال تجــزي نفــس عــن نفــس شــيئا وال يقبــل منهــا
عــدل وال تنفعهــا شــفاعة وال هــم ينصــرون) »
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دراس��ات للس�يرة النبوي��ة م��ن خ�لال
األدعي��ة املأث��ورة املرو ّي��ة (القس��ط األخري)*
اإلمام السيد أبو الحسن الندوي

بعض الحوائج األساسية والجذرية في الحياة:
إن مــن الحوائــج الجذريــة الواقعيــة التــي ال معــدى للبشــر عنهــا – لكــي
يحيى حياة سعيدة – هي الدارالواسعة مع الرزق الواسع ،إنها حاجة
لــم تقــل أهميــة فــي أي فتــرة مــن الزمــان ،أمــا فــي الحيــاة املعاصــرة فقــد
أصبحــت تشــكل مشــكلة كبيــرة ،وأصبحــت مــن أهــم متطلبــات الحيــاة،
غيــرأنــه يجــب أن ال يفوتنــا أن نتذكــرأن ســعة الــدارليســت كل العــاج،
وإنما هوكفايتها ألهلها ،وشعورهم بسعتها ،فلوعدم الشعور بسعتها،
ملــا كفــت أوســع دارلطبــع طمــوح ،ونفــس طماعــة  ،وعــدم هــذا الشــعور
والطمأنينــة والر�ضــى ،هــو السـ ّـر وراء مشــكالت الحضــارة الحاضــرة،
ونظــم االقتصــاد املعاصــرة التــي تســتع�صي علــى املعالجــة ،ولذلــك
فالنبــي صلــى هللا عليــه وســلم يســأل ربــه ( الســعة فــي الــرزق) و( الســعة
فــي الــدار) مــكان ( ســعة الــدار) و (ســعة الــرزق) و والفــرق بينهمــا واضــح
لكل خبير ( :اللهم ! اغفرلي ذنبي ،ووسع لي في داري ،وبارك لي في رزقي).
التعبيرعن حاجيات املسافرومشاعره:
الســفرمــن الحوائــج التــي ال بــد منهــا لإلنســان ،واملســلم – بحكــم املركــز
الذي يحتله في الكون – يجب أال تخلوا أي خطوة منه ،بل وأي تحرك
منــه مــن الدعــاء واالســتخارة ،وطلــب البــروالنجــاح ،فالســفرالــذي هــو
من أهم الخطوات ،يجب أن يكون مشفوعا بكمية كبرى من الدعاء،
وطلــب الخيــر وســؤال الصــاح والفــاح ،فاملســافر يتــرك داره وأهلــه،
ويصــادف ســفرا طويــا وأمكنــة جديــدة ،وأناســا ال يألفهــم ،ويقضيــي
مدة في هجرة من أهله ،وبعد عن وطنه ،ويموج قلبه بخليط من اآلالم
واآلمــال ،يســاوره الحــزن علــى مــا تركــه مــن ورائــه مــن الوطــن واألهــل
واملال ،وتخالطه األماني فيما يســتقبله ،ثم العناية بالســفر ،والتأهب
لــه ،ومتاعبــه ومشــاقه ،وبعــد املنــزل ،واالهتمــام باألهــداف ،والحنيــن
إلــى الغايــات ،والتطلــع إلــى األغ ـراض كل ذلــك يقلــق هــذه املراحــل قفــز
الكاتــب إلــى نصــرهللا ،ونجدتــه ،وعونــه ،وعصمتــه.
ّ
فانظــر كيــف جــاء التعبيــر جامعــا شــامال عــن كل هــذه الحوائــج،
واألحاســيس فــي هــذا الدعــاء املوجــز ،الــذي ســوف ال يمكــن أحــدا مــن
البشــر– مهمــا تمتــع بــذكاء وافــر ،وأعمــل فكــره العميــق -أن يأتــي بدعــاء
أشــمل منــه ،وأكمــل ،وأجمــل ،وأدل:
ّ
( اللهــم ! إنــا نســألك فــي ســفرنا هــذ البــر والتقــوى ،ومــن العمــل مــا
ّ
واطوعنــا بعــد األرض ،اللهـ ّـم!
تر�ضــى ،اللهــم! هــون علينــا ســفرنا هــذا،
إنــي أعوذبــك مــن وعثــاء الســفر ،كآبــة املنظــر ،وســوء املنقلــب فــي األهــل

واملــال).
غيــر أنــه ليــس الســفر هــو الــذي يســتحق العنايــة بالدعــاء ،بــل ينبغــي
للمســافرأن يطلــب الخيــروالبركــة كلمــا أتــى مكانــا جديــدا ،ودخــل مثــوى
جديــدا ،فقــد جــاء فــي الحديــث الشــريف أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم
كان يكــرر ثــاث م ـرات ،كلمــا دخــل قريــة ( :اللهــم!ّ بــارك لنــا فيهــا) ثــم
يقــول ( :اللهــم! ارزقنــا جناهــا) وكل مســافر بصــورة عامــة ،واملســافر
الــذي يحمــل دعــوة ورســالة بصــورة أخــص ،يحتــاج إلــى أن يحــرز حــب
أهــل القريــة التــي نــزل بهــا ،لكــي يرتــاح ضميــره ،ويطمئــن قلبــه ،ثــم لكــي
تتمكــن رســالته مــن القلــوب ،إال أن املســلم تحتــم عليــه عقيدتــه ودينــه
أال يقصد إال حب أهل الصالح والفالح ،والدين والتقى ،ولذلك يقول
صلــى هللا عليــه وســلم فــي دعائــه ( :وحببنــا إلــى أهلهــا ،وحبــب صالحــي
أهلهــا إلينــا).
الدعاء عند إقبال الليل والنهار:
ليس السفرأواملنزل هما اللذان يستحقان من املؤمن العناية بالدعاء
واالستخارة ،ال ،بل يجب أن يطلب املؤمن من ربه لدى إقبال كل ليل،
وإدبــار ،كل نهــار ،وبالعكــس مــا فيهمــا مــن الخيــر والنفــع ،ويســتعيذ بــه
ممــا فيهمــا مــن الشــروالفتنــة ،ويشــهد بأنــه هــو املالــك الحقيقــي املطلــق،
ســائال أن يجعــل لــه الحــظ األوفــر ،والنصيــب الالئــق ممــا فيهمــا مــن
الصــاح والبركــة والنجــاح وينبغــي أن يســتحضر لــدى كل تطــور وتغيــر
يمــر بــه ،هــذه الحقيقــة الكبــرى ،فقــد جــاء فــي الحديــث الشــريف :أن
النبي صلى هللا عليه وسلم كان يدعو كلما كان يم�سي ( :أمسينا وأم�سى
امللك هلل ،والحمد هلل ،ال إله إال هللا وحده ،ال شريك له ،له امللك ،وله
الحمــد ،وهــو علــى كل �شــيء قديــر ،رب أســألك خيــرمــا فــي هــذه الليلــة،
وخيرما بعدها ،وأعوذبك من شرما في هذه الليلة وشرما بعدها ،رب
أعــوذ بــك مــن الكســل ،وســوء الكبــر ،رب أعوذبــك مــن عــذاب فــي النــار،
وعــذاب فــي القبــر).
(ويدعــو حينمــا يصبــح ،فيضــع كلمــة) أصبحنــا وأصبــح املــك هلل ،مــكان
( أمســينا وأم�ســى امللــك هلل) ،جــاء فــي حديــث آخــردعــاء بهــذه الكلمــات:
( أصبحنــا وأصبــح امللــك هلل رب العامليــن ،اللهــم إنــي أســألك خيــر هــذا
اليــوم :فتحــه ونصــره ،نــوره ،وبركتــه ،وهــداه ،أعوذبــك مــن شــرمــا فيه،
ومــن شــرمــا بعــده).
االستعاذة من شرالنفس:
الشــك فــي ّأن أخــوف مــا يجــب أن يخافــه اإلنســان ،وأجــدر مــا يجــب
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أن يســتعيذ منــه البشــر ،هــو نفســه ،بــكل مــا شــهده العالــم مــن فظائــع
الدمــار والهــاك ،ومظاهــر الوحشــية واالســتبداد ،مــن خســارة الدنيــا
واآلخــرة ،كل ذلــك يرجــع إلــى شــرالنفــس ،ولذلــك أكثــرالرســول صلــى هللا
عليــه وســلم مــن االســتعاذة مــن هــذا العــدو األلــد ،فقــد جــاء فــي دعائــه
عنــد الصبــاح:
(اللهــم! فاطــرالســماوات واألرض عالــم الغيــب والشــهادة! أنــت رب كل
�شــيء ،واملالئكــة يشــهدون أنــك ال إلــه إال أنــت ،فإنــا نعــوذ بــك مــن شــر
أنفســنا ،ومــن شــر الشــيطان الرجيــم وشــركه ،وأن نقتــرف ســوءا أو
نجــره إلــى مســلم).
وجاء في دعاء آخر ( :اللهم! قني شرنف�سي ،وأعزم لي على رشد أمري).
وجاء في دعاء آخر( :يا حي يا قيوم ،برحمتك أستغيث ،أصلح لي شأني
كله ،وال تكلني إلى نف�سي طرفة عين).
طلب الخشية واليقين
إن مــا يقــف ســدا منيعــا ،وســياجا حديديــا بيــن العبــد وشــر النفــس
واملعا�صــي هــو خشــية هللا ،والــذي يهـ ّـون علــى العبــد ضربــة الباليــا
والرزايــا ،ويخفــف لــه أثــراملآ�ســي واملصائــب ،هــو اليقيــن ،فيقــول صلــى
هللا عليه وسلم ( :اللهم! اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين
معاصيــك ،ومــن طاعتــك مــا تبلغنــا بــه جنتــك ،ومــن اليقيــن مــا تهـ ّـون بــه
علينــا مصائــب الدنيــا).
منطلق الشرورواملعا�صي واالستعاذة منه:
إن منطلــق هــذه الشــرور واملعا�صــي ،وأنشــط وأقــوى عامــل مــن
عواملها ،هو حب الدنيا ،إنه منبع الخطئيات كلها ،فقد جاء الحديث
الشــريف ( :حـ ّـب الدنيــا رأس كل خطيئــة) . .أمــا طبيعــة النبــوة فهــي (
ْ َ َ ْ
اللهــم! ال عيــش إال عيــش اآلخــرة)(َ .وِإ َّن الـ َّـد َار ال ِخـ َـرة ل ِهـ َـي ال َح َيـ َـو ُان) [
العنكبــوت ]64 :وقــد جــاء فــي دعائــه صلــى هللا عليــه وســلم ( :والتجعــل
الدنيــا أكبــر همنــا ،وال مبلــغ علمنــا ،وال غايــة رغبتنــا ،وال تســلط علينــا
مــن ال يرحمنــا).
حب هللا هو الدواء الوحيد لكل داء:
بالتأكيــد ،إن الــذي يســهل الديــن ،ويحببــه إلــى القلــوب ،ويكــره إليهــا
العصيان والفســوق ،ويســتخرج حب الدنيا من أعماقها – فتصبح كل
عظمــة فــي الدنيــا شــيئا ال قيمــة لــه ،وحينئــذ يفقــد كل جميــل فــي الكــون
جمالــهّ ،
وكل عظيــم عظمتــه -والــذي هــو يثبــت القلــوب واألقــدام لــدى
كل ابتــاء ومحنــة ،هــو حــب هللا الخالــص مــن كل شــائبة! إال أن القلــب
الــذي تمكــن م هــذا الحــب وتغلــب علــى هــذا الهيــام لــم يهــب -ولــن يهــاب-
أي جــال ،ولــم يأخــذه – ولــن يأخــذه -أي جمــال ،وقــد تغنــى بذلــك شــاعر
اإلسالم الدكتور محمد إقبال في شعره األردي ،فقالّ ( :
حب هللا عجب
فــي عجــب ،فإنــه يجعــل القلــب يســتغني عــن العامليــن بمــا فيهمــا).
إن العالقــة التــي تقــوم علــى أســاس مــن الحــدود والقيــود ،والطاعــة
التــي تفرضهــا األوامــروالنواهــي ،لــن تقومــا مقــام هــذا الحب،ولــن تقومــا
بالدور الذي تقوم به هذه العالقة ،فإن القوانين ربما تؤدي إلى اتخاذ
( البــاب الســري) و ( املدخــل الخلفــي) ثــم إن القوانيــن تأتــي بالتأويــات،
ّ
فتحملهــا مــا ال تحتمــل ،ثــم إنهــا تمـ ّـل ،فتضــع الســاح،
وتأخــذ الكلمــات
أمــا الحــب فلــم يعــرف التأويــل وامللــل ،وبعــد عــن الــكل ،وتعالــى عــن
االستكانة واالسترخاء ،فهو داء ودواءّ ،
وإن هؤالء العشاق – كما قال

الشاعرالفار�سي – ال يبالون بوعورة الطريق ،بما أن الحب هو طريق
ومنــزل معــا ،ولذلــك فالنبــي صلــى هللا عليــه وســلم عنــي بالدعــاء لهــذا
الحــب أبلــغ العنايــة ،وأكملهــا ( :اللهــم اجعــل حبــك أحــب إلــي من نف�ســي،
وأهلــي و مــن املــاء البــارد).
وجاء في دعاء آخر:
ّ
(اللهم! اجعل حبك أحب األشياء إلي ،واجعل خشيتك أخوف األشياء
عنــدي ،واقطــع عنــي حاجــات الدنيــا بالشــوق إلــى لقائــك ،وإذا أقــررت
عيــن أهــل الدنيــا مــن دنياهــم ،فأقــرر عينــي مــن عبادتــك).
وجــاء فــي دعــاء آخــر ( :اللهــم! ارزقنــي حبــك وحـ ّـب مــن ينفعنــي حبــه
عنــدك ،اللهــم! فكمــا رزقتنــي ممــا أحــب فاجعلــه قــوة لــي فيمــا تحـ ّـب
اللهــم! ومــا زويــت عنــي ممــا أحــب فاجعلــه فراغــا لــي فيمــا تحــب).
طلب نصرهللا وعونه وعطفه وكرمه:
بيــد أن هــذا الحــب وهــذه الطاعــة والتوفيــق للعبــادة والذكــروالشــكر،
كل ذلــك منــوط بعطــف هللا وكرمــه ،ويتوقــف علــى إعانتــه ونصرتــه،
ولذلــك أو�صــى حبيــب رب العامليــن صلــى هللا عليــه وســلم أحــد أصحابــه
بهــذه الكلمــات التــي تتدفــق بالحــب وتفيــض بالحنــان.
( يامعــاذ! وهللا إنــي ألحبــك ،أوصيــك يــا معــاذ ! ال تدعــن فــي دبــركل صــاة
أن تقول :اللهم أعني على ذكرك  ،وشــكرك وحســن عبادتك).
شهادة القلب السليم
هــذه هــي األدعيــة املأثــورة – التــي ألقينــا علــى نــذر منهــا نظــرة عابــرة –
يتجلــى فيهــا كل التجلــي نــور النبــوة ويقينهــا وحكمــة األنبيــاء ،وعلمهــم،
وحبهــم وعرفانهــم ،وهــي مزيــة األنبيــاء كلهــم عامــة ،ومــن ســمات ســيد
األنبياء صلى هللا عليه وسلم خاصة وإن القلب – إذا كان على فطرته
الصحيحــة التــي فطــره هللا عليهــا – سيشــهد كلمــا يمـ ّـر بهــذه األدعيــة،
بأنهــا مــن كالم النبــي املعصــوم املصــون صلــى هللا عليــه وســلم الــذي ال
ينطــق عــن الهــوى إن هــو إال وحــي يوحــى ،كمــا شــهد القلــب الســليم فــي
صــدرعبــد هللا بــن ســام – ر�ضــي هللا عنــه -حينمــا وقــع نظــره علــى وجــه
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم وهللا ( ،هــذا ليــس بوجــه كــذاب).
وقد شهد باألمرين كليهما العارف الرومي – موالنا جالل الدين الرومي
– فــي شــعره الفار�ســي ( :إن ألــم القلــب وجرحــه اللذيــن يعانيهمــا العشــاق
لــذة فــي لــذة ملــن يعــرف حقيقــة هــذا األلــم ،وإن كالم النبــي ووجهــه كليهمــا
معجــزة مــن املعجـزات) .فلئــن كانــت أبــواب الســير ،واألعمــال ،واألخــاق،
والعبادات ،قد دلت على كمال النبوة وفضلها ،وعلومها وحكمتها ،فإن
هــذه األدعيــة املأثــورة دليــل مــن دالئــل النبــوة ،ومعجــزة مــن معجزاتهــا.
فمــا أســعد األمــة التــي ورثــت مــن نبيهــا – محمــد صلــى هللا عليــه وســلم –
مفتاح الدين والدنيا ،ونعم الغيب وثروته!؟ وبالعكس ،ما أشقى تلك
األمة التي لم تتمتع بهذا املفتاح ،ولم تســتخدم هذا الســاح؟!
وأخي ـرا ،ال بــد مــن إثبــات حقيقــة كبــرى :إن مــن شــقاء املنكريــن للســنة
– باإلضافــة إلــى خســائرهم األخــرى الكثيــرة الكبيــرة -إنهــم حرمــوا
ُ
تلــك األدعيــة املأثــورة والكلمــات النبويــة التــي هــي جــزء مــن األحاديــث
فالشــبهات التــي تمكنــت مــن قلوبهــم فــي صحــة األحاديــث وثبوتهــا،
حالــت طبعــا ومنطقيــا بينهــم وبيــن التمتــع بهــذه الثــروة الغيبيــة الغنيــة،
واتخاذهــا وســيلة إلــى التضــرع والتعبيــرعمــا فــي القلــب ،وكفــى بــه عقابــا.

*

نشر هذا املقال يف جملة (البعث اإلسالمي) العدد التاسع،
اجمللد العشرون عام ،1976من كتاب (مقاالت حول السرية النبوية).
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سلسلة دروس فكرية وتربوية(:)4

شروط الزعامة اإلسالمية ()2
(في ضوء تعليقات سماحة األستاذ المفتي محمد قاسم القاسمي
على ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين)

مــن یتأهــل زعامــة العالــم اإلســامي؟ ال شــك أن لــكل معنـ ّـي بهــذه القضايــا
شــروط وضوابــط إال أن دعامــة الزعامــة والقيــادة عنــد الســيد يتخلــص
فــي شــيئين وهمــا :الجهــاد واالجتهــاد ،فهمــا "كلمتــان خفيفتــان بســيطتان،
ولكنهمــا كلمتــان جامعتــان عامرتــان باملعانــي الكثيــرة".
ولكــن هاتيــن الكلمتيــن قــد وقــع فيهمــا انحرافــان ،األول :أصبــح معناهمــا
محــدودا ،الثانــي :أســاءت طائفــة االســتفادة منهمــا ،طائفــة ضيقــت دائــرة
معنيهمــا وطائفــة اســتغلتهما ملصالحهــا ،وأخضعتهمــا لهواهــا وأهدافهــا
ومقاصدها .إذن ال بد أن يتوسع معناهما ،وال بد لكل من يتزعم األمة في
جميع املجاالت سواء أكان في امليدان التعليمي أو الجهادي أو الدعوي أو
الثقافــي أن يتصــف بهاتيــن الصفتيــن ،وأن تكــون هاتــان الصفتــان مــن أبزر
ســماته بمــا تحمــان فــي طياتهمــا مــن معــان كثيــرة.
الجهاد:
وهنــاك جهــاد ذكــره اإلمــام ابــن القيــم الجوزيــة مثــل الجهــاد بالنفــس
والكفــار والشــياطين واملنافقيــن .أمــا الجهــاد الــذي عنــاه الســيد رحمــه
هللا تعالــى فهــو" :بــذل الوســع وغايــة الجهــد لنيــل أكبــرمطلــوب ،وأكبــروطــر
للمســلم طاعــة هللا ورضوانــه والخضــوع لحكمــه واإلســام ألوامــره ،وذلــك
يحتــاج إلــى جهــاد طويــل شــاق ضــد كل مــا يزاحــم ذلــك مــن عقيــدة وتربيــة
وأخــاق وأغـراض وهــوى وكل مــن ينافــس فــي حكــم هللا وعبادتــه مــن آلهــة
فــي األنفــس واآلفــاق".
"فــإذا حصــل ذلــك للمســلم وجــب عليــه أن يجاهــد لتنفيــذ حكــم هللا
وأوامــره فــي العالــم حولــه وعلــى بنــي جنســه ،فريضــة مــن هللا وشــفقة علــى
ً
خلــق هللا ،وألن الطاعــة االنفراديــة قــد تصعــب وتمتنــع أحيانــا بغيــرذلــك،
وذلــك مــا يســميه الق ـرآن " الفتنــة ".
َ
ُ
َ
فعــرف أن الجهــاد ال يقتصــرعلــى حمــل الســاح ،وعلــى أن تقتــل وتقتــل،
بــل يشــمل جميــع مجــاالت الحيــاة ،ومــا دام الجهــاد ـ بهــذا املعنــى الواســع ـ
مفقــودا لــن تتمكــن األمــة اإلســامية مــن الطاعــة والعبــادة بحريــة.
ومعنــى الفتنــة :كل مــا يزاحــم إجـراء أحــكام الشــريعة مــن نظــام أو حكومــة
أو فئــة أو منظمــة أو نهضــة أو فــرد أو جماعــة أو حركــة أو غيــرذلــك ،فــكل
مــن أثــارالفتنــة وصــد عــن ســبيل هللا وعــن إجـراء األحــكام اإلســامية يجــب
الوقــوف فــي ضــده ،فهــذا هــو الجهــاد ،وهــذا الوقــوف يختلــف باختــاف
األزمــة واألمكنــة ،فقــد تــزول الفتنــة بالســاح أو بالدعــوة أو بالقلــم أو
بالنصــح أو باملفاوضــة أو غيــرذلــك .املهــم أن يعــرف الزعيــم كيفيــة العــاج
والتعامــل ليعامــل بالتــي هــي أحســن حتــى ال يتســع الخــرق علــى الراقــع.

ً
"ومــن مقتضيــات هــذا الجهــاد أن يكــون اإلنســان عارفــا باإلســام الــذي
يجاهــد ألجلــه وبالكفــر والجاهليــة التــي يجاهــد ضدهــا ،يعــرف اإلســام
معرفــة صحيحــة ويعرفالكفــر والجاهليــة معرفــة دقيقــة ،فــا تخدعــه
املظاهــر وال تغــره األلــوان وال تعــزه األلــوان ،وقــد قــال عمــر بــن الخطــاب
ر�ضــي هللا عنــه :إنمــا ينقــض اإلســام عــروة عــروة مــن نشــأ فــي اإلســام ولــم
يعــرف الجاهليــة".
ال�شــئ املهــم أن يعــرف القائــد الجاهليــة معرفــة دقيقــة ،ومعلــوم أن
الجاهليــة الحديثــة منبثقــة عــن الجاهليــة القديمــة ولهــا جذورهــا ،وال
تختلف عنها إال في األشكال واملظاهروالغاية واحدة ،ولألسف ال يعرف
الطــاب والعلمــاء الجاهليــة معرفــة دقيقــة ،لذلــك قــد يســتع�صي عليهــم
اإلصالح أو يقعون في الفتنة نفسها من حيث ال يشعرون ،والجاهلية قد
تخفــى مظاهرهــا وألوانهــا علــى الزعيــم لذلــك تتطلــب دراســة متقنــة واعيــة
متخصصــة وال يكفــي فــي معرفتهــا الدراســات الســطحية العابــرة .وليــس فــي
مدارســنا اإلخصائيــون فــي هــذه الناحيــة وال مــن ّ
ينبــه طالبنــا وشــعبنا علــى
الخطــر الجاهلــي ،فكيــف يمكــن اإلصــاح؟
والجاهليــة شــابة قويــة تتفنــن طبقــا ملتغي ـرات الظــروف واألحــوال ،فقــد
تظهــر باســم االشــتراكية وقــد تظهــر باســم العلمانيــة وقــد تظهــر باســم
الرأســمالية وقــد تظهــربأســماء براقــة وخالبــة أخــرى ،فهــي تســتجد وتنـ ّـوع،
ولكــن زعماءنــا فــي غفلــة ولهــو ،كمــا يقــول إقبــال:
"پیــر هــی مومــن جــوان هــی الت ومنــات" املؤمــن أصابــه الشــيوخة ولكــن
الــات واملنــاة لــم ي ـزاال شــابين قوييــن"
إذا لــم يعــرف القائــد الجاهليــة معرفــة متقنــة ودقيقــة فســيكون جهــاده فــي
غيــرجهــاد ونضالــه فــي غيــرعــدو ،لذلــك قــد يكــون فينــا علمــاء يرفعــون رايــة
الجاهليــة وهــم يحســبون أنهــم يحســنون صنعــا وأنهــم يخدمــون اإلســام،
وكان فــي املا�ضــي مــن يدعــم النظــام البعثــي ـ الــذي يؤمــن بالبعــث ربــا ـ فــي
العراق ،ويرى جمال عبد الناصروالقذافي زعيمي نجاة لألمة اإلســامية.
إذن ال بد أن نوسع املطالعة في هذه الناحية ،ونفتح لها شعبا وفروعا في
جامعاتنا ،وننبه الطالب والشعب على هذا الخطراملحدق.
" وال يجــب علــى كل مســلم أن تكــون معرفتــه دقيقــة بالكفــر والجاهليــة
ومظاهرهمــا وأشــكالهما وألوانهمــا .ولكــن علــى مــن يتزعــم اإلســام ويتولــى
قيادة الجيش اإلسالمي ضد الكفروالجاهلية ،أن تكون معرفته بالكفر
والجاهليــة فــوق معرفــة عامــة املســلمين وأوســاطهم".
نعــم ال يجــب علــى كل مســلم؛ ولكــن مــن يتولــى القيــادة فــي أي ناحيــة مــن
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نواحــي الحيــاة ســواء فــي الناحيــة التعليميــة أو التربويــة أو الثقافيــة أو
الجهاديــة أو غيــرذلــك يجــب عليــه أن يعــرف الجاهليــة ،ويعــرف مظاهرهــا
وأ شــكالها.
وال يخفــى أن الجاهليــة ال تعــرف باملعلومــات الصحافيــة العابــرة ،ألن
لهــا جذورهــا وأصولهــا ،لذلــك يجــب علــى القائــد أن يقتلعهــا مــن الجــذور
وال يحــوم حولهــا ،والجاهليــة قــد تمتــزج وال تشـ َّـخص ،ويجــب أن يكــون
استشــمام القائــد ومقيــاس حرارتــه قويــا ،حتــى يعــرف مــدى تســرب
الجاهليــة فــي املجتمــع ،فــي الكثيــرمــن املجــاالت كانــت التضحيــة منــا والربــح
لآلخريــن ،كان البــذر منــا والحصــاد لآلخريــن ،وإنمــا ذلــك ألننــا لــم نــدرك
الجاهليــة إدراكا كليــا ،ولــم نقــف علــى خباياهــا .لذلــك يقــول الســيد "يجــب
ً
أن يكــون اســتعدادهم كامــا وقوتهــم تامــة ،يقارعــون الحديــد بالحديــد بــل
بأقــوى مــن الحديــد ،ويقابلــون الريــح باإلعصــار ،ويواجهــون الكفــروأهلــه
بــكل مــا يقــدرون عليــه ،وبــكل مــا امتــدت إليــه يدهــم ،وبــكل مــا اكتشــفه
اإلنســان ووصــل إليــه العلــم فــي ذلــك العصــر ،مــن ســاح وجهــازواســتعداد
حربــي ،ال يقصــرون فــي ذلــك وال يعجــزون".
االجتهاد:
ومن الناس من یحمل االجتهاد على مسائل جزئية املفروغ عنها ،كمسئلة
رفــع اليديــن وغيرهمــا ،وهنــاك مســائل مســتجدة تتطلــب االجتهــاد ،ولكــن
معنــى االجتهــاد عنــد الســيد رحمــه هللا أوســع وأشــمل ،فيقــول الســيد " :أمــا
ً
االجتهاد فنريد به أن يكون من يرأس املسلمين قادرا على القضاء الصحيح
فــي النــوازل الحــوادث التــي تعــرض فــي حيــاة املســلمين وفــي العالــم وفــي األمــم
التــي يحكمهــا ،وفــي املســائل التــي تفاجــئ وتتجــدد ،والتــي ال يســتقصيها
فقــه مــدون ومذهــب مأثــور وفتــاوى مؤلفــة ،ويكــون عنــده مــن معرفــة
روح اإلســام وفهــم أس ـرار الشــريعة واالطــاع علــى أصــول التشــريع وقــوة
ً
ً
االســتنباط  -انفـرادا أو اجتماعــا -مــا يحــل بــه هــذه املشــاكل ويرشــد األمــة
فــي الغمــة .ويكــون عنــده مــن الــذكاء والنشــاط والجــد والعلــم مــا يســتخدم
بــه مــا خلــق هللا فــي هــذا الكــون مــن قــوى طبيعيــة ،ومــا بــث فــي األرض وتحــت
األرض من خيرات ومنابع ثروة وقوة ،وأن يســخرها ملصلحة اإلســام بدل
أن يســتخدمها أهــل الباطــل ألهوائهــم ،ويتخذوهــا وســيلة للعلــو فــي األرض،
ويســخرها الشــيطان لتحقيــق أغراضــه واإلفســاد فــي األرض".
فالقائــد املتصــف باالجتهــاد ال بــد أن يعــرف مســتجدات العصــروتحدياتــه
وكيفية التعامل معها ،وأن يعرف ما لم َّ
يدون في كتاب ،وأن يعرف كيفية
التعامــل واالســتفادة واإلفــادة مــن األحـزاب والنهضــات ،وأن يكــون صارمــا
قويــا فــي تصميماتــه وقراراتــه بحيــث يعــرف أيــن يتوقــف وأيــن يناضــل وبــأي
سالح يناضل ،وكيف يستخدم املواهب البشرية ،وأن يعرف ما خلق هللا
فــي الكــون مــن الخي ـرات وكيــف يســتخرجها ويســتغلها ويســخرها ملصلحــة
اإلســام ،ويســتفيد مــن تجــارب الشــرقيين والغربييــن فــي مجــال التنميــة
واالقتصــاد ،وأن يكــون لــه معرفــة قويــة بعلــم النفــس وعلــم االجتمــاع،
ليحســن اســتغالل املواهــب البشــرية ،وال يخفــى أن العالــم الثالــث يتملــك
إمكانيــات كبيــرة ولكــن يســتغلها الغــرب ،يقــول الدكتــور محمــود غــازي%8 :
مــن تجــارة األرض بيــد املســلمين و %92بيــد الكفــار ،وقــد أخــذ اليهــود اليــوم
بناصية األمم ،ألنهم سيطروا على التجارة .فال بد للقائد أن يعرف كيف
يتجروكيف يربح ،وأي وسائل يستخدم لتنمية البالد وترفيع االقتصاد،
ويســتعمل نفــس األســلوب الــذي يســتعمله أهــل الباطــل فــي هــذه النواحــي.
(يوم اإلثنين 4 ،صفر)1437

هامش األخبار
جيش تايالند يشن حمالت تعذيب ضد المسلمين
أكــدت مؤسســة حقوقيــة بــارزة أن اجليــش التايلنــدي عــذب عشـرات املعتقلــن
املســلمني يف جنــوب البــاد الــذي يشــهد أعمــال عنــف وحركــة متــرد ضــد
الســلطات.
وأعلنــت مؤسســة التعــدد الثقــايف التايلنديــة غــر احلكوميــة -الــي حتظــى باحـرام
واســع -يف تقريرهــا إهنــا مجعــت شــهادات  54معتقــا ســابقا حتدث ـوا عــن
تعرضهــم للضــرب واخلنــق والتهديــد بالقتــل.
وأشــارت املؤسســة نقــا عــن إفــادات شــهود أهنــم تعرض ـوا للتعذيــب اجلســدي
والنفســي خــال الســنوات املاضيــة ،خصوصــا يف معســكرات اجليــش.
مسلمو الفلبين يتظاهرون لتنفيذ اتفاق الحكم الذاتي
احتشــد اآلالف مــن مســلمي جنــوب الفلبــن اليــوم االثنــن يف مدينــة م ـراوي
احتجاجــا علــى فشــل احلكومــة وجملســي الن ـواب والشــيوخ يف متريــر القانــون
األساســي لشــعب مــورو ،بينمــا تــزداد املخــاوف مــن انــدالع حــرب جديــدة بــن
اجليــش وجبهــة حتريــر مــورو بعــد إخفــاق عمليــة الســام.
وتظاهــر آالف املســلمني الفلبينيــن حتــت شــعار “يــوم اخليانــة” معربيــن عــن
غضبهــم مــن عــدم تنفيــذ الوعــود الــي قدمتهــا احلكومــة والربملــان يف مانيــا
بتأســيس حكــم ذايت خــاص باملســلمني يف اجلنــوب.
باكستان تغلق  200مدرسة دينية بأوامر أمريكية
كشــفت صحيفــة أمريكيــة عــن أن الســلطات الباكســتانية قامــت بإغــاق أكثــر
مــن  200مدرســة دينيــة يف األحنــاء املختلفــة بباكســتان بطلــب مــن الواليــات
املتحــدة األمريكيــة.
وأشــارت صحيفــة “واشــنطن تاميــز” ،يف تقريــر هلــا ،إىل أن احلملــة األمنيــة
فشــلت ،وإن عــدد املــدارس الدينيــة زادت يف عددهــا ونفوذهــا ،مشــرة إىل أن
عــدد املــدارس الدينيــة املســجلة رمسيــا يقــدر عددهــا بــ 26ألفــا يف باكســتان،
لكــن اخل ـراء يشــرون إىل وجــود ح ـوايل  9000مدرســة غــر مســجلة.
وأوضــح التقريــر أن هــذه املــدارس متهمــة بنشــر مــا يســمى “التطــرف” بــن
الشــباب الباكســتاين؛ إذ نفــذ أحــد املنتســبني للمــدارس هجومــا مســلحا قتــل
فيــه  140شــخصا ،وأن احلملــة األمنيــة علــى املــدارس بــدأت بعــد هــذا اهلجــوم.
فيمــا أعلنــت احلكومــة الباكســتانية أيضــا إغــاق أكثــر مــن  120حســابا بنكيــا
لــه صــات مبــدارس تقــول عنهــا أن هلــا صلــة باجلماعــات املتطرفــة.
وأشــار التقريــر إىل تدخــل الواليــات املتحــدة بقــوة يف الشــأن الباكســتاين
وخصوصــا الديــي ،إذ طالــب رئيــس جلنــة العالقــات اخلارجيــة مبجلــس الن ـواب
األمريكــي إدوارد رويــس ،طالــب إســام آبــاد بإغــاق  600مدرســة إســامية
زاعمــا أن تلــك املــدارس تــروج لإلرهــاب.
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فضيلة الشيخ عبد الحميد:

ننصح اجلميع بالتزام القانون ونطالب حقوقنا يف إطاره
أشــار فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد ،إمــام وخطيــب أهــل الســنة فــي
مدينــة زاهــدان ،فــي خطبتــه يــوم الجمعــة ( 25ربيــع الثانــي )1437
إلــى ذكــرى الســابع والثالثيــن مــن ثــورة إي ـران ،واصفــا نهضــة الشــعب
اإليرانــي بـ”حادثــة تاريخيــة” ،تولــى الشــعب اإليرانــي مصيــره بالتــوكل
علــى هللا تعالــى.
ّ
وتابــع خطيــب فضيلتــه قائــا :إن هللا تعالــى يغيــر أوضــاع وأحــوال كل
شــعب يريــد التطــور والتغييــر والرقــي .الشــعب اإليرانــي عندمــا أراد
التغييــراملعنــوي ،نجــا مــن التبعيــة لألجانــب .إن هللا تعالــى ّ
غيــرأوضــاع
الشــعب اإليرانــي.
وأضــاف فضيلتــه قائال:كانــت ثــورة الشــعب اإليرانــي ضــد الظلــم
واالســتبداد .فــي النظــام الســابق كان الشــعب مضطـرا إلــى أن يقبــل كل
قراريتخذه “الشاه” ويفرضه عليهم ،وكان للمسؤولين تغييرالقوانين
وفقــا ألهوائهــم.
وتابــع خطيــب أهــل الســنة :ثــورة الشــعب ،كانــت ثــورة عظيمــة .هــذه
الثــورة لــم تكــن شـرارة لصحــوة الشــعب اإليرانــي فحســب ،بــل أيقظــت
العالــم .أثبــت الشــعب اإليرانــي أنــه يمكــن إنهــاء التبعيــات للقــوى
االستعمارية بالتوكل على هللا تعالى ،وهذه نعمة عظمية حصل عليها
الشــعب.
واســتطرد فضيلتــه قائــا :هــذه الصحــوة تمــوج فــي عصرنــا ،ولكــن مــع
األسف واجهت تحديات ومشكالت من جانب األعداء الذين يسعون
فــي مصادرتهــا .نرجــو أن تجــد الصحــوة اإلســامية املعاصــرة اتجاههــا،
وتحقــق أهدافهــا.
ن
ن
أهل السنة يتابعو حقوقهم املشروعة في إطارالقانو :
وأكــد فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد علــى دور “أهــل الســنة فــي انتصــار
الثــورة” ،قائــا :كان أهــل الســنة مــع الثــورة ،ولهــم مشــاركة واســعة فــي
كافــة املجــاالت واملياديــن ،ودعمــوا النظــام دائمــا ،ودافعــوا عــن ســيادة
األرا�ضــي ،وكانــت مشــاركتهم فاعلــة فــي املجــاالت السياســية.
وأردف فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد قائــا :أهــل الســنة فــي إي ـران
يسيرون في إطارالقانون ،ونو�صي الجميع بمراعاته ،ونطالب حقوقنا
املشــروعة فــي هــذا اإلطــار .أهــل الســنة يطالبــون بإزالــة التميي ـزات بيــن
الطبقــات املختلفــة مــن الشــعب ،ومراعــاة حقــوق األقــوام واملذاهــب،
وتوظيــف املؤهليــن مــن القوميــات واملذاهــب فــي املناطــق املختلفــة.

األقوام واملذاهب كلها شريكة في مصالح البالد ومضارها:
وطالــب فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد بـ”تحقيــق الوعــود االنتخاباتيــة”
للرئيــس روحانــي ،قائــا :نرجــو مــن الرئيــس أن يحقــق الوعــود التــي
قطعهــا أيــام حملتــه االنتخابيــة .وإن قامــت دولــة التدبيــرواألمــل برفــع
خطــوات فــي هــذا املجــال ،ونحــن نشــكرها مــن هــذا املنطلــق ،لكن نرجو
املزيــد.
وأكــد رئيــس جامعــة دار العلــوم بمدينــة زاهــدان ،قائــا :الثــورة
اإلســامية هــي ثــورة الشــعب جميعــا .تنفيــذ القانــون والحريــات
القانونيــة فــي املجتمــعّ ،
يوحــد الشــعب ويكــون ســببا للتضامــن
واالنســجام.
يجب أن تراعى حرمة العلماء واملثقفين:
وأو�صــى فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد األحـزاب واالتجاهــات املختلفــة
مــن الشــعب اإليرانــي بمراعــاة حرمــة العلمــاء واملثقفيــن ،قائــا :أو�صــي
جميــع املواطنيــن بمراعــاة األدب فــي جميــع الظــروف .إن كان لديهــم
انتقــاد يجــب أن تحافــظ الحرمــة .علينــا جميعــا أن نحافــظ علــى حرمــة
البعض وأدب الحوار .مراعاة حرمة العلماء واملثقفين واألكابر ،جزء
مــن األخــاق اإلســامية ،وعــدم مراعــاة املســائل األخالقيــة دليــل علــى
االنحطــاط األخالقــي.
ن
مــع األســف ال يراعــي البعــض حرمــة األكابــر ،ويســتعملو كلمــات
مســيئة وجارحــة بحــق مــن أبلــوا ألجــل هــذا الوطــن.
الهجوم على املساجد وقتل األبرياء عمل قبيح:
وانتقــد فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد الهجمــات علــى املســاجد وأماكــن
العبــادة بشــدة ،وأضــاف قائــا :منهــج اإلســام وســيرة الرســول صلــى
هللا عليــه وســلم هــو االعتــدال والوســطية .أهــل الســنة يتب ـرأون مــن
اإلف ـراط ،ويدينــون التفريــط ،مــن جانــب أي فئــة وطائفــة ،شــيعية
كانــت أو ســنية.
ن
ن
وأكد فضيلته قائال :الذين يحرقو املساجد ويقتلو أئمة املساجد،
أويقتلون األبرياء من أتباع الديانات واملذاهب املختلفة ،مدانون من
وجهة نظرنا ،ونحن نتبرأ من تصرفاتهم.
واســتطرد خطيــب أهــل الســنة قائــا :نحــن نديــن بشــدة الذيــن
يهجمون على األماكن املذهبية أو يهدمون قبور الصالحين أو األماكن
املذهبيــة ،أو يقتلــون األبريــاء.
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منثورات

اقتباسات

علمية ،أدبية ،اجتماعية ،ثقافية ،فكرية ،عملية
سماحة األستاذ المفتي عبد القادر العارفي األستاذ بالجامعة ورئيس قسم دار اإلفتاء بها

ً
ً
ملن أراد ان يكون قائدا ومديرا ناجحا
 21صفة للقائد من سورة الكهف
قصة ذي القرنين صفحة واحدة في كتاب هللا في سورة
الكهفاشتملتعليأكثرمنعشرينصفةمنصفات
ً
ً
القائد الناجح فقد جمعت جمعا عجيبا بين الصفات
الفنية واألخالقية الواجب توافرها في القائد وهي :
 .1التمكين :
أول مــا يســتوجب تمــام القيــادة أن يكــون القائــد ذو
صالحيــات تمكنــه مــن تحقيــق األهــداف املطلوبــة منــه
ولهــذا كانــت بدايــة القصــة (إنــا ّ
مكنــا لــه فــي األرض)
الكهــف. 84-
 .2العلم :
العلــم وســيلة يصــل بهــا اإلنســان إلــي مــا يريــد وســبب
لتحقيق األهداف وتحصيل النتائج لذا كان علي القادة
بــذل الجهــد فــي تحصيــل العلــم الــذي يحقــق متطلبــات
عملهــم( .وآتينــاه مــن كل �شــئ ســببا) الكهــف84-
 .3األخذ بأسباب العلم :
لــم يكتــف القـرآن بتحديــد العلــم فقــط كصفــة قيــادة
ولكنه أتبعه بضرورة العمل بهذا العلم واألخذ بأسبابه
فقــال (فأتبــع ســببا) الكهــف. 85-
 .4املرجعية :
القيــادة وفــق منهــج واضــح املعالــم قائــم علــي نظريــة
الثــواب والعقــاب وال يتــرك النــاس لهواهــم (قلنــا يــاذا
القرنيــن إمــا أن تعــذب وإمــا أن تتخــذ فيهــم حســنا)
الكهــف. 86-
 .5العدل :
الحكــم بيــن النــاس بالعــدل مبــدأ يكفــل راحة وطمأنينة
الرعيــة واملرؤســين ومــن شــاكلهم فالظالــم يؤخــذ علــي
يديه لتســتقرالحياة ويأمن الناس (حتى إذا بلغ مغرب
الشــمس … أمــا مــن ظلــم فســوف نعذبــه…) الكهــف 86
. 88 , 87 ,
.6التحفيزإلجادةالعمل:
ً
شــكرمــن أحســن عملــه يكــون حاف ـزا لــه علــى اإلجــادة
والصالحوقديكونأيضابتذكيرهبمردودهذاالعملعليه

فــي
ا لد نيــا
أواآلخــرة (فلــه جـزاء
الحسنى وسنقول له من أمرنا
يس ـرا) الكهــف. 88-
.7ديناميكيةالحركة:
القائد الناجح هوالذي يجوب نطاق عمله من أوله إلي
آخــره وال يجلــس فــي مقــرقيادتــه وينتظــرمــن ينقــل إليــه
ً ً
األخبارولذا طاف ذوالقرنين في أرجاء ملكه شرقا وغربا
ليحقق ما أراد هللا منه باستخالفه علي األرض (حتي إذا
بلغ مغرب الشمس…) (حتي إذا بلغ مطلع الشمس…).
الكهــف . 90/86
 .8التواصل واالستماع للشكوى :البد للقائد الناجح
من فتح قنوات اتصال بينه وبين من هومسؤول عنهم
وأن يســتمع إليهــم علــي كافــة درجاتهــم وطوائفهــم وأن
ً
يكون االتصال مباشرا دون عائق (قالوا يا ذا القرنين)..
الكهــف( 94-قــال مــا مكني )..الكهــف95-
ً ً
ثــم يأتــي موقــف يمــرعليــه الكثيــرون مــرورا عابـرا ولكنــه
يرســم مجموعــة مــن الصفــات األخالقيــة فــي القائــد
ً
ً
عندما يعرض عليه رعيته مكسبا دنيويا مقابل القيام
ً
ً
بعمــل لهــم فيرفــض رفضــا قاطعــا ويفضــل ثــواب هللا
عليه (فهل نجعل لك خرجا علي أن تجعل بيننا وبينهم
سدا ( )94قال ما مكني فيه ربي خير) الكهف95/94 -
ومــن الصفــات املســتنبطة مــن هــذا املوقــف الرائــع .
 .9غلق باب الكسب غيراملشروع :
فال يحق للقائد أخذ أجرعلي عمل مكلف به إال ممن
كلفهبالعملفاليقبلهديةأوعطيةبسببمنصبهأو
ما مكنه هللا له.
.10اإلحساسباملسؤولية:
عندما يشعرالقائد باملسئولية تجاه من يقودهم فإن
ً
هذا يكون دافعا لتحقيق مصالحهم دون التكسب من
وراء ذلــك.
 .11العفة وطهارة اليد :
القائــد الحــق هــومــن ال يســتغل حاجــات رعيتــه وينهــب
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ثرواتهــم بحجــة أنــه
يقــوم علــي رعايتهــم
وتحقيــق مصلحتهــم .
 .12نصرة املظلوم :
نصــر املظلــوم واجــب ال
يحتــاج إلــي مقابــل ،وهــذا
ً
ماظهــر واضحــا لــدى ذي

القرنين.
العمــل الجماعي:
.13
وهذا بين في قوله (فأعينوني  )..الكهف95-
 .14التوظيف األمثل للطاقات البشرية :
فلقــد وظــف ذوالقرنييــن طاقــات القــوم فيمــا يحســنوا
وطلــب منهــم العــون بالقــوة وليــس باملــال أوالعلــم .
 .15وضوح التعليمات واألوامرالصادرة من القيادة
ً
ً
فلقــد كان ذو القرنيــن محــددا فيمــا يطلبــه وواضحــا
ً
ً
وضوحــا شــديدا كمــا فــي قولــه (آتونــي ،انفخــوا)..
الكهــف. 96-
 .16إستغالل املوارد املتاحة :
فلقــد اســتخدم مــا لديهــم مــن مــواد مثــل الحديــد
والنحــاس وغيرهــا .
ّ
.17التعليموالتوجيه:فلقدعلمهمذوالقرنينكيفية
بناء سد منيع .
 .18التعليــم بالعمــل  :وأشــركهم فــي العمــل ليكــون
ً
ً
ً
التعليــم واقعــا عمليــا ملموســا و ليــس نظريــا
 .19إستخدام القوة في التعميرواإلصالح .
 .20تحقيــق املطلــوب بأيســرالطــرق وأقــل خســارة
ممكنــة :
ً
فلقد كان ممكنا لذي القرنين أن يقاتل يأجوج ومأجوج
ولكنه فضل عزلهم ودفع شرهم بأبسط الطرق .
 .21التواضع ورد الفضل هلل :
التوفيق من هللا وعلى كل قائد ناجح أن يعلم أنه لوال
توفيــق هللا لــه مــا كان لينجــح ولذلــك قــال ذوالقرنيــن :
(قال هذا رحمة من ربي) الكهف. 98-
القرآنخيرمعلم
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العوامل املؤثرة يف تكوين شخصية الشيخ
حسن حبنكة امليداني رمحه اهلل

الشيخ أمان اهلل السعدي
أستاذ بالجامعة

الحمــد هلل رب العامليــن ،والصــاة والســام علــى ســيد املرســلين وخاتــم
النبييــن ،محمــد وآلــه وصحبــه أجمعيــن ،ومــن تبعهــم بإحســان ودعــا
بدعوتهــم إلــى يــوم الديــن ،أمــا بعــد:
ســاداتي وإخوانــي يســرني جــدا أن أتحــدث إليكــم عــن العوامــل املؤثــرة فــي
تكوين شخصية املربي الجليل ،وبركة العصروالعالم املجاهد الحكيم
الشجاع حسن حبنكة امليداني رحمه هللا ويزيدني سرورا واغتباطا أن
يكون هذا الحديث في ملتقى األدب العربي والفكراإلسالمي
ساداتي و إخواني األعزة!
إن هللا ســبحانه وتعالــى قــد أعزنــا باإلســام الكامــل الــذي ينيــرالعقــول،
ّ
ويشعل مجامرالقلوب ،ويهذب األخالق وينظم الحياة ،ويقود املدينة،
ويشــعل املواهــب ،وين�شــئ الرجــال ،يربــي القــادة والعباقــرة ،ال هــو جــاف
خشــيب وال هــو رقيــق مائــع ،وال هــو رهبانيــة هجــرللدنيــا ،وال هــو ماديــة
نهامة للحياة ،إنما هو الدين الذي جاء به محمد صلى هللا عليه وســلم
ونطق به القرآن وتمثل في حياة الصحابة ،والقرون املشهود لها بالخير

والتابعيــن لهــم بإحســان مــن الجامعيــن بيــن العقــل والقلــب والفكــرة
والعقيــدة والعمــل والجهــاد والربانيــة .أو كمــا قالــه الشــيخ اإلمــام أبــو
الحسن الندوي رحمه هللا وبعد هذه املقدمة املختصرة أذكرنبذة من
حياة الشيخ حسن ثم نواصل البحث حول العوامل إن شاء هللا تعالى.
نبذة من حياة الشيخ حسن رحمه هللا
هوالشيخ حسن بن مرزوق بن عرابي بن غنيم ولد في حي امليدان سنة
1326من الهجرة املوافق  1908م امليالدي .
امليدان :
و امليــدان هــو حــي مــن أحيــاء دمشــق الشــام العريقــة  ،وهــو حــي عربــي
أصيــل ،معــروف ببطــوالت رجالــه ،وســخائهم ونخوتهــم ،واحتفائهــم
بالضيــف ،وشــهامتهم ونجدتهــم وحماســتهم ،وعفــة نســائهم ،وغيرتهــم
عليهــن وشــدة شــكيمتهم ومحافظتهــم علــى العــادات العربيــة الكريمــة
وعلى املواريث الدينية والخلقية الكريمة.وسمي (حي امليدان ) ألنه كان
قديمــا ميــدان ســباق الخيــل.
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حبنكة:
وأما حبنكة لقب عائلته وعائلة حبنكة ترجع إلى عرب بني خالد الذين
لهــم منــازل فــي باديــة ( حمــاة ) ثــم هــذه العائلــة وفــدت إلــى حــي امليــدان (
وهو من أحياء مدينة دمشــق ) نشــأ الشــيخ حســن في حي امليدان وتعلم
فــي ّ
الكتــاب القـراءة والكتابــة وقـراءة القـرآن العظيــم ثــم درس فــي مدرســة
شــيخ ش ـريف اليعقوبــي االبتدائيــة ثــم ق ـرأ بعــض العلــوم علــى الشــيخ
طالب هيكل ثم على الشيخ عبد القادراألشهب ثم على الشيخ محمود
العطاروالشيخ أمين سويد وقرأ العلوم العقلية على عالم بخارى وآخر
كردي ثم قرأ على الشيخ املحدث بدرالحسني وتفقه باملذهب الحنفي
ثم درس املذهب الشافعي والتزمه علما و تعليما والتحق الشيخ حسن
بالشــيخ علــي الدقــر وصــار جملــة مــن تالميــذه والســائرين علــى منهجــه
وتولى إدارة مدرستين تابعتين للشيخ على ،وأخلص له في همة منقطعة
النظيــروكان هــو املقــدم بيــن أصحــاب الشــيخ علــي علمــا وتعليمــا وإدارة
وقد جلب هذا له الحســد والكيد حتى اعتزل عن مؤسســة الشــيخ علي
إيثارا للسالمة وقد ظل الشيخ حسن متصال به ومتأدبا معه حتى مات
الشــيخ علــي يرحمــه هللا ثــم إن الشــيخ حســن أســس جمعيــة خاصــة بــه
ســماها ( جمعيــة التوجيــه اإلســامي ) ســنة  1365ه ـ 1946 /م وكانــت
الجمعيــة تســتقبل الطــاب مــن كل مــكان وتعنــي بهــم ّ
وتدرســهم مجانــا،
بل إنها تهيء السكن ملن ال سكن له ،وبفضل هللا استطاعت أن تن�شيء
مســاجد كثيــرة فــي دمشــق وتعنــى بالقديــم منهــا وأنشــأت مــدارس ومعاهــد
للبنيــن والبنــات ودارا للقـرآن فــي جامــع منجــك الــذي كان املقــرالرئي�ســي
للشــيخ حســن طــوال حياتــه وظلــت الجمعيــة معطــاءة مــدرارة إلــى ســنة
 1387ســبع و ثمانيــن وثالثمــأة وألــف حيــن ألغيــت وضمــت مبانيهــا إلــى
وزارة األوقــاف.
أما العوامل املؤثرة في تكوين شخصية الشيخ حسن حبنكة رحمه هللا
ســاداتي وإخوانــي! قــال الشــيخ اإلمــام الداعيــة الكبيــر أبــو الحســن
علــي النــدوي رحمــه هللا إن الشــيخ حســن رحمــه هللا مــن نــوادرالعلمــاء
واملشــيخة الذيــن جمعــوا بيــن الجوانــب الدعويــة والقياديــة والدفاعيــة
عــن اإلســام واملســلمين وحيــث جمعــوا بيــن الرســوخ فــي العلــم والتضلــع
مــن الثــروة العلميــة ،واملتوارثــة واملكتبــة اإلســامية الغنيــة واالشــتغال
الدائم بالتدريس ،وتخريج العلماء والدارســين ،وإنشــاء املدارس ،وبناء
املســاجد وبيــن العنايــة الخاصــة باألوضــاع الراهنــة فــي البــاد املهــددة أو
املتحدية ملســتقبل الشــعب املســلم الســوري الديني وتمتعه بالحرية في
ممارســة الحيــاة اإلســامية الشــرعية.
فمــن أهــم العوامــل املؤثــرة فــي تكويــن شــخصية الشــيخ حســن رحمــه
هللا األمــور اآلتيــة:
األول :الرسوخ في العلم
الثاني :الصالبة في العقيدة
الثالــث :االشــتغال بالدعــوة إلــى هللا والديــن الحنيــف والغيــرة عليــه
والدفــاع عنــه.
الرابع :االتصال املباشربالشعب املسلم وتبني قضاياه.
الخامــس :االحتفــاظ بشــخصية اإلســامية الدينيــة والغيــرة اإلســامية
ومميزاتــه الســالية املوروثــة علــى مــدى التاريــخ.
السادس :الربانية الصادقة

السابع :الصلة القوية العميقة باهلل وروسوله والشريعة اإلسالمية.
الثامن :الهمة العالية
التاسع :الحكمة
العاشر :القوة والشجاعة.
الحادي عشر :االشتغال بالتدريس
فنســتطيع أن نجعــل هــذه العوامــل الســبعة األولــى ضوابــط لتقديــر
وتقويــم الشــخصيات اإلســامية البــارزة وحملــة لــواء الديــن والتعليــم
الدينــي والقيــادة الدينيــة والروحيــة فــي بلــد مــن البــاد اإلســامية  -حتــى
العربيــة  -فنقـ ّـوم العلمــاء واملشــتغلين بالــدرس والتدريــس والوعــظ
واإلرشــاد ،والذيــن يتمتعــون بتقديرأهــل البــاد والجماهيــر واحترامهــم
ونزنههــم فــي هــذا امليـزان وال بــد هنــا مــن التنبــه لنكتــة هامــة وهــي أن يكــون
هــذا التقويــم علــى مــد ّ
تفتــح العقــل والشــعور لألوضــاع الراهنــة فــي بــاد
يسكنونها ،ومعرفة األخطارالتي تتحدى أوتهدد مستقبل البالد الديني
ومــدى ارتبــاط الشــعب املســلم  -الحاكــم للبــاد أو املكـ ّـون لألكثريــة -
بالخصائص اإلسالمية ،والشخصية بأوسع معانيها وأعمقها وذلك عن
طريق الوعي الصحيح للواقع والشعور الدقيق بالنوايات واملخططات
الصــادرة مــن تنظيمــات أو قيــادات مناوئــة لإلســام واملســلمين.
فندرس تحقق هذه العوامل في حياة الشيخ حسن رحمه هللا.
العامل األول :الرسوخ في العلم:
كان الشــيخ رحمــه هللا متوقــد الــذكاء منــذ طفولتــه طموحــا محبــا للعلــم
والفضيلــة واملجــد فتعلــم فــي ّ
الكتــاب القـراءة والكتابــة والقـرآن.
فــكان يســهرفــي طلــب العلــم وفــي الصــاة ومــن جــوف الليــل وكان ذا حجــة
قويــة مفحمــة قــادرا علــى أن يقنــع بحجتــه وبيانــه أو يســكت مهمــا كان
مخاطبــه ذا قــوة وجبــروت واتجهــت همتــه لألخــذ والعطــاء فــي آن واحــد
معلما ومتعلما فجمع حوله عددا من شبان الحي يعلمهم علوم العربية
والفقــه وغيــرذلــك مــن العلــوم اإلســامية دون أن ينقطــع عــن متابعتــه
كبــارالعلمــاء فــي دمشــق ليتلقــى عنهــم متعلمــا.
ولــم يهتــم رحمــه هللا بتأليــف الكتــب ،ألن همــه األكبــر كان فــي تأليــف
الرجــال .وكان يتمثــل بمــا حكــي عــن أبــي حنيفــة ر�ضــي هللا عنــه أن حيــن
ّ
ســئل :مــا ألفــت لنــا مــن الكتــب؟ فقــال :ألفــت لكــم محمــدا وأبايوســف.
العامل الثاني:الصالبة في العقيدة
كان الشــيخ حســن رحمه هللا عميق التفكير ،شــديد الحذرمن الناس،
صلبــا ثابتــا فــي مواقفــه الفكريــة والعقديــة ال يســتدرج إلــى مــا ال يأمنــه،
مهما عالجه ذوو الرأي والحيلة ،ومهما اتخذوا من وسائل إقناعه .وقد
تنتقد أحيانا لهذه الصفة من قبل العقالء لكنه كان في الغالب صاحب
الـرأي األكثــرصوابــا ،واألبعــد عــن التــورط فيمــا ال خيــرفيــه .وكان شــديد
الحــذر مــن مكايــد أعــداء اإلســام قــوي املالحظــة ،صــادق الفراســة ال
تخدعه أالعيبهم وحيلهم مهما كانت مظاهرها مغرية خالية من شبهات
االســتدراج .
وكان عزيــز النفــس ال يضعهــا لعظيــم مــن النــاس مهمــا عــا فــا يــذل
نفسه للمطالب الخاصة ،تكريما للعلم والدين من اإلهانة ،واحتفاظا
بمكانــة العلمــاء الذيــن یأمــرون باملعــروف وینهــون عــن املنکــروینصحــون
ألئمــة املســلمين و عامتهــم فلــم يطلــب لنفســه وال ألحــد مــن ذويــه مطلبــا
ّ
مــن رئيــس وال مــن ذي ســلطان حتــى كان يعــف عــن الطلــب للموسســات

السنة 12 :العدد /4 :ربيع الثاني  1437هـ .ق

شخصيات إسالمية

العامــة التــي يشــرف عليهــا اال بقــدرالضــرورة الشــديدة.
فــا تزيــده مواقــف الخــوف اال ثباتــا وإيمانــا وقــوة قلــب وإش ـراق فكــر،
وطمأنينة نفس ورغبة في األقدام وثقة باهلل حتى غدا الناس نحوه إما
محــب يواليــه ويناصــره أو عــدو يحترمــه ويقــدرإخالصــه وعلمــه ونزاهتــه
وآخــرون بيــن هــؤالء وهــؤالء.
العامل الثالث :االشتغال بالدعوة إلى هللا والدين الحنيف...
كان الشــيخ حســن رحمــه هللا داعيــا جماهيريــا ،يملــك قلــوب وأفــكار
مســتمعيه منضبــط اللســان ،حاضــر الجنــان ،وكان داعيــا يأســر مــن
يدعــوه بحســن دعوتــه وبيانــه وشــرحه .كان رحمــه هللا مربيــا شــديد
املالحظــة واملتابعــة ،ال تــكاد تفوتــه كبيــرة وال صغيــرة مــن حــركات مــن
هــم فــي دائــرة تربيتــه وتوجيهــه ،ومــن يســتطيع أن يفــرض عليهــم هيمنتــه
التربويــة ،لشــدة يقظتــه وجــدة انتباهــه ولشــدة اهتمامــه بمهماتــه
التربويــة التــي يــرى أن هللا قــد ألقاهــا علــى عاتقــه ّ
وحملــه مســؤولياتها.
وكان مــن أســاليبه التربويــة إلجــاء مــن يشــرف علــى تربيتهــم إلــى ممارســة
األمــور التــي يحــرص أن يربيهــم عليهــا ،مــن أعمــال وأقــوال ،وتعليــم
وتوجيــه وموعظــة وكان يســوقهم إلــى هــذه املمارســات ســوقا .وكان
رحمه هللا شــديد الحرص على التربية الخلقية والســلوكية مع التعليم
والتربيــة علــى ممارســة التعليــم والتوجيــه والدعــوة إلــى هللا باملعــروف
والنهــي عــن املنكــر.
وكان أكبرهمــه رحمــه هللا نشــر العلــوم اإلســامية ،وتربيــة العلمــاء
والدعــاة والدعــوة إلــى ســبيل ربــه بالحكمــة واملوعظــة الحســنة وإعــاء
وكلمــة هللا واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر واإلصــاح مــا اســتطاع
إلــى ذلــك ســبيال والجهــاد فــي ســبيل هللا بــدءا بالدعــوة ،فالتعليــم
والتربيــة فاألمــر والنهــي ،مــع الج ـرأة والشــجاعة فــي الحــق .فموعظــة
ذوي الســلطان فالجهــر بتثريــب املجاهريــن بالظلــم والبغــي أو بالفســق
والفجــور مهمــا كانــوا أصحــاب قــوة وجــور مــع الحكمــة بعــدم ذكــر
األسماء لئال يكون ذلك تشهيرا بهم ،ومثيرا لحفيظة نفوسهم ،ومحركا
لغضبهــم الشــخ�صي ،ثــم الجهــاد بالعنــف علــى مــا تســمح بــه القــدرات
الســببية املكافئــة بحســاب زائــد املعونــة الربانيــة املعتــادة للمجاهديــن
فــي ســبيل ربهــم.
وقــد وهبــه هللا قــدرة علــى مخاطبــة كل فئــة مــن النــاس علــى مقــدار مــا
يفهمــون وكل فــرد منهــم بحســبه ســنا وفكـرا ومهنــة ،وصنعــة ومســتوى
مــن العلــم ،ويخاطــب كل صاحــب صنعــة أومهنــة بمصطلحــات صنعتــه
ومهنتــه ،وبعــض دقائــق أعمالهــا ومهاراتهــا ،كأنــه قــد ســبق لــه االشــتغال
بهــا مــع أنــه لــم يســبق لــه �شــيء مــن ذلــك إنمــا هــي دقــة املالحظــة ،وحســن
املذاكــرة واالهتمــام بإينــاس النــاس.
الرابع :االتصال املباشربالشعب املسلم وتبنى قضاياه.
كان رحمــه هللا عظيــم الصبــرعلــى النــاس كثيــرالتســامح ،حريصــا علــى
تأليف القلوب ،واكتساب ّ
موداتها ،ال ييأس من معالجة األفراد ،مهما
رأى اآلخــرون أن معالجتهــا عقيمــة ميــؤوس منهــا.
وإذا بلغه أن إنسانا يتكلم فيه بمكروه لقيه بالبشرواحتفى به ،وربما
زاره وكــرر زيارتــه لــه ،وأو�صــى أبنــاءه وإخوانــه بزيارتــه ،حتــى يخجلــه
فيقطــع عنــه بذلــك لســانه ،ثــم يكتســب والءه ومودتــه .وربمــا تواضــع
لرجل صالح أو عالم فاضل ،أو شــيخ كبيرالســن أو امرأة عجوز ،لكنه
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لــم يهــن نفســه لغنــي مــن أجــل غنــاه ... .كان رحمــه هللا كثيــر االهتمــام
بتوثيــق عالقاتــه ورابطــه االجتماعيــة بالنــاس .يســعى ملواســاتهم فــي
أحزانهم ومشاركتهم في أفراحهم وكثيرا ما كان ذلك على حساب راحته
وصحتــه وكــم صعــد أدراجــا عاليــة حتــى الطابــق الخامــس أو الســادس
ليوا�ســي مــن قــد ال يعــرف رغــم نصائــح األطبــاء لــه بــأال يفعــل ذلــك.
وكان رحمــه هللا تعالــى كثيــراالهتمــام بعقــد الصلــح بيــن النــاس .لتوحيــد
صفوفهــم ،وإزالــة الشــحناء ممــا بينهــم وإيجــاد التألــف والتحابــب
والتعاون بين أفرادهم وأسرهم وعشائرهم وقبائلهم ألن اإلسالم يأمر
بذ لــك.
وكان حكيمــا فــي فــض املنازعــات وإطفــاء نيـران الفتنــة بيــن النــاس ورمــا
تصنــع الغضــب إذا رأى ذلــك وســيلة مجديــة ونافعــة فــي تهدئــة الفتنــة.
وكان الناس يفدون إلى داره في األزمات الكبرى االجتماعية والسياسية
فيلتمســون عنــده الـرأي واملشــورة ويســتطلعون مــا أعــد مــن عمــل لحــل
املشــكلة الطارئة بما أصبح له من قوة شــعبية كبيرة.
وقــد يبــدون اســتعدادهم ليكونــوا جنــوده ،إذا احتــاج األمــر .وربمــا
وفــد إليــه كبــارالسياســيين فآنســهم وحادثهــم فــي أمــور السياســية كانــه
ضليــع بهــا ،خبيــربخباياهــا ،عــارف برجالهــا ،ثــم يعطــف بهــم فيعظهــم
وينصحهم ويبين لهم واجباتم في تأييد الدين ونصرة قضايا املسلمين،
وســائر طوائــف الشــعب.
ويســتغل معهــم كل مناســبة يســتطيع اســتغاللها للدعــوة إلــى هللا
والنصيحــة وبيــان واجــب املســلم ،والتذكيــرباآلخــرة ومــا فيهــا مــن عــذاب
للمســيئين ،ونعيــم للمؤمنيــن الصالحيــن ،والســيما الــذي يتصــدون
لألمــور السياســية وإدارة األعمــال العامــة.
ويــزوره رجــال األح ـزاب ورجــال التنظيمــات مــن مختلــف االتجاهــات
فيواجــه الجميــع بالدعــوة الخالصــة املتجــردة وينصــح الجميــع بمــا
يؤمــن بــه ويعتقــده.
ومــا اســتطاع أحــد منهــم طــوال حياتــه أن يســخره أو يســتغله ويســتغل
كلمتــه املســموعة لــدى الجماهيــر ،ألنــه كان يخ�شــى تدنيــس علمــاء
املســلمين وفقهائهــم فــي أوحــال السياســات املعاص ـرات ورجاســاتها،
اململــوءة باألهــواء الشــخصية والحزبيــة ،كمــا أن بعضهــا قائــم علــى
مؤام ـرات الكيــد ضــد اإلســام واملســلمين.
مشاركاته السياسة:
اقتصــرت مشــاركاته السياســية علــى التوجيــه العــام والنصــح لألحـزاب
والحــكام متــى وجــد للنصــح والتوجيــه ســبيال ،فلــم يغمــس نفســه فــي
أوحــال السياســة ،ولــم يفكــر فــي إدارة أو وزارة أو رئاســة .
ّ
لنفســه ولــم يرشــح نفســه النتخابــات سياســية ،ولــم ينتــم إلــى حــزب
سيا�سي ،ولم ينصرحزبا سياسيا بعينه لكنه ربما دعا إخوانه وبعض
محبيه وأنصاره إلنتخاب رجل يحسن الظن به دون أن يتبنى حزبه أو
فئتــه إن كان لــه حــزب أو فئــة.
وكان رحمــه هللا شــديد الحــذر واألخــذ بالحيطــة البالغــة فــي مواجهــة
االســتدراجات السياســية وحيلهــا وأالعيبهــا.
ومــن أمثلــة شــدة حــذره واحتياطــه البالــغ رفضــه دعــوة الســفارة
الســوفيتية لــه فــي بيــروت حضــور مؤتمــرللســام علــى الرغــم مــن تكـرار
محاوالتهــم وإلحاحاتهــم.
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بوتني يف سوريا وأهدافه يف الشرق األوسط

عبد الرحمن محمد جمال

منذ أشــهروروســيا تشــن هجوما غيرمســبوق على مدن ســوريا وقراها،
وتقتل اآلالف من األبرياء املدنيين بحجة مكافحة اإلرهاب ،مستخدما
أحدث األسلحة وأفتكها على اإلطالق .إن هذا التدخل السافرخاصة
بعد أن قاربت املعارضة الســورية النجاح في إســقاط النظام الســوري
الغاشــم قــد أثــارتســاؤالت عديــدة ،مــن أهمهــا :مــا هــي أهــداف روســيا
فــي الشــرق األوســط وســوريا بالتحديــد؟ وهــل حققــت أو تحقــق فــي
املســتقبل شــيئا مــن أهدافهــا؟ هــل جــاء التدخــل الرو�ســي لحمايــة نظــام
األســد ودعــم حلفــاءه أو لــه مصالحــه وأهدافــه؟ إلــى أيــن ســيكون مصيــر
بوتيــن؟ وهــل التدخــل ســيؤثرعلى االقتصــاد الرو�ســي؟ ومــا هــو موقــف
القوى العاملية باألخص أميركا من هذا التدخل؟ وما هو موقف الدول
العربية واإلسالمية؟ ومن الرابح من هذه الحرب ،روسيا أم أمريكا أم
الــدول اإلســامية؟
إن مثــل هــذه األســئلة وغيرهــا قــد تشــغل بــال كل معنــي بقضايــا الشــرق
األوســط ،ونحــاول فــي هــذه العجالــة اإلجابــة عــن بعــض األســئلة
املطروحــة فــي ضــوء آراء املحلليــن والصحفييــن .وقبــل أن ندخــل فــي
صلب املوضوع يجب أن نعرف سوابق روسيا وطبيعتها ومدى عداءها
باإلســام واملســلمين.
ـ سوابق الروس مع البالد اإلسالمية
إن للــروس تاريخــا دمويــا مــع املســلمين ،فاملذابــح واملجــازر التــي تعــرض
لهــا املســلمون تحــت االحتــال الرو�ســي مــا زال يقشــعربذكرهــا الجلــود.
ومــن ين�ســى مــا ارتكبتهــا روســيا ضــد مســلمي الشيشــان والقوقــازوداخــل
روســيا نفســها ،ومــا ارتكبتهــا ضــد الشــعب األفغانــي؟! وقــد ثبــت تاريخيــا
أن روســيا دائمــا تقــف ضــد املســلمين وتحقــق أهدافهــا علــى أشــاء
املســلمين ،وتدعــم كل نظــام دمــوي وديكتاتــوري مــن شــأنه اســتهداف
التيــار اإلســامي واملكــون الســني بالتحديــد .ومــا يــوم حليمــة بســر .وال

يمكــن فــي هــذه العجالــة فتــح ذلــك امللــف األســود املليــئ بدمــاء املســلمين.
ـ ملاذا سوريا؟
لذلــك فــا غرابــة أن تؤيــد روســيا النظــام الطائفــي الســوري فــي مــا
يرتكبــه ضــد شــعبه الســني ،وتعطــي لــه الضــوء األخضــر للولــوغ فــي
دمــاء الســوريين األبريــاء ،ويذهــب ضحيــة ذلــك إلــى اآلن حســب األرقــام
الرسمية خمسمائة ألف سوري بما فيهم األطفال والشيوخ والنساء،
إضافــة إلــى تهجيــراملالييــن وقصــف املــدن والقــرى وحرقهــا عــن آخرهــا.
ودعم روســيا العســكري واملادي للنظام الســوري يعود إلى فترة الثورة
التــي اندلعــت عــام 2011م ،حيــث لــم تدخــرروســيا أي وســع فــي أن تمــد
النظــام بــكل أنــواع األســلحة والذخائــر التــي يحتاجهــا النظــام لتدويــخ
فصائــل املعارضــة واســتئصال شــأفتهم .وكانــت روســيا متفائلــة بــأن
النظــام الســوري وحلفــاءه ســيكفونه مؤونــة الحــرب املباشــرة ،لذلــك
اكتفــت خــال الســنوات األربعــة األولــى بالحــرب النيابيــة ،ولكــن بــدا فــي
األشــهر األخيــرة أن النظــام علــى وشــك االنهيــار وأن تدخــل الحلفــاء ال
يكفــي إلخمــاد الثــورة فبــادرت إلــى التدخــل العســكري ،وأجلبــت بخيلهــا
ورجلهــا ،وبــكل مــا أوتيــت مــن قــوة بريــة وبحريــة وجويــة.
وعليــه فــإن روســيا أصبحــت بمثابــة طــوق النجــاة للنظــام الســوري
خاصــة وبعــد أن رأت مصالحهــا فــي خطــر ،حيــث إن ســوريا حليــف
اســتراتيجي لهــا ،ولروســيا قواعدهــا البحريــة فــي الســاحل الســوري مــن
الشــرق والشــمال ،وكان يخ�شــى تطويــق النظــام مــن هــذه الجهــات وفــي
حمــاه وحمــص بالتحديــد ،والتقــرب إلــى قواعــد روســيا املهمــة.
ـ أهم األهداف من حماية نظام بشارأسد
لقــد غــدا مصطلــح "اإلرهــاب" و"داعــش" ذريعــة لــكل مســتبد فــي األرض
يريد دحركل مظلوم يدافع عن وطنه وعن كيانه ،وعليه فإن روسيا في
تدخلها أعلنت القضاء على اإلرهاب دون التحديد على معنى اإلرهاب،
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ولكــن بعــد التدخــل قــد بــدا واضحــا أن الطائـرات الروســية ال تســتهدف
إال املعارضيــن املعتدليــن ،وال تقصــف إال املــدن والقــرى التــي يعيــش فيهــا
السكان األبرياء التي تسيطرعليها املعارضة املسلحة ،وتقول املصادر
أن جميــع الطلعــات الجويــة الروســية أو معظمهــا اســتهدفت مواقــع
فصائــل املعارضــة دون مــا يســمونه باإلرهابييــن .لذلــك مــن الســذاجة
القــول بــأن روســيا تهــدف القضــاء علــى اإلرهــاب ،إذن مــا هــي األهــداف
الروســية يــا تــرى؟ يمكــن أن نجمــل بعــض أهدافهــا فيمــا يلــي:
ـ إبقاء النظام الطائفي الحاضرإلى مدة أطول نظرا إلى أن نظام األسد
يحافظ على مصالح روسيا ويستميت لها.
ـ ضعــف املوقــف األمريكــي واألوربــي حيــال األزمــة الســورية ،وتلكؤهمــا،
ورفضهمــا تطويــرأيــة إســتراتيجية مــن شــأنها إنهــاء األزمــة الســورية.
ـ یقــال إن ضعــف املوقــف األمريكــي يأتــي بعــد أن أيقنــت أمريــكا بــأن
روســيا تقــع فــي الشــرك األمريكــي مــا يــؤدي طبعــا إلــى ســقوطه بالوحــل
الســوري كمــا حــدث فــي أفغانســتان.
ـ تجزئة البالد وحكم األقليات ،وهو موقف رو�سي وأمريكي موحد.
ـ تســليم الســلطة إلــى نخبــة علمانيــة إاذا مــا فشــلت روســيا مــن إبقــاء
األســد فــي الســلطة ،وهــو موقــف رو�ســي أمريكــي موحــد كمــا ظهــر مــن
تصريحاتهــم غيــر مــرة ،وهــو مــا يتمنــاه كثيــر مــن الــدول اإلســامية التــي
يمثلهــا النخبــة العلمانيــة.
ـ محاربــة اإلســام الســني املعتــدل وإشــال قواهــم خاصــة وأن البــاد
تســيرنحــو اتجــاه إســامي ســني نظ ـرا إلــى طبيعتهــا وإلــى مــا تحتضــن مــن
الســنة الغالبيــة .وهــو موقــف رو�ســي وأمريكــي موحــد.
ـ العزلــة التــي واجهتهــا روســيا نتيجــة احتاللهــا جزيــرة القــرم ،حيــث تريــد
أن تكــون الالعبــة فــي بعــض القضايــا العالقــة لتضمــن خروجهــا مــن
العزلــة التــي تعيشــها.
ـ تخــوف روســيا مــن نجــاح الثــورة الســورية التــي ســتكون خط ـرا عليهــا
وعلــى جميــع الــدول الطامعــة ،حيــث نجــاح الثــورة يعنــي فتــح املجــال
لثــورات إســامية مماثلــة فــي البلــدان األخــرى ،لذلــك هــي تعمــل جاهــدة
لتقتــل الثــورة فــي صميمهــا ،وهــو موقــف رو�ســي وأمريكــي وموحــد.
 تريــد روســيا أن تتخــذ مــن ســوريا موطــئ قــدم ثابــت لهــا فــي الشــرقاألوســط.
 دعــم نظــام األســد يتوافــق مــع تطلعــات بوتيــن ألن تصبــح روســيا قــوةعظمــى فــي املنطقــة فــي مواجهــة الغــرب وســقوظ نظــام األســد يعنــي
فقــدان روســيا للقاعــدة العســكرية الوحيــدة خــارج روســيا منــذ فتــرة
مابعــد االتحــاد الســوفييتي.
 تطلعــات بوتيــن لكســب مزيــد مــن الشــعبية وبالتالــي ضمــان فتــرةرئاســية ثالثــة علــى غ ـرارالشــعبية التــي اكتســبها إثــرتدخلــه فــي أوكرانيــا
حيــث بلغــت نســبة شــعبيته  ، %80وهــو يأمــل تك ـرارهــذا املكســب مــن
خــال ســوريا تحــت مظلــة محاربــة مخاطــر الدولــة اإلســامية.
ـ تحــاول روســیا فــي تدخلهــا إعــادة الهيبــة الروســية والوقــوف بالنــد مــع
الواليــات املتحــدة فــي القضايــا الدوليــة واإلقليميــة.
ـ ال تريــد روســيا أن تتــرك جاراتهــا الحلفــاء باالنفـراد بالقضيــة الســورية
والقضايــا االخــرى فــي املنطقــة ،لذلــك فهــي فــي تدخلهــا تريــد أن تقلــب
املوازيــن وتعكــس املعادلــة لتجعــل أوراق اللعبــة بيدهــا.
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أمريكا وموقفه املزدوج تجاه التدخل الرو�سي
لــم تكــن ألمريــكا وال للــدول الغربيــة األخــرى اســتراتيجية واضحــة بشــأن
سوريا منذ اندالع الثورة ،فبينما كانت أمريكا تؤيد املعارضة في بعض
تصريحاتها لم تكن متحمسة يوما في دعمها وتقويتها .ولم يزل يكتنف
املوقــف األمريكــي الغمــوض وااللتبــاس بعــد التدخــل الرو�ســي الســافر،
ولــم يصــدرأي تصريــح أمريكــي أو إدانــة جــادة مــن شــأنه أن يضــع حــدا
للمأســاة التــي باتــت تنــذر بمزيــد مــن القتــل والدمــار ج ـراء القصــف
الرو�ســي العنيــف .هنالــك عوامــل عديــدة تجعــل أمريــكا تتلــكأ عــن حــل
لألزمــة الســورية ،مــن أهمهــا:
ـ هنالــك أهــداف مشــتركة بيــن روســيا وأمريــكا فــي وأد الثــورة الســورية،
لذلــك التدخــل الرو�ســي ربمــا يكــون بمثابــة إكمــال املشــروع األمريكــي
والرو�ســي والصهيونــي ،وعليــه فــإن الواليــات املتحــدة قــد تتفــاءل
بالتدخل الرو�سي وتباركها ،خاصة وأنها تكمل ما عجزت عنها الواليات
املتحــدة األمريكيــة .فقــد قــال أحدهــم "إن أهدافنــا ليســت مناقضــة
ّ
عدونــا ".لذلــك مــا نشــاهده اليــوم مــن تدخــل رو�ســي فــي ســوريا
ألهــداف ِ
هــو تحقيــق ألهــداف أميركيــة بعضــات روســية.
ـ وهنــاك مــن يــرى أن الصمــت األمريكــي حيــال التدخــل الرو�ســي رســالة
واضحــة إللقــاء روســيا فــي الفــخ ،والحــد مــن عنجهيــة بوتيــن وإيقاعــه فــي
حــرب ال خــاص لــه منهــا ،خاصــة وأن أمريــكا جربــت مثــل هــذه الحــروب
فــي أفغانســتان والعـراق وذاقــت ويالتهــا ،فقــد قــال أحدهــم" :إن بوتيــن
ســيواجه غضــب العالــم اإلســامي بأســره ،بمــا فيــه املســلمين الــروس".
وســيجد نفســه فــي ْ
وضــع َ"مــن تســلق شــجرة ال يســتطيع النــزول منهــا".
وأضاف" :إن ُّ
تســرع بوتين للتورط في ســوريا ربما هو الذي ســيرغمه في
النهايــة إلــى البحــث عــن حــل سيا�ســي هنــاك.".
موقف الدول اإلسالمية
لــم يكــن للــدول اإلســامية ومــع األســف أي موقــف واضــح وصــارم تجــاه
األزمــة الســورية ،اللهــم إال بعــض تصريحــات بــاردة ال تغنــي عــن التغييــر
شــيئا ،بينمــا كان داعمــو األســد مــن أول يــوم يتحمســون إلبقــاءه وال
يألــون أي جهــد فــي دعمــه ماليــا ومعنويــا .ولكــن بعــد أن جــاوز الح ـزام
الطبييــن جــاء التدخــل الســعودي التر ـكـي ليضــع حــدا مــن هــذه املجــازر
التــي يرتكبهــا النظــام وداعمــوه فــي ســوريا ،ولكــن أنــى لــه ذلــك.
وقــد أربكــت تصريحــات وزيــرالخارجيــة الســعودي السياســة األمريكيــة
التــي فضلــت الصمــت حيــال املجــازر الســوري ،لذلــك وطبقــا لبعــض
التقاريــرقــد أملحــت لروســيا بالتدخــل لتربــك حليفتهــا املــاردة الســعودية
ودول الخليــج .وهــذا مــا جعــل الســعودية علــى مفتــرق الطــرق وأمــام
خياريــن؛ إمــا أن تتراجــع عــن موقفهــا الداعــم للمعارضــة وتتــرك األمــر
لروســيا وحلفاءهــا وتقبــل إصـرارروســيا الصريــح وأمريــكا غيــرالصريــح
على إبقاء األسد ملدة أطول ،بقدرما يمكنهم نقل دفة القيادة إلى نخبة
علمانيــة تراعــي مصالحهــا وال تكــون خط ـرا علــى الغــرب وعلــى إس ـرائيل
بالتحديــد ،وإمــا أن تواصــل دعمهــا اللوجيســتي والعســكري للمعارضــة.
ومــن جانــب فــإن الســعودية بــادرت إلــى تشــكيل ائتــاف عربــي وإســامي
موحــد يضــم عش ـرات الــدول اإلســامية والعربيــة لحمايتهــا وحمايــة
اإلســامية
الدول العربية من أي عدوان خارجي ،ومع أن بعض الدول ٍ
ال تظهــر رغبــة جــادة فــي هــذا التحالــف كاإلمــارات ومصــر وغيرهمــا إال
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أنهــا أولــى خطــوة للتدخــل فــي ســوريا بعــد أن قــارب التحالــف النجــاح فــي
اليمــن.
ولکــن مــن الصعــب القــول بــأن الســعودية ســتنجح فــي هــذه املبــادرة
خاصــة وأن الكثيــر مــن الــدول اإلســامية علقــت مشــاركتها باملباركــة
األمريكيــة التــي ال ولــن ترغــب فــي التدخــل البــري والجــوي اإلســامي فــي
سوريا وحتى دعم املعارضة باألسلحة الثقيلة واملضادة للطيران .فقد
جاء في تصريحات أحد القادة السعوديين " :دخلنا في حرب حقيقية،
ينبغــي أن نزيــد مــن دعمنــا للمعارضــة ،لكــن الوقــوف ضــد روســيا ليــس
باألمرالسهل ،فذلك يتطلب موافقة الواليات املتحدة األمريكية ،كما
حصــل مــن قبــل مــع أفغانســتان ،لكــن املشــكلة اآلن تكمــن فــي البيــت
األبيــض ،حيــث أن الق ـرار لــم يتخــذ بعــد" .فمعنــى ذلــك أن الســعودية
لــن تكــون جــادة فــي حــل األزمــة إال إذا حصــل تواطــؤ أمريكــي علــى ذلــك.
ویقال إن القضية السورية شهدت انسحاب عدد من حلفاء الرياض
فــي املنطقــة ،فبعــد انســحاب مصــر التــي أشــادت بالضربــات الجويــة،
فضــل األردن واإلمــارات التراجــع أيضــا عــن دعمهمــا للســعودية .إذ إن
كل طــرف لــه حســاباته املعقــدة ،فالقاهــرة تشــيد بالضربــات الروســية
لرغبتهــا فــي القيــام بضربــات مماثلــة بليبيــا ،بحســب الصحيفــة.
أمــا موقــف اإلمــارات املعــادي لإلخــوان املســلمين واملجموعــات املســلحة
املتشــددة فلــم يتغيــر ،وبالنســبة األردن فإنــه يرفــع شــعارالحيــاد ،نظـرا
لحــدوده املمتــدة مــع ســوريا ،وخوفــا مــن انتقــال الصـراع ألراضيــه.
وأمــا تركيــا وإن كانــت تجتهــد لحــل األزمــة وتســتميت فــي ذلــك إال أن
قضاياهــا الداخليــة الســاخنة وخاصــة مــع األكـراد املارديــن قــد تشــغلها
َ
عــن القضيــة الســورية.
وتأتــي منــاورات "رعــد الشــمال" ،التــي تنطلــق شــمالي الســعودية
بمشــاركة  20دولــة عربيــة وإســامية ،والتــي تعــد األكبــر مــن نوعهــا فــي
املنطقــة ،تحمــل رســالة مفادهــا أن هــذه الــدول كلهــا تقــف صفــا واحــدا
ملواجهــة التحديــات ،والحفــاظ علــى الســام واالســتقرار فــي املنطقــة.
ولكنهــا لــم توضــح بعــد رســالتها إزاء األزمــة الســورية ،هــل تتدخــل فعــا
أم ال ،وإلــى أي مــدى تكــون مشــاركتها ومســاندتها للمعارضــة الســورية.
ـ هل حققت روسيا شيئا في سوريا ،وإلى أين سيكون مصيربوتين؟
وال شــك أن روســيا رغــم تكبدهــا الخســائر مــن املعارضــة املســلحة إال
أنهــا قلبــت املوازيــن إلــى حــد كبيــروحققــت الكثيــرمــن أهدافهــا فــي تدخلهــا
فــي ســوريا حيــث منعــت الجيــش الســوري مــن االنهيــارالكامــل ،وكســبت
انتصــارات كبيــرة علــى األرض خاصــة بعــد أن اتبعــت سياســة األرض
املحروقــة وسـ ّـوت البيــوت واملبانــي بــاألرض فــي قصفهــا العنيــف.
ولکــن هــل تســتطيع روســيا بهــذه الغــارات الجويــة هزيمــة املعارضــة
تمامــا ،وهــل تضمــن لهــا األرا�ضــي املحتلــة االســتقرار ،ثــم كيــف تكــون
معاملتهــا مــع حلفاءهــا فــي تقاســم األماكــن املحتلــة ،هــذه وغيرهــا مــن
األمــور باألخــص بعــد أن شــاهدت روســيا صمــودا جــادا مــن املعارضــة
رغــم عنــف القصــف ،يجعلهــا فــي ارتبــاك ،ويجعــل مســتقبلها غامضــا.
ومــن ناحيــة أخــرى ســتكون تكلفــة التدخــل مرهقــة لإلقتصــاد الرو�ســي
املتردي خصوصا إذا طال أمد الصراع وإذا استمردعم الدول العربية
ودول الخليج للمعارضة الســورية املســلحة.
وهــذا مــا جعــل بعــض املحلليــن يقولــون بــأن التدخــل الرو�ســي مغامــرة

كبيــرة مــن بوتيــن ،ويشــبهون هــذا التدخــل بالتدخــل الســوفييتي فــي
أفغانســتان الــذي انتهــى بســقوط االتحــاد الســوفييتي ،لذلــك لــن
يكــون األمــر ســهال بالنســبة لروســيا فــي ســوريا ،وقــد أدرك بوتيــن ذلــك
جيــدا فبــادرفــي أول يــوم مــن تدخلــه إلــى الحــوارواملفاوضــة مــع املعارضــة
الســورية.
ـ بوتين يستخدم سوريا ورقة مساومة لحل جميع قضاياه
لذلــك يــرى البعــض أن روســيا تعــرف بأنهــا لــن تكســب انتصــارات
فــي ســوريا إال أنهــا تأمــل لتجعــل روســيا ورقــة مســاومة لحــل قضاياهــا
املعقــدة مــع الغــرب خصوصــا فيمــا يتعلــق بأوكرانيــا وجزيــرة القــرم،
وأن يكــون لهــا يــد فــي حــل األزمــة الســورية ،وأن تحافــظ علــى قواعدهــا
العســكرية الوحيــدة فــي الشــرق األوســط.
ولكــن مــع هــذا يــرى بعــض الخب ـراء الروســيين بأنــه ال حــق لروســيا
التدخــل عســكريا فــي ســوريا خاصــة وأنهــا منهكــة اقتصاديــا ،ومســتهدفة
مــن الــدول الغربيــة واإلســامية ،فقــد قــال أحــد خبراءهــم “لیــس لــدى
روســیا الحــق فــي الدخــول فــي مغامــرة ســیكون مــن املســتحیل الخــروج
منهــا .نحــن ال نحتــاج إلــى أفغانســتان ثانیــة ،وخاصــة علــى خلفیــة األزمــة
األوكرانیــة التــي تمتــص الحیــاة مــن بالدنــا بالفعــل”.
أمريكا وروسيا وجهان لعملة واحدة
ومهمــا يكــن مــن �شــيء فــإن الواليــات املتحــدة لــن تســمح بانهيــارمفاجــئ
لنظــام األســد بــدون وجــود بديــل علمانــي شــرس ينســجم مــع التطلعــات
األمريكيــة والصهيونيــة ،لذلــك ربمــا تتواطــأ مــع روســيا مــا دامــت
املعارضــة الســورية اإلســامية الصبغــة تكافــح الــروس والنظــام.
ولــن نقــول بــأن أمريــكا ال تختلــف مــع روســيا أو أنهــا ال تعــي مخاطــر
الســيادة الروســية فــي ســوريا ،ولعلهــا تســاند املعارضــة جزئيــا إليقــاف
املــد الرو�ســي ،إال أنهــا لــن تر�ضــى بالســيادة الســعودية التركيــة الســنية
الصبغــة ،لذلــك لــم تــزل فــي تــردد وتلكــؤ حتــى يتــم إيجــاد تســوية تتفــق
عليهــا األط ـراف الدوليــة وانتقــال منظــم للســلطة إلــى نخبــة علمانيــة
ترضاهــا األط ـراف الدوليــة وال يخ�شــى جانبهــا الصهيونيــة اليهوديــة.
ولیعلم أن هذه الحروب الطاحنة في دول الشرق األوسط مخطط لها
منــذ مــدة طويلــة إلنهــاك شــعوب هــذه املنطقــة املؤمنــة وإشــال قواهــا
خاصــة بعــد أن بــدا فيهــا الجديــة نحــو انطــاق حضــاري شــامل متمثــل
فــي الثــورات اإلســامية ،فمــن الغبــاء أن نقــول بــأن قــوى شــرقية أوغربيــة
تخلــص فــي حــل األزمــة الســورية.
الحل الوحيد لألزمة السورية:
إنه الحل لألزمة السورية إالبوحدة جميع األطراف اإلسالمية والعربية؛
الوحــدة فــي املنهــج ،الوحــدة فــي الفكــر ،الوحــدة فــي العقيــدة ،الوحــدة فــي
االتجاه ووحدة املصلحة ،وما دامت بعض الدول موقفها ضبابية ،وما
دامت بعضها األخرى تتحيزإلى فالن وفالن ،وما دامت أخرى مزدوجة في
موقفهاغيــرصريحــة حيــال األزمــة أوغيــرمخلصــة فــي حلهــا ،فإنــه لن يكون
هناك حل ناجع لألزمة ،وستفشل الثورة ـ ال قدرهللا ـ وتترك تبعاتها على
الدول اإلسالمية األخرى آكلة األخضرواليابس ،فحينئذ ال ينفع الندم.
إن الحرب في سوريا دينية وعقدية قبل أن تكون وطنية وعربية ،وال حل
لها إال تحت راية دينية خالصة ،وإنه ال محل للوطنية والعروبة في هذه
الحرب ،فليعلم دعاة الوطنية وليعلم املتبجحون بالعروبة.
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نور عالم خليل األميني

كيف تسلك الطريق إىل الكتابة (القسط الرابع)
طريقة إعداد اجلمل ()1
رئيس التحريرمجلة ( الداعي) العربية الشهرية
وأستاذ األدب العربي بالجامعة اإلسالمية دارالعلوم ديوبند /الهند

الناحية الظاهرية للجملة
الجملــة هــي الخطــوة األولــى علــى طريــق التركيــب اإلنشــائي للتعبيــرعــن
مــا فــي ضميــرالكاتــب مــن الــرؤى واألفــكار .والجملــة لهــا ناحيتان :ظاهرية
و معنويــة .فالظاهريــة هــي أن تكــون الجملــة مســتوفية لقواعــد النحــو
خاليــة كليــا مــن اإلخــال بــأي منهــا ،فالكاتــب ال يمكــن أن يخطــو خطــوة
علــى طريــق تكويــن جملــة ،فضــا عــن كتابــة مقــال ،إال مســتضيئا
بقواعــد النحــو التــي اســتخرجها العلمــاء األوائــل مــن خــال التأمــل فــي
صياغــة اللغــة العربيــة ،وقــد صــرف العلمــاء طــوال التاريــخ جهودهــم
املضنية لتدوينها وتفصيلها وتسهيلها ،وكتبوا فيها من الكتب الصغيرة
والكبيــرة مــا ال يح�صــى.
الجملة تتكون نحويا من ركنين أساسيين
والجملــة تتكـ ّـون نحويــا مــن ركنيــن أساسـ ّـيين :املبتــدأ والخبــر ،أو الفعــل
والفاعــل .فالجملــة التــي تتكــون مــن املبتــدأ والخبــر تســمى (اســمية)
والجملــة املكونــة مــن الفعــل والفاعــل تســمى (فعليــة) .وكلتــا الجملتيــن:
اإلســمية والفعليــة تتكونــان أساســا مــن اللفظتيــن علــى األقــل ،وبوســع
الكاتــب أن يطيلهمــا بإضافــة ألفــاظ أخــرى إليهمــا ،حتــى تتحــول الجملــة
(فقــرة) أو (مقطعــا) تعبــرعــن فكــرة كاملــة.
إطالة الجملة حسب الحاجة إليها
مثــا فــي الجملــة اإلســمية تبدؤهــا بكلمتيــن( :هــذا كتــاب) ثــم تضيــف
إليهمــا كلمــة أخــرى ( :نافــع) فتقــول( :هــذا كتــاب نافــع) ثــم تضيــف إليهــا
كلمــات ( فــي موضــوع فــن الكتابــة املؤثــرة) فتقــول ( :هــذا كتــاب نافــع فــي
موضــوع فــن الكتابــة املؤثــرة) ثــم تضيــف إليهــا كلمــات( موضــوع بقلــم
كاتــب بصيــر باملوضــوع ) فتقــول ( :هــذا كتــاب نافــع فــي موضــوع فــن
الكتابــة املؤثــرة ،موضــوع بقلــم كاتــب بصيــرباملوضــوع) .ثــم تضيــف إليهــا
كلمــات ( فهــو جامــع ملـ ّ
ـواد ّ
قيمــة فــي املوضــوع) فتقــول( :هــذا كتــاب نافــع
فــي موضــوع فــن الكتابــة املؤثــرة ،موضــوع بقلــم كاتــب بصيــرباملوضــوع؛
فهــو جامــع ملــواد قيمــة فــي املوضــوع) .ثــم تضيــف إليهــا كلمــات فتقــول( :
الدارس قد ال يجدها في كتاب غيره في املوضوع بهذا الترتيب والتنسيق
الذي راعاه املؤلف في طرحها وشرحها بأسلوب جميل غيرموجزمخل
أو طويــل ممـ ّـل) فتقــول ( :هــذا كتــاب نافــع ،فــي موضــوع فـ ّـن الكتابــة
املؤثــرة ،موضــوع بقلــم كاتــب بصيــرباملوضــوع؛ فهــو جامــع ملــواد قيمــة فــي
املوضوع ،الدارس قد ال يجدها في كتاب غيره في املوضوع بهذا الترتيب

والتنســيق ،الــذي راعــاه املؤلــف فــي طرحهــا وشــرحها ،بأســلوب جميــل
غيــرموجــزمخــل أو طويــل ممــل).
وبذلك تصيرالجملة فقرة
وبذلــك تصيــرالجملــة فقــرة أو مقطعــا .وقــد تســتطيع أن تضيــف إليهــا
كلمــات أخــرى قليلــة أو كثيــرة تمــس وصــف الكتــاب ومــا فيــه مــن املـ ّ
ـواد
التــي اجتهــد املؤلــف فــي جمعهــا مــن مظــان كثيــرة؛ فتطــول الفقــرة أو
املقطــع ،فتزيــد فائدتهــا للقــارئ ،ألنهــا تعــود تشــتمل علــى معلومــات لــم
تكــن مشــتملة عليهــا مــن ذي قبــل .فتضيــف إليهــا – مثــا ( :وأهميــة
الكتــاب نابعــة مــن أن املؤلــف اجتهــد كثيـرا فــي دراســة الكتــب التــي ألفــت
ّ
فــي املوضــوع ودقــق النظــرفيهــا ،ثــم خــرج بحصيلــة دراســته املســتوعبة
الدقيقة ،وأصدرها كتابا هو بين أيدينا اآلن .كما أن أهميته نابعة من
أنــه لــم يكتــف بشــرح النظريــة؛ بــل ّ
طبقهــا فــي نمــاذج عمليــة يســهل علــى
القــارئ محاكاتهــا والســيرفــي ضوئهــا ،فيعــود قــادرا علــى تكويــن الجمــل ثم
َّ
املقاطع ثم املقال؛ فالكتاب عملي وليس نظريا فقط .والكتاب املؤلف
فــي بيــان قاعــدة أو نظريــة؛ ينبغــي أن يكــون مثــل هــذا الكتــاب ،مشــتمال
على نماذج طبقت فيها القاعدة أو النظرية .إن مجرد شرح القاعدة أو
النظريــة ال يفيــد الــدارس وال يســهل عليــه مهمــة املحــاكاة وتبنــي القاعــدة
أو النظريــة فــي واقــع العمــل .مــن ثــم كان كتــب النحــو املؤلفــة قديمــا
تصعــب علــى املتعلــم إســاغة مــا فيهــا مــن القواعــد ،ألن مؤلفيهــا اكتفــوا
فيهــا بتقديــم مثــال واحــد فقــط علــى كل قاعــدة ،وربمــا لــم يذكــروا وال
مثــا واحــدا علــى بعــض القواعــد ،بــل اكتفــوا بذكــرالقاعــدة وشــرحها).
ولك أن تضيف إلى املقطع مقاطع أخرى ،فتقول -مثال:
( وبذلك مرجوأن هذا الكتاب – على صغرحجمه وإيجازه في املوضوع
الــذي تعــرض لــه ســيكون بــإذن هللا عزوجــل أكثــرنفعــا مــن غيــره الــذي
هــو كبيــرموســع فــي املوضــوع ،ألن اإليجــازيســاعد الــدارس واملتلقــي علــى
إســاغة القاعــدة جــدا .واإليجــاز هــو األليــق ببيــان قاعــدة أو نظريــة إذا
صاحبــه تقديــم أمثلــة يتخذهــا املتلقــي نمــاذج يســت�ضيء بهــا فــي التقــدم
إلــى اإلمــام).
ل
ولك أن تضيف مقطعا آخر ،فتقو :
(وبذلــك أيضــا مأمــول أن يتلقــاه القـراء بقبــول ،ويقبــل عليــه الدارســون
واملدرســون؛ ألنــه ينفعهمــا جميعــا .وقيمــة الكتــاب راجعــة إلــى أنــه جــاء
فــي ســاعة الجاجــة إليــه ،فــكان الطلــب إلــى مثلــه مــن الطــاب واملعلميــن
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قائمــا ،وكانــوا ّ
يحنــون إلــى مثلــه ويتنظــرون صــدروه .وال�شــيء إذا ظهــر
فــي أوان اشــتداد الحاجــة إليــه والرغبــة امللحــة فيــه فإنــه يتلقــى بحســن
القبــول .كمــا أن قيمتــه راجعــة إلــى أن مؤلفــة كاتــب موثــوق بــه فــي
موضوعــه ،وصيتــه واســع ،وســمعته طيبــة فــي فــن الكتابــة واإلنشــاء
واللغــة العربيــة .وكل كتــاب منســوب إليــه وصــادربتوقيعــه يترامــى عليــه
الق ـراء واألوســاط العمليــة ترامــي الف ـراش علــى النــور ،ألنــه معــروف
بإتقانــه لــكل عمــل تأليفــي أو كتابــي أو لغــوي .وذلــك ميــزة قلمــا يدانيــه
ّ
فيهــا ّ
الكتــاب واملؤلفــون مــن معاصريــه).
ملحوظة هامة
الحظــت أن إضافــة كلمــة( خبــر – مثــا) إلــى أخــرى ( مبتــدأ – مثــا)
ّ
كونت جملة اسمية ،ثم أضفت إليها جمال ،فصارت فقرة ،ثم أضفت
مقاطــع أو فق ـرات إلــى املقطــع األول ،فصــارت مقــاال صغي ـرا أو كبي ـرا
علــى حســب مــا أضفــت إلــى الفقــرة األولــى مــن فق ـرات قليلــة أو كثيــرة،
والحظــت أن الفقــرة الواحــدة اشــتملت علــى جمــل؛ ولكــن الجمــل كلهــا
– رغم املحاولة – لم تنحصرفي اإلسمية؛ وإنما مست الحاجة أحيانا
إلــى االســتعانة بالجمــل الفعليــة .وقــد يتــاح للكتــاب أن يكتفــي بالجمــل
اإلســمية مســتغينا عــن الجمــل الفعليــة ،فــا يخلــط بيــن اإلســمية
والفعليــةن ولكــن ذلــك يحوجــه إلــى التكلــف الــذي قــد يســلب النــص
السالســة أو البالغــة أو الجمــال الــذي يتأتــى بصياغــة عفويــة للجمــل،
ويذهــب بصاغــة عمــل فيهــا التصنــع جمــال الجمــل ورواؤهــا ،وكذلــك
الحال في صورة اســتخدام الجمل الفعلية يحتاج الكاتب أن يســتعين
أحيانا بالجمل اإلسمية؛ ألن كثيرا من املواقف تضطره أن يستخدمها
وال يكتفــي بالفعليــة؛ ألن ذلــك ربمــا يرغمــه علــى التكلــف الزائــد الــذي
يلمســه كل متــذوق مــن الق ـراءة ّ
ويمجــه الــذوق الســليم.
كمــا الحظــت أن الجمــل اإلســمية قــد تبتــدئ باألســماء؛ ولكنهــا تنتهــي
باألفعال؛ أي أن املتبدآت تكون أسماء وأما األخبارفتكون أفعاال .وقد
علمــت فــي النحــو أن الجمــل اإلســمية يشــترط فيهــا أن تكــون املبتــدآت
أســماء صريحــة أو ّ
مؤولــة وال يشــترط أن تكــون أخبارهــا أســماء؛ فقــد
تكــون األخبــارأفعــاال كمــا قــد تكــون أســماء .الحــظ فــي الفقـرات الســابقة
التي تحولت بمجموعها مقاال صغيرا مســتقال في وصف كتاب وضع في
موضــوع فــن الكتابــة املؤثــرة:
« الــدارس قــد ال يجدهــا فــي كتــاب غيــره « ف ـ « الــدارس « مبتــدأ و « قــد ال
يجدهــا « خبــرمكـ ّـون مــن فعــل وفاعــل ومفعــول بــه.
« أن املؤلــف اجتهــد كثيـرا فــي دراســة الــخ « « أن» حــرف مشـ ّـبه بالفعــل،
يدخــل علــى املبتــدأ والخبــر ،فيســمى األول اســما لــه ويســمى الثانــي خبـرا
لــه .والجملــة التــي يدخــل عليهــا هــذه الحــرف وأشــباهه تكــون اســميةز
« وقس على ذلك جملة أنه لم يكتف ببيان النظرية الخ « .
« وكذلــك جملــة والكتــاب املؤلــف  ...ينبغــي أن يكــون مثــل هــذا الكتــاب»
ف ـ « الكتــاب املؤلــف» مبتــدأ و» ينبغــي الــخ» خبــره وهــوفعــل وفاعل.
« وكذلــك ( إن مجــرد بيــان القاعــدة أو النظريــة) مبتــدأ دخلــت عليــه (
إن) فســمي اســما لها .وجملة ( ال يفيد الدارس) الفعلية املشــتملة على
الفعــل والفاعــل واملفعــول بــه خبــرللمبتــدأ.
« وكذلــك الجملــة اآلتيــة ( :ألن مؤلفيهــا اكتفــوا الــخ) إذا تأملــت فيهــا
وجدتهــا تتضمــن التركيــب الســابقة نفســه.

« وكذلــك الجمــل الالحقــة ( أن هــذا الكتــاب الــخ) مبتــدأ ،و( ســيكون
الــخ) خبــره .و( ألن اإليجــاز ) مبتــدأ و ( يســاعد الــدارس) خبــره.
كمــا ال حظــت أن الخبــروهــو (مرجـ ّـو) مقـ ّـدم علــى املبتــدأ وهــو ( أن هــذا
الكتــاب ) فــي جملــة ( وبذلــك مرجـ ّـو أن هــذا الكتــاب الــخ ســيكون الــخ) .
وكذلــك فــي جملــة (وبذلــك أيضــا مأمــول أن يتلقــاه القـراء الــخ) حيــث إن
( مأمــول) خبــرمقــدم و( أن ّ
يتلقــأه الــخ) مبتــدأ مؤخــر.
ّ
ال بد من التمكن من قواعد النحو من خالل التمرن العملي املكثف
وقد علمت في الصفحات السابقة من قواعد النحو من خالل التمرن
العملــي املكثــف هــو األســاس الــذي يقيــم عليــه الكاتــب بنيــان الجملــة،
وبدونه لن يقدر على إعداد الجملة فضال عن فقرة وفضال عن مقال
أو كتــاب ؛ حيــث قــد ال حظــت أن جملــة واحــدة قــد تشــتمل علــى أشــياء
كثيرة فالجملة األولى وحدها تحتوي ما ال بد للكاتب أن يكون على بينة
منه حيث إن ( هذا ) مبتدأ ،و ( كتاب ) خبره ولو كانت الجملة مكونة
مــن هاتيــن الكلمتيــن وحدهمــا لكانــت بســيطة ســهلة ولــم تتطلــب مــن
القــارئ أو ّ
املتلقــي كبيــرعنــاء للفهــم والحفــظ وااللتقــاط ولكــن مــا يريــده
الكاتب من إعطاء معلومات مزيدة عن الكتاب لم يكن ليتحقق إال إذا
أضاف إلى الكلمتين ألفاظا أخرى تعبرعما ّ
يود أن يقوله عن الكتاب،
فأضــاف إليهمــا لفظــة ( نافــع) وهــي صفــة أولــى للموصــوف ( :كتــاب) ثــم
أضــاف إلــى الثــاث ،ألفاظــا أخــرى مجموعهــا صفــة ثانيــة ل ـ ( كتــاب).
والصفــة الثانيــة هــذه مشــتملة علــى كلمــة ( فــي) وهــي بمجرورهــا الالحــق
معمــول بهــا لكلمــة( كائــن) مقــدرة .وهــذه املجــرور( موضــوع فــن الكتابــة
املؤثــرة) هــو اآلخــر متضمــن ملــا يجــب مالحظتــه ،ف ـ ( موضــوع) مضافــة
إلــى (فــن) وهــي مضافــة إلــى ( الكتابــة املؤثــرة) و ( الكتابــة) موصوفــة و(
املؤثــرة) صفــة لهــا .أمــا املجــرور( بهــذا الترتيــب والتنســيق) فهــو متعلــق
بالفعــل الســابق ذكــره ( قــد ال يجدهــا) .واســم املوصــول ( الــذي) صفــة
ل ـ ( التنســيق) وجملــة (راعــاه الــخ) صلــة للموصــول .وجملــة املوصــول
بنفســها طويلــة .و ( طرحهــا) أي عرضهــا و ( شــرحها) أي إيضاحهــا،
هــذا املجــرورمتعلــق بالفعــل (راعــاه) .وب ـ ( أســلوب الــخ) املجــرورمتعلــق
ب ـ ( طرحهــا وشــرحها) علــى التنــازع .ولفظــة ( أســلوب) موصوفــة وكل
مــن لفظــة ( جميــل) ولفظــة ( غيــرموجــزمخــل) ولفظــة ( طويــل ممــل)
صفــات لها.وكلمــة ( غيــر) مضافــة و ( موجــز) موصوفــة و (مخــل) صفــة
لهــا واملوصوفــة والصفــة مضــاف إليهــا و( طويــل ممــل) منعوتــة ونعــت،
ومعطوفــة علــى ( موجــزمخــل) وكلهــا مضــاف إليهــا لكلمــة ( غيــر) .
على الكاتب أن يظل متيقظا لدى الكتابة حتى ال يخل بقاعدة نحوية
بهــذا التحليــل الــذي أجرينــاه فــي الجملــة األولــى املبــدوءة مــن ( هــذا
الكتــاب) واملنتهيــة ب ـ ( أو طويــل ممــل) علمــت أن الكاتــب عليــه أن يكــون
متيقظــا واعيــا لــدى الكتابــة يستشــعرمــا يكتبــه ،حتــى ال يرتكــب إخــاال
بــأي قاعــدة نحويــة أو ال يصدرمنــه اضط ـراب فــي اســتخدام الضمائــر
كمــا يحــدث فــي األغلــب مــن املبتدئيــن ّ
والكتــاب غيــر الناضجيــن .ومــن
ذلــك تتأكــد مــرة أخــرى حاجــة الكاتــب إلــى اســتظهارواســتحضارقواعــد
النحــو مــن خــال التمــرن العملــي علــى تكويــن الجمــل وتكويــن أجزائهــا
الداخليــة ،مــن املضــاف واملضــاف إليــه ،والنعــت واملنعــوت ،واملوصــول
ّ
وصلته ،وما إلى ذلك وبدون التمرن املكثف ال يتمكن من التغلب على
املشــكالت التــي يتعــرض لهــا الكاتــب لــدى صياغتــه الجمــل وتكوينهــا.
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[القسط األخري]

مدينة كوبه
غادرنا هيروشيما إلى مدينة كوبه بقطار(بلت ترين) ويقال إنه أسرع قطار
فــي العالــم ،وهــو أســرع مــن قطــار"يــورو اســتار" األوربــي .بعــد ســاعة وصلنــا
كوبــه.
اســتقبلنا فــي املحطــة األخ حســن ضيــاء .وهــذه املدينــة لهــا أهميتهــا عنــد
املســلمين ،إذ فيهــا بنــي أول مســجد للمســلمين ،وقــد بناهــا املســلمون
املهاجــرون عــام 1935م ،أغلبهــم مســلمو الهنــد ،تولــى ثلثــي نفقــة املســجد
الحــاج فيــروز الديــن أحــد التجــار الخيريــن مــن الهنــد ،كمــا تبــرع اآلخــرون
إلكمــال املشــروع ،وبنــوا مســجدا رائعــا وجميــا.
إمــام وخطيــب املســجد هــو الشــيخ محســن شــاكر البيومــي مــن خريجــي
األزهــر ،قــد اســتقبلنا بحفــاوة ّ
ورحــب بنــا ،ولعلــه كان يعرفنــي عــن كتبــي
ومؤلفاتــي ،وقــد اصطحبنــا فــي زيــارة املســجد وقــال عــن تأســيس املســجد
بأنــه ّ
أســس عــام 1935م وبقــي علــى هيئتــه تلــك إلــى اآلن ولــم َّ
يرمــم بعــد ،ولــم
ِ
يحدث أي ترميم وتغييرفي هيكله وحتى في تبديل أبوابه .وهذا من عجائب
قــدرة هللا تعالــى حيــث ســويت بيــوت أطـراف املســجد بــاألرض مرتيــن وأعيــد
بناءها ـ مرة بالقصف في الحرب العاملية األولى ومرة بالزلزال الشديد ـ ولكن
املسجد بقي ساملا دون أن يعتريه أي نقص طوال هذه املدة الطويلة،وفي
داخل املسجد نصبت صورة تحكي عن مشاهد الدمارالذي حل باملدينة
حيــث تبدلــت إلــى خـراب عنــد النــوازل وبقــاء املســجد ســاملا .وقــد بنــوا بجنب
املســجد مركـزا إســاميا تنتشــرمنهــا البرامــج الدعويــة والتعليميــة إلــى أنحــاء
املدينــة .وكان ملســلم باكســتاني مقصــف بجنــب املســجد دعانــا إلــى بيتــه
للغــداء ،فأكلنــا طعامــه الحــال اللذيــذ بــكل رغبــة.
مدينة يوكوهاما الصناعية
أدينا صالة العصرفي جامع كوبه ثم تحركنا بالقطارنحومدينة يوكوهاما،
مـ ّـرالقطــارعــن مدينــة أوســاكا ووصــل يوكوهامــا بعــد ســاعتين ونصــف بعــد
أن قطــع  600كيلومتـرا .يوكوهامــا تقــع بجنــب توكيــو ،وهــي مدينــة صناعيــة
وتجاريــة ،ذات موانــئ تجاريــة كبيــرة.
قبــل مــدة كان النــاس يصلــون فــي املصلــى وكان للمدينــة مصليــان ولــم يكــن
فيهــا مســجد ،ولكــن اآلن بنــوا مســجدا رائعــا ،القائمــون علــى أمــراملســجد
قالــوا عــن ســبب بنــاءه بــأن شــقيقي فضيلــة الشــيخ مفتــي محمــد رفيــع
العثماني دامت بركاته العالية قبل مدة جاء إلى هذه املدينة حين لم يكن
فيهــا مســجد فدعــا فــي املصلــى لبنــاء مســجد ،تقبــل هللا دعوتــه ّ
وهيــأ أســباب
ُ
ُ
البنــاء وك ِّمــل هــذا املشــروع بفضــل هللا تعالــى وبفضــل دعواتــه .وقــد طلــب
منــي أن أخطــب فــي ذلــك املســجد ،ومــع اعــوزازالوقــت إال أنــي قبلــت طلبهــم،
فبرمجنــا أن نذهــب مباشــرة إلــى املســجد ألداء صــاة العشــاء وأخطــب لهــم
بعــد العشــاء .اســتقبلني فــي محطــة القطــار األخ ســميع واإلخــوة اآلخــرون.
أدينا العشاء في هذا املسجد ،ثم خطبت لهم ملدة ساعة في ضوء الحديث
النبوي "إذا مات اإلنســان انقطع عنه عمله إال من ثالث صدقة جارية أو
علم ينتفع به أوولد صالح يدعوله " .ومما قلت في ضوء هذا الحديث :إن
هللا وفقكــم لبنــاء هــذا املســجد وهــذا العمــل صدقــة جاريــة لكــم ،وبقــي اآلن
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أن تبادروا إلى إنشــاء مؤسســات تعليمية وتربوية لتعليم أبناءكم وتربيتهم
حتــى يتربــى الجيــل الجديــد فــي محيــط إســامي .وقــد ّورثنــا آباءنــا نعمــة
اإليمــان ،وللحفــاظ علــى هــذا اإليمــان وتقويتــه فــي قلــوب الجيــل الجديــد
يتحتــم عليكــم أن تبرمجــوا وتعيــروا الناحيــة التعليميــة والتربويــة بعنايــة
خاصــة .وبعــد الخطابــة عدنــا إلــى مدينــة "أبينــا".
كان يــوم الجمعــة آخــريــوم إلقامتــي فــي اليابــان ،علــى أنــي كنــت فــي الســفر
يوميــن متتالييــن اختصــرت برنامجــي فــي هــذا اليــوم بخطابــة يــوم الجمعــة،
وأخــذت قســطا مــن الراحــة ،وفــي هــذه املــدة قمــت بترجمــة القـرآن ،وختمت
بفضــل هللا تعالــى ســورة الحشــرمــع حواشــيها.
قــد دعانــا مضيفنــا األخ حامــد إلــى بيتــه للعشــاء ،وهــو يقيــم فــي اليابــان منــذ
عشــرين ســنة ،وزوجتــه يابانيــة األصــل أســلمت حديثــا ،وقــد أعــدوا لنــا
طعامــا يابانيــا خاصــا.
الشعب الياباني يعيشون حياة بسيطة ،ال ينامون على السرير ،وال يأكلون
علــى طــاوالت الطعــام ،بــل يفضلــون األكل والنــوم علــى الس ـرير ،النــاس
يزاولــون أعمالهــم بأنفســهم ،وحتــى األثريــاء ال يســتخدمون أحــدا لشــؤون
بيتهم ،بل تقوم النساء على جميع أمور البيت من النظافة والطبخ وغيرها
من األعمال ،ويقال إن النساء يربطن أوالدهن على ظهورهن عند العمل.
بعــد مأســاة 1945م قطعــت اليابــان أشــواطا واســعة فــي مجــاالت الصناعــة
والتكنولوجيــا ،ووصلــت إلــى أوج رقيهــا وازدهارهــا ،وكان لهــذا التقــدم والرقــي
عوامــل مــن أهمهــا :الســذاجة فــي الحيــاة ،الجــد والجهــد ،العنايــة التامــة
بالوقــت واالحتـرازعــن إهــداره ،الحميــة والغيــرة الوطنيــة التــي تسـربت فيهــم
بعــد الفاجعــة ،تنظيــم أعمالهــم علــى أســاس حوائجهــم الوطنيــة ،وغيرهــا
مــن العوامــل.
لغة اليابان من اللغات الصعبة ،والخط الياباني خط معقد للغاية ،للغة
الواحدة ثالثة خطوط ،يقال للخط الياباني القديم "كهانجي" وليس لهذا
الخــط حــروف التهجــي بــل لــكل لفــظ هيئــة خاصــة .وتعلــم اللغــة هــذا الخــط
يتطلــب معرفــة أشــكال آالف ألفــاظ علــى حــدة .وهنــاك خطــان آخـران نشــأآ
مؤخـرا ،وهمــا "كهاتــه كانــا" و"هركانــا" ،ويوجــد فيهمــا حــروف التهجــي ،ولكــن
عددهــا كثيــر ،واللغــة اليابانيــة مــع هــذه الخطــوط الثالثــة رائجــة .تكتــب
وتنضــد جميــع الكتــب الدراســية اليابانيــة بهــذه الحــروف املعقــدة.
يأخذنــا األ�ســى واألســف عندمــا نقــارن بيــن أوضاعنــا فــي باكســتان وأوضــاع
اليابــان حيــث نــرى أن األوصــاف الحميــدة التــي نـ ّـوه بهــا الق ـرآن والحديــث
قــد تحلــى بهــا غيــر املســلمين فقطعــوا شــوطا واســعا فــي العلــوم الدنيويــة
والتقنيــات الحديثــة ،وأهملهــا املســلمون وتغافلــوا عنهــا فتخلفــوا عــن
الركــب ،وحرمــوا االنتفــاع بتراثهــم.
مسلم آيين هوا كافرتو ملى حور وقصور
(عمل الكافربدستور املسلم وقانونه ،فازدهرونال القصور والرفاهية).
بعــد هــذه الجولــة الســريعة فــي اليابــان غادرتهــا فــي  17مايــو إلــى كرات�شــي مــن
مطار"نريناي" توكيو ،وبعد  16ساعة وصلت إلى كرات�شي بسالمة وعافية
وهلل الحمــد.
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ثالث أزمات يف مدارسنا
محمد البلوش

ّ
اهلمة العالية

التقــدم و الرقــي الشــامل أمنيــة الجميــع؛ یتمنــی کل أن يرتقــي
و يتقــدم و يزدهــر و لكــن البعــض يكتســبه و البعــض اآلخــر
یحرمــه و یخیــب
رشيد أحمد بن عيسى
فما هو سبب رقي من ارتقی و خیبة من خاب و حرم؟
مــن أهــم أســباب التقــدم الشــامل و االزدهــارالعــام تخطيــط
و تنفيــذ و تقييــم
إن أكثــر مدارســنا يفقــد هــذه الثالثــة معــا أو بعــض هــذه
الثالثــة؛ فإمــا ال تخطــط املدرســة و إمــا ال تنفــذ و إمــا ال
تســتعرض و ال تقيــم! فــإن خططــت فــا تنفــذ و إن نفــذت فــا
تقيــم و ال تســتعرض!
فعلــی ســبیل املثــال ال الحصــر إن أكثــر مــواد أصــول الفقــه
و مباحــث البالغــة فــي منهجنــا الدرا�ســي نظريــة و وصفيــة و
ليســت تطبيقيــة و عمليــة و ال تتحقــق بهــا الغايــات املنشــودة
مــن تعلمهــا و تعليمهــا و لهــذا الســبب يعانــي أكثــر الطلبــة و
الخريجيــن بمشــاكل فــي املجــال التطبيقــي و العملــي مــع أنهــم
كانــوا قــد أتقنــوا حفظهــا و حصلــوا علــی درجــات عالیــة فــي
االختبــارات
ً
ً
فهــل خطــط املســئولون و املعنييــون لحــل هــذه املشــكلة؟ فمــا من كان يشكو وهنا في عزمه ،أو اعتراه الكسل والخمول ،فليأخذ كتابا يحوي في
هــو الحلــول التــي قــدم لحــل هــذه املشــكلة و أيــن نفــذت هــذه طياتــه حيــاة العظمــاء والعلمــاء الكبــار ،ويقـرأ مــا يشــحذ همتــه ،ـكـي يعشــق بهدفــه
الحلــول و مــن قــام بتقييمهــا و اســتعراضها؟
مــن جديــد ويخــدم اإلســام واألمــة املظلومــة علــى قــدرطاقته.
ً
و هكــذا يعانــي أكثــراألســاتذة و املؤظفيــن بمشــاكل ســكنية فــي كثيـرا مــا نســمع مــن اإلخــوة الذيــن يريــدون أن يكونــوا مــن ّ
الكتــاب وحملــة األقــام،
حياتهــم و يتجرعــون شــدتها و تعبهــا فــي محياهــم و يرثهــا ورثتهــم فــأول مــا يســألونك هــو كيــف نصيــركاتبــا حاذقــا؟؟؟!
بعــد مماتهــم و كذالــك يتحملــون مشــقة قلــة الرواتــب التــي ال فحـ ٌـق لهــم أن يســألوا هــذا الســؤال؛ ألنــه وجــد فيهــم الشــرر الــذي الزم للســالك
تكــون قــدرالكفــاف و مقــدارالحاجــة و هــي ال تســمن و ال تغنــي املبتــدي...
مــن جــوع
فــكل كاتــب أملعــي لــو ســئل بهــذا الســؤال ،ألجــاب بجــواب واحــد ويقــول لــه :يــا أخــي
أال تنشــأ بســبب املشــكلة الســكنية و قلــة الرواتــب غلبــة اقـرأ ثــم اقـرأ ثــم اقـرأ ثــم اكتــب مــا يمكــن لــك أن تكتــب لكــن باملواظبــة والــدوام.
الدين و استغالل الفرص و الشعبية في املصالح الشخصية فاملهم من هذا و ذاك أن يقرأ الطالب ويواظب على املطالعة املستمرة في الكتب
و الضعــف فــي مســتوی التعليــم و األبحــاث؟
النافعــة ،ـكـي ينضــج بهــا فكرتــه ،والفكــرة التنضــج عفويــة دون مـران ،بــل وراءهــا
فهــل خطــط أحــد لحلهمــا حــا جذريــا و هــل نفــذت الحلــول و ســهرالليالــي بالق ـراءة الكثيفــة واملســتمرة حتــى يســهل هللا لــه هــذا الطريــق الــذي
هــل تــم تقييمهــا و اســتعراضها؟
ســلكه العباقــرة والعظــام مــن أمجــاد التاريــخ.
و هكــذا نــری ضعفــا فــی مســتوی املقــاالت و املحاضـرات التــي فاليــوم اعترانــي الخمــول والكســل ،فكنــت بحاجــة ماســة إلــى تشــحيذ همتــي،
تقــدم کل ســنة فــي املســابقات العامــة
وتجـ ّـدد نشــاطي ،وصـ ّـب األمــل فــي نف�ســي ،فقلــت :مــا أجمــل فــي مثــل هــذه الحــال
فهــل دفعنــا مســتواها النــازل علــی التخطيــط أوال و التنفيــذ أن أشــاور مكتبتــي فــي هــذا املضمــار ـكـي يرشــدني ومــا أكرمهــا وأفضلهــا مــن مشــاور
ثانيــا و التقييــم أخي ـرا؟
التبخل والتشح تعطيك تجارب أفضل كاتب أملعي تعرفه أو سمعت اسمه ما لو
و هناك عشرات من الفراغات و الفجوات و الثغرات تشغل كان ّ
حيــا يــرزق بيــن أظهرنــا مــا كنــت تقــدرأن تجالســه دون وقــت مســبق..
فأخـ ُ
قلوبا و عقوال و تتطلب تخطيطا و تنفيذا و تقييما
ـذت كتــاب " النهضــة اإلســامية فــي سـ َـير أعالمهــا املعاصريــن" الجــزء األول،
وهناك جملة من القرارات ما نفذت وجملة من املشروعات ـكـي يثيــرإعجابــي أميــرالبيــان ،لســان العــرب ومــدرة اإلســام أعنــي شــكيب أرســان،
والبرامج نفذت ولكنه ما تم تقييمها واستعراضها
وكاتــب هــذه املوســوعة الثــرة الدكتــور محمــد رجــب البيومــي املصــري رحمــه هللا
فأين مدارسنا عن التخطيط العام و الشامل أوال و التنفيذ الــذي فقدنــاه يــوم الســبت  2ربيــع األول  1432ه ـ املوافــق  5فبرايــر 2011م ولــه
ثانيا و التقييم أخيرا؟
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أســلوب رشــيق عــذب يأخــذ بمجامــع قلبــك ،فأنقــل بعــض الفقـرات ممــا
كتبــه األســتاذ الفقيــد ومــن شــاء الزيــادة فليراجــع إلــى الكتــاب.
ويجــدرأن أشــيربــأن هــذا الكاتــب األملعــي يبــدأ بنمــط أبدعــه هــو بنفســه
ويختــارجوانــب مــن حيــاة العباقــرة العظــام التــي تثمــرالقـراء ثــم يحللهــا
ويفســرها مــن خــال تجاربــه ،وقــد ّ
وضــح أســلوبه فــي املقدمــة فقــال:
"وقــد اختــرت أن أتحــدث عنهــا – النهضــة اإلســامية  -فــي ظــال أبطالهــا
مــن أئمــة املســلمين ،ال ألترجــم لحيــاة هــؤالء األبطــال ،فمــا أقصــر ّ
همــة
تتجــه إلــى رصــد ســنوات امليــاد والرحلــة والوظائــف والوفــاة ،إذا جعلــت
ذلك غاية جهدها ّ
املدون بين السطور ،ولكن الحديث املثمرهو الذي
يكشــف عــن أعمــال املصلــحّ ،
ويفســر دوافعــه الذاتيــة ،ويقـ ّـدر جهــاده
الدائــب فيمــا اعترضــه مــن الصعــاب ،وإذ ذاك يتســع املجــال للحكــم
العــادل مــن املؤلــف ،واالطمئنــان الواعــي مــن القــارئ الحصيــف".
واآلن أترككــم ومــا كتــب حــول شــكيب أرســان ،يقــول :كنـ ُـت أق ـرأ عــن
كثــرة مؤلفــات محمــد بــن جريــرالطبــري ،وأبــي الفــرج الجــوزي ،وجــال
الدين السيوطي ،ما يدهش ويروع حتى ّ
عن لي أن أتهم الراوين بالتزيد
واإلغ ـراق ،ثــم طالعــت حيــاة األميــر شــكيب ،فوجدتــه فــي مــدى ســتين
ً
ً
ً
عاما لم يترك يوما واحدا دون تحريرمقالة ضافية في جريدة ،أو كتابة
بحث علمي في مؤلف ،أوصياغة مذكرة سياسية في شأن ّ
هام أوإجابة
رســالة أخويــة أو علميــة ،تفصــل بعــض املشــاهد ،حتــى اكتمــل لــه مــن
ّ
ذلك كله ما يزيد عن خمسمائة مجلد! ضاع أكثرها في أنهارالصحف،
وســجالت السياســة ،ومكاتــب األصدقــاء ،ومتفـ ّـرق املجــات!...
كتــب ذات مــرة إلــى صديقــه األســتاذ محمــد الفا�ســي يقــول فــي رســالة
ّ
خاصــة « :وفــي يــوم عيــد رأس الســنة علمنــا أنــا وكاتبــي حســاب مــا صــدر
عــن قلمــي مــن املكتوبــات ســنة  1935مــن أول ينايــر إلــى  31ديســمبر،
ً
نقــا عــن دفتــرقيــود املكاتيــب فبلــغ عــدد الرســائل الخصوصيــة ،1781
ً
وعــدد املقــاالت  ،176وقصيدتيــن ومقطوعــة ،وعــدا ذلــك حـ ّـررت كتابــا
عــن شــوقي فــي  350صفحــة ،وحوا�شــي ابــن خلــدون فــي  560صفحــة،
وطبعــت روض الشــقيق ديــوان أخــي ّ
وذيلتــه بتفســير ،وأودعتــه ترجمــة
ّ
ملخصــا ،ألن األصــل أطــول ّ
ممــا قرأتمــوه فــي روض
أخــي ،ونســب العائلــة
الشــقيق.
ً
وفــي ســنة  1935كتبــت قســما غيــر قليــل مــن الجــزء األول مــن كتــاب
األندلــس ( يريــد كتــاب الحلــل السندســية فــي األخبــارواآلثــاراألندلســية)
لكنــي ســأجعل ذلــك عنــد تمــام هــذا الجــزء مــن محصــول ســنة 1936
إن شــاء هللا.
ّ
ّ
وفــي ســنة  1935قدمــت ديوانــي للطبــع ،وعلقــت عليــه تفســير بعــض
ً
ّ
األلفاظ ،وقريبا يتم طبعه وأهديكه ،وكتاب ليفي بروفنسال لخصته
همــة شــباب ال ّ
همتــي ّ
فــي هــذه الســنة ،فأنــت تــرى أن ّ
همــة شــيوخ».
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هامش األخبار
مسلمو أوروبا يحولون الكنائس المغلقة إلى مساجد
يُقبــل املســلمون يف العديــد مــن بلــدان أوروبــا علــى شـراء بعــض الكنائــس الــي
أغلقــت أبواهبــا ،نتيجــة قلّــة االهتمــام هبــا وهجرهــا مــن قبــل أتباعهــا؛ بغــرض
حتويلهــا إىل مســاجد ودور عبــادة للمســلمني.
وتظهــر اإلحصائيــات أ ّن قرابــة  20كنيســة تغلــق أبواهبــا ســنوياً ،يف اململكــة
املتحــدة ،فيمــا أوردت الســجالت الرمسيــة يف الدامنــارك ،إغــاق قرابــة 200
كنيســة أبواهبــا ،مــع حلــول منتصــف عــام  ،2015بينمــا أُقفلــت أبـواب 515
كنيســة يف أملانيــا خــال األعـوام ال 10األخــرة.
طبيعــة املعــارك يف حلــب تشــر إىل أصابــع اخلـراء الــروس ألهنــا تشــبه معــاركروســيا يف الشيشــان حيــث تواصــل مســكو القصــف دون معايــر أخالقيــة.
 إصابة 3مدرسني يف قصف روسي على مدرسة تفتنار بريف إدلب. ارتفــاع عــدد النازهــن الســوريني قــرب احلــدود الرتكيــة إىل أكثــر مــن 150ألفــا.
 وفــاة األمــن العــام األســبق لألمــم املتحــدة بطــرس غــايل عــن عمــر يناهــز 94عامــا يف مصــر.
 لث ـوار يســتعيدون الســيطرة علــى عــدد مــن النقــاط يف حــي اهللــك حبلــبمــن مليشــيات ســوريا الدميقراطيــة  ،ويأســرون عــدداً مــن العناصــر بعــد هجــوم
معاكــس.
 عش ـرات القتلــى واجلرحــى مــن مليشــيات األســد  ،وتدمــر عربــة مدرعــةبعــد كمــن حمكــم نصبــه ث ـوار الغوطــة الشــرقية جملموعــات حاولــت التوغــل
قــرب م ـزارع بــاال.
 منــذ أيــام جــرى إخ ـراج مدفيــدف مــن القمقــم ،وراح يكيــل التصرحيــاتعــن مشــهد املنطقــة ،ســوريا .شــهور ومل نســمع لــه رك ـزا .يبــدو أن الدكتاتــور
يف إجــازة.
 جلنــون الــذي وصلــت إليــه الق ـوات الروســية بقصفهــا املستشــفيات حــىالتابعــة لألمــم املتحــدة تكشــف عــن حالــة إحبــاط ويــأس وهزميــة مشــروع
ســوريا.
 طالق نار على فلسطينية بزعم تنفيذها عملية طعن يف القدس احملتلة. رئيــس الــوزراء االس ـرائيلي الســابق ايهــود اوملــرت يدخــل الســجن الدانتــهبالفســاد.
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إمام مجاعة مصلى نيب الرمحة يف طهران يف حوار مع "سين أون الين":

املواطنون الشيعة يف طهران يتعاطفون معنا

اإلشارة :الشيخ عبيد هللا مو�سى زاده ،خريج جامعة دارالعلوم زاهدان وأحد أبرز علماء السنة الناشطين في طهران وإمام مصلى
“نبي الرحمة” املهدم في طهران الواقع في منطقة بونك في حوارمع موقع “سني أون الين”،
تطرق فضيلته إلى دراسة “موانع وحدة األمة وطرق إزالتها” .كما تطرق إلى الوضع الراهن ألهل السنة في طهران
وملف مصلى “نبي الرحمة”.
ســني أون اليــن :ســماحة الشــيخ عبيــد هللا مو�ســى زاده! نحــن فــي أســبوع
الوحدة في إيران ،حيث يتم فيه التركيزعلى وحدة املسلمين .برأيكم ما
هي أســباب اختالف املســلمين وتفرقهم في األوضاع الراهنة؟
الشــيخ مو�ســى زاده :بســم هللا الرحمــن الرحيــم“ .إن هــذه أمتكــم أمــة
واحــدة وأنــا ربكــم فاتقــون” .مــن مســؤوليات علمــاء األمــة اإلصــاح .هــذه
االختالفــات الواســعة ،أخرجــت األمــة مــن أن تبقــى أمــة ،وهــي محرومــة
مــن بركــة األمــة مادامــت تعانــى الطائفيــة والتشــتت .للطائفيــة والفرقــة
وكذلــك للوحــدة عوامــل مختلفــة نشــيرإلــى بعــض منهــا:
 -1االبتعــاد مــن الق ـرآن الكريــم وتعاليمــه املضيئــة الجديــرة بالحيــاة
والحيويــة .إن تمســكنا بالق ـرآن واتخذنــاه منهجــا ،تقــل االختالفــات
والنزاعــات ،وهــذا أحــد العوامــل الهامــة فــي الوحــدة.
 -2العامــل الثانــي للوحــدة هــو العمــل علــى الســنن املباركــة للنبــي صلــى
هللا عليه وسلم .االبتعاد من سنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من
عوامــل التشــتت.
 -3التركيــز علــى املشــتركات وعــدم االهتمــام باالختالفــات مــن عوامــل
الوحــدة .بالتطــرق إلــى القضايــا االختالفيــة تشــتعل ني ـران الطائفيــة.
يجــب أن تهتــم وســائل اإلعــام ومواقــع التواصــل االجتماعــي ّ
والكتــاب
والخطباء إلى املشتركات .ال ينبغي طرح القضايا الخالفية في الجلسات
واالجتماعــات العامــة.
 -4يجــب أن تعطــى فرصــة أكثــر ويفســح املجــال لعلمــاء صادقيــن لهــم
مكانــة اجتماعيــة وكلمــة مســموعة فــي قضيــة الوحــدة ،ليبلغــوا رســالة
الوحــدة إلــى األمــة املســلمة جميعــا.
ّ
 -5يجــب التصــدي للمتطرفيــن والغــاة الذيــن يضخمــون املســائل
العادية بين األمة املسلمة .األمة شيعة وسنة اليوم بحاجة إلى الوحدة
أكثــرمــن أي وقــت م�ضــى .األعــداء يثيــرون الفتــن ،والبــد مــن مواجهتهــا.
علــى علمــاء الفريقيــن أن يدعــوا النــاس علــى املنابــرإلــى الوحــدة ويؤكــدوا

علــى االجتنــاب مــن االختــاف.
ســني أون اليــن :لــدى املســلمون اختالفــات فكريــة وعقديــة أشــد مــع
الديانــات األخــرى؛ رغــم هــذا ملــاذا االختالفــات الداخليــة بيــن املســلمين
بــرزت أكثــر؟
الشــيخ مو�ســى زاده :هــذه مؤامــرة االســتكبار العالمــي؛ ليعيشــوا
بأنفسهم في إطارآمن ،ويحرفوا أذهان املسلمين ويشغلوهم بأنفسهم.
االختالفــات بيــن الشــيعة والســنة كاالختالفــات داخــل األســرة ،لكــن
االختالفــات بيننــا وبيــن الســائرين اختالفــات عميقــة جذريــة؛ وإن كان
القـرآن الكريــم دعــا جميــع الطوائــف والنحــل إلــى الوحــدة ،حيــث قــال:
“قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال هللا
وال نشــرك بــه شــيئا وال يتخــذ بعضنــا بعضــا أربابــا مــن دون هللا”.
الق ـرآن يدعــو أهــل الكتــاب واملســلمين إلــى كلمــة واحــدة ســواء بينهــم
جميعــا ،وهــذا يــدل علــى أنهــا إن كانــت كلمــة واحــدة للوحــدة نتحــد فيهــا،
وتكــون تلــك الكلمــة ذريعــة للوحــدة .املســلمون لديهــم اتفــاق فــي الكثيــر
مــن األمــور والكلمــات ،فيجــب أن تكــون وحدتهــم أكثــر .مــن املؤســف أن
املســلمين غفلــوا عــن االســتكبار العالمــي واشــتغلوا بأنفســهم.
الصهاينــة فــي عصرنــا يســيطرون علــى اإلعــام .إنهــم يقومــون بالدعايــات
كيــف مــا يشــاؤون ويشــغلون املســلمين بالتفاصيــل ،ويســتخدمون مــن
خطــة “فـ ّـرق تســد” ،ألن االختالفــات الداخليــة لــدى املســلمين تصــب
فــي مصلحــة الغــرب ،ووحدتهــم وأخوتهــم خطــر للغــرب وإمريــكا .علــى
املســلمين أن يكونــوا واعيــن حذريــن ،ويقـ ّـووا وحدتهــم وأخوتهــم أكثــرمــن
أي وقــت.
ســني أون الين :ما مدى تأثيرمؤتمرات وجلســات الوحدة والتقريب في
تحقيــق الوحــدة برأيكــم؟
الشــيخ مو�ســى زاده :إن مجمــع التقريــب حقــق نجاحــات وانجــازات
جيــدة ،ومؤتمــره الســنوي أيضــا جديــر باإلشــادة .لكــن هنــاك حاجــة
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القاموس

ملحة إلى خطوات أكثرجدية للوصول إلى نتائج مطلوبة .يرجى أن يستفاد
فــي املســتقبل مــن العلمــاء البارزيــن فــي العالــم اإلســامي ومــن املراجــع،
وليجلــس جميعهــم جنبــا إلــى جنــب ،ويفكــروا فــي تقليــل االختالفــات
وتحقيــق الوحــدة واألخــوة اإلســامية.
هــذه خطــوة مفيــدة أن يجلــس كبــار علمــاء العالــم اإلســامي وإي ـران
فــي ثالثــة أيــام ويفكــروا فــي التفريــب بيــن املذاهــب ،لكــن أعتقــد أن أهــم
عوامل الوحدة احترام البعض للبعض ،والتعامل مع مثقفي القريقين،
ومراعــاة الحقــوق والحريــات املشــروعة.
ســني أون اليــن :تعيــش ســماحتكم منــذ مــدة طويلــة فــي طه ـران .مــا هــو
تقييمكــم العــام لألوضــاع االجتماعيــة والثقافيــة ألهــل الســنة فــي طهـران
وعالقتهــم مــع أكثريــة الشــيعة فيهــا؟
الشيخ مو�سى زاده :بين الشيعة والسنة تعايش جيد ،والوحدة العملية
موجودة بيننا .هنا العالقات جيدة ،وال توجد مشكالت بينهم .في بعض
املناطــق توجــد عالقــات أس ـرية .نحــن عشــنا فــي مناطــق مختلفــة مــن
طهـران ،ولــم نشــاهد مــن املواطنيــن الشــيعة مــا يســوءنا .خاصــة عندمــا
اتهمنــا البعــض بالتطــرف والغلــو ،دافــع عنــا الشــيعة دفاعــا قويــا ،وهــم
يتعاطفــون معنــا .يعيــش فــي طهـران أقليــات وجاليــات دينية مثل اليهودية
واألرامنــة وأتبــاع ديانــة الزردشــت والديانــات األخــرى ،وال توجــد عنــف
وال تطــرف وال صراعــات ،وهنــاك اهتمــام باملشــتركات .ال ينكــرأحــد وجــود
املتطرفين بين الفريقين الذين ال يريدون الوحدة ،لكنهم قليلون .نرجو
أن تــدوم هــذه األخـ ّـوة والوحــدة ،وتن�ســى االختالفــات والطائفيــات.
ســني أون اليــن :فضيلــة الشــيخ مو�ســى زاده! كانــت ســماحتكم إمــام
الجماعة في مصلى “نبي الرحمة” الواقع في “بونك” الذي تم هدمه قبل
مــدة .نرجــو مــن ســماحتكم أن توضحــوا لنــا إلــى أيــن وصــل ملــف مصلــى
“بونــك”؟
ّ
الشــيخ مو�ســى زاده :ال يـزال مصلــى بونــك يواجــه مشــكالت لحــد اآلن لــم
يتــم تســويتها .املصلــون ومجلــس املصلــى راجعــوا جهــات مختلفــة لحــل
املشــكلة ،وراســلوا مــن يعنيهــم األمــر ،لكــن حتــى اللحظــة لــم نحصــل علــى
نتائــج مطلوبــة .مصلــى بونــك كان مــكان عبــادة وصــاة ،والذيــن كانــوا
يحضــرون للصــاة كانــوا مــن ســكان طه ـران.
نحــن كتبنــا منهجنــا وأرســلنا نســخة منــه إلــى كافــة املســؤولين ،وأوضحنــا
أننا أبعد الناس من اإلفراط والتطرف واملسائل الخالفية .جعلنا ّ
األخوة
والوحدة نصب أعيننا ،وســنظل متمســكين بهذا األمر.
أديــن شــخصيا اإلف ـراط والتفريــط كليهمــا .منهجنــا هــو االعتــدال
والوســطية واالحت ـرام إلــى مقدســات املذاهــب .نحــن أعضــاء أمــة وســط؛
“وكذلــك جعلناكــم أمــة وســطا لتكونــوا شــهداء علــى النــاس”.
نحــن مواطنــوهــذه البــاد وأبنائهــا ،ونحتــرم قوانيــن بالدنــا .نحــن إيرانيــون
وانتمائنــا لهــذا الوطــن ،وال عالقــة لنــا بجهــات تعــادي الوطــن والنظــام.
نخالف العنف والتطرف .ديننا علمنا الصلح والسالم والرحمة والرأفة،
وأن نجعل احترام اإلنسانية أمام أعيننا .رسولنا رسول الرحمة والرأفة.
مــن اتهمنــا بالتطــرف لــم ينصفنــا .مــن أراد أن يعرفنــا ليعرفنــا مــن خــال
مواقفنا وكالمنا ،وليسأل رأينا في القضايا الخالفية من أنفسنا.
سني أون الين :نشكركم خالص الشكرعلى الفرصة التي أتحتموها لنا.

معج��م املصطلح��ات اجلدي��دة
وطريق��ة اس��تعماهلا ()29
مليشيات :شبه نظاميان
عربة ّ
مدرعة :خودرو زرهى
تفادي :پرهیزکردن ،طفره رفتن
تصعيد :اوج گرفتن
جلسة التصويت :جلسه رای گیری
تلويح :کنایه ای گفتن
أغسطس :آگوست
تدفق الالجيئين :سرازيرى پناه جویان
الصليب األحمر :صليب سرخ
مساعدات طبية :كمكهای پزشکی
تحديات :چالشها
النسيج االجتماعي :بافت اجتماعى
األزمة اإلنسانية :بحران انسانى
خططنا الرامية :اهداف ما درراستاى
أفرز :دفع كرد
غيرشرعية :غيرقانونى
دور ريادي :نقش پیشگام

كيفية استعماهلا
•عش ـرات القتلــى والجرحــى مــن مليشــيات األســد وتدميــر عربــة
ّ
مدرعــة بعــد كميــن محكــم نســبه ثــورا الغوطــة الشــرقية.
•الواليــات املتحــدة تدعــو روســيا و تركيــا لتفــادي أي تصعيــد حــول
ســوريا.
•البرملان يعلق جلسة التصويت على حكومة الوفاق.
•روســيا تســعى إلثــارة قلــق العالمــي وفــرض شــروطها عبــر التلويــح
بحــرب عامليــة.
•الصليــب األحمــريوصــل مســاعدات طبيــة لتعــزللمــرة األولــى منــذ
أغســطس املا�ضــي.
•تدفق االجيئين أحد التحديات الكبيرة التي تواجهنا اآلن.
•نعمــل علــى وقــف تدفــق االجيئيــن ألنــه قــد يدمــر النســيج
االجتماعيــة ألوروبــا.
•روســيا تلعــب دور مدمــر فــي ســوريا وهــي عامــل أسا�ســي فــي األزمــة
اإلنســانية التــي يعيشــها الســوريون.
•لن نتراجع عن خططنا الرامية إلى التخلص من األسد في سوريا.
•الحشد الشعبي أفرض جماعات غيرشرعية خارج إطارالدولة.
•علينا كعرب ومسلمين مهمة القيام بدور ريادي ضد املتطرفين.
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اجملتمع الدولي التهمه أزمة سوريا!

االنتخابات وضرورة
الوعي السياسي!

إن أبــرز عامــل دفــع شــعبنا إلــى حافــة االنحطــاط ،ونقلــه مــن مســارح
األفــاك إلــى مســابح األســماك ،هــو فقــدان الوعــي السيا�ســي ،وبالتالــي
عــدم العلــم بمــا ي ـراد لــه.
فشــعبنا ال يعــرف حقوقــه القانونيــة ،حتــى يحصــل عليهــا عبــراملطالبــة،
وإذا لم يعرفها ر�ضي بالدون ،وخدع ببريق الكلمات املنمقة ،املزخرفة!
فالشــعب الــذي يشــارك فــي االنتخابــات الرئاســية ،ولكنــه اليــدري
الواجبــات التــي علــى رئيــس الجمهوريــة القيــام بهــا ،وهكــذا ال معرفــة لــه
بوظائــف الــوزراء ،ويشــترك فــي التصويــت للمجلــس البرملانــي ،ومجلــس
الخبـراء ،متعاميــا ،دون أن يــدرك أهميــة العمــل الــذي يبــادربــه ،مــن أن
االنتخابات ستأتي بالرئيس أوالنائب القادمين على املنصب ،ومن غير
أن يقــدرحجــم تغيي ـرات سياســية تصحــب اســتيالءه علــى الكر�ســي،
فهذا الشــعب ال شــك أصيب بفقدان الوعي السيا�ســي ،فهو ال يريد بل
يـراد لــه ،وال دور لــه فــي تحديــد مصيــره!
فكثيــر مــن بنــي جلدتنــا ،مــن الســنة ،حينمــا يــرون محافظــا أو نائبــا
يشــترك فــي محافلهــم أويحضــرفــي املصلــى ألداء صــاة الجمعــة ويقــوم فــي
الصف األول ،يحكمون بأنه املحافظ املثالي أو النائب املؤهل! ثم هذا
الحضــور يغطــي علــى إهمالــه أمورهــم ،وهــم يمدحونــه ويثنــون عليــه،
رغــم أنــه محــط انتقــاد واســع حيــث لــم يقــم بواجبــه كنائــب أو غيــره!
وهذا كله يرجع إلى أن هؤالء حرموا الوعي السيا�سي!
ولــو أنهــم حظــوا بالوعــي ،لخرجــوا زاحفيــن علــى أمعاءهــم ،مطالبيــن
حقوقهــم!
وال يمكن إهمال أهمية االنتخابات خاصة هذه املرة ،تحديدا ألنها قد
تتمخض عن تحوالت في السياسة اإلقليمية!
وهي قد تنتهي بين عشية وضحاها ولكن أثرها باق إلى سنوات ،فال بد
من استغاللها لتعيين املصير!
ومــا يجــب فــي هــذه الســاعة املصيريــة ،هــو قيــام الكتــاب املهــرة ،وذوي
الخب ـرات ممــن تســمع كلمتهــم ،بإيقــاظ الشــعب ،وتنبيهــه علــى حقوقــه
ومتطلباتــه ،عبــر إيحــاء الوعــي السيا�ســي إلــى روعــه!
حتى ال يكون إثالج صدره بالثرثرة والكالم بل بالحقيقة واإلقدام.

تنعقــد مؤتم ـرات دوليــة عديــدة تهــدف إلــى حــل األزمــة الســورية ،ولكــن
هــذه املؤتم ـرات والبرملانــات لــم تحــل أزمتهــا ،وهــي باقيــة كمــا كانــت! ألن
املفاوضــات تــدور حــول محاربــة اإلرهــاب ،وتضــع الحــرب عليــه كأولويــة،
متجاهلــة أســباب اإلرهــاب والتطــرف ،مــن فــرض الحصــار والتجويــع،
والقصــف املســتمر علــى املــدن الســورية ،وتهميــش مطالبــات الشــعب
الدافعة إلى الثورة ،التي تهدف إلى إسقاط النظام غيرالقابل لإلصالح!
ماهــي وظيفــة املؤسســات األمميــة ،والــدول الكبــرى؟ أليســت مــن وظيفتها
التدخــل ملحاربــة جرائــم ضــد اإلنســانية؟
نعم ،وظيفتها هذه ،وهي تعرف وظيفتها جيدا ،وها هي تدخلت ،في بعض
من البلدان ،وشاهدنا مواقفها ،حيث قامت تجاه القوات الجائرة -وفق
صالحها -ولكن األمرينعكس في ســوريا تماما ،فكأن ســوريا تتطلب من
القوى املشــاركة ،تجاهل هذه الجرائم وتهميشــها وغض النظرعنها ،بل
وعــاوة علــى هــذا ،تتطلــب منهــا الدعــم واملســاندة علــى اقت ـراف الجرائــم،
وهــذا الدعــم والنصــردفــع نظــام األســد ملضاعفــة إجرامــه ،لعــدم وجــود
ما يخســره سياســيا!
وإن الغفلــة عــن مصيــر الشــعب الســوري مــن قبــل الــدول اإلســامية،
واألمم املتحدة ،ومنظمة حقوق البشر ،جريمة مماثلة لجريمة النظام.
وأثبتــت هــذه املؤتم ـرات أن القــوى ال تهــدف إلــى حــل األزمــة ،وأن القــول
بالحل ليس إال خداعا وتســويفا! كيف ،وهي تصرعلى إبقاء األســد على
الحكم؟ كيف يمكن لرجل أن يجمع شعبا بعدما أسهم إلى حد كبيرفي
املذبحة؟! والقوى الدولية كيف أصبحت تلح هذا اإللحاح السخيف؟
هــل التعلــم كيــف يظهــراإلرهــاب؟
إن التــدري ،فنحــن نقــول لهــا :إن التاريــخ أخبرنــا أن املجتمــع الناقــم
واملتعرض للفو�ضى واالضطهاد هو حاضنة التطرف واإلرهاب ،كما أن
الالعــب األول فــي كبــح اإلرهــاب أيضــا هــو املجتمعــات وال غيــر.
إن اإلرهــاب الناتــج مــن اســتمرار القصــف البربــري ،وحمــات الحصــار
واالعتقــال والتعذيــب لــن ينتهــي قبــل أســبابه!
إن النظــام الســوري والرو�ســي يســتمران فــي القصــف البربــري ،ووراءهــم
بعــض ميليشــيات ،زاعمــة محاربــة اإلرهــاب ،مــع أنهــا بنفســها تمــارس
اإلرهــاب ،بــكل مــا تحمــل الكلمــة مــن معنــى!
فالــدول إن تهمهــا أزمــة ســوريا ويهمهــا حلهــا ،عليهــا إنهــاء مهزلــة محاربــة
اإلرهــاب ،وتفويــض زمــام الثــورة إلــى يــد الثــوار ،وااللتفــات بمطالبــات
الشــعب ،وفــي رأســها ،رحيــل هــذا الرجــل البغيــض بشــار وتنازلــه عــن
الحكــم ،ألن هــذا الفو�ضــى لــن ينتهــي مــا دام هــو باقيــا علــى الحكــم.
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عشرون نصيحة !...
النصيحة األولى
اتــرك املســتقبل حتــى يأتــي  ,وال تهتــم
بالغــد ألنــك إذا أصلحــت يومــك
صلــح غــدك.
النصيحة الثانية
مــا م�ضــى فات,ومــا ذهــب مات,فــا
تفكــر فيمــا م�ضى,فقــد ذهــب و
ا نق�ضــى .
النصيحة الثالثة
عليــك بامل�شــي و الرياضــة ,واجتنــب
الكســل و الخمــول  ,واهجــر الف ـراغ
والبطا لــة.
النصيحة الرابعة
جــدد حياتــك  ,ونــوع أســاليب
معيشــتك ,وغيــر مــن الروتيــن الــذي
تعيشــه .
النصيحة الخامسة
اهجراملنبهات واإلكثارمن الشاي و
القهــوة ,واحــذرالتدخيــن و الشيشــة
و غيرهــا
النصيحة السادسة
كــرر(ال حــول و ال قــوة إال باهلل)فإنهــا
تشرح البال ,وتصلح الحال ,وتحمل
بهــا األثقــال ,وتر�ضــى ذا الجــال.
النصيحة السابعة
أكثــر مــن االســتغفار ,فمعــه الــرزق
و الفــرج و الذريــة و العلــم النافــع و
التيســير و حــط الخطايــا.
النصيحة الثامنة
البــاء يقــرب بينــك و بيــن هللا و
يعلمــك الدعــاء ويذهــب عنــك الكبــر
و العجــب و الفخــر.
النصيحة التاسعة
ال تجالــس البغضــاء و الثقــاء و
الحســدة فإنهــم حمــى الروح,وهــم
حملــة األح ـزان.
النصيحة العاشرة
إياك و الذنوب ,فإنها مصدرالهموم
واألحزان و هي سبب النكبات و باب
املصائب واألزمات.
النصيحة الحاديةعشر
ال تتأثــر مــن القــول القبيــح و الــكالم

الســيئ الــذي يقــال فيــك فإنــه يــؤذي
قائلــة وال يؤذيــك.
النصيحة الثانيةعشر
ســب أعدائــك لــك وشــتم حســادك
يساوي قيمتك ألنك أصبحت شيئا
ً ً
مذكــورا ورجــا مهمــا.
النصيحة الثالثة عشر
اعلــم أن مــن اغتابــك فقــد أهــدى
لــك حســناته و حــط مــن ســيئاتك
وجعلــك مشــهورا بيننــا  ،وهــذه
نعمــة .
النصيحة الرابعة عشر
أبســط وجهــك للنــاس تكســب
ودهــم ,وألــن لهــم الــكالم يحبــوك,
وتواضــع لهــم يجلــوك.
النصيحة الخامسة عشر
ابــدأ النــاس بالســام و حيهــم
بالبســمة وأعرهــم االهتمــام لتكــن
ً
ً
حبيــا إلــى قلوبهــم قريبــا منهــم.
النصيحة السادسة عشر
ال تضيــع عمــرك فــي التنقــل بيــن
التخصصــات و الوظائــف و املهــن,
فــإن معنــى هــذا أنــك لــم تنجــح فــي
�شــيء.
النصيحة السابعة عشر
كــن واســع األفــق و التمــس األعــذار
ملــن أســاء إليــك لتعــش فــي ســكينة و
هــدوء ,وإيــاك و محاولــة االنتقــام.
النصيحة الثامنة عشر
ال تفــرح أعــداءك بغضبــك و حزنــك
فــإن هــذا مــا يريــدون ,فــا تحقــق
أمنيتهــم الغاليــة فــي تعكيــر حياتــك.
النصيحة التاسعة عشر
اهجــر العشــق و الغ ـرام و الحــب
املحــرم فإنــه عــذاب للــروح ومــرض
للقلــب ,وافــزع إلــى هللا و إلــى ذكــره و
طاعتــه.
النصيحة العشرون
إذا وقعــت فــي ازمــة فتذكــركــم أزمــة
مــرت بــك و نجــاك هللا منهــا ,حينهــا
تعلــم أن مــن عافــاك فــي األولــى
ســيعافيك فــي األخــرى

نبذة عن اضطراب
الشخصية الوسواسية
يتصــف املصــاب باضط ـراب الشــخصية الوسواســية باملبالغــة فــي
الترتيــب واتبــاع األنظمــة والقواعــد علــى حســاب املرونــة فــي التعامــل
مــع اآلخريــن ،مــا يؤثــرســلبا فــي عالقتــه بهــم ،ويســبب لــه القلــق نتيجــة
تصرفاتــه الخارجــة عــن الســيطرة ،وقــد يحــول ذلــك دون شــعوره
بالســعادة.
أعراض اإلصابة باضطراب الشخصية الوسواسية:
 /1فــرط التفكيــر فــي التفاصيــل والقواعــد واللوائــح واألنظمــة عنــد
القيام بأي عمل ،ما قد يســبب إهمال املصاب الهدف األسا�ســي من
العمــل.
 /2الرغبــة فــي تحقيــق املثاليــة فــي إنجــازاألعمــال ،وقــد يؤثــرذلــك فــي
قــدرة املصــاب علــى إنجــاز العمــل ،كأن يفشــل فــي إنجــاز مشــروع مــا
لعــدم قدرتــه علــى االلت ـزام بقواعــد ومعاييــر املثاليــة التــي يحددهــا
لنفســه .
 /3املبالغــة فــي االنشــغال بالعمــل ،مــا يدفــع املصــاب إلــى االبتعــاد عــن
املقربيــن منــه وعــدم ممارســة األنشــطة والهوايــات املحببــة إليــه فــي
أوقــات فراغــه.
 /4رفض العمل مع اآلخرين أو توكيل املهام إليهم ما لم يوافقوا على
اتباع تعليماته وطريقته في العمل.
 /5صعوبــة التخلــص مــن األغ ـراض التالفــة حتــى لــو لــم تكــن ذات
قيمــة بالنســبة للمصــاب.
 /6التمســك باملــال وعــدم الرغبــة فــي صرفــه علــى نفســه أو علــى
اآلخريــن؛ ألن االحتفــاظ باملــال فــي نظــره ضــروري للتعامــل مــع مــا قــد
يواجهــه فــي املســتقبل.
 /7يتســم املصــاب باضط ـراب الشــخصية الوسواســية بالتزمــت
والعنــاد.
ومن األعراض والدالالت ايضا :
قــد تشــيركثيــرمــن األعـراض والــدالالت إلــى إصابــة املــرء باضطـراب "
الشــخصية الوسواســية" ،ومــن أهمهــا اإلفـراط فــي التفانــي فــي العمل،
عــدم القــدرة علــى رمــي األشــياء وتركهــا ،حتــى وإن لــم يكــن لهــا قيمــة،
البخــل ،عــدم الســماح لآلخريــن بالقيــام بأشــياء يرغبــون فيهــا ،عــدم
الرغبــة فــي إظهــار املــودة ،االنشــغال املفــرط بالتفاصيــل ،والقواعــد
والقوائــم ،القلــق ،اإلحبــاط؛ مــا يؤثــرسـ ًـلبا علــى أدائــه العملــي ،عــدم
القــدرة علــى حــل املشــاكل ،إضافــة إلــى ضعــف العالقــات االجتماعيــة.
ً
املصابــون باضط ـراب "الشــخصية الوسواســية" يرســمون
طريقــا
للكمــال فــي أذهانهــم يعجــزون عــن الســيرعليــه فــي الواقــع؛ مــا يــؤدي إلــى
مشــاكل صحيــة ونفســية ،

السنة 12 :العدد /4 :ربيع الثاني  1437هـ .ق

األخالق واآلداب اإلسالمية

29

أدركوا أنفسكم
الشيخ السيد أبو

الحسن علي الحسني الندوي رحمه اهلل
التعريب :ابن عيسى

ـت واقفـاً مــع األســتاذ الشــيخ المفتــي محمــد قاســم القاســمي حفظــه اهلل تعالــى أمــام المصعــد ،ننتظــر وصولــه فــإذا بطالــب
ملحوظة:كنـ ُ
يافـ ٍع ،صافــح األســتاذ ثـ ّـم ســأله :ســماحة األســتاذ! هــل تُرجــم كتــاب (خــود را دريابيــد) إلــى اللغــة العربيــة؟
فأجابه األستاذ :بـ ال ،إال أن يقوم بذلك ابن عيسى وأشباهه.
فنظــر ابــن عيســى إلــى قلمــه المنكســر ،وضحالــة معارفــه ،وبضاعتــه المزجــاة فــي األدب العربــي ،فقـ ّدم رجـاً وأعقــب أخــرى إال أنــه عــزم فــي
ـذرة مــن العقــل ،فهــا هــو اآلن بصــدد ترجمــة هــذا الكتــاب
نهايــة المطــاف أن يشـ ّـمر عــن ســاق الج ـ ّد إليمــاء األســتاذ وإشــارته إن كان ينعــم بـ ّ
ـل أن تجــدوا فــي هــذا الكتــاب النّفــع والفائــدة،
الثميــن ،وسأنشــرها إن شــاء اهلل ضمــن حلقــات متعــددة فــي مجلــة «الصحــوة اإلســامية» ،آمـ ُ
ـت فيــه مــن خطــأ فــي الترجمــة؛
عمــا عــزب عنّــي أو فاتنــي ،أو فيمــا وقعـ ُ
والخيــر والبركــة ،وأن تتابعــوا معــي طريــق الحــق ،فتبعثــوا بنقدكــم البنّــاء ّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
(وف ـَ ْـو َق ُك ِّل ذي ع ْلــم َعليـ ٌـم (يوســف.)76 :
ألن اإلنســان مهمــا حــرص علــى العلــم ،فســيجد مــن يفوقــهَ ،
(ابن عيسى)
											
مقدمة األستاذ املفتي محمد قاسم القاسمي حفظه هللا
قراؤنا الكرام وسادتي األعزة! الكتاب الذي بين أيديكم اآلن هوفي الحقيقة
مجموعــة مــن خطــب املفكــر اإلســامي الكبيــر الشــيخ العالمــة الســيد أبــي
الحســن علــي الحســني النــدوي رحمــه هللا تعالــى ،ونصائحــه التــي ألقاهــا علــى
الطــاب العلــوم الشــرعية فــي جامعــة نــدوة العلمــاء ب ـ " لكهنــو" وجامعــة "
دارالعلــوم ديوبنــد" فــي بــاد الهنــد.
ّ
ّ
وبعــد مطالعــة هــذا الكتــاب ســتصدقونني بــأن م�ضــي الزمــان لــم يخلــق ولــم
يــدرس هــذه الخطــب؛ بــل إن أهميتهــا باقيــة متجــددة ،بــل عــاوة علــى ذلــك
ازدادت أهميتهــا وحاجتنــا إليهــا.
وإن ألقيـ ْـت هــذه الخطــب للطــاب إال أنهــا بــدون إط ـراء أو مبالغــة ،مفيــدة
للعلمــاء وخريجــي املــدارس ،وســايراملراهقيــن والشــباب واليافعيــن علــى حـ ّـد
ســواء.
الغــرو بــأن محتويــات هــذه الرســالة ،حديــث قلــب املؤلــف وآالمــه وأوجاعــه
ّ
لصنــاع املجتمــع اإلســامي.
ّ
والين�ســى املترجــم بأنــه ل ـ ــا عثــرعلــى هــذا الكتــاب فــي آخــرأعــوام التحصيــل
ً
والدراســة ،وألقــى فــي ضوئــه نظـ ًرا إلــى الــوراءّ ،
تحســرقائــا لنفســه :يــا ليتنــي
ّ
عثرت على هذه املطالب في بداية الدراسة ،كي أتعلم في ضوء هذه النصائح.
وأحد زمالئي املخلصين واملفكرين عثرعلى هذا الكتاب بعدما ُوضعت على

ً
رأسه عمامة الشرف ،ويستفيد منه حتى اللحظة قال لي :يا ليت أحدا كان
ّ
يدلنا على هذا الكتاب في أوان الدراسة ،كي نقطع مرحلة الدراسة بالنجاح
ّ
والتعرف.
ّ
وهللا سبحانه وتعالى هوأعلم كم أثرهذا الكتاب في مسيرحياة الكثيرين،
وأرشــدهم نحــو الهــدف املقصــود ،وأحيــا ّ
همتهــم ،ونفــخ فيهــم النشــاط
والحيويــة .ففــي املقالــة التــي هــي بعنــوان " مقــام طــاب العلــوم الدينيــة"
تقرؤون حول كيفية تغييرالبرنامج الدرا�سي ،واألساليب التربوية ،واملسائل
املهمــة األخــرى التــي يحتــاج إليهــا الطــاب واملــدراس الدينيــةّ ،
ّ
ممــا أرجــو أن
تفتــح هــذه املباحــث نوافــذ اإلصــاح فــي وجــوه العلمــاء.
ّ
وال يــب فــي ذلــك بـ ّ
ُ
ـأن الطــاب املخلصيــن اليــوم ،هــم العلمــاء الحــق ،وصنــاع
ر
املجــد فــي الغــد.
فأرجــو مــن الطــاب الشــباب أن يقــرؤوا هــذا الكتــاب ،ويهضمــوا محتوياتــه،
ويعـ ّـدوا أنفســهم الســتجواب مقاصــد هــذا الكتــاب مــن ّ
كل جهــة.
يرجــو املترجــم منكــم الدعــاء الصالــح لنفســه وللمؤلــف ولجميــع األحبــاب
الذيــن ســاعدونا فــي إخ ـراج هــذا الكتــاب ،الحــول والقـ ّـوة إال بــاهلل.
خادم الطالب محمد قاسم القاسمي
جامعة دارالعلوم زاهدان
محرم 1419هـ.ق
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على مائدة املثنوي

مثنوي معنوي

( القسط الثالث)

مباراة سيدنا علي رضي اهلل عنه
مع بطل باسل يهودي []1
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.

َبصــق الخصــم علــی وجــه علـ ٍـي و وضــع علــي الســیف علــی األرض
ً
إعراضــا مــن قتلــه
أیهــا الحبیــب اللبیــب َت َع ّلــم إخـ َ
ـاص العمــل مــن ســیدنا علــي الصحابــي
ً َّ
هللا طاهــر ونظیــف مــن أوســاخ الریـ ِـاء
الجلیــل .واعلــم جیــدا بــأن أســد ِ
ُ
ً
وعملــه خالـ ٌ
ـص لوجــه هللا تعالــی دائمــا هکــذا
واإلعجــاب و هــوی النفــس
ّ
ّ
َعل َمــه مرشـ ُـده ُوم ِعلمــه.
ازعلی آموز اخالص عمل
شیرحق را دان مطهرازدغل
کان علی ر�ضی هللا عنه فی غزوة وقهروغلب فیها علی بطل باسل فبعد
ً
ذلک ّ
مد َیده إلی سیفه قاصدا قتل الخصم بعد سیطرته علیه.
درغزا برپهلوانی دست یافت
ی
زود شمشیر برآورد و شتافت
صــقَ
قــد اســتیئس الخصــم مــن حیاتــه ورأی املــوت أمامــه رأی العیــن( َب َ
ً
فــي َو ْج ِهـ ِـه ِبــا َحيـ ٍـاء) فتفــل علــی وجــه علـ ٍـي ،إهانــة لــه .وهــو مفخــرة لــکل
ولــي ونبــی.
او خدو انداخت درروی علی
افتخارهرنبی و هرولی
وکان علـ ٌـی مــن الصحابــة األجــآء وکان وجهــه یتــأأل مــن نــور اإلیمــان

والعمل الصالح مع ّنیة صحیحة وســیماه نورانی من أثرالســجود حتی
البدریخضــع لــه مــع وضاحتــه وفصاحتــه مــع ذلــک تفــل املغلــوب علیــه.
َ
ـیف وتهــاو َن
فــی تلــک املــدة الوجیــزة التــی أسـ َـاء لحرمــة علــی وهــو ألقــی السـ
لقتــل الخصــم.
درزمان انداخت شمشیرآن علی
کرد او اندرغزا اش کاهلی
تعجب ودهش مکافح علی من عمله ومن رحمه وعفوه من غیرموضع
ومحــل.
گشت حیران آن مبارز زین عمل
وز نمودن عفو و رحمت بیمحل
َ
قال املکافح ّ
رفعت السیف الحاد (ذالفقار) لقتلی
لعلی یا موالی لقد
ٍ
ملــاذا ألقیتــه وأطلقتنی.
گفت برمن تیغ تیزافراشتی
ازچه افکندی مرا بگذاشتی
أی �شئ َ
أیت خیرمن صراعی وأفضل من اشتباکی أولی من
وقال یاعلی ّ ر
ُ
وقعت فی الشبکة فلم تصدنی .ملاذا؟؟؟.
إغتیالی کنت
آن چه دیدی بهترازپیکارمن
تا شدی تو سست دراشکارمن
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بعد  5سنوات على إسقاط مبارك ..مصر حتت نظام أكثر ّ
تسلطًا

بعــد  5ســنوات علــى الثــورة التــي أزاحتــه مــن الســلطة،
يعيش الرئيس األسبق حسني مبارك الذي حكم مصربال
منــازع لثالثــة قــرون ،فــي جنــاح بمستشــفى عســكري ،كمــا
ً
بــات ولــداه يتمتعــان بالحريــة ،فيمــا أقــام الجيــش نظامــا
ً
أكثــر تســلطا.
وكان مبــارك تــرك الحكــم فــي  11فبرايــر 2011م بعــد 18
ً
ً
يومــا مــن ثــورة شــعبية انطلقــت احتجاجــا علــى عنــف
الشرطة والفساد املستشري والسعي الحثيث من جانب
ابنــه جمــال لوراثــة الســلطة.
ً
أكثرقمعا
غيــر أنــه بعــد  5ســنوات علــى إســقاطه ،عــاد املــوت تحــت
التعذيــب فــي أقســام الشــرطة وأضيــف إليــه االعتقــال
التعســفي واالختفــاء القســري للشــباب واملعارضيــن،
بحســب منظمــات حقــوق اإلنســان التــي تصــف نظــام
الرئيــس عبدالفتــاح السي�ســي ،الــذي عــزل الرئيــس
اإلســامي املنتخــب محمــد مر�ســي فــي عــام 2013م ،بأنــه
"أكثــر قمعيــة مــن نظــام مبــارك".
فــي الوقــت نفســه ،يجــد االقتصــاد املصــري صعوبــة فــي
التعافــي فيمــا يضاعــف الفــرع املصــري لتنظيــم الدولــة
اإلســامية االعتــداءات الداميــة.
بداية القصة
فــي  25ينايــر 2011م نــزل آالف املصرييــن ،بدعــوات
أطلقتها حركات شبابية عبرشبكات التواصل االجتماعي،
إلــى الشــوارع متجهيــن إلــى ميــدان التحريــر ،الــذي أصبــح
رمــز الثــورة ،للمطالبــة بـ"العيــش والحريــة والعدالــة
االجتماعيــة والكرامــة اإلنســانية".
وســرعان مــا تحــول اآلالف إلــى مالييــن يصيحــون" :ارحــل..
ارحــل" ،حتــى اضطــر الجيــش إلــى أن يتخلــى عــن الجن ـرال
الســابق الــذي أعلــن فــي  11فبرايــر تســليم الســلطة إلــى
املجلــس األعلــى للقــوات املســلحة.
نظــم املجلــس العســكري بعــد ذلــك أول انتخابــات
تشــريعية ورئاســية حــرة وأســفرت عــن فــوز جماعــة
ً
اإلخــوان املســلمين ،القــوة املعارضــة األكثــرتنظيمــا تحــت
حكــم مبــارك ،بأكثريــة برملانيــة وصعــود أحــد كوادرهــا،
محمــد مر�ســي ،إلــى الرئاســة.
ولكــن بعــد عــام مــن تولــي األخيــر الســلطة ،فــي الثالــث مــن
يوليــو 2013م ،قــام قائــد الجيــش آنــذاك عبدالفتــاح
السي�ســي بعزلــه إثــر نــزول مالييــن املصرييــن فــي تظاه ـرات
للمطالبــة برحيلــه.
وفي الشــهور التالية ،قام جنود ورجال شــرطة بقتل أكثر
ً
مــن  1400مــن أنصــار مر�ســي واعتقلــوا أكثــر مــن  15ألفــا
آخريــن.
ً
وأصــدرالقضــاء أحكامــا باإلعــدام علــى مئــات بينهــم مر�ســي
وبعــض قيــادات اإلخــوان فــي قضايــا جماعيــة ســريع دانتهــا
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شؤون إسالمية ودولية

األمــم املتحــدة بشــدة.
ثــم امتــد القمــع ليشــمل الشــباب املنتميــن لحــركات غيــر إســامية تدعــو
للديمقراطية شاركت في الدعوة لثورة عام 2011م ومعارضة للسي�سي.
أحكام على مبارك
خالل الســنوات الخمس األخيرة ،أم�ضى حســني مبارك البالغ من العمر
ً
ً
 87عامــا والــذي يعانــي مــن مشــكالت صحيــة معظــم وقتــه محتج ـزا فــي
جنــاح بمستشــفى املعــادي العســكري فــي القاهــرة ،ويتــم نقلــه بانتظــام
بمروحيــة وعلــى ســريرطبــي إلــى قاعــات املحاكــم التــي يمثــل أمامهــا فــي عــدة
قضا يــا.
ً
صــدر أول حكــم بالســجن  25عامــا علــى حســني مبــارك فــي عــام 2012م
بعد أن أدانته محكمة جنايات في القاهرة بالتورط في قتل أكثرمن 800
متظاهــرإبــان ثــورة 2011م.
ولكــن محكمــة النقــض ألغــت هــذا الحكــم وقــررت إعــادة محاكمتــه
أمــام هيئــة قضائيــة أخــرى أســقطت عنــه هــذا االتهــام ،غيــرأن محكمــة
النقــض ألغــت مــرة ثانيــة حكــم البـراءة وقــررت التصــدي بنفســها للحكــم
فــي القضيــة التــي مازالــت منظــورة حتــى اآلن ولــم يصــدر فيهــا حكــم بعــد.
وفــي مايــو 2015م صــدر حكــم بالحبــس  3ســنوات علــى مبــارك ونجليــه
عالء وجمال بعد أن دانتهما باالستيالء على أكثرمن  10ماليين يورو من
األمــوال العامــة املرصــودة لصيانــة القصــور الرئاســية.
غيــر أن محكمــة مصريــة قــررت إطــاق س ـراح عــاء وجمــال مبــارك فــي
ً
أكتوبــر؛ معتبــرة أنهمــا أمضيــا فتــرة العقوبــة أثنــاء حبســهما احتياطيــا علــى
ذمــة القضايــا التــي حوكمــا فيهــا.
ومنــذ إخــاء ســبيلهما يعيــش عــاء ،وهــو رجــل أعمــال ثــري ،وجمــال الــذي
كان يؤهــل نفســه لخالفــة والــده ،حيــاة أسـرية أكثــرراحــة إال أنهمــا يتجنبــان
الظهــور العلنــي.
وحوكم العديد من الوزراء واملسؤولين السابقين في عهد مبارك في قضايا
فساد مالي ،إال أنه تمت تبرئة معظمهم أوإصدارأحكام مخففة عليهم.
عودة الحزب الوطني
أما الكوادرالسابقة للحزب الوطني الديمقراطي الذي كان مبارك يترأسه،
فقــد أعــاد اإلعــام تأهيلهــم حتــى إن العديديــن منهــم انتخبــوا فــي نهايــة عــام
2015م أعضاء في البرملان الذي تهيمن عليه أغلبية مؤيدة للسي�سي.
ويقــول العديــد مــن املحلليــن السياســيين :إنــه مــع عــزل مر�ســي ثــم انتخــاب
ً
السي�ســي رئيســا فــي عــام 2014م ،فــإن الجيــش تمكــن مــن إغــاق قــوس
الديمقراطيــة القصيــر فــي التاريــخ املعاصــر ملصــر التــي ظــل العســكريون
يحكمونهــا منــذ إســقاط امللكيــة عــام 1952م.
ويقــول نديــم البيطــار ،الخبيــر املتخصــص فــي شــؤون الشــرق األوســط
فــي معهــد العالقــات الدوليــة واإلســتراتيجية فــي باريــس :إن عــودة نظــام
مبارك تمت بطريقة ملتوية إلى حد كبير ،إذ إن قليلين هم من يدافعون
صراحــة عنــه ولكــن فــي الواقــع معظــم املمارســات املمقوتــة لعصــرمبــارك
عــادت مــرة أخــرى بــل إنهــا تزايــدت.
ويضيــف املحامــي والحقوقــي املصــري املعــروف جمــال عيــد أن النظــام
اســتمرار لنظــام مبــارك ،ولكــن بشــكل أعنــف.
املصدر :موقع مجلة املجتمع

مذكرات أمحد مجال

آه منك يا دمعيت
قسوة الدموع لغة أخرى من معانى االرهاق و األلم
عندمــا تتحــدث الدموع،تعجــز الكلمــات عــن التعبيــر تعجــز
الوجوه عن التفســيروتعجزاالقالم عن التقديرعندما تتحدث
الدمــوع ال تبقــى للكلمــات معانــي
ن
لغــة الدمــوع ال يفهمهــا عابــري الحــز وال املترفهيــن فــي مالعــب
التدلل وال الغامرين في ساحات ال حب فيها وال قلوب فيها تنبض
لغةالدموع اللغة الوحيدة التي تشعرنا بعمق الخيبة
لغة الدموع ال تصمد امامهاكلمات التشجيع وال قسوة القلوب
الدموع لها هي التي تحسك بالراحة وانت في عمق الجرح عندما
تســرى االم فــي جوانبــك والوجــع تعتصــربقايــا النبــض فــي كيانــك
والخفقــان تعــج باضلعــك حينهــا غ ـزارة الدمــوع يصبــح اســهل
بكثيــر مــن خيبــات االم
عندمــا تتألــم وحيــدا بصمــت دمــوع تشــاركك أملــك دموعــك
التــي هيكــي جــزء منــك يبقــى ســهل الجريــان ســريع البلــل يغســلك
بآهاتــه كلمــا تنــزل تحــس ان جــزءا ثقيــا نــزل عــن كاهلــك ويبقــى
هــي ســهل الجريــان
ولكن يبقى السؤال ملاذا ماتت الدموع ملاذا تحجرت
هل تعبت من النزول
أم يئست من تخفيف أملك
أم عجزت عن مداواة جرحك
ن
أم أنها كباقي البشرذهبت و تخلت عنك بدو سبب
ملــاذا عندمــا نتألــم مــا نتــزل الدمــوع ويبقــى فــي القلــب جمــرة الجــرح
يشــعل بقايــا االحاســيس
ن
إنهــا عالمــة الحــزن الواضــح لكــن بدونهــا يصبــح للحــز معنــى آخــر
هــو أشــد إيالمــا ربمــا هــو البــؤس
اواليأس اوالصبراواملوت البطيء والسقوط في تلك الحضيض
الضيق امللئ باشباه مخيف
تتخلــى عنــك حينمــا تكــون بأشــد الحاجــة إليهــا وتهطــل كاملطــر
عندمــا تحــاول إخفاءهــا انهــا الدمــوع
فآه منك يا دمعتي
فيك أنا احترت

السنة 12 :العدد /4 :ربيع الثاني  1437هـ .ق

33
الرأي

مقاالت
يف الفكر

سعادت عبيداللهي

ضررهــا ،وأن تميــز بيــن الناصــح والخــادع ،وبيــن املخلــص واملنافــق ،وبيــن
الكفؤوالعاجز ،فال تولي قيادتها إال األكفاء واألقوياء األمناء ،ثم التوليهم
أمورهــم إال علــى حــذر.
ويعتبــر اإلمــام النــدوي رحمــه هللا تقديــس امللــوك والزعمــاء مــن عالمــات
فقــدان الوعــي ،حيــث يقــول:
" إن األمــة التــي يعوزهــا الوعــي غيــر جديــرة بالثقــة ،والتبعــث حالتهــا علــى
االرتيــاح ،وإن أطــرت الزعامــة والزعمــاء وقدســتهم فإنها-مادامــت ضعيفــة
الوعــي -عرضــة لــكل دعايــة وتهريــج وســخرية كريشــة فــي فــاة تلعــب بهــا
الريــاح والتســتقر فــي مــكان.

المحل لألثرة في اإلسالم
يقــول العالمــة النــدوي رحمــه هللا فــي كتابــه الشــهير"ماذا خســر العالــم
بإنحطــاط املســلمين":
"إنــه المحــل فــي اإلســام ألي نــوع مــن أنــواع األثــرة ،إنــه المحــل فيــه لألثــرة
الفردية أوالعائلية التي نراها في بعض األمم الشرقية واألقطاراإلسالمية
والمحــل فيــه لألثــرة املنظمــة التــي نراهــا فــي أوروبــا وأمريــكا وفــي روســيا ،فهــي
في أوروبا أثرة حزب من األحزاب ،وفي أمريكا أثرة الرأسماليين ،وفي روسيا
قلــة آمنــت بالشــيوعية املتطرفــة وفرضــت نفســها علــى الكثــرة وهــي تعامــل
العمــال واملعتقليــن بقســوة نــادرة ووحشــية...
إن األثــرة بجميــع أنواعهــا ســتنتهي وإن اإلنســانية ســتثور عليهــا وتنتقــم
ّ
ّ
منهــا انتقامــا شــديدا ،إنــه المســتقبل فــي العالــم إال لإلســام الســمح العــادل جيش رباهم دين هللا وجيوش ربتهم أهوائهم
يــوم تحــرك جيــش الصحابــة ومــن بعدهــم جيــوش بنــي أميــة فــي العالم كانوا
الوســط وإن طــال أجــل هــذه " األث ـرات"..
إن األثرة -فردية كانت أو عائلية أو حزبية أو طبقية -غيرطبيعية في حياة يمتنعــون عــن قتــل األطفــال والشــيوخ والنســاء ،وعــن التمثيــل بجثــث
األمة وإنها تتخلص منها في أول فرصة ،إنه ال محل لها في اإلسالم وال محل أعدائهم األلداء ،وعن قتل من ليس محاربا ،وقتل السفراء واملعاهدين،
لها في مجتمع واع بلغ الرشد وال أمل في استمرارها؛ فخيرللمسلمين وخير وعــن هــدم الكنائــس واملعابــد.
ن
للعــرب وخيــرلقادتهــم ووالة أمورهــم أن يخلصــوا أنفســهم منهــا ويقطعــوا كانــوا يلتزمــون العهــود ،ويجتنبــو الغــدر والخيانــة وأكل أمــوال النــاس
بالبا طــل.
صلتهــم بهــا قبــل أن تغــرق فيغرقــوا معهــا.
فــي عصرنــا تحركــت جيــوش الكفــروالضــال نحــو بــاد املســلمين والســبب
واضــح ،لكــن يشــاهد العالــم كيــف يقتلــون األطفــال الرضــع ،والشــيوخ
الوعي وفقدانه في األمة
ل
ي
العــز  ،أو النســاء الغافــات بقصــف يقــال أنــه رو�ســي ،والحقيقــة أن
في ضوء كلمات العالمة الندو
حينمــا أشــاهد بعــض الشــعوب اإلســامية التــي ثــارت فــي عصرنــا ،كيــف القصــف إمريكــي والغطــاء رو�ســي؛ ألن الكفــر ملــة واحــدة.
أصبحــت فريســة للمنافقيــن ولعبــة العابثيــن والفاســدين ،وعــاد شـرارهم هذا هو الفرق بين جيش رباهم دين هللا،
وجيوش ربتهم دياناتهم الباطلة وأفكارهم الخبيثة وفلسفتهم املادية.
قبــل الثــورات ليتولــوا أمورهــم بعدهــا،
ي
أتذكــرهــذه الكلمــات الخالــدة للعالمــة أبــو الحســن النــدو فــي كتابــه مــاذا
خســر العالــم بانحطــاط املســلمين حيــث اشــتكى فقــدان الوعــي فــي األمــة «طلوع» قناة تحارب هللا ورسوله
قائال" :إن الشــعوب اإلســامية والبالد العربية مع األســف ضعيفة الوعي محطــة «طلــوع» التلفزيونيــة التــي مقرهــا «كابــول» تعتبــر أكثــر املحطــات
إذا تحرجنــا أن نقــول فاقــدة الوعــي -فهــي التعــرف صديقهــا مــن عدوهــا التلفزيونيــة شــعبية بيــن املشــاهدين األفغــان،
والت ـزال تعاملهمــا معاملــة ســواء أو تعامــل العــدو أحســن ممــا تعامــل هــذه القنــاة ذاع صيتهــا بعــد االحتــال اإلمريكــي ،وهــي فــي الظاهــر تنشــط
فــي مجاليــن؛ األول بــث أخبــاروتقاريــروتحاليــل ،بعضهــا ملفــق مكــذوب أو
الصديــق الناصــح...
مفتعــل باحت ـراف تســتهدف مــن خاللهــا بطريقــة ناعمــة الديــن اإلســامي
والتزال تلدغ بجحرواحد ألف مرة والتعتبربالحوادث والتجارب...
وهــي ضعيفــة فــي الوعــي الدينــي والوعــي االجتماعــي وأضعــف فــي الوعــي وشــعائره وثقافتــه.
السيا�ســي ،وذلــك مــا جــر عليهــا ويــا عظيمــا وشــقاء كبي ـرا وســلط عليهــا والثانــي؛ بــث الخالعــة واألفــام اإلباحيــة واملسلســات ،لكــن األســوء
مــن ذلــك أن القائميــن علــى هــذه القنــاة يتجسســون لصالــح املخاب ـرات
القيــادة الزائفــة وفضحهــا فــي كل معركــة"..
ثــم الوعــي فــي أدبيــات اإلمــام النــدوي ليــس معنــاه مجــرد التعليــم وزوال اإلمريكيــة فــي ثــوب اإلعــام والصحافــة!!!
األميــة ،فكــم مــن علمــاء يفتقــدون الوعــي! وكــم مــن إعالمييــن اليحملــون يقال إن مؤسسها تاجرأفغاني عاد من «استراليا» بعد احتالل الواليات
املتحــدة ألفغانســتان ســنة  2003امليــادي وهــو» محســني» .لكــن فــي
مثقــال ذرة مــن الوعــي!
بل الوعي كما صرح في أكثرمن مرة في مصنفاته أن تبلغ األمة سن الرشد الحقيقــة لــم تؤســس القنــاة املذكــورة إال بإشــارة إمريكيــة وتمويــل إمريكــي
فــي القضايــا املدنيــة والسياســية ،وأن تتقــوى فيهــا ،وأن تعــرف نفعهــا مــن يســتمر حتــى اآلن .فمســتبعد جــدا أن يكــون القيــام بمشــروع كبيــر مثــل
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ومنافســتها فــي قيــادة األمــم ،ومزاحمتهــا فــي وضــع العالــم ،والتــي يعــزم
عليها دينها أن تراقب سيرالعالم وتحاسب األمم على أخالقها وأعمالها
ونزعاتهــا ،وأن تقودهــا إلــى الفضيلــة والتقــوى ،وإلــى الســعادة والفــاح
فــي الدنيــا واآلخــرة ،وتحــول بينهــا وبيــن جهنــم مــا اســتطاعت مــن القــوة..
ويواصــل قائــا :هــذه هــي األمــة التــي يمكــن أن تعــود فــي حيــن مــن األحيــان
خط ـرا علــى النظــام الجاهلــي الــذي بســطته أوروبــا فــي الشــرق والغــرب
وأن تحبــط مســاعيها»...
يبــدو أن تلــك األحيــان التــي تحــدث عنهــا الســيد النــدوي رحمــه هللا
انطلقــت ش ـرارتها بعــد الثــورة الســورية ،فهــذه الثــورة فــي طريقهــا
ليفضــح األمــم الغربيــة کاملــة فــي دعاويهــا الكاذبــة وفــي تفانيهــا فــي عبــادة
مصالحهــا املاديــة وفــي عنصريتهــا الحاقــدة.
وأي فضــح أكبــر مــن أن تدعــم األمــم الغربيــة طاغيــة قتــل أكثــر مــن
ثالثمائــة ألــف شــخص وشــرد 12ميليــون آخــر!؟ وأي فضــح أكبــرمــن أن
تنتقــل األمــم الغربيــة بقيــادة الواليــات املتحــدة مــن مؤتمــر إلــى مؤتمــر
إلنقــاذ طاغيــة الشــام!؟

هذا في وســع تاجرعادي« .محســني» وشــركته ليس إال واجهة لهذه القناة
اختفــى ورائهــا جواســيس االحتــال وشــياطينه،
ثم هؤال اليتجسسون على الطالب املقاتلين كما يتصور .بل ما من نشاط
أو حركــة دينيــة أو دعويــة فــي أفغانســتان إال وهــم يعــدون عنهــا تقاريــر،
ويسعون في تخريبها وتشويه سمعتها ،فبالنسبة لإلمريكيين الخطراألكبر
والعــدو األقــوى هــي املــدارس الدينيــة واملراكــز العلميــة والقائميــن عليهــا،
وهــذا مــا يجــب أن يكــون فــي حســبان جميعنــا..
همسة ربانية
هنــاك مــن يهمــس لــك أن ال شــمس فــي األفــق ،والبارقــة مــن األمــل ،وأنَّ
الليل هو فصول حياتك كلها ،وأن مصلحتك أن تتأقلم معه وال تفكر
ب�شــيء آخــر.
هناك من يهمس لك أن مصلحتك في أن تسيرباتجاه الرياح ،والتقارع
العواصــف.
هناك من يهمس لك أن مصلحتك في أن تستسلم للواقع ،وتفعل كذا
وتســيركذا.
هنــاك همســات مــن بعيــد ،وهنــاك همســات مــن قريــب تقــول لــك أن
الصبــح بعيــد ،وأنــك لــن ت ـراه أبــدا.
عن أزمة سوريا
ولكــن عكــس ذلــك كلــه هنــاك همســة واحــدة أقــرب إليــك مــن حبــل
ّإن أزمــة ســوريا أزمــة دينيــة ،إنهــا أزمــة اعتقــاد ،وفكــرة؛ إنهــا أزمــة بيــن
الوريــد تقــول لــك «أليــس الصبــح بقريــب».
اإلســام مــن جهــة وســائرالديانــات الباطلــة علــى وجــه األرض مــن جهــة
تلك الهمسة همسة ربانية،
أخــرى ،إنهــا أزمــة بيــن الفكــرة اإلســامية والفكــرة الغربيــة.
إنها هدية سماوية،
اإلســام فــي فســطاط واآلخــرون فــي فســطاط .الفكــرة اإلســامية فــي
تلــك الهمســة جديــرة بــأن نضعهــا نصــب أعيننــا ،ونؤمــن بهــا مــن دون
جانــب ،والفكــرة املاديــة الغربيــة بخيلهــا ورجلهــا فــي جانــب آخــر.
الهمســات.
وهناك حيارى مذبذبون بين هذا وذاك.
مخطــئ مائــة باملائــة مــن يزعــم أن أزمــة العالــم اإلســامي بمــا فيهــا ســوريا
مجلة وحي القلم
أزمــة البطــون الخاويــة ،أو أزمــة الفقــر واملســكنة ،أو أزمــة التخلــف
مجلة شهرية تصدرمن معهد تجويد القرآن في زاهدان،
املــادي ،أو أزمــة رغيــف الخبــز وفواتيــر امليــاه.
املعهد املذكور يقع في منتهى شارع كوثرالشمالي في زاهدان.
وإهانــة عظيمــة إلــى أن يقــال فــي الشــعب الســوري أنــه ثــارلرغيــف خبــز،
مجلة»وحــي القلــم» تصــدر منــذ عاميــن علــى مــا أظــن ،وتنشــر مقــاالت
أو ثــارلراحــة عيــش ،أو ثــارإلحـرازمناصــب سياســية ،أوتقاســم الســلطة
عــدد مــن ذوى الهمــم العاليــة فــي املعهــد املذكــور ،أعــرف البعــض منهــم
السياســية وغيــرذلــك مــن املقاصــد املاديــة..
وال أعــرف آخريــن.
ومــن الوهــم الخالــص أن نزعــم أن أزمــة ســوريا ســوف تحلهــا رأيــات
ـكور
الشــك أن املجلــة فــي ذاتهــا ونظ ـرا إلــى ظروفهــا جهــد مشـ وخطــوة رفعــت للوطنيــة أوالقوميــة أوالحزبيــة.
جديــرة باإلشــادة نحــو إحيــاء لغــة الق ـرآن والحديــث فــي معاهدنــا ومــن الوهــم الكامــل أن نزعــم بــأن هــذه األزمــة ســوف يحلهــا مقاتلــون
ومدارســنا الشــرعية فــي زاهــدان.
يقاتلــون بإشــارة سياســيين فاســدين مفســدين يتحركــون بإشــارة
أنــا إذ أقــدرإلدارة معهــد تجويــد الق ـرآن خطوتهــم هــذه ،أرجــو لهــم مــن
اإلمريــكان ،ويتوقفــون بأمرهــم .يرجحــون أطماعهــم الشــخصية
هللا العلــي القديــر الثبــات فــي العمــل ،والتطــور فــي الفكــر ،واإلبــداع فــي
أوكراســيهم علــى شــرع هللا ومصالــح األمــة.
األســاليب ،وأحذرهــم كل التحذيــرمــن أي نــوع مــن اإلحبــاط أو اليــأس،
إن أزمــة ســوريا اليحلهــا إال مقاتلــون شرســون ،أقويــاء ،أشــداء أعــزة فــي
فــذاك أعظــم األعــداء وأكبــر املوانــع فــي ســبيل النشــاطات العلميــة
نفوســهم ،وأشــواكا فــي أعيــن الكفــار؛ ألنهــا أزمــة ديــن وإيمــان ،أزمــة كفــر
والثقافيــة والصحافيــة
وإســام ،واألزمــة الدينيــة اليحلهــا إال طائفــة تقاتــل لتكــون كلمــة هللا هــي
العليــا والتخــاف فــي ذلــك لومــة الئــم،
املسلمون والجاهلية املعاصرة وجها لوجه
وإن مكنــت فــي األرض أقامــت الصــاة ،وآتــت الــزكاة ،وأمــرت باملعــروف،
يــرى أبــو الحســن النــدوي رحمــه هللا أن املســلمين علــى عالتهــم موئــل
ونهــت عــن املنكــر.
اإلنســانية وأمــة املســتقبل،
وذكــر رحمــه هللا فــي كتابــه مــاذا خســر العالــم بإنحطــاط املســلمين أن
هذه األمة هي األمة الوحيدة التي تعد خصيمة األمم الغربية وغريمتها

السنة 12 :العدد /4 :ربيع الثاني  1437هـ .ق

35

السنة 12 :العدد /4 :ربيع الثاني  1437هـ .ق

36

السنة 12 :العدد /4 :ربيع الثاني  1437هـ .ق

