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االفتتاحية

فهل إىل خروج من سبيل؟!
سماحة األستاذ المفتي محمد قاسم القاسمي  -أستاذ الحديث ومسئول قسم التخصص والدراسات العليا بالجامعة

ال يخفى على أحد ما يجري في العالم اإلسالمي الذي صاركجريح مثخن بالجراح تنزف منه الدماء وتدور أعينه كالذي يغ�شى عليه من املوت ،يئن
املستضعفون تحت وطآت االضطهاد واملؤامرات اليدرون ما ذا سيحدث بعد ساعة أو بعد يوم أو ...متى تهدم البيوت على أوالدهم ومتى يفارقون
فلذات أكبادهم أومتى َّ
يشردون أو متى يرجعون إلى أوطانهم ويتمتعون برؤية أطالل منازلهم وفي كلمة واحدة متى نصرهللا!
وههنــا يتســاءل أهــل الفكــروأولــو الغيــرة مــن املســلمين ســيما الشــباب املتحمســون هــل فــي هــذه األوضــاع إلــى خــروج مــن ســبيل ،كأن اليــأس كاد أن
يســتولي علــى القلــوب والعقــول وكادت الهمــم أن تضعــف .وقبــل أن نبــادر بجــواب لهــذا الســؤال الهــام نريــد أن نســأل هــل أصيبــب العالــم اإلســامي
أول مــرة فــي تاريخــه الطويــل بهــذه األوضــاع املريــرة التــي يواجههــا اآلن وهــل أتــى عليــه حيــن مــن الدهــركان فيــه محاطــا باملصائــب واملشــكالت ثــم خــرج
منهــا ســاملا غانمــا؟!
إن التاريــخ اإلســامي يجيــب عــن هــذا الســؤال ويخبــرعــن الخبــرالصــدق ،أنــه قــد مــرالعالــم اإلســامي بأدهــى وأمــرمــن هــذه األوضــاع األليمــة وتعــرض
لكيــد األعــداء مـرات ربمــا انعــدم أمــل بقائــه.
نعم ال ريب أن تاريخ هذا الدين وهذه األمة حافل باألوضاع والظروف التي هي أشد من األوضاع السائدة في العالم اإلسالمي اليوم.
ومن ين�سى فتنة الردة التي ّ
تحدت اإلسالم في نعومة أظفاره ولكنها بعد قليل صارت كأن لم تغن باألمس ،ومن يجهل الحمالت الصليبية املتتابعة
والغارت التتارية الوحشية املوحشة التي زحزحت العالم اإلسالمي .
ّ
ق
بذور
ثم في القرن العشرين نرى االستعمارالغربي يهاجم العالم اإلسالمي بخيله ورجله فمز الخالفة اإلسالمية العثمانية إربا إربا ،وبذر القومية
العربيــة وســقاها ورعاهــا وقســم العالــم إلــى دويــات ولكــن لــم تمــض مــدة طويلةوقــد اســتيقظ املســلمون وتولــى االســتعمار ورجــع خاثبــا خاسـرا .ومــن
كان يستطيع أن يتنبأ أن االستعمارالبريطاني الذي ما كانت الشمس تغرب في خريطته سيصبح كاألمس الدابر؟ لكن كيف كان ذلك وكيف يكون
اآلن ،نعم هذا هو الســؤال الذي ينبغي ان نلتفت إليه.
فمن يرجع إلى كتاب هللا وسنة رسوله وطريق اإلسالم يجد الجواب الحاسم  ،وهو أن املخرج الوحيد هو اإليمان الصادق والعمل الصالح والهمة
العاليــة والوحــدة املتماســكة والتضامــن اإلســامي وتنا�ســي الخالفــات القائمــة و ...فأبوبكــرالصديــق واجــه فتنــة الــردة بقــوة اإليمــان ،وصــاح الديــن
هــزم الصليبيــن بســاح اليقيــن والتقــوى ،واملســلمون هزمــوا املســتعمرين بســاح الهمــة واملقاومــة وإيجــاد الوعــي فــي األمــة وإيقــاظ الضمائــر ،وتحميــس
الشــباب ،وتبصيرالجماهيرو ...فانقشــع الســحاب املتراكم وصفت الســماء املغبرة وولى الظالم الحالك.
َ
ّ
يبشرهللا سبحانه وتعالى عباده َ
(ح َّتى إ َذا ْ
اس َت ْي َأ َ
س ُّ
الر ُس ُل َوظ ُّنوا
َوهكذا ستتغيراألوضاع الراهنة إن شاء هللا ويأتي نصرهللا وتنزل البركات وهكذا
ِ
ْ
َ َ َ
َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ
ْ َ ُْ
أنهم قد ك ِذبوا جاءهم ن
ص ُرنا ف ُن ِ ّج َي َم ْن نش ُاء َول ُي َر ُّد َبأ ُس َنا َع ِن الق ْو ِم ال ْج ِر ِم َين .اآلية) .
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تفسري معارف القرآن
سورة البقرة من آية  114إلى 115

العالمة المفتي محمد شفيع العثماني
تعريب األستاذ المفتي محمد قاسم القاسمي

«وإذ ابتلــى إبراهيــم ربــه بكلمــات فأتمهــن قــال إنــي جاعلــك للنــاس إمامــا
(بــأن أعطيــك النبــوة ،أو أزيــد مــن أمتــك) قــال ومــن ذريتــي ( أي :وتعطــى
النبوة لذريتي أيضا) قال ( مطلبك سيحقق لكن هذه هي الضابطة ):ال
ينال عهدي (أي :النبوة) الظاملين ( لكن ستنال بعض املطيعين النبوة).
فقه الحياة واألحكام
ّ
ّبين هللا سبحانه وتعالى في هذه اآلية اختبارنبيه سيدنا إبراهيم ،وكيف
اجتــازمراحــل االختبارناجحــا ،وذكرمــا منــح مــن النعــم والجوائــزمــن ّربــه
ســبحانه وتعالــى ،ثــم ذكــرســؤال إبراهيــم ودعائــه لذريتــه باإلمامــةّ ،
وبيــن
تلــك الضابطــة التــي تســبب نيــل اإلمامــة للذريــة.
ّ
سيدنا إبراهيم الخليل واختباراته:
ّ
ّ
وههنا أمور تطلب التأمل والتدبرفي قضية اختبارسيدنا إبراهيم علي ه
الســام ،وهــي كالتالــي:
ّ
1ـ ّأن االختبــار ال يكــون إال الستكشــاف صالحيــة املمتحــن ،وال شــك أن
هللا خبيربكل حالة ،عليم بكل �شيء ،وال يخفى عليه �شيء ،فلماذا اختبر
خليلــه إبراهيــم ،ومــا هــي الغايــة مــن هــذا االختبــار؟
2ـ ما هي ّ
املواد االختبارية؟
3ـ إلى أي مدى نجح سيدنا إبراهيم في اإلختبار؟
4ـ ماذا منح سيدنا إبراهيم من الجوائزوما هي صفتها؟

5ـ ما هي القاعدة الدائمة للحصول على هذه الجائزة؟
وإليكم اإلجابة عن هذه األسئلة فيما يلي:
ّ
1ـ ملــاذا اختبــر ســيدنا إبراهيــم؟ إنمــا أراد هللا تعالــى أن يربيــه ويعطيــه
ً
أوســمه الرقــي والكمــال تدريجــا ،ويــدل علــى هــذا قولــه تعالــى «ربــه»،
فالربوبية معناها إيصال ال�شيء إلى الكمال بالتدريج .فوصف الربوبية
فــي املمتحــن يقت�ضــي لطفــه بعبــده ورســوله ،فلــم ُيختبــر إبراهيــم عليــه
ّ
الســام ألجــل خطــأ صــدر منــه ،وإنمــا ابتــاه واختبــره ليجتــاز مراحــل
التربيــة ،ويصــل إلــى درجــات الكمــال ويتجلــى رشــده ،وتعلــومرتبتــه ،وقــدم
املفعــول فــي آيــة «وإذ ابتلــى إبراهيــم ّربــه» ،إشــارة إلــى جاللــة شــأن سـ ّـيدنا
إبراهيــم عليــه الســام وعلــو مرتبتــه.
ّأمــا املـ ّ
ّ
ـواد االختباريــة فذكرهــا القـرآن ،وعبــرعنهــا «بكلمــات» ،فمــا املـراد
بالكلمات في قوله تعالى« :وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات» .جرى اختالف
في تعيين الكلمات التي اختبرهللا بها إبراهيم الخليل علي ه السالم .نقلت
عــن الصحابــة والتابعيــن أقــوال؛ منهــم مــن قــال عشــرة أشــياء ،ومنهــم مــن
ً
قــال :ثالثــون شــيئا ،ومنهــم مــن قــال غيــر ذلــك ،إال ّأن األرجــح أن يكــون
املـراد بالكلمــات جميــع مــا ذكــركمــا ذهــب إليــه أئمــة التفســيركابــن جريــر،
وابــن كثيــر.
ّ
قــال أبوجعفــربــن جريــر مــا حاصلــه :أنــه يجــوز أن يكــون املـراد بالكلمــات
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جميــع مــا ذكــر ،وجائــزأن يكــون بعــض ذلــك ،وال يجــوز الجــزم ب�شــيء منهــا
أنــه هــو املـراد علــى التعييــن إال بحديــث أوإجمــاع.
ً
(ابــن كثيــر .158/1 :قــال ابــن كثيــر :وقلــت :والــذي قالــه أوال مــن ّأن
الكلمــات تشــتمل علــى جميــع مــا ذكــر ،أقــوى مــن هــذا الــذي جــوزه مــن
قــول مجاهــد ومــن قــال مثلــهّ ،
ألن الســياق يعطــي غيــر مــا قالــوه .وهللا
أعلــم.)159/1 .
الثبات في العمل والصالح في الخلق خيرعند هللا من البحوث العلمية
ومــن الجديــربالذكــر ّأن اختبــارســيدنا إبراهيــم عليـ ه الســام لــم يكــن فــي
البحوث العلمية بل كان في الناحية الخلقية والعملية ،ومن املعلوم ّأن
حســن العمــل والخلــق خيــرمــن التحقيــق العلمــي عنــد هللا تعالى.
وإليكــم نبــذة ممــا اختبــر هللا بــه خليلــه علي ـ ه الســامّ ،
فلمــا أراد هللا
ّ
ســبحانه وتعالــى أن يشــرف ســيدنا إبراهيــم علي ـ ه الســام بخلتــه ابتــاه
ـاقة ،أنظــركيــف كان عقائــد قومــه وتقاليدهــم؟ كيــف
واختبــره بأمــور شـ ٍ
كانــوا مســتغرقين فــي عبــادة األصنــام؟! ثــم أمــرهللا إبراهيــم بالدعــوة إلــى
التوحيــد ،فدعــا قومــه إلــى عبــادة هللا وحــده بالجـرأة واالســتقامة ،وأدان
الوثنيةّ ،
وذم التقاليد الشركية ،وجاهد في سبيل هللا ،فقامت القيامة
فــي القــوم ،فخالفــوه ،وجادلــوه بالباطــل ،وعزمــوا علــى إحراقــه وقتلــه،
ً
لكــن وقــف خليــل هللا عليــه الســام صامــدا فــي وجــه هــذه املشــكالت ،ولــم
ً
ّ
يتزعــزع ،فكتــب هللا لــه النجــاح ،وســخرلــه النــار ،وأمرهــا أن تكــون بــردا
ً
وسالما عليه« ،قلنا يا ناركوني بردا وسالما على إبراهيم» فصارت النار
ً
ً
ً
بــردا وســاما ،ويقــالّ :إن النــارصــارت بــاردة فــي كل مــكان وفــي كل قطــر؛
ً
ّ
ألن األمــر كان عامــا.
ً
ً
ذكرت في قوله تعالى «يا ناركوني بردا وسالما» كلمتان «البرد والسالم»
ً
ً
ً
وذلــك ّ
ألن البــرد إذا اشــتد يكــون مؤذيــا ومضـرا إال أن يكــون ســاما .ألجــل
ً
ً
هــذا جعــل هللا ســبحانه النــاربــردا وســاما ـكـي ال تضـ ّـرنبيــه وخليلــه.
ّ
فلمــا خــرج إبراهيــم عليـ ه الســام مــن هــذا االختبــارناجحــا ،اختبــره هللا
بأمرآخر ،وهو األمربالهجرة إلى الشام ،فغادرقومه ووطنه ابتغاء وجه
هللاّ ،
وتوجــه إلــى الشــام ومعــه أهلــه وأوالده.
(آنكس كه تورا شناخت جان را چه كند
فرزند وعيال وخانمان را چه كند).
		
ّإن الــذي وصــل إلــى معرفتــك مــاذا يفعــل بنفســه ومــاذا يفعــل بــأوالده
وأهلــه وأســرته.
أقام إبراهيم علي ه السالم في الشام ،ولم تمض مدة طويلة على إقامته
هنالك حتى جاءه أمرهللا ســبحانه وتعالى بمغادرة الشــام والهجرة منها،
فخرج من الشام ومعه أهله وجبرئيل دليله ،فكلما ّ
مروا بمكان خصب
اقتــرح إبراهيــم بالنــزول فيــه ،ويقــول جبرئيــل لــه :لــم نؤمــربالنــزول ههنــا
وإنمــا املنــزل ّ
قدامنــا ،فلمــا بلغــوا منطقــة قاحلــة ضاحــت جبالهــا واشــتد
ً
ّ
حرها نزلوا فيها ،وهذا هواملكان الذي قدرهللا تعالى أن يكون بلدا آمنا،
وههنــا بيــت هللا الحـرام يرفــع إبراهيــم قواعــده ،ويبنيــه مــن جديــد.
ّ
ولـ ــا نــزل إبراهيــم وأهلــه فــي هــذه املنطقــة القاحلــة وفــي هــذا الــوادي الــذي
ال زرع فيــه وال نبــات ،اختبــره هللا بأمــرآخــر ،وذلــك أن يتــرك أهلــه وذريتــه
ههنــا ،ويعــود وحــده إلــى الشــام ،فيمتثــل الخليــل عليــهالســام أمــرربــه،
ويتوجه إلى الشام ،ويعجل في ذلك حتى ال يجد فرصة ليخبرأهله ،فتراه
زوجتــه ،وينــادي يــا إبراهيــم أيــن تذهــب وتتركنــا بهــذا الــوادي الــذي ليــس
ً
فيه إنس وال �شيء؟ فتقول له ذلك مرارا ،وجعل ال يلتفت إليها ،فتقول
ً
لــه :آهلل أمــرك بهــذا؟ يقــول :نعــم .فتقــول راضيــة مطمئنــة :إذا ال يضيعنــا.
ثم ترجع أم إســماعيل ،وتمكث في الوادي وليس معها إال صبيها ،وليس
عندهمــا مــن الطعــام واملــاء إال مــا وضــع إبراهيــم علي ـ ه الســام مــن تمــر

فــي جـراب ومــاء قليــل فــي ســقاء ،فجعلــت أم إســماعيل ترضــع إســماعيل،
وتشرب من ذلك املاء حتي إذا نفد ما في السقاء ،وعطش ابنها ،وجعلت
تنظــرإليــه يتلــوى ،فتنطلــق كراهيــة أن تنظــرإليــه فتجــد الصفــا أقــرب
جبــل فــي األرض يليهــا ،فتقــوم عليــه ثــم تســتقبل الــوادي تنظــر هــل تــرى
ً
أحــدا؟ فــا تــرى أحــدا ،فتهبــط مــن الصفــا حتــى إذا بلغــت الــوادي ترفــع
طــرف درعهــا ثــم تســعى ســعي اإلنســان املجهــود حتــى تجــاوز الــوادي ،ثــم
ً
ً
تأتي املروة فتقوم عليها فتنظرهل ترى أحدا؟ فلم ترأحدا ،ففعل ذلك
ســبع مرات ،من مناســك الحج ذكرى لها إلى يوم القيامه كما قال النبي
ّ
ّ
صلــىهللاعلي ـ ه وســلم «فذلــك ســعي النــاس بينهمــا» فلمــا أشــرفت علــى
ً
املروة سمعت صوتا ،فقالت :صه ،تريد نفسها ،ثم تسمعت ،فسمعت
ً
أيضــا فقالــت :قــد أســمعت إن كان عنــدك غــواث ،فــإذا هــي بامللــك عنــد
موضع زمزم ،فبحث بعقبه أوبجناحه حتى ظهراملاء فجعلت تحوضه،
وجعلــت تغــرف املــاء فــي ســقائها وهويفــور بعــد مــا تغــرف.
(مقتبــس مــن حديــث رواه ابــن عبــاس وأخرجــه اإلمــام البخــاري فــي
صحيحــه ،143/4 :ط :دارالطــوق النجــاة)
فلمــا ظهــر مــاء زمــزم جــاءت الطيــور أوال ،ثــم جــاء أنــاس مــن "جرهــم"
فنزلــوا هنــاك ،فيترعــرع إســماعيل عليــه الســام ويكبــر ويبلــغ الســعي،
وقــد يأتــي إبراهيــم عليــهالســام بــإذن ربــه ويــزور أهلــه وولــده ثــم يرجــع
ثــم يأتــي االمتحــان الثالــث مــن هللا ســبحانه فيؤمــر بذبــح ولــده الوحيــد
وفلذة كبده ،كما قال سبحانه وتعالى« :فلما بلغ معه السعي قال يا بني
إنــي أرى فــي املنــام أنــي أذبحــك فانظــرمــاذا تــرى قــال يــا أبــت افعــل مــا تؤمــر
ســتجدني إن شــاء هللا مــن الصابريــن».
فلمــا جــاء أمــر الســماء أخــذ إبراهيــم ولــده الوحيــد وخــرج إلــى "منــى"
المتثــال أمــر هللا ولكــن هللا لــم ُيــرد ذبــح الولــد وإنمــا أراد اختبــار الوالــد
ّ
ّ
ّ
الشــفوق ،وهكــذا كانــت الرؤيــا؛ ألنــه لــم يــر فــي املنــام أنــه ذبحــه وإنمــا
ّ
أرى أنــه يحــاول ذبحــه فلمــا فعــل ذلــك نــاداه ّربــه ،قــد فعلــت مــا أمــرت
بــه «ونادينــاه أن يــا إبراهيــم ( )104قــد صدقــت الرؤيــا إنــا كذلــك نجــزي
املحســنين»(الصافات.)105 :
وفــداه هللا بذبــح عظيــم وســارعمــل إبراهيــم ســنة باقيــة خالــدة إلــى األبــد
ّ
ّ
كمــا قــال النبــي صلــىهللاعليــهوســلم حينمــا ســئل عــن األضاحــي فقــال
ســنة أبيكم إبراهيم ،هذه هي االختبارات الصعبة التي اجتازها الخليل
ّ
عليـ ه الســام بنجــاح وبجانــب ذلــك كلــف بإنجــازأعمــال تسـ ّـمى بخصــال
ّ
الفطــرة ،وقــد كلفــت بهــا األمــم بعــده ،ومــن تلــك الخصــال الطهــارة
والنظافــة ،وقــد أو�صــى الرســول الخاتــم أمتــه بجميــع تلــك الخصــال،
ّ
ونقــل ابــن كثيــرعــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس ر�ضــي هللا عنهمــا ،أنــه قــال:
مــا ابتلــي بهــذا الديــن أحــد فقــام بــه كلــه إال إبراهيــم قــال هللا تعالــى« :وإذا
ابتلــى إبراهيــم ربــه بكلمــات فأتمهــن» قلــت لــه ومــا الكلمــات التــي ابتلــي
ً
بهـ ّـن ،فأتمهــن قــال :اإلســام ثالثــون ســهما ،منهــا عشــر آيــات فــي "ب ـراءة"
«التائبــون العابــدون الحامــدون الســائحون الراكعــون الســاجدون
اآلمــرون باملعــروف والناهــون عــن املنكــروالحافظــون لحــدود هللا وبشــر
املؤمنيــن».
وعشــر آيــات فــي أول ســورة املؤمنــون «قــد أفلــح املؤمنــون ،الذيــن هــم
فــي صالتهــم خاشــعون والذيــن هــم عــن اللغومعرضــون ،والذيــن هــم
للــزكاة فاعلــون والذيــن هــم لفروجهــم حافظــون ،إال علــى أزواجهــم
أومــا ملكــت أيمانهــم فإنهــم غيــرملوميــن ،فمــن ابتغــى وراء ذلــك فأولئــك
هــم العــادون ،والذيــن هــم ألماناتهــم وعهدهــم راعــون ،والذيــن هــم علــى
صلواتهــم يحافظــون ،أولئــك هــم الوارثــون ،الذيــن يرثــون الفــردوس هــم
فيهــا خالــدون».
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على مائدة القرآن
وعشــر آيــات فــي ســورة األح ـزاب« :إن املســلمين واملســلمات واملؤمنيــن
واملؤمنــات والقانتيــن والقانتــات والصادقيــن والصادقــات والصابريــن
والصاب ـرات والخاشــعين والخاشــعات واملتصدقيــن واملتصدقــات
والصائميــن والصائمــات والحافظيــن فروجهــم والحافظــات والذاكريــن
هللا كثي ـرا والذاك ـرات أعــد هللا لهــم مغفــرة وأج ـرا عظيمــا»
(تفسيرإبن كثير ،529/1 :ط :دارالفتح ـ الشارقة).
علــم ممــا روى ابــن عبــاس ر�ض ـ ي هللاعنــه ّأن جميــع الصفــات العلميــة
والعمليــة والخلقيــة التــي ينبغــي أن يتحلــى بهــا كل مســلم ذكرهــا هللا تعالــى
فــي ثــاث ســور مــن القـرآن .وهــذه هــي الصفــات التــي عبــرعنهــا بالكلمــات،
اختبرهللا بها الخليل علي ه السالم فقال« :وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات
فأتمهــن»
وهنــا تـ ّـم الجــواب مــن األســئلة الثالثــة التــي ذكرناهــا ،وبقــي الجــواب
عــن الســؤال الثالــث؛ إلــى أي مــدى كان نجــاح ســيدنا إبراهيــم فــي هــذا
االختبــار؟
فأجــاب هللا ســبحانه وتعالــى عــن هــذا الســؤال بقولــه« :وإبراهيــم الــذي
ّ
ّ
وفــى» ،فشــهد الق ـرآن أنــه حصــل علــى النجــاح بالشــرف األول وكان
الســؤال الرابــع ،مــاذا منــح ســيدنا إبراهيــم مــن الجوائــز ج ـزاء للنجــاح؟
ّ
فالجــواب أنــه منــح اإلمامــة كمــا قــال هللا ســبحانه وتعالــى« :قــال إنــي
جاعلك للناس إماما» فنال إمامة األجيال القادمة مدى التاريخ؛ وتبين
مــن هــذا ّأن املؤهــات إلمامــة الخلــق ليســت هــي الشــهادات التــي تنالهــا
اإلنســان مــن املعاهــد والجامعــات بعــد الدراســة والتحقيــق العلمــي ،بــل
مــا يؤهــل اإلنســان ملنصــب اإلمامــة هــي الصفــات الثــاث التــي بينــت فــي
القرآن ،فإذا حصل اإلنســان عليها أوطبقها في نفســه يســتحق اإلمامة،
وال يكتمــل اإلنســان إال بهــا كمــا ال يمكــن الحصــول عليهــا إال بالحجــة
واملصابرة واالستقامة كما قال هللا سبحانه وتعالى« :وجعلنا منهم أئمة
يهــدون بأمرنــا ملــا صبــروا وكانــوا بآياتنــا يوقنــون».
ّ
وقــد لخصــت الصفــات الثــاث التــي ســبق ذكرهــا فــي كلمتيــن «الصبــر
واليقيــن»
فالصبــر هوالكمــال العلمــي والخلقــي واليقيــن هوالكمــال االعتقــادي
والعملــي ،وقــد قيــل :ال تنــال اإلمامــة فــي الديــن إال بالصبــر واليقيــن.
وكان الســؤال الخامــس مــا هــي الضابطــة لنيــل اإلمامــة لألجيــال القادمــة
ومــا معنــى قولــه تعالــى«:ال ينــال عهــدي الظامليــن»؟
وتوضيــح ذلــك أن منصــب اإلمامــة وهــي الخالفــة والنيابــة اإللهيــة ،فــا
تمنــح لشــخص ع�صــى هللا وخالــف أمــره إذن يجــب علــى املســلمين أن ال
يختــاروا أمي ـ ًرا أوخليفــة ال ّ
يطبــق شــرع هللا علــى نفســه وعلــى املجتمــع.
وإذ جعلنــا البيــت مثابــة للنــاس وأمنــا واتخــذوا مــن مقــام إبراهيــم مصلــى
وعهدنــا إلــى إبراهيــم وإســماعيل أن طه ـرا بيتــي للطائفيــن والعاكفيــن
والركــع الســجود»
شرح املفردات:
ومثابة مصدرمن ثاب يثوب مثابا ومثابة أي مرجعا يرجع الحجاج إليه
بعد تفرقهم عنه.
التفسيراملختصر
وإذ جعلنــا البيــت مثابــة للنــاس ( موضعــا للعبــادة) وأمنــا (وموضــع أمــن
ال يتعــرض ألهلــه) واتخــذوا مــن مقــام إبراهيــم مصلــى ( وأمرنــا أخيـرا األمة
املحمديــة أن يصلــوا ألجــل البركــة) وعهدنــا( فــي وقــت بنــاء الكعبــة) إلــى
إبراهيــم وإســماعيل أن طهـرا بيتــي ( ألجــل العبــادة) للطائفيــن والعاكفيــن
والركــع الســجود »
فقه الحياة واألحكام
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ّ
قصة هجرة الخليل إلى مكة املكرمة وبناء البيت:
فــي هــذه اآليــة إشــارة إلــى تاريــخ الكعبــة املشــرفة وبناءهــا مــن جديــد بعــد
الخليــل وإبنــه ،وإلــى بعــض خصائــص بيــت هللا الح ـرام وأحكامــه ،قــد
ذكرنــا هــذا املطلــب فــي كثيــر مــن آيــات الق ـرآن فــي ســور مختلفــة تــارة
باإلجمــال وتــارة بالتفصيــل .جــاء فــي ســورة الحــج:
«وإذ بوأنــا إلبراهيــم مــكان البيــت أن ال تشــرك بــي شــيئا وطهــر بيتــي
ّ
للطائفيــن والقائميــن والركــع الســجود ،وأذن فــي النــاس بالحـ ّـج يأتــوك
رجــاال وعلــى كل ضامــر يأتيــن مــن كل فـ ّـج عميــق»
ذكــرابــن كثيــرعــن مجاهــد وغيــره مــن أهــل العلــم هــذه القصــة في تفســيره:
"أن هللا ملــا َبـ َّـوأ إبراهيــم مــكان البيــت خــرج إليــه مــن الشــام ،وخــرج معــه
بإســماعيل ّ
وبأمه هاجر ،وإســماعيل طفل صغيريرضع ،وحملوا  -فيما
َُّ
حدثنــي -علــى ُ
البـ َـراق ،ومعــه جبريــل يدلــه علــى موضــع البيــت ومعالــم
َ
الحــرم .وخــرج معــه جبريــل ،فــكان ال يمـ ّـربقريــة إال قــال :أبهــذه أمــرت يــا
جبريــل؟ فيقــول جبريــل :امضــه .حتــى قــدم بــه مكــة ،وهــي إذ ذاك َ
عضــاة
ِ
َ
َســلم َو َسـ ُـمر ،وبهــا أنــاس يقــال لهم":العماليــق" خــارج مكــة ومــا حولهــا.
والبيــت يومئــذ ربــوة حمـراء َمـ ِـد َرة ،فقــال إبراهيــم لجبريــل :أهاهنــا أمــرت
أن أضعهما؟ قال :نعم .فعمد بهما إلى موضع الحجرفأنزلهما فيه ،وأمر
ً
َ
هاجـ َـر َّأم إســماعيل أن تتخــذ فيــه َعريشــا.
(ابن كثير ،205/1 :ط :الرسالة)
ذكــرابــن كثيــرعــن مجاهــد وغيــره أن ســيدنا إبراهيــم علي ـ ه الســام كان
ً
يســكن فــي الشــام وكان إســماعيل آنــذاك طفــا رضيعــا فلمــا أمــر هللا
بتطهيربيته للطائفين والعاكفين والركع الســجود جاءه جبرئيل بالبراق
فخــرج معــه ســيدنا إبراهيــم مــع أهلــه وولــده ،فكلمــا مـ ّـروا بقريــة يســأل
سيدنا إبراهيم جبرئيل هل ههنا ننزل؟ فيقول جبرئيل املنزل في القدام،
حتى إذا وصلوا بواد ليس فيها إال عضاه وكان يسكن حولها أناس يقال
لهم عماليق ،وكان في الوادي تل وهومكان البيت ،هنالك سأل إبراهيم
هل ههنا ننزل؟ قال جبرئيل نعم؛ فنزل إبراهيم مع أهله وولده وأسكن
إبراهيــم ولــده إســماعيل وأمــه هاجــر هنــاك وليــس معهمــا إال تمــر ومــاء
قليــل فــي ســقاء وتمــرفــي جـراب .وأمــرإبراهيــم أن يغــادرمكــة وأهلــه فلمــا
ً
قفــى منطلقــا تبعتــه أم إســماعيل فقالــت :يــا إبراهيــم أيــن تذهــب وتتركنــا
ً
بهــذا الــوادي الــذي ليــس فيــه أنيــس وال �شــيء؟ فقالــت لــه ذلــك م ـرارا،
وجعــل ال يلتفــت إليهــا ،قالــت لــه :آهلل أمــرك بهــذه؟ قــال نعــم ،قالــت إذن
ال يضيعنــا .ثــم رجعــت فانطلــق إبراهيــم عليـ ه الســام حتــي إذا كان عنــد
الثنيــة حيــث ال يرونــه اســتقبل بوجهــه البيــت ثــم دعــا بهــوالء الدعــوات
فرفــع يديــه فقــال« :ربنــا إنــي أســكنت مــن ذريتــي بــواد غيــر ذي زرع عنــد
بيتــك املحــرم ربنــا ليقيمــوا الصــاة فاجعــل أفئــدة مــن النــاس تهــوي إليهــم
وارزقهــم مــن الثم ـرات لعلهــم يشــكرون»(إبراهيم)37 :
وكان هللا تعالــى أمــر ســيدنا إبراهيــم حينمــا تــرك أهلــه وولــده أن يطهــر
ً
بيتــه ،وكان الخليــل يعــرف جيــدا ّأن امل ـراد بالتطهيــر أن يطهــر البيــت
مــن كل رجــس ح�ســي أودنــس معنــوي كعبــادة األوثــان والشــرك .فدعــا
إبراهيم علي ه السالم« :رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد
ً
ً ّ
األصنــام» وكان يعــرف جيــدا أنــه ال يســتطيع أن يفعــل شــيئا إال بتوفيــق
هللا وعونــه فاســتنصر ّربــه فــي تحقيــق مــا أمــربــه .وســأل هللا ســبحانه أن
يجنبــه وذريتــه مــن عبــادة األصنــام والشــرك ،ولعلــه كان يخــاف أن يأتــي
ً
أنــاس مــن ذريتــه فيتخــذوا البيــت إلهــا ويقعــوا فــي الشــرك فدعــا هللا أن
يحفظــه وذريتــه.

السنة 12 :العدد /5 :جمادى األولى  1437هـ .ق

 8السريةوالتاريخ

تعاليم رسول اإلسالم  والعصر الراهن
العالمة محمد رابع الحسني الندوي

إن تعاليــم رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ورســالته للبشــرية قــد
ً
ً
أحدثــت انقالبــا عظيمــا فــي التاريــخ اإلنســاني ،بــل إنمــا أصبحــت منــارة
شــامخة للعالــم فــي كل عصــوره وأزمانــه حتــى لعصرنــا املتحضــر
ً
الحالي ،لقد قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حال شامال لجميع
مشــكالت الحياة اإلنســانية ومعضالتها التي كانت تواجهها البشــرية
فــي جميــع أقطارهــا ،لقــد قــدم رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم لحــل
مشكالت الحياة املتنوعة مبادئ إنسانية رائعة ال يجد ركب الحياة
اإلنســانية معهــا صعوبــة فــي مواجهــة الســير نحــو أهدافهــا الرفيعــة
ً
ً
وغاياتهــا الفاضلــة ،بــل إنمــا يتمكــن بهــا علــى أن يقيــم مجتمعــا فاضــا
يتحلــى باإلخــاص واملســاواة والعدالــة االجتماعيــة واملثــل العليــا
واملؤهــات اإلنســانية والحــب للتعليــم والتعلــم.
ً
لقــد أعطــى رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم دروســا قيمــة فــي األخــوة
اإلنســانية والعدالــة واملســاواة وأبطــل موازيــن الفرقــة والخصــام
التــي كان وضعهــا املغرضــون واملتغطرســون مــن النــاس مــن أصحــاب
الطبقــات القويــة بيــن اإلنســان واإلنســان علــى أســاس الغنــى والفقــر
واللــون والعنصــر ،ونالــت امل ـرأة حقوقهــا ،وعــز اإلنســان بإنســانيته
ونــال كرامتــه وشــرفه الــذي أكرمــه هللا بــه بيــن مخلوقاتــه األخــرى،
لقــد عنــى رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم بــكل هــذه الجوانــب ،حتــى
فــارق الدنيــا ولحــق برفيقــة األعلــى ،فقــد تجلــت تلــك الــروح الســامية
في جهوده الطيبة إلى آخرلحظة من لحظات حياته ،فعندما أو�صى
أمته باالهتمام بالصالة التي هي أحق من حقوق هللا سبحانه وتعالى
أكــد بــأداء حقــوق العبيــد بمعاملتهــم معاملــة إنســانية كريمــة وهــي
أوضح صورة من صور املساواة اإلنسانية وهي من حقوق اإلنسان
بيــن بنــي جنســه ،فقــال:
«الصــاة ومــا ملكــت أيمانكــم» ونصــح أمتــه فــي توصياتــه التاريخيــة

الخالــدة يــوم حجــة الــوداع ،فــي مشــهد تاريخــي عظيــم ،فوضــع بذلــك
أول ميثــاق إنســاني كريــم فيــه كل رعايــة لحقــوق اإلنســان علــى
اإلنســان وتقريــراملســاواة والعدالــة بيــن أفـراده رغــم الفــوارق املاديــة
مــن وطــن أو لــون أو دم.
أيهــا النــاس :اســمعوا قولــي ،فإنــي ال أدري ،لعلــى ال ألقاكــم بعــد عامــي
هــذا أال فليبلــغ الشــاهد الغائــب» وأضــاف قائــا« :كلكــم مــن آدم،
وآدم مــن ت ـراب إن أكرمكــم عنــد هللا أتقاكــم ،وليــس لعربــي علــى
عجمــي فضــل إال بالتقــوى» وقــال :إن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم
عليكــم حـرام كحرمــة يومكــم هــذا فــي بلدكــم هــذا ،فــي شــهركم هــذا».
لقــد وضــع رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم حرمــة اإلنســان وشــرفه
فــي منزلــة حرمــة الديــن وشــرفه ،ونــادى باألخــوة واملســاواة بصــورة ال
يوجــد لهــا نظيــرفــي التاريــخ اإلنســاني قبلــه – انظــروا إلــى دقــة رؤيتــه
ملكانــة اإلنســان – وقيمتــه فــي كل زمــان ومــكان ،فكأنــه كان يــرى إلــى
ً
العالــم املســتقبل ومقتضياتــه وقضايــاه منــذ أربعــة عشــرقرنــا ،لقــد
ً
ً
أرشــد رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم اإلنســان إرشــادا ســديدا إلــى
فهــم املشــكالت التــي ســيواجهها اإلنســان فــي كل عصــر ومصــر ،إنــه
هدم الســدود املصطنعة بيد اإلنســان نفســه بين األبيض واألســود،
وهــدم املقاييــس الزائفــة لتقســيم اإلنســان واملفاضلــة بيــن أف ـراده
وتوزيعهــم بيــن الكبيــروالصغيــر ،وبذلــك هــدم صلــى هللا عليــه وســلم
أركان العصبيــة القبليــة والعنصريــة كلهــا كمــا ســبق ذكــره فــي إعالنــه
فــي املشــهد التاريخــي العظيــم يــوم حجــة الــوداع ،لقــد قــرر فيــه حرمــة
اإلنســان وقيمتــه بمثابــة حرمــة الشــعائرالدينيــة وأحكامهــا.
وإنــه صلــى هللا عليــه وســلم لــم يعــط حــق الفضيلــة لواحــد علــى اآلخــر
إال علــى أســاس التقــوى واألعمــال الصالحــة واتبــاع أوامــر هللا وعلــى
الكفــاءة والخبــرة والتجربــة وبذلــك ق�ضــى موازيــن التمييــز القبلــى
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السريةوالتاريخ
وتمييــزاللــون والنســل ،وأمــرأتباعــه أن يطيعــوا أمراءهــم ســواء كانــوا مــن
طبقــات الســود أو العبيــد ،فهــذا النــداء الــذي نــادى بــه رســول هللا صلــى
هللا عليــه وســلم العــرب ،لــو جــاء بلســان رجــل آخــرغيــررســول هللا صلــى
هللا عليه وسلم لم ينصتوا لقوله ولم يفتحوا له أسماعهم ولم يقبلوه،
بــل ربمــا هجمــوا عليــه وضربــوا عنقــه ،لقــد كان هــذا النــداء الــذي نــادى
بــه رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم أول إعــان منــح اإلنســانية عظمتهــا
وأعطى لها شرفها فهوبمنزلة املنارة الشامخة في تاريخ األمم والشعوب،
وهــذا النــداء لــم يكــن نــداء خــرج مــن فــم رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم
وذهــب علــى الهــواء ،بــل كان بيــن يديــه جمــوع مــن أتباعــه الذيــن كانــوا
يتســابقون لتطبيــق تعليماتــه وتنظيــم الحيــاة اإلنســانية علــى مبادئــه،
وكانــت هــذه التعليمــات تنفــخ فــي أتباعــه املعانــي الســامية لــروح األخــوة
واملســاواة ،ولقــد رأينــا أن العبيــد حكمــوا فــي عهــود مــن التاريــخ اإلســامي،
فلــم يتخلــف املســلمون عــن إطاعتهــم واســتوى فــي طاعتهــم البيــض
والســود على الســواء ومزق رســول هللا صلى هللا عليه وســلم العصبيات
الجاهليــة مــن طبقيــة وعنصريــة كلهــا ،فقــال« :دعوهــا فإنهــا منتنــة».
ً
إننا نجد في تعاليم الرسول صلى هللا عليه وسلم دروسا قيمة للمساواة
اإلنســانية والقيــم الخلقيــة كمــا نالحــظ فيهــا رســالة الوحــدة والوفــاق
والوئام ،تلك هي الرســالة التاريخية العظيمة املشــرقة التي ال يوجد لها
نظيــرفــي التاريــخ اإلنســاني قبــل بعثتــه صلــى هللا عليــه وســلم.
وكانت نظرات اإلنسان عن الدين أنه يهتم بجانب العبادة وترك الدنيا
والرغبــة عنهــا فحســب ،فالراغبــون فــي الديــن كانــوا يعتقــدون أن التقــدم
الروحــي ال يحصــل إال بتــرك الدنيــا وزينتهــا وجمالهــا وراحتهــا ولكــن رســول
اإلســام – صلــى هللا عليــه وســلم – جــاء برســالته جامعــة كاملــة شــاملة
لم يكن فيها ترك الدنيا وال هجرأسبابها ،بل إنه – صلوات هللا وسالمه
عليه – جمع بين الدين والدنيا والسياسة واالقتصاد ألن الرسالة فهي
ً
تشــمل كل جانــب مــن جوانــب الحيــاة ،وهــي تهتــم أوال بجانــب العقيــدة ثــم
العبــادة كمــا تهتــم بجانــب الديــن والدولــة والشــريعة واألخــاق والســلوك
واآلداب ،والتربيــة والتعليــم والدعــوة والتوجيــه ،ال تختــص بجانــب دون
جانــب آخــر ،فهــي ال تختــص بالعبــادة دون الســلوك أو تهتــم بالفــرد دون
الجماعــة ،أو تعنــى بالعقيــدة وتهمــل العمــل ،أو التعليــم دون التربيــة،
بــل إنمــا تشــمل كل جانــب مــن جوانــب الحيــاة ســواء بســواء ،فوجــه إلــى
ُ
َ َّ َّ َ ْ
الناس كافة قول هللا سبحانه وتعالى« :ق ْل َم ْن َح َّر َم ِز َينة الل ِه ال ِتي أخ َر َج
َ َّ
ْ
ـات ِمـ َـن الـ ّ ِـرز ِق» ومعنــاه أنــه لــن حــرم هــذه النعــم الجليلــة
ِل ِع َبـ ِـاد ِه والط ِّي َبـ ِ
علــى اإلنســان ،بــل إنمــا شــرف هللا بهــا عبــاده وأخرجهــا لهــم ،وأخبــرالنــاس
ُّ ْ َ َ َ َ ً َ ْ َ
َّ َ َ َ
الخـ َـرة َح َسـ َـن ًة َوق َنــا َعـ َـذ َ
اب
ِ
بقولــه تعالــى«َ :ربنــا آ ِتنــا ِفــي الدنيــا حســنة و ِفــي ِ ِ
َّ
النـ ِـار» وفيهــا إباحــة الطلــب لخيــري الدنيــا واآلخــرة وســعادتهما ســواء
بســواء.
ً
وكان النبــي صلــى هللا عليــه وســلم هاديــا لإلنســانية فدعــا اإلنســان إلــى
ً
الجمــع بيــن الديــن والدنيــا جنبــا إلــى جنــب ،فأرشــدهم إلــى أن يأخــذوا
نصيبهــم مــن الديــن والدنيــا مــن غيــر إف ـراط وال تفريــط فأمرهــم أن ال
ينقــص حظهــم مــن الديــن كمــا ال ينقــص حظهــم مــن الدنيــا ،وجاءهــم
بمنهــج كامــل للحيــاة ال يراعــي مقتضيــات الحيــاة اإلنســانية ومتطلباتهــا
ً
ً
ً
فحســب بــل يعتبرهــا أمـرا دينيــا شــرعيا ،فقــال صلــى هللا عليــه وســلم مــا
ً
ً
معنــاه« :إن لنفســك عليــك حقــا ،ولبدنــك عليــك حقــا ،وألهلــك عليــك
ً
حقــا» فجعــل ضــرورات اإلنســان وجســمه وبدنــه وضــرورات أهلــه ال
مســموحة ومباحــة فحســب بــل كجــزء مــن أجـزاء الديــن ،وكذلــك األمــور
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ً ً
ً
التي يتصورها اإلنســان أمرا دنيويا بحتا جعلها الرســول صلى هللا عليه
وســلم مــن أعمــال الديــن.
فلــو اســتعرضنا تعاليــم الرســول صلــى هللا عليــه وســلم ورســالته بهــذه
الناحيــة لوجدناهــا أكمــل وأشــمل وأجمــع للحيــاة اإلنســانية ،وإن
ً
تعاليمــه تراعــي جميــع مقتضيــات العصــرومتطلباتــه ،وتهتــم بهــا اهتمامــا
ً
بالغــا ،ولكنهــا تطالــب مــن اإلنســان أن تكــون اتجاهاتــه وميولــه وهــواه
وضروراتــه وفــق مــا جــاءت بــه شــريعته ،وأن شــريعته ال تمنــع عــن جمــع
ً
املال وكسبه ولكن تضع له حدا ،كما أنها ال تمنع عن ضرورات النفس
ً
ً
ً
ولكن تحد لها حدا وتقرر دستورا ومنهجا للحياة الخلقية واالجتماعية
والشــخصية ..فأحســن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم إلــى اإلنســانية حيــث
أنقذهــا مــن الرســوم الجاهليــة التــي كانــت فيهــا ،فــكان أهــل الدنيــا فــي واد
ولــم يكــن نصــب أعينهــم إال األثــرة واالنتهــازلزخــارف الدنيــا ومحامهــا ،أو
كان أهل الدين في واد آخرمنهم ال يبيحون ألنفســهم أدنى اســتفادة من
الدنيا وزينتها فكأن اإلنسانية كانت فريسة اإلفراط والتفريط ،إذ جاء
محمــد بــن عبــد هللا – صلــوات هللا وســامه عليــه – بنظــام جامــع كامــل
شــامل للحيــاة اإلنســانية فــا تعــارض فيــه بيــن الديــن والحيــاة ،بــل يمــأ
كل منهمــا ف ـراغ اآلخــر.
ولرســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم منتــان عظيمتــان خالدتــان علــى
اإلنســانية وهمــا:
أنــه صلــى هللا عليــه وســلم أزال الفــرق بيــن إنســان وإنســان ،وأنــه أزال
البعــد والفرقــة بيــن الديــن والحيــاة ،فســعدت اإلنســانية بهاتيــن املنتيــن
العظيمتيــن وتحــررت مــن ربــق الذلــة والعبوديــة.
فبهــذه املناســبة الســعيدة نتذكــرذلــك الــدور املشــرق الرائــع الــذي لعبــه
رســول اإلســام صلــى هللا عليــه وســلم بهــذا الصــدد والــذي ال ينســاه
التاريــخ اإلنســاني.
فصلى هللا وسلم وبارك عليه.
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سلسلة دروس

سلسلة دروس فكرية وتربوية(:)6

قضية فصل الدين عن السياسة ونتائجه الوخيمة
(في ضوء تعليقات سماحة األستاذ المفتي محمد قاسم القاسمي
على ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين)

ّ
بحثنــا الیــوم امتــداد عــن البحــث الســابق الــذي كان يــدور حــول شــروط الزعامــة اإلســامية ،وقلنــا هنــاك إن الذيــن تقلــدوا الزعامــة فــي املا�ضــي كانــوا
متصفيــن بصفتيــن بارزتيــن أال وهمــا :الجهــاد واالجتهــاد بمعناهمــا الواســع ،ولكــن خلــف مــن بعدهــم خلــف لــم تتوافــر فيهــم هاتــان الصفتــان ،بــل
وأهملوهما ،وترك هذا اإلهمال تبعات خطيرة على مستقبل األمة اإلسالمية ومن أهمها «فصل الدين عن السياسة» ،وكوارث أخرى ال تزال األمة
اإلســامية تعانيهــا .وهكــذا انتقلــت الزعامــة مــن األكفــاء إلــى غيــراألكفــاء ،وتولــى القيــادة رجــال لــم يصوغــوا اإلســام صياغــة جيــدة ،ولــم يرزقــوا مــن
التزكيــة والبصيــرة مــا يؤهلهــم لزعامــة العالــم اإلســامي ،فــكان نتيجــة كل ذلــك مــا وقعــت تلــك الكارثــة الكبيــرة فــي تاريــخ هــذه األمــة أال وهــي فصــل الدين
عــن السياســة ،وإلــى ذلــك أشــارالســيد رحمــه هللا تعالــى.
فصل الدين عن السياسة:
ً
«وقــع فصــل بيــن الديــن والسياســة عمليــا ،فــإن هــؤالء (أي الزعمــاء والقــادة) لــم يكونــوا مــن العلــم والديــن بمــكان يســتغنون بــه عــن غيرهــم مــن
العلمــاء وأهــل الديــن فاســتبدوا بالحكــم والسياســة ،واســتعانوا -إذا أرادوا واقتضــت املصالــح -بالفقهــاء ورجــال الديــن كمشــيرين متخصصيــن،
واســتخدموهم فــي مصالحهــم واســتغنوا عنهــم إذا شــاؤوا ،وعصروهــم متــى شــاءوا ،فتحــررت السياســة مــن رقابــة الديــن... ،وأصبحــت كجمــل هائــج
حبلــه علــى غاربــه».
وهكــذا فقــد العلمــاء مكانتهــم الالئقــة وأصبحــوا آلــة بيــد الحــكام يفعلــون بهــم مــا يشــاؤون ،ويســتخدمونهم ملصالحهــم ،يســتعملونهم متــى شــاؤوا
ويلفظونهم متى شاؤوا طبقا لهواهم ومصالحهم دون أن يملك العلماء من أمرهم شيئا ،وأصبح اتجاه الزعماء معاكسا التجاه العلماء ،فاتسعت
الفجــوة واختلفــت مياديــن هذيــن االتجاهيــن واختلــت األمــور ،ـ وتحــررت السياســة عــن الديــن وأصبحــت كجمــل هائــج حبلــه علــى غاربــه ـ.
ماذا فعل العلماء واملربون بعد هذه الفاجعة وكيف عالجوا القضايا؟! قد اتخذ العلماء تجاه الحكام ـ كما أشارالسيد رحمه هللا ـ مواقف عديدة
بعد أن انفصل الدين عن السياسة ،وذهبوا مذاهب مختلفة طبقا مليولهم واتجاهاتهم1 .ـ املعارضون؛ عارضوا الحكومة وقاموا في وجها ،وشكلوا
منظمــات دينيــة وإصالحيــة علــى نطــاق ضيــق وواســع 2ـ الحائــدون؛ أغمضــوا األعيــن عــن جرائــم الحكومــة ،ولــم يصــدرمنهــم موافقــة أو مخالفــة3ـ
اليائســون عــن اإلصــاح واملتخــذون زوايــا املســاجد واملــدارس4ـ املنتقــدون للحكومــة؛ انتقــدوا الحكومــة وتلهفــوا علــى الفســاد دون أن يملكــوا مــن
أمرهم شيئا5 ،ـ املدارون للحكومة واملتعاونون معها ،ألغراض دنيوية أو دينية .وكانت نتيجة هذه املواقف املتناقضة أن «أصبح الدين مقصوص
الجنــاح مكتــوف األيــدي ،وأصبحــت السياســة مطلقــة اليــد حــرة التصــرف نافــذة الكلمــة صاحبــة األمــروالنهــي ،ومــن ثـ َّـم أصبــح رجــال العلــم والديــن
طبقــة متميــزة ،ورجــال الدنيــا طبقــة متميــزة ،والشــقة بينهمــا شاســعة ،وفــي بعــض األحيــان بينهمــا عــداء وتنافــس».
ورجــال الحكــم لهــم مهــارة فــي إقصــاء العلمــاء عــن السياســة ومياديــن العمــل واالجتمــاع ،وقــد خبــروا العلمــاء وأدركــوا بمــا يغضبهــم ويبعدهــم عــن
محافلهــم ،لذلــك ترونهــم قــد ينشــرون الخالعــة واملجــون فــي املجتعــات الخاصــة حتــى يستبشــع العالــم أوالداعــي املــكان وال يحضــره ،فتراهــم يتداولون
كؤوس الشراب في البرملانات ،وينشرون املوسيقا وآالت الفساد في أماكن خاصة حتى يبتعد العالم واملصلح عن هذه األماكن وتتسنى لهم األرضية،
وقــد يحثــون علــى االختــاط فــي الجامعــات حتــى ال يتمكــن العالــم والرجــل التقــي فــي االلتحــاق بهــا ويتخلــف فــي العلــوم العصريــة.
وحتــى يســكتوا بعــض مــن يتوجســون منهــم خوفــا علــى مناصبهــم ّ
يبوؤنهــم املناصــب فــي الحكومــة فــي بعــض الدوائــر ،ويشــغلونهم بمناصبهــم ،والبعــض
الذيــن وقاهــم هللا شــرهم ولــم يرزحــوا تحــت أثقالهــم اســتطاعوا أن يقومــوا ببعــض إصالحــات جزئيــة علــى مســتوى اإلقليــم أو البلــد دون أن يغيــروا
الهيكل أو يحدثوا االنقالب ويقلبوه رأسا على عقب ،وتقريبا جميع البالد اإلسالمية تعيش هذه الحالة الخانقة ،وهي مأساة كبيرة لم يشهد العالم
اإلســامي لهــا مثيــا.
وكان فــي قديــم الزمــان ابــن العالــم وابــن الضابــط يدرســان فــي مدرســة واحــدة دون تمييــزبيــن حــوزوي وجامعــي ،ولكــن بعــد أن ســيطراالســتعمارعلــى
البــاد وخلفــه عمــاءه أصبــح للجامعــات لغــة وللمــدارس الدينيــة لغــة ،واتســعت الهــوة بينهمــا جــدا ،فهــي طبقــة متجــددة تأخــذ كل جديــد وترفض كل
قديم وهذه طبقة متمسكة تأخذ القديم وترفض الجديد ،ثم ازدادت هذه الهوة فاختلف الزي واألدب والهيئة والسمت وكل �شيء .وما نراه اليوم
في العالم اإلســامي من تمزق وتشــتت وتناحركل ذلك نتيجة هذه الفجوة .وهذا ما ســاعد االســتعمارأن يبســط نفوذه في العالم اإلســامي ،ويقلد
زمامه ويكون له األمروالنهي ،والعزل والنصب ،وتغييراملبادئ طبقا ملتطبات البيئة ،فتراهم يقرون في بالد الديمقراطية وفي بالد الديكتاتورية وفي
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سلسلة دروس
بــاد امللوكيــة ،كل ذلــك يقــع تحــت الســتارواملنفــذون هــم االســتعماريون،
واالنتخابــات ليســت إال شــكلية ،هــذا هــو الحــال فــي باكســتان ومصــر
والعـراق والســعودية واألردن وغيرهــا مــن البــاد العربيــة واإلســامية.
واالســتعماريون دائمــا يتطلعــون إلــى األذكيــاء وأبنــاء امللــوك والحــكام
ليجذبوهم إليهم فيذرعوا فيهم بذرالنفاق واإللحاد والثورة على الدين،
وفــي ســبيل ذلــك يتجشــمون كل مشــقة وينفقــون أمــواال طائلــة ،فنتيجــة
ذلــك هــذه العقــول الكبيــرة والفتيــة تخلــص لهــم وتمثلهــم وتتحمــس
ملبادئهــم وتحمــس اآلخريــن ،وتعــارض كل مــن يقــف فــي وجههــا أو يناهضهــا
فــي تطبيــق املناهــج الغربيــة.
فهــؤالء هــم الذيــن يمثلــون اإلســام اليــوم ،ويســيئون تمثيلــه أيمــا إســاءة،
لذلــك يقــول الســيد رحمــه هللا « إنهــم ال يمثلــون اإلســام ،وال سياســته
الشرعية ،ال قانونه الحربي ،وال نظامه املدني ،وال تعاليمه األخالقية إال
فــي النــادرففقــدت رســالة اإلســام تأثيرهــا وقوتهــا فــي قلــوب غيــراملســلمين
وضعفــت ثقتهــم بــه».
وکان نتیجة ذلك أن مني العالم اإلسالمي بقلة توليد الرجال في املجاالت
املختلفةّ ،
وقل االحتفال بالعلوم املفيدة ،والعلوم النافعة املثمرة ،ألنه
لم يكن في القادة من يحسن االختيارفيأخذ من الغرب ما يصلح لبالده
ويرفــض مــا يعــارض دينــه وأخالقــه ووطنــه ،وعلماءنــا املفكــرون أهملــوا
هــذه الناحيــة.
ويعتقــد الســيد أن العلمــاء الجهابــذة الذيــن أنجبهــم العالــم اإلســامي فــي
القــرون املاضيــة ونهــض بعلومهــم الغــرب فــي بعــض النواحــي كابــن ســينا
وغيرهــم ،كان دورهــم ضئيــا جــدا بالنســبة إلــى ســعة العالــم اإلســامي
وغنــاه وثروتــه ،لذلــك يقــول« :أمــا مــا وصــل إليــه املســلون فــي العلــوم
الطبيعيــة والتجريبيــة ،فإنــه وإن كان أرقــى مــن العصــور الســابقة وأكثــر
ثــروة فــي العلــم واالختبــار ،إال أنــه ال يتناســب مــع فتوحهــم الواســعة
فــي دوائرعلميــة أخــرى ،وال يتــاءم مــع املــدة الطويلــة التــي تمتعــوا بهــا فــي
التاريخ ،ولم يظهرفيها من النوابغ والعبقريين مثل ما ظهرفي موضوعات
أخــرى .وإن مــا خلفــوه مــن كتــب فــي الطبيعيــات والكونيــات والتجــارب
العلمية ،وإن ما كانت مما استفادت به أوربا في نهضتنا وأقرت بقيمتها،
ً
إال أنها تتضاءل جدا أمام هذه املكتبة الهائلة الزاخرة التي أنتجتها أوربا
فــي القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر فقــط»...
مهمــا افتخرنــا بمآثرنــا فإنهــا ال تعــد شــيئا أمــام إنجــازات الغربييــن ال فــي
الكميــة وال فــي الكيفيــة ،وهــذا التخلــف واإلهمــال جعلنــا العالــم الثالــث
وأبعدنــا فــي كل �شــيء.
شيئ آخرأدركه الغربيون في القرون األخيرة وهوأنهم رأوا العالم اإلسالمي
متفوقــا فــي العلــوم الدينيــة ،ففكــروا فــي اســتالب هــذه الخصيصــة،
فأسســوا مــدارس علــى نمــط حديــث ودرســوا كتــب الشــرق ودينــه دراســة
متقنة متأنيةّ ،
وجندوا املستشــرقين لهذه الغاية ،وشــملوا في جامعاتهم
علــوم التفســيروالحديــث والفقــه وغيرهــا مــن العلــوم اإلســامية ،وجذبــوا
إليهم أذكياءنا بمنحههم شهادات ومنحا  ،فكانت نتيجة ذلك أن انجذب
إليهــم نوابغنــا الدينييــن ،ونبــغ رجــال منــا فــي العلــوم اإلســامية يحملــون
شــهادات عاليــة يدعــون بدعوتهــم ويتحمســون ملبادئهــم ،ويبــذرون فــي
أدمغــة شــبابنا الناهضيــن واألذكيــاء بــذور الشــك واالرتيــاب ،ويفســرون
اإلســام تفســيرا خاطئــاَّ ،
ويعبــرعنهــم فــي اصطالحنــا ب ـ «املتجدديــن».
هــذه هــي قصــة مأســاة العالــم اإلســامي ،ولألســف جهودنــا إزاء جهودهــم
متواضعــة جــدا ،وهــذا يتطلــب تفكيـرا وتخطيطــا وعالجــا عاجــا.
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هامش األخبار
ألول مرة..جامعة نمساوية تبدأ تدريس الدين اإلسالمي
ً
ابتداء من العام
ألول مرة ستقوم جامعة في النمسا بتدريس الدين اإلسالمي
املقبــل .فقــد قــال هاينــزفاســمان ،نائــب رئيــس جامعــة فيينــا لشــؤون البحــث
العلمي ،إن تدريس الدين اإلسالمي بالجامعة سيبدأ ألول مرة ،خريف العام
املقبل .2017
وأوضــح فاســمان ،فــي حديثــه للوكالــة النمســاوية الرســمية ,أنهــم ســيبدأون
إعــداد املناهــج الالزمــة ،خــال الفتــرة املقبلــة ،مشـ ًـيرا إلــى أن الجامعــة ســتعد
ً
منهجــا ً
خاصــا لــكل طائفــة إســامية علــى حــده.
ويحصــل الــدارس بالجامعــة ،علــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم الشــرعية
اإلســامية ،تؤهلــه للعمــل كإمــام فــي املســاجد ،أومعلــم ملــادة الديــن اإلســامي
فــي املــدارس.

اإلعالم األمريكي يتجاهل مقتل  3شبان مسلمين بوالية إنديانا
تجاهــل اإلعــام األمريكــي ،تغطيــة مقتــل  3شــبان مســلمين مــن أصــول
إفريقيــة ،فــي ظــروف غامضــة بواليــة إنديانــا األمريكيــة.
وأشارتلفزيون “تلي سور” الالتيني ،إلى أن البعض يعتقد أن هوية الضحايا
ربما كانت وراء غياب التغطية فالثالثة صغاروسود ومسلمون.
ً
وأضاف أن أعمارالثالثة تتراوح ما بين  17و 23عاما ،ووجدت جثثهم في منزل
بفورت واين بوالية إنديانا األمريكية األسبوع املا�ضي ،بعد إطالق الرصاص
عليهم عدة مرات ،ولم توضح الشرطة عدد الطلقات التي تعرضوا لها.
فرنسا :مسلمة تتعرض للطعن بسكين بدوافع عنصرية
هــذا هــواالعتــداء العنيــف الــذي واجهتــه امـرأة مســلمة يــوم الجمعــة املا�ضي،
أثنــاء خروجهــا مــن مدرســة بمدينــة “فيتــري ســور ســين” الفرنســية ،وكانــت
بصحبــة ابنهــا؛ حيــث وقعــت هــذه الســيدة ضحيــة العتــداء بســكين مــن ِق َبــل
صب املرأة املسلمة بأي جرحً ،
َول َّية أمرطالب آخر ،ولحسن الحظ لم ُت َ
طبقا
ِ ِ
للجمعيــة املناهضــة لإلســاموفوبيا فــي “فرنســا”.
تعرضــت املـرأة املســلمة للشــتائمَّ ،
فــي بدايــة األمــر َّ
وهددتهــا املعتديــة بســحب
ً
حجابها ،ثم أخرجت املعتدية من حقيبتها سكينا ،ولم تفكراملرأة املسلمة إال
فــي الفـرار ،خائفــة مــن التعثــروالســقوط أمــام املعتديــة ،ولــم يتصــرف العديــد
مــن الحاضريــن تجــاه هــذا الهجــوم.
ثــم اســتدعت الشــرطة بهاتفهــا ،فــي حيــن قامــت املعتديــة بالهجــوم عليهــا مــرة
أخــرى ،بينمــا قــام رجــل بحمايتهــا.
وفــي املســاء اتجهــت إلــى مركــز الشــرطة لتقديــم شــكوى ،واعترفــت املعتديــة
َ
َ
بحملهــا سـ ً
ـكينا ،لكنهــا لــم ت ْنـ ِـوإيــذاء أحــد ،وأعربــت املـرأة عــن أســفها؛ ألنــه تــم
إطــاق س ـراح املعتديــة ،ولــم تتخــذ الشــرطة أي إج ـراء ضدهــا.
ً
وطبقا لجريدة “لوباريزيان الفرنسيو” ،فإنه لم يكن هذا االعتداء هواألول
ُّ
بتصرفاتها الغربية.
لهذه السيدة ،بل هي معروفة في الحي
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ومواقف
والتاريخ
حماضرات
السرية

فضيلة الشيخ عبد احلميد:

التعايش السلمي والوحدة سياسة يتفق عليها مجيع األطراف إال املتطرفون
أكــد فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد ،إمــام وخطيــب أهــل الســنة فــي
مدينــة زاهــدان ،فــي خطبتــه يــوم الجمعــة (جمــادى األولــى  )1437علــى
ضــرورة الشــعور باملســؤولية قائــا :إن الشــعور باملســؤولية والقيــام
بهــا ضــروري جــدا .كل مســلم اعتــرف بوحدانيــة الــرب ورســالة خاتــم
النبييــن وحقانيــة اإلســام ،فهــو مســؤول عــن قضايــا شــرعية ودينيــة،
فرديــة واجتماعيــة.
وأضــاف فضيلتــه قائــا :الهــروب مــن املســؤوليات الدينيــة والشــرعية
معصيــة كبيــرة ،فعلينــا أن ن ـزاول مســؤولياتنا الدينيــة بــإرادة وقــوة.
يجــب أن نكــون ملتزميــن بديننــا وإيماننــا ،ونبــذل أموالنــا وأنفســنا فــي
ســبيل هــذا الديــن .القصــور والضعــف فــي مجــال األحــكام اإلســامية،
قصــور تجــاه املســؤوليات والعهــود التــي ســوف نؤاخــذ عنــد هللا تعالــى
بســببه.
واعتبــر خطيــب أهــل الســنة “القيــام باملســؤوليات االجتماعيــة”
ضروريــا ،وأضــاف قائــا :علينــا مســؤوليات بالنســبة إلــى املســائل
العامليــة واالجتماعيــة ومــا يجــري فــي العالــم .املصالــح الشــرعية
واالجتماعيــة مقدمــة علــى املصالــح الشــخصية .يجــب أن نهتــم أوال
باملســائل الشــرعية واالجتماعيــة ثــم بمســائلنا الشــخصية والفرديــة.
وأضــاف فضيلتــه قائــا :هنــاك قضايــا اجتماعيــة مثــل االنتخابــات هــي
علــى كواهــل الجميــع يجــب ترجيحهــا علــى املســائل الذاتيــة والعائليــة،
ويلزم أن نكون واعين وحذرين أيضا ،ونعرف املســائل املدنية ونقوم
بمزاولتهــا .لــكل زمــان وعصــر ظروفــه وأحوالــه .األمــم املثقفــة والحــذرة
تعمــل بوظائفهــا ومســؤولياتهاّ ،
وتميــز صديقهــا مــن ّ
عدوهــا ،وتعــرف
نوايــا األعــداءّ .
إن معرفــة العــدو والوعــي باملســؤولية تجــاه برامــج
األعــداء ضــرورة ّ
هامــة.
وأضــاف مديــر جامعــة دارالعلــوم زاهــدان قائــا :الشــعب اإليرانــي
جـ ّـرب عقــودا القضايــا السياســية واملدنيــة ،وكانــت مشــاركتهم واســعة
ّ
فــي كافــة املجــاالت ،وهــذه املشــاركة كانــت ســببا ليســود األمــن فــي

البــاد .الشــعب اإليرانــي أدرك أن عليهــم الوحــدة واالنســجام ،وأن ال
يســمحوا لألعــداء بإثــارة الفتــن بينهــم.
نفكــرفــي الوحــدة بيــن األقــوام واملذاهب:
وأضــاف فضيلــة الشــيخ قائــا :املجــال الــذي نبــذل جهدنــا فيــه ،هــو
السعى للوحدة بين الشيعة والسنة ،والوحدة بين األقوام واملذاهب
ّ
كلهــا فــي البــاد واملحافظــة .نحــن نفكــر فــي أن يتعايــش كافــة األقــوام
واملذاهــب فــي املحافظــة ســلميا وباملحبــة واإليثــار.
وأكــد خطيــب أهــل الســنة فــي نهايــة خطبتــه علــى مراعــاة ســعة األفــق
وتوســيع النظــر فــي مجــال االنتخابــات قائــا :أكــدت ســابقا أنــه ال
ينبغــي أن تكــون االنتخابــات قوميــة ومذهبيــة ،بــل يجــب أن تنظــر
إلــى االنتخابــات برؤيــة وطنيــة شــاملة .يجــب أن يســلك طريــق يمكــن
لألقــوام واملذاهــب التعايــش األفضــل.
واســتطرد فضيلتــه قائــا :الوحــدة بيــن الشــيعة والســنة والتعايــش
الســلمي ،سياســة يتفــق عليهــا األط ـراف جيمعــا إال املتطرفــون الذيــن
يثيــرون الفتــن .والذيــن يفكــرون فــي االختالفــات إنهــم يتبعــون منافعهم
الذاتيــة والحزبيــة وال يفكــرون فــي مصالحهــم الوطنيــة ،فــإن املصالــح
الوطنيــة للمحافظــة والبــاد فــي االنســجام بيــن املذاهــب والطوائــف
ووحــدة الكلمــة .ويجــب أن نحافــظ علــى هــذه الوحــدة.
وخاطــب فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد الشــعب قائــا :أيــام االنتخابــات
يمكــن أن ي�ســيء أشــخاص بهــدف اســتفزاز النــاس .وصيتــي لكــم أن
ال تهتمــوا بهــذه االســتفزازات ،وال تــردوا علــى املســيئين ،بــل اذهبــوا
إلــى صناديــق االقت ـراع بهــدوء ،وأدلــوا بأصواتكــم ملــن تنتخبونهــم مــن
النــواب ،وإن مشــاركتكم رد حاســم لجميــع املســيئين ،كمــا أنهــا ســبب
ملفخرتنــا.
ّ
وتابــع فضيلتــه قائــا :النقطــة الهامــة لنــا جميعــا فــي زاهــدان وكافــة
مناطــق سيســتان وبلوشســتان والبــاد ،أن نراعــي الوحــدة ،وليكــن
ســعينا جميعــا أن نختــار أشــخاصا معتدليــن للمجلــس القــادم.
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اقتباسات
علمية ،أدبية ،اجتماعية ،ثقافية ،فكرية ،عملية
سماحة األستاذ المفتي عبد القادر العارفي األستاذ بالجامعة ورئيس قسم دار اإلفتاء بها

بكاء الرسول صلى هللا عليه وسلم حينما رأى مصعب بن عميرر�ضي هللا عنه وما عليه إال بردة له مرقوعة بفرو:
عــن محمــد بــن كعــب القرظــي ،قــال :حدثنــي مــن ســمع مــن علــي بــن أبــي طالــب ر�ضــي هللا عنــه يقــول« :إنــا لجلــوس مــع رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم فــي
املسجد؛ إذ طلع علينا مصعب بن عمير ،ما عليه إال بردة له مرقوعة بفرو ،فلما رآه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ بكى للذي كان فيه من النعمة
والذي هو فيه اليوم؛ ثم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ،ووضعت بين يديه صحفة ورفعت
أخرى ،وسترتم بيوتكم كما تسترالكعبة؟ ! « .قالوا :يا رسول هللا! نحن يومئذ خيرمنا اليوم؛ نتفرغ للعبادة ،ونكفى املؤنة؟ فقال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم « :أنتم اليوم خيرمنكم يومئذ» .
وعــن خبــاب ،قــال :هاجرنــا مــع رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم نبتغــي وجــه هللا عزوجل،فوقــع أجرنــا علــى هللا ،فمنــا مــن مــات لــم يــأكل مــن أجــره شــيئا،
ومنا من أينعت له ثمرته فهويهدبها ،وإن مصعب بن عميرمات ولم يترك إال ثوبا ،كان إذا غطوا رأسه خرجت رجاله وإذا غطوا به رجليه خرج رأسه،
فقال ســول هللا صلى هللا عليه وســلم « :غطوا رأســه ،واجعلوا على رجليه اإلذخر».
وعن املبارك ،عن وهب بن مطر ،عن عبيد بن عمير ،قال :وقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على مصعب بن عميروهومنجعف على وجهه يوم
َّ
َ ُْْ َ َ ٌ َ ُ
ص َدقــوا َمــا َع َاهـ ُـدوا اللـ َـه
«مــن الؤ ِم ِنيــن ِرجــال
أحــد شــهيدا ،وكان صاحــب لــواء رســول هللا صلــى هللا ُ عليــه وســلم فقــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلمِ :
َ ً
ْ
َ َ ْ َ ُْ ْ َ ْ َ َ َ
�ضى ن ْح َب ُه َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َين َت ِظ ُر َو َما َب َّدلوا ت ْب ِديل»[ .األحزاب ،]23 :إن رســول هللا صلى هللا عليه وســلم يشــهد عليكم أنكم شــهداء عند
علي ِه ف ِمنهم من ق
ّ
هللا يوم القيامة .ثم أقبل على الناس فقال « :أيها الناس ،ائتوهم فزروهم ،وسلموا عليهم ،فوالذي نف�سي بيده ،ال يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة
إال ردوا عليــه الســام».
(كتاب شهداء بدرالكرام ،وشهداء أحد العظام  /ص  / 77-76لـ د .عمرمحمد عمرباحاذق)
جبل أحد من جبال الجنة:
أحد جبل يقع شمالي املدينة  ،ويبعد عن املسجد النبوي الشريف قرابة خمسة أكيال .وهوجبل من جبال الجنة؛ كما ثبت عن أنس ر�ضي هللا عنه:
أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال « :أحد جبل يحبنا ونحبه».
وثبت في حديث أبي عبس بن جبرمرفوعاك «أحد جبل يحبنا ونحبه ،وهومن جبال الجنة.
وسمي الجبل بهذا اإلسم (أحد) لتوحده وانقطاعه عن جبال أخرى هناك ،أوملا وقع من أهله من نصرالتوحيد .قاله السهيلي.
(كتاب شهداء بدرالكرام ،وشهداء أحد العظام  /ص  / 15لـ د .عمرمحمد عمرباحاذق)
األبلغ في إجابة الدعاء يدعى مع أسماء هللا تعالى باسم يكون داال على السؤال:
إن أسماء هللا الحسنى يدعى بها رغبا ورهبا وغيرذلك ،واألبلغ في إجابة الدعاء بواحد من هذه األسماء أن يكون اإلسم املسئول به داال على السؤال،
إما باشتقاق أونحوه من غيرمثال ،كمن يسأل في تدبيرمصالحه رفقا بال تكليف ،فيقول يا برّيا لطيف ،والشاهد لذلك من الحديث قوله صلى هللا
عليه وسلم « :الراحمون يرحمهم الرحمن» .وهويحتمل أمرين :إما أن يكون معناه الخبر ،كلفظه ،وإما أن يكون لفظه لفظ الخبر ،ومعناه الدعاء،
كقولهم :ر�ضي هللا عنه ،رحمه هللا ،غفرهللا له ،ومعناه على هذا الوجه :الراحمون أسأل أن يرحمهم الرحمن.
(كتاب مجالس في تفســيرقول هللا تعالى « لقد من هللا على املؤمنين إذ بعث فيهم رســوال من أنفســهم» لـ لإلمام الحافظ ابن ناصرالدين الدمشــقي /
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سبب تقديم التزكية على التعليم في آية وتأخيرها عنه في آية أخرى:
ومــن ضــروب النظــم فــي آليــة :حســن نظمهــا فــي التئامهــا بمــا قبلهــا وبعدهــا،
وتمكــن كل كلمــة فــي موضعهــا.
واليــرد علــى هــذا مــا فــي آيــة الدعــوة اإلبراهيميــة التــي فيهــا تقديــم التعليــم
ً
ُ
ْ
علــى التزكيــة ،وهــي قولــه تعالــى إخبــاراَ :رَّب َنــا َو ْاب َعــث ِف ِيهـ ْـم َر ُســول ِم ْن ُهـ ْـم َي ْتلــو
َ
َع َل ْيه ْم َآيات َك َو ُي َع ّل ُم ُه ُم ْالك َت َ
اب َو ْال ِح ْك َم َة َو ُي َز ِّكيه ْم إ َّن َك أ ْن َت ْال َعز ُيز ْال َح ِك ُ
يم
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
[البقرة ]129 :ألن إجابة هللا هذه الدعوة قد حصلت :من البعثة ،وتالوة
اآليــات وتعليــم الكتــاب والحكمــة ،والتزكيــة.
لكن قدمت التزكية على التعليم في آية اإلجابة ،وهي هذه اآلية:
ُ َ
ً
ْ َ
َْ
ََ
َّ َ ْ ُ ْ
لقـ ْـد َمـ َّـن اللـ ُـه َعلــى الؤ ِم ِنيـ َـن ِإذ َب َعــث ِف ِيهـ ْـم َر ُســول ِمـ ْـن أن ُف ِسـ ِـه ْم َي ْتلــو َعل ْي ِهـ ْـم
َ َُ َّ ْ َُ َّ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ
آيا ِتـ ِـه ويز ِك ِيهــم ويع ِلمهــم ال ِكتــاب وال ِحكمــة [آل عمـران ]164 :ألنــه ملــا كان
متعلمــوه العلــم علــى قســمين :صالحيــن وغيــرصالحيــن ،والصالــح  :يفيــد
فيــه التعليــم ويبعثــه العلــم علــى العمــل أكثــرمــن غيــره ،لصالحــه الــذي هــو
التزكية الذي كان متقدما على طلب العلم -فقدمت التزكية قبل التعليم
هنا لفوائد منها ما ذكر؛ وهللا أعلم بما أراد .فظهربهذا في اآلية تمكن نظم
قولــه تعالــى« :ويزكيهــم» قبــل قولــه تعالــى« :ويعلمهــم الكتــاب والحكمــة».
(كتــاب مجالــس فــي تفســير قــول هللا تعالــى « لقــد مــن هللا علــى املؤمنيــن
إذ بعــث فيهــم رســوال مــن أنفســهم» ل ـ لإلمــام الحافــظ ابــن ناصــر الديــن
الدمشــقي  /ص )434
حكم األدوية املركبة من الكحول:
هنــاك كثيــرمــن األدويــة تحتــوي كميــات مختلفــة مــن الكحــول تتـراوح بيــن
1و %25ومعظم هذه األدوية من أدوية الزكام واحتقان األنف والحنجرة
والســعال وغيرهــا مــن األم ـراض الســائدة .وتمثــل هــذه األدويــة الحاويــة
للكحــول مــا يقــارب  %95مــن األدويــة فــي هــذا املجــال ممــا يجعــل الحصــول
علــى األدويــة الخاليــة مــن الكحــول عمليــة صعبــة أو متعــذرة ،فمــا حكــم
تنــاول هــذه األدويــة؟
هــذه املســألة ال تختــص بالبــاد األجنبيــة ،وإنمــا عمــت بهــا البلــوى فــي ســائر
البلــدان ،بمــا فيهــا البــاد اإلســامية ،والحكــم فيهــا علــى طريــق الحنفيــة
ســهل ،ألن األشـربة املتخــذة مــن غيــرالعنــب والتمــرتحــل عنــد أبــي حنيفــة

وأبــي يوســف بقصــد التقــوى أو التــدواري مــا لــم تبلــغ حــد اإلســكار وإن
معظــم الكحــول املســتعملة فــي األدويــة اليــوم ال تصنــع مــن عنــب والتمــر،
وإنمــا مــن الســلفات والكبريتــات ،والعســل والدبــس ،والحــب والشــعير
والجــودرا ،وغيرهــا.
فــإن كانــت الكحــول املســتعملة فــي األدويــة متخــذة مــن غيــرالعنــب والتمــر
فــإن تناولهــا جائــزفــي مذهــب أبــي حنيفــة وأبــي يوســف رحمهمــا هللا مــا لــم
اإلســكار ويمكــن أن يؤخــذ بقولهمــا لحاجــة التــدواي .وأمــا إذا
تبلــغ حــد ٍ
كانــت الكحــول متخــذة مــن العنــب أو التمــرفــا يجــوز اســتعمالها إال إذا
أخبــرطبيــب عــدل أنــه ليــس لــه دواء آخــر ،ألن التــداوي باملحــرم يجــوز عند
الحنفيــة فــي هــذه الحالــة.
وأمــا الشــافعية فاليجــوز عندهــم اســتعمال هــذه الشـربة املحرمــة للــدواء
صرفا ولكن إذا كانت مســتهلكة مع دواء آخرفيجوز التدواي بها عندهم
إن عرف .بنفعها وتعيينها ،بأن ال يغني عنها طاهر،كما صرح به الرملي في
نهايــة املحتــاج حيــث قال:
(أمــا املســتهلكة مــع دواء آخــر ،فيجــوز التــدواي بهــا ،كصــرف بقيــة
النجاســات إن عــرف ،أو أخبــره طبيــب عــدل بنفعهــا وتعيينهــا بــأن ال يغنــى
عنهــا طاهــر).
والكحــول ال تســتعمل للــدواء صرفــا وإنمــا تكــون مســتهلكة فــي دواء آخــر،
فتناولهــا لحاحــة الــدواء جائــزعنــد الشــافية أيضــا.
وأما املالكية والحنابلة فال يجوز عندهم فيما أعلم ،التدواي باملحرم في
حــال مــن األحــوال إال عنــد االضطرار.
وحيــث عمــت البلــوى فــي هــذه األدويــة فينبغــي أن يؤخــذ فــي هــذا البــاب
بمذهــب أبــي حنيفــة أو الشــافعية وهللا أعلــم.
ثــم هنــاك جهــة أخــرى ينبغــي أن يســأل عنهــا خبـراء الكيميــاء وهــو :أن هــذه
الكحول بعد تركيبها بأدوية أخرى ،هل تبغى على حقيقتها؟ أوبتستحيل
حقيقتها وماهيتها بعمليات كيمياوية؟ فإن كانت ماهيتها تحستحيل بهذه
العمليات ،بحيث ال تبقى كحوال ،وإنما تصيرشيئا آخر ،فيظهرأن عند
ذلك يجوز تناولها باتفاق األئمة ،ألن الخمرإذا صارت خال جازتناولها في
قولهم جميعا الستحالة الحقيقة.
(كتــاب بحــوث فــي قضايــا فقهيــة معاصــرة /ل ـ محمــد تقــي العثمانــي  /ص
 325و .) 340
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فضيلة األستاذ عبد الرمحن احمليب يف حوار مع جملة "الصحوة اإلسالمية":

كان العالمة حممد يوسف البنوري من نوابغ عصره
وكان يتقن اللغة العربية
أجرى الحوار ونقله إلى العربية :الطالب نذير أحمد نهتاني

الصحــوة اإلســامية :كيــف بــدأت حياتكــم العلميــة ومــا هــو الباعــث
الختياركــم هــذا الطريــق؟
الشــيخ :إن الباعــث الحقيقــي الختيــاري طريــق العلــم هــوالــرب تبــارك وتعالــى
حيــث ألقــى فــي قلبــي ونفــث فــي روعــي أهميــة العلــم وفضيلــة العلمــاء ،فكنــت
منذ الصغرأحب أن أبدأ درس القرآن والعلوم اإلسالمية وذلك ألن أسرتنا
وقريتنــا مــا كانــت تحظــى بنعمــة العلــم والقـراءة والكتابــة ،ولــم يكــن آنــذا إال
بعــض العلمــاء الذيــن كانــت بضاعتهــم العلميــة مزجــاة وكانــت مســئوليتهم ال
تعــدو عــن إمامــة املســاجد ولــم يكــن مــن شــأنهم أن يشــوقوا النــاس لدراســة
العلــوم الدينيــة حتــى جــاء بعــض العلمــاء الكبــاركأمثــال الشــيخ عبــد الواحد
جشــتي والشــيخ عبــد العزيــز ســاداتي ،وكانــوا يشــوقوننا علــى الدراســة
ويرغبوننا على تحصيل العلوم اإلسالمية فازددت شوقا إلى شوق وانشرح
صــدري الختيــارهــذا الطريــق.
ق ـرأت الق ـرآن عنــد عالــم كان فــي قريتنــا والتحقــت باملدرســة الحكوميــة
انتباه :من مواليد 1320هـ ق ،ولد في قرية كلكان التابعة ملدينة سراوان وقضيت خمس ســنوات في املرحلة االبتدائية وال يزال قلبي معلقا بجامعة
محافظة سيستان بلوشستان ،نشأ في بيت علم وعرفان .شق الرحال دينيــة أشــتغل فيهــا بالق ـرآن والديــن فأخــذت كتــاب ( گلســتان للســعدی)
إلى باكستان لتحصيل العلم وملا يبلغ الثانية عشرة من عمره .تلمذعلى وأبحــث عــن عالــم يدرســني هــذا الكتــاب فــإذا هــم يعجــزون عــن تدريــس هــذا
كبارالعلماء في باكستان ،ودرس في مدارس كبيرة مثل قاسم العلوم
الكتــاب فيئســت منهــم وتركتهــم وشــاورت أبــي واســتأذنته لكــي أســافرإلــى بنــج
ملتان ،دارالعلوم راولبندي ،وتخرج أخيرا في جامعة العلوم اإلسالمية
كوروأواصل دراستي عند علماءهم ولكن أبي خالفني مخالفة شديدة ،ألنه
عالمة بنوري تاون كرات�شي .ومن أساتذته :العالمة محمد يوسف
كان يحتاج إلى مساعدتي في شؤونه وفي أعمال البيت .فجاء فضيلة الشيخ
البنوري ،املوالنا غالم هللا خان ،الشيخ سليم هللا خان ،الشيخ عبد الغني
جاجروي والشيخ عبد هللا درخواستي والشيخ غالم محمد وغيرهم من شمس الدين إلى قريتنا فأبديت حزني ورفعت إليه حاجتي فلما رأى شوقي
فحول العلماء ( رحمهم هللا تعالى)  .حاليا أستاذ الحديث بجامعة دار ورغبتي تكلم مع أبي وألح عليه لكي يأذن لي بالســفرإلى بنج كور فر�ضي أبي
العلوم زاهدان ،وما زال الطالب يرتشفون من منهله العلمي رغم ضعفه وأذن لــي وقــال إنــي نــذرت ابنــي لللــه.
كان معــي زميــان فســافرنا إلــى كرات�شــي ثــم ذهبنــا إلــى بنــج كــور وبقينــا ثــاث
الجسمي وكبرسنه.
ّ
ل
يسرمجلة (الصحوة اإلسالمية) إجراء حوارمع هذه الشخصية الكبيرة سنوات ثم رجعنا إلى البيت فكان أبي يقو يكفيك يا ابني هذا القدرالذي
عن رحلته العلمية ،ع�سى أن ينتفع بها قراء هذه املجلة.
تعلمــت فأبيــت ذلــك وســافرنا مــرة ثانيــة وبقينــا ثــاث ســنوات ثــم رجعنــا إلــي
«مكتب مجلة الصحوة اإلسالمية»
البيــت وقلــت فــي نف�ســي إنــه ينبغــي لــي أن أنجــزألبــي عمــا يفــرح بــه وير�ضــى
بــه عنــي وكانــت ألبــي أرا�ضــي خربــة ال تصلــح للــزرع والعمــل فبــدأت أعمــل فــي
هذه األرا�ضي لكي أصلحها حتى صلحت للزراعة فقدمتها ألبي ففرح بذلك
وســافرنا مــرة أخــرى وبقينــا أربــع ســنوات وأنهينــا الدراســة فرجــع زمالئــي إلــى
أهلهــم ولكنــي ســافرت إلــى الهــور ودرســت ســنة كاملــة فــي دارالتجويــد.
وكان مــن شــأني أن ال أمكــث فــي مدرســة واحــدة بــل كنــت أتتبــع املــدراس
واألســاتذة الذيــن كان يحســنون التدريــس وقــد درســت فــي مــدارس مختلفــة:
مثل  :الجامعة اإلسالمية بنيوئاون كرات�شي ،وجامعة قاسم العلوم ملتان،
وتعليــم القـرآن راولبنــدي ،وتخرجــت مــن جامعــة العلــوم اإلســامية عالمــة
بنــوري تــاون.
الصحوة اإلسالمية :من من األساتذة كان له أثرفي تربيتكم وتغييرمجرى
حياتكــم؟
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الشــيخ :إننــي قــد تلقيــت العلــم عــن ســتين أســتاذا تقريبــا
واســتفدت من علومهم ومعارفهم ولكني تأثرت كثيرا عن شــيخ
الق ـرآن موالنــا غــام هللا خــان رحمــه هللا وتأثــرت عــن شــيخي
األســتاذ محمــد يوســف البنــوري رحمــه هللا تعالــى وإنهمــا كانــا
يحباننــي ومــا زلــت أحبهــم وأرى أن هــذه املحبــة تجيــش فــي صــدري
وأحيانــا أتمنــى مــن هللا لقائهــم فــي الرؤيــا واملنــام .أمــا األول فــكان
مســتغرقا فــي بحــرالتوحيــد وكان مئــات مــن الطلبــة يشــتركون فــي
دروســه التفســيرية التي كان يعقدها في شــعبان ورمضان وكان
يؤكد على التوحيد دائما ويهتم به اهتماما كبيرا ،وهومن تلميذ
الشيخ حسين علي رحمه هللا الذي ابتكرمنهجا رائعا في تفسير
القـرآن الكريــم .وكذلــك لــه تفســير(جواهــرالقـرآن) تفســيرجيــد
ومفيــد.
وأمــا الشــيخ البنــوري فإنــه مــن الســادة الكـرام ،وكان متبحـرا فــي
علــم الحديــث واشــتهرفــي زمانــه بمحـ ّـدث العصــروإنــه كتــب شــرحا للجامــع
الترمــذي وســماه ب ـ "معــارف الســنن" ولكنــه لــم يكتمــل إال أنــه شــرح جامــع
ومســتوعب.
وكذلــك كانــت لــي رغبــة إلــى مشــايخ الطريقــة الصوفيــة املعتدلــة وكانــت
لــي صحبــة معهــم ،قــد حضــرت عنــد فضيلــة الشــيخ عبــد القــادررايبــوري
وبايعــت علــى يــد الشــيخ حمــاد هللا ثــم بايعــت علــى يــد الشــيخ عبــد الواحــد
الجشــتي رحمهــم هللا رحمــة واســعة.
الصحــوة اإلســامية :كيــف كانــت األوضــاع العلميــة والثقافيــة فــي هــذه
البــاد قبــل أن تســافروا إلــى باكســتان لتحصيــل العلــم؟
الشــيخ :إن الجهــل كان شــائعا فــي جميــع بلوشســتان وإن وجــود العلمــاء
املعدوديــن لــم يكــن يغنــي عــن التغييــرشــيئا ،وإن النــاس كانــوا متأثريــن مــن
الحــكام وينقــادون تحــت حكمهــم وال يرفعــون للعلمــاء رأســا وال يبالــون
بهــم حتــى جــاءت الثــورة اإلســامية فــي إيـران وتنبــه النــاس وكثــرالعلمــاء فــي
بلوشستان وبدأ الناس يتبعون العلماء ويقتفون أثرهم .وقد أنجزهؤالء
العلمــاء الربانيــون خدمــات جليلــة لهــذا الشــعب ،ونرجــو هللا أن يحســس
حالة هذه األمة أكثرمن ذي قبل ،ولكن من املؤسف أن كثيرا من الناس
أكبــوا علــى الدنيــا وتكالبــوا عليهــا بعــد الثــورة ،وبــدؤوا يتنافســون فــي جمــع
املــال مــن الطــرق غيــراملشــروعة وال شــك أن حــب املــال رأس كل خطيئــة.
أعاذنــا هللا منــه.
الصحــوة اإلســامية :هــل اشــتغلتم بــدروة التخصــص فيــل علــوم
الحد يــث؟
الشــيخ :ال ،لــم يكــن فــي ذلــك الوقــت مثــل هــذه الــدورات ،وأنــا بنف�ســي
طالعــت كثيـرا مــن الكتــب فــي علــم الحديــث ،وقــد ّ
درســت جميــع الكتــب فــي
دروة الحديــث ســوى صحيــح اإلمــام مســلم.
الصحــوة اإلســامية :هــل يحتــاج الطالــب اإليرانــي اآلن أن يســافر إلــى
باكســتان لتحصيــل العلــم؟
َّ
الشــيخ :إن اإلنســان خلــق للعلــم ،قــال هللا تعالــىَّ :
(الر ْح َمـ ُـن (َ )1علـ َـم
َّ ْ
ََ َ ْ ْ
ُْْ َ
الن َس َان (َ )3عل َم ُه ال َب َي َان ( ،))4فما دام الخلق موجودا
القرآن ( )2خلق ِ
فــا بــد أن يكــون العلــم ،فــإذا كان املــرء يمكنــه أن يســافرإلــى باكســتان أو
بلــد آخــرللعلــم مــع مراعــاة حقــوق الوالديــن فليذهــب وليكــن لينظــرعمــن
يأخــذ العلــم ،قــال ابــن ســيري( :إن هــذا العلــم ديــن فانظــروا عمــن تأخذون
دينكــم).
ّ
الصحوة اإلسالمية :لوبينتم لنا نبذة من ترجمة األستاذ الشيخ محمد
يوسف البنوري رحمه هللا تعالى؟
الشــيخ :إن الشــيخ رحمــه هللا كان مــن أســرة الســادة ،كان مولــده فــي

بيشاور ،أبوه الشيخ زكريا كان عاملا ،وفي رأيي كان الشيخ البنوري رحمه
هللا مــن نوابــغ عصــره وكان متقنــا فــي اللغــة العربيــة تمامــا إلــى حــد أن فــاق
كثيـرا مــن الكتــاب العــرب فــي هــذا امليــدان ،ملــا ألــف كتابــه  (:نفحــة العنبــرفــي
ســيرة األنور) ســافرمع الشــيخ األنور شــاه رحمه هللا إلى مصرفاســتقبلهم
العلماء ،فكان هذا الكتاب بيد أحد من أساتذة جامعة األزهرفقال من
ّ
ألف هذا؟ فأجاب الشيخ :ألفه من تحاوره .فقال املصري  :وهللا ما أنت
بأعجمــي بــل أنــت عربــي فقــال الشــيخ :ال  ،بــل هــو لســان عربــي مبيــن ،فــإن
العجمــي لــو اجتهــد فيتقــدم العــرب.
يقول الشيخ البنوري رحمه هللا :إننا ملا تخرجنا ذهبت أنا وصاحب لي إلى
األستاذ السيد أنور شاه وشاورناه لنذهب للدراسة إلى جامعة األزهرفأبى
األستاذ وخالفنا فالتمسناه فقبل ولكن اشترط علينا أن ال نغيرشيئا من
املحاسن واللحى فتعجبنا من أمراللحية فالتحقنا بجامعة األزهرودخلنا
في كلية التفسيرواألدب ،فوجدنا أن الرجال يحلقون اللحية وأن النساء
غيرمحجبات فضاقت األرض علينا ،وبدأ طالب الجامعة يسخرون منا
ويســتهزئون بنــا فتأثــرصاحبــي منهــم وتشـ ّـبه بهــم ولكنــي وفيــت مــا اشــترط
األســتاذ فأعلنــت فــي الجامعــة أنــي أناظــرمديــرالجامعــة فــي مســألة اللحيــة
والحجــاب فتجعــب النــاس مــن هــذا األمــروأرادوا محاكمتــي فقلــت لهــم إنــي
مــا ارتكتبــت جنايــة ولكنــي أريــد املناقشــة فــي هــذه املســألة فــإن لــم ترضــوا
فإنــي ســأخرج مــن بيــن أظهركــم فر�ضــي املديــرواجتمــع آالف مــن النــاس فــي
القاعة فأعلنت لهم املوضوع .وكنت قد جمعت اآليات واألحاديث الكثيرة
فــي املوضــوع فقرأتهــا عليهــم وقلــت :إن اإلســام قــد أمــرباللحيــة وبالحجــاب
ولكن هذه الجامعة قامت بمخالفة اإلسالم فال بد للمديرأن يجيب عن
املســألة فمــا أن مكــث املديــرحتــى بــدأ يبكــي وقــال :قــد أنصــف هــذا الرجــل
وقــال الحــق ،وإنــي ســآمر الطلبــة جميعــا بعــد هــذا باللحــى وآمــر النســاء
بالحجاب ،يقول الشيخ البنوري رحمه هللا :فكأني قد أصبحت شيخا في
الجامعــة فتغيــرجــواللحيــة والحجــاب فــي الجامعــة اإلســامية.
إن الشــيخ البنوري رحمه هللا :كان شــيخا ذا هبية وجالل ،من أجل ذلك
لم يلتحق بمدرسة كثيرمن الناس وكان مع هذا على جانب كبيرمن رقة
القلــب والعطــف والرحمــة .كان يحبنــي كثي ـرا وذات مــرة ســمع خطابتــي
وأنــا أتكلــم بيــن يــدي الطلبــة فأعجبتــه خطابتــي فدعــا لــي فــي درس البخــاري
بالرحمة والبركة وأثنى ّ
علي وقالك إني أبعثك بعد هذا مكاني ألن تخطب
للنــاس ،فأبيــت أوال ثــم فـ ّـوض إلــي الخطابــة فــي ليالــي الجمعــة.
وكان شــديد التــوكل علــى هللا ال يحتفــل بالدنيــا وزخرفتهــا اســتدعى منــه
حاكــم قطــرأن يتولــى منصــب وزارة التعليــم فلــم يقبــل ذلــك .رحمــه هللا
رحمــة واســعة.
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أبو احلسـن النـدوي منـوذج الداعـيـة املسـلـم
فـي بـالد ذات أقـليـة مسـلـمـة
أ.د يوسف عظيم صديقي  -متخصص في مجال الهيكلة الشرعية في املصارف اإلسالمية وحامل شهادة الدكتوراه في االقتصاد اإلسالمي
ســئل أحــد املفكريــن عــن أبــي الحســن :إلــى أي اتجــاه فــي العالــم اإلســامي
ينتمــي ؟ فأجــاب -وأنــا حاضــر -أبــوالحســن لــكل املســلمين .فأخــذ الجــواب
منــي مأخــذه  ،إذ إنــه أوقفنــي علــى ســرذيــوع تأثيــره فــي كل العالــم اإلســامي
!وعلى معنى العاملية في فكره  ،وأسلوب خطابه الذي انتفع به الجميع مع
اختــاف املشــارب !!
يعتبــر الشــيخ أبــو الحســن علــي النــدوي ( 1420 - 1333هــ) مــن طليعــة
املفكريــن اإلســاميين فــي القــرن امليــادي املنصــرم  .وقدامتــازت كتبــه
ُ
ورســائله الدعويــة املبنيــة علــى الحقائــق التاريخيــة بأنهــا كتبــت بأســلوب
ً
ً
ً
أدبي شيق يجعل القارئ العربي يجتذب إليها قلبا وقالبا ،علما أنه هندي
ً
املولــد ،لكنــه عربــي اللســان  ،ولرســوخه فــي اللغــة كان عضــوا فــي مجمــع
اللغــة العربيــة فــي دمشــق .وقدامتــاز عصــر نشــأة الشــيخ النــدوي بكثــرة
الفتــن والحــروب والتغي ـرات السياســية علــى مســتوى العالــم اإلســامي
 ،والتــي قوبلــت بجهــود إصــاح اجتماعيــة  ،ونع ـرات سياســية  ،وحــركات
دينيــة شــتى  .والغريــب أنــه -مــع ظهورجمهــرة مــن األعــام والشــخصيات
اإلســامية الذيــن بــرزوا علــى ســاحة شــبه القــارة الهنديــة اســتطاع الشــيخ
الندوي أن يؤســس لنفســه املكانة املرموقة  ،ويجذب مايقرب مئتي ألف
شخص لحضور مراسم الدفن في القرية النائية التي توفي فيها ،وأرسلت
الحكومــات العربيــة طائ ـرات خاصــة مــن أجــل نقــل كبــار الشــخصيات
األدبية والفكرية إلى الهند !وهنا يطرح السؤال الذي يقتضيه هذا املعنى
ً ً
 :ترى ما هي العوامل التي أدت إلى بروزشخصية أبي الحسن نموذجا فذا
للداعية املسلم ،النموذج الذي يحتذى في مسالكه الدعوية  ،والتربوية،
واملنهجيــة ،ويمكــن اتباعــه فــي البلــدان اإلســامية ،وغيــراإلســامية ؟ .
ً
ولعلنــا فــي هــذا املختصــرللمنهــج الــذي تبنــاه نقــدم جوابــا لهــذا التســاؤل
ً
ينتفــع بــه مــن هــو فــي طريــق الدعــوة إلــى هللا -تعالــى -وفيــه -أيضــا -بيــان
للمواضيــع الرئيســة التــي اعتنــى بهــا الشــيخ رحمــه هللا تعالــى  ،والتــي عالجهــا
 ،ومــن أهمهــا:
 -١ضبطــه القوانيــن الوضعيــة وفــق األســس الشــرعية  :فــي عــام 1986م
تصدى الشيخ أبوالحسن لقراراملحكمة العليا ،والذي حكم على الزوج
ً
ً
املســلم أن يدفــع لزوجتــه مبلغــا مقطوعــا مــن الدخــل الشــهري بعــد وقــوع
ً
الطــاق ،وبــذل جهــودا كبيــرة حتــى أبطــل القـرارملخالفتــه الشـريعة .
/٢تطويــر الصحافــة اإلســامية  :شــجع الشــيخ علــى أن يصــدر الدعــاة
ً
الشــباب مــن حولــه مجــات وصحفــا  ،تهتــم بقضايــا فكريــة إســامية مثــل
البعــث اإلســامي ،والرائــد (بالعربيــة ) وتعميــرحيات،وبانــغ درا (باألرديــة)
/٣النهــوض بحركــة النشــر والتأليــف  :الوســائل املاديــة املواتيــة للشــيخ
لــم تكــن كثيــرة ولكــن حــرص أن تطبــع رســائل  ،وكتيبــات دعويــة  ،باللغــة
العربيــة واألرديــة واإلنجليزيــة  .وذلــك مــن أجــل توفيــرمــادة فكريــة صحيحة
املذاق للمجتمع اإلسالمي الهندي  ،وكذلك وجه ابن أخيه (الشيخ محمد
الحسني ) لترجمة الطريق إلى مكة تأليف محمد أسد رحمهما هللا تعالى .
/٤إعداد طاقات مثقفة في الدعوة اإلسالمية  :اهتم الشيخ أن يترك من
ً
ً ً
ورائه تراثا دعويا فذا ال على صورة كتب وخطب رنانة  ،فحسب  ،بل عن

طريــق تربيــة دعــاة وشــخصيات أدبيــة وإســامية  ،والتــي نهلــت مــن فيضــه
وفكره السامي  .أمثال الشيخ محمد الرابع  ،والشيخ محمد واضح رشيد
الندوي  ،والشــيخ ســعيد الرحمن  ،وغيرهم .
/٥االرتبــاط املباشــر بشــخصيات الدعــوة اإلســامية  :فــي مســتهل عمــره
رافق الشــيخ أصحاب الدعوات اإلســامية والحركات اإلصالحية  ،أمثال
األستاذ أبي األعلى املودودي  ،والشيخ محمد إلياس الكاندهلوي  ،وتعرف
علــى حقيقــة الحركتيــن  ،وارتبــط بعالقــة محبــة ومــودة باملســؤولين فيهــا .
ً
/٦العقالنية والوسطية في االضطرابات الطائفية  :لم يكن الشيخ متبنيا
ً
مبــدأ إقـرارأن يطحــن املســلمون مــن أعدائهــم دون ّ
أي موقــف ولــودفاعيــا
 ،بــل كانــت كتاباتــه مثــل « إذا هبــت ريــح اإليمــان « تشــيد بمالحــم الجهــاد
« إلعــاء كلمــة هللا -تعالــى -وفــي الوقــت نفســه تبنــى الشــيخ مبــدأ الوســطية
والعقالنية في مواجهة موجات االضطرابات الطائفية التي طاملا اجتاحت
البالد الهندية من حين آلخروتأثربها املسلمون والهندوس  ،وحتى السيخ
 .ولــم يــراالنجـراروراء دعــوات االنتقــام والثأرالتــي قــد تكــون غيــرمجديــة فــي
حينهــا .
/٧تــرك الفضــول فــي املباحثــات العلميــة البحتــة  :لــم يــرالشــيخ فائــدة فــي
الخوض في مباحثات علمية بحتة تستنفد الجهود  ،دون أن يكون لها من
ً
املردود ما يساوي بعضا من هذه الجهود !! مثل « بشرية « ذات الرسول-
صلــى هللا عليــه وســلم -أو نورانيتــه  .أوالبحــث « فــي تضليــل متبعــي أحــد
املذاهــب الفقهيــة األربعــة «  .بــل رأى أن توحــد جهــود املســلمين الفكريــة
ملحاربــة الجهــود املاكــرة ملحــو عقيــدة اإلســام ! مثــل القاديانيــة والتغريــب
والوســطية الزائفــة والدعــوات ّ
الهدامــة األخــرى التــي اجتاحــت العالــم
اإلســامي .
/٨االرتبــاط املباشــربالعالــم العربــي اإلســامي  :حــرص الشــيخ أن ترتبــط
ً
الهنــد شــعبا وعلمــاء بعلمــاء العــرب  ،وأن يرنــوا إلــى تلــك الشــخصيات علــى
أنهاقدوة صالحة  ،لذا دعا أئمة الحرمين  ،والشيخ عبدالفتاح أبوغدة ،
والشــيخ يوســف القرضــاوي إلــى رحــاب نــدوة العلمــا
/٩تقديــم نمــوذج حــي للحيــاة اإلســامية  :حــرص الشــيخ أن تحيــا ليالــي
رمضان  ،وأن يعتكف الناس في املسجد الذي بناه الشاه علم هللا الحسني
ً
إحيــاء لســنة االعتــكاف ،وذلــك بعيــدا مــن ضوضــاء املدينــة  ،وشــغبها ،وفــي
جــوروحانــي تشــحذ فيــه الهمــم  ،وتصقــل فيــه املواهــب اللدنيــة .
/١٠التمسك الشديد بأصول الدين  :مع أن الشيخ امتازبرحابة الصدر
في الجزئيات الفقهية  ،فكان كنعومة الحريرفيها  ،لكنه كان ّ
أشد صالبة
مــن الحديــد فــي التمســك باملبــادئ اإلســامية  ،وأصــول الديــن  .فمنــع
مسلمي والية» اتربرديش  ،من االنصياع لقانون يحتم على طلبة املدارس
إنشــاد األغنيــة القوميــة التــي حملــت عبــارات « منافيــة لعقيــدة التوحيــد»
ً
ً
اإلسالمية  ،وردد مرارا وتكرارا أما الحشود املؤلفة أن املسلمين في الهند
ال يتنازلــون عــن قيمهــم الدينيــة مقابــل بقائهــم فــي الهنــد .
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العوامل املؤثرة يف تكوين شخصية الشيخ
حسن حبنكة امليداني رمحه اهلل [القسط الثاني]

الشيخ أمان اهلل سعدي

الخامس :االحتفاظ بشخصيته اإلسالمية الدينية
كان رحمــه هللا لــم يســتخدم الديــن للسياســة يومــا مــا ،بــل كان يكــره ذلــك
ّ
ويشــتد علــى مــن يفعلــه وكان يــرى أن اســتخدام الديــن ســلما لألغ ـراض
السياســية الخاصــة إســاءة كبــرى للديــن وجنايــة عليــه وهــذا هــو أســاس
اختالفه مع بعض حاملي رسالة الدعوة إلى هللا لقد كان من رأيه أن ينصر
أشــخاصهم في مشــاركاتهم السياســة ع�ســى أن يخدموا الدين إذا وصلوا إلى
�شيء من السلطان لكنه كان ال يجيزأن يتخذ الدين سلما لوصولهم إلى ما
يريــدون مــن حكــم حوفــا مــن أنهــم إذا وصلــوا إلــى الحكــم فلــم يفعلــوا للديــن
شــيئا أوأســاؤوا التصــرف ببعــض أعمالهــم كان ذلــك طعنــا فــي الديــن الــذي
ً
اتخــذوه جس ـرا للوصــول إلــى ســدة الحكــم.
وصدق الواقع ظنه في طائفة من الحاالت الفردية وهي الحاالت األكثر.
العامل السادس  :الربانية الصادقة
ويتميز(الرباني) بأنه الكامل في العلم والعمل ،الشديد لتمسك بطاعة هللا
عــزوجــل ودينــه» (.)1
من صفات الربانية الصادقة  -:الثبات في الجهاد والصبرعلى البالء.
 تحكيم الشريعة وإقامة الدين. تعلم الكتاب وتعليمه. تعليم صغارالعلم قبل كباره. اإلخالص والحكمة. العلم مع البصربالسياسة. -الكمال في العلم والعمل.

 تفسد املجتمعات حين ال يقوم الربانيون بدورهم.وهللا سبحانه تعالى قد رزق الشيخ هذه الصفات وجمع هذه الصفات فيه
كمــا يظهــرلنــا اذا نبحــث تحقــق هــذه الصفــات فــي حياتــه وجهــوده فــي ســبيل
هللا .
العامل السابع :الصلة القوية العميقة باهلل ورسوله والشريعة اإلسالمية.
كان الشيخ رحمه هللا قوي باهلل ورسوله والشريعة اإلسالمية ،كما نشاهد
هــذه امليــزة فــي نشــاطاته وجهــوده الصادقــة وجهــاده إلعــاء كلمــة هللا فــي شــتى
املجــاالت ،وال يصــدر مثــل هــذه األعمــال إال مــن رجــل لــه صلــة قويــة بــاهلل
ورســوله والش ـريعة اإلســامية.
العامل الثامن  :الهمة العالية
فقد تعلق بالعلم منذ صغره حتى آخرأيامه ،وكانت له دروس عديدة تبدأ
من قبل صالة الفجر!! وتستمرعامة النهاروطرفا من الليل وكان يلزم طالبه
بالهمــة العالــي؛ فقــد تعلــم علــى يديــه طالــب يســمى إســماعيل الصبــاغ ،وكان
يلزمه أن يأتيه في وقت محدد في السحرللدراسة ،فإذا تأخربضع دقائق لم
يأذن له ،وكان هذا الطالب إسماعيل يسكن خارج حي امليدان ،فكان يم�شي
في ظلمة الليل من بيته إلى بيت شيخه ليصل إليه قبل الفجربساعة ،فما
أحسن الهمة العالية في الشخص فهي املوصلة له إلى أعلى الدرجات .ومن
دالئل همة الشــيخ حســن أنه كان له شــيخ اســمه محمود العطاروهوفقيه
حنفي متمكن من الفقه ،فكان يجلس بين يديه على ركبتيه عدة ساعات
كل يوم ،وكان للشيخ محمود رغبة في الخروج إلى البساتين والقرى وحبب
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وجوههم ويريهم عزة العلماء .ومن مواقفه مع حكام املسلمين ،أنه كان في وفد
مــن علمــاء الشــام لتهنئــة امللــك ســعود – يرحمــه هللا تعالــى – بالحكــم ،فنصــح
امللك وحثه على االستمساك بالشرع والعمل به ،وحثه على إعادة إعمارسكة
حديــد الحجــاز ،وبعــد ذلــك أهــدى لــه وللعلمــاء ســاعات وعطايــا ماليــة فقبلــوا
الساعات وردوا املال .وكان له فضل على العلماء والدعاة ،فقد توسط لدى
حافظ األسد إلطالق الشيخ سعيد حوى ففعل ،وإلطالق الشيخ محمد علي
مشــعل فســتجاب لوســطاته ،وكان الحمــى الحقيقــي بعــد هللا تعالــى للمشــايخ
والعلمــاء فــي بــاد الشــام .وقــد كان الشــيخ فــي زمانــه يعــد العالــم األول فــي توجيــه
الشــعب ،ولذلــك أحبــه النــاس والتفــوا حولــه ،لكــن مــع ذلــك لــم يكــن ينخــدع
باجتماع عشرات اآلالف من الناس حوله؛ أله يعلم أنهم إذا حزبه �شيء فلن
ينصــروه ،وهــذه عــادة الجماهيــرفــي كل زمــان ومــكان ،ولذلــك كانــت لــه مقولــة
حكيمــة قالهــا لتلميــذه الشــيخ حســين خطــاب ملــا جــاءه عش ـرات اآلالف مــن
النــاس لتهنئتــه بالقــدوم مــن الحــج ،فقــد قالــه لــه يــا شــيخ حســين ،ال تغتــربــكل
هــذه الجماهيــر ،فهــي كرغــوة الصابــون وصــدق الشــيخ وهللا.
العاشر :القوة والشجاعة
لقد كان من أبرز صافت لشيخ القوة والشجاعة واإلقدام ،وعلى ذلك أمثلة
عدة فمنها :ملا أراد االتخراب الفرن�سي في سورية سن قانون الطوائف ،وفيه
تجويــززواج املســلمات باليهــود والنصــارى وغيرهــم مــن طوائــف بــاد الشــام،
قــام الشــيخ فــي وجــه االحتــال الفرن�ســي وبقــوة ،نظــم مظاهــرة كبيــرة خرجــت
مــن حــي امليــدان تريــد مبنــى رئاســة الــوزراء وضجــت الحكومــة بهــا وخافــت مــن
عواقبها وطلبت من الشيخ حسن إرجاع املتظاهرين ليتسنى للمندوب السامي
الفرن�سي االتصال بحكومة بالده واستشارتها في إلغاء القانون فوافق الشيخ،
ثــم ألغــي القــاون بعــد ذلــك بفضــل هللا تعالــى ثــم بفضــل قــوة الشــيخ وإقدامــه،
ولقد كان شعاراملظاهرة " :ديننا النبغي به بديال ،وليسقط قانون الطوائف".
ومــن األمثلــة أيضــا أنــه شــارك فــي الثــورة ضــد الفرنســيين مجاهــدا ،ولحــق
الجماعة الشــيخ محمد األشــمرالذي كان من أفذاذ املجاهدين وشــجعانهم،
لكنــه ملــا رأى أن شــوكة الفرنســيين قــد اشــتدت وأنهــم قــد اســتقروا فــي بــاد
الشــام ،خــرج مــن بــاده إلــى األردن وأقــام فيــه حوالــي ســنتين.
ومن األمثلة على شجاعته وقوته أنه صدع بالحق بقوة أمام رئيس الجمهورية
الفريق أمين الحافظ يوم استدعى العلماء ليوبخهم على وقوفهم ضد قوانين
التأميــم االشــتراكية التــي صــدرت ســنة 1384ه ـ 1968 /م ،وأســمع الرئيــس
ومعاونيــه حكــم اإلســام فــي صنيعهــم بقــوة وشــجاعة بالغــة مــع أنــه كان ينتظــر
الســجن هــوومــن معــه مــن العلمــاء وكان ذلــك فــي رمضــان ومــن ثــم أعادوهــم إلــى
بيوتهــم معززيــن مكرميــن ،وبعــد أيــام صــدراملرســوم الجمهــوري بعــزل الشــيخ
حســن وبعــض املشــايخ مــن وظائفهــم فــي الخطابــة!!
خالصة حياته
نشــأ في ظل الحكم العثماني يافعا ،وجاهد االســتعمارالفرن�ســي شــابا ،م�ضى
يكافــح االســتعماروســائرأعــداء اإلســام كهــا ...واســتوى علــى مقعــد القيــادة
الدينيــة والسياســية االجتماعيــة كهــا وشــيخا ...ووقــف فــي وجــه االســتبداد
والطغيــان والزندقــة وعمالــة واإللحــاد شــيخا مهيبــا جليــا كبيــرالنفــس عالــي
الهمــة صلبــت العــود قــوي الشــكيمة يجهــربكلمــة الحــق ال يخ�شــى فــي هللا لومــة
الئــم ويفــيء إليــه العلمــاء وطــاب العلــم وعامــة النــاس كلمــا حزبهــم أمــرأوألـ ّـم
بهم مكروه ،فيجدون فيه امللجأ واملالذ يجدون فيه الحكمة املتأنية والنفس
الكبيــرة واألب العطــوف ،ويجــدون فيــه قبــل ذلــك وبعــده عــزة املؤمــن وكبريــاء
املجاهد الذي باع هلل نفسه فلم يعد يخيفه تهديد أووعيد وقد توفي الشيخ
فــي صبــاح يــوم االثنيــن 1398/11/14هجريــة و 1978/10/16م رحمــه هللا
وأعلــى مقامــه(.)2

إليــه ذلــك  ،فــكان الشــيخ حســن يتبعــه مــن بســتان إلــى بســتان ،ومــن قريــة إلــى
قرية رغبة في طلب العلم .وقد ظهرت همة الشيخ العالية في تصدره للتدريس
وإفادة الجمهور؛ فقد كان له درس عام جامع للعامة بعد الفجرإلى الضحى،
ثم يفطرمع الطالب ثم يدرس كبارالطالب إلى قبيل صالة الظهرثم إنه يفرغ
لنفسه من الظهرإلى العصر ،وبعد العصربقليل كان له درس إلى أذان املغرب
مع كبارطالبه ثم بعد املغرب يحين وقت الدرس العام الجامع للعامة ،وبعد
العشاء درس للطالب الذي التسعفهم أحوالهم للدراسة النهارية فيأتون إليه
ليــا ثــم بعــد فـراغ الــدرس يعــود إليــه بيتــه ،لكنــه كان كثيـرا مــا يحــب البقــاء فــي
الجامع والبيات فيه ليوقظ طالبه لصالة الفجرجماعة يقوم سحرا للصالة
والدعــاء والتســبيح ،ربمــا طالــع بعــض كتــب العلــم فــي ذلــك الوقــت ،هــذ عــدا
قاضايــا املســلمين العامــة التــي كانــت تورقــه وتأتــي علــى الوقــت الــذي يقــي لــه
مــن يومــه وليلتــه .كان لــه طريقــة حســنة فــي التعليــم وهــي إيقــاف الطــاب علــى
مبادئ العلم ومفاتيحه ،ويدربهم على استخارج املسائل من مظانها ،ومن ثم
يعقــد حلقــات للمناقشــة وهــذ طريقــة فريــدة :وكان يدفــع بطالبــه إلــى التدريــس
والخطابة وإلقاء املواعظ في املساجد ،خاصة في رمضان للتدرب على مواجهة
الجهور وإفادتهم ،وكان يدرب طالبه على السباحة والفروسية وركوب الخيل
ويســيربهــم فــي القــرى والبســاتين لتدريبهــم علــى القــوة واحتمــال املشــاق ،وربمــا
بــات معهــم فــي املســاجد أوالبيــوت التــي يســتأجرها لهــذا الغــرض وربمــا باتــوا فــي
أرض أوسفح جبل وفي تلك الرحالت يفيدون أهل القرى بالدروس واملواعظ.
العامل التاسع :الحكمة
ْ ْ ْ َ ََ ُ َ َ
وقــد قــال تعالــىَ :و َمـ ْـن ُيــؤ َت ال ِحك َمــة فقـ ْـد أو ِتـ َـي خ ْيـ ًـرا ك ِثيـ ًـرا ( البقــرة )269 /وقــد
تجلــت حكمتــه فــي مداراتــه لألنظمــة الحاكمــة فــي بــاد الشــام آنــذاك فيما يعود
على البالد والعباد بالخير ،وقد ظهرت حكمته في مواقف ،منها يوم اشــتدت
الســلطات البعثيــة الحاكمــة فــي الشــام علــى الشــعب وضيقــت عليــه فــي أمــور
دينه ،فأرادت مجموعات من الشباب أن تعتصم بالجامع األموي ،ووافقهم
بعض العلماء على ذلك واجتمعوا في املسجد وتوالت االتصاالت من الجامع
تستحث الشيخ أن يأتي هووطلبته كان املستحث أحد املشايخ املتعاونين مع
الدولة وجاء مجموعة من املشايخ إلى الشيخ حسن في مكانة في جامع منجد
وكان منهم د .محمد أمين املصري ورجحوا املشاركة واستحثوا ليذهب ،فقال
لهم :هل أنتم الذين دبرتم هذا األمروأعددتم له عدته؟ هل أنت الذي بعثتم
طالبكم ومريدكم للدعوة إليه؟ قالوا :ال .فقال لهم :وما يدريكم أنه فخ صنع
لكــم حتــى تقتلــوا أوتأخذكــم الدولــة بجــرم القيــام الثــورة مســلحة :أنتــم بيــن
خيارين إما أن أحبسكم عندي هنا في البيت ،وإما أن تنصرفوا إلى بيوتكم وال
أســمح ألحــد كــم منكــم باملشــاركة فــي هــذا األمــر ،إن املســلمين بحاجــة لكــم فــا
تمكنوأعداءكم منكم .فانصرف العلماء إلى بيوتهم مستجيبين ألمرالشيخ،
ووقع ما تفرس فيه في مجزر شنيعة ،واستاقت الباقي لتعذبهم عذابا مروعا
ثم أعدمت جماعة منهم ،وكان يراد استئصال املشايخ وطلبة العلم كلهم لكن
هللا نجاهم بحكمة الشيخ .ومن األمثلة على حكمته رفضه الدعوات املتكررة
من ســفارة االتحاد الســوفييتي في بيروت لحضور مؤتمرعقدوه للســام ،مع
أنهم وعدوه بأنهم سيسمحون له بالحديث كما يشاء ،لكنه رفض ألنه يعلم
أنهــم لــن ينشــروا لــه شــيئا ،وفــي الوقــت نفســه ســيخدعون كثي ـرا مــن النــاس
بحضــوره.
التصدرللناس
كان الشيخ زعيما للشعب ،متصدرا لحل مشكالتهم ،مصلحا بينهم ،مدافعا
عن مظلومهم ،مجيبا ملطالبهم ،مغيثا مللهوفهم ،مجيبا لدعوة من دعاه من
خــواص إخوانــه وطالبــه ،ثــم إنــه كان املواصــل ملطالــب الشــعب إلــى الحاكــم
والوزيرواملسئول ،على أنه كان يخالطهم بعزة العالم املسلم ،وكان عدد من
رؤساء الجمهورية يزورونه في مسجده وفي غرفته في املسجد ويصلون عنده ( )1تفسيرأبي السعود .379 /1
الجمعة ،فلم يثن عليهم قط ،وإنما كان يصدعهم بالحق وينصحهم ويوجههم )2( ،هــذه املقالــة مقتبســة مــن كتــاب :الشــيخ حســن حبنكــة امليدانــي بقلــم ولــده
وكذلــك الحــال إذا اجتمــع بهــم فــي حفــل عــام أواجتمــاع فإنــه يصــدع بالحــق فــي الشــيخ عبــد الرحمــن حبنكــة امليدانــي .
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انتخابات جملس الش��ورى اإلسالمي يف إيران
ومطالب أهل السنة من ممثليهم
عبد الرحمن محمد جمال

تمــت انتخابــات مجلــس الشــورى اإلســامي وخب ـراء القيــادة فــي إي ـران وســط
إقبــال طيــب مــن الشــعب ،أحــرز اإلصالحيــون واملعتدلــون مكاســب كبيــرة
وحجـزا مقاعــد فــي البرملــان .وطبقــا إلعــان وزارة الداخليــة فــإن عــدد املشــارکین
في انتخابات مجل�سي الشورى وخبراء القيادة ،بلغ  33مليون ناخب من أصل
نحــو  55مليونــا يحــق لهــم التصويــت ،بنســبة إقبــال بلغــت نحــو  %60تقریبــا.
وفــي املناطــق التــي يشــكلها املكــون الســني بمــا فيهــا سيســتان بلوشســتان،
خراســان ،هرمــزكان ،كردســتان وغيرهــا مــن املناطــق الســنية كثــف الشــارع
الســني إقبالهــم إلــى صناديــق االقتـراع ّ
وصوتــوا ملــن رأوه أهــا للنيابــة فــي البرملــان
ليحققــوا مطالبهــم وحقوقهــم عبــر ترجمانهــم فــي البرملــان.
إن إقبــال أهــل الســنة الكثيــف رغــم ممارســات العنــف ورغــم عــدم توصلهــم
إلى كثيرمن حقوقهم إن دل على �شــيء فإنما يدل على أن أهل الســنة في إيران
يثقــون بقياداتهــم ويخلصــون لبلدهــم ويحبــون خيــره ويتمنــون تقدمــه وازدهــاره
ويــرون أن حقوقهــم ومطالباتهــم إنمــا تتحقــق عبــراملعاييــرالقانونيــة.
إن أهــل الســنة فــي إي ـران رغــم مــا عانــوه مــن التمييــز العنصــري ومــن اإلهمــال
التام أحيانا وما قاسوه من ممارسات العنف والقمع إال أنهم فضلوا التعايش
الســلمي طيلــة هــذه العهــود ولــم يدعــوا إلــى العنــف بتاتــا .وإن الشــارع الســني
بمــا يشــكله مــن مختلــف املكونــات واألطيــاف مــن العلمــاء واملثقفيــن واألحـزاب
املختلفة وعامة الناس كانوا وال يزالون يرون أن الثورة اإلسالمية أنتجت خيرا
كثي ـرا لهــذه البــاد ،لذلــك رغــم ممارســة العنــف والقمــع طــوال هــذه املــدة مــن
قبل بعض الجهات الخاصة لم يهيجوا الرأي العام ولم يناهضوا الحكومة في
�شــيء ،ولــم يلجئــوا إلــى العنــف.
وإن زعيــم أهــل الســنة الدينــي فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد (حفظــه هللا
تعالــى) شــعاره الدائــم هــو الوفــاق والوئــام مــع الحكومــة ومطالبــة حقــوق أهــل
الســنة خــال الحــوارواملفاوضــة وعبــرالقانــون .وفضيلــة الشــيخ فــي خطبــه وفــي
املناســبات املختلفــة ،يحــارب التطــرف بــكل أنواعــه ،ويعــارض بشــدة التمييــز
العنصري بجميع ألوانه ،ويرى أنه ال فرق بين املكونات واملذاهب في الحقوق؛
ألن جميــع األطـراف تخلــص لهــذا الوطــن وكلهــم ضحــوا لهــذه البــاد فــي الحــرب
مــع العـراق وغيرهــا ،وهــو دائمــا يطالــب حقــوق أهــل الســنة فــي اإلطــارالشــرعي.
وال شــك أن املمثليــن هــم عصــارة الشــعب ومنتخبــه ،إنهــم منتخــب العلمــاء
ومنتخب االتجاهات املختلفة ومنتخب عامة الشعب ،كل طرف له مطالباته
الخاصــة ولــه مشــاكله الخاصــة .وأهــم مــا يعانيــه اآلن عامــة أهــل الســنة هــو
البطالــة والجهــل اللــذان قصمــا ظهــر أهــل الســنة وكلفــاه كثي ـرا مــن املعانــاة
واملشــاكل .وال شــك أن كثي ـرا مــن أبنــاء الســنة الذيــن يلجئــون إلــى التهريــب بــكل

أشــكاله ونتيجــة ذلــك ســيتهدفون مــن الجهــات الحكوميــة وقــد يعدمــون وقــد
تمتــأ الســجون منهــم ،ال يدفعهــم إلــى ذلــك إال البطالــة والفقــر املدقــع.
ههنــا تتوجــه املســئولية قبــل كل �شــيء إلــى النــواب واملمثليــن ،ويتضخــم واجبهــم،
فــإن الشــعب لــم ينتخبهــم إال ليكونــوصوتــه وردءه ومدافعــوه عــن حقوقــه.
ـ إن مناطــق سيســتان وبلوشســتان رغــم وقوعهــا فــي موقــع اســتراتيجي مهــم
واتصالهــا بالعالــم شــرقا وغربــا عبــر حدودهــا املتراميــة األط ـراف وبحارهــا
العريضة إال أنها أكثراملناطق حرمانا وتخلفا ،وإن أهل السنة هم من يشكلون
األكثريــة فــي هــذه املناطــق ،ولعــل ذلــك هــو مــا دفــع الحكومــة إلــى اإلهمــال ودفــع
بعــض الجهــات املتطرفــة إلــى الدعايــات ضدهــم وتشــويه ســمعتهم عبــروســائل
اإلعــام .وال شــك أن املمثليــن هــم صــوت أهــل الســنة فــي البرملــان فيمكنهــم أن
يزيلــوا كل مــا يســبب ســوء التفاهــم ويزيحــوا الشــكوك والشــبهات حــول أهــل
الســنة ،ويجبــروا الحكومــة علــى تحقيــق مطالبهــم.
ـ ومــع األســف إن كثي ـرا مــن ممثلــي الســنة ال يلعبــون إال دور املشــارك والســامع
فــي البرملــان وليــس لهــم أي كلمــة مؤثــرة أو دفــاع ملحــوظ عــن حقــوق أهــل
الســنة ،لذلــك يرجــى أن يتصفــوا ب�شــيء مــن الحــزم والجـرأة خاصــة فيمــا يتعلــق
ّ
بمطالبــات الشــعب وإن كلفهــم ذلــك مــن عنــاء.
ـ ال يوجــد وفــاق ووئــام بيــن ممثلــي أهــل الســنة لحــل املشــاكل املشــتركة ألهــل
السنة ،يقال :إن اليد الواحدة ال تصفق ،فإذا اجترأ ممثل وصمت اآلخرون،
أو اختلفــوا ولــم يتفقــوا علــى القواســم املشــتركة ال شــك أن الهــدف ال يتحقــق.
ـ ليكــن هـ ّـم املمثليــن األول هــو التقــرب إلــى الشــعب وخدمتهــم والتواضــع لهــم
وحسن املعاملة معهم واالستماع إلى انتقاداتهم واقتراحاتهم ،وليعطوا قسطا
كبي ـرا مــن أوقاتهــم لحــل معضــات الشــعب ومشــاكلهم.
ـ وليكــن همهــم األكبــرهــو إراحــة الشــعب والســهرلهــم ،وتحمــل املشــاق فــي ســبيل
ذلــك ،يقــال" :مــن يعيــش لغيــره يعيــش كبيـرا ويمــوت كبيـرا" ،وقــد رأينــا مــن عــاش
لشــعبه كيــف عــاش كبيـرا ومــات كبيـرا ،واألمثلــة علــى ذلــك كثيــرة.
ّ
ّ
ـ ليوثــق املمثلــون صلتهــم بالعلمــاء ورؤســاء القبائــل املخلصيــن .والتشــاور معهــم
فــي القضايــا العالقــة مهــم للغايــة؛ إذ يفتــح لهــم طريــق النجــاح ،ويضمــن لهــم
التقــدم ،ويزيــد فــي شــعبيتهم.
ـ اإلخــاص فــي العمــل ،والتــزود ب ـزاد التقــوى ،والتــودد إلــى النــاس ،واالتصــاف
بصفــات الطمــوح والهمــة والج ـرأة والغيــرة ؛ كلهــا وغيرهــا مــن الصفــات التــي
تؤهــل املمثــل ليلعــب بــدوره املنشــود ويبنــي لشــعبه وأمتــه مســتقبال مشــرقا .ومــا
ذلــك علــى هللا بعزيــز.
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كيف تسلك الطريق إىل الكتابة
طريقة إعداد الجمل ()2

وللكاتــب أن يقصــرويطيــل الجملــة الفعليــة كذلــك علــى شــاكلة الجملــة
اإلســمية
وكذلــك فــي الجملــة الفعليــة قــد تســتطيع أن تكتفــي بلفظتيــن :الفعــل،
الفاعــل ،مثــا تقــول( :انعقــدت حفلــة) وقــد تســتطيع أن تضيــف إليهمــا مــا
يساعدك على إيضاح الفكرة ويساعد القارئ على تلقي معلومات مشبعة
وافيــة ،ال معلومــة أومعلومــات ناقصــة تجعلــه يختلــج فــي نفســه التســاؤل.
فإذا قلت( :انعقدت حفلة لتوزيع الجوائز) حصلت للقارئ فائدة أتم من
الفائدة التي حصلت له من ( انعقدت حفلة) .وإذا أطلت الجملة وقلت( :
انعقدت حفلة لتوزيع الجوائزفي القاعة التحتانية في دارالعلوم  /ديوبند)
حصلت للقارئ من الفوائد ما لم يحصل له من الجملة التي كانت أصغر
من الثانية نسبيا؛ حيث لم يعد بحاجة إلى التساؤل إليك ( :أين انعقدت)
 .وإذا أطلتهــا أكثــرمــن ذي قبــل وقلــت( :انعقــدت حفلــة لتوزيــع الجوائــزفــي
القاعــة التحتانيــة فــي دارالعلــوم  /ديوبنــد نهــارا) ّزودت القــارئ بفائــدة لــم
تحصــل لــه مــن قبــل؛ حيــث أغنيتــه عــن التســاؤل ب ـ (متــى انعقــدت) .وإذا
أطلتهــا أكثــروقلــت مضيفــا إليهــا ( :فــي الثامنــة نهــارا) حصلــت لــه فائــدة أكثــر
مــن الجملــة الســابقة املحــدودة نســبيا .وإذ أطلتهــا أكثــروقلــت ( :فــي الفتــرة
مــا بيــن الثامنــة والثانيــة عشــرة نهــارا) جعلــت القــارئ أكثــراســتفادة؛ حيــث
علــم أن الحفلــة اســتمرت منــذ الثامنــة إلــى الثانيــة عشــرة نهــارا ،فحصلــت
لــه معلومــة وافيــة متمثلــة فــي العلــم بوقــت انتهائهــا .وإذا أضفــت إليهــا جملة
أخــرى وقلــت  ( :وحضرهــا معظــم األســاتذة والطــاب ،باإلضافــة إلــى رئيــس
الجامعــة رأســها ،وكبــارالعلمــاء الذيــن دعــوا لحضورهــا مــن شــتى املــدارس
والجامعات الدينية األهلية ،تشجيعا للطالب ،وتفخيما لشأن الحفلة،
وجعلها أكثرنفعا) كانت أكثرفائدة للقارئ؛ ألنه حصلت له بها معلومة لم
تكــن حصلــت لــه بالجملــة األولــى.
وإذا أضفت إليهما جملة أخرى ،وقلت ( :تميزت حفلة الجوائزهذا العام
عن حفالت الجوائزفي السنوات السابقة ،بأن الجوائزاشتملت بجانب
الكتــب النافعــة جــدا للطــاب علــى نقــود وعلــى أشــياء يرغــب فيهــا الطــاب
والشــباب ،مــن الشــنطات الجميلــة والســاعات الثمينــة والحواســيب
املحمولــة وحقائــب الســفرالخفيفــة؛ فســرالطــاب – والســيما الفائزيــن
بالجائــزة -ســرورا بالغــا ،وتمنــوا أن تكــون الحفــات القادمــة مثــل هــذه
الحفلــة محتويــة جوائــز متنوعــة) كانــت ذات معلومــات لــم تحتــو عليهــا
الجملتــان الســابقتان.
وإذا أضفت إلى الجمل الثالث جملة أخرى وقلت:
(كمــا امتــازت هــذه الحفلــة عــن الحفــات الســابقة أن تحـ ّـدث إليهــا عــدد
مــن كبــارالعلمــاء الضيــوف القادميــن مــن شــتى أنحــاء البــاد ،حــول أهميــة
حفــات الجوائــزاملعقــودة فــي املــدراس والجامعــات اإلســامية األهليــة فــي
شبه القارة الهندية ،وال سيما في دارالعلوم /ديوبند ،ودورها في تشجيع
الطــاب ،ومضاعفــة هممهــم  ،وترغيبهــم فــي االنص ـراف إلــى الدارســة؛
ليفوزوا في االمتحانات بعالمات ممتازة ،وينالوا جوائزغالية ،وليتخرجوا
علمــاء أكفــاء تحتــاج إليهــم األمــة فــي شــأن االهتــداء فــي دينهــا ودنياهــا)
فســتكون قــد أفــدت القــارئ إفــادة فاتتــك فــي الجمــل الثــاث الســابقة.

وإذا أضفــت إلــى الجمــل األربــع جملــة أو فقــرة أخــرى ،وقلــت ( :وتحــدث فــي
حفلــة هــذه الســنة عالــم صالــح مــرب إلــى الطــاب بأســلوبه القــوي املؤثــر
الــذي ســحر بــه الطــاب وامتلــك عليهــم قلوبهــم وعقولهــم؛ ألن حديثــه
كان مصــدره اإلخــاص الــذي يكهــرب القلــوب ويقــوي اإليمــان ،وينفــذ
فــي القلــوب ويهــزأوتارهــا ،فبكــت منــه العيــون ،وتــرك علــى عامــة الطــاب
أث ـرا بالغــا جعلهــم يعزمــون علــى اإلقــاع عــن املعا�صــي واإلهمــال فــي أداء
العبــادات والتقصيــرفــي الدراســة ،وعــدم املواظبــة علــى حضــور الفصــول،
وعــدم اإلصغــاء للمحاضـرات الدراســية .وفعــا قــد عملــوا بمــا عزمــوا عليه
في حياتهم الجامعية املقبلة ،فانتفعوا بها انتفاعا لم ينتفعوه في حياتهم
الســابقة؛ فــكان ذلــك كلــه جائــزة أغلــى مــن جميــع الجوائــزالتــي نالوهــا فــي
صــور ماديــة مــن الســاعات والحواســيب والنقــود وغيرهــا) .فإنــك ســتكون
قــد زودت القــارئ بفوائــد ومعلومــات رائعــة لــم تكــن مــن نصيبــه مــن ذي
قبــل.
وبهذه العملية يجوز للكاتب أن يحول الجملة من القصيرة إلى الطويلة
فإلى الفقرة فإلى املقال:
وبهــذه العمليــة التــي قمــت بهــا حولــت الجملــة مــن القصيــرة إلــى الطويلــة،
وصيــرت الجملــة فقــرة ،فمقــاال قصيـرا أوطويــا ،علــى قــدرمــا أضفــت إليهــا
من الجمل والفقرات .وقد الحظت جيدا أن الجملة مادامت صغيرة كانت
بسيطة سهلة غيرمعقدة وغيرصعبة؛ ولكنها صارت صعبة ومعقدة على
قــدرطولهــا وقــدراســتيعابها أللفــاظ ومعلومــات أردت أن تــزود بهــا القــارئ.
كثيرا ما يحتاج الكاتب إلى إطالة الجملة أواملقطع
ولكــن الكاتــب كثي ـرا مــا يحتــاج إلــى إطالــة الجملــة أو الفقــرة حتــى يودعهــا
مــن األفــكارواملعلومــات مــا يريــد أن يقولــه فيهــا؛ فتطــول الجملــة أوالفقــرة
وتصعــب قليــا أوكثيـرا ّ
وتتعقــد كذلــك قليــا أوكثيـرا حســب طــول الجملــة
أو الفقــرة أوال وحســب أســلوب صياغتهــا ثانيــا.
فإذا قلت ( :هذا القطار) كان الجملة بسيطة جدا ،وخفيفة على اللسان
وعلــى القلــم ،وســهلة علــى مــن يريــد إســاغتها وحفظهــا؛ ولكنــك إذا أضفــت
إليها ( سـريع) جعلتها أطول وأصعب بالنســبة .وإذا أضفت إليها ( :يســافر
مــن مدينــة دهـرادون إلــى مدينــة دهلــي العاصمــة) جعلتهــا أطــول وأصعــب
مــن ذي قبــل .وإذا أضفــت إليهــا ( ال تقــف إال فــي محطــات كبيــرة ،مثــل:
ســهارنبور ،ومظفرنجــار ،وميــروت ،ويغــادر مــا بينهــا مــن املحطــات التــي
هــي صغيــرة بالنســبة دونمــا وقــوف) جعلتهــا أطــول وأصعــب مــن ذي قبــل.
وإذا أضفــت إليهــا( :عرباتــه كلهــا مكيفــة مريحــة ومقاعدهــا ناعمــة ممتعــة،
والخدم العاملون فيه املكلفون تقديم وجبات الفطور والغداء والعشاء
والشــأي واألشـربة ومــا إلــى ذلــك ،مهذبــون مؤدبــون متيقظــون ،ممــا يجعــل
املسافرين يؤثرونه – القطار -على القطراألخرى املسافرة بين دهرادون
ودهلي) جعلتها أطول وأصعب؛ ولكن أنفع وكانت الجلمة كما يلي ( :هذا
قطارسريع؛ يسافرمن مدينة دهرادون إلى دهلي العاصمة ال يقف إال في
محطــات كبيــرة مثــل ســهارنبور ومظفــرنجــاروميــروت ،ويغــادرمــا بينهــا مــن
املحطات التي هي صغيرة بالنسبة دونما وقوف عرباته كلها مكيفة مريحة
ومقاعدها ناعمة ممتعة ،والخدم العاملون فيه املكلفون تقديم وجبات
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الفطور والغداء والعشاء والشأي واألشربة وما إلى ذلك مهذبون مؤدبون
متيقظون مما يجعل املسافرين يؤثرونه – القطار– على القطراألخرى
املســافرة بيــن دهـرادون ودهلــي).
وقد الحظت أن الجملة تضمنت جمال عديدة؛ ولكن الجملة األساســية
هي اسمية مركبة من املبتدأ وهو(هذا) ومن الخبروهو( قطارالخ) والخبر
املتمثــل فــي (قطــار) موصــوف ومــا بعــده إلــى نهايــة الجملــة كلــه صفــة لــه؛ فـ (
سـريع ) صفــة أولــى و(يســافرالــخ ) و ( ال يقــف الــخ) ويغــادرالــخ) و(عرباتــه
كلهــا الــخ) و ( الخــدم العاملــون فيــه الــخ) صفــات ثانيــة وثالثــة ورابعــة
وخامســة وسادســة لــه .أمــا جملــة ( ممــا يجعــل الــخ) فهــومجــرورخبــرملبتــدأ
محذوف معلوم لدى كل عارف بأساليب اللغة العربية ،وهو ( :ذلك) أو(
هذا) فهي جملة اسمية مستقلة تتم فكرة الجملة األولى الطويلة .وجملة
القــول أن الجملــة إذا طالــت صعبــت وتعقــدت ،ولكنهــا نفعــت كثي ـرا أو
قليال بالنسبة إلى املعلومات التي تضمنها .وعلمت أنه بوسعك أن تقصر
الجملــة أو تطيلهــا.
حالــة الفعــل فــي الجملــة :وقــد علمــت فــي كتــب النحــو ومــن خــال التمــرن
ً
ً
املكثــف علــى قواعــده أن الفاعــل إذا كان اســما ظاه ـرا فــإن الفعــل يأتــي
ّ
ّ
دائمــا مفــردا ال مثنــى وال جمعــا ،فتقــول :علمــت املعلمــة النحــو ،علمــت
ّ
ّ
املعلمــان النحــو ،علمــت املعلمــات النحــو .وراجــع الطالــب الــدرس وراجــع
الطالبــان الــدرس وراجــع الطــاب الــدرس .ووضــع املهنــدس تصميــم
مبنــى املدرســة ،ووضــع املهندســان تصميــم املدرســة ،ووضــع املهندســون
تصميــم مبنــى املدرســة.
ولكنــك إذا جعلــت الفاعــل ضمي ـرا مســتترا فــي الفعــل يرجــع إلــى مــا قبلــه
مــن االســم الظاهــرالــذي يكــون مبتــدأ والفعــل مــع فاعلــه خب ـرا لــه؛ فإنــك
ّ
مطالب بأن تفرد الفعل لإلسم الظاهراملفرد قبله؛ وتثنيه لإلسم الظاهر
ّ
املثنى قبله ،وتجمعه لإلسم الظاهرالجمع قبله؛ فتقول :املعلمة علمت
ّ
ّ
النحو ،واملعلمتان علمتا النحو ،واملعلمون علمن النحو .والطالب راجع
الــدرس ،والطالبــان راجعــا الــدرس ،والطــاب راجعــوا الــدرس .واملهنــدس
وضــع تصميــم مبنــى املدرســة ،واملهندســان وضعــا تصميــم مبنــى املدرســة،
واملهندســون وضعــوا تصميــم مبنــى املدرســة.
وذلك األمرليس بصعب على من يعي صياغة الجمل ويحرص على التأمل
فيها فحفظها فتطبيقها على جمل يعدها بنفسه محاكيا لها – الصياغة
– واملهمل الذي ال يبالي ب�شيء ،يصعب عليه كل �شيء في الحياة؛ فيصعب
عليه مالحظة وصياغة الجمل واإلمعان فيها وحفظها ومحاكاتها في جملة
هــو.
الناحية املعنوية للجملة
الناحيــة املعنويــة للجملــة ،هــي أن تكــون مؤثــرة تعبــر عــن فكــرة كاملــة ال
تتــرك للقــارئ مجــاال للتســاؤل؛ فقــد تكــون الجملــة مــن الناحيــة الظاهريــة
أي بالنســبة إلــى قواعــد النحــو مكتملــة؛ ولكنهــا تكــون ناقصــة بالنســبة إلــى
الفكرة .مثال :إذا قلت ( :عاد أبي) كانت جملة سليمة صحيحة الصياغة
مكتملــة؛ حيــث تشــتمل علــى الفعــل وفاعلــه؛ ولكنهــا ناقصــة مــن حيــث
الفكرة ،ألنها جعلت القارئ يتساءل ( :من أين عاد أبوك؟) فتحتاج إلى أن
تضيف إليهما ما يكملها فكرة فتقول ( :من رحلة الحج) ويجوز أن تقاس
بذلــك جملتــا الشــرط والجــواب؛ حيــث كلتاهمــا تكونــان كاملتيــن بالنســبة
إلى قواعد النحو؛ ولكن كال منهما تحتاج إلى األخرى لتكتمل الفكرة التي
تــدوران حولهــا .فالجملــة املكتملــة معنويــا هــي التــي تكــون تامــة الفكــرة.
وينبغــي أن تســتحضر بهــذه املناســبة الفــرق الــذي يكــون خطــا فاصــا
بيــن كل مــن لغــة التفكيــر ولغــة الحديــث ولغــة الكتابــة؛ فقــد علمــت أن
لغــة التفكيــرتكــون مختزلــة لحــد أنهــا تتســم بالعموميــة والضبابيــة ،وأن

لغــة الحديــث تكــون تلقائيــة النشــأة ال يتمكــن املتحــدث بهــا إلــى التأنــي فيهــا
وتناولهــا بالصياغــة النحويــة الســليمة ،وتكــون كثيــرمــن حلقــات الــكالم
ساقطة من سلسلة الحديث لكون املتحادثين يعرفان الخلفية ،ولوجود
العوامل املساعدة إلتمام االتصال بينهما بدون لجوء إلى بعض األلفاظ؛
فتكــون هــي األخــرى مختزلــة وإن كانــت أقـ ّـل أختـزاال مــن لغــة التفكير؛ ولكن
لغــة الكتابــة يجــب أن تكــون فــي أكمــل صــورة مــن حيــث صحــة الصياغــة
وســامة التركيــب وصحــة األداء.
ينبغي أن تكون الجملة موجزة واضحة والتكون ممدودة إال عند الحاجة
وذلــك يقت�ضــي أن تكــون الجملــة إلــى جانــب كونهــا مصوغــة فــي قالــب
قواعــد النحــو ،موجــزة و واضحــة وال تكــون ممطوطــة إال عنــد ضــرورة
ملحة تقت�ضي التطويل والتمديد .وليستحضرالكاتب دائما الجملة ربما
تكــون مؤثــرة قويــة إذا كانــت موجــزة ،فــإذا مــددت فقــدت التأثيــروالقــوة؛
ألن التأثيــر ينشــأ عــن أســلوب الصياغــة وطريقــة التعبيــر اللبقــة وجزالــة
األلفاظ ،والينشأ عن كثرة األلفاظ أوإطالة الجملة ،مثال :في وصف عابر
لدارالعلوم /ديوبند لك أن تقول ( :هي أول جامعة إسالمية ّ
أسست على
أســاس التبرعــات الشــعبية العامــة ثــم تلتهــا مــدارس أخــرى ،ألن املــدارس
والجامعــات قبلهــا كانــت تكفلهــا الحكومــات اإلســامية التــي كانــت ترصــد
لهــا مبالــغ وأرا�ضــي وعقــارات كان ينفــق ريعهــا عليهــا ،وكانــت تضمــن لهــا
البقاء واالستمراروتساعدها على أداء دورها ،ولكن الوضع كان قد تغير
باســتيالء االســتعماراإلنجليــزي علــى الهنــد ،وقضائــه علــى الدولــة املغوليــة
اإلســامية التــي كانــت – علــى عالتهــا – جنــة لإلســام واملســلمين فــي هــذه
الديارفكان مؤسسوالدارأولي فراسة إيمانية حقا؛ حيث علموا مسبقا
أن مدرســة أوجامعــة إســامية ال يمكــن أن تســير– وقــد ذهبــت الحكومــة
املغولية بدون رجعة – إال بتبرعات من عموم الشــعب املســلم الذي ظل
يحــب الديــن وعوامــل البقــاء عليــه مــن املــدراس واملســاجد).
هــذه الجملــة تشــتمل علــى 109كلمــات ،والشــك أنهــا ممطوطــة ممــدودة،
ولك أن توجزها ،فتقول ( :كانت دارالعلوم  /ديوبند أول جامعة إسالمية
أهلية قامت على أساس تبرعات املسلمين وقلدتها في ذلك مدراس قائمة
مــن بعدهــا؛ ألنهــا لــم يكــن بإمكانهــا أن تغطــي حاجاتهــا بمــواد الداخــل
األخرى من األوقاف واألرا�ضي والعقارات واملبالغ املرصودة التي كانت غير
متصــورة بعــد ســقوط الدولــة اإلســامية واســتعماراإلنجليــزلهــذه البــاد؛
فكان مؤسسودارالعلوم  /ديوبند متفرسين للوضع القادم قبل وقوعه
مــن أجــل َّ
أملعيتهــم اإليمانيــة).
وهذه الجملة مكونة من  66لفظة فقط ،ولك أن توجزها في أقل من هذه
الكلمــات ،فتقــول مثــا ( :بســقوط الدولــة املغوليــة اإلســامية انقرضــت
سلســلة األوقــاف واألرا�ضــي والعقــارات واملبالــغ املخصصــة مــن قبلهــا
لتغطية حاجات املدراس واملساجد ،ونظرا لذلك أسس بناة دارالعلوم /
ّ
ديوبند إياها على أساس التبرعات الشعبية ،وقد قلدتها املدارس القائمة
بعدهــا فاعتبــرت خطــوة مؤس�ســي دارالعلــوم حكمــة إيمانيــة).
وهــذه الجملــة مكونــة مــن  45كلمــة فقــط .ولــك أن توجزهــا فــي أقــل منهــا،
فتقــول :كانــت األرا�ضــي والعقــارات املوقوفــة واملبالــغ املنفقــة مــن قبــل
الدولــة املغوليــة هــي الكفيلــة للمــدارس واملســاجد ،وبســقوطها علــى يــد
االستعمارانتهى ذلك ،فأسس العلماء دارالعلوم /ديوبند على إلهام من
هللا على أســاس التبرعات الشــعبية واتبعتها في ذلك املدارس من بعدها).
فتكون الجملة مكونة من  46كلمة ولك أن توجزها في أقل منها ،فتقول:
(بإستيالء اإلنجليزعلى الهند وسقوط الدولة املغولية انقرضت األوقاف
واألرا�ضــي والعقــارات واملســاعدات الحكوميــة التــي كانــت تكفــل نفقــات
املــدارس واملســاجد ،فأســس العلمــاء بفراســتهم اإليمانيــة دار العلــوم/
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األدب العربي واإلسالمي
ديوبنــد علــى أســاس تبرعــات املســلمين ،واتبعتهــا املــدارس مــن بعدهــا فــي
ذلــك).
وهذه الجملة مكونة من  41كلمة فقط؛ ولكنها تفوق ما قبلها قوة تأثيرا؛
ألن اإليجــاز إذا لــم يكــن مخــا يتــرك علــى القــارئ مــن التأثيــر مــا ال يتركــه
اإلطنــاب ،باإلضافــة إلــى أن الجملــة املوجــزة تســهل عليــه – القــارئ –
التقــاط الفكــرة التــي تــدور هــي – الجملــة – حولهــا.
وكذلك يجب أن تكون الجملة واضحة الفكرة حتى تكون قوية مؤثرة في
القــارئ .وكــون الجملــة واضحــة الفكــرة يتوقــف علــى كــون الفكــرة – التــي
يتصــدى الكاتــب أن يعرضهــا مــن خــال الجملــة واضحــة فــي ذهنــه؛ فربمــا
نقرأ كتابات بعض ّ
الكتاب فنجدها مفككة غامضة؛ ألن الفكرة ربما لم
تتبلــور فــي أذهانهــم ،فلــم يتمكنــوا مــن عرضهــا فــي كتاباتهــم عرضــا محكمــا
ولم يتمكنوا من إجادة صياغة العبارة التي كتبوها وإفراغ ما ليدهم من
الفكــرة فيهــا بصــورة صحيحــة تريــح القــارئ وتنفعــه.
سوء صياغة النص يرجع إلى ثالثة أمور
سوء صياغة النص أوالعبارة يرجع أساسا إلى ثالثة أمور ،هي:
طــول الجملــة الزائــد .وقــد علمــت أن اإليجــازيفــوق اإلطنــاب واالسترســال
بال فائد’ وأن اإلطناب يجعل النص في األغلب يجعله واضحا وقد أدركت
ذلــك مــن خــال املثــال الــذي ّ
مربــك آنفــا.
ســوء الربــط .فــي اللغــة العربيــة أدوات كثيــرة تســتخدم للربــط بيــن الجمــل
كأدوات الشــرط التــي تربــط بيــن الجملتيــن ،مثــل :إذا زرت (آك ـرا) فــا بــد
أن تــزور(التــاج محــل) .ومنهــا أحــرف العطــف ،وهــي :الــواو ،الفــا ،ثــم  ،حتــى
 ،أو ،أم ،بــل ،ال ،لكــن .وكذلــك هنــاك أدوات أخــرى تصــل بيــن العبــارات ،
كأسماء املوصول ،وحيث ،وكما ،والسيما ،وعلى أن ،وبما أن ،وعلى حين
أن ،ولذلــك ،وغيرهــا مــن األدوات.
وقد يخطئ الكاتب في استعمالها في أمكنتها املناسبة فيخل ذلك باملعنى،
ويجعــل صياغــة النــص غامضــة ،يجعــل القــارئ يجهــد نفســه فــي ق ـراءة
النــص فإســاغته ،فالتقــاط الفكــرة التــي أراد الكاتــب عرضهــا مــن خاللــه.
مثال يســتخدم أداة من من أدواة الشــرط في عبارته ويغيب عنه أن يذكر
جــواب الشــرط وإنمــا يقتصــرعلــى ذكــرجملــة الشــرط .مثــا( :إذا ّ
تخرجــت
عاملــا فــإن العالــم يقــوم بالدعــوة إلــى هللا يصلــح نفســه فيصلــح مجتمعــه
ويقــوم بأعمــال أخــرى تســعده فــي الدنيــا واآلخــرة).
إن الكاتــب ارتكــب ههنــا خطأيــن :األول أنــه لــم يحــول لغــة التفكيــرإلــى لغــة
الكتابــة ،وإنمــا بــدأ يعــرض مــا لديــه مــن الفكــرة فــي ذهنــه بلغــة التفكيــر،
فاكتنفت الجملة الضابية والغموض اللذان هما من سمات لغة التفكير
التــي تختلــف عنهــا لغــة الكتابــة فــي الوضــوح وســامة التركيــب النحــوي.
والثانــي أنــه أغفــل ذكــرجــواب الشــرط الــذي بــدأ بــأداة مــن أدواتــه – وهــي
– إذا -جملتــه؛ ألن جملــة (فــإن العالــم يقــوم بالدعــوة الــخ) ال يجــوز أن
تكــون جــواب الشــرط ؛ فــكان الواجــب عليــه أن يصــوغ الجملــة بمــا يأتــي( :
إذا تخرجــت عاملــا فإنــي ســأقوم بالدعــوة إلــى هللا ،وأصلــح نف�ســي ،فأصلــح
مجتمعي ،وأقوم بأعمال تســعدني في الدنيا واآلخرة؛ ألن العالم ذلك هو
صنيعــه).
وهنــا تتحــول لغــة التفكيــرإلــى لغــة الكتابــة؛ صحيحــة الصياغــة ،ســليمة
التركيب؛ منطقية األسلوب .كما أن الجملة تشتمل على جملتين مربوطة
إحداههمــا باألخــرى؛ ألن األولــى شــرط والثانيــة جــواب .وذلــك مــا يتضــح
بمجــرد قـراءة عابــرة للجملــة؛ وال يحتــاج قارئهــا إلــى إجهــاد نفســه.
ّ
وربما يخطئ الكاتب في استعمال أدوات العطف كالفاء والواووغيرهما؛
فيســتخدمها فــي غيرمكانهــا ،فيــؤدي ذلــك إلــى ســوء الصياغــة والغمــوض
النا�شــئ عنهــا الحــظ ذلــك فــي املثــال اآلتــي ( :نجــد أن داء العصــرهــو املاديــة
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الجامحة .فإنها استولت اليوم على اإلنسان فهويود أن يجمع عن طريق
الحــال والحـرام أمــواال طائلــة ،فهــو يعيــش هــذا الهــم وحــده ،فهــو عندمــا
يقــوم بعمــل فهــوال يهتــم باتقانــه وإنمــا يحــاول أن يتخــذه ذريعــة إلــى كســب
قــدركبيــرمــن املــال ،فــإذا كانــت املــادة عنــد كل �شــيء فســينظرإليهــا كاألمــل
الوحيــد ،فــإن وصــل إليهــا فإنــه يظــن أنــه نــال مبتغــاة فــي الحيــاة).
أدرس النص تجده مملوءا بالفاءات املتتابعة التي لجأ إليها في ربط الجمل
بعضها ببعض فجعله – النص -غيرمرغوب فيه لحد مالدى القارئ؛ ألن
األلفاظ املكررة تعود كريهة عند القارئ املتذوق .كما أنه أخطأ في وضعها
في موضعها املناسب في عدد من األمكنة؛ فالفاء األولى – وهي فاء ( فإنها
استولت الخ) – جاءت في مكانها الصحيح ألنها سببية  ،والجملة الثانية
سبب لألولى .والفاء الثانية – وهي فاء ( فهويود الخ) – في غيرمكانها؛ ألنها
ليســت للترتيــب وال للتعقيــب ههنــا؛ فــكان ينبغــي أن يقــول ( وهــو ) أي كان
الجديــربــه أن يجمــع بيــن الجملتيــن بالــواو .وأمــا الفــاء الثالثــة – وهــي فــاء
(فهويعيش الخ – فال مكان لها؛ ألن الجملة التالية هي بدل جزء من كل
يفسرما جاء حكما عاما في الجملة التي سبقت الفاء؛ فال تعطف عليها.
أمــا الفــاء الرابعــة – وهــي فــاء ( فهــوعندمــا الــخ) فهــي واقعــة فــي مكانهــا؛ ألنها
ســببية .أمــا الفــاء الخامســة وهــي فاء(فهــوال يهتــم الــخ) فهــي فــي غيــرمكانهــا؛
ألنها جاءت في جواب عندما وهوال يقبل الفاء ،وإنما الجملة الصحيحة
(اليهتــم بإتقانــه) .أمــا الفــاء السادســة – وهــي فــاء (فــإذا كانــت الــخ) فهــي
دخلــت غيــرمكانهــا ؛ ألن الجملــة املبــدوءة ب ـ إذا ههنــا مســتأنفة وكان ينبغــي
أن يقول ( :وإذا كانت) .أما الفاء السابعة – وهي فاء ( فسينظرإليها الخ)
فهي في موضعه الصحيح؛ ألنها سببية أما الفاء الثامنة – وهي فاء ( فإن
وصل الخ ) قد يجوز أن يكون للتعقيب ولكن األفضل حذفها تفاديا من
التكـرارالــذي يفســد األســلوب ،وكان ينبغــي أن يقــول :و( إن وصــل إليهــا).
أمــا الفــاء التاســعة – وهــي فــاء ( فإنــه يظــن الــخ) .فهــي فــي موضعهــا؛ ألنهــا فــي
جــواب (إن) الســابقة.
كما أن سوء الصياغة .يرجع أحيانا إلى الخطأ في وضع عالمات الترقيم أو
عدم استخداماها مطلقا في النص عن جهل بها أوعدم معرفة بقيمتها،
علــى حيــن أنهــا – عالمــات الترقيــم – وضعــت ملســاعدة القــارئ والكاتــب
كليهما على تحديد عالقة بعض أجزاء العبارة ببعض فإن أهمل الكاتب
وضــع هــذه العالمــات خــال أج ـزاء النــص فــي األمكنــة التــي تقتضيهــا ،أو
أخطــأ فــي اســتعمالها ،فوضــع النقطــة ( ).مــكان الفاصلــة( )،وبالعكــس ،أو
لــم يضــع عالمــة («») وقــد اقتبــس نصــا بلفظــه مــن كالم كاتــب أو مؤلــف،
أولــم يســتعمل عالمــة الحصــر– وهــي قوســان :هــاالن() أومعقوفــان[ ] فــي
املواضــع التــي ال بدمنهــا فيهــا ،ومنهــا الجملــة املعترضــة الطويلــة التــي توضــع
هذه العالمة بين طرفيها ،أو لم يستخدم عالمة الحذف وهي ثالث نقاط
لــكل كلمــة محذوفــة ( )...وقــد حــذف كلمــة أو كلمــات ،أو لــم يســتعمل
الشــرطة وهــي خطــان – فــي مواضعهــا ،ومنهــا الجملــة املعترضــة القصيــرة،
أو لــم يســتخدم عالمــة املتابعــة (وهــي شــرطتان متوازيتــان توضعــان فــي
نهايــة الجــزء األول مــن الحاشــية وبدايــة الجــزء الثانــي منهــا فــي الصفحــة
املقابلة ،وترسم هكذا وقد كتب الجزء املتبقى من الحاشية في الصفحة
املقابلــة ،أولــم يســتخدم الفاصلــة املنقوطــة (؛) فــي مواضعهــا؛ ومنهــا :بيــن
جملتين تربطهما عالقة سببية؛ أو لم يستخدم النقطتين املتوازيتين ():
في املواضع التي تستخدم فيها ،ومنها :التفصيل بعد اإلجمال؛ أولم يضع
عالمة االستفهام (؟) في مواضها؛ ومنها بعد جملة السؤال؛ أولم يتعامل
بعالمــة التعجــب أو االنفعــال (!) فــي املواضــع التــي ال بــد منهــا فيهــا؛ إذ صنــع
ذلك فإنه ( الكاتب) بصنيعه هذا يؤدي إلى غموض واضطراب في الفكرة
يضطــرالقــارئ مــن أجملهــا أن يجهــد نفســه لفهــم العبــارة وإدراك الفكــرة.
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أسبوع يف بالد إيران [القسط األول]
العالمة المفتي محمد تقي العثماني
تعريب :عبد الرحمن محمد جمال

منــذ  25عامــا وأنــا أشــق الرحــال إلــى كثيــرمــن بــاد العالــم ،وقــد شـ ّـرقت
ّ
وغربــت وســافرت إلــى الشــمال والجنــوب وســافرت إلــى املنطقــة القطبيــة
فــي أق�صــى الشــمال ،ولكــن العجيــب أنــه لــم يتيســرلــي حتــى اآلن الســفرإلــى
جارتنــا إي ـران طــوال هــذه املــدة .وقــد وصلتنــي رســائل متعــددة مــن قبــل
بعــض املؤسســات العلميــة فــي إي ـران ،وكانــت مــن أمنياتــي القديمــة أن
أزورهذا البلد العريق الذي خلف في املا�ضي علما وأدبا وحضارة إال أن
ظروفــي لــم تســمح لــي ولــم يحالفنــي التوفيــق إال فــي هــذه املــرة.
تقــع جامعــة دارالعلــوم فــي مدينــة زاهــدان عاصمــة محافظــة بلوشســتان
إي ـران ،يديرهــا شــيخ اإلســام موالنــا عبــد الحميــد ،وهــو مــن أبرزعلمــاء
إيران وأنشــطهم ،بعض خريجي جامعة دارالعلوم كرات�شــي من أســاتذة
هــذه الجامعــة البارزيــن ،منهــم املفتــي محمــد قاســم واملفتــي عبــد القــادر
العارفــي .منــذ ســنوات يدعونــي مديــرهــذه الجامعــة الشــيخ عبــد الحميــد
للمشــاركة فــي (حفلــة تكريــم خريجــي جامعــة دار العلــوم زاهــدان) وقــد
دعيت في العام املا�ضي أيضا ولكن نظرا إلى برامجي السابقة لم أستطع
الحضــور إال أن شــقيقي الفاضــل املفتــي محمــد رفيــع حفظــه هللا تعالــى
(مديرجامعة دارالعلوم كرات�شــي) اشــترك في هذا الحفل وبقي في إيران
ملــدة أســبوع زار خاللــه أماكــن إي ـران املهمــة ،وقــد وعــدت أن أشــترك فــي
هــذا العــام ( رجــب 1426ه ـ ق).
انقعــدت حفلــة «تكريــم خريجــي دار العلــوم كرات�شــي» فــي  22مــن رجــب
 1426ه ـ ق ،وفــي صبــاح اليــوم التالــي غــادرت كرات�شــي إلــى طه ـران،
وصحبني في هذه الرحلة ابن أختي الشيخ رشيد أشرف أستاذ الحديث
بجامعــة دارالعلــوم كرات�شــي .تحركنــا إلــى دبــي ومــن هنــاك اتجهنــا بطائــرة
أخــرى إلــى طه ـران .هبطــت الطائــرة فــي العاشــرة صباحــا فــي مطــاراإلمــام
خميني الدولي ،وهذا املطارحديث الصنع وقد بني في رحبة واسعة على
طـرازجديــد ،ويعــد مــن املطــارات الرائعــة املتميــزة مــن حيــث اإلمكانــات،
ويبعــد عــن مدينــة طه ـران بنحــو ثالثيــن كيلومت ـرا.
استقبلنا في املطارعدا املفتي محمد قاسم واملفتي عبد القادرالعارفي،
الشيخ عبد الرحمن محبي أستاذ الحديث بجامعة دارالعلوم زاهدان،

الشيخ عبد الهادي والشيخ عبيد هللا مو�سى زاده وعدد آخرمن العلماء
واإلخوة .الشيخ محمد إسحاق إيراني (املدني) خريج دارالعلوم كرات�شي
وعضو (املجمع العالمي للتقريب بين املذاهب االسالمية) الذي يشرف
عليــه آيــت هللا محمــد علــي التســخيري ،وآيــت هللا التســخيري مــن زمالئــي
وقد التقيت به غيرمرة في (مجمع الفقه اإلسالمي) و(املجلس الشرعي)
ولكــن علــى أنــه كان فــي ســفره لــم يتيســرلــي أن ألتقــي بــه .والشــيخ محمــد
إســحاق أخبــربمجيئــي متأخـرا فلــم يتســن لــه الوصــول إلــى املطــارإال أنــه
جــاء إلــى مقــري «فنــدق اللــه» والتقــى بــي هنــاك.
ّ
وبعــد اســتراحة طفيفــة أدينــا صــاة العصــروخرجنــا مــن الفنــدق ،ونظــم
ممثــل مدينــة زاهــدان فــي البرملــان (مجلــس الشــورى اإلســامي) مهنــدس
فــروزش جلســة مــع حضــور عــدد مــن أعيــان هــذه املدينــة فــي بيتــه .وكان
مــن املقــرر أن نصــل املغــرب هنــاك.
طهـران مدينــة جميلــة وهــي مــن إحــدى املــدن الراقيــة ،وتتمتــع بإمكانــات
حديثــة رائقــة .بعــد اجتيــازعــدد مــن الشــوارع والطــرق الســريعة وصلنــا
إلــى بيــت مهنــدس بيمــان فــروزش وأدينــا املغــرب هنــاك ،وانعقــدت جلســة
بعد صالة املغرب مباشرة حضرها أعيان هذه املدينة وكبارها من أهل
الســنة املتواجديــن فــي طه ـران مــن كردســتان وخراســان وبلوشســتان.
ّ
رحــب بــي األخ الدكتــور جاللــي زاده ممثــل مدينــة ســنندج الســابق فــي
ّ
وأعيانه.عبــر عــن شــكواه مــن إهمــال
البرملــان ،وأحــد وجــوه كردســتان
علمــاء أهــل الســنة خــارج بــاد إي ـران قضايــا أهــل الســنة داخــل إي ـران،
وعــدم رابطــة قويــة ومتينــة بيــن أهــل الســنة داخــل إيـران وخارجهــا .وفــي
كلمتــي اعترافــا بهــذه الحقيقــة اســتعرضت أوضــاع املســلمين الراهنــة فــي
العالــم مــع تقديــم حلــول لهــذه األزمــات .كانــت كلمتــي بالعربيــة نقلهــا إلــى
الفارســية الشــيخ محمــد قاســم (القاســمي).
ذهبنــا للعشــاء إلــى بيــت الشــيخ عبــد الهــادي خريــج جامعــة دار العلــوم
زاهدان وتلميذ الشــيخ محمد قاســم ،وهو اآلن طالب في جامعة طهران
للحصــول علــى التعليــم العالــي ،وقــد صحبنــا فــي املــدن املختلفــة ولــم
يــأل أي جهــد إلراحتنــا ،وفــي منزلــه التقــى بنــا إخــوة آخــرون ،ورجعنــا إلــى
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الفنــدق فــي منتصــف الليــل.
مدينة أصبهان:
وفــي صبــاح اليــوم التالــي تحركنــا إلــى مدينــة
ً
(أصبهــان) بعــد صــاة الفجــر مباشــرة .تقــع
أصبهــان علــى بعــد  400كيلومت ـرا مــن العاصمــة
طه ـران ،تربــط بيــن املدينتيــن الطريــق الســريع
العريــض ،توقفنــا للفطــور علــى بعــد 100
كيلومتــر مــن طه ـران علــى مقربــة مدينــة (قــم)
أمــام مقصــف ســياحي جميــل اســمه «مهتــاب».
وفــي الطريــق مررنــا علــى مدينــة (كاشــان)،
ومــن املحتمــل أنهــا مســقط رأس العالمــة عــاء
الديــن الكاســاني مؤلــف الكتــاب الشــهير (بدائــع
الصنائع) .توجد مقبرته في مدينة حلب سوريا،
وقــد كتبــت عنــه فــي تقريــري عــن رحلتــي إلــى (الشــام).
األســفارالبريــة والطويلــة تتعبنــي لذلــك عامــة أتجنبهــا ،ولكــن هــذا الســفر
رغــم أنــه كان بريــا إال أن كان يختلــف عــن األســفاراألخرى ،ألنــي كنــت
أحــب أن أزورأصبهــان عــن كثــب ،ومــن حســن الحــظ أن الطريــق كانــت
ّ
رائعــة ،واملضيفــون وفــروا ســيارة مريحــة ،لذلــك لــم أشــعربتعــب كثيــر.
وصلنا إلى مدينة أصبهان الساعة الثانية عشرة ظهرا .مدينة (أصبهان)
ثالــث املــدن الكبــرى إليـران بعــد (طهـران) و(املشــهد) ،والســبب فــي رغبتــي
إلى زيارة أصبهان هو الخلفية التاريخية لهذه املدينة قبل أن يكون رؤية
جمالهــا الظاهــري .وقــد أبصــر النــور فيهــا عــدد كبيــر مــن الشــخصيات
البــارزة واألئمــة األعــام فــي العلــوم والفنــون املختلفــة .فمــن املحدثيــن:
الحافظ ابن منده ،واإلمام أبونعيم األصبهاني املتوفى 430هـ ق صاحب
كتــاب (حليــة األوليــاء) الكتــاب الــذي يعتبــرمرجعــا مهمــا لتراجــم األعــام.
ومــن املفســرين :اإلمــام راغــب األصبهانــي املتوفــى 572ه ـ ق مصنــف كتاب
(مفــردات القـرآن) الــذي يعــد مــن أروع املعاجــم لغريــب ألفــاظ القـرآن.
ومــن األدبــاء :أبــو الفــرج األصبهانــي املتوفــى 572ه ـ ق مصنــف كتــاب
(األغانــي) الــذي يعــد بحــق موســوعة فــي األدب العربــي .ومــن الفقهــاء
اإلمــام أبــو داود الظاهــري املتوفــى 406ه ـ ق الــذي أســس مذهبــا مســتقال
فــي الفقــه .وفــي علــم العقائــد والــكالم العالمــة أبوبكــربــن فــورك مصنــف
كتــاب (مشــكل الحديــث) الــذي يعــد مــن املنابــع املعتبــرة فــي هــذا الفــن
وغيرهــم مــن العلمــاء الذيــن ولــدوا فــي هــذه املدينــة أو عاشــوا فيهــا.
وقد خرج عدا هؤالء من أصبهان عدد كبيرمن العلماء واألئمة األعالم،
يقول العالمة ياقوت الحموي في ذلك:
«قــد خــرج مــن أصبهــان مــن العلمــاء واألئمــة فــي كل فــن مــا لــم يخــرج مــن
مدينة من املدن ،وعلى الخصوص علواإلسناد؛ فإن أعمارأهلها تطول
ولهم مع ذلك عناية وافرة بسماع الحديث»( .معجم البلدان.)209/1 :
مدينة أصبهان مشــهورة من حيث صحة الهواء وجودة الطقس ،يقول
الحموي في وصف هذه املدينة« :أصبهان صحيحة الهواء نفيسة ّ
الجو
خاليــة مــن جميــع الهـ ّ
ـوام ،ال تبلــى املوتــى فــي تربتهــا ،وال تتغيــرفيهــا رائحــة
ّ
اللحم  ،..وربما حفراإلنسان بها حفيرة فيهجم على قبرله ألوف سنين
وامليــت فيــه علــى حالــه لــم ّ
ّ
يتغيــر ،وتربتهــا أصــح ت ـراب األرض ،ويبقــى
ّ
التفــاح فيهــا ّ
غضــا ســبع ســنين وال تســوس بهــا الحنطــة كمــا تســوس فــي
غيرها»(.معجــم البلــدان.)209/1 :
فتحــت أصبهــان فــي عهــد عمــربــن الخطــاب عــام  ،19وقــد ســارإليهــا عبــد
هللا بــن عتبــان وامللــك يومئــذ بأصبهــان القاذوســقان ،ونــزل بالنــاس
علــى جـ ّـي فخرجــوا إليــه بعــد مــا شــاء هللا مــن زحــف ،فلمــا التقــوا قــال
القاذوســقان لعبــد هللا :ال تقتــل أصحابــي وال أصحابــك ولكــن ابــرز لــي
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فــإن قتلتــك رجــع أصحابــك وإن قتلتنــي ســاملتك أصحابــي ،فبــرز لــه عبــد
هللا ،فقال له :اما أن تحمل ّ
علي واما ان أحمل عليك ،فقال :أنا أحمل
عليــك فاثبــت لــي ،فوقــف لــه عبــد هللا وحمــل عليــه القاذوســقان فطعنــه
فأصــاب قربــوس ّ
الســرج فكســره وقطــع اللبــب والح ـزام فــأزال اللبــب
والســرج ،فوقــف عبــد هللا قائمــا ثــم اســتوى علــى فرســه عريانــا ،فقــال
له:اثبــت ،فحاجــزه وقــال لــه :مــا أحـ ّـب أن أقاتلــك ،ولكنــي أرجــع معــك إلــى
عســكرك فأصالحــك وأدفــع املدينــة إليــك ،فقبــل ذلــك عبــد هللا وكتبــوا
ّ
وأمــن ســاكنوها( .انظــر :معجــم البلــدان .)209/1 :ومنــذ ذلــك
الصلــحِ ،
الحيــن اســتقرت فيهــا الحكومــة اإلســامية ،وأصبحــت مدينــة أصبهــان
بالتدريــج مرك ـزا للعلــوم والفنــون.
أصبهــان مدينــة أثريــة عريقــة ،فــي كل ناحيــة مــن نواحيهــا مآثــرألهــل العلــم
ُ
والفضــل ،ولكــن بعــد الحكــم الصفــوي املتعصــب انمحــت هــذه اآلثــار
ً
اللهــم إال بعــض بقايــا الحكومــة الصفويــة ،وكانــت أصبهــان عاصمــة
للدولة الصفوية ملدة مديدة ،وقد بقي إلى اآلن بعض اآلثارمن الحكام
الصفوييــن كالقلــع الكبيــرة وبعــض املســاجد واألماكــن األثريــة .ذهــب بنــا
الدليــل إلــى الجانــب األثــري للمدينــة حيــث «ميــدان نقــش جهــان» وهــو
ميــدان رائــع خــاب يقــدرطولــه بكيلومتــروعرضــه نصــف كيلومتــر ،بنــي
فــي جانــب منــه مســجد كبيــروجميــل للعهــد الصفــوي ،وأحاطــه في جوانبه
ُ
الثالثــة األخــرى الحصــون والقــاع ،وعلــى إحــدى الحصــون بــرج جميــل
ورائع .وكان في قديم األيام يمارس في هذا امليدان مباراة «بولو»  ،وامللك
يقــوم علــى البــرج ويشــاهد املنظــر .وبجانــب املســجد الصفــوي مســجد
رائــق آخــريتعلــق بالعهــد الســلجوقي ،كتــب علــى جدرانــه أســماء الخلفــاء
الثالثــة (ســيدنا أبــي بكــر ،وعمــر ،وعثمــان ر�ضــي هللا عنهــم) ،وكتــب اســم
علــي ر�ضــي هللا عنــه بعيــدا فــي جــزء آخــربصــورة عالحــدة وال أدري الســبب
فــي ذلــك .ثــم أدينــا هنــاك صــاة الظهــر بالجماعــة .هــذا الجانــب األثــري
ملدينــة أصبهــان يذكرنــا باملحافــل واملجالــس العلميــة التــي كانــت تعقــد فــي
يــوم مــن األيــام فــي هــذه البقعــة ويشــع منهــا نــور اإلســام ،ولكــن يصيبنــا
األ�ســى والحســرة أال نــرى اليــوم مــن تلــك املشــاهد أثـرا وال عينــا.
توســعت مدينــة أصبهــان مــن جانبــي النهــراملعــروف (زاينــده رود) ويصــل
جانبــي املدينــة جســور كبيــرة وجميلــة ،وأشــهرهــذه الجســور جســر(�ســي
وســه پــل) ،ولهــذا الجســر  33منفــذا ،وفــي الجانــب األســفل مــن املدينــة
جســر آخــر يســمى ب ـ (جســر خواجــو) .ويزيــد فــي جمــال املدينــة وروعتهــا
الحدائــق املكثفقــة واملســاحات الخض ـراء الكبيــرة علــى جانبــي النهــر
العريــض .وقــد تجولنــا فــي هــذه املناطــق وشــاهدنا هــذه املناظــرالبهيجــة.
غادرنــا مدينــة أصبهــان فــي الســاعة الرابعــة ظه ـرا بعــد أن فرغنــا مــن
الغــداء.
(يتواصل)
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التوجيه اإلسالمي

فر من اليأس فرارك من األسد
محمد البلوش

نــری بعــض النــاس تقاعســوا و امتنعــوا عــن نشــاطاتهم و نجــد البعــض
ْ
اآلخــر ضعفــوا و وهنــوا فــي فعالياتهــم بعــد أن كانــوا يعملــون بــدأ ٍب
ونشــاط وســرعة وقـ ّـوة ،فأصبحــوا كســالی بعــد أن كانــوا نشــطاء و صــاروا
متقاعســين بعــد أن كانــوا منهوميــن فــي العمــل و الجــد!
فتــری الكاتــب الــذي كان يثيــرقلمــه إعجــاب كثيــرمــن الكتــاب انقطــع عــن
الكتابــة أو اعتـراه فتــور فيهــا! و تجــد الداعــي الــذي كان يســحربيانــه ناســا
و تستأســردعوتــه أناســا تخلــی عــن الدعــوة أو يتثاقــل و يتكاســل فيهــا! و
تشــاهد أســتاذا موهوبــا كان يجمــع بيــن قــوة الفهــم و التفهيــم علــم مــدة
ثــم أكــدی و قطــع عــن التدریــس أو ال يتحمــس فيــه و ضعفــت رغبتــه فيــه!
لعلــك التقيــت بكثيــرمــن هــؤالء و تعرفــت علــی عديــد منهــم؛ ال شــك أنــه
أقلقــك هــذا التغيــر ال�ســيء فــي حياتهــم و أزعجــك هــذا االنحطــاط فــي
حاالتهــم و تمنيــت معالجــة مشــكلتهم و حرصــت علــی ردهــم إلــی حیاتهــم
الســابقة املرموقــة املزدهــرة
ال شك أنه يكمن وراء التخلي عن العمل وفقدان التحمس فيه أسباب
عديدة ال يمكن دراسة جميعها في هذه العجالة و لكني أذكرأهم سبب
من هذه األسباب أال و هو اليأس و القنوط؛
مــن أهــم مــا يدفــع اإلنســان علــی العمــل و الســعي و يفــرج عنــه الكــرب و
يزيــل عنــه الهــم هــو األمــل و الرجــاء و مــن أكبــرمــا يمنــع املــرء عــن الجــد و
الســعي و يجعلــه عرضــة للحــزن و الكآبــة هــو اليــأس و القنــوط.
بفضــل األمــل يستســهل اإلنســان كل صعــب و يعتبــر كل عســر يس ـرا و
يسيغ كل مرو يجده حلوا و بشؤم القنوط و قطع الرجاء تضيق األرض
علــی اإلنســان بمــا رحبــت و يكــون صــدره ضيقــا حرجــا كأنمــا يصعــد فــي
الســماء
يتخلــوا عــن نقمــة
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اليــأس و حذرنــا مــن القنــوط أشــد التحذيــرفقــال« :ول تيأســوا ِمــن رو ِح
َّ َّ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َّ
الله إ َّل ْال َق ْو ُم ْال َكاف ُر َ
ون » و قال فی آیة أخری:
ِ
الل ِه َِإ ْن َه ُل ييأس ِمن رو ِح َّ ِ ِ
َ
« ل تقنطــوا ِمـ ْـن َر ْح َمـ ِـة اللـ ِـه» و جعــل الرجــاء مــن أهــم ســمات األنبيــاء
عليهــم الصــاة و الســام فقــال و هــو يحكــي مي ـزات ســيدنا زكريــا و ابنــه
َ َ
يحيــي«َ :و َي ْد ُعون َنــا َرغ ًبــا َو َر َه ًبــا»
أسباب اليأس
لليأس أسباب كثيرة و من أهمها ما يلي:
الــف -الیــأس قــد ينشــأ بســبب أن اإلنســان يســتصعب ج ـراء وظيفتــه
الحصول علی مستقبل زاهرو مشرق يجمع لإلنسان بين حسنة الدنيا
و اآلخرة و يكفيه بالحالل عن الحرام و يقطع رجاءه عن غيرهللا تعالی و
يصــون عرضــه و يحفطــه مــن أن يكــون كال علــی اآلخریــن
ب -القنوط قد يحدث بسبب ما يجده اإلنسان من بعض التصرفات
الخاطئة من قبل املســؤلين؛
هــل تظــن بأنــه ال يؤثــرســلبيا علــی اإلنســان إذا رأی فــي بيئــة عملــه التمييــز
بيــن املؤظفيــن و االنحيــازإلــی البعــض و الطائفيــة؟!
أال ييــأس اإلنســان مــن التعامــل مــع رجــل یرت�ضــي لــه باألقــل مــن الكفــاف
و ال يرت�ضــي لنفســه بأضعــاف مــا عينــه للمؤظــف؟!

أال ينقطــع أمــل املــرء مــن مســؤول يدعــوه فــي النقمــة و ينبــذه فــي النعمــة؛
يســتحضره فــي الكريهــة و ينســاه فــي الغنيمــة؟!
نَ ٌ
حاس َ
س ُيدعى ُج ْن َدبُ
الح ْي ُ
ريهة ُأدعى َل َها َ /وإذا ُي ُ
َوِإذا تكو ك
ِ
أال يقنــط املــرء مــن وظيفتــه إذا وجــد اختالفــا فاحشــا و بونــا شاســعا
بیــن مســتوی معیشــته و مســتوی معیشــة مــن يدعــو مؤظفيــه إلــی الزهــد
و القناعــة بالنبــذة؛ فوجــد الداعـ ِـي إلــی الزهــد فــي عيشــة راضيــة يعيــش مــع
أســرته فــي نعيــم و يتمتــع بمراكــب و مســاكن شــخصية و لكــن وجــد نفســه
یعاني بمشاكل في الحصول علی لقیمات تقیم صلبه و تدفع الجوع عنه
و عن عیاله و تکابد مشقات للحصول علی مأوی یستره و یسترعیاله؟!
لکن يا سيدي ال داعي لليأس و القنوط؛ فإن مع العسريسرا بل مع كل
علی یسرین
عسريسرين و لن يغلب عسر
ََ ّ
ََ َ ْ
إذا َ
اشت َّد بك ُ
الع ْس ُر /ف َف ِكرفي «أل ْم نش َر ْح»
َ
ْ
َ
َ
ُ
َف ُع ْس ٌر َب ْين ُي ْس َرْين  /إذا أ ْب َ
ص ْرته فاف َر ْح
ِ ِ
ال تقطع األمل يا سيدي؛ فإن هللا العزيزالعليم قد جعل لكل أمة أجال
فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة و ال يستقدمون
ال تيــأس يــا ســيدي؛ فــإن هللا تعالــی یــداول األيــام بيــن النــاس؛ فیــوم لــك
و يــوم لآلخــرو يــوم عليــك و اآلخــرلــك؛ کمــا قــال فــي کتابــهَ « :وت ْلـ َـك ْال َّيـ ُ
ـام
َ ُ ِ
َ َّ َّ
َّ
ُ
ُ َ ُ َ َ ْ َ َّ
ـاس َوِل َي ْعلـ َـم اللـ ُـه ال ِذيـ َـن َآم ُنــوا َو َي َّت ِخــذ ِم ْنكـ ْـم شـ َـه َد َاء َواللـ ُـه
َند ِاولهــا بيــن َّالنـ َ ِ
ل ُي ِحـ ُّـب الظ ِ ِاليــن »
ال تقنــط يــا ســيدي؛ فــإن هللا تعالــی وعــد أنــه ال يضيــع عمــل عامــل منكــم
َّ َ ُ
َ ْ َ َ َ َ
اب ل ُهـ ْـم َ ُّرب ُهـ ْـم أ ِنــي ل أ ِضيـ ُـع َع َمـ َـل
مــن ذكــر أو أنثــی حیــث َ قــال « :فاســتج
َعامــل م ْن ُكـ ْـم مـ ْـن َذ َكــرأ ْو ُأ ْن َثــى َب ْع ُ
ض ُكـ ْـم مـ ْـن َب ْ
ـض »
ـ
ع
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ٍ
ٍ
ال تقطع األمل يا سيدي؛ فإن هللا تعالی وعد أنه سيری العالم اإلسالمي
َُ ْ ُ َ
َّ
َُ
خدمــة كل مــن قــام بخدمــة فقــال « :وقــل
اع َملــوا ف َسـ َـي َرى اللـ ُـه َع َملكـ ْـم
َ
ُ
َ َر ُ ُ ُ َ ْ ُ ْ ُ َن َ َ ُ َ ُّ َن َ َ ِ ْ َ ْ َ َّ
الشـ َـه َادة ف ُي َن ّب ُئكـ ْـم بمــاَ
و ســوله والؤ ِمنــو وســتردو ِإلــى ع ِالـ ِـم الغيـ ِـب و
ِ
ِ ِ
ُ
َ ُ َ
ك ْن ُتـ ْـم ت ْع َملــون»
إن هللا لــم يفتــه أن يذكــرخدمــة قامــت بهــا نملــة ألبنــاء جنســها فأشــاد بهــا
و نــوه بهــا فــي ســورة النمــل؛ فهــل یفوتــه أن يرفــع ذكــرإنســان قــام بخدمــة
ابتغــاء وجهــه و مرضاتــه؟!
لقــد حكــی لنــا األســتاذ املفتــي عبــد القــادرالعارفــي ،حفظــه هللا تعالــی ،أن
السيد محمد الحسني الندوي ،رحمه هللا تعالی ،حينما سمع أنه تكون
بعــث عربــي فــي العالــم العربــي ضــاق بــه ذرعــا و امتــأ بســببه صــدره همــا و
حزنــا و ثــارت غيرتــه اإلســامية و عــزم أن يقابلــه ببعــث إســامي فعكــف
علــی کتابــة مقــاالت باليــد و استنســاخها و توزيعهــا بيــن النــاس باســم
مجلــة البعــث اإلســامي و اســتمرت فعاليتــه هــذه رغــم خفــة حالــه و قلــة
بضاعتــه املاديــة حتــی اندفعــت جامعــة نــدوة العلمــاء و ســألته أن يســمح
للجامعــة أن تقــوم بطبــع مجلــة البعــث اإلســامي و نشــرها بيــن النــاس
فيــا ســيدي تيقــن أن الــذي لــم يضيــع خدمــة هــذا العالــم األبــي لــم يضيــع
خدمتــك أيضــا فتــوكل علــی الــذي ال يمــوت فــي جميــع نشــاطاتك وال تيــأس
و ال تقنــط .

السنة 12 :العدد /5 :جمادى األولى  1437هـ .ق

األدب العربي واإلسالمي

27

هي صنعة الرمحن لألبرار
رأفت عبيد أبو سلمى

هــــ��ي صنع��ة الـــ��رمحن لألب��رار

ه��ي

كاألقم��ار
أهــــــ��ل الع�لا يف الن��اس
ِ
األذكــــ��ار
متــعــطـ��رين بـــ��أروع
ِ

يف اللي��ل ع��زوا بالوق��وف خلال��ق
ّ
أك��ف ضراع��ة ه��م أهله��ا
رفع��وا

الغف��ار
قــــ��د آنـــســــ��تهم رحــ��مة
ِ
مــ��درار
فـــــاضــ��ت
بــغـيـ��ث هاطـ��لٍ
ٍ
ِ
�ر ُ
ح� ّ
�ار
اس ديـــــــــــ��ن اهلل واألقطـــــــــ� ِ

أنداؤه��ا

ينف��ون ع��ن ه��ذي الب�لاد خبيثه��ا

واألطه��ار
بكــــــ��تائب األخــــــ��يار
ِ
َ
قف��ار
ج��دب
أحيــــــــ��ا ب��ه الرمح��ن
ِ

كالغي��ث ف��اض ب��كل خ�ير ناف��ع
ُ
ُ
دعاه��م
وه��م إذا داع��ي الكف��اح

وفخ��ار
لبـــــــــّ��وا نـــــــ��دا ُه بع��زة ٍ
ِ
القه��ار
خافــــــــــ��وا عـــ��ذاب الواح��د
ِ
ْ
األن��وار
أشــــ��رقت كآلل��ئ
قــــــــ��د
ِ
بوق��ار
ب��ل زادهـــــــ��م فـ��وق الــ��سنا
ِ
بالع��ار
أبـــــــــ��دا ،ولــ��يس دخــ��وله
ِ
األق��دار
ه��ي رحــــــ��مة مـــــ��ن خال��ق
ِ
األش��رار
بالنـــــ��صر رغــــ��م خيان��ة
ِ

صنع��ة

من��ه

الرمح��ن

معون��ة

لألب��رار

يرج��ون
أس ُ
ه��م ْ
��د ه��ذا الك��ون يف إقدامه��م

عاش��وا عل��ى احل��ق املب�ين أئم��ة
جبماهل��ا

إن��ي رأي��ت وجوهه��م
ُ
أمل الس��جون م��رارة
م��ا زاده��م
فالس��جن للعظم��اء لي��س يعيبه��م
ّ
ج��ل جالل��ه
ه��ي حكم��ة الرمح��ن
ُ
��ه
واه��ا هل��م ف��اهلل
واع��د أه ِل ِ
ّ
ُ
ينس��اهم
ل��رب الك��ون أن
حاش��ا
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القاموس

معج��م املصطالح��ات اجلديدة
وطريقة استعماهلا()30

ثناء وتعليق على مقال!!
السيد مسعود

ملحوظة:

لقــد كتــب األســتاذ "عبــد الرحمــن محمــد جمــال" مقــاال
رائعــا ،انتشــر فــي مجلــة "الصحــوة اإلســامية" العــدد
الســابق (العــدد /86لربيــع الثانــي)
وقف إطالق النار :آتش بس
رقم قيا�سي :تعداد قابل توجهی
ّ
قوضت :تخریب کرد
االختراق :رخنه
استئناف محادثات :ازسرگیری گفتگوها
جنیف :ژنو
جولة :مرحلة
املساعدات اإلنسانية :کمکهای بشردوستانه
إسقاط جوي:
تسوية :فراهم کردن

كيفية استعماهلا:
اتفاق وقف إطالق النارفي سوريا يستثني جبهة النصرة
وتنظيم الدولة.
قد نضطرإلغالق حدودنا أمام الالجئين مع وصول عددهم
إلى رقم قيا�سي.
الغارات الروسية قوضت العلمية السياسية في سوريا.
اتفاق ميونيخ حول سوريا قد يكون االختراق الذين ننتظرو.
األمم املتحدة حريصة جدا على استئناف محادثات سوريا
في جنيف.
لم يتضح بعد إذا كان اتفاق ميونيخ سيف�ضي إلى جولة
جديدة من املحادثات السورية.
اتفاق على تقديم املساعدات اإلنسانية عبرإسقاط جوي.
االنسحاب العسكري الرو�سي من سوريا يساعد على تسوية
سياسية لألزمة.

تحت عنوان" بوتين في سورية وأهدافه في الشرق األوسط" وهو
مقــال فــي غايــة االســتيعاب واملوضوعيــة ،لقــد عالــج األســتاذ فيــه
الوضع املأساوي السائد في سوريا ،بدقة فائقة ،وإحاطة كاملة،
مبينا دور بوتين األسا�سي ،في تعقيد األزمة السورية ،وما يعيشه
البلــد مــن دمــار وفو�ضــى ،ومــا يعانيــه أهلــه مــن ويــات وعاهــات،
مســتعرضا أهــداف بوتيــن فــي الشــرق األوســط ،التــي يســعى لنيلهــا
عبــرالتدخــل فــي ســوريا.
فتعــرض لهــذه النواحــي كلهــا ،بترتيــب وتنســيق يتيميــن ،وتحديــد
وإحصــاء فريديــن ،فــي عبــارات وجمــات تعانــق ســماء األدب روعــة
وجمــاال.
وحقيقــة يســتحق هــذا املقــال كل ثنــاء و إطــراء ،بمــا أنــه يتســم بــه
مــن قيمــة وبهــاء.
وقــد عثــر األســتاذ الشــيخ عبــد الواحــد قلندرزهــي -حفظــه هللا-
أســتاذ "املثنــوي" بجامعــة دارالعلــوم زاهــدان ،علــى هــذا املقــال،
وأعجــب بــه إعجابــا ،فأثنــى عليــه وعلــق تعليقــا جميــا ،وفيمــا يلــي
نــص التعليــق الــذي كتبــه األســتاذ عبــد الواحــد ،حرفــا حرفــا:
"أخــي املؤقــر ،األســتاذ الفاضــل ،الكاتــب القديــر ،املديــر املوفــق،
الشــيخ عبدالرحمن محمد جمال -حفظه هللا ووفقه لألمور الخير
كلهــا.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
الرجاء والدعاء أن تكون على أحسن حال وبال.
لقــد ق ـرأت مقالتــك التــي عنوانهــا" :بوتيــن فــي ســورية وأهدافــه فــي
الشــرق األوســط " ووجدتهــا علــى مســتوى عــال ،ومحتــوى قيــم،
لقــد بذلــت فــي إعدادهــا الجهــد الكبيــر ،والفكــر الكثيــر مــع التدقيــق
والتحقيــق البليــغ ،واالطــاع الوســيع والفحــص الجميــل ،والجليــل،
مع رعاية الفصاحة والبالغة والوضاحة والبيان والتفســير .جزاكم
هللا خي ـرا كثي ـرا فــي الدنيــا واآلخــرة.
انتهزالفرصة واكتب ثم اكتب واكتب.
عبدالواحد.
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نظرات

هروب وليس انسحاب !!

السيد مسعود

أمــربوتيــن أمــس وزيــرالدفــاع الرو�ســي بســحب القــوات الروســية مــن ســوريا باســتثناء قاعدتــي البحريــة والجويــة ،وتبــدأ عمليــة الســحب مــن اليــوم
الثلثــاء ،وفــق مــا صــرح بــه الرئيــس الرو�ســي.
وها ،قد بدأ انسحاب الجزء األكبرمن القوات!
أجــل ،كان مــن املتوقــع خــروج روســيا مــن ســوريا ،جــارة أذيــال الفشــل والخيبــة ،ومواجهتهــا انفشــاال قياســيا فــي هــذا امللــف الســاخن ،وتذوقهــا هزيمــة
مريــرة ،نتيجــة القصــف العشــوائي الــذي كانــت تمارســه فــي بــاد ســوريا.
وهــذا الهــروب رغــم أنــه يبــدو جزئيــا بعــد إال أنــه انهـزام مخــز ،وفــي ذات الوقــت إيجابــي للهدنــة ،حيــث قــد يســاعد علــى تحصيــل نتائــج ملموســة ،فــي
محادثــات «جنيــف» وهــذه الخطــوة فــي الحقيقــة هــي بارقــة أمــل ،تلــوح لنــا فــي األفــق بــأن رحيــل األســد قــد اقتــرب أوانــه.
وما حدث حاليا هو هروب ،وليس انسحابا ،إال أن موسكو تعبرعنه باالنسحاب ،حفاظا على عرضها.

تعليق على كلمة أوباما !!
قــال الرئيــس األمريكــي بــاراك أوبامــا :إن نجــاح الهدنــة بســوريا مرهــون بالتـزام النظــام الســوري ،وروســيا ،وحلفاءهمــا بتعهداتهــم وفــق اتفــاق وقــف
األعمــال العدائيــة! وأيضــا قــال فــي خطابــه اإلذاعــي األســبوعي يــوم الســبت املا�ضــي «إن هنــاك الكثيــرمــن الشــكوك فــي احتمــال نجــاح اتفــاق الهدنــة
املؤقتــة الــذي توصلــت إليــه الواليــات املتحــدة وروســيا مؤخـرا»
وأما تعليقي على كلمته:
يتكلم أوباما بنمط يوحي إلى السامع ،أن هناك خالفا وتصعيدا بين أمريكا ،والنظام السوري ،وروسيا! وأن سوريا وروسيا ال تلتزمان بأوامرها!
وأن أمريكا تريد حل األزمة السورية ،ولكن املشكلة التي تعرقل الوصول إلى الحل ،هي ترجع إلى ممارسات روسيا وسوريا ،حيث تخرقان االتفاق!
ولكــن أصبــح واضحــا لــدى متابــع أوضــاع ســوريا بمــا ليــس فيــه أدنــى شــك ،أن موســكو ودمشــق والــدول املتدخلــة األخــرى فــي ســوريا عســكريا ،كلهــا
تجتمــع تحــت رايــة أمريــكا ،وهــي التــي تقودهــا وترســم لهــا مواقــع أقدامهــا.

األيادي اخلبيئة وراء التحرشات القبلية!
ليــس مــن املســتبعد أن تكــون هنــاك جهــات متطرفــة ،تســتغل توتــرالعالقــات بيــن القبائــل ،ألهدافهــا الخاصــة التــي ترمــي إليهــا ،فهــي تســعى وراء هــذا
الهــدف ،وال تدخــرفــي تحقيقــه وســعا ،وهــو ضــرب القبائــل بعضهــا ببعــض ،وإشــعال نيـران الفتنــة بينهــا.
ولــو ســلطنا األضــواء علــى تعايــش البلــوش الســنة فــي املنطقــة ،قبــل عقــود ،خــال اســتعراض التاريــخ بإنعــام ،يتضــح فــرق مدهــش بيــن تعاملهــا اليــوم
واألمــس.
كيف تفرقت تلك القومية ،وبدت بينها حدود ،تفصلها وتميزها! كيف صارت فئة فئة ،وقبيلة قبيلة ،بعدما كانت يدا واحدة! وكيف عاد بعضها
مقابــل بعــض ،بعدمــا كانــت صفــا واحــدا تجــاه العــدو ،وكيــف ذهبــت ريحهــا وهانــت علــى النــاس ،بعدمــا كانــت لهــا هيبــة ،تلقــي فــي قلــوب معانديهــم
الخــوف ،وتورثهــم ارتعــادا فــي الفرائــص ،وارتجافــا فــي الجوانــح!
ولكن ذهبت هذه املعالم كلها ،وظلت هيكال بال قوة وال قبل ،ال تستوجب انتباه املعاندين ،فضال عن أن يحسبوا له حسابا!
وظهــرت بينهــم ظاهــرة الفخــربالنســب والحســب ،حتــى أخــذوا يتفاخــرون بالســالة ،ويســخربعــض مــن بعــض ،بجعــل نفســه نســيج وحــده ألنــه مــن
ســالة فــان!
واليــوم نشــاهد مانشــاهد مــن توتــرفــي العالقــات وتصعيــد بينهــم ،بأنــه كيــف يثيرهــم أدنــى �شــيء ،ليقتحمــوا معركــة داميــة ،يقتــل فيهــا الرجــل أخــاه ،أو
عمــه ،أو ابــن عمــه ،واألشــخاص الذيــن هــم أهــل بيــت واحــد فــي الحقيقــة ،أبعدتهــم الحميــة الجهــاء ،والعصبيــة العميــاء.
وال شــك أن هــذه املأســاوية لــم تحــدث بيــن يــوم وليلــة ،كمــا لــم تحــدث تلقائيــا أيضــا ،بــل حدثــت إثــرمؤامـرات حثيثــة ،وتخطيطــات مدروســة ،حاكتهــا
أيــاد خبيئــة متطرفــة ،بإفـراغ مــا فــي جعبتهــا فــي بــذرجــذور الحقــد والكراهيــة بينهــم.
وفي هذا املجال بإمكاننا اإلشارة إلى بعض االجتماعات القبلية ،التي تنعقد من قبل بعض الجهات ،تحت عنوان :اجتماع القبيلة الفالنية ،فإنها
خطوة تهدف إلى تعزيزالناحية القبلية ،وتضعيف القومية ،وهي تمثل دورا رياديا في التحرشــات القبلية!
وقد آتت هذه االجتماعات أكلها ،حيث نشاهدها بشكل حروب ومواجهات بين القبائل!
فــا بــد مــن التفكيــرفــي هــذا الصعيــد ،وإحبــاط هــذه املؤامـرات الخبيثــة ،عبــركشــف الحجــاب عنهــا وتنبيــه الشــعب عليهــا! قبــل أن تقــع القبائــل كلهــا فــي
هــذا الفــخ الخطيــر.
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األخالق واآلداب اإلسالمية

ينابيعاملعرفة

شيخوختك
سيدتي ..كثرة اإلنجاب قد تبطئ
ِ
أشــارت دراســة حديثــة إلــى َّأن كثــرة اإلنجــاب لهــا تأثيــرإيجابــي علــى صحــة
امل ـرأة؛ حيــث يبطــئ مــن أع ـراض الشــيخوخة.
ّ
فقــد ّ
توصلــت نتائــج الدراســة ،بحســب مجلــة "ســيدتي" ،إلــى أن الســيدات
ً
الالتــي أنجبــن عــددا أكبــر مــن األطفــال ،كان لديهــن حجــم أكبــر مــن
"التيلوميرات" املوجودة في نهاية الـ" ،"DNAوالتي تعمل على حماية الخاليا
مــن الشــيخوخة.
وبحســب الد اســة ،فـ ّ
ـإن طــول "التيلومي ـرات" جــزء ال يتج ـزأ مــن الخاليــا
ر
ً
املرتبطة بالعمر ،إذ إنه وجدت لها أهمية كبيرة في حماية  46كروموسوما
موجــودة فــي الخاليــا عنــد اإلنســان؛ وكلمــا ازداد طــول هــذه "التيلومي ـرات"
ازداد عمــر اإلنســان.
وبتقديــرالدراســة ألعــداد األطفــال املولوديــن مــن  75امـرأة فــي املجتمعــات
اللعابيــة ،فقــد ّ
ّ
تبيــن ّأن
الريفيــة األصليــة ،وبواســطة املســح للعينــات
ّ
"التليومي ـرات" لديهـ ّـن أطــول نتيجــة اإلنجــاب أكثــر مــن مــرة.
عنزة عمرها  4أيام تدرالحليب في تركيا!
فوجــئ أحــد مربيــي املاشــية فــي واليــة جنــاق قلعــة ،شــمال غربــي تركيــا ،بــأن
عنــزة مــن قطيعــه تبلــغ مــن العمــر 4أيــام فقــط بــدأت فــي إدرارالحليــب.
وقــال مربــي املاشــية ،رمضــان تشــتين :إنــه يربــي ماعــزمــن فصيلــة الســانين،
ً
واشــترى العــام املا�ضــي تيســا ،مــن هــذه الفصيلــة مــن فرنســا ،بثالثــة آالف
ليــرة تركيــة (حوالــي ألــف دوالر).
وأوضح تشيتين أن جميع العنزات التي ولدت العام الحالي جاءت كلها من
نســل ذلك التيس.
وقــال املربــي :إنــه الحــظ أن إحــدى العن ـزات الصغــارالتــي تبلــغ مــن العمــر4
أيــام بــدأت تم�شــي بطريقــة غريبــة ،وعندمــا حملهــا ليعــرف مــا بهــا ،فوجــئ أن
ضرعهــا ممتلــئ بالحليــب.
ودهش تشيتين عندما حاول حلب العنزة الصغيرة ،ووجد أنها بالفعل تدر
ً
ً
ً
حليبا ،إذ إنه لم يسبق له أن واجه موقفا مماثال.
وقــال البروفيســور تــوركار ســاواش ،عضــو هيئــة التدريــس فــي قســم علــم
الحيوان بكلية الزراعة بجامعة  19مارس في تشانق قلعة :إن إدرارالعنزة
للحليب في هذا السن املبكرقد يكون بسبب الهرومونات التي انتقلت إليها
مــن والدتهــا.
وأوضــح ســاواش أن حــاالت مشــابهة يمكــن أن تظهــر فــي الحيوانــات ذات
ً
الخصوبة العالية ،مرجحا أن تكون والدة العنزة ذات خصوبة عالية ،وهو
ً
مــا جعــل مســتوى الهرمونــات فــي العنــزة الوليــدة مرتفعــا ،وتوقــع ســاواش أن
تصبــح العنــزة الوليــدة ذات خصوبــة عاليــة.
عالم آثارفرن�سي :اكتشاف أقدم مقابرللمسلمين في أوروبا
اكتشف علماء اآلثارفي مدينة «نيم» جنوب فرنسا أقدم مقابرللمسلمين
في أوروبا ،ويعود تاريخ هذه املقابرإلى القرن الثامن.
وقــال عالــم األنثروبولوجيــا إيــف غليــزلوكالــة «الصحافــة الفرنســية» :نحــن
على علم بدخول املسلمين فرنسا في القرن السابع ،ولكن لم يتوافرلدينا
الدليــل املــادي علــى مرورهــم.
ً
ووفقا لشبكة «األلوكة»؛ أشارت الدراسة إلى أنه من املرجح أن تكون هذه
الهيــاكل العظميــة للقبائــل البربريــة التــي انضمــت إلــى الجيــش األمــوي خــال
االنتشارالعربي في شمال أفريقيا ،وأن جميعها ُممددة على جانبها ووجهها
باتجــاه مكة املكرمة.
ُ
كمــا تشــير التحاليــل الجينيــة إلــى أن أصــل هــذه العظــام مــن األنســاب فــي
شــمال أفريقيــا ،ويعــود تاريخهــا إلــى عصــرالفتوحــات اإلســامية فــي أوروبــا في
الفتــرة مــا بيــن القرنيــن الســابع والتاســع.
ُ
ُ
وع ِثرعلى مقبرتين أخريين في مدينتي «مارسيليا» و»مونبلييه» ،يعود تاريخ
األولى إلى القرن الثالث عشر ،والثانية إلى القرن الثاني عشر.

الدعاء :فائدة وعبادة!
مقال من سلسة الحسنات اليسيرة لفضيلة الشيخ العالمة المفتي محمد تقي العثماني حفظه اهلل ورعاه.

تعريب :كليم اهلل البشيني

الدعــاء أمــر عظيــم ُم ّ
حبــب لــدى هللا ســبحانه وتعالــى ،الــذي ير�ضــى لعبــاده
أن يدعــوه ويســألوه كثيـرا كثيـرا ،بالعكــس تمامــا مــن شــأن البشــر ،الــذي إذا
أكثــرت منــه الســؤال وقرعــت بابــه لحوائجــك غيــرمـ ّـرة ،فــا بـ ّـد وأن ينزعــج فــي
األخيرويمل كثرة الســؤال ويســأم من كثرة تردادك ببابه ،ولو كان من أســخى
الناس وأكثرهم ُ
جودا وعطاء .أما هللا سبحانه وتعالى فمهما سألته ،ودعوته
لحاجياتــك ،وواصلــت قــرع بابــه لصغيــروكبيــر ،لعظيــم وحقيــر ،مهمــا ر�ضــي
ٓ
ُ
عنــك بــذاك .وإذا كان أبنــاء ادم يحبــون منــك أن ال تزعجهــم بســؤالك إياهــم
وطلبك منهم العون واملساعدة فاهلل تعالى يسخط منك ويغضب عليك إذا
ّٓ
مهامــك؛ وهــذه حقيقــة كشــف عنهــا
أعرضــت عــن الدعــاء واالســتغاثة بــه فــي ِ
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم بقولــه« :إنــه مــن لــم يســأل هللا يغضــب عليــه»
أضف إلى ذلك أن دعاءك ليس وســيلة لنيل أغراضك وتحصيل حاجياتك
ِ
فحسب ،إنما هو –بجانب ذاك-عبادة مستقلة عظيمة أيضا ،فمهما قمت
ُ
بــه مــن الدعــاء ،لغــرض دينــي أودنيــوي ،يكتــب لــك هــي عبــادة تثــاب وتؤجــر
ٓ
عليهــا لــدى هللا ســبحانه وتعالــى شــأن غيــره مــن العبــادات .ومــن جانــب اخــر،
فــإن الدعــاء بصفــة كونــه واســطة عقــد بينــك وبيــن هللا ،يــؤدي دورا ملموســا
فــي تقويــة عالقتــك وتوطيــد صلتــك بخالقــك الــذي تضرعــت إليــه ورأيــت فيــه
العــون الوحيــد لــك.
إذن ونظـرا إلــى هــذه النقطــة فليــس مــن الــازم أن تقــوم بالدعــاء فــي الضـراء
واملشقة والنكبات فحسب ،بل اجعله وردك اليومي وعملك الدائم ،تقوم
بــه فــي حالــة السـراء ورغــد العيــش ولحظــات الفــرح والســرورتمامــا كمــا تلجــأ
إليه في حالة النكد واملصيبة .بل إذا ذكرته في حال رخائك ،فسيذكرك هو
فــي حالــة شــدائدك ،كمــا روى أبوهريــرة ر�ضــى هللا عــن النبــي صلــى هللا عليــه
وسلم أنه قال« :من سره أن يستجيب هللا له عند الشدائد والكرب فليكثر
الدعــاء فــي الرخــاء»
ََ َ ُ
ـال َرُّبكـ ُـم
وحيــث َكان هللا قــد وعدنــا بإجابــة الدعــوات فــي قولــه عـ ّـزوعــا{ :وقـ
ْاد ُعونــي أ ْسـ َـتج ْب َل ُكـ ْـم} [غافــر ]60 :وثانيــا فإنــه مــن القطعــي البـ ّ
ـات املفــروغ
ِ
ِ
ُ
منــه بــأن هللا ال يخلــف وعــده ،لــذا فعلــى املســلم أن يجــزم بــأن دعــاءه
مســتجاب قطعــا ويقينــا ،إال أن عليــه أن يضــع فــي االعتبــارأن إلجابــة الدعــاء
ْ
صــورا عديــدة وأشــكاال مختلفــة ،فتــارة يعطــى املــرء ُســؤله ،وأخــرى ال يعطــى
ُ ّ
عوضــه هللا –فــي
لــه عيــن مــا ٓ أراد ،إذا كان فــي علــم هللا أنــه ال يصلــح لــه ،بــل ي ِ
الدنيــا أواالخــرة -بمــا هــو خىــرلــه وأفضــل.
ّ
فالدعــاء ال يضيــع ســدى قــط وال يخلــو مــن فائــدة ،والتــي يمكــن حصرهــا فــي
ضوء ما ّ
قدمنا في ثالث( :ألف) بالدعاء يدرك اإلنسان حوائجه ويتحقق له
مبتغــاه( .ب) وينــال أجـرا ومثوبــة عنــد هللا علــى كل دعــاء قــام بــه( .ج) اإلكثــار
ّ
ّ
مــن الدعــوات ُي ّ
ويوطــد صلتــه بــه.
قربــه إلــى هللا عــزوعــا ِ
ٓ
ثــم ولــو كان مــن اداب الدعــاء أن يؤديــه املــرء مســتقبل القبلــة وهــو علــى
طهــارة ،ويبــدؤه بالحمــد والصــاة علــى النبــي صلــى هللا عليــه وســلم .ولكــن كل
ٓ
هــذه مــن االداب وليســت مــن الش ـرائط ،لــذا فيصــح الدعــاء بدونهــا أيضــا ؛
فإن هللا قد ّ
يسرشأن الدعاء ّ
وسهل أمرها ،حيث أباح للمرء القيام به متى
مــا شــاء وأينمــا شــاء ،مــن دون التقيــد بوضــع خــاص وكيفيــة مخصوصــة ،لــذا
ٓ
فغــدا لــه مــن املمكــن أن يدعــو قائمــا وماشــيا ومشــتغال بأمــراخــر ،إلــى حـ ّـد أنــه
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األخالق واآلداب اإلسالمية

ُ
وضع يفرض عليه عدم
لم يلزمه النطق بكلمات وألفاظ ،بل لو كان في ٍ
النطق بكلماته ،كما إذا كان في املستراح مثال ،فال مانع له من أن يدعو
فــي دخيلــة نفســه وقـرارة قلبــه.
والنكتة األخرى هي أن الدعاء لم ِيرد به الشرع في شأن األمور العظيمة
ّ
الجليلــة فحســب ،إنمــا كلــف املــرء بــه حتــى فــي أمــوره وحوائجــه التــي ربمــا
يعتبرهــا هــو بســيطة وتافهــة ،انظــروا إلــى مــا رواه ســيدنا أنــس بــن مالــك
ر�ضــي هللا عــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أنــه قــال «ليســأل أحدكــم ربــه
حاجتــه كلهــا حتــى يســأل شســع نعلــه إذا انقطــع»
لــذا فنظ ـرا إلــى كل مــا ّ
قدمنــا ينبغــي للمــرء أن يعـ ّ ِـود نفســه علــى اللجــوء
والتضــرع إلــى هللا ،فــي كل مــا ُيه ّمــه مــن جليــل أوحقيــر ،فيســأله كل مــا
يحتاج مهما كان تافها وحقيرا ،ويستعيذ به من كل ما يخاف ،ويستدفع
بــه كل مــا َحـ ّـل بــه مــن املصائــب وألـ ّـم بــه مــن املشــاكل ،مهمــا كانــت زهيــدة
وبســيطة؛ شــأن الطفــل الصغيــر الــذي ال يريــد شــيئا وال يمســه أذى إال
وتكــون أمــه هــي ملجــأه ومــاذه ومطلبــه الوحيــد ،فــا تســمعه هــو ينــادي
إال أمــه ،وال تـراه يســتغيث إال بأمــه .فكذلــك علــى العبــد أن يكــون مــواله
هــو مقصــده الوحيــد ،يناديــه ويســأله فــي كل حيــن وفــي كل حــال ل�شــيء
ولال�شيء ،ويستمرعلى ذلك قاعدا وقائما وخالل اشتغاله بأعماله .إذا
ّ
تعوده املرء وواظب على ذلك فسيجده أسرع �شيء يسلك به على درب
اإلصــاح وتزكيــة النفــس وتكويــن الصلــة بــاهلل!
الدعــوات املأثــورة :وبجانــب كل مــا ذكرنــا مــن أهميــة الدعــاء العــامّ،
فهناك دعوات مخصوصة نقلت عن النبي صلى هللا عليه وسلم بشأن
أوقــات مختلفــة مــن الصبــح واملســاء ،وأحــوال ومناســبات مخصوصــة
مــن حيــاة املــرء ،بــل لعلــه ال يكــون مــن اإلطـراء فــي القــول لــو قلنــا :إنــه لــم
ّ
يتــرك حالــة مــن الحــاالت التــي يواجههــا املــرء فــي حياتــه إال وعلمنــا لهــا
دعــاء خاصــا يتــاءم مــع تلــك الحالــة أوال ،ويتكفــل الســتتباب ّ
مهامنــا
فــي الدنيــا ثانيــا ،ويضمــن لنــا النجــاح فــي الداريــن كلتيهمــا ثالثــا .خــذ علــى
ذلــك مثــا األعمــال العامــة التــي عــادة مــا يمارســها كل إنســان يوميــا ،بــدء
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مــن االســتيقاظ مــن النــوم ،ومــرورا بمــا يتبعــه مــن الدخــول فــي الخــاء
والخــروج منــه ،والوضــوء وتغييــر املالبــس ،ومغــادرة املنــزل ،والدخــول
فــي املســجد والخــروج منــه ،والبــدء فــي الطعــام والف ـراغ منــه ،وســماع
األذان ،وما إلى ذلك ،وانتهاء بما إذا ألقى اإلنسان بجسده على الفراش
مستســلما لعاملــي النــوم والراحــة .فلــكل هــذه األعمــال واألحــوال دعــوات
كفاناهــا النبــي صلــى هللا عليــه فــي ســعة وشــمول وجمــع لخيــري الدنيــا
ُّ
ُ
ٓ
ـرة ،ولــو ك ّنــا قــد ك ِلفنــا بذلــك الســتحال لنــا أن نقـ ّـدم لهــا مثيــا.
واالخـ ِ
وهــي ال تســتغرق وقتــا كثي ـرا وال تتطلــب جهــدا عظيمــا ،وال يشــترط لهــا
الوضــوء وال يســتحب فيهــا رفــع األيــدي ،إنمــا هــي تحتــاج منــك إلــى اهتمــام
يســيروعنايــة بســيطة ،تبذلهــا نحوهــا فتحفظهــا َ
وتهتـ ّـم بهــا ،ثــم هــي كافيــة
ُلتـ ِـد ّرعليــك فوائــد -دينيــة ودنيويــة  -باهظــة ومنافــع َج َّمــة ،وتمــأ مي ـزان
حســناتك دون جهــد يذكــرومشــقة ُيحســب لهــا.
لــذا فنظ ـرا إلــى أهميــة هــذه الدعــوات املأثــورة ،ينبغــي لــكل مســلم أن
يحفظهــا ويعتنــي بهــا ،وهنــاك كتــب خاصــة ُجمعــت فيهــا هــذه الدعــوات،
مــن بينهــا كتــاب لحكيــم األمــة الشــيخ أشــرف علــي التهانــوي رحمــه هللا
باســم "مناجــات مقبــول" .ولــو َع َّودنــا نشــئنا وصغارنــا عليهــا ،لكانــت لنــا
صدقــة جاريــة يصلنــا ثوابهــا كلمــا دعــوا بهــا طيلــة حياتهــم.
ٓ
ّ
ُ
الدعــاء لالخريــن :كمــا أن الدعــاء للحوائــج الذاتيــة واملصالــح التــي تهمــك
أنــت عبــادة وحســنة ،فكذلــك دعــاؤك ألقربائــك وأصدقائــك وعامــة
املســلمين أيضــا فضيلــة ومثوبــة؛ كمــا جــاء فــي الحديــث الــذي رواه مســلم
عــن أبــي الــدرداء ر�ضــي هللا عنهــا أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قــال " َمـ ْـن
َ
َ
ْ
َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ
ـال اللـ ُـك الـ َـوك ُل ِبـ ِـهِ :آميـ َـنَ ،ولـ َـك ِب ِمثـ ٍـل "
َد َعــا ِل ِخيـ ِـه ِبظهـ ِـرالغيـ ِـب ،قـ
لــذا فــإذا علمــت عــن مســلم أنــه فــي كــرب ومشــكلةّ ،
أومســه فقــروحاجــة،
فعليــك أن تدعــو لــه هللا أن يحــل مشــكلته ويق�ضــي حاجتــه ،وبالنســبة
إلــى الكفــار فينبغــي أن تدعــو لهــم بالهدايــة والتوفيــق العتنــاق اإلســام.
فبعملــك هــذا ســتنال أجريــن إن شــاء هللا :أجــر الدعــاء ،وأجــر النصــح
ٓ
لالخريــن.
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على مائدة املثنوي

مثنوي معنوي

( القسط الثالث)

مباراة سيدنا علي رضي اهلل عنه
مع بطل باسل يهودي []2
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.

تعجب املکافح البطل الباسل في ساحة الحرب النسحاب علي دون أي
دلیــل و قــال :یــا علــي مــاذا رأیـ َـت أفضــل مــن قتلــی وضــرب ُعنقــی وســفک
دمــي وقــد ملــع غضبــک وتــأأل غیظــک ملعـ َ
ـان البــرق ثــم انطفــأ فــي لحظــة ال
أعلــم ملــاذا؟
آن چه دیدی که چنین خشمت نشست
تا چنان برقی نمود و بازجست
		
ٌ
ال أعلــم مــاذا رأیـ َـت ولکــن مــن صــورة ذلــک ال�شــئ دخلــت جــذوة فــي قلبــي و
ُ ٌ
ٌ
وضمــرة فــي حیاتــي.
جمــرة فــي روعــي
آن چه دیدی که مرا زان عکس دید
دردل و جان شعلهای آمد پدید
		
نعــم مــاذا رأیــت مــن النفــع والربــح والثمــرة مــن إطــاق سـراحي کان خیــراً
مــن الکــون واملــکان وکان خیـ ًـرا مــن الحیــاة و بذلــک الطائــل العظیــم
ً
ً
منحتنــی حیــاة جدیــدة ًوطیبــة.
آن چه دیدی برترازکون و مکان
که به ازجان بود و بخشیدیم جان
		
َ َ َ
َ
یــا علــی إنــک بــا ریــب فــی البطولــة والحماســة والبســالة والشـ ِـكيمة أســد
َ
َ
وعطائــک وسـ َ
وکرمــک وجـ َ
مروءتــک َ
ـماحتک.
ـودک
ربانـ ٌـی ال َیعلـ ِـم أحـ ٌـد
درشجاعت شیرربانیستی
درمروت خود کی داند کیستی
		
إنــک یــا علــی فــی الکــرم والعطــاء کغیــم وغیــث مو�ســی فــی ســاحة تیــه جــآءت
ُ
بــه مائــدة املـ ّـن والســلوی ومــاکان لذلــک الطعــام ای شــبیه ونظیــرومثیــل

درمروت ابرموسیی بتیه
کآمد ازوی خوان و نان بیشبیه
		
ُ
َ
ُیعطــی غیــث الســمآء القمــح والخبــز والرغیــف الشــهی اللذیــذ کالعســل
الحلــو ولکــن مــع الجهــد والســعی والعنــا
ابرها گندم دهد کان را بجهد
پخته و شیرین کند مردم چو شهد
		
ً
ولکــن غیــم مو�ســی َف َتـ َـح جنـ َ
الرحمــة و َر َفـ َـد الطعـ َ
ّ
ـام رغــدا دون جهــد
ـاح
ِ
وعنـ ٍـاء
ابرمو�سی پررحمت برگشاد
پخته و شیرین بی زحمت بداد
		
ََ
َ
ومطبخ
العطاء والکرم لآلکلین دون طبخ
والرحمة رفرفت علم
ِ
ٍ
ازبرای پختهخواران کرم
رحمتش افراخت درعالم علم
		
َ
ّ
االيــام إلــی أربعیــن ســنة و کانــوا یرجــون
مــا قـ ّـل ذلــک العطــاء فــي یــوم مــن
الفضــل مــن هللا تعالــی
تا چهل سال آن وظیفه و آن عطا
کم نشد یک روززان اهل رجا
		
َ َ
َ
َ
َ
َ
ولکــن أصحــاب مو�ســی مــن دناءتهــم و مهانتهــم ســألوا البقــل والبصــل و
القثـ َـآء والفـ َ
ـوم والعـ َ
ـدس.
تا هم ایشان ازخسی�سی خاستند
گندنا و تره و خس خواستند
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وفاة املفكراإلسالمي والسيا�سي حسن الترابي

رحيل املفكراإلسالمي الكبيرطه جابرالعلواني
توفــي املفكــراإلســامي ،طــه جابــرالعلوانــي ،صبــاح الجمعــة الـ/4مــارس
 ،2016فــي ســماء إيرلنــدا أثنــاء رحلتــه مــن القاهــرة إلــى واشــنطن ،تــاركا
وراءه إرثــا فكريــا وعلميــا كبي ـرا ،ليطــوي بذلــك صفحــة حياتــه التــي
قضاهــا باحثــا ومدرســا فــي الفكــر اإلســامي.
وولــد العلوانــي فــي الرابــع مــن مــارس  ،1935فــي الفلوجــة بالع ـراق ،و
حصــل علــى الدكتــوراة فــي أصــول الفقــه مــن كليــة الشــريعة والقانــون
بجامعــة األزهــر فــي القاهــرة ،مصــر ،عــام  .1973فيمــا شــغل مناصــب
علميــة منهــا :رئاســة املجلــس الفقهــي بأمريــكا ،ورئاســة جامعــة العلــوم
اإلســامية واالجتماعيــة ( )SISSبهرنــدن ،فيرجينيــا ،الواليــات املتحــدة
األمريكيــة.
كمــا شــغل منصــب رئيــس جامعــة قرطبــة اإلســامية فــي الواليــات
املتحــدة.
ً
كمــا وكان العلوانــي أســتاذا فــي أصــول الفقــه بجامعــة اإلمــام محمــد
بــن ســعود اإلســامية بالريــاض ،اململكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام
 1975حتــى  .1985وفــي عــام  1981شــارك فــي تأســيس املعهــد العالمــي
للفكــر اإلســامي فــي الواليــات املتحــدة ،والــذي تولــى رئاســته مــن عــام
 1988إلــى  .1996كمــا كان عضــو املجلــس التأسي�ســي لرابطــة العالــم
اإلســامي فــي مكــة املكرمــة ،وعضــو مجمــع الفقــه اإلســامي الدولــي فــي
جــدة.
وتــرك العلوانــي عش ـرات املؤلفــات واإلســهامات فــي الفكــر اإلســامي
والفقه ،ابرزها :االجتهاد والتقليد في اإلسالم ،أصول الفقه اإلسالمي:
منهــج بحــث ومعرفــة وإســامية املعرفــة بيــن األمــس واليــوم ،األزمــة
الفكريــة ومناهــج التغييــر.

وفاة الشيخ “عبيد هللا األشرفي” ،مديرالجامعة
األشرفية في الهور
ّ
توفــي مديــر الجامعــة األشــرفية فــي الهــور ،الشــيخ “محمــد عبيــد هللا
األشــرفي” فجــر الجمعــة  1جمــادى الثانيــة  ،1437عــن عمــر جــاوز
التســعين ،بعــد مــا عانــى مــدة مــن املــرض.
كان الشيخ عبيد هللا رحمه هللا من خريجي جامعة دارالعلوم ديوبند
أبرز املراكزالعلمية في شــبه القارة الهندية -وظل بعد التخرج مديراللجامعة اإلســامية األشــرفية طيلة خمســين ســنة.
تتلمــذ الشــيخ عبيــد هللا علــى جماعــة مــن الشــيوخ الكبــار فــي جامعــة
دارالعلــوم ديوبنــد منهــم الشــيخ “أشــرف علــي التهانــوي” ،والشــيخ
“حســين أحمــد املدنــي” ،والشــيخ “أنــور شــاه الكشــميري” ،واملفتــي
“محمــد شــفيع العثمانــي” ،والشــيخ “إع ـزاز علــي” وجماعــة مــن كبــار

توفــي املفكــر اإلســامي والسيا�ســي ورئيــس حــزب املؤتمــر الشــعبي
الســوداني املعارض حســن الترابي ،بعد ســاعات من نقله للمستشــفى
نتيجــة تعرضــه لغيبوبــة.
ويعتبــر الترابــي ( 84ســنة) رقمــا مهمــا فــي الحــوار الوطنــي الــذي دعــت
إليــه الحكومــة ورفضتــه بعــض الجماعــات املســلحة فــي البــاد ،كمــا أن
رحيله خســارة كبيرة لحزبه املعارض وللعالم اإلســامي بحكم أنه رائد
مدرســة التجديــد السيا�ســي اإلســامي.
ويعد من أبرز وجوه السياســة والفكرفي الســودان والعالم اإلســامي،
درس الحقــوق فــي جامعــة الخرطــوم ،ثــم حصــل علــى اإلجــازة فــي جامعــة
أكســفورد البريطانيــة عــام  ،1957وعلــى دكتــوراه الدولــة بجامعــة
الســوربون بباريــس عــام .1964
بعدمــا تخــرج الراحــل عــاد إلــى الســودان ،وأصبــح أحــد أعضــاء جبهــة
امليثــاق اإلســامية وهــي تمثــل أول حــزب أسســته الحركــة اإلســامية
الســودانية والتــي تحمــل فكــر اإلخــوان املســلمين.
تقلــد الترابــي األمانــة العامــة لجبهــة امليثــاق عــام  ،1964وعمــل فــي
ظــرف سيا�ســي الالعــب األسا�ســي فيــه طائفتــا األنصــاروالختميــة ذواتــا
الخلفية الصوفية واللتان تدعمان حزبي األمة واالتحادي ذوي الفكر
العلمانــي.
وبقيــت جبهــة امليثــاق اإلســامية حتــى عــام  1969حينمــا قــام “جعفــر
نميــري” بانقــاب ،وتــم اعتقــال أعضــاء جبهــة امليثــاق اإلســامية،
ليم�ضــي الترابــي ســبع ســنوات فــي الســجن.
أطلــق س ـراحه بعــد مصالحــة الحركــة اإلســامية الســودانية مــع
النميــري عــام .1977
وانتخــب عــام  1996رئيســا للبرملــان الســوداني فــي عهــد “ثــورة اإلنقــاذ”،
كمــا اختيــرأمينــا عامــا للمؤتمــرالوطنــي الحاكــم .1998
نشــب خــاف بيــن حســن الترابــي وبيــن الرئيــس البشــيرتطــور حتــى وقــع
انشــقاق فــي كيــان النظــام  ،1999فخلــع الترابــي مــن مناصبــه الرســمية
والحزبيــة ،وأســس عــام “ 2001املؤتمــرالشــعبي”.
مــن أهــم مؤلفاتــه رحمــة هللا عليــه“ :قضايــا الوحــدة والحريــة ،تجديــد
أصــول الفقــه ،تجديــد الفكــر اإلســامي ،األشــكال الناظمــة لدولــة
إســامية معاصــرة ،تجديــد الديــن ،االيمــان وأثــره فــي الحيــاة ،الحركــة
اإلســامية… التطــور والنهــج والكســب ،التفســير التوحيــدي…”.
العلمــاء فــي دارالعلــوم ديوبنــد.
الشــيخ رحمــه هللا رغــم ذاكرتــه القويــة وصالحيتــه العلميــة الواســعة،
اكتفــى طيلــة حياتــه بتدريــس كتــاب الحديــث لإلمــام الطحــاوي رحمــه
هللا تعالــى.
يذكــر أن الشــيخ عبيــد هللا رحمــه هللا كان يمتلــك ذوقــا أدبيــا واســعا،
بحيــث كان يســتفيد فــي خطبــه مــن األشــعارالعربيــة واألرديــة.
أقيمــت الصــاة علــى جثمــان الشــيخ بعــد صــاة الجمعــة فــي الجامعــة
األشــرفية بإمامــة نجلــه الشــيخ “أرشــد عبيــد” ،وشــارك شــخصيات
دينيــة وسياســية بــارزة مــن باكســتان فــي تشــييع جثمانــه.
الجديــر بالذكــر ّأن كثي ـرا مــن العلمــاء وقــادة األح ـزاب ،وعــدد مــن
السياســييين ،قامــوا بإصــدار رســائل تعزيــة ،عـ ّـزوا فيهــا أســرة الشــيخ
“عبيــد هللا” وذويــه ومحبيــه علــى هــذا املصــاب.
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أهل السنة يف إيران

تقرير عن احلفل االستشاري الثاني لـ «رابطة النوادي العربية بني املدارس الدينية ألهل السنة»
عقــدت لجنــة "رابطــة النــوادي العربيــة بيــن املــدارس الدينيــة" حفلهــا
االستشاري الثاني على مستوى املدينة ،في  20من جمادى األولى ،في املدرسة
الدينيــة بــدرالعلــوم زاهــدان ،بحضــور مســؤولي النــوادي العربيــة بمــدارس
املدينــة ،إثــردعــوة وجهــت إليهــم مــن جانــب "الرابطــة".
تــم هــذا الحفــل فــي حصتيــن ،األولــى بــدأت بعــد صــاة املغــرب مباشــرة ،تقــدم
عبد الرحمن محمد جمال بتقريرموجزعن الحفل الســابق ،وعن املباحث
التــي مــن املقــرر معالجتهــا فــي هــذا الحفــل ،ثــم تكلــم األســتاذ املفتــي عبدالقــادر
العارفــي -حفظــه هللا  -فأعــرب عــن فرحــه بشــأن هــذه الجلســةّ ،
وعبــر عنهــا
بخطوة مباركة نحوتعميم اللغة العربية ،لغة القرآن والسنة ،وقدم شكرا
بالنســبة إلــى نشــاطات الرابطــة املكثفــة ،وحــرض الحضــور علــى االســتمرار
فــي هــذا الطريــق ،وعــدم التقاعــس ،وممــا قــال :الناجحــون دائمــا هــم قالئــل،
وكونــوا أنتــم هــؤالء ،وال يعرقلنكــم عــن النشــاط فــي هــذا الصعيــد خــذالن
الزمــاء والطــاب وحتــى عــدم مســاعدة املشــرف علــى املدرســة ،وال تتوقعــوا
توفيرالرفاهيات ،بل استفيدوا من الظروف السائدة مهما كانت ،ولوكنتم
نشــيطين فــي هــذا املجــال ،ســتتوفرلكــم الرفاهيــات واإلمكانيــات فــي املســتقبل
القادم ،ثم ذكرالشــيخ الفقيد محمد الحســني -رحمه هللا -كيف بدأ بنشــر
مجلة "البعث اإلسالمي" وأنه كان يكتب املقاالت ويجمع املواد كلها بنفسه،
ولم يكن لديه اســتطاعة مالية إلصداراملجلة ،فكان يستنســخها وينشــرها،
حتــى تأثــرت جامعــة دار العلــوم نــدوة العلمــاء مــن املجلــة ،وقبلــت نشــرها
إصدارهــا ،وهــي مســتمرة إلــى يومنــا هــذا بثبــات ونشــاط ،كمجلــة ،شــهرية،
تصــدردائمــا قبــل األوان.
ثــم قـ ّـدم املســؤولون تقريـرات عــن النــوادي العربيــة وعــن نشــاطاتهم فــي هــذا
املجــال إلــى صــاة العشــاء.

وبعــد الصــاة بــدأت الحصــة األخيــرة ،بحضــور األســتاذ املفتــي القاســمي -
حفظــه هللا  -ففــرح بهــذا اللقــاء ،وأعــرب عــن بالــغ فرحــه وتفاؤلــه ،وتقــدم
بنصائــح قيمــة ،وملخــص كلمــات األســتاذ واقتراحاتــه كالتالــي:
•تحديد وقت ّ
معين لهذا االجتماع الشامل واملواظبة عليه (مرة في كل شهر
أو شــهرين) ألن هــذا االجتمــاع ربمــا يــؤدي إلــى توحيــد األفــكاروتنســيقها ثــم إلــى
اإلبــداع واالبتــكارلتنميــة النــوادي.
•تعييــن فئــات لالختــاف إلــى املــدارس ،بغيــة اســتعراض النــوادي والتالقــي مــع
أصحابهــا.
(وبإمكانكــم اســتعمال الطلبــة لهــذا الهــدف ،أو بعــض أألســاتذة فــي قســم
التخصــص فــي األدب العربــي أوطلبــة التخصــص فــي هــذا القســم).
•إشراف أساتذة كل جامعة على نواديهم ،وتنویع البرامج فیها.
•عقد مسابقات خطابية بين النوادي ما بين حين وآخر.
•عقد حفالت الشعرباللغة العربية بين الطلبة.
•الدعاء للتطور والتقدم أكثرفأكثر.
وأما أهم القرارات التي تم اتخاذها في هذه الجلسة هي:
 تعيين عميد للرابطة ومساعدين له. نشرمجلة عربية مشتركة بين املدارس التي فيها نشاطات عربية. تحديــد زمــان لعقــد مســابقة خطابيــة بيــن النوادي،علــى مســتوى املدينــة،حيــث تعيــن  14مــن الشــهر الجــاري جمــادى اآلخــرة ،كتأريــخ لعقــد هــذه
املســابقة ،ســتنعقد -بــإذن هللا -فــي مدرســة موالنــا عبــد العزيــز -رحمــه هللا -
والرابطــة تدعــو املــدارس إلــى املشــاركة فــي هــذه املســابقة.
ـ والحفل االستشاري الثاني سيعقد بإذن هللا في  10من رجب في جامعة دار
العلــوم زاهدان.

من أنباء اجلامعة

تقرير عن “لقاء الطلبة اجلامعيني ّ
السنة مع العلماء واملفكرين”
انعقد اللقاء الطالبي العام لطلبة الجامعات الحكومية من أبناء أهل الســنة
فــي إيـران ،مــع القيــادات الدينيــة ،بعنــوان “األزمــات الراهنــة وحلولهــا فــي ضــوء
تعاليــم القـرآن والســنة” ،مســاء الخميــس  30جمــادى األولــى  1437فــي جامعــة
دارالعلــوم زاهــدان.
انطلقــت أعمــال هــذا اللقــاء مســاء األربعــاء  29جمــادى األولــى  1437فــي الطابــق
العلــوي مــن الجامــع املكــي فــي زاهــدان بطريقــة شــبه رســمية ،ألقــى فيهــا الشــيخ
محمــد كريــم صالــح ،أحــد كبــارعلمــاء أهــل الســنة فــي بلوشســتان ومديــرمعهــد
رحمــة للعامليــن الشــرعي فــي س ـراوان ،كلمــة تنــاول فيهــا املشــكالت واألزمــات فــي
العصــرالراهــن .وانتهــت الجلســة األولــى بإقامــة صــاة العشــاء.
ثــم انطلقــت صبــاح الخميــس ( 30جمــادى األولــى  )1437األعمــال الرســمية
لهــذا اللقــاء .فــي البدايــة ّزيــن الشــيخ املقــرئ “اســماعيل رســتاخيز” الجلســة
بتــاوة آيــات مــن الق ـرآن الكريــم.
كمــا ّ
قدمــت مجموعــة مــن طلبــة مدينــة “تشــابهار” أنشــودة ممتعــة بعــد تــاوة
الق ـرآن الكريــم .ثــم تطــرق الشــيخ “حبيــب هللا مرجانــي” ،املســؤول فــي مكتــب
شــؤون الطلبــة الجامعييــن فــي دارالعلــوم زاهــدان ،بعــد ترحيبــه بالضيــوف ،إلــى
بيــان نشــاطات وأعمــال هــذه الشــعبة.

ثم تكلم الشيخ عبد الحكيم العثماني ،أشارالشيخ عثماني ،األستاذ بجامعة
دارالعلوم زاهدان ،في كلمته إلى األوضاع الراهنة ،قائال :األمة املسلمة تواجه
أزمــات ومصائــب أكثــرمــن أي أمــة ،لكــن األزمــة املوجــودة مــع تعقيدهــا وعرضهــا
وطولهــا وامتدادهــا ،فهــي مــن نتائــج هيمنــة الفكــراملــادي الغربــي الســخيف علــى
العالــم.
الشــيخ املفتــي محمــد قاســم القاســمي :أزمــة اإليمــان واألخــاق هــي األزمــة
ا لحقيقــة
وأشــارفضيلة الشــيخ املفتي محمد قاســم القاســمي ،رئيس داراإلفتاء التابعة
لجامعــة دار العلــوم زاهــدان ورئيــس تحريــر مجلــة نــداي إســام ،فــي كلمتــه
الرائعــة فــي هــذا اللقــاء ،إلــى موضــوع الجلســة (األزمــات الراهنــة وحلولهــا فــي
ضوء القرآن والسنة) قائال :املسلمون في العصرالراهن يعانون من الضعف
اإليماني .الكثيرمن األزمات تنشأ من داخلنا .األزمة الحقيقة هي أزمة اإليمان
واليقيــن وأزمــة األخــاق.
وتابــع فضيلتــه قائــا :عندمــا يضعــف يقيــن املــرء ،يقــع فــي وادي الشــك
والشــبهة ،ويقتــرب مــن حافــة الكفــر والشــرك والنفــاق .مثــل هــؤالء النــاس
يصبحون مستبدين متكبرين ويثيرون األزمات في العالم واملنطقة .املعضالت
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االجتماعيــة واملشــكالت األخالقيــة ،ال يمكــن حلهــا إال بمكافحــة املنك ـرات
واملظا لــم.
ّ
وأشــار رئيــس تحريــر مجلــة “نــداي إســام” إلــى فشــل النظــم املاديــة فــي حــل
األزمــات الراهنــة ،قائــا :الكثيــر مــن املذاهــب الفكريــة املاديــة مثــل الشــيوعية
واملاركسية والرأسمالية ،حاولت ّ
حل األزمات االقتصادية والسياسية ،لكنها
لــم تفشــل فــي حلهــا فحســب ،بــل زادات فــي تدهــور األوضــاع .إن اقتصــاد الكثيــر
مــن الحكومــات تعــرض لالنهيــاربســبب آفــة تســمى بـ”الربــا”.
وتابــع الشــيخ القاســمي :جــذور الكثيــر مــن األزمــات تكمــن فــي الغــرب .املالييــن
مــن البشــريفتقــدون رغيــف خبــز ،بينمــا يتقلــب الغربيــون فــي أنــواع مــن اللــذات
والراحــات.
وأشــاررئيــس داراالفتــاء التابعــة لجامعــة دارالعلــوم زاهــدان إلــى “أزمــة األســوة”
في العالم اإلسالمي قائال :أزمتنا أننا ال نملك رجاال وصناعا للمستقبل .نواجه
أزمة األسوة في هذا العصر .ال يوجد من ّ
يوحد هذه التفرقات ،وينفخ الثقة في
النفــوس .عمــربــن عبــد العزيــزوصــاح الديــن األيوبــي رحمهمــا هللا كانــا أســوتين.
قاما بأعمال إصالحية بعد االنحطاط وانتشــاراالنحراف في العالم اإلســامي.
وأردف فضيلتــه :إنهمــا رغــم وجودهمــا فــي الحكومــة والقــدرة ،اختــارا حيــاة
البــؤس والفقــر ،وكانــا يلتزمــان بالنوافــل وصــاة الليــل ،إضافــة إلــى الفرائــض
والواجبــات .عــاش عمــربــن عبــد العزيــزرحمــه هللا فقيـرا ،لكــن الرعايــا كانــوا فــي
عيــش ورغــد ،واســتأصل الفقــر.
وأكــد فضيلــة الشــيخ محمــد قاســم القاســمي علــى ضــرورة “معرفــة النفــس”
و”معرفــة هللا تعالــى” قائــا :األعــداء اســتهدفوا إيماننــا واعتقادنــا وعالقتنــا
بالديــن ،وكذلــك اســتهدفوا عفتنــا .يســعى األعــداء فــي تعظيــم نقــاط ضعفنــا،
إلبعادنــا عــن اإلســام ،وقطــع صلتنــا بالقـرآن والســنة .يجــب ان نعــرف أنفســنا
ونعــرف ربنــا تبــارك وتعالــى.
ونصــح فضيلــة األســتاذ القاســمي الطلبــة ،مخاطبــا إياهــم :أن تملكــوا أعلــى
الشــهادات وال تحســنوا قـراء القـرآن الكريــم وال تعملــوا عليــه ،يعتبــرهــذا ضعفــا
كبي ـرا.
وتابــع :ال ينبغــي أن نحلــل كافــة القضايــا املتعلقــة بالدنيــا ولكــن نغفــل مــن
إصالحنــا وتزكيتنــا .ينبغــي أن نتقــدم فــي املجــاالت الدينيــة والتربويــة واألخالقيــة
والدرســية والفكريــة ،ولنقــوم بــدور هــام فــي حــل مشــكالت العالــم اإلســامي.
ّ
الجلسة الختامية للقاء الطالبي
ّ
واستمرت أعمال اللقاء الطالبي بعد صالة املغرب ليوم الخميس بتالوة آيات
مــن القـرآن الكريــم ،تالهــا املقــرئ “أبــو مصطفــى” ،أســتاذ القـراءة والتجويــد فــي
دارالعلــوم اهــدان ،وأنشــودة جميلــة ّ
قدمهــا الشــيخ ضيــاء الرحمــن صحــت.
ز
كلمة فضيلة الشيخ عبد الحميد
وألقــى فضيلــة الشــيخ عبــد الحميد،خطيــب أهــل الســنة ورئيــس جامعــة دار
العلــوم بمدينــة زاهــدان ،كلمتــه فــي الحفــل ،أشــار فيهــا إلــى موضــوع الجلســة
(األزمــات الراهنــة وحلولهــا فــي ضــوء تعاليــم القـرآن والســنة) ،معتبـرا “معالجــة
األزمــات وحلهــا” مــن أهــم أهــداف بعثــة األنبيــاء والرســل.
اعتبــر مديــر جامعــة دار العلــوم “العــودة إلــى تعاليــم الق ـرآن والســنة” الطريــق
الوحيد للنجاة من املشكالت ،قائال :اإلسالم دين الفطرة ،وله تعاليم في كافة
شؤون الحياة .اإلسالم دين االعتدال ،والحضارة اإلسالمية أرقى الحضارات.
إن هللا تعالى أحب اإلسالم دينا ور�ضي به ،وهو الطريق الوحيد لنجاح البشر.
غالبية الشعب اإليراني تؤيد مطالبات األقوام واملذاهب
ق
وأكــد فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد ،علــى ضــرورة متابعــة حقــو أهــل الســنة
فــي إيـران مــن طرقهــا املشــروعة والقانونيــة ،معتبـرا “االهتمــام بحقــوق األقــوام
واملذاهــب” إرادة غالبيــة الشــعب اإليرانــي.
وأشــار فضيلتــه إلــى انتشــار التطــرف فــي العالــم قائــا :العالــم املعاصــر يواجــه
التطــرف واإلف ـراط أكثــر مــن أي وقــت م�ضــى ،والســبيل الوحيــد للخــروج مــن
األزمــات ،هــو العــودة إلــى الق ـرآن والســنة.
وأضــاف فضيلتــه قائال:عندمــا نــدرس هــذه األزمــات بدقــة ،نجدهــا معلولــة
لعلــل .للتخلــص مــن األزمــات املعاصــرة ،البــد مــن دراســة عللهــا وجذورهــا.
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مكافحــة املعلــول بــدل العلــل ،ال تحــل األزمــات واملشــكالت الراهنــة فــي العالــم
اإلســامي.
وأكــد خطيــب أهــل الســنة علــى ضــرورة االعتــدال والوســطية قائــا :االعتــدال
والوســطية طريــق ال يصــل إلــى املــأزق أبــدا .املتطرفــون ومــن يضيعــون حقــوق
النــاس ،يجــب أن نعلــم جيــدا ،أنهــم ســوف يواجهــون املــآزق ،وإن سياســتهم
ستفشــل فــي يــوم مــا.
وتطــرق عضــو املجلــس األعلــى لرابطــة العالــم اإلســامي إلــى بيــان اتجــاه أهــل
الســنة فــي إيـران ،قائــا :منهــج أهــل الســنة فــي إيـران واتجاهــم ،طريــق االعتــدال
والوســطية .يعتقــد أهــل الســنة أن خيــر املناهــج ،هــو منهــج االعتــدال ،ويجــب
االجتناب من العنف والتطرف؛ ألن العنف وقتل األبرياء ،طرق غيرمشروعة
ال مبــرر لهــا شــرعا وال عرفــا.
وأكــد فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد قائــا :إي ـران وطننــا ،ونحــن كأهــل الســنة
ننتمــي إلــى هــذا الوطــن ،ونريــد إعمــارالوطــن ،وال نســمح بالجهــات والجماعــات
التــي تحمــل أفــكارمتطرفــة أن يدخلــوا بالدنــا ،ألن هــذه األفــكارتضــربمجتمعنــا.
منهجنــا هــو دعــم االعتــدال واألخـ ّـوة والوحــدة .نحــن مــع األمــة الواحــدة.
وتابع مديرجامعة دارالعلوم زاهدان :أهل السنة في إيران يطالبون حقوقهم
القانونيــة ،ويتابعونهــا بالحــوار ومــن طرقهــا املشــروعة .نعتقــد أن الحــوار
والقانــون خيــر وســيلة لتحقيــق الحقــوق.
وأردف فضيلته :توظيف املؤهلين من األقوام واملذاهب ،واالنتفاع بالحريات
املدنيــة ،والرؤيــة املتســاوية ،مــن أبــرز مطالبــات أهــل الســنة فــي إي ـران .فــإذا
واجهنا في تحقيق الحريات القانونية مشكالت في بعض املناطق ،نعالجها من
طرقهــا القانونيــة.
واســتطرد فضيلتــه قائــا :تعتقــد أكثريــة الشــعب اإليرانــي بــأن ُت َ
عامــل األقــوام
واملذاهــب جميعــا معاملــة متســاوية ،وتراعــى حقوقهــم القانونيــة .فــي دولــة
التدبيــر واألمــل نــال بعــض املناطــق الســنية بعضــا مــن حقوقهــا وتحســنت
األوضــاع بالنســبة إلــى املا�ضــي ،لكــن لــم تحــدث تغيي ـرات فــي بعــض املناطــق،
ومــا زالــت املشــكالت موجــودة واملطالــب قائمــة .نرجــو أن تحــل هــذه املشــكالت
باملتابعــات وكذلــك باهتمــام املســؤولين ،وتحقــق مطالبهــم.
ّ
النشاطات الجانبية للقاء
اللقــاء الطالبــي العــام كان مشــتمال علــى بعــض النشــاطات الجانبيــة الجديــرة
بالذكــر ،بجانــب برامجــه املتنوعــة مــن الجلســة الرســمية؛ ومــن أهمهــا مــا يلــي:
 -1حلقات الشعرواملشاعرة
فــي ليلــة االربعــاء ،وعلــى هامــش هــذه الجلســة ،أقيمــت حلقــة الشــعرواملشــاعرة.
هــذا البرنامــج كان مــن البرامــج الجذابــة والرائعــة .فــي البدايــة ألقــى طــاب
املــدارس الدينيــة وطــاب الجامعــات الحكوميــة أناشــيدهم أمــام الحضــور ،ثــم
أقيمــت مســابقة فــي الشــعر علــى املســتويين.
 -2معرض الكتب واملنتجات الثقافية
زار الطلبــة علــى هامــش هــذا اللقــاء معــرض الكتــب .بجانــب هــذا املعــرض،
خصــص موقــع “ســني أون اليــن” وكذلــك الجرائــد الداخليــة للجامعــة أجنحــة
خاصــة لعــرض النشــاطات واملنتجــات ،كان يتعــرف الطلبــة مــن خاللهــا علــى
أحــدث املنتجــات الثقافيــة والنشــاطات الصحافيــة.
 -3لقاء الضيوف مع فضيلة الشيخ عبد الحميد والشيخ القاسمي
قــام الطلبــة املشــاركون فــي الحفلــة ،فــي مجموعــات حســب مناطقهــم ،بزيــارة
فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد والشــيخ القاســمي ،واللقــاء مــع فضيلتهمــا ،بعــد
صــاة العصــر مــن يــوم الخميــس.
 -4جلسات الرد على األسئلة
مســاء األربعــاء أقيمــت جلســة الــرد علــى األســئلة .فــي هــذه الجلســة قــام العلمــاء
الخب ـراء فــي الفقــه والعقيــدة والســيرة ،بالــرد علــى أســئلة الطلبــة واإلجابــة علــى
شــبهاتهم.
 -5تقديم طرود ثقافية
فــي ختــام اللقــاء تــم تقديــم طــرود ثقافيــة مشــتملة علــى جريــدة طالبيــة ،وقائمــة
للكتــب املفيــدة ،إلــى الطلبــة.
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شؤون إسالمية ودولية

مصر نهاية «ثورة اإلخوان»
ً
عمليــا ،ومجـ ًـازا ،يمكــن لنــا أن نقــول إن مصــر فــي الســنوات
الخمــس املاضيــة مــرت بثورتيــن؛ األولــى أقصــت حســني مبارك
مــن الرئاســة وغيــرت رأس النظــام القديــم ،والثانيــة عزلــت
محمــد مر�ســي وألغــت حــزب اإلخــوان املســلمين مــن كل العمــل
السيا�ســي .وفشــلت «الثــورة» الثالثــة ،التــي حاولــت تحقيــق
ثــورة شــارع جديــدة فــي مصــر ،مــن أجــل ً
أيضــا تغييــر النظــام
الحالــي ،وإعــادة «اإلخــوان» للحكم.للقيــام بثــورة شــارع ثالثــة،
شــن التنظيــم اإلخوانــي أكبــر حملــة إعالميــة وسياســية فــي
تاريخــه ،تــم توجيههــا علــى الداخــل املصــري ،مــع ترديــد صداها
خارجيــا ،فــي وســائل اإلعــام العربيــة والدوليــةً .
ً
دوليــا ،اشــتغل

ً
كثيرا على استمالة الجمعيات الحقوقية ،ومراكزاألبحاث ،وكذلك مؤسسات حكومية
غربية ،بما فيها وزارات الخارجية في االتحاد األوروبي والواليات املتحدة .ونجحت الحملة
في إيصال قضيتهم إلى نشرات األخبار ،وأكسبتهم تعاطف بعض املنظمات الدولية غير
الحكوميــة .ومــن أجــل ترميــم «شــرعية حكــم اإلخــوان»ُ ،عقــدت نــدوات ،وجربــت بعــض
الحكومات الغربية ممارسة ضغوطها على الحكومة املصرية إللغاء الحظرعلى نشاطهم
السيا�ســي لكنهــا لــم تفلح.أمــا ملــاذا فشــل مشــروع الثــورة الثالثــة؟ ألنــه عجزعــن اســتنهاض
الشــارع املصــري ضــد الحكومــة ،ولــم ينجــح فــي معاقبتهــا ً
دوليــا ،وأخفقــت الضغــوط
ً
الخارجيــة فــي وقــف املحاكمــات ،أو العفــو عــن أي مــن القيــادات املســجونة أيضــا ،فشــلت
ً
خصيصــا
الحملــة اإلعالميــة رغــم ضخامتهــا ،فقــد أطلقــت محطــات تلفزيونيــة جديــدة
لتحريك الشارع ،وتضامنت معها محطات كبيرة ،وصحف ومواقع إلكترونية ،وأمطرت
حمالت «فيسبوك» و«تويتر» الشباب ،تحثهم على الخروج والتغيير ،وأبرمت عقود مع
شــركات عالقــات عامــة غربيــة للتضامــن مــع «اإلخــوان» ضــد النظــام املصــري ،ولــم تفلــح
ً
أيضــا .وفشــلوا حتــى فــي اســتغالل العنــف ،الــذي نفذتــه الجماعــات املتطرفــة فــي ســيناء
وخارجهــا ،الــذي جاهــربعــض «اإلخــوان» بتبريــره ،وبنــوا عليــه نظريــة تقــول إن «إيصــال
اإلخــوان للحكــم هــوالحــل الوحيــد حتــى ال يجتــاح اإلرهــاب مصــر»ً .
أيضــا فشــلت املحاولــة.
فــإذا هــم أخفقــوا فــي الضغــط علــى النظــام ،دع عنــك فكــرة تغييــره ،فــإن الســؤال املنطقــي
يوجــه لقياداتهــم فــي الخــارج ،ملــاذا؟ وهــي التــي احترفــت العمــل السيا�ســي املعــارض منــذ
عقــود! رأيــي أن «اإلخــوان» يعرفــون اســتحالة قدرتهــم علــى إحــداث التغييــرالســريع ،عبــر
الشارع أو االنقالبات .هم ،كحركة آيديولوجية ،يؤمنون بنظرية التغييرمن أسفل ،من
الجذور ،عبرالتعليم واإلعالم والثقافة واملساجد والنقابات والنشاط املجتمعي الخيري
والدعــوي وغيــره .لكنهــم هــذه املــرة قفــزوا إلــى ســاحة املعركــة انتهـ ًـازا لفرصــة الخالفــات
اإلقليمية وركوبها ،رغم اختالف الغايات .وكال الطرفين؛ «اإلخوان» والقوى اإلقليمية،
ارتكبــا أخطــاء حســابية كبيــرة .فاالعتقــاد بإمكانيــة مواجهــة املركــز فــي مصــر ،الجيــش
والدولــة ،خطــأ ال يقــع فيــه إال هــاو .ومحاولتهــم قيــاس مــا حــدث للرئيــس املعــزول حســني
مبارك في ثورة يناير(كانون الثاني)  .2011الذي اهترأت وشاخت قيادته وجهازه اإلداري،
على أنه قابل للتكرار ً
الحقا ،خطأ آخر ،ويعني أنهم لم يفهموا حقيقة ما حدث في يناير.
ً
ً
فلــو لــم يكــن الجيــش مســاندا لعمليــة إزاحــة مبــارك ،األرجــح أنــه مــا كان ممكنــا تغييــره،
وال نجحــت الثــورة كلهــا حينــذاك .قــادة «اإلخــوان» ،الذيــن كان دورهــم فــي تلــك األحــداث
ـدودا ومتأخـ ًـرا جـ ًـدا ،هــل ً
التاريخيــة محـ ً
حقــا صدقــوا بأنهــم قــادرون علــى إخ ـراج مليــون
مصــري مــن بيوتهــم إلــى الشــارع وتحقيــق ثــورة ثالثــة؟ أم أنهــم يدركــون ذلــك لكــن املشــروع
لغيرهم ،ومطلوب منهم ،كما قال لي أحدهم؟ ال أدري عن الدوافع ،املهم النتيجة .فرغم
التحفيــزوالتشــجيع والتحريــض ،لــم تخــرج املظاهـرات املوعــودة .قــد يبــررون فشــلهم بــأن
األمــن منعهــم ،وهــذا أمــريفتــرض أنــه متوقــع ،فاألمــن حــاول منــع املتظاهريــن قبــل خمــس
ســنوات ومع هذا خرجوا وغيروا مبارك .الواضح ،عدا عن رفض املؤسســة العســكرية،
أن املصرييــن ّملــوا مــن «اإلخــوان» ،وضاقــوا ً
ذرعــا مــن الفو�ضــى التــي تنتشــرفــي املنطقــة،
ويريــدون أن يعطــوا الحكومــة الحاليــة الفرصــة ،التــي جعلــت اهتماماتهــا ووعودهــا لهــم
ليســت سياســية ،مــن حريــات وديمقراطيــة ،بــل معيشــية .وال بــد أن قــادة «اإلخــوان»
يعرفــون اســتحالة النجــاح فــي مواجهــة الدولــة املركزيــة املصريــة ،إنمــا شــعروا بأنهــم أمــام
فرصــة نــادرة بوجــود دعــم خارجــي عربــي وإقليمــي وغربــي ،تولــى تمويلهــم فــي أنحــاء العالــم،
ونقــل قضيتهــم إلــى املحافــل السياســية ،وهنــدس نظريــة تقــول إن «اإلخــوان» فــي الحكــم
مشــروع سيا�ســي ودينــي وأمنــي ذ ـكـي فــي مواجهــة تصاعــد التطـ ّـرف وتنظيماتــه اإلرهابيــة.
ً
طبعا ،النظرية ليست منطقية من مشاهدتنا لتاريخ النظام الديني اإليراني ،وال واقعية
من تجربة إخفاق «اإلخوان» أنفسهم في مصر .وأتصور أن فشلهم ،هذه املرة ،سيؤجل
حظوظهــم إلــى مــا وراء عشــرســنوات الحقــة .فــا مــكان لـ«اإلخــوان» فــي ســاحة السياســة
العربيــة ،إال إذا قــرروا تبنــي أفــكارجديــدة ،مثــل إلغــاء مفهــوم التنظيــم األممــي ،الــذي ال
يشــاركهم فيــه ســوى «االشــتراكية العامليــة» البائــدة وتنظيــم داعــش .فاألمميــة تنقــض
ً
كويتيا أو ً
أردنيا أو ً
الوطنية ،أن تكون ً
سعوديا شرط لالنتماء في الدولة الحديثة.
يمنيا أو
وكذلــك ضــرورة تمديــن «اإلخــوان» لرؤيتهــم حيــال قضايــا اجتماعيــة كثيــرة ،بشــكل علنــي
ً
وتطبيقــي .أخيـ ًـرا« :اإلخــوان» يحتاجــون أوال إلــى ثــورة داخــل تنظيــم «اإلخــوان».
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سعادت عبيداللهي
باحث وإعالمي بالجامعة

أسلوب خاطئ في نقل حوادث القتل
حدث اشتباك في «سوق رسولي» بين مجموعة من حدثاء األسنان أدى
إلى مقتل شخص ،ال تعلم بالضبط أسباب االشتباك وال مالبساته.
وقــع حــادث مشــابه قبــل ســنة أيضــا ،حيــث امتــأت آنــذاك مواقــع
التواصل االجتماعي بأن فالنا من قبيلة فالن قتل فالنا من قبيلة فالن!
ملــاذا هــذا التصريــح بأســماء قبيلــة القاتــل واملقتــول ،وقبيلــة املجــرم
والضحيــة فــي أخبــار جرائــم القتــل وحوادثــه فــي مناطقنــا؟
نعلم جميعا أن هذا النوع من الجرائم تحدث في أي منطقة من مناطق
العالــم ،وقــد يكــون طرفــا الن ـزاع أحيانــا مــن قبيلــة واحــدة ،وأحيانــا مــن
قبيلتيــن مختلفتيــن ،وأحيانــا مــن قوميــن مختلفيــن.
بــل هنــاك جرائــم تحــدث فــي مناطــق أخــری مــن إي ـران أســوء بكثيــر ممــا
يحــدث فــي مناطقنــا ،لکنهــا التنشــربهــذه الطريقــة التــي تنشــرفــي مناطقنــا
بأســماء قبائــل القتلــة واملقتوليــن.
لکــن مــع األســف کلمــا جــرت حادثــة قتــل أو جريمــة فــي هــذه املناطــق
یتحــری النــاس قبيلــة القاتــل واملقتــول ،ويتحدثــون وكأن صراعــا دمويــا
بيــن قبيلتيــن.
اعتقــد أن نقــل أخبــار حــوادث القتــل بتصريــح أســماء قبائــل طرفــي
الجريمــة ،بحيــث يزعــم قارئهــا أن هنــاك صراعــا داميــا بيــن قبيلتيــن،
أســلوب غيــر صحیــح.
مشايخنا في الهند وباكستان
هنــاك العش ـرات بــل املئــات مــن الشــخصيات الذيــن ظهــروا فــي الهنــد
وباكســتان فــي العقــود األخيــرة ،كل خدمــوا الديــن بأقالمهــم ومواقفهــم
الصريحــة ،وأرووا شــجرة اإلســام الطيبــة بدمائهــم أحيانــا؛ فمنهــم مــن
نصــب نفســه للدفــاع عــن حــدود التوحيــد ،وتالميــذه منتشــرون هنــا
وهنــاك يحاربــون البــدع والخرافــات؛ ومنهــم مــن نصــب نفســه للدفــاع
عــن حــدود الرســالة والتصــدي ألفــكارالفــرق الضالــة التــي جحــد بعضهــا
الرســالة وبعضهــا حجيــة الحديــث وبعضهــا تطبيــق الشــريعة؛ ومنهــم مــن
نصــب نفســه للدفــاع عــن عدالــة الصحابــة ر�ضــي هللا عنهــم وقــد اســتفاد
األمــة مــن كتــب هــذا الفريــق وبراهينهــم وحججهــم القاطعــة الصارمــة فــي
الــرد علــى أوهــام أعــداء الصحابــة ر�ضــي هللا عنهــم؛
ومنهــم مــن نصــب نفســه للدفــاع عــن الحضــارة اإلســامية ونظمهــا
وحيويتهــا ونفخــوا فــي األمــة األمــل واليقيــن بــأن هــذا الديــن جديربأن يقود
العالــم؛ ومنهــم مــن أفنــى حياتــه فــي إغنــاء املكتبــة اإلســامية بالتأليــف
والتصنيــف فــي القضايــا املعاصــرة والــرد علــى الشــبهات؛ ومنهــم مــن بــذل
قوتــه وطاقتــه فــى الدعــوة وتربيــة الدعــاة وإصــاح الخلــق.

الكثيــرمــن هــؤالء الشــخصيات والعلمــاء نعرفهــم نحــن ويعرفهــم غيرنــا فــي
أنحــاء العالــم اإلســامي ،والكثيــرمنهــم نعرفهــم نحــن هنــا فــي بلوشســتان
واليعرفهــم فــي بالدهــم حتــى جيرانهــم!
لكــن اليضرهــم أبــدا أن ال نعرفهــم واليعرفهــم غيرنــا؛ ألن الــرب يعرفهــم،
ويعــرف صدقهــم وإخالصهــم ،وتفانيهــم ألجــل دينــه.
رحم هللا من ق�ضى منهم نحبه ،وبارك في أعماراألحياء منهم.
مكافحة األمية في بلوشستان
إن األميــة وفقــدان الوعــي بالحقــوق االجتماعيــة معضــل ومصيبــة فــي
بلوشســتان،
نعلــم جميعــا أن الرشــوة التنتشــرفــي أي محافظــة بقــدرماهــي متفشــية
فــي إدارات بلوشســتان ومستشــفياتها ومراكــز الشــرطة ،وســببها األميــة
وفقــدان الوعــي بالحقــوق االجتماعيــة.
املواطــن فــي بلوشســتان حتــى اآلن لــم يعــد يعــي أن املؤظــف فــي اإلدارة
الحكوميــة ليســت لــه منــة علــى أحــد بــل هــو ممنــون الجميــع.
إن أضراراألمية كانت واضحة في االنتخابات األخيرة لجميعنا،
فهذه االنتخابات وإن لم تخرج بالنتيجة املطلوبة،
لكــن األهــم أن نخــرج نحــن منهــا بفكــرة ملكافحــة األميــة فــي املنطقــة
وأ ســبابها.
مادام فينا عرق ينبض
فــي عصــريحكــم العالــم اإلســامي طغــاة مســتبدون ،وتغلبــت قــوى الظلــم
والبغــي واالســتبداد والطائفيــة والنفــاق هنــا وهنــاك؛
في عصرامتألت أرض هللا بعمائم السوء الذين يصبحون زهادا أتقياء،
ويمسون خونة منافقين يشترون بآيات هللا ثمنا قليال،
الغرابــة إذا رفــع الشــيخ عبــد الحميــد (زعيــم أهــل الســنة فــي إي ـران)
رأيــة االعتــدال والوســطية واملصالحــة والوحــدة واملطالبــة بالحريــة
ونبــذ العنــف والتطــرف ،أن يهتــف عبيــد العصــر ضــده وأن يســعوا فــي
تشــويه ســمعته وأن يصفــوه بماهــو بريــئ منــه وبعيــد عنــه مســافة مــا بيــن
الســماوات واألرض؛
ن
ألن العبيــد طــال الزمــن أم قصــر ،يعشــقو حيــاة ذلهــم وعبوديتهــم التــي
ورثوهــا جيــا عــن جيــل.
فالعبيــد التعجبهــم حيــاة األح ـرار وال كرامتهــم وال إصالحــات املصلحيــن
وال نصائــح املخلصيــن؛ ألنهــم مجبولــون علــى العبوديــة وحيــاة الــذل
والغوغــاء وإثــارة الفتــن،
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والعبيــد عندنــا يــرون ســعة األفــق ومســاعي الحــوار ودعــوات الوحــدة
واملصالحــة للشــيخ عبــدا الحميــد اســتبدادا ،ويــرون البغــي والظلــم
والعــدوان واملجــازر بحــق األطفــال عــدال وإنصافــا؛
وهكــذا مــن تعطلــت عقولهــم وفســدت أمزجتهــم ،فهــم يــرون العبوديــة
حريــة ،والحريــة عبوديــة ،ويــرون النــور ظالمــا ،والظــام نــورا وضيــاء،
ويــرون اإلصــاح فســادا واســتبدادا ،ويــرون الفســاد إصالحــا.
والشــك أن شــعاراتهم الســخيفة فــي ظــام الليــل وغوغائاتهــم حينــا بعــد
حيــن وإهاناتهــم وإســاءاتهم ونباحاتهــم هنــا وهنــاك ضــد شــيخنا التزيدنــا
إال عزمــا وإرادة فــي أن نبقــى علــى العهــد مــع مرشــدنا وزعيمنــا إلــى األبــد،
نناصــره مــادام فينــا عــرق ينبــض.
خدعة وليست هدنة!
منــذ انطــاق الثــورة الســورية كل مــا فعلتــه الواليــات املتحــدة اإلمريكيــة
للشــعب الســوري أنهــا دعمــت الوحــدات الكرديــة االنفصاليــة ضدهــا
وضــد تركيــا.
ثم في هذه األيام أعلنت هي وروسيا عن هدنة ووقف إطالق النارفجأة!
مــن ســمع الخبــرزعــم أن الواليــات املتحــدة هــي كافلــة الشــعب الســوري،
وروســيا داعمــة الطاغيــة.
لكــن فــي الحقيقــة روســيا عــدوة ظاهــرة والواليــات املتحــدة عــدوة باطنــة
للثــورة الســورية.
ألجــل هــذا التــكاد تنتهــي مكائــد الواليــات املتحــدة ضــد الثــورة الســورية
وتآمراتهــا الناعمــة ،وهــي فــي الحقيقــة أســوء مــن القصــف الرو�ســي،
فلــوال مكائــد اإلمريــكان وعمالئهــم منــذ انطــاق الثــورة النتصــرالشــعب
الســوري فــي زمــان.
وهــذه املكائــد والتآم ـرات هــي أســوء مــن التــي قامــوا بهــا فــي الع ـراق ضــد
املقاومــة املســلحة هنــاك.
ومــا أعلنتاهــا أخيـرا ليســت هدنــة بــل خدعــة جديــدة تقصــد مــن خاللهــا
إنقــاذ الوحــدات القوميــة االنفصاليــة الكرديــة بعــد تحــرك «تركيــا»
ضدهــا ،وخطــة توفــر لهــم احتــال «إدلــب» التــي تســيطرعليها «جبهــة
النصــرة»..
و»الرقة» التي يسيطرعليها تنظيم الدولة.
لذلك استثنوا «الجبهة» و»التنظيم» في هدنتهم املزعومة..
شيخ اإلسالم محمد تقي العثماني
إنــه عالــم ديــن كألــف عالــم ،فقيــه حكيــم كألــف فقيــه ،خبيــرمتخصــص
فــي املســائل املســتجدة اليشــق غبــاره.
ما من قضية معاصرة إال وله رأيه السديد الحكيم فيها.
مــا مــن مســئلة فقهيــة أوفكريــة إال وقــد تناولهــا بالبحــث العلمــي الرصيــن
املتــزن.
ـور
ومــا مــن مؤتمــر يعقــد شــرقا أو غربــا ،إال ولــه فيــه حضـ نافــع ومفيــد،
وكلمــة مســموعة عاليــة.
حياتــه رحــات وأســفار ،فمــا مــن بلــد إال وقــد ســافر إليــه يحمــل معــه
رســالة هــذا الديــن العظيــم والفكــرة اإلســامية الصحيحــة.
تطفــل علــى مائدتــه العلميــة املبســوطة اآلالف مــن أنحــاء العالــم ،ومــن
ضمنهــم ثلــة طيبــة مــن أهلنــا فــي بلوشســتان.

من نظرإلى شواغله وصوارفه أيقن أن أوقاته مباركة فيها،
ومــن نظــرإلــى جهــوده العلميــة اطمــأن مرتاحــا وأصبــح رســيخ البــال بــأن
فينــا -فــي عصــرســيادة الجهــل وزوال العلمــاء -مــن ورث فقهــاء الســلف
فقههــم ،وورث املحدثيــن حفظهــم وذكائهــم وتثبتهــم ،وورث الزهــاد
واألتقيــاء زهدهــم وتقاهــم.
باختصار هناك نجم من نجوم السلف
كتب له أن يعيش معنا في عصرنا:
إنه «شيخ اإلسالم محمد تقي العثماني»
(حفظه هللا ،وأطال عمره ،ومتعنا بعلومه)
(...يهدي من يشاء)
منــذ عقــود وقــادة الحضــارة املاديــة يحاربــون اإلســام ،ويحاربــون بــكل
قواهــم الشــريعة ،ونظــم هــذا الديــن وحضارتــه.
ويحاربــون أيضــا الشــعوب املســلمة ،وال يحاربــون شــعبا مــن شــعوب
العالــم اإلســامي ألنهــم عــرب ،أو ألنهــم أفغــان ،أو ألنهــم أتـراك ،أو ألنهــم
أك ـراد ،أو ألنهــم ينتمــون إلــى الوطــن الفالنــي!
بــل يحاربونهــم ألنهــم مســلمين ،و ورثــة أعظــم حضــارة فــي العالــم ،وحملــة
آخــر الرســاالت الســماوية والدعــاة إلــى الديــن املر�ضــي عنــد هللا الــذي
اليقبــل مــن أحــد غيــره فــي اآلخــرة.
يحاربــون املســلمين ألنهــم األمــة الوحيــدة التــي ســتزاحم الغــرب املــادي
وتتحــداه فــي قيــادة العالــم.
لــو وجــه مثقــال ذرة مــن الجهــود واملســاعي التــي بذلهــا قــادة الغــرب فــي
الحــرب ضــد اإلســام واملســلمين ،ضــد أي ديانــة مــن الديانــات الباطلــة
كالبوذيــة والهندوســية أو غيرهــا،
ى
أووجــه مثقــال فــي الحــرب ضــد أي أمــة مــن األمــم الكافــرة األخــر الجتثــت
مــن فــوق األرض..
لكنه اإلسالم دين هللا الخالد! حاربوه في الشرق بدأ في الغرب وفي عقر
ديارهم ينتشربقوة وبسرعة.
فــي العقــد األخيــربعــد سلســلة مــن أحــداث العنــف فــي العواصــم الغربيــة
زعــم الكثيــرون أن انتشــار اإلســام ســيتوقف؛ ألن تلــك األحــداث
شــوهت ســمعته ،وكــذا وكــذا..
لكن في واقع األمرلم يتوقف انتشــاراإلســام فحســب بل ازداد رغم كل
الدعايــات الســلبية ضــده،
والغريــب أن رحلــة الكثيــرمــن املهتديــن الجــدد إلــى ديــن هللا انطلقــت مــن
رؤية سلبية عن اإلسالم دفعتهم نحودراسته ثم االهتداء إلى شرع هللا،
فــاهلل هــوالهــادي يهــدي مــن يشــاء،
وهــو القــادرعلــى أن يســتبدل أممــا وشــعوبا جديــدة إن تولــت الشــعوب
املســلمة الراهنــة عــن نصــرة دينــه.
وماذلك عليه بعزيز.
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