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االفتتاحية4

اهتّم املجتمع الدولي ووسائل اإلعالم التابع له بالتطّرف الديني في 

هذا العصر اهتماما كبیرا، وأخطأوا حينما تفّقدوا علل هذا التطّرف 

في دين اإلسالم، وأجرموا عندما وّجهوا أصابع االتهام نحو املسلمین 

الذين هم الجانب األضعف في املناسبات الدولية.

بحيث  الديني،  التطّرف  عن  الحديث  من  اإلعالم  وسائل  أكثرت 

التواصل  ت ووسائل 
ّ
القنوات واإلذاعات والجرائد واملجال أصبحت 

االجتماعي تجتّر صباحا ومساء عن التطرف واملتطرفین.

عاملنا  في  يوجد  ال  ه 
ّ
وكأن الديني،  التطرف  عن  لنا  يّحدث  إعالمهم 

املعاصر تطّرف ماّدي! وإّن املجتمع الدولي شّمر عن ساق الجّد ملكافحة 

التطرف الديني، وكأّن التطّرف املاّدي ليس خطرا، وليس جريمة على 

اإلنسانية! وإّن العالم يحكي لنا عن التطرف الديني وكأن التطرف 

املاّدي بال أضرار وبال جرائم وبال مفاسد!

نهضوا قيام رجل واحد في الحرب ضد ما يسميه التطرف الديني، وكأّن 

التطرف املاّدي مطلوب مفيد عندهم، حيث جعلوه غاية في حياتهم! 

فهل املجتمع الدولي الذي تحّرك ضد بضعة متطرفین دينيین عجز من 

أن يتحّرك إلطعام مليار جائع في العالم املعاصر!

طاردة بضعة جهاديین أو 
ُ
إّن دول العوملة التي تحتشد شرقا وغربا مل

العالم  التعّرف على جياع  إرهابيین كما يسّميهم، فهل عجزت عن 

وإطعام من يموتون يومّيا من الجوع واملجاعة في أنحاء العالم حسب 

ماتهم الغذائية والحقوقية؟
ّ
تقريرات منظ

من  أكثرت  والتي  لها،  التابعة  اإلعالم  ووسائل  الدولي  املجتمع  إّن 

هللا  دين  ملحاربة  بذلك  وتتذرع  الديني،  التطرف  ضد  الضجيج 

التطّرف  عن  تدافع  التي  الوسائل  نفس  هي  العالم،  في  واملسلمین 

م البشر دروسا في عبادة املاّدة، 
ّ
املاّدي، بل هي نفس الوسائل التي تعل

وفي التفاني ألجل زخارف الدنيا واتباع الشهوات، والهيمنة على األموال 

واملوارد البشرية، وهي نفس الوسائل التي تدافع عن كنوز قارونات 

العصر وتعّديات املفسدين املستبدين في العالم، وهي نفس الوسائل 

ط الضوء أكثر 
ّ
التي تغّض الطرف عن املجاعات ووفياتها بينما تسل

على إتراف املترفین وإفساد املفسدين وكماليات العيش، وهي نفس 

الوسائل التي تغّض الطرف عن آالم الفقراء واملستضعفین في العالم، 

ط الضوء على زخارف األثرياء في قصورهم ليل نهار.
ّ
بينما تسل

إّن اإلعالم الدولي الذي ينبح ليل نهار عن التطرف الديني، في نفس 

الوقت ينفخ في مخاطبيه أنفاس التطّرف املاّدي الذي هو أخطر وأكثر 

إضرارا بالعالم، فإذا كان يموت بضعة أشخاص بسبب التطرف الديني 

املوهوم الذي يّدعيه العالم خالل سنة، فهناك وفيات يومية بسبب 

تها التطّرف املاّدي املعاصر واحتكار الثروات من 
ّ
الجوع واملجاعة، عل

جانب ُعصبة فاسدة مجرمة، ومن عللها هيمنة طبقات خاّصة على 

موارد األرزاق في العالم والتحكم فيها كما يشاؤون، وجذورها تعود 

إلى غياب الوجدان والضمیر من قلوب وصدور من آلت إليهم قيادة 

العالم في عصرنا.

ط اإلعالم الضوء على التطّرف الديني 
ّ
ولنا أن نتساءل أخیرا: ملاذا يسل

واملتطرفین  املاّدة وتطّرفها  املوهوم، ويسكت على طغيان  اإلسالمي 

املاّديین في عاملنا؟

أليس هذا بسبب أن قادة املنظومة الدولية مجموعة من املتطرفین 

املاديین، بينما الدين االسالمي الذي هو دين هللا الذي نسخ الديانات 

باع األهواء 
ّ
الباطلة حارب في تاريخه الطغيان والتطرف في املاديات، وات

والشهوات واملطامع املادية محاربة عنيفة، وأّن هذا الدين حّقق نجاحا 

ه 
ّ
ه وضع حّدا للتطرف املادي وطغيانه، وأن

ّ
في العدالة االجتماعية، وأن

وضع حدودا لشهوة املال والبطن.

يبدو أّن الحدود والنظم التي وضعها الدين اإلسالمي لصيانة اإلنسان 

من التطّرف املاّدي، ال ُيطيقها املتطّرفون املاّديون الذين يسيطرون 

م إذا 
ُ
على املنظومة العاملية في هذا العصر؛ ألن تلك الحدود والُنظ

ّبقت ملا طغت، وملا تطّرفت جماعة في موارد األرض وثرواتها على 
ُ
ط

حساب جماعة أخرى ال يجدون لقيمات يقيمون بها أصالبهم. تلك 

حدود ونظم لو وجدت تطبيقا في أرض الواقع ملا جاع حيوان فوق هذا 

الثرى، فضال من أن يموت بشر يوميا بسبب الجوع واملجاعة..

فعندما تحارب وسائل اإلعالم اإلسالَم، في الحقيقة يحاربون حدوده 

وأنظمته التي فيها شفاء العالم من أمراضه، وفيها نجاة البشر من 

أزماته املالية واالقتصادية والغذائية، وإنما يحاربون دينا جعل في هذه 

املوارد التي بأيديهم حقا للسائلین واملحرومین والجائعین والحفاة…

سعادت عبيد اللهي التطّرف املاّدي
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5 السرية النبوية والتاريخ

الحمد هلل الذي صاحب املدح والثناء وصالة هللا وسالمه على نبيه 
محمد ال مثل له في األرض وما فيها مع السماء وعلى آله وأصحابه الذين 

قاموا بنصرة القويم إلى النفخة األخرى من العجم والعرب العرباء.
أما بعد: وعن ثوبان ر�سي هللا عنه قال: سمعت رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يقول: ) طوبى للمخلصین أولئك مصابيح الهدى تتجلى 

عنهم كل فتنة ظلماء)رواه البيهقي(
شباب األمة وإخواني في الدين، أريد أن أنقش على ألواح قلوبكم عدة 
كلمات حول موضوع دور مشائخنا في نشر السنة النبوية صلى هللا 

عليه وسلم.
إنكم تعرفون إن هذا املوضوع طويل جدا ال أستطيع أن أذكر كله إال 
بضع كلمات فقط قد سميت هللا وآخى القلم وأضع القرطاس على 
املنضدة وأشرع فعلى هللا أتوكل وبه أستعین وأسأله أن يوفقني لذكر 

ما في ضمیري حول هذا املوضوع.
يا شبان اإلسالم واملسلمین وياقرة عيون آباءكم! إن صالح دين هللا 
واإلسالم، مبناه ومصدره أمران: كتاب هللا وسنة نبيه عليه أفضل 
التحية والتسليمات، وهما محفوظان من التغيیر والتبدل والزيادة 
املتین،  هللا  بحفظ  والتطورات  التصرفات  من  وغیرها  والنقصان 
ومبارك بأجمل بركات وسعيد بألف سعادة من يتبع الكتاب والسنة 
هذه  أن  أرجو  الزمالء!  أيها  إليهما  نفسه  ينسب  ومن  يخدمها  ومن 
الحقيقة ال تكون مخفية عيكم أن السنة كانت غريبة بحسب العلم 
والعمل في الهند والبالد حولها مع م�سى األزمنة على تدوين األحاديث 
وجمعها وتأليفها في كثیرة من الكتب والصحف كالصحاح واملسانيد 
واملؤطئین وكتب السنن وغیرها وأهل الهند كانوا يتبركون بالقرآن وال 
يتعلمونه وال يفهمونه، أما السنة فكانوا يظنون أن مسها باليد إهانة 
واألفكار  الباطلة  والخياالت  الفاسدة  العقائد  يعتقدون  وكانوا  لها 
الكاسدة ثم جزى هللا عنا وعن جميع األمة املحمدية على صاحبها ألف 

سالم وتحية.
عبده السعيد إبن رسول اللهصاحب الفخامة سيد العلماء الربانيین 
أحمد ابن عبد الرحيم املعروف بشاه ولي هللا الدهلوي حيث قام 
في أوائل القرن الثاني العشر الهجرية بخدمة السنة املطهرة تدريسا 
وتحريرا في ديار الهند وبذل جهوده في نشر القرآن والسنة وإصالح 
الرشد  منارة  صارت  حتى  وطبايعهم  وأفكارهم  الهند  أهل  عقائد 
العبقري  الدعوة واإلصالح وهذا  باب  في؛  والهداية ونموذجا حسنا 
قد شرح املؤطا بشر حین وقرر دراسة الصحاح السنة كلها مع حصن 
أحبابه  وتاله  سبيل  وأجود  طريق  بأكمل  الحديث  ونشر  الحصین 

وأنجاله العباقرة.
فمن أحبابه املحدث الفقيه القا�سي ثناء هللا الفاني فتي رحمه هللا 
وأبناءه األربعة سادة العلم والعلماء في الهند مفسروا القرآن وحاملوا 
السنة السيد عبد العزيز املحدث الدهلوي والشاه عبد القادر والشيخ 

رفيع الدين والشيخ رحمهم هللا ثم أخذ الحديث من الشيخ عبد العزيز 
ابن أخيه السيد محمد إسماعيل الشهيد وابن بنته الشاه محمد 
إسحاق ومن الشيخ عبدالغني املجددي وأكابر الديوبند مثل قاسم 
العلوم والخیرات الشيخ محمد قاسم النانوتوي والشيخ رشيد أحمد 
الجنجوهي رحمهما هللا وعليهما تخرج الشيخ محمود حسن الديوبندي 
ومنه أخذ الشيخ أنور شاه الكشمیري والسيد أحمد املدني والشيخ 
أشرف علي التهانوي رحمهم هللا جميعا رحمة واسعة، أولئك آيات 
هللا في أرضه وجبال العلم والتقوى. فهم الذين صرفوا مساعيهم في 
خدمة القرآن والسنة ونشرهما في طول البالد وعرفها ودرس كل واحد 
فوا مؤلفات 

ّ
منهم كتب الحديث املشهورة املتداولة طول حياته وأل

كثیرة في الحديث وشرحوا الصحاح والجوامع والسنن بشروح جامعة 
مشتمةل على املجلدات الضخيمة في اللغة العربية وبعضها في اللغات 
أحمد  ظفر  كالشيخ  بعدهم  تالمذتهم  املسلك  هذا  وسكك  املحلية 
زكريا  محمد  والشيخ  السهارنفوري  أحمد  خليل  والشيخ  العثماني 
والشيخ محمد يوسف البنوري واملفتي األعظم محمد شفيع عليه 
الرحمة والغفران وهذه الطائفة تسمى بعلماء الديوبند منهم اشتهروا 
العقائد  في  املعتدل  بمسلكهم  والغرب  والشرق  والعجم  العرب  في 
واألفكار والسياسة والفقه والتصوف )االحسان والتزكية( وعلى رأسهم 
يتجان خدمة القرآن والسنة في بالد الشرق وآسيا الجنوبية وهذا 
الشرف والكمال ال ينكره أحد حتى، اعترف به علماء البالد العربي 
مقلدوا األئمة والسلفيون وأصحاب التاريخ ألن من أبناء الديوبند من 
صنف الكوكب الدري والمع الدراري وبذل املجهود وفتح امللهم وتكملة 
فتح امللهم وفيض الباري وفضل الباري ومعارف السنن وإعالء السنن 
ومعارف الحديث وغیرها من املتون وشروح الحديث وحواشيها بتلك 
الجهود واملساعي قد نالوا التهنئة والتبريك من املسلمین وال سيما من 
أصحاب العلم من شتى ديار املسلمین سامحوني أن أقول! شيخنا 
وسيدنا أستاذ املحدثین رأس العلماء والجاهدين العلماء الفهامة في 
عصرنا حفرة الشيخ سليم هللا خان حفظه هللا ورعاه، نموذج علمي 
نه نعم التذكار هو تذكار سادات الديوبند وقد ق�سى عمره في تدريس 
الحديث وتبليغه وشّرف األنام بعلم الحديث والعمل به وزمن نشره 
الشنة يزيد على نصف القرآن وله تالميذ يتعذر إحصاءهم في جميع 
نواحي دولتنا والدول األخرى يخدمون القرآن والسنة نشرا وإذاعة 
بــ )كشف  ولشيخنا العظيم في هذه السلسلة كتاب عظيم املسمى 
الباري عما في صحيح البخاري(  اشتهر بین العلماء والعامین بما فيه 
من العلوم واملعارف والنكت البارعة والحكم الثمينة ولذا أقول بأعلى 

صوتي: 
أولئك آبائي فجئني بمثلهم      إذا جمعتنا يا جرير املجامع
وصلى هللا على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم

حتليل حول دور مشاخينا 
يف نشر السنة النبوية صلى اهلل عليه وسلم

واحد خبش يار أمحد زهي
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سلسلة دروس فكرية وتربوية6

اإلنسان إما في هبوط أو صعود، وال يخلو عن هاتین الحالتین، وإنما 
يقرأ التاريخ ويذاكر آلنه يورث اليقظة ويزيل الغفلة، وكان العالمة 
اللغوية  التاريخ  العثماني يقول: إحدى معاني  املفتي محمد شفيع 
هي اإليقاظ. فالتاريخ يوقظ  الضمائر ويحرك اإلنسان ويبعث فيه 

النشاط.
ما نقرأه اليوم هو بيان تاريخ األتراك؛ العوامل التي جعلتهم سادة 
والعوامل التي حرمتهم عن السيادة، وقد أسلفنا البيان عن عوامل 

النهوض، واليوم نقرأ عن عوامل السقوط. 
انحطاط األتراك في األخالق وجمودهم في العلم وصناعة الحرب:

 عن سوء حظ األتراك- أخذ 
ً
"ولكن من سوء حظ املسلمین- فضال

الترك في االنحطاط والتدلي ودب إليهم داء األمم من قبلهم: الحسد 
والبغضاء واستبداد امللوك وجورهم وسوء تربيتهم وفساد أخالقهم 
الدعة والراحة،  إلى  الشعب  وخيانة األمراء وغشهم لألمة وإخالد 
إلى غیر ذلك من أخالق األمم املنحطة مما هو مبین في كتب التاريخ 
التركي، وليس هذا موضع تفصيله، وكان شر ما أصيبوا به الجمود 
في العلم والجمود في صناعة الحرب وتنظيم الجيوش، وقد نسوا 
ْيِل 

َ
خ

ْ
َباِط ال ٍة َوِمن ّرِ وَّ

ُ
ن ق ْعُتم ّمِ

َ
ا اْسَتط ُهم مَّ

َ
 ل

ْ
وا ِعدُّ

َ
قول هللا تعالى: }َوأ

ُموَنُهُم{ الخ. 
َ
ْعل

َ
 ت

َ
ِريَن ِمن ُدوِنِهْم ال

َ
ْم َوآخ

ُ
ك ْرِهُبوَن ِبِه َعْدوَّ هللِا َوَعُدوَّ

ُ
ت

حيث  املؤمن  ضالة  ))الحكمة  وسلم:  عليه  النبي صلى هللا  وقول 
 بهم- لحرج مركزهم السيا�سي 

ً
وجدها فهو أحق بها(( ، وكان خليقا

والجغرافي، وقد أحاطت بهم الدول األوربية إحاطة السور باملعصم 
- أن يجعلوا وصية القائد اإلسالمي الكبیر عمرو بن العاص ر�سي هللا 
عنه للمسلمین في مصر نصب أعينهم: ))واعلموا أنكم في رباط إلى يوم 
القيامة لكثرة األعداء حولكم وتشوف قلوبهم إليكم وإلى داركم(( 

ولكن الترك وقفوا وتقدم الزمان، وتخلفوا وسبقت األمم األوربية".
إن انحطاط األتراك لم يحدث في يوم، بل بالتدريج ولم يكن في ناحية 
بل في نواحي متعددة، النواحي العلمية والعملية. والعوامل التي أشار 
الحسد  االنحطاط خاصة  أهم عوامل  السيد رحمه هللا هي  إليها 
الدعة  إلى  الشعب  إخالد  وجورهم،  امللوك  استبداد  والبغضاء، 
والراحة. ولكن شر ما أصيبوا به بجنب هذه العوامل هي: إهمال آالت 
الحرب وتطويرها، والجمود في العلم والصناعة. وكان عليهم نظرا 
إلى أن بالدهم ثقل العالم اإلسالمي، ومركزه الرئي�سي أن يعنوا بهذه 
النواحي عناية خاصة، ويكونوا على حذر تام بما يحاك ضدهم، وما 
يستهدف بالدهم وحدودهم، ويجعلوا وصية عمرو بن العاص نصب 
أعينهم، ويكونوا في رباط دائم، رباط فكري وعلمي وثقافي و...، ويا 
ليتهم جعلوا هذه الوصية نصب أعينهم، وفضلوا السهر على النوم 

والدعة ولو فعلوا ملا ابتلينا بهذه الكوارث. كأن عمرو بن العاص 
كان  وإذا  الغفلة لحظة،   النوم وال  لكم  قائال: ال يسوغ  يخاطبهم 
اآلخرون يتمتعون ويمرحون فال يسوغ لكم، ألنكم في حراسة دائمة 
عن حدودكم واألعداء يتحينون الفرص، ويتربصون الدوائر. وهذه 
املقولة تنطبق على جميع املكونات، فال ينبغي ألهل املدرسة أن يغفل 
عن طالبه، وال ينبغي لكبیر األسرة أن يغفل أهله، وال لكبیر القوم أن 

يغفل قبيلته، وال ينبغي لرئيس البلد أن يهمل شعبه.
ولكن ماذا حدث؟ حدث ما يشجي القلب ويبكي العین!

"ولكن الترك وقفوا وتقدم الزمان، وتخلفوا وسبقت األمم األوربية".
هذه كلمة يجب أن نتوقف عليها طويال ونفكر فيها ونحفظها عن 
ظهر قلبنا، نعم وقف الترك وتقدم الزمان، تخلفوا وسبقت أوربا، 
هدروا الوقت وأهملوا العلم، فتخلفوا قرونا، يقول إقبال: "منتون 
ني غلتيون كيا، سديون ني سزايین بايین" "أخطأنا دقائق، عوقبنا 

قرونا".
وتقدمت  الدينية  املدارس  وقفت  الزمان،  وتقدم  ولكن...وقفنا 

الجامعات، ولكن.....
تركيا  على  مقتصرين  الفكري  والكالل  العلمي  الجمود  يكن  "ولم 
وأوساطها العلمية والدينية فحسب، بل كان العالم اإلسالمي من 
 بالجدب العلمي، وشبه شلل فكري، قد أخذه 

ً
شرقه إلى غربه مصابا

اإلعياء والفتور، واستولى عليه النعاس".

نعم إن هذا االنحطاط عم وسرى في جسم األمة اإلسالمية بالكامل، 
وغ�سي العالم اإلسالمي من أقصاه إلى أقصاه جمود فكري وعلمي، 
وأصيب بالتقليد واملحاكاة،ـ  ال التقليد املتعارف بل التقليد هنا يعني 
عدم االبتكارـ، وقّل فيهم العباقرة واملبتكرون. وكان كل ذلك وأروبا 
علوم  من  الحياة  مجاالت  جميع  في  الحثيث  سیرها  وتسیر  تتقدم 
الطبيعة والصناعات وغیرها، ونبغ فيهم رجال عباقرة ومبتكرون في 

فنون مختلفة.
الشلل  بمكافحتها  مرتبط  اإلسالمية  األمة  نهوض  إن  كل،  وعلى 

الفكري، والجمود العلمي، واإلقبال إلى العلوم والتقنيات. 
من أين نبدأ؟ من أنفسنا، من أسرتنا، من مجتمعنا، نتحمل املشاق 
في سبيل ذلك، ونجعل مقولة اإلمام شاه ولي هللا نصب أعيننا " إن 
العلوم  اقتعاد غارب  وإن  املشاق واألهوال،  في ركوب  اآلمال  بلوغ 

بتجشم العقول وإمعان الفهوم".
ال تأذنوا للجمود والخمود والشلل أن تدخل في ساحاتكم. 

سلسلة دروس فكرية وتربوية )8(

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

دور القيادة العثمانية؛ 
أسباب النهوض وتداعيات السقوط )2(
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7 حماضرات ومواقف

أهل  وخطيب  إمام  الحميد،  عبد  الشيخ  فضيلة  أشار 
السنة، في خطبته يوم الجمعة )7 رجب 1437( إلى قّمة 
منظمة التعاون اإلسالمي املنعقدة أخیرا في تركيا، قائال: 
تركيا.  في  اإلسالمي  التعاون  منظمة  قّمة  انعقاد  يسّرنا 
وا 

ّ
يحلم كل مسلم أن يتقارب قادة الدول اإلسالمية، ويحل

مشكالت العالم اإلسالمي بسعة األفق ومن خالل الحوار 
واملفاوضات.

وأضاف فضيلة الشيخ عبد الحميد قائال: اتضح للجميع 
في عصرنا أن املشكلة األساسية في العالم اإلسالمي، هي 
التي  ة 

ّ
واملحتل االستكبارية  والقوى  اإلسرائيلي  الكيان 

اإلسالمية.  البالد  منافع  لتحقيق  اإلسالمية  البالد  تحتّل 
العالم  ويحلوا مشكالت  معا،  يجلسوا  أن  املسلمین  على 

اإلسالمي بدراسة عللها.
د فضيلته قائال: يمكن حّل مشكالت العالم اإلسالمي 

ّ
وأك

من خالل الحوار، واملفاوضات، واملصالحات.
وأردف بالقول: اقتنع الجميع اليوم أّن الحروب والنزاعات 
ليست الحل للمشكالت. في الخطوة األولى يجب أن يتحرك 
خطوة  كانت  األخیرة  القمة  إن  اإلسالمية.  البالد  قادة 
مفيدة، ونرجو أن تستمر في متابعة حّل مشكالت العالم 

اإلسالمي.
وأشار خطيب أهل السنة في قسم آخر من خطبته إلى مؤتمر 
“الوحدة واألمن” في زاهدان قائال: مؤتمر الوحدة واألمن 
محافظة  إدارة  في  املجلس  رئيس  بحضور  انعقد  الذي 

سيستان وبلوشستان، كان خطوة جيدة.
ذوي  املسؤولین  بعض  سفر  إلى  مشیرا  فضيلته  وتابع 
املناصب العالية إلى املحافظة قائال: سفر ذوي املناصب 
ر بالخیر. 

ّ
العالية إلى محافظة سيستان وبلوشستان مبش

كّل وزير أو مسؤول يسافر إلى املحافظة، يرغب في العمل 
والخدمة ألهل املحافظة.

وتابع مدير جامعة دارالعلوم زاهدان قائال: نحلم أن تكون 

بین  املوجودين  والتعاون  بالتضامن  عامرة  محافظة  لنا 
اإلسالم.  أعداء  إحباط  أسباب  ر 

ّ
ونوف والدولة،  الشعب 

لكن الصبر والتحمل والرؤية املتساوية في املواطنة إلى أهل 
أهمية  له  املجال،  هذا  في  واملذاهب  واألقوام  املحافظة 

كبیرة.
واستطرد فضيلته قائال: اعتقد أن أفضل السياسة في كل 
دولة ونظام، أن يكون الشعب جنبا إلى جنب، ويجتنبوا 
من النزاعات والتصعيد في االختالفات؛ ألن النزاعات تأتي 

بمشكالت كثیرة للناس والشعوب.
من  األول  القسم  في  الحميد  عبد  الشيخ  فضيلة  وأشار 
الخطبة إلى مناقب أبي بكر الصديق ر�سي هللا عنه، قائال: 
الصديق ر�سي هللا عنه ال  بكر  أبي  مكانة وشخصية  إن 
ماله  أنفق  عنه  الصديق ر�سي هللا  إن  أحد.  على  تخفى 

وراحته لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
وتابع فضيلته قائال: في سفر الهجرة، مكث علي في مكة لیرد 
أمانات الناس، ونام مكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
واصطحب رسول هللا أبابكر معه في هذا السفر. قام أبوبكر 
في هذه الرحلة بالدفاع عن رسول هللا والذود عنه والخدمة 

له.
وتابع عضو املجلس األعلى لرابطة العالم اإلسالمي، قائال: 
اعتلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املنبر في آخر أيام 
حياته، وخاطب الصحابة ر�سي هللا عنهم: »إنه ليس من 
الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي 
قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليال التخذت أبا بكر 

خليال، ولكن خلة اإلسالم أفضل…”.
وتابع فضيلة الشيخ عبد الحميد قائال: الصحابة الكرام 
ر�سي هللا عنهم تربوا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
ونالوا الدرجة العالية بسبب األنفاس القدسية لرسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم. علينا أن نعمل على سیرة رسول هللا 

صلى هللا والصحابة، ونكون عاملین على الدين مثلهم.

على قادة الدول اإلسالمية أن حيّلوا مشكالت
 العامل اإلسالمي بسعة األفق

فضيلة الشيخ عبد الحميد في خطبة الجمعة:
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سؤال هام واإلجابة عنه ) لشيخنا املفتي محمد تقي العثماني 
حفظه هللا ورعاه(: 

سأل سائل إنما يمكن تنظيم األوقات واملواظبة عليه ألمثالكم من 
يراعيه كل أحد فال يخل بتنظيمه وترتيبه. ومن جانب آخر فلكم 
تنظيم  فاتباع  العامي  إلى  بالنسبة  بشئوونكم.أما  يقومون  خدم 
األوقات ربما شبه مستحيل؛ فإنه ينظم وقتا ولكن من فوقه يأمره 
بغیر ما حّدده. وربما يخص وقتا لعمل فيفاجئه مرض في أهله 
فيحتاج إلى تمريضهم والقيام بخدمتهم وما إلى ذلك من العوائق. 

ط؟
ّ
فكيف يمكن له التنظيم الدؤوب والتوقيت املخط

أقول: األصل أال تترك العمل ألجل كسل أو فزع واضطراب القلب 
أو استصعاب واستعصاء. أما لو لعذر شرعي أم مماشاة مع قانون 
) العمل بمقت�سى الوقت( فال بأس به إذن؛ فإن الغرض من تنظيم 
األوقات والتخطيط لها أن تبذل كل لحظة من لحظات الحياة فيما 
يفيدك إما دنيا وإما دينا؛ وأن ال تذهب لحظة منها سدى. فلو تركت 
العلم ألجل عذر شرعي فال بأس؛ ألن العمل الثاني عندئذ ينوب 
مناب األول مثال خصصت وقتا للتالوة؛ فلما ذهبت تتلو إذ واجهك 
مرض في أهلك ما جعلك تغادر التالوة وتصحبهم إلى املستشفى 
هنا ول فاتك ثواب التالوة ولكن نلت ثواب التمريض. هذا والتالوة 
مستحبة والقيام بخدمة األهل فرض، فلقد أديت الفرض مقام 
النفل، وال خسران فيه، ولكن لو جاء وقت التالوة فبدأت تتكاسل، 
أو طفقت نفسك تن�سئ فيك إضطرابا فال تتركها ألجله؛ حيث إنه 

ليس بعذر يعتبر به شرعا.
الوقت سعة  في  كان  لو  فانظر  ب�سيء،  فوقك  من  أمرك  إذا  أما 
فاستسمحه يدعك إلكمال روتينك. ولو لم يكن في الوقت سعة أو 
كانت ولكنه لم يسمح لك فال بأس به إذن. أد ما يأمرك به ولوفاتك 

روتينك، فأنت معذور ولست بملوم.
قصة التهانوي رحمه هللا:

مرة ضافه أستاذه الشيخ محمود الحسن – الشهیر في األوساط 
العلمية في شبه القارة الهندية بشيخ الهند – في بيته، فأكرم وفادته 
واحتفى به احتفاء جّهز له 52 لونا من ألوان الطعام وأنواعه. بعد 
الفراغ من الطعام استسمحه الشيخ التهانوي قائال: " هذا الوقت 
القرآن – فلو سمحت أؤدي  بيان  التفسیر –  لتأليف  خصصته 
عملي." فسمح له الشيخ برحابة وأكد عليه أن يفعل. يقول الشيخ: 
فرحت إلى مكان العمل وجلست أكتب، ولكن قلبي لم يكن ليشتغل 

املتاحة لخدمة وزيارة  الفرصة  تأليفي على حساب ضياع  بعمل 
الشيخ الكبیر كشيخ الهند. لذا كتبت بضعة أسطر حذرا من نحس 
العطلة وحضرت في خدمته. فقال: لقد عدت بسرعة! فبينت له 
األمر بأن القلب لم يرض بضياع هذه الفرصة السعيدة التي يحظى 

فيها بصحبتكم وخدمتكم. 
معموله  بترك  رحمه هللا  التهانوي  الشيخ  يرض  لم  القصة  ففي 
بتاتا، بل مارسه قليال ثم حضر في خدمة أستاذه وشيخه. ومن هذا 
يمكن أن نقدر ما كانت للقيام باملعمول املؤقت من قيمة ومكانة في 
نفوسهم. كما يعمل منها أن ترك املعمول لو كان لعذر وحاجة فال 

بأس به إذن، ع�سى هللا يأجر عليه أكثر.
مشكة كنت أواجهها:

خالل اشتغال بتأليف " تكملة فتح امللهم" كنت قد خصصت له 
ساعتین يوميا أقضيها في املكتبة. وكثیرا ما حدث معي أن جلست 
وطالعت الكتب واستحضرت املواد وبدأت أكتب إذ فجأة قدم علي 
أحد فسلم وصافح عرض له أمرا. وكان من الطبيعي أن تشوش 
ذهني وغاب عنه جميع ما كنت استحضرته ورتبته، فكنت أحتاج 
إلى إعادة مطالعته وتحضیره وترتيبه من جديد. وما كدت أكتب 
حتى جاء آخر وفعل ما فعل األول. وكان هذا يقلقني كثیرا. فكتبت 
إلى الشيخ الدكتور عبد الحي العارفي رحمه هللا عنها وقلت: إنها أزمة 
تزعجني وتقلقني كثیرا، كما أنها تتسب إلضاعة الوقت وإيقاف أو 
إبطاء عمل التأليف. فرد علي قائال: لو أنت تؤلف حظا واستلذاذ أو 
سمعة ورياء فطبعا تنزعج بتوافد الناس عليك حيث يفوت عليك 
غرضك، ولكن لتذكر أنه – إذن – ال يدر عليك شيئا من رضا هللا 
وال من ثواب اآلخرة. أما إذا كنت تستهدف بجهودك في تأليف هذا 
الشرح ابتغاء وجه هللا ونيل مرضاته فال يحزنك وال يقلقك �سيء من 
قدوم الناس عليك، بل أّد واجب الوقت بإكرام الضيف وخدمته. 
أوما دريت بعد أن إكرام الضيف عبادة تثاب عليه لدى هللا؟! فلما 
كان هللا هو الذي بعثه إليك، علم أنه يريد منك في هذه اللحظة 
إسعاف القادم وخدمته ال التألف وال القراءة. لذا فأوله عنايتك 
وضح له بلحظاك من وقتك، فمن أنت وما ترتيبك؟! هللا يفوضك 

عمال يريد منك أن تنجزه وتتحايل منه التخلص!
وبه فتح علي الشيخ بابا من املعرفة فطفقت أقتنع عقال أن القادم 
ال يضرني شيئا ولو أخل بتخطيطي وأوقف مسیرة أعمالي. ولقد 
أبدع حيث تابع كاتبا: إن الدين اسم للعمل بمقت�سى الوقت، وأن 

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

مساحة األستاذ ااملفيت عبد القادر العااريف
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تؤدي في كل وقت العمل الذي يطلبه منك دينك أن تفعل. أما 
الجري وراء غبات القلب أوأداء واجب الجدولة – مهما كان من أمر 

– فليس بدين.
لذا فلوخصصت ساعة من وقتك لعمل ما فليس من املعقول أن 
تصمم على إنجازه ولو تغیر مقت�سى الوقت أو فاجأك �سيء أهم 

وأولى باالعتناء منه. ) مقاالت العثماني ص 765 - 767( 

اإلخالص في العبودية وتأثيره في حياة الدنيا واآلخرة:
عن عبد هللا عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول هللا }صلى هللا عليه 
وسلم{ يقول انطلق ثالثة نفٍر ممن كان قبلكم حتى أواهم املبيت إلى 
غاٍر فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا 
إنه ال ينجيكم من هذه الصخرة إال أن تدعوا هللا بصالح أعمالكم 
قال رجٌل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبیران وكنت ال أغبق 
 فلم أرح عليهما حتى ناما 

ً
 فنأى بي طلب شجٍر يوما

ً
 وال ماال

ً
قبلهما أهال

فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمین فكرهت أن أغبق قبلهما 
 فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق 

ً
 أو ماال

ً
أهال

الفجر زاد بعض الرواة والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا 
ابتغاء وجهك ففرج  إن كنت فعلت ذلك  اللهم  فشربا غبوقهما 
 ال يستطيعون 

ً
عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا

الخروج قال النبي }صلى هللا عليه وسلم{ قال اآلخراللهم كانت لي 
ابنة عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى 
أملت بها سنة من السنین فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على 
أن تخلي بيني وبین نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت ال أحل 
لك أن تفض الخاتم إال بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت 
عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن 
كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت 
الصخرة غیر أنهم ال يستطيعون الخروج منها قال النبي }صلى هللا 
عليه وسلم{ وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم 
غیر رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه 
األموال فجاءني بعد حین فقال يا عبد هللا أد لي أجري فقلت كل 
ما ترى من أجرك من اإلبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد هللا 
ال تستهزئ بي فقلت إني ال أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم 
 اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا 

ً
يترك منه شيئا

ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. ) تهذيب األخالق 
للعالمة عبد الحي الحسني الندوي ص 32 - 33 (

أصول األئمة األربعة في التف�صي عن تعارض األخبار 
أن  ينبغي  ومما  النعماني)رح(:  عبدالرشيد  املحدث  العالمة  قال 
يكون فص الختام، ما ذكره الحبر الهمام شاه عبد العزيز املحدث 
نجل شاه ولي هللا الدهلوي صاحب ) حجة هللا البالغة( في طريق 
أخذ األئمة األربعة األعالم عند تعارض الروايات واختالف اآلثار، 
فإنه قد أحسن الكالم وسهل املرام، قال رحمه هللا في )فتاواه(: 
نحمده نصلي على نبيه الكريم، وعلى آله وصحبه ذوي الفضل 
دالئل  عن  الباحثین  املجتهدين  أن  هللا  رحمك  اعلم  الجسيم. 
األحكام الشرعية، ومآخذها، ملا رأوا أحاديث رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم متعارضة وآثار الصحابة والتابعین مختلفة، وهي أعم 
املآخذ وأكثرها في األحكام: تحیروا آراؤهم في وجه التف�سي عن هذا 

التعارض واالختالف.
فالذي اختاره مالك رحمه هللا تحكيم عمل أهل املدينة، ألن املدينة 
بيت الرسول صلى هللا عليه وسلم، وموطن خلفائه، ومسكن أوالد 
الصحابة وأهل البيت، ومهبط الوحي، وأهلها أعرف بمعاني الوحي 
فكل حديث أو أثر يخالف عملهم ال بد أن يكون منسوخا أو مؤوال أو 

مخصصا أو محذوف القصة فال يعتنى به .
والذي اختاره الشافعي رحمه هللا تحكيم أهل الحجاز، واشتغل 
بالدراية مع ذلك وحمل بعض الروايات على حالة وبعضها على 
حالة أخرى، وسلك مسلك التطبيق مهما أمكن. ثم ملا ارتحل إلى 
مصر والعراق، وسمع روايات كثیرة عن ثقات تلك البالد، ترجح 
عنده بعض تلك الروايات على عمل أهل الحجاز فحدث في مذهبه 

قوالن القديم والجديد.
والذي اختاره أحمد بن حنبل رحمه هللا إجراء كل حديث على 
ظاهره، لكنه خصصها بمواردها مع اتحاد العلة، وجاء مذهبه على 
الفارق ولذلك نسب  الحكم مع عدم  القياس، واختالف  خالف 

مذهبه إلى الظاهرية.
وأما الذي اختاره أبو حنيفة رحمه هللا وتابعوه هو أمر بّین جدا، 
األحكام:  من  صنفین  الشريعة  في  فوجدنا  تتبعنا  إذا  أنا  وبيانه: 
صنف هو القواعد الكية املطردة املنعكسة، كقولنا: ال تزر وازرة 
وزر أخرى ، وقولنا: الغنم بالغرم، وقولنا: الخراج بالضمان، وقولنا: 
العتاق ال يحتمل الفسخ، وقولناك البيع يتم باإليجاب، والقبول، 
وقولنا: البينة على املدعي واليمین على من أنكر، ونحو ذلك مما ال 

يح�سى.
وصنف وردت في حوادث جزئية، وأسباب مختصة، كأنها بمنزلة 
االستثناء من تلك الكليات، فالواجب على املجتهد أن يحافظ على 
تلك الكليات ويترك ما روءها ألن الشريعة في الحقيقة عبارة عن 
تلك الكليات، وأما األحكام املخالفة لتلك الكليات فال ندري أسبابها 

ومخصصاتها على اليقین فال يلتفت إليها.
مثال ذلك: أن البيع يبطل بالشروط الفاسدة، قاعدة كلية، وما 
ورد في قصة جابر أنه اشترط الحمالن إلى املدينة في بيع الجمل، 

قصة شخصية جزئية فال يكون معارضا لتلك الكلية.
وكذا حديث املصراة يعارض القاعدة الكلية التي ثبتت في الشرع 

قطعا وهي قولنا: الغنم بالغرم، ونحو ذلك من املسائل.
ولزم من هذا ترك العمل بأحاديث كثیرة وردت على هذا النسق 
واملحافظة على  االجتهاد  يعدون  بل  بها  يبالون  لكنهم ال  الجزئي، 
وهذا  أمكن.  ما  مهما  الكليات:  تلك  في  الجزئيات  ودرج  الكليات، 
الكالم اإلجمالي له تفصيل طويل ال يسع الوقت له، وهللا الهادي. 

انتهى كالمه برمته.
وهذا قليل من كثیر من أحوال هؤالء األئمة الذين أسلفنا ذكرهم، 
ليستدل به على جاللة قدرهم وعلو مرتبتهم في هذا العلم، رحمة 
هللا عليهم أجمعین ونبهت في غضونه على أشياء لو اطلع عليها أحد 
من طالب هذا الشأن يكون على بصیرة إن شاء هللا، وال يظن في حق 
األئمة الهداة الفقهاء املجتهدين إال ما يليق بجنابهم، رغم تطاول 
ألسنة بعض النقلة فيهم، ورغم نهشهم ألعراضهم بكل سوء، وقانا 
هللا تعالى اتباع الهوى، وكفانا شر الحاسدين، والحمد هلل أوال وآخرا.

) اإلمام ابن املاجة وكتابه السنن ص 164 - 167 ( 
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أستاذي األول:
س: لكل مسیرة علمية، مثل مسیرة سماحتكم، وقفات تنبض أمام الجيل 

املعاصر ترى من هم األساتذة الذين تركوا آثارا قوية في شخصيتكم؟
ج: أستاذي األول الذي تعلمت منه اللغة العربية وآدابها هو الشيخ خليل 
بن محمد الحسین اليماني، وكان صاحب ملكة راسخة، وصاحب ذوق، 
بل أصبح الذوق العربي األدبي عنده ذائقة، فإذا ارتقى الذوق أصبح ذائقة 
يتذوق منه اإلنسان كما يتذوق من طعام شهي، فكان من أقوى املعلمین: 
أنجح  من  م  كان  ومرئي..  موجود  نام  حي  �سيء  أنه  العربي  األدب  يمثل 

املدرسین ، وأنا أدين له من ثقافتي العربية.
ثم استفدت من العالمة د. سيد تقي الدين هاللي املراك�سي، جاء عندنا، 
وتعین أستاذا في ندوة العلماء، ومكث سنین، وأشار علينا بمطالعة كتب 
ما كنا نعرفها من قبل، وهو رجل يعتبر حجة في تسهيل الكلمات، كان أمیر 
البيان األمیر شكيب أرسالن والعالمة السيد رشيد رضا مع ما لهما من 
مكانتهما، إذا اختلفا في كلمة: هل هي كلمة عربية أصيلة أم هي دخيلة 
تحاكما للشيخ تقي هاللي.. وجاء هذا مصرحا في كتاب األمیر شكيب أرسالن: 
) السيد رشيد رضا أو إخا أربعین سنة( وفي حواشيه: رجعنا في هذه الكلمة 

إلى د. تقي هاللي.. فحكم بكذا.
س: في مجال الدعوة والفكر : من هم األساتذة الذين أثروا في مسیرتك 

ورؤيتك الدعوية؟
إلياس  محمد  الشيخ  هللا  إلى  الدعوة  إمام  هو  به  تأثرت  من  أكثر  ج: 
حياة  كتاب  صاحب  هو  الكاندهلوي  يوسف  محمد  الكاندهلوي)ابنه 
الصحابة( كأن هذا الرجل مأمور من هللا، ال أقول عن طريق الرسالة أو 

اإلمام أبو احلسن علي احلسين الندوي يف حوار مع األستاذ حسن علي دبا:
وصول اإلميان إىل أصحاب الكراسي أفضل من وصول 

أصحاب اإلميان إىل الكراسي مباشرة 

أجرى هذا اللقاء معه األستاذ حسن علي دبا، في آخر 
زيارة للشيخ إلى الدوحة، وكان قد فاز بجائزة الشخصية 

اإلسالمية لعام 1419هـ التي تمنح في دبي على هامش املسابقة 
الدولية للقرآن الكريم، وقد نشر في حلقین بمجلة: ) املجتمع( 

ع1338) 30/10/1419هـ( ص 50 - 51، وع 1339 ) 
7/11/1419هـ( ص 54،55. 

يقول محاوره في تقديم للقائه معه:
رجل من أعظم مفكري اإلسالم في العصر الراهن هذا هو 

أبوالحسن الندوي، ثقافته أعطت لألجيال روحا كبرى، تعيد 
قراءة أحداث املا�سي وتصوغ رؤى الحاضر أمال يتجدد بالوعي 

الهاديء، أن تصحو تلك األمة وتقود وال تركن للواقع.
في كل مؤلف ألبي الحسن توجد فكرة تتربى عليها األجيال، 
ويقدم بالعربية، واألردية ولغات الغرب زادا.. وينادي كل 
الخلق ممن أسلم وجه هلل: أنت القائد قد خسر العالم 

بذهابك، هيا عد لتقود العالم.. كان كتابه: ) ماذا خسر العالم 
بانحطاط املسلمین؟( إعادة لبناء الشخصية اإلسالمية عن 

طريق قراءة التاريخ بعيون مؤمنة.
املؤثرون في هذا العالم، واملنهج في الدعوة والفكر، وقضايا 

التربية اإلسالمية في العصر الحاضر، ومشكالت الفكر ورسالة 
اإلنسانية وحكايتها وقضايا التغيیر، واإلسالميون والحكم 

والتجربة الهندية لدى السرهندي، وقضايا السالم والديانة 
الضاللية إلسرائيل، وغیر ذلك.
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الوحي، ولكنه كان مقيضا لهذا األمر وقد استولت عليه هذه الفكرة 
حتى ذاب فيها، ودعا إلى االتصال بالشعب اتصاال مباشرا وتوجيه 
الدعوة إليه ولفت نظره، واستقطابه إلى هللا تبارك وتعالى والعمل 
باإلسالم وبشريعته وبأحكامه، وانتشرت هذه الدعوة ال في الهند 
وأمريكا،  أوروبا  إلى  انتقلت  ثم  اآلسيوية،  القارة  في  ولكن  فقط، 

والتزال هذه الدعوة قائمة، وهي أكثر الدعوات تأثیرا وانتاجا.
منهج دار العلوم وندوة العلماء:

س: يمكن أن ننتقل اآلن إلى منهج دار العلوم وندوة العلماء أي منهج 
سماحة الشيخ أبي الحسن الندوي في الدعوة والفكر فنسأل عن 

فلسفته وبنائه؟
ج: إن منهج ندوة العلماء هو الجمع بین القديم الصالح والجديد 
جامدة  مناهج  ليست  التعليمية  املناهج  بأن  واالعتقاد  النافع، 
متحجرة واقفة عند حّد، بل هي خاصة لتأثیرات العصر ولحاجات 
العصر، تلّبي حاجة العصر، وتبلغ رسالة اإلسالم، وتنشر الدين بین 
الجيل الجديد على املبدأ الذي يؤثر عن سيدنا اإلمام علي بن أبي 
موا الناس عل قدر عقولهم، أتريدون 

ّ
طالب - ر�سي هللا عنه - : )كل

أ، يكذب هللا ورسوله(، فقد تأسست ندوة العلماء على مبدأ إقناع 
واملواد  وبالدالئل  ويسيغها،  يفهمها  التي  باللغة  الجديد  الجيل 
العلمية التي تقنع وتبث اليقین بأن اإلسالم هو الدين الخالد، وأن 

اإلسالم صالح للقيادة في كل عصر.
الهندية  القارة  شبه  في  خصوصا  الدينية  العربية  املدارس  وألن 
األولى  الدراسية  باملناهج  متمسكة  جامدة،  أصبحت  قد  كانت 
تمسكا شديدا، عضت عليها بالنواجذ! كأنها مبدأ شرعي، لذا فإن 
املؤسسین لندوة العلماء هم الذين واجهوا اإلرساليات النصرانية 
وواجهوا املتخرجین في الجامعات العصرية فعرفوا أن نفسيتهم قد 
تغیرت، وأن أساليب فكرهم وأساليب مناهج قبولهم قد تغیرت بتأثیر 
التعليم العصري، واآلداب العصرية، وبتأثیر كتب املستشرقین.. فال 
بد من الجمع بین القديم والجديد.. األصل هو القديم ولكن التعبیر 
عنه ومعاودة إفهامه واإلقناع به يجب أ، يكون مالئما لعقلية الجيل 

الجديد وملستواه.
مناهج العمل الدعوي:

تنبع منها مناهج العمل الدعوي والفكري  التي  برغم الخیرية  س: 
اإلسالمي، فإن هناك اختالفا بین هذه املناهج، فمنهجكم في ندوة 
في حركة  املودودي  األعلى  أبي  األستاذ  منهج  يختلف عن  العلماء 

التغيیر وفقه الدعوة.. هل يمكن لنا أن نتبین ذلك؟
ج: ليس هناك اختالف مبدئي، إنما هو اختالف في األسلوب، وفي 
يتغلب  املودودي  األستاذ  فإن  الترجيح..  وفي  والتأخیر،  التقديم 
عن أسلوبه الدعوي الجانب السيا�سي، فهو يفسر اإلسالم تفسیرا 
سياسيا، وكان هذا شيئا طبيعيا ال نلومه عليه،  ولكن يجب أن 
يكون تفهيم الدين اإلسالمي كدين خالد صالح لكل جيل، وصالح 
فيه  تتحم  أن  يجب  عصر..  ولك  مجتمع،  ولك  زمنية،  فترة  لك 
األصول الدينية: اإليمان باهلل واإليمان باآلخرة،واالجتهاد في إرضاء 
هللا تبارك وتعالى والعمل بسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم يجب 
أن يكون هذا هو األساس... أمام بسط الحكم، أما إقامة حكومة 
إسالمية، فهذا يأتي في الدور الثاني.. ولي كتاب يشرح هذا كله عنوانه: 
)التفسیر السيا�سي لإلسالم( كتب أصال باللغة العربية.. استلفت فيه 

النظر إلى أنه ال ينبغي ان يكون تفسیر اإلسالم خاضعا ملصطلحات 
سياسية، وألهداف سياسية فقط، ألنه كتاب محكم ثابت، خالد، 
عام للبشرية، واألساس فيه إرضاء هللا تبارك وتعالى، وتنفيذ أحكامه 
والعمل بها والعمل بأحكام رسوله صلى هللا عليه وسلم ويأتي في نتيجة 
ذلك الحكم والقوة السياسية، فليس الحكم والقوة السياسية هو 
الهدف األول واألساس، بل الهدف األول واألساس: طاعة هللا تبارك 

وتعالى طاعة رسوله.
س: ولكن مهمة األمة اإلسالمة وطالئعها، وهي التمكین لدين هللا 
املفهوم  لهذا  تتأخر طبقا  قد  اإلسالمي،  الحكم  وإقامة  األرض  في 

التربوي؟
ج: إذا تأخر قليال، ال ضیر، لكنه يكون أثبت وأرسخ، إن كل �سيء يأتي 
في وقته يكون راسخا وثابتا، فالبّد للتهيؤ ألمر)التمكین لدين هللا( من 
االنقياد هلل تبارك وتعالى وامتثال أوامره، وتفضيل أوامره وما ثبت 

من الكتاب والسنة على املبادئ األصلية وغیر ذلك.
س: هل يمكن اعتبار هذا املنهج هو األقرب ملنهج جماعة اإلخوان 

املسلمین التي تأخذ بالتربية اإلسالمية لألمة كمنهج للتغيیر؟
ج: نعم.. عندنا تقدير قديم لهم، ال أقول: إننا متفقون مائة في املائة، 
ولكنني أقدر كبیر التقدير أني عرفت اإلخوان املسلمین، ولي مقدمة 
لكتاب اإلمام حسن البنا: ) مذكرات الدعوة والداعية( فاتني أن 
أقابل مؤسس الجماعة الشيخ حسن البناء، ولكنني قابلت زمالءه 
وتالميذه في مصر، وعشت معهم مدة، وفي ضوء ما درسته وما علمته 
كتبت كتابي: ) أريد أن أتحدث إلى اإلخوان( ففيه بعض مالحظات، 
مع احترام وتقدير و تصديق وإعجاب.. لكنها مالحظات.. مالحظات أخ 

إلخوانه ورفيق من رفقتهم.
منهج التبليغ والدعوة:

س: هناك جماعة التبليغ والدعوة وقد انطلقت من الهند كيف 
ترون املنهج والوسيلة؟

ج: هذا عمل مشكور جدا، وإن كان يجب أن يكون فيه بعض من 
السعة واإلملام بنفسية الشباب واملثقفین الجدد، ومراعاة فهمهم 
وتقديرهم، ومراعاة أساليب تفكیرهم، فنطاق العمل لديهم محدود 
وهو االعتقاد الصحيح والعلم بالفرائض أما تثقيف العقول وتهيئة 
الشباب والجيل الجديد للتأثیر في املتعلمین املثقفین وفي القادة فهذا 

قد يغفل عندهم.
س: مجال الدعوة إلى هللا تجتهد األمة وتبرز جماعات، كل جماعة 
في  األمثل  التغيیر  منهج  ما  ترى  اإلسالمي..  للتغيیر  منهجا  تختط 

رؤيتكم؟
ج: هو إنشاء الجيل الجديد على الفهم للدين فهما صحيحا أصيال 
العقلي،  بالتثقيف  البدء  يكون  العصر،  لهذا  ومالئما  وواسعا، 
وبإنشاء العقلية والنفسية اإلسالمية، ال نغفل العوامل املستوردة 
من الخارج والزاحفة من أوروبا التي تؤثر اآلن، يجب أال نتغافل عنها 
بل نعیرها شيئا من العناية، ونعتقد أنها هي التي تصوغ اآلن العقول 

والشباب والقيادات كذلك.
صورة التربية اإلسالمية: 

س: قدمتم منذ عشرات السنین صورة رائدة للتربية اإلسالمية، وفي 
ضوء تغیر العصر: كيف ترون مالمح التربية اإلسالمية اآلن، هل ما 

زالت تسیر في إطار التلقي املباشر أم أن لها صورة أخرى؟
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ج: هناك مؤثرات في التربية، مثل أن يكون التلميذ على صلة بأستاذه 
كأن يسافر معه ويق�سي معه أياما، ويرى كيف يحافظ عل إيمانه 
وواجباته... ال تكون الصلة بین التلميذ واألستاذ صلة كتاب فقط 
وتدريس فقط، بل كما كان في الزمن القديم، أكثر نفعا وأجدى أن 
يكون التالميذ على صلة دائمة ومباشرة بأساتذتهم، يقضون معهم 
أوقاتا ويسافرون معهم يخدمونهم، يرونهم كيف يصلون، وكيف 
يقرأون القرآن ، وكيف تكون آثار القراءة وآثار العبادة والعلم عليهم. 

س: هل يمكن أن يكون ذلك في املدارس النظامية اآلن؟
ج: يمكن أن يتم ذلك إذا كان هناك �سيء من االجتهاد والذكاء.. يجب 
في املدرسة..  بأستاذه محصورة ومحدودة  التلميذ  أال تكون صلة 

يجب أن تكون هذه الصلة أوسع مما هي اآلن.
س: في املا�سي كان األبوان ينصران أو يمجسان أو يهوجان أو يسلمان 
االبناء، أما اليوم فربما كان ملؤثرات أخرى مثل التلفاز وغیره دور 
يقارب دور األبوين.. كيف يمكن أن يقابل الجيل الجديد هذه التربية 

الجديدة؟
ج: يجب أن يكون األساتذة في املدارس مؤثرين ومختارين، وعارفین 
الجيل  سبل  على  وحريصین  الصغار،  ونفسية  الشباب  بنفسية 
الشهادات  يعتمد فقط على  الجديد وصوغه صوغا إسالميا فال 
التي ينالها هؤالء األساتذة من الجامعات، بل يالحظ مدى اتصالهم 
وأهدافه..  الدين  بمبادئ  اقتناعهم  ومدى  عمليا،  اتصاال  بالدين 
في  بالسنة،  عملهم  في  العملي  االمتحان  من  �سيء  عندهم  ويكون 
أخالقهم.. ويكون عندهم �سيء من الزهد في حطام الدنيا، كما كان 
في السلف،حيث كان األساتذة هم القدوة، وكانوا هم املثل األعلى 

للسلوك واإليمان، وللعلم وللدراسة كذلك.
الجامعة  في  بالتلميذ  األستاذ  اتصال  أصبح  فقد  اآلن  أما 

ضيقا،محصورا في ساعات الدراسة.
س: خسر العالم كثیرا بانحطاط املسلمین.. وما طرحتمو في كتابكم 
األشهر الذي تربت عليه أجيال عدة غیر خاف على أحد.. كيف ترون 
بعد مرور أكثر من ثالثین عاما على كتابكم: خسارة العالم بانحطاط 

املسلمین؟
ج: في الحقيقة هناك فكرة مسيطرة على املثقفین جميعا، وهي أن 
املسلمین هم ممثلون فقط، هناك مسرحية تتم من غیر استشارة 
املسلمین أو معرفة آرائهم واتجاهاتهم، مسرحية عاملية، يلعب فيها 

املسلمون دورهم كممثلین.
رت التاريخ.. ولعلي كان لي بعض السبق  ولكني غیرت هذه الفكرة، وغیًّ
في هذا بعون هللا تعالى، بأن املسلمین ليسوا         بل هم        هم 
صياغة  ويستطيعون  املسرحية  يصوغون  الذين  وهم  العاملون، 
مثال،  الشطرنج  كقطع  فيها  يمثلون  وال  كلها،  العاملية  املسرحية 
يكونوا  لم  صاغة  كانوا  األحداث،  يصوغون  كانوا  املسلمون  بل 
مصوغین.. يجب أن يكون املسلمون هكذا.. وملا أفلت زمام القيادة 
من املسلمین أصبح العالم منفلتا، وأصبحت األمم والشعوب دواب 

من غیر راع.
العملية التي قام بها هذا الكتاب ونجح فيها، وعذرا في ذلك، هي أنها 
غیرت مركز املسلم من كونه ممثال مقلدا تابعا، محكوما عليه مأمورا، 
إلى كونه صائغا عامال وسابكا ومغیرا للمصیر، ومبشرا لجيل جديد.. 
فلما كان املسلمون هم القادة للعالم البشري ولرجال البشرية، كان 

العالم يسیر في طريق سوي، وملا عزل املسلمون عن قيادتهم العاملية 
أصبحت األمم كالدواب السائمة.

ال ملفهوم املؤامرة!
س: في هذا النظر التاريخي املهم: ما رؤيتكم في املفهوم القائل إن 
املسلمین تفرض عليهم املؤامرات، وبالتالي يفسر عجزهم الحالي بأنه 
نتاج ما يحاك لهم من مؤامرات، دون محاولة تفسیر األمر على نحو 
آخر بأن تفهم األمة أن الحرية ال تمنح، وإنما يتّم الحصول عليها 

ويبذل في سبيلها الجهد؟
وبنتائج  النقص،  بمركب  مصابون  املسلمین  أن  الحقيقة  ج: 
يتمتعون  بكونهم  يرحبون  أصبحوا  فاآلن  واالنهزام،  االنسحاب 
ب�سيء من الحرية، من غیر أن يكون لهم تأثیر عالمي في سبك الحياة 
وصياغتها، وفي صياغة املستقبل كذلك.. فالواجب األول والكبیر هو 
أن يرفع تفكیر املسلمین ومستواهم العقلي من كونهم تالميذ وأتباعا 

وسائبة إلى كونهم قادة.
س: في كيفية وصول هذا املفهوم: املسلمون بین تفكیرين: تفكیر ينظر 
لألمر على أن هناك مؤامرة عاملية ولنيستطيعوا االنفالت منها، يعللون 
بذلك قصورهم في النواحي العلمية كافة، ولكن تفكیرا آخر يرى أن 
االرتكان للمؤامرة التي تحاك يعطل العمل ويجب على املسلمین أن 

يحصلوا على حقهم في القيادة والعمل بجهدهم وزادهم؟
ج: أنا أوافق على هذا املفهوم األخیر، وال أوافق على تفكیر املؤامرة.

س: في الهند تبدو مالمح أندلس جديدة إذ غیرت أسماء بعض املدن 
اإلسالمية، إضافة ملظاهر أخرى معروفة.. ما الصورة التي ترونها في 
املستقبل للمسلمین في الهند، وربما تكررت هذه الصورة؟ - أعني 
: االعتداء على املسلمین - في مناطق أخرى مثل البوسنة والهرسك 
والشيشان إلى آخر املآ�سي املعاصرة.. وهل يمكن ملا تحملونه من ) 

رسالة اإلنسانية( أن يقاوم ذلك؟
ج: الطريق الوحيد لعودة املسلمین إلى حياة شريفة، وحياة تليق 
يمألوا  أن  عليهم  العالم،  لرسل، وكمأمورين إلصالح  بهم كخلفاء 
الفراغ الذي يوجد في البالد، وهو فراغ القيادة الصحيحة املخلصة 
الخاشعة هلل تعالى واملحترمة لإلنسانية، لذلك بدأ بعض إخواننا، 
وأنا من جملتهم، بحمل رسالة هي رسالة اإلنسانية.. وقد قمنا ملنأل 
هذا الفراغ ونشعر ونبعث في نفوس الناس احترام اإلنسانية.. فقد 
وصلت اآلن االستهانة باإلنسانية حدا كبیرا لدرجة أنهم يحرقون 
العرائس ألنها لم تأت بالجهاز املطلوب وبقدر من املال في الهند.. وقد 
جاء في بعض الصحف القومية الوطنية ) ديلي(، في كل اثنتي عشرة 
ساعة تحرق عروس في ) دهلي ( ألنها ما جاءت باملال املطلوب، بل 
جاءت بزاهد زهيد وبحلي قليل.. اآلن الطريق الوحيد للمسلمین هو 
أو يقوموا ويمألوا هذا الفراغ، فراغ القيادة ويبعثوا في الناس احترام 
اإلنسانية بصرف النظر عن الديانات، عن املذاهب الكثیرة، أي: 
أن يحترم اإلنسان كإنسان، فإذا وجد هذا، فإن املسلمین يتبوأون 

منصب القيادة، وهم يكسبون الوّد واالحترام.
س: هل يمكن أن يقابل املسلمون مخططا لإلبادة برسالة اإلنسانية 

وهم يواجهون األندلس األخرى؟
ج: نعم.. عندهم مخطط إلبادة املسلمین.. ولكن هذه املخطط يقاوم 
بهذا الطريق.. ألن اإلنسان مهما فسد، ومهما تردى، ومهما ابتلي 
بأمراض خلقية ونفسية،فإنه يقدر ال�سيء الطيب، ومهما وصل إلى 
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العصبية الطائفية في مقت اإلنسان ومقت الديانات، فإنه على كل 
حال يقدر ويعرف قيمة اإلخالص وقيمة التضحية، من يضحي له 
يقدره، فإذا وفق املسلمون بإذن هللا تعالى أن يضحوا بمصالحهم 
الشخصية ومصالحهم الطائفية ويرجحوا مصلحة اإلنسانية فوق 
هذه املصالح، فإن هللا تبارك وتعالى ينصر من يحتل املكان الفارغ في 

نفوس الشعوب.. بالتقدير واإلجالل.
س: تبدو رؤيتكم في التغيیر أبعد ما تكون عن أي مقاومة للحصول 

على ما يمكن أن يكون حقا للمسلمین؟
ج: نعم .. أنا أميل إلى هذا.

اإلسالم والتطرف:
س: يتجمع أعداء كثیرون ملحاربة اإلسالم والكيد للمسلمین تحت 

اسم محاربة التطرف.. كيف ترون هذه الصورة؟
ج: التطرف ال بد أن يشرح وأن تكون له حدود، التطرف مطلقا ال 
ينكر وال يمدح التطرف: هذا �سيء طبيعي، ولكن ال بد من أن يكون 

حدود، فإذا لم تكن هذه الحدود فال يمكن الحكم على التطّرف.
التطرف في أي مجال في العقيدة أم في املدينة، أم في أي �سيء.

س: ربما يتحدد هنا بعض الجماعات اإلسالمية التي تتخذ الطريق 
املسلح إلحداث التغيیر في املجتعات؟

ج: هذا يزهد فيه قدر اإلمكان ألن النسبة العددية - مثال في الهند- 
بعيدة بین املسلمین وبین الهندوس، فإذا لجأ املسلمون إلى التطرف 

- حمل السالح - فإن الهندوس - األكثرية - سيغلبون.
ال سبيل اآلن إال إلى الخالص واحترام اإلنسانية، وحب الخیر للجميع.
س: في الغرب يلتصق اسم املسلم بالتطرف.. وتحت دعوى محاربة 
تنصحون  بم  املسلمین..  على  ويضيق  اإلسالم  يحارب  األصولية 

املسلمین في ذلك؟
وأنصح  اإلسالم،  أعداء  دعاية  ومن  أوروبا،  دعاية  من  هذا  ج: 
املسلمین برسوخ العقيدة اإلسالمية واإلخالص هلل تبارك وتعالى، 
والغیرة  اإلنسانية،  مستقبل  على  والغیرة  لإلنسانية..  الخیر  وحب 
على الشرف اإلنساني، هذا هو الذي يفتح الطريق، ويزيل العوائق.. 

وهكذا كان املسلمون خالل التاريخ.
وحدة الجماعات اإلسالمية:

لهذا  تعمل  التي  اإلسالمية  الجماعات  العصر  هذا  في  تتعدد  س: 
الجماعات، وهل توجد لسماحتكم  الدين.. ما موقفكم من هذه 
صالت مع بعضها يمكن من خاللها أن توجهوها الوجهة الصحيحة؟
ج: نحن نشیر عليهم بالطريق الصحيح القويم، ونبدي مالحظاتنا، 

وهم يقدرونها، وليس بین الجماعات اإلسالمية في الهند منافسة.
أما في البالد العربية فقلما يتفق لي أن أراجع في هذه القضايا وأن 
مع  طيبة  فصالتنا  الهندية  القارة  شبه  في  وأما  فيها،  رأيي  أبدي 
الهندية فصالتنا  القارة  في شبه  وأما  كلها..  اإلسالمية  الجماعات 
طيبة مع الجماعات اإلسالمية كلها.. نتعاون مع هذه الجماعات كلها.
س: هل تبدو في رؤيتكم فرصة لتحقيق وحدة أو تنسيق بین هذه 
الجماعات اإلسالمية مما يركز الجهد ويوفر الطاقة ويصوبها نحو 

االتجاه الصحيح؟ 
ج: نعم .. أرى أمال في ذلك إذا كان هناك رجال مؤثرون، مخلصون، 

موثوق بهم، وليس لهم مآرب ال شخصية وال جماعية كذلك.
وتغيیرات،  بإصالحات  األمر  ولي  الجماعات  بعض  يطالب  س: 

ويستهجن ذلك ولي األمر، ويظل هذا سجاال طويال بغیر انتهاء، ويقوم 
بعض املشادات بین الجانبین.. إلى متى تستمر هذه الصورة؟

ج: هذا كله ليس له قاعدة مطردة.. وهذا يرجع إلى العقل السليم، 
هذا  وتحقيق  النجاح،  واستهداف  واإلخالص،  السليمة  والفطرة 

املطلوب بأي طريق كان.
س: ما صورة مشاركة الشباب املسلم في النشاط السيا�سي في الدول 

اإلسالمية؟
في ضوء  لهم  املنهج  إيضاح  وإلى  الشباب  تربية  إلى  ج: يرجع هذا 
التجارب  ضوء  وفي  القيادات،  تاريخ  ضوء  وفي  والسنة،  الكتاب 

العصرية كذلك.
يجب أن تكون للمشاركة السياسية للشباب املسلم حدود إسالمية، 
في نطاق ما يسمح به اإلسالم، وما يدعو إليه اإلسالم.. يجتهدون 

ويمارسون السياسة ولكن ال يتخطون الحدود اإلسالمية.
س: ما تلك الحدود اإلسالمية؟ وما عالقتهم بأولياء األمور؟

ج: هذه الحدود يمكن أن ترسم، ويمكن أن تعین من قبل العلماء 
الدارسین.

اإلسالميون والحكم:
س: يتهم بعض اإلسالميین اآلن بأنهم يحرصون على الحكم.. ويرون 

أن حرص بعضهم على الحكم يضر بالدعوة اإلسالمية.. ما رأيكم؟
ج: شاع عني في ذلك كلمة نقلت كثیرا، وهي أني أفضل املحاولة لوصول 
اإليمان إلى أصحاب الكرا�سي على املحاولة لوصول أصحاب اإليمان 
إلى الكرا�سي مباشرة، فبدل أن يحاول أصحاب الدعوة اإلسالمية أن 
يصلوا بأنفسهم وأجسادهم إلى كرا�سي الحكم، يحاولون ويجتهدون 
أن يصل اإليمان والشعور اإليماني والغیرة اإليمانية إلى أصحاب 
الكرا�سي.. وهم يحمون اإلسالم، ويتبنون اإلسالم وههم يدافعون 
عنه.. بدل أن يصل أصحاب الدعوة اإلسالمية إلى الكر�سي ويستولوا 
عليها.. فبدل اإلستيالء على الحكم يجتهدون في دفع وتأهيل الحكام 

إلى االنتصار لإلسالم وحمايته.
س: وهل يجدي هذا الطريق عبر التاريخ القديم والحديث، أعني عبر 

التجربة الحية؟
ج: نعم.. لقد أجدى، وهناك مثل رائع مع الشيخ أحمد السرهندي 
مجدد األلف الثاني، وقد أدرك عصر السلطان جالل الدين أكبر 
اإلمبراطور األكبر في الهند، وبدوافع سياسة وشخصية جاءت من 
إيران، كان هذا اإلمبراطور - ونتيجة مؤامرة ذكية جدا- اعتقد أن 
الحكم املغولي ال يبقى في شبه القارة الهندية إال إذا كان له أنصار 
من البراهمة، وإال إذا كان متجها اتجاها محايدا ال يتحیز إلى دين 
من األديان، وال يرجح دينا من األديان، بل ينتصر ويشايع البرهمية 
سياسيا وثقافيا ودينيا.. وتبنى فكرة وحدة األديان وإزالة كل املیزات 
للمسلمین، حتى إنه منع ذبح البقرة، ويقتل اإلنسان بها إذا ذبحها، 
وأباح لحم الخنزير، إلى غیر ذلك من األشياء التي شرحتها في كتابي: ) 
رجال الفكر والدعوة في اإلسالم(، ) الجزء الرابع ي األوردية والثالث 
يريد  بأنه ال  الحكام  أقنع  السرهندي  الشيخ أحمد   ، العربية(  في 
الحكم، وأنه لو عرض عليه الحكم ما قبل، ولو رآه في املنام لفزع.. 
ويراعي  اإلمبراطور،  رأسهم  على  املسلمون  الحكام  يحكم  أن  يريد 
االحترام للشريعة اإلسالمية، ويمنح املسلمون حرية عملهم باألحكام 
الشرعية وبالحرية الدينية، لم يكن هناك اصطدام أبد، وكان يسعى 
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ويراسل رجال بالط اإلمبراطور ووزراءه، وكان نتيجة ذلك أنه لم 
يحدث االصطدام.

الشيخ  فاحترم  أكبر  الدين  جالل  السلطان  ابن  جاهنجیر  وجاء 
السرهندي، وأراد أن يرافقه في بعض دوراته السياسية وتأثر ببعض 
تعليماته.. ثم جاء بعده جانجيهان الذي بنى تاج محل، وكان أحسن 
عنه صدقتنا  قال  الذي  بارمجیر  أرمزية  بعده  جاء  ثم  دينا،  منه 
األستاذ علي الطنطاوي - أحد كبار األدباء واملؤرخین - يجب أن يعتبر 

أحد الخلفاء الراشدين.
وهذا كله نتيجة حكمة الشيخ السرهندي الذي تفادى االصطدام 
وتجنبه، وصار يبذل نصيحته فقط ويراسل ويتصل بأركان الدولة 
يحثهم ويثیر فيهم الغیرة اإلسالمية، فنجح بالتدريج.. ومع أنه كان 

بالتدريج لكنه نجح نجاحا كبیرا.
س: هل ترون أن هذه التجربة الثرية للشيخ السرهندي يمكن أن تتم 
مع الحكام املعاصرين مع أن املناخ الدولي بما يحتويه من ضغوط 
دولية قد تحمل تأثیرا جديدا في سياق العالقة بین الحكام والرعية؟

ج: يمكن ذلك، ويمكن أن ينجح املسلمون في هذا.
أصحاب  بین  االختالفات  ببعض  عادة  التغيیر  عملية  ترتبط  س: 
الدعوة اإلسالمية، فمنهم من يرى منهجا معينا في الدعوة يجعله 
يتغا�سى عن بعض البدع والخرافات في سبيل تحقيق مصلحة أكبر، 
وآخرون ال يرون ذلك.. كيف تبدو مالمح القضية والحل في رؤيتكم؟
ج: أرى أهمية في النهي عن البدع والخرافات وغیر ذلك ولكن بحكمة 

ورفق.
الواقع  في  ذهبت  قد  األفغاني  الجهاد  ثمرة  أن  بعضهم  يرى  س: 

الحالي.. فما رأيكم؟
ج: وأنا - وإن لم أقل ذلك صراحة - أرى ذلك، ولكني متردد في هذا!

دعوى السالم:
س: السالم العالمي يردده كثیرون، خاصة في اآلونة األخیرة.. وفي 
سياق صلح.. إسرائيل مع الدول العربية تأتي قضية السالم.. هل 

ترون العدو اإلسرائيلي جادا في دعوى السالم؟
كانوا  إذا  إليه  الداعین  ولكن  أحد،  ينكره  ال  العالمي  السالم  ج: 
مخلصین، وكانوا محايدين غیر منحازين إلى فئة وإلى غاية سياسية، 
فإنهم يكسبون الثقة واالحترام، أما إسرائيل، فهي خطر على العالم 
اإلسالمي كله، إنها مخطط دقيق ورهيب، إنها ديانة ضاللية تؤمن 
العالم  ليحكموا  وحدهم  الحق  لهم  الذين  هم  إسرئيل  بني  بأن 
إنهم  إسرائيلية..  العالم صياغة  ويصوغوا  العالم،  في  وليتصرفوا 
حرضوا على إفساد أخالق الشعوب عن طريق الروايات وعن طريق 
األدب وعن طريق املسرحيات، وعن طريق اإلذاعة ووسائل أخرى.. 
وهم اآلن قد حازوا ثقة أمريكا.. فهناك تعاون بین أمريكا وإسرائيل 

فإن هدفهم واحد.
فأمريكا في مكانها وإسرائيل في مكانها إنما يحذران اإلسالم فقط ألنه 
دعوة عاملية وقضية مبدئية خلقية.. فإنهم بعد أن انهارت الشيوعية 
في روسيا، ما لم بقي لهم خطر يخافونه ويحسبون له حسابا كبیرا 

إال اإلسالم فقط.
وهذه النقطة التقت  عليها إسرائيل وأمريكا.. وعندهم اآلن مخطط 

إبادة املسلمین معنويا وخلقيا وعقائديا.. إنهم يخافون اإلسالم. 

مؤسسات العراق خسرت 31.4 مليار دوالر بسبب الهجمات
قالت وزارة التخطيط العراقية -في تقرير صدر اليوم األحد- إن التكلفة 
الدولة  بمؤسسات  اإلرهابية«  »األعمال  ألحقتها  التي  اإلجمالية لألضرار 
تقدر بـ36.6 تريليون دينار أي ما يعادل نحو 31.4 مليار دوالر للفترة بین 

عامي 2004 و2016.
وذكر وزير التخطيط سلمان الجميلي في التقرير أن األضرار التي لحقت 
بالوزارات العراقية تقدر بـ35 تريليون دينار )نحو ثالثین مليار دوالر(، في 
حین تقدر األضرار التي لحقت بالجهات غیر املرتبطة بوزارات 1.6 تريليون 

دينار )1.4 مليار دوالر(.
للمحافظات  التحتية  بالبنى  لحقت  التي  األضرار  أن  الجميلي  وأضاف 
مليون   133( دينار  مليار  بنحو 154.99  تقدر  فقط(  املحلية  )اإلدارات 

دوالر(.
وأشار الوزير العراقي إلى أن وزارة الدفاع هي األشد تضررا بین الوزارات إذ 
بلغت خسائرها 15.35 تريليون دينار. أما على مستوى املحافظات فقد 

جاءت األنبار باملركز األول، حيث تقدر األضرار فيها بـ 107 مليارات دينار.
وعلى مستوى »الجهات غیر املرتبطة بوزارة« كان البنك املركزي هو الجهة 

األكثر تضررا إذ بلغت خسائره 708 مليارات دينار، وفق وزير التخطيط.

دعوات حقوقية لوقف إعدام زعيم إسالمي بنغالي
دعت لجنة حقوق اإلنسان اإلسالمية ومنظمة العفو الدولية سلطات 
إلى وقف اإلعدام الوشيك لزعيم حزب الجماعة اإلسالمية  بنغالديش 

مطيع الرحمن نظامي، وقالتا إن الحكم »معيب«.
وقالت لجنة حقوق اإلنسان اإلسالمية -ومقرها لندن- إن محاكمة نظامي 
تشوبها عيوب قانونية تتعلق باألدلة التي سيقت ضده, وهي تناقض شهود 

اإلثبات الذين منعوا من الشهادة.
وأشارت اللجنة إلى وجود أدلة على تعّرض شهود االدعاء لضغوط من 
قبل الحكومة، كما تعّرض محامو نظامي للمضايقات والترهيب من قبل 

املسؤولین البنغاليین.
ومن ناحيتها، قالت منظمة العفو الدولية -في بيان بعد رفض املحكمة 
العليا البنغالية الطعن األخیر في الحكم بإعدام نظامي- إنه ينبغي لسلطات 
عقوبة  تنفيذ  وقف  وإعالن  للحكم  الوشيك  التنفيذ  وقف  بنغالديش 

اإلعدام في البالد.

سوء املعاملة يالحق مسلمي أميركا في املطارات
الدولة خالل  تنظيم  وتبناها  أوروبا  لها  تعرضت  التي  الهجمات  دفعت 
الفترة املاضية املسلمین في الواليات املتحدة األمیركية إلى تغيیر سلوكهم في 

املطارات األمیركية، وتجنب الحديث باللغة العربية.
ويشتكي املسلمون في أمیركا من سلوك موظفي املطارات معهم, ويقولون 
إنه ناجم عن تنامي الخطاب العدائي ضدهم في حملة انتخابات الرئاسة 

الحالية.

هامش األخبار
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15 دراسات إسالمية

النظام التعليمي املعاصر 
*واحلاجة إىل تطويره

مساحة األستاذ املفيت حممد قاسم القامسي 

ومن  الجادة  الدراسة  ومن  الوقت  من  يتطلب  املوضوع  هذا 
هذا  يجعلوا  أن  اإلخوة  على  اقترحت  لذلك  والفكر،  املناقشات 
تعليمیة  ومناهج  تعليم  حول  والنقاش  للحوار  مستديرة  طاولة 
لدينا، وأنا على هذا الفكر وعلى هذا اإلصرار ولكن كمفتاح للبحث 
أقول كلمات وأفوض البحث إلى حضراتکم سيما إلى الشباب منكم 
تعالى  أّهلكم هللا  واإلبتكار  اإلبداع  أهل  الجديدة  الدراسات  أهل 
إلعمار مستقبل يليق بنا وبثاقفتنا ويوافق قيمنا ومثلنا وتاريخنا 

وديننا وإيماننا.
أنتم تعلمون عندنا مدارس ومقرر درا�سي وكتب مقررة فيها، قبل 
عشرة أعوام جلس خبراءنا وبرمجوا وقرروا كتبا وصادقوا على 
منهج ثم تكلموا حول هذا املنهج وعرضوه للتطبيق في الجامعات 
اإلسالمية واملدارس الدينية. وقالوا ال نقاش حولها إال بعد عشرة 
أعوام. وقد اكتملت عشرة أعوام فنحن في رحاب إعادة النظر إن 
لم أقل التغيیر على األقل إعادة النظر في املنهج التعليمي السائد في 
مدارسنا ثم نسلط الضوء ونعلق على النظام التعليمي السائد كما 

يراه الخبراء اإلسالميون.
على كل النظام التعليمي موضوع هام جدا في حياة األمم وفي حياتنا. 
للمناهج  وثمرات  نتاج  هم  والخبراء  العلماء  من  نراهم  من  فكل 
منهج،  ثمرة  وأنا  خاص،  تعليمي  ملنهج  ثمرات  أنتم  التعليمية،  
وهؤالء يحكمون علينا في العالم اإلسالمي بصفتهم كملوك، ووزراء،  
ورؤساء،  ومدراء-إن صح التعبیر- واملسؤولون في كل قسم  كلهم 
ثمرات نظام تعليمي خاص، ولكننا لم نفكر في هذا النظام وكيف 

جاء؟ وكيف حمل علينا وعلى العالم اإٍلسالمي؟
العثماني  تقي  محمد  موالنا  الخبیر  لألستاذ  كلمة  وصلتنا  وقد   
-حفظه هللا- وأنا أوصيت اإلخوة الشباب أن يدرسوها ويطالعوها 
مطالعة جادة ويفكروا  حولها. وأبدأ كلمتي بملخص من تلك الكلمة 

، أظن أن  كثیرا منهم درس هذه الكلمة وطالعها. 
موافقة  جديدة  إذن  أسابيع،   ثالثة  قبل  الكلمة  هذه  ألقيت 
ألحوالنا.  تعرفون أن هناك في دار العلوم كرات�سي أسست قبل عشر 
سنوات مؤسسة باسم مؤسسة  »حراء » وهذه املؤسسة  تهدف 
إلى  تثقيف وتعليم الناشئین من أبناء املسلمین إلى أن يبلغوا إلى 
املرحلة الثانوية،  والشيخ دعي إللقاء محاضرة  في إحدى جلساته 
االختتامية ، حيث ثالثون من أبناء هذه املؤسسة  وفقوا بجانب 

التعليم املنهجي لحفظ  القرآن ، تكريما لهم وإشادة بجهود هذه 
املؤسسة هم عقدوا حفال ، وحضر فيها األستاذ وتكلم حول األنظمة  

التعليمية واملناهج ا التعليمية.
 فيقول: هذا النظام التعليمي السائد في جميع البلدان اإلسالمية 
من  )يذكر  باكستان  أسست  عندما  باكستان(  عن  يتكلم  )أوال 
كلمة من أبيه املفتي محمد شفيع العثماني املفتي الكبیر بالديار 
الباكستاني سابقا(  قال أبونا لنا: إن في الهند ثالثة مناهج تعليمية: 

نظام ديوبند ونظام ندوة العلماء ومنهج عليكره. 
ديوبند استهدفت املحافظة على التراث اإلسالمي بما فيها تدوينات 
وتأليفات علمائنا، ثم ندوة العلماء فكرت في نظام جديد ملا رأت 
الفجوة وهي تتسع ويزداد الطرفان ابتعادا فرأت أن النظام القديم ال 
يلبي حاجات العصر فاتخذ منهجها املحافظة على القديم الصالح، 
والترحيب بكل جديد نافع، والحكمة ضالة املؤمن أين وجدها فهو 
أحق بها، فالندوة نهجت هذا النهج ومألت الفراغ املوجود، وكانت 
الفكرة،  هذه  أساس  على  جامعة  فأسست  مؤسسة  البداية  في 
الناس  ليعرف املتخرج فيها أوضاع املجتمع واألعراف، ويخاطب 
بلغاتهم ويكون داعيا وكاتبا، ويعرف اللغة العصرية، ال أن يخاطب 
الناس بلغة قديمة متروكة مهجورة ومصطلحات مقبورة،  ألن 
اللغات تتغیر بعد كل خمسین عاما كما يرى الخبراء، فندوة العلماء 
استهدفت هذا. والشيخ محمد شفيع رحمه هللا يقول: هذا جيد 
وكان من ناحية يلبي حاجات العصر ولكن ال يعنينا، حيث ال يفيدنا 

في باكستان.
واملنهج الثالث منهج جامعة عليكرة مؤسسها سيد أحمد خان، 
وكان زميل الشيخ محمد قاسم النانوتوي وسيدا من ناحية النسب، 
وكان خبیرا بالقضايا، وله معجبون كثیرون في باكستان، وطائفة في 
باكستان يظنون به ظنونا، على كل الر جل كان كبیرا وكان صنديدا 
وكبیر الفكر وال تهمنا في هذا املجال  آراء الشيخ السيد أحمد خان، 
فله آراء متطرفة، فال نثني عليه وال نذمه، فهو فكر ورأى ان املدارس 
متخلفة  وأن الغرب تقدم، والثقافة تقدمت، والعلم بلغ عنان 
السماء ، وال بد لنا أن نستفيد من تجارب الغرب، فأسس جامعة 
عليكرة. وفيها عشرون مسجدا وأقسام كثیرة، ولكن املتخرج فيها 
ماذا سيكون؟ وقد أسس على أساس الفكرة اإلنجلیزية ، وعجيب 
انه لم يكن من العلماء من يتاهل إلدارة هذه الجامعة، ألن العلماء 
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نتاج املناهج القديمة، النها تحتاج إلى طر ق أكادمية منهجية كيف 
ندىرس كيف نحقق، كيف نتصل بالعالم الحديث لذلك جعلوا 
لم  أو  املهمة  لهذه  يتأهل  من  يكن  لم  حيث  مخططها،  اإلنجلیز 
يرد، فاملتخرجون من هذه الجامعة يدافعون عن القيم الغربية 
ويبغضون  الفكرة الشرقية وحدث بین املتخرجيین منها ومن ندوة 
العلماء تنافس وتشاجر وهكذا املتخرجین في ديوبند حيث كانت 
جامعة عصرية ولكن بأفكار إنجلیزية تملي األفكار االنجلیزية من 
خالل التعليم وكانت هذه الجامعة  مهدت الطريق لقبول القيم 
الغربية في البيئة الهندية وقد نسجت جامعات أخرى أيضا على هذا 
املنوال. فيقول الشيخ محمد الشفيع: النظام السائد واملطبق في 
عليكره ال يلبي حاجاتنا في باكستان فنحن حينما تأسست باكستان 
واستقلت وازدهرت في العالم كنا نحتاج إلى نظام تعليمي خاص 
جدير بشخصيتنا ونظام يوافق قيمنا ومثلنا وشخصيتنا وتاريخنا 
وثقافتنا ولكن هذه االمنية لم تتحقق! ملاذا؟ ألن هذه االمنية كانت 
تحتاج إلى أسباب كثیرة؛ إلى رجال ولم يكن عندهم رجال والحكومة 
فنحن  منهجهم  وقفينا  علماءنا  تابعنا  حينما  ونحن  تساعد  لم 

ثمرات املنهج القديم. 
ملاذا هذه الفو�سى في العالم اإلسالمي وملاذا في باكستان؟ لفقدان 
نظام تعليمي جديد خاص يوافقنا وشخصيتنا اإلسالمية وهذه هي 
مشكلة العالم اإلسالمي وفي هذا يقول الشيخ املفتي محمد تقي 
العثماني: نرى رجاال في باكستان كما قال أورميكالي االنجلیزي نريد 
رجاال هندي الجنسية االنجلیزية الفكرة وكانت كما قال فالرجل 
الهندي كأنه نسخة اإلنجلیزي حيث تربى في ضوء العقلية الغربية.

رجال  إنتاج  تستطع  ولم  هدفها  في  تنجح  لم  عليكره  وجامعة 
منشودين بل فشل في هذا كل الفشل واآلن حينما نرى في عليكره 
رجاال مؤمنین فهذا بفضل جهود جماعة التبليغ ونحن نتكلم حول 
النظام التعليمي. فيقول الشيخ محمد الشفيع الحكومة لم تساعد 
والعلماء لم يقدروا فالنظام التعليمي الصالح املطلوب لم يطبق في 
باكستان لعجز العلماء وجهل الجامعيین، فالعلماء الذين تخرجوا 
من هذه الجامعات لم يطبقوا االسالم بل جلهم مخالفون للقيم 
باكستان من تطبيق االسالم  لم تستطع  اإلسالمية، والجل هذا 
يوما ما في حياتها، ألن السلطة بأيدي رجال عقولهم غربية ففي 
البداية كانوا يذمون وأما في العشرة األخیرة بدئوا يفكرون كيف 
يكون املنهج وكيف يكون الدرس إلى املرحلة الثانوية وإلى الجامعة 
في ضوء معتقداتنا وعقائدنا. ومتى يحصلون على النتائج؟ هذا ما ال 
يعلمه إال هللا، إن شاءهللا سيكون. هناك يقول الشيخ كل ما نجده 
بین  الفو�سى واملؤامرات كما ترون من خالفات ومشاجرات  من 
العلماء واألنظمة وبین الناس، والفو�سى في سوريا والبلبلة الفكرية 
في العالم، ألن الغرب يصنع رجاال ويرسلهم إلينا. وال يمكن حل 
هذه األزمة إال بقلب النظام التعليمي املستورد والرجوع إلى ثقافتنا 

األصيلة.
ثم يقول الشيخ نحن سافرنا إلى مراكش في العام املا�سي هناك 
من  الثالث  القرن  في  تأسست  الجامعة  وهذه  القرويین  جامعة 
الهجرة ويدعي كثیرون أن هذه املدرسة أقدم مدرسة في العالم 
ولم يكن هناك أي خالف ومعارضة بین الدين والدنيا،  يقول ابن 
خلدون وهو دّرس في هذه الجامعة ودّرس أيضا ابن رشد، ابن عربي، 

قا�سي عياض، الفارابي، البیروني؛ كلهم من ثمرات هذا النظام، ثم 
حدثت فروع كنظامية بغداد وفي القديم لم يكن فرق بین الطالب 
الجامعي والطالب في املدارس الدينية وألجل هذا نحن ندعو الى 
الوحدة بین الطالب الجامعي وبین الطالب الديني فال بد أن تكون 
جامعة تجمع بین الطالبین، جامعة إسالمية يتخرج فيها الطالب 
ثم يلتحق بقسم التخصص في فرع كالتاريخ والتفسیر والحديث 
واالختراع والجغرافيا واألدب وغیرها . العالم اإلسالمي يعاني من 

فقدان مثل هذه الجامعة.  
يقول السيد أبو الحسن في هذا املجال: ال بد من عملية تطوير املناهج 
لهذا الغرض وسبك منهج تعليمي جديد يتغلغل في أحشاءه اإليمان 
العلمية  األوساط  في  وجزئياته  فروعه  على جميع  ويسيطر  باهلل 
في الشرق إنه مشروع ضخم يتطلب ثورة في التفكیر ومغامرة في 
الجهود واملساعي ومثابرة تنهك القوى وتستنفد املجهود. ولكنه أمر 
تجديد من أعمال اإلصالح والتربية وأكبر قمة اإلسالم واملسلمین في 
هذا العصر والذي يقوم يستحق شكر األجيال القادمة وأردد قول 
بديع الزمان الهمداني وأقول: إنه فتح يتضاءل أمامه الفتوح. يقول 
إقبال: إياك أن تكون آمنا من العلم الذي تدرسه فإنه يستطيع أن 

يقتل روح أمة بأسرها.
 فهذه املناهج التعليمية الجديدة تقتل الروح الدينية في أبناءنا 
ودكاترتنا وفي حملة الشهادات يقول إقبال: إن التعليم هو الحامض 
الذي يذيب شخصية الكائن الحي ثم يكّونها كما يشاء، إن نظام 
التعليم الغربي إنما هو مؤامرة دسيسة على الدين والحق واملثل 

واملروءة.
! إذن إننا نحتاج إلى صناعة الرجال 

ّ
فهل هذا التعليم يليق بنا؟ كال

وبدون الرجال ال يمكن والدعاء فقط ال يغني ومما يوسفنا أن العالم 
اإلسالمي قلد الغرب في مناهجه وقيمه وأرسل أقوى العباقرة إلى 
مهد الثقافة الغربية،  وهم بماذا عادوا؟ هم عادوا بفكرة أروبية هم 
جاءوا بمالبس وأقمصة وأرادوا أن يلبسوها اآلخرين كما أن الرجل 

يلبس لباس املرأة أو املرأة  تلبس زي الرجل،  فكيف يكون؟
يرجع  الجامعات  هذه  إلى  يذهب  حينما  مدارسنا  في  فاملتخرج 
بشخصية أخرى جديدة يحقر جامعاتنا ومناهجنا. فماذا هوالحل؟ 
الحل؟ وهل  يضمن  آخر  كتاب  نضعه موضع  لكتاب  يمكن  هل 
التغيیر ينحصر في الكتاب؟ ويمكن أن نلبي حاجات العصر بتطوير 
املنهج الدرا�سي؟ كال! نحن نحتاج إلى ثالثة أشياء: رجال، الطرق 
التعليمية، املناهج كيف نصنع الرجال ، وكيف نطبق ومن أين نبدأ 
وإلى أين ننتهي؟ أليس بالجدير أن نفكر في تاريخ مدارسنا؟ كل �سيء 
عندنا مستورد من الغرب حتى ترتيب الكتب على ترتيب املكتبات 
الغربية وفي هذا املجال كتاب لشيخ عبد الحليم الجشتي. يقول 
الشيخ أبو الحسن: عندنا ثالثة مواقف 1- إغالق الباب على كل 
املستوردات الغربية . 2- فتح الباب على مصراعيه . 3- نأخذ ما 
صفا وندع ما كدر. ولكن كيف نأخذ ما صفا وندع ما كدر؟ نحتاج 
الى رجال أكفاء ، بصناعة الرجال وتغيیر املناهج التعليمية والكتب 
واملدارسة  األفكار  تبادل  إلى  نحتاج  املجال  هذا  وفي  الدراسية. 

والتفكیر حتى نهتدى إلى حل ناجع.

*)هذا املقال في األصل محاضرة ألقيت في ملتقى األدب والفكر اإلسالمي(



السنة: 12 العدد:7/ رجب 1437 هـ . ق

17 التوجيه اإلسالمي

 ،
ٰ
قد ورد عن بعض التابعین انه قال: »كلما كان اإلنسان أوسع علما

كان أعذر للناس.« وقد ثبت بالتجربة وقراءة سیر العظماء أن اإلنسان 
مهما علت همته وتعلقت في أجواء السماء فكرته ورؤيته ، يكون أرحب 
صدرا وأوسع أفقا بالنسبة إلى اآلخرين ؛ فهو يقف أمام البحوث واملسائل 
الشائكة وقفة املتمكث املتثبت حتى ينفلق له صبح اليقین ویلتزم فی 
سلوکه التلبث في الفتوى وطول األناة في الحكم والیصدر منه لفظ 
جافي أو وصف نابى أو عبارة جارحة ويلتزم في محاوالته ومقاوالته اآلداب 
ونظرته  عبارته  في  واالحترام  الصواب  والیجتنب  العفيفة  اإلسالمية 

وكتابته .
وهكذا نجد العباقرة وأصحاب الرأي الحصيف والفكر املتزن في تاريخنا 
الزاهر املشرق وفي سیر عظمائنا ، فهذا يونس الصدفي يقول عن الشافعي 
ر�سى هللا عنه: ما رأيت أعقل من الشافعي! ناظرته يوما في مسئلة ، ثم 
افترقنا ولقینى ، فأخذ بيدي ثم قال: يا أبامو�سى! أال يستقيم أن نكون 

إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ )سیر أعالم النبالء: 10/16(
إن سعة األفق ورحابة الصدر ورؤية املخالف مخالفا فقط ، ال عدوا 
يهجم عليه تسبب توفیر املناخ املالئم لخصوبة العقول ونشر املعارف 
وإزدهار األفكار الصحيحة وفي هذه الحالة ال يستوعب الخالف جميع 

املناشط واألوقات.
يقول الشيخ سلمان عودة: وهذا الخالف في أصله رحمة واسعة وإنما 
يكون الحرج والضيق إذا دخل الخالف هوى أو حظ نفس أو تم التعامل 
معه بطريقة غیر شرعية ، فيتحول إلى فرقة وتنازع بین املؤمنین ولهذا ملا 
كتب إسحق بن بهلول كتابا جاء به إلى اإلمام أحمد رحمه هللا وقال هذا 
كتاب سميته: »كتاب اإلختالف« فقال له: التسمه كتاب االختالف بل 
سمه: »كتاب السعة« وهذا من فقهه رحمه هللا. )فقه االختالف ص 55 

، طبقات الحنابلة 11/1(
إن تجريح العواطف وإصدار األحكام الجائرة املخالفة للصواب على 
املخالفین في املنهج والسلوك أو في املسائل املختلف فيها ينبع عن ضآلة 
التفكیر وعدم معرفة أدب االختالف ودالیل  الرصيد املعرفى وضيق 
جراء  تنشأ  التي  للفرقة  التقدير  عدم  عن  وينبع  املختلفة  املذاهب 
املحادثات العدوانية و األلفاظ النابية ؛ بل يسبب هذا اإلنسان الذي 
يشكل خارطة فكرية خاصة لديه املشاكل و یسعی إلی إثارة األحقاد 

والنزعات.
 يقول اإلمام الذهبي بعد بيان إختالف وقع بین العلماء تسبب إلى فتنة: 
»ينبغي للمسلم أن يستعيذ من الفتن وال يشغب بذكر غريب املذاهب 
ال في األصول وال في الفروع ؛ فما رأيت الحركة في ذلك تحّصل خیرا، بل 
تثیر شرا وعدواة ومقتا للصلحاء والعّباد من الفريقین ، فتمسك بالسنة 
والزم الصمت، وال تخض فيما ال يعنيك ، وما أشكل عليك ، فرّده إلى هللا 

ورسوله وقف وقل: هللا ورسوله أعلم.« )سیر أعالم النبالء: 141/18(
 ويقول الشيخ خلدون عبد العزيز مخلوطه تعليقا على قول الذهبي هذا : 
»ما أعظم هذه النصحية وما أعالها: ولو أن دعاة املسلمین على إختالف 
إتجاهاتهم أخذوا بها ، وعملوا بمضمونها ، لنتج عن ذالک خیر کبیر ، 
ومصلحة عظیمة تعود علی األمة ، ولق�سى على كثیر من أسباب الشقاق 

والخالف ؛ فالجمود على أفكار محددة وإيراد اآلراء الغريبة الشاذة بحجة 
أنها من عقيدة السلف الصالح كما يظن البعض، ونبش املصنفات 
إلحياء مسائل غیر مألوفة في حياة املسلمین، كل ذلك يؤدي إلى إحياء 
الصراعات القديمة التي وقعت في فترة مظلمة من تاريخ هذه األمة وفي 
هذا غفلة كبیرة عما يحيط باألمة من أخطار رهيبة تهدد كيانها وعقيدتها 
وشريعتها.« )فكر الحافظ الذهبي من خالل تعليقاته في سیر أعالم النبالء 

ص 94 الهامش( 
إن التورط في هذه الهوة العميقة والدخول في حلبة الصراعات الفكرية 
واملنهجية والعقدیة وعدم التروی في عاجلها وآجلها عامل رئي�سي في رفع 
مستوى الفو�سى والشقاق في األمة اإلسالمية ، ويجعل من اإلنسان 
اإليجابي الصالح إنسانا سلبيا معاندا ، ويجعل اإلنسان املحايد الذي 
ما كان يفكر في هذه األمور مجبورا على االنسياق فی هذا التيار الجارف 
، فيتقاتلون فيما بينهم من غیر عدو وينهكون قواهم في غیر موضعه 
ويتعصبون تعصبا شديدا على نظرهم الخاص نتيجة االختالف الواقع 

بينهم.
 وهذا االختالف قد يؤدي إلى زعزعة مكانة العلماء الربانيین عند الناس 
والتقول عليهم بما ال يليق بشأنهم والجرأة على الحط من شأنهم وهذا هو 
األمر الذي يبعد عن الصواب ويسبب الحقد والعداوة والشحناء وقال 
اإلمام الغزالي رحمه هللا: »ما زال األئمة يخالف بعضهم بعضا ، ويرد هذا 
على هذا ولسنا ممن يذم العالم بالهوى والجهل.« )سیر أعالم النبالء : 

)19/342
البلد  بین فئات املجتمع اإلسالمي املختلفة يجعل  إثارة الخالف  إن 
مقلقة  السليمة  األفكار  وتجعل  العدوانية  الرياح  به  تعصف  اآلمن 
والقوى منهوكة وتجعل األهداف غیر سامية وتشوش البال وتحدث 
بلبلة فكرية واضطرابا نفسيا وتجعل من املقاصد النبيلة في األصعدة 
الدينية والعاملية أهدافا جزئية صغیرة ویتنشط في هذه الظروف غیر 
املرضية واألجواء القاتمة كل من لم يكن يرى لنفسه مكانة في املجتمع 
کی يجد ألقواله آذانا صاغية وكلمة مسموعة ، فينبری العامي ويتصدى 
أمام العالم وغیر املحقق يجادل العالم املحقق وفي هذه الحالة تتأجج 
العواطف وتعصف املشاعر وتؤدي هذا الجو املكفهر إلى زعزعة الثقة 
بالقيم واالستهانة بالعلماء وجرأة األغبياء على أصحاب الدين وتسبب 
الهزات العنيفة التي تزلزل كيان األمة اإلسالمية وتجعل القلوب مغلفة 
بغشاوة الحقد والشحناء وال يوجد والحالة هذه إلى املحبة والترابط بین 

املسلمین والتعاون على الخیر سبيل.
وردت قصة جميلة عن اإلمام أحمد رحمه هللا : أنه جاءه شاب یقال له: 
أبوجعفر القطیعی، فجلس عنده وقال له : أتوضأ بماء النورة؟ فقال 
االمام احمد: ما أحب ذالک. قال : أتوضأ بماء الباقالء؟ قال االمام 
أحمد: ما أحب ذالک. قال: أتوضأ بماء الورد؟ قال االمام أحمد: ما أحب 
ذالک. ثم قام هذا الطالب یرید أن ینصرف، فتعلق االمام أحمد بثوبه، 
فقال له: أیش تقول إذا دخلت املسجد؟ فسکت. فقال: وأیش تقول 
إذا خرجت من املسجد؟ فسکت. فقال: إذهب فتعلم هذا. )طبقات 

الحنابلة: 41/1(

خطوات حنو فقه االختالف
الشيخ عبد اللطيف الناروئي

أستاذ باجلامعة
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أنظروا الی ما آل الیه أمر اإلمام ابن حزم املحقق الضلیع :
 للشافعي، 

ً
قال الذهبي رحمه هللا تعالى: )قيل:إنه – أي ابن حزم- تفّقه أوال

ثم أّداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس كله جلّيه وخفيه، واألخذ بظاهر 
النص وعموم الكتاب والحديث، والقول بالبراءة األصلية، واستصحاب 
 كثیرة، وناظر عليه، وبسط لسانه وقلمه، 

ً
الحال، وصّنف في ذلك كتبا

َج العبارة – أي أغلظها- وسبَّ  ولم يتأدب مع األئمة في الخطاب، بل فجَّ
ع – أي قّبح-. وجدَّ

فكان جزاؤه من جنس فعله، بحيث أنه أعرض عن تصانيفه جماعة 
حرقت في وقت، واعتنى بها آخرون 

ُ
من األئمة وهجروها ونفروا منها، وأ

، ... وكان ينهض 
ً
 وُمؤاخذة

ً
 وأخذا

ً
 واستفادة

ً
شوها انتقادا

َّ
من العلماء، وفت

بعلوم جمة، ويجيد النقل، ويحسن النظم والنثر، وفيه ديٌن وخیر، 
ِهد في الرئاسة، ولزم منزله  َ

ومقاصده جميلة، ومصنفاته مفيدة، وقد ز
نا 

ُ
 على العلم، فال نغلو فيه ، وال نجفو عنه ، وقد أثنى عليه قبل

ً
ُمكّبا

الكبار.
ّرَد عن وطنه، 

ُ
ّدَد عليه – وش

ُ
وقد امُتحن هذا الرجل- ابن حزم – وش

وجرت له أمور، وقلم عليه الفقهاء لطول لسانه واستخفافه بالكبار، 
ِ محاورة، وأبشع رّد، وجرى 

ّ
ِج عبارة، وأفظ

ّ
ووقوعه في أئمة االجتهاد بأف

ابن  العباس  أبو  قال  ومنافرة،  مناظرة  الباجي  الوليد  أبي  وبین  بينه 
العريف: كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقین. 

قال الذهبي: "ولي أنا ميل إلى أبي محمد- ابن حزم- ملحبته في الحديث 
الصحيح ومعرفته به، وإن كنت ال أوافقه في كثیر مما يقوله في الرجال 
والعلل، واملسائل البشعة في األصول والفروع، وأقطع بخطئه في غیر ما 
له، وأرجو له العفو واملسامحة وللمسلمین، 

ّ
مسألة، ولكن ال أكّفره وال أضل

وأخضع لفرط ذكائه وسعة علومه" ، انتهى كالم الحافظ الذهبي.
لقد أنصف الحافظ الذهبى فی حق هذا االمام و راعی جانب االعتدال 

وبین الحق والصواب .
 إن من شيم األفذاذ والرجال البارزين أنهم يبينون املسائل بالدالئل 
وال يحملون آرائهم على اآلخرين في املسائل املختلف فيها وال يتحمسون 
آلرائهم بل يسعون إلى نشر االتجاهات االيجابية وتنوير الوعي وتنمية 
الشعور الدينى في املسلمین ويجابهون أمام التيارات الباطلة واألفكار 
األزمات  من  اإلسالمية  األمة  إنقاذ  في  ویحاولون  ويطالعون  الهدامة 
الفتاكة داخليا وخارجيا والیسحبون عن مسرح النشاط االجتماعي 
ويكشفون املؤامرات الدولية التي تعترض الركب اإلسالمي وتفتك باألمة 
اإلسالمية في الشرق والغرب وهکذا تسمو بهم همتهم عن أن تحوم حول 

املساءل التى التجدی إثارتها نفعا.
ال يقال إن االختالف ال بد أن تحسم عن األمة اإلسالمية أو أن معرفته 
أمر مذموم ، فإن هذا �سيء اليمكن واليحسن ؛ بل املشكلة هي أن ال يرى 
اإلنسان إال رأيه وال يترك املجال إال ألنصاره واملتفقین مع آرائه ويحب 
االنتصار على املخالفین في جميع املجاالت وال يقبل عذر اآلخرين وهذا 

األمر الذي يعكر صفو الحیاة ويكدر رائقها.
يقول الدكتور سلمان عودة: والشيطان قد يكون له مدخل في هذا 
الباب حيث يصور لك أن اآلخر قامت عليه الحجة وظهر له الدليل 
ولكنه صد عنه وأعرض ، فهذا يجب أن يتريث فيه اإلنسان ألن القضية 
التي تكون واضحة عندك وفي نظرك بناء على أمور أنت رتبتها، قد تكون 
عند اآلخر ليست واضحة ألنه ينظر من حيث ال تنظر ، فبالنسبة لك ال 
تثريب عليك ، لكن بالنسبة له ال تعتبر أن اقتناعك باألمر معناه وجوب 
إقتناعه به ، ألنه لم يفلح في إقناعك وأنت لم تفلح فی إقناعه. فما دامت 
من القضايا التي يسع فيها الخالف واألمة اختلفت فيها والصحابة ر�سي 
هللا عنهم اختلف رأيهم فيها ، فيجب أن تعذره كما يجب أن يعذرك ألن 
بعض اإلخوة يقول : قلت لفالن كذا و كذا ، لكنه لم يقتنع هل أصبحت 

القضية قطعية بحيث ال تحتمل إال ما تراه أنت؟ ربما أنه سيطر عليك 
هذا الرأي وأغلق منافذ التفكیر األخرى عندك ، حتى لم تعد ترى إال ما 
رأيت وربما تتغیر زاوية النظر عندك فيتغیر رأيك أنت أيضا في املسألة كما 
في قصة املناظرة بین الشافعي وإسحق بن راهويه في مسألة طهارة جلود 
امليتة بالدباغ ؛ حيث تناظرا مناظرة طويلة وقد رجع بعدها الشافعي إلى 
قول إسحق ورجع إسحق إلى قول الشافعي. ) فقه االختالف ص 131 ، 

طبقات الشافعية 91/2( 
وهذا يدل على إخالص هذين اإلمامین وتجردهما عن الهوى والعصبية 
وسیر العظماء يرشدنا إلى املسلك القويم واالتجاه الصحيح في مواجهة 

املسائل املختلف فيها.
الشك أن الفهم إذا كان مبنيا على الدليل وكانت املناصحة متأصلة 
متعمقة بین املتخالفین وظل كل واحد منهما يتوجس خيفة من التمادي 
في الباطل وغض الطرف على الحق وسوء العاقبة وكان الحوار هادئا 
بین الطرفین ومعتمدا على التعقل واملنهجية من غیر غوغائية وإشاعات 
مغرضة واتهامات باطلة ولم تتجذر العصبية والعداوة في نفوس أصحابها 
، فستكون هذا الحوار سببا لإلستبصار و التوادد واالقتناع بالحق أو على 
الصمت عن املشاجرة إذا كانت املسألة إختالفية وعدم اإلصرار على أن 

يترك اآلخر رأيه.
وإذا تعمقنا النظر في بعض هذه املسائل التي تسببت فتنة ، فنرى خلفها 
إشاعة مغرضة أو كالما منسوبا إلى أحد العلماء لم تثبت صحته أو 
استغله البعض وجانب األمانة في أدائه كما هو ، كي يوغر صدور العلماء 
بعضها على بعض ويصل بغيته في إشعال نار الخالف أو تكون مطالعته 
وفهمه للمسألة من خالل كتاب أو بحث أو كتب خاصة أو إتجاه خاص 
أو نظر إلى املسألة من زاوية واحدة فقط ، بينما الحقيقة تكون أوسع 
من ذلك وأبعد ولكنه يتعصب لرأيه وال يترك املجال آلراء اآلخرين وال 
يحقق في املسألة كي ينظر إلى أقوال جميع العلماء نظرة منصف متبصر 
فيخرج على املخالفین لرأيه بحده وحديده فال یبقی والیذر ولنعم ما قال 
االمام الشافعي رحمه هللا فی هذا الصدد : »تكلم في العلم من لو أمسك 
عن بعض ما تكلم فيه لكان اإلمساك أولى به وأقرب إلى السالمة له.« ) 

الرسالة للشافعي ص 41 ، أدب اإلختالف لعوامة ص 55(.
وكثیرا ما تزيد الطین بلة كثرة الظنون والتصورات التي ال رصيد لها من 
األدلة والحجج ويدب بین املختلفین الحسد والبغضاء ويتطرق الوهن في 
األهداف السامية واملقاصد األصلية وتصرف األعمار الثمينة واألوقات 
الذهبية في الخصومات والرد والقدح وردود األفعال وهذه الحالة ال تدع 

للموضوعية والتعقل موضعا وتثیر ضجات حول مسائل تافهة. 
والطريق األقوم في أمثال هذه االختالفات هو التروي والتأني والتحقيق 
املعتمد على اإلخالص وسلوك الجادة القويمة وإصالح بین الناس وعدم 
إلزام اآلخرين على قبول رأي واحد وتحقيق واحد إذا كان البحث موضع 
إختالف بین العلماء والرجوع إلى العدل واالنصاف خیر من التمادي في 

الخصومة والشقاق. 
وال شک أن املنصفین وأصحاب العدل والتحقيق والتقوى يتحفظون 
ويتورعون عن أن يقعوا في أعراض العلماء بسبب االختالف ويكفون 
لسانهم عن االستطالة فيها وال يسعون للتنقيب عن زالتهم بل ينظرون 
إلى كثرة صوابهم وحسن مقاصدهم ونصرهم للدين والجوانب االيجابية 
في حياتهم. وقال اإلمام بن عبد الهادي الحنبلي: »وما تحلى طالب العلم 

ب�سيء أحسن من االنصاف وترك التعصب.« ) نصب الراية 355/1(
وجاء في رواية أبي هريرة عن النبى صلى هللا عليه وسلم: »إياكم والظن 
فإن الظن أكذب الحديث وال تحسسوا والتجسسوا والتناجشوا وال 
تحاسدوا وال تباغضوا والتدابروا وكونوا عباد هللا إخوانا وفي رواية 

والتنافسوا. )رواه الشيخان(. 
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من أسوء البدعات التي ابتلي بها بعض أئمة 

توارث  بدعة  املدارس،  مدراء  و  املساجد 

فیرث  یموت  مدیر  املساجد؛  و  املدارس 

فیرث  الحياة  تفارقه  إمام  و  ابنه  املدرسة 

لیرثه  املدرسة  مدير  يخطط  ولده؛  اإلمامة 

ابنه الرياسة و تصريف أمور املدرسة بعد 

وفاته و يبرمج اإلمام لیرث منه ولده اإلمامة 

عقب موته

هناك، في ليبيا و يمن و مصر و سوريا كان 

الجمهورية  خططا مدروسة  يضع رؤساء 

يبيت رئيس  ليخلفهم أوالدهم و يخطط و 

ابنه  ليصیر  طاجيكستان  في  الجمهورية 

خليفته و هنا يبرمج  بعض أئمة املساجد 

فإن  أوالدهم؛  ليخلفهم  املدارس  مدراء  و 

الناس علی دین ملوکهم!

شعبية؛  و  ربانیة  مساجدنا  و  مدارسنا 

قامت الشعوب و القبائل ببناء كل مدرسة 

من  مسجد  كل  بتأسيس  و  مدارسنا  من 

مساجدنا و قد آتینا الشعب موثقا من هللا 

لنبنین املدرسة و املسجد علی تقوی من هللا 

و رضوانه و عاهدنا أننا ال نطلب به عرضا 

من الدنيا ألنفسنا و ألوالدنا؛  فلهذا تحظينا 

بتمويلهم و دعمهم و نصرهم 

ألم يحذر رسول هللا )صلی هللا علیه و سلم ( 

من الحرص علی اإلمارة؟! ألم يجعل اإلمارة 

ندامة و حسرة يوم القيامة في قوله )صلی 

هللا علیه و سلم(: » إنكم ستحرصون على 

يوم  وحسرة  ندامة  ستكون  وإنها  اإلمارة 

القيامة فنعمت املرضعة وبئست الفاطمة «

أما أبلغنا رسول هللا )صلی هللا علیه و سلم ( 

أن أول اإلمارة مالمة وأوسطها ندامة وآخرها 

خزى يوم القيامة بقوله )صلی هللا علیه و 

سلم (: »ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق 

 يده إلى عنقه فكه بره 
ً
ذلك إال أتى هللا مغلوال

أو أوثقه إثمه؛ أولها مالمة وأوسطها ندامة 

وآخرها خزى يوم القيامة« 

املدراء  و  األئمة  هؤالء  یرت�سي  فکیف 

ألوالدهم بما لم يرتض رسول هللا )صلی هللا 

علیه و سلم ( ألفالذ أكبادهم؟!

  هذا عمر بن الخطاب ر�سي هللا عنه الذي 

حكم فعدل و بلغ في العدالة مبلغا لم يبلغه 

اإلمارة و  لكنه يخاف مخاطر  بعده و  أحد 

يتمنى أن يخرج من اإلمارة كفافا ال له و ال 

يَّ 
َ
ا، ال َعل

ً
َفاف

َ
ِلَك ك

َ
نَّ ذ

َ
عليه فيقول: » َوِدْدُت أ

َوال ِلي«

و کان )ر�سي هللا عنه ( يكره أن يولي أحدا 

من أقاربه و حينما أشار عليه رجل أن يوسد 

والية الكوفة إلی ولده، عبد هللا، اتهم الرجل 

 «: له  وقال  أنبه  و  المه  و  اإلخالص  بعدم 

قاتلك هللا وهللا ما أردت هللا بهذا « 

و هکذا کان سلفنا الصالح رحمهم هللا تعالی؛ 

املنصب؛  ال  العلم  ألوالدهم  يورثون  کانوا 

تعالی  هللا  رحمه  العزيز  عبد  العالمة  کان 

ورث العلم ألوالده و لم يورث املنصب لهم 

فاختار الشيخ عبد الحميد حفطه هللا تعالی 

للخالفة بعده و لم يکن الشيخ حينئذ صهره 

كما صرح به األستاذ محمد قاسم القاسمي 

حفظه هللا تعالی

حكموا  الذين  بین  قارن  آخرا  ال  أخیرا  و 

نطام الوراثة في املدارس و املساجد و بین 

الذين تركوه و نظروا إلی األهلية و الصالحية 

فحسب و انظر مدی نجاح و خيبة  خلفاء 

كل واحد منهم  

و هلل در سيدنا عمر بن الخطاب ر�سي هللا 

ْو 
َ
ٍة أ َودَّ

َ
 مِل

ً
عنه حيث قال: »َمِن اْسَتْعَمَل َرُجال

اَن هللَا 
َ
ْد خ

َ
ق

َ
ِلَك؛ ف

َ
 ِلذ

َّ
ُه ِإال

ُ
َراَبٍة ال َيْسَتْعِمل

َ
ِلق

ْؤِمِنیَن«.
ُ
ُه وامل

َ
وَرُسول

بدعة توارث املدارس و املساجد
حممد البلوش
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ً
 متعاونا

ً
محمد أيوب بن محمد يوسف بن سليمان عمر ُعّین إماما

في املسجد النبوي عام 1410هـ واستمر فيه حتى عام 1417هـ ثم 

ي في 
ّ
 ليعود ويصل

ً
انقطع عن إمامة املسجد النبوي تسعة عشر عاما

املسجد النبوي مجددا في رمضان 1436هـ، وتوفي في 9 رجب سنة 

1437هـ.

مولده ونشأته

ولد في مكة املكرمة عام 1372 هـ املوافق 1952، وُيذكر أنه من أصل 

بورمي، وبها نشأ وتلقى تعليمه األولّي، حيث حفظ القرآن الكريم 

على يد الشيخ خليل بن عبد الرحمن القارئ في مسجد بن الدن 

التابع لجماعة تحفيظ القرآن عام 1385 هـ، وحصل على الشهادة 

االبتدائية من مدرسة تحفيظ القرآن التابعة لوزارة املعارف عام 

1386 هـ، ثم انتقل إلى املدينة املنورة ودرس املرحلتین املتوسطة 

والثانوية في معهد املدينة العلمي، وتخرج فيه عام 1392 هـ.

دراسته الجامعية والشرعية

التحق بالجامعة اإلسالمية وتخرج في كلية الشريعة عام 1396 هـ، 

ثم تخصص في التفسیر وعلوم القرآن، فحصل على درجة املاجستیر 

من كلية القرآن، وكان موضوع الرسالة »سعيد بن جبیر ومروياته في 

التفسیر من أول القرآن إلى آخر سورة التوبة«. وحصل على درجة 

الدكتوراه من الكلية نفسها عام 1408هـ، وكان موضوع الرسالة: 

»مرويات سعيد بن جبیر في التفسیر من أول سورة يونس إلى آخر 

القرآن«.

و إضافة إلى دراسته في املدارس الحكومية والجامعة فقد تتلمذ على 

 من العلوم 
ً
العديد من املشايخ والعلماء في املدينة ودرس عليهم ألوانا

األربعة،  املذاهب  على  الفقه  وعلومه،  التفسیر  ومنها  الشرعية، 

الحديث وعلومه ومصطلحه، التفسیر وأصول الفقه، وغیر ذلك، 

وكان من شيوخه: 

عبد العزيز محمد عثمان
محمد سيد طنطاوي

أكرم ضياء العمري

محمد األمین الشنقيطي

عبد املحسن العباد

عبد هللا محمد الغنيمان
أبو بكر الجزائري

حياته العملية

عمل بعد تخرجه في املرحلة الجامعية األولى معيًدا بكلية القرآن 

من 1397 – 1398 هـ، وكلف بأمانة امتحانات الكلية ملدة عشر 

سنوات، وأصبح عضو هيئة التدريس في قسم التفسیر منذ حصوله 

على الدكتوراه. وإضافة إلى عمله الجامعي فهو عضو في اللجنة 

العلمية بمجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف.

اإلمامة والخطابة

كما تولى اإلمامة والخطابة في عدد من مساجد املدينة، ومنها:

إمام متعاون في املسجد النبوي لصالتي التراويح والقيام منذ عام 

1410هـ حتى عام 1417.

إمام في مسجد قباء لصالتي التراويح والقيام.

إمام مسجد العنابية من عام 1394ـ  1403هـ.

إمام مسجد عبد هللا الحسيني من 1403هـ مدة 23 سنة.

الندوات والدورات والفعاليات

وقد شارك في عدد من الندوات والدورات والفعاليات ومنها:

ندوة الشباب في مدينة كامبيس في البرازيل مع وفد من الجامعة 

اإلسالمية.

دورات لتعليم اللغة العربية في عدد من الدول اإلسالمية: باكستان، 

تركيا، السنغال، مالیزيا.

السرية الذاتية للشيخ القارئ حممد ايوب رمحه اهلل
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بتكليف من  ببريطانيا  التراويح في مسجد برمنجهام  إمامة صالة 

الجامعة اإلسالمية..

عاد إلمامة املسجد النبوي الشريف مرة أخرى بتكليف من امللك 

سلمان في رمضان عام 1436هـ.

الشيخ والقرآن

يعد الشيخ محمد أيوب من القراء املشهورين في اململكة والعالم 

اإلسالمي، وله تسجيالت قرآنية في اإلذاعة والتلفزيون، وقد سجل 

، حيث 
ً
له مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف القرآن كامال

 قراءات صالة 
ً
يتم بثه من إذاعة القرآن الكريم، وسجلت له أيضا

كذلك  تنشر  وهي  الشريف،  النبوي  املسجد  في  والقيام  التراويح 

 في اإلذاعة. و قد حصل على عدد من اإلجازات في القراءات 
ً
تباعا

ومنها: إجازة برواية حفص من شيخ قراء املدينة حسن بن إبراهيم 

الشاعر، ومن الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات، والشيخ خليل بن 

عبد الرحمن القارئ.

نبذة مختصرة عنه

زكي  الشيخ  على  القرآن  ودرس  سنة   12 وعمره  القران  حفظ 

داغستاني في املدرسة االبتدائية عندما كان في مكة املكرمة وكذلك 

على الشيخ خليل قارئ وكال الشيخین تمیزا بالقراءة الحجازية إال أنه 

أخذ عن األخیر التالوات تلقينا فكان يرافق الشيخ أينما رحل فقد 

ذهب الشيخ خليل إلى الطائف ورحل معه الشيخ محمد أيوب إلى 

هناك.

كان والد الشيخ محمد أيوب قد أو�سى الشيخ خليل قارئ أن يهتم 

به كثیرا آمال أن يكون له شأن عظيم فكان كما أراد، من جانبه فقد 

أيوب مستقبال  للشيخ محمد  أن  بفراسته  اكتشف خليل قارئ 

عظيما في تالوة القرآن الكريم وحفظه ويروي ابن الشيخ خليل قارئ 

الشيخ محمد خليل إمام مسجد قباء أن والده كان حريصا على 

طالبه وال يفرض عليهم الحفظ كامال بل كل على حسب إمكانياته 

 
ً
وقدراته بل األهم عنده تثبيت الحفظ. يكفي محمد أيوب فخرا

انه صلى بالناس في أول مسجد أسس على التقوى ويكفيه اعتزازا 

انه أم املصلین في مسجد النبي صلى هللا عليه وسلم.. لقد وزعت 

املآذن العشر صوته الجميل في أنحاء املدينة املنورة واشرأبت القبة 

الخضراء ملعانقته وهو يتردد في جنبات مدينة رسولنا الكريم صلى 

هللا عليه وسلم.. فكيف ال يكون ذلك فهو من الرعيل األول من 

صلى التراويح لوحده طوال شهر رمضان دون أن يشاركه أحد في 

ذلك حيث كان ذلك محراب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو 

ما يدل على ثبات حفظه وروعة أدائه فما زالت تذكره ليالي رمضان 

بروحانيتها العطرة اشتهر بشيخ القراء.

 للمسجد النبوي؟
ً
ن إماما ماذا قال حین ُعِیّ

يروي الشيخ محمد أيوب عندما تعيينه في الحرم املدني قائال:

حينما كنت إماما في مسجد قباء، سمع عني الشيخ عبد العزيز بن 

صالح بأن هناك شيخا يدعى محمد أيوب يتمیز بصوت حسن وأداء 

ممیز، فطلب من ابنه أن يحضرني ملجلسه، فحينما وصلت إليه 

طلب منى الشيخ ابن صالح منه أن أتلو بعض اآليات، فما أن استمع 

إلى قراءتي حتى أعجب بها الشيخ والحاضرون، فقال لي الشيخ ابن 

صالح: هل تستطيع أن تصلي بالناس في الحرم املدني صالة التراويح 

؟ وكان ذلك في أواخر أيام شهر شعبان، فوافقت على ذلك، فصدر 

القرار الحكومي بتعييني إماما مكلفا في الحرم املدني. حيث كان ذلك 

العام 1410 هــ، وصليت صالة التراويح كاملة لوحدي في تلك السنة 

عدا ثالثة أيام من رمضان. وقد كان شيخي الشيخ خليل قارئ في تلك 

السنة في خارج البالد، فكان يستمع إلى قراءتي عن طريق املذياع، 

ويتصل بي يوميا ويدعو لي.

 كلما وقفت في محراب رسول هللا صلى 
ٌ
 شديدة

ٌ
وأضاف “تنتابني رهبة

هللا عليه وسلم، وكنت أخ�سى أال أقوم بها على الوجه املطلوب، 

وسألت هللا أن يثبتني وأن أقوم باملسؤولية امللقاة على كاهلي”.

عائلته وأبناءه

متزوج  وهو  شخصا   13 من  مكونة  عائلة  أيوب  محمد  للشيخ 

بزوجتین وله من األوالد 5 كلهم من حفظة كتاب هللا عزوجل وبنتان 

أيضا من الحافظات لكتاب هللا وهذا مما تتمیز به عائلة الشيخ عن 

غیرها من العائالت, فقد كرس جهده ووقته لتعليم أهله ولم يكتف 

بذلك بل كان ألوالده معلما خاصا للقران في املنزل، أما أبناءه فهم:

خالد، االبن األكبر له، فهو مدرس للقران في مدارس تحفيظ القران 

في املدينة.

الزبیر، أستاذ في الجامعة اإلسالمية في قسم اللغة العربية.

سعد، طالب في الهندسة.

مصعب، يدرس الطب في جامعة طيبة.

يوسف، طالب في املرحلة الثانوية ويشارك في برنامج )بالقرآن نحيا( 

 عبر القناة الرياضية السعودية.
ً
والذي يبث أحيانا

حصوله على إجازة برواية حفص

تحصل على إجازة برواية حفص عن طريق قرأ مشايخ وهم شيخ 

قراء املدينة حسن بن إبراهيم الشاعر، ومن الشيخ أحمد عبد 

العزيز الزيات، والشيخ خليل بن عبد الرحمن القارئ، ومن شيوخه 

في القراءة الشيخ زكي داغستاني.

أبرز تسجيالته

 في مجمع امللك فهد لطباعة 
ً
تسجيل املصحف الشريف القرآن كامال

 
ً
العزيز قرارا امللك فهد بن عبد  الشريف، فقد أصدر  املصحف 

 يق�سي بتكليف الشيخ محمد أيوب بتسجيل مصحف كامل 
ً
ملكيا

في مجمع امللك فهد باملدينة املنورة حيث قام الشيخ محمد أيوب 

بتسجيل املصحف املدني بالقراءة الحجازية املكية تنفيذا لرغبة 

امللك فهد بن عبد العزيز.

وفاته

توفي الشيخ محمد أيوب بعد صالة الفجر من يوم السبت 9 رجب 

1437 هـ املوافق 16 أبريل 2016م، عن عمر يناهز 64 عاًما، وُصلى 

عليه في املسجد النبوي الشريف باملدينة املنورة بعد صالة الظهر 

ودفن في مقبرة البقيع.
رحمه هللا وأسكنه فسيح جناته.

املصدر: موقع سين أونالين



السنة: 12 العدد:7/ رجب 1437 هـ . ق

22

املقدمة
مة املحدث 

ّ
     فهذه رسالة مختصرة تتحدث عن حياة العال

املحقق املفضال الدكتورمحمد عبدالحليم النعماني ـ حفظه 
األوصاف  من  فيه  مارأينا  كتبنا  فقد  ـ  به  وأمتعنا  تعالى  هللا 

.
ً
النبيلة ولم نأل في ذلك جهدا

     إن الحديث عن شخصيات عظيمة كهذه ملن الصعب 
هذه  مع  التعايش  إلى  �سئ  كّل  قبل  بحاجة  هو  إذ  بمكان؛ 
الشخصية، واملالزمة الطويلة معها حتى يتعّرف التلميذ على 
مذاقها ومزاجها، وهذا األمر ملن الصعب بمكان؛ إذ هو يتطلب 
التيقظ والدقة والطلب  والتقرب إلى األستاذ، واالستفادة منه 
جوانب  بجميع  يحيط  أن  الطالب  ليتمكن  االستفادة  غاية 
حياته، وإن مثلي أنا ليس في ذلك من �سيء، وعليه فإن القلم 
ليتعثر عن الكتابة حول هذه الشخصية، وإن اللسان ليعجز أن 
يصف مثل هذا الجهبذ النحرير إال أن ما حملني على التجاسر 
إلى  الكتابة واملغامرة في هذا امليدان هو ما رأيت أن حق هذه 
الشخصية لم توف، ولم يقم من تالميذه  ـ مع كثرتهم ـ من 
يعّرفه على العالم العربي واإلسالمي، فشّمرت عن ساق الجد 

وكتبت ما بدا لي، واستنفدت في ذلك وسعي مع قلة بضاعتي 
 
ً
وكاللة ذهني. وليست هذه العجالة إال إسداًء بالجميل وإظهارا

للشكر.  
االسم والوالدة

مة املحّدث الّناقد البارع الدكتور محّمد 
ّ

           هو العال
عبدالحليم الّنعماني ) الجشتي  ( بن محمد عبدالرحيم بن 

محمد بخش بن بالقي بن جراغ محمد بن هّمت.
           ولد في ذي القعدة سنة 1347هـ املطابق بـ16 من إبريل 

سنة 1929م ‘في جيبور راجسهتان الهند .
نشأته وأسرته

            ترعرع في بيئة يسودها العلم والعرفان مما كّون شخصّيته 
 منذ نعومة أظفاره، وجعله يعتني بطلب العلم في 

ً
 علمّيا

ً
تكوينا

ر.            ِ
ّ
وقت مبك

            وهوكريم املحتد، ينتمي إلى أسرة علمية، ذات عنصر 
املجتمع  في  اإلسالمية  الثقافة  نشر  في  دوركبیر  لها  شريف، 
اإلسالمي، وقد اعترف لفضلها فحول العلماء وجهابذة العلم، 
ما ترجمته:   ه خان 

ّ
الل الشيخ سليم  املحّدث  مة 

ّ
العال فيقول 

ملـَـَحات مـن حياة  العـاّلمة  احملّدث  الـدكتور 
حممد عبد احلليم النعماني )اجلزء األول(

عبدالـرمحن حممد مجـال
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„إن خدمات هذه األسرة العلمّية والدينّية ونشاطاتها الواسعة 
واضحة كالشمس في رابعة النهار،  وإن املعاصرين من العلماء لم 
،  وجعلوها 

ً
 كبیرا

ً
يعترفوا بفضلها فحسب؛ بل  انتفعوا بها انتفاعا

ه هذه األسرة من 
ّ
حرز نفوسهم، هذا باإلضافة إلى ما منح  الل

عالقة وثيقة بالدين من الناحّية الفكرّية والعلمّية، وعالقتهم 
العميقة بالعلماء الربانيین، وهذا مما اليرتاب فيه أحد. ذلك 
ه يؤتيه من يشاء.  وقد عّم وباء التجدد في هذا العصر، 

ّ
فضل الل

الداء.  هذا  من  مصونة  ظني  في  أصبحت  األسرة  هذه  ولكن 
بة جزء من معموالتها  

ّ
السذاجة وأسلوب الحياة الشريفة الخال

العلمية والفكرّية والعملّية”  .
            ويصف الشيخ أسرته بالكلمات التالية: ـ ما ترجمته ـ “ 
، فلقد كان رنین 

ً
وعندما بلغت رشدي رأيت عالم أسرتي عجيبا

القرآن يدّوي في اآلذان عند تباشیر الصبح، وإن تالوة القرآن، 
ه تعالى، وتحسین الخط، واالجتهاد لكسب املعاش من 

ّ
وذكرالل

 عن كابر”.
ً
تي وّرثتها أسرتي كابرا

ّ
املهن ال

والـده وإخـوته
    هو الشيخ عبد الرحيم بن محمد بخش، ولد سنة 1295هـ 
ي عام 1373هـ املوافق لـ 1954م عن 

ّ
املوافق لـ 1878م، وتوف

عمر يقارب الثمانین، كان والده من العبادة، والزهد، والورع، 
الخلق،  وحسن   والتواضع،  ه، 

ّ
الل على  والتوكل  واالستغناء، 

واإليثار، والسخاوة على جانب كبیر، اعترف بفضله معاصروه، 
الّنبيلة  الصفات  هذه  الترجمةـ  صاحب  الباّرـ  نجله  ذكر  وقد 

 في كتابه “ تذكره رحيمي”.
ً
مفّصلة

غة األردّية والفارسّية، وقد أودع فيه ذوق األدبي 
ّ
    وكان يتقن الل

ع 
ّ
الفطري، ودرس األدب األردي والفار�سي دراسة معّمقة وتضل

مهما بنفسه  
ّ
غة اإلنجلیزية والعربية فتعل

ّ
؛ وأما الل

ً
عا

ّ
منهما تضل

دون أن يتتلمذ ألحد مما يدّل على فرط ذكائه وقوة ذاكرته.
      وأما شغفه إلى الشعر فقد حاز قصب السبق في هذا املضمار، 
وبّز أقرانه فيه، وقد حفظ جملة صالحة من أشعار الفارسّية 
واألردّية، ووقف على تراجم آالف من مشاهیر شعراء الفارسّية 
البار  نجله  ، وسرد 

ً
أيضا بنفسه  الشعر  يقرض  وكان  واألردية، 

مقتطفات من أشعاره في كتابه “تذكره رحيمي.”
ى، وقد طار صيته 

ّ
     وفي ميدان تحسین الخط كان له القدح املعل

بفضل تمّهره في هذا الفن، وأقّر له أساتذة هذا الفن بالتفوق، 
أنواع  على   

ً
وواقفا والنستعليق،  النسخ  خط  في   

ً
أستاذا وكان 

.
ً
 كامال

ً
تحسین الخط وقوفا

 ،
ً
      وكان يعيش من كسب يده، فكان له دكان يجلس فيه يومّيا

ويقتنع بالنزر اليسیر، ويزاول هذه املهنة بكل رغبة وشغف، ولم 
 
ً
 تباع فيه األشياء فحسب؛ بل كان أكاديميا

ً
يكن في الحقيقة دكانا

يذاكر فيه املسائل الدينية، ويجلس فيه كبار العلماء، وتثار فيه 
املناقشات العلمية والفقهّية، ويصف ولده األملعي هذا الدكان  

باأللفاظ  التالية:
قد  العلمي  املجلس  مكانة  يحتّل  كان  الذي  الدكان  هذا  “إن 

أرغم الشيخ عبدالرشيد النعماني أن يعّمق مطالعته في كتب 
األحناف، ويتفّقه في املذهب الحنفي، وألجل هذا كان يلّقب نفسه 
 للتمر والثواب؛ تق�سى منه 

ً
بالنعماني. كان هذا الدكان مصداقا

حوائج البيت، وتشبع فيه النهمة العلمّية”
     وأما التصوف فقد كان ينتمي إلى السلسلة النيازية النظامية 
التونكي،  الروحي  إبراهيم  محمد  موالنا  بايع  وقد  الجشتية، 

وانخرط في سلكه حتى حاز شرف الخالفة. 
    وكان يواظب على أوقاته مواظبة تامة، واليضيع وقته فيما 
اليعنيه، وقد قسم أوقاته إلى ثالثة أقسام :1ـ التجارة في الدكان 

ه تعالى.
ّ
2ـ الكتابة 3ـ ذكر الل

     وقد رزق بتسعة أوالد: أربع بنات وخمسة بنین. أما أبناءه فقد 
ه بهم البالد والعباد، وعّمت مفاخرهم ومآثرهم 

ّ
قوا، ونفع الل

ّ
تأل

هم بظالل العلم، 
ّ
العلمّية، وقد رّبى أوالده تربّية حسنة، وأظل

ذي عاصره كان عصر 
ّ
وقّمصهم لباس العلماء، وبما أن العهد ال

سيطرة اإلنجلیز، وإقبال كثیر من املسلمین إلى التثقف  بالثقافة 
الغربية والتزّيي بزّيها؛  أرسل الشيخ عبدالرحيم جميع أوالده إلى 
م واالرتواء في حضن موارد القرآن والسنة، 

ّ
املدارس الدينية، للتعل

ر فيه البيئة الغربّية املوبوءة. يقول شبله الضليع:  “ إن 
ّ
ولم تؤث

الوالد املكّرم قد أبرم على ترشيح أوالده في حضن القرآن والسنة 
على حین أن كل أحد من الناس كان يرغب أن يرسل أوالده إلى  

غة اإلنجلیزية”
ّ
م الل

ّ
تعل

ه ذكرهم، ونفع 
ّ
د الل

ّ
 قد أثمرت جهود والده املؤقر؛ فقد خل

ًّ
وحقا

بهم العاملین.
     وأما أبناءه كالتالي:

    •  الشيخ محمد عبدالرشيد النعماني اآلتي ذكره، وبرز من 
القّيمة  فات 

ّ
املؤل النعماني، صاحب  أوالده الشيخ عبدالشهيد 

.
ً
غة األردّية والعربّية، وهوأستاذ بجامعة كرات�سي حالّيا

ّ
بالل

  •   الشيخ محمد عبدالعليم الندوي خريج دارالعلوم ندوة العلماء، 
كان له أثر بارز في نشرالثقافة اإلسالمّية بالهندو باكستان، وقد 
خلف تسعة أبناء برز فيهم األديب الدكتور عبداملقيت الذي نال 
ف الكثیر من الكتب. والحافظ 

ّ
الدكتوراه في األدب األردي، وأل

فات باألردية. 
ّ
محمد عبدالودود صاحب مؤل

    •   الشيخ محمد عبدالحليم النعماني ـ صاحب الترجمةـ وقد 
؛ ثماني بنات وأربعة بنین، وبرز من أوالده 

ً
رزق باثني عشر ولدا

مة 
ّ
عال اإلسالمية  العلوم  جامعة  خريج  الثاني  محمد  الدكتور 

بنوري تاؤن كرات�سي، واملتخصص في علوم الحديث بها، وقد 
املهيع  في  ، وله نشاطات ملموسة 

ً
أيضا الدكتوراه  حصل على 

الفينة في صحيفة “جنك”  الفينة بعد  تأتي  العلمي، ومقاالته 
األردّية.

   •   الشيخ محمد عبدالرحمن غضنفر صاحب „الرحيم أكاديمي” 
وقد رزق بعشرة أوالد.     

   •  محمد عبدالعظيم. وله جهود طيبة في نشر بعض الكتب 
املفيدة ) (.
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ـالت والنشاطـات العـلمية املبـحث الثـاني:  املؤهَّ
ـالت ـ  الدراسـة واملؤهَّ
ـ  خدماته التدريسية

ـ  علوم الحـديث وشيوخـه فيه
ـ  نقـــده

ـ  سنـــده
الت الدراسة واملؤهَّ

           قرأ الكتب االبتدائّية في مدرسة تعليم اإلسالم بجيبور. 
          أكمل الّدروس الّنظامّية في معهد دارالعلوم ديوبند، وتخّرج 

بها عامـ 69ـ1368.
         حصل على درجة املاجستیر في اإلسالمّيات بجامعة كرات�سي 

عام 1967م.
         حصل على درجة املاجستیر في علم املكتبات عام 1970م. 

          نال الّدكتوراه في علم املكتبات عام1981 م من نفس 
الجامعة.

          كانت له نشاطات قّيمة في علم املكتبات داخل البلد 
وخارجه’ وخدم في هذا الحقل زهاء 34 سنة وألقى محاضرات 
ت املنشورة في الهند 

ّ
رائعة في هذا املوضوع؛ طبع أكثرها في املجال

وباكستان ، وكتابه القّيم "اسالمى كتب خانه" فريد في نوعه ‘ 
ته في استخراج الّنصوص من 

ّ
ف ودق

ّ
ى فيه عبقرّية املؤل

ّ
يتجل

مظاّنها‘ويشهد على سعة اطالعه وإملامه بالكتب، كما ينبئ هذا 
الكتاب عن بصره بالفن الذي تخّصص فيه.

خدماته التدريسّية
           • املشرف على قسم التخّصص في الفقه اإلسالمي بجامعة 

.
ً
مة بنّوري تاؤن كرات�سي سابقا

ّ
العلوم اإلسالمّية عال

؛ 
ً
          • املشرف على قسم التخّصص في علوم الحديث حاليا

وقد خرجت  تحت إشرافه   أكثر من 50 أطروحة, وطبعت منها 
أربع:                                    

   1 – اإلمام أبوحنيفة وثنائّياته                        2 ـ   دراسات في 
صول الحديث على منهج الحنفّية                 

ْ
ا

بي يوسف ومحّمد-         4ـ  أحاديث اإلمام 
ْ
   3- الجمع بین اآلثار -ا

األعظم وعلماء األحناف في صحيح البخاري، وقد طبع الكتاب 
باسم "الوردة الحاضرة"

     وأما األطروحات غیر املنشورة فسنلحقها بآخر هذا الكتاب.
 ) يدّرِس 

ً
         • أستاذ الحديث بجامعة الرشيد كرات�سي حاليا

صحيح اإلمام مسلم (.
علوم الحـديث وشيـوخه فيه

ث عن البحر وال حرج؛ فقد تتلمذ  أما ميدان علوم الحديث فحّدِ
شخصيته،  تكوين  على  ساعد  مما  البارزة  الشخصيات  على 
فهو معدود في جملة األفذاذ الذين دانت لهم األمة اإلسالمية، 
فاتهم املكتباِت 

ّ
َروا بمؤل

ْ
وأذعنت لعلو كعبهم ونبوغهم العلمي، وأث

اإلسالمية.َفمن أبرز الذين أفاد منهم في هذا امليدان:
1ـ مرشد وقته، وفريد دهره، العالم الرباني، املجاهد   

الكبیر، املحقق املفضال، املحدث املسند، السيد حسین أحمد 
املدني املعروف باملدني، املولود بقرية تانده فيض آباد )الهند( 
19 شوال 1296ه واملتوفى 12 جمادى األولى سنة 1377ه شيخ 
ه 

ّ
الحديث ورئيس األساتذة بدار العلوم ديوبند )الهند( عّمرها الل

بالعلماء والنجباء، والدفین بمقبرتها.
املحّدث  املتقن،  املحّقق  مة 

ّ
العال الجليل،  الشيخ  2ـ   

الفقيه املفتي  قدير بخش البدايوني نزيل السند، والدفین بحيدر 
بمدرسة  التعليم  رئيس  1956م  سنة  ى 

ّ
املتوف باكستان،  آباد 

تعليم اإلسالم بجيفور راجستان )الهند(.
مة املحّدث الّناقد، الفقيه 

ّ
3ـ وشقيقه األكبر ، العال  

ار صاحب “مكانة اإلمام أبي حنيفة في الحديث„ 
ّ
األصولي الّنظ

بـجيفور 11/18/  النعماني املولود  فضيلة الشيخ عبدالرشيد 
ى 1419/4/29ه والدفین بمقبرة جامعة كرات�سي .

ّ
1333املتوف

ى 
ّ
املتوف األمروهي  علي  إعزاز  مة 

ّ
العال األدب  شيخ  5ـ   

 من "جامع الترمذي".
ً
1375هـ ، درس عليه "سنن أبي داؤد" وشيئا

ى 
ّ
مة املقرئ الشيخ محّمد طّيب القاسمي املتوف

ّ
6ـ العال  

1403هـ درس عليه "مشكوة املصابيح". 
املتوفى  بلياوي  إبراهيم  محمد  الشيخ  مة 

ّ
العال 7ـ   

1387هـ درس عليه "صحيح مسلم".
مة شديد اإلعجاب بشيوخه خاصة وبعلماء 

ّ
   وفضيلة العال

وقد  خّده،  على  تسيل  ودموعه  يذكرهم  وقد  عامة،  ديوبند 
يجهش بالبكاء عندما يصفهم واليكاد يتماسك؛ فمن أبرز من 
مة 

ّ
ر فيه عميق التأثیر وساهم في تكوين شخصّيته شيخه العال

ّ
أث

ه ـ وقد بايع على يديه ، وشقيقه 
ّ
حسین أحمد املدني ـ رحمه الل

الزمه  فقد  ـ  ه 
ّ
الل رحمه  ـ  النعماني  عبدالرشيد  مة 

ّ
العال األكبر 

مالزمة طويلة، وانتفع به .
    وهناك شيوخ آخرون استفاد منهم في ميادين أخر أو الزمهم 
مة األديب الشيخ عبد العزيز ميمن وغیره 

ّ
مالزمة طويلة مثل العال

من الشيوخ.	
النـقد

سم بالتوازن، 
ّ
   وأماالنقد فهو فنه الخاص الذي تمّیزبه؛ ونقده يت

فهو يعطي كل ذي حّق  حّقه، ال يرفع الوضيع وال يضع الرفيع، 
ه ملكة خاصة وموهبة عظيمة، يعرف 

ّ
وفي هذا امليدان حباه الل

ذلك من جالسه وتتلمذ له، وأجال النظر في كتبه.   ومن مظاهر 
 من املحدثین فيتبعه بالثناء عليه وذكر 

ً
نقده أنه إذا نقد أحدا

أوصافه الحميدة ودوره في نشر السنة النبوية، وقد يطيل في 
ذلك حتى ليخال إليك أن املوصوف ال يتسم بسمة النقد عند 

الشيخ بحال.
سنـده

    وسنده من األسانيد العالية في ديار باكستان، وعليه فال يمتنع 
ب العلم باإلجازة، فیرحلون 

ّ
مة من أن يسعد الراغبین وطال

ّ
العال

إليه من األماكن الشاسعة لهذه الغاية، ويتشّرفون بعلّوِ اإلسناد.
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ً
حلب هي أم املجازر واملذابح في العصر الحديث، نشاهدها صورا
هذه  وتبین  االجتماعي،  التواصل  ومواقع  الشاشات  على  حية 
الصور بأن هؤالء الذين ارتكبوا هذه املجازر، قد خرجوا من نطاق 
اإلنسانية إلى الحيوانية، كما تدل أيضا على أنه ال يزال يتحكم 
هذا العالم املتمدن، قانون العصابات وشريعة الغابات، وتثبت 
وجود أفراد على ظهر األرض، قد مألت هتافاتهم وشعاراتهم حول 

اإلنسانية، آذان الكون، حاملا ال تشم منهم رائحة اإلنسانية. 
وحلب لم تكن وحيدة املدن السورية ممن حكم على أهلها باملوت 
والتشريد، وعلى منازلها وتراثها العالمي بالدمار، فمن قبلها ذبحت 
"حماة" وحيدة، قبل ثالثة عقود في واحدة من أكبر مجازر العصر، 
تحت مرأى ومسمع العالم أجمع، ومن بعدها "درعا" و"حمص" 
و"دير الزور" و"الرقة" و"إدلب" وريف "دمشق" بأكمله، ولم تجترأ 
البالد اإلسالمية على ردع هذه املجازر، تحسبا من بطش آل أسد، 

فكل ذلك مّر  دون حساب أو تلويح بعقاب.
وأما حلب ماهي خطورتها ودورها في خريطة سوريا؟!

إن مدينة حلب هي أكبر املدن االسورية على اإلطالق من حيث 
عدد السكان ذي األغلبية السنية البارزة، وواحدة من أقدم مدن 
التاريخ في بالد الشام، وعاصمة سوريا االقتصادية، التي صمدت 
رغم الحرب والحصار والدمار في وجه هذا اإلجرام، وقد مثلت أهم 
األدوار في مواجهة هذا التحالف الغاشم ضد سوريا وضد الثورة، 
منذ أزيد من خمس سنوات من اندالع الثورة، وتمثل اليوم آخر 
حصون العرب السنة في سوريا، صمودا في وجه أعتى عدوان يطأ 

هذه البلدان من أكثر من نصف قرن.

وتاريخيا قاومت حلب أمام كل القوى الطامحة التي هجمت على 
أول مدينة خرجت عن  سوريا عسكريا واعتقاديا وثقافيا، فهي 
بيت طاعة العبيديين، وهي من قادت الثورات ضد الصليبيين، 
وكسرت شوكة إمارة الرها الصليبية، وهي التي كانت قاعدة أهل 

السنة أيام الزنكيين، فانطلقت لتوحد الشام و... 
كما اليوم أيضا تعد آخر حصن للثورة السورية، الذي وصلت 
إليه بجسمها الضامر املثخن بالجراح، بعد أن صمدت أكثر من 
خمس سنوات أمام أكبر القوى الدكتاتورية، في هذا العصر، تحت 
ضرب وقصف منطقع النظیر، واستمرت في مشوارها على أجساد 
أبنائها األثیرة، ولكن على أي حال لم تقبل التنازل والتخاذل، رجاء 
أن تصل يوما إلى بر الحرية، والنظام الغاشم بما أنه يعلم مكانة 
حلب جيدا، ودورها في ريادة الثورة، ركز عليها قواها وتشوف إليها، 
محاوال اجتياح الثورة وإطفاء لهيبها، عبر إبادة من فيها من الشعب، 
فجعلها تعيش أنكى األوضاع. فخسارة حلب ليست باألمر السهل 

على الشعب الثائر.
 لم يكن استهداف حلب بهذه الحرب العمياء الحامية الوطيس، 

ً
إذا

صدفة، وإنما هي حرب ممنهجة وواضحة، تف�سي بضرب حواضر 
الثورة وعواصم القرار الوطني وحوامله في كبرى مدن البلد.

وهذه حلب السورية تحترق رغم خطورتها، في نار عاتية، أشعلها 
أمريكا  متحالفوه  تأجيجا  ويزيدها  الدكتاتوري،  السوري  النظام 
وروسيا وبعض البالد األخرى، ممن يرجح مصالحه، ويسعى لبث 
سيطرته على البالد املجاورة،  وإن أدى ذلك إلى إبادة شعب بأكمله 

وتمزيق بلد بأسره.

حلب مل تكن األوىل ولن تكون األخرية
السيد مسعود
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 تستهدف هذه القوى الطائشة املساجد واملدارس، واملستشفيات، 
واألماكن العامة التي يتواجد فيها الناس، واملساحات الخضراء، 
ومحطات تصفية املاء، بالقنابل العنقودية والفراغية، والبراميل 
الال  األعمال  بهذه  يقوم  وال  البالستية،  والصواريخ  املتفجرة، 
إنسانية، إال من تجرد عن لباس اإلنسانية، ويريد أن يبيد الحرث 

والنسل، وإال من هو عدو البشرية.
تشهد مدينة حلب الخطیرة، التاريخية، طوال األيام املاضية قصفا 
عنيفا وإجراميا غیر مسبوق، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 260 

نسمة، جلهم من األطفال والنساء وطواقم ونزالء املستشفيات!
وروسيا تجرب مضاء قنابلها وصواريخها ومدى تأثیرها في التدمیر، 
فعاليتها، وقوة  تعد ملعرفة  السوريین، ولم  العزل  املسلمین  على 
العسكرية،  املناورات  إجراء  إلى  بحاجة  األسلحة،  من  ماتنتجه 

فطاملا لديها ساحات الحرب في سوريا تجرب فيها أسلحتها.
وهذا ماصرح به الرئيس الرو�سي بوتین بكل وقاحة، وقد بثت كالمه 

هذا بعض القنوات واملواقع.
ومن اليدري ماذا وقع في الحرب العاملية الثانية، عليه الذهاب إلى 
حلب، فإن مشاهدها ومناظرها تصور له تلك الحرب الجامحة، 

أدق تصوير وأوفقه.
فمن للمسلمین ؟! وهل من ذلة بعد هذه الذلة ؟! وهل يتصور 

هوان بعد هذا ؟!
إلى إغالق املساجد، وتعطيل  وقد أفضت هذه األوضاع املتردية 
صالة الجمعة، مخافة تفجیر املساجد على املصلین وهم في الصالة، 
ألن النظام الغاشم يستهدف األماكن العامة، واليكف عن استهداف 
بيت هللا، فهو أعلن الحرب على الدين، وبلغ به العتو واالستكبار إلى 

حد أنه يجترأ على هللا تعالى.
هذا والبلد في أيام الهدنة!! فقد تم القرارا على وقف إطالق النار 
بین هذا السفاح وبین األطراف املقاتلة، ولكنه لم يلتزم بالقرار حتى 

ساعة.
واستثني من قرار الهدنة تنظيم الدولة وجبهة النصرة، ولكن النظام 
األسدي البعثي، ما كف عن استهداف األبرياء واملدنيین، فضال عن 

املعارضة.
وأعمال بشار املجنون مهما كانت قسرية إال أنها ال تثیر العجب أصال، 
وذلك ألنه يعمل حسب ما تقتضيه طبيعته الوحشية من ناحية، 
ويعذر من ناحية أخرى أيضا وهي أن  ارتكاب الجرائم، عادة عائلية 
له، فقد نفذها أبوه قبله، في "حماة" وفي كل سجون سوريا السرية 
والعلنية، وهي من ناحية أخرى وظيفة النظام الطائفي املكلف على 

حراسة الحدود الصهيونية.
الدولية  والعصابات  املوت  نظام  على  جديدة  ليست  فالجريمة 

املتحالفة معه.
وقد اتضح لدى العاملین كلهم  أن الغرب ظاهره مرصع، منمق، 
ولكن باطنه مظلم خائر، ولم يحظ باإلنسانية، وأنه بعيد عنها ُبعد 
الشمس عن األرض، وأعماله القسرية التي يرتكبها بشأن بني نوعه، 

أنصع دليل على لئامة طبعه وضراوة قلبه. 
والعجب العجاب!

وأما ما يثیر العجب والدهشة في هذا امللف الدموي، هو رد فعل 
حيث  حلب،  في  البشعة  املجازر  هذه  تجاه  وموقفهم  املسلمین 
مواقع  في  ويرسلونها  واملدنيین  والنساء  األطفال  صور  ينشرون 

التواصل االجتماعي، وكثیر منهم غیروا أيقونة مجموعاتهم وملفاتهم 
الشخصية، إلى هذه الصور التي تكشف عن كارثة إنسانية، فيها 
غبراء  ونساء  األنقاض،  تحت  ماتوا  أو  أوصالهم،  مزقت  أطفال 
شعثاء، تقطعت أعضائهن، وانكشفت عوراتهن، وشباب تحطمت 
أبدانهم تحت أرجل الجنود الغاشمة واملليشيات الحاقدة، وذبح 
بعضهم بالسكین، وشيوخ معوقون قتلوا بأق�سى وجه، في أيديهم 

العصا وفي أفواههم التراب، وقد تخضبت وجوههم بالدماء.
على  ويعرضونها  الصور  يبثون هذه  أنهم   املسلمین  إقدام  وجل 

العالم، وكأنهم اليعنيهم حال مسلمي حلب وسوريا.
فقد  حلب،  في  يجري  ما  بإزاء  العربي  الصمت  املدهش  من  ثم 
إليه  بالنظر  يكتفي  وبدأ  العربي،  العالم  تهديدات  كل  تراجعت 
كمحايد، واملجتمع الدولي اليكاد يتحرك بمشاهدة هذه املذابح، 
وكأن األمر ال يعنيه، وكأنه ليس هناك تحالف عربي، لیرى له أثر في 

مثل هذه األوضاع املتأزمة!
تجاوز  ال  أيضا  وهي  كلمة  عنها  تسمع  فقد  الدول،  بعض  إال 

التصريحات املنددة واملظاهرات. 
ومعلوم أن املظاهرات ال تغني عن شيئ تجاه دكتاتور قد هّجر أكثر 
من  نصف الشعب السوري وقتل ما يفوق نصف مليون نفس 

بشرية، أغلبهم من األطفال والنساء واملدنيین.
وأصبحت صور املآ�سي وجرائم الحرب واملجازر ضد اإلنسانية، التي 
تبثها شاشات التلفزة ووسائل اإلعالم عما يجري في حلب وسوريا 
الدموع،  سكب  تسبب  ال  للتسلية!  تبثها  كأنما  األخرى،  والبالد 

وعادت ال تورث قلقا وال تقض مضجعا إال من رحم ربك.
ثم ملاذا تحترق حلب رغم هذه الخطورة؟!

تحترق حلب ألن املسلمین نسوا العزة والكرامة، وأخذوا يتفقدونها 
في أحضان أمريكا والغرب!

تحترق حلب ألن املسلمین عادوا التهم أحوال بعض منهم بعضا، 
فليسوا كبنيان يشد بعُضه بعضا أو كجسد يشتكي كله إذا اشتكى 

جزئه!
للرحمة  مجال  فيها  يعد  ولم  تحجرت،  قلوبنا  ألن  حلب  تحترق 

والشفقة، إال من رحم ربك!
 تحترق حلب ألن حكام العرب واملسلمین أصبحوا دمًى ال قيمة لهم، 

إال من رحم ربك!
 تحترق حلب ألن املنظمات الحقوقية والهيئات الدولية ال تعرف 
قيمة إال لإلنسان الغربي واألمريكي، أما العربي واملسلم فال قيمة له، 

وال يساوي شيئا في منشورها العنصري.
ويمكن تقدير قيمة اإلنسان الغربي من الضوضاء والضجيج الذي 
مصر،  في  اإليطالي  الطالب  ريجيني"  "جوليو  قتل  أثر  على  ارتفع 
فقد رأينا إفرازات قتله، وكيف تحّديت الدولة املصرية في ملفه، 
وكيف أشارت أصابع االتهام على الفور إلى مسؤولية أجهزة األمن 

املصرية؟ وكيف اتحدت أوروبا في محاسبة مصر وتهديدها؟
يتعرض  لم  في سوريا،  مليون  نصف  قتل  أن  بعد  األسد  ولكن 
حتى للمسألة فضال عن الحساب! وهذا دليل صارخ على نرجسية 
يساوي نصف  ال  الشرقي، حيث  املسلم  ونذالة  الغربي  اإلنسان 

مليون من هؤالء شخصا واحدا منهم.
أمريكا  بأوامر  يأتمرون  العرب،  الحكام  ألن  حلب   تحترق  نعم، 
ويقتدون بها في محاربة اإلرهاب بحجج واهية هزلية، ويتركون أمثال 



السنة: 12 العدد:7/ رجب 1437 هـ . ق

27 قضايا معاصرة

بشار والسي�سي وغیرهما يجثمون على الصدور ويقتلون ويحرقون، 
مع استبدادهم، ألنهم يرون في بقائهم مصالحهم التافهة  الدنية.

وال يعني تواطؤ الواليات املتحدة مع بشار في جرائمه وصمت الغرب 
والعرب والعالم، على أنه على الصواب، بل يعني أن الجميع شركاء 

في الجريمة.
 وإن عجزت اإلنسانية على بكرة أبيها عن محاسبة الذين خرجوا من 
نطاق اإلنسانية إلى الحيوانية وشريعة الغابة، فال ٌيسألون اليوم 
عما يفعلون، فسيأتي يوم يحاسبون فيه حسابا شديدا، وستكون 
كل هذه الصور املبثوثة عبر الشبكات واملواقع، وثائق ألجرامهم، 
يوم الحساب، ليؤخذوا بالنوا�سي األقدام، في ذلك اليوم الذي 
تفتح فيه امللفات وتنشر الصحف، وتبلى السرائر، حيث توضع 
املوازين القسط، وحيث يأتي الظاملون: "مهطعین مقنعي رءوسهم 
ال يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء" بينما يكرم فيه املظلومون 

بنعيم مقيم. 
أو يتولى هللا في هذه الدنيا هزيمة هؤالء الظاملین،العابثین، وإذاللهم، 
وينصر املؤمنین، ولكن حينما نكون أهال له، ونعمل ألجله، ونؤمن 

بنصر هللا للمؤمنین حقا  "ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر هللا".
ما هي رسالتنا تجاه هذه املظالم؟

إلى  وإيصالها  الصور،  هذه  بإرسال  نكتفي  أن  رسالتنا  ليست   
الجمهور، وهكذا استخدام جملة " حلب تحترق" كما نفعل في هذه 
األيام، وكما تفعل وكاالت األنباء، حيث أكثرت من استعمال هذه 

الجملة.
الصور،  هذه  ينشرون  عادوا  الذين  هؤالء  ألوم  أن  أريد  ال  وأنا 
وينقلون هذه الجملة، والذين وضعوها في مواقعهم وصفحاتحم 
الرسمية في الشبكات، فهو لعله جهد املقل في هذا املجال، وربما 
هذا  في  ويرون  الطريق،  بهذا  كارثتهم  في  إخوانهم  يشاطرون  هم 
تسلية لقلوبهم املكلومة، وحق لهم هذا، ولكن دعونا نعترف بأن 

هذه األعمال لن تجدي في هذا الحقل.
فهل تنقذ تصرفاتنا هذه، حلب من االحتراق؟! وهل يغني نشر هذه 
الصور عن شيئ ؟! وهل تنطفئ النار التي نعتقد جميعا أن حلب 

أخذت تحترق فيها، بإفشاء جملة "حلب تحترق" ؟
ال، لن تنطفئ النار بهذا األسلوب، فنحن ما دمنا اكتفينا بكتابة 

هذه الجملة وجلسنا هادئین، فتحترق حلب باألكيد.
والبد أن نمثل هنا دورا مؤثرا، في إنقاذ املستضعفین من بطش هذه 

الوحوش التي تزّيت بزّي اإلنسان، حتى يسهل عليها افتراسهم.
فإن هناك أدوارا لكل منا، البد أن يقوم كل منا بدوره، أداءا لواجبه 
األدوار  وتختلف  اإلنسانية،  الكارثة  هذه  إنهاء  رجاء  ورسالته، 
باختالف األفراد، ومكانتهم، فللحكام دور، وللعلماء والقادة دور، 

ولإلعالم دور، ثم لكل فرد من أفراد األمة أيضا دور.
اإلسالمية  البالد  شؤون  في  التفكیر  املسلمین:  الحكام  دور  أوال، 
من  أيضا  بنفسها  هي  التي  الحدود  بهذه  التفاتهم  وعدم  كلها، 
دون  األخرى،  تلو  واحدة  البالد،  تمزيق  بهدف  الغرب،  خطط 
تدخل بلد في شأن اآلخر، واإلقدام إلنقاذ املظلومین من بطش 
الطغاة، وكون كلمتهم واحدة، وقرارهم واحدا، واتخاذ خطوات 
من  اآلثمة  الغرب  يد  وقطع  والعصامية،  االستقالل  نحو  جبارة 
البالد اإلسالمية، واالقتحام لحسم أزمة سوريا التي طال عهدها، 

باجتياح النظام الحالي.

ثانيا، دور العلماء وقادة الفكر: السعي إلى توحيد صفوف األمة 
والتحلي  والخارجي،  الداخلي  العدو  ضد  والصمود  شملها،  ولّم 
بالشجاعة واإلقدام في مواجهة األمور دون تردد أو خوف، والصدع 
مخططات  عن  والكشف  وباغ،  ظالم  كل  وجه  في  الحق  بكلمة 

ّرهاتهم.
ُ
األعداء، وتحذير األمة من االنخداع بت

ونقل  الغرب،  لهيمنة  الخضوع  عدم  الواعي:  اإلعالم  دور  ثالثا، 
الحقائق كما هي، وتسليط األضواء على ممارسات طاغية الشام 
اإلجرامية، ومن يعاونه، وتوعية الشعوب العربية واإلسالمية  بكل 
طريق ميسر له، واستنهاض همم الناس للوقوف مع إخوانهم في 
سوريا بالدعم املالي واملعنوي، والرد على كل من يدعم الطاغية 
وأمثاله بالحجج القوية، وتبيین أن هذه االستكانة ستدمر الجميع 

وتاتي على األخضر واليابس، إن لم نتحرك إلنقاذ بني جلدتنا.
رابعا، دور األفراد، اليجوز أن نكتفي بالدعاء فقط، مع أهميته 
ودوره الكبیر في إنزال رحمات هللا، فإن هناك أدوارا ومهاما كثیرة، 
التي  باملخططات  وتنبيههم  الناس،  أوساط  في  الوعي  إيقاظ  منها: 
تحاك باألمة، وإيصال الرؤية االصحيحة، ألكبر عدد من الجمهور، 
عما يجري في سوريا، وتصحيح املعلومات الخاطئة التي تنشر في 
بعض وسائل اإلعالم، -وما أكثرها في هذه األيام- وفضح األنظمة 

التي تقف مع القتلة وااملفسدين، في وسائل التواصل االجتماعي.
فنحن إن قمنا بهذه األدوار، يرجى أننا وفقنا للمبادرة بأداء شيئ من 

الواجب، بشأن إخواننا وأخواتنا في سوريا.
وإن لم نتحرك إلنقاذ األطفال والشيوخ من عبث العابثین، وتجّبر 
تتولوا يستبدل قوما  "وإن  بعذابه  يعمنا هللا  املتجبرين، فسوف 

غیركم ثم ال يكونوا أمثالكم".
يقتل شعبه، واجب شرعي  الذي  الشام  فالوقوف ضد طاغية  
ونداء  الوقت  فريضة  حسم،  بكل  ومواجهته  وإنساني،  وأخالقي 

الساعة.
وال يوجه هذا الخطاب إلى املسلمین فحسب، بل يوجه إلى كل من 
يملك شيئا من اإلنسانية، ألن القضية ليست غیر إسالمية وحسب، 
بل هي غیر إنسانية أيضا، فالبد أن تهز كل من يدعي اإلنسانية، 

ويدعى إنسانا.
ولتعلم األنظمة أنها إن لم تقف اليوم ضد الطواغيت، فسوف 
يأتي دورها أيضا للتدمیر والتمزيق، فليست حلب األولى ولن تكون 
األخيرة، التي يقوم املجرمون بإحراق أطفالها وتدمیر بنيانها وقتل 
شبابها ونسائها، بل هناك مسلسل إجرام ممنهج، في حق البالد، كما 

نشاهد اليوم استهداف أهم املدن والعواصم في البالد اإلسالمية 
كـــ حلب السورية، وتعز اليمنية، والفلوجة العراقية.

جبار  استعماري  وعمل  حقيقية،  إبادة  حرب  تشهد  فالبالد 
في جحيم  بيكو(  )سايكس-  تجديد ظروف  أجل  من  ومتواصل، 

املوت وأنهار الدماء.
وإن الصمت والتخاذل خاصة عن نصرة الشام وحلب ستكون 

عواقبه وخيمة، والت ساعة مندم.
فحريق حلب لن ينطفئ فيها وستمتد ألسنته ولهيبه

وكما قيل: الثور األسود أكل في اليوم الذي أكل فيه الثور األبيض! 
فحلب أكلت يوم أكلت حمص وهكذا تعز والفلوجة وغزة.
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ببساطة يجوز أن نقول: إذا انضم الحرف إلى الحرف أو إلى الحروف 
تكونت اللفظة أو الكلمة، وإذا انضمت الكلمة إلى الكلمة أو تجمعت 
أساسية  فكرة  حول  الجمل  تجمعت  وإذا  الجملة،  نشأت  الكلمات 
وجدت الفقرة أو املقطع، وإذا تجمعت الفقر أو املقاطع نشأ املقال وإذا 

تجمعت املقاالت حول موضوع رئيس، تكون الكتاب.
تعريف املقال

فاملقال إنشاء قصیر بالنسبة إلى الكتاب أو البحث، يتناول موضوعا 
محددا من املواضيع ويعرضه بصورة أشّد تركیزا، وهذا املوضوع يتصل 

بقضية حية.
لم يعرف األدب العربي القديم قالب ) املقالة( وإن كان قد عرف شيئا 
قريبا منه جدا، وهو )الرسالة( التي توجد لدى علم من أعالم الكّتاب 
زة 

ّ
العرب مثل )الجاحظ( ألنه تناول موضوعات محددة في صورة مرك

تشبه إلى حد كبیر شكل املقالة، وإن لم تكن هي تماما.
ويجوز أن يطول املقال فيصیر بحثا مستقال، أو فصال من فصول الكتاب 
ويتكّون من فقرات مترابطة تتعرض ملوضوع ما باملناقشة والعرض 

والتحليل والتمثيل.
أول خطوة إلى إنشاء املقال

أول خطوة إلى إنشاء املقال هو اختيار املوضوع، ثم يأتي دور تحديد 
الهدف من املقال، ويليه تحديد عنوانه، ويليله وضع الخطة أو اإلطار؛ 

فال بد من مالحظة هذه األمور األربعة لكل من يريد أن يكتب املقال.
واختيار املوضوع يسبقه الدراسة وتوفیر املعلومات؛ ألنه اليجوز للكاتب 
أن يختار موضوعا ال يعرف عنه قدرا كافيا يعنيه على السیر في الكتابة 

عنه.
اختيار  في  فون 

ّ
يتوق والباحثین  واألساتذة  الطالب  بعض  وقد وجدنا 

ما  لديهم  ليس  إنهم  ويقولون:  طويال  شأنه  في  ويترددون  موضوع 
يستطعيون قوله. وذلك يرجع إلى أمرين:)أ( إنهم لم يوفروا املعلومات و 
لم يتفروا على الدراسة حتى تتكّون لهم املعلومات حول املوضوعات التي 
تهم املجتمع أو الفرد أو أبناءه ديانة أو أبناء بلد. )ب( أو إنهم لم يكسبوا 
أهلية الكتابة بتاتا للحد الذي يشجعهم على املوضوعات بل إنه يتخذ 
من كل �سيء حوله موضوعا. نجد في اللغة األردية كاتبا عبقريا بارعا مثل 
)خواجه حسن نظامي( 1296 – 1357 هــ 1878- 1955م( الذي يكتب 
حول أي موضوع قد يكون تافها؛ ولكنه يحوله قيما بكتابته عنه، فقد 
يكتب حول الندى وكيف تجلت قدرة هللا في خلقه، ويأخذ القارئ املقال 
فيقرؤه وينتهي منه وهو مأخوذ بسحر كتابته وأسلوب عرضه وطريقة 
واألديب  الكاتب  العربية  اللغة  في  نجد  وكذلك  طريفة.  ملعان  إثارته 
املعروف الدكتور أحمد أمین ) 1295- 1373هـ 1878- 1954م( فنجده 
يفيض قلمه حول أي من املوضوعات حتى التافهة التي تتحول ذات 
قيمة كبرى بفضل أسلوبه الكتابي الذي يتسم باإليجاز والروعة وغاية 

البساطة.
إن املوضوعات كلها تؤخذ من تجارب الحياة، واختيارها سهل للغاية على 
كل من كسب أهلية الكتابة، وتوسع وتعمق في الدراسة، وتأمل في تجارب 
له املعلومات  الكتب واملجالت والصحف، وتوفرت  الحياة، وتصفح 

حول أي قضايا الدين والحياة تأتي في إطار رغبته وهوايته.
ثاني خطوة إلى املقال

أما تحديد الهدف من املقال، فيعني وضوحه – الهدف – في ذهن الكاتب 
قبل البدء في الكتابة. وهو عامل من العوامل األساسية التي يتوقف عليها 
نجاح الكاتب في الكتابة. ووضوح الهدف هو الذي يعينه على معرفة ماذا 

يكتب وكيف يكتب وبدونه يسیر في الكتابة على غیر هدى.
مثال إذا قمت بزيارة لدهلي، وعن لك أن تكتب مقاال عن الزيارة، فال 
بد أن تحدد الهدف من املقال الذي تريد أن تكتبه: هل تريد أن تصف 
املدينة بنحو إجمالي، أو تريد أن تصف املباني األثرية بما فيها املسجد 
الجامع الشهیر والقلعة الحمراء أو تريد أن تتحدث عن االنطباعات 
الجميلة التي تركت فيك زيرتها باعبارها مدينة عريقة ظلت عاصمة 
للحكم على مدى معظم العهد اإلسالمي، أو تريد أن تتحدث عن االمتداد 
السكاني الهائل الذي جعلها مدينة ثانية في الكثافة السكانية بعد مدينة 
)طوكيو( بـ )اليابان( أو تريد أن تقارن بينها وبین غیرها من املدن الرئيسة 
في الهند من حيث أسلوب الحياة، أو تريد أن تقارن بينها كما في اآلن وبينها 

منذ خمسة عقود مثال؟.
إن وضوح الهدف في ذهن الكاتب يوفر عليه الجهد والوقت، ويجنبه 
االنحراف عن املسار، والتسكع في متاهات. ومن املعلومات أن الكاتب 
عندما يختار موضوعا ليكتب عنه ويعالجه في مقال أو بحث يبدأ بالقراءة 
وتسقط املعلومات حوله وتصفح الكتب التي يرى أنها ستسعفه بهذه 
املعلومات وتنیر الطريق أمامه ليخطو إلى الكتابة. وفي هذه املرحلة ال 
يكون الهدف واضحا في ذهن الكاتب وإنما يتحدد الهدف لديه بعد جمع 

املواد التي ستكون قوما للمقال.
ثالث خطوة إلى املقال

إما عنوان املقال فله أهمية كبیرة؛ ألنه الفتة تقع عليها عین القارئ قبل 
ابا ومحددا لغرض املقال وداال عليه داللة 

ّ
كّل �سيء؛ فال بد أن يكون جذ

مباشرة؛ حيث إن العنوان هو الذي قد يجذب القارئ لقراءة املقال. 
وال يجب على الكاتب أن يضع العنوان قبل البدء في كتابة املقال؛ فقد 
يجوز له أن يضعه بعد االنتهاء من كتابته – املقال – ألن الهدف يكون 
قد تحدد، ووصل الكاتب إلى الصورة النهائية للمقال، بعدما يكون قد 
فرغ من وضع اللمسة األخیرة  touch	final علیه؛ فيكون أحسن توفيقا 

الختيار عنوان يناسب مقاله.
صنيع كاتب السطور في هذا الشأن 

والجدير بالذكر أن كاتب هذه السطور ينهج في األغلب هذا املنهج في وضع 

كيف تسلك الطريق 
إىل الكتابة )7(

نور عامل خليل األميين

طريقة كتابة املقال
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العنوان ملقال أو مؤلف له. وهو يستحسن هذه الطريقة الختيار العنوان 
بطبيعته التي تأبى أن تختار في البداية وتر�سى اختياره في النهاية.

رابع خطوة إلى املقال
أما وضع اإلطار والخطة لكتابة مقال فله أهمية قد تسبق أهمية األمور 
التي ذكرناها آنفا؛ فأهمية تلي أهمية جمع املعلومات واستقاء املواد 
للمقال. ولتجسيد هذه األهمية نقول: تصور رجال هو بسبيل بناء منزل، 
فيدعو البنائین ويأتي لهم بالقدر املطلوب من مواد البنء ويأمرهم ببناء 
املنزل على قطعة أرضية واسعة هيأها من ذي قبل؛ وكله لم يحضر 
عديدة ومرافق الزمة على غیر صورة سليمة منضبطة فلن يأتي املنزل 

ابا سهال لالنتفاع رائع املظهر.
ّ
مريحا جذ

وهناك رجل آخر له قطعة أرضية أصغر من القطعة األرضية التي كانت 
للرجل اآلنف الذكر؛ ولكنه هّيأ للبنائین إلى جانب الكمية املطلوبة من 
مواّد البناء تصميما هندسيا جميال فبنوا له منزال صغیرا يحتوي أقل 
من حجرات املنزل األول؛ ولكنه جاء أكثر نفعا وأجمل مظهرا منه، لكونه 
مبنيا على أساس التصميم املعماري السليم، الذي جعله يعجب الناس 

ويستوقف املارة ويسر ويريح املقيمین فيه.
كذلك الحال في شأن مقال وضع له اإلطار أو الخطة مسبقا ثم كتب، 
فجاء أكثر جدوى وأجذب للقراءة وأسهل انتفاعا لكل مستفيد. أما املقال 
الذي بدئ في كتابته دونما خطة فإنما يجيء كاملنزل األول قد يحتاج أهله 
إلى هدمه وإعادة بنائه في ضوء تصميم معماري ليأتي أجمل منظرا 
وأجدى إقامة كاألول، وكذلك كاتب املقال الثاني قد يحتاج أن يلغي 
املسودة كامال، ويمزق األوراق التي كتبه عليها، ويعيد كتابته صادرا عن 

اإلطار أو الخطة.
ربما يحدث أن الكاتب ال يفكر في وضع خطة أو إطار للمقال قبل البدء في 
كتابته؛ بل يمسك بالقلم ويروح يدون كل ما يترامى إلى ذهنه من األفكار 
حول املوضوع الذي أراد أن يتحدث عنه؛ دون التفات إلى الهدف الذي 
حدده ملقاله؛ فيحشوه بكثیر مما يكون خارجا عن إطار املوضوع، مما قد 
يحوجه إذا كان ممن يشعر باملسؤولية نحو عمله ونحو القارئ إلى إعادة 
كتابة املقال. ولو أنه وضع خطة له قبل البدء في كتابته، ملا وقع فيما وقع 

من االضطراب والعشوائية واالنحراف عن تحقيق هدف املقال.
واإلطار – أو الخطة – يعنى في الواقع بالطريقة التي تساعد الكاتب في 
ترتيب األفكار وعرضها في صلب املقال بحيث يتحقق الغرض املتوخى 

منه.
وأسهل طيقة لوضع اإلطار أو الخطة ملوضوع ما أن يكتب الكتاتب عن 
املوضوع جمال تتضمن عناصر رئيسة عنه، ثم ينمي كل جملة في فقرة 
أو مقطع مستقل، مودعا إياه فكرة أساسية ويعمد فيه – املقطع – إلى 
الشرح والتفصيل وتقديم األمثلة، وبذلك يتكون لديه مقال قصیر أو 

طويل عن املوضوع الذي تصدى له.
ومعنى وضع اإلطار أوالخطة للمقال، هو أن يتوصل الكاتب بعد املواد 

واستقاء املعلومات إلى أفكار رئيسة، أي يحدد نقاط الرؤى التي من 	
سيعالج املوضوع ويحدد الزاوية التي منها سيتناول هذا املوضوع في كتابة 

املقال.
مثال تريد أن تكتب مقاال حول ) سّر شعبية دار العلوم / ديوبند الفريدة( 
فأول خطوة تخطوها إلى كتابة املقال أن تقرأ وتبحث وتجمع املواد، 
والخطوة الثانية هي أن تقوم بتحليل املواد والتأمل فيها بدقة، وتخرج من 
ذلك بنقاط أو أفكار أو عناصر رئيسة مصوغة في جمل قد تكون كما يلي، 
وتربتها وتصنفها بنحو منطقي وتقر أي عنصر في املقال أوال وأي عنصر 

تضعه ثانيا وهكذا:
1- إخالص مؤسسيها املنقطع النظیر إال في السلف.

2- انقطاعها إلى القيام بمهمتها التي من أجلها أسست.

3- زهدها الكامل في الدعاية واإلعالم بما تقوم به.
4- التركیز على العمل الصالح في ضوء السنة النبوية التي يتمسك بها 

أساتذتها وطالبها لحد مستطاع.
5-اإللحاح على ثوابت الدين مهما تغیر الزمان.

6- مشاركتها الفعالة في آالم األمة وأحالمها.
7- تخريجها علماء ودعاة وقادة يحتاج إليهم الشعب املسلم.

8- اعتمادها في تغطية میزانيتها على التبرعات الشعبية وحدها مما جعل 
الشعب املسلم.

9- احترازها من اتخاذ مورد مالي ثابت يحول دون اإلنابة الكاملة إلى هللا 
تعالى.

10- بسطتها في املظهر واملخبر.
11- اتكالها على هللا تعالى أكثر من اعتمادها على الوسائل املادية.

12- سبقها إلى محاربة كل حركة ودعوة تحارب اإلسالم.
وبعد ذلك تبدأ في كتابة املقال في ضوء هذا اإلطار الذي توصلت إليه، 
وتستهله باملقدمة التي تتحدث فيها عن املوضوع بشكل عام وتقول: قد 
لحق دار العلوم/ ديوبند كثیرمن املدراس والجامعات اإلسالمية األهلية؛ 
ولكن أيا منها لم تدانها في املحبوبية والشعبية؛ ألنها لم تتسم بالسمات 
التي تمیزها – دار العلوم – عنها وتجعلها أحب إلى املسلمین في الهند كلها؛ 
بل في كثیر من بالد العالم، وسنتحدث عن هذه السمات في السطور 

اآلتية.
ثم تعرض في صلب املقال هذه العناصر والنقاط املذكورة أعاله التي 
توصلت إليها عن طريق الدراسة وجمع املواد؛ وتقدم أمثلة وشهادات 

بألسنة القريب والبعيد وتفصل العناصر وتشرحها وتحللها.
ثم تؤكد بنحو إجمالي في الخاتمة النتئج التي انتهيت من شرحها وعرضها 
وتحليلها فتقول: ) في ضوء ما أسلفنا نستطيع أن نقول: إن دار العلوم 
املدارس  ولذلك حاكتها جميع  نموذجية،  إسالمية  ديوبند،جامعة   /
والجامعات التي أقيمت بعدها، وفي فريدة في الجمع بین العلم بالدين 
وبین العمل به ، وتعتمد على الفعالية وتتجنب القوالية، ألنها إنما تصنع 
ما تصنع لوجه هللا؛ وذلك هو سر محبوبيتها في الناس التي هي نابعة من 

محبوبيتها لدى هللا تعالى(.
املقال يتكون من ثالثة أجزاء رئيسة

إذا ألقيت نظرة على هذا املقال وجدت أنه يتكون من ثالثة أقسام أو 
أجزاء أساسية: املقدمة، العرض أو املناقشة، الخاتمة.

واملقدمة تشتمل على جمل معدودةتركز انتباه القارئ على الهدف من 
املقال وتحدد مجاله وتمهد للجزء الثاني وهو العرض واملناقشة.

والعرض هو الجزء األكبر األسا�سي من املقال، وكأنه هو أصل املقال 
وروحه والغرض الذي من أجله كتبن فال بد فيه من عرض القضية 
وشرحها وتحليلها وتوضيحها باألمثلة . وهو هذا الجزء يحتل ثلثلي حجم 
املقال، ويتحدث عن كل عنصر من العناصر، وينفرد كل عنصر من 

العناصر بفقرة مستقلة.
أما الخاتمة فهي تمثل نهاية املقال، وتكون موجزة وقد تسعها فقرة 
واحدة يلخص فيها الكاتب النتيجة التي وصل إليها ويؤكدها تأكيدا نهائيا.

النقطة الهامة
وهنا يجب أن ال يعزبن عن ذهن القارئ أن ما أسلفناه من سرد قواعد 
الكتابة هو إلنارة الطريق أمام من يود أن يتعلم الكتابة، وإال فإن األساس 
في هذا الفن هو ميالن الطبع والرغبة الطبيعية لدى من يود الكتابة، 
ويختارها كفن ويبرع فيه ويتقنه، ويتخرج كاتبا موفقا ناجحا يعجب به 

القراء ويترامون على كتاباته.
إن كاتب السطور لم يتعلم الكتابة في ضوء أمثال هذه القواعد الكتابية، 
وإنما تعلمها بفضل نزعته الطبيعية إليها فكان يكثر منذ املرحلة املبكرة 
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لدراسته من كتابة الخطابات إلى زمالئه وأساتذته ومعارفه، وربما كانت 
تكون مقاالت قصیرة إبداعية يستعمل فيها الكاتب ألوان التأثیر املختلفة 
ويستخدم أسباب تجويد املعنى ويصور فيها ما تملي عليه عاطفته 

الرقيقة.
كما كان يكثر من كتابته يومياته في كلتا اللغتین األردية والعربية ويسجل 
فيها األحداث واالنطباعات والخواطر . وكما كان يعمد إلى إجادة ما يكتب 
حتى يأتي مجردا من األخطاء اللغوية أو النحوية والصرفية، ويطلق فيها 

العنان لطبعه فال يتكلف وال يتعمد، وإنما كان يصدر عن سجيته.
وكان يبدو لكاتب السطور منذ ايام تعلمه األولى كأنه مدفوع إلى الكتابة 
في املجالین: الخطابات والذكريات أو اليوميات وكان ذلك أحب أشغاله 

الدراسية إليه، وكان ينتهز لذلك كل مناسبة.
ويستطيع أن يقول: إنه في مجال الكتابة إنما تخرج أصال في مدرسة 
الكّتاب  من  املبتدئین  يوجه  ما  كثیرا  ولذلك  واليوميات  الخطابات 
في  الكتابة  باملواظبة على  يتخرجوا كتابا  أن  يودون  والطالب والذي 
املجالین عن تطبع ال عن تصنع؛ ألن هذين النوعین من الكتابة يتضمنان 

تقريبا جميع ألوان الكتابة التي سنشیر إليها في الفصل اآلتي.
وكثیر ما تسائل إليه الطالب ما ذا يكتب في اليوميات؟ فقال لهم؛ اكتبوا 
كل ما حدث لكم مما أثار انتباهكم وحسبتم أن التاريخ قد يحتاج إلى 
مثله وأنكم قد تحتاجون إليه في قادم األيام. مثال كان درس اليوم ممتعا؛ 
ألن األستاذ تناوله بشكل ممتمع أثار فيكم السرور وأضحككم كثیرا 
وزّودكم بكثیر من املعلومات والتجارب فسجلوا ذلك. حدث خصام بین 
طالبین أدى إلى تبادل الضرب واملناقشة القاسية، فسجلوه. ذهبتم 
للنزهة فاعرتض سبيلكم حية؛ فخلصتم منها بأساليب لطيفة متعبة 
فدونوا ذلك.ورد عليكم أستاذ من أساتذتكم من وطنه وسررتم جدا 

بلقائه بعد عهد بعيد، وترك ذلك فيكم انطباعا ال يمحى فاكتبوا ذلك.
عقدت حفلة كبیرة في مدرستكم أو جامعتكم بمناسبة توزيع الجوائز على 
الطالب أو بمناسبة قدوم ضيف مبجل أو بمناسبة إقامة مخيم لتدريب 
املتخرجین الجدد على محافة القاديانية أو مكافحة البدع أوالحركات 
املناوئة لإلسالم األخرى، فدونوا ذلك. أن�سيء في جامعتكم جامع كبیر 
عديم النظیر، فاكتبوا عنه عقدت حفلة تدشین ملبنى أو لسكن أو لقاعة 

أوملؤلفات حديثة لكاتب كبیر حضرتموها فاكتبوا عنه.
وهكذا كل مناسبة هامة تدعوا للتدوين والتسجيل، والطالب واملعلم 
والباحث واملؤرخ يجد في الذكريات من املواد الصحيحة الصادقة ما 
ال يجده في غیرها. وتتجمع لدى كاتب الذكريات أو اليوميات مواد ثرية 
تتعلق بحياته، ويستطيع أن يكتب في ضوئها بسهولة ترجمته الشخصية 
التي ستكون مشتملة على وثائق عن حياته وعهده واألحداث الهامة التي 

عاشها ال يمكن أن توجد في مكان أخر.
وذلك الحال في الخطابات التي يكتبها الرجل إلى أستاذه أو إلى زميله أو 
إلى صديقه أو إلى قريبه؛ حيث تتضمن معلومات وثيقة عن شخصه 
االنطباعات  من  كثیر  جانب  إلى  حياته؛  في  حدثت  التي  واألحداث 

والعواطف واملعارف العلمية واألفكار السديدة والنظريات السليمة.
صحيح أن األساليب الحديثة لالتصال السريع ألغى هذا النوع األدبي 
املعروف ]الخطابات أو الرسائل( الذي كان نوعا وأدبيا ممتازا كان املنفذ 
املباشر إلى شخصية الكاتب العلمية والفكرية واألدبية؛ ولكن الكاتب 

املبتدئ يجوز له أن يحرب حظه في هذا املجال إلتقان كتابته.
أما اليوميات فال يزال بابها مفتوحا. يجوز للكاتب – إن شاء – أن يدونها 
من خالل الكتابة على الحاسوب دون الكتابة على األوراق ؛ ألن قادم 
األيام قد تكون مغزوة بالحاسوب لحد أن الجيل القادم يعود قد ال 

يعرف الكتابة على األوراق بالقلم. 

تنامي الخطاب العدائي ضد املسلمين بأميركا
األمیركية،  املتحدة  الواليات  في  املسلمین  ضد  العدائي  الخطاب  تنامى 
لها أوروبا وتبناها تنظيم الدولة خالل  التي تعرضت  ودفعتهم الهجمات 

الفترة املاضية لتغيیر سلوكهم في املطارات لتفادي مضايقات املوظفین.
رد طالب عراقي من رحلة كانت متجهة لكاليفورنيا بسبب حديثه 

ُ
وبعدما ط

باللغة العربية، كتبت األمیركية املسلمة ديانا عثمان في مدونتها إن معاداة 
اإلسالم في أمیركا أصبحت اآلن تستهدف اللغة العربية.

املطارات  في  الصالة  أداء  في  اآلن  املسلمون  يتردد  للجزيرة  ديانا  وقالت 
األمیركية حتى ال يثیروا انتباه رجال األمن، وهناك من قرر تغيیر منظره 
بخلع الحجاب وحلق اللحى، وعدم ارتداء ثياب غريبة واالبتسام املستمر، 
وعدم استخدام لغة أجنبية، وبلغ خوف بعض األسر إلى منع بناتها من لبس 

الحجاب.
حملة  في  ضدهم  العدائي  الخطاب  إن  األمیركيون  املسلمون  ويقول 
االنتخابات التمهيدية لالنتخابات الرئاسية أسهم في تنامي مظاهر التميیز 
السياسيین  املبطنة من طرف  الرسالة  الوضع سوءا  زاد  ضدهم، ومما 
للرأي العام األمیركي، ومفادها »أحذروا اإلرهابيین، إنهم معنا في مدننا وفي 

أحيائنا«.
وركزت وسائل اإلعالم األمیركية عندما هاجم فاروق وزوجته زمالءه في 
العمل، وقتل منهم 14 شخصا على ديانة منفذ العملية وشكله وسحنته، 
وفعلت األمر نفسه في حديثها عن هجمات باريس وبروكسل، حيث تركز 
القصة اإلخبارية على مسلمین استغلوا طيبة الغرب وكرمه لينقضوا عليه 

في هجمات مروعة.

إضرام النيران في قاعة للصالة للمسلمين في جزيرة كورسيكا الفرنسية
بالغة  إن أضرارا  الفرنسية  في جزيرة كورسيكا  املحلية  السلطات  قالت 
لحقت بقاعة للصالة للمسلمین في عاصمة الجزيرة بسبب حريق شب 

خالل الليل بعد أربعة أشهر من تعرض قاعة أخرى للصالة للتخريب.
ولم يصب أحد في الحريق في أجاكسيو الذي تحقق فيه الشرطة كعمل 

إجرامي بعد العثور على مصدرين منفصلین للنیران داخل القاعة.
وقال لورون مارسانجلي رئيس بلدية أجاكسيو ملحطة )إي.تيله( اإلخبارية 

“هذا غیر مقبول … هذه املواقع ليست محمية بما يكفي.”

رفض أميركي وبريطاني للخطاب الجمهوري ضد املسلمين
أثار خطاب املرشحین الجمهوريین املحتملین للرئاسة األمیركية تيد كروز 
ودونالد ترامب، الذي يستهدف املسلمین بعد هجمات بروكسل، ردود فعل 

رافضة وانتقادات من قبل لندن وواشنطن.
وكان ترامب اتهم املسلمین “بعدم التبليغ عن اإلرهابيین”، في حین دعا كروز 

إلى مراقبة األحياء التي يقطنها املسلمون في الواليات املتحدة.
من جانبها قالت وزيرة الداخلية البريطانية تیريزا ماي إن ترامب مخطئ 
في تصريحه بأن املسلمین في بريطانيا ال يبلغون عن األنشطة املشبوهة 

“للمتطرفین” في البالد.
وأضافت ماي في ردها على أسئلة النواب في مجلس العموم أن الوضع في 
بالدها مختلف، موضحة أن املسلمین فيها قلقون كباقي أطياف املجتمع من 
تلك الهجمات وتحريف اإلسالم. وأكدت أن لندن لن تقوم بأي أمر من شأنه 

تقسيم املجتمع، وفق تعبیرها

هامش األخبار
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والوئاُم  احملبُة   : قيل  شاُمإذا  اجملد  خيال  يف  تألأَل 

دمشٌق  أصالتها  يف  احلماُموالحْت  غوطتها  فوق  ورفرَف 

فيها  الرمحُن  بارك  الّسالمبالد  مغانيها  يف  وغّرد 

إليها  راحتُه  الفجر  ابتساُمميّد  فمه  ويف   ، ُمعّطرًة 

ثوبًا  النور  خيوط  من  الغراُموينسج  ُيوشحه  لغوطتها 

مّلا  احلسناء  عن  تسأل  انسجاُمفال  مالحمها  على  يفيُض   

مجيٌل  صباحّي  وجٌه  الظالُمهلا  ُيبئه  أن  حُماٌل 

مقلتيها  يف  أصالٍة  الكالُمدمشُق  يصوره  ال  حديٌث 

املعالي  نرباَس  دمشق  املناُمتظّل  وجفا   ، رى  السُّ طال  وإْن 

وغربًا  شرقًا  رياحها  الكرامتهبُّ  القوُم  به  يرضى  مبا 

وهٍم  بدعاِة  رحيها  وهامواوتعصف  غوايتهم  يف  متادوا 

طابْت  الشام  بالد  ذكرت  املقاُمإذا  ومسا   ، كلماتنا  بها 

رمٌز  للكرماء  الشام  الّلئاُمألّن  مبوقفها  أزرى  وإْن 

فيها  األموي  اجلامع  العظاُمكأّن  بايعُه   ، القوِم  عظيُم 

قوٍم  كشيِخ   " قاسيون   " حساُم:ويربُز  يده  ويف  حيّدثهم 

عّنا  الشام  اغرتاُب  طال  القتاُملقد  الصايف  وجهها  وغّيب 

جاءت  منذ  الطائفية  الّسهاُمرمتها  وأدمتها  بقسوتها 

تعاني  مازالت  الشاِم  ُتضاُمبالُد  حبسرتها  ومازالت 

وإْن ضحكْت وأسكتها اللجاُمسلوا عنها " محاًة " فهي تبكي 

يشكو  مازال  ترابها  احلراُموإّن  دمها  ذّراتِه  ويف 

دارًا  الشاُم  تكون  أن  انتقاُمنشاٌز  سجيتها  لطائفٍة 

وهٌم  اإلسالم  عن  قاُميباعدها  السَّ عقيدتها  يف  وينخُر 

ُيرينا  ما  درعَة  حمراِب  ُتقاُمويف   ، جرائمها  من  شواهَد 

إّني  القدِس  بيت  أكناَف  الغماُمأيا  به  جيود  غيثًا  أرى 

قيٍد  لكسر  اآلوان  آن  شآُملقد  يا  قيودك  من  فهّب 

ذٍلّ  باب  اختطافك  كان  ُيساُملقد  ال  باملذلِة  ومثلك 

بالد الشام
شعر : د. عبدالرمحن صاحل العشماوي

واحة الشعر
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حزب العدالة والتنمية: حزب عدالت وتوسعه

سحق املعارضة: سرکوب مخالفین

املنشئآت الصحية: مراکز درمانی

حزاما ناسفا: کمربند منفجره

كميات كبيرة: مقدار زیاد

تراجع: از حرف خود بازگشتن

التزامات: تعهدات

عفوية: به طور اتوماتیک

ممنهجة: طراحی شده

مسعورة: برافروخته

خطة عسكرية: نقشه جنگی

عمل مشين: كار زشت

األعراف: عادتها

كيفية استعماهلا

1.لن أرشح نف�سي في انتخابات رئاسة حزب العدالة والتنمية.

2.األسد أبلغ بوتین أن الحملة على حلب لن تتوقف وأن عملية 

حلب هدفها سحق املعارضة.

3.استهداف القوافل الطّبية واملنشئآت الصحية جريمة ضد 

اإلنسانية.

عند  ناسفا  حزاما  يرتدي  كان  العتيبي  عقاب  4.اإلرهابي 

القبض السعودية.

5.العثور على كميات كبيرة من األسلحة من استعادة املكال 

من القاعدة.

6.تعليق جلسات الحوار املباشرة بسبب تراجع االنقالبيین عن 

التزاماتهم.

7.وهل هذه األعمال ممارسات عفوية أم هناك حملة ممنهجة 

ومسعورة؟

8.املليشيات ترسم خطة عسكرية جديدة لفرض واقع جديد 

في تعز.

9.ماجرى في عدن بشأن ترحيل مواطنین أمر غیر مقبول وعمل 

مشين يتنافى مع الشرع والدستور والقانون واألعراف.

معجم املصطلحات احلديثة وكيفية 
استعماهلا )31(

بغض النظر عن أن األدب العربي إسالمي أو غیر إسالمي نرى 

تزويرا في األدب العربي من الغربيین الذين دسوا ما طاب لهم 

دون أن يقف في وجههم أحد. ومن جانب نرى تجاهال عربيا 

ربائبهم  العرب  كتابنا  فإن  غرابة  وال  العربي  لألدب  مخزيا 

وتالميذهم األوفياء.

وال شك أن التاريخ مراة اآلمم به توزن األمم ويحكم عليها ولها 

وبه تقتدي األجيال الالحقة وتجعل هذا التاريخ منارا تستنیر به 

في غياهب ظالم املستقبل.

وإذا نظرنا إلى تاريخ األدب العربي رأينا ان كل من كتب في هذا 

الفن إما مسيحي مستشرق حاقد أو علماني متطفل على مائدة 

املستشرقین. لذلك قد ترى انحرافا كبیرا في عرض األحداث 

وقلبا للحقائق التاريخية وما ذلك إال ألبعاد جيلنا الجديد عن 

تراثه التليد. انظر أي كتاب شئت في تاريخ األدب فال ترى عليه 

إال اسم مستشرق حاقد أو متطفل عليهم. تاريخ األدب العربي 

الكتب  أهم  تعد من  لبروكلمان جرجي زيدان حنا فاخوري 

بدس  موصوفون  مسيحيون  وكلهم  العربي  األدب  تاريخ  في 

الحقاىق. وأما كتب زيات وشوقي ضيف وأحمد امین وغیرهم 

من كتابنا فهي سارية على نمط اساتذتهم املستشرقین. فهم 

يقرون ما يقره املستشرقون وينكرون ما ينكرونه.

إن تاريخ األدب العربي بحاجة إلى تمحيص فليجند طائفة من 

املتضلعین نفسه لهذه الغاية فيمحص ويعرض الحقائق كما 

هي ويزيل عن التاريخ ما اعتراه من دس وتحريف وإال فإن جيلنا 

سيتغذى بهذا السم الدسم كما تغذى كثیرون من بني جلدتنا 

ابنائنا  أكباد  في  مسمومة  أقالمهم سهاما  وأصبحت  ونوعنا 

وينحرف الجيل املستقبل انحرافا كبیرا عن الجادة وال ينفعنا 

عندئذ إال الندم والحسرة.

وإن أول من نّبه على هذا التحريف وتصدى إلبطال مزاعم 

العالمة  هو  وغیرهم  العلمانيین  من  وأذنابهم  املستشرقین 

عليه.  املفترى  تاريخنا  كتابه  في  القرضاوي  يوسف  الدكتور 

ولكنه بكل حال خطوة بدائية نحو هذا الهدف يتطلب من 

كتاب مثل القرضاوي أن يتجردوا لهذا العمل الخطیر حتى 

يصان الجيل الجديد من االنحراف والضالل.

األدب العربي ضحية 
التزوير الغربي 
والتجاهل العربي
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 »املخّدرات؛ تجارتها وتعاطيها«
قامت مؤسسة"محسنین" الخیرية التابعة لجامعة دار العلوم زاهدان 
بجلستین  نشاطا-  وأكثرها  بلوشستان  في  الخیرية  املؤسسات  -أشهر 
لدراسة علل تعاطي املخدرات، كانت األخیرة منها ُعقدت البارحة في 

مسجد ذي النورين في شارع مجدية في "زاهدان".
بلوشستان،  سرحد  املنطقة)  هذه  في  البلوشية  القبائل  عاشت 
وسيستان(، ولم تكن تعرف عن املخّدرات شيئا، حتى قدم املستعمرون 
البريطانيون وأذنابهم، وأشاعوا تجارة املخدرات سواء في أفغانستان أو 

بلوشستان.
شاعت تجارة املخدرات وتهريبها أّوال، ثّم مع مرور الزمان شاع تعاطيها 
واإلدمان بها، واآلن تعددت أنواعها ومنتجاتها. الشّك أّن تجارة املخّدرات 
أضّرت وتضّر بأمن املنطقة كما أشار بها فضيلة الشيخ عبد الحميد 
إمام وخطيب أهل السنة في خطب الجمعة وفي مواقف أخرى مرارا؛ 
ألّن معظم الحروب القبلية التي فقدت وتفقد فيها العشائر خیرة شبابها 
نشأت من تجارتها املخدرات بينها، أّما تعاطيها فهو تهديد مباشر وخطیر 

يستهدف كيان األسرة التي هي أساس املجتمع السليم. 
في قضية تعاطي املخدرات أثبتت التجارب أّن الوقاية أهّم، وهي في نفس 
الوقت أقّل تكلفة من عالج املدمنین واملتعاطین، بل العالج أي فصُل 
املدمن من املخّدرات يكون شبه مستحيل أحيانا، ومايقوم به بعض 
مراكز مكافحة اإلدمان الحكومية أو غیر الحكومية هي رعاية املدمن 
مقابل تعويضات مالية، وتوفیر الدواء له والغیر، بل قد يعود املدمن 

بعد فصله خالل سنة إلى أسوء مما كان عليه من قبل.
على أّي حال تعتبر خطوة مفيدة أن تستمّر مؤّسسة "محسنین" الخیرية 
بجلساتها نحو توعية األسر والعوائل والشباب على مفاسد ومضّرات 
تعاطي املخّدرات بأنواعها،  ونحو تحصین األجيال الجديدة من الشباب 

واليافعین من الوقوع في هذا املستنقع من خالل برامج مفيدة..

"البطالة"
حّرض فضيلة الشيخ عبد الحميد حفظه هللا في خطبة هذه الجمعة 
أولياء الشباب على تتّبع الِحرف واملهن املشروعة، وإبعاد أبنائهم من 
البطالة والفراغ، مشیرا إلى جرائم السرقة واللصوصية التي تكثر في بيئة 

كثرت البطالة فيها.
البطالة ظاهرة سيئة، وهي سبب الكثیر من الجرائم واملفاسد، وهذا 

الينكره أحد.
 لكن ما أسباب بطالة الشباب عندنا؟

اعتقد أّن أحد أسباب بطالة الشباب هي بطاقة خدمة العلم، فبغیر 
البطاقة ال تستخدم الشباب ال اإلدارات وال شركات القطاع  هذه  

الخاص، وال العام، وال حتى املعامل واملصانع...
فشبابنا بعد بلوغهم الحلم عاطلون باطلون حتى يخدموا العلم سنتین 
مجانا، وخالل هذه البطالة اإلجبارية وهم في ذروة شبابهم يقطعون 
الشوارع واألزقة والحارات، ويختلطون مع كل شارد ووارد، وتصدر منهم 

أنواع من الجرائم واملفاسد والنزاعات.
فلوال فضل هللا وجماعات التبليغ ومواعظ العلماء لكانت "زاهدان" 

أكثر املدن إجراما، ألنها أكثرها بطالة لشبابها.  وهللا أعلم.

" املذاهب األربعة، لم ينشرها السالطين"
 ُيحكى في بعض الكتب أن هارون الرشيد قال لإلمام مالك بن أنس: 
يا أبا عبد هللا نكتب هذه الكتب -يعني مؤلفات اإلمام مالك- ونفّرقها 
في أفاق اإلسالم لنحمل عليها األمة. قال: يا أمیر املؤمنین، إن اختالف 
العلماء رحمة من هللا تعالى على هذه األمة كل يتبع ما يصّح عنده، وكل 

على هدى، وكل يريد هللا تعالى."
خالف اإلمام مالك رأَي  هارون في حمل األمة على مصنفاته، وهذا دليل 
واضح على بطالن ادعاء أولئك  الذين يقولون: إن املذاهب الفقهية 
كانت  فرصة  أكبر  وامللوك.)فهذه  والخلفاء  السالطین  نشرها  األربعة 

لإلمام مالك رحمه هللا لنشر مذهبه لكنه رفضها بكل صراحة(
وُيعلم أيضا من مقولة اإلمام مالك أّن حْمل األمة على اتجاه واحد 
في املسائل الفرعية خطوة تغاير تعاليم اإلسالم، وفيها من املفاسد 
واملضّرات على األمة ما اليخفى على أحد، وهل ْيعقل أن ُيحمل األمة 

على ما ثبت فيه اختالف الصحابة؟
إّن االختالف في املسائل الفقهية موجوٌد في الصحابة وهم خیر القرون، 
علوَمهم  وورث  البالد،  في  انتشروا  والصحابة  اختلفوا،  فالصحابة 

التابعون على مافيها من اختالف.
 فما أجهل إذن ذلك اإلنسان  الذي يقول في جداله في مسائل الفقه مع 
من يخالفه:  ليس عندنا األولى وعدم األولى في هذه املسائل الفقهية، بل 

عندنا إما هدي وإما ضالل، إما خطأ وإما صواب!!!
فمثل هؤالء الذين يضللون طائفة من األمة  في مسائل فرعية  ثبت في 
أكثرها اختالف الصحابة، في الحقيقة يضللون جماعة من الصحابة 

ر�سي هللا عنهم وهم اليشعرون...
وهكذا القشريون املتجمدون الغالة اليشعرون إال قليال.

»من إدارة إلى إدارة...«
ذو حظ 

َ
 عليها ل

ً
 إذا نجح مواطٌن  أن يمتلك قطعة من األرض، أويبني بيتا

كبیر، كيف ال؟ وقد اعُتبرْت الدار الواسعة أو املسكن الذي يأوي إليه 
املرء من عالمات سعادته.

لكن يبدو أّن في عصرنا اليمكن لجميع طبقات املجتمع أن يملكوا نصيبا 
من هذه األرض التي أمر هللا تعالى أبانا آدم علیه السالم بالهبوط إليها 

والسكن فيها!
ٍن له، يجب عليه أن يشتري أوال قطعة من األرا�سي 

َ
فالذي أراد بناء َسك

باع  بأثمان باهظة تبلغ أحيانا عنان 
ُ
املختّصة للسكن والبناء، تلك التي ت

السماء، والتي ليس في وسع شريحة كبیرة من املجتمع شرائها!
ومن كان لديه وسع في شراء عقار تنطلق مسیرة انتقاالته وتنّقالته في 
اإلدارات واملؤسسات. وكّل إدارة  في عصرنا -ماشاء هللا- كأنها دولة 
ومناهجها  سياساتها  ولها  الخاّصة،  املالية  حساباتها  لها  ة، 

ّ
مستقل

وبرامجها، ولها مبانيها الفخمة التي تشبه قصورا فاخرة، إال أّن جميعها 
كاد يتفق  على شيئ واحد، بل على سياسة واحدة: وهي استالم األموال 

من املواطن املسكین بذرائع مختلفة، وإعادته خاليا الجيب.

مقاالت 
يف الفكر

سعادت عبيداللهي
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لخدمة  تؤسس  لم  عصرنا  في  الحکومات  معظم  دوائر  أن  الشك 
املواطنین، بل أسست للتجارة واكتساب املزيد من األرباح واألموال من 

الناس.
املشتري  من  كبیرة  مبالغ  يتلّقى  امللكية"  الوثائق  "تسجيل  فمكتب 
العقار  سعر  مثل  أحيانا  تأخذ  و"البلدية"  باسمه،  وثيقة  لتسجيل 
املشترى بذريعة أخرى، ومدير "إدارة املالية والضرائب" ينظر أحيانا 
إلى جمال املواطن وأناقته، فإذا استشّم منه رائحة الفلوس طلب منه 

أحيانا مايكفيه وإدارته ملؤنة شهر كامل.
بعد االنتهاء من هذه  إذا طمع املواطن أن يبني بيتا، لن ُيسمح له بذلك 
إال بعد مرحلة طويلة أخرى من التنّقالت واالنتقاالت بین الدوائر ألخذ 

فه مبالغ كبیرة أخرى.
ّ
"ترخيص البناء" الذي يكل

امللكية،  الوثيقة  في  التغيیرات  مرحلة  تبدأ  البناء،  من  االنتهاء  بعد 
لتشمل البناء أيضا، وعلى املسكین عندئذ أن يغدو إلى إدارة الكهرباء 

واملاء والهاتف، لكن بجيوب أو حسابات ممتلئة!
ة 

ّ
طبعا!  الذي يجري من اآلالم واملشكالت واإلهانات والتصرفات الجاف

السيئة ملؤظفي الدوائر على هذا املواطن املسكین خالل هذه االنتقاالت 
والتنقالت بین الدوائر املتنّوعة لن يدركها القادة السياسيون، وال رجال 
األعمال، وال األثرياء من العاّمة، وال األغنياء من أهل العلم، وال األثرياء 

من أساتذة الجامعات وغیرهم.. 
إًن هذه اآلالم  واملشكالت واألوجاع واملتاعب يعرفها املواطن العادي 

جيدا، ويدركها إدراكا حسنا!
وإّن هذه اآلالم واملصائب لهي  من ثمرات الحضارة املاّدية املتطّورة 
للمواطن البائس الذي يظّل طوال عمره ينتقل من إدارة إلى إدارة، 
وينفد ما عنده من املال، ويفنى ما عنده من الوقت، ويتحّمل املشقات، 
ويتعّرض لألذى أحيانا ألجل دار عارضة يبنيها لنفسه، إلى أن يأخذه 
املوت بغتة إلی دار القرار،  وهو لم ينفق لها قرشا، ولم يتحّمل لها  

 النهار...
َ

مشّقة، ولم يتردد إلى  إدارة كانت مفتوحة آناء الليل وأطراف

"...وفي يوم العطلة امتحاٌن"
بلوشستان  في  السنة  ألهل  الدينية  املدارس  حاد 

ّ
ات طلبة  سيؤدي 

امتحاناتهم النهائية في شهر"رجب". يقال أن  يوم الجمعة )يوم العطلة 
الذي ُيعطل الّدوام الدرا�سي فيه خالل السنة لصالة الجمعة والترويح 

من متاعب أعمال األسبوع( أيضا يوُم امتحان!
م الكسول قد يجتهد أحيانا 

ّ
التخفى على أحد أهّمية االمتحانات، فاملتعل

استعدادا لالمتحان، ويستذكر ما فاته من الدروس أثناء الدراسة، وقد 
يسهل على طالب ذكي فهم ماصُعب عليه من نصوص الكتب الدراسية 
أثناء الدراسة نظرا إلى دافع االهتمام لالمتحان، ونظرا إلى اإلعادات 

املتتالية للدروس.
فمهما كانت الفرصة أكثر بین امتحان وامتحان آخر يجد املتعلم فرصة 

أكثر للمطالعة واإلعادات النافعة الخالية عن القلق واالضطراب.
بناء على هذا يرّجح معظم املراكز التعليمية في عصرنا أن تكون على 
األقّل في امتحاناتها النهائية فواصل زمنية مناسبة، وأن تستمر فترة 

االمتحانات النهائية من األسابيع إلى شهر أحيانا.
قام في مدارسنا الدينية االمتحاناُت 

ُ
 بخالف املراكز التعليمية املعاصرة، ت

متتالياٍت، فاليوم امتحان، وغدا آخر، وبعد غد إمتحان أصعب، وبل 
أحيانا في يوم واحد امتحانان؛ امتحان في الصباح، وامتحان في املساء، 
ويصبح الطالب ينتقل من امتحان إلى امتحان ، دون أن يأخذ استراحة 
نفسية ذهنية من متاعب االمتحان األول، ودون أن تفكر قليال في 

القراءة املتأنية املفيدة ألجل االمتحان التالي.
إّن هذا األسلوب االمتحاني الذي التتخلله ترويحات يحمل للطلبة 
أحيانا القلق والتعب ومّل النفوس واالضطراب واإلحباط وغیر ذلك من 

التبعات السلبية التى قد تؤثر علی نتائج االمتحانات أيضا سلبا.

"...
ُ

 من أمري ما استدبرت
ُ

"لو استقبلت
لجنة  "بلوشستان"  في  السنة  الدينية ألهل  املدارس  حاد 

ّ
ات سيعقد 

إلعادة النظرفي املنهج الدرا�سي للمعاهد الشرعية التابعة لها في قادم 
لب من مدّر�سي وأساتذة  املعاهد التابعة له أن 

ُ
األيام. بناء على هذا ط

يقّدموا اقتراحاتهم ووجهات نظرهم مكتوبة حول املنهج الدرا�سي الرائج 
حاد الذي يقع في املبنى اإلداري 

ّ
أو عن كتاب خاّص فيه، إلى مكتب االت

في جامعة دار العلوم زاهدان.
ر في املنهج الدرا�سي الرائج أشعر أحيانا في نف�سي لو استقبلُت 

ّ
حينما أفك

الفقه،  ها: أصول 
ّ
كل األصول  دراسة  استدبرُت ألعدُت  ما  أمري  من 

ذلك  وسبُب  العقيدة!  وأصول  التفسیر،  وأصول  الحديث،  وأصول 
م 

ّ
املتعل أمّس حاجات  أّن دراسة األصول مهّمة وضرورية، وهي من 

املعاصر، لكّن املشكلة لدينا أّن أصول الحديث يتّم تدريسه مجّردا 
عن التركیز على تاريخه، وأصول الفقه يبدأ تدريسه بنّص معّقد يق�سي 
ه بین حاشيته وفهم متنه من دون اهتمام إلى أهّمية 

ّ
م وقته كل

ّ
املتعل

العلم وتاريخه وحاجته إليه في العصر الراهن، وأّن أصول العقيدة 
يبدأ تدريُسه بكتاب مختصر للغاية الُيعلم بالضبط َمن مؤلُفه! -بينما 
املطلوب في عصرنا نظرا إلى تشّعب العقائد الفاسدة، واألفكار املنحرفة، 
 العقيدة دراسة مفّصلة وموّسعة-، وأّن 

ُ
وكثرةالفرق الباطلة، دراسة

أصول التفسیر يتّم تدريُسه من غیر إشارة مفيدة ُمقنعة إلى مصادر 
التفسیر ومناهجه!

وأشعر أحيانا لو استقبلت من أمري ما استدبرت لعّمقت الدراسة نظرا 
ة وشيوعها، والتحّديات 

ّ
إلى مقتضيات الزمان، وهجوم األفكار الضال

الخطیرة، في املوضوعات التالية: 1- تاريخ التشريع اإلسالمي)املذاهب 
الحضارة  وأصول  النظم   -2 الفقهية(،  االختالفات  وأسباب  األربعة 
اإلسالمية، 3- أصول الدعوة، 4- االستغراب )دراسة أصول الحضارة 
الغربية ومفاسدها(، 5- السياسة الشرعية،6- االقتصاد اإلسالمي، 
7- اإلعالم اإلسالمي، 8-  تاريخ بني أمية مبسوطا)يشمل تاريخهم في 
األندلس أيضا(، 9- الجغرافيا، 10- األقليات املحسوبة على العالم 
الجارودية،  النصیرية،  الدروز،  القاديانية،  اإلسالمي)البهائية، 
تاريخ   -12 االجتماع،  علم  وغیرها(،11-  اآلغاخانية  اإلباضية، 

بلوشستان واللغة البلوشية، 13- تاريخ الديانات الباطلة.

)نظرية "جحا" في حل املشكالت(
 ذهب إلى جحا وقال له:إنى أعيش مع زوجتي وأّمي وحماتي 

ً
يقال إّن رجال

وستة أطفال فى حجرة واحدة، فماذا أفعل لتتحّسن حياتي؟ قال له 
 واجعله يعيش معكم في نفس الغرفة، وتعال بعد 

ً
جحا:اشتر حمارا

يومین.فجاءه الرجل بعد يومین وقال له: الحال يسوء يا جحا. فقال 
 واجعله معكم في الغرفة وتعال بعد يومین.فجاءه 

ً
له جحا: اشتر خروفا

الرجل بعد يومین وقال له: الحال يزداد سوءا يا جحا.فقال جحا:اشتر 
 واجعله معكم في الغرفة، وتعال بعد يومین. فجاءه الرجل بعد 

ً
دجاجا

يومین وقال له:لقد أوشكت على االنتحار.فقال له جحا:اذهب للسوق 
وِبع حمارك وتعال بعد يومین.فجاءه الرجل بعد يومین وقال له: الحال 
بعد  الخروف وتعال  وِبع  للسوق  له جحا:اذهب  تحّسن قليال.فقال 
يومین.فجاءه الرجل بعد يومین وقال له: الحال أفضل كثیرا. فقال له 
جحا: اذهب للسوق وِبع الدجاج وتعال بعد يومین. فجاءه الرجل بعد 

يومین وقال له: لقد أصبحت فى أفضل حال.
بنظرية "جحا"تحاول الحكومات املعاصرة حل مشكالت الشعوب،

فعندما يشتكي شعب من مشكلة كالفقر أو البطالة  تختلق الحكومات 
له مشكالت جديدة، ثم تترك الشعب يشتغل في حل هذه املشكالت 
الجديدة مشكلة بعد مشكلة، وين�سى املشكلة األساسية...ثم إذا حلت 
مشكلة واحدة من تلك املشكالت، زعم أنه في أحسن حال، و أنه في 

نعمة، وأنه في أمن وعافية.
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